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 الغب

فريقيا يف الغذايئ للأمن الربملانية للش بكة التنفيذي املكتب اجامتعحول   العريب والعامل ا 

 الربملانية للش بكة التنفيذي املكتب اجامتع ،رئيس جملس املستشارين ،الس يد عبد احلكمي بن شامش ترأأس

فريقيا يف الغذايئ للأمن  ال فريقية ابملنطقتني الغذايئ الأمن عىل 91كوفيد جاحئة "تأأثري موضوع: لتدارس العريب والعامل ا 

عرب تقنية  2020يونيو 17الأربعاء  يومه (الفاو) والزراعة للأغذية املتحدة منظمة الأمم وذكل مبشاركة، "والعربية

 .التواصل عن بعد

أأن عقد هذا الاجامتع يندرج مضن مسعى حتقيق أأهداف رئيس اجمللس  الس يد أأكد يف مس هتل هذا اللقاء،

فريقيا والعامل العريب  ادل املعلومات واخلربات والنقاش تعزيز تب يف واملمتثةلتأأسيس الش بكة الربملانية للأمن الغذايئ يف ا 

جانب تفعيل وتقوية  ىلا  املتعلقة ابلأمن الغذايئ والتغذية يف املنطقتني،  ال سرتاتيجيةواحلوار والتشاور حول القضااي 

 عىل دول وشعوب 19فيدكو جاحئة الرتافع الربملاين املشرتك جملاهبة ما فرضته دور الربملانيني يف اس تكشاف س بل 

اجامتعية متعاظمة و ومالية  كلك من رهاانت وحتدايت اقتصادية وعىل املنتظم ادلويل والعربية ال فريقيةاملنطقتني 

ىل انية للأمن الغذايئ مدعوة الش باكت الربملن أأ وجديدة، مؤكدا  وطرح احللول  والتعبئة قظة والرصدالرفع من درجة اليا 

 .ن الغذايئوعىل رأأسها قضااي الأم ه اجلاحئةلهذالاقتصادية الاجامتعية ولتصدي للتداعيات الصحية وواملبادرات ل 

املؤرشات واملس تجدات الأخرية لتطور انتشار فريوس كوروان ابململكة  الس يد بن شامشكام اس تعرض 

رشاف مبارش ومتواصل من  املغربية، مس تعرضا الاسرتاتيجية املتاكمةل والاستباقية اليت اعمتدها املغرب بتعلاميت وا 

يهتا ، يف مواهجة تفيش وابء كوروان وتداعياته، واليت أأكدت فعال وأأيده اجلالةل املكل محمد السادس نرصه هللاصاحب 

من حيث احلد من التبعات الصحية والاجامتعية والاقتصادية للوابء، ويف هذا ال طار، اس تحرض الس يد بن شامش، 

حداث "الصندوق اخلاص لتدبري ومواهجة وابء فريوس كوروان"، تنفيذا للتعلاميت الأمهية الأ  لسامية اساس ية لقرار ا 

ىل توفري رشوط وأأيده، جلالةل املكل محمد السادس نرصه هللا ريوس كوروان متويل ال جراءات الوقائية ملواهجة ف ادلاعية ا 

خمتلف الربامج الوطنية ومضهنا خمطط املغرب الأخرض وصندوق التمنية الفالحية واليت واحلد من أ اثره اىل جانب 

عىل هذا املس توى مكنته من تلبية احلاجيات الوطنية وضامن حد كبري من ساعدت املغرب عىل اكتساب مناعة قوية 

 أأمنه ومتوينه الغذايئ الوطين.

 صاحب اجلالةل املكل محمد السادس نرصه هللااملبادرة املولوية السامية اليت قدهما  بن شامشالس يد برز أأ و 

ىل مواكبة البدلان ال  وأأيده طار معيل هيدف ا  نشاء ا  ىل ا   من وروان،ك فريقية يف املراحل اخملتلفة ملواهجة وابء، والرامية ا 

خالل السامح بتبادل اخلربات واملامرسات الفضىل ملعاجلة ال اثر الصحية والاقتصادية والاجامتعية الناجتة عن الوابء، 
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ية الشقيقة يف ق العميق مببادرة جاللته بتقدمي مساعدات طبية من أأجل مواكبة البدلان الافري  واعزتازهمعربا عن تقديره 

