اسـتراتـيـجـيـة وزارة الــزراعــة
لألعوام 5102-5102

و ازرة الزراعة
تشرين الثاني 4102
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تمهيد
في اطار برنامج التنمية الزراعية والريفية  ARDPالممول من االتحاد االوروبي والمنفذ من قبل و ازرة الزراعة اللبنانية تم وضع ع ع

استراتيجية الو ازرة لألعوام  4102-4102وفقا" للنهج التشاركي في التخطيط االستراتيجي حيث شكلت عشر فرق عمل فنية في
و ازرة الزراعة للقيام بهذه المهمة تحت اش ع ع عراا الخبراي المينيين في برنامج التنمية الزراعية والريفية  ،ARDPوقد ض ع ع ععمت

ذه

الفرق اض ع ع ع ع ععافة ال موظفي الو ازرة من ذوي الخبرة في مختلا المديرايات التابية للمديرية اليامة للزراعة ،ممثلين عن عدد من
الو ازرات والمؤسسات المينية والجمييات غير الحكومية وغير م من الشركاي المحليين من القطاعين اليام والخاص.
تم اعداد اس ععتراتيجية و ازرة الزراعة لألعوام  4102-4102خالل ثالثة مراحل .في المرحلة االول حددت التوجهات االس ععاس ععية
للس ع ععياس ع ععة الزراعية اللبنانية ،وفي المرحلة الثانية وض ع ععيت الخطة االس ع ععتراتيجية لو ازرة الزراعة للس ع ععنوات الخم

المقبلة بحسع ع ع

التوجهات االسعاسعية المتفق عليها .وفي المرحلة الثالثة تمت صعياغة ومراجية مشعرو االسعتراتيجية المقترو وعرضع عل اللجنة
التوجيهية المينية بالمتابية واالشعراا عل اعداد االسععتراتيجية والتي ضععمت كبار موظفي و ازرة الزراعة والمؤسعسععات التابية لها،
وأخي اًر اعتماده.
في المرحلتين االول والثانية تم تنظيم ورش عمل ش ععاري فيها اعضععاي الفرق الفنية حيث تمت مناقشععة مختلا المواض ععي بجدية
ومسععؤولية واحتراا من قبل المشععاركين وبمسععتوم عال من االيجابية والتشععاركية ،كذلي االمر فيما خص المرحلة الثالثة وما بذلع

اعضع ع ع ع ع ععاي اللجنة التوجيهية من جهود لتحديد اولويات القطا للسع ع ع ع ع ععنوات الخم

المقبلة اسع ع ع ع ع ععتنادا" ال الميرفة الميمقة للقطا

الزراعي وقدراتع وقيوده وفرصع وتحدياتع.
ان رسالة ورؤية و ازرة الزراعة والتوجهات األساسية واأل داا القابلة للتحقيق والنتائج المتوقية واألنشطة اعدت بالشكل المناس ،
وزرة الزراعة م بيض شركاي المينيين .مما يسمح لنا بالتأكيد بأن استراتيجية
مما ييزز من أ مية ونوعية اليمل الذي قامت بع ا

و ازرة الز ارعععة لألعوام  4102-4102تيك

رغبععة و ازرة الز ارعععة بتطوير القطععا الزراعي ،و و التزام منهععا بتطوير قععدراتهععا من

أجععل تيزيز ادارة القطععا الزراعي وتحقيق رسع ع ع ع ع ع ععالتهععا ورؤيتهععا الخععاص ع ع ع ع ع ع عتين وتقععديم الخععدمععات الزراعيععة اليععامععة الجيععدة للمزارعين
والمواطنين اللبنانيين.

وزارة الزراعة
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ملخص

ييتبر القطا الزراعي في لبنان قطاعا" اسع ععتراتيجياً ،وان لم يكن من أكبر القطاعات مسع ععا مة في اإلنتاج الوطني ،فهو يشع ععكل
قدرت في اليام  4100مسا متع في الناتج المحلي اإلجمالي بعنسبة ٪ 2
جزيا صغي اًر ولكن مستق اًر من االقتصاد اللبناني ،حيث ّ
في حين لم يتيد االنفاق الحكومي عل الزراعة نسع ع ععبة  .%0كما سع ع ععجل القطا الزراعي في اليام  4108تدفقا لليملة االجنبية

بقيمة  781مليون دوالر أمريكي وبلغت نسبة الصادرات الزراعية  %02من اجمالي الصادرات اللبنانية مقابل  %06للواردات.
يليع

القطععا

الزراعي ،بععأبيععاده االقتصع ع ع ع ع ع ععاديععة واالجتمععاعيععة والبيئيععة ،دورا" بععارزا" في ادارة الموارد الطبيييععة وتحقيق التنميععة

المسعتدامة .وعليع ،فان خيار تطوير ذا القطا سعيكون لع آثاره المباشرة وغير المباشرة عل االستقرار االقتصادي واالجتماعي
والحفاظ عل التوازن البيئي ،خاصع ععة وان  ٪6من اليمالة الوطنية ي عمالة زراعية (عام  )4112وقد تصع ععل ذه النسع ععبة في
بيض المناطق الريفية ال  ٪42حيث تسا م الزراعة ب ع ع ع  ٪31من الناتج المحلي .كما ان اي تطوير للقطا الزراعي من شأنع
ان يسا م في الحد من التمدد اليمراني ،واستنزاا الثروات والموارد الطبييية في ظل ما نشهده من تغير في المناخ.

أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي

 تحديث الزراعة وزيادة انتاجيتها ورف كفايتها وتخصعصعيتها وضعمان القدرة التنافسععية لسعالسعل االنتاج ال م المحاصععيل فيظل تفتت الحيازات وصغر حجمها وضيا البنية التحتية الزراعية والتسويقية؛
ظل
 تحديث ميايير الصععحة والصععحة النباتية لتتماش ع م الميايير الدولية مما يسععهّل انسععيابها ال األس عواق الخارجية في ّتجارة عالمية حرة؛
 ضمان توافر امدادات غذائية سليمة كافية وتيزيز األمن الغذائي في ظل تقلبات أسيار المواد الغذائية؛ -اسععتقطا

الشععبا

لليمل واالسععتثمار في الزراعة وزيادة فرص اليمل والدخل في المناطق الريفية والحد من الهجرة والنزوو

الريفي ضمن تنمية ريفية متكاملة؛
 ض ععمان اإلدارة المس ععتدامة واس ععتخدام الموارد الطبييية (األ ارض ععي والغابات والمياه والموارد الجينية والثروة الس ععمكية )...فيظ ّل تغير المناخ وتد ور األ ارضعي والرعي الجائر وأنماط الزراعة غير المناسعبة واستخدام الجائر لموارد الغابات واستغالل

مفرط للموارد السمكية الضييفة.
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اسعتنادا" ال تقييم انجازات االسعتراتيجية السععابقة للنهوض بالقطا الزراعي لألعوام  4102-4101والدرو

المسععتفادة منها ،تم

اعداد استراتيجية و ازرة الزراعة لألعوام .4102-4102

تم اعتماد النهج التشع ععاركي في التخطيط من خالل فرق عمل فنية شع ععكلت لهذا الهدا ،شع ععاري فيها عدد من موظفي الو ازرة من
ذوي الخبرة في المجاالت المختلفة وممثلون عن عدد من الو ازرات والمؤس ع ع ع عسع ع ع ععات المينية والجمييات غير الحكومية وغير م من

تم اتبا األس ععلو التدرجي في اعداد االس ععتراتيجية حيث تمت ماليمة النتائج الص ععادرة عن فرق اليمل الفنية م
المينيين .كما ّ
األولويات التي حددتها اللجنة التوجيهية المينية بالمتابية واالشع عراا عل اعداد االس ععتراتيجية والموافقة عليها والتي ض ععمت كبار
موظفي و ازرة الزراعة والمؤسسات التابية لها.

حددت استراتيجية و ازرة الزراعة لألعوام  4102-4102رسالة الو ازرة بع:
"تطوير اداء قطاع زراعي يساهم في التنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية والريفية المستدامة"

ورؤية
"تعتمد فيها وزارة زراعة على مبادئ الحوكمة الرشيدة لتنمية قطاع زراعي
يساهم في تحقيق االمن الغذائي بما فيه سالمة الغذاء
والحد من الفقر والنزوح والهجرة وخلق فرص عمل
ورفع كفاءة االستخدام الرشيد للموارد الطبيعية".

ان الهدا اليام السع ع ع ع ععتراتيجية و ازرة الزراعة  4102-4102و تطوير الدور المؤس ع ع ع ع عسع ع ع ع ععاتي للو ازرة وتيزيز جهوزيتها لمواجهة
التحديات واألزمات بالتياون م مختلا االفرقاي المينيين.

األهداف الخاصة
 )0توفير غذاء سليم وذي جودة
 )5تعزيز مساهمة الزراعة في التنمية االقتصادية واالجتماعية
 )3تعزيز اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية والوراثية.
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مكونا و 012مجاال للتدخل وزعت
تمحورت اسع ع ععتراتيجية و ازرة الزراعة  4102-4102حول ثمانية مسع ع ععارات عمل تتضع ع ععمنّ 81
عل الشكل التالي:
المسار األول :تحسين سالمة وجودة الغذاء المنتج محليا" والمستورد
من خالل وضع سععياسععة وطنية لسععالمة الغذاي ذات مبادئ اسععتراتيجية لإلدارة المشععتركة والمنسععقة تهدا ال ايجاد نظام متكامل
وشامل (من المزرعة ال المستهلي) إلدارة سالمة الغذاي وتوفير غذاي سليم وذي جودة من االنتاج المحلي والواردات؛

المسار الثاني :زيادة اإلنتاجية والقدرة التنافسية للمنتجات الزراعية اللبنانية
من خالل تيزيز س ععالس ععل اإلنتاج ورف القيمة المضع ععافة للمنتجات الزراعية النباتية والحيوانية وتيزيز اجرايات الص ععحة النباتية
والحيوانية وتحقيق نمو في الصع ع ععادرات الزراعية وتحسع ع ععين التسع ع ععويق الداخلي ووض ع ع ع خطة وطنية للمشع ع ععرو األخضع ع ععر بهدا
المحافظة عل الرقية الزراعية والمروية وتوسييها وتنظيم الوض القانوني للمزارعين والنقابات الزراعية اضافة" ال دعم صغار
المزارعين والمربين والمنتجين واستقطا

الشبا

والمرأة لليمل واالستثمار في الزراعة؛

المسار الثالث :تعزيز اإلدارة الرشيدة واالستثمار المستدام للموارد الطبيعية
من خالل تيزيز اإلدارة الرشععيدة واالسععتثمار المسععتدام للغابات والمراعي وتيزيز ادارة قطا النباتات الطبية واليطرية واألشععجار
البرية المثمرة ودعم االسععتثمار وتيزيز اإلدارة المسععتدامة للمصععائد السععمكية ولتربية االحياي المائية وتحديث نظام الري في لبنان
ّ
وتحفيز استيمال مصادر بديلة للمياه والطاقة؛

المسار الرابع :تعزيز االرشاد والتعليم الزراعي
من خالل تطوير نظام ارشعادي تيددي ذات رؤية مشتركة ونهج متكامل في التيليم والبحث واإلرشاد الزراعي الذي من شأنع أن
يس ععتجي لالحتياجات الفنية والميلوماتية للمزارعين ويحفّز الشع عراكة ما بين القطا اليام والجاميات ومراكز البحوث والجمييات
اال لية المقدمة لخدمات االرشاد ،ومن خالل تفييل التيليم الزراعي الفني الرسمي المستند ال متطلبات سوق اليمل؛

المسار الخامس :تعزيز البحث العلمي الزراعي وعمل المختبرات
من خالل تفييل وتيزيز عمل مختبرات و ازرة الزراعة ومصع ع ع ع ع ععلحة األبحاث اليلمية الزراعية وتيزيز البحث اليلمي الزراعي
والمحافظة عل الموارد الوراثية والتنو البيولوجي؛

المسار السادس :تنمية القطاع التعاوني والتعاضدي
من خالل دعم وتيزيز دور المديرية اليامة للتياونيات ،تقييم واق التياونيات وص ع ععناديق التياض ع ععد غير الناش ع ععطة وتفييل دور
اتحاد التس ععليا التياوني واالتحاد الوطني اليام للجمييات التياونية ودعم وتفييل الص ععندوق التياض ععدي لتأمين القطا الزراعي
من الكوارث الطبييية؛
38 / 2

المسار السابع :تعزيز قدرات وزارة الزراعة
من خالل تحديث يكلية و ازرة الزراعة وتيزيز دور ا بما فيها مصع ع ععلحة االبحاث اليلمية الزراعية والمديرية اليامة للتياونيات
وتحديث التشع ع ع عرييات واالنظمة التي ترع القطا الزراعي وو ازرة الزراعة ،تيزيز القدرات التفاوض ع ع ععية لو ازرة الزراعة ،وتيزيز
الش ع ع عراكة م مختلا المينيين من القطاعين اليام والخاص في القطا الزراعي ،وتيزيز قدرات و ازرة الزراعة في ادارة الكوارث
واألزمات عل الصييد الوطني؛

المسار الثامن :مواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ
من خالل دمج نش ع ععاطات و ازرة الزراعة المتيلقة بتغير المناخ ،وادخال تدابير التكيا في عملها ،ود ارس ع ععة احتس ع ععا

انبياثات

الغازات الدفيئة في القطا الزراعي وتغير استيمال األراضي والغابات .تسا م و ازرة الزراعة من خالل عددا من مجاالت التدخل
تغير
الملحوظة في االسععتراتيجية في عدد من مسععارات اليمل بمسععاعدة القطا الزراعي عل
التكيا بشععكل أفضععل م تأثيرات ّ
ّ
المناخ وفي الحد من االنبياثات القطاعية.

تتضعمن االسعتراتيجية آلية للتنفيذ تشعرا عليها لجنة توجيهية في و ازرة الزراعة .وقد قدرت الموازنة االسعتثمارية المطلوبة (اضاف ًة
ال الكلفة التشغيلية لو ازرة الزراعة) بعحوالي  881مليون دوالر أمريكي تمتد عل خم

سنوات ،موزعة عل النحو التالي:

 -تشريع ورقابة

 4مليون دوالر

 -إرشاد وتعليم واعالم

 8مليون دوالر

 -بحوث ودراسات

 2مليون دوالر

 -بناء قدرات

 48مليون دوالر

 -برامج تنموية

 562مليون دوالر

عل ان يتم اليمل عل تأمين الموارد المالية الالزمة لتنفيذ ذه االس ع ع ععتراتيجية بزيادة موازنة و ازرة الزراعة في الس ع ع ععنوات الخم

المقبلة والتياون م الجهات المانحة االقليمية والدولية من أجل المس ع ع ع ع ععا مة في تمويل وتنفيذ بيض البرامج والمش ع ع ع ع ععاري ذات
االولوية المقترحة ضمن االستراتيجية.
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الفصل األول :القطاع الزراعي في لبنان
 .0وضع القطاع الزراعي
أ .الوضع االقتصادي والمالي للقطاع
 )0أ مية القطا الزراعي في االقتصاد اللبناني
يتميز لبنان بموقيع االس ع ع ع ععتراتيجي بين أوروبا ودول الخليج اليربي ومناخع الميتدل المناسع ع ع ع ع

لزراعة الخض ع ع ع ععار والفاكهة عل

انواعها وتربتع الخصبة وتوافر الموارد المائية للزراعة.
تبلغ المسع ععاحة االجمالية لأل ارضع ععي الصع ععالحة للزراعة ،بحس ع ع

االحصع ععاي الزراعي ليام  884 ،4101ألا كتار ،يزر منها

 480ألا كتار (حوالي نص ع ع ع ععفها  008ألا كتار مروي) بمتوس ع ع ع ععط  0386كتار للحيازة الزراعية ( 0348للحيازة المروية).

اسع ع ع ع ع ع ععتبعدلعت المحعاصع ع ع ع ع ع ععيل المزروعة في ذه اال ارضع ع ع ع ع ع ععي تدريجيا الحبو بالزراعات ذات القيمة المضع ع ع ع ع ع ععافة المرتفية (الفواكع
والخضروات ،)...والتي تميزت بنسبة انتاج مرتفية مقارنة م دول الجوار.
تراجيت نسع ععبة مسع ععا مة القطا الزراعي في الناتج المحلي االجمالي من  2330في اليام  4117لغاية  8332في اليام 4101
لتيود وترتف ال  2312في اليام  4100نتيحة العتماد و ازرة الزراعة اسع ع ع ع ععتيراتيجة النهوض بالقطا الزراعي لالعوام -4101

 4102وما رافقها من اعادة تنظيم للقطا الزراعي واليمل عل رف مستوم االنتاجية وزيادة نسبة الصادرات الزراعية.
جدول رقم  :0الناتج المحلي اإلجمالي حسب النشاط باألسعار الثابتة (مليار ليرة لبنانية)
5117

5118

5112

5101

5100

الناتج المحلي االجمالي

223128

233007

283172

273811

233286

الزراعة والغابات

03434

03061

03402

03882

03262

التغير السنوي

-8307%

-2324%

2372%

2372%

01304%

الثروة الحيوانية ومنتجاتها ،صيد السمي

320

327

322

370

320

التغير السنوي

00362%

1370%

6302%

-8300%

4381%

اجمالي الناتج الزراعي

52053

52117

52004

52512

52361

التغير السنوي

5250%

-2246%

2233%

4231%

7213%

نسبة من الناتج المحلي االجمالي

4280%

4207%

3228%

3282%

4214%

المصدر :ادارة اإلحصاي المركزي – )GDP by activity at constant prices (chain-linked

بلغت قيمة االنتاج الزراعي  4048مليار ليرة لبنانية عام  4117ووص ع ععلت ال  4861مليار ليرة لبنانية في عام  ،4100و و
ما ييني زيادة بنسبة  ٪00في فترة خم

سنوات ،في حين أن زيادة الناتج المحلي اإلجمالي في الفترة نفسها بلغت .٪8432

ييتبر لبنان مس ع ععتوردا أس ع ععاس ع ععيا للمواد الغذائية ،فالمنتجات المحلية ال تلبي اال  ٪41فقط من حاجات االس ع ععتهالي المحلي حيث
بلغععت القيمععة اإلجمععاليععة للواردات الزراعيععة والغععذائيععة  2078673مليون ليرة لبنععانيععة في اليععام ( 4108جععدول رقم  .)4امععا
الصادرات الزراعية فقد سجلت  0020222مليون ليرة لبنانية في اليام نفسع ونسبة تغيير سنوي لليجز قدرت بع .% 0377
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جدول رقم  :5الميزان التجاري الزراعي/الصادرات والواردات الزراعية والغذائية (مليون ليرة لبنانية)
5101
الصادرات الزراعية والغذائية

806724

5100
235372

التغير السنوي
الواردات الزراعية والغذائية

262878

%04202
2422262

التغير السنوي
الميزان التجاري الزراعي

5105

3437772-

التغير السنوي

5103
0040224

%4215

%07274

2727806

2280682

2078673

%00330

%8366

%2320

3854237-

3260727-

4130684-

%00346

%8323

%0377

المصدر :ادارة الجماري اللبنانية
ش ع ع ع ععهدت الص ع ع ع ععادرات الزراعية تطو ار ملحوظا خالل الفترة  4108-4101وان بنسع ع ع ع ع

متفاوتة بلغ ادنا ا بين اليامين 4100

و )% 2314( 4104وكانت ذروتها في اليام ( )07372( 4108جدول رقم  .)4اما تفس ع ع ع ععير ذلي فييود ال تفاقم االوض ع ع ع ععا
االمنية الس ععورية ،اذ انخفض ععت الص ععادرات الزراعية والغذائية اللبنانية ال سعععوريا وعبر ا ال دول الخليج والدول اليربية األخرم
من حوالي  ٪21عام  4101ال حوالي  ٪82عام  .4108وقد بادرت و ازرة الزراعة ،لمواجهة ذه االزمة في اليام ،4108

وبالتياون م المؤسسات المينية ،ال تأمين بديل عن الميابر البرية ما أدم ال تحسن نسبة الصادرات الزراعية.

ش ععهد التغير الس ععنوي لليجز في الميزان التجاري للمنتجات الزراعية والغذائية تناقص ععا خالل الفترة  4100و ،4108وذلي نتيجة
نمو الصعادرات الزراعية .قدرت نسعبة ذا االنخفاض بنسعبة  ٪8323بين عامي  4100و 4104و % 0377بين عامي 4104
و 4108دون ان يغير ذلي من واق ان لبنان مس ع ععتورد ص ع ععاا للغذاي و و بالتالي عرض ع ععة الرتفا أس ع ععيار مس ع ععتلزمات االنتاج
والمواد الغععذائيععة حيععث قععدرت فععاتورة الغععذاي في اليععام  4108بنحو  4362مليععار دوالر أمريكي اي مععا ييععادل  2184مليععار ليرة
لبنانية.

 )4أ مية الزراعة في الموازنة الوطنية
تبلغ نسع ععبة الموازنة المخص ع عصع ععة لو ازرة الزراعة اللبنانية ما يوازي  ٪132من اجمالي النفقات الوطنية و ي نسع ععبة منخفضع ععة جداً
مقارنة م دول المنطقة حيث تشكل بالحد االدن  % 2من موازنات ذه الدول.

جدول رقم  :3الموازنة السنوية لوزارة الزراعة في السنوات الخمس االخيرة (مليار ليرة لبنانية)
الموازنة السنوية
التغير السنوي

5112

5101

5100

5105

5103

20

73

33

011

67

+%21

+%0433

+%0836

-%88

المصدر :محاسبة و ازرة الزراعة
بهعدا النهوض بعالقطعا الزراعي تم اععداد خطة عمل  4102-4101وكان من نتائجها زيادة موازنة و ازرة الزراعة بين االعوام
 4101و 4104فارتفيت الموازنة المخص عصععة لو ازرة الزراعة من  20مليار ليرة لبنانية عام  4112ال  011مليار ليرة لبنانية
في عام  4104بيد ارتفا متواصل في عام  73( 4101مليار ليرة لبنانية) وعام  33( 4100مليار ليرة لبنانية).
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من الجدير ذكره أن االنفاق اللبناني الحكومي عل الزراعة ال ينحص ع ععر فقط بو ازرة الزراعة فقد اعتمدت عدة برامج خاص ع ععة منذ
عام  4100للقطا الزراعي ،عل سبيل المثال ال الحصر:
 -مشرو تطوير قطا الحبو والبقوليات (القمح والشيير واليد

والحمص) الذي اعتمدتع الحكومة عام  4104بإدارة و ازرة

االقتصاد والتجارة والذي خصصت لع موازنة سنوية تتراوو ما بين  41ال  21مليار ليرة لبنانية؛

 اعادة تفييل برنامج دعم الص ععادرات في اليام  4100والذي تنفذه المؤسع عس ععة اليامة لتش ععجي االس ععتثمارات في لبنان (ايدال)م موازنة سنوية تبلغ  21مليار ليرة لبنانية؛
 -مشعرو تطوير زراعة االعالا وتربية الماشععية في لبنان ،الذي وافق مجل

الوزراي عل تخصعيص موازنة سععنوية لع بلغت

 43مليار ليرة لبنانية في اليام .4104
ب .البعد االجتماعي
تشع ععكل الزراعة ركنا اس ع ععاس ع ععيا للتنمية الريفية ،باعتبار ا المص ع ععدر الرئيس ع ععي للدخل وفرص اليمل في المناطق الريفية .كما تلي
الزراعة دو ار بار از عل مسععتوم مكافحة الفقر في ذه المناطق حيث أظهرت تجار عدة بلدان أن نمو الناتج المحلي اإلجمالي
من الز ارعععة مقععارنععة م نمو النععاتج المحلي اإلجمععالي من القطععاعععات األخرم كععان أكثر مسع ع ع ع ع ع ععا مععة في الحععد من الفقر ،وتعأمين

حافز لخلق فرص عمل في مجموعة من المجاالت ذات الص ع ع ع ع ع ععلة بالزراعة في
ا
االس ع ع ع ع ع ععتقرار االجتماعي .فالقطا الزراعي يمثل
المناطق الريفية كالخدمات الريفية وقطا النقل واالتصاالت والتيليم والسياحة وغير ا.

يسعتقط

القطا الزراعي في لبنان  ٪6من اليمالة الوطنية ( ،)4112ويؤمن فرص اليمل الكثر من  ٪42من سكان المناطق

الريفية التي تقدر مس ع ععا متها في الناتج المحلي في المناطق الريفية ب ع ع ع ع ع ع ع ع ع .٪31

بلغ عدد المزارعين بحسع ع ع

نتائج االحص ع ععاي

الزراعي لسعنة  4101حوالي  0713111بمتوسعط عمر  24سعنة نصفهم ييتمد فقط عل النشاط الزراعي وتشكل األسر الريفية
الياملة في القطا الزراعي ما يوازي  3073111نسمة بمتوسط خمسة أشخاص لكل أسرة.

جدول رقم  :4العمالة الزراعية في لبنان بحسب االحصاء الزراعي لعام 5101
عدد الحائزين الزراعيين

 %336( 062204اناث)

متوسط عمر الحائزين الزراعيين

 24سنة ( 22سنة لإلناث)

عدد العمال الزراعيين من العائلة بشكل دائم

062611

عدد العمال الزراعيين من العائلة بشكل موسمي

482111

عدد العمال المأجورين بشكل دائم

20121

المصدر :احصايات و ازرة الزراعة
يقس ع ع ع ع ع ععم لبنان من حيث التنو الجغرافي ،ال ما ال يقل عن  21منطقة متجانس ع ع ع ع ع ععة ذات خصعع ع ع ع ع ععائص مختلفة ومميزة اجتماعيا
واقتصععاديا وجيوسععياسععيا .تق  ٪67من األ ارضععي الزراعية في البقا والشععمال وتتضععمن عدداً من المزار التجارية الكبيرة نسععبيا،
في حين أن الجنو يتألا من مزار صغيرة ميظمها في المناطق الريفية البييدة.

يحتل اإلنتاج الحيواني مكانة امة في المناطق الريفية ألنع يمثل أحد األنش ع ععطة الرئيس ع ععية (خاص ع ععة في الجنو والش ع ععمال حيث

تسع ععجل أعل ميدالت الفقر في البالد) م  ٪61من المزارعين الذين ييتمدون عل منتجات األلبان كوسع ععيلة أسع ععاسع ععية لالكتفاي
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الذاتي .يساعد النشاط الحيواني ذا عل توليد الدخل النقدي من خالل بي المنتجات الحيوانية التي تؤمن في كثير من األحيان
المورد الرئيسي لألسر الفقيرة ،باإلضافة ال توظيا ميظم القوم الياملة في المناطق الريفية حيث فرص اليمل محدودة.
يياني القطا الزراعي في لبنان من عدد من المشاكل االجتماعية ا مها:
 الوض القانوني للمزارعين (ال يتضمن قانون اليمل أية أحكام خاصة بالمزارعين)؛ وجود فئات مهمشة (خصوصا األجيال الشابة ،رجاال ونساي) أكثر تيرضا للفقر؛ -ارتفا البطالة بين الشبا

(تحت  42عاما) التي تصل ال  ٪4436من القوم الياملة ()4112 - index mundi؛

 فقدان مستمر للقوم الياملة و رم السكان في المناطق الريفية (اشارت احصايات الع ع ع ع  index mundiانع في اليام 4100مهاجر عل
ا
بلغ مجمو السع ع ععكان الذين يييشع ع ععون في المدن  ٪37من اجمالي السع ع ععكان .اما ميدل الهجرة فقد بلغ 38334
 0111نسمة بحس

تقديرات عام .)4102

يوفر القطا الزراعي امكانات كبيرة من أجل ميالجة ذا اليجز االجتماعي خاصع ع ععة من حيث خلق فرص عمل ومكافحة الفقر
في المناطق الريفية .ولذلي فمن المهم االخذ بيين االعتبار التنمية الريفية والمسععتدامة خالل وضع السععياس عات الزراعية من أجل
مواجهة ذه التحديات.
ج .البعد البيئي
يتميز لبنان بغاباتع الغنية ،وخاصة األرز ،وبوفرة المياه ضمن بيئة اقليمية قاحلة جدا وتنو الظروا المناخية الزراعية فيع بديا
من المناطق شععبع االسععتوائية ال المناطق الداخلية القارية ما ييني مرونة عالية في اعتماد تقنيات متنوعة في اإلنتاج والزراعة.
وم ذلي ،فإن ذا الغن والتنو في النظم الزراعية يبدو مهددا اليوم.
توثر الزراعة بش ععكل ايجابي أو س ععلبي كبير عل الموارد الطبييية من مياه وغابات والتنو البيولوجي وغير ا والبيئة بش ععكل عام
وذلي بحس

الممارسات الزراعية المستخدمة ومدم مراعاتها للتنمية المستدامة.

 )0الغابات
تكسع ع ع ع ع ععو الغابات  ٪08من األ ارضع ع ع ع ع ععي اللبنانية و ٪7اذا ما أخذنا بيين االعتبار الغابة الكثيفة (التي تغطي  ٪61أو أكثر من
التربة) .تنتشع ععر الغابات بشع ععكل اسع ععاسع ععي عل المنحدرات الغربية لجبل لبنان حيث الرطوبة اليالية و ي تضع ععم غابات صع ععنوبر

وسنديان وبلوط وأرز .اما عل الجان
الجنو فالغابات محدودة جدا بسب

الشرقي والجاا من جبال لبنان ،فتنتشر مساحات من الل از والسنديان .اما في محافظة
طوبوغرافية المنطقة التي سهلت عمليات القط عبر التاريخ.

آثار بيئية
انخفض ععت مسع ععاحة الغابات حوالي  ٪82بش ععكل اس ععاسع ععي في الش ععمال وجبل لبنان مما ادم ال انهيارات ترابية تركت اً

واقتصع ععادية واجتماعية كارثية .اسع ععبا

ذا االنخفاض تيود ال عدة عوامل ،أ مها الزحا اليمراني وارتفا أسع ععيار المحروقات

الذي يجبر سكان المناطق المرتفية ال ايجاد حلول بديلة للتدفئة خالل فصل الشتاي كخش

االحراج ،واندال الحرائق.

