
 
 كلمة رئيسة بعثة االتحاد األوروبي في لبنان السفيرة أنجلينا أيخهورست

  اللجنة التوجيهية للبرنامج–لقاء مع الصحافة 

"برنامج التنمية الزراعية والريفية"  

ً صباحا11 – 2014 تشرين األول 13 بيروت، –مكتب وزير الزراعة   

************************* 
 للمطابقة عند اإللقاء

 

  عالي وزير الزراعة أكرم شهيب، م

 حضرة مدير برنامج التنمية الزراعية والريفية محمد أبو زيد، 

 حضرة السيدات والسادة، 

ً كبيرا قد تحقق منذ بدء تنفيذ برنامج كم من التقدمًأشكركم جزيال على هذا العرض المهم، ويسرني أن أرى 
مبادرات المخططة ويمكننا أن نرى بعض النتائج الملموسة لقد تم إطالق جميع ال. التنمية الزراعية والريفية

  . التي يستفيد منها لبنان ومن يعيشون فيه

ً قرضا زراعيا بقيمة 122تمثل أحد التحديات الرئيسية بضمان توفير   مليون يورو من خالل مخطط 6.8ً
 الصغيرة واألعمال  على المشاريع الزراعية كبيرةفائدةوسوف يعود هذا األمر ب.  كفاالتقروض مؤسسة

كما أنجز عمل ممتاز لتحسين سالمة الغذاء، مما أدى إلى تسهيل تصدير المنتجات اللبنانية ورفع . الزراعية
  .نتاج الزراعي في السوق المحليةمعايير جودة اإل



عما هو متوقع ٕواليكم نظرة عامة ! امج التنمية الزراعية والريفية المزيد من النتائج الممتازة لبرنأننا ننتظرإال 
-2015ة استراتيجية للفترة  المقبل، سوف يكون لوزارة الزراعبحلول شهر كانون األول. حتى نهاية هذه السنة

، وسوف يجري تعزيز قدرات القطاع الزراعي الخاصة باالستيراد والتصدير عبر دعم خدمات الحجر 2019
  . يما بهدف الحصول على شهادة أيزوالنباتي والحيواني للوزارة، ومن خالل دعم المختبر في كفرش

 مليون يورو من خالل مخطط 25 قرض إضافي بقيمة 400وخالل السنوات المقبلة، سوف يجري تأمين 
ّوعلى سبيل المثال، سوف تشيد ثماني بحيرات تلية .  البنى التحتية الزراعية الضروريةتنشأكفاالت، وسوف  ّ

برامج تحريج تجريبية تدعم التعاون بين منظمات المجتمع المدني ّلزيادة قدرات الري، وسوف يجري تنفيذ ستة 
  .والمجتمعات المحلية في مختلف أنحاء البالد

ما ّورغم أننا ما زلنا في مراحله األولى، فإن . هذا غيض من فيض النتائج المتوقعة لهذا البرنامج الشامل
  . ّقطاع الزراعي بشكل عام مشجعة من برنامج التنمية الزراعية والريفية بصورة خاصة والنتوقعه

في ذلك ".  طرقالزراعة عند مفترق"، أصدرت بعثة االتحاد األوروبي في لبنان نشرة بعنوان 2011في عام 
وبعد نحو ثالث سنوات، ورغم األحداث في المنطقة، . الوقت، كانت التوقعات بالنسبة إلى القطاع قاتمة

ومن المبكر القول إن القطاع يعمل بطاقته . ٕوان بوتيرة بطيئةتستمر أرقام القطاع الزراعي في التحسن، 
في الواقع، فإن قيمة إنتاج القطاع حتى تاريخه هي ما دون المستوى الذي كان عليه في مطلع . الكاملة

حكومة بتحقيق تقدم في القطاع الخيار المقصود الذي اتخذته الإال أنه يمكننا بفضل . ستينات القرن الماضي
  .ستفيد من تعاوننا وتنسيقنا للمساهمة في هذه الجهودنفي لبنان وتحسينه أن الزراعي 

