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 وقائع اجتساع المجشة الفرعية لمقزاء عمى الجوع بالسشطقة العربية
  2018فبراير/شباط  5مانة العامة: األ

 ــــــــــــــــــــــــ
 

 :الكمسات االفتتاحيةأواًل: 

 بجامعة الجولي والتعاون  السدتجامة التشسية إدارة مجيخ العجيدي  نجى / أول السدتذار تافتتح   
، "العخبية السشظقة في الجؾع لمقزاء عمى"الفخعية  مانة المجشةول ألاالجتساع األالعخبية  الجول

 عمى بالقزاء تحقيق اليجف الثاني مؽ أىجاف التشسية السدتجامة والخاص والسعشية بستابعة
 يتكامل وما وغاياتو الدراعة السدتجامة، وتعديد التغحية وتحديؽ الغحائي األمؽ وتحقيق الجؾع

 التشسية تشفيح أىجافلستابعة  العخبية والسذكمة بقخار المجشةأخخى،  وغايات أىجاف مؽ معو
والتي قام  ،(2017ديدسبخ  21-20 :مانة العامة)األ العخبية  بالسشظقة 2030السدتجامة 

 101العادية عمى السدتؾى الؾزاري )  االجتساعي بأخح العمؼ بيا في دورتو السجمذ االقترادي
 (.2018فبخايخ  8السشعقجة في 

بج ع/ الجكتؾرلسعالي  بتقجيؼ الذكخ وقامت الحزؾر، بالدادة الديجة نجى العجيدي  رحبتو 
 ةعمى رئاس عمى مؾافقتوالدؾدان  بجسيؾرية الدراعة والغابات دمحم عجيسي وزيخ حسجأالمظيف 

، لمجشة الفخعية مانة الفشيةعزاء األأ  الحزؾربالدادة  كسا رحبت مانتيا الفشية،أأعسال المجشة و 
ارتباطات ؾجؾد ل االجتساعىحا في  ر بخنامج الغحاء العالسي عؽ السذاركةااعتح وأشارت إلى

 .مدبقة
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وألقى كمسة / عبد المطيف احسد دمحم عجيسي ، دكتورمعالي الوزير التخأس االجتساع 
تؾجو خالليا بالتحية لمسذاركيؽ، وتحجث عؽ أىسيو ىحه المجشة، وركد عمى أن الفقخ والجؾع 

إنسا يعدى لفقخ القجرات وليذ السؾارد، ففي السشظقة العخبية مؾارد طبيعية متكاممة. كسا وأشار 
ألىسية التجارة البيشية العخبية في ىحا الذأن، وأن ضعفيا غيخ مبخر في مشظقة تتذارك في 

لكثيخ مؽ القؾاسؼ السذتخكة، وأكج معاليو عمى أن وجؾد تبايؽ في أعزاء المجشة سيكؾن داعسا ا
ألدوار، وأن المجشة ستجعؼ مبادرة الدؾدان التي قجميا فخامة اوليذ تشافديا ليحقق تكامل 

البذيخ لألمؽ الغحائي العخبي، وأن أىؼ التحجيات أمامشا ستكؾن حؾل زيادة عسخ حدؽ الخئيذ 
 تاجية، وكفاءة استخجام السياه، وبشاء القجرات لتحقيق االستخجام األمثل لمسؾارد.ناال

مؽ الغحائي يخترخه البعض بالخظأ في سياسات تحقيق ن مفيؾم األأكسا أكج سيادتو 
السفيؾم الؾاسع  يتبشتن أوىحه قج تكؾن سياسات غيخ مدتجامة، بيشسا يجب  ،االكتفاء الحاتي

سشتجيؽ مؽ الفالحيؽ، وكمسا ضعفت قجراتيؼ االقترادية العة تزؼ صغار ئي، فالدرا امؽ الغحلأل
ن ىحا السشتج الرغيخ لؽ يكؾن قادرا عمى سجاد قيسة الخجمات الرحية والتعميؼ والسياه إف

والكيخباء، وعجم قجرتو عمى الدجاد ستؤدي حتسا النييار االستقخار بالسشاطق الخيفية وتجفع 
دوار أىسية وجؾد أ نو لسا سبق يخى أ لحزخ. واستكسل معاليو مؾضحا  لميجخة الستدايجة لمسجن وا

عسال ىحه أ لمسشغسات العخبية واالقميسية ومؤسدات التسؾيل والسجتسع السجني بجانب الجول في 
 المجشة وبسا يحقق دعسا  قؾيا لتحقيق اليجف الثاني السخترخ بعبارة " القزاء عمى الجؾع ".

