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 خامسلا االجتماع

 العربيةللجنة الفرعية للقضاء على الجوع في المنطقة 
(22/6/1220)مقر األمانة العامة:   

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

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

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

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

 ،مانة العامةبمقر األ 22/11/2018العربية، الذي عقد بتاريخ 
في الدول  2030للجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة  السادستوصيات االجتماع و  -

 ،بمقر األمانة العامة 12/6/2019العربية، الذي عقد بتاريخ 
في الدول  2030للجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة السابع توصيات االجتماع و  -

 ،بمقر األمانة العامة 18/12/2019العربية، الذي عقد بتاريخ 
في الدول  2030للجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الثامن توصيات االجتماع و  -

 ،من خالل تقنية االتصال المرئي األمانة العامةبمقر  9/12/2020العربية، الذي عقد بتاريخ 
 

من  22/6/2021للجنة الفرعية للقضاء على الجوع في المنطقة العربية بتاريخ الخامس تم عقد االجتماع     
إسماعيل الطاهر الدكتور/ حيث تلقت األمانة العامة اعتذارا من معالي الوزير  خالل تقنية االتصال المرئي

، وشارك نيابة عنه عن رئاسة اللجنة ألسباب طارئة جمهورية السودانبالزراعة والموارد الطبيعية  وزير حربي
وعليه  السيد المهندس/ عبالرحمن عبدالرحيم هتر وكيل وزارة الزراعة والموارد الطبيعية بجمهورية السودان، 

لتعاون الدولي بجامعة الدول العربية ندى العجيزي مدير إدارة التنمية المستدامة وا /وزير مفوض قامت السيدة
عداد الخطة التنفيذية والتي إ إطار االنتهاء من تم  مشيرة إلى أنه، بالسادة الحضور والترحيباالجتماع  بافتتاح

 
 األمانة العامة

 إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي

 ــــــــــــــــــــــ
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تشكل مع االطار االستراتيجي هذه المبادرة التي ستكون حجر األساس لدعم الدول العربية في تحقيق الهدف 
، وتهدف الخطة التنفيذية إلى وضع برامج وانشطة ومشروعات 2030التنمية المستدامة الثاني من أهداف 

محددة لتفعيل األولويات السبع التي تشمل االطار االستراتيجي، حيث سيتم إطالق حوار إقليمي واسع لهذه 
ع بنهاية الربع الخطة بين كل ذوي العالقة بالدول العربية بهدف الوصول للمبادرة العربية للقضاء على الجو 

بالتعاون مع أعضاء أمانة هذه اللجنة والتي تضم المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ، وذلك األول من العام القادم
، واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا االسكوا، وبرنامج FAOومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة 

 .IFADولي للتنمية الزراعية ، الصندوق الدWFPاألغذية العالمي 
ثم تناول الكلمة السيد المهندس/ عبالرحمن عبدالرحيم هتر وكيل وزارة الزراعة والموارد الطبيعية بجمهورية   

مرحبًا بالسادة المشاركين األعضاء باللجنة من الدول العربية وكذلك المنظمات والمؤسسات المختلفة  السودان
ير الزراعة والموارد الطبيعية بجمهورية السودان عن المشاركة لظروف طارئة، حيث اكد على اعتذار معالي وز 

ووجه الشكر لألمانة العامة لجامعة الدول العربية حول الدعم المقدم لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة في الدول 
لسودان على العربية وخاصة الهدف الثاني المعني بالقضاء على الجوع، وكذلك الثقة في وضع جمهورية ا

الزراعية والمركز العربي )أكساد( للتنمية الجهود المبذلة من المنظمة العربية  سيادتهثمن  كمارأس هذه اللجنة، 
التي  تبشأن الدور القائم في دعم القطاع الزراعي في ظل التغيرات المناخية والحد من مخاطر الفيضانا

والتي أدت إلى قمع مساحات كبيرة مزروعة وأضرت بالمزارعين بمختلف فئاتهم. وأشار إلى  ،شهدها السودان
دعم المزارعين خاصة )صغار المزارعين( بكيفية االستفادة من مواسم االمطار  فيجهود جمهورية السودان 

هذه اللجنة  كيفية الحد من مخاطر السيول والسيطرة على هذه االزمة، وفي ختام كلمته أكد على دورفي 
تلمس الجهود المبذولة المواطن العربي حتى ينعم أن متمنيًا  2030المحوري في تنفيذ الهدف الثاني من خطة 

   بحياة كريمة.   
       

