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 الهــدف 2: القضــاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي 
والتغذية المحّســنة وتعزيز الزراعة المستدامة

تعتمد المنطقة العربية اعتماداً كبيراً على واردات األغذية، ما يجعلها عرضة للتأّثر بتقّلبات التجارة العالمية وبعدم التكافؤ في التبادل 
التجاري. واإلنتاجية الزراعية منخفضة في كثير من البلدان. وكثيراً ما تكون الممارسات الزراعية غير مستدامة، ما يحّد من توفر الغذاء 
بكلفة ميسورة في األجلين المتوسط والطويل. وتؤّدي ندرة المياه وتغّير المناخ والتوّسع الحضري المتزايد إلى تفاقم هذا الوضع. 
ويستمر ارتفاع معّدالت الجوع ونقص التغذية، وال سيما نتيجًة لتفشي الصراعات، إضافة إلى أّن جيوب الجوع المزمن الحاد منتشرة 

في مختلف أنحاء المنطقة. ويتوّقف إحراز التقّدم في تحقيق الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة على توظيف استثمارات 
مخّصصة ومنظمة في الزراعة المستدامة، وعلى استخدام المعرفة والتكنولوجيات لزيادة إنتاجية القطاع الزراعي ومنعته، وعلى إنهاء 
الصراعات. والتعاون اإلقليمي أساسي لتعزيز بناء المنعة، وإلحراز تقّدم في تنفيذ خّطة مشتركة لتحسين حوكمة التجارة العالمية. 

وقائع

تــؤّدي الصراعــات إلــى ارتفــاع مســتويات نقــص 
التغذيــة فــي المنطقــة1. ويعيــش ثلثــا الذيــن يعانــون 

مــن الجــوع فــي البلــدان المتأثــرة بالصراعــات2، حيــث 
طــال الدمــار البنيــة التحتيــة لإلنتــاج، وتقّطعــت 

سالســل القيمــة الغذائيــة، وُهجــرت األراضــي 
الزراعيــة بفعــل تضّررهــا أو نــزوح الســكان. 

تتفاقم صعوبة حصول الفقراء والنازحين 
على ما يكفي من الغذاء في الكثير من 

األحيان بسبب عدم كفاية خدمات الرعاية 
الصحية والمياه والصرف الصحي، ما 

يحول دون االستفادة من المغذيات على 
نحو مالئم3.

ال يقتصر غذاء غالبية الرضع دون السّتة أشهر في المنطقة 
على الرضاعة الطبيعية8. فمقارنًة بمناطق أخرى، تسّجل 

البلدان العربية والمجاورة لها أعلى تقديرات للخسائر في 
الدخل القومي اإلجمالي، بفعل العجز اإلدراكي الناتج 

عن ممارسات تغذية الرضع )0.98 في المائة(. ويبلغ هذا 
المعّدل ضعف المتوسط العالمي )0.49 في المائة(9.

السمنة 

تسّجل المنطقة العربية معّداًل من أعلى معّدالت السمنة في العالم، 
وخاصة بين النساء، وفي بلدان مجلس التعاون الخليجي. وتبلغ 

معّدالت السمنة 33 في المائة في بلدان مجلس التعاون الخليجي، 
و28 في المائة في بلدان المشرق العربي، و23 في المائة في بلدان 

المغرب العربي، و9 في المائة في البلدان األقل نموًا10. 

 معظم الذين يعانون نقص 
 التغذية يعيشون في المناطق 

الريفية

 تســّجل البلــدان العربيــة األقــل نمــوًا أعلــى معــّدالت نقص 
 التغذيــة فــي العالــم، وقــد طــال 25.2 فــي المائة من الســكان 

 فــي الســودان فــي عــام 2016، و34.4 فــي المائة من الســكان 
 فــي اليمــن. وبلــغ نقــص التغذيــة مســتويات مرتفعــة في 

 بلــدان أخــرى، منهــا العــراق حيــث طــال 27.7 فــي المائة من 
 الســكان4. ويعيــش معظــم الذيــن يعانــون نقــص التغذية 
 فــي المناطــق الريفيــة، حيــث الزراعــة هــي مورد الرزق 

األساســي للكثيريــن5.

 25% <
تحّل المنطقة العربية في صدارة مناطق العالم المستوردة لألغذية، وتسّجل 

 بلدان كثيرة عجزًا كبيرًا في ميزان تجارة المواد الغذائية. وتستورد 
المنطقة ما يفوق 25 في المائة من القمح المتداول في األسواق العالمية6.

37.6%
يعاني من التقّزم 37.6 في المائة من األطفال دون ســن الخامســة 
فــي البلــدان األقــل نموًا، وُســّجلت معــّدالت مقلقة في بلدان أخرى، 
منهــا مصــر حيــث وصــل معــّدل التقّزم إلــى 22.3 في المائة في عام 

2014، والجمهوريــة العربيــة الســورية حيــث وصــل إلى 27 في المائة 
فــي عــام 2009، أي قبــل انــدالع الصراع7. وتتراوح مســتويات الهزال 
لــدى األطفــال بيــن 3.3 فــي المائــة في بلــدان المغرب العربي و16 في 

المائــة فــي البلدان األقل نموًا.

2
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قياس الهدف 2 في المنطقة العربية وفقًا إلطار المؤشــرات العالمية 
ألهداف التنمية المستدامة 

تتراوح نسبة التشغيل في القطاع الزراعي من مجموع 
التشغيل بين 9.4 في المائة في الجزائر و19 في المائة 

في العراق ونحو 38 في المائة في المغرب13. وفي 
البلدان األقل نموًا، تناهز هذه النسبة 35 في المائة في 
اليمن، و40 إلى 50 في المائة في جزر القمر وجيبوتي 
والسودان وموريتانيا؛ و72 في المائة في الصومال14.

ُيعتبر االستثمار العام في الزراعة في المنطقة منخفضًا 
مقارنًة باالستثمار في القطاعات االقتصادية األخرى. 

ويبلغ مؤشر التوّجه الزراعي 0.28 فقط، وهو ثاني 
أدنى المؤشرات بين جميع المناطق، ويعادل نصف 

المتوسط العالمي15.

ُيتوقع أن ينخفض اإلنتاج الزراعي بنسبة 21 في المائة 
بحلول عام 2080 نتيجة لتغّير المناخ16. وقد ينخفض 

مردود بعض المحاصيل بنسبة تتراوح بين 30 و60 
في المائة في بعض المناطق في حال لم ُتّتخذ 

إجراءات للتصّدي الرتفاع درجات الحرارة والتغّيرات 
في أنماط هطول األمطار17. 

