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االجحماع انثانث نمشروع  11-11 ،MedCHAMPSنيسان 1111
االعزّبع اٌضبٌش ٌّششٚع
MedCHAMPS

1

االعزّبع اٌضبٌش ٌّششٚع
-MedCHAMPSاٌزمش٠ش اٌىبًِ

2

اٌزمذَ فِ ٟششٚع
 ،MedCHAMPSرشو١ب

3

اٌزمذَ فِ ٟششٚع

4

 ،MedCHAMPSسٛس٠ب

مجموعة العمل التاسعة تدرٌب
الباحثٌن الجدد

5

أخجبس ٚرطٛساد ِششٚع
MedCHAMPS

6

ػمذ االعزّبع اٌسٕ ٞٛاٌضبٌش ٌٍغٕخ
ئداسح اٌّششٚع ٚ PMCاٌٍغٕخ
االسزشبس٠خ  ProMACف ٟئصِ١ش فٟ
اٌفزشح اٌٛالؼخ ث ٓ١اٌسبثغ ػشش ٚاٌزبسغ
ػشش ِٓ شٙش ٔ١سبْ ٌؼبَ .3122
لبَ اٌجبؽض ْٛفِ ٟغّٛػبد اٌؼًّ خالي
اٌ ٓ١ِٛ١األ ٓ١ٌٚثزٍخ١ض ٚػشع إٌزبئظ
اٌز ٟرٛطٍٛا ئٌٙ١ب ِٓ ِغّٛػز ٟاٌؼًّ
اٌشاثؼخ ٚاٌخبِسخ وتم استعراض التقدم
المنجز حتى اآلن فً مجموعة العمل
السادسة فً الدول المتوسطٌة األربعة
المشاركة فً المشروع.

وشملت المراجعة التحدٌات والقٌود
المفروضة على تنفٌذ التداخل الشامل
لإلقالل من الملح.
كما وافق أعضاء اللجنة االستشارٌة
 ProMACعلى األولوٌات المقترحة
والتدخالت وذلك بعد االستماع إلى
عروض تقدٌمٌة عن آخر التطورات فً
مجموعات العمل المختلفة.
سٌتم انعقاد االجتماع السنوي القادم فً
شهر كانون الثانً لعام .2112

ِٓ اٌّّىٓ االؽالع ػٍ ٝاٌزمش٠ش اٌىبًِ
ف ٟاٌظفؾخ اٌضبٔ١خ

.

الباحث الرئٌسً
نٌفٌن أبو رمٌلة
تقرٌر

االجتماع الثالث لمشروع MedCHAMPS

موجز عن التقرٌر الكامل
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ويفيه أتى رميهة

