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 ولاأل  االتجتاع 
 العربيةللتجنة الفرعية للقضعء على التجو  في الانطقة 

(19/9/2018-18)مقر األمانة العامة:   

 أواًل :
– 102د.   - 2206( رقم )ق 102تنفيذا لقرار الاتجلس االقتصعدي واالتجتاععي في دورته ) -

6/9/2018،)  
ولقرارات القام العربية بشأن إنشعء آلية عربية اعنية باتعبعة تنفيذ أهداف التناية الاستدااة في  -

 الانطقة العربية، 
في الدول  2030للتجنة العربية لاتعبعة تنفيذ أهداف التناية الاستدااة  الرابعولتوصيعت االتجتاع   -

 ،باقر األاعنة الععاة 30/6/2018العربية، الذي عقد بتعريخ 
  
 وزير الزراعة والغابات بجمهورية السودان، حسب النبي موسى محمد المهندسمعالي االجتماع بكلمة من  افتتح   

، كما أكد على سودان لهذه اللجنة، وعبر عن االهتمام الذي توليه جمهورية الحيث رحب بالمشاركين في االجتماع
ذ فعال العربية من خالل تنفيذ أهداف األلفية وضرورة مواصلة البناء عليه من أجل تنفيالتقدم الذي أحرزته الدول 
 .ألهداف التنمية المستدامة

اون الدولي بجامعة الدول / ندى العجيزي مدير إدارة التنمية المستدامة والتعوزير مفوض بعد ذلك تناولت الكلمة  
ت معالي المهندس حسب النبي موسى محمد بمناسبة توليه منصب أهنو  ، حيث رحبت بالسادة الحضور،العربية

 رالدكتو الشكر الجزيل لمعالي ب تقدم، كما تله التوفيق والسداد والغابات بجمهورية السودان متمنيةوزير الزراعة 
اللجنة عبد اللطيف احمد محمد عجيمي وزير الزراعة والغابات السابق بجمهورية السودان على ترأسه اجتماع أمانة 

األمانة العامة لجامعة الدول العربية ، وأضافت أن وما بذله خالل فترة رئاسته 5/2/2018بتاريخ الذي انعقد 
 وأن إنشاء هذه اللجنة يأتي تأكيدا على هذا التوجه .مسؤولية ريادية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ب ضطلعت

 
 األاعنة الععاة

 إدارة التناية الاستدااة والتععون الدولي
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طريقة عمل اللجنة ومهامها وتحديد عضوية المنظمات العربية واالقليمية  ىلإ كذلكمدير اإلدارة السيدة تطرقت 
قضايا الجوع واالمن الغذائي   والمواضيع التي تمثل أولوية لهذه اللجنة مثل، ولية التي يحق لها المشاركة فيهاوالد

كما تطرقت إلى ، اعنطقة العربية خاصة في دول الصر بالمنطقة العربية، والحالة الراهنة لألمن الغذائي بالم
التحضيرات الجارية لعقد األسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الثانية بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة 

وذلك خالل الفترة  واالصالح اإلداري بجمهورية مصر العربية تحت رعاية فخامة رئيس جمهورية مصر العربية
بدعوة جميع أعضاء اللجنة للمشاركة والمساهمة بفاعلية في الجلسات بالقاهرة وقامت  2018نوفمبر  19-22

  المختلفة طبقًا لتخصصاتهم.

  الجزائرية الديمقراطية  الجمهوريةالمملكة األردنية الهاشمية، هي ) دول عربية 5وقد شارك في االجتماع
  .(دولة فلسطينجمهورية السودان، جمهورية العراق،  الشعبية،

  المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، األكاديمية   (:ىوه من المنظمات العربية المتخصصة 7كما شارك عدد
المركز العربي لدراسات المناطق العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، المنظمة العربية للتنمية الزراعية، 

اتحاد المهندسين الزراعيين العرب، االتحاد العربي للصناعات ، منظمة المرأة العربية، الجافة واألراضي القاحلة
، WHO ،IMO ،FAO ،ESCWA ،WFP، IFAD: هي ودولية منظمات إقليمية 7عدد و ( الغذائية

ICARDA ، عدد من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وهي: المجلس العربي للمياه باإلضافة إلى
(AWC) المنظمة العربية لحماية الطبيعة، الشبكة العربية للبيئة والتنمية )رائد(، نستله مصر ،  

  ذلك شعرك في االتجتاع  عدد ان األاعنعت الفنية للاتجعلس الوزارية الاتخصصة لكل ان:  إلىبعإلضعفة
 كين() ارفق قعئاة الاشعر   اتجلس وزراء الشؤون االتجتاععية العرب، اتجلس وزراء الصحة العرب،

 ثعنيًع: 
السياسات والمفاهيم الخاصة بعمل اللجنة والتي اقرتها االمانة الفنية  الدكتور وديد عريان عرض مقرر اللجنة       

