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يســتند موجــز السياســات  هــذا عــى البحــث الــذي أجرتــه الدكتــورة أورور عســاكر، »اتجاهــات الطلــب والعــرض للمهــارات يف قطــاع الزراعــة: دراســة حالــة لبنــان«، ضمــن 

املــروع  املشــرك بــن منظمــة العمــل الدوليــة ومنظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم املتحــدة )الفــاو( »تطويــر نظــام التعليــم الزراعــي الفنــي املهنــي يف لبنــان« بتمويــل مــن 

اململكــة الهولنديــة. أعــد هــذا امللخــص الدكتــور كريــم عيــد الصبــاغ )Think Triangle(، وراجعــه الســيد ليــون جاســكن، كبــري املستشــارين الفنيــن الســابق يف منظمــة 

العمــل الدوليــة املكتــب اإلقليمــي للــدول العربيــة، الســيد رساج اإلســالم مســؤول تنميــة املهــارات الســابق يف منظمــة العمــل الدوليــة - املكتــب اإلقليمــي للــدول العربيــة، 

ــم، املنســقة الوطنيــة لرنامــج  الســيد يــارس عــي، مســؤول تنميــة املهــارات الســابق يف منظمــة العمــل الدوليــة- املكتــب اإلقليمــي للــدول العربيــة، واألنســة رانيــا حكيّ

التعليــم والتدريــب التقنــي واملهنــي يف منظمــة العمــل الدوليــة - املكتــب اإلقليمــي للــدول العربيــة. إضافــة اىل مســاهامت كل مــن الســيد باتريــك دارو، األخصــايئ الكبــري يف 

املهــارات وقابليــة التوظيــف يف مكتــب العمــل اإلقليمــي للــدول العربيــة، الســيد ســاميون هيلــز، كبــري املستشــارين الفنيــن الســابق وخبــري اإلنعــاش االجتامعــي واالقتصــادي 

يف منظمــة العمــل الدوليــة  - املكتــب اإلقليمــي للــدول العربيــة، األنســة ســيلفيا جوالوســكا، مســؤول فنــي مبتــدئ يف منظمــة العمــل الدوليــة، الدكتــور موريــس ســعادة، 

ممثــل منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم املتحــدة )الفــاو( يف لبنــان، الســيد إتيــان كاريــم، مســؤول العالقــات والصمــود لــدى الفــاو يف لبنــان، الســيد إيــي شــويري، مســاعد 

برنامــج منظمــة األغذيــة والزراعــة، والســيدة عبــري أبــو الخــدود، مديــرة املــروع يف الفــاو. تــم متويــل إنتــاج موجــز السياســة هــذا مــن قبــل املــروع املذكــور أعــاله.
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إلــى  الحالــي  السياســات  ملخــص  يســتند 
العمــل  منظمــة  مؤخــًرا  أجرتهــا  أبحــاث 
ــوء  ــليط الض ــل تس ــن أج ــا، م ــة1  وغيره الدولي
علــى أهميــة معالجــة عــدم تطابــق المهــارات 
ــة  ــي بغي ــل الزراع ــوق العم ــي س ــوظ ف الملح

تشــجيع تنميــة هــذا القطــاع. 

يُعالــج هــذا امللخــص العوامــل الرئيســية التــي تؤثــر عــى عــرض 

ــذا  ــرض ه ــث يع ــارات، حي ــبة للمه ــل بالنس ــوق العم ــب س وطل

املوجــز أيًضــا تقييــاًم لبعــض املهــارات املطلوبــة، وذلــك بنــاًء عــى 

دراســة منظمــة العمــل الدوليــة للعــرض والطلــب يف قطــاع 

الزراعــة التــي أجرتهــا ســنة 2018. كــام يبحــث املوجــز يف التدابــري 

ــاب  ــة وأصح ــا وزارة الزراع ــر فيه ــب أن تنظ ــي يج ــية الت الرئيس

املصلحــة اآلخــرون لتعزيــز نظــام التعليــم والتدريــب الفنــي 

واملهني تلبيًة للسوق.

لمحة عامة

لطالمــا كان قطــاع الزراعة في لبنان، وال يـــزال، 
قطاًعا أساسًيا في االقتصــــاد اللبنـانـي. 

إنــه مصــدر رئيــي للدخــل والعاملــة، فهــو يؤمــن ســبل العيــش 

ــة  ــدر بحــوايل 25 يف املائ ــن يق ــن الســكان اللبناني ــري م لقســٍم كب

مــن اللبنانيــن إضافــة إىل عــدٍد يــراوح بــن 75,000 و100 ألــف 

عامــٍل ســوري يتقاضــون دخلهــم مــن الزراعــة واألعــامل ذات 

ــا 12.1 يف املائــة  العالقــة.2 وتشــكل القــوة العاملــة الزراعيــة حاليً

ــة. يوظــف القطــاع حــوايل 212000  ــوى العامل ــوع الق ــن مجم م

ــون يف القطــاع الرســمي.  ــة فقــط موظف ــم 8 يف املائ شــخص، منه

ــات  ــم القطاع ــن أه ــن ب ــة م ــة الغذائي ــة الزراعي ــر الصناع وتُعت

الصناعيــة يف البــالد بحيــث تســتخدم حــواىل 21 ألــف مــن القــوى 

العاملة.3  

1 اورور عســاكر، اتجاهــات العــرض والطلــب عــى املهــارات يف »القطــاع الزراعــي«: حالــة لبنــان، 

منظمــة العمــل الدوليــة عــام 2018 )غــري منشــور(.

ــل  ــة العم ــان؛  منظم ــة يف لبن ــذايئ والتغذي ــن الغ ــراتيجي لألم ــتبيان اس ــكوا )2016(. اس 2 اإلس

الدوليــة )2013(. تقييــم تأثــري الالجئــن الســورين يف لبنــان وملــف العاملــة الخــاص بهــم. خدمــة 

التواصــل الشــخيص لــدى منظمــة األغذيــة والزراعــة  لألمــم املتحــدة )2018(.

ــان لعــام 2007. منظمــة األمــم  3 وزارة الصناعــة )2010(. وقائــع ونتائــج قطــاع الصناعــة يف لبن

املتحــدة للتنميــة الصناعيــة، جمعيــة الصناعيــن اللبنانيــن.

ــدة  ــّد بش ــة تح ــق هيكلي ــاك عوائ ــه هن ــر أن غي
ــي  ــهام ف ــى اإلس ــاع عل ــذا القط ــدرة ه ــن ق م
تحســين معيشــة األفــراد ورفاهيــة المجتمــع 

ــة.  ــة االجتماعي ــتوى التنمي ومس

لطاملــا بقيــت ميزانيــة وزارة الزراعــة تســاوي أقــل مــن 1 يف املائــة 

ــة بعــد العــام  مــن إجــاميل اإلنفــاق الحكومــي للســنوات املتعاقب

ــن  ــم والتدريــب يف املجال ــي التعلي ــك، ال يلب 4.1994  ونتيجــة لذل

التقنــي واملهنــي، كــام وخدمــات اإلرشــاد الزراعــي وحاجــات 

السوق.

الزراعــي  اإلرشــاد  خدمــات  إمكانيــات  إن 
الجديــدة  والمهــارات  بالتقنيــات  الخاصــة 
األمثــل.  بالشــكل  مســتخدمة  غيــر  للتنميــة، 

ــة  ــة امليزاني ــدم كفاي ــام وع ــه القطــاع الع ــار إىل توجي ــد االفتق يُع

التشــغيلية، مــن بعــض القضايــا التــي تؤثــر عــى خدمــات اإلرشــاد 

ــة والزراعــة  ــه منظمــة األغذي ــذي أجرت ــم ال العــام.5 يقــرح التقيي

عــام 2011 رضورة خلــق 240 وظيفــة للمرشــدين الزراعيــن بغيــة 

ــاخ.6   ــري املن ــف وتغ ــى الجــوع والتكي ــدي القضــاء ع ــاكاة تح مح

ويعنــي  ذلــك زيــادة يف امليزانيــة قدرهــا 725 يف املائــة مقارنــة مــع 

ميزانيــة 7.2011  إن أوجــه قصــور خدمــات اإلرشــاد العامــة تؤثــر 

بشــكل غــري متناســب عــى املزارعــن الفقــراء وتســهم يف اســتمرار 

عدم املساواة يف هذا القطاع.

ــي  ــام التعاون ــي النظ ــات ف ــم الخدم إن تقدي
الزراعــي محــدود جــًدا، فهــذا النظــام يعانــي 

ــا فــي ثقــة المزارعيــن بــه. تدنًي

يوجــد يف لبنــان حاليًــا  1,250 تعاونيــة تقــدم الخدمــات لـــ 4.5 يف 

املائــة فقــط8 مــن املزارعــن، ويُقــدر أن يكــون ثلــث هــذه 

4 وزارة الزراعة، )2014(. اسراتيجية وزارة الزراعة  2015-2019.

5 غضبــان، إليــاس )2013( تنميــة املؤسســات التعاونيــة والزراعيــة: حالــة لبنــان. معهــد الدراســات 

ــام  ــة ع ــراتيجية وزارة الزراع ــة، )2014(. اس ــدن، وزارة الزراع ــة لن ــة، جامع ــة واالفريقي الرقي

.2015-2019

6 منظمــة األغذيــة والزراعــة )2012(. متطلبــات االســتثامر يف األبحــاث الزراعيــة وخدمــات 

ــاخ.  ــري املن ــع تغ ــف م ــوع، والتكي ــى الج ــام ع ــاء الت ــو القض ــاد )2025-2010( نح اإلرش

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/nr/research-extension/img/Lebanon.pdf

7 املرجع نفسه.

8 منظمــة العمــل الدوليــة )2018(، قطــاع التعاونيــات يف لبنــان: مــا هــو دور هــذا القطــاع؟ ومــا 

هــو مســتقبله؟

تنمية املهارات نحو تحقيق النمو الشامل يف قطاع الزراعة يف لبنان
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ــة  ــات مبثاب ــر التعاوني ــا تعت ــا م ــات فقــط ناشــطًا.9 وغالبً التعاوني

أدوات سياســية يف أنظمــة املحســوبية.10 كــام ويشــكل اإلطــار 

التنظيمــي والهيــكل اإلداري الضعيفــن عائًقــا اضافيًــا أمــام النظــام 

التعــاوين. تعــاين املديريــة العامــة للتعاونيــات نقًصــا يف املوظفــن 

ــادة  ــي إع ــا. ينبغ ــات ودعمه ــد التعاوني ــن رص ــزة ع ــي عاج وه

ــع  ــة صن ــة وهيكلي ــات اللبناني ــاد التعاوني ــم اتح ــر يف تنظي النظ

القــرار بغيــة جعلهــا أكــر دميقراطيــة وزيــادة التوعيــة. قــد يصبــح 

أي اتحــاد مســتقاًل سياســيًا ويتمتــع بالقــوة الفائضــة، منــارًصا هاًمــا 

ــري  ــة توف ــن. وبغي ــل املزارع ــذي ميث ــيايس ال ــة الصــوت الس ومبثاب

نطاقًــا إضافيًــا لالئتــامن الزراعــي الرخيــص، يجــب أن يخضــع 

ــمح  ــامل فيس ــالح الش ــاوين لإلص ــامن التع ــي لالئت ــاد الوطن االتح

بانتســاب أعضــاء جــدد ويحتســب النكــامش اللــرية اللبنانيــة منــذ 

الحــرب األهليــة نحــو اتخــاذ اإلجــراءات املناســبة بالنســبة ألســعار 

األسهم.

يتــم تدريــب عــدد قليــل مــن الشــباب علــى 
قطــاع الزراعــة، وهنــاك حاجــة إلــى مزيــد مــن

األبحاث وإلى تحسين التدريب.

