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 اإلستراتيجية العامة لمشروع
MedCHAMPS  

 
يستخدم التصميم اإلجمالي للمشروع 

تحليل الوضع : مجموعة من المقاربات وهي
مع  الصحي والسياسات الصحية، ومقابالت

أصحاب القرار، وتحليل ثانوي الستبيان 
آمي، ودراسات آيفية تشارآية، وتحليل 
وذلك . الوثائق ومن ثم تطوير نموذج وتحليله

لشرح أسباب انتشار المراضة والوفيات 
باألمراض القلبية الوعائية والسكري 

واآتشاف االستراتيجيات األآثر فاعلية لمنع 
تدخالت انتشار هذه األمراض والقيام بال

سيتم إعداد دليل عن الخدمات . المناسبة
الصحية الراهنة المتوفرة وعبء األمراض 

القلبية المستقبلية المحتمل، سوف يستخدم هذا 
الدليل لتقدير قابلية وجدوى خيارات 

السياسات المختلفة والفعالية المحتملة لها 
 .والجدوى االقتصادية لهذه الخيارات

 ترآيا، أزميرفي  MedCHAMPSلمشروع  الثانياالجتماع 
 

 )ProMAC(وقدم أعضاء اللجنة االستشارية 
  .إلطالعهم باستمرارلآللية المناسبة  مراجعة

  
قدم رؤساء مجموعات العمل آل بدوره 
للمجتمعين التطورات في سير العمل ثم 
عرض جميع الشرآاء مراجعة لالجتماعات 

  .MedCHAMPSالمحلية إلطالق مشروع 
نتج عن هذا االجتماع قائمة من المهام 

  . والتوصيات لتطوير البحث والنشر
  

سيعقد االجتماع السنوي القادم للجنة إدارة 
 ةيلجنة االستشارالو) PMC(المشروع 

)ProMAC(  ٢٠١١في تونس عام.  
 

مشروع ل الثانيعقد االجتماع 
MedCHAMPS  مدينة أزمير الترآية في

والرابع عشر من خالل يومي الثالث عشر 
حضر . ٢٠١٠لعام  شهر آانون الثاني
العمل ولجنة  مجموعاتاالجتماع رؤساء 

، والفريق )PMC(إدارة المشروع 
لجنة ال، وأعضاء (TAG)االستشاري التقني

  ).ProMAC( ةياالستشار
  

عرضت بروفسور جوليا آريتشلي خالل هذا 
االجتماع موجزًا لتقدم مشروع 

MedCHAMPS  والتحديات التي واجهته
  .خالل األشهر التسعة األولى من انطالقه

  
 
 



 

 
  الباحث الرئيسي
 بيتر فيلليمور

 
 

 تقرير
 دورة تدريبية لمجموعة العمل الخامسة

  العدد الثاني –الرسالة اإلخبارية  ٢٠١٠شباط  ٢

 بيتر فيلليمور

 
PhD,  
في األنثروبيولوجيا االجتماعية،  أستاذ

م السياسية وعلم وآلية الجغرافية والعل
 االجتماع

 
حصل بروفيسور فيللميور على شهادة 

لوجيا بيوورفي علم األنث  الدآتوراة
االجتماعية من جامعة دورهام عام 

على الحقل  رسالته ارتكزت .١٩٨٢
األثنوغرافي في الهند حيث بحث في 

االقتصاد الرعوي في وج والزواالقرابة 
عيان تجمعات رواحد من أآبر 

يعمل . الترانشومانت في غرب الهاماليا
 لسيانيوآفي جامعة  بروفيسور فيللميور

آان بحثه التالي في . ١٩٨٨عام المنذ 
مجالين رئيسيين هما علم االجتماع 

البيئي وقد قام  الجتماعالصحي وعلم ا
على مدى سنوات عديدة بالبحث في 

مجال الصحة والتفاوت االجتماعي في 
وعمل الحقًا بالمشارآة . انكلترا الشمالية

زمالء له أخصائيين في الوبائيات مع 
في دراسات عن  لنيوآاسيجامعة  من

آما قام ببحث . التلوث البيئي والصحة
موسع في السياسات البيئية في المراآز 
الرئيسية إلنتاج الفوالذ والكيماويات في 

  .آل من بريطانيا وألمانيا
  

 

 دورة تدريبية في طرائق البحث الكيفية لمجموعة العمل الخامسة
الخامسة في طرائق البحث الكيفية في حلب في الفترة الواقعة تدريبية لمجموعة العمل الدورة الأقيمت 

هدوز زمان اش.وقد قام آل من د ٢٠٠٩بين الثالث والحادي عشر من شهر تشرين األول لعام 
حضر . فؤاد م فؤاد من حلب بالتنسيق لهذه الدورة. ود لنيوآاسيوالبروفسور بيتر فيلليمور من جامعة 

