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كتاب "الصحة العامة فً العالم العربً" الذي وضعه فرٌق من الجامعة األمٍركٍة فً 

 التنوٌه الخاص" من الجمعٍة الطبٍة البرٌطانٍة"بٍروت ٌحصل على 
 

شٚك يٍ حبص انكزبة انًشخؼٙ "انصحخ انؼبيخ فٙ انؼبنى انؼشثٙ"، ٔانز٘ ٔظؼّ ثبنهغخ االَكهٛضٚخ ف

خجشاء انصحخ انؼبيخ فٙ اندبيؼخ األيٛشكٛخ فٙ ثٛشٔد، ػهـٗ "انزُّٕٚ انخبص" يٍ اندًؼٛخ انطجٛخ 

دٕازضْب ػالٌ انفبزضٍٚ ثانجشٚطبَٛخ خالل احزفبل ألبيزّ اندًؼٛخ فٙ نُذٌ فٙ شٓش أٚهٕل انًُصشو إل

 نهكزت انطجٛخ.

نكزبة فٙ آراس يٍ انؼبو انحبنٙ، ٔكبَذ داس َشش خبيؼخ كبيجشٚذج انجشٚطبَٛخ لذ أصذسد ْزا ا

ٔأطهمزّ اندبيؼخ األيٛشكٛخ فٙ ثٛشٔد فٙ أٚبس فٙ احزفبل حعشِ ٔسػبِ سزٛظ يدهظ انٕصساء 

 األعزبر َدٛت يٛمبرٙ. 

ٔلذ ظّى فشٚك رحشٚش انكزبة انذكزٕس عبيش خّجٕس يٍ كهٛخ انؼهٕو انصحٛخ فٙ اندبيؼخ األيٛشكٛخ فٙ 

و ًٕٚد، يٍ يُظًخ انصحخ انؼبنًٛخ حبنًٛب ٔيٍ انكهٛخ عبثمًب ْٔٙ انز٘ رشّأط انفشٚك، ٔسْب ثٛشٔد،

خذيذ كشزٛظ رحشٚش يشبسن. ٔظى انفشٚك أٚعًب سٚزب خمًبٌ، أعزبرح انصحخ انؼبيخ فٙ يؼٓذ 

انصحخ انؼبيخ ٔانًدزًؼٛخ فٙ خبيؼخ ثٛشصٚذ، ٔيشٔاٌ خٕاخّ انز٘ ٚؼًم حبنًٛب فٙ اإلعكٕا ٔكبٌ 

ٕو انصحٛخ فٙ األيٛشكٛخ، ٔإًٚبٌ َٕٚٓط، ػًٛذ كهٛخ انؼهٕو انصحٛخ فٙ عبثمًب أعزبرًا فٙ كهٛخ انؼه

 اندبيؼخ. 

ٔلذ ٔصفذ اندًؼٛخ كزبة "انصحخ انؼبيخ فٙ انؼبنى انؼشثٙ"، ثأَّ "يشاخؼخ شبيهخ ٔيًزبصح نهصحخ 

فخ". ، يشدفًخ أَّ "يحَذس رًبيًب ّٕٔٚفش خهفٛخ يًزبصح يٍ انًؼهٕيبد أ انًؼش"انؼبيخ فٙ انؼبنى انؼشثٙ

كًب لبنذ إَّ "يدٕٓد خش٘ء نزُبٔل يدبل ٔاعغ  ثشكم يٕظٕػٙ ٚغش٘ ثبنمشاءح، فٙ يمبسثخ خذٚذح 

رشكم رؼشٚفًب ثبخزصبص انصحخ  انؼبيخ، ٔنٛظ يشاخؼخ فحغت نهصحخ انؼبيخ فٙ ثمؼخ خغشافٛخ 

 يحذدح".

ْٔٙ  ،طجٛخٔكبَذ اندًؼٛخ  لذ ثذأد فٙ أٔاخش رغؼُٛٛبد انمشٌ انًبظٙ ثًُح خٕازضْب نهكزت ان

لّذيذ يطجؼخ خبيؼخ كبيجشٚذج انكزبة نهًغبثمخ إنٗ رؼزجش يٍ اندٕازض انًشيٕلخ فٙ ْزا انًدبل. ٔ

كزبثًب ػٍ فئخ انصحخ انؼبيخ. ٔلذ ُيُِح  9:كزبثًب آخش يٍ يخزهف أَحبء انؼبنى، يُٓب  86;خبَت 

 ػٍ فئخ انصحخ انؼبيخ. 9:"انزُّٕٚ انخبص" نؼششح كزت فمط يٍ أصم 



ٛظ فشٚك رحشٚش انكزبة عبيش خجٕس: "إَُب َؼزّض ثٓزا انزكشٚى انذٔنٙ". ٔأظبف: "َأيم أٌ ٔلبل سز

ٚضٚذ ْزا انزكشٚى يٍ لشاء انكزبة ّٕٔٚعغ انحٕاس حٕل انًٕاظٛغ انزٙ خٓذ انًؤنفٌٕ ٔانًحشسٌٔ 

 نجحثٓب ٔرغهٛط انعٕء ػهٛٓب".

