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لتزويد صانعي السياسات  في بيروت األميركيةالجامعة مركز جديد في 

 سياساتهم تعّززالصحية بمعلومات علمية 
 مدير المركز: العلم في خدمة السياسات والسياسات في خدمة المجتمع

 
 Knowledge to Policy (K2P)بيروت مركزاً جديداً يدعى مركز  في األميركية دّشنت الجامعة

في رسم هذه السياسات  صانعيية باألدلة والمعرفة لمساعدة السياسات الصحّ  تعزيزالذي يهدف إلى 

 قة بالصحة.سياسات أفعل وأكثر تلبية لحاجات مجتمعاتهم، خاصة في الشؤون المتعلّ 

األُخرى الموثّرة  : "في الصحة العامة وفي القطاعاتK2Pوقال الدكتور فادي الجردلي، مدير مركز 

والمعرفة، وتُلقى تبعة ذلك على  األدلّةبالصحة، نفقد أرواحاً بشرية بسبب قرارات رديئة ال تستند إلى 

لى تكوين ثقافة تستعمل األدلة بشكل منتظم عز تتركّ  K2Pأصحاب هذه القرارات. إن مقاربة مركز 

 ومنهجي".

الذين  ،ت معرفية عالية الجودة لمستخِدميهانتجاوفي سبيل هذا الهدف، سيقوم المركز بتوفير مُ 

مة ملبية لالحتياجات ومصمّ ستكون هذه المنتجات سيشملون السياسيين والمستشارين والمدراء. و

البيّنات واألدلة صات وملخّ وستشمل مذكرات موجزة، وموجزات السياسات العامة،  .أفضل تصميم

 صات علمية لالعالم. وستختصّ الحوار، وملخّ ، ومستندات الرد السريع، وملّخصات حلقات البحثية

توفّر كلها باللغة العربية لزيادة إفادتها لصنّاع تكل من هذه المنتجات بجمهور وظروف مختلفة وس

 إلى أكبر حد ممكن. ،السياسات في لبنان والمنطقة

حليل نتاج وتإنعتمد على خبراتنا ومقدراتنا في  K2Pكتور الجردلي: "إننا في مركز وأردف الد

معنا عدداً كبيراً من صناع السياسات  نُشركوتجميع األبحاث في ِصيغ سهلة االستعمال. كما أننا 

ومعالجة أي موضوع  والخبراء وعناصر المجتمع المدني لتحسين أجندات صنع السياسات والباحثين

مجتمع. إن صحي على أُُسٍس أكاديمية، فيصبح العلم في خدمة... السياسات والسياسات في خدمة ال

 .هو بمثابة خليّة طوارئ علمية، ال تنحاز إال للحقائق العلمية"  K2Pمركز 

: "لقد في الجامعة األميركية في بيروت وقال الدكتور إيمان نويهض، عميد كلية العلوم الصحية

العلمية، في وقت بدأ صنّاع  األطرافعلى  جهودهماقتصر بحاثة المنطقة حتى اليوم في توزيع نتائج 

 السياسات فيه يلمسون أكثر فأكثر الحاجة إلى جعل سياساتهم ترتكز على األدلة العلمية".

فراغاً كبيراً بتوفير ملّخصات للمعارف العلمية  سيسدّ  K2Pوأضاف الدكتور نويهض: "إن مركز 

 الباحثينمنية وتنظيم حوارات حول السياسات وصنع ُمنتجات تستجيب للحاجات وبناء مقدرات والضُ 

سيصبح بوتقة رائدة  في تعزيز سياسات  K2Pنّاع السياسات". وأردف: "إننا نرى أن مركز وص



الصحة العامة وممارستها وتحسين نتائج العمل الصحي في العالم العربي عبر حلول جماعية 

 للمشاكل". 

 س في كلية العلوم الصحية في الجامعة األميركية في بيروت،تأسّ  K2Pالجدير بالذكر أن مركز 

طمح المركز إلى تعزيز صنع يبتمويل من مركز بحوث التنمية الدولية، وهوهيئة حكومية كندية. و

 السياسات وتشجيع صنع القرارات باالعتماد على األدلة، في لبنان والمنطقة. 

 

مدير عام ألقى آذار الجاري. وقد  12نقاش يوم الخميس  ّشن المركز في احتفال رسمي وحلقةوقد دُ 

خطاب االحتفال الرئيسي نيابة عن الوزير وائل أبو فاعور الذي عّمار  وليد الدكتور حةوزارة الص

 اعتذر في اللحظة األخيرة عن القدوم بسبب اجتماع طارئ.

