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 لثانيا االجتماع
 العربيةللجنة الفرعية للقضاء على الجوع في المنطقة 

(4/4/2019-3)مقر األمانة العامة:   

 أواًل :
– 102د.ع  - 2206( رقم )ق 102تنفيذا لقرار المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته ) -

6/9/2018،)  
ولقرارات القمم العربية بشأن إنشاء آلية عربية معنية بمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في  -

 المنطقة العربية، 
في الدول  2030للجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة  الرابعولتوصيات االجتماع  -

 ،بمقر األمانة العامة 30/6/2018العربية، الذي عقد بتاريخ 
في الدول  2030للجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة  الخامسولتوصيات االجتماع  -

 ،بمقر األمانة العامة 22/11/2018العربية، الذي عقد بتاريخ 
  

 وزير الزراعة والغابات بجمهورية السودان،مرجان  الدكتور رضوان محمد احمدمعالي االجتماع بكلمة من  افتتح   
، كما أكد على سودان لهذه اللجنة، وعبر عن االهتمام الذي توليه جمهورية الحيث رحب بالمشاركين في االجتماع

 .تقديم الدعم الكامل لهذه اللجنة من اجل تحقيق اهدافها

الدول اون الدولي بجامعة / ندى العجيزي مدير إدارة التنمية المستدامة والتعوزير مفوض بعد ذلك تناولت الكلمة  
معالي الدكتور/ رضوان محمد أحمد مرجان بمناسبة توليه منصب ت أهنو  ، حيث رحبت بالسادة الحضور،العربية

الشكر الجزيل لمعالي ب ، كما تقدمتمتمنيين لمعاليه التوفيق والسدادوزير الزراعة والغابات بجمهورية السودان 
للجنة الفرعية للقضاء على  االجتماع االولوزير الزراعة والغابات السابق بجمهورية السودان على ترأسه المهندس 

، وأضافت أن رئاسته لهذه اللجنة من جهد وعمل خالل فترة وما بذله 2018 /19/9-18الجوع الذي عقد بتاريخ 
بعقد سبعة اجتماعات لمجموعات العمل التي تم قامت  خالل الفترة السابقةاألمانة العامة لجامعة الدول العربية 

كالفاو  مشاركة عدد من الشركاء اإلقليميين والدوليينتشكيلها خالل أعمال االجتماع االول لهذه اللجنة، وذلك ب
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فضال عن مؤسسات العمل العربي المشترك، واالسكوا وبرنامج الغذاء العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، هذا 
ات المجتمع ، واالتحاد العربي للصناعات الغذائية، باإلضافة إلى منظماألكساد، و ية للتنمية الزراعيةالمنظمة العربك

 .المدني والقطاع الخاص

الشراكات الفاعلة والتي تعتبر السبيل إلنجاح أي عمل حيث أفادت بأن  ىلإ كذلكمدير اإلدارة السيدة تطرقت 
اإلدارة قامت بترسيخ التعاون مع منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة )الفاو(، حيث تم توقيع برنامج التعاون 

دعم هذه اللجنة، وذلك ل 17/12/2018بين إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي والمنظمة بتاريخ  TCPالفني 
وتنفيذ خطة العمل الجاري تحضيرها من أجل دعم الدول العربية في جهودها للقضاء على الجوع في افق عام 

 ، باإلضافة إلى مشاركة الفاو مع اإلدارة في مجموعات العمل السبعة المنبثقة عن هذه اللجنة.2030

 الجزائرية الديمقراطية  الجمهوريةالمملكة األردنية الهاشمية، ) ىهو  دول عربية 9 عدد وقد شارك في االجتماع
دولة قطر، جمهورية مصر العربية، المملكة  ،، دولة فلسطينسلطنة عمان جمهورية السودان، الشعبية،

