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 ،معالي وزير الزراعة الدآتور حسين الحاج حسن
 لجسر،حضرة رئيس مجلس اإلنماء واإلعمار السيد نبيل ا

 ، آفاالت الدآتور خاطر أبو حبيبحضرة مدير عام
 حضرة السيدات والسادة، 

 
 في هذا المنصب من أجل تأمين استمرارية العمل لكونه قد عّينأود في بادىء األمر أن أهنىء معالي الوزير 

 . الحكومي في القطاع الزراعي

 لماذا؟ . ي المهم في القطاع الزراعإنه لشرف لي أن أطلق هذا البرنامجو

ق فبفضل التقليد الزراعي العري. لبنان هو البلد الذي يمتلك أآبر طاقة زراعية في الشرقين األدنى واألوسطألن 
 آأحد الفاعلين الرئيسيين  أن يفرض لبنان نفسهفإنه من المنطقي الزراعية المتنوعة، نظموالوالموارد المائية المهمة 

 . في القطاع الزراعي في المنطقة

من % 80 يستورد لبنانفي الواقع، . اقة بشكل آامل آما تظهره أرقام التجارةذه الط هر أنه ال يتم استغاللغي
 خالل ر دوالرملياد ارتفعت قيمة الواردات السنوية أآثر من وق  التي يستهلكها حاليًاالغذائيةية والمنتجات الزراع
 .  العقد الماضي

 المناخية الحرجة وتنامي الطلب في  الضعف في مواجهة الظواهرشكل يمي،في الوقت نفسه، وعلى الصعيد العال
 . ة للمستقبل عوامل خطر بالنسباربات على المواد الخامبلدان الناشئة، وتقلب األسعار والمضال

واحد وينبغي في آن . طرق متعددة ويجب مقاربتها ب آثيرةإن التحديات التي يجب مواجهتها لقلب هذا التوجه
 وهذا هو . الزراعيهيكلة القطاع و)بدءًا بموارده المائية(  قيمتهاالموارد الطبيعية للبنان وإبرازعلى  المحافظة

ويشكل هذا التوقيع  .هبة مليون يورو على شكل 14  له االتحاد األوروبي الذي يخصصتحديدًا هدف هذا البرنامج
 . االنطالقة الفعلية للبرنامج اليوم

من بين التنمية الزراعية والريفية مشروع د الطبيعية وإبراز قيمتها، سوف يتضمن وارومن أجل المحافظة على الم
 .  عن عملية تحريج مهمةذات قدرة استيعابية متوسطة فضًال  أخرى بناء ثماني برك تليةأمور

ت المساعدة في صنع  على وجه الخصوص في تحسين أدوالقطاع الزراعي، سوف يساهم البرنامجوبهدف هيكلة ا
والمراقبة الصحية الزراعي إلى ذلك، سوف يتم تعزيز جهاز البحث .  أداء السياسات الزراعيةلقرار وتقييما

 الدورات التدريبية دة تأهيل عدد من المختبرات وتنظيموسوف يترجم هذا األمر بإعا. واإلرشاد الزراعي بكامله
  .1999  اإلحصاء الزراعي لعاموتقديم التجهيزات وإعداد العديد من الدراسات بما في ذلك تحديث

لقطاع الخاص من هيكلة القطاع بصورة مباشرة ل المتعلق بالبرنامجصص جزء آبير من مكون سوف ُيخيرًا، أخو
. ونشكر رئيس آفاالت السيد خاطر أبو حبيب لتعاونه في هذا المجال. إدارة مؤسسة آفاالتخالل صندوق ضمان ب

ومن األمثلة على . ال تجد تمويًال التي النشاطات الزراعية ذات الطاقة الكبيرة على  الترآيز بصورة أوليةتموسوف ي
 . ذلك المزارع الصغيرة أو تلك التي تبرز لديها احتياجات في المديين القصير والمتوسط في مجال الزراعة الشجرية
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 وتحقيق نتائج ى الطويل المدفي، تعكس عزمنا على العمل عن قصد أن تكون عمالنيةهذه األنشطة التي أردناها 
 نهاية المطاف، نأمل أن في. ي ومكافحة التغيير المناخ الزراعيمستدامة في مجال استحداث فرص عمل في القطاع

 . الغذائيع الزراعي ووآامل القطا ألف شخص وعائالتهم 40ما ال يقل عن بالفائدة على البرنامج يعود هذا 

التبني الكبير  وهذا يظهر. لبرنامج صياغة اوزارة الزراعة عندي أبدتها الحماسة الت أن أنوه بوفي الختام، أوّد
  السيد نبيل الجسر، المنسق الوطني للتعاون وما وجود.الذي لواله لما آان شيء ممكنًاومن قبل الوزارة  للبرنامج

 . حالنجاوإليكم جميعًا أتمنى آل  . لشراآتنامستمر دليل على الدعم ال سوى،األوروبي مع لبنان

 .  على حسن إنصاتكمشكرًا

 


