
 

 

                      

  

  

  

  

  

  

  

   الختاميالتقرير 
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  المشترك جتماع الوزاري الثاني العربي اإلفريقي لال

 للتنمية الزراعية واألمن الغذائي

  ٢٠١٣- سبتمبر ٣٠ - ٢٩

   المملكة العربية السعودية- الرياض
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   الختاميالتقرير 

   التحضيريلينالجتماع كبار المسئو

  المشترك جتماع الوزاري الثاني العربي اإلفريقي لال

 للتنمية الزراعية واألمن الغذائي

  ٢٠١٣- سبتمبر ٣٠ - ٢٩

   المملكة العربية السعودية- الرياض

 

 المـشترك   اإلفريقيعقد اجتماع كبار المسؤولين للتحضير لالجتماع الوزاري الثاني العربي          
المملكة  - الرياض   في ٣٠/٩/٢٠١٣ إلى   ٢٩ في الفترة من  غذائي  للتنمية الزراعية واألمن ال   

العربـي   الزراعة من الجانبين     تاوزارن   االجتماع ممثلون ع   فيشارك  و. العربية السعودية 
 .صلة ذات الواإلفريقيةاالتحادات العربية المؤسسات و، وعدد من المنظمات واإلفريقي و

 :الجلسة االفتتاحية  : أوال

 مدير اإلدارة المركزية للعالقات الخارجية    الدكتورة مني محرز     ألقت ،سة  في مستهل الجل   -

الـوزاري  لالجتمـاع    رئاسة الدورة الـسابقة   ( بجمهورية مصر العربية  وزارة الزراعة   ب
 تـشجيع  أهميـة علـى  كلمة أكدت فيها  ،)٢٠١٠ شرم الشيخ ، المشترك   األفريقيالعربي  

 الزراعي وتعزيز القدرات اإلرشادلبشرية ودعم ستثمارات وتنمية القدرات اوزيادة حجم اإل
الخـروج بتوصـيات     أكدت على ضرورة  ، و الغذائي واألمن مجال الزراعة    في اإلقليمية
تعتبر بوابة  مصر لديها موقع متميز وأن إلى أشارتكما . تنفيذ مقررات شرم الشيخلفاعلة 

 .يـة واألمـن الغـذائي      مجال التنمية الزراع   في المشترك اإلفريقي العربيلخدمة العمل   
المهندس محمد بن عبـد اهللا الـشيحة         سعادة إلىم الرئاسة   تسليفي ختام كلمتها    وأعلنت  

رئـيس   (مملكة العربية الـسعودية ال في لشؤون األبحاث والتنمية الزراعيةوزارة وكيل ال 
  .)لالجتماع الوزاري العربي األفريقي المشترك الدورة الحالية

 ةبمفوضـي  الريفـي  الزراعة واالقتصاد    إدارةمدير   - جبرايل   ي هايل  ابيبا دكتور ال رحب -

لمملكة العربية السعودية   وأعرب عن شكره ل    ،بالسادة الحضور في كلمته    اإلفريقياالتحاد  
 أهميـة  إلى وأشار تعزيز التعاون العربي األفريقي      أهمية على    أكد و ،على حسن الضيافة  

 اإلفريقيالزراعة  برنامج إقرارتم  انهب أوضحواإلفريقي العربي و لإلقليمينالزراعة قطاع 
 الشراكة تـشكل  أنتوضح التجربة أن على أكد كما (CAADP).  ٢٠٠٣في عام الشامل 

 نتائج ايجابية وملموسـة  قق وتح،أولويات الدولفي  تغيرات ايجابية داثحإ فيعامل قوى   



 

 ٢

االستثمارات لـدعم    لجذب   نأساسيعمل مع شركاء     دول االتحاد اإلفريقي ت    إنو التنمية   في
 في هي المستقبل للتنمية الزراعية واألمن الغذائي        إفريقيا أن إلى أشارو،   في إفريقيا  التنمية
تعزيز التعاون  ": المتمثل في  مؤكدا على االرتباط الوثيق بين موضوع هذا االجتماع          العالم

خطـة  و" ائيالغـذ  في الزراعة واألمن     الل دعم استدامة االستثمار    من خ  االفريقىالعربي  
 ). ٢٠١٦-٢٠١١(العربي االفريقى المشترك العمل 

