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"اقرتاح منظمة 
األغذية والزراعة 
وكالة تابعة لألمم 

املتحدة وصية 
على 21 مؤشراً هو 

شهادة على كفاءتها 
القوية يف الرصد 

وعلى مركزية 
األغذية والزراعة 
بالنسبة إىل مجيع 

أهداف خطة 
التنمية املستدامة 

لعام 2030"
املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة

جوزيه غرازيانو داسيلفا
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يف يوم 25 ســبتمرب/أيلول عام 2015، اعتمدت 

الــدول األعضاء يف األمم املتحدة والبالغ 

عددها 193 بلداً خطة التنمية املســتدامة 

لعام 2030 – والتي تشــمل 17 هدفاً للتنمية 

املســتدامة و169 غاية. وتلزم خطة التنمية 

املســتدامة املجتمع الدويل بوضع حد للفقر 

والجوع وتحقيق التنمية املســتدامة يف جميع 

أبعادهــا الثالثة )االجتامعية واالقتصادية 

والبيئية( عىل مدى الســنوات الخمسة عرشة 

التالية )2030-2016(.

ومتثــل خطــة التنمية املســتدامة لعام 2030، 

والتــي حلّت محــل األهداف اإلمنائية 

لأللفيــة، تحــوالً حقيقياً يف رؤيــة التنمية 

وتحقيقهــا - رؤيــة عامليــة للرخاء للناس 

والكوكــب، تطمــح إىل إرشاك الجميع و"عدم 

تــرك أحــد يتخلف عن الركب". 

وقد تّم وضع أهداف التنمية املســتدامة 

وامتالكهــا من ِقبل البلدان من خالل أكرب 

عملية تشــاورية بني أصحاب املصلحة يف 

التاريخ، وهــي كذلك أهداف عاملية وتنطبق 

مقدمة

تُعتــر أهــداف التنمية املســتدامة أول دفعة إمنائية 
عامليــة يف التاريــخ تأخذ الدول األعضــاء بزمامها، وهي 

تضــع أهدافــاً محددة للبلدان، يجدر بهــا تحقيقها 
ضمــن إطار زمني معّي، عــى أن يجري رصد اإلنجازات 

بصورة دوريــة لقياس التقدم

أصبحت أهداف 
التنمية املستدامة 

املرجعية الرئيسية 
لسياسات وبرامج 

التنمية على 
املستوى الوطين.

عــىل البلــدان املتقدمة بقدر ما تنطبق عىل 

البلــدان النامية. كــام أنها مرتابطة مع بعضها 

البعــض وغــر قابلة للتجزئة - وال ميكن فصل 

أي هــدف عن األهداف األخرى، وجميعها 

تدعو التخاذ نهج شــاملة وتشاركية.

وأصبحت أهداف التنمية املســتدامة 

املرجعية الرئيســية لسياسات وبرامج التنمية 

عىل املســتوى الوطني. ويعكف الكل عىل 

اســتعراض األهداف السبعة عرشة لتحديد 

كيــف ميكــن ترجمتها إىل خطط تنمية طموحة 

ميكن تحقيقها يف البلد. وكيف ميكن تســخر 

املــوارد الوطنية إلحداث تغير حقيقي - عىل 

أســاس األولويات واالحتياجات ومرحلة 

التنمية والقدرات واملوارد واالســرتاتيجيات 

والرشاكات ووســائل التنفيذ الخاصة بكل بلد.

وتعتــرب البيانات محــركا رئييس للتحول يف 

جميــع القطاعات، فهــي متّكن الحكومات 

مــن تحقيق أهداف السياســة الوطنية. وميثل 

إطــار مؤرش الرصد العاملي ألهــداف التنمية 

املســتدامة الفصــل األخر يف صنع خطة 

التنمية املســتدامة لعام 2030. 

منظمة األغذية والزراعة وأهداف التنمية املستدامة
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ســيكون إيجاد طرق جديــدة وفعالة لجمع 

البيانات ورصد األهــداف وقياس التقدم 

املحــرز من العوامــل الهامة يف نجاح أهداف 

التنمية املســتدامة. ويف مارس/آذار عام 

2016، حــددت لجنة اإلحصاءات لألمم 

املتحــدة 230 مؤرشاً باعتبارهــا "نقطة انطالق 

عمليــة" لرصد 169 غايــة مرتبطة بأهداف 

التنمية املســتدامة. 

وستســاعد هذه املــؤرشات العاملية البلدان 

عــىل قياس التقدم املحــرز باتجاه تحقيق 

األهداف، والتعلم مــن التجارب وفهم 

املناطــق التي ينبغــي إعطاؤها األولوية 

وتخصيــص املوارد الالزمة لها. 

ومــع ذلك فإن العــدد الهائل للمؤرشات 

ميثــل تحديــاَ هائالً للبلــدان. فهو يزيد 

بأربعــة أضعاف عن عــدد األهداف اإلمنائية 

لأللفيــة، كــام أن العديد من املؤرشات تم 

وضعهــا بحيــث تكون مصنفة حســب الجنس 

والعمــر والدخل واملنطقــة الجغرافية 

واملهنــة وغرها مــن جوانب الهوية 

االجتامعيــة لتعكــس املبــدأ التوجيهي لخطة 

التنميــة املســتدامة لعام 2030 وهو "عدم 

تــرك أحــد يتخلف عن الركب". 

ويف حــني أن البيانات املفتوحــة متثل العديد 

مــن الفرص لتتبع التقــدم املحرز، فإن العديد 

مــن البلدان بحاجة إىل دعــم لجمع وتحليل 

املعلومــات اإلحصائية بطريقــة منهجية 

ونرشها عىل نطاق واســع. 

قياس اإلجنازات

املنتدى السياسي الرفيع املستوى 
وضعت خطة التنمية املستدامة لعام 2030 هيكالً عاملياً لإلبالغ يشمل مدخالت عىل املستويات 

املحلية والوطنية واإلقليمية، ويتم تتويجها يف املنتدى السيايس الرفيع املستوى املعني بالتنمية 

املستدامة، وهو اجتامع سنوي بني الحكومية الدولية يقدم توجيهات وتوصيات، ويحدد مجاالت 

التقدم والتحديات، ويحشد الجهود لإلرساع بتنفيذ األهداف الـ17 للتنمية املستدامة. واملؤرشات 

هي أساس هذا الهيكل املتبادل للمساءلة. 

هيكل املساءلة بشأن أهداف التنمية املستدامة 

اإلبالغ 
جمع وحتليل املعلومات 
اإلحصائية على أساس 
مجموعة موسعة من 

املؤشرات تضم  230 مؤشرًا. 

الرصد 
إصدار تقارير رصد للتقدم 
احملرز باجتاه حتقيق أهداف 

التنمية املستدامة، وكذلك 
االلتزامات وإجراءات 
املتابعة، مبا يف ذلك 

واالستثمارات  السياسات 
ونفقات امليزانية والبرامج 
والشراكات التي تدعم 
التنمية املستدامة  خطة 

لعام 2030.

 

واملراجعة املتابعة 
من املتوقع أن تقوم الهيئات 
اإلقليمية والعاملية التابعة 

لألمم املتحدة بتحليل 
وتقييم تقارير منظومة األمم 
املتحدة، وذلك بدعم من 
الهيئات احلكومية الدولية 
املتخصصة التابعة ملنظومة 
األمم املتحدة. وسيكون من 
السمات الرئيسية تقاسم 
اخلبرات الوطنية، مع توقع 
مشاركة جميع البلدان يف 
املراجعات الطوعية، مرتني 
على األقل، خالل الدورة 
التي تستمر ملدة 15 عامًا.
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دعم البلدان 

تختلف أهداف التنمية املستدامة عن األهداف 

اإلمنائية لأللفية يف أن جميع الحكومات 

ساهمت يف تصميمها وتلتزم بتحقيقها. 

وتتحمل الدول، وفقاً ملبدأ امللكية الوطنية، 

مسؤولية جمع البيانات. ومع ذلك، ميكن 

للوكاالت الدولية تقديم املساعدة من خالل 

تعزيز القدرات الوطنية وضامن أن البيانات 

قابلة للمقارنة وأنه يتم تجميعها عىل 

املستويات دون اإلقليمية واإلقليمية والعاملية.

ومن املعرتف به أن منظمة األغذية والزراعة  

تقوم بدور عاملي أسايس يف تطوير مناهج 

ومعاير إحصاءات األغذية والزراعة وتوفر 

املساعدة التقنية التي من شأنها أن تساعد 

البلدان عىل التصدي للتحديات الجديدة التي 

تفرضها عملية الرصد. 

وقد أقرتحت املنظمة وكالة تابعة لألمم املتحدة 

"وصية" عىل 21 مؤرشاً عرب أهداف التنمية 

املستدامة 2 و5 و6 و12 و14 و15، ووكالة 

مساهمة يف ستة أهداف أخرى، وهذه زيادة 

كبرة عىل املؤرشات األربعة التي كانت املنظمة 

مسؤولة عنها يف إطار األهداف اإلمنائية لأللفية.

وينجــم عن الدور املوســع للمنظمة يف مراقبة أهداف التنمية 
املســتدامة يعني مشــاركة أكر لها عى املستوى الوطني أكرث 

مــا كان عليه الحال بالنســبة لألهداف اإلمنائية لأللفية.

أهمية تبين مؤشرات 
عاملية

تم وضع غايات أهداف التنمية املســتدامة 

يف خطة التنمية املســتدامة لعام 2030 

لتكــون "مرامي ذات طابع عاملي يُطمح 

إىل بلوغهــا، حيث تحدد كل حكومة 

غاياتها الوطنية الخاصة بها مسرتشــدة 

مبســتوى الطموح العاملي ولكن مع مراعاة 

الوطنية". الظروف 

والتستخدم إال مؤرشات أهداف التنمية 

املستدامة التي اتفقت عليها الدول األعضاء 

يف األمم املتحدة لتقييم التقدم املحرز عىل 

املستوى العاملي والستعراضها يف املنتدى 

السيايس الرفيع املستوى. وسيكون من 

الالزم عىل البلدان التي تعتمد مؤرشات 

أهداف التنمية املستدامة أن تضمن 

الوضوح يف اإلبالغ العاملي وتجنب أعباء 

إضافية يف ذلك. وميكن أن تعزز املؤرشات 

العاملية ألهداف التنمية املستدامة 

مؤرشات موضوعية وطنية إضافية. 

مؤشرات أهداف التنمية املستدامة املؤقتة يف املراحل اخملتلفة

الفاو 
)وصية(*

 األمم 
املتحدة مستوى التنمية املستوى  

4 75 توجد منهجية راسخة والبيانات متاحة بالفعل 
على نطاق واسع األول

6 70 توجد منهجية راسخة ولكن البيانات ميكن أن تتاح 
بسهولة الثاني

11 85 لم يتم تطوير منهجية متفق عليها دوليًا والبيانات 
غير متوفرة إلى حد كبير الثالث الثالث

21 230 إجماال
*مــؤرشات وصاية املنظمــة يف الصفحة 14. 

 
قد تتعرض محتويات هذا الجدول للتغير كام يتم االتفاق عىل املؤرشات وتعديلها من قبل الدول.

منظمة األغذية والزراعة وأهداف التنمية املستدامة
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ما هي مسؤوليات الوكالة الوصية؟
 لكل مؤشــر عاملي ألهداف التنمية املســتدامة مت حتديد 

وكالة "وصية" من قبل الفريق املشــترك بني وكاالت األمم 
املتحدة وفريق اخلبراء املعني مبؤشــرات أهداف التنمية 

املســتدامة، وهو فريق عمل من اللجنة اإلحصائية 
لألمم املتحدة. والوكالة مســؤولة عن جمع البيانات 

مــن املصادر الوطنيــة، وتقدمي خط زمني لتقرير التقدم 
العاملي الســنوي باجتاه أهداف التنمية املســتدامة، وتوفير 

وحتديث وثائق املؤشــرات، والعمل على مزيد من التطوير 
املنهجي، واملســاهمة يف تعزيز القدرات اإلحصائية. 

باعتبارها وكالة وصية، ميكن ملنظمة األغذية 
والزراعة أن:

� تدعم احلكومات يف حتديد األولويات والغايات الوطنية؛
� تعزز بيئات مؤسسية وسياسية قوية ومتماسكة؛

� تشرك جميع األطراف املعنية يف عمليات وحوارات متعلقة 
بالسياسات الوطنية، واملساهمة يف إبرام شراكات مبتكرة؛

� تدعم املؤسسات اإلحصائية الوطنية إلنتاج مؤشرات عاملية ووطنية؛
� دعم احلكومات يف اإلبالغ عن التحديات والنتائج؛

� تساهم يف حشد املوارد لدعم اجلهود الوطنية؛
� تساهم يف املتابعة واملراجعة العاملية ألهداف التنمية املستدامة.

جمهورية تنزانيا املتحدة

جلسة تعلم يف مدرسة 

حقلية للمزارعني 

©FAO/J. Thomas
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الرسائل الرئيسية

� العامل الهام يف جناح أهداف التنمية املستدامة سيكون 
إيجاد طرق جديدة وفعالة جلمع البيانات ورصد األهداف وقياس 
التقدم احملرز. اإلطار السليم لرصد املؤشرات سيقوم بتحويل أهداف 

التنمية املستدامة وغاياتها إلى أداة إدارة ملساعدة البلدان على تتبع 
التقدم احملرز وتطوير السياسات وتخصيص املوارد.

� العدد الكبير من مؤشرات أهداف التنمية املستدامة، 
والبالغ 230، ميثل حتديًا هائاًل للبلدان. هذا العدد يزيد بأربعة 

أضعاف عن عدد األهداف اإلمنائية لأللفية، كما مت إعداد العديد 
من املؤشرات بحيث تكون مصنفة لتعكس املبدأ التوجيهي "عدم 

ترك أحد يتخلف عن الركب" خلطة التنمية املستدامة لعام 2030. 

� من املعروف أن منظمة األغذية والزراعة لها دور عاملي 
أساسي يف تطوير مناهج ومعايير إحصاءات األغذية والزراعة 

وتقدمي املساعدة التقنية التي من شأنها مساعدة الدول على مواجهة 
التحديات اجلديدة التي تفرضها عملية الرصد. 

� من املقترح أن تكون املنظمة وكالة تابعة لألمم املتحدة 
"وصية" على 21 مؤشرًا من مؤشرات أهداف التنمية املستدامة 

التي حددتها جلنة اإلحصاءات لألمم املتحدة والبالغ عددها 
230، عبر أهداف التنمية املستدامة 2و5 و6 و12 و14 و15، ووكالة 

مساهمة يف ستة أهداف أخرى. 

