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العربي ملوالعا إفريقيا يف الغذائي األمن حول  
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الرباط ـ املستشارين جملس  

 

 ماحلكي عبد السيد ريناملستشا جملس لرئيس حيبيةتر بكلمة االجتماع هذا أشغال أفتتحت

 والعامل أفريقيا يف املماثلة واجملالس شورىوال شيوخال جمالس رابطة رئيس,  بنشماش

 يشكل يالغذائ لألمن ملانيةالرب للشبكة الرمسية طالقةاالن إعطاء أن خالهلا من العربي،أكد

 والعامل ياأفريق يف املماثلة سواجملال والشورى الشيوخ جمالس رابطة دور لتجسيد أساسية حمطة

 ذات هوداجل جمال يف يةلاعف ثرأك داءأ ،ويف املنطقة لدانب بني التعاون روابط تقوية يف العربي

,   اجلوع لىع  بالقضاء املتعلق يالثان اهلدف منها وخاصة مةاملستدا التنمية أهداف بتحقيق الصلة

 من بدال حربا الغذائي ألمنا أن كلمته يف أسيكا رابطةل العام األمني السيد اعترب جهته، من

 الفتاكة، األسلحة نعص  منبداًل الغذاء إجياد ىعل الرتكيز يستدعي مما فيها، النجاح

 األمن  حتقيق تضمن اتوتشريع قوانني عضووي لفالحا اجملال يف ستثماراال نظم ستحداثإو

 الغذائي

مليون من  698لورانس رول ، ممثلة الفاو بالمغرب على أن فمن جهتها ، أوضحت السيدة 

س مليون منهم يعيشون بإفريقيا كما ذكرت بأن تأسي 92842الجوع بالعالم  من الناس يعانون

المذكور ،  يمان بدور البرلمان في تحقيق األمنلمانية لألمن الغذائي ينبع من اإلالشبكة البر

م ألهداف التنمية المستدامة اعتمادا على 9303ومن المسؤولية الجماعية لتحقيق اجندة 

مؤسساتي فاعل للتأثير . مقاربات جديدة وخلق إطار  

مجموعة من العروض همت باألساس : فتتاحية تم تقديموبعد الجلسة اال  

: عرض مقدم من السيد 2العرض األول : دور شبكات البرلمانيين من أجل تحقيق الهدف 

 ( من منظمة الفاو :Jean leonardTouadi(جين ليونارد تودي

 



إلى المشاكل التي تعاني منها القارة بسبب سوء التغذية سواء تعلق األمر بالجوع ،  تطرق فيه

على أو الهزال ، أو النقص في المواد الحيوية للجسم ومالها من كلفة اقتصادية وصحية 

، موضحا بأن تأسيس الشبكات يتأسس على النقاشات التي تمخضت على اللقاءات اصحابها

 -الدولية المتمثلة في :

 المؤتمر الدولي الثاني حول التغذية -

 إعالن روما -

 9332أجندة  -

 القمة البرلمانية العالمية ضد الجوع وسوء التغذية -

في  إلى اعتبار البرلماني طرفا رئيسيا  والتي خلصت إلى أهمية الشراكات المتعددة األطراف و

 المعادلة .

 -تتميز بــ : وبين نوعية العالقة بين الفاو والبرلمانات ، والتي

 تسهيل تشارك المعلومات بين البرلمانات وبينها وبين مختلف األطراف . -

توفير العتاد التقني ، ) إحصائيات ، معطيات ، دراسات ... ( من أجل المساعدة على  -

 صياغة القوانين والسياسات العمومية .

 م العقاري واألمن الغذائي...تقوية الكفاءات والمعارف التقنية حول قضايا الزراعة ، والنظا -

 دعم خلق التحالفات والشبكات .   -

تسهيل العالقات والتعاون بين البرلمانيين والتحالفات بفضل تقاسم المعارف وتبادل احسن  -

 الممارسات .

ضايا األمن الغذائي ، وبأن أفريقيا تعرف تحالف برلماني عالمي تهم ق 23وأوضح بأن هناك 

 انية جهوية وثمانية تحالفات وطنية .أربع تحالفات برلم

 

العرض الثاني كان موضوعه " األهداف الشاملة للخطوط التوجيهية للحكامة المسئوولة 

 T RIGAVA MACKAY VGGماكاي مقدم من ريجافا لحيازة األراضي 

 -تم التركيز في هذا العرض على مجموعة من التحديات منها : -



األراضي في أفريقيا وتتعلق أساسا بتعدد األنظمة المتعلقة بالحيازة ، غلبة  حيازة

الطرق التقليدية ، انعدام االعتراف بالنظام العرفي في تسجيل األراضي ومشاكل 

 حصول النساء على األراضي ، تدهور الموارد الطبيعية ....

