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  ٢٠١٧ أبريل/ نيسان ١٠  من جدول األعمال المؤقت ٧البند 
  A70/INF./1    

  
  
  

  الجوائز
  
  
  
عـددًا  ٢٠١٧ بعد المائة التـي عقـدت فـي كـانون الثـاني/ ينـاير األربعيناعتمد المجلس التنفيذي في دورته   -١

  ١المؤسسات تقديرًا إلنجازاتهم البارزة في مجال التنمية الصحية.و بشأن منح جوائز لألفراد  المقررات اإلجرائيةمن 
  
أيــار/  ٢٦التاليــة خــالل الجلســة العامــة صــبيحة يــوم الجمعــة الموافــق  الــثالثوســتتم مراســم مــنح الجــوائز   -٢

  .٢٠١٧ مايو
  

  إلى الدكتور أرسالن رينشين (منغوليا). للصحةجائزة ساساكاوا  تقديموسيتم 
 

  لو بوبو باييدي (موريتانيا).جائزة مؤسسة اإلمارات العربية المتحدة للصحة إلى األستاذ وستقدم 
  

مـن التذكارية للصحة العمومية لفرقة هنري ريف الدوليـة  ووك –جائزة الدكتور لي جونغ  جائزةوستقدم 
  (كوبا).األطباء المتخصصين 

  
ـــالترشـــيحات مـــن قِ عقـــب جمعيـــة الصـــحة، ويمكـــن أن تقـــدم وترســـل الـــدعوة إلـــى الترشـــيحات كـــل عـــام   -٣ ل َب

ل أي متلق سابق للجوائز. ويسمي المجلس التنفيذي الحائزين على الجائزة خالل بَ اإلدارات الصحية الوطنية ومن قِ 
  لكل جائزة. قدمتها هيئة االختيارإلى التوصيات التي  المعقودة في كانون الثاني/ يناير، استناداً دورته 

  
أو ببسـاطة شـديدة ألشـخاص سـاهموا بعملهـم وعلى مر السنين، ُمنحـت الجـوائز لعلمـاء وبـاحثين معـروفين   -٤

  بصحة المجتمعات المحلية.إسهامًا كبيرًا في النهوض بالصحة العمومية، وللمؤسسات التي تهتم 
  
الوثيقـة  ملحـقيمكـن االطـالع علـى  ٢٠١٧وللمزيد من المعلومات عـن الجـوائز وعـن متلقـي الجـوائز لعـام   -٥

  الحالية.

                                                           
 ).٢٠١٧) (١٤(١٤٠م ت)، ١٣(١٤٠م ت)، ١٢(١٤٠م تانظر المقررات اإلجرائية    ١
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  الملحق
  
  
  للصحة  ساساكاوا جائزة  -١
  

 واحـدة حكوميـة غيـر لمنظمـة أو أكثـر، أو واحـدة لمؤسسـة أو أكثـر، أو واحـد لشخصللصحة  ساساكاواجائزة  ُتمنح
تعزيـز بـرامج صـحية معّينـة أو  األعمـال هـذه وتشـملأعمال ابتكارية بارزة في مجال التنمية الصـحية.  عن أكثر أو

  تقدم ملحوظ في مجال الرعاية الصحية األولية. تحقيق
  
  .الدكتور أرسالن رينشين (منغوليا)إلى  ٢٠١٧جائزة عام نحت م
  
 الرعايــة بمســتوى النهــوض فــيالرائــع  إســهامهالجــائزة علــى  لنيــل ١٩٤٣المولــود فــي عــام  رينشــين الــدكتور رشــحو 

  .منغوليا فيالصحية األولية 
  
وأجـرى فـي  منغوليا، في الفيروسي الكبد التهابمسيرته الوظيفية لعالج  ١٩٧١ عام منذ رينشينكّرس الدكتور  وقد

