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طلعكم على ما ن، في هذا العدد. 2015عد عام با مة لتنميطة البخة نيعملمرحبا بكم في النشرة اإللكترونية لمنظمة األغذية والزراعة ا
 -جومو كوامي سوندارام يصف . من خالل عشرة عناصر رئيسية 2015فعاليات المخطط لها في عام وال 2014حدث خالل عام 

العالقة المعقدة بين األمن ضمن لقاء مصور  –) لتنمية االقتصادية واالجتماعيةمنسق ا(األغذية والزراعة  لمنظمةمساعد الالمدير العام 
 الزراعة منظمة موضوعات نعرض ،2015 بعد ما بمرحلة الصلة ذات الفعاليات أخر تجميع وبعد .الغذائي والتنمية المستدامة

 . صور ومعرض مصورة معلومات خالل من ةمدامستال ةتنميلا بشأن واألغذية
 2015عد عام با مة لتنميطة البخي نعمة والزراعة الية األغذمظمنل مق عيفر 
 

 لتعريف السنة 2015استعداد مرحلة ما بعد 
 ةئيانمهداف اإلاأل إلطارالحق اإلطار الجديد ال معالمتضح تت ، بدأ2014مع اقتراب نهاية 

  . 2015لأللفية في نهاية عام 

سبق إجراء المفاوضات الحكومية  رة نشاطًا ملحوظًا في هذه العمليةشهدت األشهر األخي
   .2015 كانون الثاني/  يناير في تبدأ أن المقرر من والتيالدولية، 

 ةالتابعالعضوية المفتوح  ملالعأصدرت مجموعة  ،ثالثة عشرال ادورتهعقب : تموز/  يوليو
رئيسيا  اهدفً 17تضمن  اتقرير المستدامةمية تنال أهدافب ةالمعني المتحدة لألمم العامة لجمعيةل

 .فرعيا ومقدمة هدفًا 169و

 الرئيسي األساس" بمثابة العضوية المفتوحة العمل مجموعة مقترح بجعل اقرار المتحدة لألمم العامة الجمعية اعتمدت: أيلول/  سبتمبر
 هذه خالل فيها النظر اأيض سيتم األخرى المدخالت بأن اإلقرارو ،2015 عام بعد لما التنمية خطة في المستدامة التنمية أهداف لدمج

 ".المتحدة لألمم العامة للجمعية والستين التاسعة الدورة في العملية

. 2015بدأت الدول األعضاء في مناقشة  إجراءات المفاوضات الحكومية حول جدول أعمال التنمية لما بعد : تشرين الثاني/نوفمبر
التواريخ، وطرق العمل، والنطاق، وسبل التنفيذ، والتفاعل مع المؤتمرات  المسودة التي تم االتفاق عليها بصورة غير رسميةوتتضمن 

 .األخرى، واالشتراك المستمر للمجموعات الرئيسية

 ماعن مسار عملية  نقحم غيرمسبق و  " تجميعي تقرير" – مون كي بان - المتحدة لألمم العام األمينأصدر : ولكانون األ/  ديسمبر
في معيشة  لحووإحداث ت الفقر على القضاء: 2030 عام بحلول ةكرامال نحو ريقالط" عنوانيحمل التقرير . اآلن حتى 2015 عام بعد
 العمل مجموعةبتقرير  تقريرهذا ال رحبي. 2014 كانون األول/  ديسمبر 31 بحلولنتهاء منه وسيتم اال الكوكب، وحماية جميعال

 عام بعد ما قمةنعقاد ا قبل "األعضاء الدول بين مداوالتال لتسهيل" أساسية عناصر ستةويقترح مجموعة من  العضوية المفتوحة
 .والشراكة والعدالة الكوكبو والرخاء والناس الكرامة: والعناصر الستة هي . 2015

التي  المستوى رفيعة ةعيضياالموليات فعاوال المناقشات مواعيد إلى - كوتيسا سامالسيد  – المتحدة لألمم العامة الجمعية رئيسأشار 
 .2015  شعار تحتالتاسعة والستين  لدورةا أولوياتو موضوع على تركز

 أعمال جدول عن عامة لمحة ملك فإننا نقدم ،أو أكثر قليال أشهر تسعةخالل  الجديدة العالمية األهداف عن اإلعالن سيتمحيث أنه و
 .رئيسية نقاط عشر في 2015 بعد مال التنمية

