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القطاع الزراعي في لبنان:
التحديات والفرص

شــعبة اقتصــاد النظــم الزراعيــة والغذائيــة ( )ESA
ملخــص السياســة

تحليل السياســات

الرسائل الرئيسية

يتمتــع القطــاع الزراعــي فــي لبنــان بإمكانيــات جيــدة يمكــن أن
تســهم فــي تعافــي البــاد مــن األزمــة الماليــة التــي ظهــرت فــي
ويتميــز لبنــان
تشــرين األول/أكتوبــر  2019ومــن جائحــة كوفيــد.19-
ّ
ـبيا كمــا يتمتــع بميــزة نســبية فــي تجــارة
بــأراض زراعيــة متنوعــة نسـ ً
الخضــار والفواكــه والنبيــذ وزيــت الزيتــون والدرنيــات .ومــع ذلــك،
ّ
تتمثــل فــي ثمانيــة مجــاالت
مقيــد بتحديــات
فــإن تطويــر القطــاع
ّ
رئيســية (موضحــة فــي الشــكل  .)1وهنــاك ثالثــة أهــداف تتقاطــع
مــع المجــاالت الثمانيــة ،وهــي أساســية لمواجهــة كافــة التحديــات.
تحد ًيــا للتنميــة الزراعيــة
الشــكل  :1ثمانيــة مجــاالت تشــكّل ّ
وثالثــة أهــداف متقاطعــة
أ .تحسين جمع البيانات والوصول إليها
ب .تحديث األنظمة وتفعيل الحوكمة
ج .تعزيز االدماج االجتماعي

ازداد اإلنتــاج الزراعــي فــي لبنــان خــال العقــود الثالثــة
نســبية
الماضيــة .أضــف إلــى ذلــك ،يتمتــع لبنــان بميــزة
ّ
والخضــار والمنتجــات الغذائيــة.
ُ
فــي تجــارة الفاكهــة
ّ
تتمثــل التحديــات األساســية للقطــاع الزراعــي فــي لبنــان
فــي ممارســات مــا بعــد الحصــاد والبنــى التحتيــة والتنظيــم
وتدهــور التربــة والتلــوث بســبب اإلفــراط فــي اســتخدام
الكيماويــات الزراعيــة ،وارتفــاع تكاليــف اإلنتــاج وانخفــاض
اإلنتاجيــة الزراعيــة واليــد العاملــة غيــر الماهــرة.
تشــمل الفــرص الرئيســية لتنميــة القطــاع اعتمــاد الزراعــة
تتبــع
العضويــة واالبتــكارات الرقميــة وتحســين إمكانيــة ّ
المنتجــات واإلدارة المتكاملــة لآلفــات وزيــادة الشــفافية
ي.
علــى طــول سالســل االمــداد ومشــاريع الــر ّ
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اقتصاديــات التنميــة الزراعيــة رقــم  .12رومــا ،منظمــة األغذيــة والزراعــة.

يتمثــل التحــدي الحالــي فــي تحويــل المــزارع الصغيــرة لالكتفــاء
توجــه تجــاري .باإلضافــة إلــى
الذاتــي إلــى مــزارع أكثــر إنتاجيــة وذات ّ
عــدة،
ذلــك ،يعانــي ســوق األراضــي اللبنانيــة مــن أوجــه قصــور ّ
معقــدة ،واإليجــارات
ّ
إن تكاليــف التســجيل باهظــة والمعامــات
إذ ّ
قصيــرة األجــل ومرتفعــة جـ ًـدا .وتــؤدي األدوار والمســؤوليات غيــر
الواضحــة إلدارة األراضــي العامــة (المشــاعات) إلــى اســتغاللها
أن ارتفــاع
المفــرط علــى مســتوى الرعــي
والكســارات والزراعــة .غيــر ّ
ّ
أســعار األراضــي والتخلــي عنهــا يرجــع فــي الغالــب إلــى التفتــت
الناجــم عــن قوانيــن الميــراث .لذلــك باتــت عمليــة إصــاح األراضــي
أن معظــم المزارعيــن
وتحســين عقــود الزراعــة ضروريــة .ومــع ّ
ورثــوا األراضــي والعمــل الزراعــي عــن أجدادهــم ،إال انهــم لــم
يحصلــوا علــى أي تعليــم أو تدريــب زراعــي لتحديــث مهاراتهــم
اإلنتاجيــة واإلداريــة .بالتالــي ،فــإن القــوى العاملــة الزراعيــة تتكـ ّـون
غالبــا مــا
أساســا مــن العمــال ذوي المهــارات المتدنيــة ،والذيــن ً
ً
يكونــون مــن الخــارج ،بمــا فــي ذلــك النازحيــن الســوريين ،مــا يعيــق
قــدرة المزارعيــن علــى تبنــي تقنيــات جديــدة وممارســات زراعيــة
جيــدة .وفــي هــذا الصــدد ،ينبغــي تعزيــز خدمــات اإلرشــاد الزراعــي
العامــة والمســتقلة الحاليــة.

