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 جائـزة األمـم المتحـدة للسـكان 

 
كانون  17الصادر بتاريخ  36/201أنشأت الجمعية العامة لألمم المتحدة جائزة األمم المتحدة للسكان بموجب قرارها رقم 

. تُمنح الجائزة سنويًّا لفرد أو أفراد، أو لمؤسسة أو مؤسسات، أو ألي مجموعة منهم، عن أبرز إسهام في 1981األول/ديسمبر  

 تقديم الوعي بمسائل اإلسكان أو في تقديم حلول لها.

 

.  المتحدةشرة ممثلين للدول األعضاء في األمم  تختار لجنة جائزة األمم المتحدة للسكان الفائزين بالجائزة. تضم اللجنة ع

كوت ديفوار، ، ومن جمهورية بلغاريا  تألف دول أعضاء تثماني  ب  اقانوني    ا، بلغت اللجنة نصاب  2023و  2022  عامي  للفترة بين
يتم  و  ،، وجمهورية ترينيداد وتوباجوالبرتغالوجمهورية موريتانيا اإلسالمية،  ووجمهورية إندونيسيا، ولبنان، وجمهورية ليبيريا،  

     (.2024–2021من المجلس االقتصادي واالجتماعي لمدة ثالث سنوات ) اانتخابه
 

 

 2022 الحائزون لجائزة

 

 األفراد . 1

هي مناصرة للصحة الجنسية واإلنجابية للمراهقين والشباب وتقود  ومن جمهورية ناميبيا،  إيما إيناموتيال ثيوفيلوس فخامة

بعملها الرائد في معالجة  تشتهر إنها و. COVID-19حملة االتصاالت العامة في البالد بشأن الخطوات الوقائية ضد جائحة  

عن قيادتها التي تستقطب وجهات النظر  إنجاب األطفال في سن المراهقة، فضال  ب تعلقما ياإلقليمية والطبقية الهائلة في فوارقال

 الموجهة إلى المراهقين في البالد.  تواصلللشباب في جهود ال المالئمة

 

 . المؤسسات 2

في    جليلةلمساهماته ال   ا( في جمهورية إندونيسيا تقدير  BKKBN)مجلس السكان وتنظيم األسرة الوطني    تم اختيار 

عالوة  و تنفيذ مبادرات تنظيم األسرة وتطوير "برنامج الشيخوخة النشطة" لألسر التي تعيش مع كبار السن وترعاهم.  

في  لتنظيمه حملة مكثفة ليوم واحد لتوفير خدمات تنظيم األسرة  مجلس السكان وتنظيم األسرة  على ذلك، تمت اإلشادة ب

جائحة   متد  قو   ،COVID-19أثناء  )مليون  قياسي ا عالمي ا  ا  عالمي   ق  لسجلت رقم  كنموذج  واحد(، وظهرت  يوم  في 

 . ألفضل الممارسات في أنشطة تنظيم األسرة

 

 

 الترشيحات 

 

 يمكن استالم الترشيحات الكتابية للجائزة من:

 

a) حكومات الدول األعضاء؛ 

 

b)  بالقضايا السكانية؛المنظمات الحكومية الدولية التي تمارس أنشطة ذات صلة 

 

c)  المنظمات غير الحكومية ذات الصلة بالقضايا السكانية وذات المركز االستشاري لدى األمم المتحدة؛ 

 

d)  أساتذة الجامعات في مجال السكان أو المؤسسات ذات الصلة بالسكان؛ 

 

e)  .الحائزون للجائزة 
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 سواء لفرد أو لمؤسسة. يُطلب من كل جهة ترشيح تقديم ما ال يزيد عن ترشيح واحد،  

 

ولن يُنظر إال في الترشيحات التي تقدم المعلومات المطلوبة في صحيفة بيانات جائزة األمم المتحدة هذه. تتطلب صحيفة 

البيانات معلومات مفصلة توضح األنشطة المتعلقة بالسكان لكل من جهة الترشيح والُمرَشح. المعلومات التفصيلية المتعلقة بجهة 

 الترشيح، سواء كانت مؤسسة أو فرد ا، مطلوبة لضمان المراعاة التامة من لجنة جائزة األمم المتحدة للسكان. 

