
تتناول الدراسة، التي أعّدها حّداد وآخرون، التأثير المحتمل للتبدالت 
في المتغيرات المناخية، ال سيما درجة الحرارة ومعدالت هطول األمطار، 

على النمو والرفاه في المناطق اللبنانية، من خالل معاينة التغيرات 
التي تطرأ على إنتاجية القطاع الزراعي في الفترة الممتدة ما بين 

عامي 2010 و2030. وذلك في إطار مذكرة شراكة بين مختبر نوروس في 
جامعة ساو باولو بالبرازيل ومعهد عصام فارس بالجامعة األميركية 

في بيروت،

عرض المشكلة
يزيد التغير المناخي من حالة عدم اليقين إزاء مستقبل األراضي 

اللبنانية. وستتأثر المناطق والقطاعات، على نحو متفاوت، بالتداعيات 
االقتصادية الناجمة عن ظاهرة التغير المناخي. رغم هذا، نادراً ما تأتي 
استراتيجية وزارة الزراعة اللبنانية وخطة عملها لعام 2010 على ذكر آثار 

تغير المناخ، وتكتفيان بالتطرق إلى اعتبارات متعلقة بزيادة مخاطر 
التصحر بسبب تغير المناخ. مع ذلك، تتناول هذه االستراتيجية، 

بشكل عام، قضيتي األمن الغذائي والتنمية المتوازنة، من خالل 
اإلشارة إلى أنها ستسعى إلى »ضمان األمن الغذائي ومحاربة الفقر 

وتوفير التنمية المتوازنة بين المناطق والحد من أسعار المواد 
الغذائية وتحسين اإلنتاج لتلبية الطلب الوطني«، من بين أهداف 

أخرى. وعلى الرغم من أن خدمات وزارة الزراعة، في بنيتها، تصل إلى 
مناطق ومحافظات مختلفة، لم يتم تطوير القطاع الزراعي بالوتيرة 

نفسها في كل المناطق.

بالتالي، ال بد من توفير بيانات إضافية وزيادة عمليات التقييم على 
المستوى الوطني بغية التوصل إلى استراتيجية زراعية أكثر تفصياًل 
تأخذ في االعتبار تأثيرات تغير المناخ على المناطق المختلفة، ال سيما 

تلك المتعلقة بنمذجة تغير المناخ.

سياسات القطاع الزراعي في لبنان: 
مقاربات مختلفة لضمان تكّيف المناطق 

مع التغّيرات المناخية
باتريسيا هيدموس ورنا الحاج

الملخص
يستند موجز السياسات هذا إلى دراسة »تغير المناخ في لبنان: آثار إقليمية واسعة النطاق مصدرها القطاع الزراعي”، التي شارك في إعدادها كل 

من إدواردو أ. حداد ونديم فرج اهلل ومارينا كامارغو وريكاردو لوبيز وفالفيو فييرا.

الخالصات
إّن التكاليــف  الناجمــة عــن تغيــر المنــاخ فــي لبنــان بحلــول  ◂

عــام 2030 مقارنة بالقيمــة الحالية: تقّدر بقيمة 4140 مليار ليرة 
لبنانيــة مــن إجمالي الناتج المحلي، وهو مــا يمثل 7.22% من 

إجمالي الناتج المحلي لعام 2010.

لعــّل  القطــاع الزراعي هو األكثــر  تأثراً بالتغيــر المناخّي في  ◂
لبنان،  إذ سيشــهد انخفاضًا مســتمراً فــي اإلنتاجية  بقيمة 

105.9 مليار ليرة لبنانية بحلول عام 2030.

مــن شــأن تأّثــر المحاصيــل الزراعيــة بتغيــر المنــاخ أن يفاقم  ◂
انعدم المساواة بين المناطق في لبنان، نظراً إلى التكاليف 
المرتفعــة والمخاطــر المحتملة، بما يزيد مــن العبء الملقى 

على المناطق األكثر فقراً وهشاشة.

يدفع هذا المشــهد صانعي السياسات إلى النظر في نهج  ◂
متكامل لسالســل اإلنتاج، ويشدد على أهمية إجراء تحليل 

شامل للمناطق عند صياغة سياسات جديدة.

