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كلمة شكر وتقدير 
ــر عــن جزيــل تقديــري للفرصــة التــي ُمِنَحــت لــي كــّي أعــّد هــذه الدراســة. وأرغــب فــي أن أتوّجــه بالشــكر أّواًل إلــى  أوّد أن أعّب
الفريــق المعنــّي بالمشــروع، إلــى اآلنســة أنابيــّا ســكوف واآلنســة رانيــا حكّيــم مــن مكتــب منّظمــة العمــل الدولّيــة اإلقليمــّي 
ــراف  ــع األط ــات م ــوا المقاب ــي ينّظم ــاث، ك ــّي باألبح ــق المعن ــاء الفري ــا أعض ــة وتابعت ــرتا الدراس ــن يّس ــة، اللتي ــدان العربّي للب
ــة  ــة االقتصادّي ــة التنمي ــّوض، ووكال ــه مع ــة ريني ــة: مؤّسس ــات التالي ــاث المنّظم ــّي باألبح ــق المعن ــل الفري ــد مّث ــن. وق المعنيي
ــل  ــّيد جوي ــكر الس ــا أوّد أن أش ــة. كم ــّكار للتنمّي ــبكة ع ــدى، وش ــة م ــدّي، ومؤسس ــة الصف ــان، ومؤسس ــمال لبن ــة – ش المحلّي
ــز، مــن مكتــب  ــة فــي توريــن، واآلنســة نادجــا نوت ــع إلــى منّظمــة العمــل الدولّي ألكوســر، مــن مكتــب التدريــب العالمــّي التاب
جنيــف لتعليقاتهمــا النّيــرة خــال األبحــاث وعلــى التقريــر. كمــا أشــكر المشــاركين فــي ورش العمــل علــى المســاهمات القيمة 
التــي قّدموهــا لهــذه الدراســة خــال المــداوالت، وقــد ُأِخــَذت كّلهــا بعيــن االعتبــار عنــد إعــداد هــذا التحليــل. وأشــكر األطــراف 
المعنييــن اآلخريــن فــي عــّكار وبيــروت، ألّنــه مــن دون استشــارتهم لمــا أصبحــت هــذه الدراســة كاملــة. وأخيــًرا، أوّد أن أعبــر عــن 

جزيــل امتنانــي لكافــة األفــراد اآلخريــن الذيــن لــم أذكرهــم، وســاعدوني خــال كافــة مراحــل هــذا المشــروع. 
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الملّخص التنفيذّي 

ا علــى األزمــة الســورّية، أطلقــت منّظمــة العمــل الدولّيــة مشــروًعا فــي عــّكار )فــي شــمال لبنــان( فــي حزيران/يونيــو 2014،  رّدً
رّكــز علــى العمالــة وســبل العيــش. ويهــدف هــذا المشــروع إلــى تحســين مرونــة أصحــاب المشــاريع، بمــا فــي ذلــك المزارعيــن 
والعّمــال الذيــن تأّثــروا بأزمــة الاجئيــن الســوريين المنتشــرين فــي األريــاف. وقــد تعاقــدت منّظمــة العمــل الدولّيــة مــع وكالــة 
ــار  ــه اختي ــة، وتوجي ــة المحلي ــة االقتصادّي ــأن التنمي ــوار بش ــير الح ــدف تيس ــان به ــمال لبن ــي ش ــة ف ــة المحلّي ــة االقتصادّي التنمي
القطــاع علــى أســاس الئحــة مــن القطاعــات األربعــة المســتوفية الشــروط التــي حّددتهــا وكالــة التنميــة االقتصادّيــة المحلّيــة 
فــي شــمال لبنــان علــى أســاس معيــار »األســواق فــي خدمــة الفقــراء«. وقــد وافــق المشــاركون فــي الحــوار الخــاص بالتنميــة 
االقتصادّيــة المحلّيــة علــى اختيــار قطــاع الخضــراوات نظــًرا إلــى قدراتــه الكامنــة العاليــة وقدرتــه علــى تلبيــة المعاييــر التــي 
ــر  ــد القصي ــى األم ــر عل ــراز تغّي ــى إح ــدرة عل ــاق، الق ــع النط ــر واس ــة، أث ــّد العامل ــة الي ــة )كثاف ــل الدولّي ــة العم ــا منّظم تفرضه

واألمــد المتوّســط وبصــورة منتظمــة، والقــدرة علــى تحســين النمــّو والوصــول(.

َمــت فــي شــّكا ورشــة عمــل لتحليل سلســلة القيمــة، وذلك على أســاس  عقــب الحــوار بشــأن التنميــة االقتصاديــة المحلّيــة، ُنظِّ
المعاييــر نفســها المذكــورة أعــاه التــي فرضتهــا منّظمــة العمــل الدولّيــة، وتــّم التّوصــل إلــى أّن المشــروع يجــب أن يرّكــز على 
سلســلَتي قيمــة همــا: البطاطــا والخضــراوات الورقّيــة. وبعدمــا تــّم اختيــار سلســلَتي القيمــة، ُأنشــئ فريــق معنــّي باألبحــاث 
أوكلــت إليــه مهّمــة إجــراء األبحــاث علــى مســتوى الســوق األّولّيــة والثانوّيــة، وتحليــل كامــل لسلســَتي القيمــة بهــدف تحديــد 

القيــود ومواضــع القــوة فــي كّل منهمــا. 

وفــي 28 كانــون الثانّي/ينايــر 2015، شــارك األطــراف المعنّيــون األساســيون فــي ورشــة عمــل أجرَيــت فــي حلبــا )عــّكار( مــن أجــل 
التصديــق علــى نتائــج تحليــل سلســلَتي القيمــة. وقــد أجمــع المشــاركون علــى عــدد مــن القيــود المحــّددة، علــى غــرار ارتفــاع 
ــي  ــرط لألراض ــتهاك المف ــن، واالس ــل المزارعي ــن قب ــمدة م ــات واألس ــدات اآلف ــليم لمبي ــر الس ــتخدام غي ــاج، واالس ــة اإلنت قيم
ــات الضعيــف، وعــدم إدراك الحــّد  ــة )ال ســّيما بالنســبة إلــى البطاطــا(، ودور التعاونّي ــة مــن دون اعتمــاد الــدورات الزراعّي الزراعّي
ــات  ــي اآللّي ــص ف ــن والنق ــراف المعنيي ــن األط ــيق بي ــي التنس ــص ف ــة، والنق ــواق األوروبّي ــا األس ــي تعتمده ــر الت ــى للمعايي األدن
المائمــة الخاصــة بتنظيــف درنيــات البطاطــا مــن رواســب التربــة. ومــن ناحيــة أخــرى، اقتــرح عــدد آخــر مــن المشــاركين قيــوًدا 
ــة، علــى غــرار احتــكار أســعار البــذور واألســمدة التــي يفرضهــا مؤمنــو عوامــل اإلنتــاج  وافــق عليهــا المشــاركون بصــورة جزئّي
)بالنســبة إلــى البطاطــا(، والتحكــم ومراقبــة أســعار المنتــج النهائــّي فــي األســواق )بالنســبة إلــى البطاطــا(، والصعوبــة 
ــة المناســبة )بالنســبة إلــى  فــي اعتمــاد أنــواع جديــدة مــن بــذور البطاطــا، وعــدم توّفــر البــذور والشــتول ضمــن األطــر الزمنّي

ــة(. ــراوات الورقّي الخض

مــت ورشــت عمــل  مــن أجــل تفصيــل التدّخــات المختلفــة بهــدف معالجــة القيــود الخاصــة بــكّل مــن سلســلَتي القيمــة، ُنظِّ
ــام ُأجرَيــت فــي طرابلــس خــال شــهر آذار/مــارس 2015 واســتهدفت الجهــات الفاعلــة األساســّية. وقــد  امتــّدت علــى ثاثــة أّي
توّصلــت إلــى أّن بعــض القيــود مشــتركة بيــن سلســلَتي القيمــة، وبالتالــّي ُتعالــج بطريقــة موّحــدة )علــى غــرار االســتخدام غيــر 
الســليم لمبيــدات اآلفــات واألســمدة مــن قبــل المزارعيــن وفًقــا للمعاييــر والتوجيهــات المقترحــة، ودور التعاونّيــات الضعيــف، 

والنقــص فــي الخبــرة ذات الصلــة بإجــراءات التصديــر والنقــل البحــرّي وارتفــاع كلفــة اإلنتــاج(.

رّكــزت التدّخــات بمعظمهــا علــى المــزارع بصفتــه أســاس سلســلة القيمــة. وبالتالــّي ينعكــس تمكيــن المزارعيــن وإشــراكهم 
بفعاليــة فــي التعاونّيــات إيجاًبــا علــى سلســلة القيمــة ككل. ومــن الضــرورّي التنّبــه إلــى أّنــه علــى منّظمــة العمــل الدولّيــة أن 
تلعــب دور الميّســر عنــد تنفيــذ التدخــّات المقترحــة مــن دون أن تصبــح جــزًءا مــن أّي نمــوذج عمــل ضمــن سلســلة القيمــة. 

وهــذا مــا يضمــن اســتمرارّية التدّخــات بعــد انتهــاء المشــروع. 

ــة التــي يتقاضاهــا المزارعــون، واألجــور وشــروط العمــل غيــر المتســاوية بيــن الرجــل والمــرأة،  أّمــا بالنســبة إلــى األجــور المتدنّي
وانتشــار عمالــة األطفــال، فهــي مــن القيــود المشــتركة بيــن سلســلَتي القيمــة ويجــدر التواصــل مــع الجهــات المانحــة األخــرى 

الناشــطة فــي هــذا المجــال مــن أجــل تحقيــق أكبــر قــدر مــن النتائــج.
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التمهيد 

تدعــم منّظمــة العمــل الدولّيــة هــذه الدراســة التــي 
المحاصيــل  مــن  لنوَعْيــن  القيمــة  سلســلة  تحّلــل 
المزروعــة فــي عــّكار فــي شــمال لبنــان – همــا البطاطــا 
إعــداد  إلــى  الدراســة  وتهــدف  الورقّيــة.  والخضــراوات 
ــات  ــة الجه ــن كاف ــة تبّي ــة مدمج ــة مفّصل ــة قيم سلس
ــات  ــة واالرتباط ــات العمودّي ــّية والعاق ــة األساس الفاعل
ــات داخــل السلســة مــن كل  التــي تســيطر علــى العملّي

جوانبهــا. 

كمــا أّنهــا، تبحــث فــي القيــود والفــرص األساســّية التــي 
ــة  ــة مبنّي ــاد مقارب ــر اعتم ــة عب ــاع الزراع ــي قط ــى ف تتجّل
علــى تجميــع المعــارف النظرّيــة ذات الصلــة بأســاس 
تحليــل سلســلة القيمــة، باإلضافــة إلــى العمــل الميدانــّي 
المكّثــف، الــذي ينطــوي علــى مقابــات معّمقــة مــع 

ــلة.  ــة بالسلس ــات المعنّي ــة الجه كاف

العمــل  منّظمــة  مــن  مستشــاٌر  التقريــَر  أعــّد  وقــد 
يغّطــون  متخّصصيــن  ســبعة  مــن  وفريــٌق  الدولّيــة 
جوانــب سلســلة القيمــة كافــة، أي الجوانــب التقنــّي 
والمالــّي والتســويقّي. وأتــت الدراســة نتيجــة الســتعراض 
ــّي فــي شــمال  وثائقــّي، وأســبوَعْين مــن العمــل الميدان
تدريبّيــة  ودورات  متعــّددة  واجتماعــات  )عــّكار(  لبنــان 
بشــأن تحليــل سلســلة القيمــة، باإلضافــة إلــى ورشــة 
عمــل للمصادقــة علــى تحليــل سلســلة القيمــة ضّمــت 

المحلييــن.  المعنييــن  األطــراف 

وفــي سلســلَتي القيمــة المســتهدفَتين، رّكــزت الدراســة 
علــى تحليــل السلســلة ومســحها، وتحديــد العقبــات 
والقيــود والفــرص ذات الصلــة بمجــاالت التدخــل بهــدف 
ــال  ــا خ ــن معالجته ــي يمك ــة، الت ــلة القيم ــة سلس تنمي
األزمــة  انعكاســات  تناولــت  كمــا  الاحقــة.  المراحــل 
الســورّية علــى قطــاع الزراعــة علــى مســتوى اســتحداث 
فــرص العمــل وتحســين ســبل العيــش بالنســبة إلــى مــن 

ــر باألزمــة، باإلضافــة إلــى شــروط العمــل واألجــور.  تأّث

كامــًا  تحليــًا  أخــرى،  جهــة  مــن  الدراســة  وتقــّدم 
والخضــراوات  بالبطاطــا  الخاصــة  القيمــة  لسلســة 
إلــى  وصــواًل  اإلنتــاج  عوامــل  مــن  انطاًقــا  الورقّيــة، 
االســتهاك. كمــا تتنــاول كافــة المراحــل ذات الصلــة 

المنتــج.  تدّفــق  عنــد  للســوق  تحليــًلا  وتقــّدم 

	  

 انيیة االجمهھورريیّة االلبن
	منطقة االشمالل   

	  
 لبنانن شمالل :1 االخاررططة
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المقّدمة والمعلومات األساسّية 

مــع حلــول شــهر كانــون األّول/ديســمبر 2014، ســّجلت مفوضّيــة األمــم المّتحــدة لشــؤون الاجئيــن أكثــر مــن 1,1 مليــون الجــئ 
ســورّي مقيــٍم فــي لبنــان. وتنعكــس آثــار األزمــة الســورّية وتدّفقــات الاجئين مــن البلــدان المجــاورة علــى الشــؤون االقتصادّية 
ــر النشــاط االقتصــادّي، وغيــاب المدخــول وســبل العيــش، وتقييــد الوصــول إلــى  ــؤّدي إلــى تعّث ــر – وت ــر فأكث ــة أكث واالجتماعّي
ــة  ــدول العربّي ــة لل ــة اإلقليمّي ــدة اإلنمائّي ــم المّتح ــة األم ــت مجموع ــياق، أطلق ــذا الس ــن ه ــة. وضم ــة النوعّي ــات العام الخدم
ــة  ــّطة والطويل ــرة والمتوس ــار القصي ــة اآلث ــدف معالج ــة، به ــه األزم ــي وج ــود ف ــا للصم ــا إنمائّيً ا إقليمّيً ــّدم رّدً ــتراتيجّية تق اس

األمــد علــى البلــدان المجــاورة، بمــا فــي ذلــك لبنــان.

ــبل  ــة وس ــا العمال ــى قضاي ــز عل ــع التركي ــة، م ــى األزم ــاص عل ــا الخ ــة رّده ــل الدولّي ــة العم ــّدت منّظم ــار، أع ــذا اإلط ــن ه وضم
العيــش. أّمــا فــي لبنــان فقــد أطلقــت منّظمــة العمــل الدولّيــة فــي حزيران/يونيــو 2014، مشــروًعا يعــّزز القــدرة علــى الصمــود 
عنــد أصحــاب المشــاريع والمرزارعيــن )األفــراد منهــم والمجموعــات( والعّمــال المنتشــرين فــي األريــاف المتأّثريــن بأزمــة 

ــال: ــن خ ــك م ــوريين، وذل ــن الس الاجئي

تحســين قابلّيــة الباحثيــن عــن عمــل »الضعفــاء« للتوظيــف، ال ســّيما لمواجهــة ضغــوط ســوق العمــل الناتجــة   •
عــن األزمــة؛

توليــد الدخــل والقــدرة علــى اســتحداث فــرص عمــل لساســل القيمــة الزراعّيــة، مــن خــال التنميــة االقتصادّيــة   •
ــة.  ــة، وتعزيــز قــدرة مقّدمــي الخدمــة بهــدف اســتحداث فــرص تنميــة اقتصادّي المحلّي

والمؤّسســات  المحلّيــة  االقتصادّيــة  التنميــة  خــال  مــن  المنِتَجــة  العمالــة  توليــد  إلــى  المشــروع  ويهــدف 
فهــي:  المباشــرة  األهــداف  أّمــا  المســتدامة. 

تعزيــز الوصــول إلــى فــرص العمــل وســبل العيــش التــي تســاهم فــي بنــاء قــدرة المجتمعــات الريفّيــة   •
الصمــود؛ علــى  المضيفــة 

ــع  ــان، م ــمال لبن ــي ش ــه ف ــدة أقّل ــة واح ــة ريفّي ــي منطق ــتدامة ف ــة المس ــة المحلّي ــة االقتصادّي ــز التنمي تعزي  •
اســتهداف قطاعــات منتجــة محــّددة؛

إعداد استراتيجّيات لبناء القدرات وتوسيع األعمال الخاصة بأصحاب المشاريع.   •

ــرت  ــي تأث ــق الت ــر المناط ــا أكث ــا أّنه ــان، بم ــمال لبن ــي ش ــة ف ــق الريفّي ــة والمناط ــاع الزراع ــى قط ــه عل ــروع تدّخات ــز المش يرّك
بتدّفقــات الاجئيــن الســوريين، كمــا أنهــا تســّجل أعلــى معــّدل فقــر )52,5 فــي المائــة فــي عــّكار، و64 فــي المائــة فــي المنيــة 
ــن  ــّكان العاملي ــوع الس ــن مجم ــة م ــي المائ ــة 70 ف ــي المنطق ــف ف ــة يوّظ ــاع الزراع ــى أّن قط ــارة إل ــدر اإلش ــة(. وتج والضنّي
ــروع. ــن المش ــتفيدَة م ــاِت المس ــّكار الجه ــي ع ــتضيفة ف ــة المس ــاُت اللبناني ل المجتمع ــكِّ ــع أن تش ــن المتوّق ــن. وم المحليي

ــة مــن  ــة للتنميــة المحلّي ــة االقتصادّي ضمــن ســياق الهــدف الثانــّي، يســعى المشــروع إلــى دعــم تنفيــذ التدّخــات االجتماعّي
ــة، و)2( تحليــل سلســلة القيمــة. وتهــدف  ــة المحلّي ْين همــا: )1( حــوار شــامل حــول التنميــة االقتصادّي خــال نشــاَطْين أساســيَّ
كافــة التدّخــات الخاصــة بالتنميــة االقتصادّيــة المحلّيــة إلــى تخّطــي العقبــات التــي تعيــق سلســلة القيمــة التــي تــّم 
ــة والمدخــول خــاص  ــة، مــن أجــل المســاهمة فــي اســتحداث مصــدر مســتدام للعمال اختيارهــا وأنظمــة الســوق ذات الصل
بالفقــراء الضعفــاء، وبالتالــّي تحســين قدرتهــم علــى الصمــود فــي وجــه األزمــات االقتصادّيــة الحالّيــة القائمــة التــي تســّببها 

األزمــة الســورّية.

ــراء  ــة الفق ــى خدم ــز عل ــراء«، وترّك ــة الفق ــي خدم ــل ف ــواق تعم ــل األس ــة »جع ــاس مقارب ــى أس ــروع عل ــات المش ــذ تدّخ ُتنفَّ
الضعفــاء المتأّثريــن بأزمــة الاجئيــن الســوريين. وتنطــوي المقاربــة علــى تعزيــز قــدرة مقّدمــي الخدمــة المحلييــن كــي يلّبــوا 
ــا. ويســمح ذلــك للجهــات الفاعلــة  حاجــات الجهــات الفاعلــة فــي سلســلة القيمــة، بــداًل مــن تقديــم خدمــات منّظمــة خارجّيً
المعنّيــة بسلســة القيمــة بــأن ُتنشــئ شــبكة مســتدامة، مــا يســاعد فــي بنــاء القــدرة علــى الصمــود ويحّســن القــدرة علــى 

التأّهــب لمواجهــة الصدمــات. 

ــوار  ــير الح ــل تيس ــن أج ــان م ــمال لبن ــة – ش ــة المحلّي ــة االقتصادّي ــة التنمي ــع وكال ــة م ــل الدولّي ــة العم ــدت منّظم ــد تعاق وق
الخــاص بالتنميــة االقتصادّيــة المحلّيــة وتوجيــه عملّيــة اختيــار القطــاع علــى أســاس الئحــة مــن القطاعــات األربعة المســتوفية 
ــراء«.  ــة الفق ــي خدم ــل ف ــواق تعم ــل األس ــار »جع ــاس معي ــى أس ــة عل ــة المحلّي ــة االقتصادّي ــة التنمي ــا وكال ــروط حّددته الش
ــة  ــة والدولّي ــة المحلّي ــر الحكومّي ــات غي ــات والمنّظم ــات والبلدّي ــوزارات والنقاب ــن ال ــن ع ــن الممّثلي ــة م ــوة مجموع ــت دع وتّم
ــد  ــت إح ــات ناقش ــع مجموع ــى أرب ــاركون عل ــوزع المش ــد ت ــة. وق ــة المحلّي ــة االقتصادّي ــأن التنمي ــوار بش ــي الح ــاركة ف للمش
ــات. وكان علــى هــذه المجموعــات األربــع  ــة النــواة أو الحمضّي القطاعــات التاليــة: الخضــراوات، أو العنــب، أو الفاكهــة الحجرّي
أن تؤّكــد علــى جــدوى القطاعــات األربــع وتلبيــة المعاييــر المحــّددة بطريقــة تبّيــن قــدرة القطاعــات المذكــورة علــى تحقيــق 
ــا  ــّي، كم ــتعراض المكتب ــي االس ــاء ف ــا ج ــب م ــراوات بحس ــاع الخض ــرز قط ــد ب ــة. وق ــات المقترح ــة بالتدّخ ــداف الخاص األه
وافــق عليــه المشــاركون بفضــل القــدرات الكامنــة التــي ينطــوي عليهــا وقدرتــه علــى تلبيــة المعاييــر التــي تفرضهــا منّظمــة 
العمــل الدولّيــة )كثافــة اليــّد العاملــة، وأثــر واســع النطــاق، والقــدرة علــى إحــراز تغّيــر علــى األمــد القصيــر والمتوّســط وبصــورة 

منتظمــة، والقــدرة علــى تحســين النمّو/الوصــول(.

أهداف الدراسة 

مسح سلسلَتْي القيمة ذات الصلة بالبطاطا والخضراوات الورقّية وتحليلهما؛  •
البحــث فــي العوامــل الكامنــة )العقبات/التحدّيــات( التــي تمنــع سلســلَتْي القيمــة المســتهدفَتْين مــن   •

الكامــل؛ والتســويق  أكبــر  إنتاجّيــة  تحقيــق 
ــرص  ــتحدث ف ــواق ويس ــي االس ــرص ف ــّرر الف ــأنه أن يح ــن ش ــذي م ــتدام ال ــر المس ــى التغيي ــبل إل ــد الس تحدي  •
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عمــل للشــباب ذات الصلــة بسلســلتي القيمــة؛
تحديــد المزايــا الناتجــة عــن التدّخــات التــي مــن شــأنها أن تدعــم تنميــة أكبــر لنظــام ســوق البطاطــا   •

الورقّيــة. والخضــراوت 

منهجّية العمل والمقاربة التقنّية 

جمعــت الدراســة البيانــات األولّيــة واســتعرضت الوثائــق الثانوّيــة. ورّكــز اســتعراض الوثائــق الثانوّيــة علــى تحليــل نظــام الســوق 
الــذي يدعــم سلســة القيمــة األساســّية علــى مســتويات عــّدة، بمــا فــي ذلــك المســتوى الفوقــّي )مــن يؤّثــر علــى آراء اآلخريــن 
ذات الصلــة بالبطاطــا والخضــراوات الورقّيــة، علــى غــرار وســائل اإلعــام المحلّيــة(، وعلــى المســتوى الكّلــي )مــن ييّســر 
السياســات، والقوانيــن والتشــريعات التــي تديــر أعمــال القطــاع المذكــور، علــى غــرار وزارة الزراعــة والمؤّسســة العامة لتشــجيع 
االســتثمارات فــي لبنــان )إيــدال(، وعلــى المســتوى الجزئــّي )الجهــات الفاعلــة األساســّية فــي سلســلة القيمــة باإلضافــة إلــى 
مــوّردي الســلع والخدمــات علــى مســتوى اإلنتــاج ومســتوى مــا بعــد اإلنتــاج علــى حــّد ســواء(. وقــد ســاعدت هــذه العمليــة في 
ــة، التــي اســتهدفت نمــّو األشــخاص المعنييــن بالبطاطــا والخضــراوات  ــات خــال األبحــاث الميدانّي تحديــد النقــص فــي البيان
ــة ذات الصلــة، وبيعهــا بالجملــة وبالتجزئــة، واســتهاكها، باإلضافــة إلــى كافــة  ــة، والتجــارة بهــا، والصناعــات التحويلّي الورقّي

األطــراف التــي تقــّدم الخدمــات المختلفــة إلــى كافــة الجهــات الفاعلــة فــي سلســلة القيمــة.

ــد  ــيين. وق ــم األساس ــتطلَعة آراؤه ــع المس ــت م َم ــات ُنظِّ ــر مقاب ــرى عب ــه، وج ــا بمعظم ــة نوعًي ــات األّولّي ــع البيان كان تجمي
تــّم اختيــار التحليــل النوعــّي بصــورة أساســّية ألّنــه مــا مــن بيانــات كمّيــة كثيــرة متوّفــرة حــول أســواق البطاطــا والخضــراوات 

ــة علــى المقابــات تنقــل »صــوت ورؤيــة« األشــخاص المعنييــن.  ــة المبنّي ــة فــي عــّكار. كمــا أن األبحــاث النوعّي الورقّي

التدريب على تحليل سلسلة القيمة 

َمــت ورشــة عمــل بشــأن تحليــل سلســلة القيمــة فــي  خــال الفتــرة الممتــّدة بيــن 18 و20 تشــرين الثانّي/نوفمبــر 2014، ُنظِّ
شــّكا )راجــع الملحــق 3(، توّصلــت إلــى ضــرورة تركيــز المشــروع علــى سلســلَتْي قيمــة وذلــك بحســب مــا جــاء فــي المعاييــر 

ــة.  ــراوات الورقّي ــا والخض ــا: البطاط ــة، وهم ــل الدولّي ــة العم ــا منّظم ــي فرضته ــاه الت ــورة أع المذك

اختيار المستطَلعة آراؤهم ومنهجّية إجراء المقابلة

يعتمــد هــذا البحــث علــى مقابــات مرّكــزة ومعّمقــة أجريــت فــي لبنــان فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر وكانــون األّول/ديســمبر 
2014. وقــد جــرت فــي منطقَتْيــن مختلفَتْيــن همــا عــّكار وبيــروت. وتــّم اختيــار المســتطلعة آراؤهــم علــى أســاس مشــاركتهم 

وخبرتهــم فــي قطــاع الزراعــة والبطاطــا.

قّسم الباحثان إسكوال وسوورنتا )2005، ص 86( مجموعات المقابات ضمن إطار البحث النوعّي إلى أربع فئات مختلفة:

تفــرض المقابلــة المنّظمــة طــرح األســئلة نفســها علــى الجميــع وفًقــا للترتيــب نفســه. كمــا أّن خيــارات   •
ــات  اإلجابــات متشــابهة، وال يمكــن المســتطلعة آراؤه أن يجيــب بكلماتــه. وتجــدر اإلشــارة إلــى أّن تحليــل إجاب

المقابــات المنّظمــة هــو األســهل. 
خيــارات  تعــرض  ال  ولكّنهــا  األســئلة،  مــن  محــّددة  سلســلة  علــى  المنّظمــة  شــبه  المقابــات  تنطــوي   •

. بــة جو لأل
أّمــا فــي المقابــات المرّكــزة )أو شــبه المنّظمــة والموضوعّيــة( فتحافــظ علــى المواضيــع نفســها بيــن مقابلــة   •

وأخــرى، ولكــّن األســئلة قــد تتبــّدل.
ــوع أو  ــول موض ــدور ح ــا ت ــادّي، ولكّنه ــث ع ــة( أّي حدي ــة )أو المفتوح ــر المنّظم ــات غي ــبه المقاب ــًرا، تش وأخي  •
ــال كّل  ــة خ ــع المطروح ــة المواضي ــرورة كاف ــي بالض ــا ال تغّط ــى أّنه ــارة إل ــدر اإلش ــددة. وتج ــع مح مواضي

مقابلــة. 