ن أفي كمستيا عمى  إدارة التشسية السدتدامة والتعاون الدوليمدير  بيا، أكجتنومؽ جا
السدتؾى  رفيعة العخبية الثالث لمجشة االجتساع لتؾصيات يأتي تشفيحا   ىحا االجتساع اليامانعقاد 

 21 – 20العخبية، والحي عقج يؾمي  الجول في 2030 السدتجامة أىجاف التشسية لستابعة تشفيح
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 السشظقة في الجؾع عمى البشج الثاني فيسا يخص قخار "القزاء ،  حيث جاء في2017ديدسبخ 
 :العخبية"

 لستابعة  "العخبية السشظقة في الجؾع عمى القزاء" الفخعية  المجشة إنذاء عمى السؾافقة (1
 وتحديؽ الغحائي األمؽ وتحقيق الجؾع عمى بالقزاء الخاص اليجف الثاني تحقيق
 أخخى، وغايات أىجاف مؽ معو يتكامل وما وغاياتو الدراعة السدتجامة، وتعديد التغحية
 مؽ الثاني اليجف تشفيح في العخبية الجول جيؾد عخبية لجعؼ تشفيحية خظة وضع بيجف"
 .السدتجامة" التشسية أىجاف

 الدؾدان، الدراعة بجسيؾرية وزيخ معالي بخئاسة الفخعية المجشة أمانة تذكيل عمى السؾافقة (2
 ،)الفاو(والدراعة  األغحية ومشغسة الدراعية لمتشسية العخبية السشغسة (مؽ وعزؾية كل

 الجولي( والتعاون  السدتجامة التشسية وادارة واإلسكؾا، الغحاء العالسي، وبخنامج
 العخبية المجشة في السذاركيؽ االترال نقاط خالل مؽ المجشة في الجول مسثمي تحجيج يتؼ (3

 .العخبية بالسشظقة 2030 السدتجامة التشسية أىجاف تشفيح لستابعة رفيعة السدتؾى 
 المجشة امانة قبل مؽ االخخى  والجولية واالقميسية العخبية السشغسات عزؾية تحجيج يتؼ (4

 .الفخعية
 شيخ مؽ األخيخ األسبؾع خالل الفخعية المجشة ألمانة األول االجتساع عقج عمى السؾافقة (5

 .الفخعية لمجشة االول االجتساع لعقج لالعجاد ، 2018 ثاني كانؾن /يشايخ
 

   :العربية السشطقة في الجوع عمى مقزاءلالمجشة الفرعية  تقديم شرح حولثانيًا: 

في تحقيق أىجاف األلفية نجحت معغؼ الجول العخبية  أنإلي  الديدة ندى العجيزي شارت أ
دارة مائية وزراعية جيجة، ونغؼ تزسؽ إواعتسجت نغؼ يسا يخص التعامل مع قزية الجؾع، ف

ن معجل الدعخات الحخارية مؽ الظعام أ، و لألشخاص الحيؽ يعانؾن مؽ الجؾعوصؾل الظعام 
ن كان مرجره الكخبؾىيجرات. إو  ،بالسشظقة العخبية يعادل مثيمو في العجيج مؽ الجول الستقجمة
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في ضعف مدتؾى  الستسثمةفخغو جائخة السالداخل  الت السشظقة العخبيةز ما ىحا الشجاح  ورغؼ
مؽ الغحائي والتغحية الدميسة وتحقيق الدراعة السدتجامة، والتعامل ومشيج التعامل مع ممف األ
مؽ الغحائي في السشظقة العخبية مع تفاقؼ ثاره الدمبية عمى حال األآمع قزية تراعج العشف و 

 عجاد الشازحيؽ والالجئيؽ بالسشظقة. أ 

يجاد رؤية تتسثل في "خظة تشفيحية عخبية"  ىسية إلأ و المجشة مؽ تؾليسأكجت عمى ما كسا 
العالقة التكاممية وغيخ القابمة لمتجدئة بيؽ مكؾنات اليجف الثاني مؽ أىجاف في فيؼ  أكثخ عسقا  

خخى ذات العالقة، والحمؾل السسكشة في عل ىجاف والغايات األالتشسية السدتجامة وغاياتو واأل
التحجيات الخئيدية مثل: نجرة السؾارد السائية، الشسؾ الدكاني والتحزخ، تغيخ السشاخ وتقمباتو 
وتدايج مخاطخ السشاخ، األزمات والرخاعات وما تؾلجه مؽ تذخيج واسع الشظاق ومعاناة، تدايج 

نتاجيا عمى نغؼ إيات الدراعية واالعتساد في االعتساد عمى الؾاردات الدراعية، ضعف االنتاج
زراعية تقميجية وتعخض السجسؾعات ضعيفة الشسؾ مؽ الجول العخبية لمتقمبات في األسعار الجولية 

 لألغحية.

