
     

تعقب التقدّم المحرز في مؤشرات أھداف
التنمیة المستدامة المتعلقة باألغذیة

والزراعة في عام 2020
تقرير عن المؤ��ات التي ترعاها منظمة ا��غذية الزراعة



تمھید
أشار المنتدى السیاسي الرفیع المستوى في سبتمبر/أیلول 2019 إلى أن العالم "لیس على المسار

الصحیح" لتحقیق أھداف التنمیة المستدامة. وقد كان في ذلك صدى لما خلصت إلیھا الطبعة األولى من

ھذا التقریر والتي صدرت في یولیو/تموز 2019، من نتیجة رئیسیة، وھي أن العالم لن یحقق معظم

مقاصد أھداف التنمیة المستدامة المتعلقة باألغذیة والزراعة بحلول عام 2030.

ولم یشھد الوضع السائد ھذا العام، الذي یبعد عشر سنوات عن نھایة خطة عام 2030، تغیًرا ملحوًظا.

فأحدث البیانات الواردة في ھذا التقریر والتي ُجّمعت قبل تفشي جائحة كوفید-19، تفید بأن التقدم

المحرز في مجالي األغذیة والزراعة ما زال غیر كاٍف، وأن العالم لیس على المسار الصحیح لتحقیق

المقاصد ذات الصلة بحلول عام 2030.

والیوم وبسبب جائحة كوفید-19، باتت أزمة صحیة واقتصادیة واجتماعیة غیر مسبوقة تھدد بالخطر

حیاة الناس وسبل عیشھم، ما یجعل من األصعب تحقیق ھذه المقاصد.

وتشیر أحدث تقدیرات عام 2019 إلى أن قرابة 690 ملیون شخص، أو8.9 في المائة من سكان العالم

كانوا، قبل تفشي الجائحة، یعانون الجوع، بزیادة قدرھا 10 مالیین شخص في سنة واحدة وحوالي 60

ملیون شخص في خمس سنوات. وعلى الصعید العالمي، ارتفع مستوى انعدام األمن الغذائي المتوسط أو

الشدید بین عامي 2015 و2019، وأصبح یؤثر اآلن على ما یقدر بنحو 25.9 في المائة من سكان

العالم – أي حوالي ملیاري شخص، واحتمال مواجھة النساء لھ أكبر مّما ھو الحال بالنسبة إلى الرجال.

ویقّل متوسط إنتاجیة صغار المنتجین ودخلھم بشكل منھجي عن إنتاجیة كبار منتجي األغذیة ودخلھم.

وتجدر اإلشارة إلى أن اإلنفاق الحكومي على الزراعة ظل، على مدى العقد الماضي، ثابتًا تقریبًا

بالمقارنة مع حصة الزراعة في الناتج المحلي اإلجمالي العالمي، وعند مستویات أقل بشكل ملحوظ في

أوائل العقد األول من القرن الحادي والعشرین.

كما انخفضت نسبة البلدان التي تواجھ تقلبات مرتفعة في أسعار األغذیة العامة في الفترة 2017-

2018، ولكن أكثر من ربع البلدان ظل متأثًرا بھذه التقلبات المرتفعة.

ن جزء (1.3 في المائة) فقط من السالالت الحیوانیة المحلیة في العالم، التي یقارب عددھا 7600 ویُخّزِ

ساللة، مواد تكفي إلعادة تكوینھا في حالة االنقراض. وھذا وضع غیر مریح نظًرا إلى أن نسبة 73 في

المائة من الثروة الحیوانیة المحلیة التي خضغت للتقییم معرضة لخطر االنقراض.

ورغم ما ُسّجل في الحیازات العالمیة من الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة من زیادة، من

4.21 ملیون في عام 2005 إلى 5.43 ملیون في عام 2019، ما زالت الجھود الرامیة إلى تأمین

تنوع المحاصیل غیر كافیة، ال سیما بالنسبة إلى األقارب البریة للمحاصیل وأنواع المحاصیل غیر

المستغلة استغالًال كافیًا.

كما أن الالمساواة بین الجنسین في الحقوق في األراضي مستشریة. فعدد النساء الالتي یتمتعن بحقوق

ملكیة و/أو سیطرة على األراضي الزراعیة، في 9 من أصل 10 بلدان خضغت للتقییم، ھو أقل نسبیًا

من عدد الرجال الذین یتمتعون بھذه الحقوق. وتتفاوت درجة ضمان األطر القانونیة حقوقًا متساویة في

األراضي للمرأة من منخفضة جدًا إلى متوسطة في أكثر من 60 في المائة من البلدان التي خضغت

للتقییم.

وبینما ما زال اإلجھاد المائي یبلغ مستوى آمنًا نسبتھ 17 في المائة على الصعید العالمي، فإن أقالیم، مثل

آسیا الوسطى والجنوبیة وشمال أفریقیا، تُسّجل مستویات عالیة جدًا تفوق 70 في المائة.

وفي حین ال یمكن تقدیر النسبة المئویة للمھدر من األغذیة في مرحلتي البیع بالتجزئة واالستھالك، تبلغ

نسبة الفاقد من األغذیة بعد الحصاد في المزارع وفي مراحل النقل والتخزین والتجھیز 13.8 في المائة

على الصعید العالمي، أي أكثر من 400 ملیار دوالر أمریكي سنویًا.

وأحرز معظم البلدان تقدًما إجمالیًا جیدًا في تنفیذ الصكوك الدولیة لمكافحة الصید غیر القانوني دون إبالغ

ودون تنظیم ودعم مصاید األسماك الصغیرة النطاق. غیر أن نسبة األرصدة السمكیة الموجودة عند

مستویات مستدامة بیولوجیًا تستمر في االنخفاض، إذ انخفضت من 90 في المائة في عام 1974 إلى

65.8 في المائة في عام 2017، أي أقل بمقدار 1.1 نقطة مئویة عّما كانت علیھ في عام 2015.



ویتواصل انحفاض مساحة الغابات في العالم، وإن كان ذلك بمعدل أبطأ قلیًال عّما كان علیھ الحال خالل

العقود السابقة. فقد انخفضت نسبة مساحة الغابات من مجموع مساحة الیابسة من 31.9 في المائة في عام

2000 إلى 31.2 في المائة في عام 2020 - ما یشّكل خسارة صافیة تبلغ نحو 100 ملیون ھكتار

من غابات العالم.

وقد أحرز العالم، رغم ما تكبده من فقدان إجمالي للغابات، بعض التقدم في مجال اإلدارة المستدامة

للغابات. فعلى المستوى العالمي وفي معظم األقالیم، ازدادت أو ظلت مستقرة الكتلة الحیویة للغابات فوق

األرض للھكتار الواحد ونسبة مساحة الغابات في المناطق المحمیة وفي إطار خطط إدارة طویلة األجل

ومساحة الغابات المعتمدة بموجب نظام إلصدار الشھادات.



تأثیر جائحة كوفید-19 على البیانات اإلحصائیة المتعلقة
بالزراعة واألغذیة

تؤدي جائحة كوفید-19 إلى تفاقم مشاكل ندرة البیانات اإلحصائیة في وقت أصبحت فیھ المعلومات

الموثوقة المتوفرة في الوقت المناسب أكثر أھمیة بالنسبة إلى االستجابات السیاساتیة الفوریة ولرصد

جداول األعمال اإلنمائیة الوطنیة والدولیة. ونظًرا إلى أن البلدان ما زالت تفرض مالزمة المنازل وإقفال

األعمال التجاریة، فإن العدید من أنشطة جمع البیانات التي تعتمد على إجراء مقابالت مباشرة أو وجًھا

لوجھ، قد أُرجئ أو ُعلّق.

وفي الوقت نفسھ، تضع الكثیر من البلدان خطط تخفیف وطوارئ. وما زالت الجھات التي تأخذ على

عاتقھا إعداد البیانات تنقّح استراتیجیاتھا، باألساس من خالل التحّول إلى وسائل بدیلة لجمع البیانات

واستخدام أسالیب إحصائیة جدیدة للتقلیل إلى أدنى حدّ من الثغرات التي تشوب البیانات ومن التأثیر على

نوعیتھا.

ولم تنجح األدوات واألسالیب المتاحة تماًما في مواكبة الوضع السریع التطور.

ومنظمة األغذیة والزراعة (المنظمة) مسؤولة عن جمع البیانات والمعلومات المتعلقة باألغذیة

والزراعة والتحقّق منھا ونشرھا على الصعید العالمي، بما في ذلك 21 مؤشًرا من مؤشرات أھداف

التنمیة المستدامة تخضع لرعایة المنظمة. وتقوم المنظمة بجمع المعلومات اإلحصائیة الوطنیة ذات

الصلة بشكل منتظم، وھي حالیًا تصدر استبیانات وفقًا للجدول الزمني المتفق علیھ.

كما تتولى المنظمة تنسیق المسوح والتعدادات الزراعیة الوطنیة التي أثرت الجائحة على تخطیطھا

وتنفیذھا، وتقدیم الدعم لھا. ویختلف مدى التأثر باختالف المرحلة (مرحلة التخطیط أو العمل المیداني أو

معالجة/تحلیل البیانات) التي بلغتھا عملیات المسح والتعداد ھذه لدى فرض مالزمة المنازل وإقفال

األعمال التجاریة.

األثر المترتبة على أنشطة التعداد الزراعي

تقوم المنظمة بتنسیق البرنامج العالمي لإلحصاء الزراعي لعام 2020 (منظمة األغذیة والزراعة،

2015) الذي یدعم التعدادات الزراعیة الوطنیة التي أجریت خالل جولة الفترة 2025-2016.

ووضعت البلدان بعنایة جدوًال زمنیًا ألنشطة التعداد الزراعي لضمان جمع البیانات الخاصة بالمحاصیل

والثروة الحیوانیة في الوقت المناسب في السنة الزراعیة المعنیة. وقد یؤدي تأخیر أنشطة التعداد

الزراعي إلى إرجاء العدّ عاًما كامًال في حال تفویت الموسم الزراعي.

وفي ظّل استمرار تفشي الجائحة، تأثّرت أنشطة التعداد الزراعي بالتباعد الجسدي والقیود المفروضة

على التنقل وغیر ذلك من التدابیر الوقائیة التي اتخذتھا البلدان (منظمة األغذیة والزراعة، 2020أ).

وتعكف المنظمة على رصد ھذه اآلثار لتقدیم الدعم للبلدان في الوقت المناسب.

وقد بیّن تقییم سریع ومشاورات غیر رسمیة (منظمة األغذیة والزراعة، 2020ب) مع 150 من

السلطات الوطنیة المعنیة بالتعداد الزراعي أن أنشطة التعداد في یولیو/تموز 2020 قد:

أُّخرت في 27 في المائة من البلدان.

أُرجئت في 22 في المائة من البلدان.

ُعلّقت في 4 في المائة من البلدان.>

وقد أتّمت نسبة 9 في المائة إضافیة من البلدان التي قدمت تقاریر تعداداتھا الزراعیة ولم تتأثر (باستثناء

البلدان التي أكملت تعداداتھا في وقت سابق من الجولة، لكنھا خططت لتعداٍد ثاٍن في وقت الحق منھا).

وأفادت نسبة 38 في المائة أخرى من البلدان أن أنشطة التعداد الزراعي لدیھا لم تتأثر بعد. وال یزال ثلثا

ھذه البلدان في مرحلة التخطیط المبكرة.



وما زالت الجائحة تكشف عن أوجھ عدم الیقین في ما یتعلق بأنشطة التعداد الزراعي، ما یتسبب في

مخاوف إضافیة تجاه تمویل التعدادات الزراعیة والفترات المرجعیة للتعدادات ونوعیة البیانات وأخذ

العینات ألغراض المسوح الزراعیة في المستقبل. وقد یؤدي تأخیر تعداد السكان أیًضا إلى إرجاء خطط

. 1التعداد الزراعي في البلدان التي تستخدم تعداد السكان لوضع إطار التعداد الزراعي .

وتقدم المنظمة، سعیًا منھا إلى المساعدة على التكیّف مع األوضاع الراھنة، الدعم التقني عن بعد للبلدان

التي تقوم بتعداد زراعي. وقد انتقل المزید من البلدان من جمع البیانات من باب إلى باب إلى طرائق قائمة

على تكنولوجیا المعلومات. إذ استمرت أنشطة التعداد عن طریق العمل عن بعد ودورات التعلم

اإللكتروني للمدربین والمشرفین والعدّادین، بینما تُجمع البیانات من خالل المقابالت بمساعدة الحاسوب

على اإلنترنت وبالھاتف، مدعومة باستخدام السجالت اإلداریة.

ویسلّط جردٌ للدروس المستخلصة من األزمة الراھنة الضوء على بعض تدابیر التخفیف التي تتماشى مع

التوصیات الواردة في الخطوط التوجیھیة للتعداد الزراعي العالمي لعام 2020 (منظمة األغذیة

والزراعة 2015، 2018).

/: انظر نظرة عامة عن https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/census/COVID-19

أثر كوفيد-19 على برنامج سكان العالم وتعداد المساكن 2020

1

األثر المترتب على أنشطة المسح الزراعي

أدى انقطاع النظم اإلحصائیة الوطنیة إلى الحد جزئیًا أو كلیًا من أنشطة المسح الزراعي (منظمة األغذیة

والزراعة، 2020). فوفقًا لمسح عالمي حدیث العھد على شبكة اإلنترنتجرتھ مؤخًرا إدارة الشؤون

االقتصادیة واالجتماعیة في األمم المتحدة وجماعة البیانات اإلنمائیة التابعة للبنك الدولي (إدارة الشؤون

االقتصادیة واالجتماعیة في األمم المتحدة والبنك الدولي، 2020)، أُرجئت أو ُعلّقت المسوح الزراعیة

في حوالي 25 في المائة من البلدان المشاركة في التقییم (ومجموعھا 122 بلدًا) (الشكل باء -1).

وبما أن المسوح تھدف إلى رصد أثر جائحة كوفید-19 على عملیات الوكاالت اإلحصائیة الوطنیة

عموًما، فإنھا تغطي مصادر بیانات رئیسیة أخرى ذات صلة بمؤشرات أھداف التنمیة المستدامة التي

ترعاھا المنظمة (مثل مسح میزانیة األسرة المعیشیة/مسح الدخل واإلنفاق، مسح القوى العاملة). وتبیّن

النتائج أن وسائل جمع البیانات الرئیسیة كلّھا تقریبًا تتأثر سلبًا. ویمثل ذلك تحدیًا كبیًرا ومستمًرا لتوفر

البیانات الالزمة لتجمیع مؤشرات أھداف التنمیة المستدامة، التي تعتمد اعتمادًا كبیًرا على مصادر

البیانات تلك.

وبالنظر إلى الصعوبات التشغیلیة والقیود التمویلیة واالحتیاجات الجدیدة من البیانات نتیجة للجائحة، فإن

تقدیم المساعدة التقنیة والموارد المالیة إلى المكاتب اإلحصائیة الوطنیة أمر حیوي األھمیة، ال سیما لدعم

البلدان المنخفضة الدخل و البلدان المتوسطة الدخل من الشریحة الدنیا.
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الشكل باء-1: النسبة المئوية للبلدان التي عّلقت أو أرجأت عملها الميداني
على المسوح الوطنية المخطط لها بسبب جائحة كوفيد-19

https://unstats.un.org/unsd/covid19-response/covid19-nso-survey-report.pdf: المصدر



كیف تقوم المنظمة بدعم البلدان خالل جائحة كوفید-19

لمكافحة أثر الجائحة على أنشطة جمع البیانات وسبل عیش الناس، من حیث انعدام األمن الغذائي

واختالالت النظم الغذائیة، تقدم المنظمة للبلدان مساعدة فنیة ودعًما للقدرات في عدد من المجاالت.

وقامت المنظمة، حرًصا منھا على رصد األثر االجتماعي واالقتصادي الناجم عن جائحة كوفید-19،

بتكییف نموذج مسح "مقیاس المعاناة من انعدام األمن الغذائي" لمواجھة التحدي الملّح المتمثل في قیاس

انعدام األمن الغذائي ورصده في سیاق جائحة كوفید-19 وتقییم أثره بعنایة. وقد ُوضع مقیاس المعاناة

من انعدام األمن الغذائي المكیّف لالستجابة إلى الحاجة إلى توافر معلومات موثوقة وفي الوقت المناسب

عن األمن الغذائي.

