
األكاديمية  البيئية
وت  ي بير

 
كية ف ي الجامعة االمير

 
مركز حماية الطبيعة ف

(AUB-NCC)
MTV–صار الوقت 

2019كانون االول 6–االجتماع االول 

نجاة عون صليبا. د: اعداد وتقديم



ي هذه المبادرة
 
أي آلية من آليات المشاركة ف
ي الرب  ح

ال تبغ 



:ملخص العرض

ي المبادرة●
 
آلية تقديم طلبات المشاركة ف

تقديم المشاركير  ●

AUB-NCCمهمة ●

أهداف أكاديمية البيئة●

تحديد اللجان●

منهجية العمل●

ي سنة ●
 
2020عدد المشاري    ع المختارة ف

ي ●
الجدول الزمن 



ي المبادرة
 
آلية تقديم طلبات المشاركة ف

:طلبات المشاركة تمت عي  ●

Hotlineالخط الساخن ■

نت■ استمارة عي  انير

:أعداد المتقدمير  للمشاركة●

تقدم للمشاركة499■

كدوا حضورهم االجتماع االولأ325■



مهمة مركز حماية الطبيعة 
وت ي بير

 
كية ف ي الجامعة االمير

 
ف

(AUB-NCC)

ليصبح الناس حماة الطبيعة



أهداف أكاديمية البيئة

تحديات بناء قدرات أفراد المجتمع عىل إيجاد الحلول المناسبة لل1.

ي منطقتهم
 
البيئية ف

ي إنشاء وتفعيل ح2.
 
لول بيئية استخدام نهج تشاركي عام للمشاركة ف

منهجية ومجدية



تحديد اللجان

ي 
 
نامجسيكون هناك أربعة أنواع من الهيئات المنفذة ف الي 

:حيثاشخاص 6اىل 3تتشكل من المحلية المجموعة 1.

ي فريق اقل من )منهم عىل االقل من النساء % 30-
 
اشخاص وسيدتير  4سيدة عىل االقل ف

(  اذا اكي  

ي 2)سكان او من نفوس منطقة العمل المختارة من% 50و-
 
من المنطقة نفوسا او سكنا ف

(اذا اكي  3اشخاص و4فريق اقل من 

س األكاديمية صليبا، ستضع هذه اللجنة اس. لجنة تأسيسية سيتم تشكيلها من قبل د2.
.ةالبيئة وتطور المعايير التوجيهية لالختيار وتنسق عمل المجموعات المحلي

اء ستدعم المجموعات المختارة لتطوير حلول بيئية شاملة وفعالةلجنة 3. للتحدي الخي 
ي مجتمعها

 
ي ف

. البين 

ير  الدعم شبكة دعم من قبل اشخاص طبيعيير  ومعنويير  من لبنان وخارجه بهدف تأم4.
ي والماىلي للمجموعات المحلية

التقن 



توزيع شهادات مشاركة في
هائيةالمبادرة للفرق العشر الن

ة االستحصال عىل موافق
خطية من السلطة 

وع  المحلية عىل مشر
المجموعة

وع عىل  عرض المشر
ي حلقة خ

 
اصة التلفزيون ف

من برنامج صار الوقت

الخضوع لتدريب مع      
عىل الية تقديمMTVال 

وع عىل التلفزي ونالمشر

ييم اللجنة التأسيسية تق
تار المشاريع المقترحة وتخ

من بينها10
اء التشارك مع لجنة الخي  
ي تصميم حال مناسب

 
ا ف

وشامال

ية تحديد مشكلة بيئ
ي نطاق الق)محلية 

 
رية ف

(أو البلدة أو الجوار

إعداد تفاصيل خطة 
العمل للمشاري    ع الخمس

المختارة

اح تدريب عىل آلية اقير 
الحلول 

تشكيل مجموعة محلية

وضع خطة العمل موضع 
التنفيذ

سية تختار اللجنة التأسي
اء  بالتعاون مع الخي 

المشاري    ع الخمس األكي  
وعدا

اح حلول انطالقا من اقير
الموارد المتوفرة

ة عرض وتأطير القضي
البيئية انطالقا من 
تجربة مجتمعكم

ال تزال)طلب التمويل 
(اآللية قيد المناقشة

1234

5678

9101112

1314

منهجية العمل

15



ي سنة 
 
2020عدد المشاري    ع المختارة ف

:2020مبادرة االكاديمية البيئية لسنة 

ية كافة المشاري    ع  المقدمة من قبل الفرق المشاركة ستتم دراستها من قبل اللجنة التأسيس●

مشاري    ع كحد أقىص للتقدم إىل مرحلة تطوير الحلول10سيتم اختيار ●

اء10سيتم تطوير حلول ل  ● مشاري    ع بالتشارك مع لجنة الخي 

ي منتصف المبادرة( مشاري    ع5)سيتم تخفيض عدد المشاري    ع اىل النصف ●
 
ف

اك مع اللجان المحلية والدولية ل● وضع خطة سيتم متابعة تصميم المشاري    ع الخمس المختارة باالشير
عمل كاملة

ا عىل شاشة التلفزيون لطلب التمويل والدعم● ً سيتم عرض المشاري    ع الخمسة أخير



ي 
الجدول الزمن 

2019، 1كانون 
عرض المبادرة

2020، 2كانون 
تقديم المشاري    ع

2020شباط 
عرض المشاري    ع امام اللجنة 

منها10التأسيسية واختيار 

مراجعة المشاري    ع 
وتقديم المالحظات 

والدعم من قبل اللجنة 
التأسيسية

اء  العمل مع لجنة الخي 
عىل تطوير الحلول

2020منتصف نيسان 
عرض مشاري    ع الحلول

منها5واختيار 

ا  ء متابعة العمل مع لجنة الخي 
عىل وضع خطة العمل من 
ح اجل تنفيذ الحل المقير

2020ايار 
عىل 5عرض المشاري    ع ال 

التلفزيون وطلب الدعم الماىلي 

تطبيق الحلول 
ياوتوثيقها تلفزيون

ين  12020تشر
عرض االنجازات المحققة عىل 

التلفزيون

ي 
فتح باب تلقر

طلبات جديدة