غذية مم الستحدة لألمبادرة مشظسة األبادرات القائسة بالسشظقة مثل: كسا ورحبت بالس
نتاجية الدراعية فزل ورفع اإلأدارة مدرعية إالعخبية لتؾطيؽ  ةسشظقالفي  والزراعة "الفاو"

مؽ الغحائي، واستخجام نؾعيات مختمفة مؽ السائي واألواالىتسام بجعؼ استخاتيجيات متخابظة لأل
راضي وتشفيح عجد مؽ دارة السخاطخ وخاصة الجفاف وتجىؾر األإغيخ التقميجية، و  السياهمؽ 

نتائج مذروع اعية والؾصؾل لمسدارع باعتباره السدتيجف الخئيذ؛ نساط الدر نذظة السعشية باألاأل
حؾل دراسة آثار تغيخ السشاخ عمى السؾارد السائية  سكوا وشركائهمجامعة الدول العربية واإل

ومذروع السركز بذكل جغخافي ورقسي وتحجيج مشاطق الزعف التي تتظمب التعامل معيا؛ 
مع وزارة الزراعة والغابات  ضي القاحمة "أكداد"راواأل  العربي لدراسات السشاطق الجافة
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عجاد مؾسؾعة وقاعجة بيانات ومعمؾمات خخائظية وطشية رقسية لمسؾارد إ في  االتحادية بالدودان
راضي، تخاعي التؾازن بيؽ االستثسار دارتيا لرالح االستخجامات السثمى لألإالظبيعية وكيفية 

قجر عاليَا تالسثمى لألراضي في جسيؾرية الدؾدان"، و والتشسية السدتجامة "خخيظة االستخجامات 
ساس السخظط الخئيدي الستخجامات السؾارد الظبيعية أ باعتبارىابجأ السخحمة الثانية مؽ السذخوع 

 .في الدراعة

 :م  الدياسات العربية الستسثمة فيضرورة دع وضحت أكسا و 
 العخبية لمتشسية الدراعيةسشغسة "االستخاتيجية العخبية لمتشسية الدراعية" لم. 
 سؾاجية أزمات الغحاء العالسية""إعالن الخياض لتعديد التعاون العخبي ل. 
  مبادرة فخامة الخئيذ عسخ البذيخ رئيذ جسيؾرية الدؾدان لتحقيق األمؽ الغحائي العخبي

 لعجيج مؽ السحاصيلولخفع مدتؾى اإلنتاج الدراعي وسج الفجؾة الغحائية في ا .بذكل مدتجام
 .االستخاتيجية

  الخظة التشفيحية اإلطارية لمسخحمة الثانية مؽ البخنامج الظارئ لألمؽ الغحائي العخبي
( والتي أعجتيا السشغسة العخبية لمتشسية الدراعية، والرادرة عؽ قسة عسان 2017-2021)

2017. 
 متشسية الدراعية االستخاتيجية العخبية لتخبية األحياء السائية والتي أعجتيا السشغسة العخبية ل

 .2017واقخىا اجتساع القسة الثامؽ والعذخون السشعقج في السسمكة األردنية الياشسية 
  .مبادرة السمػ عبجهللا لالستثسار الدراعي الدعؾدي 
  .مبادرة الخئيذ عبجالفتاح الديدي السترالح مميؾن فجان 
  .السخظط األخزخ في السسمكة السغخبية 

سباب التي دعت المجشة العخبية لستابعة تشفيح األخمفية استعخاضا ل وقجمت األمانة العامة
دارة السجعؾم مؽ وزارة العخبية الي تبشى مقتخح اإل بالسشظقة 2030أىجاف التشسية السدتجامة 
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 اسؼ اختيار نأالي خ يشالعخبية لمتشسية الدراعية، حيث أ الدراعة والغابات بالدؾدان، والسشغسة
الخأي في  ارجاء بعج مشاقذات طؾيمة واستقخ  "العخبية السشظقة في الجؾع عمى القزاء"بـالمجشة 

 وتحقيق الجؾع،  عمى ساسية لميجف الستسثمة في القزاءكؾنو يعكذ السكؾنات األ ىعم ةالمجش
ن أن تحقيق ىحا اليجف يجب أو . الدراعة السدتجامة التغحية، وتعديد الغحائي، وتحديؽ األمؽ

ىجاف العالقة التكاممية وغيخ القابمة لمتجدئة بيؽ األاضحة تعكذ يكؾن مؽ خالل رؤية و 
ن مؽ الزخوري الخخوج مؽ أكسا و ، مؤشخات واسعة تحقق ىحا التؾجون تتبشى أوالغايات، و 

" والحي يختبط بيجف تغيخ السشاخ في رسؼ العالقة بيؽ "األمؽ Nexusالسفيؾم التقميجي لمتخابط "
وسع،  لشزيف أبعادا أخخى تختبط بقزايا اليجف الثاني أالغحائي والسياه والظاقة" لسا ىؾ 

ضافة عالقات تخابظية ليا عالقة بقزايا الفقخ والبظالة إواألمؽ الغحائي والدراعة السدتجامة ب
وضاع الرحية لمتغحية غيخ الدميسة الزعف االجتساعي، واألو حساية البيئات االيكؾلؾجية، و 

والتسؾيل السدتجام والسعمؾمات والتكشؾلؾجيا ومع مخاعاة التأثيخ السخيخ لسدتؾى التعميؼ بوارتباطيا 
 الرخاع والشدوح عمى تحقيق ىحا اليجف.

