
 

 5العدد رقم  • 2015 رايأ/ويام  •النشرة اإللكترونیة 

أخبار الحدث الجانبي   . نستعرض في ھذا العدد2015مرحباً بكم في النشرة اإللكترونیة لمنظمة األغذیة والزراعة المعنیة بخطة التنمیة لما بعد عام 
ثالث لتمویل التنمیة وكاالت األمم المتحدة التي توجد مقارھا في روما حول تمویل أھداف التنمیة المستدامة قبل المؤتمر الدولي الذي تنظمھ لاالقادم 

مسئول  . تركز المقالة الخاصة ومعرض الصور على الناشطین الریفیین وعوامل التغییر. یكتب أبو بكر بن الحسن، /تموزالمقرر انعقاده في یولیو
أھداف التنمیة المستدامة. كما  ، عن النھج الشامل لألمن الغذائي والتغذیة والزراعة المستدامة في2015منظمة األغذیة والزراعة لما بعد ب التنسیق

حقیقة تربط بین الشعوب والغذاء والكوكب، وفي السنة الدولیة للتربة، نقدم مجموعة من المعلومات المصورة في شكل قصة  100نقدم كتیب یتضمن 
 مصورة عن العالقة بین الموارد الطبیعیة والتنمیة المستدامة.

 
  2015بخطة التنمیة لما بعد عام  فریق عمل منظمة األغذیة والزراعة المعني -

 

یركز حدث وكاالت األمم المتحدة التي توجد مقارھا في روما التركیز على صغار المزارعین حیث 
 تمویلالعلى 

القضاء على سوف یتطلب تحقیق أھداف التنمیة المستدامة المتمثلة في 
 الزراعة وتعزیز التغذیة، تحسین و الغذائي األمن وتحقیق ،الجوع 

، التزاماَ واتخاذ إجراءات على الصعید الوطني، مدعوماً بمشاركة المستدامة
في نیویورك المجتمع الدولي. كانت ھذه الرسالة التي حملھا حدثاً جانبیاً أقیم 

لمؤتمر الدولي الثالث ل U34Tدورة الصیاغة الثانیة34TU على ھامش أبریل  17في 
 .لتمویل التنمیة

منظمة األغذیة والزراعة والصندوق جمعت حلقة النقاش المنظمة من قبل 
كاالت األمم المتحدة والدولي للتنمیة الزراعیة وبرنامج األغذیة العالمي، و

اقتراح 34TUاسات واالستثمارات المطلوبة لنجاح تنفیذ أھداف التنمیة المستدامة المقدمة في أصواتاً متعددة للتعرف على السی التي توجد مقارھا في روما
 .المعني بأھداف التنمیة المستدامةومن قبل الفریق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضویة التابع للجمعیة العامة لألمم المتحدة  2014U34Tیولیو/تموز 

والمفاوضات الحكومیة الدولیة للجمعیة أبریل/نیسان)  24-20قبل انعقاد إحدى الجلسات المشتركة الخاصة بعملیة تمویل التنمیة (ھذا الحدث  أقیم
-13أشھر والمقرر انعقاده في أدیس أبابا (ثالثة ب مؤتمر قمة تمویل التنمیةقبل و 2015العامة لألمم المتحدة المعنیة بجدول أعمال التنمیة لما بعد عام 

 )./تموزیولیو 16

ف تواجھ الدول في تمویل والتحدیات التي سو االستثمارات التي تتجاوز "العمل كالمعتاد"، وآلیات التمویل من منظور "الشراكة العالمیة"جاء تحدید 
شاركون من الدول األعضاء والمجتمع المدني والقطاع المعلى رأس الموضوعات التي ناقشھا المحللون و متكاملة ،أھداف التنمیة المستدامة "كحزمة"

 .المتحدة األمم لدى إلثیوبیا الدائم الممثل لیمو،أ تیكیداالتي ترأسھا  ةیشانقحلقة الال فيالخاص والمؤسسات البحثیة 

لقد ساھمت أھداف التنمیة المستدامة " المتحدة األمم لدى یاناوغ لجمھوریة الدائم الممثل تالبوت، ویلفرید جورج الرئیسي المتحدث قالفي بدایة حدیثھ، 
 من المالیین مئات یحرم] الجوع[ ألن لماذا؟. التحدي لھذا للتصدي ووسائلسبال  نجد أن للغایة الضروري من أنھ أعتقد. والطموح مستوىفي رفع 

