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  عقد مرآز األبحاث السكانية والصحية في
األميرآية  الجامعة   آلية العلوم الصحية في 

  المساواة الصحية "  بيروت ندوة بعنوان   في
  وذلك في   ، " العالم العربي   في )  أو عدمها (
وقد قّدم الندوة   . قاعة محاضرات الكلية 

المرآز البروفسور عبد    األستاذ الزائر في
الرياضيات    وهو باحث في   بوطّيب، السالم
محمد األول  جامعة الملك   آلية العلوم في   في
وقد قّدم البرفسور   . المغرب   وجدة،   في
أجراه بتكليف من الجامعة    طّيب بحثًابو

  العالم العربي   يستمر في   العناية الصحية   بيروت خلص فيه إلى أن عدم المساواة في   األمريكية في
  تجعل العناية الصحية   المحاضر االسباب التي وقد وتناول .  على الرغم من تطور المرافق الصحية 
 تحدث فيها البروفسور بوطيب عدد من   الندوة التي   وقد شارك في .  يالعرب العالم   غير متساوية في 

  من أألطباء الذين آانوا في األمريكية ومجموعة   آلية العلوم الصحية في   أعضاء الهيئة التدريسية في
وقال البرفسور بوطّيب إنه تبين له من خالل  .  العراقية زيارة لمدينة بيروت من آبريات الجامعات 
 العناية   فإن عدم المساواة في   بعض المناطق الحضرية والريفية،   في راسته أنه بالرغم من التحسند

التطور    العناية الصحية في يستمر مستوى   إذ   البلد الواحد،   مناطق جغرافية في   الصحية واضح في
وأشار البرفسور بوطّيب إلى أسباب هذه  .  المناطق الفقيرة   في المناطق الغنية بينما تستمر المعاناة   في

وجغرافية المنطقة وعدم المساواة بين الجنسين والفروقات بين  الفوارق مثل االقتصاد والسياسة
المجتمع تحصل    تجعل بعض المجموعات في   من العوامل التي   وامتداد العمر والتعليم هي االقليات

  ال المحاضر إنه أمضى السنوات الخمس األخيرةوق  . على عناية صحية أآثر من مجموعات أخرى
تسببها األمراض المعدية وغير المعدية    لألمراض وتقييم األعباء التي يدرس التطورات الحسابية 

للحضور    أسئلة تارآًا بطرح    وقام .  العالقة بين المساواة الصحية والتطور البشري   بحث في آما
المطبوعات    لنشرها في   استعدادًا   الجارية، تهم لتحسين دراستهوضع اجابات لها وتقديم اقتراحا

والعميدة السابقة  مديرة مرآز األبحاث السكانية والصحية   وقالت الدآتورة هدى زريق،  .  العالمية
المهم أن نكون قادرين آباحثين على التفاعل  من "  وأردفت .  مهمة   للكلية أن الندوة عالجت أمورًا

الجدير بالذآر أن البرفسور  ". تحسين األبحاث المستقبلية   تساهم في  تعليقات واقتراحات يموتقد
لندن ويستعمل نماذج رقمية    في   من جامعة بروناي   التحليل الرقمي   يحمل الدآتوراه في   بوطّيب

  . األمراض على السكان لدراسة تأثيرات


