
W
or

ki
ng

 p
ap

erاإلطار التعريفي
لفقد الغذاء

فقد وهدر الغذاء
بشأن الحد من

المبادرة العالمية



1 
 

 اءغذالقد وهدر ف الحد منالمبادرة العالمیة بشأن 
 

 ءفقد الغذااإلطار التعریفي ل
  



2 
 

 

 مقدمة

أنظمــة الغــذاء فــي أهمیــة فــي اآلونــة األخیــرة علــى مســتوى القطــاعین العــام والخــاص  اءالغــذهــدر فقــد و اكتســب موضــوع 

. اءغـــذلمـــن اهــدر موالفاقـــد الفــي جمیـــع أنحـــاء العــالم لتقلیـــل قیـــد التنفیـــذ العدیـــد مـــن المبــادرات هنــاك  . وحالیـــًا،العالمیــة

الجهات الفاعلة وأصحاب المصـلحة فـي مختلف العدید من التعریفات والمصطلحات من جانب في وقتنا هذا ستخدم یو 

المصــطلحات التــي تشــیر فیــه تتبــاین فــي الوقــت الــذي تتشــابه التعریفــات فــي بعــض األحیــان و أنظمــة الغــذاء العالمیــة. 

 .إلیها؛ لكن في أحیان أخرى قد تتشابه المصطلحات ولكن تختلف التعریفات قلیالً 

التـي أطلقتهـا منظمـة األمـم المتحـدة لألغذیـة والزراعـة " اءغذالهدر فقد و  الحد منالمبادرة العالمیة بشأن " اتخذتذلك ول

نســـیق االســـتراتیجیات والمنهجیـــات. ومـــن تبـــادل المعلومـــات والتعـــاون والتـــآزر وتتعزیـــز مـــن أجـــل  تنســـیقیاً  دوراً (الفـــاو) 

ي إتاحــة الفرصــة ألن ذلـك یعنــ ه،وقبولــ ءهـدر الغــذا قــد ولفموحــد علـى تعریــف  االتفــاقالصــدد فــي هـذا األهمیـة بمكــان 

یعمــل علــى تحســین عملیــة جمــع البیانــات والمقارنــة بینهــا واتخــاذ القــرارات التنظیمیــة  ســق عالمیــاً ننحــو تحقیــق مــنهج م

 .هوالحد من اءغذال هدر وقد فأدلة فیما یخص مكافحة والمتعلقة بالسیاسات المستندة إلى 

على األمن الغذائي واالقتصاد المحلي والعـالمي وقاعـدة المـوارد الطبیعیـة والمخلفـات الصـناعیة  اءغذفقد وهدر الیؤثر و 

الفاقـد صـیاغة تعریـف عنـد  عـد األمـن الغـذائيینصب التركیز األساسي لمنظمة األغذیة والزراعـة علـى ب لكلذو والبیئة. 

 .اءغذوالمهدر من ال

أو  ریاضیاً  لیس قانوناً  اءغذالفاقد والمهدر من الفي هذه العملیة؛ أال وهو أن تعریف للغایة  هناك شيء أصبح واضحاً و 

وبالتـالي فــإن  ،سـواء التـي تعـد جمیعهـا جیـدة علـى حـدالمختلفــة ولكنـه ینطـوي علـى العدیـد مـن المفـاهیم المنطقیـة  مادیـاً 

تقـــدم منظمـــة األغذیـــة والزراعـــة تلـــك التعریفـــات كمرجـــع عـــالمي و تعـــد مســـألة اختیـــار. مســـألة مـــا الـــذي ُیقبـــل كتعریـــف 

السـتخدامه فـي سـیاق العمـل الخـاص بهـم. إن هـذه التعریفـات  اءغذفقد وهدر الألصحاب المصلحة العاملین في مجال 

 .والمالحظات اآلراء سنة من استقبالبعد و لزم األمر  كلماتعدیلها تقییم فعالیتها و جري لیست ثابتة بل سی

