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 ةـمقدم
 

 بتقويم القيام الضروري من تجعل ىيكمية أسباب إلى تعود مزمنة أزمةيعاني القطاع الزراعي في لبنان 

 والتركيز المبلئم المؤسساتي اإلطار توفير إلى إضافة،  لمكونات ىذا القطاع بيدف النيوض بو جذري

 وظروفو اإلنسان تستيدف التي التنمية بقضايا واالىتمام التو،معد   عمى فقط وليس النمو   نوعية عمى

نات الدولة دور تشمل بإصبلحات والقيام المعيشية،  اإلصبلحات ىذه دُتحد   أن عمى الزراعي، قطاع ال ومكو 

 .والخاصة الرسمي ة المعنية واألطراف الفعالي ات مختمف بين جامع إطار في تُنجز وأن

 أن خصوصاً  لمزراعة، ايجابياً  مناخاً  المبناني لبلقتصاد ةالمعتمد اتيوالتوج   العام االقتصادي اإلطار يوف ر لم

 الذي األمر،  أخرىلقطاعات  األولويةتعطى فيما العام  الدين لخدمة خص صيُ  الدولة ميزانية من كبيراً  جزءاً 

 عمى قدرتووزيادة  هر تطويفرص  من بالتالي ويحد  في القطاع الزراعي  االستثمارات مستوى من يقم ص

 .المنافسة

لى ىجرة داخمية  لقد أد ى إىمال قطاع الزراعة في لبنان إلى زيادة معد الت الفقر في المناطق الريفية وا 
 .الخارجباتجاه الى اليجرة  ىكما اد نشوء أحزمة فقر حول الُمدن أد ت إلى

 متنميةل المعاصر مفيومالب مرتبطاً  يكون أن بد   ال لبنان في الزراعي القطاع لمستقبل استشراف أي إن

 يتطمب، و وبيئية اجتماعية أبعاداً  لتشمل االقتصاديبعد ال تتخطى متعددة جوانب يطال الذي المستدامة

  .شاممة مجتمعية سياسة من جزءاً  لجعميا والخاصة الرسمية المؤسسات عمل وتنسيق تطوير

 
 :بعاد التاليةعمى األ القطاع الزراعي تنمية مفيوم يرتكز المنطمق، ىذا ومن
 
 االقتصادي: لبعدا. 0

 الداخمي، الطمب من اً وافي جزءً  تمب ي زراعية منتجات توفير من يمكِّن نظاماً البعد االقتصادي  يتطمب 

 بشكل الخارجية الداخمية و األسواق ولوج من تمك نيا (عاليةوجودة مناسبة  إنتاج)كمفة  تنافسية قدرة وليا

 :يؤمن
 .والخدمات السمع من وافية كمي ات إنتاج-أ

 .المتاحة لمموارد رشيد استعمال-ب

 لبلسواق الداخمية والخارجية.اعتماد االصناف المطموبة -ج
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 :إلى سيؤدي االقتصادي البعد تفعيل إن
  .العمل فرص توفير-أ
 .الوطني الدخل في حجمو وزيادة الزراعي الدخل نمو-ب

 .وبالتالي العجز في الميزان التجاري الزراعي الغذائية الفاتورة تقميص-ج

 .مرتفعة أكبلفاً  القادمة األجيال توريث عدم-د
 

 :البيئي البعد. 0
 وحركة السكانية الكثافة الناشئة عن البيئية بالنتائج العالمي االىتمام تزايد  الماضيين،  العقدين خبلل  

عمييا  المحافظةبالموارد الطبيعية و  االىتمام المتزايد خبلل من ذلك تبمور وقد  .السريع االقتصادي النمو
 التوازن االعتبار بعين تأخذ سميمة زراعة عمى تطوير والتركيز التموث ومكافحة ياالرشيد ل واالستعمال

 الزراعية السياحة العضوية، الزراعة والمعايير، )اعتماد المواصفات لئلنسان الصحية والجوانب يئيالب

 .(...الخ والبيئية
 :منيا سمبية جوانب عدة لمجابيةممحًا  لبنان في لمزراعة البيئي البعد أىمية التركيز عمى أصبح قدل

  . أساساً  المحدودة الزراعية الرقعة تقم صالنمو العمراني الذي أد ى الى -أ

ر  المتزايدة المخاطر-ب  .ير المناخالناتج عن تغ  لمتصح 

 .النباتي الغطاء وتقم ص الغابات مساحة تراجع-ج

 االستخدام المفرط لمياه الري.-د

   .ي ()كيميائي وحيو الجوفية والمياه والتربة يةالبحر  والشواطئ األنيار مياه تموث-ه

 االنسان.التموث الغذائي وتأثيره عمى صحة -و

 
 تداركيايجب  الجوانب متعددة واجتماعية اقتصاديةمعضمة لبنان  في البيئي التدىوريشكل 

 لؤلجيال متفاقم ءراىنة وعب واقتصادية ةواجتماعي يةصح راخطأ التدىور ىذانتج عن وي ،ومعالجتيا

 .القادمة

 
  :االجتماعي البعد .3

 :عمى المستوى االجتماعي في تحقيقيساىم تطوير القطاع الزراعي والتنمية الريفية 
 .بين المناطق المتوازن اإلنماء-أ
  . التغذية وسوء الفقر محاربة-ب

 .واألسعار والنوعية الكمية حيث من الغذائي األمن مفيوم وفيرت-ج
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 .الريفية اليجرة من لحد  ا-د
 .في التنمية الريفيةتعزيز دور المرأة -ه

 .في التنمية الريفيةالشباب تعزيز دور -و
 

نسب  يبينالبعد االجتماعي لتنمية القطاع الزراعي نورد الجدول التالي الذي  أىميةولمداللة عمى 
 : (  UNDP, 2007 )الفقر في لبنان

 
 

بالمقارنة مع باقي نسبة  أعمىوىي  %15القطاع الزراعيتبمغ نسبة العمال الفقراء في  مالحظة :
 .(  UNDP, 1005)  القطاعات االقتصادية

  

 المحافظة
 نسبة الفقر

 (%)عمى مستوى المحافظة 

 نسبة الفقر
 (%) عمى المستوى الوطني

 20.3 1.2 بيروت

 39.9 17.3 جبل لبنان )تشمل ضواحي بيروت(

 21.7 23.0 البقاع  

 20.5 25.6 الجنوب 

 5.9 4 النبطية 

 10.7 38.0 الشمال 
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 ء األولالجز 
 
 

  
 واقع القطــاع الـزراعي

 لبنـــانفي 



 - 7 -  

 :حول القطاع الزراعي إحصائيةمعطيات  .1
 االقتصاد في مكانتو لم ُيمغ   ىذا ولكن األخيرة، الثبلثة العقود خبلل نسبياً  تراجعاً  الزراعي القطاع شيد

 : أنو إذ الوطني
 .الوطني الدخل من %6 حوالييؤمن -أ

 .العمالة من %  30 و %10 بين ما يشغ ل-ب
  .الصادرات قيمة من % 27 حوالي يمث ل-ج

 
عام  بمغت مساحتيا حيث اإلجمالية ، لبنان ربع مساحة  من أكثر المستغم ة الزراعية األراضي تغط ي

 مروية. ىكتار ألف 241 حوالي منيا ىكتار ألف 177 حوالي  1007
 األوسط، منطقة الشرق في متميزة خاصة حالة المساحة، ضيق من الرغم عمى المبنانية الزراعة تبقى 

  .في منتجاتيا كبير لتنوع المجال تتيح مختمفة وزراعية مناخية ظروف ليا تتوف ر إذ
 التأثير من كبير ويقم ص بشكل المزروعة األراضي نصف حوالي ري من الياً ح المياه توافر وُيمكِّن