 ".اإلنسانیة تقدم في والمساھمة إمكاناتھمتحقیق  فرصة من الناس

دولة ل الدائم الممثل بیدرسن، جیرأنھ ھو ونظیره السید  ،المفاوضات التنمیة تمویلالمفاوضات المعنیة ب رییست في شارك الذي تالبوت، السید صرح
 .العملیة ھذهإطار  في" خاصاً  اھتماماً " تتطلبامة من القضایا التي اعتبرا أھداف التنمیة المستد قد، لنرویجا

للقضاء على  األھمیةھذا األمر بالغ وى. أخر أھداف تحقیق إمكانیة فيیعد مساھمة  الغذائي األمن وانعدام الجوع اتلتحدی التصديقیامنا ب"أضاف و
 ."الزراعة على كبیراً  اعتماداً  ونعتمدیو الریفیة قالمناط في الفقراء من المئة في 75 نحیث یعیش ما یزید ع الفقر،

أن الزراعة "ومن التحدیات التي نواجھھا أیضاً، إحداث تغییر في قطاع الزراعة حتى یصبح مجدیاً ومستداماً. ینبغي علینا أن ُنكسب الشباب ثقًة في 
 ھي المستقبل".
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 على تركزو غیرھا،أھداف التنمیة المستدامة ب عالقةعن  ،المتحدة األمم لدى لنرویجادولة ل الدائمة للبعثة ةمستشارال ةوزیرال إیكي، سوزانتحدثت 
 .الجنسین بین والمساواة األسماك ومصائدقدرة على التعافي وال البیولوجي التنوع

ر الزراعة بصورة مستمرة، وبالتالي قالت إیكي: "یعتبر التنوع البیولوجي من األمور الحاسمة لضمان االستقرار والقدرة على التعافي والتغذیة وتطوی
 تحقیق األمن الغذائي وتأمین معیشة صغار المزارعین على المدى الطویل."

 الجوع تكلفة
 والجوع الفقر على القضاء أجل منحرب الباحتمال نجاح أو فشل  ،األغذیة والزراعة لمنظمة التابع االستثمار مركز مدیر نائب إیفرز، صرح جاي

 .فیةالری المناطق في

 المناطق في ركزاً مت أكثر أصبح المدقع الفقرإال أن  الحضریة، المناطق إلى یةالریفارتفاع معدالت الھجرة من المناطق  من الرغم على"وأضاف 
 نمو. یساھم فاً ضع األكثر الفئات تستھدفالتي  خدماتقلة الو الفقیرة التحتیة البنیةضعف و والخاص العامالقطاعین  استثماراتنظراً لقلة  الریفیة،
 ". الزراعة في االستثمارتحسن وزیادة  إلى بحاجةإننا . األخرى القطاعات في النمومقارنًة ب الفقر من الحد في فعالیة أكثري بصورة الزراعالقطاع 

 اإلنتاج في المطلوب التوسع لدعم الالزمة االستثمار مستوى حساباتسوف یتضمن  تقریر بتحدیثتقوم  والزراعة األغذیة منظمةكما أوضح أن 
 .2030 عام بحلول الجوع إلنھاء الغذائي

 أھمیة ،الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة رئیسمساعد  نائب ستابس، جوزفینا تأبرز الممارسات، أفضل مستوى رفع أھمیة إلى وفي إشارتھا
 من العالمتستھلكھ جمیع شعوب  الذي الغذاء معظمیأتي " لتحیث قا ي،الزراعالقطاع  مستثمري راكب یمثلون الذین المزارعین صغار على زیتركال

 على والحصول األسواق إلى الوصول من المزارعین من الضروري تمكین صغار. الحل من جزءً  ھاولكن المشكلة،ت لیس، وھي الصغیرة المزارع
 ".ياالئتمانالدعم 

التي توجد مقارھا في روما الثالث وكاالت األمم المتحدة ل مشتركةال رؤیةال مي،العال األغذیة لبرنامج التنفیذي المدیر نائب هللا، عبد أمیرأوضح 
 ".التغذیة وسوء والفقر للجوع الجذریة األسباب على القضاء أجل منتعاون ال" فيوالمتمثلة 