بلــغ متوســط معــّدل النمــو الســكاني فــي البلدان 
العربيــة 1.9 فــي المائــة ســنويًا بيــن عامــي 2015 

و2020، وهــو ثانــي أســرع المعــّدالت فــي العالم بعد 
أفريقيــا حيــث يبلــغ 2.5 فــي المائــة18. ويــؤّدي النمو 

الســكاني الســريع إلــى زيــادة الطلــب علــى الغذاء، 
وتفاقم الضغوط على الموارد الطبيعية، ويسهم في 

زيــادة التوّســع العمراني.

ُيتوقــع، بحلــول عــام 2050، أن يعيــش نحو 70 في 
المائة من ســكان المنطقة في المدن، ما من شــأنه أن 

يغّير أســاليب العيش وأنماط اســتخدام األراضي، وأن 
يوّســع الفجــوة بيــن قدرة المنطقــة على إنتاج الغذاء 

مــن جهــة وارتفــاع الطلب واالســتهالك من جهة أخرى19.

تتوفر بيانات عن 6 من 13 مؤشرًا، وعن 4 من 8 مقاصد للهدف 2. 

قد تعطي المتوسطات الوطنية صورة مضّللة عن التقّدم في تحقيق 
الهدف 2، نظرًا لترّكز الجوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية 
 فــي المناطــق الريفيــة أو فــي جيــوب الفقــر و/أو النزوح في المدن. 
أما اإلحصاءات دون الوطنية، في حال توفرها، فهي أكثر داللة. 

وتّتسم مقاصد الهدف 2 بالتنّوع. وبعض جوانب األمن الغذائي 
مشمول في مقاصد متعّلقة بأهداف أخرى، كالتخفيف من النفايات 
الغذائّية والفواقد من األغذية، على النحو الوارد في المقصد 3-12. 

وتفتقر المنطقة العربية إلى بيانات عن مؤشرات المقاصد المتعّلقة 
باإلنتاجية الزراعية واستدامتها، وإلى البيانات الزراعية المتعّلقة 

باستخدام المياه وتدهور األراضي )الهدفان 6 و15 من أهداف 
التنمية المستدامة(. وهذه البيانات بالغة األهمّية في منطقة تعاني 

شحًا في المياه ومعرضة للتأّثر بتغّير المناخ. 

ومن األهمية توفير بيانات دقيقة عن االختالالت التجارية، التي 
تبعــث علــى القلــق الشــديد، ألن الزراعــة ال تزال المصدر األساســي 

 للدخــل للكثيــر مــن البلــدان، والمنطقــة تكثر مــن االعتماد على 
واردات األغذية، وال ســيما واردات الســلع الغذائّية األساســية.

 ونظــرًا لنــدرة البيانــات، يصعــب قيــاس الفجــوة بيــن الجنســين 
فــي الهــدف 2، التــي تقيســها مؤشــرات المقصــد 2-2 المتعّلــق 

باالحتياجــات التغذويــة للمراهقــات والنســاء الحوامــل والمرضعــات، 
وكذلــك المقصــد 2-3 المتعّلــق بالحصــول علــى األراضــي والمــوارد 
اإلنتاجيــة والمعرفــة والتمويــل. ويحــّد عــدم توفــر المعلومــات مــن 

قــدرة واضعــي السياســات علــى تقييــم اآلثــار الصحيــة للثغــرات 
التغذويــة علــى النســاء الحوامــل واألجّنــة.

%7 من الناتج المحلي اإلجمالي

 تســهم الزراعــة بنســبة 7 فــي المائــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي 
فــي المنطقــة، ومــع ذلــك فهــي المصــدر الرئيســي لفــرص عمــل نحو 

38 فــي المائــة مــن الســكان ومــورد الــرزق األساســي لهم11. وتســهم 
بنســبة 23 فــي المائــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي البلــدان 

األقــل نموًا12.
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تستخدم مراكز البحوث والجامعات العربية التكنولوجيا الحيوّية 
والحلول المبتكرة لمعالجة التحديات الموروثة على مستويي اإلنتاج 
واالستدامة. فهي تعمد إلى استخدام البذور المعّدلة وراثيًا واألسمدة 

ُظم الذكّية للري والحصاد والنقل والتخزين والتوزيع، كما  اآلمنة والنُّ
تعمل على حّل مشكلة المهدر من األغذية والفواقد منها بوصفها مسألًة 
مستجّدة. والجهود الرامية إلى تطبيق المعارف الجديدة والتكنولوجّيات 
المبتكرة لزيادة اإلنتاجية، مع مراعاة الطلب على الطاقة وندرة المياه 

وتدهور األراضي هي جهود واعدة، لكّنها ال تزال غير كافية.

فــي الصومــال، ال ُتتــاح مصــادر آمنــة لمياه الشــرب لنحو 48 في المائة 
مــن الســكان. والمرافــق الصحيــة المالئمــة غير متاحة لنســبة 60 في 

المائة منهم. كذلك ال يتوفر ســوى طبيب واحد لكل 43 ألف شــخص. 
ومّما ال شــك فيه أّن جميع أوجه القصور هذه تســهم في ارتفاع 

مســتويات نقــص التغذيــة ونقــص المغذيــات الدقيقــة. 

 WHO and UNICEF, 2019; United Nations Statistics :المصــدر 
.Division, 2019a

العوائق الرئيســية أمام القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي 
والتغذية المحّســنة وتعزيز الزراعة المســتدامة في المنطقة العربية

 الهــدف 2 متعــّدد األبعــاد وهــو مّتصــل بالفقــر )الهدف 1(، والصحة 
)الهدف 3(، والزراعة واســتخدام األراضي وصيد األســماك والمياه 

)األهداف 6، و7، و14، و15(، وأنماط االســتهالك واإلنتاج )الهدفان 
8 و12(، وإدارة التجــارة العالميــة )الهــدف 17(، وعــدم المســاواة داخل 

البلــدان وفــي مــا بينهــا )الهــدف 10(، وتغّير المناخ )الهدف 13(. 

وتختلــف مظاهــر أبعــاد الهــدف 2 بيــن بلــدان المنطقة. فقد زاد الصراع 
والنــزوح القســري مــن الجــوع وانعدام األمــن الغذائي في أماكن كثيرة.

