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 الجمهورية اللبنانية 
   وزارة الزراعة 

 

 كلمة وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن في  
    2021ايلول  23قمة األمم المتحدة بشأن النظم الغذائية، نيويورك 

 في لبنان   ئيةالغذا  نظمالمعطيات وتوجهات بشأن  
 السادة االعضاء...   السيد الرئيس

 - تتاليهههم ز تنا  هههم   هههي  ههه اا  لهههيس الرةههها اال  هههم ال اليهههم يشهههلد لن هههات ا  ههها  
ل زالكارثهههم ار نهههر 19 –االقتصهههاديم  يهههر ال سهههناقمل اجههها م الههه   ائ هههم  ا يهههد 

ل اجههههها م الهههه  ا  هههههم ال هههههنز   ههههه  ا هههههت رار 2020انفجههههار  ر هههههي آيهههههرز   ههههه  ا  
 .  اري   ليات نا   1.5ا تضا م لن ات ل اال   

دزلهههم  لهههددة مانألهههداغ ار ههه  ال هههيائ  ز ههه   20 هههالرا  ههه  آهههي  لن هههات صههه    لقهههد  
 در ع    ظ م الفازل اصالالتقرير 

نا هههد علههه  اة يهههم ز انألقهههاد ق هههم ار ههه  ال ت هههدة مشهههيت الههه ظ  ال يائيهههم ان ههها نربههه  م
 ترامطم  ي ا   ال ياء زالنراعم   ظ   تكا لم التا لا  الألال يم الت  تقار   سائل

زالتهه  ت تلهه   زالصهه م زالني ههم زاالقتصههادزال يهها  عههم زال ههياء آي لهها  هه   يههادر  النرا 
     اةداف الق م الخ سم.
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ارز ه   د  قطاع  تألد  ةا  زال يائ   النراع   القطاع  الألدرد     تإت   مإدارته  قاغ 
 الجلا  ال كا يم ز ير ال كا يم زال دنيم زالخاصم. 

ال ر م ال ربلم  ةي   ل تطلنا   اال تجامم  أ ل  النراعم    تألت د  ز     عل ز ارة 
زط يم   بيث   راعا تراتيجيم  ال كا ميم  ال نادرا  اللن انيم    اتخي    لسلم    

ال تابم زلفترا     زاإل راءا  عل  شكل تدلال  طارئم ز اريم ج   اال كانا  
يقار    لا    ددةل   يستلدف  ا  اليي  النراعيم  ال دلال   قسائ   آرنا ج  اطالق 
 يادة اال تت ارا  الألا م ماإلجا م ال     ص ار ال نارعي  زال نارعا   35000

زت فين آلا  ال رتنطم  زالقطاعا   زالنراعم  اال ييم  قطاع  اال تت ارا       
االنتاج  .الخاصم ت قي   يادة     زبالتال   الري  انشاء  يلك  ز   زتي ي   صادر 

السجل النراع  زةا با م  ا م    ظل ار  ا     ا ل تا يه زترشيد الدع  
 ز   االبتيا ا  .زال ساعدا  

 ربلههم صههألنم تت تههل  هه  ر هه  الههدع  عهه    يهه    هه  لن ههاتارلهها السههادة ناا ههه باليهها 
زال  رزقهها . زالت ههدي ارآهههر  للقطههاع النراعهه  زال هههيائ  يك هه   هه  ايجهههاد السههل  

آهههدائل  للهههدع  زتهههي ي  ا هههتدا م ةهههيا القطهههاع ال يهههاي . زنا هههد  جهههددا علههه  اة يهههم 
 هههااء علههه  ال سهههتا   تألنيهههن التألهههازت االقلي ههه  زالهههدزل  ل  ههه  تفهههاق  ا  هههم ال هههياء

 .از االقلي   از الألال   الاط   
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 : اللن انيم تض      ل  ازلاياتلاات ال كا م 

 ازال: ت قي  التاا ت آي   ا نستارد  ز ا ن تجه   ليا  

 ثانيا:  التا ه ن ا تألنين ال  تجا  ال يائيم ال  ليم زالتقليديم. 

 تا ي  شنكا  ار ات اال ت اع  زتطاير نظاغ ال  ايم اال ت اعيم ثانيا: 

 لل نارعي  ء   الطار  الدع  ثالتا:  السأل  لتي ي  ص دزق 

 رامألا: تكتي  آرا ج االرشاد زالخد ا  ل ج اعا  ال نارعي   

 لا سا: التر ين عل   ال ل انتاج ذا  رب يم زقدرة عل  التصدرر 

.الألادة ال  أن اط ال ياء الص  ت فين  اد ا:   

ت فييا لتا لا   امألا زاليرا: تطاير اليا  با  م  دردة لل ظ  ال يائيم 
 اال تراتيجيم الاط يم للنراعم    لن ات  

ر ال  تن   تاصيا  تلدف ال  لفض  ات ر   ال اق  ات لن ات ارلا السادة ردعا
ال   الألادة  زاة لا  زلالرض  للنشر  ص يم  انظ م  يائيم  زالتناغ  الطألاغ  اةدار 

التقليديم الت   ال يائيم  تخفيض عدد االنظ م  يسل      ات  ذلك  الجياع      شات 
 الألال    بال

 شكرا ل س  ا ت اعك  


