بيئات الحرب المتغيرة
والعمل اإلنساني:

ً
عاما من العمل اإلنساني
أربعون

لمنظمة أطباء بال حدود في مناطق النزاع

 5 - 4أيار2016 ،
معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية  -قاعة «األوديتوريوم» (غرين اوفل)  -الجامعة األمريكية يف بريوت

الخلفية
ول إستجابة طب ّية يف مناطق النزاع يف بريوت خالل العام  .1976ومذاك الحني ،تعمل
قامت منظمة أطباء بال حدود بأ ّ
ة الوقائع الطبية والسياسية واالجتامعية بعني االعتبار من أجل توفري الرعاية
املنظمة يف أبرز مناطق النزاع يف العامل ،آخذ ً
الصحية املناسبة خالل الحروب .ويف حني يزداد الطلب عىل املساعدات اإلنسانية ،تواجه قدرة منظمة أطباء بال حدود عىل
مة.
العمل يف مناطق النزاع عقبات وتحديات ج ّ
يف العقود األخرية ،أطلقت منظمة أطباء بال حدود العديد من املبادرات اإلنسانية وتصدّرت قامئة املنظّامت يف مجال
اإلستجابة للنزاعات واألزمات اإلنسانية املستمرة يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا .ولك ّنها ،لألسف ،اضط ّرت إىل إيقاف عدد
املتغية .فأعل َنت ،يف العام  ،2013عن وقف عملياتها
كبري من مشاريعها بسبب األوضاع السياسية الصعبة وظروف الحرب
ّ
يف الصومال بسبب استهداف كوادرها ومق ّراتها .ويف العام  ،2014أدّى انعدام األمن املتزايد يف ليبيا ما بعد القذايف
إىل انسحاب املنظمة من البالد .ويف سوريا ،وبعد اختطاف خمسة من أعضائها يف يناير /كانون الثاين  ،2014علّقت املنظمة
منهجي من الدخول إىل
عت بشكل
من َ
معظم نشاطاتها يف املناطق الواقعة تحت سيطرة املعارضة .ويف الوقت عينهُ ،
ّ
املناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة يف البلد.

من َيت املنظمة بأفدح خسائر برشية بسبب غارة جوية شنتها الواليات املتحدة واستهدفت أحد
ما يف العام  ،2015فقد ُ
أ ّ
م املستشفيات املعنية مبعالجة الصدمات وأكربها يف أفغانستان .كام أدّت الهجامت عىل مرافق صحية تُدريها املنظمة
أه ّ
املتغية للحرب.
إىل تسليط الضوء عىل حدود القانون اإلنساين الدويل يف منع هكذا هجامت نظ ًرا للطبيعة
ّ
وبينام تتّسم التحديات التي تواجهها منظمة أطباء بال حدود بضآلتها مقارن ً
ة مبعاناة األفراد وسط النزاعات الوحش ّية يف
رشا عىل إجراءات واسعة النطاق تستلزم
ن قدرة املنظمة عىل العمل ،أو انعدامها،
زمن الحرب ،فإ ّ
ّ
تجسد يف أغلب األحيان مؤ ً
تقديم املساعدة وسط حاالت من االستخفاف بحياة املدنيني والبنية التحتية يف مناطق النزاع حول العامل.
ومن شأن مؤمتر “بيئات الحرب املتغرية والعمل اإلنساين :أربعون عاماً من العمل اإلنساين ملنظمة أطباء بال حدود

