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LEBANON - H.E. Minister of Agriculture Dr Abbas Mortada 
  الثانية واألربعين  الدورة كلمة لبنان في 

   )الفاومنظمة االغذية والزراعة لالمم المتحدة (لمؤتمر 

  عباس مرتضى  الدكتور الزراعة اللبنانيوزير يلقيها  

  2021 حزيران 14-18

  السيد الرئيس

 المدير العام  السيد

  اصحاب المعالي والسعادة 

  السيدات والسادة 

في   ،افتراضياهذا العام عقد نة انعقاد الدورة الثانية واالربعين لمؤتمر الفاو الذي يبمناسبيشرفني أن أتوجه اليكم 
الغذائي  على الوضع مما انعكس سلبا ، العالم واقتصاديات شعوبالعلى  كبيرةتداعيات  تركت ظل أزمات

 غذيةوسوء الت على جهود مكافحة الجوعوبالتالي  ،خالل الفترة السابقة وسالسل االمدادات الغذائية العالمي
 تغير المناختأثيرات واالزمات االقتصادية اضافة الى  ، 19-كوفيدال شك  ان جائحة و   .تعزيز االمن الغذائيو

الزراعة واألغذية في موقع متقدم وفي  قطاع أساسية، ووضعت كقضيةقد فرضت األمن الغذائي والتغذوي 
  .والوطنية العالمية قائمة األولويات

لفاو حول تحويل النظم الزراعية والغذائية من االستراتيجية الى العمل: باتجاه انتاج ل الجديدة رؤيةالتأتي و
مواجهة التحديات في  ال سيما في هذه المرحلة  بغاية االهمية، ضل وتغذية افضل وبيئة افضل وحياة افضل فا

والنظم  لموارد الطبيعيةابشكل مستدام والمحافظة على عن عملية تطوير النظم الغذائية والزراعية  تنتجالتي 
اعتماد  والتطوير في مجال البحثاهمية دعم على  وال بد من التأكيد. تغير المناخبعوامل  المتأثرة االيكولوجية

 وتقديم المساعدة الفنية والتقنية ،الزراعةوفي النظم الغذائية  والمعلومات البياناتتوفير و التكنولوجيا واالبتكار
المنتجين  جميع تناولوضعها في ملالتي تعمل على تحفيز استخدام التكنولوجيا في الزراعة  الى الدول الالزمتين

تزيد حتما من الالمساواة بين المزارعين والمنتجين تعميق الفجوة التكنولوجية التي قد تجنب ل الصغار منهمو
  انفسهم.  

  السيدات والسادة 

اضافة  ،مسبوقةالغير  االقتصادية - االزمة الماليةليس آخرها  سنوات ومتزامنة منذ ات متتاليةازملبنان  يشهد
افة الى  ،2020بيروت في آب  مرفأ انفجار األكبر كارثةالو، 19 –كوفيد  جائحة الى مع ازمة النزوح اض

تمرار  افة لبناناس تض ت قد . لازحمليون ن 1.5 حوالي ل اس غوطا مجتمعة هذه االزماتفرض  على كبيرة ض
ادية االوضاع كل  وعلى وضع األمن الغذائيقطاعي الزراعة واالغذية  بما فيهاكافة  واالجتماعية االقتص بش

سكان لبنا 50أكثر من بات حيث  خاص حتياجات الغذائية االعرضة لخطر عدم الوصول إلى  نفي المائة من 
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يةاال اس عارها  ،س لع الغذائية واالرتفاع الحاد باس بب النقص في توفر الس   %400بلغ معدل التضخم  . وقدبس
رائية في ظل تراجع  كان كبير للقدرة الش ول على االغذيةقدرتهم في  تقلص وبالتاليللس كما الحقت ، الحص

مخزون  تقلصما ادّى الى بشكل شبه كلي، ودمرته اهراءات الحبوب  اضرارا جسيمة فيكارثة مرفأ بيروت 
بب بو  . الطحين ادي الكبيراالالتباطؤ س هده لبنانالذي  قتص كل غير  ،يش تراجع الناتج االجمالي المحلي بش

 % يعانون فقرا مدقعا)،23بالمئة (منهم حوالي  55الى اكثر من  الفقر الت معدارتفعت ّو% 25مسبوق بنسبة 
   بالمائة. 40بلغ نحو و البطالة بشكل حادكما ارتفع معدل 