 .واليت تعكس فلسفة جاللته والزتامه الراخس ابلهنج التضامين مع ادلول الافريقية الشقيقة 19هجودها ملاكحفة جاحئة كوفيد

غذية والزراعة )الفاو(،  وخالل هذا اللقاء قدم الس يد أأمين معر كبري منسقي برامج منظمة الأمم املتحدة للأ

من الغذايئ ابملنطقتني الافريقية والعربية، مس تعرضا التدابري عىل الأ  91كوفيدعرضا مفصال حول تداعيات جاحئة 

وال جراءات واملذكرات الارشادية والتوصيات اليت أأصدرهتا منظمة الفاو ملعاجلة التأأثري السليب لهذه اجلاحئة عىل 

ة. كام قدم مجموعة من ذايئ والتغذيمن الغاملس توايت الصحية والاقتصادية والاجامتعية، لس امي فامي يتعلق بقضااي الأ 

املقرتحات املتعلقة بعمل الش باكت الربملانية يف ظل هذه الظرفية والعديد من حماور وواهجات العمل تضمنهتا التوصيات 

 اخلتامية لهذا الاجامتع.

فريقيا والعامل  عقد  يب مببادرةلعرامن جانهبم، نوه أأعضاء املكتب التنفيذي للش بكة الربملانية للأمن الغذايئ اب 

وع وسوء التغذية، ن يف الس ياسات املرتبطة مبحاربة الفقر واجلوالربملانيني رشاكء أأساس يأأن للتأأكيد عىل  الهام، هذا اللقاء

دايت رتبطة بتحقيق أأهداف التمنية املس تدامة، وخصوصا يف ظل التحم أأدوار وهمام ترشيعية ورقابية،ب يضطلعونو 

 العربية والعامل كلك.و  ال فريقيةمن الغذايئ ابملنطقتني ات وابء كوروان عىل مس توى الأ املس تجدة اليت تفرضها تداعي

، الفاضل داهج برزت ادلكتورةأأ جتارهبم الوطنية يف مواهجة هذه الظرفية، حيث  اس تعرض املشاركون كام

ترشيعية والربامج ال  مبملكة البحرين، انئبة رئيس الش بكة، مجموع املبادرات جلس الشورىمب جلنة اخلدماترئيسة 

 املتبرصة والرش يدة قيادةال حتت اليت قامت هبا مملكة البحرين حكومة ومؤسسات ترشيعية  الاستباقية والاسرتاتيجيات

حلديثة والبيئية الغذائية والربامج الزراعية اواملرتبطة مبختلف الصناعات  محد بن عيىس أ ل خليفةاملكل  عاهل البالدل

داعيات اجلاحئة توجناعة يف التعاطي مع الأكرث ضامان للمتوين الغذايئ ادلاخيل  حدى ادلولا   نالبحري جعلت من واليت

 ابملنطقة.

الوضع أأن عىل  ،ةالش بك قررومن جانبه أأكد ادلكتور بشري الهوش، عضو اجمللس الأعىل لدلوةل بدوةل ليبيا، م

 دا وصعوبة نظرا لرتباط جاحئة كوروان بظروف الزناع املسلح، حيث شدد هبذا الصدد عىليبدوةل ليبيا اكن اكرث تعق 

فاق و النداءات حلل الازمة، معتربا ان اتفاق الصخريات اتأأ أأن ليبيا اليوم ليست يف حاجة اىل املزيد من املبادرات 

ت الشعب اللييب، ساس يات ومكواناحل  شامل يتضمن اكفة عنارص احلل الس يايس الوطين لبناء دوةل مدنية تتسع مجليع

تقديره وجه يف هذا الاطار امتنانه و حيث ابلصخريات لتشكيل حكومة وحدة وطنية، أ خر موهجا ادلعوة اىل عقد لقاء 

ية اليت اليت أأكدت عىل معق الروابط التاري واكفة مكوانت الشعب املغريب  حفظه هللاجلالةل املكل محمد السادس 

جياد حل سلمي خالل خمتلف مراحل الأ والشعبني الشقيقني من خالل دجتمع البدلين    زمة.معها للشعب اللييب يف ا 
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صدر املشاركون يف ختام هذا الاجامتع العديد من التوصيات تشلك العنارص الأساس ية لربانمج أأ هذا وقد 

