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 امتأ سييس مرشوع امليثاق

ليا وامـامل امـريبن  فًر  وش بكة امربملاهية مل من امغذايئ يف ا 
 

 ليا وامـامل امـريب خالل  تفـيال فًر ملضامني امبيان اخلتايم اذلي اؾمتدتو رابعة جمامس امش يوخ وامشورى واجملامس املٌلجةل يف ا 

ليا وامـامل امـريب: كوميين من أ جل بناء منوذج متاكمل  املنتدى امربملاين الاكتطادي ل فًر ، اذلي ؾلد يف امرابط مبلر وتـاون ال 

غذًة وامزراؿة )امفاو(، ًويم  ل  52و 52جموس املستشارين نومموكة املغربية برشاكة مؽ منؼمة ال دم املتحدة مل  ، 5102أ بًر

ليا وامـامل فًر  امـريب. وخطوضا املرار املتـوق بتأ سيس ش بكة برملاهية مل من امغذايئ يف ا 

 من خالل امش بكة امربملاهية  -يف منتدى امرابط متسويط امضوء واملشاراكت مؽ ال رادة اميت ؿرب ؾهنا املشاركون  واوسجاما

ليا وامـامل امـريب  فًر لية وامـربية،  -مل من امغذايئ يف ا  ؿىل ظبيـة املضااي املرتبعة ابل من امغذايئ اميت تواهجيا امبدلان ال فًر

ىل جاهب احلكومات واملعاؿات وتلدمي امل ق أ مام امـمل امربملاين املشرتك ا  لرتحات اميت من شأ هنا أ ن تسامه يف متييد امعًر

هتاج امغذايئ ؛  اخملتوفة ذات امطةل دلمع وتشجيؽ الاستامثرات يف ميدان دمع وضٌلن اس تدامة ووفرة وهوؾية ال 

 يرت أ ن امـامل سيشيد خالل امخلسني س نة املادمة هلطا حادا يف ادلراسات وامبحوث امـومية اميت أ ػ  وأ خذا بـني الاؾتبار

هتاج ال غذًة ل مـدل الاهتاج امغذايئ متوبية الاحتياجات املزتاًدة مساكهو؛ وأ ن   امـاملي ؛ منو امساكيناه مؽ  ًتناسبامزايدة يف ا 

 هتاج امغذايئ، وخطوضا ما يرتبط  وابؾتبار أ ن ىناك امـدًد من امـلبات اميت حتول دون حتليق اهمنو املعووب من حيث ال 

 ابجلفاف وهدرة املياه وامفيضاانت وتأ لك امرتبة وامتطحر واهتشار ال مراض وال وبئة امناجتة ؾن امتغريات املناخية؛

 فًرليا تأ جريىا ؿىل اس تلرار مالًني املواظنني وامل وحبمك واظنات يف مجيؽ أ حناء امـامل، وخطوضا يف دول اجلنوب ول س امي يف ا 

 ؛وامـامل امـريب

 سرتشادا د،  امربملاانت رؤساء وذمثووابلمزتامات اميت كدرما  وا  يف املمة امربملاهية امـاملية ضد اجلوع وسوء امتغذًة يف مدًر

 وامتخوص منوال من واماكيف املناسب وامطحي ق يف امغذاء جمددا ؿىل احلواذلي أ كد  5102أ كتوبر  01-52س باهيا، يف ا  

 اجلوع واحلاجة املـرتف هبا لختاذ تدابري ترشًـية وس ياس ية حمددة مضٌلن اهمتتؽ هبذه احللوق.
 

ولس امي اميدف امثاين  ،امطةل بتحليق أ ىداف امتمنية املس تدامة اتذ ةامـاملي اتاملسامهة يف اجمليود وبغيةميذه الاؾتبارات، 

وتوفري ال من امغذايئ وامتغذًة احملس نة وتـزيز امزراؿة املس تدامة، تـمتد امشـب  5101حبوول ؿام املتـوق ابملضاء ؿىل اجلوع 

ليا وامـامل امـريب فًر امـنارص  اموظنية جملامس ادلول ال ؾضاء يف رابعة جمامس امش يوخ وامشورى واجملامس املٌلجةل يف ا 

 يف ضيغة مرشوع ميثاق تأ سييس:وامتغذًة س ية امتامية مش بكة برملاهية مـنية ابل من امغذايئ امتأ سي 

