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ـن
لقــد تزايــد العجــز فــي التجــارة الزراعيــة ،لكـ ّ
ثمــة إمكانــات للتصديــر الزراعــي
واجــه القطــاع الزراعــي اللبنانــي فيمــا خــص التجــارة الدوليــة
عــدة بســبب األعبــاء االقتصاديــة
فــي العقــود الســابقة تحديــات ّ
مؤخ ًــرا إلــى
ّ
أدت جائحــة كوفيــد19-
والماليــة والسياســية .وقــد ّ
تــم تحديــد ثالثــة جوانــب تتعلــق بالتجــارة الزراعيــة.
تفاقــم ذلــكّ .
أوال ،وكمــا يتضــح مــن الشــكل  ،1يعتمــد لبنــان علــى اســتيراد
ً
العديــد مــن الســلع الزراعيــة لتلبيــة الطلــب المحلــي للســكان علــى
الغــذاء .وقــد شــهدت صــادرات الســلع الزراعيــة زيــادة مطــردة منــذ
عــام  ،2000ولكــن ليــس بالوتيــرة عينهــا التــي شــهدتها الــواردات
الزراعيــة.
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تعزيز برامج دعم الصادرات
الزراعية في لبنان

شــعبة اقتصــاد النظــم الزراعيــة والغذائيــة ( )ESA
ملخــص السياســة

تحليل السياســات

الرسائل الرئيسية
يجــب اعتمــاد التدابيــر اآليلــة الــى تزويــد المنتجيــن
بمعلومــات أفضــل عــن فــرص تطويــر اســتراتيجيات ترويــج
الصــادرات مــن اجــل دعــم الصــادرات الزراعيــة.
أيضا على توســيع وتحســين
يجــب أن تركــز البرامــج الحكوميــة ً
الوصــول إلــى أســواق التصدير للمنتجــات الزراعية.

الشكل  :2قيمة الصادرات الزراعية

الشكل  :1الميزان التجاري الزراعي اللبناني

المصدر :إحصاءات منظمة األغذية والزراعة ()2021

المصدر :إحصاءات منظمة األغذية والزراعة ()2020

الشــكل  :3التفــاوت بيــن إنتــاج واســتيراد وتصديــر المنتجــات
الرئيســية فــي لبنــان فــي عــام 2018

 1لتحليل شامل الستجابات سياسة أسواق المدخالت في ظل جائحة كوفيد،19-
يرجى االطالع على :منظمة األغذية والزراعة  :2020استجابات السياسة للحفاظ
على تدفق أسواق المدخالت في ظل أزمة كوفيد .19-روماhttps://doi. .
org/10.4060/ca8979en

المصدر :إحصاءات منظمة األغذية والزراعة ()2021
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ثانيـ ًـا ،يعتمــد لبنــان علــى اســتيراد المدخــات الزراعيــة ،والسـ ّـيما
األســمدة والمبيــدات الزراعيــة واآلالت والتكنولوجيــات الزراعيــة،
مــا يحـ ّـد مــن االكتفــاء الذاتــي فــي ضمــان انتــاج غزيــرً . 1
ثالثــا ،تعتبــر
نســبيا مــن ناحيتيــن)1( :
الصــادرات الزراعيــة فــي لبنــان محــدودة
ً
مــن حيــث قيمتهــا ،مقارنــة بالــدول األخــرى فــي المنطقــة (الشــكل
 ،)2و ( )2مقارنــة بإمكانيــات اإلنتــاج الزراعــي (الشــكل .)3

