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وعملية صياغة إطار الحق لألهداف اإلنمائية  2015مرحبا بكم في النشرة اإللكترونية لمنظمة األغذية والزراعة المعنية بخطة التنمية لما بعد عام 
هداف لموضوعات منظمة األغذية والزراعة األربعة عشر ذات األولوية بشأن أوفي هذا العدد، نستعرض األهداف والمؤشرات المقترحة . لأللفية

ية والزراعة التنمية المستدامة ونستمع إلى ماريا هيلينا سيميدو، نائب المدير العام لشؤون الموارد الطبيعية، التي تصف ما تركز عليه منظمة األغذ
 .ضمن لقاء مصور وتختار ستة أساليب مبتكرة للمشاركة في العملية 2015فيما بعد عام 

 2015ني بخطة التنمية لما بعد عام فريق عمل منظمة األغذية والزراعة المع
 

 

 !!نحن اآلن على تويتر
حيث نغرد بكل ما ينبغي التعرف عليه من أنشطة منظمة األغذية والزراعة بشأن   FAOpost2015@ حساب تابعونا على

 .المساعدة في تحديد الجيل القادم من األهداف العالمية للتنمية المستدامة
 

منظمة األغذية والزراعة تنشر األهداف والمؤشرات المقترحة للموضوعات األربعة عشر ألهداف 
  التنمية المستدامة

ة األغذية والزراعة لألمم المتحدة بإصدار األهداف والمؤشرات قامت منظم
المقترحة للموضوعات األربعة عشر التي تركز عليها المنظمة دعما لعملية تحديد 

 .األهداف العالمية للتنمية المستدامة على نطاق منظومة األمم المتحدة
والزراعة منظمة األغذية  –عقب قيام الوكاالت التي توجد مقارها في روما 

األهداف بإصدار  –والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العالمي 
المشتركة خالل شهر أبريل، تتضمن هذه الموضوعات األربعة عشر  والمؤشرات

المجاالت المشتركة بين الوكاالت التي توجد مقارها في روما، مثل األمن الغذائي 
تتناول أيضا الوالية األوسع نطاقا لمنظمة والتغذية والزراعة المستدامة، ولكنها 

ف البيئي واإلدارة المستدامة األغذية والزراعة بما في ذلك الفقر الريفي واإلشرا
 .للموارد الطبيعية

  

ضمن خطة العمل، وتسلط الضوء على المجاالت التي  تتناول الموضوعات العالقات المتبادلة بين األمن الغذائي والمجاالت ذات األولوية
نسمة بحلول عام  مليار 9إلى  7تتطلب اهتماما خاصا فيما يتعلق بالقضاء على الجوع وإطعام سكان العالم المتوقع أن يصل عددهم من 

  .بصفة مستدامة 2050
 

  :انظر
  لموضوعات األربعة لمنظمة األغذية والزراعةا •
  األهداف والمؤشرات •

 
ي والحق في الغذاء، والتغذية، ئاألمن الغذا: تتمثل الموضوعات األربعة عشر ذات االهتمام لدى منظمة األغذية والزراعة فيما يلي

والقضاء على الفقر، والقدرة على التعافي، والحماية االجتماعية، وتغير المناخ، والنظم اإليكولوجية، والتنوع الحيوي وعلم الوراثة، 
الزراعة المستدامة، ، والغابات والجبال، واألرض والتربة، ووالبحاروالطاقة، ومصايد األسماك، وتربية األحياء المائية، والمحيطات 

 .وحقوق الحيازة، والمياه

https://twitter.com/FAOpost2015
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/post-2015/Targets_and_indicators_RBA_joint_proposal.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/post-2015/Targets_and_indicators_RBA_joint_proposal.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/post-2015/Targets_and_indicators_RBA_joint_proposal.pdf
http://www.fao.org/post-2015-mdg/14-themes/en/
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/post-2015/FAO_TI_14themes_AR.pdf
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طامحة ولكنها واقعية وتحظى بأهمية على المستوى العالمي، بينما تفي المؤشرات بالمعايير، وتعد األهداف المرتبطة بتلك الموضوعات 
  .بما في ذلك معايير إتاحة البيانات وإمكانية التكيف مع السياقات القطرية

، تتولى الدول األعضاء باألمم المتحدة حاليا مناقشة 2015في التاريخ المستهدف لها بنهاية عام  إلنمائية لأللفيةاألهداف ا تحققبينما ت
ويتبع ذلك . 2014األهداف والغايات من المقترح المقدم إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن أهداف التنمية المستدامة في سبتمبر 

