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 بموجب مذكرة تفاهم مع منظمة الصحة العالمية: الجامعة األميركية في بيروت
 حول تدخين النرجيلة محور عالمي للمعرفة

 
الجامعة األميركية في بيروت مذكرة تفاهم مع األمانة العامة التفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية  وّقعت

حول تدخين النرجيلة،  التبغ. وبموجب هذا التفاهم، ُتعتبر الجامعة محوراً عالمياً للمعرفةبشأن مكافحة 
 خاصة في البحث والتعليم وتعميم المعلومات التي تساهم في تطبيق االتفاقية.

 
ومعروف أن استهالك التبغ يبقى السبب األول حول العالم للوفيات التي يمكن تفاديها. وجاءت نتائج 

هالك التبغ تمكافحة التدخين غير مستوية. وفي منطقة شرقي المتوسط، بما فيه لبنان، تبقى نسبة اساجراءات 
 مرتفعة.

 
وعلى الرغم من التطّور المتزايد، تستمر نسبة تدخين النرجيلة باالرتفاع، ليس فقط في المنطقة بل في العالم 

العالمية الجامعة األميركية في بيروت أجمع. وكجزء من برنامج مكافحة التبغ، اختارت منظمة الصحة 
شريكاً لها ومركزاً عالمياً  في مجال انتاج المعلومات ونشرها لخدمة سياسات وتدابير مواجهة االقبال 

 المتزايد على النرجيلة.
 

أن سيلفا، رئيسة األمانة العامة التفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بش إي وقالت الدكتورة فيرا دا كوستا
الجامعة األميركية في بيروت هي رمٌز للعزم على وضع التعلم والتفكير العقالني في قلب مكافحة التبغ: "

 المجتمع، وعلينا أن نكون ممتّنين لجميع األساتذة والطالب  الذين جعلوا هذا الحلم حقيقة واقعة".
 

مع أساتذتها شهر الجاري واجتمعت سيلفا زارت الجامعة ليومين في منتصف ال إي دا كوستاوكانت الدكتورة 
بينهم الحكومة اللبنانية، لتقديم المعلومات  شركاء آخرين،التواصل مع على البحث و وإدارييها  الذين يعملون

 .حول هذه المسألة الهامة والمشورة
 

 دا كوستاوتدخين النرجيلة ليس ظاهرة جديدة في المنطقة، وأصبح مرتبطاً بالثقافة الشعبية. وقالت الدكتورة 
: "لسوء الحظ، ينحو تدخين النرجيلة نحو االرتفاع وال سيما في صفوف الشباب. والعديد من سيلفا إي

ئر، وهو ما يطرح علينا تحدياً مدخني النرجيلة يعتقدون أن دخان النرجيلة هو أقل ضررا من دخان السجا
تربوياً كبيراً. وللتذكير فقط ، فإن دخان النرجيلة يحتوي على أول أكسيد الكربون، والبوليكربون، 

والفورمالديهايد، والنيتروجين، وحمض النيتريك والنيكوتين، وكذلك الزرنيخ والكروم والرصاص. وهذه 
 تدخل الجسم وهي ليست جيدة لصحة اإلنسان".



 
ستستمر في العمل مع منظمة الصحة العالمية  أن الجامعة دوره، أّكد رئيس الجامعة الدكتور فضلو خوريوب

ميركية في كل مرحلة من مراحل هذه المبادرة التعاونية. وتكلم أيضاً عن خطة لجعل كامل حرم الجامعة األ
مجموعة رائعة من البحاثة  حول . وقال: "لدينا 2017ين بحلول نهاية العام خفي بيروت محرراً من التد

التبغ. وقد حاربنا التدخين بقوة ولدينا رياديون عالميو المستوى في أبحاث النرجيلة، في كلياتنا للعلوم 
 الصحية، والطب، واآلداب والعلوم، والهندسة".

