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  بشأن االستشاري االجتماع  يف مشاركتها حول

 الغذائي نألما حول النموذجي القانون مشروع 
  عموم برملان  من املقدم أفريقيا، يف والتغذوي

 نوفمرب 17 بتاريخ الفيديو  تقنية عرب) أفريقيا
 م(2020
 
 
 
 
 
 
 
 



1 

 حول  عضو مجلس الشورى  سعادة الدكتورة جهاد عبدهللا الفاضلتقر�ر 

�شأن مشروع القانون النموذ�� حول األمن الغذائي  االستشاري جتماع اال 

 ا املقدم من برملان عموم أفر�قي والتغذوي �� أفر�قيا

 ع�� تقنية الفيديو 
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املقدمة :  أوال : 

الفاضل رئیس لجنة الخدمات نائب رئیس المكتب التنفیذي  عبد هللاشاركت سعادة الدكتورة جھاد 

للشبكة البرلمانیة لألمن الغذائي في أفریقیا والعالم العربي في االجتماع التشاوري االفتراضي لمناقشة 

منظمة األمم مشروع القانون النموذجي لألمن الغذائي والتغذیة في أفریقیا والعالم العربي والذي نظمتھ  

 الثالثاءعبر تقنیة الفیدیو یوم  بالتعاون مع برلمان عموم افریقیا  غذیة والزراعة ( الفاو )المتحدة لأل

 بتوقیت مملكة البحرین . الحادیة عشرة والنصف صباحام الساعة 2020 نوفمبر 17الموافق 

حیث شارك في االجتماع عدد من البرلمانیین والمسؤولین الحكومیین وممثلي منظمات المجتمع  

ني وغیرھم من الخبراء الفنین العاملین في مجال األمن الغذائي والتغذوي  في وسط وشمال المد

 وغرب أفریقیا .

وتجدر اإلشارة إلى ان برلمان عموم أفریقیا یعمل على تنمیة قدرات أعضائھ البرلمانیین وتقدیم  

م یعمل برلمان 2017نذ عام  وم،  االرشادات الفنیة للبلدان االفریقیة في مجال األمن الغذائي والتغذوي  

البرلمان   یعتقدحیث    عموم أفریقیا على تطویر قانون نموذجي حول األمن الغذائي والتغذوي في أفریقیا

اإلفریقي أن "وضع قانون نموذجي بشأن األمن الغذائي والتغذیة من شأنھ أن یقدم مساھمة معیاریة 

اإلقلیمیة األخرى لتعزیز األمن الغذائي  كبیرة للقضیة وسیكمل جھود االتحاد األفریقي والجھود

بدعم فني من منظمة الفاو وبالتعاون مع وكالة الشراكة الجدیدة لتنمیة أفریقیا (نیباد) وذلك   ."والتغذیة

 . ، وإدارة االقتصاد الریفي والزراعة التابعة لمفوضیة االتحاد األفریقي

لبرلمان عموم أفریقیا على مشروع القانون وأذنت م  وافقت الجلسة العامة  2019دیسمبر  17في 

 .بإجراء مشاورات إقلیمیة بشأنھ

، تم تنظیم االستشارة اإلقلیمیة األولى بشأن مشروع القانون 2019نوفمبر    28إلى    27وفي الفترة من  

النموذجي، والتي جمعت برلمانیین وممثلین عن الوزارات المعنیة من دول الشرق والجنوب األفریقي 

 . وموظفي مفوضیة االتحاد األفریقي والبرلمان األفریقي، في كمباال، أوغندا

 ثانيا : أهداف املشاركة : 
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مع  مناقشة مشروع قانون نموذجي بشأن األمن الغذائي والتغذوي إلىورشة العمل التشاوریة  تھدف

البرلمانیین والمسؤولین الحكومیین ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجاالت األمن الغذائي 

والتغذوي في بلدان وسط وشمال وغرب أفریقیا بھدف جمع التعلیقات وبناء توافق في اآلراء بشأن 

لى ھیئات وضع سیتم استخدام مساھمات المشاركین لمراجعة المشروع قبل إرسالھا إحیث    محتویاتھ.  

 السیاسات باالتحاد األفریقي لمواصلة النظر فیھا واعتمادھا.

 : جدول أعمال االجتماع :   ثالثا 
 

 المنسق/ المقدم  الموضوع  توقیت ھاراري/ بریتوریا
 الیوم األول 

 حفل االفتتاح 09:30 – 10:00
 كلمات الترحیب

 مساعد المدیر العام للمكتب اإلقلیمي أو ممثلھ
التحالف البرلماني األفریقي  النائب األول لرئیس 

 لألمن الغذائي والتغذوي
 كلمات االفتتاح 

 معالي جمال بوراس 
 رئیس البرلمان األفریقي بالنیابة  

 
 

 المحامي جالل ناصر،  أھداف االجتماع 10:00 – 10:10
مدیر اللجان والتوثیق،  

 والمكتبة بالبرلمان األفریقي
10:50 - 10:10  

مشروع القانون النموذجي بشأن األمن الغذائي 
 والتغذوي في أفریقیا: عملیة اإلعداد والمقدمة العامة

كلیمنت مافونغو، البرلمان 
 األفریقي 

سیساي یاشانیو، منظمة 
 األغذیة والزراعة

 
التحالف البرلماني األفریقي   جلسة األسئلة واألجوبة 11:30 – 10:50

 لألمن الغذائي والتغذوي
 

 نقاش جماعي 11:30 – 12:30
  من مشروع 5-1: الدیباجة والمواد 1المجموعة 

 القانون النموذجي
  من مشروع 16إلى  6: المواد من 2المجموعة 

 القانون النموذجي
القانون   من مشروع 26 - 17: المواد 3المجموعة 
 النموذجي

 

اآلراء من مناقشات المجموعات وجلسة   حوصلة 12:30 – 14:00
 األسئلة واألجوبة في الجلسة العامة

التحالف البرلماني األفریقي  
 لألمن الغذائي والتغذوي
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مناقشة حول محتویات مشروع القانون النموذجي:  14:00 – 16:00
 حذفھا؟مسائل موضوعیة غائبة أو یتعین 

سیمون بلوندو، منظمة األغذیة 
 والزراعة

مدیر  المحامي جالل ناصر،  الخالصة، الطریق إلى األمام والختام 16:00 – 16:30
اللجان والتوثیق، والمكتبة 

 بالبرلمان األفریقي
 

 :االجتماع ��  سعادة الدكتورة جهاد الفاضلمشاركة :  را�عا
 

في  رئیس المكتب التنفیذي للشبكة البرلمانیة لألمن الغذائيسعادة الدكتورة جھاد الفاضل نائب قدمت 

 عدد من المالحظات حول القانون أھمھا : افریقیا والعالم العربي

  خال القانون النموذجي من ایراد تعریفات للمصطلحات المستخدمة ، في حین اشارت الوثیقة  .1

  "Framework laws on the right to adequate food"  الى أھمیة أن یتضمن القانون

(الحق في الغذاء و االمن الغذائي  بـالمستخدمة كتعریف المقصود النموذجي تعریفا للمصطلحات 

) من القانون 3وإمكانیة الوصول والتوافر وغیرھا من المصطلحات المستخدمة). ورغم أن المادة (

اال أنھا تتضمن تأسیسا لھذا الحق ولیس تعریفا   "  الحق في الغذاء الكافي"   النموذجي جاءت بعنوان

(كالحق في الصحة  ومھ مع العدید من الحقوقممھدا لھ خاصة أن الحق في الغذاء یتكامل في مفھ

 والحق في الماء) والضمانات (كمكافحة الفقر والبطالة والتلوث). 

