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 مؤتمر منظمة األغذية والزراعة اإلقليمي للشرق األدنى 

 الدورة الخامسة والثالثون 

 "إحداث التحول في نظم األغذية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"

 )افتراضيا( 2020أيلول/سبتمبر  21-22

 معالي الوزير عباس مرتضى، وزير الزراعة في الجمهورية اللبنانية كلمة

 

الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الزراعة والثروة السمكية في سلطنة  المؤتمر رئيس صاحب المعالي

 عمان

 شو دونيولمنظمة الفاو الدكتور المدير العام  سعادة

 الكرامالسيدات والسادة اصحاب المعالي والسعادة  

يشررررفني أن أتوال اليكم بمناسررربة انعماد المؤتمر ا لليمي للشرررري اودنه في دورتل الثاثسرررة والث  ين   ال   

إلليم الشري وعله تداعيات ثباشرة عله شعوب العالم تركت   كبيرةفي ظل أزثات  افتراضيا ه ا العام يتعمد 

   والتغ و  كمضية أساسيةاوثن الغ ائي  يةاودنه وشمال افريميا.  وال شك  ان اائحة كورونا لد فرضت لض

 . في لائمة اوولويات بعد اوثن الصحيووضعت لطاع الزراعة واوغ ية في ثولع ثتمدم و

هو اليوم بأشد الحااة اله تعزيز لدرتل عله الصمود وا ستداثة  الزراعة واوغ ية ان لطاعه يمين لأننا عإال 

. وه ا وبشرررررركل ثسررررررتدام للجميع الغ ائية والتغ وية تلبية االحتيااات ثوااهة التحد  المائم في كي يتمكن ثن 

في دولنا ونظم الزراعة واوغ ية يسررررتدعي  تحول اسررررتراتيجي في سررررياسررررات واسررررتراتيجيات اوثن الغ ائي 

تعاني أصرررر  ثن ندرة  الميا  و    اسررررتيراد السررررلع الغ ائيةبشرررركل كبير عله  تعتمد ال زالت فمنطمتنا  اميعا. 

يضرراف اليها عدم تأ يرات تغييرات المناخ عله الزراعة والغ اء والموارد الطبيعية  وثن والجفاف والتصررحر 

ان تركز  اسررررتراتيجياتنا  ال بدوعليل االسررررتمرار اوثني والحروب والنزوا وثا تسررررببت بل ثن فمر وعوز .  

ونتطلع اله ثمررات ه ا المؤتمر  المشرررراكل والتحديات. الحلول المناسرررربة له    ابتكارعله الجديدة وتواهاتنا 

 اوولوية للمرحلة المادثة.    مجاالت ذات الال   سيحدد لرسم اطار العمل ا لليمي المشترك  

االنفجار خرها آو  19 –االلتصادية والمالية وازثة كوفيد   اوزثة تتواله اوزثات حيث  –لبنان بلد  أثا في 

  هز ضمائر العالمو المنصرم أغسطس /في الرابع ثن أبأ  العاصمة بيروت الكبير ال   ضرب للب لبنان 

توفر ثن حيث بشرررررركل خا  وعله وضررررررع اوثن الغ ائي عله لطاعي الزراعة واالغ ية  ا  كبيرفالولع كان 

سبل  هدّدثما   بشكل ثستدامتأثينها  اثكانيةوك لك   للجميع كافيةال والكمياتمناسبة ال باوسعارالسلع الغ ائية 

  .عله الصمودلدرتهم ضعف ثعيشة عدد كبير ثن السكان وأ

مات الدولية وا لليمية ثع المنظ بالتعاونو وا اراءات سرررلسرررلة ثن المبادرات   ت الحكوثة اللبنانيةاتث لمد و

 :وثنهاثن أال االستجابة ال زثة لمتطلبات ه   المرحلة الحراة والجمعيات اوهلية والدول المانحة 
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تطوير خطة االمان االجتماعي والتحفيز لدعم االسر من خالل المساعدات االجتماعية ولتحفيز   -

في المطاعات  عبر تأثين ثنح لروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةالمشاركة بدفع عجلة االقتصاد 

والصناعة )بما فيها الصناعات الغ ائية(   وك لك عبر تطوير شبكة اثان االنتااية وثنها الزراعة 

 والمزارعات.  ااتماعي تستهدف الفئات االكثر عرضة بما فيها صغار المزارعين

 