، وهو الموعد المقرر لإلعالن عن اإلطار الالحق لألهداف اإلنمائية 2015تنعقد قبل حلول سبتمبر  المفاوضات بين الحكومات التي
  .لأللفية

من خالل توفير  2015تتولى منظمة األغذية والزراعة دعم الحكومات وأصحاب المصلحة اآلخرين بشأن خطة التنمية لما بعد عام 
 .تهاالخبرات التقنية في المجاالت ذات الصلة بوالي

 

ماريا هيلينا سيميدو، نائب مدير عام  –االستدامة هي التزاوج بين الناس والكوكب : مقطع فيديو
 منظمة األغذية والزراعة

 ام منظمة األغذية والزراعةعتستعرض ماريا هيلينا سيميدو، نائب مدير 
لمحة عامة حول دور منظمة األغذية والزراعة  ،لشؤون الموارد الطبيعية
 .2015في مرحلة ما بعد عام 

  شاهد الحوار المرئي
لي بعد أن تسلط الضوء على إنجازات األهداف اإلنمائية لأللفية في مجا

كيف و 2000العالم منذ عام  يسير فإنها توضح كيفالفقر والجوع، 
 .2015سيختلف إطار التنمية لما بعد عام 

توفر منظمة األغذية والزراعة، بالتعاون مع أجهزة األمم المتحدة 
األخرى، الدعم التقني إلى الدول األعضاء بالمنظمة وأصحاب المصلحة 

 . 2015األهداف اإلنمائية لأللفية بنهاية عام بل انتهاء اآلخرين أثناء اتخاذ القرار بشأن األهداف الجديدة ق

 2015جوهر خطة عمل ما بعد عام  تمثلإن األمن الغذائي والتغذية والزراعة المستدامة واإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية  وتشير إلى
تحقيق التناغم والتجانس الدائم على ضمان  –من خالل موضوعاتها األربعة عشر  –كيف تركز منظمة األغذية والزراعة  قبل أن تصف

 . بين الناس والكوكب

 

التابع لألمم المتحدة يطلق المسودة األولى بشأن أهداف التنمية فريق العامل المفتوح باب العضوية ال
 المستدامة

لفريق العامل المفتوح باب العضوية التابع ن لاالمشارك ئيسانأطلق الر
المعني بأهداف التنمية المستدامة وثيقة  حدةللجمعية العامة لألمم المت

 ).يونيو 2(حول األهداف المقترحة للتنمية المستدامة " المسودة األولى"

الحد من انعدام المساواة داخل الدول "تضيف الوثيقة الجديدة هدفا حول 
إلى مجاالت التركيز الستة عشر التي تمت مناقشتها خالل " وفيما بينها

شر للفريق العامل المفتوح باب العضوية التي انعقدت الدورة الحادية ع
 .مايو 9-5فيما بين 

 :انظر
 المسودة األولى حول األهداف المقترحة

 خطاب الرئيسين المشاركين
 

http://www.fao.org/news/audio-video/detail-video/en/?uid=10455
http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/4044140602workingdocument.pdf
http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/4044140602workingdocument.pdf
http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/4049cochairsletter.pdf
http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/4049cochairsletter.pdf
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يا في خطابهما إلى الممثلين الدائمين للدول األعضاء باألمم المتحدة، أعلن الرئيسان المشاركان للفريق العامل المفتوح باب العضوية مكار
للتعرف "انعقاد المشاورات غير الرسمية بين الدول األعضاء ) يونيو 11إلى  9(أيضا تواريخ ) المجر(وكسابا كوروزي  )كينيا(كاماو 

 ".بصفة مبدئية على آراء الوفود بشأن المسودة األولى

ة من أهداف التنمية يوليو، مجموع 18-14يونيو وأخيرا فيما بين  20-16ومن المتوقع أن يقترح الفريق، الذي سوف يجتمع فيما بين 
 . 2014المستدامة على الجمعية العامة لألمم المتحدة خالل دورتها الثامنة والستين المزمع انعقادها في سبتمبر 

، من المتوقع )20+ مؤتمر ريو (الصادرة عن مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة  )المستقبل الذي نصبو إليه(بمقتضى وثيقة النتائج 
ضمن التقرير المقدم إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة دورا بارزا والفريق العامل المفتوح باب العضوية الصادر عن تقرير الأن يلعب 