وقــد اعتبــر هــذه التحليــل أّن المقابلــة المرّكــزة وغيــر المنّظمــة هــي األنســب، ألّنهــا تشــّجع علــى مناقشــة المواضيــع التــي 
بــرزت فــي الوثائــق، ولكــّن مجــري المقابلــة ال يلتــزم بسلســلة محــّددة مســبًقا مــن األســئلة. ويمكــن مجــري المقابلــة أن يوّجه 
المقابلــة مــن دون أن يســيطر عليهــا بشــكل كامــل. وقــد أصبحــت المقابلــة المرّكــزة مرادًفــا للبحــث النوعــّي، وفــي حــال تــّم 

ــَزة.  تطبيقهــا بصــورة ســليمة تكــون منهجّيــة عمــل مميَّ

ومــن أجــل تنفيــذ األبحــاث الميدانّيــة، ُأنشــئ فريــق مــن ســبعة أشــخاص تــّم اختيارهــم مــن بيــن المشــاركين فــي التدريــب 
ــق أّواًل  ــذا الفري ــل ه ــة. واّتص ــاث الميدانّي ــة واألبح ــة الزراعّي ــي الهندس ــم ف ــاس اختصاصه ــى أس ــة، عل ــلة القيم ــى سلس عل
بالمســتطلعة آراؤهــم، وشــرحوا بصــورة مختصــرة الغــرض مــن المقابلــة ونّظمــوا المقابــات. وغالًبــا مــا ُعِقــَدت المقابلــة فــي 
ل  مــكان عمــل المســتطلعة آراؤهــم. وكــي يشــعر المســتطلعة آراؤهــم بالراحــة وكــي يكونــوا علــى ســجّيتهم لــم ُتســجَّ
المقابــات. وفــي بدايــة المقابلــة، وّزع علــى المســتطلعة آراؤهــم مســتَنًدا ينطــوي علــى مقّدمــة عــن المشــروع، والغــرض مــن 

الدراســة، كمــا تــّم إعامهــم بكيفّيــة اســتخدام النتائــج. 

ــة،  ــر حكومّي ــات غي ــدراء منّظم ــون، وم ــم مرازع ــتطلعة آراؤه ــن المس ــن بي ــًدا. وم ــخًصا واح ــات ش ــم المقاب ــت معظ ضّم
ــدت كّل  ــّي. وامت ــة العالم ــج األغذي ــة وبرنام ــن وزارة الزراع ــدراء م ــون، وم ــّدرون ومصّنع ــة، لتّجار/مص ــوازم زراعّي ــتوردو ل ومس
مقابلــة علــى فتــرة تراوحــت بيــن ســاعة وثــاث ســاعات، وتــّم اختيــار األســئلة وفًقــا لخبــرة كّل شــخص وعملــه. وتجــدر اإلشــارة 

.)WFP - ــي ــة العالم ــج األغذي ــتثناء برنام ــن )باس ــن اللبنانّيي ــن المواطني ــم م ــتطلعة آراؤه ــة المس ــى أّن كاف إل
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الجدول 1  المستطلعة آراؤهم والمؤّسسات التي يمّثلونها 

عدد المستطلعة آراؤهمالمؤّسسات المحترفة التي يمّثلها المستطلعة آراؤهم

2المنّظمات غير الحكومّية 

1التعاونّيات 

6المزارعون

1المصّنعون

3المصّدرون

3مستوردو اللوازم الزراعّية 

2المنّظمات الدولّية/السفارات

2المخازن الكبرى

3الحكومة

تحليل البيانات النوعّية  

تســتخدم هــذه الدراســة المنهجّيــة القائمــة علــى النظرّيــة؛ وتهــدف إلــى دراســة الســياق وتحليلــه إلدراك العاقــات الســببّية 
َنــت معظــم أقســام المقابــات كلمــًة كلمــة،  بصــورة أفضــل ورفــع التوصيــات علــى أســاس النتائــج. وفــي هــذه الدراســة، ُدوِّ
ا ويســتحيل اســتخدامها  ــر جــًدّ ــات كبي ــه لــم يتــم تدويــن كّل شــيء فــي بعــض األحيــان. وحجــم البيان علــى الرغــم مــن أّن
كّلهــا. كمــا أّنــه مــا مــن حاجــة لتحليــل كّل البيانــات. وخــال المقابــات، ابتعــدت المحادثــات فــي بعــض األحيــان عــن الموضــوع 
األساســّي، ولــم يكــن مــن الضــرورّي تدويــن كّل التفاصيــل أو تحليــل هــذه المناقشــات. كمــا بــرز عــدد مــن المواضيــع الجديــدة 
خــال المقابــات، وأصبحــت مواضيــع جديــدة ُتطــّرح فــي المقابــات الاحقــة مــع أشــخاص مســتطلعة آراؤهــم آخريــن. ومــن 
ــة وليســت  ــة عنهــا وقائعّي ناحيــة أخــرى، بلــغ عــدد مــن األســئلة حــّده بعــد بضعــة مقابــات، عندمــا أصبــح واضًحــا أّن اإلجاب
ــين  ــن تحس ــف يمك ــتطلع أراءه كي ــئل المس ــد س ــات وق ــن المحادث ــً ضم ــي قائم ــوع بق ــخاص. اال أن الموض ــى األش ــا عل وقًف

الوضــع.

ــا خــاص بالبطاطــا والخضــراوات الورقّيــة قبــل إجــراء المقابــات. وعلــى   وقــد رســم الفريــق المعنــي باألبحــاث تخطيًطــا مبدئًيّ
أســاس المقابــات والنتائــج الوقائعّيــة، تــّم اســتعراض المخّطــط وتكييفــه.

إطار العمل النظرّي

مــا مــن بيانــات إحصائّيــة كافيــة مــن أجــل التوّصــل إلــى نتائــج صحيحــة، ومــن هنــا تبــرز الحاجــة إلــى التحليــل النوعــّي. إاّل أّن 
َمــت بطريقــة تغّطــي العديــد مــن المواضيــع، بمــا فــي ذلــك الشــروط األساســّية علــى غــرار طلــب المســتهلك،  األســئلة ُنظِّ

ــاة المنتــج وطريقــة الشــراء.  ــاج، والموســمّية، وحي واإلنت
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عوامل ا�نتاج

القوانين
 القواعد

 والمعايير غير
الرسمّية

 التشريعات غير
 ا�لزامّية

 التشريعات
 والمعايير الخاصة

بالقطاع

 الخدمات ذات
 الصلة

المعلومات

البنى التحتّية

 الوظيفة ا�ساسّية:
سلسلة القيمة المنتج الشاري

القواعد
 المنّظمات

 غير
الحكومّية

 الشبكة غير
الرسمّية

القطاع الخاص الحكومة

المنّظمات العضو

إعالم وتواصل

إعداد وتنفيذ

الرسم 1: نموذج مقاربة السوق في خدمة الفقراء

علــى مســتوى هيكلّيــة سلســلة القيمــة، ُتبــِرز اإلجابــات تمايــز المنَتــج والتنســيق العمــودّي. وتجــدر اإلشــارة إلــى أّن ســير صناعــة 
البطاطــا شــّكل أصعــب جــزء تّمــت دراســته، ولكــّن المعلومــات بشــأن ســلوك التســعير، واختيــار المنتــج قــد ُجِمَعــت. ويعكس 
األداء علــى مســتوى هــذه الدراســة فعالّيــة اإلنتــاج، ونوعّيــة المنتــج واألربــاح بالنســبة إلــى كافــة الجهــات الفاعلــة فــي سلســلة 
ــة جــزأً مــن البيئــة المؤاتيــة لسلســة القيمــة، وقــد تــّم جمــع المعلومــات بشــأن  القيمــة. كمــا تشــّكل السياســات الحكومّي

التشــريعات الحكومّيــة، والحواجــز التــي تمنــع دخــول الســوق، والضرائــب، والدعــم والحوافــز علــى االســتثمار.

الزراعة في لبنان
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تبلــغ مســاحة لبنــان حوالــى 10,452 كيلومتــًرا مرّبًعــا تقريًبــا، مــع 2،730 كيلومتــًرا مرّبًعــا مخّصًصــا للزراعــة، ويبلــغ عــدد ســّكان 
لبنــان 4,47 مليــون نســمة )بحســب تقديــرات البنــك الدولــّي للعــام 2013(، يعمــل 9,2 فــي المائــة منهــم فــي قطــاع الزراعــة 

بحســب وزارة الزراعــة. ومنــاخ لبنــان متنــوّع نتيجــة لتنــّوع تضاريســه، مــا يســمح لــه بإنتــاج العديــد مــن المحاصيــل الزراعّيــة.

ــى 6 أو 7  ــاهم بحوال ــو يس ــة. وه ــاع الصناع ــات وقط ــاع الخدم ــد قط ــاد بع ــي الب ــاع ف ــّم قط ــث أه ــان ثال ــي لبن ــة ف والزراع
فــي المائــة مــن إجمالــّي الناتــج المحلــّي. وفــي العــام 2010، بلــغ متوّســط الدخــل الفــردّي حوالــى 7,500 دوالر أميركــّي ســنوًيا. 
وباعتبــار أّن الزراعــة تســاهم بنســبة 6 فــي المائــة فــي إجمالــي الناتــج المحلــّي )أي مــا يعــادل 1,8 مليــار دوالر(، وأّن 20 فــي المائــة 
مــن القــوى العاملــة فــي لبنــان التــي يبلــغ حجمهــا 1,5 مليــون شــخص عملــت فــي قطــاع الزراعــة، بلــغ إجمالــّي الناتــج المحلّي 
للعامــل الزراعــي 6,000 دوالر أميركــّي فقــط. وباعتبــار أن كّل عامــل فــي قطــاع الزراعــة يعيــل ثاثــة أشــخاص، فــإّن معــّدل دخــل 
ــا  ــّي يومًي ــغ 4 دوالر أميرك ــّي ويبل ــك الدول ــّدده البن ــذي ح ــى ال ــر األعل ــّط الفق ــارب خ ــا يق ــّي أو م ــغ 1,500 دوالر أميرك ــرة بل األس

للشــخص الواحــد. وفــي مــوازاة ذلــك، بلــغ إجمالــّي الناتــج المحلــّي للعامــل غيــر الزراعــّي 23,500 دوالر أميركــّي. 

ــن  ــم م ــى الرغ ــر، عل ــكل أو بآخ ــة بش ــاع الزراع ــي قط ــان ف ــي لبن ــة ف ــوى العامل ــن الق ــة م ــي المائ ــى 20 أو 25 ف ــارك حوال يش
ــامل  ــر ش ــا لتقري ــه. فوفًق ــع تنّوع ــاع إاّل م ــم القط ــق حج ــّي. وال يتواف ــج المحل ــّي النات ــي إجمال ا ف ــبًيّ ــة نس ــاهمته الضئيل مس
ــة  ــة اقتصادّي ــص اجتماعّي ــة« بخصائ ــة متجانس ــة زراعّي ــع 40 »منطق ــدة، تتمّت ــم المّتح ــة لألم ــة والزراع ــة األغذي ــه منّظم أعّدت
ا فــي تعزيــز  وجغرافيــة سياســّية محــّددة. ويمكــن تنميــة قطــاع الزراعــة تنميــة اســتراتيجّية ومنّســقة، أن يلعــب دوًرا أساســّيً

ــاد ككّل.  ــتوى االقتص ــى مس ــّو عل ــل والنم ــرص العم ــتحداث ف اس

ــا مــن وادي البقــاع فــي الداخــل وصــواًل إلــى الوديــان الضّيقــة نحــو البحــر، مــا  ــة مختلفــة، انطاًق ــأراٍض زراعّي ــع لبنــان ب ويتمّت
ــتوائّية.  ــة واالس ــل األوروبّي ــوا المحاصي ــأن يزرع ــن ب ــمح للمزارعي يس

المناطق الزراعّية األساسّية في لبنان 

الشريط الساحلّي: الحمضّيات، والموز، ومحاصيل البساتين والخيم الباستيكّية.  •
سهل عّكار وجبل لبنان األعلى: الحبوب، والبطاطا والعنب والخضراوات.  •

وادي البقاع: البطاطا، والحبوب، والفاكهة والخضار.  •
المنطقة الجبلّية: محاصيل البساتين والخضراوات.  •
السفح الغربّي لجبال لبنان: العنب، والزيتون والكرز.  •

التال الجنوبّية: الزيتون، والتبغ، اللوز والحبوب.   •

الرسم 2: توزيع المزارع )المرجع: وزراة الزراعة، 2010(
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ــا،  ــة وإفقاره ــآكل الترب ــى ت ــؤدّي إل ــي ت ــليمة الت ــر الس ــة غي ــات الزراعّي ــاع الممارس ــا القط ــي يعانيه ــاكل الت ــن المش ــن بي وم
واســتنفاد مــوارد الميــاه الجوفّيــة، وتلــّوث الميــاه واآلثــار الصحّيــة بســبب االســتخدام غيــر الســليم لمبيــدات اآلفــات واألســمدة، 
ــبب  ــع بس ــة تتراج ــا أّن الزراع ــزارع. كم ــات والم ــح الحيوان ــن ذب ــة ع ــات الناتج ــوائي للنفاي ــراق العش ــبب اإلغ ــة بس ــّوث البيئ وتل
التوّســع الحضــري المتفاقــم، ال ســّيما فــي الســهول الســاحلية وفــي أقســام مــن وادي البقــاع. ويبــدو أّن السياســات 
الحكومّيــة تســتهدف تحّســن توفــر ميــاه الــرّي )ال ســيما فــي الجنــوب( والســيطرة علــى مبيــدات اآلفــات، مــن دون االســتثمار 

ــة.  ــاه والترب ــى المي ــظ عل ــي تحاف ــرّي الت ــات ال ــاد تقنّي ــى اعتم ــًا عل ــز فع أو التحفي

الدراسة القطرّية اإلقليمّية 

ــاع  ــة البق ــوب، ومحافظ ــن الجن ــان م ــل لبن ــة جب ــمال، ومحافظ ــن الش ــوريا م ــّده س ــروت، وتح ــماَل بي ــان ش ــمال لبن ــع ش يق
ــة  ــى ثاث ــيمه إل ــن تقس ــة، ويمك ــعة ومتنوّع ــة واس ــو منطق ــرب. ه ــن الغ ــط م ــض المتوّس ــر األبي ــرق، والبح ــن الش ــوريا م وس

ــة:  ــم فرعّي أقالي
السهول الريفّية المشهورة بإنتاج الخضراوات والفاكهة؛  •

المنطقة الجبلّية المشهورة بأنتاج الفاكهة ببذور، على غرار التّفاح واإلجاص؛  •
والمنطقة الساحلية المشهورة بكرومها وزيتونها.   •

تبلــغ مســاهة األراضــي الزراعّيــة فــي شــمال لبنــان حوالــى 19,5 فــي المائــة مــن مجمــوع األراضــي الزراعّيــة فــي لبنــان التــي تبلــغ 
197,200 هكتــار. ال تغّطــي األريــاف إّلا 41 فــي المائــة منهــا، أي مــا يعــادل 81,000 هكتــار. ومــن بيــن المحاصيــل المزروعــة فــي هــذه 
المناطــق، الخضــراوات، والحبــوب، والحمضّيــات، والزيتــون، واللــوز، والعنــب. وفــي حيــن أّن ســهول شــمال لبنــان تتمّيــز بإمكانــات 
زراعّيــة هائلــة بمــا أّنهــا غنّيــة بالميــاه، توافــق جبالهــا زراعــة أشــجار الفاكهــة. وتنتشــر أشــجار التّفــاح والفاكهــة بنــواة حجرّيــة 

علــى ارتفــاع 800 متــر ومــا فــوق. 

وفــي حيــن تغّطــي الغابــات واألحــراج 60,500 هكتــار، تبلــغ المســاحة المزروعــة فــي شــمال لبنــان حوالــى 62,070 هكتــار، يقــع 
38,470 هكتــار منهــا )أي مــا يعــادل 62 فــي المائــة( فــي األريــاف. ويخضــع 26,000 هكتــار للــري. 

شــمال لبنــان عامــة مــن أفقــر مناطــق لبنــان، وال يســاهم إاّل بـــ12 فــي المائــة مــن إجمالــّي الناتــج المحلــّي. 95 فــي المائــة مــن 
ــع  ــي ال تتمّت ــة، وه ــرة أو العائلّي ــات الصغي ــر و/أو المؤّسس ــة الصغ ــات البالغ ــن المؤّسس ــمال م ــي الش ــة ف ــات الغذائّي الصناع
ــر  ــا والعصي ــة بالبطاط ــة المعنّي ــات التحويلي ــدد الصناع ــا أّن ع ــا. كم ــت به ــال تمّتع ــي ح ــر ف ــن المعايي ــل م ــل القلي إاّل بالقلي

ا. ــدَّ ــض ج ــم منخف ــطة الحج ــان المتوّس ــات األلب ــة ومنتج ــات المطبوخ والمنتج

تشــّكل المــرأة القــوى العاملــة األساســّية فــي قطــاع الزراعــة، وهــي مســؤولة بصورة أساســّية عــن أنشــطة الزراعة الموســمّية 
التــي تتطّلــب الكثيــر مــن الصبــر والدّقــة، علــى غــرار نثــر البــذور وإزالــة األعشــاب الضــارة وحصــاد الفاكهــة والخضــار أّمــا الرجــل 
ــور  ــف األج ــول. وتختل ــل المحص ــتيكّية ونق ــم الباس ــاء الخي ــة، وبن ــغيل اآلالت الثقيل ــن تش ــّية ع ــورة أساس ــؤول بص ــو مس فه
وشــروط العمــل وطريقــة الدفــع وفًقــا لجنســّية العامــل الزراعــّي وجنســه، مــع اإلشــارة إلــى بعــض مواضــع االختــاف ذات 
الصلــة بالمنطقــة الجغرافيــة والمحصــول. وأجــر العامــل اللبنانــّي دائًمــا أعلــى مــن أجــر العامــل الســورّي – وال يعــود ســبب 
ــل.  ــاءات أفض ــب كف ــال تتطّل ــن أعم ــَتخَدم م ــة وُتس ــل نوعي ــر أفض ــة ُتعَتَب ــة اللبنانّي ــد العامل ــل ألّن الي ــّية ب ــى الجنس ــك إل ذل

ويتقاضــى الرجــل عامــة أجــًرا يتخّطــى أجــر المــرأة بضعــٍف ألّنــه يقــوم بالعمــل األصعــب الــذي ُيعَتَبــر أّنــه ال يناســب المــرأة. 
يرّكز تحليل أسواق العمل الزراعّية هذا على أربع مجموعات: 

العّمــال الزراعييــن اللبنانييــن: الرجــال والنســاء شــبه المهــرة، المســتخدمون أو العاملــون فــي األعمــال العائلّيــة،   •
مــن لبنــان، المعنّيــون باإلنتــاج الزراعــّي، أو معالجــة الحصــاد أو صناعــات تحضيــر األغذيــة.

العّمــال الســورّيون المهاجرون:الرجــال والنســاء مــن الجنســّية الســورّية الــذي يعملــون فــي قطــاع الزراعــة في   •
لبنــان منــذ ســنوات عــّدة، ال ســّيما فــي اإلنتــاج الزراعــّي، أو معالجــة الحصــاد أو صناعــات تحضيــر األغذيــة.

الاجئــون الســورّيون: الرجــال والنســاء الســورّيون الــذي تهّجــروا مــن ســوريا بســبب األزمة، وهــم إّمــا يعملون أو   •
متوّفــرون للعمــل فــي قطــاع الزراعــة فــي لبنــان. وعلــى أســاس المعلومــات التــي جمعتهــا مفّوضّيــة األمــم 
ــوريّين  ــن الس ــن الاجئي ــة م ــي المائ ــى 10 ف ــع حوال ــجيلهم، يتمّت ــد تس ــن )2012(، عن ــؤون الاجئي ــدة لش المّتح
بخبــرة ســابقة فــي مجــال الزراعــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، مــن الشــائع أن َتعتبــر هــذه المجموعــة عمالــة األطفال 

مســاهمًة ترفــع دخــل األســرة. 
الاجئــون الفلســطينّيون: وفًقــا لتقريــر منّظمــة العمــل الدولّيــة حــول واقــع العمالــة الفلســطينّية فــي   •
لبنــان والتحّديــات التــي تواجههــا )2012(، 5,2 فــي المائــة مــن الفلســطنيين المســتخَدمين فــي لبنــان يعملــون 

ــاء(.  ــن النس ــم م ــة منه ــي المائ ــل؛ و2,1 ف ــن الرج ــم م ــة منه ــي المائ ــرة )3,6 ف ــن مه ــال زراعيي كعّم

ــة بيــن 1  ــات الزراعّي ــة مــن العملّي ــراوح مســاحة 90 فــي المائ ــة مســّجلة. وتت وفــي عــّكار، هنــاك حوالــى 28,092 مؤّسســة زراعّي
و40 دنــم )1 هكتــار = 10 دنــم(، كمــا أّن األراضــي الزراعّيــة فــي الشــمال بمعظمهــا مســتأجرة )تقريــر مســح األســواق وتحليلهــا 

بصــورة طارئــة، نيســان/أبريل 2013(. 
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كيف يعمل نظام السوق في عّكار )البطاطا(

الرسم 3: البطاطا )الصورة بعدسة هشام الجّزار(



15 تحليل سلسلة القيمة للبطاطا والخضراوات الورقّية )عّكار، لبنان(

البطاطا 

بعض المعلومات السريعة:

ُتعَتَبــر البطاطــا ثالــث أهــّم محصــول غذائــّي فــي العالــم بعــد األرّز والقمــح علــى مســتوى االســتهاك   •
البشــرّي. 

ــّن  ــون ط ــّي 300 ملي ــول العالم ــوع المحص ــى مجم ــً، ويتخّط ــا عالمي ــخص البطاط ــار ش ــن ملي ــر م ــاول أكث ينت  •
ــرّي.  مت

هناك أكثر من 4,000 نوع من البطاطا األصلّية ينتشر معظمها في األنديز.  •
يمكن زراعة البطاطا حّتى ارتفاع 4,700 متر عن سطح البحر.  •

يمكــن هكتــار واحــد مــن البطاطــا أن يعطــي كمّيــة مــن المحصــول تتخّطــى محصــول الحبــوب بمّرتيــن، ثــاث   •
أو أربــع مــّرات. 

تنتــج البطاطــا حجًمــا أكبــر مــن الغــذاء لــكّل وحــدة مــاء مقارنــة مــع أّي محصــول أساســّي آخــر، وهــي أكثــر   •
ــوب. ــن الحب ــاه م ــتخدام المي ــتوى اس ــى مس ــّرات عل ــبع م ــة بس فعالّي

منــذ أوائــل ســّتينات القــرن العشــرين، اســتولت بســرعة زراعــة البطاطــا علــى كافــة المحاصيــل األخــرى فــي   •
ــة.  ــدان النامي البل

ا أكثر من نصف البطاطا العالمّية من البلدان النامية.  يأتي حالًيّ  •
ــة  ــي المائ ــّدل 2,5 ف ــّي بمع ــتوى العالم ــى المس ــا عل ــاج البطاط ــع إنت ــتقبل أن يرتف ــي المس ــع ف ــن المتوّق م  •

ا.  ســنوّيً
البطاطــا غنّيــة بالكاربوهيــدرات، وتؤّمــن الطاقــة والقليــل مــن الدســم. كمــا أّنهــا غنّيــة بالفيتاميــن س   •

والبوتاســيوم.  ب  الفيتامينــات  مــن  للعــدد  جّيــًدا  مصــدًرا  وتشــّكل 
ــا للبطاطــا، وبلــغ حجــم المحصــول  فــي أوائــل ســبعينات القــرن العشــرين، شــّكل لبنــان منتًجــا إقليمّيً  •
ــى  ــواًل إل ــدة وص ــة المّتح ــرى، والمملك ــة األخ ــدان العربّي ــواق البل ــى أس ــا إل ــة منه ــي المائ ــّدر 60 ف ــن، ص 100,000 ك

البرازيــل.
إاّل أّن الحــرب األهلّيــة التــي ضربــت البــاد فــي منتصــف الســبعينات، أعاقــت اإلنتــاج فتراجــع المحصــول حّتــى   •

ــام 1976.  ــي الع ــّن ف 30,000 ط
يشــّكل وادّي البقــاع أكبــر منطقــة إنتــاج للبطاطــا فــي لبنــان، وينتــج حوالــى 80 فــي المائــة مــن مجمــوع إنتــاج   •

البــاد.
يفّضل المستهلك اللبنانّي البطاطا المزروعة في منطقة عّكار لطعمها.  •
ُيسَتخَدم حوالى 111,311 دنم من األراضي الزراعية في لبنان لزراعة البطاطا.  •

ــرد  ــكل متط ــا بش ــه نم ــن أّن ــي حي ــا، ف ــي أوروّب ــع ف ــا تراج ــاج البطاط ــى أّن إنت ــة )2006( إل ــة والزراع ــة األغذي ــارت منّظم ــد أش وق
فــي البلــدان الناميــة لدرجــة أّن اإلنتــاج العالمــّي تضاعــف تقريًبــا خــال الســنوات العشــرين األخيــرة. وبالبطاطــا تنمــو بســرعة، 
وهــي قــادرة علــى التكّيــف كمــا أّنهــا عاليــة اإلنتــاج، وتتجــاوب جّيــًدا مــع قــدر قليــل مــن عوامــل اإلنتــاج. ومــن األفضــل زراعــة 
البطاطــا فــي األماكــن التــي تكــون فيهــا األراضــي محــدودة واليــد العاملــة وافــرة؛ وفــي الواقــع، هــذه هــي خصائــص البلــدان 
ــي  ــّيما ف ــة، ال س ــين اإلنتاجّي ــا بتحس ــمح له ــد، تس ة بع ــتغلَّ ــر مس ــة غي ــات هائل ــى إمكان ــوي عل ــا تنط ــا أّن البطاط ــة. كم النامي
بعــض المــزارع المهّمشــة غيــر الصالحــة لزراعــة المحاصيــل األخــرى )منّظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــّم المّتحــدة(. باإلضافــة 

ــر البطاطــا بأزمــات األســعار الدوليــة )Prakash 2010، ص 14(. إلــى ذلــك، ال تتأّث

مسح سلسلة القيمة الخاصة بالبطاطا

ــع  ــاج، والتجمي ــى االنت ــال إل ــاج، واالنتق ــل اإلنت ــن عوام ــن تأمي ــا م ــة بالبطاط ــة الخاص ــلة القيم ــية لسلس ــف األساس ــدأ الوظائ تب
والتســويق، والتصنيــع، والبيــع بالجملــة والبيــع بالتجزئــة واالســتهاك. وعــدد الجهــات الفاعلــة فــي كّل مرحلــة مــن مراحــل 
ــى  ــة إل ــة، باإلضاف ــن الدراس ــة م ــام الحق ــي أقس ــك ف ــة ذل ــّم مناقش ــاالت؛ وتت ــم الح ــي معظ ــع ف ــة مرتف ــلة القيم سلس
القيــود والفــرص والمؤّسســات الداعمــة، مــا قــد يعكــس قضايــا السياســات/البيئة المؤاتيــة، باإلضافــة إلــى المســاهمة فــي 

تنميــة األعمــال وخدمــات الدعــم األخــرى. 
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الرسم 4: خارطة سلسلة القيمة الخاصة بالبطاطا في عّكار



17 تحليل سلسلة القيمة للبطاطا والخضراوات الورقّية )عّكار، لبنان(

مواضع الضعف/المشاكل:

احتكار مؤّمنو عوامل اإلنتاج أسعار البذور واألسمدة؛  .1
االســتخدام غيــر الســليم لمبيــدات اآلفــات واألســمدة مــن قبــل المزارعيــن وفًقــا للمعاييــر والتوجيهــات   .2

المقترحــة؛
اإلفراط في استخدام األراضي الزراعية وعدم اعتماد الدورات الزراعّية؛  .3

الصعوبة في إدخال أنواع جديدة من بذور البطاطا إلى األسواق؛  .4
عدم توّفر المعّدات المائمة لتنظيف درنيات البطاطا من التربة؛  .5

انتشار أعداد كبيرة من األراضي الزراعّية الصغيرة؛  .6
عــدم دّقــة المعلومــات الزراعّيــة المرســلة عبــر الرســائل القصيــرة إلــى الُمــزارع، وعــدم توّفرهــا بصــورة   .7

؛ منتظمــة
عدم متابعة التطبيق الصحيح للمعلومات المعروضة خال الدورات التدريبّية؛  .8

ــي  ــعار ف ــادرات، األس ــواردات، الص ــاع )ال ــة بالقط ــبة الخاص ــاءات المناس ــة واإلحص ــات المائم ــاب المعلوم غي  .9
األســواق المحلّيــة واألجنبّيــة(؛

10.  غياب التنسيق بين األطراف المعنيين؛
11.  غياب التنسيق بين المشاريع التي تمّولها البلدان األجنبّية والبلدان العربّية؛

12.  مراقبة أسعار المنَتج النهائّي في األسواق؛
13.  ضعف دور التعاونّيات؛

14.  النقص في الخبرة ذات الصلة بإجراءات التصدير والشحن إلى أوروّبا؛
15.  عدم إدراك الحّد األدنى من المعايير ذات الصلة بجودة المنتج المصّدر إلى أوروّبا؛

16.  أجور العّمال الزراعيين المنخفضة وعدم المساواة في األجور وشروط العمل بين الرجل والمرأة؛ 
17.  تفّشي عمالة األطفال؛

18.  ارتفاع كلفة اإلنتاج.