فمن .  بالحرب في سورياطًرت العديد من العوامل الخارجية أخيرا في القطاع الزراعي، بعضها مرتبّلقد أث
ّناحية، أدى تدفق الالجئين من سوريا إلى ارتفاع الطلب المحلي بشكل كبير، مما أفاد بعض منتجي 

غير أن الوضع األمني في سوريا أدى من ناحية أخرى إلى  . البطاطاالمحاصيل الغذائية على غرار مزارعي
المحاصيل التجارية على غرار الموز ، مما رفع تكلفة رق التجارية التقليدية في اتجاه الخارجتغيير مسار الط

  . أو التفاح

وفي هذا السياق المليء بالتحديات، تجدر اإلشارة إلى الوقت القياسي الذي وجد فيه لبنان طرق تصدير 
لتكيف مع بيئة افاإلبداع والقدرة على . ًبديلة، وذلك مثال عبر اعتماد خطوط شحن تستخدمها قطاعات أخرى

  . ن لعمل األوساط االقتصادية اللبنانية، كما أنهما ضروريان لتطوير القطاعالتغيير ركيزتان أساسيتاسريعة 



ما زال هناك العديد من التحديات بالنسبة إلى الزراعة، فشح المياه أمر يجب التخفيف من تأثيره بطبيعة 
ه من الضروري كما أن. اية األسبوع أنا متأكدة من أنكم ترحبون معي باألمطار التي شهدتها عطلة نه–الحال 

ً فضال عن ضرورة وضع ً في مجال سالمة الغذاء مثال،اسكةمتمًخططا  أن تنظم الحكومة خطواتها وتضع
  . تفصل القروض الزراعية عن قروض البناءلبنانخطة رئيسية على مستوى 

ًاعية، إذ غالبا ما يعتبر لزرومن العقبات الرئيسية األخرى التي يجب تجاوزها اكتساب ثقة المجتمعات ا
  .  العمل الحكومي غير فاعل وال يتكيف مع احتياجاتهمالمزارعون

ًونعرف جميعا تبعا لما .  من قدرة القطاعنهاية المطافتحد في نتيجة لذلك، يعتمد المزارعون مقاربة فردية  ً
ًب تدخال قويا من القطاع العامنشهده في البلدان الزراعية الكبرى حول العالم أن القطاع الزراعي القوي يتطل ً .  

لقد نجح برنامج التنمية الزراعية والريفية في جمع مختف الجهات المعنية، السيما وزارة الزراعة والمجتمع 
وآمل في أن يساهم هذا العمل التنسيقي في تحفيز الثقة ومساعدة القطاع . المدني والبلديات والقطاع الخاص
فالقطاع الزراعي السليم بالغ األهمية للبنان، . اجز التي تعوق قدرته على النموالزراعي برمته على كسر الحو

ً دخال مباشرا وغير مباشر لحوالي مليار يورو ويحقق1.6إذ تبلغ قيمته    .  ألف عائلة200 ً

ّأخيرا وليس آخرا، أود التشديد على أهمية مبادرة أخرى لالتحاد األوروبي في القطاع الزراعي تكمل برن ّ ً امج ً
ويلتقي فريق هذا البرنامج ". برنامج الجوار األوروبي للتنمية الزراعية والريفية"التنمية الزراعية والريفية هي 

  .  في وضع سياستها الزراعية والريفيةًضا في بيروت لدعم وزارة الزراعةهذا األسبوع أي

  . ألساسية للعمل الحكوميأتمنى لكم كل النجاح في مهامكم التي ستتناول بعض الجوانب الهيكلية ا

ً أن أشدد على الحماس والتفاني لدى وزراء الزراعة المتعاقبين، ومن بينهم حاليا معالي ةواسمحوا لي مرة جديد
توجه بشكر خاص لزمالئنا العاملين في الوحدة وأ. هزة المعنية في وزارة الزراعةالوزير أكرم شهيب، واألج

  .راعية والريفيةالمعنية بتنفيذ برنامج التنمية الز

 . ًشكرا

 


