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 نهدي هذه الجلسة إلى عرساننا الجدد إلهام و إياد

 و إلى رفيق بمناسبة تخرهج
 و إلى د غسان عيسى ، ضيف الشرف

  و إلى نضال لترابط إسمه مع عنوان الدورة
و إلى جميع الحضور

Dedication اإلهداء



         Thanks and Acknowledgment الشكر و التقدير 

• Claudio Schuftan, David Legge, Fran Baum, Ghassan Issa, 
Hani Seraj, Mohamed Mensi, Natasha Shawarib and Ravi 
Narayan who responded to the Charter’ Survey initiated on 
Sep. 22 2022  

• Abed Ghazal , Elham Awadh, Mariana Al-Shami, 
Mohamed Amine Bouchlaghem, Rafiq Lassal, Zoheir 
Maazi, Zahira Bouhabra for their input 

• PHM/IPHU-MENA 2018 people who gave their permission 
to show a short video from their course 



               
              About the session تقديم اللقاء  
People’s Charter for Health: ميثاق الشعوب من أجل الصحة 
أثـناء هـذا الـلقاء الـتفاعيل، سـوف نـدرس مـيثاق الـشعوب مـن أجـل الـصحة عـن 
طـريـق مـزج عـدة أسـالـيب تجـمع بني الـحوار، طـرح األسـئلة ، التحـليل، هـتافـات، 
مسـرية، أفـالم قصرية، عـرض رشائـح، إعـداد بـيان صـحفي، عـمل مجـموعـات و حـوار 

مع منسقي حركة صحة الشعوب. 

 PHM/IPHU-MENA 2018 يبني هذا اللقاء عىل تجربة مامثلة

كام يـحتوي الـعرض عىل نـتائـج بـحث تـشاوري يـضوي عىل االجتامع األول لـصحة 
الـشعوب يف سـافـار بـنغالدش ٢٠٠٠، حـيث  متـت الـصياغـة الـنهائـية ملـيثاق الـشعوب 

من أجل الصحة، و اإلعالن عنه (أيلول /سبتمرب ٢٠٢٢).  

https://phmovement.org/the-peoples-charter-for-health/


               
              About the session تقديم اللقاء  

People’s Charter for Health: ميثاق الشعوب من أجل الصحة 
During this interactive session, IPHU students study the 
charter through a mix of actions that combine reading, 
analysis, reporting, activism, PPT/ videos, and a dialogue 
with PHM coordinators and faculty.  

This session builds on results from PHM/IPHU-MENA 
2018. 

Results from a consultative survey about the charter (Sep. 
22-30 2022) will also be presented during the session.

https://phmovement.org/the-peoples-charter-for-health/


 ٢:٣٠-٤:٣٠ ب ظ
نجلس عىل طاوالتنا/ نشكل مجموعات العمل/ مخطط اللقاء/ 

أغنيتنا/ فيديو من PHM/IPHU-MENA 2018/  ١٥ د
٢:٣٠-٢:٤٥ ب ظ

مجموعات العمل / ٣٥ د ٢:٤٥-٣:٢٠ ب ظ

شعاراتنا/هتافاتنا/ مسريتنا يف الطابق األول/ ١٥ د ٣:٢٠-٣:٣٥ ب ظ

بياناتنا الصحفية ((PHM/IPHU/ ٢٠ د/ ٤ د لكل مجموعة ٣:٣٥-٣:٥٥ ب ظ

فيلم عن نتائج البحث التشاوري يف ٢٢-٣٠ أيلول ٢٠٢٢ / ١٥ د ٣:٥٥-٤:١٠ ب ظ

مداخالت PHM coordinators and Faculty/ ٢٠ د ٤:١٠-٤:٣٠ ب ظ

The Program  البرنامج 
 نرجو مراعاة التوقيت



The Program  البرنامج 
Kindly keep track of time-THANKS 

2:30-2:45 pm: Table seating/ Outline/ Our song/ Video from 
IPHU-2018 / 15 min 

2:45-3:20 pm: Discussions (Small groups) /35 min 

3:20-3:35: Our slogans/parade / 15 min 

3:35-3:55: Our Press Releases (IPHU students) / 20 min 

3:55-4:10: PPT/Video (Results from the Charter’ Survey-
September 2022) / 15 min 

4:10-4:30 pm : Input of PHM coordinators and Faculty / 20 min 

2:30-4:30 pm 



 IPHU Students’ Outputs :منتوج مجموعات العمل

١-٣ شعارات/هتافات 

البيان الصحفي: و الذي يتضمن 
إسم املجموعة  

رأينا بعناوين ميثاق صحة الشعوب   
مقياس األهمية 
مثال لسؤال ذيك 

نقاط موجزة حول عنوان محدد نختاره أو الوثيقة بأكملها 
أمور من القلب 

لنتفق عىل طريقة تقديم النتائج  (نشجع اإلبداع)  
بحيث يشارك أكرب عدد منا (٤ د للمجموعة/٢٠ للجميع)



