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 الالنسيت لجنة لتقرير اإلقليمي اإلطالق تستضيف بيروت في األميركية الجامعة
 :والصّحة الهجرة حول الجامعية لندن كلّية لدى 
 مقبولة أصبحت والصّحة الهجرة حول والمؤذية المغلوطة اإلشاعات

 تهميش سياسات العتماد تبريرها ويتمّ  
 

 والمجتمعات، باألفراد مضّرة العام الخطاب في والصّحة الهجرة حول المغلوطة اإلشاعات وتثبيت تطبيع إن

 استخدام يتمّ . الصّحية الخدمات على الحصول في والالجئين والنازحين المهاجرين ماليين حقّ  يقّوض مما

 الرعاية على الحصول من المهاجرين منع قرارات لتبرير المرتفعة والكلفة العاّمة الصّحة كحماية مفاهيم

 الهجرة حول الجامعية لندن كلّية لدى الالنسيت لجنة وضعتها جديدة دراسة تبّين وكما أّنه، إال. الصّحية

 والقرائن باألدلّة مدعومة غير انتشارا   وأكثرها والهجرة بالصّحة المرتبطة اإلشاعات معظم تبقى والصّحة،

 .العلمية

 

 لجنة تقرير إلطالق خاصة مناسبة (AUB) بيروت في األميركية الجامعة في الصّحية العلوم كلّية نّظمت

 8 في الجمعة يوم وذلك اإلقليمي، المستوى على والصّحة الهجرة حول الجامعية لندن كلّية لدى الالنسيت

 .التقرير لمناقشة رسمي ومسؤوال   خبيرا   خمسين عن يزيد ما التقى حيث ،2019 شباط

 

 تطّرأ والتي الموضوع بهذا مباشر بشكل المرتبطة التحّديات مناقشة وبهدف اإلقليمي، السياق على باالرتكاز

 بالالجئين الخاّصة الصّحية الرعاية: الصّحي القطاع استيعاب قدرة" حول النقاشات تبلورت التقرير، إليها

 ."قسرا   والمهاجرين

 

 على مرّكزا   التقرير، هذا إليه خلص بما خوري فضلو الدكتور بيروت في األميركية الجامعة رئيس أشاد

 سياسات رسم في القرار أصحاب ودعم المستدامة الحلول وضع في األكاديمية المؤسسات مساهمات أهّمية

 .العلمية القرائن على مبنية

 

 العلمية واالثباتات األدلة إنتاج هو يقّدمه أن األكاديمي للمجتمع يمكن ما أهم أن أعتقد" خوري وصّرح

 بهدف المجاالت وباقي األدبية وحتى والحياتية، والصّحية االجتماعية الحقول مختلف في وذلك المتجّددة،



 بحاجة فنحن المرحلة، هذه في يكفي ال هذا أن غير" مضيفا   ،"المهاجرين تواجه التي للتحّديات االستجابة

 أوضاع تحسين فرصة وإعطاءهم بحوزتنا، التي األدلّة هذه إبراز السياسات، لصّناع الحلول هذه ألخذ

  ن."المهاجري

 

 خالل من اللجنة هذه في جزءا   نكون بأن فخورون بيروت في األميركية الجامعة في نحن" خوري قالثم 

 سوريا، حول بيروت في األميركية الجامعة-الالنسيت لجنة في وبمشاركتنا فؤاد، فؤاد الدكتور مساهمات

 ."الحاضنة المجتمعات على وتداعياته سوريا في النزاع ودراسة مراقبة بشؤون تضطلع والتي

 

 معّدالت أعلى استقطاب في رسالتها من المستوحاة أبحاثها خالل من نجحت التي الصّحية، العلوم كلّية إن"

 في التفاوتات تخلق التي واالقتصادية االجتماعية االتحّديات على خاص بشكل المرّكز للبحث التمويل

 لها كان التي الهاّمة المشاريع من عدد خالل من عقود مدى وعلى كبيرة مساهمات قّدمت الصّحية، الرعاية

 والعمل األمل خيبات تخّطي" إلى داعيا   خوري، قال ،"والمنطقة لبنان في الصّحي القطاع على ملموس أثر

    ل."أفض لغد

 

 الدكتور بيروت في األميركية الجامعةفي  الصّحية العلوم كلّية عميد اعتبر الحدث، هذا خالل خطابه وفي

 لمركزية انعكاس فهو للكلّية، فخر مصدر هو التقرير لهذا اإلقليمي اإلطالق استضافة" أن نويهض إيمان

 ".أكاديمية كمؤسسة ولنا لبنان في الهجرة قضية

 

 غير. الحافل وتاريخه حجمه لصغر يعود ذلك ولعلّ  الهجرة، معالمه حّددت لبلد دسما   مثاال   لبنان يكون قد"

 أضاف ،"متفاوتة بأنماط مماثلة هجرة تجارب في تمرّ  العالم دول فمعظم الوحيد، البلد يجعله ال هذا أن