� ستساعد منظمة األغذية والزراعة، باعتبارها وكالة تابعة لألمم 
املتحدة "وصية"، على ضمان أن البيانات الوطنية قابلة للمقارنة 

وأن يتم جتميعها على املستويات دون اإلقليمية واإلقليمية والعاملية. 
وستسهم البيانات يف التقارير السنوية عن التقدم احملرز يف اجناز أهداف 
التنمية املستدامة ويف عمليات متابعة ومراجعة التقدم التي يقوم بها 

املنتدى السياسي الرفيع املستوى لألمم املتحدة. 

� وحدها مؤشرات أهداف التنمية املستدامة التي اتفقت 
عليها الدول األعضاء يف األمم املتحدة تستخدم لتقييم التقدم 
احملرز على املستوى العاملي والستعراضها يف املنتدى السياسي 

الرفيع املستوى.

� تعتبر التكنولوجيا أساسية يف احلصول على البيانات. 
ولتعزيز عملها يف جمع البيانات وحتليلها، تتصدر املنظمة 

االبتكارات يف جمع املعلومات وتفسيرها، وتبرم شراكات جديدة، 
كما تستثمر يف معدات جديدة، من األقمار الصناعية ملراقبة 

األرض إلى األجهزة النقالة إلى الطائرات بدون طيار.

� وفضاًل عن مؤشرات أهداف التنمية املستدامة، توفر 
املنظمة البيانات والدعم يف مجال اإلحصاءات لنحو 200 بلد. 

فيمكن استخدام إحصاءات املنظمة من قبل احلكومات لصياغة 
السياسات واإلشراف عليها وكذلك من قبل املزارعني للتخطيط 

املستقبلي واتخاذ القرارات االقتصادية.

� ميكــن أن يكــون للوفرة الواســعة يف البيانات للجهات 
الفاعلــة الريفيــة أثر محفز لتحقيق هــدف القضاء على اجلوع 
وحتقيــق التنمية املســتدامة. على ســبيل املثال، احلصول على 

معلومات عن ظروف الزراعة والطقس واألســواق، ستســمح لنحو 
500 مليــون مــن صغار املزارعني بزراعة أكثر ربحية واســتخدام 

املوارد الشــحيحة بكفاءة. 

� البيانات، يف حد ذاتها، ليست سوى نقطة انطالق ملساعدة 
البلدان على حتقيق التقدم. ميكن للرصد الفعال تسليط مزيد من 

الضوء، ولكن يتعني على احلكومات أن تلتزم بالسياسات التي 
تستهدف أهداف التنمية املستدامة وأولئك الذين تخلفوا عن 

الركب. فالبيانات تعزز عمل املنظمة يف دعم السياسات.

منظمة األغذية والزراعة وأهداف التنمية املستدامة
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ثورة البيانات

ميكــن للبيانات األكرث واألفضل أن تقود 

إىل النــر يف املعركة ضد الفقر والجوع، 

واملســاعدة يف ضامن التنمية املتوازنة 

واملســتدامة، وتقديم معرفة أفضل من 

شــأنها السامح بإجراء تدخالت متكاملة 

ملكافحة تغر املناخ.  

وعالوة عىل القدرة عىل اســعراض مدى 

التقدم املحــرز، يوفر الرصد الفعال للبلدان 

معلومــات حيوية عن املجموعات البرشية 

أو مناطــق البلد التــي ينبغي الرتكيز عليها. 

ويحتاج صناع السياســات إىل بيانات أفضل 

لتصميــم وتنفيذ مبادرات األمن الغذايئ، 

لقياس شــبكات األمان االجتامعي، وتحديد 

مســتوى الدعم لقطاع الزراعة، وتصميم 

واختيــار برامج البحث والتطوير. 

تقوم املنظمة، اســتجابة 
لدعــوة البلدان، بوضع 

مــؤرشات ميكن اعتادها 
عامليــاً عى نحو فعال 

من حيــث التكلفة، 
مــع إمكانية تصنيف 

البيانــات واإلبالغ عنها 
منتظم.  بشكل 

تشاد

مزارعون يتحققون من منو محصول 

الكسافا. وتساعد منظمة األغذية 

والزراعة لألمم املتحدة يف تحسني األمن 

الغذايئ ومستوى التغذية للسكان. 

©FAO/S. Kambou

"ما ميكن قياســة ميكن إنجازه "، ولكن 

ميكن رؤيتــه أيضاً. البيانات املفتوحة 

تســاعد عىل رفع مستوى الوعي باألهداف 

املشرتكة وتعزيز املشــاركة وامللكية الشعبية 

وااللتــزام بتحقيق األهداف الوطنية. ويف 

عر املعلومات، ميكن أن تســاعد البيانات 

يف بلــورة اتجــاه الحكومة وتحفيز العمل بني 

الفاعلة. الجهات  مختلف 
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تبين التكنولوجيا

تحــدث التكنولوجيا تحوال يف رسعة ودقة 

جمــع البيانات، حيث تفتح األبواب لفيض 

مــن املعلومات الجديدة والواعدة بتغير 

طبيعــة التطور. وتصف هذه القصص كيف 

تقــوم املنظمة بإبرام رشاكات جديدة مع 

املتخصصــني يف البيانات عىل الصعيد العاملي 

لضــامن أن تتوافر لدى البلدان أحدث 

املعلومات لرسم السياسات.

تتبنى منظمة األغذية 
والزراعة االبتكار، من األقار 
االصطناعية املخصصة لرصد 

األرض إىل تكنولوجيات الهاتف 
النقال والطائرات بدون طيار، 

لتعزز تاريخها الطويل من 
جمع املعلومات ميدانياً. 

الصيد من الفضاء
تضم منظمة األغذية والزراعة جهودها إىل جهود كربى الرشكات العلمية يف "أول رؤية عاملية 

يف العامل" ملامرسات الصيد املستدامة، حيث تقدم أكرث من 22 مليون نقطة معلومات حول 

انشطة سفن الشحن يف جميع أنحاء العامل كل يوم. 

ملكافحة أنشطة الصيد غر املرشوعة )غر القانونية أو غر املبلغ عنها أو غر املنظمة( والتي 

تساهم بحوايل ثلث الرثوة السمكية يف العامل من خالل مامرسات الصيد املفرط، تقوم هيئة 

مراقبة الصيد العاملية بجمع بيانات األقامر الصناعية باستخدام تكنولوجيا الحوسبة السحابية 

لتتبع الصيد وتحديد أنشطة السفن املشبوهة.

وعند استخدام هذه األداة، ستتمكن البلدان من املشاركة يف بث مبارش لبيانات األقامر 

الصناعية، مام يجعل تتبع السفن يتم يف الوقت الحقيقي تقريباً، مام يسمح للحكومات بأن 

تفرض القانون عليها. فيمكن بذلك القبض عىل سفن الصيد غر املرشوع يف املناطق البحرية 

املحمية عن طريق الشبكة الرقمية مع صيدها.

صور األقمار الصناعية 

منظمة األغذية 
والزراعة وشركة غوغل
هناك رشاكة كربى جديدة مع رشكة غوغل 

تقع يف صميم جهود منظمة األغذية والزراعة 

الستغالل التكنولوجيا املتطورة لتزويد البلدان 

بأدلة جديدة ورضورية لتكون أساساً التخاذ 

القرارات وصوغ السياسات.

تم تطوير تكنولوجيات لجمع كميات 

هائلة من املعلومات الجديدة وبرسعة 

كبرة حول الزراعة واملوارد الطبيعية 

يف مجاالت عديدة ضمن خطة التنمية 

املستدامة لعام 2030، ترتاوح من 

التغذية إىل الغابات والغطاء النبايت 

الجبيل والغطاء األريض ، ومن مكافحة 

اآلفات إىل إدارة املياه، ومن الصحة 

النباتية إىل خسائر املحاصيل ومن 

مكافحة الجراد إىل تغر املناخ.

ومن خالل الوصول إىل أرشيف بيانات 

غوغل الجغرافية واملكانية التي يعود 

تاريخها إىل عام 1972، توفر املنظمة 

التدريب للخرباء الوطنيني عىل استخدام 

أدوات برامجها مثل Open Foris و

CollectEarth وبذلك يكونون قادرين 

- يف غضون ساعات قليلة - عىل رسم 

الخرائط وإجراء عمليات التصنيف التي 

كانت تحتاج إىل أسابيع أو أشهر.

منظمة األغذية والزراعة وأهداف التنمية املستدامة
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رسم خرائط األرض 
ملساعدة البلدان عىل بناء صورة لتغر الغطاء النبايت مبرور الزمن، طوَّرت منظمة األغذية 

والزراعة باملشاركة مع وكالة الفضاء األوروبية منتجات محددة لدراسة الغطاء النبايت لألرض 

واستخدامات األرايض ومراقبة الغطاء النبايت بوضوح غر مسبوق وبدون أي تكلفة.

يجعل التقدم التكنولوجي يف مجال االستشعار عن بعد والذي يسمح برسم خرائط بشكل 

شبه أوتوماتييك عن الغطاء النبايت بدقة عالية، إىل جانب إمكانية الوصول املبارش إىل مخزون 

ضخم من بيانات األقامر االصطناعية )جوجل إيرث(، البلدان قادرة عىل رسم خرائط للغطاء 

النبايت ليس فقط ملا هي عليه حاليا بل كذلك ملا كانت عليه يف املايض. 

فييت نام 

باحثو تقييم الغابات الوطنية 

يستخدمون أجهزة بتقنية 

الليزر لقياس ارتفاع األشجار 

وُسمكها يف مناطق الغابات 

التي ال ميكن الوصول إليها. 

©FAO

رؤية الغابة واألشجار

ال ميكــن لصــور األقــامر الصناعية أن تحل 

محــل املعرفــة والخــربة املحلية - أو ما يعرف 

باســم "الحقائــق امليدانيــة" - ولكنها ميكن 

أن تعــزز كفاءة وجودة وشــفافية ومصداقية 

جمــع البيانات، وقبــل كل يشء تعزيز 

رسعتهــا وفعاليتهــا والتحقــق من صحة 

ــط العاملية املتوفرة. الخرائ
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الطائرات بدون طيار

التحقق من الكوارث يف الفلبي

تحولت تقنية البيانات املصورة الرسيعة 

والفعالة واملوثوقة التي تم التقاطها بواسطة 

طائرات بدون طيار يف أماكن كان ال ميكن 

الوصول إليها من قبل برسعة إىل تقنية ال غنى 

عنها يف مكافحة تغر املناخ والحد من تأثرات 

الفيضانات واألعاصر عىل األمن الغذايئ. 

رشعــت الحكومة ومنظمة األغذية والزراعة 

يف الفلبــني، التي تعد واحدة من البلدان 

األكــرث ترضراً من العواصف املدارية وغرها 

من الكوارث يف العامل، يف اســتخدام الطائرات 

بــدون طيــار لتقييم األماكن التي تكون فيها 

األرايض الزراعيــة أكرث عرضة ملخاطر الكوارث 

الطبيعيــة وتقييم األرضار برسعة. 

وتســاعد الخرائط املفصلة الغنية بالبيانات 

التي يتم التقطاها باســتخدام طائرات بدون 

طيــار البلدان عىل تقييم األوضاع يف مواقع 

إنشاء مشــاريع البنية التحتية الزراعية ومرافق 

الخدمــات مثل مرافق الري أو التخزين 

لتحســني الخدمات املقدمة للمزارعني املحليني. 

ويجري اآلن اســتخدام تكنولوجيا الطائرات 

بدون طيار يف مجال صحة الحيوان للكشــف 

عــن األمراض يف وقت مبكر والحد من الذبح 

التلقــايئ للقطعان. وتحدد الطائرات بدون 

طيار أقرب مناطق الرعي للامشــية املصابة، 

ملنع التحركات غــر القانونية للحيوانات 

املصابة خارج املزارع. 

الكشف عن اجلفاف يف 
شرق أفريقيا 

تستخدم تكنولوجيات الهاتف النقال 

ملراقبة الجفاف واإلنذار املبكر، وجمع 

البيانات عن كمية املياه املستخدمة يف 

الري وإنشاء شبكة من محطات األرصاد 

الجوية األساسية يف املناطق النائية.

ومن خالل استخدام تقنيات جمع البيانات 

لرشكة نوكيا، دخل مكتب الطوارئ 

اإلقليمي للرشق ووسط أفريقيا التابع 

للمنظمة يف رشاكة مع منظمة أوكسفام 

ملراقبة نقاط املياه يف مناطق رعوية يف 

كينيا وإثيوبيا.

اهلواتف النقالة

التعامل الصحيح مع صحة الحيوان

تسخر منظمة األغذية والزراعة ورشكائها اإلقبال 

الهائل عىل تكنولوجيات الهاتف النقال يف اإلبالغ 

عن حاالت تفيش األمراض الحيوانية وتتبع 

حمالت التطعيم وتقديم العالجات البيطرية، 

مثل التخلص من الديدان لدى الحيوانات. 

تبين التكنولوجيا

منظمة األغذية والزراعة وأهداف التنمية املستدامة
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وقد جعلــت تطبيقات الهواتف النقالة 

"اإلنذار املبكر" بالنســبة إىل تفيش األمراض 

الحيوانية مســألة ثواٍن ال أسابيع. 

ففــي كينيــا، حيث ميلك اآلن ثالثة بني كل 

أربعة أشــخاص هاتفاً نقاالً، تعاونت املنظمة 

مــع الكلية امللكيــة للطب البيطري واملنظمة 

غــر الحكومية املحلية Vetaid، لدعم 

االختبار التجريبــي لتطبيق الهاتف النقال، 

EpiCollect للمســاعدة يف تتبع حمالت 

تطعيم املاشــية ومعالجتها.

وميكن الكشــف عن حاالت اإلصابة باألمراض 

لــدى الحيوانات وعزلها برسعة عندما تأيت 

التحذيــرات رقمياً. وكذلك ميكن أن يؤدي 

اإلنــذار املبكر إىل منع وفاة عرشات اآلالف من 

الحيوانات وحامية ســبل كسب العيش واألمن 

الغــذايئ والوقاية من األمراض التي ميكنها يف 

بعض األحيان أن تنتقل إىل اإلنســان. 

معرفة سعر السوق
أصبحت أجهزة إدارة البيانات أساسية 

لتعمل األسواق بطريقة كفأة وشفافة ، 

فإىل جانب نقل املعلومات عن األسعار 

برسعة وبدقة، تساعد تكنولوجيا الهاتف 

النقال عىل جمع املنتجني والتجار بشكل 

أكرث تواتراً. ففي املايض، مل يكن من 

املرجح أن يسافر أحد التجار إىل منطقة 

نائية لرشاء املاشية ما مل يكن متأكداً أنه 

سيكون قادراً عىل رشاء كمية معينة من 

البضائع. أما اليوم، ال ميكن للتجار أن 

يتابعوا املعلومات حول الكميات واملواقع 

واألسعار فقط، بل ميكنهم استخدام 

األجهزة للمساومة. 