I. ال ىداف 

 :املادة ال وىل

ىل: هتدف  امش بكة ا 

  يف وامتغذًة تشجيؽ تبادل املـوومات واخلربات وامنلاش واحلوار وامتشاور حول املضااي الاسرتاتيجية املتـولة ابل من امغذايئ

لية وامـربية.املنعلتني ال    فًر
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   ة دور امربملاهيني يف اس تكشاف س بل ووسائل تـزيز امتـاون الاكتطادي ال لي امـريب من منؼور اسرتاتيجي تفـيل وتلًو فًر

ة وال وساهية بني   فًرليا وامـامل امـريب.ا  وتشاريك وتاكمًل، ًلوم ؿىل متتني امـالكات الاكتطادًة وامتجاًر

 مناس بة من خالل ادلراسات املـملة معبيـة املشالك املتـولة ابل غذًة وتوجيو املعاؿات  بذل هجود متضافرة ل جياد حوول

 .وامتغذًة الاكتطادًة اخملتوفة حنو الاستامثر يف ال من امغذايئ

 هتاجية امـامية ابس تخدام امتكنوموجيا املتاحة واحملمتةل مزايدة ا هتاجية تشجيؽ الاستامثر يف امنؼم امغذائية املس تدامة ذات ال  ل 

لية وامـربية.وزايدة دخل املزارؿني يف امبدلان ال    فًر

II.  تكوين ام عبيـة و ام 
 

 :امثاهيةاملادة 

ليا وامـامل امـريب يه منتدى نوتشاور وتبادل املـوومات واخلربات حول ال سرتاتيجيات  فًر امش بكة امربملاهية مل من امغذايئ يف ا 

 .نوتوؾية وامتحسيس وتلدمي ادلراسات وامللرتحات يف ىذا اجملال، وفضاء وامتغذًة املتـولة ابل من امغذايئ

 : امثامثة املادة

ليا وامـامل امـريبيف جمامس امش يوخ وامشورى واجملامس املٌلجةل ذمثًل  تتكون امش بكة من فًر  .ا 

ليا وامـامل امـريب.  فًر ة يف امش بكة مفتوحة أ مام امربملاانت اموظنية والاحتادات الاكوميية اب  كٌل ميكن نوربملاانت اموظنية وتؼل امـضًو

ة بطفة مالحغ بـد تلدمي امعوب نومكتب امتنفيذي نوش بكة.  والاحتادات ؿىل املس توى ادلويل اكتساب امـضًو

 : امرابـة املادة

 امنوع يف تشكيل أ هجزة امش بكة.تراؾى ملاربة 

III. امليام وامطالحيات 

 :اخلامسةاملادة 

، وتـمل من أ جل وامتغذًة تشارك امش بكة ؿرب مناكشاهتا وملرتحاهتا، يف امتفكري خبطوص املضااي املرتبعة ابل من امغذايئ

 اس تكشاف س بل اخنراط ومتثيوية امش بكة يف اجمليود امربملاين امـاملي ذي امطةل ابملوضوع.

 : امسادسةاملادة 

ههيا حسب كواهي ىل املنؼٌلت امربملاهية بغرض الاسرتشاد هبا يف رمارما اخملوةل ا  هنا ترفؽ امش بكة ملرتحاهتا ومومتساهتا وخمتوف تطوراهتا ا 

كوميية وا ليا وأ هؼمهتا ادلاخوية وحبسب ما تسمح بو امللتضيات ادلس تورًة املؤظرة مـمويا ونوييئات احلكومية اموظنية وال  فًر ة اب  جليًو

ىل خمتوف املنؼٌلت ادلومية  ذات امطةل. وىيئات ال دم املتحدة وامـامل امـريب، وا 

ىلامش بكة  ستنضم ادلومية امـامةل يف جمال ال من امغذايئ مضٌلن بلاء امس ياسات  امييئاتل من امغذايئ املامئة و مامربملاهية ش باكت ام  ا 

 توميد ادلمع امتلين واملؤسيس متـزيز امش بكة.وكذكل  واجليود ادلومية متسلة ومتاكمةل؛

IV. الاجامتؿات 

 : امسابـةاملادة 

لية وامـربية. وحيدد اترخي وماكن الاهـلاد ابكرتاح من املكتب تـلد امش بكة اجامتؿا س نواي  فًر بشلك تداويل بني املنعلتني ال 

 امتنفيذي نوش بكة.

