
 

 4العدد رقم  • 2014 /كانون األول دیسمبر •النشرة اإللكترونیة 

طلعكم على ما حدث ن، . في هذا العدد2015لمعنیة بخطة التنمیة لما بعد عام مرحًبا بكم في النشرة اإللكترونیة لمنظمة األغذیة والزراعة ا
المدیر العام  -جومو كوامي سوندارام یصف من خالل عشرة عناصر رئیسیة.  2015فعالیات المخطط لها في عام وال 2014خالل عام 

العالقة المعقدة بین األمن الغذائي ضمن لقاء مصور  –) لتنمیة االقتصادیة واالجتماعیةاألغذیة والزراعة (منسق ا لمنظمةمساعد ال
 بشأن واألغذیة الزراعة منظمة موضوعات نعرض ،2015 بعد ما بمرحلة الصلة ذات الفعالیات أخر تجمیع وبعد .والتنمیة المستدامة

 . صور ومعرض مصورة معلومات خالل من ةمدامستال ةتنمیلا

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

 لتعریف السنة 2015استعداد مرحلة ما بعد 
 هداف اإلنمائیةاأل إلطارالحق اإلطار الجدید ال معالمتضح تت ، بدأ2014مع اقتراب نهایة 

  . 2015لأللفیة في نهایة عام 

سبق إجراء المفاوضات الحكومیة  رة نشاًطا ملحوًظا في هذه العملیةشهدت األشهر األخی
   .2015 / كانون الثاني ینایر في تبدأ أن المقرر من والتيالدولیة، 

 ةالتابعالعضویة المفتوح  ملالعأصدرت مجموعة  ،ثالثة عشرال ادورتهعقب : / تموز یولیو
 .فرعًیا ومقدمة هدًفا 169ورئیسًیا  اهدفً  17تضمن  اتقریرً  المستدامةمیة تنال أهدافب ةالمعنی المتحدة لألمم العامة لجمعیةل

 الرئیسي األساس" بمثابة العضویة المفتوحة العمل مجموعة مقترح بجعل اقرارً  المتحدة لألمم العامة الجمعیة اعتمدت: أیلول/  سبتمبر
 هذه خالل فیها النظر اأیضً  سیتم األخرى المدخالت بأن اإلقرارو  ،2015 عام بعد لما التنمیة خطة في المستدامة التنمیة أهداف لدمج

 ".المتحدة لألمم العامة للجمعیة والستین التاسعة الدورة في العملیة

. 2015: بدأت الدول األعضاء في مناقشة  إجراءات المفاوضات الحكومیة حول جدول أعمال التنمیة لما بعد نوفمبر/تشرین الثاني
التواریخ، وطرق العمل، والنطاق، وسبل التنفیذ، والتفاعل مع المؤتمرات  المسودة التي تم االتفاق علیها بصورة غیر رسمیةوتتضمن 

 األخرى، واالشتراك المستمر للمجموعات الرئیسیة.

 ماعن مسار عملیة  نقحمُ  غیرُمسبق و   " تجمیعي تقریر" – مون كي بان - المتحدة لألمم العام األمینأصدر : ول/ كانون األ  دیسمبر
في معیشة  لحو وٕاحداث ت الفقر على القضاء: 2030 عام بحلول ةكرامال نحو ریقالط" عنوانیحمل التقریر . اآلن حتى 2015 عام بعد
 المفتوحة العمل مجموعةبتقریر  تقریرهذا ال رحب. ی2014 / كانون األول دیسمبر 31 بحلولنتهاء منه وسیتم اال الكوكب، وحمایة جمیعال

والعناصر . 2015 عام بعد ما قمةنعقاد ا قبل "األعضاء الدول بین مداوالتال لتسهیل" أساسیة عناصر ستةویقترح مجموعة من  العضویة
 .والشراكة والعدالة الكوكبو  والرخاء والناس الكرامة: الستة هي 