نيابة كلمة   العالقات االقتصادية بجامعة الدول العربيةإدارةمدير الدكتور ثامر العاني ألقى  -
األمين العام المـساعد للـشؤون      ، التويجري   إبراهيمعن سعادة السفير الدكتور محمد بن       

 علـى   أكدو ،كة العربية السعودية على حسن الضيافة     لممل إلى ا  الشكرفيها  قدم   ،االقتصادية
على وأشار الى أنه     ، الجوانب االقتصادية  وإنماءالمشترك   اإلفريقيالعربي   التعاون   أهمية

مازال االستثمار وحجم التبادل التجاري دون  اإلقليمين لدول الهائلة اإلمكاناتمن الرغم 
التـي   و االجتمـاع بحثها  تي سي أهمية الموضوعات ال  ، وشدد على    المستوى المطلوب 

 ، وأكد علـى أن    قليميناإلسيكون من بينها مناقشة سبل تعزيز تدفقات االستثمار بين          
 ارتباط ثقافي وتاريخي فقط ولكنـه مـصلحة         أو ليس سياسة    التعاون العربي اإلفريقي  

  .حقيقية متصاعدة ومشتركة بين دول المنطقتين
األبحاث والتنمية ارة لشؤون الشيحة وكيل الوزندس محمد بن عبد اهللا المهسعادة  استهل -

العربـي   كلمته بالترحيب بـالوفود مـن الجـانبين        ة بالمملكة العربية السعودية   يالزراع
طلـب  مما يت  ،ارها على اإلقليمين  أزمة الغذاء وارتفاع األسعار وأث    وأشار إلى    ،اإلفريقيو

اإلفريقي التعاون العربي زيز تعإلى يهدف االجتماع وأضاف أن هذا .  إجراءات فعالةاتخاذ
ها القمـة العربيـة   تعتمـد في شرم الشيخ وأالتي تم إقرارها  المشترك وتفعيل خطة العمل     

تنفيذ خطة العمل بكفاءة وجدية     ، مؤكدا على أهمية      ٢٠١٠عام  سرت  اإلفريقية الثانية في    
الـة   من اجل الوصـول إلـى نتـائج فع   ،إلى مشاريع عملية على ارض الواقع   تها  وترجم
دور القطاع الخاص مما يتطلـب تـوفير البيئـة المالئمـة الجاذبـة             على  ،مشددا  ومثمرة

التحـضير  واختتم كلمته بأهمية     .لالستثمارات واالستفادة من الموارد المتاحة في اإلقليمين      
 الثالثـة التـي     اإلفريقيةالعربية  ه على القمة     نتائج الجيد لالجتماع الوزاري تمهيدا لعرض    

  .٢٠١٣نوفمبر شهر  في كويتالستعقد في 

  تنظيم العمل   :ثانيا

  المكتبهيئة  أعضاءانتخاب  .١

 وفقا للنظم المعمول واإلفريقي الجانبين العربي بين التي تمت المشاوراتفي ضوء 
   :المكتب على النحو التاليهيئة  أعضاء، تم انتخاب بها



 

 ٣

،نائـب  )ةالمملكـة العربيـة الـسعودي      (يس المـشترك   الـرئ  :الجانب العربي    •
   .)دولة قطر(، المقرر )دولة الكويت(الرئيس

جمهورية (، نائب الرئيس  )تشادجمهورية   (يس المشترك الرئ  :اإلفريقيلجانب  ا •
  .)بوركينا فاسوجمهورية (المقرر ، )جامبيا

 . وبرنامج العملاألعمالاعتماد جدول  .٢

 المـشاركة الـدول   وفـود    قامـت  و ، وبرنامج العمل  األعمالاستعراض جدول    تم  
  .باعتمادهما

  :يلي ما لجدول األعمال تم استعراض ووفقا/ ثالثا 

التنمية الزراعية واألمن   لدعم   اإلفريقي االتحاد   إستراتيجيةفي  التطورات التي استجدت     .١

  )CAADP ( إفريقيافي الغذائي 

 االتحاد  ة مدير إدارة الزراعة واالقتصاد الريفي بمفوضي      ، هايلي جبرايل    الدكتور ابيبا قام  
  الـشامل اإلفريقـي الزراعـة  برنـامج  تنفيـذ   فيالتقدم المحرز استعراض ب فريقياإل

(CAADP)  لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع الزراعة ٢٠٠٣في ئه  إنشامنذأهدافه و 
 األراضـي  إدارة: أسياسـية  أعمدةويعتمد هذا البرنامج على أربعة       .في القارة اإلفريقية  

