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مقّدمة المدير المؤسس
أعزائي قّراء نشرة ،LENS
يلعب العاملون الصحيون المجتمعيون دورًا مهمًا وأساسّيًا في
تأمين الخدمات الصحية واإلجتماعية للسكان المحرومين .وقد
أظهرت الدراسات أيضًا أن بإمكانهم أن يساهموا في تقليل
مّدة اإلقامة في المستشفى بنسبة  65بالمائة ،ومضاعفة
معّدل رضا المرضى خاصًة مع توّف ر الرعاية الصحية األّو لية
الجّيدة .ومع ذلك ،ال يتّم تحديد أو تقدير دورهم ومسؤوليتهم
بشكل واضح ،خصوصا في منطقتنا.
لذلك ،خّص صنا هذا العدد من  LENSللتأكيد عىل دور العاملين
الصحيين المجتمعيين في أنظمة الرعاية الصحية ،وإللقاء
الضوء عىل بعض مبادراتنا التي تركز عىل دعم وبناء قدراتهم
ودورهم األساسي في المجتمع.
يعرض هذا العدد أيضًا جهود معهد الصحة العالمية لتكييف
المعرفة الصحية العالمية والبحوث مع مناطق النزاعات
والهشاشة.
وفي هذا السياق أصدر معهد الصحة العالمية ،باإلشتراك مع األبحاث العلمية حول الصحة أثناء النزاعات ( ،)R4HCعددًا خاصًا عن
"اإلقتصاد السياسي للصحة في األماكن الهشة" في مجلة الصحة العالمية .وكان من دواعي سروري المشاركة في تحرير هذا العدد
الخاص الذي يتضمن ثمانية منشورات بارزة تتناول جوانب اإلقتصاد السياسي في مثل هذه األوضاع.
خالل هذا الفصل األخير ،نّظ م معهد الصحة العالمية حلقة نقاش حيث استضاف كبار الخبراء المحلّيين والعالمّيين في الرعاية
الصحية باإلضافة اىل أكاديميين ومهنيين لمناقشة استراتيجيات المرحلة االنتقالية لنظام صّحي جديد في لبنان .يأتي ذلك في
الوقت المناسب ألن التحديات المتزايدة تثقل كاهل نظام مفكك بالفعل وسّي ء التخطيط ،والذي اعتبره الكثيرون مرنًا .من الواضح
اآلن أنه ليس كذلك!
كما هو الحال دائمًا ،نحن فخورون بشكل خاص بنهج "القيام بالعمل معًا" الخاص بنا في مجال الصحة العالمية .اذ تشرفنا بتوقيع
مذكرة تفاهم مع منظمة إنقاذ الّط فل الدولية لبدء مسار استراتيجي يحقق أحد أهداف معهد الصحة العالمية من خالل توليد المعرفة
السياقية ،وتعزيز بناء قدرات المنّظ مات المحلية الشريكة.
ما ورد أعاله هو عّينة من المواضيع التي تم تناولها في هذا العدد من  .LENSلقد كان فريقنا منشغًال بالكثير من النشاطات في
الفترة األخيرة ،لذا أدعوكم لقراءة هذا العدد لالطالع عىل أحدثها وعىل آخر المستجدات بشأن ما عمل عليه زمالؤنا خالل الفصل
األخير.
من ناحية أخرى ،يحّض ر زمالؤنا للعديد من المشاريع الجديدة التي سنشارككم إّياها في األعداد المقبلة.
في هذه األثناء ،أدعوكم لمتابعتنا عبر موقعنا وحساباتنا اإللكترونية عىل وسائل التواصل االجتماعي .إن فريق معهد الصحة العالمية
عىل مسافة ضغطة زر واحدة!

 | LENSربيع ٢٠٢٢

01

الصحة العالمية في الفنون

محمد القاسمي ،المغرب ()2003 – 1942
برزنس رقم  ،3لوحة زيتية عىل القماش 95 × 105 ،سم
بإذن من مؤسسة رمزي وسعيدة دلول للفنون
ولد محمد القاسمي في مكناس ،المغرب ،وكان رّس امًا وكاتبًا حيث قاده أسلوب حياته الريفي إىل العثور عىل عجائب شعرية في
أماكن وتجارب وأشخاص وبيئات جديدة .لقد كان قارئًا شغوفًا ومفكرًا مهتّم ًا بالفن البصري.
التزم القاسمي بالعمل اإلنساني واإلجتماعي وتوىّل مشاريع العالج بالفنون لمساعدة المراهقين المضطربين نفسيًا .وكان عضوًا
مؤسسًا للمنظمة المغربية لحقوق اإلنسان (.)OMDH
يتمّيز أسلوب القاسمي الفني الفريد بعناصره الصوفية .إنه أحد أكثر الفنانين المعاصرين إلهامًا في المغرب حتى يومنا هذا.
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أبرز العناوين

معهد الصحة العالمية ينّظ م حلقة نقاش حول استراتيجيات
المرحلة االنتقالية للنظام الصحي اللبناني

مبادرة المنظمات غير الحكومية توّق ع مذكرة تفاهم مع منظمة
إنقاذ الّط فل الدولية لدعم منظمات المجتمع المدني المحلية

المدير المؤسس لمعهد الصحة العالمية يحصل عىل جائزة
إتحاد الجامعات الصحية الدولية ( )CUGH-Veljiلعام
2022

الجامعة الجوالة للصحة تجمع  500مستفيد في مرحلة
إطالق مكّو ن مجموعة التطبيق المجتمعّي
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أخبار بارزة

المدير المؤسس لمعهد الصحة العالمية يحصل عىل جائزة
اتحاد الجامعات الصحية الدولية ( )CUGH-Veljiلعام
2022
نيسان 2022

يقّدر إتحاد الجامعات الصحية الدولية ( )CUGHسنويًا
إنجازات والتزام األفراد البارزين الذين يساهمون في النهوض
بالصحة العالمية في جميع أنحاء العالم.
وتقديرًا لريادته في مجال الصحة العالمية ،ال سيما في منطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،حصل الدكتور شادي صالح،
المدير المؤسس لمعهد الصحة العالمية عىل جائزة CUGH-
 Veljiلعام  2022للتميز الّص حي العالمي.

