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 لرابعا االجتماع

 العربيةللجنة الفرعية للقضاء على الجوع في المنطقة 
(8/12/2020)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 18/12/2020العربية، الذي عقد بتاريخ 
 

 من 8/12/2020 بتاريخ العربية المنطقة في الجوع على للقضاء الفرعية للجنة الرابع االجتماع عقد تم     
 تركاوي  عبدالقادر الدكتور/ الوزير معالي من اعتذارا العامة األمانة تلقت حيث المرئي االتصال تقنية خالل
 وزير السيدة قامت وعليه طارئة. ألسباب اللجنة رئاسة عن السودان جمهوريةب الطبيعية والموارد الزراعة وزير

 االجتماع بافتتاح بيةالعر  الدول بجامعة الدولي والتعاون  المستدامة التنمية إدارة مدير العجيزي  ندى /مفوض
 انطالق بداية يعد والذي االستراتيجي اإلطار وضع من االنتهاء تم أنه إلى مشيرة ،الحضور بالسادة والترحيب

 تحقيق في العربية الدول لدعم األساس حجر ستكون  شك وبال التي العربية، بالمنطقة الجوع على القضاء مبادرة

 
 األمانة العامة

 إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي

 ــــــــــــــــــــــ
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 المنظمة تضم والتي اللجنة هذه أمانة أعضاء مع بالتعاون  2030 دامةالمست التنمية أهداف من الثاني الهدف
 لغربي واالجتماعية االقتصادية واللجنة الفاو، والزراعة لألغذية المتحدة األمم ومنظمة الزراعية، للتنمية العربية

 .IFAD الزراعية للتنمية الدولي الصندوق  ،WFP العالمي األغذية وبرنامج االسكوا، آسيا

، المملكة العربية السعودية، دولة االمارات العربية المتحدةدول عربية هي  5وقد شارك في االجتماع       
من المنظمات العربية المتخصصة  6كما شارك عدد ، جمهورية مصر العربية، الجمهورية اليمنية، سلطنة عمان

، األراضي الجافة والمناطق القاحلة )أكساد(المركز العربي لدراسات المنظمة العربية للتنمية الزراعية،  :ىوه
اتحاد المهندسين الزراعيين العرب، الهيئة العربية لالستثمار واالنماء الزراعي، األكاديمية العربية للعلوم 

منظمة األمم المتحدة هي:  ودولية منظمات إقليمية 4وعدد  ، البرلمان العربيوالتكنولوجيا والنقل البحري، 
 يلجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب ،WFP برنامج االغذية العالمي، FAO والزراعةلألغذية 

باإلضافة إلى عدد من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع  IOM، منظمة الهجرة الدولية ESCWAآسيا 
، الحياة الكريمةمؤسسة بنوك  االتحاد العربي للصناعات الغذائية، االتحاد العربي لألسمدة، الخاص وهي

 .مرفق قائمة المشاركين()،  الشباب العربي للتنمية المستدامةمنصة المنظمة العربية لحماية الطبيعة، 
 

        العروض المقدمة:ثانيًا: 
النسخة األولى التجهيز إلعداد  –لقضاء على الجوع في المنطقة العربية لاالستراتيجي  وثيقة اإلطار •

  .الدكتور/ وديد عريان مقرر اللجنة الفرعية: مقدم من خطة العمل
المنظمة العربية لحماية  -المهندسة/ رازان زعيتر  مقدم منطريق الشجر في المنطقة العربية: مشروع  •

 (1)مرفق رقم . الطبيعة
الدكتور/ وديد  : مقدم من مقرر اللجنة الفرعيةالسودان دراسة الفيضانات فيلالورقة المفاهيمية  •

 (2)مرفق رقم  .عريان
 

 

 :وثيقة اإلطار االستراتيجي :لثاً ثا
 ،تم تضمينها بالوثيقة االجتماع في اتمناقشال خاللتلقت األمانة الفنية للجنة عدد من المالحظات       

    .(3)مرفق رقم 
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 التوصيات: رابعاً 
في صورته المرفقة وعرضه على اللجنة العربية لمتابعة تنفيذ  ياالستراتيج اإلطارالموافقة على   -1

بالمنطقة العربية إلبداء المالحظات تمهيدًا لعرضها على أعمال  2030اهداف التنمية المستدامة 
 اجتماع المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته القادمة. 

