
 ھذاال یسعني االَ أن ابدأ كلمتي الیوم بتوجیھ الشكر والتقدیر لكل من ساھم في انجاح 
المشروع ، على مدى األشھر ال بل السنوات الماضیة ، بدأ من الفكرة األساسیة 

انطلقت مع السیدات فیكي غصن وسالمة نعماني والدكتور سمیر للمشروع التي 
الشریك االستراتیجي ، والى كل من عملوا طرابلسي ، ودعم مؤسسة المخزومي ، 

آرام،: ریما سروركرذبال صخُ بصبر وثبات وتضحیة على اتمام كل المراحل ، أ  
طوني خیرہلل و لمیس حیدر. سھى عطیة، ،یرتزیان  

كما أوَجھ تحیة من القلب الى رئیسة المركز التربوي للبحوث واإلنماء الدكتور ندى 
المثمر.عویجان لكل التنسیق والتعاون   

ذي بدونھم لم لین على عطائھم الكریم الوطبعا" الشكر واإلمتنان لكل الشركاء والمموَ 
 یكن لیتحقَق ھذا المشروع.

وأخیرا" ولیس آخرا"، الى معالي وزیر التربیة لرعایتھ وقناعتھ بمبادىء الثقافة 
 الخضراء واالستدامة البیئَیة.

وعضو في غیر حكومیة ال تتوَخى الربح اَن مجلس لبنان لألبنیة الخضراء ھو جمعیة 
تعنى بشؤون األبنیة المستدامة الصدیقة للبیئة عن المجلس العالمي لألبنیة الخضراء،  

% من اوقاتنا في ۹۰صنیف، ھذه األبنیة التي نقضي طریق التوعیة والتدریب والت
وللمیاه داخلھا لكي تصبح اكثر راحة وصَحة ، أقَل سَما" وتلُوثا" موفَرة للطاقة 

وللموارد الطبیعیة و للنفایات وإلنبعاثات الغازات الدفیئة ، المسبب الرئیسي للتغییر 
 المناخي.

َحة وضروریَة أیھا السادة، ھذه األبنیة لم تعد ترفا" أو خیارا"، بل أصبحت حاجة مل
 من أجل استدامة األرض لألجیال القادمة.

لنموذجیة، لكي تستقبل جمیع الطالَب من لھذه األجیال بالتحدید، جھَزنا ھذه الغرفة ا
جمیع المدارس من كَل لبنان، وبصورة مجانیَة لیأتوا ویتعَرفوا على واقع األرض 

حالیًا"، ولیختبروا ویتعلَموا بطریقة تفاعلیَة ماھیَة األبنیة الخضراء وكیف تعمل بكل 
واعادة تدویر،  عناصرھا من میاه وطاقة متجَددة وفَعالیة طاقة وبیئة داخلیَة وموادَ 

ولیوقَعوا على تعھَد، ببذل جھدھم لتحویل األبنیة في لبنان الى أماكن خضراء، الى 
 أماكن أفضل.



ونحن سنبقى على استعداد الى مساعدتھم لنقل ھذه الثقافة الى حیاتھم الیومیة، الى 
أھلھم وجیرانھم وأصدقائھم، وعلى اقامة أندیة خضراء داخل المدارس، خصوصا" 

وف الثانویة، أندیة تعمل على نشر ھذه التوعیة والثقافة. أندیة تعمل على تحویل الصف
 أبنیة المدارس الى أبنیة خضراء، الى أبنیة صحیَة وسلیمة، الى أبنیة أفضل ألوالدنا.

اَن ما أنجزناه حتَى الیوم ھو خطوة صغیرة على طریق طویلة، ولكنَھا خطوة في 
یعا" التضامن والتكافل والعمل المستمر لتطویرھذه االتجاه الصحیح. ولكن علینا جم

أخرى، الى أماكن  الغرفة، الستدامة عملھا وتشغیلھا، والى نقل التجربة الى مناطق
العمل على تسھیل وتأمین كما علینا  ،بعیدة حیث یصعب على التالمذة الحضور

 حضور التالمذة الى ھذه الغرفة.

 
على  یقوم المجلس بحمالت مستمَرة للتوعیة والتدریبوباالضافة الى ھذا المشروع 

كان آخرھا دورة للضبَاط المھندسون في الجیش اللَبناني ساعدت على  عَدة مستویات
ویدرس المجلس حالیا" اطالق الجیش لخطَة وطنیَة لفعالیة الطاقة ضمن أبنیتھ. 

 امكانیة تحویل أحد شوارع مدینة جونیة الى شارع أخضر ونموذجي.

ا نعمل على صیاغة مسوَدة مواصفات لبنانیَة لألبنیة الخضراء بالتعاون مع كم
Libnor   ونقابة المھندسین والمركز اللَبناني لحفظ الطاقة وباقي الشركاء الناشطین

 لبناني ضمن قانون البناء.  codeذا الحقل ، متأَملین أن تتحَول قریبا" الى ھفي 

یبدأ باالنسان األخضر قبل ان یكون بناء، ھو تشغیل أیَھا السادة، اَن البناء األخضر 
ذه الثقافة في نفوس أطفالنا، وادارة، ھو أسلوب حیاة، ھو ثقافة. ونحن نرید زرع ھ

 لیكون حجر األساس للبناء المستدام. النسان األخضرحیث نسعى الى بناء ا
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