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أعزائي قراء نشرة
 

 احتفل معهد الصحة العالمية بعيده الثالث في الفصل المنصرم. وقد شهد لبنان
 عام¤ غير مسبوق مع انتشار جائحة عالمية وأزمة متعددة ا�وجه. وفي مواجهة هذه
 التحديات التي ال يمكن التنبؤ بها، قد عملنا بال كلل مع شركائنا من أجل االنخراط في
مستوى على  القدرات  وبناء  المعرفة  وتوليد  المحلية  المجتمعات  تدعم   مبادرات 
اجل من  "مع¤  فهو  المقبلة  للسنة  رفعناه  الذي  الشعار  أّما  للصحة.  سياقي   عالمي 
 الصحة العالمية". وهو يرتكز على قناعتنا بأّن الوقع الحقيقي في الصحة العالمية ال

يمكن أن يحدث بدون جهد جماعي ومتكّرس.  س

ا�رواح بيروت"، وخّلفت خسائر ضخمة في  "انفجار  باسم  لبنان كارثة وطنية غير مسبوقة، عرفت  آب، شهد  الرابع من   ويوم 
أصًال يواجهون  كانوا  الذين  اللبنانيين  من  الكثير  على  انعكست  التي  والنفسية  العاطفية  ا�ثار   إلى  إضافة   والممتلكات  
 العديد من التحديات ا�خرى، لكنهم بقوا متفائلين (أو واقعيين) بشأن المستقبل. استجاب فريق معهد الصحة العالمية مع
 االنفجار من خالل ثالث مبادرات رئيسية: 1) قاعدة بيانات ا�شخاص المفقودين من انفجار ميناء بيروت والتي قدمت الدعم
آمن ساخن  وخط  تفاعلية  منصة  خالل  من  وذلك  االنفجار  بفعل  المفقودين  ا�شخاص  موقع  تحديد  أجل  من                          المطلوب 
 2) برنامج الدعم النفجار بيروت                    التي نسقت دور المنظمات غير الحكومية لناحية االستجابة �زمة االنفجار على
الحقة، مرحلة  وفي  وغيرها،  الطبية  والخدمات  البناء،  وإعادة  بالوجبات،  اÂمداد  مثل  النطاقات  مختلف                                    مستوى 
 3) مبادرات كوفيد النفجار بيروت                                              والتي تضّمنت توزيع الكّمامات ومعّقمات اليد للمتطوعين
 والعاملين في مجال الرعاية الصحية وأعضاء المجتمع المدني العاملين في موقع االنفجار لضمان السالمة من جائحة كوفيد 19

في خالل مرحلة إعادة اÂعمار.س

 ونظرÅ �ن منطقة الشرق ا�وسط وشمال إفريقيا ال تزال في مرحلة حرجة لناحية احتواء وباء كورونا، واصل فريق معهد الصحة
من لكل  مهمة  موارد  يوفر  بشكل   ،19 كوفيد  مبادرات  خالل  من  المرض  تفشي  من  الحد  أجل  من  الجهود  توحيد   العالمية 

المتخصصين في الرعاية الصحية كما ومستهلكي الخدمات الصحية.س

 وكمالحظة ختامية، نود أن نعرب عن امتناننا العميق لجميع الذين قدموا لنا الدعم خالل هذه الفترة العصيبة، لقد ساعدنا
 دعمكم على أن نسّلط الضوء على أهمية الصحة العالمية في منطقة الشرق ا�وسط وشمال إفريقيا والنصف الجنوبي من

الكرة ا�رضية.س

                 نتمنى للجميع قراءة ممتعة لهذا العدد من           وندعوكم لتصفح موقعنا على اÂنترنت، وال سيما صفحات
  و                       والمدونة وصفحات النشر. نتطلع إلى مشاركتكم المستمرة!س
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ديانا الحلبي، بيروت في 4 آب، ألوان مائية على ورق قطن، 14.8 × 21 سم، 2020

 ديانا الحلبي فنانة لبنانية متعددة التخصصات مقيمة في هولندا، تعمل بشكل أساسي في مجال الرسم. يدور عملها حول
 مفاهيم العنف والعقاب والتربية. ومن خالل بحثها اÂثنوغرافي النسوي التلقائي، تربط بين اضطهاد ا�ب المهيمن

 (البطريرك) في نواة ا�سرة وبين اضطهاد الدولة. وقد اعتبرت أنه من الضروري العمل حول مفهوم الطبقة داخل وحدة نواة
 ا�سرة نفسها. وتعمل مشاريعها ا�خيرة على إبراز ا�جهزة التأديبية التي تم اختيارها عندما تكون السلطة ا�بوية مفتونة

بالديكتاتورية.ي

 بيعت هذه اللوحة في المزاد مقابل 500 يورو تّم تقديمها لمبادرة جمع التبرعات من أجل مساعدة الناس في بيروت بعد
االنفجار.س
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 ردÅ على االنفجار المأساوي الذي ضرب العاصمة اللبنانية في 4 أغسطس 2020، أطلق معهد الصحة العالمية خطة استجابة طارئة
ثالث االستجابة  خطة  تضمنت  وقد  عيشهم.  وتنظيم  بيروت  Âصالح  كلل  بال  يجهدون  الذين  اللبنانيين  المواطنين   لدعم 

مبادرات رئيسية:ء

  بقاعدة بيانات المفقودين من انفجار مرفأ بيروت لتعزيز الجهود في تحديد مواقع ا�شخاص المفقودين بفعل االنفجار.ث      

 
 برنامج الدعم النفجار بيروت                    لتنسيق دور المنظمات غير الحكومية التي تستجيب لالنفجار من أجل تعزيز التعاون

   وتقليل االزدواجية.س

 مبادرات كوفيد النفجار بيروت                                           لتشجيع السالمة من جائحة كوفيد 19 الطارئة في خالل الفترة 
االنتقالية الصعبة التي أعقبت انفجار بيروت.س

(1

(2

(3

معهد الصحة العالمية يطلق مبادرات رئيسية تجاوب� مع انفجار بيروت 
آب/أغسطس 2020

LEARN MORE LEARN MORE LEARN MORE

03

 (BESUP)