وعالوة على ذلك، تقوم المنظمة أیًضا باستغالل مصادر بیانات بدیلة لمساعدة البلدان على تقییم أثر

الجائحة على النظم الغذائیة في الوقت الحقیقي، وفي الوقت نفسھ التغلّب على القیود الحالیة التي تعترض

سبیل جمع البیانات في المیدان. وتستخدم بیانات السالسل الزمنیة الساتلیة لتحدید ورصد مخاطر

االختالالت التي قد تطال إنتاج المحاصیل وسالسل القیمة بسبب ھذه الجائحة.

وبعد تحلیل البیانات الساتلیة لتحدید أنواع المحاصیل أوًال ثم تقییم مرحلة نموھا، تُعایر نماذج التعلّم اآللي

لتصنیف المحاصیل في السنة الحالیة والسنوات الماضیة. ثم تضاف المعلومات المكانیة والبیانات ذات

الصلة (خرائط أنواع المحاصیل ومساحات المحاصیل وغالت المحاصیل) إلى المعلومات المصنّفة

جغرافیًا ذات الصلة بجائحة كوفید-19 (مثًال، عدد التدابیر التقییدیة التي تفرضھا الحكومة وعدد حاالت

كوفید-19، وما إلى ذلك) لالسترشاد بھا في عملیة صنع القرارات القائمة على األدلة.

:ومن بین المبادرات الرئیسیة التي أطلقتھا المنظمة لرصد أثر كوفید-19 على األغذیة والزراعة ما یلي

1. أداة البیانات الضخمة في مختبر البیانات في المنظمة التي تقوم بجمع وتنظیم وتحلیل المعلومات

في الوقت الحقیقي عن سالسل القیمة الغذائیة وأسعار األغذیة واألمن الغذائي والتدابیر المتخذة.

نظرة عامة عن تزاید أھمیة جائحة كوفید-19 في تغریدات الصحف

رصد أسعار األغذیة الیومي

2. أداة المنظمة لرصد أسعار األغذیة وتحلیلھا التي تحتوي على أحدث المعلومات والتحلیالت عن

األسعار المحلیة لألغذیة األساسیة في البلدان النامیة بصورة رئیسیة، ما یستكمل تحلیالت

المنظمة لألسواق الدولیة. وتوفر على الصعید القطري إنذاًرا مبكًرا بارتفاع أسعار األغذیة الذي

قد یؤثر سلبًا على األمن الغذائي.

3. نظام المعلومات المتعلقة باألسواق الزراعیة الذي یعتبر منصة مشتركة بین الوكاالت لتعزیز

شفافیة أسواق األغذیة واالستجابات السیاساتیة في مجال األمن الغذائي. ویقیّم اإلمدادات الغذائیة

العالمیة (مركًزا على القمح والذرة واألرز وفول الصویا) ویوفر منصة لتنسیق اإلجراءات

السیاساتیة في أوقات انعدام الیقین في السوق.

المراجع:

منظمة األغذیة والزراعة 2015. البرنامج العالمي للتعداد الزراعي لعام 2020 المجلد 1:

www.fao.org/3/a-i4913e.pdf .البرنامج والمفاھیم والتعاریف. روما

منظمة األغذیة والزراعة 2018. البرنامج العالمي لإلحصاء الزراعي 2020 المجلد 2:

www.fao.org/3/a-i4913e.pdf .المبادئ التوجیھیة العملیة. روما

منظمة األغذیة والزراعة 2020أ. أثر جائحة كوفید-19 على التعدادات الوطنیة للزراعة

(نظرة عامة على الحالة). ملخصات السیاسة، روما.

www.fao.org/3/ca8984en/CA8984EN.pdf

منظمة األغذیة والزراعة 2020ب. عملیات التعداد الزراعي الوطنیة وكوفید-19. موجز

www.fao.org/3/ca8605en/CA8605EN.pdf .سیاسات المنظمة، روما
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منظمة األغذیة والزراعة 2020(ج) فیروس كورونا وإمكانیة توقف اإلحصاءات الوطنیة:

إعادة تنظیم النظم اإلحصائیة الوطنیة في سیاق تفشي كوفید-19

http://www.fao.org/3/ca8614en/CA8614EN.pdf

Monitoring the إدارة الشؤون االقتصادیة واالجتماعیة في األمم المتحدة والبنك الدولي

state of statistical operations under the COVID -19

Pandemic. https://unstats.un.org/unsd/covid19-

response/covid19-nso-survey-report.pdf

الھدف 2 من أھداف التنمیة المستدامة

القضاء التام على الجوع
القضاء على الجوع وتوفیر األمن الغذائي والتغذیة المحّسنة وتعزیز

الزراعة المستدامة.

المؤشرات



المؤ�� 2-1-1 من مؤ��ات أهداف التنمية المستدامة

الوضع الراهن = قرب المقصد

تقييم ا��تجاه = ركود

نظرة عامة

ما زال القضاء على الجوع وتوفیر األمن الغذائي والتغذیة المحّسنة وتعزیز الزراعة المستدامة یشكل

تحدیًا، وقد تفاقم ھذا التحدي في أعقاب أزمة جائحة كوفید-19. ففي مختلف أنحاء العالم، تستمر

مستویات الجوع وانعدام األمن الغذائي في التزاید بشكل طفیف منذ عام 2015، وسوء التغذیة في التأثیر

على مالیین األطفال. ومن المرجح أن تتفاقم ھذه الحالة جراء التباطؤ االقتصادي واالختالالت الناجمة

عن الركود االقتصادي بسبب الجائحة.

ویتعین على البلدان تكثیف جھودھا لدعم صغار منتجي األغذیة وصون الموارد الوراثیة النباتیة

والحیوانیة لألغذیة والزراعة واعتماد تدابیر لمواجھة تقلب أسعار األغذیة وتخصیص حصة أكبر من

األموال الحكومیة للزراعة، تماشیًا مع مساھمة الزراعة في الناتج المحلي اإلجمالي.

معدل انتشار نقص التغذیة

المقصد 1-2
القضاء على الجوع وكفالة حصول الجميع، و�� سيما الفقراء والفئات الضعيفة، بمن فيهم الرّضع،

على ما يكفيهم من الغذاء المأمون والمغّذي طوال العام، بحلول عام 2030.
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وبفضل البیانات األحدث عھدًا المتاحة عن استھالك األغذیة في العدید من البلدان، تسنّى تقدیر مدى

انتشار نقص التغذیة بدقة أكبر ھذا العام. وعلى وجھ الخصوص، سمحت البیانات المتوفرة حدیثًا بتنقیح

كامل سلسلة تقدیرات نقص التغذیة السنویة في الصین بدًءا من عام 2000، ما أدى إلى اخفاض كبیر

في سلسلة أعداد من یعانون نقص التغذیة في العالم.

ومع ذلك، یؤكد التنقیح ما یلي:

ما زال عدد المتأثرین بالجوع على الصعید العالمي یتزاید باعتدال منذ عام 2014.

كان ما یُقدّر بحوالي 690 ملیون شخص في العالم (8.9 في المائة من سكان العالم) یعانون

نقص التغذیة في عام 2019.

إن عدد من یعانون نقص التغذیة اآلن أكبر بما یقرب من 60 ملیون شخص مّما في عام

2014، عندما كان معدل االنتشار 8.6 في المائة، والعدد أكبر اآلن بـ 10 مالیین شخص عّما

كان في عام 2018.

إن العالم لیس على المسار الصحیح لتحقیق المقصد 2-1 المتمثل في القضاء على الجوع بحلول

عام 2030.
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الشكل 1: عدد من يعانون نقص التغذية في العالم ونسبتهم المئوية في
العالم، الفترة 2005- 2019

لقد قُدّر انتشار النقص التغذوي في أفریقیا جنوب الصحراء الكبرى، من منظور إقلیمي، بنسبة 22 في

المائة من السكان في عام 2019، ما یعني أن قرابة 235 ملیون شخص یعانون نقص التغذیة، مقابل

21.2 في المائة في عام 2015. وھذه النسبة أكثر من ضعف النسبة لغرب آسیا وشمال أفریقیا (9.0

في المائة، التي تقارب المتوسط العالمي) وھي األعلى بین األقالیم جمیعًا. غیر أن غرب آسیا وشمال

أفریقیا شھدا تدھوًرا كبیًرا منذ عام 2015، إذ ارتفع انتشار النقص التغذوي من 8.6 في المائة إلى 9

في المائة.

ویعیش أكثر من 37 في المائة ممن یعانون نقص التغذیة في العالم في آسیا الوسطى وجنوب آسیا – ما

یقدر بنحو 259 ملیون شخص في عام 2019. ومع ذلك، یبلغ انتشار النقص التغذوي في اإلقلیم 13

في المائة، وذلك أقل مّما في أفریقیا جنوب الصحراء الكبرى. وقد ّحقق اإلقلیم في السنوات األخیرة تقدًما

في خفض عدد الجیاع، إذ انخفض عددھم بما قدره 5.8 ملیون شخص منذ عام 2015.

وفي أمریكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي، بلغ انتشار النقص التغذوي 7.4 في المائة في عام

2019، أي أقل من المعدل العالمي البالغ 8.9 في المائة، لكن ذلك یعني أن قرابة 48 ملیون شخص

یعانون نقص التغذیة. وقد شھد اإلقلیم ارتفاًعا في مستوى الجوع في السنوات القلیلة الماضیة، إذ ازداد

عدد من یعانون نقص التغذیة بمقدار 9 مالیین شخص بین عامي 2015 و2019.

وھناك أسباب عدیدة تمكن وراء ازدیاد معدالت الجوع في السنوات القلیلة الماضیة. فقد أدى التباطؤ

والتراجع االقتصادیان، وال سیما منذ األزمة المالیة التي شھدتھا الفترة 2008-2009، إلى تفاقم

مستویات الفقر ونقص التغذیة. ورغم التقدم الكبیر الذي تحقق في العدید من أفقر بلدان العالم، ما زال ما

یقرب من 10 في المائة من سكان العالم یعیشون على 1.90 دوالر أمریكي في الیوم أو أقل، وخاصة

في أفریقیا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسیا.

وتؤدي التفاوتات الكبیرة في توزیع الدخل واألصول والموارد، إلى جانب غیاب سیاسات حمایة

اجتماعیة فعالة، إلى تقویض فرص الحصول على األغذیة، ال سیما للفقراء والضعفاء. كما أن ارتفاع

مستوى االعتماد على تصدیر واستیراد السلع األساسیة یزید من ضعف الكثیر من البلدان واألقالیم أمام

الصدمات الخارجیة.
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الشكل 2: النسبة المئوية لمن يعانون من نقص التغذية حسب ا��قليم في
عامي 2015 و2019

.م��حظات: * القيم المتوقعة. �� ترد أمريكا الشمالية و�� أوروبا ��ن انتشار النقص التغذوي فيهما يقل عن 2.5 في المائة. المصدر: منظمة ا��غذية والزراعة

یسھم تزاید تواتر الظواھر الجویة القصوى والظروف البیئیة المتغیرة، وما یرتبط بذلك من انتشار

لآلفات واألمراض على مدى السنوات الـ 15 الماضیة، في حلقات مفرغة من الفقر والجوع، ال سیما

عندما یتفاقم ذلك جراء ھشاشة المؤسسات والصراعات وأعمال العنف والتشرید الواسع النطاق للسكان.

وقد كان للتنافس على الموارد الرئیسیة كاألراضي والمیاه دور ھام في إثارة أعمال العنف والنزاعات

المسلحة في بعض البلدان.

ویتأثر بھذه الظواھر أكثر من غیرھم المزارعون من أصحاب الحیازات الصغیرة وأفراد المجتمعات

المحلیة الذین یعتمدون اعتمادًا مباشًرا على قدرتھم على إنتاج أغذیتھم بأنفسھم. كما أن انتشار الجوع

أعلى أیًضا في البلدان التي تتسم بسرعة النمو السكاني وضعف فرص الحصول على الرعایة الصحیة

والتعلیم. فذلك یقیم روابط مباشرة بین األمن الغذائي والتغذیة والظروف الصحیة للسكان، ما یؤثر على

آفاق النمو االقتصادي والتنمیة.

انتشار النقص التغذوي في عام
2020

یمكنكم من خالل خارطتنا التفاعلیة االطالع على مستویات

الجوع في العالم وبحسب البلدان مع الوقت ومقارنتھا. وقد

أعدّت ھذه الخارطة باستخدام مؤشري معدل انتشار النقص

التغذوي وعدد ناقصي التغذیة.



المؤ�� 2-1-2 من مؤ��ات أهداف التنمية المستدامة

بعيد عن المقصد = قرب المقصد

تقييم ا��تجاه = تدهور

معدل انتشار انعدام األمن الغذائي المتوسط أو الشدید بین السكان، استنادًا
إلى مقیاس المعاناة من انعدام األمن الغذائي

المقصد 1-2
القضاء على الجوع وضمان حصول الجميع، و�� سيما الفقراء والفئات الضعيفة، بمن فيهم

الرّضع، على ما يكفيهم من الغذاء المأمون والمغّذي طوال العام بحلول عام 2030.

             

           2019 

.

المؤشر 2-1-2 ھو معدل انتشار األمن الغذائي المتوسط أو الشدید بین السكان، استنادًا إلى مقیاس

المعاناة من انعدام األمن الغذائي.

ویشیر أحدث التقدیرات إلى أن نسبة 9.7 في المائة من سكان العالم (746 ملیون شخص) تعرضت

في عام 2019 إلى مستویات شدیدة من انعدام األمن الغذائي. وإن انعدام األمن الغذائي الشدید ونقص

التغذیة (المؤشر 2-1-1 من مؤشرات أھداف التنمیة المستدامة) مفھومان مترابطان یُقاربان الجوع

المزمن. وقد شھد انتشار انعدام األمن الغذائي الشدید في جمیع أقالیم العالم، باستثناء أمریكا الشمالیة

وأوروبا وغرب آسیا وشمال أفریقیا، ارتفاًعا خالل الفترة الممتدة بین عامي 2015 و2019.

وقد عانت نسبة إضافیة من سكان العالم قدرھا 16 في المائة، أي أكثر من 1.25 ملیار شخص،

مستویات متوسطة من انعدام األمن الغذائي. وال یحصل ھؤالء على غذاء مغذٍّ وكاف بشكل منتظم، وإن

لم یكونوا بالضرورة یعانون الجوع.

ویُقدر انتشار انعدام األمن الغذائي المتوسط والشدید (المؤشر 2-1-2 من مؤشرات أھداف التنمیة

المستدامة) في مختلف أنحاء العالم بنسبة 25.9 في المائة في عام 2019- أي ما مجموعھ ملیارا

شخص. وقد ازداد مستوى انعدام األمن الغذائي المتوسط أو الشدید على الصعید العالمي في خمس

سنوات، ویعزى ذلك في الغالب إلى تزاید مستوى انعدام األمن الغذائي المتوسط.

ورغم أن انعدام األمن الغذائي الكلي یسّجل أعلى مستویات لھ في أفریقیا جنوب الصحراء الكبرى، إال

أنھ یرتفع بسرعة أكبر في أمریكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي: من 22.9 في المائة في عام 2014

إلى 31.7 في المائة في عام 2019، وذلك بسبب الزیادة الحادّة التي تشھدھا أمریكا الجنوبیة.

ویبیّن الشكل أدناه أن قرابة ثلثي مجموع من یعانون انعدام األمن الغذائي الكلي (المتوسط أو الشدید) في

العالم موجودون سواء في وسط وجنوب آسیا أو في أفریقیا جنوب الصحراء الكبرى. وعلى وجھ

التحدید، یوجد في وسط وجنوب آسیا 702 ملیون شخص یعانون انعدام األمن الغذائي (35 في المائة

من اإلجمالي العالمي)، بینما یبلغ ھذا العدد في أفریقیا جنوب الصحراء الكبرى 605 مالیین شخص

(30 في المائة من اإلجمالي العالمي).
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الشكل 3: التوزيع ا��قليمي للمتأثرين بانعدام ا��من الغذائي المتوسط أو
الشديد، عام 2019 (بالم��يين)

إن انتشار مستویات متوسطة أو شدیدة، ومستوى شدید فقط، من انعدام األمن الغذائي على الصعید

العالمي أعلى بین النساء منھ بین الرجال. وقد زادت الفجوة بین الجنسین في الحصول على الغذاء خالل

الفترة الممتدة بین عامي 2018 و2019، ال سیما المستوى المتوسط أو الشدید من انعدام األمن الغذائي.