التوصيات
مــن الضــروري إعداد اســتراتيجية وطنية لتغيــر المناخ، كي  ◂

تصبح هذه الظاهرة جزءاً ال يتجزأ من التخطيط القطاعي.

ال بــد مــن إعــادة النظــر فــي اســتراتيجية وزارة الزراعــة، علــى  ◂
أن تأخــذ فــي االعتبــار مختلف آثــار تغير المناخ علــى كل من 

القطاعات واالعتبارات الخاصة بكل من المناطق.
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أظهرت البالغات الوطنية الثانية التفاقية األمم المتحدة اإلطارية 
بشأن تغير المناخ في لبنان أنه يتم بذل جهود في إطار نمذجة 

المناخ، بحيث تم استخدام نموذج خاص بكل منطقة. مع ذلك، تم 
تحديد التأثير المباشر لتغير المناخ على المحاصيل وجودة المنتج 

الزراعي على أساس المعايير الموضحة في الدراسات فقط. عليه، 
وبغية سد هذه الفجوة في توافر البيانات وتعزيز عمليات التقييم، 

عمدت الدراسة التي أجرها حداد وآخرون )2014( إلى تحليل حساسية 
المنتجات الزراعية لتغير المناخ في المستقبل في لبنان، ومدى تأثير 

ذلك على النظام االقتصادي ككل. وتركز هذه الدراسة على اآلثار 
االقتصادية األوسع من الناحية الكمية، ليس باالستناد إلى البعد 

الزماني فحسب، بل أيضًا إلى تصنيف النتائج حسب المناطق.

الخلفية
سمح موقع لبنان وتضاريسه وثرواته الطبيعية بتنوع محاصيله 
الزراعية )مجلس اإلنماء واإلعمار، 2005(. وتتركز المناطق المزروعة 

في البقاع وشمال لبنان )بنسبة 42.1% و27.2% على التوالي(، إضافة 
إلى جنوب لبنان الذي تبلغ حصته 12.6% والنبطية وجبل لبنان مع 

نسبة 9% لكل منهما )وزارة الزراعة، 2013(. ويتم ري نحو نصف األراضي 
المزروعة في لبنان والممتدة على 270 ألف هكتار )وزارة الزراعة، 2013(. 

وقد تراجعت رقعة األراضي المخصصة للزراعة، على مدى السنوات 
العشرين األخيرة، إلى أقل من 11% عام 2011 )البنك الدولي، 2013(. 

ويسهم قطاع الزراعة )بما في ذلك الثروة الحيوانية( بنحو 5% من 
إجمالي الناتج المحلي في لبنان. 

مناخ لبنان متوسطي،   يتمثل بأربعة فصول تتخللها فترة ماطرة 
تليها فترة جفاف. ووفق نموذج »بريسي«)PRECIS(، الذي ُيعنى بآثار 

التغيرات المناخية على المستوى اإلقليمي، سترتفع درجات الحرارة 
بحلول عام 2040 من نحو درجة مئوية واحدة على الساحل إلى درجتين 

مئويتين في البر الرئيسي. وبحلول عام 2090، سترتفع درجة الحرارة 
إلى 3.5 درجات مئوية و5 درجات مئوية، على التوالي. ومن المتوقع 
أيضًا أن يتراجع معدل هطول األمطار   بنسبة 10-20% بحلول عام 2040 
و25-45% بحلول عام 2090، مقارنة بالمعدل الحالي. ومن شأن هذه 

الظروف المناخية، المتمثلة بانخفاض معدل هطول األمطار وارتفاع 
درجة الحرارة، أن تؤدي إلى مناخ حار وجاف يدوم فترة أطول )وزارة 

التربية، 2011(. 

