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تمهيد

يمثــل القضــاء علــى الجــوع وانعــدام األمــن الغذائــي 
والمــوارد  للزراعــة  مســتدامة  إدارة  وضمــان 
الطبيعيــة ركيــزة رئيســية مــن ركائــز أهــداف التنميــة 
المســتدامة، وشــرًطا أساســًيا لتنفيــذ خطــة التنميــة 
المســتدامة لعــام 2030 )خطــة عــام 2030( برمتهــا. 
وتضطلــع منظمــة األغذيــة الزراعــة )المنظمــة( بــدور 

ــا. ــو تحقيقه ــرز نح ــدم المح ــاس التق ــي قي ــام ف ه

بتلــك  المتعلقــة  المتاحــة  األدلــة  أحــدث  أن  غيــر 
ــم ال يســير  األهــداف ترســم صــورة قاتمــة. إذ أن العال
فــي االتجــاه الصحيــح فــي مــا يتعلــق بتحقيــق أغلــب 
بالزراعــة  المتعلقــة  المســتدامة  التنميــة  أهــداف 
المســتدامة واألمــن الغذائــي والتغذيــة. فبعــد مــرور 
ــل  ــام 2030، يمث ــة ع ــم خط أربــع ســنوات مــن تقدي
ــرات  ــب المؤش ــى أغل ــن عل ــار المهيم ــع المعي التراج
ذات الصلــة، مــع تحقيــق بعــض التقــدم فــي عــدد 

ــاالت. ــن المج ــل م ضئي

ــص  ــن نق ــون م ــن يعان ــخاص الذي ــدد األش ــل ع ــد ظ وق
التغذيــة فــي العالــم فــي ارتفــاع منــذ عــام 2015، 
وعــاد إلــى مــا كان عليــه فــي الفتــرة 2011-2010. 
وبعبــارة أخــرى، ال يــزال أكثــر مــن 820 مليــون شــخص 
يعانــون مــن الجــوع فــي الوقــت الحاضــر. ويواجــه 
ــي  ــة ف ــر متكافئ ــات غي ــة تحدي ــي األغذي ــار منتج صغ
والخدمــات،  المدخــات  إلــى  بالوصــول  يتعلــق  مــا 
وإنتاجيتهــم بشــكل  يقــل دخلهــم  لذلــك،  ونتيجــة 
ــم.  ــر منه ــة األكب ــي األغذي ــة بمنتج ــي مقارن منهج
وتواجــه حوالــي 60 فــي المائــة من ســاالت الماشــية 
المحليــة خطــر االنقــراض فــي البلــدان الســبعين التــي 
كانــت لديهــا معلومــات عــن حالــة الخطــر، فــي حيــن أن 
حالــة الخطــر ظلــت مجهولــة بالنســبة لثلثــي مجمــوع 
ســاالت الماشــية المحليــة فــي مختلــف أنحــاء العالم. 
وعلــى الرغــم مــن هــذا الوضــع، يوجــد مــا يكفــي 
ــد  ــن واح ــل م ــى أق ــبة إل ــة بالنس ــواد المخزن ــن الم م
فــي المائــة مــن إجمالــي 760 7 ســالة مــن ســاالت 
ــادة  ــمح بإع ــا يس ــم، م ــي العال ــة ف ــية المحلي الماش
ــاظ  ــات الحف ــراض. وب ــة االنق ــي حال ــالة ف ــن الس تكوي

علــى المــواد الوراثيــة النباتيــة أفضــل حــاال؛ وفــي 
المحيطــات، تشــير التقديــرات إلــى أن ثلــث األســماك 
يعانــي حاليــا مــن الصيــد المفــرط، حيــث انخفــض جــزء 
مــن األرصــدة الســمكية البحريــة العالميــة التــي تقــع 
ضمــن مســتويات مســتدامة بيولوجيــا مــن 90 فــي 
المائــة فــي عــام 1974 إلــى 66.9 فــي المائــة فــي عام 
2015. ومــع ذلــك، مــا يــزال ســجل تنفيــذ قرابــة 30 فــي 
المائــة مــن البلــدان للصكــوك الدوليــة الرئيســية التــي 
ــم  ــاغ ودون تنظي ــي دون إب ــر القانون ــد غي ــح الصي تكاف
)الصيــد غيــر القانونــي( منخفضــا أو متوســطا، فــي 
ــجل  ــدان س ــن البل ــة م ــي المائ ــي 20 ف ــدى حوال ــن ل حي
منخفــض أو متوســط فــي مجــال تنفيــذ الصكــوك 
الرئيســية التــي تعــزز وصــول صغــار الصياديــن إلــى 

ــواق. ــات واألس ــة والخدم ــوارد اإلنتاجي الم

وفــي الفتــرة الممتــدة بيــن عامــي 2000 و2015، 
ــاحة  ــاوي مس ــات تس ــن الغاب ــاحة م ــم مس ــد العال فق
ــات  ــة الغاب ــدل إزال ــن أن مع ــم م ــى الرغ ــقر، عل مدغش
أثــرت   ،2017-2016 الفتــرة  وخــال  تباطــًؤا.  يشــهد 
ــن  ــر م ــى أكث ــة عل ــة العام ــة لألغذي ــعار المرتفع األس
بلــد  الناميــة غيــر الســاحلية، بمعــدل  البلــدان  ثلــث 
واحــد مــن كل أربعــة بلــدان فــي أفريقيــا وغــرب آســيا، 
ــيا  ــط آس ــي وس ــدان ف ــة بل ــن كل خمس ــد م ــد واح وبل
وجنوبهــا. ومــن المحتمــل أن تكــون العديــد مــن هــذه 
المشــكات أقــل حــدة إذا تلقــت الزراعــة تمويــًا كافًيــا. 
ولكــن األرقــام تشــير إلــى أن االســتثمار العــام فــي 
ــه  ــا يقدم ــة بم ــا مقارن ــهد انخفاًض ــة يش ــاع الزراع قط

ــي. ــي اإلجمال ــج المحل ــي النات ــاهمة ف ــن مس م

وفــي أول تقريــر مرحلــي رقمــي للمنظمــة بشــأن 
أهــداف التنميــة المســتدامة، ســُتطرح علــى بســاط 
البحــث البيانــات واالتجاهــات الرئيســية للمؤشــرات التي 
ــة  ــة كوكال ــرت المنظم ــد اختي ــة. وق ــا المنظم ترعاه
راعيــة لمــا مجموعــه 21 مؤشــرًا مــن مؤشــرات أهــداف 
التنميــة المســتدامة؛ وفــي الوقــت الحالــي، هنــاك 

ــا. ــرا منه ــأن 18 مؤش ــة بش ــات متاح بيان
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محور التركيز

قيــاس التقــدم المحــرز فــي تحقيــق أهــداف 
التنميــة المســتدامة

المســتدامة  التنميــة  أهــداف  مؤشــرات  قيــاس  يمثــل 
مســعى كبيــرا. ل فاألمــر ال يعــزى فقــط إلــى تضاعــف العــدد 
اإلجمالــي لمؤشــرات أهــداف التنميــة المســتدامة أربــع 
مــرات مقارنــة بعــدد مؤشــرات األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة، 
بــل أيضــا إلــى ضــرورة تصنيــف المؤشــرات وفقــا ألبعــاد 
ــع  ــّن والموق ــس والس ــل الجن ــاء، مث ــب االقتض ــددة حس متع

ــك. ــى ذل ــا إل ــة، وم ــة اإلعاق ــرق وحال ــي والع الجغراف

قـــد أطلقـــت المنظمـــة منـــذ عـــام 2016 ا لتنميـــة القـدرات 
يتضـــــــمن برنـامجـ حلقـات عمـل تـدريبيـة إقليميـة وبعثـات 
ًا منهجيـــ مســــاعدة تقنيــة ودورات تعليميــة إلكترونيــة، 
ــرات  ــاس مؤشــ ــى قي ــدان عل ــاعدة البل ــدف مســ ــك هب وذل
ــارك 137  ــوم، شـ ــى الي ــتدامة. وحت ــة المســ ــداف التنمي أه
بلــدا فــي نشـــاط تدريبــي أو أكثــر. و يمكــن اآلن للموظفيــن 
القطرييــن المكلفيــن برفــع التقاريــر إلــى المنظمــة االطــاع 
علــى أكثــر مــن 15 دورة تعليميــة إلكترونيــة مختلفــة، يتــاح 
العديــد منهــا بلغــات مختلفــة. وعليــه، ارتفــع بشــكل مطــرد 
خــال الســنوات القليلــة الماضيــة متوســط عــدد البلــدان التي 
ــر عــن مؤشــرات أهــداف التنميــة المســتدامة  قدمــت تقاري
البالــغ عددهــا 21 مؤشــًرا والتــي ترعاهــا المنظمــة، مــن 29 
فــي المائــة فــي عــام 2017 إلــى 42 فــي المائــة فــي عــام 

.2019

ــات،  ــإن البيان ــة، ف ــادة اإلجمالي ــذه الزي ــن ه ــم م ــى الرغ وعل
بالنســبة إلــى عــدد محــدد مــن المؤشــرات، ال تــزال محــدودة 
إمــا مــن حيــث التغطيــة القطريــة أو نقــاط البيانــات لــكل بلــد 
ــة  ــات قابل ــى اآلن بيان ــد حت ــع، ال توج ــي الواق ــا. وف أو كاهم
للمقارنــة علــى المســتوى العالمــي فــي مــا يتعلــق بأربعــة 
مؤشــرات هامــة ألهــداف التنميــة المســتدامة مرتبطــة 

األراضــي،  علــى  النســاء  وحصــول  الزراعيــة،  باالســتدامة 
ــة. ــن األغذي ــدر م ــد والمه والفاق

وإن االفتقــار إلــى معلومــات متينــة عــن المؤشــرات الرئيســية 
فعالــة  سياســات  تصميــم  عمليــة  فــي  البلــدان  يعيــق 
ــي  ــع الدول ــود المجتم ــا جه ــل أيض ــة؛ ويعرق ــة والزراع لألغذي
فــي مجــال التعــاون اإلنمائــي. وبشــكل عــام، ال تــزال فجــوات 
ــر كاٍف لضمــان قــدرة  ــات شاســعة و التقــدم المحــرز غي البيان
أغلــب البلــدان - وخاصــة البلــدان الناميــة - علــى رصــد جميــع 
الســنوات  فــي  المســتدامة  التنميــة  أهــداف  مؤشــرات 

ــة. ــة المقبل القليل

وال ُتجــري أغلــب البلــدان عمليــات رئيســية لجمــع البيانــات مثل 
المســوحات الزراعيــة، والمســوحات األســرية، وقوائــم جــرد 
ــك،  ــرات األرصــدة الســمكية. وعــاوة علــى ذل ــات، وتقدي الغاب
فــإن عمليــات جمــع البيانــات، حتــى عنــد إجرائهــا بانتظــام، غالًبا 
مــا ال تجمــع البيانــات الازمــة لمؤشــرات التنميــة المســتدامة 
الرئيســية المتعلقــة باألغذيــة والزراعــة. ويمثــل ذلــك فرصــة 
ــذل  ــك دون ب ــح تل ــين أدوات المس ــن تحس ــث يمك ــة، حي ضائع
جهــد كبيــر لضمــان تغطيــة قطريــة أكبــر فــي تقاريــر أهــداف 
التنميــة المســتدامة. وفــي حــاالت أخــرى، تتوفــر البيانــات 
ــتدامة،  ــة المس ــداف التنمي ــرات أه ــع مؤش ــية لتجمي األساس

غيــر أن إحالتهــا إلــى المنظمــة تتــم بشــكل غيــر منتظــم.

ومــن هــذا المنطلــق، أطلقــت المنظمــة برنامًجــا متعــدد 
إلــى  21 مليــون دوالر أمريكــي يهــدف  المانحيــن قيمتــه 
تســريع وتيــرة الدعــم المقــدم إلــى البلــدان فــي عمليــة جمــع 
كل المؤشــرات الـــبالغ عددهــا 21 مؤشــرا والخاضعــة لرعايتها، 

ــتخدامها. ــرها واس ــا ونش وإنتاجه
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الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة

القضاء التام على الجوع
القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية 

المحّسنة وتعزيز الزراعة المستدامة.

المؤشرات

2.5.1 أ

ب2.5.1 2.5.1 أ ج2.5.1



انتشار نقص التغذية

2-1-1 المؤشر 

انتشار نقص التغذية

ــة.  ــرة بطيئ ــوع بوتي ــن الج ــون م ــن يعان ــخاص الذي ــدد األش ــد ع تزاي
ويعانــي أكثــر مــن 820 شــخص- أي حوالــي شــخص مــن أصــل 
ــر. ــت الحاض ــي الوق ــوع ف ــن الج ــم- م ــي العال ــخاص ف ــعة أش تس

ــام  ــم لع ــي العال ــة ف ــي والتغذي ــن الغذائ ــة األم ــت ديفيوحال ريرق
2019 أنــه بعــد عقــود مــن التراجــع المطــرد، عــاد اتجــاه الجــوع فــي 
ــص  ــار نق ــر انتش ــى مؤش ــتنادا إل ــه اس ــال قياس ــن خ ــم – م العال
ــر  ــا دون تغيي ــى االرتفــاع فــي عــام 2015، وظــل تقريب ــة - إل التغذي
ــن  ــًا م ــى قلي ــتوى أدن ــد مس ــة عن ــاث الماضي ــنوات الث ــي الس ف
11 فــي المائــة. وفــي الوقــت نفســه، زاد عــدد األشــخاص الذيــن 
يعانــون مــن الجــوع بوتيــرة بطيئــة. ونتيجــة لذلــك، ال يــزال أكثــر مــن 
820 مليــون شــخص فــي العالــم يعانــون مــن الجــوع فــي الوقــت 

ــر. الحاض

وأكثــر األوضــاع إثــارة للقلــق موجــودة فــي أفريقيــا، حيــث يشــهد 
معــدل انتشــار نقــص التغذيــة زيــادات طفيفــة منــذ عــام 2015 
ــت  ــد بلغ ــا. وق ــة تقريب ــم الفرعي ــع األقالي ــي جمي ــة ف ــا ثابت ولكنه
نســبةى 26.5 فــي المائــة ونســبة 30.8 فــي المائــة فــي أفريقيــا 
الوســطى والشــرقية، علــى التوالــي، مــع تســجيل نمــو ســريع فــي 

ــا. الســنوات األخيــرة، وخاصــة فــي غــرب أفريقي

ــن  ــة م ــى مجموع ــان إل ــب األحي ــي غال ــات ف ــذه االتجاه ــزى ه وتع
ــية،  ــة القاس ــداث المناخي ــات واألح ــك النزاع ــي ذل ــا ف ــل، بم العوام
التــي تؤثــر حاليــا علــى عــدد مــن البلــدان فــي أفريقيــا. وفــي 
البلــدان المتأثــرة بالنزاعــات فــي أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى 
ــن  ــون م ــن يعان ــخاص الذي ــدد األش ــع ع ــال، ارتف ــبيل المث ــى س عل
نقــص التغذيــة بمــا قــدره 23.4 مليــون شــخص بيــن عامــي 2015 
و2018 - وهــي زيــادة كبيــرة وهامــة مقارنــة بالبلــدان غيــر المتأثرة 

