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وفي ھذا العدد، نستعرض  2015بكم في النشرة اإللكترونیة لمنظمة األغذیة والزراعة المعنیة بجدول أعمال التنمیة لما بعد عام  مرحباً 
. 2030الجوع بحلول عام  للقضاء علىتقریراً جدیداً من إعداد وكاالت األمم المتحدة التي توجد مقارھا في روما حول تقدیر االستثمارات المطلوبة 

تناولت  تسلط ھذه النشرة الضوء على المؤتمر الدولي الثالث لتمویل التنمیة المنعقد في إثیوبیا، حیث تم مؤخراً إقرار جدول أعمال أدیس أبابا.كما 
ع ، ومجموعة من األسئلة واألجوبة م2015جدول أعمال ما بعد  لمتابعة مقترحات منظمة األغذیة والزراعة  -اثنان من المقالتین المؤشرات 

وفي  .، بما في ذلك مناقشة المسودة األولى للوثیقة الختامیة2015االقتصادي الھندي فیكاس راوال. وسنوافیكم بآخر التطورات في عملیة ما بعد عام 
بتكلفة من االنتاج   كیفیة تحقیق المزید الزراعة و  األغذیة رن وانغ، المدیر العام المساعد لمنظمةیشرح  ،على الزراعة المستدامة اً تركیزالنھایة، 

 أقل. 

 2015فریق عمل منظمة األغذیة والزراعة المعني بجدول أعمال التنمیة لما بعد عام 

 

 لصالح الفقراء الجوع: الجمع بین الحمایة االجتماعیة واالستثماراتتحقیق ھدف محو 
أورد تقریر جدید لألمم المتحدة أن القضاء المبرم على الجوع في 

یتطلب مبلغاً إضافیاً  2030العالم وعلى نحو مستدام بحلول عام 
في المتوسط،  ملیار دوالر أمریكي سنویاً  267یقدر بنحو 

لالستثمار في المناطق الریفیة والحضریة وإتاحة الحمایة 
صول إلى الغذاء، والنھوض االجتماعیة كیما یمكن للفقراء الو

دوالر  160بأحوالھم المعیشیة. ویبلغ ذلك في المتوسط ما یعادل 
أمریكي للفرد الواحد، لتغطیة احتیاجات َمن یعیشون أوضاعاً من 

 الفقر المدقع.
ألمم المتحدة ل الزراعة و  كان التقریر الذي أعدتھ منظمة األغذیة

أزیح الستار عنھ أمام وسائل اإلعالم في الذي ) وWFPعیة (إیفاد) وبرنامج األغذیة العالمي ((الفاو)، والصندوق الدولي للتنمیة الزرا
تموز، ھو محور تركیز الحدث الجانبي الذي عقدتھ منظمة الفاو والصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة وبرنامج األغذیة /یولیو 10روما في 

 .2015یولیو|تموز  15لتنمیة المنعقد في العاصمة اإلثیوبیة أدیس إبابا في العالمي على ھامش المؤتمر الدولي الثالث لتمویل ا
ملیون شخص ومعظمھم  800ویشیر تقریر األمم المتحدة إلى أنھ بالرغم من التقدم المحرز خالل العقود األخیرة، فثمة ما یقرب الیوم من 

 من سكان المناطق الریفیة، ال زالوا ال یحّصلون كفایتھم من الغذاء.

 عنصراً أساسیاً من عناصر الھدف الثاني للتنمیة المستدامة المقترح ضمن جدول أعمال 2030ویمثل القضاء على سوء التغذیة المزمن بحلول عام 
من العام  أیلول/، الذي سیتم اعتماده من قبل الدول األعضاء في األمم المتحدة في مؤتمؤ قمة مقرر انعقاده في شھر سبتمبر2015ما بعد عام التنمیة ل

 الجاري، فضالً عن كونھ قلباً وقالباً لمبادرة تحدي القضاء المبرم على الجوع: "صفر جوعاً"، التي أطلقھا األمین لألمم المتحدة.

یبقى لدینا ، س"العمل كالمعتاد"بنھج  تبنینا وأكد المدیر العام لمنظمة "الفاو" جوزیھ غرازیانو دا سیلفا، "إن رسالة التقریر واضحة: فإذا 
"، مضیفاً "وھذا ھو السبب في أننا نرّوج لنھج رائد یجمع بین الحمایة 2030ملیون شخص یعانون الجوع بحلول عام  650أكثر من 

لى االجتماعیة واالستثمارات اإلضافیة الھادفة لصالح لتنمیة الریفیة والزراعیة في المناطق الریفیة الحضریة... سیعود بالفائدة أساساً ع
 فقراء".ال

ر أن یتطلب ذلك استثمار ما مجموعھ نحو  ملیار دوالر سنویاً على مدى السنوات الخمس  267وذكر غرازیانو دا سیلفا أن "تقریرنا یقدِّ
المائة تقریباً من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي، فأني  في 0.3عشرة المقبلة". وأضاف، "وبالنظر إلى أن ھذا یعادل أكثر أو أقل من 

 شخصیاً أعتقد أنھ ثمن صغیر نسبیاً ندفعھ مقابل إنھاء الجوع المزمن".
والحظ التقریر كیف یتعین على المجتمع الدولي أن یبني على صرح التجارب الناجحة لبعض البلدان التي تطبق على نحو فّعال مزیجاً 

 لحمایة االجتماعیة لمكافحة الجوع والفقر في مناطقھا الریفیة والحضریة.من االستثمار وا



 
 

وفي مذكرة دعوة دفاعاً عن القضیة صاحبت التقریر الصادر الیوم، أشار الرؤساء التنفیذیون لمنظمة "فاو" وصندوق "إیفاد" وبرنامج 
كد من أن جمیع البلدان، وال سیما النامیة منھا، تملك الوسائل األغذیة العالمي إلى أن مؤتمر أدیس أبابا المرتقب ھذا الشھر سیسعى للتأ

 .2015لتطبیق سیاسات وبرامج وطنیة تحقیقاً ألھدافھا اإلنمائیة، بما في ذلك أھداف التنمیة المستدامة لما بعد عام 
 انتشال األفراد على نحو مستدام من تحت خط الفقر الفاصل