 .المناخي ة العوامل لتقمبات السمبي
  

 لبنانية موزعة كاآلتي:يار ليرة مم 1944الزراعي في نفس العام  اإلنتاجبمغ حجم 
 .مميار ليرة( 1255زراعي نباتي ) إنتاج% 73-أ

 .مميار ليرة( 789زراعي حيواني ) إنتاج% 17-ب

 1924من حيث القيمة حيث بمغت  تقريباً  إنتاجويستورد لبنان موادًا زراعية وغذائية سنويا بما يوازي 
 توزعت عمى الشكل التالي: 1007عام  لبنانية ليرةمميار 

 ل.مميار ل. 874زراعية نباتية :  منتجات-أ

 ل.ل.مميار  750منتجات زراعية حيوانية: -ب

 ل.ل.مميار  2190منتجات زراعية مصنعة: -ج

 % من قيمة الواردات المبنانية اإلجمالية. 26.3حوالي  وبذلك تشكل الواردات الزراعية
 الغذائية.حاجاتو % من  80كما يستورد لبنان ما يزيد عن 
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فاءا ذاتيا في بعض المنتجات كزيت الزيتون وفروج المحم والبيض في حين يحصل تيشيد لبنان اك
انتاجيا. اما فيما ىذا االكتفاء الذاتي عمى بعض انواع الخضار والفاكية في فترات معينة تتوافق وفترات 

الدعم في حين تتدنى ىذه النسبة لمقمح، وبالرغم من %  63تشكل نسبة االكتفاء الذاتي يتعمق بالحميب ف
%( مما يحتم  9% لحم بقر  10%، والمحوم الحمراء )لحم غنم  10الذي شيدتو ىذه السمعة، لتصبح 

يراد، ينبغي راد ىذه السمع لتغطية حاجاتو االستيبلكية. ونظرا الرتفاع قيمة فاتورة االستيعمى لبنان است
اعية لزيادة التنافسية لمسمع الزر يادة االستثمار في القطاع الزراعي وزيادة القدرة العمل عمى تشجيع وز 

 العجز في الميزان التجاري الزراعي. صادراتنا وبالتالي تقميص
 

 :  اإلنتاجكمفة وجودة  .2
عديدة  ألسبابرنة مع الدول المجاورة ويعود ذلك امق األعمىالزراعي في لبنان  اإلنتاجتعتبر كمفة 

 : أبرزىا
 يتكبدىا المزارع عمى القروض.غياب التسميف الزراعي وارتفاع الفوائد التي -أ
وغيرىا من  تقميديةري  أساليبواعتماد ارتفاع كمفة الري بسبب غياب مشاريع الري العامة -ب

 .األسباب

 .ذات الكمفة العاليةاالعتماد بشكل كبير عمى المدخبلت الزراعية المستوردة -ج

 الطاقة.ارتفاع كمفة -د

 والتدريب والرقابة. اإلرشادضعف -ه

 .المؤسسات التعاونية والنقابيةدور ضعف -و

 الزراعية. األراضيمحدودية الرقعة الزراعية وارتفاع كمفة ضمان -ز

 صغر حجم الحيازات الزراعية بشكل عام.-ح

 محدودية استخدام المكننة والتقنيات الحديثة.-ط

 مشاكل الممكية العقارية.-ي

 ارتفاع كمفة اليد العاممة.-ك

 مقارنة بالدول المجاورة.غياب الدعم المباشر وغير المباشر -ل

 ارتفاع كمفة النقل لعدم توفر البنى التحتية البلزمة.-م
 

 أبرزها: أسبابعدة  إلىويعود ذلك تعاني بعض المنتجات الزراعية المبنانية نقصًا من الجودة 
 تقميدية. وأنماط أصنافاعتماد -أ
 .والتدريب  اإلرشادضعف -ب
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 .ضعف الرقابة -ج
 .واالسمدة السيما المبيداتاالستخدام المفرط لممدخبلت الزراعية -د
 .Traceability and Labeling التجاريةالتتبع والعبلمة الزراعية  أنظمةغياب -ه

 عدم الزامية المواصفات لمسمع الزراعية.-و

 (.……،عدم اتباع المعامبلت الجيدة لما بعد الحصاد )نقل، توضيب، تخزين-ز

 
 التشريعات : .3

عممية تطوير لمقطاع الزراعي  أي أمام األساسيةقدميا من المعوقات أو يعتبر غياب التشريعات 
   القرارات. أوالمراسيم  أووذلك بما يخص القوانين 

 
 :والخاص األهميالبنى المؤسسية في القطاعين  .4

 أي أمامأساسيًا  عائقاً يشكل والخاص  األىميضعف البنى المؤسسية في القطاعين  أوغياب  إن
 أوالنقابات  أوعممية لتطوير القطاع الزراعي وذلك بما يخص التسميف الزراعي ودور التعاونيات 

 التسويق والتصدير .التوضيب والتبريد والتصنيع و شبكات  أواالتحادات النقابية 

 
 الموازنة المخصصة لوزارة الزراعة : .5

بما فييا الرواتب  باأللف أربعة من الموازنة العامة )اقلالزراعة من  وزارة لموازنة النسبة المتدن ية تعتبر
العوامل  من ( الزراعية العممية األبحاث ومصمحة األخضر المشروع وموازنتي والمصاريف التشغيمية

 الزراعي. القطاع تطوير في فاعل بدور قدرة الوزارة عمى القيام من تحد   التي الرئيسية
 كوزارة قطاع الزراعة إلىوموجية  أخرى في موازنات وزاراتواردة وبالرغم من وجود اعتمادات  

)دعم زراعة  والتجارة االقتصاد وزارةو  )دعم زراعة التبغ( المالية وزارةو  والمياه )مشاريع سدود وري( الطاقة
 لمشاريع الواردة منبعض البرامج والممبالغ المخصصة ل إضافة)مشاريع التحريج (  البيئة وزارةالقمح ( و 

الماضيين  لم تزل مشاكل القطاع الزراعي تتفاقم عامًا بعد عام خبلل العقدين  ،المانحة المؤسسات خبلل
 : ألسباب عديدة أىمياذلك و 
 :إلى أدىضعف موازنة وزارة الزراعة والذي -أ

 المبلكات بالكادر البشري والقدرة عمى تأىيمو وتدريبو نقص فادح في ملء. 

  والتجييزات السيما المختبرات . واآللياتنقص فادح بالمباني 

  والتدريب وميام  اإلرشادالبحث العممي و االعتمادات البلزمة لتنفيذ برامج في نقص فادح
 .والثروة السمكية الرقابة وحماية الغابات
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 .غياب خطة لترويج المنتجات المبنانية 

 

والمنظمات الدولية وغير  الحكومية  المؤسساتوزارة الزراعة وباقي  بين محدودية التنسيق-ب
 مصادر تتبن اىا التي الريفية التنمية مشاريعفي  خاص ةو  اإلشكاليات حدة من داز  مماالحكومية 
 .المرجوة األىدافعدم تحقيق  إلى وأدىمتعددة، 

 

 البنى التحتية الزراعية : .6
، مازال  األراضيعمى الرغم من تنفيذ عدد من مشاريع الطرق الزراعية والبرك التمية واستصبلح 

وجودتو من جية  اإلنتاجكمفة  عمى القطاع الزراعي يعاني من نقص فادح في البنى التحتية مما يؤثر
 .أخرىة من جية يىدر الموارد الطبيع إلىويؤدي 

