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 االتحاد األوروبي 
 في لبنانألوروبي بعثة االتحاد ا

 

2011  أيلول30بيروت،   
 بيان صحافي 

 
 

 التحاد األوروبي في شمال لبنان ممولة من اح مشاريعتالسفيرة أنجلينا أيخهورست تفت
 
 

السيد اختتمت رئيسة بعثة االتحاد األوروبي في لبنان السفيرة أنجلينا أيخهورست ومدير عام مؤسسة مياه لبنان الشمالي 
 يورو، في 755000يل قناة ري نهر البارد الممول بهبة من االتحاد األوروبي بقيمة جميل آريم أعمال مشروع إعادة تأه
 . حفل شارك فيه رؤساء البلديات المعنية

 
على السكان اللبنانيين القاطنين في جواره، تحرك االتحاد أيضًا فبعد النزاع في مخيم نهر البارد الذي خلف تداعيات مأساوية 

 مصدر الري الرئيسي لمزارعي  آيلومترًا هي11وهذه القناة التي يبلغ طولها . ة ري نهر البارداألوروبي إلعادة تأهيل قنا
وتعود القناة التي توفر الخدمة لبلدات ببنين والمحمرة ووادي الجاموس وبرج العرب والعمارة وقوبة .  المنيه وعكارمنطقتي

 . كتار من األراضي ه1500رّي  ألف شخص، وتتيح 35ئدة على شمرة ودير دلوم بالفا
 

، جرى إطالق حمالت توعية حول إدارة المياه استهدفت السكان القاطنين على طول القناة حتى التأهيلإعادة أعمال وإلى جانب 
 . يسهروا على صيانتها ويراعوا البيئة في زراعتهم

 
لها اآتسب خبرة جديدة في مجال تصميم عقد مؤسسة مياه لبنان الشمالي وفريق عم"وفي هذه المناسبة، أّآد السيد جميل آريم أن 

 ".وهذه تجربة أولى من نوعها لنا. مبرم مع االتحاد األوروبي وإدارته وتنفيذه، وفقًا لشروط االتحاد األوروبي ومعاييره
 

 الوقع تنفيذ مشاريع تنموية قوية: ستراتيجية مزدوجةاالتحاد األوروبي يتبع دائمًا ا"وأشارت السفيرة أيخهورست إلى أن 
 ".  وفي هذا اإلطار، تبدو الشراآة مع مؤسسة مياه لبنان الشمالي واعدة. والتعزيز المؤسسي لسلطات الوصاية

 
بعد ذلك، التقت السفيرة أيخهورست فريق مجلس اإلنماء واإلعمار ومجلس التنمية االقتصادية واالجتماعية في العبدة 

 وسيمول هذا البرنامج من خالل هبة من االتحاد. لتنمية المحلية في شمال لبنانالمكلف بتنفيذ مشروع برنامج دعم او
 .  بنى تحتية ريفية زراعية ويدعم مبادرات محلية تتولى البلديات تنفيذها  مليون يورو18 األوروبي بقيمة

 
، في إطار مشروع "يعيأعالي عكار وجمالها الطب" زارت السفيرة أيخهورست قرية البرج الفتتاح معرض صور بعنوان ثم
ونجح .  يورو414000الممول بهبة من االتحاد األوروبي بقيمة " تعزيز المشارآة االقتصادية والعامة للنساء في لبنان"

وجرت مناقشة موضوع . المعرض الذي تنظمه مؤسسة رينيه معوض وجمعية مدى في إبراز ثروة التراث الطبيعي لشمال لبنان
 .  موعة مع رؤساء البلديات والمخاتيرالمنتزه الطبيعي في الق

 
ال يمكن أن يكون هناك تقدير أو حماية للموارد من دون رؤية مشترآة "  أنهوفي هذا اإلطار، أعلنت السفيرة أيخهورست

ويتعهد .  جميع الجهات الفاعلة في مجال التنميةليمي ويشركويجب أن يقوم التفكير على المستوى اإلق. وتخطيط مسبق ومشترك
عبر تمويل مشروع لترتيب األراضي على مستوى في أعالي عكار االتحاد األوروبي مواآبة ديناميكية التنمية المحلية هذه 

 ".المناطق
 
 
 
 
 
 
 

 