تنظيم سلسلة االمداد
ّ
تتمثــل فــي
تواجــه سلســلة االمــداد الزراعــي فــي لبنــان عقبــات كبــرى
افتقــار المزارعيــن إلــى القــدرة التفاوضيــة فــي العمليــات التســويقية
وضعــف التعاونيــات .كمــا تتأثــر بالقــدرات التســويقية غيــر المتوازنــة.
لذلــك ،فــإن زيــادة الشــفافية علــى مســتوى أســواق البيــع بالجملــة
والموزعيــن ســتعود بالنفــع علــى القطــاع .وفــي هــذا الســياق ،ســيكون
مــن المفيــد تعزيــز نظــام التعاونيــات وتصميــم الحلــول الرقميــة
والتنظيميــة ،ومــن الضــروري إصــاح وتحديــث اإلطــار التنظيمــي،
للمــزارع والتعاونيــات .وتشــمل
وتبســيط إجــراءات التســجيل والرصــد َ
التدابيــر المحتملــة لتعزيــز دور التعاونيــات إقامــة الروابــط وتســهيلها بيــن
الصناعييــن والتعاونيــات ،وتحســين التكامــل فــي سلســلة اإلمــداد مــن
خــال فتــح قنــوات جديــدة للبيــع ،وتنفيــذ برامــج تدريبيــة قبــل إطــاق
تعاونيــات جديــدة.

االعتمــاد المفــرط علــى الــواردات وإمكانيــة زيــادة
الصــادرات الغذائيــة
يعتمــد لبنــان علــى واردات األغذيــة األكثــر اســتهالكًا ،مثــل القمــح
والحبــوب علــى أنواعهــا (الشــكل  )2والبقــول ،وبدرجــة أقــل ،منتجــات
الجوزيــات .وتمثــل الــواردات الغذائيــة حوالــي  50فــي المائــة مــن
محليــا ،لذلــك يــزداد االعتمــاد علــى
الســعرات الحراريــة المســتهلكة
ًّ
كل مــن
األســواق العالميــة .غيــر أن لبنــان لديــه القــدرة علــى زيــادة إنتــاج ّ
األغذيــة األساســية والمحاصيــل عاليــة القيمــة ،واســتبدال الــواردات
بالمنتجــات المحليــة لتحقيــق األمــن الغذائــي الوطنــي ،وزيــادة الصادرات
مــن المنتجــات عاليــة القيمــة والجــودة.
وحاليــا ،تغلــب المحاصيــل منخفضــة القيمــة علــى اســتخدام األراضــي
ً
الزراعيــة .فــي الواقــع ،أكثــر مــن  50فــي المائــة مــن األراضــي المزروعــة
مخصصــة للزيتــون والقمــح والبطاطــا والشــعير ،وهــي تمثــل أقــل
مــن  25فــي المائــة مــن إجمالــي القيمــة المنتجــة .فــي حيــن تســتخدم
نســبة  1.7فــي المائــة فقــط مــن األراضــي المزروعــة لزراعــة البنــدورة،
التــي تمثــل  9فــي المائــة مــن إجمالــي القيمــة المنتجــة .إلــى ذلــك،
يحــد
يعتمــد لبنــان علــى واردات المدخــات والتكنولوجيــا الزراعيــة ،مــا
ّ
مــن االكتفــاء الذاتــي فــي ضمــان تحقيــق إنتــاج غزيــر .لذلــك يشـكّل دعــم
أساســيا لضمــان قطــاع
عامــا
البحــث والتطويــر فــي المجــال الزراعــي
ً
ً
تنوعــا.
تنافســي أكثــر
ً
الشكل  :2إنتاج وواردات القمح ()2020 – 2000

