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بيروت10-10-2019 :

وحدة البيئة والتنمية المستدامة في الجامعة األميركية في بيروت
تدربن على الممارسات الزراعية والبيئية المستدامة
تكرم نسا ًء ّ
ّ
لالحتفال بنهاية مشروع كليما الذي دام عاما ً و ُك ّرس لتمكين المرأة في المجتمعات الريفية من خالل
استراتيجيات سبل المعيشة المستدامةّ ،
نظمت وحدة البيئة والتنمية المستدامة ) (ESDUفي الجامعة األميركية
في بيروت ) (AUBيوم الثالثاء في األول من تشرين األول الجاري ورشة عمل ختامية للمشروع الذي حمل
عرضت نتائج
سبل العيش الذكية مناخيًا وتخطيط الوصول إلى األسواق" .وخالل الورشة ُ
العنوان " مبادرات ُ
المتنوع من خالل تكريم المشاركين من النساء .كما تم تعريف الحضور على
المشروع على الحضور
ّ
المنجزات الرئيسية لمشروع "كليما" وعلى خطط المحافظة على نتائجه وتوسيع نطاقها.
وقد هدف مشروع "كليما" إلى تقديم المزيد من الدعم للمجتمعات الريفية في تعزيزها للممارسات الذكية
للمناخ .كما أقيم سوق للمزارعين في فناء كلية العلوم الزراعية والغذائية وعرضت النساء المشاركات في
ّ
منتجاتهن.
المشروع
هذا وقد أقيمت الورشة في الجامعة األميركية في بيروت بحضور وزيرة الدولة للتمكين االقتصادي للنساء
والشباب السيدة فيوليت الصفدي ومدير برنامج األغذية العالمي وممثله القطري السيد عبد هللا الوردات،
وممثلي بلديات شمال شرق بعلبك والبقاع الغربي ،وعميد كلية العلوم الزراعية والغذائية الدكتور ربيع
المهتار ،والمديرة العامة للتعاونيات في وزارة الزراعة السيدة غلوريا أبو زيد ،ورئيسة الرابطة اللبنانية
لسيدات األعمال السيدة أسمهان الزين ،باإلضافة إلى شريك وحدة البيئة والتنمية المستدامة في مشروع كليما
جمعية تعاون بال حدود.
حول مشروع "كليما"
هو مشروع تدريب غذائي لمدة عام نُفذ في شمال شرق بعلبك والبقاع الغربي من قبل وحدة البيئة والتنمية
المستدامة في الجامعة األمريكية في بيروت بالتعاون مع منظمة تعاون بال حدود ممو ٌل من التعاون األلماني
في إطار برنامج األغذية العالمي "تعزيز سبل معيشة الالجئين السوريين والمجتمعات اللبنانية الضعيفة من

سبل العيش الذكية مناخيًا وتخطيط الوصول إلى
خالل الغذاء مقابل التدريب"َ .هدَف مشروع "مبادرات ُ
األسواق" لتعزيز قدرات النساء والشباب والمزارعين(األفراد والتعاونيات) على الممارسات الزراعية
المستدامة وتصنيع األغذية .كما يتم تقديم األدوات الضرورية للمستفيدين وإنشاء روابط تسويقية .يتناول
المشروع ثالث سالسل قيمة )١( :انتاج المجترات الصغيرة (إنتاج الصوف والسجاد ومعالجة األلبان وإدارة
القطيع /المراعي) )٢( ،إنتاج المحاصيل الزراعية البديلة والذكية مناخيًا )٣( ،تصنيع األغذية الزراعية.
***
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تأسست الجامعة األميركية في بيروت في العام  1866وتعتمد النظام التعليمي األميركي الليبرالي للتعليم العالي
كنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها .وهي جامعة بحثية تدريسية ،تضم هيئة تعليمية تتكون من
أكثر من  900عضو وجسما طالبيا يضم حوالي  9,100طالب وطالبة .تقدّم الجامعة حاليا أكثر من 120
برنامج للحصول على البكالوريوس ،والماجيستر ،والدكتوراه ،والدكتوراه في الطب .كما توفّر تعليما طبيا
وتدريبا في مركزها الطبي الذي يضم مستشفى فيه  420سريرا.
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