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 متهيد

 

أفضال األدلاة حتاى اآلن إ  أن    شاري  تفرة، ايف نظم األغذية غاري متاو   واملهدر رغم أن التقديرات الدقيقة للفاقد 

 من اإلنتاج إ  االستهالك.األغذية املنتجة على املستوى العاملي يفقد أو يهدر على امتداد سلسلة األغذية حوالي ثلث 

 

املوجاه حناو السياساات هاذا توليفاًا       ريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغاذائي والتغذياة  فيقّدق تقرير  

لألدلة املوجودة حوع أسباب الفاقد واملهدر لألغذية ويقرتح إجراءات خلفضهما بغية  سا  األمان الغاذائي والتغاذوي     

هذا التقرير، نظرًا لتنوع السياقات، إ  مساعدة مجيع اجلهات الفاعلة املعنية بتدفيض يهدف ة. وواستدامة نظم األغذي

الفاقد واملهدر من األغذية عن  ريق  ديد األسباب واحللوع احملتملة اليت ميكان أن تنّفاذها، يالح وحادها أو بطريقاة      

طاعان العاق واخلاص واجملتمع املدني واملنتجون املفاردون  منسقة، اجلهات الفاعلة املعنية بنظاق األغذية، مبا يف ذلك الق

وجتار اجلملة وجتار التجزئة واملستهلكون. ومن شأن النجاح يف ختفيض الفاقد واملهدر مان األغذياة التاوفري يف املاوارد،     

ع" وخطاة  يما ميكن أن يؤدي إ   س  األمن الغذائي والتغذية واألهاداف املشارتية ماع " ادي القضااء علاى اجلاو       

 . 4105التنمية املستدامة ملا بعد عاق 

 

لتزويد جلنة األمم املتحدة لألمن  4101عاق  والتغذية الغذائي باألمن املعين املستوى الرفيع اخلرباء أنشئ فريق 

الغذائي العاملي بتحليل قائم على األدلة وموجه حنو السياسات لدعم املناقشات املتعلقة بالسياسات وصياغة السياساات.  

 اخلارباء  ويف ح  ينبغي أن تستند التدخالت احملددة يف جماع السياسات على فهم حمدد بالسياق، تزود تقارير فرياق 

مجياع أصاحاب املصالحة بأدلاة تتعلاق بتناوع الساياقات وبتوصايات يتوقاع أن تكاون مفيادة لتوجياه              ستوىامل الرفيع

 التدخالت احملددة يف جماع السياسات.  

 

املستوى يف مواضيع  ددها جلنة األمن الغذائي العاملي. وهاذا هاو التقريار الثاامن      الرفيع اخلرباء ويعمل فريق 

ارير السبعة السابقة مواضيع تتعلق باألمن الغذائي والتغذية نظرت جلنة األمن الغاذائي  حتى اآلن. وقد غطت التق للفريق

 األراضااي العاااملي فيهااا ألهميتهااا لربنااامج العماال العاااملي يف جماااع السياسااات، ورلاات تقلبااات األسااعار، وحيااازة  

 أصاحاب  زراعاة  يف احليوي، واالساتثمار يف الزراعة، وتغري املناخ، واحلماية االجتماعية، والوقود  ةالدولي اتواالستثمار

املستدامة. وجياري العمال حالياًا علاى      املائية األحياء وتربية األمساك الصغرية، ورل أحدثها عهدا، مصايد احليازات

 . 4105ليصب يف املناقشات السياساتية للجنة األمن الغذائي العاملي يف عاق  املائي والغذائي تقرير عن األمن

 

عضاوا، مان بيانهم رئايس ونائاب رئايس.        05املساتوى مان    اللجنة التوجيهية لفريق اخلارباء الرفياع  تتكون  

املدتلفة. ويسااهم يف عملناا    وباإلضافة إ  ذلك، يشمل فريق اخلرباء مجاعة يبرية من الباحث  الذين يعملون يف التقارير

وقد انتهت مدة عمل اللجنة التوجيهية يف خريف عااق   عدد يبري من اخلرباء، مبا يف ذلك العديد من املراجع  األقران.

