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 الثعلث االتجتاع 

 العربيةللتجنة الفرعية للقضعء على التجو  في الانطقة 
(27/11/2019)مقر األمانة العامة:   

 

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

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

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

 ،باقر األاعنة الععاة 30/6/2018العربية، الذي عقد بتعريخ 
في  2030للتجنة العربية لاتعبعة تنفيذ أهداف التناية الاستدااة  الخعاستوصيعت االتجتاع  و  -

 ،اعنة الععاةباقر األ 22/11/2018الدول العربية، الذي عقد بتعريخ 
في  2030للتجنة العربية لاتعبعة تنفيذ أهداف التناية الاستدااة  السعدستوصيعت االتجتاع  و  -

 ،باقر األاعنة الععاة 12/6/2019الدول العربية، الذي عقد بتعريخ 
  

برئاسة جمهورية السودان تم عقد االجتماع الثالث للجنة الفرعية للقضاء على الجوع في المنطقة العربية     
السيدة المستشار أمل سليمان ألقتها االجتماع بكلمة  افتتحبمقر األمانة العامة حيث  27/11/2019بتاريخ 

الموارد وزير الزراعة و  السيد عيسى عثمان شريفمعالي نائب المندوب الدائم لجمهورية السودان نيابة عن 
معالي وليه عن االهتمام الذي ي تشاركين في االجتماع، وعبر بالم تبجمهورية السودان، حيث رحب الطبيعية

، وكذلك امتنانه بالثقة التي وضعت السيد عيسى عثمان شريف وزير الزراعة بجمهورية السودان لهذه اللجنة
 لوزارة الزراعة السودانية لرئاسة أعمال هذه اللجنة، 

االجتماع الثالث للجنة لمواصلة الجهود وتنفيذ المهام لتحقيق الهدف الثاني  كما أشارت بانه يأتي أنعقاد  
المعني بالقضاء على الجوع في المنطقة العربية حيث يمثل الجوع وسوء التغذية تهديدًا على جميع 

 
 األاعنة الععاة

 إدارة التناية الاستدااة والتععون الدولي

 ــــــــــــــــــــــ
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افقة مو  مشيرة إلىعلى المجتمعات الريفية والمهمشة  كما يؤثرالمجتمعات في الدول وخاصًة الدول االقل نموا 
 ، 2030قادة العالم خالل قمة التنمية المستدامة وتعهدهم بإنهاء الفقر والجوع في عام 

وأضافت بأن المنطقة العربية تواجه تحديات جديدة فرضتها الصراعات والنزعات القائمة وزيادة عدد    
الغذاء واالمن الغذائي  باإلضافة إلى المتغيرات المناخية وتداعياتها السلبية في انتاج ،الالجئين والهجرة

والذي يسبب العديد من االمراض المزمنة  زيادة حاالت الجوع وسوء التغذية باإلقليم والعالم، مما يؤدي إلى
ويعتمد  % من الفقراء في المناطق الريفية80، حيث يعيش تقريبا التي تساعد في ارتفاع معدل الوفيات

   معظمهم على الزراعة.

رة تكاتف الجهود بين الحكومات والمنظمات العربية والدولية وجميع الشركاء كما اكدت على ضرو     
عدا النهوض د البرامج والمشاريع التي تساعد على اصحاب المصلحة في التنسيق المتكامل لتبادل الخبرات وا 

اياته، وغوالمعني بالقضاء على الجوع  2030من اهداف التنمية المستدامة  بمنطقتنا وتحقيق الهدف الثاني 
رساء التوازن  متمنية المجتمعي أن يخرج هذا االجتماع بخطة عمل عربية تساهم في تحقيق االمن الغذائي  وا 

 في المنطقة العربية.
 

/ ندى العجيزي مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي وزير مفوض السيدة تناولت الكلمة ثم    
تبذله من وما  ثنت على دور جمهورية السودانأكما ، بالسادة الحضور، حيث رحبت بجامعة الدول العربية

اجتماع  بعقد قامت انة العامة لجامعة الدول العربيةاألم، وأضافت أن هذه اللجنة عمالألا رئاستهخالل  جهد
العربية بحضور المنظمات و مجموعة العمل الفنية بالعاصمة االردنية عمان خالل شهر اكتوبر من هذا العام ل

لمجموعات  تم مناقشة المصفوفة الموحدة والقطاع الخاص، حيث والدولية وكذلك مؤسسات المجتمع المدني
إعداد  حيث تم االتفاق علىووضع مالمح لمبادرة القضاء على الجوع في المنطقة العربية،  العمل السبع،

طالقها اد هذه المبادرة ورقة عمل شاملة بكل ما يتعلق بملف القضاء على الجوع تساهم في إعد خالل عام وا 
2020 . 

