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المديرة التنفيذية السابقة لصندوق األمم المتحدة للسكان ،ومنظمة غير حكومية
أفريقية ،يناالن جائزة األمم المتحدة للسكان لعام 2015
األمم المتحدة ،نيويورك 8 ،نيسان/أبريل  – 2015ثريا عبيد ،المديرة التنفيذية السابقة لصندوق األمم
المتحدة للسكان ،والمركز األفريقي لبحوث السكان والصحة ،وهو منظمة أفريقية غير حكومية ،ناال جائزة
األمم المتحدة للسكان لعام  .2015وتمنح الجائزة ،التي أنشأتها الجمعية العامة في عام  ،1981اعترافاً
بتحقيق إنجاز بارز في مجالي السكان والصحة.

وقد تولت السيدة ثريا عبيد رئاسة صندوق األمم المتحدة للسكان خالل الفترة من  2001إلى  ،2010وهي
مناصرة قوية لقضايا المرأة والشباب في مجاالت الصحة والتمكين .وخالل فترة رئاستها لصندوق األمم

المتحدة للسكان ،أكدت على أهمية تشجيع التنمية من خالل نهج يراعي الثقافات ،ويعمل في إطار السياقات

الخاصة بكل مجتمع ،ويضع في االعتبار القيم الثقافية والمعتقدات الدينية المحلية .وقامت السيدة عبيد أيضاً
بدعوة الشباب إلى اإلسهام في عمل صندوق األمم المتحدة للسكان حول العالم ،وأتاحت لهم الفرص لتنمية

قدراتهم بوصفهم مواطنين ذوي حقوق وواجبات.
وقد استطاعت السيدة ثريا عبيد ،وهي من مواطني المملكة العربية السعودية ،تحطيم ’’السقف الزجاجي‘‘
فأصبحت أول امرأة تحصل على منحة دراسية من حكومة بلدها لتلقي الدراسة في الواليات المتحدة ولكي

تصبح أول امرأة ترشحها حكومة بلدها لكي ترأس إحدى الوكاالت التابعة لألمم المتحدة .وهي أيضاً عضو

في أول مجموعة مؤلفة من  30امرأة يتم تعيينهن في مجلس الشورى السعودي عن الفترة ما بين 2013
و ،2016وفقاً للوثائق المقدمة إلى لجنة جائزة السكان.

أما الفائز اآلخر بجائزة السكان لهذا العام ،فهو المركز األفريقي لبحوث السكان والصحة ،الذي أنشئ في عام

 1995لكي يوفر للحكومات في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أدلة علمية موثوقة بشأن سكانها وسياساتها
الصحية والتعليمية وفقاً لما تفيد به الوثائق المقدمة إلى لجنة الجائزة .ووفقاً لهذه الوثائق ،فإن المركز من
خالل قيامه بهذا العمل يشكل ملتقى للباحثين األفريقيين الذين يقومون بتحليل البيانات الجديدة ،ووضع

سيناريوهات للمستقبل ،ورصد وتقييم ما يلزم االضطالع به من أنشطة .وتركز البحوث التي يجريها المركز
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على قضايا التحضر ورفاه السكان؛ والديناميات السكانية والصحة اإلنجابية؛ والشيخوخة والتنمية؛ والتحديات
والنظم الصحية؛ والتعليم.

ويرأس لجنة جائزة األمم المتحدة للسكان التي قامت باختيار الفائزين بالجائزة سفيرة الجمهورية التشيكية لدى
األمم المتحدة ،إديتا هردا .ويشمل األعضاء اآلخرون كال من باكستان ،وبنغالديش ،وجامايكا ،وجمهورية
تنزانيا المتحدة ،والدانمرك ،وغرينادا ،وقطر ،وكوت ديفوار ،ونيجيريا .وتضم اللجنة األمين العام لألمم

المتحدة بان كي مون والمدير التنفيذي لصندوق األمم المتحدة للسكان الدكتور باباتوندي أوشيتيمن بحكم
منصبيهما.

وسبق أن فاز بالجائزة أفراد ومؤسسات من قبيل بيل وميليندا غيتس ،والدكتور محمد فتح اهلل ،والدكتور ألين
روزنفيلد ،ومستشفى أديس أبابا لعالج ناسور الوالدة ،ومجلس السكان .ومن المقرر تسليم الجائزة في حفل

يقام باألمم المتحدة في  26حزيران/يونيه المقبل.
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