كممة رئيسة المركز التربوي لمبحوث واإلنماء
الدكتورة ندى عويجان

ممثمة وزير التربية والتعميم العالي
األستاذ مروان حمادة

في إفتتاح مشروع الغرفة الخضراء التطبيقية العرض النموذجي لمبناء األخضر
الثالثاء في  – 7132/3/13دار المعممين والمعممات – جونيه

حضرة السفير السويسري

حضرة ممثل السفارة البريطانية

حضرة ممثل المجمس العالمي لألبنية الخضراء
حضرة ممثل مؤسسة مخرومي

حضرة ممثل مجمس لبنان لألبنية الخضراء

حضرة ممثل بمدية جونيه

المطورين العقارين
حضرة رئيس تجمع
ّ
حضرة الجهات الداعمة لممشروع
أيها الشركاء والتربويون

أيها الحضور الكريم،

الياجس األكبر لمعمماء والمسؤؤولنن نؤن مسؤل بل البةؤرن لؤا العؤالمي ىؤو لؤا وقؤ

إىؤاار رؤرواا الكوكؤ

والعمؤل نمؤ لجؤااىاي

ضمن سناس نالمن وانن لنطمق من مفيوم لعمنم اللنمن البةرن ي واإلقلصاان والبنئن .

ونسعانا أن نملئم ةممنا النوم مع المؤسساا الةرنك ي وأن أمرل معالا وزنر اللربنؤ واللعمؤنم العؤالا األسؤلاو مؤروان مؤاا الؤو
كمفنؤؤا أن أن ؤؤل إلؤؤنكم ل نالؤؤو ول ؤؤانره ليؤؤوا الجيؤؤا وىؤؤوا اللعؤؤاون مؤؤع الؤؤوزار ومؤؤع المركؤؤز اللربؤؤو ي ل ؤؤا نن ؤوان ميؤؤم ىؤؤو األبنن ؤ
الخضراء واناا لاونر الموااي والطاق الملجاا ي واننا إو أبمغكؤم لينئؤ معؤالا الؤوزنر بيؤوا العمؤل اللعؤاونا ال نؤو ي لؤدننا أؤكؤا
لكؤؤم أن مناىجنؤؤا وأنةؤؤطلنا الصؤؤفن والصصؤؤفن خصصؤؤا ن ؤ از ميمؤؤا للنةؤؤئ أجنالنؤؤا الةؤؤاب ورلؤؤع ارج ؤ مسؤؤؤولنليا ووننيؤؤا إل ؤ
خطور الممارساا السائا ي ولوجنو الملعممنن منو الصغر ن و ممارساا نالن نومن لخفف

المنؤؤاه نظنفؤ ي ول ؤؤرص نمؤ ىؤواء ن ؤؤا ي ولؤؤنظم اوراا اللؤؤارن

من األضرار نم البنئؤ ي ول فؤظ

نمؤ لةؤؤجنر الغابؤؤاا الملضؤؤرر بؤؤال رائق وال طؤؤع الجؤؤائري مؤؤع

ونؤؤا أىمن ؤ لرسؤؤنا ك ؤؤل ىؤؤوه العن ؤاونن ض ؤؤمن سؤؤموكناا اائمؤؤ لنل ؤؤل م ؤؤن األولا إلؤؤ األىؤؤل والؤ ؤ المجلمؤؤع المؤؤانا والبم ؤؤاناا
واإلااراا العام وال الوطن كمو.
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ونسعانا النوم أن نطمؤق سؤونا ىؤوا المةؤروع وأن أطمؤق معكؤم رزمؤ مؤن الؤاوراا اللؤا سؤنلم لعمنميؤا نمؤ م اركؤز اللؤارن