يف العـــام 2015، انخـــرط 6.4 يف املائـــة فقـــط من اللبنانيـن، وأقل 

مــن 1 يف املائــة مــن الســورين مــن األفــراد الذيــن تفــوق أعامرهم 

املجالــن  والتدريــب يف  التعليــم  )17-15(، يف  الثانــوي  العمــر 

التقنــي واملهنــي )بغــض النظــر عــن املســتوى(.11 أمــا التســجيل يف 

ــارز  ــو منخفــض بشــكل ب ــة الرســمية فه ــة الزراعي ــدارس الفني امل

ــة. يف عــام 2016 -  ــة املدرب وســبب رئيــي لنقــص القــوى العامل

ــة  ــة الزراعي ــدارس الفني ــا يف امل ــجيل 259 12 طالبً ــم تس 2017، ت

ــع 48,924  ــة م ــة مقارن ــة الزراعي ــا الفني ــج البكالوري ــن برنام ضم

ــي  ــم التقن ــة للتعلي ــدارس الحكومي ــجيلهم يف امل ــم تس ــب ت طال

والفنــي للعــام الــدرايس 2017-13.2016 إّن العــدد الحــايل للطــالب 

يف املــدارس الزاعيــة هــو 211 مقابــل 55022 طالــب14 يف املــدارس 

ــوث  ــوي للبح ــز الرب ــاءات املرك ــب احص ــة )بحس ــة العام التقني

والتنميــة لعــام 2019-2018(. يؤثــر غيــاب برامــج التدريــب 

الزراعيــة املرتبطــة بالســوق وعــدم وجــود أبحــاث تتعلــق بالزراعة 

حــول مواجهــة التحديــات التــي تعــرض قطــاع الزراعــة، ســلبًا عى 

هــذا القطــاع. هنــاك أيًضــا حاجــة إلدخــال تخصصــات جديــدة يف 

ــن يف  ــة، والعامل ــل والفاكه ــي املحاصي ــل مزارع ــة مث ــن معين مه

9 منظمــة العمــل الدوليــة )2018(، قطــاع التعاونيــات يف لبنــان: مــا هــو دور هــذا القطــاع؟ ومــا 

هــو مســتقبله؟

ــان. أطروحــة  ــة: حالــة لبن ــة والتنميــة الزراعي ــركات التعاوني ــان، إليــاس )2013( ال 10 غضب

ــدن. ــة لن ــة، جامع ــة والرقي ــات االفريقي ــد الدراس ــوراه، معه دكت

11 اليونيسيف )متوز/يوليو عام 2016(. مسح األرس املعيشية، والنتائج األولية.

12 سجل املدارس الزراعية لدى وزارة الزراعة.

13 اإلطــار االســراتيجي الوطنــي للتعليــم املهنــي والتقنــي والتدريــب يف لبنــان، عــام 2018-2020. 

ــات القطــاع الزراعــي غــري  ويشــمل هــذا األخــري برامــج قصــرية األجــل مــن 3 اىل 9 أشــهر، ايان

متوفــرة. التحــق 34,244 طالــب إضــايف يف الرامــج الخاصــة.

14 املركز الربوي للبحوث والتنمية 2019-2018 – أخر احصاءات متوفرة.

الــروة  منتجــات  مجــال  العاملــن يف  أو  والغابــات،  البســاتن 

الحيوانيــة ومنتجــات األلبــان والدواجــن ومنتجــي العســل باالضافة 

ــات  ــع املامرس ــامىش م ــة لتت ــورة دوري ــج بص ــث املناه اىل تحدي

الزراعية الجديدة. 

وفــي هــذا الســياق، اعتمــدت وزارة الزراعــة 
لألعــوام  بالقطــاع  خاصــة  اســتراتيجية 

2025  -  2021

ــتقرار  ــاء اس ــن وإرس ــل املزارع ــادة دخ ــل وزي ــرص عم ــق ف لخل

األغذيــة  منظمــة  مــن  وبدعــٍم  الريفيــة،  الســكانية  الركيبــة 

ــراتيجية  ــع إس ــى وض ــا ع ــة حاليً ــل وزارة الزراع ــة، تعم والزراع

ــرة -2021 ــل تغطــي الف ــب خطــة عم ــي إىل جان ــاع الزراع للقط

ــزم  2025. إن مســار عمــل اســراتيجية وزارة الزراعــة الخامــس يُل

الــوزارة بتعزيــز خدماتهــا الزراعيــة املقدمــة للمزارعــن، فضــالً عــن 

ــي  ــي والفن ــي التقن ــب الزراع ــم والتدري ــات التعلي ــز خدم تعزي

لتلبية احتياجات السوق بشكٍل أفضل.

نظــرة اجتماعية-اقتصاديــة عامة 
حــول القطــاع الزراعــي فــي لبنــان  

علــى   – للبنــان  بالنســبة  مهمــة  الزراعــة  إن 
فــي  مســاهمتها  انخفــاض  مــن  الرغــم 
روابــط  بســبب   – المحلــي  الناتــج  إجمالــي 
بسالســل  أيًضــا  )ُتعــرف  االنتــاج  سالســل 
القيمــة(،15 وإدارة المــوارد الطبيعيــة ومصــادر 

الريــف.   ســكان  دخــل 

لقــد تأرجحــت مســاهمة الزراعــة يف إجــاميل الناتــج املحــي 

ــد  ــالل العق ــد أدىن خ ــة كح ــة يف املائ ــة وثالث ــن أربع ــاين ب اللبن

ــام 2018  ــي ع ــاع الزراع ــة للقط ــة اإلجاملي ــت القيم ــايض. كان امل

لــرية  بیلیــون   3،591( أمرييــيك  دوالر  بیلیــون   2،394 تســاوي 

ــدول 1(.16   ــر الج ــرة )انظ ــام املتوف ــدث األرق ــا ألح ــة( وفًق لبناني

وحســب منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم املتحــدة، ينخــرط 

حــواىل 25-20 يف املائــة مــن ســكان لبنــان النشــطن يف قطــاع 

الزراعــة،17 مــام يســلط الضــوء عــى أهميــة هــذا القطــاع. عــالوًة 

عــى ذلــك، إن مقاييــس الناتــج املحــي ال توضــح كيفيــة تحقيــق 

15 تعرف ايضا بسالسل القيمة.

16 املحاصيــل الرئيســية هــي الفواكــه، وأهمهــا الحمضيــات، العنــب والتفــاح واملــوز؛ الخــروات، 

ــة  املــوايش مثــل البقــر  ال ســيام البطاطــا والطامطــم؛ الزيتــون والتبــغ. وتشــمل الــروة الحيواني

ــان،  ــات األلب ــض، ومنتج ــازج، والبي ــر الط ــب البق ــا )حلي ــن ومنتجاته ــام والدواج ــز واألغن واملاع

إلــخ(.

ــة:  ــش مرن ــبل عي ــو س ــل نح ــة عم ــان خط ــدة، لبن ــم املتح ــة لألم ــة والزراع ــة األغذي 17 منظم

ــار األزمــة يف  ــق االســتقرار لســبل العيــش الريفــي، ومعالجــة آث اســتجابة األمــن الغــذايئ وتحقي

ســوريا، 2014-2018.
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ــك  ــر ذل ــاج الزراعــي، ويُظه ــة اإلنت أعــى وأدىن قيمــة لســري عملي

تحليــل ارتفــاع األســعار يف سالســل االنتــاج. تختلــف تكاليــف 

اإلنتــاج لــكل محصــول ولكنهــا تــراوح بــن 10 و 30 باملائــة مــن 

ــة تســتوليان  ــة والجمل ــايئ.18 إن تجــارة التجزئ ــة النه ســعر التجزئ

تقريبــا عــى 25 اىل 35 يف املائــة عــى حــد ســواء، إن مل يكــن أكــر، 

ــل حصــة القطــاع  ــه، متث ــاًء علي ــايئ.19 وبن ــة النه مــن ســعر التجزئ

الزراعــي مــن إجــاميل الناتــج املحــي حــوايل ثلــث إجــاميل القيمــة 

18 وبالتايل، هذا التحليل ال يشمل تكلفة متلك األرايض أو استئجارها.

19 ريــايش ر، ج. شــعبان )2012(. القطــاع الزراعــي يف لبنــان: الســامت االقتصاديــة والتحديــات. 

الجامعــة األمريكيــة يف بــريوت، تقريــر مركــز بحــوث التنميــة الدوليــة.

املنتجــة يف سلســلة قيمــة املحاصيــل. وأخــريًا، مل يتــم تحديــد كلفــة 

ــان، حتــى يف  ــج عــن الزراعــة يف لبن ــة النات ــوث وانحــدار الرب التل

إجــاميل الناتــج املحــي. ومــع ذلــك، ال ميكــن إنــكار اآلثــار البيئيــة 

لذلــك، مثــل اســتنفاذ الربــة واالســتخدام املفــرط للمبيــدات 

ــره  واألســمدة، وآثارهــا عــى مصــادر امليــاه الجوفيــة كــام تــم ذُك

بالنسبة إلنتاج البطاطا يف عكار من بن أمور أخرى.20    

20 منظمــة العمــل الدوليــة )عــام 2015(. البطاطــا والخــروات الورقيــة الخــراء: تحليــل 

ــدات  ــا مبي ــبات بقاي ــوكوزايها، أ. وآل )2013(. ترس ــر الس ــان(. انظ ــكار ولبن ــة )ع ــل القيم سالس

ــموم. ــي والس ــوث البيئ ــول التل ــرة ح ــان. ن ــة يف لبن ــاه الجوفي ــات يف املي اآلف

٢١ املصــدر: الحســابات الوطنيــة اللبنانيــة لعــام 2016: التعليقــات والجــداول. آخــر دخــول عــى 

املوقــع: 08.10.2018 

http://www.cas.gov.lb/images/PDFs/National%20Accounts/CAS_Lebanon_

National_Accounts_2016_Comments_and_tables.psdf

جدول 1: حصة إجاميل الناتج املحيل من الزراعة والصناعات الزراعية الغذائية21 

)باألسعار الثابتة، سالسل االنتاج مبليارات لرية لبنانية عى النحو املشار اليه يف أسعار العام ٢0١0(

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

1,664 1,710 1,474 1,408 1,718 1,489 1,499 1,495 1,357 1,236 الزراعة والحراجة

0% 0.3% 0.1% -0.4% 0.4% 0.0% 0.0% 0.2% 0.2% 0.1% نسبة التغيري عىل أساس سنوي

1,150 1,220 1,111 1,023 1,085 938 868 901 881 909  الرثوة الحيوانية ومنتجات صيد

السمك

-0.1% 0.1% 0.1% -0.1% 0.2% 0.1% 0.0% 0.0% -0.1% 0.1% نسبة التغيري

777 791 809 785 808 821 750 722 684 615 الصناعات الزراعية والغذائية

0% 0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% نسبة التغيري

املصدر: احلسابات الوطنية اللبنانية لعام 2018: التعليقات واجلداول - االحصاء املركزي
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األغذيــة  قطــاع  مــن  الزراعــة  تســتفيد 
والمشروبات القوي. 

يعتــر قطــاع األغذيــة الزراعيــة مســاهاًم رئيســيًا يف االقتصــاد 

ــن  ــة م ــّدر بنحــو 38 يف املائ ــا يق ــج م ــام 2018، أنت ــاين. يف ع اللبن

ناتــج القطــاع الصناعــي وحــوايل 2.9 يف املائــة مــن الناتــج املحــي 

ــا قــوة عاملــة تقــدر بنحــو  اإلجــاميل للبــالد. يوظــف القطــاع حاليً

21 ألــف موظــف ميثلــون 25 يف املائــة مــن إجــاميل القــوى العاملــة 

ــع  ــجلة تصن ــة مس ــاك 1،245 مؤسس ــي.22  هن ــاع الصناع يف القط

ــة ويعمــل بهــا حــوايل 28 شــخًصا )يف  ــة الزراعي املنتجــات الغذائي

املتوســط(.23 تختلــف الروابــط البينيــة مــع صناعــة األغذيــة 

ــى  ــول. ع ــي واملحص ــي الفرع ــاع الزراع ــب القط ــة بحس الزراعي

ــذ واألراك  ــل النبي ــن أج ــب م ــاج العن ــتفيد إنت ــال، يس ــبيل املث س

أن  حــن  يف  املروبــات،  صناعــة  مــع  القويــة  الروابــط  مــن 

القطاعــات الفرعيــة الزراعيــة األخــرى لديهــا روابــط ضعيفــة 

نســبيًا مــع القطــاع الصناعــي.24 منــت صــادرات األغذيــة الزراعيــة 

مبعــدل منــو ســنوي مركــب قــدره 2 يف املائــة منــذ عــام 2010، مــام 

يرز إمكانات القطاع ومرونته.

يميــز قطــاع الزراعــة واألغذيــة باالعتمــاد علــى 
كل مــن االســتيراد والتصديــر بشــكل متزامــن.

