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  كلمة رئيسة بعثة االتحاد األوروبي في لبنان السفيرة أنجلينا أيخهورست

  ي في التنمية المحلية في لبناندور االتحاد األوروب           

  ة بعقلينيتجربة بلديات الشوف السويجاني وبلد

  القصر البلدي في بعقلين

  2015حزيران  5

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

 للمطابقة عند اإللقاء

  

  سة بلدية بعقلين ورئيسة اتحاد بلديات الشوف السويجاني الدكتورة نهى الغصيني،حضرة رئي

  حضرة السيدات والسادة،

 الصديقات واألصدقاء األعزاء، 

 

التـي يمكـن لالتحـاد األوروبـي أن يـدعم بهـا التنميـة المحليـة فـي  ليسّرني أن أكـون هنـا اليـوم لمناقشـة السـب
الدكتورة الغصيني على مبادرتها الملهمة وعلـى دعوتهـا لنـا للمشـاركة أن أشكر وخصوصا لبنان. وأود أوًال 

بلديــة فــي جميــع أنحــاء لبنــان، ويقــدم حــوالى  585وفــي الوقــت الــراهن، يعمــل االتحــاد األوروبــي مــع فيهــا. 
مليون يورو لدعم التنميـة المحليـة. وال يسـعنا إال أن نفتخـر بشـراكتنا المسـتمرة مـع السـلطات المحليـة  124
فبلديـــة بعقلــين واتحـــاد بلـــديات الشـــوف الســويجاني يشـــكالن مثـــاًال ُيحتــذى لنجـــاح الشـــراكة بـــين بنـــان. فــي ل

  االتحاد األوروبي والسلطات المحلية في لبنان. 

هـذه البلـديات فـي عـدد مـن المشـاريع الممولـة مـن االتحـاد األوروبـي التـي تسـاهم فـي تعزيـز قـدرتها  تشـارك
االسـتدامة  المحافظـة علـىهـذه البلـديات قـدوة فـي عزمهـا علـى ن والحـال أوتحسين نوعية حياة المواطنين. 

الكثيـــرة التـــي تتيحهـــا فـــي فضـــال عـــن الفـــرص ، علـــى نحـــو واســـع الديمقراطيـــةومشـــاركة مواطنيهـــا البيئـــة، و 
االتحـاد األوروبـي أهميـة  وهذا دليل على سـبب إعطـاءالتوظيف والتعليم والحصول على الرعاية الصحية. 

  تطوير السلطات المحلية. كبيرة لدعم 
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المحليـــة الممـــول مـــن االتحـــاد األوروبـــي لـــيس ســـوى مثـــال علـــى كيفيـــة دعـــم االتحـــاد  الحوكمـــةإّن برنـــامج 
أحــد شــركائنا فــي هــذا البرنــامج الواســع هــو األوروبــي للتنميــة المحليــة. اتحــاد بلــديات الشــوف الســويجاني 

ات الســويجاني، ونــوافير الميــاه القديمــة، والســوق فــي بلــد التراثيــةالنطــاق، وقــد تمّكــن مــن تأهيــل الســاحات 
  في بعقلين، فضًال عن إنشاء مركز للسياحة البيئية في غابة بعقلين.  ةالتراثي

بعقلين في مبادرة عنوانها "لنبنـي مـدننا الشـاملة فـي منطقـة الشـوف  شاركتكية، تشارُ المقاربة البهدف دعم 
، فهـــو ينشـــط تمامـــاً  يوضـــح عنـــوان هـــذا البرنـــامج مضـــمونهالســـويجاني ونطـــور الديمقراطيـــة التشـــاركية". و 

نتخبــة ويعــزز مُ ال الجــوارمشـاركة المجتمــع المــدني فــي منطقــة الشــوف الســويجاني مــن خــالل تشــكيل لجــان 
، ونأمـل فـي أن تحفيز الشفافية والديمقراطية على المستوى المحلـيهو دورها. وفي نهاية المطاف، الهدف 

  يشكل هذا مثاًال للديمقراطية الشاملة والتشاركية في كل لبنان.

دعـــم المـــدن الشـــريكة فـــي الجـــوار الجنـــوبي فـــي تنفيـــذ مشـــاريع طاقـــة "مـــن خـــالل المشـــاركة فـــي برنـــامج و 
تــدخل بلــديات الشــوف الســويجاني فــي ســباق طمــوح الممــول مــن االتحــاد األوروبــي،  SUDEP "مســتدامة

"، ونهنــئكم علــى أخــذ هــذا التحــدي علــى 2020ن إلــى "مدينــة ذكيــة ومســتدامة بحلــول ســنة لتحويــل بعقلــي
تحاد األوروبي والدول األعضاء بـأن سياسـات الطاقـة الفاعلـة بالغـة األهميـة بالنسـبة إلـى يؤِمن االعاتقكم. 

ى إطـــار التنميـــة المحليـــة واإلقليميـــة. وتـــم قطـــع التزامـــات صـــارمة العـــام الماضـــي للعمـــل علـــى التوصـــل إلـــ
وتتضــمن األهــداف المتفــق عليهــا تخفيضــًا  .2030مشــترك لالتحــاد األوروبــي حــول المنــاخ والطاقــة لســنة 

مقارنـة  2030فـي المئـة علـى األقـل بحلـول سـنة  40في انبعاثات الغازات المسببة لمفعـول الدفيئـة بنسـبة 
فــي  27نســبة ال تقــل عــن ، وتحقيــق الهــدف الملــزم علــى مســتوى االتحــاد األوروبــي المتمثــل ب1990بعــام 

المئــة للطاقــات المتجــددة ولكفــاءة الطاقــة. وتضــع هــذه األهــداف الطموحــة االتحــاد األوروبــي فــي صــدارة 
  العمل على مكافحة التغير المناخي. 

ــديات"، تشــكل بعقلــين مثــاًال ممتــازًا لكيفيــة التحــول إلــى مدينــة ذكيــة  ومــن خــالل توقيــع "ميثــاق رؤســاء البل
يـــة المناطقتشــرك الســلطات المحليــة و ر نرحــب بــه. والميثــاق المــذكور مبــادرة أوروبيــة ومســتدامة، وهــو أمــ

ـــين الملتزمـــة ب ـــى أراضـــيها. وقـــد التزمـــت بعقل زيـــادة كفـــاءة الطاقـــة واســـتخدام مصـــادر الطاقـــة المتجـــددة عل
نفســها  تجعلــو ، 2020فــي المئــة بحلــول ســنة  20لدفيئــة بنســبة لبتخفــيض انبعاثاتهــا مــن الغــاز المســبب 

  لدية رائدة" في مبادرات الطاقة المتجددة وتوفير الطاقة في لبنان.  "ب

  

  حضرة السيدات والسادة،

يظهر تعدد البرامج الممولة من االتحـاد األوروبـي والتـي تتنـاول أوجهـًا مختلفـة للتعـاون فـي منطقـة الشـوف 
ـــدائم كيفيـــة بنـــاء الشـــراكات بـــين االتحـــاد األوروبـــي والســـلطات المحليـــة فـــي لبنـــان، ويؤكـــ د علـــى ســـعيكم ال

  لتحسين نوعية حياة مواطنيكم. 

  

 شكرًا. 