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  ،الهاشمية المملكة األردنيةدول عربية هي  9وقد شارك في االجتماع       
جمهورية ، دولة فلسطين، دولة قطر، الجمهورية اللبنانية، ، جمهورية السودانالعربية السعودية، المملكة الشعبية

المنظمة العربية  :ىمن المنظمات العربية المتخصصة وه 6كما شارك عدد ، مصر العربية، الجمهورية اليمنية
، افة والمناطق القاحلة )أكساد(المركز العربي لدراسات األراضي الج منظمة العمل العربية، للتنمية الزراعية،

 ،، األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، منظمة المرأة العربيةاتحاد المهندسين الزراعيين العرب
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 برنامج االغذية العالمي، FAO منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعةهي:  ودولية منظمات إقليمية 5وعدد 
WFP،  آسيا  يالمتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربلجنة األممESCWA ، منظمة األمم المتحدة للتربية

باإلضافة إلى عدد من مؤسسات المجتمع المدني ، WHOمنظمة الصحة العالمية ، UNESCOوالعلم والثقافة 
 الغذائية، االتحاد العربي للصناعات االتحاد العربي لألسمدة،المجلس العربي للمياه،  الخاص وهيوالقطاع 

مرفق ) شركة القناة للسكر، ،شركة نسله مصر المنظمة العربية لحماية الطبيعة، ، مؤسسة بنوك الحياة الكريمة
 .قائمة المشاركين(

 

        العروض المقدمة:ثانيًا: 
  : مقدم منالعربية "خطة العمل"لقضاء على الجوع في المنطقة ا مراحل إعداد مبادرةعرض  •

 (1مرفق رقم ) .جامعة الدول العربية –مقرر اللجنة  –الدكتور/ وديد عريان         
مدير االتصال المؤسسي والمسؤولية  –السيدة/ سارة ياسين  : مقدم منعرض جهود شركة القناة للسكر •

  (2)مرفق رقم . شركة القناة للسكر –المجتمعية 
المهندسة/ رزان  مقدم من :العربية لحماية الطبيعةالمنظمة  -عرض مشروع طريق الشجر العربي  •

 ئيسة العربية لحماية الطبيعةر  - زعيتر
جامعة الدول  –مقرر اللجنة  –الدكتور/ وديد عريان : مقدم من السودان عرض الفيضانات في •

 العربية.
 

 التوصيات: ثالثاً 
والجهود المبذولة من األمانة الفنية للجنة حول خطة العمل التنفيذية الترحيب بالعروض المقدمة  -1

لتنفيذ اإلطار االستراتيجي مع الدول والجهات ذات العالقة وفق أولويات  عقد اجتماعاتوالتي تشمل 
 . للجنة خالل االجتماع القادم ه االجتماعاتالدول العربية على أن يتم عرض مسودة نتائج هذ

والمجلس العربي للمياه بعقد اجتماعات مع الدول العربية لمنظمة العربية لحماية الطبيعة ا الطلب من -2
الراغبة في المشاركة بمشروع طريق الشجر العربي ويتم عرض نتائج هذه االجتماعات في صورة 

 .  للجنة دراسة تفصيلية وعرضها خالل االجتماع القادم
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للمياه العمل على انهاء مسودة التقرير الخاص بالفيضانات الطلب من األمانة الفنية والمجلس العربي  -3
، على أن يتم عقد اجتماع لعرض نتائج هذه المسودة 2021في السودان خالل شهر سبتمبر 

  .تمهيدًا إلصدارة قبل انعقاد االجتماع القادم للجنة
 اإقليمي اتباره مشروعالترحيب بالتعاون القائم بين اللجنة الفرعية ومؤسسة بنوك الحياة الكريمة باع -4

يتضمن المحور الخاص بالهدف الثاني المعني بالقضاء على الجوع من اهداف التنمية المستدامة 
 العمل على تعميق هذا التعاون في المستقبل.و ، 2030

