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جيفري إدواردز
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صاحب السمو الملكي األمير عبد هللا بن عبد العزيز آل سعود
ولى العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ,ورئيس الحرس الوطني
أصحاب السمو األمراء
أصحاب الفضيلة والمعالي
أيها الحفل الكريم
إنه لشرف عظيم وسرور بالغ لي قبولي جائزة الملكك فيصكل العالميكة للطكب مكنكمي إننكي متمكرس
فككي العلككومن وإئ جككائزدكم د ككديرا لإلضككافاا العلميككة المتزايككدة مككن األفكككار العلميككة التككي دسككت دم فككي
مجالي العناية السكريرية والعك ،ن وهكى إضكافاا أحكدرة ركورة فكي فكروع كثيكرة مكن الطكبن ودبشكر
بإحداث كثير من التغيير في السنواا الم بلةي
يا صاحب السمو
عا لجائزة هذا العكامن وهكو بك،ء ينكزل بنسكبة كبيكرة مكن الرجكال والنسكاءن
ل د اختردم الع م موضو ً
هم َل هذا الموضوع زمنًا طويً،ن حتى من
على نحو استثنائيي عندما يباشروئ حيادهم الزوجيةي وقد أ ُ ِ
قبل الم تصين باألمراضي النسائيةن رغم موضوع أنه موضوع جدير بدراسكة يبكذل فيهكا بكالغ الجهكد
بسبب طبيعته الش صية ال طيرة ودكثرير المشكموم علكى سكعادة األزوا المحبكين وحيكادهم المسكت بلية
باإلضافة إلى أهميته البالغة في دحديد حجم السكائ في بلدائ كثيكرةي انكه موضكوع فكي مسكيس الحاجكة
للبحث واألفكارن وربما على نحو ملفة للنظر في هذ األيكامن حيكث دكم دح يكك الكثيكر مكن اإلنجكازاا
في هذا المجالن وانتعشة اآلمكالن كمكا مكن قبكلن لكدث الكثيكر مكن األزوا المصكابين بكالع مي ويحتكا
دثصيل و رعاية األبحاث العلمية والسريرية لتح يك هذ األهداف إلكى أشك ام م لصكين ع يعرفكوئ
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التعب أو الكلل لل يام بهان أمثال األستاذ لوجى ماستيرونىن الذي حظكي بكالتكريم معكي فكي هكذا اليكومن
وهكو صككديك وزميكل لككي منكذ عهككد بعيكدن ع ككد العكزم علككى دطبيكك نتككائو أبحاركه أرنككاء مزاولتكه أعمالككه
السريريةي كما أئ هذ المهمكة بحاجكة إلكى أطبكاء سكريريين أمثكال دي بادريكك سكتبتو زميلكي فكي الطكب
وصدي ين والذي بالتثكيد كائ سيكوئ معي في هذا اليوم لوع وفاده التكي أصكابتني بكالحزئن فكي العكام
الماضيي
وحيككث أننككا ن ككوم بتطبيككك الت نيككة المت دمككةن فانككه يتوجككب علينككا مزجهككا بمزيككد مككن العنايككة الفائ ككة
والحنككائ العميككك مككن أجككل المرضككى ومككن أجككل المعككايير اعجتماعيككةن ألئ هككذ العنايككة أمككر جككوهري
لت صككيب البويضككاا البشككرية خككار الجسككم ب فككي األنبككوب الزجككاجيان حيككث أئ ال ضككايا األخ،قيككة
المع دة ذاا الصلة بتكوين الحياة اإلنسانية يجب أئ دُعامل بمنتهى الدقكة والكياسكةي إئ التحكدياا التكي
دواجهنا هائلكة و دتمثكل فكي دحسكين مسكتوث العك ،ن ودعزيكز فكرم النجكانن وفهكم ن كاط الضكع

