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مق ّدمة املدير املؤسس
أعزايئ قراء نرشة ، LENS

تبقى عدم املساواة الصحية ،خاصة التي تؤثر عىل النساء عىل وجه التحديد،
كبرية وغري مربرة .عىل الرغم من التّقدم الذي شهده العامل خالل العقود املاضية،
ال تزال صحة املرأة معرضة للخطر الفتقار نسبة كبرية منه ّن إىل إمكانية الحصول
عىل الخدمات الصحية األساسية ،وخاصة يف البلدان املنخفضة واملتوسطة
الدخل.ر
إن اعتقادنا ال ّراسخ بأن صحة النساء والفتيات تحدد صحة ورفاه املجتمعات
قادنا يف معهد الصحة العاملية للرشوع يف دعم مختلف املبادرات خالل السنوات
املاضية .هذه املبادرات تهدف إىل تعزيز املرأة ومتكينها من القيام بدور أكرث
نشاطا يف رفاه مجتمعاتها املحلية ،مع الرتكيز عىل ص ّحتها .ميتد هذا العمل عرب أقسامنا الثالثة :قسم الربامج وقسم األكادميية وقسم الخدمات ودعم
املجتمع . ASSISTا
 LENSلتسليط الضوء عىل صحة املرأة كأحد ركائز برامجنا العديدة .يشمل هذا العدد أبرز جهود ومبادرات
لذلك ،أردنا تكريس هذا العدد من رررررر
معهد الصحة العاملية ،ومثال عىل ذلك مبادرة الجامعة الجوالة للصحة ) (MUHالتي تركز عىل تدريب العامالت الصحيات يف املجتمع عىل املواضيع
الصحية ذات األولوية مبا يف ذلك صحة املرأة والصحة العقلية والدعم النفيس واإلجتامعي واألمراض املزمنة .كام أطلقت مبادرة الجامعة الجوالة
يل لتعزيز صحتهن وصحة
للصحة يف اآلونة األخرية مك ّون "مجموعة التطبيق املجتمعي" ) (COPالذي يرشك النساء والفتيات يف نهج عم ّ
مجتمعاتهن.ش
مبادرة الجامعة الجوالة للصحة هي إحدى املبادرات الرئيسية يف معهد الصحة العاملية بني مجموعة غنية من البحوث وبناء القدرات واألنشطة
املجتمعية التي تعكس التزامنا بصحة املرأة كمجال تركيز أسايس .إن هذا اإللتزام بالنسبة لنا يف معهد الصحة العاملية هو التزام أخالقي ومهني خاصة
يف منطقة تواجه فيها معظم النساء تحديات كبرية يف سبيل سعيه ّن للحقوق األساسية ،مبا يف ذلك الصحة.ش
"سجيل" الذي تم
ّ
مهامً ملعهد الصحة العاملية ،حيث نظم املعهد نقاشً ا اسرتاتيجيًا عن مرشوعه الرائد
عىل صعيد آخر ،شهد هذا الربع األخري حدثاً ّ
 EPICالعاملية للسجالت الصحية االلكرتونية .وتضمن الحدث عرض فيلم قصري عن املرشوع أنتجته قناة
اطالقه عام  ،2017باإلشرتاك مع رشكةرررررر
الـ يب يب يس كجزء من حملة  . Way Forwardأشجعكم جميعاً عىل زيارة منصاتنا عرب مواقع التواصل اإلجتامعي ملشاهدة هذا الفيلم امللهم
ومشاركتنا تعليقاتكم وآرائكم.ر
كام هو الحال دامئاً ،ستجدون هذا العدد غني باملبادرات واملشاريع التي يعمل عليها زمالئنا الرائعون واملتخصصون يف معهد الصحة العاملية .أدعوكم
اىل تصفح كل جديد نقوم به ،والتفاعل معنا.ش
رض من خالل منصات وسائل التواصل االجتامعي النشطة وهم عىل مسافة ضغطة زر واحدة!ر
فريق معهد الصحة العاملية حا ٌ
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الصحة العاملية يف الفنون

إسامعيل الشيخيل )(1924 – 2002

بدون عنوان ،أكريليك عىل القامش ،بدون إطار 79.5 × 64

بإذن من مؤسسة رمزي وسعيدة دلول للفنون

إسامعيل الشيخيل رائد من رواد الفن العراقي الحديث ،كرس حياته لتعزيز الفن والثقافة يف جميع أنحاء العراق والعامل العريب األوسع .رسم
مبسطة مرتبطة بأنشطة من حياته ّن اليومية .
النساء بأشكال وصور ّ
إن صور الشيخيل عن النساء يف بيئتهن الثقافية الطبيعية امللونة والحيوية والديناميكية استخدمت مواضيع وزخارف عن الحياة اليومية كان
يستخدمها عادة فنانني عراقيني يف ذلك الوقت ،مثل البطيخ واملالبس والوجوه ذات الشكل البيضاوي .
ُعرضت أعامله يف جميع أنحاء العامل وأسهمت يف وضع الفن العراقي عىل املرسح الدويل .لقد عرض هو وزوجته سوزان ،وهي أيضاً فنانة
موهوبة ،أعاملهام كأعضاء يف مجموعة الفنانني الرواد .
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أبرز العناوين

Lorem ipsum
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"سجيل" مع
برنامج الصحة اإللكرتونية يعقد جلسة نقاش ملرشوع ّ
أصحاب املصالح