 
أمراض  وأوضح الرئيس، وهو طبيب األورام السرطانية كرس الكثير من أبحاثه ومسيرته المهنية لمكافحة

من حاالت السرطان هي مرتبطة بالتدخين. ولََفت إلى أن  ٪40السرطان المرتبطة بالتبغ، أن أكثر من 
 ٪50غالبية األمراض الرئوية التنفسية، مثل االنسداد الرئوي المزمن، ترتبط بالتبغ. وكذلك فإن ما يقارب 

 من أمراض القلب واألوعية الدموية والشرايين يرتبط بالتبغ.
 

وأردف الرئيس خوري: "واحدة من أخبث أشكال التدخين وأكثرها خداعاً وأسرعها انتشاراً  هي النرجيلة 
. وقال الرئيس أيضاً: "لقد حصرنا بشدة األماكن التي يمكن فيها التدخين في "التي تنتقل من جيل إلى جيل

 ن خالل فترة محّددة بسنتين".الجامعة، ونحن عازمون على جعل الحرم الجامعي بكامله خالياً من التدخي
 

 علم األمراضأستاذ ورئيس دائرة و عميد مشارك لشؤون الهيئة التعليميةوهوالدكتور غازي الزعتري، 
مع األمانة العامة التفاقية عمل ألكثر من أحد عشر عاماً  في كلية الطب في الجامعة وقدوالطب المخبري 

التبغ، وصف توقيع مذكرة التفاهم باإلنجاز الَمعلَمي للجامعة،  منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة
ألنه يثّمر جهود عدد كبير من أفراد الهيأة التعليمية في الجامعة في سياق مكافحة التدخين، وخاصة تدخين 

 أردفرئيس مجموعة منظمة الصحة العالمية لدراسة تشريعات المنتجات التبغية كونه كذلك النرجيلة. و
حول تدخين النرجيلة يوّسع مساحة جهودنا في الجامعة  : "إن تشكيل محور عالمي للمعرفةالزعتري الدكتور

األميركية في بيروت ويبرزها على الساحة العالمية ويعّزز في الوقت عينه معارف ووسائل مكافحة هذا 
 "الداء المستشري بسرعة.

 

ليسار راضي توقيع مذكرة التفاهم وتكلمت ة االدكتوروقد حضرت ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان 
عن الشراكة المزمنة بين المنظمة والجامعة األميركية في بيروت في جميع قضايا الصحة العامة وخاصة 

التدخين. وأوضحت: "الجامعة األميركية في بيروت كانت رائدة في تقديم األدلة لصالح قانون التبغ والمناداة 
التالية: أوال، تعزيز تنفيذ القانون التبغ، وثانيا، فرض الضرائب على التبغ  به. وسوف تتضّمن الخطوات

عن نّيتها التعاون في هذا  اً قد أعربت الحكومة اللبنانية رسميإلتاحة بيئة مواتية أكثر لإلقالع عن التدخين. و
 الصدد. ونحن بحاجة لترجمة هذه النية إلى التزام عملي".

 
*** 

 
 2016كانون الثاني  15مقيمة في بيروت يوم سيلفا  إي الدكتورة فيرا دا كوستاإن مالحظة لإلعالم: 

التكرم باالتصال بالدكتور غازي الزعتري )هاتف:  على الراغبينت الصحفية. مقابالالبإجراء وترحب 
   zaatari@aub.edu.lbmail: -(E -  5163 ، مقسم: 961+-1- 350000
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وتعتمد النظام التعليمي األميركي الليبرالي للتعليم  1866تأسست الجامعة األميركية في بيروت في العام 
العالي كنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها. وهي جامعة بحثية تدريسية، تضم هيئة تعليمية 

تقّدم الجامعة حالياً أكثر  طالب وطالبة. 8,500عضو وجسماً طالبياً يضم حوالي 700 تتكون من أكثر من 
برنامج للحصول على البكالوريوس، والماجيستر، والدكتوراه، والدكتوراه في الطب. كما توفّر  120من 

 سريراً. 420  تعليماً طبياً وتدريباً في مركزها الطبي الذي يضم مستشفًى فيه
 

 
 المعلومات، الرجاء االتصال بمكتب اإلعالم في الجامعة األميركية في بيروت:لمزيد من 
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