COVID Beirut Blast (COBI)

مبادرات انفجار بيروت

LENS | 2020 نوفمبر

https://ghi.aub.edu.lb/beirut-missing-ppl/
https://ghi.aub.edu.lb/beirut-missing-ppl/
https://ghi.aub.edu.lb/besup/
https://ghi.aub.edu.lb/besup/
https://ghi.aub.edu.lb/cobi/
https://ghi.aub.edu.lb/cobi/


 اختتم برنامج دعم الالجئين في ظل كوفيد 19 تجربته ا�ولى،
تجهيز تم  وقد  عكار.  من  سورية  الجئة   21 شملت   والتي 
كوفيد بمعلومات  بالكامل  المدربين  الصحيين   العاملين 
دور لعب  لهم  أتاحت  والتي  السياق  مع  والمتالئمة   المكّيفة 

مصدر للمعلومات الموثوقة في مجتمعهم.ب

 وبعد نجاح هذا المشروع التجريبي ا�ول في عكار، تم توسيع
 مشروع            في أنحاء لبنان كافة مع مجموعة جديدة من

العاملين في مجال الرعاية الصحية المجتمعية.ب

مع  ،19 كوفيد  على  تدريب¤  سورية  الجئة   61 تلقت  اÌن،   حتى 
إلى تستند  أسبوعية  ومعلومات  مستمرين،  ودعم   متابعة 
كل وأجوبة  أسئلة  وجلسات   19 كوفيد  حول  وا�دلة   السياق 
المجتمعية الصحية  الرعاية  في  العاملون  ويعمل   أسبوعين. 
المتنقلة التوعية  وتأمين  المعلومات  هذه  نشر   على 
أفراد من  شخص   2000 من  أكثر  إلى  والوصول   لمجتمعاتهم، 
المجتمعيون الصحيون  العاملون  ويتخذ  اÌن.  حتى   المجتمع 
لالستحصال المحرومة  مجتمعاتهم  في  مرجعية  نقاط   صفة 

على معلومات موثوقة حول كوفيد 19.ب

برنامج دعم الالجئين في ظل كوفيد 19

المرصد العربي لكوفيد 19 - كوفام

ا�شهر في  كبير  بشكل  إنتاجها  توسيع  على  كوفام   عملت 
تناولت التي  التصورات  من  العديد  نشر  تم  الماضية.   الثالثة 
وقد العربي.  العالم  في   19 كوفيد  جائحة  انتشار   استمرار 
الضوء على التصويرية لتسليط  ا�عمال  العديد من   اجتهدت 
االختبار وقدرة  الوقت،  ومضاعفة  الحاالت/الوفيات،  في   التباين 
العربية. المنطقة  داخل   19 كوفيد  إزاء  المحددة   والسياسات 
التطور على  أيض¤  التصويرية  ا�عمال  من  العديد  رّكزت   وقد 

المحلي لكوفيد 19 في لبنان.س

 ومع اقتراب لبنان من سقف قدرة نظام الرعاية الصحية الخاص
أهمية له  وا�دلة  البيانات  على  بناًء  القرارات  اتخاذ  أصبح   به، 

قصوى لضمان اÂدارة السليمة النتشار كوفيد 19.س

(COV-AM)

(CRSP)

المشروع التجريبي
ي21  الجئة سورية

المجموعة ا�ولى
ي61 الجئة سورية

فيديوهات

رسوم بيانية

جلسات لÎسئلة
وا�جوبة

الوصول إلى
شخص 650 

 الوصول إلى أكثر
من 2000 شخص
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 شبكة مبادرة المنّظمات غير الحكومية لكوفيد 19

 تجاوب¤ مع انتشار جائحة كوفيد 19 وانفجار بيروت، أطلقت مبادرة المنظمات غير الحكومية                 مبادرات خاصة بما في ذلك
 شبكة مبادرة المنّظمات غير الحكومية لكوفيد 19                          وبرنامج بيروت لدعم االنفجار                 . ومن خالل هذه
غير المنّظمات  إلى  موجهة  اÂنترنت  عبر  الندوات  من  سلسلة  تنظيم  على  الحكومية  غير  المنظمات  عملت   المبادرات، 
 الحكومية المشاركة في االستجابة للوباء واالنفجار. وخالل الندوات عبر اÂنترنت، ناقش المشاركون العديد من الموضوعات بما

في ذلك إدارة ا�زمات والمخاطر، والتقييم السريع لالحتياجات، والعالمات التجارية عبر اÂنترنت وغيرها.س

CONNECT

تسجيالت الندوات متوفرة هنا
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الثالثة لتأسيسه تحت بالسنة  العالمية   احتفل معهد الصحة 
كل من  الرغم  وعلى  العالمية".  الصحة  أجل  من  "مع¤   شعار 
الصعوبات والعمل عن بعد المفروض بفعل جائحة كوفيد 19،
تركز التي  المساعي  العديد من  العالمية  الصحة  حّقق معهد 
صحة حول  والبحوث  اÂلكتروني،  التعلم  قدرات  بناء  على 
الالجئين، والصحة اÂلكترونية، والطب في النزاعات، والمبادرات
الفريق انكّب  وقد   .19 كوفيد  على  التركيز  مع  المجتمعية 
المتنامي على مناقشة تحديات العام الماضي وإنجازاته ووضع

خطة عمل جديدة للعام المقبل.س

معهد الصحة العالمية يحتفل بالذكرى السنوية الثالثة لتأسيسه
يوليو 2020

 أعلن معهد الصحة العالمية بفخر عن إطالق مدونته في شهر
 تموز/يوليو 2020. وتتطّرق المدونة إلى المشكالت الصحية ا�كثر
الجوانب. متعددة  موضوعات  عبر  الجنوب  بلدان  في   إلحاح¤ 
 وتهدف المدونة إلى معالجة القضايا المتعلقة بالصحة والتي
وتتأتى النامي  العالم  في  ضعف¤  ا�كثر  المناطق  على   تؤثر 
السياسة بين  التفاعل  معالجة  أيض¤  ينوي  وهو   منها. 
والتكنولوجيا والصراع  والسياسة  اÂنسان  وحقوق   واالقتصاد 
مفتوح بشكل  والمجال  الدعوة  المدونة  وتفتح   والصحة. 
كتابات شكل  على  التقديمات  تشجع  كما  للمقاالت،   ومستمر 

