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 برعاية وحضور وزير الصحة اللبناني
السمنة تضاعفت وأمراضها ستزداد: االميرآية تحّذر   ندوة في  

 
بيروت ندوة إلعالن    الجامعة األميرآية في   آلية الزراعة في   نّظمت دائرة التغذية وعلوم الطعام في

  والتي   ، " لبنان   وحدة البحوث المشارآة حول سوء التغذية والسمنة في "  نتائج أول دراسة بحثية أقامتها
جامعة    آلية الصيدلة في   ودائرة التغذية في   للبحوث العلمية،   نّفذتها الدائرة بالتعاون مع المجلس الوطني 

وقد هدفت  .  ليكالكس   جامعة الروح القدس في   ودائرة التغذية البشرية والحمية في   يوسف،   القديس
وتحديد مدى انتشار    الدراسة إلى تحديد مدى انتشار ضعف التغذية عند األطفال والبالغين والمعّمرين،

وتحديد مدى انتشار العوامل المحددة للسمنة    لبنان،   المغذيات الصغرى لألطفال والبالغين في   النقص في
   . عند األطفال واألمراض الناتجة عن سوء التغذيةوتحديد مدى االرتباط بين السمنة    لبنان،   في
  
عن نتائج  وعرضت لمحة  ،األميرآية   عميدة آلية الزراعة في  حوّال، الدآتورة نهالافتتحت الندوة  وقد

 .الدراسة
  

األعوام الخمسة عشرة    وقد خلصت الدراسة إلى أن السمنة بين األطفال واليافعين قد تضاعفت في
   . الجيل الطالع   زيادة عدد المصابين باألمراض المزمنة في   سيتسبب في مما   الماضية،

  
حسن    فتتاح وزير الصحة اللبنانية علياالحفل    في األميرآية وتكلم   مرآز هوستلر في   ُعقدت الندوة في

  لبحثية وتعهد أن تبنيبيروت لريادتها ا   امتدح الجامعة األميرآية في   والذي   الندوة ،  ىرع  الذي   الخليل،
  :   وقال .   الوزارة استراتيجيتها الصحية على األبحاث 

  
خاصة أن الطعام واألآل    العام بأهمية التغذية آدارىء لألمراض،   يجب أن نعمل على زيادة الوعي "

وزارات ل   وعلينا أن نطّور استراتيجية وطنية واضحة للتغذية تحدد أدوارًا .  جزء آبير من حضارتنا
   ". التربية والصحة واإلعالم

  
قام به    الكبير الذي   نّوه بالمجهود البحثي   االفتتاح رئيس الجامعة الدآتور بيتر دورمان الذي   آما تكلم في

وقال إن  .  التأثير على محيطهم   على دور األآاديميين في   مشددًا   فريق الوحدة البحثية المشترآة،
وقال إن الجامعة ما  .  مصّممة على تبديد هذا االنطباع    نها أبراج عاجية لكن األميرآيةالجامعات ُتتهم بأ

استنباط    انفّكت تتشارك بمعلوملتها وأبحاثها مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية للمساعدة في
  للمجلس الوطني األمين العام   أما الدآتور معين حمزه، ".  سياسات أفضل وتحسين نوعية الحياة للجميع



يضم خمس    وقال إن المجلس   إلرشاد صّناع السياسات،   فشّدد على أهمية البحث العلمي   للبحوث العلمية، 
   . بيروت   أربع منها بقيادة الجامعة األميرآية في   وحدات بحثية،

     
من    تميمة الجسر،بعد ذلك عقدت ثالثة جلسات علمية ترأسها الدآتور عبد الحميد حالب والدآتورة 

   . األميرآية الدآتور أحمد دالل   ووآيل الشؤون األآاديمية في   للبحوث العلمية،   المجلس الوطني
  

ووليد     وخليل الحلو،   وزياد حرب،   والرا نصر الدين،   شرحها البحاثة حوّال،   تفاصيل النتائج التي   وفي
  من آل ستة أطفال ما دون العاشرة حاليًا   أن واحدًا   وسوسن وّزان،   وسمين صّديق،   يرق،   وفادي   عمار،

  1997   العام   وبالمقارنة آانت النسبة في   ،2009   العام   بحسب ما ُجمع من معلومات في   هو سمين، 
      فوق   من آل أربعة بالغين،   آذلك تصيب السمنة واحدًا .  من بين عشرة أطفال   واحدًا 
  وبالمقارنة، .  حاليًا   فئة عمرية من عشرة إلى عشرين عامًا،   يافعين في   من آل ثمانية   العشرين وواحدًا 
   . يافعًا   18   من آل   أصابت السمنة واحدِا   1997   العام   في 

  
واضطرابات الشرايين    لإلصابة باألمراض المزمنة مثل السّكري    وُتعتبر السمنة عامل خطورة

بالمئة من اليافعين    20بالمئة من األطفال السمينين و   30   وقد أظهرت الدراسة ان .  غيرها   وأمراض
   .  استعداد لألمراض المزمنةالسمينين لديهم 

  
  أنشأت في   والتي "  لبنان   وحدة األبحاث المشترآة حول سوء التغذية والسمنة في "  لهذه األسباب طّورت

وتخّطط إلعداد دليل آخر    لإلرشادات الغذائية القائمة على األطعمة للبالغين،   دليًال   ،2009   العام 
   . مستقبل حياتهم   شاآل الصحية فيلحمايتهم من الم   لليافعين،

  
   أشرفت على الفريق البحثي   التي   وقالت العميدة الدآتورة نهال حوّال،

يحدد األمراض والمشاآل    السنتين األوليين من العمر هو ما   تظهر األبحاث أن طعام المرء في : " للوحدة
ار ضعف بالتغذية لدى األطفال اللبنانيين ولكن يجد الفريق آث   لم : " وأردفت ".  مستقبله   الصحية في

   ". غذاءهم ليس صحيًا   المؤشرات تدل أن
  

وإجراء دراسات تظهر جغرافيا انتشار    تثمير نتائج هذه الدراسة عبر تدّخل مدرسي   والخطوة التالية هي
   . السمنة وسوء التغذية

  
  
  
  

 
 
 
 
  الليبرالي   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866عام ال   بيروت في   تأسست الجامعة األميرآية في 
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي .  آنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   8000   حواليمن    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



For more information please contact: 
Maha Al-Azar, Assistant Director for Media Relations, ma110@aub.edu.lb, 
01-353 228 

  
  

Website: www.aub.edu.lb 
Facebook: http://www.facebook.com/aub.edu.lb 
Twitter: http://twitter.com/AUB_Lebanon 
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