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 على الويب:  2امللحق 
أجل أمناط غذائية   من : حتويل النظم الغذائية2020حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل لعام 

 الكلفة صحّية ميسورة
 

سلللةلللةّمنّاعاتوااسّالةلللويةّالرئلةلللةّال ّتظلل  هاّمل  ةّّهوّّحالةّاألمنّالغذائيّوالتغذيةّيفّالعاملّتقريرّإنّ  -1
األمنّالغذائيّوالتغذيةّاعتف ّاللهاّااعًلا،ّوتعرضّّمقاصللللل وال ّترصللللل ّالتق زّا رقّيفّ قل ّّ)اعل  ة(ّاألغذيةّوالز ااةّّ

بشللللللللل نّاعةلللللللللائ ّاللا للللللللل ةّمنّ   ّّاالجتاهاسّالىّاعةلللللللللتوةسّالعاعلةّوااللل لةّوالقاريةّو ل لها،ّوتق  زّ الل ّمع  قة
ّاالسرت ادّهباّيفّا للةّصلعّالقرا ّواعةامهةّيفّالقضاءّالىّاجلوعّوانع ازّاألمنّالغذائيّوسوءّالتغذيةّجب لعّ  كاله.

 
ارتافّواسلعّاللاا ّبوصلفهّالتقريرّح يّابّو مهلةّمتزاي ةّالتقريرّاكتةلىّّوالىّم ىّالةللواسّالعشلرينّاعاةللة،ّ -2

،2017ّالةلللللاسللللاسّبشلللل نّاألمنّالغذائيّوالتغذية.ّ  لذّاازّّّواةللللعيئ ّالذيّيق زّمعلوماسّحامسةّاألمهلةّلالعاعيّالرا
من2ّّلله ف1ّّّلقضلللللللللاءّالىّاجلوعّ)اعقظللللللللل ّاعقاصللللللللل ّا اصلللللللللةّابيق  زّهذاّاعاتوعّتقريرًاّانّالتق زّا رقّحنوّ قل ّّ

منّ ه افّالتل لةّاعةللللللت امة(.ّويفّااز2ّّّلله ف2ّّّظلللللل ّ ه افّالتل لةّاعةللللللت امة(ّوكلعّ  للللللكاةّسللللللوءّالتغذيةّ)اعق
ّألممّاعتح ةةلللل نّا،ّسلللللظلللل  ّهذاّالتقريرّالذيّيشللللك  ّلعّمةاةّانّالع  ّالتعاو ّالىّالتوايلّّوللةلللللةّالةانلة2020ّ
تشللللللللللللللرتوّيفّإال اد ّألمّوكلاالسّ بعلةّلظممّاعتحل ةّ)هيّمل  لةّاألغلذيلةّوالز االة،ّوالظلللللللللللللللل و ّالل ويلّللتل للةّّحلل 

،ّوبرانمجّاألغلذيلةّالعلاعيّومل  لةّالظللللللللللللللحلةّالعلاعللة(ّالىّهلام ّمل  لةّاألممّاعتحل ةّللافوللةّ)اللونلةلللللللللللللل (ّوالز االلة،ّ
ّيفّنلويو و.ّاعلت ىّالةلاسيّالر لعّاعةتوّى

 
،ّحانّالولتّلتقللمّالتق زّا رقّوطرحّالتةلللا السّحوةّماّإ ا2030ّوبع ّمرو ّألمّسللللواسّالىّلاةّاازّ -3

منّ ه افّالتل لةّاعةللللت امة2ّّاجلهودّال ّمتّبذهلاّحىتّاآلنّسللللتةلللل نّللتل انّبتحقل ّمقاصلللل ّاهل فّّّمواصلللللةّّكانت
هلذاّالةلت،،ّيق  زّتقريرّهذ ّالةللةّتق يراسّ  ي ةّللعوعّ.ّّوجب لعّ  لكالهّسلوءّالتغذيةّواعت ةلةّيفّالقضلاءّالىّاجلوعّّ

