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  رأس بيروت   األميرآية تعرض نتائج دراسة العافية في  
  

بيروت    الجامعة األميرآية في   آلية العلوم الصحية في   دعا مرآز البحوث السكانية والصحية في
رأس    راسة العافية فيد "  ثالثة لقاءات عامة لمناقشة النتائج األولية لدراسة تحمل إسم   للمشارآة في

الكلية وتهدف إلى دراسة العالقة بين الفقر    دراسة رعتها مبادرة حسن الجوار في   وهي   ، " بيروت
وستعقد هذه اللقاءات طوال ثالثة أيام من  .  منطقة رأس بيروت   في   والرفاه والعافية،   والحرمان،

  . الحادية عشرة قبل الظهر وحتى السادسة مساًء
   

يوم    يعقد اللقاء الثاني   فيما   باحة مبنى ستراند،   تشرين األول في   11   يوم الثالثاء   سيعقد اللقاء األول
ويعقد اللقاء    ، ) قرب مقهى ستاربكس (  باحة مبنى حمرا سكواير   تشرين األول في   12   األربعاء
وستتناول  ).  يونس   مقابل مقهى (  تر الحمراباحة سن   تشرين األول في   13   يوم الخميس   الثالث

.  اللقاءات النتائج األولية حول ترآيبة رأس بيروت الديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية
  وسُتعرض نتائج الدراسة على ملصقات آبيرة بحضور أعضاء من فريق البحث لمناقشتها مع من 
  .   يريد 
إنها ستوفر    يقول الفريق البحثي   طرح مالحظاتهم وآرائهم التياللقاءات    وسيتسّنى للمشارآين في 

  . فهم وتحليل هذه النتائج   مساعدة قّيمة في
   

لوضع    2007   العام   ترعى هذه الدراسة تأسست في   الجدير بالذآر أن مبادرة حسن الجوار التي
  ابتداًء   خدمة الصالح العام،   في   ،وخصوصا مواردها الفكرية   بيروت،   موارد الجامعة األميرآية في

  .   من رأس بيروت 
  تتوجه لخدمة الناس حول مشاآل ذات اهتمام مشترك،   وتدعم هذه المبادرة البحوث واألنشطة التي 
وعدم    واألرصفة المعرَقلة،   ونقص المساحات الخضراء،   واالزدحام،   ذلك زيادة الكثافة،   بما في 

  . وجود مساحات عامة
   

  تشتهر بالتنوع االجتماعي   ويقول القائمون على هذه الدراسة البحثية أن منطقة رأس بيروت التي
  العام   شهدت منذ نهاية الحرب األهلية في   والجو المتسامح والمنفتح ثقافيا،   والسياسي،   والديني 
بنزوح وللعائالت ذات الدخل المتوسط ونمو مطرد  تغييرات ديمغرافية واقتصادية تمّثلت   1990 

االتساع على رفاه سكان    الدخل اآلخذ في   يعرف إال القليل عن تأثير التفاوت في   ال .  لجيوب الفقر
   .  المنطقة ونوعية حياتهم

  



  الليبرالي   آياألمير   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميرآية في   
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي .  آنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   8000   حواليمن    طالبيًا   أعضاء وجسمًا  600  أآثر من  تضم هيئة تعليمية من 

والدآتوراه    والدآتوراه،   والماجيستر،   برنامج للحصول على البكالوريوس،يناهز مائة    ما   الجامعة حاليًا
   . سريرًا   420    فيه   يضم مستشفًى   الذي   مرآزها الطبي   في   وتدريبًا   طبيًا   آما توّفر تعليمًا .  الطب   في
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