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حول تأثيز النمو السكاني دراسة ندوة في الجامعة األميزكية في بيزوت تعزض نتائج  
 األمن المائي والغذائيوتغّيز المناخ على 

دػب بسًبهح الخغٍّس الوٌبخً ّالبٍئت فً الؼبلن الؼسبً فً هؼِد ػصبم فبزض للعٍبظبث الؼبهت 
ّالشؤّى الدّلٍت، ّكلٍت الؼلْم الصزاػٍت ّالغرائٍت، فً الدبهؼت األهٍسكٍت فً بٍسّث، ببلخؼبّى هغ 

الخطْز هؼِد بسْد البٍئت الوعخداهت فً الدبهؼت األهٍسكٍت ببلمبُسة ّهؼِد أبسبد هوبزظبث 
الوعخدام  فً هسكص خبهؼت كْلْهبٍب ألبسبد الشسق األّظط فً ػّوبى، إلى ًدّة ببالًكلٍصٌت لخمدٌن 

ًخبئح دزاظت زْل حأثٍس الٌوْ العكبًً ّحغٍّس الوٌبش لً لبٌبى ّهصس ػلى شّر الوٍبٍ، ّالوٌخْج 
 الصزاػً، ّالعالهت الغرائٍت .

ًٍعبى  الدبزي فً لبػت هسبضساث  الوبٌى  9زبؼبء ظخمبم الٌدّة ػٌد الؼبشسة ّالٌصف صببذ األ
الددٌد لوؼِد ػصبم فبزض للعٍبظبث الؼبهت ّالشؤّى الدّلٍت ػٌد الولؼب البٍضْي فً المعن 

 األػلى هي السسم الدبهؼً.

ّحٌطلك الٌدّة هي كْى الشسق األّظط ّشوبل أفسٌمٍب )هٌظْهت هٌٍب( ٌْاخِبى حغٍّساث ظبُسة فً 
العكبى. ُّرٍ الخغٍٍساث حٌؼكط فً هظبُس شر فً الوٍبٍ ّفً حلْثِب ّالخصّسس الوٌبش ّفً ػدد 

 ّشٌبدة الولْزت ّازحفبع هٍبٍ البسس.

ّالوشبزكْى فً الٌدّة ُن دٌبال الدّببض، هدٌسة هؼِد أبسبد هوبزظبث الخطْز الوعخدام فً هسكص 
الودٌس الوؤظط لوؼِد بسْد خبهؼت كْلْهبٍب ألبسبد الشسق األّظط فً ػّوبى؛ زحشبزد حبحْاٌلس، 

البٍئت الوعخداهت فً الدبهؼت األهٍسكٍت ببلمبُسة؛ ًدٌن فسج اهلل، هدٌس أبسبد بسًبهح الخغٍّس الوٌبخً 
 ّالبٍئت فً الؼبلن الؼسبً فً هؼِد ػصبم فبزض فً الدبهؼت األهٍسكٍت فً بٍسّث.

 ٌوكي اإلطالع ػلى أخٌدة الٌدّة ػلى السابط الخبلً:

https://www.aub.edu.lb/ifi/Documents/events/2013-
2014/20140409_Agenda_IPGCC.pdf 

  

 

https://owa.aub.edu.lb/owa/redir.aspx?C=Bb2d0PsHW06ZYAP4wArFP9gSjBiTI9FIxswpo9ZEPy5dAuJ0b5GFffqtutJXyPBaOR2LHLaROyE.&URL=https%3a%2f%2fwww.aub.edu.lb%2fifi%2fDocuments%2fevents%2f2013-2014%2f20140409_Agenda_IPGCC.pdf
https://owa.aub.edu.lb/owa/redir.aspx?C=Bb2d0PsHW06ZYAP4wArFP9gSjBiTI9FIxswpo9ZEPy5dAuJ0b5GFffqtutJXyPBaOR2LHLaROyE.&URL=https%3a%2f%2fwww.aub.edu.lb%2fifi%2fDocuments%2fevents%2f2013-2014%2f20140409_Agenda_IPGCC.pdf


   
  اللٍبسالً   األهٍسكً   ّحؼخود الٌظبم الخؼلٍوً   6611الؼبم    بٍسّث فً   حأظعج الدبهؼت األهٍسكٍت فً  
  سثٍت حدزٌعٍت،خبهؼت ب   ّالدبهؼت ًُ  . كٌوْذج لفلعفخِب الخؼلٍوٍت ّهؼبٌٍسُب ّهوبزظبحِب   للخؼلٍن الؼبلً 
حمّدم      . طبلب ّطبلبت   8500   زْالًهي    طالبًٍب   أػضبء ّخعوًب  700  يه سثكأ  حضن ٍُئت حؼلٍوٍت هي 

ّالدكخْزاٍ    ّالدكخْزاٍ،   ّالوبخٍعخس،   ٌٌبُص هبئت بسًبهح للسصْل ػلى البكبلْزٌْض،   هب   الدبهؼت زبلًٍب
  . ظسٌسًا   024    فٍَ   ٌضن هعخشفًى   الري   هسكصُب الطبً   فً   ّحدزٌبًب   طبًٍب   كوب حّْفس حؼلٍوًب  . الطب   فً
 
 

  
 

For more information please contact: 
Maha Al-Azar, Director of News and Information, ma110@aub.edu.lb, 01-75 
96 85 

 
 

Website: www.aub.edu.lb 
Facebook: http://www.facebook.com/aub.edu.lb 
Twitter: http://twitter.com/AUB_Lebanon 
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