معهد الصحة العالمية ينّظ م حلقة نقاش حول استراتيجيات المرحلة االنتقالية للنظام الصحي اللبناني
كانون األول 2021

في محاولة لمعالجة أزمة الرعاية الصحية ،نظم معهد الصحة العالمية ( )GHIفي الجامعة األميركية في بيروت ()AUB
حلقة نقاش بعنوان "الطريق إىل نظام صحي جديد في لبنان :مناقشة االستراتيجيات في المرحلة االنتقالية".
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عقدت حلقة النقاش هذه في حرم الجامعة ،في  2كانون األول  ،2021حيث جمعت خبراء وأكاديميين في مجال الصحة
لمناقشة المرحلة االنتقالية لنظام الرعاية الصحية اللبناني ،والتحديات الناشئة واإلصالحات والحلول الممكنة.
حضر هذا الحدث وزراء من لجنة الصحة النيابية وممثلون عن السفارات والنقابات وشركات األدوية والتأمين ،باإلضافة إىل
أكاديميين ومتخصصين في الرعاية الصحية ،وقد شاركوا في مناقشة مثمرة حيث وضعوا معًا الحلول البناءة الالزمة إلخراج
لبنان من هذه األزمة ،وذلك بحضور رئيس الجامعة األميركية في بيروت الدكتور فضلو خوري.
في ختام اللقاء ،اتفق جميع الحاضرين عىل أن السلطات المعنية بحاجة إىل التحرك ،بدءًا من اليوم ،من أجل كسب الوقت
لتحسين الوضع الحالي وتجنب عواقب أسوأ عىل األشخاص الذين يعيشون في لبنان.

إقرأ البيان الصحفي باللغة اإلنكليزية

إقرأ البيان الصحفي باللغة العربية
شاهد الفيديو الكامل
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برامج معهد الصحة العالمية

برنامج الصحة
االلكترونية
ESP

برنامج الصحة اإللكترونية يدرج أكثر من  1600إمرأة في أحد مشاريعه الهادفة إىل
تعزيز الصحة اإلنجابية لدى الالجئات والمجتمعات المضيفة
آذار 2022

كجزء من األنشطة الميدانية لمشروع  GAIN MHIفي أيلول  ،2021تّم تطويع النساء
الحوامل في برنامح التدخل الصحي المتنقل الخاص بمشروع استعمال الذكاء االصطناعي
والتحفیز لتحسین الصحة االنجابية باستخدام الهاتف المحمول ( )GAIN MHIالتابع لبرنامج
الصحة اإللكترونية.
حتى اآلن ،تّم تسجيل أكثر من  1600امرأة حامل من الالجئات والمجتمعات المضيفة في
المشروع الذي يتكّو ن من رسائل توعوية أسبوعية حول الحمل والرعاية قبل الوالدة وبعدها،
بناء عىل عّدة عوامل.
يجري تطويع النساء الحوامل في  8مراكز للرعاية الصحية األولية في محافظات بيروت
والبقاع والجنوب والشمال وجبل لبنان بالشراكة مع وزارة الصحة العامة في لبنان ووكالة
األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينين في الشرق األدنى (أونروا).

المزيد عن مشروع GAIN MHI

المزيد عن برنامج الصحة اإللكترونية
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برنامج طب
النزعات
CMP

فريق برنامج طب النزاعات ينشر فصاًل في كتاب حول "رعاية مرضى السرطان
أثناء الحروب والنزاعات"
آذار 2022

نشر مدير قسم برامج معهد الصحة العالمية ومنسق برنامج طب النزاعات ( ،)CMPالدكتور
زاهي عبد الساتر ،والدكتورة ديبورا مخرجي وهي باحثة رئيسية مشاركة لألبحاث العلمية حول
الصحة أثناء النزاعات في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في مشروع R4HC-
 ،MENAفصاًل في كتاب بعنوان "رعاية مرضى السرطان أثناء الحروب والنزاعات" في كتاب
"السرطان في العالم العربي" (.)Springer
يهدف الكتاب إىل معالجة الثغرات في بيانات رعاية مرضى السرطان في العالم العربي .وقد
شارك في تأليفه خبراء من كل دولة عربية.
يناقش المؤلفون في الفصل بعنوان "رعاية مرضى السرطان أثناء الحروب والنزاعات"
التحديات التي تواجه رعاية مرضى السرطان في حاالت النزاع ،مع التركيز عىل الفئات
السكانية الضعيفة ،حيث تكون المساعدة اإلنسانية أساسية لسد الثغرات ،وبناء القدرات
المحلية ،وتعزيز أنظمة الرعاية الصحية لتحسين النتائج المتعلقة بالصحة في جميع مراحل
المرض :الوقاية األولية ،والفحص ،والتشخيص المبكر ،واإلدارة متعددة األساليب واألهّم
الرعاية الملطفة.
لمزيد من المعلومات إقرأ الفصل

