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 زراعة األميرآية   لوحدة البيئة والتنمية المستدامة في   ألف دوالر منحة آندية  246 
  

أن وحدة البيئة والتنمية  بيروت   الجامعة األميرآية في   أعلنت آلية العلوم الزراعية والغذائية في
وستسمح  .  ألف دوالر   246   بقيمة   كنديالتنمية الدولية ال المستدامة فيها قد نالت منحة من مرآز أبحاث

وستتمكن  .  أبحاث التنمية   للوحدة بمتابعة الحقبة الثانية من مشروعها العتماد منهجية جديدة في المنحة
وستشّكل الوحدة بوتقة  .  تعّرف بالمنهجية الجديدة  الوحدة من إصدار آتب ومنشورات ووسائط تعليمية

  . المنطقة   عونات الدولية للتنمية فيلم  عبرها مشاريع   تمّر
متعددة التخصصات تعمل لتوفير  وحدة تطوير وأبحاث   ُيشار إلى أن وحدة البيئة والتنمية المستدامة هي

الكلية لتعزيز التعاون بشأن مبادرات    في 2001   العام   في وقد تأسست .  سبل العيش الريفية المستدامة
ومجموعة واسعة من  بيروت   الجامعة األميرآية في   ين الدوائر المختلفة فيالمستدامة فيما ب التنمية

  . خارج الجامعة   صلة، تضطلع بأنشطة ذات   المؤسسات والمنظمات األخرى التي
المشارك والمنسق لوحدة البيئة  الكلية والمؤسس   حمادة أستاذ علوم الحيوان في   وأوضح الدآتور شادي

هيئة التدريس هم الذين أنشأوا وحدة البيئة والتنمية    في الكلية أن أعضاء   ة فيوالتنمية المستدام
وآانت    المحلي، المجتمع   البداية على سبل العيش الريفية في   وقال إن الوحدة رّآزت في .  المستدامة
هدف    الجامعة الذي   الشهيرة في "  السلة الصحية"مشروع   تقديم المنتجات الغذائية العضوية في   رائدة في

مستوى المجتمع  وإلى إحياء الزراعة على   زراعتها،   وفواآه لم تستعمل الكيماويات في إلى تقديم خضار
  الجامعة األميرآية في   فيما بين الدوائر في مبادرات التنمية المستدامة   وتعزيز التعاون في   المحلي

 لبنان   تقوم بنشطات ذات صلة في   المؤسسات والمنظمات األخرى التي بيروت ومجموعة واسعة من 
  ". واسعة لتطوير خططنا   هذه المنحة ستفتح لنا آفاقًا : " وقال الدآتور حمادة  . والمنطقة

وقال   . المجتمعات الريفية تنمية   الجدير بالذآر أن الكلّية تدرس إطالق برنامج درجة الماجستير في
  على مدى السنوات العشر الماضية، سنتمكن عندها من تدريس ما قمنا بتطبيقه : " حمادة   اديالدآتور ش

  يتمتعون   البرنامج الجديد سينشىء طالبًا : " وأضاف ".  الكلية   خاصة بعد أن تم دمجنا بشكل آامل في 
  ". إليهم ماسة المناطق الريفية حيث الحاجة   بالمؤهالت الالزمة للحصول على وظائف في
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  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   أعضاء وجسمًا  600  منأآثر   تضم هيئة تعليمية من 

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