الفلبي

ممثلو منظمة األغذية والزراعة يقودون 

إطالق الطائرات بدون طيار والتي ستدعم 

جهود الحد من مخاطر الكوارث يف قطاع 

الزراعة. 

©FAO/J.Directo
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وصاية املنظمة 

املستوىوصي و شريكاملؤشر
األولفاوانتشار نقص التغذية1-1-2

األولفاو، برنامج األمم املتحدة للبيئة انتشار انعدام األمن الغذايئ بشكل معتدل أو حاد يف أوساط السكان، بناء عىل مقياس املعاناة من انعدام األمن الغذايئ2-1-2

الثالثفاو، البنك الدويلحجم اإلنتاج لكل وحدة عمل حسب حجم مشاريع الزراعة / الرعي / الغابات1-3-2

الثالثفاو، البنك الدويلمتوسط دخل صغار منتجي الغذاء، حسب نوع الجنس والوضع املحيل2-3-2

الثالثفاو، برنامج األمم املتحدة للبيئةنسبة األرايض الزراعية يف ظل الزراعة املنتجة واملستدامة1-4-2

الثاينفاو، برنامج األمم املتحدة للبيئةعدد املوارد الجينية النباتية والحيوانية لألغذية والزراعة املضمونة يف مرافق املحافظة متوسطة أو طويلة األجل1-5-2

الثاينفاو، برنامج األمم املتحدة للبيئةنسبة السالالت املحلية املصنفة عىل أنها معرضة للخطر أو ليست يف خطر أو يف مستوى غر معلوم من خطر االنقراض2-5-2

الثاينفاو، صندوق النقد الدويلمؤرش توجه الزراعة بالنسبة للنفقات الحكومية2-أ-2

الثالثفاومؤرش أوجه النقص يف أسعار الغذاء2-ج-1

5-أ-1
)أ( نسبة السكان ذوي امللكية أو حقوق آمنة عىل األرايض الزراعية )من مجموع السكان الزراعيني(، مصنفة حسب نوع 

الجنس و)ب( نسبة النساء بني ماليك أو أصحاب الحق عىل األرايض الزراعية، حسب نوع الحيازة

فاو، هيئة األمم املتحدة للمرأة, أدلة وبيانات 

املساواة بي الجنسي, البنك الدويل
الثالث

الثالثفاونسبة البلدان حيث اإلطار القانوين )مبا يف ذلك القانون العريف( يضمن للمرأة حقوقاً متساوية يف ملكية و/أو إدارة األرايض 5-أ-2

الثالثفاو نيابة عن هيئة األمم املتحدة للمياهالتغر يف كفاءة استخدام املياه مبرور الوقت1-4-6

الثاينفاو نيابة عن هيئة األمم املتحدة للمياهمستوى اإلجهاد املايئ: سحب املياه العذبة كنسبة من موارد املياه العذبة املتاحة2-4-6

الثالثفاو، برنامج األمم املتحدة للبيئةمؤرش خسائر األغذية العاملي1-3-12

األولفاونسبة الرثوة السمكية ضمن مستويات مستدامة من الناحية البيولوجية1-4-14

الثالثفاوالتقدم من قبل الدول يف درجة تنفيذ الوثائق الدولية الرامية إىل مكافحة الصيد غر القانوين أو الصيد دون إبالغ ودون تنظيم1-6-14

الثالثفاو )مرحلياً(مصايد األسامك املستدامة كنسبة مئوية من الناتج املحيل اإلجاميل يف الدول الجزرية الصغرة النامية والبلدان األقل منوا وجميع البلدان1-7-14

14-ب-1
 التقدم من قبل الدول يف درجة تطبيق اإلطار القانوين / التنظيمي / السياسايت / املؤسسايت الذي يعرتف 

ويحمي حقوق الوصول ملصايد األسامك الصغرة
الثالثفاو

األولفاو، برنامج األمم املتحدة للبيئةمساحة الغابات كنسبة مئوية من إجاميل مساحة اليابسة 1-1-15

الثاينفاوالتقدم نحو اإلدارة املستدامة للغابات1-2-15

الثاينفاو، برنامج األمم املتحدة للبيئةمؤرش الغطاء األخرض الجبيل2-4-15

منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة وكالة مشاركة 

2-4-1
نسبة مجموع السكان البالغني الذين لديهم حقوق حيازة مأمونة لألرض، مع وجود وثائق معرتف بها قانوناً والذين يرون 

حقوقهم يف األرض آمنة، حسب الجنس وحسب نوع الحيازة

برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية, البنك 

الدويل، فاو، البنك الدويل، أدلة وبيانات املساواة 

بي الجنسي، هيئة األمم املتحدة للمرأة

الثالث

الخسارة االقتصادية املبارشة الناجمة عن كارثة بالنسبة للناتج املحيل اإلجاميل العاملي2-5-1
مكتب األمم املتحدة للحد من مخاطر الكوارث، 

فاو،  برنامج األمم املتحدة للبيئة
الثاين

مجموع التدفقات الرسمية )املساعدة اإلمنائية الرسمية باإلضافة إىل التدفقات الرسمية األخرى( لقطاع الزراعة2-أ-2
فاو، منظمة التعاون االقتصادي والتنمية منظمة التجارة 

الدولية
األول

14-ج-1
عدد البلدان التي تحرز تقدما يف التصديق وقبول وتنفذ الصكوك املتعلقة باملحيطات التي تنفذ القانون الدويل، من خالل 

األطر القانونية والسياساتية واملؤسسية، كام وردت يف اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار عىل سبيل الحفظ واالستعامل 

املستدام للمحيطات ومواردها

شعبة شؤون املحيطات وقانون البحار، فاو، منظمة 

العمل الدولية, املنظمة البحرية الدولية، برنامج 

األمم املتحدة للبيئة، اتحاد الدراسات الدولية

الثالث

نسبة األرايض املتدهورة من مجموع مساحة اليابسة1-3-15
فاو، برنامج األمم املتحدة للبيئة، اتفاقية األمم 

املتحدة ملكافحة التصحر
الثالث

 عدد البلدان التي اعتمدت األطر الترشيعية واإلدارية والسياسات لضامن التقاسم العادل واملنصف للمنافع1-6-15
فاو، برنامج األمم املتحدة للبيئة، اتفاقية التنوع 

البيولوجي
الثالث

قد تتعرض محتويات هذا الجدول للتغيري كام يتم االتفاق عىل املؤرشات وتعديلها من قبل البلدان

منظمة األغذية والزراعة وأهداف التنمية املستدامة
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جعل احلياة تدب 
يف األرقام 

تقوم منظمة األغذية والزراعة، 
إلى جانب تعزيز املقاييس 
اإلحصائية للجوع وسوء 

التغذية والزراعة، بصياغة 
مجموعة من املؤشرات التي 

تعبر عن االستخدام املستدام 
للموارد الطبيعية، عبر العديد 

من أهداف التنمية املستدامة

12 جماالً لرتكيز عمل املنظمة يف 
رصد أهداف التنمية املستدامة
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حنو القضاء على اجلوع 
ميثــل القضاء عىل الجوع نهائياً أحد األهداف 

الكربى لخطة التنمية املســتدامة لعام 2030. 

وســيكون هناك تحٍد خطر يتمثل يف جمع 

الجهود وااللتــزام من جميع البلدان وجميع 

األطراف الفاعلة يف التنمية وجميع الشــعوب. 

و أصبــح الطريــق إىل القضاء عىل الجوع، اليوم، 

أكرث وضوحاً بفضل اســتحداث مؤرش جديد - 

مقيــاس املعاناة من انعدام األمن الغذايئ الذي 

جاء لتعزيــز مقياس تفيش النقص التغذوي.

وميثــل مقياس املعاناة من انعدام األمن 

الغذايئ وســيلة إبالغ وسهلة وفعالة من حيث 

التكلفة ميكن إدراجها يف املســوحات األرسية 

القامئــة لتقييــم تجربة األفراد من انعدام األمن 

الغذايئ، من خــالل مقارنة بيانات مصنفة 

حســب الجنس ومكان اإلقامة من الريف 

إىل الحــرض بني البلدان. ويوفر هذا املقياس 

تقديــرات موثوقة حتى يف البلدان التي تكون 

فيها نســبة السكان املترضرين من انعدام 

األمن الغذايئ صغرة جداً. 

كام ميكن اآلن حساب مقياس تفيش النقص 

التغذوي عىل املستوى دون الوطني، وذلك 

بفضل تركيز أهداف التنمية املستدامة عىل 

تصنيف البيانات وتطبيق أساليب محسنة 

لتحليل بيانات االستهالك الغذايئ لألرس. ويقدم 

املقياس للبلدان الفرصة لتتبع التقدم املحرز 

يف القضاء عىل سوء التغذية بطريقة متسقة 

مع املايض. وستكون الحكومات قادرة عىل 

استخدام البيانات الجديدة التي ستتاح برسعة 

لتكييف السياسات وصياغة اسرتاتيجيات 

جديدة. وسيكون املؤرش مهامً يف خفض مستوى 

الجوع يف العامل من 800 مليون إىل الصفر.

الروابط املتبادلة بني 
أهداف التنمية املستدامة 

 ميكن أن يوفر مقياس املعاناة من انعدام 

األمن الغذايئ ومقياس تفيش النقص التغذوي 

بيانات ذات صلة ملعالجة عدد كبر من 

أهداف التنمية املستدامة: األهداف 1 و8 و10 

)الوصول إىل الغذاء(؛ و12 و13 و14 )توافر 

الغذاء(؛ و3 و4 و6 )استخدام الغذاء(؛ و9 و11 

و13 و16 و17 )االستقرار الغذايئ(.

الدعم الذي تقدمه منظمة 
األغذية والزراعة إىل 
البلدان لرصد الغايات

املؤرش 2-1-1 معدل انتشــار نقص التغذية 

)املستوى األول(

 التدريب عىل املســتوى الوطني واإلقليمي 

حــول كيفية تجميع النموذج اإلحصايئ 

املســتخدم لتقدير مدى انتشار نقص التغذية 

والبيانات األساســية ذات الصلة، فضالً عن 

اســتخدام أداة برمجية ميكن أن تساعد 

البلدان عىل حســاب مؤرشات األمن الغذايئ 

املوىص به.

املؤرش 2-1-2 النســبة املئوية لألفراد من 

عدد الســكان الذين يعانون من انعدام األمن 

الغذايئ بشــكل معتدل أو حاد، بناء عىل 

مقيــاس املعاناة من انعدام األمن الغذايئ 

)املستوى األول(

هل تعلم؟
يوفر مقياس املعاناة من انعدام األمن 

الغذائي تقديرات لنسبة السكان الذين 
يواجهون صعوبات يف احلصول على 
الغذاء، على مستويات مختلفة من 

الشدة، استنادًا إلى البيانات التي مت 
جمعها من خالل مقابالت مباشرة. 

مقياس انتشار نقص التغذية هو تقدير 
لعدم كفاية استهالك الطاقة الغذائية 

بالنسبة لعدد السكان.

مؤشرات أهداف التنمية املستدامة
 2-1-1 و 2-1-2

قياس
اجلوع وانعدام األمن الغذائي

التأثري 

مؤشــر غير مكلف وســهل االستخدام. تتاح 
البيانات بســرعة وتكون مصنفة حســب 

األفــراد واملناطق. مثالي لوضع السياســات 
القائمــة على األدلــة بطريقة تضمن عدم ترك 

أي أحــد أو أي منطقــة تتخلف عن الركب.
حقيقة 

هنــاك حوالي 800 مليون شــخص يعانون 
مــن اجلوع وســوء التغذية، وهذا يؤثــر تقريبًا 

علــى واحد من كل ثالثة أشــخاص على 
األرض. كوكب 

منظمة األغذية والزراعة وأهداف التنمية املستدامة
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 املســاعدة التقنية لوحدة تتكون من 10-8 

من األســئلة املستخدمة يف املسوح الوطنية 

لألرس. وتقدم هذه الوحدة قياســاً مبارشاً 

لإلمكانيــات االقتصادية للفرد واألرسة للحصول 

عىل الغذاء.

العمل القطري

أفريقيا

SA أهداف التنمية املستدامة 
االستثار يف الناس للقضاء عى الفقر والجوع 

يوضح عمل منظمة األغذية والزراعة يف مجال 

الحامية االجتامعية والذي تقوم به بالرشاكة مع 

صندوق األمم املتحدة للطفولة )اليونيسف( 

واملؤسسات البحثية الوطنية والحكومات الوطنية 

لسبعة بلدان يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، 

أن برامج التحويالت النقدية الوطنية ميكن أن 

يكون لها تأثر يف القضاء عىل الفقر والجوع. فال 

غاية مارس/آذار 2014، كان برنامج منح األطفال 

يف ليسوتو قد شمل 19800 أرسة، واستفاد منه 

نحو 65000 طفل يف 10 مقاطعات. و يجري 

حاليا توسيع نطاق مبادرات الحامية االجتامعية 

يف ليسوتو وزامبيا وكينيا وغانا ودول افريقية 

زامبيا 

أطفال يف مدرسة. ساعد برنامج التحويالت 

النقدية االجتامعية األرس املستفيدة عىل 

دفع تكاليف التغذية املدرسية ورشاء زي 

مدريس جديد ألطفالها.

©FAO/Grifi

أخرى. وبعد تقييم صارم لألثر، يرى واضعو 

السياسات بشكل متزايد الحامية االجتامعية 

باعتبارها استثامراً وليس تكلفة – وكإجراء فعال 

ملكافحة الجوع والحد من الفقر وتعزيز التنمية 

الريفية. فالتحويالت النقدية تساعد األرس الفقرة 

واملهمشة عىل بناء األصول، وتوليد األنشطة 

املنتجة اقتصادياً. 

سياســة ذات صلة: الحامية االجتامعية لألمن 

الغــذايئ )لجنة األمن الغذايئ العاملي(.

)www.fao.org/3/a-me422e.pdf(
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النمو املنصف 
يكمــن صغار منتجــي الغذاء يف صميم التنمية 

املســتدامة. ويبقون هم املسؤولون عن نسب 

كبرة مــن اإلنتاج الزراعي واملبيعات، بالرغم 

من محدوديــة فرص وصولهم إىل تكنولوجيات 

اإلنتاج املتقدمة واألســواق واالئتامن والبنية 

التحتية والخدمات األساسية.

ومع ذلك، فهنــاك معلومات إضافية متاحة 

اليــوم حول من هم صغار املزارعني وماذا 

يكســبون ومقدار ما ينتجونه. وقد صمم 

املــؤرشان 2-3-1 و2-3-2 املتعلقان باإلنتاجية 

والدخــل مللء هذه الفجوة يف املعلومات 

وتســليط الضوء عىل الجوانب األساسية 

للمعيشــة وأدوار أصحاب الحيازات الصغرة 

والجامعــات املتنوعة يف املناطق الريفية، 

النساء.  وخاصة 

وميكن أن تســاعد البيانات القابلة للمقارنة 

زمنيــاً ومكانياً صناع القرار عىل تصميم 

سياســات محددة حسب السياق وتقييم 

تأثرها. ويف ذات الوقت، ســتكون هذه 

املعلومات حيوية بالنســبة للحكومات 

لتخصيــص مواردها لدفع عجلة االقتصاد يف 

البالد وتحرير شــعوبها من الجوع والفقر.