كان ھذا ما صرح بھ عبد " .جدیدال الجدول األعم لتحقیق الضروریةالجاریة المعنیة بالسبل  والمشاورات المناقشاتإننا نجتمع على رآي واحد في "
 المستدامة الزراعة و والتغذیة الغذائي األمن بعنوانوكاالت األمم المتحدة التي توجد مقارھا في روما یشیر إلى التقریر  الذي ساھمت بھ  أن قبلهللا 
 .الحدثبدء  قبلوزیعھ على الحضور ت تم يذالو ،أبابا أدیس مؤتمرإلى  طریقوسط ال في

 فيذه النتائج ھ اعتماد وسیتم ،2015 عام بعد مال التنمیة أعمال جدول تنفیذسبل  على اً كبیر اً أبابا تأثیرمؤتمر أدیس  نتائجل یكون أن المتوقع ومن
 .2015 /أیلولسبتمبر 27 و 25 بینات خالل الفترة ما بین والحكوم الدول رؤساءعلى مستوى  قمةمؤتمر 

 

 تنفیذ جدول األعمال الجدید
انت األھداف والمؤشرات ھي الموضوع الرئیسي للمناقشة التي جرت خالل ك

الدورة الثالثة للمفاوضات الحكومیة الدولیة المعنیة بجدول أعمال التنمیة لما بعد عام 
في نیویورك.  2015/آذار مارس 27إلى  23المنعقدة خالل الفترة من  2015

اوضات ماشاریا كامو من كینیا استجابًة لطلب المیسرین المشاركین في ھذه المف
ودیفید دونوغو من أیرلندا، قدم جون بولینجر، رئیس اللجنة اإلحصائیة لألمم 

عن المؤشرات العالمیة لألھداف  تقریر فنيالمتحدة، للدول األعضاء مسودة عمل 
اإلنمائیة لأللفیة وأھدافھا الفرعیة. ساھمت منظمة األغذیة والزراعة، بالتعاون مع 
وكاالت األمم المتحدة األخرى، في اقتراح التوصیات الواردة في مسودة التقریر 

 جمیع أھداف التنمیة المستدامة السبعة عشر. مؤشر عالمي لألھداف الفرعیة المندرجة تحت  300ألكثر من 

تشكیل فریق الخبراء  U34Tللجنة اإلحصائیة لألمم المتحدةن والسادسة واألربع34TUمارس، أیدت الدورة  6إلى  3، خالل الفترة من /آذارفي أوائل شھر مارس
من  مشترك بین الوكاالت المعني بمؤشرات أھداف التنمیة المستدامة، الذي تألف من الدول األعضاء ودعم إنشاء الفریق الرفیع المستوى المكونال

الدولیة، . وسوف تشارك المنظمات اإلقلیمیة و2015المكاتب اإلحصائیة الوطنیة، لتعزیز بناء القدرات والشراكة والتنسیق لمتابعة عملیة ما بعد عام 
 التي تقوم بدور المراقب، في الفریقین الجدیدن.

لیة حول ، وضع مذكرة أو2015 /تموزیولیو . وتشمل العالمات الرئیسیة:U34Tخارطة طریق لوضع وتنفیذ إطار عمل المؤشر34TUكما وافقت اللجنة على 
التنمیة  اقتراح فریق الخبراء المشترك بین الوكاالت المعني بأھداف   - 2015 /كانون األولدیسمبر، المؤشرات العالمیة الممكنة وإطار عمل المؤشر
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إطار المؤشرات في  ، إقرار2016 /آذارمارس ، اللجنة اإلحصائیة لألمم المتحدةالمستدامة حول المؤشرات العالمیة وإطار عمل المؤشر لتنظر فیھ 
 .للجنة اإلحصائیة لألمم المتحدة واألربعین  الدورة السابعة

 المالءمة لغرض األمم المتحدة 

استعدادھا لدعم الدول في تنفیذ جدول أعمال التنمیة لما بعد عام   في ھذه األثناء، تجري حالیاً مناقشة دور منظومة األمم المتحدة وقدرتھا ومدى
لحواره عن "مكانة منظومة األمم المتحدة للتنمیة على المدى  U34Tخارطة طریق34TUمجلس االجتماعي واالقتصادي التابع لألمم المتحدة . وقد أصدر ال2015

