
  كلمة رئيسة بعثة االتحاد األوروبي في لبنان السفيرة أنجلينا أيخهورست
  

لإلعالن عن صدور قرار االتحاد األوروبي بالسماح بدخول البطاطا اللبنانية إلى مؤتمر صحافي 
 األسواق األوروبية

 09.09.2013 –وزارة الزراعة 
 

 للمطابقة عند اإللقاء
 

  ج حسن،احر الزراعة الدكتور حسين اليمعالي وز
  حضرة ممثلي األسرة الزراعية في لبنان،

  حضرة ممثلي الدول األعضاء في االتحاد األوروبي،
 حضرة السيدات والسادة،

 
يسعدني أن نجتمع اليوم هنا للتأكيد على أهمية القرار الذي اتخذه االتحاد األوروبي والدول األعضاء والـذي سـيتمكن بموجبـه 

 .األوروبي كار والبقاع إلى االتحادلبنان من تصدير البطاطا من ع
 

 حظــر عــام علــى تــصدير البطاطــا إلــى االتحــاد األوروبــي بهــدف حمايــة زراعــة البطاطــا 2000هنــاك منــذ عــام كمــا تعرفــون، 
وبعــد عمليــة طويلــة مــن تبــادل المعلومــات والزيــارات . علــى غــرار العفــن البنــي والعفــن الحلقــيالنباتيــة مــراض األاألوروبيــة مــن 

وطـرق معالجتهـا فـي لبنـان ية، درس خبـراء الـصحة فـي االتحـاد األوروبـي والـدول األعـضاء الـشروط الـصحية للبطاطـا الميدان
 . من عكار ومناطق البقاعالقادمة وأوصوا بالموافقة على منح استثناء للبطاطا 

 
  :إنه قرار مهم ألسباب عدة

رة الزراعـــة وكـــذلك األســـرة الزراعيـــة اللبنانيـــة لتحـــسين هـــو إقـــرار بـــالجهود التـــي تبـــذلها الـــسلطات اللبنانيـــة الســـيما وزا  .أ 
 ألــف 400، والــدعم الــذي قدمتــه إيطاليــا مــن خــالل مــشروع بقيمــة الجــودة الــصحية للمنتجــات وسلــسلة التزويــد

 ؛2012 و2010يورو تولى تنفيذه المعهد الزراعي للمتوسط في باري بين عامي 
جتماعيــة والريفيــة لــبعض المنــاطق اللبنانيــة التــي هــي فــي أمــس يتــيح القــرار فرصــة مهمــة للتنميــة االقتــصادية واال  .ب 

فقــر وتــستقبل التــسجل أعلــى معــدالت التــي منــاطق ال ًعلمــا بأنهــاالحاجــة لفــرص العمــل والتنــشيط االقتــصادي، 
 العدد األكبر من الالجئين من سوريا؛

 التفــاوض ّ ألــف طــن مــن البطاطــا مــن دون رســوم، وهــي حــصة تــم50هــو قــرار يــسمح للبنــان باالســتفادة مــن حــصة   .ج 
 .عليها في إطار اتفاقية الشراكة بين االتحاد األوروبي ولبنان

 
ن تلبيـــة لـــذلك يتعـــين علـــى لبنـــا. ًلقـــد اتخـــذ االتحـــاد األوروبـــي القـــرار رســـميا ويعـــود للبنـــان االســـتفادة بالكامـــل مـــن فـــتح الـــسوق

  :المتطلبات التي يتضمنها القرار
  من عكار والبقاع؛) وليس البطاطا المعدة للزراعة(ال يشمل القرار حتى اليوم سوى البطاطا المعدة لالستهالك . 1



الوســائل الــضرورية لــضمان مراقبــة فاعلــة لجميــع ب مــزودةيمكــن إدخــال البطاطــا إلــى االتحــاد األوروبــي عبــر نقــاط دخــول . 2
   المرتبطة بالصحة النباتية؛ المخاطر

 .  صحية نباتية من السلطات المختصة في لبنانةفق الكميات المسلمة بشهاديجب أن تر. 3
 

وســوف يتــيعن علــى المــزارعين والتجــار احتــرام . إنــه لمــن المهــم المحافظــة علــى النجــاح الكبيــر الــذي أثمــر عنــه هــذا القــرار
والموافقـة لوا عليهـا، وسـوف يتعـين علـى وزارة الزراعـة مراقبـة مراعـاة هـذه المعـايير المعايير الصحية النباتية العالية التي حـص

 . عليها من خالل تطبيق نظام مراقبة يعمل بشكل جيد
 

ّإن الطابــة اآلن هــي فــي ملعــب وزارة الزراعــة، وهنــاك شــرطان مــسبقان مطلوبــان حتــى يــتمكن المــصدرون مــن إرســال أولــى 
 . و البقاع إلى االتحاد األوروبيشحناتهم من البطاطا من عكار أ

 
 ؛ )المنتجون والمصدرون(يجب أن تضع الوزارة قائمة بالمؤسسات المعتمدة  .1
 . يجب وضع شهادة صحية نباتية على أساس نموذج االتحاد األوروبي واعتماده مع كل شحنة .2

 
إلدارة في لبنان فـي تطبيـق القـرار، حتـى  لمساعدة الحكومة واعلى استعداداالتحاد األوروبي بعثة بقى تبطبيعة الحال، سوف 

ً استغالل الفرص التجارية بالكامل لصالح المزارعين اللبنانيين خصوصا، والشعب اللبناني عموماّيتم ً. 
 

 .لبنانية من الحقول الجميلة في لبنان إلى الموائد في أوروباالبطاطا ال شحنات ىنا نتطلع إلى أخبار وصول أولّإن
 

  .صاتكمًشكرا على حسن إن