دكتور عبد اللطيف أحمد محمد ال عاليمبرئاسة  بمقر االمانة العامة 2018فبراير  5للجنة في اجتماعها يوم 
كوا، وبرنامج الغذاء ، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، واالس(FAO)منظمة االغذية والزراعةومشاركة  عجيمي

اللجنة  هذه مؤكدا على انه يجب أن تعكس أعمال والتعاون الدولي( مانة العامة )ادارة التنمية المستدامةالعالمي واأل
المكونات األساسية للهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة والمتمثلة في القضاء على الجوع، وتحقيق األمن 

شرح إلى  كما تطرق الغذائي، وتحسين التغذية، وتعزيز الزراعة المستدامة واالهداف والغايات ذات العالقة
 :إلىادفة والهالتي تستند عليها اعمال اللجنة  السياسات السبع

https://www.acsad.org/
https://www.acsad.org/
https://www.acsad.org/
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بشكل أعمق الثاني واالهداف األخرى والغايات المرتبطة به،  الجوانب المرتبطة بتحقيق الهدف تعمل على تغطية -
 وأكثر تكاماًل وترابطًا مع أهداف التنمية المستدامة، وبمؤشرات قياس واضحة.

على وبشكل رئيسي دعم جهود الدول العربية في تنفيذ الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، معتمدة  -
استكمال االحتياجات الجديدة من خالل برامج ومشروعات مع  المبادرات العربية واالقليمية الحالية بالمنطقة

 جديدة.
توافر الغذاء، إمكانية الحصول قياس مدى  اعاةمن خالل مر رصد األمن الغذائي ب الخاصتطوير العمل الحالي  -

 استقراره واستدامته.و عليه، استخدامه ومستوى االستفادة منه، 
ما بن منطقة التجارة الحرة العربية، مراجعة التشريعات والقوانين التي تدعم التكامل الزراعي العربي، واالستفادة م -

 البيني.يعزز حركة التبادل التجاري الزراعي العربي 
التوسع في تنفيذ مشروعات ذات مستوى تقني عالي ومستدامة بالدول متوسطة الدخل، وتعزيز المشروعات  -

للمجتمعات الضعيفة والمهمشة والريفية مع  بهاالرائدة والمستدامة في الدول األقل نموًا ودول الصراع، والوصول 
 كنة من المستفيدين.لضمان وصول نتائجها ألكبر دائرة مم اصحاب المصلحةاشراك 

االستعانة بالمؤسسات الوطنية بالدول في استكمال وتحديث وتطوير قواعد البيانات، مع اتباع نظم قياسية ذات  -
 مرجعيات دولية. 

 

 : الاقترحة لعال اللتجنة على تعتاد السيعسعت السبع
  .وصيانة التنوع البيولوجي لألراضيتحسين االنتاجية الزراعية واالدارة المستدامة تشجيع التوجه نحو  -1
  .التعامل مع قضايا الجوع وتنمية المجتمعات الريفية والهامشيةتعزيز االهتمام ب -2
  .الحماية واالمان االجتماعي شبكاتدعم بناء  -3
 .تغير المناخ والحد من المخاطر وتحييد آثار تدهور االراضيمع التكيف تبني برامج وانشطة  -4
في ذات  العربية اولوية للمنطقةيشكل تحدي و  عتبارهبإالدول المتأثرة بالصراع بالقضاء على الجوع التعامل مع  -5

 .الوقت
  .االستهالك المستداماالنتاج و دعم برامج وانشطة  -6
  .التغذية السليمةتعزيز  -7
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 كاع يلي: العالخالل سعسية أكارتجعيعت تم اراععتهع توالتي هم االاح هذه السيعسعت تم التقديم أل :ثعلثعً 

 وصيعنة التنو  البيولوتجي لألراضيتشتجيع التوتجه نحو تحسين االنتعتجية الزراعية واالدارة الاستدااة   -1
 ان خالل: 

 واالعتماد على مفهوم االدارة المتكاملة  العجز المائي المتزايد موائمة اإلنتاج الزراعي مع الموارد المائية في ظل
 .للمياه في العمل

  من واقع دراسات علمية تفصيلية  تشريعاتمن خالل وضع من المياه الجوفية من بمفهوم السحب اآلاالهتمام
 غير المتجددة. الهيدروجيولوجية األحواضبخاصة ونمذجة رياضية 

  ،تقديم الدعم الفني للتوسع في السياسات الموجهة نحو تعميق نظم الزراعة المستدامة، ورفع كفاءة إدارة المياه
لموارد الطبيعية والمراعي والغابات مع الحفاظ على البيئات لت المتجددة، واإلدارة المستدامة الطاقاواستخدام 