بشللللللل نّماّل ّّّإسلللللللقاطاسقللمّاععتادّحلالةّاألمنّالغذائيّوالتغذيةّيفّالعاملّمعّالتحوةّالعاملّبكةعّمنّال لة،ّويةلللللللتك  ّ
معّّ نهّّو هم ّماّيفّاعوةللللوع،ّّإ اّماّتواصلللللتّاالجتاهاسّال ّ لللله انهاّيفّالعق ّاأللع.2030ّّاللهّالعاملّيفّاازّّكوني

ّكو ل ّتفشيّاست را  ّ،ّحياوةّهذاّالتقريرّتول عّبعضّآاث ّهذ ّاجلائحةّالعاعلةّالىّاألمنّالغذائيّوالتغذية.19- ائحة
 
1ّ-2ّغذوي،ّوهوّاعؤ لللللللرّلرصللللللل ّاعقظللللللل ويفّتقريرّهذاّالعاز،ّيةلللللللتل ّ ح  ّتق يرّعع  ةّانتشلللللللا ّاللق ّالت -4
 هل افّالتل للةّاعةللللللللللللللتل املة،ّإلّبللاانسّ ل يل ةّانّالةللللللللللللللكلان،ّواامل اداسّالغلذائللة،ّواألهمّمنّ لل ،ّإلّبللاانسّّمن

التفاوسّيفّاسللتهالوّّمرا عةّاععالاسّبشلل نّّ مكنّمنّلالهلاال  اسللةّاالسللتقظللائلةّاجل ي ةّبشلل نّاألسللرّاععلشلللةّال ّ
ّيفّ ل ّالظني.ّبلً ا،ّمبا13ّاألغذيةّيفّ

 
م ىّّلظسلللللل ّالىّالذيّ لللللله ان ّّرتا عالاصلللللل ا اسّالةالريةّاأللعةّمنّهذاّالتقريرّ دلةّانّتول  ّول  متّا -5

عللل  السّاجلوعّيفّالعلللامل.ّواالوًةّالىّ لللل ،ّالّ ةللل  ّاجلوعّوانعللل ازّاألمنّالغلللذائيّالتحللل ينيّالوحلللل ين،ّبللل ّمّاقودّيف
اّّ الل مّالغذائلةّو مناطّّّابلتايلسللللللتحت  ّوالةلللللل لةّوغعّ ل ّمنّ  للللللكاةّسللللللوءّالتغذية.ّّوّقةدةّالوقنتضللللللافّإلله اّ يضللللللً
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نقاطّّإح ّىذاّااصلللل ا ّهوّ.ّوه2020يفّااصلللل ا اسّاعقتلةّمنّهذاّالتقرير،ّب ًءاّمنّإصلللل ا ّاازّّّةاب ّقّّمكانةالتغذيةّ
ّال ّتق  ز،ّو ًقاّلتقريرّالتل لةّاعةلللت امةّالىّالظلللعل ّالع الواا ةّلتحقل ّ كةرّالةلللت ّ،2019ّ1ّاعيّلعازّّال لوةّالةلللت 

ّةّاعلشودّابلةراةّوالىّاللاا ّالالقمني.التحوّ 
 
 .ّويرتتطّهذاّ وي ّالل مّالغذائلةّمنّ   ّ مناطّغذائلةّصللحل ةّملةللو ةّالكلفةوموةللوعّالتقريرّهلذاّالعازّهوّ  -6

اا راءاسّاععع لةّواعةلللللا اسّبعلوانّ 2020ّاعوةلللللوعّابلتح ي ّمبوةلللللوعّتقريرّاعلت ىّالةللللللاسللللليّالر لعّاعةلللللتوىّلعازّّ
 ،ّوسلللتلنّ رصللًةّةتاقةّلالسللتفادةّمنّتوصلللاسّتقريرّالتحويللة:ّ قل ّ ه افّاق ّالع  ّوتلفلذّبراجمهّللتل لةّاعةللت امة

الظلعل ّالعاعيّلتو لهّملالشلاسّاعلت ىّالةللاسليّالر لعّاعةلتوىّحوةّاا راءاسّالضلرو يةّلتلفلذّّالتل لةّاعةلت امةّالى
ّاق ّالع  ّالذيّدااّإللهّاألمنيّالعازّلظممّاعتح ة.