وھناك أیًضا أدلة عدیدة على الروابط القائمة بین انعدام األمن الغذائي وأشكال سوء التغذیة، بما في ذلك

الوزن الزائد والسمنة. ومن العوامل التي تساعد على تفسیر ھذه الروابط التأثیر السلبي النعدام األمن

الغذائي – حتى عند مستویات متوسطة من الشدة– على جودة النمط الغذائي. وھذا یتفق مع األساس

النظري لمقیاس المعاناة من انعدام األمن الغذائي: أي أن من یعانون من انعدام األمن الغذائي المتوسط

یواجھون أوجھ عدم الیقین في ما یتعلق بقدرتھم على الحصول على الغذاء، فیضطرون إلى خفض

الجودة التغذویة لألغذیة التي یستھلكونھا و/أو كمیتھا.

ویكشف ذلك عن وجود رابط ھام بین المقصدین 2-1 و2-2 من مقاصد أھداف التنمیة المستدامة اللذین

یھدفان إلى إنھاء أشكال سوء التغذیة كافةً.
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الشكل 4: انتشار انعدام ا��من الغذائي المتوسط والشديد حسب ا��قليم في
عامي 2015 و2019

المصدر: منظمة ا��غذية والزراعة

انعدام األمن الغذائي المعتدل أو
الشدید في عام 2020

یمكنكم من خالل خارطتنا التفاعلیة االطالع على مستویات

الجوع في العالم وبحسب البلدان مع الوقت ومقارنتھا. وتبیّن

الخارطة انعدام األمن الغذائي المعتدل أو الشدید استنادًا إلى

مقیاس المعاناة من انعدام األمن الغذائي.



المؤ�� 2-3-1 من مؤ��ات أهداف التنمية المستدامة

والمؤ�� 2-3-2 من مؤ��ات أهداف التنمية المستدامة

البيانات غير كافية لتقييم الوضع والتقدم المحرز على المستوى العالمي

المؤشر 2-3-1 من مؤشرات أھداف التنمیة المستدامة: حجم اإلنتاج لكل
وحدة عمل حسب فئات حجم المؤسسة الزراعیة/الرعویة/الحرجیة

والمؤشر 2-3-2 من مؤشرات أھداف التنمیة المستدامة: متوسط دخل
صغار منتجي األغذیة، حسب الجنس والوضع من حیث االنتماء إلى

الشعوب األصلیة

المقصد 3-2
مضاعفة ا��نتاجية الزراعية ودخل صغار منتجي ا��غذية، و�� سيما النساء وأفراد الشعوب

ا��صلية والمزارعين ا����يين والرعاة والصيادين، بما في ذلك من خ��ل ضمان المساواة في
حصولهم على ا��را�� وعلى موارد ا��نتاج ا��خرى والمدخ��ت والمعارف والخدمات المالية

وإمكانية وصولهم إلى ا��سواق وحصولهم على الفرص لتحقيق قيمة مضافة وحصولهم على
فرص عمل غير زراعية، بحلول عام 2030.

           

            

.            .

یكتسي قیاس إنتاجیة ودخل صغار منتجي األغذیة أھمیة حاسمة لتتبع التقدم المحرز في تحقیق المقصد

2-3 الذي یدعو إلى مضاعفة دخلھم وإنتاجیتھم. ویقّر المقصد 2-3 بالدور الحیوي األھمیة الذي

یضطلع بھ صغار منتجي األغذیة في النھوض بإنتاج األغذیة في مختلف أنحاء العالم، بینما یواجھون

قیودًا أكبر في الوصول إلى األراضي والموارد والمدخالت اإلنتاجیة األخرى والمعارف والخدمات

المالیة واألسواق والفرص. ولذا، فإن تعزیز قدرة صغار منتجي األغذیة على الصمود والتكیف أمر

حاسم األھمیة لعكس اتجاه تفاقم مستویات الجوع وخفض نسبة من یعیشون في فقر مدقع.

وتقدر المنظمة أنھ یوجد في العالم حوالي 570 ملیون مزرعة، معظمھا مزارع صغیرة. وفي بعض

البلدان، یشّكل صغار منتجي األغذیة ما یصل إلى 85 في المائة من مجموع منتجي األغذیة. واآلن وبعد

وضع تعریف دولي لصغار منتجي األغذیة، یمكن للمنظمة أن تحسب متوسط إنتاجیة عملھم ودخلھم.

وتتوفر بیانات عن إنتاجیة عمل صغار منتجي األغذیة بالنسبة إلى 11 بلدًا فقط، إذ أن العدید من المسوح

ال یُبلّغ عن ُمدخل العمل في الزراعة بشكل یمّكن المقارنة، وعندما تفعل ذلك، فإن األمر یقتصر على

إنتاج المحاصیل. ومع أخذ ھذه الحصر باالعتبار، یمكن القول إن متوسط إنتاجیة العمل لدى صغار

المنتجین في جمیع البلدان أقل من إنتاجیة العمل لدى كبار المنتجین.

وتوجد معلومات أكثر (من 38 بلدًا) عن دخل صغار منتجي األغذیة وھو أیًضا أقل بشكل منھجي من

دخل كبار منتجي األغذیة. وفي أغلب البلدان، یقل دخل صغار منتجي األغذیة عن نصف دخل كبار

منتجي األغذیة، ما یدعم المناشدة األساسیة للمقصد 2-3 المتمثلة في مضاعفة دخل صغار منتجي

األغذیة.
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الشكل 5: الناتج الزراعي لكل يوم عمل لبلدان مختارة حسب حجم منتجي
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املنتجون على نطاق غري صغر صغار املنتجن
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الشكل 6: متوسط الدخل السنوي من الزراعة لبلدان مختارة حسب حجم
منتجي ا��غذية، بتعادل القوة ال��ائية (بالقيمة الثابتة للسعر الدولي للدو��ر

في عام 2011)



المؤ�� 2-5-1-أ من مؤ��ات أهداف التنمية المستدامة

تقييم ا��تجاه = تحّسن

عــدد الموارد الجینیــة النبــاتیــة لألغــذیــة والزراعــة المودعة في مرافق
للحفظ على المدى المتوسط أو المدى الطویل

المقصد 5-2
الحفاظ على التنوع الجيني للبذور والنباتات المزروعة والحيوانات وا��ليفة وما يتصل بها من

ا��نواع البرية، بما في ذلك من خ��ل بنوك البذور والنباتات المتنّوعة التي تدار إدارة سليمة على
كل من الصعيد الوطني وا��قليمي والدولي، وضمان الوصول إليها وتقاسم المنافع الناشئة عن
استخدام الموارد الجينية وما يّتصل بها من معارف تقليدية بعدل وإنصاف على النحو المتفق

عليه دوليًا، بحلول عام 2020.

     2019     

         ( )

          

.        

وتدعم الموارد الوراثیة النباتیة األمن الغذائي والتغذیة وسبل عیش مالیین المزارعین في العالم. وھي

ضروریة ضرورة حیویة لتمكین المحاصیل من التكیف مع الظروف البیئیة المتغیرة والتكثیف المستدام

لإلنتاج الزراعي.

وفي نھایة عام 2019، بلغ إجمالي الحیازات العالمیة من المواد الوراثیة النباتیة المحفوظة في ظروف

متوسطة وطویلة األجل في بنوك جینات في 103 بلدان و17 مركًزا إقلیمیًا ودولیًا 5.43 ملیون عینة،

ما یمثل زیادة قدرھا 1 في المائة عن العام السابق. وقد استندت ھذه التقدیرات إلى تقاریر محدّثة من 59

بلدًا و15 من مراكز للبحوث، تمثل 75.2 في المائة من مجموع الحیازات، وإلى تقاریر السنة السابقة

للبلدان والمراكز المتبقیة.

صافي الزیادات في حیازات بنوك الجینات: زادت أقالیم العالم جمیعھا تقریبًا حیازاتھا بین عامي 2015

و2019. وسّجلت آسیا الوسطى والجنوبیة وكذلك شمال أفریقیا وغرب آسیا أعلى الزیادات نسبیًا. وعلى

مدار العام، ازدادت المادة الوراثیة المحفوظة في 40 بلدًا من أصل 59 وفي 7 مراكز دولیة من أصل

.12

لت انخفاضات صافیة تفوق 1 في المائة في ستة صافي االنخفاضات في حیازات بنوك الجینات: ُسّجِ

بلدان، ثالثة في أوروبا وبلد واحد في كٍل من غرب آسیا (-1.7 في المائة) وشرق أفریقیا (-10.7 في

المائة) وأمریكا الجنوبیة (-11.4 في المائة). وقد ُعزیت الخسائر إلى عدم كفایة الموارد البشریة

والمالیة في شرق أفریقیا وأوروبا الشرقیة وإلى تحدید العینات المطابقة وإزالتھا في األقالیم المتبقیة.

وفي دیسمبر/كانون األول 2019، كان 290 من بنوك الجینات في أنحاء العالم یحفظ ما یقرب من

96 ألف عینة من أكثر من 1700 من األنواع المدرجة في الفئات التي یوردھا االتحاد الدولي لحفظ

الطبیعة والموارد الطبیعیة على أنھا مثار قلق رئیسي عالمیًا، بما في ذلك األقارب البریة للمحاصیل ذات

األھمیة الخاصة بالنسبة إلى األمن الغذائي العالمي والمحلي.

وفي السنوات القلیلة الماضیة، لم تكن االستجابة العالمیة في ما یتعلق بالحفاظ على تنوع المحاصیل في

مرافق خارج المواقع الطبیعیة متوافقة مع المعاییر كافیة لالستجابة للوتیرة المریعة للتھدیدات التي

یشكلھا تغیر المناخ على المحاصیل والتنوع المرتبط بالمحاصیل في المزارع وفي البریة، ال سیما

لألقارب البریة للمحاصیل والنباتات الغذائیة البریة وأنواع المحاصیل المھملة وغیر المستغلة. وال تزال

ھذه مفقودة في مجموعات بنوك الجینات أو أن تنوعھا الداخلي، أي التنویعات داخل النوع نفسھ، غیر

ممثل جیدًا في ھذه المجموعات.
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الشكل 7: عدد عينات الموارد الوراثية النباتية المودعة في مرافق حفظ في
ظروف متوسطة أو طويلة ا��جل في العالم، الفترة 2019-2000

الشكل 8: عدد عّينات الموارد الوراثية النباتية المودعة في مرافق حفظ في
ظروف متوسطة أو طويلة ا��جل حسب ا��قليم، في عامي 2000 و2019



المؤ�� 2-5-1-ب من مؤ��ات أهداف التنمية المستدامة

البيانات غير كافية لتقييم الوضع والتقدم المحرز على المستوى العالمي

عدد الموارد الجینیة الحیوانیة لألغذیة والزراعة المودعة في مرافق للحفظ
على المدى المتوسط أو المدى الطویل

المقصد 5-2
الحفاظ على التنوع الجيني للبذور والنباتات المزروعة والحيوانات وا��ليفة وما يتصل بها من

ا��نواع البرية، بما في ذلك من خ��ل بنوك البذور والنباتات المتنّوعة التي تدار إدارة سليمة على
كل من الصعيد الوطني وا��قليمي والدولي، وضمان الوصول إليها وتقاسم المنافع الناشئة عن
استخدام الموارد الجينية وما يّتصل بها من معارف تقليدية بعدل وإنصاف على النحو المتفق

عليه دوليًا، بحلول عام 2020.

           

           

           

.     

ومن الطرق الجیدة لقیاس صون الموارد الوراثیة الحیوانیة لألغذیة والزراعة إحصاء عدد سالالت

الثروة الحیوانیة المحلیة (أي السالالت التي تحدث في بلد واحد فقط) مع وجود مواد كافیة مخزنة في

بنوك جینات لتمكین إعادة تشكیلھا في حالة االنقراض. وتقدم جھات اتصال وطنیة مخّصصة ھذه

المعلومات سنویًا إلى نظام معلومات التنوع الوراثي للحیوانات المستأنسة، الذي تحتفظ بھ المنظمة.

وبین عامي 2010 و2019، ارتفع عدد السالالت المحلیة التي لھا مواد كافیة مخّزنة في بنوك جینات

من 10 إلى 101. وقد تبدو ھذه زیادة كبیرة، لكنھا تمثل جزًءا یسیًرا فقط من ھذه السالالت التي یبلغ

عددھا قرابة 7600 على الصعید العالمي، وما زلنا بعیدین جدًا عن مقصد أحد أھداف التنمیة المستدامة

الذي یدعو المجتمع الدولي إلى وقف فقدان الموارد الوراثیة الحیوانیة لألغذیة والزراعة.

ومن مجموع السالالت المحلیة المسّجلة، البالغ عددھا 7643 ساللة محلیة (بما في ذلك السالالت

المنقرضة)، ھناك 400 (5.2 في المائة) تفید التقاریر أن بعض موادھا الوراثیة مخّزن، ومنھا 101

(1.3 في المائة) تفید التقاریر أن المواد المخّزنة منھا تكفي إلعادة تشكیلھا في حالة االنقراض. وفي ذلك

تقدم ضئیل فحسب بالمقارنة مع العام السابق، عندما كان بعض المواد الوراثیة مخّزنًا بالنسبة إلى 3.3

في المائة فقط من السالالت الحیوانیة المحلیة، وكان لدى 0.9 في المائة فقط ما یكفي من المواد إلعادة

تكوین الساللة في حالة االنقراض.

التحدیات التي تواجھ قیاس الموارد الوراثیة الحیوانیة في بنوك الجینات

یؤدي نقص اإلبالغ عن المخزونات الوطنیة إلى إعاقة قیاس الجھود العالمیة الرامیة إلى صون الموارد

الوراثیة الحیوانیة في بنوك جینات قیاًسا دقیقًا. وال توجد معلومات عن حالة حفظ نسبة مذھلة من سالالت

الثروة الحیوانیة المحلیة تبلغ 94.5 في المائة. ویقدم قرابة 30 بلدًا فقط، معظمھا في أوروبا الغربیة،

بیانات عن ھذا المؤشر، وحتى ھذه البیانات ال تخضع للتحدیث بانتظام، إذ لم یقدم ما یقرب من نصف

ھذه البلدان بیانات جدیدة منذ عام 2015. وتبدو الجھود الجاریة للحفاظ على الموارد الوراثیة الحیوانیة

غیر كافیة في ظّل تغیر المناخ والطلب المتزاید على منتجات الثروة الحیوانیة.
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الشكل 9: عدد س����ت الثروة الحيوانية المحلية التي تتوفر لها مواد مودعة
في مرافق حفظ على المدى المتوسط أو المدى الطويل، عام 2019



المؤ�� 2-5-2 من مؤ��ات أهداف التنمية المستدامة

البيانات غير كافية لتقييم الوضع والتقدم المحرز على المستوى العالمي

نسبة السالالت المحلیة المصنفة على أنھا معرضة لخطر االنقراض

المقصد 5-2
الحفاظ على التنوع الجيني للبذور والنباتات المزروعة والحيوانات وا��ليفة وما يتصل بها من

ا��نواع البرية، بما في ذلك من خ��ل بنوك البذور والنباتات المتنّوعة التي تدار إدارة سليمة على
كل من الصعيد الوطني وا��قليمي والدولي، وضمان الوصول إليها وتقاسم المنافع الناشئة عن
استخدام الموارد الجينية وما يّتصل بها من معارف تقليدية بعدل وإنصاف على النحو المتفق

عليه دوليًا، بحلول عام 2020.

         

یكتسي التنوع الوراثي في سالالت الحیوانات الحیة أھمیة بالنسبة إلى الزراعة وإنتاج األغذیة، ألنھ یُمّكن

من تربیة الثروة الحیوانیة في بیئات مختلفة ویوفر مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات (األغذیة

واأللیاف والسماد الطبیعي وقوة الجّر، وما إلى ذلك). وفي الوقت الذي بیّن فیھ المؤشر 2-5-1-ب أن

لدى جزء بالغ الصغر فقط من سالالت الثروة الحیوانیة المحلیة مواد كافیة مخزنة في حال تعرضت

لالنقراض، یقدم المؤشر 2-5-2 مقیاًسا للخطر الفعلي لالنقراض لكل ساللة من الثروة الحیوانیة

المحلیة الحیة.

