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األبعاد األربعة

استقرار الغذاء استخدام الغذاء توافر الغذاء الحصول على الغذاء

تعريف األمن الغذائي

مؤتمر القمة العالمي لألغذية

ة من المواد الغذائيفي جميع األوقات توافر إمدادات الغذاء العالمية الكافية "-1974

في اإلنتاج األساسية للحفاظ على التوسع المطرد في استهالك األغذية وتعويض التقلبات

"  واألسعار

ص بفرفي جميع األوقات كافة البشر األمن الغذائي يتحقق عندما يتمتع "-1996

تلبي كافية وسليمة ومغذيةالحصول، من الناحيتين المادية واالقتصادية، على أغذية 

"  صحةحاجاتهم التغذوية وتناسب اذواقهم الغذائية كي يعيشوا حياة موفورة النشاط وال

كيف نقيس هذه األبعاد؟ ما هي المؤشرات األكثر داللة؟

:  1948إعالن األمم المتحدة لحقوق اإلنسان في عام 

الحق في الغذاء
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محددات األمن الغذائي

عالمي

إقليمي

وطني

أسري

فردي

الصحة

الواردات والصادرات: التجارة

الدخل: العمل

إمداد الطاقة : التغذية

الغذائية

استعمال المياه

الصرف الصحي

العوامل االجتماعية والثقافية

االقتصاد السياسي 
اإلنتاج الزراعي

الخدمات اللوجستية

البنى التحتية

التعليم

التغير المناخي

تقلب السعار: إدارة أسواق االستهالك

الزيادة السكانية

النزاعات

التمدن

األنماط الغذائية 

؟ ؟

؟
؟

؟

؟
؟

متوسط استهالك 

الفرد

التوسع العمراني

نمو اإلنتاجية واالستهالك
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ن اختالف مستوى التدخل بهدف تحسين األم

أمثلة : الغذائي وتعدد الشركاء

عالمي

إقليمي

وطني

أسري

فردي

سياسة إدارة األسواق

برامج الحماية االجتماعية 

التعليم

تسهيل التبادل التجاري تحضير البنى التحتية

التدريب

مصادر العيش في المدن والقرى

معالجة التضخم

التأقلم مع 

التغير 

المناخي
التكنولوجيا

النظم الغذائية المرنة
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أمثلة عن التدخل على صعيد البلد 

استقرار  حصول واستعمال توافر الحالة

رصد األمن الغذائي -

طر تطوير تحليل المخا-

وإدارتها

تنويع الزراعة وفرص-

العمل

ير برامج التأقلم مع تغ-

المناخ 

ضمان الوصول إلى -

األرض

فيةإحياء النظم المالية الري-

آليات لضمان سالمة -

الغذاء

تعزيز الوصول إلى -

أصول اإلنتاج

تعزيز دور التعاونيات-

الزراعية

ية تحسين إنتاج األغذية الريف-

وخاصة من قبل صغار 

المزارعين

فيةاالستثمار في األسواق الري-

انيةتنشيط قطاع الثروة الحيو-

ة إعادة تأهيل الموارد الطبيعي-

وحفظها

تية االستثمار في البنية التح-

الريفية

تنمية ريفية

جهود بناء السالم - التحويالت النقدية -

المساعدات العينية -

يةبرنامج التغذية المدرس-

تلقي المساعدات الغذائية -

عية توزيع أصول اإلنتاج الطبي-

ترميم األسواق -

تدخل في حالة 

إغاثة 



7



© 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

2030تعميق المعرفة بأجندة 

خطة التنمية لما بعد عام 
٢٠١٥

األهداف اإلنمائية لأللفية

MDGs
إعالن األلفية

٢٠+تنفيذ نتائج ريو (جوهانسبرغ)10+ريو

مؤتمر 

ريو األول 

1992( 21أجندة )

أجندة 
2030

اتفاق باريس  بعد الحرب 

الباردة

5+ ريو 

قمة األلفية
القمة العالمية 

2005

أهداف8

أهداف17
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خطة التنمية : تحويل عالمنا