PhD

ػٍُ األٚثئخ اإلؽظبئٟ

االجحماع انثانث نمشروع  ،MedCHAMPSمىجس عه انحقرير انكامم
ؽظٍذ د .أث ٛسٍِ١خ ػٍ ٝشٙبدح
عقد االجتماع السنوي الثالث للجنة إدارة المشروع  PMCواللجنة االستشارٌة  ProMACفً إزمٌر
اٌذوزٛساٖ ف ٟػٍُ األٚثئخ اإلؽظبئِٓ ٟ
فً الفترة الواقعة بٌن السابع عشر والتاسع عشر من شهر نٌسان لعام  .2111كان الحضور جٌداً من
عبِؼخ غالسى ٛف ٟػبَ  .3112رشوض
النتائج
قبل جمٌع الشركاء .قام الباحثون فً مجموعات العمل خالل الٌومٌن األولٌن بتلخٌص وعرض
ا٘زّبِٙب ػٍٚ ٝثبئ١بد األِشاع اٌّضِٕخ
التً توصلوا إلٌها من مجموعة العمل الرابعة (إدخال البٌانات وتحلٌل النموذج) ومجموعة العمل
ٚاٌظؾخ اإلٔغبث١خ .شبسوذ ف ٟاٌىزبثخ
الخامسة (تحلٌل الوضع المتعلق بالسٌاسات الصحٌة الحالٌة والنظام الصحً) واستعراض آخر
ف ٟسٍسٍخ الٔسذ ػٓ طؾخ اٌفٍسطٓ١١ٕ١
كل من البلدان المتوسطٌة
ٚسوضد ثشىً خبص ػٍِ ٝمبٌخ ِزؼٍمخ
التطورات فً مجموعة العمل السادسة (تطوٌر وتقٌٌم خٌارات السٌاسة) فً ٍ
األربعة بما فً ذلك التحدٌات والقٌود المفروضة على تطبٌق التداخل الشامل لإلقالل من الملح.
ثبألِشاع اٌّضِٕخ .وبٔذ د .أثٛسٍِ١خ
حضر فً الٌوم األخٌر عدد من أعضاء اللجنة
اٌجبؽش اٌشئ١س ٟف ٟاٌّششٚع اٌجؾضٟ
االستشارٌة ، ProMACممن تسنى لهم
ػٓ "رؾسٛٔ ٓ١ػ١خ ث١بٔبد اٌٛف١بد فٟ
الحضورٚ،رؼّٓ ٘زا اٌ َٛ١ػشٚػب ً الؽالع
ٚصاسح اٌظؾخ اٌفٍسط١ٕ١خ" اٌز ٞوبْ
اٌّشبسو ٓ١ػٍ ٝاٌزمذَ إٌّغض ف ٟو ًٍ ِٓ ِغّٛػخ
ثزىٍ١ف ِٓ وٍ١خ اٌطت ف ٟعبِؼخ أٚسٍ.ٛ
اٌؼًّ اٌضبٔ١خ (ّٔٛرط عّغ اٌج١بٔبد) ِٚغّٛػخ
شبسوذ أ٠ؼب ف ٟئٔغبص اٌؼذ٠ذ ِٓ
اٌؼًّ اٌسبثؼخ (ػٍّ١خ اٌزىبًِ) ِٚغّٛػخ اٌؼًّ
اٌذساسبد اٌّزؼٍمخ ثبٌظؾخ اإلٔغبث١خ فٟ
اٌضبِٕخ (ٔشش ٚرطج١ك خ١بساد اٌس١بسخ) ِٚغّٛػخ
األساػ ٟاٌفٍسط١ٕ١خ اٌّؾزٍخ  .وّب
اٌؼًّ اٌزبسؼخ (اٌزذس٠ت).
شبسوذ ف ٟل١بدح اٌزغشثخ اٌسش٠ش٠خ
ا٘زّذ وً ِٓ ع١ٌٛب وش٠زشٍٚ ٟثبد ثبسوش ثبألػّبي
اٌؼشٛائ١خ األ ٌٝٚف ٟاٌجالد اٌز ٟسؼذ
ٚاٌمؼب٠ب اٌّزؼٍمخ ثبإلداسح اٌؼبِخٚ ،رم َٛثبد ثبسوش
ئٌ ٝرمذ ُ٠اٌذٌ ً١اٌز٠ ٞذػُ االسزّشاس
أ٠ؼب ً ثاداسح اٌّٛلغ االٌىزشٌّ ٟٔٚششٚع MedCHAMPS
ثبسزخذاَ ثَؼْ ُغ اٌسٍَ( ٝاٌغشبء
ٚ http://research.ncl.ac.uk/medchamps/index.htmlطفؾخ عذ٠ذح إلدساط إٌّشٛساد
األِٕٛ١س )ٟأصٕبء اٌٛالدح .د.أث ٛسٍِ١خ
ٚاٌؼشٚع اٌزمذ١ّ٠خ ثبإلػبفخ ئٌ ٝو١ف١خ اٌٛطٛي ئٌ .Dropbox ٝوبْ ِٓ دٚاػ ٟسشٚس اٌغّ١غ اٌزأو١ذ