ــة الســيام الرئيســية  ــواد الغذائي ــي للم ــد مســتورد رئي ــان بل إن لبن

ــترياد:  ــى االس ــالد ع ــامد الب ــهم باعت ــذي يس ــح ال ــل القم ــا، مث منه

ولقــد بلغــت نســبة الــواردات الزراعيــة مقابــل معــدل التصديــر 9.1 

يف املايــة عــام 2015. وبالرغــم مــن أن االتفاقيــات التجاريــة ســاعدت 

ظاهريـًـا يف زيــادة قيمــة الصــادرات الزراعيــة، شــهدت أيًضا الــواردات 

تحديات خطرية بالنسبة لقدرة املزارع اللبناين التنافسية.25 

اعتمــاًدا  االســتيراد  علــى  االعتمــاد  يقابــل 
علــى التصديــر كمــا يتضــح مــن أزمــة التصديــر 
األردنيـــة  الحـــدود  إغلـــاق  عـــن  النـــاجمة 

السـوريـــة.  

ــر  ــم تصدي ــام 2015، ت ــل إغــالق الحــدود الســورية-األردنية ع قب

معظــم الحمضيــات واملــوز والتفاحيــات )مثــل التفــاح واإلجــاص( 

أكــر مــن اســتهالكها محليًــا. مــع بدايــة الــراع الســوري وإغــالق 

ــايل،  ــر الرئيســية. وبالت ــال طــرق التصدي ــم إقف ــة، ت الحــدود الري

انخفــض إجــاميل الناتــج املحــي الزراعــي ليصــل إىل مســتويات مــا 

قبل العام 2010.  

شــهدت الســنوات األخيــرة تغيــرات فــي إنتــاج 
ــح  ــل ذات رب ــى سالس ــوالت إل ــل وتح المحاصي

أكبــر و / أو إمكانــات تصديــر أعلــى. 

لقــد ســاهمت أزمــة التصديــر يف يف ترســيخ هــذه التحــوالت، ويف 

إعــادة توجيــه مســار الطــرق التجاريــة، فضــال عــن تطويــع أمنــاط 

زراعــة املحاصيــل والنظــم الزراعيــة. عــى ســبيل املثــال، يف منطقــة 

عــكار شــامل لبنــان، هنــاك عــدد كبــري مــن املزارعــن قامــوا 

بتحويــل بســاتن الحمضيــات اىل منتجــات البيــوت الزجاجيــة، 

أســواق  املنتجــون  أيًضــا  حــدد  ولقــد  أضخــم.  وباســتثامرات 

املنتجــات املتخصصــة املحليــة كفــرص، مثــل املنتجــات العضويــة 

املرتفعــة الســعر. وباملثــل، تظهــر الدراســات األخــرية إمكانيــة 

وجود أسواق متخصصة استهالكية راقية للخروات الورقية. 

وقــد ســاهمت أزمــة الصــادرات 2018-2015 يف هــذه التحــوالت 

ويف تغيــري مســار طــرق التجــارة، فضــاًل عــن تكييــف أمنــاط 

املحاصيــل واألنظمــة الزراعيــة. ففــي منطقــة شــامل لبنــان، 

وعــكار، عــى ســبيل املثــال، حــّول عــدد كبــري مــن املزارعــن 

ــاج البيــوت البالســتيكية، باســتثامرات  بســاتن الحمضيــات إىل إنت

كبــرية.26 كــام حــدد املنتجــون األســواق املتخصصــة املحليــة عــى 

أنهــا فــرص؛ عــى ســبيل املثــال، إنتــاج عضــوي أعــى ســعرًا. 

ــة وجــود أســواق متخصصــة  ــرت الدراســات إمكاني ــل، أظه وباملث

للمستهلكن الراقين للخروات الورقية.27 

كبــار  االراضــي:  حيــازات  تركيــز 
المنتجيــن  وصغــار  المنتجيــن 

لبنــان فــي 

يتميــز القطــاع الزراعــي بالتركيــز علــى تملــك 
االراضي 

حســب اإلحصــاء الزراعــي لعــام 2012، إن نســبة 1.8 يف املائــة مــن 

أصحــاب األرايض أي 169,512 فــرد، وهــي النســبة األعــى، ميلكــون 

33 يف املائــة مــن مجمــوع األرايض الصالحــة للزراعــة )الشــكل 1(. 

كــام وأن الركيــز عــى امتــالك األرايض املرويــة أصبــح أكــر ازديــاًدا، 

حيــث تعــود ملكيــة 42.6 يف املائــة مــن األرايض املرويــة ل 0.2 يف 

املائــة مــن مالــيك األرايض )الشــكل 2(. يف الوقــت نفســه، حــوايل  22 الحسابات القومية اللبنانية. 2018.

23 وزارة االقتصاد. 2020.

ــة يف  ــة الزراعي ــة واألغذي ــي الزراع ــى قطاع ــة ع ــرة عام ــة 2018. نظ ــل الدولي ــة العم 24 منظم

ــان. لبن

25 منظمــة العمــل الدوليــة )عــام 2015(. البطاطــا والخــروات الورقيــة: تحليــل سلســلة القيمــة. 

)عكار/لبنان(.

26 منظمــة العمــل الدوليــة )2016(. تقريــر نهــايئ لدراســة جــدوى متعلقــة بالخــروات الورقيــة. 

منظمــة العمــل الدوليــة، 2018، نظــرة عامــة عــن قطاعــي الزراعــة واألغذيــة الزراعيــة يف لبنــان.

27 منظمــة العمــل الدوليــة )2016(. تقريــر نــايئ لدراســة جــدوى متعلقــة بالخــروات الورقيــة. 

منظمــة العمــل الدوليــة، 2018، نظــرة عامــة عــن قطاعــي الزراعــة واألغذيــة الزراعيــة يف لبنــان.
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94 يف املائــة مــن املزارعــن يعملــون ضمــن أقــل مــن أربعــة 

هكتــارات )48.8 يف املائــة مــن األرايض صالحــة للزراعــة و39.4 يف 

املائــة فقــط أرايض مرويــة(، و70 يف املائــة منهــم يعملــون يف أقــل 

مــن هكتــار واحــد. تتمركــز ملكيــة األرايض الكبــرية يف البقــاع 

حيــث يســاوي معــدل مســاحة امللكيــة 2.9 هكتــار، مقابــل أقــل 

من 1.3 هكتار كمعدل إجاميل البلد.

31 ريــايش ر.، شــعبان )2012(. القطــاع الزراعــي يف لبنــان: خصائــص اقتصاديــة وتحديــات. تقريــر 

تحليــي، املركــز الربــوي للبحــوث واالمنــاء، الجامعــة األمريكيــة يف بــريوت.

32 منظمــة العمــل الدوليــة )2018(. نظــرة عامــة حــول قطاعــي الزراعــة واألغذيــة الزراعيــة يف 

لبنــان.

28 إدارة اإلحصاءات املركزية والبنك الدويل )2015(. لقطة عن نتائج الفقر وسوق العمل.

29 روالن ريــايش )2013(. املؤسســات وتنظيــم املــوارد الطبيعيــة يف مجتمــع مجــزأ: نظريــة 

وتطبيقــات اإلدارة املســتدامة للميــاه يف لبنــان. اإلدارة. جامعــة غرونوبــل.

ــاوي 17.75%.   ــة تس ــبة مذهل ــبة %11.64، وبنس ــع بنس ــر املدق ــدالت الفق ــاس مع ــم قي 30 ت

برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ )2008(. منــو الفقــر وتوزيــع الدخــل يف لبنان.متوفرعــى الرابــط:

at:http://www.lb.undp.org/content/dam/lebanon/docs/Poverty/Publications/

Poverty,%20Growth%20and%20Income%20Distribution%20in%20Lebanon.pdf.  

يؤكــد تقريــر برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ لعــام 2016 عــى املعــدل املتوســط، لكــن يبــدو أن 

ذلــك يشــري إىل انتشــار أوســع للفقــر.

يشــير أيًضــا التركيــز علــى تملــك األراضــي الــى 
ارتفــاع مســتويات الفقــر فــي القطــاع الزراعــي. 

وفقــا ألحــدث دراســة إحصائيــة يف 2015 حــول نفقــات األرس 

املعيشــية، إن معــدل الفقــر بــن الناشــطن يف قطــاع الزراعــة هــو 

30 يف املائــة،28 ومــن املرجــح أن يكــون أعــى منــذ بدايــة األزمــة 

السياســية واالقتصاديــة يف لبنــان بعــد أكتوبــر 2019. يف حــن 

تظهــر البيانــات األخــرى أن معــدالت الفقــر لــدى األرس املعيشــية 

الزراعيــة تبلــغ حــوايل 67 يف املائــة.29 تعكــس أيضــا تلــك األرقــام 

متوســط معــدالت الفقــر يف املحافظــات التــي تُعتــر الزراعــة فيهــا 

ــا معــدل  ــغ فيه ــي يبل ــوب الت ــل محافظــة الجن ــا، مث ــا هاًم قطاًع

ــة  ــدالت الحالي ــون املع ــن املرجــح أن تك ــة.30 م ــر 42 يف املائ الفق

مامثلــة، إن مل تكــن أعــى، بالنظــر إىل األزمــة االقتصاديــة املســتمرة 

ــدام  ــن انع ــا ع ــر أيض ــج الفق ــك، ينت ــى ذل ــالوة ع ــان. وع يف لبن

ــوق  ــى س ــز ع ــل الركي ــل، مث ــوق العم ــوازن س ــدم ت ــرص وع الف

املدخالت وقوة وضع سوق تجار الجملة.

ــد مــن التهميــش جــراء  املزارعــون صغــار الحجــم يتعرضــون ملزي

الســوق. يف أغلــب األحيــان تتداخــل العمليــات الزراعيــة الكبــرية 

ــا  ــر ألنه ــح أك ــش رب ــد هوام ــودي، وتول ــكل عام ــا بش ــام بينه في

تســتطيع بذلــك التحكــم بتقلبــات أســعار الســوق والتصــدي لهــا. 

تســتطيع هــذه العمليــات الوصــول بســهولة إىل أســواق التصديــر، 

ــار  ــن أن صغ ــا. يف ح ــة لصالحه ــرات التقني ــك الخ ــا تحري وميكنه

املزارعــن الذيــن ميثلــون أغلبيــة املزارعــن هــم أكــر عرضــة 

لتقلبــات أســعار الســوق ويعتمــدون عــى تجــار الجملــة.31  لقــد 

ــى  ــول ع ــرص الحص ــاء ف ــة وإنتف ــح الضيق ــش الرب ــت هوام قلّص

رأس املــال مثــل القــروض املرفيــة )عــى الرغــم مــن الجهــود التي 

ــارات صغــار املزارعــن  بذلتهــا مؤخــرًا وزارة الزراعــة لتحســن خي

ــز رأس  ــا تحفي ــار املزارعــن لتكنولوجي ــر صغ ــامل ن ــة( إحت املالي

ــت  ــتثامر الوق ــة أو اس ــة املتخصص ــد العامل ــتخدام الي ــال، اس امل

واملــال يف اكتســاب مهــارات وتقنيــات جديــدة. يقــدم أيًضــا تجــار 

ــان  ــض األحي ــع يف بع ــام يدف ــة م ــدة عالي ــا بفائ ــالت قروًض املدخ

املزارعــن اىل االســتدانة املزمنــة.32 غــريت األزمة املاليــة ديناميكيات 

ــن  ــن الذي ــع املزارع ــة لجمي ــة يف الزراع مامرســة األعــامل التجاري

ــا. إن حقــوق  ــًدا مقّدًم ــات الزراعــة نق ــة نفق يحتاجــون إىل تغطي

ــي  ــات الت ــن العقب ــد م ــة تزي األرايض القصــرية األجــل وغــري اآلمن

ــالت  ــام بتحوي ــن القي ــم م ــن املســتأجرين ومتنعه تعــرض املزارع

كثيفــة لــرأس املــال وتعيــق أنظمــة اإلنتــاج الطويلــة األجــل 

واملســتدامة – مثــل اســتصالح األرايض، أنظمــة الــري املتطــور، 

زراعــة األشــجار، أو االنتقــال إىل الزراعــة اإليكولوجيــة كاســراتيجية 

للتكيف مع التغري املناخي املرتقب.