 

كاملين   ا  وتقييم  ووصف ا  السكانية،  األنشطة  حول  محددة  ومعلومات  األساسية،  المعلومات  المطلوبة  المعلومات  تتضمن 

م حلول لها. يمكن الحصول على نسخ من ورقة البيانات عن طريق مراسلة لمساهمة الُمرَشح في الوعي بمسائل السكان أو في تقدي

Dr. Natalia Kanem, Secretary, Committee for the United Nations Population Award, c/o United 

Nations Population Fund, 605 Third Avenue, New York, New York 10158, USA  يمكن الوصول إليها .

 . http://unfpa.org/public/home/about/popawardاإلنترنت على  كذلك عبر 

   

. سيُنظر في الترشيحات المستلمة بعد الموعد 2022كانون األول/ديسمبر    31حتى    2023سيتم قبول الترشيحات لجائزة  

وسيقدمها األمين العام لألمم المتحدة في منتصف    2023في أوائل عام    2023إلعالن عن جائزة  . سيتم ا2024النهائي لجائزة  

 . تتكون كل جائزة من ميدالية ذهبية ودبلومة وجائزة مالية. 2023عام 

 

والنظام ترد في الصفحات التالية القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن جائزة األمم المتحدة للسكان  

 الداخلي للجنة جائزة األمم المتحدة للسكان. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://unfpa.org/public/home/about/popaward
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 قرار اتخذته الجمعية العامة لألمم المتحدة 

 بشأن إنشاء

 جائـزة األمـم المتحـدة للسـكان 
 

 . إنشاء جائزة األمم المتحدة للسكان* 36/201
 

 

 الجمعية العامة، 

 

للسكان   تذكر  العالمية  العمل  عام    1بخطة  في  المنعقد  للسكان،  العالمي  المتحدة  األمم  مؤتمر  اعتمدها  ارتياح  1974التي  مع  تلحظ  وإذ   ،

 المساهمات الكبيرة التي قدمتها األمم المتحدة في تنفيذ تلك الخطة،

 

سيما فيما يتعلق بالتنمية، على النحو المبين في التقارير التي أعدتها  باآلثار االقتصادية واالجتماعية بالنسبة إلى االتجاهات السكانية، وال  تقر   

إلى    1980مليار في عام   4.4األمم المتحدة وصندوق األمم المتحدة لألنشطة السكانية، التي تشير إلى أن عدد سكان العالم من المتوقع أن ينمو من 

 ، 2000مليار بحلول عام  6.1ما يقرب من 

 

ى زيادة الوعي وفهم أفضل للقضايا السكانية، وال سيما على مستوى األفراد والمجتمعات المحلية في كل بلد ووفق ا للخطط  بالحاجة إلوتسلم  

 واألولويات الوطنية، 

 

 باألهمية الخاصة إلنشاء جائزة من أجل تعزيز هذا الهدف،تسلم كذلك  

 

إنشاء جائزة سنوية، تُسمى جائزة األمم المتحدة للسكان، ألبرز إسهام في التوعية بمسائل السكان أو إليجاد حلول لها، من فرد أو    تقرر .  1 

 أفراد، أو مؤسسة أو مؤسسات، أو أي مزيج منها، يتم تقديمها من خالل األمم المتحدة؛

 

 لمرفقة بهذا القرار؛ اللوائح المنظمة لجائزة األمم المتحدة للسكان ا تعتمد . 2 

 

الجائزة في عام    تطلب.  3  لبدء منح  اللوائح،  الترتيبات الالزمة، بموجب  العام أن يتخذ  المدير التنفيذي  1983من األمين  ، بالتشاور مع 

 لصندوق األمم المتحدة لألنشطة السكانية؛

 

 كان لتلقي التبرعات للجائزة؛من األمين العام إنشاء صندوق استئماني لجائزة األمم المتحدة للس  تطلب. 4 

 

 أن جميع التكاليف المتعلقة بالجائزة يجب أن تُدفع من الصندوق االستئماني لجائزة األمم المتحدة للسكان.  تقرر. 5 

 

