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 Chronicle of Higher هاير إديوآايشن
Education   الجامعة األميرآية في بيروت

آانت  بمقالتين تروجان للمفاهيم المستدامة التي
 .الجامعة وال زالت رائدة بها في لبنان

المشروع األخضر في "عنوان مقالة ال وقد حملت
لجامعة األميرآية في بيروت الجهود البيئية ل: لبنان

وأبرزت ، "إلستدامة في المنطقةلتظهر مثاًال نادرًا 
، على امةتنمية مستدذات و ،ًا للبيئة، وصديقًا أخضرحرمًا الجامعي  هالحفاظ على حرماعلى الجامعة  تصميم

  .في الحرم الجامعي الموجودةعقارات مثل تلك لرغم من الطلب المتزايد لتطوير ا

أراضي . نحن نبعث برسالة آبيرة: "مدير مشروع في الجامعة، قولهوهو ، اسيعن محمد طاألسبوعية ونقلت 
  ".أن تمّسغير مسموح  الجامعة األمريكية في بيروت التي تقدر بمئات الماليين من الدوالرات،

لألنشطة  من أحدث اإلضافات إلى الحرم الجامعي، مرآز تشارلز هولستر حدًاتصف المقالة آيف أن واو
مضاءة  آبيرةبطريقة تساعد على تفعيل حلول نقل الضوء والحرارة مما يخلق مساحات  مقد ّص، الطالبية

  .ستهالك الطاقةإ ويخفف من

 أخضر ًاحرم أن اقولهمخزومي  الالجامعة األميرآية في بيروت ج في ةذعن األستااألسبوعية آما نقلت 
ي ممارسات صديقة للبيئة في حياتهم تبّنلفي الجامعة كون قدوة لجميع الطالب والعاملين ييمكن أن  ًاومستدام
للطبيعة  أآثر حساسية المرء صبحي. مكانًا يمكن أن نعيش فيهنريد أن يكون هذا الحرم ": ت أيضًاوقال. الخاصة

  ".ثقافة األمر عيش في مثل هذا المحيط، يصبحيوالبيئة عندما 

وسط امتداد بيروت الحضري، تملك الجامعة األميرآية في بيروت أآبر المساحات الخضراء : "وجاء في المقالة
إن الجامعة بدأت تشهد وأردفت المقالة  ."والبناء في البالدالبيئة  يللناشطين في مجال ل نموذجًافي المدينة وتمّث
ستدامة إلا حول مشاريع ونالذين يعّدالطالب  بدأ عددفقد . ستثمار داخل الحرم الجامعي أيضاإلالعائد على هذا ا

حصول على بزيارات منتظمة لليقومون ن والمحلي متعهدون، والا آان عليه في السنوات السابقةعّميتزايد البيئية 
  ".والمياه تكاليف الطاقة ألف دوالر أميرآي في 350ر فتوإنها الجامعة أيضا  وتقولأفكار لمشاريعهم الخاصة، 

الدراسات العليا  برنامجشمل هي تو. واالستدامةة البيئفي مواضيع  لشهادات التخرجبرامج عدة الجامعة وتقدم 
ال إدارة والبرامج في مج االختصاصاتيجمع بين مختلف  اتكليالمشترك بين  وهو برنامج. للعلوم البيئية
  .والهندسة المدنية والبيئية ،والصحة البيئية ،النظام البيئي

مبدأ حول الجامعة رامي زريق في ستاذ األأيضًا مقابلة مع نشرت  قبل ذلك بقليل قداألسبوعية وآانت 
 علىمبدأ المأآوالت البطيئة ينطوي و). فاست فود(أآوالت البطيئة في مواجهة ظاهرة المأآوالت السريعة الم



في " :عنوانوقد حملت هذه المقالة ال .صحية مع تعزيز التجارة العادلةالتعزيز المأآوالت المحلية والتقليدية و
امي حرآة المقالة الضوء على تنوسّلطت هذه . "بطيئةيدافع عن األغذية ال الزراعة في، أستاذ بيروت

، واألآل الصحي في إلستدامةا تشجع بيروت الجامعة األميرآية فيإلى أن  ة، مشيرفي لبنانالمأآوالت البطيئة 
 .الحرم الجامعي وقاعات الدراسة