. وأنا أثين على حكمة جلنة األمن الغذائي العاملي لقيامها بإعادة تعي  أربعة من األعضاء املنتهية واليتهم، مبان  4103

 . ة، لتوفري االستمرارية الضروري Maryam Rahmanianفيهم نائبة الرئيس، السيدة 
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  S. Swaminathanلقد يان من دواعي شريف وسروري أن ينتدبين أعضاء اللجناة التوجيهياة ألخلاف السايد      

، الاذي   S. Swaminathanيرئيس للجنة التوجيهية. وأريد أن أنتهز هذه الفرصة ألعارب عان تقاديري الكابري للسايد      

 فريق اخلرباء الرفيع املستوى. و اقته، وضع قبل تنحيه بصمته على األياق األلف األو  من عمل برؤيته

 

ميع أعضاء اللجنة التوجيهية األو  لفريق اخلرباء الرفيع املستوى، ويذلك العدياد مان   جب أرحبأود أيضا أن  

األفراد الذين أسهموا يف جودة العمل الرفيعة الذي يقوق به الفريق. يما أريد أيضًا أن أشكر زمالئي الذين خيدمون حالياا  

أن أسالط الضاوء علاى االلتازاق      خاصة أودو التوجيهية ملا أبدوه من تفان ولعملهم الشاق ومساهماتهم الناجحة.يف اللجنة 

فريق ، وزمالؤه يف أمانة Vincent Gitzاالستثنائي واملساهمات اهلائلة اليت قدمها منسق فريق اخلرباء الرفيع املستوى، 

 . اخلرباء

 

لذين ساهموا يف هذا التقرير، مبا يف ذلك أعضااء اللجناة التوجيهياة لفرياق     وإنين ملمنت لعدد يبري من اخلرباء ا 

هذا التقريار، وإ    على لإلشراف اللجنة التوجيهيةالذي نّسق انعقاد  Renato Malufاخلرباء األو  واحلالية، وخباصة 

 Walterو ،(هولنادا ) Toine Timmermansاملشاروع   فرياق  )اهلند(، وأعضااء  V. Prakash رئيس فريق املشروع السيد

Belik )الربازيل(، وJikun Huang  ) الصا(، وJane Ambuko         يماا اساتفاد التقريار ياثريًا مان التعليقاات .)يينياا(

واالقرتاحات اليت قّدمها مراجعون خارجيون وعدد يبري من اخلرباء واملؤسساات الاذين علقاوا علاى نطااق واساع علاى        

أخريا وليس آخرًا، أود أن أشكر الشارياء يف املاوارد الاذين دعماوا، بطريقاة      ومسودته األو . على اختصاصات التقرير و

 مستقلة متامًا، عمل فريق اخلرباء الرفيع املستوى. 

 
Per Pinstrup-Andersen 

 

 
 
 4102أيار /مايو 40الرفيع املستوى،  رئيس، اللجنة التوجيهية لفريق اخلرباء
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 وتوصياتموجز 

 

 األغذية يف العامل اهتمامًا يبريًا وصارت موضوع رؤية عالية. ووفقًا ملنظمة األغذية واملهدر منالفاقد  مسألةتلقت  

فقد أو أنهاا  ، ُتسنويامليار  ن  0.3ثلث األغذية املنتجة لالستهالك البشري تقريبًا، أي ما يناهز فإن ، )الفاو( والزراعة

األمن الغذائي واحلاد مان البصامة البيئياة      لتحس األرقاق صار اآلن ضرورًا  تصري من املدلفات يف العامل: فتدفيض هذه

 الغذائية. للنظم

 

 (4104يف دورتها التاسعة والاثالث  )أيتوبر/تشارين األوع    العاملي ،  لبت جلنة األمن الغذائيالسياقويف هذا  

الفاقد واملهدر من األغذياة )الفاقاد(   "ء دراسة حوع من فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية إجرا

 .4102لتقدميها إ  اجللسة العامة للجنة يف عاق  "يف سياق النظم الغذائية املستدامة

 

جازء ال يتجازأ مان األنظماة     يبال  عاارض  ونظرًا إ  نطاق الفاقد، ال ميكن معاجلة هاذا الواقاع ويأناه حاد       

عمل النظم الغذائية التقنية والثقافياة واالقتصاادية. وللال هاذا التقريار الفاقاد مان        الغذائية. فالفاقد من عواقب  ريقة 