العرب بشأن قيام كل من المركز الموافقة على المقترح المقدم من اتحاد المهندسين الزراعيين    -5
خر المستجدات الدولية آحول  اضو )أكساد(، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، بتقديم عر العربي 

  واإلقليمية فيما يخص تدهور األراضي والجفاف خالل االجتماع القادم للجنة.  
ولويات أل الذي تضمن تبني الشركة  ،توجيه الشكر لشركة القناة للسكر على العرض المقدم المتميز -6

في  اراتيجي ووضع أول خطة عمل لتنفيذه ضمن أعمال الشركة، والترحيب بعضويتهاإلطار االست
 اللجنة الفرعية.  
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 للجنة الفرعية للقضاء  لخامساالمشاركين في االجتماع  السادة قائمة أسماء
 على الجوع في المنطقة العربية

 ( 22/6/1202 )مقر األمانة العامة:
 

 :الهاشميةالمملكة األردنية 
  وزارة الزراعة –مساعد األمين العام للمشاريع                           الدكتور/ ايمن السلطي

                                                                               aymansalti2@hotmail.com Email:    
                                                                                sps@moa.gov.joEmail:          

  وزارة الزراعة  –رئيس قسم المنظمات                المهندسة/ ندى الفريحات         
                                                  naf_frh@yahoo.comEmail:      

 

 : الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 مديرة الفالحة البيولوجية وعالمة الجودة وترقية اإلنتاج                      السيدة/ مليكة قريشي 

   والتنمية الريفيةوزارة الفالحة                                                     
                                               malika.korichi1@gmail.comEmail:     

                                                      merbouchez@yahoo.frEmail:        
 

 : المملكة العربية السعودية
 بالمملكة  –المستشار بوكالة الزراعة              عبدالعزيز السليمانالدكتور/ محمد بن 

                                             malsuliman@mewa.gov.saEmail:       
 بالمملكة –وزارة البيئة                             السيد / فهد بن خليفة السلمان

               Email: fks@sago.gov.sa  
 بالمملكة –السيد / معاذ بن حسين شافعي                            وزارة البيئة 

                Email: m.alshafei@sago.gov.sa     
  

 :جمهورية السودان
 وكيل وزارة الزراعة والموارد الطبيعية بجمهورية السودان     المهندس/ عبالرحمن عبدالرحيم هتر 

            Email: miniagri.minister@gmail.com 

 

 :دولة فلسطين
 وزارة الزراعة –المهندس/ سامر محمد التيتي             مدير دائرة التخطيط والسياسات 

                  Email: samer.titi@moa.pna.ps      

 

mailto:aymansalti2@hotmail.com
mailto:sps@moa.gov.jo
mailto:naf_frh@yahoo.com
mailto:malika.korichi1@gmail.com
mailto:merbouchez@yahoo.fr
mailto:malsuliman@mewa.gov.sa
mailto:fks@sago.gov.sa
mailto:m.alshafei@sago.gov.sa
mailto:miniagri.minister@gmail.com


6 
 

 :دولة قطر
 الدكتور/مسعود جار هللا المري             مدير إدارة االمن الغذائي بإدارة التعاون الدولي 

    والبيئة   وزارة البلدية                                                         
                  Email: mjmmari@mme.gov.qa      

 
 : الجمهورية اللبنانية

 االنسة/ عال الصيداني           الخبيرة االقتصادية وممثلة اللجنة الوطنية المعنية بتحقيق أهداف  
 رئاسة مجلس الوزراء   –التنمية المستدامة                                          
                    ola.sidani@gmail.comEmail:   

 
       

 : جمهورية مصر العربية
 وزارة الزراعة  – مدير معهد بحوث األراضي والمياه والبيئة                 الدكتور/عالء البابلي

                       Email: elbabli@gmail.com 

 وزارة الزراعة – باحث أول بمعهد بحوث تكنولوجيا األغذية         عالء طلعت القاضي الدكتور/
                    Email: dr_alaaelkady@yahoo.com          

 

 الجمهورية اليمنية:
 

 وكيل مساعد لوزارة التخطيط والتعاون الدولي                      لسيد/ منصور زيد حيدرةا
                    Email: kassimi94@gmail.com   