تم اقرار عدد من القوانين النش ع ع ع ع ععاي س ع ع ع ع ععب محميات طبييية و ي خطوة مهمة جدا من أجل حماية المناطق الحرجية التي تواجع
التوس اليمراني واألنشطة البشرية األخرم وتيزيز التراث الطبييي والتاريخي من اجل تنمية المجتم المحلي.
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 )4المراعي
ان االدارة السليمة للمراعي تقلل من الحرائق وتحد من خطر انتشار ا وتحافظ عل التنو البيولوجي وتسا م في حماية الغابات.
ان آلية تطبيق قانون الغابات ليام  0222الحالي فيما خص كيفية اسععتخدام األ ارضععي للرعي وتنظيم حركة الماشععية في الغابات
غير كافية وغير مالئمة للوض اللبناني ومن نا ضرورة اعادة النظر فيها.

 )8المياه
تص ععل المتسعععاقطات من مياه االمطار والثلوج ال أكثر من  0111ملم س ععنويا عل المنحدرات الغربية لجبل لبنان مغذية االنهر
والمياه الجوفية .قدرت الكمية الصععافية للمياه الممكن اسععتغاللها  4313مليار متر مكي
عتبة أعل من عتبة اإلجهاد المائي و ي  0111متر مكي

في عام  ،4100مما يض ع لبنان عل

سنويا للفرد الواحد .تستخدم  ٪61من ذه اإلمكانات في األنشطة

الزراعية ،ومن نا تكمن أ مية ادارة المياه في مجال الري والزراعة بشع ع ع ععكل عام .يجدر الذكر أن أكثر من نصع ع ع ععا األ ارضع ع ع ععي
المستغلة زراعيا ي أراض مروية.
عل الرغم من ذه اإلمكانات المائية ،يخض ع ع ع
اليرض والطل
الطل

ذا المورد ال ضع ع ععغوط كثيرة تماماً كالغابات .تثبت الد ارس ع ع ععات ان التوازن بين

عل المياه س ع ع ععيواجع خلال بيد عام  ،4102وس ع ع ععوا تتقلّص نس ع ع ععبة المياه المس ع ع ععتخدمة في الزراعة نظ ار لزيادة

الحضري والصناعي.

 .5استراتيجية وزارة الزراعة للتنمية الزراعية  5104-5101وأهم اإلنجازات المحققة
ان و ازرة الزراعة ي اإلدارة المسؤولة عن صياغة اإلطار االستراتيجي للقطا الزراعي ووض السياسات والبرامج اليملية للنهوض
بهذا القطا وصياغة األطر القانونية والتشرييية المنظّمة لع وتأمين البن التحتية لتسهيل عمليات االستثمار واإلنتاج والتسويق،
اضافة ال دور ا االساسي في ادارة الموارد الطبييية (االراضي الزراعية ،مياه الري ،الغابات واألحراج والثروة السمكية والمراعي)

واعداد وتنفيذ برامج التنمية الريفية.
في ذا اإلطار ،قامت و ازرة الزراعة اللبنانية منذ بداية عام  4101بتنفيذ استراتيجية النهوض بالقطا الزراعي للفترة الممتدة حت

نهاية عام  .4102وقد تضمنت ذه االستراتيجية ثمانية محاور رئيسية تركزت حول زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية
اللبنانية والتنمية الزراعية المستدامة وحددت اولويات ومجاالت التدخل االساسية لتنمية ذا القطا و ي توفير الموارد المالية
الالزمة واإلطار التشرييي المناس

وتيزيز قدرات و ازرة الزراعة وتقوية االرشاد .وقد حققت ذه االستراتيجية عددا من االنجازات

توزعت عل مختلا المحاور عل الشكل التالي:

المحور األول :تحديث واصدار التشريعات الالزمة حيث تم اصدار عدد من القوانين والمراسيم والق اررات لتنظيم تداول مدخالت
االنتاج عل اختالا انواعها من اسمدة وبذور ومبيدات زراعية وادوية بيطرية ولقاحات ...وتفييل الرقابة عل المنتجات الغذائية

بما فيها تلي المصنية محليا او المستوردة استنادا ال ميايير سالمة الغذاي الدولية وبالتياون م مختلا الشركاي المحليين.
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المحور الثاني :تطوير هيكلية ودور وزارة الزراعة والتنسيق مع القطاعات العام والخاص واألهلي فمن جهة تمت زيادة موازنة

و ازرة الزراعة ومن جهة ثانية تم تييين/والتياقد م مهندسين واطباي بيطريين ومساعدين فنيين زراعيين وبيطريين وح ار

احراج

وصيد اضافة ال اختصاصيين في الكيمياي والميلوماتية والموظفين االداريين لملي الشواغر في يكلية الو ازرة .وقد رافق ذلي

عمليات تأ يل وتجهيز للمختبرات التابية لو ازرة الزراعة ومكننة انشطة الو ازرة بهدا تسهيل اليمل وتفييل التواصل والتنسيق بين
الياملين في االدارة المركزية والمصالح االقليمية كما تم تفييل ذلي عل مستوم القطا الخاص واال لي من خالل نشاطات

اللجان القطاعية التي ُش ّكلت في الو ازرة لليمل عل النهوض با م القطاعات االنتاجية في الزراعة.
المحور الثالث :تحديث البنى التحتية الزراعية ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية حيث تم انجاز عدد من مراسيم التخطيط

لبيض الطرقات الزراعية وتلزيم بيضها اضافة ال انشاي عدد من البري الجبلية للري وانجاز دراسات لقسم اخر منها واستصالو

أراض زراعية.

المحور الراب  :تفعيل اإلرشاد الزراعي والتعليم حيث تم رف عدد المراكز الزراعية ال  43مرك از في مختلا المناطق اللبنانية
وتزويد ا بالكادر البشري والتجهيزات الالزمة وتدري

ذا الكادر اضافة ال اعادة يكلة المدار الزراعية وتوحيد برامج التيليم

فيها واعادة النظر بالمنا ج الميتمدة.

المحور الخام  :تفعيل الرقابة على المنتجات والمدخالت الزراعية والغابات واالحراج والصيد البحري تماشيا م اصدار وتحديث
التشرييات التنظيمية والفنية ذات الصلة .فيل مستوم الرقابة عل االنتاج المحلي تم تفييل وتطوير اجهزة الكشا الصحي

النباتي والبيطري لناحية الكادر البشري والتدري

والتجهيزات الفنية والتقنية ،واجراي مسوحات ليدد من اآلفات الز ارعية واالمراض

الحيوانية الميدية لتشمل قطاعي انتاج الدواجن وتربية الخيول (مرض الرعام) ،ترقيم قفران النحل ،ترقيم وتحصين قطيان المواشي،
الكشا عل المؤسسات والمرافق الزراعية والبيطرية والمصان وسيارات نقل الحلي

ومشتقاتع وتسجيلها بيد استيفائها الشروط

المطلوبة ،تفييل وتطوير عمل المختبرات الميتمدة من قبل الو ازرة لناحية الكادر البشري والتدري

والتجهيزات الفنية.

المحور السادس :تطوير سالسل اإلنتاج وتحسين النوعية وتفعيل التصنيع والتسويق والتصدير حيث تم تشكيل عدد من اللجان
القطاعية لدراسة كيفية تطوير بيض سالسل اإلنتاج كما يلي:

 على مستوى اإلنتاج النباتي :تطوير انتاج البذور والشتول المؤصلة والموثقة وتأ يل المشاتل وتصنيفها ،ادخال أنواوأصناا جديدة ،تحسين ميامالت اإلنتاج ونشر أسالي

استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والري والحصاد وما بيد

الحصاد ،وض برنامج للمكافحة المتكاملة للمحاصيل الرئيسية وتطبيق مشاري نموذجية وتيميمها ،تطوير ونشر الزراعة

اليضوية  ،تأمين بذار القمح والشيير والدعم التقني لمزارعي الحبو من خالل مشرو تطوير زراعة الحبو  ،انشاي
صندوق التياضد للضمان من الكوارث الطبييية التي تصي
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القطا الزراعي.

 -على مستوى االنتاج الحيواني :وض برنامج متكامل إلدارة المزرعة ،تطوير قطا انتاج الحلي  ،تنظيم وتطوير قطا

المسالخ ،تنظيم قطا انتاج الدواجن وانتاج اللقاحات ،تنظيم قطا تربية النحل وتشجي انشاي وحدات متخصصة ذات

تقنية متطورة ،تنظيم قطاعي الصيد البحري والنهري وانتاج بيوض السمي ،زيادة اإلنتاج المحلي من األعالا والحلي
واللحوم وخفض كمية اليلا المركز المستورد من خالل برنامج تطوير زراعة االعالا وتربية الماشية في لبنان.

 -على مستوى التصنيع الزراعي والتسويق :تنظيم وتطوير عمليات ما بيد الحصاد ،تنظيم وتطوير قطا مراكز التوضي

والتبريد ،تنظيم وتطوير قطا الصناعات الغذائية ،تنظيم وتطوير أسواق الجملة بالتياون م الجهات المختصة ،البدي

بتنظيم وتطوير األسواق الشيبية وأسواق المزارعين ،تفييل وتطوير برنامج دعم الصادرات الزراعية وتفييل المشاركة في
الميارض الزراعية...
المحور الساب  :وضع برامج وآليات تسليف للمشاريع المتوسطة والصغيرة حيث تم توقي وتنفيذ اتفاقيات تمويل م عدد من

المصارا الت جارية لتوفير قروض زراعية بشروط ميسرة لصغار المزارعين ولتطوير قطا االشجار المثمرة .ترافق ذلي م تنفيذ
برامج دعم وتدري

متخصصة إلعداد دراسات الجدوم االقتصادية.

المحور الثامن :الحفاظ على الموارد الطبيعية :التربة ،الغابات ،التنوع البيولوجي ،تنظيم استخدام األراضي الهامشية والمراعي
والثروة السمكية حيث تم وض وتنفيذ الخطة الوطنية إلدارة الغابات واطالق الخطة الوطنية للتحريج وبرنامج زر  21مليون
شجرة والتياون م البلديا ت في ذا المجال ،تأ يل مشاتل و ازرة الزراعة إلنتاج الشتول ،وض وتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة
التصحر.

وقد تجس ع ع ع ععدت تطبيقات ذه المحاور في عدة تدخالت قامت بها و ازرة الزراعة بالتياون م عدد من المنظمات الدولية والجهات
المعانحعة ا مهعا تقييم ومتعابيعة تنفيعذ خطعة عمعل الو ازرة  4102-4101تمهيدا إلعداد اسع ع ع ع ع ع ععتراتيجية و ازرة الزراعة للمرحلة المقبلة
 4102-4102تسععتند ال الدرو

المسععتخلصععة من االسععتراتيجية السععابقة وتيتمد مبدأ المشععاركة في التخطيط واالعداد والتنفيذ

لبرامج وسياسات التنمية الزراعية والريفية.
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الفصل الثاني :خطة العمل االستراتيجية لألعوام 5102-5102
 .0مقدمة
تم اعععداد برنععامج التنميععة الزراعيععة الريفيععة ( )ARDPفي عععام  4100وفقععا لألولويععات المحععددة في اسع ع ع ع ع ع ععتراتيجيععة و ازرة الز ارعععة
 ،4102-4101لتلبيعة احتيعاجععات القطعا الزراعي في لبنعان ،وقعد تم تمويعل البرنععامج من قبعل االتحععاد األوروبي في اطعار تنفيععذ
خطة عمل سععياسععة الجوار بين لبنان واالتحاد االوروبي ( ،)ENPو و برنامج تنفذه و ازرة الزراعة ويهدا ال تيزيز األداي اليام
للقطا الزراعي من أجل تحقيق االمن الغذائي المس ععتدام ،ورف مس ععتوم المييش ععة في المجتميات الريفية والزراعية .أما األ داا
الخاصع ععة فهي )0( :تيزيز قدرة المؤس ع عسع ععات الوطنية لليمل عل وض ع ع رؤية متماسع ععكة للتنمية الزراعية والريفية وتحس ع عين تنفيذ
التوجهات االستراتيجية الزراعية؛ و ( )4دعم وتمكين الشركاي المحليين (المزارعين والتياونيات) من خالل زيادة فرص الحصول

عل القروض وتطوير البن التحتية.
في اطعار تيزيز قعد ارت و ازرة الز ارععة ،قعام خبراي برنعامج التنميعة الزراعية الريفية بصع ع ع ع ع ع ععياغة اسع ع ع ع ع ع ععتراتيجية و ازرة الزراعة لألعوام
 4102-4102اسع ع ع ععتنادا ال نتائج عمل عشع ع ع ععر ( )01مجموعات عمل فنية ش ع ع ع ع ّكلت من موظفي الو ازرة وغير م من الشع ع ع ععركاي

وأص ع ععحا

المص ع ععلحة ،وبيد عرض ذه النتائج عل اللجنة التوجيهية المكلفة االشع ع عراا عل اعداد االس ع ععتراتيجية .وبالتالي ،تم

تأكيد النهج التشععاركي والتدرجي (من القاعدة ال ال أر ) في تحديد األولويات واأل داا ومجاالت التدخل في كل محور تنموي،
واالسعتفادة من درو

السعنوات الماضعية آخذين بيين االعتبار توصيات تقييم استراتيجية و ازرة الزراعة للتنمية الزراعية -4101

.4102

 .5منهجية العمل
ان منهجية عمل اعداد استراتيجية و ازرة الزراعة لألعوام  4102-4102تضمنت مرحلتين أساسيتين العداد مشرو االستراتيجية
ومرحلة ثالثة نهائية تم من خاللها ص ع ع ع ع ععياغة ومراجية مش ع ع ع ع ععرو االس ع ع ع ع ععتراتيجية المقترو واعتماده .في المرحلة االول تم تحديد
التوجهات االس ععاس ععية للس ععياس ععة الزراعية اللبنانية .في المرحلة الثانية أعدت الخطة االس ععتراتيجية لو ازرة الزراعة للس ععنوات الخم

المقبلة من ضمن التوجهات االساسية المحددة.

ولهذا الهدا ،شع ّكل وزير الزراعة عشععر فرق عمل فنية إلعداد اسععتراتيجية و ازرة الزراعة لألعوام  4102-4102ولجنة توجيهية
لالشراا عل عمل الفرق الفنية ،و ذه الفرق توزعت بحس

المواضي المطروحة للنقاش والتي جايت عل الشكل التالي:
 .6األسماي والصيد البحري

 .1سالمة الغذاي والجودة

 .2الصحة النباتية واالنتاج الزراعي

 .7الغابات والمراعي والنباتات الطبية

 .3الصحة الحيوانية واالنتاج الحيواني

 .8اليمل التياوني وصندوق ضمان الكوارث الطبييية
االرشاد والتيليم والبحث الزراعي

 .4مياه الري والبن التحتية الزراعية

.9

 .5ميامالت ما بيد االنتاج والتسويق

 .11تيزيز قدرات و ازرة الزراعة

اما اللجنة التوجيهية فشعكلت برئاسة مدير عام الزراعة وعضوية مدير عام التياونيات ومدير عام  -رئي
األبحاث اليلمية الزراعية ورئي

مجل

ادارة مصلحة

اللجنة التنفيذية للمشععرو األخضععر ،باإلضععافة ال مدراي المديريات في المديرية اليامة للزراعة

(الثروة الزراعية ،الثروة الحيوانية ،التنمية الريفية والثروات الطبييية ،والدراسات والتنسيق).
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المرحلة االولى:
• تحديد التوجهات االساسية للسياسة الزراعية اللبنانية

المرحلة الثانية:
•إعداد استراتيجية وزارة الزراعة وخطة العمل

المرحلة الثالثة:
•صياغة ومراجعة مسودة استراتيجية وزارة الزراعة لألعوام
 2019 – 2015واعتمادها

اإلعالن عن االستراتيجية
مراحل اعداد استراتيجية و ازرة الزراعة لألعوام 4102-4102
أ .المرحلة األولى :تحديد التوجهات االساسية للسياسة الزراعية اللبنانية
في المرحلة األول تم تحليل الوض ع ع ال ار ن للقطا الزراعي واعداد التوجهات االسع ععاسع ععية للسع ععياسع ععة الزراعية اللبنانية ،حيث تم
انجاز ما يلي:

 )0عقد اجتماعات لمجموعات اليمل الفنية اليشر لتحليل نقاط القوة ونقاط الضيا والفرص المتاحة والميوقات SWOT
ودمجها حيث أمكن م مكونات التنمية المستدامة (االقتصادية/التشغيلية واالجتماعية والبيئية):
أ .نقاط القوة :عوامل القوة الداخلية للقطا الزراعي التي يج

المحافظة عليها،

 .نقاط الضيا :عوامل الضيا الداخلية للقطا الزراعي التي يج

ج .الفرص المتاحة :اليوامل الخارجية التي يج
د .التهديدات :اليوامل الخارجية التي يج

االستفادة منها،

التقليل أو الحد من آثار ا.

 )4توحيد/دمج نتائج عمل فرق اليمل الفنية المختلفة وترتي
االستراتيجي؛

ميالجتها،

األولويات والقضع ع ع ع ع ععايا الرئيسع ع ع ع ع ععية ،من أجل وضع ع ع ع ع ع ع التوجع

 )8تحديد مسارات عمل السياسة الزراعية الوطنية وأولوياتها؛ والموافقة عليها من قبل اللجنة التوجيهية.
ب .المرحلة الثانية :إعداد الخطة االستراتيجية لوزارة الزراعة لألعوام 5102-5102
في المرحلة الثانية تم اعداد وتطوير خطة اليمل االسع ع ع ع ع ع ععتراتيجية لو ازرة الزراعة لألعوام  4102-4102واإلطار المنطقي اليائد
لها .تمثّل ذه الوثيقة المبادئ التوجيهية ولوحة القيادة والتحكم التي تبين مجاالت تدخل و ازرة الزراعة لمدة خم

سنوات في كل

من مسع ع ع ع ع ععارات اليمل الثمانية التي تم تحديد ا خالل المرحلة األول من أجل تحقيق األ داا االسع ع ع ع ع ععتراتيجية ،ووفقا لمهام و ازرة
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الزراعة و ي :القانونية  /التشع عرييية  /التنظيمية واإلرش ععاد والرقابة والتفتيش والبحث من أجل التنمية ،تيزيز البنية التحتية والدعم
المباشر...
كما تضع ععمنت المرحلة الثانية اعداد النتائج المتوقية والنشع ععاطات ومؤش ع عرات اال داا والمخرجات والنتائج ووسع ععائل التحقق اآليلة
ال وض آلية لمراقبة وتقييم تنفيذ االستراتيجية .وفيما يلي الخطوات التي اتبيت في ذه المرحلة:
 )0اعداد أدوات عمل ونماذج للتخطيط السري (عل أسا

اإلطار المنطقي) ليتم استخدامها من قبل فرق اليمل الفنية.

 )4تنظيم ورش عمل لفرق اليمل الفنية اليشع ع ع عرة لمناقش ع ع ععة وبلورة تدخالت و ازرة الزراعة االس ع ع ععتراتيجية في كل مس ع ع ععار من
مسع ع ع ع ع ع ععارات اليمعل الثمعانية (المنتجة في المرحلة األول ) وتحديد رسع ع ع ع ع ع ععالة ورؤية و ازرة الزراعة ،الهدا اليام واال داا
الخاص ع ععة والمؤشع ع عرات ،ومص ع ععادر التحقيق والمخاطر واالفت ارض ع ععات ،وكذلي النتائج الموض ع ععوعية المتوقية والنش ع ععاطات
المحددة.

 )8توحيد خطط اليمل الناتجة عن فرق اليمل الفنية اليش ع عرة في خطة عمل واحدة متكاملة لو ازرة الزراعة ،والتي تم تحديد
أولوياتها واعتماد ا من قبل اللجنة التوجيهية.

 .3نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص المتاحة والمعوقات
مر السعنين من عدم توافر توجع سعياسعي داعم ومستمر لتطويره وتنمية المناطق الريفية اللبنانية ومن
عان القطا الزراعي عل ّ
عدم ادراج موض ع ع ععو الزراعة والغذاي في سع ع ع علّم األولويات مما انيك س ع ع ععلبا عل الموارد المالية المخصع ع ع عص ع ع ععة للقطا الزراعي

ووبالتالي عل الموازنة السعنوية المخصعصععة لو ازرة الزراعة .ال تتضععمن ذه الموازنة كونها سععنوية رؤية طويلة أو متوسععطة األمد
و ي ترزو تحت ضعغط اإلدارة المالية اليامة الضييفة وانخفاض الكفاية الزراعية وعدم ماليمة آلية االنفاق الحتياجات القطا .
انيك

ذلي أيضع ععا ضع ععيفا في البن التحتية عل المسع ععتوم التنظيمي والتش ع عرييي والتخطيطي والتوجيهي والتنفيذي ،وفي تطبيق

التشرييات المرعية االجراي من رقابة وتفتيش.
يضععاا ال ذلي تشععابي الصععالحيات في عدد من المواضععي بين مختلا اإلدارات المينية بالقطا الزراعي وضععيا التنسععيق
والتيعاون وتبعادل الميلومعات فيمعا بين الجهعات المينيعة بعالقطعا الزراعي (القطعاعين اليعام والخعاص والجهعات المانحة والجمييات
اال لية )...وغيا

آللية تبادل وتوسي نطاق الخبرات الناجحة والدرو

المستفادة عل المستوم الوطني.

من ميوقات القطا الزراعي ايضعا عدم اقرار وتبني وتطبيق السعياسعات والبرامج القطاعية وغيا
بدياً من اإلنتاج ال التس ععويق ،وغيا

رؤية متكاملة لسالسل االنتاج

س ععياس ععة دعم وحماية المنتجين الس ععيما ص ععغار المزارعين ،وض ععيا في تطبيق االتفاقات

الدولية واالقليمية مما يييق التجارة الخارجية وفتح أسواق جديدة.

يضع ع ععاا ال

وغيا

ذه الميوقات عدم انتظام المزارعين في جمييات وتياونيات ونقابات زراعية تسع ع ععا م في وض ع ع ع الخطط والبرامج،

الوض ع ع ع القانوني للمزارعين وضع ع ععيا االمكانيات المالية (الحصع ع ععول عل القروض ،التدفق النقدي ،)...وعدم توافر اليد

الياملة المتخصصة.
وقد س ع ععا مت ذه الميوقات في ارتفا كلفة اإلنتاج بالمقارنة م دول الجوار والش ع ععركاي التجاريين وانخفاض الدخل من النشعع ععاط
الزراعي ما ادم ال حركة للهجرة من المناطق الريفية وخاصة لفئات الشبا
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وبالتالي ارتفا ميدل عمر المزار ( 24سنة).

التغير المناخي واليولمة وتحرير التجارة والتي تتطل
كما يواجع القطا الزراعي تحديات ّ
والتشرييات وتيزيز القدرات في مجال ادارة الملا الزراعي والمهارات التفاوضية.

بمواجهتها تكييا وتيديل في األنظمة

عل الرغم من عذه التحعديعات والميوقات يتمت القطا الزراعي بيدد من المقومات والفرص التي يمكن االرتكاز عليها من أجل
تطويره وتنميتع .فللبنان ميزة جغرافية من حيث الطق

والموق والوفرة النس ععبية للمياه ،و و يتمت بنظام اقتص ععادي حر يقوم عل

تحرير التجارة الخارجية ،وبنتيجتع تم توقي اتفاقيات تجارة حرة وميا دات دولية في ذا المجال ،ولبنان عض ع ع ع ع ع ععو مش ع ع ع ع ع ععاري في
منظمعات دوليعة تين بالزراعة واألغذية والتنمية الريفية والزراعية .كما أن ناي عدداً من المشع ع ع ع ع ع ععاري والبرامج الوطنية الداعمة
للقطا الزراعي منها برنامج كفاالت للقروض االنتاجية المدعومة وبرنامج دعم الصع ع ع ع ععادرات الزراعية وغير ا التي تس ع ع ع ع عا م في

تيزيز القطا الزراعي اللبناني.
كما نش ع ع ع ع ععير ال ان تفييل الشع ع ع ع ع عراكة ما بين القطا اليام والقطا الخاص في مجال الزراعة قد ّأدم ال ادخال تقنيات حديثة،
خاصع ععة وان المسع ععتثمر في القطا الزراعي متيلم ويمتاز بروو المبادرة مما يزيد من فرص االسع ععتثمار في القطا الزراعي حت
من قبل غير زراعيين ،و ناي نماذج لمشع ع ع ععاري زراعية حديثة وناجحة يمكن االقتداي بها ،ولميا د فنية وجاميية زراعية وغذائية
توفر التيليم الزراعي الجاميي والفني المتطور ولكادر فّني متخص ع ع ع ع ع ععص .كما ان ناي امكانية لتيزيز فرص انتاج وتس ع ع ع ع ع ععويق
منتجات ذات قيمة مرتفية أو قيمة مضعافة واالسعتفادة من مؤشرات الجودة  Quality Indicatorsمنها المؤشرات الجغرافية عن

طريق تحسين نوعية وجودة المنتجات الزراعية اللبنانية وربط السياحة بالزراعة.

فيما يلي عرض أل م نقاط القوة ونقاط الض ع ع ع ععيا بحسع ع ع ع ع

القطاعات اضع ع ع ع ععافة ال التحديات التي تواجهها والفرص التي يمكن

االستفادة منها.
أ .سالمة وجودة الغذاء
ييتبر ملا س ع ععالمة وجودة الغذاي من القض ع ععايا الوطنية الرئيس ع ععية وو ازرة الزراعة ي من االدارات المينية بادارة ذا الملا ،وقد
بذلت الكثير من الجهود من أجل تيزيز وتقوية قدرات و ازرة الزراعة للمسا مة في توفير الغذاي السليم والصحي للمواطن اللبناني
اي من الواردات أو من اإلنتاج الزراعي والغذائي المحلي.
سو ً
فقد تم اتخاذ مجموعة من االجرايات لتيزيز تطبيق مفا يم الممارسعات السليمة في اإلنتاج والتصني ( GAP, GMP, GHP,
 )HACCP, ISO 22000عل مسع ع ع ععتوم المنتجين؛ وتفييل نظم الرقابة عل اإلنتاج المحلي والواردات ،من خالل اصع ع ع ععدار
عدد من التش عرييات التقنية والتنظيمية المتيلقة بسععالمة الغذاي والمتوافقة م الدسععتور الغذائي أو التش عرييات األوروبية؛ وتشععكيل
لجنة وطنية للدسععتور الغذائي؛ وتوفر مختبرات متخص عصععة )بيضععها حاصععل عل شععهادة اعتماد( تخدم القطا الزراعي بشععكل

عام وسع ععالمة الغذاي بشع ععكل خاص؛ وتيزيز عمل المراقبين والمفتشع ععين وتدريبهم وتجهيز م بالميدات الالزمة .كما تقوم مؤس ع عسع ععة
المواصع ع ع ععفات والمقايي

اللبنانية  -ليبنور ( )LIBNORبمنح شع ع ع ععارة المطابقة للجودة وسع ع ع ععالمة الغذاي وينشع ع ع ععط أيض ع ع ع عاً عدد من

الشركات الدولية المينية بالرقابة عل جودة وسالمة الغذاي.
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يياني القطا الزراعي نقاط ضيا تتمثل بتدني ثقة المستهلي في سالمة وجودة المنتج اللبناني في األسواق المحلية والخارجية.
وذلي نتيجة غيا
ناي غيا

سياسة وطنية لسالمة وجودة الغذاي وضيا امكانيات الرقابة عل سالسل األغذية .فيل مستوم التشرييات

لقانون سععالمة الغذاي والمسععتياض عنع ببيض النصععوص التشعرييية والتنظيمية غير المتكاملة والتي ال تشععمل جمي

مراحل االنتاج والتداول بالغذاي ،مما ينيك

في كثير من االحيان تضععارباً وازدواجية في تنفيذ الصععالحيات بين االدارات المينية
برامج رصد للملوثات تساعد عل تحديد األولويات والتدخالت

بسعالمة الغذاي .يضعاا اليها عدم اعتماد تحليل المخاطر وغيا

في تيزيز س ع ع ععالمة الغذاي ،ونقص الكادر البش ع ع ععري الالزم المتخص ع ع ععص والمدر من مراقبين ومفتش ع ع ععين ،وعدم كفاية المختبرات
المتخص عصععة وغيا

االعتمادية لبيضععها ،وعدم تفييل المجل

سالمة وجودة الغذاي وغيا

الوطني لالعتماد وغيا

المراقبة عل شععركات اصععدار شععهادات

ألي خطة طوارئ للحوادث المتيلقة بسالمة الغذاي.

اما عل مسععتوم المنتجين ،فقد سععجلت نقاط ضععيا ناتجة عن النقص في بيض ميايير سععالمة وجودة الغذاي ،محدودية االلمام
بالممارسععات اإلنتاجية والتصععنييية السععليمة خاصععة لدم صععغار المنتجين ،عدم توافر يد عاملة متخص عصععة ،وجود منتجين غير

مسعجلين وغير خاضعيين للرقابة ،عدم الزامية الرقابة الذاتية (مثال الفحص المخبري الدوري ،)...واالحتفاظ بسجالت االنتاج بما
يس ععمح بتتب المنتج .وعل مس ععتوم المس ععتهلي يوجد نقص في برامج التوعية عل موض ععو س ععالمة وجودة الغذاي وض ععيا وعي
المستهلي في ذا المجال.
ب .الصحة النباتية واالنتاج الزراعي
يلي ع

القطععا الزراعي اللبنععاني دو ار مهم عا في تععأمين االكتفععاي الععذاتي لبيض السع ع ع ع ع ع ععل و و يوفر فرص اليمععل وينشع ع ع ع ع ع ععط ال عدورة

االقتصادية في المناطق الريفية مما يسا م في تأمين االستقرار االجتماعي في ذه المناطق.
يتمت لبنعان بعأراض خص ع ع ع ع ع ع عبعة وبتنو اإلنتعاج الزراعي فيعع ،و و غني بعالموارد الوراثية النباتية ومتميز في بيض المحاصع ع ع ع ع ع ععيل
والمنتوجات النباتية المطلوبة في االس ع عواق اليربية التقليدية (الخليج والشع ععرق األدن ) .لبنان ملتزم بيدة اتفاقيات وميا دات دولية

و و عضع ععو مشع ععاري في منظمات دولية تين بالصع ععحة النباتية والتنو البيولوجي ،والموارد الوراثية ،مما ادم ال تنفيذ عدد من
المشاري والبرامج الداعمة للقطا الزراعي.
القطععا الزراعي اللبنععاني قطععا واعععد أذا تم اليمععل عل زيععادة اإلنتععاج عبر زيععادة الرقيععة المزروعععة والمرويععة والز ارعععات المكثفععة
وتحديث التقنيات المس ع ععتخدمة واعتماد محاص ع ععيل ذات قيمة مض ع ععافة واالس ع ععتفادة من المؤشع ع عرات الجغرافية والجودة ،اض ع ععافة ال

تطوير قطعا انتعاج مواد االكثعار النبعاتي واختراق أس ع ع ع ع ع ع عواق جعديعدة حيعث يتواجد المغتربون اللبنانيون واليمل ضع ع ع ع ع ع ععمن االتفاقيات

والميا دات الدولية لتسهيل فتح ذه األسواق وغير ا.
بالرغم من عناصعر القوة التي يتميز بها القطا فهو يواجع عدداً من الصيوبات والتحديات التي تنيك

ارتفاعا في كلفة اإلنتاج

وضع ع ععيفاً في القدرة التنافسع ع ععية للمنتج الزراعي اللبناني ،حيث سع ع ععجل تراج نسع ع ععبي لموق اإلنتاج الزراعي اللبناني في األسعع ع عواق
الداخلية والخارجية .فيل مسع ععتوم اال ارضع ععي الزراعية ،يياني ذا القطا من صع ععغر وتشع ععتت الحيازات الزراعية وارتفا أسع ععيار
األراضي والتمدد اليمراني والتناف

في استيمال األراضي مما يقلص المساحة الزراعية.

