
 التنمية في منطقة الشرق األدنى  التفتوا إلىووقفوا الصراعات أ

 جوزيه غرازيانو دا سيلفابقلم: 

 

لتحسين األمن الغذائي ورفع  منذ نحو سبعين عاما   )الفاو(المتحدة لألمم  تأسست منظمة األغذية والزراعة

التي خلفت عشرات الماليين من ، وةفي تاريخ البشري مستويات التغذية في أعقاب أكثر الحروب تدميرا  

من شبح انعدام األمن  تقريبا  أعداد ضخمة من الناس، ولم يسلم أي بلد نزوح ولجوء وتسببت في  القتلى

 .بسببها الغذائي والجوع وسوء التغذية

أن الحروب والنزاعات بأخرى  مرة  ، جدا   علي لبنان، وهو بلد عزيز  زيارتي إلى بوع ذكرتني هذا األس

 هي ألد أعداء األمن الغذائي.

في المنطقة أحيانا ، كيف تتسبب الصراعات تفاصيل رهيبة التقارير، ب وغيرها من منظمتنا تقارير تصف

 وتزيد منر حياة الناس وسبل العيش، وتعطيل اإلنتاج الزراعي، وزيادة أسعار المواد الغذائية، يتدمفي 

موجات مقلقة من إطالق  ، باإلضافة إلىعلى نطاق واسعنزوح الناس انعدام األمن وو المخاوفحدة 

 لالجئين.تدفقات ا

 كرم بالغينويالت الحرب والصراع الداخلي، بشجاعة و عانى منلبنان، البلد الصغير الذي يستضيف 

ثلث سكان البالد، يشكل هذا الرقم فإن لوضع األمور في نصابها، ومليون الجئ سوري.  1.5أكثر من 

 مليون شخص. 170االتحاد األوروبي أكثر من  فرضيا  استقبالما يعادل أي 

على البنية التحتية االقتصادية ية ئتثنااسط وضغفي  على لبنانمسبوق الغير الالجئين تدفق تسبب 

 .ذلك البلدفي  واالجتماعية، واألمن الغذائي، والتماسك االجتماعي

التي كانت  ،إلى انقطاع شبكة التجارة البينية في سوريا والعراق أيضا  رة ئالداالصراعات  كما أدت

 المنطقة.تلك ة في جميع أنحاء خسائر فادحة في الثروة والفرص االقتصادي، وتسببت بفي السابق مزدهرة  

دورها لدعم الدول المتضررة من األزمة لألمم المتحدة )الفاو(  وقد لعبت منظمة األغذية والزراعة

، الصمودعلى جئين الالزيادة قدرة مشتركة مثل خطة أممية مبادرات  من خالل إطالقالسورية، 

 .بمثل هذا الدور وستواصل القيام

نعدام األمن االتغذية و نقصيعانون من  منأعداد  ، وأنكافية غيرأن هذه االستجابات ندرك  إال أننا

 .تستمر في االزدياد يئالغذا

بل تتعداها  ،فحسب تقويض األمن الغذائي والتغذيةعلى ال تقتصر حاليا  واألزمات آثار الصراعات إن 

التحديات األساسية مثل تزايد ندرة المياه في االهتمام السياسي عن تشتيت و ،الموارد الثمينة فقدانإلى 

 والبطالة بين الشباب. ،المنطقة، وتغير المناخ

القدرة ، التركيز على أولويات محددة، ال سيما تعزيز اتاالضطرابأوقات ومن الضروري، حتى في 

الغذائي لتحقيق األمن وضع أسس متينة التحول إلى الزراعة المستدامة ون أجل دعم ، معلى الصمود

 للجميع.



مطلع  في روما الفاواستضافته منظمة  الذي ،المؤتمر اإلقليمي للشرق األدنى وشمال أفريقيا شكلوقد 

األمن الغذائي التي تواجه وتبادل اآلراء بشأن التحديات المختلفة جراء الحوارات إل منصة   ،هذا العام

 .والصراعاتوالتغذية في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك تلك الناجمة عن تغير المناخ 

على أهمية التعاون شددت والحلول، و المشاكلعلى المشاركة في المؤتمر الدول األعضاء تقفت وا

 .المشاكلهذه لمثل اإلقليمي للتصدي 

، على 2017عام  خاللوستستمر  2016في عام  أطلقتوالتي  خاصة بـ الفاو،عمل الالخطة تركز 

نسعى من خالل وبالدهم.  جراء الحرب فيالمجتمعات التي تستضيف الماليين من السوريين الذين فروا 

لممارسات ودعم اواإلنتاج الحيواني،  من المحاصيل أصحاب الحيازات الصغيرةإنتاج التركيز على دعم 

قدرات حسين وت ،فرص العمل المستدامةتوفير لموارد الطبيعية، وواستخدام ا ،الزراعية المستدامة

 تعزيزو ،تعزيز سبل العيش المحليةإلى منظمات المجتمع المدني والتعاونيات وجمعيات المزارعين، 

النظم الزراعية التي تجعل من على الصمود، باإلضافة إلى تعزيز  األفراد واألسر والمجتمعات قدرة

آثار األزمة السورية الحالية،  امتصاصفي مساعدة المن ذلك ونهدف . ا  ممكنا  ف أمرهدتحقيق ذلك ال

 ف المستدام على المدى الطويل لمواجهة التحديات المستقبلية.التكيّ خلق نوع منوكذلك 

تحقيق السالم، ن يكون هناك أمن الغذائي دون ، ال يمكن أهو واضح من التجارب العديدة السابقةكما و

األمن الغذائي وسوء التغذية  حل مشكلة انعدامسالم واستقرار دائمين دون نه من غير الممكن تحقيق أكما 

  بطريقة مستدامة ومنصفة.

العمل المشترك والجماعي، والسعي إن السبيل الوحيد إلنهاء الصراعات في المنطقة هو من خالل 

األزمة الحالية التي طال أمدها أن تخلف  تجنبالتنمية المستدامة و ك لتحقيقمشتر جدول أعمالعتماد ال

 .عقودا   لتغلب عليهااقد يستغرق مشاكل 

 على التغلب على مشاكلها قادرة   لحضارة البشرية،ل ا  مهدالتي تعد بأن هذه المنطقة، تامة على قناعة  ينإن

 فعلت في الماضي.  اكم ، تماما  الحالية

 


