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 أثر انفجار بيروت على قطاع الثروة الحيوانية في لبنان 
 

 :المقدمة

في السنوات القليلة الماضية  الحيوانية اإلنتاج الحيواني والصحة مرحلةاستعاد لبنان 
 . 2019نوفمبر  / في الفترة ما بين الحرب األهلية المدمرة وقبل بداية الثورة في تشرين الثاني 

سبل العيش الريفية  دعم واعتبر تحسين إنتاج الثروة الحيوانية والدواجن مساهمة كبيرة في
وكذلك الرفاهية االقتصادية للبلد من خالل استبدال  . لسكانفي المائة من ا 25بنسبة 
سعرا بالوضع االقتصادي الحالي وتقلب اليوم مقيد وسوق العمل  . باإلنتاج المحلي الواردات

 الغذائية،استيراد المنتجات  بحجم المال بالتحكم يقوم رأس ذلك،باإلضافة إلى  . اللبنانية ةللير
كان و . في األسعار وسط األزمة االقتصادية والسياسية المستمرةالتزايد مع خطر استمرار 

نصف اللبنانيين الذين شملهم االستطالع الذي أجراه برنامج األغذية العالمي التابع لألمم 
المتوافرة  الغذاءفي كميات نقص تزايد القلقين بالفعل من  2020 (يونيو)المتحدة في حزيران 

إظهار الوضع الحالي للقطاع الحيواني قبل وبعد  هذا التقريروالهدف من  .سواقفي األ
 .بيروتمرفأ انفجار حادثة 

 
 

 الخلفية والمبررات

له ولبنان  . مناسبين تقليدًيا للزراعة وتربية الحيوانات رئيسيين،سهلين ممتد بين لبنان بلد جبلي 
 مربًعا،كيلومتًرا  10452وتبلغ مساحته  المتوسط،سوريا وفلسطين والبحر األبيض مع  حدود مشتركة

 .(وفلسطينيين بما في ذلك الجئين سوريين)ماليين شخص  6حوالي  عيش على أراضيهوي

 

 :(2019حصائيات وفقًا إل)عدد الحيوانات 

 

   المجموع 
 ( حوالي ) 

 ات يوان أنواع الح 

 ألبان  55000

 غنم  450000

 ماعز 350000

 خنازير  20000

 الفراريج  مليون   69

 Layers مليون   2

 األهل   الدجاج  مليون   1.5
 



فني  33ومهندسي إنتاج حيواني  6وبيطرًيا  56 الثروة الحيوانيةدوائر يوجد في  للعناية بالتربية الحيوانية
 .بيطري

 

 المرفأ األمن الغذائي قبل انفجار
 

معظمها  القمح،٪ من إمدادات 80و حيواني،٪ من احتياجاته الغذائية من أصل 80يستورد لبنان 
 19)بل ظهور جائحة كورونا كان اإلنتاج الزراعي يتناقص حتى ق ذلك،عالوة على  . عبر ميناء بيروت

-COVID)،  يةحيوانغذية ال٪ لأل26و النباتية لألغذية ٪47بنسبة. 
 

وتأثر قطاع الثروة الحيوانية  الليرة اللبنانية خالل األشهر العشرة الماضيةصرف سعر لتقلب نتيجة 
خاصة أن معظم تكاليف التربية  المستجد،فيروس كورونا نتيجة لبشكل مباشر بسبب اإلغالق 

تعتمد على األعالف واألدوية المستوردة التي تواجه أسعارها زيادة مستمرة بسبب األزمة 
لسوق السوداء التي وعدم توفر الدوالر األمريكي إال في ا ،االقتصادية والسياسية المستمرة
 . ل. ل 8000الى  . ل. ل 1500 استفادت ورفعت سعر الدوالر من

 

 في لبنان ر انفجار بيروت على األمن الغذائييأثت
 

وفًقا للدراسات وذلك أدى انفجار بيروت إلى تفاقم الوضع  ،(2020 أغسطس)في الرابع من آب 
 اإلنسانية،مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون )االستقصائية التي أجرتها المنظمات الدولية 

االستراتيجية  للتنمية،مؤسسة قدرات  كير، العالمي،برنامج األغذية  : منظمة اكتد اليونيسف،
 ،(والتحليل

 

 المرفأ؛في مستودعات  طن متري من المواد الغذائية األساسية المخزنة 15000 انفقدتم  •
تضرر العديد من منشآت المطاحن حول الميناء والصوامع التي تحتوي على احتياطيات الحبوب  •

 ،التخزين للخطر مستودعاتمع تعرض 
 معظم معالجةتتم حيث كانت  األقل،لمدة شهر على عن العمل  بيروتمرفأ سوف يتوقف  •

 الواردات؛
 كم شمال العاصمة 85لى بعد ع يقعالذي  طرابلسمرفأ ل حركة المرور البحري إلى يتحوتم  •

مما قد يؤدي إلى مزيد من الضغط التصاعدي على  أقل،درة لوجستية مع ما لديه من ق
 أسعار المواد الغذائية األساسية

