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   حول األمن الغذائي   تعقد مؤتمرًا   ألميرآيةا

  
منطقة الشرق األوسط    في   األمن الغذائي : " بعنوان   إقليميًا   بيروت مؤتمرًا   ستعقد الجامعة األميرآية في

حزيران    3و   2   الخميس والجمعة   ييوم   وذلك   ، " دور المؤسسات األآاديمية والبحثية :  وشمال أفريقيا
   .  مبنى آولدج هول   في   1 - القاعة ب   القادم في

  
ومعهد عصام فارس للسياسات العامة    الجامعة،   تنّظم المؤتمر آلية العلوم الزراعية والغذائية في

  والمرآز الدولي   العلمية،للبحوث    بالتعاون مع المرآز الوطني   من الجامعة أيضًا،   والشؤون الدولية،
البحر    للدراسات الزراعية المتقدمة في   والمرآز الدولي   ، ) ايكاردا (  المناطق الجافة   للبحوث الزراعية في 

   ). غرينالين (  وجمعية الخط األخضر   ، ) سيهيام (  المتوسط
  

  لعميدة الكلية الدآتورة نهال حوّال، حزيران مع آلمات   2   ُيفتتح المؤتمر عند التاسعة صباح الخميس
  ومدير ايكاردا الدآتور محمود الصلح،   للبحوث العلمية الدآتور معين حمزه،   المرآز الوطني    ومدير 
ورئيس الجامعة    الدآتور آوزيمو السيرينيوال،   إبطاليا،   باري،   ومدير معهد الزارعة التابع لسيهيام في 

   . نالدآتور بيتر دورما
  

   . ظهر اليوم التالي   الجلسة االفتتاحية خمس جلسات علمية تنتهي   وتلي
  

والسياسة    دعم األمن الغذائي   للمؤتمر هو دراسة دور المؤسسات األآاديمية في   والهدف الرئيسي
   : من خالل خمسة مواضيع رئيسية هي   تواجهها المنطقة،   ضوء التحديات التي   الغذائية في

  
  والتنمية   السياسة العامة لألمن الغذائي   التأثير في  - 

  
والصناعات    وتربية األسماك،   وإنتاج المحاصيل والمواشي،   وإدارة المياه،   األراضي   بناء القدرات في  - 

  الزراعية
  

  -   والتغذية   األمن الغذائي
  
  البحوث واألمن الغذائي  - 

  
  -   تجربة مقارنة :  وانعدام األمن الغذائي   التعليم الجامعي



  
  وفي   غذائية آمنة،   تحقيق بيئة   يقدم المؤتمر فرصة للمشارآين لمناقشة أهمية البحث والتعليم في   وسوف

   . تواجه المنطقة حاليًا   االستجابة للتحديات الرئيسية التي 
  
    
  الليبرالي   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميرآية في  
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي .  آنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   للتعليم العالي 
ّدم تق     . طالب وطالبة   7000   من أآثر من   طالبيًا   أعضاء وجسمًا  600  أآثر من  تضم هيئة تعليمية من 

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