2030المستدامة لعام 

2030تعميق المعرفة بخطة التنمية المستدامة لعام 

بطاقة تعريف: 2030خطة 

اإلعداد

نهج حكومي أعطى الصوت لجميع الدول•

سنوات3تفاوض لمدة •

نهج تشاركي وشفاف وشامل لكافة األطراف المعنية•

التكامل بين الركائز الثالث وأولوية لألعمال غير المنجزة من •
MDGsالـ

االعتماد
2015اثناء قمة أممية •

زخم سياسي وصف بلحظة أمل•

بعد مؤتمري سنداي وأديس أبابا وقبل مؤتمر األطراف•

التنفيذ

2030ويستمّر حتى 2016بدأ رسمياً في •

جميع الدولينطبق على •

(تعهد طوعي بالعمل)غير ملزم قانوناً •

بالشراكة تقع مسؤولية وضع األولويات الوطنية والتنفيذ على الحكومات•
مع األطراف المعنية 

متابعة دورية للتنفيذ•
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2030تعميق المعرفة بخطة التنمية المستدامة لعام 

المكّونات: 2030خطة 

:(مقصد)غاية169هدف و17

متكاملة

مترابطة

توازن بين ركائز التنمية المستدامة

...(حصول الجميع على )مقاربة حقوقية 

:  الديباجة واإلعالن

رؤية واضحة وطموحة

تضع االنسان واألرض في جوهرها

م واألمن، وعدم كالفقر وتحقيق السال)اقرار بتحديات التنمية الرئيسية 
(المساواة، وتغير المناخ والحوكمة الرشيدة

تحديد الفئات الضعيفة التي تحتاج للدعم

:المتابعة واالستعراض

مسؤولية الحكومات بشكل أساسي

دور للمنتدى السياسي الرفيع المستوى

وطني وإقليمي وعالمي: ثالثة مستويات

ة في االستفادة من آليات المتابعة القائمة  ودعم القدرات اإلحصائي
البلدان النامية

:  وسائل التنفيذ والشراكة العالمية

غايات ضمن كل هدف

(17الهدف )هدف مخّصص 

لماً روح من التضامن العالمي وإقرار بأهمية التمويل الدولي العام، ع
بأن الدول تتحمل المسؤولية الرئيسية

خطة متكاملة غير 
قابلة للتجزئة
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2030خطة التنمية المستدامة العام 

أهداف التنمية المستدامة وغايتها متكاملة وغير قابلة للتجزئة، وهي عالمية -55

مستوى في كل بلد وقدراته واختالف الواقع بطبيعتها وشاملة من حيث تطبيقها، تراعي 

عالمي وتعتبر الغايات مرامي ذات طابع. وتحترم السياسات واألولويات الوطنيةتنميته 

توى بها مسترشدة بمسغايتها الوطنية الخاصة يطمح إلى بلوغها، حيث تحدد كل حكومة 

بل سوعلى كل حكومة ان تقرر أيضا . الطموح العالمي ولكن مع مراعاة الظروف الوطنية

جيات هذه الغايات العالمية الطموحة ضمن عمليات التخطيط والسياسات واالستراتيإدماج 

ية التي والمهم مراعاة الصلة بين التنمية المستدامة وبين سائر العمليات الجار. الوطنية

.  تتصل بها في الميادين االقتصادية واالجتماعية والبيئية
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اإلنسان

دزهار اال

اكةال السالمشر

األ ض

هماالقضاء على الفقر والجوع بجميع أشكال

جميع البشر يحققون إمكاناتهم بكرامة

حماية الكوكب من التدهور

SCP /إدارة الموارد الطبيعية

إجراء عاجل بشأن تغير المناخ

ة جميع البشر يتمتعون بحياة مزدهر

التقدم االقتصادي واالجتماعي 

والتكنولوجي

مجتمعات سلمية وعادلة وشاملة

التحرر من الخوف والعنف

وسائل التنفيذحشد

تعزيز التضامن العالمي

ذوي مشاركة جميع الدول وجميع 

وجميع الناسالعالقة 

إطار جديد للتنمية المستدامة؟
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المقاصد والمؤشرات: الهدف الثاني