ػؼ ٛف ٟػذح ٌغبْ ػٍِ ٝسزٚ ٜٛؽٕٟ
ػٍ ٝأٔٗ رُ رسٍ ُ١اٌزمش٠ش إٌٙبئٌّ ٟغّٛػخ اٌؼًّ اٌخبِسخ ف ٟاٌٛلذ اٌّؾذد  ٚلذ رُ لج ِٓ ٌٗٛلجً االرؾبد
رسؼ ٝإلطالػ ٚرشش١ذ ٔظبَ اٌشػب٠خ
األٚسث ،ٟثبإلػبفخ ئٌ ٝاٌؼًّ ػٍ ٝاٌزؾؼ١شاد إٌٙبئ١خ ٌٍّخض ػٓ اٌؼشٚع اٌزمذ١ّ٠خ ٚإٌّشٛساد ٌ١زُ
اٌظؾ١خ اٌفٍسط١ٕ١خ ِٓٚ ،ػّٕٙب "فش٠ك
رسٍ.D8.3 ّٗ١
ٔظبَ اٌّؼٍِٛبد اٌظؾ١خ"  "ٚاٌٍغٕخ
ثؼذ االسزّبع ئٌ ٝاٌؼشٚع اٌزمذ١ّ٠خ ػٓ أخش اٌزطٛساد فِ ٟغّٛػبد اٌؼًّٚ ،افك أػؼبء اٌٍغٕخ
اٌٛؽٕ١خ ٌّىبفؾخ اٌسشؽبْ" "ٚإٌّزذٜ
االسزشبس٠خ  ProMACػٍ ٝخ١بساد اٌس١بسخ اٌّمزشؽخ ٚاٌزذاخالد اٌزبٌ١خ :اٌخذِبد اٌظؾ١خ ٚاٌّؼٍِٛبد اٌٛؽٌٍٕ ٟسىبْ"ٚ .لذ دسسذ د.أثٛ
(ػٍ ٝسج ً١اٌّضبي :اٌج١بٔبد ٚاإلؽبٌخ ٚػذَ اٌّسبٚاح)ٚ ،ػٛاًِ اٌخطش (ػٍ ٝسج ً١اٌّضبي :اٌٍّؼ ٚاٌزذخٓ١
سٍِ١خ ػٍُ ئؽظبء اٌظؾخ ٚػٍُ
ٚٚػغ اٌجطبلبد اٌزؼش٠ف١خ ٌألغز٠خ)ٚ .افك أػؼبء اٌٍغٕخ أ٠ؼب ػٍ ٝأْ ِغّٛػبد اٌؼًّ رُٕفز ف ٟاٌٛلذ
اإلؽظبء اٌج١ئٚ ٟػٍُ اإلؽظبء اٌزطج١مٟ
إٌّبست ٚأوذٚا أٔ ُٙس١ى ْٛٔٛلبدس ٓ٠ػٍ ٝاٌّسبػذح ف ٟرؼض٠ض اٌزذاخالدٚ ،اٌّسبػذح ف ٟاٌزمٚ ُ١١رمذُ٠
ٚدساسبد اٌزّٕ١خ ٚاٌسىبْ ٚأعشد أ٠ؼب
اٌذػُ اإلداسٚ ِٓ ٞصاساد اٌظؾخ ف ٟثالدُ٘.
دٚساد رذس٠ج١خ ٌٍؼبٍِ ٓ١فِ ٟغبي
خزّذ ع١ٌٛب فٙٔ ٟب٠خ االعزّبع ثبٌمٛي أْ اٌزمذَ اٌّؾشص ِٕز ثذا٠خ اٌّششٚع وبْ "أفؼً ِّب وبْ ِٓ
اٌظؾخ  ٚاٌفٕ ِٓ ٓ١١اٌّسز ٜٛاٌّزٛسؾ
اٌّّىٓ أْ رؾٍُ ثٗ" .خالطخ اٌمٛيِ :غّٛػخ اٌؼًّ اٌشاثؼخ عب٘ضح ٌسٕ١بس٘ٛ٠بد "ِبرا ٌِٚ ،"ٛغّٛػخ
فِ ٟخزٍف اٌّٛاػ١غ ثّب ف ٟرٌه ؽشق
اٌؼًّ اٌخبِسخ اوزٍّذ ٚلذ سٍطذ اٌؼٛء ػٍ ٝلؼب٠ب ِضً ػذَ اٌّسبٚاح  .وّب أْ اٌّمظٛد ثبٌزىبًِ ٚاٌذِظ اٌجؾش ٚاألسبٌ١ت اإلؽظبئ١خ
٘ٛرط٠ٛش األؽش إٌّبسجخ ٌذِظ ِىٔٛبد اٌّششٚع ٚرؾم١ك اٌمّ١خ اٌّؼبفخ ئٌ ٝاٌج١بٔبد ػٓ ؽش٠ك عّغ
ٚاٌذّٛ٠غشاف١خ.
إٌزبئظ اٌ ٝثؼؼٙب اٌجؼغٚ .ثّب أْ ٌٍزم ُ١١االلزظبدِ ٞظذس ٚٚلذ ِؾذد فأٗ ٕ٠جغٌٕ ٟب أْ ٔأخز ثؼٓ١
االػزجبس ئِىبٔ١خ رغط١خ رىٍفخ أ ٞخ١بساد أخش ٜثبسزخذاَ اٌج١بٔبد اٌز ٟرُ عّؼٙب ٚ .لذ ؽٍُت ِٓ اٌششوبء
رؾذ٠ش إٌّشٛساد إٌّسٛثخ ٌّششٚع ٚ ،MedCHAMPSاٌجذء ثبسزىّبي اٌزمبس٠ش اٌّبٌ١خ سثغ اٌسٕ٠ٛخ
ٚاٌزمبس٠ش اٌّشؽٍ١خ ٚئػبدر ُٙئٌ ٝاٌّذ٠ش فٛ١ٔ ٟوبسً.
ارفك اٌغّ١غ ػٍ ٝأْ ٠ىِٛ ْٛػذ أؼمبد االعزّبع اٌسٕ ٞٛاٌمبدَ ٌٍغٕخ ئداسح اٌّششٚع ٚ PMCاٌٍغٕخ
االسزشبس٠خ  ProMACفٌٕ ٟذْ ف ٟاٌضبٌش ٚاٌؼششٚ ٓ٠اٌشاثغ ٚاٌؼشش ِٓ ٓ٠شٙش وبٔ ْٛاٌضبٌٔ ٟؼبَ
.3123