الروابط املتبادلة بني 
أهداف التنمية املستدامة

مُيكن للرتكيــز عىل املزارع الصغرة والعائلية 

أن يجلب مجموعة من التحســينات فيام 

يتعلــق بالرفــاه، مبا يف ذلك الحد من الفقر 

والجوع )هدف التنمية املســتدامة 1(، 

تحســني الصحة )هدف التنمية املستدامة 3(، 

الحصول عــىل التعليم الجيد )هدف التنمية 

املســتدامة 4(، متكني املرأة )هدف التنمية 

املســتدامة 5(، الحصول عىل املياه النظيفة 

)هدف التنمية املســتدامة 6(، الحصول 

عىل الطاقة بأســعار معقولة )هدف التنمية 

املســتدامة 7(، ظروف العمل الالئقة )هدف 

التنمية املســتدامة 8(، التنمية الصناعية 

املرتابطة واســتقرار سبل كسب العيش )هدف 

التنمية املستدامة 9(.

الدعم الذي تقدمه منظمة 
األغذية والزراعة إىل 
البلدان لرصد الغايات

مــؤرش 2-3-1 حجم اإلنتاج لكل وحدة 

عمل حســب فئات حجم املؤسسة الزراعة / 

الرعوية / الحرجية )املســتوى الثالث(

مؤرش 2-3-2 متوســط دخل صغار منتجي 

الغذاء، حســب نوع الجنس وحالة اإلنتامء إىل 

الشــعوب األصلية )املستوى الثالث(

 بالرشاكــة مع أصحاب املصلحة، تعزيز 

األنشــطة التي تهدف إىل التوصل إىل اتفاق 

مع الدول األعضاء بشــأن املعاير املنسقة 

دولياً لتحديد فئات أحجام مشــاريع الزراعة 

والرعــي والغابات وقياس إنتاجية ودخل 

منتجي املواد الغذائية.

 إعــداد املــواد التدريبية، مبا يف ذلك 

هل تعلم؟
تــروج منظمة األغذية والزراعة 

ملنهجيــة جديدة لوضــع نظم متكاملة 
للمســوح الزراعية على املستويات 

القطريــة ودون الوطنية.
ويعد مشــروع نظــام معلومات البحوث 

الزراعية باالســتخدام املكثف 
لتقنيات إجراء املقابالت الشــخصية 

مبساعدة احلاســوب لتعزيز اتساق 
وجــودة البيانات التــي يتم جمعها.

مؤشرات أهداف التنمية املستدامة 

2-3-1 و 2-3-2
قياس

دخل وإنتاجية صغار منتجي 
الغذاء

التأثري

تصنيــف كامل ملن هــم أصحاب احليازات 
الصغيــرة، وماذا يكســبون ومقدار ما 

ينتجــون. حيوي جلهــود احلكومة لدفع 
اقتصــاد البــالد، والقضاء علــى اجلوع والفقر 

واحلد من عدم املســاواة.
حقيقة

يصــل إجمالي املــزارع على هذا الكوكب إلى 
570 مليــون مزرعــة ، 90 يف املائة منها هي 
مــزارع عائلية وحوالــي 72 يف املائة منها هي 

مــزارع صغيرة. املزارع العائليــة تنتج معظم 
املــواد الغذائية يف العالــم ولكنها تضم أيضًا 

الغالبيــة من الفقراء واجلياع.

منظمة األغذية والزراعة وأهداف التنمية املستدامة
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املبــادئ التوجيهية بشــأن كيفية تنفيذ 

املســوح املتكاملة يف الزراعة، الســتخدامها 

يف عمليــات بناء القدرات عىل املســتوى 

اإلقليمي وشــبه اإلقليمي. 

العمل القطري

نيجرييا

Ö Kو Gو Sو أهداف التنمية املستدامة Aو
املقاولــون الزراعيون - تحقيق النمو 

االقتصادي من خالل الشــباب والزراعة 

دخل برنامج توظيف الشباب النيجري يف 

الزراعة حيز التنفيذ يف سبتمرب/أيلول 2014، 

ويركز الربنامج عىل خلق فرص عمل الئقة 

وتنمية املشاريع املبتكرة للشباب يف املجاالت 

االقتصادية املستهدفة ذات األولوية يف سالسل 

القيمة وتعمل منظمة األغذية والزراعة 

والوزارة االتحادية النيجرية للزراعة والتنمية 

الريفية معاً عىل تنفيذ هذا الربنامج الوطني 

الرائد، والذي يخطط لخلق 750000 فرصة 

عمل للشباب يف القطاع الزراعي عىل مدى 

خمس سنوات. وقد وفر الربنامج مناصب 

شغل لدفعة بدئية تتكون من 6618 "مقاوال 

تشاد

نساء يقمن ببيع املانجو عىل 
جانب الطريق

©FAO/S. Kambou

زراعيا" شابا يف البالد )3893 من اإلناث و7252 

من الذكور(، باإلضافة إىل شباب مدربني عىل 

سالسل القيمة املختلفة - األرز وتربية األحياء 

املائية، وتربية الدواجن والذرة والطامطم 

والقمح والسورغم وتربية النحل والفاصوليا 

وفول الصويا والكسافا. وتواصل املنظمة العمل 

جنباً إىل جنب مع نيجريا لتعزيز دورها يف 

تنسيق وتنفيذ املكونات املحددة للربنامج، مع 

الرتكيز عىل خلق بيئة مؤسسية مواتية. 

سياســة ذات صلة: العمل الريفي الالئق

)www.fao.org/3/a-at883e.pdf(
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التغذية والرعاية
هناك عدد قليل من أهداف التنمية 

املستدامة األخرى تتطلب تكاتف األشخاص 

والكوكب بطريقة عاجلة كام هو الحال مع 

تعزيز الزراعة املستدامة. حيث يشهد كوكب 

األرض زيادة يف ندرة املياه واألرايض، وتدهور 

قاعدة املوارد الطبيعية وزيادة الظواهر 

الجوية األكرث تواتراً وشدة. وهناك املزيد من 

األفواه التي ينبغي إطعامها أكرث من أي وقت 

مىض ولكن إنتاجية األرض الزراعية تقل عىل 

نحو متزايد. وتقنيات الزراعة قصرة النظر 

وكثيفة املدخالت أرضت بالنظم اإليكولوجية 

وساهمت يف تدهور ثلث الرتبة الزراعية عىل 

كوكب األرض. 

يقدم قياس اســتدامة اإلنتاج الزراعي أدلة 

للحكومات ملســاعدتها يف تحديد أي نوع 

من أنواع اإلنتاج مســتدامة بيئياً واجتامعياً 

واقتصادياً وأيــن وكيف ميكن تكثيف اإلنتاج 

وكيــف ميكن إنتاج عوائد أكرب مبدخالت أقل. 

تعــرب الرؤية املشــرتكة ملنظمة األغذية 

والزراعة حول األغذية والزراعة املســتدامة 

عن األبعاد الثالثة لالســتدامة وتشــجيع 

النــامذج التي تعزز اإلنتاجية واالســتدامة 

وبنــاء القدرة عىل التكيــف مع تغر املناخ 

وحامية ســبل كســب العيش الريفية والحد 

من انبعاثات غــازات االحتباس الحراري. 

وتجمع الرؤية عدداً من النهج املستدامة 

للمحاصيل والرثوة الحيوانية والغابات ومصايد 

األسامك والتي لديها العديد من العنارص 

املشرتكة، مثل تقاسم املعرفة وبناء القدرات 

والتمكني والحوكمة الرشيدة والتنسيق بني 

مختلف القطاعات الزراعية املختلفة.

الروابط املتبادلة بني 
أهداف التنمية املستدامة

الزراعة املســتدامة تساهم يف عدة أهداف 

أخرى للتنمية املســتدامة، مبا يف ذلك تلك 

املتعلقــة بدخل صغار املزارعني )1-3-2(، 

والتنــوع البيولوجي الزراعي )1-5-2(، 

واســتخدام املياه النظيفة بكفاءة )هدف 

التنمية املســتدامة 6( واالستهالك واإلنتاج 

املســتدام )هدف التنمية املستدامة 12(، 

وتغر املناخ )هدف التنمية املســتدامة 13(، 

واســتصالح األرايض واستخدامها عىل نحو 

مســتدام )هدف التنمية املستدامة 15(. 

الدعم الذي تقدمه منظمة 
األغذية والزراعة إىل 
البلدان لرصد الغايات

املؤرش 2-4-1 نســبة األرايض الزراعية يف ظل 

الزراعة املنتجة واملســتدامة )املســتوى الثالث(

 تنظيــم اجتامع للخــرباء يجمع أصحاب 

املصلحــة الرئيســيني إلحداث توافق يف اآلراء 

املنهجية.  بشأن 

 عقــد ورش عمل تدريبية لكبار 

املســؤولني الحكوميني وتطوير مواد 

تدريبية حول كيفية تنفيذ مســوحات 

متكاملــة يف مجال الزراعة وكيفية قياس 

مدى اســتدامة املامرسات الزراعية 

باســتخدام البيانات التي يتم جمعها.

هل تعلم؟
مت فقــد مــا يقدر بنحو 75 يف املائة من 

التنــوع اجليني للمحاصيل يف القرن 
املاضــي. ويتم تصنيف 17 يف املائة 
من الســالالت احليوانية يف العالم 

علــى أنها معرضة خلطر االنقراض.

مؤشرات أهداف التنمية املستدامة 

1-4-2
قياس

استدامة اإلنتاج الزراعي

التأثري

دليل على التقنيات الزراعية احلساسة لتغير 
املناخ ومستدامة بيئيًا واجتماعيًا واقتصاديًا يف 

نفس الوقت.
معلومات حول تكثيف اإلنتاج لتحقيق عوائد 

أكبر باستخدام مدخالت أقل.
حقيقة

املوارد الطبيعية آخذة يف التناقص إال أن اإلنتاج 
الغذائي يجب أن يزيد بنسبة 50 يف املائة 

لتغذية سكان العالم واملتوقع أن يزيد عددهم 
إلى حوالي 10 مليارات يف عام 2050.

منظمة األغذية والزراعة وأهداف التنمية املستدامة
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العمل القطري

العامل

Kو Gو Sو أهداف التنمية املستدامة Aو
Y و Œو

إنتاج املزيد باســتخدام األقل

ميكن لإلنتاج املستدام للمحاصيل والرثوة 

الحيوانية تقليل الحاجة إىل زيادة رقعة األرايض 

الزراعية ومعدل إزالة الغابات مع زيادة اإلنتاجية. 

وتروج املنظمة لعدد من النظم املتكاملة لإلنتاج 

– مبا فيها أنظمة زراعة املحاصيل املختلطة.

والزراعــة القامئة عىل الصون والحراجة 

الزراعيــة - بهدف إنتاج املزيد من الغذاء 

واألعالف من نفس املســاحة من األرض 

مبدخالت أقل. وتســاعد هذه التقنيات يف 

تعزيز القــدرة عىل التكيف مع تغر املناخ، 

واملســاهمة يف الصمود عن طريق زيادة 

امتصــاص الكربون وتعزيز خدمات النظم 

اإليكولوجية مثل تحســني خصوبة الرتبة 

والحد من تدهور األرايض.

فييت نام 

عامل يروي النباتات يف مركز ريفي 

للبذور والشتالت.

©FAO/H. Dinh Nam

ويتم الرتويج لهذه املامرســات من خالل 

الربامج اإلرشــادية يف بوروندي ومايل 

وكمبوديــا وكولومبيــا وكينيا وتنزانيا. ففي مايل 

وحدها، تم إنشــاء حوايل 400 مدرسة حقلية 

للمزارعني، يســتفيد منها حوايل 10000 منتج 

زراعــي/ رعــوي، 30  يف املائة منهم عىل األقل 

من النساء. 

سياســة ذات صلة: بناء رؤية مشــرتكة من أجل 

استدامة الغذاء والزراعة

 )www.fao.org/3/a-i3941e.pdf(
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نكهة احلياة
تعد املوارد الجينية اللبنات األساسية لألمن 

الغذايئ، فهي تدعم سبل كسب عيش جميع 

البرش عىل هذا الكوكب. ومينح صون واستخدام 

مجموعة واسعة من التنوع النباتايت والحيواين 

القدرة عىل التكيف والصمود يف مواجهة تغر 

املناخ واألمراض الناشئة والضغط عىل األعالف 

وإمدادات املياه وتغر متطلبات السوق. 

وتعد الرثوات الطبيعية لكوكب األرض مهددة 

اليوم، بحيث ال يتم تتبع تنوعها بشكل جيد. 

فبني عامي 2005 و2016، ارتفعت نسبة 

السالالت الحيوانية التي تصنف عىل أنها 

معرضة لخطر االنقراض من 15 إىل 17  يف املائة. 

وهناك أيضاً نسبة 58  يف املائة من السالالت 

تصنف عىل أنها يف وضع مخاطر غر معروف 

لعدم توافر بيانات حديثة عن أعدادها يف 

اآلونة األخرة. كام أن ثالثة أرباع التنوع الجيني 

للمحاصيل فقد منذ بداية القرن املايض.

ويســاعد رصد التنوع البيولوجي للنباتات 

والحيوانات واضعي السياســات عىل تحديد 

األنواع النباتية والســالالت الحيوانية املعرضة 

لخطــر االنقراض، ودعم تطوير وتحديث 

اســرتاتيجيات صون تلك املوارد الجينية 

واستخدامها بشــكل مستدام وتطويرها. وتوفر 

مخزونات بنوك الجينات وتعدادات الســالالت 

مقياســاً ديناميكياً للتنوع النبايت والحيواين 

املوجود ومســتوى املحافظة عليه. 

الروابط املتبادلة بني 
أهداف التنمية املستدامة 

التنوع الــورايث مهم لزيادة اإلنتاجية الزراعية، 

حيث أنه يحســن تكيف النباتات والحيوانات 

مــع أنظمة اإلنتاج املتنوعة وظروف املناخ 

املتغــرة واآلفات واألمراض الجديدة. ويرتبط 

ذلك مــع تحقيق األمن الغذايئ والتغذوي 

والحــد من الفقر من خالل زيادة دخل 

وإنتاجيــة أصحاب الحيازات الصغرة 

واملزارعني والحد من اآلثار الســلبية للزراعة 

والــرثوة الحيوانية عــىل البيئة - أهداف التنمية 

املســتدامة 1 و2 و13 و14 و15. 