      املصدر: وزارة الزراعة، املسح الزراعي 2010، لبنان

شكل ٢: نسبة جميع األرايض املروية الصالحة للزراعة شكل ١: عدد املزارعون حسب حجم امللكية
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ــروع  ــي ف ــرة ف ــآت الكبي ــدت المنش ــد اعتم لق
أســاليب  علــى  الحيوانيــة  الثــروة  قطــاع 
إنتــاج جـديـــدة إضـافـــة الــى أفضـــل التقنيـــات 

ــة.  الدوليـ

عــى ســبيل املثــال، لقــد نجحــت مــزارع األلبــان الكبــرية بإدخــال 

تقنيــات إدارة الــروة الحيوانيــة، مــن خــالل اســتخدام بطاقــة 

تحديــد للبقــرة يف أماكــن حلــب األبقــار وتقنيــات التغذيــة اآلليــة 

والتنظيــف والكشــف عــن األمــراض. وبالطريقــة نفســها، يســتخدم 

حاليًــا قســم كبــري مــن الصناعــات الغذائيــة أســاليب إنتــاج جديدة 

ويعتمــد عــى أهــم املعايــري )مثــل مامرســات التصنيــع الجيــدة أو 

مامرسات التداول الجيدة إلخ(.33    

فــي الواقــع، تميــل المــزارع الكبيــرة إضافــة 
والمتوســــطة  الصغيـــــرة  المشــــاريع  الـــى 
الحجــم صاحبــة رأس المــال، الــى اســتخدام 
تقنيــات جديــدة مثــل تلــك المذكــورة أدنــاه.  

ــة  ــة األنظم ــا الزراع ــات ايكولوجي ــن تقني تحس

الزراعيــة مــن خــالل تقليــد العمليــات الزراعيــة 

الطبيعيــة وتحفيــز تفاعــل النباتــات والربــة، 

إالــخ بهــدف زيــادة  والحــرات والبكترييــا، 

للزراعــة  املســتصلحة  املناطــق  يف  املحاصيــل 

ــالت  ــدون أي مدخ ــه ب ــام بأكمل ــدى ع ــى م ع

مامرســات  الزراعــة  هــذه  تشــمل  صناعيــة. 

مثــل إرســاء بنيــة تربويــة وتحســن جــودة 

الربــة وإعــادة تدويــر املغذيــات وتأمــن املــوارد 

امليــاه بطريقــة  املحليــة وحفــظ واســتخدام 

ــاظ  ــي والحف ــوع الوظيف ــن التن ــوءة وتحس كف

ــتدامته. ــى اس ع

الزراعة الدامئة

إنهــا مزيــج مــن الزراعــة املائيــة وتربيــة األحيــاء 

املائيــة التــي تنتــج نظاًمــا لربيــة األســامك 

وزراعــة النباتــات بــدون تربــة ســويًة. تســتخدم 

تربــة،  بــدون  الزراعــة  أو  املائيــة  الزراعــة 

ــامك  ــات األس ــل نفاي ــة لتحوي ــم الحيوي الجراثي

اىل أســمدة زراعيــة تســاعد يف منــو النباتــات. ويف 

ــي  ــات الت ــل، تنقــي بطبيعــة الحــال النبات املقاب

ــامك. ــا األس ــرىب فيه ــي ت ــاه الت ــا، املي ــم زرعه ت

الزراعة األحيومائية

إنهــا كنايــة عــن نظــام إلدارة الربــة يهــدف 

إىل الحــد مــن اضطرابــات الربــة والحفــاظ 

ــل  ــم، ودوران املحاصي ــوي دائ ــاء ترب ــى غط ع

الزراعيــة لتحســن الربــة.

الزراعة املحافظة عىل 

املوارد

االتجاهــات الراهنة والناشــئة في 
والممارســات  التقنيــات  مجــال 

ــة الزراعي

المتقدمــة  الــري  تقنيــات  نســبًيا  ُتســتخدم 
الزراعيــة  العمليــات  فــي  أكبــر  بشــكٍل 
الضخمــة، فــي حيــن تميــل العمليــات الزراعيــة 
الــري  علــى  أكثــر  االعتمــاد  إلــى  الصغيــرة 

البعليــة.   الزراعــة  عــن  فضــاًل  بالجاذبيــة 

إن طــرق الــري املتبعــة يف األرايض الزراعيــة عــى اختــالف حجمهــا، 

هــي مبثابــة دليــل جيــد لفهــم أســاليب الزراعــة )انظــر الجــدول 

باملعــدات  تجهيزهــا  ازداد  كبــرية  املزرعــة  كانــت  كلــام   .)3

امليكانيكيــة وتكثفــت مدخــالت التشــغيل؛ يف حــن أنــه كلــام 

عــى  األرجــح  عــى  الزراعــة  تعتمــد  املزرعــة،  صغــر حجــم 

تكنولوجيات أقل تطوًرا.

الشكل 3: طريقة الري األولية حسب حجم املزرعة

تتأثــر جــودة المنتجــات والمحاصيــل واألنظمة 
بالممارســات  ســلًبا  المحليــة،  اإليكولوجيــة 

ــائدة.   ــة الس الزراعي

إن االفــراط يف اســتخدام مبيــدات الحــرات واألســمدة يؤثــر ســلبًا 

ــالمة  ــة وس ــان ونوعي ــة اإلنس ــة وصح ــاه الجوفي ــة املي ــى نوعي ع

املنتــج – وبالتــايل يتأثــر املنتــج أيًضــا باســتعامل ميــاه الــري 

املتلوثــة بدرجــة عاليــة. تحــدد دراســة لسالســل القيمــة أجريــت 

يف القطاعــات الفرعيــة عــدًدا مــن العوامــل التــي تؤثــر ســلبًا عــى 

املحصــول وجودتــه، مبــا يف ذلــك االفتقــار إىل اإلملــام بالتطبيقــات 

املستدامة وخدمات اإلرشاد املحدودة املتاحة للمزارعن.

33 منظمــة العمــل الدوليــة )2018(. اتجاهــات العــرض والطلــب عــى مهــارات قطــاع الزراعــة: 

حالــة لبنــان – تقريــر غــري منشــور.

املصدر: املسح الزراعي يف لبنان لعام 2010، نشر عام 2012
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34 روســت، ب. م.، وألتــريي، م. أ. )2017(، ايكولوجيــا الزراعــة: العلــم والسياســة. منشــور عمــي 

تطبيقــي .

35 منظمــة العمــل الدوليــة )2013(. تقييــم  تأثــري الالجئــن الســورين يف لبنــان وملــف العاملــة 

ــي،  ــاع الزراع ــف يف القط ــق الوظائ ــة وخل ــرص االقتصادي ــلوق، غ. )2016(. الف ــم. ش ــاص به الخ

مســودة للمناقشــة – األمــم املتحــدة منظمــة األغذيــة والزراعــة- منظمــة األمــم املتحــدة للتنميــة 

الصناعيــة.

هــي نهــج زراعــي يهــدف إىل زيــادة اإلنتاجيــة 

بشــكل مســتدام، والتكيــف مــع التغــري املناخــي 

ــاس  ــاز االحتب ــات غ ــن انبعاث ــة، والحــد م مبرون

الحــراري.

الزراعة الذكية مناخًيا

ــات  ــل النبات ــا وص ــن خالله ــم م ــة يت ــا تقني إنه

ــو. ــتمرار النم ــا الس ــام بينه في

التطعيم

مــاء  النباتــات يف حــوض  زرع  إنهــا طريقــة 

يحتــوي عــى مغذيــات بــداًل مــن الربــة.

الزراعة املائية أو 

الهيدروبونيك

ــاج  ــه نهــج النظــام اإليكولوجــي الخــاص بإنت إن

بــن  يجمــع  والــذي  وحاميتهــا،  املحاصيــل 

واملامرســات  اإلدارة  اســراتيجيات  مختلــف 

املتعلقــة بزراعــة محاصيــل صحيــة، والحــد مــن 

اســتخدام مبيــدات اآلفــات.

اإلدارة املتكاملة لآلفات 

الزراعية

ــة املائيــة حيــث تنمــو جــذور  إنهــا تقنيــة الرب

ــوي  ــات يف جــدول مــايئ ضحــل جــًدا يحت النبات

عــى جميــع العنــارص املغذيــة القابلــة للذوبــان 

والروريــة لنمــو النباتــات، وهــي تعــرف أيًضــا 

بقنــوات امليــاه.

تقنية الفيلم املغذي

إنهــا الزراعــة التــي تتجنــب، أو تســتغني إىل 

حــٍد كبــري عــن اســتخدام املدخــالت االصطناعيــة 

والهرمونــات،  اآلفــات،  ومبيــدات  )األســمدة 

ــخ(، وهــي تعتمــد عــى  ــة إل ومتمــامت التغذي

وعــى  مخلفاتهــا،  وعــى  املحاصيــل  تنــاوب 

البيولوجيــة  واملغذيــات  الحيــواين،  الســامد 

وحاميــة النباتــات.

الزراعة العضوية

ــد  ــي يعتم ــيايس-اجتامعي وتقن ــج س ــه برنام إن

مدخــالت  وعــى  املســتدامة  الزراعــة  عــى 

ــو  ــة نح ــات الزراعي ــن التقني ــل م ــرى ويقل أخ

اعتــامد رزمــة مــن األخــالق تركــز عــى العدالــة 

ــاس  ــاج الن ــادئ إلدم ــادئ واملب ــة ومب االجتامعي

ــاج  والغــذاء واملــأوى والطــب يف نهــج كي لإلنت
الزراعــي.34

علم البيئة الزراعية

إنــه مفهــوم زراعــة حديثــة يراقــب ويتخــذ 

أو  املحاصيــل  لوضــع  ويســتجيب  التدابــري، 

ــا  ــج مــن تكنولوجي املــوايش عــر اســتخدام مزي

املعلومــات مثــل نظــام تحديــد املواقــع وأجهــزة

االستشعار والروبوتيات ونظم التحكم.

الزراعة الدقيقة

إنها شبكة تُستخدم لدعم النباتات. التعريشة

ــة  ــتخدم لتغطي ــات يس ــن النبات ــوع م ــذا الن ه

ــل  ــار عوام ــن آث ــة م ــة الرب ــل وحامي املحاصي

الربــة  بنيــة  تحســن  عــن  فضــالً  الطقــس، 

وخصوبتهــا...

البيقة نبات

2018. غيــر منشــور. »اجتاهــات  الدوليــة  العمــل  منظمــة  املصــدر: 
العــرض والطلــب علــى املهــارات يف قطــاع الزراعــة: حالــة لبنــان«

سـوق العمـل الزراعـي في لبنـان

غيــر  لبنــان  فــي  الزراعــي  العمــل  ســوق  إن 
متدنيــة. ومهاراتــه  كبيــر  حــٍد  إلــى  رســمي 

ــوق  ــن س ــات ع ــار إىل معلوم ــا االفتق ــارات يعيقه ــة امله إن تنمي

العمــل: فالبيانــات املتعلقــة بالطلــب عــى اليــد العاملــة يف 

ــتويات  ــة مبس ــك الخاص ــة، وتل ــة الزراعية-الغذائي الزراعة/الصناع

ــوق  ــة الس ــدى حاج ــة اىل م ــة، إضاف ــارات املتاح ــة، وامله اإلنتاجي

للمهــارات، نــادرًة إىل حــٍد مــا. يف الواقــع، إن البيانــات األكــر 

شــمواًل املتعلقــة بالعمــل يف مجــال الزراعــة تعــود اىل عقــٍد مــن 

ــريًا  ــدًدا كب ــام 2010 وإن ع ــي للع ــداد الزراع ــب التع ــن حس الزم

ــى  ــز ع ــل ترك ــوق العم ــول س ــاًل ح ــر تحالي ــوكاالت ين ــن ال م

نطاقات/منتجات/وسالسل قيم محدودة. 

إن اليــد العاملــة فــي القطــاع الزراعــي هــي 
قــوة متجزئــة.  

ــن 287,00 و312,000  ــة ب ــة يف قطــاع الزراع ــوة العامل ــدر الق تُق

عامــل، مبــا فيهــم العــامل الزراعيــن الســورين )انظــر الجــدول 2(. 

تتألــف القــوى العاملــة مــن عــامل الزراعــة الدامئــن واملوســمين 

ــة  ــون يف أراٍض زراعي ــن يعمل ــن )111,457( الذي ــار املزارع وصغ

ــن  ــن الدامئ ــامل اللبناني ــور الع ــتأجرونها. إن أج ــا أو يس ميلكونه

تفــوق أجــور الســورين )550-500 دوالر أمرييــيك شــهريًا للعامــل 

ــام  ــل 470-450 دوالر لنظــريه الســوري(. ك ــر مقاب ــن الذك اللبناني

وأن أمنــاط التمييــز هــي أكــر وضوًحــا بالنســبة للعــامل املوســمين 

ذوي املهــارات املحــدودة/أو الشــبه ماهريــن: ويف حــن أن معــدل 

األجــر اليومــي للعامــل اللبنــاين الذكــر غــري املاهــر يســاوي 20-25 

دوالر أمــرييك، يكســب نظــريه الســوري 15-10 دوالر أمــرييك يف 

اليــوم، بينــام تكســب املــرأة الســورية والطفــل الســوري أقــل مــن 

7 دوالر و 4 دوالر عى التوايل.35 
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لظــروف  عرضــًة  هــم  الزراعيــون  العمــال 
والخطــرة.   الصعبــة  العمــل 

لقــد انتــرت عــى نطــاق واســع ســاعات العمــل الطويلــة، وســاد 

ــتخدام  ــل اس ــرة مث ــة امل ــات الزراعي ــور واملامرس ــاض األج انخف

ــدات  ــار إىل مع ــة واالفتق ــري منضبط ــورة غ ــات بص ــدات اآلف مبي

الوقايــة الالزمــة للعــامل. تشــري الدراســات إىل أن التعــرض للمــواد 

الكيميائيــة الســامة وملبيــدات الحــرات يشــكل خطــرًا عــى 

الصحــة، ال ســيام عى املــدى الطويل.40 يكــون الالجئون الســوريون 

ــري  ــوين غ ــم القان ــبب وضعه ــا بس ــر ضعًف ــان أك ــب األحي يف أغل

املســتقر، حيــث تكــون النســاء واألطفــال أكــر عرضــًة للتهميــش. 