/كانون ودیسمبر 2015 /كانون الثانيخالل الفترة ما بین ینایر الطویل" وتتألف ھذه الخارطة من سبع دورات وسبع ورش عمل وثالثة معتكفات
   .         2016 األول

 

 خمسة عوامل تحتاج إلى التغییر من أجل عالم مستدام
األھداف   من 2015نظراً لتحول تركیز جدول أعمال التنمیة لما بعد عام 

النقاش قائماً على طرق مبتكرة  واألھداف الفرعیة إلى القیاس وطرقھ، فقد أصبح
لمواجھة التحدیات األكثر إلحاحاً في العالم. وسوف یصبح طموح أھداف التنمیة 

السبعة عشر وأھدافھا الفرعیة المائة وتسع وستین بمثابة استثماراً كبیراً   المستدامة
عام للموارد وتقاسم للمعرفة إذا أصبحت التنمیة المستدامة حقیقة فعلیة في ما بعد 

2015.  

األسر المشتغلة بالزراعة  –الموجھة نحو عوامل التغییر الخمس  صناع القرار باستمرار، تتمكن السیاسات  مع توافر الحلول الذكیة التي ُیثني علیھا 
ودائمة على اقتصادات  من إحداث تأثیرات جذریة - والمرأة الریفیة والمستثمرین في البنیة التحتیة واألشخاص المعرضین للخطر وصناع السیاسة

فقر والجوع ودفع الدول النامیة وتحویل األفراد إلى مستثمرین ورعاة للبیئة. یقدم االستثمار في التنمیة الریفیة مزایا متعددة فیما یتعلق باستھداف ال
 الوطني وتعزیز االستخدام المستدام للموارد الطبیعیة وإدارتھا.  عجلة النمو

 + لقراءة القصة كاملة

 

 

 والغذاء والكوكب   الشعوبحقیقة عن المواضیع األربعة عشر التي تربط بین  100
ر تربط بین الشعوب والكوكب. لقد اعتمدنا لسنوات طویلة على ثما  الغذاء ھو الحیاة، فھو العالقة األساسیة التي

األرض في غذائنا، ولكن ھناك مؤشرات متزایدة ُتوجب إعادة النظر في طریقة استخدامنا لألرض وضمان 
  حصول الجمیع على التغذیة. 

، 2015ما بعد لفي جدول أعمال التنمیة األغذیة والزراعة الربعة عشر منظمة تركیز موضوعات استناداً إلى 
 ة بین األمن الغذائي والزراعة المستدامة واستخدام الموارد الطبیعیة.الضوء على العالقالمئة  ھذه الحقائقتلقي 

 .من سكان العالم أو واحد من تسعة %11,3، أي من الجوع  ملیون نسمة في العالم 805یعاني  .1

 209ملیون شخص على مدى العقد الماضي وبنحو  100الجوع بأكثر من   انخفض عدد من یعانون من .2
 .1990/1992ملیون منذ 

جنوب الصحراء الكبرى من الجوع المزمن، ولكن   اني شخص من كل أربعة من سكان منطقة أفریقیایع .3
  ملیون).  276ھي أسیا الجنوبیة ( من نقص التغذیة  المنطقة التي یسكن فیھا أكبر عدد من الذین یعانون

  . مالئمةسكان العالم بطریقة   یمتلك العالم إمكانیة إنتاج غذاء یكفي إلطعام جمیع .4

  ھو من الحقوق المنصوص علیھا في القانون الدولي.   مجرد التزام أخالقي؛ بل  ال یعتبر الحق في الغذاء .5

 + یرجى فتح الكتیب لإلطالع على جمیع الحقائق المئة 
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 رؤیة شاملة –أھداف التنمیة المستدامة 

ومدیر إدارة األسواق   2015عام  عدب لما والزراعة األغذیة منظمةب مسئول التنسیق الحسن، بن بكر أبویكتب 
الواردة  أن أھداف التنمیة المستدامة كوبنھاغن، إجماع مركزفي  نشرھاتم  التي U34Tالنظر وجھة ورقة34TU في والتجارة

