
• Public policies and investments for fostering agricultural transformation - An 
international perspective
Dr. Gerard Boyle, Head of Ireland Rural Development Authority (Teagasc)  
• Supporting the integration of farmers and agri-entrepreneurs in competitive 
markets
Ms. Maryam Rezaei, Program Advisor, Sustainable Food Systems Program, FAO
• Impact of agriculture transformation on the national economy and employment
Mr. Clemens Breisinger, Senior Research Fellow, International Food Policy Research 
Institute 
• Q&A (30 minutes)

Lunch Break

Session 3: Accelerating innovation in agriculture 
Chairperson: Dr. Rabi Mohtar, Dean, Faculty of Agriculture and Food Sciences, AUB
This session will feature joint presentation of international and Lebanese speakers on 
transformative innovations and technologies for supply of new knowledge and services 
to farmers and agribusinesses.  
• Applications of emerging technologies in agriculture 
Ms. Annemarie Klaasse, Project Manager at eLeaf, and Mr. Ramy Boujawdeh, Deputy 
General Manager of Berytech 
• Innovative approaches in agriculture extension and advisory services to promote 
business orientation and market access
Ms. May Hani, Economic and Social Policy Division, FAO
• Building solutions for the agriculture of the future - IBM’s perspective
Mr. Christian Bengtson, Head of Agriculture, The Weather Company, IBM
• Q&A (30 minutes)

Session 4:  Fostering higher competitiveness of Lebanon’s agriculture  
Chairperson: H.E. Mr. Dimyanos Kattar, Lebanese Former Minister of Finance
This session will focus on improvement of agriculture product quality and safety 
management systems, the need for financial and advisory support, and potential new 
markets for Lebanese agricultural exports. 
• Financial and advisory support for opening new markets
Saad Sabrah, Senior Country Officer, IFC 
Mr. Sergii Osavolyuk, Senior Private Sector Specialist, International Finance Corporation 
• Improving quality and safety standards to meet evolving market specifications
Mr. Benjamin Warren, Director Product Safety & Regulatory Affairs at Land O’Lakes, Inc. 
(USA) [video recording on safety culture], and Ms. Celine Melki, Head of Lebanon Country 
Office, Land O’ Lakes Venture37
• Potential new markets for Lebanese agricultural exports
Mr. Wissam Harake, Senior Country Economist, the World Bank 
• Q&A (30 minutes)

Concluding Session - The way forward 
Panel Discussion: The role of agriculture in the future 
economic vision of Lebanon
Moderated by Dr. Mouin Hamze, Secretary General of the 
National Council for Scientific Research - Lebanon
Panelists:
- H.E. Dr. Hassan Lakiss, Minister of Agriculture
- Dr. Nadim Munla, Prime Minister’s Adviser
- H.E. Mr. Mansour Bteich, Minister of Economy and Trade
- H.E. Mr. Ali Hassan Khalil, Minister of  Finance  
Concluding Statement:
H.E. Mr. Saad Hariri, President of the Council of 
Ministers

Program - Panelists

Registration

Opening remarks
Engineer Wafaa Dikah Hamze, Former Minister & Chairperson, Organizing Committee 
Mr. Maurice Saade, FAO Representative in Lebanon 
Mr. Saroj Kumar Jha, Regional Director, the World Bank
H.E. Dr. Hassan Lakiss, Minister of Agriculture

Session 1: The state of Lebanon’s agriculture 
Chairperson: Engineer Louis Lahoud, Director General of Agriculture, Ministry of 
Agriculture 
This session will present the main challenges facing the agriculture sector in Lebanon 
and its development opportunities, taking stock of the private sector’s outlook. It will 
also identify the key challenges for the formulation of the new Agricultural Strategy. 
• Agriculture in Lebanon: Challenges and Opportunities for Growth  
Engineer Louis Lahoud, Director General of Agriculture
• Fostering greater agriculture sector competitiveness: private sector 
perspectives
Mr. Raphael Debbane, President of the organizing committee of the “Lebanon 
Agriculture Development Conference of Sept.2019”, President of the Agricultural 
Committee of the Federation of Chambers of Commerce, Industry and Agriculture in 
Lebanon
• Towards a new agriculture strategy: scaling up investment and policy response
Mr. Maurice Saade, FAO Representative in Lebanon and Mr. Bekzod Shamsiev, Senior 
Agriculture Economist, the World Bank 
• Q&A (30 minutes)

Coffee Break 

Session 2: The role of policies and investments in 
inclusive agricultural transformation  
Chairperson: Ms. Alia Abbas, Director General of 
Economy and Trade,  Lebanese Ministry of Economy 
and Trade  
This session will discuss examples and case studies of 
successful experience from several countries of interest 
to Lebanon. The presentations will also highlight 
successful cases studies and partnerships in Lebanon 
discussing the multidimensional socio-economic and 
environmental role of agriculture.
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وزارة الزراعة

البرنامج المفصل
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09:30 - 09:00

11:00 - 09:30

11:30 - 11:00
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التسجيل

الكلمات اإلفتتاحية
المهندسة وفاء الضيقة حمزة، وزيرة سابقة، ورئيسة اللجنة المنظمة 

السيد موريس سعادة، ممثل منظمة األغذية والزراعة في لبنان
السيد ساروج كومار جاه، المدير اإلقليمي للبنك الدولي

معالي وزير الزراعة د. حسن اللقيس

الجلسة األولى: وضع الزراعة في لبنان 
رئيس الجلسة: المهندس لويس لحود، مدير عام الزراعة، وزارة الزراعة

