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 على الويب: 1امللحق 
 إضفاء الطابع املؤسسي على مؤشرات كلفة األمناط الغذائية الصحية 

 والقدرة على حتّملها يف منظمة األغذية والزراعة
 
انتباه العامل إىل أن اخنفاض الدخل  2020تقرير حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل )التقرير( لعام لقد لفت  -1

األكثر جسامة اليت تعرتض  املتاح ابلنسبة إىل ارتفاع كلفة األغذية، يف كٍل من البلدان الغنية والفقرية، يشّكل أحد العراقيل
سبببببببيل اتباع أااي غذائية  بببببباية ع غ  ينةا للعي  حياة مفعنة ابلوبببببباة والنشبببببباي ولل قاية من  ي  أ ببببببكا  سبببببب   

أنه إذا نظران مبا يتجاوز تلبية املتطلبات من الطاقة الغذائية وأخذان  2020تقرير يام  التاليل ال ارد يف أوضبببببببببببببب التغذية. و 
ا األغبببذيبببة املغبببذيبببة املتببب تيبببة من العبببديبببد من ا ن يبببات الغبببذائيبببة والتن ع الغبببذائي األك  داخبببل   بعني اعيتببببار أي ببببببببببببببببت

 .لصحيةمليارات شخص غري قادرين على حتّمل كلفة أخبس األمناط الغذائية ا 3هذه ا ن يات، فإن 

وابدرت منظنة األغذية والزراية )املنظنة( واجلةات اليت ا ببببببببببببببرتكت معةا يف إيداد التقرير )الوببببببببببببببندو  الدو   -2
 للتننيبة للزراييبة ومنظنبة األممل املتابدة للطف لبة وبرانمذ األغبذيبة العباملي ومنظنبة الوببببببببببببببابة العبامليبة( إىل إقبامبة  ببببببببببببببراكبة 

 . وقببامببت بتقببدير كلفببة ط طببة أابباي غببذائيببة جلني  البلببدان 2020يببام  م  جببامعببة  فتف إببدد إيببداد أدلببة لغرض تقرير
)اط غذائي كاٍد من حيث الطاقة الغذائية واط غذائي م ئمل من حيث املغذايت واط غذائي  ببببببببببباي(، ابسبببببببببببت دام 

دة لكل اط غذائي. ومت ا ن ية األقل كلفة من األغذية اليت تباع ابلتجزئة واليت تسببببببببببببببت يف تركيبتةا الغذائية املعايري ا د
 قياس القدرة يلى حتنل كلفة كل اط من هذه األااي الغذائية مبقارنة كلفتةا املقدرة بدخل األفراد.

ا حاسببببببببمل األلية لتنكن األفراد من ا وبببببببب  ،  -3  وتعت  القدرة يلى حتنل كلفة األااي الغذائية الوبببببببباية مقياسببببببببت
آمنة ومغذية تسبببباهمل يف إأاد أااي غذائية  بببباية مبا يتسببببت م  الت  ببببيات من الناحية اعقتوببببادية، يلى أغذية متن ية و 

الغذائية العاملية. ويتزايد احتنا  تعرض األفراد عنعدام األمن الغذائي وخمتلف أ ببببببببكا  سبببببببب   التغذية يندما يتعذر يليةمل 
ة املتعلقة ابألمن الغذائي من أهداد التننية املسببتدام 2حتنل كلفة اط غذائي  بباي. وسببيقت ببي حتقيت مقا ببد ا دد 

والتغذية أن يك ن ب سبب  كل فرد حتنل كلفة كنيات كافية من األغذية املغذية وابلتا  أن يك ن قادرتا يلى ا وبب   يليةا 
 من أجل اتباع اط غذائي  اي.

ان قدرة وينوبببببي تركيز اهتنام املنظنة يلى اتباع أااي غذائية  ببببباية وإحداا حتّ عت يف النظمل الغذائية ل بببببن -4
 اجلني  يلى مدار السبببببببببببنة يلى حتنل كلفة األااي الغذائية الوببببببببببباية. وتشبببببببببببّج  املنظنة ا ك مات يلى وضببببببببببب  القدرة 
يلى حتنل كلفة األااي الغذائية الوبببببباية يف  ببببببلي ما تعتنده من سببببببياسببببببات زرايية وصاية اجتنايية وقرارات خا ببببببة 

عني يلى ا ك مات التوببدل للدواف  الكامنة ورا  كلفة األغذية املغذية، ابعسببتثنار. فلزايدة القدرة يلى حتنل الكلفة، يت
من خ   وضبببب  سببببياسببببات تشببببنل النظام الغذائي برمته، يف ةاعت إنتاإل األغذية وسبببب سببببل ا مدادات الغذائية والبي ة 

 الغذائية وطلي املستةلكني.