مواضع القّوة: 

توّفر األسمدة ومبيدات اآلفات؛  .1
توفر بذور البطاطا بأنواع مختلفة؛  .2

توّفر الخبراء الزراعيين؛  .3
توفر عوامل اإلنتاج الزراعّية واإلنتاج للمزارعين؛  .4

توّفر الدورات التدريبّية؛  .5
ز مواسم الحصاد التنافسّية؛ تعزِّ  .6

إمكانّية الوصول إلى أسواق االّتحاد األوروبّي.  .7

بّيــن تحليــل سلســلة القيمــة الخــاص بالبطاطــا مواضــع ضعــف تجّلــت علــى طــول السلســلة. فمــا مــن ارتبــاط بيــن الجهــات 
الفاعلــة المختلفــة، وميّســري سلســلة القيمــة ومقّدمــي الخدمــات، مــا يــؤّدي إلــى سلســلة مــن التحّديــات تغّطــي السلســلة 

ككّل )راجــع الرســم 4 أعــاه(. 
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إّن سلســلة القيمــة الخاصــة بالبطاطــا فــي لبنــان معّقــدة. ومــن الشــائع االلتقــاء بالعديــد مــن األطــراف الفاعلــة فــي سلســلة 
القيمــة التــي تلعــب أكثــر مــن دور واحــد فيهــا. فأحــد المســتطلعة آراؤهــم مثــًا، مــزاِرٌع، وتاجــٌر، ومالــُك مخــزن فــي ســوق 
ــات  ــن والمؤّسس ــار والمصّدري ــن التّج ــدًدا م ــا أّن ع ــد. كم ــي آن واح ــة ف ــس نقاب ــُب رئي ــة ونائ ــُس تعاونّي ــّدٌر ورئي ــة، ومص الجمل
الزراعّيــة يتدّخلــون فــي المراحــل األولــى مــن سلســلة القيمــة بصفتهــم مؤّمنــي عوامــل اإلنتــاج، ويقّدمــون للمزارعيــن البــذور 
واألســمدة ومبيــدات اآلفــات. ويســاعد ذلــك المــزاِرع بطريقــة مــا علــى اســتخدام البــذور واألســمدة ومبيــدات اآلفــات مــن دون 
االضطــرار إلــى اســتثمار أموالــه الخاصــة. إاّل أّنــه يصبــح، مــن جهــة أخــرى، مرتبــط بالتاجر/المصــّدر الــذي يحرمــه مــن حريــة بيــع 
محصولــه إلــى تاجــر أو مصــّدر آخــر. )راجــع الرســم 8 بشــأن العاقــة بيــن المــزارع والتاجــر فــي القســم 4.2.3 المعنــون التجميــع 

والتســويق(. 

وفــي 28 كانــون الثانّي/ينايــر 2015، شــارك األطــراف المعنّيــون األساســيون فــي ورشــة عمــل أجرَيــت فــي حلبــا )عــّكار( مــن أجــل 
التصديــق علــى نتائــج تحليــل سلســلة القيمــة الخاصــة بالبطاطــا فــي عــّكار. فــي مــا بعــد نتائــج ورشــة عمــل التصديــق تلــك. 

ــر الســليم لمبيــدات  ــاج، واالســتخدام غي أجمــع المشــاركون علــى عــدد مــن القيــود المحــّددة، علــى غــرار ارتفــاع قيمــة اإلنت
اآلفــات واألســمدة مــن قبــل المزارعيــن، واالســتهاك المفــرط لألراضــي الزراعّيــة مــن دون اعتمــاد الــدورات الزراعّيــة، ودور 
ــن  ــيق بي ــي التنس ــص ف ــة، والنق ــواق األوروبّي ــا األس ــي تعتمده ــر الت ــى للمعايي ــّد األدن ــدم إدراك الح ــف، وع ــات الضعي التعاونّي

ــة.  ــب الترب ــن رواس ــا م ــات البطاط ــف درني ــة بتنظي ــة الخاص ــات المائم ــي اآللّي ــص ف ــن والنق ــراف المعنيي األط

ــكار  ــرار احت ــى غ ــة، عل ــورة جزئّي ــاركون بص ــا المش ــق عليه ــوًدا واف ــاركين قي ــن المش ــر م ــدد آخ ــرح ع ــرى، اقت ــة أخ ــن ناحي وم
ــة  ــّي فــي األســواق، والصعوب ــج النهائ ــاج، ومراقبــة أســعار المنَت أســعار البــذور واألســمدة التــي يفرضهــا مؤمنــو عوامــل اإلنت

ــا.  ــذور البطاط ــن ب ــدة م ــواع جدي ــاد أن ــي اعتم ف

نظام السوق بتفاصيله

تأمين عوامل اإلنتاج 

ــاج  ــة اإلنت ــّية ألنظم ــر أساس ــات عناص ــدات اآلف ــمدة ومبي ــذور واألس ــة، والب ــي الزراعّي ــرار األراض ــى غ ــاج، عل ــل اإلنت ــّكل عوام تش
الزراعــّي فــي الشــمال. وتتّجــه أســعار تأجيــر األراضــي الزراعّيــة نحــو االرتفــاع فــي الشــمال، بســبب ارتفــاع الطلــب عليهــا، ال ســّيما 
مــن قبــل المزارعيــن الســوريين )وحّتــى خــال الفتــرة التــي ســبقت األزمــة(. وقــد ارتفعــت أســعار تأجيــر األراضــي فــي عــّكار مــن 

700,000 ليــرة لبنانيــة إلــى 5 ماييــن ليــرة لبنانّيــة للهكتــار الواحــد خــال الســنوات األربــع األخيــرة. 

كمــا أّن أســعار بعــض العوامــل االنتــاج الزراعــّي األخــرى ارتفعــت منــذ انــدالع األزمــة الســورّية، ال ســّيما فــي المناطــق المجــاورة 
للحــدود التــي تســتورد األســمدة ومبيــدات اآلفــات مــن ســوريا. مــا انعكــس علــى أســعار عوامــل االنتــاج وأّدى إلــى ارتفاعهــا 

باإلضافــة إلــى القيــود التــي فرضتهــا الحكومــة علــى بعــض مبيــدات اآلفــات. 

ــا وال مرّبــي بطاطــا. ويتــّم اســتيراد مجمــوع البــذور المجــازة  ال ينتــج لبنــان بــذوًرا مجــازة لاســتخدام. كمــا ال يملــك مصرًفــا جينّيً
لاســتخدام بصــورة أساســّية مــن دول االّتحــاد األوروبــّي. ويســتورد لبنــان 70 فــي المائــة مــن بــذور البطاطــا التــي يحتــاج إليهــا 
ــذور  ــركات ب ــبع ش ــى س ــوم حوال ــتورد الي ــارك. وتس ــا، والدنم ــا، وألماني ــكا، وفرنس ــرى بلجي ــارد اإلخ ــن المص ــدا. وم ــن هولن م
ــول  ــة ح ــر مفّصل ــع تقاري ــا أن ترف ــة وعليه ــي وزارة الزراع ــّجلة ف ــي مس ــرة. وه ــوًقا صغي ــي س ــا يكف ــان، م ــى لبن ــا إل البطاط

ــج . ــجيل المنِت ــم تس ــة ورق ــتوردة، والنوعّي ــات المس ــّدرة، والكمّي ــركة المص الش

ومعظــم الحبــوب المســتخَدمة هنــاك اليــوم )حوالــى 80 فــي المائــة منهــا( مــن البــذور األساســّية اآلتيــة مــن االّتحــاد األوروبّي. 
إاّل أّن البطاطــا المزروعــة فــي الشــمال، فــي ســهل عــّكار، وهــي بطاطــا صغيــرة أتــت مــن بــذور أوروبّيــة أساســّية، أصبحــت اليوم 
ُتبــاع وُتســَتخَدم علــى أّنهــا بــذور بطاطــا، مــن قبــل المزارعيــن فــي البقــاع. وفــي الواقــع، يتــّم حصــاد البطاطــا الصغيــرة بيــن 
ــا مــا ُتســَتخَدم فــي األراضــي الصغيــرة والســتهاك المزارعيــن أنفســهم. ويتــّم  شــهري نيســان/أبريل وأيار/مايــو. وهــي غالًب

اســتخدام حوالــى طّنيــن مــن البــذور لــكّل هكتــار. أمــا اإلنتاجّيــة فــي الشــمال فتبلــغ 15 طــن لــكّل هكتــار. 

ــي  ــق ف ــوي التدقي ــتخدام. وينط ــازة لاس ــذور المج ــتيراد الب ــة اس ــة عملّي ــة الحكوم ــامل لمراقب ــام ش ــاد نظ ــّم اعتم ــد ت وق
صّحــة النبــات علــى تفتيــش بصــرّي وفحــوص وتحاليــل )100 فــي المائــة مــن بــذور البطاطــا تخضــع للفحــوص(. إاّل أّن الفريــق 
المعنــّي باألبحــاث الحــظ أّن شــحنة أو اثنتيــن مــن بــذور البطاطــا كانــت معيوبــة ولكّنهــا تمّكنــت مــن تخّطــي مراكــز الرقابــة 

ــة. فــي المرفــأ وبيعــت فــي الســوق المحلّي

اإلنتاج 

ــة،  ــة واإلقليمّي ــواق المحلّي ــص لألس ــبونتا« المخّص ــروف بـ«س ــا المع ــوع البطاط ــّية ن ــورة أساس ــّكار بص ــي ع ــون ف ــزرع المزارع ي
ولمعامــل الصناعــات التحويلّيــة التــي تنتــج البطاطــا المجّلــدة المخصصــة للقلــّي ورقاقــات البطاطــا. كمــا يزرعــون البطاطــا 
مــن نــوع »أغريــا« المخّصصــة للتصديــر إلــى أســواق االّتحــاد األوروبــّي، والبطاطــا مــن نــوع »إرمــس« المخصصــة للتصديــر إلــى 

األســواق الروســّية. 

ــتودعات  ــر، ومس ــول أكب ــاحًة، ومحص ــر مس ــأراض أكب ــع ب ــا فتتمّت ــن البطاط ــة م ــي المائ ــج 80 ف ــي تنت ــاع الت ــة البق ــا منطق أّم
ــول  ــتيراد ومحص ــد االس ــرة بع ــزرع مباش ــا ُت ــذور البطاط ــّردة ألّن ب ــتودعات المب ــتخّدم المس ــب. وال ُتس ــق توضي ــّردة ومراف مب
البطاطــا ُيبــاع مباشــرة بعــد الحصــاد إلــى األســواق المحليــة بمــا أّنهــا ال تتنافــس مــع منتجــات البقــاع خــال هــذه الفتــرة مــن 

الســنة. 
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يبــدأ الحصــاد فــي عــّكار فــي 5 نيســان/أبريل ويتنهــي حوالــى 15 حزيران/يونيــو. وبعــد هــذه الفتــرة ُتتــَرك األرض عــادة لترتــاح 
ــال  ــا خ ــن البطاط ــّن م ــى 75,000 ط ــّكار حوال ــي ع ــون ف ــج المزارع ــمبر. وينت ــون األّول/ديس ــي كان ــد ف ــن جدي ــا م ــل زراعته قب
ــا، فــي حيــن ُيصــّدر الباقــي إلــى الخــارج. وتجــدر اإلشــارة إلــى أّن المزارعيــن  الفتــرة المذكــورة. ُيســَتهَلك 30,000 طــّن منهــا محلّيً
والتّجــار قلقــون حيــال اســتحالة تصديــر هــذه الكمّيــات مــن البطاطــا إلــى بعــض األســواق العربّيــة، ألّن العبــور عبــر ســوريا شــبه 
مســتحيل بســبب األزمــة الســورّية والنقــل البحــرّي مكلــف. ومــع اقتــراب موســم الحصــاد فــي البقــاع فــي حزيران/يونيــو، 
ــا.  ــن قيمته ــّل م ــّدرة بأق ــعار المق ــن األس ــم م ــى الرغ ــواق المحلّية،عل ــي األس ــم ف ــوا منتجاته ــّكار أن يبيع ــو ع ــل مزارع يفّض

وعلــى الرغــم مــن أّن األســعار المحلّيــة بالــكاد تغّطــي كلفــة اإلنتــاج، مــن األفضــل بيــع المنتجــات بــداًل مــن تخزينهــا. 

يتــّم رّي البطاطــا فــي ســهل عــّكار مــن خــال اآلبــار االرتوازّيــة ونهــر اســتوان. ويتــّم رّي كّل محصــول بيــن مّرتيــن وأربــع مــّرات. 
وبعــد نمــّو البطاطــا، ُتتــَرك األرض عــادة لترتــاح أو ُيــزَرع فيهــا محصــول آخــر خــال فصــل الصيــف، قبــل زراعــة محصــول آخــر مــن 

البطاطــا فــي شــهر كانــون األّول/ديســمبر .

وليــس مــن الشــائع أن يتبــادل المزارعــون المعــّدات )علــى غــرار أنظمــة الــرّي، والجــّرارات، إلــخ(. ومــن دون المعــّدات المائمــة، 
قــد تصعــب عملّيــة اإلدارة؛ فتصبــح البطاطــا عرضــة لألمــراض وتتحّلــل الدرنيــات.

وفــي حيــن أّنــه مــن الضــرورّي اعتمــاد الــدورات الزراعّيــة لتفــادّي األمــراض واآلفــات، باإلضافــة إلــى الحفــاظ علــى تركيبــة تربــة 
صالحــة وخصبــة، ال يتــّم اعتمادهــا دائًمــا.

ــّي.  ــتهاك المنزل ــّدي أم لاس ــول نق ــا محص ــا إن بصفته ــرة فيه ــا منتش ــة البطاط ــم، وزراع ــرة الحج ــكار صغي ــي ع ــزارع ف الَم
ويســتهلك عــدد مــن صغــار المزارعيــن قســًما مــن محصولــه الموســمي لاســتهاك المنزلــّي، مــا يعنــي أّنــه ال يحصــل علــى 

أّي أمــوال لقــاء هــذه الحّصــة بهــدف اســتثمارها. 

الرسم 7: حجم المزارع في لبنان )المرجع: وزارة الزراعة، 2012(

2 فــي المائــة فقــط مــن المزارعيــن يزرعــون البطاطــا فــي أراٍض تتخّطــى مســاحتها 20 هكتــاًرا، ولكــّن هــذه المــزارع ال تؤّمــن 
إاّل 32 فــي المائــة مــن مجمــوع إنتــاج البطاطــا. وهــم فــي الواقــع مــن المنتجيــن الذيــن يرغبــون فــي تصديــر منتجاتهــم إلــى 
ــة أن تســاعد فــي جمــع  ــات القوّي ــة. ويمكــن التعاونّي أســواق االّتحــاد األوروبــّي وينّظمــون أعمالهــم ضمــن مؤّسســات عائلّي

صغــار المزارعيــن وتمكينهــم كــي يشــتروا عوامــل اإلنتــاج ويزرعــوا المحصــول ويبيعــوه بصــورة جماعّيــة وفاعلــة.

ومــن أجــل فهــم سلســلة القيمــة الخاصــة بالبطاطــا فــي لبنــان بشــكل أفضــل، احتســب الفريــق المعنــّي باألبحــاث الكلفــة 
المترّتبــة علــى إنتــاج البطاطــا لــكّل دنــم واحــد، أي مــا يعــادل 10 هكتــار.

ا )حّصة البطاطا هي 200,000 لكّل موسم(. استئجار األرض = 500,000 ليرة لبنانّية سنوًيّ  •
البذور = 340,000 ليرة لبنانّية )200 كيلوغرام x معّدل سعر الكيلوغرام 1,700 ليرة لبنانّية(.  •

األسمدة = 300,000 ليرة لبنانّية )200 كيلوغرام x معّدل سعر الكيلوغرام 1,500 ليرة لبنانّية(.   •
العملّيات الزراعّية = 100,000 ليرة لبنانّية.  •

مبيدات اآلفات = 200,000 ليرة لبنانّية.  •
الرّي = 100,000 ليرة لبنانّية )لكّل خمس مّرات(.  •

الحصــاد = 80,000 ليــرة لبنانّيــة )50,000 ليــرة لبنانّيــة للمــرأة بمــا أّن الرجــل ُيمَنــح أعمــااًل تتطّلــب قــّوة جســدّية كبيــرة   •
+ 30,000 ليــرة لبنانّيــة أجــرة الجــّرارات(.

البطاطا مثًا: 2 في المائة من 
المزارعين يملكون مزارع ال يتعّدى 

حجمها 200 دنم ينتجون 32 في 
المائة من إجمالّي اإلنتاج

معّدل المساحة: 13,6 دنم
أعلى معدل في البقاع: 29 دنًما

أدنى معّدل في جمل لبنان: 6,6 دنم

المساحة الزراعّية القابلة لاستخدام 

رع
مزا
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المجمــوع = 1,320,000 ليــرة لبنانّيــة للدنــم الواحــد. وفــي حــال كان معــّدل إنتــاج الدنــم الواحــد طّنيــن فــإّن كلفــة كيلــو البطاطــا 
ــى 200 ليــرة  ــة. وتختلــف أســعار المبيعــات فــي األســواق مــع اختــاف الفصــول. وقــد تنخفــض حّت بأرضــه تبلــغ 660 ليــرة لبنانّي

لبنانّيــة وترتفــع لتصــل إلــى 800 ليــرة لبنانّيــة مــع معــّدل يتــراوح بيــن 450 ليــرة و550 ليــرة لبنانّيــة. 

وتشــير الحســابات أعــاه إلــى أّن البــذور هــي أغلــى عنصــر مــن الكلفــة اإلجمالّيــة إلنتــاج البطاطــا. وبالتالــّي، يــؤّدي شــراء البــذور 
األرخــص ســعًرا أو االنتقــال إلــى أنــواع أخــرى مــن البطاطــا محاصيلهــا أكبــر، إلــى انخفــاض كلفــة اإلنتــاج، مــا يســمح للمــزارع بــأن 
يزيــد أرباحــه وللمصّدريــن بــأن ينافســوا منتجــات األســواق العالمّيــة )فالبطاطــا مــن نــوع »ســينرجي« تنتــج كمّيــة أكبــر بمرتيــن 

أو ثــاث مــن البطاطــا مــن نــوع »ســبونتا« وتلبــّي طلب/تحظــي باألفضلّيــة فــي االّتحــاد األوروبــّي(.

التجميع والتسويق 

ــة يجتمــع فيهــا المزارعــون والتّجــار كــي  ــة، وهــي كنايــة عــن أســواق مادّي يبيــع المزارعــون منتجاتهــم فــي األســواق الفورّي
ــن  ــترين م ــى المش ــرة إل ــم مباش ــون منتجاته ــع المزارع ــن. ويبي ــن الزم ــّددة م ــرة مح ــال فت ــات خ ــتروا المنتج ــوا ويش يبيع
منازلهــم و/أو مزارعهــم. ويأتــي الدخــل أكثــر تــدٍن ولكّنهــم ال يتكّبــدون كلفــة النقــل. كمــا يبيــع المزارعــون منتجاتهــم مــن 
خــال عقــود ُتبــَرم مــع التجــار، أو المصّدريــن أو أصحــاب المصانــع. ويمكــن توّقــع األســعار، إاّل أّنهــا تتدّنــى أحياًنــا مقارنــة مــع 
ــر عقــود  ــات محــّددة مســبًقا كــي يضمــن المزارعــون تصريــف إنتاجهــم فــي األســواق عب ــة. والكمّي أســعار األســواق الفورّي

البيــع. 

غالًبــا مــا يعتمــد المزارعــون علــى التّجــار الذيــن يتمّتعــون باألفضلّيــة عنــد التفــاوض علــى األســعار، ألّن المــزارع مديــون دوًمــا 
للتاجــر لقــاء كلفــة البــذور واألســمدة ومبيــدات اآلفــات التــي حصــل عليهــا فــي الســابق. 

الوثيقة من بائع 
الجملة وتنطوي 

على حاجات 
المزارع من 

عوامل ا�نتاج

الزرع

ا�موال (بعد حسم كلفة البذور، 
وا�سمدة، ومبيدات ا�فات وهامش 

الربح حوالى ١٠ في المائة لبيع 
المحصول)

ا�موال (كلفة 
عوامل ا�نتاج 
المباعة إلى 

المزارع ناقص 
هامش الربح)

البذور 
وا�سمدة 
ومبيدات 

ا�فات

الُمزارع

(البائع بالجملة (الوسيط عوامل ا�نتاج/ المستورد/ التاجر

الرسم 8: العاقة بين الُمزارع والتاجر

ــط القيــود  ــادل المعلومــات. وترتب ــر ساســل مجــّزأة ينقســها التنســيق وتب ــّم التســويق للبطاطــا المزروعــة فــي عــّكار عب يت
المفروضــة علــى تحقيــق أداء زراعــّي أفضــل وإنتاجّيــة أكبــر باألســواق غيــر الفاعلــة، والبنــى التحتّيــة المتردّيــة، واألنظمــة 
ــة، الــذي يمّولــه االّتحــاد  ــة والريفّي ــة غيــر الفعالــة. فـ«برنامــج كفــاالت الزراعــّي« ُيَنّفــذ ضمــن إطــار برنامــج التنميــة الزراعّي المالّي
األوروبــّي وتنّفــذه وزارة الزراعــة اللبنانّيــة، ويهــدف إلــى تمويــل األنشــطة ذات الصلــة باألعمــال الزراعّيــة علــى كافــة المســتويات. 
ويتشــارك فــي تمويــل المشــروع االّتحــاد األوروبــّي ومؤّسســة كفــاالت ش.م.ل.، ويلبــّي حاجــات خاصــة عبــر أمــوال جمعتهــا 
أنشــطُة مشــاريع زراعّيــة وشــجرّية صغيــرة. وقــد ســمح الدعــم الــذي قّدمــه االّتحــاد األوروبــّي بتوســيع المــوارد وزيــادة المبالــغ 

المضمونــة الممنوحــة إلــى المشــاريع الزراعّيــة الصغــرى، باإلضافــة إلــى مــّدة الكفالــة وفتــرة الســماح لزراعــة األشــجار.
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القروض الممنوحة ضمن إطار برنامج كفاالت الزراعّي 

المشاريع الزراعّية الصغرىاسم البرنامج

تمويل كافة أنواع األنشطة الزراعّية نوع االستثمار

65 مليون ليرة لبنانّيةالحّد األقصى للقرض

حّتى 7 سنواتمّدة القرض

85 في المائة معّدل الكفالة

تتراوح بين سّتة أشهر وسنةفترة السماح

الحــظ الفريــق المعنــّي باألبحــاث أّن المزارعيــن ال يزالــون يفّضلــون أن يقترضــوا المــال مــن التجــار بــداًل مــن  »كفــاالت«، ويعــود 
ســبب ذلــك بصــورة أساســّية إلــى ســبَبْين:

ا للتقــّدم بطلــب قــرض، وبالتالــّي هــم ال يطلبــون أّي وثائــق رســمّية مــن  ال يعتمــد التّجــار نظاًمــا رســمًيّ  •
فحســب. الثقــة  علــى  إاّل  والمزارعيــن  التّجــار  بيــن  العاقــة  تعتمــد  وال  المزارعيــن. 

وفــي حــال اســتحال علــى المــزارع أّن يســّدد ديونــه بســبب محصــول ســيّء، يؤّجــل التاجــر كافــة الديــون غيــر   •
ــاج.  ــل إنت ــن عوام ــه م ــاج إلي ــا يحت ــه كّل م ــن ل ــل يؤّم ــّي ويظ ــم التال ــى الموس ــّددة إل المس

 التصنيع 

مرافق الفرز والتوضيب

ينتشــر فــي شــمال لبنــان حوالــى 25 مرفــق للفــرز والتوضيــب. وهــي تعالــج معظمهــا الفاكهــة )80 فــي المائــة( والخضــار )20 
فــي المائــة( لتصديــر المنتجــات أو توزيعهــا علــى المخــازن الراقيــة فــي بيــروت. والنظــام شــبه مؤتمتــة )آليــة(. 

ــق  ــظ الفري ــة. والح ــه والضنّي ــي المني ــس، وف ــن طرابل ــر ع ــد 7 كيلومت ــي تبع ــا الت ــي زغرت ــب ف ــرز والتوضي ــق الف ــز مراف وتترّك
المعنــّي باألبحــاث أّن عملّيــات الفــرز والتوضيــب زادت فــي عــّكار نظــًرا إلــى ارتفــاع الطلــب. والمؤّسســات بمعظمهــا مؤّسســات 

تصديــر عائلّيــة تتنافــس بعضهــا ضــّد بعــض. 