مني ،والذي تنظّمه كل من الجامعة األمريكية يف بريوت ومنظمة أطباء بال حدود ،أن
يف مناطق النزاع” املمت ّد عىل يو َ
م املؤمتر باحثني
سيض
وخارجه.
األوسط
الرشق
يف
والحروب
النزاع
مناطق
يف
اإلنساين
يتناول التحديات املعارصة للعمل
ّ
املتغية للرصاعات الدائرة وإمكانية تأمني
وأكادمييني وأطباء عاملني يف القطاع اإلنساين من أجل البحث يف الظروف
ّ
املساعدات اإلنسانية يف ظل عسكرة الرعاية الصحية  -وأهدافها وانخراطها يف الحروب  -والتحركات السكانية الضخمة،
وأقلمة تقديم الخدمات الصحية يف النزاعات املعارصة.
تعترب هذه الفعالية جز ًءا من سلسلة نشاطات ت ُنظَّم يف بريوت مبناسبة الذكرى األربعني لعمل منظمة أطباء بال حدود يف
مناطق النزاع ،كام إنها جزء من احتفال الجامعة األمريكية يف بريوت بالذكرى الـ 150عىل تأسيسها .وقد تعاونت عىل تنظيم
هذه الفعالية كل من منظمة أطباء بال حدود ،والفريق العامل عىل الحرب والصحة العامة يف كلية العلوم الصحية ومعهد
عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدوليّة.
موجز عن الفعالية
املتغية للحروب ،والوقوف عىل التحديات التي
منصة لألكادمييني واألطباء لتناول مسألة الديناميات
توفّر هذه الفعالية
ّ
ّ
مني لتشمل سلسلة من حلقات النقاش والكلامت
تعيق توفري الرعاية الصحية يف مناطق النزاع .ومتت ّد الفعالية عىل مدى يو َ
الرئيسية.
جه دعوة للمشاركة يف الجلسات والنشاطات واملناقشات خالل املؤمتر يف سبيل محاولة تحديد شكل
يف هذا الصدد ،نو ّ
ومستقبل األبحاث التي تتناول مسألة الرعاية الصحية واملساعدات اإلنسانية يف مناطق النزاع.
§§ت ُنظّم حلقات النقاش حول أربعة مواضيع رئيسية هي:
تغي األحداث التاريخية وسياقات املساعدة اإلنسانية
§§
ُّ
§§استهداف املنظومة الطبية وانخراطها يف الحروب
§§مجال االستجابة للسكان املتنقّلني
§§االتجاهات الصح ّية العامل ّية الناشئة يف النزاعات املعارصة

الربنامج
األربعاء 4 ،أيار/مايو 2016
11:00 - 10:00

كلمة الرتحيب

		
		
		

كلمة املنظمني
جويتال ،رئيس الشؤون اإلنسانية يف منظمة أطباء بال حدود | وعمر الديوه چي ،أستاذ مساعد يف
وناثان
االنرثوبولوجيا والصحة العامة بالجامعة االمريكية يف بريوت

12:00 – 11:00
		

ما من العمل اإلنساين يف مناطق النزاع  -من منظور أطباء بال حدود
املحارضة الرئيسية :أربعون عا ً
مايني نيكوالي ،رئيسة مركز العمليات التابع ملنظمة أطباء بال حدود يف بروكسل

13:15 – 12:00

اسرتاحة

15:15 – 13:15

الجلسة األوىل :تغري األحداث التاريخية وسياقات املساعدة اإلنسانية

		

مدير الجلسة :جوناثان ويتال (أطباء بال حدود)

		

مارك دوفيلد (بريستول)

		

ستيفن هوبغود (جامعة الدراسات الرشقية واألفريقية)

		

املعقّبة :ليزا حجار (الجامعة األمريكية يف بريوت)

15:30 – 15:15

اسرتاحة

		
		

17:30 – 15:30

إميان نويهض ،عميد كلية العلوم الصحية بالجامعة األمريكية يف بريوت | وطارق مرتي ،مدير معهد
عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية بالجامعة األمريكية يف بريوت

الجلسة الثانية :استهداف الطب وانخراطه يف الحروب

		

مدير الجلسة :فؤاد فؤاد (الجامعة األمريكية يف بريوت)

		

فرانسواز بوشيه سولنييه (أطباء بال حدود)

		

روجر نورماند (جامعة هارفارد)

		

املعقّبة :رانيا الراجي

الخميس 5 ،أيار/مايو 2016
12:00 –10:00

الجلسة الثالثة :مجال االستجابة للسكان املتنقّلني

		

مدير الجلسة :نارص ياسني (معهد عصام فارس)

		

ميشال هوفامن (أطباء بال حدود)

		

عمر الديوه چي (الجامعة األمريكية يف بريوت)

		

املعقّب :كريم شاهني (الغارديان)

12:30 – 12:00

طب األزمات ضمن الرؤية االسرتاتيجية الصحية للجامعة األمريكية يف بريوت
ّ

13:45 – 12:30

اسرتاحة

15:45 – 13:45

الجلسة الرابعة :االتجاهات الصحية العاملية الناشئة يف النزاعات املعارصة

		
		
		

مدير الجلسة واملعقّب :غسان أبو ستّة (الجامعة األمريكية يف بريوت)

عبدالرحمن البزري (الجامعة األمريكية يف بريوت)
برينز (دهْرما )DHARMA
ج
ييس

		

فني-كيم نغوين (جامعة مونرتيال)

16:00 – 15:45

اسرتاحة

17:00 – 16:00

مة وكلمة الختام.
عرض فيديو قصري لريتشارد فوك وآدم حبيب ،ييل ذلك مناقشة عا ّ

سنعتمد اللغة اإلنكليزية مع ترجمة فورية للّغة العربية.