من سوريا وتونس  مشارآونهذه الدورة 
  .وترآيا

  
أهداف هذه الدورة هي تدريب الباحثين 
المسؤولين عن إدارة و تنظيم العمل في 

مجموعة العمل الخامسة في بلدانهم ووضع 
الجدول الزمني و آيفية التنظيم العملي 

لبرنامج متعدد المجاالت والمستويات لجمع 
البيانات وضمان اطالع المشارآين على 

  .األبحاث مجال
  

تتطلب مجموعة العمل الخامسة جمع بيانات نوعية تتضمن مقابالت متعمقة ومجموعات حوار 
ومالحظة وهي تغطي الجانبين العملي والنظري لطرائق البحث الكيفية المرتبطة بنشاطات مجموعة 

  .العمل الخامسة
  

  :وقد آان تسلسل الجلسات آالتالي
  MedCHAMPSوعهدف و تحديات مجموعة العمل الخامسة ضمن مشر .١
 مبادئ طرائق البحث الكيفية والمقاربات اإلثنوغرافية  .٢
 آيفية إجراء مقابلة متعمقة  .٣
 )تحويلها إلى شكل مكتوب ( إجراء مقابلة متعمقة و نسخها  :تمرين ميداني .٤
 آيفية المالحظة المنهجية  .٥
 إجراء مالحظة لعيادة وتسجيلها  :تمرين ميداني .٦
 آيفية التخزين والتعامل مع البيانات الكيفية لتحميلها  .٧
 الخطوات األولية في الترميز والتحليل عن طريق استخدام المقابالت المتعمقة  :تمرين ميداني .٨
 مراجعة البروتوآوالت والمبادئ التوجيهية والتخطيط التفصيلي  .٩

  
ا خالل      زمان. المرحلة التالية مجموعة من الزيارات سيقوم بها دستكون  ونس وسوريا وترآي لكل من ت

  .مرحلة جمع البيانات لتقديم الدعم واإلرشاد
 



 

 
  الباحث الرئيسي
  شاهدوز زمان

 
 

 تقرير
 دورة تدريبية لمجموعة العمل الثانية

  العدد الثاني -الرسالة اإلخبارية    ٢٠١٠شباط  ٣

 شاهدوز زمان

 
MD, PhD,  

  ولوجيا الطبية يوبراألنثفي 
 

 PHDوMD الدآتور زمان حائز على 
ولوجيا الطبية وهو طبيب يوبرفي األنث
لوجيا بيوورباألنث بعداختص فيما  بشري

الطبية والصحة العامة، ويعمل حاليًا 
في آلية الصحة  مساعدآباحث رئيسي 

والمجتمع في جامعة نيوآاسل في 
المملكة المتحدة، حيث ينسق مشروعًا 

حث في يب٢٠٠٩منذ شهر نيسان لعام 
األمراض القلبية الوعائية والسكري 
والسياسات الصحية التي ترمي إلى 

تقليل عبء هذه األمراض في أربعة من 
سورية وتونس ( البلدان المتوسطية وهي

حاز الدآتور زمان  ).  وترآيا وفلسطين
في  PHDعلى شهادة الماجيستير و

األنثوبولوجيا الطبية من جامعة 
ا أنه نال شهادة آم. أمستردام في هولندا

  ).MPH(ماجستير في الصحة العامة 
حصل على إجازة  من بنغالدشزمان . د

 داآامن  MBBSفي الطب والجراحة 
وآان يعمل منسقا لبرنامج الصحة العامة 

في بنغالدش قبل   BRACفي جامعة 
في المملكة  لنيوآاسيالتحاقه بجامعة 

  .المتحدة
 

كري       ة والس ة الوعائي راض القلبي ات األم ي وبائي ة ف دورة تدريبي
 والنماذج الوبائية 
في مدينة أزمير  في وبائيات األمراض القلبية الوعائية والسكري والنماذج الوبائية انعقدت الدورة التدريبية

حضر هذه . ٢٠١٠الترآية خالل الفترة من الخامس عشر وحتى التاسع عشر من شهر آانون الثاني لعام 
  MedCHAMPSالدورة باحثون أساسيون وجدد من البلدان المتوسطة األربعة المشارآة في مشروع

ندا الشمالية والبرتغال من ثالث دول من دول االتحاد األوروبي وهي أيرل باإلضافة إلى باحثين جدد
 .وأيرلندا

 
ة       كري والنمذج ة والس ة الوعائي راض القلبي ات األم ى وبائي ارآين عل ف المش و تعري دورة ه ذه ال دف ه ه