الدعم الذي تقدمه منظمة 
األغذية والزراعة إىل 
البلدان لرصد الغايات
املــؤرش 2-5-1 عدد املــوارد الجينية 

النباتيــة والحيوانيــة لألغذية والزراعة 

املؤمنــة يف مرافق الصون املتوســطة أو 

طويلة األجل )املســتوى الثاين(.

املؤرش 2-5-2 عدد / نســبة السالالت املحلية 

املصنفة عىل أنها معرضة للخطر أو ليســت 

يف خطر أو يف مســتوى غري معلوم من خطر 

االنقراض )املستوى الثاين(. 

 تجديــد قاعدة بيانات نظام املعلومات 

DAD-( العاملــي حول التنوع الحيواين املحيل

IS( لتمكــني البلدان من اإلبالغ مبارشة عن 

الســالالت الحيوانية واملوارد الجينية املؤمنة 

لديهــا يف مرافق املحافظة.

 عقــد سلســلة مــن ورش العمل والندوات 

االلكرتونيــة لتدريــب نقاط االتصــال الوطنية 

عــىل اســتخدام األدوات الالزمة لإلبالغ عن 

مؤشرات أهداف التنمية املستدامة 

2-5-1 و 2-5-2
قياس

التنوع البيولوجي للنباتات 
واحليوانات

هل تعلم؟
يوفــر نظام معلومات منظمة 

األغذيــة والزراعة حول التنوع احمللي 
للحيوانات املستأنســة قاعدة للبيانات 

متعلقة بالســالالت، تضم حاليا 
حوالي 15000 ســاللة وطنية، ما 

يعادل حوالي 7000 ســاللة حيوانية 
محلية و1000 ســاللة حيوانية عابرة 

للحــدود يف جميع أنحاء العالم، مبا يف 
ذلــك مدى تعرضهم للمخاطر. 

التأثري
السالالت  معلومات من شأنها حماية 

يتمتع  أن  وضمان  القيمة  واحليوانية  النباتية 
لزمن  ومغذ  متنوع  بنظام غذائي  اجلميع 

املستقبل. طويل يف 

حقيقة
هنــاك ثالثة أنواع فقط من احملاصيل )القمح 

واألرز والذرة( متثل حوالي نصف متوســط 
الســعرات احلرارية اليومية التي يستهلكها 

ســكان العالم. وخمسة أنواع من احليوانات 
فقــط )األبقار واألغنام واملاعز واخلنازير 

والدجاج( توفر ما يقرب من ثلث متوســط 
االســتهالك  اليومي من البروتني.

منظمة األغذية والزراعة وأهداف التنمية املستدامة
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املــوارد الجينيــة النباتيــة والحيوانية التي 

يتــم حفظها. 

العمل القطري

آسيا الوسطى

Œو Sو أهداف التنمية املستدامة 
الحفاظ عى الصحاري الشــتوية 

كيزيلكوم وكاراكوم هي أســامء األنظمة 

الصحراوية الشــتوية الباردة التي توجد يف 

كازاخســتان وتركامنستان وأوزبكستان. 

وتعتــرب هذه األنظمة الصحراوية، اليوم، 

والتي تضــم مجموعة متنوعة وغنية من 

األنواع املســتوطنة وتوفر خدمات النظم 

األيكولوجية الهامة للســكان املحليني، مهددة 

بالتدهور نتيجــة الجمع املفرط لحطب الوقود 

نسبة السالالت احمللية املصنفة على أنها معرضة 
للخطر أو ليست يف خطر أو يف مستوى غير 

معلوم من خطر االنقراض

غر معلوممعرضة للخطرليست يف خطر

%90%80%70%60%50%40%30%20%10

قرغيزستان

أب وابن يفحصان زراعات الكينوا. وتساعد 

منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة يف 

تحسني إنتاجية الرثوة الحيوانية يف البالد. 

©FAO/V. Oseledko

ومامرســات الرعي غر الالئقة. 

ووضعــت منظمة األغذية والزراعة إىل 

جانب مؤسســة مايكل سوكو أملانيا مبادرة 

صحراء آســيا الوسطى ملساعدة البلدان 

الثالثة املترضرة، حيث تســطر خطط اإلدارة 

املســتدامة لألرايض الصحراوية مبشاركة 

العديــد من أصحاب املصلحة. 

والهــدف العام هو الحفاظ عىل التنوع 

البيولوجــي ووظائف النظم اإليكولوجية 

الباردة. للصحاري الشتوية 

سياسة ذات صلة: مبادئ توجيهية لتعميم 

التنوع البيولوجي يف السياسات والخطط الوطنية 

)هيئة املوارد الجينية لألغذية والزراعة(. 

)www.fao.org/3/a-i5248e.pdf(

أفريقيا

آسيا

أوروبا والقوقاز

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

الرشق األدىن واألوسط

أمريكا الشاملية

جنوب غرب املحيط الهادئ

العامل
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حصاد ما ُزِرع
تشــر أحدث األبحاث إىل أن أفضل وســيلة 

النتشــال الناس من الجــوع والفقر تكون 

مــن خالل االســتثامر يف قطاع الزراعة. 

فزيــادة دور الحكومــة يف الزراعة ميكنه 

معالجــة إخفاقات الســوق وتوفر دعم 

البنيــة التحتيــة الالزمة للزراعة وتحســني 

رأس املــال البرشي الزراعــي وتوفر الظروف 

املالمئــة للوصــول إىل رأس املال الخاص.

و خصصت الحكومات املركزية عىل مستوى 

العامل، بني عامي 2001 و2013 نسبة منخفضة 

)أقل من 2  يف املائة( من إجاميل نفقاتها عىل 

الزراعة، وهذه النسبة آخذة يف االنخفاض 

تدريجيا. وهذا يشر إىل وجود نقص يف 

االستثامرات العامة يف الزراعة، وال سيام يف 

ضوء إخفاقات السوق السائدة يف القطاع.

واســتجابة لذلك، تم تبني مبادرات إقليمية، 

مثــل إعالن مابوتو )2003(، تلزم الدول 

املوقعــة عليهــا  بتخصيص جزء من النفقات 

الحكوميــة للزراعة والتنمية الريفية. 

كام تزيد  االســتثامرات العامة أيضا من القدرة 

االســتثامرية ألصحاب الحيازات الصغرة وتعزز 

حصولهم عــىل التمويل للمرشوعات متناهية 

الصغر والصغرة واملتوسطة. 

ويعــرب مؤرش التوجه يف القطاع الزراعي 

عن إنفــاق الحكومة املركزية عىل الزراعة 

والحراجــة والصيد والقنص. ويظهر مؤرش 

التوجــه يف القطاع الزراعي أن الزراعة ال 

تزال تفتقر للتمويل العام الكايف بالنســبة إىل 

مســاهمتها يف الناتج املحيل اإلجاميل.

الروابط املتبادلة بني 
أهداف التنمية املستدامة 

ميكــن لجميع مؤرشات هــدف التنمية 

املســتدامة 2، وكذلك أهــداف التنمية 

املســتدامة 1 و8 و10 و13، أن تســتفيد من 

اســتخدام وتطوير هذا املؤرش. 

الدعم الذي تقدمه منظمة 
األغذية والزراعة إىل 
البلدان لرصد الغايات

 مــؤرش2 - أ- 1: مؤرش التوجه الزراعي 

للنفقات الحكومية )املســتوى الثاين(. 

 الدعــم يف إكامل االســتبيان العاملي حول 

اإلنفــاق الحكومــي يف القطاع الزراعي، الذي 

تــم تطويره بالرشاكة مــع صندوق النقد 

الــدويل. ويتم التدريب – عرب شــبكة اإلنرتنت 

وشــخصياً ومن خالل ورش العمل - ملســاعدة 

البلــدان يف اإلبالغ عن النفقــات الحكومية يف 

الزراعة.  قطاع 

مؤشرات أهداف التنمية املستدامة 

2-أ-1
قياس

االستثمار يف الزراعة 

هل تعلم؟
يقوم املزارعون باســتثمارات كبيرة يف 

قطــاع الزراعة يف البلــدان النامية، أكثر 
بكثيــر مــن احلكومات واجلهات املانحة 

ومؤسســات القطاع اخلاص مجتمعة.

 التأثري

توضح بيانات اإلنفاق احلكومي إمكانية حتسني 
األمن الغذائي واحلد من عدم املساواة وحتقيق 

النمو الشامل وخلق فرص عمل الئقة.
حقيقة

منو الناجت احمللي اإلجمالي الناشئ من الزراعة 
فعال يف احلد من الفقر على األقل مرتني أكثر 
من النمو الناشئ من القطاعات غير الزراعية.

منظمة األغذية والزراعة وأهداف التنمية املستدامة
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العمل القطري

نيبال 

L Kو Gو Sو Aو أهداف التنمية املستدامة 
Y Öو و

زيادة اإلنتاجية والقدرة التنافســية لتحقيق 

األمن الغذايئ والتغذوي 

تــم تحديد الزراعة كقطاع له أولوية لتحســني 

ســبل كســب العيش وتحقيق النمو واألمن 

الغــذايئ والتغذوي يف نيبال وذلــك باعتبارها 

أكرب مســاهم )بحــوايل 34 يف املائة( يف الناتج 

املحيل اإلجــاميل. ويجري اتخاذ إجراءات عىل 

عــدة جبهات لتحويل الزراعة من نشــاط 

كفــايف يف الغالب إىل قطــاع تجاري تنافيس 

وزيــادة اإلنتاجية والقدرة التنافســية من 

خالل توفر اســتثامرات مســتدامة ومربحة.

وتقــدم املنظمــة املســاعدة التقنية إىل واحد 

مــن أكرب املشــاريع املنفــذة يف إطار الربنامج 

العاملــي للزراعة واألمــن الغذايئ يف البلد. 

ويســتهدف املرشوع املجتمعــات املحلية يف 

19 منطقــة تعــاين مــن انعدام األمن الغذايئ، 

وذلــك بهدف زيادة إنتاجيــة املحاصيل 

والــرثوة الحيوانية وتحســني الحالة 

التغذوية للســكان. 

وتشــمل األنشــطة تشــجيع اتباع نظام غذايئ 

متنــوع وتحســني التغذية ومامرســات الرعاية 

للنســاء الحوامــل واملرضعات واألطفال 

الصغــار. ويف الوقت نفســه، دخلــت منظمة 

األغذيــة والزراعة يف رشاكــة مع الصندوق 

الــدويل للتنميــة الزراعيــة وبرنامج األغذية 

العاملــي وهيئة األمــم املتحدة للمــرأة لتنفيذ 

برنامج مشــرتك لترسيع وتــرة التمكني 

ــرأة الريفية.  االقتصادي للم

سياســة ذات صلة: مبادئ االســتثامر 

املسؤول.  الزراعي 

/www.fao.org/ fileadmin/templates/cfs(

 Docs1314/rai/CFS_Principles_ Oct_2014

)_EN.pdf

نيبال

حصاد الشاي.

©FAO
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االستقرار واألمن
تــم الرتكيز عىل العالقة بني الغذاء واألمن 

القومي تركيزاً شــديداً خالل أزمة أسعار 

الغــذاء يف عامي 2007 و2008. ويف عامل 

تســوده العوملة، أصبحت مراقبة أسعار السلع 

الغذائية واملراقبة الدقيقة الرتفاع األســعار 

ذات أهميــة قصوى. ففي العديد من البلدان، 

تكون أســعار السوق يف بعض األحيان هي 

املصدر الوحيد املتــاح للمعلومات لتقييم 

شــدة الصدمة املحلية فيام يتعلق بالوصول 

إىل الغذاء أو توافره. وهي مثالية لالســتخدام 

كأساس ملؤرش اإلنذار املبكر. 

ويغذي مؤرش تقلب أسعار املواد الغذائية 

املعلومات إىل النظام العاملي لإلعالم واإلنذار 

املبكر التابع ملنظمة األغذية والزراعة وأنشطتها 

لرصد وتحليل أسعار األغذية عىل املستوى 

القطري، كام أنه مينح الحكومات معلومات عن 

األسعار العادية لسلة من السلع.

ويتم نرش وتحليل النتائج من خالل موقع رصد 

أسعار األغذية عىل أساس شهري بهدف تقديم 

إنذار مبكر إىل البلدان التي يوجد فيها تأثر 

محتمل عىل الوصول االقتصادي إىل املنتجات 

الغذائية الرئيسية نتيجة الرتفاع أسعار األغذية 

بشكل غر طبيعي. كام أنه يساعد البلدان عىل 

ضامن اتخاذ التدابر املمكنة واملناسبة لتخفيف 

وطأة تقلب األسواق االستهالكية. 

الروابط املتبادلة بني 
أهداف التنمية املستدامة 

ميكن أن يســتفيد أي هدف من أهداف 

التنمية املســتدامة يرمي إىل زيادة توافر 

وإمكانيــة الوصول إىل املنتجات الغذائية 

الرئيســية بشكل غر مبارش. فالحد من 

النفايات الغذائية )هدف التنمية املســتدامة 

12(، عىل ســبيل املثال، ميكن أن يؤدي إىل 

انخفاض األســعار ومستوى تقلبها. 

الدعم الذي تقدمه منظمة 
األغذية والزراعة إىل 

البلدان لرصد الغايات 
املؤرش2-ج-1: مؤرش مفارقات أسعار األغذية  

 )املستوى الثالث(

 تقوم منظمة األغذية والزراعة بحساب 

مؤرش تقلب أسعار الغذاء باستخدام بيانات 

عىل املستوى القطري، ولكن ال يوجد بلد يقوم 

بحساب املؤرش لنفسه. 

 طورت منظمة األغذية والزراعة، بهدف 

التدريب، دليال  عىل أداة رصد وتحليل أسعار 

األغذية، والتي من شأنها أن تسمح للبلدان بحساب 

املؤرش ذاتياً. وباإلضافة إىل ذلك، فإن تطبيق أداة 

رصد وتحليل أسعار األغذية عىل املستوى القطري 

مؤشرات أهداف التنمية املستدامة

2-ج-1
قياس

تقلب أسعار الغذاء

هل تعلم؟
مؤشــر أوجه النقص يف أسعار 

الغــذاء ميكن أن يســاعد البلدان 
علــى تقييم جناح االســتجابات 

السياســية يف عكــس اجتاه أو احلد 
من تقلب أســعار السوق. 

التأثري

توفير معلومات عن األسعار العادية لسلة من 
السلع للمساعدة يف ضمان إمكانية اتخاذ 

التدابير املناسبة ملواجهة ارتفاعات األسعار.
حقيقة

الزيــادة الكبيرة يف أســعار الغذاء العاملية 
يف 2008/2007 أدت إلــى أزمة عاملية 
مما تســبب يف عدم االســتقرار السياسي 

واالضطرابــات االجتماعيــة يف كل من الدول 
واملتقدمة. النامية 

منظمة األغذية والزراعة وأهداف التنمية املستدامة
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ميكن البلدان من اإلبالغ عن املؤرش.

