
 

 

 الورشة اإلقليمية ألصحاب المصلحة حول األمن الغذائي و التغذية

 كلمة رزان زعيتر , رئيسة العربية لحماية الطبيعة 

  8102-4-82األردن  -عمان

عندما انتبهنا الى أهمية التـاثير على السياسات المتعلقة ,  8112اي في عام قبل اثني عشرة عاماً 

كان جل اهتمامنا طرح موضوع  المتنامي في هذا الشأن المدني العالميباألمن الغذائي و دور المجتمع 

من الغذائي في ظل الصراعات والحروب ال وهو األو األولوية على طاولة البحث أفي غاية األهمية 

واالحتالل . لم يكن تحقيق هذا الهدف سهالً. إذ كانت الدول و المنابر الدولية بما فيها الفاو تعتبره 

 اختصاصها.  ال بل محرماً و خارج و سياسياً  اساً موضوعا حس

بمساعدة من المجتمع  وطوال سبع سنين تلت , لم يخضع المجتمع المدني اإلقليمي لهذا التحريم , بل و

من تكوين مجموعة  مع شركاء عالميين 8112في عام ت العربية لحماية الطبيعة المدني العالمي تمكن

صراعات, وذلك من خالل اللجنة الدولية نعدام األمن الغذائي في الالمجتمع المدني الدولية  حول ا

العمل التطوعي  هذا سنوات من 7للسيادة على الغذاء و الحقاً مع آلية المجتمع المدني العالمي. و بعد 

مؤكدا ضرورة البحث في هذا الموضوع و اعتبرناه نصراً  8101الدؤوب طلع علينا تقرير سوفي 

مات عام ذاته تبنت لجنة األمن الغذائي عقد منتدى خبراء رفيع المستوى حول األزكبيراً.  ثم في ال

حيث شارك المجتمع المدني في تنظيمه والحديث على منابره عبر ثالثة متحدثين  ,8108في  الممتدة

و كانت أهم نتائج المؤتمر مع تقديم حالة دراسية مفصلة عن الوضع في غزة.  قليمرئيسيين من هذا اإل

تأكيد على أهمية إعداد برنامج عمل يمكن تنفيذه لطرحه الحقاً أمام لجنة األمن الغذائي العالمي و ال

 دعيت آلية المجتمع المدني لتكون في اللجنة التوجيهية و التقنية العداد هذا البرنامج.

 :نود مشاركتها مع حضراتكم أساسية نقاطهناك أربع 

و النهج التنموي  (على المدى القصير)بين النهج االنساني  الثالثيالتوفيق ضرورة . النقطة األولى

اذا فيعتبر وقائيا و عالجيا في آن واحد(.  و النهج القائم على حقوق االنسان )الذي (على المدى البعيد)

وليست عالجية ة آني أداة استجابة مجرد ألغيت الركيزة الثالثة )و هي حقوق االنسان( تصبح أي وثيقة

 .  مستدامة ائيةو وقأ

كمبدأ جامع أو هدف نهائي   resilienceمبدأ الصمود أو ب اإلكتفاءخطورة  نود التأكيد على و من هنا

أسباب انعدام األمن الغذائي و  في التمعنيكون العمل في األزمات أكثر شمولية ليضم  يجبحيث 

 . معالجتهاسبل  و التغذية

, وليس فقط داخل راضيها وخارج نطاق أضرورة احترام الدول للقانون الدولي داخل  يشمل ذلك

لصراعات خارج ما تقوم به بعض الدول من زيادة انعدام األمن الغذائي أو تأجيج ا بسبب  راضيهاأ

 extraterritorial obligations.و هنا نتحدث عن مفهوم ال  حدودها

أنواع األزمات )الصراعات و الحروب و االحتالالت و األزمات كل الى  . ضرورة النظرالنقطة الثانية

بما  في القانون الدولي و المسؤوليات التابعة لهاالخاص الطبيعية( ألن لكل منها خصوصيتها و تعريفها 



عمل الطار إلنقوم بالتفاوض حول المسودة الثالثة  ننا حالياً وبما أ في ذلك تأثيراتها على األمن الغذائي.

