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 األميرآية   معها في   متعاونًا   ثالثًا   منظمة الصحة العالمية تختار مرآزًا
  

لقب مرآز متعاون إلى دائرة  منحت    بيروت أن منظمة الصحة العالمية قد   أعلنت الجامعة األميرآية في
وقد اتخذت منظمة الصحة   . الجامعة   العلوم الصحية في آلية   تعزيز الصحة والصحة المجتمعية في

  . هذا بعد تدقيق صارم استمر لمدة ثالث سنوات العالمية قرارها
 

ثالثة مراآز متعاونة مع منظمة  من   وستكون مرآزًا   وستتمّتع الدائرة بهذا اللقب لمدة أربع سنوات،
رآزان اآلخران هما دائرة والم .  بيروت   الجامعة األميرآية في   وآلها في   لبنان،   الصحة العالمية في

المدير العام لمنظمة الصحة  ويعّين .  آلية الطب   وقسم األمراض الجلدية في   آلية الزراعة،   في التغذية
  . على المستويات الدولية واإلقليمية العالمية المرآز المتعاون لدعم برنامج المنظمة

 
  يكون المرآز المتعاون مشارآًا   جية التعاون التقني،مع سياسة منظمة الصحة العالمية واستراتي   وتمّشيًا

للتنمية    دعمًا   واألبحاث والتدريب،   حيث المعلومات والخدمات، من   تعزيز موارد الدولة،   في   أيضًا 
إظهار القدرة على  يجب عليها   ولتكون مؤسسة ما مؤهلة لحمل لقب المرآز المتعاون، .  الوطنية الصحية
 . بمهام تتعلق ببرنامج المنظمة وأهدافهاالوفاء 

   
المرتبطة بصحة الالجئين  المجاالت   وتتمّيز دائرة تعزيز الصحة والصحة المجتمعية بتاريخ بارز في

للموارد    يجعلها مرآزًا   مما   والصحة اإلنجابية والجنسية،   ومكافحة التبغ،   وصحة الشباب،   والمهاجرين،
خالل تطوير مواد  يتحقق ذلك من   وسوف .  المنطقة   هذا المجال في   للمهنيين العاملين في المخصصة

  . وتقديم خدمات مرتبطة باألبحاث   والربط الشبكي   وتدريب المهنيين،   التثقيف الصحي
 

ع منّظمة المراآز المتعاونة م مرآز من   800   الوقت الراهن أآثر من   يوجد في   الجدير بالذآر أنه
  مع منظمة الصحة العالمية في   إلى جنٍب   المراآز جنبًا وتعمل هذه .  دولة   80   الصحة العالمية في

المزمنة  والصحة المهنية واألمراض السارية والتغذية والصحة النفسية واألمراض مجاالت التمريض 
  .  والتكنولوجيات الصحية

 
  .1945 العام    في بيروت تأسست   الجامعة األميرآية في   والمعروف أن آلية العلوم الصحية في
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  الليبرالي   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميرآية في 
  ية تدريسية،جامعة بحث   والجامعة هي .  آنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   7000   من أآثر من   طالبيًا   أعضاء وجسمًا  600  أآثر من  تضم هيئة تعليمية من 

والدآتوراه    والدآتوراه،   والماجيستر،   يناهز مائة برنامج للحصول على البكالوريوس،   ما   الجامعة حاليًا
   . سريرًا   420    فيه   يضم مستشفًى   الذي   مرآزها الطبي   في   وتدريبًا   طبيًا   آما توّفر تعليمًا .  الطب   في
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