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 ــــــــــــ

 التشريعي الثانىالفصل 
 دور االنعقاد العادي األول

 ــــــــــــ

الزراعة والرى ، والشئون االقتصاديةجلان مكاتب و الشئون األفريقيةاملشرتكة من جلنة لجنة ال
  .والدفاع واألمن القومى والثروة احليوانيةواألمن الغذائي 

 

 السيد املستشار الدكتور رئيس جملس النواب

اللجنة المشتركة من لجنة الشئون األفريقية تحية طيبة، وبعــــد، فأتشــــــرف بأن أقــــدم لسيادتكم، مع هذا، تقريـــر 
والدفاع واألمن القومى، ، ومكاتب لجان الشئون االقتصادية، والزراعة والرى واألمن الغذائي والثروة الحيوانية

بين  مذكرة التفاهم، بشأن الـموافقة على 2020لسنة  718 عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقــم
وزارة الخارجية المصرية وبرنامج األغذية العالمى التابع لألمم المتحدة للتعاون المشترك من خالل منصة 

         ،2020/ 8/ 6 للتعاون وآلية للتنسيق بين بلدان الجنوب من أجل أفريقيا بمصر، الـموقعة بتاريخ
 برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر.

ا، والسيد
ً
ا أصلي

ً
ا ةوقد اختارتني اللجنة مقرر

ً
ا احتياطي

ً
هلا فيه أمام  ،النائب د./ رشا أبو شقرة مقرر

 اجمللس.

 وتفضلـــوا سيادتكم بقبــول وافر االحرتام،

 رئيس اللجنة                                                                                                               

 د. م شريف اجلبلى /النائب                                                                                            

 17/1/2021تحريًرا في:     

  



 
 تقـــريـــر

 اللجنة املشرتكة من جلنة الشئون األفريقية ومكاتب جلان الشئون االقتصادية، 
 والدفاع واألمن القومى،  واألمن الغذائي والثروة احليوانية. والزراعة والرى

 ،2020لسنة  718عن قرار رئيس مجهورية مصر العربية رقــم 
 على مذكرة التفاهم بني وزارة اخلارجية املصرية وبرنامج األغذية العاملىبشأن الـموافقة 

 التابع لألمم املتحدة للتعاون املشرتك من خالل منصة للتعاون وآلية للتنسيق بني
 2020/ 8/ 6بلدان اجلنوب من أجل أفريقيا مبصر، الـموقعة بتاريخ  

 ــــــــــــ

اللجنة المشتركة من لجنة الشئون ، إلى 2021من يناير سنة  17د أحال المجلس بجلسته المعقودة يوم األح
لرى واألمن األفريقية ومكاتب لجان الشئون االقتصادية، والعالقات الخارجية، والدفاع واألمن القومى، والزراعة وا

لى عافقة ، بشأن الـمو 2020لسنة  718، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقــم الغذائي والثروة الحيوانية
لمشترك من مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية المصرية وبرنامج األغذية العالمى التابع لألمم المتحدة للتعاون ا

، 2020/ 8/ 6خالل منصة للتعاون وآلية للتنسيق بين بلدان الجنوب من أجل أفريقيا بمصر، الـموقعة بتاريخ  
 وقر.لبحثه وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس الم

               2021من يناير  17اجتماًعـا لنظره يوم األحد المشتركة فعقـــــدت اللجنـــــة 
1)خالل هذا االجتماع على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعيةالمشتركة اطلعت اللجنة  بشأن طريقة إقرار  (

مذكرة التفاهم المعروضة والذي انتهى إلى أن مذكرة التفاهم ال تتضمن ما يخالف الدستور طبقا لحكم الفقرة 
 ( من الالئحة الداخلية للمجلس. 197( من الدستور، والمادة )151األولى من المادة )
2)مشار إليها ومذكرتها اإليضاحيةخالل اجتماعها موضوع مذكرة التفاهم الالمشتركة وقد نظرت اللجنة  ) ،

 استعادت أحكام الدستور والالئحة الداخلية للمجلس.و  وراجعت بنودها
وفي ضوء ما دار من مناقشات وما استمعت إليه اللجنة من إيضاحات، فإن اللجنة تعرض تقريرها على النحو 

 التالي:
 .مقدمــة 
  :الهدف من مذكرة التفاهم.أوال 
  :األحكام الواردة بمذكرة التفاهم.أهم ثانيًا 
  :المشتركة رأي اللجنــةثالثًا. 

