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  الجوائز
  
  
  

 تقرير لجنة مؤسسة الـدكتور علـي توفيـق          –جائزة مؤسسة الدكتور علي توفيق شوشة         -١
  شوشة

  
 مؤسسة الدكتور علي توفيق شوشة لشخص يكون قد قدم أكبر مساهمة في حل أية مشكلة                تُمنح جائزة 

صحية في المنطقة الجغرافية التي خدم فيها الدكتور علي توفيق شوشة منظمة الصحة العالمية، أي إقليم شرق                 
  .المتوسط

  
 تـشرين   ١٤ إلـى    ١١مـن   (وأثناء انعقاد الدورة الخامسة والخمسين للجنة اإلقليمية لشرق المتوسط            

أكتوبر /  تشرين األول  ١١عقدت لجنة مؤسسة الدكتور علي توفيق شوشة اجتماعاً يوم          ) ٢٠٠٨أكتوبر  / األول
  ).رئيس اللجنة اإلقليمية(، برئاسة الدكتور عبد الكريم راصع، وزير الصحة في اليمن ٢٠٠٨

  
إلسالمية والعـراق والكويـت   واستعرضت اللجنة الترشيحات المقدمة من البحرين وجمهورية إيران ا        

  .ولبنان والمغرب واليمن
  

ودرس أعضاء اللجنة بمنتهى الدقة السير الذاتية للمرشحين السبعة وخلفيـاتهم، وأوصـوا باختيـار                 
مرشحة لبنان، األستاذة هدى زريق، باعتبارها الشخص الذي يقترحونه على المجلس التنفيـذي فـي دورتـه                 

  .لنيل الجائزةالرابعة والعشرين بعد المائة 
  

 فرنـك سويـسري     ٢٥٠٠وإذا صادق المجلس التنفيذي على منح الجائزة سيتلقى الفائز مبلغاً يعادل              
  .بالدوالر األمريكي

  
وقد عملت األستاذة هدى زريق، المتخصصة في اإلحصاء، عميدة لكلية العلوم الصحية في الجامعـة                 

مت في العديد من مجاالت بحوث الصحة العموميـة         وأسه. ٢٠٠٨ إلى عام    ١٩٩٨األمريكية ببيروت من عام     
وبدأت عملهـا الخـاص     . مركزة بوجه خاص على صحة السكان والصحة اإلنجابية وصحة المرأة في اإلقليم           

بصحة السكان في بداية حياتها الوظيفية عندما شاركت في إجراء دراسات خاصة بصحة األم والطفـل فـي                  
سماً للبيانات الديموغرافية والوبائية لسكان بيروت فـي خـضم الحـرب            وتشمل مطبوعاتها العديدة مرت   . لبنان

، وبعد أن انضمت إلى مجلس السكان في القاهرة، شاركت في تأسيس الفريق العامل              ١٩٨٧وفي عام   . األهلية
اإلقليمي المعني بالصحة اإلنجابية الذي مازال يؤدي عمله حتى اليوم بوصفه شبكة من الباحثين علـى نطـاق                  

 بـصفتها وقامت، . ليم ويبحث القضايا الحاسمة بالنسبة إلى الصحة اإلنجابية من منظور متعدد التخصصات     اإلق
عضواً في هذا الفريق، هي وباحثون آخرون، بإعداد دراسة الجيزة التاريخية بشأن المرأة واإلنجاب والصحة               

وأفضت خبراتها فـي    . تمرةفي الريف المصري، والتي شكلت أساس كثير من ورقات البحوث والبحوث المس           
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. مصر إلى االهتمام الشديد بالسياق االجتماعي للتغيرات السكانية، وإلى االلتزام بالبحوث المتعددة التخصصات            
وفي السنوات األخيرة تصدرت األستاذة هدى زريق الجهود الرامية إلى إنشاء برنامج متكامل للبحوث السكانية               

  .راء الدراسة الخاصة بالصحة في الحضرفي الجامعة األمريكية ببيروت، وإج
  

ودعماً للبحوث السكانية على الصعيد الدولي عملت األستاذة زريق في العديد من الهيئات، بما في ذلك                  
فريق الصحة اإلنجابية التابع ألكاديمية العلوم الوطنية في الواليات المتحدة، ومجلس االتحاد الدولي للدراسات              

