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حول عملية إعداد إطار الحق لألهداف  2015مرحبا بكم في النشرة اإللكترونية الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة لما بعد عام 
المستهدف لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية، فإننا نهدف إلى إطالعكم وبينما ال يتبقى سوى أكثر من عامين على التاريخ . اإلنمائية لأللفية

ففي هذا العدد األول، نتطلع إلى الدورات التالية للفريق العامل المفتوح باب . 2015على مشاركة منظمتنا في خطة التنمية لما بعد عام 
خالل الدورة  2015الحوارات المتعلقة بمرحلة ما بعد عام  العضوية المعني بأهداف التنمية المستدامة في نيويورك، ونتولى مراجعة

لمنظمة األغذية والزراعة التي تدعم  14األربعين للجنة األمن الغذائي العالمي بروما في  شهر أكتوبر، ومراجعة  الموضوعات ال
  .الفريق العامل المفتوح باب العضوية

والزراعة األغذية لمنظمة المساعد العام المدير ساندرام، كويم جومو – 

ما مرحلة على والزراعة األغذية منظمة ومشرف) واالجتماعية االقتصادية التنمية منسق(
2015 عام بعد

 الفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بأهداف التنمية المستدامة يستأنف أعماله

المعني بأهداف التنمية  العامل الحكومي الدولي المفتوح باب العضوية الفريقيستأنف 
بعد فترة توقف دامت خمسة شهور، ) نوفمبر 27 – 25(المستدامة أعماله في الجلسات  

نيويورك قبل حلول شهر مارس، حينما يبدأ  إضافة إلى انعقاد أربع اجتماعات أخرى في
الفريق العامل صياغة مجموعة من أهداف التنمية المستدامة لتقديمها إلى الدورة التاسعة 

 . 2014والستين للجمعية العامة لألمم المتحدة في سبتمبر 

تأتي مرحلة النشاط الثاني للفريق العامل المفتوح باب العضوية، التي أطلقتها الدول 
ووصفها  20+ عضاء باألمم المتحدة خالل مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة ريو األ

أهم عناصر "الرئيس السابق للجمعية العامة لألمم المتحدة فوك جيريميك باعتبارها 
حول مرحلة ما بعد عام بعد سلسلة من التقارير " 2015عام جدول أعمال ما بعد 

التي تم إقرارها خالل مناسبة خاصة انعقدت حول األهداف اإلنمائية لأللفية بالجمعية العامة لألمم المتحدة  وثيقة النتائج ، وأبرزها2015
التوليفي الصادر عن تقرير ال، و"العالم الذي نصبو إليه: مليون صوت"و يات البارزة الرفيع المستوىالشخص سبتمبر، وتقرير 25في 

مليون  1.3الجمعية العامة لألمم المتحدة حول المشاورات المواضيعية العالمية والدراسات االستقصائية العامة التي شارك بها أكثر من 
 . شخص

اإلنمائية  الحالية لألهدافورغم تخصيص الجزء األكبر من الجولة األولى من دورات الفريق العامل المفتوح باب العضوية للقضايا 
الجوع والفقر والمياه، تركز المرحلة الثانية على موضوعات أوسع نطاقا، مثل البلدان في األوضاع الخاصة والحوكمة  –لأللفية 

 . واالستهالك واإلنتاج والتجارة والدين وحقوق اإلنسان والنزاع والتنوع الحيوي والمحيطات والغابات

ذكرت ماريا هيلينا سيميدو، نائب مدير عام منظمة األغذية والزراعة لشئون الموارد الطبيعية، نيابة عن جراتسيانو دا سيلفا، مدير عام 
نعتقد أنه "... : ، قائلة2013المنظمة، خالل الدورة الثالثة للفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بأهداف التنمية المستدامة في مايو 

وأن يكون القضاء على الجوع وسوء التغذية  –هو جوهر أهداف التنمية المستدامة ينبغي أن يظل القضاء على الجوع وسوء التغذية 
شرطا أساسيا لتحقيق التنمية االقتصادية المستدامة والدائمة والحد من الوفيات التي يمكن تجنبها وتحسين الصحة والحصول على تعليم 