سريافق املؤمتر عرضا لصور فوتوغرافية وأفالم تسجيلية عن عمل منظّمة أطباء بال حدود ملدّة أربعني عاماً يف مناطق النزاع،
ول من مبنى معهد عصام فارس.
وذلك يف الطابق األ ّ

السري الذاتية
أول مع منظمة أطباء بال حدود يف العام  ،1992كممرضة مرشفة يف ليبرييا .ومذاك الوقت ،اكتسبت
مايني نيكوالي عملت ً
خربة ميدانية متت ّد عىل عرش سنوات يف أنغوال ،وجمهورية الكونغو الدميقراطية ،وإثيوبيا ،ورواندا ،والصومال ،وجنوب
السودان .وعادت نيكوالي إىل هولندا لتنسيق الشبكة الوطنية يف مجال الصحة الجنسية واإلنجابية وفريوس نقص املناعة
ن مشاركتها مع منظمة أطباء بال حدود استمرت بعد أن أصبحت عضوا ً يف مجلس إدارة
مني  2002و ،2003غري أ ّ
البرشية بني العا َ
مركز العمليات البلجييك .يف العام  ،2004شغلت نيكوالي منصب مديرة العمليات يف مكتب بروكسل ،وذلك حتى أكتوبر/
ترشين األول  2010عندما انتُخبت رئيسة منظمة أطباء بال حدود بلجيكا واملديرية التشغيلية للمنظمة يف بروكسل.
مارك دوفيلد أستاذ فخري يف مركز انعدام األمن العاملي يف جامعة بريستول وأستاذ فخري يف كلية الحكومة واملجتمع
ما خارج املجال
يف جامعة برمنغهام .سبق ود ّرس يف جامعات الخرطوم ،وأستون ،وبرمنغهام ،وليدز ،والنكسرت ،وبريستول .أ ّ
األكادميي ،فشغل منصب ممثل منظمة أوكسفام يف السودان خالل النصف األخري من الثامنينيات .ميتلك مارك خربة واسعة
يف مجال النزاعات والكوارث اإلنسانية يف أفريقيا ،والبلقان ،وأفغانستان .هو أيضً ا مؤلف كتب متعددة منها الحوكمة العاملية
والحروب الجديدة :دمج التنمية واألمن ،2001( Global Governance and the New Wars: the Merging of Development and Security
أعيد إصداره يف العام  2014ضمن سلسلة النقد والتأثري والتغيري  Critique, Influence, Changeلدار النرش  )Zed Booksوالتنمية
واألمن والحروب الالمتناهية :حكم عامل الناس ،2007( Development, Security and Unending War: Governing the World of People
أعيد نرشه عام  .)2013ويحمل مرشوع كتابه الحايل لدار النرش  Polity Pressعنوان االتصال العاملي :الركود السيايس يف عامل
متباين .Global Connectivity: Political Stagnation in a Polarising World
ستيفن هوبغود أستاذ العالقات الدولية ومدير مساعد يف مركز السياسات الدولية للنزاعات والحقوق والعدالة يف جامعة
لندن للدراسات الرشقية واألفريقية .هو مؤلف كتاب نهاية دهر حقوق اإلنسان ( The Endtimes of Human Rightsإيثاكا،
نيويورك :جامعة كورنيل بريس ،)2013 ،ورعاة الشعلة :فهم منظمة العفو الدولية Keepers of the Flame: Understanding
( Amnesty Internationalإيثاكا ،نيويورك :جامعة كورنيل للصحافة ،)2006 ،وفصل “الوقوف يف وجه وول مارت؟ املال واألخالق
يف مجال اإلنسانية املهنية” يف كتاب مايكل بارنيت وتوماس ج .ويس املعنون اإلنسانية محل بحث :سياسات ،سلطة ،أخالق
( Humanitarianism in Question: Politics, Power, Ethicsجامعة كورنيل للصحافة )2008 ،وفصل “آخر طقوس التدخل اإلنساين:
دارفور ،ورسيالنكا ،ومسؤولية الحامية” يف كتاب املسؤولية العاملية للحامية.)2014( 2/6 ، Global Responsibility to Protect
كام ويعمل هوبغود محرر مساعد (إىل جانب جاك سنايدر وليسيل فينجاموري) يف كتاب مستقبل حقوق اإلنسانHuman
( Rights Futuresجامعة كامربيدج للصحافة ،سيصدر قري ًبا) والذي كتب فيه أيضً ا فصال معنونا “حقوق اإلنسان :عىل طريق
مسدود” .هو أيضً ا مشارك يف املوقع اإللكرتوين  openGlobalRightsحيث تشمل منشوراته “الحقوق اإلنسانية :هل انتهت
صالحيتها؟” املتوفر عىل املوقع اإللكرتوينhttp://www.opendemocracy.net/ openglobalrights/stephen-hopgood/ :
.human-rights-past-their-sell-by-date
ليزا حجار أستاذة علم اجتامع يف جامعة كاليفورنيا – سانتا باربارا .حصلت عىل كريس إدوارد سعيد يف الجامعة األمريكية
مني  2014و ،2015وتشغل منصب مديرة مركز الوليد بن طالل للدراسات والبحوث األمريكية ( )CASARيف
يف بريوت يف العا َ
مني  2015و .2016يركّز عملها عىل القضايا املرتبطة بالقانون والنزاعات ،واملحاكم العسكرية
للعا
بريوت
يف
الجامعة األمريكية
َ
واالحتالل ،وحقوق اإلنسان والقانون الدويل ،والتعذيب والقتل املستهدف .وشغلت حجار لواليات متعددة منصب عضو يف
لجنة تحرير مجلة  ،Middle East Reportوهي أحد املحررين املساعدين املؤسسني للمجلة اإللكرتونية جدل ّية .تعمل حال ًيا يف
مجلس إدارة جمعية دراسات الرشق األوسط.
جوناثان ويتال يشغل حال ًيا منصب رئيس وحدة األبحاث والتحاليل يف الشؤون اإلنسانية يف منظمة أطباء بال حدود حيث أنشأ
وأرشف عىل فريق اإلبداع اإلنساين الذي هو مبثابة وحدة تفكري وتحليل تابعة للمنظمة ضمن املديرية العامة يف بروكسل.
يف منصبه هذا ،عمل عىل توفري الدعم االسرتاتيجي لعمليات منظمة أطباء بال حدود يف أفغانستان ،ولبنان ،وسوريا،
وأوكراينا ،وجنوب السودان ،وغريها من سياقات النزاعات .ويرتأس ويتال فريق يجري بحوثاً ويوفر دعامً تشغيلياً اسرتاتيجياً
حول مواضيع عديدة منها مفاوضات توفري الرعاية الصحية ،والتحديات التي تواجه نظام املساعدة والالجئني/املهاجرين.

