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حاضرت في األميرآية حول اقتصاديات األمن الغذائي، تمهيدًا إلنشاء  مستشارة للبنك الدولي 

 برنامجين عنه
 

األميرآية في بيروت، ألقت الخبيرة االقتصادية ومستشارة  بدعوة من آلية العلوم الزراعية والغذائية في الجامعة
وجاءت محاضرتها آحلقة ". اقتصاديات األمن الغذائي في لبنان"للبنك الدولي جين هاريغان محاضرة بعنوان 

من سلسلة من المحاضرات التي تزمع الكلية تقديمها تمهيدًا إلنشاء برامج شهادة دراسية في مجال األمن الغذائي 
  .وبرنامج ال يهدف إلى شهادة   الكليةفي 

  
ولقد ألقت هذه المحاضرة نظرة على التكاليف االقتصادية التي يتحملها لبنان بسبب االرتفاع الحاد في أسعار 

أديا إلى زيادات  واعتماد لبنان الشديد على الواردات الغذائية، وقد  2008و 2007الغذاء العالمية في العامين 
آذلك حّفزا تحوًال في االستراتيجيات االقتصادية للحكومة الللبنانية التي راحت تسعى لرفع في معدالت الفقر و

 30-20وقالت إن متوسط إنفاق األسر اللبنانية على المواد الغذائية يبلغ . االنتاج المحلي وجفض االستيراد
  .بالمئة من الراتب 

  
ملحوظ خالل السنوات الخمس عشرة الماضية ولكن ولفتت هاريغان إن اإلنتاج المحلي من القمح ارتفع بشكل 

الطلب المحلي ازداد أيضًا نتيجة للنمو السكاني ولنمو الدخل ولألنماط االستهالآية المتغيرة، وأردفت أنه في 
دا آبيرا على ّقيم البنك الدولي لبنان على أنه ضعيف في مجال األمن الغذائي ويعتمد اعتما 2009العام 

وقد أدى األمر إلى التضخم وارتفاع في عجز الميزان التجاري العالمي للبنان، وسّبب أثرًا اقتصاديًا . االستيراد
  .سلبيًا جدًا

  
وقد نصحت هاريغان الدولة اللبنانية بإنماء القطاع الزراعي وبالترآيز على تصدير الفاآهة والخضار واستيراد 

  .غذائيالحبوب آي تضمن أمنها ال
  
  
 
 
 
 
 



وتعتمد النظام التعليمي األميرآي الليبرالي للتعليم العالي  1866تأسست الجامعة األميرآية في بيروت في العام 
والجامعة هي جامعة بحثية تدريسية، تضم هيئة تعليمية من . آنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها

تقّدم الجامعة حاليًا ما يناهز مائة  . طالب وطالبة 8000والي أعضاء وجسمًا طالبيًا من ح 600 أآثر من
آما توّفر تعليمًا طبيًا . برنامج للحصول على البكالوريوس، والماجيستر، والدآتوراه، والدآتوراه في الطب

 .سريرًا 420   وتدريبًا في مرآزها الطبي الذي يضم مستشفًى فيه
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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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