وإن عدم صون الموارد الوراثیة الحیوانیة في مرافق الحفظ على المدیین المتوسط والطویل بشكل

مناسب أمر مثیر للقلق، إذ أن أحدث التقاریر القطریة تفید بأن نسبة مریعة من السالالت المحلیة معرضة

لخطر االنقراض.

ففي عام 2019، تبیّن أن 73 في المائة من سالالت الثروة الحیوانیة المحلیة التي خضعت للتقییم

(2025 من أصل 2761) معرضة لخطر االنقراض، استنادًا إلى عددھا ومعدالت تكاثرھا وغیر ذلك

من الخصائص البیولوجیة. وھذا أفضل قلیًال مّما كان علیھ األمر قبل عام واحد، عندما تبیّن أن 78 في

المائة من السالالت التي خضعت للتقییم معرضة لخطر االنقراض. وتختلف النتائج باختالف األقالیم، إذ

أن:

84 في المائة من ھذه السالالت في أوروبا یُعتبر معرًضا للخطر.

44 في المائة من ھذه السالالت في أمریكا الجنوبیة یُعتبر معرًضا للخطر.

71 في المائة من ھذه السالالت في الجنوب األفریقي یُعتبر معرًضا للخطر.

ونظًرا إلى شّح المعلومات المتاحة، ال تعتبر النتائج المتعلقة باألقالیم األخرى نموذجیة.

وبالنسبة إلى غالبیة السالالت المحلیة الموجودة حول العالم (4343)، ما زال الوضع المتعلق بالخطر

الذي یحیق بھا غیر معروف بسبب نقص البیانات. وقدم 77 بلدًا فقط بیانات في عام 2020 - أي أكثر

بسبعة بلدان عن العام السابق.



أعرف مجهول في خطر ليس في خطر

الشكل 10: وضع المخاطر بالنسبة إلى س����ت الثروة الحيوانية المحلية في
العالم، عام 2019

وضع الم اطر بالنسبة إلى س ات الثروة الحيوانية المحلية



إطار معلومات: قیاس الموارد الوراثیة المائیة لألغذیة والزراعة

في الوقت الحالي، یقتصر رصد التقدم المحرز في تحقیق مقصد أھداف التنمیة

المستدامة الخاص بصون الموارد الوراثیة الحیوانیة أو النباتیة لألغذیة والزراعة

على األنواع األرضیة، وال یشمل الموارد الوراثیة المائیة كاألسماك والقشریات

والرخویات واألعشاب البحریة. ولكن ھناك قرابة 700 من األنواع أو أصناف

األنواع المستخدمة في تربیة األحیاء المائیة، وكثیر منھا داجن، وعدد منھا متزاید

نة. ببطء تمثلھ أنواع مستزرعة ُمحسَّ

وفي أغسطس/آب 2019، نشرت المنظمة، في تقریرھا عن حالة الموارد الوراثیة

المائیة لألغذیة والزراعة في العالم، أول تقییم عالمي للموارد الوراثیة المائیة.

وباإلضافة إلى تحدید 694 نوًعا مستزرًعا في جمیع البلدان التي قدمت تقاریر

ا، أشار التقریر إلى أن أقارب غیر داجنة لھذه األنواع والتي یبلغ عددھا 92 بلدً

جمیعھا ما زالت موجودة في الطبیعة. وأبلغت البلدان عن 2300 منطقة مائیة

محمیة، معظمھا فعال في دعم الحفظ في الموقع الطبیعي لألقارب غیر الداجنة

للموارد الوراثیة المائیة لألغذیة والزراعة. وعالوة على ذلك، أبلغت البلدان عن

690 من بنوك الجینات التي تحتوي مواد خارج الموقع الطبیعي وداخل النظام

الحي وتحمي نحو 290 نوًعا وأصنافھا المستزرعة، و295 من بنوك الجینات

التي تحتوي مواد خارج الموقع الطبیعي في عینات مخبریة تغطي قرابة 133

نوًعا.

وتقوم المنظمة بوضع نظام معلومات ألنواع الموارد الوراثیة المائیة المستزرعة

لألغذیة والزراعة، ما سیسھل إجراء رصد أوثق بكثیر لحالة تطور وصون األنواع

المائیة المستزرعة. ومن المقرر إطالق سجل نموذجي أولي في أواخر عام

.2020



المؤ�� 2-أ-1 من مؤ��ات أهداف التنمية المستدامة

تقييم ا��تجاه = تدهور منذ سنة خط ا��ساس

مؤشر التوجھ الزراعي للنفقات الحكومیة

المقصد 2-أ
زيادة ا��ستثمار، بما في ذلك عن طريق التعاون الدولي المعّزز، في البنى التحتية الريفية وفي

البحوث الزراعية وخدمات ا��رشــاد الزراعي وفي تطوير التكنولوجيا وبنوك الجينات الحيوانية
والنباتية لتعزيز القدرة ا��نتاجية الزراعية في البلدان النامية، �� ســـــيما في أقل البلدان نمًوا.

          

2010      2000     

ویمكن لالستثمار العام في الزراعة أن یعزز اإلنتاجیة ویجتذب االستثمارات الخاصة، ویساعد على

خفض مستویات الفقر والجوع. ومن المقاییس الرئیسیة لالستثمار العام في الزراعة مؤشر التوجھ

الزراعي للنفقات الحكومیة الذي یقارن بین مساھمة الحكومة المركزیة في الزراعة ومساھمة القطاع

الزراعي في الناتج المحلي اإلجمالي.

یشیر مؤشر التوجھ الزراعي الذي یقل عن 1 إلى توّجٍھ أدنى للحكومة المركزیة نحو القطاع

الزراعي بالمقارنة مع مساھمة ھذا القطاع في االقتصاد،

یشیر مؤشر التوجھ الزراعي الذي یزید عن 1 إلى توّجٍھ أعلى للحكومة المركزیة نحو القطاع

الزراعي بالمقارنة مع مساھمة ھذا القطاع في االقتصاد.

وعموًما، فلئن انخفض االستثمار في الزراعة بالمقارنة مع مساھمتھا في االقتصاد في معظم أقالیم العالم

منذ عام 2000، فإنھ یبدو مستقًرا منذ عام 2010.

وخالل الفترة الممتدة بین عامي 2001 و2018، تبیّن أن مؤشر التوجھ الزراعي للنفقات الحكومیة:

انخفض في أنحاء العالم من 0.42 إلى 0.28.

انخفض انخفاًضا حادًا في شرق وجنوب شرق آسیا، من 0.96 إلى 0.33.

انخفض من 0.58 إلى 0.43 في غرب آسیا وشمال أفریقیا.

وتتمثل األقالیم التي یبلغ فیھا ھذا المؤشر حدّه األعلى حالیًا في أمریكا الشمالیة وأوروبا، وكذلك غرب

آسیا وشمال أفریقیا. وأما اإلقلیمان الوحیدان اللذان حدثت فیھما طفرة تصاعدیة في المؤشر فھما، وسط

وجنوب آسیا وأوسیانیا* اللذان سّجال في عام 2001 أدنى مؤشر للتوجھ الزراعي وتمّكنا من رفعھ

بزیادة االستثمار في الزراعة.

كما تراجع المؤشر منذ عام 2015، عندما اعتمد المجتمع الدولي أھداف التنمیة المستدامة. فقد انخفض

ھذا المؤشر على المستوى العالمي من 0.31 في عام 2015 إلى 0.28 في عام 2018، ما یشیر إلى

أن العالم لیس على المسار الصحیح لتحقیق المقصد 2-أ الذي یدعو إلى زیادة االستثمار في الزراعة.

وفي معظم األقالیم، یقّل المؤشر عن 0.5، ما یشیر إلى نقص االستثمار في الزراعة بالمقارنة مع

مساھمتھا في الناتج المحلي اإلجمالي.

ویعزى انخفاض المؤشر عموًما إلى انخفاض االعتمادات التي تخّصصھا الحكومات لقطاع الزراعة،

ولیس إلى انخفاض مساھمة القطاع الزراعي في االقتصاد. فقد انخفضت مساھمة القطاع الزراعي في

الناتج المحلي اإلجمالي العالمي، منذ عام 2015، من 5.54 في المائة إلى 5.28 في المائة، ولكن

ل انخفاض أحدّ في اإلنفاق الحكومي في الزراعة من 1.73 في المائة إلى 1.48 في المائة، ما أدى ُسّجِ

إلى حدوث انخفاض كلي في المؤشر.

* باستثناء أسترالیا ونیوزیلندا
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الشكل 11: مؤ�� التوجه الزراعي للنفقات الحكومية في العالم، الفترة 2001-
2018

الشكل 12: مؤ�� التوجه الزراعي للنفقات الحكومية حسب ا��قليم في عامي
2001 و2018



المؤ�� 2-ج-1 من مؤ��ات أهداف التنمية المستدامة

إجراء تقييم عالمي غير ممكن بسبب الخصائص المنهجية للمؤ��

المؤشر المعني باالنحرافات في األسعار

المقصد 2-ج
اعتماد تدابير لضــمان ســ��مة أداء أســواق الســلع ا��ســاســية ومشتقاتها وتيسير الحصول على
المعلومات عن ا��سواق في الوقت المنـاســـــــــب، بمـا في ذلـك عن ا��حتيـاطيـات من ا��غـذيـة،

وذلـك للمساعدة على الحّد من شدة تقلب أسعارها.

           

      2018-2017     

   

فقد انخفضت نسبة البلدان التي شھدت ارتفاًعا غیر عادي أو ارتفاًعا معتدًال في أسعار المواد الغذائیة في

الفترة 2017-2018 بالمقارنة مع الفترة 2015-2016. وُسّجل أكبر انخفاض في شرق آسیا

وجنوب شرق آسیا جراء ضعف أسعار السلع الزراعیة، في خضم ارتفاعات في قیمة العملة، وخاصة

في جنوب شرق آسیا.

وعلى النقیض من ذلك، ُسجلت في آسیا الوسطى وجنوب آسیا زیادة في عدد البلدان المتأثرة بارتفاع غیر

عادي وارتفاع معتدل في أسعار األغذیة، وذلك بسبب انخفاض الكمیات المتوفرة محلیًا من األغذیة

األساسیة وانخفاض قیمة العمالت في بلدان معیّنة في جنوب آسیا.

ورغم انخفاض أسعار المواد الغذائیة بشكل عام عّما كانت علیھ في الفترة 2015-2016، استمر

ارتفاع األسعار في الفترة 2017-2018 في التأثیر على أكثر من ثلث البلدان في غرب آسیا وشمال

أفریقیا، بسبب تضافر انخفاضات في قیم العمالت وانخفاض في المحاصیل وانتعاش أسعار النفط العالمیة

من منتصف عام 2017 وحتى منتصف عام 2018.

وساھم اعتماد تدابیر مالیة عامة في غرب آسیا خالل عام 2018 في رفع أسعار السلع األساسیة

الزراعیة في بلدان معیّنة. وفي أفریقیا جنوب الصحراء الكبرى، شھدت الفترة 2017-2018 انخفاض

نسبة البلدان التي سّجلت أسعاًرا غذائیة مرتفعة بشكل غیر عادي ومرتفعة بشكل معتدل، إذ تعافى اإلنتاج

الزراعي بشكل عام، فخفّف ذلك من حدة الضغط على اإلمدادات الداخلیة الذي كان قد تسبب في ارتفاع

األسعار في عامي 2015 و2016. وخالل الفترة 2017-2018، استمر ارتفاع أسعار المواد

الغذائیة في قرابة ثلث بلدان اإلقلیم، وذلك بسبب نقص اإلنتاج وحدوث انخفاضات في قیّم العمالت وتأثیر

انعدام األمن في أسواق األغذیة.

وأثرت أسعار المواد الغذائیة المرتفعة على نسبة أقل نسبیًا من البلدان في أمریكا الشمالیة وأوروبا،

وكذلك في أمریكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي، حیث انخفضت بشكل عام في 2017-2018 نسبة

البلدان التي كانت تشھد أسعاًرا مرتفعة بشكل غیر طبیعي ومرتفعة بشكل معتدل، جراء إنتاج مرٍض

للسلع األساسیة الزراعیة. وفي أوسیانیا، ال تتوفر مؤشرات األسعار إال لعدد قلیل من البلدان، ما یجعل

من الصعب استخالص استنتاجات بشأن تقلب أسعار األغذیة على الصعید اإلقلیمي.
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الشكل 13: نسبة البلدان المتأثرة بارتفاع أو ارتفاع معتدل في أسعار ا��غذية
العامة في الفترتين 2015-2016 و2018-2017



a.2.5  a.1.5

الھدف 5 من أھداف التنمیة المستدامة

المساواة بین الجنسین
تحقیق المساواة بین الجنسین وتمكین كل النساء والفتیات.

المؤشرات



المؤ�� 5-أ-1 من مؤ��ات أهداف التنمية المستدامة

البيانات غير كافية لتقييم الوضع والتقدم المحرز على الصعيد العالمي

نظرة عامة

أدت االلتزامات الدولیة بالنھوض بالمساواة بین الجنسین إلى حدوث تحسینات في بعض المجاالت: فقد

انخفض في السنوات األخیرة زواج األطفال وتشویھ األعضاء التناسلیة لإلناث، كما أن التمثیل السیاسي

للمرأة أصبح أعلى من أي وقت مضى.

غیر أن رؤیة المساواة الكاملة بین الجنسین لم تتحقق بعد، وربما تكون قد انعطفت إلى األسوأ خالل تفشي

جائحة كوفید-19. فقد أسھمت األزمة في حدوث طفرة في حاالت اإلبالغ عن العنف ضد النساء

والفتیات. ونظًرا إلى أن النساء یمثلن ما یقرب من 70 في المائة من األخصائیین الصحیین

واالجتماعیین على الصعید العالمي، فإنھن في الخطوط األمامیة في مكافحة الفیروس.

وتشّكل النساء أیًضا نسبة كبیرة من القوة العاملة الزراعیة في البلدان النامیة، ومع ذلك فإن عدد الالتي

یملكن أراٍض زراعیة و/أو حقوق ملكیة مضمونة في أراٍض زراعیة أقل نسبیًا من عدد الرجال.

وإلعمال حقوق المرأة في األراضي، ما زلت ھناك حاجة إلى إحراز تقدم كبیر في كٍل من األطر

القانونیة وفي تنفیذھا.

(أ) نســــــبة مجموع المزارعین الذین یمتلكون أراٍض زراعیة أو لدیھم
حقوق مضــــمونة في األراضي الزراعیة، حســــب نوع الجنس؛ و(ب)
حصــــــة المرأة بین مالّك األراضي الزراعیة أو أصــــــحاب الحقوق

فیھا، حسب نوع الحیازة

المقصد 5-أ
القيام بإصــــــــ��حـات لمنح المرأة حقوقـًا متســــــــاويـة في الموارد ا��قتصـــادية، وكذلك إمكانية

حصـــولها على حق الملكية في ا��را�� وغيرها من الممتلكات وحق الت��ف فيها وعلى
الخدمات المالية والميراث والموارد الطبيعية، وفًقا للقوانين الوطنية

     /        

     

تعتبر األراضي من أھم األصول لدعم اإلنتاج الزراعي وتوفیر األمن الغذائي والتغذیة. وتشیر األدلة إلى

أن امتالك األراضي أو امتالك حقوق في األراضي یقلّل من اعتماد النساء على الشركاء واألقارب

الذكور ویزید من قدرتھن التفاوضیة في االقتصاد وضمن األسر المعیشیة. كما أنھ یحّسن فرص

حصولھن على خدمات اإلرشاد واالئتمان، ویشّجعھن على القیام باستثماراتھن وتوسیع نطاقھا

واالنضمام إلى منظمات المنتجین.

ویذھب بعض الدراسات إلى أنھ لو كانت المرأة تتمتع بفرص متساویة في الحصول على األراضي،

لتراجعت مستویات الفقر وانعدام األمن الغذائي إلى حدٍّ كبیر في مختلف أنحاء العالم.