المصدر  :إحصاءات منظمة االغذية والزراعة .2020

جودة المنتجات الغذائية والمعايير
مقيــدة بافتقــار المنتجــات إلــى الجــودة وغيــاب
إن إمكانــات التصديــر
ّ
الممارســات الزراعيــة الجيــدة وعــدم اســتيفاء معاييــر الســامة وعــدم

لالتصال

شعبة الشؤون االقتصادية الزراعية – التطوير االقتصادي واالجتماعي
بريد اإللكتروني ESA-Director@fao.org
منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة
روما ،إيطاليا

علــى ســبيل المثــال ،يشــكل عــدم توفــر نظــام للتحاليــل والنقــص فــي
عائقــا أمــام تطويــر منتجــات زراعيــة عاليــة الجــودة ومصدقــة
ً
المرافــق
أيضــا بــأن يضــع لبنــان اســتراتيجية
للتصديــر الدولــي .لذلــك ،يوصــى ً
ويطــور مرافــق لتحليــل ترســبات المبيــدات والمــواد
ويقــر تشــريعات
ّ
ّ
األخــرى .ويكمــن الهــدف فــي تزويــد المزارعيــن بخدمــة تحاليــل يســهل
الوصــول إليهــا والتــي مــن شــأنها أن تفيــد المســتهلكين المحلييــن
حــد ســواء.
والدولييــن علــى ّ

المورديــن وتجــار
نظــام ائتمانــي يعتمــد علــى
ّ
الجملــة
فــي لبنــان ،يتــم اســتيراد المدخــات الزراعيــة (مثــل المبيــدات الزراعيــة
بشــكل شــبه كامــل ،مــا يجعلهــا بالتالــي باهظــة الثمــن.
واألســمدة)
ٍ
ونظــرا لغيــاب مؤسســات االئتمــان الزراعــي والمنتجــات الماليــة
ً
ومــوردو المدخــات
للمزارعيــن بأســعار مناســبة ،يلعــب مســتوردو
ّ
أن النقــص الحالــي فــي الســيولة بســبب األزمــة
دور المقرضيــن .غيــر ّ
ّ
يقلــص الطلــب علــى المدخــات الزراعيــة
الماليــة واالقتصاديــة
ويضعــف قــدرة المورديــن علــى توفيــر القــروض االئتمانيــة ،مــا قــد
ّ
ســلبا علــى اإلنتــاج الزراعــي علــى المــدى المتوســط .لذلــك مــن
يؤثــر
ً
الضــروري تنظيــم االئتمــان والقــروض والدفــع باتجــاه اتفاقيــات رســمية
وحظــر بعــض الممارســات غيــر المســتدامة .إلــى ذلــك ،يمكــن تســهيل
اســتيراد المدخــات واآلليــات والتكنولوجيــات بأســعار مناســبة ،وتطويــر
برامــج الدعــم أو تقديــم القســائم االئتمانيــة علــى المــدى القصيــر لشــراء
المدخــات الزراعيــة ودعــم الممارســات المســتدامة لتكثيــف االنتــاج مــن
اجــل خفــض التكاليــف.

