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  المؤسسات والجوائز
  
  
  
ــة   -١ ــ ـــسـ ـــةجائزة مؤســ ـــوشــ ــــية الدكتور علي توفيق شــ تقرير لجنة  – منها ةالمقدم والمنحة الدراسـ

  علي توفيق شوشةالدكتور مؤسسة 
  

  الدكتور علي توفيق شوشةجائزة مؤسسة   
  

جائزة مؤســـســـة الدكتور علي توفيق شـــوشـــة لشـــخص يكون قد قدم أكبر مســـاهمة في حل أية مشـــكلة ُتمنح 
ــوشــــة منظمة الصــــحة ــحية في المنطقة الجغرافية التي خدم فيها الدكتور علي توفيق شــ ــرق  صــ العالمية، أي إقليم شــ

  المتوسط.
  
ــأثناء انعقاد الدورة الو  تشـــرين األول/  ١٨-١٥، خرطوموالســـتين لّلجنة اإلقليمية لشـــرق المتوســـط (ال ةخامسـ

ـــوشــــة اجتماعًا ٢٠١٨  أكتوبر ـــة الدكتور علي توفيق شـ ـــسـ ــرين األول/ أكتوبر  ١٥في ) عقدت لجنة مؤسـ  ٢٠١٨تشــ
ــــة معالي وزير  ــحة والخدم ةبرئاســ ــ ـــومال، الدكتورة فوزية أبيقار نور  اتالصــ ــانية في الصـــ ـــ رئيس لالنائب األول (اإلنسـ

  .اللجنة اإلقليمية)
  

والمملكة العربية استعرضت اللجنة الترشيحات المقدمة من أفغانسـتان ومصر وجمهورية إيران اإلسالمية و 
  .السعودية

  
ــاء اللجنة في  ـــيحات ونظر أعضـــ ـــحين األترشــ ــح  ربعةالمرشــ ــوا باختيار مرشـــ ـــر وأوصـــ ــي الدكتور مصــ راضـــ

ــات مكافحة لالعامة دارة إلا، مدير حمَّاد ــكان يةالكبدالفيروســـ ـــحة والســـ ـــخص الذي يقترحونه  ،بوزارة الصــ باعتباره الشــ
  المائة لنيل الجائزة. ربعين بعدرابعة واألعلى المجلس التنفيذي في دورته ال

  
ـــل الفائز بها على مبلغ يعادل ـــيحصـ ــادق المجلس التنفيذي على منح هذه الجائزة فسـ فرنك  ٢٥٠٠ وٕاذا صــ

  األمريكية.سويسري محسوبًا بالدوالرات 
  

ــحة العمومية في  حمَّادراضــــي وقد تم تكريم الدكتور  ــاهمته الهامة في الصــ ــرتقديرًا لمســ  ، والســــيما فيمصــ
عامًا في مجال الصــحة العمومية، وطب  ١٤ ى أكثر من. وهو يتمتع بخبرة على مدCمكافحة التهاب الكبد  مجال

  الكبد، والسياسات الصحية، وٕادارة الرعاية الصحية.
  

ـــرف الدكتور  ــ ــاء على التهاب الطموحة التي ُنظِّمت لحملة ال، بما له من دور قيادي في حمَّادوقد أشــ ـــ لقضــ
ــر، Cالكبد  ـــ ـــف عن في مصـــ ــ ــــع Cالتهاب الكبد  فيروس على المبادرة الوطنية للكشـــ ــ  في إطارها للفحص التي خضــ

ــــطس  ٧أكثر من  ــ ــ ـــ ــخص للفحص منذ آب/ أغسـ ــ ـــ ــ ــ جاءت نتائج اختباراتها الحاالت التي ُأحيلت . و ٢٠١٦ماليين شـ
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متابعتها لحين الشــفاء. وتضــمن هذا المشــروع الضــخم التنســيق بين مختلف  تإيجابية إلى أقرب مركز عالج، وجر 
  اإلدارات في وزارة الصحة والسكان، فضًال عن التنسيق مع شتى الوزارات ومنظمات المجتمع المدني.

  
ــــل على في ، ٢٠٠٣َتخرَّج الدكتور حمَّاد في جامعة القاهرة في عام  ــ ـــ ــ ــــص الطب والجراحة. وحصــ ــ ـــ ــ تخصــ

، وعلى درجة الماجستير في األمراض ٢٠٠٨دبلوم في إدارة الجودة الشاملة من الجامعة األمريكية بالقاهرة في عام 
ــحية من ٢٠١٠الباطنية من جامعة القاهرة في عام  ـــ ــ ــ ــتير إدارة األعمال في مجال إدارة الرعاية الصـ ــ ــ ـــ ، وعلى ماجسـ

  .٢٠١٢واليات المتحدة األمريكية في عام جامعة لويوال بال
  

ــع في المجالت العلمية تناولت العدوى بالتهاب الكبد  ــ ـــ ــ ــورة على نطاق واســ ــ ــ ــ  Cوللدكتور حمَّاد أعمال منشـــ
  وكيفية عالجه.