 ،)B )HBsAg الكبــد التهــاب لفيــروس الســطحي المستضــدّ  بشــأن بحوثــاً  ١٩٧٨و ١٩٧٣الفتــرة الواقعــة بــين عــامي 
النتـائج التـي  وأثبتـت. المـذكور الفيـروس بعـدوى اإلصـابة علـىيمثل مؤشرًا رئيسيًا  الذيالمستضد  هذاعن  والكشف

 علــى رينشـين الـدكتور ودعـافـي األطفـال بالمقـام األول.  يـؤثر وأنـه االلتهـاب هـذاب موطونـةمنغوليـا  أنتوّصـل إليهـا 
وهــي  أال ،B التهــاب الكبــد بفيـروس العــدوى حــاالت عــدد تقلّـلصــحية  ممارســات اتبــاعفـي  اإلســراع إلــىذلــك  ضـوء

 هــذاضــد  التطعــيم معــدالت فــي زيــادةوٕالــى إحــداث  الطبيــة، واألدوات الحقــن معــدات تعقــيمإدخــال تحســينات علــى 
 التهــاب بفيــروسحــاالت العــدوى  عــدد فــيقياســه  تســّنى طفيــف تخفــيض إحــداث إلــىذلــك مباشــرة  وأدى. االلتهــاب

 التمنيــع جــدول يفــ االلتهــاب ضــد التطعــيم إدراج بفضــل آخــر تخفــيض وٕاحــداث ،١٩٨١ عــام مــن اعتبــاراً  B الكبــد
  .١٩٩١ بعام الوطني

  
فـــي  للتمنيـــع الموّســـع البرنـــامج تطبيـــق واســـتهل دوليـــة، وأخـــرى وطنيـــة مجـــالت فـــي مقـــاالت ريشـــنين الـــدكتور ونشـــر
) اليونيسـيف( للطفولـة المتحـدة األمـم ومنظمة المنظمة جانب منومّد يد العون في ضمان تمويل البرنامج  ،منغوليا
  .اليابانية للتعاون الدولي والوكالة

  
 الـوطني والمركـزالفاعلـة غيـر الـدول  الجهـات دعـمعلـى النحـو التـالي:  الجـائزة من المتأتيةاألموال  ُتستخدم وسوف
 ؛Cو Bو A الكبـد التهاببمكافحة  المعنية الحكومية البرامج تنفيذ لغرض الصحة ووزارة السارية األمراض لمكافحة

 العمـل وأمـاكن األسـر صـفوفبـين  الكبـد التهـابلفيروسـات  الحـاملين وصـم مـن الحـدإلـى  الراميـةاألنشـطة  تنسيقو 
الحــرص  وٕالــى النائيــة، بــالمرافق المختبريــة والفحوصــات الصــحية الخــدمات تحســين إلــىالــدعوة  وزيــادة والمــدارس؛

 العـالمي اليـوم لتنظـيمأمـوال  سُتخّصـُص االلتهـاب. كمـا  بعـدوى لإلصـابة تالفيـاً الممارسـات  أفضـلعلى اتباع  أيضاً 
من  المتأتية األموال استخدام بشأنتوجيهية  مبادئ ُتوضعوس ،بالدعم المالي الشباب الباحثين وتزويد الكبد اللتهاب
  .الجائزة

  
   للصحة المتحدة العربية اإلمارات مؤسسة جائزة  -٢
  

 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
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  األستاذ لو بوبو باييدي (موريتانيا).إلى  ٢٠١٧جائزة عام نحت م
  

 نقلــه، خــدمات وتطــوير الــدم لنقــل الــوطني المركــزعلــى إســهامه الكبيــر فــي إنشــاء  باييــديلــو  األســتاذتكــريم  ويجــري
 جنسـياً  المنقولـة واألمـراضيـدز والعـدوى بفيروسـه ألوا الفيروسـي الكبـد التهـابالحثيث إلى مكافحة  سعيهفضًال عن 

 وزارة فـي الصـحة لشؤون العام المفتش منصب ،١٩٥٦وهو من مواليد  باييدي،لو  األستاذ شغل وقدفي موريتانيا. 
  .٢٠٠٦ عام منذ نواكشوط جامعة في الطب كلية وترأس ،٢٠١٠منذ عام  الصحة

