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 التأ سيس   امليثاق 

فريقيا والعامل العرب ل   لش بكة الربملانية لل من الغذايئ يف ا 
 

فريقيا والعامل   تفعيل  ❖ ملضامني البيان اخلتايم اذلي اعمتدته رابطة جمالس الش يوخ والشورى واجملالس املامثةل يف ا 

لتعاون  ل من أ جل بناء منوذج متاكمل  املنتدى الربملاين الاقتصادي ل فريقيا والعامل العرب: العرب خلل 

قلميي املستشارين للمملكة املغربية برشاكة مع منظمة ال مم املتحدة ، اذلي عقد يف الرابط مبقر جملس ال 

، وخصوصا القرار املتعلق بتأ سيس ش بكة برملانية 2018أ بريل  26و 25لل غذية والزراعة )الفاو(، يويم 

فريقيا والعامل العرب.  لل من الغذايئ يف ا 

من خلل  -الرابط لتسليط الضوء يف منتدى واملشاراكت مع ال رادة اليت عرب عهنا املشاركون  وانسجاما ❖

فريقيا والعامل العرب  عىل طبيعة القضااي املرتبطة ابل من الغذايئ اليت  -الش بكة الربملانية لل من الغذايئ يف ا 

تواهجها البدلان ال فريقية والعربية، وتقدمي املقرتحات اليت من شأ هنا أ ن تسامه يف متهيد الطريق أ مام العمل 

ك ا ىل جانب احلكومات والقطاعات اخملتلفة ذات الصةل دلمع وتشجيع الاستامثرات يف ميدان الربملاين املشرت 

 دمع وضامن اس تدامة ووفرة ونوعية ال نتاج الغذايئ ؛

ادلراسات والبحوث العلمية اليت أ ظهرت أ ن العامل سيشهد خلل امخلسني س نة القادمة   وأ خذا بعني الاعتبار ❖

نتاج ال غذية ل معدل لتلبية الاحتياجات املزتايدة لساكنه؛ وأ ن  نقصا حادا يف الانتاج الغذايئ الزايدة يف ا 

 العاملي ؛ منو الساكينال مع  يتناسب

أ ن هناك العديد من العقبات اليت حتول دون حتقيق المنو املطلوب من حيث ال نتاج الغذايئ،  وابعتبار ❖

وخصوصا ما يرتبط ابجلفاف وندرة املياه والفيضاانت وتأ لك الرتبة والتصحر وانتشار ال مراض وال وبئة الناجتة 

 عن التغريات املناخية؛

واطنات يف مجيع أ حناء العامل، وخصوصا يف دول اجلنوب ول تأ ثريها عىل اس تقرار مليني املواطنني وامل  وحبك  ❖

فريقيا والعامل العرب  ؛س امي يف ا 

سرتشادا ❖ يف القمة الربملانية العاملية ضد اجلوع وسوء التغذية  الربملاانت رؤساء وممثلوابللزتامات اليت قدهما  وا 

املناسب والصحي ق يف الغذاء جمددا عىل احلواذلي أ كد  2018أ كتوبر  30-29س بانيا، يف ا  يف مدريد، 

اجلوع واحلاجة املعرتف هبا لختاذ تدابري ترشيعية وس ياس ية حمددة لضامن المتتع   والتخلص منوال من والاكيف  

 هبذه احلقوق.
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ولس امي    ، الصةل بتحقيق أ هداف التمنية املس تدامة   اتذ   ة العاملي  ات املسامهة يف اجملهود   وبغيةلهذه الاعتبارات،  

وتوفري ال من الغذايئ والتغذية احملس نة وتعزيز   2030حبلول عام الهدف الثاين املتعلق ابلقضاء عىل اجلوع 

الزراعة املس تدامة، تعمتد الشعب الوطنية جملالس ادلول ال عضاء يف رابطة جمالس الش يوخ والشورى  

فريقيا والعامل العرب   واجملالس املامثةل يف  وممثلو الربملاانت وممثلو الاحتادات الربملانية الاقلميية والقارية الافريقية    ا 