  
  الدكتور علي توفيق شوشةمن مؤسسة  ةالمنحة الدراسية المقدم  

  
ــية تُمنح في عام  ــ ــ ــيحاتها لنيل منحة دراســ ــ ــ ــــًا لتقديم ترشــ ــ ـــاء في اإلقليم أيضــ ــ . ٢٠١٩وُدعيت الدول األعضـــ

المنحة الدراســـية المقدمة اري للحصـــول على أصـــغالســـيدة جوالليه  باســـم جمهورية إيران اإلســـالميةمن  ترشـــيح  وورد
كي تتمكن من التحضير لدرجة الدكتوراه في  دوالر أمريكي ١٥ ٠٠٠بقيمة  الدكتور علي توفيق شوشةمن مؤسسة 
  علوم التغذية.

  
يض، حيث عكفت على واألالغدد الصماء  علوم في معهد بحوث ٢٠٠٧عملت السيدة أصغاري منذ عام 

ــحية في مرحلة الطفولة منة ســــِ الدراســــة األمراض غير الســــارية وعوامل الخطر المتعلقة بها، من قبيل  وعواقبها الصــ
وتعاونت السيدة أصغاري في مشاريع بحثية شملت دراسة  اإلصابة بداء السكري والمتالزمة األيضية.والتي تشمل 

ــة ســــريريةالتجارب في الأترابية اســــتطالعية ُأجريت في طهران عن الشــــحوم والغلوكوز و  كما  .المتصــــلة بتلك الدراســ
ــيدة  ــائيأصـــغاري شـــاركت السـ ــميم برمجيات التغذية التي تســـاعد أخصـ تغذية والباحثين، وفي الكتابة عن ال يفي تصـ

  التغذية في مجالت مختلفة، وفي المساعدة على تحويل البحوث والبيِّنات إلى سياسات وبرامج.
  

ــفها متحدثة تنادي بتعزيز النظم الغذائية يةوفي أثناء عملها في مجال التوعية المجتمع ــ ــ ـــ ــ ــحية ، بوصـ ـــ ــ ـــ الصــ
ــــيطوأنماط الحياة ال ــ ــ ــيدة  التقييمات الغذائية في إطار برامج الفحص،في مجال إجراء ، وعملها ةنشـــ ــ ـــ ــ ــبحت الســ ــ ــ ــ أصـــ

ـــار عوز  ــ ــــغاري على دراية بمعدالت انتشـــ ــ ـــر وعواقب هذا العوز  فيتامين "دال"أصــ ــ بين األطفال والمراهقين في مصـــ
ــغاري إلى التركيز في البحوث التي تجريها لنيل درجة الدكتوراه على  لك. وقاد ذمرغوب فيهاالغير  ـــ ـــ ــ ـــ ــيدة أصـ ـــ ــ ـــ ــ الســ

ـــات المعنية بتوزيع مكمالت  يتامين "دال"فجرعات  ـــ ــ ــ ـــ ــياســ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــياغة السـ ـــ ــ ـــ ــ ـــحة العمومية في صــ ــ ـــ ــ ـــ دعمًا لمنظمات الصــ
أبدت حرصها على تقديم مساهمة مهمة غير مسبوقة في قد . و غناء األغذيةوإ  في المدارس االبتدائية "دال"  فيتامين

ـــتحدثة لتحو  ــاليب مســـ ــ ــها على إيجاد أســ ــ ـــات يمجال البحوث المعنية بالتغذية، وحرصــ ــياســـ ــ ل البحوث والبيِّنات إلى ســ
  ممارسات، تماشيًا مع هدفها الطويل األمد في مهنة التدريس والبحث.و وبرامج 

  
ــيدة أصـــغاري بدور مســـ ــطلعت السـ ــارواضـ ــتير، وقدمت عروضـــًا طالب األطروحات للعديد من  تشـ الماجسـ

ورقة بحث بشأن  ٦٠دولية، وشاركت في نشر ما يربو على الندوات العديد من الفي ملصقات شفهية وموضحة بال
  .خاضعة الستعراض األقرانداء السكري والِسمنة في مجالت دولية ووطنية 
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 تقرير هيئة اختيار الفائزين بجائزة ساساكاوا للصحة -جائزة ساساكاوا للصحة   -٢
 

منح جائزة ساساكاوا للصحة لشخص واحد أو أكثر، أو لمؤسسة واحدة أو أكثر، أو لمنظمة غير حكومية تُ 
ـــحية  ،واحدة أو أكثر ــ ـــمل هذه األعمال تعزيز برامج صــ ـــ ــحية. وتشـ ــ ــ عن أعمال ابتكارية بارزة في مجال التنمية الصـ

 .معّينة أو تحقيق تقدم ملحوظ في مجال الرعاية الصحية األولية
 

ــحة اجتماعًا في ــاكاوا للصـــ ـــاســـ  ،٢٠١٩كانون الثاني/ يناير  ٢٨ وقد عقدت هيئة اختيار الفائزين بجائزة ســ
ــر  ــ ــ ـــحين الثالثة عشــــ ــ ــ ــمية المرشـــ ــ ـــ على كل   مدير الجائزة أدلى بهاالتعليقات التقنية التي  وفيمن أجل النظر في تســـ

 .فيهاوبتت  النظام األساسي الذي يحكم منح الجائزةالتعديالت المقترحة على وناقشت الهيئة أيضًا  منهم.
  