إمكانية التصدير الزراعي

المسارات المستقبلية :طرق الدعم البديلة

يمكــن التعامــل مــع هــذه الجوانــب الثالثــة مــن خــال تحســين الوصــول
إلــى األســواق الجديــدة واالنضمــام إليهــا .وتتمثــل إحــدى طــرق تحقيــق
ذلــك فــي تعزيــز القــدرات علــى مســتوى االتفاقــات التجاريــة (اإلقليميــة
أو الثنائيــة) ،والتــي تســتلزم التدريــب وتوجيــه السياســات وتقديــم
الدعــم الفنــي للــوزارات وأصحــاب المصلحــة.
يوضــح مؤشــر الميــزة التنافســية الظاهــرة للبنــان بيــن عامــي  2010و
منافســا فــي ثالثة قطاعات رئيســية:
منتجــا ومصـ ّـد ًرا
 2017أن البلــد كان
ً
ً
المنتجــات النباتيــة (بمــا فــي ذلــك الفاكهــة والمكســرات الصالحــة لــأكل)
ّ
ولــب الــورق ونفاياتــه
الفليــن والخشــب
والمــواد الخــام الزراعيــة (مثــل
ّ
وأليــاف النســيج والمــواد الخــام الحيوانيــة والنباتيــة) ومنتجــات أخــرى
مثــل التبــغ وبدائــل التبــغ المصنعــة ،ومســتحضرات الحبــوب والدقيــق
والنشــا أو الحليــب ،وأعــاف الحيوانــات المحضــرة.2
وفيمــا يتعلــق بتحســين الوصــول إلــى األســواق علــى المــدى الطويــل،
مــن المهــم بشــكل خــاص أن يصبــح لبنــان عضـ ًـوا فــي اتفاقيــات منظمــة
أن عمليــة االنضمــام إلــى منظمــة التجــارة
التجــارة العالميــة.
علمــا ّ
ً
طويــا قبــل
العالميــة بــدأت فــي عــام  ،1999لكــن الطريــق ال يــزال
ً
ونظــرا إلــى اعتمــاد
رســميا 3إلــى هــذه االتفاقيــات.
أن ينضــم لبنــان
ً
ً
لبنــان علــى التجــارة وطموحــه فــي زيــادة صادراتــه ،يجــب تســريع عمليــة
االنضمــام وتحديــد أولوياتهــا.
اســتهدافا للتجــارة ،مثــل
ً
أيضــا اعتمــاد مناهــج أكثــر
ً
ويمكــن للبنــان
دعــم منتجــات التصديــر الزراعــي وتطويرهــا .علــى ســبيل المثــال ،لــدى
مؤسســة تشــجيع االســتثمارات فــي لبنــان (ايــدال) ميزانيــة تبلــغ حوالــي
 30مليــون دوالر أميركــي لدعــم الصــادرات مــن خــال برنامــج .AgriPlus