مدير برنامج طب النزاعات يف مهمة لتقييم مسار الصدمات يف
جنوب اليمن

مبادرة املنظامت غري الحكومية تطلق دورة غري متزامنة عن بعد
عرب اإلنرتنت عن "املراقبة والتقييم واملساءلة والتعلم للمنظامت غري
الحكومية" باللغتني اإلنكليزية والعربية

مبادرة الجامعة الجوالة للصحة تطلق مكون "مجموعة
التطبيق املجتمعي"
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برامج معهد الصحة العاملية
برنامج
الصحة
اإللكرتونية

"سجيل" مع أصحاب املصالح
ّ
برنامج الصحة اإللكرتونية يعقد جلسة نقاش ملرشوع
ﺗﺷرﯾن اﻷول 2021

ESP

"سجيل" ،بإنشاء سجالت صحية إلكرتونية
ّ
قام فريق برنامج الصحة اإللكرتونية ،وكجزء من مرشوع
سحابية ألكرث من  10.000الجئ يف جميع أنحاء لبنان يف األعوام  ،2020-2019باالشرتاك مع رشكة رررر
EPIC
العاملية للسجالت الصحية االلكرتونية.ا
"سجيل" ،الذي تم إطالقه كإستجاب ٍة لحاجة الالجئني املتزايدة للوصول إىل معلوماتهم
ّ
وكان مرشوع
.
الصحية بشكل آمن طوال رحلة هجرتهم ،محور النقاش االسرتاتيجي الذي عقد يف الجامعة األمريكية يف
بريوت يف  28ترشين األول.2021ا

حرض النقاش سفراء وممثلو السفارات ورؤساء البعثات يف املنظامت غري الحكومية باإلضافة إىل ممثيل
منظامت األمم املتحدة ووكاالت التمويل ،بحضور رئيس الجامعة األمريكية الدكتور فضلو خوري.ر
شارك الحارضون يف مناقشة مثمرة ،أدارها الدكتور شادي صالح ،املدير املؤسس ملعهد الصحة العاملية،
"سجيل" ،مع األخذ بعني اإلعتبار التصميم املح ّدد السياق لنموذج
ّ
التوسع يف مرشوع
حول إمكانية ّ
"سجيل" ،وإمكانية تكراره يف مختلف البيئات املنخفضة املوارد ،وإمكانية تطبيقه عىل مختلف السكان
ّ
سواء كانوا الجئني أو غريهم من السكان املستضعفني.ر
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برنامج
الصحة
اإللكرتونية

"سجيل" بعنوان "قصة كيف ميكن للتكنولوجيا أن تعطي وع ًدا
ّ
فيلام قص ًريا عن
كام تضمن الحدث ً
بصحة أفضل لالجئني" ،أنتجته  BBC StoryWorksلصالح معهد الص ّحة العامل ّية.ا
"

تع ّرف إىل املزيد حول الحدث

ESP
”سجيل “
ّ
تع ّرف إىل املزيد حول
”سجيل“
ّ
شاهد الفيلم القصري حول

برنامج الصحة اإللكرتونية ينرش أدلّة جديدة عن انتشار األمراض املزمنة بني الالجئني وفق
”سجيل“ر
ّ
قاعدة بيانات
ترشين األول 2021

نرش برنامج الصحة اإللكرتونية أدلّة جديدة عن انتشار األمراض املزمنة بني الالجئني يف مقال بحثي صدر
حديثًا بعنوان "انتشار األمراض غري السارية واستخدام األدوية املرتبطة بها بني الالجئني السوريني يف لبنان:
سجيل".ر
تحليل بيانات عىل املستوى الدويل من قاعدة بيانات السجالت الصحية اإللكرتونية ّ
سجيل التي تضم
يعتمد املقال الذي نرش يف "مجلة النزاعات والصحة" عىل بيانات أول ّية من قاعدة بيانات ّ
معلومات صحية عن أكرث من  10,000الجئ سوري يف لبنان ،ت ّم جمعها من قبل فريق برنامج الصحة
اإللكرتونية بني متوز  2018وكانون الثاين .2020ر
يركز املقال بشكل أسايس عىل انتشار ارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب واألوعية الدموية
والرسطان بني الالجئني السوريني يف لبنان ،ويستكشف العوامل املتعلقة بانتشار هذه األمراض.ر
تتناول الدراسة البحثية أيضاً استخدام األدوية املرتبطة بهذه األمراض بني الالجئني ،وتسلّط الضوء بشكل
مثري لإلهتامم عىل الفجوة بني الجنسني التي لوحظت عىل هذا املستوى إستنادا ً إىل رحلة الهجرة.ر

إقرأ البحث كامال
05
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برنامج
طب
النزاعات

برنامج طب النزاعات يشارك يف األسبوع العاملي للرسطان يف لندن
ترشين الثاين 2021

CMP

ق ّدم مدير قسم الربامج يف معهد الصحة العاملية ومنسق برنامج طب النزاعات ،الدكتور زاهي عبد الساتر،
عرض تقدميي عن "رعاية مريض الرسطان من الناحية اإلنسانية" كجزء من األسبوع العاملي للرسطان يف
لندن بني  19-14ترشين الثاين .2021ش
وسلّط العرض الذي كان جزءا ً من النقاش حول "مكافحة الرسطان يف إطار كوفيد 19-يف إقليم رشق
املتوسط" الضوء عىل كيفية تفكيك النزاعات للبنية التحتية الصحية األساسية لتوفري الرعاية ملرىض
الرسطان.ر
تتألف اللجنة من خرباء ومتخصصني يف الرسطان من منطقة رشق املتوسط ،وتض ّم الدكتورة ديبورا مخرجي،
وهي الباحثة الرئيسية ) (coPIيف منظمة األبحاث العلمية حول الصحة أثناء النزاعات ). (R4HCر