 
  :والدولية واإلقميميةالعربية الزراعية والتجارية  التفاقياتا .7

العربية،  )اتفاقية التيسير جيوي إطار في أو المجاورة الدول مع المبرمة المتعدِّدة االتفاقيات تطرح
األسواق  انفتاح إشكالية التجارة الدولية، منظمة في لبلشتراك اإلعداد أو ..(.االورومتوسطية الشراكة
 مواصفات،لم تومطابق وعدم المحمي لئلنتاجالعالية  بسبب الكمفة الخارجية، المنتجات منافسة ومجابية

 .فاعمة لمتسويق والياتنظم  وجود وانعدام
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 : )وزارة الزراعة ( 0222 لمعام الزراعي اإلنتاجحول  إحصائيةمعطيات  .8
 
 النباتي : اإلنتاج -أ   

 

 

 بالنجيميات في لبنان : توزيع النسب المئوية لممساحات المزروعة
 

  

 جبل لبنان
0% 

 الشمال
23% 

 البقاع
62% 

 الجنوب
6% 

 النبطية
9% 

 توزيع النسب المئوية لممساحة المزروعة من النجيميات في لبنان

 نجيميات
 ىكتار 51800قمح: 

 ىكتار 25750شعير: 

 النبطية الجنوب البقاع الشمال جبل لبنان

0 % 13% 61% 6% 9% 
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 حبوب قرنية

 ىكتار 2800حمص: 
 ىكتار 2410لوبيا: 

 ىكتار 2845فول أخضر: 

 النبطية الجنوب البقاع الشمال جبل لبنان

6% 14% 53% 3% 24% 

 

 
 :توزيع النسب المئوية لممساحات المزروعة بالحبوب القرنية في لبنان
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 توزيع النسب المئوية لممساحات المزروعة بالخضار في لبنان:

  

 ارـخض

 ىكتار 2950ممفوف: 
 ىكتار 3200ومقتي: خيار 

 ىكتار 2600كوسى: 
 ىكتار 2138بامية: 
 ىكتار 4060بندورة: 
 ىكتار 2550بطيخ: 
 ىكتار 10200بطاطا:
 ىكتار 2800بصل: 

 النبطية الجنوب البقاع الشمال جبل لبنان

7% 33% 58% 2% 2% 
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%19, جبل لبنان  

%28, الشمال %34, البقاع   

%17, الجنوب  

%2, النبطية  

توزيع النسب المئوية لممساحة المزروعة من االشجار المثمرة في 
 لبنان

 أشجار مثمرة

 ىكتار 26763حمضيات: 
 ىكتار 20200تفاح: 

 ىكتار 3050اجاص: 
 ىكتار 6397مشمش: 
 ىكتار 8200كرز: 
 ىكتار 3550دراق: 

 ىكتار 1026خوخ+جنارك: 
 ىكتار 6150لوز: 
 ىكتار 20500كرمة: 
 ىكتار 1990موز: 

 النبطية الجنوب البقاع الشمال جبل لبنان

29% 18% 34% 27% 1% 
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 ىكتار 58600زيتون:  زيتون

 النبطية الجنوب البقاع الشمال جبل لبنان

27% 41% 4% 27% 10% 

 
 :توزيع النسب المئوية لممساحات المزروعة بالزيتون في لبنان
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 :الحيواني اإلنتاج .ب
 

 % حموب(58رأس ) 77400أبقار:  ارـأبق

 النبطية الجنوب البقاع الشمال جبل لبنان

24.6% 32.6% 38.8% 8% 7% 

 

 :توزيع النسب المئوية لعدد رؤوس األبقار بحسب المحافظات في لبنان
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 % حموب(67رأس ) 314000أغنام :  امـأغن

 النبطية الجنوب البقاع الشمال جبل لبنان

4.7% 9.1% 78.9% 2.8% 5.4% 

 

 :توزيع النسب المئوية لعدد رؤوس األغنام بحسب المحافظات في لبنان
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 توزيع النسب المئوية لعدد رؤوس الماعز بحسب المحافظات في لبنان:  
 

  

 % حموب(54رأس ) 434700ماعز:  ماعز

 النبطية الجنوب البقاع الشمال جبل لبنان

22.8% 8.5% 56.8% 20.5% 21.4% 
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 توزيع كميات إنتاج الحميب في لبنان )ألف طن(: 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 دواجن
 طن 235100فروج لحم: 

 مميون بيضة 761بيض: 

 
 طن 2200ترويت :  سمك نهري

 

 نحل
 قفير 225000قفران نحل : 

 طن 965عسل : 

 
  

 حميب

 ألف طن 283.6حميب أبقار: 
 ألف طن 14.7حميب أغنام: 
 ألف طن 34.0حميب ماعز: 



 - 20 -  

 
 
 

 الجزء الثاني
 
 

  
 إستراتيجية

 القطـاع الزراعيب النهوض
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 النهوض بالقطاع الزراعي مقدمة حول استراتيجية .1
ووضع  يلزراعلمقطاع ا االستراتيجي اإلطار صياغة عن المسؤولة اإلدارة الزراعة وزارة ُتعتبر

 وتأمين لو المنظ مة والتشريعية القانونية األطر وضعيذا القطاع و السياسات والبرامج العممية لمنيوض ب

 .فييا المبنانيين من ممكنة شريحة أكبر انخراطالتسويق و و  اإلنتاجو  ت االستثماراعممي لتسييل التحتية البنى
والمراسيم والقرارات الواقعة ضمن  القوانين وتحديث تنفيذ عمى السير مسؤولية عاتق الوزارة ىعم تقع

والدولية  واإلقميميةوالمنظمات العربية  األخرى العامة اإلداراتالوزارات و  مع التنسيقمسؤولية و  صبلحيتيا
 والجيات غير الحكومية والقطاع الخاص.

 اإلقميميةالعربية و  االتفاقيات في الزراعي القطاع مصالح ضمانكما تقع عمى عاتقيا مسؤولية 

 .والدولية

االراضي ) الطبيعية الموارد إدارة فييتمثل  التنمية في أساسي دور ، لوزارة الزراعةأخرىومن جية 
 مجابر و  (بما يتبلئم مع حجم المتغيرات المراعيوالثروة السمكية و  األحراجو  الغابات الري، مياهالزراعية، 

)دور المرأة والشباب( بما يمكن القطاع الزراعي من االستفادة من المميزات الجغرافية  الريفية التنمية
 .المناخية التي تعطي المنتجات الزراعية قيمة مضافة وميزة تنافسية

 
 القطاع الزراعي : ب النهوض إستراتجية محاور .0

صدار تحديث  :المحور األول  .قرارات( -مراسيم -البلزمة)قوانين التشريعاتوا 

 .العام والخاص واألىميالقطاعات ىيكمية ودور وزارة الزراعة والتنسيق مع  تطوير :المحور الثاني

 .الموارد الطبيعيةورفع كفاءة استخدام  البنى التحتية الزراعيةتحديث  :المحور الثالث
 اإلرشاد الزراعي . تفعيل :المحور الرابع

والغابات واالحراج والصيد البحري  الزراعيةوالمدخبلت الرقابة عمى المنتجات تفعيل  المحور الخامس:

 . والبري

 .التسويق والتصديرالتصنيع و تطوير سبلسل اإلنتاج وتحسين النوعية وتفعيل : المحور السادس

 والصغيرة.وضع برامج وآليات تسميف لممشاريع المتوسطة  :المحور السابع

غابات، التنوع البيولوجي، تنظيم استخدام الالموارد الطبيعية: التربة،  عمى الحفاظ :المحور الثامن

 .والثروة السمكية والمراعي األراضي اليامشية
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 المحور األول:

صدار تحديث   :قرارات( -مراسيم -)قوانين التشريعات الالزمةوا 
 بالقطاع الزراعي. والمراسيم والقرارات المتعمقة تحديث عدد من القوانين .1
استكمال الرزمة التشريعية المتعمقة بالقطاع  لمن اج والمراسيم والقرارات القوانينعدد من  اراصد .2

 الزراعي.
الزراعية والتجارية  باالتفاقات والمراسيم والقرارات المتعمقة من القوانين عدد إصدار أوتحديث  .3

 .والدولية واإلقميمية العربية

 

 المحور الثاني:
 :العام والخاص واألهمي القطاعاتهيكمية ودور وزارة الزراعة والتنسيق مع  تطوير

مصمحة  داخل وزارة الزراعة)المديرية العامة لمزراعة،وعمميات التنسيق الميام  وتحديث الييكميات  .1
 .متعاونيات(المديرية العامة ل األبحاث العممية الزراعية، المشروع األخضر،

 حكومية والمنظمات اإلقميمية والدولية.الغير الحكومية و التعاون مع الجيات  وتفعيل تنظيم .2

 

 :الثالثالمحور 
 :ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية تحديث البنى التحتية الزراعية

من تموث  الحد ،استعمال مياه الري ، ترشيدالمياهرفع كفاءة االستفادة من الموارد المائية)حصاد  .1
 .(...الخ  المياه

 من اجل زيادة الرقعة الزراعية. يالتوسع في استصبلح األراض .2

 تطوير شبكة الطرق الزراعية. .3
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 المحور الرابع:
 :اإلرشاد الزراعيتفعيل 

  .ووضع مخطط ارشادي متكامل لئلرشاد الزراعيإعادة تقييم الواقع الحالي  .1
  التحتية البلزمة. نىوالبُ  والمالية البشرية الموارد وتوفير اإلرشاد واليات ىيكمية تحديث  .2

 . باإلرشاد المعنية التكامل مع كافة الجيات  .3

 
 المحور الخامس:

 :والغابات واالحراج والصيد البحري والبري الزراعيةوالمدخالت تفعيل الرقابة عمى المنتجات 
 وتطوير المختبراتالرقابة  واليات تأىيل وتفعيل أجيزة  .1

الرقابة  واعتمادوالنباتي في المراكز الحدودية كافة  بيطريتأىيل وتفعيل مراكز الحجر الصحي ال .2
 .والمدخبلت  عمى الصادرات والواردات

 األسواق المبنانية.  الرقابة عمى سبلمة المنتوجات الزراعية في .3
مساعدة المنتجين والمزارعين عمى االلتزام بالمواصفات والمعايير التي تفرضيا األسواق تشجيع و   .4

  .لمميزة التفاضمية لئلنتاج الداخمية والخارجية ضماناً 

التتبع والعبلمة الزراعية التجارية   أنظمة اعتمادتشجيع ومساعدة المنتجين والمزارعين عمى  .5
Traceability and Labeling. 

 .تنظيم الرقابة الفنية عمى معامل الغذاء .6

 
 :السادس المحور

 :التسويق والتصديرالتصنيع و تطوير سالسل اإلنتاج وتحسين النوعية وتفعيل 

 .ضمن إستراتيجية تنمية زراعية متكاممة تفعيل سبلسل اإلنتاج  .1
 .التصدير أو صنيعالت أوالداخمي  السوق مستوى عمىتخصصية أكثر  إنتاجسبلسل  إلىالتحول  .2
 .لممنتجاتواعطاء قيمة مضافة  تنافسيةال فع كفاءة اإلنتاج  من اجل زيادة القدرةر  .3

 .وبرامج التسويق الداخمي والخارجي آلياتتفعيل وتطوير  .4

  .تفعيل وتطوير برنامج دعم الصادرات الزراعية .5

 

 التسويق والتصديرالتصنيع و يتضمن محور تطوير سبلسل اإلنتاج وتحسين النوعية وتفعيل 
 لمحاصيل األساسية التالية:ا
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  ،تفاحيات، زيتون، ، لوزيات أعبلفميات وبقوليات، ينج، عنباإلنتاج النباتي )بطاطا ،
 .( ، أزىارالبذور،  إنتاجمشاتل ، نباتات طبية وعطرية، فريز، حمضيات، موز، خضار،

  ،ك(اسمااإلنتاج الحيواني )غنم، ماعز، أبقار، دواجن وطيور، نحل. 
 

   :بعالمحور السا
 :وضع برامج وآليات تسميف لممشاريع المتوسطة والصغيرة 
مكين أصحاب من اجل ت لبلستثمار في القطاع الزراعيتوفير مصادر تمويل ميسرة ومدعومة  .1

 .عمى قروض زراعيةالحيازات الصغيرة والمتوسطة من الحصول 
 .عبر القطاع المصرفي  وضع آليات جديدة لمتسميف الزراعي .2

 التجاريةالزراعية التتبع والعبلمات  وأنظمةوالمواصفات  ربط القروض الزراعية باعتماد المعايير .3
Traceability and Labeling. 

 اعادة االعتبار لممنتجات التقميدية المبنانية. .4
 

 :الثامن المحور
الهامشية  األراضي استخدام  البيولوجي، تنظيمطبيعية: التربة، الغابات،التنوع عمى الموارد الالحفاظ 
                   والثروة السمكية. والمراعي

 والمراعي.لؤلراضي اليامشية المستدامة  اإلدارة .1
 .ترشيد استعمال األراضي الزراعية والحد من تموث التربة والتصحر .2
 (الخ ... ، الثروة السمكية،المياه ، المراعي)الغاباتالتنوع البيولوجي والنظام البيئيالمحافظة عمى  .3

 .نفيذ الخطة الوطنية الدارة الغاباتوضع وت .4
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 :الثالثالجزء 

 

برامج العمل لتنفيذ المحاور 

النهوض األساسية إلستراتيجية 

 القطـاع الزراعيب
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  المحور األول:
صدار تحديث    قرارات( -مراسيم -التشريعات الالزمة)قوانينوا 

 :تحديث عدد من القوانين والمراسيم والقرارات المتعمقة بالقطاع الزراعي  .1
 ـالمديرية العامة لمتعاونيات ـ لقانون الخاص بييكمية وزارة الزراعة )المديرية العامة لمزراعةا-أ

  .( األخضرالمشروع  ـمصمحة األبحاث العممية الزراعية
 .المتعمقة بتنظيم قطاعات المين الزراعية والقرارات القوانين والمراسيم -ب
 .قانون الغابات-ج
 العقارية.قوانين الممكية -د
األدوية والمقاحات  –الحيوانات الحية  -القرارات المتعمقة بالثروة الحيوانية )استيراد المحوم-ه

 .( الخ الحميب ومشتقاتو...  –البيطرية 
ور الشتول والبذ لجنة االسمدة،  ة الزراعية،)لجنة االدويالزراعية  ثروةبالالقرارات المتعمقة -و

 ....الخ(

 مديرية التنمية الريفية الثروات الطبيعية )الغابات، االسماك ... الخ(.بالقرارات المتعمقة -ز

 
استكمال الرزمة التشريعية المتعمقة بالقطاع  لاصدار عدد من القوانين والمراسيم والقرارات من اج .2

 :الزراعي
 : إصدارىاالقوانين المطموب -أ

 مينة استيراد وبيع المستحضرات الزراعية .قانون  

 .سبلمة الغذاءقانون  

 .الحجر الصحي البيطريقانون  

 .المزارعة قانون  

 .والبذورالمشاتل قانون  

 .غرف الزراعة قانون  

 .السجل الزراعي قانون  

 .الزراعة العضويةقانون  

 .صندوق الضمان من الكوارث قانون  
 .الموارد الوراثية  إدارةقانون  

 قانون الصيد البحري. 