يمكــن اعتمــاد مجموعــة مــن التدابيــر لدعــم الصــادرات الزراعيــة وتنميتهــا،
مثــل تطويــر األدوات الماليــة ودعــم تكاليــف الترويــج والتســويق
للمنتجيــن والشــركات التــي لديهــا القــدرة علــى إنتــاج منتجــات زراعيــة
عاليــة القيمــة وتصديرهــا.
ثمــة معاييــر مختلفــة للمنتجــات معتــرف بهــا مــن قبــل البلــدان مــن خــال
ّ
التشــريعات واألنظمــة المعتمــدة ،منهــا علــى ســبيل المثــال المعاييــر
المتعلقــة بالحــد األدنــى مــن ترســبات منتجــات الصحــة النباتيــة  ،أو
عمليــات اإلنتــاج مثــل الزراعــة العضويــة أو معاييــر التســويق وأنظمــة
المصادقــة ( .)Global GAPومــن شــأن مواءمــة هــذه التشــريعات مــع
تلــك الخاصــة بالشــركاء التجارييــن الرئيســيين أن يسـ ّـهل تصديــر الســلع
الزراعيــة .غيــر أن المزارعيــن اللبنانييــن بحاجــة إلــى المســاعدة والدعــم
الفنــي والمالــي لالمتثــال لهــذه المعاييــر.
ويســتطيع لبنــان كذلــك أن يؤســس وكاالت لترويــج صادراتــه الغذائيــة،
كمــا هــي الحــال فــي بلــدان أخــرى .علــى ســبيل المثــال ،طــورت الحكومــة
التشــيلية وكالتيــن لتثميــن المنتجــات التشــيلية وتســويقها وتطويرهــا
فــي مختلــف أنحــاء العالــم .األولــى ProChile ،هــي تابعــة لــوزارة
الشــؤون الخارجيــة وتدعــم الشــركات الكبيــرة فــي كافــة القطاعــات ،بمــا
فــي ذلــك الصناعــات الغذائيــة ،لكــي تدخــل األســواق الدوليــة .والثانيــة،
 Indapهــي تابعــة لــوزارة الزراعــة التشــيلية وتدعــم المزارعيــن الصغــار
فــي تطويــر المنتجــات وبيعهــا علــى المســتوى المحلــي والوطنــي
والدولــي ،مــا يســاهم فــي تحســين االســتهالك الوطنــي وزيــادة
الصــادرات .وقــد طــورت  Indapالعالمــة التجاريــةManos Campesinas
التــي تصــادق علــى منشــأ المنتجــات وجودتهــا.
وهنــاك طريقــة دعــم أخــرى يمكــن أن تتمثــل فــي تشــجيع زراعــة أصنــاف
ـدال مــن األصنــاف المحليــة
الفاكهــة المطلوبــة فــي األســواق الدوليــة ،بـ ً
األقــل قابليــة للتصديــر .قــد يكــون تحويــل األنــواع الحاليــة الموجــودة
مكلفــا بســبب التطعيــم وقــد يــؤدي
ً
فــي البســاتين إلــى أنــواع جديــدة
ذلــك إلــى فقــدان الدخــل قبــل بلــوغ األصنــاف الجديــدة مرحلــة النضــج،
بينمــا يتطلــب الترويــج ألصنــاف جديــدة فــي البســاتين الجديــدة الحصول
علــى الشــتول واالصــول الموثقــة والمعتمــدة.
معينــة إال مــن خــال
ال يمكــن الوصــول إلــى سالســل قيمــة عالميــة
ّ
االمتثــال للمعاييــر الخاصــة وألنظمــة المصادقة(مثــل Global GAP
ومجموعــة شــركات التجزئــة البريطانية ،وســواها) .ولكــي يتخذ المزارعون
كاف باإليجابيــات
ٍ
قــرارا باتبــاع معاييــر خاصــة ،ينبغــي إعالمهــم بشــكل
ً
والســلبيات ومســاعدتهم فــي االمتثــال لهــذه المعاييــر .عــاوة علــى
ذلــك ،يترتــب انشــاء شــبكة تضـ ّـم جهــات المصادقــة المعتــرف بهــا علــى
المســتوى الوطنــي ولمنتجــات مختلفــة.

 2تسمى هذه "المنتجات الغذائية" في نظام تصنيف . HS 1988/1992

 3للحصول على وصف مفصل للوضع الحالي في عملية انضمام لبنان إلى منظمة
التجارة العالمية ،يرجى االطالع علىhttps://www.wto.org/english/thewto_e/ :
acc_e/a1_liban_e.htm#status

معوقــات نمــو التجــارة :صعوبــات الوصــول إلــى
أســواق تصديــر جديــدة
مــن االمــور المتعلقــة بالوصــول إلــى األســواق الدوليــة عــدم مالئمــة
األصنــاف المحليــة ،باإلضافــة إلــى شــروط الصحــة النباتيــة  /الشــروط
الصحيــة  /الجــودة وارتفــاع كلفــة اإلنتــاج والطلــب فــي أســواق التصديــر.
وفــي معظــم األحيــان ال يقــوم المزارعــون بــزرع األصنــاف المطلوبــة
للتصديــر .ولتصحيــح هــذا الوضــع ،ال بـ ّـد مــن إعــادة زراعــة و /أو تطعيــم
وتحمــل التكاليــف اإلضافيــة والخســارة فــي
األصنــاف الموجــودة،
ّ
الدخــل ،فــي انتظــار نمـ ّـو الشــتول الجديــدة و الطعــوم الجذريــة والطعوم
وبلوغهــا مرحلــة النضــج.
إلــى ذلــك ،يعانــي لبنــان مــن منافســة قويــة مــع الــدول المجــاورة التــي
أنواعــا مماثلــة مــن المنتجــات الزراعيــة (ال ســيما تركيــا ومصــر
تنتــج
ً
والمغــرب وتونــس) .لذلــك فــإن زيــادة التنويــع فــي المنتجــات وتمايزهــا
فرصــا تســويقية
عــن أنــواع المنافســين فــي المنطقــة يمكــن أن يفتــح
ً
جديــدة.
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منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة
روما ،إيطاليا

XXXXAR/1/05.19
© اﻟﻔﺎو2019،

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
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