للتعبير عن الرأي ورسائل مفتوحة، وتعليقات.س

أرسلوا كتابات مدونتكم إلى

ي

 'South of Global Health'معهد الصحة العالمية يطلق مدونة  "جنوب الصحة العالمية"
تموز/يوليو 2020

مشاهدة الفيديو

اقرأوا على المدونة
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موثوق¤ مرجع¤  تمّثل  والتي  العالمية،  الصحة  معهد  بمنشورات  الخاصة  االلكترونية  الصفحة  العالمية  الصحة  معهد   أطلق 
38 ذلك  في  بما  ا�صلية،  العالمية  الصحة  معهد  أبحاث  إلى  مفتوح  بوصول  الويب  صفحة  وتتمتع  العالمي.  الصحة   لمجتمع 
 منشورÅ (مقاالت علمية ومدونات وأدبيات رمادية)، تم إنشاؤها بواسطة فريق بحث معهد الصحة العالمية وشركائه. ويسهل
 تصفح الصفحة باستخدام الفلترات لتيسير البحث وفق¤ للتاريخ ونوع المنشور. يمكن للقّراء أيض¤ اختيار المنشورات بحسب
وتعمل وا�كاديمية).  اÂلكترونية  والصحة  الالجئين  وصحة  النزاعات  (طب  العالمية  الصحة  معهد  برامج  في   اهتماماتهم 

المنشورات على استكشاف آخر ا�خبار حول الصحة العالمية مع التركيز على منطقة الشرق ا�وسط وشمال إفريقيا.س

زوروا صفحة المنشورات على ا�نترنت

07

أبرز العناوين

 إطالق الصفحة االلكترونية لمنشورات معهد الصحة العالمية
تموز/يوليو 2020
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ألقى الدكتور شادي صالح محاضرة بعنوان: "السجالت الصحية  اÂلكترونية  على  السحابة
 س              للالجئين والسكان النازحين" في المؤتمر االفتراضي للصحة العالمية لÎميركّيتين
العامة للصحة  العامة  ستيمبل  روبرت  كلية  في  العالمية  الصحة  اتحاد  نظمه  الذي   ،2020 
 والعمل االجتماعي التابعة لجامعة فلوريدا الدولية. وقد ناقش الدكتور صالح خالل جلسته
 الحلول الصحية الرقمية السياقية لالجئين والنازحين مع التركيز على سجلي              كمثال

على هذه الحلول.ص

 الدكتور شادي صالح ضيف� متحّدث� في مؤتمر الصحة العالمي 
ل³ميركيتين

شهر في  العالمية  الصحة  معهد  في  لبرنامج              سجلي  مشروع  فريق   نشر 
السجالت للتطوير من  قابل  نموذج  "سجلي:  بعنوان:  نظر  المنصرم وجهة   آب/أغسطس 
منخفضة اÂعدادات  في  السكان  لترحيل  السحابة  إلى  المستندة  اÂلكترونية   الصحية 
 الموارد" في مجلة أبحاث اÂنترنت الطبية         . وتعمل وجهة النظر، التي كتبها صالح
وتسليط سجلي،  في  المعتمد  المبتكر  للنموذج  تفصيلي  وصف  تقديم  على   وآخرون، 
 الضوء على مفهومه وتصميمه وتنفيذه، باÂضافة إلى التطور العيادي والتقني. وتؤكد
تصميمه إلى  باÂضافة  سجلي  لنموذج  الطبقات  المتعدد  ا�مان  على  المنشورة   المقالة 

السياقي.س

 مشروع برنامج الصحة االلكترونية، سجلي، يظهر في مجلة اµبحاث
السجالت بين  من  للتطوير  قابل  كنموذج  ا�نترنت  على   الطبية 
 الصحية ا�لكترونية المستندة إلى السحابة للسكان النازحين ضمن

اعدادات منخفضة الموارد
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الصّحة
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اقرأ وجهة النظر كاملة هنا

تتضمن والتي  سجلي،  لمشروع  المعرفة  نشر  خطة  ضمن  هذه  النظر  وجهة   وتندرج 
مشروع وُيعد  اÂعداد.  أو  المراجعة  طور  في  حالي¤  هي  ا�خرى  المنشورات  من   سلسلة 
 سجلي نموذج¤ لجمع البيانات الصحية لÎفراد النازحين والحفاظ عليها بشكل آمن طوال
 مسيرة نزوحهم وما بعدها. وحتى اÌن، بات أكثر من 10 آالف الجئ سوري في جميع أنحاء
– العالم  أنحاء  جميع  في  فرد  لكل  الالجئين  من  نسبة  أعلى  يضم  الذي  البلد   -  لبنان 
. وقد تولى معهد الصحة العالمية قيادة  مدرجين في سجل صحي إلكتروني من         
 المشروع بالشراكة مع                                                  ، وبالتعاون مع شبكة من المنظمات

غير الحكومية العاملة مع الالجئين.س

في الرقمية  الصحة  تكنولوجيات  حول  عرض¤  ا�رناؤوط،  نور   ، برنامج        منسقة   قدمت 
 الشرق ا�وسط وشمال إفريقيا                وإعدادات الالجئين في جلسة تفاعلية افتراضية
 حول نضج النظام البيئي الرقمي والجهوزية لÎوبئة، والتي ُعقدت ضمن منتدى التنمية
التي الرقمية  الصحة  حلول  حول  ا�رناؤوط  مساهمة  تركزت  وقد  العالمية.   الرقمية 
العوامل وناقشت  إفريقيا  وشمال  ا�وسط  الشرق  منطقة  في   19 كوفيد   تستهدف 
المنخفضة ا�ماكن  في  النوع  هذا  من  حلول  لتنفيذ  المعرقلة  العقبات  كما   التمكينية 

