
 كلمة السيدة مي مخزومي

لى خطوات تنفٌذٌة إهو ٌكبر من فكرة ! واكبناه ووالٌوم أصبح حقٌقة كان حلما   شروعا  نجتمع الٌوم لنفتتح م

 لى ما هو علٌه اآلن.إلى صور مجّسمة إ

عدم وجود مثل هذه ل نظرا  وبدأت تتبلور فكرة المشروع بعد زٌارتنا لمراكز التربٌة البٌئٌة فً أوروبا، 

ٌّا  ... المراكز فً لبنان ٌّدة فٌكً مع حاولنا العمل سو منّسقة التربٌة البٌئٌة آنذاك فً المركز  ،غصن الس

مجلس لبنان لألبنٌة الخضراء مع قنا فنا ونسّ تعرّ ثم  .الفكرة تلكبلورة على التربوي للبحوث واإلنماء، 

LGBC  هذا نحن نفتخر بأن و. 3102فً عام  التعاونمن بعدها تم توقٌع مذكرة ووُولدت الشراكة الثالثٌة

بتموٌله أي منظمة دولٌة، ولذلك استغرق األمر بعض  ولم تساهمشروع لبنانً الهوٌة بكل مراحله، مال

 !!النورأبصر الوقت، ولكن مع الجهود المتضافرة 

عٌن مشجّ  المشروع،نجاح وزارة التربٌة إللتعاون المستمر مع مركز البحوث وانحن نتطلع للمرحلة المقبلة و

ٌّة و للجهد لمجلس لبنان لألبنٌة الخضراء  ٌن ممتنّ و، الغرفة الخضراءالخاّصة على زٌارة المدارس الحكوم

 .فً عّدة مناطق من البالد. آملٌن انشاء غرف خضراء أخرى الذي بذلوه لإلشراف علٌه

ٌّما  لوطننا لبنانالرئٌسٌة... الحفاظ على البٌئة وتحسٌنها مخزومً من أهداف مؤسسة  فً  بإعتبارها رصٌدا  ق

المزارعٌن تم تدرٌب حٌث  النشاط األول لمؤسسة مخزومً كان بٌئٌا  ف الطرٌق نحو التنمٌة المستدامة...

ٌّابطرق ت على إدارة اآلفات شراكة مع الجامعة األمٌركٌة فً بٌروبال  .سلٌمة بٌئ

 

 .ال نزالو 0991الوعً البٌئً منذ بداٌة عام نشر على الوطن  أنحاء جمٌع فً مع المدارس ناعملقد و

النفاٌات  استعمال وإعادة ر،غرس األشجاو ،الورقتدوٌرمجاالت إعادة  فً استفاد اآلالف من الطالب

ٌّة على ، والمنزلٌة الصلبة  ...واالستهالك واإلنتاج المستدام، الطاقات المتجددةأهمٌة التوع

تدرٌب ، والذي منه نوّزع األغراس ،عكار فً مشتل نشاءإمنها مثال   :العدٌد من المشارٌع البٌئٌة نّفذناولقد 

انشاء مركز  ...تحفٌز الشباب على االستهالك واإلنتاج المستدامو ،تربٌة النحلعلى فً الرٌف السٌدات 

ٌّة تعتمد ة فً الجنوبعزّ ثقافً وحدٌقة عامة فً بلدتً اركً و غٌرها من و ...نارةلإل على الطاقة الشمس

ٌّة والمحلٌّ مع بالتعاون  هاننفذّ المشارٌع التً  ٌّةو ةالمؤسسات الدول مشروعا  منذ  01أكثر من  وهً ،الحكوم

 . ألنها أساس النجاح ى الثقة والتعاون المتوازننٌة علبالمبالشراكة  فنحن نؤمن ،0991 نشأة المؤسسة

 