 
 

                                                           
 .2021من يناير لسنة  17نظره المجلس ووافق عليه بجلسته المعقودة يوم األحد  (1)
 ومذكرته االيضاحية. 2020لسنة  718مرفق قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم  (2)

 



 
   مقــــــــدمـــة:

 طرحت مصر فكرة إنشاء منصة للتعاون المشترك بين بلدان الجنوب من أجل أفريقيا ألول مرة إبان رئاستها 
على الجوع الذي يمثل ، بهدف نقل الخبرات المصرية في مجال القضاء 2018لبرنامج األغذية العالمى عام 

ط الهدف التنموي الثاني ضمن أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة، والهدف السابع عشر المتعلق بتنشي
ين البلدان الشراكات العالمية لتحقيق التبادل المباشر للمعرفة والخبرات والمهارات والموارد والمعارف التقنية ب

ماعى على جتتطلبا إجراء  2063وأجندة أفريقيا  2030أجندة التنمية المستدامة النامية، وإيمانًا منها بأن تنفيذ 
مية نطاق غير مسبوق، وتقديم إطار منهجى متسق لإلجراءات الضرورية لتحقيق التطلعات األفريقية وأهداف التن

 المستدامة، وغيرها من األهداف اإلنسانية واالنمائية المتفق عليها دوليًا.
 اهلدف من مذكرة التفاهم: أوالً:

مية إيجاد حلول مناسبة لتقديم إطار منهجى لإلجراءات الضرورية لتحقيق التطلعات األفريقية وأهداف التن -1
 المستدامة وغيرها من األهداف اإلنسانية واإلنمائية الُمتفق عليها دوليًا. 

 م.اهم بما يتماشى مع ظروف بلدانهمساعدة الدول النامية على تهيئة الحلول المقترحة بموجب مذكرة التف -2
 إجراء حوار بشأن السياسات ونقل المعارف بين بلدان الجنوب وايفاد الخبراء. -3

 أهم األحكام الواردة مبذكرة التفاهم:ثانيًا: 
 طرفا مذكرة التفاهم 
 الطرف األول: وزارة الخارجية المصرية. -
3)الطرف الثاني: برنامج األغذية العالمى التابع لألمم المتحدة  - ). 
  التعاونأهم جماالت 
ألغذية تتمثل األولويات األساسية فى بناء شراكة قوية قادرة على االستمرار بين وزارة الخارجية وبرنامج ا -

األفريقية، وأفضل الممارسات العالمى في تحديد الدروس المستفادة من جمهورية مصر العربية والدول 
سهيل الُمتبعة في مجاالت الصمود والحماية االجتماعية واستراتيجيات األمن الغذائي والتغذية، فضاًل عن ت

ارج عملية تبادل خبرات الدول، ومعارفها، وممارستها االبتكارية داخل القارة األفريقية ومع دول شريكة خ
 القارة.

أهداف  بادل المعلومات والمعارف التابعة لالتحاد اإلفريقي حول الهدف الثاني منإقامة روابط مع منصات ت -  
ة التنمية المستدامة والتزامات إعالن ماالبو لالتحاد اإلفريقي، إلى جانب إقامة عالقات أوثق بين منص

ة، اإلفريقيالتعاون بين بلدان الجنوب و"آلية التنسيق من أجل إفريقيا" بمصر، وبين مؤسسة بناء القدرات 
 .وغيرها من المنظمات اإلفريقية اإلقليمية من ناحية أخرى 

 

                                                           
 .األغذية والزراعة التابع لألمم المتحدةهو برنامج فرعى مستقل مشترك بين األمم المتحدة ومؤتمر منظمة  (3)

 



 

 نطاق املسئوليات 
 :وزارة اخلارجية املصرية التزامات

تلتزم وزارة الخارجية بالتنسيق مع الوزارات المختلفة فى الحكومة المصرية، وأى جهات أخرى مشاركة 
لتسهيل تشغيل المنصة المعرفية وآلية التنسيق بكفاءة وفاعلية بهدف تحقيق التعاون بين بلدان الجنوب 

 والشراكات االستراتيجية فى أفريقيا. 
 لتابع لألمم املتحدة التزامات برنامج األغذية العاملى ا 
يلتزم برنامج األغذية العالمى باخطار الحكومة المصرية بطلبات تقديم التعاون الفنى لمشاريع التنمية  -

الزراعية والريفية، وتسهيل تحديد وحشد الشركاء المحتملين فى مصر أو الدول المعنية بتنفيذ مشاريع 
 صرية.التعاون الفنى أو كليهما بالتنسيق مع الحكومة الم

كما يلتزم بالتعاون مع الحكومة المصرية فى إجراء مراجعة متعمقة وتحليل الخبرات الناجحة ذات الصلة  -
 التى حققتها مصر والدول األخرى، وتصميم مقترحات لمشاريع فنية باالشتراك مع دول أخرى شريكة.