الباحث الرئٌسً
هاتٌس سمشٌك
تقرٌر

التقدم فً مشروع  ،MedCHAMPSتركٌا
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هاجيس سمشيك
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انحقذو انمحرز في مشروع  ،MedCHAMPSجامعة ديكىز أيهىل ،جركيا
أطذس اٌفش٠ك اٌزشو ٟفِ ٟششٚع  MedCHAMPSرمش٠شاً عذ٠ذا ٌؼشع اٌزمذَ اٌز ٞأؽشصٖ اٌغبٔت
اٌزشو ٟف٘ ٟزا اٌّششٚع ف ٟاٌفزشح ث ٓ١شٙش١ٔ ٞسبْ ٚرشش ٓ٠اٌضبٌٔ ٟؼبَ  .3122س١ؼشع اٌّٛعض اٌزبٌٟ
أُ٘ األٔشطخ ٚثؼغ إٌزبئظ اٌز ٟرُ اٌؾظٛي ػٍٙ١ب ِٓ ِغّٛػبد اٌؼًّ اٌّخزٍفخ.
األوشطة رات انصهة تمجمىعات انعمم انثاوية وانثانثة وانراتعة
 وبْ ٕ٘بن رغ١ش ؽف١ف فِ ٟسز٠ٛبد اٌىٌٛسزشٚي ف ٟرشو١ب ِٕز ػبَ ٚ 2221وبْ رغ١ش ػبًِ اٌخطش
اٌّشرجؾ ثبي  DPPsأطغش ثىض١ش ِٓ رأص١ش اٌّؼبٌغخ ثبٌسزبرٚ .ٓ١طً إٌّٛرط أٌ ٝزبئظ ٠ظؼت
رفس١ش٘ب ػٕذِب رُ ئلظبء رأص١ش اٌّؼبٌغبد ِٓ اٌّسبّ٘خ ثبٌزغ١ش اٌطف١ف ف ٟػذد اٌٛف١بد إٌبعّخ ػٓ
اٌىٌٛسزشٚيٚ .ثؼذ ِٕبلشخ ٘زا األِش ِغ س ّْٛ١وبثِٚ ً٠ٛبسرٓ أٚفال٘شر ٚ ٟوبصش ٓ٠ث١ٕ١ذ افزشع
اٌفش٠ك اٌزشو ٟأٔٗ وبْ ٌٍسزبر ٓ١اٌز ٞاسزؼًّ ٌٍٛلب٠خ األ١ٌٚخ فمؾ رأص١ش ػٍِٕ ٝؾ ٝاٌىٌٛسزشٚي.
 االٔزٙبء ِٓ ّٔٛرط اٌسىش ٞثبسزخذاَ ثشٔبِظ ّٔزعخ ؽبالد ؽذٚس اٌّشع  DISMODؽ١ش رُ
اسزخالص ِؼذي اإلِبرخ ٚاٌٛف١بد ٌشؤ٠خ ِذ ٜرفبػً إٌّٛرط ِغ اإلدخبالد اٌّخزٍفخ ف ٟظً فشػ١بد
ِخزٍفخ.
 اوزّبي دساسخ اٌّزبثؼخ ٌسغً إٌشجخ اٌذِبغ١خ.
 رُ رٕظ ُ١ص٠بسح لظ١شح اٌ١ٌ ٝفشثٛي ٚدثٍٓ ٌ١م َٛد .زوزمٌن بمناقشة النماذج مع كاثرٌن بٌنٌت
وس ّْٛ١وبثِٚ ً٠ٛبسرٓ أٚفال٘شر.ٟ
 رُ ئػذاد ِسٛدح اٌّخطٛؽبد ٌّٕبرط ٌٍ IMPACTذاء اٌمٍج ٟاإلوٍٚ ٍٟ١اٌسىش.ٞ
األوشطة رات انصهة تمجمىعة انعمم انخامسة
وبْ لذ رمشس أْ ٠م َٛوً فش٠ك ِٓ اٌذٚي اٌّشبسوخ ثاػذاد ٚسلز ٓ١ثؾض١ز ٓ١األ ٌٝٚػٓ رؾٍ ً١اٌس١بسخ
ٚاٌضبٔ١خ ػٓ األٔضشٚثٌٛٛع١خ اٌطج١خ.
 لبَ اٌفش٠ك اٌّشوض ٞثاػذاد اإلؽبس اٌ١ٙىٌٍٍٛ ٟسلزٚ ٓ١س١م َٛاٌجبؽض ْٛاٌزبٌ١خ أسّبؤُ٘ ثىزبثخ ٘برٓ١
اٌٛسلز ٓ١اٌجؾض١ز - :ٓ١اٌٛسلخ اٌجؾض١خ اٌّزؼٍمخ ثزؾٍ ً١اٌس١بسخ :ثٌٕٛذ و١ٍ١ظ ،س١جً وبٌغب ،ثٍ١غٓ أٔٚبي ،ث١زش
فّٛ١ٍٍ١س ،شب٘ذٚص صِبْ
 اٌٛسلخ اٌجؾض١خ اٌّزؼٍمخ ثبألٔضشٚثٌٛٛع١خ اٌطج١خ :س١جً وبٌغب ،ثٌٕٛذ و١ٍ١ه ،ثٍ١غٓأٔٚبي ،ث١زش فّٛ١ٍٍ١س ،شب٘ذٚص صِبْ
األوشطة رات انصهة تمجمىعة انعمم انسادسة
 رُ اسزؼشاع عّ١غ اٌٛصبئك ٚاألدث١بد راد اٌظٍخ ثزٕبٚي اٌٍّؼ.
 رُ ئعشاء ِمبثالد ِغ صالصخ خجشاء ِٓ ٚصاسح اٌظؾخ ٚاصٕ ِٓ ٓ١األوبدٚ ٓ١١ّ٠صالصخ ِٓ طٕبع اٌمشاس.
 رُ االٔزٙبء ِٓ عّ١غ اٌج١بٔبد ثّب ف ٟرٌه رىٍفخ طٕغ اٌس١بسبد ثؾٍٛي ٔٙب٠خ شٙش رّٛص.
 رُ ِأل أٚساق اٌزىٍفخ ِٓ ث١بٔبد رىٍفخ اٌّشع ثبسزخذاَ ث١بٔبد ِٓ إٌّٛرطِ ِٓٚ ،ششٚع ِٕظّخ
اٌظؾخ اٌؼبٌّ١خ الخز١بس اٌّذاخالد راد فؼبٌ١خ اٌزىٍفخ ( ِٓٚ ،)WHO-CHOICEلبئّخ أسؼبس اٌذٚاء
ِٓ ٚصاسح اٌظؾخ ف ٟرشو١ب  ِٓٚاٌج١بٔبد اٌالصِخ ٌزغط١خ اٌزىبٌ١ف غ١ش اٌّجبششح ِٓ اٌّؼٙذ اٌزشوٟ
ٌإلؽظبء.
 رُ اؽزسبة عّ١غ اٌزىبٌ١ف فٚ ٟؽذاد اٌؼٍّخ اٌّؾٍ١خ (اٌٍ١شح اٌزشو١خ) صُ رُ رؾٍٙ٠ٛب ئٌ ٝاٌذٚالس:
 ئعّبٌ ٟاٌزىٍفخ اٌسٕ٠ٛخ ِ 1ال ٓ١٠دٚالس ٌٍؾّالد اإلػالِ١خ  ْٛ١ٍِ221ٚدٚالس إلػبدح اٌظ١بغخ ْٛ١ٍِ 231ٚدٚالس ٌٍظك اٌؼالِبد
األوشطة رات انصهة تمجمىعة انعمم انثامىة
ٕ٘بن اٌؼذ٠ذ ِٓ األٔشطخ فِ ٟغبي إٌشش ِٕٙٚب ِمبثٍخ ئخجبس٠خ ِٚغّٛػخ ِٓ اٌؼشٚع اٌزمذ١ّ٠خ ٚاألٚساق
اٌجؾض١خ اٌّمذِخ ف ٟاٌّغالد اٌٛؽٕ١خ.

طؾخ ػبِخ

رخشعذ د .سّش١ه ِٓ وٍ١خ اٌطت
عبِؼخ أوذ١ٕ٠ض ػبَ  ٟ٘ٚ .2222رؼًّ
ا ْ٢وّؾبػشح ف ٟلسُ اٌظؾخ اٌؼبِخ
ف ٟعبِؼخ د٠ىٛص ئٍٛ٠ي ِٕز شٙش شجبؽ
ػبَ  .3122ؽظٍذ د .سّش١ه ػٍٝ
دسعز ٟاٌّبعسز١ش ٚاٌذوزٛساح ِٓ ٔفس
اٌمسُٚ .رؼًّ أ٠ؼب وجبؽضخ فِ ٟغّٛػزٟ
اٌؼًّ اٌشاثؼخ  ٚاٌسبدسخ فِ ٟششٚع
ِٙ ٟ٘ٚ .MedCHAMPSزّخ ثؼذَ
اٌّسبٚاح اٌظؾ١خ ٚاٌّؾذداد االعزّبػ١خ
اٌظؾ١خ.