. مجلس االستشاري العلمي الدولي لمركز الدراسات الصحية والسكانية في جنوب أفريقيـا           السكانية العلمية، وال  
وهي من األعضاء المؤسسين لدار نور للنشر للنساء العرب، وعضو في اللجنة التوجيهية لمعهد عصام فارس                

لخاصـة  وعملت فـي شـبكة المعـارف ا       . للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة األمريكية ببيروت       
باإلنصاف فيما يتعلق بالمرأة ونوع الجنس، التابعة للجنة المعنية بالمحددات االجتماعية للصحة، كما أنها عضو 

  .محرري نشرة منظمة الصحة العالميةفي مجلس 
  
   تقرير لجنة مؤسسة ليون برنارد-جائزة مؤسسة ليون برنارد   -٢
  

دي سيلفا . س.  برئاسة السيد ن٢٠٠٩يناير  / اني كانون الث  ٢١اجتمعت لجنة مؤسسة ليون برنارد في         
وحضر االجتماع عضوان آخـران فـي اللجنـة، أال وهمـا الـسيد              . ، رئيس المجلس التنفيذي   )سري النكا (
  .اليجوس والسيد ليام دونالدسون، وكالهما نائب لرئيس المجلسف .س
  

ومن ثم فلن تُمنح جـائزة      . ذا العام وُأبلغت الهيئة بأن الوضع المالي للمؤسسة ال يسمح بمنح الجائزة ه            
  .٢٠٠٩مؤسسة ليون برنارد في عام 

  
   تقرير هيئة اختيار الفائزين بجائزة ساساكاوا للصحة-جائزة ساساكاوا للصحة   -٣
  

تُمنح جائزة ساساكاوا للصحة لشخص أو عدة أشخاص، أو لمعهد أو معاهد، أو لمنظمة غير حكومية                  
 ابتكارية جليلة في مجال التنمية الصحية مثل تعزيز برامج صحية معينـة، أو              أو منظمات ممن أنجزوا أعماالً    

  .والهدف من ذلك هو تشجيع زيادة تطوير تلك األعمال. تحقيق تقدم مرموق في مجال الرعاية الصحية األولية
  

 ٢٠٠٩يناير  /  كانون الثاني  ٢٣وقد عقدت هيئة اختيار الفائزين بجائزة ساساكاوا للصحة اجتماعاً في             
وكان عضوا الهيئة اآلخـران اللـذان       . ، رئيس المجلس التنفيذي   )سري النكا (دي سيلفا   . س. برئاسة السيد ن  

حضرا االجتماع هما األستاذ سون مايونغساي، عضو المجلس التنفيذي عـن جمهوريـة كوريـا، واألسـتاذ                 
  .يكوني، ممثالً لمؤسس الجائزةك .ك
  

ة والخلفيات الخاصة بالمرشحين الثمانية، وتعليقات المدير التقنية        واستعرض أعضاء الهيئة السير الذاتي      
وقررت الهيئة باإلجماع، في ضوء النظام األساسي والمبادئ التوجيهية التـي تحكـم مـنح               . على المرشحين 

 للدكتورة أمل عبد الـرحمن الجـودر القـائم       ٢٠٠٩الجائزة، أن تقترح على المجلس التنفيذي منح جائزة عام          
  . مدير مديرية تعزيز الصحة بالنيابة، في وزارة الصحة بالبحرينبأعمال

  
  . دوالر أمريكي٣٠ ٠٠٠وإذا صادق المجلس منح الجائزة فستحصل الفائزة على مبلغ وقدره   

  
ويرد أدناه عرض موجز يبين األعمال التي اضطلعت بها الفائزة المقترحة كي ينظر فيـه المجلـس                   
  .التنفيذي
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، القائم بأعمال مدير مديرية تعزيز الصحة بالنيابة في وزارة الصحة، من القيـادات  وإن الدكتورة أمل    
وقد تصدرت مبادرات عديدة على مـستوى المجتمـع         . المتفانية والمهنيين البارزين في مجال تعزيز الصحة      

وتمكينـه  وأشركت كل األطراف المهتمة في هذا المضمار وكفلت تنوير المجتمع المحلي            . المحلي في الوزارة  
مع تأسيس شبكة معلومات يمكن التعويل عليها، ضمت أخصائيين وممثلين من المراكز االجتماعية والبلـديات               
واألندية والمدارس المحلية يتعاونون على نشر المعلومات عن القضايا الصحية عن طريق كتابـة المقـاالت                

