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 تعاون مع مؤسسةيمعھد الصحة العالمية في الجامعة األميركية في بيروت 

  سويس كروس لتأسيس مركز البحوث والتعليم في بيئة الحروب 

  
 

مع مؤسسة سويس كروس مذكرة تفاھم   (AUB)وقع معھد الصحة العالمية في الجامعة األميركية في بيروت
إلنشاء مركز البحوث والتعليم في بيئة الحروب. وقد أقيم حفل التوقيع في الجامعة بحضور رئيسھا الدكتور 

  .الدكتور محمد الصايغ الطب لشؤون فضلو خوري، ونائب الرئيس التنفيذي
  

ھم في بناء قدرات العاملين الصحيين في وتُرسي مذكرة التفاھم إطاًرا تعاونيًا لتأسيس المركز، الذي سيُس
مناطق الحروب وفي توليد ونشر المعرفة وتطوير أفضل الممارسات لتقديم المساعدة اإلنسانية لضحايا 

  .النزاعات المسلحة
  

والمعلوم أن الحروب تؤثر على صحة اإلنسان ليس فقط من حيث تأثيرھا المباشر العنيف ، ولكن أيضا، 
نظم االقتصادية واالجتماعية. إن الجراح البدنية والنفسية واالجتماعية الناتجة عن كنتيجة لتعطيلھا لل

الصراعات المسلحة وآثارھا على المدى الطويل غير مفھومة بشكل جيّد. واألبحاث ضرورية لتحديد 
  .يةومعالجة عواقبھا الصحية واالجتماعية ولدراسة الطريقة التي يتعامل بھا الناس مع احتياجاتھم الصح

  
وقال الدكتور أنريكي شتيغر، مؤسس سويس كروس: "نحن بحاجة إلى تحسين قدرة العاملين الصحيين على 
فھم العواقب الطويلة األمد للصراعات المسلحة، واألثر االجتماعي والطبيعي والنفسي للحروب، فضالً عن 

شريك أفضل وأكبر مصداقية من  اآلثار الناجمة عن الحروب على المجتمع. ومن أجل ھذا المشروع، ال يوجد
الجامعة األميركية في بيروت ومعھدھا للصحة العالمية ، اللتزامه بمواجھة ھذه المسائل من أجل إيجاد حلول 

  ."مناسبة الحتياجات المنطقة والعالم
  
: "ستدعم ھذه الشراكة مع مؤسسة قال الدكتور شادي صالح، المدير المؤسس لمعھد الصحة العالمية أما

سويس كروس أحد األدوار االستراتيجية ألكاديمية المعھد في تعزيز محو األمية الصحية والتنمية االجتماعية 



سيزود الممارسين الصحيين في الخطوط األمامية  العالمية. إن مركز البحوث والتعليم حول البيئة في الحروب
  ."ساسية إلجراء البحوث في العالقة بين الصحة والحروبمن مناطق الصراع بالمھارات األ

  
يُذكر أن مؤسسة سويس كروس ھي مؤسسة غير ربحية، مقرھا في زوريخ ، سويسرا. ويرأسھا مؤسسھا 
الدكتور إنريكي شتيغر، وتھدف إلى تقديم الدعم وتبادل الخبرات في مجاالت متنوعة، بما في ذلك توفير 

  .تضّررين من النزاعات المسلحةالرعاية الصحية للسكان الم
  

يُذكر كذلك أن أكاديمية معھد الصحة العالمية ھي ذراع المعھد لبناء القدرات وتھدف إلى تعزيز وتقوية القيادة 
الصحية العالمية، محليّاً، ووضع المعارف واألدوات الالزمة في سياق مواجھة التحديات الصحية العالمية. 

  اء القدرات والتعلم الذكي المتّسقين في جنوب الكرة األرضية.وتعمل األكاديمية كمركز لبن
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  :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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