ف المصطلحات المستخدمة في القانون قبل االنتقال الى ی: ایراد مادة مستقلة تتضمن تعر التوصیة

ى من القانون االسترشادي معالجة المواد التفصیلیة یمكن ھنا االسترشاد بما ورد ضمن المادة األول

  .لتحقیق االمن الغذائي في العالم العربي

 

خال القانون النموذجي من إشارة واضحة إلى حق األشخاص في الحصول على المعلومات المتعلقة  .2

بالحق في الغذاء والتغذیة وواجب الجھات المختصة في الدولة في توفیرھا بصورة مباشرة 

  Framework laws on the right to اشارت الوثیقةومناسبة، في حین  وواضحة

adequate food   الى أھمیة أن یتضمن القانون النموذجي إشارة واضحة لحق االفراد في

 في الغذاء. الحصول على المعلومات المتعلقة بالحق
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 بكمیات تكفي) من القانون النموذجي اإلشارة إلى الوفرة ( توفر الغذاء  4ضرورة تضمین المادة ( .3

/ رابعا ) عن توفیر الغذاء فالغذاء البد من ان یتصف بالوفرة 1االفراد) ضمن الحدیث في البند (

  .أي (كافي لعدد االفراد) ثم یقع على عاتق الدولة توفیره لغیر المقتدر

 

 اآلتیة: الھامة الموضوعات من لعدد معالجة النموذجي القانون تضمین ضرورة  .4

  االرتباط والتداخل بین الغذاء والمیاه والطاقة والزراعة مما ینبغي معھ مراعاة

 المتوازنة لتلك القطاعات معا وصلتھا بالحق في الغذاء.  مراعاة المعالجة

 مراعاة ظاھرة التغیر المناخي وما ترتبط بھا من مخاطر وآثار.  

 السكاني و تغیر أنماط ( النمو    ب على الموارد بفعللالتركیز على معالجة زیادة الط

  .االستھالك و مدى كفاءة إدارة الموارد)

 استخدام في والتوسع التقلیدیة وغیر التقلیدیة المصادر من المائیة الموارد تنمیة 

  .المتجددة، وأھمیة االمن المائي الطاقة

  التركیز على عدد من اإلشكالیات البیئیة التي تعاني منھا القارة بما یكفل الحفاظ

حة التصحر والحد من البیئة الزراعیة والغطاء النباتي والحیاة البریة ومكاف على

  .ي، والحد من الزحف العمراني والرعي الجائرتدھور األراض

  تشجیع البحوث واالبتكار واالبداع في مجاالت تطویر تقنیات الزراعة ذات

  .الفكریةاألولویة الوطنیة واإلقلیمیة مع حمایة حقوق الملكیة 

  خدمات تنمیة الزراعة والثروة المائیة والسمكیة وتشمل نقل التكنولوجیا وتعزیز

 .البحوث 

  تشجیع االستثمار وتأمین مخاطر االستثمار في مجال الموارد كالزراعة والمیاه

 السمكیة.  ونظم الري والثروة

  سیلة للعقوبة ضمان عدم استخدام الغذاء أو الماء أو غیرھا من الموارد والحقوق كو

 .باألشخاص أو االضرار
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 ) من خالل صیاغة أكثر عمومیة مع ترك التفصیالت11و 10و   9و    8یمكن ضبط صیاغة المواد ( .5

للتشریعات الداخلیة للدول ، من خالل الصیاغة المقترحة اآلتیة: " لغایات ضمان الحق في الغذاء 

وتمكین الوصول الیھ واستقراره یجب العمل على والتغذیة المالئمة بما یكفل توفیره وتوافره 

 : تطویر وتوحید اآلتي

سیاسات وتشریعات حمایة المستھلك وسالمة الغذاء والمواصفات والمقاییس  -1

 وقواعد المنشأ 

سیاسات وتشریعات الصحة العامة والوقایة من االمراض واآلفات وإجراءات  -2

 ئة الحجر الزراعي والبیطري ومكافحة االمراض واالوب 

 وتشجیع التجارة الزراعیة البینیة،  السیاسات والتشریعات الجمركیة واالستثماریة -3

. 

 : شكر وتقدير :   سادسا
 

مجلس ل والتقدیر الشكر جزیل سعادة الدكتورة جھاد عبدهللا الفاضل عضو مجلس الشورى توجھ. 1

 التي المخلصة الجھود كل والى للرابطة   العامة األمانة وموظفي من الفاو  والمنظمین المستشارین

  . االجتماعنجاح  في أسھمت

المھمة والنوعیة  لمالحظاتعلى ا المتحدثین مثنیةلجمیع  اجزیل شكرھكذلك  سعادتھا تقدمكما . 2

یتم األخذ  أن متمنیة في مشروع القانون نوقشتوالمحاور المتمیزة التي   االجتماعالتي طرحت في 

یصب  مشتركة بجھود وذلك من اجل الوصول إلى قانون صحیح بكافة المالحظات لتحسین القانون 

 . األفریقیة كافةالدول  ومصلحة خیر في 

 : املرفقات :   سا�عا
 الدعوة 

 باللغت�ن العر�ية واالنجل��ية . فاهيمية وجدول أعمالاملذكرة امل  

  العر�ية واالنجل��ية . باللغت�ن  دعوة منظمة الفاو 

  . القانون النموذ�� لألمن الغذائي باللغت�ن العر�ية واالنجل��ية 

  الرصد اإلعالمي 
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 الرصد اإلعالمي 

 

 4صفحة  –صحیفة أخبار الخلیج  
 

\ 
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 وسائل التواصل االجتماعي :

 
 لقاء تلفزیوني 

 



االجتًاع انتشاوزي حول يشسوع انقاَوٌ انًُوذجي نأليٍ انغرائي 

 وانتغريت في أفسيقيا 

 وسط وشًال وغسب أفسيقيا

وبسنًاٌ  (انفاو  )وانري تُظًه يُظًت األيى انًتحدة نألغريت وانززاعت 

 عًوو أفسيقيا

  و2020 َوفًبس 17

 

 يركسة يفاهيًيت وجدول األعًال

 

 :خهفيت 

ئال أْ اٌٛػغ اٌؼبَ ٌألِٓ , ػٍٝ اٌشغُ ِٓ اٌزمذَ اٌٙبَ فٟ ثؼغ اٌجٍذاْ ٚإٌّبؽك 

اٌغزائٟ ٚاٌزغز٠خ فٟ اٌذٚي األفش٠م١خ ال ٠ضاي ِزخٍفبً ػٓ اٌشوت ٚال ٠ٛاوت اإلرجب٘بد 

ٚرش١ش اٌزمذ٠شاد ئٌٝ أْ شخظبً ٚادذاً ِٓ ث١ٓ وً أسثؼخ أشخبص فٟ . اٌؼب١ٌّخ 

أفش٠م١ب جٕٛة اٌظذشاء ٚشخض ِٓ وً خّغخ فٟ اٌمبسح األفش٠م١خ ٠ؼبْٔٛ ِٓ ٔمض 

ِٚٓ أجً اٌّغبّ٘خ فٟ اٌؼ١ٍّبد اٌغ١بع١خ اإلل١ّ١ٍخ اٌجبس٠خ ٚرط٠ٛش صخُ . اٌزغز٠خ 

 ثشٌّبٟٔ ِٓ ج١ّغ 100جذد أوضش ِٓ , ِشزشن ٌّؼبٌجخ ٘زا اٌٛػغ غ١ش اٌّغزذاَ 

أٔذبء أفش٠م١ب اٌزضاُِٙ رجبٖ لؼ١خ األِٓ اٌغزائٟ ٚاٌزغز٠خ ٚرؼٙذٚا ثأشبء اٌزذبٌف 

اٌجشٌّبٟٔ األفش٠مٟ ٌألِٓ اٌغزائٟ ٚاٌزغز٠خ ٚرٌه فٟ اٌذٚسح االػز١بد٠خ اٌضب١ٔخ ٌجشٌّبْ 