المؤشرات الثانيالهدفمقاصد

التغذيةنقصإنتشارمعدل-

سكان،الوسطوالشديدالمتوسطالغذائياألمنانعدامإنتشارمعدل-

الغذائياألمنإنعداممنالمعاناةمقياسإلىإستنادا

الفقراءسيماالالجميع،حصولوضمانالجوععلىالقضاء

الغذاءمنيكفيهمماعلىالرّضع،فيهمبمنالضعيفة،والفئات
2030عامبحلولالعامطوالوالمغذّيالمأمون

2-1

(تقزمال)الخامسةسندونالطفالبينالنموتوقفإنتشارمعدل-

لهزلا)الخامسةسندوناألطفالبينالتغذيةسوءإنتشارمعدل-

(الوزنوزيادة

فيبما،2030عامبحلولالتغذية،سوءأشكاللجميعنهايةوضع

والهزالموالنتوقّفبشأندولياعليهاالمتّفقاألهدافتحقيقذلك

التغذويةاالحتياجاتومعالجةالخامس،سندوناألطفاللدى

معلبحلولالسنوكباروالمراضعالحواملوالنساءللمراهقات
2025.

2-2

المؤسسةحجمفئاتحسبعملوحدةلكلاإلنتاجحجم-

الحرجية/الرعوية/الزراعية

سالجنبحسباألغذية،منتجيالمزارعينصغاردخلمتوسط-

األصليةالشعوبإلىاالنتماءحيثمنوالوضع

يماسوالاألغذية،منتجيصغارودخلالزراعيةاإلنتاجيةمضاعفة

ةوالرعااألسريونوالمزارعوناألصليةالشعوبوافرادالنساء

فيوالمساواةاألمنضمانخاللمنذلكفيبماوالصيادون،

والمدخالتاألخرىاإلنتاجمواردوعلىالراضيعلىحصولهم

األسواقإلىوصولهموإمكانيةالماليةوالخدماتوالمعارف

فرصعلىوحصولهممضافةقيمةلتحقيقالفرصعلىوحصولهم

.2030علمبحلولزراعية،غيرعمل

2-3



المقاصد والمؤشرات: الهدف الثاني
المؤشرات الثانيالهدفمقاصد

امةوالمستدالمنتجةللزراعةالمخصصةالزراعيةالمساحةنسبة-

تينةمزراعيةممارساتوتنفيذمستدامة،غذائيإنتاجنظموجودضمان

النظمعلىالحفاظعلىوتساعدوالمحاصيل،اإلنتاجيةزيادةالىتؤدي

مواجهةلىوعالمناختغييرمعالتكيّفعلىالقدرةوتعززاإليكولوجية،

منوغيرهاوالفيضاناتالجفافوحاالتالشديدالطقسأحوال

امعبحلولوالتربة،األراضينوعيةتدريجياوتحّسنالكوارث،
2030.

2-4

مودعةالوالزراعةلألغذيةوالحيوانيةالنباتيةالجينيةالمواردعدد-

الطويلأوالمتوسطالمدىعلىللحفظمرافقفي

اوطرللخمعرضةانهاعلىتصنفالتيالمحليةالسالالتنسبة-

لخطرمعروفغيرمستوىعندتقفاوللخطرمعرضةغير

انقراضها

واناتوالحيالمزروعةوالنباتاتللبذورالجينيالتنوععلىالحفاظ

خاللنمذلكفيبماالبرية،األنواعمنبهايتصلوماواأللفيةالداجنة

منكلعلىسليمةإدارةتدارالتيالمتنّوعةوالنباتاتالبذوربنوك

اسموتقاليهاالوصولوضمانوالدولي،واالقليميالوطنيالصعيد

معارفمنبهايتّصلوماالجينيةالموارداستخدامعنالناشئةالمنافع
.2020عامبحلولعليه،المتفقالنحوعلىوإنصافبعدلتقليدية

