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 ملؤمترمت مإلقليميةتسخددمم مال 5102عن مرحلة ما بعد عام  وثيقة معلومات
 

 مقدمة -أواًل

 

الفقر املدقع واجلوع  من ختفيض عدد من يعانونترتاوح من اليت  ،ة"األهداف اإلمنائية" الثمانية لأللفيستصل  -1

إىل تارخيها  ،إىل احلد من وفيات األطفال ومكافحة انتشار اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدزإىل النصف 

جهود التنمية العاملية والوطنية.  لقياس تقدمعالمة بارزة  اإلمنائية األهدافهذه قد كانت و. 5112عام نهاية يف احملدد 

لة املستندة ءاملساثقافة تعزيز على حتفيز جهود التنمية وتوجيه األولويات العاملية والوطنية وشكلته  الذياإلطار ساعد و

 .لرصد والتقييما ىلإ

 

، كما فيما متفاوتًا فيما بني األهداف الثمانيةوال زال حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية  حنوالتقدم احملرز كان  -5

إطار وضع لعاملية للتنمية الشراكة ال جتديداملبنية على أساس واصلة اجلهود مإىل هناك حاجة ووالبلدان.  األقاليمبني 

 .بالبناء عليهاو ألهداف اإلمنائية لأللفيةاجتربة ستفادة من باال، 5112 ما بعد عامفرتة يغطي  الحق

 

 تقييم على رّكزت تقييم عملية ماأوهلكان . اثننيرئيسيني خطني حتى اآلن  5112ما بعد عام عملية احتوت  -3

أهداف التنمية املستدامة  وضع ز علىّكفري، أما ثانيهما الالحقاإلطار  تنفيذ تعزيزلو األهداف لوضع املستفادة الدروس

 وافقت الدول األعضاء يف اجللسة االفتتاحية  قدوستدامة. املتنمية ال خطةخيارات متويل  وضععلى والشاملة 

 الدول األعضاء خالل اتعتمدهمقرر أن  ،ةمتكامل تنمية خطة عملية لبلورةعلى للجمعية العامة لألمم املتحدة  86الـ 

 .5112عام  أيلول/سبتمربيف عقد يي سذالقمة ال مؤمتر

 

 5102 مسارمت ملعمل ملرحلة ما بعد عام -ثانيًا
 

 مألمم مملخحدة ومملشاورمت ملعاملية وملوطنيةتنسيق 

 

فريق عمل منظومة األمم املتحدة املعين خبطة التنمية لألمم  5115كانون الثاني يف يناير/أنشأ األمني العام  -4

 وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائيإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية ة مشرتكة من برئاس، 5112املتحدة ملا بعد عام 

ولكي ، العمليةدعم فريق لهذا ال ئنشُأوقد من وكاالت األمم املتحدة واملنظمات الدولية. وكالة  81أكثر من وبعضوية 

 حديدوخريطة طريق لت 5112ربنامج عمل ملا بعد عام لاملتحدة  األمم منظومة منظوربالتشاور مع الدول األعضاء، يقرتح، 

 . هذا الربنامج
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 توفري دعم تقينلمشرتك بني الوكاالت تقين  فريق دعم ، حتت مظلة فريق عمل منظومة األمم املتحدة،أنشئ -2

منظمة األغذية وقد كانت رباء. أعضاء فريق اخلومعلومات أساسية ، مبا يف ذلك مدخالت حتليلية ومواد للدول األعضاء

 .بني الوكاالتشرتك املتقين الدعم الفريق وفريق عمل منظومة األمم املتحدة  يف كل من  فاعاًل مشاركًا)الفاو(  والزراعة

 

سلسلة  نّظمت جمموعة األمم املتحدة اإلمنائيةواحتضان أصوات اجلميع،  يلامتشاإجراء حوار عاملي لتيسري  -8

. مواضيعية عامليةة مشاور 11 جمموعة منوكذلك الوطين واإلقليمي، ني على املستوي املصلحةألصحاب من املشاورات 