كمنسق طوارئ
أسس وترأس وحدة برامج املنظامت يف مسقط رأسه جوهانسربغ ،جنوب أفريقيا .وتال هذا عمله
ّ
وسبق أن ّ
يف مجال االستجابات اإلنسانية الطبية الخاصة مبنظمة أطباء بال حدود يف ليبيا ،والبحرين ،وسوريا .كام وله مؤلفات وردت يف
املجالت والصحف األكادميية حول سياسات املساعدات اإلنسانية .يحمل شهادة ماجستري يف الدراسات اإلنسانية وشهادة
ما بحث الدكتوراه الذي أعدّه فكان عنوانه «أزمة الرشعية املرتبطة
دكتوراه من «كلية الطب املداري» يف جامعة ليفربول .أ ّ
بالعمل اإلنساين :كيف تؤثر العالقة الوطيدة بني القوة الغربية واملساعدات اإلنسانية يف حاالت النزاع عىل قدرة استجابات
الطوارئ ووصول منظامت اإلغاثة؟» حساب تويرتoffyourrecord@ :
ٍ
قاض ،وتشغل منصب مديرة الشؤون القانونية الدولية يف منظة
فرانسواز بوشيه سولنييه تحمل دكتوراه يف الحقوق وهي
أطباء بال حدود .هي صاحبة مؤلفات ومقاالت متعدّدة تناولت العمل اإلنساين ،والقانون اإلنساين ،والعدالة الدولية ،وال سيام
“القاموس العميل للقانون اإلنساين”  .Practical Guide to Humanitarian Lawتشارك يف تحديد إطار حقوق ومسؤوليات
فضل عن
ً
النشاطات اإلنسانية والطبية التي تتوالها منظمة أطباء بال حدود يف حاالت النزاعات املسلحة أو التوترات الداخلية،
الحقوق والواجبات الطبية عند معالجة املرىض ،والجرحى ،وضحايا العنف الجنيس وعند التفاعل مع النظم القضائية .وخالل
السنوات الـ 20املاضية ،انخرطت يف تطوير السياسات الرئيسية للمنظمة وموقعها العام يف ما يخص العمل اإلنساين
والجرائم الجامعية ،والتدخالت العسكرية والعدالة الجنائية الدولية .هي أيضً ا عضو يف لجنة تحرير املجلة الدولية للصليب
األحمر ،ويف لجنة تحرير املنشورات التاريخية حول دراسة حاالت خاصة مبنظمة أطباء بال حدود.
فؤاد م .فؤاد طبيب سوري وجراح عام من خالل التدريب .يشغل حال ًيا منصب أستاذ باحث مساعد يف كلية العلوم الصحية
يف الجامعة األمريكية يف بريوت .قبل انتقاله إىل لبنان بسبب الحرب السورية الحالية ،عمل منسقاً وباحثاً يف مركز بحوث
ول من قبل منظمة الصحة العاملية .وتتط ّرق أبحاثه يف كلية العلوم الصحية
التبغ والصحة العامة يف حلب بسوريا واملم ّ
يف الجامعة األمريكية يف بريوت إىل النزوح السوري داخل سوريا والبلدان املجاورة؛ وتأثري األزمة عىل صحة النازحني
ورفاهيتهم .باإلضافة إىل ذلك ،يجري أبحاثاً حول دور املنظامت الدولية يف أنظمة الصحة الوطنية خالل األزمات .فؤاد هو
الكاتب الرئييس لفصل بأكمله حول الصحة يف برنامج األجندة الوطنية ملستقبل سوريا التابع لإلسكوا.
رانيا الراجي تشغل منصب املستشارة اإلنسانية يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا لدى منظمة أطباء بال حدود ،خارج بريوت.