الباحث الرئٌسً
رضوان العلً
تقرٌر

التقدم فً مشروع ،MedCHAMPSسورٌا
الرسالة اإلخبارٌة  -العدد الرابع
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رضىان انعهي

MD

ػٍُ األٚثئخ اٌسش٠شٞ

انحقذو انمحرز في مشروع  ،MedCHAMPSسىريا
٠زغٗ ِششٚع ٔMedCHAMPSؾ ٛػبِٗ اٌضبٌش ؽ١ش ؽمك عّ١غ اٌششوبء رمذِب ٍِؾٛظب ً فِ ٟغّٛػبد
اٌؼًّ اٌّخزٍفخ.
٠سٍؾ اٌّٛعض اٌزبٌ ٟاٌؼٛء ػٍ ٝثؼغ األٔشطخ اٌز ٟلبَ ثٙب فش٠ك اٌؼًّ اٌسٛس ٞف ٟوً ِٓ ِغّٛػبد
اٌؼًّ اٌشاثؼخ ٚاٌخبِسخ ٚاٌسبدسخ.
انحقذو انمىجس في مجمىعة انعمم انراتعة
 رط٠ٛش ّٔٛرط األِشاع اٌمٍج١خ اٌٛػبئ١خ ٚط١بغخ إٌزبئظ
 االٔزٙبء ِٓ وزبثخ ٚسلخ ثؾش ثؼٕٛاْ "ششػ اٌزضا٠ذ ف ٟاٌٛف١بد إٌبعّخ ػٓ اٌذاء اٌمٍجٟ
اإلوٍ ٍٟ١ف ٟسٛس٠ب ث ٓ١ػبِ "3111-2221 ٟثبالػزّبد ػٍّٛٔ ٝرط األِشاع اٌمٍج١خ
اٌٛػبئ١خ ٚسٛف رمذَ ٌٍٕشش ف ٟاٌّسزمجً اٌمش٠ت.
 رط٠ٛش ّٔٛرط اٌسىش ٞؽ١ش س١زُ ٔشش إٌزبئظ فٚ ٟلذ الؽك.
انحقذو انمىجس في مجمىعة انعمم انخامسة
٠غش ٞاٌؼًّ ؽبٌ١ب ػٍٚ ٝسلز ٓ١ثؾض١ز ٓ١و١ف١زِ ٓ١سزّذر ِٓ ٓ١اٌغضء اٌسٛسٔ ِٓ ٞزبئظ اٌزمش٠ش إٌٙبئٟ
ٌّغّٛػخ اٌؼًّ اٌخبِسخ.
 اٌٛسلخ اٌجؾض١خ األ ٌٝٚؽٛي رؾٍ ً١اٌس١بسخ اٌظؾ١خ ِ٘ ٟؾبٌٚخ ٌف ُٙث١ئخ اٌس١بسبد اٌظؾ١خ فٟ
سٛس٠ب ،ثغ١خ اٌزؼشف ػٍ ٝػٛالت إٌزبئظ ٌظٕبػخ اٌمشاس اٌظؾ ،ٟفؼال ػٓ اٌؼمجبد اٌز ٟرإصش ػٍٝ
رٕف١ز اٌس١بسبدٚ ،رؾذ٠ذ األ٘ذاف اٌٛؽٕ١خ ٚاٌؼبٌّ١خ ٌزؾس ٓ١اٌظشٚف اٌظؾ١خ ٌّشػ ٝاألِشاع غ١ش
اٌّؼذ٠خ .فؼال ػٓ رٌه فاْ اٌزؾٍ ً١اٌغ١ذ ٌٍس١بسخ ٠إد ٞغبٌ١ب ئٌ ٝس١بسبد طؾ١خ أفؼً.
 اٌٛسلخ اٌضبٔ١خ ٘ٚ ٟسق ثؾض١خ أضشٚثٌٛٛع١خ رجؾش ف ٟرظٛساد اٌّشػِٚ ٝمذِ ٟاٌشػب٠خ
اٌظؾ١خ ؽٛي ِسججبد األِشاع اٌمٍج١خ اٌٛػبئ١خ ٚداء اٌسىشٚ ،ٞاٌؼٛائك اٌز ٟرؾٛي د ْٚاٌزؼبًِ ِغ
٘زٖ األِشاع ثشىً فبػً ف ٟسٛس٠ب.
انحقذو انمىجس في مجمىعة انعمم انسادسة
 رُ ئعشاء اسزج١بْ ثٙذف رمذ٠ش رىبٌ١ف ٚػغ س١بسخ ٌٍؾذ ِٓ االسزخذاَ اٌّفشؽ ٌٍّؼ اٌطؼبَ
(اٌظٛد )َٛ٠ف ٟاألغز٠خ اٌّظٕؼخ ف ٟسٛس٠خ ِٚشالجخ رطج١مٙب ٚاٌزش٠ٚظ ٌٍفٛائذ اٌظؾ١خ إٌبعّخ
ػٕٙب.
 ثبإلػبفخ ئٌ ٝاسزج١بْ آخش ٙ٠ذف ئٌ ٝرمذ٠ش اٌزىبٌ١ف اٌز ٟرمغ ػٍ ٝػبرك اٌمطبع اإلٔزبعِٓ ٟ
عشاء رطج١ك ٘زٖ اٌس١بسخ ٚلذ اشزًّ ٘زا االسزج١بْ ػٍ ٝأسثؼخ لطبػبد غزائ١خ  ٟ٘ٚاٌٍؾَٛ
ٚاألٌجبْ ٚاٌّؼٍجبد ٚاٌّمجالد اٌز ٟرشىً ؽٛاٌ ِٓ %01 ٟؽغُ اٌزظٕ١غ اٌغزائ ٟاٌؾب ٞٚػٍٝ
اٌٍّؼ ف ٟسٛس٠خٚ .لذ رُ عّغ اٌج١بٔبد ٚئسسبٌٙب ئٌ ٝاٌفش٠ك اٌفٍسط ٟٕ١اٌّسإٚي ػٓ دساسخ
رىبٌ١ف خفغ اٌٍّؼ ف ٟاٌّششٚع ِٓٚ .صُ رُ ئػذاد ٚئسسبي اٌزمش٠ش اٌزمٕ ٟاٌخبص ثزم ُ١١رىبٌ١ف
خفغ ٍِؼ اٌطؼبَ ف ٟسٛس٠خ.
ٙ٠ ذف االسزج١بْ اٌضبٌش اٌز ٞرُ ئعشاؤٖ ئٌ ٝعّغ ِؼٍِٛبد ِٓ ثؼغ طبٔؼ ٟاٌمشاس ؽٛي
ِغّٛػخ ِٓ اٌس١بسبد اٌظؾ١خ رُ رط٠ٛش٘ب ٌزمٍ ً١اٌؼتء إٌبرظ ػٓ أِشاع اٌمٍت ٚاٌششآ١٠
ػٍِ ٝسز ٜٛاٌّغزّغٚ .لذ شٍّذ ٘زٖ اٌّؼٍِٛبد أسثغ ِسز٠ٛبد  :ٟ٘ٚاٌّغزّغ وىً ٚاٌفئبد
األوضش ػشػخ ٚاٌزذخالد اٌؼالع١خ  ٚإٌظبَ اٌظؾ.ٟ