وقد نظمـت أول خـط   . ى نطاق الدولةللصحف وتنظيم المعارض والحلقات الدراسية والمحاضرات العامة عل   
وثمة حملة أخرى ناجحة شملت تعزيز التطعيم للجميع وبلغت         . هاتفي ساخن لالستفسارات الصحية في البحرين     

  .٪ تقريبا١٠٠ًنسبة تغطيتها 
  

 الصحة وتعزيز الصحة فـي       تعليم وقد ألفت الدكتورة أمل مطبوعات تعليمية كثيرة، وأدخلت تدريس          
وأنشأت لجاناً للتعليم في المدارس العامة، مـع        . طباء المقيمين الخاصة بالممارسات األسرية    برامج تخريج األ  

نهج التعليم  م أدخلت   ١٩٩٤وفي عام   . تدريب المشرفين بما يفضي إلى تكوين نواة لتعزيز الصحة في المدارس          
 الـوزارات، وأعـضاء     وقامت بتدريب العديد من العاملين في مختلف      . الخاص باأليدز في المناهج المدرسية    

المجتمع المدني واألندية والرابطات، كما أنها منسقة مشروع يستهدف تحسين التنـسيق بـين وزارة الـصحة                 
وقد شاركت في اإلعداد لمختلف أنشطة تعزيز الصحة، والسيما إنشاء أول عيادة لمكافحـة              . وسائر الوزارات 

شخصيات القيادية في أوساط العاملين المتطـوعين،       وهي أيضاً ناشطة على الصعيد السياسي ومن ال       . التدخين
وستمكنها جائزة ساساكاوا من إنـشاء      . وشاركت في عدة بعثات منها بعثة الحج الطبية على مدى أربعة أعوام           

تسيير حافلة توعية وتسيير حافلة رياضية، وذلك من أجل الوصول إلى المناطق النائية مـن               : نشاطين جديدين 
وسـتتولى إحـدى   . ت إلى الفئات السكانية المحرومة من الخدمات بسبب موقعها الجغرافـي البلد لتقديم الخدما 

الحافلتين توفير المواد اإلعالمية، وستتولى الحافلة األخرى التشجيع على النشاط البـدني بتوزيـع المعـدات                
  .الرياضية األساسية

  
تيـار الفـائزين بجـائزة       تقرير هيئة اخ   -جائزة مؤسسة اإلمارات العربية المتحدة للصحة         -٤

  مؤسسة اإلمارات العربية المتحدة للصحة
  

تُمنح جائزة مؤسسة اإلمارات العربية المتحدة للصحة لشخص أو لعدة أشخاص، أو لمعهد أو معاهد،                 
  .ن مساهمات جليلة في مجال التنمية الصحيةوأو لمنظمة غير حكومية أو لمنظمات ممن يقدم

  
 كـانون  ٢٠ئزين بجائزة اإلمارات العربية المتحدة للصحة اجتماعـاً فـي          وقد عقدت هيئة اختيار الفا      
وكان عضوا اللجنة   . رئيس المجلس التنفيذي  ) سري النكا (دي سلفا   . س. ، برئاسة السيد ن   ٢٠٠٩يناير  / الثاني

اآلخران اللذان حضرا االجتماع هما الدكتور هشام عبد السالم، عضو المجلس التنفيذي عن تـونس، والـسيد                 
  .ناصر خليفة البدور ممثالً لمؤسس الجائزة

  
وقـررت  . واستعرضت الهيئة الوثائق المقدمة إليها وكذلك تعليقات المدير التقنية علـى المرشـحين            

باإلجماع مع مراعاة النظام األساسي والمبادئ التوجيهية التي تحكم منح الجائزة، أن تقتـرح علـى المجلـس                  
 لمشروع الرعاية المتكاملة في الفترة      ٢٠٠٩ت العربية المتحدة للصحة لعام      التنفيذي منح جائزة مؤسسة اإلمارا    

