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   " من الغذائ الربملاانت ورهاانت ال  " ولية حول موضوع:  الندوة ال 
 

 

 ورقة تأ طريية 
 

طار  .1  الإ
 

  الربملاانت ": موضوع حول الولية الندوة أ شغال املغربية ابململكة املستشارين جملس تضني 

فريقيا يف املامثةل واجملالس والشورى الش يوخ جمالس رابطة قبل من املنظمة" الغذائ  ال من  ورهاانت   اإ

  نونرب   وفات   أ كتوبر   31  يوم   وذكل  ،(الفاو)  والزراعة  لل غذية  املتحدة  ال مم  منظمة  مع  برشاكة  العريب  والعال 

 . ابلرابط املستشارين جملس مبقر 2019

طار يف  املبادرة هذه  وتندرج  الإفريقي الاقتصادي الربملاين املنتدى وتوصيات خمرجات  تفعيل اإ

 املسامهة  مبسعى   مهنا  املرتبط  وخصوصا  ،2018  أ بريل  26و  25  يوم  املستشارين  جملسنظمه    اذلي  العريب

 ابلقضاء  املتعلق   الثاين  الهدف  ولس امي  املس تدامة،  التمنية  أ هداف  بتحقيق   الصةل  ذات  العاملية  اجملهودات  يف

 أ ن حيث ،املس تدامة الزراعة وتعزيز احملس نة والتغذية الغذائ ال من وتوفري 2030 عام حبلول اجلوع عىل

أ خذ يف الزتايد عدد اذلين  ،(الفاو) املتحدة لل مم التابعة والزراعة ال غذية وفقا ملنظمة، اجلوع يف العال 

ىل ما يقدر بنحو  ارتفع  التغذية يف العال  يعانون من سوء   أ ي واحد من بني لك تسعة مليون خشص،    815اإ

 . .%12.9نس بة ب  يف البدلان الناميةيعيش  مالغالبية العظمى مهن، أ شخاص
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غناءكام يأ يت تنظمي هذه التظاهرة من أ جل  ثراء النقاش اإ  القضاايحول  الربملاين والتشاور احلوار واإ

 العمل  أ مام  الطريق  متهيد  يف  تسامه  أ ن  شأ هنا  من  اليت  املقرتحاتو   التوصيات  وتقدمي  الغذائ  ابل من  املرتبطة

ىل املشرتك الربملاين    :، لس امي من خاللالصةل ذات اخملتلفة والقطاعات احلكومات جانب اإ
 

نتاج   ونوعية   ووفرة   اس تدامة   وضامن   دع   ميدان   يف   الاستامثرات   تشجيع  •  ؛   الغذائ   الإ

نتاج  يف  الزايدة معدل وجعل  الغذائ  الانتاج  يف  احلاد  النقص  مواهجة  •   يتناسب  ال غذية  اإ

 ؛   العاملي   الساكين   منو ال   مع 

نتاج   حيث   من   املطلوب   المنو   حتقيق   دون   حتول   اليت   العقبات   جماهبة  •   وخصوصا   الغذائ،   الإ

  وال وبئة   ال مراض   وانتشار   والفيضاانت   اجلفاف عىل رأ سها  ، و املناخية   ابلتغريات   يرتبط   ما 

 ؛ 

  والصحي   املناسب   الغذاء   يف   حلق اب   المتتع   بضامن   كفيةل ال   س ياس ية ال و   ترشيعية ال   تدابري ال   اختاذ  •

 ؛   اجلوع   من   والتخلص   والاكيف   وال من 

  لتوعية وا   ، والتغذية   الغذائ   ابل من   املتعلقة   الإسرتاتيجيات   حول   واخلربات   املعلومات   تبادل  •

 .اجملال   هذا   يف   واملقرتحات   الراسات  وتقدمي   والتحسيس 
 

ها يف الرابط مطلع اليت مت تأ سيس  العريب  والعال   فريقيااإ   يف  الغذائ  لل من  الربملانية  وس تعقد الش بكة

  س يديرها الش بكة  عضاءأ   لفائدة تكوينية ورشةكام سيمت تنظمي  .الندوة ش يةع  ال ول اجامتعها العام اجلاري

غذية املتحدة ال مم منظمة خرباء  .املستشارين جملس مبقر 2019  أ كتوبر   30  يوم  ،(الفاو) والزراعة لل 
 

 الغذائ   ال من   حتقيق   يف   الربملانيني   دور  .2
 

 واجلوع  الفقر  حاربةمب  املرتبطة  الس ياسات  يف   أ ساس يون  رشاكء  يعتربون  الربملانيني  أ ن  فيه  لشك  مما

ىل ابلنظر  وذكل التغذية، وسوء ضافة ،ورقابية ترشيعية وهمام أ دوار من به يضطلعون  ما  اإ ىل اإ   تل  اإ

 الس ياسات تطوير يف هاما دورا الربملانيون يلعب كام. احلكومية الس ياسات عىل والرقابة ابملزيانية املتعلقة
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نشاء من نميك أ ن نهأ  ش منهو ما و  ،التمنية تحقيقاملرتبطة ب  العامة طار اإ  النطاق وواسع فعال مؤسيس اإ