 تركزالتي  المستوى رفیعة ةعیضیاالمو لیات فعاوال المناقشات مواعید إلى - كوتیسا سامالسید  – المتحدة لألمم العامة الجمعیة رئیسأشار 
 .2015  شعار تحتالتاسعة والستین  لدورةا أولویاتو  موضوع على

 أعمال جدول عن عامة لمحة ملك فإننا نقدم ،أو أكثر قلیال أشهر تسعةخالل  الجدیدة العالمیة األهداف عن اإلعالن سیتمحیث أنه و 
 .رئیسیة نقاط عشر في 2015 بعد مال التنمیة

https://drive.google.com/file/d/0B2xGPL1WhiQrYkhVYkJuSndLbXM/view?pli=1
http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5527SR_advance%20unedited_final.pdf


 
 

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

  جومو سوندارام -االستدامة دون األمن الغذائي  ن تتحققفیلم مصور: ل
 والزراعة األغذیة لمنظمة المساعد العام المدیر -جومو كوامي سوندارام یقدم 

لمحة عامة عن العملیة لتحدید األهداف  –) واالجتماعیة ةاالقتصادی التنمیة منسق(
وعن ما هو متوقع حدوثه خالل أخر سنة في  لأللفیة اإلنمائیة هدافاألالالحقة 

 والتغذیة الغذائي ألمنلجدید  إطاروضع  أهمیة على ویؤكد. 2015عملیة ما بعد 
 الموارد قاعدةاقص وتن العالم سكان عددتزاید أثر  سبب  ویفسر المستدامة، والزراعة
 غرار على محادثاتفي صیاغة  المناخ تغیر عن الناجمة آلثارقم ااتفو  الطبیعیة

  .المستقبل في االستدامة

 ء المصوراللقا مشاهدة

 

 ط األمن الغذائي بالتنمیة المستدامةالمعلومات المصورة: أربعة عشر موضوًعا ترب 
 ناكس ماعطإوه نآلا ملاعلا هجاوي يذلا احاحلإ رثكألا يدحتلا نإ
 رايلم 7 نم رثكأ نم مهدادعأ ديازتت نأ عقوتملا يمانتملا ملاعلا
 صخش رايلم 9 ىلع وبري ام ىلإ يلاحلا تقولا يف اصخش
 رطاخملا ءارج نم يدحتلا اذه مقافتيو 2050. ماع لولحب
 هايملا ةردن ديازتو خانملا ريغت يف ةلثمتملا ةيفاضإلا
 رضت فوسو .ةيعيبطلا دراوملا ةدعاقو ةبرتلا روهدتو يضارألاو
 قطانملا يف نوشيعي نيذلا ءالؤه ةصاخو ،نيفعضتسملاو ءارقفلا تائفب ساسألا يف رطاخملا هذه
 ةفصب عوجلا نم نوناعي لقألا ىلع صخش نويلم 805 نيب نم ىمظعلا ةيبلغألا نولثميو ةيفيرلا

 .ةيموي

 رواحم لكشت يتلا ةدحتملا ممألل ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنمل 14 ـلا عيضاوملا كيفارجوفنإلا اذه ضرعتسي
 ةيوقلا طباورلا ىلع ءوضلا طلسي امك ،2015 ماع دعب ام ةلحرم يف ةيمنتلا لامعأ لودج ىلع زيكرتلا

 .ةمادتسملا ةيمنتلا لامعأ لودج نع ةمجانلا تايولوألاو يئاذغلا نمألا نيب ةمئاقلا

 

http://www.fao.org/post-2015-mdg/news/detail-news/en/c/270530/
http://www.fao.org/news/audio-video/detail-video/en/?uid=10846
http://www.fao.org/news/audio-video/detail-video/en/?uid=10846


 
 

  لجنة األمن الغذائي العالمي تنظر في المشاركة في المستقبل في أھداف التنمیة المستدامة 
الموضوعات التي تمت من أبرز  2015جدول أعمال التنمیة لما بعد عام  كان