  .(المغربية، الجمهورية اليمنية

  المنظمة العربية للتنمية الزراعية، البرلمان العربي،  (:ىوه من المنظمات العربية المتخصصة 5كما شارك عدد
منظمات  4عدد و ( اتحاد المهندسين الزراعيين العرب، االتحاد العربي للصناعات الغذائية، منظمة المرأة العربية

عدد من مؤسسات المجتمع باإلضافة إلى  ،WHO ،FAO ،WFP، UN HABETAT: هي ودولية إقليمية
، المنظمة العربية لحماية الطبيعة، الشبكة (AWCالعربي للمياه )المدني والقطاع الخاص وهي: المجلس 

جمعية تنمية وتطوير ، المنتدى العربي الدولي للمرأةمجلس  بيئة والتنمية )رائد(، نستله مصر،العربية لل
  .)بنك الطعام( بنوك الحياة الكريمة، الصادرات البستانية ) هيا(

  مرفق قائمة المشاركين( .مجلس وزراء الصحة العربل األمانة الفنيةذلك شارك في االجتماع  إلىباإلضافة ( 
 

 ثانيًا: 
     :   بتقديم عدد من العروض وهى كما يلي المشاركةعدد من الجهات  قام

 خبير  - عرض مقدم من السيد محمد أحمد :نحو القضاء على الجوع بالمنطقة العربية: الفرص والتحديات
 ( FAOبالمكتب االقليمي لمنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة )السياسات الزراعية 

 ه مدير مكتب مصر للمستوطنات مقدم من السيدة رانية هدي عرض: بين التنمية الريفية والحضرية  الترابط
 . HABITAT  UNللدول العربية االقليمي  المكتب احمد مدير يالسيدة زينة عل بالنيابة عن البشرية،

  مؤسس  -هيفاء الكيالني  دكتورةعرض مقدم من ال: اعة المستدامة  بالمنطقة العربيةجديدة في الزر تطبيقات
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 المنتدى العربي الدولي للمرأةورئيس مجلس 
 عرض مقدم من الدكتور محمد عادل الغندور عن جمعية : عي في  المناطق الجافة والقاحلةالستثمار الزراا

 هيا( تنمية وتطوير الصادرات البستانية )
   مقدم من السيدة رازان زعيتر رئيس المنظمة العربية لحماية الطبيعةاالشجار المثمرة في دولة فلسطين: عرض 
 رئيس مجلس إدارة شركة نستله مصر  مقدم من السيد معتز الحوت : عرض نحو اجيال سليمة 
 بنوك الحياة  -التنفيذي  العضو المؤسس والرئيس -معز الشهديعرض مقدم من الدكتور :  تجربة بنك الطعام

  الكريمة
        

 : لثاً ثا 

  -:التي تم تشكيلها في االجتماع األول للجنة  عروض مجموعات العمل
 

 "وصيانة التنوع البيولوجي لألراضيتحسين االنتاجية الزراعية واالدارة المستدامة المعنية "ب عملالمجموعة  -1
  (FAO) المكتب اإلقليمي لشمال أفريقيا والشرق األدنى -والزراعة منظمة االغذية رئيس المجموعة  - 
 رئيس مشارك المركز العربي للدراسات المناطق الجافة واالراضي القاحلة )أكساد(   - 
 

 "الريفية والمهمشة    التعامل مع قضايا الجوع وتنمية المجتمعات المعنية "بعمل المجموعة  -2
 الشبكة العربية للتنمية )رائد(،  - 

 "االمان والحماية االجتماعية شبكاتالمعنية " بعمل المجموعة  -3
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وآسيا  - اإلقليميالمكتب  -برنامج الغذاء العالمي رئيس المجموعة  -

  (.WFP) الوسطى وأوروبا الشرقية
 رئيس مشارك المنظمة العربية للتنمية الزراعية.  -

 