  2015 بعد ما مرحلة في التنمية أعمال جدولنحو  تنازلي عد: المادة
 

https://drive.google.com/file/d/0B2xGPL1WhiQrYkhVYkJuSndLbXM/view?pli=1
http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5527SR_advance%20unedited_final.pdf
http://www.fao.org/post-2015-mdg/news/detail-news/en/c/270530/
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  جومو سوندارام -االستدامة دون األمن الغذائي  ن تتحققل: فيلم مصور
 والزراعة األغذية لمنظمة المساعد العام المدير -جومو كوامي سوندارام يقدم 

لمحة عامة عن العملية لتحديد  –) واالجتماعية ةاالقتصادي التنمية منسق(
وعن ما هو متوقع حدوثه خالل أخر  لأللفية ةئيانماإل هدافاألاألهداف الالحقة 

 الغذائي ألمنلجديد  إطاروضع  أهمية على ويؤكد. 2015سنة في عملية ما بعد 
اقص وتن العالم سكان عددتزايد أثر  سبب  ويفسر المستدامة، والزراعة والتغذية

في صياغة  المناخ تغير عن الناجمة آلثارقم ااتفو الطبيعية الموارد قاعدة
 ء المصوراللقا مشاهدة .المستقبل في االستدامة غرار على محادثات

 

 األمن الغذائي بالتنمية المستدامة أربعة عشر موضوًعا تربط: المعلومات المصورة 
 أن المتوقع المتنامي العالم سكان هوإطعام اآلن العالم يواجه الذي إلحاحا األكثر التحدي إن

 مليار 9 على يربو ما إلى الحالي الوقت في شخصا مليار 7 من أكثر من أعدادهم تتزايد
 تغير في المتمثلة اإلضافية المخاطر جراء من التحدي هذا ويتفاقم 2050. عام بحلول شخص
 تضر وسوف. الطبيعية الموارد وقاعدة التربة وتدهور واألراضي المياه ندرة وتزايد المناخ

 في يعيشون الذين هؤالء وخاصة والمستضعفين، الفقراء بفئات األساس في المخاطر هذه
 من يعانون األقل على شخص مليون 805 بين من العظمى األغلبية ويمثلون الريفية المناطق
 .يومية صفةب الجوع

 أعمال جدول على التركيز محاور تشكل التي المتحدة لألمم والزراعة األغذية لمنظمة 14 الـ المواضيع اإلنفوجرافيك هذا يستعرض
 جدول عن الناجمة واألولويات الغذائي األمن بين القائمة القوية الروابط على الضوء يسلط كما ،2015 عام بعد ما مرحلة في التنمية
  لتحميل القصة كاملة من هنا  .المستدامة التنمية أعمال

 

  لجنة األمن الغذائي العالمي تنظر في المشاركة في المستقبل في أهداف التنمية المستدامة 
الموضوعات التي تمت من أبرز  2015ا بعد عام جدول أعمال التنمية لم كان

للجنة األمن الغذائي العالمي في واألربعين  الحاديةمناقشتها في الدورة السنوية 
 .تشرين األول/أكتوبر 18وحتى  13من الفترة المنعقدة خالل روما 
 األمنب المعني المتعددين المصلحة صحابالشامل أل الدولي الحكوميالمنتدى جمع 
 والقطاع المدني المجتمع ومنظمات الحكومات ممثلي من مئاتبين  والتغذية ئيالغذا

 .العالمي األغذية أسبوع خالل البحثية والمؤسسات الخاص
 جدوللالرئيسية  بنودال بين من 2015ا بعد م إطار في والتغذية الغذائي األمنكان 

 مفاوضاتإجراء ال قبل. لجنة األمن الغذائي العالمي مع والروابط التنسيقالمعنية ب لدورةل ةالعالمي شريحةوركز على ال األعمال
وراء  النقاش حلقة سعت ،2015 عام نهايةبحلول  لأللفية اإلنمائية األهدافيلي  2015 بعد ماالدولية حول وضع إطار قوي ل ةيالحكوم
 في والتغذية الغذائي األمنالمعنيين ب المصلحة أصحابوغيرها من لجنة األمن الغذائي العالمي  إشراك سبل واستكشاف الروابط تعزيز
 .العملية هذه فيالعالمي  الغذائي األمن جنةلل محتملال دورال حول األفكار تبادل وكذلك ،2015 عام بعد ما أعمال جدول تنفيذ
 أن يمكن الذي لدورا حول أسئلة نوالمشارك طرح - الغذائي األمن جنةل رئيس - فيربورج جيردا ميسرة من قبل حيوية مناقشة في

أهداف التنمية  وأهمية ،متابعة أهداف التنمية المستدامة الالحقةو 2015 عام بعد ما أعمال جدولنهاء إل الغذائي األمن لجنة به تقوم
 .العالمي الغذائي األمن جنةمجاالت عمل للالمستدامة 

