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 للمطابقة عند اإللقاء
 
 
 

  سعادة النواب، 
  قائمقام عكار روال البايع المحترمة، سعادة 

  حضرة ممثل مجلس اإلنماء واإلعمار، 
  سيدات والسادة رؤساء البلديات والمخاتير وأعضاء المجالس البلدية، ال

  السيدات والسادة ممثلي المجتمع المدني، 
  أيها الحفل الكريم،

  الصديقات واألصدقاء األعزاء، 
 

في الواقع، . يحتل شمال لبنان مكانة خاصة بالنسبة إلى االتحاد األوروبي
جلس اإلنماء واإلعمار وصندوق  بالشراكة مع مبدأناّومنذ عدة أعوام، 



 الضنية عاليرنامج تنمية محلية ألببتنفيذ التنمية االقتصادية واالجتماعية 
 . وأعالي الهرمل وأعالي عكار

 
 مليون يورو، 18، البالغة قيمته ADELNORDويهدف هذا البرنامج، 

وقد .  على الجميعبالفائدةتعود مستدامة  مشاريع تنمية محلية دعمإلى 
ً كيلومترا من الطرق الزراعية، 130تأهيل أكثر من  في  البرنامجساهم

ّ كيلومترا من قنوات الري، باإلضافة إل40وأكثر من  ى تنفيذ عشرات ً
 . المعنية واتحادات البلديات البلديات، بالتعاون مع المشاريع التنموية

 
 فــي البحــث االتحــاد األوروبــي دعــموفــي مــوازاة هــذه اإلنجــازات الملموســة، 
مـــشاركة جميـــع الـــوزارات المعنيـــة وب. تنميـــة مخططـــة لألراضـــي فـــي عكـــار

، ورؤســاء )الداخليــة والبلــديات، والطاقــة والميــاه، والنقــل، والبيئــة، والزراعــة(
البلــــــديات والمخــــــاتير، والمجتمــــــع المــــــدني، والمــــــستخدمين، والتعاونيــــــات، 

د خطة تنميـة ّعنية، تم إعداحلية المالمشاريع والمجتمعات المّوالقيمين على 
 .  اليومّتقدم إلينامناطقية 

 
الذي ل هذه الخطة استمرارية للمخطط التوجيهي لألراضي اللبنانية ّتشكو

يومنا وما زال هذا المخطط حتى . شر بدعم من االتحاد األوروبيُ ونَُّأعد
التي على المستوى الوطني ٕ األداة الوحيدة لتخطيط األراضي وادارتها هذا

  .  تحظى بموافقة الحكومة
  



تحمل خطة التنمية االستراتيجية لعكار الطموحات نفسها للمخطط و
 . ٕالتوجيهي لألراضي اللبنانية، وانما على مستوى القضاء

 
  حضرة السيدات والسادة، 

  
وعليه ستكونون ، طلق هذا المسار التنمويمنطقة تّإن عكار هي أول 

ً وانما أيضا ٍّوفي هذا األمر تحد. لبالد المناطق األخرى واّمحط أنظار ّ ٕ
 . فرصة

  
أن يناقش أكبر عدد ممكن من األشخاص هذه الوثيقة يجب لذلك 

ّويعدلها ويوافق عليها، ويجب أن تسمح بمقاربة تفاوض في شأنها وي
  .  ّمنسقة وأن تعكس حساسيات الجميع

  
ل إلى ال يمكن أن تبقى هذه الخطة محصورة بالخبراء، بل يجب أن تتحو

  . ّوثيقة حية مفعمة باألمل ألراضيكم وألبناء عكار وبناتها
  

النشاط البشري باستمرار في حالة األراضي، ّكما تعرفون، يمكن أن يؤثر 
ّلذلك كونوا طموحين ومتطلبين، ألن . نحو ما هو أفضل أو ما هو أسوأ ّ

 على ظةّإنها منطقة خام ومحاف. قدرة فريدة في لبنان والمنطقة" ّعكاركم"لـ
فإنها تتيح للمقيمين فيها خيار التعامل مع التنمية المستدامة ا ، لذأصالتها

  . من منظار يحترم جمالها الطبيعي



  
ّإن المشروع المخطط والمتوافق عليه واإلدارة الرشيدة لألراضي عامالن 

لتنمية المستدامة وجود لوال . رئيسيان الستقطاب التمويل والجهات المانحة
وضمن هذه . فروضةّ مخططة ومتوقعة وموجهة وغير م لم تكنما

  .، والجميع فاعلونهّ، فإن لكل طرف دورّالديناميكية
  

ّيقدم الخبراء والمستشارون البدائل، بينما يتولى المسؤولون المحليون 
لذلك أدعوكم إلى المشاركة الفاعلة . والمواطنون التوجيه واتخاذ القرارات

ّأي عكار نريد ... "كير، ال بل في هذا الحلمفي هذه المهمة وفي هذا التف
  "للمستقبل؟ أي عكار ستتركون ألوالدكم؟

  
 .ًشكرا