حيث  ،الشراكات الفاعلة والتي تعتبر السبيل إلنجاح أي عمل ىلإ تطرقت السيدة مدير اإلدارة كذلك    
في إطار ذلك و  ،التعاون مع منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة )الفاو(بأن اإلدارة قامت بترسيخ  شادتأ

المبرم فيما بين المنظمتين، من أجل دعم اللجنة الفرعية للقضاء على الجوع  TCPبرنامج التعاون الفني 
عداد ممبادرة القضاء على الجوع في المنطقة العربيةم، حيث قامت إل صوالً و  ،ومجموعات العمل المنبثقة عنها
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ية ومراجعتها لكي االدارة بالتنسيق مع منظمة الفاو الختيار خبير دولي، للمساهمة في إعداد المبادرة العرب
 .تتناسب مع الرؤية الدولية من حيث الشكل والمضمون

كخبير  والذي عملتم اختيار الدكتور وليد عبد ربه وزير الزراعة األسبق في دولة فلسطين، وفي هذا االطار 
، وغيرها وكان أحد المرشحين لرئاسة المنظمة العربية UNDPدولي مع عدد من المنظمات الدولية مثل 

 نمية الزراعية. للت

 6-3كما اشارت إلى فعاليات النسخة الثالثة لألسبوع العربي للتنمية المستدامة الذي عقد خالل الفترة    
نوهت إلى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين االمانة العامة والهيئة العربية لالستثمار و  ،نوفمبر الجاري

وضع وتفعيل سياسات استراتيجية مشتركة إلى تهدف التي و  خالل فعاليات االسبوع العربي، واالنماء الزراعي
( والمعني بالقضاء على 2واألمن الغذائي بما يخدم الهدف رقم )  2030لخدمة أهداف التنمية المستدامة 

دارة الموارد الطبيعية بكفاءة والعمل على إيجاد حلول، و الجوع للمشاكل الزراعية،  تطوير القطاع الزراعي وا 
وكذلك تبادل المعلومات والخبرات والدراسات وتقديم ، 2030بما يدعم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 

 ، االستشارات في مجال الزراعة والتكنولوجيات الحديثة

وبمشاركة الجلسة المتميزة التي نظمتها منظمة الفاو بالتعاون مع األمانة العامة بفي نهاية كلمتها  دتوأشا   
حول ، ، وبنوك الحياة الكريمةلسودان، وبرنامج األغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالميةجمهورية ا كل من

لفاو في إدارة هذا ممبادرة القضاء على الجوع في المنطقة العربيةم، والتي كانت غنية بتجارب وخبرات منظمة ا
الملف في اكثر من إقليم، حيث تم تقديم عروض عن المبادرات القائمة في إفريقيا وكذلك في امريكا الجنوبية 

 .لقضاء على الجوعحول ا

  جمهورية  ،مملكة البحرين، المملكة العربية السعوديةدول عربية هي  10وقد شارك في االجتماع
دولة قطر، جمهورية مصر العربية، المملكة  ،، دولة فلسطينعمانجمهورية العراق، سلطنة  السودان،

المنظمة العربية  :ىمن المنظمات العربية المتخصصة وه 6كما شارك عدد ، المغربية، الجمهورية اليمنية
اتحاد المهندسين ، المركز العربي لدراسات األراضي الجافة والمناطق القاحلة )أكساد(للتنمية الزراعية، 

الزراعيين العرب، الهيئة العربية لالستثمار واالنماء الزراعي، األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل 
منظمة هي:  ودولية منظمات إقليمية 3وعدد  ،البحري، المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين

، باإلضافة إلى عدد االغذية العالمي برنامج، منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة، الصحة العالمية
، المنظمة العربية لحماية المجلس العربي للمياه الخاص وهيمن مؤسسات المجتمع المدني والقطاع 
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مرفق قائمة )، الطبيعة، االتحاد العربي للصناعات الغذائية، شركة تنمية الريف المصري الجديد
 المشاركين(

 

 ثعنيًع: 
     :   الاختلفة بتقديم عدد ان العروض وهى كاع يليقعات عدد ان التجهعت      

 المستشار الدكتور/ شعالن مقدم من  :لالستثمار واالنماء الزراعيالعربية  عرض تعريفي عن الهيئة
 .لهيئة العربيةالدراسات والتنمية بامدير إدارة  -المشايخي

 رئيس مجلس إدارة  -عاطر عزتالمهندس/ : مقدم من العربيةمصر جمهورية ب مشروع المليون فدان 
 شركةبال رئيس القطاع الفني - احمد العزبي /الدكتور، و دشركة تنمية الريف المصري الجدي

 مقدم من رؤية عامة عن الممارسات الجيدة في البرازيل في مجال الزراعة المستدامة : 
 Mr. Cesar Teles - Embassy of Brazil     

 