فريق برنامج طب النزاعات يزور المملكة المتحدة لمناقشة مشروع بحث ممول
حديًث ا من قبل إمبريال كوليدج لندن
آذار 2022

التقى فريق برنامج طب النزاعات مجموعة من الباحثين في مجال الصحة العالمية في
المعهد الوطني للبحوث الصحية ( )NIHRوالمعنيين بصدمات ما بعد النزاعات
" ،"PrOTeCTفي إمبريال كوليدج لندن في المملكة المتحدة.
 PrOTeCTهي منحة تعاون بين إمبريال كوليدج لندن وجامعة موراتوا (سريالنكا) ومعهد
الصحة العالمية في الجامعة األميركية في بيروت .فهو يجمع بين الخبرة في ممارسة
الصدمات والهندسة والبحوث السريرية.
يذكر أّن الهدف السريري لمجموعة المعهد الوطني للبحوث الصحية هو إنقاذ أطراف ضحايا
صدمة النزاعات.
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برنامج طب
النزعات
CMP

خالل االجتماع ،قامت مجموعة البحث بتشريح البيانات السريرية التي تم جمعها لألشخاص
في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط والذين عانوا من إصابات نتيجة النزاعات وعبء
تلك اإلصابات عىل نظام الرعاية الصحية ،وناقشوا الحاجة إىل نشر التكنولوجيا المناسبة لزيادة
النتائج الوظيفية ،وتوفير اإلستقاللية وتحسين نوعية حياة السكان المصابين.
ناقش الفريق أيًض ا مشروع  iPROTECTالمقبل الذي سيركز عىل بناء صورة لتأثير اإلصابات
المرتبطة بالحروب وتطوير تقنيات الرعاية الصحية األكثر مالءمة إلعادة بناء األطراف وإصالحها
وإعادة تأهيلها.

برنامج طب النزاعات ينّظ م ويستضيف ورشة عمل  ICRIMاإلفتراضية
شباط 2022

نّظ م معهد الصحة العالمية ،باإلشتراك مع معهد نايف ك .باسيل للسرطان ( )NKBCIواتحاد
األبحاث العلمية حول الصحة أثناء النزاعات ( ،)R4HCمبادرة تسجيل السرطان في الشرق
األوسط وشمال إفريقيا وتركيا ( )MENATورشة عمل إفتراضية ( ،)ICIRIMفي  3و  4شباط
الماضي ،للبدء في عملية فهم تحديات تسجيل السرطان في المنطقة ومعالجتها.
وحضر ورشة العمل هذه أكثر من  30فردًا من مدراء التسجيل والباحثين وصانعي السياسات،
من أكثر من  20دولة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتركيا.
وناقشت ورشة العمل اإلفتراضية المشهد الحالي واإلستراتيجيات السياقية لتعزيز تسجيل
السرطان في المنطقة.
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برنامج صحة
الالجئين
RHP

معهد الصحة العالمية يصدر عددًا خاصًا مؤلفًا من  8منشورات في مجلة الصحة
العالمية
نيسان 2022

أصدر معهد الصحة العالمية باإلشتراك
مع األبحاث العلمية حول الصحة أثناء
النزاعات ( ،)R4HCعددًا خاصًا عن
"اإلقتصاد السياسي للصحة في البيئات
الهشة والمتأثرة بالنزاعات" في مجلة
الصحة العالمية (.)JoGH
وقد شارك كل من الدكتور شادي صالح ،المدير المؤسس لمعهد الصحة العالمية ،والدكتور
فؤاد فؤاد ،المدير المشارك في برنامج طب النزاعات ،في تحرير هذا العدد الخاص الذي
يتضمن ثمانية منشورات بارزة تتناول جوانب اإلقتصاد السياسي السياقية في البيئات
المتأثرة بالنزاعات.
إقرأ المجموعة الكاملة

برنامج صحة الالجئين يقود التدريب عىل اإلقتصاد السياسي للصحة
آذار 2022

كجزء من مسار عمل اإلقتصاد السياسي للصحة في النزاعات ضمن مشروع R4HC-
 ،MENAاستضاف معهد الصحة العالمية تدريبًا عبر اإلنترنت بعنوان "مقدمة إىل االقتصاد
السياسي والصحة :التدريب عبر اإلنترنت عىل التطبيقات في األماكن المتأثرة بالنزاعات" في
 15و  16آذار الماضي.
يهدف هذا التدريب إىل بناء القدرات اإلقليمية في قابلية تطبيق تحليل اإلقتصاد السياسي
عىل الرعاية الصحية ،مع التركيز عىل األطر التطبيقية لبرنامج تحليل اإلقتصاد السياسي .وهو
يزّو د المشاركين بالمعرفة والمهارات األساسية المطلوبة لفهم تحليل اإلقتصاد السياسي
للصحة في البيئات الهشة أو المتأثرة بالنزاعات والقيام بها.
خالل ورشة الّتدريب ،تم تعريف المشاركين بمفاهيم االقتصاد السياسي للصحة في البيئات
المتأثرة بالنزاع واستخدام أدوات برنامج الوقاية من المخاطر وتحدياتها في األماكن المتأثرة
بالنزاع ،من خالل دراستي حالة في لبنان وقطاع غزة.
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برنامج صحة
الالجئين
RHP

