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 (اإلسكوا)  اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا

 لقاء یجمع أصحاب المصلحة في سلسلة القیمة الغذائیة 
 2021تموز/یولیو  14قب الیاس، البقاع، الجمھوریة اللبنانیة، 

 مذكرة توضیحیة

ً أوال    خلفیةال -   

مصدر  من  غذائي  منتج    إلیصال   إلجراءات الالزمةمن ا  متالحقة تشمل سلسلة القیمة الغذائیة مجموعة  
  والتصنیع الغذائي   شراء المواد األولیة كالبذور واإلنتاج الزراعي  ھذه اإلجراءات تشمل    . المستھلك  إلى   إنتاجھ

سلسلة  تربط    حیث   ،الزراعي  اإلنتاج   في قطاعللمستھلكین.  توزیع باإلضافة إلى خدمات التوصیل  ال تسویق والو
المزارعین   الزراعیة  للمنتجات  الغذائیة  دو  تلعب بالمستھلكین،  القیمة  ھذه  القیمة  ً  را  سالسل  تمكین          ً أساسیا      في 

الصغیرة   ول التعاونیات  أوسع  نطاق  على  منتجاتھا  سوقیة  ببیع  ھذا    أعلىقیمة  تسھیل  خالل  بین    الترابطمن 
والشركات   التعاونیات  التحدیات    .واألسواق   الصغیرة  من  العدید  العربیة  المنطقة  في  توجد  ذلك،    المتعلقةومع 

من  مم  ھذه،القیمة    سلسلةب یحد  والمزارع  قدرة  ا  ومتصلةسلس  من   االستفادةعلى  المنتج  واضحة  غذاء  ،  لة 
 بین الجنسین. كبیرة  واجتماعیة  اقتصادیة  تفاوتات   وجود مع       ً وخصوصا  

تنفیذ مشروع "تعزیز مرونة   (اإلسكوا) على  آسیا  لغربي  االقتصادیة واالجتماعیة  اللجنة  تعمل  ولذلك 
واستدامة القطاع الزراعي في المنطقة العربیة" الذي یھدف إلى بناء القدرات الوطنیة في تعزیز مرونة واستدامة  

ّ                                        القطاع الزراعي. وترك ز أنشطة المشروع على ثالثة بلدان عربیة ھي   . األردن وفلسطین ولبنان                     

لبنان،   اإلنتاج  في  حول  والمعلومات  المعرفة  بنقص  تتعل ق  عد ة  تحدیات  الغذائیة  القیمة  سلسة  ّ                                       تواجھ       ّ                                    
  باإلضافة إلى   ،استراتیجیات التسویق والتكنولوجیات الخضراء المناسبة المستخدمة على طول السلسلةو  ،المستدام

على القطاع الزراعي    19-كوفید قیود التي فرضتھا جائحة  ا لبنان وال                        ّ     األزمة االقتصادیة التي یمر  فیھدیات ك حت
 الغذائي.  

اإلسكوا  لذلك،   ّ          تنظ م  تدریبیة     عمل  الخضراء  التكنولوجیات حول    ورشة  أیام  ،الزراعیة  أربعة    ،   ّ               مد تھا 
إذ تركز الورشة التدریبیة بشكل  .  في منطقة البقاع   تشارك فیھا تعاونیات نسائیة تعمل في القطاع الزراعي الغذائي

             ً             المنتجة محلیا  وبیعھا بما    والفاكھةأساسي على استعمال المجففات الشمسیة من أجل تجفیف وتصنیع الخضار  
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                   ً       ً  ، تنظم اإلسكوا لقاءا  ختامیا   االستدامة ولضمان    . المنطقة للتعاونیات الزراعیة النسویة في    واالستدامة یضمن الربح  
تجارة األغذیة الزراعیة وتطویر  و  الغذائيالمنتج    بھدف تعزیزیجمع أصحاب المصلحة في سلسلة القیمة الغذائیة  

 . في لبنان الغذائیة سلسلة القیمة 

 اللقاء أھداف - ً ا  ثانی

تعزیز قدرات التعاونیات  الغذائیة إلى  یجمع أصحاب المصلحة في سلسلة القیمة    ھذا اللقاء الذي یھدف  
  استخدام   واستكشاف إمكانیة   ا تحسین إنتاجھعلى    في منطقة البقاع   القطاع الزراعي الغذائي   العاملة فيالمحلیة  

ئیة جدیدة مطلوبة في  منتجات غذا  لتصنیع   )واللوبیاء  ءالدراق والطماطم والفلفل والفاصولیا(المزروعات المحلیة  
 . بما یساھم في ضمان استدامة ومرونة قطاع اإلنتاج الزراعي  تكنولوجیات خضراء،  باستخدام  السوق

مصدرین  من منتجین و   للعاملین في القطاع الزراعي الغذائي سیسمح ھذا االجتماع    إلى ما تقدم،   باإلضافة 
وتحسین    نلتعزیز خبراتھ وذلك    ،مع التعاونیات النسائیةاألمثل  الممارسات  وومقدمي الخدمات بتبادل الخبرات  

األسواق  متطلبات  ومعرفة    الفاعل   التسویق و  الخضراءالتكنولوجیات  من    كاالستفادة  ؛  ّ عد ة  قدراتھن في مجاالت 
للجھات الفاعلة التي    ترسیم أوضح لمناقشة إلى تحدید  ستؤدي ھذه او . السعرو الجودة  من حیث لمنتجات الغذائیة  ل