 ويسبببببببببتلزم الر بببببببببد املنةجي للطر املرتتي ين هذه السبببببببببياسبببببببببات قياس كلفة األااي الغذائية الوببببببببباية والقدرة  -5
قد  بببريت املنظنة، سبببعيتا منةا إىل حتقيت هذه الغاية، يف ينلية  ضبببفا  الطاب  و يلى حتنل هذه الكلفة بشبببكل منتظمل. 

لقدرة يلى حتّنلةا لكل بلد وكل سبببنة. وهذا سبببينّكن املؤسبببسبببي يلى حسببباك مؤ بببرات كلفة األااي الغذائية الوببباية وا
املنظنة من اعسببببتنرار يف نشببببر معل مات  ّدطة ين كلفة األااي الغذائية الوبببباية والقدرة يلى حتنّلةا يف التقارير العاملية 
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ر حالة األمن الغذائي من تقري 2021وا قلينية  الة األمن الغذائي والتغذية يف العامل، بد تا أبو  حتديث يف إ ببببببببببدار يام 
 والتغذية يف العامل.

ويكنن التادل الرئيسببببي الذل يعرتض سبببببيل هذا اجلةد يف يدم وج د نظام إب ش مسببببتنر  ببببةرل أو سببببن ل  -6
عّد املكتي العاملي ل انمذ املقارانت قابل للنقارنة دوليتا للغذية املغذية، مثل الف اكه واخل ببببببببببببببار. ويف ال قت ا ا ، ي  

البنك الدو  اجلةة ال حيدة اليت تقدم، كل مخف سبببن ات فاسبببي، معل مات ين أسبببعار هذه األغذية املغذية  الدولية يف
 سببباك القدرة  2017. ومتت اعسبببتعانة ببياانت أسبببعار برانمذ املقارانت الدولية لعام اعقتوببباداتمن  176ابلنسببببة إىل 

. إّع أن ا ن ية حالة األمن الغذائي والتغذية يف العاملمن  2020يلى حتنل كلفة األااي الغذائية الواية يف إ دار يام 
، يندما تنشبببببر بياانت أسبببببعار برانمذ 2023يام  قبلالتالية املتاحة من بياانت أسبببببعار برانمذ املقارانت الدولية لن تنشبببببر 

 .2021لعام  املقارانت الدولية

ا منةا يلى التغّلي يلى هذا التادل، وتنفّ  -7 اسببرتاتيجية مزدوجة املسببار لتاديث مؤ ببرات كلفة ذ املنظنة، حر ببت
األااي الغذائية الوبببببباية والقدرة يلى حتّنلةا، وإضببببببفا  الطاب  املؤسببببببسببببببي يلى هذه املؤ ببببببرات يف نظام املنظنة اخلا  

 ابلر د وا ب ش املنتظنني.

ة ين طريت تطبيت وسبببببتجرل املنظنة، يف األجل القوبببببري بشبببببكل سبببببن ل، حتديثتا لكلفة األااي الغذائية الوببببباي -8
. 2017أو مؤ رات أسعار استة ك األغذية يلى كلفة األااي الغذائية ا س بة يف يام  ال طنيةمؤ رات أسعار األغذية 

 حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل. ين 2021وسيتمل ذلك يف إ دار يام 

د أسعار األغذية وحتليلةا اليت تديرها حاليتا وهتدد املنظنة، يف األجل املت سط، إىل ت سي  نطا  تغطية أداة ر  -9
  ببببببعبة األسبببببب ا  والتجارة، وذلك من خ      بياانت أسببببببعار البي  ابلتجزئة ألغذية مغذية إضببببببافية، وابلتا  ا وبببببب   

سببببببتسببببببتند املنظنة إىل ةن ية من اجلة د ن التفا ببببببيل. ولبل ش هذه الغاية، يلى معل مات أكثر اكتناعت مبسببببببت   كاٍد م
، ابلتعاون م  خمت  البياانت ل بتكار يف ةا  ا حوببا ات التاب  لشببعبة ا حوببا ات، اعسببتفادة وسببتتملالقائنة واجلارية. 