 تتضمن المصطلحات والمفاهیم األساسیة في هذا اإلطار التعریفي ما یلي:و 

 وعلـى أيال یمكـن التمییـز بینهمـا بصـورة قاطعـة؛ غیـر أنـه ؛ مـن الفاقـد الغـذائي جـزءاً یعـد  اءغـذمن الهدر مال -

 " في المراسالت الدوریة.اءغذالفاقد والمهدر من المصطلح "یتم اإلبقاء على استخدام  ،حال

 .غذاء" بالدستور الغذائي)الضمن بالفعل في تعریف "ت"معد لالستهالك البشري" (مُ  -
 ض�من مدرج�ة غی�ر ھ�يو" لألكل صالحة غیر أجزاء" علىالنباتات و الحیوانات التي تستخدم لغذاء االنسان  تحتوي -

 .اءغذالھدر الفقد وال
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مــن هــدر مسالســل غیــر الغذائیــة (مثــل األعــالف الحیوانیــة) مــن الفاقــد أو اللل توجیههــاتعتبــر األغذیــة المعــاد  -

 .األغذیة

 (بالكیلو جرام) في الكمیة أو الكتلةانخفاض =  اءغذالفي  الكميهدر الفقد وال -

لســـالمة االقتصـــادیة و/أو االقیمـــة یـــة و/أو ائالقیمـــة الغذفـــي  انخفـــاض=  اءاألغـــذ فـــي النـــوعيهـــدر الفقـــد وال -

 .و/أو تقدیر المستهلك للغذاء ةالغذائی

نقــاط التــي تمثلهــا نفــس قــدر األهمیــة تحمــل ال یتجــزأ مــن التعریــف و  هــي جــزءالمتممــة المالحظــات مراعــاة أن وینبغــي 

 التعریف الفعلیة.

هـذه  وتعتبـر. اءغـذفقـد وهـدر ال الحـد مـنالمبـادرة العالمیـة بشـأن تحتوي هذه الوثیقة على نطـاق عمـل  ،إضافة إلى ذلك

. وال یعنــي اختیــار لألمــم المتحــدة العمــل االســتراتیجي لمنظمــة األغذیــة والزراعــة إلطــارالبــرامج المتعــددة أحــد المبــادرة 

األخـرى المجـاالت و  تعتبـر المنتجـات هـذا البرنـامج أن منظمـة األغذیـة والزراعـةفـي العمل مجاالت المنتجات الغذائیة و 

ثــل للتعریــف م طبقــاً  الفاقــد والمهــدر مــن األغذیــةعلــى المنتجــات التــي ال تــدخل ضــمن  أیضــاً أقــل أهمیــة. وینطبــق ذلــك 

 الغذاء. تغلیفما یستخدم في األجزاء غیر الصالحة لألكل و 
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 تعریفات

 الفاقد الغذائي .1

 الغذاء أو جودتهفي كمیة أو التقلیل االنخفاض  

 الغذائي الكمي الفاقد  .2

 میة الغذاءاالنخفاض في ك

 

 الفاقد الغذائي النوعي .3

 االنخفاض في خواص جودة الغذاء

 

 الغذاء .4

ویتضــمن ذلــك المشــروبات  ،معــدة لالســتهالك البشــري خــام (غیــر مصــنعة) أو صــنعةأو شــبه مصــنعة أیــة مــادة م

عدا مواد التجمیل أو التبغ أو أیـة مـادة  تهأو معالج هوالعلكة وأیة مادة أخرى تستخدم في تصنیع "الغذاء" أو إعداد

دلیــل اإلجــراءات  ،لجنــة الدســتور الغــذائيCodex Alimentarius Commission كعقــار (إال تســتخدم ال 