رخشط د .سػٛاْ اٌؼٍ ِٓ ٟوٍ١خ اٌطت
ف ٟعبِؼخ ؽٍتٚ ،ػًّ وجبؽش فٟ
اٌّشوض اٌسٛس ٞألثؾبس اٌزذخ ٓ١ألوضش
ِٓ خّس سٕٛاد ٚلذ سوض ثشىً خبص
ػٍ ٝػٍُ األٚثئخ اٌسش٠ش ٞاٌّشرجؾ
ثبألِشاع اٌمٍج١خ اٌٛػبئ١خ ٚاٌسىش.ٞ
شبسن ف ٟرخط١ؾ ٚل١بدح ٚئعشاء
اٌّسٛؽبد ػٍ ٝاألِشاع غ١ش اٌّؼذ٠خ
ثبإلػبفخ ئٌ ٝثشاِظ رذاخالد اإللالع
ػٓ رذخ ٓ١اٌس١غبسح ٚإٌشعٍ١خ ٠ .ؼًّ
د.اٌؼٍ ٟوجبؽش فِ ٟغّٛػخ اٌؼًّ
اٌسبدسخ ثبإلػبفخ ئٌِ ٝغّٛػز ٟاٌؼًّ
اٌضبٔ١خ ٚاٌشاثؼخ فِ ٟششٚع
.MedCHAMPS