 اإليكولوجية األرضية وتحييد آثار تدهورها.
  التكنولوجيا والتقنيات الحديثة الضرورية لمواجهة العجز في اإلنتاج الزراعي.نقل وتوطين 
  عاب التطور التكنولوجي التحديات التي تواجه القطاع الزراعي واستيدعم االرشاد الزراعي ورفع كفاءته لفهم

 .في هذا المجال العالمي قدرات المزارعين لتواكب التطور لبناءعتباره الداعم العالمي بإ
 عطاء األولوية في الزراعة للمحاصيل إلالسياسات الزراعية بمناطق الري الحديث  على رسم ث الدول ح

العضوية وتحويلها إلى  هااالستفادة من مخلفاتو الضرورية لغذاء اإلنسان والتي يمكن تصنيعها االستراتيجية 
، وخاصة تلك التي تدعم العمل الزراعي الكثيف بالمجتمعات المحلية  لمحاربة سماد عضوي أو وقود حيوي

 .البطالةوتقليل الفقر 
 بغرض جعل  الري الحديث خاصة بمناطقية تكوين مجتمعات زراعية وصناعتشجيع مبادرات الدول الهادفة ل

 .اقتصادياً  مجديةالزراعة 
 تعزيز االهتاعم بعلتععال اع قضعيع التجو  وتناية الاتجتاععت الريفية والهعاشية  -2

 تعزيز الخدمات موازنات الضرورية لدعم قدراتها، تخصيص ال، والهامشية دعم استقرار المجتمعات الريفية
من طاقات الشباب  القرية باالستفادة ومياه الشرب النقي والصرف الصحي، تطوير والكهرباءالتعليمية والصحية 

 بها. دعم الصناعات الريفية، والمشاريع المولدة للدخلوالمرأة الريفية، 
  لمدن،  واتخاذ االجراءات الضرورية الكفيلة بالحد من هذه الظاهرة  الي ادراسة اسباب ودوافع النزوح من الريف

 .تبار التنمية الريفية احد المداخل الهامة لتحقيق التنمية المستدامةواع
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  اعطاء اهتمام بالمناطق الهامشية والمهمشة، وتقييم الضعف االجتماعي بها والسياسات الزراعية والتنموية
  .واالجتماعيةوى االستقرار واالوضاع االقتصادية المناسبة لتنميتها ورفع مست

 والتكنولوجيا لتطويرها القديمة، وتبني المناسب منها مع تسخير العلوم الطبيعية واالنسانية االستفادة بالموروثات 
 شبكعت  االاعن والحاعية االتجتاععيةدعم بنعء  -3

  دعم السياسات الحكومية الموجهة نحو الحد من حساسية تذبذب أسعار األغذية في األسواق المحلية كنتيجة
دارة أسعار صرف النقد للتقلبات السعرية في األسواق الد ولية، من خالل االحتفاظ باحتياطيات لألغذية، وا 

 فقراً  األكثر وتوفير الخدمات األساسية مع استهداف األشخاص ،األجنبي واإلعانات وشبكات األمان االجتماعي
 ومعاناة من الجوع وانعدام األمن الغذائي.

 الاخعطر وتحييد آثعر تدهور االراضيالتكيف لتغير الانعخ والحد ان تبني برااج وانشطة   -4
  المقننات المائيةتزايد الطلب على التعامل مع تغير المناخ وتأثيره على اإلنتاج الزراعي والموارد المائية، و 

   .والطاقة
  الكوارث الطبيعيةحجم معدالت الظواهر المناخية المتطرفة )الشاردة( و االهتمام بمراقبة المخاطر المتعددة و 

 المطرية. و تزايد حالة عدم اليقين في الزراعة ،واثارها على استقرار المجتمعات المتأثرة بها
 طرف من السيئوتدهور نوعية األراضي بسبب االستخدام  ،ظاهرة التصحرلالمتصاعد تفاقم التعامل مع ال 

لموارد الطبيعية وتراجع مساحات الغطاء النباتي افي تراجع مستويات الخدمة واستنزاف  مثلتالمو اإلنسان 
  سياسات تحييد آثار تدهور االراضي.والتعامل معها من خالل بالمنطقة العربية 

  العربية خاصة بالمراعي الطبيعية والغابات تراجع التنوع اإلحيائيباالهتمام. 
 ،المجاالت الهامة مثل:وبناء استراتيجيات عربية في  تعزيز سياسات التكامل والترابط في المنطقة العربية 

 "استراتيجية تنمية المراعي العربية".  
  "استراتيجية عربية لتحييد آثار تدهور االراضي".  
 "استراتيجية بناء المرونة والقدرات للتعامل مع مخاطر الجفاف". 
للانطقة  في ذات الوقت ولوية وتحديأ بإعتبعرهالقضعء على التجو  بعلدول الاتأثرة بعلصرا   التععال اع -5

 العربية
 خاصة مع زيادة أعداد عدم االستقرار ممثال في النزوح والهجرة  توجيه أنشطة مخصصة للتعامل مع حالة