بالنزاعــات. ويبــدو أن هنــاك أثــرا طويــل األمــد وأكثــر مأســاوية 
بالنســبة إلــى األمــن الغذائــي يرتبــط بالتعــرض للجفــاف. وشــهدت 
البلــدان المصنفــة علــى أنهــا حساســة للجفــاف فــي أفريقيــا 
جنــوب الصحــراء الكبــرى ارتفــاع معــدل انتشــار نقــص التغذيــة مــن 
17.4 إلــى 21.8 فــي المائــة علــى مــدى الســنوات الســت الماضيــة، 
فــي حيــن انخفــض معــدل انتشــار نقــص التغذيــة فــي الواقــع فــي 
نفــس الفتــرة )مــن 24.6 إلــى 23.8 فــي المائــة( فــي بلــدان أخــرى 
فــي المنطقــة. وارتفــع عــدد األشــخاص الذيــن يعانــون مــن نقــص 
التغذيــة فــي البلــدان الحساســة للجفــاف بنســبة 45.6 فــي المائــة 

ــذ عــام 2012 من

وفــي آســيا، انخفــض معــدل انتشــار نقــص التغذيــة باســتمرار فــي 
ــام  ــي ع ــة ف ــي المائ ــى 11.4 ف ــل إل ــث وص ــق، حي ــم المناط معظ
2017. وتســتثنى مــن ذلــك منطقــة غــرب آســياحيث زاد معــدل 
ــن 12  ــر م ــى أكث ــل إل ــام 2010 ليص ــذ ع ــة من ــص التغذي ــار نق انتش
ــة  ــل المنطق ــتوى، تحت ــذا المس ــكان. ويبه ــن الس ــة م ــي المائ ف
ــر،  ــزال تعتب ــي ال ت ــيا الت ــوب آس ــة جن ــد منطق ــة بع ــة الثاني المرتب
علــى الرغــم مــن التقــدم الكبيــر الــذي أحــرز فــي الســنوات الخمــس 
الماضيــة، اإلقليــم الفرعــي الــذي يســجل أعلــى مســتوى فــي مــا 
ــكان. ــن الس ــة م ــي المائ ــي 15 ف ــة أي حوال ــص التغذي ــق بنق يتعل

ــدان  ــن البل ــرق بي ــرز الف ــيا، يب ــرب آس ــي لغ ــم الفرع ــل اإلقلي وداخ
ــا  ــة وغيره ــدول العربي ــي ال ــعبية ف ــات الش ــرت باالنتفاض ــي تأث الت
مــن النزاعــات، وتلــك التــي لــم تتأثــر بهــا. وفــي مــا يتصــل بالبلــدان 
المتأثــرة، ارتفــع معــدل انتشــار نقــص التغذيــة مــن قيمتــه العاليــة 
أصــًا البالغــة 17.8 فــي المائــة إلــى 27 فــي المائــة، مــا أدى إلــى 
مضاعفــة عــدد األشــخاص الذيــن يعانــون مــن نقــص التغذيــة تقريًبــا 

ــي 2010 و2018. ــن عام بي

2-1 المقصد 
بمــن فيهــم  الضعيفــة،  لفئــات  وا لفقــراء  ا الجميــع، وال ســيما  لــة حصــول  لجــوع وكفا ا القضــاء علــى 

.2030 لعــام، بحلــول عــام  ء المأمــون والمغــّذي طــوال ا لغــذا لرّضــع، علــى مــا يكفيهــم مــن ا ا
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وفــي أمريــكا الاتينيــة ومنطقــة البحــر الكاريبــي، ارتفعــت معدالت 
ــزء  ــي ج ــك ف ــزى ذل ــرة، ويع ــنوات األخي ــي الس ــة ف ــص التغذي نق
كبيــر منــه إلــى الوضــع الســائد فــي أمريــكا الجنوبيــة حيــث ارتفــع 
معــدل انتشــار نقــص التغذيــة مــن 4.6 فــي المائــة فــي عــام 2013 
إلــى 5.5 فــي المائــة فــي عــام 2017. وفــي الواقــع، تــأوي أمريــكا 
الجنوبيــة غالبيــة األشــخاص الذيــن يعانــون مــن نقــص التغذيــة )68 

فــي المائــة( فــي إقليــم أمريــكا الاتينيــة والبحــر الكاريبــي.

ــة  ــص التغذي ــار نق ــدالت انتش ــإن مع ــك، ف ــن ذل ــض م ــى النقي وعل
فــي أمريــكا الوســطى ومنطقــة البحــر الكاريبــي، علــى الرغــم مــن 
ارتفاعهــا مقارنــة بنظيراتهــا فــي أمريــكا الجنوبيــة، قــد انخفضــت 
فــي الســنوات األخيــرة. ويتماشــى ذلــك مع نمــط النمــو االقتصادي 
الــذي لوحــظ فــي هــذه األقاليــم الفرعيــة التــي نمــا فيهــا الناتــج 

ــن  ــة بي ــي المائ ــي 4 ف ــدل حوال ــي بمع ــي الفعل ــي اإلجمال المحل
عامــي 2014 و2018، مــع معــدالت تضخــم معتدلــة عــادة مــا بلغــت 

أقــل مــن 3 فــي المائــة فــي نفــس الفتــرة.

ــي  ــة ف ــص التغذي ــن نق ــون م ــن يعان ــكان الذي ــب الس ــش أغل ويعي
العالــم )أكثــر مــن 500 مليــون( فــي آســيا. ويتزايــد العــدد بشــكل 
ــي 260 مليــون شــخص فــي  ــغ حوال ــا، حيــث بل مطــرد فــي أفريقي
ــا  ــي أفريقي ــون ف ــة يعيش ــي المائ ــن 90 ف ــر م ــع أكث ــام 2018، م ع
جنــوب الصحــراء الكبــرى. وبالنظــر إلــى هــذه األرقــام واالتجاهــات 
ــق القضــاء  التــي لوحظــت خــال العقــد الماضــي، يبــدو أن تحقي
ــكل  ــا بش ــا هائ ــل تحدي ــام 2030 يمث ــول ع ــوع بحل ــى الج ــام عل الت

ــد. متزاي

ــام  ع ــذ  ــد من تزاي ــي  ــم ف العال ــي  ــة ف التغذي ــص  ــن نق ــون م ــن يعان الذي ــخاص  ــدد األش ع

.2011-2010 الفتــرة  إلــى مــا كان عليــه فــي  2015، ويعــود 
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معــدل انتشــار انعــدام األمــن الغذائــي المتوســط أو الشــديد وســط الســكان، 
اســتنادا إلــى مقيــاس المعانــاة مــن انعــدام األمــن الغذائــي

2-1-2 المؤشر 

ال يسير في االتجاه الصحيح

يعانــي حوالــي مليــاري شــخص فــي العالــم مــن مســتوى مــا مــن 
ــون  ــن يعان ــكان الذي ــك الس ــي ذل ــا ف ــي، بم ــن الغذائ ــدام األم انع
بشــكل معتــدل. وقــد ال يعانــي األشــخاص الذيــن يعانــون مــن 
انعــدام األمــن الغذائــي بشــكل معتــدل بالضــرورة مــن الجــوع، 
ولكنهــم يفتقــرون إلــى إمكانيــة احوصــول بانتظــام علــى الغــذاء 
ــق  ــا يتعل ــي م ــر ف ــر أكب ــم لخط ــا يعرضه ــّذي، م ــون والمغ المأم

ــة. ــوء الصح ــة وس ــوء التغذي ــكال س ــف أش بمختل

الغذائــي  األمــن  انعــدام  انتشــار  معــدل  هــو   2-1-2 المؤشــر 
مقيــاس  إلــى  اســتنادا  الســكان،  وســط  الشــديد  أو  المتوســط 

الغذائــي. األمــن  انعــدام  مــن  المعانــاة 

ووفًقــا آلخــر تقديــرات انعــدام األمــن الغذائــي المســتندة إلــى 
 9.2 مقيــاس المعانــاة مــن انعــدام األمــن الغذائــي، تعرضــت نســبة 
700 مليــون  ــر بقليــل مــن  ــم )أو أكث ــة مــن ســكان العال فــي المائ
شــخص( لمســتويات شــديدة مــن انعــدام األمــن الغذائــي فــي عــام 
2018، مــا يعنــي انخفاًضــا فــي كميــة األغذيــة المســتهلكة إلــى 

حــد إمكانيــة معانــاة األشــخاص مــن الجــوع.

ــا  ــي بم ــن الغذائ ــدام األم ــدى انع ــى م ــع عل ــرة أوس ــاء نظ وإن إلق
17.2 فــي  يتجــاوز مســتوياته الشــديدة والجــوع يشــير إلــى أن نســبة 
1 مليــار شــخص، تعانــي مــن انعدام  المائــة مــن ســكان العالــم، أي 3.
األمــن الغذائــي عنــد مســتويات متوســطة. وهــذا يعنــي أن هــؤالء 
يلــم  شــخص  مليــار   1 .3 عددهــم  البالــغ  اإليضافييــن  األشــخاص 
يتمكنــوا مــن الحصــول بانتظــام علــى الغــذاء المأمــون والمغــّذي، 
حتــى وإن كانــوا ال يعانــون بالضــرورة مــن الجــوع، مــا يعرضهــم 
لخطــر أكبــر فــي مــا يتعلــق بمختلــف أشــكال ســوء التغذيــة وســوء 

الصحــة قياًســا إلــى الســكان الذيــن يتمتعــون باألمــن الغذائــي.

ويــؤدي الجمــع بيــن مســتويات انعــدام األمــن الغذائــي المتوســط 
ــي  ــن الغذائ ــدام األم ــار انع ــري النتش ــدل تقدي ــى مع ــديد إل والش
26.4 فــي  2.1( تبلــغ نســبته  .2 المتوســط أو الشــديد )المؤشــر 
المائــة مــن ســكان العالــم، أي مــا مجموعــه مليــاري شــخص 
تقريبــا. ومنــذ عــام 2014 عندمــا بــدأت المنظمــة في جمــع البيانات 
ــاة مــن انعــدام األمــن الغذائــي، ظلــت  المرتبطــة بمقيــاس المعان
ــتوى  ــى المس ــاع عل ــي ارتف ــي ف ــن الغذائ ــدام األم ــتويات انع مس
العالمــي، وكذلــك فــي معظــم أقاليــم العالــم. وإن إجمالــي انعــدام 
األمــن الغذائــي )المتوســط أو الشــديد( أعلــى بكثيــر فــي أفريقيــا 
منــه فــي أي جــزء آخــر مــن العالــم، مــا يؤثــر علــى أكثــر مــن نصــف 
الســكان. وتحتــل أمريــكا الاتينيــة المرتبــة التاليــة، مــع انتشــار 
ــيا  ــا آس ــة، تليه ــي المائ 30  ف ــن  ــر م ــي بأكث ــن الغذائ ــدام األم انع
فــي   8 23 فــي المائــة وأمريــكا الشــمالية وأوروبــا بنســبة  بنســبة 

ــة. المائ

ويوضــح توزيــع األشــخاص الذيــن يعانــون مــن انعــدام األمــن الغذائي 
ــدام  ــن انع ــون م ــخص يعان ــاري ش ــن ملي ــن بي ــه م ــم أن ــي العال ف
ــيا؛  ــي آس ــة( ف ــي المائ ــار )52 ف ــد 1.04 ملي ــي، يوج ــن الغذائ األم
و676 مليــون )34 فــي المائــة( فــي أفريقيــا؛ وحوالــي 188 مليــون 
)9 فــي المائــة( فــي أمريــكا الاتينيــة. وأوجــه االختــاف جليــة بيــن 
ــدة  ــتوى ش ــق مس ــكان وف ــع الس ــق بتوزي ــا يتعل ــي م ــم ف األقالي
ــا  ــكل أفريقي ــال، تش ــبيل المث ــى س ــي. فعل ــن الغذائ ــدام األم انع
أيضــا، باإلضافــة إلــى كونهــا اإلقليــم الــذي يســجل ي أعلــى معــدل 
ــم  ــي، اإلقلي ــن الغذائ ــدام األم ــام النع ــار الع ــص االنتش ــا يخ ــي م ف
الــذي تمثــل فيــه المســتويات الشــديدة أكبــر حصــة مــن المجمــوع. 
ــا،  ــمالية وأوروب ــكا الش ــي أمري ــى ف ــة، وحت ــكا الاتيني ــي أمري وف

2-1 المقصد 
بمــن فيهــم  الضعيفــة،  لفئــات  وا لفقــراء  ا الجميــع، وال ســيما  لــة حصــول  لجــوع وكفا ا القضــاء علــى 

.2030 لعــام، بحلــول عــام  ء المأمــون والمغــّذي طــوال ا لغــذا لرّضــع، علــى مــا يكفيهــم مــن ا ا
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فــإن نســبة انعــدام األمــن الغذائــي عنــد المســتويات الشــديدة أقــل 
بكثيــر.

ويمكــن أن يؤثــر انعــدام األمــن الغذائــي علــى الصحــة والرفــاه 
ــب  ــن عواق ــك م ــن ذل ــب ع ــن أن يترت ــا يمك ــع م ــدة، م ــرق عدي بط

ســلبية علــى الرفــاه العقلــي واالجتماعــي والجســدي.

