صحة
ظمة
كلمة رئيس الجامعة بمناسبة الندوة التي تحمل عنوان "الندوة
اإلقليمية للمن ّ
العالمية لل ّ
ّ
ّ

صحة
ظمة
انية  OIEلتقييم األدوية
البيطرية (الدورة الرابعة)" ،قام بتنظيمها المن ّ
العالمية لل ّ
ّ
ّ
الحيو ّ
المتوسط
اعية العالي لدول البحر
انية  ،OIEووزارة الزراعة ومعهد الهندسة الزر ّ
الحيو ّ
ّ

) ،(ESIAMيوم الثالثاء الواقع فيه  7تشرين الثاني (نوفمبر)  ،2017في الساعة 11،00
القديس يوسف.
من قبل الظهر ،في قاعة األب جان دوكروييه ،حرم العلوم والتكنولوجيا ،جامعة ّ

األعزاء،
السيدات والسادة
ّ
ّ
المتوسط
اعية العالي لدول البحر
ّ
أود أن أض ّم كلمتي إلى كلمة مديرة معهد الهندسة الزر ّ
ّ
القديس
خراط ،للترحيب بكم في حرم العلوم والتكنولوجيا في جامعة ّ
)ّ ،(ESIAM
السيدة مايا ّ

ستمر ثالثة ّأيام حول األدوية البيطرّية والتي يقوم
يوسف في بيروت خالل هذه الندوة التي ت ّ
اعية
انية وو ازرة الزراعة
معا المن ّ
اللبنانية و معهد الهندسة الزر ّ
ّ
صحة الحيو ّ
ظمة ال ّ
عالمية لل ّ
بتنظيمها ً
المتوسط ).(ESIAM
العالي لدول البحر األبيض
ّ

كل األشخاص الذين ساهموا وسيساهمون
ّ
أود ً
أضم شكري إلى كلماتها التي ّ
أوجهها إلى ّ
أيضا أن ّ
جيدة تجمع بين خبراء ومهنيين
في نجاح هذا الحدث الذي ّ
يشكل ،باإلضافة إلى كونه مناسبة ّ

األقل منه :
قاطعا على استخالص ثالثة إستنتاجات على
دليال
من القطاعً ،
ّ
ً

ٍ
ٍ
ٍ
عام أساس
بشكل
عام ،واإلنتاج الحيواني
ّ
خاص .الزراعة هي بشكل ّ
 .1أهمّية الزراعة بشكل ّ
الصحة البشرّية ،والبيئة ،واألمن الغذائي
النمو
إقتصاد وطن وتأثيرها ّبي ٌن على
اإلقتصادي ،و ّ
ّ
ّ
ّ
والقضاء على الجوع ،والتنمية المستدامة التي تختصر ما سبق وُذكر ،وهي العنصر الرئيسي
ّ
يتجز من كوكبنا،
لبقاء كوكبنا ،منزلنا الذي ال يمكننا التغاضي عنه .االنتاج الحيواني هو جزٌء ال ّأ

اعية التي يقوم بها البشر منذ عشرات
انية الدعامة
األساسية لألنشطة الزر ّ
ّ
ولطالما كانت الثروة الحيو ّ

اآلالف من السنين ،وهذه األنشطة هي مصادر للغذاء والعمل واإللهام للكثير من الشعراء
اللبنانية منذ القرن التاسع عشر .في
عوية
ّ
اهتموا بالنظم الر ّ
الرسامين وحتّى رجال الدين الذين ّ
و ّ
افية كاهنين كاثوليكيين ،مولسان
مجموعة من الصور أُخذت العام  ،1904تُظهر الصور الفوتوغر ّ
 Mulsantوشوفالييه  ،Chevalierيرعيان القطعان "عندما أحرقت ح اررة الصيف المراعي على
مما دفع بالرعيان إلى أخذ حيواناتهم نحو الهضبات العالية التي يرتع فيها شجر األرز".
الساحلّ ،

