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 مة أطباء بال حدود توقعان اإلطارومنظ AUBفي  "مبادرة الصحة العالمية"

 االستراتيجي لتعاونهما خالل المؤتمر الطبي الثامن واألربعين للشرق األوسط

 

 
مذكرة تفاهم مع منظمة أطباء بال   (AUB)في الجامعة األميركية في بيروت "مبادرة الصحة العالمية"وقّعت 

حدود تحّدد إطاراً استراتيجياً للتعاون بينهما. وهذه الخطوة التاريخية ترمز إلى بدء شراكة إنسانية وأكاديمية 

 .بين المؤسستين للتصدي ألعباء الصراعات

 

بعين الشرق األوسط. وقد وقد تّم التوقيع على مذكرة التفاهم في نهاية حفل افتتاح المؤتمر الطبي الثامن واألر

. واستضاف هذا العام أول مؤتمر عالمي لطب الصراعات المسلحة، 2017أيار  14إلى  11ُعقد المؤتمر من 

بمشاركة رئيسية من منظمة أطباء بال حدود. وقد تم توقيع مذكرة التفاهم من قبل جوناثان ويتال، مدير قسم 

مشارك للشؤون الصحية ومدير لشادي صالح، نائب الرئيس االتحليل في منظمة أطباء بال حدود، والدكتور 

 .مبادرة الصحة العالمية، في الجامعة األميركية في بيروت

 

وسيقود برنامج طب الصراعات في مبادرة الصحة العالمية في الجامعة، الجهد الوارد في مذكرة التفاهم وذلك 

تمر "إيكولوجيا الحرب المتغيرة والعمل اإلنساني" في تتويج لمسار تعاوني بين الجامعة والمنظمة بدأ في مؤ

الذي شاركت في تنظيمه الجامعة األميركية في بيروت ومنظمة أطباء بال حدود في أيار من العام الماضي. 

وقال الدكتور شادي صالح "إن مذكرة التفاهم بين مبادرة الصحة العالمية في الجامعة األميركية في بيروت 

حدود تعبّد الطريق لشراكة استراتيجية للتخفيف من عبء الصراعات، وال سيما في ومنظمة أطباء بال 

 ."2025منطقتنا.  وهذا هو الهدف الرئيسي من رؤية الجامعة األميركية في مجال الصحة للعام 

 

وم به وقال جوناثان ويتال: "تُعتبر هذه الشراكة االستراتيجية جزءاً مهّماً من العمل اإلنساني الطبي الذي تق

منظمة أطباء بال حدود في المنطقة وخارجها. وسوف يساعدنا إخضاع ممارساتنا للبحوث المتطورة 



والتمّحص الدقيق من خالل طب الصراعات على تحسين تعاملنا مع التحديات التي تفرضها الحروب 

 ."المعاصرة

 

حاضرا أيضا في التوقيع وقال: "إن وكان الدكتور غسان أبو ستة، المدير المشارك لبرنامج طب الصراعات، 

مبادرة الصحة العالمية في الجامعة األميركية في بيروت، ومنظمة أطباء بال حدود، بتوقيعهما، يطلقان شراكة 

رائدة حقاً للبحث والتدريب في مجال طب الصراعات المسلّحة، ويبنيان بذلك جسوراً بين األوساط األكاديمية 

 ."أكثر قدرة على خدمة ضحايا الحروب والمنظمات اإلنسانية لتكون

 

وقال الدكتور عمر ديواشي، المدير المشارك لبرنامج طب الصراعات: "هذا االتفاق هو تتويج لسنوات من 

التعاون بين الجامعة األميركية في بيروت ومنظمة أطباء بال حدود ضمن رؤية مشتركة وشراكة للتفكير في 

تصّدي لمآسيها. واالتفاق يشّكل منصة للبحوث وبناء القدرات، ولتصميم الصراعات المعاصرة في المنطقة وال

 ."مقاربة مبتكرة للصحة في ظروف الحرب

 

وأكد الدكتور شادي صالح على أهمية الشراكة بين المؤسستين قائالً: "هذه الشراكة، التي يقودها برنامج طب 

كيفية تعزيز التعاون بين المؤسسات األكاديمية الصراعات في مبادرة الصحة العالمية، ستكون بمثابة نموذج ل

 والمنظمات اإلنسانية".
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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 هيئة تضم تدريسية، بحثية جامعة وهي. وممارساتها ومعاييرها التعليمية لفلسفتها كنموذج

 130 من أكثر حاليا   الجامعة تقّدم. وطالبة طالب 8,500 حوالي يضم طالبيا   وجسما   عضو700  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 
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