َ لبِذ 2016ٚفٟ أغغطظ .  َ 2016ػَّٛ أفش٠م١ب اٌشاثغ إٌّؼمذح فٟ ِب٠ٛ 

ثزمذ٠ُ اٌذػُ ٌؼمذ ٚسشخ ػًّ  (اٌفبٚ )ِٕظّخ األُِ اٌّزذذح ٌألغز٠خ ٚاٌضساػخ 

١ٌَٛ ٚادذ دٛي األِٓ اٌغزائٟ ٚاٌزغز٠خ ٌٍجشٌّب١١ٔٓ ِٓ ِخزٍف ٌجبْ ثشٌّبْ ػَّٛ 

ث١ّٕب ٚافك أػؼبء اٌجشٌّبْ ػٍٝ ١٘ىً ٚث١ٕخ رذبٌف ثشٌّبْ ػَّٛ أفش٠م١ب , أفش٠م١ب 

رٍٝ رٌه رأع١ظ اٌزذبٌف اٌجشٌّبٟٔ األفش٠مٟ ٌألِٓ اٌغزائٟ . ٌألِٓ اٌغزائٟ ٚاٌزغز٠خ 

ٚاٌزغز٠خ ٚ ئلشاس ١٘ىً ٘زا اٌزذبٌف ِٓ لجً ثشٌّبْ ػَّٛ أفش٠م١ب ٚرٌه فٟ اٌذٚسح 

َ فٟ ششَ اٌش١خ 2016 أوزٛثش 13االػز١بد٠خ اٌضبٌضخ ٌٍجشٌّبْ اٌشاثغ اٌزٟ أؼمذد فٟ 

 .ٚرُ ئؽالق ٚرذش١ٓ ٘زا اٌزذبٌف , جّٙٛس٠خ ِظش اٌؼشث١خ  , 



رُ رٛل١غ , ٚثؼذ اؽالق اٌزذبٌف اٌجشٌّبٟٔ األفش٠مٟ ٌألِٓ اٌغزائٟ ٚاٌزغز٠خ ِجبششحً 

  (ٚاٌفب )األُِ اٌّزذذح ٌألغز٠خ ٚاٌضساػخ ِزوشح رفبُ٘ ث١ٓ ٘زا اٌزذبٌف ِٕٚظّخ 

ِٓ أجً ئػفبء اٌطبثغ اٌشعّٟ ػٍٝ ششاوزّٙب اإلعزشار١ج١خ ٚرُ ٚػغ األ٘ذاف 

ٚػغ لؼ١خ األِٓ اٌغزائٟ ٚاٌزغز٠خ ػٍٝ أػٍٝ ِغزٜٛ جذاٚي األػّبي - 1: اٌزب١ٌخ 

 .اٌغ١بع١خ ٚاٌزشش٠ؼ١خ  ِٓ اجً رذم١ك األ٘ذاف اٌز٠ّٕٛخ ألفش٠م١ب 

اٌّغبّ٘خ فٟ جؼً  اٌزذبٌف اٌجشٌّبٟٔ األفش٠مٟ ٌألِٓ اٌغزائٟ ٚاٌزغز٠خ وّٕظخ - 2

ئل١ّ١ٍخ ألػؼبء اٌجشٌّبٔبد األفش٠م١خ ِٓ خالي إٌّبلشبد ٚاالرفبلبد دٛي اٌمؼب٠ب 

َ لبَ ثشٌّبْ 2017 أوزٛثش 13ٚفٟ . اٌذبعّخ اٌّزؼٍمخ ثبألِٓ اٌغزائٟ ٚاٌزغز٠خ 

ثبٌزٛل١غ ػٍٝ   (ٚاٌفب )األُِ اٌّزذذح ٌألغز٠خ ٚاٌضساػخ ػَّٛ أفش٠م١ب ِٕٚظّخ 

رؼض٠ض لذساد اٌجشٌّب١١ٔٓ فٟ " ثؼٕٛاْ  ( TCP /RAF/3612 )ِششٚع رؼبْٚ فٕٟ 

ثّب فٟ رٌه اٌذك فٟ اٌذظٛي , أفش٠م١ب ِٓ أجً ث١ئخ رّى١ٕ١خ ٌألِٓ اٌغزائٟ ٚاٌزغز٠خ 

ٚلذ رُ رظ١ُّ ِششٚع اٌزؼبْٚ اٌفٕٟ ٘زا ِٓ أجً رؼض٠ض " . ػٍٝ اٌغزاء اٌىبفٟ 

لذساد اٌجشٌّب١١ٔٓ فٟ جؼً لؼ١خ  اٌمؼبء ػٍٝ عٛء اٌزغز٠خ ٚج١ّغ أشىبي اٌجٛع 

فٟ اٌمبسح ػٍٝ سأط األ٠ٌٛٚبد ِٓ خالي ِؼبٌجخ اٌزذذ٠بد ا١ٌٙى١ٍخ ٌزذم١ك األِٓ 

اٌغزائٟ ٚاٌزغز٠خ ِٓ خالي إٌٙج اٌمبئُ ػٍٝ دمٛق اإلٔغبْ ٚرؼض٠ض اٌمذساد اٌٛؽ١ٕخ 

 . ٌخٍك ث١ئبد لب١ٔٛٔخ ِٚإعغبر١خ رّى١ٕ١خ ٌزذغ١ٓ األِٓ اٌغزائٟ ٚاٌزغز٠خ 

ٚلذ وبْ أدذ اٌّخشجبد اٌشئ١غ١خ ٌّششٚع اٌزؼبْٚ اٌفٕٟ ٘ٛ رؼض٠ض اٌزذبٌف 

اٌجشٌّبٟٔ األفش٠مٟ ٌألِٓ اٌغزائٟ ٚاٌزغز٠خ ٌزأ١٠ذ ٚدػُ رٕف١ز اٌمٛا١ٔٓ اإلؽبس٠خ 

لبَ ِششٚع , ٌٚزذم١ك رٌه . اٌّزؼٍمخ ثبألِٓ اٌغزائٟ ٚاٌزغز٠خ ػٍٝ ج١ّغ اٌّغز٠ٛبد 

ألػؼبء اٌزذبٌف اٌجشٌّبٟٔ األفش٠مٟ - اٌزؼبْٚ اٌفٕٟ ثزمذ٠ُ اٌذػُ ٌؼمذ دٚسح رذس٠ج١خ 

دٛي ػذد ِٓ اٌمؼب٠ب اٌمب١ٔٛٔخ ٚاٌف١ٕخ اٌّزؼٍمخ ثبألِٓ - ٌألِٓ اٌغزائٟ ٚاٌزغز٠خ  

وّب لبَ ثزمذ٠ُ ,  َ 2019 ِبسط 2- 1اٌغزائٟ ٚاٌزغز٠خ ٚاٌزٟ أؼمذد فٟ اٌفزشح 

 2ٚفٟ . اٌذػُ إلػذاد ٚرط٠ٛش لبْٔٛ ّٔٛرجٟ ٌألِٓ اٌغزائٟ ٚاٌزغز٠خ فٟ ئفش٠م١ب 

ألش ثشٌّبْ ػَّٛ أفش٠م١ب فٟ اٌجٍغخ اٌؼبِخ لشاساً ٠خٛي اٌٍجٕخ ,  َ 2018ٔٛفّجش 

اٌّؼ١ٕخ ثبٌّٛاسد اٌطج١ؼ١خ ٚاٌضساػ١خ ٚاٌج١ئخ ٚااللزظبد اٌش٠فٟ ٚ اٌزذبٌف اٌجشٌّبٟٔ 

األفش٠مٟ ٌألِٓ اٌغزائٟ ٚاٌزغز٠خ ٌٍم١بَ ثظ١بغخ لبْٔٛ ّٔٛرجٟ ٌألِٓ اٌغزائٟ 

ٚفٟ اٌغ١بق رارٗ سدت ثشٌّبْ ػَّٛ , ٚاٌزغز٠خ فٟ ئفش٠م١ب ِٓ أجً دساعزٗ ِٕٚبلشزٗ 

 (اٌفبٚ  )ِٕظّخ األُِ اٌّزذذح ٌألغز٠خ ٚاٌضساػخ أفش٠م١ب ثبٌذػُ اٌفٕٟ اٌّمذَ ِٓ 

ٚئداسح االلزظبد اٌش٠فٟ  , ٚوبٌخ اٌششاوخ اٌجذ٠ذح ٌز١ّٕخ ئفش٠م١بٚ اٌزؼبْٚ ِغ 

ٚاٌضساػخ اٌزبثؼخ ٌّفٛػ١خ االرذبد اإلفش٠مٟ ِٓ أجً ط١بغخ ِششٚع اٌمبْٔٛ 

 .إٌّٛرجٟ 



ٚثشٌّبْ  (اٌفبٚ  )ِٕظّخ األُِ اٌّزذذح ٌألغز٠خ ٚاٌضساػخ ِٚٓ صُ لبِذ 

ثاػذاد ِغٛدح ٚسلخ رٛج١ٙ١خ ثشأْ لبْٔٛ  ّٔٛرجٟ ئل١ٍّٟ ٌألِٓ ػَّٛ ئفش٠م١ب 

اٌغزائٟ ٚاٌزغز٠خ فٟ أفش٠م١ب ٌّٕبلشزٗ ِٓ لجً ئداسح االلزظبد اٌش٠فٟ ٚاٌضساػخ اٌزبثؼخ 