وقال الدكتور عماّر أن المشكلة ليست فقط عند السياسيين، بل أيضاً عند الباحثين الذين يُنتجون أبحاثاً 

السياسات وال يراها السياسيون مفيدة لهم. وأردف: "لهذا، فإن وجود ال تتعلّق باحتياجات صنّاع 

ضروري، إذ  سيُنتج ويجمع دراسات تلبي احتياجات صنّاع السياسات والقرارات". كما  K2P مركز

قد بات اليوم موجوداً". ودعا أعضاء  K2Pعبّر الدكتور عّمار عن سعادته  ألن مركزاً مثل مركز 

 ت بحث مكثّف مع صانعي القرار لإلصغاء إليهم ومعرفة احتياجاتهم.المركز لتشكيل مجموعا

رئيس  مجدالني عاطف الدكتور النائبوقد شارك الدكتور عّمار في حلقة النقاش التي تكلم فيها أيضاً 

والذي قال أن المركز سيساعد المشّرعين على الدفاع  ،اللجنة النيابية للصحة والشؤون االجتماعية

 وانين وحتى على وضع مشاريع قوانين جديدة باالعتماد على األدلّة العلمية.عن مشاريع الق

الذي تكلّم بتشاؤم قائالً: "ال يوجد  نّحاس شربل السابق الدكتور العمل وزيروشارك في الحلقة أيضاً 

 صنّاع قرارات. يوجد فقط مال وسفارات أجنبية تملي القوانين والسياسات التي تُريد اعتمادها".

 K2P: "نحن بحاجة لمركز مخيبر عضو اللجنة النيابية لالدارة والعدل غسان األستاذ النائبقال و

في كل القطاعات وليس فقط في قطاع الصّحة. فحين تتماشى السياسات والقوانين مع العلم، تكون 

  النوعيّة أقضل كثيراً".

 الثقافة الجامعة وزير ولية فيالد والشؤون العامة للسياسات فارس عصام معهد مديروتكلم أيضاً 

الذي قال أن الكل يتعّرض  لطوفان من المعلومات ولكن هذا ال يجعلهم  ،متري طارق الدكتور السابق

ضليعين، فكثرة المعلومات ال تعني بالضرورة كثرة معرفة وحكمة. ونبّه إلى أن الباحثين وصناع 

ع بعض ومع االعالم والرأي العام السياسات ال يجب أن يتواجهوا مع بعض بل أن ينخرطوا م

 للحصول على الضغط المطلوب.

النائب الدكتور وليد خوري عضو اللجنة النيابية للصحة والشؤون قد شارك أيضاً في الحلقة و

 K2P   لمركز المشاركة معوض ، والمديرة النهار السيدة رولى جريدة والصحافية في ،االجتماعية

وقد أدارت الندوة المستشارة االعالمية  اذة مشاركة في الكلية.نقاش وهي أست ريما البروفسورة

 السيدة رانيا بارود.  K2Pلمركز 

وخالل حفل التدشين، تكلّمت الوكيلة األكاديمية المشاركة نسرين غدار نيابة عن الوكيل أحمد دالل، 

دى أهم يصب في خدمة أهداف الجامعة الرئيسية. وأردفت: "إح  K2Pواعتبرت أن إنشاء مركز 

قيمنا في الجامعة األميركية في بيروت هي أننا ال نكتفي باجراء أفضل أألبحاث بل ننشر المعارف 

الجديدة يشكل واسع ونسهّل الحصول عليها ألصحاب االهتمام. إن توفير أبحاث معتمدة على األدلّة 

 هو دور مجتمعي رئيسي تؤديه الجامعة الحديثة".

صناع السياسات وأصحاب االهتمام في عدد من حلقات الحوار   K2Pومنذ تأسيسه، جمع مركز 

حواراتهم حول المسائل الملحة. وقد أعد المركز ووّزع عدداً من المنتجات  لتعزيزحول السياسات 

المعرفية الُمتقنة حول مواضيع ذات أولوية مثل الصحة العقلية، وتوفير العناية الصحية لالجئين 

ة، والتغطية الصحية الشاملة، وفَْلَوَرة الملح، ومواضيع أُخرى. ويعمل السوريين، والسالمة الغذائي



المركز حالياً على مواضيع أولوية تتعلق بحوكمة القطاع الصيدلي، وعقود األداء )حيث ال يحصل 

المتعاقد على مدفوعاته إال بعد تنفيذ العمل على أكمل وجه( مع موفّري العناية الصحية، وسالمة 

ورشات العمل المحلية واالقليمية حول بناء القدرات ونقل من عدداً  K2Pقام مركز المريض. وقد أ

 المعارف لصناع السياسات وأصحاب االهتمام والبحاثة واالعالم والمجتمع المدني والطالب.

بمنتدى ماكماستر للصحة في كندا، وإفيبنت )شبكة السياسات المسترشدة    K2Pويرتبط مركز 

الصحة العالمية في جنيف، ومركز المراجعات النُظُمية لسياسات الصحة وأبحاث  باألدلة( في منظمة

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

والدكتوراه    الدكتوراه،و   والماجيستر،   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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