معوقًا للتنمية المستدامة، وما  الصراع والعنف باعتبارهبين الشباب، واالسر الحديثة وتصاعد  النازحين والالجئين
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 مواردالر قوي على اقتصاد الدول المستقبلة للنازحين والالجئين، وكعامل ضاغط على من تأثيذلك يشكله 
 .نمية المستدامة بهاتوال الطبيعية

 ذائي العربي.تقييم اثر تصاعد عدم االستقرار على حالة االمن الغ  
  يدعم بمناطق عدم االستقرار وبما دعم السياسات الموجهة نحو إيجاد نظام اقتصادي واستثماري وتمويلي جديد

بشكل أكبر القضاء على الجوع وتحقيق األمن الغذائي، وذلك عن طريق تشجيع اإلنتاج الغذائي واالستثمارات 
 النامية والدول التي تعاني من الصراع. الدولالزراعية في 

 باالستفادة من االجتماعي  دراسة رفع مستويات المرونة بمناطق عدم االستقرار وعدم اليقين الزراعي والضعف
 الصناعات الريفية، والمشاريع المولدة للدخل بها.وتشجيع  ، ودعمالشباب والمرأة الريفيةالمجتمع و  طاقات

 االنتعج و االستهالك الاستدامدعم برااج وانشطة  -6
  وطنية القليمية و اإلبرامج العداد إ في تنسيقالتعاون و ال من أجل تعزيزلدول العربية ا تخدمبحث االجراءات التي

القطاع العام والخاص ورجال األعمال العرب لالستثمار في  ، خاصة معلتحقيق األمن الغذائي العربي
 .المشروعات العربية الزراعية

  بمنح تسهيالت وامتيازات وضمانات مشجعة ومحفزة لالستثمارات في مجال األمن الدول  ماتز الالتأكيد على
 الغذائي. 

  بسبب ب المتزايد على السلع الغذائية، هيكل الطلايجابي على ر يحداث تغيالسياسات الداعية إل جميعدعم
عن طريق اتبع  السيعسعت التقدم في تحقيق التنمية االقتصادية وزيادة الدخل، أو نتيجة النمو السكاني، 

 .ير أناعط اإلنتعج واالستهالكيالاوتجهة نحو تغ
  ،في سلسلة التعامل مع الغذاء. تقليل الفعقدو دعم نقل وتوطين التكنولوجيا في تداول ونقل المنتجات الغذائية 
  دعم السياسات التي تقلل من االعتماد في التغذية على األغذية الغنية بالسعرات الحرارية وغيرها من األغذية

الصحية المطلوبة في التغذية السليمة، حيث تؤدي المصنَّعة والتي تتوافر بأسعار أرخص كثيرًا من البدائل 
 الزيادة في استهالكها إلى زيادة حاالت اإلصابة بالبدانة.

  تبني برنامج غذائي على أساس معرفي واضح، يحقق دعم الدول العربية األكثر تضررًا من نقص الغذاء
 وآليات تنفيذه.حول متطلبات هذا البرنامج  متكامل ، مع وضع تصور  وارتفاع أسعاره

  دعوة أجهزة اإلعالم العربية للتنسيق والتعاون فيما بينها لالضطالع بدورها القومي لتأصيل وزيادة الوعي لدى
 الجهات المعنية بقواعد اإلنتاج واالستهالك المستدام، واالستثمار العربي، وتغيير األنماط االستهالكية.
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 التغذية السلياةتعزيز   -7
 مع سوء التغذية والعادات الغذائية الضارة لألطفاللتقزم والبدانة وتراجع مستويات الذكاء التعامل مع مشاكل ا. 

  ضمان سالمة الغذاء، وتقليل المخاطر الناشئة عن التغذية كنتيجة الستخدام أغذية ملوثة التأكيد على
أن تتفاقم مع تزايد موجات  باألمراض المُعدية أو لتردي نوعية المياه المستخدمة في إنتاج الغذاء، والتي يمكن

 الجفاف والفيضانات.

 : التعليةالقضعيع التقعطعية التأكيد على ربط السيعسعت السعبقة اع   
  ،بناء القدرات المؤسسية في الدول و دعم بناء وتطوير القواعد الرقمية للبيانات والمعلومات الجغرافية الرقمية

 الخبرات عربيًا واقليميًا ودوليًا بصورة جيدة.لتتمكن من قياس التقدم المحرز وتبادل 
  مراجعة واستكمال المعلومات الجغرافية الرقمية، وتحقيقها و البيانات والمعلومات نظم رصد وتحليل دعم تطوير

جديد للمستوى المعرفي  Baseline ميدانيًا بالتعاون مع المؤسسات الوطنية بالدول واعتمادها، لبناء خط أساس
 . 2022لجغرافية الرقمية األساسية في المنطقة العربية حتى للمعلومات ا

  بناء المؤشرات حول الهدف الثاني والغايات المرتبطة به بالتنسيق مع إعداد اإلطار العربي لمؤشرات التنمية
 المستدامة في المنطقة العربية.