مدير برنامج طب النزاعات يف مهمة لتقييم مسار الصدمات النفسية يف جنوب اليمن
ترشين األول 2021

شارك مدير برنامج طب النزعات ،الدكتور
غسان أبو ستة ،يف بعثة كجزء من الفريق
التنفيذي واإلستشاري ملعالجة الصدمات يف
منظمة الصحة العاملية ) ، (TopATلتقييم
مسار الصدمات يف جنوب اليمن.ر
يذكر أن ) (TopATهي نواة جهود منظمة
الصحة العاملية للمعاملة مع الصدمة عىل
مريض يف منطقة رشق املتوسط.ر
أنها عبئ
ّ
وبالتايل ،تم تكليف البعثة بالبحث يف مسار
الصدمة بأكملها بدءا من الرعاية قبل
املستشفى إىل الرعاية يف حاالت الطوارئ،
والجراحة يف حاالت الطوارئ ،والجراحة
الرتميمية ،ثم أخريا ً إعادة التأهيل والصحة
العقلية ،والتي تشكل حوايل  ٪50من إجاميل
حاالت دخول املستشفيات يف اليمن.ر
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ﺑرﻧﺎﻣﺞ
طب
اﻟﻧزاﻋﺎت

تهدف هذه البعثات إىل تعزيز أنظمة إدارة
تحمل األنظمة
الصدمات وإىل املساهمة يف قدرة ّ
الصحية املعطلّة يف املنطقة عىل تحسني النتائج
الصحية.ر

CMP
منسق طب النزاعات يتح ّدث إىل أخبار قناة أريرانغ عن وضع كوفيد 19-يف لبنان
ّ

ﺗﺷرﯾن اﻷول 2021

تحدث منسق برنامج طب النزاعات ،الدكتور زاهي عبد الساتر ،إىل أخبار قناة أريرانغ عن وضع
كوفيد 19-يف لبنان وقد أ ّدى عدم اإلستقرار اإلقتصادي والسيايس إىل تفاقمه.ر
أكّد الدكتور عبد الساتر خالل مقابلته استجاب معهد الصحة العاملية إىل جائحة كوفيد 19-من خالل
إنشاء لوحة كوفام ) (COVAM dashboardوهي لوحة ملتابعة األوبئة توفر أه ّم التحديثات حول مسار
الوباء يف العامل العريب.ؤ

ﺑرﻧﺎﻣﺞ
ﺻﺣﺔ
اﻟﻼﺟﺋﯾن

برنامج صحة الالجئني يكمل التدريب الثاين والثالث حول صحة الالجئني واملهاجرين بالرشاكة
مع املكتب اإلقليمي لرشق املتوسط يف منظمة الصحة العاملية
آب 2021

RHP

) (RHPبالرشاكة مع املكتب الإلقليمي لرشق املتوسط يف منظمة الصحة العاملية
قام برنامج صحة الالجئني رررر ،
 (WHOبتقديم "تدريب عن صحة الالجئني واملهاجرين" للم ّرة الثالثة خالل عام .2021ا
رررررررررررر
)EMRO
يهدف التدريب إىل تبادل املعرفة وتعزيز املعلومات املستمدة من األدلة وأفضل املامرسات املطلوبة
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ﺑرﻧﺎﻣﺞ
ﺻﺣﺔ
اﻟﻼﺟﺋﯾن

للنهوض بالتغطية الصحية الشاملة واإلدماج ،والتامسك اإلجتامعي ،وكذلك التحضري لحاالت الطوارئ
واإلستجابة لها يف املجتمعات الالجئة والنازحة يف منطقة رشق املتوسط ) . (EMRيأيت تجديد هذه الرشاكة
بعد نجاح الدورات التدريبية األوىل ،حيث حرض  40مشارك من الخرباء الصحيني واألكادمييني واملوظفني
الحكوميني وموظفي األمم املتحدة ،والتي استم ّرت ملدة خمسة أيام بطريقة متزامنة ونظمها قسم
األكادميية يف معهد الصحة العاملية.ش

RHP

حرض التدريب الثاين )الذي عقد يف أيلول( 200
بالتايل ،ت ّم إنجاز دورتان تدريبيّتان إضافيتان يف  ،2021حيثُ َ َ
شخصا .كام وكان بني الحضور أيضً ا خرباء
شخصا ،والتدريب الثالث )الذي عقد يف ترشين الثاين( 100
ً
ً
صحيني ،وأكادمييني ،ومسؤولني حكوميني وموظفني من األمم املتحدة ،س ّجل عددهم  68يف الدورة الثانية
و 86يف الدورة الثالثة.ش

برنامج صحة الالجئني ينرش "عندما يهتم الالجئون بالالجئني يف لبنان" يف مجلة نظرية
األنرثوبولوجيا الطبية
أﯾﻠول 2021