 .2015م المتحدة، الذي يعد بمثابة طليعة مفاوضات الدول األعضاء حول خطة التنمية لما بعد عام التجميعي لألمين العام لألم
 

 

 أهداف الوكاالت التي توجد مقارها في رومااالجتماعات تزيد من التركيز على 
خضعت األهداف والمؤشرات المعنية بالزراعة المستدامة واألمن 
الغذائي والتغذية للمناقشة بين أعضاء الوفود في نيويورك من أعضاء 
لجنة األمن الغذائي العالمي  وممثلي المجتمع المدني خالل االجتماعات 

منظمة األغذية  –التي استضافتها الوكاالت التي توجد مقارها في روما 
اعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العالمي والزر

 . مايو 7و 5في نيويورك خالل يومي 

التي انعقدت خالل أسبوع الدورة الحادية عشر  –كانت االجتماعات 
للفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بأهداف التنمية المستدامة 

بموجب مجال التركيز رقم حة بمثابة فرصة لمناقشة األهداف المقتر –
للفريق العامل المفتوح باب العضوية، الذي تعاونت الوكاالت التي  2

 .توجد مقارها في روما والتي تعمل ضمن فريق األمم المتحدة للدعم التقني من أجل توفير المدخالت الخاصة به
 :انظر

 أهداف ومؤشرات الوكاالت التي توجد مقارها في روما
على  –أرمينيا وكندا وفرنسا وإيطاليا وسويسرا  –في نيويورك من أعضاء مكتب لجنة األمن الغذائي العالمي  أعضاء الوفودأثنى 

العملية خالل االجتماع األول، قبل أن يجلس المسؤولون من المساهمات التقنية التي قدمتها الوكاالت التي توجد مقارها في روما إلى 
الجمعية العالمية لحماية الحيوانات منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العالمي مع ممثلي 

ومعهد األلفية وتحالف األمراض غير المعدية خالل اجتماع منفصل بعد  الطفولةومنظمة إنقاذ  Biovisionي العالمي لعلوم الحياة والمنتد
 .يومين من االجتماع األول

ه األنماط من فيما يتعلق بمجموعة األغذية والزراعة، تحظى هذ"مايكل روتيمان قائال  Biovisionوذكر ممثل المنتدى العالمي لعلوم الحياة 
وقد أثبتت األهداف والمؤشرات التي استعرضتها الوكاالت التي توجد مقارها في روما خالل . بأهمية كبرى االجتماعات غير الرسمية

وسوف نستفيد بالتأكيد من هذه األهداف . 2أنها مفيدة للغاية في بناء التوافق في اآلراء بشأن مجال التركيز رقم  2014شهر مارس 
 ". الدعوة إلى التحول نحو أنظمة الزراعة المستدامة والغذاءبذل الجهود من أجل  ونواصل

 .وقد ساهمت االجتماعات في الجهود التي تبذلها الوكاالت التي توجد مقارها في روما من أجل تنوع األطراف الفاعلة في العملية

تهتم منظمة األغذية والزراعة بأن يحظى كافة "بوباكار بن بالحسن قائال  2015لما بعد عام وذكر منسق منظمة األغذية والزراعة 
. أصحاب المصلحة المعنيين بفرصة التعبير عن آرائهم ووصول أصواتهم إلى صانعي القرار الذين يتفاوضون على تنظيم جدول األعمال

 ". ت خالل الشهور القادمةولهذا السبب، نتعاون مع مجموعة عريضة من الشركاء ونرحب بالمزيد من المناقشا

ومعهد األلفية  Biovisionتخطط الوكاالت التي توجد مقارها في روما حاليا للمشاركة في حدث مواز ينظمه المنتدى العالمي لعلوم الحياة 
توى المزمع والجمعية العالمية لحماية الحيوان حول صغار منتجي األغذية والمزارعين األسريين خالل المنتدى السياسي رفيع المس

 . 2014يوليو  9يونيو و 30انعقاده في نيويورك فيما بين 
 

 

http://www.uncsd2012.org/content/documents/727The%20Future%20We%20Want%2019%20June%201230pm.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/post-2015/Targets_and_indicators_RBA_joint_proposal.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/post-2015/Targets_and_indicators_RBA_joint_proposal.pdf
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  2015في خطة التنمية لما بعد عام ة سبل للمشاركة خمس
  

على الوصول إلى لحظة حاسمة من  2015بينما توشك خطة التنمية لما بعد عام 
أهداف التنمية المستدامة، نستعرض بعض األدوات المبتكرة خالل التفاوض على 