  السياسات وتنفيذ المشروعات في الدول العربيةتطوير.  
  لية واإلقليمية والوطنية، وبين القطاعين العام والخاص، وكل الجهات ذات العالقة.تعزيز الشراكات الدو 
  التأكيد على أن تكون األولوية في بناء الشراكات الدولية واإلقليمية والعربية موجهة نحو تعزيز القدرات

 التصدي لتحديات تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة.ب المرتبطةوالسياسات 

 لألغذية همية برنامج التعاون الفني مع منظمة االمم المتحدةأوقد اختتم مقرر اللجنة عرضه مؤكدا على    
 والزراعة والذي يدعم عمل هذه اللجنة من خالل اربعة محاور اساسية:

 .لقضعء على التجو ل SDG2الهدف الثعني  عداد "خطة عال عربية" لتحقيقإ (1

اسعهاة قطعععت احددة لحل تجايع أشكعل سوء التغذية وانعدام  بإاكعنيةزيعدة الوعي لدى صنع  القرار  (2
 .األان الغذائي

 العربي للخبراء. حلقعت عال إقلياية ودون إقلياية لزيعدة الوعي (3

 .الانطقة العربيةفي  SDG2 اإلسهعم في تحقيقنحو  تعزيز قدرات اوظفي تجعاعة الدول العربية (4
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"ابعدرة   عضاء اللجنة الفرعيةأعدادها من خالل برنامج الدعم الفني وتعاون إهذا وتشكل الخطة العربية التي سيتم  
"،  كما ويشارك في تمويلها وتنفيذها لقضعء على التجو  بعلانطقة العربيةتحقيق الهدف الثعني الاتاثل في ا لدعم

العربية للقضاء على الجوع في المنطقة العربية والهيئات الممولة، عضاء اللجنة الفرعية أجميع المنظمات والهيئات 
تنفيذ  لمتابعة لي اللجنة العربيةإعمالها تقارير أ، وترفع ن في هذه اللجنةو الدول العربية المشاركو ويتابع تنفيذها ممثل

لمجلس االقتصادي اإلى  ، والتي بدورها ترفع توصياتهاالمنطقة العربية في 2030أهداف التنمية المستدامة 
   من خالل بند التنمية المستدامة. ليتم عرضهاجامعة الدول العربية واالجتماعي ب

على الدعم الكامل من  لألمم المتحدةوالزراعة  ألغذيةامنظمة وتعليقًا على المحاور االربعة االساسية أكد ممثل 
دارة التنمية المستدامة إالعامة لجامعة الدول العربية ممثلة في  لألمانةاللجنة الفرعية ودعم منظمته  ألعمالمنظمته 

لقضعء على التجو  تحقيق الهدف الثعني الاتاثل في ا في ي في مسعاها لدعم الدول العربيةوالتعاون الدول
من  تحقيق ذلك تم اختيار عددلبناء االرضية المشتركة من اجل التأكيد على و ذات السيعق في ، و بعلانطقة العربية
 ما يلي:ك عروض وهي ثمانية، حيث تم تقديم عروض عن تجاربها أمام المشاركين المنظمات لتقديم

  من الغذائي بالمنطقة العربيةحالة األحول المنظمة العربية للتنمية الزراعية عرض. 
  المجتمعات الهامشيةو  التعامل مع قضايا الجوع وتنمية المناطقحول  المركز العربي )أكساد(عرض.  
  وصيانة التنوع البيولوجي لألراضيدارة المستدامة اإلحول  غذية والزراعةاأل منظمةعرض. 
  ةاالجتماعي والحماية شبكات االمانحول  برنامج الغذاء العالميعرض.   
  تنمية المجتمعات الريفيةحول  الصندوق الدولي للتنمية الزراعيةعرض. 
  الصراعالقضاء على الجوع بدول حول االسكوا عرض. 
 تحسين االنتاجية الزراعيةحول  عرض منظمة االيكاردا.    
  لصالح  الزراعة"االتجاهات الجديدة في مجال حول  البحريالنقل ة العربية للعلوم والتكنولوجيا و األكاديميعرض

 ".التنمية المستدامة

وزير الزراعة والغابات   حسب النبي اوسى احادمعالي الوزير المهندس  بعد االستماع لكافة العروض تفضل
أشاد الشركاء اعضاء اللجنة الفرعية بمستوى العروض كما ، بالتعليق على كل عرض على حدا بجمهورية السودان