العالمي في روما  للجنة األمن الغذائيواألربعین  الحادیةمناقشتها في الدورة السنویة 
 ./تشرین األولأكتوبر 18وحتى  13من الفترة المنعقدة خالل 

 األمنب المعني المتعددین المصلحة صحابالشامل أل الدولي الحكوميالمنتدى جمع 
 والقطاع المدني المجتمع ومنظمات الحكومات ممثلي من مئاتبین  والتغذیة الغذائي
 .العالمي ألغذیةا أسبوع خالل البحثیة والمؤسسات الخاص

المعنیة  لدورةل ةالعالمی شریحةوركز على ال األعمال جدوللالرئیسیة  بنودال بین من 2015ا بعد م إطار في والتغذیة الغذائي األمنكان 
یلي  2015 بعد ماالدولیة حول وضع إطار قوي ل ةیالحكوم مفاوضاتإجراء ال قبللجنة األمن الغذائي العالمي.  مع والروابط التنسیقب

لجنة األمن الغذائي  إشراك سبل واستكشاف الروابط تعزیزوراء  النقاش حلقة سعت ،2015 عام نهایةبحلول  لأللفیة اإلنمائیة األهداف
 األفكار تبادل وكذلك ،2015 عام بعد ما أعمال جدول تنفیذ في والتغذیة الغذائي األمنالمعنیین ب المصلحة أصحابوغیرها من العالمي 

 .العملیة هذه فيالعالمي  الغذائي األمن جنةلل محتملال ردو ال حول
 به تقوم أن یمكن الذي الدور حول أسئلة نو المشارك طرح - الغذائي األمن جنةل رئیس - فیربورج جیردا میسرة من قبل حیویة مناقشة في

أهداف التنمیة المستدامة  وأهمیة ،دامة الالحقةمتابعة أهداف التنمیة المستو  2015 عام بعد ما أعمال جدولنهاء إل الغذائي األمن لجنة
 .العالمي الغذائي األمن جنةمجاالت عمل لل

  ة من هناالقصة كامللتحمیل 
 

 العامة لألمم المتحدة حولترحب بقرار الجمعیة التي توجد مقارھا في روما األمم المتحدة وكاالت 
    تقریر أھداف التنمیة المستدامة

وبرنامج األغذیة الزراعیة  الدولي للتنمیة الصندوقو األغذیة والزراعة منظمة  أشادت
لجمعیة العامة لألمم المتحدة التابعة ل العضویة المفتوحة العمل مجموعةبتقریر العالمي 

خالل الدورة الرابعة والعشرین  قدعُ  دث جانبيوذلك في ح، ةالمستدامتنمیة عن أهداف ال
 .أیلول/  سبتمبر 30 فيفي روما األغذیة والزراعة للجنة الزراعة في مقر منظمة 

 وجمهوریة األوروبي االتحاد یمثلون متحدثین بین جمع الذي - الحدث هذاركز 
 على - ارومفي  رهاامقالثالث التي توجد  المتحدة األمم وكاالت وكذلك الدومینیكان

 .2015 عام بعد التنمیة أعمال جدول في المستدامة والزراعة والتغذیة الغذائي األمن
 في المستدامة التنمیة أهداف لدمج الرئیسي األساس"بمثابة  ةالمستدامتنمیة عن أهداف ال العضویة المفتوحة العمل مجموعة تقریرأصبح 
 . أیلول/  سبتمبر 10 فيبذلك  اقرارً لألمم المتحدة  العامة الجمعیةمدت بعد أن اعت "2015 عام بعدلما  التنمیة أعمال جدول

 منسق( والزراعة األغذیة لمنظمة المساعد العام المدیر - سوندارام كوامي جومو قالفي حدیث له مع مجموعة من السفراء والوزراء، 
یمكن أن  امً اه اإنجازً  تقریرال هذا"یعتبر  – والتنمیة والبیئة الحیوانیة لثروةومبادرة منظمة األغذیة والزراعة ل) واالجتماعیة االقتصادیة التنمیة