مجموعة العمل التاسعة  -تدرٌب الباحثٌن الجدد
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مجمىعة انعمم انحاسعة في مشروع  :MedCHAMPSجذرية انثاحثيه انجذد
اٌٙذف اٌشئ١سٌّ ٟغّٛػخ اٌؼًّ اٌزبسؼخ ٘ ٛرط٠ٛش اٌمذساد اٌجؾض١خ ف ٟاٌّغبالد راد اٌظٍخ ِٓ خالي رؼش٠ف عّ١غ اٌجبؽض ٓ١اٌّجزذئ ٓ١فٟ
اٌشاثطخ(اٌىٔٛسٛسر)َٛ١ػٍِٙ ٝبساد ٚؽشائك ثؾش عذ٠ذح ،ثبإلػبفخ ئٌِٕ ٝؼ ٘إالء اٌجبؽضٚ ٓ١ثشىً خبص اٌؼٍّبء ٚاٌجبؽض ٓ١االعزّبػٓ١١
اٌشجبة فشطب ً ٌزط٠ٛش لذسارٌٍ ُٙم١بَ ثأثؾبس د١ٌٚخ ِٚزؼذدح اٌضمبفبد ِٓ خالي اٌّشبسوخ ثغّغ اٌج١بٔبد ٚرط٠ٛش إٌّبرطٚ ،رٕف١ز اٌؼًّ اٌّ١ذأٟ
ف ٟاٌجٍذاْ األسثؼخ اٌّشبسوخ ثبٌذساسخ.
جذرية مجمىعة انعمم انخامسة:
 11-3 أيهىل  2002ؽٍت ،سٛس٠ب :دٚسح رذس٠ج١خ ف ٟؽشائك اٌجؾش اٌى١ف١خ ٌّغّٛػخ اٌؼًّ اٌخبِسخ ؽ١ش لبَ وً ِٓ اٌجشٚفسٛس
ث١زش فّٛ١ٍٍ١س ٚد .شٙذٚص صِبْ ثزذس٠ت ِشبسو ِٓ ٓ١سٛس٠ب ٚرشو١ب ٚرٔٛس.
 30 جشريه انثاوي 4-كاوىن األول ٛ١ٔ 2002وبسً ،اٌٍّّىخ اٌّزؾذح :لَ ِذَ ثبؽض ِٓ ْٛفٍسط ٓ١ئٌ ٝعبِؼخ ٔٛ١وبسً السزىّبي اٌذٚسح
اٌزذس٠ج١خ ٌّغّٛػخ اٌؼًّ اٌخبِسخ.
 11-14 جشريه األول  2010اسطٕجٛي ،رشو١ب :دٚسح رذس٠ج١خ ٌزؾٍ ً١اٌج١بٔبد اٌى١ف١خ .اٌٙذف اٌشئ١سٌٙ ٟزٖ اٌذٚسح ٘ ٛرذس٠ت
اٌّشبسوٌ ٓ١إلٌّبَ ثغب٠خ اٌزؾٍ ً١اٌى١فٔٚ ٟطبق اسزؼّبٌٗ ٚاوزسبة خجشح أوجش ثبٌزؾٍٚ ً١اٌزفى١ش ٍِ١ب ً ثبٌخ١بساد ٚرجش٠ش اخز١بس٘ب
ٚرؾذ٠ذ إٌّبرط األ١ٌٚخ ٌٍٕزبئظ ٚئعشاء ِمبسٔخ أ١ٌٚخ ِٕٚبلشخ دِظ اٌج١بٔبد .ثبإلػبفخ ئٌ ٝػشع اٌزمذَ اٌز ٞأؽشصرٗ وً ِٓ اٌجٍذاْ
األسثؼخ فِ ٟغّٛػخ اٌؼًّ اٌخبِسخ ٚاسزؼشاع آساء اٌفشق اٌّسزّذح ِٓ خجشح عّغ اٌج١بٔبد ٌّغّٛػخ اٌؼًّ اٌخبِسخ
 11 جشريه األول 1-جشريه انثاوي ٛ١ٔ 2010وبسً ،اٌٍّّىخ اٌّزؾذح :لذَ اٌجبؽض ْٛاألسبس ْٛ١فِ ٟغّٛػخ اٌؼًّ اٌخبِسخ ِٓ
سٛس٠خ ٚرٔٛس ئٌٛ١ٔ ٝوبسً ٌزؾٍ ً١اٌج١بٔبد اٌّغّٛػخ ٚاٌجذء ثىزبثخ اٌّسٛدح األٌ ٌٝٚزمش٠ش رؾٍ ً١اٌؾبٌخ.
جذرية مجمىعحي انعمم انثاوية وانراتعة
 كاوىن األول 02010أصِ١ش ،رشو١بٌّ :ؾخ ػبِخ ػٓ ٚثبئ١بد األِشاع اٌمٍج١خ اٌٛػبئ١خ ٚاٌسىشّٛٔٚ ٞرط ٌ IMPACTألِشاع
اٌمٍج١خ اٌٛػبئ١خ .رط٠ٛش ّٔٛرط اٌسىشِٕ .ٞبلشخ ِزطٍجبد اٌج١بٔبد.
 23-11 جمىز 2010رٔٛس اٌؼبطّخ ،رٔٛسِ :ض٠ذ ِٓ اٌزذس٠ت ػٍّٛٔ ٝرع ٟاألِشاع اٌمٍج١خ اٌٛػبئ١خ ٚاٌسىش .ٞرط٠ٛش ِمذِخ
ٌّٕٛرط إٌشجخ اٌذِبغ١خ ِ /زطٍجبد اٌج١بٔبد.
 10-6 كاوىن األول ١ٌ 2010فشثٛي ،اٌٍّّىخ اٌّزؾذحِ :ض٠ذ ِٓ اٌزذس٠ت ػٍّٛٔ ٝرط اٌسىشٚ ٞاألِشاع اٌمٍج١خ اٌٛػبئ١خ /ئدخبي
اٌج١بٔبدِ .ض٠ذ ِٓ إٌّبلشبد ٌّزطٍجبد ث١بٔبد ّٔٛرط إٌشجخ اٌذِبغ١خ.
 11 أيار  2011أصِ١ش ،رشو١ب :اسزؼشاع اٌزمذَ اٌّؾشص فّٛٔ ٟرط اٌسىشٚ ٞاألِشاع اٌمٍج١خ اٌٛػبئ١خ .س١زُ اٌؼًّ الؽمب ً ػٍّٛٔ ٝرط
إٌشجخ اٌذِبغ١خ ٚرؾؼ١ش اٌجشٔبِظ ٚٚاعٙخ اٌّسزخذَِٕ .بلشخ رمذ ُ٠اٌٍّخظبد ٚاألٚساق اٌجؾض١خ لجً ٔٙب٠خ ػبَ  ،3122سٛاء وبٔذ فشد٠خ
أِ ٚشزشوخ ث ٓ١اٌجٍذاْ اٌّشبسوخ ف ٟاٌذساسخ.
جذرية مجمىعة انعمم انسادسة:
 26-24 جمىز  2010رٔٛس اٌؼبطّخ ،رٔٛس :لذَ د .ػٛاد ِطش٠خ خالي ِٕبلشخ ِغّٛػخ اٌؼًّ اٌسبدسخ ِمذِخ ػٓ الزظبد٠بد اٌظؾخ
ٚاٌزم ُ١١االلزظبدٞ
 12-11 ويسان  2011أصِ١ش ،رشو١ب :لذِذ ثٍسُ أؽّذ ؽشائك ثؾض١خ ِخزٍطخِ .مبسثخ ِزىشسح ٌذِظ ِغّٛػز ٟاٌؼًّ اٌشاثؼخ ٚاٌخبِسخ.
ِٕبلشخ اٌزذخالد اٌس١بس١خ (ػٍ ٝسج ً١اٌّضبي رمٍ ً١اسزٙالن اٌٍّؼ) ف ٟاٌجٍذاْ األسثؼخ اٌّشبسوخ.
٠زُ اٌزٛاطً ثشىً ِزىشس ف ٟاٌفزشاد اٌز ٟرفظً ث ٓ١األٔشطخ اٌزذس٠ج١خ ثٛاسطخ اٌّإرّشاد اٌٙبرف١خ ٚاٌسىب٠ت ٚاٌجش٠ذ االٌىزشٌ ٟٔٚزط٠ٛش إٌّٛرط
ٚاٌزؾٍ .ً١ثبإلػبفخ ئٌ ٝرٛفش عّ١غ اٌّٛاد اٌزذس٠ج١خ ٚاٌؼشٚع اٌزمذ١ّ٠خ ف.MedCHAMPS Dropbox. ٟ
ِغ ٚعٛد دػُ ِسزّش السزىّبي ِغّٛػبد اٌؼًّ (ػٍ ٝسج ً١اٌّضبي ّٔٛرط إٌشجخ اٌذِبغ١خ) ٚوزبثخ ٍِخظبد ٚدساسبد اسزٕبدا ٌٍٕزبئظ اٌّسزخٍظخ.
ئْ ثشاِظ اٌزذس٠ت ٌّغّٛػبد اٌؼًّ اٌضبٔ١خ ٚاٌشاثؼخ ٚاٌخبِسخ ٚاٌسبدسخ ٘ ٟثشاِظ ٔبعؾخ ؽز ٝاٚ ْ٢رزؼّٓ ثبإلػبفخ ئٌ ٝاٌزذس٠ت دػُ خبص
ٌىً ثٍذ ثشىً ِٕفشد رجؼب ً ٌّمزؼ١بد اٌؾبعخ
سٛف ٠شوض اٌزذس٠ت اٌّسزمجٍ ٟػٍ ٝاٌذػُ السزىّبي ِغّٛػبد اٌؼًّ اٌّخزٍفخ ٚوزبثخ إٌزبئظ ٌٍٕشش.