ثن اال ضمان حسن تنفي  السياسات والثطط بما فيها خطة االثان  تحسين المعلومات والدراسات -

االاتماعي ولد اعدت دراستان االوله لتمييم آ ار االزثة االلتصادية والمالية عله لطاع االغ ية 

 .عله ارتفاع كلفة االنتاج الزراعي 19 -والثانية تتناول تداعيات ه   االزثة وازثة كوفيد  والزراعة

ربط االدارات الحكوثية المعنية ثع االدارات المحلية لتسهيل تحديد لثنصة الكترونية  كما يتم تطوير

"  العمل  نتطلع ل ستفادة ثن ثبادرةوالمستفيدين وتحسين عملية المتابعة والتمييم خ ل ثرحلة التنفي . 

وير وتحسين في ثجال تطللمضاء عله الفمر والجوع ال سيما التي أطلمها ثدير عام الفاو يدا بيد" 

 اودلة. التثطيط المبني عله 

 

الزراعة  بالشراكة بين وزارتيبرنامج دعم المدخالت الزراعية والمنتجات الغذائية المستوردة تنفيذ   -

يهدف بشكل اساسي اله الحفاظ عله كميات االنتاج الزراعي النباتي والحيواني ثن خ ل االقتصاد و

ضمان حصول المزارعين عله ثدخ ت زراعية اساسية ثدعوثة  وبالتالي الحد ثن زيادة كلفة االنتاج 

عدد ثن السلع الغ ائية االساسية كما يستهدف البرناثج دعم وارتفاع اسعار المنتجات الزراعية. 

الممح والسكر والبموليات والزيوت النباتية وثنتجات الحليب المستوردة التي تشكل "السلة الغ ائية" ثثل 

 واللحوم الحمراء ...

 

في ثثتلف اوكثر حااة تستهدف المزارعين  المدخالت الزراعية لتأمينمساعدات طارئة  تقديم  -

 .عله الصمود وتحسين سبل عيشهم بهدف تعزيز لدرتهمالمناطق 

   

والتي تهدف اله تحويل واطالق العمل بها،  2025-2020االستراتيجية الوطنية الزراعية  تطوير  -

وتركز االستراتيجية  صمودا وشمولية وتنافسية واستداثة.النظام الزراعي والغ ائي ليصبح اكثر 

والغ اء تأثين ديموثة سبل عيش صغار المزارعين والمنتجين ال ين تشكل الزراعة عله الزراعية 

عله زيادة االستثمارات العاثة في لطاع االغ ية  عينل تركز   وفي الولت ثورد رزلهم اوساسي

والزراعة والمطاعات المرتبطة بها وتحفيز االستثمارات الثاصة كما زيادة فر  العمل للشباب 

 والمرأة في المناطق الريفية وزيادة اعتماد التكنولوايا والزراعة الرلمية. 

 

 دات والسادة السي
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بغد  بث روا التفاؤل واوثل  وثن باب كما اميع دول العالم كبيرة عله ثنطمتنا ال شك ان له   الجائحة ا ار

لتحميق أهداف  والزراعة ول في نظم اوغ يةإحداث التحّ ان  الفر .النظر اله الول ان ذلك يحتم علينا أفضل 

المزيد ثن التنسيق  وتحتّم  إرادة ااثعة تحتاج اله الفرصةلكن ه   هو الفرصة اليوم    التنمية المستداثة

تفعيل الشراكات بين اميع المعنيين ال سيما ثع المطاع الثا   والمنظمات اوهلية والمدنية و  وتضافر الجهود

واي ء االهتمام الثا   لتعزيز االستجابة لألزثاتالحلمة اوساسية حشد التمويل ل ويشكّ  .وااللليمية والدولية

  . به   اوزثاتللدول اوكثر ثعاناة وتأ را 

حمود الحبسررررري وزير بن اله رئيس المؤتمر ثعالي الدكتور سرررررعود وأخيرا ال بد ثن توايل الشررررركر والتمدير 

إنجاا المؤتمر  والشرركر ثوصررول تنظيم والزراعة والثروة السررمكية في سررلطنة عمان عله اهود  الميمة في 

الجهود المب ولة والعمل الدؤوب عله شرررررو دونيو السررررريد ثنظمة الفاو وعله رأسرررررها سرررررعادة المدير العام اله 

  التنمية الزراعية والغ ائية المستداثة. في سبيل تحميق والمبتكر 

 وفمكم هللا وسدد خطاكم

 