 یحظى برضا الجمیع".
 منظمة تعاونوعلى  ،الثاني للهدف بالنسبة وال سیما روما،في  رهاامقالوكاالت التي توجد  بین القوي التعاون على شهادة إنها"كما أضاف 

 الفاعلة الجهات مع وكذلك األخرى، المتحدة األمم كیانات معو  ونیویورك، الدول وعواصم روما في العضویة معاألغذیة والزراعة الفعال 
 ".والتعاون المتبادلة الثقةب عمیق شعور زیعز ت األمر الذي عمل على ،غیر الحكومیة األخرى

http://www.fao.org/post-2015-mdg/news/detail-news/en/c/264494/


 
 

 العضویة المفتوحة العمل مجموعةل لفنيا الدعم توقدم البدایة، منذ 2015 عام بعد ما روما عملیةفي  رهاامقدعمت الوكاالت التي توجد 
 باألهداف ومقترحات إحصائیة وتقاریر الوكاالت بین المشتركة القضایا قیادة ضمن ذلكتو  ،المتحدة مملأل الفني الدعم فریق خالل من

 .أهداف التنمیة المستدامة لتقریرالثاني  للهدف النهائیة اللغة على والمدخالتالفرعیة  واألهداف
 من هنا  قصة كاملةالتحمیل ل

 

 الجوع محاربة وجوائز نیویورك في الریفیة المرأةو جنیف في الحدیث مقابل الغذاءتجمیع األحداث: 
  روما في

 نظمهاالمعنیة بالحدیث مقابل الغذاء والتي  قشاتالمنا من سلسلةي عنوان ه 2015 عام بعدما  التنمیة أعمال جدول في التغذیة كانت
 موضوعین بین جمعحیث أن هذا الحدث . االول تشرین/  كتوبرأ 30 في سویسراب جنیف فيألغذیة والزراعة ا منظمة اتصال مكتب

فقد حضره  – لأللفیة اإلنمائیة ألهدافالالحقة ل هدافاأل تحدید وعملیة التغذیةب المعني الثاني الدولي المؤتمروهما  –ین موضعی
 بتكارات فياال مدیر نائب -یارنال  كایتلینو  – العالمیة الصحة منظمةفي  والتنمیة الصحة أجل من التغذیةإدارة  مدیر - برانكا فرانشیسكو
 مساعد أستاذ -كیكبوش  وٕایلونا – التغذیة لتحسین العالمي تحالففي ال التنفیذي المدیر - أمیرینجن فان ماركو  - رافیكججیو  ناشیونال

 .العلیا الدراسات معهدب العالمیة الصحة برنامج ومدیر
 

 حول أسئلة مناقشة قبل التكنولوجیا والترفیه والتصمیم)( Tedنظام  غرار على ا تقدیمیةعروضً  نو المتحدث قدم دینامیكي،ال شكلال بعد
 اإلعالم ووسائل األكادیمیة واألوساط الحكومیة غیر المنظماتاألمم المتحدة و و  الحكومة ممثليیطرحها الحاضرون وهم  والتغذیة الغذاء

 العالي المعهدو رافیك ججیو  ناشیونال من بدعم تنظیمه تم الذي ،منظمة األغذیة والزراعة حدثافتتح . بوجه عام والجمهور الخاص والقطاع
 إطعام: ةیاألسر  ل الزراعةو ح ثانیةوسیتم مناقشة سلسلة . جنیف فيمقابل الغذاء الحدیث  أحداث من سلسلة والتنمیة، الدولیة للدراسات

  . األسریة للزراعة الدولیة السنةاقتراب نهایة  قبل 2014 ولاأل/ كانون  دیسمبر 11في  المتحدة األمم مكتب في رض،األ ورعایة العالم
 الفیلم المصور مشاهدة

 
 خاص حدث في المركزیة الرسالةبمثابة  2015 عام بعد لماالمستدامة فعلًیا  تنمیةالجدول أعمال  تقدیم في الریفیة للمرأة الحاسم الدور كان

