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 للمطابقة عند اإللقاء

 

 

  دولة رئيس مجلس الوزراء تمام سالم،

   شهيب، معالي وزير الزراعة أكرم

  ممثلو نقابات واتحادات المزارعين، 

  ممثلو البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، 

 حضرة السيدات والسادة، 

 

ن ارتكز إنها ثمرة عمل متأ. 2019-2015حفل إطالق استراتيجية الزراعة للبنان للفترة إلى ًشكرا على دعوتكم لي 
غير مسبوقة لمجموعة تشاركية ادة من الماضي، وعلى استشارات وعلى الدروس المستف على تقييم معمق للقطاع،

لذلك يجب أن تكون . واسعة من الجهات المعنية والوزارات المختصة والنقابات واالتحادات الزراعية والقطاع الخاص
  !هذه االستراتيجية حلم أي وزير زراعة



ودة من اإلنتاج المحلي والمنتجات المستوردة، ًهو تأمين أغذية أكثر أمانا وأعلى جلهذا التفكير الهدف األساس 
ربة شاملة تغطي إنتاج ااعتماد مقومن المتوقع . باإلضافة إلى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية اللبنانية

  . المحاصيل، والحصاد، والتخزين، والتجهيز، والتعبئة، والتغليف، والمبيعات واالستهالك

وفي . من خالل التنسيق المناسب بين كل الجهات المعنيةًغالبا ددة، ينجز نصف العمل وفي حين أن التحديات متع
 فرصة جيدة لتبادل المعلومات شكل ي االستراتيجية اليومإطالقاد اجتماع المانحين مباشرة بعد هذا اإلطار، فإن انعق

 . والتنسيق الحقيقي

 

 الصديقات واألصدقاء األعزاء،

 

الحواجز التي كل الجهود في هذا العمل التنسيقي إلعادة الثقة في القطاع والمساهمة في كسر يدعم االتحاد األوروبي 
ر مباشر لحوالى غي وأفالقطاع الزراعي الصحي في لبنان قادر على تحقيق دخل مباشر . تعوق قدرته على النمو

  . ألف عائلة200

 وضرورة اتخاذ – في المئة من المياه في لبنان 70 يستهلك القطاع الزراعي وحده –ًندرك جميعا تحديات شح المياه 
 عن ة حقيقية لفصل األراضي الزراعيتوجيهيةًخطوات هيكلية ووضع خطط مناسبة، فضال عن ضرورة وضع خطة 

  . األراضي المخصصة للبناء

، كانت 2010وفي عام .  في المئة من إجمالي الناتج المحلي للبالد5يساهم القطاع الزراعي في لبنان في نحو 
والنسبة الحالية أعلى من النسبة التي تسجلها الدول األعضاء في االتحاد األوروبي الثماني .  في المئة3.85النسبة 

لكن في االتحاد األوروبي، تشكل .  في المئة من إجمالي الناتج المحلي3وعشرين حيث ال تتجاوز نسبة الزراعة 
المئة من السكان الذين يعيشون باإلجمال في مناطق ريفية يمكن أن  في 20الزراعة المصدر الرئيسي للدخل لحوالى 

ًعالوة على ذلك، يشكل قطاع الزراعة واألغذية معا جزءا مهما من اقتصاد . يلحق بها الخراب من دون الزراعة ً ً
إجمالي  في المئة من 4.4، ويشكل ) في المئة من مجموع العمالة8.3( مليون وظيفة 15االتحاد األوروبي، ويوفر 

فإن االتحاد األوروبي هو أكبر منتج لألغذية والمشروبات في العالم، مع إنتاج تقدر وكما تعرفون، . الناتج المحلي
غير أن األهم هو االكتفاء الذاتي لالتحاد األوروبي في المنتجات الزراعية األساسية، .  مليار يورو675قيمته بنحو 

 فإن األهمية االقتصادية واالجتماعية لذلك. ًليس فقط لرفاه مواطنينا، بل أيضا لالستقالل السياسي لدولنا األعضاء
  . والسياسية للزراعة أكبر بكثير من حصتها في إجمالي الناتج المحلي لالتحاد



 في المئة من إجمالي 5ن القطاع ال يساهم في أكثر من القول إفرغم . أعتقد بأن هناك بعض أوجه الشبه مع لبنان
 في المئة من إجمالي 80 وة في المئة من العمال25ريفية بحوالى الناتج المحلي للبنان، فإنه يساهم في المناطق ال

  . ناتجها المحلي

في ذلك الوقت، كانت آفاق ". الزراعة على مفترق طرق"، أصدرت بعثة االتحاد األوروبي نشرة بعنوان 2011 عام في
القطاع الزراعي في التحسن، وبعد ثالثة أعوام، يبدو أنه رغم األزمات والفوضى في المنطقة، يستمر . القطاع قاتمة

  .  وقد تحسنت جودة السلع الزراعية المصدرة وقيمتها اإلجمالية بوتيرة أسرع من السلع المستوردة. ولو ببطء ولكن بثبات

، في القطاع الزراعي خالل هذه الفترةوقد ساهمت مختلف المبادرات التي قادها االتحاد األوروبي والدول األعضاء 
  . تنمية الزراعية والريفية وبرنامج الجوار األوروبي للزراعة والتنمية الريفية، في هذا االتجاه اإليجابيومنها برنامج ال

وقد أدى تدفق .  الحرب في سوريابسبب تشوبه شكوك كبيرة، السيمان نعرف أن هذه النتائج قد تحققت في سياق حن
ع على بعض منتجي المحاصيل الغذائية على غرار الالجئين من سوريا إلى ارتفاع الطلب المحلي، مما عاد بالنف

ومن ناحية أخرى، أدت األوضاع األمنية في سوريا إلى تغيير المسارات التجارية التقليدية للخروج . ي البطاطاعمزار
  .من البالد، مما زاد تكلفة المحاصيل التجارية كالموز أو التفاح

ّللحدود مع سوريا، مما أضر البطاطا التمكن من عبور آالف أطنان ًالسريعة التغير أخيرا إلى عدم لقد أدت األوضاع 
، تجدر الصعبوفي هذا السياق . ًبالمزارعين اللبنانيين وبتوفر هذا المنتج األساسي والرخيص الثمن نسبيا داخل سوريا

اد خطوط شحن  مسارات تصدير بديلة، من خالل اعتمإيجاد تمكن فيها لبنان من الذي الوقت القياسياإلشارة إلى 
  . بحري تستخدمها قطاعات أخرى

  

  حضرة السيدات والسادة، 

في . وما زال هناك الكثير من الفرص لمزيد من التطوير. من المبكر ربما القول إن الزراعة قد حققت طاقتها الكاملة
وى المسجل في مطلع ما دون المست ما زالت – حتى تاريخه –الواقع، وبعبارات ثابتة، إن القيمة اإلنتاجية للقطاع 

ؤكد أنه بفضل الخيارات المدروسة ومضافرة الجهود، سوف يتطور القطاع لكن من الم. ستينات القرن الماضي
  . الزراعي في لبنان ويتحسن

معالي الوزير أكرم شهيب اليوم، و على الحماسة والتفاني لوزراء الزراعة المتعاقبين، ثنيواسمحوا لي مرة أخرى أن أ
  . لتي تقدمها وزارة الزراعة وجميع المشاركين في المساهمة في تنشيط الزراعة في لبنانوالخدمات ا

  .ًشكرا


