
Lancasterفي2023شباط28-صحفيبیان Tamar Hotel
عرض دراسات الجدوى األولیة لستة سالسل قیمة

برنامج تنمیة القطاعات اإلنتاجیة

 جدوى لدعم منتجي األغذیة الصناعیة.ال ست دراساتتقّدم الیونیدو بالشراكة مع وزارة الصناعةالعنوان:

الممّولاإلنتاجیةالقطاعاتتنمیةبرنامجیقّدمھالذيالمؤسساتيالدعممنكجزء-2023شباط28بیروت-
المؤسساتلدعمجدوىدراسات6الصناعةوزارةمعبالتعاونالیونیدوطّورتكندا،حكومةمنبسخاء

الصغیرة أو المتوسطة الحجم والتعاونیات ورواد ورائدات األعمال  في مجال األغذیة الصناعیة.

Chloe/لبنانیونیدو©الصورة:-كالنزيإیمانویلالسید Khoury.٢٠٢٣شباط

بوشیكیانجورجالسیدالصناعة،وزیرمعاليبحضور2023شباط28الخمیسیومالتقاریرتقدیمتّم
المكتبورئیسالیویندووممّثلشنرجایميالسیدلبنان،فيكنداسفارةفيالتنمیةقسمورئیسومستشار

اإلقلیمي في األردن ولبنان وسوریا، السید إیمانویل كالنزي.

"یمّر لبنان بأزمة كبیرة وخانقة على الصعید االقتصادي. ویحتاج الى كّل دعم من الدول الشقیقة والصدیقة
والمنظمات الدولیة. ورغم ھذه األزمة، یبقى لبنان منارة اشعاع حضاري وثقافي وعلمي، وجسر تفاعل بین



الشرق والغرب. نحن واثقون أن لبنان سوف یقوم ولن تطول محنتھ، وسوف یستعید دوره ومكانتھ." - الوزیر
السید جورج بوشیكیان

كندا في لبنان، السید جایمي شنر، وزیر الصناعة، السید جورج بوشیكیان،رئیس المكتبمستشار ورئیس قسم التنمیة في سفارةمن الیسار إلى الیمین
Chloe/لبنانیونیدو©الصورة:-كالنزيإیمانویلالسیدوسوریا،ولبناناألردنفياإلقلیمي Khoury.٢٠٢٣شباط

فيوالشاباتوالشبابللنساءعملوفرصاقتصادیةفرصخلقفيكبیربشكلالزراعیةاألغذیةقطاعیساھم
أسواقإلىوالدخولمنتجاتھاتصدیرعلىالمحلّیةالمؤسساتمساعدةالضروريمنلذاالمھّمشةالمناطق
جدیدة.

"ُیسعدنا أنھ من خالل برنامج تنمیة القطاعات اإلنتاجیة، تمَكنا من تطویر بوابات اإلنترنت وتقاریر حول المعلومات عن السوق وأدوات
التدریب بھدف دعم المساھمین أصحاب المصلحة من مؤسسات وشركات لیتمكنوا من تحسین إنتاجھم، وتوسیع نشاطھم في الخارج،

شنر مستشار ورئیس قسم التنمیة في سفارة كندا في لبنان.السید جایميوزیادة قدرتھم التصدیریة وخلق فرص عمل."

الطازجةوالعصائرالمخلالتالتالیة:المنتجاتإمكانیاتعلىالضوءالتقاریرھذهتسلطاإلطار،ھذافي
إلى الوجبات الخفیفة واأللواح  الصحیة.باإلضافةووالفواكھ والخضار المجففة والمونة والشوكوالتة

وبیاناتقیمةرؤىوُتقدمالمحلیةالسوقفيالصناعیةاألغذیةمنتجاتمنالعدیدإمكانیاتالدراساتُتظھر
فرصتحدیدعلىالناشئةوالشركاتوالمستثمرینالحجمالمتوسطةأوالصغیرةالمؤسساتلمساعدةمخصصة



التقنیةالقطاعمتطلباتعلىالضوءأیًضاالدراساتتسلّطفعالیتھا.وتحسینالتصنیععملیةوتحسینالسوق
والمعاییر التي قد تساعد مؤسسات األغذیة الزراعیة على الحفاظ على أعمالھا وتحقیق نمو مستدام.

"یعد تحسین وصول الشركات الصغیرة والمتوسطة  إلى األسواق الدولیة التي یقودھا النساء والرجال مكوًنا
رئیسًیا في برنامج تنمیة القطاعات اإلنتاجیة. تشكل دراسات الجدوى المقدمة الیوم جزًءا من أدوات معلومات

السوق التي یوفرھا برنامج بالشراكة مع المؤسسات الحكومیة أن ھذه الدراسات  مھمة لدعم تطویر قطاع
الصناعات الغذائیة  في لبنان مما سیساھم في تنمیة البالد وخلق فرص عمل خاصة للمرأة الریفیة." قال السید

إیمانویل كالنزي

التجاريواألداءالسوقحجمذلكفيبماالكلیةاالتجاھاتالتعریف:أساسیة:أقسام3تقریركلیتضّمن
المنتجوتكوینالتكالیفتوزیعومتوسطالعاملةوالیدالمصانعمرافقتتضمنالتياإلنتاجووسائلوالعرض

لكلسواتوتحلیلاالبتكارحولمعلوماتللقّراءالتقریریقّدمذلك،إلىباإلضافةوالمعدات.الفنیةوالمتطلبات
سلسلة قیمة.

Chloe/لبنانیونیدو©الصورة:-الجدوىدراسات Khoury.٢٠٢٣شباط

رؤىإلىوتحّولھابیاناتالصناعةوزارةفيخبراءمنبدعمالیونیدوتجمعھذه،الجدوىدراساتخاللمن
عملّیة تھدف إلى الترویج لمنتجات األغذیة الزراعیة اللبنانیة.



تحت قسم المنشورات والدراساتاإللكترونيموقع وزارة الصناعةیمكن تحمیل كل دراسات  الجدوى عبر

برنامج تنمیة القطاعات اإلنتاجیة، برنامج مشترك لألمم المتحدة ، تمولھ حكومة كندا وتنفذه ست وكاالت تابعة
لألمم المتحدة (الیونیدو ، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ، منظمة العمل الدولیة ، الیونیسف ، منظمة األغذیة

).RCO(المقیمالمنسقمكتبقبلمنتنسیقھویتمللمرأة)المتحدةاألمموھیئةوالزراعة

http://www.industry.gov.lb/?lang=ar-lb

