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يعتمد هذا التقرير  على المعلومات المتوافرة بتاريخ وضع صيغته النهائية في أبريل/نيسان 2020، حيث شهد 
 ،2020 4 أغسطس/آب  فبتاريخ  واالجتماعية.  االقتصادية  الساحتين  التطورات على  الكثير من  ذلك  بعد  البلد 
ضرب انفجار مدمر مرفأ بيروت، مخلفاً نحو 200 قتيل وما يربو على 000 6 جريح. وتسبب االنفجار في تدمير 
أجزاء من المرفأ بما في ذلك العنابر والصوامع الرئيسية للحبوب، محدثاً خراباً في المناطق المحيطة به، مع 
األوجه  متعددة  األزمة  إلى  آخر  بعداً  أضاف  االنفجار  أن هذا  المدينة. ال شك  أرجاء  مادية طالت معظم  أضرار 
البطالة  معدالت  من  وزادت  االقتصادية،  الظروف  تردي  من  فاقمت  كوفيد-19  فجائحة  لبنان،  يعيشها  التي 
والفقر التي اقترنت بارتفاع هائل في معدالت التضخم. وبتاريخ يوليو/تموز 2020 )آخر تاريخ لتوافر المعلومات(، 
تضخم  تجاوز  حين  في   ،2019 يوليو/تموز  بشهر  قياساً  المائة  في   112 من  بأكثر  المستهلك  أسعار  ارتفعت 
أيديكم  بين  الذي نضعه  التقرير  السابق. مع ذلك، يشتمل هذا  بالعام  قياساً  المائة  330 في  األغذية  أسعار 
على توصيٍف ساٍر للقطاع الزراعي، بحيث تبقى إمكانية استخدامه قائمة الستنارة صناع السياسات وتقديم 

معلومات عامة حول القطاع الزراعي في لبنان. 
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الشريحة  ¾ من  الدخل  متوسط  بلد  لبنان 
المفتوح  السوق  اقتصاد  على  قائم  العليا، 
تدفق  على  كبيرة  بدرجة  يعتمد  الذي 
واالستثمارات  المهجر  من  الحواالت 
يواجه  واليوم  االقتصادي.  لنموه  الخارجية 
كما  جسيمة.  ومالية  اقتصادية  أزمة  لبنان 
أكتوبر/تشرين   17 بتاريخ  البلد  أنحاء  عمت 
بسبب  االضطرابات  من  حالة   2019 األول 
الحكومة  اقترحتها  التي  التقشف  تدابير 

الحتواء األزمة. 

بعثة  ¾ أجرت  الزراعة،  وزارة  من  وبطلب 
لبنان  إلى  زيارة  والزراعة  األغذية  منظمة 
التأثيرات  لتقييم   2020 فبراير/شباط  خالل 
القطاع  في  المالية  األزمة  أحدثتها  التي 
أسواق  في  تأثيرها  )السيما  الزراعي 
الزراعية(، وتقييم االحتياجات  المستلزمات 
المباشرة للقطاع واقتراح التدابير المطلوبة 

إلجراء التدخالت. 

غير  ¾ األعظم  وسوادهم  المزارعون،  يواجه 
متفرغ للزراعة، ارتفاع تكاليف المستلزمات 
أسعار  في  انخفاض  يقابلها  التي  الزراعية 
بما  المستلزمات،  فمعظم  المنتجات. 
النبات  وقاية  ومواد  واألسمدة  البذور  فيها 
شركات  تستوردها  العلفية،  والمكونات 
الخاص.  للقطاع  التابعة  الزراعية  األعمال 
أما البرامج الوطنية للدعم الزراعي فتبقى 
فقراء  بالضرورة  تستهدف  وال  محدودة 
المزارعين مباشرة. ونظراً لعدم توافر قروض 
األعمال  شركات  تقدم  رسمية،  زراعية 
قروضاً  الخاص  للقطاع  التابعة  الزراعية 

موسمية وخدمات إرشادية للمزارعين. 