لقــد ازدادت لــدى املــرأة عوامــل خطــر اإلصابــة بجملــة أمــراض، 

ــاء يف  ــاد املتكــرر، واإلنحن ــات حــادة ناجمــة عــن اإلجه وباضطراب

ــة غــري مالمئــة  ــادة الحركــة، وإبقــاء الجســد يف وضعي العمــل وزي

يف  األطفــال  عاملــة  وتســود  كــام  طويلــة.41  لفــرة  والركــوع 

الزراعــة.42  ويف بعــض الحــاالت، يتــم احتجــاز األرس يف عمــل قرسي 

ــا مــن قبــل مالــيك  مقابــل دفــع مثــن املســاكن املقدمــة لهــا مؤقتً

األرايض.43 

يعتمــد الطلــب علــى تنميــة المهــارات وعلــى 
وضــع المتــدرب.  

تختلــف حوافــز واحتياجــات املزارعــن عــن تلــك الخاصــة بالعــامل 

األجــراء قبيــل الحصــول عــى املعــارف واملهــارات. تعمــل املــزارع 

الصغــرية عــى إرســاء التــوازن بــن أولوياتهــا بالنســبة للحصــول اىل 

الكفــاءات ورشاء املعــدات، اســتناًدا اىل امتــالك أو اســتئجار األرايض 

وطريقــة متلكهــا، وحجــم األرسة، وسالســل قيمــة املنبــع واملصب.44  

ــة  ــة والتدريبي ــم التعليمي ــط خياراته ــراء ترتب ــبة لألج ــا بالنس أم

بشكٍل أسايس بفرص سوق العمل ومستويات األجور.  

يواجــه قطــاع الزراعــة عــبء أزمــة معقــدة، اذ  
ــة  ــوط مالي ــن ضغ ــي م ــاد الوطن ــي االقتص يعان

واضطرابــات اجتماعيــة ووبــاء  كوفيــد - 19.  

تضيــف هــذه األزمــات طبقــة أخــرى إىل املشــاكل الهيكليــة القامئــة 

ــرات إىل  التــي يواجههــا االقتصــاد والقطــاع الزراعــي. تشــري التقدي

أن مــا يقــرب مــن واحــد مــن كل ثالثــة لبنانيــن قــد اصبــح عاطــالً 

عــن العمــل،45 يف حــن أن أكــر مــن 50 يف املائــة مــن الســكان يف 

لبنــان قــد يتعرضــون لخطــر انعــدام األمــن الغــذايئ بحلــول نهايــة 

ــا بنســبة  ــد املدخــالت انخفاًض 46  تواجــه رشكات توري
ــام 2020.  ع

ــة  ــود املفروض ــا للقي ــا.47 تبًع ــدل دوران أعامله ــة يف مع 50 يف املائ

عــى تحويــالت العملــة الصعبــة ومحدوديــة توافــر النقــد املقــوم 

بالــدوالر األمريــيك، افتقــرت الــركات املســتوردة يف كّل القطاعات، 

مبــا يف ذلــك الزراعــة، إىل العملــة الصعبــة الالزمــة لتلبيــة متطلبــات 

ــأ إىل  ــر لج ــض اآلخ ــا والبع ــق بعضه ــا. وأغل ــة به ــترياد الخاص االس

 املصــدر: وزارة الزراعــة، املســح الزراعــي يف لبنــان لعــام 2010، باســتثناء العمالــة الســورية يف الزراعــة، مــن بيانــات منظمــة األغذيــة والزراعــة عــام
39 2016  

36 يســاوي عــدد عــامل األرس املوســمين 239007 فــرداً، بحيــث مل يتــم تحديــد عــدد أيــام العمــل 

وقــد تتبايــن عــى نطــاق واســع.

37 تــرى وزارة الزراعــة أن 150 يــوم عمــل يعادلــون وظيفــة دامئــة أي مــا يعــادل مــا مجموعــه  

44666 مــن العــامل الدامئــن فيكــون العــدد اإلجــاميل أليــام العمــل املوســمي 6.686 مليــون يــوم.

38 اســتناداً إىل ملــف منظمــة العمــل الدوليــة حــول الالجئــن الســورين )2013( مــن املقــدر أن 

يعمــل مــا يقــارب 100000 ســوري يف مجــال الزراعــة.

39 تواصل شخيص مع منظمة األغذية والزراعة.

40 حبيــب وف. أ. فتــح اللــه/ نســاء مهاجــرات تعملــن يف الزراعــة يف دائــرة الخدمــات الصحيــة 

https://content.iospress.com/articles/work/wor0101 :ــط ــى الراب 4358 متوفرع

41 حبيــب وف. أ. فتــح اللــه/ نســاء مهاجــرات تعملــن يف الزراعــة يف دائــرة الخدمــات الصحيــة 

https://content.iospress.com/articles/work/wor0101  :ــط ــى الراب ــر ع 4358 متوف

42 منظمــة العمــل الدوليــة )2012(. مكافحــة عمــل األطفــال يف لبنــان: وضــع خرائــط للسياســات 

واملبــادرات املعياريــة، منظمــة العمــل الدوليــة ومنظمــة األغذيــة والزراعــة )2017(. عمــل 

ــل للمتمرســن. ــان. دلي األطفــال يف الزراعــة يف لبن

https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labour/lebanon 43

ــدة:  ــة املتح ــي، اململك ــة، روكب ــن للزراع ــون وف ــوغ، ج. )2013( الفالح ــر بل ــان دي 44 دووي ف

ــي. ــور عم منش

45 برنامج األغذية العاملي. 2020. مسح تقييمي عى االنرنت.

46 االســكوا. 2020. التخفيــف مــن تأثــري األزمــات االقتصاديــة و كوفيــد - 19 عــى األمــن الغــذايئ 

يف لبنــان.

47 منظمــة األغذيــة والزراعــة، 2020. تقريــر خــاص. بعثــة FAP لتقييــم تأثــري األزمــة املاليــة عــى 

الزراعــة يف لبنــان، نيســان 2020.

جدول 2: العامل الزراعيون يف لبنان

 مجموع تقديرات العاملة

السورية يف الزراعة

أجري مساعدة األرس

 أجراء موسميون خالل

أيام العمل

أجراء دامئون عامل موسميون العامل الدامئون 

)مبا فيهم أفراد األرس 

أصحاب املزارع الصغرية(

75,000 - 85,000 )منظمة 
األغذية والزراعة(

000 100 )منظمة العمل 
الدولية(38 

37 6686877 51015 36 239007 165594 #  من األفراد
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53 جمعيــة ألرعايــة االجتامعيــة للبحــث والتطويــر )2106(، دراســة ســوق العمــل ودراســة ســوق 

العمــل الزراعــي واملســتوى التعليمــي للمــدارس املهنيــة الزراعيــة يف لبنــان.

54 منظمــة العمــل الدوليــة )2018(. اتجاهــات العــرض والطلــب عــى مهــارات القطــاع الزراعــي: 

حالــة لبنــان – تقريــر مل ينــر بعــد.

55 جمعيــة الرعايــة االجتامعيــة للبحــث والتطويــر )2106(، دراســة ســوق العمــل ودراســة ســوق 

العمــل الزراعــي واملســتوى التعليمــي للمــدارس املهنيــة الزراعيــة يف لبنــان.

ــام 2016، دراســة ســوق العمــل وســوق  ــر ع ــة للبحــث والتطوي ــة االجتامعي ــة الرعاي 56 جمعي

ــان. ــة يف لبن ــة الزراعي ــدارس املهني ــي للم ــة واملســتوى التعليم الزراع

48 االســكوا. 2020. التخفيــف مــن تأثــري األزمــات االقتصاديــة و كوفيــد - 19 عــى األمــن الغــذايئ 

يف لبنــان.

49 ما سبقه.

50 ما سبقه.

ــاع  ــارات يف القط ــى امله ــب ع ــرض والطل ــات الع ــة، )2018(، اتجاه ــل الدولي ــة العم 51 منظم

ــد. ــر بع ــان مل يُن ــة لبن ــر حــول حال ــي: تقري الزراع

ــتوى  ــي واملس ــل الزراع ــة ســوق العم ــل ودراس ــة ســوق العم ــي )2016(. دراس ــة أف 52 جمعي

التعليمــي للمــدارس املهنيــة الزراعيــة يف لبنــان؛ غنيــم، و )2017(، مهــارات التنبــؤ لقطــاع األغذيــة 

الزراعيــة يف لبنــان. اليونســكو-جمعية الرعايــة االجتامعيــة للبحــث والتطويــر. حــامدة، ك. وأل. 

ــة اىل  ــى الحاج ــم ع ــل قائ ــاق، تحلي ــات وآف ــان: تحدي ــة يف لبن ــة الزراعي ــاع األغذي )2017(؛ قط

املهــارات. منظمــة العمــل الدوليــة.

خفــض رواتــب موظفيهــم أو تقليــل ســاعات العمــل. مــع انخفــاض 

قيمــة اللــرية اللبنانيــة بنســبة 83 يف املائــة )متــوز/ يوليــو 2020(48 

ومشــاكل التدفــق النقــدي، توقــف املســتوردون عــن اســترياد بعــض 

املنتجــات. بالنســبة للمنتجــن، ارتفعــت تكلفــة اإلنتــاج بأكــر مــن 

ــام ارتفعــت  ــة، بين ــة املختلف ــة بالنســبة للنظــم الزراعي 50 يف املائ

تكلفــة املدخــالت الزراعيــة األساســية بنســبة 400 يف املائــة.49  

ــة يف  ــات مامرســة األعــامل التجاري ــة ديناميكي ــة املالي غــريت األزم

ــات  ــة نفق ــون إىل تغطي ــن يحتاج ــن الذي ــع املزارع ــة لجمي الزراع

ــض  ــك إىل خف ــؤدي ذل ــع أن ي ــن املتوق ــا. وم ــًدا مقدًم ــة نق الزراع

األرايض قيــد اإلنتــاج بنســبة 30 يف املائــة يف موســم الشــتاء املقبــل 

)2020(.50   أدى ارتفــاع تكلفــة اإلنتــاج والتضخــم الحــاد يف أســعار 

ــم  ــة إىل تفاق ــة العمل ــاض قيم ــن انخف ــة الناجــم ع ــواد الغذائي امل

األزمات االجتامعية واالقتصادية والغذائية الحالية.