فريق برنامج صحة الالجئين ينشر "سياسة المساواة في تلّق ي لقاح كوفيد  19بين
الالجئين في لبنان" في مجلة عالمية
آذار 2022

نشر فريق برنامج صحة الالجئين مقال رأي تحت عنوان "سياسة المساواة في تلقي لقاح
كوفيد  19بين الالجئين في لبنان" في مجلة اقتصاديات وسياسات الصحة العالمية.
ويؤّك د هذا المقال عىل حقيقة أن مجموعات المهاجرين في لبنان أكثر عرضة لإلصابة بـ كوفيد
 19بسبب ارتفاع مستويات الفقر وسوء ظروف السكن واالكتظاظ .ومع ذلك ،يتم إهمال
وتجاهل هذه المجموعات في ما يخّص الخطط وجهود التطعيم ضد فيروس كورونا في البالد.
تجدر اإلشارة إىل أّن القيود التاريخية لإلقامة القانونية والتمييز هي عوائق إضافية محتملة
لمعدالت التطعيم المنخفضة بين المهاجرين .وفي لبنان ،تّم ة حاجة ماسة لنظام رعاية صحية
مستدام ومنصف.
إقرأ المنشور كامال

برنامج صحة الالجئين يشارك في مؤتمر السياسة الدولية  R4HC-MENAحول
"الصحة في النزاعات"
آذار 2022

شارك المدير المشارك في برنامج صحة الالجئين الدكتور فؤاد فؤاد في مؤتمر السياسات
الدولية لبحوث الصحة في النزاعات في الشرق األوسط وشمال إفريقيا ()R4HC-MENA
الذي استضافته المملكة المتحدة ،بالتعاون مع جامعة كامبريدج.
جمع المؤتمر باحثين ساهموا في صندوق أبحاث التحديات العالمية ،لمشروع R4HC-
 ،MENAللتفكير في الدروس التي تعلموها في تطوير البحوث وتعزيز القدرات السياسية في
المناطق المتضررة من النزاع في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
قّدم الدكتور فؤاد أفكارًا من عمل مشروع  R4HCحول اإلقتصاد السياسي للصحة في مسار
العمل في النزاعات .وتطرق إىل عملية إجراء تحليل اإلقتصاد السياسي في لبنان ،حيث أّن
الوضع المتأّزم في السنوات القليلة الماضية كشف عن هشاشة الدولة وتفّكك نظام الرعاية
الصحية.
وأكد د .فؤاد أن الرعاية الصحية والنتائج الصحية هي قضايا سياسية يجب أن تعطى األولوية
في األماكن المتأثرة بالنزاعات.
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أكاديمية معهد الصحة العالمية

الجامعة
الجوالة
للصحة
MUH

الجامعة الجوالة للصحة تخّر ج أكثر من  160امرأة لبنانية وسورية
شباط 2022

أحرز مكّو ن بناء المهارات في الجامعة الجوالة للصحة ( ،)MUHوالذي يطّو ر ويقّدم شهادات
في المواضيع الصحية ذات األولوية لالجئات والمجتمعات المضيفة ،رقمًا جديدًا اذ تمّكن من
الوصول اىل أكثر من  160امرأة لبنانية وسورية .وتم تقديم أكثر من ثمانية دورات في مجال
صحة المرأة ( )WHCوالصحة العقلية والدعم النفسي واالجتماعي ( )MHPSSCواألمراض
غير المعدية ( )NCDsفي جميع أنحاء لبنان ،في مراحلها األوىل.
ومع ذلك ،أحرزت الجامعة الجوالة للصحة نقلة نوعّية في شهر شباط ،حيث قّدمت شهادة في
الصحة العقلية والدعم النفسي واإلجتماعي ،بالتعاون مع بلدية حارة حريك ومركز حارة حريك
للرعاية الصحية األولية ،إىل النساء بين خريجات الدفعة الثانية من مجال صحة المرأة
( )WHCفي عام  2019والحاضرات من مكّو ن مجموعة الّتطبيق المجتمعي ( )COPفي عام
.2021

الجامعة الجوالة للصحة تجمع  500مستفيدة في مرحلة إطالق مكّو ن مجموعة
التطبيق المجتمعّي
كانون األول 2021

تم إطالق مكّو ن مجموعة الّتطبيق المجتمعّي ( )COPرسميًا في أيلول  ،2021وهو مكّو ن
التدخالت المجتمعية ،حيث تشارك فيه خريجات مكّو ن بناء القدرات ،رسميًا في األنشطة
التي تهدف إىل زيادة وعي زميالتهّن في المجتمعات المحلية المعنية.
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وقد أثبتت مجموعة الّتطبيق المجتمعّي في مرحلتها األوىل أنها ستغير حياة العامالت في
مجال الصحة المجتمعية (.)CHWs
حّتى اآلن ،تمّكّن من تنظيم  16فعالية في  4مناطق مختلفة في لبنان ،غطت أكثر من 27
موضوعًا تحت عنوان صحة المرأة والحمل عىل وجه التحديد والرضاعة الطبيعية والتغذية
وأسلوب الحياة والصحة النفسية وانقطاع الطمث والسرطان وغيرها من األمراض ،ألكثر من
 500مستفيدة حضرن معظم الفعاليات ،مما أحدث تأثيرًا مضاعفًا وصل إىل عشرات
المجتمعات في جميع أنحاء لبنان.
عقدت العامالت الصحيات المجتمعيات أيضًا إىل جانب أنشطة التوعية ،حلقة نقاش تمت
فيها مناقشة معنى الصحة بالتفصيل .فوفقًا لمجموعات التركيز التي أجراها فريق التقييم في
معهد الصحة العالمية مع المستفيدات ،لم تتم زيادة المعرفة فحسب ،بل أيضًا تمّكّن من
الوصول إىل رعاية صحية أفضل.