  ٢٠١٩المرشحون لجائزة ساساكاوا للصحة لعام   )أ(  
 

ـــحين:  ٢٠١٩ قّررت الهيئة باإلجماع أن تقترح على المجلس التنفيذي منح جائزة عامو  ــ ــ ـــ ــ الثنين من المرشـــ
وٕاذا صادق المجلس  .(بيرو) رودريغييوزيبيو كيسبي جوديث ندونغو إمبوال توريميرو (الكاميرون) والسيد األستاذة 

 ي.دوالر أمريك ٣٠ ٠٠٠على مبلغ قدره  كفرد حصليس كل فائزعلى منح الجائزة، فإن 
 
حت و  ــّ ــ ـــ ــ ــتاذة جوديث ندونغو إمبوال توريميرو قد ُرشـ ـــ ــ ـــل هذه الجائزة لاألســـ ـــ ــ ــاهمتهابفضــ ــ ـــ ــ ــة منذ  مسـ ــ ــ ــ العريضــ

ــحة والتنمية في الكاميرون.  ١٩٩٢  عام ـــ ــغلفي الصـ ـــ ــتاذة توريميرو حاليًا  وتشـ ــ ــب األســ ــ ـــاعدة في منصــ ــ ــتاذة مسـ ــ أســ
ــانتال بّياومديرة للمختبرات في  البيولوجيا الجزيئية ـــ ــ ــ ـــ ــ في مجال الوقاية من األيدز  ثللبح المرجعي الدولي مركز شــ

ــه وتدبيره ـــمالعالجي، ورئيســــة  ماوالعدوى بفيروســ بكلية الطب وعلوم الطب الحيوي في جامعة الكيمياء الحيوية  لقسـ
ــتاذة توريميرو ــ ـــرت األســ ــ ــأن مطبوعًا  ٣٨أكثر من  ياوندي. ونشـ ــ ــتعراض األقران بشــ ـــ ــعة السـ ــ من المطبوعات الخاضــ

  .Gو Dو Cو Bفيروس العوز المناعي البشري والتهاب الكبد 
 
ــتاذة توريميرو تتعلق اإلنجازات الو  ـــ ــ ـــة باأليدز والعدوى بكبيرة لألسـ ــ ــية التالية الخاصـــ ــ ــ مجاالت العمل الرئيســ
ــه ــحية على وجه التحديد ، وتتمثلCو Bوالتهاب الكبد  بفيروســ بناء القدرات، والبحوث  ؛فيما يلي: تعزيز الُنظم الصــ

ـــحيةفي  ــ ـــراف على ؛ ميدان األخالقيات الصــ ــحيين واإلشــــ ــ في  ،زماالت أبحاث ما بعد الدكتوراهتدريب العاملين الصـــ
ــلت وقد. تحديداً  مجال البيولوجيا الجزيئية ـــ ــ ـــاً  حصـــ ـــ ــ ــاهمتها في إذكاء الوعي و  أيضــ ـــ ــ توفير خدمات على التقدير لمســـ

 لكاميرون.با، والسيما في المناطق الريفية التوعية بشأن األمراض المعدية المنقولة جنسيًا والسرطانات في النساء
 

ــــتخدم مبلغ الجائزة في تعزيز البحوث التي تج ــ ــُيسـ ــ ــ ــأن وسـ ـــ ــتاذة توريميرو بشــ ــ أثر العدوى بفيروس ريها األســـ
ـــعات و  Bالتهاب الكبد  ــ ــاء الحوامل والمرضـ ــ ـــة باألطفال على على النســ ـــائل الخاصـــ ـــونالحصـــ للعدوى  الذين يتعرضـــ

ــابونو/ أو  Bبفيروس التهاب الكبد  ــع الســــياســــات  يصــ ــتخدم النتائج في وضــ ــُتســ ــاعة. وســ بها أثناء الحمل أو الرضــ
 بشأن العالج في الكاميرون.الصحية والمبادئ التوجيهية 

 
ــيد  أما ــــ ـــبي يوزيبيوالســ ــ ــل دوره  قدو  ،بيروفي  إيغوينمنطقة  عمدةفهو  رودريغيز كيســـ ــــ ح للجائزة بفضــ ــّ ــ ــ ُرشــ

ــن الثالثة من ــ ـــ ــ ــ ـــ ــار فقر الدم بين األطفال دون سـ ــ ـــ ــ ــ ـــ خالل  ٪١٢إلى  ٪٦٥ القيادي الكبير في الحد من معدل انتشــ
ــية في  ـــ ــ ــ ـــ ــ ــنوات الثالث الماضـ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــت البلد،هذا  المناطق فيالتي ُتعد من أفقر  إيغوينالسـ ــ ـــ ــ ــ ـــ لعقود من  بعد أن تعرضـ

ـــطرابات االجتماعية واألعمال اإلرهابية ا ـــ ــ ــ ـــ ــــكان المنطقة و هلك جزء كبير من  وقدلعنيفة. االضــ ــ ـــ ــ ــ تعدادهم  تراجعســ
  اآلخرين إلى النزوح وٕالى هجر مزارعهم ومواشيهم. سكانهاواضطر العديد من  ٪٣٠  بنسبة
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ــكان ٢٠١٥عام  ومنذ ــ ـــ ــيد  إيغوين، عمل ســ ــ ــ ــبيتحت قيادة الســـ ـــ ــ ــيجهم  إعادةعلى  رودريغيز كيســ ــ ــ بناء نســـ
ــيد  ـــ ــأ السـ ـــ ــحية. وأنشـ ـــ ــين ظروفهم الصـ ـــ ــبياالجتماعي وتحسـ ــ أفرقة تقنية متعددة القطاعات تتألف من  رودريغيز كيســ

