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 حفل توزيع جوائز "بلدتي بيئتي" للتنوع البيولوجي

 

دعا مركز حماية الطبيعة، في الجامعة االميركية في بيروت، مع وزارة السياحة 

اللبنانية، والبلدات اللبنانية، ومؤسسة كوكا كوال، إلى حفل توزيع جوائز مشروع "بلدتي 

تشرين  11لبيولوجي في البلدات اللبنانية وذلك عند العاشرة صباح السبت بيئتي" للتنّوع ا

األول الجاري في قاعة محاضرات مركز هوستلر للنشاطات الطالبية في الجامعة. 

وسيتكلم في الحفل مسؤولون من الجامعة والدولة وشركة كوكا كوال الشرق األوسط، 

 المشروع. وسيشارك ممثلون ألكثر من خمسين بلدة منخرطة في

وحفل توزيع الجوائز هو حدث سنوي يُبرز إنجازات هذه  البلدات ونجاحها في الحفاظ 

على التنّوع البيولوجي في األراضي المصنّفة ضمن األمالك العامة. كما أن الحفل يجمع 

ممثّلي هذه البلدات مع المعنيّين بالتنمية المحلية والسياحة الريفية، إلرساء العالقات 

الخبرات والمعلومات، وترسيخ الشراكة القائمة بين مركز حماية الطبيعة ووزارة وتبادل 

 السياحة.

ويندرج الحفل في سياق االستراتيجية الوطنية لتطوير السياحة الريفية في لبنان. كما 

يهدف إلى إطالق الخرائط السياحية للبلدات وتطبيق الهواتف الذكية للخرْائط. ويترافق 

 رائط.الحفل مع معرض خ

 وستُعرض أفالم عن البلدات خالل الحفل.

هذا ويعمل مشروع "بلدتي بيئتي" منذ ثالث سنوات برعاية مدير عام االدارات 

والمجالس المحلية في وزارة الداخلية والبلديات وبتمويل من مؤسسة كوكا كوال مع أكثر 

لهذه البلدات وادراجها ضمن من خمسين بلدة على إحصاء المقّومات الثقافية والبيئية 

 خرائط، في تطبيق لمبدأ التشارك مع المجتمعات المحلية.

  

  
   

 



 
 
 
 

  الليبرالي   األميركي   وتعتمد النظام التعليمي   6611العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميركية في
  جامعة بحثية تدريسية،   الجامعة هيو  . كنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   8000   حواليمن    طالبيا     أعضاء وجسما    700  نم رثكأ  تضم هيئة تعليمية من 

والدكتوراه    والدكتوراه،   والماجيستر،   يناهز مائة برنامج للحصول على البكالوريوس،   ما   الجامعة حاليا  
  . سريرا     024    فيه   يضم مستشفى     الذي   مركزها الطبي   في   وتدريبا     طبيا     كما توّفر تعليما    . الطب   في
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