 وآلية التعاون ياتنطاق العمل 
ة التفاهم من خالل إبرام اتفاقيات منفصلة ُتَنِظم كيفية تنفيذ تتم إقامة أى أنشطة محددة فى إطار مذكر    

األنشطة وأدوار ومسئوليات وزارة الخارجية والبرنامج، وتتناول األحكام المتعلقة بالمخصصات المالية 
 وإدارتها، وعملية رفع التقارير والمراقبة والتقييم.

 تسوية النزاعات 
وأى نزاع  ينشأ عنها فقط إلى المبادئ العامة للقانون الدولى، يتم االحتكام فى إدارة مذكرة التفاهم  -

وشروط وأحكام هذه المذكرة، وال ينطبق أى اختيار لقواعد قانون يتم بموجبها إحالة المذكرة للقوانين 
 الخاصة بسلطة قضائية بعينها.

بالطرق الودية بين كما يتم تسوية أي نزاع ينشأ عن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه المذكرة بالتشاور  -
 أطرافه االتفاق عن طريق القنوات الدبلوماسية ودون اللجوء إلى طرف ثالث أو التحكيم.

  اإلطار القانوني والنفاذ والسريان واالنتهاء 
اإلجراءات  تمامباالجانب المصرى لبرنامج الغذاء العالمى إخطار  من تاريخمذكرة حيز النفاذ التدخل  -

 .لدخولها حيز النفاذالالزمة الدستورية 
تظل مذكرة التفاهم ســـارية  لمدة ثالن ســـنوات، ويتم تجديدها تلقائيًا لفترات مماثلة وفقًا لذات الشـــروط  -

بنيتـه  -قبــل ثالثين يوم -واألحكــام، إال فى حــالــة قيــام أى من الطرفين بــإخطــار الطرف ا خر كتــابيــاً 
ات  واألنشــــــــــــــطة القائمة الجارى تنفيذها بين بعدم تجديد مذكرة التفاهم، دون التأثير على المشــــــــــــــروع

 الطرفين بموجب هذه المذكرة.
كما يجوز ألى من الطرفين إنهاء هذه المذكرة قبل التاريخ المحدد بموجب اخطار كتابى يتم ارســــــــــــاله  -

 أشهر من تاريخ اإلنهاء. 6إلى الطرف ا خر قبل 
 

 



 

 :املشرتكة : رأي اللجنــةثالثاً 
أن مذكرة التفاهم المعروضــة تأتى في إطار تحقيق التكامل والرخاء والســالم  بالدول  المشــتركة ترى اللجنة    

األفريقية، وتعطى مثااًل لقيادة مصــــــــــــــر وجهودها لبناء الوحدة والتكامل والتنمية االجتماعية بالقارة األفريقية، 
 تنمية المستدامة والشاملة.وتمثيلها لمصالح القارة األفريقية والدول النامية وحقهم فى تحقيق ال

لسنة  718قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقــم رأت الموافقة على المشتركة ومن ثم فإن اللجنة     
بين وزارة الخارجية المصرية وبرنامج األغذية العالمى التابع  مذكرة التفاهم، بشأن الـموافقة على 2020

لألمم المتحدة للتعاون المشترك من خالل منصة للتعاون وآلية للتنسيق بين بلدان الجنوب من أجل أفريقيا 
 .2020/ 8/ 6بمصر، الـموقعة بتاريخ  

ما رأت وعلى القرار  وافقة علىاملعروض، ترجو اجمللس املوقر امل توافق على االتفاقاملشرتكة واللجنة 
 :األتى

بين وزارة الخارجية المصرية وبرنامج األغذية العالمى التابع لألمم المتحدة  "ووفق على مذكرة التفاهم
للتعاون المشترك من خالل منصة للتعاون وآلية للتنسيق بين بلدان الجنوب من أجل أفريقيا بمصر، الـموقعة 

 ".مع التحفظ بشرط التصديقوذلك ، 2020/ 8/ 6بتاريخ  
                           

                                                

 رئيس جلنة الشئون األفريقية                                                                                         

 

 النائب/ د. م شريف اجلبلى                                                                                          
 