  الوبائية 
دورة     ذه ال رر ه ى مق د غط ببات وق ذه مس ه

ات      ات وتقني ادر البيان ا ومص راض ومعالجته األم
  .النمذجة

  
لألمراض د تزود المشارآون بفهم أفضل و ق

وببعض التدريب العملي على استخدام 
لألمراض القلبية الوعائية التي   IMPACTنماذج

يمون آابويل وزمالئه اقام البروفيسور س
وأصبح لديهم فهم أفضل الحتياجات . بتطويرها
لتطوير نماذج بسيطة لألمراض وذلك البيانات 

  القلبية الوعائية في بلدانهم 
  :آالتالي آان تسلسل الجلسات 

 مدخل إلى وبائيات األمراض القلبية الوعائية والسكري  .١
  الدراسات الطويلة المدى .٢
 تقييم الدراسة الطويلة المدى: تمرين ميداني  .٣
 عوامل الخطر األساسية لألمراض القلبية الوعائية والسكري  .٤
 معالجة األمراض القلبية الوعائية والسكري  .٥
 وعائية والسكري استبيان وبائي لألمراض القلبية ال .٦
 دراسات ضبط الحالة  .٧
 تقييم دراسة ضبط الحالة : تمرين ميداني .٨
 مدخل إلى نماذج وبائيات األمراض القلبية الوعائية  .٩
 البيانات المتوفرة في آل بلد : جلسة عملية .١٠
 لمرض القلب التاجي   IMPACTاستخدام نموذج: جلسة عملية .١١

  
الزيارات في األشهر الستة أو التسعة القادمة وذلك لتأمين الدعم تم الترتيب للقيام بتدريب إضافي ولتبادل 

 .للباحثين لتطوير النماذج الوبائية في بلدانهم المتوسطة
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  الباحثان الرئيسيان
 فؤاد محمد فؤاد

 رنا خطيب
 

فكرة عامة عن مجموعات العمل في مشروع 
MedCHAMPS 

  العدد الثاني –الرسالة اإلخبارية   ٢٠١٠شباط  ٥

 فؤاد. فؤاد م

  
MD 

منسق برامج، المرآز السوري ألبحاث 
  التدخين

 
رة  ؤاد بخب دآتور ف ع ال نواتيتمت دة  س عدي

في تنسيق و تخطيط النشاطات البحثية في  
ي    دخين والت اث الت وري ألبح ز الس المرآ
ورة   ل خط تبيانات لعوام مل اس تش
ا     دخين آم ة والت ة الوعائي راض القلبي األم
ات       رة واسعة في جمع البيان أنه يتمتع بخب
ع أصحاب    ابالت م منة مق ة المتض النوعي

  .جموعات الحوارالقرار وم

 رنا الخطيب

 
PhD, MSc 

  السياسة واإلدارة الدوائية
  

في  الدآتوراهشهادة  خطيب. د تحمل
في  MSCالسياسة واإلدارة الدوائية و

وهي تتمتع بخبرة . البحث الطبي والدوائي
في تطوير السياسات الدوائية التي تشمل 

االستخدام العقالني لألدوية وسياسات 
التدبير ومعاينة فحص استخدام العقاقير 

واإلدارة والتخطيط الصحيحين وبناء 
  .النظام الصحي وصياغة سياسته

هي باحثة رئيسية في الفريق الفلسطيني  
آما أنها  MedCHAMPSع في مشرو

المدير المالي للمشروع في الجانب 
  .الفلسطيني

. 

 
 

 مجموعات العمل  النتائج الرئيسية
النقدية إلمكانية تعميم النتائج  الدراسة والمناقشة

 .المنبثقة عن البلدان المدروسة
 مجموعة العمل السابعة عملية التكامل 

ومشارآة صناع السياسة على  حضور
المستويين الوطني واإلقليمي وممثلين عن 

 السكان المستهدفينمقدمي الخدمات الصحية و
في ثالث ورشات عمل األولى عند بدء 

المشروع والثانية ورشة عمل لعرض النتائج 
  .النهائيللنشر  التمهيدية والثالثة

الشروح الموجزة عن السياسة لصناع السياسة 
المحلية والدولية والتي تصف بالتفصيل نتائج 

  .الدراسة والتوصيات الصادرة عنها
صفحات الكترونية تصف بالتفصيل نتائج 

  .الدراسة والتوصيات الصادرة عنها
المواد الصحفية والبث اإلذاعي : وسائل اإلعالم

والرسائل اإلخبارية الموجهة للسكان ومقدمي 
ائج الدراسة الخدمات والتي تشرح بالتفصيل نت

  .والتوصيات الصادرة عنها بلغة سهلة
 

نشر وتطبيق خيارات 
  .السياسة

 

 مجموعة العمل الثامنة

التقارير الجارية التي تحصي عدد النشاطات 
عدد (المنجزة المتعلقة بتدريب الباحثين الجدد 
الزيارات المتبادلة ، المشارآة في مقرر 