  
 البلــد، أنحــاء جميــع فــي المنّظمــةبنــوك الــدم  تــوافرعلــى ضــمان  الماضــيين العقــدينطــوال  باييــدياألســتاذ لــو  وعمــل
فـــي  Bالتهـــاب الكبـــد  ضـــدالتمنيـــع  بـــإدراج ٢٠٠٢ عـــام فـــي القيـــامإلـــى  ودعـــاالنائيـــة،  المستشـــفيات هياكـــل فيـــه بمـــا

 فــيالتهــاب الكبــد  ضــدالتمنيــع  اســتهاللخــالل  مــن هالــذي تواصــل تعزيــزه بفضــل جهــود للتمنيــع، الموّســع البرنــامج
  .الوالدة من ساعة ٢٤غضون 

  
 فـيأسـهم  كمـا ،٢٠١٣هيكـل وطنـي لمكافحـة التهـاب الكبـد الفيروسـي فـي عـام  إنشـاءفي  باييدياألستاذ لو  وأسهم
التنسـيق  مجـالتوجيهاته فـي  بفضلبفيروسه واألمراض المنقولة جنسيًا  والعدوى يدزألااستراتيجيات لمكافحة  إعداد
 ٢٠٠٧ بعــاميالســكان  مــنالضــعيفة  الفئــات صــفوف فــيُأجِريــا  وبيولــوجيين ســلوكيين اجتمــاعيين لمســحين العلمــي

  .٢٠١٤و
  
  التذكارية للصحة العمومية  ووك –الدكتور لي جونغ  جائزة  -٣
  

 مؤسسات، أو لمؤسسة أو ألشخاص، أو لشخصالتذكارية للصحة العمومية  ووك - جونغ لي الدكتور جائزة ُتمَنح
  .العمومية الصحة مجال في جليلة مساهمات من ُيقدم ما لقاء حكومية، غير أو حكومية منظمات أو لمنظمة أو
  
  .(كوبا) األطباء المتخصصين منهنري ريف الدولية  لفرقة ٢٠١٧جائزة عام نحت م
  

، ٢٠٠٥ عــام فــيريــف الدوليــة مــن األطبــاء المتخصصــين فــي حــاالت الطــوارئ واألوبئــة  هنــريُأنِشــئت فرقــة  وقــد
 تربــو بخبــرة ذاتهــا حــد فــي تتمتــع التــي كوبــا، فــي العموميــة الصــحة بــوزارة الطبــي التعــاون وحــدةفــي  ُمدمجــة وهــي
  .الطبية المعونات تقديم مجال في عاماً  ٤٠ على

  
 أثنــاء الطــب مجــالفــي  المــدربين مــن وممرضــون أطبــاء ومــنهم كــوبيين، صــحيينعــاملين  مــن فرقــةالهــذه  وتتــألف
 للكــوارث االســتجابة ميــدان فــي النطــاقواســعة  بخبــرةالمتطــوعين  فــرق وتتمتــعواحتــواء األمــراض المعديــة.  الكــوارث
بوليفيا  دولة مثل بلدانفي  تدخالت تنفيذعضو من أعضاء الفرق  ٧٠٠٠من  أكثر وتوّلى. األوبئةفاشيات  وكبرى

 وباكســتان ونيبــال والمكســيك وٕاندونيســياوالســلفادور وغواتيمــاال وهــايتي  وٕاكــوادوروالصــين  وشــيليالمتعــددة القوميــات 
بغـرب أفريقيـا علـى النحـو  اإليبـوال فيـروس مـرضاندالع فاشية  أثناءبارزة  مهمة بتنفيذ الفرقةاضطلعت  وقدوبيرو. 

  .ريايوليب وغينيا سيراليون من كلّ  في الرعاية خدمات فيهامهنيًا صحيًا  ٢٥٠من  أكثرالتالي: قدم 
  
  

=     =     =  

  