2013( 

 األغذیة النباتیة والحیوانیة  .5

 كغذاء.النباتات والحیوانات والمنتجات المشتقة منهما الستخدامها 

 لألكل من األغذیة النباتیة والحیوانیةأجزاء المنتجات غیر الصالحة  .6

 .أجزاء األغذیة النباتیة والحیوانیة غیر المعدة لالستهالك البشري

 سلسلة اإلمداد الغذائي .7

 هواستهالك هوتوزیع تهمعالجتداوله و و  إنتاج الغذاءبالمتصلة  اتطانشالسلسلة 
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 ظات متممة للتعریفاتمالح

بصـورة أساسـیة إلـى تشـغیل نظـام  عزىیُ  والتوزیع بسلسلة اإلمداد الغذائي،في قطاعي اإلنتاج  الفاقد الغذائي: .1

 .اإلنتاج واإلمداد الغذائي أو إطار عملهما المؤسسي والقانوني

الغـذاء المخصـص الـتخلص مـن یشـیر إلـى الـذي و  اءغذالمن هدر مبالیشار إلى جزء مهم من الفاقد الغـذائي  .2

أو تـرك الغـذاء حتـى یفسـد أو تنتهـي صـالحیته نتیجـة  اختیاریـاً  الغـذائيفي سلسلة اإلمداد لالستهالك البشري 

 المستهلك النهائي على المستوى األسري. یكون ولكن لیس حصریًا  غالباً   الفاعل الذي جانب لإلهمال من 

ف علـى أنـه شـيء مختلـف عـن الفاقـد عـرّ نـه ال یـزال یُ غیـر أ. بشـكل محـدد تمامـاً  اءغـذمـن الهـدر معرف الی ال .3

وٕاطـار العمـل االقتصـادي الخـاص بـه ودوافـع الجهـات فـي الغـذاء للهدر األساسیة ألن األسباب  نظراً غذائي ال

تصــور أن غیــر المقصــود؛ وبالتــالي یُ  ءقــد الغــذافعــن كــامًال  اختالفــاً تختلــف  سلســلة اإلمــداد الغــذائيالفاعلــة ب

علــى الــرغم مــن أن و مختلفــة وموجهــة نحــو عوامــل أخــرى.  اءغــذال  تكــون االســتراتیجیات الالزمــة لتقلیــل هــدر

الفاقــد والمهــدر مــن "" فســوف یســتمر اســتخدام مصــطلح اءغــذمــن الهــدر مالفاقــد الغــذائي" یشــمل "ال"مصــطلح 

 هدر من الغذاء الذي یتم فقده.ما یُ  میز" للتأكید على أهمیة وتاءغذال

 الكتلـة. ولكنه ال یشـمل االنخفـاض فـي أیضاً ئي المادي یمكن أن یشار إلى الفاقد الغذائي الكمي بالفاقد الغذا .4

مثـل التجفیـف والتسـخین واإلنضـاج والتخمیـر. ولكنـه یشـمل الـتخلص مـن  غـذاءالناجم عـن عملیـات معالجـة ال

مثـــل التـــدریج  غـــذاءمـــن أجـــل التـــزیین أو األســـباب التســـویقیة األخـــرى الناتجـــة عـــن عملیـــات معالجـــة ال غـــذاءال

 والفرز.

یـــة واالقتصـــادیة واألمـــن الغـــذائي و/أو تقـــدیر ائخصـــائص الجـــودة إلـــى انخفـــاض القیمـــة الغذیـــؤدي انخفـــاض  .5

 المستهلك. 