التنمية  خطةتنفيذ لألولويات اإلقليمية وحتديد عناصر ا ملناقشة مشابهةمشاورات  اللجان االقتصادية اإلقليميةوقادت 

 . ةاجلديد

 

 فريق ملشدصيات ملبارزة ملرفيع مملسخوى

 

 لفريق الرفيع املستوى للشخصيات البارزةل اجتماع ألمم املتحدةلاألمني العام  عقد، 5115/ متوز يف يوليو  -7

رئيس إندونيسيا رئاسته كل من يف يشرتك الذي ، واعضو 57املشّكل من و 5112ملا بعد عام  طة التنميةاملعين خب

ويف الوقت نفسه  ةجريئ 5112ا بعد ملتنمية  خطةمشورة له بشأن " تقديمبليربيا ورئيس وزراء اململكة املتحدة، رئيس و

 . "ةعملي

 

 التقرير دحّدو .5113عام / أيار العام يف مايو إىل األمنيتقريره قّدم الفريق الرفيع املستوى للشخصيات البارزة  -6

مسودة  واقرتح لأللفية، اإلمنائية األهداف صياغة منذ الدولية البيئة يف جرت اليت" تحويليةال تحوالتال"من  سلسلة

 ًاهدف 15اليت قدمها، واليت تتألف من  "توضيحية"ال ةقائمالمشلت و .قابلة للقياسالغايات الوهداف األ من جملموعة

وتلك  ،"مستدام حنو على الطبيعية املوارد أصول دارةإل" و"ضمان األمن الغذائي والتغذية اجليدةلالتزامات " رئيسيًا،

 .اجلديد االسرتاتيجي إطارها معو 5112ما بعد عام  عملية الشاملة يف ةالرباجمي الفاو شواغل مع جيدًا تتالءم أهداف

 

 أهدمف ملخنمية مملسخدممةمملعين ب ملفريق ملعامل مملفخوح ملعضوية

 

الذي عقد يف ريو دي  (51مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة )ريو + يف  5115حزيران يونيو/ يف  ،بدأت -9

ألهداف اإلمنائية ل كخليفةلتصميم جمموعة من أهداف التنمية املستدامة يزة تقودها الدول األعضاء عملية مم، جانريو

أهداف التنمية جمموعة من لصياغة  مفتوح العضوية بلدًا 31 ـل فريق عاملتشكيل على الدول األعضاء وافقت و لأللفية.

 .5112لربنامج عمل ما بعد عام  املستدامة

 

على حنو  وأن تعكس تكون حمدودة العددأن ينبغي  اجلديدةهداف األأن  51وثيقة نتائج مؤمتر ريو+ نصحت -11

 .االجتماعية واالقتصادية والبيئية ،الثالثةالتنمية املستدامة أبعاد  كامل
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مثاني دورات يف خمتلف ه ما جمموع ،5114 شباطوفرباير/ 5113 آذاربني مارس/ ،أدار الفريق العامل املفتوح العضوية

املعلومات األساسية ثائق الفريق من و ت نقاشاتاستفادو .51وثيقة نتائج مؤمتر ريو+املواضيع اليت مت حتديدها يف 

 .لدعم التقيناألمم املتحدة لفريق أعدها اليت ، بالقضاياموجزات  باسم ، املعروفةالتقنية

 

 التشاور مرحلة ختام ويف، 5113 /شباطفرباير 51يف  ،أصدر الرئيسان املشاركان لفريق العامل املفتوح العضوية -11

 .هلااملصاحبة أهداف التنمية املستدامة والغايات حتديد  اهمناملقصود وجمال تركيز.  19تسلط الضوء على وثيقة 

 املياه؛ املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأةوالتغذية؛  الغذائي األمن الفقر؛ على القضاء: ومشلت من بني أمور أخرى