انعــدام األمــن الغذائــي هو أحد الشــواغل علــى الصعيدين الفردي 
والوطنــي فــي البلــدان األقــل نموًا. فهو يرتبــط بالفقر والجوع 

وارتفــاع معــّدالت التقــّزم. ويزداد الوضع تعقيدًا بانتشــار األمراض، 
وال ســيما األمــراض المنقولــة بالميــاه، وعــدم التكافؤ في توفر خدمات 

الرعايــة الصحيــة والحصول عليها.

كثير من األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي في معظم 
بلدان المشرق العربي والمغرب العربي، هم فقراء يعيشون في مناطق 

ريفية، حيث ال تزال الزراعة المصدر األساسي لفرص العمل. فالحاجة 
ملّحة إلى تحسين اإلنتاج الزراعي المستدام، والتركيز على حفظ المياه 

وتحسين المحاصيل، ومعالجة االختالالت في التجارة العالمية.

ينظــر إلــى األمــن الغذائــي في بلدان مجلس التعــاون الخليجي من 
حيــث توفــر األغذيــة واالعتمــاد على الــواردات، لما تواجهه هذه 

البلــدان مــن نــدرة فــي المياه واألراضــي الصالحة للزراعة. وتوفر 
الغذاء ال يعني انتفاء ســوء التغذية، إذ أّن أنماط االســتهالك غير 

المســتدامة وغير الصحية تزيد من الســمنة والمرض. 

يتضّمن الهدف 2 مقصدًا واحدًا ينبغي تحقيقه 
2025 بحلول عام 

المقصد 2-2 وضع نهاية لجميع أشكال سوء التغذية، بحلول عام 
2030، بما في ذلك تحقيق األهداف المّتفق عليها دوليًا بشأن 

توّقف النمو والهزال لدى األطفال دون سن الخامسة، ومعالجة 
االحتياجات التغذوية للمراهقات والنساء الحوامل والمراضع 

وكبار السن، بحلول عام 2025

 يتضّمن الهدف 2 مقصدًا واحدًا ينبغي تحقيقه 
بحلول عام 2020

المقصد 2-5 الحفاظ على التنّوع الجيني للبذور والنباتات 
المزروعة والحيوانات الداجنة واألليفة وما يّتصل بها من 

األنواع البرّية، بما في ذلك من خالل بنوك البذور والنباتات 
المتنّوعة التي تدار إدارة سليمة على كل من الصعيد الوطني 

واإلقليمي والدولي، وضمان الوصول إليها وتقاسم المنافع 
الناشئة عن استخدام الموارد الجينّية وما يّتصل بها من معارف 

تقليدية بعدل وإنصاف على النحو المّتفق عليه دوليًا 

فــي ما يلي العوائق الرئيســية أمــام تحقيق الهدف 2 في المنطقة العربية

ُظم الزراعية ومنعتها انخفاض إنتاجية النُّ

الزراعة هي المصدر األساسي للدخل ألغلبّية سكان المناطق الريفية في جميع أنحاء المنطقة العربية، وتؤّثر مستويات اإلنتاجية 
في توفر الغذاء وإمكانية الحصول عليه.
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ولم تحقق االستراتيجيات الزراعية، حيثما ُوجدت، تحّسنًا ملموسًا في اإلنتاجية أو في بناء المنعة أمام التصّحر وندرة المياه. 
وفي العقود القليلة الماضية، تضاءلت اإلنتاجية، التي تعني كمّية األغذية المنتجة في المتوفر من األراضي والموارد المائية، 

والقيمة الغذائية للمحاصيل، وكذلك عائد االستثمار في مختلف المحاصيل، مقارنًة بالمناطق األخرى. وكان لندرة المياه وتغّير 
 المنــاخ أثــر ســلبي فــي جميــع أنحــاء المنطقــة، علــى اختالفــه بيــن بلــد وآخر، بما في ذلك على توفر األراضــي الزراعية والمياه. 
 وتزداد المشــكلة ســوءًا بفعل ضعف البنىية التحتية وقّلة االســتثمار العام والخاص في الزراعة والتكنولوجيا المتصلة بها20. 

وتؤّدي الممارسات الزراعية المنخفضة الكفاءة إلى استنفاد الموارد الطبيعية وزيادة الفواقد من األغذية. 

 وباإلضافة إلى ذلك، زاد غياب االستثمار في التنمية الريفية عمومًا من الهجرة إلى المناطق الحضرية. ويزيد التوّسع العمراني 
من قضم األراضي الزراعية ومن الطلب على المنتجات الغذائية. 

ومــن المتوقــع أن يصــل عــدد ســكان المنطقــة إلــى 520 مليونــًا بحلــول عــام 2030 وإلــى 676 مليونــًا بحلــول عــام 2050. والنمو 
 الســكاني الســريع هــو أحــد مســّببات انعــدام األمــن الغذائــي، فــي ظــّل ارتفــاع الطلب وانخفــاض العرض21. واالعتمــاد المتزايد 

علــى األغذيــة المســتوردة قــد يحــول بالمنطقــة دون تحقيــق االكتفــاء الذاتــي في الغذاء.

التأّثر بالصدمات واالختالالت التجارية

في ظّل انخفاض اإلنتاجية وزيادة الطلب، باتت المنطقة العربية أكبر مستورد لألغذية في العالم، وخاصة الحبوب. ونقص اإلمدادات 
العالمية وتقّلب األسعار، يزيد من حدتهما تغّير المناخ، وعدم استقرار االقتصاد الكّلي وتقلب أسعار النفط، كلها عوامل تقّيد قدرة البلدان 
العربية على الحصول على المواد الغذائّية األساسية و/أو تحّمل تكاليفها على نحو مستدام. والعجز في الميزان التجاري هو أحد 

الشواغل األساسية، إذ تنفق بلدان المنطقة نسبة كبيرة من إيرادات صادراتها على األغذية المستوردة. وتناهز هذه النسبة في بلدان 
مجلس التعاون الخليجي 5 في المائة من إيرادات الصادرات، لتساوي المتوسط العالمي تقريبًا. وفي بلدان المشرق العربي تناهز 30 في 

المائة، وفي المغرب العربي تصل إلى نحو 10 في المائة. وفي البلدان األقل نموًا، تتراوح هذه النسبة بين 15 و30 في المائة في السودان 
وموريتانيا واليمن، وتصل إلى حٍد مقلق يتراوح بين 200 و400 في المائة في بعض الحاالت مثل جزر القمر وجيبوتي والصومال22. 

