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هزين الجعجع
إن اللجٌت الوعٌيت باألهي الغذائي العالوي وممرها روما هً الجهة الدولٌة والحكومٌة الدولٌة األساسٌة الشاملة التً تنهض
بمراجعة ومتابعة سٌاسات األمن الغذائً والتغذٌة .كجزء من عملٌة اإلصالح التً حدثت فً العام  ،2002أنشئت آليت
الوجخوع الوذًي كؤكبر آلٌة دولٌة لمنظمات المجتمع المدنً مع التمتع بصالحٌة التؤثٌر على سٌاسات وبرامج األمن
الغذائً والتغذٌة على األصعدة الوطنٌة واإلللٌمٌة والدولٌة.
من خالل تمثٌل الوجووعت العزبيت لحوايت الطبيعت ،فمد رشحت من لبل منظمات المجتمع المدنً من المنطمة للتصرف نٌابة
عن غرب آسٌا فً لجنة التنسٌك الخاصة بآلٌة المجتمع المدنً .لمد كانت خبرة لٌمة وإن كانت محفوفة فً كثٌر من األحٌان
بإحباطات جسام.
إن المشاركة فً منابر تضم حضورا ً للٌالً للغاٌة من المنطمة العربٌة هو تحدى هائل .فً بعض األحٌان كنت بمفردي تماماً،
وسط  200منظمة من منظمات المجتمع المدنً من سائر أنحاء العالم ،اجادل من أجل أولوٌات المنطمة .لألسف ،فإن
الحكومات العربٌة غالبا ً ما تكون غائبة عن دوائر صنع المرار الدولً المإثرة ،تاركة المجتمع المدنً العربً لتؤكٌد أن
األولوٌات اإلللٌمٌة تطرح أثناء الفاعلٌات ،التشاورات ،والمفاوضات المتصلة بالسٌاسات.
للتمكن من ط رح لضاٌا مهمة للمنطمةٌ ،حتاج المرء لٌس فمط للتغلب على مماومة الحكومات وعدم اهتمام المإسسات الدولٌة،
ولكن أٌضا  -ومما ٌثٌر الدهشة أكثر -المعارضة التً تؤتً من منظمات مجتمع مدنً كبٌرة ممرها فً الشمال .حٌث أن هذه
المنظمات أصبحت معتادة على تحدٌد شكل المجتمع المدنً العالمً ،طرٌمة عمله ،والمضاٌا التً ٌجب أن تناضل من أجلها،
فإن من الصعب فً الغلب األعم بالنسبة لمنظمات العمل المدنً فً المنطمة العربٌة أن تنخرط فً الترتٌبات الدولٌة مثل آلٌة
المجتمع المدنً .مما ٌثٌر الدهشة مالحظة أن المجتمع المدنً الدولً ال ٌعفى من اختالالت الموى العالمٌة ،وغالبا ما تحظى
منظمات المجتمع المدنً بمزاٌا ممارنة باآلخرٌن وفما لثروة المنطمة التً ٌؤتون منها ولربها الجغرافً من ساحة صنع المرار.
لألسف ،فإن منظمات المجتمع المدنً فً الجنوب غالبا ً ما تضمن كشركاء رمزٌٌن .نحن نشجع على ارتداء زٌنا التملٌدي وفً
بعض األحٌان ٌسمح لنا بالتحدث بلغتنا ،غٌر أننا ال نعطى الفرصة بالتعبٌر عن كامل أفكارنا .فً والع األمر ،هنان ثالث
لغات فمط ٌعترف بها رسمٌا ً داخل منابر المجتمع المدنً العالمً هذه  -اإلنجلٌزٌة واالسبانٌة والفرنسٌة – مما ٌمنع كثٌر من
منظمات المجتمع المدنً الجنوبٌة من االنضمام للمنالشات مما ٌإثر بشكل كبٌر على حٌاتهم الٌومٌة.
بعد عشر سنوات من تكوٌن مجموعات ضغط بٌن منظمات المجتمع المدنً ،منظمات األمم المتحدة ،والحكومات ،نجحت
المجموعة العربٌة لحماٌة الطبٌعة فً وضع لضٌة انعدام األمن الغذائً فً أولات الصراع الخالفٌة على رأس جدول أعمال
اللجنة المعنٌة باألمن الغذائً العالمً .ولمد امتاز اعتماد مسار العمل هذا بنشر الخقزيز الخاص بحالت اًعذام األهي الغذائي في
العالن في العام  4101الصادر عي هٌظوت األغذيت والشراعت (الفاو) ححج عٌواى “ هٌاقشت اًعذام األهي الغذائي في األسهاث
الووخذة”.
