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 استضاف ورشة عمل تشاورية ثالثة  AUBمعھد الصحة العالمية في 

  حول فيروس نقص المناعة البشري في السياقات االجتماعية المحافظة

 
ورشة العمل التشاورية الثالثة   (AUB)استضاف معھد الصحة العالمية في الجامعة األميركية في بيروت

حول فيروس نقص المناعة البشري في السياقات االجتماعية المحافظة. وقد نُظّمت بالتعاون مع الجمعية 
  .المعھد العالمي للصحة وحقوق اإلنسان في جامعة والية نيويورك في ألبانيوالدولية لإليدز 

  
ة وحقوق اإلنسان، والجمعية الدولية لإليدز، منظمتان ويُعنَبَر معھد جامعة والية نيويورك العالمي للصح

رائدتان عالمياَ في مجال مكافحة فيروس نقص المناعة البشري ومرض االيدز، وتقود الجمعية الدولية لإليدز 
العمل الَجماعي على كل جبھة من الجبھات العالمية التصدي للفيروس من خالل قاعدة عضويتھا ومرجعيتھا 

ھا الجامعة. أما معھد جامعة والية نيويورك العالمي للصحة وحقوق اإلنسان فھو وحدة العلمية، وسلطت
أكاديمية تھدف إلى تعزيز فھم وحماية الصحة وحقوق اإلنسان في السياق النظري واألكاديمي والعملي 

   .واألخالقي
  

مھا خبراء عالميون حول ھذا وقد  تضّمنت ورشة العمل سلسلة من العروض الرئيسية وحلقات النقاش التي قدّ 
فيروس نقص المناعة البشري، ومن ھؤالء مقدمين أساسيين لخدمات العناية للمصابين بالفيروس ، وناشطين 
مجتمعيين، وصانعي سياسات. وشّكلت الورشة لِلُخبراء منبٌر لمناقشة موضوع فيروس نقص المناعة البشري 

ز على السياقات المحافظة والسكان غير الَمحميّين، من منظور ثقافي واجتماعي وديني وحكومي مع التركي
بمن فيھم الالجئين. وشارك أكثر من ستين خبيراً من مختلف الخلفيات المھنية في اجتماع الخبراء المغلق. وقد 
مثّل ھؤالء مختلف القطاعات بما في ذلك وزارات الصحة والمنظمات غير الحكومية والمنظمات التعليمية 

نية ووكاالت التمويل. ودارت المناقشات حول كيفية بناء نُظُم صحية مستدامة ومجتمعات والمؤسسات الدي
داعمة لألشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشري في بيئات محافظة. وُوضعت ھذه المناقشات في 

صومال إطار ُمحكم  من خبرة وتجربة المشاركين من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بما في ذلك ال
  وأفغانستان ومصر وطاجيكستان وتونس وكازاخستان وإيران المغرب والجزائر ونيجيريا ودول أُخرى

  



وقال الدكتور شادي صالح، المدير المؤسِّس لمعھد الصحة العالمية في الجامعة األميركية في بيروت: "إن 
ة كبيرة في العديد من مناطق تقاطع مسألة فيروس نقص المناعة البشري مع مسألة حقوق اإلنسان له أھمي

العالم، بما في ذلك المنطقة العربية. إن تحّدي تحقيق االستجابة المستدامة لفيروس نقص المناعة البشري ھو 
أمر بالغ األھمية نظراً لمحدودية الموارد، وليس بالضرورة الموارد المالية فقط. إننى واثق من ان المجتمع 

داً بمجريات ورشة العمل التشاورية ھذه فى ضوء مشاركة الخبراء الدوليين الصحى العالمى سيكون مھتّماً ج
  ."بفيروس نقص المناعة ومرض االيدز في الورشة

  
وقال الدكتوران أراش وكاميار علي، المؤسِّسان المشاركان لمعھد جامعة والية نيويورك العالمي للصحة 

بشري واإليدز ينبغي أن تتجاوز مجرد المسائل وحقوق اإلنسان: "المناقشات حول فيروس نقص المناعة ال
الطبية لتضم موايع حقوق اإلنسان، والحصول على الخدمات، والدعم االجتماعي، واإلنصاف، والمساواة، 
لألشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشري". وأضافا: "يشّرفنا أن يكون معھد الصحة العالمي في 

ً لنا في ھذا اللقاء، ونحن نؤّكد على الدور الريادي الذي بلعبه المعھد الجامعة األميركية في بيروت شري كا
   ."كبوتقة إقليمية تجمع خبراء عالميين في مجال فيروس نقص المناعة البشري

  
وقد حضر االجتماع العديد من أعضاء الجمعية الدولية لإليدز وشاركوا في المداوالت. وقال كيفن أوسبورن، 

وبرامج المصابين بفيروس نقص المناعة البشري في الجمعية، ومقرھا في جنيف: "إن مدير أنشطة الدعم 
ً للجھود التعاونية التي تم استثمارھا في ھذا االجتماع الرفيع المستوى،  الجمعية الدولية لإليدز متحّمسة حقا

تھا خالل المؤتمر الدولي والتي تُعتَبر جھوداً حاسمة لتحديد المجاالت ذات األولوية العليا التي ستتّم مناقش
الثاني والعشرين لمكافحة اإليدز الذي سيُعقد في أمستردام، ھولندا، في شھر تّموز المقبل. إن ورشة العمل 
ً لعرض بعض القضايا التي يجُدر تناولھا مثل الجوانب المتعلقة بحقوق  ً رئيسيا التشاورية اليوم تمثّل معلما

  ."ين، في المناقشات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشري واإليدزاإلنسان، والمجتمع، والثقافة، والد
  

ھذا وقد تّم تشكيل مجموعات عمل وحلقات نقاش للتداول المفتوح بمشاكل وحلول لألشخاص المصابين 
بالفيروس، من زاوية اجتماعية ودينية. واختُتم االجتماع بخطة عمل ستُعرض في المؤتمر الُمشار إليه أعاله، 

 .2018تموز  27و 23سيُعقد في أمستردام بين الذي 
***  
 
 

  :بيروت في األميركية الجامعة في اإلعالم بمكتب االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد
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 العالي للتعليم الليبرالي األميركي التعليمي النظام وتعتمد 1866 العام في بيروت في األميركية الجامعة تأسست
 من تتكون تعليمية ھيئة تضم تدريسية، بحثية جامعة وھي. وممارساتھا ومعاييرھا التعليمية لفلسفتھا كنموذج
ً  عضو 900 من أكثر ً  وجسما ً  الجامعة تقّدم. وطالبة طالب 9,100 حوالي يضم طالبيا  120 من أكثر حاليا

ً  توّفر كما. الطب في والدكتوراه والدكتوراه، والماجيستر، البكالوريوس، على للحصول برنامج ً  تعليما  طبيا
 ً  .سريراً  420  فيه مستشفىً  يضم الذي الطبي مركزھا في وتدريبا
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