 للمرأة والطفل في سـنغافورة، وللرابطـة الجورجيـة          (KK)المحيطة بالوالدة التابع لمستشفى كاندانغ كيرباو       
  .المعنية بالجهاز التنفسي في جورجيا
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 دوالر ٢٠ ٠٠٠ على مبلـغ وقـدره      وإذا صادق المجلس على منح الجائزة سيحصل كل من الفائزين           
  .أمريكي

  
  .ويرد أدناه عرض موجز لألعمال التي اضطلع بها الفائزان المقترحان كي ينظر فيه المجلس التنفيذي  

  
 كي يكـون المستـشفى الرائـد        ١٩٢٤ للمرأة والطفل في عام      (KK)تأسس مستشفى كاندانغ كيرباو       

وهـو أكبـر مرفـق طبـي فـي          .  التخصصية في هذا الميدان    للرعاية الصحية للمرأة والطفل ويقدم الرعاية     
وقد أسهم مشروع الرعاية المتكاملة في الفترة المحيطة بالوالدة إسهاماً كبيراً في سد الفجـوة بـين                 . سنغافورة

ويعمل الفريق  . المعرفة والعمل، حيث إنه يمتلك عنصراً قوياً للبحوث في إطار وضع المعرفة موضع التطبيق             
تخصصات، الذي يزود المرفق بالعاملين، على نحو منسق مما يتيح للمرضى االستفادة مـن أحـدث                المتعدد ال 

وسائل الرعاية مع تحقيق نتائج عالمية المستوى والحفاظ عليها على مدى عدة سنوات، والسيما خفض معـدل                 
 الرعايـة الـصحية     كما سجل الفريق براءات اختراع وسائل جديدة لتوفير       . وفيات األمومة ومعدالت االرتعاج   

. ويكفل إعداد المعارف من خالل المسوح الداخلية، التحسين المستمر لمختلف البروتوكوالت. ونفذ هذه الوسائل
 طـب النـساء والتوليـد        مرضى ويعتمد المشروع على التمويل الذاتي إلى حد بعيد حيث يتأتى له الدخل من            

اإلقليمية ذات الصلة   / قوية مع سائر المنظمات المحلية    الخاصين إلى جانب الدعم المركزي، وقد أنشأ شراكات         
كما أصبحت لمشروع الرعاية المتكاملة في الفترة المحيطة بالوالدة سمعة وطنية ودولية طيبة فـي               . بالبحوث

  .مجال توفير الرعاية الممتازة في الفترة المحيطة بالوالدة، وبوصفه مركزاً شامالً من مراكز اإلحالة
  

 بهدف تطوير وتعزيز طب     ٢٠٠٤ الجورجية المعنية بالجهاز التنفسي فقد ُأنشئت في عام          أما الرابطة   
وتشمل أنشطتها الرئيسية تعزيز البحوث الوبائية والسريرية فـي مجـال طـب             . الجهاز التنفسي في جورجيا   

لتعلـيم الطبـي    الجهاز التنفسي، وإعداد الدالئل الخاصة بالتدبير العالجي ألمراض الجهاز التنفسي، وتعزيز ا           
وللرابطة فروع إقليمية في جميع     . المستمر لألخصائيين الطبيين، وتنظيم االجتماعات العلمية وسائر التظاهرات       

ويتأتي التمويل من رسوم العضوية والتبرعات التي       . ٢٠٠٨ عضو نشط منذ عام      ٤٠٠أنحاء جورجيا، ولديها    
ماً كبيراً في تعليم األطباء في األجزاء النائية من البلد،          وأسهمت الرابطة إسها  . تدفعها المنظمات غير الحكومية   

وهي أول رابطة طبية في جورجيـا       . وذلك بفضل تنظيم االجتماعات على مستوى المناطق ثالث مرات سنوياً         
 ومن إنجازاتها الهامة التعليم المستمر لألطباء في األجزاء النائيـة         . تُعد الدالئل الوطنية وتوفر التدريب المالئم     

من البلد، بفضل تنظيم المؤتمرات على مستوى المناطق لمختلف األخصائيين بالتعاون مع كبريات المؤسسات              
وتنشر الرابطة أيضاً   . ومات الطبية ويتيح ذلك التبادل المستمر ألحدث المعل     . ومراكز البحوث والمراكز العلمية   

