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  الجوائز
  
  
المجلــــس التنفيــــذي فــــي دورتــــه الثامنــــة والثالثـــــين بعــــد المائــــة والتــــي عقــــدت فــــي كــــانون الثـــــاني/  اعتمــــد  -١

بشــأن مــنح جــوائز لألفــراد أو المؤسســات تقــديرًا إلنجــازاتهم البــارزة فــي  المقــررات اإلجرائيــةعــددًا مــن  ٢٠١٦ ينــاير
  ١مجال التنمية الصحية.

  
أيــار/  ٢٧الجلســة العامــة صــبيحة يــوم الجمعــة الموافــق وســتتم مراســم مــنح الجــوائز الخمــس التاليــة خــالل   -٢

  .٢٠١٦مايو 
  

جائزة مؤسسة إحسان دغرمجي لصحة األسرة، لألستاذ السير مايكل مارموت (المملكة المتحـدة وستقدم 
  لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)

  
  لالتحاد األسباني ألطباء العالم (أسبانيا) ساكاوا للصحةجائزة وستقدم 

  
  مؤسسة اإلمارات العربية المتحدة للصحة للدكتورة باليز محمد (الصين) جائزة وستقدم

  
الخاصــة بســمو الشــيخ صــباح األحمــد  جــائزة دولــة الكويــت للبحــوث فــي مجــال تعزيــز الصــحة،وســتقدم 

الجابر الصباح للبحوث في مجالي الرعاية الصحية للمسنين وتعزيز الصحة إلى الـدكتور ميكـال نوفـاك 
  فاكيا)(سلو 

  
ووك التذكارية للصحة العموميـة إلـى الـدكتور علـي رضـا ميزداغينيـا  –جائزة الدكتور لي جونغ وستقدم 

  (جمهورية إيران اإلسالمية)
  
 إرسـال ويـتم. الصـحة مجـال فـي البـارزة الشخصـيات لـذكرى تخليـداً  إعـدادها أو الجوائز، هذه إنشاء تموقد   -٣

 الصـــحية اإلدارات لَبـــقِ  مـــن الترشـــيحات تقـــدم وقـــد الصـــحة، جمعيـــة عقـــب ســـنة، كـــل فـــي الترشـــيحات لتقـــديم دعـــوة
 يناير /الثاني كانون في تعقد التي دورته خالل التنفيذي المجلس سميوي. بالجائزة سابق فائز أي وبواسطة الوطنية
  .مؤسسة كل في هيئات اختيار الفائزين بالجوائز توصيات على بناءً  بالجائزة، الفائزين

  
 المتفـــانين األشـــخاص إلـــى ببســـاطة أو المرمـــوقين والبـــاحثين للعلمـــاء الجـــوائز مـــنح تـــم الســـنين، مـــر وعلـــى  -٤

 صحة برعاية القائمة المؤسسات وٕالى العمومية، بالصحة النهوض في عملهم خالل من كبير بشكل ساهموا والذين
 .المحلية المجتمعات

  
 الوثيقــة هــذه ملحــق فــي ٢٠١٦ عــام فــي بهــا الفــائزين وعــن الجــوائز عــن المعلومــات مــن المزيــد تــوفير يــتم  -٥

 .http://www.who.int/governance/awards: التالي الرابط وعلى

                                                           
 ).٢٠١٦) (١٠(١٣٨م ت)، ٩(١٣٨م ت) ٨(١٣٨م ت) ٧(١٣٨م ت)، ٦(١٣٨م ت)، ٥(١٣٨م تانظر المقررات اإلجرائية    ١
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  الملحق
  
  
  جائزة مؤسسة إحسان دغرمجي لصحة األسرة  -١
  

ُتمـــــنح جـــــائزة مؤسســـــة إحســـــان دغرمجـــــي لصـــــحة األســـــرة لشـــــخص أو أشـــــخاص ُيعتـــــرف بخـــــدماتهم عالميـــــًا فـــــي 
  .ميدان صحة األسرة

  
ــــا العظمــــى ا إلــــى ٢٠١٦تــــم مــــنح الجــــائزة لعــــام و  ألســــتاذ الســــير مايكــــل مــــارموت (المملكــــة المتحــــدة لبريطاني

  وأيرلندا الشمالية).
  