 المطابقة. تقييم قانون القواعد الفنية واجراءات 
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 قانون السجل الوطني لبلصناف المحمية والمستوردة. 

 قانون حماية شجرة الزيتون. 

 المحمية.قانون تنظيم مجموعات التنمية  

 قانون استثمار االراضي )شائع، جميوري، اميري(. 

 

 صدار مرسوم المرصد الوطني لممرأة في الزراعة والريف.إ -ب     
 

إصدار قرارات بتأليف لجان مشتركة بين وزارة الزراعة ومؤسسات حكومية اخرى وجيات غير  -ج
 حكومية لمعمل عمى تنمية القطاع الزراعي.

 

 .ةمزراعل األعمىالمتعمقة بإنشاء المجمس  81/ 97من المرسوم االشتراعي  8تنفيذ المادة  .3

 تفعيل ىيئة التنسيق والتخطيط. .4
 اإلقميميةالعربية و  اتيعدد من القوانين والمراسيم والقرارات المتعمقة باالتفاق إصدار أوتحديث  .5

 .والدولية

 
 المحور الثاني:

 العام والخاص واألهمي اتوزارة الزراعة والتنسيق مع القطاعدور تفعيل هيكمية و  تطوير

 التطوير داخل وزارة الزراعة:  .1

 
إعادة النظر في جميع الييكميات والميام بما يتناسب مع إستراتيجية وبرنامج عمل وزارة -أ

 . 1024- 1020الزراعة لؤلعوام 

 :تأمين الكادر البشري البلزم -ب

 

عدد الوظائف 
الممحوظة في 

 المبلك
 التعاقد

عدد الوظائف 
 المشغولة في

 كالمبل
 التعاقد

عدد الوظائف  
 الشاغرة في

 المبلك
 التعاقد

 نسبة الشغور
 في 

 المبلك
 التعاقد

 % 69.13 774 424 2228 المديرية العامة لمزراعة

مصمحة األبحاث العممية 
 الزراعية

317 
238 

88 
46 

139 
91 

72.28% 
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 المشروع األخضر
235 
272 

0 

62 

135 

109 
79.73% 

 %72.57 68 17 95 المديرية العامة لمتعاونيات

 %74.47 243 49 291 التعميم الزراعي

 
 .تأىيل الكادر الموجود -ج
   .العاممة في الجامعات ومراكز االبحاث الخبرات الوطنية االستفادة من-د
 .والتدريب اإلرشادوقدرات تطوير ميام -ه

 تطوير ميام وقدرات البحث العممي.-و
 .والتدريب باإلرشادربط ميام البحث العممي -ز

 تطوير وتفعيل التعميم الزراعي الميني.-ح

 الرقابة.تطوير ميام -ط

 .ربط ميام البحث العممي بالرقابة -ي

 إجراء إحصاءات زراعية سنوي ة.-ك
 .التنموية األولوياتربط خارطة البنى التحتية بخارطة -ل
، تمقيح اصطناعي، تحصين، مخبرية تفعيل الخدمات الفنية الزراعية )فحوصات وتحاليل-م

 .(... الخ أوبئةمكافحة 

 
 تطوير التعاون مع الجيات الرسمية المبنانية: .2

 
 رئاسة الحكومة:-أ

  مجمس اإلنماء واإلعمار: 

 .ية(برك تم   ،طرق زراعية ،تامين التمويل البلزم لمبنى التحتية الزراعية)سدود
 : مؤسسة تشجيع االستثمارات )ايدال( 

وتحديث برنامج دعم الصادرات الزراعية المبنانية عبر زيادة موازنتو تطوير 
ع يتوسالى زيادة حجم الصادرات من جية و  إلىدي ؤ تجديدة لمدعم  آليات واستحداث

 . أخرىمروحة المستفيدين وخصوصًا صغار المزارعين من جية 

 :المجمس الوطني لمبحوث العممية  



 - 29 -  

والمجمس بما يخدم عمميتي البحث العممي  بين وزارة الزراعة تطوير التنسيق ما
 بعد.االستشعار عن  أنظمةواستخدام  والرقابة

 
 العدل:وزارة  -ب     

تطبيق القوانين  تفعيل التنسيق والتكامل بين وزارتي الزراعة والعدل بما يخص دور القضاء في 
 والمراسيم المتعمقة بالقطاع الزراعي .

 
 والمغتربين:وزارة الخارجية  -ج

 :تفعيل التنسيق والتكامل بين وزارتي الزراعة والخارجية والمغتربين بما يخص
 .المواضيع المتعمقة بالقطاع الزراعي مع الخارج)برلمانات وحكومات( 

 والدولية. واإلقميميةالعربية والتجارية االتفاقيات الزراعية  

 الصمة.والدولية ذات  واإلقميميةدور لبنان في المنظمات العربية  

 الخارج.تسويق المنتجات الزراعية المبنانية في  فيدور السفارات المبنانية  

 

 وزارة الداخمية والبمديات: -د
 تفعيل التنسيق والتكامل بين وزارتي الزراعة والداخمية والبمديات بما يخص :

 .زراعيفي تطبيق القوانين والمراسيم والقرارات المتعمقة بالقطاع ال األمنيةدور القوى  

 الغابات . مكافحة حرائق دور الدفاع المدني في 
بة عمى اوالرق دور البمديات واتحاد البمديات في التنمية الريفية وتنمية القطاع الزراعي 

 ....الخوحماية االخراج الغذاء 

 

 

 وزارة المالية: -ه
 تفعيل التنسيق والتكامل بين وزارتي الزراعة والمالية بما يخص :

الرقابة عمى و  اإلحصاءلمجمارك والمديرية العامة لمجمارك : األعمىالمجمس  
 .الصادرات والواردات 

 .(دعم زراعة التبغ)إدارة حصر التبغ والتنباك  
 
 

 وزارة الدفاع الوطني: -و    
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 تفعيل التنسيق والتكامل بين وزارتي الزراعة والدفاع الوطني بما يخص :
  .الخاصة بالقطاع الزراعي والقراراتدور الجيش في تطبيق القوانين المراسيم  
 الخ (.حمبلت التشجير ... بالطائرات،دور الجيش في دعم القطاع الزراعي )الرش  

 

 وزارة التربية الوطنية والتعميم العالي :-ز  
 تفعيل التنسيق والتكامل بين وزارتي الزراعة والتربية الوطنية والتعميم العالي بما يخص:

 .(الخوالتعميم )مفاىيم حول الزراعة والبيئة والغابات ...مناىج التربية  

 .دور الجسم التعميمي والطبلبي في حماية وتوسيع المساحات الخضراء 

 .ب بالتنسيق مع الجامعة المبنانيةالبحث العممي والتدري 

 

 وزارة الصحة العامة: -ح
 ص :تفعيل التنسيق والتكامل بين وزارتي الزراعة والصحة العامة بما يخ

 .سبلمة الغذاء 

 .عمى المنتجات الزراعية المحمي ة والمستوردة الرقابة 
 وزارة العمل: -ط

تفعيل التنسيق والتكامل بين وزارتي الزراعة والعمل بما يخص توفير الضمان الصحي واالجتماعي 
 .وصيادي االسماكلممزارعين 

 
 : اإلعبلموزارة  -ي

 .والتدريبواإلرشاد بما يخص التوعية  واإلعبلمتفعيل التنسيق والتكامل بين وزارتي الزراعة 
 