 بأھداف المعني المتحدة لألمم العامة للجمعیة التابع العضویة  المفتوح الدولي الحكومي العامل الفریقفي تقریر 
 المستدامة والزراعة  والتغذیة الغذائي ألمنعن ا شاملة رؤیةتقدم  2014 یولیوالصادر في المستدامة  التنمیة

 . ةالمستدام الطبیعیة الموارد وإدارة واستخدام

 ھدافاأل على الضوء  بكر أبویلقي  لأللفیة، اإلنمائیة األھداف اتخذتھوالنھج الذي  النھجوفي مقارنة بین ھذا 
 التغذیة سوءوكامل نطاق  الغذائي لألمن الحاسمالتي تتناول جانب الوصول  الفرعیة ألھداف التنمیة المستدامة

 والموارد البیولوجي للتنوع المستدام واالستخدام الغذاء إنتاج أنظمة ومرونة المزارعین صغار ودخل وإنتاجیة
 ،12 ،6 ،1( المقترحة األھدافالفرعیة وغیرھا من  ھدافیتم استكمال الصورة من خالل مختلف األ. الوراثیة

 والخسائر ةكمووالح المائیة والموارد األراضي وحیازة الریفیة المناطق في الفقر عالجالتي ت) 15 و 14
 والتربة واألراضي والجبال والغابات البحریة والموارد المحیطاتموارد و لنفایاتوا الغذائیة

 + لقراءة المقالة كاملة 

 

 دامة  عام التربة وأھداف التنمیة المست
قد ال تكون التربة الفتة للنظر مثل الغابة الخضراء، وقد ال تكون بنفس درجة أھمیة 
الماء العذب، إال أن التربة العادیة تعد من المصادر الطبیعیة األساسیة التي تدعم 
الحیاة على وجھ األرض. تزود التربة النباتات واألشجار بالمواد الغذائیة والمیاه 

بتخزین الكربون، فضال عن كونھا موطناً آلالف المالیین من والمعادن وتقوم 
الحشرات والحیوانات الصغیرة والبكتیریا والعدید من الكائنات الحیة الدقیقة 
األخرى. ومع ذلك، فإن مساحة التربة الخصبة على ھذا الكوكب تتناقص بمعدل 

اعة ینذر بالخطر، األمر الذي یشكل خطراً على قدرة المزارعین على زر
المحاصیل الغذائیة إلطعام سكان العالم الذین من المتوقع أن یتجاوز عددھم تسعة 

 .2050ملیارات بحلول عام 

محور تركیز منظمة األغذیة والزراعة في التنمیة المستدامة وكانت من بین المجاالت التي في  كانت التربة من بین الموضوعات األربعة عشر  
 .2015قر األمم المتحدة في نیویورك حیث تجري حالیاً المفاوضات الحكومیة الدولیة حول جدول أعمال التنمیة لما بعد حظت بأولویة المناقشة في م

ستكون السنة الدولیة للتربة حیث أنھ في خالل ھذه السنة سوف یتفق المجتمع الدولي على  2015وتأكیداً على أھمیة التربة، أعلنت األمم المتحدة أن 
 المیة جدید یلي األھداف اإلنمائیة لأللفیة.إطار تنمیة ع

• 34TUلقراءة القصة كاملةU34Tخمسة أسباب تجعل التربة مفتاح المستقبل المستدام للكوكب : 

• 34TUلمشاھدة الفیدیوU34T إدارة األرض والتربة بمنظمة األغذیة والزراعة   مسئول رونالد فارجاس،  –: التربة الصحیة من أجل الكوكب الصحي 

• 34TUلمشاھدة المعلومات المصورةU34T التربة، حیث یبدأ الغذاء : 

 

http://www.copenhagenconsensus.com/publication/post-2015-consensus-food-security-and-nutrition-viewpoint-boubaker
http://www.copenhagenconsensus.com/sites/default/files/food_security_and_nutrition_viewpoint_-_boubaker.pdf
http://www.copenhagenconsensus.com/sites/default/files/food_security_and_nutrition_viewpoint_-_boubaker.pdf
http://www.fao.org/post-2015-mdg/news/detail-news/en/c/277113
http://www.theguardian.com/fao-partner-zone/ng-interactive/2015/feb/09/video-healthy-soils-for-a-healthy-planet
http://www.theguardian.com/fao-partner-zone/2015/feb/09/infographic-soil-where-food-begins