فـي جامعـة لنـدن ومـدير معهـد اإلنصـاف فـي مجـال الصـحة  مايكل مارموت أستاذ وبائيات وصحة عمومية روالسي
ســنة مــن مســاره المهنــي المميــز فــي مجــال الصــحة  ٣٥فــي تلــك الجامعــة. وقــد اضــطلع بــدور قيــادي علــى مــدى 

العمومية العالمية، وخصوصًا في التصدي لعدم المساواة في مجال الصـحة. وركـزت نداءاتـه مـن أجـل العمـل للحـد 
فــي مجـال الصــحة علـى موضــوعين همـا "اإلنصــاف منـذ البدايــة" وتمكـين المــرأة مـن خــالل مـن أوجـه عــدم المسـاواة 

  التعليم والعمل االجتماعي. ويساهم كالهما مساهمة رئيسية في صحة الطفل وعافيته.
  

م أشد ذكرًا في العالم في جميع االختصاصات البيولوجية الطبية عالِّ  ٤٠٠م من بين مايكل مارموت هو عالِّ  روالسي
مقالـة متخصصـة وأشـرف علـى استعراضـات متعـددة لهـا تـأثير عـالمي. ويجمـع كتابـه  ١٠٠٠إذ نشر ما يربو علـى 

البينــات المتعلقـــة بــالروابط بـــين التعلــيم وتمكـــين المـــرأة  ٢٠١٥" والصـــادر فــي عـــام The Health Gapالمعنــون "
  والصحة.

  
) وأســـهم ٢٠٠٨-٢٠٠٥لجنـــة المنظمـــة المعنيـــة بالمحـــددات االجتماعيـــة للصـــحة ( مايكـــل مـــارموت روتـــرأس الســـي

غضـون جيـل واحـد: اإلنصـاف فـي مجـال الصـحة إسهامًا رئيسيًا في تقرير اللجنة الختامي المعنون "سد الفجوة في 
 . وعمــل أيضــًا كمستشــار٢٠٠٨بفضــل اتخــاذ إجــراءات بشــأن المحــددات االجتماعيــة للصــحة" والصــادر فــي عــام 

  لحكومات ومنظمات حكومية دولية في عدة مناطق في العالم.
  
  للصحة  ساساكاوا جائزة  -٢
  

 واحـدة حكوميـة غيـر لمنظمـة أو أكثـر، أو واحـدة لمؤسسـة أو أكثـر، أو واحـد لشخصللصحة  ساساكاواجائزة  ُتمنح
تعزيـز بـرامج صـحية معّينـة أو  . وتشـمل هـذه األعمـالابتكارية بارزة في مجال التنمية الصـحية أعمالعن  أكثر أو

  تحقيق تقدم ملحوظ في مجال الرعاية الصحية األولية.
  
  االتحاد األسباني ألطباء العالم (أسبانيا)إلى  ٢٠١٦لعام  ساكاوا للصحةجائزة  تم منحو 
  
علــى أســاس  وقــد مــنح الجــائزة ١٩٦٣هــو منظمــة غيــر حكوميــة منشــأة فــي عــام  االتحــاد األســباني ألطبــاء العــالمو 

علــى مبــادئ الرعايــة الصــحية األوليــة" الــذي ُأعــد فــي دولــة  مشــروعه المعنــون "تحويــل نظــم الصــحة العموميــة بنــاءً 
متعــددة القوميــات والســلفادور وغواتيمــاال وبيــرو منــذ أكثــر مــن عقــدين. وتحققــت التغطيــة المحســنة واإلتاحــة البوليفيــا 

الريفيـة ومجتمعـات السـكان األصـليين مـن خـالل تعزيـز خـدمات  المنصفة لخدمات الرعاية الصحية في المجتمعـات
الرعاية الصحية األولية العامة وفقًا "لنموذج الخدمات الصحية المتكاملة والشـاملة" الـذي أعـده االتحـاد كاسـتراتيجية 
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الراميــة علــى الحقــوق وعبــر خــدمات الرعايــة الشــاملة والمتكاملــة  طويلــة األجــل لتعزيــز إصــالح النظــام الصــحي بنــاءً 
  إلى الحد من أوجه عدم المساواة.

