اللجنة اإلقليمية لشـرق المتوسط
الدورة الرابعة والستون
البند ( 7أ) من جدول األعمال المبدئي
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منح جائزة مؤسسة الدكتور علي توفيق شوشة ومنحتها الدراسية
.1

استناداً إىل توصيات جلنة مؤسسة الدكتور على توفيق شوشة أثناء انعقاد الدورة الثالثة للجنة اإلقليمية ملنظمة
الصحة العاملية لشرق املتوسط ،قرر اجمللس التنفيذي ،مبوجب املقرر اإلجرائي م ت  )11( 140منح جائزة
(عمان) تقديراً ملسامهتها اهلامة
مؤسسة الدكتور على توفيق شوشة لعام  ،2017إىل الدكتورة يامسني أمحد جعفر ُ
يف جمال الصحة العامة يف املنطقة اجلغرافية اليت خدم فيها الدكتور شوشة منظمة الصحة العاملية.

.2

ويأيت تكرمي الدكتورة يامسني أمحد جعفر ملسامهتها املتميزة يف جمال الصحة العامة يف ُعمان ،ال سيما يف جمال
صحة املرأة والطفل .وقد خترجت الدكتورة جعفر يف كلية الطب جبامعة بغداد يف عام  ،1983وحصلت على
درجة املاجستري يف صحة األم والطفل من معهد صحة الطفل جبامعة لندن يف عام .1989

.3

وتعمل الدكتورة جعفر حالياً كمستشارة واستشارية أوىل يف املديرية العامة للرعاية الصحية األولية ،بسلطنة
عُمان .ومنذ عام  1993وحىت عام  ،2014عملت مديرة لدائرة صحة األسرة واجملتمع بوزارة الصحة ،وأشرفت
على حتقيق توسع كبري يف اخلدمات الصحية الـ ُمقدمة للمرأة والطفل .ومن بني إجنازاهتا الكثرية قيامها بدور
ُمنسق اخلطة الوطنية لرعاية املرأة والطفل ،ولعبت دوراً حمورياً يف إنشاء الربنامج الوطين للمباعدة بني الوالدات،
وساعدت على استحداث سياسات لضمان توافر خمتلف وسائل منع احلمل لألزواج .وخالل فرتة عملها كمديرة
لدائرة صحة األسرة واجملتمع ،اخنفض معدل اخلصوبة الكلي يف عُمان من  6.9يف عام  1993إىل  3.13يف عام
 ،2007وجرى توسيع التغطية بعيادات الرعاية السابقة للوالدة بشكل كبري ،وارتفع معدل الوالدات يف
املستشفيات ارتفاعاً كبرياً.

.4

وعملت الدكتورة جعفر يف العديد من اللجان الوطنية الرئيسية ،منها اللجان املعنية حبقوق األطفال ،والتغذية،
والصحة املدرسية ،وضمان اجلودة ،ووفيات األمهات ،وصحة األم والطفل .وقد أسهمت يف وضع العديد من
السياسات الوطنية ،ومن بينها السياسات املعنية بالسكان واملوارد البشرية ،فضالً عن إعداد املدونة العُمانية حلظر
تسويق بدائل لنب األم ،واالسرتاتيجية الوطنية للمرأة .وكباحثة ،نشرت الدكتورة جعفر حبوثاً يف كثري من اجملالت
الوطنية والدولية ،ال سيما يف جمال صحة األم والطفل واملراهق.

.5

وتتألف جائزة مؤسسة الدكتور على توفيق شوشة لعام  2017من ميدالية ومبلغ يعادل  2500فرنك سويسري
يُدفع بالدوالر األمريكي .وسيُقدم رئيس الدورة الرابعة والستني للجنة اإلقليمية لشرق املتوسط اجلائزة إىل الدكتورة
جعفر.

.6

ومن املقرر أن جتتمع جلنة مؤسسة الدكتور علي توفيق شوشة أيضاً أثناء انعقاد الدورة الرابعة والستني للجنة
اإلقليمية للنظر يف التـرشيحات لنيل اجلائزة ومنحتها الدراسية لعام  .2018وتتألف اللجنة ،حبسب نظامها
األساسي ،من األعضاء التاليني :رئيس اللجنة اإلقليمية لشرق املتوسط ،ونائبي..

.7

واملدير العام ملنظمة الصحة العاملية هو مدير املؤسسة ،واملدير اإلقليمي هو أمني جلنة املؤسسة.