تقييم
مبادرة
بناء
القدرات
eCAP

أطلقت مبادرة بناء القدرات دراسة تقييمية حول برنامج دبلوم القيادة في المجال
اإلنساني

في محاولة لتطوير إطار عمل يهدف اىل تقييم مبادرات بناء القدرات الصحية العالمية في
البلدان منخفضة إىل متوسطة الدخل ،باالضافة اىل البيئات الهشة في منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا ،تسعى مبادرة  eCAPحاليًا اىل تطوير دراسات الحالة التي تقّيم فعالية وتأثير
طرق التعلم المبتكرة في بناء القدرات الصحية العالمية عىل المستوى الفردي والتنظيمي
والمجتمعي.
تّم في اآلونة األخيرة نشر دراسة بعنوان "تقييم برنامج التعلم اإللكتروني لتعزيز قدرة العاملين
في المجال اإلنساني في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا :دبلوم القيادة اإلنسانية
( ")HLDفي مجلة النزاعات والصحة.
تسلط هذه الدراسة الضوء عىل أهمية برامج التدريب عبر اإلنترنت والتي يتم وضعها في
سياقها محليًا ،ال سيما عند األخذ في اإلعتبار الفرص التعليمية المحدودة ومبادرات بناء
القدرات التي تستهدف العاملين المحليين في المجال اإلنساني في المنطقة.
أبرزت هذه الورقة بشكل عام رضا المتعلمين العالي عن برنامج دبلوم القيادة في المجال
اإلنساني ،ونجاحه في تعزيز المعرفة وتحسين مهارات وممارسات العاملين في المجال
اإلنساني.
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دبلوم
القيادة في
المجال
االنساني
HLD

تسجيل أكثر من  50متعلمًا في برنامج دبلوم القيادة في المجال اإلنساني منذ
اعتماده كطريقة للتعلم غير المتزامن عن ُبعد
دبلوم القيادة في المجال اإلنساني ( )HLDهو برنامج لبناء القدرات عبر اإلنترنت ،يعتمد
أساليب تعليمية مبتكرة ،ويهدف إىل تزويد العاملين في المجال اإلنساني في منطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا بالقيادة اإلنسانية والمهارات الفنية ذات الصلة والسياق المناسب
إلدارة المشاريع اإلنسانية والموارد بشكل أفضل.
تم تطوير دبلوم القيادة في المجال اإلنساني بواسطة قسم األكاديمية في معهد الصحة
العالمية ،بحيث يتألف من ثمانية دورات عبر اإلنترنت يتم تقديمها من خالل منصة التعلم
عبر اإلنترنت  GHLADالخاصة بمعهد الصحة العالمية.
اعتمد دبلوم القيادة في المجال اإلنساني في مراحله األوىل أسلوب تعلم هجين متزامن وغير
متزامن .التحق به ما مجموعه  24متعلمًا 18 ،منهم مسجلون للحصول عىل الدبلوم ،في
دوراته المختلفة في المرحلة األوىل.
وفي محاولة لتحسين الوصول إىل الفرص التعليمية ،بغض النظر عن بلد اإلقامة أو
التزامات العمل أو العوائق المتعلقة بالنزاعات ،اعتمد دبلوم القيادة في المجال اإلنساني
نهجًا غير متزامن بشكل تام في المرحلة الثانية .وحتى اآلن تّم تسجيل أكثر من  50متعلمًا
في دورات دبلوم القيادة في المجال اإلنساني في المرحلة الثانية 26 ،منهم مسجلون في
الدبلوم كامال مع كافة الدورات.
والجدير ذكره ،أنه في المرحلتين األوىل والثانية ،اختار أكثر من  75متعّلمًا التسجيل في
دورات معّينة من الدبلوم .اذ أنه حّتى اآلن ،تم التسجيل بأكثر من  400دورة لدبلوم القيادة
في المجال اإلنساني.
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مركز
البحوث
والتعليم
حول بيئة
الحرب
CREEW