الدولية التي تمخضت  انه تم عقد مجموعة من اللقاءات الى راوامام هذه التحديات أش

 -عن :

 م (9336م + إعالن دبي 9332األراضي ) اإلعالن اإلفريقي لحيازة 

 ض محرك اساسي للتنمية .اعتبار األر -
 األمن الغذائي . النعدام منح األراضي لمختلف الفرقاء لوضع حد -
 إشراك أكبر عدد من الفاعلين .  -
 تحسين أنظمة تدبير األراضي . -
 ين .بالتدبير والتقنعلقة تطوير السياسات المت -
 راضي .ماية حق النساء في الحصول على االح -

وفي هذا اإلطار تم إعداد الخطوط التوجيهية الطوعية لحيازة األراضي من قبل الفاو، 

 -وتعتبر :

قانونا لينا يتعلق بالحيازة ، للتوجيه فقط ، طوعية وال تعوض أية قوانين او اتفاقيات ، 

أن هذه الخطوط اكدت أن مسئولية البرلمان  بارية ــ مفيدا  اإلجوال تنسخ اإللتزامات 

نها تسهيل الحكامة أساسية في تعزيز الحكامة عبر وضع السياسات التي من شأ

 إطار قانوني لخلق مجال اقتصادي واجتماعي .المسؤولة عبر 

 

ستثمار الرشيد في من جلسة يوم الخميس صباحا موضوعه: مبادئ اال العرض األول

:  ( منظمة الفاو  EMMA MCGHIEإيما ماجاي نظم الزراعة واالغذية ) المتدخلة

 -تطرقت إلى أهمية االستثمار الزراعي والذي من شأنه أن يعمل على :

المساهمة في التنمية االقتصادية المستدامة والشاملة واستئصال الفقر اعتمادا على  -

 -التدابير منها :من مجموعة 
جال الزراعة مع خلق فرص عمل احترام المبادئ األساسية لحقوق العمل في م  -

 وتحسين ظروف العمل والسالمة الصحية . جديدة

حسين الدخل وتوليد قيمة مشتركة من خالل عقود عادلة وقابلة للتنفيذ وتعزيز فرص ت -

 إقامة المشاريع والوصول إلى فرص العمل .

هك الحقوق تيزية وتلك التي تنيالغاء كل الممارسات التمضمان المساواة بين األفراد و -

. 

 هوض بالحيازة لألراضي المنتجة والموارد الطبيعية .الن  -



جة والمواد الطبيعية والخدمات إشراك الشباب من خالل تمكينهم من األراضي المنت  -

 ستشارية والمالية والقانوينة .اال

 -جموعة من المبادئ منها :وأكدت بأن االستثمار الرشيد ينطلق من م

 احترام حيازة األراضي ومصايد األسماك والغابات والوصول إلى المياه .  -

صون الموارد الطبيعية وإدارتها بصورة مستدامة وزيادة القدرة على الصمود   -

 والحد من الكوراث الطبيعية والتغيرات المناخية .

ودعم التنوع واالبتكار خاصة احترام التراث الثقافي والمعارف التقليدية  -

 التكنولوجي في المجال الزراعي .

 والصحية للزراعة واألغذية . تعزيز النظم المأمونة -

ت تتيح تقييمات مستقلة بيق آلياتقييم لكل االستثمارات من خالل تطإدراج آليات ال -

كذا تحديد بيانات ومؤشرات خطوط األساس للرصد وثار المحتملة ، وشفافة لآل

 قياس .الو

 

ستقبلية الجلسة الثانية : موضوعها التفاعل حول الدروس المستفادة واآلفاق الم

في افريقيا  الغذائي من خالل الشبكة البرلمانية لألمن الغذائياه تحقيق األمن باتج

 كيف يمكن للفاو والرابطة العمل سويا في المستقبل .ووالعالم العربي 

ضرورة دعم مختلف األطراف للحكومة من  تم اإلجماع من جل المتدخلين على

 أجل تحقيق التغيير .

 

خلق ــ شراكة بين مختلف أصحاب المصلحة ــ لتعزيز فكرة وجود مجموعات مترابطة  -

الدول وفتح حوار على المستوى  بين األطراف السياسية لتبادل التجارب بين جميع

 قليمي .اال
تمعية خاصة في غياب مؤسسات المجبين البرلمان ومختلف األطراف احداث التواصل  -

 بحثية تقدم المساعدة التقنية .
لية لتنفيذ عمل منظمة ) كآقليمية رة إلى ضرورة توحيد المبادرات االكما تمت االشا

الفاو( باالستناد إلى االولويات التي حددتها الدول األعضاء للقضاء على الجوع وتحقيق 

 ة الهدف الثاني من اهداف التنمية المستدام