  .نويهض

 

 أعضاء مع متضامنا   نويهض، العميد سأل" المهاجرين؟ تصنيف يتمّ  كيف المهاجر؟ هو منشرح نويهض، "

 لفكرة الرافضين العالم حول المواطنين وماليين اإلنسان، حقوق ناشطي العاّمة، الصّحة خبراء اللجنة،

 اليوم لبنان في السوري المواطن يكون قد المثال، سبيل على" ثم أضاف، ".المهاجرين" ووصم تصنيف

 يحملون السوريين معظم أن حتى. محلّي وعامل أجنبي، عامل القانون، من هارب نازح، ضيف، الجئ،

 ألسباب وأخرى فئة بين فرد أي ينتقل قد كما المختلفة، األوضاع بحسب نفسه الوقت في صفة من أكثر

 تؤّثر التصنيفات هذه إن" " وقال،.واإلقليمية والوطنية المحلّية المستويات على وسياسية وأمنية اقتصادية

 لألمم التابعة وتلك االنسانية الدولية والوكاالت المحلّية السلطات توفّرها التي الصّحية الخدمات على

 ثابتة، وغير ديناميكية عملية هو الهجرة تحديد أن وبما أنه، الصّحية العلوم كلية عميد اعتبر كما ة."المتحد

 أن مضيفا  " واالقتصادية، الثقافية بمساهمتهم مقارنة   المضيفة المجتمعات على المهاجرين أثر تقييم يجب"

 ".الجماعية بالذاكرة أيضا   تتأّثر والتدّخالت العامة النظرة"

 

 وقد االقليمية، والسّكانية السياسية التغّيرات من العديد خالل األميريكة الجامعة مّرت ،153الـ عامها في"

 أبرز إحدى ُتعتبر والتي الصّحية، العلوم كلّية في. المواضيع هذه دراسة في الرّواد من الجامعة باحثو كان



 أوضاع دراسة في ثابت التزامنا كان لطالما العربية، المنطقة مستوى على العاّمة الصّحة مجال في الكلّيات

 قال." سبعينيات منتصف في اللبنانية الحرب منذ وذلك أوضاعهم، تحسين وكيفية والالجئين المهاجرين

 ومباشر وثيق بشكل مرتبطة الصّحة أن راسخة قناعة على مرتكزة أعمالنا جميع" أن مؤّكدا   نويهض،

في  األميركية الجامعة في أننا" ،وختم." والسياسية والبيئية واالقتصادية االجتماعية والخيارات بالظروف

 تواجه التي الصّحية للتحّديات التصّدي يمكن ال أنه فكرة على القائمة اللجنة برسالة ملتزمونبيروت 

   ."االنسان حقوق على مبنية مقاربة على اعتمادنا خالل من سوى المهاجرين

 

 مدى في والتشكيك الشعبوي الخطاب" أن من أبوبكر ابراهيم البروفيسور اللجنة رئيس حّذر وبدوره،

 والتهميش، التمييز ممارسات يدعم مغلوطة مفاهيم أساس على الصّحية الرعاية في المهاجرين استحقاق

. الحالي عصرنا في الرئيسية القضية الهجرة تشّكل"ثم قال، ". وباالقتصاد والمجتمع األفراد بصحة ويضرّ 

" اآلتية، للعقود االجتماعي والتماسك العاّمة الصّحة في كبير حد إلى ستؤثر البشري التنقّل مع التعامل كيفية

 قدرة يضمن ذلك أنّ  حيث للجميع، إفادة يشّكل المهاجرين تستوعب صّحية أنظمة وضع" أنّ  على مشّددا  

 بذلك القيام في الفشل إن. المحلّية المجتمعات على بالربح ويعود األفراد، لجميع الصّحية للرعاية الوصول

 المتواضعة االستثمارات من العالمية، والصّحة الصّحي، األمن المحلّية، االقتصادات على أكبر بكلفة سيعود

 ."المجتمع في ومنتجين متمّكنين أفراد وجعلهم الصّحية، الرعاية في المهاجرين حق لحماية المطلوبة

 

 والبروفسيور سوريا في النزاع خالل الصّحة حول بيروت في األميركية والجامعة الالنسيت لجنة عضو أما

 ألسباب التصّدي يجب" المسلّح، النزاع إطار في أنه فاعتبر جّبور سامر الدكتور الصّحية العلوم كلّية في

 المجتمعات في المهاجرون يواجهها التي التحّديات حول التركيز يكفي وال القسري، واللجوء الهجرة

 ."الحاضنة

 

 والرعاية الصّحية األنظمة تحّمل قدرة على الضوء تسليط بهدف نقاش حلقتا أقيمت االفتتاحية، الخطابات بعد

 .والمنطقة لبنان في والمهاجرين لالجئين المتوّفرة

 

 بالصّحة المعنية والمحلّية الدولية المنّظمات عن وممثلين العالميين الخبراء من عدد النقاش في شارك