الهدف ذات عالقة مباشرة بشجاح تشفيذ ن المجشة اىتست بسؾضؾعات محجدة أ توضحأكسا 
الحج مؽ آثار و بذكل واضح،  "هذاشة السياه"مؽ السائي ومؾضؾع قزايا األ تسثمت في الثاني

التكيف مع تغيخ السشاخ وتأثيخه عمى الغظاء الشباتي واالنتاجية و تجىؾر األراضي وتحيجىا، 
مؾاجية تحجي الشقص في التقشيات الحجيثة والتكشؾلؾجيا و خخى الظبيعية، الدراعية والسؾارد األ

عمى االستثسار في  اثارىآتقمبات أسعار الشفط و و الزخورية لسؾاجية العجد في االنتاج الدراعي، 
 تحقيق األمؽ الغحائي.
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 :مشاقذة مهام عسل المجشة العربية لمقزاء عمى الجوع بالسشطقة العربية ثالثًا: 

ميام عسل المجشة العخبية السفاىيؼ التي ستختكد عمييا ومشاقذات مظؾلة حؾل  بعج حؾار
 :التالية ساسيةاألسفاهيم التم االتفاق عمى لمقزاء عمى الجؾع بالسشظقة العخبية 

 مؽ أىجاف التشسية السدتجامة  ساسية لميجف الثانيالسكؾنات األعسال المجشة أ عكذ تن أ
الدراعة  التغحية، وتعديد الغحائي، وتحديؽ األمؽ وتحقيق الجؾع، عمى الستسثمة في القزاءو 

 .السدتجامة
  مخاعاة أن:لمقزاء عمى الجؾع بالسشظقة العخبية"، يجب  العخبية الخظة التشفيحيةعجاد "إ عشج 

 كثخ تكامال  أعسق و أ الجؾانب السختبظة بتحقيق اليجف مشيا، بذكل  تغظي بذكل تكاممي 
 .السدتجامة، وبسؤشخات قياس واضحةىجاف التشسية أ مع  وتخابظا  

 معتسجة السدتجامة التشسية أىجاف مؽ الثاني اليجف تشفيح في العخبية الجول جيؾد جعؼت ،
 استكساليتؼ ول، ثؼ في السقام األبالسشظقة الحالية العخبية واالقميسية السبادرات  عمى 

 .االحتياجات الججيجة مؽ خالل بخامج ومذخوعات ججيجة
  ن أو ، سذخوعات في الجول العخبيةالتشفيح و  دياساتالسعمؾمات و البيانات و التظؾيخ تجعؼ

 .يتؼ كل ىحا بذكل متؾازي 
 استكساليا وتحجيث و ، في تظؾيخ البياناتالجول ب الؾطشية السؤسداتيتؼ االستعانة ب

  .اتباع نغؼ قياسية ذات مخجعيات دولية ، مع قؾاعجىا
  مؽ خالل ، لمبيانات والسعمؾمات الجغخافية الخقسية القؾاعج الخقسيةو تظؾيخ أبشاء  دعؼيتؼ

 وتبادل الخبخات عخبيا   قياس التقجم السحخزقجرات السؤسدية في الجول لتتسكؽ مؽ البشاء 
 برؾرة جيجة. ودوليا   واقميسيا  
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  مع السؤسدات الؾطشيةبالتعاون  ، وتحقيقيا ميجانيا  الجغخافية الخقسيةمخاجعة السعمؾمات 
 ساسأبشاء خط ساس ل، وىحه السعمؾمات الجغخافية الخقسية ستذكل األعتسادىاوا  بالجول 

"Base Lineفي ساسية الجغخافية الخقسية األجيج لمسدتؾى السعخفي لمسعمؾمات " ج
  .2022السشظقة العخبية حتى 

  يعتسج بشاء السؤشخات حؾل اليجف الثاني وغاياتو والغايات السختبظة بو عمى السؤشخات
لتشسية اسؤشخات اإلطار العخبي ل عجادإ يتؼ ذلػ بالتشديق مع ، و واالقميسية والؾطشيةالجولية 

 .السدتجامة في السشظقة العخبية
 السائي العجد  في علمع السؾارد السائية نتاج الدراعي اإل ةئسج سياسات لسؾايتحج

 الستدايج.
 ستججدة.الغيخ حؾاض خاصة مؽ األلسياه الجؾفية مؽ مؽ اتؾضع تذخيعات لمدحب اآل 
  حيث يؤدى تغيخ السشاخائيةالسالسؾارد و الدراعي  نتاجتغيخ السشاخ وتأثيخه عمى اإليخاعى ، 