وعملت الراجي غالباً يف الرشق /القرن اإلفريقي ،ومنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا عىل م ّر الـ 14سنة الفائتة ،ومع
منظامت دولية متعددة تشمل منظمة العفو الدولية وفريق خرباء األمم املتحدة حول السودان ومنظمة أوكسفام وفريق
حقوق األقليات الدولية ومنظمة أطباء بال حدود .هي محامية ومتخصصة يف مجال حقوق اإلنسان .وتناولت معظم أعاملها
مواضيع القانون اإلنساين الدويل وحقوق اإلنسان يف النزاعات .ويركّز عملها بشكل كبري عىل التعذيب والهجرة وقضايا
األقليات.
ميشال هوفامن مختص أول يف الشؤون اإلنسانية يف منظمة أطباء بال حدود خارج بلفاست ،ويركّز عىل البحوث ،والتدريب،
والدعم التشغييل ،باإلضافة إىل املنشورات يف املجال اإلنساين .عمل مع منظمة أطباء بال حدود يف بعثات ميدانية بني
كمنسق طوارئ ورئيس بعثة منظمة أطباء بال حدود يف ليبرييا ،وجمهورية الكونغو الدميقراطية،
مني  1993و1998
العا َ
ّ
والبوسنة ،وبوروندي ،ورسيالنكا ،والربازيل ،وجنوب السودان ،وكوسوفو ،قبل أن يعود إىل مهنته السابقة كصحايف ح ّر
مي  1999و ،2001شارك ميكيل يف تأسيس جمعية  The Antares Foundationوهي منظمة هولندية غري
يف البعثات .بني عا َ
ربحية تدعم املنظامت غري الحكومية املحلية يف توفري الدعم النفيس واالجتامعي للموظفني العاملني يف بيئات عالية
اإلجهاد .وعاد ميكيل إىل منظمة أطباء بال حدود يف العام  2001ليشغل منصب ممثّل منظمة أطباء بال حدود يف روسيا ومدير
العمليات يف أمسرتدام وممثل املنظمة يف أفغانستان.
عمر الديوه چي أستاذ مساعد يف علم األنرثوبولوجيا والصحة العامة يف الجامعة األمريكية يف بريوت .بعد عمله كطبيب
يف العراق خالل التسعينيات ،حاز الديوه چي عىل شهادة الدكتوراه يف األنرثوبولوجيا االجتامعية من جامعة هارفرد يف
العام  .2008ويتط ّرق بحثه إىل التبعات االجتامعية والطبية للحرب يف الرشق األوسط ويركّز عىل العراق عىل وجه التحديد.
هو يرتأس الفريق العامل عىل الحرب والصحة العامة يف الجامعة األمريكية يف بريوت وكان أحد املساهمني يف مرشوع
تكاليف الحرب يف جامعة براون .وستصدر مخطوطته املعنونة حياة يصعب السيطرة عليها :الحرب والطب اإللزامي يف العراق
 Ungovernable Life: War and Mandatory Medicine in Iraqمع جامعة ستانفورد للصحافة يف ربيع عام  .2017ويستند الكتاب
إىل البحوث األرشيفية واإلثنوغرافية ،ويؤ ّرخ سياسات الطب والكفاءات السياسية يف العراق منذ االنتداب الربيطاين (-1920
 )1932حتّى االحتالل األمرييك ( .)2011-2003يجري حاليًا بحث إثنولوجي حول بيئات الجروح والتع ّرض لإلصابات يف رشق أوسط
ذي طابع عسكري متزايد .ويدرس املرشوع تجارب املرىض ،واألطباء ،واملؤسسات الذين يعانون من تبعات الحرب ،والنزوح
وإعادة ترتيب جغرافيات الرعاية الصحية رشقي دول البحر املتوسط.

