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2017 ثاني تشرین 27االثنین صحفي، بیان  
 

 22 من لبنان في والمستھلكین المنتجین بین البیئیة الزراعة مجال في المحلیة التضامنیة الشراكات حول یمیةتعل رحلة
2017 ثاني تشرین 25 إلى  

 
 المنتجین بین البیئیة الزراعة أجل من المحلیة التضامن لشراكات الدولیة الشبكة )URGENCI( إرجنسي وقعت

ً  المدعومة والزراعة )LSPA( والمستھلكین  والزراعة األغذیة منظمة مع تفاھم مذكرة مؤخرا )CSA( مجتمعیا
 ذلك في بما المتوسط، البحراألبیض شبكة قامت سنوات، 3 لمدة المتبادل االلتزام من وكجزء (الفاو). المتحدة لألمم
 رحلتین بتنفیذ ،)Humanisme et Terre( /فرنساواإلنسانیة األرض مؤسسة ا،ھوحلفاؤ إرجنسي أعضاء
المتوسط األبیض البحر حوض منطقة في الوطنیة الشبكات أعضاء تمكن حیث المتوسطیة، إرجنسي شبكةل تعلیمیتین

 األفكار وتبادل ،وتحدیاتھا البلدان ھذه في الشبكات واقع فھم في للتعمق ولبنان تركیا في میدانیة زیاراتب القیام من
 بلدان بین فیما التعاون طریقة خالل من الفاو من بدعم التعلیمیة الرحالت متنظّ  .بھا الخاصة رساتمامال ةومقارن
 في القدرات بناء دواتأل المشترك صمیمالت في الرحلتین ھاتین مخرجات ساعدوست .المنتجین منظمات بین الجنوب
.2018 معا في لھ مخططال تدریبيال والبرنامج المستقبل  

 
 السیادة ونشطاء المحلیین لمستھلكینوا لمنتجین،وا المیسرین، من عشرین حوالي لبنان في التعلیمیة الرحلة في شارك
 لبنان، األردن، إیطالیا، الیونان، فرنسا، مصر، (الجزائر، المتوسط البحر حوض بلدان من دولة 11من الغذائیة
 ،"لبنان - البیئیة للتربیة تراب" معیةج المستضیفة الجھة وكانت خبراتھم. وتبادلوا ا)وسوری تركیا تونس، فلسطین،
 وسائل تعلیم إلى إضافة النحل، وتربیة التعلیمیة حدائقال نشاءإ في لتدریبوا المستدامة، الزراعة على تركز التي
 من وعضو لبنان في الفاو مكتب من عضو ودعمھ الفریق ورافق األوسع. للجمھور والتوعیة لالجئین الغذاء إنتاج
 في الغذائیة النظم تعقیدات بعض فھم من المشاركین الخبرات تبادل نمكّ  وقد .القاھرة في للفاو اإلقلیمي المكتب
 المشاركین من اصغیرً  اوفدً  اللبنانیة الزراعة وزارة استقبلت كما .المحلیة الفاعلة الجھات مع والتبادل لبنان،
.المحلیین والمستھلكین المنتجین مع یجري الذي بالعمل ااھتمامھ عن وأعربت الفاو، وممثلي  

 
 للبیع أخرى ومبادرات "ةلسلّ "ا نظم ببناء قامت التي المزارع من اعددً  المشاركون زار المیدانیة، الزیارات وخالل
 الذین الالجئین أحد قال ،"سوریا في امزارعً  كنت لقد" .تعلیمیة ومبادرات البذور حفظ مبادرات عن فضًال  ،المباشر
 إنتاج إن كرامتنا. المزرعة ھذه في العمل لنا أعاد لقد" .البقاع منطقة في "ماسین يإ غرین" مزرعة في اآلن یعملون
."حقا مھم أمر اجمیعً  لنا والمغذي الصحي الغذاء  

 
 العمل من الكثیر ھناك یزال ال اآلفات، ومبیدات الكیمیائیة المدخالت تستخدم المزارع معظم فیھ تزال ال بلد وفي
 تأخذ التي جوانا، وقالت البیئٮة. الزراعیة األسالیب إلى المنتجین ممارسات وتغییر المستھلكین وعي مستوى لرفع
 بیئیة وخضراوات ااحً تفّ  ینتج اآلن وھو عامین، قبل السا بلدة في عائلتھ بستان عن المسؤولیة شامي رائد زوجھا مع

 نقوم بما یؤمنون ال حولنا من المزارعین إن .لنا بالنسبة حقیقي تحد إنھ" مضافة، قیمة ذات أخرى ومنتجات وعصائر
!"نستسلم لن لكننا كثیرة. لضغوط نتعرض ونحن بھ،  

 
 ویجمع لبنان. من مختلفة مناطق يف موسمیة أسواق إطار في انتاجھم بیع وغیرھم الصغار نیالمزارع ھؤالءل یتسنى
 ذوي من امحلیّ  امزارعً  ثمانین حوالي ،2004 عام منذ بیروت في اسبوعیّ أ مینظّ  قسو وھو ،"الطیب سوق"

 األراضي على حفاظال أھمیة ندرك نحن" السوق: مؤسس المزوق كمال وقال السبت. أیام الصغیرة الحیازات
 على المساعدة في األھمیة غایة في تعتبر المبادرات ھذه ".لبنان في مناطقي غذائي نظامٍ  صون أجل من الزراعیة
.الجمھور لدى الوعي مستوى ورفع المستھلك سلوك تغییر  

 
:بـ االتصال یرجى المعلومات، من لمزید  
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