األخبار
التقرٌر النهائً لمجموعة العمل الخامسة
مؤتمر رابطة الصحة العامة األوربٌة 2111
ورشة عمل تحالف الالنست لصحة الفلسطٌنٌٌن
التقدم المحرز فً مجموعة العمل السادسة
المؤتمر الوطنً للقلب واألوعٌة الدموٌة فً اسطنبول
الرسالة اإلخبارٌة – العدد الرابع

ك2111/1

أخثار وجطىرات مشروع MEDCHAMPS


انحقرير انىهائي نمجمىعة انعمم انخامسة

تم االنتهاء من جمع البٌانات مجموعة العمل الخامسة وتحلٌلها وكتابة التقرٌر الخاص بها فً
الوقت المحدد وقدم التقرٌر النهائً إلى االتحاد األوربً فً الثالثٌن من آذار لعام ٌ .2111تفرع
الهدف الشامل لمجموعة العمل الخامسة ضمن مشروع  MedCHAMPSإلى شقٌنٌ ،عنى
الشق األول بالمباشرة بتحلٌل وضع السٌاسة الراهنة لألمراض القلبٌة الوعائٌة والسكري فً
البلدان األربعة المشاركة فً الدراسة ،والشق الثانً هو تحلٌل السٌاقات التً ُتدبّر بها النظم
الصحٌة األمراض القلبٌة الوعائٌة والسكري فً هذه البلدان .للوصول إلى هذه األهداف تم تصمٌم مجموعة العمل الخامسة حول ثالثة
مستوٌات مختلفة لجمع البٌانات :مستوى وضع المفاهٌم (من خالل تحلٌل وثائق متنوعة تتضمن سٌاسات واستراتٌجٌات) ،ومستوى
االطالع أو اإلدراك من (من خالل مقابلة أصحاب القرار) ومستوى الممارسة (عن طرٌق العمل المٌدانً فً سلسلة من العٌادات).

من الواضح أن هناك اعتراف بالعبء المتزاٌد لألمراض يٌر المعدٌة فً الدول الشرٌكة .ومع ذلك فمن الجلً أن أٌا ً من هذه البلدان لم تقم بتطوٌر
سٌاسة شاملة ومتعددة القطاعات وواضحة المعالم للتعامل مع األمراض يٌر المعدٌة.


مؤجمر راتطة انصحة انعامة األورتية2011 ،

قدم فرٌق من مشروع  MedCHAMPSموجزاً مشتركا ً لمجموعة العمل الثانٌة بعنوان "االتجاهات المقلقة ألمراض القلب واألوعٌة
الدموٌة فً دول شرق المتوسط" وذلك فً مؤتمر رابطة الصحة العامة األوربٌة الذي عقد فً كوبنهاين عام .2111


ورشة عمم " الوسث" نكحاب جحانف انصحة انفهسطيىييه
تم تعدٌل كل من نموذجً أمراض الشراٌٌن التاجٌة وداء السكري والتحقق من صحتها عن
طرٌق البٌانات السكانٌة الفلسطينية .وقد أعد مؤخرا موجزان وورقة بحث باالعتماد على
البٌانات المجموعة وفق نموذج  .Impactأكمل فرٌق مجموعة العمل الخامسة التقرٌر ذو
المستوٌات الثالثة الخاص بتلك المجموعة حٌث تم دمجه مع تقارٌر البلدان األخرى وقدم
إلى االتحاد األوربً فً شهر آذار الماضً .باإلضافة إلى تقدٌم ورقة بحث أنثروبولوجٌة تناقش نتائج المستوى الثالث من
مجموعة العمل الخامسة بعنوان "تصورات المرضى حول الحصول على الرعاٌة المقدمة ألمراض القلب واألوعٌة الدموٌة وداء
السكري :بحث نوعً من حكومة رام هللا فً األراضً الفلسطٌنٌة المحتلة" فً ورشة عمل " النست" لكتاب تحالف الصحة
الفلسطٌنٌٌن فً الثانً والثالث من شهر آذار لعام  .2111وقد قدمت نفس الورقة البحثٌة مؤخراً إلى مجلة النست للنشر.



انحقذو انمحرز في مجمىعة انعمم انسادسة



عمل الفرٌق الفلسطٌنً باعتباره الفرٌق القٌادي لمجموعة العمل السادسة وهً الجزء من الشروع المتعلق بالتقٌٌم االقتصادي عن
كثب مع باقً الشركاء إلتمام العمل فً مجموعة العمل هذه .وقد تم تطوٌر نطاق العمل والتصمٌم والمنهجٌة بشكل إجمالً والبدء
بجمع البٌانات ،بعد عقد ورشة عمل تدرٌبٌة خاصة حول اقتصادٌات الصحة والتقٌٌم االقتصادي فً الصٌف الماضً بمشاركة
جمٌع الفرق .ولمتابعة العمل والتخطٌط للخطوات التالٌة تم عقد جلسة لمدة ٌوم كامل فً االجتماع األخٌر لمشروع
 MedCHAMPSالذي أقٌم فً أزمٌر فً شهر نٌسان الماضً .حٌث عرضت الفرق التطورات التً أحرزتها ونوقشت
الخطوات المستقبلٌة واعتمدت خطة عمل واضحة لوقت عمل إضافً.
 انمؤجمر انىطىي نهقهة واألوعية انذمىية في اسطىثىل
قدم د .زوزمٌن ورقة عمل الى المؤتمر الوطنً ألمراض القلب واألوعٌة الدموٌة الذي عقد فً التاسع والعشرٌن من شهر تشرٌن
األول لعام  2111فً اسطنبول تضمنت البحثٌن التالٌٌن:
انخفاض منحنٌات وفٌات القلب واألوعٌة الدموٌة فً تركٌا بٌن عامً  1995و.2112-توضٌح سبب انخفاض معدل الوفٌات الناجمة عن مرض القلب التاجً فً تركٌا بٌن عامً  1995و.2112
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