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مفهوم متعدد األبعاد: األمن الغذائي

:التعريف

رية األمن الغذائي على المستويات الفردية واألس( يتحقق)
ر كافة عندما يتمتع البش)...( والقطرية واإلقليمية والعالمية 

ادية في جميع األوقات بفرص الحصول، من الناحيتين الم
حاجاتهم واالقتصادية، على أغذية كافية وسليمة ومغذية تلبى

فورة وتناسب أذواقهم الغذائية كي يعيشوا حياة موالتغذوية
النشاط والصحة

العالمىالغذائىاألمن بشأن إعالن روما . 1996. الفاو:المصدر
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خطة متوازنة: 2030خطة التنمية المستدامة لعام 

خطة

2030التنمية المستدامة لعام 

متوازنة بين اإلنسان واألرض

لتجسيد العالقة المتينةالغذاءما األفضل من 

بين البشر واألرض؟



© Copyright 2014 ESCWA. All rights reserved. No part of this presentation in all its property may be used or reproduced in any form without a written permission

:2030األمن الغذائي في خطة التنمية المستدامة لعام 
اإلعالن

الديباجة والرؤية

«نحن مصممون على إنهاء الفقر والجوع»•

ورة فيه األغذية الكافية والمأمونة والميستتاح )...( ونحن نصبو إلى عالم »•

(7فقرة )« والمغذيةالتكلفـة 

الخطة الجديدة

لى ونحن مصممون أيضأً على القضاء على الجوع وتحقيق األمن الغذائي ع»•

كّرس وسوف ن. )...( سبيل األولوية، وعلى وضع حد لجميع أشكال سوء التغذية

عم الموارد لتنمية المناطق الريفية والزراعة ومصائد األسماك المستدامة، ولد

نامية، صغار المزارعين، وال سيما المزارعات، والرعاة والصيادين في البلدان ال

(24فقرة )« وبخاصة أقل البلدان نمواً 

راعة والز)...( وسنعتمد سياسات تعزز القدرات اإلنتاجية، والعمالة المنتجة »•

(27فقرة )« المستدامة، والتنمية الرعوية وتنمية المصائد
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2030األمن الغذائي في خطة 

الهدف المخصص

مستدامةالالقضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية المّحسنة وتعزيز الزراعة -2الهدف 

ي على ما يكفيهم من الغذاء المأمون والمغذّ )...( القضاء على الجوع وضمان حصول الجميع 2-1

)...(طوال العام 

)...(وضع نهاية لجميع أشكال سوء التغذية 2-2

)...(مضاعفة اإلنتاجية الزراعية ودخل صغار منتجي األغذية 2-3

)...(متينةضمان وجود نظم إنتاج غذائي مستدامة، وتنفيذ ممارسات زراعية 2-4

)...(الحفاظ على التنوع الجيني 2-5

رشاد في البنى التحتية الريفية، وفي البحوث الزراعية وخدمات اإل)...( زيادة االستثمار أ -2

)...(الزراعي، وفي تطوير التكنولوجيا وبنوك الجينات 

)...(ية منع القيود المفروضة على التجارة وتصحيح التشوهات في األسواق الزراعية العالمب -2

)...(اعتماد تدابير لضمان سالمة أداء أسواق السلع األساسية ج-2

النتيجة

(الوصول واالستخدام)

العملية

(رالتوافر واالستقرا)

وسائل التنفيذ

(رالتوافر واالستقرا)
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2030األمن الغذائي في خطة 

الغايات الصريحة في األهداف األخرى

ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة–12الهدف 

تجزئة تخفيض نصيب الفرد من النفايات الغذائية العالمية على صعيد أماكن البيع بال12-3

ما في والمستهلكين بمقدار النصف، والحد من خسائر األغذية في مراحل اإلنتاج وسالسل اإلمداد، ب

2030ذلك خسائر ما بعد الحصاد، بحلول عام 

حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق–14الهدف 

التنمية المستدامة

مبلغ عنه تنظيم الصيد على نحو فعال، وإنهاء الصيد المفرط والصيد غير القانوني وغير ال14-4