فأننا نهيب بكل شركائنا في هذه القاعة و في األزمات الممتدة  نعدام األمن الغذائي و التغذية ن إبشأ

 نعدام األمن الغذائي في األزماتعلى كلمة احتالل من ضمن مسببات إبقاء اإلقليم عامة اإللتزام باإل

الخطوط التوجيهية مثل  المتوافق عليها أنها تنسجم مع لغة لجنة األمن الغذائي العالمي خصوصاً 

الطوعية للحق في الغذاء و الخطوط التوجيهية الطوعية  بشأن الحوكمة المسؤولة لحيازة األراضي و 

 .مصايد األسماك و الغابات

طار إحترام إية على المانحة و االنسان خاصة المنظمات تأكيد على الشركاء جميعاً ال. يجب النقطة الثالثة

ال تسبب التدخالت استفحال انعدام األمن  أن ي. أ Do No Harm  يعنيو مبدأ عدم إلحاق الضرر 

و من هنا يتعين  على الشركاء أن ينسقوا و يوائموا دعمهم مع السياسات و  .و استدامة األزمات الغذائي

 .عليها حترام ملكية الدولو إاالجراءات الوطنية 

في كل ما يتعلق بالتنمية و  عنصراً رئيسياً .   يجب أن يشكل تعزيز نظم األغذية المحلية النقطة الرابعة

دراج الطرق الممكنة لدعم إ و سواقهاحلية و أنتاجية المعتبار تعزيز اإل, آخذين بعين اإلدعم الصمود  

الطاقة لى الموارد االنتاجية كالتمويل و البذور و كتطوير البنى التحتية و الوصول إ المزارعين المحليين

 ين التكنولوجيا و قدرات التخزين.عن تحس راضي فضالً و األ

و ال ننسى هنا أهمية إنشاء احتياطات غذائية على الصعيد المحلي و الوطني و االقليمي و هي ضرورة 

لمساعدات االنسانية كالشراء أساليب مبتكرة في تأمين ا الى كذلك اللجوءحتمية لمناطق الصراعات . 

 من منتجين محليين عند االمكان.  محلياً 

 في غزة(لحماية الطبيعة ل مبادرة العربية )مثا

إلطار العمل و نكتفي نقاط تفصيلية أخرى سنحاول عرضها في الجلسة المخصصة  لدينا بعد فيوجد و

   : ختاميتين اآلن بنقطتين

كالحروب اإلستعمارية و الحرب األولى أننا كمجتمع مدني ندرك بحزن بالغ أن الحروب التقليدية 

الباردة ال تزال قائمة في إقليمنا ولكنها استعيضت بأشكال جديدة من حروب أهلية عبثية  يراد لها أن 

تستدام و تسعى لتجزئة المجزأ و تحويل اإلقليم الغني بموارده إلى إقليم إتكالي معدوٍم لألمن الغذائي. و 

غذائي في إقليمنا دون اإلسراع الفوري لحل النزاعات و إيقاف نؤمن بقوة أنه ال يمكن تحقيق أي أمن 

 الحروب الدموية و بدء الحوار على جميع الصعد.   

النقطة الثانية و األخيرة أننا واثقون أنه ممكن تحقيق أمن غذائي حقيقي في إقليمنا إذا توفرت اإلرادة 

ات الزراعية و تنفيذها و مراقبتها ضمن السياسية الحقيقية وللتعاون و التكامل في وضع االستراتيجي

اطار للمساءلة تتوسطه المجتمعات و حتماً بالشراكة مع جميع أصحاب الشأن بما فيهم منظمات 

للمزارعين و هنا  نود اإلشارة إلى جهود المجتمع المدني اإلقليمي المجتمع المدني و الشبكات الممثلة 

ليمية أسميناها الشبكة العربية للسيادة على الغذاء , تضم في تنظيم صفوفه و توحيد رؤياه ضمن شبكة إق

منظمة و اتحاد و نقابة تمثل مئات اآلالف من المزارعين و الصيادين و الرعاة و النساء و الشباب  77

 و المستهلكين و آخرون.  

 

 