ــس  ــى مقايي ــتند إل ــي تس ــات الت ــن الدراس ــد م ــت العدي ــد وثق وق
انعــدام األمــن الغذائــي المعتمــدة علــى التجــارب، اآلثــار النفســية 
النســاء  لــدى  الغذائــي  األمــن  النعــدام  الســلبية  واالجتماعيــة 
واألطفــال. وعــاوة علــى ذلــك، توصلــت إحــدى الدراســات التــي 
تســتخدم البيانــات العالميــة لمقيــاس المعانــاة مــن انعــدام األمــن 
الغذائــي إلــى أن انعــدام األمــن الغذائــي يرتبــط بصحــة عقليــة 
ــم  ــم العال ــر أقالي ــددة عب ــة مح ــية واجتماعي ــوط نفس ــة وضغ هش

ــة. ــة واالقتصادي ــة االجتماعي ــن الحال ــر ع ــض النظ بغ

وهنــاك أيًضــا أدلــة عديــدة علــى الروابــط القائمــة بيــن انعــدام 
فــي  بمــا  التغذيــة،  ســوء  أشــكال  ومختلــف  الغذائــي  األمــن 
ــا  ــريحة العلي ــن الش ــدان م ــي البل ــال، وف ــدى األطف ــزم ل ــك التق ذل
للبلــدان المتوســطة الدخــل والبلــدان المرتفعــة الدخــل علــى وجــه 
الخصــوص، الــوزن الزائــد والســمنة. ويســاعد ارتفــاع تكلفــة الغــذاء 
المأمــون، واإلجهــاد الناجــم عــن انعــدام األمــن الغذائــي، والتكيــف 
الفســيولوجي مــع التقييــدات المرتبطــة بالغــذاء، فــي تفســير 
ســبب إمكانيــة تعــرض األســر التــي تعانــي مــن انعــدام األمــن 
ــا  ــو م ــمنة. وه ــد والس ــوزن الزائ ــق بال ــر يتعل ــر أكب ــي لخط الغذائ
يكشــف عــن وجــود صلــة مهمــة بيــن المقصديــن 2-1 و 2-2 اللذيــن 

ــة. ــوء التغذي ــكال س ــع أش ــاء جمي ــى إنه ــان إل يهدف

أو الشــديد وســط الســكان الغذائــي المتوســط  انعــدام األمــن  ر  انتشــا معــدل 
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2-3-22-3-1 المؤشران 

ال يسير في االتجاه الصحيح

إن متوســط إنتاجيــة صغــار منتجــي األغذيــة أقــل بشــكل منهجــي 
ــل  ــدان، يق ــم البل ــي معظ ــة، وف ــي األغذي ــار منتج ــة كب ــن إنتاجي م
دخــل صغــار منتجــي األغذيــة عــن نصــف دخــل كبــار منتجــي 

ــرز. ــدم المح ــد التق ــه تحدي ــابق ألوان ــن الس ــة. وم األغذي

يعــد قيــاس إنتاجيــة ودخــل صغــار منتجــي األغذيــة* أمــًرا بالــغ 
ــذي  األهميــة لتتبــع التقــدم المحــرز نحــو تحقيــق المقصــد 2-3 ال
ــك، يقــر  ــام بذل ــد القي يدعــو إلــى مضاعفــة الدخــل واإلنتاجيــة. وعن
ــي  ــار منتج ــه صغ ــع ب ــذي يضطل ــي ال ــدور األساس ــد 2-3 بال المقص
األغذيــة فــي تعزيــز إنتــاج األغذيــة فــي جميــع أنحــاء العالــم، فــي 
حيــن أنهــم يواجهــون قيــوًدا أكبــر للوصــول إلــى األراضــي والموارد 
الماليــة  والخدمــات  والمعــارف  األخــرى  اإلنتاجيــة  والمدخــات 
واألســواق والفــرص. وفــي هــذا الصــدد، يعتبــر تعزيــز قــدرة صغــار 
منتجــي األغذيــة علــى الصمــود وقدرتهــم علــى التكيــف أمــًرا 
بالــغ األهميــة لعكــس اتجــاه زيــادة معــدل الجــوع وتقليــص حصــة 

ــع. ــر مدق ــي فق ــون ف ــن يعيش ــخاص الذي األش

وتقــدر المنظمــة عــدد المــزارع فــي مختلــف أنحــاء العالــم بحوالــي 
570 مليــون مزرعــة، ومعظمهــا مــزارع صغيــرة. وفــي بعــض 
البلــدان، يمثــل صغــار منتجــي األغذيــة مــا يصــل إلــى 85 فــي 
المائــة مــن مجمــوع منتجــي األغذيــة. أمــا اآلن وبعــد وضــع تعريــف 

تحســب  أن  للمنظمــة  يمكــن  األغذيــة،  منتجــي  لصغــار  دولــي 
متوســط إنتاجيــة عملهــم ودخلهــم.

ــر  ــة، تتوف ــي األغذي ــار منتج ــل صغ ــة عم ــق بإنتاجي ــا يتعل ــي م وف
بيانــات بالنســبة إلــى 11 بلــدا فقــط، حيــث أن العديــد مــن الدراســات 
االســتقصائية ال ُتبلــغ عــن مدخــات العمــل فــي مجــال الزراعــة 
بشــكل قابــل للمقارنــة، وعندمــا تفعــل ذلــك، فإنهــا تقتصــر علــى 
ــع  ــي جمي ــن ف ــار المنتجي ــل صغ ــة عم ــل. وإن إنتاجي ــاج المحاصي إنت
ــي  ــو منهج ــى نح ــون عل ــود، تك ــذه القي ــاة ه ــع مراع ــدان، وم البل
أقــل مــن المتوســط مقارنــة بمنتجــي األغذيــة األكبــر منهــم. 
ــار  ــل صغ ــأن دخ ــدا( بش ــي 38 بل ــبيًا )ف ــر نس ــات أكث ــاح معلوم وتت
منتجــي األغذيــة الــذي هــو أيًضــا أقــل بشــكل منهجــي مــن دخــل 
ــل  ــل دخ ــدان، يق ــب البل ــي أغل ــم. وف ــر منه ــة األكب ــي األغذي منتج
صغــار منتجــي األغذيــة فــي الواقــع عــن نصــف دخــل منتجــي 
األغذيــة األكبــر منهــم، مــا يدعــم الدعــوة األساســية للمقصــد 3-2 
المتمثلــة فــي مضاعفــة دخــل صغــار منتجــي األغذيــة وإنتاجيتهم.

2-3 المقصد 

األغذيــة. ر منتجــي  لزراعيــة ودخــل صغــا ا اإلنتاجيــة  مضاعفــة 

1إنتاجية ودخل صغار منتجي األغذية

لحرجيــة لرعوية/ا لزراعية/ا ا المؤسســة  لــكل وحــدة عمــل حســب فئــات حجــم  اإلنتــاج  2.3.1 حجــم   1

لــى الشــعوب األصليــة إ ء  لجنــس والوضــع مــن حيــث االنتمــا ر منتجــي األغذيــة، حســب ا 2.3.2 متوســط دخــل صغــا
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)بالقيمــة  الشــرائية  القــدرة  تعــادل  حيــث  مــن  عمــل  يــوم  لــكل  الزراعــي  الناتــج 
عــام2011( فــي  للــدوالر  الدولــي  للســعر  الثابتــة 

ــة  )بالقيم ــرائية  الش ــدرة  الق ــادل  تع ــث  ــن حي ــة، م الزراع ــن  ــنوي م الس ــل  الدخ ــط  متوس
ــام2011( ــي ع ــدوالر ف لل ــي  الدول ــعر  للس ــة  الثابت
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محور التركيز

*من هم صغار منتجي األغذية؟

حتــى وقــت قريــب، لــم يكــن هنــاك أي تعريــف دولــي لصغــار 
منتجــي األغذيــة، مــا يجعــل عمليــة حســاب األرقــام القابلــة 
للمقارنــة والمتعلقــة باإلنتاجيــة والدخــل عبــر البلــدان عملية 
مســتحيلة. واســتند المعيــار األكثــر اســتخداًما فــي الماضــي 
 ،))2( )هكتــاران  البالغــة  الزراعيــة  األراضــي  مســاحة  إلــى 
ــراع التباينــات الهائلــة فــي المــزارع الموجــودة  ــم ي ولكنــه ل
الــذي  الدولــي  التعريــف  ويشــير  البلــدان.  مختلــف  بيــن 
وضعتــه المنظمــة إلــى صغــار منتجــي األغذيــة علــى أنهــم 

ــن: ــخاص الذي األش

يقومــون بتعهــد مســاحة مــن األرض تقــع فــي شــريحة 	 
ــي  ــع التراكم ــن التوزي ــى م ــة األدن ــي المائ ــن ف األربعي
لمســاحة األرض )مقاســًا بالهكتــارات( علــى المســتوى 

الوطنــي؛
فــي 	  يقــع  الماشــية  مــن  عــدد  بتعهــد  ويقومــون 

شــريحة األربعيــن فــي المائــة األدنــى مــن التوزيــع 

التراكمــي لعــدد المواشــي حســب وحــدات اإلنتــاج علــى 
المســتوى الوطنــي )مقاســًا بوحــدات الثــروة الحيوانيــة 

فــي المنطقــة المداريــة(؛
ويجنــون عائــدا اقتصاديــا ســنويا مــن أنشــطة زراعيــة 	 

ــن  ــى م ــة األدن ــي المائ ــن ف ــريحة األربعي ــي ش ــع ف تق
المتأتيــة  االقتصاديــة  لإليــرادات  التراكمــي  التوزيــع 
مــن األنشــطة الزراعيــة حســب وحــدات اإلنتــاج علــى 
ــرائية  ــدرة الش ــادل الق ــًا بتع ــي )مقاس ــتوى الوطن المس
بالســعر الدولــي للــدوالر(، وال تتجــاوز 387 34 دوالرا مــن 

ــرائية. ــدرة الش ــادل الق ــث تع حي

لألمــم  اإلحصائيــة  اللجنــة  علــى  التعريــف  هــذا  وُعــرض 
المتحــدة فــي دورتهــا الــدورة التاســعة واألربعيــن التــي 
ــبتمبر/ ــي س ــتكمل ف ــارس/آذار 2018، واس ــي م ــدت ف انعق
أيلــول 2018 بالتشــاور مــع فريــق الخبــراء المشــترك بيــن 
الــوكاالت المعنــي بمؤشــرات أهــداف التنميــة المســتدامة.

ــق  ــي مراف ــة ف ــة المودع ــة والزراع ــة لألغذي ــة النباتي ــوارد الجيني ــدد الم ع
ــة ــط أو الطويل ــدى المتوس ــى الم ــظ عل للحف

2-5-1 المؤشر 

ال يسير في االتجاه الصحيح

2-5 المقصد 
يــة لبر ا ع  األنــوا بهــا مــن  يتصــل  المزروعــة ومــا  تــات  لنبا وا للبــذور  لجينــي  ا لتنــوع  ا لحفــاظ علــى  ا

ــق  ــا يتعل ــي م ــي 2018 ف ــجلة ف ــادة المس ــن الزي ــم م ــى الرغ عل
ــة  ــة لألغذي ــة( النباتي ــة )الوراثي ــوارد الجيني ــة للم ــازات العالمي بالحي
ــة، ال  ــر كافي ــل غي ــوع المحاصي ــن تن ــة تأمي ــزال عملي ــة، ال ت والزراع
ســيما بالنســبة لألقــارب البريــة للمحاصيــل ونباتــات األغذيــة البريــة 

ــي. ــدر الكاف ــتغلة بالق ــر المس ــة وغي ــل المهمل ــواع المحاصي وأن

وتدعــم المــوارد الوراثيــة النباتيــة األمــن الغذائــي والتغذيــة وســبل 
ــن  ــة لتمكي ــي ضروري ــم. وه ــي العال ــن ف ــن المزارعي ــش مايي عي
المحاصيــل مــن التكيــف مــع الظــروف البيئيــة المتغيــرة ولتكثيــف 
 ،2018 عــام  نهايــة  وفــي  مســتدام.  بشــكل  الزراعــي  اإلنتــاج 
بلــغ إجمالــي الحيــازات العالميــة مــن المــواد الجينيــة النباتيــة 
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المحفوظــة فــي بنــوك الجينــات فــي 99 بلــدا و17 مركــزا إقليميــا 
ودوليــا 5.3 ماييــن عينــة، مــا يمثــل زيــادة قدرهــا 1.8 بالمائــة 
مقارنــة بالعــام الســابق. وتعــزى الزيــادة باألســاس إلــى نقــل المواد 
ــرات  ــع المؤش ــة م ــل ومتوافق ــن أفض ــق تخزي ــى مراف ــة إل الحالي
واإلبــاغ عنهــا بشــكل الحــق، بــداًل مــن إبــراز تنــوع المــواد المضافــة 

ــول. ــن الحق ــت م ــي ُجمع ــا الت حديث

ــي  ــي 29.7 ف ــة حوال ــاف التقليدي ــت األصن ــام 2018، مثل ــي ع وف
المائــة مــن العينــات المضافــة حديثــا؛ و27 فــي المائــة ناتجــة عــن 
أنشــطة التربيــة؛ و18 فــي المائــة مصدرهــا البريــة. و12.3 فــي 

ــنة. ــاف محس ــت أصن ــة كان المائ

وشــهد 40 بلــدا زيــادة فــي توافــر المــادة الوراثيــة1 المحفوظــة فــي 
ظــروف متوســطة أو طويلــة األجــل، فــي حيــن شــهدت ثاثــة بلــدان، 
ــة  ــادة الوراثي ــازة الم ــت حي ــا. وانخفض ــا تراجع ــن أوروب ــا م جميعه
ــع  ــرى. وم ــز أخ ــرة مراك ــي عش ــد وزادت ف ــي واح ــز دول ــي مرك ف
ــة  ــات الدولي ــذه المجموع ــن ه ــات م ــاث مجموع ــهدت ث ــك، ش ذل
ارتفاعــا بفضــل مقتنيــات جديــدة تأتــي مــا نســبته 20 فــي المائــة 
منهــا مــن التجميــع الحقلــي. وتأتــت النســبة المتبقيــة البالغــة 80 
فــي المائــة مــن أنشــطة بحــوث متعلقــة بالتنــوع المحفــوظ فعــا 
ــن  ــي مجموعتي ــجلة ف ــادات المس ــت الزي ــة(. وكان ــواد التربي )أي م

إقليميتيــن مــن أصــل ســبع مجموعــات ناجمــة عــن المــادة الوراثيــة 
التــي تــم إنقاذهــا مــن خــال تجديدهــا أو نقلهــا مــن أقاليــم أخــرى.

وفــي نهايــة عــام 2018، تــم حفــظ قرابــة 000 512 عينــة )بزيــادة 
قدرهــا 2.8 فــي المائــة مقارنــة بعــام 2017( مــن 500 4 نوًعــا )أي 
ــواع  ــن األن ــام 2017( م ــة بع ــة مقارن ــي المائ ــا 7.2 ف ــادة قدره بزي
الــواردة فــي لحفــظ القائمــة الحمــراء لاتحــاد الدولــي لحفــظ 
الطبيعــة2، فــي 469 بنــًكا جينًيــا فــي مختلــف أنحــاء العالــم. 
وتضمنــت المــادة الجينيــة لألنــواع الــواردة فــي الفئــات التــي تثيــر 
قلقــا بالغــا فــي العالــم والمذكــورة فــي القائمــة الحمــراء لاتحــاد 
الدولــي لحفــظ الطبيعــة 500 44 عينــة مــن 315 1 نوًعــا، بمــا فــي 
ــة  ــى بأهمي ــي تحظ ــة الت ــل الغذائي ــة للمحاصي ــارب البري ــك األق ذل

ــي. ــي والمحل ــي العالم ــن الغذائ ــق باألم ــا يتعل ــي م ــة ف خاص

وال يــزال التقــدم المحــرز فــي تأميــن تنــوع المحاصيــل غيــر كاٍف، ال 
ســيما بالنســبة لألقــارب البريــة للمحاصيــل ونباتــات األغذيــة البريــة 
وأنــواع المحاصيــل المهملــة وغيــر المســتغلة بالقــدر الكافــي. 
وهــذه المجموعــات النباتيــة إمــا مفقــودة فــي مجموعــات بنكوك 
الجينــات أو أن تنوعهــا ضمــن النــوع الواحــد، أي التبايــن فــي مــا بيــن 

المجموعــات مــن نفــس النــوع، غيــر ممثــل بشــكل جيــد.