املوارد البحرية واحمليطات ؛ املناخ؛ املستداماناالستهالك واإلنتاج للجميع؛ العمالة والعمل الالئق ؛ والصرف الصحي

 .وسائل التنفيذ؛ النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي؛ والبحار
 
 بهدف وضع جمموعة لصياغةا مرحلة ، إىل5114 آذارمارس/من لفريق العامل املفتوح العضوية انتقل سي -15

 .5114أيلول يف سبتمرب/ املتحدةعلى اجلمعية العامة لألمم  لتعرض هدافاألمن  مقرتحة

 

 5102ما بعد عام و ملفاو -ثالثًا

 

العمل  وستواصلاجلهات الفاعلة ذات الصلة  كافة معو كافًة مع األعضاء الفاوعملت متشيا مع واليتها،  -13

لقضاء على اجلوع وانعدام ل ةولوييولي األ، 5112عام ملا بعد  طة التنميةخل ،واقعي هلكن ،طموحبرنامج عمل  وضعل

تأمني املوارد الطبيعية واالستدامة اإليكولوجية، مبا يف ذلك اإلنتاج واالستهالك على  ويرّكزاألمن الغذائي وسوء التغذية 

 ن.ااملستدام

 

 مألمم مملخحدة مإلمنائيةبقيادة جمموعة شاورمت ممل

 

ك كل من رتشوي .عليها جمموعة األمم املتحدة اإلمنائيةيف دعم املشاورات اليت تشرف  دورًا رائدًا الفاولعبت  -14

 قيادة يف ،واملنظمة الدولية للتنوع البيولوجي الصندوق الدولي للتنمية الزراعيةدعم من ب ،وبرنامج األغذية العاملي الفاو

إىل  5115 تشرين الثانينوفمرب/من  ، اليت جرتاملشاورة العاملية املواضيعية بشأن اجلوع واألمن الغذائي والتغذية

 .حكومية واجملتمع املدني والقطاع اخلاصمنظمات غري  تاليت مشلو، 5113/ آذار مارس

 

 ، وهوبيان مدريد نوهيو .5113/ نيسان أبريل 4رفيع املستوى يف مدريد يف بانعقاد اجتماع  توجت املشاوراُت -12

عدام األمن اجلوع وانالقضاء على  بأن هدف ،"ةعاملي خطةوإرساء أسس ة لجميع: رؤيلوالتغذية الغذائي بعنوان "األمن 

 .ذلكلبلوغ إجراءات جريئة يدعو إىل وخالل جيل واحد  ميكن حتقيقه الغذائي وسوء التغذية

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ar&a=http%3A%2F%2Fwww.worldwewant2015.org%2Ffood2015
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ar&a=http%3A%2F%2Fwww.fao.org%2Ffsnforum%2Fpost2015%2Fsites%2Fpost2015%2Ffiles%2Ffiles%2FSynthesis_Report_Madrid_EN.pdf
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ar&a=http%3A%2F%2Fwww.fao.org%2Ffsnforum%2Fpost2015%2Fsites%2Fpost2015%2Ffiles%2Ffiles%2FSynthesis_Report_Madrid_EN.pdf
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لتنمية اإىل الفريق العامل مفتوح العضوية املعين بأهداف  كمدخالت دمت نتائج املشاورات العاملية والوطنيةُق -18

اجللسة يف  ت عرضيتال 5112ملا بعد عام  واخلطةتقرير األمني العام املعين باألهداف اإلمنائية لأللفية  وإىلاملستدامة 

 .5113 يف سبتمرب/ أيلول لألمم املتحدة للجمعية العامة 86لدورة الـ ل االفتتاحية

 

 ،5112ملا بعد عام  خطة التنميةحول وسائل تنفيذ  5112جيري إطالق جولة ثانية من مشاورات ما بعد عام  -17

األمم املتحدة، كما ستشرتك يف  هيئاتوستشرتك يف قيادة املشاورات  .نظم يف املقام األول على املستوى الوطينوسُت