اما عل مسععتوم المزرعة فهناي غيا

للتخطيط الزراعي واسععتخدام غير رشععيد للمدخالت الزراعية التي ي بميظمها مسععتوردة،

واعتماد تقنيات زراعية قديمة ،واسع ععتخدام مياه الصع ععرا الصع ععحي في الزراعة قبل الميالجة وضع ععيا في ادارة وميامالت ما بيد
اإلنتاج ،وصيوبة الحصول عل بيض األصناا الجديدة ال سبا

منها القانونية (حق الملكية الفكرية) ومنها المادية.
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ان البنية التس ععويقية الزراعية تياني من ض ععيا ليدة اس ععبا

منها :ض ععيا تنظيم أسع عواق الجملة وغيا

نظام تتب الس ععل وعدم

اعتماد الس ع ع ع ععجل الزراعي وعدم اس ع ع ع ععتقرار اإلنتاجية من حيث النوعية والكمية والمص ع ع ع ععدر وعدم االس ع ع ع ععتفادة من االتفاقات الدولية
واإلقليمية والض ع ع ع ععيا في بيض اجرايات الص ع ع ع ععحة والص ع ع ع ععحة النباتية وتطبيق الميايير الدولية مما يييق التجارة الخارجية وفتح
أسعواق جديدة؛ اضعافة ال المشعاكل اللوجسعتية كالنقل والميابر الحدودية المتيددة للدخول ال أسعواق الخليج؛ كما يمكن اضافة
موضععو المنافسععة القوية م دول الجوار في األس عواق المحلية واألسع عواق الخارجية التقليدية اللبنانية؛ كما ان الوضعع السععياس ععي
واالمني غير المستقر في سوريا يييق في بيض األحيان عملية النقل البري ال الخليج ويزيد من كلفة اإلنتاج.
اضعافة ال ما ورد ،يج

التوقا عند األثر البيئي الناجم عن النشعاطات الزراعية مثل تراكم النفايات الزراعية واسعتنزاا الموارد

الطبييية (مياه الري ،الموارد الوراثية ،التنو البيولوجي )...واالسع ععتخدام غير الرش ع ععيد لالس ع ععمدة والمبيدات والطاقة ،وظا رة تغيير
المناخ الناجمة عن سوي ادارة الموارد الطبييية عل اختالفها.
ج .الصحة الحيوانية واالنتاج الحيواني
يشع ع ع ع ع ع ععتهر القطعا الزراعي الحيواني في لبنعان بيعدد من المنتجعات المميزة كاللبنة وبيض االجبان و و من القطاعات التي تتميز
بوجود خبرات واسع ع ععية في مجال االنتاج المكثا والتياقد الزراعي خاصع ع ععة في قطا الدواجن وفي مجال اسع ع ععتئصع ع ععال االمراض
واالوبئة الحيوانية في حال ظهور أي طارئ عل المستوم المؤسساتي .يكمن تطوير ذا القطا بزيادة اإلنتاج لبيض المنتجات

الحيوانية واالعالا واعتماد التحويل الصععناعي لزيادة الدخل وذلي بابتكار منتجات جديدة مطلوبة للسععوق المحلي والخارجي مما
يساعد في اختراق أسواق خارجية في دول الخليج اليربي وحيث يتواجد المغتربون اللبنانيون.
يياني ذا القطا من عدة مشع ععالكل تتمثل بع ع ع ع ع ع ع ع عع :ضع ععيا نظام الصع ععحة الحيوانية الذي ينيك

عدم اسع ععتم اررية لبرامج الصع ععحة

الحيوانية ،الخلل في تطبيق بيض مفا يم الرفق بالحيوان وعدم كفاية مختبرات الص ععحة واالنتاج الحيواني لمواكبة تطور القطا ،
وصعغر وتشعتت المزار وضعيق مسععاحة وحدات اإلنتاج والمنافسعة م التمدد اليمراني ،باإلضعافة ال ضععيا اإلنتاجية واالعتماد
النسع ع ععبي عل مواش غير مؤصع ع ععلة ذات انتاجية ضع ع ععييفة ،واالسع ع ععتيمال الجائر للمضع ع ععادات الحيوية والمواد الكيميائية ،والتقلص
المستمر للمراعي (مساحة وانتاجية) ،وانحياز كفة التياقد الزراعي ال دفة التاجر.
أض ع ععا ال ذلي الضع ع ععيا والتفاوت في ادارة ما بيد اإلنتاج من تجمي وتس ع ععويق ووض ع ع ع المس ع ععالخ المتدني من حيث الصع ع ععحة
والسع ع ععالمة اليامة واإلنتاجية ،وانخفاض القدرة عل ابتكار منتجات جديدة في كامل قطا التصع ع ععني وضع ع ععيا الترويج الخارجي
عل

للمنتجعات الحيوانيعة ذات الجودة اليعاليعة في ظعل غيعا التتب وتطبيق الميعايير العدوليعة ممعا يخفّض الطلع
كما أن اليادات الغذائية المحلية ال تيتمد بشكل اساسي عل استهالي المنتجات الحيوانية (كالحلي الطازج).

ذه المنتجات،

كما تجدر االشارة ،ال مشكلة الزيادة المتوقية في أسيار االعالا والمدخالت مما يزيد من الكلفة المرتفية أصال لإلنتاج ،كما
ان ض ععيا الص ععحة الحيوانية في س ععوريا من جراي االزمة التي تمر بها البالد ،يؤثر س ععلبا عل الص ععحة الحيوانية في لبنان ،كما

نش ععير ال موض ععو التغير المناخي الذي يؤثر س ععلباً عل توافر المياه ومس ععاحة المراعي والقدرة الرعوية وبالتالي اإلنتاجية وكلفة
اإلنتاج الحيواني.
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د .مياه الري والبنى التحتية الزراعية
يتميز لبنان بالوفرة النسع ع ع ع ع ععبية للمياه بالمقارنة م دول المنطقة ،كما أن طوبوغرافيتع ترف من امكانية زيادة القدرة التخزينية للمياه
عبر البري الجبلية والس ع ع ععدود .قامت الحكومة اللبنانية بيدة مبادرات لتيزيز ادارة المياه منها وضع ع ع ع االس ع ع ععتراتيجية الوطنية للمياه

والتي حددت من ضع ع ع ععمن ا دافها زيادة المسع ع ع ععاحة المروية من  21ألا كتار ال  071ألا كتار ،واطالق اليمل بمشع ع ع ععرو
الليطاني النموذجي لري جنو لبنان "مشرو خط ."311

تتوافر في السع ععوق المحلي تقنيات حديثة تزيد من كفاية اسع ععتيمال وتوزي مياه الري عل مسع ععتوم المزرعة ،اضع ععافة ال الخبرات
في مجاالت :الهندس ع ععة المائية ،الزراعات ذات القيمة المرتفية واالس ع ععتهالي الض ع ععئيل للمياه (الين  ،الكرز .)...كما يشع ع عار ال

وجود بن تحتية لتجمي مياه الص ععرا الصع ععحي وميالجتها يمكن اسع ععتيمالها في الري ،اضع ععافة ال امكانية تحسع ععين تغذية المياه
الجوفية عبر زيادة الغابات واالحراج.
ان نقععاط الضع ع ع ع ع ع ععيا في ععذا القطععا تكمن في عععدم وجود خطععة طويلععة األمععد لتطوير وادارة ميععاه الري في المنععاطق الزراعيععة
واالسععتثمار غير المتوازن نسععبياً للمياه فيها ،وندرة السععياسععات والبرامج الوطنية والمحلّية إلدارة المياه وخاصععة مياه الري (باسععتثناي
مصع ع ععلحة الليطاني والمشع ع ععرو األخضع ع ععر) وغيا

اسع ع ععتم ارريتها ،وعدم اقرار قانون وتش ع ع عرييات خاصع ع ععة إلنشع ع ععاي وادارة جمييات

مسع ع ععتخدمي مياه الري ،ونقص في الميلومات الخاصع ع ععة بقطا المياه والري وآلية تبادلها واتاحتها م غيا
األبحاث الزراعية بإرش ععاد المزارعين ونش ععر نتائجها خاص ععة حول اعتماد أجهزة القيا

المركزية ،وعدم ربط

والرص ععد للرف من كفاية اس ععتيمال المياه،

وضيا االرشاد الزراعي خاصة حول الترشيد في استخدام مياه الري.
أما عل مستوم المزار فالحيازات صغيرة ومشتتة مما يرف من الكلفة النسبية التأسيسية لنظام الري ويييق انشاي ا ،ونظم الري

المسععتخدمة قديمة وغير كفوية ،يضععاا اليها غيا

الوعي عند عدد من المزارعين حول قيمة المياه واالسععتيمال غير الرشععيد لها

مما يؤدي ال تفاقم مشكلة در المياه خاصة عند توافر ا بشكل مجاني.
ان اإلدارة الضععييفة لمياه الصععرا الصععحي وامكانيات ميالجتها وارتفا كلفة التشععغيل والصععيانة في محطات الميالجة أدت ال
وتلوث البيئة .اضافة ال اختالط مياه
االستيمال المباشر لمياه الصرا الصحي في الري مما يسب
اً
خطر عل الصحة اليامة ّ
التلوث
البحر م مياه الري في عدة مناطق ساحلية نتيجة لضخ كميات كبيرة من المياه الجوفية؛ وتد ور نوعية مياه الري نتيجة ّ

مما يؤثر سععلبا عل اسععتيمال بيض التقنيات الحديثة؛ واسععتنزاا الموارد المائية بشععكل أكبر في السععنوات االخيرة بسععب

التغيير

المناخي وزيادة عدد المقيمين بشكل غير متوق نتيجة النزوو الكثيا من سوريا ال لبنان.
ه .معامالت ما بعد االنتاج والتسويق
ان ا م نقاط القوة في ذه المرحلة تكمن في :قر مناطق اإلنتاج في لبنان من األس عواق االسععتهالكية في المدن مما يسععاعد في
توفير منتج جيد وكلفة نقل منخفضع ع ع ع ععة نسع ع ع ع ععبيا ،توافر بيض التقنيات الحديثة لميامالت ما بيد اإلنتاج ،والتياون ما بين القطا
اليام والخاص في المشاركة في الميارض الزراعية التسويقية الدولية.
أما أبرز ميوقات ذه المرحلة فتتمثل بعيدم الوعي والتركيز عل تطبيق ممارسات جيدة في ذه المرحلة بما يسمح بالحفاظ عل
جودة وسالمة المنتج النهائي وبالتالي ضمان تسويقع باسيار مناسبة .وييود ذلي ال ضيا االرشاد والتيليم الز ارعي في مجال
ميامالت ما بيد االنتاج واالرشعاد التسعويقي عل المسعتوم الرسعمي؛ ضيا في تنظيم أسواق الجملة عدم شفافية ميامالت البي

في ذه االس عواق ،وتضععار الصععالحيات المتيلقة بالمراقبة عليها وندرة االسععواق المباش عرة من المزار ال المسععتهلي؛ نقص في
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تيميم الميلومات التس ععويقية وبالتالي غيا

التخطيط الزراعي؛ غيا

تنظيم وتفييل مؤشع عرات الجودة؛ ض ععيا دور غرا التجارة

والصناعة والزراعة في المجال الزراعي.
كما يشعار ال ضعيا يكلية القطا الخاص الميني في ذه المرحلة وندرة التياونيات التسويقية؛ ضيا ادارة ميامالت ما بيد
اإلنتاج (خاصة الميدة للتصدير)؛ ضيا البن التحتية ليمليات ما بيد اإلنتاج واستيمال تقنيات غير متطورة؛ غيا

نظام تتب

المنتج وعدم اعتماد السجل الزراعي يؤدي كل ذلي ال ازدياد نسبة فاقد ما بيد االنتاج وبالتالي ال انخفاض امش الربح لدم

المنتج.

اض ععافة ال ذلي ،ناي ايض ععا التقلبات اليالية في اليائدات من النش ععاط الزراعي التي تؤدي ال عدم اس ععتقرار األسع عواق ،والقدرة
التفاوضية الضييفة للمزار  ،والفارق الكبير في وامش الربح بين المنتج والتاجر.
و .األسماك والصيد البحري
عل الرغم من انتش ع ععار  22مرفأ ومربط انزال صع ع ععيد بحري عل طول أكثر من  411كيلومتر من الشع ع ععاطن اللبناني ناي فقط
 6111صعياد مسعجلون لدم و ازرة الزرعة و م غير مضعمونين اجتماعيا ،وان قطا السعمي والصعيد البحري لم يدرج يوما ضعمن
أولويات وبرامج عمل اإلدارات المتياقبة ويتجلّ ذلي في ضيا الدعم الحكومي للصيد المائي ولتربية االحياي المائية.
كما يياني ذا القطا من عدد كبير من الميوقات مثل غيا

التخطيط والتنظيم إلدارة المناطق الساحلية؛ عدم وجود ميلومات

احصعائية كافية عن القطا مما يييق تطوره واالنتشار اليشوائي لمرافن ومرابط انزال الصيد البحري عل طول الشاطن اللبناني
مما يييق اإلدارة والمراقبة وتدمير الموائل عبر الردميات واالنش ع ع ع ع ععايات غير الش ع ع ع ع ععرعية وتلوث المياه مما يجيلها غير ص ع ع ع ع ععالحة
لالس ععتز ار في عدة مناطق .اض ععافة ال الممارس ععات الص ععحية غير الس ععليمة في المرافن وص ععيانة المراك
عل البيئة المائية المحيطة أيضا.

فيها والتي تؤثر س ععلباً

وتس ععتكمل نقاط الضع ععيا عل صع ععييد عملية الصع ععيد البحري الجائر وغير المسع ععتدام عبر اسع ععتخدام شع ععبكات ذات عيون صع ععغيرة

واسعتغالل مفرط لبيض األ رصعدة السعمكية ،واسعتيمال طرق صعيد غير قانونية (ديناميت ،سموم )...مما يؤثر سلبا عل استدامة
المورد والتنو البيولوجي ،وخبرة غير كافية في التربية والصيد الصناعي.
أما مرحلة ما بيد الصععيد فتياني أيضععا من المشععاكل مثل غيا

اإلطار القانوني لتسععويق األسععماي واالحياي المائية؛ ض عيا في

تنظيم األسعواق وتضعار صعالحية المراقبة عليها؛ ضيا ميامالت ما بيد الصيد او اإلنتاج (التبريد ،النقل ،)...وندرة التصني

الغذائي الس ع ع ععمكي؛ وعدم وجود د ارسع ع ع ععات الجدوم االقتص ع ع ععادية التي تحدد القيمة المضع ع ع ععافة للمنتجات السع ع ع ععمكية المحلية وكيفية

استغاللها محلياً.
اما فيما خص تربية االحياي المائية فيغي

أيضعاً التخطيط والتنظيم إلدارة المياه الداخلية مما يييق تطور القطا  ،باإلضافة ال

مشععاكل أخرم كيش عوائية انشععاي مزار األسععماي عل ضععفاا األنهار واسععتخدام مخلفات المسععالخ في التغذية في مزار األسععماي

وصرا مخلفاتها في األنهر.

تكمن نقاط قوة ذا القطا في وجود اطار تشع عرييي للص ععيد المائي ووجود لتياونيات ونقابات فاعلة لص ععيادي األس ععماي .كما ان
ناي عدداً من المشع ع ع ع ععاري تين باألبحاث وبتطوير بيض نواحي قطا الصع ع ع ع ععيد وتتوفر مراكز أبحاث وتنمية في ميا د التيليم

اليالي (مباني ميهد علوم البحار والصع ععيد في البترون و ي بحاجة ال تأ يل) ،وخبرات وطنية تسع ععتطي مواكبة تطوير القطا .
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اضع ع ع ع ععافة ال ذلي ،فان مفا يم االسع ع ع ع ععتدامة والمحافظة عل الموارد الطبييية قد بدأت تيتمد من قبل عدد كبير من الصع ع ع ع ععيادين
الحرفيين ذوي الميرفة التراثية ،و ناي استيداد لدم األجيال الشابة من الصيادين عل التيلم واعتماد اسالي

جديدة.

من ناحية أخرم ،ييتمد تطوير القطا واالسع ع ع ععتفادة من األرصع ع ع ععدة السع ع ع ععمكية البحرية غير المسع ع ع ععتغلّة في المياه اللبنانية وتطوير
األسع ع ع ع ع ع عواق الداخلية والخارجية عل التياون ما بين القطا اليام والخاص ،وايجاد س ع ع ع ع ع ععبل لزيادة المردود للياملين فيع من خالل

ومكملة كالسياحة مثال.
تشجي نشاطات مساندة
ّ
أما عل ص ع ع ع ععييد تربية أحياي مائية فقد كان لو ازرة الزراعة تجربة في ادخال أنوا جديدة ووجود نماذج لمش ع ع ع ععاري ناجحة يمكن
االقتداي بها ،كما أن ناي أيضاً مبادرات من القطا الخاص لتطوير تربية االحياي المائية.
ز .الغابات والمراعي والنباتات الطبية
وتنو الموارد
تيتبر الغابات التي تنتشع ع ع ععر بانوا مختلفة عل سع ع ع ععفوو جبال لبنان من الثروات الطبييية المهمة و ي تتميز بغن
ّ
الوراثية النباتية فيها (منها المسع ع ععتوطنة) والتي ييتبر عدد كبير منها ذا قيمة اقتصع ع ععادية ،كما ان الخصع ع ععائص المناخية في لبنان
تسمح بالقيام بنشاطات لتطوير قطا الغابات من خالل التحريج واستثمار الغابات والنباتات اليطرية والطبية.
عبر التاريخ ،أمنت الغابات للسكان المحليين متطلبات شتّ من المنتجات الخشبية وغير الخشبية ،ومن نا روو المبادرة اليالية
التي يتمت بهععا المينيون بععاليمععل البيئي ك عالجمييععات األ ليععة والمنظمععات غير الحكوميععة ،والوعي البيئي أل ميععة المحعافظععة عل
المس ع ع ع ع ععاحات الخضع ع ع ع ع عراي في كثير من القرم ،والخبرة المحلية في اس ع ع ع ع ععتثمار حط

الوقود والفحم ،والميرفة الجيدة بفوائد وأ مية

النباتات الطبية واليطرية من قبل المجتم المحلي.
يض ععاا ال ذلي عدد من نقاط القوة في ذا القطا مثل وجود عدد من التشع عرييات الخاص ععة بإدارة الموارد الطبييية ،والمخطط
التوجيهي الشع ععامل لأل ارض ع ععي اللبنانية الذي يأخذ بيين االعتبار الموارد الطبييية ومنها الغابات ،اض ع ععافة ال عدد من المش ع ععاري
والبرامج الداعمة إلدارة الموارد الطبييية منها البرنامج الوطني للتحريج وزيادة المسع ع ع ع ع ععاحة اإلجمالية للغابات من  ٪08ال ٪41

خالل  41سنة والبرنامج الوطني لمكافحة التصحر ،كما تجدر اإلشارة ال وجود عدد من المحميات الطبييية.
نعاي طلع

مت ازيعد عل منتجعات الغعابعات من حطع

للوقود وفحم وبيض المنتجعات الخشع ع ع ع ع ع ععبية وكل المنتجات غير الخشع ع ع ع ع ع ععبية

(صععنوبر ،زوبا  ،صععيتر ،قصععيين ،عسععل .)...ان زيادة انتاج المنتجات غير الخشععبية من خالل االسععتفادة من نتائج مشععاري
زراعية لنباتات طبية وعطرية ناجحة يسا م في توفير ذه المنتجات من جهة والحفاظ عل المورد الطبييي من جهة اخرم.
خص الموارد الوراثيعة النبعاتيعة اللبنعانيعة فيجري اليمعل عل اععداد االسع ع ع ع ع ع ععتراتيجية الوطنية إلدارة الموارد الوراثية لألغذية
امعا فيمعا ّ
والزراعة واالسع ع ع ععتراتيجية الوطنية للتنو البيولوجي كما تتم المحافظة عل ذه الموارد ضع ع ع ععمن بني البذور الوطني في مصع ع ع ععلحة
األبحاث اليلمية الزراعية حيث تحفظ %21من نباتات لبنان البرية وبني ايكاردا حيث تحفظ البذور الرعوية والحبو .
يياني ذا القطا من ص ععيوبات كثيرة منها تش ععتت وتبيثر الغابات مما ال يس ععمح بإدارة فاعلة وعدم وجود اطار تشع عرييي شع عامل
إلدارة الموارد الطبييية وتض ع ععار في الصع ع عالحيات والمس ع ععؤوليات ونقص في تنظيم اال ارض ع ععي والمخططات اإلقليمية التفص ع ععيلية

وض ع ع ععيا في تطبيق التشع ع ع عرييات القائمة وض ع ع ععيا الس ع ع ععلطات المحلية في ادارة المش ع ع ععاعات وموارد ا الطبييية ونقص في تدفق
الميلومات عن حرائق الغابات بين الجهات المينية وتحليل نتائجها وعدم تخصعصعية مشعاتل انتاج الشعتول الحرجية وقلة عدد ا.
ال ذلي يضع ع ععاا القط اليش ع ع عوائي لألشع ع ععجار من أجل التحطي

والتفحيم في ظ ّل غيا
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اإلدارة المسع ع ععتدامة للغابات المسع ع ععتثمرة

واالس ع ع ععتغالل والجني غير المس ع ع ععتدام للنباتات الحرجية ذات القيمة التس ع ع ععويقية وغيا
وغيا

اإلدارة المس ع ع ععتدامة للمراعي (الرعي الجائر

الحماية)؛ النقص في الميلومات التس ع ع ع ع ع ععويقية للمنتجات الحرجية؛ وعدم توافر الخبرات الالزمة من حيث اليدد في مجال

الغابات والمراعي.
ناي تحديات أخرم تؤثر س ع ع ع ع ععلبا عل

ذا القطا كانتقال بيض المزارعين ال نش ع ع ع ع ععاطات أقل جهداً وأكثر مردوداً من التفحيم

والرعي وتقلص المس ع ع ع ع ع ع عاحعات الرعوية م زيادة مواق الحماية والتحريج وغيا
دون االس ع ععتثمار في الرعي وانتاج األخش ع ععا

(خشع ع

ص ععناعي) بس ععب

الحوافز ووجود ميوقات قانونية واجتماعية تحول

وص ع ععيوبة اس ع ععتثمار الغابات أو حمايتها من الحرائق وعدم امكانية االس ع ععتثمار فيها

وجود ا في مواق منحدرة يص ععي

الوص ععول اليها والحماية المفرطة لبيض النظم البيئية الحرجية مما

يؤدي ال ا مالها وانتشار الحرائق فيها وتحويلها ال وجهات استيمال أخرم.
ح .العمل التعاوني والضمان من الكوارث الطبيعية
يؤثر ضع ع ع ععيا اليمل التياوني في لبنان سع ع ع ععلبا عل القطا الزراعي عامة فهناي غيا
لتطوير اليمل التياوني .ينيك

ألي سع ع ع ععياسع ع ع ععات وبرامج وطنية ومحلّية

ذلي عل القطا اليام الميني باليمل التياوني والضع ع ع ععمان من الكوارث الطبييية وعل مختلا

المس ععتويات :بنيوية وتنظيمية وتشع عرييية وتخطيطية وتوجيهية وتنفيذية ومتابية ومراقبة .فهناي عدد كبير من التياونيات الزراعية
غير الفاعلة وانخفاض في نسبة انتسا

المزارعين ال التياونيات (غيا

الحافز) وفي عدد األعضاي الشبا  ،اضافة ال عدم

وجود مراكز للخدمات واالرشاد التياوني وعدم تم ّكن التياونيات من الحصول ال القروض االستثمارية.

أضع ع ععا ال ذلي عدم توافر تأمين صع ع ععحي للمزارعين وعائالتهم وممتلكاتهم من الحوادث والكوارث الطبييية ،وانخفاض مسع ع ععتوم
الوعي عند المزارعين للمخاطر المتصع ععلة بالنش ععاط الزراعي .وعل

ذا الص ععييد جرم اليمل عل انش ععاي الص ععندوق التياضع ععدي

للتأمين عل القطا الزراعي من الكوارث الطبييية والذي لم يتم استكمال قوننتع والزامية االنتسا

اليع مما يحد من فياليتع .من

ناحية أخرم يوجد شبكة شركات تأمين ومصارا قوية ذات قدرات عالية في تحليل االحتياجات وفي التدخل.
امععا ايجععابيععات ععذا القطععا فتكمن في توافر عععدد كبير من التيععاونيععات الزراعيععة واتحععادات التيععاونيععات التي يمكن تفييلهععا؛ العدعم
الحكومية وتوافر بيض المبادرات لجهات فاعلة لتأمين قروض لصع ع ع ع ع ع ععغار
المسع ع ع ع ع ع ععتمر من قبل الجهات المانحة والمنظّمات غير
ّ
المزارعين والتيععاونيععات كبرنععامج كفععاالت الممول من االتحععاد االوروبي اضع ع ع ع ع ع ععافععة ال اإلعفععايات الض ع ع ع ع ع ع عريبّي عة التي تحظ به عا

التياونيات.

ط .االرشاد والتعليم والبحث الزراعي
ييتبر االرش ععاد الزراعي احدم الوظائا األس ععاس ععية لو ازرة الزراعة ،كما أنع من الخدمات التي ينتظر المزارعون (س ععيما الصع عغار
منهم) ان تقدمها لهم الدوائر المينية في الو ازرة .يتكامل االرش ع ع ع ع ع ععاد م التيليم والبحث في مثلث تطوير اليمل الزراعي الموجود
ضعمن و ازرة الزراعة والمصالح والمؤسسات التي ي تحت وصاية وزير الزراعة ،ويشكل ذا المثلث الحلقة االساسية التي تربط

بين المزار والمؤسسات االنتاجية من جهة والمهندسين والباحثين ومصدر القرار من جهة أخرم.

