
           
 

                                    
 
                                                                                                

 بيان صحفي
 

مشروع یهدف إلى  تعزیز     ) Go Green.(في وزارة البيئة ) Go Green" ( غو غرین "،  تم أطالق مشروع الـ    2003حزیران  10اليوم في
بطرح هذا المشروع وتنفيذه وتولي    ) Schtroumpf" (شترومف "بادر الـ . التوعية البيئية والمسؤولية اإلجتماعية لدى شرآات القطاع الخاص

 الشرق األوسط   -و مشاریعه في وزارة البيئة ووزارة الزراعة ،و شرآة آوآا آوال     (UNDP) بمشارآة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  إدارته 
)Coca-Cola Middle East( تيترا باك إیست مد "، و) "Tetra Pak East Med  ( و بارتر آاردBarter Card . حضر الملتقى ممثلين

 ، و األآدیمية، والصحافة  UNDPة العام،و القطاع الخاص، المنظمة الدولي  القطاع : من شتى القطاعات  
   

  : التي تتضمن التاليGo Greenشترومف، نشاطات مشروع " في الـ عمر صقر،  مدير قسم البيئة   عرض 
فئات المياه العذبة، المباراة السنویة التي تستهدف طالب من معظم الجامعات یتابارون من خالل إبداعهم في الفنون التشكيلية في            (1

 على الطالب.أ. د6.000یبلغ مجموع قيمة الجوائز التي ستوزع  . واألغذیة العضویة والتشجير، والتصحر  
 الذي سوف یعلن من خالله أسماء الفائزین في آل فئة  )  2003 تموز 6-4( منتدى ال غو غرین  (2
  تشرین األول16ي إطالق حملة الفائز في فئة األغذیة العضویة للترویج و اإلعالن  ف   (3
 ) تشرین الثاني 16(االحتفال بالسنة العالمية للمياه العذبة بإطالق حملة الفائز في فئة المياه العزبة   (4
 ) آانون األول5(االحتفال باليوم العالمي للتطوع  (5
 ) آانون األول 6(اإلحتفال بيوم الشجرة بإطالق حملة الفائز في فئة التشجير    (6

كما رحب بإنضمام بارتركارد في   . كاكوال و تيتراباك الذين يشاركون في هذا المشروع للسنة الثانية             كما شكر إلتزام كٍل من كو   
  .  حملة هذه السنة  

  
  من ثم شددت األنسة ندى الناشف ، نائبة ممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في لبنان، على أهمية العمل اإلجتماعي          

مج األمم المتحدة اإلنمائي التزاما إستراتيجياُ في نشاطات منظمات القطاع الخاص وذلك لدعم         في القطاع الخاص و التزام برنا   
شترومف من بضعة أعوام والذي كان عبارة كما أن لفتت نظر الحضور على تتطور المشروع الذي بدأ بمبادرة من     . التنمية

 وغيره من شركات UNDPوعية البيئية، بدعم عن ملتقى بيئي في مطعمه والذي تتطور ليصبح هذه الحملة الوطنية للت
  .و شجعت إنضمام شركات أخرى في هذا النشاط النوعي والمميز. القطاع الخاص

  
كلمة شدد فيها على أهمية الشراكة بين القطاع العام والقطاع ، ممثالً وزارة البيئة،  من ثم ألقى السيد أنطوان غريب

  .لخاص في المحافظة على البيئةالخاص وأضاف كلمة عن أهمية دور القطاع ا
 

الشرق األوسط، شريطاً مصوراً عن مشروع -وعرض السيد أنطوان طيار، مدير العالقات العامة في شركة كوكا كوال
و الذي هو جزٌء من ) جزين(الذي يهدف الى انشاء أول غابة أرٍز في جنوب لبنان ) CedaRoots" (سيدر روتس"

  .انالتزام شركة كوكاكوال في  للبن
  



 كما ألقت األنسة ليز كايم، المدير التجاري لشركة بارتركارد، خطاباً من خالله شددت على إلتزام الشركة محلياً و 
  .عالمياً بموضوع البيئة و عَرفت على نشاطات الشركة في هذا المجال

  

                      
 

 
 : بالتعاون مع

  
حت أن هدف الشركة الدائم هو صر"  تيترا باك إيست مد "أما السيدة كيلي بوشر، مديرة المشاريع البيئية في شركة 

كوسيلة للتغليف قطع شوطاً كبيراُ في " الكرتون"وأن استخدام الشركة . التوفيق بين أهداف الشركة مع متطلبات البيئة
   السنوات القليلة الماضية إذ أنه أدى الى ازدياد الحلول لعملية تغليف األطعمة السائلة واللزجة

  
 شارك فيه طالب من عدة جامعات و ممثلي من  Go Green تنظيمه في إطار   وتَم عرض شریط مصور عن نشاط تَم

وهو عبرة عن رحلة إلبراز، من خالل إلتقاط   . وزارة الزراعة و برنلمج األمم المتحدة اإلنمائي والقطاع الخاص 
 العالمي لمكافحة وسيتم عرض هذه الصور بمناسبة اليوم. الصور الفوتوغرافية، المشاآل التي یسببه التصحر في لبنان

 2003 حزیران 17 وذلك من Argentine وشارع  أرجنتين Uruguayالتصحر في وسط بيروت شارع یوروغواي 
  .2003 حزیران 30لغایة 

والجامعة الألمركية في ) اوديل خوري (كما عرضت أساتذة في الفنون التشكيلية من جامعة الروح القدس الكاسايك 
 .ال طالبهم المشاركين في المسابقة و التي أحرزت إعجاب جميع الحضور، أعم) زينة معاصري(بيروت 

 
لمزيد من المعلومات عن النشاطات المذكورة أعاله، الرجاء االتصالباألنسة لين خوري في  ببرنامج األمم المتحدة 
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