وقد يكون للنظام التجاري العالمي آثاٌر ضاّرة على البلدان العربية، التي كثيرًا ما تتحّمل عواقب القيود على الصادرات المفروضة 
من خارج المنطقة. كما أن غياب آليات الحفاظ على إمكانية التنبؤ بأسعار األغذية يحد من قدرة البلدان الصغيرة على استيراد المواد 

الغذائّية األساسية، وال سيما البلدان العربية األقل نموًا.

الفقر

يعانــي المالييــن فــي المنطقــة مــن عــدم القــدرة علــى تحّمــل تكاليــف ما يكفي مــن الغذاء الصحي. ويعوق الفقــر إمكانية الحصول على 
األغذية عمومًا وال سيما الصحية منها، كما يظهر في مؤشرات أخرى للرفاه، وال سيما في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة 

)الهدف 3( والمياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي )الهدف 6(. وتحول هذه العوامل مجتمعة دون قدرة الجسم على االستفادة 
من األغذية على نحو سليم، ما يجعل الفقراء أكثر عرضة لألمراض. وال تقتصر المحصلة على الجوع فحسب، بل تشمل نقص 

التغذية وفقر الدم، وفي بعض الحاالت التقّزم واإلصابة باألمراض. 

ويتركز فقراء المنطقة العربية عمومًا في المناطق الريفية، وكذلك الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي. غير أّن التوّسع العمراني 
يزيد عدد الفقراء في المدن، ويسبب تباطؤ اإلنتاج الغذائي، إذ تخسر المناطق الزراعية من المساحات والسكان على حد سواء.

الصراعات

يتزايد متوســط مســتويات الجوع في المنطقة منذ عام 2011، والســبب الرئيســي في ذلك هو ارتفاع معّدل الجوع في البلدان 
المتأثرة بالصراعات، حيث مؤشــرات الجوع وانعدام األمن الغذائي وســوء التغذية تناهز ثالثة إلى خمســة أضعاف القيم المســّجلة 

في ســائر بلدان المنطقة. وتشــير الحســابات األخيرة للجمهورية العربية الســورية والســودان والعراق وليبيا واليمن إلى أّن نســبة 
نقــص التغذيــة ارتفعــت بيــن عامــي 2015 و2017 لتطــال 26 فــي المائــة مــن الســكان، بينمــا تناهز هذه النســبة 5 فــي المائة في البلدان 

ُظــم الصحية العامة،   غيــر المتأّثــرة بالصراعــات23. وأّدت الصراعــات إلــى تدميــر األراضــي الزراعيــة، وانخفاض اإلنتاجية وضعف النُّ
 ما أسفر عن تفّشي األمراض، بما في ذلك األمراض المنقولة بالمياه التي يمكن الوقاية منها باللقاحات24. كما أّن الصراع والنزوح 

همــا الســببان األساســيان الرتفــاع معدلــي الجــوع ونقــص التغذيــة في البلــدان المضيفــة لالجئين.

تغّير المناخ

يقّلل ارتفاع درجات الحرارة مردود المحاصيل، ويؤّثر في توفر الغذاء في المناطق الريفية وفي موارد رزق سكانها. وثمة رابط 
بين تغّير المناخ وعدم استقرار االقتصاد الكّلي، وكذلك الهجرة والصراع، فالجفاف يؤدي في بعض البلدان إلى اندالع أعمال 

 الشغب وانعدام االستقرار الداخلي. ومع أّن بعض البلدان قد استحدثت استراتيجيات للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية، فإنها 
ال ُتطبق بالقدر المالئم، ألسباب منها نقص التمويل.

أنماط االستهالك غير المستدامة وغير الصحية في جميع أنحاء المنطقة

معّدل السمنة في المنطقة هو األعلى في العالم، وهو على تزايد، حتى في بعض البلدان األقل نموا25ً. وبعض العوامل، مثل االعتماد المفرط 
على اللحوم والحبوب، وعدم ممارسة التمارين الرياضية، تهّدد الصحة والقدرة على االستفادة من المغذيات. ويساهم دعم المواد الغذائّية 
والتوّسع العمراني في بعض البلدان في زيادة سوء التغذية، وما ينجم عنه من سمنة ومشاكل صحية. فالنظام الغذائي للشخص العادي في 
 المنطقة قوامه الحبوب والسكر والزيت، وجميعها سلع أساسية مدعومة. ويناهز استهالك القمح في المنطقة ضعف المتوسط العالمي، ومعظمه 
على شكل قمح مكّرر. ويزيد هذا النظام الغذائي، في حال تدّني مستويات النشاط الرياضي بين سكان المدن، من مخاطر اإلصابة بالسمنة26.

الهــدف 2: القضاء التام على الجوع

29



التقرير العربي للتنمية المســتدامة 2020

30

ُظــم المحليــة للزراعــة والرعــي   للطــرق الغذائيــة التقليديــة والنُّ
 والصيــد وصيــد األســماك وحفــظ األغذيــة المتوارثــة من 

جيــل إلــى آخــر إســهام كبيــر في األمــن الغذائــي والتغذوي. 

لكــّن المنطقــة ال ترّكــز بمــا يكفــي علــى دعــم المعــارف والممارســات 
 التقليديــة المرتبطــة بالطبيعــة باعتبارهــا مــن مظاهــر التــراث 

الثقافــي غيــر المــاّدي فــي المجتمعــات المحليــة. وإيــالء مزيــد مــن 
االهتمــام لهــذه المســائل مــن شــأنه أن يســهم فــي الدعــوة العالميــة 

للحفــاظ علــى "التنــّوع الجينــي للبــذور والنباتــات المزروعــة... 
وضمــان الوصــول إليهــا وتقاســم المنافــع الناشــئة عــن اســتخدام 

المــوارد الجينّيــة ومــا يّتصــل بهــا مــن معــارف تقليدّيــة بعــدل 
وإنصــاف" حســب المقصــد 5-2.

 يبلــغ متوســط كلفــة اســتيراد طــن واحــد مــن القمــح فــي هولندا 
11 دوالرًا. أمــا فــي المنطقــة العربيــة، فيصــل إلــى نحــو 40 دوالرًا. 