يتمت جهاز االرشععاد الزراعي الرسععمي ببنية تحتية مهمة وتوزي جغرافي يشععمل جمي المناطق الزراعية اللبنانية ،حيث أن ناي
مركز زراعياً و 7مدار فنية ز ارعية و 8مراكز خدمات زراعية موزعة عل جمي االقضع ععية ،من مهامها االرشع ععاد الزراعي
43
اً

والتيليم والتدري

النصية القصيرة في المراكز الزراعية وفي
الزراعي ،باإلضعافة ال وجود نظام االعالم االرشعادي عبر الرسائل
ّ
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مص ع ع ع ع ع ععلحة األبحاث اليلمية الزراعية ودائرة التوثيق والميلوماتية في مديرية الد ارس ع ع ع ع ع ععات والتنس ع ع ع ع ع ععيق التي تطال جمي المزارعين
المسع ع ععجلين في و ازرة الزراعة ومصع ع ععلحة األبحاث اليلمية الزراعية .تنفذ ايضع ع ععا بيض المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية
وغرا التجارة والص ععناعة والزراعة والش ععركات الخاص ععة والجاميات والمؤسع عس ععات البحثية مش ععاري وبرامج داعمة للقطا الزراعي
حيث تقدم مجموعة واس ع ع ع ععية من الخدمات اإلرش ع ع ع ععادية للمزارعين والمجتميات المحلية الريفية ،بديا من االرش ع ع ع ععاد المتخصع ع ع ع ععص
لمنتجات ميينة ال خدمات التنمية المتكاملة وخاصة تلي التي تستهدا المجتميات الريفية الفقيرة.
يشع ععكل قصع ععور االرشع ععاد الزراعي الرسع ععمي المشع ععكلة أالسع ععاسع ععية في تطوير القطاعات المختلفة ومن ا م الميوقات التي يواجهها
االرشعاد غيا

خطة او اسعتراتيجية ارشعادية وطنية طويلة األمد والخلل الحاصعل في يكلية مصلحة التيليم واإلرشاد الذي يخلق

قيوداً اجرائية في التواصع ع ع ععل والتنسع ع ع ععيق م مختلا المديريات الفنية في و ازرة الزراعة وغيا

الرقابة أو االش ع ع ع عراا عل االعمال

االرش ع ععادية المنفذة من قبل الجمييات غير الحكومية (التي تتغير أ دافها اس ع ععتجابة ألولويات الجهات المانحة وعملها االرش ع ععادي

محدود زمنيا بحس ع ع

توا فر التمويل) ومؤس ع عسع ععات القطا الخاص (الذي يلبي أولويات شع ععركات القطا الخاص واحتياجات كبار

المزارعين ،وغالبا ما يهمل االحتياجات المحددة والمتنوعة لصع ع ع ع ع ععغار المزارعين)؛ وغيا
وتبادل وتوس ععي نطاق الخبرات الناجحة والدرو

آلية تياون ما بين األبحاث واإلرشع ع ع ع ع ععاد

المس ععتفادة عل المس ععتوم الوطني .كما أن النقص في الموارد البشع عرية والمادية

وفي تجهيز المراكز الزراعية ،وعدم تنظيم الحوافز للمرشع ععدين الزراعيين وتيدد مهام وأعمال الموظفين وغيا

التخصعع عص ع ععية في

يحد من نسعبة االعمال االرشععادية وفياليتها .يضععاا ال ذلي عدم وجود كفايات لإلرشعاد عل المواضععي المسععتجدة
ذه المراكز ّ
وادارة الموارد الطبييية ،وعدم اتاحة كثير من الميلومات الزراعية والتقنيات الحديثة ،كما أن بيض الميلومات الزراعية ال تسععتند
ال بحوث تطبيقية محلية .وال يج

التقليل أيضع ععا من مشع ععكلة صع ععغر وتوز عدد كبير من المزارعين الذين ييملون بدوام جزئي

برمتها.
مما ييقّد اليملية االرشادية ّ
اما فيما خص التيليم الزراعي فيتوافر في لبنان التيليم الزراعي الجاميي المتطور الرس ع ععمي والخاص ،اما التيليم الفني الزراعي
فهو تيليم رس ع ع ععمي يتب لمص ع ع ععلحة التيليم واالرش ع ع ععاد في مديرية الد ارس ع ع ععات والتنسع ع ع ععيق في المديرية اليامة للزراعة وترعاه بيض
التش ع ع عرييات والقوانين ،التي تحدد آلية اعداد المنا ج التيليمية التي تخض ع ع ع ليمليات مراجية مسع ع ععتمرة ،كما تحدد مؤ الت افراد
الهيئة التيليمية والمدربين واالختصععاصععيين من ذوي الكفاية اليلمية .وقد انطلق مؤخ اًر برنامج توأمة بين و ازرة الزراعة ومؤسععسععة
دولية امة (مينوبريو) بتمويل من االتحاد األوروبي لتيزيز التيليم الفني الزراعي ،م االش ع ع ع ع ععارة ال اس ع ع ع ع ععتيداد مختلا الجهات

المانحة والمنظمات لدعم و ازرة الزراعة في مجال التيليم الفني الزراعي اذا ما توفرت خطة عمل واض ع ع ع ع ععحة .ومن نقاط القوة نا
أيضاً عدد من المراكز البحثية اليلمية والزراعية الوطنية والخاصة والدولية.
أما نقاط الض ع ععيا فتبدأ بانيدام اال تمام بالتيليم الفني الزراعي الرس ع ععمي ،وبالتالي عدم تطوير األنظمة والقوانين للمدار الفنية
الزراعية وعدم تخصعيص اعتمادات خاصعة بالتيليم الزراعي من ضعمن موازنة و ازرة الزراعة .تضععاا ذه المشعاكل ال الشععغور
في الينصر البشري في بيض المدار الزراعية ونقص في اعادة تأ يل الهيئة التيليمية واإلدارية ،وعدم ا لية عدد من المباني

وحقول التجعار في المعدار الزراعيعة ،وضع ع ع ع ع ع ععيا المنعا ج التيليميعة وععدم ماليمتهعا للمتطلبعات وللتحديات الجديدة في القطا
الزراعي وعدم تلبية متطلبات السعوق بالنسعبة لالختصعاصات في التيليم الفني الزراعي ،وغيا
من شهر للمزارعين) ،وضيا األبحاث الزراعية وعدم ربطها م حاجات القطا .
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التدري

الزراعي (المستمر أكثر

ي .تعزيز قدرات وزارة الزراعة
ان و ازرة الزراعة ي الجهة الرس ع ع ع ع ععمية المنوط بها تطوير القطا الزراعي وتنفيذ االس ع ع ع ع ععتراتيجيات الوطنية ذات الص ع ع ع ع ععلة و ناي
تشع ع ع ع عرييات وقوانين تنظم عملها ويتوافر فيها كادر بش ع ع ع ععري كفوي .بدأت و ازرة الزراعة مواكبة الحوكمة الرش ع ع ع ععيدة من خالل اتخاذ

وزرة
خطوات عدة أ مها اشعراي أبرز المينيين في اخذ الق اررات من خالل تشععكيل لجان قطاعية تضععم ،اضععافة ال المينيين في ا

الز ارعععة ،ممثلين عن القطععاعين اليععام والخععاص .كمععا بععدأت بتوفير بيض الميععامالت االداريععة الكترونيععا عل بوابععة الحكومععة
االلكترونية وتبسع ععيط اجرايات بيض ع عها اآلخر ،والربط االلكتروني لجمي المصع ععالح االقليمية وشع ععبع الشع ععامل لمراكز و ازرة الز ارعة
ومراكز االحراج ،ويتم اليمععل عل تطوير نظععام ميلومععات لإلدارة المتكععاملععة في و ازرة الز ارعععة ( ،)AMISوالتجهيز بععالميععدات
محدثة وض ععيت لها اس ععتراتيجية وطنية
الميلوماتية والمكتبية واللوجس ععتية ومس ععتلزماتها ،وتوفير قاعدة ميلومات احص ععائية زراعية ّ

لتطوير ا ،باإلضع ععافة ال د ارسع ععات عن القطا الزراعي .لو ازرة الزراعة وجود عملي فاعل في جمي االقضع ععية والمحافظات عبر

المص ع ع ع ععالح اإلقليمية والمراكز الزراعية ومراكز االحراج باإلض ع ع ع ععافة ال اإلدارة المركزية وقد تم اليمل مؤخ اًر عل ملي عدد من

الشواغر فيها.

نعاي ععدد من نقعاط الضع ع ع ع ع ع ععيا تييق عمعل و ازرة الز ارععة وتقلعل من فياليتها منها عدم ماليمة الكادر الحالي و يكليتع وتنظيمع
لمواكبة تطور القطا الزراعي واكتظاظ مهام وأعمال الدوائر والمصع ع ع ععالح خاصع ع ع ععة في المراكز الزراعية وعدم وجود التوص ع ع ع عيا
الوظيفي ونقص وقدم التشعرييات والقوانين وعدم تلبيتها للمسععتجدات وضععيا التخطيط والمشععاركة في اعداد الموازنة وعدم مرونة
في تنفيذ الموازنة (آلية مكبلة لمراقبة للنفقات ،آلية غير مرنة للصععرا)...؛ ونقص وشععغور في الكادر البشععري المتخصععص .كل
ذلي يؤدي ال محدودية في اس ععتييا

المش ععاري التنموية .ال ذلي يض ععاا عدم وجود آلية لمتابية وتقييم اليمل اليام ،بما فيها

الخطط والبرامج والمشاري وتقييم أداي الياملين ومنحهم الحوافز المادية والمينوية.
ينيك

الض ع ععيا في الكادر البش ع ععري المتخص ع ععص عل اداي بيض الوظائا في مجال التحليل االقتص ع ععادي والتخطيط والتنفيذ

والقدرة التفاوضععية ومهارات التواصععل وجذ

الموارد المالية واسععتقطا

عن

االسععتثمارات وفي المشععاركة غير الفاعلة و/أو الغيا

مناقشععة ووضع االتفاقيات والميايير الدولية .اضععافة ال عدم وجود أي وحدة تين بالرقابة الداخلية وتدخل نهج ادارة المخاطر
وعدم وجود خطط وجهاز إلدارة الكوارث الطبييية وتأثير ا عل الزراعة وعدم وجود نظام إلدارة الموارد البشع ع ع ع ع ع عرية وغيا
التدري

المستمر للكادر الفني واإلداري وعدم التكامل في نظام اإلحصاي الزراعي وغيا

ك ذلي ،نالي بيض الفرص المتاحة امام و ازرة الزراعة التي يج
برامج مكت

برامج

خطة ألنشطة التواصل واالعالم.

ان تقتنصع ع ع ععها من أجل تيزيز قدراتها كإمكانية االسع ع ع ععتفادة من

وزير الدولة للتنمية اإلدارية في الحوكمة الرشيدة والحكومة االلكترونية وبرنامج التجهيز ،واستيداد عدد من الجهات

المانحة والمنظمات لدعم و ازرة الزراعة ماليا وفنيا وتقنيا ،كما أن ناي امكانية االس ع ع ع ع ععتفادة من االتفاقيات المبرمة م الش ع ع ع ع ععركاي

التجاريين.
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 .4خطة العمل االستراتيجية لألعوام 5102 - 5102
انتهت المرحلة األول من التخطيط االسع ع ع ععتراتيجي بتوحيد نتائج تحاليل نقاط القوة والضع ع ع ععيا للقطا الزراعي وترتي

األولويات

والمواضععي الرئيسععية ،وتب ذلي وضع توجع عام للسععياسععة الزراعية اللبنانية وتحديد رسععالة ورؤية و ازرة الزراعة وتلخيص القضععايا
الرئيسية في ثمانية مسارات عمل أساسية ومجاالت التدخل في كل منها.

التوجع اليام للسعياسعة الزراعية اللبنانية باآلتي :تعزيز االمن الغذائي والتنمية الزراعية والريفية المستدامة من خالل زيادة
حدد
ّ
اإلنتاجية وتوفير غذاء سليم ورفع نسبة مسـ ـاهمة الزراعة في الدخـ ـل الـ ـقـ ـومـ ـي اللبنانـ ـي والحد من الهجرة والنزوح الريـ ـفـ ـي
وتعزيز الوعي الزراعي واالستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والوراثية.

كل منها جايت عل الشكل التالي:
أما رسالة ورؤية و ازرة الزراعة والمسارات اليمل الثمانية ومجاالت التدخل في ّ
أ .رسالة ورؤية وزارة الزراعة
رسالة وزارة الزراعة (:)Mission
تطوير اداي قطا زراعي يسا م في التنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية والريفية المستدامة

رؤية وزارة الزراعة (:)Vision
و ازرة زراعة تيتمد عل مبادئ الحوكمة الرشيدة لتطوير قطا زراعي
يسا م في تحقيق االمن الغذائي بما فيع سالمة الغذاي والحد من الفقر والنزوو والهجرة وخلق فرص عمل
ورف كفاية االستخدام الرشيد للموارد الطبييية

ب .األهداف لألعوام الخمسة المقبلة
ان الهدا اليام لو ازرة الزراعة لألعوام  4102-4102و تطوير دور ا المؤسع ع ع عس ع ع ععاتي إلدارة القطا الزراعي وتيزيز جهوزيتها
لمواجهة التحديات واالزمات من خالل الشراكة والتياون م االفرقاي المينيين ،وذلي من خالل ثالثة أ داا خاصة و ي:
 .0توفير غذاي سليم وذي جودة
 .4تيزيز مسا مة الزراعة في التنمية االقتصادية واالجتماعية
 .8تيزيز اإلدارة المستدامة للموارد الطبييية والوراثية
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تأمل و ازرة الزراعة المسا مة في عدد من النتائج من خالل عملها بحس

االستراتيجية حت عام  4102و ي:

 .0عل مستوم القطا الزراعي:
 زيعادة اإلنفعاق اليعام عل الز ارععة ( 23،7مليون دوالر موازنعة و ازرة الز ارععة ليعام  )4100كنس ع ع ع ع ع ع عبعة مئوية من اجمالياإلنفاق الوطني ( 00،7مليار دوالر في عام  )4100من  %132ال  %137في 4102
 -ارتفا نسبة مسا مة الزراعة في الناتج المحلي االجمالي من  ٪2عام  4100ال  ٪6في عام 4102

 زيادة اإلنتاج الزراعي ال  8مليارات دوالر في  4،86( 4102في  )4100مما ييني ارتفا بنسبة  %8،2سنويا-

انخفاض اليجز السع ع ع ع ع ععنوي في الميزان التجاري بين الواردات والصع ع ع ع ع ععادرات من المنتجات الزراعية والغذائية من %41
كميدل للسنوات الخم

الماضية ال  %48عام )08/8( 4102

 .4عل مستوم و ازرة الزراعة:
-

ارتفا نسبة اليينات المحللة في المحطات الفرعية عل اجمالي اليينات من  %01ال  %42عام 4102

 زيادة نسبة االنفاق عل تطبيق خطط تيزيز االدارة المستدامة للموارد الطبييية من موازنة و ازرة الزراعة ازدياد عدد التشرييات التي تين باإلدارة المستدامة للموارد الطبييية .8عل مستوم تحسين االوضا االقتصادية واالجتماعية:
 ثبات وعدم انخفاض دخل المزارعين-

ارتفا ميدل النمو السنوي لدخل األسر في المناطق الريفية من النشاط الزراعي وصيد االحياي المائية

 عدم انخفاض نسبة سكان الريا ارتفا نسبة القوة الياملة في الزراعة انخفاض نسبة االصابات بالتسمم الغذائي في الحاالت االستشفائيةج .مسارات العمل والنتائج المتوقعة

 )0توفير غذاي سليم وذي جودة من اإلنتاج المحلي والواردات
حددت ثالثة مجاالت تدخل في مسار اليمل ذا وتتلخص كما يلي:
 المســاهمة في وضــع ســياســة وطنية لســالمة الغذاء ذات مبادئ اسععتراتيجية لإلدارة المشععتركة والمنس ععقة تهدا ال ايجادنظام متكامل وشع ع ععامل (من المزرعة ال المس ع ع ععتهلي) إلدارة س ع ع ععالمة الغذاي يلبي متطلبات المنتجين والمس ع ع ععتهلكين عل حد

سع ع ع ع عواي ،وذلي لتأمين امدادات غذائية سع ع ع ع ععليمة ومغ ّذية وذات جودة عالية وتطوير نظام رقابة فيال من حيث الكلفة وتيزيز
الوصع ع ع ع ع ع ععول ال األس ع ع ع ع ع ع عواق من قبعل منتجي المواد الزراعيعة والغعذائيعة اللبنعانيعة واعتمعاد مبدأ تحليل وتقييم المخاطر وتطوير

تشرييات وميايير وبرامج مصادقة موحدة او مشتركة؛
 توفير غذاء ســـــليم وذي جودة من االنتاج المحلي من خالل ضع ع ع ععمان توافر امدادات غذائية كافية من المنتجات المحلية،وتطوير نظم سعالمة األغذية ،وذلي عبر تطوير االطار القانوني واليمالني للمراقبة والتفتيش والضعابطة الصحية والقضائية
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واالسع ع ععتحصع ع ععال عل شع ع ععهادة الجودة  07141 ISOألجهزة المراقبة والكشع ع ععا عل األغذية وتيزيز المراقبة والتفتيش عل
مرافق األغذية واليمل عل تطوير البن التحتية للجودة لجهة تأ يل ومس ع ععاعدة المختبرات الميترا بها رس ع ععميا لزيادة أنوا
التحاليل المخبرية وللحص ع ع ععول عل ش ع ع ععهادات االعتماد الدولية ،وتطوير برامج رصع ع ع عد وطنية للملوثات الغذاي والترسع ع ع ععبات،
وتفييل دور و ازرة الزراعة في المشاركة في صناعة الق اررات ووض الميايير الدولية لسالمة الغذاي والجودة؛
 توفير غذاء ســليم وذي جودة من الواردات من خالل ضععمان اسععتيراد منتجات غذائية سععليمة ،وتطوير نظم سععالمة األغذيةوضمان جودتها ورف مستوم المرافق ذات الصلة وتقوية البنية التحتية ،وذلي عبر تيزيز القدرة القانونية واليمالنية للمراقبة

والتفتيش عل الميابر الحدودية واليمل عل االستحصال عل شهادة الجودة  07141 ISOألجهزة المراقبة والكشا عل
األغذية ،ومساعدة المختبرات الميترا بها رسميا للحصول عل شهادات االعتماد وزيادة أنوا التحاليل المخبرية.

أما من حيث نتائج عمل و ازرة الزراعة خالل األعوام الخمسة القادمة في سالمة الغذاي فمن المتوق أن تسا م في:
 -انخفاض مرتجيات الصادرات الغذائية بسب

سالمة وجودة الغذاي بنسبة  %21عام 4102

 -انخفاض نسبة عينات الكشا الداخلي غير المطابقة ال  %61عام 4102

 انخفاض نسبة  %42لمستوم الملوثات في تحاليل رصد المتابية لملوثات الغذاي والترسبات عام 4102 -نسبة المرافق المسجلة صحيا  %21عام 4102

 )4زيادة اإلنتاجية والقدرة التنافسية للمنتجات الزراعية اللبنانية
حددت تسية مجاالت تدخل من أجل زيادة اإلنتاجية والقدرة التنافسية للمنتجات الزراعية اللبنانية وتتلخص كما يلي:
 تعزيز سالسل اإلنتاج ورفع القيمة المضافة للمنتجات الزراعية النباتية عبر تيزيز أدارة المدخالت الزراعية وتحسين أدايمنتجي المدخالت الزراعية وتنفيذ برامج انمائية ليدد من س ع ع ععالس ع ع ععل اإلنتاج الزراعية من أجل تبيان المزايا النس ع ع ععبية واليمل

عل تيزيز ا واالسع ع ععتفادة منها ورف القيمة المض ع ع ععافة وتحديث الزراعة في لبنان واليمل عل اس ع ع ععتيمال تقنيات جديدة ورف
كفايتها وتخص ع عصع ععيتها وعبر تشع ععجي الممارسع ععات الزراعية الجيدة من خالل دعم الزراعات اليضع ععوية واالسع ععتحصع ععال عل
شهادات الجودة في اإلنتاج؛
 تعزيز ســـــــــالســـــــــل اإلنتـاج ورفع القيمة المضـــــــــافة للمنتجات الزراعية الحيوانية من خالل تيزيز ادارة االدوية البيطريةوالمضع ع ع ع ععيفات اليلفية ،تنمية قطا االعالا ،وتنفيذ برامج انمائية لسع ع ع ع ععالسع ع ع ع ععل انتاج الحلي

والدجاج من أجل تبيان المزايا

النس ع ععبية واليمل عل تيزيز ا واالس ع ععتفادة منها ورف القيمة المض ع ععافة وتحديث عملية انتاجها واليمل عل اس ع ععتيمال تقنيات
جديدة ورف كفايتها وتخصصيتها ،وتقوية ادارة المزار السليمة وتطبيق اجرايات االمن الحيوي؛
 -تعزيز إجراءات الصــــــحة النباتية وذلي عبر اس ع ع ع ععتكمال تحديث تشع ع ع ع عرييات الص ع ع ع ععحة النباتية والحجر النباتي واعادة تنظيم

الوحدات المختص ع ع ععة لتتاليم م الميايير الدولية واس ع ع ععتكمال تيزيز قدرات و ازرة الزراعة في مس ع ع ععح اآلفات الزراعية وتيزيز
قدرات و ازرة الزراعة في استئصال اآلفات الزراعية واستكمال تطوير نظام الصحة النباتية والحجر النباتي لالستيراد ليتماش
م الميايير الدولية واستكمال تطوير نظام الصحة النباتية إلصدار شهادات التصدير التي تتماش م الميايير الدولية؛
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 تعزيز إجراءات الصــــحة الحيوانية وذلي من خالل تحديث تش ع ع عرييات الصع ع ععحة الحيوانية واعادة تنظيم اإلدارات المختصع ع ععةلتتاليم م الميايير الدولية وتيزيز قدرات و ازرة الزراعة في مسع ع ع ع ع ع ععح واحتواي االمراض الحيوانية وتطوير نظام لالسع ع ع ع ع ع ععتيراد

والتصدير والحجر الصحي البيطري ليتماش م الميايير الدولية؛
 تحقيق نمو في الصادرات الزراعية من خالل:-

اليمل عل انشع ععاي لجنة مشع ععتركة من القطاعين اليام والخاص لترويج الصع ععادرات الزراعية اللبنانية تيمل عل تطوير
وتنمية وترويج المنتجات الزراعية اللبنانية ،م احترام القوانين الدولية ،والمس ع ع ع ععؤولية االجتماعية واألخالقيات التجارية،

وتهدا ال

زيادة القدرة التنافسععية للصععادرات وتحقيق أفضععل النتائج في األس عواق الخارجية ،وذلي من خالل صععياغة

السياسات الزراعية الخاصة بالتصدير ومراجية السياسات التجارية (استيراد وتصدير) والتسويقية ومراقبة تنفيذ ا بشكل

فيال ،تنسععيق ورصععد تطور وتنو أنشععطة الترويج المتيلقة بتص عدير المنتجات الزراعية اللبنانية وأخذ زمام المبادرة في
ّ
تصميم الحوافز الالزمة للتصدير وانشاي مجموعات عمل لتشجي الصادرات الزراعية بحس السل ؛
-

تحسعين ادارة سعلسلة اإلنتاج وتقليل الفاقد عل مستوم مراكز التوضي

-

اسععتيادة المكانة في األسعواق التقليدية وفتح أسعواق جديدة للمنتجات الزراعية والغذائية اللبنانية ضععمن عملية اسععتقصععاي

واستحداث وتطبيق القوانين وتيزيز عملية التتب ؛

ومخازن التبريد والمصان ودعم وتيزيز الرقابة

لألس عواق وتطوير نظام ميلومات تسععويق زراعي وتيميم الميلومات التس ععويقية ود ارسععة مسععتوم التنافس ععية والترويج (من

خالل المشاركة في الميارض ،البيثات التجارية)...؛

 تحســـين التســـويق الداخلي من خالل تيزيز أس ع عواق الجملة وتطوير أس ع عواق للمزارعين والتياونيات الزراعية وتحفيز التياقدالزراعي والقيام بحمالت اعالنية ترويجية للتشجي عل استهالي المنتجات الزراعية اللبنانية؛

 وضـع خطة وطنية للمحافظة على الرقعة الزراعية والمروية وتوسـيعها خاصة لألصناا المطلوبة في السوق اليالمي منخالل وضع ع ع مخطط عل مس ع ععتوم المناطق الثمانية للمش ع ععرو االخض ع ععر يهدا ال توس ع ععي الرقية الزراعية وتطوير البن

التحتية الزراعية ومياه الري تتكامل م االسععتراتيجية الوطنية وتشععج عل اسععتغالل األ ارضععي الصععالحة للزراعة اسععتصععالو
أراض وانشععاي طرقات زراعية ود ارسععة األصععناا الزراعية المطلوبة في األس عواق المحلية والخارجية وتبيان المزايا التنافس ععية
إلنتاجها في لبنان؛
 تنظيم الوضــع القانوني للمزارعين والنقابات الزراعية من خالل تحضععير مش ععرو قانون لتنظيم المهن الزراعية والص ععيد مالمراسيم التطبيقية واليمل عل اقرار ا عل المستوم المطلو ؛

 دعم صـــغار المزارعين والمربين والمنتجين واســـتقطاب الشـــباب والمرأة للعمل واالســـتثمار في الزراعة لض ععخ دم جديد فيالقطا الزراعي من خالل اسععتكمال اليمل عل منح قروض للتنمية الزراعية والريفية بالتياون م مؤس عسععة كفاالت ووض ع
دراسات جدوم اقتصادية ليدد من المشاري الزراعية في متناول الشبا

والمرأة.

من حيث نتائج عمل و ازرة الزراعة خالل األعوام الخمسة القادمة في ذا المسار فمن المتوق أن تسا م في:
 زيادة الصادرات الزراعية ( )HS1 -10بنسبة  %01في عام  267( 4102ألا طن عام )4108المصدرة المرتجية
 انخفاض عدد الشحناتّ
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 زيادة انتاج الدجاج الالحم من  27مليون طير في عام  4108ال  64مليون طير 4102 -زيادة االنتاج المحلي من الحلي

ومشع ع ععتقاتع ليرتف من  %82من االسع ع ععتهالي المحلي في عام  4108ال  %21في

عام 4102
 تحويل  42111كتار ال أراض زراعية مروية -ارتفا عدد صغار المزارعين والشبا

والمرأة المستفيدين من القروض المدعومة

 )8تيزيز اإلدارة الرشيدة واالستثمار المستدام للموارد الطبييية
حددت خمسة مجاالت تدخل من أجل تيزيز اإلدارة الرشيدة واالستثمار المستدام للموارد الطبييية وتتلخص كما يلي:
 -تعزيز اإلدارة الرشــــيدة واالســــتثمار المســــتدام للغابات من خالل تقييم الموارد الحرجية وتيزيز الحوكمة الرشع ع ععيدة في ادارة

الغابات عبر مراجية وتحديث وتطبيق التشع عرييات ذات الص ععلة لتتوافق م الميايير الدولية وتنمية قدرات اإلدارات الرس ععمية

المينيعة وتفييعل المشع ع ع ع ع ع ععاركعة المحليعة في ادارة وحمعايعة الغعابات والتحريج وزيادة التوعية عل األ مية االقتصع ع ع ع ع ع ععادية والبيئية

للغعابات والتحريج واعادة التحريج ودعم البرنامج الوطني لزيادة المسع ع ع ع ع ع ععاحة الحرجية وحماية الغابات من المخاطر واآلفات
التي تهدد ا وتطبيق استراتيجية مكافحة حرائق الغابات وترشيد جني واستثمار المنتجات الحرجية الخشبية وغير الخشبية؛
 تعزيز االســــــتثمار واإلدارة المســــــتدامة للمراعي وتنمية قدرات اإلدارات الرسع ع ع ععمية المينية من خالل اجراي مسع ع ع ععح للمراعيوالنباتات الرعوية عل صع ع ع ععييد وطني عبر تحديد المراعي وقدرتها اليلفية وحمولتها الرعوية وتحديد نظم ومسع ع ع ععا ارت الرعي

ووض خطة إلدارتها وتحسينها (تأ يل المشاتل إلنتاج شتول رعوية وتأ يل المراعي الموجودة) ،ومن خالل تيزيز الحوكمة
الرش ععيدة في ادارة المراعي عبر مراجية وتحديث وتطبيق التشع عرييات ذات الص ععلة لتتوافق م الميايير الدولية وتنمية قدرات
اإلدارات الرسمية المينية وتفييل المشاركة المحلية في ادارة وحماية المراعي وزيادة التوعية عل أ ميتها االقتصادية؛
البرية المثمرة من خالل المحافظة عل النباتات الطبية واليطرية
 تعزيز إدارة قطاع النباتات الطبية والعطرية واألشـــــــــجار روتكثير ا وترشيد ومراقبة جنيها وتطبيق التشرييات النافذة؛
 دعم االســتثمار وتعزيز اإلدارة المســتدامة للمصــائد الســمكية ولتربية االحياء المائية وتطبيق الخطة االسععتراتيجية لتطويرالقطا  ،من خالل تيزيز اإلطار التش ع ع ع عرييي والتنظيمي للصع ع ع ععيد وتربية االحياي المائية وتشع ع ع ععجي البحوث وتنمية مص ع ع ع ععايد

األسععماي عبر المسععاعدة في تحديث األسععطول البحري وتحديد مناطق صععيد جديدة واإلرشععاد عل تقنيات صععيد جديد ودعم
اس ععتبدال ميدات الص ععيد الجائرة بأخرم مس ععتدامة والمحافظة عل الثروة الس ععمكية واس ععتدامتها بمن الص ععيد في فترات ميينة
وتفييعل دور ح ار

االحراج والص ع ع ع ع ع ع عيعد في تطبيق القوانين المرعيعة االجراي ،ومن خالل تنمية تربية االحياي المائية وتطوير

نظام جم الميلومات؛
 -تحديث نظام الري في لبنان وتحفيز اســـتعمال مصـــادر مياه وطاقة بديلة من خالل زيادة كمية تخزين مياه الري وتحسع ععين

توزييها ،اسعتيمال تقنيات جديدة ورف كفاية الري عل مسعتوم المزرعة ،تفييل اسعتيمال مياه الصعرا الصحي الميالج في
الزراعة ،وتحفيز استيمال الطاقة المتجددة في الزراعة والري.
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من حيث نتائج عمل و ازرة الزراعة خالل األعوام الخمسة القادمة في ذا المسار فمن المتوق أن تسا م في:
 زيادة مساحة الغابات االجمالية بنسبة  %2حت عام 4102 ارتفا قيمة الحاصالت الحرجية من 31مليون دوالر عام  4108ال  32مليون دوالر في عام 4102 زيادة انتاج النباتات الطبية واليطرية (قصيين وزعتر) من  0723111كلغ ال  0323111كلغ في عام 4102 وجود مساحة من االحراج والغابات والمراعي التي يطبق عليها خطة إلدارة مستدامة ارتفا عدد الصيادين المسجلين من  6111عام  4108ال  3111عام 4102 ارتفا كمية اإلنتاج من الصيد بالنسبة لمجهود الصيد زيادة اإلنتاج من قطا تربية االحياي المائية من  2211طن عام  4108ال  2111طن عام 4102 -ازدياد مخزون االحياي المائية عل فترة 01سنوات

 -ارتفا نسبة التحول ال الري الحديث عل مجمل المساحة المروية %02 :في عام 4102

 )2تيزيز االرشاد والتيليم الزراعي
حدد مجاالن أساسيان في ذا المسار و ما:
 -تطوير نظام ارشــادي تعددي ذي رؤية مش ععتركة ونهج متكامل في التيليم والبحث واإلرش ععاد الزراعي من ش ععأنع أن يس ععتجي

لالحتيععاجععات الفنيععة والميلومععاتيععة للمزارعين ويف ّيعل الش ع ع ع ع ع ع ع اركععة مععا بين القطععا اليععام والجععاميععات ومراكز البحوث والجمييععات
اال لية المقدمة لخدمات االرش ععاد حيث يوفر القطا اليام التوجيع والتنس ععيق فيما بين المينيين ويش ععري الجمي في التخطيط

وتنفيذ برامج ارشع ععادية ،تمار فيع و ازرة الزراعة أيضع ععا صع ععالحية الرقابة لضع ععمان جودة الخدمة االرشع ععادية وحسع ععن توزييها
الجغرافي باإلضافة ال التقييم والمتابية ،وتقوية مراكز االرشاد الزراعي من خالل تيزيز الكادر البشري وتنمية قدراتع الفنية
والتجهيز بتقنيات االرشاد والتواصل؛
 تفعيل التعليم الزراعي الفني الرســمي المســتند الى متطلبات ســوق العمل من خالل وضع سععياسععة لتطوير التيليم الزراعيالفني الرس ععمي ،تيزيز ادارة المدار الزراعية عبر تحديث التشع عرييات والقوانين ذات الص ععلة وتطوير البن التحتية وتجهيز

المدار الزراعية وتحديث نظم اإلدارة في المدار
عليها وتدري

لتتماش م الميايير الدولية وتدري

ومدري المدار
ا
الكوادر التيليمية

وتأ يل الميلمين والفنيين والمدربين وتحديث المنا ج الد ارسع ع ع ع ع ععية من خالل تطوير منا ج حديثة واسع ع ع ع ع ععتكمال

تحديث وتوحيد الكتا

المدرس ععي واس ععتحداث تخص ع عص ععات جديدة مطلوبة وتطوير برامج التدري

المناطق ،وتفييل التياون بين التيليم والتدري

المس ععتمر بحس ع ع

حاجات

الفني الزراعي ومصلحة األبحاث اليلمية الزراعية وكلية الزراعة في الجامية

اللبنانية وعدد من المؤسسات الزراعية.