معهد الصحة العالمية يتوّق ف عن قبول الطلبات لبرنامج الزمالة CREEW 2023
آذار 2022

تم إنشاء مركز البحوث والتعليم حول بيئة الحرب ( )CREEWبهدف تعزيز الممارسة
اإلنسانية في حاالت النزاع من خالل البحوث المتعلقة بالصحة وبناء القدرات.
نحن فخورون بأن نعلن أن أحمد الدبس من سوريا ،زميل في مركز البحوث والتعليم حول
بيئة الحرب ( ،)CREEWقد أرسل ورقته البحثية بعنوان "التجربة الحية للمرضى الذين
يعانون من إصابات مرتبطة بالنزاعات والذين تتأثر جروحهم بالكائنات المقاومة للمضادات
الميكروبية :دراسة نوعية من شمال غرب سوريا" بنجاح إىل مجلة النزاعات والصحة في
 20آذار الماضي.
يسلط هذا المشروع الضوء عىل العديد من العوامل التي قد تؤثر سلبًا أو إيجابًا عىل جرحى
النزاعات الذين تأثروا بمقاومة مضادات الميكروبات وكذلك الثغرات في الشروط الحالية
والمستقبلية لرعايتهم .كما يسلط الضوء عىل التجارب الفردية ألولئك الذين تغيرت حياتهم
بشكل دائم بسبب اإلصابات التي نتجت عن هجمات الحكومة السورية وحلفائها.
باإلضافة إىل ذلك ،توقف معهد الصحة العالمية باإلشتراك مع معهد نايف ك .باسيل
للسرطان ( )NKBCIفي  15أيار الماضي عن قبول الطلبات لبرنامج الزمالة CREEW
 ،2023الذي يركز عىل "السرطان في النزاعات" والمتوقع إطالقه خالل شهر أيلول المقبل.
برنامج زمالة مركز البحوث والتعليم حول بيئة الحرب  CREEW 2023يمتد لمدة  12شهرًا
ويشمل ثالث مراحل :المرحلة التعليمية ومرحلة البحث الميداني ومرحلة نشر البحث .عند
إتمام البرنامج ،سيتم منح زميل  CREEWشهادتين :شهادة إتمام CREEW 2023
وشهادة عبر اإلنترنت في طب النزاعات.

المزيد عن CREEW
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قسم الخدمات لمعهد الصحة العالمية

مبادرة
المنظمات
غير
الحكومية
NGOi

مبادرة المنظمات غير الحكومية توّق ع مذكرة تفاهم مع منظمة إنقاذ الّط فل
الدولية لدعم منظمات المجتمع المدني المحلية
آذار 2022

تماشيًا مع التزامها بتطوير القدرات المؤسساتية للمنظمات المحلية ،وقعت مبادرة
المنظمات غير الحكومية مذكرة تفاهم مع منظمة إنقاذ الّط فل الدولية (.)SCI
أقيم احتفال التوقيع في الجامعة األميركية في بيروت ،بحضور مدير مبادرة المنظمات
غير الحكومية الدكتور شادي صالح ،ونائب مدير منظمة إنقاذ الّط فل الدولية في لبنان
السيد محمد مناع وأفراد من الفريقين.
تجدر االشارة اىل ان مذكرة التفاهم هذه تمّثل أول شراكة لمنظمة إنقاذ الّط فل الدولية مع
مؤسسة أكاديمية في لبنان.
وكجزء من مذكرة التفاهم ،سيعمل الطرفان معًا عىل دعم شركاء منظمة  SCIلمتابعة
تحسين األداء وبناء القدرات ومحاوالت التطوير التنظيمي من خالل خدمات مبادرة
المنظمات غير الحكومية.
إقرأ البيان الصحفي

مبادرة المنظمات غير الحكومية تبني قدرات المنظمات غير الحكومية في إدارة
المشاريع والبرامج من خالل دورة عبر اإلنترنت
شباط 2022

كجزء من أنشطة بناء المهارات ،قدمت
مبادرة المنظمات غير الحكومية
( ،)NGOiفي شباط الماضي ،دورة
تدريبية متزامنة عبر اإلنترنت حول
"إدارة المشاريع والبرامج للمنظمات
غير الحكومية".
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مبادرة
المنظمات
غير
الحكومية
NGOi

قدمت الدورة ،التي امتدت عىل مدار أربعة أيام ،للمشاركين األدوات والتقنيات
الرئيسية في إدارة المشاريع والبرامج التي تتوافق مع المعايير الدولية والممارسات
اإلقليمية المشتركة.
حضر التدريب أكثر من  70مشاركًا من  43منظمة غير حكومية مختلفة تعمل في
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،وشاركوا في جلسات افتراضية تفاعلية قائمة
عىل عمل الفريق ودراسات الحالة.
عىل الرغم من أّن الدورة كانت عبر اإلنترنت ،اال انها تميزت بنهجها الديناميكي في
التقديم الذي عزز تجربة التعلم للحاضرين.
المزيد عن دورات مبادرة المنظمات غير الحكومية

مبادرة المنظمات غير الحكومية تطلق نسخة غير متزامنة عن ُبعد من دورة
"إدارة المشاريع والبرامج للمنظمات غير الحكومية" باللغتين اإلنكليزية والعربية
آذار 2022