عــدم تطابــق المهــارات كإحــدى 
ميــزات هــذا القطــاع

يواجـــــه أصحــــاب العمــــل صعوبــــات فــــي 
العمــال.  توظيــف 

أظهــر البحــث عــن اتجاهــات العــرض والطلــب عــى املهــارات يف 

ــام  ــة يف ع ــل الدولي ــة العم ــه منظم ــذي أجرت ــة ال ــاع الزراع قط

2018 51 صعوبــات يف التوظيــف يواجههــا أصحــاب العمل بالنســبة 

لتأديــة  الذيــن يتمتعــون باملهــارات الالزمــة  العــامل  إليجــاد 

وظائفهــم مقابــل أجــر يســتطيع أصحــاب العمــل تســديده. تؤكــد 

هــذه النتائــج عــى دراســات ســابقة حــول ســوق العمــل يف 

مختلــف قطاعــات السلســلة الغذائيــة التــي شــددت عــى اإلفتقــار 

ــا  ــة، ال ســيام يف صفــوف خريجــي البكالوري ــة مدرب اىل قــوة عامل

الفنية والعاملون الذين يتمتعون مبستويات تفوق التدريب.52    

لقـــد لوحـــظ عــــدم تطــابــــق المهــــارات فـــي 
القطاعــات.  كّل 

أشــار أيًضــا أصحــاب العمــل إىل عــدة مهــارات تقنيــة وحياتيــة 

ــارات  ــن امله ــدد م ــا ع ــة، ومنه ــا الفني ــو البكالوري ــا خريج يفتقده

املتعلقــة بزراعــة املحاصيــل وتربيــة املــوايش، فضــالً عــن بعــض 

املهــارات املتصلــة باألعــامل الحرفيــة. كشــفت دراســة تقييميــة 

للمســتويات التعليميــة لخريجــي البكالوريــا الفنيــة، أن 40 صاحــب 

عمــل مــن أصــل 50  أبــدوا اســتعدادهم لتوظيــف خريجــن، لكــن يف 

ــرت  ــر.53 وأظه ــذا األم ــذوا ه ــم نف ــط منه ــة فق ــع 30 يف املائ الواق

الدراســة نفســها أن أصحــاب العمــل يطمحــون لتوظيــف خريجــن، 

لكنهــم يف املقابــل يحتاجــون لتدريبهــم عــى مهــام الوظيفــة. رصح 

نصــف أصحــاب العمــل أن تدريــب الخريجــن عــى العمــل يســتغرق 

أكــر مــن عــام بغيــة تحقيــق مســتوى مــرض مــن الكفــاءة واإلنتاجية، 

يف حــن ذكــر %86 أن التدريــب اســتغرق أكــر مــن 6 أشــهر. ال يــزال 

ــل،  ــدون عم ــة ب ــا الفني ــن خريجــي البكالوري ــة م حــوايل 60 يف املائ

و%40 تقريبًــا مــن العاملــن منهــم يعملــون يف مجــال الزراعــة. 

أضــف إىل ذلــك، إن حقيقــة عمــل نحــو 34 يف املائــة مــن الخريجــن 

املجيبــن يعملــون لصالــح وزارة الزراعــة تؤكــد عــى أن طلب الســوق 

لخريجي البكالوريا الفنية مبستوى مهارات عادية، محدود.54  

فــي  الــوارد  المهــارات  تطابــق  عــدم  يقتــرح 
ال  التتبــع  نظــام  علــى  التدريــب  أن  التقريــر 
يلبــي طلبــات الســوق، وأن التدريــب الوظيفــي 
علــى  التدريــب  برامــج  مــن  كجــزء  المقــدم 

التتبــع غيــر كاف.55 نظــام 

ــارات ومناهــج  ــن توقعــات أصحــاب العمــل مله ــة ب ــر مقارن تظه

خريجــي البكالوريــا الفنيــة يف مجــال الزراعــة العامــة عــدم تطابق: 

لقــد وضعــت املناهــج الدراســية لتوفــر التعليــم الواســع النطــاق 

ــل  ــب العم ــات صاح ــة احتياج ــن تلبي ــداًل م ــات، ب يف كل القطاع

املتخصصــة واملتزايــدة. وأظهــرت دراســة جــرت عــام 2016 أن 59 

ــا  ــاًل، وم ــدوا عم ــة مل يج ــا الفني ــي البكالوري ــن خريج ــة م يف املائ

يقــارب 60 يف املائــة منهــم يعتقــدون أن علومهــم ال تؤهلهــم 

ــة إىل  ــل. وباإلضاف ــي تناســب ســوق العم ــارات الت الكتســاب امله

ذلــك، أعــرب 90 يف املائــة مــن الخريجــن عــن الحاجــة إىل تعزيــز 

التدريــب العمــي ضمــن برامــج البكالوريــا الفنيــة.56 بدعــم مــن 

منظمــة األغذيــة والزراعــة، ومنظمــة العمــل الدوليــة، و AVSI، و 

WARD، أنشــأت وزارة الزراعــة برنامــج التعلــم القائــم عــى 

العمــل )WBL( كجــزء مــن املناهــج الدراســية للبكالوريــا الفنيــة ـ 

BT ودورات قصــرية األجــل يف الزراعــة مــن أجــل تزويــد الطــالب 

مبــا يكفــي مــن خــرة عمليــة. وافقــت مجموعــة مــن 21 صاحــب 
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عمــل / رشكــة عــى تقديــم الدعــم للمتدربــن يف وزارة الزراعــة. يف 

ــوزارة  ــن ال ــم )MoU( ب ــرة تفاه ــع مذك ــم توقي ــو 2020، ت يوني

وأصحــاب العمــل، لتأســيس التفاهــم املتبــادل بــن وزارة الزراعــة 

والــركات يف تنفيــذ برنامــج التعلــم القائــم عــى العمــل )مبــا يف 

ذلــك التلمــذة الصناعيــة، والتدريــب الداخــي، والتــدرّب( للطــالب 

املسجلن يف هذا الرنامج واملعتمد من قبل وزارة الزراعة.

عــدد قليــل جــًدا مــن الطــالب ينخــرط فــي 
الزراعــي.   التدريــب 

هنــاك 282 طالــب مســجلن يف دورات البكالوريــا الفنيــة )BT( يف 

كان  بينــام   ،2015-2016 عــام  زراعيــة  مهنيــة  مــدارس  ســبع 

ــة إىل 643  ــا يف العــام 2017-2016، 57  باالضاف عددهــم 259 طالبً

طالــب يف دورات زراعيــة قصــرية األجــل تقدمهــا منظمــة األغذيــة 

ــوث  ــوي للبح ــز الرب ــا للمرك ــاء، ووفًق ــذه األثن ــة.58 يف ه والزراع

ــة يف  ــجلن يف الجامع ــة املس ــدد الطلب ــغ ع ــان، بل ــاء يف لبن واإلمن

ــري«  ــب البيط ــمك والط ــد الس ــة وصي ــوم الزراع ــاص »عل اختص

لعــام 2016-2015، 2,810 طالــب ليحصلــوا عــى إجــازة يف العلوم، 

و309 طــالب ليحصلــوا عــى ماجســتري يف العلــوم و9 طــالب 

ليحصلــوا عــى شــهادة دكتــوراه.59 كــام وأن التصــورات االجتامعيــة 

ــاق  ــجع االلتح ــة ال تش ــة الزراعي ــدارس الفني ــج امل ــلبية لرام الس

بهــا. يف حــن شــجع برنامــج الراتــب الشــهري بعــض الطــالب عــى 

التســجيل يف املــدارس، وعــى نطــاق أوســع، تُعتــر برامــج املــدارس 

الفنيــة الزراعيــة التعليميــة املــالذ األخــري للطــالب الذيــن مل 

يتمكنوا من االلتحاق بأشكال أخرى من التعليم.60 

ال يــزال التعليــم التقنــي الزراعــي الــذي تقدمــه 
وزارة الزراعــة يعانــي عــدم كفايــة فــي التمويــل. 

ال تتضمــن ميزانيــة وزارة الزراعــة مخصصــات كافيــة للتعليــم 

التقنــي يف مجــال الزراعــة أو لــدورات تدريبيــة أخــرى متخصصــة 

قصــرية األجــل. وبالتــايل، تفتقــر املــدارس وبرامــج التدريــب ذات 

العالقــة إىل مرافــق تدريــب عمي/تدريــب ميــداين،61 يف حــن أنهــا 

تحافــظ عــى املناهــج القدميــة، مــام يجعلهــا عاجــزة عــن تلبيــة 

ــة.62   ــامل الزراعي ــة وإدارة األع ــارات الزراع ــئة مله ــات الناش الطلب

ــا، اســتغالل وجهــات نظــر الشــباب الســلبية  ــا مــا يتــم عامليً وغالبً

تجاه الزراعة كطريقة حياة.63    

الــذي  المهــارات  تطابــق  عــدم  أيًضــا  ينــدرج 
الســياق  إطــار  فــي  العمــل  أصحــاب  حــدده 

معقــد.  عمــل  لســوق  األوســع 

إن رداءة نوعيــة الرنامــج التدريبــي للبكالوريــا الفنيــة ال ميكنهــا 

وحدهــا اإلجابــة عــى ســؤال عــدم تطابــق املهــارات يف قطــاع 

ــا اىل  ــتند دامئً ــي ال تس ــف الت ــات التوظي ــام وأن مامرس ــة. ك الزراع

معيــار الكفــاءة، األجــور املنخفضــة وظــروف العمــل القاســية تقــوم 

ــوى  ــادة الق ــور اىل زي ــاض األج ــود انخف ــم.64 يع ــدور حاس ــا ب أيض

ــاب  ــل أصح ــان، يفض ــب األحي ــاًل. يف أغل ــب عم ــي تطل ــة الت العامل

العمــل يف قطــاع إنتــاج املحاصيــل الفرعــي العــامل الســورين ألنهــم 

جديــون، ويقبلــون باألجــور املنخفضــة، وظــروف العمــل الصعبــة.65  

ــا يف ضعــف  يكمــن الســبب الجــذري لظــروف العمــل الســيئة أيًض

النقابــات الزراعيــة وعــدم كفايــة العمــل الجامعــي الــذي يهــدف اىل 

تحسن ظروف العمل فضالً عن دخل معظم املزارعن املحدود.

ــادة  ــر لزي ــط أكب ــد - 19 ضغ ــاء كوفي ــع وب يض
االســتثمار فــي التعليــم والتدريــب التقنــي 

والمهنــي وتحســين جودتــه. 

يف قطــاع مهــارات التعليــم والتدريــب التقنــي واملهنــي، تســبب 

الوبــاء العاملــي يف إغــالق املــدارس ومراكــز التدريــب يف لبنــان، 

وتعطيــل التدريــس والتعلــم وتأخــري االمتحانــات والتقييــامت. مــن 

ــة املهــارات، أطلقــت وزارة  ــم وتنمي أجــل االســتمرار يف توفــري التعل

الزراعــة ومنظمــة األغذيــة والزراعــة التعلــم عــن بعــد، عــر اإلنرنت 

لجميــع الطــالب املســجلن يف برامــج البكالوريــا الفنيــة يف املــدارس 

ــب  ــم والتدري ــرو التعلي ــه مدي ــك، يواج ــع ذل ــة. وم ــة الزراعي الفني

التقنــي واملهنــي واملدرســون واملدربــون تحديــات مختلفــة يف توفــري 

ــر  ــى تطوي ــدرة ع ــث الق ــن حي ــك م ــا يف ذل ــد، مب ــن بع ــم ع التعل

وتقديــم مــواد تعليميــة جديــدة وعــدم كفايــة املــوارد املاليــة 

والبريــة لتحويــل الرامــج عــر اإلنرنــت. كشــف التحــول إىل التعلم 

عــن بعــد أيًضــا عــن عــدم املســاواة يف الوصــول إىل املعــدات الرقمية 

والبنيــة التحتيــة )شــبكة اتصــال إنرنــت ثابتــة(، مــام قــد يــؤدي إىل 

تفاقــم عــدم املســاواة ألولئــك الذيــن يواجهــون بالفعــل صعوبــات يف 

الوصــول إىل التعلــم )مثــل الالجئــن الســورين والفلســطينين(. 

عــالوًة عــى ذلــك، يف حــن أن االنتقــال مــن التعلــم وجًهــا لوجــه إىل 

57 وزارة الزراعــة – )2016-2015(. التعليــم والخدمــات اإلرشــادية، التقريــر الســنوي لعــام 

.2015-2016

58 منظامت أخرى تقدم أيضاً دورة دراسية قصرية األجل، لكن األرقام غري متوفرة.

59 املركز الربوي للبحوث واالمناء )2016-2015(. دليل إحصايئ للعامن 2015-2016.

60 منظمــة العمــل الدوليــة )2018(. اتجاهــات العــرض والطلــب عــى مهــارات القطــاع الزراعــي: 

حالــة لبنــان – تقريــر مل ينــر بعــد.

61 تقديــم الدعــم لتجهيــز 7 برامــج تدريــب تتبعــي بــكل مــا يلــزم مــن مــواد بدعــم مــن منظمــة 

األغذيــة والزراعــة، ومتويــل هولنــدا. ويشــمل ذلــك تقديــم الدعــم إلعــادة تأهيــل املبــاين املدرســية 

مــن خــالل اتفــاق رشاكــة بــن منظمــة األغذيــة والزراعــة واليونيســيف.

62 وزارة الزراعــة، )2014(. اســراتيجية وزارة الزراعــة 2019-2015، جمعيــة الرعايــة االجتامعيــة 

ــتوى  ــي ومس ــل الزراع ــوق العم ــة س ــل، ودراس ــوق العم ــة س ــر )2016(، دراس ــث والتطوي للبح

التعليــم يف املــدارس املهنيــة الزراعيــة يف لبنــان.  

