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 2015-04-23بيروت: 

في الجامعة األميركية في بيروت أول  K2Pمركز منظمة الصحة العالية تسّمي 

 مركز متعاون معها في المنطقة للسياسات والممارسات المعتمدة على األدلّة

 

في الجامعة األميركية في  Knowledge to Policy (K2P)سّمت منظمة الصحة العالمية مركز 

 وت مركزاً متعاوناً معها للسياسات والممارسات المعتمدة على األدلّة.بير

 

تدوم هذه التسمية أربع سنوات وتميّز المركز بكونه الوحيد في لبنان والمنطقة، والثاني فقط بعد 

منتدى ماكماستر للصحة في كندا، الذي يحصل على هذه الصفة. وهذه التسمية إقرار بمقاربة المركز 

 والفاعلة على المستويين المحلي والدولي.المتميّزة 

 وقالت المنظمة أن المركز حصل على هذه التسمية ألنه يؤدي الوظائف التالية:

 يحدد األولويات لجمع المعلومات وتعميمها. -

 يراكم القدرات الالزمة النتاج المعارف المعتمدة على أدلة. -

. وتشمل هذه المنتجات مذكرات موجزة، وموجزات يُنتج سلعاً معرفية تعتمد على األدلة والمعرفة -

، ومستندات الرد السريع، وملّخصات حلقات البيّنات واألدلة البحثيةوملّخصات السياسات العامة، 

 الحوار، وملّخصات علمية لالعالم. 

ر الماضي في كلية العلوم الصحية في الجامعة، في آذا K2Pمركز هذا وكانت الجامعة قد  دشنت 

مع  K2Pمركز . ويرتبط  من مركز بحوث التنمية الدولية، وهوهيئة حكومية كنديةمن  بتمويل

السياسات الصّحية  تعزيزمنتدى ماكماستر للصحة في كندا ويتلقى منه الدعم. ويهدف المركز إلى 

في رسم سياسات أفعل وأكثر تلبية لحاجات باألدلة والمعرفة لمساعدة صانعي هذه السياسات 

خاصة في الشؤون المتعلّقة بالصحة. ويقوم المركزعلى التعاون الوثيق بين كليتي الطب مجتمعاتهم، 

والعلوم الصحية في الجامعة. كما يتعاون مع عدد كبير من المراكز األكاديمية وصناع السياسات 

سات ومعالجة أي موضوع والباحثين والخبراء وعناصر المجتمع المدني لتحسين أجندات صنع السيا

 صحي على أُُسٍس أكاديمية. 

 في الجامعة األميركية في بيروت هو بإدارة البروفسور فادي الجردلي. ومديرته K2Pمركز  و

 نقاش. ريما فهي البروفسورة المشاركة



أما بصفته كمركز متعاون مع منظمة الصحة العالمية للسياسات والممارسات المعتمدة على األدلّة 

وم على  الشراكة بين كلية الطب وكلية العلوم الصحية في الجامعة، فيتشارك في ادارته ويق

 البروفسور جردلي مع الدكتور إيلي عقل، من كلية الطب.
 

   
  
  الليبرالي   األميركي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميركية في 
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي  . كنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   8000   حواليمن    طالبيا     أعضاء وجسما    700  نم رثكأ  تضم هيئة تعليمية من 

والدكتوراه    والدكتوراه،   الماجيستر،و   يناهز مائة برنامج للحصول على البكالوريوس،   ما   الجامعة حاليا  
  . سريرا     420    فيه   يضم مستشفى     الذي   مركزها الطبي   في   وتدريبا     طبيا     كما توّفر تعليما    . الطب   في
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