ثم رشحت المجموعة العربٌة لحماٌة الطبٌعة لتنسٌك مجموعة عمل المجتمع المدنً العالمً المعنٌة باألزمات الممتدة -
مجموعة العمل الوحٌدة التابعة للجنة المعنٌة باألمن الغذائً العالمً التً تٌسر أعمالها منظمات الجنوب .ولمد اختٌرت رئٌسة
المجموعة العربٌة لحماٌة الطبٌعة ،السٌدة رزان زعٌتر ،كعضو بلجنة التٌسٌر المعنٌة بعملٌة األزمات الممتدة التابعة للجنة
المعنٌة باألمن الغذائً العالمً ؛ ولمد رشحت أن أكون عضوا ً فً اللجنة الفنٌة التابعة للجنة األمن الغذائً التً أعدت مشارٌع
وثائك للتفاوض .لمد نجحنا فً وضع المجتمعات التً تعانً من األزمات فً للب المشاورات وجلسات المفاوضات الحكومٌة
الدولٌة ،والتً توجت باعتماد إطار العول لألهي الغذائي والخغذيت في األسهاث الووخذة فً أكتوبر /تشرٌن األول .20122
من خالل بناء تحالفات لوٌة مع ممثلً الحكومة ،من المنطمة العربٌة وهإالء من أماكن أخرى باهتمامات مماثلة ،نجحنا فً
تضمٌن أولوٌاتنا المشتركة فً إطار العمل الخاص باألمن الغذائً والتغذٌة فً األزمات الممتدة .تنالش الوثٌمة بشجاعة لضاٌا
حساسة .وبفضل إصرار مجموعة العمل الخاصة بالمجتمع المدنًٌ ،إٌد اإلطار نهجا شامال لائما على حموق اإلنسان مع
التركٌز على حسم ومنع األسباب األساسٌة النعدام األمن الغذائً ونمص التغذٌة أثناء األزمات .إن هذا على نمٌض النطاق
الضٌك للتكٌف والتعافً – الذي ٌوجد غالبا فً نُهج “ المرونة والمدرة على التحمل” – التً تروج له كثٌرا المإسسات

العالمٌة الكبٌرة .وٌتضمن اإلطار “ االحتالل” كؤحد األسباب الجذرٌة النعدام األمن الغذائً فً األزمات الممتدة ،وٌحظر
صراحة “ استخدام الغذاء كؤداة للضغط السٌاسً أو االلتصادي”.
ٌبرز اإلطار الحاجة إلى آلٌات مساءلة لوٌة وٌحدد األسباب األساسٌة إلخفاق السٌاسات والبرامج الحالٌة ،بما فً ذلن تموٌض
المدرات والمإسسات واألولوٌات المحلٌة عن طرٌك تدخالت تحركها عوامل خارجٌة؛ وعدم وجود التزام بدعم منتجً الغذاء
على نطاق صغٌر؛ و المصالح التجارٌة والسٌاسٌة والمإسسٌة المكتسبة .مع وجود تحدي معتبر من لبل حكومات معٌنة ،فإن
إطار العمل هذا هو الوثٌمة الوحٌدة للجنة المعنٌة باألمن الغذائً العالمً حتى اآلن التً تعترف بالنظم الغذائٌة المحلٌة كعنصر
رئٌسً لدعم المدرة على التحمل ،بما فً ذلن عن طرٌك المشترٌات المحلٌة وبناء االحتٌاطً الغذائً على المستوى المجتمعً
والصعٌدٌن الوطنً واإلللٌمً.
وبٌنما أواصل رحلتً فً هذا المجال شدٌد التعمٌد ،فإن الدروس الكثٌرة التً استخلصتها بالتؤكٌد لد جعلت جهود الدعوة
والمناصرة أكثر فاعلٌة .أوال ،فمن الواضح أن المثابرة الكبٌرة مطلوبة لضمان أن السٌاسات مثل إطار العمل تدخل حٌز
التنفٌذ ،وأن هذا ٌتبعه أطر متابعة .ثانٌا ،من أجل إحداث تؤثٌر أكبر من المنطمةٌ ،نبغً توحٌد جهود اللجنة على الصعٌدٌن
اإلللٌمً والعالمً .و علٌه ،فمد شاركنا فً تؤسٌس الشبكة العربٌة للسٌادة الغذائٌة ،والتً تضم  92منظمة عضو بما فً ذلن
من ٌمثلون صغار المنتجٌن ،المنظمات غٌر الحكومٌة ،المرأة ،الشباب ،العمال ،المستهلكٌن ،والباحثٌن من  11دولة عبر
العالم العربً .لمد أنشانا كذلن تحالفات لوٌة مع منظمات من الجنوب تواجه معاركا ً مماثلة .وأخٌراً ،لمد تعلمنا أننا ٌتعٌن أن
نكون مثابرٌن ،متمسكٌن بؤهدافنا ،وعلى استعداد للدفاع عن ساحتنا فً محافل دولٌة .وكعرب ،فنحن أفضل ممثلٌن ألنفسنا،
وٌجب أن ندافع عن استماللنا وآال نفمد الرإٌة ألولوٌاتنا.

