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بعثة االتحاد األوروبي في لبنان السفيرة أنجلينا أيخهورست ةكلمة رئيس  

 العشاء السنوي لجمعية جذور لبنان
 

 مطعم السلطان إبراهيم، جونيه
2015حزيران  4  

***************** 

 للمطابقة عند اإللقاء
 

 حضرة السيدات والسادة،
 

هذا العشاء السنوي الذي بات  إقامةعلى  عمله مة وفريقنع أوّد أوًال أن أشكر رئيس جمعية جذور لبنان راوول
مساعدة كل من يعيش يودون دون المحافظة على جماله وٕاظهاره، و يتقليدًا يجمع أصدقاء رائعين يحبون لبنان وير 

 في لبنان بتزويدهم باألدوات الضرورية ليعرفوا كيف يحترمون جمال البالد ويحافظون عليه.
 

 عزاء، الصديقات واألصدقاء األ
 

في المئة من غطاء الغابات. وتعتبر إزالة الغابات  3تعرفون جميعًا أنه خالل األعوام األربعة الماضية، فقد لبنان 
السبب الرئيسي لفقدان التنوع اإلحيائي والتآكل وتدهور األراضي وحرائق الغابات والمستوى المتدني لتغذية المياه 

 وف المعيشية لغالبية سكان األرياف. وقد أثر هذا سلبًا في الظر الجوفية. 
 

خسارة الغابات. المتأتي من ثر األخالل األعوام الماضية، عّلقت الحكومات اللبنانية المتعاقبة اهتمامًا أكبر على 
وسيقول الكثير منكم: هذا جيد وٕانما ليس كافيًا. لكن بفضل عمل جمعية جذور لبنان طوال األعوام السبعة 

ن المنظمات األخرى ومجموعات الضغط، ازدادت أهمية قطاع الغابات اليوم كأحد األصول األخيرة والعديد م
 ائج أفضل. لكن ما زال من الضروري. ويبرز وعي متزايد لهذا األمر، وُيبذل المزيد من الجهود وُتحقق نتةالوطني

 ل مواطن. ك "مليون") لترسيخ "البيئة" في صميم اتخاذ بعض الخطوات (آمل في أن تكون أقل من
 

أعتقد أن ثمة ركيزة مهمة في المحافظة على البيئة ال تنمو بسهولة أال وهي الثقة. لذلك ال بد من استعادة الثقة 
تكون هذه الثقة مفقودة أو غائبة،  بين الحكومة والسلطات المحلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص حيث

في صدارة  البلديات والمواطنين الذين هم د من الشراكات بينوالمحافظة عليها حيث هي قائمة. ويجب بناء المزي
تقييم أفضل السبل لخدمة المصالح الوطنية والخاصة أو  يمكنهم ين على المحافظة على البيئة والذينملاالع

 مصالح األعمال، بصورة تعود بالفائدة على الجميع. وأعتقد أن بلدية جزين مثال يحتذى في هذا اإلطار. 
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الذي نجحتم في  نني سأغادر لبنان هذا الصيف. سوف أغادره وأنا أفكر فيكم جميعًا وبالتغيير اإليجابيتعرفون أ
في هذا التغيير  تحاد األوروبي قد ساهم. سوف أغادر لبنان وأنا على قناعة ومعرفة بأن االتهتحقيقه لصالح بيئ

لمنع  يتصدر الجهود العالمية –صغير بمساحته  –صغيرًا كلبنان  اإليجابي. سوف أغادر وأنا أدرك بأن بلداً 
 في هذا األمر. أيضًا ساهم االتحاد األوروبي التغير المناخي. و 

 

ور ذة اإلدارة المستدامة للغابات. وجتدعم جميع البرامج الممولة من االتحاد األوروبي في مجال الغابات أنظم
االتحاد  وّفرهامن هبات لالستفادة إلى جانب أربع عشرة بلدية  هاتم اختيار لبنان واحدة من ست منظمات 

 األوروبي في مجال الغابات تبلغ قيمتها اإلجمالية حوالي مليوني يورو.
 

هكتار) في مختلف أنحاء البالد، مما  124دونمًا (أي  1240وكنتيجة مباشرة لهذه المبادرات، سوف يتم تشجير 
. واألهم أن هذه المبادرات ستحدد طريقة عمل يمكن أن تعتمدها مختلف أسرة 25000سيعود بالفائدة على 

 المحافظات في لبنان. 

 
يمول االتحاد األوروبي مبادرة لوضع خريطة لتوزع الغابات يجب أن تتحول إلى أداة فاعلة للجهات المانحة 

ومن الخبراء المعنيين بهذه  المحتملة التي ترغب في االستثمار بأمان وسهولة في المشاريع الخاصة بالغابات.
التي  هذه الخريطةعند استكمال أيضًا عضو فاعل في جذور لبنان.  المبادرة السيدة ماغدا بو داغر، والتي هي

المناطق المناسبة من الناحية التقنية للتشجير، والمناطق التي يتوفر فيها الدعم  ، ستحددستكون متاحة للعموم
الخرائط، سيتمكن  ووضعل هذه اآللية التي تجمع بين طرق التشجير الموثوقة اإلداري البلدي الضروري. وبفض

أصحاب المبادرات في لبنان والخارج (البرازيل مثًال) الذين يرغبون في االستثمار في مشاريع خاصة بالغابات من 
شفافية اللتين أن يختاروا عن بعد موقعًا، فيضمنون بذلك منفعة مساهمتهم. ومن المتوقع أن تشكل الثقة وال

 تؤمنهما هذه اآللية عامًال رئيسيًا في استقطاب المزيد من األموال. 
 

إّن وضع خريطة توزع الغابات سيؤدي إلى أثر مضاِعف لتحقيق هدف لبنان القاضي بزراعة أربعين مليون شجرة 
 يعطي الزخم المطلوب لقطاع الغابات.نأمل في أن خالل السنوات العشرين المقبلة. كما 

 

أشكر مجددًا فريق جذور لبنان وأصدقاء الجمعية الحاضرين هنا الليلة على الجهود الحثيثة لتخطي العقبات 
 وكسر الحواجز وزراعة األشجار ومنحنا الصحة والسعادة.

 

 شكرًا. 