“تراجعت رقعة األراضي 
المخصصة للزراعة على 
مدى السنوات العشرين 

األخيرة إلى أقل من %11”

يعتبر القطاع الزراعي أكثر القطاعات االقتصادية تأثراً بتغير المناخ، 
إذ أنه يتأثر، بشكل مباشر، بالتغيرات التي تطرأ على درجات الحرارة 

وهطول األمطار. وتزيد محدودية موارد المياه واألراضي في لبنان، 
فضاًل عن توسع رقعة المدن، من التحديات التي تواجه تنمية هذه 

الموارد في المستقبل. وتؤدي اآلثار المباشرة لمثل هذا المناخ على 
الزراعة إلى انخفاض أو فشل في المحاصيل الزراعية، بسبب الجفاف 
والصقيع والبرد والعواصف الشديدة والفيضانات؛ فضاًل عن فقدان 
الماشية في ظروف الشتاء القاسية والصقيع، وغيرها من الخسائر 

الناجمة عن ظواهر جوية متطرفة.

منهج البحث العلمي
تم تطبيق اإلطار المنهجي التالي، وهو ما سمح بإصدار النتائج على 

مرحلتين: 

نظرت المرحلة األولى في أثر المتغيرات المناخية على متوسط   
العائد من األنواع الخمسة الرئيسة المحددة للمحاصيل الزراعية في 

لبنان، والتي تشمل الحبوب والفواكه والزيتون والمحاصيل الصناعية 
والخضار. وتم تقسيم األراضي اللبنانية إلى محافظات وتحديد حصة 

كل منها من المحاصيل الزراعية1. ثم، تم احتساب األثر التراكمي 
للمحاصيل الخمسة في كل محافظة واستخدام هذا األثر كصدمة 

إنتاجية لالقتصاد في المرحلة الثانية.

تضمنت المرحلة الثانية احتساب اآلثار األكثر خطورة، التي تترتب على 
االقتصاد ككل، نتيجة الصدمات التي تطرأ على اإلنتاجية، باالستناد إلى:

األبعاد المتسلسلة ◂
تصنيف المناطق ◂

بناء عليه، سعت هذه العملية المعتمدة إلى التوصل إلى تقدير 
قياسيا للعالقة األولية بين المتغيرات المناخية واإلنتاجية الزراعية، 

ومن ثم إدخال النتائج في نموذج توازن إلكتروني مشترك بين 
المناطق لحفظ آثار السيناريوهات المتوقعة للتغيرات المناخية على 

المناطق اللبنانية.

تم إجراء عمليات محاكاة في إطار مجموعتين. وأنتجت المجموعة 
األولى توقعات أساسية لمستقبل االقتصاد اللبناني للفترة الممتدة 

بين عامي 2010 و2030. وتم إجراء عمليات المحاكاة في المجموعة 
الثانية، باالستناد إلى افتراض مفاده أن اإلنتاجية في القطاع الزراعي 

ستنمو ببطء أكبر في الفترة الممتدة حتى عام 2030. وقد تخللت 
هذه المجموعة سلسلة إضافية من الصدمات بحث مّثلت آثاراً 

مباشرة لنمو أبطأ في اإلنتاجية. بالتالي، فإن النتائج تظهر اآلثار التي 
تترتب على االقتصاد في ظل سيناريو يشهد نمواً أبطأ في إنتاجية 

القطاع الزراعي مقارنة بسيناريو »استمرار العمل كالعادة«.

النتائج
تم تصنيف نتائج عمليات المحاكاة وفق اآلثار المباشرة لتغير المناخ 

على االقتصاد والمنظور المناطقي ورفاه المناطق نتيجة عمليات 
النزوح.

1 تم توحيد كل البيانات الزراعية في األراضي اللبنانية، وتم تحديد 
حصص كل من المناطق حسب نوع المحاصيل فيها بحيث قّيمت وفقًا 

لذلك.



أما من منظور مناطقي، فستكون المناطق األكثر فقراً في البالد 
األكثر عرضة للتهديد. إذ تظهر نتائج إجمالي الناتج المحلي أن آثار 

تغير المناخ على المحاصيل الزراعية من شأنها أن تفاقم الفوارق بين 
المناطق المختلفة في لبنان. ويمكن رصد هذه الفوارق لدى المقارنة 

بين اآلثار المنتظمة لتغير المناخ على النبطية وجنوب لبنان، من جهة 
)خسائر متراكمة بحلول عام 2030 بنسبة 22.64% و16.26% على التوالي، 

مقارنة بعام 2010( واآلثار على بيروت وجبل لبنان من جهة أخرى )خسائر 
بنسبة 3.24% و4.32%، على التوالي(. عالوة على ذلك، يتفاقم انعدام 

المساواة بين المناطق مع مرور الوقت.