ومن اإلنجازات األخرى للرابطة تنظيم مؤتمرها      . مجلة الجهاز التنفسي، وهي المطبوع الطبي الوحيد في البلد        
الدولي األول والذي أتاح الفرصة لمناقشة األساليب الحديثة لتشخيص مختلف أمراض الجهاز التنفسي وتدبيرها              

وأعدت الرابطة كذلك أول دالئل وطنيـة بـشأن أمـراض           . باالعتماد األوروبي العالجي، وقد حظي المؤتمر     
وتتعاون الرابطة على الصعيد الدولي وبـدأت مـشاريع         . الجهاز التنفسي، مع توفير أنشطة التدريب المالئمة      

  .تجريبية بشأن ترصد أمراض الجهاز التنفسي المزمنة على مستويات الرعاية الصحية األولية
  
 تقرير هيئة اختيار الفائزين بجائزة مؤسـسة     –ولة الكويت للبحوث في مجال تعزيز الصحة        جائزة د   -٥

  دولة الكويت لتعزيز الصحة
  

تمنح جائزة دولة الكويت للبحوث في مجال تعزيز الصحة لشخص أو لمجموعة أشخاص، أو لمعهـد                  
  .ي مجال تعزيز الصحةأو معاهد، أو لمنظمة أو منظمات غير حكومية، ممن يقدمون مساهمة جليلة ف
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 كـانون   ٢٠وعقدت هيئة اختيار الفائزين بجائزة مؤسسة دولة الكويت لتعزيز الصحة اجتماعاً فـي                
وكان أعضاء الهيئة . رئيس المجلس التنفيذي ) سري النكا (دي سيلفا   . س.  برئاسة السيد ن   ٢٠٠٩يناير  / الثاني

نفيذي من اإلمارات العربية المتحدة، والسيد نـواف   اآلخرون هم الدكتور علي أحمد بن شكر عضو المجلس الت         
  .نعمان ممثالً لمؤسس الجائزة

  
وقررت الهيئة  .  على الترشيحات  التقنيةواستعرضت الهيئة بدقة الوثائق المقدمة إليها وتعليقات المدير           

 علـى المجلـس     باإلجماع في ضوء النظام األساسي والمبادئ التوجيهية التي تحكم منح هذه الجائزة أن تقترح             
 مناصفة بين الـدكتورة شـيخة سـالم    ٢٠٠٩التنفيذي منح جائزة دولة الكويت للبحوث في مجال الصحة لعام           

العريض رئيس قسم الموارد الوراثية بمجمع السليمانية الطبي ورئيس الجمعية األهلية ألمراض الدم الوراثيـة               
  .العمل، بمعهد نوفر للطب المهني في بولندا لتعزيز الصحة في أماكن الوطنيفي البحرين، وبين المركز 

  
  . دوالر أمريكي٢٠ ٠٠٠وإذا صادق المجلس على منح الجائزة فسيحصل كل فائز على مبلغ   

  
  .وفيما يلي عرض موجز لألعمال التي اضطلع بها الفائزان المقترحان كي ينظر فيه المجلس التنفيذي  

  
الوراثية بمجمع السليمانية الطبي ورئـيس الجمعيـة        الدكتورة شيخة العريض هي رئيس قسم الموارد          

األهلية ألمراض الدم الوراثية، وقد قدمت مساهمات جليلة لبحوث الصحة والتدريب على الـصحة وخـدمات                
الرعاية الصحية في بلدها وفي إقليم شرق المتوسط، مع التركيز على التخلص من األمراض الوراثية وإيتـاء                 

 سنة نجحت في تنفيذ برنامج مكافحة أمراض الدم الوراثية وتمكنت من            ٢٥على مدى   و.  بها الرعاية للمصابين 
كما أن عملها على النهـوض بالتوعيـة قبـل          . ٪ بين الولدان  ٧٠٪ و ٦٠تخفيض انتشارها بنسبة تتراوح بين      

 ونظمت الدكتورة شيخة العريض وأدارت. الزواج بين عموم السكان أسهم بقوة في خفض معدل زواج األقارب
حمالت للتثقيف والتوعية الصحية لفئات تتراوح بين عموم الجمهور ومهنيي الـصحة وراسـمي الـسياسات                

ورسخت شـراكات عمـل جيـدة مـع     . وأعدت نشرات صحية ووزعتها على نطاق واسع. وسلطات الصحة 
اً يحتذى به في    وهذا البرنامج الذي يعد األول من نوعه في اإلقليم أصبح نموذج          . الباحثين الدينيين والمشرعين  