نارص ياسني مدير البحوث يف معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية بالجامعة األمريكية يف بريوت ،وأستاذ
مساعد يف قسم إدارة الصحة والسياسة يف كلية العلوم الصحيّة بالجامعة األمريكية يف بريوت .تتناول بحوثه مجال صنع
السياسات والحوكمة يف البلدان واملجتمعات التي مت ّر بفرتة انتقالية ،مع الرتكيز عىل السياسات االجتامعية والصحية،
والتخفيف من حدّة الفقر ،وسياسات الشباب .يعمل ياسني أيضً ا مستشارا ً يف برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ .يحمل شهادة
دكتوراه يف مجال خطط التنمية من كلية لندن الجامعية وشهادة ماجستري يف دراسات التنمية من كلية لندن لالقتصاد .حساب
تويرتhttps://twitter.com/nasseryassin :
كريم شاهني هو مراسل لصحيفة الغارديان يف الرشق األوسط ببريوت .يغطّي شاهني عددا ً من البلدان يف املنطقة مبا
فيها سوريا ولبنان واليمن وتركيا .وهو حائز عىل ماجيستري يف دراسات الحرب من كلية كينغ يف لندن.
غسان أبو ستة هو رئيس قسم الجراحة التجميلية والرتميمية يف املركز الطبي يف الجامعة األمريكية يف بريوت .تخ ّرج يف
العام  1994من كلية الطب يف جامعة غالسكو ،وعمل يف مناطق النزاع يف العراق يف العام  ،1991وجنوب لبنان يف العام
م أكادميياً بتأهيل املرىض
 ،1996وفلسطني خالل االنتفاضة األوىل والثانية ،ويف قطاع غزة خالل الحروب الثالثة األخرية .يهت ّ