مجموعات العمل : (٣٠-٣٥ د) 

 Addressed to PHM/IPHU-MENA 2022

ما هو رأينا بعناوين ميثاق صحة الشعوب؟  *
      عىل ماذا نؤكد؟ هل نَُعدل؟ هل نَْحذف؟ هل نضيف؟  

    هل تُحاكينا/ تعنينا/ تهمنا هذه الوثيقة؟ (نتفق عىل عالمة من ١-١٠) *

نتفق عىل ١- ٣ أسئلة تتوجه إىل PHM coordinators/faculty و نعطيها لهم مبارشة *

لُنَحدد أحد العناوين املهمة لنا/ أو الوثيقة بأكملها، و نصيغ بياننا الصحفي /(٥-٧ *
نقاط) و مقرتحاتنا لتعديل/تحديث املحتوى (إذا لزم األمر (١-٣ نقاط) 

 لِنكتب شعارات/هتافات من وحي امليثاق (كل شعار/هتاف عىل ورقة) *

لنحّرض أنفسنا لتقديم النتائج (نوزع األدوار بيننا الخ):  *
     الهتافات/ املسرية/ البيان الصحفي (مجموع وقت العروض ٢٠ د /٤ د لكل مجموعة) 



مجموعة العمل: (30-35 د) 

 Addressed to PHM coordinators/faculty
 Faculty 

هل شاركنا يف People’s Health Assembly-1 يف سافار ٢٠٠٠ ؟ لنتشارك *

شهاداتنا/ مشاعرنا/ قصصنا… 

*  مقرتحات للمناقشة بيننا: 

ما الذي يجعل هذا امليثاق مرجعياً لنا رغم مرور ٢٢ عاماً؟ •

نناقش أسئلة الصبايا و الشباب التي تتوجه لنا. •

ماذا نود أيضاً إعالم الصبايا و الشباب معنا/ آراؤنا يف عروضهم… •

نحرض أنفسنا لتقديم مداخالتنا: شهاداتنا/ أجوبتنا/ تعليقات حرة/أمور من *

القلب/ كلمة الختام من د غسان عيىس (مجموع مدة املداخالت ٢٠ د). 



 Have you participated in the People’s Health Assembly-1at Savar,
 2000? Let us stare our anecdotes/testimonies/feelings/stories

 Proposed discussions:
 -Why is the People’s Charter for Health an important reference to us 
  despite the fact that it was developed 22 years ago?
 -Let us respond to the questions that the students have asked us
 -What are our comments to their presentations?
  -What else do we want to inform the students?

 Preparing ourselves to share our input: Our testimonies/ Responses
 tostudents questions/Open comments/From the heart/ Closure words by
  Dr Ghassan Issa (Total time allocated for the presentations is 20 min.).

 Working group (30-35 min.)

 Addressed to PHM coordinators/faculty

 Faculty 



May Haddad/Draft Sep. 28 2022

 Among the readings & links من القراءات  و الروابط  
Click on image for links

https://www.scielo.br/j/sdeb/a/5hXFkzYbmtyYGwJj5YTGXzD/?lang=en&format=pdf
https://www.oikoumene.org/sites/default/files/File/con176.pdf
https://phmovement.org/the-peoples-charter-for-health/
https://www.slideserve.com/mandell/people-s-health-in-people-s-hands


Videos produced 
for the session: 

This 8:28 minutes video is based on PPT 
that integrates all the photos  and narratives 
that May collected during the charter’s 
survey that was initiated on Sep. 22.  

This 4:17 minutes video includes photos/
videos from the charter’s session the PHM/
IPHU-MENA 2018 course.

https://www.youtube.com/watch?v=tMr6gv8ZK_8
https://youtu.be/wuS_0muEseM


A Tribute to PHM/IPHU-MENA 2018 تحية و تقدير 



May Haddad/Draft October 1 2022

 /Thank you      /     شكرًا

Merci /  Shookran/ 
आपको धन्यवाद        / 

Gracias/   Spas Dikim/ 
  سوياس  /   تانميرت باهرة   

 ⵜⴰⵏⵎⵎⵉⵔⵜ ⴰⵟⵟⴰⵙ 