التعامل  ¾ على  المفروضة  للقيود  نتيجة 
األول  أكتوبر/تشرين  منذ  األجنبية  بالعملة 
القروض  من  بالتحول  االقتصاد  بدأ   ،2019
بالدوالر األمريكي  التعامل  النقد، ومن  إلى 
التي  اللبنانية. وأغلقت الجهات  الليرة  إلى 
الزراعية  األعمال  ألصحاب  القروض  تمنح 
الوصول  إمكانية  فقدوا  كما  والمستوردين، 
المفتوحة  حساباتهم  إلى  كامل  بشكل 
الجديدة  الواردات  أما  األمريكي.  بالدوالر 
فيجب تمويلها من “المال الجديد” )ويقصد 
عليها  المتحصل  األمريكية  الدوالرات  بذلك 
بعد نوفبمر/تشرين الثاني 2019(، مع لزوم 
الخارجيين  الموردين  إلى  سلفة  سداد 
في  االئتمانية  الجدارة  انخفاض  بسبب 

لبنان. 

لم  ¾ الشامل،  االقتصاد  حالة  على  ورداً 
المستلزمات  وبائعو  مستوردو  يقبل  يعد 
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عند  نقداً  الدفع  سوى  بالتجزئة  الزراعية 
شراء منتجاتهم بعد أن كان متعارف على 
بيعها بالقروض سابقاً. وفي حال عدم توافر 
فإن  الزبائن،  لدى  نقداً  األمريكي  الدوالر 
اللبنانية  بالليرة  المستوردين يقبلون الدفع 
المتداول  الصرف  سعر  وفق  تحويلها  بعد 
في السوق الموازية. وفي منتصف فبراير/
شباط 2020، بقي سعر الصرف الرسمي 
للدوالر األمريكي الواحد يعادل 508 1 ليرة 
تثبيتها  تم  التي  القيمة  )وهي  لبنانية 
الدوالر  وصل سعر  بينما   ،)1997 عام  منذ 
األمريكي الواحد في السوق الموازية إلى 
أبريل/ مطلع  وفي  لبنانية.  ليرة   2  200
نيسان 2020، سجلت الليرة اللبنانية مزيداً 
لتصل  الموازية  السوق  في  التراجع  من 
األمريكي  للدوالر  لبنانية  ليرة   2  700 إلى 

الواحد. 

وأثناء زيارة البعثة إلى البالد خالل فبراير/ ¾
مباشر  نقص  حاالت  تسجل  لم  شباط، 
التجار  واعتبر  الزراعية.  المستلزمات  في 
إلمداد  سيكفي  الراهن  مخزونهم  أن 
األسواق لمدة تتراوح من ثالثة إلى أربعة 
انحصرت  الدفع  طريقة  ألن  ونظراً  أشهر. 
الليرة  قيمة  واعتمدت  نقداً  بالسداد 
السوق  في  الصرف  سعر  على  البنانية 
عن  المزارعين  من  كثير  عجز  الموازنة، 
بالكميات  الضرورية  المستلزمات  شراء 
ما  لديهم،  النقد  توافر  لعدم  الكافية 
احتياجاتهم  شراء  إلى  بالتالي  دفعهم 

فقط.  اآلنية 

لجأ  ¾ الراهن،  الموسم  مستوى  وعلى 
النقدية  المبالغ  إلى  المفتقرون  المزارعون 
المستلزمات  من  العديد  استبدال  إلى 

كلما أمكن ذلك، حيث استبدلوا العضوي أو 
واستبدلوا  المركب،  بالسماد  الكمبوست 
بصورة  المصدقة.  بالبذور  المدخرة  البذور 
نظام  إلى  الزراعي  القطاع  تحوّل  عامة، 
عن  يسفر  قد  ما  المستلزمات،  منخفض 
القابل  اإلنتاج  وانخفاض  الغالل  تدني 
اإليجابي،  الجانب  على  أما  للتسويق. 
التي  االقتصادي  التباطؤ  حالة  أدت  فقد 
جائحة  تفشي  بفعل  العالم  شهدها 
الديزل،  أسعار  انخفاض  إلى  كوفيد-19 
والذي بدوره حّد من ارتفاع التكاليف نوعاً 

ما أمام المزارعين. 