 ثعلثًع: 
 اتجتاع  عاعن:نتعئج        

اءات رــجتم تنفيذ اوصوال الجتماع عمان  اء على الجوع في المنطقة العربيةإنشاء اللجنة الفرعية للقض منذ 
 داخل المنطقة العربية.  والحالة المعرفية لفنية ا الخبراتادارية وفنية تعتمد وبشكل خاص على الحوار ورصيد 

من خالل عدد من المفاهيم التي يتم التعامل  2030المستدامة ة ــلتنميا تنفيذ أهدافاءات رــإلجا هذهى ــتتبنو
 األهداف تراعي التكامل والترابط مع غايات الهدف الثاني وترابطاتها مع غايات متكامل،معها بشكل 

على ج ــلنها هذا يستندو  ،تحقيقها نحو للعمإنمائية وا حلولع ــضت المشاركة في واــلجها لدعمخرى، األ
 إلى تهدف، و مةاتدـلبيئية لالسواية دالقتصاواعية ماالجتد ااــألبعــين ابازن وــتاتجاهات استراتيجية  خمسة
 للواقع. مواكبة حوافزو  أنظمةو  واستراتيجياتت اــسياس تطوير

   -اع يلي: تتخذ اللتجنة الفرعية للقضعء على التجو  انذ انشعئهع اسعرا يتضانحيث 

  ان خالل بنعء دعم سيعسي: 
 .الحصول على دعم اللجنة العربية للتنمية المستدامة وحشد اهم الفاعلين من ذوي المصلحة -1
تحقيق لتضمين غايات الهدف الثاني من اهداف التنمية المستدامة في عمليه دعم الدول العربية  -2

 .اهداف التنمية المستدامة )انشاء اللجنة الفرعية للقضاء على الجوع بالمنطقة العربية(
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)االسبوع  ة بأهداف التنمية المستدامة وأثارها علي استقرار االنتاج الزراعي والتغذية السليمةالتوعي -3
  .العربي للتنمية المستدامة(

 ان خالل بنعء رؤية وخطة عال اشتركة: 
قطاعات ومتعدد التخصصات حول أهداف العمل  ةأصحاب المصلحة في حوار شامل لعد اشراك -1

 .المستدامة )مجموعات العمل(
مشتركة حول القضاء على الجوع واالمن الغذائي والزراعة المستدامة والغذاء السليم ية رؤضع و -2

 .(التقاطعية المتخصصة)مجموعة العمل الفنية والمجموعات 
 . القائمةللتحديات و  لتغلب على المعوقاتا -3
 . عمل خطةرؤية واطار استراتيجي و  إعداد -4
 ان خالل رياتجراءات لتسريع التغيالعال الي  خطةاالستراتيتجي و  االطعر ترتجاة: 
 .وتعزيز الشراكاتوالمجتمع المدني  الخاص لقطاعا حشد -1
 خططو  والسياسات والبرامج المستدامة التنمية أهدافالبحث العلمي الطبيعي واالنساني في دمج  -2

 .العمل
 .المستدامةلتنمية ا بأهدافلصلة ت ذات البيانان اإلحصائية بشأا القدرة زيزتع -3
 .للتنفيذ ليولتما حشدو نية الميزا اطارمبادئ لتعديل  تبني -4
 .المستوياتجميع لى ع واتخاذ االجراءات القدراتء بنا -5

 

 :رابععً 
  :االستشعريينالاقداة ان عروض ال     

 -:وهى اربعة فصول بخالف الاقداة تشالو العربية للقضعء على التجو   الابعدرةفصول  -
  والدوافع والخلفيعتالفصل االول: االسبعب: 
يوضح لماذا تمثل الثاني بدول العالم. و  يستهل هذا الفصل باستكشاف المشهد العالمي لوضع الهدف  

لضوء أوضاع الجوع واالمن الغذائي والزراعة المستدامة والتغذية السليمة تحدًيا عالمًيا حاسًما، حيث ُيسلط ا
لمناخ وضعف الغذائي صارت في ظل قضية تغير ا، وأن أوضاع االمن على أن الجوع زاد بشكل كبير

  .أكثر تعقيدً  حتى أصبحتهشاشة  السالم والتنمية اكثر
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يحدد هذا الفصل التحديات الفريدة من نوعها التي تواجهها دول العالم في  تحقيق الهدف الثاني من كما  
 باعتبارهلثاني واالهداف االخرى أهداف التنمية المستدامة، مع اعطاء توضيح اكثر حول العالقة بين الهدف ا

  .قاطرة للتنمية المستدامة مع هدف الفقر متعدد االبعاد

ومن خالل التحليل الذي تم على المستوى العالمي، سيقدم هذا الفصل تحلياًل إقليمًيا فيما يتعلق بأوضاع 
اشة والنزاع واألزمات في الهدف الثاني في ظل ندرة المياه، وضعف المرونة لتغير المناخ وتفاقم اوضاع الهش