 ّٔٛرجب 175ٚلذ لبِذ ٘زٖ اٌذساعخ ثزذ١ًٍ دٛاٌٟ .ٌّفٛػ١خ االرذبد اإلفش٠مٟ 

 دٌٚخ ئفش٠م١خ ثٙذف فُٙ اٌظ١غ ٚاٌّذز٠ٛبد اٌّٛػٛػ١خ ٌمٛا١ٔٓ 35رشش٠ؼ١ب ِٓ 

ٚاعزىشبف اٌخ١بساد ٌمبْٔٛ ّٔٛرجٟ ئل١ٍّٟ , األِٓ اٌغزائٟ ٚاٌزغز٠خ فٟ أفش٠م١ب 

٠شرىض ػٍٝ دساعخ األّٔبؽ ٌٍٛائخ اٌزشش٠ؼ١خ ٚا١ٌٙبوً اٌمب١ٔٛٔخ راد اٌظٍخ فٟ اٌذٚي 

وّب لبِذ ثزمذ٠ُ لبئّخ ثبٌّىٛٔبد ٚاٌؼٕبطش اٌّؼ١بس٠خ ٚاٌّإعغ١خ اٌالصِخ . اإلفش٠م١خ 

لبَ ثشٌّبْ ,  َ 2019ٚفٟ ِب٠ٛ . ٌظ١بغخ لبْٔٛ ّٔٛرجٟ ٌألِٓ اٌغزائٟ ٚاٌزغز٠خ 

ػَّٛ أفش٠م١ب ثبٌّٛافمخ ػٍٝ اٌٛسلخ اٌّزؼٍمخ ثبٌغ١بعخ اٌزٛج١ٙ١خ ٚؽٍت ط١بغخ 

لبِذ ئداسح , َ 2019ٚفٟ أغغطظ .ِششٚع لبْٔٛ ّٔٛرجٟ ثٕبًء ػٍٝ ٘زٖ اٌذساعخ 

االلزظبد اٌش٠فٟ ٚاٌضساػخ اٌزبثؼخ ٌّفٛػ١خ االرذبد اإلفش٠مٟ ثّٕبلشخ ِغٛدح اٌمبْٔٛ 

ِٕظّخ األُِ إٌّٛرجٟ ٌألِٓ اٌغزائٟ ٚاٌزغز٠خ فٟ أفش٠م١ب اٌزٞ رُ ئػذادٖ ِٓ لجً 

 ٚلبِذ ثزمذ٠ُ سأ٠ٙب ٚثشٌّبْ ػَّٛ ئفش٠م١ب (اٌفبٚ  )اٌّزذذح ٌألغز٠خ ٚاٌضساػخ 

ٚلبِذ ئداسح االلزظبد اٌش٠فٟ ٚاٌضساػخ اٌزبثؼخ ٌّفٛػ١خ االرذبد . ثٙزا اٌخظٛص 

 8اإلفش٠مٟ ثّٕبلشخ إٌغخخ إٌّمذخ ٌٍمبْٔٛ إٌّٛرجٟ ٌألِٓ اٌغزائٟ ٚاٌزغز٠خ فٟ 

َ ِٚٓ صُ رمذ٠ّٙب ئٌٝ اٌجٍغخ اٌؼ١ِّٛخ ٌجشٌّبْ ػَّٛ أفش٠م١ب اٌزٟ 2019أوزٛثش 

َ د١ش رُ اٌّٛافمخ ػ١ٍٙب ٚرف٠ٛغ اٌم١بَ ثاجشاء 2019 د٠غّجش 17أؼمذد فٟ 

 . ِشبٚساد ئل١ّ١ٍخ ثشأٔٙب 

رُ ػمذ االجزّبع اٌزشبٚسٞ اإلل١ٍّٟ األٚي , َ 2019 ٔٛفّجش 28- 27ٚفٟ اٌفزشح ِٓ 

دٛي ِششٚع اٌمبْٔٛ إٌّٛرجٟ ٌألِٓ اٌغزائٟ ٚاٌزغز٠خ ٚاٌزٞ شبسن ف١ٗ ثشٌّب١ْٔٛ 

ِّٚضٍْٛ ػٓ اٌٛصاساد اٌّؼ١ٕخ ِٓ ثٍذاْ ششق ٚجٕٛة ئفش٠م١ب ِٚٛظفٛ ِفٛػ١خ 

 . وّجبال –ٚرٌه فٟ اٌؼبطّخ األٚغٕذ٠خ , االرذبد األفش٠مٟ ٚثشٌّبْ ػَّٛ ئفش٠م١ب 

ٚلذ رُ رج١ّغ اٌّذخالد إٌبرجخ ػٓ ٘زا االجزّبع اٌزشبٚسٞ ٚرمذ٠ّٙب ئٌٝ األِبٔخ 

ٚػٍٝ اٌشغُ ِٓ أزٙبء . اٌؼبِخ ٌجشٌّبْ ػَّٛ أفش٠م١ب ػمت االٔزٙبء ِٓ ػمذ اٌٛسشخ 

ِٕظّخ ئال أْ اٌزؼبْٚ اعزّش ث١ٓ ,  ِذح ِششٚع اٌزؼبْٚ اٌفٕٟ اٌّشبس ئ١ٌٗ عبثمبً 

ٚثشٌّبْ ػَّٛ ئفش٠م١ب ف١ّب ٠زؼٍك  (اٌفبٚ  )األُِ اٌّزذذح ٌألغز٠خ ٚاٌضساػخ 

 فٟ أفش٠م١ب اٌمبْٔٛ إٌّٛرجٟ ٌألِٓ اٌغزائٟ ٚاٌزغز٠خثبٌّشبٚساد ثشأْ ِششٚع 

 .19ػٍٝ اٌشغُ ِٓ األِٛس ٌُ رجشٞ وّب ٘ٛ ِخطؾ ٌٙب ثغجت جبئذخ وٛف١ذ



ارفمذ ِٕظّخ , َ 2020ٚفٟ االجزّبع اٌزٞ رُ ػمذٖ  فٟ أٚائً أغغطظ 

 ػٍٝ اٌّؼٟ ٚثشٌّبْ ػَّٛ ئفش٠م١ب (اٌفبٚ  )األُِ اٌّزذذح ٌألغز٠خ ٚاٌضساػخ 

, لذِب فٟ رٕظ١ُ اجزّبع رشبٚسٞ افزشاػٟ صبٟٔ  ٌذٚي ٚعؾ ٚشّبي ٚغشة ئفش٠م١ب

اٌزبثغ ٌّٕظّخ األُِ اٌّزذذح ٌألغز٠خ ٚلذ خظض اٌّىزت اإلل١ٍّٟ إلفش٠م١ب 

فٟ د١ٓ اٌزضِذ األِبٔخ , ثؼغ اٌّٛاسد ٌذػُ رٕظ١ُ االجزّبع  (اٌفبٚ  ) ٚاٌضساػخ

 .اٌؼبِخ ٌجشٌّبْ ػَّٛ أفش٠م١ب ثذشذ اٌّشبسو١ٓ ٚرٛف١ش ِٕظخ اٌشجىخ اٌؼٕىجٛر١خ 

 :األهداف 

اٌٙذف ِٓ ػمذ ٚسشخ اٌؼًّ اٌزشبٚس٠خ ٘ٛ رمذ٠ُ ِششٚع اٌمبْٔٛ إٌّٛرجٟ ٌألِٓ 

اٌغزائٟ ٚاٌزغز٠خ ٌٍجشٌّب١١ٔٓ ٚاٌّغئ١ٌٛٓ اٌذى١١ِٛٓ ِٕٚظّبد اٌّجزّغ اٌّذٟٔ اٌزٟ 

رؼًّ فٟ ِجبالد األِٓ اٌغزائٟ ٚاٌزغز٠خ فٟ ثٍذاْ ٚعؾ ٚشّبي ٚغشة أفش٠م١ب 