 : امثامنةاملادة 
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دارة مداولت ىل رئيس امش بكة ا  ة وادلومية نوش باكت امربملاهية  ًـيد ا  ومناكشات الاجامتؿات وميثل امش بكة دلى الاحتادات اجليًو

ة وادلومية ذات امطةل.  مل من امغذايئ ودلى املنؼٌلت اجليًو

 

 : امتاسـةاملادة 

ة ابل غوبية امنسبية، ؿىل أ ساس مرشوع مس بق ًـده املكتب امتنفيذي   نوش بكة.ًـمتد جدول أ ؾٌلل الاجامتؿات امس نًو

V. املكتب امتنفيذي 

 : امـارشةاملادة 

 ًتكون املكتب امتنفيذي نوش بكة امربملاهية مل من امغذايئ من:

 امش بكة )ة(رئيس 

 ة(امرئيس )ة(انئب( 

  ملرران 

 ة(أ مني(  

 : احلادًة ؾرشاملادة 

 وانئباهل  ابني أ ؾضائو: رئيسكٌل ًنتخب املكتب امتنفيذي من ، ًمت اهتخاب املكتب امتنفيذي خالل الاجامتع امس نوي نوش بكة

 .وملرران وأ مينا نورئيس

 :امثاهية ؾرشملادة ا

مت امتداول ؿىل املسؤوميات بشلك دوري بني  مدة ولًة امرئيس وأ ؾضاء املكتب امتنفيذي سنتان كابةل نوتجدًد ملرة واحدة، ًو

لية.  ذمثًل اجملموؾتني امـربية وال فًر

 : ؾرشامثامثة املادة 

ذا تـذر ؿىل  ههيا ؾضوًا أ خر ا   .كبدًل اأ حد أ ؾضاء املكتب امتنفيذي احلضور، تـني امشـبة اموظنية اميت ًنمتي ا 

 املادة امرابـة ؾرش:

ىل أ ن ًمت حتدًد امرئيس اجلدًد  .يف حاةل شغور منطب امرئيس، حيل انئب امرئيس حمل امرئيس ا 

 : ؾرش ةامساخلاملادة 

ليا وامـامل امـريب ب:ًلوم املكتب امتنفيذي مبساؿدة من ال ماهة  فًر  امـامة مرابعة جمامس امش يوخ وامشورى واجملامس املٌلجةل يف ا 

  ؿداد  مسودات جداول أ ؾٌلل اجامتؿات امش بكة ؛وتوزًؽ ا 

 اختيار، من بني املواضيؽ املدرجة ؿىل جدول أ ؾٌلل املؤمتر، تكل اميت س تلدم امش بكة تلريرا بشأ هنا ؛ 

  ومتابـة املرارات اميت تتخذىا.ضٌلن امسري امـادي نوش بكة 

VI.  مامية امش بكة 

 : تاكميف امتنؼمي واملشاركة:ؾرش ةسادسام املادة 

 يكفل امربملان اذلي حيتضن اجامتع امش بكة، أ و اجامتع املكتب امتنفيذي امرشوط املادًة نوتنؼمي ؛ 

  ىل مسامهة مامية ذمكنة من جاهب برملاانت أ خرى أ ؾضاء يف بناء ؿىل اكرتاح املكتب امتنفيذي، جيوز امتنطيص ؿىل احلاجة ا 

 امش بكة متغعية تاكميف تنؼمي أ ي وشاط أ و اجامتع نومكتب امتنفيذي ؛
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 كامة وامنلل احملًل ملك مشارك ؛  ًتحمل امربملان املضيف تاكميف ال 

  ماكهية ظار املـامةل ابملثل أ و ل س باب معوية ا  ذا ارتأ ى امربملان املضيف، يف ا  ل ا  تتحمل اجملامس اموظنية تاكميف تنلل ذمثوهيا، ا 

 امتكفل ببـظ املشاركني. 

 : انوغات ؾرش ةبـامسااملادة 

  ة ؛يه انوغات امرمسية نوش بكة امتامية وغاتانتـترب  : امـربية، امفروس ية، الاجنوزًي

 .يكفل امربملان املضيف ترمجة امواثئق امرمسية وامرتمجة امفورًة مالجامتؿات   