 103العامة  الجلسة                                                                                                                  

 1981كانون األول/ديسمبر 17

 
   .1986كانون األول/ديسمبر  5، 41/445*بصيغتها المعدلة بمقرر الجمعية العامة 1
 (، الفصل. طاء. E.75 .XIII.3)منشورات األمم المتحدة، رقم المبيع  1974آب/أغسطس  30-19تقرير مؤتمر األمم المتحدة العالمي للسكان، بوخارست، 1
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 المرفق 

 
 اللوائح المنظمة لجائزة األمم المتحدة للسكان 

 

 
 1المادة 

 الغاية

 

السكانية من خالل تشجيع جهود الهدف من جائزة األمم المتحدة للسكان )المشار إليها فيما يلي باسم "الجائزة"( هو النهوض بحل المسائل  

  األشخاص في األنشطة المتعلقة بالسكان وزيادة الوعي بمسائل السكان. 

 

 

 2المادة 

 الجائزة

 

ي تقديم  تُمنح الجائزة سنوي ا لفرد أو أفراد، أو لمؤسسة أو مؤسسات، أو ألي مجموعة منهم، عن أبرز إسهام في تقديم الوعي بمسائل اإلسكان أو ف .1

 لها. ال يحق ألي موظف أو جهاز أو منظمة في منظومة األمم المتحدة الحصول على الجائزة.حلول 

 

االستئم .2 للصندوق  االستثمار  العام مقدارها كل عام على أساس دخل  األمين  نقدية، ويحدد  ذهبية وجائزة  دبلوم وميدالية  الجائزة شهادة  اني  تضم 

 للجائزة.

 

أو   .3 الفائز  في منتصف شهر  سيتم اإلعالن عن  الجائزة  العام  األمين  يقدم  بداية شهر مارس/آذار من كل عام، وسوف  بحلول  بالجائزة  الفائزين 

 حزيران/يونيو. 

  

 

 3المادة 

 األمور المالية 

 

ا للجائزة.  .1  تتكون جميع الموارد المالية المتعلقة بالجائزة من المساهمات الطوعية المقدمة من الدول األعضاء خصيص 

 

من قرار    4تودع المساهمات الخاصة بالجائزة في الصندوق االستئماني لجائزة األمم المتحدة للسكان، الذي سيُنشئه األمين العام بموجب الفقرة   .2

 . 1981كانون األول/ديسمبر  17الصادر بتاريخ  36/201الجمعية العامة 

 

 الصندوق االستئماني نيابة عن األمين العام.يتولى المدير التنفيذي لصندوق األمم المتحدة للسكان إدارة  .3

 

 ان.سيتم تمويل جميع التكاليف المتعلقة بالجائزة من دخل االستثمار للصندوق االستئماني. يجب أن تظل التكاليف اإلدارية منخفضة قدر اإلمك .4

 

ا  .5  سنوي ا عن الجائزة والصندوق االستئماني.يقدم المدير التنفيذي لصندوق األمم المتحدة للسكان إلى الجمعية العامة تقرير 
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 4المادة 

 اختيار الحائزين لجائزة

 

 أدناه، من لجنة جائزة األمم المتحدة للسكان، على أن تتكون من:  5يتم اختيار الفائز أو الحاصلين للجائزة من بين المرشحين بموجب المادة  .1

 

(a)   المتحدة األمم  في  للدول األعضاء  التمثيل عشرة ممثلين  مع مراعاة مبدأ  لمدة ثالث سنوات،  االقتصادي واالجتماعي  المجلس  ينتخبهم 

 الجغرافي العادل وضرورة إشراك الدول األعضاء التي قدمت مساهمات للجائزة؛

 

(b)  ؛ بحكم المنصباألمين العام والمدير التنفيذي لصندوق األمم المتحدة لألنشطة السكانية، للعمل كعضوين 

 

(c)  خمسة أفراد بارزين قدموا مساهمات كبيرة في األنشطة المتعلقة بالسكان، يختارهم أعضاء اللجنة السالف ذكرهم، للعمل كأعضاء فخريين

 تجديد.بصفة استشارية لمدة ثالث سنوات قابلة لل

 

 يعمل المدير التنفيذي لصندوق األمم المتحدة للسكان أمين ا للجنة. .2

 

