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 بين األميرآية وجامعة بريطانية بمنحة من الشيخ خلدون برآات   تعاون بيئي 
 

قد سمحت بإرساء اتفاقية  برآات   بيروت أن منحة من الشيخ خلدون بكري   أعلنت الجامعة األميرآية في
وذلك عبر إنشاء صندوق الشيخ برآات    بريطانيا،   ويلز،   بينها وبين جامعة بانغور في   للتعاون البحثي

قدرة  وسيعزز هذا الصندوق .  مجال العلوم الطبيعية واالجتماعية   التخصصات في لألبحاث المتعددة
 . للحفاظ على الطبيعة   إبصار ويقدم الدعم إلى مرآز   البحوث االجتماعية والبيئية،   األميرآية في

  
  دعمًا   إبصار،   وناشطة في مرشحة للدآتوراه   وهي   سرآيسيان،   نالت أربي   ومن خالل هذا الصندوق،

والبيئة وحول آيفية استخدام المؤسسات للنظم االجتماعية  إلجراء أطروحتها حول العالقات بين اإلنسان 
  في   م البيئيالترمي من خالل تحليل العديد من مشاريع   واالقتصادية إلدارة الموارد الطبيعية، والسياسية

 . لبنان 
  

دراسات السياسة العامة  وأستاذ   نيل هوآلي،   ويشرف على بحث سرآيسيان أستاذ االقتصاد البيئي
جامعة    البيئة وإدارة الموارد الطبيعية والجغرافيا في آلية   وهما أستاذان في   والتنمية امين قاميطي،

المساحات الخضراء وإدارة  رئيسة دائرة إدارة تصميم   حوق،باإلضافة إلى البروفسورة سلمى تل   بانغور،
يذآر أن الشيخ   . بيروت   الجامعة األميرآية في   والغذائية في آلية العلوم الزراعية   النظم البيئية في

  وضمن   2008   ربيع العام   سمح إلبصار في   بيروت،   للجامعة األميرآية في   برآات آان قد قّدم دعمًا
غرسة شجرة    ألف   14   البداية أآثر من   ضّمت في   بإنشاء حضانًة "  للغد   أشجاٌر   بذور األمل، "  برنامج 

 . البقاع   حوش سنيد في   مزرعة الجامعة في   في   محلية،
  

رشادية الترويجية والتعليمية واإل بنشر سلسلة من الكتيبات   سمح تبّرع الشيخ برآات إلبصار أيضًا   وقد
  هذه المنشورات على مدارس بيروت والمجتمعات الريفية في وقد تم توزيع .  حول التنوع البيولوجي

  صغيرة في آما دعم الشيخ برآات حملة إبصار لزرع أآثر من ثالثة آالف شتلة .  لبنان جميع أنحاء 
دعم الشيخ برآات إبصار    آل ما سبق، وباإلضافة إلى .  تقع ضمن محمية الشوف   عشرات البلديات التي 

 وقد    . 2010   نيسان   لجمع التبرعات في   مزاد علني   للمشارآة في من خالل زيارته المفاجئة   أيضًا
 . المجتمعات المحلية عززت مشارآته جهود إبصار لمواصلة زراعة األشجار األصلية باالشتراك مع

  
قوة  "  برنامج إبصار يق بجهود الحفاظ على البيئة عبر دعمهوقد أثبت الشيخ برآات التزامه العم

 . لبنان   في   والثقافي   للحفاظ على التراث الطبيعي "   الزرع
  



ومقتدرين مثل الشيخ برآات  إبصار أن دعم البحوث البيئية من قبل أفراد متنّورين   وقالت مسؤولة في
  .  التمويل الحكومي ةالمنطقة بسبب محدودي   األهمية في   أمر بالغ

 
    
  الليبرالي   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميرآية في  
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي .  آنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   8000   حواليمن    طالبيًا   أعضاء وجسمًا  600  ثر منأآ  تضم هيئة تعليمية من 

والدآتوراه    والدآتوراه،   والماجيستر،   يناهز مائة برنامج للحصول على البكالوريوس،   ما   الجامعة حاليًا
   . سريرًا   420    فيه   يضم مستشفًى   الذي   مرآزها الطبي   في   وتدريبًا   طبيًا   آما توّفر تعليمًا .  الطب   في
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