الموارد، مع التركيز على أوضاع الالجئين.س

 منّسقة برنامج الصحة ا�لكترونية                   ، نور اµرناؤوط، متحّدثة
في منتدى التنمية الرقمية العالمية

أيار/مايو 2020
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Sijilli
Epic Systems Corporation

E-Sahha

ESP

(MENA)
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برنامج
الصّحة
 االلكترونّية

https://www.jmir.org/2020/8/e18183/


 نشر فريق البحث الخاص باالقتصاد السياسي للصحة في حاالت النزاع تقريرÅ من 50 صفحة
 في أيلول/سبتمبر بعنوان "االقتصاد السياسي للصحة في لبنان". ويظهر التقرير كيف
 أن الصحة والرفاهية بالنسبة إلى دولة قسمتها الحدود الدينية والسياسية أّثرتا سلبّي¤
على نظام الرعاية الصحية واالجتماعية في لبنان. وفي بلد يمسك القطاع الخاص فيه 85
على الحصول  تكاليف  تحمل  عن  لبناني  مليوني  من  أكثر  يعجز  الصحي،  القطاع  من   ٪ 
 الرعاية الطبية ؛ أّما حصة الالجئين فتعتبر أسوأ حتى. ويحمل هذا الرقم الهائل عواقب
 اجتماعية واقتصادية وخيمة على إرساء دولة مستقرة. وسيتّم تحديث التقرير باستمرار
ا�كاديمّيين تزويد  أجل  من  وذلك  لبنان  في  المتسارعة  الميدانية  لÎحداث   Åنظر 
تم رئيسية  عامة  خدمة  حول  ا�ساسية  والمعرفة  با�دلة  السياسات  وصّناع   والصحفّيين 
اللبنانية، الدولة  Âصالح  دولية  مساعدات  محاوالت  �ية  ا�ساس  سيشكل  وهو   إغفالها. 

وا�هم من ذلك بناء مجتمع مستقر وصحي وعادل.س

نشر تقرير االقتصاد السياسي للصحة في لبنان
أيلول/سبتمبر 2020
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CMP

برنامج طّب
النزاعات
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 زميلة أبحاث في برنامج طب النزاعات تشارك في ندوة عبر االنترنت
حول كوفيد 19 في لبنان وسوريا وفلسطين

تشرين ا�ول/أكتوبر 2020

والمعنية الصحية  لÎبحاث  الوطني  للمعهد  التابع  النزاعات  طب  برنامج  باحثو   بادر 
 بصدمات ما بعد النزاع                   إلى تقديم ملصقهم بعنوان "العبء الطويل ا�مد
 Âصابات الحرب في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل: حالة حرب تموز/يوليو 2006 على
 لبنان" في المؤتمر العالمي السادس عشر للصحة العامة                         . يسلط المشروع
 المعروض في هذا الملصق الضوء على العواقب الجسدية والنفسية والمالية التي عاناها
 المدنيون المصابون في أثناء الحرب وبعدها. كما شّددت على الحاجة إلى تكامل خدمات
 إعادة التأهيل والمقاربات المستهدفة في المستشفيات الطرفية لتدريب المتخصصين
 في الرعاية الصحية على طب النزاعات. أقيم الحدث بشكل افتراضي بين 12 و16 تشرين
العامة                والجمعية الصحة  العالمي لجمعيات  االتحاد  2020 ونظمه   ا�ول/أكتوبر 
 اÂيطالية للنظافة والطب الوقائي والصحة العامة               والجمعية ا�وروبية للصحة العامة

ي                 .س

 برنامج طب النزاعات – الحماية                                         يشارك ويقدم
ملصق� في المؤتمر العالمي السادس عشر حول الصحة العامة

أكتوبر 2020

`

The Long-term Burden of War Injuries in LMICs: Case of the July 2006 War on Lebanon 

Need for:
Targeted approach on peripheral hospitals: 
Training healthcare professionals on conflict 
trauma 
Integration of rehabilitation services

Armed conflict is a major cause of disability and 
mortality
July 12, 2006: start of a 1-month war on Lebanon
Around 1200 deaths and 4400 injured, mostly 
civilians

Data collection from medical records of patients 
admitted to tertiary medical centres in Lebanon 
between July 12th, 2006 and August 15th, 2006
Qualitative design: semi-structured interviews 
EQ-5D-5L questionnaire to evaluate the health 
status of patients at time of interview
Descriptive analysis of data collected from 
medical records
Thematic analysis of interviews using NVIVO 12+

To determine the long-term burden of conflict trauma 
14 years following the 2006 war on Lebanon

KEY MESSAGES

INTRODUCTION

AIM

METHODS

Elsa Kobeissi1, Marilyne Menassa1, Nassim El Achi1, Gladys Honein-AbouHaidar1,2, Rima Abdul 
Khalek3, Bachar Chaya4, Ahmad Elamine5, Ghassan Abu-Sittah1,4

1 Conflict Medicine Program, Global Health Institute, American University of Beirut, Beirut, Lebanon
2 Hariri School of Nursing, American University of Beirut, Beirut, Lebanon
3 American University of Beirut, Beirut, Lebanon

4 Division of Plastic Surgery, Department of Surgery, American University of Beirut Medical Center, 
Lebanon
5 American University of Beirut Medical Centre, Beirut, Lebanon

Frequency of reported problems by dimension

4
12 13 15 18

20
13 12 10 7

No problems

Problems

Selfcare Mobility Anxiety Activity Pain

N
um

be
r

Dimensions

Total of 25 in-depth interviews 
Average duration until regaining function: 9 months 
Average expenses paid by the MoH per patient for 
the duration of their hospitalization: US $3,410
Average total out-of-pocket expenses paid for post-
war treatments per patient: US $2,200

KEY FINDINGS

Destruction of medical records every 10 years 
Disjointed nature of data reflecting the 
fragmentation of the Lebanese health system 
Political turmoil restricting patient participation in 
the study  

LIMITATIONS

Descriptive Findings  
Male: 17/25(68%) 
Female: 8/25 (32%)

27 years (SD = 8)

Blast/Shrapnel: 21 (84%) 
Fall: 4/25 (16%)
Bullet: 0

1. Laceration (n=10)
2. Fracture (n=12)
3. Burn (n=3)
4. Penetrating (n=2)

Gender 

Mean age at 
time of injury 

Injury 
mechanism

Type of injury 
(decreasing 

order)

Clinical Findings

7 (range: 
1-60)

6 days 

8 reported 
cases

16 
reported 
cases

Average 
number of 
procedures 
per patient 

Average 
length of stay 

Infection post-
op

Revision 
Surgery

IDENTIFIED THEMES 

“like I was going to die, my face was 
covered with blood”

“victims were still on the ground”
"and the long journey began“

“I came back one year later, I have to 
transplant the bone.”

