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وزارة الزراعة



 من الدخل الوطني % 3تشكل حوالي

الريفيةالمناطق بعضفي ٪ 25(٪ من العمالة الوطنية 6مثل ت(

 الف 200من اكثر )الرئيسي للدخل وفرص العمل في المناطق الريفية المصدر
(عائلة

 قط حوالي المنتجات المحلية تلبي ف)مستوردا اساسيا للمواد الغذائية يعتبر لبنان
مليار 3.2حوالي الواردات الزراعية بلغت و(من حاجات االستهالك المحلي% 20

(2018)( من قيمة الواردات اللبنانية اإلجمالية% 15.5)دوالر اميركي 
 من % 14حوالي )مليون دوالر 614اجمالي الصادرات الزراعية حوالي بلغت

(2018)(اجمالي الصادرات

 مزارع منها حوالي 170000تتوزع على الف هكتار 250المزروعة المساحة تبلغ
الف هكتار زراعات موسمية113الف هكتار زراعات دائمة و133



الهدف العام:

 واألزماتالدور المؤسساتي للوزارة وتعزيز جهوزيتها لمواجهة التحديات تطوير

االهداف المتخصصة:

توفير غذاء سليم وذي جودة1)

تعزيز مساهمة الزراعة في التنمية االقتصادية واالجتماعية2)

والوراثيةتعزيز اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية 3)

 تدخللمجا104مكّونا و30تتضمنعمل مسارات 8تمحورت االستراتيجية حول



:عملحول ثمانية مسارات 2019-2015تمحورت استراتيجية وزارة الزراعة 

والمستورد" تحسين سالمة وجودة الغذاء المنتج محليا◦

اإلنتاجية والقدرة التنافسية للمنتجات الزراعية اللبنانية زيادة ◦

اإلدارة الرشيدة واالستثمار المستدام للموارد الطبيعية تعزيز ◦

الزراعياالرشاد والتعليم تعزيز ◦

المختبراتالعلمي الزراعي وعمل البحث تطوير ◦

تنمية القطاع التعاوني والتعاضدي ◦

الزراعةوزارة قدرات تطوير◦

المناخالتحديات الناجمة عن تغير مواجهة ◦



خاللمنوالحبوبوالفاكهةالخضارقطاعاتفيالتكنولوجياونقلالنباتياالنتاجتحسين:

ىعلوتوزيعهاجديدةواصنافمصدقةشتولشراءخاللمنالمثمرةاالشجارانتاجيةتحسين

المزارعين

خاللمنالجيدةالزراعيةالممارساتاعتمادتشجيع:

المزارعينعلىوتوزيعهاوفروموناتمصائدشراء:البيولوجيةالمكافحةتعزيز

ةزحلفيالليطانينهرحوضفيالزراعةفيالكيماويةالمواداستخداممنللحدنموذجيةحقولانشاء

المتحدةلالمموالزراعةاالغذيةمنظمةمعبالتعاونوبعلبكالغربيوالبقاع

فيبتطبيقهالتزاماالعلىالتفاحمنتجيوتحفيزاآلفاتمكافحةفيالسليمةللممارساتالوطنيةالوثيقةتطوير
-CIHEAMمعبالتعاونENPARD2اطار Montpellier

مصلحةمعبالتعاونتشجيعيةبأسعارللمزارعينوشعيرقمحمنالحبوبمنالمحسنةالبذارتأمين

الزراعيةالعلميةاألبحاث

تقنياتالأحدثتقديمبهدفلبنانفيالبستانيةللمحاصيلالحصادبعدماتكنولوجياتحسين
KOICAالكوريةالتعاونوكالةمعبالتعاونالحصادبعدماعمليةادارةفيوالتدريب



 خاللالحيواني ونقل التكنولوجيا من قطاع االنتاج تحسين:

يطريةالبالخدماتوتقديمالحيوانيةاالمراضومكافحة(والماعزواالغناماالبقار)الماشيةتحصين

المزارعادراةالحيوي،االمن:االنتاجعمليةفيالجيدةالممارساتاعتمادحولللمزارعواالرشاد

...ومخلفاتها

برنامجلخالمنبهاالمرتبطةوالقوانينالبيطريةالخدماتتحسينمجالفيالتشريعياالطارتطوير

االوروبياالتحادمعتوأمة

 من قبل المزارعين من خاللالتقنيات الحديثة تشجيع استخدام:

 ( االتاالوروبي ومؤسسة كفبالتعاون مع االتحاد )التنمية الزراعية والريفية قروض برنامج انشاء

ياجات لتسهيل وزيادة فرص الحصول على القروض ودعم مبادرات التنمية الريفية استجابة الحت

االشجارولزراعة المزارعين 



خاللمنالعلميةللمنهجياتوفقاالمحليةالمنتجاتجودةتطويرعلىالعمل:

التلوثطرلمخاتعرضهادرجةبحسباالغذيةتقييمبهدفلبنانفيالغذاءملوثاترصدلنظامنموذجانشاء

جالمنتجودةتحسيناطارفيالمتحدةلالمموالزراعةاالغذيةمنظمةمعبالتعاونالغذاءسالمةوضمان

اللبنانيةالزراعيةالمنتجاتتصديرعمليةوتسهيل

لبنانفيالزيتونزيتسلسلةجودةوتعزيزتقوية،Olio Libano III،الزيتونزيتنوعيةتحسينبهدف

-CIHEAMمعهدمعبالتعاونالزيتمختبروتفعيللبنانفي Bari.