، ولغيرهــا مــن  لحفــاظ عليهــا وا تــات  لنبا ا تربيــة  يــة  بغا بهــا  االحتفــاظ  يتــم  لتــي  ا األنســجة،  و  أ لبــذور  ا و  أ تــات  لنبا ا لحيــة، مثــل  ا لجينيــة  ا رد  لمــوا ا لجينيــة هــي  ا لمــادة  ا يــف:  تعر  2.3.1  1

ــة. لبحثي ا ــتخدامات  االس

.2019 نيســان  يــل/  بر أ  18 يــخ  ر بتا  https: //www.iucnredlist .org اإللكترونــي  الموقــع  الطبيعــة مســتمدة مــن  لحفــظ  لدولــي  ا د  لاتحــا الحمــراء  ئمــة  لقا ا  2

ظــروف  فــي  للحفــظ  مرافــق  فــي  المودعــة  النباتيــة  الوراثيــة  المــوارد  عّينــات  عــدد 
)بالمالييــن(  2018 -2005 الفتــرة  األجــل،  طويلــة  أو  متوســطة 



عــدد المــوارد الجينيــة الحيوانيــة لألغذيــة والزراعــة المودعــة فــي مرافــق 
للحفــظ علــى المــدى المتوســط أو الطويــل

2-5-1 المؤشر ب 

ال يسير في االتجاه الصحيح

2-5 المقصد 
واألليفــة المدجنــة  ــات  ن للحيوا لجينــي  ا لتنــوع  ا لحفــاظ علــى  ا

يحــوز أقــل مــن واحــد فــي المائــة مــن ســاالت الماشــية المحليــة 
فــي مختلــف أنحــاء العالــم علــى مــا يكفــي مــن المــواد الوراثيــة 
المخزنــة التــي مــن شــأنها أن تســمح بإعــادة تكويــن الســالة فــي 
حــال انقراضهــا. ولــم ُيحــرز أي تقــدم فــي مــا يتعلــق بالحفــاظ علــى 
المــوارد الوراثيــة الحيوانيــة، ويبــدو أن الجهــود المتواصلــة للحفــاظ 

علــى هــذه المــوارد غيــر كافيــة.

وتحظــى المــوارد الوراثيــة الحيوانيــة بنفــس أهميــة المــوارد 
الوراثيــة النباتيــة فــي مــا يتصــل باألمــن الغذائــي وســبل العيــش، 
مــا يتيــح تكيــف الماشــية وتطورهــا وفقــا للظــروف البيئيــة. وفــي 
مــا يتعلــق بالســاالت الحيوانيــة، يعيــق نقــص رفــع التقاريــر عمليــة 
ــم  ــا ت ــن م ــن بي ــة. وم ــات العالمي ــوك الجين ــات بن ــام بمخزون اإللم
اإلبــاغ عنــه، تحــوز 258 ســالة فقــط علــى بعــض المــواد الوراثيــة 
المخزنــة مــن أصــل 760 7 ســالة محليــة )بمــا فــي ذلــك الســاالت 

المنقرضــة(. ومــن بيــن هــذه الســاالت، تمتلــك 79 منهــا فقــط مــا 
يكفــي مــن المــواد المخزنــة للســماح بإعــادة تشــكيلها فــي حالــة 
ــر أن  ــذه التقاري ــن ه ــة، تبي ــبة المئوي ــث النس ــن حي ــراض. وم االنق
ــا  ــة لديه ــات المحلي ــاالت الحيوان ــن س ــط م ــة فق ــي المائ 3.28 ف
مــواد مخزنــة، بينمــا تحــوز 092 فــي المائــة فقــط علــى مــا يكفــي 
ــة  ــل منطق ــاالت. وتمث ــن الس ــادة تكوي ــماح بإع ــواد للس ــن الم م
أوروبــا الغربيــة المنطقــة الوحيــدة التــي ُتبلــغ فيهــا غالبيــة البلدان 
عــن هــذا المؤشــر، علــى الرغــم مــن أن التقاريــر تشــير إلــى أن 4 فــي 
المائــة فقــط مــن الســاالت المحليــة تحفــظ بمــواد وراثيــة كافيــة 
إلعــادة تشــكيلها. وإن الجهــود المتواصلــة للحفــاظ علــى المــوارد 
الوراثيــة النباتيــة والحيوانيــة تبــدو غيــر كافيــة بالنظــر إلــى التهديد 
غيــر المســبوق الــذي تفرضــه الزيــادة الســريعة للتغيــرات البيئيــة 

واالجتماعيــة علــى تنوعهــا.

المودعــة  والزراعــة  لألغذيــة  الحيوانيــة  الجينيــة  المــوارد  عــدد   :2 -5 -1 ب المؤشــر 
الطويــل أو  المتوســط  المــدى  علــى  للحفــظ  مرافــق  فــي 



نســبة الســاالت المحليــة التــي تصنــف علــى أنهــا معرضــة للخطــر، أو غيــر 
معرضــة للخطــر، أو تقــف عنــد مســتوى غيــر معــروف لخطــر انقراضهــا

غيــر متاحــة معلومــات 

ال يسير في االتجاه الصحيح

2-5 المقصد 
واألليفــة المدجنــة  ــات  ن للحيوا لجينــي  ا لتنــوع  ا لحفــاظ علــى  ا

ــية  ــاالت الماش ــن س ــط، م ــي المتوس ــة، ف ــي المائ ــرض 60 ف تتع
المحليــة لخطــر االنقــراض فــي 70 بلــدا تمتلــك معلومــات عــن 
ــر  ــر غي ــة الخط ــزال حال ــي، ال ت ــد العالم ــى الصعي ــر. وعل ــة الخط حال

ــة. ــية المحلي ــاالت الماش ــي س ــبة لثلث ــة بالنس معروف

ويعــد التنــوع الوراثــي فــي ســاالت الحيوانــات الحيــة أمــًرا مهًمــا 
للزراعــة وإنتــاج الغــذاء ألنــه ُيمّكــن مــن تربيــة الماشــية فــي بيئــات 
مختلفــة وتوفيــر مجموعــة واســعة مــن المنتجــات والخدمــات 
ــة واألليــاف والســماد وقــوة الجــّر، ومــا إلــى ذلــك(. وبينمــا  )األغذي
ســاالت  مــن  فقــط  صغيــًرا  جــزًءا  أن  2-5-1ب  المؤشــر  كشــف 
الماشــية المحليــة لديــه مــواد كافيــة مخزنــة فــي حالــة انقراضهــا، 
ــكل  ــراض ل ــي لانق ــر الفعل ــا للخط ــر 2-5-2 مقياًس ــدم المؤش يق

ــالة. س

ــي  ــة، ف ــية المحلي ــاالت الماش ــن س ــة م ــي المائ ــرض 60 ف وتتع
ــن  ــات ع ــك معلوم ــدا تمتل ــي 70 بل ــراض ف ــر االنق ــط، لخط المتوس

حالــة الخطــر. وعلــى وجــه التحديــد، تعتبــر 1940 ســالة مــن أصــل 
155 7 مــن ســاالت الماشــية المحليــة )أي الســاالت الموجــودة 
فــي بلــد واحــد فقــط(، فــي مختلــف أنحــاء العالــم، معرضــة لخطــر 
ــبة  ــة بالنس ــر معروف ــر غي ــة الخط ــل حال ــك، تظ ــع ذل ــراض. وم االنق
البيانــات  أو  البيانــات  نقــص  بســبب  منهــا   4  668 عــدده  لمــا 
ــا،  ــي أوروب ــم. فف ــن األقالي ــا بي ــي م ــج ف ــف النتائ ــة. وتختل المحدث
ــا  ــة خطره ــون حال ــي تك ــاالت، الت ــن الس ــة م ــي المائ ــر 84 ف تعتب
معروفــة، علــى أنهــا فــي خطــر، فــي حيــن تبلــغ هــذه النســبة 44 
فــي المائــة فــي أمريــكا الجنوبيــة و71 فــي المائــة فــي الجنــوب 
ــّح  ــرا لش ــة نظ ــرى تمثيلي ــم األخ ــج األقالي ــر نتائ ــي. وال تعتب األفريق

ــة. ــات المتاح المعلوم
وتدعــم المــوارد الوراثيــة النباتيــة األمــن الغذائــي والتغذيــة وســبل 
ــن  ــة لتمكي ــي ضروري ــم. وه ــي العال ــن ف ــن المزارعي ــش مايي عي
المحاصيــل مــن التكيــف مــع الظــروف البيئيــة المتغيــرة ولتكثيــف 
ــغ  ــام 2018، بل ــة ع ــي نهاي ــتدام. وف ــكل مس ــي بش ــاج الزراع اإلنت

ــة  ــة النباتي ــواد الجيني ــن الم ــة م ــازات العالمي ــي الحي إجمال

للخطــر أنهــا معرضــة  التــي تصنــف علــى  المحليــة  الســالالت  نســبة 
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المقصد أ-2
، فــي الهيــاكل األساســية  ز لدولــي المعــّز لتعــاون ا يــق ا ، بمــا فــي ذلــك عــن طر ر يــادة االســتثما ز

لزراعــي. د ا لزراعيــة وخدمــات اإلرشــا لبحــوث ا يفيــة، وفــي ا لر ا

ــم،  ــف أنحــاء العال ــذ عــام 2001 فــي مختل تخّصــص الحكومــات، من
مــوارد أقــل لقطــاع الزراعــة فــي الوقــت الــذي تســاهم فيــه الزراعة 

فــي حصــة متزايــدة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي العالمــي.

بيــن  الحكوميــة  للنفقــات  الزراعــي  التوجــه  مؤشــر  ويقــارن 
ــة فــي الزراعــة ومســاهمة القطــاع  مســاهمة الحكومــة المركزي
ــي  ــه الزراع ــر التوج ــن مؤش ــي. ويبّي ــي اإلجمال ــج المحل ــي النات ف
ــاع  ــو القط ــة نح ــة المركزي ــل للحكوم ــا أق ــن 1 توّجه ــل ع ــذي يق ال
الزراعــي مقارنــة بمســاهمته فــي االقتصــاد، بينمــا يعكــس مؤشــر 
التوجــه الزراعــي الــذي يزيــد عــن 1 توّجًهــا أكبــر للحكومــة المركزيــة 

ــاد. ــي االقتص ــاهمته ف ــة بمس ــي مقارن ــاع الزراع ــو القط نح

وعلــى المســتوى العالمــي، انخفــض مؤشــر التوجــه الزراعــي 
ــى 0.26 )2017(. وهــو مــا مــن  بشــكل مســتمر مــن 0.42 )2001( إل
شــأنه أن يوحــي بــأن العالــم ال يســير فــي االتجــاه الصحيــح لتحقيــق 
المقصــد 2-أ الــذي يدعــو إلــى زيــادة االســتثمار فــي قطــاع الزراعــة. 
وبشــكل أكثــر تحديــدا، ومنــذ عــام 2001، ظلــت معظــم أقاليــم 
العالــم تحــت مســتوى 0.5. وعلــى وجــه الخصــوص، ســجلت أفريقيــا 
جنــوب الصحــراء الكبــرى وأوســيانيا )باســتثناء أســتراليا ونيوزيلنــدا( 
أدنــى القيــم. أمــا األقاليــم التــي أظهــرت أعلــى القيــم فهــي 
شــرق وجنــوب شــرق آســيا وأمريــكا الشــمالية وأوروبــا وغــرب آســيا 
وشــمال أفريقيــا. ومــع ذلــك، شــهدت الســنوات األخيــرة تراجــع 
االتجاهــات فــي هــذه األقاليــم أيًضــا، مــا جعــل قيمهــا أكثــر تماشــيا 

مــع األقاليــم األخــرى.

ويعــزى انخفــاض مؤشــر التوجــه الزراعــي علــى المســتوى العالمي 
بشــكل عــام إلــى انخفــاض المخصصــات الحكوميــة لقطــاع الزراعــة، 
ــى انخفــاض مســاهمة القطــاع الزراعــي فــي االقتصــاد.  وليــس إل
ومنــذ عــام 2001، خّصصــت الحكومــات المركزيــة أقــل مــن 2 فــي 
ــن  ــة م ــة الزراع ــت حص ــة. وتقلب ــاع لزراع ــا لقط ــن نفقاته ــة م المائ
ــجلت  ــل، س ــي المقاب ــة. وف ــي المائ ــو 1.6 ف ــاق بنح ــي اإلنف إجمال
اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  فــي  الزراعــي  القطــاع  مســاهمة 
ــة  ــي المائ ــن 4.13 ف ــة م ــادة فعلي ــرة زي ــس الفت ــي نف ــي ف العالم

ــة. ــي المائ ــى 6.15 ف إل

واعُتــرف بقلــة االســتثمار الحكومــي فــي قطــاع الزراعــة وأهميــة 
هــذا األخيــر فــي تحقيــق النمــو االقتصــادي وتخفيــف وطــأة الفقــر، 
ال ســيما فــي أفريقيــا، فــي إعــان مابوتــو الصــادر عــن االتحــاد 
ــدول  ــت ال ــان، التزم ــذا اإلع ــي ه ــام 2003. وف ــي ع ــي ف األفريق
الموقعــة بتخصيــص 10 فــي المائــة مــن النفقــات الحكوميــة 
ــدة  ــدان ع ــز بل ــن عج ــم م ــى الرغ ــة. وعل ــة الريفي ــة والتنمي للزراع
ــاق  ــة اإلنف ــا بأهمي ــرف أيًض ــد اعُت ــدف، فق ــذا اله ــق ه ــن تحقي ع
ــام 2014،  ــو لع ــان ماالب ــي إع ــة ف ــاع الزراع ــى قط ــي عل الحكوم
بالنســبة  أخــرى  مــرة  الموقعــة  الــدول  فيــه  التزمــت  والــذي 

المســتهدفة البالغــة 10 فــي المائــة.

16
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أثــرت األســعار المرتفعــة لألغذيــة العامــة علــى بلــد مــن كل أربعــة 
بلــدان فــي أفريقيــا وغــرب آســيا فــي الفتــرة 2017-2016.

