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  الفساد وغياب الديمقراطية ال  : االميرآية   حاضر في    للتنمية      آندي   دولي    رئيس مرآز  
  يشكالن عقبات تعترض التنمية 

  
بيروت    آندا الدآتور دايفد مالون الجامعة األميرآية في  -  زار رئيس مرآز البحوث للتنمية الدولية

بيروت الدآتور بيتر دورمان ووآيل الشؤون األآاديمية    معة األميرآية فيواجتمع مع رئيس الجا
وتناولت المحادثات سبل تعزيز التعاون على المدى  .  الدآتور أحمد دالل وأعضاء من الهيئة التعليمية

دولية يتمتع بخبرة ديبلوماسية وسياسية    الذي   آما قام الدآتور مالون، .  الطويل بين المرآز والجامعة
  في "  تطور مفاهيم التنمية : " بإلقاء محاضرة بعنوان   ولديه منشورات حول قضايا السالم واألمن،   واسعة،

وهو قال إن الفساد وغياب الديمقراطية ليسا بالضرورة عقبات  .  1   القاعة ب   مبنى آولدج هول في 
  اولئك الذين : " وأضاف .  ج واحد ناجح للتنميةيوجد نموذ   إنه ال   موضحًا   تحول دون النمو االقتصادي،

  ". حاجة إلى دراسة الصين والهند   من أجل التنمية في   واحدًا   يعتقدون أن هناك نموذجًا 
   

  في   ٪11و   ٪8   بين   ثابت بلغ   سنوي   وأشار الدآتور مالون إلى أن الصين نجحت بتحقيق نمو اقتصادي
  وصف الهند على أنها   الوقت نفسه،   وفي .  يمكن أن تكون أقل ديمقراطية   وال   ية،السنوات القليلة الماض 

تنظيم    أنها سباقة في   يشكك في   يمكن ألحد أن   ولكن ال   ، "  ديمقراطية فوضوية وفاسدة ومثيرة "
يشالن    ن العنف والصراع الوأضاف أ .  ٪9و   ٪6   يتراوح بين   سنويًا   وأنها أيضا حققت نموًا   المشاريع،

  . النكا والعديد من دول أمريكا الجنوبية   سري   مثل ما هو حاصل في   بالضرورة النمو،
   

وبشكل أآثر  "   الغرب   صنعت في "  آانت أزمة   والتي   قال مالون أن األزمة االقتصادية والمالية األخيرة،
معظم    أعاقت نمو اقتصادات الديمقراطيات الغربية ولكن بقي   ، "  الواليات المتحدة   صنعت في "  تحديدا

يمكن    ما   إنها تلهمنا للتفكير في   حافز لتفكير جديد،   هذه االزمة هي :"  وأردف .  منها   سالمًا   العالم النامي
البلدان هو  وأضاف مالون أن تطبيق سياسة واحدة على العديد من ".  أن نتعلمه من هذه البلدان النامية

  . هذه السياسات   أن تملي   ينبغي   إلى أن خصوصيات آل بلد   الفتًا   ، " وهمية وخطيرة "  ممارسة
   

القطاع العام أصغر    إلى ظهور موظفين في   يعتقد أن التغييرات الحالية ستؤدي   مالون إنه    وقال الدآتور
  . لإلنضمام الى الحكومات الجديدة   وأآثر دراية أآاديميًا،   وأفضل تعليمًا   سنًا

   
مشيرا إلى أن مستوى    ،   بيروت   الجامعة األميرآية في   وأثنى على فرق األبحاث العالية الجودة في

يوجد    ال : " وأضاف .  المنطقة   في   للجامعة ليس نموذجيًا   الكندي   تمويل مرآز تطوير األبحاث الدولي
  بعد ذلك قدم البروفسور معتصم الفضل،  ". العالم العربي   بيروت في   آثيرون مثل الجامعة األميرآية في

يتعلق    بيروت فيما   نظرة عامة حول التوقعات الحالية والمستقبلية للجامعة األميرآية في   من الجامعة، 
  . باألبحاث
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التنمية والبحث مع شرآاء المرآز    ستكشاف مفاهيم جديدة فيجولة اقليمية ال   وآان الدآتور مالون في

تستفيد بأآثر من مليون دوالر    التي   بيروت،   ذلك الجامعة األميرآية في   بما في   اإلقليميين،   الدولي
واألمن    والصحة،   مجاالت التنمية المستدامة،   لألبحاث الجارية في   ونصف المليون من الدعم المادي

  .   غيرها   والسالمة والبيئة و   الغذائي
طور الحصول على موافقة على مشروع بقيمة مليون دوالر ونصف    في   أيضًا   أن الجامعة هي   علمًا 

  . المليون لدراسة تأثير تغير المناخ على مستوى سطح البحر واسترساب مياه البحر
   
  توليد وتطبيق ما بات   العالم في   المؤسسات الرائدة في آندا هو من  -  ومرآز البحوث للتنمية الدولية  
لمساعدة    1970   العام   في   والمرآز هو مؤسسة عامة أسسها البرلمان الكندي .  يسّمى بالمعرفة الجديدة 

البلدان النامية على استخدام العلم والتكنولوجيا إليجاد حلول عملية وطويلة األجل للمشاآل االجتماعية 
وقد بدأ المرآز  .  ورخاًء   تواجهها وذلك عبر إقامة مجتمعات بحثية وأآثر عدًال   القتصادية والبيئية التيوا

له    إقليميًا   وافتتح مكتبًا   1971   العام   الشرق األوسط وشمال أفريقيا في   التعاون الوثيق مع مؤسسات في
واستفحالها انتقل مقر    1975   العام   لحرب اللبنانية فيوبعد اندالع ا    . 1974   العام   بيروت في   في

من    عشرة دول،   ويشرف هذا المكتب على أنشطة للمرآز في    . 1976   العام   المكتب إلى القاهرة في
   . لألبحاث   مشروعًا 550   يزيد على   وقد دعم المرآز خالل الثالثين عام الماضية ما .  ترآيا إلى المغرب

  
  
 

 
    
  

 
 
 
 
 
  الليبرالي   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميرآية في 
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي .  آنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   7000   من أآثر من   طالبيًا   اء وجسمًاأعض  600  أآثر من  تضم هيئة تعليمية من 

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