من حيث نتائج عمل و ازرة الزراعة خالل األعوام الخمسة القادمة في ذا المسار فمن المتوق أن تسا م في:
 ارتفا عدد ومواضي التدريبات وتوزييها الجغرافي ارتفا عدد المزارعين المشاركين في نشاطات ارشادية -ارتفا نسبة تبني الميلومات االرشادية
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 انخفاض نسبة تكرار المشاكل نفسها عل مستوم المزرعة ارتفا نسبة االلتحاق في المدار الزراعية ارتفا نسبة الخريجين عل المسجلين -ارتفا نسبة عمل أو توظيا التالميذ في االختصاص

 )2تيزيز البحث اليلمي الزراعي والمختبرات
ثالثة مجاالت تدخل حددت في مسار تيزيز البحث اليلمي الزراعي والمختبرات وتتلخص كما يلي:
 تفعيـل وتعزيز عمل مختبرات مصـــــــــلحة األبحاث العلمية الزراعية من خالل تطوير مختبرات مصع ع ع ع ع ع ععلحة األبحاث اليلميةالزراعية المختصة بسالمة الغذاي والتياون م المختبرات الحاصلة عل شهادات االعتماد وتطوير المختبرات المينية بإدارة

المدخالت الزراعية وانشععاي مختبرات جديدة وتطوير مختبرات الصععحة النباتية وتيزيز تحاليل الكشععا عل األدوية البيطرية
وتفييل مختبر االعالا وتيزيز المختبرات القائمة وانش ع ع ع ععاي مختبرات جديدة لليس ع ع ع ععل وتطوير المختبرات المينية بالص ع ع ع ععحة
الحيوانية؛
 -تعزيز البحث العلمي الزراعي من خالل تيزيز انتاجية الغنم والماعز عبر تطوير مركز التأصععيل في محطة تربل وتأسععي

حقل أمهات خال من األمراض الفيروس ع ع ععية والفطرية ألصع ع ع ععناا الزيتون اللبنانية واطالق أبحاث علمية زراعية عن ماليمة
األصناا والقيام بأبحاث تين بمياه الري وتيزيز نظام اإلنذار المبكر؛

 تعزيز المحـافظـة على الموارد الوراثيـة والتنوع البيولوجي من خالل د ارسع ع ع ع ع ع ععة التنو البيولوجي في النظم االيكولوجية غيرالمحمية وتيزيز األبحاث حول التنو البيولوجي والموارد الوراثية النباتية عبر حصع ع ععر وتقييم الموارد الوراثية النباتية لألغذية
والز ارععة بمعا فيهعا األص ع ع ع ع ع ع عنعاا البلعديعة واألقعار البريعة والتي تنمو في مختلا المنعاطق اللبنعانيعة وحفظها في البني الوطني

البرية المثمرة وانتاج شع ع ع ععتول منها
للجينات وتفييل قدراتع لتجديد البذور المحفوظة ومن خالل الحفاظ عل أنوا االشع ع ع ععجار ّ
وتشجي زراعتها.

تتوق و ازرة الزراعة تحقيق النتائج التالية خالل األعوام الخمسة القادمة:
 انشاي  2محطات جديدة ناشطة زيادة عدد التحاليل ال  021ألا عينة سنويا عام  011( 4102ألا عام )4108 اضافة  3أنوا من التحاليل الضرورية -زيادة االستثمار في األبحاث بنسبة  %2سنويا (حاليا  4مليون دوالر)
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 )6تنمية القطا التياوني والتياضدي
حددت مجاالت تدخل أربية في مسار اليمل ذا وتتلخص كالتالي:
 دعم وتعزيز دور المديرية العامة للتعاونيات من خالل تنمية القدرات البش ع عرية واإلدارية والمادية للمديرية اليامة للتياونياتوتيزيز المهام والخدمات التي تقدمها؛

 تقييم وضــــع التعاونيات وصــــناديق التعاضــــد من خالل تقييم التياونيات وص ع ععناديق التياض ع ععد وتنفيذ المقترحات الواردة فيالتقرير بهدا زيادة كفايتها وفياليتها؛

 تفعيل دور اتحاد التســـــــــليف التعاوني واالتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية من خالل تفييعل دور اتحاد التسع ع ع ع ع ع ععلياالتياوني تفييل ودور االتحاد الوطني اليام للجمييات التياونية؛

 دعم وتفعيل الصــندوق التعاضــدي لتأمين القطاع الزراعي من الكوارث الطبيعية من خالل دعم الصععندوق ومراجية وتقييمآلية اليمل المالية؛

من حيث نتائج عمل و ازرة الزراعة خالل األعوام الخمسة القادمة في ذا المسار فمن المتوق أن تسا م في:
 ارتفا نسبة التياونيات الزراعية الناشطة ال  %82في عام ( 4102الوض الحالي )%42 ارتفا نسبة المزارعين األعضاي في التياونيات الزراعية ال  %7عام  %232( 4102عام )4108 -انتسع ععا

 %01من المزارعين أو الحيازة الزراعية ال الصع ععندوق التياضع ععدي لتأمين القطا الزراعي من الكوارث

الطبييية (الوض الحالي صفر)

 )7تيزيز قدرات و ازرة الزراعة
حددت مجاالت التدخل بأربية في ذا المسار وتتلخص كالتالي:
 تحـديـث هيكليـة وزارة الزراعـة وتعزيز دورهـا بمـا فيهـا مصـــــــــلحـة االبحـاث العلميـة الزراعيـة والمديرية العامة للتعاونياتوتحديث التشـريعات واالنظمة التي ترعى القطاع الزراعي ووزارة الزراعة لالضطال بمهامها ومواكبة التحديات المستقبلية

من خالل تطوير اليمعل اإلداري وتبسع ع ع ع ع ع ععيط اإلجرايات اإلداريعة وتحعديث اإلدارة المالية وتفييل التواصع ع ع ع ع ع ععل واالعالم وتقوية
وتحديث نظام متكامل للتخطيط والمتابية والتقييم وادارة المخاطر وجذ

الموارد وتيويم وتحديث أنظمة وشع ع ع ع ع ععبكات المكننة

والتوثيق وتيزيز اإلحصععاي الزراعي وتطوير القدرات في البحث االقتصععادي في المديرية اليامة للزراعة ،ومن خالل تطوير
اليمل اإلداري والمالي والبحثي في مص ععلحة األبحاث اليلمية الزراعية ،ومن خالل مراجية القوانين والتشع عرييات التي ترع

اليمل التياوني وتحديثها واقرار ا ،واسع ع ععتكمال اليمل ومراجية تيديل القوانين والتش ع ع عرييات التي ترع صع ع ععناديق التياضع ع ععد،
ومراجية القوانين والتشرييات التي ترع تنظيم المديرية اليامة للتياونيات وتحديثها واقرار ا؛
 -تعزيز القدرات التفاوضــية لوزارة الزراعة من خالل تفييل التنس ععيق والتياون م المنظمات الدولية والجهات المانحة لوضع ع

اطر عمل مش ع ع ععتركة وتفييل مشع ع ع ععاركة و ازرة الزراعة في مجال تطبيق االتفاقيات الدولية والميا دات من أجل تيزيز التجارة
الخارجية وصناعة الق اررات ووض الميايير الدولية؛
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 تعزيز الشـــــراكة مع مختلف المعنيين في القطاع الزراعي من خالل تفييل الشع ع ع عراكة م القطا الخاص واإلدارات المينيةبمعا فيها اللجان القطاعية في و ازرة الزراعة والتنسع ع ع ع ع ع ععيق م الشع ع ع ع ع ع ععركاي المحليين والبلديات والمجتم المدني الميني بالتنمية

الريفية والزراعية.
 تعزيز قدرات وزارة الزراعة في إدارة الكوارث واألزمات على الصــعيد الوطني من خالل اعداد خطة مواجهة تلحظ الجهوزيةواالستجابة والتكييا م الكوارث واالزمات وانشاي خلية إلدارة االزمات.

وتأمل و ازرة الزراعة من خالل ذه الخطوات ان تحقق النتائج التالية خالل األعوام :4102-4102
 خفض الشواغر في المديرية اليامة للزراعة ( %71حاليا) خفض الشواغر ال  %01عام  4102في مصلحة األبحاث اليلمية الزراعية ( %81حاليا) زيادة مهارات الموظفين -زيادة الموازنة المخصصة لو ازرة الزراعة

 رف نسبة التمويل الخارجي لبرامج و ازرة الزراعة رف نسبة رض طالبي الخدمات الزراعية من و ازرة الزراعة  %21عام ( 4102طريقة وسرعة تنفيذ) رف عدد النشرات االحصائية والدراسات رف عدد المستفيدين من الخدمات الزراعية -مراجية عدد من الميايير واالتفاقيات والسياسات

تغير المناخ
 )3االستجابة لتأثيرات ّ
عر عل القطا الزراعي وعل الموارد الطبييية كالغابات والمراعي والمياه والتنو البيولوجي.
لتغير المناخ
كبير ومباش ع ع ع ع اً
تأثير اً
اً
ان ّ
تغير المناخ كأحد مس ع ععارات اليمل األس ع ععاس ع ععية لألعوام الخم المقبلة ،وذلي
لذا ارتأت و ازرة الزراعة ادخال االس ع ععتجابة لتأثيرات ّ

كيا بشععكل أفضععل م تأثيرات
عل مسععتوم اليديد من مجاالت التدخل التي تسععاعد فيها ا
وزرة الزراعة القطا الزراعي عل الت ّ
تغير المناخ والحد من االنبياثات القطاعية ،من خالل دمج نشاطات و ازرة الزراعة المتيلقة بتغير المناخ ،وادخال تدابير التكيا
ّ
في عملها ،ودراسة احتسا

انبياثات الغازات الدفيئة في القطا الزراعي وتغير استيمال األراضي والغابات.

 .2التوجيه والتنسيق
أ .اإلشراف والمتابعة واالدارة
ان الحكومة اللبنانية ي المسؤولة عن حسن سير االستراتيجية لألعوام  4102-4102وعن تأمين الموازنة المطلوبة .اما و ازرة
الزراعة فهي اإلدارة المسؤولة عن تنفيذ خطة اليمل ذه .يشكل وزير الزراعة لجنة توجيهية يترأسها مدير عام الزراعة لإلشراا
عل حسن تنفيذ الخطة االستراتيجية وتضم مدير عام التياونيات ومديرعام  -رئي
ورئي

مجل

ادارة مصلحة األبحاث اليلمية الزراعية

اللجنة التنفيذية للمشرو األخضر ،باإلضافة ال مدراي المديريات في المديرية اليامة للزراعة (الثروة الزراعية ،الثروة
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الحيوانية ،التنمية الريفية والثروات الطبييية ،والدراسات والتنسيق) .تقوم مصلحة البرامج والمشاري اإلنمائية في مديرية الدراسات
والتنسيق بدور المقرر.
بييد توقي واعتماد اسع ع ععتراتيجية و ازرة الزراعة لألعوام  ،4102-4102تجتم اللجنة التوجيهية بانتظام وعند الحاجة وتسع ع ععتدعي
من تراه مناسباً من القطاعين اليام والخاص والياملين في القطا الزراعي لالستيانة بهم عند الضرورة.

تقوم اللجنة التوجيهية بالمهام التالية:
 مراجية الخطط السنوية الميدة من قبل االدرات المينية لتنفيذ االستراتيجية وابداي الرأي فيها؛ مراجية تقارير تقدم اليمل في االسع ع ععتراتيجية الميدة من قبل االدارات المينية بما فيها التقارير الصع ع ععادرة عن االنشع ع ععطةالمنفذة في اطار البرامج والمشاري الممولة من الجهات المانحة وابداي الرأي فيها؛

 تقديم التوجيهات الالزمة لحسن تنفيذ االستراتيجية واقتراو الحلول للمشاكل التي قد تيترض عملية التنفيذ؛ اليمل عل تأمين الموارد المالية الالزمة لتنفيذ االستراتيجية؛ متابية تقارير تقييم االسع ع ععتراتيجية (االول بيد سع ع ععنتين من عملية التنفيذ والثاني قبل سع ع ععتة أشع ع ععهر من نهايتها) ،بما فيهااالقترحات الخاصة باالنشطة المقترحة عل مستوم ا داا ومسارات عمل االستراتيجية وابداي الرأي فيها.
ا
تقديم

تيد كل مديرية في و ازرة الزراعة تقارير فص ع ع ع ععلية خاص ع ع ع ععة بتقدم اليمل في تنفيذ االس ع ع ع ععتراتيجية .تس ع ع ع ععتند ذه التقارير ال تقارير
المصععالح واألقسععام التابية لكل مديرية والبرامج والمشععاري المنفذة من قبلها والمتضععمنة جمي االعمال واالنشععطة المنفذة والمبالغ
المالية التي تم انفاقها اضافة ال الميوقات التي تمت مواجهتها والخطط المستقبلية.
ب .تمويل استراتيجية وزارة الزراعة لألعوام 5102-5102
تم احتسع ععا

الكلفة االسع ععتثمارية لكل مجاالت التدخل واألنشع ععطة التابية لها م فرق اليمل الفنية وتمت مراجيتها والموافقة عليها

من قبل اللجنة التوجيهية إلعداد استراتيجية و ازرة الزراعة لألعوام .4102-4102
قدرت الموازنة االس ععتثمارية المطلوبة بأربيمئة وس ععتة وتس ععيين ( )226366مليار ليرة لبنانية أي ما يوازي ثالثمئة وواحداً وثالثين

( )88030مليون دوالر أمريكي ،يضع ع ع ع ع ععاا اليها ما ييادل  22مليار ليرة كلفة تشع ع ع ع ع ععغيلية سع ع ع ع ع ععنوية لجمي اإلدارات التابية لو ازرة
التكيا م تغير المناخ والحد من آثاره حوالي ثلث الموازنة( .يتضمن الملحق رقم  4ميلومات تفصيلية
الزراعة .تشكل نشاطات ّ
عن الموازنة االستثمارية المطلوبة).

تتوز الكلفة االستثمارية لالستراتيجية عل النحو التالي:
 -تشري ورقابة

 832مليون دوالر

 -تواصل واعالم وارشاد

 338مليون دوالر

 -بحوث ودراسات

 232مليون دوالر

 -بناي قدرات

 2332مليون دوالر

 -برامج تنموية

 46631مليون دوالر
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س ع ع ع ععوا يتم البحث عن مص ع ع ع ععادر لتمويل الموازنة المطلوبة لتنفيذ االس ع ع ع ععتراتيجية تبيا لطبيية اإلنفاق المتوق  .كما س ع ع ع ععيتم تنظيم
اجتماعات ولقايات ثنائية ومتيددة األطراا م الجهات المانحة الدولية السع ععتيراض المبالغ الضع ععرورية وغير المتوفرة في وزارة
الزراعة من أجل جذ

الموارد المالية الضرورية الالزمة لتنفيذ بيض البرامج والمشاري ذات االولوية.

 .6الفرضيات والمخاطر
ان أ م الفرضيات والمخاطر التي تيترض تنفيذ الخطة االستراتيجية تتلخض بالتالي:
 الوض األمني والسياسي واالقتصادي -قدرة و ازرة الزراعة عل الصييد البشري كماً ونوعاً عل استييا

وادارة المشاري اإلنمائية المقترحة

 تأمين الموازنة المطلوبة تياون الجهات واإلدارات األخرم المينية في تنفيذ االستراتيجيةذلي باإلضع ع ع ع ععافة ال عدد من الفرضع ع ع ع ععيات والمخاطر التي تييق مسع ع ع ع ععار عمل ميين ،والتي يمكن مراجيتها في الملحق رقم :0
اإلطار المنطقي ( )Logical Frameworkالستراتيجية و ازرة الزراعة لألعوام .4102-4102

 .7التواصل واألعالم
تم اطالق اس ع ععتراتيجية و ازرة الزراعة لألعوام  4102-4102في مؤتمر صع ع ععحفي حددت فيع األ داا ومسع ع ععارات اليمل والنتائج
المتوقية من تنفيذ االستراتيجية وسيتم عقد ندوة ختامية تقييمية في نهاية تنفيذ ا.
سعتحرص و ازرة الزراعة أثناي فترة تنفيذ االسعتراتيجية عل تنظيم اجرايات خاصعة بالتواصل واالعالم وبالتنسيق الوثيق م اللجنة
التوجيهية وو ازرة المالية والجهات المانحة األخرم .تتخذ ذه اإلجرايات شع ع ع ععكل ندوات ومؤتمرات أو حمالت اعالنية وغير ا من
أجل المسا مة في توعية أصحا

اليالقة والجمهور حول المواضي الرئيسية الستراتيجية و ازرة الزراعة لألعوام 4102-4102

وعن دعم الدول والجهات المانحة.
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المالحق
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الملحق رقم  :0اإلطار المنطقي
الهدف العام لألعوام 5102-5102

المؤشرات القابلة للتحقرق

تطوير الدور المؤســــــســــــاتي لوزارة الزراعة
إلدارة القطـــاع الزراعي وتعزيز جهوزيتهـــا
لمواجهـــة التحـــديـــات واالزمـــات من خالل

-التقارير الدورية الصــــادرة عن وزير

تحقيق المؤشرات القابلة للتحقرق في األهداف الخاصة في نهاية عام 5102

الشراكة والتعاون مع االفرقاء المعنيين
األهداف الخاصة
أ) توفير غذاء سليم وذي جودة

وسائل أو مصادر التحقرق

الزراعة

الفرضيات  /المخاطر

-وضــــع أمني وســــياســــي

التقارير الدولية الصــــــادرة عن الفاو واقتصادي مستقروالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي

المؤشرات القابلة للتحقرق

وسائل أو مصادر التحقرق

-زيـادة اإلنفاق العام على الزراعة ( 28،7مليون دوالر ميزانية وزارة الزراعة لعام - )5100تقرير وزارة المالية

الفرضيات  /المخاطر
-قــدرة وزارة الزراعــة على

ب) تعزيز مســـــــــاهمــة الزراعــة في التنميــة كنسبة مئوية من إجمالي اإلنفاق الوطني ( 00،7مليار دوالر في عام  )5100من - %122التقرير السنوي لوزارة الزراعة

الصـعيد البشري كماً ونوعاً

ج) تعزيز اإلدارة المســـــــــتـــــدامـــــة للموارد -ارتفاع نســـبة مســـاهمة الزراعة في الناتج المحلي االجمالي من  ٪4عام  5100إلى - ٪6تقارير اإلحصاء الزراعي

المشـــــــــــــاريع اإلنمـــــائيـــــة

االقتصادية واالجتماعية

الطبيعية والوراثية

الى  %127في 5102
في عام 5102

-تقرير إدارة اإلحصاء المركزي

عـلـى اســـــــــتيعـــــاب وادارة

المقترحة

-زيــادة اإلنتــاج الزراعي الى  3مليــارات دوالر في  5،36( 5102في  )5100ممــا يعني

-تأمين الموازنة المطلوبة

ارتفاع بنسبة بمعدل  %3،4سنويا

-تعـاون الجهات واإلدارات

-انخفـا

العجز الســـــــــنوي في الميزان التجـاري بين الواردات والصـــــــــادرات من المنتجــات

الزراعية والغذائية من  %51كمعدل الخمس ســـــــــنوات الماضـــــــــية الى  %53عام 5102

()03/3

ثبات وعدم انخفا-انخفا

دخل المزارعين

نسبة االصابات بتسمم غذائي في الحاالت االستشفائية

ارتفاع نســــــبة العينات المحللة في المحطات الفرعية على اجمالي العينات من  %01الى %52عام 5102

األخرى المعنية

ارتفاع معدل النمو الســنوي لدخل األســر في المناطق الريفية من النشــاط الزراعي وصــيداالحياء المائية (نسبة مئوية)

-عدم انخفا

نسبة سكان الريف

-نسبة القوة العاملة في الزراعة

نسبة االنفاق على تطبيق خطط تعزيز االدارة المستدامة للموارد الطبيعية من موازنة وزارةالزراعة

-ازدياد عدد التشريعات التي تعنى باإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية
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النتائج المتوقعة عن مسارات العمل

المؤشرات القابلة للتحقرق

انخفا .0توفير غــــذاء ســـــــــليم وذي جودة من
اإلنتاج المحلي والواردات

5102

انخفا-انخفا

وسائل أو مصادر التحقرق
-احصائيات االستيراد والتصدير

مرتجعات الصـــــادرات الغذائية بســـــبب ســـــالمة وجودة الغذاء بنســـــبة  %21عام -عــــدد االخطــــارات الواردة الى وزارة
الزراعة ووزارة االقتصاد والتجارة

نسبة عينات الكشف الداخلي غير المطابقة الى  %61عام 5102

نسبة  %52مستوى الملوثات في تحاليل رصد المتابعة عام 5102

-نسبة المرافق المسجلة صحيا  %21عام 5102

تقارير الدورية للمختبرات-نتائج الرصد

تقارير وزارة الزراعة والسجل الصحيللمرافق

الفرضيات  /المخاطر
تأمين الموارد المطلوبةالـــــوضــــــــــــــع األمـــــنـــــيوالسياسي

إقرار التشـــــــــريعات علىالمستوى المطلوب

التزام وتجاوب المنتجين-تعــاون الجهــات المعنيــة

االخرى

المكونات
ماذا

وسائل أو مصادر التحقرق

كيف وكم

الفرضيات  /المخاطر

 .020توفير غذاء سليم وذي جودة من اإلنتاج المحلي
 .03030تطوير اإلط ععار الق ععانوني واليمالني

للمراقبين والمفتش ع ع ععين والض ع ع ععابطة الص ع ع ععحية

والقضائية

مراجية وتحديث وتحضع ع ععير اقتراحات وتش ع ع عرييات جديدة للمفتشع ع ععين عل األغذية في 4102(خبير قانوني لمدة شهر)

-وض وتنفيذ نظام لتدري

مستمر للمفتشين عل الكشا ( 61لمدة  8أيام مرتين في السنة)

-تجهيز المفتشين ( 43مركز و 7مصالح و 2مصالح مركزية)
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نصوص تشرييية جديدة-تقارير التدريبات

-التقارير الدورية للمصالح المينية

اقرار التشع ع ع ع ع ع عرييعات علالمستوم المطلو

مراجية وتحديث وتحض ععير اقتراحات وتشع عرييات وميايير س ععالمة الغذاي والجودة منها مياييرالحد االقص للملوثات

 .43030تيزيز المراقبععة والتفتيش عل مرافق
األغذية

تحضير وتنفيذ برامج مراقبة سنوية لمرافق األغذية المبنية عل مبدأ تحليل المخاطر (0211زيارة كشا وأخذ عينات سنويا)

-اسع ععتكمال عملية التقييم والتسع ععجيل الصع ععحي للمرافق الغذائية ونشع ععر الئحة بالمرافق المسع ععجلة

-التقارير الدورية

-التزام وتجاو المنتجين

صحيا في 4106

االستحصال عل شهادة  07141 ISOألجهزة المراقبة والكشا عل اإلنتاج المحلي-اعالم المرافق الغذائية عن أ مية التسع ع ععجيل الصع ع ععحي (اجتماعات  21في السع ع ععنة ومؤتمرات

 .83030حمل ع ععة توعي ع ععة واعالم عن أ مي ع ععة صحافية)
التسجيل الصحي للمرافق الغذائية

حملة اعالنية لتوعية المس ععتهلي عل ش ععؤون س ععالمة الغذاي واإلجرايات المتخذة بالتنس ععيق مالمينيين

-وض نظام رصد دائم لملوثات الغذاي في و ازرة الزراعة

 .23030تطوير نظعام لبرامج رص ع ع ع ع ع ععد وطنية -تحديد األولويات من حيث المنتجات والملوثات بالتياون م المينيين خاصة و ازرة الصحة
لملوثات الغذاي والترسبات

 .23030ت عف عي عيع ع ععل دور و ازرة الععز ارعع ع ععة فععي
المش ع ع ع ععاركة في صع ع ع ع ععناعة الق اررات ووض ع ع ع ع ع

الميايير الدولية لسالمة الغذاي والجودة

وض وتنفيذ برنامج لرصد عدد من المنتجات يتضمن عملية الرصد والوتيرة-تحديد أولويات التدخل في مراقبة اإلنتاج بناي عل نتائج الرصد

-التقارير الدورية

-تقرير الحملة االعالمية

-برنامج الرصد

تقرير الرصد االساسي-تقرير رصد المتابية

 وض ع ع ع آلية للمشع ع ععاركة الفيالة في اجتماعات عمل المنظمات الدولية المينية بسع ع ععالمة الغذايوالجودة

تيزيز دور اللجنة الوطنية لدستور الغذاي (دراسات وابحاث علمية ،تفييل التواصل)...-بيثات سنوية ( 6سنويا لشخصين)
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تقارير البيثات

-تأمين الموارد المطلوبة

-التزام وتجاو المنتجين

تي ععاون الجه ععات الميني ععةاالخرم

-تأمين الموارد المطلوبة

-تأمين الموارد المطلوبة

تي ععاون الجه ععات الميني ععةاالخرم

 .520توفير غذاء سليم وذي جودة من الواردات
مراجية وتحديث وتحضع ع ع ععير اقتراحات وتش ع ع ع عرييات جديدة للتفتيش عل األغذية عل الميابرالحدودية

-نصوص تشرييية جديدة

 .03430تيزيز الق ععدرة الق ععانوني ععة واليمالني ععة -اعتماد مبدأ تحليل المخاطر في عملية المراقبة والكشا
للمراقبة والتفتيش عل الميابر الحدودية

-وض وتنفيذ نظام لتدري

مستمر للمفتشين ( 61لمدة  8أيام مرتين في السنة)

-استكمال تجهيز المفتشين بفحوصات مخبرية سريية

-التقارير الدورية

-شهادة ISO 17020

اقرار التشع ع ع ع ع ع عرييعات علالمستوم المطلو

االستحصال عل شهادة  07141 ISOألجهزة المراقبة والكشا عل الميابر الحدودية .43430رف مسع ع ع ععتوم البن التحتية للمرافق
الحدودية

عتأ يل البن التحتية للمرافق الحدودية كما و وارد في تيزيز الصحة النباتية والحيوانية

-

-تأمين الموارد المطلوبة

 .320المساهمة في وضع سياسة وطنية لسالمة الغذاء
-وض مسودة سياسة وطنية لسالمة الغذاي

 .03830صع ع ععياغة سع ع ععياسع ع ععة وطنية لسع ع ععالمة -خبير دولي (سياسات سالمة الغذاي) لمدة  81يوم
الغذاي

-خبراي لمدة  6أشهر

-ترف المسودة ال وزير الزراعة الذي يحيلها ال مجل

 مسع ع ععودة السع ع ععياسع ع ععة الوطنية لسع ع ععالمة -تي ععاون الجه ععات الميني ععةالوزراي لمراجيتها واقرار ا
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الغذاي

االخرم

النتائج المتوقعة عن مسارات العمل

وسائل أو مصادر التحقرق

المؤشرات القابلة للتحقرق
زيادة الصـــــادرات الزراعية ( )HS1-10بنســـــبة  %01في عام  267( 5102ألف طنعام )5103

عدد الشحنات المصدرة المرتجعة من عام  5103الى عام 5102

-انخفا

.5زيـــادة اإلنتـــاجيـــة والقـــدرة التنـــافســـــــــيـــة -زيادة إنتاج الدواجن الالحم من  27مليون طير عام  5103الى  65مليون طير 5102
للمنتجات الزراعية اللبنانية

زيادة االنتاج المحلي من الحليب ومشــتقاته ليرتفع من  %32من االســتهالك المحلي فيعام  5103الى  %41في عام 5102

-تقارير الجمارك

تقارير اإلحصاء الزراعي-تقــــارير الــــدوريــــة لمــــديريــــة الثروة

الزراعية

-تقــــارير الــــدوريــــة لمــــديريــــة الثروة

الحيوانية

-تحويل  52111هكتار الى أرضي زراعية مروية

-ارتفاع عدد صغار المزارعين والشباب والمرأة المستفيدين من القرو

الفرضيات  /المخاطر

الوضـــــــع الســـــــياســــــــيواالقتصادي

-الظروف المناخية

-تأمين الموازنة المطلوبة

المدعومة

المكونات
ماذا

وسائل أو مصادر التحقرق

كيف وكم

الفرضيات  /المخاطر

 .025تعزيز سالسل اإلنتاج ورفع القيمة المضافة للمنتجات الزراعية النباتية
مراجية واقرار التشرييات الالزمة إلدارة المدخالت الزراعية (خبير قانوني لمدة  8أشهر)-وض آلية لمشاركة الميلومات

اعداد دليل خاص بالكشع ع ععا والمراقبة عل كل من االسع ع ععمدة والبذور (خبير دولي لتصع ع ععنيااسمدة لمدة  01أيام)

 .03034تيزيز ادارة المدخالت الزراعية

-تدري

المفتشين عل الكشا ( 81شخص لمدة  2أيام)

-تجهيز المفتشين

-اعداد قرار ومراقبة تداول المبيدات بحس

الدليل الميد آنفا

د ارسععة عن مخلفات الغذائية ومخلفات المزار الحيوانية وكيفية االسععتفادة منها إلنتاج السععباخ(خبير لمدة  8أشهر)

-وض اطار تشرييي للمخلفات الغذائية ومخلفات المزار الحيوانية وانتاج وتداول السباخ
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-نصوص تشرييية جديدة

تقرير السع ع ع ع ععنوي لمديرية الثروة النباتيةتلحظ الت ععدريب ععات والتجهيزات الج ععدي ععدة

للمفتشين عل المدخالت الزراعية

اقرار التشع ع ع ع ع ع عرييعات علالمستوم المطلو

-تياون المينيين

دراسة حول انتاج مواد االكثار وتداولها (خبير لمدة  4شهرين) .43034تحس ع ع ع ع ع ععين أداي منتجي المع ع ععدخالت
الزراعية

اعداد دليل إلكثار البذور وتداولها (خبير دولي بذور لمدة  41أيام)اعداد آلية لتوثيق انتاج بذور القمح والشيير-تدري

-طباعة

عل ادارة حقول أمهات ( 81شخص عل  2أيام  -خبير حقول امهات لمدة شهر)

 .83034تنفيذ برامج انمائية ليدد من سععالسععل -وض برامج انمائية لسالسل انتاج بحس
االنتاج الزراعية

 .23034تش ع ععجي الممارس ع ععات الزراعية الجيدة
من خالل دعم االس ع ععتحص ع ععال عل ش ع ععهادات

الجودة في االنتاج

(مكمـل لمســـــــــار عمـل رقم  8االســـــــــتجـابــة
ر
لتأثيرات تغيرر المناخ)

األولوية (عدد )4

-تنفيذ برامج انمائية ودعم لعسالسل انتاج زراعية بالتنسيق م اللجان القطاعية المينية

دراسة-دليل

ق اررات توثيق انتاج البذور-تقارير الخبراي

تقارير عن البرامج المقترحة-تقارير تنفيذ البرامج

تحديد شروط االستحصال عل شهادة الجودة (خبير لمدة  8أشهر)تدري-تدري

المراقبين والمرشدين ( 21شخص لمدة  2أيام)

المزارعين ( 6حلقات في السنة في كل مصلحة اقليمية)

-تياون المينيين

-تقارير البرنامج

-حوافز للمزارعين المنتسبين ( 011مزار أو تجم مزارعين أو تياونية)

تأمين الموازن المطلوبة-تياون المينيين

تأمين الموازن المطلوبة-تياون المينيين

 .525تعزيز سالسل اإلنتاج ورفع القيمة المضافة للمنتجات الزراعية الحيوانية
مراجية واقرار ونشع ععر التش ع عرييات الالزمة إلدارة االدوية البيطرية والمضع ععيفات اليلفية (خبيرقانوني لمدة  8أشهر)

 . 03434ت عي عزيععز ادارة االدويع ع ععة ال عب عي عط عريع ع ععة
والمضيفات اليلفية

-وض آلية لمشاركة الميلومات

نصوص تشرييية جديدةجديدة

-اعداد دليل خاص بالكشا والمراقبة عل االدوية البيطرية والمضيفات اليلفية

-تقرير السععنوي لمديرية الثروة الحيوانية

-تجهيز المفتشين

للمفتشين

-تدري

المفتشين عل الكشا ( 81شخص لمدة  2أيام)

-طباعة
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تلحظ الت ععدريب ععات والتجهيزات الج ععدي ععدة

اقرار التشع ع ع ع ع ع عرييعات علالمستوم المطلو

تأمين الموازن المطلوبة-تياون المينيين

-دراسة امكانية انتاج االعالا الغليظة والجدوم االقتصادية منها

وضع ع ع ع ع وتنفيذ خطة انمائية لزيادة انتاج االعالا الغليظة (دعم لمنتجي االعالا ،تحفيزات -الدراسة .43434تنمية قطا االعالا

تشرييية ،ارشاد زراعي)...