 العامة والنقل : األشغالوزارة  -ق

مرافئ الصيادين ) العامة والنقل بما يخص  واألشغالتفعيل التنسيق والتكامل بين وزارتي الزراعة 
)المديرية العامة لمتنظيم  الزراعية األراضيالمخططات التوجييية وحماية و المديرية العامة لمنقل( 

 . المدني(
 
 
 
 وزارة االقتصاد والتجارة: -ل   

 تفعيل التنسيق والتكامل بين وزارتي الزراعة واالقتصاد والتجارة بما يخص :
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 .والدولية راعية والتجارية العربية واإلقميميةالز االتفاقات  

 مكافحة اإلغراق.تطبيق قانون  
 .راعة القمح دعم ز  
 .(Traceability and Labelingالتجارية )الزراعية نظاما التتبع والعبلمة  
 جات الزراعية المحمية والمستوردة.الرقابة عمى المنت 

 
 زارة الطاقة والمياه :و  -م  

 تفعيل التنسيق والتكامل بين وزارتي الزراعة والطاقة والمياه بما يخص :
قنية تصريف أ ،قنية ريأ ،آبارتغذية  ،حصاد مائي ،بحيرات الري )سدود، مشاريع 

 .(الخ... آبارحفر  ،األمطارمياه 

 الحد من تمو ث المياه. 

 
 السياحة:وزارة  -ن

 والبيئية . تفعيل التنسيق والتكامل بين وزارتي الزراعة والسياحة بما يخص السياحة الزراعية
 

 وزارة الشؤون االجتماعية: -ص
في والشباب تفعيل التنسيق والتكامل بين وزارتي الزراعة والشؤون االجتماعية بما يخص دور المرأة 

 .وبرامج مكافحة الفقر وسوء التغذيةالتنمية الريفية 
 

 وزارة البيئة: -ع
 تفعيل التنسيق والتكامل بين وزارتي الزراعة والبيئة بما يخص :

 الغطاء النباتي ومكافحة التصحر. الغابات والتحريج والحفاظ عمى 
 بيئي والبيولوجي.الحفاظ عمى التنوع ال 
 .مكافحة التموث في المياه والتربة واليواء  
 .عمى المنتجات الزراعية المحمي ة والمستوردةالرقابة  

 لجة المخمفات الناتجة عن التصنيع الزراعي.امع 

 
 وزارة الصناعة : -ف    

 وزارتي الزراعة والصناعة بما يخص: تفعيل التنسيق والتكامل بين
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 .تطوير قطاع التصنيع الزراعي والغذائي 

 الرقابة عمى قطاع الصناعات الزراعية والغذائية 
عمى المنتجات  دور معيد البحوث الصناعية في مجال البحث العممي والرقابة 

 .المحمي ة والمستوردة المصنعة الزراعية

 

 

 الدولية:واإلقميمية و  العربية المنظماتتفعيل التنسيق والتكامل مع  .3
برنامج ، المركز الدولي لبحوث القمح والذرة، إيفاد ،األوروبيايكاردا، أكساد، االتحاد الفاو، 

، البنك لمتنمية االقتصادية واالجتماعية ، الصندوق العربيUNDP اإلنمائيةالمتحدة لممشاريع  األمم
دولية لمطاقة الذرية، الصندوق الدولي لبحوث السياسات  ، السفارات، الييئة الCIHEAM، اإلسبلمي
IFPRI ( أوبك،البنك الدولي، منظمة الدول المصدرة لمنفط،) ة االقتصادية يالصندوق الكويتي لمتنم
، ARRDO، المنظمة االفريقية االسيوية لمتنمية الريفية IOC، المجمس الدولي لمزيتون العربية

يدف تأطير جميع البرامج والمشاريع ضمن استراتجية وذلك ب الخ ،.... OIVالمنظمة الدولية لمكرمة
 .عمل متكاممة

 
 :الجامعات والمؤسسات التعميمية الرسمية والخاصةتفعيل التنسيق والتكامل مع  .4

عدادوصياغة السياسات  والرقابة واإلرشادفي مجاالت البحث العممي والتدريب وذلك    .البرامج وا 
 

 :البيطريين األطباءتفعيل التنسيق والتكامل مع نقابتي المهندسين في بيروت والشمال ونقابة  .5
عدادالنقابات في المجان المختصة من اجل صياغة السياسات  إشراكوذلك من خبلل   وا 

عدادالبرامج وتنفيذىا   .القوانين والمراسيم المتعمقة بتنظيم المين  وا 
 

 :حكوميةالالجهات المحمية غير تفعيل التنسيق والتكامل مع  .6
في )نقابات، تعاونيات، جمعيات... الخ ( منتجين المزارعين والممثمي  إشراكخبلل وذلك من 

عدادالمجان المختصة من اجل صياغة السياسات  وتشجيع عوائل المزارعين  وتنفيذىاالبرامج  وا 
 .لبلنخراط في االنتاج والتصنيع اليدوي وتربية الماشية
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 الثالث: المحور
 ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية تحديث البنى التحتية الزراعية

 
 الجهات المعنية األهداف المباشرة مشاريع العمل

 برك تمية  إنشاء
 إضافيةتأمين موارد مائية 

 اإلنتاجخفض كمفة 

 األخضرالمشروع 
 المنظمات الدولية

 شق طرق زراعية
 اإلنتاجخفض كمفة 
 الزراعيةزيادة الرقعة 

 األخضرالمشروع 

 األخضرالمشروع  زيادة الرقعة الزراعية  أراضياستصبلح 

 اإلنتاجخفض كمفة  ري حديثة أنظمة

مصمحة -دائرة الري
اليندسة في التنمية 
الريفية، المشروع 

المنظمات االخضر، 
 الدولية

 
 المحور الرابع:

    :تفعيل اإلرشاد الزراعي
 
 إلى مستوى مديرية.من مستوى دائرة الزراعي  اإلرشادرفع  .1

 .البشرية والمادية والتجييزات البلزمة باإلمكانياتفي كل قضاء ورفده  إرشاديمركز  إنشاء .2

 اإلنتاج.متخصصة ومرتبطة بسبلسل  إرشاديةوتنفيذ برامج  إعداد .3

رشاديةتطبيقية  أبحاثوتنفيذ برامج  إعداد .4  اإلرشادبين مديرية  تعاونمتخصصة تحقق ال وا 
 األبحاث العممية الزراعية.ومصمحة الزراعي 

مؤسسات التعميم العالي والميني والنقابات بالشراكة والتكامل مع  إرشادوتنفيذ برامج  إقرار .5
 واإلقميمية والدولية .والييئات غير الحكومية والمنظمات العربية 
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 المحور الخامس:
 :والغابات واالحراج والصيد البحري والبري الزراعيةوالمدخالت تفعيل الرقابة عمى المنتجات 

 :وذلك عبر تأهيل وتفعيل أجهزة  واليات الرقابة .1

  .تواءفع مستوى كفور زيادة عدد الكادر البشري -أ 
، كفردان، تربل، العبدة، صور، الفنار، عمارة تل، كفرشيما :مختبرات الوزارةوتجييز تطوير -ب 

 لبعا.، كفرشخنا

 .الشوف ، حاصبيا، كسروان، اليرمل مختبرات في محطات جديدة : أربعوتجييز  إنشاء-ج 

العممية  األبحاثصمحة مواليات الرقابة بالتنسيق ما بين المديرية العامة لمزراعة و  أنظمة تطوير-د 
ث العممية والمجمس الوطني لمبحو حماية المستيمك في وزارة االقتصاد والتجارة  ومديرية الزراعية