من حيث الموضوعات المعروضة، والمعلومات الجديدة والمناقشات التي جرت في مناخ صحي سمح بالتعمق في 
 .على الجوعبعاد التعامل مع سياسات وقضايا القضاء أفهم 
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رحب الحضور باالستراتيجية  عرضًا حول تجربتها وقدقامت بتقديم جمهورية العراق  أنوتجدر االشارة إلى   
 كما وزعت على أعضاء اللجنة نسخة من استراتيجيتها الوطنية.، جمهورية العراقالوطنية ل

  حول التقدم المحرز في الهدف منظمات المجتمع المدني التي تصدرها تقارير الأكد المشاركون على أهمية
 .الثاني للقضاء على الجوع وتكامله وترابطه مع االهداف والغايات االخرى

  صى أو المنظمة العربية للتنمية الزراعية  عضاء اللجنة الفرعية على اهمية التقرير السنوي الذي تصدرهأكد أكما
شاملة  ،من الغذائي العربيتقرير حالة األالتحليلية لاالبعاد تطوير لبرغبتهم في التعاون مع المنظمة  مشاركونال
عدم  التي تعانيمن الغذائي في الدول العربية حالة األو االجتماعي وشبكات الحماية،  باألمنلجوانب الخاصة ا

 ن تقديمه من خالل اللجنة الفرعية.من الدعم الذي يمكتستفيد لالمتأثرة بالصراع، تلك االستقرار و 
  والتحديد الوصفي والكمي والمكاني، وبرامج التنمية المطلوبةاالسباب الجذرية للجوع التعمق فيأهمية ،. 
 ا الفقر والبطالة همية التنسيق مع المجالس الوزارية المتخصصة عند الربط بين القضاء على الجوع وقضايأ

 .صفة خاصةوعدم المساواة ب
 والغذاء، ومد مفهوم الترابط مع الضعف االجتماعي همية التنسيق مع برنامج الترابط بين الماء والطاقة أ

 ة. والتغيرات االيكولوجي
  همية المشروعات الزراعية المناخية الذكية، وفي هذا الصدد تم توجيه الشكر للمنظمة العربية أالتأكيد على

راعة والغابات الندوة المخططة مع وزارة الز بما في ذلك للتنمية الزراعية لتبنيها مشروعات في هذا االتجاه، 
  .2018بجمهورية السودان في شهر سبتمبر 

  الموجهة للتنمية في المناطق المهمشة التي يتبناها المركز العربي "أكساد" و المشروعات دعم همية أالتأكيد على
اعية و الداعمة للبنية التحتية الزر أوغير المستقرة والمتأثرة بالنزاعات خاصة المشروعات الزراعية المدرة للدخل 

  عادة تأهيل مناطق مراعي متدهورة.إو أكالمشاتل وحصاد المياه 
  باعتبارهوضع مفهوم التمويل المستدام في توجهات العمل باللجنة الفرعية وسياساتها   ية مراعاةهمأالتأكيد على 

   البرامج واالنشطة المرتبطة بذلك. يقممع تع تقاطعيهقضية 
 وضرورة النظر في سلسلة القيمة، البحرياألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل مداخله ممثل  وألهمية ،

من نباتات  تطرق اليهوالتسويق واالرشاد ومدى خضوع هذه النباتات لمفهوم النباتات الذكية مناخيا، ولما 
 مدير عام المركز العربيسيد الة من قدمبالدعوة الم مشاركينرحب الالجافة والمناطق القاحلة  باألراضيمرتبطة 
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لتقييم االبعاد العلمية االقتصادية  حوار مع الخبراءلزيارة المركز العربي وفتح  لممثل االكاديمية )أكساد(
 .واالجتماعية والبيئية لهذه النباتات

 الزراعة في  ي تطوير وخروج من تقليدية االنتاجأهمية دعم برامج االرشاد كمدخل لتحقيق أعلى  مشاركونأكد ال
 العربية،

 يضا مع التغذية السليمةأبأهمية التنسيق مع برنامج سالمة الغذاء في ايه انشطة تتعامل  ونمشارككما رحب ال، 
 

 :اع يلي الاشعركون على اتفقيواين ان الاداوالت والعروض  ادار وعلى 

هم ما تطرقت له أبجانب ، حول دور كل مجموعة عملتم تقديمه اعتادا على اع  : التوصيف الوظيفي:أوالً 
 .ضافات أخرى ومؤشرات لعملهاإن تقترح ألعمل، ويمكن لمناقشات اللجنة الفرعية عند عرض السياسات السبع 

  :أن اع اراععةتعال تشكيل سبعة اتجاوععت عال رئيسية ثعنيع: 
 عربية حداهماإمنظمة أخرى مع مراعاة ان تكون  بالتعاون معالمنظمات  ىحديقود عمل كل مجموعة إ. 
  و ثالثة من المنظمات ذات العالقة بطبيعة عملها.أن تختار ما بين عضويين أيمكن لكل مجموعة 
 المنظمة العربية للتنمية نمية المستدامة والتعاون الدولي(دارة التإمانة العامة لجامعة الدول العربية )األ ،