يســيطر التّجــار علــى الســوق مــن خــال تحديــد أســعار الشــراء والبيــع مــن المزارعيــن. كمــا أّنهــم يســتخدمون عّمــااًل مياومون 
لفــرز المنتجــات وتوضيبهــا، ويســّددون كلفــة نقــل البضائــع الموّضبــة إلــى أســواق الصــادرات وينّظمــون الصفقــات التجارّيــة 

 . فيها

َتســتخدم مرافــق الفــرز والتوضيــب العّمــال اللبنانييــن واألجانــب، الرجــال منهــم والنســاء، ويخضعــون عامــة لشــروط العمــل 
نفســها. وخــال الزيــارات التــي قــام بهــا الفريــق المعنــّي باألبحــاث، تــّم رصــد عــدد مــن المراهقيــن يعملون فــي هــذه المرافق. 
وتتخطــى أجــور العّمــال اللبنانييــن أجــور العّمــال الســوريين بـــ5 فــي المائــة، ويؤتمنــون عــادة علــى معالجــة المنتجــات الدقيقة 
علــى غــرار التّفــاح. ويرتبــط عــادة معــّدل نشــاط هــذه المرافــق مباشــرة بارتفــاع الطلــب فــي أســواق الصــادرات. وكّلمــا ارتفــع 

الطلــب، تــّم اســتخدام عــدد أكبــر مــن العّمــال لتلبيتــه. 

الحــظ الفريــق المعنــّي باألبحــاث أّن التوضيــب الســليم وإضافــة العامــة التجارّيــة يزيــدان مــن قيمــة المنتجــات، ومــن يتمّكــن 
مــن المنتجيــن مــن تحقيــق ذلــك )علــى غــرار منتجــات شــركة المــا LAMA( ينجــح في دخــول أســواق صــادرات جديــدة، باإلضافة 

ــا إلــى كبــار الباعــة بالتجزئــة. إلــى بيــع المنتجــات محلّيً

يضــاف إلــى ذلــك منحــة تبلــغ 10 فــي المائــة تقّدمهــا مؤّسســة إيــدال لدعــم الصــادرات عندمــا يحصــل المرفــق علــى شــهادة 
ISO 22000. وتعتمــد شــهادة ISO 22000 علــى مقاربــة تغّطــي كامــل سلســلة التوريــد لضمــان األمــن الغذائــّي، ويؤّمــن معيــاًرا ال 
يقتصــر علــى تصنيــع األغذيــة، بــل يتخّطــاه ليغّطــي كافــة جوانــب العمليــة، إنطاًقــا مــن المزرعــة وصــواًل طبــق المســتهلك، 
ــات والمعــّدات،  بمــا فــي ذلــك التوضيــب ومكّونــات الموّرديــن، والمطاعــم، ومرافــق التخزيــن والتوزيــع، ومصّنعــي الكيماوّي
ــام  ــة لنظ ــة الناجح ــهادة ISO 22000 المقارب ــع ش ــرازع. وُتوسِّ ــرار الَم ــى غ ــيين، عل ــن األساس ــى المنتجي ــه عل ــن تطبيق ــا يمك كم
اإلدارة إلــى معيــار ISO 9001:2000 إلدارة الجــودة، الــذي ُيطّبــق علــى نطــاق واســع فــي كافــة القطاعــات، ولكّنــه ال يعالــج وحــده 
قضّيــة الســامة الغذائّيــة مــن خــال تطبيــق مبــادئ دســتور تحليــل المخاطــر ومواضــع الضبــط الحرجــة. وعلــى الرغــم مــن 
ا، إاّل أّنهــا ال تعالــج مشــكلة شــروط العمــل أو كيــف يمكــن المؤّسســات أن تعمــل بطريقــة  أّن شــهادة ISO 22000 مهّمــة جــّدً
ــا. وبالتالــّي، نوصــي بــأاّل يقتصــر دعــم إيــدال علــى المؤّسســات التــي حظيــت علــى شــهادة ISO 22000 بــل أيضــً  مســؤولة اجتماعّيً

ــة.  علــى ISO 26000 – المســؤولّية االجتماعّي
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التصنيع التجارّي

هنــاك معمَلْيــن لقلــّي البطاطــا فــي شــمال لبنــان )Famous Frites وSuper Frites(. يبتــاع معمــل Famous Frites البطاطــا مــن نــوع 
»أغريــا« بأرضهــا. واعتــاد فــي الســابق أن يشــتري البطاطــا مــن 50 مزارًعــا عبــر عقــود بيــع، ولكــّن هــذا النظــام لــم ينجــح بســبب 
ــن دون  ــة م ــروط المفروض ــون بالش ــار يقبل ــن كب ــر مزارعي ــن عش ــا م ــتري البطاط ــوم يش ــح الي ــن. وأصب ــزام المزارعي ــدم الت ع
ــة، ويســتخدم  التدّخــل فــي مرحلــة اإلنتــاج. كمــا يســتورد المعمــل البطاطــا مــن مصــر كونهــا أرخــص مــن البطاطــا اللبنانّي

أربعــة مســتودعات مبــّردة )تتــراوح ســعة كّل منهــا بيــن 1000 و1500 طــّن(.
:Famous Frites في ما يلي مراحل التصنيع في معمل

الغّسالة : غسل البطاطا وإزالة التربة.  .1
آلة إزالة الحصى عن البطاطا.  .2

آلة تقشير البطاطا على البخار )160 درجة مئوّية(.  .3
الفرشاة : إلزالة قشرة البطاطا.  .4

الخّزان : يمنع البطاطا من األكسدة عبر إبقائها في الماء.  .5
آلة التقطيع بالماء : تقطيع البطاطا إلى شرائح بقياَسْين )9 مم x 9 مم أو 6 مم x 6 مم(.  .6

الخّزان : يمنع البطاطا من األكسدة عبر إبقائها في الماء.  .7
ثاث غّايات : نزع النشاء. بعد الغاية الثالثة، ُيضاف السّكر والفوسفات كي تصبح البطاطا بيضاء.  .8

االسطوانات : جمع الشرائح من القياس نفسه مع بعضها البعض.  .9
النّشافة : تعريض شرائح البطاطا إلى حرارة تبلغ 80 درجة مئوّية لثاثين دقيقة.  .10

المقات : قلّي البطاطا في السمن الصناعّي )180 درجة مئوّية(.   .11
التبريد : تبريد شرائح البطاطا. هي مرحلة تفصل القلّي عن التجميد.  .12

الثّاجة : تجميد شرائح البطاطا المقلّية )-15 درجة مئوّية(.  .13
آلــة التوضيــب : تزيــن شــرائح البطاطــا وتوّضبهــا فــي أكيــاس مــن الباســتيك، ثــّم تضعهــا فــي صناديــق   .14

كرتــون.
التخزين : تخزين صناديق الكرتون في الثّاجة )-30 درجة مئوّية( للتوزيع.   .15

ــن  ــرة، ولك ــل كثي ــرص عم ــتحدث ف ــن أن تس ــن الممك ــة وكان م ــع طويل ــل التصني ــاث أّن مراح ــّي باألبح ــق المعن ــظ الفري الح
 Famous ــل ــب معم ــن. إاّل أّن صاح ــن الموّظفي ــل م ــدد ضئي ــع ع ــّغل المصن ــا، ش ــة التكنولوجي ــة العالي ــل اآلالت المؤتمت بفض

ــاج. ــى اإلنت ــراف عل ــة الجودة/اإلش ــال مراقب ــي مج ــّيما ف ــرة، ال س ــة الماه ــد العامل ــي الي ــص ف ــن النق ــتكى م Frites اش

يوّظــف المعمــل باعــة لتوزيــع المنتــج النهائــي علــى المخــازن والفنــادق والمطاعــم. وكان فــي مرحلــة ســابقة يصــّدر 
منتجاتــه. ولكــن نظــًرا إلــى ارتفــاع الطلــب المحّلــي، يبيــع اليــوم كافــة إنتاجــه إلــى الســوق المحلّيــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، يبيــع 

ــية.  ــي الماش ــى مرّب ــودة إل ــة الج ــا المنخفض ــا والبطاط ــر البطاط قش

البيع بالجملة وبالتجزئة

ــر النقــص فــي المرافــق المعنّيــة بالمراحــل التــي تلــي الحصــاد، ومعامــل التصنيــع علــى مبيعــات البطاطــا. فمــع ارتفــاع  يؤّث
ــرق  ــاع ط ــة، وانقط ــواق المحلّي ــي األس ــة ف ــورّية الرخيص ــة والس ــات المصري ــع المنتج ــية م ــة القاس ــاج، والمنافس ــة اإلنت كلف

العبــور، فــإّن مزارعــي عــّكار فــي وضــع حــرج.

ــن  ــى موّردي ــازن عل ــلة المخ ــد سلس ــّكار. وتعتم ــن ع ــد م ــوّرد واح ــروت إاّل م ــي بي ــرى ف ــور الكب ــازن كارف ــلة مخ ــزود سلس ال ي
آخريــن مــن البقــاع ومناطــق أخــرى مــن لبنــان لتأميــن حاجاتهــا اليومّيــة مــن البطاطــا كمــا تســتورد أنــواع أخــرى مــن البطاطــا 

غيــر المتوفــرة فــي لبنــان مــن فرنســا، وذلــك بهــدف خدمــة الشــريحة الراقيــة مــن زبائنهــا. 

د وفًقــا ألســعار الســوق. ويدفــع كارفــور إلــى  يبــرم كّل مــوّرد عقــًدا ســنوًيا مــع كارفــور، ولكــّن األســعار تتغّيــر يومًيــا وُتحــدَّ
المــوّرد بصــورة تلقاّيــة عنــد نهائــة كّل موســم بحســب بنــود العقــد المبــرم.

يصّنــف كارفــور البطاطــا عنــد اســتامها مــن المــوّرد. ويرفــض البطاطــا التــي ال تحتــرم الشــروط المّتفــق عليهــا ويعيدهــا إلــى 
المــوّرد. ويخّطــط كارفــور إلــى اعتمــاد نظــام تقّفي/تعّقــب كــي يضمــن جــودة منتجاتــه.

أّمــا ســبينس، وهــو مــن المخــازن الكبــرى األخــرى فــي لبنــان، فيعتمــد علــى خمســة مورديــن أساســيين للبطاطــا مــن لبنــان. 
وهــو يبيــع البطاطــا غيــر المغســولة وغيــر الموّضبــة مســبًقا. 

الصادرات 

ــات  ــات البطاطــا المصــّدرة مــن لبنــان ارتفاًعــا ملحوًظــا، مــا يبــرز إمكانّي خــال الســنوات الخمــس األخيــرة، ارتفــع حجــم كمّي
هــذا القطــاع علــى االزدهــار. 
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الجدول 3

البطاطا اللبنانّية المصّدرة إلى الخارج

السنة
كمّية البطاطا المصّدرة 

 )بالطّن(

2010108 949

2011118 727

201298 509

2013192 143

2014234 408

الرسم 9: العاقة بين مستوردي البطاطا العالميين والنمّو السنوّي بالقيمة )المرجع: مركز التدريب العالمّي(

يبّيــن الرســم 17 أعــاه أّن أّول ثــاث أكبــر دول مســتورة للبطاطــا هــي بلجيــكا، وهولنــدا وألمانيــا. أّمــا أكبــر ثــاث بلــدان تســّجل 
أعلــى نمــّو علــى مســتوى اســتيراد البطاطــا بالقيمــة فهــي اإلمــارات العربّيــة المّتحــدة، وأفغانســتان وفييتنــام. وُتعَتَبــر هولنــدا 
ــدر  ــواء. وتج ــّد س ــى ح ــة عل ــي القيم ــّو ف ــة والنم ــتوى الكمّي ــى مس ــا عل ــتيراد البطاط ــّدل الس ــى مع ــّجل أعل ــذي يس ــد ال البل
اإلشــارة إلــى أّن االّتحــاد األوروبــّي، باإلضافــة إلــى روســيا، هــو أكبــر مســتورد للبطاطــا، بســبب بــرودة الطقــس فــي الشــتاء الــذي 
ــي  ــّي، يوص ــنة. وبالتال ــام الس ــة أّي ــال كاف ــا خ ــى البطاط ــا عل ــا مرتفًع ــدان طلًب ــذه البل ــّجل ه ــا. وتس ــة البطاط ــب زراع ال يناس

الفريــق المعنــّي باألبحــاث اســتهداف هــذه البلــدان كونهــا أســواق ممكنــة للصــادرات. 

ُتصــّدر درنــات البطاطــا أو البطاطــا الناضجــة المزروعــة فــي عــّكار بصــورة أساســّية إلــى البلــدان العربّيــة ودول الخليــج المجــاورة. 
وتأّثــرت هــذه العملّيــة بشــكل ملحــوظ بســبب األزمــة الســورّية خــال الســنوات األخيــرة. فغالًبــا مــا تكــون الحــدود الســورّية 
مقفلــة، كمــا ارتفعــت كلفــت النقــل لتغّطــي النفقــات اإلضافيــة لعبــور األراضــّي الســورية؛ ومــن ناحيــة أخــرى، تهــّدد قضايــا 
األمــن المنتجــات المصــّدرة عبــر األراضــي الســورّية. وقــد حــاول بعــض المصّدريــن أن ينقلــوا البطاطــا إلــى دول الخليــج بحــًرا 

علــى عّبــارات لتفــادي العبــور عبــر ســوريا. ولكــّن الكلفــة اإلضافّيــة أتــت مرتفعــة جــًدا، كمــا أّن كمّيــات مــن البطاطــا ُتِلفــت. 

فــي األّول مــن آب/أغســطس 2013، أصــدرت المفوضّيــة األوروبّيــة قــراًرا )EU/413/2013( يمنــح لبنــان بعــض االســتثناءات مــن 
أحــكام توجيــه المجلــس األوروبــّي EC/29/2000، ويمّهــد الطريــق أمــام تصديــر البطاطــا اللبنانّيــة إلــى االّتحــاد األوروبــّي. ويســمح 
القــرار باســتيراد 50,000 طــن مــن درنــات البطاطــا أو البطاطــا الناضجــة، غيــر المخّصصــة للزراعــة، المزروعــة فــي أهــم منطقَتْيــن 

لبنانّيتيــن لألنتــاج الزراعــّي، وهمــا عــّكار والبقــاع. 

الئحة مستوردي المنَتج الذي تّم اختياره في العام 2013
المنتج: 070190 بطاطا طازجة أو مبّردة
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25 تحليل سلسلة القيمة للبطاطا والخضراوات الورقّية )عّكار، لبنان(

ــان  ــل ضم ــن أج ــا( م ــي إيطالي ــّددة )ف ــول مح ــة دخ ــال نقط ــن خ ــّي م ــاد األوروب ــى االّتح ــة إل ــا اللبنانّي ــال البطاط ــدر إرس ويج
ــة تصدرهــا  ــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، ترافــق كلَّ شــحنة شــهادُة صّحــة نباتّي المراقبــة الفاعلــة وتحقيــق شــروط الصّحــة النباتّي

ــة.  ــي وزارة الزراع ــان، ه ــي لبن ــة ف ــلطة مختّص س

ويبّيــن القــرار بمنــح لبنــان بعــض االســتثناءات عــن الحظــر العــام الســتيراد االّتحــاد األوروبــّي البطاطــا اللبنانّيــة، االعتــراف بجهــود 
الســلطات اللبنانّيــة، باإلضافــة إلــى المجتمــع الزراعــّي اللبنانــّي مــن أجــل تحســين نوعّيــة المنتجــات وسلســلة التوريــد الصحّيــة 
والصحّيــة النباتيــة. وقــد تــم دعــم ذلــك مــن قبــل االّتحــاد األوروبــّي والــدول األعضــاء، ال ســّيما إيطاليــا وســفارتها فــي لبنــان 
ــن 2010  ــن العامي ــع Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari بي ــاون م ــذ بالتع ــورو ُنفِّ ــه 400,000 ي ــت قيمت ــروع بلغ ــال مش ــن خ م

و2012.

ــن  ــاة م ــة معف ــا الناضج ــا أو البطاط ــات البطاط ــن درن ــّن م ــغ 50,000 ط ــة تبل ــر كمّي ــن تصدي ــادة م ــان باإلف ــرار للبن ــمح الق ويس
ــّي ولبنــان. وكان مــن المتوّقــع أن  ــّم التفــاوض عليهــا ضمــن إطــار اّتفــاق الشــراكة بيــن االّتحــاد األوروب الضرائــب والرســوم، ت
تقــّدم إمكانيــة تصديــر البطاطــا إلــى االّتحــاد األوروبــّي فرًصــا اقتصادّيــة كبــرى، ال ســّيما بالنســبة إلــى أكثــر المناطــق الزراعّيــة 
ــعار  ــت أس ــت وبلغ ــة ارتفع ــواق المحلّي ــي األس ــة ف ــا الناضج ــا أو البطاط ــات البطاط ــعار درن ــورّية. إاّل أّن أس ــة الس ــًرا باألزم تأّث
ــا كيلوغــرام  الصــادرات، مــا أّدى إلــى تراجــع كمّيــات البطاطــا المصــّدرة إلــى األســواق األوروبّيــة الجديــدة المفتوحــة. ُيبــاع حالًيّ
ا. فمــع إضافــة كلفــة النقــل، تصبــح أســعار البطاطــا  البطاطــا بـــ500 ليــرة لبنانّيــة. ويتذّمــر المصــّدرون مــن أّن الســعر مرتفــع جــًدّ
اللبنانّيــة أغلــى مــن أســعار البطاطــا المتوّفــرة أصــًا فــي معظــم البلــدان المســتوردة. وعلــى الرغــم مــن أّن أســعار البطاطــا 
ــي  ــتدامة ف ــرة االس ــم فك ــك ال يدع ــن، إال أّن ذل ــى المزارعي ــبة إل ــد بالنس ــر جّي ــة أم ــة المرتفع ــواق المحلّي ــي األس ــة ف المحلّي

األســواق الدولّيــة علــى األمــد الطويــل.  

الجدول 4
الئحة باألسواق المستوردة للبطاطا، الطازجة او المبّردة، المصّدرة من لبنان 

المستورد

 2014
قيمة وحدة الصادرات، دوالر 

أميركّي للطّن

لقيمة المصّدرة في 
العام 2014، بآالف الدوالرات 

األميركّية

الكمّيات المصّدرة في العام 
2014، باألطنان

20848786234407العالم

2181121451438اإلمارات العربّية المّتحدة

198766338610األردن

197723836797الكويت

293580119773الجمهورّية العربية السورية

197447122666المملكة العربّية السعودّية

206302414663قطر

191280514684عمان

124278322441العراق

41325266111الفديرالية الروسّية

16811907064البحرين

12923124توغو

2131780تركيا

4481329كوت ديفوار

346926مصر

100011الكونغو

المرجع: مركز التجارة العالمي
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الرسم 10: البطاطا المصّدرة باألطنان )المرجع: إيدال، 2014(

رّكــز معظــم المســتطَلعة آراؤهــم علــى أهمّيــة شــهادة »الممارســات الزراعيــة الجّيــدة العالمّيــة  Global GAP ». فمعيــار 
الممارســات الزراعّيــة الجّيــدة العالمّيــة للفاكهــة وللخضــراوات الطازجــة ُيعَتَمــد لتحســين معايير إنتــاج الفاكهــة والخضراوات 
الطازجــة، ويعتــرف بــه الباعــة بالتجزئــة األوروبييــن. والحصــول علــى الشــهادة المذكــورة يضمــن تكافــؤ الفــرص علــى مســتوى 
الســامة ة والجــودة، ويبّيــن أن المزارعيــن مســتعّدون دوًمــا لتحســين األنظمــة المعتمــدة وتحســين المعايــر. وتجــدر اإلشــارة 
ــتدامة  ــليمة ومس ــة س ــل زراع ــن أج ــة م ــراكة العالمّي ــابًقا بالش ــة س ــة )المعروف ــدة العالمّي ــة الجّي ــات الزراعي ــى أّن الممارس إل
EUREPGAP( أعّدتهــا شــركة EHI المتمركــزة فــي ألمانيــا وتضــّم كبــار باعــة المــواد الغذائّيــة بالتجزئــة األوروبّييــن. وتضــّم 

ــي  ــة. يوص ــة بالزراع ــة خاص ــر دولّي ــاء معايي ــة إنش ــي ملتزم ــركة، وه ــن 500 ش ــر م ــة أكث ــدة العالمّي ــة الجّي ــات الزراعي الممارس
ــات  ــهادة الممارس ــى ش ــوا عل ــي يحصل ــّكار ك ــي ع ــن ف ــن اللبنانيي ــام المزارعي ــق أم ــد الطري ــاث بتمهي ــّي باألبح ــق المعن الفري
ــواق  ــى أس ــول إل ــر الدخ ــة وييّس ــلة القيم ــي سلس ــاكل ف ــن المش ــد م ــّل العدي ــك يح ــا أّن ذل ــة، بم ــدة العالمّي ــة الجّي الزراعي

ــادرات.  الص

هنــاك العديــد مــن هيئــات منــح الشــهادة ذات الصلــة بالمعيــار المذكــور أعــاه المنتشــرة فــي لبنــان، مــن شــأنها أن تعطــي 
زبائنهــا وأّي زبــون جديــد فرصــة اعتمــاد أفضــل الممارســات علــى مســتوى مــا تبّقــى مــن سلســلة التوريــد. 
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طريقة عمل نظام السوق في عّكار )الخضراوات الورقّية( 

الرسم 11: إنتاج الشتل في الخيم الباستيكّية
)الصورة بعدسة هشام الجّزار(
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الخضراوات الورقّية 

تبلــغ مســاحة األراضــي المزروعــة بالخضــراوات الورقّيــة فــي لبنــان 72,996 دنًمــا، بمــا فــي ذلــك 4,247 دنًمــا فــي الخيــم 
الباســتيكّية.  

الرسم 12: توزيع المساحات المزروعة بحسب المحافظات )المرجع: وزارة الزراعة، 2010(

تشــّكل عــّكار أكبــر منطقــة إنتــاج للخضــراوات علــى المســتوى الوطنــي )وزارة الزراعــة، 2010(. ُتــزَرع البنــدورة فــي كافــة المناطــق، 
ــزَرع  ــا فُت ــار والكوســا والفليفلــة والباذنجــان والفاصولي ــا الخي ال ســّيما فــي الخيــم الباســتيكّية فــي الســهول الســاحلّية. أّم
ــاق  ــم واألنف ــي الخي ــة، ف ــي المفتوح ــي األراض ــزرع ف ــة ُت ــراوات الورقّي ــن أّن الخض ــي حي ــتيكّية، ف ــم الباس ــي الخي ــادة ف ع

ــتيكّية.  الباس

ــا ألرقــام وزارعــة الزراعــة الصــادرة فــي العــام 2010 )بمــا فــي ذلــك  ــاه المحاصيــل المزروعــة فــي عــّكار وفًق ــن الجــدول أدن يبّي
ــا(.  ــتثناء البطاط ــة وباس ــراوات الورقّي الخض
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الجدول 5 
المحاصيل المزروعة في عكار

% تغطية عّكار بالنسبة إلى سبع المساحة المزروعة )بالهكتار(المحصول
محافظات 

%2660223مجموع الخضراوات

%82927الفاصوليا الخضراء

%54619الحّمص

%38724الفول

%14614البازيّا

%25910الخّس

%25066السبانخ

%21219الملفوف

%14519القرنبيط

%11546الملوخّية

%78918البندورة

%54313الخيار

%78838الباذنجان

%50235الكوسا والقرع

%52914البصل

%14548الفجل

%3512الجزر

%58953البقدونس

%5329الزعتر

%5733النعناع

وقــد اّتفــق الفريــق المعنــّي باإلبحــاث أن يرّكــز ضمــن إطــار هــذه الدراســة، علــى الســبانخ، والفجــل، والخــّس، والهندبــاء، 
والبقدونــس، والنعنــاع، والزعتــر، والــروكا والملوخّيــة، كعّينــة عــن المحاصيــل التــي تمّثــل الخضــراوات الورقّيــة المزروعــة فــي 

عــّكار. 
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المنظمات 
غير 

الحكومّية 
الوطنّية

الجمعّيات 
المحلّية

المزارعون

مؤّسسات 
التشغيل الطازج  

اليابس  المجّلد

 تّجار عوامل
 ا�نتاج (الصيدلة

(الزراعّية

 المساحات
المزروعة

المخازن الكبرى

الموّزعون

الفنادق

المطاعم

المصّدرون

ا�سواق الدولّية

ا�سواق 
ا�قليمّية

الباعة بالتجزئة

ا�سواق الفردّية

الباعة 
المتجّولون

تّجار الجملة

 مستوردو
 ا�سمدة

ومبيدات ا�فات

مستوردو البذور

 تّجار الخيم
 البالستيكّية

معهد وزارة الزراعة
ا�بحاث 
الصناعّية

المنظمات 
غير 

الحكومّية 
الدولّية

غرفة التجارة 
والصناعة 

والزراعة

الهيئات 
المعنّية 
بإصدار 

الشهادات 
والتراخيص

إيدال (دعم 
الصادرات)

التعاونّيات

1

2

3

4

6

16 17

15

15

12

10

9

13 13 13

5

11

7

7

8

A

A

A

B

C D

E

F

F

F

F

E

14

القواعد 

الوظائف الداعمة

الرسم 13: خارطة سلسلة القيمة الخاصة بالخضراوات الورقّية في عّكار
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مواضع الضعف/المشاكل:

ا؛ مدة صاحية قصيرة جّدً  .1
آالت التجفيف محدودة والتركيز على أنواع محّددة من المحاصيل؛  .2

صعوبة اعتماد تكنولوجيا جديدة في القطاع )على غرار اإلنتاج من دون تربة(؛  .3
صعوبة بيع المحاصيل في بعض الحاالت؛  .4

انخفاض األسعار في بعض الحاالت؛  .5
عدم توّفر البذور والشتول ضمن األطر الزمنّية المناسبة؛  .6

عدم توّفر األماكن المخّصصة للتبريد في المطار وبعض األسواق المحلّية؛  .7
االســتخدام غيــر الســليم لمبيــدات اآلفــات واألســمدة مــن قبــل المزارعيــن وفًقــا للمعاييــر والتوجيهــات   .8

المقترحــة؛
تلّوث مياه الرّي بمياه الصرف الصّحي؛  .9

ضعف دور التعاونّيات؛  .10
11.  النقص في الخبرة ذات الصلة بإجراءات التصدير والشحن؛

12.  عدم إدراك الحّد األدنى من المعايير ذات الصلة بجودة المنتج وتوضيبه بهدف التصدير؛ 
13.  النقص في التخطيط وفًقا لحاجات السوق أو الفترات الزراعّية؛

14.  عدم ادراك/علم المزارع بعض األنواع الجديدة والمطلوبة؛
15.  ارتفاع كلفة اإلنتاج؛

أجور العّمال الزراعيين المنخفضة وعدم المساواة في األجور وشروط العمل بين الرجل والمرأة؛   .16
17.  تفّشي عمالة األطفال؛ 

مواضع القوة:

سهولة استيراد البذور؛  .1
توّفر عدد كبير من مستوردي البذور؛  .2

إمكانّية زراعة عّدة مواسم في السنة؛  .3
إمكانّية زراعة أكثر من محصول في السنة؛  .4

إمكانّية االرتباط بقطاع صناعات األغذية الزراعّية؛  .5
ارتفاع الطلب على مستوى األسواق المحلّية واألجنبّية؛  .6

7.  كثافة اليّد العاملة؛
توّفر الخبراء الزراعيين؛  .8

توّفر الدورات التدريبّية.  .9

ليســت سلســلة القيمــة الخاصــة بالخضــراوات الورقّيــة فــي لبنــان معّقــدة مثــل البطاطــا. فالُمــزارع يشــتري البــذور واألســمدة 
ومبيــدات اآلفــات مــن المــوّرد المحلــّي. ومصّنعــو الخيــم الباســتيكّية منتشــرون أيًضــا علــى األراضــي اللبنانّيــة. باإلضافــة إلــى 
ذلــك، المشــاتل متوفــرة أيًضــا. ويمكــن المزارعــون أن يشــتروا البــذور و/أو الشــتل مباشــرة مــن المشــاتل أو يمكنهــم أن يؤمنــوا 

البــذور التــي يرغبــون فيهــا فتزرعهــا لهــم.