منظور االساتدامة، مباا يف ذلاك األبعااد البيئياة واالجتماعياة واالقتصاادية لالساتدامة،         ومنظور ثالثي: منظور منهجي 

 .دتلفة لألمن الغذائي والتغذيةومنظور األمن الغذائي والتغذية، بالنظر إ  ييفية ارتباط الفاقد باألبعاد امل

 

 النتائج الرئيسية
 

 النطاق ومدى الفاقد واملهدر من األغذية

 

بيئية، أو من منظور الغذاء، وما  مشاغل، وما يرتبط به من اهلدرتتم مقاربة الفاقد من منظورين خمتلف : منظور  -0

إزاء األمن الغذائي. ويثريًا ما أدت هذه االزدواجية إ  التباس حوع تعريف الفاقد ونطاقاه،   مشاغليرتبط به من 

 ا أسهم يف عدق وضوح البيانات وموثوقيتها.مم
 

 اخنفااض، "علاى أناه    الفاقاد واملهادر مان األغذياة    ويعتمد هذا التقرير منظور األمن الغاذائي والتغذياة، ويعاّرف     -4

 الغذائياة مان احلصااد إ  االساتهالك، يف يتلاة املاواد الغذائياة الايت يانات املقصاود          يف مجيع مراحل السلسلة 

 الفاقد الغذائي. ولغرض توضيس املصطلحات، ميّيز التقرير ب  "منها االستهالك البشري، بغض النظر عن السبب

 غاض النظار  ب علاى مساتوى االساتهالك    واهلادر الغاذائي  الذي لد  قبل االستهالك بغض النظر عن السابب،  

 مزيد من الفاقد أو املهدر من ا ألغذية ف يتحدياد جاودة األغذياة والايت تشاري إ      . ويقرتح التعريف عن السبب

(، يارتبط بتادهور املناتج، يف مجياع مراحال السلسالة       وغاري ذلاك  )التغذية، الشكل،  األغذية جودةاخنفاض يف 

 .إ  االستهالك الغذائية من احلصاد
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 ا.مااعملياة املقارناة بينه  ماان ا يصاّعب  مما تكثار الدراساات عان الفاقااد وختتلاف فيهاا النطاقااات واملنهجياات،        -3

، 4100املنشاور يف عااق    الفااو وعلى املستوى العاملي، تستددق يف الدراسات احلديثة البياناات اجملمعاة لتقريار    

مليار  ان   0.3تجة لالستهالك البشري )ما يوازي ر فيه الفاقد واملهدر من األغذية بثلث يتلة الغذاء املنقّدالذي ُي

 يس بعدد السعرات احلرارية.يف السنة(، أو الربع يف حاع ِق
 

وخيتلف توزيع الفاقد واملهدر من األغذية يثريًا على  وع السلسلة الغذائية حسب املنطقاة واملناتج. ففاي البلادن      -2

يف مارحليت التوزياع واالساتهالك، ويف البلادان ذات      ذات الدخل املتوسط واملرتفع، لد  الفاقد بشكل رئيسي

 الدخل املندفض يرتّيز الفاقد يف مرحليت اإلنتاج وما بعد احلصاد. ويبلغ نصيب الفارد مان الفاقاد احلاد األعلاى     

لفرد/سانة  ا/لغي 071-041لفرد/سنة، ويصل إ  ا/لغي 311-481له يف أوروبا وأمريكا الشمالية حيث يصل إ  

 جنوب الصحراء الكربى وجنوب آسيا/جنوب شرق آسيا.يف أفريقيا 
 

بلدان لويف ضوء االختالف يف التعاريف، ويف القياسات وبروتويوالت القياس وغياب معايري مجع البيانات املكّيفة  -5

، مقارناة الدراساات، واألنظماة    يف بعاض األحياان   يصري من الصعب، إن ليس مان املساتحيل   خمتلفة ومنتجات

شاكل  ينوعّية البيانات، واملنهجية املستددمة واألرقااق املنتجاة. و   لتقييم ريقة متفق عليها  هناكليس و والبلدان.