المنطقة العربية مع الفجوة التمويلية، مع التركيز على تحديات وفرص تحقيق أهداف التنمية المستدامة في 
داخل  النازحينهذه الدول، كما سيناقش اآلثار اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية وسيشمل ذلك عدد السكان 

  .الدول العربية وعبر الحدود

لجهود التي تبذلها الدول المعنية لكأول نوع من استكشاف  مبادرةيؤكد هذا الفصل على أهمية هذه الوف وس 
باإلضافة بالمنطقة العربية، في المنطقة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحديد التحديات والفرص الخاصة 

 .مدةيم الرئيسية والمنهجيات المعتالتعريفات والمصطلحات والمفاه توضيحإلى 

 الفصل الثعني: توصيف الوضع في الانطقة العربية: 
بناًء على الصورة العالمية واإلقليمية الواردة في الفصل األول، سيقدم الفصل الثاني بيانات أكثر تفصياًل عن  

 عدم إحراز تقدم( لدى الدول العربية، التقدم المحرز في تنفيذ الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة )أو
التباين في وجهات  ،الرئيسية وأي قواسم مشتركة التحديات توى تفصيلي. كما سيحدد هذا الفصلعلى مس
 كمناطق اقليمية، ومراعاة التوصيف في الدول المتأثرة بالنزاعات. ،بين الدولالنظر 

المرتبطة بالهدف الثاني وما يتعلق به من أهداف وغايات   ذات االولويةمجاالت ال الثاني الفصل يحددو 
وسيشمل التحليل  ،2015فترة ما بعد عام العلى  وسيركزالتنمية المستدامة في المنطقة العربية ككل. كما 

)من بين أمور أخرى( المعلومات والبيانات المتعلقة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تم جمعها من 
  .ورات مع الدول األعضاء والمكاتب اإلقليمية لألمم المتحدة وفرق األمم المتحدة القطريةخالل المشا

 الفصل الثعلث: الفرص الاتعحة: 
سيحدد ، و القضاء على الجوع فرًصا لتعزيز 2030خطة التنمية المستدامة  توفير يةسيناقش هذا الفصل كيف

عدم االمن الغذائي وتراجع  من خالل ما سبقه من فصلين العناصر والدروس المستفادة لالنتقال من أوضاع
مستدامة إلى اهمية وجود االطار االستراتيجي لتحقيق الهدف الثاني و ال ومحدودية الزراعةاالنتاج الزراعي 

 .2030، وتنتهي في 2021 تبدأ في خطة عقدية
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 للدول العربية مع اعطاء معالجة للتحديات المشتركة التي سيم تضمينها في هذا الفصل وستوفر المقترحات
 الدول العربيةاهتمام ببناء المرونة مع تفهم خصائص 

، بحيث تساهم شة واالزمات والنزاعات واالحتاللالهشا بالدول التي تعاني من آثارخطة خاصة  سيتم إعداد
االطار  داخل وجودةوالم، ودعم التعافي والسالم والتنمية ،االنتكاستلك المقترحات في تقليل احتمالية 

وتعتبر صياغة وتنفيذ استراتيجيات التعافي  االستراتيجي والذي يتشكل من االستراتيجيات والسياسات والبرامج،
 النزاع بمثابة مهمة صعبة ولكنها جزء من العمل. آثار واالنتقال في الدول التي تعاني من

حول الحوكمة وبناء السالم  17و 16والغايات ومنها الهدف  باألهدافلربط التنمية المستدامة كما يمكن 
 أوجه تآزر وسياسات أكثر فاعلية لمنع االنتكاس. ودمجهما في العمليات الوطنية أن يخلق

الهيكلية وسيؤكد هذا الفصل على أن اإلصالحات تعتبر طويلة األجل واالستثمارات التي تستهدف العوامل 
ويمثل ، واًل إلى جانب المبادرات العاجلةالضرورية، ويجب أن تعزز الثقة في االلتزامات بعمليات أكثر شم

صنع القرار وتعزيز قدرة الدولة على صنع السياسات القائمة على األدلة جزًءا رئيسًيا من هذا  دائرةتوسيع 
بشكل نمية مستدامة تلل تطبيق ، حيث ينطوي علىيعني أكثر من ممجردم منع النزاع المستقبلي ، مماالجهد
 . أعمق

  حول اع يلي: قشة االطعر االستراتيتجيانع سيتمضان عنعصر الفصل الثعلث  
  .النظم الغذائيةفي المضافة ة ــلقيمواة ــلمالعواة ــإلنتاجيدة ااــي: زالتوتجه االستراتيتجي االول -
 .بيعيةطلارد اوالمــ زــيزتعوة ــيما: حالتوتجه االستراتيتجي الثعني -
 .وتعزيز النمو االقتصادي الشاملوالحماية االجتماعية سبل العيش : تحسين التوتجه االستراتيتجي الثعلث -
 .دولصملى البيئية عا النظمس والمجتمعات و اــلنا قدرة زــيز: تعالتوتجه االستراتيتجي الرابع -
 .التحديات الجديدة لمواكبةة ــكمولحاة ائمــو: مالتوتجه االستراتيتجي الخعاس -

