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 اجلامعةرئيس أ.د.عمرو جالل العدوي كلمة 

 بني وزارة البيئة وجامعة بريوت العربية يف حفل افتتاح ورشة العمل املشرتكة

 10/3/2015يوم الثالثاء 

 
 املعايل، والسعادةأصحاب 

 السيدات والسادة
 أيها احلضور الكرمي،

بالصديق أن أرحب بامسكم مجيعًا  مسحوا يليسرين ويشرفين أن أرحب بكم يف جامعة بريوت العربية، وا
معايل الوزير األستاذ حممد املشنوق الذي يقود حبكمة ورصانة شأناً عاماً متتد خطوط متاسه مع الناس العزيز 

 يف الرب والبحر والسماء.
 احلضور الكرمي اأيه

يها، يف حركة تتداخل عناصر البيئة على تنوعها، يف عالقات متشابكة مع اإلنسان، يتأثر هبا، ويؤثر عل
املنتديات املرجعيات احلكومية واجلامعات ومؤسسات البحث العلمي و جدلية عابرة للزمان واملكان، وتلعب 

حدة هذا اجلدال، ويف مقدمة هذه املرجعيات وزارة  ختفيفاملنشغلة هبموم البيئة يف لبنان، دورًا بارزًا يف 
 ن.البيئة، انطالقاً من مسؤولياهتا حنو الوطن واالنسا

ويف إطار التماهي مع حركة هذه املنتديات واملرجعيات كان البد جلامعة بريوت العربية من ان تسهم يف 
فيها، أساتذًة وطالب جهود تقدمي اخليارات، إىل دوائر أصحاب القرار، من خالل عرض فكر الباحثني 

والسادة أن اجلامعة ليست معهداً  مبا يعزز الوعي للشأن البيئي، فكما تعلمون أيها السيدات دراسات عليا
بيئة ورسالة، ويأيت لقاؤنا اليوم باكورة للعمل املشرتك مع وزارة البيئة، اليت لكنها قبل هذا ، فحسب للعلم

املشنوق إىل تعاون مثمر ومستدام، من خالل توقيع مذكرة تفاهم  نتطلع مع معايل الوزير األستاذ حممد
 .يف خدمة البيئة حاضنة للعلم واملعرفة لتكونتلتقي يف إطارها اخلربات الراسخة مع فكر الباحثني، 
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 أيها احلضور الكرمي
العلمي  حركة البحثلقد أولت اجلامعة، عرب مسريهتا الطويلة، اهتمامًا خاصًا للشأن البيئي، من خالل 

مركز أحباث البيئة والتنمية الذي أنشأته اجلامعة منذ سنوات يف حرمها مبنطقة  القائمة يف كلياهتا، كما ينشط
البقاع من خالل البحوث العلمية العديدة اليت تعىن حبماية املوارد الطبيعية واحلفاظ على البيئة، مبشاركة 

العديد منها من املؤسسات الوطنية والدولية،   ةا، واملمّولالباحثني يف كليات اجلامعة وطالب الدراسات العلي
 Optimaومنظمة "أومي"  IWMIي إلدارة املياه كاجمللس الوطين للبحوث العلمية واليونسكو واملعهد العامل

 اليت تعمل عليه كلية احتاد األورو ي املمول ملشروع إنتا  الطاقة البديلةلالENPI برنامج الـ و  ،للتصنيف النبايت
 .O-Life، واملشاركة باملرصد البيئي بالتعاون مع وزارة الزراعة يف لبنان اهلندسة

 

 أيها احلضور الكرمي
 ني يف فعاليات هذه الورشة الذأشكر مجيع املشاركنيو  ، أرحب بكم جمدداً باسم جامعة بريوت العربية

 سيغنون نتائجها من فكرهم وعلمهم وخربهتم.
 وفقكم اهلل وسدد خطاكم.

 سالم عليكموال