وتشــكل التقلبــات الشــديدة فــي أســعار األغذيــة تهديــدا لألســواق 
ــر  ــبة ألكث ــة بالنس ــش خاص ــبل العي ــي وس ــن الغذائ ــة واألم الزراعي
النــاس ضعفــا. وخــال الفتــرة 2016-2017، أثــرت التقلبــات الشــديدة 
فــي أســعار األغذيــة العامــة علــى ربــع البلــدان فــي أفريقيــا وغــرب 
آســيا، وخمــس البلــدان فــي وســط وجنــوب آســيا. وتتعــرض البلــدان 
ــر الســاحلية بوجــه خــاص إلــى التقلبــات الشــديدة فــي  الناميــة غي
ــدان  ــة مــن البل ــة العامــة، حيــث تأثــرت 37 فــي المائ أســعار األغذي
خــال تلــك الفتــرة. وهنــاك العديــد مــن العوامــل الكامنــة وراء 
ــة  ــدان النامي ــة العامــة؛ وعــادة مــا تكــون البل ــب أســعار األغذي تقل
غيــر الســاحلية أكثــر عرضــة للصدمــات االقتصاديــة وتغيــر األســعار 
والكــوارث الطبيعيــة بســبب عزلتهــا عــن األســواق العالميــة ونــدرة 
ــر  ــم يؤث ــك، ل ــن ذل ــض م ــى النقي ــة. وعل ــة للزراع ــي الصالح األراض
التقلــب الشــديد فــي أســعار األغذيــة العامــة إال علــى نســبة صغيرة 
مــن بلــدان أوســيانيا وأمريــكا الشــمالية وأوروبــا وأمريــكا الاتينيــة 
ومنطقــة البحــر الكاريبــي. ومــن ناحيــة أخــرى، أثــرت الزيــادات 
المعتدلــة فــي أســعار األغذيــة العامــة علــى جميــع األقاليــم. وفــي 
ــديدة  ــات الش ــد بالتقلب ــر أي بل ــم يتأث ــيا، ل ــرق آس ــوب ش ــرق وجن ش
فــي أســعار األغذيــة العامــة خــال نفــس الفتــرة، ومــع ذلــك فــإن 
ــة  ــات المعتدل ــرة مــن التقلب ــدان قــد شــهد فت ــث البل ــر مــن ثل أكث
فــي أســعار األغذيــة العامــة. وفــي أوســيانيا، أبلــغ عــدد قليــل مــن 
البلــدان فقــط عــن مؤشــرات أســعار األغذيــة العامــة، مــا يجعــل مــن 

المســتحيل اســتخاص اســتنتاجات بشــأن تقلــب أســعار األغذيــة فــي 
ــم ككل. اإلقلي

ــات  ــي العم ــاد ف ــاض الح ــص، كان االنخف ــه أخ ــا بوج ــي أفريقي وف
الوطنيــة المحــرك الرئيســي الرتفــاع مؤشــرات أســعار األغذيــة فــي 
ــة  ــات األجنبي ــص العم ــع نق ــوي، دف ــي زيمباب ــا. وف ــر ونيجيري مص
مؤشــر أســعار األغذيــة إلــى االرتفــاع، بينمــا ارتفــع فــي بورونــدي 
ــة فــي عــام 2016. وفــي مــا يتعلــق  ــاج األغذي بســبب انخفــاض إنت
بالحبــوب، كانــت األســعار مرتفعــة بشــكل اســتثنائي فــي عــام 
2017 فــي جمهوريــة أفريقيــا الوســطى، ويرجــع ذلــك أساًســا إلــى 
انعــدام األمــن المدنــي؛ وفــي مدغشــقر، وصلــت أســعار األرز إلــى 
مســتويات قياســية بســبب انخفــاض اإلمــدادات المحليــة. وســجلت 
ــث  ــا، حي ــرب أفريقي ــدان غ ــي بل ــة ف ــادة معتدل ــوب زي ــعار الحب أس
ُدّعمــت أســعار الحبــوب الخشــنة بالمشــتريات المؤسســية الكبيــرة، 
وشــهد اإلنتــاج المحلــي نقصــا فــي عــام 2016 إلــى جانــب انعــدام 
األمــن. وفــي العديــد مــن بلدان شــرق أفريقيــا، ُدّعمــت أســعار الذرة 
ــم  ــي الموس ــاف ف ــن الجف ــم ع ــل الناج ــاض المحاصي ــبب انخف بس
2016-2017، وفــي الســودان، بســبب االنخفــاض الكبيــر فــي قيمــة 

ــة. العمل

وفــي جنــوب آســيا، كان مؤشــر أســعار األغذيــة مرتفًعــا بشــكل غيــر 
ــى ارتفــاع أســعار  ــا إل ــك أساًس طبيعــي فــي بنغاديــش، ويرجــع ذل
األرز، بعــد انخفــاض اإلنتــاج وتقلــص حجــم الــواردات فــي عــام 2016، 
2017. وُســّجلت معــدالت  وخســائر اإلنتــاج المتكبــدة فــي عــام 

02-ج المقصد 

الحصــول علــى  وتيســير   ، األساســية ومشــتقاتها الســلع  أســواق  أداء  بيــر لضمــان ســامة  تدا د  اعتمــا
لوقــت المناســب، بمــا فــي ذلــك عــن االحتياطيــات مــن األغذية،  المعلومــات عــن األســواق فــي ا

. لحــد مــن شــدة تقلــب أســعارها وذلــك للمســاعدة علــى ا
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ــور -  ــي تيم ــة ف ــعار األغذي ــم أس ــدل لتضخ ــكل معت ــة بش مرتفع
ــبب  ــتان بس ــي باكس ــواردات، وف ــة ال ــاع تكلف ــبب ارتف ــتي بس ليش
ارتفــاع أســعار الخضــروات والفواكــه. وفــي آســيا، كان مؤشــر أســعار 
األغذيــة مرتفعــا بشــكل غيــر طبيعــي فــي أذربيجــان فــي عــام 2017، 
وكذلــك كانــت أســعار دقيــق القمــح الرئيســي جــراء تأثيــر االنخفاض 

الحــاد فــي قيمــة العملــة فــي عامــي 2015 و2016.

ــي  ــا ف ــتهاكية ارتفاع ــة االس ــعار األغذي ــجلت أس ــا، س ــي أوروب وف
جمهوريــة  ففــي  وبولنــدا.  وســلوفاكيا  مولدوفــا  جمهوريــة 
مولدوفــا، نجــم االرتفــاع عــن ســوء األحــوال الجويــة فــي عــام 2017 
ــي  ــع الرئيس ــن كان الداف ــي حي ــي، ف ــاج الزراع ــى اإلنت ــر عل ــذي أث ال

ــة. ــلع العالمي ــعار الس ــاع أس ــدا ارتف ــلوفاكيا وبولن ــي س ف

وتشــمل بعــض الطــرق التــي يمكــن أن تســعى مــن خالهــا البلــدان 
للحــد مــن تقلبــات األســعار، تحســين المعلومــات عــن األســعار 
وتحقيــق  كفــاءة،  أكثــر  بشــكل  بالعمــل  لألســواق  والســماح 
االســتقرار فــي األســعار مــن خــال التدخــات الحكوميــة بمــا فــي 
ــم  ــر، وتقدي ــتيراد / التصدي ــوم االس ــن رس ــج م ــتخدام مزي ــك اس ذل
آليــات خاصــة بشــبكات األمــان محــددة األهــداف فــي محاولــة للحــد 
ــل،  ــد الطوي ــى األم ــعار. وعل ــب األس ــلبية لتقل ــب الس ــن العواق م
يمكــن أن يمنــع االســتثمار فــي قطــاع الزراعــة أيضــا تقلــب األســعار.

األغذيــة  أســعار  فــي  معتــدل  ارتفــاع  أو  بارتفــاع  المتأثــرة  األقاليــم  بحســب  البلــدان  نســبة 
2017-2016 الفتــرة  فــي  العامــة 
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6.4 .1 6 .4 .2

الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة

المياه النظيفة والصرف الصحي
كفالة توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع 

وإدراتها إدارة مستدمة.

المؤشرات



التغير في كفاءة استخدام المياه على مدى فترة من الزمن

المؤشر 6-4-1

من المبكر جدا تحديد التقدم المحرز

يمكــن للبلــدان المتقدمــة والناميــة علــى حــد ســواء بــذل المزيــد 
مــن الجهــود لزيــادة كفــاءة اســتخدام الميــاه.

ــن  ــرة م ــدى فت ــى م ــاه عل ــتخدام المي ــاءة اس ــادة كف ــي زي وتعن
االضطــاع  أثنــاء  الميــاه  مــن  أقــل  كميــات  اســتخدام  الزمــن 
أنــه  علــى  المؤشــر  وُعــّرف  للمجتمــع.  االقتصاديــة  باألنشــطة 
القيمــة المضافــة لــكل وحــدة مــن الميــاه المســتخدمة، ُيعبــر 
عنهــا بالــدوالر األمريكــي/م3، علــى مــدى فتــرة مــن الزمن وحســب 

الرئيســية. االقتصاديــة  القطاعــات 

وتعــد كفــاءة اســتخدام الميــاه مؤشــرا حاســما لتقييــم االســتخدام 
ــات  ــف قطاع ــي مختل ــاه ف ــوارد المي ــي لم ــادي واالجتماع االقتص
االقتصــاد. وكّلمــا زاد التغيــر فــي كفــاءة اســتخدام الميــاه، زاد 
القطاعــات  فــي  اســتخدامها  عــن  االقتصــادي  النمــو  انفصــال 
الرئيســية التــي تعتمــد عليهــا، مثــل الزراعــة والصناعــة والطاقــة 
ــادة  وإمــدادات ميــاه البلديــة. ويمكــن اســتخدام بعــض الطــرق لزي
الزراعــة وتقليــل فقدهــا،  الميــاه المخصصــة ألغــراض  إنتاجيــة 

ــة. ــع البلدي ــبكات التوزي ــي ش ــربات ف ــة التس ــا معالج ومنه

ــدا  ــى 165 بل ــبة إل ــاه بالنس ــتخدام المي ــاءة اس ــرات كف ــاح تقدي وتت
منــذ عــام 2000. وبصفتهــا مؤشــرا جديــدا، ال توجــد ســوى نقطــة 

بيانــات واحــدة متاحــة لــكل بلــد بيــن عامــي 2000 و2015. ولغالبيــة 
البلــدان )62 فــي المائــة( كفــاءة فــي اســتخدام الميــاه تتــرواح بيــن 
ــن  ــراوح بي ــوى تت ــم قص ــود قي ــع وج ــي/م3، م 5 و100 دوالر أمريك
1.0 دوالرا أمريكيــا/م3، بالنســبة للبلــدان التــي تعتمــد اقتصاداتهــا 
فــي  أمريكيــا/م3  دوالرا   1 و223  الزراعــة،  علــى  كبيــر  بشــكل 
ــل  ــة أق ــد بدرج ــي تعتم ــات والت ــى الخدم ــة عل ــادات القائم االقتص
علــى المــوارد الطبيعيــة. ومــع ذلــك، فــإن هــذه القيــم المطلقــة 
ــر  ــرف المؤش ــع، ُيع ــي الواق ــادية. وف ــة أو إرش ــة الصل ــت وثيق ليس
علــى أنــه التغيــر فــي كفــاءة اســتخدام الميــاه. وعليــه، فــإن غيــاب 
بيانــات الساســل الزمنيــة يعــوق إمكانيــة حســاب المؤشــر الفعلي، 
وتوفيــر التحليــل والتوجيــه فــي مــا يتعلــق بالسياســات والقــرارات 
التشــغيلية المحــددة التــي تهــدف إلــى معالجــة األســباب الجذريــة 
ــاك  ــتخدميها. وهن ــف مس ــن مختل ــاءة بي ــاه بكف ــتعمال المي الس
حاجــة إلــى مزيــد مــن التقاريــر المنتظمــة مــن جانــب البلــدان 
وتوفيــر معلومــات تكميليــة عــن اســتخدام الميــاه حســب القطــاع. 
وُتعــد التحســينات فــي إنتاجيــة الميــاه والــري فــي قطــاع الزراعــة، 
وتقليــل الخســائر فــي شــبكات التوزيــع البلديــة، وعمليــات التبريــد 
ــن  ــي يتعي ــية الت ــا الرئيس ــن القضاي ــن بي ــة م ــة والطاقوي الصناعي

ــا.  معالجته

6-4 المقصد 
.2030 بحلــول عــام  القطاعــات،  لميــاه فــي جميــع  ا يــادة كبيــرة فــي كفــاءة اســتخدام  ز تحقيــق 
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العذبــة كنســبة مــن  الميــاه  الميــاه: ســحب  لــه  تتعــرض  الــذي  الضغــط  2-4-6 حجــم  المؤشــر 
مئويــة( )نســبة  المتاحــة  العذبــة  الميــاه  مــوارد 
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حجــم الضغــط الــذي تتعــرض لــه الميــاه: ســحب الميــاه العذبــة كنســبة مــن 
مــوارد الميــاه العذبــة المتاحــة

المؤشر 6-4-2

من المبكر جدا تحديد التقدم المحرز

توجــد جميــع البلــدان تقريبــا التــي ســجلت ارتفاعــا فــي حجــم 
الضغــط الــذي تتعــرض لــه الميــاه منــذ عــام 2000 إمــا فــي شــمال 

ــيا. ــوب آس ــط وجن ــيا أو وس ــرب آس ــا أو غ أفريقي

ــي كل  ــدان ف ــى البل ــاه عل ــه المي ــرض ل ــذي تتع ــط ال ــر الضغ ويؤث
قــارة. ويحــدث ذلــك عندمــا ُتســحب كميــات هائلــة مــن الميــاه 
ــة،  ــة المتاح ــاه العذب ــي المي ــة بإجمال ــة، مقارن ــن البيئ ــة م العذب
النظــم  وظيفــة  علــى  للحفــاظ  الازمــة  الميــاه  مراعــاة  مــع 
اإليكولوجيــة األساســية. ويــؤدي ارتفــاع الضغــط الــذي تتعــرض لــه 
ــتدامة  ــة اس ــل إعاق ــا، مث ــوب فيه ــر مرغ ــب غي ــى عواق ــاه إل المي
المــوارد الطبيعيــة وعرقلــة التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة، 
وهــي عواقــب تميــل إلــى التأثيــر بشــكل غيــر متناســب علــى أكثــر 
ــدان  ــن البل ــاك 175 م ــي، هن ــت الحال ــي الوق ــا. وف ــخاص حرمان األش
التــي يتــاح بشــأنها تقديــر واحــد علــى األقــل يتعلــق بالضغــط الــذي 
تتعــرض لــه الميــاه منــذ عــام 2000. ومــن بيــن هــذه البلــدان، 
ــن  ــر م ــة )ُيعتب ــي المائ ــن 25 ف ــل ع ــط يق ــن ضغ ــان م ــي الثلث يعان
ــي  ــي 20 ف ــا يعان ــط(، بينم ــة الضغ ــة بداي ــة عتب ــة التقليدي الناحي
المائــة منهــا مــن ضغــط متوســط يتــرواح بيــن 25 و70 فــي المائــة، 
و15 فــي المائــة منهــا مــن ضغــط مرتفــع يزيــد عــن 70 فــي المائة. 
ــرة  ــاه ظاه ــه المي ــرض ل ــذي تتع ــط ال ــن أن الضغ ــم م ــى الرغ وعل
تتطــور ببــطء علــى مــدى فتــرة مــن الزمــن، فــإن عــدم وجــود بيانــات 
ساســل زمنيــة للغالبيــة العظمــى مــن البلــدان يعــوق قــدرة هــذا 

المؤشــر علــى إتاحــة مقارنــة دقيقــة بيــن مختلــف أقاليــم العالــم.