2020بحلول عام )...( المدمرة وغير المنظم وممارسات الصيد 

الصيد حظر بعض أشكال اإلعانات المقدمة لمصائد األسماك التي تسهم في اإلفراط في قدرات14-6

2020بحلول عام )...( وفي صيد األسماك 

واألسواقتوفير إمكانية وصول صغار الصيادين الحرفيين إلى الموارد البحرية ب -14
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2030األمن الغذائي في خطة 

الغايات واألهداف المتصلة بإحكام

إن تحقيق بعض األهداف والغايات من شأنه تعزيز القدرة

على تحقيق األمن الغذائي والعكس صحيح

األساس المنطقي الغاية/الهدف

بير الفقر هو محدد أساسي لألمن الغذائي وهو يؤّثر بشكل ك
للوصول للغذاءاالقتصاديةعلى القدرة

(القضاء على الفقر)-1الهدف 
القضاء على الفقر المدقع1-1

الذين يعانون الفقر)...( تخفيض نسبة 1-2
استحداث نظم وتدابير حماية اجتماعية 1-3

حياة صحية يساهم باستخدام أفضل للغذاءضمان أنماط (الصحة الجيدة والرفاه)-3الهدف 

، تم تمكينهنّ عدد كبير من المزارعين هم من النساء، وإذا
فباستطاعتهّن المساهمة بإنتاج أفضل للغذاء

(المساواة بين الجنسين)-5الهدف 
ك المرأة حقوقا متساوية في الموارد االقتصادية، وكذل]تخويل[أ-5

ها من إمكانية حصولها على حق الملكية والتصّرف في األراضي وغير

والموارد الطبيعية)...(الممتلكات

ي هي محّدد أساسالترابط بين قطاعي المياه والغذاء وآثاره
لألمن الغذائي

(المياه النظيفة والنظافة الصحية)-6الهدف
تحسين نوعية المياه6-3

ضمان زيادة كفاءة استخدام المياه في جميع القطاعات زيادة كبيرة و6-4

سحب المياه العذبة وإمداداتها على نحو مستدام
جميع الغايات تحت هذا الهدف++ 
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2030األمن الغذائي في خطة 

(تتمة)الغايات واألهداف المتصلة بإحكام

األساس المنطقي الغاية/الهدف

لعمالة االقتصادي عن التدهور البيئي وتحقيق افصل النمو

وصول الكاملة والمنتجة من شأنهم تحسين توافر الغذاء ودعم ال
االقتصادي

(العمل الالئق ونمو االقتصاد)-8الهدف 

إلى تكمن أهمية البنى التحتية في تحسين الوصول المادي

والحد من خسائر األغذيةالغذاء

مهمة البحث العلمي والقدرات التكنولوجية في مجال الزراعة
لتحقيق األمن الغذائي

(الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية)-9الهدف 
إقامة بنى تحتية جيدة النوعية وموثوقة ومستدامة وقادرة على9-1

)...(الصمود 

)...(تعزيز البحث العلمي وتحسين القدرات التكنولوجية 9-5

ي إلى كل هذه التدابير تحسين الوصول االقتصادتستطيع

قراً، فالمزارعين عادة ما يكونون من الفئات األشّد ف. الغذاء

حسين وبالتالي فإن تحسين وضعهم االقتصادي يؤدي إلى ت
اإلنتاج

(الحّد من أوجه عدم المساواة)-10الهدف 
في المائة 40تحقيق نمو الدخل ودعم استمرار ذلك النمو ألدنى 10-1

)...(من السكان 

...()تمكين وتعزيز اإلدماج االجتماعي واالقتصادي والسياسي10-2

)...(الحماية االجتماعية )...( اعتماد سياسات 10-4



© Copyright 2014 ESCWA. All rights reserved. No part of this presentation in all its property may be used or reproduced in any form without a written permission