ٚع١زُ . ثٙذف رجبدي ا٢ساء ٚاٌّالدظبد  ٚثٕبء رٛافك ثشبْ ِذز٠ٛبد اٌمبْٔٛ 

االعزفبدح ِٓ ِذاخالد اٌّشبسو١ٓ ِٚخشجبد االجزّبع فٟ رٕم١خ ِششٚع اٌمبْٔٛ 

لجً أْ ٠زُ ئسعبٌٗ ئٌٝ أجٙضح االرذبد األفش٠مٟ اٌّؼ١ٕخ ثشعُ اٌغ١بعبد ِٓ أجً اٌم١بَ 

 .  ثبٌّض٠ذ ِٓ إٌّبلشبد ٚئلشاسٖ 

 :تستيباث عقد االجتًاع 

عٛف ٠زُ ػمذ االجزّبع افزشاػ١بً ػجش رم١ٕخ اٌف١ذ٠ٛ ِٓ خالي ِٕظخ اٌزٛاطً صَٚٚ 

 (zoom  )  ِغ رٛف١ش اٌزشجّخ اٌفٛس٠خ ثبٌٍغبد اٌضالس اٌؼشث١خ ٚاالٔج١ٍض٠خ ٚاٌفشٔغ١خ

ٚثشٌّبْ ػَّٛ  (اٌفبٚ  )ِٕظّخ األُِ اٌّزذذح ٌألغز٠خ ٚاٌضساػخ ٚعزمَٛ , 

ٚع١زُ خالي االجزّبع رمذ٠ُ اٌؼشٚع ٚجٍغبد رجبدي .  ِؼبً ثز١غ١ش االجزّبع ئفش٠م١ب

األفىبس ٚاٌشؤٜ ٚإٌمبشبد اٌجّبػ١خ ٚاٌّذاخالد ٚجٍغبد االعزّبع ٌالعزفغبساد 

ٚع١مَٛ اٌخجشاء . ٚاٌشد ػ١ٍٙب ِٓ أجً جّغ اٌّذاخالد ٚاألفىبس ِٓ وً اٌّشبسو١ٓ 

 (اٌفبٚ  )ِٕظّخ األُِ اٌّزذذح ٌألغز٠خ ٚاٌضساػخ اٌف١ْٕٛ ٚاٌمب١ْٔٛٔٛ ِٓ 

ٚع١زُ رض٠ٚذ اٌّشبسو١ٓ ,  ثزمذ٠ُ ِششٚع اٌمبْٔٛ إٌّٛرجٟ ٚثشٌّبْ ػَّٛ ئفش٠م١ب

 .ثّششٚع اٌمبْٔٛ إٌّٛرجٟ لجً ػمذ االجزّبع 

 :انًشازكوٌ 

 ِشبسن ِٓ اٌجشٌّبٔبد 100عٛف ٠جزّغ فٟ ٚسشخ اٌؼًّ االفزشاػ١خ ٘زٖ أوضش ِٓ 

ٚاٌٛصاساد اٌذى١ِٛخ اٌّؼ١ٕخ  (ِٓ اٌٍجبْ اٌذائّخ  ٚإٌّزذ٠بد راد اٌظٍخ  )اٌٛؽ١ٕخ 

ِٕٚظّبد اٌّجزّغ اٌّذٟٔ اٌؼبٍِخ فٟ ِجبالد األِٓ اٌغزائٟ ٚاٌزغز٠خ فٟ ٚعؾ 

ٚشّبي ٚغشة اٌجٍذاْ األفش٠م١خ ٚخجشاء ِٓ االرذبد األفش٠مٟ ٚثشٌّبْ ػَّٛ أفش٠م١ب 



ِٕٚظّخ األُِ اٌّزذذح  (اٌششاوخ اٌجذ٠ذح ٌز١ّٕخ أفش٠م١ب  ) ِٕظّخ ١ٔجبد ٚ

 .(اٌفبٚ  )ٌألغز٠خ ٚاٌضساػخ 

 :يكاٌ ويوعد عقد االجتًاع 

 . َ 2020 ٔٛفّجش 17عٛف ٠زُ ػمذ االجزّبع اٌزشبٚسٞ فٟ 

 

 :يعهوياث انتواصم 

إلثذاء اٌشغجخ فٟ اٌّشبسوخ أٚ أٞ اعزفغبس ٠زؼٍك ثبالجزّبع اٌزشبٚسٞ ٠شجٝ 

 :اٌزٛاطً ِغ 

ِٓ ِٕظّخ اٌفبٚ   (  Sisay Yeshanew)اٌغ١ذ ع١غبٞ ٠شب١ٔٛ 

 Sisay.Yeshanew@fao.org: اٌجش٠ذ االٌىزشٟٚٔ 

ِٓ ثشٌّبْ ػَّٛ أفش٠م١ب  (  : (Galal Ariٚاٌغ١ذ جالي اسٞ  

 galal.arry@panafricanparliament.org: اٌجش٠ذ االٌىزشٟٚٔ 
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 يشسوع انقاَوٌ انًُوذجي نأليٍ انغرائي حوليشسوع بسَايج االجتًاع انتشاوزي 

وانتغريت في أفسيقيا 

 

 ِمذَ اٌجٍغخ/ ١ِغش  اٌّٛػٛع اٌٛلذ
 دفً االفززبح 9 -8:30

اٌزبثغ ِذ٠ش اٌّىزت اإلل١ٍّٟ إلفش٠م١ب -

 ٌّٕظّخ اٌفبٚ أٚ ِٓ ٠ّضٍٗ

إٌبئت األٚي  ٌشئ١ظ اٌزذبٌف اٌجشٌّبٟٔ -
 األفش٠مٟ ٌألِٓ اٌغزائٟ ٚاٌزغز٠خ

 

 

سئ١ظ ٌجبْ ثشٌّبْ ػَّٛ  رمذ٠ُ أ٘ذاف االجزّبع 9:10:-9
 أفش٠م١ب

9:10-

9:50 
ِششٚع اٌمبْٔٛ إٌّٛرجٟ ٌألِٓ اٌغزائٟ 

ػ١ٍّخ اٌزط٠ٛش ِٚمذِخ : ٚاٌزغز٠خ فٟ أفش٠م١ب 
 ػبِخ

ِٛظف١ٓ لب١١ٔٛٔٓ ِٓ 

ثشٌّبْ ػَّٛ أفش٠م١ب 
 ِٕٚظّخ اٌفبٚ

9:50-

10:30 
جٍغخ ٌطشح اٌمؼب٠ب ٚاالعزفغبساد ٚاٌشد 

 ػ١ٍٙب

اٌزذبٌف اٌجشٌّبٟٔ 

األفش٠مٟ ٌألِٓ اٌغزائٟ 
 ٚاٌزغز٠خ

10:30-

11:30 
 ٔمبشبد جّبػ١خ

 5-1اٌّمذِخ ٚاٌّٛاد ِٓ  : 1اٌّجّٛػخ 

 ٌٍمبْٔٛ إٌّٛرجٟ 
 ٌٍمبْٔٛ 16-6اٌّٛاد ِٓ  : 2اٌّجّٛػخ

 إٌّٛرجٟ
  ٌٍمب26ْٛٔ-17اٌّٛاد  : 3اٌّجّٛػخ 

 

