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  في الشرق األوسط وشمال أفريقيا   المناطق الريفية في   إطالق تقرير حول الفقر في
  رآيةاألمي 

 

  في   دعت آلية العلوم الزراعية والغذائية ومعهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية،
المناطق    تحديات الفقر في "  بعنوان باللغة االنكليزية إلى ندوة إقليمية   بيروت،   الجامعة االميرآية في 

بين الثامنة    نيسان الجاري   18   ثنين الواقع فييوم اإل   وذلك "  الشرق األوسط وشمال أفريقيا   الريفية في
وسيتم خالل الندوة   . مبنى وست هول   قاعة المحاضرات أ في   في   والرابعة مساًء   والنصف صباحًا

.  المناطق الريفية   حول الفقر في   2011   للعام )  إيفاد (  للتنمية الزراعية   إطالق تقرير الصندوق الدولي
:  تحديات جديدة   واقع جديد، "  آانون األول من العام الماضي يحمل عنوان   صدر في   التقرير الذيوهذا  
  تم تحديثها حول معدالت الفقر في   ويشمل التقرير تقديرات الصندوق التي ".  فرص جديدة لجيل الغد 
  ويتضمن التقرير أيضًا .  آل منطقة   فضال عن اتجاهات الفقر في   البلدان النامية،   المناطق الريفية في 
وآذلك    وخروجهم منه مع مرور الوقت،    معلومات جديدة حول آيفية دخول العديد من الناس إلى الفقر 

الجلسة    سيتكلم في  . حياتهم اليومية   يواجهونها في   قصص فقراء الريف بالنسبة إلى التحديات التي
ومدير معهد عصام فارس    وم الزراعية والغذائية الدآتورة نهال حوّال،االفتتاحية آل من عميدة آلية العل

وتتضمن  .  ومدير إيفاد للشرق األوسط وشمال أفريقيا الدآتور نديم خوري   خوري،   الجامعة رامي   في
مع دراسة حالة البدو    ولعرض قضايا الفقر من منظور المجتمع،   لمناقشة التقرير،   الندوة ثالث جلسات،

  المناطق الريفية في   ولتسليط الضوء على االستراتيجيات والتوصيات للحد من الفقر في   المنطقة،   في
ُيذآر أن   . وستكون آل محاضرات الندوة ومداخالتها باالنكليزية  . الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

وجاء إنشاؤه آنتيجة    آمؤسسة مالية دولية،   1977   مالعا   للتنمية الزراعية تأسس في   الصندوق الدولي
تزويد فقراء    ومهمة الصندوق هي  . آان عقد قبل ثالث سنوات   الذي   رئيسية لمؤتمر األغذية العالمي

وقد ساعد حتى اآلن أآثر من مئتي مليون  .  تساعدهم على آسر حلقة الفقر والجوع   الريف باألدوات التي
   . لتغلب على الفقر وتكوين القدرة على آسب الرزق بصورة مستدامةا   إنسان في

  
 
  

 
 
 
 



  الليبرالي   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميرآية في 
  ة بحثية تدريسية،جامع   والجامعة هي .  آنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   للتعليم العالي 
تقّدم      . 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   ًاآما توّفر تعليم .  الطب   في
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Website: www.aub.edu.lb 
Facebook: http://www.facebook.com/aub.edu.lb 
Twitter: http://twitter.com/AUB_Lebanon 
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