واللؤا

نا منيا:
سللناول مواضنع ّ
 قبول اآلخر المخلم -العن

لا المارس

 المخاراا وآلاليا السصم المرورن -اناا لاونر النفاناا

 لرةنا اسليصك الطاق وغنرىاأيها الكرام،

إن العرض الو نجلمع ولو النوم لألبنن الخضراء ننطمؤق مؤن كؤل ىؤوه العنؤاونن ونجسؤاىا لؤا ل ننؤاا لمبنؤاء الصؤ ا والمصئؤم
لم نا والظؤرو

المناخنؤ ي مؤن خؤصل اسؤلخاام المؤواا اللؤا نرمنيؤا لن وليؤا إلؤ مؤواا نازلؤ لم ؤرار والرطوبؤ ي وننؤل الطاقؤ مؤن

اليواء ومن لسبنا النفاناا ومن أةع الةمسي ونسؤلفنا مؤن الزجؤاا والبصسؤلنك والؤورق وال مؤاش وغنؤر ولؤك مؤن األةؤناء لنصؤنع
منيا مواا ملجاا مسلعمم ومفنا .

السؤباق اائمؤا إلؤ لعمؤنم الفكؤر اللنمؤو والممارسؤاا البنئنؤ الفضؤم ي
إنيؤا مناسؤب للوجنؤو الةؤكر والل ؤانر إلؤ مؤسسؤ مخزومؤا ّ
كما أةكر مجمس لبنان لألبنن الخضراء نم ىوه الخبراا اللا وضعيا بلصر المةروع ل وصمنا إل نمووا بنئؤا ؤان
صالح لملعمنمي لل ول من خصلو األلكار والعناونن إل بناء قائم نعلما المعاننر الص ن السمنم ونخفض األكص
النبعاراا واألضرار ونةكل بنئ صال

كما نخفؤض

لم نا ال مو والمفنا .

ولن أنس أن أةكر جمنع الونن ساىموا بانم ىوا المةروع لنبصر النؤور وأخؤص بالةؤكر كالؤ الجيؤاا الاانمؤ لممةؤروع ماانؤا

ومعنونؤؤا لسؤؤنما نؤؤن مجمؤؤس األبننؤ الخض ؤراء السؤؤنا رنمؤؤا سؤؤرور والسؤؤنا سؤصّم نعمؤؤانا نؤؤن مؤسسؤ مخزومؤؤا والسؤؤنا لمؤؤنس
نار نن المركز اللربو لمب و واإلنماء

وولك الجيا الو بولوه لا ملابعليم ومرابرليم إلطصق وانجاح ىوا المةروع
إن المركؤؤز اللربؤؤو لمب ؤؤو واإلنمؤؤاء والعائم ؤ اللربون ؤ لؤؤا لبنؤؤان لجؤؤا لؤؤا ىؤؤوه الخطؤؤو مسؤؤا ار جانؤؤاا وقؤؤاو لؤؤا ل ونؤؤل األلكؤؤار
العالمن إل مةروع ملاح لإلطصع أمام الجمنعي لدوا كانا المارس ىؤا المكؤان الؤو نؤلم لنؤو إنؤااا المؤوارا البةؤرن لممسؤل بلي
لدننؤا نمؤ طرنؤؤق إنؤااا موارانؤؤا البةؤرن بصؤؤور سؤون ل نؤؤاا اللغننؤر لؤا السؤؤموكناا ولكؤرنس الؤؤونا إلؤ خطؤؤور العبؤ

بموارانؤؤا

الم ؤؤاوا ي لكؤؤا ن فظيؤؤا ملجؤؤاا ومسؤؤلاام لألجنؤؤال اآللنؤ  .مبؤؤروك ىؤؤوا المبنؤ األخضؤؤر النمؤؤووجا الؤؤو سؤؤنكون مخلبؤ ار نخؤؤام

اللربن ي وةك ار لمةركاء األنزاء وال المزنا من اللعاون واإلنلاا من اجل البنئ وال نا .
عشتم ،عاش التعاون التربوي البيئي وعاش لبنان.
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