ـــؤولة عن البرامج  ــحية المســـ ــ ـــلطات المحلية والقيادات المجتمعية وموظفي المراكز الصــ ـــين  االجتماعية،الســـ والمدرســـ
ـــد المجتمعية وتقوم بزيارات هذه األفرقة إدارة مراك وتتولىواآلباء واألمهات.  ــ ــ ـــ منزلية من أجل إذكاء الوعي ز الترصـــ

واعتمدت نموذجًا غذائيًا ُوضــع من  ،الرضــع وفقر الدم لدى وســوء التغذية المزمن األســاســية اإلصــحاح مرافقبشــأن 
أجل الحد من معدالت فقر الدم المرتفعة وتعليم الناس كيفية تحسين نظامهم الغذائي باستهالك المنتجات المزروعة 

النموذج في  هــذتكرار  ُيعتزمو  بــالمغــذيــات الــدقيقــة التي توفرهــا الــدولــة. المعززةوالــذرة  كينواالو  االبطــاطــمثــل  محليــًا،
   مناطق أخرى من البالد.

  
ــفته ــ ــيد  المنطقة،عمدة  وبصــ ــع الســــ ــ ــبيوضــ ــروع  ردودريغيز كيســــ ـــ من أجل زيادة  للري،وٕادارته خططًا لمشـ

نة لمجتمعه المحلي طيلة العام.  ــّ ــ ــمان التغذية المحســ ــ ــوفاإلنتاجية الزراعية وضــ ــ ــتخدم  وســ ــ الجائزة في هذا  مبلغُيســ
  .واستدامتها المجتمعية الترصد مراكزالمشروع وسُيستخدم أيضًا في إنشاء المزيد من 

  
  للصحة ساساكاوا جائزةالنظام األساسي ل تتعديال  )ب(  

  
ـــي من  ٩أحكام المادة عمًال ب ـــ ــ ــ ـــ ــاسـ ــ ـــ ــ ــ  ٤تعديل المادة  أن تقترحقررت الهيئة باإلجماع ، لجائزةلالنظام األســـ

ــــي لجائزة  ٩والمادة  ــ ــاسـ ــ ـــح أدناه من النظام األســـ ـــ ــحة، على المجلس التنفيذي، على النحو الموضـ ــ ــ ــاكاوا للصـ ــ ـــاســـ ــ ســ
نص  ســـيتمثلحال موافقة المجلس التنفيذي، مشـــطوبة). وفي تحتها خط والنصـــوص المحذوفة  ةالجديد وصالنصـــ(

 :فيما يلي ٩والمادة  ٤المادة 
 

  ٤المادة 
  الجائزة

  
، ُيمنحان لشــخص دوالر أمريكي ٣٠ ١٠٠ ٠٠٠تتكون جائزة ســاســاكاوا من تمثال صــغير ومبلغ من المال يســاوي 

ـــخاص، ــ ــات، أو لمنظمة أو عدة  ُتمنح دوالر أمريكي ٤٠ ٠٠٠و/ أو نحو  أو عدة أشــ ـــ ــــســ ــ ــة أو عدة مؤسـ ـــ ــســ ــ ــ لمؤسـ
مثل النهوض ببرامج صحية معينة  منظمات غير حكومية، تقديرًا ألعمال بارزة ومبتكرة في مجال التنمية الصحية،

ـــجيع على زيادة تطوير هذه المجاالت. أو تحقيق إنجازات قيمّ  ـــ ــ ــ ـــ ـــحية األولية، وذلك للتشــ ــ ـــ ــ ــ ة في مجال الرعاية الصـــ
ــاء المجلس التنفيذي الحاليين   وال ــ ــحة العالمية وال أعضـ ــ ـــابقين بمنظمة الصـ ــيح الموظفين الحاليين أو الســ يجوز ترشـــ

ـــول على الجــائزة. وتحــدد م ـــ ــ ــ ـــ جموعــة اختيــار الفــائزين بــالجــائزة المبلغ النــاتج من الــدخــل و/ أو االحتيــاطيــات للحصــ
ــــحــة العــالميــة إلى الفــائز (الفــائزين) أو إلى من   غير ــ ـــ ــ ــ ـــات جمعيــة الصــ ـــ ـــ ــ ــ ــ الموزعـة. وتقــدم الجــائزة أثنــاء إحـدى جلسـ
  (يمثلهم).  يمثله

  
  ٩المادة 

  تعديل الُنظم األساسية
  

ــية. وُيعرض أي اختيار الفائزين بالجائزة أن تق لهيئة ــاســ رر، بناًء على اقتراح أحد أعضــــائها، تعديل هذه الُنظم األســ
ـــاء  ــ ويقدم أي تعديل إلى جمعية االختيار، على المجلس التنفيذي للموافقة عليه.  هيئةاقتراح، إذا أيدته أغلبية أعضــ

  الصحة العالمية التالية للعلم.
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 تقرير هيئة اختيار الفائزين بجائزة مؤسسة -جائزة مؤسسة اإلمارات العربية المتحدة للصحة   -٣
  اإلمارات العربية المتحدة للصحة

  
أكثر، أو لمؤسسة واحدة أو أكثر، منح جائزة مؤسسة اإلمارات العربية المتحدة للصحة لشخص واحد أو تُ 

