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 كلمة لبنان في الدورة الثامنة والثالثين

 لمؤتمر منظمة األغذية العالمية والزراعة لألمم المتحدة )الفاو( 

  2152حزيران  22 -حزيران 51 –روما  

 مدير عام الزراعةيلقيها 

  المهندس لويس لحود 

 

 السيد الرئيس

 السيد مدير عام منظمة األغذية والزراعة

 السيدات والسادة والحضور

 

ال  على تنظيم هذه الدورة مة وإذ أهنئ القيّمينيسعدني أن أشارك بإسم لبنان في المؤتمر العام للمنظ

ويين العالمي واإلقليمي، والمقاربات النوعية تيسعني إال أن أنوه بالجهود التي تقوم بها المنظمة على المس

ونوعاً لسكان األرض وال تنتهي عند المحافظة التي تقوم بها لمعالجة قضايا مصيرية، تبدأ بتأمين الغذاء كَماً 

 واستدامتها.على الموارد الطبيعية 

%  4،6ألف هكتار، تشَكل فقط  032في لبنان والتي تقَدر بحوالي  الزراعية المستثمرةإن المساحة 

يين من الناتج القومي، ولكن ال يمكن أن نتغافل عن واقع أن هذا القطاع يؤَمن معيشة حوالي ربع اللبنان

 بطريقة مباشرة وغير مباشرة.
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الغذائية بسبب ضيق المساحة،  % من حاجاته02ن يستورد ما يزيد عن من ناحية أخرى، بالرغم من أن لبنا

إال أن الظروف المناخية والزراعية وتوفَر المياه التي يتميز بها لبنان في منطقة الشرق األوسط، تتيح 

 ا الزراعات ذات القيمة المضافة.المجال الواسع لتنوع الزراعات وال سيم
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بوضع استراتيجية نهوض بالقطاع الزراعي  0222لقد قامت وزارة الزراعة اللبنانية في أواخر عام 

تتقاطع أهدافها مع األهداف االستراتيجية الحديثة لمنظمة األغذية والزراعة،  0202للفترة الممتدة حتى 

يسية، أهمها تحديث وإصدار التشريعات الالزمة، وتقوية الرقابة على وهي ترتكز على ثمانية محاور رئ

وتفعيل اإلرشاد  بما يتناسب مع احترام مواصفات االنتاج والجودة العالميتين المدخالت والمنتجات الزراعية

الداخل  كما تهتم الوزارة ايضاً بتفعيل التسويق الزراعي اللبناني في الزراعي والحفاظ على الموارد الطبيعية

والخارج ولعل "يوم النبيذ اللبناني في فرنسا" كان من أهم انجازات الوزارة على هذا الصعيد اذ كان لهذا 

 .النهار أصداء مهمة جداً في السوق األوروبي

كمنّسق اقليمي للجنة اقليم الشرق األدنى  0200انطالقاً من المحاور أعاله، يقوم لبنان بدوره كامالً منذ 

 لغذائي التابعة لمنظمة األغذية والزراعة.  للدستور ا

يتالءم مع هذه  0202-0200بدوره قام مكتب المنظمة في بيروت بوضع إطار برنامج عمل لفترة 

 االستراتيجية الرسمية وذلك وفق األولويات الثالثة التالية:

 تأمين تَوفر الغذاء السليم وتقوية القدرات الوطنية لتطوير األمن الغذائي. -0

 ية االنتاج الزراعي ورفع قدرته التنافسية وتطوير النظم الغذائية ومستويات العيش.تقو -0

 اإلدارة واالستعمال المستدام للموارد الطبيعية واألسماك. -3
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يقاتها في عدة مشاريع تقوم بها الفاو مع وزارة الزراعة اللبنانية وال سيما في تطب تجد هذه األولويات

مجاالت تدريب الكوادر الفنية وتطوير وتقوية المرافق الحدودية ومجاالت التصنيع الزراعي واالستعمال 

نانية، كل ذلك ة جودة المنتجات الزراعية اللبلمرأة الريفية وتحسين نوعية وإدارالكفوء للمياه وتفعيل دور ا

 على رأسها الدولة اإليطالية.وبالتعاون مع شركاء محليَين وعالميين ودول مانحة 

يأمل لبنان من خالل هذا التعاون الجَدي والمثمر مع الفاو تطوير األمن الغذائي القومي ورفع مستوى عيش 

 المزارع اللبناني عبر تطوير المجتمعات الريفية والحدودية.
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 السيدات والسادة،أيها 

أمام هذه االنطالقة الواعدة تحديَات كبرى تأتي على رأسها انعكاسات األزمة السورية وتدفق 

ألف الجئ سوري مسَجل لدى  022النازحين إلى دول الجوار وعلى رأسها لبنان الذي استقبل حوالي 

لم أن الرقم األخير تقريبي ألف آخرين غير مسَجلين، مع الع 022المراجع المختصة، يضاف إليها حوالي 

جداً، حيث تقَدر السلطات اللبنانية عدد األشخاص الذين دخلوا لبنان من سوريين ولبنانيين عائدين من سوريا 

 بحوالي مليون شخص، أي ما نسبته حوالي ربع المواطنين اللبنانيين.

 على عَدة مستويات، لعَل أبرزها: لقد ألقت األزمة السورية بثقلها على الزراعة والمجتمع الزراعي اللبناني

ترَكز النازحين السوريين في المناطق الحدودية التي تعتبر من المناطق األشد فقراً والتي تعتمد  -0

أساساً على الزراعة كمورد رزق أساسي، مما يشَكل ضغطاً إضافياً على سكان هذه القرى من ناحية 

 تأمين الغذاء ورفاهة العيش.

 

ات الزراعية اللبنانية بالترانزيت عبر األراضي السورية إلى دول الخليج، صعوبة تصدير المنتج -0

منتجات اللبنانية، مما دفع المزارعين إلى البحث عن طرق شحن لالذي يشَكل السوق األساسي ل

 أخرى بحرية وجوية مما يضاعف كلفة اإلنتاج الزراعي اللبناني.
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يساهم في ازدهار أعمال تبادل القطعان  انفالت الضوابط الحدودية على ضفتي الحدود، مما -3

 الحيوانية دون رقابة، مما يرفع من مخاطر انتقال األمراض السارية والمعدية وصعوبة مراقبتها.

 

تحَول الرساميل في المنظمات والدول المانحة من االستثمار في القطاع الزراعي إلى برامج إغاثة  -6

 .ع الزراعيالقطا اء النازحين، مما يحَد من اندفاعوإيو

 

 

أمام كل ما تقَدم، نجدنا بحاجة اليوم إلى مضاعفة الجهود والمشاريع واالستثمارات وال سيما في المناطق 

ال الريفية الحدودية اللبنانية واحتضان المجتمعات الزراعية في هذه المناطق لئال تتحول في ظل اإلهم

 ة.ر وقنابل اجتماعية موقوتوالضغوط المستجدة إلى أحزمة فق

 

 شاكرين لكم إصغاءكم

 والســــــــــــالم


