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«الأمريكية» تعمل على م�شروع التخطيط
املتكامل للطاقة وبحث طرق دجمها يف التعليم العايل

اس��ت��ض��اف��ت اجل��ام��ع��ة األم��ي��رك��ي��ة ف��ي ب��ي��روت
( )AUBاملؤمتر اخلتامي ملشروع إينيبالن (تنمية
املهارات في مجال التخطيط املتكامل للطاقة في
البحر األبيض املتوسط) ح��ول الطاقة املتكاملة
والتعليم في جامعات املنطقة.
املؤمتر الذي استمر يومني عرض نتائج مشاريع
تخطيط ال��ط��اق��ة املتكاملة وب��ح��ث ط���رق دمجها
في التعليم العالي في دول البحر املتوسط .وهو
ّ
وشكل وسيلة التعميم
توج أنشطة املشروع
بذلك ّ
األولية ملشروع إينيبالن الذي ّ
يغطي مجاالت ع ّدة
مثل تطوير املناهج الدراسية واحلوكمة اجلامعية
والعالقة بني اجلامعة واملجتمع.
وأك���د رئ��ي��س جلنة م��ش��روع إينيبالن وأس��ت��اذ
هندسة املساحات اخل��ض��راء املساعد ف��ي دائ��رة
تصميم املساحات اخلضراء وإدارة النظم البيئية
في اجلامعة األميركية الدكتور ياسر أبو النصر
أن «دور مؤسسات التعليم العالي في دفع عجلة
التفكير املتكامل سيكون أكثر ب��روز ًا اليوم وفي
املستقبل».

���ول م���ن ب��رن��ام��ج
وم����ش����روع إي���ن���ي���ب���الن ،امل����م� ّ
إي��رازم��وس التابع لالحتاد األوروب���ي ،هو واحد
مشروعا لبناء القدرات مت اختيارها
من أحد عشر
ً
لتن ّفذ في لبنان بني العامني  2015و .2020وعلى
م���دى ال��س��ن��وات ال���ث���الث امل��اض��ي��ة ّ
رك����ز م��ش��روع
إينيبالن على بناء القدرات وتطوير املهارات في
التخطيط املتكامل للطاقة في مؤسسات التعليم
املتوسط.
العالي وللمساحات اخلضراء في منطقة
ّ
وإل���ى ج��ان��ب األب��ع��اد الفنية وال��ه��ن��دس��ي��ة ،يأخذ
التخطيط املتكامل للطاقة بعني االعتبار األبعاد
البيئية واالج��ت��م��اع��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة والسياسية
كأجزاء أساسية من عملية التخطيط واالستدامة.
من جهته ،اشار رئيس قسم االقتصاد والتنمية
احمل��ل��ي��ة ف��ي بعثة االحت����اد األوروب�����ي ف��ي لبنان
خ��وس��ي��ه ل��وي��س ف��ي��ن��وي��زا ال���ى ان «ه���ذا ال��ت��ع��اون
م���ع اجل���ام���ع���ات ي��ت��ي��ح ال��ف��رص��ة ل��ن��ق��ل امل���ع���ارف
والتقنيات اجلديدة للطالب وإنشاء شبكة جديدة
وإضافية بني لبنان ،و ُب��ل��دان ُأخ��رى في املنطقة،
وف��ي أوروب���ا ،ومت دع��م مشروع إينيبالن من قبل

االحت��اد األوروب���ي من خ��الل برنامج إي��رازم��وس،
نظر ًا للمقاربة املبتكرة للتعلم التي يقترحها .وقد
ً
أيضا لتركيزه على قطاع الطاقة ،ال
مت اختياره
سيما التخطيط للطاقة ومصادر الطاقة املتجددة،
والنظر إلى التأثير االجتماعي والبيئي».
وحت ّدث وكيل الشؤون األكادميية في اجلامعة
األميركية في بيروت الدكتور محمد حراجلي في
افتتاح امل��ؤمت��ر ع��ن ج��ه��ود اجلامعة لكي تصبح
مؤسسة تركز على البحث ونهج إينيبالن املتعدد
ّ
ال��ت��خ��ص��ص��ات ف��ي ت��ق��دمي م���ه���ارات ج��دي��دة تعزز
التعاون بني البحث والتطبيقات التجارية في هذا
املجال.
أما عميد كلية العلوم الزراعية والغذائية في
اجلامعة ال��دك��ت��ور ربيع املهتار ف��ق��ال« :علينا أن
نضع في اعتبارنا أن أي تخطيط للطاقة للمستقبل
سيكون له تأثير على استخدام األراض��ي واملياه
والبيئة .وتتعامل ه��ذه الكلية م��ع إدارة امل��وارد
الطبيعية ،وإدارة النظم البيئية ،واألم��ن املائي،
نتمعن في هذا التأثير».
واألمن الغذائي ،ويجب أن
ّ