“the problem was in the jaw… 
forbidden to eat, forbidden to drink”

“I did not adapt (to prosthesis) […] I just 
used it, yes, one week”

“During winter I’m in severe pain”
“a tragedy yes […] it is imprinted such 
as a seal that you stamp on a piece of 

paper”
"I cannot work (anymore) to provide 

[...] for my family"

1- Recall of 
the time 

of incident

2- Post-trauma 
sequelae 

and services

3- Long-term 
impact

This research was funded by the National Institute for Health Research (NIHR) (16/137/45) using UK aid from the UK Government to support global health research. The views expressed in this
publication are those of the author(s) and not necessarily those of the NIHR or the UK Department of Health and Social Care.
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CMP

برنامج طّب
النزاعات
 ساهمت الزميلة الباحثة في 

النزاعات، طب   برنامج 
في العشي،  نسيم   الدكتور 
حول اÂنترنت  عبر   ندوة 
سوريا في   19  'كوفيد 
والتي ولبنان'   وفلسطين 
سلسلة من   Åجزء  شّكلت 
حول اÂنترنت  عبر   ندوات 
العالمي الصحي   ا�من 
 وا�وبئة نظمها معهد مايل إند                   في جامعة كوين ماري في لندن. وقد ناقشت
الصحي النظام  حالة  الى  باالضافة  والثقافية،  واالقتصادية  السياسية  البيئة  دور   نسيم 
 اللبناني، في صياغة االستجابة للوباء بين شهري شباط/فبراير وأيار/مايو 2020 مع التركيز

بشكل أكبر على وضع الالجئين في البالد.س

Mile End

CMP-PROTECT

(WCPH 2020)

(WFPHA) 

(SItI)

(EUPHA)

(PrOTeCT)
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إطالق تطبيق الويب                      لجمع البيانات
أيلول/سبتمبر 2020

12

الصحة الصحية            في معهد  للبحوث  الوطني  للمعهد  التابع  البحث   أطلق فريق 
 العالمية تطبيق الويب المخصص "أصوات مشتركة"                         بالتعاون مع معهد
 الصحة العالمية والتنمية                   في جامعة كوين مارغريت               والذي يتضّمن

المقاربة النوعية تحت اسم "صوت الصورة"                         .س

من  Åواحد الصورة"  "صوت   ويعّد 
العديدة النوعية   ا�ساليب 
التشاركي البحث  في   المستخدمة 
 المجتمعي، حيث يعتبر نهج¤ تشاركّي¤
إلى المجتمع  المشاركون من   يلجأ فيه 
 التصوير الفوتوغرافي، وسرد القصص
تحديد أجل  من  وذلك  صورهم،   حول 
 وتمثيل القضايا ذات ا�همية بالنسبة

 لهم في أثناء جائحة كوفيد 19.س

نوع البحثية  الدراسة   تستكشف 
مّر التي  المواجهة  وآليات   الضغوطات 
جائحة تفشي  أثناء  في  ا�فراد   بها 
 كوفيد 19 في لبنان. باÂضافة إلى ذلك،
فهم استكشاف  إلى  الدراسة   تسعى 
19 كوفيد  لرسائل  المحلي   المجتمع 
الصحية الرعاية  نظام  في   والثقة 

واالجتماعية في لبنان.2

RHP

برنامج
صحة
الالجئين
 

"Covoices"

(NIHR)
Co-Voices

(QMU) (IGHD)

Photo voice
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انطالق المرحلة الثانية من الجامعة الجّوالة للصحة
سبتمبر 2020

اختتام دبلوم القيادة في المجال ا�نساني
أيلول/سبتمبر 2020
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 أكاديمية معهد الصحة العالمية

MUH

HLD

الجامعة
الجّوالة
 للصحة

دبلوم
القيادة
في
المجال
 ا�نساني

مرحلتها للصحة          الجّوالة  الجامعة   أطلقت 
 الثانية من المشروع في سبتمبر 2020 في بر الياس
 - البقاع الغربي، لبنان. الجامعة الجّوالة للصحة هي
 مبادرة من أكاديمية معهد الصحة العالمية، وهي
اللجوء أماكن  في  النساء  قدرات  بناء  إلى   تهدف 
 والمجتمعات المضيفة من خالل شهادات متخصصة

في الصحة العالمية.ي

 وتعمل المرحلة الثانية على استهداف 12 امرأة من
 مجتمع الالجئين السوريين والمجتمع المضيف في
 بر الياس. وتشمل هذه المرحلة التدريب على ثالث
والصحة المعدية  ا�مراض  على  تركز   شهادات 
 العقلية وصحة المرأة. وقد بدأ المتعلمون تدريبهم حول صحة المرأة في منشآت المنظمة
 اللبنانية غير الحكومية "انطلقي" والتي تعمل على تمكين النساء المهمشات من بيروت
 إلى سهل البقاع. ومن خالل هذه التدريبات المكثفة، تسعى الجامعة الجّوالة للصحة إلى

مساعدة هؤالء النساء ليصبحن أعضاء نشيطات ومنتجات في مجتمعاتهن.س

(MUH)

على اÂنساني  المجال  في  القيادة  دبلوم   تعمل 
 تمكين القوى العاملة اÂنسانية في منطقة الشرق
المعرفة توفير  خالل  من  إفريقيا  وشمال   ا�وسط 
اÂنسانية. الكوارث  لمواجهة  السياقية   والمهارات 
من المدراء  تزويد  على  الدبلوما  تعمل   كما 
العاملة القوى  في  المتوسط  إلى  ا�دنى   المستوى 
تحديد على  بناًء  الصلة،  ذات  با�دوات   اÂنسانية 