 والزراعة، نـشر البحـوث      الغذائياألمن  ،لنفاذ لألسواق اة و ومصادر المياه ، البنية التحتي    
مـن  % ١٠ على تخصيص    اإلفريقيةوتم التوافق بين الدول     . الزراعية ونقل التكنولوجيا  

.  سـنويا %٦زراعـي  معدل نمو   لتحقيق للزراعة مجال   فيالمحلية لالستثمار    هاموازنات
 منهـا  ٢٥،  (CAADP) نـامج بالتوقيع على بر دولة ٣٤قامت وبالنسبة للتقدم المحرز 

االقتـصادية  نبياد والتكـتالت    مثل  مع الشركاء    يتم العمل كما   .يةاستثمار اخططوضعت  
الزراعـة   أنوخاصـة    تاالسـتثمارا  المالئمة لجذب    بيئةالتهيئة  على  اإلقليمية األخرى   

 وأضاف الى الخطط االستثمارية المحلية للزراعة       ، التنموية األولويات مقدمة   في أصبحت
 ونظرا ألهمية قطـاع     .واألمن الغذائي تشكل اساسا واضحا للتطبيق في ظل هذه الشراكة         

    .إفريقيا فيمن الغذائي زراعة واألا للعامليكون  ٢٠١٤عام  الزراعة، تم تحديد

واألمن الغذائي  التنمية الزراعية   العربية لدعم   ستراتيجية   اإل فيالتطورات التي استجدت     .٢

  العربي 

تقريـر عـن    بتقديم  المنظمة العربية للتنمية الزراعية     رق الزدجالي مدير    قام الدكتور طا  
تنفيذ إستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة      المتعلق ب سير العمل    فيالتقدم المحرز   

مـن   واعتبرت جزءاً  ،   ٢٠٠٧  في قمة الرياض ها  تاعتمد التي   )٢٠٢٥-٢٠٠٥( للعقدين



 

 ٤

تـضمنت  و ،العربـي  االقتـصادي واالجتمـاعي       المشـتركة للعــمل   اإلسـتراتيجية
  :على النحو التالي حاليا   تنفيذهايتم اإلستراتيجية سبعة برامج رئيسية

 . تطوير تقانات الزراعة العربية-١
  . عي في البيئات الزراعية المالئمةة والتصنيع الزرايستثمارات الزراعاال تشجيع -٢
  .ة العربية   تعزيز القدرة التنافسية لنواتج الزراع-٣
 .والسياسات الزراعية تهيئة بنية التشريعات -٤
  . بناء القدرات البشرية والمؤسسية-٥
 . المساهمة في ازدهار الريف-٦
 . إدارة الموارد البيئية الزراعية تطوير نظم-٧

  سي ومرض النوم ت يتسالبة  العامة للقضاء على ذبااإلفريقيةملة عام حول الحعرض  .٣

 اإلفريقـي  في مفوضـية االتحـاد   (PATTEC) منسق برنامج محمد  قام الدكتور حسن  
ـ تـسي الريقية العامة للقـضاء علـى ذبابـة    بتقديم عرض عام حول الحملة اإلف  سي  ت

Trypanosomiasis &  Tse Tse fly   البيئـة وصـحة   على والتي تؤثر بشكل سلبي
ـ   وتوضح التجارب    ،المصابة الدول   فيخاصة  الحيوان   و اإلنسان ن معالجتهـا   انـه يمك

 دعم أهمها منوالتقنيات موعة من الوسائل والقضاء عليها في المدى الطويل من خالل مج
 مـن البـرامج     (PATTEC)برنامج  يعد  و،سي   ت تسيال مجال مكافحة ذبابة     فيت  القدرا

تم القضاء عليها فـى مـساحة     قد   و. والمرض الناجم عنها  هذه اآلفة    مكافحة   فيالناجحة  
صالحة لالستثمار الزراعي   هذه المساحة    وأصبحت ،يلو متر مربع   ك ١٥٠٠٠٠ إلىتصل  

في  اإلفريقية حصلت الدول    ، والتقليل من خطورتها   لقضاء على هذه الذبابة   لو. والحيواني
الدول بجزء مـن موازناتهـا      هذه   كما شاركت    ، للتنمية اإلفريقيالبنك   من   قروضشكل  

