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ّ
“تحالف الغذاء اللبناني” يعقد مؤتمره األول

عقد “تحالف الغذاء اللبناني”
ا لمؤ تمر ا أل ّو ل ل��ه ف��ي معر ض
ّ
مجمع ا لبيا ل في
 H o r e c aفي
ب��ي��روت ب��ه��دف التعريف عنه،
ّ
والخلفية والغاية وراء تشكيله.
حضر المؤتمر ،الذي حمل عنوان
“تحالف الغذاء اللبناني :لماذا
اآلن؟” ،عشرات الناشطين في
مجال القضايا المتصلة بموضوع
األغذية في لبنان ،باإلضافة إلى
مسؤولين ف��ي األم��م المتحدة،
وممثلين عن وسائل اإلعالم.
يهدف التحالف  −المدعوم من
كل من مركز األمم المتحدة لإلعالم
ف��ي ب��ي��روت ،ومنظمة األغ��ذي��ة
والزراعة لألمم المتحدة (الفاو)،
وبرنامج األغذية العالمي  −إلى رفع
الوعي حول مسألة الجوع ،والجهود
للحد منه ّ
المبذولة ّ
وسد الثغرات،
ّ
وال��ح��اج��ة إل���ى ال��ح��د م��ن ه��در
األغذية ،وحماية البيئة .وهو ّ
يضم
ّ
لجمعيا ت و ا لمنظما ت ا لتا لية :
ا
ّ
ج��م��ع��ي��ة Act4Tomorrow؛
ّ
وج��م��ع��ي��ة س���ع���ادة ال��س��م��اء؛

ّ
وجمعية
ومؤسسة ك��اري��ت��اس؛
FoodBlessed؛ وب��ن��ك ال��غ��ذاء
اللبناني.
ُي���ذك���ر أن االن���ت���س���اب إل��ى
عضوية التحالف مفتوحة لجميع
المنظمات ذات الصلة بموضوع
األغذية وذلك إلى جانب األعضاء
المؤسسين المذكورين أعاله.
كلمة األمم المتحدة
و ف��ي كلمة ا فتتا ّ
حية لأل مم
المتحدة ،أشار موريس سعاده،
ممثل الفاو في لبنان ،إل��ى أنه
“ال ت��وج��د أرق����ام دق��ي��ق��ة ح��ول
ّ
معد ل لاّانتشار األمن الغذائي في
لبنان ،إ أننا ًنعلم أن ًهذا الرقم
منخفض نسبيا مقارنة بالبلدان
األخ��رى المجاورة” .وأض��اف“ :ال
ّ
شك أنه في العديد من المناطق
ّ
اللبنانية التي تعاني الفقر ،هناك
عدد كبير من اللبنانيين ّ
معر ض
النعدام األم��ن الغذائي” .وقال
إ ن “ ا لمنظما ت غير ا لحكو ّ
مية
ً
ً
تلعب ّد و ر ا قيا د يا ف��ي ضما ن
عدم تأثر الشرائح الضعيفة في
ا لمجتمعا ت ا للبنا ّنية با لجو ع ،
وذل��ك بفضل الشبكة الواسعة

التي أوجدوها ،وهم مشكورون،
لتأ مين ا لمسا عد ا ت ا لغذ ا ئية
وتوزيع الطعام بشكل منتظم على
العائالت المحتاجة واألفراد”.
مداخالت
في مداخلتها ح��و ل “حماية
البيئة واس��ت��دام��ت��ه��ا” ،قالت
م���اي���ا ت� ّ
������رو ،ع���ض���و م��ؤس��س��ة
ّ
و ا ل��م��د ي��ر ة ا لتنفيذ ية لجمعية
 ،F o o d B l e s s e dإ ن م��و ض��و ع
البيئة هو أساسي في إطار دعم
ّ
التوجهات الرامية إل��ى حماية
ال��م��ن��اخ وال��ح��ف��اظ ع��ل��ى الطابع
ّ
يتميز به لبنان.
األخضر ال��ذي
ّ
وأضافت أن “عملنا كجمعية ضمن
“تحالف الغذاء اللبناني” سيشمل
التوعية على ضرورة ّ
الحد منً هدر
ّ
سيؤد ي حتما إلى
الطعام الذي
ّ
التخفيف م��ن ال��م��وارد البيئية
ا لمهد و ر ة مثل ا لتر بة و ا لهو ا ء
والكهرباء ،وسيحافظ على اليد
العاملة في هذه القطاعات ،كما
ّ
سيؤمن الغذاء للذين ال سبيل
أنه
لهم إليه”.
ّ
وقد مت بوال عبد الحق ،رئيسة
ّ
ج��م��ع��ي��ة ،Act4Tomorrow