  
استخدام مبلغ الجائزة لمواصلة اإلسهام في تعزيز نظم الصحة العموميـة فـي  االتحاد األسباني ألطباء العالمويقترح 

متعــددة القوميــات والســلفادور وغواتيمــاال وبيــرو ممــا سيشــمل إجــراء بحــوث عمليــة دوليــة متصــلة بــأثر الدولــة بوليفيــا 
على النظم الصحية فـي البلـدان األربعـة. وعـالوة علـى ذلـك، سـتنظم حلقـة عمـل بهـدف نشـر االسـتنتاجات  المشروع

  العالمي إن أمكن األمر. المستوىالمستمدة من البحوث اآلنفة الذكر على المستوى اإلقليمي وعلى 
  
   للصحة المتحدة العربية اإلمارات مؤسسة جائزة  -٣
  

 أو أكثـــر، أو واحـــدة لمؤسســـة أو أكثـــر، أو واحـــد لشـــخصجـــائزة مؤسســـة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة للصـــحة  ُتمـــنح
  لقاء مساهمات جليلة في مجال التنمية الصحية. أكثر أو واحدة حكومية غير لمنظمة

  
  لدكتورة باليز محمد (الصين)ا لىإ ٢٠١٦الجائزة لعام  تم منحو 
  

ــًا منصــب رئــيس إدارة الصــحة العموميــة فــي مركــز  ١٩٦٣محمــد التــي ُولــدت فــي عــام  والــدكتورة بــاليز تشــغل حالي
ـــيم  ـــة منهـــا فـــي إقل ـــذاتي الحكـــم، وقـــد  شـــينجيانغ الويغـــوريمكافحـــة األمـــراض والوقاي لجـــائزة نظـــرًا للعمـــل ا ُمنحـــتال

ة األوبئـة واألمـراض عامـًا فـي مجـال الصـحة العموميـة وفـي مجـال مكافحـ ٣٠االبتكاري الـذي اضـطلعت بـه طـوال 
  والوقاية منها.

  
محمـد، ُيشـهد لهـا بأنهـا عممـت المبـادئ التوجيهيـة بشـأن التغذيـة الجيـدة  باليزومن بين اإلنجازات الرئيسية للدكتورة 

والرضاعة الطبيعية ومأمونية مياه الشرب، وقد ساهمت بذا في تحسين المستوى المعيشي للفئات الحضرية والريفية 
محمـــد ثـــالث  بـــاليزعرقيـــة فـــي إقلـــيم شـــينجيانغ. وعلـــى مـــدى الســـنوات العشـــر األخيـــرة، تولـــت الـــدكتورة واألقليـــات ال

 مشــروعات بحثيــة، يركــز أحــدها علــى رصــد الظــروف التغذويــة والصــحية لألطفــال الــذين تتــراوح أعمــارهم مــا بــين
د الحزمـة التغذويـة التـي تقـدم سنوات في المناطق الريفية الفقيرة، ويتضـمن المشـروع دراسـة لتكـاليف وفوائـ ٦و صفر

أشهر وسنتين، بدعم من الحكومـة المركزيـة. وُينفـذ  ٦طفل تتراوح أعمارهم ما بين  ٢٠٠ ٠٠٠مجانًا إلى أكثر من 
)، وقـد أثبتــت نتــائج شــينجيانغمحافظــات (بمــا فـي ذلــك  ١٠هـذا المشــروع حاليـًا فــي ثمانيــة منـاطق شــديدة الفقــر فـي 

  شروعًا للرعاية الصحية فعاًال في مكافحة الفقر.هذا البحث أن المشروع ُيعد م
  
ســمو الشــيخ صــباح األحمــد الجــابر ب مؤسســة دولــة الكويــت فــي مجــال تعزيــز الصــحة والخاصــة جــائزة  -٤

  الصباح للبحوث في مجالي الرعاية الصحية للمسنين وتعزيز الصحة
  

األحمـد الجـابر الصـباح للبحـوث  صـباحلتعزيـز الصـحة، الخاصـة بسـمو الشـيخ وتمنح جـائزة مؤسسـة دولـة الكويـت 
شخص أو أشخاص، أو مؤسسة أو مؤسسات، أو منظمة إلى  في مجالي الرعاية الصحية للمسنين وتعزيز الصحة

مجــالي الرعايــة الصــحية للمســنين  إلــى البحــث فــيمســاهمات جليلــة  قــدمتأو منظمــات حكوميــة أو غيــر حكوميــة، 
  وتعزيز الصحة.