التطــور علــى مســتوى نــدرة الميــاه ونوعيتهــا من
خــال تحســين البنــى التحتيــة و اإلدارة
ي جــزء كبيــر
تعتمــد الزراعــة اللبنانيــة بشــكل كبيــر علــى الميــاه ،إذ يتـ ّـم ر ّ
ـبيا مــن األراضــي الزراعيــة (حوالــي  50فــي المائــة) .لذلــك ,تشــكل
نسـ ً
تغيــر المنــاخ والضغــوط
تحديــا
نــدرة الميــاه
أساســيا وتتفاقــم بســبب ّ
ًّ
ً
وتعــد المحاصيــل البعليــة مثــل الحبــوب
الديموغرافيــة المتزايــدة.
ّ
معرضــة للخطــر بشــكل خــاص نظـ ًـرا لعــدم القــدرة علــى التنبــؤ بأنمــاط
ي (الخضــر الصيفيــة
المطــر ،وكذلــك المحاصيــل التــي تعتمــد علــى الــر ّ
ومحاصيــل الفاكهــة) .إلــى ذلــك ،يعتبــر تلــوث الميــاه وعــدم كفــاءة
اســتخدام الميــاه وأنظمــة الــري غيــر الفعالــة مــن العقبــات الرئيســية
التــي تعتــرض ســبيل التنميــة الزراعيــة ،فمعظــم قنــوات توزيــع الميــاه
واإلمــدادات القائمــة تحتــاج إلــى صيانــة وهــي غيــر مضغوطــة ،مــا يــؤدي
إلــى خســائر كبيــرة بســبب التبخــر والتســرب.
مــن ناحيــة أخــرى ،تقــف القوانيــن ذات اإلشــكالية والقديمــة حاجــزً ا أمــام
اإلدارة الفعالــة للميــاه .لذلــك ،مــن الضــروري تطويــر أصنــاف محاصيــل
جديــدة تتكيــف مــع الظــروف المناخيــة ،ووضــع خطــط إلدارة الميــاه
والــري وأنظمــة وجــداول زمنيــة لتحســين كفــاءة اســتخدام الميــاه .ومــن
األهميــة بمــكان تطويــر البنيــة التحتيــة للميــاه مــن خــال بنــاء الخزانــات
مثــا ،وإدخــال التحســينات التقنيــة مثــل الــري بالتنقيــط وبمعــدالت
متغيــرة .كمــا ينبغــي مراقبــة إدارة ميــاه الصــرف ،لضمــان جــودة الميــاه
والمنتجــات الزراعيــة.

كل مــن  Elèonore Dalو Ana María Díaz-GonzálezوMauro
قــام بتحريــر هــذا الموجــز ّ
 Viganiو .Cristian Morales-Opazoوتمــت مراجعتــه مــن قبــل كل مــن :وفــاء الضيقــة،
وأمــل صليبــي ،ولميــا التــوم ،مــن الفريــق األساســي فــي وزارة الزراعــة.
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تــم اقتبــاس النتائــج الــواردة فــي هــذا الموجــز مــن الدراســة الفنيــة بعنــوان "اســتعراض
القطــاع الزراعــي فــي لبنــان" مــن إعــداد Dal, E., Diaz-Gonzalez, A.M., Morales-
 Opazo, C. & Vigani, M. 2021الدراســة الفنيــة لمنظمــة االغذيــة والزراعــة حــول
اقتصاديــات التنميــة الزراعيــة رقــم  .12رومــا ،منظمــة األغذيــة والزراعــة
المتاحة على https://doi.org/10.4060/cb5157en
إن سلســلة الموجــزات حــول اقتصاديــات التنميــة الزراعيــة الصــادرة عــن منظمــة االغذيــة
ّ
والزراعــة متاحــة علــى الموقــع التالــي:
/http://www.fao.org/economic/esa/publications/by-type/policy-briefs/en
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إمكانيــة التتبــع وعــدم وجــود أنظمــة المصادقــة .ويحــول غيــاب المعاييــر
والمصادقــة دون الوصــول إلــى األســواق الدوليــة واالندمــاج فــي
أن التســجيل االختيــاري لألراضي الزراعية
سالســل القيمــة العالميــة .كما ّ
فــي الســجل العقــاري يجعــل مــن الصعــب تطبيــق التشــريعات المتعلقــة
يطــور لبنــان التشــريعات
أن
ّ
بالســامة والجــودة .لذلــك مــن الضــروري ّ
الخاصــة بالجــودة وأنظمــة اختبــار ومراقبــة الجــودة والمصادقــة ،إذ
ســيعود ذلــك بالفائــدة علــى البلــد.