 ."الرفاهية البيئية والمرونة والسالم واألمنتحقيق ل وأوسع نطاقا وتمكين المرأة وتحقيق اإلدارة الفعالة للموارد الطبيعية وأفض
لتي تمثل جزءا من فريق الدعم التقني لألمم المتحدة الذي يقدم التحليل والمواد األساسية والخبراء وقد شاركت منظمة األغذية والزراعة، ا

الفريق العامل المفتوح باب العضوية، في إعداد الملخصات اإلعالمية حول المحيطات والبحار والغابات والتنوع الحيوي للدورة إلى 
واستتبع ذلك مشاركة المنظمة في رئاسة األعمال التحضيرية المعنية . 2014فبراير  الثامنة للفريق العامل المفتوح باب العضوية في

مع برنامج األغذية العالمي والصندوق الدولي (واألمن الغذائي والتغذية ) مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية(بالزراعة المستدامة 
المشاورات الرفيعة المستوى في شهر مايو، والتي اعتمدت على  ب العضويةالمفتوح باللدورة الثالثة للفريق العامل ) للتنمية الزراعية

 ). انظر أدناه(مجاال متعلقا بالتنمية المستدامة  15والمساهمة في إعداد الملخصات اإلعالمية في  ،بشأن الجوع والغذاء والتغذية

mailto:http://sustainabledevelopment.un.org/index.php%3Fmenu=1549
http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/Outcome%20documentMDG.pdf
http://www.post2015hlp.org/the-report/
http://www.worldwewant2015.org/bitcache/9158d79561a9de6b34f95568ce8b389989412f16?vid=422422&disposition=inline&op=view
http://www.fao.org/fsnforum/post2015/sites/post2015/files/files/Synthesis_Report_Madrid_EN.pdf
http://www.fao.org/fsnforum/post2015/sites/post2015/files/files/Synthesis_Report_Madrid_EN.pdf
http://www.fao.org/fsnforum/post2015/sites/post2015/files/files/Synthesis_Report_Madrid_EN.pdf
http://www.fao.org/fsnforum/post2015/sites/post2015/files/files/Synthesis_Report_Madrid_EN.pdf
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منظمات المجتمع المدني  أيضا خالل دورات الفريق العامل المفتوح باب العضوية، حيث تحظى األنشطة الجانبيةنعقد عدد من ت وسوف
والقطاع الخاص وهيئات األجهزة المتحدة وأصحاب المصلحة الرئيسيون اآلخرون بفرصة تنظيم أنشطة أثناء موعد الغداء ترتبط 

 .بموضوع الدورة
 

 :الدورات التالية للفريق العامل المفتوح باب العضوية

 نوفمبر 27 :25: الدورة الخامسة للفريق العامل المفتوح باب العضوية

 )يوم 1.5(الطاقة  •
بما في ذلك التجارة الدولية والنظام المالي الدولي واستدامة (المستدام والشامل وقضايا سياسات االقتصاد الكلي النمو االقتصادي  •

 )يوم 1.5(وتطوير البنية األساسية والتصنيع ) الدين الخارجي

 ديسمبر 13-9: لدورة السادسة للفريق العامل المفتوح باب العضويةا

 )يومان(سبل التنفيذ؛ الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة  •
احتياجات الدول في األوضاع الخاصة، البلدان األفريقية، وأقل البلدان نموا، والبلدان غير الساحلية األقل نمو، والدول الجزرية  •

 )يومان(بلدان متوسطة الدخل جه الالصغيرة النامية، باإلضافة إلى التحديات المحددة التي توا
 )يوم واحد(حقوق اإلنسان، الحق في التنمية، الحوكمة العالمية  •

 2014، يناير 10-6: الدورة السابعة للفريق العامل المفتوح باب العضوية

 )يومان(المدن المستدامة والمستوطنات البشرية والنقل المستدام  •
 )يوم 1.5) (بما في ذلك المواد الكيميائية والنفايات(االستهالك واإلنتاج المستدام  •
 )يوم 1.5(تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث  •

 2014، فبراير 7-3: الدورة الثامنة للفريق العامل المفتوح باب العضوية

المشتركة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومنظمة األغذية تحت القيادة ) (يومان(المحيطات والبحار والغابات والتنوع الحيوي  •
 )والزراعة