 يضع المجلس االقتصادي واالجتماعي النظام الداخلي للجنة. .3

 

 

 5المادة 

 تسمية المرشحين

 

 يمكن استالم الترشيحات الكتابية للجائزة من الجهات التالية:  .1

 

  

(a)  حكومات الدول األعضاء؛ 

 

(b)  الحكومية الدولية التي تمارس أنشطة ذات صلة بالقضايا السكانية؛المنظمات 

 

(c)  المنظمات غير الحكومية ذات الصلة بالقضايا السكانية وذات المركز االستشاري لدى األمم المتحدة؛ 

 

(d) لسكانية؛أساتذة الجامعات المتخصصون في الدراسات ذات الصلة بالقضايا السكانية ورؤساء المؤسسات ذات الصلة بالقضايا ا 

 

(e) .الحائزون لجائزة 

 

 كانون األول/ديسمبر من العام السابق للسنة التي سيتم النظر في الترشيحات لها.   31يلزم أن تصل الترشيحات إلى األمين العام في موعد ال يتجاوز   .2

 

 الفائزين في العام.تجتمع لجنة جائزة األمم المتحدة للسكان خالل شهر شباط/فبراير الختيار الفائز أو  .3
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 قرار اتخذته الجمعية العامة لألمم المتحدة 

 

 . جائـزة األمـم المتحـدة للسـكان 61/268
 

 

 الجمعية العامة،

 

 المعنون ”إنشاء جائزة األمم المتحدة للسكان“، 1981كانون األول/ديسمبر  17الصادر بتاريخ   36/201قرارها  تشير إلى 

 

ا  إلى قرارها بإنشاء الصندوق االستئماني لجائزة األمم المتحدة للسكان وتمويل جميع التكاليف المتعلقة بالجائزة من إيرادات  وتشير أيض 

 استثمارات الصندوق، 

 

 على أهمية الجائزة في تعزيز التميز في مجال السكان والتنمية للحد من الفقر وتحقيق التنمية المستدامة،  تشددوإذ 

 

 أن إيرادات استثمارات الصندوق االستئماني قد انخفضت إلى ما دون القيمة النقدية للجائزة والنفقات ذات الصلة، وتالحظ 

 

ا .  1 حيل بها تقرير المدير التنفيذي لصندوق األمم المتحدة للسكان عن جائزة األمم المتحدة للسكان  بمذكرة األمين العام التي ي  تحيط علم 

 1؛ 2006لعام 

 

الدول األعضاء إلى التبرع للصندوق االستئماني لجائزة األمم المتحدة للسكان من أجل إدرار دخل استثماري كاف  والحفاظ  تدعو  .  2

 على الجائزة؛ 

 

 ضافية من المؤسسات واألفراد والمصادر األخرى. بالتبرعات اإل  ترحب . 3

 

 102الجلسة العامة 

 2007مايو/أيار  25

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _______________ 
 . 61/273أ/  1        
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 قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي 

 بشأن النظام الداخلي 

 
 .   1982/112القرار 

 المتحدة للسكان * النظام الداخلي للجنة جائزة األمم 

 
 

 االجتماعات

 1المادة 

 

 تعقد اللجنة اجتماع ا دوري ا في شباط/فبراير من كل عام الختيار الفائز )الفائزين( في العام.  .1

 

 يجوز عقد اجتماعات خاصة بموافقة ستة من أعضاء اللجنة الذين لهم حق التصويت. .2

 

 تعقد جميع االجتماعات في مقر األمم المتحدة.  .3

 

 

 الرئيس  

 2المادة 

 يس. تنتخب اللجنة رئيس ا في كل اجتماع دوري، ويباشر عمله حتى يتم انتخاب َمن يخلفه في االجتماع الدوري التالي. يجوز إعادة انتخاب الرئ .1

 

 في حالة غياب الرئيس، يتولى األمين العام أو َمن يمثله منصب الرئيس. .2

 

 

 اختيار األعضاء الفخريين 

 3المادة 

ا القادمة.  12يجوز اختيار األعضاء الفخريين في أي اجتماع للجنة، متى كان هناك منصب شاغر أو توقع لمنصب شاغر خالل الـ  .1  شهر 