  ة من هناالقصة كامللتحميل 
 

http://www.fao.org/news/audio-video/detail-video/en/?uid=10846
http://www.fao.org/post-2015-mdg/news/detail-news/ar/c/273314/
http://www.fao.org/post-2015-mdg/news/detail-news/ar/c/273314/
http://www.fao.org/post-2015-mdg/news/detail-news/en/c/264494/
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 ترحب بقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة حولالتي توجد مقارها في روما األمم المتحدة وكاالت 
    تقرير أهداف التنمية المستدامة

وبرنامج األغذية الزراعية  الدولي للتنمية الصندوقواألغذية والزراعة منظمة  أشادت
لجمعية العامة لألمم المتحدة التابعة ل العضوية المفتوحة العمل مجموعةر بتقريالعالمي 

خالل الدورة الرابعة  قدع وذلك في حدث جانبي، ةالمستدامتنمية عن أهداف ال
 سبتمبر 30 فيفي روما األغذية والزراعة للجنة الزراعة في مقر منظمة والعشرين 

 .أيلول/ 
 وجمهورية األوروبي االتحاد يمثلون ثينمتحد بين جمع الذي - الحدث هذاركز 

 في المستدامة والزراعة والتغذية الغذائي األمن على - رومافي  رهاامقالثالث التي توجد  المتحدة األمم وكاالت وكذلك الدومينيكان
 .2015 عام بعد التنمية أعمال جدول

 في المستدامة التنمية أهداف لدمج الرئيسي األساس"بمثابة  ةامالمستدتنمية عن أهداف ال العضوية المفتوحة العمل مجموعة تقريرأصبح 
 . أيلول/  سبتمبر 10 فيبذلك  اقرارلألمم المتحدة  العامة الجمعيةبعد أن اعتمدت  "2015 عام بعدلما  التنمية أعمال جدول

 منسق( والزراعة األغذية لمنظمة لمساعدا العام المدير - سوندارام كوامي جومو قالفي حديث له مع مجموعة من السفراء والوزراء، 
 اماه اإنجاز تقريرال هذايعتبر " – والتنمية والبيئة الحيوانية لثروةومبادرة منظمة األغذية والزراعة ل) واالجتماعية االقتصادية التنمية

 ".يمكن أن يحظى برضا الجميع
 تعاونوعلى  ،الثاني للهدف بالنسبة وال سيما روما،في  رهاامقد الوكاالت التي توج بين القوي التعاون على شهادة إنها"كما أضاف 

 مع وكذلك األخرى، المتحدة األمم كيانات معو ونيويورك، الدول وعواصم روما في العضوية معاألغذية والزراعة الفعال  منظمة
 ".والتعاون المتبادلة الثقةب عميق شعور زيعزت األمر الذي عمل على ،غير الحكومية األخرى الفاعلة الجهات

 المفتوحة العمل مجموعةل الفني الدعم توقدم البداية، منذ 2015 عام بعد ما روما عمليةفي  رهاامقدعمت الوكاالت التي توجد 
 ومقترحات إحصائية وتقارير الوكاالت بين المشتركة القضايا قيادة ضمن ذلكتو ،المتحدة مملأل الفني الدعم فريق خالل من العضوية

 .أهداف التنمية المستدامة لتقريرالثاني  للهدف النهائية اللغة على والمدخالتالفرعية  واألهداف األهدافب
 من هنا  القصة كاملةتحميل ل

 

 الجوع محاربة وجوائز نيويورك في الريفية المرأةو جنيف في الحديث مقابل الغذاء: تجميع األحداث
  روما في

 نظمهاالمعنية بالحديث مقابل الغذاء والتي  قشاتالمنا من سلسلةي عنوان ه 2015 عام بعدما  نميةالت أعمال جدول في التغذية كانت
 موضوعين بين جمعحيث أن هذا الحدث . االول تشرين/  كتوبرأ 30 في سويسراب جنيف فياألغذية والزراعة  منظمة اتصال مكتب

فقد حضره  – لأللفية اإلنمائية ألهدافالالحقة ل هدافاأل تحديد مليةوع التغذيةب المعني الثاني الدولي المؤتمروهما  –ين موضعي
 مدير نائب -يارنال  كايتلينو – العالمية الصحة منظمةفي  والتنمية الصحة أجل من التغذيةإدارة  مدير - برانكا فرانشيسكو