 )يوم 1.5(تعزيز المساواة، بما في ذلك العدالة االجتماعية والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة  •
 )ومي 1.5(منع الصراعات وبناء السالم بعد انتهاء حاالت النزاع ودعم السالم الدائم وسيادة القانون والحوكمة  •

 

 موضوعا تعكس االختصاصات الواسعة التي تضطلع منظمة األغذية والزراعة بها 14
مجاال مواضيعيا مستقال ألنشطتها المتعلقة  14حددت منظمة األغذية والزراعة 

وبينما يحتل األمن . بالمساهمة في المعارف التقنية حول أهداف التنمية المستدامة
الغذائي والتغذية مكانة بارزة، تركز تسعة من بين الموضوعات األربعة عشر على 

وتتمثل الموضوعات في األمن الغذائي والحق في . نطاق خبرات المنظمة في مجال الموارد الطبيعيةالقضايا البيئية، بما يؤكد على اتساع 
القضاء على الفقر، والمرونة، والحماية االجتماعية، وتغير المناخ، واألنظمة البيئية، والتنوع الحيوي، والموارد ,الغذاء، والتغذية 

حياء المائية، والمحيطات، والحراجة، والجبال، واألراضي والتربة، والزراعة المستدامة، الوراثية، والطاقة، ومصايد األسماك، وتربية األ
 . وحقوق الحيازة، والمياه

 

 2015لجنة األمن الغذائي العالمي تشترك في عملية ما بعد عام  
مكانة بارزة خالل المناقشات التي جرت أثناء الدورة  2015ت خطة التنمية لما بعد عام احتل
وفد حكومي  130ربعين للجنة األمن الغذائي العالمي في روما، حيث اجتمع أكثر من األ
 . أكتوبر 11و 7من منظمات القطاع الخاص فيما بين  50منظمة مجتمع مدني و 100و

اإلنتاجية الزراعية "الذي انعقد يوم االثنين تحت مسمى الحدث االفتتاحي الجانبي وبدءا من 
مؤسسة بيل وتولت تنظيمه " 2015المستدامة وأهداف التغذية في إطار التنمية لما بعد عام 

لتي تقع إلى الحدث الخاص الذي انعقد يوم الجمعه فيما بين الوكاالت ا ،أند مليندا جيتس
منظمة األغذية والزراعة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبرنامج (مقارها في روما 

http://sustainabledevelopment.un.org/majorgroups.html
http://www.gatesfoundation.org/
http://www.gatesfoundation.org/
http://www.gatesfoundation.org/
http://www.gatesfoundation.org/
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شهد ، "2015التنمية لما بعد عام خطة سياق إدارة الموارد الطبيعية من أجل تحقيق األمن الغذائي في "تحت مسمى ) األغذية العالمي
على مدار أسبوع كامل قيام المشاركين بدراسة األوجه المختلفة للعملية من أجل  لمنتدى أصحاب المصلحة المتعددين السنوياالجتماع 

 . 2015تحديد األهداف الالحقة لألهداف اإلنمائية لأللفية فيما بعد عام 

بأهداف  المعني للفريق العمل المفتوح باب العضويةوقد ساعد تواجد مكاريا كاماو، ممثل كينيا الدائم في األمم المتحدة والرئيس المشارك 
التقوا بالمقر شخصا  750إقناع على  –المنتدى الحكومي الدولي الرئيسي الذي سوف يحدد األهداف الجديدة الالحقة  –التنمية المستدامة 

 .الرئيسي لمنظمة األغذية والزراعة بحوار نيويورك
، الضوء على التقدم الذي تم تحقيقه منذ بداية األهداف اإلنمائية لأللفية، لجان الخبراءوقد سلط السفير، من خالل مشاركته في عدد من 

أكثر  –مختلفة بصورة جوهرية "تخلص مئات الماليين من األشخاص من الفقر، ولكنه ذكر أن األهداف الجديدة سوف تكون حيث 
 . ، وحدد احتياجات وأدوار ومسؤوليات كل من الشمال والجنوب"دافا للتغيير وشموالطموحا واستدامة واسته