 وزارة التخطيط والتعاون  رئيس السكرتارية الفنية لألمن الغذائي                  وشلدكتور/ خضر عطر ا
   الدولي

             Email: kbatroosh@hotmail.com     

بالمندوبية  والتعاون الدولي مختصة بملف التنمية المستدامة    السيدة المستشار/ نجوى عبدهللا السري 
 الدائمة 

                                                   nalserri@gmail.com: Email 
 
 
 
 

mailto:ola.sidani@gmail.com
mailto:elbabli@gmail.com
mailto:dr_alaaelkady@yahoo.com
mailto:kassimi94@gmail.com
mailto:kbatroosh@hotmail.com
mailto:nalserri@gmail.com
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 المنظمات العربية المتخصصة •
 

 العربية للتنمية الزراعية منظمة ال
 القاهرة -رئيس مكتب االقليم االوسط العربي للمنظمة           الدكتور/ كامل مصطفى السيد 

                   k.amer@aoad.org Email:       
 

 السودان - المنظمة العربية للتنمية الزراعية                  رعبدالغفالمياء  /ةالدكتور 

                   Email: limiaa@yahoo.co.uk 

 اتحاد المهندسين الزراعيين العرب
 أمين عام االتحاد                        الدكتور/ يحيى بكور      

           ybakour@hotmail.com Email:     

 األمين العام المساعد لالتحاد                        الدكتورة/ ميشلين وهبة
       mwsleiman@gmail.com Email:      

 

 لدراسات األراضي الجافة والمناطق القاحلة )أكساد( المركز العربي
 اكساد - االقتصاد والتخطيطدارة إمدير                  الدكتور/ أيهم أحمد الحمصي

                ayhamalh@hotmail.com Email:  

 اكساد - مدير إدارة األراضي واستعالمات المياه                أحمد محيميد /األستاذ الدكتور
                                                         Profahmad1958@yahoo.com :Email 

 اكساد - مدير إدارة الموارد المائية                         ايهاب جناد كتور/دال
                     ihjnad@yahoo.com: Email  

 منظمة المرأة العربية 
 األستاذة/ فاطمة فوزي                             إدارة التخطيط والبرامج 

                                                     ffawzy@arabwomenorg.net Email:       

 
 األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري 

 وحدة التنمية المستدامة رئيس                         جيالن لطفي األستاذة/ 
                                              gilanloutfy@yahoo.comEmail:  

  

 مدير برامج وحدة التنمية المستدامة                     السيد/ تامر أبو غرارة    
                  tam3210@hotmail.com Email:     

mailto:k.amer@aoad.org
mailto:ybakour@hotmail.com
mailto:mwsleiman@gmail.com
mailto:ayhamalh@hotmail.com
mailto:Profahmad1958@yahoo.com
mailto:ihjnad@yahoo.com
mailto:ffawzy@arabwomenorg.net
mailto:gilanloutfy@yahoo.com
mailto:tam3210@hotmail.com
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 منظمة العمل العربية
 السيد/ مصطفى عبدالستار            المشرف على إدارة التنمية البشرية والتشغيل 

                                          msatar@alolabor.org Email:    
 

 السيدة/ رباب طلعت حامد                   رئيس وحدة التنمية والتدريب 
                                         rabab@alolabor.org Email:      

 
 

 المنظمات اإلقليمية •
 

 (FAOالمكتب اإلقليمي لمنظمة االمم المتحدة لالغذية والزراعة )
  كبير مسؤولي البرامج اإلقليمية                             ايمن عمرالسيد/ 

                                          Ayman.omer@fao.org Email:    
 

 الزراعية  تخبير السياسا                               محمد احمدالسيد/ 
                                     Mohamed.ahmed@fao.org Email:            

  

 (ESCWA)آسيا االقتصادية واالجتماعية لغربي  لجنة األمم المتحدة

 المستشار االقليمي لألمن الغذائي                 الدكتور/ الياس غضبان
                                      elias.ghadban@un.org Email:            

 

 (WFPلبرنامج األغذية العالمي )المكتب اإلقليمي 
 المكتب اإلقليمي                                  اكداهل السيد/ اوسكار