كيكبوش  وإيلونا – التغذية لتحسين العالمي حالفتفي ال التنفيذي المدير - أميرينجن فان ماركو - رافيكججيو ناشيونال بتكارات فياال
 .العليا الدراسات معهدب العالمية الصحة برنامج ومدير مساعد أستاذ -

 حول أسئلة مناقشة قبل )التكنولوجيا والترفيه والتصميم( Tedنظام  غرار على ا تقديميةعروض نوالمتحدث قدم ديناميكي،ال شكلال بعد
 ووسائل األكاديمية واألوساط الحكومية غير المنظماتاألمم المتحدة وو الحكومة ممثليلحاضرون وهم يطرحها ا والتغذية الغذاء

رافيك ججيو ناشيونال من بدعم تنظيمه تم الذي ،منظمة األغذية والزراعة حدثافتتح . بوجه عام والجمهور الخاص والقطاع اإلعالم
 ل الزراعةوح ثانيةوسيتم مناقشة سلسلة . جنيف فيمقابل الغذاء الحديث  أحداث من سلسلة والتنمية، الدولية للدراسات العالي المعهدو
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 الدولية السنةاقتراب نهاية  قبل 2014 ولاألكانون /  ديسمبر 11في  المتحدة األمم مكتب في األرض، ورعاية العالم إطعام: ةياألسر
  . األسرية للزراعة
 الفيلم المصور مشاهدة

 
 حدث في المركزية الرسالةبمثابة  2015 عام بعد لماالمستدامة فعليا  التنميةجدول أعمال  تقديم في الريفية للمرأة الحاسم الدور كان

 مقر في للمرأة المتحدة األممهيئة الزراعية و يةللتنم الدولي والصندوق العالمي األغذية وبرنامجاألغذية والزراعة  منظمة نظمته خاص
 .الريفية للمرأة الدولي اليوم ،تشرين األول/  أكتوبر 15في  نيويوركب المتحدة مماأل

 نائب بوري، كشميوال المتحدة األمم لدى قيرغيزستانل الدائم الممثل ،وهم السيد تاليبك كيديروف -أشار المتحدثون في هذا الحدث 
 لبرنامج نيويوركمكتب  مدير يانغا، وتوماس  ةالعالمي نيالمزارع منظمةمن  كامبل سارةو مرأةلل المتحدة ألمماهيئة ل فيذيالتن المدير

 جدول فيالقصوى  ولويةمطالبين بإعطائهم األ الفقر، على القضاء في الريفية المرأة تلعبه الذي  األساسي دورلل - يالعالم األغذية
 .2015عام لما بعد  التنمية أعمال

 مشاهدة البث عبر شبكة اإلنترنت

األهداف تضمن بلوغ إنجاز كالجوع، فحة اكا في ما بارزتقدمإلحراز منظمة األغذية والزراعة بإقرار من دولة  ةثالث عشر فازت
 .2015عام خير بانتهاء األ هاالدولية قبل موعد

 إيرانو امبياوج ابونجالو وإثيوبيا والكاميرون البرازيلمن  حصلت كلالثاني  تشرين/ نوفمبر  30 في روما فيوفي حفل أقيم 
 ونهم األحدث في قائمة تزداد طوالكل ،تقدير شهاداتعلى  وايجوأورو والفلبين المكسيكو موريشيوسو موريتانياو ماليزياو كيريباتيو

 .التغذية نقص مكافحةعمالقة على طريق  خطواتالتي خطت  الدول من

الهدف (ع والجوع القضاء على الفقر المدق – لأللفيةاألول  اإلنمائي الهدف الناميةدول ال منث وستون دولة حققت ثال اآلن، وحتى
 األكثر لألغذية العالمي القمة مؤتمر هدف ا خمس وعشرون دولةأيض حققت بينما -) 2015بحلول  الجياع نسبة خفض: الفرعي
 .2015 عام بحلول النصف إلى الغذاء نقص يعانون الذين األشخاص عدد لخفض طموحا

 من هنا لتقرير الكاملقم بتحميل ا

 

 

 

 محتوى جديد
 FAOpost2015@ تغريدة 600أكثر من 

 .2015 عام بعدعملية ما  نل على أحدث األخبار عحصلتتويتر على  الوليدحسابنا لع باتم 600كثر من أل انضم
 

 

 متاحون على اإلنترنت بست لغات 

لجدول أعمال التنمية لما بعد عام  ةمخصصلكترونية الصفحات اإلالمجموعة من قمنا بإتاحة  قدل
وتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية باللغات العربية والصينية والروسية واإلنكليزية والفرنسية  2015