تتعلق النقطة األخيرة برفاه السكان في المناطق المختلفة، باالستناد 
إلى نتائج صافي النزوح، والتي تأخذ في االعتبار التغيرات السكانية 

الداخلية الضرورية للحفاظ على مستوى الخدمات في المناطق. 
وتشير نسب التغيير المرتفعة في عدد السكان في بيروت وجبل 

لبنان، الضرورية للحفاظ على رفاه السكان وفق خط األساس )من دون 
تغير مناخي(، إلى تداعيات كبيرة على التغيرات النسبية في تكاليف 

المعيشة في المناطق الواقعة وسط البالد. ويعود هذا التأثير 
السلبي المشترك على جميع المحافظات إلى تراجع الدخل الحقيقي، 

نتيجة االرتفاع العام في األسعار بفعل زيادة أسعار المنتجات الزراعية.

الجدول 2

اآلثار النظامية على سكان كل منطقة نتيجة التغييرات في إنتاجية 
 القطاع الزراعي، بفعل تغير المناخ. 

)معدل صافي النزوح(

سكان المنطقة

% من قيمة عام 2010

-3,19 %لبنان

-4,28 %بيروت

-3,27 %جبل لبنان

-2,65 %شمال لبنان

-2,94 %البقاع

-3,22 %جنوب لبنان

-3,07 %النبطية

الجدول 1

التغيير في إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالقيمة الحالية إلجمالي 
الناتج المحلي الحالي بمعدالت مختلفة، 2030-2010

معدل الخصم )٪(

0.51.03.0

 إجمالي الناتج المحلي 

)مليار ليرة لبنانية 2010(
4,442.2-4,139.8-3,150.5-

 إجمالي الناتج المحلي 

)% من قيمة عام 2010(
%7,75-%7,22- % 5,50-

نصيب الفرد الواحد من 

 استهالك األسرة 

)ليرة لبنانية 2010(

538,873-504,412-391,022-

نصيب الفرد الواحد من 

 استهالك األسرة 

)% من قيمة عام 2010(

% 4,28-% 4,00-% 3,10-

وفي ما يتعلق بتأثيرات تغير المناخ على االقتصاد من خالل التغييرات 
في غلة المحاصيل، كشفت عمليات المحاكاة تراجعًا دائمًا في إجمالي 

الناتج المحلي في لبنان بحلول عام 2030 بنسبة تناهز 0.55%، في إطار 
سيناريو التغير المناخي. وتتراوح الخسائر الحالية من إجمالي الناتج 

المحلي بين 5.50% و 7.75% في عام 2010. أما من حيث الرفاه، فقد يخسر 
المواطن اللبناني من الطبقة الوسطى نحو 504 آالف ليرة لبنانية )336 
دوالر أميركي(، باالستناد إلى القيمة الحالية للتخفيضات في استهالك 
األسر وصوالً لعام 2030، وهو ما يمثل 4% من النصيب الحالي للفرد من 

االستهالك السنوي.

فضاًل عن ذلك، سيكون وقع اآلثار االقتصادية متفاوتًا على القطاعات 
والمناطق المختلفة. فالقطاع الزراعي، مثاًل، سيكون األكثر تأثراً 

بالمناخ، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض دائم في إنتاجه بـ 105.9 مليار ليرة 
لبنانية بحلول عام 2030، أي ما يعادل 1.9% من القيمة األساسية للقطاع.

ومن حيث التداعيات على المناطق المختلفة، سيكون القطاع 
الزراعي األكثر تأثراً في المحافظات الجنوبية، التي تضم جنوب لبنان 

والنبطية، مع تراجع بنسبة 9.66% و9.98% على التوالي، نظراً لهشاشة 
مزيج المحاصيل التي تحتوي هناك على نسبة عالية من المحاصيل 

الصناعية، وهو النوع األكثر هشاشة.