ملیون شخص في براثن  650كلفة محو الجوع في العالم، فإن "نھج العمل كالمعتاد" سیخلِّف نحو وحسبما أكد تقریر األمم المتحدة حول ت
 .2030الجوع بحلول عام 

وفي تقدیر التقریر الدولي المشترك، سیتناقض ذلك مع نھج الحمایة االجتماعیة واالستثمار كسیناریو یسمح باستخدام التحویالت الممولة 
دوالر أمریكي كدخل یومي،  1.25انتشال األفراد من براثن الجوع المزمن، من خالل ضمان حصولھم على من المیزانیات العامة في 

 وفیما یتوافق مع المستوى األدنى فوق خط الفقر الفاصل الذي حدده البنك الدولي.
ملیار دوالر  75ویتألف من  -سنویاً  يأمریك ملیار دوالر 116ومن شأن تدبیر الحمایة االجتماعیة ھذا أن یكلِّف مبلغاً إضافیاً مقداره 

كاستثمارات إضافیة لصالح  أمریكي ملیار دوالر 151ملیار دوالر للمناطق الحضریة. ویضاف إلى ذلك  41أمریكي للمناطق الریفیة و
وثمة حاجة إلیھا بغیة تحفیز  -للمناطق الحضریة  أمریكي ملیار دوالر 46ملیارات للتنمیة الریفیة والزراعة، و 105متضمنًة  -الفقراء

رات أنشطة تولید الدخل لصالح الفئات المصّنفة دون خط الفقر الفاصل. وتبلغ التكلفة الكلیة لھذا المزیج من الحمایة االجتماعیة واالستثما
 .أمریكي ملیار دوالر 267في المجموع 

من القطاع الخاص وبخاصة المزارعین أنفسھم، إال أن االستثمارات الخاصة ینبغي أن وحتى إن كانت معظم االستثمارات ستأتي اعتیادیاً 
 التحتیة الریفیة، والنقل، والصحة، والتعلیم. یةم في مجاالت الُبنُتستكمل باستثمارات إضافیة من جانب القطاع العا

ات الري على النطاق المحدود وغیر ذلك من ھیاكل وفي المناطق الریفیة، بوسع االستثمارات العامة لصالح الفقراء أن تستھدف شبك
البنیة التحتیة لفائدة صغار المزارعین. ویمكن أن تشمل األنشطة المزمعة إجراءات مثل تجھیز األغذیة للحد من فاقد ما بعد الحصاد من 

تأمین التسھیالت االئتمانیة، وسن خسائر وھدر، وكذلك إرساء تدابیر مؤسسیة أقوى بالنسبة لحیازة األراضي والحصول على المیاه، و
قوانین للعمل، وغیرھا من المجاالت التي ستضع األنشطة الزراعیة وغیر الزراعیة والتسویق في متناول الفئات المھمشة، بما في ذلك 

 النساء والشباب.
فقر المدقع قادرة في نھایة المطاف أما في المناطق الحضریة، فینبغي لالستثمارات اإلضافیة ضمان أن تصبح الفئات التي تعاني من ال

 على إعالة أنفسھا. ویمكن أن تتیح االستثمارات على سبیل المثال، بناء القدرات لنقل مھارات إدارة المشروعات التجاریة وغیرھا، بما في
 عن الخدمات التغذویة. ذلك تلقین الحرف الیدویة، وضمان إبرام عقود عمل عادلة، وتوفیر التسھیالت االئتمانیة، واإلسكان، فضالً 

 من الحمایة االجتماعیة إلى اإلنتاج
ولن تقود الحمایة االجتماعیة على ھیئة تحویالت نقدیة إلى محو الجوع فوراً فحسب، بل ستنھض بمستویات التغذیة أیضاً من خالل 

أي نقص  -المتستر أو "الجوع المتخفي" السماح للفقراء بالحصول على وجبات أكثر تنوعاً وبالتالي أوفر صحة، وكذلك التصدي للعدو 
 المغذیات الدقیقة، بما في ذلك عدم كفایة المتحصالت الیومیة من الفیتامینات والحدید و المعادن األخرى.

ونظراً إلى إمكانیاتھم الشحیحة وأصولھم المحدودة، فلیس من المتوقع أن یكون في مقدور أشد الفقراء بدایًة أن یستثمروا الكثیر في 
األنشطة اإلنتاجیة. ولكنھم إذ یصبحون أعلى إنتاجیة سیكسبون المزید وبالتالي سیرفعون مدخراتھم ویزیدون استثماراتھم... ویحققون 

 مزیداً من الدخل واألرباح.
 2030القضاء على الجوع بحلول النقاط الرئیسیة:  •
 االستثمار في مستقبل خالي من الجوع(أدیس أبابا): مالحظات المدیر العام لمنظمة الفاو  •
  نھج المعني باألمن الغذائي األمر البارز في جدول أعمال أدیس أباباالالحدث (أدیس أبابا):  •
 منظمة األغذیة والزراعةب الزراعیة التنمیة اقتصادیات شعبةمدیر كوستاس ستامولیس،  مقابلة معفیلم مصور:  •
 قتصادیین في منظمة األغذیة والزراعةاالكبیر   حوار مع لورینزو بلو، ملف صوتي:  •

 

  

http://www.theguardian.com/fao-partner-zone/2015/jul/15/zero-hunger-by-2030-11-points-to-new-un-report
http://www.fao.org/news/story/en/item/298476/icode/
http://www.fao.org/post-2015-mdg/news/detail-news/en/c/302409/
http://www.fao.org/news/audio-video/detail-audio/en/?uid=11244


 
 

 جدول أعمال أدیس أبابا  یتصدراألمن الغذائي تعامل مع ال
حظت موضوعات األمن الغذائي والتغذیة والزراعة المستدامة 
واإلدارة المستدامة واستخدام الموارد الطبیعیة والنظم اإلیكولوجیة 

للمؤتمر الدولي الثالث في جدول أعمال أدیس أبابا  كبیر باھتمام
لعب دوراً حاسماً في المساعدة ، وھو االتفاق الذي سیلتمویل التنمیة

على تحقیق جدول أعمال التنمیة المستدامة الطموح لما بعد عام 
2015. 