دراسي قصير، تسجيالت طالب الماجستير 
يشرح ). أية نشاطات أخرى مناسبة أو PhDو

التقرير النهائي بالتفصيل تعزيز المقدرة البحثية 
عند آل طرف من األطراف المشارآة آنتيجة 

 .للمشروع

  تدريب الباحثين الجدد 
 

 مجموعة العمل التاسعة

. تقارير وآشوف مالية سنوية ونصف سنوية
يقدم التقرير النهائي عن المشروع في نهاية 

.المشروع

 مجموعة العمل العاشرة إدارة المشروع

 

 
 

 



 
 األخبار

  المحتلة ةورشة عمل مع صناع القرار في األراضي الفلسطيني
 في ترآيا MedCHAMPSإطالق مشروع 

 اجتماع اللجنة االستشارية الوطنية في سوريا
 ااجتماع مع صناع القرار ومقدمي الخدمات الصحية في سوري

  العدد الثاني –الرسالة اإلخبارية   ٢٠١٠شباط  ٦

 
  MEDCHAMPSخبار وتطورات مشروعأ

   مع صناع القرار الوطني في األراضي الفلسطينية المحتلةاألولى عمل الورشة 

مشروع  قفي جامعة بيرزيت ورشة عمل مع صناع القرار الوطني في األراضي الفلسطينية المحتلة إلطال معهد الصحة العامة والمجتمعنظم 
MedCHAMPS . وقد حضرها ممثلون عن ٢٠٠٩أقيمت ورشة العمل في جامعة بيرزيت في الخامس عشر من شهر آانون األول لعام ،

  .مقدمي الخدمات الصحية باإلضافة إلى ممثلين عن المانحين الدوليين الرئيسيين والهيئات االستشارية الفنية آداعمين ماليين أساسيين
 .لهذا المشروع والمتضمنة جمع البيانات لمجموعتي العمل الثانية والخامسة ةالجانب الفلسطيني على الموافقة األخالقي صلذلك حباإلضافة إلى 

 

  في ترآيا MedCHAMPSإطالق مشروع 

تم تنظيم فعالية ليوم واحد في مدينة أزمير للداعمين الماليين المحليين والوطنيين في الحادي عشر من 
وقد دعي إلى هذه الفعالية . MedCHAMPSوذلك إلطالق مشروع  ٢٠٠٩شهر تشرين الثاني لعام 

ن وزارة وممثلين ع) (ProMACاثنان وسبعون مشارآًا من بينهم أعضاء اللجنة االستشارية الوطنية 
الصحة ومدير األمراض المزمنة في وزارة الصحة وممثلين عن السلطات الصحية في مدينة أزمير 

تضم أمراض ( مختلفة  وروابط جمعياتمن الصحة العامة في الجامعات وممثلين عن  نوأآاديميي
  ).القلب وجراحة القلب والسكري والرعاية األولية وطب األسرة والتمريض

 

  في سوريا ) ProMAC(االستشارية الوطنية  نةجلل االجتماع األول

في سوريا وذلك في الثامن عشر من ) ProMAC(انعقد االجتماع األول للجنة االستشارية الوطنية
لمنظمة ابراهيم بيت المال الممثل المقيم . تتألف اللجنة االستشارية الوطنية في سوريا من د. شهر أيار في مقر منظمة الصحة العالمية في دمشق

هالة . ماهر أبو ميالة مدير البرنامج الصحي في مؤسسة اآلغا خان ود. سائر قدسية عضو مجلس الشعب ود. الصحة العالمية في سوريا ود
  .فؤاد آمنسق من المرآز السوري ألبحاث التدخين. فؤاد م. الخاير مدير األمراض السارية والمزمنة في وزارة الصحة السورية ود

 

عمل األول مع صناع القرار الوطنيين والجهات المقدمة للخدمات ال اجتماع
   سورياالصحية في 

نظم المرآز السوري ألبحاث التدخين ورشة العمل األولى مع صناع القرار الوطنيين 
والجهات المقدمة للخدمات الصحية في حلب وذلك في الثاني والعشرين من شهر 

اثنان وثالثون مشارآًا من بينهم مدير حضر ورشة العمل هذه . ٢٠٠٩حزيران لعام 
الصحة في حلب ومدير قسم التأهيل والتدريب ومدير األمراض السارية ومدير 
برنامج السكري ورئيس جامعة حلب ونائب رئيس جامعة حلب ونقيب األطباء 

ورئيس الجمعية السورية لمكافحة السرطان باإلضافة إلى ممثلين عن المشافي العامة 
  .ي األمراض القلبية والسكري واالقتصادوأخصائيين ف

 
 

 
 