تجىؾر نتاج الدراعي، وزيادة السقششات السائية وتفاقؼ عاىخة الترحخ و وتقمباتو لتخاجع اإل
حيائي وتخاجع التشؾع اإل ةالعخبيلسشظقة ابنؾعية األراضي وتخاجع مداحات الغظاء الشباتي 

 وعجد الكؾارث الظبيعية.الستظخفة )الذاردة( وزيادة معجالت الغؾاىخ السشاخية 
  تدايج تجىؾر األراضي بدبب االستخجام الديء مؽ اإلندان أو لتخاجع مدتؾيات الخجمة

   .و لتدايج حالة عجم اليقيؽ في الدراعةأوالريانة الدميسة لمسؾارد الظبيعية 
  لتؾاكب ، الجول األقل نسؾا  خاصة بيتؼ وضع خظط قابمة لمتشفيح لبشاء قجرات السدارعيؽ

 التظؾر الدراعي العالسي.
 التؾجو نحؾ تكؾيؽ مجتسعات زراعية وصشاعية كبخى بغخض جعل الدراعة ناجحة  دعؼ

اقتراديا  وإعظاء األولؾية في الدراعة لمسحاصيل الزخورية لغحاء اإلندان والتي يسكؽ 
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ترشيعيا مع االستفادة مؽ السخمفات العزؾية وتحؾيميا إلى سساد عزؾي أو وقؾد 
 حيؾي.

 الحرؾل  مكانيةإتؾافخ الغحاء،  2ويقرج بو 1مؽ الغحائيتتزسؽ بخنامج خاص بخصج األ
 تفادة مشو، استقخاره واستجامتو.عميو، استخجامو ومدتؾى االس

  الحجيثة الزخورية لسؾاجية العجد في مؾاجية تحجي الشقص في التكشؾلؾجيا والتقشيات
 .نتاج الدراعياإل

  ،دعؼ نقل وتؾطيؽ التكشؾلؾجيا في قظاع الدراعة، وفي تجاول ونقل السشتجات الغحائية
 اقج في سمدمة التعامل مع الغحاء.لتقميل الف

                                                           
1
( التي عقجت 51( في دورتو العادية )17/9/1992- 14-1ج51د – 1147التأكيج عمى قخار السجمذ االقترادي االجتساعي رقؼ )ق  

خيق عسل األمؽ الغحائي لمسشغسة العخبية لمتشسية الدراعية ،  عمسا بأن مؽ وقت صجور القخار بتؾنذ والحي أحال بسؾجبو أعسال ف
 والسشغسة  تخفع تقخيخىا الدشؾي لمسجمذ االقترادي االجتساعي

 رصج االمؽ الغحائي مؽ حيث :  2

 والتجارة والسخدونات  اإلنتاج مدتؾيات وتحجده الغحائي، األمؽ مجال في العخض بجانب ،الغحاء تؾافخبسجى  يتعمق  :الغذاء توافر. 
 والقخارات التخبة وعخوف الجؾية لمغخوف ويسكؽ، العمفية األغحية قياس مجى تؾافخ معيَّشة سياقات في أيزا   السيؼ مؽ يكؾن  وقج

 الغحاء؛ تؾافخ عمى وايؤثخ  أن التجارة، نغام في والتغي   والتخديؽ، بالشقل الخاصة األساسية والبشية بالدراعة، الستعمقة
 العام الجخل يحجده أساسا، األسخي  السشغؾر مؽ الستاح، الغحاء عمى الحرؾل عمى والسادية االقترادية القجرة  :الغذاء عمى الحرول 

د أن األسخة داخل لمثقافة ويسكؽ .والتحؾيالت اليبات وكحلػ األغحية، وأسعار الغحاء، عمى إنفاقو يسكؽ الحي والجخل لألسخة،  ُتحجِّ
 .معيَّشة أغحية أفزميات

 ارتباطا   ويختبط التغحوية، الحالة عمى مباشخا   تأثيخا   ذلػ يؤثخ أن ويسكؽ الغحاء، استيالك لألفخاد بيا يسكؽ التي الظخيقة  :االستخدام 
 عمى األفخاد قجرة تحجيج في حاسؼ بجور الرحية العؾامل أيزا   وتديؼ .األسخة أفخاد بيؽ وتؾزيعو الغحاء وإعجاد التغحية، بسسارسات وثيقا  

 .الغحاء تشاول
 الرجمات فإن الغحائي، باألمؽ مؤقتا   التستع األسخة أو لمفخد يسكؽ بيشسا إذ - الؾقت طؾال الغحائي األمؽ عمى الحفاظ  :االستقرار 

 أو طفل لؾالدة أيزا   ويسكؽ  - الغحائي األمؽ تحخميؼ أن يسكؽ السحاصيل، تمف أو البظالة أو األغحية أسعار تقمبات مثل الخارجية،
 .الغحائي أمشيا استقخار عمى يؤثخ أن األسخة في آخخ فخد وفاة أو وفاتو
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  حجاث تغيخ في ىيكل الظمب الستدايج عمى الدمع الغحائية بدبب التقجم في تحقيق إيتؼ
و نتيجة الشسؾ الدكاني، عؽ طخيق اتباع الدياسات أاالقترادية وزيادة الجخل،  التشسية