2-5

الحكوميةللنفقاتالزراعيالمجالفيالتوجهمؤشر-

إليهاامضافالرسميةاإلنمائيةالمساعدة)الرسميةالتدفقاتمجموع-

الزراعيالقطاعإلى(أخرىرسميةتدفقات

اكلالهيفيالمعزز،الدوليالتعاونتسملبطرقاإلستثمار،زيادة-

وفييالزراعاإلرشادوخدماتالزراعيةالبحوثوفيالريفية،األساسية

تعزيزجلأمنوالنباتيةالحيوانيةالجيناتوبنوكالتكنولوجياتطوير

الناميةالبلدانفيالزراعيةاإلنتاجيةالقدرة

أ2

الزراعيةالصادراتإعانات-
سواقاألفيالتشوهاتوتصحيحالتجارةعلىالمفروضةالقيودمنع-

العالميةالزراعية
ب2

األغذيةأسعارمفارقاتمؤشر-

تهاومشتقااألساسيةالسلعأسواقأداسالمةلضمانتدابيرإعتماد-

بماالمناسبالوقتفياألسواقعنالمعلوماتعلىالحصولوتيسير

األغذيةمناإلحتياطاتعنذلكفي

ج2
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المقاصد: الهدف الثاني

2الهدف 

القضاء على الجوع 
وضمان االمن 
الغذائي المستدام

1

القضاء 
على الجوع

2

انهاء جميع 
أشكال سوء 

التغذية

3

اإلنتاجية 
وصغار 
المزارعين

4

نظم انتاج 
غذائي 
مستدام

5

تنّوع الجيني 
للبذور 
والنباتات

للنساء التغذويةاالحتياجات 

والحوامل والمراضع

توقّف نمو األطفال دون 

سن الخامسة 

ضمان األمن والمساواة في 

الحصول على األرض، الخدمات 

المالية، والى األسواق

الحصول على فرص عمل غير 

زراعية

ممارسات زراعيّة متينة

المحافظة على النظم االيكولوجية

التكيّف مع تغير المناخ

بنوك البذور والنباتات

تقاسم منافع استخدام 

الموارد الجينية 

توفير غذاء دائما للفقراء

اجتماعي

بــيــئــي

صـحـي

اجتماعي-اقتصادي 



أي من األهداف متصلة بالزراعة واألمن الغذائي؟ 



ملخص نقاط

ن التالقي بي

–األهداف 

األمن 

الغذائي 

والتنمية 

الزراعية

المؤشرات مقاصد األهداف

7 7 القضاء على الفقر-1

12 8 القضاء التام على الجوع-2

2 2 التعليم الجيد-4

4 3 المساواة بين الجنسين-5

8 7 المياه النظيفة والنظافة الصحية-6

2 2 طاقة نظيفة وبأسعار مقبولة -7

8 8 العمل الالئق ونمو االقتصاد -8

6 5 الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية -9

1 1 الحد من أوجه عدم المساواة -10

2 2 مدن ومجتمعات محلية مستدامة-11

7 6 االستهالك واإلنتاج المسؤوالن -12

4 3 العمل المناخي -13

4 4 الحياة تحت المياه -14

8 8 الحياة في البر-15

3 2 السالم والعدل والمؤسسات القوية -16

2 2 عقد الشراكات لتحقيق األهداف-17

مؤشر80 مقصد70 هدف 16:المجموع
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مقاربة وصل األهداف الزراعية او الغذائية الموجهة 

بأهداف التنمية المستدامة

انوا القضاء على الفقر المدقع للناس أجمعين أينما ك1.1تحسين فرص وصول المزارعين إلى األسواق : مثل