وتشیر البیانات الموجودة - التي ما زلت تقتصر على عدد قلیل من البلدان في أفریقیا وأمریكا الالتینیة

وآسیا – إلى افتقار العاملین في اإلنتاج الزراعي، رجاًال ونساًء، إلى ملكیة األراضي الزراعیة و/أو

حقوق الحیازة المضمونة لھا.

وفي معظم البلدان، تقّل نسبة العاملین في الزراعة، رجاًال ونساًء، ممن یتمتعون بملكیة لألراضي

الزراعیة و/أو حقوق حیازة مضمونة لھا عن 50 في المائة. كما تبیّن األدلة المتاحة أیًضا أن الالمساواة

بین الجنسین في الحصول على ملكیة األراضي و/أو حقوق الحیازة المضمونة لھا مستشریة: ففي 9 من

أصل 10 بلدان خضعت للتقییم، یقل نسبیًا عدد النساء الالتي یملكن أراٍض زراعیة و/أو یتمتعن بحقوق

حیازة مضمونة لھا عن عدد الرجال (الشكل 14).
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ومع ذلك، ففي البلدان القلیلة التي لدیھا أكثر من نقطة بیانات واحدة، یمكن مالحظة تقلص الفجوة بین

النسبة المئویة للرجال والنسبة المئویة للنساء في ملكیة األراضي الزراعیة و/أو التمتع بحقوق حیازة

مضمونة لھا.

الشكل 14- النسبة المئوية للبالغين (18+) من السكان الزراعيين الذين
يملكون أراٍض زراعية أو حقوق حيازة مضمونة لها لبلدان مختارة، حسب نوع

الجنس (المؤ�� 5-أ-1 -الجزء أ)

.م��حظة: قد �� تكون البيانات قابلة للمقارنة تماًما بين البلدان نظرًا إلى استخدام مجموعة مختلفة من ا��سئلة في كل مسح جرى تحليله
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الشكل 15: نسبة المرأة بين من يملكون أراٍض زراعية أو حقوق حيازة مضمونة
لها لبلدان مختارة،

(المؤ�� 5-أ-1 -الجزء ب)

*.م��حظة: قد �� تكون البيانات قابلة للمقارنة تماًما بين البلدان نظرًا إلى استخدام مجموعة مختلفة من ا��سئلة في كل مسح جرى تحليله



المؤ�� 5-أ-2 من مؤ��ات أهداف التنمية المستدامة

البيانات غير كافية لتقييم الوضع والتقدم المحرز على الصعيد العالمي

وھذا ال یعني بالضرورة أن عدد الرجال الذین یملكون أراٍض أكبر من عدد النساء، إذ قد تكون نسبة

العامالت في الزراعة في البلد المعني أكبر من نسبة الرجال، كما ھو الحال في كثیر من األحیان، ال سیما

في البلدان النامیة. وواقع األمر أن عدد النساء اللواتي یملكن أراٍض أكبر من عدد الرجال في 3 من أصل

10 بلدان (الشكل 15). وال تتجاوز النسبة النسبیة للنساء اللواتي یملكن أراٍض 55 في المائة إّال في

حالة مالوي فحسب. وعلى النقیض من ذلك، فإن نسبة الرجال بین مالك األراضي تفوق 65 في المائة

في 5 من أصل 10 بلدان.

نســـبة البلدان التي یكفل فیھا اإلطار القانوني (بما في ذلك القانون العرفي)
للمرأة المســـاواة في الحقوق في ملكیة األراضي و/أو السیطرة علیھا

المقصد 5-أ
القيام بإصــــــــ��حـات لمنح المرأة حقوقـًا متســــــــاويـة في الموارد ا��قتصـــادية، كما في إمكانية
حصـــولها على حق ملكية ا��را�� وغيرها من الممتلكات وحق الت��ف فيها وعلى الخدمات

المالية والميراث والموارد الطبيعية، وفًقا للقوانين الوطنية.

           

         .   /   

.        

وإن وجود إطار قانوني سلیم عامل أساسي في تعزیز حقوق المرأة في األراضي وكسر أنماط الالمساواة

والتمییز القائمة. وتساعد األطر القانونیة التي تضمن حقوق المرأة في ملكیة األراضي و/أو السیطرة

علیھا على ضمان حمایة حقوق المرأة في األراضي وأمنھا بتنظیم حقوق األراضي والملكیة في إطار

الزواج أو الزواج غیر الرسمي وحقوق المیراث.

ویشیر التقییم العالمي األول لما مجموعھ 16 من األطر القانونیة الوطنیة إلى أن األحكام القانونیة ذات

الصلة في العدید من البلدان في مختلف أنحاء العالم ال تحمي بما یكفي حقوق المرأة في األراضي.

وتتراوح درجة ضمان اإلطار القانوني لمساواة المرأة في الحقوق في األراضي بین المنخفضة جدًا

والمتوسطة في أكثر من 60 في المائة من البلدان التي خضعت للتقییم. وال یكفل درجة عالیة جدًا من

الحمایة للمساواة بین الجنسین في ملكیة األراضي و/أو السیطرة علیھا غیر 12 في المائة فقط من البلدان

التي خضعت للتقییم.

وتشیر البیانات المصنّفة حسب ستة معاییر رئیسیة لھذا النوع من اإلطار القانوني إلى أن األحكام

القانونیة التي تنص على تسجیل مشترك لألراضي بین الزوجین أو تحفز على ذلك، لیست موجودة في

معظم البلدان. وبدون إدراج اسم وحقوق المرأة في مستند تسجیل األراضي، تظل حقوقھا في الملكیة غیر

آمنة، ال سیما للنساء الالتي ینفصلن أو یُطلقن أو یُھجرن أو یترملن. وفي ھذه الحاالت، قد تضطر المرأة

إلى اتخاذ إجراءات قانونیة مكلفة للمطالبة بحقوقھا.

وفي البلدان التي تسود فیھا تعددیة قانونیة (حیث یتعایش القانون الرسمي مع قوانین عرفیة)، تتمتع

حقوق المرأة في األراضي بمستوى أقل من الحمایة. فعلى سبیل المثال، تكون حقوق المرأة في

األراضي، وال سیما عندما یتعلق األمر بحقوق المیراث أو الحقوق الزوجیة، مصانة بدرجة أقل في

البلدان التي تعلو فیھا بعض جوانب القوانین العرفیة على األحكام الدستوریة. وعلى نحو شبیھ، فحیثما

یكون القانون العرفي معترفًا بھ، غالبًا ما ال تكون حقوق المرأة مصونة إذا تعارضت معھ ومن األرجح

أن تتعرض للخطر بسبب القواعد األبویة المتجذرة.

قیاس تنفیذ سیاسات المساواة بین الجنسین في مجال ملكیة األراضي والسیطرة علیھا

یكمن أحد التدابیر الرئیسیة لدعم تنفیذ السیاسات والقوانین وتسریع المساواة بین الجنسین في ملكیة

األراضي والسیطرة علیھا في اعتماد تدابیر خاصة مؤقتة، من قبیل األحكام القانونیة التي:

تخصص موارد مالیة لتیسیر شراء المرأة لألراضي، أو
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تحدد حصًصا إلزامیة لرعایة مشاركة المرأة في مؤسسات حوكمة األراضي.

Nومع ذلك، توجد أدلة قلیلة على أن ھذه التدابیر اإلیجابیة تُعتمد عادة في األطر القانونیة. وحتى في

حالة حمایة حقوق النساء والفتیات في المیراث بموجب القوانین، تشّكل المعاییر االجتماعیة والثقافیة

عقبة ھامة أمام المطالبة بتلك الحقوق.

ورغم أن العدید من البلدان قام على مدى العقود الثالثة الماضیة بتحسین تشریعاتھ لتعزیز المساواة بین

الجنسین، ما زالت ھناك حاجة إلى إحراز تقدم كبیر إلعمال حقوق المرأة في األراضي في اإلطار

القانوني وفي الممارسة العملیة.

الشكل 16: مستوى ضمانات حقوق المرأة المتساوية في ملكية ا��را�� و/أو
السيطرة عليها في ا��طار القانوني الوطني لبلدان مختارة، عام 2020 (1=

الحّد ا��دنى، 6 = الحّد ا��على)



6.4.2  6.4.1

الھدف 6 من أھداف التنمیة المستدامة

المیاه النظیفة والصرف الصحي
ضمان توفر المیاه وخدمات الصرف الصحي للجمیع وإدارتھا على نحو

مستدام.

المؤشرات



المؤ�� 6-4-1 من مؤ��ات أهداف التنمية المستدامة

البيانات غير كافية لتقييم الوضع والتقدم المحرز على المستوى العالمي

نظرة عامة

سلّطت أزمة كورونا الضوء على األھمیة الحاسمة التي تنطوي علیھا المیاه والصرف الصحي والنظافة

الصحیة بالنسبة إلى حمایة صحة اإلنسان. ورغم ما أحرز من تقدم، ما زالت ملیارات األشخاص في

مختلف أنحاء العالم یفتقرون إلى ھذه الخدمات األساسیة، ما یعیق جھود احتواء تفشي جائحة كوفید-19.

فالمیاه لیست ضروریة للصحة فحسب، بل أیًضا لخفض مستویات الفقر واألمن الغذائي وضمان السالم

وحقوق اإلنسان وتحسین النظم اإلیكولوجیة والتعلیم.

ولكن البلدان تواجھ تحدیات متنامیة مرتبطة بندرة المیاه وتلوثھا وبتدھور النظم اإلیكولوجیة ذات الصلة

بالمیاه وبالتعاون بشأن أحواض المیاه العابرة للحدود. وما زال مستوى اإلجھاد المائي مرتفعًا إلى درجة

مریعة في العدید من األقالیم، ما یتھدد بالخطر التقدم المحرز في تحقیق التنمیة المستدامة. وإذا لم تتخذ

تدابیر عاجلة، قد تؤدي ندرة المیاه الناجمة عن ذلك، والتي تمیل إلى التأثیر بشكل غیر متناسب على أشد

األشخاص ضعفًا، إلى حدوث اضطرابات اجتماعیة واقتصادیة واسعة النطاق.

التغیّر في كفاءة استخدام المیاه مع مرور الوقت

المقصد 4-6
زيادة كفاءة استخدام المياه في جميع القطاعات زيادة كبيرة وضمان سحب المياه العذبة

وإمداداتها على نحو مستدام من أجل معالجة شح المياه والحّد بدرجة كبيرة من عدد ا��شخاص
الذين يعانون من ندرة المياه، بحلول عام 2030.

            

   

یمثل تحسین كفاءة استخدام المیاه إجراًء رئیسیًا یمكن أن یسھم في خفض اإلجھاد المائي العام في بلد ما،

شریطة أن یؤدي ذلك أیًضا إلى خفض مواٍز في سحب المیاه. وإن زیادة كفاءة استخدام المیاه مع مرور

الوقت تعني استخدام كمیات أقل من المیاه إلنتاج القدر نفسھ من الناتج، بما یؤدي إلى فصٍل فعّاٍل للنمو

االقتصادي عن استخدام المیاه عبر مختلف القطاعات الرئیسیة التي تستخدم المیاه.

وقد ارتفعت كفاءة استخدام المیاه عبر العالم من 12.58 دوالر أمریكي/م3 في عام 2000 إلى

18.17 دوالر أمریكي/م3 في عام 2017. وتتراوح تقدیرات كفاءة استخدام المیاه بین أقل من 0.2

دوالر أمریكي/م3 للبلدان التي تعتمد اقتصاداتھا على الزراعة إلى حدٍّ كبیر و1.197 دوالر أمریكي/م3

في االقتصادات العالیة التصنیع القائمة على الخدمات األقل اعتمادًا على الموارد الطبیعیة. وتتراوح

كفاءة استخدام المیاه بین 5 و100 دوالر أمریكي/م3 في غالبیة البلدان (الثلثان).

وعلى الصعید اإلقلیمي، تراوحت كفاءة استخدام المیاه في عام 2017 بین 2.2 دوالر أمریكي/م3 في

آسیا الوسطى و62.2 دوالر أمریكي/م3 في أوسیانیا، ما یسلّط الضوء مرة أخرى على التفاوتات

الكبیرة القائمة عبر العالم (الشكل 17). وتبیّن األرقام أیًضا أن عدة أقالیم كانت أسرع في زیادة كفاءة

استخدام المیاه مع مرور الوقت. وقد ُسجلت أعلى الزیادات النسبیة في آسیا الوسطى وجنوب آسیا، في

حین سّجلت أوسیانیا وشمال أفریقیا مستوى تحّسن أقل، وسّجلت أمریكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي

انخفاًضا فعلیًا في كفاءة استخدام المیاه (الشكل 18).

وتمیل كفاءة استخدام المیاه في الزراعة إلى أن تكون أقل بكثیر بالمقارنة مع القطاعات اإلنتاجیة

األخرى، وھذا یعني أن البنیة االقتصادیة لبلد ما عادة ما تؤثر تأثیًرا كبیًرا على الكفاءة الكلیة الستخدام

المیاه. ولذا، فإن زیادة إنتاجیة المیاه الزراعیة تشّكل تدخًال رئیسیًا لتحسین كفاءة استخدام المیاه. وتشمل

التدابیر الھامة األخرى خفض فقدان المیاه بمعالجة التسربات في شبكات التوزیع البلدیة وتعظیم كفاءة

عملیات التبرید الصناعي والتبرید بالطاقة.
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الشكل 17: كفاءة استخدام المياه حسب ا��قليم في عامي 2000 و2017
(دو��ر أمريكي/م3)

الشكل 18: التغير في كفاءة استخدام المياه مع مرور الوقت حسب ا��قليم،
الفترة 2017-2001



المؤ�� 6-4-2 من مؤ��ات أهداف التنمية المستدامة

مستوى اإلجھاد المائي: سحب المیاه العذبة كنسبة من موارد المیاه العذبة
المتاحة

المقصد 4-6
زيادة كفاءة استخدام المياه في جميع القطاعات زيادة كبيرة وضمان سحب المياه العذبة

وإمداداتها على نحو مستدام من أجل معالجة شح المياه، والحّد بدرجة كبيرة من عدد
ا��شخاص الذين يعانون ندرة المياه، بحلول عام 2030.

             

.        

یشّكل اإلجھاد المائي أحد أخطر التھدیدات التي تعترض سبیل التنمیة المستدامة في الوقت الحالي. فقد

یكون لمستوى اإلجھاد المائي المرتفع – سحب كمیات كبیرة من المیاه العذبة من المصادر الطبیعیة

بالمقارنة مع المیاه العذبة المتاحة – عواقب مدمرة على البیئة، بل إنھ قد یعیق أو حتى یعكس مسار

التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة. ویمكن أن تؤدي ندرة المیاه الناجمة عن ذلك، والتي تمیل إلى التأثیر

بشكل غیر متناسب على أشد األشخاص ضعفًا، إلى تشرید ما یقدر بنحو 700 ملیون شخص بحلول عام

.2030

وعلى الصعید العالمي، یظل مستوى اإلجھاد المائي عند نسبة آمنة قدرھا 17 في المائة. ولكن المتوسط

العالمي یخفي تفاوتات إقلیمیة ضخمة.

تسّجل منطقة وسط آسیا ومنطقة جنوب آسیا ومنطقة شمال أفریقیا مستوى مرتفعًا جدًا من

اإلجھاد المائي یفوق 70 في المائة، بل إن المنطقتین األولیین سجلّتا بین عامي 2015 و2017

زیادة تصاعدیة في مستوى اإلجھاد المائي.

تتبعھما منطقة غرب آسیا ومنطقة شرق آسیا، إذ تتراوح مستویات اإلجھاد المائي فیھما بین 45

و70 في المائة، وقد سّجلت المنطقتان مستوى مستقًرا أو متناقًصا من اإلجھاد المائي منذ عام

.2015

ولھذا السبب، یعكس االتجاه المتزاید تدریجیًا لمستوى اإلجھاد المائي العالمي على مدى السنوات

العشرین الماضیة تزایدًا في مستوى اإلجھاد في مناطق عدة من العالم، ال یمكن لتناقصھ في مناطق

أخرى من العالم تعویضھ.