نرش الدكتور فؤاد فؤاد ،املدير املساعد لربنامج
صحة الالجئني ،بحثاً حديثًا بعنوان "عندما يهتم
الالجئون بالالجئني يف لبنان" يف مجلة نظرية
األنرثوبولوجيا الطبية.ش
يتقىص هذا البحث عن كيف ّية املواجهات
الرسيرية التي تتميز بتاريخ نزوح مشرتك
باملساهمة يف الطب اإلنساين.ش
تكشف الدراسة عن كيفية تعامل النازحني
يوسع هؤالء العاملون مفهوم
العاملني يف مجال الرعاية الصحية مع حالة عدم اليقني ،و توث ّق أيضاً كيف ّ
"الرعاية املناسبة" ليأخذ باالعتبار التحديات اإلقتصادية والسالمة التي يواجهها املرىض ،كام وأنّها تضع فكرة
العمل "غري الرسمي" ضمن مشهد معقد لعدد كبري من الجهات الفاعلة يف لبنان.ش

برنامج صحة الالجئني يشارك يف "املنتدى العاملي للبحوث اإلنسانية يف مجال الصحة"ش
ترشين الثاين 2021

شارك املدير املشارك لربنامج صحة الالجئني الدكتور فؤاد فؤاد يف "املنتدى العاملي للبحوث اإلنسانية يف
مجال الصحة" ) (GFH2Rمن  15حتى  18ترشين الثاين ،كعضو يف اللجنة التوجيهية ،وقد شارك يف رئاسة
”جلستي الضعف املتعدد الجوانب يف األزمات اإلنسانية“ ،وجلسة ”قابل الخبري“.ش
يسعى املنتدى إىل جمع الباحثني واملنظامت اإلنسانية معاً من أجل تبادل الخربات وتعزيز التعاون حول
األبحاث الصحية يف السياق اإلنساين.ش
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أكادميية معهد الصحة العاملية
الجامعة
الجوالة
للصحة
MUH

الجامعة الجوالة للصحة تسلّم شهادات ألكرث من  40امرأة من املجتمعات السورية
أيلول 2021

يوفر معهد الصحة العاملية شهادات متعلّقة بالصحة
تركز عىل املواضيع الصحية ذات األولوية ،عرب مك ّون
)(MUH
للصحةرررررررر.
بناء القدرات يف الجامعة الجوالة
وتهدف هذه الشهادات إىل بناء املعرفة واملهارات
لدى النساء الالجئات والنساء من املجتمعات
املضيفة ،فتصبح النساء املتخرجات جاهزات ألخذ
دور حيوي يف تقديم املعلومات الدقيقة واألنشطة
املتعلّقة بالصحة يف مجتمعاتهن.ا
ويف الوقت األخري ،ق ّدم معهد الصحة العاملية ثالث
شهادات ،شهادة صحة املرأة ،شهادة الصحة النفسية والدعم النفيس اإلجتامعي وشهادة األمراض املزمنة إىل
أكرث من  40امرأة من املجتمعات السورية واللبنانية يف مناطق مختلفة من لبنان.ؤ
إىل ذلك ،سلّمت الجامعة الجوالة للصحة يف معهد الصحة العاملية شهادة األمراض املزمنة إىل  14امرأة يف
بريوت ،لبنان ،بالتعاون مع مجموعة بسمة الدولية.ش

يذكر أن  120امرأة تخ ّرجن من الجامعة الجوالة للصحة حتى يومنا هذا ،ونلن شهادات يف مختلف مجاالت
لتويل أدوار رئيسية يف إعادة بناء النظام الصحي يف بالده ّن بعد
صحة املرأة ،تز ّوده ّن باملهارات الالزمة ّ
الرصاع.ا

املجتمعي" ز
أطلقت الجامعة الجوالة للصحة مك ّون "مجموعة التطبيق
ّ
أيلول 2021

تم إطالق مك ّون ”مجموعة التطبيق املجتمعي“ يف
الجامعة الجوالة للصحة ،يف آب  ،2021والذي
يض ّم فريق من املامرسني مؤلّف من خريجات
الجامعة الجوالة للصحة ،يف بيئات مستضعفة.
تعمل هذه املبادرة عىل تعزيز مهارات الخريجات
حتّى يصبحن عامالت صحيات مجتمعيات
ويوفرن حلول مجتمعية ضمن املناطق التي ي ِقم َن
فيها.ش
حتى هذا التاريخ ،تم توظيف  20متخ ّرج ًة من
شهادة صحة املرأة من األوزاعي ومنيارة وبر الياس
وبرج حمود ملدة أربعة أشهر لقيادة النشاطات
التي تم إعدادها ودعمها واإلرشاف عليها من قبل
فريق معهد الصحة العاملية.ش
شملت العامالت الصحيات املجتمعيات العرشين
أكرث من  21موضوعاً ،متثّلوا بتدخالت مجتمعية
رئيسية مبا يف ذلك مرض السكري ،رسطان الثدي،
الصحة النفسية ،والعنف القائم عىل نوع الجنس،
هشاشة العظام والسمنة ،ألكرث من  350امرأة
حرضن النشاطات.ش

09

ديسمرب LENS | 2021

دبلوم
القيادة
يف املجال
اإلنساين
HLD

دبلوم القيادة يف املجال اإلنساين يعتمد أسلوب التعلم غري املتزامن
آب 2021

ميكّن دبلوم القيادة يف املجال اإلنساين )(HLD

القوى العاملة اإلنسانية من خالل توفري
املعرفة واملهارات ذات الصلة ملعالجة الكوارث
اإلنسانية بناء عىل تحديد الكفاءات الرئيسية
الالزمة يف البيئات اإلنسانية.ش
يعتمد دبلوم القيادة طريقة تعليمية غري
متزامنة كليا ً،ويتكون من مثانية دورات يت ّم
تقدميها من خالل منصة التعلّم عرب اإلنرتنت
رررررررررر ،،التابعة ملعهد الصحة العاملية.أ
)(GHLAD