وذكـر  . اعامفترة خمسة عشرة    خالل    مليون دوالر  ١٥٨ إلىتصل   المحلية بمبالغ مالية  
 تلقت الدول المتضررة دعما من المصرف العربي        (PATTEC)بأنه خالل تنفيذ برنامج     
 والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمـة الـصحة العالميـة        إفريقياللتنمية االقتصادية في    

يـة البيطريـة    ومنظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة والتحالف الـدولي لألدو         
 باإلضافة إلى تلقـي     ،كر الجديد ومعاهد ومؤسسات أخرى متعددة     ومؤسسة التشخيص المب  
 فـي من أجل تحقيق تقدم ملموس      وفي ختام العرض أكد على أنه        كثير من الدعم الثنائي،   
 تعزيـز   طارإلهذا الموضوع  في      قصوى أهمية، فمن المهم ايالء     القضاء على هذه اآلفة   

   .اإلفريقيالتعاون العربي 



 

 ٥

 حول التنمية الزراعيـة واألمـن       اإلفريقية تنفيذ خطة العمل العربية      فيالتقدم المحرز    .٤

  .٢٠١٠ شرم الشيخ في منذ اعتمادها الغذائي

 لمنظمة العربية للتنميـة الزراعيـة     العام ل مدير  الاستعرض الدكتور طارق الزدجالي      -
حول التنمية الزراعية واألمـن     التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل العربية اإلفريقية         

القـرار  أن   إلـى  أشـار حيث   .٢٠١٠في عام   الغذائي منذ اعتمادها في شرم الشيخ       
الـشيخ فـي     شرمبالمشترك  األول  االجتماع العربي اإلفريقي الوزاري     عن  الصادر  

  :مايليتضمن قد   بشأن خطة العمل المشترك،م٢٠١٠ فبراير
 .ة الزراعية واألمن الغذائياعتماد خطة العمل المشترك حول التنمي •
إنشاء وحدة لتسهيل تنفيذ خطة العمل المشترك تستضيفها المنظمة العربية للتنمية            •

  . الزراعية
العربية والمنظمـة   الدول  دعوة مفوضية االتحاد اإلفريقي واألمانة العامة لجامعة         •

 ح مفصل بشأن هيكل وتفـويض وحـدة       اقتراإلى إعداد    العربية للتنمية الزراعية  
 .التسهيل

 القرار   هذه الموضوعات  بشأن) ٢٠١٠سرت  (العربية اإلفريقية الثانية    أصدرت القمة    -
إستراتيجية الشراكة اإلفريقية العربية وخطة العمل      بموجبه تم اعتماد    الذي  و،  )١(رقم  

عـدد مـن    بعقـد   قامت المنظمـة    و )".٢٠١٦ – ٢٠١١(اإلفريقي المشترك   العربي  
 االجتمـاع   يتنفيـذا لقـرار   نة التوجيهية لوحدة التسهيل     اللجتم تشكيل   و جتماعاتاال

  .الوزاري وقرار القمة
 :بما يلي الزراعية المنظمة العربية للتنمية توصيسبق ،  وبناءا على ما -

بهيكلها المعتمد حاليا للـسنوات الـثالث       يسير  ضرورة البدء في تشغيل وحدة الت       .١
 . تطويرهوالقادمة على أن يتم تقييمه 

 جنـة للا لعضوية   واإلفريقي الجانبين العربي    منل عن القطاع الخاص     إضافة ممث  .٢
  . هيلوحدة التسل التوجيهية

 وحدة التـسهيل  عمل  دعم  للممكنة  اتقديم كافة التسهيالت    لأبدى وفد السودان استعداده      -
 .على المديين القصير والطويل

سـتدامة  ال  في نطاق خطة العمل المـشترك      الزراعياالستثمار  "موجز لتقرير دراسة      .٥

  "اإلفريقياالستثمار الزراعي لتعزيز التعاون العربي 

جامعـة القـاهرة    فـي   دكتور جمال صيام أستاذ االقتصاد الزراعـي        القدم الخبيران    -
بالتعـاون مـع دكتـور      جامعة عين شمس    في   سالم أستاذ االقتصاد     حمديوالدكتور  



 

 ٦

ضية االتحـاد اإلفريقـي    مفولبمكتب الوفد الدائم    سياسات  أول ال إبراهيم ديالو مسؤول    
االستثمار الزراعي في نطاق خطة     " حول     ا موجز اعرض ،لدى جامعة الدول العربية   

