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 برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء السّيد سعد الحريري

 في لبنان Urb-Hackathonتّم إطالق "هاكاثون المدينة" 

"حلول للتخفيف من تلّوث الهواء الناتج عن وسائل النقل في المدن  تحت شعار:

 ."اللبنانية

 

 3102 كانون الثاني 32الثالثاء 

 بيروت، لبنان

نة" بيروت إلطالق "هاكاثون المدي، المركز الفرنسي في لبنان برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء السيد سعد الحريري، ُعقد اليوم مؤتمر صحفي  في

Urb-Hackathon ل في لبنان، الذي يتم  تنظيمه من قِبل شركة مع دعم استراتيجي   ،(IPTEC) أي بي تي للطاقة ومركز e-Ecosolutions األو 

 Global Compact Network Lebanon الـو( في لبنان، UNDP، نقابة المهندسين في بيروت، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )Berytechمن 

(GCNL)،   يس يوسف "حلول للتخفيف من ، تحت شعار:2112 آذار 3، و2، 1الذي سُيقام في المركز الفرنسي في لبنان و و (USJ)جامعة القد 

 ". تلّوث الهواء الناتج عن وسائل النقل في المدن اللبنانية

مي "هاكاثون المدينة"  تخل ل المؤتمر الصحفي ر  Urb-Hackathonإلقاء كلمات من منظ  والشركاء الرئيسيين، باإلضافة إلى عرض اإلعالن المصو 

 من أجل استقطاب المشاركين.  LBCIشاشة ال على يعرض حاليا  الذي 

 

 

 (IPTEC) الدكتور "طوني عيسى"، رئيس مركز أي بي تي للطاقة

ع مشتركة ي"لطالما آمن مركز أي بي تي للطاقة بالشراكة بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وبين القطاع الخاص والمجتمع المدني في تنفيذ مشار 

ها. وهاكاثون المدينة يندرج في هذا االطار ونعتبره جزءفي مجال استدامة الطاقة والتخفيف من  للحملة الوطنية لخفض تلوث الهواء في  مكمال   ا  مضار 

براز إلعمال أنا أن نتيح الفرصة للشباب من طالب ورواد . إن نا وشركاؤنا في هذا المشروع النموذجي  يسر  ٤١٠٢قطاع النقل التي ننفذها منذ العام 

ة جاد الحلول العملية لمشكلة تلوث الهواء في المدن المكتظة بالسيارات. وبالمناسبإيابتكاراتهم وتحويلها الى مشاريع فعلي ة تخدم مصلحة الوطن وتساهم في 

د في دعمه لهذه المبادرة ألهميتها اأأود أن  ئة لوطنية التي تطاول قطاعات البيخص  بالشكر دولة رئيس مجلس الوزراء السيد سعد الحريري الذي لم يترد 

 والطاقة والنقل والشباب".

 

 

 e-EcoSolutionsالسيد "جيلبير تيغو"، المدير التنفيذي لشركة 

في  La Cité Des Sciences and De L’industrieحظى باهتمام فريق مدينة العلوم والصناعة تأن   e-EcoSolutions تعا"استط 

ق إلى مشكلة بالغة األهمية بالنسبة إلى مجتمعاتنا، باريس من أجل استقطاب هذا  الحدث الدولي  إلى لبنان بعد تنظيمه في فرنسا وكوريا، ومن أجل التطر 

من جعل أفكار مشاريعهم  Urb-Hackathon. سيتمك ن المشاركون في "هاكاثون المدينة" وبناءة ،مبتكرة ،التي تتطل ب حلوال  وإجراءات حيوي ة

 النور، باإلضافة إلى الحصول على شهادة دولي ة ُتغني مسيرتهم المهني ة".  المبتكرة ُتبصر
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 Berytechالسيد "رامي بوجودة"، نائب المدير العام لـ"بيريتيك" 

ومن هذا المنطلق،  .سنة، قد مت "بيريتيك" بيئة ديناميكي ة لتأسيس وتطوير الشركات الناشئة التي ُتعنى باالبتكار والتكنولوجيا وريادة األعمال 11"طوال 

 e-EcoSolutions( وشركة IPTECللطاقة ) IPTال يمكننا أن نجد وسيلة أفضل لالستمرار في دعم النظام البيئي  إال  من خالل التعاون مع مركز 

د من أن  "هاكاثون المدينة"  من هذه المبادرة ونتطل ع إلى األول في لبنان سيتكل ل بالنجاح. نحن فخورون بأن نكون جزءا   Urb-Hackathonلكي نتأك 

ل إلى واقع عبر منشأة "فاب الب"   في "بيريتيك"." Fab Labسماع األفكار المدهشة التي سُتبصر النور خالل الحدث، والتي ستتحو 

 

 Global Compact Network Lebanon (GCNL)الدكتور "ديما جمالي"، الممّثلة الوطنّية لـ السيدة برونا الياس ممثلة 

ية الذي يتماشى مع مبادئ EcoSolutionsنحن مسرورون للتعاون مع شركة " ، باألخص  المبادئ المتعل قة  GCNLالـ في هذا الهاكاثون الشديد األهم 

