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 لينا أيخهورست كلمة السفيرة أنج
  رئيسة بعثة االتحاد األوروبي في لبنان

" برنامج دعم اإلصالح والحوكمة البيئية"توقيع   

2012 أيار 31 الخميس –وزارة البيئة   

CHECK AGAINST DELIVERY 

  
  معالي وزير البيئة ناظم الخوري، 

   حضرة الدكتور سھيل بوجي، أمين عام رئاسة مجلس الوزراء،
  حضرة رئيس مجلس اإلنماء واإلعمار نبيل الجسر، 

  الحضور الكريم،
  حضرة السيدات والسادة، 

 
  

خالل برز  التدھور البيئي غير أن. ًأسمع غالبا أن لبنان يعاني من مشاكل ملحة أكثر يجب أن يعالجھا... البيئة

لذلك ھناك حاجة إلى . بنانجتماعية للالعقدين الماضيين كواحد من التحديات الرئيسية للتنمية االقتصادية واال

وليس تسمم الھواء وتلوث المياه السطحية واألنھار والمطامر غير . عاجل والتزام جدي وإرادة سياسيةاھتمام 

 يؤثر في بحر سوى بعض أوجه ھذا التحدي الذيالشرعية وتفريغ مياه الصرف الصحي غير المعالجة في ال

  . وف المعيشية والغذاء والصحة والسياحة، إلخجميع القطاعات االقتصادية والظر

  

 مليون يورو في السنة في لبنان، بل إن 800قتصر األمر على أن تكلفة التدھور البيئي تتخطى ما قيمته وال ي

  .  ً ھي أيضاةتكلفة ھدر الموارد الطبيعية والفرص االقتصادية الضائعة كبير

  

ُظھر اإلرادة في االنتقال إلى صيغة يجبر فيھا ًاذ البيئة مھما ويإنق في لبنان في مجال ويعتبر التقدم األخير

معالي وزير البيئة ناظم في ھذا اإلطار وأھنئ . الملوثون على المساھمة في تكلفة الوقع الذي يخلفونه على البيئة

مركز إنشاء تنص على الخوري على المراسيم األخيرة التي صدرت والتي تفرض تطبيق إجراءات تقييم بيئي و

  . مدعي عام بيئي

 

دعم اإلصالح والحوكمة البيئية  ماليين يورو، فإن ھدف برنامج 8ًومع تقديم االتحاد األوروبي دعما بقيمة 

القوي شرط القانوني لماذا؟ ألننا نعتقد أن اإلطار البيئي . يقضي بتزخيم عملية تحسين الحوكمة البيئية في لبنان

  . مسبق للتنمية المستدامة
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ة أكبر مخصصة للبنان سوف تتضمن إجراءات يلذلك فإن البرنامج جزء من حزمة بيئ. ن ھذا ال يكفيغير أ

ًتكييف وتخفيف خاصة بالتغير المناخي ودعما لالنتقال إلى االقتصاد األخضر، وھي إحدى أولويات ھذه 

  .الحكومة

  

  حضرة السيدات والسادة،

  

  في ريو دي جانيرو في حزيرانمعني بالتنمية المستدامةمتحدة المؤتمر األمم الُكما تعرفون، سوف يعقد 

ومن األمور الرئيسية التي يقترحھا االتحاد األوروبي على ھذا المؤتمر إنشاء وكالة دولية لدعم الحوكمة . المقبل

  . البيئية

  

ح والحوكمة دعم اإلصالبرنامج ًعلما بأن . ھذانأمل في أن تدعم الحكومة اللبنانية موقف االتحاد األوروبي 

  . البيئية يتالءم بالكامل مع ھذا االقتراح، بما أنه يساھم في البناء المؤسسي الملح للسلطات البيئية

  

 االلتزام بمواجھة التدھور البيئي لي الوزير على االستمرار في تشاطرأشكر الحكومة اللبنانية والسيما معا

 .  مواجھة جدية

 

 ً.شكرا

 

 

 

 
 