حيث ،  " لتعزيز التعاون العربي اإلفريقي    ستدامة االستثمار الزراعي  الالعمل المشترك   
بلورة القـرارات والتوصـيات     الى  بصفة رئيسية   يهدف  التقرير  موجز   أنأشير إلى   

 فـي  الغـذائي  تنفيذ خطة العمل المشترك للتنمية الزراعيـة واألمـن           الالزمة لتفعيل 
الممكنة لتحسين تدفق االستثمارات بينهما السبل ، واقتراح ةالمنطقتين األفريقية والعربي

 مجال التنمية الزراعية واألمن     في المشتركة للمنطقتين    األهداف تحقق   التيبالمعدالت  
 عرض الوضع الـراهن و من بينها المقدمة ،  الدراسة تسعة أجزاءتضمنت و.الغذائي

فـي أفريقيـا،    الزراعة واألمن الغـذائي  الستثمارات العربية الرئيسية في قطاعاتل
تقيـيم وتوثيـق خطـة العمـل        و المنطقتين األفريقية والعربية ،      فيوالفجوة الغذائية   

نطقتـين  فـي الم  البينياالستثمار  فرصو ،الغذائيالمشترك للتنمية الزراعية واألمن 
خطة العمل المشترك،  والمكتـسبات المتوقعـة    مشاريع  في إطار والعربية األفريقية
 تنفيذ   توصى بها الدراسة لتفعيلالتي والسياسات المقترحة  ،االفريقى العربيللتعاون 

آلليـات التنظيميـة    ،وبين المنطقتين تدفقات االستثمار خطة العمل المشترك وتعزيز
 المقتـرح   التنفيذياإلطار  ، و  العمل المشترك  نشطة وأعمال خطة  والمؤسسية إلدارة أ  

 عامةحددت الدراسة األطر ال   كما   . المالية المتوقعة  ئه وأعبا خطة العمل المشترك  لتنفيذ  
خطـة العمـل المـشترك      في ضوء    التركيز عليها    ينبغي التيللمشروعات المقترحة   

 .الغذائيللتنمية الزراعية واألمن 
 :على الجوانب التاليةموجز التقرير ركز  -

 .العربية واإلفريقية بين المنطقتينالوضع الراهن لتدفقات لالستثمار الزراعي  .١
 .الفجوة الغذائية في اإلقليمين .٢
 . المنطقتينفيالفرص االستثمارية  .٣

 :وتناول التقرير التوصيات الرئيسية التالية  -
 اإلفريقية العربية    أنشطة وعمل خطة العمل    إلدارةاآلليات التنظيمية والمؤسساتية     .١

 .المشترك
  المتوقعـة   خطة العمل العربية اإلفريقية المشترك والموازنة      لتنفيذ الزمني   اإلطار .٢

 .لتنفيذها



 

 ٧

   التوصيات:رابعا

ستراتجيات دعم التنمية الزراعية اتنفيذ في في ضوء التقارير المقدمة عن التقدم المحرز   
خطة العمل العربية اإلفريقيـة  و، اإلفريقيواألمن الغذائي المقدمة من الجانبين العربي و  

الحملـة  ، وكذلك العـرض الخـاص ب      حول التنمية الزراعية واألمن الغذائي    المشترك  
االسـتثمار  "دراسـة   ، و سي ومرض النـوم   تسي ت الاإلفريقية العامة للقضاء على ذبابة      

ـ     الالزراعي في نطاق خطة العمل المشترك        اون ستدامة االستثمار الزراعي لتعزيز التع
 العمل العربية اإلفريقية حول التنمية الزراعية       خطة ضمن إطار تنفيذ     العربي اإلفريقي 
اجتماع كبار المـسؤولين    في   التي تمت    مناقشاتوال،  )٢٠١٦-٢٠١١ (واألمن الغذائي 

إلى التوصـيات  االجتماع  توصل ،الثاني  للتحضير لالجتماع الوزاري العربي اإلفريقي      

   : التالية
 جامعة الدول العربية واالتحاد األفريقي والمنظمـات اإلقليميـة          دعوة مؤسسات  -١

 فـي   المعنية إلى تفعيل اآلليات القائمة بالتعاون مع حكومات الـدول األعـضاء           
اعيـة   في مجـال التنميـة الزر      دعم التعاون العربي األفريقي    من أجل    المنطقتين