  
  الدكتور ميكال نوفاك (سلوفاكيا)إلى  ٢٠١٦الجائزة لعام  تم منحو 
  

، نظرًا لمـا بذلـه مـن جهـود طـوال الثالثـين عامـًا الماضـية فـي الجائزة ١٩٤٧الدكتور نوفاك الذي ُولد في عام  ومنح
 (MN423)عالج داء ألزهـايمر. ومـن بـين اإلنجـازات البـارزة للـدكتور نوفـاك، ُيشـهد لـه أنـه أنشـأ ضـد وحيـد النسـيلة 
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كانت له أهمية جوهرية في اكتشاف بروتين "تاو" كمرشح رئيسي للجزيئة المسببة لداء ألزهـايمر. كمـا أنـه نجـح فـي 
) التــي ُتعــد مصــدر باثولوجيــا التــاو فــي داء ألزهــايمر التــي تويونــاتتحديــد الــدور الرئيســي لبروتينــات تــاو المعيبــة (ال

  تؤدي إلى تدهور الدماغ.
  

بــادرات مختلفـة تركـز علــى تحسـين الفهــم العلمـي لهـذا المــرض ومعـايير األدوات الطبيــة وقـد أطلـق الــدكتور نوفـاك م
الالزمــة للتعــرف عليــه وعالجــه، وجــودة الرعايــة والهياكــل االجتماعيــة المتاحــة لمســاعدة المرضــى وأســرهم ومقــدمي 

  الخدمات الصحية، وضمان الرعاية المثلى لجميع مراحل االعتالل التي يمر بها المريض.
  

أسس الدكتور نوفاك مركز المناعـة العصـبية فـي األكاديميـة السـلوفاكية للعلـوم، الـذي ُيعـرف اآلن  ١٩٩٦وفي عام 
  باسم مركز داء ألزهايمر، والذي ُيعنى بالمسائل العلمية المحددة في مجال األمراض العصبية التنكسية.

  
لعالجيــة لــداء الزهــايمر التنكســي. ويجــري اآلن ، حــدَّد البحــث الــذي أجــراه الــدكتور نوفــاك الغايــة ا٢٠١١وفــي عــام 

تطوير لقاح عالجي واعد لعالج داء ألزهايمر، وهو واحد من بين اللقاحات األولـى الخاصـة بألزهـايمر الـذي يصـل 
إلى مرحلة التجارب السريرية على اإلنسان. وعقب النتائج التي أسفرت عنها التجربة األولى، تـم البـدء فـي المرحلـة 

  .٢٠١٥ن االختبارات في كانون األول/ ديسمبر الثانية م
  

كمــا أســهم الــدكتور نوفــاك أيضــًا فــي تحســين جــودة الخــدمات التــي يحصــل عليهــا مرضــى داء ألزهــايمر وذووهــم فــي 
، وبالتعــاون مــع وزارة الصــحة ومجموعــة مــن أطبــاء األمــراض النفســية، أسَّــس الــدكتور ١٩٩٨ســلوفاكيا. ففــي عــام 

ــداء نوفــاك المركــز الــوطني ا ــس الجمعيــة الســلوفاكية ل ألول لتشــخيص مرضــى داء الزهــايمر فــي ســلوفاكيا. كمــا أسَّ
ألزهــايمر التــي يشــغل منصــب رئيســها فــي الوقــت الحــالي، وُتعــدُّ الجمعيــة منبــرًا للتفاعــل بــين ُمقــدِّمي الرعايــة وأســر 

تور نوفـاك مركـز الـذاكرة، وهـو ، أسَّـس الـدك٢٠٠٢المصابين بداء ألزهايمر والمرضى واألطباء والعلماء. وفـي عـام 
عبـــارة عـــن عيـــادة يوميـــة للمصـــابين بألزهـــايمر والخـــرف، وُيـــنظِّم المركـــز أنشـــطة لوقـــف فقـــدان الـــذاكرة أو الحـــدِّ منـــه 

  ولتشجيع الحيوية البدنية والنفسية حتى مع تقدُّم السن.
  