 لألمم السامية المفوضّية ممّثلة عّمار، وليد الدكتورالصّحة  وزارة عام مدير ذلك في بما لبنان، في والالجئين

 إيمان الدكتور الصّحية العلوم كلّية عميد، جيرار ميراي (UNHCR) لبنان في الالجئين لشؤون المتحدة

 العامة للسياسات فارس عصام مركز في األبحاث ومدير الصّحية العلوم كلّية في الجامعي االستاذ نويهض،

 .ياسين ناصر الدكتورت بيرو في األميركية الجامعة في الدولية والشؤون

 

 لبنان في الصّحي القطاع أن عّمار أّكد السوريين، الالجئين الحتياجات اللبنانية الدولة استجابة عن حديثه في

 أن غير. لبنان في المقيمين احتياجات لجميع االستجابة من تمّكنه واسعة استيعاب بقدرة ويتمتع صلب

 إدارية طبيعة ذات هي الشاملة الصّحية الرعاية توفير في اللبنانية الحكومة تواجهها التي التحّديات

 الكلفة بسبب وذلك المالية، التحديات إلى إضافة   المستفيدين، تحديد لصعوبة نظرا   وذلك سياسية-واجتماعية



 ارتفاع لبنان، في الصّحي القطاع ركائز إحدى تشّكل والتي الخاصة، الصّحية المؤسسات في نسبيا   المرتفعة

 .الدولي المجتمع قبل من الدعم ونقص عام، بشكل لبنان في الصّحية الخدمات على الطلب

 

 الالجئين قدرة لتحسين لبنان في الصحة وزارة مع وثيق بشكل تعمل المفوضية" أن على جيرار أّكدت فيما

 يعمد اللحظة، هذه حتى. مقبولة بأسعار المالئمة الصّحية للرعاية الوصول في واللبنانيين والمهاجرين

 كلفة من يرفع سلبي أمر وهو" فقط، الطوارئ حاالت في الصّحية للخدمات اللجوء إلى لبنان في المهاجرين

 .كلفة وأقل فعالية أكثر حلول هي المبكر والتدّخل والكشف الوقاية أن حيث عام، بشكل الصّحية الرعاية

  

 بل يساعد، أن الدولي للمجتمع يمكن كيف في يكمن ال السؤال" أن جيرار فاعتبرت الدولي، الدعم لجهة أّما

 ."يساعد أن يجب كيف

 

 أزمة هناك ليس" أنه فاعتبر لبنان، في السوريين الالجئين قضية في الباحثين أبرز من وهو ،ياسين أما

 اتخاذ في عليها االرتكاز يتمّ  ما غالبا   التي الشعبوية المقاربة ياسين واستنكر". قيم أزمة هي بل الجئين،

 لالجئين السلبي لألثر العلمية الدالئل تفتقد والتي الالجئين، قضايا يعني فيما السياسات ورسم القرارات

 لهذه االقتصادية واالمكانيات اإليجابية لآلثار المتوفرة العلمية المؤّشرات كل وتتجاهل قسرا ، والمهاجرين

 المجتمعات كما بالالجئين تضر السياسات هذه إن. "وعلمية انسانية بطريقة معها التعاطي تمّ  لو فيما الحالة،

 االجتماعي، التهميش السياسية، العصبيات االقتصادية، الكلفة من مفرغة حلقة عنها وينتج. المحلّية الحاضنة

 توفير في األمر يكمن ال. حتمي أمر المقاربة تغيير إن" ، مضيفا ،ياسين قال" المتفاقمة، الصّحية والمشاكل

 ."جديد وضع مكانيات في استثمار في بل ألزمة، الحلول

 
*** 
 
 

 :بيروت في األميركية الجامعة في اإلعالم بمكتب االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد
 

 
Simon Kachar  
Director of News and Media Relations  
Mobile: (+961) 3-427-024   
Office: (+961) 1-374-374 ext: 2676  
Email: sk158@aub.edu.lb  

 
 
 
 

 العالي للتعليم الليبرالي األميركي التعليمي النظام وتعتمد 1866 العام في بيروت في األميركية الجامعة تأسست
 من تتكون تعليمية هيئة تضم تدريسية، بحثية جامعة وهي. وممارساتها ومعاييرها التعليمية لفلسفتها كنموذج

mailto:sk158@aub.edu.lb


 120 من أكثر حاليا   الجامعة تقّدم. وطالبة طالب 9,100 حوالي يضم طالبيا   وجسما   عضو 900 من أكثر
 طبيا   تعليما   توّفر كما. الطب في والدكتوراه والدكتوراه، والماجيستر، البكالوريوس، على للحصول برنامج
 .سريرا   420  فيه مستشفى   يضم الذي الطبي مركزها في وتدريبا  

 
 

 
 

 
 

Website:           www.aub.edu.lb 
Facebook:         http://www.facebook.com/aub.edu.lb 
Twitter:             http://twitter.com/AUB_Lebanon 
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