لمـشروعات   في تطـوير البـرامج وا       هذه اآلليات  واألمن الغذائي وتعزيز دور   
  :من خاللوذلك  ،الزراعية المقترحة

 تقـارير  وتقـديم  الخطط وضع إلى ودعوتها ،التوجيهية اللجنة دور تفعيل •

 العقبـات  وإزالـة  تطويرهـا  وسـبل  المحققـة  اإلنجازات حول دورية

 األداء بمـستوى  واالرتقاء الزراعي االستثمار يواجهها التي والصعوبات

 العامة واألمانة األفريقي االتحاد مفوضية عتتاب أن على،فيه والمهني الفني

 .اللجنة من الواردة التوصيات تنفيذ العربية الدول لجامعة

 األعمال رجال مع للعمل مؤهلينو متفرغين خبراء يسيرالت وحدة تضم أن •

 االقتراحات تقديم مهمتهم تكونو والمانحة، والمالية الحكومية والمؤسسات

 العـام  للقطـاعين  الزراعي االستثمار جاالتم في التعاون تطويرب الكفيلة

 األفريقـي  االتحـاد  مفوضـية  مساهمة ضرورة على والتأكيد والخاص

 سـنويا  يـسير الت وحدة موازنة في العربية الدول لجامعة العامة واألمانة

 .منتظمة وبصفة

 الزراعـي  لالستثمار متكامل معلومات نظام بتوفير يسيرالت وحدة تكليف •

 الزراعيـة  المـشروعات  أهـم  وتحديـد  ،األعضاء ولالد مع بالتنسسيق

 األعمـال  رجـال  بـين  نـشرها  على العملو فيها، الستثمارل ستهدفةالم



 

 ٨

 الـدول  فـي  الزراعـي  لالستثمار الترويج على والتركيز ،والمستثمرين

 .المنطقتين كال في للدول التنافسية المزايا وإيضاح ،واألفريقية العربية

 الـوزارات  فـي  اتصال طانق لتحديد ألعضاءا الدول في الحكومات دعوة •

 والمـشروعات  المعلومات وتقديم يسيرالت وحدة مع العمل لتنسيق ،المعنية

 واألمـن  الزراعية التنمية مجال في الجدوى ودراسات االستثمار وخرائط

 .الغذائي

 الزراعية التنمية مجال في األفريقي العربي التعاون آليات عضوية توسيع •

 منظمـات و المـستثمرين، و الخـاص،  القطـاع  لتشمل ،يالغذائ واألمن

 .الزراعية التعاونية والجمعيات المؤسساتو المنتجين،و المزارعين

 الدولية واإلقليمية و  الوطنيةدعوة الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل        -٢
 وإعطاء األولوية لمشروعات االستثمار الزراعي المتكاملـة ذات         ،لتوفير التمويل 

  .الجدوى
 ونقل التكنولوجيـا ذات     ،تشجيع البحث العلمي وتطوير برامج اإلرشاد الزراعي       -٣

الزراعيـة  والعمليـات   الصلة باالستثمار الزراعي لتطوير مجـال المـدخالت         
  . ومعامالت ما بعد الحصاد

عوة الحكومات إلى تعزيز التنسيق بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لزيادة           د -٤
ل الزراعي، ومراعاة البعد اإلنساني واالجتماعي إليجاد فرص االستثمار في المجا

شراكة فاعلة في مجال االستثمار الزراعي، وتطـوير الـسياسات والتـشريعات            
والقوانين الخاصة بتسهيل االستثمارات في المجال الزراعي واألمـن الغـذائي،           

 .ية السياسات ذات الصلة باإلدارة المستدامة للموارد الطبيععلى وجه الخصوصو
المـوارد   تـوفير حث الدول العربية واألفريقية ومؤسسات التمويل العربية على          -٥

المالية الالزمة للتوسع في االستثمار في القطاع الزراعي والقطاعـات األخـرى            
 وتشجيع القطاع الخاص لزيادة استثماراته الزراعيـة        ،ذات الصلة باألمن الغذائي   

 .باألمن الغذائيخاصة مايتعلق منها 
للوفـاء  األمانة العامة لجامعة الدول العربية ومفوضية االتحـاد اإلفريقـي            دعوة -٦

 إجراءات تعيين رئيـسها     كمالستايتسنى  ليسير   تجاه موازنة وحدة الت    بالتزاماتهما
 . في تشغيلها وتنفيذ برامجهالشروعواوموظفيها 
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