
 

  كلمة رئيسة بعثة االتحاد األوروبي في لبنان
 السفيرة أنجلينا أيخهورست

   

  " في لبنان الحوكمة البيئية-صالحات دعم اإل"برنامج إطالق 
  

   2014 أيار 16 الجمعة –السراي الكبير 
  

 للمطابقة عند اإللقاء
 

 
  معالي وزير البيئة محمد المشنوق، 

  ء سهيل بوجي، حضرة األمين العام لرئاسة مجلس الوزرا
  حضرة رئيس مجلس اإلنماء واإلعمار نبيل الجسر، 

  أيها الحفل الكريم، 
  الصديقات واألصدقاء األعزاء، 

  
ضاغطة أكثر من المشاكل تعتبر تعامل معها ال عليهًغالبا ما أسمع أن لبنان يعاني من مشاكل ... البيئة

دهور البيئي كواحد من التحديات الرئيسية التي تواجهها لكن خالل العقدين األخيرين، برز الت. المرتبطة بالبيئة
 المياه تحويل غير الشرعية ووالمطامر ،مياههواء وال تلوث الشكلوي. لبنانفي التنمية االقتصادية واالجتماعية 

ي كما تؤثر ف. المعيشةو  أوجه هذه التحديات التي تؤثر في االقتصادً البحر بعضا منإلىالمبتذلة غير المعالجة 
ٕارادة وتتوفر عناية طارئة لذلك من الضروري أن . الصحة العامة، والسالمة الغذائية، والسياحة، وقطاعات أخرى

 .  لمعالجة هذه الهواجس الضاغطةّوالتزام جديسياسية 
 

لكـن يجـب أن .  مليـون يـورو فـي الـسنة800، تجاوزت تكلفة التـدهور البيئـي فـي لبنـان بحسب تقرير للبنك الدولي
 . هدر الموارد الطبيعية والفرص االقتصادية الضائعةً في اعتبارنا أيضا التكلفة الكبيرة لنأخذ

 
ــفــي لبنــان  ــا، تبــرز إشــارات علــى ال ــدأ " فــي اتجــاه تطبيــق سيرًراهن ، وأهنــئ معــالي الــوزير محمــد "الملــوث يــدفعمب

. ٕئيـين وانـشاء شـرطة بيئيـةًالمشنوق على القـانون الـذي اعتمـد أخيـرا فـي شـأن اسـتحداث منـصب مـدعين عـامين بي
 . اليوم من خالل إطالق أنشطة البرنامج ّ أن نبني عليها الدعم الذي نجسدههذه خطوات مهمة يمكنناف

 ماليين يورو إلى إعطاء المزيد 8لغ  بمبالمدعوم " في لبنان الحوكمة البيئية-صالحات دعم اإل"يهدف برنامج 
ّ معينة، واند مساعدة فنية بسيطة لوزارةّ مجرهذه المبادرةشكل توال . من الزخم لتحسين الحوكمة البيئية هدف ما تٕ

  . إلى دعم لبنان في إصالح القطاع برمته
  



 

 Umweltbundesamt من ألمانيا بالشراكة مع GFA الكونسورتيوم الذي تقوده مجموعة ّإن التوقعات كبيرة من
من المملكة Mott MacDonald Ltd  من هولندا، وEuroconsult Mott MacDonaldمن النمسا، و

 . ، والذي تم إبرام العقد معهالمتحدة
 
ســوف يــتم اعتمــاد و. ة الماضــيعــوامالمعتمــدة خــالل األ القــوانين البيئيــة إنفــاذســوف تــساهم المبــادرة المقترحــة فــي و

يانــات البيئيــة  البالجمــع بــين ّوثمــة أمــل فــي أن. نــات موثوقــةا بييــسمح لــصانعي القــرار باســتخدامبيئيــة نظــام مراقبــة 
د ر وفاعلـة للمـواحمايـة حقيقيـةّسـيؤمن  ،الموثوقة، واإلطار القانوني البيئي الحديث، واإلنفاذ الفاعـل للقـوانين البيئيـة

 . لبنانالطبيعية في 
 

ٕفي أن تؤدي شبكة مراقبة جودة الهواء التي سيتم نشرها، والمترافقة مع حوافز واطار قانوني ًأيضا هناك أمل 
 .  الحضرية في البالد تحسين جودة الهواء في المناطقإلىمناسب، 

 
 هذا البرنامج جزء من حزمة بيئية أكبر من االتحاد األوروبي للبنان تتضمن إدارة النفايات وحماية ّلذلك فإن

ًوروبي أخيرا دعما إضافيا قيمتهولقد ناقش االتحاد األ.  الحاليةالحكومة من أولويات وهمااحلية، المنطقة الس ً ً 40 
 مليون يورو لبرنامج يهدف إلى تحسين الفاعلية والكفاءة 21: لبرنامجين في هذين القطاعين مليون يورو

 مليون يورو لبرنامج يساهم في حماية الموارد البحرية في لبنان 19الشاملتين إلدارة النفايات الصلبة، و
   .    واستخدامها بصورة مستدامة

 
 .ّالجدي بمواجهة التدهور البيئيعلى االلتزام محمد المشنوق ًا معالي الوزير أشكر الحكومة اللبنانية وخصوص

 
 .ًشكرا