 وتســهم العواقــب القانونيــة والمؤسســية واللوجســتية فــي 
 تضّخــم كلفــة التجــارة، إضافــًة إلــى أنهــا تعــوق التجــارة البينّيــة، 

 التــي تســّجل معــّدالت منخفضــة فــي المنطقــة العربيــة. 
وشــكلت التجــارة البينيــة داخــل المنطقــة 27 فــي المائــة فــي عــام 

 2017، باســتثناء صــادرات البتــرول، مقابــل 64 فــي المائــة فــي 
مــا بيــن بلــدان االّتحــاد األوروبــي.  

 تعمــل المــرأة العربيــة فــي الغالــب فــي القطــاع الزراعــي، حيــث 
تزيــد نســبة العامــالت عــن 37 فــي المائــة مــن مجمــوع القــوى العاملــة 

 فــي مصــر، وعــن 50 فــي المائــة فــي العــراق، وعــن 60 فــي المائــة 
 فــي المغــرب. أمــا نســبة النســاء الالتــي يمتلكــن األراضــي فــال 

 تتجــاوز 7 فــي المائــة فــي جميــع أنحــاء المنطقــة )المقصــد 5-أ( 
كمــا تشــير بعــض الدراســات.

 ألحق الصراع الدائر في اليمن، الذي بات اليوم في عامه الرابع، 
دمــارًا بحيــاة األشــخاص ومــوارد رزقهــم، وأســفر عــن تدهــور بالــغ 
وســريع فــي األمــن الغذائــي والتغذيــة بالنســبة إلــى المالييــن. ففــي 

كانــون األول/ديســمبر 2018، عانــى 20.1 مليــون شــخص انعــدام 
 األمــن الغذائــي علــى نحــو حــاد، وقبــع نصفهــم فــي ظّل ظروف 

قاســية للغايــة تســتدعي اّتخــاذ إجــراءات عاجلــة إلنقــاذ األرواح 
 ومــوارد الــرزق )التصنيــف المتكامــل لمراحــل األمــن الغذائــي، 

المرحلــة الرابعــة، "طوارئ"*(. 

وتشــير التقديــرات إلــى أّن أكثــر مــن مليونــي طفــل ومــا يزيــد عن 
مليــون مــن الحوامــل والمرضعــات يعانــون ســوء التغذيــة الحــاد أو 

 المعتــدل. أمــا مســتويات التقــّزم، فهــي مــن بين األعلى فــي العالم، 
وال تــزال آخــذة فــي التزايــد، إذ تصيــب هــذه الحالــة واحــدًا مــن بين 

كل طفليــن دون ســن الخامســة.

ولــم يقتصــر انهيــار االقتصــاد والبنيــة التحتيــة والخدمــات العامــة، 
إضافــًة إلــى مــا فاقــم الوضــع مــن فقــدان موارد الــرزق وتعطيل 

اإلنتــاج الغذائــي، علــى تهديــد الحالــة اإلنســانية واألمــن الغذائــي إلــى 
 حــٍد بعيــد فحســب، بــل أّدت هــذه العوامــل أيضــًا إلــى تقويض 
 آليــات التكّيــف لــدى الفئــات الســكانية التــي ســبق أن تعرضــت 

لمخاطــر كبيــرة. 

.IPC, 2019 وفقًا للتعريف الوارد في التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي*

عرضة لإلهمال

الفقــراء والالجئــون والنازحــون فــي المنطقــة العربيــة معرضــون 
لإلهمــال فــي مــا يخــص تحقيــق الهــدف 2. وال بــّد مــن المزيد من 

البيانــات، ومــن تحســين منهجّيــات قيــاس توزيــع األغذيــة والمســاواة 
فــي االســتهالك داخــل األســر. فعلــى ســبيل المثــال، لألطفــال الصغار 

والنســاء فــي ســن اإلنجــاب احتياجــات غذائّيــة محــّددة، لكن ال 
تتوفــر بيانــات عــن مــدى تلبيــة هــذه االحتياجات. 

 كذلــك تواجــه األســر التــي تعيلهــا نســاء المزيد مــن المخاطر، 
إذ تتــاح للمــرأة فــرص أقــل للحصــول علــى عمــل، ولملكّية األراضي 

 وغيرهــا مــن األصــول، فتضيــق أمامهــا إمكانيــة الحصول على 
الغــذاء والتغذية.

تتعــرض البلــدان العربيــة األقــل نمــوًا للمخاطــر، بفعــل ارتفــاع 
معــّدالت الجــوع وســوء التغذيــة واالعتمــاد علــى الــواردات 

 الغذائيــة، ومــا يرافــق ذلــك مــن خطــر حتمــي ناجــم عــن 

عــدم تكافــؤ التبــادل التجــاري، مــا يجعلهــا متأخــرة فــي مختلــف 
أبعــاد الهــدف 2. 

 ESCWA and FAO, 2017a; UNDP, 2018; World Bank and :المصــدر
.FAO, 2012

.FAO, 2019; ESCWA and FAO, 2017a  :المصــدر

.WFP, 2018  :المصــدر
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ما العمل لتســريع التقّدم في تحقيق الهدف 2

يتطلــب تحقيــق الهــدف 2 إنهــاء الصراعــات لوضــع حــد للنــزوح 
ولكبــح معــدالت الجــوع فــي جميــع أنحــاء المنطقــة. ومــن 

الضــروري وضــع ُنهــج سياســات متوســطة وطويلــة األجــل تعالــج 
الطابــع المعّقــد لألمــن الغذائــي فــي االســتخدام المســتدام للمــوارد 
الطبيعيــة، وتحّقــق المســاواة فــي الحصــول علــى الغــذاء والقــدرة 

علــى تحّمــل تكاليفــه، واالكتفــاء الذاتــي للمنطقــة وكل بلــد مــن 
بلدانهــا فــي ظــروف عالميــة متقّلبــة. 

التحّول إلى ُنُظم زراعية أكثر استدامة:. 1

االستثمار في تنمية المناطق الريفية وتحّولها:. 2

تحسين األنظمة الغذائية ودعم التحّول نحو . 3
أنماط استهالك صحية:

بنــاء القدرات من خــالل نقل المعرفة . 4
والتكنولوجيا:

تعزيز قدرة المنطقة على خوض المفاوضات . 5
التجارية:

 الجمع بين األهداف اإلنســانية . 6
 واألهــداف اإلنمائّية لدعم الزراعة 

المستدامة:

االرتقــاء بالمحــاوالت الجاريــة فــي المنطقــة، واســتعراض 	 
األطــر وتنفيــذ اســتراتيجيات شــاملة لزيــادة اإلنتــاج الزراعــي 

واإلنتاجيــة الزراعيــة وزيــادة االســتثمار.