يف صيغة مرشوع ميثاق  والتغذية العنارص التأ سيس ية التالية لش بكة برملانية معنية ابل من الغذايئ  والعربية 

 تأ سيس: 

 

I.  ال هداف 

 : املادة ال وىل 

ىل: هتدف  الش بكة ا 

تشجيع تبادل املعلومات واخلربات والنقاش واحلوار والتشاور حول القضااي الاسرتاتيجية املتعلقة ابل من  ❖

 فريقية والعربية.يف املنطقتني ال  والتغذية الغذايئ 

فريقي العرب من تفعيل وتقوية دور الربملانيني يف اس تكشاف س بل ووسائل تعزيز التعاون الاقتصادي ال   ❖

فريقيا ا  ظور اسرتاتيجي وتشاريك وتاكميل، يقوم عىل متتني العلقات الاقتصادية والتجارية وال نسانية بني من

 والعامل العرب.

جياد حلول مناس بة من خلل ادلراسات املعمقة لطبيعة املشالك املتعلقة ابل غذية  ❖ بذل هجود متضافرة ل 

 .والتغذية ر يف ال من الغذايئوتوجيه القطاعات الاقتصادية اخملتلفة حنو الاستامث

نتاجية العالية ابس تخدام التكنولوجيا املتاحة واحملمتةل  ❖ تشجيع الاستامثر يف النظم الغذائية املس تدامة ذات ال 

 فريقية والعربية.لزايدة ال نتاجية وزايدة دخل املزارعني يف البدلان ال  
 

II.  تكوين  ال طبيعة و ال 
 

 : الثانيةاملادة  

فريقيا والعامل العرب يه منتدى للتشاور وتبادل املعلومات واخلربات حول الش بكة  الربملانية لل من الغذايئ يف ا 

، وفضاء للتوعية والتحسيس وتقدمي ادلراسات واملقرتحات يف والتغذية ال سرتاتيجيات املتعلقة ابل من الغذايئ

 .هذا اجملال

 :  الثالثة  املادة 

وممثيل الربملاانت والاحتادات الاقلميية جمالس الش يوخ والشورى واجملالس املامثةل ممثيل  تتكون الش بكة من

فريقيا والعامل العربوالقارية يف   عىل املس توى و وتضم يف عضويهتا بصفة ملحظ ممثيل الربملاانت الاقلميية والقارية    ا 

   ادلويل.
 



3 

 

III.  املهام والصلحيات 

 :الرابعةاملادة  

، وتعمل والتغذية الش بكة عرب مناقشاهتا ومقرتحاهتا، يف التفكري خبصوص القضااي املرتبطة ابل من الغذايئتشارك 

 من أ جل اس تكشاف س بل اخنراط ومتثيلية الش بكة يف اجملهود الربملاين العاملي ذي الصةل ابملوضوع.

 :  اخلامسةاملادة  

 املنظامت الربملانية بغرض الاسرتشاد هبا يف هماهما اخملوةل ترفع الش بكة مقرتحاهتا وملمتساهتا وخمتلف تصوراهتا ا ىل

لهيا حسب قوانيهنا وأ نظمهتا ادلاخلية وحبسب ما تسمح به املقتضيات ادلس تورية املؤطرة لعملها وللهيئات  ا 

ىل خمتلف املنظامت ادلولية فريقيا والعامل العرب، وا   مم املتحدةوهيئات ال   احلكومية الوطنية وال قلميية واجلهوية اب 

 ذات الصةل.

ىلالش بكة  ستنضم ادلولية العامةل يف جمال ال من الغذايئ  الهيئاتل من الغذايئ القامئة و لالربملانية ش باكت ال  ا 

 لضامن بقاء الس ياسات واجلهود ادلولية متسقة ومتاكمةل ؛ وكذكل توليد ادلمع التقين واملؤسس لتعزيز الش بكة.
 