 توافق آراء مونتیريبناء على  ، القائمجدول أعمال أدیس أبابایبدأ 
)، الذي یھدف إلى وضع إطار 2008( وإعالن الدوحة) 2002(

ة بشأن تمویل التنمیة وتولید االستثمارات المطلوبة السیاسة العام
لمواجھة مجموعة من التحدیات االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة، 

 بالجملة التالیة "ھدفنا ھو القضاء على الفقر والجوع ... "، كما تتكرر اإلشارة إلى "الزراعة" كثیراً في الوثیقة.
لقضاء على الجوع، النھج الشامل للھدف الثاني من أھداف التنمیة المستدامة الذي یتناول األمن تعكس الفقرة الثالثة عشر التي تركز على ا

أن غالبیة الفقراء یعیشون في المناطق  إلى  ر ھذه الفقرةتشیرالغذائي وسوء التغذیة والممارسات الزراعیة المستدامة والنظم الغذائیة. و
الریفیة، وتؤكد على "ضرورة تنشیط القطاع الزراعي وتعزیز التنمیة الریفیة". أبرزت منظمة األغذیة والزراعة خالل عملیة ما بعد عام 

 مة". أن التركیز على األمن الغذائي من شأنھ أن "یؤدي إلى نتائج مثمرة في مجال أھداف التنمیة المستدا 2015
كما تحدثت نفس الفقرة عن تشجیع استثمارات القطاعین العام والخاص وتركیز الجھود على المزارعات وأصحاب الحیازات الصغیرة 
والجمعیات التعاونیة الزراعیة وشبكات المزارعین وتحسین فرص الوصول إلى السوق وتمكین البیئات المحلیة والدولیة، وكذلك عن دور 

جتماعي. وتم تسلیط الضوء على أبحاث التمویل، ومبادرات البنیة التحتیة التي تراعي مصالح الفقراء لزیادة االلتزامات شبكات األمان اال
بشأن التغذیة وإطار العمل،  2014االستثماریة للقطاع العام. كما تناولت ھذه الفقرة قیمة دور لجنة األمن الغذائي العالمي، وإعالن روما 

حدة التي توجد مقارھا في روما، ومنظمة األغذیة والزراعة (الفاو)، والصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة (إیفاد)، ووكاالت األمم المت
 وبرنامج األغذیة العالمي.

من جدول أعمال أدیس الموارد الطبیعیة، مع التركیز الملحوظ على األنظمة اإلیكولوجیة واإلدارة المستدامة  64و  63تناولت الفقرتان 
 تخدام الموارد البریة والبحریة على حد سواء.    واس

 األساس الذي یستند علیھ تنفیذ أھداف التنمیة المستدامة
برنامج عمل أدیس أبابا إسھاماً ھاماً في تنفیذ جدول األعمال العالمي للتنمیة المستدامة المتوقع إقراره من قبل زعماء العالم في  یقدم

لھذا االتفاق في   دولة 193البالغ عددھا و  ت الدول األعضاء في األمم المتحدة المشاركة في المؤتمرسبتمبر/أیلول القادم. وقد توصل
 أعقاب المفاوضات التي جرت في أدیس أبابا بقیادة تیدرون أدانوم غیبریوسیس، وزیر الخارجیة األثیوبي.

ل، عالمة فارقة في صیاغة األولویات المالیة وتدعیم الشراكة یمثل ھذا االتفاق، الذي تم إقراره بعد مضي شھور من المفاوضات بین الدو
الحكومیة الدولیة المعززة على صعید عالمي بھدف تعزیز الرخاء االقتصادي الشامل وتحسین رفاھیة الشعوب، مع حمایة البیئة في 

 الوقت ذاتھ.
ت ذات أھمیة كبیرة للتنمیة المستدامة، ومنھا على یتضمن جدول أعمال أدیس أبابا التزامات سیاسیة ھامة ومنجزات محوریة في مجاال

 سبیل المثال: البنیة التحتیة والحمایة االجتماعیة والتكنولوجیا. وقد تم إبرام اتفاقیات تعاون دولیة لتمویل مجاالت محددة تحتاج إلى
مجاالت، وذلك بغرض تحقیق األھداف استثمارات ضخمة، مثل البنیة التحتیة للطاقة والنقل والمیاه والصرف الصحي وغیرھا من ال

 المقترحة للتنمیة المستدامة.
 

  

http://www.un.org/esa/ffd/
http://www.un.org/esa/ffd/
http://www.un.org/esa/ffd/
http://www.un.org/esa/sustdev/documents/Monterrey_Consensus.htm
http://www.un.org/esa/ffd/doha/documents/Doha_Declaration_FFD.pdf


 
 

 الجولة األخیرة یصل إلى  2015مارثون جدول أعمال التنمیة لما بعد عام 
تعقد حالیاً في نیویورك الجلسات الختامیة للمفاوضات الحكومیة 
الدولیة في الجمعیة العامة لألمم المتحدة بشأن جدول أعمال التنمیة 

وسط مناخ مفعم بالتفاؤل، حیث من المتوقع  2015ا بعد عام لم
أن توافق الدول على وثیقة ختامیة بنھایة شھر یولیو/تموز یتم 

 المقرر إنعقادھا في سبتمبر/أیلول.  2015إقرارھا في قمة ما بعد 
وسوف یكون االتفاق الذي سیتم التوصل إلیھ في جدول أعمال 
أدیس أبابا بإثیوبیا واالستجابة اإلیجابیة القویة بین الدول األعضاء 
في األمم المتحدة والمجتمع الدولي على نطاق أوسع بمثابة حافز 
للقائمین بتیسیر أعمال المفاوضات الحكومیة الدولیة، وھم ماكاریا 

لدائم لكینیا في األمم المتحدة، ودیفید دونوج، الممثل الدائم ألیرلندا في األمم المتحدة، إلصدار مسودة أولى في شھر كاماو، الممثل ا
 یونیو/حزیران.