  .أقاليم أخرى
  

 في معهد نوفر للطـب      ١٩٩٦أما المركز الوطني لتعزيز الصحة في أماكن العمل فقد أنشئ في عام               
وهذا المركز مسؤول عن تطوير وتنسيق أنشطة الشبكة الوطنية لتعزيز الصحة في أماكن العمل فـي                . المهني
الباحثين والمنفذين والمتخصصين فـي مجـاالت علـم         ويعمل فيه فريق متعدد التخصصات يجمع بين        . بولندا

وهـذا المركـز    . االجتماع المرتبط بالصحة والطب، والصحة العمومية، والعلوم السياسية وتدريس هذه المواد          
يعمل أيضاً بوصفه المكتب الوطني لضبط االتصال بالشبكة األوروبية لتعزيز الصحة في أماكن العمل، ويتمتع               

 العلـم وهي المنظمة الحكومية الدولية اإلطارية للتعـاون األوروبـي فـي مجـال               COSTبعضوية مؤسسة   
 ٢٠٠ أكثر من هونشر موظفو. ويتحمل هذا المركز كذلك مسؤولية وضع الخطط واالستراتيجيات. والتكنولوجيا

حة وهو يجري بحوثاً وتحاليل منهجية لحالة وظروف تعزيز الـص         .  كتاباً للمقررات الدراسية   ١٢بحث وأعدوا   
في بولندا، وينتج معلومات يستعان بها في المشاورات حول مشاريع تعزيز الصحة في الـشركات، وتـدريب                 

ويجمع هـذا   . المهنيين، وتوفير الدعم االجتماعي والسياسي لتحسين مستوى تعزيز الصحة في بولندا واإلقليم           
ومـن بـين منجزاتـه      . والقطاع الخـاص  المركز أمواله من المنح الوطنية والدولية التي يقدمها القطاع العام           

 مجاالً جديداً للبحوث عن احتياجات الموظفين المسنين، األمر الـذي دارت            ٢٠٠٢ استهل في عام     أنالمختلفة  
ووضع المركز قاعدة بيانات فريدة من نوعها عن أنشطة تعزيز الصحة التي أجرتهـا              . حوله مناقشات عديدة  

وكلما تسلط البحوث واالستقصاءات المنتظمة الضوء علـى        . كافحة التبغ الشركات البولندية، بما فيها أنشطة م     
وبذلك فإنه يسهم في عملية تنفيذ التدخالت السليمة        . مشاكل جديدة، يعمد المركز إلى بحثها وتصنيفها ورصدها       
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 وقد حظيت أعمال هذا المركز باعتراف دولـي       . لتعزيز الصحة ويعجل بتمتع السكان بمزاياها بطريقة أسرع       
  .وكانت موضع استعراضات إيجابية كثيرة أجرتها هيئات مختصة

  
 تقرير هيئة اختيار الفـائزين بجـائزة مؤسـسة          –جائزة مؤسسة إحسان دغرمجي لصحة األسرة         -٦

  إحسان دغرمجي لصحة األسرة
  

 كـانون   ٢١عقدت هيئة اختيار الفائزين بجائزة مؤسسة إحسان دغرمجي لصحة األسرة اجتماعاً في               
وكان أعضاء الهيئة . رئيس المجلس التنفيذي ) سري النكا (دي سليفا   . س.  ن السيد برئاسة   ٢٠٠٩يناير  / يالثان

، )رئـيس جامعـة بيلكنـت     (أردوغان الموفد من قبل األستاذ إحسان دغرمجـي         . ل. اآلخرون هم األستاذ ب   
  ).أنقرة( األطفال الدولي تورمين ممثالً لمركز. واألستاذ ت

  
وقـررت أن   .  بدقة الوثائق المقدمة إليها وتعليقات المدير التقنية على الترشـيحات          واستعرضت الهيئة   

  ٢٠٠٩من مرشح يعد أهالً للحصول على الجائزة لعام  ما
  

 من النظام األساسي لمؤسسة إحسان دغرمجي       ٤هذا فضالً عن أن الهيئة قررت باإلجمال تنقيح المادة            
  : يلي كما٤لصحة األسرة، بحيث يصبح نص المادة 

