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 سعادة النواب،

 السيدات والسادة رؤساء المجالس البلدية والمخاتير،

 سعادة سفير سلوفاكيا إيفان سركوس،

 السيدات والسادة،

  يقات واألصدقاء األعزاء،الصد

. ًل والخام والمضيافة دائمابعض المفاجآت الجميلة، أي المناطق الرائعة الجما لي عكار خبئكما في كل زيارة أقوم بها، ت
  !  أشعر بالسعادة لوجودي بينكم هذا الصباحأناو.  الرائع جزء ال يتجزأ منهاوادي عندقتو

دات الممثلة ويستفيد عدد كبير من البل. التحاد األوروبيلعديد من مبادرات ا شهدت العكار مكانة خاصة في قلوبنا، إذ
  . اليوم من دعمنا هذا

 أي المجالس البلدية –ًلقد أطلقنا أخيرا خطة استراتيجية لتنمية عكار تهدف إلى إشراك جميع السكان واألطراف الفاعلة 
إنها وثيقة . ٕإلى االطالع على هذه الوثيقة ومناقشتها واغنائهاوأدعوكم . م في رؤية مشتركة ألرضه–والمخاتير والمواطنين 

  . عمل وتخطيط يجب أن تعني كل واحد منكم

 على خالف المناطق  وتتركتحافظ على أصالتها بالفعل،قدرة فريدة في لبنان، فهي منطقة محمية و" عكاركم"تمتلك 
  . األخرى الخيار لسكانها للتعامل معها باحترام

العديد من المشاريع في منطقتكم، أولها توسيع نطاق برنامج الوصول إلى المياه ومعالجة الصرف الصحي  واليوم ندشن
  . الذي سيسمح لمئات العائالت باالستفادة من مياه الشفة



ولبنان . لمحلية للمجتمعات اهذه االحتياجات األولية والحيوية تأمينال يمكن أن تكون هناك تنمية مستدامة من دون 
  . محظوظ بطبيعته وتضاريسه وموارده المائية العديدة

ً ألف يورو عنصرا بيئيا أساسيا 80لذلك يتضمن هذا المشروع البالغة قيمته  ً  السيما –يشرك المنظمات غير الحكومية ً
  .  وجميع السكان–جمعية حماية الطبيعة في لبنان  وةالكشاف

ًوهذا مكسب رائع لكنه يشكل أيضا تحديا كبيرا إذ إن . ات الصنوبر في الشرق األدنىتحتضن عندقت واحدة من أكبر غابو ً ً
  . هذه الثروة تفترض إدارة سليمة ومستدامة

نة في  في خزاابة كما ولو كنا نحمي تحفة فنية بوضعهاال يهدف المشروع ومبادرتنا إلى المحافظة بأي ثمن على هذه الغ
فنحن ال نكتفي . ٕألرض واحياءهاحسب، بل إن الهدف على العكس هو العيش في هذه ا فمتحف مع االحتفاظ بحق رؤيتها

  . أرض ال بل مكان حميم ألنه يجب أن يحيينا نعمل على دعم ٕوانماحماية، بال

  . أن الحكم المحلي والبيئي الرشيد هو مصدر إيرادات دائمة للمجتمعات اليوم وفي المستقبلوأن أعتقد 

 . كشف هذا المكان الرائعأشكركم على جعلي است