ــــى المائتشــــیر القیمــــة الغذ .أ  ــــةیــــة إل مــــن بینهــــا و مثــــل البروتینــــات ( الدقیقــــةالكبیــــرة و  كونــــات الغذائی

یـدرات (مـن األحماض األمینیة األساسیة) والدهون (من بینها األحماض الدهنیة األساسیة) والكربوه

ـــة) والفیتامینـــات والمعـــادن والعناصـــر  ـــاف النباتی ـــبینهـــا األلی ومركبـــات النشـــاط الحیـــوي غیـــر  رةادالن

المغذیة والتي توجـد فـي األغذیـة النباتیـة مثـل المـواد الكیمیائیـة النباتیـة (علـى سـبیل المثـال مركبـات 

الحالــــة الغذائیــــة والصــــحیة وغیرهــــا) التــــي تــــؤثر علــــى  اتوالتانینــــســــتروجین ا ات والفیتــــونــــالفالفونی

 مستهلك.لل

سلســلة فــي مــن المشــتري أو ممــون ود ز تشــیر القیمــة االقتصــادیة إلــى الســعر الــذي یتقاضــاه أي مــ .ب 

 .أو الممونود ز مهذا البالصورة التي تؤثر على إیرادات  اإلمداد الغذائي

تشــــیر ســــالمة الغــــذاء إلــــى غیــــاب أو وجــــود مســــتویات مقبولــــة مــــن األخطــــار المیكروبیولوجیــــة أو  .ج 

 لحد من المخاطر التي قد تؤثر على صحة المستهلك.لغرض االكیمیائیة أو الفیزیائیة في الغذاء 
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الحســیة مثــل المظهــر  الغــذاء المســتهلك إلــى إدراك خصــائصقیمــة الغــذاء مــن طــرف تقــدیر  یشــیر .د 

 الرائحة والمذاق.والملمس و 

 المستهلك.من جانب الغذاء تناول االستهالك یشیر إلى  .6

؛ حتــى فــي حالــة رفــض سلســلة اإلمــداد الغــذائي" إلــى الغــرض األصــلي للمنــتج فــي الغــرض" یشــیر مصــطلح .7

تج أو تحویلـه إلـى سلسـلة اإلمـداد غیـر جـزء نـافع مـن المنـ سلسـلة اإلمـداد الغـذائيبعض الجهات الفاعلـة فـي 

المقشــرة الكاملــة صــالحة لألكـل حتــى إذا قــام مصــنعو شــرائح  البطــاطستعتبـر  فمــثالشــكل مقصــود. ب الغـذائي

 البطاطس المقلیة بالتخلص من جزء منها عند تقطیع المنتج إلى شرائح متساویة الحجم.

لألكل أو ال في المراحل المبكرة مـن  معداً  الغذائي حتى إذا لم نستطع تحدید أو لم نتمكن من معرفة ما إذا كان المنتج

إلــى المعلومــات  عملیــة اإلنتــاج فإنــه یمكــن تقــدیر الفاقــد الغــذائي بصــورة قاطعــة مــن خــالل حســاب نســبة الفاقــد واســتناداً 

 .مااإلحصائیة الخاصة بحصة هذا المنتج التي تطرح سنویا في النهایة في سوق األغذیة البشریة في منطقة 

سلســلة علــى سلیعتمــد لألكــل  نبــات أو حیــوان أو جــزء منهمــا أو منــتج مــا صــالحاً  أنــهمــا یمكــن تحدیــده علــى  .8

 والنظام الغذائي والسیاق الجغرافي والثقافي. اإلمداد الغذائي

. ویتــألف مــن القائــه او رمیــهالــذي یــتم  حصــیلة الصــیدهــو جــزء مــن إجمــالي  1تخلص منــه مــن األســماكمــا یــ .9

 المكونات التالیة:

ولكنهــا تفســد وتصــبح غیــر صــالحة لالســتهالك نتیجــة عملیــة  قصــود صــیدهاالم المزمــع أواألنــواع  .أ 

 غذائي.الالفاقد من ضمن تعتبر هذه  ، و هذهالصید

ولكنهـــا ال تلبـــي المعـــاییر الرقابیـــة أو متطلبـــات الجـــودة مثـــل  المزمـــع أو المقصـــود صـــیدهااألنـــواع  .ب 