ومــع ذلــك، يــدل المؤشــر علــى أن جميــع البلــدان تقريبــا التــي 
ســجلت ارتفاعــا فــي الضغــط بنســبة تزيــد عــن 70 فــي المائــة فــي 
ــا  ــمال أفريقي ــي ش ــودة ف ــام 2000 موج ــذ ع ــة من ــرة زمني أي فت
وغــرب آســيا أو فــي وســط وجنــوب آســيا. وتشــير هــذه المســتويات 
ــة،  ــاه العذب ــدادات المي ــل بإم ــا يتص ــي م ــرة ف ــات خطي ــى صعوب إل
علــى األقــل خــال فتــرات مــن الســنة. ويمكــن معالجــة هــذه 
ــر  ــاه غي ــق اســتخدام مــوارد المي ــى حــد مــا عــن طري ــات إل الصعوب
ــاه  ــي والمي ــرف الصح ــاه الص ــتخدام مي ــادة اس ــل إع ــة، مث التقليدي
ــي  ــي. وينبغ ــرف الزراع ــاه الص ــر لمي ــتخدام المباش ــاة واالس المح
بــذل جهــود فــي تلــك األقاليــم للحــد مــن ســحب الميــاه العذبــة عــن 
ــاه.  ــوارد المي ــتخدام م ــي اس ــاءة ف ــة والكف ــادة اإلنتاجي ــق زي طري
وعلــى العكــس مــن ذلــك، قــد يكــون هنــاك مجــال لزيــادة اســتخدام 
األشــخاص والقطاعــات االقتصاديــة للميــاه علــى نحــو مســتدام 
بالنســبة للبلــدان التــي يكــون فيهــا حجــم الضغــط أقــل بكثيــر مــن 

ــة. العتب

ــه الميــاه: ســحب  المؤشــر 6-4-2 - حجــم الضغــط الــذي تتعــرض ل
الميــاه العذبــة كنســبة مــن مــوارد الميــاه العذبــة المتاحــة )نســبة 

مئويــة(

6-4 المقصد 
بحلــول  لميــاه،  ا لجــة شــح  أجــل معا نحــو مســتدام مــن  تهــا علــى  لعذبــة وإمدادا ا لميــاه  ا لــة ســحب  كفا

.2030 عام 
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14 .6 .114 .4 .1 14 .7.1

الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة

الحياة تحت الماء
حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على 

نحو مستدام.

المؤشرات

14 .1 ب.



المســتدامة  المســتويات  ضمــن  الموجــودة  الســمكية  األرصــدة  نســبة 
بيولوجيــا

المؤشر 14-4-1

ال يسير في االتجاه الصحيح

ــد  ــم مــن الصي ــة فــي العال ــث األرصــدة الســمكية البحري ــي ثل تعان
المفــرط فــي الوقــت الحالــي، مقارنــة بنســبة 10 فــي المائــة فقــط 

فــي عــام 1974.

ــة  ــي وصح ــن الغذائ ــش واألم ــبل العي ــماك س ــد األس ــم مصاي وتدع
ــر تنميتهــا المســتدامة  ــم. وتؤث اإلنســان فــي مختلــف أنحــاء العال
بشــكل كبيــر علــى البشــرية بأســرها. وتعتمــد مصايدألســماك 
ــى المــوارد الســمكية  ــة بشــكل أساســي عل والصناعــات ذات الصل
ــاخ  ــر المن ــورة وتغي ــل المتده ــددة اآلن بالموائ ــت مه ــي أصبح الت
ــأ،  ــرية المنش ــدات البش ــذه التهدي ــن ه ــن بي ــرط. وم ــد المف والصي
ــد  ــي الصي ــر ف ــكل مباش ــماك بش ــد األس ــوء إدارة مصاي ــبب س يتس
المفــرط الذييمكــن تداركــه مــن خــال تحســين السياســات ووضــع 
اســتراتيجيات صيــد فعالــة. ولتحقيــق التنميــة المســتدامة لمصايــد 
األســماك، يجــب الحفــاظ علــى األرصــدة الســمكية ضمــن مســتويات 
مســتدامة بيولوجيــا - عنــد أو فــوق مســتوى الوفــرة الــذي يمكــن 
أن ينتــج أقصــى غلــة مســتدامة. واســتنادا إلــى تحليــل المنظمــة 
لألرصــدة المقــدرة، انخفــض جــزء مــن األرصــدة الســمكية البحريــة 
العالميــة الموجــودة ضمــن مســتويات مســتدامة بيولوجيــا مــن 90 
فــي المائــة فــي عــام 1974 إلــى 66.9 فــي المائــة فــي عــام 2015.

ــل الصيــد المفــرط مــن إنتــاج األغذيــة فحســب، بــل يضعــف  وال يقّل
أيًضــا أداء النظــم اإليكولوجيــة ويقّلــل التنــوع البيولوجــي، مــع 
مــا يترتــب عــن ذلــك مــن انعكاســات ســلبية علــى االقتصــادات 
والمجتمعــات. وقــد أشــارت التقديــرات إلــى أن إعــادة بنــاء األرصــدة 

الســمكية التــي تعانــي مــن الصيــد المفــرط يمكــن أن تــؤدي إلــى 
زيــادة اإلنتــاج الســنوي لمصايــد األســماك بمقــدار 16.5 ماييــن 
طــن واإليــرادات الســنوية بقيمــة 32 مليــار دوالر أمريكــي، مــا 
ــة  ــد األســماك البحري مــن شــأنه أن يعــزز بالتأكيــد مســاهمة مصاي
فــي تحقيــق األمــن الغذائــي وتلبيــة احتياجــات التغذيــة وفــي 

االقتصــادات ورفــاه المجتمعــات الســاحلية.

وال يعنــي االنخفــاض المســتمر فــي النســبة المئويــة لألرصــدة 
أن  بيولوجيــا  مســتدامة  مســتويات  ضمــن  صيدهــا  يتــم  التــي 
ــو  ــدم نح ــرز أي تق ــم تح ــم ل ــي العال ــة ف ــماك البحري ــد األس مصاي
ــى الرغــم مــن التدهــور العــام لطاقــة  تحقيــق المقصــد 14-4. وعل
الصيــد المفرطــة وحالــة األرصــدة فــي مختلــف أنحــاء العالــم، 
فقــد نجحــت بعــض البلــدان المتقدمــة فــي زيــادة نســبة األرصــدة 
التــي يتــم صيدهــا ضمــن مســتويات مســتدامة بيولوجًيــا مــن 
خــال تحســين إدارة مصايــد األســماك. ويعــد تحقيــق المقصــد 
ــا مشــترًكا بيــن جميــع البلــدان، ويتطلــب إقامــة شــراكة  14-4 هدًف
عالميــة شــاملة فــي مــا يتعلــق بتنســيق السياســات وتعبئــة 
ــن  ــة م ــات المتقدم ــر التكنولوجي ــرية ونش ــة والبش ــوارد المالي الم
ــع  ــى جمي ــن عل ــة. ويتعي ــد فعال ــم ورص ــات تنظي ــان عملي ــل ضم أج
ــإدارة  ــل ب ــا يتص ــي م ــة ف ــرات تحّولي ــة تغيي ــذ بعجال ــدان أن تنف البل
مصايــد األســماك وحوكمتهــا، واتخــاذ خطــوات ثابتــة فــي التحكــم 
فــي طاقــة أســاطيل الصيــد الخــاص بهــا نحــو المســتوى المطابــق 

.4-14 للمقصــد 

المقصد 14-4

نــت عليــه فــي أقــرب وقــت ممكــن، لتصــل علــى األقل إلى  لــى مــا كا عــادة األرصــدة الســمكية إ إ
تحــدده خصائصهــا  لمــا  غلــة مســتدامة وفقــا  أقصــى  نتــاج  إ تتيــح  أن  لتــي يمكــن  ا المســتويات 

2020 عــام  بحلــول  لبيولوجيــة،  ا
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مــدى تنفيــذ الصكــوك الدوليــة الراميــة إلــى مكافحــة صيــد األســماك غيــر 
المشــروع وغيــر المبلــغ عنــه وغيــر المنظــم

المؤشر 14-6-1

من المبكر جدا تحديد التقدم المحرز

اتخــذت البلــدان خطــوات مهمــة نحــو تنفيــذ صكــوك مكافحــة 
ــم  ــر المنظ ــه وغي ــغ عن ــر المبل ــروع وغي ــر المش ــماك غي ــد األس صي
ــأن  ــاق بش ــى االتف ــدا عل ــتون بل ــع س ــي(. ووق ــر القانون ــد غي )الصي
التدابيــر التــي تتخذهــا دولــة المينــاء، وهــو أول اتفــاق دولــي ملــزم 
يســتهدف تحديــدا الصيــد غيــر القانونــي. ومــع ذلــك، هنــاك حاجــة 

ــي. ــد العالم ــى الصعي ــود عل ــن الجه ــد م ــذل المزي ــى ب إل

وال يــزال الصيــد غيــر القانونــي أحــد أكبــر األخطــار التــي تهــدد 
النظــم اإليكولوجيــة البحريــة نظــًرا لقدرتــه علــى تقويــض الجهــود 
الوطنيــة واإلقليميــة بشــأن إدارة مصايد األســماك بشــكل مســتدام 
والمســاعي الراميــة إلــى الحفــاظ علــى التنــوع البيولوجــي البحــري. 
ــان  ــن األحي ــر م ــي كثي ــي ف ــر القانون ــد غي ــؤدي الصي ــن أن ي ويمك
األســماك  تتأثــر مصايــد  حيــث  المحليــة،  المصايــد  انهيــار  إلــى 
ــدان الناميــة بشــكل خــاص. ويمكــن أن  ــرة النطــاق فــي البل الصغي
ــا  ــي طريقه ــر القانون ــد غي ــن الصي ــة ع ــات المنبثق ــق المنتج تش
إلــى أســواق التجــارة الخارجيــة، مــا يــؤدي إلــى اختنــاق اإلمــدادات 
الغذائيــة المحليــة. وعليــه، فــإن الصيــد غيــر القانونــي يهــدد ســبل 
ــي. ــد مــن انعــدام األمــن الغذائ العيــش وُيفاقــم حــدة الفقــر ويزي

وإن التهديــدات التــي يفرضهــا الصيــد غيــر القانونــي وضــرورة 
جيــدًا.  الدولــي  المجتمــع  يعيهــا  مســألة  بفعاليــة  معالجتهــا 
ــدة  ــم المتح ــل األم ــات مث ــال منتدي ــن خ ــدان، م ــت البل ــد وضع وق
ومنظمــة األغذيــة والزراعــة، مجموعــة مــن الصكــوك الدوليــة 
ومجموعــة مــن األدوات لمكافحــة الصيــد غيــر القانونــي 4. فعلــى 

ســبيل المثــال، دخــل اتفــاق منظمــة األغذيــة والزراعــة بشــأن 
التدابيــر التــي تتخذهــا دولــة المينــاء، وهــو أول اتفــاق دولــي ملــزم 
ُوضــع الســتهداف مكافحــة الصيــد غيــر القانونــي، حيــز النفــاذ 
فــي يونيــو/ حزيــران 2016. ومنــذ دخولــه حيــز النفــاذ، ارتفــع عــدد 
األطــراف المنضميــن إلــى االتفــاق بســرعة، ليبلــغ 60 عضــوا فــي 
ــد  ــرف واح ــي كط ــاد األوروب ــك االتح ــي ذل ــا ف ــار 2019، بم ــو/ أي ماي
يمثــل 28 دولــة عضــو. ويعــد تنفيــذ هــذا االتفــاق إلــى جانــب 
الصكــوك الدوليــة األخــرى ذات الصلــة أمــًرا بالــغ األهميــة لمكافحة 

ــي. ــر القانون ــد غي الصي

البلــدان وفًقــا  14-6-1 مؤشــرا جديــدا يســجل  المؤشــر  ويمثــل 
ــر القانونــي. وتفيــد  لمــدى تنفيذهــا لصكــوك مكافحــة الصيــد غي
أول البيانــات العالميــة المتاحــة مــن عــام 2018 أنــه تــم علــى 
الصعيــد العالمــي الوصــول إلــى مســتوى متوســط فــي مــا يتعلــق 
بتنفيــذ الصكــوك الدوليــة الســارية علــى عمليــة مكافحــة الصيــد 
ــى  ــام إل ــير األرق ــي، تش ــتوى اإلقليم ــى المس ــي. وعل ــر القانون غي
ــى  ــجلت أعل ــدا س ــتراليا ونيوزيلن ــمالية وأس ــكا الش ــا وأمري أن أوروب
مســتوى فــي مــا يتصــل بتنفيــذ هــذه الصكــوك. وعلــى العكــس 
ــكا  ــي أمري ــذ ف ــن التنفي ــتوى م ــى مس ــّجل أدن ــد ُس ــك، فق ــن ذل م
ــة ومنطقــة البحــر الكاريبــي، وشــرق وجنــوب شــرق آســيا،  الاتيني
مســتوى  جميعهــا  ســجلت  إذ  آســيا،  وغــرب  أفريقيــا  وشــمال 
متوســطا مــن التنفيــذ. كمــا ســجلت الــدول الجزريــة الصغيــرة 
ــذ هــذه الصكــوك  ــات خاصــة فــي تنفي ــة، التــي تواجــه تحدي النامي
بشــكل كامــل بســبب الكميــات الكبيــرة مــن الميــاه الخاضعــة 

14-6 المقصد 
لمبلــغ عنــه وغيــر المنظــم،  ا لتــي تســاهم فــي صيــد األســماك غيــر المشــروع وغيــر  ا نــات  لغــاء اإلعا إ

.2020 عام  ــول  بحل

المنظمــة  عــن  الصــادرة   1993 لعــام  لدوليــة  ا رة  واإلدا نــة  الصيا بيــر  لتدا ر  لبحــا ا لــي  أعا الصيــد فــي  امتثــال ســفن  تعزيــز  تفاقيــة  وا 1982؛  لعــام  ر  لبحــا ا نــون  لقا المتحــدة  األمــم  تفاقيــة  ا  4

عليــه  والقضــاء  تنظيــم وردعــه  بــاغ ودون  إ نونــي دون  لقا ا غيــر  الصيــد  لمنــع  لدوليــة  ا العمــل  1995؛ وخطــة  لعــام  الســمكية  لألرصــدة  المتحــدة  األمــم  تفاقيــة  وا ؛  االمتثــال( تفاقيــة  ا (

والخطــوط  المنظمــة؛  عــن  الصــادر   2009 لعــام  عليــه  والقضــاء  تنظيــم وردعــه  بــاغ ودون  إ نونــي دون  لقا ا غيــر  الصيــد  لمنــع  لمينــاء  ا دولــة  تتخذهــا  لتــي  ا بيــر  لتدا ا بشــأن  واالتفــاق  ؛ 

المنظمــة. عــن  الصــادرة  لعلــم  ا دولــة  أداء  بشــأن  الطوعيــة  لتوجيهيــة  ا
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ــهدت  ــذ. وش ــن التنفي ــطا م ــتوى متوس ــة، مس ــا القضائي لواليته
أقــل البلــدان نمــوًا نفــس مســتوى التنفيــذ. وفــي الختــام، يتعيــن 
بــذل مزيــد مــن الجهــود إلحــراز تقــدم فــي تنفيــذ هــذه الصكــوك. 
ــية  ــا إرادة سياس ــون له ــدان وأن تك ــود البل ــر جه ــب أن تتظاف ويج
ــر  ــد غي ــة الصي ــوك مكافح ــذ صك ــي تنفي ــدم ف ــراز تق ــة إلح واضح
القانوني.وتشــمل بعــض الطــرق التــي يمكــن أن تســعى مــن 
خالهــا البلــدان للحــد مــن تقلبــات األســعار، تحســين المعلومــات عن 

األســعار والســماح لألســواق بالعمــل بشــكل أكثــر كفــاءة، وتحقيــق 
االســتقرار فــي األســعار مــن خــال التدخــات الحكوميــة بمــا فــي 
ــم  ــر، وتقدي ــتيراد / التصدي ــوم االس ــن رس ــج م ــتخدام مزي ــك اس ذل
آليــات خاصــة بشــبكات األمــان محــددة األهــداف فــي محاولــة للحــد 
ــل،  ــد الطوي ــى األم ــعار. وعل ــب األس ــلبية لتقل ــب الس ــن العواق م
يمكــن أن يمنــع االســتثمار فــي قطــاع الزراعــة أيضــا تقلــب األســعار.