 مماأل مقر في للمرأة المتحدة األممهیئة الزراعیة و  للتنمیة الدولي والصندوق العالمي األغذیة وبرنامجاألغذیة والزراعة  منظمة نظمته
 .الریفیة للمرأة ليالدو  الیوم ،/ تشرین األول أكتوبر 15في  نیویوركب المتحدة

 المدیر نائب بوري، كشميوال المتحدة األمم لدى قیرغیزستانل الدائم الممثل ،وهم السید تالیبك كیدیروف -أشار المتحدثون في هذا الحدث 
 األغذیة رنامجلب نیویوركمكتب  مدیر یانغا، وتوماس  ةالعالمی نیالمزارع منظمةمن  كامبل سارةو  مرأةلل المتحدة ألمماهیئة ل التنفیذي

 التنمیة أعمال جدول فيالقصوى  ولویةمطالبین بإعطائهم األ الفقر، على القضاء في الریفیة المرأة تلعبه الذي  األساسي دورلل - يالعالم
 .2015لما بعد عام 

 مشاهدة البث عبر شبكة اإلنترنت

األهداف الدولیة قبل تضمن بلوغ إنجاز كالجوع، فحة اكا في مبارزً ا تقدمً إلحراز منظمة األغذیة والزراعة بإقرار من دولة  ةثالث عشر  فازت
 .2015عام خیر بانتهاء األ هاموعد

 كیریباتيو  ٕایرانو  امبیاوج ابونجالو  وٕاثیوبیا والكامیرون البرازیلحصلت كل من الثاني  تشریننوفمبر /  30 في روما فيوفي حفل أقیم 
التي  الدول من ونهم األحدث في قائمة تزداد طوالكل ،تقدیر شهاداتعلى  وايجوأورو  الفلبینو  المكسیكو  موریشیوسو  موریتانیاو  مالیزیاو 

 .التغذیة نقص مكافحةعمالقة على طریق  خطواتخطت 

http://www.fao.org/europe/log/food-for-talks-series/en/
http://www.fao.org/europe/log/food-for-talks-series/en/


 
 

ع والجوع (الهدف الفرعي: القضاء على الفقر المدق – لأللفیةاألول  اإلنمائي الهدف النامیةدول ال منحققت ثالث وستون دولة  اآلن، وحتى
 لخفض طموًحا األكثر لألغذیة العالمي القمة مؤتمر هدف ا خمس وعشرون دولةأیضً  حققت بینما -) 2015بحلول  الجیاع نسبة خفض

 .2015 عام بحلول النصف إلى الغذاء نقص یعانون الذین األشخاص عدد

 من هنا لتقریر الكاملقم بتحمیل ا

 

 

 محتوى جدید
 

 FAOpost2015@ تغریدة 600أكثر من 

 .2015 عام بعدعملیة ما  نل على أحدث األخبار عحصلتتویتر على  الولیدحسابنا لع باتم 600كثر من أل انضم
 

 

 متاحون على اإلنترنت بست لغات 

 2015بعد عام لجدول أعمال التنمیة لما  ةمخصصلكترونیة الصفحات اإلالمجموعة من قمنا بإتاحة  قدل
 .وتحقیق األهداف اإلنمائیة لأللفیة باللغات العربیة والصینیة والروسیة واإلنكلیزیة والفرنسیة واإلسبانیة

 لمزیدقرأ اا
 

 
 

    صحیفة الجاردیان  – أخبار منظمة األغذیة والزراعة

سماتها و  2015 عام بعدلما  التنمیة أعمال بجدول المتعلقة والتغذیة الغذائي األمن اراألخب آخر واتابع
والتي  احدیثً  طلقتأُ التي  والزراعة األغذیة منظمة شریك صفحة علىالمجراة بشأنها  والمقابالت
 .اإلنترنتعلى شبكة  الجاردیانمن أخبار صحیفة  خاص قسم استضافتها

  المزیداقرأ 
 
 
 

