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 الدراسيةوبعثتها شوشة  جائزة مؤسسة الدكتور علي توفيق

1. ّ  إلى التوصيات التي قد 
ً
متها لجنة مؤسسة الدكتور علي توفيق شوشة أثناء انعقاد الدورة استنادا

ّ
 
تنفيذي، بموجب املقرر اإلجرائي ر املجلس الاملتوسط، قرّ جنة اإلقليمية لشرق الرابعة والستين لل

إلى الدكتور أسعد  2018، منح جائزة مؤسسة الدكتور علي توفيق شوشة لعام 12))142ّّتّم
 ملساهماته الكبيرة في مجال الصحة العامة في املنطقة الجغرافية التي خدم 

ً
حفيظ )باكستان( تقديرا

 فيها الدكتور شوشة املنظمة.

ويأتي تكريم الدكتور أسعد حفيظ على خلفية إسهامه الكبير في مجال الصحة العامة في باكستان.  .2
. وحصل 1987وقد تخرج الدكتور حفيظ في كلية الطب العسكرية، بجامعة القائد األعظم، في عام 

ّ م نال . ث2003ح والطب املداري في عام على درجة املاجستير في علم األوبئة من كلية لندن للتصح 
 .2009درجة الدكتوراه في الصحة العامة من جامعة مانشستر عام 

 منصب مدير عام الصحة بوزارة خدمات الصحة الوطنية  .3
ً
يشغل الدكتور أسعد حفيظ حاليا

واللوائح والتنسيق. وعلى مدار السنوات الخمس والعشرين املاضية، اضطلع الدكتور حفيظ بدور 
كستان بتسخير خبرته الواسعة في قطاع الصحة العامة واملنظمات رائد في تطوير قطاع الصحة في با

ّ
 
ّ الدولية واملجتمع املدني. وتول

ّ ى إدارة واحد من أكبر البرامج الخاصة بالعاملين الصحي 
ين في ين املجتمعي 

جميع أنحاء العالم، وكان له دور محوري في وضع برنامج وطني رائد للتأمين الصحي في باكستان 
. كما تولى، بوصفه املدير العام للصحة، قيادة عدة مبادرات وطنية بارزة مثل 2015ي عام وإطالقه ف

 وضع أهم االستراتيجيات الصحية وتقييم النظام الصحي الوطني وسياسة الالمركزية. 

وباعتبار الدكتور حفيظ طبيب أطفال بارع، فقد شغل العديد من الوظائف األكاديمية في املؤسسات  .4
 منصب املدير التنفيذي وعمادة أكاديمية خدمات الصحة، باإلضافة الوطنية وا

ً
لدولية. ويشغل حاليا

إلى عمادة كلية الطب، بجامعة القائد األعظم. وقد عمل في عدد من لجان الخبراء والهيئات التقنية 
ة وغيرها من على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية، ونشر العديد من املقاالت في املجالت العلمي

 املنشورات. 

ف جائزة مؤسسة الدكتور عل .5
 
فرنك  2500من ميدالية ومبلغ يعادل  2018توفيق شوشة لعام  يوتتأل

جنة اإلقليمية لشرق 
 
م رئيس الدورة الخامسة والستين لل  

ع بالدوالر األمريكي. وسُيقد 
َ
سويسري ُيدف

 املتوسط الجائزة إلى الدكتور أسعد حفيظ.

 أثناء انعقاد الدورة الخامسة  .6
ً
ر أن تجتمع لجنة مؤسسة الدكتور علي توفيق شوشة أيضا ومن املقر 

جنة اإلقليمية للنظر في التـرشيحات لنيل الجائزة 
 
. وتتكون اللجنة، 2019الدراسية لعام وبعثتها والستين لل
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ويشغل املدير العام ملنظمة الصحة العاملية منصب مدير املؤسسة، فيما يتولى املدير اإلقليمي منصب  .7
 أمين لجنة املؤسسة.