ــز  ــة، املرك ــة الزراعي ــدويل للتنمي ــدوق ال ــة، الصن ــة والزراع ــة األغذي ــل، )2010(؛ منظم 63  بيني

ــميث، )2010( ــي وس ــي، )2014(؛ ليف ــي والريف ــاون الزراع ــي للتع التقن

64  منظمــة العمــل الدوليــة )2018(. اتجاهــات العــرض والطلــب عــى املهــارات يف قطــاع 

ــد. ــر بع ــر مل ين ــان – تقري ــة لبن ــة: حال الزراع

65 منظمــة العمــل الدوليــة )2018(. اتجاهــات العــرض والطلــب عــى املهــارات يف قطــاع 

ــور. ــري منش ــر غ ــان – تقري ــة لبن ــة: حال الزراع
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68 منظمــة العمــل الدوليــة )عــام 2015(. البطاطــا والخــروات الورقيــة: تحليــل سلســلة القيمــة 

)عــكار ولبنــان(.

66 تــراوح بــن املدخــالت واملــواد مــن جهــة املنبــع وبــن مبيعــات الجملــة والتجزئــة، فضــال عــن 

صناعــة األغذيــة الزراعيــة يف جهــة املصــب.

67 بــوش, R. )2016(، األرسة الزراعيــة يف الــرق األدىن وشــامل أفريقيــا. وثيقــة عمــل رقــم 151، 

)كانــون األول/ديســمر 2016(. مركــز السياســة الدوليــة للنمــو الشــامل )IPC-IG( ورقــة عمــل 

ــك،  ــا يف 26.10.2018 عــى: http://www.fao.org/3/a-i6537e.pdf; باتناي ــم 151. نظــر اليه رق

الواليــات املتحــدة )1996(. الزراعــة املوجهــة نحــو التصديــر، واألمــن الغــذايئ يف البلــدان الناميــة، 

http://www.jstor. والهنــد. االقتصــادي والسياســة األســبوعية، 31)35/37(، 2449-2429. املصــدر

ــة:  ــروات الورقي ــا والخ ــام 2015(. البطاط ــة )ع ــل الدولي ــة العم org/stable/4404563 منظم

تحليــل سلســلة القيمــة )عــكار ولبنــان(.

التعلــم عــر اإلنرنــت مّكــن مــن توفــري املعرفــة النظريــة، أدى إغالق 

ــري  ــن توف ــدة م ــد بش ــل إىل الح ــة وورش العم ــات التدريبي املؤسس

التعلم القائم عى العمل والتدريب عى املهارات العملية.

التوصيات

المقبلــة  االســتراتيجية  تركــز  أن  يجــب   .I
المزارعيــن  صغــار  ممارســات  علــى  للزراعــة 
تـوزيـــع  يتنـاســـب  أن  وينبـغـــي  المبتـكـــرة، 

المرتقبــة.   المهــام  مــع  الميزانيــة 

ــف  ــالل مختل ــن خ ــات م ــن القطاع ــط ب ــزز الرواب ــي أن تع ينبغ

ــوارد  ــى إدارة امل ــز القطــاع ع ــن تركي ــة،66 فضــاًل ع سالســل القيم

الطبيعيــة ومتحــور العديــد مــن ســبل العيــش حــول الزراعــة، هــذا 

ــق  ــات الحكومــة نحــو تحقي ــة رئيســية مــن أولوي القطــاع كأولوي

التنميــة البريــة. إن الركيــز عــى منــو الصــادرات املوجهــة نحــو 

الســوق مل يثبــت بعــد أنــه قــادر عــى تحســن ســبل عيــش صغــار 

ــو  ــى من ــز ع ــذا الركي ــن ه ــة ع ــات الناجم ــن. إن التناقض املزارع

ــة  ــق التنمي ــلها يف تحقي ــوق، وفش ــو الس ــة نح ــادرات املوجه الص

االجتامعيــة الواســعة النطــاق يف املناطــق الريفيــة، تحتــاج إىل 

ــل  ــة العم ــن خط ــب أن تضم ــراتيجية.67 يج ــن اس ــة ضم معالج

ــي تتناســب مــع هــذه  املحســوبة التكاليــف يف توفــري املــوارد الت

املهــام، مبــا يف ذلــك عــدد كاف مــن املوظفــن مــع توصيــف 

وظيفي واضح ومقاييس أداء.

لتصبــح  اإلرشــاد  خدمــات  تعزيــز  يجــب   .II
ومهــارات  تقنيــات  لتقديــم  أداة  بمثابــة 

المزارعيــن.  بيــن  فيمــا  جديــدة 

إن اإلطــار القانــوين والتنظيمــي الــكي يف قطــاع التعاونيــات إضافــة 

ــة إلنعــاش القطــاع التعــاوين، ســتيتح  ــود األخــرى املبذول اىل الجه

ــدة. إن  ــة الجدي ــات الزراعي ــات املســاهمة يف نــر التقني للتعاوني

أعــامل اإلرشــاد قــد تفيــد أصحــاب املــزارع الصغــرية، كــام وينبغــي 

ــب أن  ــام يج ــي. ك ــري املناخ ــة التغ ــة ملواجه ــكل أداة هام أن تش

تكــون أداة مهمــة للتعلــم مــدى الحيــاة، ومســاعدة املزارعــن يف 

الحصول عى املشورة والتدريب طوال حياتهم العملية. 

بســوق  الخاصــة  المعلومــات  ســتوفر   .III
جميــع  ليتخــذ  األدلــة  والتحليــل،  العمــل 

ســليمة.   قــرارات  المصلحــة  أصحــاب 

هنــاك حاجــة إىل تعزيــز نظــام املعلومــات الخــاص بســوق العمــل 

يف لبنــان عــى املســتوى الوطنــي. ينبغــي عــى وزارة الزراعــة، عــى 

املــدى املنظــور، أن تجــري دراســات عــن الســوق مــن خــالل 

اســتخدام املنهجيــات املختلطــة، فضــالً عــن دراســات التتبــع 

وتحليــل خــاص بسالســل القيمــة. يجــب أن يحــدد توقــع املهــارات 

ــة  ــامن تلبي ــواء لض ــد س ــى ح ــة ع ــري التقني ــة وغ ــارات الفني امله

احتياجــات الســوق للعاملــة واملنتجــات؛ وبــرف النظــر عــن 

املهــارات التقنيــة الالزمــة، أصبحــت مهــارات التســويق وإدارة 

ــروع  ــة مل ــر أهمي ــر وأك ــارص أك ــامل عن ــاريع وإدارة األع املش

زراعــي ناجــح. كــام ويجــب التعــاون مــع القطــاع الخــاص برعايــة 

التحليــالت.  مجلــس مهــارات مخصــص للخــروج مبزيــد مــن 

ســيؤدي تحســن معلومــات جانــب الطلــب أيًضــا إىل تحســن 

خدمــات التوظيــف والتوجيــه الوظيفــي، مــام يقلــل مــن االعتــامد 

ــادة  ــن زي ــف. ستحس ــخصية للتوظي ــبكات الش ــى الش ــري ع الكب

ــه  ــب والتوجي ــج التدري ــات وبرام ــاع السياس ــب القط إدراك مطال

املهني. 

ــاج  ــل االنت ــة سالس ــادة هيكل ــتؤمن إع س  .IV
اجتماعًيــا.   المتــوازن  النمــو  إلرســاء  الفــرص 

يشــري التفــاوت الفــادح بــن الــواردات والصــادرات، إىل أن اإلنتــاج 

ــل  ــن العم ــم لتثم ــل مه ــو بدي ــواردات ه ــالل ال ــي إىل إح الرام

الزراعــي والصناعــات الغذائيــة بالنســبة للقطاعــات الفرعيــة التــي 

تتميــز بالســوق النســبي مثــل زراعــة الخــروات الورقيــة يف 

منطقــة عــكار.68 أضــف إىل ذلــك، يعتــر وضــع أنظمــة أكــر 

رصامــة ألســواق الجملــة بغيــة الحــد مــن تحديــد القيمــة، وتقصــري 

ــات لتحســن سالســل  ــة إمكاني ــد يف الســوق، مبثاب سلســلة التوري

القيمة وزيادة هوامش ربح املنتج. 

سيســاهم نظــام اإلمــدادات الغذائيــة   .V
ــن  ــع المعنيي ــارات جمي ــع مه ــر رف ــزز عب المع
فــي سلســلة االنتــاج  فــي منــع أزمــة األمــن 
الغذائــي، ولكــن أيًضــا فــي خلــق فــرص عمــل 

المّهمشــين.   للمزارعيــن 

اإللكرونيــة  للتجــارة  ومعايــري  قانــوين  إطــار  إنشــاء  ســيؤدي 

للمنتجــات القابلــة للتلــف وتشــجيع البيــع املبــارش مــن املنتجــن 

املحليــن إىل املســتهلكن املحليــن مــن خــالل املنصــات الرقميــة إىل 
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خفــض أســعار املــواد الغذائيــة وخلــق فــرص العمــل. يجــب أيًضــا 

مراجعــة اإلطــار القانــوين لرخيــص ســوق البيــع بالجملــة لفــرض 

معايــري التكييــف )التريــد، الجــو املتحكــم فيــه( كإجــراء أســايس 

ــل  ــاج البدي ــجيع اإلنت ــن تش ــام ميك ــام.69  ك ــدر الطع ــل ه لتقلي

ــة التــي توقفــت عــن طريــق تســهيل  ــواردات املنتجــات الزراعي ل

ــاك  ــة. ســتكون هن ــذور واألرايض الصالحــة للزراع الوصــول إىل الب

ــارات  ــل مه ــة لصق ــب هادف ــج تدري ــالت وبرام ــة إىل تدخ حاج

الجهــات الفاعلــة وإعــادة تأهيلهــا عــر سلســلة التوريــد مــن أجــل 

التنفيذ الناجح لهذه التدابري. 

فــي  الكفايــة  علــى  القائــم  النهــج  إن   .VI
وإصــدار  واالختبــار  والتعلــم  التدريــس 
الشــهادات هــو األســاس لتحســين الجـــودة 
داخـــل نـظـــام التعليـــم والتـدريــــب التقـنــي 

الزراعـــي.   والمهنـــي 

ــع  ــٍب واس ــري تدري ــة لتوف ــة الفني ــدارس الزراعي ــز امل ــن تعزي ميك

ــن  ــة م ــة املتخصص ــوق والدراي ــل الس ــن قب ــوب م ــاق مطل النط

خــالل زيــادة التعــاون بــن املــدارس الفنيــة الزراعيــة واملزارعــن يف 

مجالــس مهــارات القطــاع، ومــن خــالل التحديثــات الدوريــة 

للمناهــج الدراســية مــع تخصصــات جديــدة، وتدريــب املدربــن، 

والتدريــب املهني/التلمــذة الصناعيــة املنظّمــة ومــن خــالل دورات 

قصــرية للتعلــم مــدى الحيــاة. متّكــن معايــري الكفايــات املوضوعــة 

ــذي  ــار ال ــس واالختب ــن التدري ــاص م ــاع الخ ــع القط ــة م بالراك

يقيــس قــدرة املتدربــن عــى أداء الواجبــات واملهــام الخاصــة 

بالوظيفــة إىل مســتوى مقبــول. أن أهميــة املدربــن يف هــذه 

العمليــة أمــر بالــغ األهميــة؛ فاالســتثامر يف برنامــج التطويــر 

املهنــي يضمــن تحديــث املعرفــة التقنيــة للمعلمــن واملامرســات 

ــف  ــث الوص ــة وتحدي ــب مراجع ــك، يج ــوازاة ذل ــة. يف م الربوي

الوظيفــي ملعلمــي التعليــم والتدريــب املهنــي والتقنــي الزراعــي، 

لتســهيل التوظيــف عــى أســاس الجــدارة وتنفيــذ مامرســات إدارة 

األداء املحسنة.

يجــب أن يقابــل تحســن جــودة برامــج املــدارس الزراعيــة الفنيــة 

تحســن يف القطــاع مــن خــالل اســتخدام املهــارات املحّســنة. لقــد 

ــاء  ــب أثن ــم عــى العمــل والتدري ــم القائ ــت أن التعــرض للتعل ثب

العمــل يزيــد مــن فــرص التوظيــف الفوريــة للطــالب ورضــا 

صاحــب العمــل عــن مســتويات مهــارات الخريجــن.70 ميكــن 

ألصحــاب العمــل اســتكامل التدريــب يف املــدارس الفنيــة الزراعيــة 

بوحــدات متخصصــة للتدريــب أثنــاء العمــل والتــي يتــم التحقــق 

مــن صحتهــا مــن خــالل الشــهادات، ولتقييــم كفايــات العــامل مــن 

خالل األجور وظروف العمل الالئقة. 