 .رعايتها الدول األعضاء يف األمم املتحدة

 

 مملسخدممةأعمال ملفريق ملعامل مملفخوح ملعضوية مملعين بأهدمف ملخنمية 

 

 موجزات القضايالـ فريق الدعم التقينقيادة إعداد  يفروما مقرها وكاالت األمم املتحدة اليت مع  الفاو تشاركت -16

مع ( وعن الزراعة املستدامة )الصندوق الدولي للتنمية الزراعيةو األمن الغذائي والتغذية )مع برنامج األغذية العاملي عن

شاركت أيضًا يف قيادة إعداد موجزات عن التنوع البيولوجي وعن الغابات وعن ت(. كما الزراعيةالصندوق الدولي للتنمية 

 .خرآخلمسة عشر موجزا  الفاوبلت مدخالت ُقكذلك  البحار.واحمليطات 

 

مجيعها. ألقت  ةيف دورات الفريق العامل املفتوح العضوية املعين بأهداف التنمية املستدامة الثماني الفاوشاركت  -19

 يف الدورة الثالثة للفريق  اخلطاب رئيسي، نائبة املدير العام للموارد الطبيعية، Maria Helena Semedoالسيدة 

والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية  الفاو، نيابة عن الوكاالت اليت مقرها روما )5113يف مايو/ أيار 

وشاركت يف تنظيم  الفاونظمت   ذلكك. دورات الفريق خمتلف أيضًا يف املساعدون ونالعاّم املديرونوشارك العاملي(. 

 .جانبية على هامش دورات الفريق أحداث

 

 طالع  مألعضاء يف روماإ

 

التطورات املتصلة بعملية ما بعد عام على طالع ابهدف إبقاء األعضاء على  األحداثمن  ًاعدد الفاونظمت  -51

معلومات عن عملية ما بعد  ومذكرة؛ للمجلس 148نّظم أثناء الدورة الـ  ًاجانبي حدثًا األحداثمشلت هذه قد و. 5112

 ؛الفاوالتطورات يف املنتديات اليت تهّم والية  -اجمللس خطةمن  19يف البند أدرجت  الفاومشاركة عن و 5112عام 

لعملية يف للمعلومات عن ا ًاحتديثو؛ 5113حزيران يف يونيو/ الفاوملؤمتر  36أثناء الدورة الـ  حاطةلإل جانيبحدث و

 (.5113كانون األول ديسمرب/ 8-5للمجلس ) 146الدورة الـ 

 

 5113يف أكتوبر/ تشرين األول الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي و الفاوكل من  شارك -51

"إدارة املوارد  حولللجنة األمن الغذائي العاملي خاص  حدثللجنة األمن الغذائي العاملي يف تنظيم  41أثناء الدورة الـ 

 )كينيا(، Macharia Kamauسفري الكان و". 5112ملا بعد عام  خطة التنميةالطبيعية لتحقيق األمن الغذائي يف سياق 
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، رئيس Néstor Osorio، وسعادة املعين بأهداف التنمية املستدامة لرئيس املشارك للفريق العامل مفتوح العضويةا

 .رئيسيني نيضيف ،اجمللس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة

 

 أنشطة أخرى ذمت صلة

 

حددت للحصول على دعم تقين، الدول األعضاء يف األمم املتحدة من للعدد الكبري من الطلبات املقدمة  استجابًة -55

جمموعة قدمتها ساهمات مبوقد أعدت،  املركّزة. واملشورة قيادة واملعرفةتوفري الكنها فيها مي ًامواضيعيجمااًل  14 الفاو

 تسلطو خربة املنظمة اخلاصة يف كل جمال من اجملاالتقائمة على  ًامواضيعي ًاموجز 14فنية مشرتكة بني اإلدارات، 

األمن الغذائي والتغذية والقضاء على الفقر واإلدارة املستدامة للموارد والتنوع البيولوجي والتنمية  بني روابطال علىالضوء 