إن محاولة اإلبقاء على عادات االستهالك لدى مليار شخص قد تستنفذ الموارد الطبيعية والنظم البيئية في "قائال كاماو / وقد ذكر السيد
، قبل أن يحث لجنة األمن "شكلةاب المصلحة من أجل مواجهة هذه المإلى جهود جماعية من قبل جميع أصح آنيةالعالم؛ وهناك حاجة 
لن تعكس نيويورك سوى ما نسمع عن أهميته من . "مواجهة التحدي السياسي بشأن قضايا األمن الغذائي والتغذية الغذائي العالمي على
 ". قبل الدول األعضاء

 المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدةإلى صيات تقديم التقارير وقد تم تسليط الضوء على الرؤية خالل األحداث الرئيسية وتو
)ECOSOC ( والتحدث مع الحكومات األعضاء بالفريق العامل المفتوح باب العضوية وأجهزة صنع القرار كوسائل إثارة قضايا الغذاء

 . والتغذية والزراعة في نيويورك

كان هناك أيضا عدد ، 2015ورغم أن الحوار قد تحول بصورة طبيعية نحو تحديد األهداف والمؤشرات في جدول أعمال ما بعد عام 
تدقيق السياسات المناسبة لضمان أن يكون التأثير قويا من الناحية العملية بقدر قوته كبير من الدعوات من قبل المجموعات من أجل 

 . نظريا

غالبا ما تكون السياسات جيدة؛ ومع "قائلة  La Via Capesinaهيما، ممثلة النيجر بالحركة الدولية للمزارعين الريفيين  وذكرت فاطيماتو
الفعال هاما لتحقيق الحد من ويعد اتساق السياسات والتنفيذ . ذلك، ينبغي أن يتواجد الدعم والتدابير الثانوية من أجل ضمان التنفيذ األمثل

 ."الفقر واألمن الغذائي

وبينما ناقش األعضاء السبل المختلفة لتوصيل صوت لجنة األمن الغذائي العالمي إلى مقر األمم المتحدة، قامت كاميلال تولمن، مديرة 
 مستوىحديد المخاوف واالهتمامات على بدعوة نيويورك إلى بذل المزيد من الجهد لتبالمملكة المتحدة،  المعهد الدولي للبيئة والتنمية

 . الشعبية القاعدة

وينبغي . لن نحل مشكالت الكوكب من خالل توجه عام من أعلى إلى أسفل فحسب، بل من خالل المشاركة في تلك العملية أيضا"وقالت 
وينبغي أن نفكر في كيفية ربط ذلك . توى دون الوطني وعلى مستوى القاعدة الشعبيةأن نربط بين الجهود والممارسات التي تتم على المس

 .بالمناقشة العامة للتأكد من تفعيل الكلمات الرائعة المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة
ة ومن المتوقع أن يقدم الفريق العامل المفتوح باب العضوية تقريره إلى  الجمعية العامة لألمم المتحدة، مرفقا بمجموعة من أهداف التنمي

 . 2014المستدامة بحلول سبتمبر 

 

 تقرير رسمي –مليون صوت 
لدراسات االستقصائية قامت األمم المتحدة بنشر التقرير الرسمي الذي يلخص نتائج المشاورات العامة وا

 .2015لتحديد األولويات الخاصة بخطة التنمية لما بعد عام 

على المشاورات المواضيعية العالمية اإلحدى عشر " العالم الذي نصبو إليه: مليون صوت"استند تقرير 
األعضاء باألمم المتحدة بين شهر  193مليون شخص في جميع الدول الـ 1.3التي شارك بها أكثر من 

  . 2013و أبريل  2012غسطس  أ

شاركت منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي في رئاسة المشاورات المواضيعية العالمية 
 العالم الذي نصبو إليهمنصة مساهمة قدمتها  250، من خالل أكثر من بشأن الجوع والغذاء والتغذية

وقد شارك في  .حول الغذاء، بما ساهم في بيان مدريد الذي تم إدراجه ضمن تقرير األمم المتحدة
دولة، بينما شارك مليون شخص  88وجها لوجه في اجتماعات ألف شخص في  300المجمل أكثر من 

، باستخدام القنوات الرقمية وتقنية الرسائل القصيرة 2015آخرين من خالل استقصاء خيارات عالمي 
. شريك من منظمات المجتمع المدني 700وتفاعالت مكثفة غير مباشرة من خالل شبكة تضم أكثر من 