جمهور العامة من أجل المشاركة في عملية تحديد األهداف لشباب والمتاحة ل
 .التنموية العالمية الجديدة
 مبادرات األمم المتحدة

 الناسما يريده  - عالمي •

حول خطة التنمية لما بعد عام " الحوار العالمي"سبال جديدة لتحليل  2015أطلق فريق سياسة واستراتيجية العالم الذي نصبو إليه 
وتتضمن صفحة االتجاهات خرائط تفاعلية، حيث يستطيع المستخدمون مشاهدة األولويات األولى مقسمة حسب الدولة . 2015

ميسرا وصديقا للمستخدم بما يدعو الناس إلى "تمثيل البيانات التي تهدف إلى جعل البرنامج عليم وأداة والجنس والفئة العمرية والت
  ".استخدام البيانات

  .2015التنمية لما بعد عام  خطةالشراكة العالمية المعنية بالشباب ضمن  •
تسعى هذه المبادرة، من خالل االستعانة بمجموعة كبيرة من المصادر الخارجية، إلى المشاركة في صياغة لغة محددة من أجل 

 . 2015تطوير األهداف المعنية بالشباب والتي سوف يتم استخدامها كمدخل ضمن خطة التنمية لما بعد عام 
 

  2015دورة التعلم عن بعد لما بعد عام  •

السلطات المحلية باسكتلندا دورة تعليم إلكتروني مخصصة لخطة التنمية لما بعد عام / يقدم المركز الدولي لتدريب العناصر الفاعلة
 ". 2015مقدمة لخطة التنمية لما بعد عام "بعنوان  2015

 
 المبادرات التي تطلقها األجهزة غير التابعة لألمم المتحدة

مجموعة أدوات ونصائح شاملة حول كيفية تبادل النتائج مع األطراف الرئيسية المؤثرة في خطة ما : دليل الشباب لصياغة المستقبل
 . 2015بعد عام 

 
  .لمراكز البحثية الجنوبية لتبادل اآلراء حول خطة التنمية العالميةا منتدى: الجنوبيمبادرة الصوت 

 

 

 

 

 

 

 
0B؟...هل تعلم  

1Bحقائق سريعة 

يتمتع اليوم واحد إلى خمسة فقط من تعداد سكان العالم  
بالمائة آخرون  30هناك و. بالحماية االجتماعية الكافية

يتمتعون بحماية جزئية ولكنها غير كافية، بما يؤدي إلى 
 . استبعاد نصف سكان العالم

 

 –نباتات فقط  4نبات صالح لألكل، توفر  30000من بين  
بالمائة من استهالك  60 –القمح واألرز والذرة والبطاطس 

ستخدام هذا العدد الضئيل من اويؤدي . الطاقة العالمي
وتعرض  إلى زيادة سرعة تأثر النظم الزراعية األنواع

 .األمن الغذائي والتغذية للمخاطر

 

 

 

http://www.worldwewant2015.org/www2015_trends_outcomes
https://crowdsourcing.itu.int/page/767
http://cifalscotland.org/index.php/programmes/61-forthcoming-programmes/243-introduction-to-the-post-2015-proces
http://www.youthpost2015.org/wordpress/report/disseminationguide.pdf
http://www.youthpost2015.org/wordpress/report/disseminationguide.pdf
http://southernvoice-postmdg.org/
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 الروابط

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

  الفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بأهداف التنمية المستدامة •

 2015فيما وراء عام  •

 تمهيد السبيل: 2015خطة التنمية لما بعد عام  –الجمعية العامة لألمم المتحدة  •

  اآللية الدولية للمجتمع الدولي بشأن األمن الغذائي والتغذية •

  الريفي العالميالمنتدى  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  بدعم من 
 المنتدى العالمي المعني باألمن الغذائي والتغذية

للحصول على المزيد من المعلومات، يرجى االتصال بالعنوان 
 :اإللكتروني التالي

Agenda@fao.org-Development-2015-Post 

 

http://www.fao.org/post-2015-mdg/home/en/
http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1549
http://www.beyond2015.org/video-audio
http://www.un.org/en/ga/president/68/settingthestage/
http://www.csm4cfs.org/
http://www.ruralforum.net/Default.asp?id=en
http://www.fao.org/fsnforum
http://www.fao.org/fsnforum
http://www.fao.org/fsnforum
http://www.fao.org/fsnforum
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