ن ، وهو يُقاس حاليا بعدد األشخاص الذي2030بحلول عام 

دوالر في اليوم1.25يعيشون بأقل من 

تخفيض نسبة الرجال والنساء واألطفال من جميع1.2

اريف األعمار الذين يعانون الفقر بجميع أبعاده وفقاً للتع

2030الوطنية بمقدار النصف على األقل بحلول عام 

مضاعفة اإلنتاجية الزراعية ودخل صغار منتجي 2.3

عين األغذية، وال سيما النساء وأفراد الشعوب األصلية والمزار

األسريين والرعاة والصيادين، بما في ذلك من خالل ضمان

المساواة في حصولهم على األراضي وعلى موارد اإلنتاج 

األخرى والمدخالت والمعارف والخدمات المالية وإمكانية 

مة وصولهم إلى األسواق وحصولهم على الفرص لتحقيق قي

مضافة وحصولهم على فرص عمل غير زراعية، بحلول عام 

2030

2.c ية اعتماد تدابير لضمان سالمة أداء أسواق السلع األساس

في ومشتقاتها وتيسير الحصول على المعلومات عن األسواق

الوقت المناسب، بما في ذلك عن االحتياطيات من األغذية، 

وذلك للمساعدة على الحد من شدة تقلب أسعارها

5.a ا لقيام بإصالحات لتخويل المرأة حقوق

متساوية في الموارد االقتصادية، وكذلك 

ف إمكانية حصولها على حق الملكية والتصرّ 

في األراضي وغيرها من الممتلكات، وعلى 

ة، الخدمات المالية، والميراث والموارد الطبيعي

وفقًا للقوانين الوطنية

5.b  نيةالتمكيتعزيز استخدام التكنولوجيا ،

، من وبخاصة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

أجل تعزيز تمكين المرأة

عالة اتخاذ تدابير فورية وف8.8

للقضاء على السخرة وإنهاء 

ر الرق المعاصر واالتجار بالبش

أ لضمان حظر واستئصال أسو

أشكال عمل األطفال

حماية حقوق العمل 8.9

نة وتعزيز بيئة عمل سالمة وآم

ال لجميع العمال، بمن فيهم العم

المهاجرون، وبخاصة 

المهاجرات

دة إقامة بنى تحتية جي 9.1

ة النوعية وموثوقة ومستدام

ي وقادرة على الصمود، بما ف

مية ذلك البنى التحتية اإلقلي

والعابرة للحدود، لدعم 

ه التنمية االقتصادية ورفا

اإلنسان، مع التركيز على 

جميع تيسير ُسبُل وصول ال

ى إليها بتكلفة ميسورة وعل

قدم المساواة
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إحدى مقاربات تعميم أهداف التنمية المستدامة في االستراتيجيات 

مثل التنمية الزراعية واألمن الغذائي-الوطنية

تحضير األرضية 

تحديد أصحاب العالقة -

زيادة الوعي حول أهداف -
علق التنمية المستدامة التي تت
باألمن الغذائي والزراعة

التواصل مع الشركاء -
المعنيين في القطاعات 

المترابطة 

بناء خطة عمل مشتركة 

توحيد وجهات النظر -

إشراك أصحاب العالقة في-
تحديد أولويات األهداف 

تطوير رؤية موحدة -

ق تفصيل خطة عمل لتحقي-
نتائج ملموسة  

تضافر الجهود لتحقيق األهداف

اب تعزيز الشراكة بين أصح-
العالقة 

توجيه الميزانيات -
واالستثمارات 

يم بناء قدرات الرصد والتقي-

إدراج األهداف بالخطط -
الوطنية 
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2018التقرير الوطني الطوعي –آلية التطبيق في لبنان 

برئاسة رئيس مجلس الوزراء2017إنشاء لجنة وطنية في -

عضوية القطاع العام، القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني -

-https://www.globalcompact-lebanon.com/

، بناء (دمج أهداف التنمية المستدامة في السياسات والبرامج الوطنية)توعية : مهام اللجنة-

وطنية القدرات، حوارات سياسية، بناء شراكات بين أصحاب المصلحة، بناء قاعدة بيانات

ر لتقييم اإلنجاز نحو أهداف التنمية المستدامة، مراجعة التقدم المحرز من خالل تحضي

التقرير الوطني الطوعي

https://www.globalcompact-lebanon.com/
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االستراتيجيات الوطنية الرئيسية والمواءمة مع أهداف التنمية المستدامة

وزارة الزراعة
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