یولیو/تموز) المناقشات الالحقة (الموضحة أدناه) بین الدول  26(التي صدرت في  وثیقة الختامیةمسودة المن  المنقحةنسخة الوتتناول 
 24إلى   20و من   یونیو/حزیران 25إلى  22األعضاء في آخر جلسة للمفاوضات الحكومیة الدولیة التي انعقدت خالل الفترة ما بین 

لعشرین ھدف من فنیة ات المراجعالالمیسران المتشاركان إدراج  " أعاد1في النسخة الجدیدة، وكما اقترح الملحق رقم "یولیو/تموز. 
 5إضافة "البلدان النامیة غیر الساحلیة" في  مع المستدامة التنمیة بأھداف المعني المفتوح العامل قالفری تقریراألھداف الواردة في 

الجزء الذي یندرج تحت عنوان في السمات كملحق منفصل، بل بدر من ذلك تم  دمجھ  أدیس أباباجدول أعمال ال یظھر . أھداف أخرى
یتضمن المبادئ الخمسة (الشعوب، والكوكب، والرخاء، الذي موجز التمھید "سبل التنفیذ والشراكة العالمیة". وقد تم اإلبقاء على ال

 ".2الملحق رقم "تحت عنوان مقدمة تقریر الفریق العامل المفتوح اج من المسودة السابقة، في حین تم إدر والسالم، والشراكة)
 وقد تركزت المناقشات السابقة في جلسات المفاوضات الحكومیة الدولیة إلى حد بعید على ما یلي:

 Xثیر منھا  رمز والموضوع أمامھا الك ،تقریر الفریق العامل المفتوحین الواردة في عشرالإمكانیة إجراء المراجعة الفنیة لألھداف  •
 ألغراض التحدید أو القیم األسمیة أو للترابط مع االتفاقیات الدولیة.

 إنعكاس مبدأ المسؤولیات المشتركة ولكن المتفاوتة في الوثیقة •
 التنمیة" لتمویل من أجلالمؤتمر الدولي الثالث لوالعملیات األخرى ذات الصلة، وعلى وجھ التحدید " 2015الروابط بین عملیة ما بعد عام  •
طرح األسئلة التي تدور حول ھیكل الوثیقة، وحول ما إذا كان سیتم إدراج جزء تمھیدي أم ال، واإلشارة لمناقشة "المالئمة للغرض" ضمن  •

 .نظام األمم المتحدة، والمالحق المحتملة األخرى التي یمكن إرفاقھا، بما في ذلك جدول أعمال أدیس أبابا

 المستوىالمنتدى السیاسي رفیع 
باعتباره  منتدى األمم المتحدة السیاسي رفیع المستوى المعني بالتنمیة المستدامةدور ل نظرا إلى اتفاق واسع النطاق بین الدول وتم التوصل

ت الھیئة العلیا التي تقوم بمتابعة ومراجعة تنفیذ جدول األعمال الجدید. اعتمدت الدول األعضاء الھیكل المقترح المكون من ثالثة مستویا
(المستوى الوطني واإلقلیمي والعالمي)، وشددت على أھمیة وجود بیانات مصنفة، وعلى ضرورة تعزیز البیانات المجمعة على المستوى 

 لوطني والقدرات اإلحصائیة لقیاس التقدم المحرز، ودعم مشاركة أصحاب المصلحة المتعددین في آلیة االستعراض.ا
 8یونیو/حزیران وحتى  26وافق منتدى األمم المتحدة السیاسي رفیع المستوى المعني بالتنمیة المستدامة، الذي اجتمع خالل الفترة ما بین 

لثة (انعقدت الجلسة الثانیة تحت إشراف المجلس االقتصادي واالجتماعي) تحت شعار "تعزیزاً للتكامل في جلستھ الثا 2015یولیو/تموز 
"، على ضرورة أن تصبح مراجعات التقدم المحرز في أھداف 2015المنتدى السیاسي رفیع المستوى بعد عام  -والتنفیذ والمراجعة 

التركیز على تبادل الخبرات. كما تم التأكید مجدداً على الدور المركزي الذي یلعبھ  ، مع التنمیة المستدامة عالمیة وطوعیة وتقودھا الدول
 ھذا المنتدى في قلب بنیة المراجعة التي تشارك فیھا المنظمات اإلقلیمیة والعدید من منظمات األمم المتحدة وغیره من المنتدیات.  

ا في لھولندالدائم  والمندوبورج، رئیسة لجنة األمن الغذائي العالمي، ومن بین المشاركین في االجتماع المذكور، تحدثت جیردا فیرب
لوكاالت التي توجد مقارھا في روما، عن خبرة لجنة األمن الغذائي العالمي لشرح كیف یمكن أن تصبح منتدیات المراجعة شاملة وشفافة ا

لیات القائمة"، شددت فیربورج على أھمیة بناء الثقة في منتدیات التقدم المحرز من خالل اآل تتبعبالفعل. وفي المناقشة التي حملت عنوان "
 أصحاب المصلحة المتعددین، مع االعتراف بأن تحقیق ذلك األمر یتطلب بعض الوقت.

ات ومن المتوقع أن یقوم منتدى األمم المتحدة السیاسي رفیع المستوى المعني بالتنمیة المستدامة بإجراء مراجعات وطنیة للتنفیذ ومراجع
 .2016موضوعیة للتقدم المحرز في مجاالت محددة اعتباراً من عام 

 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/7603Final%20draft%20outcome%20document%20UN%20Sept%20Summit%20w%20letter_08072015.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1579SDGs%20Proposal.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf


 
 

 مؤشًرا لمتابعة أھداف التنمیة المستدامة 29منظمة األغذیة والزراعة تقترح 
مؤشراً تغطي  29 لألمم المتحدة قدمت منظمة األغذیة والزراعة 

تلك التي تضمنھا مقترح الفریق العامل المفتوح  ثمانیة أھداف من من
بشأن أھداف التنمیة  2014التابع لألمم المتحدة في یولیو/تموز 

المستدامة للمساھمة في متابعة جدول أعمال التنمیة لما بعد عام 
2015  . 

 
التي  المؤشراتمنظمة األغذیة والزراعة، و تقریرویعتبر كال من 

طرحتھا وكاالت األمم المتحدة والھیئات والوكاالت اإلقلیمیة بمثابة 
، ویجري تنفیذھا 2015ة إطار مؤشرات ما بعد عام إسھاماً في مناقش

حالیاً بعد االجتماع األول للفریق العامل المكون من ممثلي اللجنة 
األول والثاني  یناإلحصائیة لألمم المتحدة، وفریق الخبراء المشترك بین الوكاالت المعني بمؤشرات تحقیق أھداف التنمیة المستدامة، وذلك خالل الیوم

 من شھر یونیو/حزیران.
 