 

 األعضاء الفخريون الذين يتم اختيارهم لشغل مدة غير منتهية يخدمون بقية تلك المدة.  .2

 

 

 األعضاء بحكم منصبهم 

 4المادة 

 ، إذا لزم األمر، العمل في اللجنة من خالل ممثلين.بحكم المنصبيجوز لألعضاء 

 

 النصاب القانوني

 5المادة 

 يكتمل نصاب ستة من أعضاء اللجنة العشرة الُمنتخبين من المجلس االقتصادي واالجتماعي.
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 1987أيار/مايو  26، بتاريخ 1987/129واالجتماعي *بصيغتها المعدلة بموجب قرار المجلس االقتصادي 

 القرارات 

 6المادة 

 ما لم ينص على خالف ذلك  بحكم منصبهمتتخذ القرارات بأغلبية األعضاء المنتخبين والحاضرين المصوتين  .1

 باالقتراع السري. 7أو المادة  3تتخذ القرارات بموجب المادة  .2

 

، يجوز لكل عضو له حق التصويت في اللجنة التصويت لعدد من المرشحين  7أو المادة    3أو أكثر بموجب المادة  عندما يتم اختيار مرشح واحد   .3

األول   يتناسب مع عدد األماكن التي يتعين شغلها، ويلزم اختيار هؤالء المرشحين، بعدد ال يتجاوز عدد هذه األماكن، الذين يحصلون في االقتراع

 بها وأكبر عدد من األصوات. على أغلبية األصوات المدلى 

 

أعاله أقل من عدد األماكن المراد شغلها، يجب إجراء اقتراع إضافي على أساس مماثل لألول،    3إذا كان عدد المرشحين المختارين بموجب الفقرة   .4

، ويجوز أن تقرر اللجنة عدم  7المادة  من    2لملء األماكن المتبقية، بشرط أن يكون هناك مرشح واحد فردي أو أكثر تم اختياره عمال  بالفقرة  

اإلضافية، االقتراعات  هذه  من  المرشح،  يستبعد  أصال .  المقرر  األقصى  الحد  حتى  إضافيين  مرشحين  من    اختيار  عدد  أقل  على  الذي حصل 

 األصوات، أو بناء  على اقتراح الرئيس، أو عدة مرشحين حصلوا على عدد قليل من األصوات. 

 

تراع تعادل األصوات بين جميع المرشحين، يعاد التصويت؛ وإذا استمر التعادل الثنين من هذا االقتراع المتكرر، يختار الرئيس  إذا نتج عن أي اق .5

ا عن طريق القرعة.  ا ناجح   مرشح 

 

 اختيار الحائزين لجائزة

 7المادة 

 خالل العام السابق للفائزين المؤهلين لجائزة األمم المتحدة للسكان. يقدم أمين اللجنة إلى اللجنة في االجتماع العادي جميع الترشيحات التي وردت  .1

 

رشح واحد، تنظر اللجنة في الترشيحات المقدمة إليها وتقرر الفائز أو الفائزين بالجائزة. كقاعدة عامة، إذا قررت اللجنة منح الجائزة ألكثر من م .2

 د عن مؤسستين؛ أو )ج( ما ال يزيد عن فرد واحد ومؤسسة واحدة.تختار اللجنة: )أ( ما ال يزيد عن شخصين؛ أو )ب( ما ال يزي

 

 خصوصية االجتماعات والتقارير

 8المادة 

 تكون جلسات اللجنة مغلقة. .1

المدير   .2 الذي سيقدمه  السنوي  بالتقرير  التقرير  هذا  اجتماع عادي، ويرفق  بعد كل  العام  األمين  إلى  يقدم  في تقرير  اللجنة  وقائع  التنفيذي  تُرصد 

 لصندوق األمم المتحدة إلى الجمعية العامة عن األنشطة السكانية.