فكي

ع،جنا الراهنن ودفادي وعدة أطفال يعانوئ من اعت،ل وراري ألننكا لكم نح كك فكي مسكاعدينا فكي هكذا
المجككال سككوث نجككان بككالغ التواضك حتككى اآلئي إئ د ككديركم اليككومن يككا صككاحب السككمون سككوف يشككجعنا
للمحافظة على عملنا ودطوير ن ومساعدة األعداد الهائلة من المرضى الذين ما يزالوئ ينتظروئ حمل
و وعدة لهمي
ي أئ أحيين فكي حضكور سكموكمن جميك أولمكك الكزم،ء و األطبكاء والعلمكاء والت نيكين
واسمحوا ل ّ
ي العككوئ بهمككة لكم دفتككر علكى مككدث سكنين كثيككرةن ألئ الطككب و
والطك،ب والسكككرديرين الكذين أسككدوا لك ّ
العلوم لن دزدهر من دوئ العمل برون الفريك هذ ن كما أنها لن دزدهر دوئ وجود معلمين م لصكيني
ي سكواء فككي
ي معلمكين م لصكين مككن األيكام األولكى لك ّ
وقكد حكالفني الحك إلكى حكد بعيككد فكي أئ يككوئ لك ّ
ضكان فكي أئ أرث ككل
المدرسة أو الجامعةن وقد جاء اآلئ دورين حيث كائ مشجعًا على نحكو رائك أي ً
هككءعء الشككباب رجككاع ونسككاء يسككيروئ علككى خطانككان مكرسككين أنفسككهم للسككعي نحككو دحصككيل المعرفككة
ودطبي هاي
وفى ال تامن اسمحوا يا صاحب السكمون أئ أعبكر عكن مكدث سكروري لزيكاردي بلكدكم الككريم مكرة
رانيةي وكما حدث من قبلن ف د انتابتني مشاعر من الدهشة والسرور في الوقكة نفسكه لمكا شكاهدا مكن
مستشفياا بالغة الروعة والف امة وجامعة ض مة واسكعة وفكن عمرانكي يتسكم بالتحكديي وقكد دعرفكة
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منذ عهد بعيد على البلدائ الواقعة على سواحل البحر األبيض المتوسط والبحكر األحمكر حيكث خكدمة
كضابط في الجيش البريطاني منذ خمس وأربعين سنةن في كل مكن فلسكطين واألردئ ومصكرن وكنكة
صغيرا مت د اإلحساسي وقد دكوئ لدث انطباع رائك عنتعكاا الطكب والتعلكيم عنكد
يومها ما أزال شابًا
ً
العربن ولكل ما شكاهدده حكوليي إئ بكذرة المعرفكة دحتكا إلكى رعايكة مسكتمرة ود وبكةن وإننكي آلمكل
صا من أئ البحكث عكن مهكاراا ود نيكاا جديكدة سكوف يتكيل لنكا الفكرم جميعًكا للعمكل معًكا عربًكا
م ل ً
وأوروبيينن وحشد مواردنا م إبداء عظيم اعحترام والت دير لث افة كل طرف منا في سعينا المشكتر
نحو اإللهام واعبتكاري
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Speech of
Prof. R.G. Edwards
at the ceremony of awarding him the Prize
12.8.1409H. - March 19, 1989

Your Royal Highness, Prince Abd Allah lbn Abd Al-Aziz,
The Crown Prince,
Your Highnesses, the Princes
Your Eminencies & Excellencies,
Distinguished guests,
Ladies and gentlemen,
It is a great honour and pleasure for me to accept the King Faisal
International Prize for Medicine from you. I am trained in Science, and your
award is a recognition of the increasing input of scientific concepts into
clinical care and treatment, an input which has already revolutionised so
many aspects of Medicine and promises to change even more in the coming
years.
You chose infertility as a- subject for this year’s Prize, an affliction that
strikes at an unusually large proportion of men and women as they enter
their marriage years. It is a subject long neglected, even among
gynaecologists, yet worthy of the most intense study because of its deeply
personal nature, its disastrous effect on the happiness and future life of
loving couples, and its enormous importance in determining the population
size in many countries. It is a subject deeply in need of research and ideas,
and curiously perhaps more so today when so much has been achieved that
the expectations of infertile couples are raised as never before. Originating
and sustaining the scientific and clinical research to achieve these ends will
need tireless and devoted people to carry them out, such as Professor Luigi
Mastroiann, honoured today with me, a longtime friend and colleague
determined to apply the fruits of research to clinical practice. It needs
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clinicians such as. Patrick Steptoe, my late medical colleague and friend,
who would surely have been here with me today but for his sad death last
year.
As we apply advancing technology, it must be mixed with considerable
care and deep compassion for the patients and for society’s standards, and
such care is essential for in vitro fertilization, where the complex ethical
issues involved in establishing human life must be handled with the most
extreme delicacy. The challenges are immense - to improve the treatment
further to raise the chances of success, •to understand the weaknesses in our
current treatments, and to avoid the birth of babies with genetic disorders,
for we have only a very modest success in these •endeavors so far. Your
recognition of our work today will encourage us to persevere and improve
our work, to help the immense numbers of patients who still await the
conception and birth of their child.
May I also salute today, in your gracious presence, all those colleagues,
doctors, scientists, technicians, students and secretaries, who have helped me
unfailingly over many years. Science and medicine will never flourish
without such team work. Nor will they flourish without good teachers, and
have been highly favoured with good fortune in having devoted mentors
since my earliest days in school and university. And now it is my turn, and
wonderfully encouraging too, to see all those young men and women who
are following in our footsteps, dedicating themselves to the pursuit and
application of knowledge.
Finally, May I express my pleasure at visiting your country once again.
As before, I am alternately astonished and delighted at the superb hospitals,
the expanding universities and the challenging architecture. I have long
known the countries of the Mediterranean Sea and the Red Sea since serving
as a very young and impressionable officer in the British Army in Palestine,
Jordan and Egypt forty five years ago. I am deeply impressed at the
invigoration of Arabic teaching and medicine, all around to see. The seed of
knowledge needs constant care, and I sincerely hope that a quest for new
skills and new ‘techniques to solve afflictions common to all mankind will
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open opportunities for us all to work together, Arabs and Europeans, pooling
our resources and paying the greatest respect and~ sympathy to each other’s
cultures in our joint search for inspiration.
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