  

ــير في كبالجوع والفقر من خالل احداث تحسين   القضاء علىتهدف هذه التوجهات االستراتيجية الي و    
 الغذاءعلى  الطلبة ــتلبيالزراعة المستدامة وحالة االمن الغذائي من خالل  عن طريقاالنتاجية الزراعية 

، ةــبيئيوة ــعيماجتمن ضغوط اقتصادية وا السكان وما يصاحبه  تزايد عدد ظلوالوصول لتغذية سليمة في 
ض اــنخفواي ــجولولبيع اوــلتنا وفقداني ــلبيئا النظامعلى  الضغطو  وتدهور التربةالمياه  ذلك ندرةفي ا بمــ
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تقلبات المناخ على  تياوتــمسع اــتفوار ،تاــبــماك والغطاء النباتي الطبيعي من مراعي وغاألسا مخزونات
 في العديد من المناطق.الطبيعية للموارد ة ــإلنتاجيا القدرات

يعاني وحتى في الدول االخرى المستقرة في ظل ازمات الجوع وخاصة في مناطق النزاعات وعدم االستقرار، و 
ة رــلهجا وصلتكما  ،النظام الغذائي فيازن وــلتاعدم  نــة مــحالنعكس على يــما م الكثير من سوء التغذية

 التقاليدو ي ــعماالجتا التماسكت اــب حيث،  تراجع مستويات المعيشة بسببمثيل ا ــله قبــيست لم ياوتــمسإلي  
وانتاجي  زراعيعلى الوصول الستقرار  القدرة ، منها ضعفالعوامل نــمبالكثير  مهددة الريفن كاــة لســلثقافيا

ت اــعازلنوا االزماتالصدمات و  هفي ظل عالم تتصاعد في مستدامةي ذات خصائص جيدة وموارد واراض
 ير المناخ.لتغــير من  هذه  المتغيرات تظهر كنتيجة كثووالكوارث 

 االسعسية ةالسيعسعت للتوتجهعت االستراتيتجي اهم 
  لنظم الغذائيةلالاضعفة  والعاعلة والقياة زيعدة االنتعتجية -

 الخدماتو  ليولتموال إلي موارد االنتاج وصولا لتسهي  
 اق وباألسيرة لصغزات الحياب اصحاأ طبر 
 الدخلدر مصاج وإلنتاا تنوع تشجيع  
 قدراتهم ريطوتالمنتجين و لدىء المعرفة بنا 

 الطبيعيةارد والاــ زــيزتعو حاعية -
  راضي المتدهورةاالدة ستعاوالمحافظة عليها وابة لترصيانة ا زيزتع 
  دارة ية ماح  ندرتهاالمياه وا 
  جي ولوإليكا وظائف النظامية ماحوجي ولولبيع اولتنا حفظ متعمي 
  وتعزيز االستهالك التدويردة عاوا   االستخدامدة عاإتشجيع الهدر والفاقد و نم الحد 

 المستدام
 للشعاا وتعزيز الناو االقتصعديالعيش والحاعية االتجتاععية  تحسين سبل -

  المساواة  عدمبة رمحاس ولناتمكين ا 
  للرجال والنساء الحيازة اآلمنةق وحق زيزتع 
  والدخلإلنتاجية ا زيزعية لتعماالجتاية مالحأدوات ا استخدام 
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  نةازومت غذائية التباع نظموالتوعية  التغذيةين تحس 
 على الصاودلبيئية قدرة الاتجتاععت والنظم ا تعزيز -

  الصمودعلى  القدرة زيزية منها: تعمالحوا الصدمات نقاية مولا  
  الستجابة لها وا للصدمات االستعداد 
  معه  التكيفير المناخ و لتغ التصدي 
  دولصمعلى ا االيكولوجية قدرة النظم زيزتع 

 التحديعت التجديدة لاواكبةة ــكاولحاة ائاــوا -
  ت لسياسال اوح قلتنسيوا تعزيز الحوار 
  ر البتكاا نظم زيزتع 
  ليولتممارات واالستثين اتحسائمة ووم  
  صالح االطار المؤسسيلتمكينية البيئة ا زيزتع  وا 

 

  الفصل الرابع: بنعء الشراكعت 
الداعمين على الصعيدين الوطني واإلقليمي  المعنيةفي هذا الفصل، سيتم تقديم لمحة عن مختلف األطراف   
 .عضاء بالمساعدة الفنية والماليةلدول األل