 

 األنظمة الداخلية

 9المادة 

، بشرط أال يتعارض هذا القرار مع  بحكم مناصبهميجوز تعليق أي من هذه القواعد بقرار من ثلثي األعضاء المنتخبين والحاضرين المصوتين   .1

 قرار آخر للجمعية. أو أي 36/201قرار الجمعية العامة 

 تجرى تسوية أي مسألة إجرائية ال تتضمنها هذه المواد وفق ا للقواعد المطبقة على لجان المجلس االقتصادي واالجتماعي.  .2

 15الجلسة العامة 

 1982أبريل/نيسان  26
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 الحائزون لجائـزة األمـم المتحـدة للسـكان 

 

جائزة حائزو 2022  

جمهورية ناميبيا فخامة إيما إيناموتيال ثيوفيلوس،   

 ،(BKKBN)مجلس السكان وتنظيم األسرة الوطني 

 جمهورية إندونيسيا 
 

جائزة حائزو 2021  

 النيجرزويرة،  ن حسينياحس  ةالمفوض

Dirección General de Población de Oaxaca المكسيك ، 

 

 2020حائزو جائزة 

 الملكة األم، مملكة بوتان صاحبة الجاللة جياليوم سانغاي تشودين وانغتشوك، 

HelpAge India ، الهند 

 

 2019حائزو جائزة 

 جمهورية جامبياالدكتور مامادو تارانجا، 

 جمهورية ليبيريا(، National Peace Hut Women of Liberiaناشونال بيس هت ومن أوف ليبيريا )

 

 2018حائزو جائزة 

 أنتيغوا وبربودا د.سير برينس رامزي، 
 الواليات المتحدة األمريكيةمعهد جوتماشر، 

 إسرائيلأنقذ قلب طفل، 

 

 2017حائزو جائزة 

 السويداألستاذ هانس روسلينج )بعد وفاته(، 

 لنيجر ، ا(ACTNرابطة زعماء النيجر التقليديين )

 

 2016حائزو جائزة 

 البرازيل د. كارمن باروسو، 

 جمهورية بولندا مؤسسة الوالدة مع صون الكرامة، 

 

 2015حائزو جائزة 

 المملكة العربية السعودية د. ثريا عبيد، 

 جمهورية كينيا (، APHRCالمركز األفريقي ألبحاث السكان والصحة )

 

 2014حائزو جائزة 

 إيطاليا األب د. ألدو مارشيسيني، 

 الواليات المتحدة األمريكيةجبيجو، 

 

 2013حائزو جائزة 

 أوغنداد. جوثام موسينغوزي، 

 العربيةمصر جمهورية (، IICPSRالمركز الدولى اإلسالمى للدراسات والبحوث السكانية )

 

 2012حائزو جائزة 

 الواليات المتحدة األمريكية السيدة أدريان جيرمان، 
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 ماليزيا(، FRHAMاتحاد جمعيات الصحة اإلنجابية )

 

 2011حائزو جائزة 

 جمهورية إيران اإلسالمية البروفيسور محمد جالل عباسي شوازي،  

 جمهورية الكاميرون، (IFORDمعهد التدريب والبحث الديموجرافي )

 

 2010حائزو جائزة 

 الواليات المتحدة األمريكية السيد ويليام هنري "بيل" جيتس الثالث والسيدة ميليندا فرينش جيتس، 

 اليابان، (AFPPDالمنتدى اآلسيوي للبرلمانيين حول السكان والتنمية ) 

 

 2009حائزو جائزة 

 العربية مصر جمهورية د.محمود فهمي فتح هللا، 

 نيكاراغواالحركة المجتمعية النيكاراغوية، 

 

 2008حائزو جائزة 

 بربادوسالسيدة بيلي ميلر، 

 الواليات المتحدة األمريكية المنظمة الدولية لرعاية األسرة، 

 

 2007حائزو جائزة 

 جمهورية إيران اإلسالميةد. حسين مالك أفضلي، 

 الواليات المتحدة األمريكيةد. أالن روزنفيلد، 

 الجزائراللجنة الوطنية للسكان، 

 ماليزياالمجلس الوطني للسكان والتنمية األسرية، 

 

 2006حائزو جائزة 

 الديش الشعبيةجنجمهورية بد. هاليدا هانوم أختر، 

 هايتي (، FOSREFمؤسسة الصحة اإلنجابية والتربية األسرية )

 

