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Maximizing Short-Term Livelihood Resilience of Small-Holder 

Farmers in Times of Unprecedented Food Security Crisis 

The Food Heritage Foundation (FHF), is implementing the intervention: “Maximizing short-term livelihood 

resilience of small-holder farmers in times of unprecedented food security crisis”, funded by the United 

States Agency for International Development (USAID) under the Agriculture and Rural Empowerment 

(ARE) Activity. 

The eight-month project (May 2022 – January 2023) aims at improving household food 

security and income through:  

• Providing 5000 Lebanese small-scale farmers; with focus on female and youth, with high quality 

seeds, seedlings, and compost, to mitigate rising food costs, while increasing purchasing power 

and outputs.  

• Building the farmers’ capacities on best agricultural practices through online trainings, educational 

material, and on-site consultations. 

• Engaging local communities with transparent and closed-loop feedback mechanisms which ensure 

guided progression of monitoring and evaluation cycles.  

This project will be implemented throughout Lebanon, in response to the increasing food and agricultural 

input prices related to the economic downturn, the impacts of climate change, and natural disasters. This 

project aims at strengthening the resilience and adaptive capacities of farmers and rural communities, 

while respecting the three sustainability pillars: Socio-territorial (gender mainstreaming, transparent and 

equitable cooperation mechanisms), Agro-ecological (reliable and safe agricultural inputs, preservation 

of ecosystems, climate change mitigation), and Economic levels (profitability, fairness for all 

stakeholders). 

The main project activities include identifying and selecting small-scale farmers all over the country and 

supporting them at two levels: firstly, supplying 5000 farmers with certified seeds and seedlings to cover 

part of their agricultural plots, secondly, supplying selected farmers within semi-arid regions with high 

quality compost in order to enrich their nutrient-depleted soils.  

The project aims at (1) Decreasing monthly expenditures by supporting Lebanese families with 

seeds/seedlings and compost that can provide nutritious healthy food and (2) Improving annual earnings 

by providing families with a source of income if they choose to sell the surplus crops into the market. 

About The Food Heritage Foundation (FHF): 

The Food Heritage Foundation (FHF) is a non-profit organization that strongly believes in local food 

heritage being a potent tool for economic development. It has been promoting the local food system while 

supporting vulnerable communities. The foundation was established by the Environment and Sustainable 

Development Unit (ESDU) at AUB in 2013 and has been working very closely with ESDU to foster 

sustainable livelihoods, promote the local food system, promote sustainable production processes, and 

support small-scale farmers/producers.



الوكالة األميركية للتنمية الدولية    المستندتّم تحضير هذا   في لبنان   (USAID)بفضل دعم الشعب األميركي من خالل  والزراعة  تمكين المناطق الريفية  برنامج  ضمن 

(ARE).إن محتوى هذا المنشور ال يعكس وجهة نظر أو آراء الوكالة األميركية للتنمية الدولية أو حكومة الواليات المتحدّة . 

 

استدامة سبل العيش لصغار المزارعين على المدى القصير، في ظل أزمة   تعزيز مشروع

 ة يستثنائاال غذائيالمن األ

  ئي الغذااألمن لصغار المزارعين على المدى القصير، في ظل أزمة  استدامة سبل العيش تعزيز" مشروع التّراث الغذائي بتنفيذ مؤسسةتقوم 

 (. ARE)  تمكين المناطق الريفية والزراعة في لبنانبرنامج  ، ضمن USAID)األميركيّة للتّنمية )الممّول من الوكالة " ةياالستثنائ

 ( إلى تحسين األمن الغذائي لألسر ودخلها من خالل:2023 كانون  الثاني – 2022 أيارثمانية أشهر ) الممتد لفترةيهدف المشروع 

 ارتفاع  من  للتخفيف  ،عالية  جودة  ذات  وسماد  ولوشت  ببذور   والشباب،  اإلناث  على  التركيز  مع  صغير،  لبناني  مزارع  5000  تزويد •

 . للمزارعين الشرائية القوة زيادةلو الغذاء تكاليف

علميّة وّزيارات   منشوراتو  اإلنترنت  عبر  يةتدريبدورات    خالل  من  الزراعية  الممارسات   أفضل  حول  المزارعين  قدرات  بناء •

 وجيهيّة. تحقليّة 

 تساهم بتطوير طرق مراقبة وتقييم محدّدة. شفافة،  المجتمعات المحلّية باعتماد آلية ابداء رأيانخراط  •

 والتي تشمل المردود االقتصادي  القطاع الّزراعي   تاألزمات التي أصاب  لمواجهةاّن هذا المشروع سوف ينفّذ على كافّة األراضي اللّبنانيّة،  

وتكيّف المزارعين والمجتمعات الّريفيّة، مع احترام  استدامة  تعزيز الطّبيعيّة. يهدف هذا المشروع الى  اآلثار السّلبية لتغيّر المناخ والكوارثو

)تعميم دور جميع شرائح المجتمع، انخراط المجتمعات المحلّية باعتماد آلية ابداء رأي    االجتماعية  –االقليمية    األسسالثاّلثة:  أسس االستدامة  

)مدخالت زراعية موثوقة وآمنة، المحافظة على النّظم البيئية، تخفيف اآلثار السّلبيّة لتغيّرالمناخ(،    الّزراعيّة  -األسس االيكولوجية  شفافة،  

 (.أصحاب المصلحة الربحية واإلنصاف لجميع) األسس االقتصاديّة

  ى على نطاق كامل األراضي اللّبنانيّة، وتقديم الدّعم لهم عل الصغارالمزارعين اللّبنانيين  اختيارتحديد / النّشاطات األساسيّة للمشروعتشمل 

تزويد   أّوال  موثّقة  5000صعيدين:  وشتول  ببذور  ال  مزارع  المزارعين  تزويد  ثانيا  الّزراعيّة،  أراضيهم  من  قسم  انتقائهم   ذينلزراعة  تّم 

( تقليص النّفقات الشّهريّة عن  1بالتّغيّر المناخي بالسّماد العضوي المخّمر. يهدف هذا المشروع الى )  اتأثّر    األكثرضمن المناطق  والواقعين  

(  2)  ة مخّمرة التي من شأنها تزويدهم بمنتجات زراعية صحيّة وذات قيمة غذائية عالية.طريق دعم العائالت اللّبنانيّة ببذور وأسمدة عضويّ

 تحسين المدخول السّنوي للعائالت عن طريق بيع فائض االنتاج من البذور والشّتول المقدّمة لهم في السّوق المحلّي.

 نبذة عن جمعيّة التّراث الغذائي

منظّمة غير حكومية تؤمن بأنظمة سالسل األغذية المحلّية، كأداة فعّالة للتّنمية االقتصاديّة. اذ ساهمت بتعزيز  اّن جمعيّة التّراث الغذائي هي  

تّم انشاء هذه الجمعيّة من قبل وحدة البيئة والتّنمية المستدامة ) ( في الجامعة ESDUنظام الغذاء المحلّي عبر دعم المجتمعات المهّمشة. 

تعزيز سبل العيش وعمليات اإلنتاج المستدامة وتعزيز نظام الغذاء ( لESDU، وتعمل بشكل وثيق مع )2013  في بيروت سنةاألميركيّة  

 . لمنتجينوام صغار المزارعين ودع