  
  ٤المادة "

  
  الغرض

  
 بغرض تعزيز ورفع مستويات صحة األسرة وذلك باالعتراف باألفراد الذين يساهمون            تنشأ المؤسسة   

  :ولبلوغ هذه الغاية تتولى المؤسسة ما يلي. في تقديم خدمات متميزة في ميدان صحة األسرة
  

دة ومكافأة مالية لشخص أو عدة      منح جائزة، كل عامين، تتكون من ميدالية فضية مموهة بالذهب وشها          
وتقدم الجائزة أثناء إحدى جلـسات جمعيـة        . أشخاص يكونون قد أدوا خدمة في ميدان صحة األسرة        

وإذا وقـع   ). يمـثلهم (إلى من يمثله    ) تغيبهم(أو، في حالة تغيبه     ) الفائزين(الصحة العالمية إلى الفائز     
وفي هـذه الحالـة     . تقسم بالسوية بين الفائزين   االختيار على أكثر من شخص واحد فإن قيمة الجائزة          

  .يحصل كل منهم على شهادة وعلى ميدالية
  

  .وتراعى العدالة الجغرافية، قدر اإلمكان، لدى اختيار الفائزين
  
ويحدد رئيس هيئة اختيار الفائزين مبلغ المكافأة المالية في كل عام بالتشاور مـع منظمـة الـصحة                    

  .لمتراكمة في رأس مال المؤسسةالعالمية ووفقاً للفوائد ا
  

  .ويتحمل المؤسس تكلفة الميدالية  
  

وفي أي سنة ال تمنح فيها الجائزة ترحل الجائزة إلى الـسنة الالحقـة              . وتمنح الجائزة مرة كل سنتين      
  ".بدون انتظار فرق السنتين

  
  .وسيرسل هذا التنقيح إلى منظمة الصحة العالمية  
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 تقرير هيئة اختيار الفائزين بجـائزة       –وك التذكارية للصحة العمومية      و –جائزة الدكتور لي جونغ       -٧
   ووك التذكارية–الدكتور لي جونغ 

  
، وهـي تمـنح     ٢٠٠٨ ووك التذكارية للصحة العمومية في عـام         –ُأنشئت جائزة الدكتور لي جونغ        

 غير حكومية،   لشخص أو عدة أشخاص، أو مؤسسة أو عدة مؤسسات، أو منظمة أو منظمات سواء حكومية أو               
بحوث األيدز والعدوى بفيروسـه والوقايـة منـه وعالجـه           : ممن يقدمون مساهمة جليلة في المجاالت التالية      

  .ومكافحته؛ أو بحوث األمراض السارية ومكافحتها؛ أو مكافحة أمراض المناطق المدارية المنسية
  

 كـانون   ٢٢ارية اجتماعـاً فـي       ووك التذك  –وعقدت هيئة اختيار الفائزين بجائزة الدكتور لي جونغ           
وكان أعضاء الهيئة . رئيس المجلس التنفيذي ) سري النكا (دي سيلفا   . س.  برئاسة السيد ن   ٢٠٠٩يناير  / الثاني

غيلدو عضو المجلس التنفيذي من ساموا، والـدكتور        . أ. تولوبي البديل للسيدة غ   . ت. اآلخرون هم السيدة ب   
  . وا ممثالً لمؤسس الجائزة–بارك جونغ 

  
واستعرضت الهيئة بدقة السير الذاتية للمرشحين والمعلومات المقدمة عنهم، وقررت أن تقترح علـى                

 إلى مركز بحوث األمراض المعدية واأليدز والتمنيع السريري في          ٢٠٠٩المجلس التنفيذي أن يمنح جائزة عام       
  .جورجيا

  
  . دوالر أمريكي٨٥ ٠٠٠لغ وإذا صادق المجلس على منح الجائزة فسيحصل الفائز بها على مب  

  
  .وفيما يلي عرض موجز لألعمال التي اضطلع بها الفائز المقترح، كي ينظر فيه المجلس التنفيذي  

  
إن مركز بحوث األمراض المعدية واأليدز والتمنيع السريري مركز مرموق لما أنجزه من أعمال في                 