وعلى النقیض من ذلك، فإن مستوى اإلجھاد المائي في بعض األقالیم، مثل أفریقیا جنوب الصحراء

الكبرى وأمریكا الوسطى والجنوبیة، منخفض بما یكفي إلفساح المجال لبعض البلدان لزیادة استخدام

المیاه استخداًما مستداًما، شریطة اتخاذ االحتیاطات المناسبة. وفي األقالیم المتضررة من ارتفاع مستوى

اإلجھاد المائي، ھناك حاجة إلى اتخاذ تدابیر عاجلة وملموسة لالقتصاد في المیاه وزیادة كفاءة

استخدامھا.
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الشكل 19: مستوى ا��جهاد المائي في العالم، الفترة 2000-2017 (نسبة
مئوية)

الشكل 20: مستوى ا��جهاد المائي حسب ا��قليم في عامي 2015 و2017
(نسبة مئوية)



12.3.1

الھدف 12 من أھداف التنمیة المستدامة

االستھالك واإلنتاج المسؤوالن
ضمان وجود أنماط استھالك وإنتاج مستدامة.

المؤشرات



المؤ�� 1-3-12 من مؤ��ات أهداف التنمية المستدامة

البيانات غير كافية لتقييم الوضع والتقدم المحرز على المستوى العالمي

نظرة عامة

في الوقت الذي یدعم فیھ االستھالك واإلنتاج االقتصاد العالمي، فإن أنماطھما الحالیة تقّوض سالمة

الكوكب.

وتتزاید البصمة المادیة العالمیة بوتیرة أسرع من النمو السكاني ونمو الناتج االقتصادي. فالتحسینات في

كفاءة استخدام الموارد في بعض البلدان تعّوضھا زیادات في الكثافة المادیة في بلدان أخرى. وما زالت

اإلعانات المقدمة المتعلقة بالوقود األحفوري تثیر قلقًا بالغًا. وتُفقد على طول سلسلة إمدادات األغذیة نسبة

عالیة غیر مقبولة من األغذیة تصل قیمتھا إلى أكثر من 400 ملیار دوالر سنویًا - وھو رقم یماثل

بعض حزم الحوافز االقتصادیة الوطنیة واإلقلیمیة المعتمدة في أعقاب جائحة كوفید-19.

وفي الوقت نفسھ، تتیح الجائحة فرصة لوضع خطط للتعافي ستعكس االتجاھات الحالیة وتحّول أنماط

االستھالك واإلنتاج إلى مسار أكثر استدامة.

(أ) مؤشر الفاقد من األغذیة و(ب) مؤشر المھدر من األغذیة

المقصد 12-3
خفض ن�� ا فرف ا فرحف م فملهمر فألغذية فرعامل ة على صيع م ا ا فرع ب ��رزئة ة

ملفملهيزهلقد ر مفر فر �� ملفحلم فملهمر فألغذية يف ف ل فإلنزاج ملسالسل فإل مفا را يف
ذرك خها ا لعم فحلصاا حبلحل عام 2030

           

     

ویكتسي خفض الفاقد والمھدر من األغذیة أھمیة حاسمة لخفض تكالیف اإلنتاج وزیادة كفاءة النظم

الغذائیة وتحسین األمن الغذائي والتغذیة والمساھمة في االستدامة البیئیة.

ورغم أنھ لیس من الممكن بعد تقدیر النسبة المئویة للمھدر من األغذیة في مرحلتي البیع بالتجزئة

واالستھالك، وضعت المنظمة تقدیرات نماذجیة للفواقد من األغذیة في جمیع األقالیم الرئیسیة في العالم

استنادًا إلى مجموعة محدودة من البیانات الوطنیة المتاحة. واستنادا إلى ھذه التقدیرات، فإن النسبة

المئویة للفاقد من األغذیة بعد الحصاد في المزارع وفي مراحل النقل والتخزین والتجھیز والبیع بالجملة

تبلغ 13.8 في المائة على الصعید العالمي، أي أكثر من 400 ملیار دوالر أمریكي سنویًا.

وأجرت المنظمة، سعیًا منھا إلى معرفة المزید عن مواقع الفاقد والمھدر من األغذیة ومداھما، تحلیًال

تجمیعیًا للدراسات الموجودة التي تقیس الفاقد والمھدر من األغذیة في بلدان في مختلف أنحاء العالم

ونشرتھ على قاعدة بیانات الفاقد والمھدر من األغذیة. ویوّضح ھذا التحلیل كیفیة اختالف الفاقد والمھدر

من األغذیة عبر مراحل سلسلة اإلمدادات الغذائیة وفي ما بین األقالیم ومجموعات السلع األساسیة.

وتشیر نتائج التحلیل إلى ما یلي:

في مجموعات السلع األساسیة كافة، تحدث أعلى نسبة للفواقد من األغذیة في آسیا الوسطى

وجنوب آسیا، وتبلغ 20.7 في المائة من اإلنتاج الزراعي العالمي، في حین أن إقلیم أوسیانیا،

الذي یشمل جزر المحیط الھادئ وأسترالیا ونیوزیلندا، یسّجل أدنى نسب مئویة للفواقد من

األغذیة، 9.8 في المائة و5.8 على التوالي.

وبالنسبة إلى الحبوب والبقول - وھي مجموعة السلع األساسیة التي یتوافر عنھا نسبیًا أكبر عدد

من البیانات والبیانات األكثر موثوقیة، ثمة مستویات مرتفعة جدًا للفاقد من األغذیة في أفریقیا

جنوب الصحراء الكبرى وشرق وجنوب شرق آسیا، في حین أن ھذه المستویات محدودة في



وسط وجنوب آسیا.

وبشكل عام، فإن نسبة الفواقد من الفواكھ والخضروات أعلى من تلك المتعلقة بالحبوب والبقول.

وتتفاوت أسباب الفاقد والمھدر من األغذیة تفاوتًا كبیًرا على طول سلسلة اإلمدادات. ومن األسباب الھامة

للفواقد في المزارع ما یلي:

عدم كفایة الوقت المخصص للحصاٍد

الظروف المناخیة

الممارسات غیر الفعالة المطبقة في الحصاد والمناولة

التحدیات التي تواجھ تسویق المحاصیل

وتنجم عن البنى التحتیة للنقل وظروف التخزین غیر المالئمة والقرارات المتخذة في المراحل األولى من

سلسلة اإلمدادات فواقد كبیرة، ما یجعل المنتجات عرضة لمدة صالحیة أقصر. وعلى وجھ الخصوص،

قد یكون التخزین البارد المالئم حاسًما للحیلولة دون حدوث الفواقد من األغذیة، كًما ونوًعا.

كما تؤدي الممارسات الجیدة المعتمدة في مناولة المنتجات دوًرا رئیسیًا في خفض الفواقد من األغذیة،

وتتطلب بناء القدرات على مستویات سلسلة اإلمدادات كافةً. ویمكن لتحسین الروابط مع األسواق

وتقصیر سالسل اإلمدادات اإلسھام في تحسین التنسیق بین المنتجین والمستھلكین وخفض الفواقد من

األغذیة، بینما یمكن لعملیات التجھیز والتغلیف أن تؤدي دوًرا في الحفاظ على األغذیة.

وتشیر الدراسات التي أجریت بشأن المھدر في مرحلة االستھالك – والتي جرى معظمھا في البلدان

المرتفعة الدخل – إلى أن مستویات المھدر مرتفعة بالنسبة إلى جمیع أنواع األغذیة، ال سیما لألغذیة

السریعة التلف كالمنتجات الحیوانیة والفواكھ والخضروات. وترتبط أسباب المھدر من األغذیة على

مستوى البیع بالتجزئة بما یلي:

قصر مدة الصالحیة

ضرورة استیفاء المنتجات الغذائیة لمعاییر جمالیة من حیث اللون والشكل والحجم

تقلب الطلب

وغالبًا ما یكمن سبب المھدر على مستوى المستھلك في ما یلي:

سوء تخطیط الشراء والوجبات

الشراء الزائد (متأثًرا باألحجام المفرطة للشرائح والحزم)

االلتباس بشأن بطاقات التوسیم ("من األفضل استخدامھ قبل" و"لالستخدام قبل")

سوء التخزین في المنزل

وھناك حاجة ملّحة إلى بذل جھود لجمع البیانات حتى تتمّكن البلدان من القیام بتدخالت محدّدة األھداف

في المراحل الحرجة من سلسلة القیمة وخفض الفاقد والمھدر من األغذیة.
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الشكل 21: النسب المئوية للفاقد من ا��غذية حسب ا��قليم، عام 2016

الھدف 14 من أھداف التنمیة المستدامة:

الحیاة تحت الماء
حفظ المحیطات والبحار والموارد البحریة واستخدامھا على نحو

مستدام.

المؤشرات



المؤ�� 1-4-14 من مؤ��ات أهداف التنمية المستدامة

تقييم ا��تجاه = تدهور طفيف منذ سنة خط ا��ساس

نظرة عامة

تعتبر المحیطات أكبر نظام بیئي في العالم، فھي تأوي ما یقرب من ملیون نوع معروف وتؤدي دوًرا

حیویًا في ضبط نظام المناخ العالمي. غیر أن قدرتھا على مواصلة دعم احتیاجات سكان العالم

االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة تتعرض للخطر.

وقد أدت عقود من االستغالل غیر المسؤول، على الرغم من بعض الجھود المبذولة لحفظ المحیطات،

إلى مستوى مریع من التدھور. وما زالت استدامة الموارد السمكیة العالمیة تتدھور، وإن بمعدل

منخفض، وفي حین أحرز العدید من البلدان تقدًما في مكافحة الصید غیر القانوني دون إبالغ ودون

تنظیم، ھناك حاجة إلى بذل جھود أكثر تضافًرا.

وستكون من األھمیة بمكان زیادة الدعم المقدم لصغار صیادي األسماك في ضوء جائحة كوفید-19

لتمكینھم من مواصلة كسب رزقھم وتغذیة مجتمعاتھم المحلیة.

نسبة األرصدة السمكیة الموجودة على مستویات مستدامة بیولوجیا

المقصد 14-4
تنظيم الصيد على نحو فعال، وإنهاء الصيد المفرط والصيد غير القانوني دون إب��غ ودون تنظيم

وممارسات الصيد المدمرة، وتنفيذ خطط إدارة قائمة على العلم، سعيًا إلى إعادة ا��رصدة
السمكية إلى ما كانت عليه في أقرب وقت ممكن، لتصل على ا��قل إلى المستويات التي
يمكن أن تتيح إنتاج أق�� غلة مستدامة وفًقا لما تحدده خصائصها البيولوجية، بحلول عام

.2020

           

ففي الوقت الذي ظلت فیھ كمیات األسماك البحریة التي یتم إنزالھا في العالم مستقرة نسبیًا عند حوالي

80 ملیون طن منذ عام 1995، استمرت استدامة الموارد السمكیة في العالم في االنخفاض. فقد

انخفضت نسبة األرصدة السمكیة الموجودة في مستویات مستدامة بیولوجیًا من 90 في المائة في عام

1974 إلى 65.8 في المائة في عام 2017، أي أقل بمقدار 0.82 نقطة مئویة مماّ كانت علیھ في عام

2015 (الشكل 22).

ولكن معدل االنخفاض شھد تباطًؤا على مدى العقد الماضي رغم استمرار التدھور.

وتوجد، من الناحیة الجغرافیة، تفاوتات كبیرة في نسبة األرصدة السمكیة المستدامة. فبعض األقالیم یشھد

ل معدالت إعادة تكوین زیادات كبیرة في ضغط الصید على األرصدة، في حین أن أقالیم أخرى تسّجِ

األرصدة جیدة. وتظل التحسینات التي تدخلھا الحكومات ومؤسسات الصید المعنیة على إدارة مصاید

األسماك أساسیة لتحسین استدامة الموارد السمكیة.

وفي عام 2017، استمر البحر األبیض المتوسط والبحر األسود في تسجیل أعلى نسبة من األرصدة

السمكیة التي یتم صیدھا عند مستویات غیر مستدامة (62.5 في المائة)، تلیھما جنوب شرق المحیط

الھادئ (54.5 في المائة) وجنوب غرب المحیط األطلسي (53.3 في المائة).

وعلى النقیض من ذلك، ُسّجلت أدنى نسب األرصدة السمكیة التي یتم صیدھا عند مستویات غیر مستدامة

بیولوجیًا (13-22 في المائة) في غرب وسط المحیط الھادئ وجنوب غرب المحیط الھادئ وشمال

شرق المحیط الھادئ وغرب وسط المحیط الھادئ.

وقد أثبت مزیج من تحسین اللوائح والبنى التحتیة في مصاید األسماك المدارة بشكل مكثف نجاحھ في

إعادة تكوین أرصدة سمكیة تعرضت للصید المفرط لتعود إلى مستویات مستدامة بیولوجیًا. غیر أن

اعتماد ھذه التدابیر كان بوجھ عام بطیئًا، ال سیما في الكثیر من البلدان النامیة.
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الشكل 22: نسبة ا��رصدة السمكية الموجودة على مستويات مستدامة
بيولوجًيا، الفترة 2017-1974

الشكل 23: حالة استدامة ا��رصدة السمكية في مناطق الصيد الرئيسية



المؤ�� 14-6-1 من مؤ��ات أهداف التنمية المستدامة

قريب جًدا من المقصد = قرب المقصد

تقييم ا��تجاه = تحّسن طفيف

مدى تنفیذ الصكوك الدولیة الرامیة إلى مكافحة الصید غیر القانوني دون
إبالغ ودون تنظیم

المقصد 6-14
حظر بعض أشكال ا��عانات المقدمة لمصايد ا��سماك التي تسهم في ا��فراط في قدرات

الصيد وفي صيد ا��سماك، وإلغاء ا��عانات التي تساهم في صيد ا��سماك غير القانوني دون
إب��غ ودون تنظيم، وا��حجام عن استحداث إعانات جديدة من هذا القبيل، مع التسليم بأن

المعاملة الخاصة والتفضيلية الم��ئمة والفعالة للبلدان النامية وأقل البلدان نمًوا ينبغي أن تكون
جزًءا �� يتجزأ من مفاوضات منظمة التجارة العالمية بشأن ا��عانات لمصايد ا��سماك، بحلول

عام 2020.

            

         

ل خطًرا كبیًرا على استدامة قطاع مصاید األسماك فالصید غیر القانوني دون إبالغ ودون تنظیم یشّكِ

وربحیتھ. وینطوي على آثار اقتصادیة واجتماعیة وبیئیة سلبیة، ویعیق قدرة البلدان على إدارة مصایدھا

إدارة مستدامة ومسؤولة.

ویكمن مفتاح إنھاء الصید غیر القانوني دون إبالغ ودون تنظیم في التعاون والشفافیة واالمتثال.

من الضروري التعاون بین جمیع الجھات الفاعلة وتمتین الجھود الفردیة. ویبدأ ذلك على الصعید

الوطني بالتعاون بین المؤسسات لینتھي إلى التعاون بین مختلف الدول والمنظمات الحكومیة

الدولیة والمنظمات غیر الحكومیة للعمل على تحقیق ھذا الھدف المشترك.

یتعین تحقیق الشفافیة، بقیام الدول بتبادل المعلومات عن ھویة سفن الصید وسجل امتثالھا، وغیر

ذلك من المعلومات، لضمان إمكانیة تتبع المنتجات السمكیة على طول سلسلة القیمة.

ھناك حاجة إلى االمتثال ضمن إطار دولي واٍف یغطي الخطوات جمیعًا من البحر إلى صحن

الطعام. ویشمل ذلك وجود قدرة قویة على الرصد والمراقبة واإلشراف، إلى جانب القدرة على

اإلنفاذ الفعال، وھي كلّھا ضروریة للتنفیذ السلیم للصكوك الدولیة لمكافحة الصید غیر القانوني

دون إبالغ ودون تنظیم.