سلة من المبادرات  المرحلة الحرجةهذه متطلبات لمن أجل االستجابة و سل على   واإلجراءاتاتخذت الحكومة 
كل  من االمكانات المتاحةتدخالت طارئة وفورية ش بكة :، اهمهاولفترات محددة ض االمان االجتماعي  دعم ش

% من 80وفي وقت يعتمد لبنان على االستيراد لتأمين اكثر من ، وتحسين الحصول على الخدمات االجتماعية
يةاحتياجاته كان ال بد من توجيه الدعم نحو المواد  اس بما فيها  والمواد االوليةوالمنتجات الغذائية  االس

  . المستوردة الزراعيةالمدخالت 

بات وعلى مستوى قطاع االغذية والزراعة   اساسالقد ضاعفت االزمة المالية واالقتصادية المشاكل الموجودة 
سريع  سبل عيش المزارعين وزيادة القدرة االنتاجية المن الضروري التدخل وبشكل   وتعزيزنعاش وتحسين 

مود  ير  علىقدرتهم على الص  يين المد على واالغذيةدعم التحول في نظم الزراعة العمل على و ،المدى القص
ط والبعيد.  ت  دوقالمتوس تراتيجية الوطنية  عكس خر ااو اطلقتالتي  2025-2020 للزراعة في لبنان االس

بح اكثر تل ةوالغذائي ةالزراعي النظمتهدف الى تحويل  وهي، هذا التوجه 2020عام  ية ص مولية وتنافس ش
تدامة  غار المزارعين والمنتجين الذين لفي هذه المرحلة األولوية  وتولي، واس بل عيش ص تأمين ديمومة س

على زيادة االستثمارات االستراتيجية تركز عينه  وفي الوقت . تشكل الزراعة والغذاء مورد رزقهم األساسي
زيادة  اضافة الى   ،الخاصةالعامة في قطاع االغذية والزراعة والقطاعات المرتبطة بها وتحفيز االستثمارات 

باب  اءفرص العمل للش جيع ،في المناطق الريفية والنس  ،اعتماد التكنولوجيا والزراعة الرقمية على والتش
طة على ادوات ، وتتعزيز العمل التعاونيو غيرة والمتوس ات الص س ول المزارعين والمؤس هيل حص س

 . الحرجة المرحلة هذه تتالءم ومتطلباتوتسهيالت مالية 

  السيدات والسادة  السيد الرئيس 

لتحقيق أهداف التنمية  والزراعة في نظم األغذية "من االستراتيجية الى العمل" المطلوب ولإحداث التحّ ان 
المزيد من اإللتزام على  الى بحاجةومن اجل تحويل الفرص الى انجازات ال نزال  .هو الفرصة اليوم المستدامة

مع بين الدول وجميع ال سيما البين  تضافر الجهودوالشراكات  تعزيز  المزيد منوالى مستوى القرار السياسي، 
حشد التمويل . ويشّكل والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والدول المانحة المنظمات االقليمية والدولية

االمن لمسألة  الخاصايالء االهتمام مع االستجابة لألزمات  القدرة على الحلقة األساسية لتعزيزوالموارد 
الشمولية تعزيز من اجل  األزماتبلدول األكثر معاناة وتأثرا االحتياجات  ، وتأمين االستجابة السريعةالغذائي

 العدالة والمساواة . تحقيق و

على الجهود  سعادة المدير العام السيد شو دونيووالى وأخيرا ال بد من توجيه الشكر والتقدير الى منظمة الفاو 
أنوه بشكل خاص بالدور الحيوي اسمحوا لي أن و ذولة في سبيل تحقيق التنمية الزراعية والغذائية المستدامة.المب
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التنسيق مع عبر  او،تنفيذ مشاريع طارئة عبر  سواءازماته المتالحقة مواجهة في في مساندة لبنان  للمنظمة
 توسيع مروحة التدخالت الطارئة وموارد اضافية  تأمينلونتطلع الى تعزيز هذه الشراكة  ،الجهات المانحة

في جميع و األكثر تضررا من األزمات نساء ورجاال للوصول الى جميع المزارعينوالمشاريع الزراعية 
  . المناطق اللبنانية

 وشكرا الصغائكم 