قد يختار املتعلّم حضور دورة واحدة أو
الدبلوم كلّه.ر

ﺗﻌرف إﻟﻰ اﻟﻣزﯾد ﺣول اﻟدﺑﻠوم

تقييم
مبادرات
بناء
القدرات
eCAP

نرش بحثني ودراسة حالة من قبل تقييم مبادرات بناء القدرات

)(eCAP

تهدف مبادرة  ECAPكجزء من قسم األكادميية يف معهد الصحة العاملية ،إىل تقييم فعالية وتأثري
أساليب التعلّم املبتكرة يف بناء القدرات الصحية العاملية عىل املستوى الفردي والتنظيمي واملجتمعي.ش
ونتيجة للحاجة امللحة لتحسني أداء العاملني الصحيني يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا ،تظهر
حاجة إىل تطوير إطار ألفضل املامرسات لدعم وضع وتنفيذ مبادرات بناء القدرات يف املستقبل بالنظر إىل
عدم توافر تلك املعلومات يف األماكن الدقيقة والضعيفة.ش
عىل هذا النحو ،ت ّم إجراء اإلستعراضات املنهجية التي تهدف إىل تقييم مبادرات بناء القدرات الصحية
العاملية املوجودة يف املنطقة ،ووفقاً لذلك تم نرش بحثني .كام وتم نرش دراسة حالة ،قيّمت تأثري الجامعة
الجوالة للصحة للعاملني يف املجتمع أيضاً.ش
ُرش حديثًا استعراض نطاق التحديات والقوة والتوصيات لبحث بناء قدرات العاملني الصحيني.ش
ون ِ َ
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مركز
البحوث
والتعليم
حول
بيئة
الحرب
CREEW

معهد الصحة العاملية يطلق برنامج الزمالة CREEW 2023
ترشين الثاين 2021

أعلن معهد الصحة العاملية بالرشاكة مع معهد نايف خ .باسيل للرسطان ) (NKBCIعن دعوة لتقديم
طلبات لربنامج الزمالة  2023يف  15ترشين الثاين  ،2021حول موضوع يركز عىل "الرسطان يف
النزاعات".ش
مركز البحوث والتعليم حول بيئة الحرب ) (CREEWهو مركز معرفة عاملي يف بناء القدرات البحثية
عىل الخطوط األمامية يف بيئة الحرب .إ ّن أحد األنشطة األساسية لـ  CREEWهو برنامج الزمالة الذي
يهدف إىل تزويد العاملني يف مجال الصحة ،املتواجدين يف الخطوط األمامية والذين يعملون يف أماكن
النزاعات ،باملهارات الالزمة التي ستمكنهم من إجراء البحوث حول العالقة بني الصحة والحرب.ش
سيعتمد برنامج الزمالة ،الذي ميتد عىل سنة واحدة ،مجموعة متنوعة من نهج التعلم املبتكر مبا يف
ذلك التعلّم املبارش والتعلم عن بعد .عند االنتهاء من الربنامج سيتم منح زميل  CREEW 2023شهادتني:
شهادة إنهاء  CREEWوشهادة عرب اإلنرتنت يف طب النزاعات.ش
سيتم اختيار عرش زمالء لحضور الربنامج ملدة عام كامل .ويشمل التدريب يف طرق البحث أفضل
املامرسات إلجراء البحوث يف أماكن النزاعات .بعد ذلك ،سيتم إقران الزمالء مع املرشدين الذين تم
اختيارهم لخربتهم يف هذا املجال والذين سريشدونهم خالل عملية البحث كلّها بدءا ً من جمع البيانات
وحتى النرش.ش
ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣزﯾد وﺗﻘدﯾم اﻟطﻠب
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قسم الخدمات ملعهد الصحة العاملية
ﻣﺑﺎدرة
اﻟﻣﻧظﻣﺎت
ﻏﯾر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ

ASSIST

مبادرة املنظامت غري الحكومية )(NGOi
ررررررر تبني قدرات املنظامت غري الحكومية يف منطقة
الرشق األوسط وشامل أفريقيا بشأن الحد من مخاطر الكوارث
متوز 2021

NGOi

ق ّدمت مبادرة املنظامت غري الحكومية ر) (NGOiكجزء من أنشطتها يف بناء القدرات ،دورة متزامنة عرب
اإلنرتنت حول "الحد من مخاطر الكوارث عىل املنظامت غري الحكومية" ،يف متوز املايض.ش
جذبت الدورة التي امتدت لفرتة أربعة أيام حضورا ً من ع ّدة منظامت غري حكومية عاملة يف منطقة
الرشق األوسط وشامل إفريقيا مبا يف ذلك فلسطني واليمن .ركزت الدورة عىل املفاهيم واآلليات
والعمليات وأفضل املامرسات يف الحد من مخاطر الكوارث ودور املنظامت غري الحكومية يف ذلك.ش
مت ّيزت الدورة بنهجها الحيوي عىل الرغم من تقدميها عرب اإلنرتنت والتي عززت تجربة التعلّم للحارضين
الذي انخرطوا بشدة يف العمل عىل صعيد مجموعات وسيناريو دراسات الحالة.ش
اعرف املزيد عن مبادرة املنظامت غري الحكومية

) (NGOiتُع ّرف املنظامت غري الحكومية عىل اسرتاتيجيات
مبادرة املنظامت غري الحكومية ررررررر
اإلتصال وأسس رفع التقارير للجهات املانحة من خالل تدريب عرب اإلنرتنت ملدة  4أيام
أيلول 2021