بمھمة وضع إطار لمؤشرات متابعة أھداف جدول  فریق الخبراء المشترك بین الوكاالت المعني بمؤشرات تحقیق أھداف التنمیة المستدامةتم تكلیف 
ة لألمم المتحدة المقرر إنعقادھا في مارس/ آذار یة قبل الجلسة السابعة واألربعین للجنة اإلحصائیلوأھدافھ الفع 2015أعمال التنمیة لما بعد عام 

من الناحیة المنھجیة، وقابلة للقیاس، مع سھولة اإلبالغ بھا  وسلیمة. وتصرح اللجنة بأن ھذه المؤشرات ینبغي أن تكون "ذات صلة"، 2016
 والوصول إلیھا، فضال عن ضرورة محدودیة عددھا، وتركز نتائجھا على المستوى العالمي.

 
وكالة األمم المتحدة  امقترحات منظمة األغذیة والزراعة المؤشرات القائمة والمحتملة في المجاالت التي تتمتع المنظمة بخبرة فیھا بصفتھ وتشمل

تھا الدول ترحالرائدة المعنیة باألمن الغذائي والتنمیة المستدامة. وترتبط المؤشرات باألھداف الفرعیة التي تندرج تحت األھداف السبعة عشر التي اق
 االعضاء العام الماضي.

 
بمنظمة الزراعة واألغذیة ورئیس كبیري اإلحصائیین في منظومة األمم المتحدة، على التحدي المتمثل في  اإلحصائیینوقد أكد بیترو جیًناري، كبیر 

 ا.قیاس جمیع جوانب اإلطار الجدید دون أن ینتھي األمر بعدد مفرط من المؤشرات التي ال یمكن تطبیقھ
 

یتمثل أحد المبادئ التوجیھیة التي تحكم عملیة اختیار المؤشرات المقترحة في ضرورة الحفاظ قدر اإلمكان على سھولة إدارة قائمة " جیّناري قال
الفرعیة التي تتسم المؤشرات التي سوف تشكل أساس إطار متابعة أھداف التنمیة المستدامة، مع محاولة الحفاظ في الوقت ذاتھ على طبیعة األھداف 

في حالة طرح أكثر من مؤشر ألحد األھداف الفرعیة، فإنھ یتم بذل بعض  في تقریر منظمة األغذیة والزراعة،بتعدد األبعاد والتعقید". وأضاف: "
ن المؤشرات المستخدمة الجھود لتوضیح ما إذا كانت ھذه المؤشرات تشمل المؤشرات األساسیة أم ال، ومن ثم یمكن إدراجھا ضمن مجموعة أساسیة م

 في إطار متابعة عالمي ذا صلة باألھداف، أو اعتبارھا مؤشرات إضافیة". 
 

 2016نحو مارس/آذار 
فریق الخبراء المشترك بین الوكاالت المعني بمؤشرات تحقیق أھداف التنمیة المستدامة، المؤلف من ممثلي لیس من المتوقع اجتماع 

سبتمبر/أیلول القادم، ولكن سوف یستأنف  25المقرر انعقادھا في  2015وكاالت األمم المتحدة باعتبارھم مراقبین، قبل قمة ما بعد عام 
مواعید النھائیة المحددة في الجلسة السادسة واألربعین للجنة اإلحصائیة لألمم المتحدة المنعقدة في الفریق أنشطتھ "إلكترونًیا" للوفاء بال

وضع مذكرة أولى حول  -2015ما یلي: یولیو/ تموز  خارطة الطریق المعنیة بوضع وتنفیذ إطار المؤشراتمارس/ آذار. وتتضمن 
المقترح المقدم من فریق الخبراء المشترك بین الوكاالت  -2015المؤشرات العالمیة المحتملة وإطار للمؤشرات؛ ودیسمبر/ كانون األول 

 فیھ من قبل اللجنة اإلحصائیة لألمم المعني بمؤشرات تحقیق أھداف التنمیة المستدامة حول المؤشرات العالمیة وإطار المؤشرات للنظر 
 إقرار إطار المؤشرات في الجلسة السابعة واألربعین للجنة اإلحصائیة لألمم المتحدة. -2016المتحدة؛ مارس/ آذار 

 

  

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/mdg/img/SDG_indicators_identified_by_FAO__short_version_for_public_.pdf
http://unstats.un.org/sdgs/2015/06/16/detailed-inputs/
http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc15/2015-2-BroaderMeasures-E.pdf


 
 

 قیاس التنمیة المستدامة -العلة في التفاصیل 
ربما تجذب قمة رؤساء الدول والحكومات بشأن جدول أعمال ما 

لمقرر انعقادھا في سبتمبر/أیلول القادم العناوین ا 2015بعد عام 
الرئیسیة العالمیة ھذا العام، ولكن في الواقع، یتم تنفیذ الكثیر من 

 األعمال الھامة وراء الكوالیس.
قام اإلحصائیون بجمع آراء رؤساء الحكومات من أجل التوصل 
إلى إطار مؤشر عملي لقیاس ورصد جدول األعمال الطموح، 

س راوال، أستاذ مشارك في مركز الدراسات ویصف فیكا
االقتصادیة والتخطیط بجامعة جواھر الل نھرو في نیودلھي، 
وضع وقیمة المؤشر السلیم، األمر الذي یضفي معنى على مھمة 

 زیادة حجم التقدم المحرز المعقدة.
 ؟2015ما ھو الدور الذي ستلعبھ المؤشرات في جدول أعمال التنمیة لمرحلة ما بعد 

لمؤشرات ھي وسیلة تستخدمھا الدول لتقییم التقدم المحرز في األھداف المتفق علیھا، وبالتالي، فھذه المؤشرات ھامة للغایة. وقد أثبتت ا
قیاس  حیث أنھ ال یمكنك مشكلة خطیرة،  أن ذلكتجربة األھداف اإلنمائیة لأللفیة إلى حد كبیر أن ما یمكن قیاسھ یمكن تنفیذه. فأنا أعتقد 

شيء ما لم تستثمر جمیع األموال المتوافرة في عملیة القیاس وحدھا. وقد ال تغطي المؤشرات العدید من الجوانب المھمة في جدول كل 
أعمال التنمیة. وفي بعض الحاالت، تكون المؤشرات محدودة للغایة، فعلى سبیل المثال إذا اقتصرت المؤشرات على قیاس الفقر المدقع 

