
  للنشر - صحفي خبر
 

 
 

  2018-5-17بيروت: 
 
  

 مركز ترشيد السياسات الصحية في الجامعة األميركية في بيروت يتعاون

 مع كلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية واإلمارات العربية المتحدة 

  2020الستضافة الندوة العالمية السادسة لبحوث النظم الصحية في العام  

 
ألول مّرة في  (HSR2020) العالمية السادسة حول أبحاث األنظمة والسياسات الصحيةيُزعم عقد الندوة 

متحدث علمي  2000منطقة الشرق األوسط في إمارة دبي ، حيث من المتوقع أن يستقطب المؤتمر أكثر من 
  .2020نوفمبر  12إلى  8وأكاديمي رفيع المستوى من مختلف أنحاء العالم على مدى خمسة أيام من 

  
وجاء فوز دبي بإستضافة ھذا المؤتمر العالمي نتيجةً التعاون المثمر بين كلية محمد بن راشد لإلدارة 
الحكومية، المؤسسة األكاديمية البحثية المتخصصة في اإلدارة الحكومية والسياسات العامة في الوطن 

لصحية بالجامعة األميركية التابع لكلية العلوم ا (K2P Center) ةالعربي، ومركز ترشيد السياسات الصحي
  (AUB). في بيروت

  
وبھذه المناسبة قال سعادة الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد لإلدارة 
الحكومية: "فوز دولة االمارات باستضافة المؤتمر العالمي السادس لبحوث النظم الصحية يؤكد مكانتھا 

يمي وعالمي لمؤتمرات مماثلة ، ونفتخر اليوم بكوننا شركاء استراتيجيين للمنصة الدولية الريادية كمركز إقل
التي تجمع أھم المؤسسات الصحية العالمية وأفضل المتخصصين في أحد أكثر القطاعات ارتباطا بحياة 
 اإلنسان، وسنسعى من خالل االستضافة إلى توحيد الجھود العالمية الرامية إلى تعزيز أبحاث السياسات
والنظم الصحية، وبالتالي المساھمة في تحقيق مستھدفات التنمية المستدامة وفقاً لمعايير األمم المتحدة من أجل 

  ."رعاية صحية أفضل للمجتمعات حول العالم
  

و أضاف: " سيشكل المؤتمر فرصة مثالية لرصد أھم التجارب والممارسات واالكتشافات العلمية المتعلقة 
الصحية وترجمة المعرفة لتحقيق األھداف ذات األولوية للصحة العامة وتحفيز ودعم  بتعزيز بحوث النظم

    ." القطاع الصحي



ومن جانبه قال الدكتور إيمانويل أزاد مونيسار األستاذ المساعد في علوم السياسات الصحية بكلية محمد بن 
الذي يجمع صانعي السياسات  راشد لإلدارة الحكومية: "نتطلع إلى استضافة المؤتمر العلمي المتميز

والباحثين والممارسين المتخصصين بالصحة من جميع أنحاء العالم لتبادل األفكار ونشر المعرفة. كما تشكل 
الفعالية منصة مھمة للتواصل مع المؤسسات والقطاعات ذات الصلة في منطقة شرق المتوسط، وذلك بھدف 

ات الصلة خالل فترة التحضيرات للحدث المزمع عقده في المساھمة من جميع األطراف في رسم السياسات ذ
2020."  

  
وبدوره، أشار الدكتور فادي الجردلي، بروفسور في السياسات والنظم الصحية ومدير مركز ترشيد السياسات 
الصحية في كلّية العلوم الصحية في الجامعة األميركية في بيروت  الى أن خبر إستضافة الندوة العالمية في 

ھو لحظة مھمة ومثيرة لمجتمع األبحاث الصحية بشكل عام و المنطقة  2020منطقة الشرق األوسط في عام 
ً على مر السنين أظھرت ضرورة تقوية  ً وإقليميا ً أن الجھود المبذولة عالميا العربية بالتحديد، خصوصا

راءات في منطقة الشرق األبحاث المتعلقة بالسياسات والنظم الصحية وتعزيز ترجمتھا إلى سياسات وإج
األوسط. وأضاف: "ستوفر ھذه الندوة منصة محفِزة للوعي الصحي ، والقدرات ، والدعم ، والشراكات داخل 
المنطقة وخارجھا. واألھم من ذلك ، أنھا ستكون بمثابة نقطة انطالق لعملية صنع السياسات الصحية المستندة 

عبر المناطق "البعيدة فكريا" ، وضمان مشاركة األفراد إلى األدلة في الشرق األوسط ، وبناء الجسور 
والمجتمعات والمؤسسات في االنضمام إلى مجتمع عالمي متنامي من األبحاث واالستفادة منه." وتابع: "نحن 
متحمسون للعب دور فّعال في تشكيل الزخم الذي نحتاجه والذي سيكون تحويليًا للمنطقة الشرق األوسط، 

ً أننا كمرك ز ترشيد السياسات الصحية، كنّا قد بدأنا بإضفاء الطابع المؤسسي لعملية إستخدام خصوصا
البراھين واألدلة العلمية في عملية صنع السياسات الصحية في القطاع العام مع وزارة الصحة العامة في 

 ".لبنان
  

بجزيل الشكر  (HSG) "وتوجه الدكتور جورج جوتسادزه، المدير التنفيذي  لـھيئة "النظم الصحية العالمية
لكلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية والجامعة األمريكية في بيروت على تعاونھما المثمر  نيابة عن مجلس 

والذي يشمل أبرز المتخصصين  والباحثين  (HSG) "اإلدارة الخاص بـھيئة "النظم الصحية العالمية
بشكل وثيق مع كلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية والخبراء  من أنحاء العالم. وقال: "نتطلع إلى العمل 

والجامعة األميركية في بيروت، وشركائھما اإلقليميين على مدى العامين ونصف المقبلين للتحضير لھذا 
أھمية كبرى لمنطقة   (HSG) "الحدث المتخصص ذو األھمية العالمية، و تولي ھيئة "النظم الصحية العالمية

يح استضافة الفعاليات العالمية المماثلة االستفادة من أھم التجارب العالمية وتقديم الشرق األوسط حيث تت
 ."خالصة  خبراتنا  الرائدة في انجاح الدورة الجديدة للمؤتمر في دبي

  
وقالت الدكتورة لوسي جيلسون ، أستاذة السياسات والنظم الصحية بجامعة كيب تاون ، التي ترأس لجنة 

يشارك في الفعالية  أھم القياديين العاملين  في مجال األبحاث المتعلقة " :HSR2020 االختيار للندوة
 "بالسياسات والنظم الصحية كما يعكس تنظيم الفعالية الجھود المبذولة من قبل  ھيئة "النظم الصحية العالمية

(HSG) لشرق األوسطلـتنمية المشاركة والدعم والقدرة على تعزيز ھذا النوع من األبحاث في منطقة ا. 
  



)  ھي منظمة عضوية دولية مكرسة بالكامل لتعزيز HSGوالجدير بالذكر أن ھيئة "النظم الصحية العالمية" (
 - ) HSR2018بحوث النظم الصحية وترجمة المعرفة. ومن المقرر أن تنقعد الندوة العالمية الخامسة (

للعام الجاري في  ليفربول  بالمملكة   -ةالنھوض بالنظم الصحية للجميع في ظل أھداف التنمية المستدام
 .2018أكتوبر  12إلى  8المتحدة ، في الفترة من  

 
***  
 
 

  :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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