يعمل العديد من املنظامت غري
الحكومية يف لبنان ومنطقة الرشق
األوسط وشامل إفريقيا وينفّذون
مشاريع ناجحة؛ ومع ذلك يجدون
صعوبة يف نرش املعلومات بشكل ف ّعال
عن عملهم ألصحاب املصلحة
الرئيسيني مبا يف ذلك املستفيدون
والجهات املانحة.ا
ملعالجة ذلك نظّمت  NGOiدورة متزامنة عرب اإلنرتنت ملدة  4أيام حول "اسرتاتيجيات التواصل يف
العرص الجديد وأسس رفع التقارير إىل الجهات املانحة للمنظامت غري الحكومية" .ز ّودت الدورة
املشاركني باملهارات الالزمة لتخطيط وتنفيذ وتقييم أنشطة التواصل مبا يف ذلك حمالت التواصل.ر

كام ركزت الدورة عىل اسرتاتيجيات التقارير الفعالة وأفضل مامرسات إبالغ الجهات املانخة .متكن املشاركون
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ﻣﺑﺎدرة
اﻟﻣﻧظﻣﺎت
ﻏﯾر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ

كام ركزت الدورة عىل اسرتاتيجيات التقارير الفعالة وأفضل مامرسات إبالغ الجهات املانحة .متكن املشاركون
من تطبيق املعرفة املكتسبة من خالل إنجاز التطبيقات واألنشطة.ش

NGOi

املزيد عن مبادرة املنظامت غري الحكومية

جمعية الشفاء للخدمات الطبية واإلنسانية تنال الشهادة التنظيمية من مبادرة املنظامت غري
الحكومية
آب 2021

بعد تحقيق متطلّبات الشهادة التنظيمية ملبادرة املنظامت غري الحكومية تلقت جمعية "الشفاء للخدمات
الطبية واإلنسانية" الشهادة الفضية من .NGOi
تسلّم الطاقم اإلداري يف جمعية الشفاء للخدمات الطبية واإلنسانية الشهادة التنظيمية خالل إجتامع حرضه
فريق الـ  NGOiوالذي تم الناقش خالله عن سبل تحسني أداء الجمعية بطريقة مستدامة.ا
"الشفاء للخدمات الطبية واإلنسانية" هي منظمة لبنانية غري حكومية تدعم املجتمع من خالل توفري خدمات
الرعاية الصحية والطبية واإلنسانية.ش
يشمل مسار حيازة الشهادة التنظيمية
إجراء تقييم نفيس وعملية تدقيق تق ّيم
إجراءات وأنظمة املنظمة املعتمدة يف
عرشة معايري مختلفة تعترب أساساً إلدارة
املنظامت غري الحكومية .تش ّجع عملية
إصدار الشهادات عقلية التفكري التنظيمي
وتع ّزز ثقافة التحسني املستمر داخل
املنظمة.ش

إعرف املزيد عن طريقة نيل الشهادة التنظيمية
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ﻣﺑﺎدرة
اﻟﻣﻧظﻣﺎت
ﻏﯾر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ
NGOi

مبادرة املنظامت غري الحكومية تطلق دورة غري متزامنة عن بعد عرب اإلنرتنت حول
"املراقبة والتقييم واملساءلة والتعلّم للمنظامت غري الحكومية" باللغتني اإلنكليزية والعربية
ترشين االول 2021

يف محاولة لجعل املعرفة املحددة السياق يف متناول جميع املنظامت غري الحكومية العاملة يف منطقة
الرشق األوسط وشامل إفريقيا ،أطلقت مبادرة املنظامت غري الحكومية نسخة غري متزامنة عرب اإلنرتنت
من دورة "املراقبة والتقييم واملساءلة والتعلم ) (MEALللمنظامت غري الحكومية" .الدورة متاحة لجميع
املتعلّمني من خالل منصة التعلّم عرب اإلنرتنت يف معهد الصحة العاملية وهي متوفرة باللغتني اإلنكليزية
والعربية.ش
تم إعداد الدورة التدريبية ملساعدة املهنيني
العاملني أو املهتمني بقطاع املنظامت غري
الحكومية ،يف تطوير املهارات الالزمة لتصميم
وتخطيط وإدارة برامج املراقبة والتقييم
واملساءلة والتعلم للمنظامت غري الحكومية
بشكل فعال .ش
يهدف برنامج املراقبة والتقييم واملساءلة والتعلم
للمنظامت غري الحكومية إىل مساعدة مدراء
الربامج عىل التخطيط ملراقبة تق ّدم تنفيذ النشاط
وفق األهداف التي ت ّم وضعها ،وتقييم التقدم
الذي ت ّم إحرازه بالنسبة إىل النتائج املتوقعة،
واستخدام تلك املعلومات للتعلم والتك ّيف وإبالغ
أصحاب املصلحة.ش

إطّلع عىل النسخة اإلنكليزية من الدورة
إطّلع عىل النسخة العربية من الدورة
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مدونة ”جنوب الصحة العاملية“م