  ة.مات جليلة في مجال التنمية الصحيأو لمنظمة غير حكومية واحدة أو أكثر لقاء مساه
  
ـــحـة اجتمـاعـًا في و  ــ ــ ـــ ــ ــ ــــة اإلمـارات العربيـة المتحـدة للصـ ــ ـــ ــ ــ ـــســـ ـــ ــ ــ ـــ قـد عقـدت هيئـة اختيـار الفـائزين بجـائزة مؤســ

ـــبعة ، ٢٠١٩الثاني/ يناير   كانون ٢٣ ــ ـــيحات سـ ــ ـــحينللنظر في ترشـ ــ ـــًال عن التعليقات التقنية التي أبداها ، مرشـ فضـــ
ــيحات ــ ـــ ــة اإلمارات  وقررت الهيئة باإلجماع. المدير على الترشـ ــ ــ ــســ ـــ ــ أن تقترح على المجلس التنفيذي منح جائزة مؤسـ

ـــحة لعام  ـــ ــ ـــ حَ  ٢٠١٩العربية المتحدة للصـ ــــَ ــ ــ ـــ ــحة والطب : ، هماينإلى مرشـ ــ ـــ ــ ــ (اليابان) العالميين المركز الوطني للصـ
 ).تنزانيا المتحدةجمهورية والدكتور أسكوار هيلونغا (

  
  ي.دوالر أمريك ٢٠ ٠٠٠فسيحصل الفائز بها على مبلغ  ،وٕاذا صادق المجلس على منح الجائزة

  
ـــحة والطب العالميين (المركز) تقديراً وقد  ــ ـــ ح المركز الوطني للصـ ــــّ ــ ــ ــحة  ُرشـ ــ ـــ ــين الصــ ــ ـــ ــاهمته في تحســ ـــ ــ لمســ

 .للتعاون الصحي الدولي من خالل مكتبهالعمومية، في اليابان وفي البلدان النامية على السواء، 
 

سمية التابع لوزارة الخارجية اليابانية ويعمل المركز ومكتبه للتعاون الصحي الدولي مع مكتب المساعدة الر 
وكــذلــك مع الوكــاالت القــائمــة بــالتنفيــذ، مثــل الوكــالــة اليــابــانيــة للتعــاون الــدولي ووكــاالت المعونــة والمنظمــات الــدوليــة 
ـــاعدة التقنية ويجري البحوث، وينظم الدورات التدريبية،  ـــحة العالمية. ويقدم المركز المسـ األخرى، ومنها منظمة الصـ

ـــئ  ـــ ــمل تلك المجاالت مكافحة األمراض المعدية، والموارد وينشـ ــ ــحية في العديد من المجاالت. وتشـــ ــ ــ ـــبكات الصـ الشــــ
البشـــرية الصـــحية، وصـــحة األمهات واألطفال، والســـرطان، وأمراض القلب واألوعية الدموية، والشـــيخوخة، وتحســـين 

ــحة األمهات وم ــ ـــ ــ ــين صـ ـــ ــ ــــار األمراض، تعزيزاً جودة الرعاية، وذلك بهدف الحد من وفيات األطفال، وتحســـ ــ ــ  نع انتشــ
ــاملة  ــ ـــحية الشــــ ــ ــــمان تحقيق التغطية الصـــ ــ ـــتدامة. وعالوًة على ذلك، يعمل المركز من أجل ضــ ــ ألهداف التنمية المســـ

 بالتنسيق مع الجهات المعنية األخرى، ومنها البلدان النامية والمنظمات الدولية ووكاالت المعونة.
 

ــار  ــ ـــتشــ ــ ــفهم خبراء اسـ ــ ــير أو المدى الطويل) إلى البلدان وُيوِفد المركز موظفيه بوصــ ــ يين (على المدى القصــ
ـــوغ الخبراء ينالنامية، حيث  ــ ــ ـــ ــــكان المحليين. ويصــ ــ ـــ ــ ـــحية إلى السـ ــ ـــ ــ قلون معارفهم ومهاراتهم، ويقدمون الخدمات الصــ

ــين الخدمات، والتعبئة  ــ ـــ ـــد، وتحســ ــ ـــحية مثل الترصــــ ــ ــ ـــطة الصــ ــ ــاريون، في أثناء مهامهم، نماذج تنفيذ األنشــــ ـــ ــ ــتشــ ــ ــ االســـ
ستجابة للفاشيات، وٕادارة التدريب، والبحوث التنفيذية، ويقدمون التوصيات السياساتية بشأن مكافحة المجتمعية، واال

ـــاري إلى أكثر من  ٣٦٠٠األمراض. وقد أوفد المركز أكثر من  ـــاً بلداً  ١٤٠خبير اســــتشـ دورات  . ونظم المركز أيضـ
ـــحيين من البلدان النامية، ودرَّب أكثر من  ــ ـــ ــبح بلداً  ١٤٠د من أكثر من فر  ٤١٠٠تدريبية للمهنيين الصــ ــ ــ ــ . وقد أصــ
 بعض المتدربين مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى في بلدانهم.