 .الريفية

 

وضع على عن كثب مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي  الفاويف موازاة ذلك، تعمل  -53

وقد األمن الغذائي والتغذية والزراعة املستدامة. بينها، هتمام املشرتك االجمموعة من الغايات واملؤشرات حول جماالت 

آذار لتوحيد قائمة مارس/حلقة عمل ختامية يف وستعقد عمل تقنيتني هلذا الغرض،  حلقيتبالفعل عقدت الوكاالت 

 . املقرتحة الغايات واملؤشرات

 

واجلهود الرامية إىل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية متاحة اآلن على  5112املعلومات عن عملية ما بعد عام و -54

حملة  هذه الصفحات قدمت، للفاو الرمسي وقعاملعلى  (mdg/-2015-www.fao.org/postصفحات ويب خمصصة )

 هامواضيعموارد وقسم عن وة، مبا يف ذلك أخبار ومعلومات أساسية نظمة وأنشطتها يف هذه العمليامللدور  ةشامل عامة

 .14 الـ

 

 5112نصف شهرية تضم أحدث األخبار واألحداث ذات الصلة مبا بعد عام  لكرتونيةإ نشرةأيضًا  الفاوصدر ُت -52

توزع على نطاق واسع هي و ،5113تشرين الثاني يف نوفمرب/ اإللكرتونية طلقت النشرةقد ُأووأهداف التنمية املستدامة. 

 .اآلخرين املصلحةعلى األعضاء وأصحاب 

 

 متسخنخاجات -رمبعًا

 

تنمية  خطةلمساعدة يف صياغة ل الفاوخربة وجتربة معرفة ولقد اعتمدت الدول األعضاء اعتمادًا كبريًا على  -58

يف الوقت نفسه تصدى تبينما  ،ستجيب للشواغل احلاليةتأن  امن شأنه خطة – ةواقعي اهلكن، ةطموح ةمستدامة جديد

 .لتحديات املستقبل

 

http://www.fao.org/post-2015-mdg/
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. بعدها وما املقبلة 12 لتنمية املستدامة لألعوام الـاعمل جماالت أولويات و 5112 ستحدد عملية ما بعد عام -57

املهم تقوية من ، واألقاليمأولويات البلدان  حقًاعكس تو ةشامل ةاجلديد 5112ملا بعد عام  خطة التنميةكون تكي لو

واملنتديات  السياسة العامةوضع آليات وبني من جهة  وعملية صنع القرار يف نيويورك ةالعاملي تروابط بني التداوالال

 .من جهة أخرى اإلقليمي والوطينعلى املستويني 

 

 :يف الفاو، قد يرغب أعضاء الذ -56
 

األولويات اإلقليمية اليت ُتدرج لضمان أن ، 5112ا بعد عام موعمليات إقليمية بشأن  نقاشاتيف  املشاركة )أ(

األولويات  وتعزيزوتؤخذ يف االعتبار  يف التقارير لفاوومتت املوافقة عليها يف املؤمترات اإلقليمية ل نوقشت

 .5112ملا بعد عام  خطة التنميةواملواقف اإلقليمية بشأن 

 والغابات واألراضي واملياه والتنمية الريفية الزراعة ومصائد األمساك وإداراتوزارات تشارك التأكد من أن  )ب(

 .5112الوطنية واإلقليمية بشأن ما بعد عام  النقاشاتيف  ةصحيحمشاركة وسائر املؤسسات ذات الصلة 

، بقيادة املدير العام املساعد 5112املعين مبا بعد عام  الفاوتزويد مكاتب املنظمة اإلقليمية وفريق مهام  )ج(

، 5112القتصادية واالجتماعية، مبعلومات عن األنشطة اجلارية املتعلقة بعملية ما بعد عام واملنسق للتنمية ا

 .ةواإلقليمي ةواألولويات الوطني اتاجاحلنظمة امللضمان أن تعكس مساهمة 