ــن  ــّكار( م ــا )ع ــي حلب ــت ف ــل أجرَي ــة عم ــي ورش ــيون ف ــون األساس ــراف المعنّي ــارك األط ــر 2015، ش ــون الثانّي/يناي ــي 28 كان وف
أجــل التصديــق علــى نتائــج تحليــل سلســلة القيمــة الخاصــة بالخضــراوات الورقّيــة فــي عــّكار. وقــد أجمــع المشــاركون علــى 
عــدد مــن القيــود المحــّددة التــي تعيــق سلســلة القيمــة. منهــا: قصــر مــّدة صاحّيــة الخضــراوات الورقّيــة؛ عــدم توّفــر آالت 
التجفيــف؛ الصعوبــة فــي بيــع المحاصيــل وانخفــاض األســعار فــي بعــض الحــاالت؛ النقــص فــي مرافــق التبريــد فــي المطــار 
ــة؛ اســتخدام المزارعيــن غيــر الســليم لألدويــة واألســمدة؛ تلــّوث ميــاه الــرّي بميــاه الصــرف الصّحــي؛  وبعــض األســواق المحلّي
ــات؛ النقــص فــي الخبــرة ذات الصلــة بإجــراءات التصديــر والشــحن. ومــن القيــود األخــرى التــي لــم تحــَظ  ضعــف دور التعاونّي

باإلجمــاع، عــدم توفــر البــذور والشــتل ضمــن األطــر الزمنّيــة المناســبة.
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غياب االماكن 
المخصصة للتبريد 

في المطار وفي 
بعض االسواق 

المحلية

قلة توافر آالت 
التجفيف وتركيزها 

على بعض 
ا�صناف

كساد/تدني 
االسعار في 
بعض االحيان

صعوبة التصريف 
في بعض 

االحيان 

قلة البذور والشتول ضمن االوقات 
المناسبة 

صعوبة ادخال 
تقنيات حديثة في 

القطاع (زراعة 
خارج التربة)

االستخدام 
الخاطىء من 

قبل المزارع ل¤دوية 
واالسمدة ضمن 

المعايير والتوجيهات 
المقترحة 

قلة المام 
المزارع ببعض 

ا�صناف الجديدة والمطلوبة
المدخالت 

قلة المام 
بالحد االدنى 

للمواصفات القياسية 
الخاصة بجودة المنتج 

والتغليف للتصدير 

قلة 
الخبرة 

في اجراءات 
التصدير 

والشحن 

ارتفاع كلفة 
االنتاج 

انتشار عمالة 
االطفال

تدني ا�جور للعمال 
الزراعيين وعدم 

المساواة في ا�جر 
والشروط بين المرأة 

العاملة والرجل

المؤسسات الداعمة
(المعلومات، االبحاث والتطوير....)

البيئة المحيطة 
(المعايير ، القوانين، التشريعات...)

المزارعين التسويق

الرسم 14: القيود التي تؤّثر على سلسلة القيمة األساسّية الخاصة بالخضراوات الورقّية

نقص في التخطيط او التنظيم بحسب حاجات السوق او فترات الزراعة 

ضعف دور التعاونيات المدخالت 
تلوث مياه 

الري من المياه 
المبتذلة

المؤسسات الداعمة
(المعلومات، االبحاث 

والتطوير....)

البيئة المحيطة 
(المعايير ، القوانين، التشريعات...)

المزارعين التسويق

الرسم 15: القيود التي تؤّثر على المنّظمات الداعمة لسلسة القيمة الخاصة بالخضراوات الورقّية
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نظام السوق بتفاصيله

تأمين عوامل اإلنتاج

ــى  ــبة إل ــال بالنس ــي الح ــا ه ــا كم ــان، تماًم ــي لبن ــرة ف ــّي متوّف ــاج الزراع ــام اإلنت ــة لنظ ــّية المطلوب ــاج األساس ــل األنت إّن عوام
البطاطــا. وقــد أّثــرت األزمــة الســورّية علــى كلفــة بعــض عوامــل اإلنتــاج ولكّنهــا جميعهــا متوّفــرة عامــة فــي الســوق المحلّية. 
ويتــّم اســتيراد البــذور مــن أوروّبــا بصــورة أساســّية )مــن فرنســا وإيطاليــا(، باســتثناء بــذور الزعتــر والبقدونــس التــي ُتســَتورد مــن 
ســوريا. ولــم يتذّمــر إاّل عــدد قليــل مــن المزارعيــن مــن النقــص فــي البــذور فــي بعــض األحيــان ولكّنهــم يشــترون دائًمــا البــذور 

ويخّزنونهــا لســنوات للحــاالت الطارئــة. 

وغالًبا ما يستخدم المزارعون مبيدات اآلفات الصينّية ألّنها أرخص سعًرا وتعطي نتائج جّيدة. 

وصول المزارعين إلى عوامل اإلنتاج 

لم يشتِك أّي من المزارعين المستطَلَعة آراؤهم من تقييد الوصول إلى عوامل اإلنتاج.  

اإلنتاج 

ــر شــيوًعا  ــواع، والنوعــان األكث ــة الخــّس. والخــّس متعــّدد األن مــن بيــن المحاصيــل التــي تقــع ضمــن فئــة الخضــراوات الورقّي
ــبرغ. ــّي واأليس ــّس الرومان ــا الخ هم

الرسم 16: توزيع المساحات المزروعة وفًقا للمحافظات )المرجع: وزارة الزراعة، 2010(



34

)TRADE MAP :الرسم 17: أسواق توريد الخّس والهندباء الطازجة أو المبّردة التي يستوردها لبنان )المرجع

يبّيــن الرســم 17 بــكّل وضــوح أّنــه كمّيــات الخــّس والهندبــاء المســتوردة مــن ســوريا انخفضــت انخفاًضــا ملحوًظــا لصالــح مصــر 
بســبب األوضــاع السياســّية واألمنّيــة غيــر المســتقّرة. مــا يبّيــن أّن األســواق المحلّيــة ال تــزال قــادرة علــى امتصــاص كمّيــات أكبــر 

مــن اإلنتــاج المحلــّي. 

ومــن بيــن الخضــراوات األخــرى الورقّيــة المخّصصــة للســلطة البقدونــس والنعنــاع والــروكا. وتســّجل عــّكار 44 فــي المائــة مــن 
مجمــوع األراضــي المزروعــة بالخضــراوات الورقّيــة وتحّتــل بالتالــّي المركــّز األّول علــى مســتوى المســاحات المزروعــة. 

الرسم 18: الخضراوات الورقّية المخّصصة للسلطة – توزيع المساحات المزروعة وفًقا للمحافظات 
)المرجع: وزارة الزراعة، 2010(
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الرسم 19: الزعتر – توزيع المساحات المزروعة وفًقا للمحافظات )المرجع: وزارة الزراعة، 2010(

الرسم 20: البقدونس- توزيع المساحات المزروعة وفًقا للمحافظات )المرجع: وزارة الزراعة، 2010(
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الرسم 21: السبانخ – توزيع المساحات المزروعة وفًقا للمحافظات )المرجع: وزارة الزراعة، 2010(

ــّدة بيــن  ــة فــي عــّكار فــي أيلول/ســبتمبر ويتنهــي فــي حزيران/يونيــو. وخــال الفتــرة الممت يبــدأ موســم الخضــراوات الورقّي
ــض  ــزَرع بع ــم. وُت ــل الخي ــرارة داخ ــض الح ــبك لخف ــتبَدل بش ــم وُيس ــن الخي ــتيك ع ــَزع الباس ــبتمر، ُين ــو وأيلول/س حزيران/يوني
المحاصيــل، علــى غــرار الــروّكا، والزعتــر والنعنــاع خــال الفتــرة المذكــورة فــي مــوازاة إجــراء عملّيــات صيانــة بصــورة منتظمــة. 
بهــدف فهــم سلســلة القيمــة الخاصــة بالخضــراوات الورقّيــة فــي لبنــان بصــورة أفضــل، احتســب الفريــق المعنــّي باألبحــاث 
ــه  ــة أّن ــابّية التالّي ــة الحس ــر العملّي ــتيكية(. وتعتب ــة باس ــكّل خيم ــة )ل ــراوات الورقّي ــة الخض ــن كلف ــال ع ــبرغ كمث ــة األيس كلف

يمكــن إنشــاء ثــاث خيــم باســتيكّية فــي كّل دنــم:

ا )225,000 ليرة لبنانّية لكّل خيمة(. استئجار األرض = 675,000 ليرة لبنانّية سنوًيّ  •
البذور = 140,000 ليرة لبنانّية )1400 شتلة لكّل خيمة(.  •

األسمدة = 100,000 ليرة لبنانّية لكل خيمة.   •
العملّيات الزراعّية = 10,000 ليرة لبنانّية لكل خيمة.  •

مبيدات اآلفات = 30,000 ليرة لبنانّية لكل خيمة.  •
الرّي = تغّطيه العملّيات الزراعّية.  •

•  الحصاد = 10,000 ليرة لبنانّية لكل خيمة.
المجمــوع = 515,000 ليــرة لبنانّيــة لــكل خيمــة. فــي حــال أنتجــت كّل خيمــة باســتيكّية 1400 خّســة أيســبرغ، تبلــغ   •
ــة(،  ــكّل خّس ــة ل ــرة لينانّي ــى 133 لي ــب )حوال ــة التوضي ــة كلف ــد إضاف ــة. وبع ــرة لبنانّي ــة 368 لي ــة كّل خّس كلف
تصبــح كلفــة كّل خســة أيســبرغ 502 ليــرة لبنانّيــة. ويختلــف ســعر المبيــع بيــن موســم وآخــر ولكــّن المعــّدل 

ــا.  ــة تقريًب يبلــغ 1000 ليــرة لبنانّي

تبّيــن الحســابات أعــاه أّن أعلــى كلفــة هــي كلفــة اســتئجار األرض وشــراء البــذور عنــد إنتــاج الخــّس. مــا يســفر ارتفــاع كمّيــة 
المســاحات المعروضــة لإليجــار خــال الســنوات األخيــرة. 

ومــن أجــل المنافســة بصــورة أفضــل علــى مســتوى األســواق المحلّيــة واألســواق العالمّيــة، ينصــح الفريــق المعنــّي باألبحــاث، 
باللجــوء إلــى الزراعــة المائّيــة للحصــول علــى محاصيــل أكبــر.

ــة كثيــف العمالــة ويعتمــد بصــورة أساســّية علــى الاجئيــن الســوريين  وتجــدر اإلشــارة أخيــًرا إلــى أّن إنتــاج الخضــراوات الورقّي
ــة فــي الســاعة( يســاوي ضعــف  الذيــن يعيشــون فــي المخّيمــات المحاذيــة للحقــول. وُيدّفــع للرجــل أجــًرا )3,000 ليــرة لبنانّي
أجــر المــرأة )1,500 ليــرة لبنانّيــة فــي الســاعة(. وقــد الحــظ الفريــق المعنــّي باألبحــاث أّن العديــد مــن األطفــال الســوريين يعملــون 

فــي الحقــول، وُيدَفــع لهــم أجــًرا يســاوي أجــر المــرأة. 
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التجميع والتسويق

يبيــع المزارعــون منتجاتهــم مباشــرة إلــى أســواق البيــع فــي الجملــة والموّزعيــن والمصّدريــن. وُتبــاع المنتجــات فــي أســواق 
الجملــة المنتشــرة فــي عــّكار وطرابلــس وبيــروت. ويدفــع التّجــار إلــى المزارعيــن األمــوال التــي تدّرهــا المبيعــات بصــورة 
أســبوعّية بعــد حســم عمولــة قدرهــا 10 فــي المائــة. ويحــّدد التّجــار ال المزارعيــن أســعار البيــع. وُتــَرد المنتجــات التــي لــم يتــّم 
بيعهــا إلــى الُمــزارع، علــى الرغــم مــن أن الكمّيــات ال تكــون كبيــرة عــادة، ال ســّيما خــال فتــرة فصــل الصيــف ألّن مــّدة صاحيــة 

ــة قصيــرة.  الخضــراوات الورقّي

ومــن بيــن الفصــول التــي ترتفــع فيهــا مبيعــات الخضــراوات الورقّيــة كثيــًرا شــهر رمضــان. وخــال هــذا الشــهر ترتفــع أيًضــا 
أســعارها فــي األســواق اللبنانّيــة، مــا يصّعــب عملّيــة شــرائها. وقــد ترتفــع األســعار بنســبة 100 فــي المائــة بســبب ارتفــاع الطلــب 

المضطــرد. وغالًبــا مــا يكّيــف المزارعــون دورة اإلنتــاج كــي يســتفيدوا مــن هــذا الشــهر ويحققــوا أكبــر قــدر مــن اإلربــاح.
التصنيع 

ــة كأســاس لغذائهــم، يشــتري ســّكان  فــي حيــن أّن معظــم ســّكان األريــاف ال يزالــون يعتمــدون علــى المأكــوالت التقليدّي
ــات  ــاء العام ــدد النس ــاع ع ــا أّن ارتف ــم. كم ــن راحته ــة لتأمي ــة والموّضب ــة المصّنع ــواد الغذاّي ــة االم ــز العالمّي ــدن والمراك الم

خــارج المنــزل يزيــد مــن الضغــوط إلحــداث هــذا التغييــر. 

يعالــج عــدد مــن الشــركات اللبنانّيــة والمنّظمــات غيــر الحكومّيــة الخضــراوات الورقّيــة المخّصصــة للســلطة. فبعــد حصادهــا 
مباشــرة مــن المــزارع أو شــرائها مــن أســواق الجملــة، ُتَنّظــف الخضــراوات وُتعــَزل بالتفريــغ مــن الهــواء وتوّضــب وتوَضــع عليهــا 

العامــة التجارّيــة فــي المصنــع. 

يعتبــر الفريــق المعنــي باألبحــاث أّن هــذا الجــزء مــن سلســلة القيمــة يتمّتــع بإمكانّيــات هائلــة للتحســين والتطويــر، إن كانــت 
الخضــراوات معــّدة، أو مجّلــدة، أو مجّففــة أو حّتــى معصــورة. وهنــاك أيًضــا إمكانّيــات لزيــادة حجــم اإلنتــاج وتنويــع المنتجــات 

المعروضــة، بمــا أّنــه لــم تتــّم بعــد تلبيــة طلــب الســوق بالكامــل. 

البيع بالجملة والتجزئة 

يســيطر علــى ســوق التجزئــة ساســل المخــازن الكبــرى، مثــل ســبينس، وكارفــور، ومونوبــري، باإلضافــة إلــى المخــازن 
ــنوّية  ــوًدا س ــرى عق ــازن الكب ــع المخ ــوّردون م ــرم الم ــركوتيه. يب ــون ش ــل وع ــو خلي ــل أب ــم مث ــرة الحج ــطة والصغي المتوس
د علــى أســاس أســعار  تقضــي بتزويدهــا بحاجاتهــا اليومّيــة بالخضــراوات الورقّيــة. وتتغّيــر األســعار بصــورة يومّيــة وُتحــدَّ

الســوق. وُيدّفــع للموّرديــن بصــورة تلقائّيــة عنــد نهايــة كّل موســم وفًقــا لشــروط العقــد المبــَرم. 

الصادرات

تخضــع الخضــراوات الورقيــة المصــّدرة مــن لبنــان بمعظمهــا إلــى المراقبــة الصحّيــة والصحّيــة النباتّيــة التــي تفرضهــا البلــدان 
ــدُم  ــر، ع ــَع التصدي ــع توّس ــا تمن ــا م ــدة. فغالًب ــات الموّح ــر والمقارب ــاب المعايي ــرى، غي ــز األخ ــن الحواج ــن بي ــتوردة. وم المس
ــه وتقّفيــه  القــدرة علــى احتــرام المعاييــر الرفيعــة ذات الصلــة بالجــودة وهامــش الخلــل، وطريقــُة تقديــم المنتــج، وتوضيُب
ووضــٌع العامــة التجاريــة واســتخداُم مبيــدات اآلفــات. وعلــى الرغــم مــن هــذه الصعوبــات كّلهــا، تمّكــن عــدد مــن المصّدريــن 
ــو  ــة، وه ــراوات الورقّي ــّدري الخض ــر مص ــد أكب ــًا أح ــد مث ــلع. ويعتم ــن الس ــدد م ــة بع ــواق األوروبّي ــراق األس ــن اخت ــن م اللبنانيي
الســّيد جوزيــف الحولــي )Euro Co.( علــى أقربائــه فــي فرنســا بصــورة أساســّية، لتســويق منتجاتــه اللبنانّيــة. وُتنقــل الخضراوات 
ا مــّرة أو مّرتيــن فــي األســبوع. وبســبب عــدم توّفــر مناطــق التخزيــن المبــّردة فــي مطــار بيــروت، ُترســل المنتجــات  الورقّيــة جــّوً
مباشــرة إلــى الطائــرة قبيــل إقاعهــا لتفــادي إتافهــا. واســتخدام أدوات التوضيــب المناســبة لــكّل محصــول أساســّي لحماية 

الشــحنة خــال نقلهــا. 

أّمــا ســبينس، وهــي سلســلة مخــازن كبــرى فــي لبنــان، فتقــوم بعملّيــات تصديــر داخلــّي للمنتجــات إلــى فروعهــا المنتشــرة 
ــر  ــرى لتصدي ــات الكب ــن اإلمكانّي ــك يبّي ــّن ذل ــّن( ولك ــرة )3-4 ط ــّدرة بكبي ــات المص ــت الكمّي ــر واألردن. وليس ــر، ومص ــي قط ف
الخضــراوات الورقّيــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، يرتفــع الطلــب علــى الخضــراوات الورقّيــة خــال فصــل الشــتاء فــي معظــم بلــدان 

االّتحــاد األوروبــّي. 
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)TRADE MAP :الرسم 22: أسواق الخّس والهندباء الطازج والمبّرد المصّدر من لبنان )المرجع

الرسم 23: الخضراوات الورقّية المصّدرة باألطنان )المرجع: إيدال 2014(
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المنّظمات الداعمة والبيئة المؤاتية 

وزارة الزراعة 

إّن وزارة الزراعــة هــي المؤّسســة المســؤولة عــن إعــداد إطــار العمــل االســتراتيجّي الخــاص بالزراعــة، وصياغــة السياســات 
والبرامــج لتنميــة القطــاع وتنفيذهــا فــي لبنــان. ووزارة الزراعــة مســؤولة عــن إعــداد إطــار العمــل القانونــّي والتنظيمــّي 
ا  المائــم، وتعزيــز تنميــة البنــى التحتّيــة مــن أجــل دعــم االســتثمار وتحســين اإلنتــاج والتســويق الزراعــّي. كما تلعــب دوًرا أساســّيً
فــي إدارة المــوارد الطبيعّيــة التــي تتمّتــع بهــا البــاد )األراضــي الزراعّيــة، وميــاه الــرّي، والغابــات، ومصايــد األســماك والمراعــي( 

وتســاهم فــي برامــج تنميــة األريــاف. 

ال يــزال قطــاع الزراعــة فــي لبنــان يعانــي بســبب الضعــف الهيكلــّي المزمــن، مــا يتطّلــب اعتمــاد برامــج تكييــف علــى مســتويات 
مختلفــة. وفــي هــذا الســياق، تــّم إعــداد إطــار العمــل االســتراتيجّي لــوزارة الزراعــة لفتــرة 2010-2014 وذلــك فــي كانــون األّول/
ــن  ــلة م ــال سلس ــن خ ــة، م ــة والمحلي ــتويات المركزّي ــى المس ــل عل ــر التدّخ ــة أركان تيّس ــول ثماني ــور ح ــمبر 2009 ، ويتمح ديس

البرامج/المشــاريع واإلجــراءات السياســّية تهــدف إلــى خفــض كلفــة اإلنتــاج وتحســين نوعّيــة المنتجــات الزراعّيــة اللبنانّيــة. 
أّما األركان األساسّية إلطار العمل االستراتيجّية وبرامج التنفيذ التي اعتمدتها وزارة الزراعة فهي كالتالي: 

تحديث وإصدار التنظيمات المائمة؛  •
والخــاص  العــام  القطاعــات  بيــن  التنســيق  وتعزيــز  ودورهــا  التنظيمّيــة  الزراعــة  وزارة  هيكلّيــة  تحســين   •

واألهلــّي؛
تحديث البنى التحتّية الزراعّية وتحسين فعالّية استخدام الموارد الطبيعّية؛  •

تحسين التوّسع الزراعّي؛  •
فرض مراقبة المنتجات الزراعّية وعوامل اإلنتاج واألحراج ومصايد األسماك وصيد الحيوانات؛  •

تطوير ساسل القيمة، وتحسين نوعّية المنتجات الزراعّية وتصنيعها وتسويقها وتصديرها؛  •
إنشاء برامج إلقراض المشاريع الصغيرة والمتوّسطة الحجم؛  •

المحافظــة علــى المــوارد الطبيعّيــة )التربــة، واألحــراج، والتنــّوع البيولوجــّي، واســتخدام األراضــي الزراعّيــة   •
األســماك(. ومصايــد  الهامشــّية  والمراعــّي 

منــذ حوالــى العشــرة ســنوات، تــّم إنشــاء لجنــة ُتعنــى بقطــاع البطاطــا، تتأّلــف مــن ممّثليــن عــن وزارة الزراعــة، والجامعــات، 
ــا  ــي م ــيق ف ــاع والتنس ــا القط ــة قضاي ــل متابع ــن أج ــاص، م ــاع الخ ــن القط ــن م ــراف المعنيي ــات واألط ــن، والتعاونّي والمزارعي

بينهــا. إاّل أّن هــذه اللجنــة لــم تعــد، ولســوء الحــظ، ناشــطة. 

ــا بالنســبة إلــى الحكومــة اللبنانّيــة، وبالتالــّي  وقــد رّكــز جميــع المســتطلعة آراؤهــم علــى أّن البطاطــا ال تشــّكل محصــواًل أولوًيّ
ال تحظــى بانتبــاه صانعــي السياســات. وليســت البطاطــا بأهمّيــة الحمضّيــات أو غيرهــا مــن المحاصيــل النقدّيــة للتصديــر علــى 
مســتوى الميزانّيــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، ليســت السياســات الحكومّيــة جلّيــة علــى مســتوى الَمــزارع، كمــا ال يشــعر المزارعــون 
ــتقبل  ــا أّن مس ــة مفاده ــالة واضح ــم رس ــتطلعة آراؤه ــل المس ــد نق ــة. وق ــم اليومّي ــى حياته ــات عل ــات السياس بانعكاس

المحصــول يعتمــد علــى السياســة الزراعّيــة. 

مــن ناحيــة أخــرى، تعانــي الــوزارة بســبب ميزانّيتهــا المنخفضــة فقــد بلغــت فــي العــام 2015، 45 مليــون دوالر، 30 مليــون 
منهــا مخّصــص لتغطيــة المصاريــف التشــغيلّية )بمــا فــي ذلــك األجــور(، وبالتالــّي ال يبقــى إاّل 15 مليــون دوالر أميركــّي لتنفيــذ 
األنشــطة المخّطــط لهــا. وتجــدر اإلشــارة إلــى أّن الحــّد األدنــى للميزانّيــة الــذي يســمح للــوزارة بتحســين أدائهــا يتــراوح بيــن 70 

و90 مليــون دوالر 

ا وزارة الزراعة أو سبق أن نّفذتها منذ فترة وجيزة في عّكار، ما يلي: ومن بين البرامج التي تنّفذها حالّيً

مشــروع دعــم التنميــة المحلّيــة فــي شــمال لبنــان، بالتعــاون مــع االّتحــاد األوروبــّي ومجلــس اإلنمــاء واإلعمــار:   •
مشــروع تنميــة البنــى التحتّيــة الزراعّيــة )الطرقــات، وأنظمــة الــرّي، وتجميــع الميــاه(، إلــخ. )انتهــى تنفيــذ 

المشــروع(.
ــّي:  ــدة اإلنمائ ــم المّتح ــج األم ــن برنام ــل م ــة بتموي ــة لأللفّي ــداف اإلنمائّي ــق األه ــاريع ARTGOLD وتحقي مش  •
ــب  ــب، وتدري ــي دري ــون ف ــاج الزيت ــتراتيجّية إلنت ــل اس ــة عم ــراوات، وخّط ــاج الخض ــتراتيجّية إلنت ــل اس ــة عم خّط

ــروع(. ــذ المش ــى تنفي ــخ. )انته ــا، إل ــن ميدانًيّ المزارعي
مشــروع صنــدوق إنعــاش لبنــان بالتعــاون مــع منّظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم المّتحــدة  FAO  ووزارة الزراعــة:   •

إنعــاش قطــاع األلبــان فــي البقــاع والهرمــل ومرتفعــات عــّكار وإعــادة تأهيلــه. 

المؤّسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان )إيدال(

ــًدا  ــح مقص ــي يصب ــان ك ــم لبن ــى دع ــدف إل ــتثمارات ته ــز االس ــة لتعزي ــة وطنّي ــي وكال ــام 1994، وه ــي الع ــدال ف ــاء إي ــّم إنش ت
ــاد.  ــي الب ــتثمارات ف ــى االس ــظ عل ــر ويحاف ــذب وييّس ــتثمارات، ويج ا لاس ــًيّ أساس
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ــطة  ــم األنش ــل ينّظ ــار عم ــن إط ــال تأمي ــن خ ــدال م ــة إي ــام 2001، مهّم ــي الع ــدر ف ــذي ص ــم 360، ال ــتثمار رق ــون االس ــّزز قان ع
ــون  ــّدد قان ــد ح ــتثمرين. وق ــة المس ــال لخدم ــم األعم ــات لدع ــز وخدم ــن الحواف ــلة م ــق سلس ــان، وخل ــي لبن ــتثمارّية ف االس
االســتثمار رقــم 360 سلســلة مــن األولوّيــات علــى مســتوى القطــاع تبــرز أفضــل الفــرص نظــًرا إلــى إمكانّيــات االســتثمار واألثــر 
علــى النمــّو االجتماعــّي االقتصــادّي. ومــن بيــن القطاعــات التــي تــّم تحديدهــا قطاعــات الصناعــة والزراعــة والصناعــات 

الزراعّيــة، والســياحة والمعلوماتّيــة واالّتصــاالت والتكنولوجيــا واإلعــام.

ــة  ــلطة وصاي ــك س ــذي يمل ــرة ال ــوزراء مباش ــس ال ــس مجل ــى رئي ــا إل ــع تقاريره ــة وترف ــة وإداري ــتقالية مالّي ــدال باس ــع إي تتمّت
ــات  ــّيما المنتج ــويقها، ال س ــا تس ــج له ــة والتروي ــات اللبنانّي ــم المنتج ــي دع ــاهمة ف ــا المس ــلطة تخّوله ــدال س ــا. وإلي عليه

ــرى. ــؤولّياتها األخ ــن مس ــن بي ــان، م ــي لبن ــة ف ــات الغذائّي ــي الصناع ــتخدمة ف ــواد المس ــة والم ــة الزراعّي ــة والصناعّي الزراعّي
ومن بين أنشطة الترويج للصادرات ما يلي:

تأمين البيانات ذات الصلة بأسواق الصادرات وفرص التصدير المتاحة؛  •
دعم المؤّسسات في الوصول إلى األسواق الخارجّية؛  •

تأمين المساعدة التقنّية للمصّدرين في ميادين محّددة؛  •
دعم المشاركة في المعارض األجنبّية.  •

ــّي  ــة وبرنامــج AGRO MAP، بهــدف تأميــن الدعــم المال ــن، همــا برنامــج تنميــة الصــادرات الزراعّي وقــد أنشــأت إيــدال برنامَجْي
ــة.  ــة الزراعّي ــة والصناعّي ــن، ونجحــت فــي إنعــاش التجــارة بالمنتجــات الزراعّي ــّي إلــى القطاَعْي ــر المال وغي

AGRI PLUS إلى برنامج EXPORT PLUS االنتقال من برنامج

فــي العــام 2001، أطلقــت إيــدال برنامــج Export Plus بهــدف دعــم المصّدريــن فــي تســويق منتجاتهــم الزراعيــة فــي األســواق 
اإلقليميــة والعالميــة. وجــاء هــذا الدعــم علــى شــكل دعــم مالــّي نقــدّي يغّطــي جــزًءا مــن تكاليــف النقــل. وفــي 2011، ومــع 
انتهــاء البرنامــج والتحــّول الحكومــّي مــن الدعــم المباشــر إلــى تقديــم الدعــم لبرامــج مــن شــأنها تعزيــز اإلنتاجيــة والجــودة، 
بمــا يتوافــق وشــروط منّظمــة التجــارة العالميــة، تشــّكلت لجنــة وزارّيــة لرفــع التوصيــات بشــأن وضــع صيغــة جديــدة لدعــم 

قطــاع الزراعــة.