الرسم 1 

التغّيرات المتراكمة في اإلنتاجية )النسبة المئوية للتغيير( في قطاع 
الزراعة نتيجة تغّير المناخ في المحافظات اللبنانية، 2030-2010

10النبطية 

9.5

8.2

5.8

3.1

جنوب لبنان

شمال لبنان

جبل لبنان

البقاع

ت المتراكمة 
غييرا

الت
ي اإلنتاجية )%(

ف

“سيشهد القطاع 
الزراعي... تراجعًا دائمًا 

 في اإلنتاجية... ُيقّدر 
بــ 105.9 مليار بحلول 

عام 2030”



معدل صافي النزوح حسب المناطق كنسبة من معدالت عام 2010

البقاع 

-3.07%

-2.65%

شمال لبنان

بيروت

-4.28%

جبل لبنان

-3.27%

-2.94%

جنوب لبنان

-3.22%

النبطية 

التوصيات
من الضروري إعداد استراتيجية وطنية لتغير المناخ من أجل: ◂
المساعدة في توجيه جميع االستراتيجيات القطاعية من خالل   ◂

إضافة مسألة تغير المناخ إلى التخطيط القطاعي.
ضمان اتباع نهج متكامل إلدارة الموارد بغية تحسين الكفاءة. ◂

يبدأ وضع هذه االستراتيجية بالخطوات التالية:
تعيين هيئة مسؤولة تكون إما لجنة وزارية أو وحدة تنسيق. ◂
االتفاق على خط أساس لجميع الوزارات المعنية. ◂

إعادة النظر في استراتيجية وزارة الزراعة من أجل: ◂
أن شمل األهداف والخطط التفصيلية »ضمان األمن الغذائي  ◂

ومحاربة الفقر وتوفير التنمية المتوازنة بين المناطق وانخفاض 
 أسعار المواد الغذائية وتحسين اإلنتاج لتلبية الطلب الوطني«.

معهد عصام فارس للسياسات العاّمة والشؤون الدولّية 
بالجامعة األميركّية في بيروت

يســعى معهــد عصــام فــارس للسياســات العاّمــة والشــؤون الدولّيــة، بالجامعة 
الجامعييــن  بيــن  التفاعــل  وإثــراء  الحــوار  تيســير  إلــى  بيــروت،  فــي  األميركّيــة 
المتخصصيــن والباحثيــن وبيــن واضعي السياســات وصانعي القــرار في العالم 
العربــي بصفــة خاصة. ويعمل على إشــراك أهل المعرفة والخبــرة في المنظمات 
الدوليــة والهيئات غير الحكومية وســائر الفاعلين في الحيــاة العامة. كما يهتم، 
من خالل الدراســات واألنشــطة، بتعزيــز النقاش المفتوح حــول جملة من القضايا 
العامــة والعالقــات الدوليــة وبصياغــة االقتراحــات والتوصيــات المناســبة لرســم 

السياسات أو إصالحها.
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أخذ تأثيرات تغير المناخ المختلفة على قطاعات الزراعة في  ◂
االعتبار، بما في ذلك سلسلة التوريد والتداعيات االجتماعية 

واالقتصادية باالستناد إلى الدراسات والتوقعات الموجودة.
إعادة النظر في االستراتيجية، باالستناد إلى اعتبارات مناطقية  ◂

وأهداف محددة والتدابير المقترحة لضمان تنفيذ ممارسات 
التكيف السليم، جنبًا إلى جنب مع توفير الدعم المناسب 

للمزارعين لتحسين عملية التطبيق واستخدام مختلف خدمات 
الوزارة في المناطق المختلفة. 

اقتراح آلية لتحسين التعاون مع وزارة االقتصاد والتجارة بشأن  ◂
القضايا المتعلقة بالسياسات التجارية للبنان، من أجل ضمان 

األمن الغذائي في أعقاب آثار تغير المناخ والمنافسة وندرة 
الموارد بفعل النمو السكاني.
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