                                                  oscar.ekdahl@wfp.org  Email:    
 المكتب اإلقليمي                 أية صالح                       السيدة/

               aya.salah@wfp.org Email:    
 

 (WHOالحة العالمية )لمنظمة المكتب اإلقليمي 
   ةللتغذيالمستشار اإلقليمي                           الدكتور/ أيوب الجوالدة

                                                             aljawaldeha@who.int Email: 

 

 (UNESCO) اإلقلــــيمي للعلوم بالدول العربيةالمكتب 

 الخبير الوطني لبرامج العلوم                       الدكتور/ عبد العزيز زكي 
                                                                 aa.zaki@unesco.org Email: 

mailto:msatar@alolabor.org
mailto:rabab@alolabor.org
mailto:Ayman.omar@fao.org
mailto:Mohamed.ahmed@fao.org
mailto:elias.ghadban@un.org
mailto:oscar.ekdahl@wfp.org
mailto:aljawaldeha@who.int
mailto:aa.zaki@unesco.org
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 منظمات المجتمع المدني •

 

 المجلس العربي للمياه 
 للمياه العربي رئيس المجلس   محمود أبو زيداألستاذ الدكتور/ 

          president@arabwatercouncil.orgEmail:  
 

 للمياه العربي المجلس عامأمين     يحسين العطف / األستاذ الدكتور
hielatfy@arabwatercouncil.orgEmail:  

 للمياه العربي المجلسنائب مدير البرامج الفنية     هبه الحريري /  المهندسة
heba.h@arabwatercouncil.orgEmail:  

 
  المنظمة العربية لحماية الطبيعة

 المنظمة  ورئيس مؤسس          اكرم زعيتر  رزان /ةمهندسال
razan.zuayter@gmail.com Email:  

 مدير عام المنظمة                       األستاذة/ مريم جعجع 
mariamjaajaa@gmail.com Email:  

 
 

 االتحاد العربي للصناعات الغذائية  
 رئيس االتحاد                         هيثم الجفانالدكتور/ 

                                                       president@arabffi.org Email:          

 مساعد رئيس االتحاد                         األستاذة/ لينا يعقوب 
                                                     arabffi.lina@gmail.com Email:    

 
   لألسمدةاالتحاد العربي 

 أمين عام االتحاد                         المهندس/ رائد الصعوب   
          r.soub@arabfertilizer.org :Email    

 
 
 
 
 

mailto:president@arabwatercouncil.org
mailto:hielatfy@arabwatercouncil.org
mailto:heba.h@arabwatercouncil.org
mailto:razan.zuayter@gmail.com
mailto:mariamjaajaa@gmail.com
mailto:president@arabffi.org
mailto:arabffi.lina@gmail.com
mailto:r.soub@arabfertilizer.org
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 القطاع الخاص •

 بنك الطعام - بنوك الحياة الكريمة
 الرئيس التنفيذي                      السيد/ معز عبدالمجيد الشهدي

      m.elshohdi@foodbankingregionalnetwork.com Email:    

 شركة نستله مصر
 مدير شؤون التعاون و عضو مجلس تنفيذي                       السيدة/ نهلة كمال

           Email: Nahla.kamal@eg.nestle.com 

    االلتزام بالمواصفات   مدير           الدكتور/ أحمد حلمي               
             iman.fadda@eg.nestle.com Email:  

 

 السيدة/ ايمان فضا                    مدير العالقات العامة   
             iman.fadda@eg.nestle.com Email:  

 
 شركة القناة للسكر

 مدير االتصال المؤسسي والمسؤولية المجتمعية           السيدة/ سارة ياسين 
           Email: sara.yassin@canalsugar.com 

 مانة العامة:األ

 / ندى العجيزي     مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي وزير مفوض السيدة
 

 

 محمود فتح هللا      مدير إدارة شؤون البيئة واالرصاد الجوية /وزير مفوض السيد 
  األمانة الفنية لمجلس وزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة                               

 

 بإدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي خبير         الدكتور/ وديد عريان     
 إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي            السيد / عبد الكريم فارس  

mailto:m.elshohdi@foodbankingregionalnetwork.com
mailto:Nahla.kamal@eg.nestle.com
mailto:iman.fadda@eg.nestle.com
mailto:iman.fadda@eg.nestle.com