من أداة ر ببببببد أسببببببعار األغذية وحتليلةا وت سببببببي  نطاقةا وحتسببببببينةا، ين طريت إنشببببببا  آلية مؤمتتة تق م بشببببببكل مسببببببتنر 
ة وإنشبببا  ةن يات بياانت من خ   تقنيات اسبببت راإل النوببب   والتعلمل ابسبببت    البياانت من م اق  إلكرتونية خمتلف

اآل . وسببببببببببببببيؤدل ذلبك إىل تكنيبل ينليبة اجلن  اليبدول للبيباانت اليت تسببببببببببببببتغر  وقتبتا أط   وتنط ل يلى كلفبة أك ، 
 واعستعاضة ينةا يف هناية املطاد.

األجل، م  جامعة  فتف يلى مد  اخلنسببة وتشببرتك املنظنة، سببعيتا منةا إىل بد   ببياغة هذه اخلطة املت سببطة  -10
 األ بببببببةر القادمة من أجل حتديد ةن ية من األغذية املسبببببببتةدفة اخلاضبببببببعة للنراقبة وامل ئنة للبلدان يف ةن يات غذائية 
غري أسباسبية تشبكل أغذية مغذية، مثل الف اكه واخل بار، وتك ن كافية كبديل ين األااي الغذائية الوباية. ودكن إدراإل 

ذه األغذية اخلاضببببببعة للنراقبة كجز  من ةن ية م سببببببعة من البياانت اخلا ببببببة ابألسببببببعار داخل املنظنة. وسببببببيتمل إيداد ه
املنةجية ونص ال ةة ابسبببببببت دام البياانت امل سبببببببعة ألسبببببببعار األغذية اخلاضبببببببعة للنراقبة واختبارلا ملعرفة مد  م  متةنا 

 األااي الغذائية بشكل سن ل. ل ض  مقياس بديل ملؤ ر القدرة يلى حتنل كلفة

وسببببيتمل تدريي فريت أسبببباسببببي من املنظنة يلى منةجية وحسبببباك مؤ ببببرات كلفة بديل األااي الغذائية الوبببباية  -11
والقدرة يلى حتّنلةا. وسببببيؤدل هذا التدريي إىل ضببببنان القدرات املناسبببببة يلى إضببببفا  الطاب  املؤسببببسببببي يلى حسبببباك 
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سبببنة، إضبببافة إىل مؤ بببرات مطابقة للكلفة والقدرة يلى حتنلةا حيثنا أمكن ذلك، األااي الغذائية الوببباية لكل بلد كل 
 من أجل اعستنرار يف نشر نتائذ  دطة يف التقرير السن ل  الة األمن الغذائي والتغذية يف العامل.

 سطة وإن هذه األنشطة األولية اليت ستنفذ يلى مد  اخلنسة أ ةر القادمة ستنّكن املنظنة من وض  خطة مت -12
األجل بشببببببكل كامل وتقييمل اعحتياجات التشببببببغيلية واملتعلقة ابمليزانية من حيث البنية األسبببببباسببببببية وامل ارد البشببببببرية ال زمة 
ل ضببط ع بعنلية إضببفا  الطاب  املؤسببسببي يف املنظنة. وتسببعى املنظنة إىل إضببفا  الطاب  املؤسببسببي التام يلى مؤ ببرات 

 السبببببببنة القادمة درة يلى حتّنلةا يف نظامةا اخلا  ابلر بببببببد وا ب ش املنتظنني خ   كلفة األااي الغذائية الوببببببباية والق
السببببنتني القادمتني، وذلك رهنتا مبد  سببببرية بد  العنل اب ن ية امل سببببعة من البياانت اخلا ببببة ابألسببببعار التابعة ألداة  أو

ا، مبجرد بد  العنل إا، نشببببببر البياانت ين كلفة األااي الغذائية الوبببببباية  ر ببببببد أسببببببعار األغذية وحتليلةا. وسببببببيتمل أي ببببببت
 والقدرة يلى حتّنلةا يف قايدة البياانت ا حوائية امل ض يية يف منظنة األغذية والزراية.

 