 د ال تتوافق مع طموح الھدف الرامي إلى القضاء على جمیع أشكال الفقر.والعوز فقط، فإنھا ق
 ما ھي مقومات المؤشر الجید؟

كان الھدف متعدد األبعاد، فإن المؤشر  ینبغي أن یتمكن المؤشر الجید من توفیر قیاس قوي للتقدم المحرز نحو تحقیق ھذا الھدف. وإذا
قد الجید یوفر قیاس مركب (مجمع) لكل األبعاد، أو یقیس البعد األكثر أھمیة في الھدف. أما إذا لم یقم المؤشر بقیاس جمیع أبعاد الھدف، ف

 تكون ھناك حاجة لمؤشرات إضافیة.
 تتسمن طرق وأسالیب تجمیع األبعاد المختلفة تتجھ إلى أن من الضروري أن نفھم أن المؤشرات المركبة لھا حدودھا الخاصة، وأ

بالعشوائیة (أو، في أحسن األحوال، أن تستند إلى المنطق اإلحصائي البحت). كما أن المؤشرات المركبة بطبیعتھا تعتبر نظریة وغیر 
قعي وترجمتھا إلى إجراء سیاسي واضح. تطبیقیة، ومن السھل فھم مثل ھذه المؤشرات، والمؤشرات القائمة على القیاس المباشر الوا

وینبغي أن یكون بمقدور صناع السیاسة وجمھور العامة وأصحاب المصلحة اآلخرین استیعاب ماھیة المؤشرات وعالقتھا بما یتم 
الحصول علیھا  مالحظتھ. وأخیرا، ینبغي أن تستند المؤشرات على البیانات المتوفرة وأن تكون مصدراً یمكن االعتماد علیھ، مع إمكانیة

  في المستقبل بتكلفة معقولة.
 18أھداف و 8ألھداف التنمیة المستدامة مقارنًة بـ  اً فرعی اً ھدف 169ھدفاً و  17یتضمن مقترح فریق األمم المتحدة العامل المفتوح 

 ھدفاً فرعیاً لألھداف اإلنمائیة لأللفیة.
الفرعیة تحدیاً كبیراً. وحتى یمكن إدارة إطار المؤشرات من الناحیة االقتصادیة،  یشكل العدد المقترح ألھداف التنمیة المستدامة وأھدافھا

یجب أن یظل عدد المؤشرات على المستوى الدولي عند الحد األدنى. وینبغي أن تقیس المجموعة األساسیة من المؤشرات النتیجة 
میة، وھذا یعني أن تقوم جمیع الدول بتقدیم تقاریر عنھا. المنشودة من الھدف بصورة مباشرة. كما ینبغي أن تكون ھذه المؤشرات عال

 النتائج وسبل التنفیذ عن ھذه المجموعة األساسیة. وأسباب  وینبغي أیضاً استبعاد قیاس العملیات 
تم قیاس كل األمور نظراً ألننا، كما یبدو، نتجھ نحو تنفیذ جدول أعمال للتنمیة لھ نطاق أوسع بكثیر من األھداف اإلنمائیة لأللفیة، فلن ی

بالمؤشرات األساسیة، حیث أن ذلك غیر ممكن. وعلى األرجح سیتم استخدام قائمة منفصلة تتضمن مجموعة من المؤشرات التكمیلیة 
علیھا. وبعد كل شيء، قد تضطر الدول    ترید االنفاق لقیاس العملیات وسبل التنفیذ. وعندھا قد تتمكن الدول من اختیار المؤشرات التي

 بالفعل الستثمار موارد كبیرة في نظمھا اإلحصائیة للحصول على معلومات عن المؤشرات األساسیة.
 مؤشرات؟ال  ما الدور الذي ستلعبھ وكاالت األمم المتحدة في وضع

المستدامة والتي لم  ینبغي أن تلعب وكاالت األمم المتحدة دوراً حاسماً في وضع مؤشرات لألمور الجدیدة التي تناولھا إطار أھداف التنمیة
ادیة والبیئیة. تشملھا األھداف اإلنمائیة لأللفیة، وال سیما فیما یتعلق بتحقیق األبعاد الثالثة للتنمیة المستدامة، أي األبعاد االجتماعیة واالقتص

أنشطة التعاون الفني لدعم  وسوف یلزم أن تقوم الوكاالت بتحدید منھجیة ووضع معاییر لجمع البیانات، إلى جانب ضرورة قیامھا بتنظیم
قدرة الدول على إنتاج المؤشرات بشكل منتظم. كما ینبغي أن تقوم وكاالت األمم المتحدة بإنشاء مستودعات دولیة للبیانات تساھم فیھا 

 الدول األعضاء بالمعلومات وفقاً للمعاییر والمنھجیات المتفق علیھا.



 
 

ت قابلة للقیاس بشكل منتظم ومعقولة التكلفة بالنسبة لجمیع الدول. وتعمل منظمة األغذیة من أھم التحدیات المتعلقة بذلك ھو وضع مؤشرا
والزراعة حالیاً على جبھتین: أوأل، تحسین القیاسات اإلحصائیة للجوع وسوء التغذیة والقدرة على مواجھة الكوارث وممارسة الزراعة 

عة أھداف التنمیة المستدامة؛ ثانیاً، تدعیم مجموعة المؤشرات التي تحدد من قبل أصحاب الحیازات الصغیرة، وھي أمور ضروریة لمتاب
االستخدام المستدام وطریقة إدارة الموارد الطبیعیة بھدف القضاء على الجوع والفقر، ویندرج ذلك ضمن عدد من األھداف األخرى 

 .15و 14للتنمیة المستدامة، مثل الھدفین 
 المھمة؟ العناصر جمیع قیاس یمكن ھل البیانات؟ على الالزم من أكثر نعتمد ھل
 نعتبر فإننا البیانات، من كمیات كبیرة مع في التعامل الفنیة قدراتنا في الضخمة التطورات وبفضل القیاسات، إلجراء البیانات عن غنى ال

 .2015 عام بعد لما التنمیة أعمال جدول دعم تھدف إلى" بیانات ثورة" غمار في أنفسنا
 نقاط: عن ثالث أود التحدث الصدد، ھذا وفي
 الدول في واالجتماعیة االقتصادیة العالقات طبیعة تؤدي ما فغالباً  بین الدول، اإلحصائیة النظم قدرة كبیراً بین ھناك تفاوتاً  یزال ال: أوالً 