  ووك التذكارية للصحة العمومية  –جائزة الدكتور لي جونغ   -٥
  

 مؤسسات، أو لمؤسسة أو ألشخاص، أو لشخصووك التذكارية للصحة العمومية  -الدكتور لي جونغ ُتمَنح جائزة 
  ة.العمومي الصحة مجال في جليلة مساهمات من ُيقدم ما لقاء حكومية، غير أو حكومية منظمات أو لمنظمة أو
  
  (جمهورية إيران اإلسالمية). رضا ميزداغينيا ليعلدكتور اإلى  ٢٠١٦لعام  الجائزة تم منحو 
  

، الجائزة تقديرًا اللتزامه طيلة حياته بتعزيز ُقُدرات مرافق الصحة ١٩٣٩ومنح الدكتور ميزداغينيا الذي ولد في عام 
العموميــة واألنظمــة التعليميــة فــي جمهوريــة إيــران اإلســالمية وقيادتــه فــي هــذا المضــمار. وقــدَّم الــدكتور ميزداغينيــا 

ز الـدكتور ميزداغينيـا ُعـَرى  إسهامًا بارزاً  في البحوث حول األمراض الُمعدية ومكافحتها فـي بلـده وبـالد أخـرى. وعـزَّ
التعـاون علــى الصـعيد المحلــي والـوطني والــدولي بـين كليــة الصـحة العموميــة بجامعـة طهــران للعلـوم الطبيــة والكثيــر 

  ها منظمة الصحة العالمية.من المنظمات المتخصصة في التعليم والبحوث والصحة العمومية، ومن
  

ميزداغينيــا أســتاذ ذائــع الصــيت فــي مجــال الصــحة العموميــة علــى الصــعيدين الــوطني والــدولي علــى حــٍد  والــدكتور
عامـًا، وتتلمـذ علـى يديـه  ٢٨سواء. وشغل منصب عميد كلية الصحة العمومية بجامعة طهران للعلـوم الطبيـة لمـدة 

يربـو  العليـا الـذين أشـرف علـى العديـد مـنهم، وقـام ببحـوث كثيـرة، ونشـر مـاالكثير من الطالب في مرحلة الدراسـات 
بحث في مجالت طبية ُمحكَّمة. وعـالوة علـى ذلـك، أسـهم الـدكتور ميزداغينيـا فـي توسـيع نطـاق أنشـطة  ٢٠٠على 
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ـــيم والبحـــث فـــي كليـــة الصـــحة العموميـــة، حيـــث أنشـــأ بـــرامج لنيـــل درجـــة الـــدكتوراة وماجســـتير العلـــوم  اإلدارة والتعل
مـن  ٥٠٠والماجستير في الصحة العموميـة. وقـدَّم برنـامج الماجسـتير فـي الصـحة العموميـة زمـاالت إلـى أكثـر مـن 

المهنيين الصحيين من جمهورية إيران اإلسالمية وغيرها مـن بلـدان إقلـيم شـرق المتوسـط. وأنشـأ الـدكتور ميزداغينيـا 
لوم العالمية في التخطيط لبرامج مكافحة المالريا وٕادارتها، حضرها طـالب الدورة الدراسية للحصول على شهادة الدب

محليــــون ودوليــــون. وعــــالوة علــــى مــــا ســــبق، أنشــــأت كليــــة الصــــحة العموميــــة، فــــي ظــــل اإلدارة الحكيمــــة للــــدكتور 
هــذه ميزداغينيــا، مختبــرات لــداء الليشــمانيات والمالريــا ومختبــرات الفيروســات، إلــى جانــب مختبــرات أخــرى، وتقــوم 

المختبــرات اآلن بــدور المختبــرات المرجعيــة الوطنيــة. وٕابَّــان شــغله منصــب مســاعد الــوزير لشــؤون الصــحة العموميــة 
بوزارة الصحة والتعليم الطبي، أدار الـدكتور ميزداغينيـا عـددًا مـن البـرامج الوطنيـة التـي ُتركِّـز علـى تحسـين الصـحة 

ـــدكتور  العموميـــة، وأشـــرف علـــى إدارة معهـــد البحـــوث البيئيـــة ـــة الســـنوات األربعـــة عشـــرة األخيـــرة. وقـــد أســـهم ال طيل
منصــب  ٢٠٠٨مجــالت طبيــة ُمحكَّمــة فــي مجــال الصــحة العموميــة، ويشــغل منــذ عــام  ١٠ميزداغينيــا فــي إنشــاء 

  رئيس مجلة الصحة البيئية.
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