السيولة  ¾ توفير  بمكان  الضرورة  من 
المنظور،  المستقبل  في  للمزارعين 
بشكل  يعتمدون  الذين  ألولئك  السيما 
لتأمين  الزراعة  على  حصري  أو  رئيس 
معيشتهم  مصادر  حماية  بهدف  الدخل 
كامل  لدى  اإلنتاج  إمكانية  على  والحفاظ 
القطاع. وقد أوصت البعثة بالدرجة األولى 
تتيح  لتسهيالت  لبنان  مصرف  بتقديم 
مقابل  الزراعية  المستلزمات  استيراد 
الصرف  بسعر  قيمتها  من  جزء  سداد 
مماثلة  تسهيالت  فهنالك  الرسمي. 
بخصوص  لبنان  مصرف  أصالً  يقدمها 
بالتصنيع.  الخاصة  األولية  المواد  استيراد 
الفعالية  كامل  خاص  قطاع  لوجود  ونظراً 
ال  فإنه  النقدية،  السيولة  تعوزه  لكن 
المستلزمات  توزيع  على  التشجيع  يتم 
الزراعية مباشرة. وعلى المدى األبعد نجد 
الراهنة هي بمثابة فرصة  الحالة  أن هذه 
يلعبه  الذي  بالدور  مجدداً  التفكير  إلعادة 
عن  فضالً  االقتصاد،  في  الزراعي  القطاع 
استراتيجية  رسم  الستنارة  فرصة  كونها 

زراعية جديدة. 



3 مقتطفات 

¾  16 بتاريخ  اللبنانية  الحكومة  أعلنت 
مارس/آذار عن حالة تعبئة عامة استجابة 
بموجبها  أوقفت  حيث  كوفيد-19،  لجائحة 
األساسية.  غير  التجارية  األنشطة  كافة 

من  يفاقم  كوفيد-19  تفشي  أن  شك  ال 
مستوى  ليضيف  أصالً  الموجودة  التحديات 
أمام  القابعة  الهيكلية  للمشكالت  آخر 

االقتصاد. 
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   1 في هذا التقييم لم يؤخذ بعين االعتبار قطاع مصائد األسماك الذي يصل إجمالي إنتاجه السنوي من الصيد إلى نحو 500 3 طن.

المعنية  والزراعة  األغذية  منظمة  بعثة  أجرت 
بين  ما  الفترة  خالل  لبنان  إلى  زيارة  بالتقييم 
وزارة  من  بطلب   2020 فبراير/شباط  2 و13 
الزراعة وبالتعاون مع الهيئات الحكومية المعنية، 
بهدف تحري تأثيرات األزمة االقتصادية والمالية 
البعثة  وقدمت  المحلي.  الزراعي  القطاع  في 
جانب  من  المناسبة  اإلجراءات  التخاذ  توصيات 
الحكومة وكذلك المجتمع الدولي سعياً للحّد من 
الناجمة عن األزمة في هذا  التأثيرات السلبية 
عن  ناهيك  الزراعية،  المعيشة  ومصادر  القطاع 
حماية الشريحة األضعف على المدى المباشر.  

أهداف البعثة

األهداف  لتحقيق  حثيثة  جهوداً  البعثة  بذلت 
التالية:  

يعيشها  ¾ التي  األزمة  تحدثه  ما  تقييم 
الراهنة  المالية  واألزمة  الشامل  االقتصاد 

من تأثيرات في القطاع الزراعي، مع التركيز 
المستلزمات  استيراد  على  خاصة  بصفة 

الزراعية. 1

إمكانية  ¾ في  المتواصلة  األزمة  تأثير  تحري 
الزراعية  المستلزمات  إلى أسواق  الوصول 
المناطق  شتى  امتداد  على  المحلية 
الطريقة  لتحديد  والسعي  الجغرافية، 

األنسب لدعم المزارعين المتضررين. 