13:30-

14:30 
رج١ّغ اٌّذخالد إٌبرجخ ػٓ إٌمبشبد 

اٌجّبػ١خ ٚجٍغبد إٌمبػ ٚاٌشدٚد فٟ 

 اٌجٍغخ اٌؼبِخ

اٌزذبٌف اٌجشٌّبٟٔ 

األفش٠مٟ ٌألِٓ اٌغزائٟ 

 ٚاٌزغز٠خ
14:30-

15:30 
 :ِٕبلشخ ِذزٜٛ ِششٚع اٌمبْٔٛ إٌّٛرجٟ 

ئػبفخ لؼب٠ب ِٛػٛػ١خ أٚ دزف ثؼغ 

 اٌّٛاد

ِٛظف١ٓ لب١١ٔٛٔٓ ِٓ 

ثشٌّبْ ػَّٛ افش٠م١ب 

 ِٕٚظّخ اٌفبٚ
15:30-

16 
سئ١ظ ٌجبْ ثشٌّبْ ػَّٛ  اخززبَ االجزّبع

 أفش٠م١ب

   

 



 استشارة بشأن مشروع القانون النموذجي حول األمن الغذائي والتغذوي في أفریقیا 

 وسط وشمال وغرب أفریقیا 

من قبل منظمة األغذیة والزراعة باألمم المتحدة  تنظیم مشترك   

 والبرلمان األفریقي 

   2020نوفمبر    17

 مذكرة مفاھیمیة وجدول أعمال

 

 الخلفیة 

وضع العام لألمن الغذائي  ، ال یزال الوالبلدان دون اإلقلیمیة في بعض المناطق على الرغم من التقدم المھم 
ا من بین كل أربعة  میة. وتشیر التقدیرات إلى أن شخصا واحد العال  التوجھات  عن    متأخرا في أفریقیا   ويوالتغذ 

بھدف  و خمسة في القارة یعانون من نقص التغذیة.  أصلأشخاص في أفریقیا جنوب الصحراء وشخص من 
،  لمعالجة ھذا الوضع غیر المستدام المساھمة في العملیات السیاسیة اإلقلیمیة الجاریة وتطویر زخم مشترك

وتعھدوا بإنشاء   األمن الغذائي والتغذوي  تجاهبرلماني من جمیع أنحاء أفریقیا التزامھم  100أكثر من  جدد 
في    في الدورة العادیة الثانیة للبرلمان األفریقي الرابع   ي والتغذ رلماني األفریقي لألمن الغذائي والتحالف الب

األمن  عمل لیوم واحد حول  حلقة، دعمت منظمة األغذیة والزراعة 2016في أغسطس و. 2016مایو 
أعضاء البرلمان أیًضا    أقر، في حین  للبرلمان األفریقيللبرلمانیین من مختلف اللجان التابعة    والتغذويالغذائي  
، في الدورة  2016أكتوبر  13بعد ذلك، في   ي والتغذ رلماني األفریقي لألمن الغذائي والتحالف البھیكل 

التحالف البرلماني األفریقي  ة على إنشاء  تمت الموافقو ،  مصرفي  شرم الشیخ ،  بالعادیة الثالثة للبرلمان الرابع،  
 وتم إطالق التحالف.   البرلمان األفریقيمن قبل  تھ ھیكل  يو لألمن الغذائي و التغذ 

بین   مفاھیمیة ، تم توقیع مذكرة يو التحالف البرلماني األفریقي لألمن الغذائي و التغذ مباشرة بعد إطالق 
إلضفاء الطابع الرسمي على شراكتھما االستراتیجیة وبھدف:   والزراعةمنظمة األغذیة و البرلمان األفریقي 

على أعلى مستوى من جداول األعمال السیاسیة والتشریعیة من   يو التغذ ألمن الغذائي وا) وضع قضیة 1(
رلماني األفریقي لألمن الغذائي  التحالف الب) المساھمة في 2، و (تحقیق األھداف التنمویة ألفریقیاأجل 

من خالل المناقشات واالتفاقات حول القضایا الحاسمة المتعلقة   ریقیین نصة إقلیمیة للنواب األفكم  يو التغذ و
ومنظمة األغذیة والزراعة مشروع    البرلمان األفریقيع  ، وقّ 2017أكتوبر    13في    . يو التغذ ألمن الغذائي وبا

فریقیا من أجل بیئة مواتیة لألمن  أان "تعزیز قدرات البرلمانیین في  عنوتحت      (TCP/RAF/3612)ني فتعاون  
لتعزیز قدرات   ،التعاون الفني ھذا مشروعم ، بما في ذلك الحق في الغذاء الكافي". ُصمّ ويالغذائي والتغذ 

تحدیات  معالجة ال  عبرالبرلمانیین على إعطاء األولویة للقضاء على سوء التغذیة وجمیع أشكال الجوع في القارة  
، وتعزیز القدرات الوطنیة  نھج قائم على حقوق اإلنسانومن خالل  وي یة لتحقیق األمن الغذائي والتغذ الھیكل

 األمن الغذائي والتغذوي. تحسین من أجل لخلق بیئات قانونیة ومؤسسیة تمكینیة 



األفریقي لألمن الغذائي  رلماني التحالف البھو تعزیز  نيالفتعاون المشروع لكان أحد المخرجات الرئیسیة 
على جمیع المستویات.    ويالمتعلقة باألمن الغذائي والتغذ تنفیذ القوانین اإلطاریة    مساندةو  لحشد الدعم   يو التغذ و
التحالف البرلماني األفریقي لألمن الغذائي  التعاون الفني تدریبًا ألعضاء  مشروع ، دعم تحقیق ذلكمن أجل و

)  2019مارس    2-1(  ويلقة بقطاع األمن الغذائي والتغذ لقانونیة والتقنیة المتععدد من المسائل ا  في   يو و التغذ 
، أقرت الجلسة العامة  2018نوفمبر  2في أفریقیا. في   وي األمن الغذائي والتغذ ووضع قانون نموذجي بشأن 

یادة صیاغة قانون  ض لجنة االقتصاد الریفي والزراعة والموارد الطبیعیة والبیئة لقللبرلمان األفریقي قراًرا یفوّ 
  البرلمان األفریقي ، رحب القرار نفسھ ضمنو فریقیا للنظر فیھ.أفي  وياألمن الغذائي والتغذ نموذجي بشأن 

بالدعم الفني المقدم من منظمة األغذیة والزراعة والتعاون مع وكالة الشراكة الجدیدة لتنمیة أفریقیا (نیباد) ،  
، من أجل صیاغة مشروع القانون  لتابعة لمفوضیة االتحاد األفریقيوإدارة االقتصاد الریفي والزراعة ا

 النموذجي. 