 .السؾجية نحؾ تغيخ أنساط اإلنتاج واالستيالك
  ،يقجم الجعؼ الفشي لمتؾسع في الدياسات السؾجية نحؾ تعسيق نغؼ الدراعة السدتجامة

دارة السدتجامة السؾارد الظبيعية دارة السياه، واستخجام الظاقات الستججدة، واإلإورفع كفاءة 
 .رضية وتحييج آثار تجىؾرىايكؾلؾجية األالبيئات اإلعمى والسخاعي والغابات مع الحفاظ 

 العخبية ومؤشخات القياس عمى زيادة واستقخار إنتاج الغحاء في  ن تؤكج الخظة التشفيحيةأ
سية ووطشية لتحقيق قميو مؽ تعاون وتشديق إلعجاد بخامج إالؾطؽ العخبي وما يجب تحقيق

األمؽ الغحائي العخبي تدتشيض ىسؼ القظاع العام والخاص ورجال األعسال العخب 
لالستثسار في السذخوعات العخبية الدراعية السذتخكة في الجول العخبية السؤىمة، عمى أن 
تمتدم ىحه الجول بسشح تدييالت وامتيازات وضسانات مذجعة ومحفدة لالستثسارات 

  .جال األمؽ الغحائيالعخبية في م
 مؾجية قميسية والعخبية الجولية واإل اتالذخاكبشاء ج عمى أن تكؾن األولؾية في يكيتؼ التأ

تحقيق اليجف الثاني مؽ لترجي لتحجيات ا السؾجية نحؾ نحؾ تعديد القجرات والدياسات
 أىجاف التشسية السدتجامة.

  األغحية الغشية بالدعخات التي تقمل مؽ االعتساد في التغحية عمى  الدياساتمعالجة يتؼ
أرخص كثيخا  مؽ البجائل سعار أوالتي تتؾافخ بالحخارية وغيخىا مؽ األغحية السرشَّعة 

إلى زيادة الديادة في استيالكيا  ؤديحيث ت السظمؾبة في التغحية الدميسة، الرحية
 .حاالت اإلصابة بالبجانة
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  يحقق دعؼ الجول العخبية ، ساس معخفي واضحغحائي عخبي عمى أ تبشي بخنامجيتؼ
حؾل متظمبات  متكامال   وضع ترؾرا  ، مع األكثخ تزخرا  مؽ نقص الغحاء وارتفاع أسعاره

 .ىحا البخنامج وآليات تشفيحه
  بؾضع ومخاجعة التذخيعات والقؾانيؽ التي تجعؼ التكامل في دعؼ اإلسخاع يتؼ التأكيج عمى

العخبي، واالستفادة مؽ مشظقة التجارة الحخة العخبية الكبخى، مسا يعدز حخكة الدراعي 
 .التبادل التجاري الدراعي العخبي البيشي

  يتؼ دعؾة أجيدة اإلعالم العخبية لمتشديق والتعاون فيسا بيشيا لالضظالع بجورىا القؾمي
، ك السدتجاماإلنتاج واالستيالالجيات السعشية بقؾاعج لتأصيل وزيادة الؾعي لجى 

 .السؾاطؽ العخبي بأىسية تخشيج وتغييخ األنساط االستيالكيةو واالستثسار العخبي، 
  السدتجامة، خاصة  لمتشسية متعامل مع حالة الرخاع والعشف باعتبارىا معؾقا  نذظة لأتؾجو

قؾي عمى اقتراد دول الشدوح وما يذكمو مؽ تأثيخ عجاد الشازحيؽ والالجئيؽ أ زيادة مع 
 .عامل ضاغط عمى السؾارد، وكوالمجؾء

  إيجاد نغام اقترادي واستثساري وتسؾيمي ججيج يجعؼ تجعؼ الدياسات السؾجية نحؾ
تحقيق األمؽ الغحائي، وذلػ عؽ طخيق تذجيع اإلنتاج القزاء عمى الجؾع و بذكل أكبخ 

 آثارهو أ الرخاع مؽ الغحائي واالستثسارات الدراعية في البمجان الشامية والجول التي تعاني
 بعج تحقيق الدالم.