اســتخدام التكنولوجيــات المبتكــرة والســياقية لتحســين 	 
اإلنتاجيــة وزيــادة كفــاءة اســتخدام الميــاه.

زيــادة مــردود المحاصيــل وتنّوعهــا باســتخدام المعــارف 	 
التقليديــة والمحاصيــل المحليــة عنــد االقتضــاء.

 تحســين البنيــة التحتيــة لسالســل القيمــة الزراعيــة للحــد 	 
مــن الهــدر الغذائــي والفواقــد مــن األغذية.

تعزيــز االلتــزام بتنفيــذ اســتراتيجيات الحــد مــن مخاطــر 	 
الكــوارث الطبيعيــة.

تعزيــز التغذيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة لمعالجــة نقــص 	 
التغذيــة والســمنة، وللحــد مــن اســتهالك الدهــون المشــّبعة 

والســكرّيات والملــح والدهــون المهدرجــة.

 التأّكــد مــن أن تشــمل خدمــات الرعايــة الصحيــة األوليــة 	 
خدمــات التغذية.

تعزيز الزراعة المراعية للتغذية واإلنتاج األكثر تنّوعًا وفقًا 	 
لالحتياجات والموارد على الصعيدين الوطني والمحلي.

 تكييــف األطــر الوطنيــة لتســريع الجهــود الراميــة إلــى 	 
 تحســين التغذيــة واألمــن الغذائــي مــن خــالل مجــاالت 
 العمل األساســية الســّتة في عقد األمم المتحدة للعمل 

مــن أجــل التغذية.

 تســهيل نقــل المعرفــة والتكنولوجيــا لبنــاء قــدرات 	 
 المزارعيــن والمزارعــات وغيرهــم مــن العمــال وفقــًا 
 للمقصــد 2-أ، واالســتفادة مــن المعــارف التقليديــة 

قــدر اإلمكان.

 توحيــد المواقــف علــى صعيــد التبــادل التجــاري، 	 
 وتشــارك المعلومــات عــن تجــارة األغذيــة بانتظــام بيــن 

بلــدان المنطقــة.

 تعزيــز التجــارة البينّيــة بطــرق عــدة منهــا تبســيط 	 
 اإلجــراءات اللوجســتية والقانونيــة ومواءمتهــا، ودعــم 

إنشــاء اّتحــاد جمركــي عربي.

 وضــع برامــج فــي البلــدان التــي تشــهد صراعــات أو 	 
الخارجــة منهــا تجمــع بيــن األهــداف اإلنســانية واألهــداف 

 اإلنمائيــة، إرســاًء ألســس الزراعــة المســتدامة فــي 
األجليــن المتوســط والطويــل.

تعزيز االستثمار في الزراعة المستدامة؛ واستحداث آليات 	 
لدعم المزارع الصغيرة والمتوسطة الحجم؛ وتمكين مجموعات 

المزارعين )التعاونيات( من توفير خدمات بديلة مجدية في 
سالسل القيمة )في المراحل األولى والمراحل النهائّية(.

دعم التنمية الريفية بإتاحة فرص عمل الئقة في المناطق 	 
الريفية، بما في ذلك إعادة إحياء الصناعات الزراعية الصغيرة 

والمتوسطة واستحداث المزيد منها، وتنشيط اإلمدادات 
الصناعية للقطاع الزراعي.

تعزيز التعاون والتكامل اإلقليميين على صعيد أنشطة البحث 	 
والتطوير واالبتكار لغرض تنمية القطاع الزراعي، مع التركيز على 

تحقيق وفورات الحجم وزيادة اإلنتاجية وتعزيز الوصول إلى 
األسواق ودعم مراكز التمّيز. 

الربط بين االستراتيجيات الزراعية واستراتيجيات التنمية 	 
الريفية من أجل القضاء على الفقر وتطوير الخدمات الصحية 

ودعــم تطوير البنىيــة التحتية.
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 1-2
القضــاء على الجوع وضمــان حصول الجميع، 

وال ســيما الفقراء والفئــات الضعيفة، بمن 
فيهــم الرّضــع، على مــا يكفيهم من الغذاء 

 المأمــون والمغّذي طــوال العام بحلول 
2030 عام 

 2-2
وضع نهاية لجميع أشــكال ســوء التغذية، 

بحلــول عام 2030، بما فــي ذلك تحقيق 
األهــداف المّتفق عليها دولياً بشــأن توّقف 

النمــو والهزال لدى األطفال دون ســن 
الخامســة، ومعالجــة االحتياجات التغذوية 
للمراهقــات والنســاء الحوامل والمراضع 

وكبار الســن، بحلول عام 2025

 1-1-2
معدل انتشــار نقص التغذية

 1-2-2
 معدل انتشــار توقــف النمو )الطول 

بالنســبة للعمــر >2- نقطــة من االنحراف 
المعيــاري عن متوســط معايير نمــو الطفل 

لمنظمــة الصحــة العالميــة( بين األطفال 
دون ســن الخامسة

 2-1-2
معــدل انتشــار انعدام األمن الغذائي 

المتوســط أو الشــديد وسط السكان، 
اســتناداً إلى مقيــاس المعاناة من انعدام 

الغذائي األمن 

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

الشــكل 1 معدل انتشــار نقص التغذية )بالنسبة المئوية(

الشــكل 2 نســبة األطفــال المصابين بتوقف نمو متوســط 
أو حــاد )بالنســبة المئوية( 

مالحظة: باالستناد إلى البيانات الوصفّية لشعبة اإلحصاءات في األمم 
المتحدة، هذا المؤشر هو "تقدير لنسبة السكان الذين ال يستهلكون في 

العادة ما يكفي من األغذية لتوفير مستويات الطاقة الغذائية الالزمة 
 United Nations( "للحفاظ على حياة طبيعية تتمّيز بالنشاط والصحة

Statistics Division, 2019b(. وتشمل مجموعة البيانات األصلية المقدمة 
لهذا المؤشر نقاط بيانية مثل ">2.5 في المائة" تبّين قيمة أقل من 2.5 في 

المائة، وُيستعاض عنها بـ 2.5، لتمّثل بعد ذلك القيمة الدنيا )الحد األدنى( 
في سالسل البيانات. وُترّجح جميع المتوسطات حسب عدد السكان، 

 United Nations( )2015( بالرجوع إلى التقديرات الســكانية األحدث
 Population Division, 2017; United Nations Statistics Division,

2019b(. ويشمل المجموع اإلقليمي للمنطقة العربية قيماً بيانية ُسّجلت 
في عام 2016 للبلدان التالية: األردن واإلمارات العربية المتحدة وتونس 

والجزائر وجيبوتي والسودان والعراق وُعمان والكويت ولبنان وموريتانيا 
ومصر والمغرب والمملكة العربية السعودية واليمن.