 :لذا، سيبدأ الفصل
من خالل خطة تنفيذية وعدد من المشروعات تقديم تحليل آلليات التنسيق والشراكة المختلفة المحددة   -1

ة وادوار حعمل واضولضمان مساهمة هذا الفصل في تطوير اإلطار المقترح، وبناء أليات  ،الممولة
 . لجميع الشركاءمحددة 

كيفية تأثير النزاع على أنواع التنسيق والشراكات المختلفة ذات الصلة بتحقيق أهداف التنمية  التركيز على -2
 .في الدول المتأثرة بالنزاعات المستدامة

سيقدم هذا الفصل مراجعة لمبادرات القضاء على الجوع في العالم وآلية التنسيق معها وبناء تعاون جنوب  -3
 جنوب.
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فيما يتعلق بالشراكات الشاملة والمحٍفزة لدعم التنفيذية  بالخططسات سيتضمن هذا الفصل أفضل الممار  -4
الحكومات في تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة الخاصة بها، والمبادرات المحلية التي 
تقودها الجهات الفاعلة مثل القطاع الخاص واألوساط األكاديمية والمنظمات غير الحكومية. وسيتم تحديد 

 ك الممارسات بشكل أساسي من خالل الشبكات الوطنية والشركاء المعنيين.تل
 

  اع يلي:بالتوصيعت الرئيسية فياع يتعلق وسيختتم الفصل بتقديم اتجاوعة ان  
 .المشروعات المتصلة بالمبادرة، وآليات العمل القائمة الداعمة لها وكيفية تمويلها -1
 .المعنية في المجال اإلنساني والتنموي ومجال السالمكيفية صياغة الشراكة المحفزة بين األطراف  -2
على  السبل المقترحة التي يمكن للمجتمع الدولي من خاللها تقديم الدعم األفضل للدول بناءً  -3

 .التوصيات الرئيسية المقدمة من شبكات شركاء األطراف المعنيين المتعددين

 
 

 

 : خعاسعً 
 :البرنعاج الزاني للعال وخعرطة الطريق

 الموضوع والخطوات التفصيلية والمعنيين االنشطة الفترة الزمنية
 نوفمبرمن شهر 
2019 

 يناير إلى منتصف شهر
 2020. 

مسودة ورقة عمل إعداد 
إلي   Zero Draftالنسخة 

 ولىورقة العمل النسخة األ
FOD. 

طرحها للمناقشة من  ويتم لاعداد ورقة العم
تشكيل و العمل  اعضاء اللجنة الفرعية ومجموعات

مجموعة عمل فنية من سكرتارية اللجنة للوصول 
 ،FAO ،WFPلورقة العمل المعدلة )المشاركين 

ESCWA، IFAD، AOADواالستشاريين ). 
 يناير شهر نهايةمن 

 2020  
 مارسشهر  منتصف إلى
 2020. 

تنفيذ ورش العمل تحت 
مع  عقد لقاءاتاالقليمية، و 

 .عدد من الدول

ولى مع ممثلي الدول حول ورقة العمل األ مناقشة
تحت اقليمية بوجود ممثلي  عمل من خالل ورش

وزارات التنمية المستدامة والزراعة والمياه عن 
المجتمع المدني كذلك والتضامن االجتماعي، و 

مع عدد  كما سيتم عقد لقاءاتوالقطاع الخاص 
 على المستوى الوطني. من الدول
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 مارس شهر منتصفمن 
2020  

ابريل  شهر منتصف إلى
2020. 

ورقة العمل النسخة  اعداد
جتماع اال على والعرض الثانية
 .للجنة الفرعيةالرابع 

 ،FAO،WFP،ESCWA،IFAD) المشاركين 
AOADواالستشاريين ). 

 ويوني شهر بداية
 2020 

ورشة عمل اقليمية رفيعة 
 . .المستوى

والمياه وزارات التنمية المستدامة والزراعة من 
 .والتضامن االجتماعي

 ويونيشهر منتصف 
 2020  

 سبتمبر شهر  إلى
2020. 

اعداد النسخة الثالثة من 
 لـواالعداد  الوزارات تعليقات

EXPO 2020. 

، FAO،WFP،ESCWA،IFAD)المشاركين
AOADواالستشاريين ). 

 نوفمبرمن شهر 
2019 

 ديسمبر شهر إلى
 2020. 