مهم للغاية البدء برعاية
هذا يعني ّ
أن مرافقة القطيع ُيراد منه شعب هللا بالمعنى المجاز ّي .فمن ال ّ
قمت بنفسي بهذا العمل عندما كنت
القطيع الحيو
اني (الماشية) ،مصدر العديد من الخيرات .لقد ُ
ّ
لت أحتفظ منه بأفضل الذكريات.
ًا
صغير وما ز ُ
القديس يوسف وتتواله بعناية
يوما بعد يوم ،تعزيز المكان الذي تحتّله جامعة ّ
ّ .2
يتوجب عليناً ،
من أجل تطوير العلم ونقل التكنولوجيا على المستويات الوطني واإلقليمي والدولي ،ونحن نقوم
ّ
ّ
ّ
األولوية التي تضعها أمامها حين تساهم في توسيع األفكار
بذلك بإيمان كبيرُ .يضاف إلى ذلك
ّ
الجديدة واالبتكار واعتماد التكنولوجيات الجديدة والنظم الجديدة لجعل عالمنا أفضل .منذ تأسيسها

الطب والصيدلة والهندسة
أسستها في
في العام  ،1875ومن خالل المختبرات
ّ
ّ
العلمية التي ّ
األساسية لتلبية إحتياجات
التطبيقية و
العلمية
القديس يوسف في البحوث
والكيمياء ،إلتزمت جامعة ّ
ّ
ّ
ّ
المتعددة.
المجتمع
ّ

وصحة
القديس يوسف للزراعة ،والبيئة،
 .3اإلهتمام األكاديمي و
العلمي الذي توليه جامعة ّ
ّ
ّ
ّ
إن وجود حرمنا الزراعي والغذائي الصغير في تعنايل هو دليل حي على ذلك .منذ العام
اإلنسانّ .
ّ
ّ
ّ
أمر حاسم
بأن اإلنتاج الزراعي و
 ،1979هذه
المؤسسة موجودة هنا لتذكير الناس ّ
الغذائي هو ٌ
ّ
ّ
ّ
المؤهلين لمواجهة التحديات الناشئة في اإلنتاج الغذائي
لتنمية الوطن ،ولتنشئة كوادر من المهنيين
ّ
ّ
في البالد والعالم ،من خالل التعليم ،والبحث والشراكة مع العالم المهني والدولي .منذ العام
ّ
ّ

تتنوع وتتالقى على نحو متزايد نحو
اعية والمو ّاد
ّ
 ،1979برامج التنشئة في الهندسة الزر ّ
الغذائية ّ
الدولية تتضاعف في مجال الحيوان ،والخضار،
التخصصات
إطار
مرجعي ّ
ّ
محدد للكفايات ،و ّ
ّ
صحة
ونوعية األغذية .وقد تكثّفت البحوث على الملوثات
وعلم الوراثة ،والبيئة،
ّ
ّ
الغذائية ،وتوثيق ّ
المجترة ،والتعبئة والتغليف والنظم
لتقنيات الزراعية ،وتربية الحيوانات
المنتجات ،ودراسات التربة ،وا ّ
ّ
متطورة أكثر
يبية
مادية ومجاالت تجر ّ
الغذائية ،مع وسائل ّ
اعية و ّ
ذات الجودة في الشركات الزر ّ
ّ

اعية العالي لدول البحر المتوسط () ESIAM/ESIA
فأكثرّ .
خريجي معهد الهندسة الزر ّ
إن دعم ّ

مهمتنا.
والمن ّ
الخاصة يزداد ّ
قوة ويساعدنا على مواصلة ّ
العامة و ّ
ظمات ّ

بسعادة عارمة نستقبل اليوم هذه الندوة ونفتتح بهذه المناسبة مركزنا الجديد للمؤتمرات باسم مارون
أن أخاه سمعان سمعان
سمعان ،ذلك الّلبناني الالمع الذي غادرنا إلى العالم اآلخر ّ
ولكننا نفتخر ّ
هو أحد قدامى جامعتنا والمعهد العالي للهندسة في بيروت.

نمو
أداة
منصة للتبادل بين خبراء
ومهنيين ،لكي تصبح ً
ّ
ّ
مرجعية تساهم في ّ
إجعلوا من هذه الندوة ّ
تربية الماشية في بلدان المنطقة.
جي ًدا.
أتمنى لكم
ّ
ويوما ّ
ً
جميعا ندوة ممتازة ً
شكر
ًا