املصابني خالل الحروب.

عبد الرحمن البزري هو مستشار يف الطب الباطني واألمراض املعدية يف املركز الطبي يف الجامعة األمريكية يف بريوت،
ومدير برنامج الجودة يف قسم الطب الباطني .شغل منصب رئيس برنامج مكافحة العدوى ولجنة مكافحة العدوى يف املركز
الطبي بالجامعة األمريكية يف بريوت حتّى العام  ،2005وأنشأ برامج مكافحة العدوى يف مراكز طبية تدريسية متعدّدة ،خاصة
وحكومية عىل ح ّد سواء .يف جعبته ما يزيد عن  75منشور حول مقاومة املضادات الحيوية ،والوبائيات املتغرية لألمراض
املعدية مثل الساملونيال ،وداء الكلب ،والتهاب الكبد الفريويس ،وفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز ،والداء الفطري
االجتياحي ،وعلم األحياء املجهري للعدوات الناجمة عن الحرب ،وطب الالجئني .البزري عضو يف مجالس تحرير عدة مجالت
دولية وإقليمية ،ويعمل كخبري ومستشار لدى منظمة الصحة العاملية حول األمراض املعدية والسارية .لديه اهتامم خاص
بالعدوات يف حاالت النزاع ،وألّف عدد من املخطوطات حول تأثري الحرب السورية عىل األمراض املعدية يف لبنان واملنطقة.
بغض النظر عن
تجسد منتج برمجيات كخدمة تسمح للمستخدمني،
جييس إ .برينز هي املديرة التنفيذية ملنصة دارما التي
ّ
ّ
تنورهم التقني ومعرفتهم التحليلية ،بتحويل البيانات إىل نشاطات .تلقت تدريبًا يف مجال املعلوماتية الوبائية والصحية
من مراكز أمريكية للسيطرة عىل األمراض الوقائية يف فرع االستجابة لحاالت الطوارئ بصفتها باحثة من أجل الدراسات العليا،
فضل عن تلقيها تدريباً إضافياً يف جامعة كاليفورنيا يف بريكيل ،يشمل استخدام األدوات اإلحصائية مثل برنامج ستاتا ،وبرنامج
ً
ساس ،وبرنامج Rـ ،وغريها من برامج تحليل البيانات ومناذج التدخل .وقبيل عملها يف منصة دارما ،عملت مع منظمة أطباء بال
ممت وأدارت برنامجاً وبائياً ضخامً وشامالً يف بلدان
حدود كعاملة أوبئة ومديرة برنامج من العام  2013حتّى  ،2015فابتكرت وص ّ
م تطويره بني
متعددة يف الرشق األوسط .كام وعملت مستشارة تقنية يف مرشوع أداة جمع بيانات متنقلة حول اإليبوال ت ّ
منظمة أطباء بال حدود وغوغل عام  .2014عملت جييس مع منظمة الصحة العاملية يف العراق كمستشارة علم أوبئة/باحثة
رئيسية حيث صممت ونفذت وحلّلت ونرشت دراسة منزلية كبرية من مخيم دوميز ومحافظة دهوك وحولهام.
فني-كيم نغويني طبيب مختص بفريوس نقص املناعة البرشية وحاالت الطوارئ واألنرثوبولوجيا الطبية .وبصفته طبيب وباحث،
تثري اهتاممه العالقة بني العلم والسياسة والطب يف مجال الصحة العامة .يعمل طبيب طوارئ يف مستشفى ابن سينا يف
باريس واملستشفى اليهودي العام يف مونرتيال  ،وحصل عىل متويل من برنامج  ERC Consolidator Grantمن أجل البحوث
يف مجال علوم وسياسات عامل من دون إيدز ،ويرتأس فريق علامء أنرثوبولوجيا يجرون أبحاث حول اإليبوال يف غرب أفريقيا.
هو أستاذ صحة عامة يف جامعة مونرتيال ويرتأس قسم األنرثوبولوجيا والصحة العامة يف املعهد العايل للدراسات الدولية
والتنموية يف جنيف وكلية الدراسات العاملية يف باريس .ومنذ العام  ،1994يعمل عىل نطاق واسع مع منظامت مجتمعية
تتعامل مع وباء نقص املناعة البرشية يف غرب أفريقيا بصفته مد ّرب وطبيب .هو أيضً ا مؤلف كتاب جمهورية العالج :الفرز
والسيادة يف زمن اإليدز يف غرب أفريقيا The Republic of Therapy: Triage and Sovereignty in West Africa’s Time of AIDS؛
وشارك إىل جانب مارغاريت لوك بتأليف كتاب أنرثوبولوجيا الطب الحيوي  ،An Anthropology of Biomedicineوشارك كذلك إىل
جانب جنيفر كلوت بتحرير كتاب املوجة الرابعة :العنف ،الجنس ،الثقافة ،وفريوس نقص املناعة البرشية يف القرن الحادي
والعرشين  ،21st Century The Fourth Wave: Violence, Gender, Culture, and HIV in theوله مقاالت متعدّدة يف املجالت الطبية
واألنرثوبولوجية.