 .   يةومعيد البحوث الصناع

المنتجات والمدخالت التي من شأنيا تفعيل الرقابة عمى  اصدار رزمة متكاممة من القرارات-ه 
 . والغابات واالحراج والصيد البحري والبريالزراعية 

 

في  الرقابة عمى الصادرات والواردات واعتمادوالنباتي  بيطريتأهيل وتفعيل مراكز الحجر الصحي ال .2
 :المراكز الحدودية كافة

  .مطار رفيق الحريري الدولي-أ 

 .مرفأ بيروت -ب 

 مرفأ طرابمس.-ج 

 .مرفأ صيدا -د 

 .المصنع -ه 

 .القاع -و 

 .العبودية -ز 

 .العريضة -ح 

 

 :تشجيع ومساعدة المنتجين والمزارعين عمىوتنفيذ برامج عمل من اجل  إعداد .3

لمميزة  االلتزام بالمواصفات والمعايير التي تفرضيا األسواق الداخمية والخارجية ضماناً -أ 
  .التفاضمية لئلنتاج

وصوال الى  Traceability and Labelingالتتبع والعبلمة الزراعية التجارية أنظمةإعتماد -ب 
 .ISOو HACCPتطبيق انظمة مماثمة بانظمة 
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والخدمات الفنية الزراعية )فحوصات وتحاليل مخبرية ، كشوفات الرقابة  أنظمةاالنخراط في -ج 
   .(الخ… أوبئةدورية ، مكافحة 

 وذلك من خبلل :
 .والتدريبية اإلرشاديةالبرامج  

 .حوافز تتعمق بالقروض الزراعية ودعم الصادرات أنظمة 

 إعتماد أنظمة شيادة الجودة. 

 .التنافسية األنشطة 
 

 السادس: المحور
 :التسويق والتصديرالتصنيع و تطوير سالسل اإلنتاج وتحسين النوعية وتفعيل 

 

 :األساسيةالمحاصيل  .1

، زيتون، تفاحيات، أعبلف وبقوليات،نجيميات اإلنتاج النباتي )بطاطا، عنب، لوزيات، -أ
 .(  أزىارالبذور ،  إنتاج مشاتل، نباتات طبية وعطرية، ،حمضيات، موز، خضار

.، نحل، سمك(وطيور اإلنتاج الحيواني )غنم، ماعز، أبقار، دواجن-ب
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 مشاريع العمل :

 : النباتي اإلنتاج-أ
 الجهات المعنية األهداف المباشرة مشاريع العمل

 البذور إنتاجبرنامج متكامل لتطوير 
وتأىيل  والشتول المؤصمة والموثقة

 المشاتل وتصنيفيا 

 النباتية المعتمدة األصولخفض كمفة 
 فرص عمل إيجاد

 المنتجة  األصولتسويق وتصدير  إمكانية
 رفع الجودة وتطبيق نظام التتبع

 مديرية الثروة الزراعية
مصمحة األبحاث العممية الزراعية 

 جمعيات أىمية ومنظمات دولية
 القطاع الخاص

  أصناف جديدةأنواع و  إدخال

الزراعية  اآلفاتوتحمل  اإلنتاجيةتحسين 
 واألقممة

 زيادة الفرص التنافسية لممحاصيل
 ربط الزراعة بالصناعة

 رفع الجودة وتطبيق نظام التتبع

 مديرية الثروة الزراعية
 التنمية الريفية مديرية

مصمحة األبحاث العممية الزراعية 
 جمعيات أىمية ومنظمات دولية

 القطاع الخاص

تحسين معامبلت اإلنتاج ونشر  
أساليب استخدام التقنيات الحديثة في 

والحصاد وما بعد الري و  الزراعة 
 الحصاد 

 خفض الكمفة
 تحسين اإلنتاجية

 الحد من تموث المياه والتربة
 تحسين خبرات المنتجين 

 رفع الجودة وتطبيق نظام التتبع

 مديرية الثروة الزراعية
 المشروع االخضر

مصمحة األبحاث العممية الزراعية 
 الجمعيات والمنظمات غير الحكومية

         وضع برنامج لممكافحة المتكاممة  
( ...الخالطبيعية )إنتاج األعداء

لممحاصيل الرئيسية وتطبيق مشاريع 
 نموذجية وتعميميا 

الحد من تموث اإلنتاج الزراعي 
 والمحافظة عمى سبلمة الغذاء

 إلنتاجاجودة تحسين 
 خفض الكمفة

 زيادة القدرة التنافسية وفرص التسويق
 تطبيق نظام التتبع

 مديرية الثروة الزراعية
مصمحة األبحاث العممية الزراعية 

 ية ومنظمات دوليةجمعيات أىم

 تطوير ونشر الزراعة العضوية 

 الحد من تموث الغذاء والتربة والمياه
 المحافظة عمى التوازن البيئي
 زيادة القيمة المضافة لممنتج

 تطبيق نظام التتبع

 وزارة البيئة
 مديرية الثروة الزراعية
 مديرية التنمية الريفية

 مصمحة األبحاث العممية الزراعية
 والمنظمات غير الحكوميةالجمعيات 

 :اإلنتاج الحيواني-ب
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 الجهات المعنية األهداف المباشرة مشاريع العمل

 إلدارةوضع برنامج متكامل 
 المزرعة

، تسمين، تغذية)صحة حيوانية، 
 (الخ تمقيح اصطناعي ...

تحسين اإلنتاجية والنوعية لممنتجات 
 الحيوانية

 رفع قدرات وخبرات المربين
 األمراض الوبائيةالحد من انتشار 

 تحسين نسل القطيع المحمي

 مديرية الثروة الحيوانية
 مديرية التنمية الريفية

 مصمحة األبحاث العممية
 نالمربو 

 منظمات دولية وغير حكومية

 الحميب إنتاجتطوير قطاع 

تحسين نوعية الحميب وزيادة القيمة 
 المضافة

 والتصنيع زيادة فرص التسويق

 الحيوانيةمديرية الثروة 
 مديرية التنمية الريفية

 وزارة االقتصاد
 مصمحة األبحاث العممية

 مراكز تجميع الحميب والقطاع الخاص

 قطاع المسالخ  وتطوير تنظيم

 وجودة المحوم المحافظة عمى نوعية 
تطبيق نظام التتبع لمحيوانات المعدة لمذبح 

 والمحوم المستيمكة

 مديرية الثروة الحيوانية
 الصحةوزارة 

 وزارة االقتصاد
 البمديات

 القطاع الخاص والمسالخ
 التنظيمات المينية

)بيض  الدواجن إنتاجنظيم قطاع ت
نتاج( ...الخ وأعبلفوفروج   وا 
 المقاحات

 تحسين إنتاجية الدواجن
 كمفة اإلنتاجخفض 

 تحسين نوعية المنتجات

 مديرية الثروة الحيوانية
 مديرية التنمية الريفية

 الخاصالقطاع 
 التنظيمات المينية

تنظيم قطاع تربية النحل وتشجيع 
وحدات متخصصة ذات  إنشاء

 )ممكات وسبلالت(تقنية متطورة 

 ج المبنانينت  رفع القدرة التنافسية لممُ 
 المحافظة عمى الغطاء النباتي

ن إدارة متكاممة لآلفات تمكين المربين م
 واألمراض

 وزارة البيئة
 مديرية الثروة الزراعية
 مديرية التنمية الريفية
 التنظيمات المينية

الصيد البحري  يتنظيم قطاع
نتاجوالنيري   بيوض السمك  وا 

 تنظيم مينة الصيد البحري
 المحافظة عمى الثروة السمكية

 مديرية التنمية الريفية
 التنظيمات المينيةو  القطاع الخاص

 وزارة البيئة

 :التسويق الداخمي والخارجيو  التصنيع تفعيل وتطوير آليات وبرامج -ج
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 الجهات المعنية األهداف المباشرة مشاريع العمل

