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     وسياسة تدفق المساعدات   األميرآية حول اقتصاديات األمن الغذائي   جين هاريغان فيمحاضرتان ل
  

جامعة    آلية الدراسات الشرقية واألفريقية في   البروفسورة جين هاريغان من قسم االقتصاد في   تلقي
  . بيروت   رآية فيالجامعة األمي   لندن محاضرتين في

   
وستلقيها البروفسورة هاريغان "لبنان   في   اقتصاديات األمن الغذائي "  بعنوان   المحاضرة األولى هي

آلية العلوم    قاعة المحاضرات في   في   الجاري،   تشرين الثاني   30   عند الثالثة بعد ظهر األربعاء
  نظرة على التكاليف االقتصادية التي   هذه المحاضرة تلقيو  . بدعوة من الكلية   الزراعية والغذائية،

   2007   العامين   أسعار الغذاء العالمية في   يتحملها لبنان بسبب االرتفاع الحاد في 
وسيتم تقييم استجابة لبنان لهذه األعباء  .  ضوء االعتماد الشديد على الواردات الغذائية   في 2008و

يطرح السؤال عما إذا    وسوف   وخاصة الحبوب،   لألغذية،   ى اإلنتاج المحليعبر الترآيز المتجدد عل
  . للموارد المحلية الشحيحة   ُمجدي   آانت مثل هذه السياسة استخدام اقتصادي

 

   
وستلقيها  "  لتدفق المساعدات إلى العالم العربي   االقتصاد السياسي "  بعنوان   المحاضرة الثانية هي

هاريغان بدعوة من مرآز الدراسات العربية والشرق أوسطية عند السادسة والنصف البروفسورة 
  . مبنى وست هول   قاعة المحاضرات ب في   في   آانون األول المقبل،   1   من مساء الخميس

   
واألصولية    وتجدر اإلشارة إلى أن للبروفسورة هاريغان عدة آتب تتناول مواضيع السيادة الغذائىة،

  . وصندوق النقد الدولي   وسياسات البنك الدولي   والعولمة والدمقرطة والتطرف،   وتأثيرها،
   

  جامعة     نيسان من هذا العام في   وآانت البروفسورة هاريغان قد ألقت في
      هل زرعت أسعار الطعام بذور الربيع "  لندن محاضرة ُملفتة بعنوان

    " العربي؟
  

 
  
 
    
  

 



  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   8000   حواليمن    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   آما توّفر تعليمًا .  الطب   في
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