 غذائي.الالفاقد من ضمن تعتبر  ، و هذهالحجم

. سلسـلة اإلمـداد الغـذائيولكنهـا صـالحة كـي تـدرج ضـمن  المزمع أو المقصود صـیدهااألنواع غیر  .ج 

 غذائي.الالفاقد كذلك من ضمن هذه تكون و 

 یطلق علیها فاقد غذائي.ال  ا، و هذهصیدها وال تعد غذاء أو المقصوداألنواع غیر المزمع  .د 

ــ لیســت للغــذاءأجــزاء  .10 ــ اتمــن النبات تطلــق علــى األجــزاء التــي ال تؤكــل أو غیــر ات التــي تنــتج للغــذاء والحیوان

 لالستهالك. لیستكمنتجات  سلسلة اإلمداد الغذائيالصالحة لألكل ومدرجة ضمن 

 :عندسلسلة اإلمداد الغذائي تبدأ  .11

 لالستخدام في األغراض المخصصة لها؛ متهاءمالللحصاد أو  وجاهزیتهاالمحاصیل نضج  .أ 

 ؛الحیوانات للذبحجاهزیة  .ب 

                                                           
 األرجل ورأسیات والرخویات األسماك تشمل األسماك 1 
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 ؛من الضرعاستخالص الحلیب  .ج 

 ؛وضع الدجاج للبیض .د 

 ؛السمك بالمزارع السمكیةاكتمال نمو  .ه 

 .اصطیاد األسماك البریة باستخدام معدات الصید .و 

سلســلة اإلمــداد (أ) اســتهالك الغــذاء أو (ب) إزالــة الغــذاء مــن عنــد  سلســلة اإلمــداد الغــذائيحــدد المرحلــة النهائیــة مــن ت

 .الغذائي
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نطاق عمل المبادرة العالمیة بشأن الحد من فقد و هدر الغذاء (مخرج 2.2 من الهدف االستراتیجي 4 من اإلطار 

)19-2014 االستراتیجي لمنظمة الفاو  

یتم  المثفغراض غیر غذائیة. منتجات ثانویة صالحة لألكل منتجة أل ات و الحیوانات التي تنتج للغذاءتتضمن النبات

زراعة القطن ألغراض غیر غذائیة ولكن تعتبر بذور القطن منتج ثانوي یشتق منه زیت القطن الصالح لألكل. ویتم 

 یتم ذبحها وتناولها كغذاء. تهاصول على الصوف ولكن في نهایة حیالحلغرض اتربیة األغنام 

 ما یلي: اءغذالفاقد والمهدر من الیتضمن  .1

فـي األسـاس لالسـتهالك البشـري لكـن ال یمكـن تحویلهـا فـي سالسـل منتجات فرعیـة أو ثانویـة معـدة  .أ 

للقیــود التقنیــة أو عــدم القــدرة علــى الوصــول إلــى  نظــراً علــى ســبیل المثــال؛ فإمــدادات غذائیــة معینــة. 

 ؛أو إعادة توجیه استخدامها ألغراض غیر غذائیة بعض األغذیة السوق فإنه یتم التخلص من

سالسل اإلمداد الغذائي ولكن یتم التخلص منها أو یعاد توجیهها عن األغذیة الصالحة للدخول في  .ب 

 ر غذائیة في مرحلة ما قبل الحصاد؛قصد الستخدامات غی

ـــة  .ج  لعـــدم حصـــادها فـــي الوقـــت  تفســـد دون قصـــد و التـــيأو مفرطـــة النضـــج  الناضـــجةغیـــر األغذی

 ؛المناسب

ـــة الصـــالحة لتكـــون جـــزء .د  ألغـــراض غیـــر توجیههـــا ولكـــن یـــتم  سلســـلة اإلمـــداد الغـــذائيمـــن  اً األغذی

ـــتخلص منهـــا فـــي مراحـــل مـــا بعـــد الحصـــاد مـــثالاالســـتهالك البشـــري  ـــدأو ال ـــدریج   عن الفـــرز أو الت