كة في إعداد الورقة المفاهيمية بشأن تقديم الشكر للمنظمة العربية لحماية الطبيعة والجهات المشار  -2
 "مشروع طريق الشجر في المنطقة العربية" والتأكيد على بدء إعداد وثيقة لهذا المشروع. 

"مشروع طريق الشجر في المنطقة  حث المنظمات األعضاء باللجنة بتقديم الدعم الفني إلعداد وثيقة -3
        ".العربية

في ظل أثر الفيضانات بالسودان"، بالتنسيق والتعاون  -ستدامة الترحيب بمقترح دراسة "نحو تنمية م -4
مع جمهورية السودان ممثلة بوزارة الزراعة والموارد الطبيعية، وفريق عمل الدراسة الذي يضم ادارة 

لدراسة المناطق الجافة واآلراضي القاحلة التنمية المستدامة والتعاون الدولي، والمركز العربي 
والمجلس  ،WFPوبرنامج الغذاء العالمي  ،FAO"أكساد"، ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة 

 العربي للمياه.        
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 للجنة الفرعية للقضاء  الرابعالمشاركين في االجتماع  السادة قائمة أسماء
 على الجوع في المنطقة العربية

 ( 8/12/2020 )مقر األمانة العامة:
 

 :دولة االمارات العربية المتحدة
 االمارات العربية  –اخصائي أول عالقات وشركات دولية     السيدة/ إلهام الغديري                 

                                                                               i.lghadiri@mofaic.gov.ae Email:    

 
 : المملكة العربية السعودية

 بالمملكة  –المستشار بوكالة الزراعة         الدكتور/ محمد بن عبدالعزيز السليمان
                                              malsuliman@mewa.gov.saEmail:      

 

مدير عام إدارة األسعار واالعالنات ومدير البرنامج الوطني بالمؤسسة        زيد بن عبدهللا الشبانات السيد/
 العامة للحبوب 

                  Email: abzdsha@sago.gov.sa  
 

 
 :عمانسلطنة 
 المجلس األعلى للتخطيط  -مدير الموازنة االنمائية       طالل درويش عبدهللا السعدي  السيد/ 

                      Email: talal@scp.gov.om   

سلطنة عمان -المجلس األعلى للتخطيط       هنادي بنت عبدهللا المحذوريةالسيدة/    
Email: hmahdhuri@scp.gov.om                                                                            

 
 : جمهورية مصر العربية

 وزارة الزراعة  –رئيس قطاع الشؤون االقتصادية                      الدكتور شعبان سالمالسيد/ 
            Email: shaban1963@yahoo.com 

وزارة الخارجية  –نائب مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة              وزير مفوض/ أيمن ثروت السيد
 المصرية

               Email: aminayman@gmail.com 

mailto:i.lghadiri@mofaic.gov.ae
mailto:malsuliman@mewa.gov.sa
mailto:abzdsha@sago.gov.sa
mailto:talal@scp.gov.om
mailto:hmahdhuri@scp.gov.om
mailto:shaban1963@yahoo.com
mailto:aminayman@gmail.com
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 الجمهورية اليمنية:
 وزارة التخطيط والتعاون  رئيس السكرتارية الفنية لألمن الغذائي                  وشالدكتور/ خضر عطر 

             اليمن - الدولي
             Email: kbatroosh@hotmail.com     

  السمكية مدير عام إدارة الزراعة والثروة                  السيد/ خالد محمد الذبحاني
                                                 kmsmopic@gmail.com : Email  

 
 مختصة بملف البيئة والتنمية المستدامة بالمندوبية الدائمة لليمن    السيدة المستشار/ نجوى عبدهللا السري 

                                                   nalserri@gmail.com: Email 
 

 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 الزراعيةالسلماوي                   الدكتور/ أحمد 
 

 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 -المركز العربي للدراسات                   الدكتور/ أيهم أحمد الحمصي

                ayhamalh@hotmail.com Email:  

 اكساد -المركز العربي للدراسات                 أحمد محيميد /األستاذ الدكتور
                                                         Profahmad1958@yahoo.com :Email 

 اكساد -المركز العربي للدراسات                         ايهاب جناد كتور/دال
                     ihjnad@yahoo.com: Email  

mailto:kbatroosh@hotmail.com
mailto:kmsmopic@gmail.com
mailto:nalserri@gmail.com
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
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 الهيئة العربية لالستثمار واالنماء الزراعي
 مدير إدارة االتصال المؤسسي                               ياألستاذة/حنان علي القاع

                                                            halgaai@aaaid.ae Email:    