فريقياالغذايئ  للأمنمعل الش بكة الربملانية   ساس ية:أأ ، تضمنت مكرتكزات 91يدوالعامل العريب يف ظل جاحئة كوف  اب 

 طار منظومة م تعزيز العمل املشرتك بني احلكومات والربملاانت والقطاع اخلاص ن اجلهود واملنظامت ادلولية، يف ا 

املنسجمة واملنسقة للتعاطي مع موضوع الأمن الغذايئ مكدخل اسرتاتيجي وأأسايس ملعاجلة تداعيات اجلاحئة وما 

 من تنايم يف نسب الهشاشة وخصوصا عىل مس توى املنطقتني ال فريقية والعربية؛ تس ببته

  داعيات الصحية كحل أأمثل ملواهجة الت العربيةو  ال فريقية البدلان والتضامن بني والتعاون املشرتك العملرضورة

فة الاس تقرار يف مضاع وعدم زناعات املسلحةالتأأثري  مع التنبيه اىل 91والاقتصادية والاجامتعية جلاحئة كوفيد

 ؛والتأأكيد عىل رضورة توحيد اجلهود واملواقف ودمع احللول السلمية والس ياس ية للزناعات، تداعيات الوابء

 الأجندات لوايتأأو  أأوىل مضن والتغذية الغذايئ الأمن موضوعي بقاء لضامن هجودمه عىل توحيد الربملانيني حث 

 العربية وال فريقية؛والترشيعية يف املنطقتني  الس ياس ية

 ىل ادلعوة من خالل والزراعة )الفاو( للأغذية املتحدة الأمم تقوية التعاون مع منظمة ال رشادية  الالزتام ابملذكرات ا 

ىل التخفيف )الفاو( منظمة الأمم املتحدة للأغذية والزراعة وتوصيات الغذايئ  الأمن ىلع اجلاحئة خماطر من الرامية ا 

جراءات عىل جتارة الأغذية  19ومعاجلة أ اثر تفيش كوفيد الاقتصاد، عىل تأأثريها من احلد أأجل من استباقية واختاذ ا 

 ؛وسالسل التوريد والأسواق من خالل اللوجستيات الفعاةل

 ىل القرار صناع دعوة شعوب ل  الغذاء يف احلق حامية: الطوارئ الصحية حالت مضن الاعتبار بعني الأخذ ا 

 ع التشديد عىل تقويةهشاشة م الفئات أأكرث تس هتدف طارئة غذائية تدابري العربية واختاذو ال فريقية املنطقتني 

نظمة الاجامتعي ادلور  اس تدامة؛ أأكرث أأنظمة وجعلها والطوارئ خالل الأزمات الغذائية للأ

  لأمن الغذايئ والتغذيةاتعزيز احلوار مع الربملاانت واملنظامت والهيئات ال قلميية وادلولية والش باكت املعنية مبوضوع، 

سهام يف اجملهود الربملاين ادلويل ل  متثل يف امل  شرتكامل دف هال تحقيق حيث اتفق املشاركون عىل عقد ندوة دولية لال 

 .بناء حتالف برملاين عاملي للقضاء عىل اجلوع وسوء التغذية

فريقيا والالغذايئ للأمنالش بكة الربملانية رئيس  رئيس جملس املستشارين،ىل جانب ا  حرض هذا اللقاء  عامل  اب 

يس الش بكة، مبملكة البحرين، انئبة رئ  جلس الشورىمبرئيسة جلنة اخلدمات  ،الفاضل دالعريب، لك من ادلكتورة هجا

بري منسقي برامج الس يد أأمين معر، ك ، و الش بكةمقرر وادلكتور بشري الهوش، عضو اجمللس الأعىل لدلوةل بدوةل ليبيا، 

د محمد الطيب، ، والس يالس يدة فلورونس رول، ممثةل املنظمة ابملغربحدة للأغذية والزراعة )الفاو(، و منظمة الأمم املت

فريقيا والعامل العريبالأمني العام املساعد   .لرابطة جمالس الش يوخ والشورى واجملالس املامثةل يف ا 