“South of Global Health” Blog

تضم مدونة معهد الصحة العاملية" ،جنوب الصحة العاملية"  30مقاالً منشورا ً حول مجموعة متنوعة من القضايا املتعلقة
بالصحة املتعددة الجوانب .منذ نشأتها ،نرشت املدونة مقاالت حول االحتياجات الصحية لالجئني ،والصحة يف حاالت النزاع،
والصحة العقلية ،والعنف القائم عىل نوع الجنس ) ، (GBVوالصحة الجنسية اإلنجابية ،واألمراض املزمنة واألنظمة الصحية.
ينحدر الباحثون املشاركون من الجامعة األمريكية يف بريوت ،ومنظّمة طفل الحرب الهولندية ،واملساعدات الطبية للفلسطينيني،
وجامعة تشيسرت ،والجامعة األملانية بالقاهرة ،وشبكة الصحة العامة السورية ،ومدرسة جونز هوبكنز للصحة العامة ،ومجلة
النسيت للهجرة ،وجامعة كامربيدج ،وكلية لندن الجامعية ،ومجموعة أبحاث الصحة يف الرصاع.ش

إﻗرأ اﻟﻣزﯾد

تحتوي مدونة "جنوب الصحة العاملية" عىل دعوة مفتوحة ومستمرة لتقديم الطلبات .تقبل الكتابات بني  500و
 1000كلمة ،وتعتمد الحوايش السفلية  APAكأسلوب مرجعي لها.
ا
يرجى إرسال جميع الكتابات عىل
"."South of Global Health

ghi@aub.edu.lb
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أو

tf18@aub.edu.lb

مع تحديد املوضوع التايل

نبذة عن خبري

د .فيصل القاق
نائب رئيس اإلتحاد الدويل لطب النساء والتوليد
محارض رئييس يف قسم تعزيز الصحة والصحة
املجتمعية يف كلية العلوم الصحية ،يف الجامعة
األمريكية يف بريوت
مشارك يف الطب الرسيري ومدير برنامج الصحة
الجنسية املتكاملة للمرأة ) (WISHقسم طب
النساء والتوليد – املركز الطبي يف الجامعة
األمريكية يف بريوت

د .فيصل القاق هو مشارك يف الطب الرسيري ومدير برنامج الصحة الجنسية
املتكاملة للمرأة ) (WISHقسم طب النساء والتوليد يف املركز الطبي يف الجامعة
األمريكية يف بريوت  .كام أنه محارض رئييس للسلوك الصحي والجنيس ،يف كلية العلوم
الصحية ،يف الجامعة األمريكية يف بريوت ونائب رئيس سابق لالتحاد الدويل لطب
النساء والتوليد ).(FIGO
يشارك يف توفري الخدمات الرسيرية املتكاملة يف قسم طب النساء والتوليد وتدريس
وتدريب املتدربني وطالب الطب فضالً عن توفري العمل األكادميي والبحوث املتعلقة
بصحة املرأة والصحة الجنسية واملامرسات الصحية العامة.ش
الدكتور القاق هو مدير برنامج الصحة الجنسية املتكاملة للمرأة ،يف قسم طب النساء
والوالدة يف املركز الطبي يف الجامعة األمريكية يف بريوت ،ويق ّدم خدمات محددة
للصحة اإلنجابية والجنسية للشباب والنساء خالل حياتهم وبعد انقطاع الطمث وبعد
النجاة من الرسطان وبعد الجراحة وما بعد الوالدة.ش
كباحث هو مسؤول ومشارك يف اإلرشاف عىل البحث حول صحة األمهات والصحة
الجنسية واإلنجابية والعنف ضد املرأة وصحة الالجئني والحمل خالل جائحة كوفيد
 ،19وهو مسؤول حالياً عن املشاريع البحثية املم ّولة دولياً حول العنف بني الالجئني
وصحة األم والصحة الجنسية.ش
لديه أكرث من  50منشورا ً ترتاوح بني فصول كتب ،ومجموعة من الكتب املتعلقة
بالصحة الجنسية والتناسلية وصحة األمهات.ش
ظهر الدكتور القاق بانتظام يف الصحف املحلية واإلقليمية ووسائل اإلعالم بشأن قضايا
صحة املرأة دولياً ومحلياً.ش
شغل خالل حياته املهنية عدة مناصب وهو عضو يف اإلتحادات املهنية وعىل األخص
عضو املجلس االستشاري العاملي بشأن الصحة الجنسية والعافية ،هو الرئيس السابق
للرابطة العربية لجمعيات طب النساء ،وعضو املجلس االستشاري من الرابطة العاملية
للصحة الجنسية ورئيس لجنة الصحة الجنسية يف الرشق األوسط ،رئيس اللجنة
التقنية للكورونا والحمل يف وزارة الصحة العامة يف لبنان ،ومنسق اللجنة الوطنية
لألمومة اآلمنة يف وزارة الصحة العامة ،عضو مجلس تحرير مسائل الصحة الجنسية
واإلنجابية يف مجلة الطب الجنيس واملجلة السعودية ألمراض النساء والوالدة،
ومستشار يف منظمة الصحة العاملية وصندوق األمم املتحدة للسكان )مستشار تقني
للصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية(.ش

لن تتق ّدم املجتمعات وتزدهر ّإال إذا اتّخذت بعني اإلعتبار النساء وصحتهم كعنرص جوهري
ا
وأسايس لرفاههم.