 
أمَّا الدكتور أســـكوار هيلونغا، فقد نشـــأ في منطقة ريفية في جمهورية تنزانيا المتحدة، حيث كانت األمراض 

ـــرية. وبعد نيله درجة الدكتوراه في النانوتكنولوجيا ــتشــ ، بدأ من جامعة هانيانغ في جمهورية كوريا المنقولة بالمياه مســـ
مياه الشرب المأمونة إتاحة أبحاثه في المواد النانوية التي يمكن أن تكون مناسبة لتنقية المياه، وذلك بهدف تحسين 

ـــغل الدكتور هيلونغا، منذ عام  ــ ــ ـــ ــ ، ٢٠١١وخفض عدد األرواح التي تُفقد من جراء األمراض المنقولة بالمياه. ويشـــ
األفريقي للعلوم والتكنولوجيا. وقد اســـتخدم، في أثناء عمله في منصـــب كبير المحاضـــرين في معهد نيلســـون مانديال 

المعهد، المواد النانوية البتكار نظام منخفض التكلفة لتنقية المياه، وهو نظام محمي ببراءة اختراع وعالمة تجارية. 
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ــح ـــرب. وخالفاً  اتوقد جعل المياه التي تمر عبر المرشــ ـــالحة للشـ ـــحات تنقية المياه األ نظيفة وصـ خرى، يمكن لمرشـ
ضــبط المرشــح الذي ابتكره الســتهداف الملوثات وامتصــاصــها والتخلص منها، مثل المعادن الســامة الثقيلة والبكتيريا 
ـــحي البدائية، والتي  ـــرف الصــ ــناعية وُنظم الصــ ــات والملوثات األخرى الناتجة عن التعدين والمخلفات الصـــ ــ والفيروسـ

ــها لتنا مناطقتخص  ــ ـــيصـــ ــ ـــب االحتياجات المحلية التي قد تختلف باختالف الموقع بعينها. ومن ثم، يمكن تخصــ ــ ســ
 الجغرافي. 
 

الختراعــه، بمــا في ذلــك المركز األول في جــائزة  الجوائز القيمــة تقــديراً بــالــدكتور هيلونغــا العــديــد  فــازوقــد 
أفريقيا لإلبداع الهندسي من األكاديمية الملكية للهندسة التابعة للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. 

الريفية في جمهورية تنزانيا المتحدة. ونظام تنقية المياه الذي ابتكره ُمركَّب بالفعل في المنازل والمدارس في المناطق 
مدرســـة  ١٠٠مع الشـــراكات العالمية المســـتدامة لتوفير المرشـــحات لعدد يبلغ  أبرمت الشـــركة التي تصـــنعه اتفاقاً وقد 

ــندوق  تنزانية. وقد رعت االســـتخدام التجاري لهذه المرشـــحات مؤســـســـة التنمية األفريقية التابعة للواليات المتحدة وصـ
ـــر التابعة للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى االبتكار في م ــ ـــ ــ ــرية (من خالل منظمة العون المباشــ ــ ــ ــ يدان التنمية البشــــ

ـــمــاليــة والممول من وزارة التنميــة الــدوليــة التــابعــة للمملكــة المتحــدة).  ــ ــ ــ ـــ ــ يعمــل الــدكتور هيلونغــا مع رواد و وأيرلنــدا الشـ
محطة مياه (أي نقطة  ٦٠، ُأنشــئت ٢٠١٨توبر األعمال المحليين إلنشــاء محطات المياه. وحتى تشــرين األول/ أك

يمكن للناس أن يشـتروا منها المياه النظيفة والمأمونة والميسـورة التكلفة) باسـتخدام المرشـحات التي ابتكرها، إذ تخدم 
ــتخدم، وقد َرَكَبت  ١٠٠ ٠٠٠ ــة، منها مدارس في المناطق الريفية في جمهورية تنزانيا  ٥٥أســــرة و ٤٠٠مســ مؤســــســ

ــحات بالفعل. وُدرِّب ما مجموعه المتحدة، ه ـــركة  ٦٠ذه المرشـــ ـــغيل محطات المياه، ويعمل لدى الشــ ــابة على تشــ شـــ
 آخرين. فرداً  ١٢٠، معظمهم من خريجي الجامعات، وتتعاون الشركة مع نحو موظفاً  ١٥المصنعة للمرشحات 

 
ـــاء  الذيويخطط الدكتور هيلونغا لزيادة أثر نظام تنقية المياه  ـــ ــ ــ ـــ نظم االمتيازات التي ابتكره من خالل إنشــ

ــتى أنحاء أفريقيا  ــ ــ ـــغيل محطات المياه في مجتمعاتهم المحلية في شـــ ــ ــ تمنح المالك من القطاع الخاص الحق في تشــ
 . ٢٠١٨في كينيا في عام من هذا القبيل محطات مياه لعشر وخارجها. وقد ُوقِّع أول عقد امتياز أجنبي 

  
جائزة ســمو الشــيخ صــباح األحمد الجابر الصــباح للبحوث في مجالي الرعاية الصــحية للمســنين   -٤

  تقرير هيئة اختيار الفائزين بجائزة مؤسسة دولة الكويت لتعزيز الصحة  –وتعزيز الصحة 
  

ــباح للبحوث في مجال ــ ــباح األحمد الجابر الصــ ـــيخ صــــ ــــمو الشـــ ــنين  يُتمَنح جائزة ســ ــ ــــحية للمســ الرعاية الصــ
ــخص ــحة لشــ ــةلأو ، واحد أو أكثر وتعزيز الصــ ــســ واحدة أو أكثر لقاء  حكومية منظمة غيرل، أو أكثرأو  واحدة مؤســ

  ي الرعاية الصحية للمسنين وتعزيز الصحة.مجاللبحث في في ا جليلةات مساهم من ميقدَّ ما 
  