الصكوك الدولیة لمكافحة الصید غیر القانوني دون إبالغ ودون تنظیم

یوفر إطار الصكوك الدولیة لمكافحة الصید غیر القانوني دون إبالغ ودون تنظیم، الذي وضع على مدى

العقود القلیلة الماضیة، مجموعة قویة من األدوات لمكافحة ھذا النوع من الصید تغطي مسؤولیات الدولة

تجاه السفن التي ترفع علمھا وسواحلھا وموانئھا وأسواقھا. ویعتبر االتفاق بشأن تدابیر دولة المیناء أول

اتفاق دولي ملزم یستھدف على وجھ التحدید الصید غیر القانوني دون إبالغ ودون تنظیم. وھو یحدد

مجموعة دنیا من التدابیر المعیاریة التي یتعین على األطراف تطبیقھا عندما تسعى سفن أجنبیة إلى دخول

موانئھا أو أثناء وجودھا في موانئھا.

ودخل ھذا االتفاق حیز النفاذ في یونیو/حزیران 2016، وفي 3 یولیو/ تموز 2020 كان عدد

األطراف فیھ 66 طرفًا، بما في ذلك االتحاد األوروبي كطرف واحد یمثل دولھ األعضاء. ویعكس معدل

االلتزام الالفت ھذا األھمیة التي تولیھا الدول لمكافحة الصید غیر القانوني دون إبالغ ودون تنظیم.

وقد تحّسن متوسط درجة تنفیذ الصكوك الدولیة لمكافحة ھذا النوع من الصید في مختلف أنحاء العالم بین

عامي 2018 و2020. إذ ارتفع خالل ھذه الفترة المقیاس المركب لدرجة تنفیذ الصكوك الرئیسیة

الخمسة، وھو الدرجة العالمیة لمؤشر أھداف التنمیة المستدامة 14-6-1، من 3/5 إلى 4/5.
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واستنادًا إلى التقاریر التي قدمتھا الدول، یتبیّن أن ھذه األخیرة أحرزت تقدًما كلیًا جیدًا في تنفیذ التدابیر

الموصى بھا لمكافحة الصید غیر القانوني دون إبالغ ودون تنظیم، إذ سجل قرابة 75 في المائة منھا

درجة عالیة من حیث تنفیذ الصكوك الدولیة ذات الصلة في عام 2020، بالمقارنة مع 70 في المائة في

عام 2018.

وسّجلت الدول الجزریة الصغیرة النامیة، التي تواجھ تحدیات خاصة في التنفیذ الكامل لھذه الصكوك

بسبب ضخامة المیاه الخاضعة لوالیتھا، مستوى متوسًطا من التنفیذ في عامي 2018 و2020 كلیھما.

ل مستوى التنفیذ نفسھ في أقل البلدان نمًوا التي كثیًرا ما تواجھ وبین عامي 2018 و2020، ُسّجِ

تحدیات في تنفیذ ھذه الصكوك.

وحافظ معظم أقالیم العالم على مستوى التنفیذ نفسھ أو حّسن درجتھ، عدا أوسیانیا (باستثناء أسترالیا

ونیوزیلندا) وأفریقیا جنوب الصحراء الكبرى. وفي الوقت الحالي، تحصل أسترالیا ونیوزیلندا وأوروبا

وأمریكا الشمالیة وكذلك شرق وجنوب شرق آسیا جمیعھا على درجة قصوى لمستوى تنفیذ ھذه

الصكوك.

الشكل 24: التقدم المحرز في درجة تنفيذ صكوك مكافحة الصيد غير
القانوني دون إب��غ ودون تنظيم، الفترة 2020-2018

متوسط مستوى التنفيذ: 1= ا��دني - 5= ا��على



المؤ�� 14-7-1 من مؤ��ات أهداف التنمية المستدامة

تقييم ا��تجاه = تحّسن طفيف

مصاید األسماك المستدامة كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي في الدول
الجزریة الصغیرة النامیة وأقل البلدان نمًوا وجمیع البلدان

المقصد 7-14
زيادة الفوائد ا��قتصادية التي تتحقق للدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نمًوا من
ا��ستخدام المستدام للموارد البحرية، بما في ذلك من خ��ل ا��دارة المستدامة لمصايد

ا��سماك وتربية ا��حياء المائية والسياحة، بحلول عام 2030.

         

      

وتوفر مصاید األسماك وتربیة األحیاء المائیة فرًصا وفیرة للتخفیف من حدة الفقر والجوع وسوء التغذیة

وتولید النمو االقتصادي وضمان استخدام أفضل للموارد الطبیعیة. وال یمكن إدامة ھذه الفوائد إّال من

خالل إدارة حصیفة لألرصدة السمكیة تجتنب االستغالل المفرط واالستنزاف.

وفي ظّل استمرار تزاید إقبال العالم على األسماك، ازدادت اإلمدادات السمكیة من 20 ملیون طن في

عام 1950 إلى 178.5 ملیون طن في عام 2018، منھا 96.4 ملیون طن من مصاید األسماك

و82.1 ملیون طن من تربیة األحیاء المائیة.

وارتفع حجم المصاید البحریة بنسبة 3.9 في المائة بین عامي 2017 و2018. وتستمر تربیة األحیاء

المائیة في النمو بوتیرة أسرع مّما تنمو مصاید األسماك، وھي تشّكل حصة أكبر من أي وقت مضى من

اإلنتاج العالمي المخّصص لالستھالك البشري.

وقد ساھم قطاع مصاید األسماك وتربیة األحیاء المائیة، مع استمراره في النمو، في زیادة المكاسب

االقتصادیة المتأتیة من ھذا القطاع وساھم في النمو االقتصادي المستدام. وعلى الصعید العالمي، استمر

ارتفاع القیمة المضافة لھذا القطاع بعدة نقاط مئویة سنویًا – وھذا اتجاه تأكد مؤخًرا.

ومن المھم أكثر من أي وقت مضى، مع توقع استمرار اإلنتاج في اتجاھھ التصاعدي، لیصل إلى ما قدره

204 ملیون طن بحلول عام 2030، تحقیق التوازن بین األھداف اإلنمائیة وإدارة األرصدة السمكیة

الجتناب االستغالل المفرط واالستنزاف لضمان قدرتنا على تلبیة احتیاجات الیوم دون المساس بقدرة

األجیال القادمة على تلبیة احتیاجاتھا.

قیاس التقدم المحرز نحو استدامة مصاید األسماك

یمكننا، لقیاس التقدم المحرز في تحقیق ھذا الھدف، النظر إلى حصة مصاید األسماك الطبیعیة البحریة

المستدامة في الناتج المحلي اإلجمالي. فھذا المقیاس الجدید یجمع مكونات تشمل إدارة المصاید والسیاسة

الحكومیة والدور المجتمعي لصید األسماك. وھو یتیح تحلیل أوجھ التآزر والمقایضات بین الشواغل

االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة وفھم الطبیعة المعقدة والمترابطة لقطاع مصاید األسماك بشكل أفضل.

وظلت مساھمة مصاید األسماك المستدامة في الناتج المحلي اإلجمالي العالمي في السنوات األخیرة

مستقرة إلى حدٍّ ما عند حوالي 0.1 في المائة سنویًا، ما یعكس التأثیر المتبادل التجاھین متعارضین،

وھما: ارتفاع مستمر في القیمة المضافة لقطاع مصاید األسماك واستمرار انخفاض استدامة األرصدة

السمكیة العالمیة.

وتسھم مصاید األسماك البحریة المستدامة، قیاًسا إلى المتوسط العالمي، إسھاًما كبیًرا في الناتج المحلي

اإلجمالي في الدول الجزریة الصغیرة في أوسیانیا وأقل البلدان نمًوا، حیث أنشطة الصید تكتسي أھمیة

حیویة بالنسبة إلى المجتمعات المحلیة والسكان األصلیین.

ل أعلى نصیب لمصاید األسماك المستدامة في الناتج المحلي اإلجمالي في أوسیانیا (باستثناء ویُسجَّ

أسترالیا ونیوزیلندا)، إذ یبلغ 1.33 في المائة، وفي أقل البلدان نمًوا، إذ یبلغ 1.06 في المائة، رغم أن

ھذا النصیب انخفض في المنطقتین كلتیھما منذ عام 2015. كما انخفضت حصة مصاید األسماك
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المستدامة في الناتج المحلي اإلجمالي في آسیا الوسطى وجنوب آسیا وشرق وجنوب شرق آسیا،

باإلضافة إلى أسترالیا ونیوزیلندا، منذ عام 2015.

وفي أفریقیا جنوب الصحراء الكبرى، فإن الرقم اإلجمالي أدنى ّمما علیھ الحال في أوسیانیا وأقل البلدان

نمًوا، فقد شھدت المنطقة نمًوا ملحوًظا في المساھمة االقتصادیة المتأتیة من مصاید األسماك المستدامة،

إذ ارتفعت حصتھا من الناتج المحلي اإلجمالي من 0.25 في المائة إلى 0.46 في المائة. وسّجلت

أمریكا الشمالیة وأوروبا وأمریكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي، وكذلك غرب آسیا وشمال أفریقیا،

زیادات في نصیب مصاید األسماك المستدامة في الناتج المحلي اإلجمالي.

وتكتسي اإلدارة الفعالة لمصاید األسماك والمبادرات الحكومیة الداعمة أھمیة حاسمة في زیادة مساھمة

مصاید األسماك المستدامة في الناتج المحلي اإلجمالي، ال سیما في البلدان التي لمصاید األسماك فیھا

أھمیة مركزیة بالنسبة إلى االقتصادات المحلیة واألمن الغذائي والمجتمعات المحلیة الھشة.

الشكل 25: مصايد ا��سماك المستدامة كنسبة مئوية من الناتج المحلي
ا��جمالي حسب ا��قليم، الفترة 2017-2011



المؤ�� 14-ب-1 من مؤ��ات أهداف التنمية المستدامة

قريب جًدا من المقصد = قرب المقصد

تقييم ا��تجاه = تحّسن طفيف

درجة تطبیق إطار قانوني/تنظیمي/سیاساتي/مؤسسي یعترف بحقوق
وصول مصاید األسماك الصغیرة النطاق إلى الموارد البحریة واألسواق

ویحمیھا

المقصد 14-ب
إتاحة إمكانية وصول صغار الصيادين الحرفيين إلى الموارد البحرية وا��سواق

           

19-  

وفي الوقت الذي یتطلّع فیھ العالم إلى السنة الدولیة لمصاید األسماك وتربیة األحیاء المائیة الحرفیة في

عام 2022، یكتسب التزام البلدان بإتاحة وصول صغار الصیادین الحرفیین إلى الموارد البحریة

واألسواق زخًما.

وما زال صغار صیادي األسماك، المسؤولون عن أكثر من نصف إجمالي إنتاج مصاید األسماك في

البلدان النامیة، من بین أكثر منتجي األغذیة تھمیًشا، ما یدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ ما یلزم من

إجراءات في ھذا الصدد. وھناك أدلة على أن أزمة كوفید-19 تؤثر سلبًا على سبل عیشھم نظًرا إلى أن

الطلب العالمي على األغذیة البحریة یتضاءل وإلى أن القیود المفروضة على النقل تحوول دون الوصول

إلى األسواق.

وفي الوقت نفسھ، یقوم صغار منتجي األغذیة ھؤالء بدور حیوي في تغذیة من یعتمدون على ھذا القطاع

والمجتمعات المحلیة في ظّل األزمة الحالیة. ومن المھم أكثر من أي وقت مضى أن تدعم البلدان صغار

صیادي األسماك باعتبارھم مساھمین رئیسیین في النظم الغذائیة المستدامة.

اعتماد خطوط توجیھیة وأطر عمل دولیة

یمكن االسترشاد في ھذه اإلجراءات باعتماد مبادرات محددة لتنفیذ الخطوط التوجیھیة الطوعیة لضمان

استدامة مصاید األسماك الصغیرة النطاق في سیاق األمن الغذائي والقضاء على الفقر، وھو صك متفق

علیھ دولیًا یعّزز تحسین حوكمة مصاید األسماك الصغیرة النطاق، بما في ذلك في سالسل القیمة

وعملیات ما بعد الصید والتجارة، ویتضمن أیًضا فصًال مخصًصا عن مخاطر الكوارث وتغیر المناخ.

وقد زاد معظم األقالیم، منذ عام 2015، من اعتماد أطر تنظیمیة لدعم مصاید األسماك الصغیرة النطاق

وتعزیز عملیات صنع القرار التشاركیة، بما في ذلك الدول الجزریة الصغیرة النامیة، حیث یعمل في

مصاید أسماك صغیرة النطاق ما یصل إلى 70 في المائة من العاملین في قطاع مصاید األسماك.

كما ارتفع، من 3/5 في عام 2018 إلى 4/5 في عام 2020، متوسط الدرجة العالمیة لمؤشر أھداف

التنمیة المستدامة 14-ب-1، وھو مؤشر مركب بشأن تنفیذ األطر القانونیة/التنظیمیة/السیاساتیة/

المؤسسیة التي تعترف بحقوق الوصول لمصاید األسماك الصغیرة النطاق وتحمیھا.

وفي حین یعكس كل من شمال أفریقیا وغرب آسیا ھذه الزیادة، انخفضت الدرجة اإلقلیمیة لكل من وسط

وجنوب آسیا وأمریكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي من 3/5 إلى 2/5 ومن 4/5 إلى 3/5 على

التوالي، ما یؤكد الحاجة إلى تعزیز جھود التنفیذ المبذولة. بینما ظلت األقالیم األخرى مستقرة عند درجة

.4/5

ومن بین المكونات الرئیسیة للدرجة المركبة لمؤشر أھداف التنمیة المستدامة 14-ب-1 ما یعكس

التزاًما أدنى من جانب البلدان بتوجیھ اإلجراءات لحمایة مصاید األسماك الصغیرة النطاق رغم قدرتھا

على ذلك وأھمیتھ خاصة في الظروف الحالیة، إذ یعتمد نصف بلدان العالم فقط مبادرات محددة لتنفیذ
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الخطوط التوجیھیة الطوعیة. ویشّكل نقص الموارد المالیة والھیاكل التنظیمیة في أوساط صغار صیادي

األسماك قیودًا حاسمة، یفاقم حدتھا المستوى المحدود للوعي العام بأھمیة مصاید األسماك الصغیرة

النطاق وضعف التنسیق بین المؤسسات.

الشكل 26: التقدم المحرز في درجة تنفيذ الصكوك الدولية الرامية إلى تعزيز
وحماية مصايد ا��سماك الصغيرة النطاق، حسب ا��قليم، الفترة 2020-2018

متوسط مستوى التنفيذ: 1= ا��دني - 5= ا��على



15.6.1  15.4.2  15.2.1  15.1.1

الھدف 15 من أھداف التنمیة المستدامة

الحیاة على البر
إدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدھور

األراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البیولوجي.

المؤشرات



المؤ�� 15-1-1 من مؤ��ات أهداف التنمية المستدامة

تقييم ا��تجاه = تدهور منذ سنة خط ا��ساس

نظرة عامة

ال یتجھ حفظ النظم اإلیكولوجیة األرضیة صوب االستدامة. فمساحات الغابات تستمر في االنحفاض، وإن

بمعدل أبطأ بالمقارنة مع العقود السابقة، والمساحات المحمیة ال تتركز في المواقع المعروفة بتنوعھا

البیولوجي، وأنواع ال تعد وال تحصى ما ما زالت مھددة باالنقراض.

وعالوة على ذلك، تعتبر ارتفاع معدالت الجرائم المقترفة بحق الحیاة البریة وتغیرات استخدام األراضي

والتعدي على الموائل المسارات الرئیسیة النتقال األمراض المعدیة الناشئة التي تھدد الصحة العامة

واالقتصاد العالمي، بما في ذلك جائحة كوفید-19.

وسیتعین على المجتمع الدولي تكثیف جھوده لحمایة النظم اإلیكولوجیة األرضیة، بما في ذلك بمواصلة

توسیع اإلدارة المستدامة للغابات وحمایة المناطق البریة والمیاه العذبة والمناطق الجبلیة، كما ببذل المزید

من الجھود لضمان الحصول على الموارد الوراثیة وتقاسم منافعھا.

مساحة الغابات كنسبة من المساحة الكلیة للیابسة

المقصد 1-15
ضمان حفظ وترميم النظم ا��يكولوجية البرية والنظم ا��يكولوجية للمياه العذبة الداخلية

وخدماتها، �� سيما الغابات وا��را�� الرطبة والجبال وا��را�� الجافة، وضمان استخدامها على
نحو مستدام، وذلك وفًقا ل��لتزامات بموجب ا��تفاقات الدولية، بحلول عام 2020.