 
 

 السمات

 التركیز على الریف

 كیف یمكن أن یحقق االستثمار في سبل العیش الریفیة مكاسب طائلة في التنمیة U34Tمعرض الصورTUیصور 
المستدامة TUالمزید + U34T 

 

 

 الجاردیانأسلوب بأخبار منظمة األغذیة والزراعة، 

فحة شریك منظمة األغذیة والزراعة في القسم الخاص متابعة آخر األخبار والسمات والمقابالت الحصریة على ص
 المزید+ لموقع اإللكتروني للجاردیان ا على  بالتنمیة المستدامة 

 

 اإلطار الزمني 
بعد ما جدول أعمال التنمیة لضمان االقتراب من تحقیق یوم  -ي في صورةن التواریخ الرئیسیة یدوتو 2015بعد عام ا م یرجى الرجوع إلى تقویم

 المزید +  2015عام 

  FAOpost2015@تغریدة  1400أكثر من 

 .   2015بنا على تویتر واحصل على أخر األخبار عن عملیة ما بعد عام متابع لحسا 1400نضم إلى أكثر من ا

 

 قریباً......
، سیتم إصدار منشور منظمة األغذیة والزراعة الرئیسي 2015حالة انعدام األمن الغذائي في العالم  - 2015حالة انعدام األمن الغذائي في العالم 

 ، عام التعامل مع األھداف اإلنمائیة لأللفیة.2015 مایو/آیار، في U34Tتقدیرات محدثة عن نقص التغذیة34TUالذي یتضمن 

 

 قطعت أشواطاً دول قد تلك الالذي عقدتھ منظمة األغذیة والزراعة بأن  /حزیرانحدث یونیویعترف  – في األھداف اإلنمائیة لأللفیةجوائز الجوع 
 .القمة العالمي لألغذیةمؤتمر ، من خالل تحقیق األھداف اإلنمائیة لأللفیة وU34Tمكافحة الجوع قضیة34TUكبیرة في 

 

 

 
 حقائق سریعة   ھل تعلم...؟

 34TUوء التغذیةسU34T  .ھو السبب األكبر في األمراض في العالم 

  .نصف سكان العالم ال یوجد لدیھم حمایة اجتماعیة
% فقط من سكان العالم على 27یحصل  

34TUالحمایة االجتماعیةU34T   .الكافیة 

 

http://www.theguardian.com/fao-partner-zone/gallery/2015/mar/19/a-rural-focus-promises-rich-rewards
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/
http://www.theguardian.com/fao-partner-zone
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/mdg/100_facts/Calendar_post-2015_events/Calendar_.pdf
http://www.fao.org/publications/sofi/en/
http://www.fao.org/post-2015-mdg/awards/en/
http://www.fao.org/post-2015-mdg/14-themes/nutrition/en/
http://www.fao.org/post-2015-mdg/14-themes/social-protection/en/


 
 

 الروابط
 تمویل الموقع اإللكتروني للتنمیة •

http://www.un.org/esa/ffd 

 فریق أصدقاء الرئیس المعني بوضع مقاییس تقدم أوسع نطاقاً  •
http://unstats.un.org/unsd/broaderprogress 

 2015 اتإجراء •
http://www.action2015.org 

 ، حان الوقت إلتخاذ إجراء عالمي2015األمم المتحدة  •
http://www.un.org/sustainabledevelopment 

  المواطن العالمي •
https://www.globalcitizen.org/en 

 سیاسة وممارسة التنمیة المستدامة  •
http://sd.iisd.org 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  بدعم من 
34TUلمعني باألمن الغذائي والتغذیةالمنتدى العالمي اU34T 

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

 

http://www.un.org/esa/ffd
http://unstats.un.org/unsd/broaderprogress
http://www.action2015.org/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/
https://www.globalcitizen.org/en/
http://sd.iisd.org/
http://www.fao.org/fsnforum
http://www.fao.org/fsnforum
http://www.fao.org/fsnforum
mailto:Post-2015-Development-Agenda@fao.org
mailto:Post-2015-Development-Agenda@fao.org
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