 ؛تكون قد فسدتد وغیر ذلك) دون أن الصی تبقیات(الفاكهة وم

سلســلة اإلمــداد األغذیــة التــي یعــاد توجیههــا كعلــف للحیوانــات أو كأســمدة وال یعــاد إدراجهــا ضــمن  .ه 

 .لنطاق العمل وفقاً  الغذائي

 ما یلي: ائيغذالهدر الفقد والال یتضمن  .2

 ؛الغذاء المستهلك زیادة عن االحتیاجات الغذائیة .أ 

األغذیــة التــي تــنخفض قیمتهــا الســوقیة بســبب اإلفــراط فــي العــرض أو بســبب قــوى الســوق األخــرى  .ب 

 .نخفاض جودتهاالولیس 

 

 یتضمن نطاق العمل ما یلي: .3

 اءغذالهدر و فقد خفض) أو  ( نعم .أ 

كـأعالف للحیوانـات أو كأسـمدة  هفیما یتعلق بإعـادة توجیهـ اءغذالفاقد والمهدر من الاستخدام وٕادارة  .ب 

 وقود حیوي.كأو 
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الغــذائي مــن أجــل تقیــیم الخســارة االقتصــادیة و المهــدر ملحوظــة: مــن المهــم معرفــة االســتخدام البــدیل أو وجهــة الفاقــد 

ألغراض غیر غذائیة  اءغذالفاقد والمهدر من الالغذاء. ففي حالة استخدام  إنتاجوتأثیر ذلك على استخدام الموارد عند 

 .یمكن أن ینخفضاألثر االقتصادي والبیئي  فان) مصدر وقود(كعلف للحیوانات أو 

 ال یتضمن نطاق العمل ما یلي: .4

 .النباتات و الحیوانات المستخدمة للغذاءغیر الصالحة لألكل من  األجزاءم وٕادارة استخدا - أ

 

 لألمــن الغــذائي؛ ویتضــمن القطاعــات الفرعیــةلیرتكــز نطــاق العمــل علــى منتجــات الغــذاء األساســیة والرئیســیة  .5

 :7المنتجات المشتقة والمدرجة في بند باستثناء ؛ التالیة

 ؛الحبوب .أ 

 ؛الجذور والدرنات .ب 

  ؛والخضروات واكهالف .ج 

 ؛والجوزیات یاتالحبوب الزیتیة والبقول .د 

 ؛اللحوم .ه 

 ؛األلبان والبیض .و 

 .األسماك وتتضمن الرخویات ورأسیات األرجل .ز 

 

 ال یتضمن نطاق العمل القطاعات الفرعیة أو المنتجات التالیة: .6

 ؛األعشاب والتوابل والبهارات .أ 

 ؛القهوة والشاي والكاكاو .ب 

 ؛السكر والعسل .ج 

 ؛حولیةالمشروبات الك .د 

 ؛الحلویات .ه 

 ؛الحیوانات البریة (عدا األسماك) والحشرات والحلزونیات .و 

 ؛وفطر عیش الغراب) والجوزیاتالنباتات البریة (الفاكهة والخضروات  .ز 

 ؛الملح .ح 

 .میاه الشرب .ط 
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 محتویات البرنامج: .7

 ؛اءغذلفاقد والمهدر من الة اكمیتحدید  .أ 

 ؛اءغذالهدر فقد و سباب ا تحدید .ب 

 :على الغذاءقد وهدر فالحد من تقییم تأثیر  .ج 

 االقتصاد (في سالسل اإلمدادات الغذائیة /على المستوى الكلي والجزئي) -

 األمن الغذائي والتغذوي -

 الهیاكل االجتماعیة -

 ؛البیئة (الموارد الطبیعیة والطاقة) -

 ؛یمكن تطبیقهاو اقتصادیة تحدید ووضع حلول عملیة  .د 

 ؛صیاغة االستراتیجیات والسیاسات .ه 

 ؛اءغذفقد وهدر الاألنشطة والمشروعات الخاصة بتقلیل تنفیذ  .و 

 .نشر الوعي وتكوین الشراكات .ز 

 یوضح الرسم البیاني التالي مجموعات المنتجات المختلفة كما تم تحدیدها. وتشیر األسهم إلى نطاق العمل