لیمي  ورقة سیاسة بشأن قانون نموذجي إق  مشروع بعد ذلك    البرلمان األفریقيأعدت منظمة األغذیة والزراعة و
لجنة االقتصاد الریفي والزراعة والموارد الطبیعیة  فریقیا للنظر فیھ من قبل  أفي    ويبشأن األمن الغذائي والتغذ 

دولة أفریقیة بھدف فھم األشكال والمحتویات   35تشریعًا من  175حللت ھذه الدراسة حوالي و، والبیئة
، واستكشفت الخیارات لقانون نموذجي إقلیمي یعتمد  ألمن الغذائي والتغذوي في القارةلقوانین االموضوعیة 

قدمت قائمة بالمكونات المعیاریة  وعلى تصنیف التشریعات ذات الصلة والھیاكل القانونیة من الدول األفریقیة.  
البرلمان  ، وافق 2019في مایو  والتغذوي. والمؤسسیة المحتملة لتشریع نموذجي في مجال األمن الغذائي 

،  2019ب إعداد مشروع قانون نموذجي بناء على الدراسة. في أغسطس على ورقة السیاسة وطل األفریقي 
ألمن  افي مشروع قانون نموذجي بشأن  لجنة االقتصاد الریفي والزراعة والموارد الطبیعیة والبیئة نظرت 

ومنظمة األغذیة والزراعة وقدم تعلیقات. تم النظر في   برلمان األفریقيالفریقیا أعده أفي  الغذائي والتغذوي
أكتوبر   8في  لجنة االقتصاد الریفي والزراعة والموارد الطبیعیة والبیئةمن قبل  شروعحة من المنسخة منقّ 

  المشروع على    2019دیسمبر    17التي وافقت في  للبرلمان األفریقي  سة العامة  ثم تم تقدیمھا إلى الجل  2019
 . بإجراء مشاورات إقلیمیة بشأنھ  ت وأذن

ولى بشأن مشروع القانون  اإلقلیمیة األ  االستشارة  تم تنظیم، 2019نوفمبر  28إلى  27في الفترة من 
وموظفي    فریقياألجنوب  الشرق والزارات المعنیة من دول  ، والتي جمعت برلمانیین وممثلین عن الوالنموذجي

وتقدیمھا  ستشارة  من اال  عطیات أوغندا. تم تجمیع الم  ، في كمباال،والبرلمان األفریقيمفوضیة االتحاد األفریقي  
البرلمان  ، واصل  ون الفني المذكور أعالهالتعا   مشروع   وعند انتھاء العمل.    حلقة   بعد   البرلمان األفریقي إلى أمانة  
ا فیما یتعلق بعملیة إنھاء المشاورات حول مشروع قانون نموذجي  ومنظمة األغذیة والزراعة تعاونھم  األفریقي 

. ستدعم  19- مثلھا جائحة كوفید تقیا على الرغم من التحدیات التي في أفری وي التغذ بشأن األمن الغذائي و
قلیمیة الثانیة لوسط وشمال  اإل االستشارة بشكل مشترك تنظیم  والبرلمان األفریقي منظمة األغذیة والزراعة 

 . بصفة افتراضیة   فریقیاأب وغر

 

 



 األھداف

إلى   األمن الغذائي والتغذويالعمل التشاوریة ھو تقدیم مشروع قانون نموذجي بشأن  حلقةالھدف من 
  األمن الغذائي والتغذوي البرلمانیین والمسؤولین الحكومیین ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجاالت  

فریقیا بھدف جمع التعلیقات وبناء توافق في اآلراء بشأن محتویاتھ. سیتم  أفي بلدان وسط وشمال وغرب 
االتحاد األفریقي  ب سیاسات ال  یئات وضع ھقبل إرسالھا إلى  المشروع المشاركین لمراجعة  مساھمات استخدام 

 لمواصلة النظر فیھا واعتمادھا. 

 المنھجیة 

باللغات العربیة    فوریة   مع ترجمةبالتوازي  ،  Zoom  زوم   اإللكتروني التواصل   عبر المنصة  سیعقد االجتماع  
االجتماع.   إدارة ب األغذیة والزراعةومنظمة  البرلمان األفریقي والفرنسیة والبرتغالیة واإلنجلیزیة. وسیقوم 

وردود الفعل وجلسات   والمناقشات الجماعیة العامة  التفكیریمزج االجتماع بین العروض التقدیمیة وجلسات 
البرلمان  مشاركین. سیقدم الخبراء الفنیون والقانونیون من من كل من الالمعطیات األسئلة واألجوبة لجمع 

المشاركون مشروع القانون   سوف یتسلم ومنظمة األغذیة والزراعة مشروع القانون النموذجي.  األفریقي 
 النموذجي قبل االجتماع. 

 المشاركون 

ت الدائمة ذات الصلة)  مشارك من البرلمانات الوطنیة (من اللجان والمنتدیا  100العمل أكثر من    حلقةستجمع  
في   ويفي مجاالت األمن الغذائي والتغذ والوزارات الحكومیة ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني العاملة 

،  والبرلمان األفریقي، وخبراء من االتحاد األفریقي والبرلمان األفریقي فریقیا أال وغرب بلدان وسط وشم
 منظمة األغذیة والزراعة. و، وكالة الشراكة الجدیدة لتنمیة أفریقیا (نیباد) و

 التاریخ والمكان 

 Zoomزوم  اإللكتروني،  منصة التواصل   عبر   2020نوفمبر  17االستشارة في  یتم تنظیمس

 : الرابط التالي الجتماع على في ایرجى التسجیل للمشاركة 

 

https://zoom.us/webinar/register/WN_H0u-ZwY7S_6W2-qfCp_xAg 

 

 

 
 
 
 
 

https://zoom.us/webinar/register/WN_H0u-ZwY7S_6W2-qfCp_xAg


 
 
 

 مشروع جدول أعمال 
 استشارة بشأن مشروع القانون النموذجي حول األمن الغذائي والتغذوي في أفریقیا

توقیت ھاراري/ 
  بریتوریا

 المقدم  / نسقالم الموضوع 

 الیوم األول 
 حفل االفتتاح 09:30 – 10:00

 كلمات الترحیب
 مساعد المدیر العام للمكتب اإلقلیمي أو ممثلھ

رلماني األفریقي لألمن  التحالف الب لرئیس األول النائب
 ي والتغذ الغذائي و

 
 كلمات االفتتاح 

 معالي جمال بوراس 
 نیابة بال األفریقي  البرلمان  رئیس 

 
 
 

 
 

 المحامي جالل ناصر،  أھداف االجتماع  10:00 – 10:10
مدیر اللجان والتوثیق،  

 والمكتبة بالبرلمان األفریقي
10:50 - 10:10  

 والتغذوي الغذائي األمن بشأن النموذجي القانون مشروع
 العامة  والمقدمة اإلعداد عملیة: فریقیاأ في

البرلمان كلیمنت مافونغو، 
 األفریقي

منظمة األغذیة سیساي یاشانیو، 
 والزراعة 

 
رلماني األفریقي  التحالف الب جلسة األسئلة واألجوبة 11:30 – 10:50

 ي والتغذ لألمن الغذائي و
 

 جماعي نقاش 11:30 – 12:30
القانون     مشروع من 5-1  والمواد الدیباجة:  1 المجموعة
 النموذجي
القانون     مشروع من 16  إلى 6 من المواد:  2 المجموعة
 النموذجي

 



القانون    مشروع من 26  - 17  المواد:  3 المجموعة
 النموذجي

 
 األسئلة وجلسة المجموعات مناقشات مناآلراء   حوصلة 12:30 – 14:00

 العامة  الجلسة في واألجوبة
رلماني األفریقي  التحالف الب

 ي والتغذ لألمن الغذائي و
 

 مسائل: النموذجي القانون مشروع محتویات حول مناقشة 14:00 – 16:00
 ؟حذفھا یتعین أو غائبة موضوعیة

 

منظمة األغذیة  سیمون بلوندو،
 والزراعة 

 
مدیر  المحامي جالل ناصر،  والختام األمام إلى الطریق  الخالصة، 16:00 – 16:30

اللجان والتوثیق، والمكتبة 
 بالبرلمان األفریقي

 



Consultation on the draft Model Law on Food Security and Nutrition in Africa 

Central, North and West Africa 

 

Co-organized by the Food and Agriculture Organization of the United Nations 

(FAO) and the Pan-African Parliament (PAP) 

17 November 2020  

Concept Note and Agenda 

 

Background 

Despite important progress in some sub-regions and countries, the overall situation of food security and 

nutrition (FSN) in Africa continues to lag behind global trends. Approximately one out of four persons in 

Sub-Saharan Africa and one out of five on the continent were estimated to be undernourished. With a 

view to contributing to on-going regional political processes and to develop a shared momentum to 

address this unsustainable situation, over 100 parliamentarians from across Africa re-echoed their 

commitment to FSN and pledged to create the Pan African Parliamentary Alliance for Food Security and 

Nutrition (PAPA-FSN) at the 2nd ordinary session of the 4th Pan-African Parliament (PAP) in May 2016. In 

August 2016, FAO supported a one-day workshop on FSN for parliamentarians from the various 

Committees of the PAP, while Members of Parliament (MPs) also decided on the structure of the PAPA-

FSN. Following this, on 13 October 2016, at the 3rd ordinary session of the 4th Parliament, in Sharm El 

Sheikh, Egypt, the establishment of the PAPA-FSN and its structure was approved by the PAP and the 

Alliance was launched.  