العمل القطري
العامل

Öو Kو Gو أهداف التنمية املستدامة Aو
معلومات األسواق الزراعية

يعد الكشف عن االتجاهات الحالية 

واملستقبلية يف أسواق الغذاء الدولية رضوريا 

ملنع األزمات املحتملة. ومن خالل استضافة 

نظام معلومات األسواق الزراعية ، أخذت 

املنظمة زمام املبادرة يف تحسني املعلومات عن 

األسواق الزراعية – وهذا عنر أسايس لتجنب 

أزمات أسعار الغذاء يف املستقبل والتقلبات 

املفرطة يف أسعار الغذاء. 

وقد أطلقت مجموعة العرشين نظام معلومات 

األسواق الزراعية  يف عام 2011 كمنتدى متعدد 

الوكاالت يضم 10 منظامت وهيئات دولية، 

وهو يرصد العديد من محركات السوق، مثل 

أسعار الطاقة وأسعار الرف والتزام التجار 

يف األسواق اآلجلة الدولية يف محاولة لتعزيز 

الشفافية يف أسواق الغذاء العاملية.

كام يعد الحصول عىل البيانات األحدث 

والتوقعات األكرث موثوقية حول اإلنتاج الزراعي 

وتجارته واستخدامه أمرا حيويا ملساعدة 

الحكومات وغرها من أصحاب املصلحة عىل 

اتخاذ قرارات مدروسة جيداً يف الوقت املناسب 

وتسهيل تنسيق السياسات يف أوقات عدم 

اليقني يف السوق. ومن خالل املشاريع التي 

تستهدف بناء القدرات، يدعم نظام معلومات 

األسواق الزراعية  البلدان يف تحسني منهجيات 

جمع البيانات وتعزيز الحوار بشأن السياسات 

والتعلم املتبادل بني الدول املشاركة. 

سياسة ذات صلة: تقلب األسعار واألمن الغذايئ  

)www.fao. org/3/a-mb737e.pdf(

املغرب

عائلة من صيادي األسامك تقوم بيع 

الخرضوات املزروعة محلياً. وتدعم املنظمة 

إدارة مصايد األسامك يف غرب ووسط البحر 

األبيض املتوسط.

©FAO/A. Senna
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عناصر التغيري 
متثل النساء حوايل نصف إجاميل القوة العاملة 

الزراعية يف البلدان النامية، ولكنهن ميلكن 

حصصاً أصغر بكثر من األرايض واألصول 

األخرى مقارنة بالرجال. وتبني األدلة القامئة أن 

حقوق املرأة يف األرض محدودة يف كثر من 

املناطق النامية، بقوانني مدنية تعمل يف كثر 

من األحيان عىل تقييد وصول املرأة إىل األرايض 

واملمتلكات والسيطرة عليها. 

ويف كثر من األحيان تكون األرايض الزراعية 

هي أهم األصول يف املناطق الريفية. وهي 

أساسية لتحقيق األمن الغذايئ وتوليد الدخل، 

وترتبط الحيازة اآلمنة لألرايض مبستويات أعىل 

من االستثامر الزراعي واإلنتاجية الزراعية 

وارتفاع اإليرادات وزيادة الرفاه االقتصادي. 

واألشــخاص الذين يفتقرون إىل حقوق 

مضمونة يف األرايض عادة يتم اســتبعادهم 

من الوصول إىل الخدمات الريفية الرئيســية 

وسلســلة من الفوائد مثل ضامنات الحصول 

عىل القروض التي من شــأنها تعزيز مشــاركتهم 

يف الحيــاة االقتصادية وصنع القرار.

وتراقــب هذه املؤرشات األرايض وعدم 

املســاواة أمام القانون، باستخدام بيانات 

مصنفة، وذلــك لتمكني البلدان من تصميم 

وتبنــي إصالحات قانونية تراعي الفوارق 

بني الجنســني وتهدف إىل تحسني التنمية 

االقتصادية والتمكني االجتامعي للنســاء. 

الروابط املتبادلة بني 
أهداف التنمية املستدامة 

ســيفتح دعم األطر القانونية لتحسني وصول 

املــرأة إىل حقوق ملكية األرايض الباب عىل 

مراعيه للنســاء املنِتجات للوصول إىل األصول 

واملوارد األخرى مثل أســواق االئتامن وخدمات 

اإلرشــاد ومنظامت املنتجني. وميكن استخدام 

مــؤرشات األرض لقياس التقدم املحرز نحو 

تحقيق أهداف متعددة للتنمية املســتدامة 1 

و2 و5 و8 و10 وأهــداف أخرى. 

الدعم الذي تقدمه منظمة 
األغذية والزراعة إىل 
البلدان لرصد الغايات

املؤرش 5-أ- 1: أ( النســبة املئوية لألشخاص 

الذيــن ميتلكون أرايض زراعية أو لديهم 

حقــوق مضمونة يف األرايض الزراعية )من 

أصل مجموع الســكان الزراعيني(، بحسب 

نــوع الجنس؛ )ب( حصة املرأة بني املالك أو 

أصحاب الحقوق يف األرايض الزراعية، بحســب 

نوع الحيازة )املســتوى الثالث(. 

املؤرش 5 -أ- 2 النســبة املئويــة للبلدان التي 

يكفــل فيها اإلطــار القانوين )مبا يف ذلك 

القانــون العريف( للمرأة املســاواة يف الحقوق 

يف ملكيــة األرايض و/أو الســيطرة عليها 

الثالث(. )املستوى 

 ميكــن أن تدعم منظمة األغذية والزراعة 

البلدان عن طريق تقديم االســتبيانات 

واملبادئ التوجيهية. وتشــمل أنشطة تنمية 

القــدرات دورات تعلم إلكرتوين حول كيفية 

جمع وتحليــل املعلومات املطلوبة وتدريب 

األشــخاص لحلقات العمل اإلقليمية وبعثات 

الفني.  الدعم 

مؤشرات أهداف التنمية املستدامة

5-أ-1و 5-أ-2

قياس

وصول املرأة إىل ملكية 
األرض الزراعية 

هل تعلم؟
مــع معلومات عن كيف يختلف الرجال 
والنســاء يف احلقوق القانونية واحلصول 

علــى األراضي، تتضمن قاعدة بيانات 
اجلنســني واحلقوق يف األراضي التابعة 
ملنظمــة األغذية والزراعة معلومات عن 
أكثــر من 84 بلدًا وتتضمن إحصاءات 

تفصيليــة متعلقة باألراضي مصنفة 
حســب نوع اجلنس من التعدادات 

الزراعية الوطنية واملســوحات األسرية. 

التأثري

دليل على مدى هشاشة وضع املرأة يف امللكية 
واحلقوق املتعلقة باألرض، فضال عن احلقوق 

القانونية املتساوية مللكية األراضي. يوفر أساسا 
لتدابير سياسة تهدف إلى تأمني تكافؤ الفرص 

واحلصول على احلقوق واملوارد.

حقيقة

إذا حصلت املرأة على نفس إمكانية الوصول 
إلى املوارد والفرص املتاحة للرجل، فإن عدد 

الفقراء واجلياع سينخفض بصورة كبيرة.

منظمة األغذية والزراعة وأهداف التنمية املستدامة
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العمل القطري

العامل

Gو\ Sو Aو أهداف التنمية املستدامة 
التمكي االقتصــادي للمرأة الريفية لتحقيق 

األمن الغذايئ 

دعمــت منظمة األغذية والزراعة ، إىل جانب 

الصندوق الــدويل للتنمية الزراعية وهيئة 

األمم املتحــدة للمرأة وبرنامج األغذية العاملي، 

بلــدان يف مختلف األقاليم للوصول إىل نحو 

75000 امــرأة ريفية وأكرث من 400000 أرسة 

من خالل برنامج ترسيع وترة التقدم نحو 

التمكني االقتصادي للمرأة الريفية. 

ومتكنت نساء يف إثيوبيا وغواتيامال وقرغيزستان 

وليبريا ونيبال والنيجر ورواندا من زيادة دخلهن 

وتعزيز مشاركتهن يف صنع القرار عىل مستوى 

املجتمع املحيل. ففي غواتيامال، قامت جمعيات 

املرأة الريفية ليس فقط بزيادة اإلنتاج الزراعي، 

ولكن أيضا بتسويق بضائعه النساء الفائضة 

وتوسيع أنشطتهن من خالل بيع الذرة املطبوخة 

ومرشوبات الذرة واملأكوالت املصنوعة من الذرة 

والفول. وأكرث من ذلك، فقد حققت الجمعيات 

بنغالديش 

مستفيدة من املاشية يف منطقة ترضرت 

بشدة   من إعصار سدر يف عام 2007. 

وقد تم إنشاء برنامج لحامية سبل كسب 

العيش يف املناطق املترضرة من اإلعصار 

واستبدال األصول املفقودة أو التالفة.

©FAO/M. Zaman

ما يكفي من االرباح لبدء مرشوع مزارع 

الطامطم. ويف النيجر، أصبحت مجموعة نسائية 

من قرية بانيزومبو أول مجموعة تحصل عىل 

وصول قانوين وآمن لألرايض لزراعة حديقة نباتية 

كبرة وتقوم النساء بإدارتها إلطعام وتوفر سبل 

كسب العيش للمجتمع بأكمله. 

سياســة ذات صلة: سياسة منظمة األغذية 

والزراعة بشــأن املساواة بني الجنسني 

www.fao.org/ docrep/017/i3205e/(

)i3205e.pdf
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كل قطرة مياه تساوي حياة
كيف ميكن زيادة إنتاج الغذاء باســتخدام 

كميــات أقــل من املياه هو واحد من التحديات 

الكربى يف عرنــا. فاملحاصيل والرثوة الحيوانية 

متثل 70 يف املائة من جميع عمليات ســحب 

املياه عىل مســتوى العامل، وتصل هذه النسبة 

إىل 95 يف املائــة يف بعض البلدان النامية. 

ويزداد ســحب املياه للري واملاشية مع زيادة 

النمو الســكاين العاملي، كام تؤدي التنمية 

االقتصاديــة إىل زيادة الطلب عىل الغذاء.

وميكن أن تؤدي املنافســة عىل استخدام املياه 

بني القطاعات الرئيســية يف البالد، مثل الزراعة 

والصناعة واملناطق الســكانية إىل الراعات 

واســتخدام املوارد عىل نحو دون املستوى 

األمثل. ويوفر مؤرش كفاءة اســتخدام املياه 

معلومات حول كفاءة االســتخدام االقتصادي 

واالجتامعي للموارد املائية، يف حني يســاعد 

مســتوى مؤرش اإلجهاد املايئ عىل قياس 

الضغط عىل املــوارد املتاحة. وتعترب البيانات 

التــي تنتجها هذه املؤرشات حيوية لصانعي 

السياســات لضامن دوام توافر موارد املياه 

لألجيال القادمــة ولدعم النظم اإليكولوجية. 

الروابط املتبادلة بني 
أهداف التنمية املستدامة 

إىل جانــب الغايات األخــرى العديدة املندرجة 

تحت هدف التنمية املســتدامة 6، وال ســيام 

6-3 و6-5 و6-6، توجــد روابط مهمة مع 

أهــداف التنمية املســتدامة املتعلقة باألرض 

2 و15، وحيــث أن النظــم الزراعية وموارد 

األرض تتعلــق باآلثار االقتصاديــة والبيئية 

الســتخدام امليــاه. ترتبط مؤرشات 6 - 4 أيضاً 

بهــدف التنمية املســتدامة 8 املتعلق بالنمو 

املســتدام وهدف التنمية املســتدامة 12 

املتعلــق باإلنتاج، هدف التنمية املســتدامة 

13 املتعلــق بتغر املناخ. 

الدعم الذي تقدمه منظمة 
األغذية والزراعة إىل 

البلدان لرصد الغايات 
املؤرش 6-4-1: التغري يف كفاءة اســتخدام املياه 

عىل مدى فرتة من الزمن)املســتوى الثالث(

املــؤرش 6-4-2: حجم الضغط الذي تتعرض له 

املياه: ســحب املياه العذبة كنسبة من موارد 

املياه العذبة )املســتوى الثاين(

 الرتكيــز عىل تحســني نوعية وكمية 

البيانــات املتاحــة يف قاعدة بيانات 

اإلحصــاءات املائية وتطوير أدوات 

ومنهجيــات الرصــد وتنفيــذ عملية إثبات 

صحــة مفهــوم يف ســت دول، يليها تطوير 

مسح اســتقصايئ أسايس.

 مراقبــة جــودة البيانات التــي تنتجها 

البلــدان، مــع األخذ بعــني االعتبار أن املياه 

تتدفــق بني البلدان

مؤشرات أهداف التنمية املستدامة

6-4-1 و 2-4-6
قياس

كفاءة استخدام املياه 
واإلجهاد املائي

هل تعلم؟
بحســب النظام الغذائي، يلزم ما 
بــني بني 2000 و5000 لتر من 

امليــاه إلنتاج الغذاء الذي يســتهلكه 
يوميًا. واحد  شخص 

التأثري

معرفة أعمق عن كفاءة واســتدامة اســتخدام 
امليــاه. وهذا أمــر حيوي لضمان أن املوارد 

املائيــة تدعم النظــم اإليكولوجية وتظل متاحة 
القادمة.  لألجيال 

حقيقة

قــد يعيش ثلثا ســكان العالم يف دول تعاني 
مــن نقــص املياه بحلول عام 2025 إذا 

اســتمرت أمناط االستهالك احلالية.

منظمة األغذية والزراعة وأهداف التنمية املستدامة
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العمل القطري 
منطقة الساحل وغرب أفريقيا

و\ Hو Sو أهداف التنمية املستدامة Aو
بيانات األقــار الصناعية تضيف بعداً جديداً 

لرصد حالة الجفاف 

توقع الكثرون حدوث نقص حاد يف الغذاء 

يف منطقة الساحل يف عام 2011. ولكن بعد 

تحليل البيانات الزراعية التي تقدمها الدول 

والصادرة عن األقامر الصناعية، عرضت اللجنة 

الدامئة املشرتكة بني الدول املعنية مبكافحة 

الجفاف يف منطقة الساحل تفسراً بديالً 

فاملشكلة، حسبها، مل تكن يف كمية األغذية 

املنتجة ولكنها كانت تكمن يف الوصول إليها - 

عدم القدرة عىل رشاء املواد الغذائية املتاحة. 

وكانت اللجنة الدامئة املشرتكة بني الدول املعنية 

مبكافحة الجفاف يف منطقة الساحل، التي أسستها 

منظمة األغذية والزراعة يف أواخر الستينيات، 

يف البداية تغطي بلدان الساحل التسعة. غر أن 

واليتها امتدت لتصل اليوم إىل البلدان الساحلية 

يف غرب أفريقيا، باعتبارها الذراع التقني للجامعة 

االقتصادية لدول غرب أفريقيا. وقد وســعت 

النيجر

مشاهد من الحياة اليومية المرأة من جامعات 

الرعاة تقوم بجمع املياه. العمل ضد التصحر 

هي مبادرة لتعزيز اإلدارة املستدامة لألرايض 

واستعادة األرايض الجافة واألرايض املتدهورة.