 الدول تلك من كثیر في الموجودة اإلحصاء منظمات أن كما االقتصادیة، -االجتماعیة  التغیرات قیاس وصعوبة تكالیف ارتفاع إلى النامیة
 معقدة القیاس عملیة كانت البیانات إذا لجمع الدولیة والوكاالت المانحة الجھات على لالعتماد وتضطر المحدودة للغایة، القدرة من تعاني

فضال عن أنھا قویة  حیث التكلفة، من والفاعلیة بالبساطة تتسم ومنھجیات معاییر التحدي إذاً في وضع استثمارات ضخمة. یتمثل وتتطلب
 .نفسھ الوقت في مغزى وذات
 األعضاء الدول في اإلحصائیة المتبعة النظم تقوم أن یجب بل جدول األعمال، بأن تشكل والقیاسات نسمح للبیانات أال المھم من: ثانیاً 

 .العكس ولیس وضعھ، الجاري التنمیة أعمال جدول بخدمة والزراعة األغذیة منظمة مثل الدولیة والوكاالت
إذا قمنا بقیاس كل األمور التي  ھي أنھ األھم المشكلة إن نطرحھ: ھل یمكن قیاس جمیع األمور؟ ینبغي أن الذي السؤال إن: وأخیراً  ثالثاً 

 قیاسات ابتكار ھو المتحدة األمم وكاالت اإلحصائیین في یواجھ الذي التحدي فإن ولھذا. للغایة ضخمة ستكون التكلفة فإن یمكن قیاسھا،
لیتم  أھمیة ما یعتبرونھ األكثر األعضاء، اختیار في الدول القرار، صناع ولذلك، ینبغي على. التكلفة حیث من وفعلیة وفعالة مغزى ذات

 .سیاسیاً  النھائي حیث یظل القرار الشأن، ھذا في المشورة الفنیة بدورھا المتحدة االمم وكاالت تقدم في حین ینبغي أن قیاسھ؛
 

 فیلم مصور: دور الزراعة في التنمیة المستدامة
 من أھم كیفیة توفیر الغذاء للعدد المتنامي من سكان العالم دون استنزاف موارد األرض ُتعتبر 

التحدیات التي تواجھ صناع القرار الذین یضعون األھداف التنمویة العالمیة لھذا العام. في ھذا 
لزراعة وحمایة المستھلك بمنظمة قطاع ایر العام المساعد ل، المدغالفیلم المصور، یقوم رین وان

التنمیة  سیاقالزراعة في  مدى أھمیة األغذیة والزراعة التابعة لألمم المتحدة بوصف 
جمیع أنحاء العالم في األسالیب التي یتبعھا المزارعون النھج والضوء على  اً لقیمالمستدامة، 

 من األضرار البیئیة في الوقت ذاتھ. محاصیل مع التقلیلنتاج المزید من الإل

  لمشاھدة الفیدیو •
  المقال: یعتمد النمو األخضر على الزراعة كمحور لالستدامة لقراءة •
  فائقة أخرى  محاصیل 10لمشاھدة معرض الصور: ما بعد الكینوا, ھناك  •

  

  

http://www.theguardian.com/fao-partner-zone/2015/may/12/green-growth-places-agriculture-at-the-heart-of-sustainability
https://www.flickr.com/photos/129361196@N02/sets/72157652657202592
https://www.flickr.com/photos/129361196@N02/sets/72157652657202592


 
 

 السمات الرئیسیة
 في صور -التركیز على الجوع 

+  2030الشعوب والمناطق التي تحتاج لالستثمارات بھدف القضاء على الجوع بحلول  معرض الصوریصور 
  المزید 

 
 بأسلوب الجاردیان –أخبار منظمة األغذیة والزراعة 

متابعة أحدث األخبار والمقاالت والمقابالت والحوارات الحصریة على صفحة شریك منظمة األغذیة والزراعة 
  + المزید في قسم خاص بالتنمیة المستدامة على الموقع اإللیكتروني للجاردیان 

 اإلطار الزمني
یوم لضمان االقتراب من جدول أعمال ما بعد  -وقم بتدوین التواریخ األساسیة  في صورة ي 2015على تقویم ما بعد عام  قم باإلطالع

 + المزید 2015عام 
  !!نحن اآلن على تویتر

 .2015واحصلوا على أحدث األخبار حول عملیة ما بعد عام  @FAOpost2015 ابعونا على حسابت

 حدیثة سمات
، سمات جدیدة 2015لمنظمة األغذیة والزراعة الخاص بعملیة ما بعد عام  الموقع اإللیكترونيباإلضافة إلى المحتوى الجدید، یعزز 

 للتصمیم تضفي مزیداً من الحیویة على أحدث األخبار حول األمن الغذائي والتنمیة المستدامة.   
 قریباً 

 الوصول إلى المعلومات وأھداف التنمیة المستدامة  –المنتدى اإللیكتروني والحلقة الدراسیة الشبكیة 
المكتبات ومنظمة األغذیة  ومؤسسات لرابطات الدولي المفتوح، واالتحاد الوصول لمستودعات الكونفدرالي سوف یستضیف االتحاد

عزیز أھداف التنمیة المستدامة والزراعة، منتدى إلیكتروني ومجموعة مختارة من الحلقات الدراسیة الشبكیة لتبادل األفكار حول كیفیة ت
 للوصول إلى المعلومات + تسجیل الدخول لالنضمام للمنتدى اإللیكتروني.  