مالنظمعتتالءمحديثةطرقادخالخاللمنوالخضراءالحرجيةالمساحاتوزيادةالغاباتادارةتحسين

:االيكولوجية

االمراضلمكافحةمبيداتوشراءوتوزيعهاحرجيةشتولزرع:شجرةمليون40برنامجاطارفيالتحريج

اللبنانيالجيشمعبالتعاونالرشبعملياتوالقيامالغاباتعلى

جغرافيةالالمعلوماتنظامالىباالستناداللبنانيةالقرىمنلعددالتحريجلعملياتتوجيهيمخططوضع

الخاصلقطاعامعبالشراكةالتحريجعملياتفيالمائيةاالحتياجاتتحديدمجالفيحديثةتقنياتاستخدام

ARDPوالريفيةالزراعيةالتنميةمشروعضمن(جامعات/دوليةمنظمات/حكوميةغيرجمعيات)

الفعالالتكيفمشروعضمنالحرجيةالمساحةوزيادةواالمراضالحرائقمنوحمايتهاالغاباتادارة

لالمموالزراعةاالغذيةمنظمةمعبالتعاونSALMAالجبليةالمناطقفيالمناخيالتغيرمعللغابات

المتحدة



ستدامتهاواالمياهوإنتاجيةكفاءةرفعمجالفيالتكنولوجياونقلحديثةتقنياتاعتمادتشجيع:

خاللمناالخضرالمشروع/الزراعةوزارةقبلمنالريلمياهاضافيةمصادروتأمينالمياهحصاد

عمشروضمنواتحاداتهاالزراعيةالتعاونياتلدىفنيدعمارشادخدماتومراكزجبليةبركانشاء

HASADمشروعضمنجبليةبركوانشاءARDP

التكييفعلىالريفيةالمجتمعاتقدراتتعزيزمشروعخاللمنالريمجالفيالحديثةالتقنياتادخال

.االخضرالمشروعمعبالتعاونAgriCALلبنانفي

راءشخاللمنوالفاكهةبالخضارالمزروعةالمساحاتبعضلريالحديثةالريانظمةاعتمادتشجيع

نموذجيةحقولوانشاءالمزارعينمنعددعلىوتوزيعهاالريمعدات

للرياهميلضخنموذجيةمحطاتعشرتنفيذخاللمنالزراعةفيالمتجددةالطاقةاستخدامتشجيع

ياإيطال-سردينيافياإليطالي-العربيمركزمعبالتعاونGRENECOمشروعضمنالزراعي

لبنانفيالعربيةبيروتوجامعة



اقتصاديًاأةالمرتمكينبهدفلبنانفيوالزراعةاألغذيةقطاعفيالنسائيةوالجمعياتالتعاونياتدعم

توسيعأو/وتأسيسوفيالمحليّة،االقتصاداتفيالنسائيّةوالجمعيّاتالتعاونيّاتفيمشاركتهاوزيادة

ذيةاالغومنظمةللتعاونياتالعامةالمديريةمعبالتعاونللدخلالمدّرةوالزراعةاألغذيةمشاريع

المتحدةلالمموالزراعة

الغذائيواألمنالمستدامةالريفيةالتنميةفياالجتماعيالنوعإدماجتعزيزGEMAISA

IIقيمةالسالسلفيللمرأةالمستدامةالمشاركةتعزيزبهدفوعكارالهرمل–بعلبكفي

CIHEAM-BARIمعبالتعاونالرئيسيةالزراعية



 الحديثة باالستناد الى المنهجياتتطوير وتحديث نظام االحصاءات الزراعية الوطنية على العمل
:التكنولوجياواستخدام 

اهم في من خالل تطوير برامج معلوماتية وتطبيقات خاصة تستنفيذ مسوحات االنتاج الزراعي
تسريع عملية تجميع وتحليل ونشر المعلومات االحصائية 

 استخدام معلوماتي ومن خالل اعتماد برنامج المرحلة التجريبية من انشاء السجل الزراعي تنفيذ
المعلومات الجغرافية نظم 

 خالل من عكار وتقييم كفاءة الري في محافظة تنفيذ مشروع رائد حول رصد المزروعات
استخدام تقنية االستشعار عن بعد 