 أسعار األغحية في  تحبحب حج مؽ حداسيةالسؾجية نحؾ الحكؾمية الدياسات تجعؼ ال
الحتفاظ ا مؽ خاللفي األسؾاق الجولية، الدعخية  لمتقمباتكشتيجة األسؾاق السحمية 

شبكات األمان و  وإدارة أسعار صخف الشقج األجشبي واإلعانات، باحتياطيات لألغحية
االجتساعي وتؾفيخ الخجمات األساسية مع استيجاف األشخاص األفقخ واألكثخ معاناة 

 انعجام األمؽ الغحائي.الجؾع و  مؽ
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 ممؾثة ستخجام أغحية كشتيجة ال التغحية سالمة الغحاء، والسخاطخ الشاشئة عؽ تذسل
لتي يسكؽ وا ،نتاج الغحاءإالسدتخجمة في  السياه نؾعيةتخدي و نتيجة أاألمخاض السُعجية ب
 .والفيزانات مؾجات الجفاف ن تتفاقؼ مع تدايجأ
 تعجيل عجد مؽ الدياسات السعاكدة، وتعديد سياسات التكامل والتخابط، وبشاء تؼ ي

، "السخاعي العخبيةاستخاتيجية تشسية "استخاتيجيات عخبية في السجاالت اليامة مثل 
بشاء السخونة والقجرات "استخاتيجية ، " تحييج آثار تجىؾر االراضي"االستخاتيجية العخبية ل

 ."الجفافمخاطخ لمتعامل مع 
  بالجول متؾسظة ة التؾسع في تشفيح مذخوعات ذات مدتؾى تقشي عالي ومدتجاميتؼ

ودول الرخاع،  قل نسؾا  الجخل، وتعديد السذخوعات الخائجة والسدتجامة في الجول األ
 ة والخيفية مع اشخاك الجياتوالؾصؾل بيحه السذخوعات لمسجتسعات الزعيفة والسيسذ

مسكشة مؽ  كبخ دائخةذات العالقة لزسان وصؾل نتائجيا أل والسحمية الؾطشية
 .السدتفيجيؽ

 والخاص، وكل  قميسية والؾطشية، وبيؽ القظاعيؽ العامتعديد الذخاكات الجولية واإل
 الجيات ذات العالقة.

 مانة العامة لجعؼ تشفيح اتفاق مع األعجاد محكخة إ )الفاو( ت مشغسة االغحية والدراعة اقتخح
 إلىدارة التشسية السدتجامة والتعاون الجولي إوستدعى ، بعض االنذظة السختبظة بعسل المجشة

وعقج عجد مؽ جمدات الحؾار  "العخبية الخظة التشفيحية"عجاد إ االستفادة مؽ ىحا الجعؼ في 
سبؾع العخبي مؽ خالل األ ىؼ مؾضؾعات الحؾار داخل المجشة الفخعيةأ حؾليا، ومشاقذة 

ليجف عجاد تزسيؽ اإ الجول العخبية حؾل  السعشييؽ في تجريبلمتشسية السدتجامة القادم، و 
، وتقج الجعؼ السؤسدي لفخيق عسل إدارة التشسية السدتجامة الثاني في تقاريخىا الظؾعية

 والتعاون الجولي.  
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 :العربية بالسشطقةالمجشة الفرعية لمقزاء عمى الجوع رابعًا: أعزاء 

ووضع خخى، قميسية والجولية األسشاقذة حؾل عزؾية السشغسات العخبية واإلفتح باب التؼ 
قميسية ن يخاعى تذكيل مجسؾعات عسل مؽ السشغسات العخبية واإلأقائسة لمعزؾية، عمى 

، الفخعية المجشةفي اجتساعات  والتحجث باسسياوتحجد مشغسة لخئاسة كل مجسؾعة  والجولية
 :كسا يمي المجشة ح األمانة لتذكيلااقتر وافق اعزاء االمانة الفشية عمى و 

 .في جسهورية الدودان رئاسة المجشة لسعالي وزير الزراعة والغابات .1
 : مانة الفشيةاأل  .2
  دارة التشسية السدتجامة والتعاون الجوليإ. 
  سشغسة العخبية لمتشسية الدراعية.لا 
   الفاو(.مشغسة األغحية والدراعة( 
  .بخنامج الغحاء العالسي 
   اإلسكؾا(.لجشة األمؼ الستحجة االقترادية واالجتساعية لغخب آسيا( 
  :مسثمي الدول العربية .3

  يتؼ تحجيج مسثمي الجول في المجشة مؽ خالل نقاط االترال السذاركيؽ في المجشة
سؽ ليؼ القجرة العخبية، مبالسشظقة  2030العخبية لستابعة تشفيح أىجاف التشسية السدتجامة 