2030األمن الغذائي في خطة 

(تتمة)بإحكام الغايات واألهداف المتصلة 

األساس المنطقي الغاية/الهدف

.  لمناخيإنتاج الغذاء هو من أكثر القطاعات تأّثراً بالتغّير ا

قطاع الغذاء فيمع التغّير المناخي فتحسين القدرات للتكّيف
يساهم بتعزيز األمن الغذائي

(العمل المناخي)-13الهدف 
ستراتيجيات إدماج التدابير المتعلقة بتغير المناخ في السياسات واال13-2

والتخطيط على الصعيد الوطني

غير القدرات البشرية والمؤسسية للتخفيف من ت)...( تحسين 13-3
المناخ، والتكيف معه، والحد من أثره واإلنذار المبكر به

.  يةتدهور األراضي اإلنتاج الغذائي في المنطقة العربيهدد

ل إلى يمكن تحسين توافر الغذاء واالستقرار من خالل الوصو

ر الموارد الجينية وإيجاد منطقة عربية خالية من ظاهرة تدهو
األراضي

(الحياة في البرّ )-15الهدف 
)...(مكافحة التصحر، وترميم األراضي والتربة المتدهورة 15-3

تخدام تعزيز التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن اس15-6

)...(الموارد الجينية 

الل تحسين توافر الغذاء واستقرار سعر األغذية من خيتم

كما ترفع . إيجاد نظام تجاري عالمي يتمتع بتدفق مستقر للغذاء
امةالتكنولوجيات الخضراء من إنتاج الغذاء بطريقة مستد

(عقد الشراكات لتحقيق األهداف)-17الهدف 
)...(تعزيز تطوير تكنولوجيات سليمة بيئياً 17-7

)...(ومنصف )...( إيجاد نظام تجاري متعدد األطراف 17-10
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رصد األمن الغذائي

(مؤشر14)( 2الهدف )مؤشرات األمن الغذائي المقترحة 

الراصدةالجهة  المؤشروجود المؤشر

FAO معدل انتشار نقص التغذية2-1-1

لغذائيمن انعدام األمن امعدل انتشار انعدام األمن الغذائي المتوسط أو الشديد وسط السكان، استناًد إلى مقياس المعاناة2-1-2

UNICEF-WHO بين األطفال دون سن الخامسة( )...معدل انتشار توّقف النمو 2-2-1

(الهزال وزيادة الوزن)بين األطفال دون سن الخامسة، مصنفين حسب النوع )...(معدل انتشار سوء التغذية 2-2-2

الحرجية/الرعوية/حجم اإلنتاج لكل وحدة عمل حسب فئات حجم المؤسسة الزراعية2-3-1

متوسط دخل صغار منتجي الغذاء، حسب الجنس والوضع المحلي2-3-2

المئوية للمساحة الزراعية الخاضعة للممارسات الزراعية المستدامةالنسبة2-4-1

لعدد الموارد الجينية النباتية والحيوانية لألغذية والزراعة المضمونة في مرافق المحافظة متوسطة أو طويلة األج2-5-1

FAO
طر أو تقف التي تصّنف على أنها معرضة للخطر أو غير معرضة للخ)...( النسبة المئوية للمحاصيل والسالالت المحلية 2-5-2

عند مستوى غير معروف لخطر انقراضها

FAO مؤشر التوجه الزراعي للنفقات الحكومية1-أ-2

OECD لقطاع الزراعة( المساعدة اإلنمائية الرسمية باإلضافة إلى التدفقات الرسمية األخرى)مجموع التدفقات الرسمية 2-أ-2

OECD تقدير دعم المنتج1-ب-2

إعانات الصادرات الزراعية2-ب-2

الغذاءمؤشر مفارقات أسعار1-ج-2

مؤشرات ال تملك بيانات تاريخية8ال تملك منهجية، ومؤشرات4



© Copyright 2014 ESCWA. All rights reserved. No part of this presentation in all its property may be used or reproduced in any form without a written permission