إجراء تقييم للتأثيرات المحتملة لألزمة على  ¾
المزارعين  في  والمتوسط  القصير  المدى 
التركيز  فريق  مناقشات  إلى  استناداً 
وتحديد آليات التأقلم التي يعتمدونها اليوم 

أو يخططون العتمادها مستقبالً. 

في  ¾ األزمة  تحدثها  التي  التأثيرات  تحليل 
األمن الغذائي لدى األسر الزراعية بحسب 
اإلمكان، مع التركيز على أضعف المجتمعات 

الريفية المضيفة لالجئين السوريين. 

أي  ¾ تطبيق  إمكانية  بتحري  التوصية 
مستوى  على  المجدية  اإلجراءات  من 
وطأة هذه  التخفيف من  بهدف  السياسات 

األزمة.

لتولي البعثة مهامها قبل تفشي جائحة  نظراً 
يكن  لم  فبراير/شباط،  أواخر  في  كوفيد-19 
نطاق  ضمن  الزراعة  في  الجائحة  هذه  تأثير 
نستعرض  أننا  إال  البعثة،  بهذه  المنوط  العمل 
في نهاية التقرير موجزاً لما قد تحدثه الجائحة 

من تأثيرات محتملة في هذا القطاع. 
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أهداف البعثة

عقدت البعثة المؤلفة من خبير اقتصادي دولي 
ممثل  رافقهما  واللذين  وطني،  زراعي  وخبير 
وفقاً  لبنان  في  والزراعة  األغذية  منظمة  عن 
لمقتضيات البروتوكول، اجتماعات مع مؤسسات 
في  خاص  قطاع  وشركات  حكومية  وهيئات 
بيروت ومناطق أخرى من البلد. وأجرت البعثة 
الزراعة  وزارة  من  خبيراً   50 نحو  مع  مشورات 
في  الزراعة  مديريات  ومن  بيروت  بمدينة 
شتى المحافظات؛ وكذلك مع خبراء من وزارة 
والصناعة  التجارة  وغرف  والتجارة؛  االقتصاد 
والزراعة الوطنية واإلقليمية؛ ناهيك عن إجرائها 
مشورات مع أكاديميين وفرق التفكير وممثلين 
عن اتحادات ونقابات المزارعين والقطاع الخاص. 
وزارت البعثة محافظات لبنان الشمالي وعكار 
أما مدير  الجنوبي.  ولبنان  لبنان  والبقاع وجبل 
فقدم  النبطية  محافظة  في  الزراعة  مديرية 

المعلومات الضرورية للبعثة عبر الهاتف. 

صحيح أن الظروف االقتصادية الراهنة في البلد 
تؤثر في كافة الجوانب الزراعية المرتبطة بإنتاج 
ركزت  البعثة  أن  إال  والحيوانات،  المحاصيل 
على أسواق المستلزمات الزراعية والتأثيرات 
المرتبطة بها في إنتاج المزرعة. كما استطاعت 

البعثة الحصول على المعلومات المطلوبة من 
الشتوي  الطقس  إعاقة  رغم  مختلفة  مصادر 
القاسي واألوضاع األمنية زيارتها إلى أسواق 
المخاوف  في  الكبير  التشابه  ورغم  الجملة. 
التي أثارتها جهات عدة خالل اللقاءات، إال أن 
تنويع  بهدف  مختلفة  مصادر  اعتمدت  البعثة 

مصادر المعلومات والتحقق منها.

اإلدارية  الشخصيات  كبار  البعثة  أطلعت  كما 
في وزارة الزراعة على النتائج الرئيسية التي 
في  ندرج  حيث  مغادرتها،  قبل  إليها  توصلت 

تقريرنا الردود المتعلقة بهذا الشأن. 