نظرًا لكون إدارة المشاريع والبرامج من
أكثر المهارات المطلوبة في قطاعات
المنظمات غير الحكومية ،أطلقت
مبادرة  NGOiفي الفترة األخيرة
نسخة غير متزامنة عن ُبعد من دورة
"إدارة المشاريع والبرامج للمنظمات
غير الحكومية" عبر اإلنترنت.
يشار اىل أّن الدورة متاحة لجميع
المتعلمين عبر منصة معهد الصحة
اإلنترنت
عبر
للتعلم
العالمية
( )GHLADوهي متوفرة باللغتين
اإلنكليزية والعربية.
يذكر أّن الدورة التدريبية لتدريب المهنيين العاملين في قطاع المنظمات غير الحكومية
مصّم مة بشكل فّع ال عىل قيادة المشاريع والبرامج في المنظمات غير الحكومية ،من
خالل التقييم المناسب الحتياجات المجتمع ،وتحديد الجهات المانحة الرئيسية وتحديد
نطاق المشروع ،ووضع الجدول الزمني للمشروع والميزانية والتخطيط المناسب
للمخاطر.
وتمّكن هذه الّدورة المشاركين من اإلنخراط في تجربة تعليمية نشطة تزيد من المعرفة
وتعزز التفكير النقدي.
إنضّم إىل فريق المتعلمين
تسّجل اآلن في هذه الدورة
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مدّو نة "جنوب الصحة العالمية"
تضم مدّو نة معهد الصحة العالمية "جنوب الصحة العالمية" ،أكثر من  30مقاًال منشورًا حول مجموعة متنوعة من
القضايا المتعّلقة بالصحة المتعّددة الجوانب .منذ انطالقها ،نشرت المدّو نة مقاالت حول اإلحتياجات الصحية لالجئين،
والصحة في حاالت الّنزاع ،والصحة العقلّية ،والعنف القائم عىل نوع الجنس ( ،)GBVوالصحة الجنسية اإلنجابية،
واألمراض المزمنة واألنظمة الصحية .ينحدر الباحثون المشاركون من الجامعة األميركية في بيروت ،ومنظمة طفل
الحرب الهولندّية ،والمساعدات الطبية للفلسطينيين ،وجامعة تشيستر ،والجامعة األلمانية بالقاهرة ،وشبكة الصحة
العامة السورية ،وكلية جونز هوبكنز للصحة العامة ،ومجلة النسيت للهجرة ،وجامعة كامبريدج ،وكلية لندن الجامعية
ومجموعة األبحاث العلمية حول الصحة أثناء النزاعات.

إقرأ المزيد عىل المدّو نة
أرسل مقال

تحتوي مدّو نة "جنوب الصحة العالمية" عىل دعوة مفتوحة ومستمرة لتقديم طلبات نشر
المقاالت .يتم قبول المقاالت بين  500و  1000كلمة ،وتعتمد الحواشي السفلية APA
كأسلوب مرجعي لها.
يرجى إرسال جميع الكتابات عىل  ghi@aub.edu.lbأو  tf18@aub.edu.lbمع
تحديد الوضوع التالي للرسالة."South of Global Health" :

 | LENSربيع ٢٠٢٢

17

نبذة عن خبير
د .علي طاهر
أستاذ في الطب وأمراض الدم واألورام
نائب الرئيس المش ارك للتطوير الطبي واإل عالم
مدير معهد نايف ك .باسيل للسرطان
نائب رئيس ق سم األبحاث في دائرة الطب
الباطني  -المركز الطبي للج امعة األميركية في
بيروت
المدير المؤسس لبرنامج الز مالة وبرنامج أبحاث
األطباء المق يمي  ،لكية الطب في الج امعة
ن
األميركية في بيروت

حصل البروفسور علي طاهر عىل العديد من الجوائز لمساهمته في األبحاث وأمراض
الدم الحميدة .وهو حاصل عىل وسام الشرف لإلنجاز من نقابة األطباء اللبنانيين عام
2004؛ جائزة فخرية من مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث عام
2004؛ جائزة سعاد صباح ألفضل عمل علمي  ،2005وميدالية ذهبية من وزارة
الصحة اللبنانية عام  .2008كما تم اختياره لالنضمام إىل جمعية ألفا أوميغا ألفا
الطبية الشرفية .وفي عام  ،2011حصل عىل "زمالة الكلية الملكية البريطانية"
( )FRCPتقديرًا لتفانيه في تطوير المعرفة والبحوث ،فضًال عن درجة الدكتوراه في
الفلسفة ( )PHDمن المركز الطبي لجامعة اليدن ،في عام  .2012إضافة اىل ذلك،
فقد نال الدكتور طاهر عىل جائزة الرائد الدولي في مرض الثالسيميا من جائزة سلطان
بن خليفة الدولية للثالسيميا ،في عام .2013
في نوفمبر  ،2020أصدرت دراسة دولية مؤشرًا مركبًا قائمًا عىل االقتباس ،وأدرجت
البروفيسور طاهر ضمن أفضل  ٪٢من العلماء في مجال تخصصه .وفي الوقت
األخير ،حصل في أيلول  2021عىل جائزة اإلنجاز مدى الحياة في فئة عالج األورام في
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا من قبل جمعية اإلمارات لألورام ()EOS
وجمعية اإلمارات الطبية.
تمت دعوته إىل أكثر من  200مؤتمر عىل الصعيدين اإلقليمي والدولي كمتحدث
رئيسي ورئيس ومنّس ق ،ولديه حوالي  500مخطوطة منشورة في المجالت الدولية
الرائدة التي خضعت لمراجعة األقران .وهو الباحث الرئيسي في التجارب السريرية
الرئيسية التي تقّيم فعالية وسالمة العالج باستخالب الحديد في الثالسيميا المعتمدة
عىل نقل الدم ( )TDTوالثالسيميا التي ال تعتمد عىل نقل الدم ( )NTDTمع طرق
عالج جديدة .كما أنه يعمل حاليًا كعضو في هيئة تحرير العديد من المجالت ،وكمحرر
للعديد من الكتب والمبادئ التوجيهية حول مرض الثالسيميا وكمراجع للعديد من
المجالت العلمية المرموقة في أمراض الدم .شارك البروفيسور طاهر كباحث رئيسي
في عدة مراحل من التجارب السريرية.
يعمل حاليًا كمستشار علمي واستشاري لالتحاد الدولي للثالسيميا ،وهو عضو نشط
في بعض جمعيات أمراض الدم المرموقة في العالم بما في ذلك الجمعية األميركية
ألمراض الدم ( )ASHوالجمعية األوروبية ألمراض الدم ( ،)EHAوأكاديمية فقر الدم
المنجلي والثالسيميا ،الكلية األوروبية ألمراض الدم ،والجمعية الدولية للتخثر وتخثر
الدم ( .)ISTHوهو حاليًا رئيس مجموعة العمل العلمية في الجمعية األوروبية ألمراض
الدم ( )SWGحول خاليا الدم الحمراء والحديد ،وعضو لجنة التعليم في الجمعية
األوروبية ألمراض الدم .كما تم انتخاب البروفيسور طاهر في كانون األول 2021
للعمل في اللجنة العلمية للجمعية األميركية ألمراض الدم حول الحديد والهيم.
شغفه المطلق هو اإلرشاد وتبادل المعرفة مع جيل الشباب من العلماء األطباء.