 النسخة النهائية
لتقديمها في القمة االعداد 
 .2021 عام القادمة

، FAO،WFP،ESCWA،IFAD)المشاركين
AOADواالستشاريين ). 
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 للتجنة الفرعية للقضعء  الثعلثالاشعركين في االتجتاع   السعدة قعئاة أساعء

 على التجو  في الانطقة العربية

 ( 27/11/9201 )اقر األاعنة الععاة:
 

 :االكة البحرين 

  الاندوبية الدائاة - عبد الرحان حسن هعشم                القعئم بعألعاعل بعإلنعبة/ السيد

   01110027777002 : تجوال                                               
                           bh-ahashem@mofa.govEmail:      

 احاد صعلح                            الحق دبلواعسي بعلاندوبية/ السيد

 

 : الاالكة العربية السعودية

وزارة البيئة والايعه  –الاؤسسة الععاة للحبوب  –سعود صعلح السلياعن        خبير استيراد حبوب السيد/ 
 والزراعة بعلاالكة 

  002 0112103333تجوال:                                            
                Email: SBsaleh@sago.gov.sa 

 

 هديل الزهراني                  الوفد الدائم للاالكة العربية السعودية   /ةالسيد
 002 01100676043تجوال:                                         

              Email: hadeel.khalid.a@g,mail.com    
 
  

 : السودانتجاهورية 

 بعلاندوبية الدائاةاستشعر ونعئبة الاندوب الدائم             السيدة/ أال سلياعن      
 002  01114562227تجوال:                                         

                                   sudanicaocean@gmail.com Email:               

mailto:ahashem@mofa.gov-bh
mailto:SBsaleh@sago.gov.sa
mailto:hadeel.khalid.a@g,mail.com
mailto:sudanicaocean@gmail.com
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 : العراقتجاهورية 

 الالحق التتجعري لسفعرة تجاهورية العراق               السيد/ حيد نوري      
 002  0101511530تجوال:                                        
                                                altegariacairo@yahoo.com Email:       

 : سلطنة عاعن

 الاتجلس األعلى للتخطيط  -ادير الاوازنة االناعئية       طالل درويش عبداهلل السعدي  السيد/ 
 00968 95490939ت:                                                      

       00968 24297233ت:                                                   
                      Email: talal@scp.gov.om   

   دولة فلسطين :

 استشعر بعلاندوبية الدائاة                           تعار طيب عبدالرحيم   السيد/ 
  33355665 02ت:                                                      

               Email  : tamer_t2003@yahoo.com                      

          دولة قطر :                                       

 سكرتير ثعني بعلاندوبية الدائاة                          احاد يحيى الاعلكيالسيد/ 
  01011111832 002: تجوال                                                     

               Email  : mymalki@mofa.gov.qa                                   

   تجاهورية اصر العربية :

 وزارة الزراعة  –ادير ععم اإلدارة الععاة لإلحصعءات الزراعية               السيد/ احاود حسن راشد
  01227055224 002 تجوال:                                                       

  01066837305 002 تجوال:                                                       

    002 0237609245 فعكس:                                                       

            Email  : mrashed2030405060@gmail.com                                     

 القطع  االقتصعدي    –دبلواعسي بوزارة الخعرتجية                    عارو صقرالسيد/      
               Email  : amr.sakr@mfa.gov.eg                                      

mailto:altegariacairo@yahoo.com
mailto:talal@scp.gov.om
mailto:talal@scp.gov.om
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   الاالكة الاغربية :

 استشعر بعلسفعرة الاغربية                  تجالل الخاليشيالسيد/      
                    Email  : elkhamlichi1979@yahoo.fr                                     

                                              

  التجاهورية اليانية:
سكرتير ثعلث بعلاندوبية الدائاة                   السيد/ بعسل حسن عبده         

   01114095099 002: تجوال                                               
             Email  :  basel.hasan.21@gmail.com     

 

 الانظاعت العربية الاتخصصة 

 العربية للتناية الزراعية انظاة ال
 القعهرة -رئيس اكتب االقليم االوسط العربي للانظاة           الدكتور/ كعال اصطفى السيد 

 002 3336579502ت:                                                          
 002 01270651142تجوال:                                                            

                   k.amer@aoad.org Email:       
 

 القعهرة -الدكتور/ أحاد شلبي              خبير بعلانظاة العربية للتناية الزراعية 
 002 01001445426تجوال:                            

                               aaa.shalaby@gmail.com Email:    
  

 القعهرة -السيدة/ أال أحاد الشين     انسق فني وقعنوني بعلانظاة العربية للتناية الزراعية 
 002 01011138086تجوال:                    

                                       amallashin@hpotmail.com Email: 
 

 اتحعد الاهندسين الزراعيين العرب

 أاين ععم االتحعد                        الدكتور/ يحيى بكور      
  3335852 11 00963ت:                

 3334227فعكس:                                                      
           ybakour@hotmail.com Email:     

mailto:basel.hasan.21@gmail.com
mailto:k.amer@aoad.org
mailto:aaa.shalaby@gmail.com
mailto:amallashin@hpotmail.com
mailto:ybakour@hotmail.com


15 
 

 األاين الععم الاسععد لالتحعد                  الدكتور/ الوسيلة انوفلي      
       aaunioni@hotmail.com Email:      

 