اقتراو تحجيم الدعم عل القمح والشمندر السكري لصالح الزراعات اليلفية الغليظةاقتراو انشاي ا رايات للحبو اليلفية بالتنسيق م الو ازرات واإلدارات المينيةاقرار تشرييات جديدة تحدد نوعية المواد اليلفية والمنشآت المنتجة لألعالا-وض وتنفيذ برامج انمائية لسالسل انتاج الدجاج والحلي

 .83434تنفيذ برامج انمائية ليدد من سععالسععل المربين بالتنسيق م اللجان القطاعية المينية
االنتاج الزراعية الحيوانية

 .23434اإلرشع ع ععاد عل ادارة المزار السع ع ععليمة
وتطبيق اجرايات االمن الحيوي

تأخذ بيين االعتبار مختلا شرائح

-الخطة

-التقارير الدورية

-نصوص تشرييية جديدة

-تقارير عن البرامج المقترحة

وض ع تش عرييات م اإلدارات المينية تنظم التسععويق وشععفافيتع بالتنسععيق م اللجان القطاعية -تقارير تنفيذ البرامجالمينية

تحضير مواد ارشاديةتدري-تدري

-تقارير االرشاد

مدربين  21شخص لمدة  2أيام

مزارعين

اقرار التشع ع ع ع ع ع عرييعات علالمستوم المطلو

تأمين الموازن المطلوبة-تياون المينيين

اقرار التشع ع ع ع ع ع عرييعات علالمستوم المطلو

تأمين الموازن المطلوبة-تياون المينيين

تأمين الموازن المطلوبة-تياون المينيين

 .325تعزيز إجراءات الصحة النباتية والحجر النباتي
 .03834اس ععتكمال تحديث تشع عرييات الص ععحة -تحديث تشرييات الصحة النباتية والحجر النباتي لتتماش م الميايير الدولية
النباتية والحجر النباتي واعادة تنظيم اإلدارات -تحديد مهام واستراتيجية ادارة الصحة النباتية والحجر النباتي
المختصة لتتاليم م الميايير الدولية

-اعادة تنظيم /يكلية ادارة الصحة النباتية

-تشرييات جديدة

اقرار التشع ع ع ع ع ع عرييعات علالمستوم المطلو

-تياون المينيين

انشاي وحدة لمسح اآلفات الزراعية .43834اس ع ععتكمال تيزيز قدرات و ازرة الزراعة
في مسح اآلفات الزراعية

-تدري

الكادر البشري

-تقارير المس ععح الص ععادرة عن مص ععلحة

-تجهيز بالميدات والمواد الالزمة

وقاية النبات

اعداد دليل المسح وخطط مسح اآلفات-تنفيذ المسح بحس

األولوية
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-تأمين الموازن المطلوبة

انشاي وحدة لمسح اآلفات الزراعية .83834تعيعزيعز قع ع ععدرات و ازرة الز ارعع ع ععة في
استئصال اآلفات الزراعية

-تدري

الكادر البشري

-تقرير االس ع ع ع ععتئص ع ع ع ععال الص ع ع ع ععادرة عن -تأمين الموازن المطلوبة

-تجهيز بالميدات والمواد الالزمة

مصلحة وقاية النبات

اعداد دليل المسح وخطط االستئصال-تنفيذ االستئصال بحس

الضرورة

-تطوير نظام لتحليل المخاطر

 .23834اس ع ع ع ع ع ععتكمععال تطوير نظععام الصع ع ع ع ع ع عحععة -تيزيز الولوج ال الميلومات ذات الصلة
النباتية والحجر النباتي لالسعتيراد ليتماشع م

الميايير الدولية

 .23834اس ع ع ع ع ع ععتكمععال تطوير نظععام الصع ع ع ع ع ع عحععة
النباتية إلص ععدار ش ععهادات التص ععدير يتماشع ع

م الميايير الدولية

-تدري

-تشرييات جديدة

-تقارير مصع ععلحة االسع ععتيراد والتصع ععدير

المفتشين

-تحديث التشرييات ذات الصلة

والحجر الزراعي

تحديث المرافن الحدودية وتجهيز ا-تحديث التشرييات ذات الصلة

-تشرييات جديدة

-تجهيز بالميدات والمواد الالزمة

-تقارير مصع ععلحة االسع ععتيراد والتصع ععدير

اعداد دليل لنظام اصدار شهادات التصدير-تدري

-تياون المينيين

المفتشين في المصالح اإلقليمية والمرافن الحدودية

والحجر الزراعي

اقرار التشع ع ع ع ع ع عرييعات علالمستوم المطلو

تأمين الموازن المطلوبة-تياون المينيين

اقرار التشع ع ع ع ع ع عرييعات علالمستوم المطلو

تأمين الموازن المطلوبة-تياون المينيين

 .425تعزيز إجراءات الصحة الحيوانية
 .03234تحديث تشع ع عرييات الص ع ععحة الحيوانية
واعادة تنظيم اإلدارات المختصع ع ع ععة لتتاليم م

الميايير الدولية

تحديث تشع ع ع عرييات الص ع ع ععحة الحيوانية لتتماشع ع ع ع م الميايير الدولية :اعداد القانون البيطرياليام ،والمراسيم التطبيقية...

-نصوص تشرييية جديدة

تحديد مهام واستراتيجية ادارة الصحة الحيوانية-اعادة يكلة ادارة الصحة الحيوانية
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اقرار التشع ع ع ع ع ع عرييات علالمستوم المطلو

-تياون المينيين

انشاي وحدة وبائية لمسح واحتواي االمراض الحيوانية-تدري

الكادر البشري وتجهيز بالميدات والمواد الالزمة

 .43234تيزيز قدرات و ازرة الزراعة في مسع ععح -اعداد دليل المسح وخطط مسح االمراض
واحتواي االمراض الحيوانية

-تقارير المسععح واالحتواي الصععادرة عن -تأمين الموازن المطلوبة

اعداد خطط الحتواي االمراض البيطرية-تنفيذ المسح واالحتواي بحس

مصلحة الصحة الحيوانية

األولوية

-تياون المينيين

اعداد وتنفيذ برامج تياون م مختبرات مرجيية متخصصة-تحديث التشرييات ذات الصلة

 .83234تطوير نظام لالس ع ع ع ععتيراد والتص ع ع ع ععدير -تطوير نظام لتحليل المخاطر وتيزيز الولوج ال الميلومات المطلوبة
والحجر الص ع ع ع ع ع ععحي البيطري ليتمععاشع ع ع ع ع ع ع م

الميايير الدولية

اعداد دليل لنظام اصدار شهادات التصدير-تدري

-تشرييات جديدة

-تقارير مديرية الثروة الحيوانية

المفتشين في المصالح اإلقليمية والمرافن الحدودية

-تحديث المرافن الحدودية وتجهيز ا

اقرار التشع ع ع ع ع ع عرييات علالمستوم المطلو

تأمين الموازن المطلوبة-تياون المينيين

 .225تحقيق نمو في الصادرات
انشاي اللجنة المشتركة ( 8اجتماعات للجنة سنويا) .03234اليمل عل انشععاي لجنة مشععتركة من
القطععا اليععام والخععاص لترويج الصع ع ع ع ع ع ععادرات

الزراعية اللبنانية

مراجية السياسات واالتفاقيات التجارية والتسويقية-تنسيق أنشطة الترويج

-تصميم الحوافز الالزمة للتصدير

-تقارير اللجنة

-انشععاي مجموعات عمل لتشععجي الصععادرات الزراعية بحس ع

الس ععل المنتجة محليا والمطلوبة

عالميا وبالتنسيق م اللجان القطاعية (اجتما شهري لع 2مجموعات)
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-تياون المينيين

تحضير واقرار تشرييات جديدة-تدري

المفتشع ععين عل الكشع ععا عل مراكز التوض ع عي

 .43234تحسع ععين ادارة سع ععلسع ععلة االنتاج وتقليل خبير لمدة  8أشهر)
الفاقد عل مس ععتوم مراكز التوض ععي

التبريد والمصان

والتبريد ( 81شع ععخص لمدة  2أيام -

-تقرير مصالح االقتصاد والتسويق

-تأمين الموازن المطلوبة

-برنامج الحوافز

ومخازن -تجهيز المفتشين ( 3مراكز)
-تدري

-التشرييات الجديدة

-اقرار التشع ع ع ع ع ع عرييعات عل

المصع ع ععان والمراكز الغذائية عل ممارسع ع ععات التصع ع ععني الجيدة وتصع ع ععني أنوا جديدة

ومستحدثة (خبراي دوليين لمدة  041يوم)

-تقرير الخبير

المستوم المطلو

-تياون المينيين

تصميم الحوافز الالزمة لدعم المصان والمراكز خاصة في موضو عملية التتب ()21 .83234استيادة المكانة في األسواق التقليدية
وفتح أسع ع ع ع ع ع عواق جع ععديع ععدة للمنتجع ععات الزراعيع ععة

والغذائية اللبنانية

-استقصاي لألسواق (خبير تسويق لمدة  6أشهر)

تطوير نظام ميلومات تسويق زراعي وتيميم الميلومات التسويقية-دراسة مستوم التنافسية بالتنسيق م اللجان القطاعية

-الترويج (من خالل المشاركة في الميارض ،البيثات التجارية)...

-تقرير استقصاي األسواق

-تقرير مصالح االقتصاد والتسويق

اقرار التشع ع ع ع ع ع عرييعات علالمستوم المطلو

تأمين الموازن المطلوبة-تياون المينيين

 .625تحسين التسويق الداخلي
استكمال التشرييات التي ترع أسواق الجملة بالتنسيق م اإلدارات المينية .03634تيزيز أسواق الجملة

-تدري

المفتشين عل الكشا

-برنامج الحوافز

-تجهيز المفتشين

تصميم الحوافز الالزمة لدعم اسواق جملة عل نطاق نموذجي .43634تطوير أس ع عواق للمزارعين والتياونيات
الزراعية

التشرييات الجديدة-تقرير مصالح االقتصاد والتسويق

-وضع ع ع خطة وطنية إلنش ع ععاي أسع ع عواق المزارعين في عدد من المناطق (خبير تس ع ععويق لمدة - 8تقرير الخطة

 -تقارير مص ععلحة االقتص ععاد والتس ععويق

أشهر)

النباتي

تنفيذ سوق نموذجي م واحدة من البلديات المينية-وض نماذج ليقود زراعية ليدد من المنتوجات

 .83634تحفيز التياقد الزراعي

-دراسة الحوافز الممكنة لتحفيز التياقد الزراعي (خبير  8أشهر)

وض ع ع ع ع ع قيد التنفيذ بيض الحوافز المقترحة عل نطاق نموذجي والربط م المبادرات القائمةوالبرامج التحفيزية المتاحة
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-نماذج اليقود

اقرار التشع ع ع ع ع ع عرييعات علالمستوم المطلو

تأمين الموازنة المطلوبة-تياون المينيين

تأمين الموازن المطلوبة-تياون المينيين

تأمين الموازن المطلوبة-تياون المينيين

 .23634حمالت اعالنية ترويجية للتش ع ع ع ع ع ععجي

عل استهالي المنتجات الزراعية اللبنانية

-تحديد عدد من المنتجات اللبنانية ذات جودة

تروج عل استهالي ذه المنتجات
-اعداد وتنفيذ حملة اعالنية ّ

-تقرير عن الحملة

تأمين الموازن المطلوبة-تياون المينيين

 .725وضع خطة وطنية للمحافظة على الرقعة الزراعية والمروية وتوسيعها
 .03734وض ع مخطط عل مسععتوم المناطق
الثمانية للمشععرو االخضععر يهدا ال توسععي
العرقعيع ع ععة العز ارععيع ع ععة وتعطعوير البن

الزراعية

التحتيع ع ععة -دراسات لوض مخطط للبن التحتية الزراعية ومياه الري يلحظ زيادة في استصالو األراضي

(مكمـل لمســـــــــار عمـل رقم  8االســـــــــتجـابــة
ر
لتأثيرات تغيرر المناخ)

والمساحة المروية

مقرة
-المخططات ّ

تأمين الموازن المطلوبة-تياون المينيين

 .43734اس ععتصع ععالو أ ارض ععي وانشع ععاي طرقات
زراعية

-اسععتصععالو أ ارضععي وانشععاي طرقات زراعية بحسع

المقرة
(مكمـل لمســـــــــار عمـل رقم  8االســـــــــتجـابــة
ّ
ر

الطلبات المقدمة وعل ضععوي المخططات

تقارير المشرو األخضر الدورية

لتأثيرات تغيرر المناخ)

تأمين الموازن المطلوبة-تياون المينيين

 .83734د ارسع ععة األصع ععناا الزراعية المطلوبة -تحديد األصناا المطلوبة في األسواق المحلية والخارجية ودراسة اليرض والطل
في األسع ع عواق المحلية والخارجية وتبيان المزايا -تبيان فرص انتاجها في لبنان

التنافسية إلنتاجها في لبنان

-الدراسة

-تحديد المزايا النسبية للمنتجات الزراعية اللبنانية

(مكمـل لمســـــــــار عمـل رقم  8االســـــــــتجـابــة -وض توصيات للزراعات المستقبلية
ر
(خبير لمدة  6أشهر وخبير دولي لمدة  61يوم)
لتأثيرات تغيرر المناخ)

تأمين الموازن المطلوبة-تياون المينيين

 .23734البدي في تنفيذ عل مسععتوم نموذجي

للمخطط ال ععذي يه ععدا ال توس ع ع ع ع ع ععي الرقي ععة -توعية المزارعين عل المخططات

الزراعي ع ععة (مكمرــــل لمســــــــــــار عمــــل رقم - 8ربط توسي الرقية الزراعية واالستثمار بالبرامج التحفيزية المتاحة

االستجابة لتأثيرات تغيرر المناخ)
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تقارير

تأمين الموازن المطلوبة-تياون المينيين

 .825تنظيم الوضع القانوني للمزارعين والنقابات الزراعية
-انشع ععاي لجنة من المينيين خاصع ععة ممثلين عن المزارعين ،غرا التجارة والصع ععناعة والزراعة،

 .03334تحضععير مشععرو قانون لتنظيم المهن نقابة المهندس ععين ونقابة األطباي البيطريين ،نقابات الص ععيادين وو ازرة الزراعة لتحض ععير مش ععرو
الزراعية والصيد م المراسيم التطبيقية

القانون ( 2اجتماعات اللجنة)

 .43334احععالععة مش ع ع ع ع ع ععرو القععانون ال مجل

-مراجية مشرو القانون من قبل وزير الزراعة

الوزراي

-صياغة مشرو القانون والمراسيم التطبيقية (خبير قانوني لمدة  04شهر)

-يحيل وزير الزراعة مشرو القانون ال مجل

-مشرو القانون

-مراسيم تطبيقية

-كتا

الوزراي

االحالة

اقرار التشع ع ع ع ع ع عرييعات علالمستوم المطلو

تياون المينييناقرار التشع ع ع ع ع ع عرييعات علالمستوم المطلو

-تياون المينيين

 .225دعم صغار المزارعين والمربين والمنتجين واستقطاب الشباب والمرأة للعمل واالستثمار في الزراعة
-د ارسع ععة الجدوم االقتصع ععادية لمشع ععاري مطلوبة (خبير اقتصع ععاد زراعي لمدة  6أشع ععهر ،خبراي

 .03234وضع دراسات جدوم اقتصادية ليدد فنيين لمدة  6أشهر)
من المش ع ع ع ععاري الزراعية في متناول الش ع ع ع ععبا

والمرأة

طباعة الجدوم االقتصادية-تدري

 .43234اس ع ع ع ع ع ععتكمعال اليمعل في قرض التنميعة
الزراعية والريفية بالتياون م كفاالت

-تقرير المصع ع ع ع ع ع ععالح والمراكز الزراعي ععة -تياون المينيين

عل دراسة المشاري الزراعية ( 21شخص لمدة  8أيام)

تلحظ كمية التوزي

توزي الجدوم االقتصادية عبر المصالح اإلقليمية والمراكز الزراعيةتيريا صععغار المزارعين والمربين والمنتجين والشععباوشروط االستحصال عليع

-الجدوم االقتصادية

والمرأة عل قرض "صععغار المزارعين"

-تقديم مساعدة فني في تحضير الملفات

عدد اجتماعات لتحفيز المينيين من بنوي عل تبني وتسععهيل االسععتحصععال علمن صغار المزارعين
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ذا القرض

-تقارير كفاالت

-تياون المينيين

النتائج المتوقعة عن مسارات العمل

المؤشرات القابلة للتحقرق

وسائل أو مصادر التحقرق

-زيادة مساحة الغابات االجمالية بنسبة  %2حت عام 4102

-تقرير مسح الغابات أو خرائط استيمال

-ارتفا قيمة الحاصالت الحرجية من 31مليون دوالر عام  4108ال  32مليون

األراضي

-ارتفا كمية النباتات الطبية واليطرية (قصيين وزعتر) من  072111كلغ ال

-احصايات و ازرة الزراعة

-مساحة االحراج والغابات والمراعي التي يطبق عليها خطة إلدارة مستدامة

-سجالت أذونات الصيد

دوالر في عام 4102

 032111كلغ في عام 4102

 .3تعزيز اإلدارة الرشيدة واالستثمار
المستدام للموارد الطبيعية

سجالت رخص القط واالستثمار والتفحيم-تصاريح عن زراعة النباتات الطبية/اليطرية

-ارتفا عدد الصيادين المسجلين من  6111عام  4108ال  3111عام 4102

-دراسات تقييم اإلنتاج الوطني ألحياي المائية

-ارتفا كمية اإلنتاج من قطا تربية االحياي المائية من  2211طن عام  4108ال

-تقارير عن الشركات الزراعية تفيد عن

-ازدياد مخزون االحياي المائية عل فترة 01سنوات

-التقارير الدورية لمديرية التنمية الريفية

ارتفا كمية اإلنتاج من الصيد بالنسبة لمجهود الصيد 2111طن عام 4102

-ارتفا نسبة التحول ال الري الحديث عل المساحة المروية %02 :في عام 4102

دراسات تقييم مخزون االحياي المائيةالمساحات المروية

الفرضيات  /المخاطر

الوض األمني والسياسيواالقتصادي

اتاحة األراضي الصالحةللتحريج

توفر الخبرات المطلوبة-توفر البيانات

-تياون المينيين

-الظروا المناخية

-تأمين الموازنة المطلوبة

الثروات الطبييية

المكونات
ماذا

وسائل أو مصادر التحقرق

كيف وكم

الفرضيات  /المخاطر

 .023تعزيز اإلدارة الرشيدة واالستثمار المستدام للغابات
-تحديث التشرييات لتتماش م الميايير الدولية (خبير قانوني لمدة  8أشهر)

 .03038تيزيز الحوكمععة الرشع ع ع ع ع ع عيععدة في ادارة -تطبيق التشرييات
الغابات

-تنمية قدرات اإلدارات الرسمية المينية (بشرية وبن تحتية وتجهيزات) لع 21مركز

-تشرييات جديدة

(مكمـل لمســـــــــار عمـل رقم  8االســـــــــتجـابــة -تفييل المش ع ع ع ععاركة المحلية في ادارة وحماية الغابات والتحريج (اجتماعات  3مناطق - 2التقارير الدورية
ر
مواضي مرتين في السنة)
لتأثيرات تغيرر المناخ)
-زيادة التوعية عل األ مية االقتصادية والبيئية للغابات (مادة اعالنية وارشادية)
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اقرار التشع ع ع ع ع ع عرييعات علالمستوم المطلو

-تياون المينيين

-تأمين الموازنة المطلوبة

اسععتكمال وض ع المخطط الوطني التوجيهي للتحريج واعادة تحريج تلحظ أماكن وطرقالتحريج

رف انتاجية المشاتل ال  4مليون غرسة في السنة عام 4107-ارشاد المشاتل اليامة والخاصة عل انتاج نوعية أغ ار

مقاومة لليطش

 .43038تحريج واعععادة التحريج بهععدا زيععادة -تنفيذ تحريج واعادة تحريج لمسع ععاحة تصع ععل ال  6111كتار عام  4102من ضع ععمن -الخطة التوجيهية

-اتاحة األراضي الصالحة

(مكمـل لمســـــــــار عمـل رقم  8االســـــــــتجـابــة -توجيعع وتنس ع ع ع ع ع ععيق كعافعة عمليعات التحريج واععادة التحريج المنفعذة من قبعل القطا اليام الطبييية
ر
تقارير مشاري تنفيذ التحريجوالخاص واليمل عل استقطا التمويل للتحريج
لتأثيرات تغيرر المناخ)

-تياون المينيين

المساحة الحرجية

-تقععارير الععدوري عة لمص ع ع ع ع ع ععلحععة االحراج والثروة للتحريج

المخطط الوطني التوجيهي (برنامج  21مليون شجرة)

متابية وتقييم عمليات التحريج من قبل المهندسع ع ععين ( 8زيارات سع ع ععنويا في  8سع ع ععنواتلع 011موق )

متابية عمليات التحريج من قبل ح ارموق )

األحراج ( 04زيارة سنويا في  8سنوات لع011

 .83038حماية من المخاطر واآلفات التي

-تطبيق اس ع ععتراتيجية مكافحة حرائق الغابات (تجهيزات لالس ع ععتيداد واالس ع ععتجابة وتقليص

(مكمرل لمسار عمل رقم  8االستجابة
لتأثيرات تغيرر المناخ)

-تنظيا االحراج والطرقات (تلزيمات سنوية لع  011كتار)

تهدد الغابات

 .23038ترشيد جني واستثمار المنتجات
الحرجية الخشبية وغير الخشبية

(مكمرل لمسار عمل رقم  8االستجابة
لتأثيرات تغيرر المناخ)

الخطر)

اإلدارة المتكاملة آلفات الغابات-تدري

-تدري

المهندسين وح ار
المنتجين

-تأمين الموازنة المطلوبة

االحراج ( 41يوم لع  01أشخاص)

(خبراي دوليين لمدة  41يوم ،خبراي محليين لمدة شهرين)
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التقارير الدورية لمص ع ع ع ع ع ععلحة االحراج والثروة -تياون المينيينالطبييية

-تقرير الخبراي

التقارير الدورية لمصلحة االحراج والثروةالطبييية

-تأمين الموازنة المطلوبة

-تياون المينيين

-توفر الخبرات المطلوبة

 .23038تقييم الموارد الحرجية

-تدري

الكادر الفني

-مسح الغابات واالحراج

(مكمـل لمســـــــــار عمـل رقم  8االســـــــــتجـابــة -تحليل النتائج
ر
احتسا الكمية والقيمة من الحاصالت الحرجية عام  4106و 4102لتأثيرات تغيرر المناخ)

-تقرير المسح

-تأمين الموازنة المطلوبة

 .523تعزيز االستثمار واإلدارة المستدامة للمراعي

 .03438تيزيز الحوكمة الرشيدة في ادارة
المراعي

تحديث التشرييات تتماش م الميايير الدولية (خبير قانوني لمدة  4شهر)-تطبيق التشرييات

-تنمية قدرات اإلدارات الرسمية المينية (بشرية وبن تحتية وتجهيزات) لع 21مركز

(مكمـل لمســـــــــار عمـل رقم  8االســـــــــتجـابــة -تفييعل المش ع ع ع ع ع ععاركة المحلية في ادارة وحماية المراعي (اجتماعات  3مناطق مرتين في
ر
السنة)
لتأثيرات تغيرر المناخ)

-تشرييات جديدة

-اقرار التشع ع ع ع ع ع عرييعات عل

الطبييية

-تياون المينيين

-التقارير الدورية لمص ع ع ع ع ع ععلحة االحراج والثروة المستوم المطلو

-زيادة التوعية عل األ مية االقتصادية للمراعي (مادة اعالنية وارشادية)

-تحديد المراعي وقدرتها اليلفية وحمولتها الرعوية بالتياون م مصلحة األبحاث اليلمية

 .43438اجراي مس ع ع ع ع ع ععح للمراعي والنب ع ععات ع ععات الزراعية
الرعوية عل صييد وطني

-تحديد نظم ومسارات الرعي

(مكمـل لمســـــــــار عمـل رقم  8االســـــــــتجـابــة  -وضع ع ع خطة إلدارة وتحس ع ععين المراعي (تأ يل المش ع ععاتل إلنتاج ش ع ععتول رعوية وتأ يل
ر
المراعي الموجودة)
لتأثيرات تغيرر المناخ)
-تنفيذ ادارة متكاملة للمراعي في ثالث مناطق مناخية مختلفة وارشاد المينيين
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-تقرير المسح

توفر الخبرات المطلوبة-تياون المينيين

-تأمين الموازنة المطلوبة

البرية المثمرة
 .323تعزيز إدارة قطاع النباتات الطبية والعطرية واألشجار ر
انتاج نباتات طبية وعطرية في مشاتل و ازرة الزراعةتدري ح ار االحراج عل جني بذور النباتات الطبية واليطرية من البرية ( 21مركزلشخصين لمدة يومين)
جني البذورزراعة النباتات الطبية واليطرية في مشاتل و ازرة الزراعةتقرير المشاتل .03838المحع ععافظع ععة عل النبع ععاتع ععات الطبيع ععة -تشجي زراعة النباتات الطبية واليطرية لتخفيا القطا من البرية:
تقارير التدريد ارسع ع ع ع ععة جدوم زراعة أنوا جديدة محلية مثل البابونج ،الزوفة ،الخزامة ...عبر اقامةواليطرية وتكثير ا
دراسات الجدوم مطبوعة ومتوفرةحقول تجريبية
 ارشع ع ع ع ععاد عل اعطاي قيمة مضع ع ع ع ععافة لمحاصع ع ع ع ععيل النباتات الطبية واليطرية من خاللالتحويل خاصة التجفيا واستخراج الزيوت
طباعة ووض الدراسات في متناول المزارعين عبر المراكز الزراعيةتوعية المجتم الريفي عن األنوا األخرم ( 3ندوات سنويا)تدري للمراقبين ( 21مركز لشخصين لموضوعين لمدة يومين) .43838ترش ع ع ععيد ومراقبة جني النباتات الطبية
تدري للقطافين ( 8دورات كل سنتين ل 01اشخاص)واليطرية
 -طباعة

-تياون المينيين

التقارير الدورية لمص ع ع ع ع ع ععلحة االحراج والثروةتياون المينيينالطبييية

 .423دعم االستثمار وتعزيز اإلدارة المستدامة للمصائد السمكية ولتربية االحياء المائية
مراجية وتحديث التشرييات ذات الصلة عل ان ال تتيارض م الميايير الدوليةوض نظم لتربية االحياي المائية (خبير قانوني  6أشهر) .03238تيزيز اإلطار التشع ع ع ع عرييي والتنظيمي
وضع ميايير لتسععويق االحياي المائية بما فيها الصععحية ،التوضععي  ،النقل ،اليرض- ...نصوص تشرييية جديدةللصيد وتربية االحياي المائية
(خبراي اختصاصيين  02شهر)
-ساعات عمل اضافية
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اقرار التشع ع ع ع ع ع عرييعات علالمستوم المطلو
-تياون المينيين

 تفييعل عمععل اللجنعة القطعاعيعة للصع ع ع ع ع ع عيعد المععائي في و ازرة الز ارعععة ( 42ش ع ع ع ع ع ععخص 02اجتما )

-تقييم االستهالي والطل

عل أنوا االحياي المائية وزيادة القيمة المضافة

تقييم اإلنتاج الوطني لموارد االحياي المائية .43238تشجي البحوث واعداد خطط تنموية

تقييم المخزون السمكي في المياه اإلقليمية  4102و 4107و4102استحداث برامج تيليمية عل الصيد وتربية االحياي المائية-اعادة تأ يل مراكز البحوث التابية لو ازرة الزراعة

تشجي التياون في البحوث التطبيقية وتفييل الشراكة م المراكز المينية-اعداد خطط لتطوير المصائد السمكية وتربية االحياي المائية

تقارير الخطط-تقارير اللجنة

-دراسة االستهالي

-دراسات تقييم اإلنتاج

-دراسات تقييم المخزون

-تياون المينيين

-تأمين الموازنة المطلوبة

تقرير البرامج التيليمية-تقارير تأ يل المراكز

وض خطة تطبيقية لتشجي الدخل المتيدد الجهات من قطا االحياي المائية المس ع ععاعدة في تحديث االس ع ععطول البحري من خالل تياونيات الص ع ععيادين (88تياونية)

التنسيق م و ازرة النقل لتحديث المرافن ومرابط االنزال-تحديد مناطق صيد جديدة داخل المياه االقليمية

-التقارير الدورية لدائرة الصيد المائي والبري

االرشاد عل تقنيات الصيد الحديث ( 811ندوة) .83238تنمية مصايد األسماي

تنفيذ برنامج لتطوير الص ععيد المس ععتدام من خالل دعم الس ععتبدال ميدات الص ععيد الجائرة -خريطة المناطق الجديدة للصيدبأخرم مستدامة

محافظة عل الثروة السععمكية واسععتدامتها وذلي بمن الصععيد في فترات ميينة م توفيرتيويضات

-تفييل دور ح ار

االحراج والص ع ع ع ع ععيد في تطبيق القوانين المرعية االجراي وتأمين البن

التحتية والتجهيزات الالزمة ()7

-تفييل وتطوير الحوافز المادية والمينوية لح ار

االحراج والصيد
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توفر الخبرات المطلوبة-تياون المينيين

-تأمين الموازنة المطلوبة

 .23238تنمية تربية االحياي المائية

 .23238تطوير نظام جم الميلومات

-تقرير تقييم قبول المستهلي

-تقييم قبول المستهلي ألنوا االحياي المائية المربات في المزار ومنتجاتها المصنية

-تقرير عن آلي ععة جم الميلوم ععات ،الت ععدريع ع

-ارشاد عل تربية االحياي المائية ( 42ندوة)

-تقرير عن األولويات

-التنسيق م اإلدارات المينية إلنشاي مزار لألحياي المائية في المياه المالحة

-تياون المينيين

-خطة اعادة التأ يل

-مرسوم انشاي الوحدة

تحديث آلية جم الميلومات (خبراي لمدة  04شهر)-تدري

الالزم والموازنة المطلوبة

-توفر الخبرات المطلوبة

-دليل جم الميلومات الجديد

عل جم الميلومات ( 2أيام لع 41شخص)

-تقرير الدائرة عن التدري

-انشاي قاعدة بيانات لألحياي المائية

-التقرير السنوي

توفر الخبرات المطلوبة-تياون المينيين

-تأمين الموازنة المطلوبة

 .223تحديث نظام الري في لبنان وتحفيز استعمال مصادر مياه وطاقة بديلة
-دراسة وتحديد مواق البري الجبلية بحس

األولوية وبحس

المخططات في .43734

-بناي  81بركة جبلية (بمجمو مليون متر مكي ) ذات كلفة انشع ععاي وتش ع ععغيل منخفض

 .03238زيادة كمية تخزين مياه الري وتحسين وصيانة سهلة
توزييها

(مكمـل لمســـــــــار عمـل رقم  8االســـــــــتجـابــة
ر
لتأثيرات تغيرر المناخ)

.توصيل البري الجبلية بشبكات توزي مياه عل الحيازات الزراعية

.انش ع ع ع ععاي لجنة لكل بركة لتحس ع ع ع ععين ادارتها وتوزي المياه بالتنس ع ع ع ععيق م المينيين

-تقارير انشاي البري

(بلديات ،تياونيات ،تجم مزراعين)...