 المعنية "بالتكيف مع تغير المناخ والحد من المخاطر وتحييد آثار تدهور االراضي".عمل المجموعة  -4
 رئيس المجموعة المجلس العربي للمياه. -
 (.IOMرئيس مشارك منظمة الهجرة الدولية ) -

 

 وع بالدول المتأثرة بالنزاع"المعنية "القضاء على الج عملالمجموعة  -5 
  (. ESCWAرئيس المجموعة لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ) -
 رئيس مشارك المنظمة العربية لحماية الطبيعة. -

 الفاقد الزراعي"  و االستهالك المستدام وتقليل مجموعة العمل المعنية "باإلنتاج -6 
 رئيس المجموعة االتحاد العربي للصناعات الغذائية.  -
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 رئيس مشارك اتحاد المهندسين الزراعيين العرب.  -
 

 "التغذية السليمةالمعنية "بعمل المجموعة  -7
 (. WHOلمنظمة الصحة العالمية )فريقيا إوشمال  األوسطشرق لل رئيس المجموعة المكتب االقليمي -
 . رئيس مشارك منظمة المرأة العربية -
 

 : البرنامج الزمني للعمل رابعاً  -
 :خارطة الطريق للمرحلة القادمة والتي تستهدف الدكتور وديد عريان عرض مقرر اللجنة

  اعداد شروط مرجعية لفريق عمل مصغر يقوم بتحليل نتائج عمل المجموعات واعداد اهم
مقرر اللجنة بالتعاون  بالمتابعة يقوماالستراتيجيات والسياسات المطلوب العمل بها من خالل المبادرة ) 

 .(2019مع الفاو خالل شهر مايو 
 ( يقوم بالمتابعة  التعرف على المبادرات الثالث القائمة حاليا في العالم والخاصة بالقضاء على الجوع

 .(2019 يونيوقبل نهاية شهر  بالتعاون مع الفاو مقرر اللجنة وفريق االمانة الفنية للجنة
  االساسية على ان يتم التنفيذ مع المجتمعات  وعين يمكن البدأ في اعداد مالمحهالمشر تحديد مكونات

قبل  مغ فريق العمل المصغر ومن يستعين به مقرر اللجنة بالمتابعة ) يقومالمحلية بالدول المستهدفة  
 .(2019منتصف شهر اكتوبر 

  في  العربي للتنمية المستدامةالشباب على ان يشارك تشكيل مجموعات عمل للموضوعات التقاطعية
 : ( 2019)يتم اعداد شروط مرجعية لكل مجموعة قبل نهاية شهر يوليو  كل هذه المجموعات

o ويتم  العلوم والتكنولوجيا، بالتعاون مع الشبكة العربية للعلوم والتكنولوجيا للتنمية المستدامة محور
  .لنقل البحريالتنسيق مع االكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وا

o ويتم التنسيق مع  المعلومات الجغرافية، بالتعاون مع الغرفة العربية للمعلومات الجغرافية محور
  .المجلس العربي للمياه

o للتنمية المستدامةالوطنية المنتديات العربية شبكة ويتم التنسيق مع ال، محور التثقيف والتوعية. 
o  لجنة الترابط بين التنمية الريفية والحضرية بالتعاون معUN HABITAT.  
o  ادارة التنمية المستدامة والتعاون الدولياشراف لجنة دعم تمويل التنمية تحت   
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 المبادرةلخبير دولي للتعاون في تحليل الوضع الراهن بالدول العربية وصياغة  مرجعية شروط اعداد 
 .وفريق العمل المصغر )الفاو و مقرر اللجنة( اللجنة مقرربالتعاون مع 

  2019االعداد لعرض نتائج العمل على اجتماع اللجنة المقبل في شهر اكتوبر. 

 وفي ختام فعاليات االجتماع 

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 جاد، الفرعية

 لمنطقة العربية.ل

 هذا وسيتم ارسال التقرير عبر البريد االلكتروني ومرفق به جميع العروض التي قدمت خالل االجتماع. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