 مدير إدارة الدراسات واإلنماء          الدكتور/ شعالن علوان المشايخي        
                                                           sedan@aaaid.org 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:     

 

 العربيالبرلمان 
 العربيالبرلمان  عضو               معالي النائبة الدكتورة/ أحالم الالفي

                                          Ahlamallafi534@gmail.com Email:    
 

 األستاذة/ شيرين بغدادي         أمينة سر لجنة الشؤون االجتماعية والمرأة والشباب
                                          sherinbaghdadi@yahoo.com Email:    

 

 
 

 المنظمات اإلقليمية •
 

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

                                          Ayman.omer@fao.org Email:    
 

 الزراعية  تخبير السياسا                               السيد/ محمد احمد
                                     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:            

 

mailto:halgaai@aaaid.ae
mailto:sedan@aaaid.org
mailto:gilanloutfy@yahoo.com
mailto:tam3210@hotmail.com
mailto:Ahlamallafi534@gmail.com
mailto:sherinbaghdadi@yahoo.com
mailto:Ayman.omar@fao.org
mailto:Mohamed.ahmed@fao.org
mailto:elias.ghadban@un.org
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 (WFPالمكتب اإلقليمي لبرنامج األغذية العالمي )
 القاهرة –المكتب اإلقليمي للمنظمة                         اكداهل السيد/ اوسكار

                                              oscar.ekdahl@wfp.org  Email:    
   القاهرة  –سلمى زكي                      المكتب اإلقليمي للمنظمة    السيدة/

           salma.zaky@wfp.org Email:    
 

 (IOM) لمنظمة الهجرة الدوليةالمكتب اإلقليمي 
  المسؤولة عن أبحاث التنمية المستدامة والصراع                   السيدة/ سارة صادق

                                               ssadek@iom.int  Email: 

 منظمات المجتمع المدني •
 

  المنظمة العربية لحماية الطبيعة
 المنظمة  ورئيس مؤسس          اكرم زعيتر  رزان /ةمهندسال

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

mariamjaajaa@gmail.com Email:  
 

 

 االتحاد العربي للصناعات الغذائية  
 رئيس االتحاد                         هيثم الجفانالدكتور/ 

                                                       president@arabffi.org Email:          

  األمين العام لالتحاد                           فادي جبر /السيد 
                                                     arabfood3@gmail.com 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    
 االتحاد العربي لألسمدة                          الدكتور/ ياسر خيري    

                                          y.khairy@arabfertilizer.org :Email 
 لألسمدةاالتحاد العربي                          السيدة/ مروة محسن

                                        marwa@arabfertilizer.org :Email 

mailto:oscar.ekdahl@wfp.org
mailto:salma.zaky@wfp.org
mailto:ssadek@iom.int
mailto:razan.zuayter@gmail.com
mailto:mariamjaajaa@gmail.com
mailto:president@arabffi.org
mailto:arabfood3@gmail.com
mailto:arabffi.lina@gmail.com
mailto:r.soub@arabfertilizer.org
mailto:y.khairy@arabfertilizer.org
mailto:marwa@arabfertilizer.org
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 منصة الشباب العربي للتنمية المستدامة
 منصة الشباب العربي للتنمية المستدامة                     سامح كامل /كتورالد

                                        sameh.kamel@unmgcy.org :Email     
 

 منصة الشباب العربي للتنمية المستدامة                       فادى كرمالسيد/ 

                                                          fady.karam@buc.edu.eg :Email     

 القطاع الخاص •

 بنك الطعام - بنوك الحياة الكريمة

 الرئيس التنفيذي                      السيد/ معز عبدالمجيد الشهدي

      m.elshohdi@foodbankingregionalnetwork.com Email:    
 

 مانة العامة:األ

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

 مدير إدارة الصحة والمساعدات اإلنسانية    السيد وزير مفوض/ سعيد الحاضي   
   األمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب                                         

 

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

 

 مقرر اللجنة الفرعية للقضاء على الجوع               الدكتور/ وديد عريان     
 إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي            السيد / عبد الكريم فارس  

 

 السيد/ عبدالمنعم الحكيم                    إدارة الصحة والمساعدات اإلنسانية 
 وزراء الصحة العرب األمانة الفنية لمجلس                                         

   

 إدارة التنمية والسياسات االجتماعية      السيد/ أحمد رشاد                   
 األمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب                                 

mailto:sameh.kamel@unmgcy.org
mailto:fady.karam@buc.edu.eg
mailto:m.elshohdi@foodbankingregionalnetwork.com

