
 

 كلمة رئيسة بعثة االتحاد األوروبي في لبنان السفيرة أنجلينا أيخهورست
 

" أقضية في لبنان7التربية السلمية والشاملة في "  
 AVSIبين وزارة الزراعة ومؤسسة توقيع اتفاق 

  2014 آب 27 –وزارة الزراعة 
************************* 

 للمطابقة عند اإللقاء
 

  رم شهيب، معالي وزير الزراعة أك

  الزميالت والزمالء في وزارة الزراعة، 

  ،  ومدراء المدارس المهنية التابعة لوزارة الزراعةحضرة مديرات

  ، AVSIالزميالت والزمالء في مؤسسة 

 ، منظمة بالدي وFondazione Minoprio  مؤسسةممثلو

  أيها الحفل الكريم، 

 حضرة السيدات والسادة، 
 

 غير الحكومية األوروبية لتنفيذ AVSIم لقيادة التعاون بين وزارة الزراعة ومنظمة يسرني أن أكون بينكم اليو
 الممولة من االتحاد األوروبي والتي تهدف إلى دعم " أقضية في لبنان7التربية السلمية والشاملة في "مبادرة 

والمتن ولشوف وبعلبك المدارس المهنية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة في لبنان، أي في عكار والبترون 
  . ومرجعيون والنبطية

 



  نؤمن بأن هذه المبادرة ستحقق نتائج مستدامة؟َلم

ًتتضمن مكونا تربويا قوياًأوال ألنها  ً فمن خالل المساهمة المباشرة للمسؤولين في وزارة الزراعة والمعلمين، باإلضافة إلى . ً
إقليمية تعمل في التدريب الزراعي، سوف تتلقى الوزارة ، وهي مؤسسة إيطالية Fondazione Minoprioالشراكة مع 

تأهيل، وسوف للوسوف تستفيد المدارس المعنية من دعم . ٕالمساعدة لتطوير مناهجها واتاحة الفرصة لمعلميها بتطوير مهاراتهم
تحسين الظروف يتاح للتالمذة من اللبنانيين ومن الالجئين السوريين الحصول على تدريب مهني زراعي سيمهد الطريق ل

  . المعيشية واستحداث فرص العمل

فمن خالل التدريب في المدارس . وباإلضافة إلى المكون التربوي المذكور، سوف يكون لهذه المبادرة وقع بيئي وصحي إيجابي
ة إليها في المجاالت  خبرتهم الفنية عند الحاجين الزراعيين المجازين فرصة تقديم، سوف تتاح للفنيالمهنية التابعة لوزارة الزراعة

ًالمحددة، وتاليا التأثير في الممارسات الزراعية اليومية لصالح المزارعين والمستهلكين على السواء، مع المساهمة في تحسين 
  . جودة الغذاء والحماية البيئية

فبفضل . ء األوروبيين واللبنانيينًإن هذه المبادرة الممولة من االتحاد األوروبي تقضي أيضا ببناء شراكات قوية بين الشركا
ٕالزيارات الدراسية المتبادلة بين لبنان وايطاليا، تمهد هذه المبادرة الطريق أمام شراكة مستدامة بين وزارة الزراعة ومؤسسة 

Fondazione Minoprio . وتشاركت مؤسسةAVSI مع منظمة بالدي غير الحكومية اللبنانية المتخصصة في دعم 
 . ي والطبيعي للشباب، مع ضمان تبادل المعرفة والخبرات بين المجتمعين المدنيين في أوروبا ولبنانالتراث الثقاف

 حضرة السيدات والسادة، 

وقد زاد االتحاد األوروبي تمويله وهو يعمل من خالل المنظمات . تخلف األزمة في سوريا أعباء ثقيلة على البالد ومؤسساتها
وتمحور حوالى . ًظمات غير الحكومية ومع الوزارات المعنية مباشرة لتقديم الدعم األكثر إلحاحاالدولية واألمم المتحدة والمن

نصف الدعم الذي قدمناه حول االحتياجات اإلنسانية، بينما خصص النصف اآلخر لتطوير الخدمات التربوية وخدمات الرعاية 
  ).رف الصحي والنفايات الصلبةالمياه والص(ًالصحية األولية، فضال عن البنى التحتية المحلية 

ويكمن التحدي في زيادة قدرة المدارس المهنية الزراعية في لبنان . االحتياجات الطارئةتلبية إن هذه المبادرة تربط دعم التنمية ب
  . ًإنه الدعم المقدم من االتحاد األوروبي في ضوء األزمة الحالية التي جعلت التمويل متاحا. لعدة سنوات

فمن .  اللبنانيين منهم والسوريين–ًهذه األزمة أيضا الضوء على ضرورة تحسين الفرص المعيشية للشباب في لبنان لقد سلطت 
ًخالل زيادة عدد التالمذة ومالءمة البرامج التربوية مع احتياجات سوق العمل، توفر هذه المبادرة فرصا للشابات والشبان 

  . المهتمين بالعمل في القطاع الزراعي

إننا نؤمن بأن هذه المبادرة ستحقق منافع .  وجميع الحاضرين هنا اليومAVSIن أشكر معالي وزير الزراعة ومؤسسة أود أ
 . ًشكرا. كبيرة ونتطلع إلى متابعة تعاوننا البناء مع لبنان في المستقبل