©FAO/G. Napolitano

اللجنــة من مجاالت تركيزها األول يف الحفاظ 

عىل الرتبــة واملياه إىل نظم معلومات وأنظمة 

إبــالغ متطورة. واآلن يوجد مقر اللجنة يف 

بوركينا فاســو مع مركز إقليمي للتدريب يف 

النيجر، وتســعى لتعزيز املرونة يف النظام 

البيئي الهش الذي يوفر ســبل كســب العيش 

ملاليني من الرعاة واملزارعني. 

سياســة ذات صلة: املياه من أجل األمن 

والتغذية  الغذايئ 

)www.fao.org/3/a-av045e.pdf(
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ال إهدار وال احتياج

هنــاك جبال مــن الغذاء تضيــع وتهدر كل 

عــام. وتؤثــر خســائر الغذاء عىل املســتهلكني 

واملنتجــني، مــن خالل رفع أســعار املواد 

الغذائيــة وتقليــل الكميــة التــي ميكــن بيعها. 

وهذا يشــكل هــدراً للموارد )املدخالت 

مثــل املياه واألســمدة( وتهديــدا للبيئة يف 

شــكل انبعاثــات غــازات الدفيئة. وتواجه 

النظــم اإليكولوجيــة التــي تقــع تحت ضغط 

هائــل مــن ارتفاع مطالب عدد ســكان 

العــامل املتزايــد ضغوطــاً لزيادة اإلنتاج. 

يقــوم هذا املــؤرش الجديد، من خالل 

الكشــف عــن أماكن إهدار الغــذاء، بتزويد 

البلــدان مبقيــاس منتظــم لخســائر الغذاء يف 

رحلتــه مــن املزرعة إىل األرسة. وســتتمكن 

الحكومــات مــن اســتخدام البيانــات لتحديد 

السياســات املناســبة لتخزيــن الغذاء 

وســالمة ونقل وكفــاءة نظم الغذاء. 

وتعمــل املنظمــة  حاليا عــىل منهجية لقياس 

فضــالت الطعــام والتخلص من الغذاء من 

جانــب املســتهلكني أو تجار التجزئة. 

الروابط املتبادلة بني 
أهداف التنمية املستدامة 

يؤثــر الحد من خســائر الغــذاء والنفايات 

عىل عدد مــن أهداف التنمية املســتدامة 

األخرى التي تســتهدف اســتخدام املوارد 

بشــكل أكــرث كفاءة والحــد من الجوع من 

خــالل زيادة توافــر الغذاء أو الحد من 

انبعاثــات غــازات الدفيئة، مبا يف ذلك 

أهــداف التنمية املســتدامة  2و6 و13 و17. 

الدعم الذي تقدمه منظمة 
األغذية والزراعة إىل 

البلدان لرصد الغايات 

املؤرش 12-3-1: املؤرش العاملي لخســائر 

األغذية )املستوى الثالث( 

 اســتحداث منهجيــة جديدة لضامن 

قياس خســائر ما بعــد الحصاد وفضالت 

الطعــام وهي موحــدة يف جميع البلدان

 إدراج مزيــد مــن املعلومات حول 

خســائر الغــذاء يف الربامــج الحاليــة لتعزيز 

قــدرات البعثــات القطرية فيــام يتعلق 

بامليزانيــة الغذائيــة. 

مؤشرات أهداف التنمية املستدامة 

1-3-12
قياس

الفاقد واملهدر من األغذية

هل تعلم؟
توفر األغذيــة، أو املبادرة العاملية 

ملنظمــة األغذية والزراعة بشــأن الحد 
مــن الفاقد واملهدر مــن األغذية، تعمل 
عــىل تعزيــز تنمية القدرات والرشاكات 
مــن أجل الحد من خســائر األغذية من 

خالل التدخــالت القامئة عىل األدلة. 

التأثري

حتديد خســائر الغــذاء يف رحلته من املزرعة 
إلى األسرة.

 دليل يقدم أساســًا إلدخال حتسينات يف 
تخزين املواد الغذائية وســالمة ونقل وكفاءة 

نظم الغذاء.
حقيقة

يتم فقد أو إهدار جزء كبير من الغذاء الذي 
ننتجه ومعه جزء كبير من الطاقة املستهلكة يف 

نظم الغذاء.

منظمة األغذية والزراعة وأهداف التنمية املستدامة
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باكستان

حاملون ينقلون سالالً من املوز 

من مستودع لبيعها يف الخارج يف 

سوق للغذاء. 

©FAO/F. Naeem

العمل القطري

آسيا

K Jو Gو Sو Aو أهداف التنمية املستدامة 
Y Lو†و و

التعامل مع خسائر ما بعد الحصاد 

تعد األطعمة الغنية باملغذيات الدقيقة، مثل 

الفواكه والخرضوات، رضورية لتحقيق األمن 

الغذايئ والتغذوي للبرش. ولكن يف كثر من البلدان، 

تكون خسائر ما بعد الحصاد يف هذه القطاعات 

مرتفعة، وينتج هذا إىل حد كبر من سوء التعامل 

والنقل والتعبئة والتغليف وسوء التخزين وضعف 

البنية التحتية بشكل عام. 

ويف أفغانســتان وبنغالديــش وبوتان والهند 

وجــزر املالديف ونيبال وباكســتان ورسي 

النــكا، تقــوم منظمة األغذية والزراعــة بتجربة 

رائــدة ملامرســات إدارة ما بعــد الحصاد الجيدة 

لتحســني الجودة وضامن الســالمة والحد 

من الخســائر يف سالســل التوريــد التقليدية 

للخــرضوات والفواكه ذات األولوية. 

ويجري تدريب الخرباء واملدربني وأصحاب 

املصلحة ضمن سلسلة القيمة عىل املامرسات 

والتكنولوجيات الجديدة، يف حني يجري تنفيذ 

مسوح لألسواق يف سالسل التوريد ذات األولوية 

لتحديد العقبات الرئيسية التي تساهم يف الخسائر. 

سياسة ذات صلة: خسائر الغذاء ونفايات الطعام 

يف سياق نظم الغذاء املستدامة.

)www.fao.org/3/a-i3901e.pdf(
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حبر من الفرص
توفر مصائد األسامك وتربية األحياء املائية 

فرصاً وافرة للتخفيف من حدة الفقر والجوع 

وسوء التغذية وتحقيق النمو االقتصادي 

وضامن االستخدام األمثل للموارد الطبيعية. 

ومتثل األسامك 17 يف املائة من الربوتني 

الحيواين الذي يستهلكه سكان العامل، ويف عام 

2014 كان هناك 57 مليون شخص يعملون 

يف قطاع املصايد الطبيعية، ويعمل الغالبية 

العظمى منهم يف مصايد األسامك الصغرة. 

ويهدد الصيد الجائر، اليوم، سبل كسب 

العيش. ففي عام 2013، تم صيد ثلث األرصدة 

السمكية البحرية تقريباً مبستويات ال ميكن 

استدامتها من الناحية البيولوجية. وتشر 

التقديرات العاملية إىل أن الصيد غر القانوين 

وغر املبلغ عنه وغر املنظم يرتاوح بني حوايل 

11 مليون و26 مليون طن سنوياً، بتكلفة 

ترتاوح بني 10 و23 بليون دوالر أمرييك. وميكن 

أن يسبب التوسع غر املنظم يف تربية األحياء 

املائية إىل التلوث وتدهور املوائل. 

ومع توافر معلومات حول األرصدة السمكية 

والحوكمة والوصول إىل املوارد البحرية 

واألسواق، ميكن للبلدان الحصول عىل صورة 

أكرث اكتامالً لألنشطة التي تجري يف مياهها. 

ومع ما تعد تكنولوجيا رصد ومراقبة األرض بأن 

تضيفه، ستتمكن الحكومات من تفعيل تدابر 

دولة امليناء وغرها من الضوابط. 

الروابط املتبادلة بني 
أهداف التنمية املستدامة  

تساهم مصائد األسامك وتربية األحياء املائية 

املستدامة، إىل جانب غايات هدف التنمية 

املستدامة 14، يف تحقيق غايات متعددة مبا يف 

ذلك القضاء عىل الفقر )هدف التنمية املستدامة 

1(، وإنهاء الجوع وتحقيق األمن الغذايئ 

وتحسني التغذية )هدف التنمية املستدامة 

2(، وتعزيز النمو االقتصادي املطرد والشامل 

واملستدام للجميع )هدف التنمية املستدامة 8(. 

الدعم الذي تقدمه منظمة 
األغذية والزراعة إىل 

البلدان لرصد الغايات 

املؤرش 14-4-1: نسبة األرصدة السمكية داخل 

مستويات مستدامة بيولوجيا )املستوى األول(

املــؤرش 14-6-1: التقدم من قبل الدول يف 

درجــة تنفيذ الوثائق الدولية الرامية إىل 

مكافحــة الصيد غري القانوين أو الصيد دون 

إبالغ ودون تنظيم )املســتوى الثالث( 

املؤرش 14-7-1: مصايد األسامك املستدامة 

كنسبة مئوية من الناتج املحيل اإلجاميل يف 

الدول الجزرية الصغرية النامية والبلدان األقل 

منوا وجميع البلدان )املستوى الثالث( 

 املــؤرش 14 -ب- 1: التقدم الذي تحرزه 

البلدان يف مــدى تطبيق إطار قانوين/تنظيمي/

سياسايت/مؤســيس يعرتف بحقوق مصائد 

األســامك الصغرة يف الوصول إىل املوارد 

البحريــة ويحمي هذه الحقوق.

 الدعم التقني لتحســني قدرة البلدان عىل 

إجراء تقييامت لألرصدة الســمكية، مبا يف ذلك 

من خــالل وضع املبادئ التوجيهية واألدلة 

وتقديم برنامج تدريبي شــامل يضم ورش 

عمل وحلقات دراسية. 

 مســاعدة البلدان من خالل برامج تدريب 

عىل املســتوى اإلقليمي لتوليد وتحليل 

البيانــات املطلوبة مبا يف ذلك الدعم يف 

مؤشرات أهداف التنمية املستدامة 

 ،1-6-14 ،1-4-14
14-7-1 و 14 -ب- 1 

قياس
األرصدة السمكية ومصايد 
األسماك املستدامة والصيد 

غري القانوين وحقوق 
الوصول لصغار الصيادين

هل تعلم؟
منذ أن مت إقرار قانون مصايد األسماك 
املستدامة يف الواليات املتحدة يف عام 

1996، انخفضت كميات الصيد املفرط 
من 25 إلى 16 يف املائة بني عامي 

2007 و2015. وميكن أن تؤدي إعادة 
بناء األرصدة التي مت صيدها بشكل 

مفرط إلى مضاعفة القيمة االقتصادية 
للعديد من مصايد األسماك يف الواليات 

املتحدة بأكثر من ثالثة أضعاف. 

التأثري

تعطي الصورة الكاملة للنشاط البحري البلدان 
معلومات مفيدة حول املستويات املثلى من 

الصيد والتوسع يف تربية األحياء املائية والوصول 
العادل واآلمن للموارد املائية احلية.

حقيقة

للبحار واحمليطات القدرة على تلبية طلب عدد 
السكان العالم املتزايد من الغذاء اآلمن واملغذي.

منظمة األغذية والزراعة وأهداف التنمية املستدامة
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الخطــوط التوجيهية الطوعية لتأمني الرثوة 

الســمكية املســتدامة عىل نطاق صغر يف سياق 

األمــن الغذايئ والقضاء عىل الفقر. 

.)www.fao.org/3/a-i4356e.pdf

العمل القطري 

العامل

Å Œو Öو Kو Sو أهداف التنمية املستدامة Aو
تعزيــز املوانئ ضد الصيادين القراصنة 

دخلــت اتفاقية تدابر دولة امليناء ملنع وردع 

والقضــاء عىل الصيد غر القانوين دون إبالغ 

ودون تنظيــم،  والتي تعد أول معاهدة 

دولية ملزمة تركز بشــكل خاص عىل الصيد 

غر املرشوع، حيــز التنفيذ يف يونيو/حزيران 

2016 بعــد أن وقــع عليها 25 بلداً، وهو الحد 

املطلوب إلقرارها. 

وتلتزم أطراف االتفاقية بتنفيذ عدد من التدابر 

أثناء إدارة املوانئ الخاضعة لسيطرتها، بهدف 

رئييس وهو الكشف عن الصيد غر املرشوع، 

ووقف تفريغ وبيع األسامك التي يجري صيدها 

بشكل غر قانوين، وضامن تبادل املعلومات عن 

السفن غر القانونية عىل املستوى العاملي. 

تقوض أنشطة الصيد غر القانوين الشائعة 

مثل صيد األنواع املحمية، وذلك باستخدام 

بنغالديش 

عامل يقومون بتفريغ صيد الصباح يف 

سوق للسمك يف جنوب بنغالديش. 

وتعمل منظمة األغذية والزراعة عىل 

تحسني إنتاجية املحاصيل والرثوة 

الحيوانية والسمكية يف البالد

©FAO/M. Zaman

أنواع محظورة من املعدات أو تجاهل حصص 

الصيد الجهود الرامية إىل إدارة مصايد األسامك 

البحرية بشكل مسؤول، مام يؤثر عىل سبل 

كسب عيش الصيادين املحليني ومجتمعاتهم. 

وتساعد تدابر دولة امليناء عىل تجنب تكاليف 

عمليات التفتيش يف عرض البحر، كام أنها من 

الطرق األكرث فعالية ملكافحة الصيد غر القانوين. 

سياسة ذات صلة: اتفاقية تدابر دولة امليناء 

ملنع وردع والقضاء عىل الصيد غر القانوين 

دون إبالغ ودون تنظيم. 

)www.fao.org/3/a-i5469t.pdf(
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سحر الغابات
تقدم الغابات والجبال إسهامات حيوية للبرش 

وللكوكب، فهي تساهم يف تعزيز سبل كسب 

العيش وتوفر الهواء النقي واملياه والحفاظ 

عىل التنوع البيولوجي واالستجابة لتغر املناخ.

تعمــل الغابات واملراعي كمصدر للغذاء 

والدواء والوقود ألكرث من مليار شــخص، يف 

حني تقــدم الجبال املياه العذبة وخدمات 

النظــم اإليكولوجية الحيوية لنمو البرش. 