2018 عــام  القانونــي فــي  الصيــد غيــر  الدوليــة بشــأن مكافحــة  الصكــوك  تنفيــذ  متوســط مســتوى 
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مصايــد األســماك المســتدامة كنســبة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي 
الــدول الجزريــة الصغيــرة الناميــة وأقــل البلــدان نمــوا، وجميــع البلــدان

المؤشر 14-7-1

يسير في االتجاه الصحيح

ــى  ــة إل ــرة النامي ــة الصغي ــدول الجزري ــدان نمــوًا وال تشــير أقــل البل
الناتــج  مســاهمات أعلــى لمصايــد األســماك المســتدامة فــي 
المحلــي اإلجمالــي الوطنــي، وخاصــة فــي البلــدان الجزريــة الصغيرة 
الناميــة التــي ارتفعــت النســبة فيهــا مــن 6.69 فــي المائــة فــي 

ــام 2015. ــي ع ــة ف ــي المائ ــى 13.68 ف ــام 2011 إل ع

حيــث  هائــًا،  نمــوًا  العالميــة  الســمكية  اإلمــدادات  وشــهدت 
ارتفعــت مــن 20 مليــون طــن فــي عــام 1950 إلــى 173 مليــون طــن 
فــي عــام 2017؛ ويتأتــى 93 مليــون طــن منهــا مــن مصايد األســماك 
الطبيعيــة و80 مليــون طــن مــن تربيــة األحيــاء المائيــة. ووفًقــا 
ــادي  ــدان االقتص ــي المي ــة ف ــاون والتنمي ــة التع ــرات منظم لتقدي
ــتمر  ــح أن يس ــن المرج ــام 2018، م ــة لع ــة والزراع ــة األغذي ومنظم
هــذا النمــو، ومــن المقــدر أن يصــل اإلنتــاج العالمــي مــن األســماك 

ــام 2027. ــول ع ــن بحل ــون ط ــى 195 ملي إل

وتتيــح مصايــد األســماك وتربيــة األحيــاء المائيــة فرًصــا كبيــرة 
للتخفيــف مــن حــدة الفقــر والجــوع وســوء التغذيــة، وتحقيــق النمو 
ــن  ــة. وم ــوارد الطبيعي ــل للم ــتخدام أفض ــان اس ــادي وضم االقتص
ــة  ــماك البحري ــد األس ــة لمصاي ــة المضاف ــن القيم ــر ع ــال التعبي خ

ــن،  ــد معي ــي لبل ــي اإلجمال ــج المحل ــن النات ــبة م ــتدامة كنس المس
يمكــن أن يكــون هنــاك إطــار فعــال مــن حيــث التكلفــة وواضــح مــن 
ــدان نحــو تحقيــق المقصــد 14- ــة لرصــد تقــدم البل ــة النظري الناحي

.1-7

ــماك  ــد األس ــدم مصاي ــا، تق ــل إليه ــم التوص ــي ت ــج الت ــا للنتائ ووفق
البحريــة المســتدامة فــي أقــل البلــدان نمــوًا والــدول الجزريــة 
الصغيــرة الناميــة مســاهمات أعلــى فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي 
الوطنــي؛ وخاصــة فــي الــدول الجزريــة الصغيــرة الناميــة التــي 
ارتفعــت النســبة فيهــا مــن 6.69 فــي المائــة فــي عــام 2011 إلــى 
13.68 فــي المائــة فــي عــام 2015، مــع مراعــاة أن أنشــطة الصيــد 
تحظــى بأهميــة كبيــرة مــن الناحيــة االجتماعيــة واالقتصاديــة 
والبيئيــة لــدى المجتمعــات المحليــة والســكان األصلييــن فــي تلــك 

ــدان. البل

وفــي مــا يتعلــق بأقاليــم أخــرى مــن العالــم، زادت الحصــة بشــكل 
عــام نتيجــة لتحســين الحكومــات ومؤسســات الصيــد المعنيــة 

اإلدارة. لعمليــة 

14-7 المقصد 
نمــوا  لبلــدان  ا وأقــل  لناميــة  ا الصغيــرة  يــة  لجزر ا للــدول  تتحقــق  لتــي  ا ديــة  االقتصا ئــد  لفوا ا يــادة  ز

يــد  المســتدامة لمصا رة  اإلدا بجملــة وســائل منهــا  يــة،  لبحر ا رد  للمــوا المســتدام  االســتخدام  مــن 
.2030 عــام  بحلــول  والســياحة،  ئيــة،  لما ا ء  األحيــا وتربيــة  األســماك، 
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المحلــي اإلجمالــي الناتــج  المســتدامة كنســبة مــن  مصايــد األســماك 
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مــدى تطبيــق إطــار قانوني/تنظيمي/سياساتي/مؤسســي يعتــرف بحقــوق مصايــد 
األســماك الصغيــرة فــي الوصــول إلــى المــوارد البحريــة ويحمــي هــذه الحقــوق

المؤشر 1-ب-14

من المبكر جدا تحديد التقدم المحرز

تتخــذ معظــم البلــدان تدابيــر فعالــة لتعزيــز مصايــد األســماك 
الصغيــرة، ولكــن هنــاك حاجــة إلــى بــذل المزيــد مــن الجهــود.

وتوجــد مصايــد األســماك الصغيــرة أو المصايــد الحرفيــة فــي جميــع 
ــا، حيــث تمثــل أكثــر مــن نصــف إجمالــي اإلنتــاج فــي  البلــدان تقريًب
المتوســط، مــن حيــث الكميــة والقيمــة. وفــي بعــض البلــدان، 
يشــارك مــا يصــل إلــى ســبعين فــي المائــة مــن العاملين فــي قطاع 
ــم  ــرة، ومعظمه ــماك الصغي ــد األس ــي مصاي ــماك ف ــد األس مصاي
فــي أنشــطة صيــد األســماك وبشــكل أقــل فــي أنشــطة مــا بعــد 
ــات  ــير البيان ــة. وتش ــرى ذات الصل ــطة األخ ــز واألنش ــد والتجهي الصي
المتاحــة أيضــا إلــى وجــود نســبة أعلــى مــن الرجــال الذيــن يمارســون 
أنشــطة صيــد األســماك ونســبة أعلــى مــن النســاء العامــات 
ــد  ــة مصاي ــرا ألهمي ــز. وتقدي ــد الصيد/التجهي ــا بع ــطة م ــي أنش ف
ــنة  ــنة 2022 الس ــي س ــع الدول ــن المجتم ــرة، أعل ــماك الصغي األس

ــة. ــة الحرفي ــاء المائي ــة األحي ــماك وتربي ــد األس ــة لمصاي الدولي

ووضعــت معظــم البلــدان أطــرا تنظيميــة ومؤسســية مخصصــة من 
أجــل تعزيــز وصــول صغــار صيــادي األســماك إلــى المــوارد والخدمات 
ــف  ــر يختل ــذه األط ــذ ه ــإن تنفي ــك، ف ــع ذل ــة. وم ــواق المنتج واألس
باختــاف البلــدان واألقاليــم. ويعــد المؤشــر 14-ب-1 مؤشــرا جديــدا 
يســجل تنفيــذ البلــدان لألطــر ذات الصلــة بحمايــة مصايــد األســماك 
الصغيــرة. وتكشــف أولــى النتائــج المتاحــة فــي عــام 2018 أن 
العديــد مــن البلــدان واألقاليــم تســجل مســتوى مرتفعــا فــي 
ــماك  ــد األس ــز مصاي ــى تعزي ــة إل ــر الهادف ــذ األط ــق بتنفي ــا يتعل م
ــهد  ــدان تش ــن البل ــة م ــي المائ ــن 20 ف ــر م ــن أكث ــرة. ولك الصغي
ــي  ــيما ف ــط، ال س ــض ومتوس ــن منخف ــرواح بي ــذ يت ــتوى تنفي مس

ــيا. ــوب آس ــط وجن ــيانيا ووس أوس

الخطــوط  لتنفيــذ  محــددة  لمبــادرات  البلــدان  اتخــاذ  ويمثــل 
ــية  ــرق الرئيس ــدى الط ــرة إح ــماك الصغي ــد األس ــة لمصاي التوجيهي
ــى  ــادرات عل ــذه المب ــز ه ــرة، وترك ــماك الصغي ــد األس ــز مصاي لتعزي
دعــم األنشــطة المرتبطــة بــإدارة المــوارد وتعزيــز ساســل القيمــة 
وعمليــات مــا بعــد الصيــد والتجــارة. ومــع ذلــك، فــإن حوالــي نصــف 
ــددة.  ــادرات المح ــذه المب ــل ه ــى مث ــد تبن ــط ق ــم فق ــدان العال بل
ويمثــل افتقــار صغــار صيــادي األســماك للمــوارد الماليــة والهيــاكل 
التنظيميــة عائقــًا جــّد مهــم، ويضــاف إلــى ذلــك محدوديــة الوعــي 
العــام بأهميــة مصايــد األســماك الصغيــرة، والتنســيق الجزئــي مــع 

ــة. ــة المعني ــلطات الوطني الس

وعلــى العكــس، قامــت معظــم البلــدان واألقاليــم بإدخــال أو وضــع 
ــة  ــتراتيجيات لمعالج ــط أو اس ــن أو خط ــات أو قواني ــح أو سياس لوائ
مســألة مصايــد األســماك الصغيــرة علــى وجــه التحديــد. وباإلضافــة 
ــن  ــن م ــات يمك ــم آلي ــدان واألقالي ــم البل ــت معظ ــك، وضع ــى ذل إل
خالهــا لصغــار صيــادي األســماك والعامليــن فــي مجــال األســماك 
المســاهمة فــي عمليــات صنــع القــرار فــي أكثــر مــن ثاثــة أربــاع 
هــذه اآلليــات، بمــا فــي ذلــك تشــجيع المشــاركة الفعالــة للمــرأة.

14- المقصد ب 
يــة واألســواق. لبحر ا رد  لمــوا ا لــى  إ لحرفييــن  ا ديــن  الصيا ر  تيســير وصــول صغــا
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15.2 .115.1 .1 15 .4 .2 15.6 .1

الهدف 15 من أهداف التنمية المستدامة

الحياة في البّر
إدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف 

تدهور األراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع 
البيولوجي.

المؤشرات



مساحة الغابات كنسبة من مجموع مساحة اليابسة

المؤشر 15-1-1

ال يسير في االتجاه الصحيح

يســتمر فقــدان الغابــات بوتيــرة تنــذر بالخطــر فــي بعــض األقليــم. 
وبيــن عامــي 2000 و2015، انخفضــت نســبة مســاحة الغابــات مــن 
ــي  ــى 30.7 ف ــن 31.1 إل ــم م ــي العال ــة ف ــاحة اليابس ــوع مس مجم

ــة. المائ

وتحتــوي الغابــات علــى أكثــر مــن 80 فــي المائــة مــن التنــوع 
البيولوجــي البــري فــي العالــم. وتســاهم بشــكل مباشــر وجــّد 
ملمــوس فــي تحقيــق األمــن الغذائــي العالمــي، وتوفــر مجموعــة 
ــددة  ــات المتج ــدر للطاق ــة مص ــا إتاح ــات منه ــلع والخدم ــن الس م
وتأديــة دور ال غنــى عنــه فــي بلتكيــف مــع تغيــر المنــاخ والتخفيــف 

ــاره. مــن آث

وبيــن عامــي 2000 و2015، انخفضــت نســبة مســاحة الغابــات مــن 
ــي  ــى 30.7 ف ــن 31.1 إل ــم م ــي العال ــة ف ــاحة اليابس ــوع مس مجم
المائــة. وبمــا أن هــذه العمليــة ٌتحســب كل 5 ســنوات فحســب، فــإن 
ــة ســتكون متاحــة فــي عــام 2020. وقــد ظهــرت  ــات المقبل البيان
ــر  ــة، مــع حــدوث أكب معظــم هــذا الفقــدان فــي المناطــق المداري
انخفــاض فــي أمريــكا الاتينيــة وأفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى. 
مثــل  الزراعــي،  لاســتخدام  الحرجيــة  األراضــي  تحويــل  ويعتبــر 
ــات. ــل والماشــية، عوامــل مهمــة لفقــدان مســاحة الغاب المحاصي

وعلــى الصعيــد العالمــي، ُيعــوض فقــدان الغابــات فــي بعــض 
ــي  ــات ف ــاحة الغاب ــادة مس ــي بزي ــكل جزئ ــة بش ــق المداري المناط
العديــد مــن المناطــق فــي آســيا وأمريــكا الشــمالية وأوروبــا. وفــي 
هــذه المناطــق، يــؤدي التشــجير النشــط وإعــادة المناظــر الطبيعية 
إلــى هيئتهــا األصليــة، والتوســع الطبيعــي للغابــات فــي األراضــي 

ــات. الزراعيــة المهجــورة، إلــى توســيع مســاحة الغاب

ــلبية  ــار الس ــن اآلث ــدد م ــى ع ــات إل ــدان الغاب ــؤدي فق ــن أن ي ويمك
ــك، علــى الذكــر ال الحصــر، فقــدان ســبل العيــش فــي  بمــا فــي ذل
المجتمعــات الريفيــة، وإطــاق ثانــي أكســيد الكربــون فــي الغــاف 

ــي. ــور األراض ــي وتده ــوع البيولوج ــدان التن ــوي، وفق الج

Tالمقصد 15-1

لداخليــة  ا ــة  لعذب ا ــاه  للمي اإليكولوجيــة  لنظــم  وا ــة  ي لبر ا اإليكولوجيــة  لنظــم  ا وترميــم  ــة حفــظ  ل كفا
اســتخدامها علــى  لــة  لجافــة، وكفا ا واألراضــي  لجبــال  وا لرطبــة  ا واألراضــي  بــات  لغا ا ، وال ســيما  تهــا وخدما

2020 عــام  بحلــول  لدوليــة،  ا االتفاقــات  المنصــوص عليهــا فــي  لالتزامــات  نحــو مســتدام، وذلــك وفقــا 
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التقدم المحرز في إرساء اإلدارة المستدامة للغابات

المؤشر 15-2-1

يسير في االتجاه الصحيح

علــى الرغــم مــن تواصــل انخفــاض مســاحة الغابــات العالميــة، تباطــأ 
ــة  ــات بيــن 2010 و2015 بنســبة 25 فــي المائ معــدل فقــدان الغاب
ــدم  ــى التق ــدل عل ــذا ي ــرة 2000-2005. وه ــة بالفت ــا مقارن تقريًب

المحــرز نحــو اإلدارة المســتدامة للغابــات فــي العالــم.