. كما ستساھم في  على طول ھذه السلسلة وكیفیة حلھا   والتحدیات فھم المشكالت  إلى  ، والغذائیة  تشكل سلسلة القیمة
شبكات  خلق    من خالل  على المنتجات   الطلب   زیادة ستسمح بتحدید قنوات توزیع المنتج ومتطلبات السوق الحالیة، و

ذات التي یمكن لمختلف الجھات    واألدوار األولویات بالنسبة للحلول    تحدید ل بین المتحاورین وستساعد في  تواص
 تنفیذھا.  العالقة

 الموضعیة المجاالت  -     ً ثالثا  

اللقاء  س ّ          یرك ز  النسائیة)      (التعاونیات  المنتجین  بین  المصلحة اآلخرینعلى خلق تواصل  في    وأصحاب 
الغذائیة منھم ممث لین من   القیمة  والزراعة                             ّ        سلسة  التجارة والصناعة  مانحة  من  و،  غرفة  معاھد بحوث وجھات 

للمنتجات وغیرھا   القیمة  سلسلة  تطویر  س لمواصلة  ھذ ی .  اللقاء  سمح  المحتملین  ا  بالمشترین  التعاونیات  بربط 
ساألسواقإلى    ا سھل وصولھیوس ذلك،  إلى  باإلضافة  ھذه  تم  ی.  المطلوبة  مناقشة  الجلسة  خالل  الجودة  معاییر 

الحسیةو  للمنتجات، والخصائص  والحجم  (اللون  المستھلكین  المنافسین وتفضیالت  التغلیف   ) أسعار    ومتطلبات 
 ق. اسوالمطلوب في األالمنتج المجفف  خصائص  علىالتعاونیات                          ّ          ّ  وغیرھا من المعلومات الھام ة التي تعر ف 

ّ                    سیقسم اللقاء إلى جلستي مناقشة، سترك ز الجلسة األولى على   تحدید عناصر سلسلة القیمة الغذائیة وحاجات                                     
ة سلسة القیمة  ءالمؤسسات ذات الصلة في تعزیز التعاون وضمان فاعلیة وكفا  ّ                       أم ا الثانیة فستناقش دور    ،السوق
                           ّ         . ستشمل الجلستان مواضیع عد ة، منھا: الغذائیة

 تحدید عناصر سلسلة القیمة الغذائیة وحاجات السوق ولى: الجلسة األ -ألف

 . التجزئة، المستھلك) تاجر الجملة،   تحدید عناصر سلسلة القیمة الغذائیة (المزارع، المنتج، تاجر •
والفلفل  الصعوبات  و  الفرص   تحدید  • والطماطم  والدراق  كالتفاح  المجففة  المنتوجات  انتاج  في 

 . واللوبیاء ء والفاصولیا
 . الدولیة في األسواق المحلیة و المنافسة  شكل تحدید  •
 . ) الخصائص الحسیة (الحجم، الكمیة، السعر،تحدید مواصفات المنتجات المطلوبة في األسواق  •
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 دور المؤسسات ذات الصلة في تعزیز التعاون الجلسة الثانیة:  -باء
 وضمان فاعلیة وكفاءة سلسة القیمة الغذائیة 

 . األسواق المحلیة والدولیةتحدید أسالیب الوصول إلى   •
 . تحدید طرق لخلق/زیادة الطلب على المنتوجات المجففة المقترحة  •
القطاع   • العاملة في  كالتعاونیات  والمتوسطة  الصغیرة  الشركات  وتمویل  لدعم  الفرص  استكشاف 

 . الزراعي الغذائي 
 . اضنات تحدید فرص المتابعة واإلرشاد من خالل تشبیك التعاونیات بخدمات اإلرشاد والح  •

 شؤون تنظیمیة  -     ً رابعا  

 المشاركون -ألف

ھذا   وممثلین    فيمسؤولین    اللقاء سیجمع  البحوث  التجارة   منمعاھد  تقنیین    والصناعة  غرفة  وخبراء 
سیدات من تعاونیات زراعیة من البقاع الغربي واألوسط  خدمات) باإلضافة إلى  ال  ینن ومقدمین ومصدری (منتج 

 بالتصنیع الغذائي. في لبنان متخصصة  

 اللقاء وتاریخ انعقاده مكان  -باء

   . 2021تموز/یولیو   14 ساعات یوم  ثالث على مدى   البقاع، لبنان  -  في بلدیة قب الیاس اللقاء  عقد یس

 اللغة -جیم

 .اللقاءفعالیات المعتمدة في  العربیة ھي اللغة كون اللغة ست

َ   الم راس الت -دال    ُ     

ّ       ت وج ھ المر  التالیة:  العناوین إلى  اللقاءسالت بشأن ا ُ  

 اإلسكوا

 الدكتور رامي سابیال 
 في الشؤون االقتصادیة مسؤول 

 دائرة تغیر المناخ واستدامة الموارد الطبیعیة ،  قسم سیاسات الغذاء والبیئة
 بیروت، لبنان 
 512 978 1 961+رقم الھاتف: 
  510 981 1 961+ رقم الفاكس:

 rami.sabella@un.orgلكتروني: اإلالبرید 
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