 .المجموعاتجميع عضاء في أوالزراعة  لألغذيةالزراعية، ومنظمة االمم المتحدة 
  دارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي. إلتقدم كل من المنظمات التي تقود كل مجموعة تقاريرها  

 كاع يلي:تتشكل الاتجاوععت 
 وصيعنة التنو  البيولوتجي لألراضينتعتجية الزراعية واالدارة الاستدااة تحسين اإل اتجاوعة  .1

 )الفاو( والزراعةانظاة االغذية قود هذه المجموعة: ت 
 (أكسعد)والانعطق القعحلة  راضي التجعفةالاركز العربي لدراسعت األ  : بالتعاون مع    
  :عضوية كل منو   

رب، المجلس اتحاد المهندسين الزراعيين العللعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري،  االيكاردا، االكاديمية العربية االيفاد،
 .دارة التنمية المستدامة والتعاون الدوليا  و  ،العربية للتنمية الزراعيةالعربي للمياه، المنظمة 

 التععال اع قضعيع التجو  وتناية الاتجتاععت الريفية والهعاشية .2
  الصندوق الدولي للتناية الزراعية )االيفعد(يقود هذه المجموعة:  

 الشبكة العربية للبيئة والتناية "رائد" : بالتعاون مع       
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 : وعضوية كل من   
 بيةر الع ةمنظمال االدارية، منظمة المرأة العربية،المنظمة العربية للتنمية المجلس العربي للمياه، االسكوا، االكساد، 

ضم  قتراحوتم إ)  ، دارة التنمية المستدامة والتعاون الدوليإ، للتنمية الزراعية، الفاو المنظمة العربية، بيعةطال ايةملح
 فة المعلومات الجغرافية العربية(.االتحاد الدولي لصون الطبيعة وغر 

  يةاالتجتاععالحاعية و االاعن   شبكعت .3
 برنعاج الغذاء الععلاييقود هذه المجموعة:  

 الانظاة العربية للتناية الزراعية : بالتعاون مع           
 : وعضوية كل من

 .دارة التنمية المستدامة والتعاون الدوليا  و  ،، الفاوللتنمية الزراعية المنظمة العربية، ة الدولية للهجرةمالمنظاالسكوا، 

 التكيف لتغير الانعخ والحد ان الاخعطر وتحييد آثعر تدهور االراضي .4
 الاتجلس العربي للايعهيقود هذه المجموعة:  

 ة الدولية للهتجرةاالانظ : بالتعاون مع       
 : وعضوية كل من

، للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري االكاديمية العربية االيفاد، االكساد، رائد، برنامج الغذاء العالمي،االسكوا، 
دارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي، ا  و  ،المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الفاو ،بيعةطال ايةملح بيةر الع ةمنظمال
المتحدة للحد من المخاطر، اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة التصحر، االتحاد الدولي  ضم سكرتارية االمم قتراحوتم إ)

 ، لصون الطبيعة وغرفة المعلومات الجغرافية العربية(

 لصرا  الاتأثرة بعل علدوالقضعء على التجو  ب .5
 (ESCWA) سيعآلغربي  ةواالتجتاععي ةاالقتصعدي لتجنةالقود هذه المجموعة: ت 

 الانظاة العربية لحاعية الطبيعة : بالتعاون مع       
 : وعضوية كل من

منظمة المرأة العربية، ، المجلس العربي للمياه ، االيفاد، االكساد، برنامج الغذاء العالمي،المنظمة الدولية للهجرة
ضم غرفة المعلومات  قتراحوتم إالدولي، )دارة التنمية المستدامة والتعاون ا  و  ،المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الفاو

 الجغرافية العربية(، 
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 نتعج و االستهالك الاستداماإل  .6
 االتحعد العربي للصنعععت الغذائيةيقود هذه المجموعة:  

 اتحعد الاهندسين الزراعيين العرب : بالتعاون مع       
 : وعضوية كل من  

وتم دارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي، )ا  و  ،للتنمية الزراعية، الفاوالمنظمة العربية المنظمة الدولية للهجرة، 
 ضم سيداري( اقتراح

 التغذية السلياة .7
 انظاة الصحة الععلايةود هذه المجموعة: تق 

 انظاة الارأة العربية : بالتعاون مع       
 : وعضوية كل من

، المنظمة العربية للتنمية الزراعية، مصر لهتنسشركة لمي، ابرنامج الغذاء الع، االتحاد العربي للصناعات الغذائية
  .دارة التنمية المستدامة والتعاون الدوليا  و  ،الفاو

 تقوم مجموعات العمل مسترشدة بالتوصيف الوظيفي الموضح في )اوال( بعقد اجتماعات لتحديد: 
 المرتبطة بعملها 2030في خطة التنمية المستدامة  هداف والغاياتهم األأ، 
 هم المخرجات واألنشطة التي يجب وضعها ضمن خطة العمل، وتوزيع األدوار بين أفراد المجموعةأ،  
 وعات تنفيذية ذات منها مشر  و أكثر من مجموعةفي كل مجموعة أو بين مجموعتين أ مشروع او مشروعين

تحديد و أدراسات ، كما وتشمل مردود واضح ايكون له محلية بحيث وطبيعة اقليمية أو وطنية أ
 استراتيجيات وسياسات جديدة، وتحديد كيفية تمويلها.