 2005حائزو جائزة 

 الفلبينجمهورية  السيدة مرسيدس كونسيبسيون،

 واتيماال ج، جمعية رعاية األسرة في جواتيماال

 

 2004حائزو جائزة 

 أستراليا البروفيسور جون سي كالدويل، 

 جمهورية إثيوبيا الديمقراطية االتحاديةمستشفى الناسور بأديس أبابا، 

 

 2003حائزو جائزة 

 الواليات المتحدة األمريكيةالسيد ويرنر فورنوس، 

 جمهورية كينيا ، األسرة في كينياجمعية تنظيم 

 

 2002حائزو جائزة 

 غاناد. كواسي أودوي أجياركو، 

EngenderHealth ،الواليات المتحدة األمريكية 

 

 2001حائزو جائزة 

 باكستاند. نفيس صديق، 

 اليابان ، المنظمة اليابانية للتعاون الدولي في تنظيم األسرة
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 2000حائزو جائزة 

 العربية  مصر جمهورية األستاذ إسماعيل عوض هللا سالم، 

 (، المكسيك MEXFAMالمؤسسة المكسيكية لتنظيم األسرة )

 

 1999حائزو جائزة 

 جمهورية إيران اإلسالميةد. سيد اليرزة مرندي، 

 جمهورية فيتنام االشتراكيةاللجنة الوطنية للسكان وتنظيم األسرة، 

 

 1998حائزو جائزة 

 جامايكاتر، هيو إتش وين

 أوغندا جمهوريةجمعية حكماء سابيني، 

 

 1997حائزو جائزة 

 السلفادورإليزابيث أغيري دي كالديرون سول، 

 اليابان توشيو كورودا، 

 تايالند ميشاي فيرافايديا، 

 

 1996حائزو جائزة 

 الفلبين  جمهوريةليتيسيا راموس شاهاني، 

 األمريكية الواليات المتحدة ، باثفايندر الدولية

 

 1995حائزو جائزة 

 الدنماركهالفدان ماهلر، 

 جمهورية السنغال، لجنة البلدان اإلفريقية المعنية بالممارسات التقليدية التي تؤثر في صحة المرأة والطفل

 

 1994حائزو جائزة 

 العربية مصر  جمهورية  الرئيس حسني مبارك،

 تركيا ، مؤسسة صحة األسرة التركية والتخطيط

 

 1993حائزو جائزة 

 غانا فريد تي ساي، 

 اليابان مجلس أبحاث مشاكل السكان في ماينيتشي شيمبون، 

 

 1992حائزو جائزة 

 الهند جاي آر جي تاتا، 

 الواليات المتحدة األمريكية، مجلس السكان 

 

 1991حائزو جائزة 

 الواليات المتحدة األمريكيةجوليا جيه هندرسون، 

 اإلكوادور مركز الدراسات السكانية واألبوة المسؤولة، 

 

 1990حائزو جائزة 

 فرنساالبروفيسور ألفريد صوفي، 

 جمهورية موريشيوس،  المجلس الوطني لصحة األسرة والسكان في موريشيوس

 

 1989حائزو جائزة 

 إندونيسيا جمهوريةالرئيس محمد سوهارتو، 

 توغو، برنامج توغو الوطني المعني برعاية األسرة
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 1988حائزو جائزة 

 اليابانشيدزو كاتو، 

 كولومبيا بروفاميليا، 

 

 1987حائزو جائزة 

 الديش الشعبية ججمهورية بنالرئيس حسين محمد إرشاد، 

 ، تونسبتونسالمكتب الوطني لألسرة والسكان 

 

 1986حائزو جائزة 

 المكسيك ، (CONAPOللسكان في المكسيك )المجلس الوطني 

 

 1985حائزو جائزة 

 ، المملكة المتحدة(IPPFاالتحاد الدولي لتنظيم األسرة )

 

 1984حائزو جائزة 

 بنماكارمن آي ميرو، 

 الواليات المتحدة األمريكيةشيلدون جي سيجال، 

 

 1983حائزو جائزة 

 الهندرئيسة الوزراء أنديرا غاندي، 

 جمهورية الصين الشعبيةكيان تشنجا، 
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