 لمزيدقرأ اا .واإلسبانية
 

 

http://www.fao.org/europe/log/food-for-talks-series/en/
http://www.fao.org/europe/log/food-for-talks-series/en/
https://twitter.com/faopost2015
http://www.fao.org/post-2015-mdg/home/en/
http://www.fao.org/post-2015-mdg/home/en/
http://www.fao.org/post-2015-mdg/home/en/
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    صحيفة الجارديان  – أخبار منظمة األغذية والزراعة

سماتها و 2015 عام بعدلما  التنمية أعمال بجدول المتعلقة والتغذية الغذائي األمن األخبار آخر واتابع
والتي  احديثً طلقتُأي الت والزراعة األغذية منظمة شريك صفحة علىالمجراة بشأنها  والمقابالت
  المزيداقرأ   .اإلنترنتعلى شبكة  الجارديانمن أخبار صحيفة  خاص قسم استضافتها

 
 

 صورة من العالم المستدام

األربعة  عاتموضوال نات علقط صورال معرضقدم ي المنظمة، أرشيفموجودة في ال بين الصور مع
 الجوع على للقضاء موضوعات بالغة األهمية والزراعة األغذية منظمة هاتعتبرالتي  مترابطةعشر ال
  المزيداقرأ  .المستدامة التنمية عصر في والدخول الغذائي األمن وتحقيق

 
 

 

 .......ال تدع ذلك يفوتك  
 تقرير حالة انعدام األمن الغذائي في العالم –" في متناول اليد"لأللفية، القضاء على الجوع،  الهدف اإلنمائي

مليون شخص في العالم،  580إلى أن  )2014( حالة انعدام األمن الغذائي في العالمتشير تقديرات تقرير  – 2014أيلول / سبتمبر 
إلى  18,7، انخفض معدل انتشار نقص التغذية من 1992و 1990منذ الفترة ما بين . أو واحد من كل تسعة، يعانون يوميا من الجوع

 .على مستوى الدول النامية% 5,13إلى  23,4على مستوى العالم ومن % 11,3

 

 دام األمن الغذائي في العالمتقرير حالة انع -تدير األسر تسعة من كل عشرة مزارع 

من  باعتبارهاة المزارعاألسر  دور على )2014( حالة انعدام األمن الغذائي في العالمتقرير يركز  – 2014تشرين األول /  أكتوبر
يتم  العالم في األغذية من المائة في 80 أنويشير التقرير إلى  الجديد، مةالمستدا التنمية أعمال جدول في المحتملة التغيير عوامل

  .األسر تديرها ةمزرع مليون 500 من أكثرإنتاجها من خالل 

 

 المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية -زم الدول بالتعامل مع سوء التغذية تلت

 والزراعة األغذية منظمةمن قبل  همينظتم ت يذال - التغذيةب المعني انيالث الدولي المؤتمر شهد - 2014تشرين الثاني /  نوفمبر
غذاء  على الحصول في حقال يحفظ للجميع يذال ،التغذية بشأن روما إعالندولة  170 من أكثراعتماد  – العالمية الصحة ومنظمة

 .والسمنة الدقيقة المغذيات ونقص الجوع ذلك في بما ،صورها جميعب التغذية سوء منعب حكوماتاليلزم و ومغذي كافيو آمن
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 عةسري ئققاح  ؟...معلت له 

ئة من افي الم 75نحو التي تحمي هي سرية المزارع األ 
من جميع الموارد الزراعية في العالم، وبالتالي فهي 

ستدامة اأساسية لتحسين االستدامة البيئية والعوامل 
 .الموارد

 للتربة الكيميائي والتلوث والضغط التملحأدت التعرية و 
 من٪ 44تدهور و األراضي ربعإلى شدة تدهور 

 .بصورة طفيفة أو متوسطة يضااألر

 

 

 الروابط

  لأللفية اإلنمائية واألهداف 2015 عام بعد ما بشأن والزراعة األغذية لمنظمة اإللكترونية الصفحات •

  المستدامة التنمية بأهداف المعنية العضوية مفتوحال العمل مجموعة •

 2015 عام ءورا فيما •

 2015لما بعد عام  التعلم مركز •

 لأللفية  اإلنمائية هدافألا •

 سياسة وممارسة التنمية المستدامة  •

 لسالسل األغذيةستقبل الجغرافي الوطني الم •
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بدعم من

  المنتدى العالمي المعني باألمن الغذائي والتغذية 

 :االلكتروني التالي انوالعنبصال تاال ىجري، اتموالمعل نم ديزعلى الم لوللحص

Agenda@fao.org-Development-2015-Post 
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