           

وتفید أحدث البیانات المستمدة من تقییم الموارد الحرجیة في العالم لعام 2020 أن نسبة مساحة الغابات

إلى مساحة الیابسة في العالم انخفضت تدریجیًا من 31.9 في المائة في عام 2000 (4.2 ملیار

ھكتار) إلى 31.5 في المائة في عام 2010، ثم انخفضت إلى 31.2 في المائة (4.1 ملیار ھكتار) في

عام 2020. وبلغت الخسائر في مساحة الغابات في العقدین الماضیین ما یقرب من 100 ملیون ھكتار،

لكن وتیرة الخسارة تباطأت قلیًال خالل السنوات العشر الماضیة.

وتنتج ھذه االتجاھات العالمیة عن دینامیات متعارضة في األقالیم:

شھد معظم آسیا وكذلك أوروبا وأمریكا الشمالیة زیادة إجمالیة في مساحة الغابات من عام

2000 إلى عام 2020، وذلك بسبب جھود التشجیر وترمیم المناظر الطبیعیة والتوسع

الطبیعي للغابات. غیر أن توسع مساحة الغابات تباطأ من عام 2010 إلى عام 2020 بالمقارنة

مع الفترة 2000-

لوحظت خسائر كبیرة في مساحات الغابات في السنوات العشرین الماضیة في أمریكا الالتینیة

ومنطقة البحر الكاریبي، وأفریقیا جنوب الصحراء الكبرى، وجنوب شرق آسیا. وتعزى ھذه

الخسائر أساًسا إلى تحویل األراضي الحرجیة إلى االستخدام الزراعي ألغراض زراعة

المحاصیل والرعي. وتتأثر بشكل خاص بالخسائر في مساحات الغابات أقل البلدان نمًوا والبلدان

النامیة غیر الساحلیة. وفي أمریكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي، انخفضت الخسائر في

مساحات الغابات في الفترة 2010-2020 بالمقارنة مع العقد السابق، في حین لوحظت

زیادات خاصة في أفریقیا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب شرق آسیا.

وتؤدي الغابات دوًرا ھاًما في ضمان سبل كسب عیش السكان الریفیین والمدینیین ورفاھھم. فھي تساھم

في تنظیم دورة المیاه والتخفیف من حدة تغیر المناخ وتأوي معظم التنوع البیولوجي على الیابسة في

العالم. وتسھم خسارة الغابات في االحترار العالمي ولھا آثار سلبیة، ال سیما على سبل عیش أشد
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األشخاص فقًرا زعلى استخدامات األراضي المترابطة معھا كالزراعة وعلى الحیاة البریة والخدمات

البیئیة األخرى. وما زال وقف إزالة الغابات یشكل تحدیًا كبیًرا، ال سیما في المناطق المداریة وفي أقل

البلدان نمًوا.

الشكل 27: مساحة الغابات كنسبة من مجموع مساحة اليابسة حسب ا��قليم،
الفترة 2000-2020 (نسبة مئوية)



المؤ�� 15-2-1 من مؤ��ات أهداف التنمية المستدامة

التقدم المحرز في اإلدارة المستدامة للغابات

المقصد 2-15
تعزيز تنفيذ ا��دارة المستدامة لجميع أنواع الغابات ووقف إزالة الغابات وترميم الغابات

المتدهورة وتحقيق زيادة كبيرة في نسبة زرع الغابات وإعادة زرع الغابات على الصعيد
العالمي، بحلول عام 2020.

            

       

ویبیّن المؤشر 15-2-1 تقدًما واضًحا في مجال اإلدارة المستدامة للغابات في العالم. ویشیر معظم

المؤشرات الفرعیة إلى اتجاھات إیجابیة، لدى مقارنة الفترة 2010-2020 مع الفترة 2000-

2010، وھذا إن دّل على شيء فإنما یدل على نجاح الجھود المبذولة لحفظ الغابات واستخدامھا على

نحو مستدام. وعلى الصعید العالمي، شھد معظم األقالیم زیادة في:

مساحة الغابات المعتمدة بموجب نظام إلصدار الشھادات

نسبة مساحة الغابات الموجودة في مناطق محمیة والمشمولة بخطط إدارة طویلة األجل

الكتلة الحیویة للغابات فوق األرض لكل ھكتار

وفي حین أن ھذه الجھود لم تنجح في وقف خسارة الغابات، فإنھا على ما یبدو خفضت معدل ھذه

الخسارة: فقد انخفضت وتیرتھا الصافیة انخفاًضا كبیًرا خالل الفترة 2020-1990.

غیر أن أحدث البیانات تبیّن أن مستوى خسارة الغابات في أفریقیا وجنوب شرق آسیا زاد في العقد الثاني

للقرن الحادي والعشرین بالمقارنة مع العقد السابق.

ویظل مستوى خسارة الغابات مرتفعًا في أمریكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي أیًضا، ولكن بمعدل

أبطأ. وتكمن القوى الدافعة الرئیسیة لخسارة الغابات في ھذه األقالیم في تحویل الغابات ألغراض زراعة

المحاصیل على نطاق واسع (ال سیما في أمریكا الالتینیة وجنوب شرق آسیا)، والرعي وزراعة الكفاف

(أفریقیا). وعلى الصعید العالمي، تشھد وتیرة تغیر مساحة الغابات انخفاًضا طفیفًا فحسب في خسارات

الغابات ویظل ذلك مثیًرا للقلق.

وما زلت إزالة الغابات وتدھورھا من التحدیات الرئیسیة، ال سیما في المناطق المداریة وأقل البلدان نمًوا

والبلدان النامیة غیر الساحلیة والدول الجزریة الصغیرة النامیة.

وتعتبر الغابات أكبر خزانات الكربون والتنوع البیولوجي على وجھ األرض. وھي مصدر أساسي

لألغذیة والسلع والخدمات، وتكتسي أھمیة حیویة بالنسبة إلى سبل عیش الفئات األشد فقًرا والمجتمعات

المحلیة الریفیة. ولذا، تنبغي مواصلة بذل الجھود على الصعیدین العالمي واإلقلیمي لحفظ وإدامة الغابات

ووظائفھا االجتماعیة واالقتصادیة والبیئیة، مع التركیز على المناطق المداریة والبلدان النامیة.



الشكل 28: التقدم المحرز نحو ا��دارة المستدامة للغابات حسب ا��قليم،
2020-2010



المؤ�� 15-4-2 من مؤ��ات أهداف التنمية المستدامة

إجراء تقييم عالمي غير ممكن ��ن البيانات القطرية �� تزال قيد التحقق منها

مؤشر الغطاء األخضر الجبلي

المقصد 4-15
ضمان حفظ النظم ا��يكولوجية الجبلية، بما في ذلك تنوعها البيولوجي، لتعزيز قدرتها على

توفير المنافع التي �� غنى عنها لتحقيق التنمية المستدامة، بحلول عام 2030.

           

   

وإن الجبال تغطي حوالي 27 في المائة من مساحة الیابسة، وھي موطن لحوالي 1.1 ملیار شخص،

فضًال عن حوالي 30 في المائة من مجموع األراضي المحددة على أنھا مناطق تنوع بیولوجي رئیسیة

غیر أن النظم اإلیكولوجیة الجبلیة تتعرض بشكل خاص لمخاطر تغیر المناخ، ما یھدد قدرتھا على

االستمرار في توفیر خدمات النظم اإلیكولوجیة والمأوى. وھذا أمر مریع نظًرا إلى أن شعوب الجبال ھي

أصًال من بین األشد معاناة من انعدام األمن الغذائي في العالم، إذ یواجھ حوالي 1 من كل 3 من أفرادھا

صعوبات في الحصول على ما یكفي من األغذیة. ویتجلى ھذا بصورة أكبر في المناطق الجبلیة الریفیة

في البلدان النامیة، حیث یواجھ شخص واحد (1) من بین كل شخصین (2) خطر انعدام األمن الغذائي.

وتبیّن البیانات الجدیدة المستندة إلى الصور الساتلیة أن نحو 73 في المائة من جبال العالم مغطاة بنباتات

خضراء (غابات ومراعٍ وأراٍض زراعیة).

لدى شرق وجنوب شرق آسیا أعلى نسبة من الغطاء األخضر الجبلي، تبلغ 87 في المائة.

لدى آسیا الغربیة وشمال أفریقیا أدنى نسبة، تبلغ 63 في المائة.

لدى أوسیانیا* وأمریكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي غطاء أخضر جبلي بنسبة 86 في

المائة و82 في المائة على التوالي، تلیھا أفریقیا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 80 في المائة

وأسترالیا ونیوزیلندا بنسبة 78 في المائة.

في أمریكا الشمالیة وأوروبا ووسط وجنوب آسیا تتراوح نسبة الغطاء األخضر الجبلي بین 69

في المائة و68 في المائة.

تفسیر الغطاء األخضر للمناطق الجبلیة

نظًرا إلى أن مؤشر الغطاء األخضر الجبلي مؤشر مرّكب، فإنھ ینبغي توخي الدقة في تفسیره. والرقم

الذي یُعطى لھ ال یقدم أي تفاصیل عن تغیر األنواع وال عن ارتفاع الحد األعلى لنمو األشجار.

ویكتسي فھم التباین في تركیبة األنواع وارتفاع الحد األعلى لنمو األشجار أھمیة بالنسبة إلى تحدید اآلثار

الطویلة األجل المترتبة عن تغیر المناخ في المناطق الجبلیة. ولذا، فإن تحلیل التباینات في كل منطقة

ارتفاعٍ مع مرور الزمن مھم في تحدید تدابیر اإلدارة والتكیف المناسبة
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الشكل 29: مؤ�� الغطاء ا��خ�� الجبلي حسب ا��قليم، عام 2018

البیانات حسب نوع الغطاء األرضي واالرتفاع

تكشف البیانات المصنّفة حسب نوع الغطاء األرضي واالرتفاع عن أنماط ھامة في جبال العالم.

الغابات: تشّكل الغابات، عند أدنى ارتفاع، النوع السائد من الغطاء األرضي، إذ تغطي ما یفوق 50 في

المائة من المساحة. ولكن، كما ھو متوقع، تنخفض حصة الغطاء الحرجي باطراد كلّما كان االرتفاع

أعلى، لتصبح ضئیلة ال تكاد تذكر فوق 4500 متر.

األراضي العشبیة وغیرھا من األراضي: تزداد عموًما مع االرتفاع نسبة األراضي الجبلیة التي یغطیھا

العشب وغیرھا من صنوف األراضي (التي قد تشمل الغطاء الجلیدي واألنھار الجلیدیة واألراضي

القاحلة)، وتصبح األراضي العشبیة نوع الغطاء األرضي السائد فوق 3500 متر.

األراضي الزراعیة: عبر نطاقات االرتفاع، تنتشر األراضي الزراعیة أكثر ما تنتشر بین 1500

و2500 متر، ما یعكس على األرجح حقیقة أن الجبال عند ارتفاع أدنى تمتاز أیًضا بانحدار أشد وبنطاق

ارتفاع محلي، ما قد ال یوفر تضاریس طبیعیة مناسبة لزراعة المحاصیل. وفوق 2500 متر، تقل

باطراد أیًضا تغطیة المحاصیل للجبال.

االستیطان واألراضي الرطبة: حصة الغطاء الجبلي من المستوطنات واألراضي الرطبة ضئیلة ال تذكر

عند كل االرتفاعات، وإن كانت أیًضا تمیل إلى االنخفاض كلّما كانت االرتفاعات أعلى.
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المؤ�� 15-6-1 من مؤ��ات أهداف التنمية المستدامة

إجراء تقييم عالمي غير ممكن بسبب الخصائص المنهجية للمؤ��

أراضي زراعیة غابا أراضي عشبیة أراضي أخرى ستوطنا أراضي رطبة
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الشكل 30: الغطاء ا��ر�� الجبلي حسب نوع الغطاء ا��ر�� وا��رتفاع، عام
2018

عدد البلدان التي اعتمدت أطًرا تشریعیة وإداریة وسیاساتیة لضمان تقاسم
عادل ومنصف للمنافع

المقصد 6-15
تعزيز التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية، وتعزيز السبل

المناسبة للحصول على تلك الموارد، على النحو المتفق عليه دوليًا

           

           

وتقدم األطراف المتعاقدة بانتظام، بموجب المعاھدة الدولیة بشأن الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة

والزراعة التي تستضیفھا المنظمة، تقاریر وطنیة عن التدابیر المتخذة لتنفیذ التزاماتھا، بما في ذلك

األحكام المتعلقة بالحصول على الموارد وتقاسم منافعھا.

وفي فبرایر/شباط 2020، كان 56 طرفًا من أصل 146 طرفًا قد قدم، من خالل تقاریره الوطنیة،

معلومات حول التدابیر الخاصة بالحصول على الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة وتقاسم

منافعھا، بالمقارنة مع 12 بلدًا فقط في عام 2016.
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الشكل 31: عدد البلدان التي لديها أطر ت��يعية وإدارية وسياساتية أو تدابير
ُأبلغ عنها من خ��ل نظام ا��ب��غ ا��لكتروني بشأن ا��متثال للمعاهدة الدولية

عبر األقالیم الرئیسیة في العالم:

تسّجل أفریقیا جنوب الصحراء الكبرى وأمریكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي أكبر زیادة في

عدد البلدان التي أبلغت عن تدابیر خاصة بالحصول على الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة

والزراعة وتقاسم منافعھا.

في آسیا الوسطى والجنوبیة وفي شرق وجنوب شرق آسیا كذلك، أبلغت أربعة بلدان عن مثل ھذه

التدابیر، بینما لم یفعل ذلك في عام 2016 أي بلد.

في أوسیانیا (باستثناء أسترالیا ونیوزیلندا) وفي أسترالیا ونیوزیلندا، أبلغ بلد واحد فقط في كل

من ھاتین المنطقتین عن مثل ھذه التدابیر.

تیسیر الحصول على الموارد النباتیة

یوفر النظام المتعدد األطراف للحصول على الموارد وتقاسم منافعھا التابع للمعاھدة الدولیة آلیة یمكن بھا

لألطراف المتعاقدة وأصحاب المصلحة تیسیر الحصول على الموارد النباتیة الالزمة لتربیة محاصیل

مكیّفة مع التغیرات البیئیة واالجتماعیة واالقتصادیة والمساھمة في زراعة أكثر تنوًعا

ووفقًا للتقریر المقدم إلى الجھاز الرئاسي للمعاھدة الدولیة في دورتھ الثامنة المعقودة في نوفمبر/تشرین

الثاني 2019 بشأن تنفیذ النظام المتعدد األطراف للحصول على الموارد وتقاسم منافعھا، كان ما

مجموعھ 2.2 ملیون من الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة متاًحا ألغراض البحث والتدریب

والتربیة. وحتى الیوم، تم نقل أكثر من 5.5 ملیون عینة في العالم بموجب 76 ألفًا من االتفاقات الموحدة

لنقل المواد.
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الشكل 32: عدد البلدان التي لديها أطر ت��يعية وإدارية وسياساتية أو تدابير
ُأبلغ عنها من خ��ل نظام ا��ب��غ ا��لكتروني عن ا��متثال للمعاهدة الدولية

حسب ا��قليم في عامي 2016 و2019

یتمثل أحد التحدیات الحاسمة األھمیة التي حددھا الجھاز الرئاسي في دورتھ الثامنة في ضرورة تعزیز

أداء النظام المتعدد األطراف، بحیث یتم توسیع مجموعة الموارد الوراثیة الخاصة بھ وتبادل المزید من

أنواع المحاصیل والموارد الوراثیة في مختلف أنحاء العالم وتزاید تقاسم المنافع الناشئة عن استخدام

الموارد الوراثیة بطریقة مستدامة وأكثر قابلیة للتنبؤ. وسیؤدي تعزیز النظام المتعدد األطراف إلى تیسیر

ودعم تبادل األطراف المتعاقدة للموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة بطریقة فعالة وعادلة

ومنصفة.
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الشكل 33: عدد ا��تفاقات الموحدة لنقل المواد التي تنقل بموجبها موارد
وراثية نباتية ل��غذية والزراعة في العالم، الفترة 2019-2012