الكفاءات الرئيسية المطلوبة في المنطقة.س

          وبحلول شهر آب/أغسطس 2020، تم تقديم سبع دورات من خالل                  أي منصة التعلم
افتراضي المتعلمون بشكل  تفاعل  العالمية، حيث  الصحة  لمعهد  التابعة  اÂنترنت   عبر 
 وتبادلوا ا�فكار والخواطر حول المواقف اÂنسانية في سياق الدورة. وقد تم إطالق الدورة
 ا�خيرة من دبلوم "القيادة والتنسيق اÂنساني" في أيلول/سبتمبر 2020. توفر هذه الدورة
ترجمتها على  والقدرة  الدولية  اÂنسانية  االستجابة  تحكم  التي  ا�ساسّيات   للمشاركين 

إلى ممارساتهم وفق¤ للسمات المحددة للسياق.س

GHLAD
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جائحة حول  شهادات  سلسلة   Åمؤخر الحرب  بيئة  حول  والتعليم  ا�بحاث  مركز   اختتم 
 كوفيد في مناطق الصراع. تمت دعوة زمالء             من الميدان لمشاركة نبذاتهم حول
 كيفية تأثير جائحة كوفيد 19 على مجتمعاتهم. وال تمّثل البنية التحتية الصحية الهشة
والظروف الصحية،  المرافق  واستهداف  أمده،  طال  الذي  النزاع  بسبب  الموجودة  غير   أو 
 المتداخلة، وقدرات االختبار المحدودة وااللتزام المتدني بتدابير السالمة سوى نبذة من

فيض التحديات التي سّلط زمالؤنا من العراق وسوريا وفلسطين واليمن والسودان.س

 من ناحية أخرى، ال تزال المشاريع البحثية لزمالء                في مرحلة جمع البيانات. لقد
السفر على  المفروضة  والقيود  العام  اÂقفال  بسبب  كبيرة  صعوبة  تخطي  من   تمكنوا 
 بفعل الجائحة، ناهيك عن المهمة الصعبة المتمثلة في إجراء البحوث ضمن بيئة النزاع.
 ستكتسب نتائج دراساتهم وخالصاتها صفة المرجع للعاملين الصحيين والعاملين في
لمقاومة المتزايد  للخطر  التصّدي  أجل  من  الفضلى  الممارسات  حول  السياسات   مجال 

مضادات الميكروبات في ظروف النزاع.س

عادل العطار أحمد ألبيسعال عبارة

قاسم أبو القاسم ريم أبو شومررامي عباس

العراق
مهندس مياه وصرف صحي

اللجنة الدولية للصليب ا�حمر

شمال غرب سوريا
مدير السالمة وا�من

 اتحاد منظمات الرعاية الطبية واغاثة

المملكة المتحدة
إمبريال كوليدج

كلية الطب - قسم ا�مراض المعدية

السودان
مدرب

اللجنة الدولية للصليب ا�حمر

فلسطين
أخصائية صحة عامة

 وحدة تنسيق مشروع غزة / سلطة
المياه الفلسطينية

اليمن
طبيب

 منظمة أطباء بال حدود            د

14

 برنامج زمالة                     يطلق "سلسلة الشهادات حول كوفيد 19
في النزاع"س

تّموز/يوليو 2020

CREEW

مركز
البحوث
والتعليم
حول بيئة
 الحرب

CREEW

CREEW

CREEW

(MSF)

(UOSSM)
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ASSIST

 حصلت مؤسسة مخزومي على الشهادة التنظيمية بالتينوم للمنظمات غير الحكومية
الحكومية غير  المنظمات  لمبادرة  التنظيمي  التصديق  آلية  لمتطلبات  استيفائها             بعد 
 س            بنجاح. تسلمت المؤسسة جائزتها خالل حفل أقيم في الجامعة ا�ميركية في بيروت

بحضور فريق إدارة المؤسسة وقيادة مبادرة المنظمات غير الحكومية.ي

تطوعية مراجعة  عملية  هي  الحكومية  غير  للمنظمات  التنظيمية"  "الشهادة   خدمة 
المبادئ إلى  باÂضافة  واÂدارية  الحوكمية  الهياكل  تقييم  على  تعمل  حكومية   وغير 

 التشغيلية للمنظمات غير الحكومية باستخدام معايير قائمة على ا�دلة.ي

 مؤسسة مخزومي تنال شهادة الكفاءة من مبادرة المنظمات غير 
الحكومية

تشرين ا�ّول/أكتوبر 2020

 قدمت مبادرة المنظمات غير الحكومية في أيلول/سبتمبر الماضي، ضمن خدماتها لبناء
غير للمنظمات  والشفافية  االستراتيجي  "االتصال  حول  أيام   4 لمدة  دورة   القدرات، 
المدني، المجتمع  منظمات  من  منظمة   15 من  لموظفين  التدريب  تقديم  تم   الحكومية". 
"        تأثير - نحو مشاركة فاعلة في عملية إصالح المجتمع المدني"،  كجزء من مشروع 

الممّول من االتحاد ا�وروبي ومن تنفيذ              .ل
للحاضرين من التعلم  الذي عزز تجربة  التقديم  الديناميكي في  الدورة بنهجها   تميزت 
المرتكزة على أحداث وأمثلة حقيقية، مع الحفاظ الحاالت   خالل العمل الجماعي ودراسات 

على جميع احتياطات كوفيد 19.ل

القدرات بناء  خدمة  تقدم  الحكومية  غير  المنظمات   مبادرة 
 لموظفي منظمات المجتمع المدني بالشراكة مع                    وبدعم

من االتحاد اµوروبي
أيلول/سبتمبر 2020
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NGOi

قسم الخدمات لمعهد الصحة العالمية

NGOi

مبادرة
المنظمات
غير
 الحكومية

ACTED

NGOi

Ta'cir

ACTED
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 دعم¤ للمنظمات غير الحكومية في تحديد الثغرات التشغيلية والمجاالت التي تحتاج إلى
شهر في  الحكومية  غير  للمنظمات  الذاتي  التقييم  منصة  إطالق  تم   تحسين، 