نتيجة لذلك ُوضع برنامج AGRI PLUS الجديد وهو يرتكز على أربعة عناصر أساسية:

تفعيــل اإلنتــاج: توفيــر التدريــب الــازم للمزارعيــن لتحســين نوعيــة اإلنتــاج وتشــجيع زراعــات جديــدة تتــاءم مــع   •
الطلــب اإلقليمــي والعالمــي؛

تحســين التوضيــب: دعــم المصّدريــن فــي تحســين التوضيــب ومراكــز التبريــد بمــا يتــاءم مــع معاييــر الجــودة   •
ــة؛ العالمّي

ــا وعالمًيــا باإلضافــة إلــى تأميــن الدعــم التقنــي  التســويق والترويــج: وضــع برنامــج كامــل للترويــج للقطــاع محلّيً  •
والمالــّي الــذي يحتــاج إليــه المصــّدرون للمشــاركة فــي المعــارض المختصــة؛

ــة،  ــر أو التعاونّي ــزارع أو التاج ــّدر )الم ــا المص ــي يتكّبده ــب الت ــة التوضي ــن كلف ــزء م ــة ج ــي: تغطي ــم المال الدع  •
ــخ.( إل

أّما أهداف البرنامج على المدى المتوسط فهي: 

زيادة حجم الصادرات الزراعّية اللبنانّية والمساهمة في تصدير فائض اإلنتاج؛  •
دعم المصّدرين في الحفاظ على حضورهم في األسواق التقليدّية؛  •

دعم المصّدرين في الوصول إلى أسواق جديدة؛  •
زيادة ثقة المشترين في المنتجات اللبنانّية في األسواق التقليدّية والجديدة؛  •

تحسين المهارات التقنية واإلدارية للمنتجين والمصّدرين على حّد سواء؛  •
نشر المعلومات حول حاجات السوق واتجاهاتها على األطراف المعنيين.  •
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الفاكهة األخرىالتّفاحالعنبالحمضّياتالموز

المجموعالبطاطاالخضراوات األخرى

ســّجل برنامــج »Agri Plus« نتائــج إيجابّيــة خــال العــام 2013 علــى الرغــم مــن انعكاســات األزمــة الســورّية علــى االقتصــاد اللبنانــّي 
ــا فــي  ــة ُتنَقــل بأغلبّيتهــا عبــر األراضــي الســورّية(. وقــد بلــغ حجــم الصــادرات 522,538 طّنً ــة والصناعّي )صــادرات لبنــان الزراعّي
العــام 2013، أّي ســّجل ارتفاًعــا بنســبة 15 فــي المائــة عــن مســتويات العــام 2012. وشــّكلت البطاطــا أكبــر كمّيــة مــن الصــادرات 

الزراعّيــة )37 فــي المائــة مــن مجمــوع الصــادرات( يليهــا الحمضّيــات )15 فــي المائــة( )راجــع الرســم 25(.

مــن جهــة أخــرى، ال يــزال شــركاء لبنــان فــي التصديــر يقعــون فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا، ال ســّيما 
ــدة  ــة المّتح ــارات العربّي ــر واإلم ــت ومص ــعودّية والكوي ــة الس ــة العربّي ــوريا والمملك ــن س ــتورد كّل م ــن أ وب. واس المنطقتي
واألردن حوالــى 99 فــي المائــة مــن الصــادرات الزراعّيــة. وقــد قّســم البرنامــج العالــم إلــى أربــع مناطــق بهــدف رفــع تنافســّية 

ــي:  ــكل التال ــى الش ــيم عل ــى التقس ــة. وأت ــواق الممكن ــي األس ــة ف ــات اللبنانّي المنتج

المنطقة أ: سوريا واألردن؛  •
المنطقة ب: بلدان الخليج؛  •

المنطقة ت: أوروّبا وإفريقيا؛  •
المنطقة ج: أميركا الشمالّية والجنوبّية وأستراليا.  •

ــة، ال ســّيما بالنســبة إلــى البطاطــا  ــن 2012 و2013، ارتفــع حجــم معظــم الصــادرات الزراعّي ــّدة بيــن العاَمْي ــرة الممت وخــال الفت
ــا بنســبة 31 فــي المائــة. ــا بنســبة 91 فــي المائــة، وغيرهــا مــن الخضــراوات التــي ســّجلت ارتفاًع التــي ســّجلت ارتفاًع
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الرسم 26: التغّيرات التي طرأت على الصادرات الزراعّية وفًقا للمنَتج، 2012-2013 )المرجع: إيدال(
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وفي موازاة ذلك، ارتفع حجم الصادرات في كافة مناطق التصدير، باستثناء المنطقة ت )أوروّبا وإفريقيا(.

ــم 27(  ــاه )الرس ــي أدن ــم البيان ــن الرس ــارًكا. ويبّي ــام 2013، 143 مش ــي الع ــج “AGRI PLUS” ف ــي برنام ــاركين ف ــدد المش ــغ ع بل
ــاركين.  ــن المش ــدد م ــر ع ــت أكب ــاع ضّم ــة البق ــى أّن محافظ ــارة إل ــدر اإلش ــات. وتج ــا للمحافظ ــاركين وفًق ــع المش توزي

الرسم 27: توزيع المشاركين في برنامج “AGRI PLUS” على المحافظات، 2013 )المرجع: إيدال(

ــم  ــي تدع ــب، وه ــج والتوضي ــتوى المنَت ــى مس ــم عل ــة منتجاته ــين نوعّي ــى تحس ــن عل ــجيع المصّدري ــى تش ــدال إل ــدف إي ته
ــدول 6(. ــاه )الج ــدول أدن ــا للج ــراوات وفًق ــا والخض ــي البطاط منتج

الجدول 6
الدعم الذي تقّدمه إيدال لكّل منطقة

المنطقة جالمنطقة تالمنطقة بالمنطقة أالبطاطا والخضراوات األخرى

56,00080,000160,000240,000التوضيب المتمّيز

45,00064,000128,000192,000توضيب درجة 1

33,00048,00096,000144,000توضيب درجة 2

ــهادة  ــى ش ــة إل ــه باإلضاف ــودة لمنَتج ــهادة ج ــى ش ــل عل ــّدر يحص ــة ألّي مص ــي المائ ــبة 20 ف ــا بنس ــا  إضافًي ــدال دعًم ــح إي تمن
خاصــة بمؤّسســة التوضيــب. وعلــى عملّيَتــْي الزراعــة والتوضيــب أن تحترمــا أعلــى المعاييــر الدولّيــة للحصــول علــى شــهادات 
دولّيــة ُمعَتَمــدة. وفــي العــام 2013، حّققــت حوالــى 141 مؤّسســة توضيــب معاييــر إيــدال وشــروطها فتســّجلت فــي البرنامــج. 

ويبّيــن الجــدول أدنــاه )الرســم 28( توزيــع مؤّسســات التوضيــب علــى المحافظــات.
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الرسم 28: توزيع مؤّسسات التوضيب على المحافظات، 2013 )المرجع: إيدال(

وبالتالــّي، فــإّن النتائــج اإليجابّيــة بــدأت تبــرز بعــد ســنَتْين مــن إطــاق العملّيــة. وفــي مــا يتعّلــق بنوعّيــة المنتــج، قــّدم 17 مصــّدًرا 
شــهادة الممارســات الزراعّيــة الجيــدة الخاصــة بــأرض زراعّيــة أو أكثــر.

فــي مــا يتعّلــق بمؤّسســات التوضيــب، لــم يحصــل إاّل ثــاث منهــا علــى شــهادات دولّيــة حّتــى أوائــل العــام 2012. إال أنــه نتيجــة 
لتشــجيع إيــدال عبــر حوافــز إضافّيــة، حصلــت 19 مؤّسســة أخــرى علــى شــهادات، وبالتالــي أصبــح عــدد مؤّسســات التوضيــب 

المعَتَمــدة 29، أّي مــا يعــادل 21 فــي المائــة مــن مجمــوع مؤّسســات التوضيــب الناشــطة.
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مؤّسسات توضيب حصلت على شهادات جودة في السابق 

 وضع مؤّسسات التوضيب المعتمَدة ٢٠١٣ 

مؤّسسات توضيب حصلت مؤّخًرا على شهادات جودة 
مؤّسسات توضيب في طور الحصول على شهادات جودة
مؤّسسات التوضيب لم تحصل على شهادات جودة

الجنوب 

جبل لبنان 

الشمال 

البقاع 

الرسم 29: وضع مؤّسسات التوضيب المعتمَدة 2013 )المرجع: إيدال(



44
 – »AGRI PLUS« ا أمــام تنفيــذ برنامــج تبــذل إيــدال جهــوًدا حثيثــة كــي تحّقــق كّل أهدافهــا ولكّنهــا تواجــه حاجــًزا أساســّيً
ــا عــن الجــدول الزمنــّي، وتســّدد  وهــو النقــص فــي األمــوال. فهــي، حّتــى وقــت إعــداد هــذه الدراســة، متأّخــرة ســنتين تقريًب
للمصّدريــن حصــص الدعــم المســتحّقة خــال الربــع األّول مــن العــام 2013. وُيعَتَبــر ذلــك مــن الحواجــز الكبــرى بالنســبة إلــى 

ــن.  ــار المصّدري ــة إاّل كب ــاع الصعب ــذا األوض ــّل ه ــي ظ ــتمرار ف ــن االس ــوا م ــن يتمّكن ــي، ل ــن، وبالتال ــار المصّدري صغ

وقــد وصــف كافــة المســتطلعة آراؤهــم مــدراء إيــدال بأّنهــم متعاونــون ومســتعّدون لتبــادل المعلومــات واألرقــام والنســخ 
ث بصــورة منتظمــة. إاّل أّن الجانــب الســلبّي الوحيــد  عــن الوثائــق عنــد الطلــب. كمــا أّنهــم يشــّكلون قاعــدة بيانــات جّيــدة ُتحــدَّ
الــذي تّمــت اإلشــارة إليــه هــو أّنــه مــا مــن تصنيــف للبطاطــا، وأّنــه فــي حــال توّفــر، فهــو يعطــي المزيــد مــن التفاصيــل حــول 

األرقــام الخاصــة بالصــادرات. 

LARI مصلحة األبحاث العلمّية الزراعية

ــة  ــوث العلمّي ــراء البح ــوم بإج ــة. تق ــر الزراع ــراف وزي ــت إش ــة تح ــة حكومّي ــي منّظم ــة ه ــة الزراعي ــاث العلمّي ــة األبح إّن مصلح
ــة األساســّية لتطويــر القطــاع الزراعــّي فــي لبنــان والنهــوض بــه. وباإلضافــة إلــى ذلــك، تحتفــظ مصلحــة األبحــاث  والتطبيقّي

ــة الهادفــة إلــى حــل مشــاكلهم.  ــر األنشــطة البحثّي ــة بعاقــات وثيقــة مــع المزارعيــن وتحــاول تطوي ــة الزراعّي العلمّي

ــار  ــور، والفن ــدة، وص ــخنا، وعب ــردان، وكفرش ــل، وكف ــارة، وترب ــل عم ــي ت ــة )ف ــات تجريبّي ــي محط ــا ثمان ــت تصرفه ــا تح ولديه
ولبعــة( فــي منطقــة تمتــّد علــى 280 هكتــار مــن األراضــي الزراعّيــة. وتقــع المحّطــات فــي مناطــق زراعّية ُتــزَرع فيهــا المحاصيل 
شــبه االســتوائية والمعَتدلــة. وتجــري األبحــاث فــي هــذه المحّطــات مــن أجــل حــّل المشــاكل التــي تواجــه قطــاع الزراعــة فــي 

المناطــق المذكــورة. 

باإلضافــة إلــى الــدور األساســّي الــذي تلعبــه مصلحــة األبحــاث العلمّيــة الزراعّيــة على مســتوى فحــص الميــاه، والتربــة والبطاطا 
بهــدف التصديــر، تنّظــم بعــض األنشــطة اإلنمائّيــة علــى غــرار إنتــاج البــذور العاليــة الجــودة. كمــا ترســل رســائل قصيــرة مّجانّيــة 

بشــأن الطقــس والمعلومــات التقنّيــة إلــى المزارعين.  

غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالّي

لبنــان بموجــب مرســوم حكومــّي خــاص هــو  التجــارة فــي  إنشــاء غــرف  تــّم 
المرســوم الحكومــّي رقــم 36 ســنة 1967، وهــو ينّظــم أنشــطتها فــي القطاعــات 
ــس  ــي طرابل ــة ف ــة والصناع ــارة والزراع ــة التج ــة. وغرف ــة والزراعّي ــة والصناعّي التجارّي
التجــارة  الربــح، وهــو متخّصــص فــي  يتوخــى  عــام ال  الشــمالّي مرفــق  ولبنــان 
ــن،  ــتحواذ، والره ــع، واالس ــك والبي ــه التمّل ــّق ل ــات. ويح ــة والخدم ــة والزراع والصناع

وقبــول الهبــات والمســاهمات واالقتــراض والمقاضــاة ومهــام أخــرى مماثلــة. 

األنشطة الزراعّية لغرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالّي

فــي حيــن أّنــه مــا مــن دائــرة معنّيــة بالزراعــة قائمــة بحــّد ذاتهــا ضمــن غرفــة التجــارة والصناعــة والزراعــة فــي طرابلــس ولبنــان 
ــا علــى ســتة أنشــطة زراعّيــة، منها: الشــمالّي، إاّل أّن التخطيــط الزراعــّي يتماشــى ومهّمــة الغرفــة وأهدافهــا وهــو ينطــوي حالًيّ

برنامج التنمية الزراعّية. انتهى المشروع الممّول من االّتحاد األوروبّي في العام 2008.  •
ــاؤها  ــّم إنش ــد ت ــان، وق ــمال لبن ــي ش ــا ف ــن نوعه ــدة م ــرات فري ــي مختب ــودة. ه ــة الج ــز مراقب ــرات مرك مختب  •
بهــدف تحليــل المــواد الغذائّيــة والتأّكــد مــن أنهــا مطابقــة للمعاييــر والمقاييــس الدولّيــة. وتهدف إلــى خدمة 
ــة، وموّظفوهــا متخّصصــون ويســتخدمون معــّدات حديثــة، ومرافــق  ــة الصناعّي عــدد مــن قطاعــات األغذي
ــا سلســلة متنّوعــة مــن الخدمــات، بمــا  أساســّية، ووثائــق وطــرق عمــل معَتَمــدة. وتؤّمــن هــذه المختبــرات حالًيّ

ــا.   ــا، وميكروبيولوجّيً ــا وفيزيائّيً ــة تحليــًا كيميائّيً فــي ذلــك تحليــل المنتجــات الغذائّي
يجــري المختبــر المعنــّي باألبحــاث حــول المنتجــات وتطويرهــا األبحــاث واالختبــارات ذات الصلــة بنوعّيــة   •
ــات  ــّد الصناع ــا يم ــة. كم ــا التجارّي ــا وعامته ــا، وتوضيبه ــا، وصاحّيته ــة، وطعمه ــات الزراعّي ــات الصناع منتج

بالحقائــق الغذائّيــة العلمّيــة التــي ُتضــاف علــى ملصقــات المنتجــات المســّوقة. 
وكالــة التنميــة االقتصادّيــة المحلّيــة فــي لشــمال لبنــان )نــورث ليــدا – North LEDA (. هــي منّظمــة غيــر حكومّيــة   •
 ART ال تتوّخــى الربــح، تــّم إنشــاؤها فــي آذار/مــارس 2011 بدعــم مــن برنامــج األمــم المّتحــدة اإلنمائــّي – مبــادرة
GOLD شــمال لبنــان. وتهــدف وكالــة التنميــة االقتصادّيــة المحلّيــة إلــى تيســير التنميــة المســتدامة والمتوازنــة 

ــراكات  ــجع الش ــي تش ــتراتيجّية الت ــط االس ــق والخط ــا يتواف ــان، بم ــمال لبن ــتوى ش ــى مس ــد عل ــة األم والطويل
بيــن القطاَعْيــن العــام والخــاص، وتقديــر المــوارد اإلنســانّية واالجتماعّيــة، واالقتصادّيــة والبيئّيــة. أّمــا هدفهــا 
األقصــى فهــو تحســين شــروط عيــش الســّكان مــن خــال تأميــن فــرص العمــل وتحقيــق اإلنصــاف االجتماعــّي 

وحمايــة البيئــة. 
مركــز تنميــة األعمــال )بيــات - BIAT، بدعــم مــن االّتحــاد األوروبــّي، ويخــدم كافــة القطاعــات االقتصادّيــة   •
ــاث  ــك األبح ــي ذل ــا ف ــال بم ــم األعم ــات لدع ــز خدم ــن المرك ــّو. ويؤّم ــى النم ــدرة عل ــع بق ــي تتمّت ــال الت واألعم
ــرات  ــة والخب ــارات المالّي ــاد، واالستش ــب واإلرش ــدرات، والتدري ــاء الق ــارّي، وبن ــط التج ــوق، والتخطي ــة بالس الخاص

ــة. الفنّي
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ــس  ــى خم ــّد عل ــروع يمت ــو مش ــم  DHAIM -. ه ــرى داي ــواق الكب ــول األس ــة لدخ ــة المائّي ــة الزراع ــروع تنمي مش  •
ــة  ــي منّظم ــة ACDI/VOCA – وه ــذه منّظم ــة وتنّف ــة الدولّي ــدة للتنمي ــات المّتح ــة الوالي ــه وكال ــنوات وتدعم س

أميركّيــة غيــر حكومّيــة. ويســتمّر المشــروع حّتــى أيلول/ســبتمبر 2015.

ــذ البرامــج والمشــاريع عندمــا تصبــح المــوارد )المنــح بشــكل أساســّي مــن الجهــات المانحــة األجنبّيــة( متوّفــرة وتتقّلــص  ُتَنفَّ
هــذه األنشــطة أو تتوّقــف تماًمــا عندمــا تنضــب األمــوال. وقــد تســّببت عــدم االســتمرارّية هــذه بتحّديــات بالنســبة إلــى الغرفــة 

علــى مســتوى خدمــة قطــاع الزراعــة فــي شــمال لبنــان عبــر برامــج مســتدامة وســريعة االســتجابة. 

ل كافــة المســتوردين والمصّدريــن والتّجــار فــي غرفــة التجــارة. وقبــل تصديــر البطاطــا أو الخضــراوات الورقّيــة ال بــّد مــن  ُيســجَّ
أن ُتصــِدر غرفــة التجــارة شــهادة منشــأ بعــد تقديــم الطلــب إلــى مصلحــة االســتيراد والتصديــر والحجــر الصّحــي فــي وزارة 

الزراعــة للموافقــة. 

األهداف واالستراتيجّيات 

أعــّدت غرفــة التجــارة والزراعــة والصناعــة أهداًفــا واســتراتيجّيات لفتــرة 2012-2017. وتمحــورت حــول ســتة أهــداف تطــال 
ــة الــرأي العــام والتدّخــل السياســّي.  التطويــر التنظيمــّي، وتقديــم الخدمــات، وبنــاء القــدرات وترابــط سلســلة القيمــة، وتوعّي

ــات:  ــا لألولوّي ــّي وفًق ــي كالتال وتأت

ــة  ــر التنظيمــّي. بنــاء قــدرات غرفــة التجــارة والزراعــة والصناعــة فــي طرابلــس ولبنــان الشــمالّي المالّي •  التطوي
ــة. ــتدامة وفاعل ــة مس ــان خدم ــمال لبن ــي ش ــة ف ــاع الزراع ــة قط ــدف خدم ــرّية به والبش

ــويق  ــات التس ــة وخدم ــات التقني ــال والخدم ــر األعم ــة بتطوي ــات ذات الصل ــم الخدم ــات. تقدي ــم الخدم تقدي  •
ــان. ــمال لبن ــي ش ــة ف ــلة القيم ــن سلس ــن م ــراف آخري ــن وأط ــى المرازعي إل

االســتمرار  بهــدف  القيمــة  آخريــن مــن سلســلة  زراعييــن  المزارعيــن وأطــراف  بنــاء قــدرات  القــدرات.  بنــاء   •
واالزدهــار.

ترابــط سلســلة القيمــة. تيســير الترابــط المفيــد لكافــة األطــراف المعنييــن فــي شــمال لبنــان وغيــره مــن   •
المناطــق.

توعيــة الــرأي العــام. اعتبــار غرفــة التجــارة والزراعــة والصناعــة فــي طرابلــس ولبنــان الشــمالّي مصــدر مــوارد   •
ــان. ــمال لبن ــي ش ــة ف ــاع الزراع ــدم قط ــا يخ معروًف

ــة  ــلطات الحكومّي ــى الس ــة، إل ــاع الزراع ــة بقط ــات ذات الصل ــورة والتوصي ــم المش ــي. تقدي ــل السياس التدّخ  •
المعنّيــة.

ولكــن لــم يذكــر أّي مــن المســتطَلَعة آراؤهــم غرفــة التجــارة والصناعــة والزراعــة فــي طرابلــس ولبنــان الشــمالّي علــى الرغــم 
مــن أّن كّل مــا ســبق هــو فعــًا مــا يحتــاج إليــه القطــاع. مــا يعنــي أّن كّل مــا ســبق بقــي خّطــة فشــلت فــي الوصــول إلــى 

المســتفيدين األساســيين فــي القطــاع أو التأثيــر عليهــم. 

برامج التنمية الزراعّية األساسّية في لبنان

بمــا أّن لبنــان مــن البلــدان الناميــة فهــو يتمّتــع بعــدد مــن البرامــج اإلنمائّيــة. )علــى غــرار معاييــر تحقيــق الجــودة األوروبّيــة فــي 
إنتــاج البطاطــا

المواضيع: التصديق على سلسلة البطاطا )البناء المؤّسسّي، المختبرات والمساعدة التقنّية(.  •
المّدة: تّموز/يوليو 2011 – تّموز/يوليو 2012.  •

البلدان المعنّيان: لبنان وإيطاليا.  •
بتمويل من: وزارة الخارجّية اإليطالّية، مديرية تنمية التعاون.  •

الميزانية العامة: 582,114 يورو.  •
ــاج  ــة إنت ــز نوعّي ــر تعزي ــة عب ــامة  الغذائّي ــين الس ــن وتحس ــراف المعنيي ــول األط ــع مدخ ــة: رف ــداف العام األه  •
البطاطــا مــن خــال تطبيــق أفضــل الممارســات واعتمــاد األنــواع المائمــة وتحقيــق اّتفــاق الشــراكة المبــرم 

ــّي. ــاد األوروب ــان واالّتح ــن لبن بي
ــر  ــرم معايي ــل احت ــن أج ــان م ــي لبن ــه ف ــين جودت ــا وتحس ــاج البطاط ــة إنت ــادة كمّي ــروع: زي ــن المش ــدف م اله  •

االّتحــاد األوروبــّي المفروضــة علــى الصــادرات.

النتائج:

إعداد إطار تشريعّي لوضع البطاطا الصحّي الزراعّي وتنفيذه.  •
إعداد مركز مراقبة صحّية زراعية ميدانّي وتشغيله.  •

إعداد نظام مراقبة ورصد وتشغيله.  •
تأمين المساعدة التقنّية لتحسين النوعّية.  •

التواصل والنشر.  •

وقــد تــّم تدريــب 15 مفّتًشــا فــي مرفــأ رافينــا علــى تفتيــش البطاطــا مــن نــوع »ويــر«، وذلــك ضمــن إطــار تفتيــش الصــادرات فــي 
العاَمْيــن 2004 و2005، ومشــروع »Corridor Vert«. قبــل العــام 2003، كان التدريــب يجــري أيًضــا فــي مرافــئ هولنــدا التــي تصــّدر بــذور 

البطاطا.
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لــكّل قريــة تقريًبــا تعاونّيتهــا الزراعّيــة، إاّل أّن التعاونّيــات الناشــطة نــادرة الوجــود. وغالًبــا مــا يتــّم إنشــاء التعاونّيــات مــن أجــل 
الوصــول بصــورة أفضــل إلــى الدعــم الــذي تقّدمــه منّظمــات ومؤّسســات مختلفــة، أكثــر منــه تحقيــق هــدف إنمائــّي علــى 
مســتوى سلســلة قيمــة محــّددة أو ســوق معّينــة. والعديــد مــن التعاونّيــات فّعــال فــي تأميــن التدريــب إلــى المزارعيــن فــي 
ــن  ــويق أو تمكي ــطة التس ــر أنش ــى تطوي ــعى إل ــا تس ــا قلم ــخ(، ولكّنه ــرات، إل ــة الحش ــب أو مكافح ــّددة )التجذي ــاالت مح مج

ــة )اقتصــاد الوفــرة(. المزارعيــن كــي يواجهــوا المنافســة أو يحصلــوا علــى عوامــل اإلنتــاج بكلفــة متدنّي

مؤّسسة رينيه معّوض

ــرّية  ــة البش ــّزز التنمي ــة، تع ــن الضريب ــاة م ــة، ومعف ــر طائفّي ــّية وغي ــر سياس ــي غي ــح، وه ــى الرب ــة ال تتوّخ ــة أميركّي ــي منّظم ه
المســتدامة فــي لبنــان. تــّم إنشــاؤها فــي العــام 1993 فــي الواليــات المّتحــدة األميركّيــة، ويقــع مركزهــا الرئيــس فــي 
واشــنطن العاصمــة، وهــي تهــدف إلــى تحقيــق مهّمــة نظيرتهــا فــي لبنــان وأهدافهــا، وإلــى تنويــع مــوارد التمويــل والدعــم. 
وتحّقــق ذلــك فــي العديــد مــن مناســبات جمــع التبّرعــات التــي ُتنّظــم فــي كافــة أنحــاء البــاد وتدعــم العديــد مــن مشــاريع 
ــا هــدف المؤّسســة األساســّي فهــو  ــة. أّم ــة، والتعليــم والعنايــة الصحّي ــة واالجتماعّي المؤّسســة فــي مجــال التنميــة الزراعّي

تعزيــز الســام واالســتقرار فــي لبنــان مــن خــال التنميــة. 

تعتمــد مؤّسســة رينيــه معــوض علــى خطــة عمــل مزدوجــة مــن أجــل مكافحــة المشــاكل الخطيــرة التــي تعتــرض قطــاع 
الزراعــة فــي لبنــان. فهــي تدعــم أّواًل قطــاع الزراعــة مــن خــال تحســين شــروط المزارعيــن االجتماعّيــة واالقتصادّيــة وتحســين 
ــات  ــاد الممارس ــة واعتم ــاكل القائم ــى المش ــام عل ــرأي الع ــة ال ــال توعي ــن خ ــة م ــة البيئ ــرّوج لحماي ــا ت ــي ثانًي ــّية. وه التنافس

الزراعّيــة التــي تحمــي البيئــة. 