 
والق  ةّالىّ   ّتقريرّهذاّالعازّالىّحنوّوريل ّيفّكلفةّالل مّالغذائلةّالظلللللللللحلةّّيل ر كةرّ  يً ا،ّّوبظلللللللللو ة -7

ّكةعًاّماّيتمّجتاهله،ّّ.ّّوكلفتها امتة  ّ ودةّالل مّالغذائلةّ اباًاّحاسللللللللمّاألمهلةّبنيّنواتجّاألمنّالغذائيّوالتغذية يلتغيّّّوإمن 
2ّمنّكلعّاجلهودّالراملةّإلّ قل ّاعقاصل ّاعتعلقةّابجلوعّواألمنّالغذائيّوالتغذيةّاعتظللةّابهل فّّا زءًّاباتتا  ّّمراااتهّ

اّحظوةّالةك انّالىّماّيكفلهمّّّ ت امة.ّولنّيكونّ قل ّهذ ّاعقاص ّةكًلاّإالّيفّحاةّة نمنّ ه افّالتل لةّاعة
 ح ّ كربّهاّلغذائلةّالظلللللحلةّوالق  ةّالىّ  لوتشلللللك  ّالكلفةّاحلاللةّللل مّاهذ ّاألغذيةّمغذية.ّتكونّ غذاء،ّو نمنّ

ّ قل ّ ل .ّّوال ّتعرتضّّالتح ةسّ  نّالع ي ّمنّالةللللللللك انّيفّّكل األدلةّاجل ي ةّالوا دةّيفّهذاّالتقريرّّّسللللللللوفّتتني 
الشلللللللللرائنّالفقعةّوال ّتعا ّمنّّاألمناطّالغذائلةّالظلللللللللحلة،ّالّسلللللللللل اّّكلفة    ّّّاا زينّانك ّإلللمّمنّ لاللمّالعامل،ّّ

ّالتظادية.صعوابسّ
 
،ّيتح ّالتقريرّوالق  ةّالىّ   ّكلفةّاألمناطّالغذائلةّالظللللحلةةّلظغذيةّاعغذيةّكلفةّاعتا للللّرالواباةللللا ةّإلّ -8

اعرتت تةّالىّّالتكالل اعرتت تةّالىّاجملت عّوالىّكوكتلاّواعت ظللللللللللللةّكمناطّاالسلللللللللللتهالوّاحلاللة ّمة ّّاعةلللللللللللترتةالتكالل ّّيفّ
منّ ه افّالتل لةّاعةلللللت امة(.ّويق زّالتقرير13ّّّ فّمنّ ه افّالتل لةّاعةلللللت امة(ّوتغعّاعلا ّ)اهل3ّالظلللللحةّ)اهل فّ

تق يراسّللتكالل ّاعرتت تةّالىّالراايةّالظلللحلةّوتغعّاعلا ّواعت ظللللةّكمناطّاالسلللتهالوّاحلاللة،ّويقا راّمعّاآلاث ّا ت لةّ
ا،ّيؤديّالتحلل ّإلّيفّحاةّمتّ وي ّ مناطّاالسلللللللللتهالوّإلّ مناطّغذائلةّصلللللللللحلةّتشللللللللل  ّااتتا اسّاالسلللللللللت امة.ّو لعًّ

ال ّ كنّاسللتا امهاّلتح ي ّاألولوةسّوالتاالطّلتحقل ّّالىّمةللتوىّالةلللاسللاسملالشللةّالظللكووّواالسللرتاتلعلاسّ
منّلظللللللللللىّمنّالت ق ،ّوجتل ،ّاعقايضللللللللللاسّغعّاعواتلةّيفّالولتّالذيّتتحروّ لهّالتل انّلتحوي ّن  هاّالغذائلةّاحل ّاأل
ّالقضاءّالىّاجلوعّوسوءّالتغذيةّجب لعّ  كاله.مبواقاةّالع  ّالىّ،ّكلفةملةو ةّاللةّة انّ مناطّغذائلةّصح   ّ