تقّدم هذه الجلسة التحديات األساسية التي يواجهها القطاع الزراعي في لبنان وفرص 
التنمية مع تقييم توقعات القطاع الخاص. وكما تبرز أهم التحديات لصياغة االستراتيجية 

الزراعية الجديدة.
• الزراعة في لبنان: تحديات وفرص للنهوض

المهندس لويس لحود، مدير عام الزراعة
• زيادة القدرة التنافسية للزراعة في لبنان: تطلعات القطاع الخاص

السيد رافاييل دبانة، رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر النهوض بالزراعة في لبنان، ورئيس 
اللجنة الزراعية في اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان

• نحو استراتيجية زراعية جديدة: زيادة اإلستثمار، والسياسات المستجيبة  
السيد موريس سعادة، ممثل الفاو في لبنان والسيد بيكزود شامسياف، خبير اقتصادي 

زراعي، البنك الدولي
• أسئلة وأجوبة (30 دقيقة)

استراحة

الجلسة الثانية: دور السياسات واالستثمارات في 
التحّول الزراعي الشامل

رئيسة الجلسة: السيدة عليا عباس، المديرة العامة 
لإلقتصاد والتجارة، وزارة االقتصاد والتجارة 

تناقش هذه الجلسة أمثلة عن تجارب ناجحة من العديد من الدول 
لتي تهّم لبنان. كما ستسّلط العروض الضوء على دراسات 

الحاالت والشراكات الناجحة في لبنان من منظور متعدد األبعاد 
اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية للزراعة.

• السياسات العامة واالستثمارات لتعزيز التحّول الزراعي - منظور 
دولي

 (Teagasc) د. جيرار بويل، رئيس هيئة الّتنمية الّريفّية في إيرلندا

• دعم دمج المزارعين وأصحاب المشاريع الزراعية في األسواق التنافسية 
السيدة مريم رزائي، مستشارة، برنامج األنظمة المستدامة للغذاء، منظمة الفاو

• تأثير التحول الزراعي على االقتصاد الوطني والعمالة 
(IFPRI) السيد كليمان بريزنجير، كبير الباحثين في المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية

• أسئلة وأجوبة (30 دقيقة)

استراحة غذاء

الجلسة الثالثة: نحو اعتماد االبتكار في الزراعة   
رئيس الجلسة: الدكتور ربيع المهتار، عميد كلية العلوم الزراعية والغذائية، الجامعة 

األميركية في بيروت
ستقدم هذه الجلسة عروضًا مشتركة للمتحدثين الدوليين والّلبنانيين عن االبتكارات 

والتقنيات لتوفير المعرفة والخدمات الجديدة للمزارعين والشركات الزراعية
• تطبيقات التقنيات الناشئة في الزراعة

eLeaf السيدة آن ماري كالس، مديرة مشروع في
Berytech السيد رامي أبو جودة، نائب المدير العام لمؤسسة

• منهجيات مبتكرة في اإلرشاد الزراعي والخدمات االستشارية لتعزيز إدارة األعمال الزراعية 
والوصول إلى األسواق

السيدة مي الهاني، قسم السياسات اإلقتصادية واإلجتماعية، منظمة الفاو
  IBM حلول للزراعة في المستقبل - من منظور •

The Weather Company, IBM ،السيد كريستيان بنغسون، رئيس قسم الزراعة
• أسئلة وأجوبة (30 دقيقة)

الجلسة الرابعة: زيادة القدرة التنافسية للزراعة في لبنان
رئيس الجلسة: الدكتور دميانوس قّطار، وزير مالية سابق

ستركز هذه الجلسة على تحسين نظم إدارة جودة وسالمة المنتجات الزراعية، والحاجة إلى 
التمويل واإلرشاد، وألسواق الجديدة المحتملة للّصادرات الزراعية اللبنانية.

• الدعم المالي واالستشاري للولوج إلى أسواق جديدة
مدير مكتب لبنان في مؤسسة التمويل الدولية IFC السيد سعد صبره 

(IFC) السيد سيرييف أوزاليوك، كبير األخصائيين للقطاع الخاص، مؤسسة التمويل الدولية
• تحسين معايير الجودة والسالمة لتلبية المواصفات المتطورة لألسواق 

  Land O’Lakes, Inc السيد بنجامن وارين، مدير سالمة المنتجات والشؤون التنظيمية في
(الواليات المتحدة األمريكية) [تسجيل فيديو حول ثقافة السالمة]

 Land O’ Lakes Venture37 السيدة سيلين ملكي، مديرة مكتب لبنان في 
• أسواق جديدة محتملة للّصادرات الزراعية اللبنانية

السيد وسام حركة، كبير اإلقتصاديين في مكتب البنك الدولي، لبنان
• أسئلة وأجوبة (30 دقيقة)

الجلسة الختامية – التوجهات المستقبلية 
جلسة حوارية: دور الزراعة في الرؤية اإلقتصادية المستقبلية للبنان

إدارة الجلسة: د. معين حمزة، األمين العام للمجلس الوطني
 للبحوث العلمية - لبنان

المتحدثون: 
- معالي وزير الزراعة، الدكتور حسن اللقيس

- مستشار رئيس الحكومة الدكتور نديم المنال
- معالي وزير اإلقتصاد والتجارة، الدكتور منصور بطيش

- معالي وزير المالية، االستاذ علي حسن خليل
الكلمة الختامية:

دولة رئيس مجلس الوزراء، السيد سعد الحريري
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السيد سعد صبرا، مسؤول مكتب مؤسسة التمويل الدولية IFC  في لبنان