Immediately after the launch of the PAPA-FSN, a Memorandum of Understanding was signed between 

the PAP and the FAO formalizing their strategic partnership and with the objectives of: (i) positioning the 

issue of FSN at the highest level of the political and legislative agendas in order to achieve the 

developmental objectives of Africa, and (ii) contributing to PAPA-FSN as a regional platform for African 

MPs through discussions and agreements on critical issues related to FSN. On 13 October 2017, PAP and 

the FAO signed a technical cooperation project (TCP/RAF/3612) entitled “Strengthening Capacities of 

Parliamentarians in Africa for an Enabling Environment for Food Security and Nutrition, including the Right 

to Adequate Food”. This TCP is designed to enhance the capacities of parliamentarians to prioritize the 

eradication of malnutrition and all forms of hunger on the continent by addressing structural challenges 

to achieving FSN through human rights-based approach, and strengthening national capacities to create 

enabling legal and institutional environments for improved FSN.  

One of the main outputs of the TCP was to strengthen PAPA-FSN to advocate for and support the 

implementation of framework laws related to FSN at all levels. To achieve this, the TCP supported a 

training for members of the PAPA-FSN on a number of legal and technical issues relating to FSN (1-2 March 

2019) and the elaboration of a model law on FSN in Africa. On 2 November 2018, the PAP plenary passed 

a resolution mandating the Committee on Rural Economy, Agriculture, Natural Resources and 



Environment (CREANRE) and PAPA-FSN to lead the formulation of a Model Law on FSN in Africa for its 

consideration. In the same resolution, PAP welcomed technical support from FAO and collaboration with 

the New Partnership for Africa Development Agency (NEPAD), and the AU Commission’s Department of 

Rural Economy and Agriculture (DREA), for the formulation of the draft Model Law. 

FAO and PAP then prepared a draft policy paper on a regional model law on FSN in Africa for the 

consideration of CREANRE. This study analysed about 175 pieces of legislation from 35 African countries 

with a view to understanding the forms and substantive contents of FNS laws in the continent, and 

explored options for a regional model law based on the typology of relevant pieces of legislation and the 

legal structures of African countries. It also provided a list of possible normative and institutional 

components of a model FNS legislation. In May 2019, PAP approved the policy paper and requested the 

elaboration of the draft model law based on the study. In August 2019, the CREANRE considered a draft 

Model law on FSN in Africa that was prepared by PAP and FAO and provided comments. A revised version 

of the draft was considered by CREANRE on 8 October 2019 and then presented to the PAP plenary, which 

on 17 December 2019, approved the draft and authorized the conduct of regional consultations on it.  

On 27-28 November 2019, the first regional consultation on the draft Model Law, which brought 

together parliamentarians and representatives of relevant ministries from Eastern and Southern 

African countries and staff members of the AU Commission and the PAP, was held in Kampala, 

Uganda. The inputs from the consultation were compiled and submitted to the PAP Secretariat 

after the workshop. While the above-mentioned TCP has expired, PAP and FAO continued their 

collaboration regarding the process to finalize the consultations on the draft model law on FSN 

in Africa, although things did not go as planned due to the COVID-19 pandemic. In a meeting 

held in early August 2020, FAO and PAP agreed to go ahead with the organization of the second 

regional consultation for Central, North and West Africa virtually. The FAO Regional Office for 

Africa (RAF) has allocated some resources to support the organization of the meeting whereas 

the PAP secretariat has committed to avail the web platform and mobilize participants.  

Objectives 

The objective of the consultation workshop is to present the draft Model Law on FSN to parliamentarians, 

government officials and CSOs that work in the areas of FSN in Central, North and West African countries 

with a view to gathering comments and build consensus on its contents. The inputs of the participants will 

be used to revise the draft before it is sent to the African Union Policy Organs for their further 

consideration and adoption. 

Methodology 

The meeting will be held over Zoom, with simultaneous interpretation in Arabic, French and English. PAP 

and FAO will jointly facilitate the meeting. The meeting blends presentations, general brainstorming 

sessions, group discussions and feedback, and question and answer sessions to gather inputs from each 

of the participants. Technical and legal experts from PAP and FAO will present the draft Model Law. 

Participants will have received the draft Model Law before the meeting. 

Participants 



The workshop will bring together over 100 participants from national parliaments (from relevant standing 

committees and fora), pertinent government ministries and CSOs working in the areas of FSN in Central, 

North and West African countries, and experts from the African Union, PAP, NEPAD and FAO.  

Date and Venue 

The consultation will take place on 17 November 2020.  

Contact 

For the expression of interest to participate or any other inquiry about the consultation, please contact 

Sisay Yeshanew (FAO): Sisay.Yeshanew@fao.org 

Galal Ari (PAP) : galal.arry@panafricanparliament.org 

 

Draft programme 
Consultation on the drfat Model Law on FSN in Africa  

 

Time (GMT) Subject Facilitator/presenter 

Day 1 

08:30 – 9:00 Opening Ceremony 
RAF ADG or representative 
1st Vice President, PAPA-FSN 
 

 
 

09:00 – 09:10 Objective of the meeting PAP Head of 
Committees 

09:10 - 09:50 The draft Model Law on FSN in Africa: process of 
development and general introduction  

PAP and FAO Legal 
Officers 

09:50 – 10:30 Question and answer session PAPA – FSN 

10:30 – 11:30 Group Discussions 
Group 1: preamble and Articles 1 – 5 of the draft ML 
Group 2: Articles 6 – 16 of the draft ML 
Group 3: Articles 17 – 26 of the draft ML 

 

13:30 – 14:30 Feedback from group discussions and Question and 
answer session in plenary 

PAPA - FSN 

14:30 – 15:30 Discussion on the contents of the draft model law: 
Substantive issues missing or to be taken out? 

PAP and FAO Legal 
Officers 

15:30 – 16:00 Wrap-up, way forward and closing PAP Head of 
Committees 
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Invitation letter from FAO received by E-mail 

 

Hope you’re keeping well, 

As you may know, the Pan African Parliament (PAP) has developed a 

draft framework law on food and nutrition security in Africa with the 

technical support of FAO (the draft framework is attached). 

This draft will be finalized after series of consultation sessions the first of 

which was held in November 2019 in Kampala, Uganda, for the Eastern 

and Southern Africa regions. A second virtual consultation (via Zoom) is 

now scheduled for 17th November 2020 for representatives of countries 

from Central, West and North Africa. The details of the second 

consultation are presented in the attached concept note. 

I am writing to invite members of the ASSECAA’s Parliamentary 

Network for Food Security in Africa and the Arab World as well 

as ASSECAA’s members of national parliaments working on issues 

related to food security and nutrition to attend the second consultation. 

My colleague Stefanie Debuck (copied) is the FAO focal point for the 

consultation meeting. Stefanie and I will be happy to respond to your 

queries and to provide further details that you may need. 

  

Best regards  

Ayman 
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