المهنيــة/ للتلمــذة  إطــار  وضــع  يجــب   .VII
الزراعــة.   لــوزارة  المهنــي  التدريــب 

ميكــن توســيع املناهــج الزراعيــة التــي تــم تحديثهــا مؤخــرًا، والتــي 

ــم  ــس والتعل ــن التدري ــزء م ــل كج ــاء العم ــب أثن ــمل التدري تش

القائــم عــى الكفايــات، لتلبــي معايــري التلمــذة الصناعيــة الجيــدة 

يف الزراعــة كــام هــو الحــال يف البلــدان األخــرى. يجــب أن تحفــز 

وزارة الزراعــة اهتــامم القطــاع الخــاص والحكومــة بالتدريــب 

ــتثامر  ــد االس ــا وعائ ــراز فوائده ــالل إب ــن خ ــي م ــي الزراع املهن

الــذي تقدمــه لالقتصــادات الوطنيــة وأســواق العمــل وتنميــة 

القطــاع الخــاص. يعــد توقيــع مذكــرة التفاهــم بــن الــوزارة 

وأصحــاب العمــل بشــأن تنفيــذ التعلــم القائــم عــى العمــل 

خطوة يف االتجاه الصحيح وينبغي توسيع نطاق هذه املبادرة.

إن تحســين الوصــول إلــى التعلــم عــن   .VIII
بعــد ودعمــه يمّكــن مــن مواصلــة التعلــم 

األزمــات.   أوقــات  فــي  المهــارات  وتنميــة 

أدت جائحــة كوفيــد - 19 إىل زيــادة الطلــب عى املهــارات الرقمية 

للتعلــم والعمــل عــن بُعــد. يعــد االســتثامر يف التقنيــات الرقميــة 

ــي  ــي واملهن ــب التقن ــم والتدري ــة يف التعلي ــارات ذات الصل وامله

ــم.  ــن التعلي ــام م ــذا النظ ــة ه ــري مرون ــة لتوف ــغ األهمي ــرًا بال أم

ــة  ــة التحتي ــامل إىل البني ــول الش ــإن الوص ــك، ف ــة إىل ذل باإلضاف

ــوي  ــت الق ــية واتصــال اإلنرن ــة األساس ــدات الرقمي ــة )املع الرقمي

ــل  ــي عوام ــة ه ــم الحديث ــات التعل ــكل كاٍف( واألدوات وتقني بش

ــم  ــري التعل ــتمرار توف ــن اس ــن م ــا للتمك ــية يجــب معالجته رئيس

وبنــاء املهــارات. يجــب تزويــد مديــري التعليــم والتدريــب التقنــي 

لتخطيــط  والدعــم  بالتدريــب  واملدربــن  واملدرســن  واملهنــي 

ــة  ــك مراجع ــا يف ذل ــت، مب ــر اإلنرن ــم ع ــطة التعل ــم أنش وتقدي

منــاذج التدريــس والتعلــم لتحقيــق أفضــل اســتخدام للمــوارد 

واألدوات الرقميــة، بينــام يحتــاج املتعلمــون أيًضــا إىل الدعــم مــن 

أجــل االنخــراط يف دورات عــن بعــد، مــام يضمــن مشــاركة تعلــم 

الطالب املحرومن. 

 

69 االســكوا. 2020. التخفيــف مــن تأثــري األزمــات االقتصاديــة و كوفيــد - 19 عــى األمــن الغــذايئ 

يف لبنــان.

70 منظمة العمل الدولية. مقبل. موجز عن دراسة نظام التتبع املزدوج.
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جدول: قامئة املهن واملهارات املطلوبة 71

أمثلة عىل املهارات املطلوبة املهن املطلوبة فئة املهن

وضع أنظمة ري.  ■
زراعة الربة.  ■

زراعة الشتل والتشذيب وتخفيف النباتات وحامية الربة.   ■
مكافحة الحرات واألعشاب الضارة.   ■

استخراج بصالت النبتات، والبذور والشتالت.  ■
الحصاد.   ■

وضع السامد العضوي.   ■

مزارعو املحاصيل 

واألشجار املثمرة 

)ISCO 6111, 6112, 

6114(

العامل واألجراء املهرة

)العاملون يف زراعة 

املحاصيل ويف الحدائق 

والغابات(

زراعة الحدائق واألحواض.  ■
املساعدة يف غرس وزرع الزهور والشجريات واألشجار.  ■

ــارة  ــاب الض ــة األعش ــري وإزال ــالل ال ــن خ ــق م ــى الحدائ ــاظ ع الحف  ■
والتنظيــف.

العاملون يف البساتن

)ISCO 6113, 9211, 

9214(

تقييم مواقع إعادة التحريج.  ■
االنتقاء ونر البذور وغرس األشجار.  ■

تقييم ظروف منو الغابات )إحياء الغابات(.  ■
تقييم صحة الغابات.  ■

تخفيف النباتات وتنظيف األشجاراملتشابكة.  ■
تشحيل األشجار وإزالة الغصون املتشعبة.  ■

الحامية من الحرائق وصيانة املعدات ذات العالقة.  ■

العاملون يف الغابات

)ISCO 6210(

تغليف املنتج النهايئ، يدوياً أو عر اآلالت.  ■
ــري  ــة وباملعاي ــة الصحي ــري النظاف ــزام مبعاي ــودة، وااللت ــل ج ــامن أفض ض  ■

ــة. التقني

عامل التوضيب

)ISCO 9321(

رصد أوضاع املوايش واإلبالغ عنها.  ■
رعاية القطيع والحلب.  ■

لوازم الزراعة ورشاء األعالف وغريها.  ■
ضامن التخزين السليم، والحفاظ عى مستويات تغذية مناسبة.  ■

الكشف عن األمراض واالضطرابات.  ■
تقديم العالج ملاشية األلبان وتربيتها وتلقيحها اصطناعياً.  ■

االرشاف عى والدة األبقار وتقديم املساعدة.  ■
تجهيز وتخزين املنتجات الحيوانية.  ■

مكافحة اآلفات )الطفيليات والحرات(.  ■
تطبيق تدابري األمن البيولوجي الروتيني.  ■

ــة  ــوع أي حادث ــد وق ــب البيطــري عن ــر للمهندس/الطبي ــم التقاري تقدي  ■
ــخ(. ــض، إل ــوان مري ــح، حي ــار الروائ )انتش

مراقبة مستويات غاز األمونيا يف املزرعة بغية تحسن التهوئة.  ■

منتجو األلبان 

واملنتجات الحيوانية

)ISCO 6121(

العامل املاهرون

71 منظمة العمل الدولية )2018(. اتجاهات العرض والطلب عى املهارات يف قطاع الزراعة: حالة لبنان – تقرير غري منشور.
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زراعة األعالف ورشائها.  ■
تحديد الطيور املريضة واإلبالغ عنها.  ■

مراقبة درجة الرطوبة والحرارة والتهوئة.  ■

العاملون يف قطاع 

الدواجن

)ISCO 6122(

إعداد املعدات الالزمة.  ■
مراقبــة خاليــا النحــل وزيــادة اإلطــارات وفحــص العســل وغبــار الطلــع   ■

ــا النحــل. يف خالي

قطف العسل واستخالصه وتقطريه.  ■
مراقبة نشاط امللكة واستبدالها عند الحاجة.  ■

تربية ملكة النحل.  ■
مراقبة صحة النحل وتشخيص األمراض وتحديد نوعية العالج.  ■

تغذية النحل خارج فرات املوسم.  ■

تربية النحل وإنتاج 

العسل  

)ISCO 6123(

تأمــن أفضــل الظــروف للحيــاة املائيــة والحفــاظ عليهــا )مســتوى   ■
األوكســجن وغــريه مــن معــامل جــودة امليــاه ) درجــة األمونيــا، ودرجــة 

الحموضــة والنريــت(.

معالجة األمراض ومكافحة اآلفات.  ■
املامرسات الصحية الجيدة.  ■

جمع بيانات حول النمو واإلنتاج والبيئة وتدوينها.  ■

العاملون يف الزراعة  

املائية/ تربية األحياء 

املائية

)ISCO 6221(

العامل املهرة )صيد 

األسامك(

أنشطة صيد األسامك من الشواطئ واملياه السطحية.  ■
ــبكات  ــت )ش ــفي ثاب ــاد س ــل )أ( عت ــة مث ــرق التقليدي ــتخدام الط اس  ■
صيــد وسالســل طويلــة( و )ب( شــباك الســن الكيســية )مصابيــح(، )ج( 

ــوين  ــم القان ــزام بالحج ــامن االلت ــع ض ــاحلية م ــة الس ــدة الجراف ومصي

ــة. ــد العادي ــباك الصي لش

تحضري الشباك وغريها من معدات الصيد وإصالحها.  ■
فرز غلة الصيد وتخزينها يف امللح والثلج.  ■

العاملون يف صيد 

األسامك

)ISCO 6222(

تحضري منتجات الدقيق.  ■
صنع الحلويات باستخدام املعدات واآلالت اليدوية.  ■

الخبّازون، صانعو 

املعجنات والحلويات 

)ISCO 7512(

الحرفيون )إعداد 

األطعمة(

ذبح الحيوانات.  ■
التقطيع، تقطيع اللحوم واألسامك.  ■

تحضري املكونات الغذائية وتصنيع األغذية.  ■
الطبخ وإعداد املنتجات الغذائية ذات الصلة.  ■

الجزارون وتجار 

السمك ومعدو األغذية 

ذات الصلة

)ISCO 7511(

ترتيب أزهار العرض.  ■
الحفاظ عى استمرار الرعاية بالزهور.  ■

تنظيم مناسبات خاصة.  ■
إعداد باقات الزهور.  ■

تنسيق  األزهار

)ISCO 7549(

عامل الحرف اليدوية 

األخرى
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إصــدار الصــور الشــعاعية وجمــع العينــات وإجــراء الفحوصــات املخرية   ■
األخــرى للمســاعدة يف تشــخيص مشــاكل صحــة الحيوانــات.

املساعدة يف التطعيم وإجراء العمليات الجراحية.  ■
العالجات األساسية )مثل التخلص من الديدان(.  ■

إعداد خليط األعالف؛ استدراج الحيوانات.  ■

بيطري مساعد

)ISCO 3240(

تقني )الصحة(

تقديم املشورة الغذائية واملساعدة يف اختيار األسمدة.  ■
تشخيص األمراض واآلفات التي تصيب املحاصيل، وعالجها.  ■

تقديم املشورة بشأن اختيارات املحاصيل.  ■
تقدير التخفيف من املبيدات وجرعاتها.  ■

فني زراعي72 

)ISCO 3142(

اختبار جودة املواد الخام وفقا للمعايري.  ■
إجراء اختبارات مجهرية وكيميائية لألغذية.  ■

االرشاف عى إدارة مياه الرف الصحي.  ■

مفتشو األغذية

)ISCO 3257(

جمع عينات من املياه والربة.  ■
فحــص الربــة وامليــاه لتحديــد مســتويات املــواد الغذائيــة ودرجــة   ■

الحموضــة.

إعداد املواد الالزمة إلجراء التجارب.  ■

تقني يف العلوم 

الفيزيائية والكيميائية

)ISCO 3111(

تقني )يف علوم 

الفيزياء(

تطوير املناهج واعداد التصميم ملضمون الدورة.  ■
تقييم فعالية التدريب وتقييم الكفاءة.  ■

إرساء عالقات بن الطالب والقطاع الخاص.  ■

مدرس تعليم مهني

)ISCO 2320(

مهني )التعليم(

إدارة التعاونية.  ■
تقديم التوجيه للمزارعن.  ■

ضامن حقوق ومسؤوليات األعضاء.  ■
تقييم املوازنة املالية للتعاونية.  ■

مدير تعاونية

)ISCO 1311, 1312(

مهني )مدير(

72 تــم إدراج عنــوان هــذه املهنــة كـــ »مســاعد صيدلــة زراعيــة« يف دراســة 2018، »اتجاهــات الطلــب والعــرض عــى املهــارات يف قطــاع الزراعــة: حالــة لبنــان«. تــم تحديــث العنــوان يف هــذا امللخــص ليصبــح 

»فنــي زراعــي« يك يتناســب مــع رمــز ISCO، الــذي يغطــي نفــس املهــارات التــي ذكــرت ملســاعد الصيدلــة الزراعيــة يف الدراســة املذكــورة.
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