مواد إعادة قد ال تستأنف متاجر األغذية واألسواق عملياتها بسبب نقص األموال وعدم توفر  •
 الغذاء؛ اإلعمار لسوق

 ؛النفجارلبحاجة إلى مساعدات إنسانية فورية نتيجة  المواطنين من 150.000أصبح  •
مستهدفون للحصول على مساعدات غذائية من خالل مكتب األمم أصبحوا  شخص 300.000 •

 ؛UN-OCHA اإلنسانيةالمتحدة لتنسيق الشؤون 



يقدم عدد من المنظمات غير الحكومية الدعم الغذائي بتنسيق محدود حول توجيهه نحو  •
 ؛األكثر احتياًجااألفراد 

 ؛غالبية األفراد في المناطق المحيطة بالميناء يحتاجون إلى مساعدات غذائية •
وبذلك ازداد عدد  . وفقد البعض أصحابها االنفجار،فقد العديد من الحيوانات األليفة بسبب  •

مثل داء الكلب في  يةمراض الحيواناأل مما قد يزيد من خطر انتشار بعضالمشردة الحيوانات 
 .المستقبل القريب

 

 
 

 

 

 أمثلة على الدعم المبدئي والمستمر لألمن الغذائي
 

شبكات الدعم المحلية والمنظمات غير الحكومية مثل برنامج األغذية العالمي  تقدم •
 ؛طروًدا غذائية للمحتاجين Farah Social Institution ومؤسسة كاريتاس وفرح االجتماعية

 5000طلبت وزارة الشؤون االجتماعية من برنامج األغذية العالمي توزيع طرود غذائية على  •
 ؛جراء االنفجارمن شخص من الفئات األشد تضررًا 

لضمان إمدادات  الدولية المنظماتيقوم القطاع الخاص بتنسيق الجهود مع وزارة االقتصاد و •
 ؛كافية من القمح

في  لنقصاألف طن من القمح لمنع  12قام برنامج األغذية العالمي بالفعل بتسليم  •
 .اإلمدادات

لنقل الجوي لوحدات التخزين المتنقلة وغيرها من المعدات كحل مؤقت للقيام بايجري السعي  •
 ؛للصوامع المدمرة

األساسية واالستجابة مناقشات بين برنامج األغذية العالمي ومجموعة عمل المساعدة تجري  •
 لألزمات في لبنان

 النقدية للسكان المتضررين اتالخطة جارية لتقديم المساعد •
 لمعالجة مشكالتآالف لبناني حاليًا بطاقات غذائية من برنامج األغذية العالمي  105يتلقى  •

 . الوطنيبموجب البرنامج الفقر 
 

 



 بيروت من وجهة نظر أصحاب المصلحة والعمالءمرفأ تأثير انفجار 
 

 . من ارتفاع سعر صرف الليرة اللبنانيةيعانون الحية قبل االنفجار واشي مستوردو الم كان ▪
 أصيب بعض موظفيهم ،بيروت ميناءباإلضافة إلى فقدان مكاتبهم في و االنفجار،بعد و

حاليا من نقص المساحة المخصصة لتفريغ الحيوانات  ي مستوردي المواشيويعان . أيضاً 
 .المرفأ ومنتجاتها على احواض

عانى مستوردو الحيوانات اآلخرون من ارتفاع سعر صرف الليرة اللبنانية قبل االنفجار وخفضوا  ▪
 .استيرادهم كمية

واستمرت في  2019ارتفعت أسعار السلع الحيوانية إلى حد كبير منذ نوفمبر  لذلك،نتيجة  ▪
والجودة التي  االرتفاع بعد االنفجار مما قلل من قدرة العميل على شراء نفس الكميات

 .اعتادوا على شرائها
وخاصة  2019   برأغلق العديد من مزارعي الحيوانات أعمالهم أو خفضوا إنتاجهم منذ نوفم ▪

 .بعد االنفجار
انخفض استيراد المواشي  العام،بشكل عام وخالل األشهر السبعة األولى من هذا  ▪

 ٪40والمنتجات الحيوانية بنسبة 
 
 

  (بعد االنفجار) يلقطاع الحيوانلاإلجراءات الالزمة 
 

والوقاية من  الحيوي،وتنفيذ تدابير األمن  الجيدة،رفع مستوى الوعي حول ممارسات اإلدارة  ▪
 .األمراض الحيوانية ومكافحتها

يحتاج مربو الحيوانات إلى الدعم حتى يتمكنوا من االستمرار في أعمالهم خاصة في الوضع  ▪
 والسياسيوالوضع االقتصادي  تالمنتجا وأسعار الحالي مع زيادة تكلفة اإلنتاج الحيواني

 ؛السيء
معدات الوقاية )فرق وزارة الزراعة  - لحيوانيةتعزيز قدرات التفتيش والرقابة لمديرية الثروة ا ▪

 (اللقاحات، المعدات، الشخصية،
 ...(تجهيزات إلخ ،عمل معدات) (الفنار) الرسميالمختبر  اتتعزيز قدر ▪
 داء الكلب ضدالحيوانات الضالة  حصينت ▪