حاجة إلى إحداث في لبنان وال SDGبالريادة والمسؤولي ة البيئي ة.  نأمل أن يساهم هذا الهاكاثون أيضا  في تعزيز الوعي حول أهداف التنمية المستدامة 

م، باألخص في ما يتعل ق بأهداف التنمية المستدامة الخاصة بالبيئة، بما في ذلك المياه النظيفة والصرف الصحي  دة((SDG 6تقد   SDG) ، الطاقة المتجد 

 "(.SDG 15والحياة في البر  ) ،(SDG 14، الحياة تحت الماء )(SDG 13)، العمل من أجل المناخ (7

 

 المركز الفرنسّي في لبنان فينو ريسبولي"، المستشار الثقافّي المعاون السيد "لوتشيا

 "إن  المركز الثقافي  في لبنان حريص كل  الحرص على دعم المبادرات الرقمي ة. "

 

، في مركز DMSEوورش العمل، ضمن إدارة الوساطة العلمّية والتعليم  تجريبيالسيدة "باتريسيا بيتزورنو ساردينا"، رئيسة المشاريع في المختبر ال

Universcience، 

 La Cité des Sciences et de l’Industrieمدينة العلوم والصناعة 

تشارك  ار،وضمن هذا اإلطإلى تعزيز الثقافة العلمي ة والتقني ة والصناعي ة والسعي إلى نشرها على نطاق واسع.  Universcienceيهدف مركز 

األول في لبنان مع السعي إلى  Urb-Hackathonفي تنظيم "هاكاثون المدينة"  Universcienceمن مركز  DMSEإدارة الوساطة العلمي ة والتعليم 

م الجديدة استخدام المفاهي تحقيق األهداف التالية: تسهيل جمع المهارات والخبرات؛ إبراز أساليب التنظيم االجتماعي ة، المجتمعي ة واالقتصادي ة الجديدة؛

رات البيئة الحياتي ة وتعزيزها وإدارتها؛ تطوير التكنولوجيات الرقمي ة في المجاالت االقتصادي ة، االجتماعي ة، السي سي ة والعلمي ة والتفكير اللتفكير في تطو 

جتماعي ة والمجتمعي ة من أجل تعميم المهارة الحرفي ة في مجال في أنماط حياة جديدة أكثر اقتصادي ة وتبادال  ووحدة ، وفي مشاركة أفضل الممارسات اال

 الوساطة.

هت شركة  من  Urb-Hackathon( بالشكر إلى الداعمين الرئيسيين لـ "هاكاثون المدينة" IPTECللطاقة ) IPTومركز  e-EcoSolutionsوتوج 

، في لبنان( UNDPهندسين في بيروت، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )نقابة الم، Berytech هم ة ومساهماتهم في نجاح الحدث:أجل مشاركتهم الم

يس يوسف و Global Compact Network Lebanon (GCNL) ـال كما شكروا أيضا  . المركز الفرنسي في لبنان و (USJ)جامعة القد 

 .LBCI، والشريك اإلعالمي  الرسمي  Bank Audi ،Raidy Printing، Bioland،M Social Catering :الراعية اتالشرك
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 ؟Urb-Hackathonما هو "هاكاثون المدينة" 

ى الوقتهو حدث  Urb-Hackathon"هاكاثون المدينة"  اد األعمال والخبراء بتشكيل الفرق للعمل على معالجة  يتحد  حيث يقوم طالب الجامعات ورو 

في  La Cité Des Sciences Et De L’industrieالمشاكل وإيجاد الحلول المبتكرة تحت إشراف خبراء فرنسيين من مدينة العلوم والصناعة 

م مجموعة هائلة  - Berytech FabLabباريس، ومع إمكانية استخدام "بيريتيك فاب الب"  ل مختبر تصنيع رقمي  مرخ ص في لبنان، والذي يقد  أو 

 من الموارد من أجل االبتكار والتصنيع وتحويل أفكارهم إلى نماذج أولي ة ومنتجات مبتكرة. 

 

 Berytech Innovation Parkفي  وذلك 2112آذار  3حتى  1ثالثة أيام متتالية من  على فترة Urb-Hackathonسُيقام "هاكاثون المدينة" 

يه وسائل اإلعالم  .العلوم والتكنولوجيا حرم USJجامعة القديس يوسف  في في مار ، وسُيختتم بحفل لتوزيع الجوائز تغط 

 

ن، الفرصة سانحة أمام الطالب والخبراء المهتمين من مختلف المجاالت للمشاركة في الحدث )المهندسون، المهندسون المعماريون، المصم مو

، المتخص صون في الشؤون البيئي ة، إلخ...(، ونرجو منهم التسجيل عبر اإلنترنت على:  المبرمجون، المتخص صون في التنظيم المدني 

www.UrbHackathon.org  2112 شباط 11قبل. 
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 لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بـ: 

 info@eecosolutions.com، 856565 9 961 لالستشارات البيئية،  EcoSolutions-eشركة 
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