Dr Faysal El Kak
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زمالء جدد يف املعهد

مالك قدورة ،صيدالنية مجازة ،ماجستري يف العلوم

باحثة مشاركة ،برنامج طب النزاعات وأكادميية معهد الصحة العاملية

ر”أنا صيدالنية وباحثة ،أكرس مهارايت لتنسيق املشاريع البحثية املتعلقة بالصحة يف حاالت النزاع"ش
رررررررررريف أكادميية معهد الصحة العاملية،
هي باحثة مشاركة يف برنامج طب النزاعات ومنسقة يف CREEW
وصيدالنية مجازة ،حائزة عىل درجة املاجستري يف علم األدوية والسموم .بعد إنهائها شهادة البكالوريوس من
الجامعة اللبنانية الدولية ،درست املاجستري يف الجامعة اللبنانية ،وقامت مبرشوع املاجستري بالتعاون مع
الجامعة األمريكية يف بريوت .قبل االنضامم إىل معهد الصحة العاملية عملت كباحثة مساعدة يف مخترب
الفريوسات يف الجامعة األمريكية وقد نرشت خمسة أبحاث حتى اآلن.ش

رشا كالويت ،ماجستري يف العلوم

باحثة مشاركة ،برنامج طب النزاعات

ر"أنا متحمسة الستكشاف محددات الصحة اإلجتامعية والسياسية خاصة يف أماكن النزاعات"ش

ش
رشا حائزة عىل درجة املاجستري يف الصحة العاملية والتنمية من كلية لندن الجامعية .عملت عىل تطوير برامج
الصحة العامة مع العديد من املنظامت غري الحكومية يف اململكة املتحدة وبلدها األم فلسطني .كام عملت
كباحثة مع مختلف املؤسسات األكادميية يف املنطقة العربية .رشا لديها مساهمة خاصة يف التقاطع بني
النزاعات والهجرة والصحة.ش

ديب الرتك ،بكالوريوس علمي
اختصايص تطوير مواقع

".الفضول يدفع مط ّور املواقع تجاه تطوير الربمجيات"
ديب حائز عىل درجة البكالوريوس يف علوم الكمبيوتر من الجامعة العاملية يف لبنان .انضم إىل معهد الصحة
وحسن
العاملية كمطور مواقع اإلنرتنت .خالل تجربة عمله السابقة حصل عىل مهارات يف تطوير الويبّ ،
معرفته يف تنفيذ الربامج وتطويرها.ش

تراييس ضو ،ماجستري يف العلوم
باحثة مساعدة ،برنامج eCAP

ر"متكني املجتمعات املحرومة هو األساس لتطوير تقديم خدمات الرعاية الصحية املستدامة"ش
تراييس هي باحثة مساعدة يف برنامج  eCAPيف أكادميية معهد الصحة العاملية .يركز عملها يف األبحاث عىل
تقييم فعالية مبادرات بناء القدرات الصحية العاملية يف أماكن النزاعات ،ويف البلدان منخفضة ومتوسطة
الدخل .ساهمت يف العديد من األبحاث العلمية املتعلقة مبجال التغذية وعلم النفس .تخرجت تراييس من
الجامعة اللبنانية األمريكية حيث حصلت عىل شهادة بكالوريوس العلوم يف برنامج التغذية ونظم التغذية
املنسقة ،وتخصص فرعي يف علم النفس .كام أنها حائزة عىل ماجستري يف علوم التغذية من الجامعة نفسها،
وهي خبرية تغذية مجازة يف لبنان.ش
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معهد الصحة العاملية يرحب باملتدربني الجدد
سامية السيد

الجامعة األمريكية يف بريوت ،لبنان

سامية هي طالبة طب يف الجامعة األمريكية يف بريوت .أعربت خالل دراستها عن تقديرها للتع ّرف عىل مفاهيم
مختلفة يف مجال الصحة العاملية ،وخاصة تلك املتعلقة مبنطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا .انضمت إىل
برنامج التدريب يف معهد الصحة العاملية للتعرف عىل طب النزاعات .حصلت سامية عىل فرصة العمل
والتعاون عىل الشهادة التي يعمل فريق  CREEWعليها ،إللقاء الضوء عىل حاجات العاملني يف مجال الرعاية
الصحية وإجبارهم عىل التكيف مع ظروف معينة يف ظروف الرصاع .كام وعملَت عىل استعراضً ا حول حالة
املقاومة املضادة للميكروبات يف العراق.ش

مريم حسون

الجامعة األمريكية يف بريوت ،لبنان

مريم حائزة عىل درجة البكالوريوس يف الصحة العامة من جامعة فينيسيا ،وتتابع شهادة املاجستري يف سالمة
األغذية يف الجامعة األمريكية يف بريوت .ساعدها هذا التدريب عىل فهم كيف ميكن تطبيق البحوث الصحية
العاملية وسياسات الصحة العامة وملحقات املجتمع يف األماكن الفعلية .خالل فرتة التدريب يف معهد الصحة
العاملية ،تعلمت عن التحديات الصحية الرئيسية التي تنشأ باستمرار يف منطقة الرشق األوسط وشامل
إفريقيا.ش

ﺗﻘدّم ﺑطﻠب إﻟﻰ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾب

يهدف برنامج التدريب يف معهد الصحة العاملية إىل تعزيز املعرفة عن مفهوم الصحة العاملية
باإلضافة إىل استعراض املهارات وتغذيتها لدى الشباب املهتمني بالبدء يف أي دراسة أو بحث أو
مسار وظيفي يعنى بالصحة العاملية.ش
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الصحة العاملية يف كلامت

إ ّن املجتمعات املحلية والدول والعامل يف النهاية أقوياء
ش
.فقط بقوة صحة نسائها
ﻣﯾﺷﯾل أوﺑﺎﻣﺎ
ﻣﺣﺎﻣﯾﺔ أﻣﯾرﻛﯾﺔ وﻛﺎﺗﺑﺔ
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