ـــحة  عقدتوقد  ــ ــ ــة دولة الكويت لتعزيز الصـــ ــ ــ ـــ ــسـ ـــ ــ كانون  ٢٥في اجتماعًا هيئة اختيار الفائزين بجائزة مؤســـ
ــحين الثالثة، طلب، للنظر في ٢٠١٩يناير  الثاني/ ــ ــًال عنات المرشــــ ـــ الجائزة التي أبداها مدير التقنية  تعليقاتال فضـــ

ــباح  . وقررت الهيئة باإلجماع أن تقترح على المجلس التنفيذي منحعلى كل طلب منها ــ ــ ـــ ــيخ صــ ــ ـــ ــ ــمو الشــ ــ ــ ـــ جائزة ســ
ــحة لعام  ـــنين وتعزيز الصــ ــحية للمسـ ــباح للبحوث في مجالي الرعاية الصــ لفريق المعني ل ٢٠١٩األحمد الجابر الصــ

  سبانيا).أالتابع لمستشفى الباز ( بالشيخوخة والهشاشة لدى المسنين بمعهد البحوث
  

ـــادقوٕاذا  ــ ــ ـــفلجائزة، ا هذه منح على المجلس صـــ ــ ـــ ــلتســ ـــ ــ ــ دوالر  ٢٠ ٠٠٠ قدره لى مبلغع ةالفائز  الجهة حصـ
   أمريكي.
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والفريق المعني بالشيخوخة والهشاشة لدى المسنين بمعهد البحوث التابع لمستشفى الباز في مدريد، الذي 
ـــئ في عام  ـــم ٢٠٠٦ُأنشــ ــات يضــ ــصـــ ــين  ٢٠، هو فريق متعدد التخصـــ ــ باحثًا. وتتمثل مهمة الفريق في تعزيز وتحسـ

ــنين من خالل جودة البحوث في مجال الرعاية األول ـــ ـــأن الوَ إجراء ية للمسـ ــات وبائية بشـــ ــ ن واألمراض المزمنة هَ دراســ
  .المسنينالتي تصيب 

  
ــاريعومن  ــل الورك لدى ه أبرز مشــ ــور مفصــ ـــريرية لكســ ــة السـ ـــن، التي الدراســ ــطلع بكبار السـ ها الفريق يضــ

، ُمدَمج في ٢٠١٦العامل المعني بالسـجل الوطني لكسـور مفصـل الورك. وهذا الفريق العامل، الذي ُأنشـئ في عام 
ــنين  ــ ــة لدى المســ ـــاشــــ ــ ــيخوخة والهشـ ـــ ـــيق أعماله. ويتألف الفريق العامل من فريق الذي يتولى الفريق المعني بالشـ ــ تنسـ

بجمع تفاصـــيل ديمغرافية ووبائية  واســـباني قامأفى مســـتشـــ ٦١من أخصـــائيًا  ١٩٠بحثي متعدد التخصـــصـــات يضـــم 
كسور مفصل الورك. وقد تمت االستفادة تعّرضوا لإلصابة بمريض  ١٤ ٠٠٠من ومتعلقة بالرعاية الصحية ألكثر 

ــــجــل لتحــديــد أكثر التــدّخالت فعــاليــة ممــا أدى إلى تنقيح  ــ ــ ـــ ــ توجيهيـــة المبــادئ المن المعلومــات الواردة في هــذا الســ
مت هذه الممارســـات المنّقحة والُمســـَندة بالبيِّنات مســـاهمة فعلية في الحّد من المضـــاعفات والوفيات ســـريرية. وســـاهال

. ومن المتخصــصــةمتوســط زمن البقاء في المســتشــفى وعدد االســتشــارات  تقليلالعظام من المســنين، و  لدى مرضــى
  شأن ذلك أن يؤدي في نهاية المطاف إلى خفض تكاليف الرعاية الصحية.

  
ـــحة العمومية  –جائزة الدكتور لي جونغ   -٥ ـــ ـــ تقرير هيئة اختيار الفائزين  –ووك التذكارية للصــ

  ووك التذكارية -بجائزة الدكتور لي جونغ 
  

ــحة العمومية  -ُتمَنح جائزة الدكتور لي جونغ  ــ ـــــخص لووك التذكارية للصـــ ـــة أو أكثر، أو واحدشــ ــ ـــســ ــ  لمؤســ
ــــاهمات من ُيقدم ما لقاء أكثر أو واحدة حكومية غير أو حكومية لمنظمة أو أكثر،  أو واحدة ــ ـــ ــ ــ  مجال في جليلة مســ

  ة.العمومي الصحة
  
 /الثاني كانون ٢٥ في اجتماعاً  التذكارية ووك – جونغ لي الدكتور بجائزة الفائزين اختيار هيئة عقدتقد و 

 أدلى بها مدير الجائزةفضـــًال عن التعليقات التقنية التي  وجهةً شـــخصـــًا  ١٢ترشـــيح طلبات في للنظر  ٢٠١٩ يناير
  .مرشحبشأن كل 
  
ـــاء الهيئة باإلجماع أن يقترحوا على المجلس التنفيذي منح الجائزة لعام  قررو  ـــَحْين هما  ٢٠١٩أعضـ لمرشـ

  .األستاذ بالرام بهارغافا (الهند) ووحدة تعزيز الصحة التابعة إلدارة الصحة العمومية (ميانمار)
  