حزيران/يونيو الماضي.س

تتيح الحكومية،  غير  للمنظمات  االلكتروني  الموقع  يحتضنها  التي  المنصة،   هذه 
سهل مفّصل  ذاتي  تقييم  مسح  إجراء  والمنطقة  لبنان  في  الحكومية  غير   للمنظمات 
 االستخدام عبر اÂنترنت استنادÅ إلى 10 معايير وضعتها مبادرة المنظمات غير الحكومية
التقييم استكمال  وعند  التنظيمية.  والعمليات  واÂجراءات  الهيكليات  تقييم  أجل   من 
بناء المقابل وتوصيات  ا�داء  توفير درجات مفصلة لكل معيار، مع تحسين  يتم   الذاتي، 
 القدرات استنادÅ إلى الدرجات التي تم االستحصال عليها. المنصة متوافرة اÌن باللغتين

اÂنكليزية والعربية ومتاحة لجميع المنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العالم.س

الذاتي التقييم  منصة  تطلق  الحكومية  غير  المنّظمات   مبادرة 
باللغتين ا�نكليزية والعربية

حزيران/يونيو 2020
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منصة التقييم الذاتي

NGOi

مبادرة
المنظمات
غير
 الحكومية
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نبذة عن
الخبير

كلية في  العامة  الصحة  مركز  في  مشارك  أستاذ  هو  فؤاد   الدكتور 
المشارك والمدير  بيروت  في  ا�ميركية  الجامعة  في  الصحية   العلوم 
الحالي العالمية. يركز بحثه  الالجئين في معهد الصحة   لبرنامج صحة 
الالجئين بأزمة  خاص  اهتمام  مع   Åقسر النازحين  السكان   على 
السوريين السكان  صحة  على  ا�زمة  هذه  تأثير  عن  فضًال   السوريين، 

ورفاهيتهم.س

العديد من رئيسي ومحقق مشارك في  باحث  أيض¤   الدكتور فؤاد هو 
أمدها. طال  التي  المسلحة  النزاعات  في  بالصحة  المتعلقة   المشاريع 
لجنة النسيت في  : "النسيت"               لجنتين من   عمل مفّوض¤ في 
الحوكمة في  وا�زمات  سوريا  حول  بيروت  في  ا�ميركية   الجامعة 
 العالمية والصحة والمساعدات ولجنة                           حول الهجرة
 والصحة. كتب الدكتور فؤاد أكثر من 70 مقاًال ومقاالت افتتاحية وتقارير
 منشورة في أهم المجالت بما في ذلك النسيت، بلوس            ، بي إم جي
 س         ، كونفليكت آند هيلث، إس إس آند إم ونيويورك تايمز. وهو حالي¤
الصحي النظام  "أبحاث  حول  مشروع  الدولة في  في  الرئيسي   الباحث 

في اÂعدادات الهشة والمعرضة للصدمات               ".س

 عاش الدكتور فؤاد تجربة شخصية لكونه طبيب¤ ومهّجرÅ ساعدته على
يعانيها التي  والنفسية  الجسدية  للصدمة  فريد  فهم  إلى   التوّصل 

الالجئون من النزوح.س

 الدكتور فؤاد شاعر أيضا. وقد نشر مجموعة شعرية باللغتين العربية
مختلفة. شعرية  مجالت  في  وظهرت  أشعاره  ترجمة  تّمت   واÂنجليزية. 
 ُنشر كتابه الشعري ا�خير "ذات مرة في حلب" في إيبوكراتس برس في
 لندن في عام 2020. ودائما ما تكون جلساته حول الشعر لجامعة كبار
 السن في الجامعة ا�ميركية في بيروت من أكثر الكتب المرغوبة بين

أعضاء "الجامعة لكبار السن            " .س

د. فؤاد م. فؤاد
 أستاذ مشارك في مركز الصحة

العامة
قسم الوبائيات وصحة السكان

كلية العلوم الصحية

مدير مشارك
برنامج صحة الالجئين

معهد الصحة العالمية
الجامعة ا�ميركية في بيروت

  

 بمواجهة حالة عدم اليقين العالمية بشأن جائحة كوفيد 19  
 وعدم االستقرار السياسي واµزمات االقتصادية، يتعين على
 العاملين في مجال الصحة العامة العمل مع� في اµوقات

الصعبة لصياغة استراتيجية لمواجهة حالة عدم اليقين هذه.ي

LENS  من خبراء

UCL-Lancet

BMJ

(FASP)

PloS

UFS

Lancet
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داليا المهتار
باحثة معاونة، برنامج طب النزاعات

 داليا هي الباحثة المعاونة في برنامج طب النزاعات. تخرجت من جامعة البلمند عام 2018 مع إجازة
 في الصحة العامة وعلوم التنمية، ثم أكملت فترة تدريبها في المركز الطبي التابع لمستشفى

القديس جاورجيوس في ا�شرفية في مجال الصحة والسالمة المهنّيين.س
 في العام الماضي، عملت داليا في مكتب العميد الطبي في المركز الطبي في الجامعة ا�ميركية
 في بيروت بصفة باحثة معاونة باÂضافة إلى عملها السكريتاري الذي يساعد مكتب العميد في
 العمليات اليومية. داليا هي أيض¤ متطوعة في قطاع الشباب في الصليب ا�حمر اللبناني في مركز

عاليه، وهي تشغل منصب سكرتيرة ومدربة في برنامج البيئة في سبيرز.س

ليا أسمر
مصممة غرافيك/معاونة في قسم التواصل والعالقات العامة

 ليا أسمر هي مصممة الغرافيك ومعاونة في قسم التواصل والعالقات العامة في معهد الصحة
الخاصة االجتماعي  التواصل  وسائل  حسابات  إدارة  على  التواصل  فريق  مع  وتعمل   العالمية، 
 بالمعهد، وإنشاء محتوى جذاب على جميع المنصات باÂضافة إلى وضع خطة استراتيجية لالتصاالت
الجامعة من  الداخلية  الهندسة  في  إجازة  حاملة  وتحديثها.  العالمية  الصحة  بمعهد   الخاصة 
 اللبنانية، انتقلت ليا في مسيرتها المهنية من الهندسة الداخلية إلى التصميم الغرافيكي مع