أخذت املوارد الطبيعية اليوم، يف جميع 

أنحاء العامل، يف التدهور حيث تعاين النظم 

اإليكولوجية من ضغوط ويتم فقدان التنوع 

البيولوجي. وتنجم إزالة الغابات، أساساً عن 

طريق تحويل أرايض الغابات إىل مناطق 

للزراعة والرثوة الحيوانية، مام يهدد تنوع 

الحياة عىل كوكبنا. وتؤدي التغرات يف استخدام 

األرايض إىل فقدان املوائل القيمة وتقليل كمية 

املياه النظيفة وتدهور األرايض وتآكل الرتبة 

وإطالق الكربون يف الغالف الجوي. 

ومبراقبة أرايض الغابات والغطاء النبايت للجبال 

ونسبة الغابات الخاضعة لإلدارة املستدامة، 

تعطي هذه املؤرشات للدول أداة قوية، رغم 

بساطتها، لقياس مواردها الطبيعية واستدامة 

اسرتاتيجية التنمية وصحة النظم البيئية. 

وهــي تســمح للحكومــات بتقييم سياســاتها 

للحــد مــن إزالة الغابــات، ولزراعة املزيد 

مــن الغابات واســتصالح وإعــادة تأهيل 

املتدهورة.  األرايض 

الروابط املتبادلة بني 
أهداف التنمية املستدامة

نظــرا لكون الغابات تلعب دوراً حاســامً يف 

خطــة التنمية املســتدامة لعام 2030، من 

ســبل كســب العيش إىل التنوع البيولوجي 

إىل املناخ، يســهم التوســع يف الغطاء الحرجي 

يف جميــع أهداف التنمية املســتدامة األخرى 

تقريباً، وال ســيام الهدف 1 و2 و6 و7 و9 

و10 و11 و13 و17.

الدعم الذي تقدمه منظمة 
األغذية والزراعة إىل 

البلدان لرصد الغايات 

املؤرش 15-1-1  مســاحة الغابات كنســبة 

مئوية من إجاميل مســاحة اليابســة 

األول(  )املستوى 

املــؤرش 15-2-1:  التقدم نحو اإلدارة 

املســتدامة للغابات )املستوى الثاين( 

املــؤرش 15-4-2: مؤرش الغطاء األخرض الجبيل 

الثاين(  )املستوى 

 املســاعدة التدريبية والتقنية يف تطوير 

وتعزيز نظم مراقبــة متكاملة لتوفر غابات 

وموارد شــجرية ميكن االعتامد عليها 

ومعلومات عن اســتخدام/ تغير األرايض

 تنظيــم ورش عمل التدريب وبناء القدرات 

ووضع مبادئ توجيهية بشــأن إحصاءات 

منتجــات الغابات، وتنظيم ورش عمل لتدريب 

الباحثني عىل اســتخدام األدوات ذات الصلة 

 Open Foris Collect Earth مثــل أداة

مؤشرات أهداف التنمية املستدامة 

15-1-1، 15-2-1و 
2-4-15

قياس
الغابات واجلبال املستدامة

هل تعلم؟
تقــوم منظمة األغذية والزراعة 

بجمع وحتليــل البيانات حول املوارد 
احلرجيــة منذ عام 1946. ويقدم 

نظــام تقييم املــوارد احلرجية يف العالم 
معلومات لرصــد 15 غاية مرتبطة 

بأهداف التنمية املســتدامة ويحتوي 
علــى معلومات عن 234 بلدًا 

وإقليمــًا حــول أكثر من 100 متغير 
مرتبط مبســاحة الغابات وحالتها 

واســتخداماتها وقيمها.

التأثري

ضمان إدارة الغابات واجلبال بكفاءة، وحتقيق 
توازن أفضل بني احلفاظ على املوارد الطبيعية 

واالستعمال املستدام لهذه املوارد.
حقيقة

حتتوي الغابات على أكثر من 80 يف املائة من 
التنوع البيولوجي على سطح األرض. وتوفر 
اجلبال 70 يف املائة من موارد املياه العذبة يف 

العالم لالستهالك املنزلي والزراعي والصناعي.

منظمة األغذية والزراعة وأهداف التنمية املستدامة
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العمل القطري

بريو

Œو Sو أهداف التنمية املستدامة Aو
Y و^و

تأســيس رصد املجتمع املحيل للغابات

تعتــرب برو موطناً لواحدة من الغابات 

االســتوائية األكرب واألحسن صحة واألكرث 

تنوعــاً يف العامل، وأصبحت رائدة يف اإلدارة 

املســتدامة للغابات. ومع ذلك، يشعر العديد 

من الشــعوب األصلية بالقلق من أن برامج 

مثل الربنامج الوطنــي لتحويل الغابات للحد 

مــن تغــر املناخ، والذي يهدف إىل القضاء عىل 

إزالة غابات األمازون يف برو بشــكل نهايئ 

بحلــول عام 2020، هي ذريعة لخصخصة 

أراضيهم. 

وبعد عملية تشــاور واسعة يف عام 2011، 

صدر قانون جديــد للغابات إلحياء مجتمع 

فيدوريــا الحرجي  وتم تكوين وحدات تقنية 

من مجتمعات الســكان األصليني لتعزيز قدرة 

الشــعوب األصلية عىل االستجابة لحقوقهم يف 

إدارة موارد الغابات واالســتفادة من السلع 

والخدمــات التي توفرها الغابات. 

ومن املعروف أن مشــاركة املجتمعات املحلية 

يف مراقبــة الغابات هي منوذج أكرث كفاءة 

لجمــع املعلومات واملالحظات حول الغابات 

وتعزيز الحوكمة واإلدارة واملســاهمة ضمن 

أهــداف القضاء عىل إزالة الغابات نهائياً.

وميثــل الدعم الفني واملايل الذي تقدمه 

املنظمــة إىل مجتمع فيدوريا الحرجي جزءاً 

من برنامج اإلنفــاذ والحوكمة والتجارة لقانون 

الغابــات املدعوم من االتحاد األورويب، والذي 

يهدف إىل تحســني حوكمة الغابات من خالل 

تعزيز اإلنتاج واالســتهالك القانوين لألخشاب. 

سياســة ذات صلة: حالة الغابات يف العامل. 

)/www.fao.org/ publications/sofo/en(

بريو 

مشتل للغابات. 

©FAO/A. Odoul
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أرض الوفرة
التصحــر وتدهور األرايض يحرمان العامل من 

الرتبــة القيمة الصالحة للزراعة.

تتعرض مســاحة كبرة من األرايض عىل هذا 

الكوكب، اليوم، للتدهور إىل حد ما بســبب 

التعرية والتملــح والضغط والتلوث الكيميايئ 

للرتبة. ويــؤدي التدهور إىل انخفاض إنتاجية 

األرايض والقلق بشــأن األمن الغذايئ والهجرة 

وتدمر النظــم اإليكولوجية، ويف نهاية املطاف 

الجوع والفقر.

ويف حــني أن هذه التحديات كبرة، فإنها 

ليست مســتعصية عىل الحل. فاالستثامرات 

الجريئة يف اإلدارة املســتدامة لألرايض 

وإصالحهــا ميكن أن تعزز األمن الغذايئ 

وتحسن ســبل كسب العيش وتساعد الناس 

عــىل التكيف مع تغر املناخ. 

ويقوم هــذا املؤرش الجديد بتزويد البلدان 

ببيانــات أفضل التخاذ قرارات صائبة للترف 

عىل أساســها، فهو يقدم الحكومات معلومات 

حيويــة حول صحة أراضيها. 

فمن خــالل رصد تغر الغطاء النبايت وصايف 

اإلنتاجية ومخزون الكربون، ســتحصل البلدان 

عــىل مقياس إلنتاجية األرايض املثىل. ويوفر 

اســتخدام تكنولوجيات األقامر الصناعية 

والطائــرات بدون طيار معلومات فورية حول 

أداء تدابر مكافحة التصحر وتحســني األرايض 

والرتبة املتدهورة، كام يســاعد املترضرين من 

والفيضانات.  الجفاف 

الروابط املتبادلة بني 
أهداف التنمية املستدامة

يرتبــط هذا املؤرش بروابط بارزة مع أهداف 

التنمية املســتدامة 1 و2 و6 و8 و10 و13 

و15 و16، ويســاعد عىل تحسني تنسيق 

السياســات حول اإلنتاج الزراعي وإدارة 

الغابــات واملياه، فضالً عن إدارة املناطق 

املحمية ومســتجمعات املياه.

الدعم الذي تقدمه منظمة 
األغذية والزراعة إىل 
البلدان لرصد الغايات

 املؤرش15-3-1 نســبة األرايض املتدهورة من 

مجموع مســاحة اليابسة )املستوى الثالث(. 

 العمــل إىل جانب أمانة اتفاقية األمم 

املتحــدة ملكافحة التصحر وغرها من الرشكاء 

لوضــع منهجيات وأدوات لتقييم تدهور 

األرايض.

 األدوات الربمجيــة تعزز قدرات البلدان 

عىل جمع البيانــات وتحليلها بانتظام من 

خالل قاعــدة البيانات اإلحصائية   املوضوعية 

ملنظمــة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 

واســتخدام منتجات املنظمة لتحسني 

التحليــالت التي تجريها البلدان األعضاء.

 قد تستهدف أنشطة تنمية القدرات واحداً أو 

أكرث من املكونات الفرعية الثالثة للمؤرش: تغر 

الغطاء النبايت وصايف اإلنتاجية ومخزون الكربون.

العمل القطري

مؤشرات أهداف التنمية املستدامة 

1-3-15
قياس

تدهور األراضي

هل تعلم؟
التربــة الصحية ليســت فقط ضرورية 

للحيــاة، بل هي أكبــر مخزن للكربون 
األرضــي، مما يســاهم يف التخفيف من 

املناخ.  تغير  آثار 

التأثري

معلومات فورية عن أداء تدابير مكافحة 
التصحر وحتسني األراضي والتربة املتدهورة 

واألراضي املتضررة من جراء اجلفاف 
والفيضانات. أدلة حاسمة لزيادة اإلنتاجية 

والتخفيف من آثار تغير املناخ.
حقيقة

تعاني ثلث مساحة التربة على كوكب األرض 
من التدهور.

منظمة األغذية والزراعة وأهداف التنمية املستدامة



39

النيجر

Öو Kو Sو Aو أهداف التنمية املستدامة 
Y و\و Œو Äو

استعادة  خصوبة األرايض. 

يجعل مرشوع اســتصالح األرايض يف ترا، 

بشــامل النيجر املناطق املتدهورة منتجة مرة 

أخرى، مــع توفر فرص اقتصادية يف املنطقة 

التــي أصبحت الهجرة من تقاليدها. 

وميثل املرشوع جزءاً من برنامج منظمة األغذية 

والزراعة للعمل ملكافحة التصحر، وهو يجمع 

بني املعرفة املحلية والتكنولوجيا الحديثة 

ويضع املجتمعات يف صميم جهود االستصالح. 

يف عام 2013، وبعد إجراء مشــاورات يف 

القــرى، متت زراعة بذور مختارة يف خمس 

مشــاتل قروية. ومنذ ذلك الحني متت 

االســتفادة من دعم تنمية القدرات املستمر، 

حيث اســتصلح 70 هكتاراً من األرايض يف 

جميع أنحاء ترا، مام نجم عنه ظهور مشــاتل 

تنتج 100000 شــتلة سنوياً. 

وقد توســع الربنامج إىل ستة بلدان أفريقية، 

ويشــمل  120 قرية كام يشمل 50000 

مزارعاً، نصفهم من النســاء. وتم استصالح 

حــوايل 2235 هكتاراً من األرايض املتدهورة يف 

بوركينا فاســو والنيجر ومايل وحدها بني عامي 

2013 و2015.

تــم إطــالق برنامج العمل ضد التصحر يف عام 

2014 لدعــم املجتمعات املحلية والحكومات 

واملجتمع املدين يف بوركينا فاســو وإثيوبيا 

وغامبيا والنيجر ونيجريا والســنغال يف مجال 

اإلدارة املســتدامة واستعادة الغابات الجافة 

واملراعــي. وأعقب هذا الربنامج مبادرة الجدار 

األخــرض الكبر يف عام 2007، وهي املبادرة 

الرائــدة يف أفريقيا ملكافحة آثار تغر املناخ 

والتصحر وتعزيــز صمود املناطق الطبيعية 

وســبل كسب العيش. وتركز األنشطة عىل 

تنمية القدرات واملامرســات الجيدة، وتوليد 

الدخل وتبادل املعرفة. 

سياســة ذات صلة: حالة موارد الرتبة يف العامل. 

www.fao.org/ documents/card/(

4ab6-b024--en/c /39bc9f2b- 7493

 )/feeaf49d4d01

املصدر: منظمة األغذية والزراعة  Building Africa’s Great Green Wall Restoring degraded drylands for stronger and more resilient communities الصفحة 3، 
)http://www.fao.org/3/a-i6476e.pdf :متاح باللغة االنجليزية فقط عىل الرابط(
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إعتمدت الدول األعضاء يف األمم املتحدة يف 25 ســبتمرب/أيلول 

خطــة التنمية املســتدامة لعام 2030، والتي تتضمن 17 هدفا 

مــن أهداف التنمية املســتدامة و169 غاية مرتبطة بها، يلتزم 

مــن خاللها املجتع الدويل بإنهاء الفقــر والجوع وتحقيق التنمية 

املســتدامة خالل الفرتة ما بني 2016 و2030. وتم تحديد إطار 

للمؤرشات العاملية، يتضمن 230 مؤرشا، ســتة أشــهر فيام بعد، 

يتســنى من خالله رصــد الغايات الـ 169 وتتبع التقدم املحرز، 

مام جعل هذا اإلطار أساســا لهيكل املســاءلة الخاص بأهداف 

التنمية املســتدامة. وميثل عدد املؤرشات، والذي يبلغ أربعة 

أضعــاف عدد أهداف التنمية املســتدامة، تحديا هائال أمام الدول. 

وميكــن ملنظمة األغذية والزراعة، التــي ُعينت وكالة تابعة لهيئة 

األمــم املتحدة وصيــة عىل 21 مؤرش من مؤرشات أهداف التنمية 

املســتدامة ووكالة مســاهمة يف ستة مؤرشات أخرى، مساعدة 

الدول يف تجاوز عقبات الرصد الجديدة. يســتعرض هذا املنشــور 

عمــل املنظمة لتطوير وتقوية املــؤرشات التي تعنى بقياس الغذاء، 

الزراعة واإلســتعامل املســتدام للموارد الطبيعية، كام يسلط الضوء 

عــىل املؤرشات الـ 21 التي تقــع تحت وصاية املنظمة. ويوضح 

هــذا املنشــور الطريقة التي ميكــن للمنظمة من خاللها دعم الدول 

يف تتبــع التقدم املحرز والربط بني الرصد وصناعة السياســات من 

أجل تحقيق أهداف التنمية املســتدامة. 

منظمة األغذية 
والزراعة وأهداف 
التنمية املستدامة

املؤشرات: التطلع إلى خطة 
التنمية املستدامة لعام 2030