  اقرأ المزيد

http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1549
http://www.un.org/en/ecosoc
http://viacampesina.org/en/
http://www.iied.org/
http://www.iied.org/
http://www.fao.org/fsnforum/post2015/
http://www.fao.org/fsnforum/post2015/
http://www.fao.org/fsnforum/post2015/
http://www.fao.org/fsnforum/post2015/
http://www.fao.org/fsnforum/post2015/
http://www.worldwewant2015.org/food2015
http://www.worldwewant2015.org/millionvoices
http://www.worldwewant2015.org/millionvoices
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 قم بتحميل التقرير الكامل هنا
 

 

  
  األحداث والمناسبات 

 )وتمكين المرأةهيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين (اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة    2013نوفمبر  25

  )نيويورك(الدورة الخامسة للفريق العامل المفتوح باب العضوية  2013نوفمبر  25-27

 )نيويورك(الدورة السادسة للفريق العامل المفتوح باب العضوية  2013ديسمبر  9-13

 )نيويورك(الدورة السابعة للفريق العامل المفتوح باب العضوية   2014يناير  6-10

 )نيويورك(ة للفريق العامل المفتوح باب العضوية ثامنالدورة ال  2014فبراير  3-7
 

  2015منسق منظمة األغذية والزراعة لما بعد عام 

في أعقاب تعيين إيف كرولي بمنصب نائب الممثل  2015تم تعيين بوبكر بن بالحسن منسقا لمنظمة األغذية والزراعة لما بعد عام 
وسوف يتلقى . ظمة األغذية والزراعة في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي وسانتياجو بدولة تشيلياإلقليمي بالمكتب اإلقليمي لمن

 بوبكر، الذي يعمل أيضا نائبا لمدير شعبة التجارة واألسواق بإدارة التنمية االقتصادية واالجتماعية بالمنظمة، الدعم المتواصل من قبل
ومايكل كالرك، المستشار الخاص المعني بالحوكمة الدولية، ومارك  2015زراعة لما بعد عام الفريق األساسي لمنظمة األغذية وال

 20+ سمولدرز، كبير الخبراء االقتصاديين، بقسم اقتصاديات التنمية الزراعية   وكيم فان سيترز، منسق أهداف التنمية المستدامة ريو 
 .في مكتب نائب المدير العام للموارد الطبيعية

 

0B؟...لمهل تع  
1Bحقائق سريعة 

  
تبلغ استثمارات صغار المنتجين في مجال الزراعة أربعة 

أضعاف استثمارات الحكومات والجهات المانحة 
منظمة األغذية ( ومشروعات القطاع الخاص مجتمعة

 )2012والزراعة، نشرة حالة األغذية والزراعة، 

يعيش ثالثة أرباع فقراء وجوعى العالم في المناطق  
صندوق النقد الدولي، تقرير / البنك الدولي(الريفية 

 )2013الرصد العالمي 

  

 

 الروابط
 المستدامة التنمية بأهداف المعني العضوية باب المفتوح العامل الفريق •

 2015فريق الشخصيات البارزة الرفيعة المستوى المعني بخطة التنمية لما بعد عام  •

 2015األهداف اإلنمائية لأللفية وخطة التنمية لما بعد عام  •

• Post2015.org – ماذا بعد األهداف اإلنمائية لأللفية؟  

 2015فيما وراء عام  •

بشأن الجوع  2015المشاورات المواضيعية العالمية لما بعد عام منظمة األغذية والزراعة شاركا في رئاسة  -برنامج األغذية العالمي •
 والغذاء والتغذية

 

  بدعم من قبل 
 لألمن الغذائي والتغذيةالعالمي  ىالمنتد

  للحصول على المزيد من المعلومات، يرجى االتصال بـ
Agenda@fao.org-Development-2015-Post 

 

http://www.worldwewant2015.org/file/388792/view/422422
http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1549
http://www.post2015hlp.org/
http://www.un.org/en/ecosoc/about/mdg.shtml
http://post2015.org/
http://post2015.org/
http://www.fao.org/fsnforum/post2015/
http://www.fao.org/fsnforum/post2015/
http://www.fao.org/fsnforum/post2015/
http://www.fao.org/fsnforum
http://www.fao.org/fsnforum
http://www.fao.org/fsnforum
mailto:Post-2015-Development-Agenda@fao.org
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