
 األب سليم دكاّش اليسوعّي رئيس جامعة القّديس يوسف البروفسور كلمة

 في لبنان الصحّيةإطلالق تقرير وطني عن اإلحصاءات  حفل ناسبةبم

 معهد اإلدارة الصحّية والرعاية اإلجتماعّيةفي  

ل 4يوم الثالثاء الواقع فيه   2102 (ديسمبر) كانون األوَّ

 

ق  صدور مؤلَّف   فكيف باألحرىحدث بحدِّ ذاته  هو حدث من المطبعة عادي   كتاب   بصدورحتفال إنَّ اال يتطرَّ

عام الهذا الكتاب في طبعة  بصدور ،باح الجميلهذا الصَّ في  ،اليومحتفال الاإنَّ ؟  عافيتهمة الناس وصحَّ  إلى

ل معهد ة، هو بالتأكيد حدث يُذك  انيالثَّ الطَّبعة هي ، و2102 يَّ اإلدارة ر في سجِّ عاية االجتماعيَّة ة والرِّ الصحِّ

 ستين شريكتين أخريين تحظيان باألهميَّة نفسها العزيز على قلبنا وكذلك األمر في مؤسَّ 

ة ة حَّ : وزارة الصِّ وهما  ثالثة يعكس شركاء  اتِّحاد ة. وهذا يعني أنَّ ة العالميَّ حَّ مة الصِّ في لبنان ومنظَّ العامَّ

 بين أيدينا. الذي هو اليوم المؤلَّف ةأهميَّ 

 

 وتأوينها تحديثها اب دوم  يتوجَّ التي ث وجمع البيانات البحو من دقيق   عمل  ل نتيجة   احية يُعتبر هذا الكتابمن ن

نظر عن كثب في جدول إنَّ الفي هذا المجال.  ص  متخصِّ  ل فريق  ب  من ق   تمَّ  وهو عمل بها عريفتَّ الوإعادة 

أسوة  بالبناء هذا الكتاب من اإلحصاءات  فيها تأليف ة التي تمَّ يشهد للدقَّ ائعة رَّ ة الالبيانيَّ سوم لمحتويات والر  ا

 تلو اآلخر. اطابق  ا بعد حجر وحجر  المرصوف 

صينقاعدة بيانات مفيدة  ، تكمن أهميَّة الكتاب في أنَّهأخرى من ناحية   رغبون في والباحثين الذين ي للمتخصِّ

ق إلى جانب   ظروف ولكن من أجل تحسين  عليهم فقةالشَّ  ة اللبنانيِّين ليس بغيةأو آخر من صحَّ التطر 

 مرا  بمختلف أنواعها.األ شخيص والعالج والوقاية منالتَّ 

 

 وتأوينها من وقت  آلخر ؛ة يمكن تحديثها قاعدة بيانات رقميَّ  ل إلىالكتاب يمكن أن يتحوَّ هذا  من الواضح أنَّ 

للمعلومات.  اوطني    اسي على هذا العمل بحيث يصبح نظام  ابع المؤسَّ إضفاء الطَّ ومع ذلك، فمن الضروري 

 على مستوى المعطيات متناسقة ا بطريقة  د  االهتمام بها جيِّ  ا وهذا ما يحث  علىثمينة جد    ينصحة اللبنانيِّ 



عاية العاجلة  بنانيينلل   حتَّى يتسنَّى الكثيرب ة تقومحَّ ة، مع العلم أن وزارة الصِّ حيَّ الص الحصول على الرِّ

 .بقات التي ترزح تحت وطأة الفقر المدقعهؤالء الذين ينتمون إلى الطَّ ا وخصوص  ، والضروريَّة

 

يَّةا، مع  نحن  نواصل  الوزارة،ة العالمية وحَّ مة الصِّ ومنظَّ عاية االجتماعيَّة والرِّ  الجامعة ومعهد اإلدارة الصحِّ

ع هذا العمل  لكي يكون لعملهم و حاجة إليهب أيدي أولئك الذين يوضع بينو الكتاب الوطنيمن أجل أن يوزَّ

 يا نعمة!  ةحَّ الصِّ أيَّتها !  ةحَّ الصِّ أيَّتها دابير المناسبة. "التَّ و ةا للقواعد األكثر دقَّ وفق   أفضل تحديث ا وتأوين ا

من ال يوجد فرح في هذا العالم  أنَّهبما  يستطيع أن يحظى بك بسعر  باهظ  ! من  الفقراء يا ثروة!  األغنياء

ابع عشر تبقى آنيَّة وتحث نا على السَّ القرن هذه التي قالها في  Ben Johnson؟ ". كلمة بن جونسون ك دون

غبة ا بالرَّ  .في التماس الخير للجميع التزام  مدعوم  دوم 

 