 لدراسعت األراضي التجعفة والانعطق القعحلة )أكسعد( الاركز العربي

 خبير بعلاركز العربي                      السيد/ احاد البرقعوي   
  01009642064 002تجوال:            

            bargaoui.med219@gmail.com Email:    

    

 الهيئة العربية لالستثاعر واالناعء الزراعي

 ادير إدارة الدراسعت واإلناعء     الدكتور/ شعالن علوان الاشعيخي        
  99123/8/7 0024ت:            

                      shalan2@hotmail.com – sedan@aaaid.org Email:     

 األكعدياية العربية للعلوم والتكنولوتجيع والنقل البحري

 ادير برااج وحدة التناية الاستدااة             السيد/ تعار احاد أبو غرارة    
 01223786798 002تجوال:            

              tam3210@hotmail.com Email:     

 الانظاة العربية للتناية الصنععية والتعدين

 القعهرة -إدارة الشؤون الفنية بعلاكتب االقلياي بعلانظاة              السيدة/تهعني عبداهلل    
 023583990 002ت:            

 023803880 002فعكس:           
                tahany1412@gmail.com – aidmoroc@yahoo.com Email:    

 

 الانظاعت اإلقلياية 

 (FAOالاكتب اإلقلياي لانظاة االام الاتحدة لالغذية والزراعة )

 السيد/ احاد ابراهيم الحادي                 اسؤول االراضي والايعه بعلانظاة 
 002 01228771241تجوال:                                          

                                             mohamed.alhamdi@fao.orgmail:E  

mailto:aaunioni@hotmail.com
mailto:bargaoui.med219@gmail.com
mailto:shalan2@hotmail.com
mailto:sedan@aaaid.org
mailto:tam3210@hotmail.com
mailto:tahany1412@gmail.com
mailto:tam3210@hotmail.com
mailto:mohamed.alhamdi@fao.org


16 
 

 الانطقة العربيةالدولي لابعدرة القضعء على التجو  في  االستشعري  / وليد عبدربه           الدكتور
                                     walid.abedrabbo@gmail.com mail:E            

 

 (WHOانظاة الصحة الععلاية )
 إتجالل األاين                        إدارة التغذية بعلانظاة   الدكتورة/

 01117591498 002تجوال:           
                               elrayahe@who.int Email:   

 

 (WFPاإلقلياي لبرنعاج األغذية الععلاي )الاكتب 

   القعهرة  –سلاى زكي                      الاكتب اإلقلياي للانظاة    السيدة/
 01206128601 002تجوال:            

           salma.zaky@wfp.org Email:    

 انظاعت الاتجتاع الادني 

 (AWCالاتجلس العربي للايعه )
 السيدة/ هبة الحريري                       نعئب الادير الفني  

 002 01000079897ت:                                          
heba.h@arabwatercouncil.org Email:  

 الحكيم       اسؤول برااج التغيرات الانعخية واالقتصعد الاعئيالسيدة/ يعرا النتجدي 
 002 01090947198ت:                                          

y.alnagdi@arabwatercouncil.org Email:  

  الانظاة العربية لحاعية الطبيعة

 الانظاة  ورئيس اؤسس          رزان اكرم زعيتر   السيدة/
  00962795552324ت:                                 

razan.zuayter@gmail.com Email:  
 

 القطع  الخعص 

 االتحعد العربي للصنعععت الغذائية  

 استشعر السالاة الغذائية بعالتحعد                الدكتورة/ ردينة بطعرسه
                      president@arabffi.org - dr.batarseh@yahoo.com Email:       

mailto:walid.abedrabbo@gmail.com
mailto:elrayahe@who.int
mailto:salma.zaky@wfp.org
mailto:heba.h@arabwatercouncil.org
mailto:y.alnagdi@arabwatercouncil.org
mailto:razan.zuayter@gmail.com
mailto:president@arabffi.org
mailto:dr.batarseh@yahoo.com
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 شركة تناية الريف الاصري التجديد 
 رئيس اتجلس اإلدارة         الاهندس/ ععطر عزت              

       atter@elreefelmasry.com Email:    

 رئيس القطع  الفني      الدكتور/ أحاد علي العزبي            
 01005070505 002تجوال:                                        

                         ahmed.elezaby@elreefelmasry.com Email:    

 

 اعنة الععاة:األ

 السيدة / ندى العتجيزي             ادير إدارة التناية الاستدااة والتععون الدولي
 للقضعء على التجو   لتجنة الفرعيةاقرر ال                  وديد عريعن  الدكتور/

 الكريم    إدارة التناية الاستدااة والتععون الدوليالسيد / عبد الكريم فعرس عبد 
 إدارة التناية الاستدااة والتععون الدولي           السيد / عارو أبو علي

 إدارة التناية الاستدااة والتععون الدولي    السيد / احاد عبد الاقصود حسن   
 

mailto:atter@elreefelmasry.com
mailto:ahmed.elezaby@elreefelmasry.com