 عمى اتخاذ القخار.
  :السذترك مؤسدات العسل العربي. 4 
 لجافة والسشاطق القاحمة )أكداد(.السخكد العخبي لجراسات األراضي ا 1 
 .السشغسة العخبية لمتشسية الرشاعية والتعجيؽ 2 
  بية لالستثسار واإلنساء الدراعي.الييئة العخ  3 
 .السيشجسيؽ الدراعييؽ العخباتحاد  4 
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 .داريةالسشغسة العخبية لمتشسية اإل 5 
 .مشغسة السخأة العخبية 6 
 .مشغسة العسل العخبية 7 
 البحخي.والشقل  العخبية لمعمؾم والتكشؾلؾجيا األكاديسية 8 
 : دوليةالو  قميسيةاإلسؤسدات ال. 5 
 يفاد(.لي لمتشسية الدراعية )اإلالرشجوق الجو  9 
 مشغسة األمؼ الستحجة لمتشسية الرشاعية )اليؾنيجو(. 10 
  .مكتب غخب اسيا مؼ الستحجة لمبيئة /األبخنامج  11 
 البشػ الجولي. 12 
 مؼ الستحجة لسكافحة الترحخ.ية األاتفاق 13 
 قميسي لمحج مؽ السخاطخ.السكتب اإل 14 
 البشػ اإلسالمي لمتشسية. 15 
  .لألرصاد الجؾيةالسشغسة العالسية  16 
 .نسائيمؼ الستحجة اإلبخنامج األ 17 

 (.اليؾنديفمشغسة األمؼ الستحجة لمظفؾلة ) 18 
 .مشغسة الرحة العالسية 19 
 .(االيكاردا)السخكد الجولي لمبحؾث الدراعية في السشاطق الجافة  20 
 لسانية لمتعاون الفشي.لؾكالة األا 21 
 ....... ،(سيجا)وكالة التعاون الدؾيجي  22 
 ج الجولي لبحؾث الدياسات الغحائية )إفخي(.السعي 23 
 :مسثمي السبادرات الستشوعة القائسة في السشطقة العربية ذات العالقة .6
 .الذبكة العخبية لمتكشؾلؾجيا والتشسية السدتجامة / استزافة اليؾندكؾ 24 
 السجمذ العخبي لمسياه.غخفة السعمؾمات الجغخافية العخبية / استزافة   25 
 .مخفق تخابط ىجف السشاخ ) عجد مؽ السشغسات االمسية و السجمذ العخبي لمسياه( 26 
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 . مشظسات السجتسع السدني: 7 
 السجمذ العخبي لمسياه. 27 
 مخكد البيئة والتشسية لإلقميؼ العخبي وأوروبا )سيجاري(. 28 
  االتحاد الجولي لرؾن الظبيعة. 29 
 مة.السشتجى السرخي لمتشسية السدتجا 30 
 السشغسة العخبية لحساية الظبيعة. 31 
 جامعات عربية: .8
 ليذ لمتشسية السدتجامة.جامعة ىميؾبؾ  32 
 .جامعة  الخميج العخبي 33 
 .الجامعة االمخيكية بيخوت 34 
  دارات بجامعة الدول العربية: اإلوزارية و المسجالس لمانات الفشية . األ9
 ة السجمذ الؾزاري العخبي لمسياه.مانأ 35 
 العخب السدؤولؾن عؽ شؤون البيئة.مانة مجمذ الؾزراء أ 36 
 الذؤون االجتساعية العخب.امانة مجمذ وزراء  37 
  .وزراء اإلعالم العخب مانة مجمذأ 38 
  .مانة مجمذ وزراء الرحة العخبأ 39 
 مانة السجمذ الؾزاري العخبي لمكيخباء. أ 40 

  

 :عسال المجشة الفرعية لمقزاء عمى الجوع في السشطقة العربيةأوضع جدول خامدًا: 

 فتتاحيةاالكمسات ال 1
 عسالعخض ججول األ 2
 العخبية السشظقةب الجؾع عمى مقزاءلنذاء المجشة الفخعية إسباب أتقجيؼ شخح حؾل  3

http://int.search.myway.com/search/GGmain.jhtml?p2=%5EBYC%5Exdm014%5ETTAB02%5Eeg&ptb=465BAD21-AA61-4BF1-8079-A3D40C44AA7A&n=781bd7b1&ind=&cn=EG&ln=en&si=&trs=wtt&brwsid=357fac8c-db73-4993-897a-37eb79f6e75d&st=tab&tpr=sc&searchfor=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D9%87%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3+%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9&ots=1517578234194
http://int.search.myway.com/search/GGmain.jhtml?p2=%5EBYC%5Exdm014%5ETTAB02%5Eeg&ptb=465BAD21-AA61-4BF1-8079-A3D40C44AA7A&n=781bd7b1&ind=&cn=EG&ln=en&si=&trs=wtt&brwsid=357fac8c-db73-4993-897a-37eb79f6e75d&st=tab&tpr=sc&searchfor=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D9%87%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3+%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9&ots=1517578234194
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 :ول لمجشة العربية لمقزاء عمى الجوعموعد ومكان عقد االجتساع األ  سادسًا:

، او بالتذاور بيؽ ادارة بسقخ األمانة العامة 2018خالل الشرف األول مؽ شيخ مايؾ/ أيار 
  . التشسية السدتجامة والتعاون الجولي ومعالي رئيذ المجشة واعزاء االمانة الفشية

 

 