IV.  الاجامتعات 

 :  السادسةاملادة  

فريقية والعربية. وحيدد تعقد الش بكة اجامتعا س نواي  اترخي وماكن الانعقاد ابقرتاح بشلك تداويل بني املنطقتني ال 

 من املكتب التنفيذي للش بكة.

 :  السابعةاملادة  

دارة مداولت ومناقشات الاجامتعات وميثل الش بكة دلى الاحتادات اجلهوية وادلولية  يعهد ا ىل رئيس الش بكة ا 

 للش باكت الربملانية لل من الغذايئ ودلى املنظامت اجلهوية وادلولية ذات الصةل.

ل أ عامل الاجامتعات الس نوية ابل غلبية النسبية، عىل أ ساس مرشوع مس بق يعده املكتب التنفيذي  يعمتد جدو 

 للش بكة.
 

V.  املكتب التنفيذي 

 :  الثامنةاملادة  

 يتكون املكتب التنفيذي للش بكة الربملانية لل من الغذايئ من:

 رئيس الش بكة ❖

 انئب الرئيس ❖

 مقرران   ❖

 أ مني  ❖

 املرأ ة يف املكتب التنفيدي للش بكة.مع مراعاة متثيلية *
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 :  التاسعة املادة  

سنتان قابةل للتجديد ملرة واحدة، ويمت التداول عىل املسؤوليات  مدة ولية الرئيس وأ عضاء املكتب التنفيذي

فريقية.  بشلك دوري بني ممثيل اجملموعتني العربية وال 

 : العارشةاملادة  

ذا تعذر عىل أ حد أ عضاء املكتب  لهيا عضواً أ خر كبديلا   .التنفيذي احلضور، تعني الشعبة الوطنية اليت ينمتي ا 

 :  احلادية عرشاملادة  

 .يف حاةل شغور منصب الرئيس، حيل انئب الرئيس حمل الرئيس ا ىل أ ن يمت حتديد الرئيس اجلديد

 :  الثانية عرشاملادة  

فريقيا يقوم املكتب التنفيذي مبساعدة من ال مانة العامة  لرابطة جمالس الش يوخ والشورى واجملالس املامثةل يف ا 

 والعامل العرب ب:

عداد  ❖  مسودات جداول أ عامل اجامتعات الش بكة ؛وتوزيع ا 

 اختيار، من بني املواضيع املدرجة عىل جدول أ عامل املؤمتر، تكل اليت س تقدم الش بكة تقريرا بشأ هنا ؛ ❖

 ومتابعة القرارات اليت تتخذها.ضامن السري العادي للش بكة  ❖

 

VI.  مالية الش بكة 

 : تاكليف التنظمي واملشاركة:الثالثة عرشاملادة  

 يكفل الربملان اذلي حيتضن اجامتع الش بكة، أ و اجامتع املكتب التنفيذي الرشوط املادية للتنظمي ؛  ❖

مالية ممكنة من جانب برملاانت بناء عىل اقرتاح املكتب التنفيذي، جيوز التنصيص عىل احلاجة ا ىل مسامهة  ❖

 أ خرى أ عضاء يف الش بكة لتغطية تاكليف تنظمي أ ي نشاط أ و اجامتع للمكتب التنفيذي ؛

قامة والنقل احمليل للك مشارك ؛  ❖  يتحمل الربملان املضيف تاكليف ال 

مةل ابملثل أ و  تتحمل اجملالس الوطنية تاكليف تنقل ممثلهيا، ا ل ا ذا ارتأ ى الربملان املضيف، يف ا طار املعا ❖

 ل س باب معلية ا ماكنية التكفل ببعض املشاركني. 

 : اللغات الرابعة عرشاملادة  

 : العربية، الفرنس ية، الاجنلزيية ؛ يه اللغات الرمسية للش بكة التالية لغاتالتعترب  ❖

  يكفل الربملان املضيف ترمجة الواثئق الرمسية والرتمجة الفورية للجامتعات. ❖
 