-تياون المينيين

-تأمين الموازنة المطلوبة

تنفيذ  211بركة جبلية وخزانات مياه فردية سنويا وتشجي الري الحديث-اعادة تأ يل قنوات الري للينابي الصغرم

 .43238اسع ع ع ع ععتيمال تقنيات جديدة ورف كفاية -وض برنامج ارشادي وتحديد المادة االرشادية
الري عل مستوم المزرعة

-ندوات ارشادية في المناطق ( 2ندوات سنويا في  43مركز)

(مكمـل لمســـــــــار عمـل رقم  8االســـــــــتجـابــة -تشعجي تحول  0111كتار سعنويا ال شبكات ري حديثة ذات كفاية عالية من خالل
ر
دعم نسبي ( )%21للتجهيزات الجديدة
لتأثيرات تغيرر المناخ)
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التقارير الدورية لمصلحة الهندسة الريفية

-تياون المينيين

-تأمين الموازنة المطلوبة

 .83238تفييل اسعتيمال مياه صعرا الصحي -التنس ععيق م اإلدارات المينية (مؤسع عس ععات المياه والبلديات )...الس ععتثمار المياه الناتجة
الميالج في الزراعة

عن محطات التكرير

(مكمـل لمســـــــــار عمـل رقم  8االســـــــــتجـابــة -اعداد تشرييات ترع استيمال المياه الميالجة في الزراعة
ر
االرشاد عل االستيمال السليم المياه الميالجة في الزراعةلتأثيرات تغيرر المناخ)

 .23238تحفيز اسع ععتيمال الطاقة المتجددة في
الزراعة والري

(مكمـل لمســـــــــار عمـل رقم  8االســـــــــتجـابــة
ر
لتأثيرات تغيرر المناخ)

-وض وتنفيذ مخطط الستخدام الطاقة البديلة في الزراعة

-انشاي  43حقل نموذجي الستيمال الطاقة المتجددة في الري ( 0في كل مركز)

-أيام حقلية للتيريا عن كيفية استيمال وصيانة مشاري الطاقة المتجددة في الري
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-نصوص تشرييية جديدة

-التقارير الدورية لمصلحة الهندسة الريفية

التقارير الدورية لمصلحة الهندسة الريفية

اقرار التشع ع ع ع ع ع عرييعات علالمستوم المطلو

-تياون المينيين

-تياون المينيين

-تأمين الموازنة المطلوبة

النتائج المتوقعة عن مسارات العمل

وسائل أو مصادر التحقرق

المؤش ارت القابلة للتحقرق

الفرضيات  /المخاطر

ارتفاع عدد ومواضيع التدريبات وتوزيعها الجغرافي-تقارير الدورية لمراكز الزراعية

ارتفاع عدد المزارعين المشاركين في نشاطات ارشاديةارتفاع نسبة تبني المعلومات االرشادية .4تعزيز االرشاد والتعليم الزراعي

-انخفا

-تقارير المتابعة والتقييم

نسبة تكرار المشاكل نفسها على مستوى المزرعة

ارتفاع نسبة االلتحاق في المدارس الزراعية-ارتفاع نسبة الخريجين على المسجلين

-تقارير المدارس السنوية

التقــارير الــدوريــة للمــديريــات التــابعــةللمديرية العامة للزراعة

-التزام وتعاون المعنين

تأمين الموارد المطلوبةالـــــوضــــــــــــــع األمـــــنـــــيوالسياسي

ارتفاع نسبة عمل أو توظيف التالميذ في االختصاصالمكونات
ماذا

وسائل أو مصادر التحقرق

كيف وكم

الفرضيات  /المخاطر

 .024تطوير نظام ارشادي تعددي
انشاي لجنة لإلرشاد الزراعي (عدد اجتماعات) .03032تفييل الشع ع ع ع عراكة ما بين القطا اليام
والعجع ع ععامعيع ع ععات ومراكز البحوث والجمييع ع ععات

اال لية المقدمة لخدمات االرشاد

(مكمـل لمســـــــــار عمـل رقم  8االســـــــــتجـابــة
ر
لتأثيرات تغيرر المناخ)

وضع ع خطة عمل ارش ععادية تلحظ رؤية مش ععتركة ونهج متكامل في التيليم والبحث واإلرش ععادالزراعي تسع ع ع ع ع ععتجي

لالحتياجات الفنية والميلوماتية للمزارعين ،وتسع ع ع ع ع ععي ال ادخال مفا يم

الزراعة الحافظة والممارسع ع ععات الزراعية الجيدة وتسع ع ععتجي

عل اليمليات الزراعية (خبير ارشاد زراعي لمدة  2أشهر)

ال تحديات تغير المناخي وتأثيره

-تحديد كيفية نقل مشاكل القطا الزراعي ال االبحاث ونقل نتائج االبحاث ال المزار

 انش ع ععاي شع ع ععبكة وطنية إلدارة وتقاسع ع ععم الميرفة االرشع ع ععادية تحت رعاية و ازرة الزراعة – بإدارةمصلحة التيليم واالرشاد
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-تقارير اللجنة

-خطة اليمل المشتركة

-الوثائق والتقارير المنشورة عل الشبكة

-التزام وتياون المينين

تيزيز التش ع ع عرييات القائمة التي تسع ع ععمح بالرقابة عل الخدمات االرشع ع ععادية (خبير قانوني 4شهرين)

 .43032ضع ع ع ع ع ع عم ععان ومراقب ععة جودة الخ ععدم ععات
االرشادية المقدمة من كافة االفرقاي

(مكمـل لمســـــــــار عمـل رقم  8االســـــــــتجـابــة
ر
لتأثيرات تغيرر المناخ)

وضع ع نظام لتقييم ومتابية االنش ععطة االرش ععادية وتدريعل تنفيذ النظام (خبير لمدة شهر)

مص ععلحة التيليم واإلرش ععاد الزراعي

-نصوص تشرييية جديدة

 مراجية دورية للمواد االرشع ع ع ععادية واسع ع ع ععتحداث مواد ارشع ع ع ععادية جديدة بالتياون م مصع ع ع ععلحة -تقارير التقييم والمتابيةاألبحاث اليلمية الزراعية ( 2مراجية و 2جديدة) في السنة

-تنسيق فيما بين المينيين

-مادة ارشادية جديدة

اقرار التشع ع ع ع ع ع عرييعات علالمستوم المطلو

-التزام وتياون المينين

-تأمين الموارد المطلوبة

 الرقابة عل جودة الخدمة االرشع ع ع ع ع ععادية وحسع ع ع ع ع ععن توزييها الجغ ارفي (بدل نقل وتنقل مرة فياألسبو  21أسبو عمل في السنة)

وضع خطط ارشعادية سعنوية او موسمية عل مستوم المصلحة اإلقليمية منبثقة من الخطةالمشععتركة (خبير ارش ععادي لمدة  8أشععهر) ومس ععتندة ال او مترابطة م نظام التقييم والمتابية

في  43032والخطة المحلية في 03032

التنسيق والربط م محطات مصلحة األبحاث اليلمية الزراعية .83032تقوية مراكز االرشاد الزراعي

(مكمـل لمســـــــــار عمـل رقم  8االســـــــــتجـابــة
ر
لتأثيرات تغيرر المناخ)

-تدري

الكادر البشري فنيا في عدد من المجاالت وعل التواصل ( 2خبراي مدة شهرين كل

واحد وحلقات تدري

من  2أيام) بحس

-توفير الموارد المالية والبشرية

الحاجات الملحوظة في الخطة

تجهيز المراكز بالميدات واألجهزة وتوفير تقنيات االرش ع ع ععاد والتواص ع ع ععل المتقدمة والمس ع ع ععتندةال تكنولوجيا التواصل االجتماعي

تنفيذ ومتابية وتقييم الخطة االرشعادية (بدل نقل وتنقل مرة في األسبو  21أسبو عمل فيالسنة)
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-الخطط السنوية والموسمية

 التقع ععارير الع ععدوريع ععة لمص ع ع ع ع ع ععلحع ععة التيليمواإلرشاد الزراعي

-تقارير التدري

 تعقع ع ععاريعر العتعقعييم والمتع ع ععابيع ع ععة للخط ع ع ععةاالرشادية

توفر الخبرات المطلوبة-التزام وتياون المينين

-تأمين الموارد المطلوبة

 .524تفعيل التعليم الزراعي الفني الرسمي المستند الى متطلبات سوق العمل
 .03432وض سياسة لتطوير التيليم الزراعي
الفني الرسمي

-دراسة الوض القائم

-وثيقة السياسة

-تحديد األولويات

-تقرير الخبير

-وض السياسة ومجاالت التدخل (خبير لمدة  8أشهر)

-التزام وتياون المينين

تحديث التشرييات من النظام الداخلي للمدار والنظام المالي وقانون التيليم (خبير قانوني +خبير تربوي لمدة  8أشهر)

تخصيص اعتمادات مالية خاصة بالمدار الزراعية من موازنة و ازرة الزراعة .43432تيزيز ادارة المد ار

الزراعية

 وضع ع ع ع ع ع ع مخطط لتطوير البن التحتيععة للمععدار الزراعيععة (الوضع ع ع ع ع ع ع الحععالي ،المنش ع ع ع ع ع ععآتالمطلوبة ...خبراي فنيين عدد 4وخبير تربوي لمدة  8أشهر لكل مدرسة)

-تطوير البن التحتية وتجهيز المدار الزراعية ( 7مدار )

تحعديعث نظم اإلدارة في المعدار لتتمعاشع ع ع ع ع ع ع م الميايير الدولية وتدريومدراي المدار عليها ،وتدري

وتأ يل الميلمين والفنيين والمدربين

-نصوص تشرييية جديدة

مخطط ععات تطوير البن التحتي ععة لك ععلمدرسة

 تق ع ععارير ال ع ععدوري ع ععة لمص ع ع ع ع ع ععلح ع ععة التيليمالكوادر التيليمية

واإلرشاد الزراعي

اقرار التشع ع ع ع ع ع عرييعات علالمستوم المطلو

-تأمين الموارد المطلوبة

 -تقارير الدورية للمدار الزراعية

-ملي الشواغر في التيليم الفني الزراعي

تطوير منا ج تيليم حديثة واسع ع ع ع ع ععتكمال تحديث وتوحيد الكتاالالزمة

 .83432تحديث المنا ج الدراسية

اجراي دراسة عن متطلبات سوق اليمل الزراعياستحداث تخصصات جديدة مطلوبة-تطوير برامج التدري

المستمر بحس

تنفيذ مشاري نموذجية في المدار .23432تفييععل التيععاون بين التيليم والتععدري ع

المدرسع ع ع ع ع ععي وتوفير التقنيات

-المنا ج الجديدة

 -تق ع ععارير ال ع ععدوري ع ععة لمص ع ع ع ع ع ععلح ع ععة التيليم

حاجات المناطق

-وض ع بروتوكوالت تياون م مصععلحة األبحاث اليلمية الزراعية وكلية الزراعة في الجامية

الفني الزراعي ومص ع ع ع ع ع ععلحععة األبحععاث اليلميععة اللبنانية وعدد من المؤسسات الزراعية والغذائية

واإلرشع ع ع ع ع ع ععاد الزراعي -التق ععارير ال ععدوري ععة

للمدار الزراعية

-البروتوكوالت الموقية

الزراعيععة وكليععة الز ارعععة في الجععاميععة اللبنععانيععة -وض خطة عمل مشتركة بين مصلحة األبحاث اليلمية الزراعية ومصلحة التيليم واإلرشاد -خطة اليمل

وعدد من المؤسسات الزراعية

الزراعي تلحظ تدري

الطال

في محطات ومراكز االبحاث ومشاركة الباحثين في التيليم
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-التزام وتياون المينين

-التزام وتياون المينين

النتائج المتوقعة عن مسارات العمل

وسائل أو مصادر التحقرق

المؤشرات القابلة للتحقرق

-تأمين الموازنة المطلوبة

 2محطات جديدة ناشطة عام 4102 .2تعزيز البحث العلمي الزراعي والمختبرات

الفرضيات  /المخاطر

زيادة عدد التحاليل ال  021ألا عينة سنويا عام  011( 4102ألا عام )4108-اضافة  3أنوا من التحاليل الضرورية

-زيادة االستثمار في األبحاث بنسبة  %2سنويا (حاليا  4مليون دوالر)

التقارير الس ع ع ع ع ععنوية لمص ع ع ع ع ععلحة األبحاثاليلمية الزراعية

-توفر الخبرات المطلوبة

الوض األمني والسياسيوضع ع ع ع ع ع ع الباحثين مقارنةم المؤسسات االخرم

المكونات
ماذا

وسائل أو مصادر التحقرق

كيف وكم

الفرضيات  /المخاطر

 .022تفعيل وتعزيز عمل المختبرات مصلحة األبحاث العلمية الزراعية
 اس ع ع ع ع ع ععتكمعال تعأ يعل وتجهيز مختبرات الفنعار وتعل عمعارة (جراثيم ،كيميعاي ،س ع ع ع ع ع ععموم فطرية،الميادن الثقيلة والملونات ،المضع ععادات الحيوية ،والحلي ) بما يتناس ع ع

والكشا والرصد

م متطلبات المراقبة

 .03032تطوير مختبرات مصع ع ع ععلحة األبحاث -تجهيز مختبرات المياه في مجمل المحطات القديمة والجديدة
اليلمية الزراعية المختصع ع ع ععة بسع ع ع ععالمة الغذاي -تجهيز مختبر لتحليل ترسبات األدوية البيطرية
والتيع ععاون م المختبرات الحع ععاصع ع ع ع ع ع علع ععة عل

شهادات االعتماد

تأ يل مختبرات المواد الغذائية (اليبدة وصور)-تدري

 -التقرير لمص ع ع ع ع ع ععلحع ععة األبحع ععاث اليلميع ععة -تأمين الموازنة المطلوبة

الكادر البشري

(مكمرل لمسار عمل رقم  0توفير غذاء سليم -االستحصال عل شهادات االعتماد الدولية  07142لمختبرات كفرشيما والكيمياي ،السموم

وذات جودة من اإلنتاج المحلي والواردات)

الفطرية ،الميادن الثقيلة والملونات ،المض ع ع ع ع ععادات الحيوية ،والحلي

اليلمية الزراعية

مراجية وزيادة أنوا التحاليل المخبرية بما يتناس عومطابقتها للميايير الدولية

في مص ع ع ع ع ععلحة األبحاث

م متطلبات المراقبة والكشععا والرصععد
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الزراعية

-تياون المينيين

-تقويعة (الكعادر البش ع ع ع ع ع ععري والتجهيز) لمختبرات التربة وزيت الزيتون في محطات تل عمارة،

 .43032تطوير المختبرات المينيع ع ععة بع ع ععإدارة اليبدة ،كفرشخنا ،لبيا ،صور ،بيقلين ،حاصبيا ،كفردان والهرمل
المدخالت الزراعية وانشاي مختبرات جديدة

-انش ع ع ععاي مختبرات للتربة ولزيت الزيتون في محطات األبحاث الجديدة في النبطية ،جبيل أو -التقرير الس ع ع ع ع ع ععنوي لمص ع ع ع ع ع ععلحة األبحاث -تأمين الموازنة المطلوبة

(مكمرل للمكون رقم  025تعزيز ســـــــالســـــــل البترون ،بشري وعكار
اإلنتـاج ورفع القيمـة المضـــــــــافـة للمنتجــات -االستحصال عل شهادة الجودة  07142لمختبر المبيدات في كفرشيما

الزراعية النباتية)

-تفييل مختبر أعداي الطبييية في تل عمارة ،صور واليبدة

اليلمية الزراعية

-شهادة الجودة

توفر الخبرات المطلوبة-تياون المينيين

-تفييل مختبرات البذور في تل عمارة

تقويععة (الكععادر البش ع ع ع ع ع ععري والتجهيز) لمختبرات وقععايععة النبععات ،وقععايععة القمح في تععل عمععارة،لمختبرات الحش عرات ،االمراض البكتيرية والفيروسععية في الفنار واألمراض الفطرية والحش عرات

في تل اليمارة

 .83032تطوير مختبرات الصحة النباتية

(مكمرـــــل للمكون رقم  325تعزيز إجراءات
الصحة النباتية والحجر النباتي)

-استحصال عل شهادة الجودة  07142لمختبرات وقاية النبات في تل عمارة والفنار

انش ع ع ع ع ععاي بيوت زجاجية للتحاليل المتيلقة بنقل المس ع ع ع ع ععببات المرض ع ع ع ع ععية ال اليوائل النباتيةالمختصة في محطة تل اليمارة

 انشع ع ععاي خيمتين لحفظ المواد األسع ع ععاسع ع ععية المصع ع ععدقة من األعداي الطبييية الناقلة لألمراضالفيروسية وأمراض الفايتوبالزما في محطة تل اليمارة

انشعاي غرا متخصعصعة لنقل بيض أمراض الحجر الصعحي عل نباتات دالة متخصعصةفي محطة تل اليمارة
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 التقرير الس ع ع ع ع ع ععنوي لمص ع ع ع ع ع ععلحة األبحاثاليلمية الزراعية

-شهادة الجودة

تأمين الموازنة المطلوبة-توفر الخبرات المطلوبة

تفييل التياون م مختبر الطاقة الذرية في مجل .23032تيزيز تحاليل الكش ع ع ععا عل األدوية
البيطرية

(مكمرل للمكون رقم  525تعزيز ســـــــالســـــــل
اإلنتـاج ورفع القيمـة المضـــــــــافـة للمنتجــات
الزراعية الحيوانية)

البحوث اليلمية للكش ع ععا عل ترس ع ععبات

االدوية البيطرية من خالل اطار قانوني أو بروتوكول تياون

تجهيز مختبر لتحليل نوعية وتركيبة األدوية البيطرية-تحديد مالي أو تياقد م خبراي لليمل في المختبر

تخصيص ابنية إلنشاي مختبر لتحليل ونوعية وتركيبة األدوية البيطريةتجهيز المختبر بالميدات الالزمة-تدري

 التقرير الس ع ع ع ع ع ععنوي لمص ع ع ع ع ع ععلحة األبحاثاليلمية الزراعية

تأمين الموازنة المطلوبةتوفر الخبرات المطلوبة-تياون المينيين

الياملين في المختبر

وض خطة عمل للمختبر .23032تفييل مختبر االعالا

(مكمرل للمكون رقم  525تعزيز ســـــــالســـــــل -تجهيز المختبر بالميدات الحديثة ( )NIRفي تل عمارة والفنار
اإلنتـاج ورفع القيمـة المضـــــــــافـة للمنتجــات -تدري الكادر البشري

الزراعية الحيوانية

 .63032تيزيز المختبرات القععائمععة وانشع ع ع ع ع ع ععاي
مختبرات جديدة لليسل

(مكمرل للمكون رقم  525تعزيز ســـــــالســـــــل
اإلنتـاج ورفع القيمـة المضـــــــــافـة للمنتجــات
الزراعية الحيوانية)

تقوية (الكادر البشع ع ععري والتجهيز) لمختبرات اليسع ع ععل في اليبدة ،كفرشع ع ععخنا ،لبيا ،صع ع ع عور،بيقلين ،حاصبيا ،كفردان ،الهرمل

اليلمية الزراعية

وعكار

-استحداث مختبرات للبكتيريا والطفيليات والتشريح...

(مكمرـــــل للمكون رقم  425تعزيز إجراءات -االستحصال عل شهادة الجودة  07142لمختبرات الصحة الحيوانية
اعادة تشغيل مختبر انتاج اللقاحات في الفنارالصحة الحيوانية)
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-توفر الخبرات المطلوبة

 -التقرير الس ع ع ع ع ع ععنوي لمص ع ع ع ع ع ععلحة األبحاث -تأمين الموازنة المطلوبة

-انشاي مختبرات لليسل في محطات األبحاث الجديدة في النبطية ،جبيل أو البترون ،بشري اليلمية الزراعية

 .73032تطوير المختبرات المينية بالصع ع ع ععحة -تقوية (الكادر البشري والتجهيز) لمختبرات الصحة الحيوانية في تل عمارة والفنار
الحيوانية

-التقععارير الععدوريععة لمص ع ع ع ع ع ععلحععة األبحععاث -تأمين الموازنة المطلوبة

 التقرير الس ع ع ع ع ع ععنوي لمص ع ع ع ع ع ععلحة األبحاثاليلمية الزراعية

-شهادات الجودة

-توفر الخبرات المطلوبة

تأمين الموازنة المطلوبة-توفر الخبرات المطلوبة

 .522تعزيز البحث العلمي الزراعي
 .03432تيزيز انتع ععاجيع ععة الغنم والمع ععاعز من
خالل تطوير مركز التأصيل في محطة تربل

(مكمرل للمكون رقم  525تعزيز ســـــــالســـــــل
اإلنتـاج ورفع القيمـة المضـــــــــافـة للمنتجــات
الزراعية الحيوانية)

 .43432ت ععأس ع ع ع ع ع ععي

-توسي الطاقة االنتاجية للمركز

تجهيز المركز بمختبر للسائل المنوي-تدري

التقرير الس ع ع ع ع ع ععنوي لمص ع ع ع ع ع ععلحة األبحاثاليلمية الزراعية

الياملين في المركز

-اجراي بحوث عل سالالت جديدة

تأمين الموازنة المطلوبةتوفر الخبرات المطلوبة-تياون المينيين

حق ععل أمه ععات خ ععالي من

األمراض الفيروسع ع ع ع ع ع عيعة والفطرية ألص ع ع ع ع ع ععناا -فحص النصو الموجودة حالياً واستيراد أصول جديدة

الزيتون اللبنانية

-فحص األشجار والتربة المزروعة فيها للحصول عل أقالم خالية من األمراض

(مكمرـــــل للمكون رقم  325تعزيز إجراءات -تطييم واالعتناي بالنصو وتسليمها لو ازرة الزراعة

التقرير البحثي

تأمين الموازنة المطلوبة-توفر الخبرات المطلوبة

الصحة النباتية والحجر النباتي)

 .83432اطالق أبح ععاث علمي ععة زراعي ععة عن
ماليمة األصناا

(مكمرل للمكون رقم  025تعزيز ســـــــالســـــــل
اإلنتـاج ورفع القيمـة المضـــــــــافـة للمنتجــات
الزراعية النباتية)

 أبحاث عن مالئمة المناطق الزراعية اللبنانية لألص ع ع ع ع ع ععناا المطلوبة (مزروعات ذات قيمةتسويقية واستهالي قليل للمياه) التالية :قمح ،شيير ،حمضيات ،زيتون ،كرمة ،تفاو وبطاطا

(مكمـل لمســـــــــار عمـل رقم  8االســـــــــتجابة
ر
لتأثيرات تغيرر المناخ)
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-تقارير األبحاث عن االصناا

-تأمين الموازنة المطلوبة

 .23432القيام بأبحاث تين بمياه الري

(مكمرل للمكون  .223تحديث نظام الري في
لبنان وتحفيز اســتعمال مصــادر مياه وطاقة
بديلة)

(مكمـل لمســـــــــار عمـل رقم  8االســـــــــتجابة
ر
لتأثيرات تغيرر المناخ)
 .23432تيزيز نظام اإلنذار المبكر

(مـكـمرـــــل لـلمكون رقم  024تطوير نظـــــام
ارشادي تعددي)
(مكمـل لمســـــــــار عمـل رقم  8االســـــــــتجابة
ر
لتأثيرات تغيرر المناخ)

 أدراج أبحاث عن سع ع ع ععالمة المحاصع ع ع ععيل المروية بمياه الصع ع ع ععرا الصع ع ع ععحي الميالج والمياهالرمادية

أدراج أبحاث عن الري المقنن ()Deficit Water Irrigationأدراج أبحاث عن زيادة انتاجية المحاصيل بالمتر مكي-التيعاون م مركز مجل

مياه ()Water productivity

البحوث اليلميعة إلدراج أبحعاث الحتس ع ع ع ع ع ععا

خالل تقنيات االستشيار عن بيد

المقننات المائية من

-تقارير األبحاث عن الري

تأمين الموازنة المطلوبة-توفر الخبرات المطلوبة

تفييل األبحاث حول حصاد وادارة المياه توس ع ع ع ع ع ععي عم ععل منظوم ععة االنععذار المبكر لوف ععات واالمراض الزراعيععة واالحوال المن ععاخي ععةواالرشادات الزراعية لتشمل زيادة عدد تحاليل المخاطر ووسائل التواصل

استحداث تواصل المستفيدين م النظام Feedback system-ربط النظام المبكر م المراكز الزراعية

 تقع ععارير مص ع ع ع ع ع ععلحع ععة األبحع ععاث اليلميع ععة -تأمين الموازنة المطلوبةالزراعية الدورية

-توفر الخبرات المطلوبة

 .322تعزيز المحافظة على الموارد الوراثية والتنوع البيولوجي

درس ع ع ع ع ع ععة التنو البيولوجي في النظم
 .03832ا
االيكولوجية غير المحمية

-د ارسع ع ععة التنو البيولوجي في النظم االيكولوجية في األ ارضع ع ععي الرعوية والغابات المسع ع ععتثمرة

(مكمـل لمســـــــــار عمـل رقم  8االســـــــــتجابة بالتياون م مصلحة االحراج والثروة الطبييية
ر

لتأثيرات تغيرر المناخ)
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-الدراسة

-توفر الخبرات المطلوبة

 تحديد أنوا النباتات الرعوية والطبية واالشع ع ع ععجار الحرجية والمثمرة وانتشع ع ع ععار ا وخصع ع ع ععائهاااليكولوجية

حصععر الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة من الحبو والبقوليات بما فيها األصععناا .43832تع عيع عزي ععز األبع عحع ع ععاث ح ععول الع عتع عن ععو
البيولوجي والموارد الوراثية النباتية

البلعديععة واألقععار البريععة والتي تنمو في مختلا المنععاطق اللبنععانيععة وحفظهععا في البنععي الوطني

للجينات.