وتبذل عامة المؤسسة الجهود الحثيثة من أجل تحقيق التنمية االجتماعّية والبشرّية واالقتصادّية. 

وتنطــوي التنيمــة االجتماعّيــة علــى أنشــطة إنســانّية وصحّيــة علــى حــّد ســواء: فثــاث عيــادات متحّركــة تخــدم 200 قريــة نائّيــة 
منتشــرة فــي شــمال لبنــان، وتؤّمــن لهــا العنايــة الطبّيــة واألدويــة. كمــا أّن عيــادة كاملــة التجهيــزات فــي زغرتــا تخــدم شــريحة 

كبيــرة مــن المجتمع. 

ــن  ــواء ضم ــّد س ــى ح ــة عل ــرّية واالقتصادّي ــة البش ــي للتنمي ــبق األساس ــرط المس ــو الش ــم ه ــن أّن التعلي ــرّية: تبّي ــة البش التنمي
اقتصــاد مبنــّي أكثــر فأكثــر علــى المعرفــة، وبالتالــي تســعى المؤّسســة إلــى تنفيــذ أنشــطة تعليمّيــة فــي عــدد كبيــر مــن 
ــّوض  ــه مع ــد ريني ــة »معه ــع وزارة التربي ــاون م ــة بالتع ــت المؤّسس ــام 2012، أطلق ــي الع ــان. فف ــي لبن ــرة ف ــدارس المنتش الم

ــام 2013. ــة الع ــات نهاي ــي امتحان ــج ف ــل النتائ ــق أفض ــد حّق ــمال، وق ــي الش ــّي« ف التقن
التنميــة االقتصادّيــة: اختــارت المؤسســة التنميــة الزراعّيــة ألّنهــا تــدرك أّن أكثــر مــن 40 فــي المائــة مــن الشــعب اللبنانــّي يعتــاش 

مــن هــذا القطاع.

وعلى مستوى التنمية الزراعّية في شمال لبنان، تعالج مؤّسسة رينيه معّوض المشاكل التالية: 

ارتفاع كلفة اإلنتاج؛  •
النقص في المكننة واستخدام تكنولوجيا اإلنتاج القديمة؛  •
األراضي الزراعّية الصغيرة المساحة وغياب اقتصاد الوفرة؛  •

غياب معايير مراقبة الجودة ومقاييسها؛  •
النقص في الهيكلّيات التجارّية وعدم إدارك وجود الشبكات التجارّية القائمة؛  •

ارتفاع عدد الوسطاء ما يقلص مدخول المزارعين الصغار والمتوّسطي الحجم؛  •
ارتفاع أسعار مستودعات التخزين والنقل، ومرافق التخزين غير الكافية؛  •

النقص في المساعدة التقنّية وخدمات الدعم لخدمات اإلرشاد الزراعّي؛  •
غياب أنظمة الرّي واستخدام سبل الرّي غير الفّعالة؛  •

النقص في العّمال المهرة؛  •
غياب السياسات العامة التي تهدف إلى إصاح قطاع الزراعة؛  •

تحديد األسواق المحلّية وأسواق الصادرات المناسبة.  •

وتنطــوي اســتراتيجّية مؤّسســة رينيــه معــّوض علــى البحــث فــي المشــاكل المذكــورة أعــاه واقتــراح حلــول بّنــاءة ومتكاملــة 
لتلبيــة الحاجــات الطارئــة. كمــا أّن المؤّسســة تغّطــي عملّيــة اإلنتــاج بطريقــة تكاملّيــة – انطاًقــا مــن الــزرع حّتــى التســويق – 
وتقــّدم الدعــم األساســّي الضــرورّي والوســائل الزراعّيــة فــي كافــة مراحــل اإلنتــاج والتســويق. وتعــّزز هــذه المقاربــة الشــاملة 

تنميــة القطــاع واالســتدامة الطويلــة األمــد.

وشــّكلت تنميــة األريــاف والتنميــة الزراعّيــة أســاس أنشــطة مؤّسســة رينيــه معــّوض منــذ انطــاق المركــز الزراعــّي فــي الشــمال 
فــي العــام 1996. ويقــّدم المركــز العديــدة مــن الخدمــات إلــى المزارعيــن المنتشــرين فــي الشــمال. وتجــدر اإلشــارة أخيــًرا إلــى 

أّن مؤّسســة رينيــه معــّوض أطلقــت العديــد مــن المشــاريع التــي ال تــزال قائمــة تزامًنــا مــع توســيع خدماتهــا. 

مؤّسسة الصفدي 

تقــّدم مؤّسســة الصفــدي، )ومركزهــا فــي طرابلــس، شــمال لبنــان( عــدًدا مــن الخدمــات العامــة فــي طرابلــس. وتتدّخــل فــي 
أربعــة قطاعــات تنّفــذ فيهــا مشــاريع تمولهــا جهــات مانحــة، وأنشــطة شــعبّية تمّولهــا المؤّسســة وتلبــّي حاجــات المنطقــة. 
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ــة، وقطــاع التعليــم، وقطــاع  ــا القطاعــات فهــي: قطــاع تنميــة األريــاف والزراعــة المســتدامة، وقطــاع التنميــة االجتماعّي أّم
الثقافــة. وتعمــل مؤّسســة الصفــدي بشــكل أساســّي مــع البلدّيــات، والمنّظمــات المجتمعّيــة والســفارات والجامعــات. 

ــو  ــذ ه ــي التنفي ــريك ف ــة، والش ــواق الدولّي ــى األس ــول إل ــة للوص ــة المائّي ــة الزراع ــا تنمي ــة حالًيّ ــاريعها القائم ــن مش ــن بي وم
ــة  ــع مؤّسس ــاون م ــة USAID )2011-2015(، وبالتع ــة الدولّي ــدة للتنمي ــات المّتح ــة الوالي ــن وكال ــل م ــة ACDI-VOCA، وبتموي منّظم
الحريــري، ومؤّسســة رينيــه معــّوض، ومؤّسســة Arc En Ciel وغــرف التجــارة فــي طرابلــس وصيــدا وزحلــة. أّمــا الهــدف الطويــل 

ــم.  ــادة دخله ــر زي ــهم عب ــبل عيش ــاف وس ــي األري ــرين ف ــن المنتش ــن اللبنانيي ــاة المنتجي ــين حي ــو تحس ــد فه األم

منّظمة إمكان غير الحكومّية 

ــا فــي لبنــان. وقــد  إمــكان هــي منظمــة لبنانيــة غيــر حكوميــة تقــدم خدمــات التمويــل األصغــر للفقــراء النشــطين اقتصادًيّ
ُســجلت كجمعّيــة محلّيــة فــي وزارة الداخلّيــة اللبنانّيــة فــي شــباط/فبراير 2008 مــن قبــل مجموعــة الحريــري، وبــدأت عملّيــات 
ــة  ــطة تنمي ــي أنش ــا ف ــكان أيًض ــارك إم ــر، تش ــل الصغي ــات التموي ــر خدم ــى توفي ــة إل ــو 2009. وباإلضاف ــي تموز/يولي ــراض ف اإلق

المجتمــع المحلــّي مــن خــال تنفيــذ مشــاريع التنميــة المســتدامة والبرامــج االقتصادّيــة.

من مشاريع إمكان ذات الصلة مشروعان هما:

ــن  ــادّي للمنتجي ــّي واالقتص ــع االجتماع ــين الوض ــى تحس ــوق إل ــدف الس ــة. ته ــار والفاكه ــّكار للخض ــوق ع س  )1(
ــن  ــم( م ــطي الحج ــن أو المتوّس ــار المزارعي ــورين )أي صغ ــر الميس ــن غي ــى المزارعي ــز عل ــع التركي ــن م المحليي
خــال تأميــن ســوق للمنتجــات الزراعّيــة وتحســين اإلنتــاج الزراعــّي والتقنّيــات و/أو الممارســات التــي تلــي 
الحصــاد. وتســاهم الســوق فــي تحســين مســتويات دخــل المزارعيــن وتضيــف قيمــة علــى المحاصيــل فــي 

ــل. ــرص العم ــتحداث ف ــوازاة اس م
ــق  ــن الطري ــر م ــد 200 مت ــى بع ــّكار( عل ــدن ع ــر م ــدى أكب ــن )إح ــن ببني ــرب م ــمرة، بالق ــة بش ــي قب ــوق ف ــع الس تق
الدولّيــة األساســّية التــي تربــط طرابلــس، ببيــروت والحــدود الشــمالّية مــع ســوريا. كمــا أّنهــا علــى مقربــة مــن 
مطــار القليعــات )3 كيلومتــر( وعلــى بعــد 20 كيلومتــر مــن مرفــأ طرابلــس. وتمتــد الســوق عــى مســاحة تبلــغ 
8,000 متــر مرّبــع علــى أرض مســاحتها 70,000 متــر مرّبــع، وتتأّلــف مــن 65 مخزًنــا للبيــع بالجملــة، ومكاتــب اإلدارة 

ــدات كهربــاء ومرافــق خدمــة عامــة.  ومنطقــة فــرز وتوضيــب، ومواقــف للســّيارات وموّل
ــطة  ــى اإلنش ــادرة إل ــار المب ــن إط ــق« ضم ــذا »المرف ــكان ه ــة إم ــأت مؤّسس ــدق. أنش ــي الفني ــة ف ــّراد الفاكه ب  )2(
التنموّيــة فــي جــرود عــّكار، المشــهور بفاكهتــه المتمّيــزة النوعّيــة. وهــذا ضــرورّي ال ســّيما عندمــا تتــّم 
ــّم علــى  مســاعدة المزارعيــن علــى الحفــاظ علــى منتجاتهــم خــال موســم الصيــف عنــد الحصــاد، ومــن ث

ــة. ــعار تفضيلّي ــا بأس ــب عليه ــع الطل ــا يرتف ــويقها عندم تس
يغّطــي المرفــق فــي الفنيــدق )عــّكار( مســاحة 1,300 متــر مرّبــع علــى أرض مســاحتها 4,500 متــر مرّبــع، ويتأّلــف مــن 
ــع بســعة تبلــغ 48,000 صنــدوق، باإلضافــة إلــى مســاحة للفــرز والتوضيــب،  ســّتة وحــدات تبريــد منفصلــة تتمّت
ــى  ــق إل ــّدم المرف ــا يق ــاء. كم ــدات الكهرب ــة لموّل ــاحات مخّصص ــّيارات ومس ــف الس ــب اإلدارة ومواق ومكات
ــات المنتجــة، ال ســّيما فــي مــا  ــة الفاكهــة والكمّي المزارعيــن خدمــات اإلرشــاد الزراعــّي بهــدف تحســين نوعّي

ــرّي واســتخدام األســمدة ومبيــدات اآلفــات. ــق بال يتعّل
 

االّتفاقات التجارّية

وّقــع لبنــان عــدًدا مــن االّتفاقــات الثنائّيــة والمتعــّددة األطــراف مــع العديــد مــن البلــدان العربّيــة واألوروبّيــة ضمــن إطــار أجنــدة 
ــا لتعزيــز االســتثمارات وحمايتهــا. تحريــر التجــارة. كمــا ّأنــه وّقــع علــى 54 اّتفــاق اســتثمار ثنائّيً

وقــد اعتمــد لبنــان سياســات تحريــر التجــارة كجــزء مــن اســتراتيجّية اقتصادّيــة شــاملة تهــدف إلــى دمــج لبنــان ضمــن االقتصاد 
العالمــّي. وقــد أبــرم اّتفاقــات تجارّيــة مــع البلــدان العربّيــة واالّتحــاد األوروبّي.

مبادرة الشراكة األوروبّية-المتوّسطّية، 2002 

منــذ العــام 2003، تتمّتــع المنتجــات اللبنانّيــة الصناعّيــة ومعظــم المنتجــات الزراعّيــة، التــي تقــع ضمــن إطــار الصــادرات 
المعفــاة مــن الرســوم، بالوصــول الحــّر إلــى أســواق االّتحــاد األوروبــّي. وضمــن إطــار مبــادرة الشــراكة األوروبّيــة – المتوســطّية، 
ــا علــى الســلع المســتوردة  تــّم توقيــع اّتفــاق شــراكة مــع االّتحــاد األوروبــّي فــي العــام 2006، ينــّص علــى إلغــاء الرســوم تدريجًيّ
والمصّنعــة فــي أوروّبــا حّتــى حلــول العــام 2014. وقــد فــرض االّتفــاق الشــروط الضرورّيــة إلنشــاء منطقــة حــّرة ثنائّيــة، بمــا فــي 

ــة والخدمــات.  ــة والصناعيــة والتجارّي ــة الفكرّي ذلــك األحــكام الخاصــة بالتعــاون الجمركــّي، والمنافســة، وحمايــة الملكّي

اتفاق التجارة الحرة مع الرابطة األوروبّية للتجارة الحّرة، 2004

فــي حزيران/يونيــو 2004، تــّم إبــرام اّتفــاق تجــارة حــّرة بيــن الرابطــة األوروبّيــة للتجــارة الحــّرة ولبنــان، ُتمَنــح بموجبــه الصــادرات 
ــة(  ــة المصّنع ــات الزراعّي ــى المنتج ــة إل ــة، باإلضاف ــات البحرّي ــن المنتج ــا م ــمك وغيره ــك الس ــي ذل ــا ف ــة )بم ــة اللبنانّي الصناعّي

ــلندا. ــروج وإيس ــتاين والن ــرا وليشنش ــواق سويس ــى أس ــّر إل ــول الح ــّق بالوص الح

2005 ،GAFTA عضو في منطقة التجارة الحّرة العربّية الكبرى

ــن  ــر 2005، م ــون الثاني/يناي ــذ كان ــل من ــى بالكام ــرى، معف ــة الكب ــّرة العربّي ــارة الح ــة التج ــي منطق ــو ف ــه عض ــان، بصفت إن لبن
ــو. ــة عض ــة عربّي ــن 17 دول ــة بي ــة المتبادل ــة والصناعّي ــلع الزراعّي ــة الس ــى كاف ــوم عل الرس
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ــة المّتحــدة. وتجــدر  ــة مــع كلٍّ مــن مصــر والعــراق والكويــت وســوريا واإلمــارات العربّي تربــط لبنــان اّتفاقــات تجــارة حــّرة ثنائّي
ــة. ــه عضــو مراقــب فــي منّظمــة التجــارة العالمّي اإلشــارة إلــى أّن

وقــد وّقــع لبنــان حّتــى اليــوم اّتفاقــات تجارّيــة مــع شــركائه التجارييــن اإلقليمييــن األساســيين، أّي مــع البلــدان العربّيــة 
ــة  ــّي(، ودول الرابط ــاد األوروب ــع اإلتح ــراكة م ــاق الش ــّي )اّتف ــاد األوروب ــع االّتح ــرى( وم ــة الكب ــّرة العربّي ــارة الح ــة التج )منطق
األوروبيــة للتجــارة الحــّرة. وتنطــوي هــذه االّتفاقــات علــى فصــول تتنــاول الســلع الزراعّيــة والصناعّيــة الزراعّيــة، ولكّنهــا تختلــف 
فــي مــا بينهــا علــى مســتوى الرســوم المفروضــة علــى الــواردات إلــى لبنــان، وقــد ســاهمت هــذه االّتفاقــات فــي رفــع قيمــة 
الصــادرات الزراعّيــة اللبنانّيــة بنســبة 54 فــي المائــة بيــن العاَميــن 2005 و2008، عــى الرغــم مــن العجــز التجــارّي المزمــن. وال يــزال 
ــبة  ــا بنس ــت بدوره ــي ارتفع ــواردات، الت ــبب ال ــة بس ــتوى المنافس ــى مس ــرى عل ــات كب ــون تحّدي ــون يواجه ــون اللبنانّي المزارع
ــه علــى كافــة األطــراف المعنييــن أن يعــّززوا التفاعــات فــي مــا  ــن هــذه األرقــام أّن 60 فــي المائــة خــال الفتــرة نفســها. وتبّي
بينهــم مــن أجــل تحديــد رؤيــة واضحــة تســاهم فــي توســيع المنافــع الناتجــة عــن التجــارة الدولّيــة وتكثيفهــا، فــي مــوازاة 

ــبتمبر 2009(. ــة، أيلول/س ــارة والتنمي ــرة التج ــارة، نش ــاد والتج ــة )وزارة االقتص ــص الكلف تقلي

ــة  ــدان النامي ــإّن البل ــادرات، ف ــم الص ــى دع ــوء إل ــع اللج ــة تمن ــأن الزراع ــة بش ــارة العالمّي ــة التج ــات منّظم ــن أّن اتفاق ــي حي وف
ــى  ــأ إل ــأن تلج ــة ب ــدان النامي ــمح للبل ــادة 9.4 تس ــة. فالم ــة تفاضلّي ــة ومعامل ــكام خاص ــب أح ــرط بموج ــذا الش ــن ه ــاة م معف
الدعــم بهــدف تقليــص كلفــة التســويق، بمــا فــي ذلــك النقــل الداخلــّي والخارجــّي، باإلضافــة إلــى كلفــة المعالجــة والتصنيع. 
وتســعى االّتفاقــات التجارّيــة، ال ســّيما اّتفاقــات التجــارة الحــّرة إلــى فتــح أســواق جديــدة تكــون عــادة منيعــة أمــام الــواردات 
ــة مــن أن تســتفيد مــن هــذه االّتفاقــات،  ــة اللبنانّي بســبب الرســوم المرتفعــة وقيــود أخــرى. وكــي تتمّكــن المنتجــات الزراعّي

عليهــا أن تلبــّي الشــروط التاليــة: 

أن تحترم خصائص المنَتج شروط السوق المستوِرَدة؛  •
أن يلبي المنَتج طلب السوق؛  •

أن تكون أسعار المنَتج تنافسّية مع المنتجات المحلّية في البلدان المجاورة؛   •
أن تخفض كلفة اإلنتاج أو أن تتساوى مع الكلفة في البلدان المجاورة والبلدان المستوِرَدة.  •

ومــن بيــن مواضــع ضعــف اإلنتــاج اللبنانــّي أّن المعاييــر المحلّيــة ال تحتــرم المعاييــر الدولّيــة، ال ســّيما األوروبّيــة منهــا. باإلضافــة 
ــة أذواق أســواق الصــادرات، فــي حيــن أّن أســعار الشــحن هــي ِمــن بيــن  ــة اللبنانّي إلــى ذلــك، ال تناســب دائًمــا المنتجــات الزراعّي
ا. كمــا أّن الكلفــة ال تــزال األعلــى فــي المنطقــة بســب النقــص فــي  األغلــى فــي المنطقــة، والشــحن المباشــر محــدود نســبًيّ
الدعــم المباشــرة والخدمــات فــي لبنــان، فــي حيــن أّن ذلــك متوّفــر فــي البلــدن المجــاورة، علــى الرغــم مــن اّتفاقــات التجــارة 
الحــرة المذكــورة أعــاه. ولــن يســتفيد لبنــان مــن التجــارة الدولّيــة ومــن فتــح أســواق جديــدة إاّل فــي حــال اســتحداث فــرص 
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الوصــول إلــى هــذه األســواق. 
ــى  ــاج، وعل ــتويات اإلنت ــة مس ــى كاف ــا عل ــّك إيجاًب ــى ش ــن دون أدن ــّية م ــة تنافس ــات اللبنانّي ــح المنتج ــُع أن تصب ــس واق ينعك
تســويق المنتجــات ويزيــد مــن قيمتهــا المضافــة. مــا ينعكــس علــى النشــاط االقتصــادّي ككّل فــي المناطــق الريفّيــة، ويدعم 

االســتقرار االجتماعــّي للعامليــن فــي قطــاع الزراعــة، ال ســّيما بالنســبة إلــى المــرأة. 

األزمة السورّية والعّمال السورّيون المهاجرون

 
الرسم 31: النازحون السورّيون المسّجلون في لبنان وفًقا للمناطق 

حوالــى 9 ماييــن ســوري هربــوا مــن منازلهــم منــذ انــدالع الحــرب األهلّيــة فــي آذار/مــارس 2011، والتجــؤوا إلــى البلــدان المجــاورة 
ــن 3  ــر م ــزح أكث ــن ن ــؤون الاجئي ــدة لش ــم المّتح ــة األم ــا لمفوضّي ــها. ووفًق ــوريا نفس ــن س ــرى م ــق أخ ــى مناط ــوريا أو إل لس

ماييــن ســورّي إلــى البلــدان الماصقــة لســوريا، أّي إلــى تركيــا ولبنــان واألردن والعــراق. 

ــع  ــة م ــدود مفتوح ــى ح ــظ عل ــان حاف ــا ألّن لبن ــا وأبرزه ــان، أّوله ــى لبن ــوريين إل ــق الس ــل تدّف ــن العوام ــد م ــر العدي ــد يّس وق
ســوريا خــال األزمــة، فــي حيــن أّن البلــدان األخــرى المجــاورة لســوريا منعــت العبــور وقّيدتــه منــذ أوائــل العــام 2013. مــا جعــل 
دخــول لبنــان األســهل بالنســبة إلــى العديــد مــن النازحيــن الهاربيــن مــن العنــف. ومــن العوامــل المهّمــة األخــرى أّن العديــد 
مــن الســوريين عاشــوا فــي لبنــان قبــل انــدالع النــزاع. وقــد بلــغ عــدد الســوريين القاتنيــن فــي لبنــان منــذ خمســينات القــرن 
العشــرين أي قبــل األزمــة، حوالــى 500,000 فــي العــام 2011، وهــي تتأّلــف مــن شــبكات عائلّيــة وسياســّية وتجارّيــة يّســرت دخــول 

الاجئيــن إلــى األراضــّي اللبنانّيــة عبــر الحــدود اللبنانّيــة الســورّية. 
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الرســم 32: الاجئــون الســورّيون المســّجلون لــدى مفوضّيــة األمــم المّتحــدة لشــؤون الاجئيــن فــي البلــدان المجــاورة، بيــن 
ــة األمــم المّتحــدة لشــؤون الاجئيــن( ــار/ مايــو 2014 )المرجــع: مفوضّي كانــون األّول/ ينايــر 2012 وأّي

باختصــار، ُيطَلــب مــن الشــعب األضعــف أمــام أّي صدمــة أن يقــّدم المســاعدة األكبــر. ولبنــان علــى شــفير دفــع ثمــن باهــظ 
لقــاء حســن ضيافتــه بســبب عــدم االســتقرار السياســّي واالقتصــادي.

ا لقــاء العمــل اليومــّي. ويميــل الاجئــون تماًمــا كمــا  ويعانــي الاجئــون الذيــن يبحثــون عــن عمــل بســبب األجــور المتدنيــة جــّدً
المواطنــون الذيــن يعيشــون فــي المجتمعــات الريفّيــة، إلــى العمــل فــي قطاَعــي الزراعــة والبنــاء، وبالتالــّي غالًبــا ما يتنافســون 
ــة  ــى أّن بعــض المناطــق اللبنانّي ــة والزراعــة فــي العــام 2014 إل ــادرة أصــًا. وقــد أشــارت منّظمــة األغذي مباشــرة علــى أعمــال ن

ســّجلت تراجًعــا بلــغ 60 فــي المائــة علــى مســتوى األجــور لقــاء العمــل اليومــّي.

الرسم 33: نظام سوق العمل الزراعّية )المرجع: تقرير مسح األسواق وتحليلها بصورة طارئة( 
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في عّكار، يمكن وصف سوق العمل الزراعّية بكونها مجموعة من الَمزارع العائلّية بدوام كامل، تعتمد بشكل أساسي 
على العّمال الموسميين من العائلة والعّمال المستخَدمين. ويغلب عدد السوريين المهاجرين على العّمال الموسميين 
المستخَدمين. وال تجذب شروط العمل الزراعّي العاطلين عن العمل من اللبنانيين – فساعات العمل طويلة واألجور غير 

كافية لتغطية تكاليف العيش، على الرغم من أّنها أكثر ارتفاًعا من أجور العّمال المهاجرين. وغالًبا ما يمنح أصحاُب 
العمل اللبنانّيون األفضلّية إلى العّمال األكثر كفاءة. والعمل الزراعّي مضمون عادة من أحد أفراد العائلة أو من خال عقود 

شخصّية. 

الرسم 34: ولد وفتاة يعمان في مشتل في عّكار 
)الصورة بعدسة هشام الجّزار(

يعيش العديد من العّمال المهاجرين الموسميين من الرجال والنساء في محاذاة األراضي الزراعّية في خيم يديرها قائد 
ر الشاويش الخيم ويلعب دور الوسيط بين العّمال المهاجرين الموسميين وزبائنه –  مجتمعّي ُيسّمى »الشاويش«. ويؤجِّ
أي مشّغلي المزارع وقد أرسى عاقات شخصّية معهم عبر السنين. ويفرض الشاويش على العامل رسًما ثابًتا لقاء كّل 
ا، وهم حريصون على الحفاظ على وظائفهم  ساعة عمل )ويتراوح بين 500 و750 ليرة لبنانّية(. وُتسّدد أجور الاجئين يومًيّ

على الرغم من حصولهم على قسائم مساعدات. ويعمل بعض المهاجرين السوريين بدوام كامل في األراضي الزراعّية 
ويكونون على اّتصال مباشر مع أصحاب األرض. وُتسّدد أجور هؤالء العّمال المهاجرين على أساس شهرّي وغالًبا ما يعيشون 

حيث يعملون. 

في كانون األّول/ديسمبر 2014، طلب الفريق المعنّي باألبحاث من مؤّسسة بيوند  أن تجري تقييًما سريًعا حول عمالة األطفال 
في عّكار. وقد تّم طرح األسئلة على حوالى 150 طفًا في عرقا وتل عّباس والغريب المنتشرة في عّكار. وبّينت النتائج 

معّدالت مرتفعة من عمالة األطفال – 86 في المائة من األطفال يعملون، مع تفّشي أسوء أشكال عمالة األطفال )60 في 
المائة من األطفال العاملين يستخدمون األدوات الحادة أو الثقيلة و95 في المائة يعملون بين 6 و12 ساعة يومًيا(. وأتت نتائج 

المسح كالتالّي: 

Sex

Male

47% 53%

Female

Age Groups

28% 25%

Age Groupes 
12-14

Age Groupes 
9-11

Age Groupes 
6-8

Does He/She Work?

yes

14%

86%

No

47%



52
من بين الـ86 في المائة من األطفال الذين رّدوا إيجاًبا على السؤال »هل تعمل؟«، أتت النتائج كالتالّي:

Nature of Work

Permanent Seasonal

60% 40%

Break time during work?

Does He/She use heavy or sharp itmes

40% 60%

One Day Vacation?

Type of abuse during work

Physical

33%

Verbal Fired

Did He/She work before coming to Lebanon

Working Hours

<6 Hours 6 to 12 Hours

Family members who work

Brother SisterMotherFather

17%

50%

94.73%

5.27
%

97.06%

2.94%

17%

15%

24%

10%

49%

85%

5%

95%

Yes No

Yes No

Yes No

باإلضافة إلى ذلك، عانى 35 في المائة من األطفال العاملين من إصابات خال العمل، وقام 5 في المائة منهم بأكثر من 
عمل. 