خبرة 5 سنوات في العالمات التجارية ووسائل التواصل االجتماعي.ش

الدكتورة تيريزا فرحات
زميلة أبحاث ما بعد الدكتوراه، برنامج طب النزاعات

درجة على  حصلت  النزاعات.  طب  برنامج  في  الدكتوراه  بعد  ما  أبحاث  زميلة  هي  فرحات   تيريزا 
 الدكتوراه في علم الوراثة البشرية من جامعة ماكجيل في كندا، وماجستير العلوم في الكيمياء
 الحيوية من الجامعة ا�ميركية في بيروت وإجازة في علم ا�حياء من جامعة القديس يوسف في
الجيني التعبير  تنظم  التي  الجزيئية  اÌليات  حول  بها  الخاصة  الدكتوراه  دراسة  تمحورت   لبنان. 
 لخاليا العظام وتكوين بانيات العظم وتم نشر عملها. وبعد شهادة الدكتوراه، توّلت تيريزا أعمال
الجامعة الفيزيولوجية في  الخاليا والعلوم  التشريح وبيولوجيا  الدكتوراه في قسم علم   ما بعد 
 ا�ميركية في بيروت، حيث عملت على تحديد المؤشرات الحيوية والمسارات التي يمكن أن تكون

ذات قيمة تشخيصية وإنذارية وعالجية لمضاعفات مرض السكري وتأثيره على الكلى.ش

دايانا بروم
 باحثة معاونة، أكاديمية معهد الصحة العالمية

 دايانا بروم هي باحثة معاونة في أكاديمية معهد الصحة العالمية. وهي تحمل شهادة ماجستير
البحثية من خالل عملها العيادي من جامعة هايكازيان. اكتسبت ديانا خبرتها  النفس   في علم 
المحليين والدوليين بما في العلماء  البحثية بين   بصفة باحثة معاونة في العديد من المشاريع 
أيض¤ عملت  الصحية.  والرعاية  السريري  النفس  وعلم  الثقافات  عبر  االجتماعي  النفس  علم   ذلك 
 بصفة باحثة معاونة متخّرجة في قسم علم النفس في جامعة هايكازيان. شاركت دايانا في تأليف
من العربية  النسخة  وصالحية  موثوقية  العمل:  مكان  في  التنمر  "تقييم  بعنوان  منشورة   وثيقة 

استبيان ا�فعال السلبية المنقح                    ".س

زمالء جدد في المعهد

(NAQ-R)
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ريكاردو دياب
جامعة سّيدة اللويزة، لبنان

 ريكاردو دياب حائز على بكالوريوس في الشؤون الدولية والدبلوماسية من كلية الحقوق والعلوم
 السياسية في جامعة سيدة اللويزة في لبنان. وتنبع خبرته بشكل أساسي من مشاركته في عدة
 مؤتمرات نموذجّية لÎمم المّتحدة في لبنان وتنظيمه للعديد منها أيضا. ويرّكز بحثه على الهجرة
 والشتات والالجئين ودراسات اللجوء وحل النزاعات. انضم ريكاردو إلى برنامج تدريب معهد الصحة
 العالمية لفهم دور دبلوماسية الصحة بشكل أفضل ودورها في تحسين الصحة العالمية وخصوص¤

في مناطق النزاع.ئ

كريم جزار
الجامعة ا�ميركية في بيروت، لبنان

 كريم جزار حامل إجازة في هندسة الكمبيوتر واالتصاالت من الجامعة ا�ميركية في بيروت. خالل
عمل ورش  من  العديد  وحضر  البرمجيات  تطوير  دورات  من  العديد  كريم  تلقى  دراسته،   سنوات 
للتعرف العالمية  الصحة  التدريب معهد  برنامج  إلى  انضم كريم  الويب.  ا�لعاب وتطوير   لتطوير 

على دمج التكنولوجيا في الصحة.ئ

مايا الموسى
جامعة هارفارد، ماساتشوستس

مع والخلوية  الجزيئية  البيولوجيا  تدرس  وهي  هارفارد،  جامعة  في  صاعدة  طالبة  الموسى   مايا 
 التركيز على الصحة العالمية. شاركت مايا في العديد من المشاريع الصحية العامة واÂنسانية مثل
 إجراء بحث تحليلي مقارن حول العوائق التي تحول دون وصول الالجئين إلى الرعاية الصحية. وهي
الجامعي وتعمل على الجامعيين في جامعة هارفارد ضمن الحرم  اليونيسف للطالب   ضمن نادي 
 تنظيم العديد من المبادرات اÂنسانية. انضمت مايا إلى برنامج التدريب الداخلي في معهد الصحة
 العالمية سعي¤ إلى فهم أفضل للدور الذي يمكن أن تضطلع به في مجال الصحة العالمية، وبشكل

أكثر تحديدÅ في منطقة الشرق ا�وسط وشمال إفريقيا.ش

مفهوم عن  المعرفة  تعزيز  إلى  العالمية  الصحة  معهد  في  التدريب  برنامج   ييهدف 
المهتمين الشباب  لدى  وتغذيتها  المهارات  استعراض  إلى  باÂضافة  العالمية   الصحة 

بالبدء في أي دراسة أو بحث أو مسار وظيفي يعنى بالصحة العالمية.ش

تقديم طلب إلى برنامج التدريب

معهد الصحة العالمية يرّحب بالمتدربين الجدد 
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س- بان كي مون

من الناس  وانتشال  كوكبنا،   إنقاذ 
هذه كل   ... االقتصادي  النمو  وتعزيز   الفقر، 

 القضايا متشابكة. ال يمكننا النظر إلى خيط واحد
كيفية نفحص  أن  يجب  ذلك،  من  بدًال  ؛  عزلة   في 

المطروحة الحلول  إّن  مع¤.  الخيوط  هذه   نسج 
لمشكلة ما يجب أن تحمل حلوًال للمشاكل كافة.س
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