  ثعلثع: البرنعاج الزاني للعال

 النشاط الفترة 

اعتماد محضر االجتماع من معالي حسب النبي موسي محمد  7/10/2018 -20/9
 ألعضاءوزير الزراعة والغابات بجمهورية السودان وارساله 

 اللجنة 
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االسبوع الثاني من شهر نوفمبر  –االسبوع الثالث من أكتوبر 
2018  

 اجتماعات مجموعات العمل للنظر في مالمح عملها  -

 خطة العمل العربية  إلعدادتحديد االستشاري العام  -

تحديد االستشاريين المعاونين بمعرفة ادارة التنمية المستدامة  -
المتحدة كما  لألمموالتعاون الدولي ومنظمة االغذية والزراعة 

يمكن لكل مجموعة اختيار استشاري لمعاونتها في عملها يتم 
 تمويله من المجموعة 

 المشاركة في االسبوع العربي للتنمية المستدامة 2018نوفمبر   19-22

االسبوع الرابع من  -  2018االسبوع الثالث من نوفمبر 
 2019مارس 

 اجتماعات اللجان الستكمال اعمالها

 الثاني من شهر ابريلاالسبوع 

  

عقد االجتماع الثاني للجنة الفرعية للقضاء علي الجوع 
 بالمنطقة العربية

عقد االجتماع السادس للجنة العربية لمتابعة تنفيذ اهداف  االسبوع الثاني من شهر يونيو 
في المنطقة العربية حيث يتم الطلب  2030التنمية المستدامة 

المجموعات عرض نتائج اجتماعات من مقرر اللجنة وقادة 
 اللجنة الفرعية وأهم نتائج عمل المجموعات ز

االسبوع الرابع من شهر  –االسبوع الثالث من شهر يونيو 
 2019سبتمبر 

استكمال اعداد خطط المجموعات في اطار الخطة العربية 
 للقضاء علي الجوع

االسبوع الثاني من شهر  –االسبوع االول من شهر اكتوبر 
  2019نوفمبر 

 اعداد المسودة االولي للخطة العربية للقضاء علي الجوع

عقد االجتماع الثالث للجنة الفرعية للقضاء علي الجوع في  2019االسبوع الثاني من شهر نوفمبر 
المنطقة العربية ويتم نقاش المسودة االولي للخطة العربية 

 للقضاء علي الجوع

عقد االجتماع السابع للجنة العربية لمتابعة تنفيذ اهداف التمية   2019االسبوع الثاني من شهر ديسمبر 
في المنطقة العربية حيث يتم الطلب من  2030المستدامة 

مقرر اللجنة عرض المسودة االولي " الخطة العربية للقضاء 
 يعلي الجوع في المنطقة العربية ويتم اعدادها بالشكل النهائ
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االسبوع الثاني  – 2019من االسبوع الثالث من شهر ديسمبر 
  2020من شهر فبراير 

تقارير وتوصيات االجتماع السابع للجنة العربية لمتابعة ترفع 
تنفيذ اهداف التمنية المستدامة الي المجلس االقتصادي 

 واالجتماعي العتمادها

 وفي ختعم فععليعت االتجتاع  

جنة والبناءة التي سادت العمل داخل الل شاد بالروح االيجابيةالمشاركين في االجتماع وأشكر معالي الوزير جميع 
ألهميتها هذه اللجنة وانه شخصيا سيعطي اهتماما خاصا ل ،، وأكد على أهمية متابعة خطة العمل بشكل جادالفرعية

 لمنطقة العربية.ل

وزير الزراعة والغابات بجمهورية   ادــــــى احــــي اوســــب النبـــــــحستقديم الشكر لمعالي المهندس تم كما      
وأن مشاركة ودانية، ــتوليه منصبه بالحكومة السساعة من  48أقل من  بعدوالذي شارك في االجتماع  السودان

ن رئاسته الفرعية كانت من أهم عوامل نجاح االجتماع، وأاسته للجنه، والتنسيق الواضح مع أمانة اللجنة معاليه ورئ
نجاح ده التعاون والتوافق والرغبة في إاتسمت بإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة في المناقشات والحوار في جو سا

تنظيم ولي( على مستوى الالتنمية المستدامة والتعاون الد إدارةمانة العامة )، وكذلك تم تقديم الشكر لألعمل اللجنة
 .واإلعداد

 

 


