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  األميرآية حول قّمة دربان للتغّيرات المناخية   حوار في
  

بيروت إلى    الجامعة األميرآية في   دعا معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في
  " ن بشان تغير المناخ؟دربا   قمة األمم المتحدة في   تقدم في   هل تحقق أي : " بعنوان   حواري   لقاِء

   
  مبنى آولدج هول،   في   1قاعة المحاضرات ب   في   آانون األول الجاري   20   يوم الثالثاء   ُيعقد اللقاء

  . حتى الواحدة والنصف بعد الظهر   من الثانية عشرة ظهرًا 
   

لمشارك لمعهد عصام ُأستاذ الدراسات السياسية والمدير ا   ينّسق اللقاء الدآتور آريم المقدسي،
الشيخ زايد بن سلطان آل    أستاذ آرسي   ويتكلم فيه الدآتور ابراهيم عبد الجليل، .  الجامعة   في   فارس،

رئيس حزب البيئة    جامعة البحرين؛ والسيد حبيب معلوف،   في   نهيان ومدير برنامج اإلدارة البيئية،
المستشار    والسيد فاهاآن آاباآيان،   جريدة السفير،   والكاتب فيالفلسفة البيئية    واألستاذ في   اللبناني،

آلها منذ    مفاوضات التغّير المناخي   وقد شارك في   إلى دربان،   وزارة البيئة ورئيس الوفد اللبناني   في
   . 2007   العام   في   إندونيسيا،   مؤتمر بالي،

  
  . ترجمة فورية بين اللغتين مع   وسيدور الحوار بالعربية واالنكليزية،

   
بيروت قدم    الجامعة األميرآية في   وآان معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في

ضمن جهود منتدى  "  تأثير التغيرات المناخية على العالم العربي "  تحت عنوان    سلسلة محاضرات
  . العالم العربي   ة فياألبحاث والسياسات حول التغيرات المناخية والبيئي

   
  وفي .  الجدير بالذآر أن التغّيرات المناخية الى األسوأ بدأت بالبروز بعد منتصف القرن الماضي

من قياسات جوية وفحوصات للكتلة الثلجية وصور األقمار    السّتينيات آانت آل الوسائل، 
رة آوآب األرض وأن األنشطة تشير الى ارتفاع درجة حرا   االصطناعية ومناطيد الرصد الجوي،

  . السبب الرئيسي   البشرية هي
   

  .   بدأت اللقاءات التفاوضية العالمية حول هذه الظاهرة   1990   العام   في
لم تحقق الكثير    والتي   1992   حزيران   ريو دوجانيرو في   وبعد ذلك عقدت قمة األرض األولى في 

  .   ألن مقرراتها لم تكن ملزمة للدول الموقعة
  برلين في   وآان المؤتمر األول ألطراف اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ قد ُعقد في 
   . 1995   العام 



  
التزمت الدول    ،1997   انون األولآ   في   اليابان،   آيوتو،   في   المؤتمر الثالث،   وفي    . 1996   العام   في   

  غازات     أوآسيد الكاربون وخمسة   الموّقعة على بروتوآول آيوتو بخفض إنبعاثات ثاني
  .    يرفع درجة حرارة األرض   الذي   مسببة لالنحباس الحراري    أخرى

دا وايطاليا ودربان إلى هولندا واألرجنتين والمغرب وآن   في   جرت فيما بعد،   وهدفت المؤتمرات التي 
لكن المهلة     . 2012   آانون األول   31   في    ينتهي   آان من المقرر أن   توسيع وتأآيد هذا االلتزام الذي

   . ُعقد مؤّخرًا   مؤتمر دربان الذي   مّددت في
  
  

    
  الليبرالي   األميرآي   يوتعتمد النظام التعليم   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،   ناهز مائة برنامج للحصول على البكالوريوس،ي   ما   الجامعة حاليًا
   . سريرًا   420    فيه   يضم مستشفًى   الذي   مرآزها الطبي   في   وتدريبًا   طبيًا   آما توّفر تعليمًا .  الطب   في
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