 سبتمبر/أیلول  18إلى  7خالل الفترة ما بین 

 

 ربما لم تطلع على ما یلي
 ست نتائج محوریة في التقریر العالمي عن الجوع

 
نمائیة ھداف اإلعصر األالنتیجة النھائیة للتقدم المحرز في الذي صدر مؤخراً،  2015تقریر حالة انعدام األمن الغذائي في العالم لعام یوضح 

فیما نعرض  ،بین المناطق التفاوتجھ وآسیا الشرقیة إلى أمن المكاسب الكبیرة في اج). نمائي رقم ھدف اإلالإلى النصف ( الجیاعلأللفیة لتقلیل عدد 
غذیة والزراعة والصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة وبرنامج األغذیة العالمي، من منظمة األبدعم اتجاھات رئیسیة تلخص التقریر السنوي،  ةي ستلی

 .مقرھا في روماالكائن ألغذیة والزراعة المعنیة باوكاالت األمم المتحدة أي 
 

 :القصة كاملة
 

 : بمنظمة األغذیة والزراعة التنمیة االقتصادیة واالجتماعیةمنسق إدارة جومو كوامي سوندرام، فیلم مصور مع لمشاھدة 
 

 جوععن الخریطة تفاعلیة جدیدة 
 

 تقییم األھداف اإلنمائیة لأللفیة 
عن األھداف اإلنمائیة لأللفیة حساب مفصل حول التقدم المحرز في تحقیق األھداف الثمانیة المنصوص علیھا في إعالن األلفیة  2015تقریر  یقدم

 . 2000الصادر عام 
 

http://www.theguardian.com/fao-partner-zone/gallery/2015/mar/19/a-rural-focus-promises-rich-rewards
https://www.flickr.com/photos/129361196@N02/sets/
https://www.flickr.com/photos/129361196@N02/sets/
https://www.flickr.com/photos/129361196@N02/sets/
http://www.theguardian.com/fao-partner-zone
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/post-2015/Info_Kit_Post-2015/post-2015_calendar/Calendar_events_xlsx__23_July_.pdf
https://twitter.com/FAOpost2015
http://www.fao.org/post-2015-mdg/home/en/
http://www.fao.org/3/a-i4646e.pdf
http://www.theguardian.com/fao-partner-zone/2015/jun/05/six-key-findings-in-new-world-hunger-report
http://www.theguardian.com/fao-partner-zone/2015/jun/05/six-key-findings-in-new-world-hunger-report
http://www.theguardian.com/fao-partner-zone/2015/jun/10/video-zero-hunger-new-goal-after-un-report
http://www.fao.org/hunger/en/?utm_source=faohomepage&utm_medium=web&utm_campaign=featurebar
http://www.un.org/millenniumgoals/2015_MDG_Report/pdf/MDG%202015%20rev%20(July%201).pdf
http://www.un.org/millenniumgoals/2015_MDG_Report/pdf/MDG%202015%20rev%20(July%201).pdf


 
 

  التقریرلقراءة 
 

 تكریم محاربي الجوع في احتفالیة منظمة األغذیة والزراعة
أدت إلى االقتراب من تحقیق في جمیع أنحاء العالم، والتي  الدولالجھود الكبیرة التي بذلتھا إلى احتفالیة تكریم دولیة لتوزیع الجوائز  لقد أشارت

 .2015ع بحلول عام اإلنمائي لأللفیة المتمثل في خفض نسبة الجیاالھدف الفرعي 

 مناطق تستطع لم لأللفیة، بینما اإلنمائي متابعة تقدمھا، الھدف " الفاو" منظمة تتولى  دولة، التي 192دولة، من أصل  72 وقد حققت
 .ولكن ینقصھا ھامش طفیف لتحقیقھ حیث قاربت على الوصول إلیھ   الھدف بلوغ   بأسرھا نامیة

 الجیاع نسبة لخفض لأللفّیة اإلنمائي الھدف حققت دولة وسبعون لقراءة المقال: اثنان •
 

 في األخبار
  منشور بابوي •
 العام المدیر سیلفا، دا غرازیانو " (مقالة افتتاحیة) كتبھا جوزیھفرانسیس "تحویل الكلمات إلى أفعال جوع إلى تغیر المناخ: یقول البابامن ال •

 بوست ھافینغتون. والزراعة األغذیة لمنظمة
 في واالجتماعیة االقتصادیة إدارة التنمیة منسق سوندارام، كوامي جومو (مقالة افتتاحیة) كتبھا :متكافئة وغیر جداً  بطیئة الجوع مكافحة •

 )الھند( ذا ھندو. والزراعة منظمة األغذیة
  أھداف التنمیة المستدامة: كل منا لھ دور علیھ أن یؤدیھ •
 ا  ینبغي أن تھتم بأھداف التنمیة المستدامة؟لماذ •

 

 ھل تعلم ...؟
تعتبر الزراعة ھي المستخدم األكبر للمیاه، حیث تستھلك 

% من إجمالي كمیات المیاه المسحوبة، وتصل 70نحو 
 %95النسبة التي تستھلكھا الدول النامیة إلى 

 حقائق سریعة
 العالم. % الطاقة المتوفرة في30تستھلك األنظمة الغذائیة 

 

 الروابط 
 الموقع اإللیكتروني للتمویل من أجل التنمیة •
 فریق أصدقاء الرئیس المعني بالمقاییس األوسع للتقدم •
 2015خطة عمل /  •
  ھو الوقت المناسب لإلجراء العالمي 2015األمم المتحدة  •
 المواطن العالمي •
 سیاسة وممارسات التنمیة المستدامة •
 توصیل مشروع األھداف إلى الجمیع •
 األمم المتحدة في المستقبل •
 2015األغذیة والزراعة وما بعد  منظمة •

  بدعم من 
 المنتدى العالمي المعني باألمن الغذائي والتغذیة

 للحصول على المزید من المعلومات، یرجى االتصال بالعنوان اإللكتروني التالي:
Agenda@fao.org-Development-2015-Post 

 

http://www.un.org/millenniumgoals/2015_MDG_Report/pdf/MDG%202015%20rev%20(July%201).pdf
http://www.fao.org/news/story/en/item/292551/icode/
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://www.huffingtonpost.com/jose-graziano-da-silva/from-hunger-to-climate-ch_b_7601646.html
http://www.thehindu.com/opinion/columns/fight-against-hunger-too-slow-and-uneven/article7279094.ece
http://www.trust.org/item/20150618095212-b92h7/
http://www.trust.org/item/20150618095212-b92h7/
http://www.rtcc.org/2015/06/22/why-should-you-care-about-the-sustainable-development-goals/
http://www.un.org/esa/ffd/
http://www.un.org/esa/ffd/
http://unstats.un.org/unsd/broaderprogress/
http://unstats.un.org/unsd/broaderprogress/
http://www.action2015.org/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/
https://www.globalcitizen.org/en/
https://www.globalcitizen.org/en/
http://sd.iisd.org/
http://sd.iisd.org/
http://www.project-everyone.org/
http://www.project-everyone.org/
http://futureun.org/en/
http://futureun.org/en/
http://www.fao.org/post-2015-mdg/home/en/
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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