  دوالر أمريكي. ٥٠ ٠٠٠على مبلغ قدره  كل فائزحصل يفس وٕاذا صادق المجلس على منح الجائزة،
  

ــتاذ بالرام بهارغافا  ــ ــ ــح األســ ــ ــ ـــاره المهني المثير لإلعجاب وُرشــ ــ ــ بتكر في مجال كطبيب قلب ومنظرًا إلى مسـ
ـــتاذ في طب القلب في معهد الطب الحيوي.  ــ ــ ـــ في نيودلهي  All India Institute of Medical Sciencesوهو أســ

ــميم الحيوي لبرنامج والمدير التنفيذي  ــــ ــتانفورد والهند الذي التصــ ــ ــ ـــترك بين جامعة ســ ــ ـــية  يتيح برنامجالمشـــ ـــ منح دراســ
وقد أدى البرنامج إلى إنشـــاء الغرائس واألجهزة المنخفضـــة التكلفة وتصـــميمها. متعدد التخصـــصـــات ينهض بابتكار 

جهازًا طبيًا  ٣٠مبتكر استحدثوا أكثر من  ١٠٠سنوات حوالي  ١٠ طوالمعهد التصميم الحيوي الدولي الذي دّرب 
ســنة نحو  ٢٥وعالج األســتاذ بهارغافا على مدى أكثر من ها. منها أربعة أجهزة يجري حاليًا تســويقمنخفض التكلفة 

وفي الخارج. طبيب قلب يديرون اآلن عدة إدارات ومستشفيات في الهند  ٢٠٠مريض ودّرب أكثر من  ٢٥٠ ٠٠٠
بالتين واإليريديوم وقّيم ســريريًا اســتخدام الدعامة المحلية الملتفة ألوعية القلب التاجية بالســتحدث األســتاذ بهارغافا وا
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ـــتفادت آالف عديدة من لومقطوعتين بامعاملتين باألدوية دعامتين هنديتين أخريين  ـــتخدامهما. واســـ ـــى اســـ ليزر وأرســـ
  المرضى من هذه الدعامات المتدنية التكلفة.

  
ــتاذ بهارغافا وكان  ـــاف عدة تقاألســــ ــتكشـــ ــ ــى نيات في مجال طب القلب التدخلي رائدًا في اســ ــ وعالج المرضــ

لضغط الصدر من أجل المرضى ويعمل حاليًا على استحداث جهاز المتوسعة. المعانين من تضخم عضلة القلب 
ـــكتة قلبية مفاجئة.  ــابون بســـ ــــر الذين يصــــ ــارة لوقد نشــ ــغ اعدة بحوث عن اآلثار الضــــ ــ تبغ على القلب واألوعية لمضــ

المصــابين بفرط ضــغط الدم الذي يصــعب مراقبته ضــغط الدم المســتمر لدى ســاقة الحافالت ل جري تقييماً ويالدموية 
  في نيودلهي.
  

  .BMJ Innovationsرئيس التحرير المؤسس لمجلة  األستاذ بهارغافاوكان 
  

ــحة العمومية  ــحت وحدة تعزيز الصــــحة التابعة إلدارة الصــ ــاهمتها في ميانمار وُرشــ مجال الصــــحة في لمســ
ــًا من خالل نموذجها  ــوصـ ــحة المجتمعية من المفهوم إلى التنفيذ. ا ةلعيادالعمومية، وخصـ وكانت ميانمار تكافح لصـ

ـــحية في المناطق  ــارية ومواجهة تحدي توفير الخدمات الصــ ــ ــارية وغير السـ ــ في تحمل العبء المزدوج لألمراض السـ
ــكانها. من  ٪٧٠الريفية حيث يقيم  ــ ــ ـــ ــود بو سـ ــ ـــ ــ ــحة المجتمعية المقصـ ــ ــ ــ ـــحة هو مفهوم عيادة الصــ ـــ ـــ تعزيز خدمات الصـ

  اإللمام بالمسائل الصحية. وزيادة تعزيزالمجتمعية عن طريق استخدام الموارد بكفاءة 
  

ــحة المجتمعية المجتمع محور الرعاية ـــ ــ ــ ـــ ــ ــاهمات  ،ويجعل نموذج عيادة الصـ ـــ ــ ـــ ــ ــ المتطوعين باالعتراف بمســ
وتركز أنشــطة المعنيين بالصــحة المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية. 

ــحية المتاحة  ــ ـــ ــ ـــكري وعالج الحاالت غير المعقدة على الرعاية الصـــ ـــ ـــ ــــغط الدم والســـ ــ ــ ــ وتقديم الفحص لتحري فرط ضــ
ــائل ـــ ــنين واإللمام بالمســ ــ ــكان المســـ ـــ ــحية إلى الســ ــ ــحية. الرعاية الصـــ ــ ــ وتُتخذ الترتيبات لإلمداد باألدوية والمعدات  الصـ

إلى أنأى وقد ُأرســلت عيادات متنقلة األســاســية وتوفير التدريب بشــأن التدبير العالجي لالعتالالت المذكورة أعاله. 
  المناطق.

  
ــحــة المجتمعيــة  ــ ــ ـــ ـــ ــ ولوحظــت زيــادة قــابلــة للقيــاس في الوعي  ٢٠١٨في عــام وبــدأ تنفيــذ نموذج عيــادة الصـ

  ضي سبعة أشهر فقط على تنفيذه.بخدمات الرعاية الصحية العمومية واستخدامها بعد مُ 
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