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 الجامعة األميركية في بيروت تطلق تحالفاً عالمياً حول الحرب والصراعات والصحة

 

تم تنظيم حدث خاص عبر اإلنترنت لالحتفال بإطالق تحالف عالمي حول الحرب والصراعات والصحة في 

 (AUB) الصحية في الجامعة األميركية في بيروتاألول من تموز الجاري. وقد نّظمت الحدث كلية العلوم 

بالتعاون مع جامعة ساوثهامبتون وحركة صحة الشعوب . وحضر حفل االطالق صانعو السياسات والباحثون 

  .واألكاديميون وعمال اإلنسانيات وصانعو التغيير في العلوم الصحية

 

ن وثمانية عشر عندما عقد اجتماع تحت هذا وقد تم وضع اللُبنة األولى ألسس التحالف في حزيران ألفا

إشراف لجنة النسيت في  الجامعة األميركية في بيروت حول سوريا، بحضور أكثر من عشرين من الخبراء 

المحليين واإلقليميين والدوليين في مجاالت الحروب والصراعات والصحة. وساعد ذلك االجتماع في تقييم 

ويات الرئيسية، وتحديد خطيطة الطريق إلى األمام. واعتباراً من الوضع، وتحديد الفجوات الفادحة واألول

س بما في ذلك الجمعيات األكاديمية والمنظمات  تموز الجاري. بات التحالف يضّم أكثر من مئة عضو مؤّسِّ

غير الحكومية اإلنسانية ومراكز األبحاث والشبكات، والجمعيات وتشكيالت المجتمع المدني وتشكيالت 

  .ص. وسيفتح التحالف قريباً باب العضوية لألفرادالقطاع الخا

 

وقد نّسقت حفل اإلطالق أروى دامون مؤسسة شركة إنارة ورئيستها التنفيذية والمراسلة الدولية السابقة 

للشبكة االخبارية سي ان ان. وكان من بين المتحدثين الدكتور فضلو خوري، رئيس الجامعة األميركية في 

سومسي، وزير الصحة في جمهورية إفريقيا الوسطى والدكتور أحمد المنظري، المدير  بيروت والدكتور بيار

 .اإلقليمي لمكتب شرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية

 

في كلمته، أبرز الدكتور أحمد المنظري خصوصية التحالف. وقال، "الطريقة الوحيدة لمواجهة التحديات 

وانعدام األمن هي العمل معاً. إن التحالف العالمي حول الحرب الصحية الهائلة التي تجلبها الصراعات 

والصراعات والصحة هو منصة جديدة مالئمة لمثل هذا العمل، وهي تضافر عضوية كبيرة ومتنوعة. إنها 

 ".مورد عالمي يمكن أن يفيد بشكل كبير منطقة شرق البحر المتوسط

 



اً لمكافحة اآلثار السلبية للحرب. وقال، "الحرب هي وشدّد الدكتور سومسي في خطابه على أهمية العمل مع

حالة طوارئ صحية عامة وهذا التحالف هو دعوة للتضامن والعمل. يتعلق األمر بجمع خبرات مختلف 

أصحاب المصلحة من الجنوب والشمال للعمل معا، والتشارك في الخبرات، والدعوة إلى استثمار الموارد 

المتأثرة بالحروب." هذا وقد تمثلت أمانة التحالف من خالل رؤسائها المشاركين لتعزيز النظم الصحية للبلدان 

 .وقُدّمت عروٌض من األعضاء المؤّسسين في التحالف أظهرت الجوانب العملية لركائز التحالف

 

وقال الرئيس فضلو خوري في خطابه في حفل إطالق التحالف، "إنني أتطلع إلى سماع ما سنصل إليه اليوم. 

سنمضي قدما في الجامعة األميركية في بيروت التي عايشت الحروب وتأثرت بشدة بالنزاعات والصراعات. 

نحن ندرك مسؤولياتنا، وأؤكد لكم أن جامعتنا سوف تلتزم دائًما بهذه القضية العادلة والصعبة وبشؤون السالم 

 والعدالة والصحة للجميع."
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 بيروت في األميركية الجامعة عن لمحة
 

 على وممارساتها ومعاييرها التعليمية فلسفتها وترتكز1866  العام في بيروت في األميركية الجامعة تأسست
 في بيروت هي جامعة بحثية أساسها التعليم. األمريكية والجامعة. العالي للتعليم الليبرالي األميركي النموذج

وهيئتها التعليمية تضم أكثر من تسعمئة أستاذ متفّرغ، أما جسمها الطالبي فيشّكل من حوالي تسعة آالف 
وخمسمئة طالب. وتقدم الجامعة األمريكية في بيروت حاليا أكثر من مئة وأربعين برنامجا   للحصول على 

شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. وهي توفّر التعليم والتدريب الطبيين للطالب من جميع أنحاء 
 المنطقة في مركزها الطبي الذي يضم مستشفى كامل الخدمات يضم أكثر من ثالثمئة وستون سريرا  .

 
 :بيروت في األميركية الجامعة وأحداث أخبار على لالطالع

 
  www.aub.edu.lb  الموقع

  http://www.facebook.com/aub.edu.lb  الفيسبوك
  http://twitter.com/AUB_Lebanon تويتر
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