 

 

 

  

 

 النباتات و الحیوانات التي تستخدم في الغذاء

 الصالحة غیر المنتجات أجزاء الغذائي الفاقد المستھلك الغذاء
 لألكل

 الصالحة غیر المنتجات أجزاء
 الغذاء لألكل

انتاج 
 الطاقة

 لحرقا
   

 التخلص    

 

 الحیوانات علف
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 شكر وتقدیر

الشــكر للمؤسســات والمنظمــات التالیــة علــى مســاهماتها فــي وضــع تعریفــات  وبخــالص التقــدیر والعرفــان بالجمیــل نتقــدم 

 :اءغذال فيهدر قد والالف

 بنك التنمیة األفریقي

  المؤسسة األلمانیة للتعاون الدولي

 جامعة جرینتش ،معهد الموارد الطبیعیة

 منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة

 جامعة إلینوي –لمكافحة خسائر ما بعد الحصاد  ADMمعهد 

 حركة أوقفوا هدر الغذاء الدنماركیة 

 – FUSIONS االبتكــار االجتمــاعي لالســتفادة القصــوى مــن اســتراتیجیات منــع هــدر الغــذاءاســتخدام الطعــام ألغــراض 

 االتحاد األوروبي

 الوالیات المتحدة األمریكیة –Zero Percentزیرو برسانت 

 روما –برنامج الغذاء العالمي 

 باریس – برنامج األمم المتحدة للبیئة 

 األمریكیةالوالیات المتحدة  –شبكة بنك الطعام العالمیة 

 السوید -معهد آي في إل لألبحاث البیئیة 

 معهد ستوكهولم الدولي للمیاه 

 الوالیات المتحدة األمریكیة –ه ئوشركا شمار س. كینیث 

 مؤسسة بنك الطعام المجریة 

 بریطانیا –برنامج العمل على المخلفات والموارد 
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 جننفاجن –د بحوث االقتصاد الزراعي معه

 یابریطان -5000إطعام 

النبــاتي  اإلنتــاجشــعبة  ،: شــعبة البنیــة األساســیة الریفیــة والصــناعات الزراعیــةاألغذیــة والزراعــةالشــعب الفنیــة بمنظمــة 

شـــعبة المنـــاخ والطاقـــة  ،شـــعبة سلســـلة القیمـــة الزراعیـــة ،الحیـــواني وصـــحة الحیوانـــات اإلنتـــاجشـــعبة  ،ووقایـــة النباتـــات

ــاه ،والحیــازة شــعبة إدارة الزراعــة وحمایــة  ،شــعبة اإلحصــاء ،شــعبة اقتصــادیات التنمیــة الزراعیــة ،شــعبة األراضــي والمی

شـعبة اســتخدام مــوارد  ،شــعبة سیاســات واقتصـادیات مصــاید األســماك وتربیـة األحیــاء المائیــة ،شــعبة التغذیـة ،المسـتهلك

 مصاید األسماك وتربیة األحیاء المائیة وصونها.

آلسـیا والمحـیط الهـادي  اإلقلیميألفریقیا والمكتب  اإلقلیمياألغذیة والزراعة: المكتب المكاتب االقلیمیة التابعة لمنظمة 

والمكتــب اإلقلیمــي للشــرق األدنــى وشــمال أفریقیــا والمكتــب اإلقلیمــي ألوروبــا وآســیا الوســطى والمكتــب اإلقلیمــي ألمریكــا 

 الالتینیة والبحر الكاریبي 

 .راعةمكاتب االتصال التابعة لمنظمة األغذیة والز 
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