مالحظة: ُترّجح جميع المتوســطات حســب عدد األطفال دون سّن 
 United( )2015( الخامســة، بالرجوع إلى التقديرات الســكانية األحدث

 Nations Population Division, 2017 and United Nations Statistics
Division, 2019b(. ويشــمل المجموع اإلقليمــي للمنطقة العربية قيماً 

بيانيــة ُســّجلت في األعوام المذكورة للبلدان التاليــة: الجمهورية العربية 
الســورية والصومال )2009(، العراق والمغرب )2011(، األردن وتونس 
والجزائــر وجزر القمر وجيبوتي )2012(، اليمن )2013(، الســودان وُعمان 

ودولة فلســطين ومصر )2014(، الكويت وموريتانيا )2015(.

مقاصد الهدف 2 ومؤشــراته في المنطقة العربية

البياناتالمؤشرالمقصد
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 3-2
مضاعفة اإلنتاجية الزراعية ودخل صغار منتجي 

األغذية، وال سيما النساء وأفراد الشعوب األصلّية 
والمزارعون األســرّيون والرعاة والصّيادون، 

بما في ذلك من خالل ضمان األمن والمساواة 
في حصولهم على األراضي وعلى موارد اإلنتاج 

األخرى والمدخالت والمعارف والخدمات المالية 
وإمكانية وصولهم إلى األسواق وحصولهم على 
الفرص لتحقيق قيمة مضافة وحصولهم على 

فرص عمل غير زراعية، بحلول عام 2030

 4-2
ضمان وجود ُنُظم إنتاج غذائي مستدامة، 

وتنفيذ ممارسات زراعية متينة تؤدي إلى زيادة 
اإلنتاجية والمحاصيل، وتساعد على الحفاظ على 

ُظم اإليكولوجية، وتعزز القدرة على التكّيف  النُّ
مع تغّير المناخ وعلى مواجهة أحوال الطقس 
الشديدة وحاالت الجفاف والفيضانات وغيرها 

ن تدريجياً نوعية األراضي  من الكوارث، وتحسِّ
والتربة، بحلول عام 2030

 1-3-2
حجم اإلنتاج لكل وحدة عمل حســب فئات 
حجم المؤّسســة الزراعية/الرعوية/الحرجية

 1-4-2
نســبة المســاحة الزراعية المخصصــة للزراعة 

ــتدامة المنتجة والمس

 2-3-2
متوســط دخل صغــار منتجي األغذية، 

بحســب الجنــس والوضع من حيــث االنتماء 
إلى الشــعوب األصلية

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

 2-2-2
معدل انتشــار سوء التغذية )الوزن بالنسبة 

للطــول <2+ أو >2- نقطة من االنحراف 
المعياري عن متوســط معايير نمو الطفل 

لمنظمــة الصحة العالمية( بين األطفال 
دون سن الخامســة، مصّنفين حسب النوع 

)الهزال وزيادة الوزن(

الشــكل 3 نســبة األطفال المصابين بزيادة وزن متوسطة أو 
حاّدة )بالنسبة المئوية(

الشــكل 4 نســبة األطفال المصابين بهزال متوسط أو حاّد 
)بالنسبة المئوية( 

مالحظة: ُترّجح جميع المتوســطات حســب عدد األطفال دون سّن 
 United( )2015( الخامســة، بالرجوع إلى التقديرات الســكانية األحدث

 Nations Population Division, 2017; United Nations Statistics
Division, 2019b(. ويشــمل المجموع اإلقليمي للمنطقة العربية قيماً 

بيانية ُســّجلت في األعوام المذكورة للبلــدان التالية: الجمهورية العربية 
الســورية والصومال )2009(، العراق والمغرب )2011(، األردن وتونس 
والجزائر وجزر القمر وجيبوتي )2012(، اليمن )2013(، الســودان وُعمان 

ودولة فلســطين ومصر )2014(، الكويت وموريتانيا )2015(.

مالحظة: ُترّجح جميع المتوســطات حســب عدد األطفال دون سّن 
 United( )2015( الخامســة، بالرجوع إلى التقديرات الســكانية األحدث

 Nations Population Division, 2017; United Nations Statistics
Division, 2019b(. ويشــمل المجموع اإلقليمي للمنطقة العربية قيماً 

بيانية ُســّجلت في األعوام المذكورة للبلــدان التالية: الجمهورية العربية 
الســورية والصومال )2009(، العراق والمغرب )2011(، األردن وتونس 
والجزائر وجزر القمر وجيبوتي )2012(، اليمن )2013(، الســودان وُعمان 

ودولة فلســطين ومصر )2014(، الكويت وموريتانيا )2015(.
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2-أ-1 
مؤشــر التوجه في المجال الزراعي للنفقات 

الحكومية

2-أ-2 
مجموع التدفقات الرســمية )المساعدة 
اإلنمائية الرســمية مضافاً إليها تدفقات 

رســمية أخرى( إلى القطاع الزراعي 

 5-2
الحفاظ علــى التنّوع الجيني للبذور والنباتات 
المزروعــة والحيوانات الداجنة واألليفة وما 

يّتصــل بها من األنواع البرّية، بما في ذلك 
من خــالل بنوك البذور والنباتات المتنّوعة 

التي ُتدار إدارة ســليمة على كل من الصعيد 
الوطنــي واإلقليمي والدولي، وضمان الوصول 

إليها وتقاســم المنافع الناشئة عن استخدام 
المــوارد الجينّية وما يّتصل بها من معارف 
تقليدّيــة بعدل وإنصاف على النحو المّتفق 

عليــه دولياً، بحلول عام 2020

2-أ 
زيادة االســتثمار، بما في ذلك عن طريق 
التعــاون الدولي المعّزز، في البنى التحتية 
الريفيــة، وفي البحوث الزراعية وخدمات 