  

 
تةاعّالعلمّلتحقل ّّّ–:ّاعةتقت ّاآلن2019ّجم واةّمةتقلةّمنّالعل اءّاللهمّاألمنيّالعاز،ّتقريرّالتل لةّاعةت امةّالىّالظعل ّالعاعيّلعازّ  1

https://sustainabledevelopment.un.org/gsdr2019ّّّ(.ّوهوّمتاحّالىّاعولعّالتايل:2019التل لةّاعةت امةّ)نلويو و،ّاألممّاعتح ة،ّ

https://sustainabledevelopment.un.org/gsdr2019
https://sustainabledevelopment.un.org/gsdr2019
https://sustainabledevelopment.un.org/gsdr2019
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ّكو ل  -10 ّتتكشلل  ّمعاعهابار ّلنّّّ ةللل ة ةللرا ّوماّختل فهّمنّّّيفّكلعّ حناءّالعامل19ّ-ويفّظ ّانتشللا ّ ائحة
إالّيفّاأل لللللللللللهرّوالةللللللللللللواسّاعقتلة،ّت تذةّاجلهودّللتلتؤّبتعضّاآلاث ّاع كلةّال ّل ّترتت ،ّالىّاألمنّالغذائيّوالتغذية،ّ

األغذيةّاعغذيةّوةلل انّاحلظللوةّالىّ مناطّغذائلةّصللحلةّّتكالل وتق ميّتوصلللاسّالىّمةللتوىّالةلللاسللاسّعلعّا تفاعّّ
ّ.كلفةالّملةو ة

 
يق  زّالتقريرّتو لهاسّبشلللللل نّالةلللللللاسللللللاسّواالسللللللتة ا اسّللتل انّمنّ   ّ وي ّن  هاّّّإلّاألدلة،ّاواسللللللتلادًّ -11

معاجلةّاعقايضللللللللللاسّو قل ّاحل ّّكلفةملةللللللللللو ةّالالىّ مناطّغذائلةّصللللللللللحلةّإمكانلةّاحلظللللللللللوةّّلع لعّمباّيتلنّلالغذائلةّ
األلظللللىّمنّ و هّالت ق ّمنّ   ّاالسللللت امةّالتل لة.ّوتت ا للللىّالتوصلللللاسّاعتعلقةّابلةلللللاسللللاسّمعّالتوصلللللاسّالرئلةلللللةّ

اّالىّّّ.2025-2016اعل   ةّيفّإطا ّاق ّاألممّاعتح ةّللع  ّمنّ   ّالتغذيةّ وسلللوفّتةلللاا ّهذ ّالتوصللللاسّ يضلللً
الراميّإلّ قل ّّو2021ّّبشللللللللللل نّالل مّالغذائلةّاعزمعّاق  ّيفّاازّّاألوةّل ةّاألممّاعتح ةّّوةلللللللللللعّ  وةّ ا اةّمؤمتر

يفّمةلللللاا ةّ صلللللحالّاعظللللللحةّالىّ همّوإدا ةّا لا اسّاععق ةّال ّتؤريرّالىّمةلللللتقت ّالل مّّّاعت ة شلللللام ّال فّاهل
ّ.2030ةّاعةت امةّحبلوةّاازّالغذائلةّواحلا ةّإلّ ويلهاّلتةريعّالتق زّحنوّ قل ّ ه افّالتل ل

 
الى2020ّّيوللو/ّمتوق13ّّّّبظلللو ةّا رتاةللللةّيفّهذاّالعازّّّّحالةّاألمنّالغذائيّوالتغذيةّيفّالعاملتقريرّّّظللل  وسلللل -12

ّهام ّاعلت ىّالةلاسيّالر لعّاعةتوىّيفّنلويو و.
 


