
وتخطيط مناخياً  مبادرات سبل العيش الذكية "شرق بعلبك في إطار مشروع   الحقل اإليضاحي في شمال إطالق 

  من أجل تمكين المجتمعات الريفية اللبنانية"الوصول الى األسواق 
 

 
 (AUB) بيروت ية فيفي الجامعة األميرك في كلية العلوم الزراعية والغذائية أطلقت وحدة البيئة والتنمية المستدامة

مبادرات سبل العيش "يضاحي في شمال شرق بعلبك في إطار مشروع اإلالحقل   تعاون بال حدود جمعيةبالتعاون مع 

 .لذكية مناخياً وتخطيط الوصول الى األسواقا

 
بحضور ممثلين عن وزير الزراعة الدكتور حسن  ،2019 حزيران 29في رأس بعلبك، في  أقيم حفل اإلطالقوقد 

الهرمل  -بعلبك  ومحافظ، ارئيس بلدية رأس بعلبك الشيخ منعم مهن   كذلك بحضوراللقيس وبرنامج األغذية العالمي، و

الدكتور عميد كلية العلوم الزراعية والغذائية في الجامعة الدكتور عصام بشور ممثالً كما حضر  .السيد بشير خضر

فيها  للجامعة ولوحدة البيئة والتنمية المستدامة ة وأصدقاءالمجتمعات المحلي  كما حضر ممث لون عن مهتار، الربيع 

 .تعاون بال حدود ولجمعية

 

مبادرات سبل العيش الذكية مناخياً و تخطيط الوصول الى " ف الحضور على إنجازات مشروع، تعر  وخالل الحدث

وكان  .جوارهفي إفادة المجتمعات المحلية في  هودور قل اإليضاحيحالالتي تركز على أهداف  ( كليما) "األسواق

موف راً في شمال شرق بعلبك والبقاع الغربي، “ كليما“ مشروع إطالق مع تزامن قد الحقل اإليضاحيالعمل في 

  .جماعية حقلية للمزارعينإقامة مدرسة عملية للتعلم الجماعي من خالل  اً للمزارعين والنساء والشباب فرص

 

، للشجيراتمكانًا للتدريب، وحضانة شمل ي ووه .هكتار 2.4في شمال شرق بعلبك  الحقل اإليضاحي مساحة تبلغ   

للنباتات العطرية زراعية  ومساحات، لزراعة الورود  البيوت البالستيكيةو ، ةمائي زراعةللتوت، ووحدة  وبستاناً 

بانتظام المزارعين المهتمين بالتعرف على ستضيف ي، حيث مركز علمي معرفي ك اإليضاحيالحقل  يُصن ف .والطبية

باإلضافة  .حول حقولهمالعلمية المشورة  على لحصولالمهتمين باوفي مجالهم بعة المت  الزراعية أفضل الممارسات 

وفي هذه الفترة حتى اآلن , (واإلنبات الشتولخدمات ك)زهيدة خدمات بأسعار الحقل اإليضاحي وف ر يإلى ذلك، 

، القطاعين العام والخاص اهتمام الحقل اإليضاخيإجتذب  .مزارعخمسين الالقصيرة تم تقديم الدعم لما يقارب المئة و

اع القرار في المنطقة ن  صُ  زارهو، الختباراتها الحقل اإليضاحيخاصة الزراعية الشركات بعض ال إستخدمت حيث

 .مناخياالذكي باإلنتاج  منوهين
 
 

 

 " مبادرات ُسبل العيش الذكية مناخيًا وتخطيط الوصول إلى األسواق"مشروع  حول

 

في شمال شرق بعلبك والبقاع الغربي من قبل وحدة البيئة والتنمية  هيتم تنفيذ تدريب غذائي لمدة عام هو مشروع

من التعاون األلماني في إطار  ممول   تعاون بال حدود منظمة المستدامة في الجامعة األمريكية في بيروت بالتعاون مع

تعزيز سبل معيشة الالجئين السوريين والمجتمعات اللبنانية الضعيفة من خالل الغذاء مقابل "برنامج األغذية العالمي 

نساء قدرات ال تعزيزل "مبادرات ُسبل العيش الذكية مناخيًا وتخطيط الوصول إلى األسواق" يهدف مشروع". التدريب

كما يتم تقديم . األغذية تصنيععلى الممارسات الزراعية المستدامة و( األفراد والتعاونيات)والشباب والمزارعين

انتاج المجترات ( ١: )ثالث سالسل قيمة مشروعال تناولي. للمستفيدين وإنشاء روابط تسويقية الضرورية األدوات

إنتاج المحاصيل الزراعية البديلة ( ٢)، (المراعي /وإدارة القطيعإنتاج الصوف والسجاد ومعالجة األلبان ) الصغيرة

 .تصنيع األغذية الزراعية( ٣)والذكية مناخيًا، 

 


