
  األميرآية   منحة لمجموعة أبحاث التدخين في
  2010 آانون الثاني 19الثالثاء 

  
بيروت منحة تناهز    الجامعة األميرآية في   آلية العلوم الصحية في   نالت مجموعة أبحاث التدخين في

وتهدف  .  التبغهيئة البحوث الدولية لمكافحة   -  للبحوث اإلنمائية   المرآز الدولي   ألف دوالر من   مئتي
لبنان    لبنان عبر األبحاث والنشر والتواصل في   المنحة الى تمويل مشروع لدعم الحد من التدخين في

ة وبقيادة البروفسورة ريما الكلي   مرآز األبحاث السكانية في   وسيكون مقر المشروع في .  والمنطقة
إجراء دراسة تقييمية لواقع تطبيق    في   يالعام الماض   شارآت من أيار إلى آب في   التي   نّقاش

للبحوث اإلنمائية هذا المشروع    وقد مّول المرآز الدولي .  األماآن العامة   سياسات منع التدخين في
  . أيضًا

   
ظهار إدفع تغيير السياسات و   وستسمح المنحة الجديدة بنشر نتائج أبحاث التدخين لتثميرها في   

الصحة وترجمة هذه األبحاث وإقامة شبكة بحثية محلية     على )  فيه النرجيلهبما   ( مضار التدخين
وسيحّفز المشروع النقاش الدائر  .  التدخيناستحضار أوضح اإلثباتات على مضارحول التدخين و

وسيساعد معهد عصام فارس للسياسات العامة  .  حول التدخين ويدفعه الى مصاف األولويات الوطنية
وآان  .  الجامعة على توزيع نتائج األبحاث على صّناع السياسات المحليين   ولية فيوالشؤون الد

  آونللي   غريغوري  الجامعة قد نظم محاضرة للدآتور   المعهد بالتعاون مع مجموعة أبحاث التدخين في
خمسين ألف طفل أن مئة و   نّبه فيها إلى   الناتج عن التدخين،   حول العبء العالمي   2008   في نيسان 

نال    الشهر التالي   وفي .  لبنان   األماآن العامة في   يمنع التدخين في   يموتون قبل بلوغهم اذا لم   قد   لبناني
  من جامعة فيرجينيا،   والدآتور توماس ايسنبرغ   الجامعة،   األستاذ آالن شحاده من آلية الهندسة في

للسرطان لدراسة    األميرآي   مليون دوالر من المعهد الوطني   8 . 2   مةمنحة بقي   مع فريقيهما البحثيين، 
وستسمح المنحة الجديدة لمجموعة أبحاث التدخين ببناء شبكة  .  تأثير تدخين النارجيلة على الصحة

  وستساهم المجموعة في .  قليمية من البّحاثة لتوسيع قاعدة المعلومات الُمثبتة عن مضار التدخينإ
  . مشاريع بحثية مستقبلية وتدعمها   قاشات حول أبحاث التدخين وستساهم فيالن 
   

بمنحة من مرآز أبحاث التنمية    1999   العام   الجامعة تشكلت في   وآانت مجموعة أبحاث التدخين في
يحملون اختصاصات مختلفة من بينها    وتضم هذه المجموعة خبراء .  قسم أبحاث التدخين  -  الدولية

.  دارة الصحية والكيمياء والهندسةوالسياسات الصحية واإل   حصاء الحيويالطب والوبائيات واإل
  من مرآز أبحاث التنمية الدولية ومن مانحين آخرين   نالت منحًا   ومنذ تشّكلت هذه المجموعة، 
  ة،السام   ودراسات مكونات دخان التبغ   جراء أبحاث حول وبائيات تدخين النارجيلة،إل 
ومقارنة نظرة    المنطقة،   ودراسة انتشاره بين النساء في   التأثير الطويل األمد للتدخين،_ودراسة 

ووصف البيئة السياسية المحيطة    ومعرفة المعالم الحيوية الستعماله،   األوالد واألهل الى التدخين،
  . لبنان   بسياسات التدخين في

   
المعلومات الوبائية    آبير في   ولقد سمحت الخبرات المتراآمة لمجموعة أبحاث التدخين بسد فراغ

يتبّين من آتاب نشره مرآز أبحاث التنمية الدولية حول نتائج أبحاث المجموعة    حول التدخين آما
رفدت بها مذآرة آما ساهمت المجموعة بأبحاث قّيمة حول تدخين النارجيله  .  وبائيات التدخين   في

مؤتمرات لمنظمة الصحة    آما ساهم أعضاء من المجموعة في .  إرشادية لمنظمة الصحة الدولية
رئيس دائرة الباتولوجيا    الزعتري،   غازي   وعّين أحد أعضاء المجموعة وهو الدآتور .  الدولية

  راسة تنظيم المنتجات التبغية فيلمجموعة د   رئيسًا   الجامعة،   آلية الطب في   في   والطب المخبري



عام المدير الوآان قد تم تشكيل هذه المجموعة من قبل     . 2008   تموز      في    منظمة الصحة الدولية 
بهدف توفير األبحاث العلمية الشاملة والمعلومات والتوصيات لدعم    2003   العام   لمنظمة فيل

تنظيم المنتجات وبرامج    عة من خبراء محليين ودوليين فيوتتألف المجمو .  تنظيمات صناعة التبغ
اللجنة    آما عّين عّدة أعضاء من المجموعة في .  التوقف عن التدخين وصنع السياسات الصحية

  . الوطنية اللبنانية لمكافحة التدخين
   

قد    ها الجامعيأن حرم   2008    أيار   بيروت أعلنت في   الجدير بالذآر أن الجامعة األميرآية في
 على وبات ممنوعًا   أصبح منطقة حرة من التدخين بعد بادرة أطلقتها وأّيدتها لجنة الصحة الجامعية،

  أماآن قليلة ومحددة على الحرم الجامعي،   الطالب واألساتذة والموظفين والزوار التدخين إال في
تمنع التدخين على    ولى الجامعات التيبيروت من بين أ   ميرآية فيوبهذا القرار تكون الجامعة األ 

حين    2000   تموز من العام   ختام تحّرك بدأ في   وقد جاء ذلك القرار في .  العالم العربي   حرمها في
باستثناء    الحرم الجامعي،   آل مباني   قرر مجلس عمداء الجامعة اعتماد سياسة بحظر التدخين في

  وبالنظر إلى مخاطر التدخين على المدخنين وعلى من هم بجوارهم،   وبعد ذلك، .  المساآن الخاصة
شهدت    2001   أواخر أيار   وفي .  جراءات لرفع هذا الخطردارة الجامعة سلسلة من اإلإاتخذت  

.  لالمتناع عن التدخين ُعرض خاللها فيلم عن شرآات التبغ   الجامعة حملة تزامنت مع اليوم العالمي
من العام ذاته أقامت مجموعة أبحاث التدخين ندوة حول عالقة أبحاث التدخين    الثانيتشرين    وفي 

نشر    أقامت المجموعة ندوة حول دور شرآات التدخين في   2003   أيار   وفي .   بالسياسات المّتبعة
  ت فيوتتابعت المؤتمرات والندوا .  الدول النامية   األمراض التجارية وُأخرى حول التدخين في

  خاٍل   الحرم الجامعي  " بعنوان )  لوغو  ( مسابقة لتصميم شعار   2007   العام   وأقيمت في .  األعوام التالية 
قالع عن ذلك العام جلسات مجانية لمساعدة أفراد أسرة الجامعة لإل   وأقيمت في ".  من التدخين 

   . التدخين
  
  
  
  

 
 


