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 وروبي االتحاد األ
 في لبنانألوروبي بعثة االتحاد ا

 

  2014 كانون الثاني 24بيروت، 

 
  بيان صحافي

  

 االتحاد األوروبي والفاو والمشروع األخضر يضافرون الجهود لتحسين أداء القطاع الزراعي في لبنان
 

 لدى بعثة االتحاد األوروبي ر حسين الحاج حسن والوزير المفوضوزير الزراعة في حكومة تصريف األعمال الدكتووقع اليوم 
أبوزيد  علي مؤمن ورئيسة اللجنة التنفيذية في المشروع األخضر غلوريا ماوري وممثل منظمة الفاو في لبنانيلو في لبنان مارس

الممول من االتحاد األوروبي " (دعم وزارة الزراعة في تعزيز نظام اإلحصاءات الزراعية وتحديثه"هما عقدي هبة لبرنامجين، 
  ). الممول من االتحاد األوروبي والمشروع األخضر" (ز اإلدارة المستدامة للمياهتنفيذ البنية التحتية للري وتعزي"و) والفاو

  
وجمع البيانات بهدف تعزيز القدرة التشغيلية لجمع في وضع نظام فاعل لإلحصاءات الزراعية  برنامج الفاووسوف يساهم 

عالوة . لى المستويين المركزي وغير المركزياإلحصاءات الغذائية والزراعية وتسييرها وتحليلها ونشرها ضمن وزارة الزراعة ع
على ذلك، سوف يتم إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية لإلحصاءات الغذائية والزراعية لتقديم البيانات لجميع المستخدمين في الوقت 

  .المحدد
  

 ومداخيلها عبر زراعية أسرة 230لبرنامج المشروع األخضر بتحسين الظروف المعيشية لحوالى وتقضي األهداف العامة 
 8ولتحقيق هذه األهداف، سوف يتم تطوير . تحسين كمية اإلنتاج الزراعي وجودته وتحسين المحافظة على التربة والمياه

  . المائي على أعمال الري والحصاد رعين محلية لتدريبهإبحيرات تلية وانشاء مجموعات مزا
  

ومن المتوقع تعزيز . في تقليص المخاطر المرتبطة باألنشطة الزراعية وسوف تساهم الخطوات المدمجة لهذين البرنامجين
  . اإلنتاج الزراعي وتحسين المستوى المعيشي لصغار المزارعين

  
 مليون 0.475(والمشروع األخضر )  مليون يورو0.147(والفاو )  مليون يورو2.5(ويبلغ إجمالي مساهمات االتحاد األوروبي 

  ).  مليار ليرة لبنانية6.4ي أ( مليون يورو 3.122) يورو
  
تجدر اإلشارة إلى أن الزراعة والتنمية الريفية تبقيان بموجب السياسة األوروبية للجوار أولوية بالنسبة إلى الدعم الواسع النطاق و

  .لالتحاد األوروبي للتنمية االقتصادية في لبنان، بما في ذلك في المناطق النائية