اإلدارة  نحــو  محــرزا  تقدمــا  هنــاك  أن  البيانــات  أحــدث  وتظهــر 
تواصــل  الرغــم مــن  العالــم. وعلــى  للغابــات فــي  المســتدامة 
انخفــاض مســاحة الغابــات العالميــة، تباطــأ معــدل فقــدان الغابــات 
ــة  ــا مقارن ــة تقريًب ــي المائ ــبة 25 ف ــي 2010 و2015 بنس ــن عام بي
بالفتــرة 2000-2005. وباإلضافــة إلــى ذلــك، تظــل نســبة مســاحة 
ــد  ــة األم ــط إدارة طويل ــة لخط ــات الخاضع ــة والغاب ــات المحمي الغاب
مســتقرة أو متزايــدة فــي مختلــف أقاليــم العالــم. وتظهــر بيانــات 
ــا ســلبًيا بدرجــة طفيفــة بســبب  ــا عالمًي الشــهادات الجديــدة اتجاًه
ــك،  ــع ذل ــيانيا. وم ــي أوس ــدة ف ــات المعتم ــاحة الغاب ــاض مس انخف
ــراء  ــوب الصح ــا جن ــتثناء أفريقي ــرى باس ــم األخ ــع األقالي ــإن جمي ف
الكبــرى تســجل اســتقرارا أو تزايــدا فــي مســاحة الغابــات المعتمدة.

بعــض  فــي  قلــق  مصــدر  وتدهورهــا  الغابــات  إزالــة  تــزال  وال 
المناطــق، ال ســيما فــي جنــوب شــرق آســيا وشــمال أفريقيــا، 
حيــث ارتفــع معــدل فقــدان الغابــات مــن الفتــرة 2005-2010 إلــى 

.2015-2010 الفتــرة 

ومــن بيــن فئــات البلــدان الناميــة، ال تــزال البلــدان الناميــة غيــر 
الســاحلية تواجــه تحديــات لعكــس معــدل فقــدان الغابــات والحفــاظ 

ــا. ــادة عدده ــا أو زي ــأة قانون ــة المنش ــق المحمي ــى المناط عل

المقصد 15-2

بــات  لغا ا وترميــم  بــات،  لغا ا لــة  ا ز إ بــات، ووقــف  لغا ا ع  نــوا أ لجميــع  المســتدامة  رة  اإلدا تنفيــذ  تعزيــز 
لعالمــي،  ا الصعيــد  بــات علــى  لغا ا عــادة غــرس  وإ لتشــجير  ا نســبة  يــادة كبيــرة فــي  ز المتدهــورة وتحقيــق 

.2020 عام  ــول  بحل
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15.2.1 ــر  ــة للمؤش التابع ــة  الفرعي ــرات  ــة للمؤش ــة متابع لوح



مؤشر الغطاء األخضر الجبلي

المؤشر 15-4-2

من المبكر جدا تحديد التقدم المحرز

ــة  ــق الجبلي ــن المناط ــة م ــي المائ ــي 76 ف ــاء النبات ــمل الغط ، يش
ــرأ  ــي تط ــرات الت ــة التغي ــد مراقب ــم. وتع ــاء العال ــف أنح ــي مختل ف
علــى الغطــاء األخضــر الجبلــي علــى مــدى فتــرة مــن الزمــن 
ــر  ــي تعتب ــة الت ــة الجبلي ــم اإليكولوجي ــة النظ ــاس صح ــيلة لقي وس
حيويــة للبيئــة وللمجتمعــات المحليــة التــي تعيــش فــي المناطــق 

المرتفعــة والمنخفضــة.

وإن النظــم اإليكولوجيــة الجبليــة الســليمة أساســية لضمــان توفيــر 
خدمــات النظــام اإليكولوجــي. فعلــى ســبيل المثــال، توفــر الجبــال 
ــم  ــي العال ــة ف ــاه العذب ــن المي ــة م ــي المائ ــى 80 ف ــن 60 إل ــا بي م
وإنتــاج  والصناعــي  والزراعــي  المنزلــي  لاســتخدام  الموجهــة 

ــي. ــوع البيولوج ــى التن ــاظ عل ــراء والحف ــة الخض الطاق

ويمثــل المؤشــر 15-4-2 مؤشــرا جديــدا يرصــد اســتدامة المناطــق 
الجبليــة مــن خــال قيــاس غطائهــا النباتــي. ويرتبــط الغطــاء األخضــر 
ــي -  ــامتها – وبالتال ــدى س ــي بم ــكل إيجاب ــة بش ــق الجبلي للمناط
ــة  ــي المنوط ــام اإليكولوج ــأدوار النظ ــاع ب ــى االضط ــا عل بقدرته

بهــا.

وتكشــف أولــى البيانــات التــي ُجمعــت فــي عــام 2017 أن 76 فــي 
المائــة مــن المناطــق الجبليــة، فــي العالــم، مغطــاة بالنباتــات 

الخضــراء )الغابــات، واألراضــي العشــبية/ الشــجيرات، واألراضــي 
ــة  ــي المائ ــات 41 ف ــي الغاب ــد، تغط ــه التحدي ــى وج ــة(. وعل الزراعي
مــن المناطــق الجبليــة فــي العالــم، وتغطــي األراضــي العشــبية/
الشــجيرات 29 فــي المائــة، واألراضــي الزراعيــة 6 فــي المائــة 
فقــط. وفــي مختلــف أقاليــم العالــم، ُســجلت أدنــى نســبة للغطــاء 
األخضــر الجبلــي فــي غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا )60 فــي المائــة( 
وأعاهــا فــي أوســيانيا )98 فــي المائــة(. ويســتخدم هــذا المؤشــر 
بشــكل دوري كل ثــاث ســنوات، ولذلــك ســتجري المنظمــة التقييــم 

ــام 2020. ــي ع ــي ف ــر الجبل ــاء األخض ــي للغط ــي التال العالم

المناطــق  فــي  األخضــر  الغطــاء  انخفــض  متوقــع،  هــو  وكمــا 
ــى  ــى فــي أدن ــادة فــي المرتفعــات. وكان األعل ــة وســجل زي الجبلي
ــال المرتفعــة واألدنــى فــي أعلــى فئــة مــن  ــات الجب فئــة مــن فئ
فئــات أعلــى الجبــال ارتفاعــا. وبينمــا يمكــن رؤيــة بعــض االتجاهــات 
ــى  ــم عل ــب أن يقّي ــيرها يج ــإن تفس ــي، ف ــتوى العالم ــى المس عل
المســتوى الوطنــي. فعلــى ســبيل المثــال، يمكننــا أن نــرى أن 
الغابــات تتقلــص بشــكل متجانــس عنــد االرتفــاع. ولكــن، وبنــاًء 
ــم  ــي الحج ــص ف ــذا التقل ــون ه ــن أن يك ــاع، يمك ــة االرتف ــى درج عل
ناجمــا عــن أســباب مناخيةمتوقعــة أوعــن الرعــي المفــرط وتطهيــر 
األراضــي والتحضــر واســتغال الغابــات واســتخراج األخشــاب وجمــع 

ــق. ــود والحرائ ــب الوق حط

المقصد 15-4
تعزيــز قدرتهــا  أجــل  لبيولوجــي، مــن  ا تنوعهــا  ذلــك  بمــا فــي  لجبليــة،  ا اإليكولوجيــة  لنظــم  ا لــة حفــظ  كفا

.2030 عــام  بحلــول  المســتدامة،  لتنميــة  ا لتحقيــق  لتــي ال غنــى عنهــا  ا لمنافــع  ا توفيــر  علــى 
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)2017( ليــم  األقا الجبليــة بحســب  المناطــق  للغطــاء األخضــر فــي  المئويــة  النســبة 
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ــة  ــاتية لكفال ــة وسياس ــريعية وإداري ــرا تش ــدت أط ــي اعتم ــدان الت ــدد البل ع
ــف ــادل ومنص ــو ع ــى نح ــع عل ــم المناف تقاس

المؤشر 15-6-1

يسير في االتجاه الصحيح

تعزيــز التقاســم العــادل والمنصــف للمنافــع الناشــئة عــن اســتخدام 
ــك  ــى تل ــول إل ــبة للوص ــبل المناس ــز الس ــة، وتعزي ــوارد الجيني الم
ــن  ــا م ــدم 50 طرًف ــا، ق ــه دولي ــق علي ــو المتف ــى النح ــوارد، عل الم
أصــل 146 طرًفــا، منــذ عــام 2012، تقاريــر وطنيــة تتضمــن معلومات 
ــة  ــة لألغذي ــة النباتي ــوارد الوراثي ــى الم ــول عل ــر الحص ــأن تدابي بش

ــا. ــم منافعه ــة وتقاس والزراع

ــتدام،  ــو مس ــى نح ــتخدامه عل ــي واس ــوع البيولوج ــد إدارة التن وتع
ــدة  ــة لفائ ــور المهم ــن األم ــة، م ــوارد الوراثي ــك الم ــي ذل ــا ف بم
ــر  ــروري لتوفي ــي ض ــوع البيولوج ــة. والتن ــة والمقبل ــال الحالي األجي
األغذيــة والمنتجــات الزراعيــة األخــرى والســتدامة ســبل عيــش 
أولئــك الذيــن يعتمــدون عليهــا. ويســاهم أيضــا فــي الحفــاظ علــى 

ــاخ. ــات المن ــدي لتحدي ــي والتص ــام اإليكولوج ــامة النظ س

وويتولــى هــذا المؤشــر رصــد وقيــاس التقــدم الــذي تحــرزه البلــدان 
فــي مــا يتعلــق بإنشــاء األطــر ذات الصلــة الخاصــة بالحصــول علــى 
المــوارد وتقاســم منافعهــا مــن أجــل اســتخدام المــوارد الوراثيــة. 
وتمثــل  المؤشــر،  هــذا  البيولوجــي  التنــوع  اتفاقيــة  وترعــى 
المنظمــة مؤسســة شــريكة، مــن خــال المعاهــدة الدوليــة بشــأن 

ــة. ــة والزراع ــة لألغذي ــة النباتي ــوارد الوراثي الم

وكيفيــة  الوراثيــة  المــوارد  علــى  الحصــول  لطريقــة  وويمكــن 
تقاســم منافعهــا خلــق حوافــز لحفظهــا واســتخدامها علــى نحــو 
مســتدام. وتعــزز اتفاقيــة التنــوع البيولوجــي والمنظمــة علــى حــد 
ــع  ــف للمناف ــادل والمنص ــم الع ــر والتقاس ــول الميس ــواء الوص الس
ــي  ــدان ف ــاهم البل ــة. وتس ــوارد الوراثي ــتخدام الم ــن اس ــئة ع الناش

ــتدام  ــكل مس ــتخدامه بش ــي واس ــي والجين ــوع البيولوج ــظ التن حف
ــم  ــوارد وتقاس ــى الم ــول عل ــر الحص ــذ تدابي ــع وتنفي ــال وض ــن خ م
البيولوجــي  التنــوع  اتفاقيــة  مــع  جنــب  إلــى  جنبــا  منافعهــا 
ــام األول  ــي المق ــة ف ــوارد الوراثي ــع الم ــه مناف ــة. وُتوج والمنظم
التنــوع  حفــظ  يعــززون  الذيــن  الناميــة  البلــدان  مزارعــي  نحــو 

البيولوجــي واســتخدامه بشــكل مســتدام.

الوراثيــة  المــوارد  بشــأن  الدوليــة  المعاهــدة  أحــكام  وبموجــب 
النباتيــة لألغذيــة والزراعــة التــي ترعاهــا المنظمــة، تقــدم األطــراف 
ــذ  ــذة لتنفي ــر المتخ ــن التدابي ــا ع ــرا وطني ــام تقري ــدة بانتظ المتعاق
علــى  بالحصــول  الخاصــة  األحــكام  ذلــك  فــي  بمــا  التزاماتهــا، 
ــا  ــدم 50 طرف ــام 2012، ق ــذ ع ــاى. ومن ــم منافعه ــوارد وتقاس الم
ــأن  ــات بش ــن معلوم ــة5 تتضم ــر وطني ــا تقاري ــل 146 طرًف ــن أص م
تدابيــر الحصــول علــى المــوارد الوراثيــة النباتيــة لألغذيــة والزراعــة 

ــا. ــم منافعه وتقاس

وتوفــر المعاهــدة الدوليــة أيضــا األســاس لنظــام متعــدد األطــراف 
ينــص علــى اســتخدام االتفاقــات الموحــدة لنقل المــواد كّلمــا ُنقلت 
المــوارد الوراثيــة النباتيــة لألغذيــة والزراعــة. وتحــدد االتفاقــات 
الموحــدة لنقــل المــواد شــروط االســتخدام وتقاســم المنافــع لنقــل 
عينــات المــوارد الوراثيــة النباتيــة لألغذيــة والزراعــة. وعليــه، كّلمــا 
اســُتخدمت االتفاقــات الموحــدة لنقــل المــواد لنقــل محاصيــل 
ــز الحصــول علــى المــوارد وتقاســم  األغذيــة واألعــاف، يكــون تعزي
منافعهــا أكبــر. وقــد بلــغ إجمالــي عــدد االتفاقــات الموحــدة لنقــل 

ــار 2019. ــغ عنهــا أكثــر مــن 000 75 فــي مايــو/ أي المــواد المبّل

المقصد 15-6
الوصــول  لجينيــة وتعزيــز  ا رد  لمــوا ا اســتخدام  عــن  لناشــئة  ا للمنافــع  والمنصــف  لعــادل  ا لتقاســم  ا تعزيــز 

. المتفــق عليــه دوليــا لنحــو  ا رد، علــى  لمــوا ا لــى هــذه  إ المناســب 

لمبّلــغ  ا د  لمــوا ا لنقــل  الموحــدة  االتفاقــات  عــدد  لــي  إجما بلــغ  أكبــر. وقــد  ع  رد وتقاســم منافهــا لمــوا ا الحصــول علــى  تعزيــز  يكــون  األغذيــة واألعــاف، وعليــه،  لنقــل محاصيــل  تســتخدم   5

.2019 ر  يا يــو/ أ 75 فــي ما  000 عنهــا أكثــر مــن 
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بيــر  تدا عــن  أبلغــت  لتــي  ا لبلــدان  وا  )2012 عــام  منــذ  عنهــا  )المبّلــغ  المــواد  لنقــل  الموحــدة  االتفاقــات  عــدد 
2016 عــام  منــذ  لــواردة  ا ( المنافعهــا  وتقاســم  المــوارد  علــى  الحصــول 
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