 بعد الحصادتنظيم وتطوير عمميات ما 
 الخ(تبريد ...تخزين، ، توضيب ،فرز)

  قطاع مراكز التوضيب وتطوير تنظيم
 والتبريد

 تنظيم وتطوير قطاع الصناعات  الغذائية

 تصريف فائض االنتاج
 تطبيق نظام التتبعو  رفع جودة المنتج

 توسيع اعتماد التقنيات الحديثة
 الرقابة عمى انتاج الغذاء

 مديرية الثروة الزراعية
 مديرية الدراسات والتنسيق

 مديرية التنمية الريفية
 وزارة االقتصاد والتجارة

 والنقابات والتعاونيات البمديات
 القطاع الخاص

تنظيم وتطوير أسواق الجممة بالتعاون مع 
 الجيات المختصة 

 رفع جودة المنتج وتطبيق نظام التتبع
ربط السوق المحمي باالسواق العالمية 

 لتحسين فرص التسويق
 زيادة القدرة التنافسية لممنتج

 

 مديرية الثروة الزراعية
 مديرية الدراسات والتنسيق
 وزارة االقتصاد والتجارة

 والنقابات والتعاونيات البمديات
 خاصالقطاع ال

غرف التجارة والصناعة 
 والزراعة

تنظيم وتطوير األسواق الشعبية وأسواق 
 المزارعين

نات اتفعيل دور المعارض والميرج
 الزراعية 

 حماية المنتجين الزراعيين
 تطبيق نظام التتبعو  رفع جودة المنتج

 فرص تسويق محمية جديدة إيجاد
لممزارعين وخفض أكبلف زيادة العائد 

 المنتجات الزراعية عمى المستيمك

 مديرية الثروة الزراعية
 مديرية الدراسات والتنسيق
 وزارة االقتصاد والتجارة

 والنقابات عاونياتوالت البمديات
 خاصالقطاع ال

غرف التجارة والصناعة 
 والزراعة

تفعيل وتطوير برنامج دعم الصادرات 
 الزراعية

في المعارض الزراعية تفعيل المشاركة 
 العربية واإلقميمية والدولية

 تحسين فرص التسويق الخارجي
 وتطبيق نظام التتبع رفع جودة المنتج

 دعم المنتجات المحمية

 وزارة الزراعة
IDAL 

 وزارة االقتصاد
 شركات المراقبة

غرف التجارة والصناعة 
 والزراعة

 
 :المحور السابع
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 : وضع برامج وآليات تسميف لممشاريع المتوسطة والصغيرة 
 
 برنامج تسميف تساهم فيه:وضع  .1

 الدولة المبنانية )وزارة المالية ، مصرف لبنان ( -أ
 ب_ المؤسسات الدولية .

 المصارف المبنانية . -ج
 مؤسسة كفاالت . –د 
 

 :هدف البرنامج  .2
قروض مدعومة لصغار ومتوسطي المنتجين عبر شبكة المصارف المبنانية وفق آليات  إعطاء 

 القروض وتحافظ عمى الضمانات، وذلك من اجل : مدروسة تخفف من شروط
 .زيادة االستثمار في القطاع الزراعي -أ 

 .وتحسين الجودة  اإلنتاجخفض كمفة -ب 

 Traceability) التجاريةالزراعية التتبع والعبلمة  وأنظمةربط القروض بتقنيات جديدة -ج 

and Labeling.وشيادة الجودة ) 

  .في برنامج دعم الصادرات أولوية إعطاء-د 
 
 تدريب حول الجدوى االقتصادية :دعم و برامج  .3

تدريب دعم و من أجل تمكين المنتجين من الحصول عمى القروض، ينبغي إعداد وتنفيذ برامج 
بين وزارة  االقتصادية لممشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مامتخصصة لتقديم دراسات الجدوى 

 .وغرف التجارة والصناعة والزراعة الزراعة والمصارف والتعاونيات والنقابات والجمعيات األىمية
 

 
 
 
 
 
 

 :المحور الثامن
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 والمراعي الهامشية الحفاظ عمى الموارد الطبيعية: التربة، الغابات، التنوع البيولوجي، تنظيم استخدام األراضي
 والثروة السمكية:

 
 الجهات المعنية األهداف المباشرة مشاريع العمل

مخطط لممناطق وتنفيذ  اعتماد
 الزراعية المتجانسة 

إعداد مرجعية عممية لتحديد أنواع 
نباتات المبلئمة لمختمف الزراعات وال

لتوجيو المزارع نحو  أنواع األراضي
 ناسبةالزراعات الم

 الجيشقيادة 
 مديرية الثروة الزراعية 

 مديرية الدراسات والتنسيق
 مديرية التنمية الريفية

 المجمس الوطني لمبحوث العممية
 والتعاونيات والنقابات البمديات
 واألعمار اإلنماءمجمس 

تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة 
التصحر الصادرة عن وزارة 

 1003الزراعة عام 

 عمى التربةالحد من التأثيرات السمبية 
 واليجرة الداخميةالحد من الفقر 

 زيادة الغطاء النباتي
 رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية

 مديرية الثروة الزراعية
 المشروع االخضر

 وزارة البيئة
 مديرية التنمية الريفية

 مديرية الدراسات والتنسيق
 مصمحة األبحاث العممية الزراعية

 والتعاونيات والنقابات البمديات
 الحكومية الجمعيات والمنظمات غير

 دوليةالمنظمات ال

دارة المراعي عمى   تطوير وا 
 أساس المشاركة واالستدامة

المحافظة عمى المراعي والتنوع 
 البيولوجي والموارد الطبيعية
 تامين مصادر عمفية طبيعية

 كبلف اإلنتاجأخفض 

 مديرية الثروة الزراعية
 البيئةوزارة 

 مديرية التنمية الريفية
 مديرية الدراسات والتنسيق

 مصمحة األبحاث العممية الزراعية
 والتعاونيات والنقابات البمديات

 الحكومية الجمعيات والمنظمات غير
 دوليةالمنظمات ال
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 الجهات المعنية األهداف المباشرة مشاريع العمل

 

  لئلدارة المستدامة  رنامج متكاملب
 جيةلمغابات والموارد الحر 

 والحدائق العامة

 والغابات األحراجالمحافظة عمى 
 زيادة المساحات الخضراء

المحافظة عمى التنوع البيولوجي 
 والموارد الطبيعية

 تشجيع السياحة الزراعية
 

 وزارة الدفاع
 وزارة التربية
 وزارة البيئة

 وزارة اإلعبلم
 مديرية التنمية الريفية

 مديرية الدراسات والتنسيق
 الزراعيةمصمحة األبحاث العممية 

 والتعاونيات والنقابات البمديات
 الحكومية الجمعيات والمنظمات غير

 دوليةالمنظمات ال

وضع برنامج متخصص حول 
التثقيف البيئي في القطاعات 

 البيئيةو الزراعية 

 المحافظة عمى الموارد الطبيعية
تعميم المفيوم ألتشاركي في المحافظة 

 عمى البيئة الزراعية
 الزراعيةتشجيع السياحة 

 وزارة الدفاع
 وزارة التربية
 وزارة البيئة

 وزارة اإلعبلم
 مديرية التنمية الريفية

 مديرية الدراسات والتنسيق
 مصمحة األبحاث العممية الزراعية

 والتعاونيات والنقابات البمديات
 الحكومية الجمعيات والمنظمات غير

 دوليةالمنظمات ال

 
 