-تقييم أولي لهذه الموارد من حيث قدرتها عل التكيا م التغيرات المناخية وتحمل اليوامل

(مكمـل لمســـــــــار عمـل رقم  8االســـــــــتجابة الطبييية القاسية.
ر
تفييل قدرات البني الوطني للجينات لتجديد البذور المحفوظةلتأثيرات تغيرر المناخ)

-تقارير األبحاث عن الموارد النباتية

تأمين الموازنة المطلوبة-توفر الخبرات المطلوبة

-تحديث جدول النباتات المهددة الميرضة لالنقراض

تحديد التنو الجيني لبيض أنوا النباتات ذات األ مية االقتصادية أو التحريج-تقييم النباتات الدخيلة والغازية

 توعية المجتميات الزراعية حول ضرورة حفظ وحسن استحدام الموارد الوراثية النباتية .83832الحفاظ وانتاج شتول ألنوا االشجار
البرية المثمرة وتشجي زراعتها
ّ

-تقوية (الكادر البشععري والتجهيز) لمشععاتل الزراعات المحلية في محطات تل عمارة ،اليبدة،

المثمرة)

البترون ،بشري وعكار

(مكمرـل للمكون رقم  323تعزيز إدارة قطــاع كفرشخنا ،لبيا ،صور ،بيقلين ،حاصبيا ،كفردان والهرمل
البرية  -انش ع ع ع ع ع ععاي مش ع ع ع ع ع ععاتعل للز ارععات المحليعة في محطات األبحاث الجديدة في النبطية ،جبيل أو -التقارير الدورية
النباتات الطبية والعطرية واألشـــــــجار ر
(مكمـل لمســـــــــار عمـل رقم  8االســـــــــتجابة -تقوية اكثار البذور لألصناا البلدية المقيمة والميتمدة وايصالها للمزار
ر

لتأثيرات تغيرر المناخ)
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تأمين الموازنة المطلوبة-توفر الخبرات المطلوبة

النتائج المتوقعة عن مسارات العمل

وسائل أو مصادر التحقرق

المؤشرات القابلة للتحقرق

الفرضيات  /المخاطر
 -الع ع ع عتع ع ع عزام الع ع ع عحع ع ع عك ع ع ععوم ع ع ععة

ارتفا نس ع ع ععبة التياونيات الزراعية الناش ع ع ععطة ال ( %82الوضع ع ع ع الحالي  )%42في عام  -التقع ععارير ال ع ععدوري ع ععة للم ع ععديري ع ععة الي ع ععام ع ععة باستراتيجية و ازرة الزراعة .6تنمية القطاع التعاوني والتعاضدي

4102

للتياونيات

عام )4108

-احصايات و ازرة الزراعة

القطا الزراعي من الكوارث الطبييية (الوض الحالي صفر)

القطا الزراعي من الكوارث الطبييية

-ارتفا نسع ع ععبة المزارعين األعضع ع ععاي في التياونيات الزراعية ال  %7عام - %232( 4102سجالت المديرية اليامة للتياونيات

ملي الشع ع ع ع ع ععغور الوظيفيفعي العمع ع ععديريع ع ععة اليع ع ععامع ع ععة

للتياونيات

 %01نسع ع ععبة المزارعين أو الحيازة الزراعية المنتسع ع ععبين ال الصع ع ععندوق التياضع ع ععدي لتأمين -ميزانية الص ع ع ع ععندوق التياض ع ع ع ععدي لتأمين -تععخصع ع ع ع ع ع عيععص العمعوازنع ع ععةالمطلوبععة لمععديريععة اليععامععة

للتياونيات

المكونات
ماذا

وسائل أو مصادر التحقرق

كيف وكم

الفرضيات  /المخاطر

 .026دعم وتعزيز قدرات المديرية العامة للتعاونيات
اعداد برنامج لتنمية القدرات البشرية واإلدارية والمادية خالل عام 4102-خبير اعداد برامج لتنمية القدرات لمدة شهر

-تنفيذ البرنامج لتنمية القدرات البشرية واإلدارية خالل 4102-4106

 .03036تنميععة القععدرات البشع ع ع ع ع ع عريععة واإلداريععة -تدري
والمادية للمديرية اليامة للتياونيات

 61موظا لمدة خمسة أيام في السنة لمدة  2سنوات

تعقعريعر ععن بعرنع ع ععامعج العمعقعتعرو لتنميع ع ععة -اقرار التشع ع ع ع ع ع عرييعات علالقدرات البشرية واإلدارية والمادية

المستوم المطلو

القدرات البشرية واإلدارية والمادية

-توفر الخبرات المطلوبة

(خبير شع ع ع ع ععؤون وظيفية لمدة  01أيام ،خبير شع ع ع ع ععؤون مالية ومحاسع ع ع ع ععبة لمدة  01أيام ،خبير -تق ععارير دوري ععة عن تنفي ععذ برن ععامج تنمي ععة -تأمين الموازنة المطلوبة
تياونيات لمدة  01أيام ،خبير صناديق تياضد لمدة  01أيام ،خبير اكتواري لمدة  01أيام)

-تجهيزات ( 01سيارات ،مكتبية)...

-سفرات تيليمية عدد  4في السنة ليشرة موظفين
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-اعداد برامج سنوية

 21-زيارة ميدانية من قبل كل دائرة اقليمية ( )6سنويا لمدة  2سنوات

 .43036تيزيز المهعام والخعدمات المقدمة من  411-ورش ع ععات عمل وندوات والتدري
المديرية اليامة للتياونيات

شخص)

بما فيها ورش ع ععات التوعية عل اليمل التياوني (41

-تقارير دورية عن تنفيذ البرامج

-نشر الوعي حول أ مية االتحادات التياونية

تأمين الموازنة المطلوبة-تياون المينيين

مساعدات لغير القطا اليام لدعم التياونيات واتحاداتها وصناديق التياضد .526تقييم وضع التعاونيات وصناديق التعاضد
اعداد برنامج وميايير التقييم .03436تقييم التياونيات وصناديق التياضد

بناي قدرات المديرية اليامة للتياونيات في مجال التقييم (خبير اعداد برامج لمدة  4شهرين)-ورشة عمل للتدري

-تنفيذ برنامج التقييم

( 81شخص) لمدة  2ايام

-تقارير دورية عن تنفيذ برنامج التقييم

-تأمين الموازنة المطلوبة

جداول بأعداد التياونيات والص ع ع ع ع ع ععناديق -تياون المينيينحس

 0711زيارة ميدانية .43436تنفيع ععذ المقترحع ععات الواردة في تقرير -اتخاذ اإلجرايات الالزمة لتنفيذ المقترحات
تقييم التياونيات وصناديق التياضد

-تقرير عن برنامج التقييم

التصنيفات الجديدة

-تقارير سنوية عن تنفيذ البرامج

-اإلعالن عن التدابير المتخذة

تأمين الموازنة المطلوبة-تياون المينيين

-الجريدة الرسمية

 .326تفعيل دور اتحاد التسليف التعاوني واالتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية
مراجية التشرييات ذات الصلة .03836تفييل دور اتحاد التسليا التياوني

-تقرير عن البرنامج المقترو

-اعداد برنامج لتنمية القدرات

وضع نتائج تقييم التياونيات وصعناديق التياضعد في متناول اتحاد التسعليا ألخذ المقررات -تقرير عن تنفيذ البرنامجذات الصلة
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اقرار التشع ع ع ع ع ع عرييعات علالمستوم المطلو

-تياون المينيين

-مراجية التشرييات ذات الصلة

 .43836تفييع ععل دور االتحع ععاد الوطني اليع ععام  -وضع ع ع ع ع ع ع نتعائج تقييم التيعاونيات وص ع ع ع ع ع ععناديق التياض ع ع ع ع ع ععد في متناول االتحاد الوطني اليام
للجمييات التياونية

للجمييات التياونية ألخذ المقررات ذات الصلة

-اعداد برنامج لتنمية القدرات

-موازنة المديرية اليامة للتياونيات

-اقرار التشع ع ع ع ع ع عرييعات عل

للجمييات التياونية

-تياون المينيين

-تق ععارير ال ععدوري ععة لالتح ععاد الوطني الي ععام المستوم المطلو

 .426دعم وتفعيل الصندوق التعاضدي لتأمين القطاع الزراعي من الكوارث الطبيعية
 .03236دعم صع ع ع ع ع ع عنعدوق التيعاض ع ع ع ع ع ععد لتعأمين
القطا الزراعي من الكوارث الطبييية

-اليمل عل تخص ع ععيص مس ع ععاعدة لص ع ععندوق التياض ع ععد لتأمين القطا الزراعي من الكوارث -كشا حسا

(مكمـل لمســـــــــار عمـل رقم  8االســـــــــتجابة الطبييية من الموازنة
ر

يبين المبالغ المحولة

-التقرير السنوي لمدير الصندوق

لتأثيرات تغيرر المناخ)

تأمين الموازنة المطلوبة-تياون المينيين

 .43236مراجي ععة وتقييم آلي ععة اليم ععل الم ععالي ععة

لص ع ع ععندوق التياض ع ع ععد لتأمين القطا الزراعي -تقييم آلية اليمل المالية للصندوق (خبير تقييم مالي أو خبير تأمين لصناديق التياضد

-تقرير عن تقييم آلي ع ععة اليم ع ععل الم ع ععالي ع ععة

(مكمـل لمســـــــــار عمـل رقم  8االســـــــــتجابة -تنفيذ المقترحات الواردة في التقرير
ر

-تقرير لمدير الصندوق

من الكوارث الطبييية

لمدة شهر)

لتأثيرات تغيرر المناخ)
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للصندوق

-تياون المينيين

النتائج المتوقعة عن مسارات العمل

وسائل أو مصادر التحقرق

المؤشرات القابلة للتحقرق
-انخفا

الشواغر في المديرية العامة للزراعة ( %71حاليا)

-انخفا

الشواغر الى  %01عام  5102في مصلحة األبحاث العلمية الزراعية (%31

حاليا)

ارتفاع في نسبة زيادة مهارات الموظفينزيادة الموازنة المخصصة لوزارة الزراعة .7تعزيز قدرات وزارة الزراعة

-ارتفاع نسبة تنفيذ الموازنة

-ارتفاع نسبة التمويل الخارجي لبرامج وزارة الزراعة

ارتفـاع نســـــــــبـة رضـــــــــا طالبي الخدمات الزراعية من وزارة الزراعة  %21عام 5102(طريقة وسرعة تنفيذ)

-سجالت قسم الموظفين

-الوضع األمني

-تجـــاوب مجلس الوزراء

-استمارة نسبة زيادة مهارات الموظفين

مع المقترحات

-الموازنة

-قدرة االستيعاب للبرامج

-سجالت مصلحة البرامج

-تجاوب الموظفين

-استمارة رضا طالبي الخدمات الزراعية

-تـــأمين الموارد المـــاليـــة

-التقارير السنوية

المطلوبة

التقـارير الـدوريـة لمديرية الدراســـــــــات -ثقــــة القطــــاع الخــــاصوالتنسيق

-ارتفاع عدد النشرات االحصائية والدراسات

الفرضيات  /المخاطر

-ارتفاع عدد المستفيدين من الخدمات الزراعية

بوزارة الزراعة

-مــــــرونــــــة اإلجــــــراءات

اإلدارية

عدد المعايير واالتفاقيات والسياسات المراجعةالمكونات
ماذا

وسائل أو مصادر التحقرق

كيف وكم

الفرضيات  /المخاطر

 . 027تحديث هيكلية وزارة الزراعة وتعزيز دورها بما فيها مصلحة االبحاث العلمية الزراعية والمديرية العامة للتعاونيات وتحديث التشريعات واالنظمة التي ترعى القطاع الزراعي ووزارة الزراعة
مراجية الهيكلية والتوصيا الوظيفي وتحديثها .03037تطوير اليمع ع ععل اإلداري وتبس ع ع ع ع ع ععيط
اإلجرايات اإلداريع ععة في المع ععديريع ععة اليع ععام ع ععة

للزراعة

استكمال اإلجرايات الهادفة ال تبسيط تنفيذ الميامالت اإلدارية-تفييل دور وحدة ادارة الموارد البشرية

-تقارير التدري

-ملي الشواغر السيما الوظائا القيادية (فئة ثانية)

-مراسيم التييين والترفي

تفييل نظام تقييم األداي-تدري

-دراسة الهيكلية

اداري مستمر
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-تأمين الموازنة المطلوبة

اقرار الهيكلية واالجراياتعل المستوم المطلو

-تياون المينيين

 .43037تحععديععث اإلدارة المععاليععة في المععديريععة  -مراجي ععة الموازن ععة واعتم ععاد أس ع ع ع ع ع ع ععاليع ع
اليامة للزراعة

 .83037تفييل التواصل واالعالم في المديرية
اليامة للزراعة

ح ععديث ععة إلع ععداد ععا - (Performance Basedدراسة اعداد الموازنة الجديدة

) Budgetingبما يتماش م مبادئ الحوكمة الرشيدة

-تدري

تقرير عن تقييم سياسات الدعم-خطة التواصل واالعالم

عل التواصل واالعالم

-تقارير التدري

-وض وتنفيذ خطط تواصل واعالم

تأمين الموازنة المطلوبةاقرار التشع ع ع ع ع ع عرييعات علالمستوم المطلو

تياون المينيين-تأمين الموازنة المطلوبة

-التقعارير العدوريعة لعدائرة اليالقعات اليعامععة -تياون المينيين

-تخصيص موازنة لالعالم

واالعالم

تفييل التخطيط االستراتيجي واليملي-وض نظام متابية وتقييم

-تطوير النصوص التشرييية لتشمل ادارة المخاطر

-تقارير عن نظام المتابية والتقييم

 . 23037تقوي ع ععة وتح ع ععدي ع ععث نظ ع ععام متك ع ععام ع ععل -اعداد منهجية/دليل عمل
للتخطيط والمت ععابي ععة والتقييم وادارة المخ ععاطر -تععدري ع

وجذ

الموارد في المديرية اليامة للزراعة

المالية

عل التخطيط والمتععابيععة والتقييم والرقععابععة الععداخليععة وادارة المخععاطر وجععذ

وض وتنفيذ خطط جذ-تدري

الموارد المالية واستقطا

عل اعداد وتحليل وتقييم السياسات الزراعية

االستثمارات

الموارد

-اقرار التشع ع ع ع ع ع عرييعات عل

-نصوص تشرييية تشمل ادارة المخاطر

المستوم المطلو

-تقارير التدري

-تياون المينيين

-منهجية/دليل اليمل

-تأمين الموازنة المطلوبة

مراجية وتقييم سياسات الدعم المادي للمزارعين واقتراو سياسات دعم أكثر فياليةاستكمال تنفيذ ومتابية التوصيات المذكورة في دراسة الحاجات-صيانة ومتابية وتحديث مستمر لألنظمة والشبكات والبرامج

 .23037تيويم وتح ععدي ععث أنظم ععة وش ع ع ع ع ع ععبك ععات -تياون م  OMSARبموضو الحكومة االلكترونية
المكننة والتوثيق في المديرية اليامة للزراعة

 -العتعقع ع ععاريععر الع ع ععدوريع ع ععة لع ع ععدائ عرة العتععوثعيععق

Disaster Recovery Plan-تياون م مجل

-عدد المراكز الموصولة بالشبكة

الوزراي لتفييل تبادل الميلومات بين اإلدارات

-تأمين الكادر البشري المطلو
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والميلوماتية

تأمين الموازنة المطلوبة-تياون المينيين

-ادارة وتحديث السجل الزراعي

 اعداد ونشع ع ععر د ارسع ع ععات اقتصع ع ععادية بما فيها اعداد د ارسع ع ععة حول آثار تقلبات اسع ع ععيار المواد -تقارير المسوحات .63037تيزيز اإلحصع ع ع ع ع ععاي الزراعي وتطوير
القدرات في البحث االقتصع ع ع ععادي في المديرية

اليامة للزراعة

(مكمـل لمســـــــــار عمل رقم  8االســـــــــتجابة
ر
لتأثيرات تغيرر المناخ)

الغذائية عل االمن الغذائي بالتياون م و ازرة االقتصاد ومجل

الوزراي

انشاي نظام ميلومات وانذار مبكر خاص بتطور أسيار السل الغذائية محليا وعالمياتيزيز وحدة الميلومات الجغرافية االحصائية-تدري

عل اإلحصاي الزراعي والدراسات االقتصادية

تنفيذ االستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصايات الزراعية منها:.تطوير قواعد البيانات االحصائية الزراعية

.وض منهجية ودليل عمل لجم وادخال وتحليل ونشر البيانات اإلحصائية الزراعية
.مسوحات انتاجية

 .73037تعطعويعر العيعمع ع ععل اإلداري والم ع ع ععالي
والبحثي في مص ع ع ع ع ع ععلحع ععة األبحع ععاث اليلمي ع ععة

الزراعية

-تنفيذ يكلية المصلحة المنجزة

ملي الشواغر وتثبيت المتياقديناداري ومالي مستمر

ترع اليمع ععل التيع ععاوني ،واعع ععداد مس ع ع ع ع ع ععودة- ،تحضع ععير مسع ععودة اقتراحات وتش ع عرييات جديدة وتنفيذ االجرايات الالزمة إلقرار التش ع عرييات
عل المستوم المطلو خالل عام ( 4106خبير قانوني محلي لمدة  2أشهر)

-انشععاي لجنة لدر ومراجية تش عرييات والنظام االسععاسععي لصععناديق التياضععد ( 41اجتما

 .23037اس ع ع ع ع ع ععتكمععال اليمععل ومراجيععة تيععديععل للجنة من 02شخص)

القوانين والتش ع ع ع ع عرييات التي ترع صع ع ع ع ععناديق -تحضع ععير مسع ععودة اقتراحات وتش ع عرييات جديدة وتنفيذ االجرايات الالزمة إلقرار التش ع عرييات

التياضد

-تقارير الدراسات االقتصادية

-تقارير نظام الميلومات واإلنذار المبكر

 -قواعععد البيععانععات االحص ع ع ع ع ع ععائيععة الزراعيععة

عل المس ععتوم المطلو خالل عام ( 4106خبير قانوني لمدة  2ش ععهر ،خبراي دوليون لمدة

 81يوم)
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تأمين الموازنة المطلوبة-تياون المينيين

المحدثة
ّ

-الوثيقة المنهجية ودليل اليمل

-تقارير التدري

 .33037مراجيعة القوانين والتشع ع ع ع ع ع عرييات التي -انشاي لجنة لمراجية التشرييات القائمة ( 41اجتما للجنة المراجية من 02شخص)
واقرار ا

والدراسات االقتصادية

-دراسة الهيكلية

تفييل نظام تقييم األداي-تدري

-التقارير الدورية لمصع ع ع ع ععلحة اإلحصع ع ع ع ععاي

تقرير عن اقتراحات تيديل التشع ع ع ع عريياتالقائمة

مس ع ععودات التشع ع عرييات الجديدة بالش ع ععكلالمطلو لإلقرار

تقرير عن اقتراحات تيديل التشع ع ع ع عريياتالقائمة

مس ع ععودات التشع ع عرييات الجديدة بالش ع ععكلالمطلو لإلقرار

-تأمين الموازنة المطلوبة

اقرار الهيكلية واالجراياتعل المستوم المطلو

-تياون المينيين

اقرار التشع ع ع ع ع ع عرييعات علالمستوم المطلو

-تياون المينيين

اقرار التشع ع ع ع ع ع عرييعات علالمستوم المطلو

-تياون المينيين

-انش ع ع ععاي لجنة لمراجية التشع ع ع عرييات القائمة و يكلية المديرية اليامة للتياونيات ( 02اجتما

 .013037مراجية القوانين والتشع ع ع عرييات التي للجنة من  01اشخاص)

ترع تنظيم المع ععديريع ععة اليع ععامع ععة للتيع ععاونيع ععات -تحضع ععير مسع ععودة اقتراحات وتش ع عرييات جديدة وتنفيذ االجرايات الالزمة إلقرار التش ع عرييات

واعداد مسودة واقرار ا

عل المسععتوم المطلو خالل عام ( 4103خبير قانوني محلي لمدة  8أشععهر ،خبير اداري
محلي لمدة  8أشهر)

تقرير عن اقتراحات تيديل التشع ع ع ع عريياتالقائمة

مس ع ععودات التشع ع عرييات الجديدة بالش ع ععكلالمطلو لإلقرار

اقرار التشع ع ع ع ع ع عرييعات علالمستوم المطلو

-تياون المينيين

 .527تعزيز القدرات التفاوضية لوزارة الزراعة

 . 03437تعفعيعيع ع ععل التنس ع ع ع ع ع ععيق والتيع ع ععاون م

المنظمات الدولية والجهات المانحة لوضع ع ع ع ع ع

اطر عمل مشتركة

-تدري

عل مهارات التفاوض والتواصع ع ععل ( 81شع ع ععخص لمدة  41يوم وخبراي دوليون لمدة

 21يوما)

-تقارير التدري

-تبادل الميلومات والتقارير والخطط

 -اعداد د ارس ع ع ع ععة حول المش ع ع ع ععاري الممولة في القطا الزراعي بحسع ع ع ع ع

المواض ع ع ع ععي والتوز

(مكمـل لمســـــــــار عمـل رقم  8االســـــــــتجابة الجغرافي( ...خبير محلي لمدة شهرين)
ر
اقامة عدد من االجتماعات السنوية للتنسيق ووض البرامج المشتركة ومتابية التنفيذلتأثيرات تغيرر المناخ)

-تدري

التجارة الخارجية وصع ع ععناعة الق اررات ووض ع ع ع
الميايير الدولية

-تدري

-الدراسة

-تياون المينيين

-توافر الخبرات المطلوبة

عل مهارات التفاوض والتواصل في مجال التجارة الخارجية وخاصة اعداد الملفات

 .43437تفييععل دور و ازرة الز ارعععة في مجععال ( 81شخصا لمدة  2أيام)
االتفاقيات الدولية والميا دات من أجل تيزيز -تدري

-محاضر االجتماعات

-تأمين الموازنة المطلوبة

حول قواعد المنشأ والمواضي ذات الصلة ( 81شخصا لمدة  2أيام سنويا)
حول االتفاقيات الدولية والتجارة الخارجية ( 81شخصا لمدة  2أيام)

تقارير التدري-الدراسة

 د ارس ع ع ع ع ع ععة عن االتفعاقيعات العدولية والميا دات وأثر ا عل الزراعة والتجارة الخارجية (خبراي -تقارير البيثاتلمدة  6أشهر)

-ايفاد بيثات لتمثيل لبنان في مناقشة ووض الميايير واالتفاقيات الدولية
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تأمين الموازنة المطلوبة-تياون المينيين

-توافر الخبرات المطلوبة

 .327تعزيز الشراكة مع مختلف المعنيين في القطاع الزراعي
 .03837تفييل الشع ع ع ع عراكة م القطا الخاص
واإلدارات المينيععة بمععا فيهععا اللجععان القطععاعيععة

في و ازرة الزراعة

(مكمـل لمســـــــــار عمـل رقم  8االســـــــــتجابة
ر
لتأثيرات تغيرر المناخ)
 .43837تنس ع ع ع ع ع ععيق م الش ع ع ع ع ع ععركع ععاي المحليين
والبلععديععات والمجتم المععدني الميني بععالتنميععة

الريفية والزراعية

(مكمـل لمســـــــــار عمـل رقم  8االســـــــــتجابة
ر
لتأثيرات تغيرر المناخ)

مراجية وتيديل ق اررات تشكيل اللجان واقتراو صيغة قانونية تحدد صالحيات ومهام اللجانواالمتيازات والحوافز التي ستمنح لألعضاي (خبير قانوني لمدة شهر)

-وض خطة عمل للجان المشتركة

عقد اجتماعات للجان 2 ،اجتماعات في السنة للجان القطاعية-وض أطر تشاركية وتنفيذ آلياتها

تقارير اللجان-تقرير الخبير

وض توصيات لتطوير القطاعات-مسح للشركاي المحليين بحس

المناطق ومجاالت التدخل

خلق شبكة تواصل بين الشركاي المحليين-وض أطر تشاركية وتنفيذ آلياتها

-تقرير المسح

-محاضر االجتماعات

-عقد اجتماعات

اقرار التشع ع ع ع ع ع عرييعات علالمستوم المطلو

تأمين الموازنة المطلوبة-تياون المينيين

-تياون المينيين

 .427تعزيز قدرات وزارة الزراعة في إدارة الكوارث واالزمات

 .03237وض خطة لمواجهة الكوارث
واألزمات التي تؤثر عل الزراعة

(مكمرل لمسار عمل رقم  8مواجهة التحديات
الناجمة عن تغيرر المناخ)

 .43237تشكيل خلية إلدارة الكوارث
واألزمات

(مكمرل لمسار عمل رقم  8مواجهة التحديات
الناجمة عن تغيرر المناخ)

 -تشكيل لجنة إلعداد خطة لمواجهة الكوارث واألزمات التي تؤثر عل الزراعة

 وضع خطة لمواجهة الكوارث واألزمات التي تؤثر عل الزراعة تتضععمن الجهوزية وآليات -خطة المواجهةالتكيا
االستجابة و ّ

 -اعداد يكلية لخلية ادراة الكوارث واألزمات

 استحداث التشرييات المطلوبة للهيكلية ولحظ مكان اليمل والموازنة المطلوبة -تشكيل لجنة طوارئ تنيقد عند حدوث الكوارث واألزمات
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التشرييات التي تلحظ انشاي الخلية-تقارير الخلية

 -تياون المينيين

 -تياون المينيين

 -تأمين الموازنة المطلوبة

وسائل أو مصادر التحقرق

النتائج المتوقعة عن مسارات العمل

المؤشرات القابلة للتحقرق

تغير المناخ
 .8االستجابة لتأثيرات ر

-نسبة التشريعات التي تأخذ بعين االعتبار موضوع تغير المناخ

التقـــارير الـــدوريـــة للمـــديريـــة العـــامـــةللزراعة

الفرضيات  /المخاطر
الـوعـي عـلـى أثر تغيرالـمـنـــــاخ عـلـى الـتــنميـــــة

المستدامة

المكونات
ماذا

كيف وكم

تغير المناخ
 .033االستجابة لتأثيرات ر

وسائل أو مصادر التحقرق

وزرة
تغير المناخ تض ععم ص ععندوق التياض ععد ،األبحاث الزراعية ،و ازرة الزراعة ،ا
انش ععاي لجنة ّالتكيا م
البيئة ،مجل البحوث اليلمية وغير م ،تين بتسيير الجهود الزراعية الرامية ال
ّ

تغير المناخ ( 2اجتماعات للجنة في السنة 01 ،أعضاي)
 .03033دمج نش ع ع ععاطات و ازرة الزراعة المتيلقة
ّ
بتغير المناخ

الفرضيات  /المخاطر

-تنسع ععيق التخفيا من تغير المناخ من خالل التحريج ،االسع ععتخدام الرشع ععيد لألسع ععمدة ،تدوير

-محاضر اجتماعات اللجنة

-تياون المينيين

لمخلفات المزار عبر تحويلها ال اسمدة عضوية أو طاقة

تحديد أوليات األبحاث الميمقة في تأثير تغير المناخ عل القطاعات الزراعية االساسية .43033ادخععال تععدابير التكيا في عمععل و ازرة
الزراعة

 .83033د ارسع ع ع ع ععة احتسع ع ع ع ععا

أخذ بيين االعتبار موض ع ععو تغير المناخ ض ع ععمن البرامج والمش ع ععاري والقوانين الجديدة عنداعداد ا

انبياثات الغازات

العدفيئة في القطا الزراعي وتغير اس ع ع ع ع ع ععتيمال

األراضي والغابات

-وض تدابير االستجابة والتكيا لتغير المناخ في دليل جام

-تدري

فريق من و ازرة الزراعة

 عع ععدد التشع ع ع ع ع ع عرييع ععات التي تع ععأخع ععذ بييناالعتبار موضو تغير المناخ

-الدراسة

-القيام بالدراسة ووض التوصيات
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-تياون المينيين

-تياون المينيين

الملحق رقم  :2الموازنة االستثمارية المطلوبة بحسب مسارات العمل
مسارات العمل
 .1توفير غذاء سليم وذات جودة من اإلنتاج المحلي والواردات
 .1.1توفير غذاء سليم وذات جودة من اإلنتاج المحلي
 .1.1توفير غذاء سليم وذات جودة من الواردات
 .1.1المساهمة في وضع سياسة وطنية لسالمة الغذاء
.2زيادة اإلنتاجية والقدرة التنافسية للمنتجات الزراعية اللبنانية
 .1.1تعزيز سالسل اإلنتاج ورفع القيمة المضافة للمنتجات الزراعية النباتية
 .1.1تعزيز سالسل اإلنتاج ورفع القيمة المضافة للمنتجات الزراعية الحيوانية
 .1.1تعزيز إجراءات الصحة النباتية والحجر النباتي
 .1.1تعزيز إجراءات الصحة الحيوانية
 .1.1تحقيق نمو في الصادرات
 .2.1تحسين التسويق الداخلي
 .2.1وضع خطة وطنية للمحافظة على الرقعة الزراعية والمروية وتوسيعها
 .2.1تنظيم الوضع القانوني للمزارعين والنقابات الزراعية
 .1.1دعم صغار المزارعين والمربين والمنتجين واستقطاب الشباب والمرأة للعمل واالستثمار في الزراعة
 .0تعزيز اإلدارة الرشيدة واالستثمار المستدام للموارد الطبيعية
 .1.1تعزيز اإلدارة الرشيدة واالستثمار المستدام للغابات
 .1.1تعزيز االستثمار واإلدارة المستدامة للمراعي
 .1.1تعزيز إدارة قطاع النباتات الطبية والعطرية واألشجار البرّية المثمرة
 .1.1دعم االستثمار وتعزيز اإلدارة المستدامة للمصائد السمكية ولتربية االحياء المائية
 .1.1تحديث نظام الري في لبنان وتحفيز استعمال مصادر مياه وطاقة بديلة
 .4تعزيز االرشاد والتعليم الزراعي
 .1.1تطوير نظام ارشادي تعددي
 .1.1تفعيل التعليم الزراعي الفني الرسمي المستند الى متطلبات سوق العمل
 .,تعزيز البحث العلمي الزراعي والمختبرات
 .1.1تعزيز عمل مختبرات مصلحة األبحاث العلمية الزراعية
 .1.1تعزيز البحث العلمي الزراعي
 .1.1تعزيز المحافظة على الموارد الوراثية والتنوع البيولوجي
 .0تنمية القطاع التعاوني والتعاضدي
 .1.2دعم وتعزيز قدرات المديرية العامة للتعاونيات
 .1.2حصر عدد التعاونيات وصناديق التعاضد غير الناشطة
 .1.2تفعيل دور اتحاد التسليف التعاوني واالتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية
 .1.2تفعيل الصندوق التعاضدي لتأمين القطاع الزراعي من الكوارث الطبيعية
 .0تعزيز قدرات وزارة الزراعة
 .1.2تحديث هيكلية وزارة الزراعة وتعزيز دورها بما فيها مصلحة االبحاث العلمية الزراعية والمديرية العامة
ترعى القطاع الزراعي ووزارة الزراعة
لوزارةالتي
واالنظمة
التشريعات
وتحديث
الزراعة
التفاوضية
القدرات
للتعاونياتتعزيز
.1.2
 .1.2تعزيز الشراكة مع مختلف المعنيين في القطاع الزراعي
 .0االستجابة لتأثيرات تغيّر المناخ
 .1.2االستجابة لتأثيرات تغيّر المناخ
المجموع
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