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صاحب السمو الملكي األمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية

أصحاب السمو األمراء

أصحاب الفضيلة والمعالي
السادة الحضور
إنني إذ أتشرف بقبول جائزة الملك فيصل العالمية للعلوم ،فإنني أود أن أعبر عن عميق شكري

وامتناني لمؤسسة الملـك فيصـل الخيريـة علـه هـذك المكرمـة السـخية ومـا تن ـوي عليـ .مـن تقـدير وانـ.

لشرف عظـيم أحظـه بـ .أن أمـن هـذك الجـائزة فـي بلـد يـوله فيـ .ت ـوير التعلـيم العـالي والعلـوم وال ـب
أولوية بالغة واني ألتشرف بقبولها ممثال لكثيـر مـن العـاملين معـي فـي المختبـر والـذين أعـانوني علـه
م ــدل العشـ ـرين س ــنة الماض ــية إن ا نج ــا از الت ــي منحـ ـ

عل ــه أساس ــها الج ــائزة ،م ــا ه ــي إ ثمـ ـرة

لحماســهم وتفــانيهم فــي خدمــة العلــم وأخــت بالشــكر زوجتــي بريجيـ

لمــا أســد

لــي مــن عــون وتفهــم

ل بيعــة عملــي كمــا أود أن أتقــدم بالشــكر ،أيضــا ،لجميــق أولئــك الــذين اــاموا بتمويــل بحوثنــا وبخاصــ.

المعهـ ــد القـ ــومي للصـ ــحة والبحـ ــوق ال بيـ ــة ،والمعهـ ــد القـ ــومي للبحـ ــوق العلميـ ــة ،وكليـ ــة ال ـ ــب فـ ــي
ستراسبورغ
لقــد حاول ـ  ،مــن خــالل جهــودي العلميــة ،ا نص ـراف إلــه د ارســة المشــاكل األساســية ،المتعلقــة

بكيميــاء وعلــم أحيــاء الجزيئــا
لالضـ رابا

الخاصــة بالو ارثــة ،والتــي ينبغــي تقــديم الحلــول لهــا ،كــي ن ــور فهمنــا
الحيــة كــاألمراك الوراثيــة والســر ان واــد أســهم

المرضــية التــي تتعــرك لهــا الكائنــا

ا نجــا از التــي حققناهــا فــي مــا يســمه االثــورة فــي عــالم المورثــا ا والتــي غيــر مفاهيمنــا جــذريا حــول
النظام البنيوي وادرة وت ور المادة الوراثية خالل الخمس عشرة سـنة الماضـية ومـم يتكـون تركيـب هـذك
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المــادة التــي نســميها االمورثــا ا وكيــف تكــون ســائدة أو متنحيــة فــي خاليانــا أثنــاء الم ارحــل المبكـرة مــن
نشــوئنا ومــن ثــم فــي أنســجتنا عنــد البلــوغ ،وكيــف يــتم توليــد مختلــف أنمــا الخاليــا ،وأي دور تلعبــ.
الهرمونا

في هذك العملية؟

هذك بعـك األسـئلة التـي انصـب

عليهـا د ارسـتنا واـد اسـت عنا ا جابـة عـن بعضـها ،ون مـل أن

تحقق دراساتنا في المستقبل فهما أفضل لبعك أنواع السر ان
إن العلم ألكبر متحـد كتشـاف المجهـول فـي العصـر الحـديق ،ويع ـي فرصـة فريـدة كتشـاف
أش ــياء ل ــم تكتش ــف م ــن اب ــل ولع ــل مص ــدر ا ث ــارة ف ــي التخص ــت بعل ــم الو ارث ــة الجزيئ ــي يكم ــن ف ــي

المشــاركة باكتشــاف الحيــاة ،وال ريقــة التــي تســير بهــا وبا ضــافة إلــه ذلــك فــإن مــن المعتقــد أن التقــدم
في علوم األحياء ،أيضا ،سوف يساهم في فهـم األمـراك الخ يـرة ومعالجتهـا واسـمحوا لـي أن أتقـدم،
مخلصـا ،بالشــكر ،مـرة ثانيــة ،لجميــق الــذين مكنــوني مـن المشــاركة بهــذا العمــل المثيــر وأن أكــون معكــم
في هذا اليوم
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Speech of
Professor Pierre Chambon
1988 Co-Winner in Science

Your Royal Highness Prince Nayif bin Abd Al-Aziz
Your Highnesses, the Princes
Your Eminences, the Ulama
Your Excellencies
Ladies & Gentlemen

In accepting the King Fayçal International Prize for Science, I wish to
express my deep gratitude to the King Fayçal Foundation and its committee
for. this generous gift and the recognition that it conveys. It is a great honor
and priviledge to be awarded this Prize in a country which has given such a
high priority to the development of higher education, Science and Medicine.
I accept it as the representative of the many members of my laboratory who
have collaborated with me over the last 20 years. The achievements on
which the award is based are the fruit of their enthusiasm and devotion to
science. Special thanks are due to my wife, Brigitte, for her persistent help
and understanding. I would also like to thank all of those who have funded
our research over the years, especially the CNRS, the INSERM and our
Faculty of Medicine in Strasbourg.
I have attempted in my scientific work to address basic problems related
to the chemistry and molecular biology of heredity, which have to be solved
in order to advance our understanding of pathological disorders, such as
hereditary diseases and cancer. The work of my laboratory has contributed
to the “Genetic Revolution” which, over the last 15 years, has drastically
changed our ideas on the structural organization, expression and evolution of
the hereditary material. What is the structure of the building blocks of this
material that we name genes, how are they turned on and off in our cells
during early development and then in adult tissues, how are the different cell
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types generated and which role do hormones play in these processes ? These
are some of the questions that we have addressed. We have already given
some answers and hopefully, some of our studies will lead to a better
understanding of some cancers.
Science is the most challenging of modern adventures, a unique chance to
discover things which have never been seen before. The excitement of being
a molecular geneticist is to participate to the exploration of life and to
discover how it operates. It is also the conviction that progresses in
biological sciences will contribute in the future to the understanding and
treatments of major diseases. Let me thank again — very sincerely — all
those who have enabled me to take part in this adventure and to be present
here today.
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