اإلرشــاد الزراعي، وفي تطوير التكنولوجيا 
وبنــوك الجينات الحيوانية والنباتية من أجل 
تعزيــز القدرة اإلنتاجية الزراعية في البلدان 

النامية، وال ســيما في أقل البلدان نمواً

 1-5-2
عدد المــوارد الجينيــة النباتيــة والحيوانية 

 لألغذيــة والزراعة المودعة في مرافق 
للحفظ على المدى المتوســط أو الطويل

الشــكل 5 الســالالت النباتية التي ُخّزن لها ما يكفي من 
المــوارد الجينية )بالماليين(

الشكل 6 مؤشر التوجه في المجال الزراعي للنفقات الحكومية

الشــكل 7 مجموع التدفقات الرســمية )المدفوعات( للزراعة 
بحســب البلدان المتلقية )بماليين الدوالرات بالمعّدالت الثابتة 

لعام 2017(

مالحظــة: المجاميع هي العدد الكّلي للقيم في البلدان باالســتناد إلى 
البيانات الوصفّية الصادرة عن شــعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة 

)United Nations Statistics Division, 2019b(. ويشــمل المجموع 
اإلقليمي للمنطقة العربية قيماً بيانية ُسّجلت في عام 2017 للبلدان التالية: 

األردن وتونس والســودان ولبنان وليبيا ومصر والمغرب وموريتانيا.

مالحظة: باالســتناد إلى البيانات الوصفّية لشــعبة اإلحصاءات في األمم 
المتحدة، "نسبة الزراعة من اإلنفاق الحكومي، مقسومة على نسبة إسهام 

الزراعــة فــي الناتج المحلي اإلجمالي، حيــث تمّثل الزراعة قطاعات الزراعة 
والحراجة وصيد األسماك والصيد. وتدل النسبة التي تزيد عن 1 على توجه 

أعلى نحو القطاع الزراعي، الذي يتلّقى نسبة أكبر من اإلنفاق الحكومي مقارنة 
بإسهامه في القيمة االقتصادية المضافة. بينما تدل النسبة التي تقل عن 1 
على توّجه أقل نحو القطاع الزراعي، وتدل النسبة التي تعادل 1 على حياد في 
 .)United Nations Statistics Division, 2019b( "توّجه الحكومة نحو الزراعة

وتقدم شــعبة اإلحصاءات عّدة معادالت لحســاب المجاميع اإلقليمية 
تســتدعي بيانات أكثر من تلك المتاحة، وبالتالي المتوســطات اإلقليمية 

 United Nations Statistics Division,( المنصــوص عليهــا هنا غير مرّجحة
2019b(. ويشمل المجموع اإلقليمي للمنطقة العربية قيماً بيانية ُسّجلت 

في األعوام المذكورة للبلدان التالية: الجزائر والجمهورية العربية السورية 
)2009(، دولة فلســطين )2011(، تونس والمغرب )2012(، ُعمان )2014(، 

األردن واإلمــارات العربيــة المتحدة والكويت )2015(، لبنان ومصر )2016(.

مالحظة: باالستناد إلى البيانات الوصفّية لشعبة اإلحصاءات في األمم 
المتحدة "تستند اإلحصاءات العالمية واإلقليمية إلى مجموع تدّفقات 

 المساعدة اإلنمائّية الرسمّية والتدّفقات الرسمّية األخرى إلى قطاع الزراعة" 
)United Nations Statistics Division, 2019b(. ويشمل المجموع 

اإلقليمي للمنطقة العربية قيماً بيانية ُسّجلت في األعوام المذكورة للبلدان 
التاليــة: ُعمــان )2010(، ليبيا )2016(، األردن وتونس والجزائر وجزر القمر 

والجمهورية العربية الســورية وجيبوتي والســودان والصومال والعراق 
ودولة فلســطين ولبنان ومصر والمغرب وموريتانيا واليمن )2017(.
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 2-5-2
نســبة الســالالت المحلية التي ُتصّنف على أنها 
معرضة للخطر، أو غير معرضة للخطر، أو تقف 

عند مســتوى غير معروف لخطر انقراضها

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.
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مالحظــة: وســط وجنــوب آســيا )CSA(؛ شــرقي وجنوب شــرقي آســيا )ESEA(؛ أوروبــا وأمريكا الشــمالية )ENA(؛ بلدان مجلس التعــاون الخليجي )GCC(؛ أمريــكا الالتينية ومنطقة البحــر الكاريبي )LAC(؛ البلــدان العربية األقل نمواً 
.)SSA( ؛ أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى)Oceania( ؛ أوقيانوســيا باســتثناء أســتراليا ونيوزيلندا)Arab LDCs(

تســتند جميع األرقام إلى قاعدة بيانات المؤشــرات العالمية ألهداف التنمية المســتدامة )United Nations Statistics Division, 2018(، باســتثناء البيانات المحّدثة )United Nations Statistics Division, 2019a( بشــأن المؤشــرات 
التالية: 2-1-1 ]معّدل انتشــار نقص التغذية )النســبة المئوية([، و2-5-1 ]الســالالت النباتّية التي ُخّزن لها ما يكفي من الموارد الجينّية )العدد([، إضافًة إلى 2-أ-2 ]مجموع التدّفقات الرســمّية )المدفوعات( للزراعة بحســب البلدان المتلقية 

)بمالييــن الدوالرات بالمعّدالت الثابتة لعام 2017([.

2-ب 
منع القيــود المفروضة على التجارة وتصحيح 

التشــوهات في األسواق الزراعية العالمية، 
بمــا في ذلك عن طريق اإللغاء الموازي 

لجميع أشــكال إعانات الصادرات الزراعية، 
وجميــع تدابير التصدير ذات األثر المماثل، وفقاً 

لتكليــف جولة الدوحة اإلنمائية

2-ج 
اعتماد تدابير لضمان ســالمة أداء أسواق 

الســلع األساسية ومشتقاتها، وتيسير 
الحصول على المعلومات عن األســواق 

في الوقت المناســب، بما في ذلك عن 
االحتياطيات من األغذية، وذلك للمســاعدة 

على الحد من شــّدة تقلب أسعارها

2-ب-1 
إعانات الصادرات الزراعية 

2-ج-1 
مؤشر مفارقات أسعار األغذية

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.
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