 .ةيالزراع ابلتمنية  اخلاصة  الإدارة وتعزيز والتغذية الغذاء يف احلق يضمن أ ن ميكن

 ،الغذائ ابل من ةتعلق امل  شاتانق ال  يف مزتايد حنو عىل خريةل  ا تاالس نو  يف الربملانيون اخنرط وقد

طار يف أ و الربملاانت داخل سواء نشاء يف املشاركة عن فضال ،الوليةاجلهوية و املنظامت الربملانية  اإ  اإ

ىل هتدف اليت والولية الوطنية الش باكت  .الغذائ ال من حتقيق اإ

ىل  الرامية  الربملانية  للش باكت  ال خرية  الناحجة  التجارب  سامهتكام   يف خمتلف مناطق    اجلوع  ماكحفة  اإ

ىل  الرامية  العاملية  اجلهود  يف  كبري  بشلك  العال    والزراعة  ال غذية  منظمة  أ قامت  حيث  ،الغذائ  ال من  حتقيق  اإ

مم  التابعة  اجلوع  ملاكحفة  الربملانية  الش بكة  خربات  من  لالس تفادة  ،الربملانيني  مع  وثيقا  تعاوان(  الفاو)  املتحدة  لل 

رشاك نظمةامل  قامت كام ،2009س نة  تأ سيسها مت اليت ييباالاكر  ومنطقة الالتينية أ مرياك يف   الربملانيني ابإ

فريقيا  يف ىليف اجلهود الرامية    وأ ورواب  اإ ىل  ذكل  فىضأ  و   ،من الغذائ والقضاء عىل اجلوع والفقرحتقيق ال    اإ  اإ

فريقيا   معوم   برملان  قيام  نشاء   اإ   حني  يف   ،الغذائ  وال من  والتغذية  الغذاء أ جل  من فريقي الإ   الربملاين  التحالف  ابإ

نشاء يبوال ور الربملان يف أ عضاء قام   .اجلوع ملاكحفة ال ورويب التحالف ابإ

  التعاون   مثل  أ خرى،  ومناطق  بدلان  يف  املامثةل  والإقلميية  الوطنية  املبادرات  من  العديد  تنفيذ  مت  كام

 .لها التابعة الولية التمنية واكةل خالل من الإس باين،

 ابلعامصةاليت انعقدت  التغذية وسوء اجلوع ملاكحفة العاملية الربملانية القمة أ كدتعالوة عىل ذكل 

  أ فضل  مس تقبل  لتحقيق  معل  كخطة  املس تدامة  التمنية  الزتاهما بأ هداف  2018  أ كتوبر  30و  29  مدريد يوم

      .2030 عام حبلول اجلوع عىل القضاء ىلاإ  الرامالثاين  الهدف عىل خاص بشلك الرتكزي مع للجميع

 للجهود الفقري العمود تشلك اليت العديدة والإقلميية الولية الصكوك عىل أ مهيةالقمة كام شددت 

ىل الرامية امجلاعية عامل وضامن أ شاكلها جبميع التغذية نقص عىل القضاء اإ  الغذاء عىل احلصول يف احلق اإ

     .للجميع الاكيف

 

ىل  واحلكومات  والربملانيني  ودعت الربملاانت مم  التابعة  الولية  الواكلت  معل  وتعزيز  دع   اإ  املتحدة،  لل 

غذية   املتحدة  مم ال   منظمة  مثل   ال غذية   برانمج و  ،الزراعية  للتمنية   الول  الصندوقو  ،)الفاو(   والزراعة  لل 
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 القضاء ضامن ولس امي ،املس تدامة التمنية أ هداف حتقيق ىلاإ  الول، مجيع مع ابلشرتاك والسعي  ،العاملي 

 .2030 عام حبلول اجلوع عىل
   

 الاجامتعات جدول أ عامل  .3
 

 2019  اكتوبر   30ال ول: الاربعاء    اليوم 
 

فريقيا   يف   الغذائ   ال من   حول   الربملانية   للش بكة   ال ول   الاجامتع  •    العريب   والعال   اإ

غذية   املتحدة   ال مم   منظمة   تأ طري   من   تدريبية   ورشة  •  ( الفاو)   والزراعة   لل 
 

     2019  اكتوبر   31الثاين: امخليس    اليوم 
 

غذية   املتحدة  ال مم   منظمة   تأ طري   من   التدريبية   مواصةل الورشة  •  ( الفاو)  والزراعة   لل 

 " الغذائ   ل من ا   ورهاانت   الربملاانت : " موضوع   حول   الولية   الندوة  •

  وضع "   : حول  الفاو  منظمة  قبل  من  افتتاحية  مداخةل  -

:  2019 لس نة  العال  يف  والتغذية  الغذائ  الامن 

 "   FIRST  برانمج   من   املس تخلصة   الروس 

من  حول  الربملانية للش باكت  العاملية  التجارب  عرض " : احملور ال ول  -   ودورها  الغذائ ال 

منية   أ هداف   من   2  الهدف   حتقيق   يف     " املس تدامة   الت
 

  2019الثالث: امجلعة فات نونرب    اليوم 
 

من   حول   الزناعات   تأ ثري "   احملور الثاين:  -  " والتغذية   الغذائ   ال 

من   املناخية   التغريات "   احملور الثالث:  -  " الغذائ   وال 


