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 AUBكجزء من مبادرتها  تُطلق برنامج التغذية والسمنة واألمراض المصاحبة

 للصحة العالمية

 
، كجزء من مبادرة  (AUB)أطلق مكتب المبادرات الصحية االستراتيجية في الجامعة األميركية في بيروت

 (NORD) .    جديداَ هو برنامج التغذية والسمنة واألمراض المصاحبةالصحة العالمية التابعة له، برنامجاً 

 

وقد تّم إطالق البرنامج في كلية العلوم الزراعية والغذائية في الجامعة األميركية في بيروت، في سياق 

 .احتفاالت الجامعة بالذكرى السنوية المئة والخمسين لتأسيسها

 

وبرنامج  (CMP) بادرة الصحة العالمية، بعد برنامج طب النزاعاتوهذا البرنامج هو الثالث الذي تُطلقه م

  (RHP) .صحة الالجئين

 

ويتماشى برنامج التغذية والسمنة واألمراض المصاحبة مع تصّدي مبادرة الصحة العالمية للتحديات الصحية 

البرنامج إلى تخفيف العالمية مع التركيز على تلك التي تواجه البلدان حيث الدخل منخفض أو متوسط. ويسعى 

العبء المزدوج لسوء التغذية التي تشّكل سبباً رئيسياً للمراضة والوفيات في بلدان جنوب الكرة األرضية 

 ).خاصة في منطة مينا )الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 

ى ويهدف برنامج التغذية والسمنة واألمراض المصاحبة من خالل إطاره المتعدد التخصصات واالنخراطي إل

إنشاء منصة لتطوير تدخالت تغذوية قائمة على األدلة وحساسة ثقافياً وتستهدف السمنة واألمراض المرتبطة 

بها. وهذا البرنامج سيكون بمثابة حلقة وصل لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولتعزيز دور 

 .النظام الغذائي في الوقاية من السمنة واألمراض المرتبطة بها

 

وجاء اإلعالن عن إطالق برنامج التغذية والسمنة واألمراض المصاحبة في كلمة لنائب الرئيس المشارك 

للشؤون الصحية الدكتور شادي صالح، وعميدة كلية العلوم الزراعية والغذائية في الجامعة الدكتورة نهلة 

 .الاحو



ميركية في بيروت كشريك عالمي للصحة وقد شّدد الدكتور صالح على الهدف االستراتيجي لتثبيت الجامعة األ

من خالل مبادرة الصحة العالمية فيها ومن خالل مبادرات رئيسية أُخرى. وباإلضافة إلى ذلك، سلط الضوء 

على أهمية اعتبار برنامج التغذية والسمنة واألمراض المصاحبة برنامجاً تأسيسياً داخل المبادرة، بالنظر إلى 

 .لها والنواقص الخدماتية الفادحة التي سيلبّيها في المنطقة وخارجهاالمعارف الكبيرة التي يحم

 

ال عن حماستها للتأثير اوأعربت مديرة برنامج التغذية والسمنة واألمراض المصاحبة، العميدة الدكتورة حو

مكافحة الممكن لمثل هذا البرنامج على الصحة والعافية. كما أّكدت على كون التغذية نمط حياة يمكن تعديله ل

السمنة واألمراض المرتبطة بها. وأشادت بقيادة الجامعة في كل المستويات لجهودها المتضافرة لتعزيز 

الترشيد الشامل والمتعدد التخصصات حول التغذية، ومسائل صحية أُخرى متعلقة بالمنطقة في سياق مشروع 

ا أساسيا من هذا المشروع، الذي ". وستشّكل مبادرة الصحة العالمية مكون2025"رؤية الصحة في العام 

  .ياً وعالمياً مروت على صحة السكان محلياً وإقلييهدف إلى تعزيز تأثير الجامعة األميركية في بي
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 :بيروت في األميركية الجامعة في اإلعالم بمكتب االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد
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 العالي للتعليم الليبرالي األميركي التعليمي النظام وتعتمد 1866 العام في بيروت في األميركية الجامعة تأسست
 من تتكون تعليمية هيئة تضم تدريسية، بحثية جامعة وهي. وممارساتها ومعاييرها التعليمية لفلسفتها كنموذج

 130 من أكثر حاليا   الجامعة تقّدم. وطالبة طالب 8,500 حوالي يضم طالبيا   وجسما   عضو700  من أكثر
 طبيا   تعليما   توّفر كما. الطب في والدكتوراه والدكتوراه، والماجيستر، البكالوريوس، على للحصول برنامج
 .سريرا   420  فيه مستشفى   يضم الذي الطبي مركزها في وتدريبا  
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mailto:sk158@aub.edu.lb
http://www.aub.edu.lb/
http://www.facebook.com/aub.edu.lb
http://twitter.com/AUB_Lebanon
http://twitter.com/AUB_Lebanon