يجب أن نقدر دائمًا وجهات النظر المختلفة وندعو بقوة للتنوع والمساواة والشمول بين العاملين
في مجال الصحة المجتمعية.

د .علي طاهر
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زمالء جدد في المعهد

آالء مرعي

مسؤولة تنسيق ،مبادرة المنظمات غير الحكومية
"هدفي هو دعم المنظمات غير الحكومية العاملة يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا للوصول إىل إمكاناتها الكاملة والمساهمة بشكل
أفضل يف مجتمعاتها".

آالء هي مسؤولة التنسيق لمبادرة المنظمات غير الحكومية يف معهد الصحة العالمية .وهي حاصلة عىل درجة الماجستير يف
الصحة العامة من جامعة ساوثهامبتون بالمملكة المتحدة .عملت سابقًا يف المساعدة والتنسيق لتطوير مختلف المبادرات
اإلستراتيجية إللدارات ومشاريع التطوير .كما دعمت بناء شبكة مراكز صحية أكاديمية يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

مصطفى سليم
مطّور برامج

"لدي القدرة عىل حل المشكالت ،وأكّرس مهاراتي لتطوير البرمجيات".
مصطفى حاصل عىل ماجستير يف علوم الكمبيوتر من الجامعة اللبنانية .انضم إىل معهد الصحة العالمية كمطور برمجيات ،بارع
يف لغات رموز الكومبيوتر  .اكتسب مصطفى مهارات جديدة وحّس ن معرفته يف تطوير البرمجيات خالل خبراته العملية السابقة.

محمد الشامي
مطّور برامج
"لدي الحماس الستكشاف اتجاهات جديدة ألداء مهمتي بشكل جّيد ومهني".
محمد حاصل عىل إجازة يف علوم الكومبيوتر من الجامعة اللبنانية  -كلية العلوم .وقد انضّم إىل فريق مطوري البرامج يف معهد
الصحة العالمية .اكتسب محمد خبرته من خالل العمل يف عدة مشاريع برمجية .وهو يعمل مع زمالئه عىل تصميم وتنفيذ ميزات
جديدة عىل موقع معهد الصحة العالمية اإللكتروني.

سارة مالعب

مساعدة إدارية
"أعتقد أن الّتحّلي بطبع إيجابي يف العمل سيساعدنا عىل األداء بشكل أفضل".
سارة حاصلة عىل درجة البكالوريوس يف اإلدارة العامة من الجامعة األميركية يف بيروت .انضمت إىل معهد الصحة العالمية
كمساعدة إدارية .تعمل عىل التنسيق مع جميع األقسام لتأدية عملها اإلداري .خالل تجربتها السابقة ،تعرفت سارة إىل هذا النوع
من العمل يف منظمة غير ربحية.
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معهد الصحة العالمية يرحب بالمتدربين الجدد

سيلين الجميل

الجامعة األميركية في بيروت

سيلين حاصلة عىل درجة البكالوريوس يف اإلعالم والتواصل من الجامعة األميركية يف بيروت .انضمت إىل برنامج التدريب يف معهد
الصحة العالمية لتزيد من خبرتها يف مجال االعالم والتواصل ،وقد عملت مع فريق مبادرة المنظمات غير الحكومية عىل إنشاء
حمالت جديدة عبر وسائل التواصل اإلجتماعي .مّكنتها هذه التجربة من اإلستفادة من خبرة موظف االعالم والتواصل الذي كانت
تعمل معه.

مايا صالح

الجامعة األميركية في بيروت

انضمت مايا إىل برنامج التدريب يف معهد الصحة العالمية يف مجال االعالم والتواصل مع مبادرة المنظمات غير الحكومية ،حيث
أتيحت لها الفرصة لوضع مهاراتها موضع التنفيذ وجعل أفكارها تنبض بالحياة .كان هذا التدريب تجربة ثرية وقيمة بالنسبة لها،
حيث تعلمت الكثير عن اتجاهات التسويق ،واكتسبت خبرة عملية قّيمة ،وأقامت صداقات مع زمالئها يف المعهد ومع المتدربين
اآلخرين.

تقّدم بطلب إىل برنامج التدريب

يهدف برنامج التدريب في معهد الصحة العالمية إىل تعزيز المعرفة عن مفهوم الصحة
العالمية باالضافة اىل استعراض المهارات وتغذيتها لدى الشباب المهتّم ين بالبدء في
أي دراسة أو بحث أو مسار وظيفي يعنى بالصحة العالمية.
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الصحة العالمية في كلمات

قم بعمل مهم .إختر المشاركة في المبادرات التي
ستؤثر بشكل إيجابي عىل العالم وتساعد في
إحداث فرق في مجتمعك.
 جيرماني كينت -صحافي أميركي
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