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 كلمة رئيسة بعثة االتحاد األوروبي في لبنان السفيرة أنجلينا أيخهورست

 حفل افتتاح مركز تجميع زيت الزيتون في جنوب لبنان
(3"الدعم االجتماعي واالقتصادي لمزارعي الزيتون في جنوب لبنان" )أفكار   

 

، طيرفلسيه 2015نيسان  29األربعاء   

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

 

 يل دي فريج،بمعالي وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية ن

 محمد فنيش،معالي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب 

 ،أنور ضوشهيب ممثاًل بالسيد معالي وزير الزراعة أكرم 

 في جنوب لبنان سليم مراد،حضرة رئيس االتحاد التعاوني اإلقليمي 

 ريغي،معهد التعاون الجامعي كالوديو إي حضرة ممثل

 السعادة،أصحاب 

 السيدات والسادة،حضرة 
 

ما فني أن أكون معكم اليوم في الجنوب، هذه المنطقة الجميلة من لبنان، الفتتاح مركز تجميع زيت الزيتون. يسر  
لذلك نحن اليوم ال نفتتح  ن!التمتع بغنى تقاليد الطهي في لبنافضل من الجنوب لتذو  زيت الزيتون اللبناني و األ

 وغنى أراضي لبنان. مركزًا لتجميع زيت الزيتون فحسب، بل نحتفل أيضًا بالتقاليد والبراعة 

إيمانًا منه بأنه سيحق  نتائج ملموسة من  3دعم االتحاد األوروبي تأهيل هذا المركز من خالل برنامج أفكار 
أن يكون اليوم فاتحة حقبة جديدة إلنتاج زيت الزيتون في هذه خالل تعزيز عمليات اإلنتاج والتسوي . وآمل في 

 المنطقة.
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مليون شجرة زيتون في  12فهناك حوالي زيت الزيتون هو من أهم منتجات الصناعات الزراعية اللبنانية.  إن  
لف أ 100ل القطاع أكثر من في المئة من األراضي اللبنانية القابلة للزراعة. ويشغ   22لبنان تشغل نحو 

شهدت صادرات زيت الزيتون ارتفاعًا خالل األعوام األربعة شخص، مما يجعله أساسيًا بالنسبة إلى االقتصاد. و 
جدًا. لكن ما زال علينا االستفادة من القدرة الكاملة لهذا القطاع، ويجب بذل  ، وهذا أمر واعد  أو الخمسة الماضية

نني على ثقة من أن تأهيل هذا المركز سيكون له وقع جهود لدعم إنتاج زيت الزيتون وفقًا للمعايير اال لدولية. وا 
إيجابي على إنتاج زيت الزيتون في لبنان، وسيساهم في الوصول بشكل أكبر إلى السو  األوروبية، باإلضافة 

 إلى الوجهات التقليدية، أي األسوا  العربية. 
 

 حضرة السيدات والسادة،

ألوروبي لبنان على مواجهة تحدياته الرئيسية عبر تلبية االحتياجات الملحة، تساعد الشراكة بين لبنان واالتحاد ا
فضاًل عن المسائل الهيكلية في المديين المتوسط والطويل. وما النجاح الذي نشهده اليوم سوى انعكاس 

ا أنه كمد. لالستجابة المباشرة لالتحاد األوروبي والدول األعضاء للكثير من االحتياجات الرئيسية لسكان البال
انعكاس لألولويات المحددة في خطة العمل الجديدة المتف  عليها بين االتحاد األوروبي والحكومة اللبنانية. 
فالزراعة هي من القطاعات ذات األولوية التي يملك فيها االتحاد األوروبي الخبرات الضرورية لتحقي  أثر 

 ملحوظ. 

، نجح 2013ودعوني أشاطركم مثاًل واحدًا عن نتائج دعم االتحاد األوروبي لقطاع الزراعة في لبنان. ففي عام 
المزارعون اللبنانيون، بدعم من االتحاد األوروبي والدول األعضاء وبتوجيه من وزارة الزراعة ومراقبتها، في 

تيجة لذلك، اتخذت المفوضية األوروبية قرارًا باستثناء تحسين الجودة الصحية للبطاطا اللبنانية وسلسلة اإلمداد. ن
. ووفر هذا األمر فرصًا تجارية كبيرة لصالح للبطاطا االتحاد األوروبي استيرادلبنان من الحظر العام على 

ما تم التفاوض عليه المزارعين اللبنانيين الذين سيستفيدون أيضًا من جميع تسهيالت تصدير المنتجات بحسب 
 )مثاًل كوتا اإلعفاء من الرسوم(. تفاقية الشراكة بين االتحاد األوروبي ولبنانا بموجب

لالتحاد األوروبي وسيكون قطاع الصناعات الزراعية من القطاعات الرئيسية التي سيستهدفها البرنامج التالي 
ومشاركتها في . وسيقضي الهدف بزيادة إنتاجية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم لتنمية القطاع الخاص

 ويعتبر تحسين تنافسية صغار المزارعين والحد من الفقر أهدافًا رئيسية للبرنامج الجديد.االقتصاد. 

لقد دعا االتحاد األوروبي أخيرًا جميع شركائه في المنطقة إلى المساهمة في إجراء مراجعة للسياسة األوروبية 
كون لهم رأي في مستقبل عالقاتهم مع االتحاد األوروبي، للجوار. ويشكل هذا فرصة جيدة لشركائنا في لبنان لي

وفي نطا  السياسة األوروبية للجوار ومبادئها. وزادت التطورات السياسية واالقتصادية واالجتماعية األخيرة في 
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المنطقة من التحديات التي نواجهها جميعًا، مما جعل هذه المراجعة أساسية لتحديد الطر  الصحيحة لمعالجة 
 التحديات بفاعلية. هذه

االستشارات العامة مفتوحة اآلن وستبقى كذلك حتى نهاية شهر حزيران المقبل. وأنتهز هذه الفرصة ألشجع  إن  
األطراف الفاعلة في المجتمع المدني في لبنان على المشاركة في هذه االستشارات. فآراؤكم ستساهم بالتأكيد في 

 لبنان والمنطقة.وضع سياساتنا وخطواتنا المستقبلية في 

أخيرًا، أود  أن أجدد القول إنه بفضل الدعم وااللتزام الفاعلين للحكومة اللبنانية، آمل في تحقي  إنجازات رئيسية 
تضمن رفاه السكان في لبنان. وعلينا أن ننجح في جهودنا المشتركة الستحداث الوظائف، والتخفيف من الفقر 

 .في البالد، وتعزيز التنمية المستدامة

 

 مبروك على افتتاح المركز.

 

 شكرًا جزياًل.