ويؤّكد التقييم السريع أعاه أّن عمالة األطفال، بما في ذلك أسوأ أشكالها، قضّية خطيرة ال يمكن التغاضي عنها. ونظًرا 
إلى وضع الاجئين السوريين في لبنان، يتطّلب القضاء على عمالة األطفال حّلًا شامًا يغّطي كافة القطاعات. وبسبب 

اّتساع نطاق هذه القضّية، تستهدف تدّخات عمالة األطفال »تخفيف المخاطر« أكثر منها »الوقاية« من أجل دعم األطفال 
العاملين وحمايتهم. ومنّظمة العمل الدولّية قادرة على أن تكون في طليعة تحّركات المناصرة والتوعية ذات الصلة 

بعمالة األطفال. ويجدر ربط التدّخات، عندما يكون ذلك ممكًنا، بأنظمة الدعم القائمة وتأمين الخدمات لألطفال. 
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تحليل القيود والفرص

القيود 

تّم تحديد التحّديات األساسّية التالية على مستوى سلسلَتْي القيمة )ذات الصلة بالبطاطا والخضراوات الورقّية( في لبنان: 

ا. فغالًبــا مــا يتــّم تســويق  تتســّبب قضايــا دمــج األســواق بمخاطــر عــرض كبــرى وكلفــة مبــادالت مرتفعــة جــّدً  •
البطاطــا عبــر ساســل مجــّزأة ينقصهــا التنســيق وتبــادل المعلومــات علــى كامــل سلســلة القيمــة. 

مجموعــات المنتجيــن. تعتمــد عامــًة أســعار البطاطــا األساســّية علــى مفاوضــات محــدودة، كمــا أّن المالكيــن   •
ــوق.  ــأن الس ــّية بش ــات األساس ــى المعلوم ــول إل ــوق وال الوص ــة بالس ــارف ذات الصل ــون المع ــار ال يملك الصغ
ــز  ــع حواف ــاوب م ــن التج ــن م ــع المنتجي ــا يمن ــادل، م ــر ع ــعير غي ــى تس ــاوي إل ــر المتس ــاوض غي ــؤّدي التف وي
الســوق. مــن الضــرورّي إًذا إنشــاء مجموعــات للمنتجيــن، بهــدف تبــادل الخبــرات وتعزيــز القــّوة علــى التفــاوض 

ــلة.  ــن السلس ضم
ــا علــى المحاصيــل النقدّيــة  الدعــم العــام والخــاص يبقــى متأّخــًرا. رّكــزت السياســات والمــوارد الزراعّيــة تقليدًيّ  •
للتصديــر، وتركــت البطاطــا جانًبــا. ال بــّد إًذا مــن تصحيــح هــذا الخلــل والســعي إلــى تحقيــق مســتويات مقبولــة 

مــن االســتثمار العــام والخــاص.
مخّلفــات مبيــدات اآلفــات وتلــّوث الميــاه. علــى الرغــم مــن أّن دراســة أجرتهــا الجامعــة األميركّيــة فــي   •
ا مــن مبيــدات اآلفــات، إاّل أّن  بيــروت فــي العــام 2010 بّينــت أّن معظــم الخضــراوات والفاكهــة خاليــة نســبًيّ
ــاه الصــرف  ــة بمي ــاه الســطحّية الملّوث ــرّي المي ــّي باإلبحــاث مــدرك أّن المرازعيــن يســتخدمون لل الفريــق المعن

الصّحــي. 
ــى  ــدرة عل ــّي، الق ــاد األوروب ــن االّتح ــار قواني ــن إط ــي« ضم ــة التقّف ــي »أنظم ــي. تعن ــة التقّف ــي أنظم ــص ف النق  •
تقّفــي أّي مــواد غذائّيــة أو تغذيــة، أو أّي حيــوان أو مــادة منِتــج للمــواد الغذائّيــة ُتســَتخدم لاســتهاك، خــال 
ــروري أن  ــن الض ــر، م ــكال المخاط ــن أش ــكل م ــد أّي ش ــد تحدي ــع. وعن ــع والتوزي ــاج والتصني ــل اإلنت ــة مراح كاف
تتمّكــن الســلطات المعنّيــة أو الشــركات المعنيــة بالمــواد الغذائّيــة مــن أن تتقــّف أّي منتــج مــن مصــدره 

ــتهلكين. ــى المس ــدة إل ــات الفاس ــول المنتج ــادي وص ــر وتف ــزل الخط ــدف ع به
ــة والمعــارف  خدمــات اإلرشــاد. خدمــات اإلرشــاد الزراعــّي هــي مصطلــح عــام يعنــي تطبيــق األبحــاث العلمّي  •
الجديــدة علــى الممارســات الزراعّيــة مــن خــال تثقيــف المــزارع. وقــد أصبــح اليــوم المفهــوم يغّطــي سلســلة 
واســعة مــن أنشــطة التواصــل والتعليــم تســتهدف المجتمعــات الريفّيــة ينّظمهــا المدرّبــون مــن اختصاصــات 
ــان،  ــا فــي لبن ــة، والصّحــة، ودراســات األعمــال. أّم مختلفــة، بمــا فــي ذلــك الزراعــة، وتســويق المنتجــات الزراعّي
فــا يحصــل عليهــا إال 11 فــي المائــة مــن المزارعيــن، 86 فــي المائــة منهــم يحصلــون عليهــا بواســطة مــوردي 
عوامــل اإلنتــاج )وزارة الزراعــة، 2012(، وبالتالــي يصبــح بإمكانهــم أن يســيطروا علــى المزارعيــن وعلــى سلســلة 

القيمــة بكاملهــا.
التعاونّيــات. ال ينتمــي أّي مــن المزارعيــن تقريًبــا )96 فــي المائــة( إلــى تعاونّيــة )وزارة الزراعــة، 2012( بســبب أدائهــا   •
الضعيــف فــي فتــح أســواق جديــدة أمــام المزارعيــن، وعــدم قدرتهــا علــى حــّل مشــاكلهم اإلنتاجّيــة والمالّية 

المتكــّررة. 
توّفــر البطاطــا األجنبّيــة، ال ســّيما المصرّيــة منهــا، التــي يســتوردها التّجــار بكمّيــات كبيــرة قبــل حلــول الموعــد   •
النهائــّي لاســتيراد الــذي تحــّدده وزارة الزراعــة فــي الســنة الزراعّيــة )مــع حلــول نهايــة شــهر آذار/مــارس وبدايــة 
شــهر نيســان/أبريل(. مــا يعنــي أّن البطاطــا المصرّيــة الرخيصــة ُتســَتوَرد ُقَبْيــل وصــول البطاطــا العّكارّيــة إلــى 

األســواق. مــا يصّعــب علــى المزارعيــن مــن عــّكار أن يبيعــوا البطاطــا التــي أنتجوهــا بأســعار عادلــة. 
يعانــي قطــاع الزراعــة بســبب النقــص فــي التمويــل، حيــث ُيخّصــص لــه أقــل مــن 1 فــي المائــة مــن الميزانيــة   •
الحكومّيــة. كمــا أّن التمويــل مــن قبــل القطــاع الخــاص والقــروض المصرفّيــة المخّصصــة للزراعــة محــدودة. 
ــة. وقــد أعــّدت الحكومــة  مــا أّدى إلــى النقــص فــي االســتثمارات، وإلــى تقويــض التنافســّية والقــدرة اإلنتاجّي
برنامــج دعــم معــّدالت الفائــدة بهــدف التخفيــف مــن كلفــة االقتــراض بالنســبة إلــى المؤّسســات الصغــرى 
ويهــدف  والســياحة.  والصناعــة  الزراعــة  قطاعــات  أساســّية  بصــورة  ويســتهدف  الحجــم.  والمتوّســطة 
برنامــج Export Plus، وهــو برنامــج دعــم حكومــّي، إلــى مســاعدة عــدد مــن المنتجيــن الزراعييــن علــى تصديــر 

ــض(. ــور والبي ــة، والزه ــراوات، والفاكه ــم )الخض منتجاته
ــن  ــًرا م ــزًءا كبي ــراوات(، ج ــة والخض ــّيما الفاكه ــة )ال س ــات الغذائّي ــة الصناعّية/الصناع ــل األغذي ــّكل تحوي يش  •
ــاعدة  ــض المس ــب بع ــن يتّطل ــا ولك ــّد م ــى ح ــّور إل ــو متط ــة. وه ــة الزراعّي ــات الغذائّي ــة والصناع ــاع الزراع قط
ــاب  ــة، وغي ــل الحكوم ــن قب ــودة م ــة الج ــاب مراقب ــة غي ــع المحلّي ــوق التوزي ــي س ــا تعان ــار. كم ــادة اإلعم وإع
البلــدان  مــن  تدخــل  التــي  األســعار  المتدنّيــة  المنتجــات  ومنافســة  بالتســويق،  الصلــة  ذات  التنظيمــات 

المجــاورة. 

الفرص

تّم تحديد عدد من الفرص: 

ــات  ــون كمّي ــا تك ــان/أبريل عندم ــي نيس ــرة، أّي ف ــرة مبك ــي فت ــّكار ف ــي ع ــة ف ــا المزروع ــاد البطاط ــّم حص يت  •
البطاطــا المتوّفــرة قليلــة، ويمكــن بالتالــي فــرض أســعار جّيــدة فــي األســواق المحلّيــة. كمــا أّن االّتحــاد 
األوروبــّي يســتورد البطاطــا فــي الفتــرة نفســها مــن الســنة، مــا يجعلــه مــن األســواق العاليــة اإلمكانــات نظــًرا 

ــّية(.  ــورة أساس ــا« بص ــوع »أغري ــن ن ــة )م ــا المطلوب ــواع البطاط ــى أن إل
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ارتفاع الطلب على الخضراوات الورقية، ال سّيما في أوروّبا خال فصل الشتاء.  •

االّتفاقــات التجارّيــة. لقــد وّقــع لبنــان العديــد مــن االّتفاقــات التجارّيــة التــي تفتــح األبــواب أمــام تصديــر   •
البطاطــا والخضــراوات الورقيــة إلــى العديــد مــن البلــدان، بمــا فــي ذلــك إعفــاء البطاطــا اللبنانّيــة مــن الحظــر 

ــّي.  ــاد األوروب ــه االّتح ــذي يفرض ال
ــة  التدريــب التقنــّي وبنــاء القــدرات. يعمــل العديــد مــن المنّظمــات غيــر الحكومّيــة والجهــات المانحــة الدولّي  •
علــى تدريــب المزارعيــن فــي لبنــان كــي يكونــوا أكثــر انفتاًحــا علــى التكنولوجيــا الجديــدة والتقنّيــات الجديــدة 

فــي مجــال الزراعــة، باإلضافــة إلــى تغييــر العــادات القديمــة غيــر الفاعلــة واعتمــاد أفضــل الممارســات. 
توّفــر الخبــراء الزراعييــن المحلييــن فــي لبنــان مــن األصــول التــي ال يســتهان بهــا. وعلــى هــؤالء الخبــراء أن ينّفذوا   •

أنشــطة إنمائّيــة فــي القطــاع. 
إمكانّيــة إرســاء العاقات/الربــط مــع الصناعــات الغذائيــة الزراعّيــة. الطلــب مرتفــع علــى البطاطــا وخضــراوات   •

ــع. ــة، الطــازج منهــا والمصّن الورقّي

الخالصات والتوصيات 

ترتبــط معظــم األســباب األساســّية لمشــاكل قطــاع الزراعــة بالسياســات الحكوميــة، التــي لــم تــؤدِّ إلــى اســتراتيجّية زراعّيــة 
ــا عــدد آخــر مــن المشــاكل فمرتبــط ببعــض الجهــات الفاعلــة  واضحــة – ال ســّيما بالنســبة إلــى المناطــق النائيــة كعــّكار. أّم
األساســّية )ال ســّيما التّجــار والباعــة بالجملــة( مــن سلســلة القيمــة، الذيــن يســيطرون علــى العملّيــة ككّل مــن خــال تمويــل 
المزارعيــن وتأميــن كافــة عوامــل اإلنتــاج. باإلضافــة إلــى ذلــك، يرتبــط عــدد مــن المشــاكل بثقافــة المزارعيــن الذيــن يقاومــون 

التغييــر واألفــكار الجديــدة. 

بســبب قصــر اإلطــار الزمنــّي المحــّدد لهــذا المشــروع، يوصــي الفريــق المعنــّي باألبحــاث بضــرورة مشــاركة القــوى فــي 
ــة  ــرة والطويل ــداف القصي ــد األه ــن تحدي ــّد م ــتمرارّية. وال ب ــان االس ــود وضم ــى الجه ــذل أقص ــل ب ــن أج ــة م ــاريع القائم المش
ــى  ــة )أو حّت ــدورة كامل ــن ل ــدرات المزارعي ــاء ق ــى بن ــل عل ا العم ــّدً ــروري ج ــن الض ــريعة. وم ــار س ــق آث ــل تحقي ــن أج ــدى م الم
دورَتْيــن فــي حــال كان ذلــك ممكًنــا( نظــًرا إلــى طبيعــة القطــاع، كــي نبّيــن لهــم خطــوًة خطــوة، كيــف يمكــن زيــادة إنتاجّيــة 
أرضهــم. وعلــى كافــة التدّخــات ذات الصلــة بالمزارعيــن التــي يتــّم اختيارهــا، أن تهــدف إلــى تعليمهــم كيــف يجــدر بهــم أن 

ــرة.  ــاريع الصغي ــاب المش ــق أصح ــروا بمنط يفك

في ما يلي بعض التوصيات ذات الصلة بالتدخات المستقبلّية:

على المزارعين أن يحّسنوا ما يلي:   •
إدراك الكفاءات الخاصة بأصحاب األعمال؛  •

إدراك أفضــل الممارســات الزراعيــة ذات الصلــة بالــري، واســتخدام مبيــدات اآلفــات واألســمدة، وتحليــل   •
الميــاه والتربــة بصــورة منتظمــة )كّل ســنَتْين(؛

ــًة  ــة زراع ــراوات الورقّي ــة الخض ــرار زراع ــى غ ــدة، عل ــا الجدي ــدة والتكنولوجي ــل الجدي ــواع المحاصي إدراك أن  •
ــة؛ مائّي

إدراك أهمية الدورات الزراعّية؛  •
ــة  ــف كلف ــدف تخفي ــات به ــات أو تكّت ــن تعاونّي ــرة، أو ضم ــات صغي ــن مجموع ــل ضم ــة العم إدراك أهمّي  •
ضمــن  التفــاوض  علــى  القــدرة  وتعزيــز  الخبــرات  تبــادل  إلــى  باإلضافــة  والتســويق،  والتوزيــع  اإلنتــاج 

السلســلة؛
إدراك منهجّيات احتساب الكلفة الصحيحة وحفظ السجّات وقدرات إدارّية أساسّية أخرى؛  •

إدراك معايير الممارسات الزراعّية الجّيدة العالمّية وكيفّية اعتمادها؛  •
إدراك كافة الخيارات األخرى المتوّفرة ذات الصلة بالوصول إلى التمويل.  •

على التّجار، والباعة بالجملة والمصّدرين أن يحّسنوا ما يلي:  •
إدراك إمكانّيات التمويل في الصناعات ذات الصلة بالبطاطا والخضراوات الورقّية؛  •

إدراك مبادئ التجارة العادلة واألخاقّية؛  •
إدراك الشــؤون اللوجســتّية ذات الصلــة بالصــادرات والتســويق والمعــارض الدولّيــة، والمشــاركة فــي بعثــات   •

تجارّيــة وفتــح أســواق جديــدة؛
إدراك معايير الممارسات الزراعّية الجّيدة العالمّية وكيفّية اعتمادها؛  •

على المنّظمات الداعمة:  •
ــة،  ــر الحكومّي ــات غي ــف المنظم ــن مختل ــتخاصها بي ــّم اس ــي ت ــر الت ــة والِعَب ــود المبذول ــارك الجه أن تتش  •
ــة مــن أجــل تحقيــق أثــر أكبــر ومــن  ــات، والجهــات المانحــة والمنّظمــات الحكومّي ــات، والتعاونّي والجمعّي

ــتفيدين؛ ــى المس ــول إل ــين الوص ــل وتحس ــات أفض ــن خدم ــل تأمي أج
أن تلعــب دوًرا فــي تأميــن الدعــم المالــي )مثــًا، مــن جمعّيــات غيــر حكومّيــة كبــرى وناشــطة علــى غــرار   •
ــا  مؤّسســة رينيــه معــّوض ومؤّسســة الصفــدّي( إلــى المزارعيــن كــي ُيفلتوا/يتخلصــول او يتحــرروا تدريجًيّ

مــن قبضــة التّجــار والباعــة بالجملــة علــى مســتوى سلســلة القيمــة ككّل؛
أن تنشئ برامج متخّصصة تتناول قضايا النوع االجتماعّي وعمالة األطفال؛  •

ــن  ــا م ــل وتمكينه ــات إدارة أفض ــل إدارة التعاونّي ــن أج ــات م ــل الممارس ــى أفض ــام عل ــرأي الع ــّي ال أن توع  •
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االســتمرارّية الذاتّيــة؛
أن تشجع المؤّسسات المالّية على تيسير الوصول إلى التمويل والقروض البالغة الصغر؛  •

أن تعتمــد مشــاريع تجريبّيــة جديــدة )علــى غــرار تمكيــن تعاونّيــة وعرضهــا علــى أّنهــا خبــرة ناجحــة   •
األخــرى(. التعاونّيــات  بهــا  تقتضــي 

تتطّلب البيئة المؤاتية ما يلي:  •
فــرض الحكومــة احتــرام الرزنامــة الزراعّيــة مــن أجــل زيــادة اإلنتــاج إلــى أقصــى الحــدود، وتقليــص المخاطــر   •
إلــى أقصــى الحــدود، وزيــادة التنافســّية مــن خــال إنشــاء لجنــة توجيــه تضــّم جهــات فاعلــة مــن كافــة 

مراحــل سلســلة القيمــة؛
خفــض الرســوم علــى الــواردات مــن تجهيــزات زراعّيــة وعوامــل إنتــاج زراعّيــة علــى غــرار البــذور واألســمدة،   •

إلــخ؛
ــذا  ــق ه ــر لتحقي ــورة أكب ــات بص ــراك البلدّي ــّي وإش ــتوى المحل ــى المس ــة عل ــورة فاعل ــن بص ــذ القواني تنفي  •

الغــرض؛
تقديــم الحكومــة المزيــد مــن المشــورة والدعــم والتدريــب علــى التقنّيــات المتقّدمــة ومعاييــر التصديــر   •

ــخ؛ ــة، إل ــات ذات الصل ــج والخدم ــار المنَت ــق اختب ــج، ومراف ــاج والمنت ــل اإلنت ــة عوام ــة ونوعّي العالمّي
إنشاء المستودعات ومرافق التخزين في المرافئ األساسّية؛  •

مشاريع وطنّية جديدة ذات الصلة بمياه الرّي النظيفة؛  •
إنشاء مراكز تدريب جديدة للمحاصيل المتخّصصة؛  •

التصديــر إلــى االتحــاد األوروبــّي عبــر هولنــدا كونهــا نقطــة دخــول البطاطــا اللبنانّيــة واســتهداف البلــدان   •
ــا. ــكا وألماني ــرار بلجي ــى غ ــا، عل ــاورة له المج

خّطة العمل 

َمــت ورشــة عمــل امتــّدت علــى ثاثــة  ــج القيــود التــي تعيــق سلســَلَتْي القيمــة، ُنظِّ مــن أجــل تفصيــل تدّخــات مختلفــة تعاِل
ــى  ــف عل ــب مكّث ــد تدري ــّية. وبع ــة األساس ــات الفاعل ــت الجه ــارس 2015 وضّم ــهر آذار/م ــال ش ــس خ ــي طرابل ــرت ف ــام وج أّي
المعلومــات األساســّية ذات الصلــة بتحليــل سلســلة القيمــة، وتحديــد الســبب األساســّي ألّي مشــكلة، وتحديــد نمــاذج العمــل 

المختلفــة ضمــن سلســلة القيمــة وأنــواع التدّخــات المختلفــة، ُطِلــب مــن المتدّربيــن:

أن يصّنفوا القيود التي تعيق كّل سلسلة قيمة وفًقا لألهمّية؛  -
أن يحدًدوا السبب األساسّي لكلٍّ من القيود؛  -

أن يحّددوا أفضل تدّخل لكلٍّ من القيود؛  -
أن يعّدوا خّطة عمل لمختلف التدّخات المقترحة.  -
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تّم اقتراح خّطة العمل التالية: 

البطاطا

المستفيد من 
الخدمة نوع الخدمة مقّدم الخدمة التدّخات األسباب األساسّية القيود

أعضاء 
التعاونّيات

التدريب، بناء 
القدرات

الجهات المانحة، مقّدمو 
الخدمة المحلّيون

تمكين دور 
التعاونّيات

ارتفاع أسعار 
البذور ارتفاع كلفة اإلنتاج موّردو 1

عوامل اإلنتاج 
المزارعون

المعارف، التمويل
الجهات المانحة من 

القطاع الخاص، مصلحة 
األبحاث العلمّية الزراعّية

إنشاء مختبر 
لاختبارات األنبوبّية

 in-vitro

المزارعون المعلومات، ورش 
العمل

الجهات المانحة 
الوزارات، مقّدمو الخدمة 
المحلّيون، المنّظمات غير 

الحكومّية

إدراك دور التعاونّيات خلل في مفهوم 
دور التعاونّيات

ضعف دور التعاونّيات 2

التعاونّيات المعلومات، 
التمويل الجهات المانحة، الوزارات

تمكين التعاونّيات 
من لعب دورها 
وإنشاء صندوق 

تعويضات

المزارعون

ورش عمل لبناء 
القدرات، )نظرّية 

وميدانّية(، 
كفاءات أصحاب 

المشاريع

وزارة الزراعة، المنّظمات 
غير الحكومّية، مقّدمو 

الخدمة المحلّيون، 
مصلحة األبحاث العلمّية 

الزراعّية

تمكين المزارع

ثقافة المزارعين 
)مقاومة التغيير( االستخدام غير السليم 

لمبيدات اآلفات واألسمدة 
من قبل المزارعن وفًقا 
للمعايير والتوجيهات 

المقترحة

الفشل في 3
تطبيق الممارسات 
الزراعّية الصحيحة

التّجار 
والمزارعون

ورش عمل لبناء 
القدرات )شروط 
االّتحاد األوروبّي 
إجراءات التصدير 

المعارض التجارّية 
الدولية(

الجهات المانحة، 
المنّظمات غير 

الحكومّية، غرفة التجارة 
والصناعة والزراعة في 

طرابلس ولبنان الشمالّي، 
وزارة الخارجية، إيدال

تمكين التّجار 
والمزارعين

تباع المحاصيل 
بمجملها 

في األسواق 
ر  المحلّية أو ُتَصدَّ
بالشاحنات إلى 

األسواق المحلّية 
 عدم الشعور 

بضرورة تصديرها 
إلى أوروّبا

عدم توّفر المعّدات 
المائمة لتنظيف درنات 

البطاطا من التربة 4

النقص في الخبرة ذات 
الصلة بإجراءات التصدير 

والشحن إلى أوروّبا 5

المزارعون

مؤّسسات 
التوضيب

المعلومات حول 
السوق المساعدة 
التقنّية والتدريب 

حول معايير 
الممارسات 

الزراعّية الجّيدة 
العالمّية وكيفّية 

تطبيقها

وزارة االقتصاد، وزارة 
الزراعة، إيدال، المصّدرون، 

هيئات التصديق ومنح 
الشهادات

تيسير الوصول إلى 
شهادة الممارسات 

الزراعّية الجّيدة 
العالمّية

GlobalGAP

عدم إدراك الحّد األدنى 
من المعايير ذات الصلة 

بجودة المنَتج المصّدر إلى 
أوروّبا

6

غياب المعلومات 
المائمة واإلحصاءات 

المناسبة الخاصة بالقطاع 
)الواردات، الصادرات، 
األسعار في األسواق 

المحلّية واألجنبّية(

7

المزارعون

العقود مع 
المزارعين لشراء 
المحصول قبل 

زرعه

وزارة الخارجّية، غرفة 
التجارة والصناعة والزراعة 

في طرابلس ولبنان 
الشمالّي، المصّدرون

الربط مع األسواق 
قبل زراعة أّي نوع 

جديد يخشى المزارعون 
أاّل يتمّكنوا من بيع 
محاصيل البطاطا 

الجديدة

الصعوبة في إدخال أنواع 
جديدة من بذور البطاطا 

إلى األسواق
8

المصّدرون
المزارعون

ورش عمل حول 
األنواع الجديدة

مصلحة األبحاث العلمّية 
الزراعّية، المنّظمات غير 
الحكومّية، مستوردو 

البذور

اعتماد أنواع جديدة 
تشبه »سبونتا« 

ولكن بمحصول 
أكبر
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الخضراوات الورقّية

المستفيد من 
الخدمة نوع الخدمة مقّدم الخدمة التدّخات األسباب األساسّية القيود

القطاع الخاص، 
التعاونّيات، 

التّجار

ربط القطاع 
الخاص 

والتعاونّيات 
بالجهات المانحة 

من أجل تمويل 
شراء اآلالت 

المطلوبة

الجهات المانحة، الوزارات

تأمين أماكن 
مناسبة للبّرادات 

وتأمين آالت 
التصنيع والتوضيب

عدم إدراك 
إمكانّيات التصنيع

 
مّدة صاحّية قصيرة جّدا 9

النقص في 
السيولة المالّية

آالت التجفيف محدودة 
والتركيز على أنواع 

محّددة من المحاصيل
10

البلدّيات ربط الجهات 
المانحة بالبلدّيات الجهات المانحة إنشاء معامل تكرير 

المياه المبتذلة

النقص في 
أنظمة الصرف 

الصّحي

تلّوث مياه الرّي بمياه 
الصرف الصّحي 11

المزارعون، 
التّجار

ورش عمل حول 
التكنولوجيا 

الجديدة )الزراعة 
المائّية، الزراعة من 

دون تربة/خارج 
التربة، مرّشات 

المياه(

الجهات المانحة، 
مصلحة األبحاث العلمّية 

الزراعّية

تمكين التّجار 
والمزارعين   

عدم إدراك 
إمكانّيات 

الممارسات 
الزراعّية الحديثة 

والتكنولوجيا 
الجديدة 

صعوبة اعتماد تكنولوجيا 
جديدة في القطاع )على 

غرار اإلنتاج من دون تربة/
خارج التربة(

12
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مذكرة تمهيدية:
 نمــاذج األعمالويركــز نمــوذج االعمــال علــى صلــة واحــدة أو ممثــل واحــد فــي سلســلة القيمــة ويصــف نموذجهــا التشــغيلي: 
كيــف تقــوم باالعمــال، مــا الــذي تــم شــراؤه مــن العبيــن آخريــن، مــا هــي المســاهمة الخاصــة، والــى مــن تبيــع. وبنــاء علــى 
التحاليــل التــي أجريــت علــى سلســلة القيمــة مــن البطاطــا والخضــر الورقيــة، تبــرز الرســوم البيانيــة التاليــة مــن هــم الجهــات 
الفاعلــة الرئيســية فــي سلســلة القيمــة واألدوار التــي يجــب القيــام بهــا. تصــف هــذه النمــاذج التجارية كيــف يمكــن لمجموعة 
معينــة مــن العناصــر الفاعلــة فــي سلســلة القيمــة القيــام بأعمــال تجاريــة معــً، البنــاء علــى بعضهــا البعــض وتحقيــق قيمــة 
ــة  ــة ونوعي ــى المنافس ــدرة عل ــر ق ــح أكث ــة لتصب ــل ذات الصل ــاالت العم ــي مج ــا ف ــي تقدمه ــة الت ــج أو الخدم ــة للمنت مضاف

االســتجابة.
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الملحق رقم 2: الئحة باألطراف المعنيين التي تّمت استشارتهم
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سبينسلطف كرم



67 تحليل سلسلة القيمة للبطاطا والخضراوات الورقّية )عّكار، لبنان(
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