زا انًدٕٓد يب كبٌ يًكُُب يٍ دٌٔ انذػى انًؤعغبرٙ انز٘ ّٔفشرّ ٔلبل انؼًٛذ إًٚبٌ َٕٚٓط: "ْ

 اندبيؼخ ٔانكهّٛخ".

 

ٔلبنذ سًٚب ػفٛفٙ، أعزبرح ٔيُغّمخ ثشَبيح انذساعبد انؼهٛب فٙ انصحخ انؼبيخ فٙ كهٛخ انؼهٕو انصحٛخ 

برزح فٙ األيٛشكٛخ ٔإحذٖ انًِؤّنفبد انًغبًْبد فٙ انكزبة: "نهًشح األٔنٗ ٚصجح فٙ يزُبٔل أع

 انصحخ انؼبيخ فٙ ْزِ انًُطمخ ٔطالثٓب كزبة شبيٌم ٚؼكظ ٔالؼُب".

 

ّٕثخ فٙ  75:ٔٚمغ كزبة "انصحخ انؼبيخ فٙ انؼبنى انؼشثٙ" فٙ  فصاًل. ٔٚعى عجؼخ  88صفحخ يج

ألغبو سزٛغٛخ رزُبٔل عٛبق انصحخ انؼبيخ، ٔانًحذداد االخزًبػٛخ نهصحخ، ٔاأليشاض ٔاإلصبثبد، 

كبَٛخ ثًٍ فٛٓب انًدًٕػبد انًؼّشظخ يثم انكجبس فٙ انغٍ ٔانًٓبخشٍٚ ٔصحخ انًدًٕػبد انغ

، ٔانُظى انصحٛخ ٔرٕفٛش انؼُبٚخ انصحٛخ، ٔخٕالد انؼُفٔاألطفبل، ٔانصحخ انؼبيخ إثبٌ انحشة 

 ٔيٕلغ انصحخ انؼبيخ فٙ األخُذح االخزًبػٛخ. 

 

ُطمخ. ْٕٔ ثًشح رؼبٌٔ دٔنٙ ظى ُٔٚؼزجش ْزا انكزبة  أظخى يب َُِشش ػٍ انصحخ انؼبيخ فٙ ربسٚخ انً

كبرجًب ػًهٕا يؼًب طٕال ثالس عُٕاد. ٔٚمٕو انًكزت االلهًٛٙ نششق انًزٕعط فٙ يُظًخ انصحخ   86

انؼبنًٛخ حبنًٛب ثزشخًخ ْزا انكزبة إنٗ انؼشثٛخ. ُٔٚزّٕلغ أٌ رصذس انطجؼخ انؼشثٛخ لجم َٓبٚخ انؼبو 

 انحبنٙ.

 

ّ رّٕصع يدبًَب ػهٗ طالة ٔيؤعغبد انصحخ انؼبيخ فٙ انؼبنى ٔعٛؼٕد سٚغ ْزا انكزبة نششاء َغخ يُ

 انؼشثٙ.

 
  اللٍبسالً   األهٍسكً   ًجعحود النظبم الحعلٍوً   6611العبم    بٍسًت فً   جأسسث الدبهعة األهٍسكٍة فً  
  ثٍة جدزٌسٍة،خبهعة بح   ًالدبهعة ىً  . كنوٌذج لفلسفحيب الحعلٍوٍة ًهعبٌٍسىب ًهوبزسبجيب   للحعلٍن العبلً 
جقّدم      . طبلب ًطبلبة   8000   حٌالًهن    طالبًٍب   أعضبء ًخسوًب  600  نه سثكأ  جضن ىٍئة جعلٍوٍة هن 

ًالدكحٌزاه    ًالدكحٌزاه،   ًالوبخٍسحس،   ٌنبىز هبئة بسنبهح للحصٌل على البكبلٌزٌٌس،   هب   الدبهعة حبلًٍب
  . سسٌسًا   024    فٍو   ٌضن هسحشفًى   الري   هسكزىب الطبً   فً   ًجدزٌبًب   بًٍبط   كوب جٌّفس جعلٍوًب  . الطب   فً
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