األمم المتحدة والبنك الدولي يوقعان اتفاقية شراكة جديدة للبنان
وقعت األمم المتحدة ومجموعة
البنك الدولي على اتفاقية شراكة
ً
وبناء
للبنان مدتها ثالث سنوات.
على تاريخ طويل من التعاون على
المستوى العالمي والمحلي ،تسعى
اتفاقية الشراكة  2020-2018إلى
االستفادة من الميزات النسبية
للمؤسستين ،وتنظيم آلية التمويل
الخاصة بهما لدعم لبنان بشكل
أفضل في سعيه لتحقيق االستقرار
االجتماعي والسياسي ،واإلنعاش
االقتصادي.
ً
وتعليقا على ه��ذه المبادرة،
ّ
المنسق
ق��ال فيليب الزاري��ن��ي،
ا لمقيم لأل مم ا لمتحد ة و ّ
منسق
الشؤون اإلنسانية في لبنانّ ،إنه
“من خالل هذه الشراكة المعز زة،
تجدد األم��م المتحدة ومجموعة
البنك الدولي التزامهما بالعمل
على التخفيف من نقاط الضعف
والفقر لدى اللبنانيين والالجئين
من خالل مبادرات مشتركة متعددة
السنوات .وأضاف“ :يبقى استقرار
المستدامة أهم
لبنان وتنميته
ً
أولوياتنا ،وسنعمل معا ومع مجتمع
المساعدات الدولية على مساعدة
الحكومة والشعب اللبناني من خالل

تجاوز الدعم التقليدي والسعي إلى
حلول مبتكرة ومتكاملة للتحديات
المتعددة في البالد”.
من ناحيته ،أشار ساروج كومار
ج��ه�ا ،م��دي��ر دائ���رة ال��م��ش��رق في
البنك الدولي ،إلى أن “ اتفاقية
الشراكة م��ن أج��ل لبنان تعتمد
الروابط اإلنسانية واإلنمائية
على
ّ
التي تعز ز ج��دول أعمال أه��داف
التنمية المستدامة لعام .2030
وقال إن “هذه االتفاقية ستعمل
على مواءمة تدخالت المؤسستين
بشكل أفضل لدعم الجهود اللبنانية
الرامية إلى تحقيق النمو االقتصادي
وخلق فرص العمل والحد من الفقر”.
وأضاف“ :يتعرض لبنان لضغوط
هائلة ،يعود سبب جزئي منها إلى
العيوب الهيكلية المتأصلة التي

تفاقمت بشكل ملحوظ مع التدفق
الهائل لالجئين السوريين .إن
معالجة هذه الصعوبات يتوقف
على اتباع نهج جماعي من جانب
المجتمع الدولي”.
ُ
ذكر أنه في إطار هذه الشراكة،
ي ّ
ستركز األم��م المتحدة ومجموعة
البنك الدولي جهودهما المشتركة
على تعزيز قاعدة البيانات واألدلة
إلرش��اد عملية صناعة السياسات
وال��ت��خ��ط��ي��ط ،وم���واءم���ة دعمها
لقطاع البنية التحتية والقطاعات
االجتماعية لتحقيق النتائج ّ
الفعالة
المتوسط
على ال��م��دى القصير،
ً
والطويل .ستقوم المؤسستان معا
بأعمال تحليلية باإلضافة إلى تقييم
المخاطر واالحتياجات.

م��داخ��ل��ة ح��ول “ال��ح��د م��ن ه��در
األغ��ذي��ة” قالت فيها “إن أكبر
نسبة من الطعام المهدور تنتج
عن المنازل ،األم��ر ال��ذي يدفعنا
إلى العمل على رفع الوعي لدى
المجتمعات لتغيير السلوكيات
المرتبطة بالغذاء للتخفيف من
هذا الهدر قدر اإلمكان” .وأشارت
إل���ى أن “ج��م��ع� ّ�ي��ت��ن��ا ت��ق� ّ�د م��ت،
وبتوجيه من النائب غسان مخيبر،
ّ
للحد من ا لهد ر
بمقتر ح قا نو ٍن
الغذائي يحمل عنوان “مكافحة
هدر الغذاء” يرتكز على االلتزام،

والحوافز ،والعقوبات .وقالت إنهم
سيتابعون ضمن التحالف تنفيذ
كل النشاطات الداعمة في هذا
المجال.
حملت المداخلة األخيرة عنوان
“الحد من الجوع والفقر” ّ
ّ
قد مها
م����روان ف���رع���ون ،ع��ض��و مؤسس
وم��ح��اس��ب ف���ي “ب��ن��ك ال��غ��ذاء
اللبناني” ،قال فيها إنه “إذا أردنا
ً
خال من الجوع بحلول عام
رؤية عالم ٍ
 ،2030على الحكومات ومنظمات
المجتمع المدني ً والقطاع الخاص
أن يتعاونوا معا من أجل تحفيز

االستثمارات واالبتكارات وإيجاد
دائمة”ً .وأض��اف أن لبنان
حلول
ً
حقق تقدما كبيرا في هذا المجال
إال أن��ه ال ي��زال هناك تباين بين
المناطق لناحية الفقر وانعدام
المساواة .هذا ّ
وحدد مجاالت العمل
للتحالف والتي يقترحونها كـ”بنك
الغذاء اللبناني” وهي التأثير على
السياسات العامة ،رفع المساهمات
ا لما لية للمحتا جين  ،ا ال ستثما ر
في برامج الصحة والتغذية ،ورفع
الوعي.