 صورة من العالم المستدام

األربعة  موضوعاتال نات علقط صورال معرضقدم ی المنظمة، أرشیفموجودة في ال بین الصور مع
 الجوع على للقضاء موضوعات بالغة األهمیة والزراعة األغذیة منظمة هاتعتبر التي  مترابطةعشر ال
     .المستدامة التنمیة عصر في والدخول الغذائي مناأل وتحقیق

  المزیداقرأ 
 

 ال تدع ذلك یفوتك  .......
 تقریر حالة انعدام األمن الغذائي في العالم –لأللفیة، القضاء على الجوع، "في متناول الید"  الھدف اإلنمائي

https://twitter.com/faopost2015
http://www.fao.org/post-2015-mdg/home/en/
http://www.fao.org/post-2015-mdg/home/en/
http://www.theguardian.com/fao-partner-zone
http://www.theguardian.com/fao-partner-zone


 
 

ملیون شخص في العالم، أو  805إلى أن  )2014( حالة انعدام األمن الغذائي في العالمتشیر تقدیرات تقریر  – 2014مبر / أیلول سبت
إلى  18,7انتشار نقص التغذیة من ، انخفض معدل 1992و 1990. منذ الفترة ما بین واحد من كل تسعة، یعانون یومًیا من الجوع

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

  

 تقریر حالة انعدام األمن الغذائي في العالم -تدیر األسر تسعة من كل عشرة مزارع 

من  باعتبارهاة المزارعاألسر  دور على )2014( حالة انعدام األمن الغذائي في العالمتقریر یركز  – 2014تشرین األول /  أكتوبر
یتم إنتاجها  العالم في األغذیة من المائة في 80 أنویشیر التقریر إلى  الجدید، المستدامة التنمیة أعمال جدول في المحتملة التغییر عوامل

  .األسر تدیرها ةعمزر  ملیون 500 من أكثرمن خالل 

 
 المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذیة -زم الدول بالتعامل مع سوء التغذیة تلت

 والزراعة األغذیة منظمةمن قبل  همینظتم ت يذال - التغذیةب المعني الثاني الدولي المؤتمر شهد - 2014تشرین الثاني /  نوفمبر
 آمنغذاء  على الحصول في حقال یحفظ للجمیع يذال ،التغذیة بشأن روما إعالندولة  170 من أكثراعتماد  – العالمیة الصحة ومنظمة

 .والسمنة الدقیقة المغذیات ونقص الجوع ذلك في بما ،صورها جمیعب التغذیة سوء منعب الحكوماتیلزم و  ومغذي كافيو 

 

 ةیعرس قحقائ  ؟...متعل له 

ئة من افي الم 75نحو التي تحمي هي سریة المزارع األ 
من العوامل جمیع الموارد الزراعیة في العالم، وبالتالي فهي 

 الموارد.استدامة أساسیة لتحسین االستدامة البیئیة و 

إلى  للتربة الكیمیائي والتلوث والضغط التملحأدت التعریة و  
 يضاألر ا من٪ 44تدهور و  األراضي ربعشدة تدهور 

 .بصورة طفیفة أو متوسطة

 

 

 الروابط

  لأللفیة اإلنمائیة واألھداف 2015 عام بعد ما بشأن والزراعة األغذیة لمنظمة اإللكترونیة الصفحات •

  المستدامة التنمیة بأھداف المعنیة العضویة المفتوح العمل مجموعة •

 2015 عام ءورا فیما •

 2015لما بعد عام  التعلم مركز •

 لأللفیة  یةاإلنمائ ھدافألا •

 سیاسة وممارسة التنمیة المستدامة  •

 لسالسل األغذیةستقبل الجغرافي الوطني الم •

 

 بدعم من

  المنتدى العالمي المعني باألمن الغذائي والتغذیة 

 لي:االلكتروني التا انواالتصال بالعن جىری، ماتوالمعل نم دیزعلى الم لوللحص

Agenda@fao.org-Development-2015-Post 
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