رصد األمن الغذائي

2030بعض المؤشرات األخرى ذات الصلة، في خطة 

المؤشر

حصة ( ب)، بحسب نوع الجنس؛ )...(النسبة المئوية لألشخاص الذين يمتلكون أراضي زراعية أو لديهم حقوق مضمونة في األراضي الزراعية( أ)1-أ-5
المرأة بين المالك أو أصحاب الحقوق في األراضي الزراعية، وبحسب نوع الحيازة

العالمي لخسائر األغذيةالمؤشر12-3-1

ة لتغير المناخ، خطة متكاملة مما يزيد من قدرتها على التكيف مع اآلثار السلبي/ استراتيجية / عدد البلدان التي أعلنت عن وضع أو تفعيل سياسة 13-2-1

وتعزيز المقاومة للمناخ وتطوير انبعاثات غازات الدفيئة المنخفض بطريقة ال تهدد إنتاج الغذاء

األرصدة السمكية داخل مستويات مستدامة بيولوجياً نسبة14-1-1

ظمالتقدم المحرز من قبل الدول في تنفيذ الصكوك الدولية الرامية إلى مكافحة صيد األسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المن14-6-1

جميع البلدانالبلدان نمواً، وفيمصائد األسماك المستدامة كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي في الدول الجزرية الصغيرة النامية، وفي أقل14-7-1

اليابسةالنسبة المئوية لألراضي المتدهورة نسبًة إلى مجموع مساحة15-3-1

مؤشرات فيها صلة صريحة7أكثر من 

مؤشر فيه صلة مباشرة30أكثر من 
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رصد األمن الغذائي

بعض المؤشرات األخرى ذات الصلة
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2030انتشار األمن الغذائي في خطة 

وضوح المساهمة الكبيرة -1
طة لألمن الغذائي في تحقيق الخ

وفي التنمية المستدامة

الطبيعة المتكاملة لألهداف -2
ميع تتضمن بشكل غير مباشر ج

يمكونات ومستويات األمن الغذائ

الهدف وسائل التنفيذ الخاصة ب-3
(17باإلضافة إلى الهدف )2

مفهوم األمن الغذائيتشتت -1
وأبعاده في عدد ال بأس به في

، الجوع)أهداف التنمية المستدامة 
ة األمن الغذائي، التغذية، الزراع

(المستدامة

إطار رصد محدود أو غير -2
(؟)مكتمل 
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دور االسكوا

الدراسات والتقارير 

دراسة آفاق األمن : مثال
2030الغذائي 

ي تعزيز األمن الغذائي والمائ
من خالل التعاون وتنمية 
القدرات، واتساق السياسات
وسالمة الغذاء وتحسين 
عمليات الرصد والمتابعة

ات تعزيز الترابط بين قطاع
المياه والطاقة والغذاء

الدعم للبلدان األعضاء في 
من خالل  SDGsتنفيذ 

التخطيط المتكامل واتساق
...البرامج، وبناء القدرات
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تحديات األمن الغذائي في المنطقة
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:تحديات األمن الغذائي في المنطقة
النمو السكاني، تفاقم االعتماد على االستيراد للحبوب وغيرها
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ُ  (سنوياً 3م)نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة 

متوسط المنطقة العربية المتوسط العالمي

خط الفقر المائي

التحديات من جهة الموارد المائية 

نوية انخفاض حصة الفرد الس)المتجددة؛ 

3م751إلى2002في 3م983من 

(2014في 
سيةالتحديات الجيوسيا

أمن طرق اإلمداد

التحديات من جهة تدهور 

من % 90األراضي؛ أكثر من

ي أراضي المنطقة مصّنفة كأراض

قاحلة أو شديدة الجفاف

92%

3%

1% 4%

أراضي شديدة الجفاف أراضي شبه قاحلة

أراضي قاحلة أراضي جافة وشبه رطبة
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شكرا لكم على حسن اإلصغاء