للمالمح  موجزاً  وصفاً  بداية  التقرير  يعرض 
الرئيسية لالقتصاد والقطاع الزراعي اللبناني. 
االقتصادية  التحديات  على  الضوء  يسلط  كما 
البالد،  تواجه  التي  الرئيسية  واالجتماعية 
أما   .2019 األول  أكتوبر/تشرين  منذ  السيما 
حاالت  فيناقش  للتقرير  الرئيسي  القسم 
العسر التي يعيشها القطاع الزراعي عموماً، 
وغيره من القطاعات الزراعية الفرعية المعينة 
الراهنة.  والمالية  االقتصادية  األزمة  بفعل 
تلخص  موجزة  فقرة  التقرير  ختام  ونعرض في 
التي  كوفيد-19  بجائحة  اللبنانية  الزراعة  تأثر 

تفشت بعد مغادرة البعثة للبالد.  
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تأثير جائحة كوفيد- 19
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ظهرت أولى حاالت اإلصابة بكوفيد-19 في البالد 
الحكومة  لتعلن   ،2020 فبراير/شباط   21 بتاريخ 
اللبنانية حالة التعبئة العامة بتاريخ 16 مارس/
آذار 2020 استجابة لجائحة كوفيد-19، مجمدة 
الرئيسية.  غير  التجارية  األنشطة  كافة  بذلك 
المفعم  الوضع  بتفاقم  كوفيد-19  تسبب  وقد 
أصالً بالتحديات ليضيف مستوى آخر للمشاكل 

الهيكلية القابعة أمام االقتصاد. 

وأعلنت جمعية مصارف لبنان عن إغالق مؤقت 
لجميع المصارف استناداً إلى المرسوم الحكومي 
الصادر بهذا الشأن. صحيح أن الحركة التجارية 
في األسواق الموازية لم تتوقف، إال أن وتيرتها 
المستوردين  لحاجة  ونظراً  بأشواط.  أبطأ  باتت 
إلى  باألسواق  المعنية  األطراف  من  وغيرهم 
نجد  وارداتهم،  لتمويل  األمريكي  الدوالر  تدفق 
إعاقة  في  يتسبب  قد  المصارف  إغالق  أن 
عن  يسفر  قد  ما  العمل،  على  لقدرتهم  أكبر 
والذي  المستوردة،  السلع  في  محتمل  نقص 
التي  العام  الركود  حالة  وطأته  من  بدوره  يزيد 

يشهدها اقتصاد العالم واضطرابات الشحن. وإذا 
ما استمرت القيود المفروضة على السفر، فإن 
ذلك سينعكس سلباً على البلد نتيجة خسارته 
لإليرادات من السياح واإلضرار بمصادر المعيشة 

للكثيرين. 

ألنشطتهم  المزارعين  متابعة  إمكانية  رغم 
في الحقل، إال أن الحصول على المستلزمات 
توافر  افترضنا  ما  )إذا  أصعب  بات  الضرورية 
السيولة الكافية لدى المزارعين لشرائها(. أما 
تأثير كوفيد-19 في أسواق الجملة فلم يعرف 
األسواق  عمل  استمرار  احتمال  لكن  بعد، 
يبقى قائماً على نطاق أضيق تجنباً لتجمعات 
أعداد كبير من األشخاص التي تزيد من انتقال 

الفيروس. 

التباطؤ  يتسبب  العالمي،  المستوى  وعلى 
أسعار  على  الضغط  في  العام  االقتصادي 
غرب  خام  سعر  سجل  فقد  وتراجعها.  النفط 
المستوى  على  تراجعاً  الوسيط  تكساس 
للبرميل  أمريكياً  دوالراً   58,34 من  العالمي 
 22,43 إلى   2020 الثاني  يناير/كانون  في 
 ،2020 دوالراً أمريكياً للبرميل في مارس/آذار 
ليفقد بذلك أكثر من 60 في المائة من قيمته. 
بقرار  ثابتة  لبنان  في  البنزين  أسعار  أن  إال 
أسعار  تراجعت  حين  في  الوزراء،  رئاسة  من 
الديزل. إذ كانت صفيحة الديزل )20 لتراً( تباع 
فبراير/  5 بتاريخ  لبنانية  ليرة   16  900 بمبلغ 
شباط، إال أن سعرها تراجع في مطلع أبريل/
نيسان إلى 700 10 ليرة لبنانية، مع أن هذا 
التراجع يعود أيضاً إلى أسباب موسمية نتيجة 
التدفئة. إن تراجع  انخفاض الطلب على وقود 
من  ما  نوعاً  سيحد  األقل  على  الديزل  سعر 
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2 بنك بيبلوس، قسم البحوث والتحليالت االقتصادية:

https://www.byblosbank.com/Library/Assets/Gallery/Publications/LebanonThisWeek/Lebanon%20This%20Week%20625.pdf

 

أسعار  في  المزارعين  يواجه  الذي  االرتفاع 
أخرى. مستلزمات 

 إن التضخم المرتفع أصالً في األسعار نتيجة 
أسعار  وكذلك  الصعبة  العملة  إلى  االفتقار 
الصرف في السوق الموازية، قد يشهد زيادة 
أخرى بسبب الضغط الناجم عن احتدام الطلب 
الغذائية. وقد تعود حمى الشراء  المواد  على 
المرتبطة بحالة الهلع بنفع مؤقت على سوق 
أيضاً.  الجملة  سوق  على  وربما  التجزئة، 
تمنع  قد  اإلمداد  سلسلة  اضطرابات  أن  غير 
يتسبب  قد  كما  كافية.  بكمية  مجدداً  اإلمداد 
إثر  االقتصادية  األنشطة  من  أكبر  عدد  إغالق 
الشرائية  القدرة  تراجع  في  الفيروس  تفشي 
لدى الزبائن في حال انخفاض دخلهم ومصادر 
معيشتهم، ما يقود بالتالي إلى عجز اقتصادي. 
أضف إلى ذلك أن وضع فقراء المدن قد يشهد 
تبقى  حين  في  الملحوظ،  التردي  من  مزيداً 
لقدرة  نظراً  أكبر  الريفية  المجتمعات  مرونة 

سكانها على زراعة بعض من طعامهم. 

بعض  في  كامل  إغالق  تطبيق  إمكانية  رغم 
مناطق لبنان على غرار اإلغالق المطبق في 
غير  نجاحه  أن  إال  العالم،  من  أخرى  مناطق 
االقتصادية  القطاعات  امتداد جميع  وارد على 
في جميع أرجاء البلد. ففي ظل وجود اقتصاد 
األمان  شبكات  من  أي  وغياب  رسمي  غير 
االجتماعي، على شريحة كبيرة من السكان 
استمرار  خطر  من  يزيد  ما  أعمالها،  مواصلة 

الجائحة لفترة أطول. 

75 مليار  أشارت الحكومة إلى تخصيص مبلغ 
 2020 عام  موازنة  احتياطي  من  لبنانية  ليرة 
لصالح الهيئة العليا لإلغاثة بهدف توفير الغذاء 
معاوضة  على  المساعدة  وكذلك  واإلعانات 
التعبئة  عن  الناجمة  االجتماعية  التأثيرات 
أعربت  كما  لكوفيد-19.  استجابة  العامة 
طارئ  تمويل  بتلقي  اهتمامها  عن  الحكومة 
أمريكي من صندوق  دوالر  مليون   500 بقيمة 
االقتصادية  التأثيرات  من  للحد  الدولي  النقد 

الناجمة عن تفشي الجائحة في البلد.2

https://www.byblosbank.com/Library/Assets/Gallery/Publications/LebanonThisWeek/Lebanon%20This%20Week%20625.pdf
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كما نحيطكم علماً بأن هذا التقرير الخاص متوافر على الموقع االلكتروني للمنظمة www.fao.org على 
http://www.fao.org/giews/ar  :الرابط التالي

أعد النظام العالمي للمعلومات واإلنذار المبكر لمنظمة األغذية والزراعة قائمة بالعناوين البريدية بغرض نشر 
تقاريره. لالشتراك يرجى تقديم استمارة التسجيل من خالل الرابط التالي:
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