ائدة في اإلقليم حول األيدز وااللتهاب الكبدي       مجال تشخيص وعالج ومكافحة األمراض المعدية، وألعماله الر       
وقد نفذ اإلتاحـة الـشاملة      . الفيروسي، وخصوصاً في بحوث هذين المرضين وعالجهما وتوقيهما ومكافحتهما        

للعالج بمضادات الفيروسات القهقرية وخدمات توقي سراية فيروس العوز المناعي البـشري مـن األم إلـى                 
. براً لتشخيص األيدز وسجالً وطنياً لمرضى األيدز والمـصابين بفيروسـه           مخت ١٩٨٩وأنشأ في عام    . الطفل

والغرض األساسي لهذا المركز هو تقديم الرعاية الممتازة في العيادات الداخلية، والتثقيف الطبـي، وإجـراء                
 وبالرغم مـن القيـود    . البحوث الطبية البيولوجية في مجال األيدز واإلصابة بفيروسه وأمراض معدية أخرى          

االقتصادية استطاع أن ينشئ نظاماً عصرياً وشامالً ومسنداً بالبينات لترصد األمراض المعدية، وأنـتج هـذا                
 Bالنظام إحصاءات وبائية والسيما عن األوبئة الجزيئية وفيروس العوز المناعي البشري وااللتهاب الكبـدي               

من عـدوى االلتهـاب      ل السريرية الجديدة  وأحرز هذا المركز تقدماً في تصنيف األشكا      . Cوااللتهاب الكبدي   
 عن توقي فيـروس     ١٩٩٥وأدى دوراً حاسماً في سن قانون رائد في البلد في عام            .  عديم األعراض  Cالكبدي  

 لمكافحة األيدز واإلصابة بفيروسه، كما      ٢٠٠٢العوز المناعي البشري، وفي وضع استراتيجية وطنية في عام          
وهو يحـدث باسـتمرار     .  لمكافحة السل واأليدز   ٢٠١١-٢٠٠٧للسنوات  وضع الخطة االستراتيجية الوطنية     

وأسهم هذا المركز أيضاً إسـهاماً      .  لهما الدالئل اإلرشادية الوطنية للعالج والرعاية حتى يضمن أقصى نجاعة        
متخصـصة  كبيراً في إنشاء قدرة البحوث الطبية البيولوجية في جورجيا ونشر نتائج أعمالها في المجـالت ال               

  .ضها في عدة محافل دوليةوعر
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   تقرير هيئة اختيار الفائزين بجائزة جاك باريزو–المنحة الدراسية لمؤسسة جاك باريزو   -٨
  

 برئاسـة   ٢٠٠٩يناير  /  كانون الثاني  ٢١عقدت هيئة اختيار الفائزين بجائزة جاك باريزو اجتماعاً في            
 حـضروا  نوكان أعضاء الهيئة اآلخرون الـذي  . ذيرئيس المجلس التنفي  ) سري النكا (دي سيلفا   . س. السيد ن 

  .فالييخوس والسير ليام دونالدسون، وهما نائبا رئيس مجلس إدارة الجائزة. االجتماع هم السيد ك
  

وطبقاً للترتيب المقرر لترشيح المرشحين، وهو بسحب القرعة كما تحدد ذلك عنـد إنـشاء المنحـة                   
  .قليم األفريقي هذه المرة أن يقدم ترشيحاته لهذه المنحة الدراسيةالدراسية لمؤسسة جاك باريزو، كان على اإل

  
واستعرضت الهيئة أوراق المرشحين الثالثة الموضوعة أسماؤهم على القائمة المختصرة والمرسـلة              

من اللجنة اإلقليمية ألفريقيا، وقررت الهيئة أن تقترح على المجلس التنفيذي منح السيدة ليفيسي أبـوكيي نـافو     
وإذا صادق المجلس على منح الجائزة . المنحة الدراسية السادسة عشرة المقدمة من مؤسسة جاك باريزو   ) اناغ(

  . دوالر أمريكي٥٠٠٠فإن الفائزة بها ستحصل على وسام ومبلغ 
  

ون نوتقترح السيدة أبوكيي إجراء دراسة سكانية عن سلوكيات البحث عن الرعاية الصحية لدى من يعا           
  .ستمر في مقاطعتي كينتابو الشمالية والجنوبية في غانامن السعال الم

  
  
  

=     =     =  