إمكانية إجياد احللوع، وأولوياات التادخل،   واألسباب ونطاق الفاقد  و ديد عائقًا يبريًا يصّعب فهم الوضع اهذ

إ  تطوير بروتويوالت عاملّية لقياس الفاقد، مع  هناك دعوات قويةورصد التقدق يف احلد من الفاقد. وهلذا السبب 

العدد الكبري للمتغّيرات واخلصائص القطرية، من أجل مواءمة التعاريف وأسااليب القيااس،    بع  األعتباراألخذ 

 و س  موثوقية البيانات وإمكانية مقارنتها وشفافيتها.

 

 ية واستدامة األنظمة الغذائيةأثر الفاقد واملهدر من األغذية على األمن الغذائ  والتغذ

 

. ويعاا  هاذا التقريار الفاقاد     على حٍد سواءعلى استدامة النظم الغذائية ويؤثر الفاقد على األمن الغذائي والتغذية  -6

 يف إ ار النظم الغذائية املستدامة، ويعتمد التعاريف التالية، يما هي مكّيفة من جمموعة من التعاريف األخرى.
 

، املؤسسات وغريهاا(  التحتيةمجيع العناصر )البيئة، الناس، املدخالت، العمليات، البنى  اق الغذائيالنظجيمع  -7

 واألنشااااطة الاااايت تتعلااااق بإنتاااااج الغااااذاء وجتهياااازه ومعاجلتااااه وإعااااداده واسااااتهاليه، وخمرجااااات  

 هذه األنشطة، مبا يف ذلك النتائج االجتماعية واالقتصادية والبيئية.
 

هو نظاق غذائي يكفل األمن الغذائي والتغذية للجمياع ماع ضامان عادق املسااس باألساس        املستداقالنظاق الغذائي  -8

 .االقتصادية واالجتماعية والبيئية لتحقيق األمن الغذائي والتغذية ألجياع املستقبل
 

 ياًا وحملياًا.  فر الغاذاء عامل ايؤثر الفاقد على األمان الغاذائي والتغذياة باثال   ارق رئيساية. أواًل، احلاد مان تاو          -7

ثانيًا، التأثري السليب على حصوع املعني  بعمليات احلصاد وما بعد احلصاد والذين يتكبادون خساائر اقتصاادية    

ويف الدخل مرتبطاة بالفاقاد، واملساتهلك ، علاى األغذياة نظارًا إ  دور الفاقاد يف تضاييق ساوق األغذياة ورفاع            
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 ج األمان الغاذائي لالساتدداق غاري املساتداق للماوارد الطبيعياة       أسعارها. ثالثاًا، األثار الطويال األجال علاى نتاائ      

 اليت يعتمد عليها إنتاج الغذاء يف املستقبل.
 
وال تتطرق الكتابات بعمق أيضًا إ  عالقت  إضافيت  ب  الفاقد واألمن الغذائي والتغذياة. األو  تتعلاق بالنوعياة     -01

 .علاى التغذياة   سلبًا ا يؤثرمموخسائر املغذيات على  وع سالسل األغذية، مبا يف ذلك على مستوى املستهلك ، 

عد "االستقرار" لألمن الغذائي، ال سايما يف ضاوء   أن يضمن ُب والثانية تتعلق خبصائص النظاق الغذائي الذي ينبغي

الطبيعة "املتغّيرة" إلنتاج واستهالك الغذاء. وقاد يساتحيل الفصال با  الفاقاد واحلاجاة إ  آلياات "التدفياف"         

 يف بعاض األحياان   املناسبة، وحد معّين من التكرار، ملعاجلة التقّلب الذي ميكن أن يبلاغ مساتويات عالياة جاداً    

 يف اإلنتاج واالستهالك يف الزمان واملكان.
 
 .ةوالبيئيا  ةواالجتماعيا  ة: االقتصاادي يافاةً  الغذائياة يف األبعااد الثالثاة    الانظم ويؤثر الفاقد أيضاًا علاى اساتدامة     -00

فهو يؤدي إ  خسائر اقتصادية ولد من العائدات على االستثمار، يما يعوق التنمية والتقدق االجتماعي. وله أثر 

اآلثار البيئية احمللياة   وعناق أيضًا على البيئة متأت عن االستدداق املفرط للموارد الالزمة إلنتاج الغذاء املفقود، ه

 .القوية يف مكبات النفايات، مبا يف ذلك انبعاثات امليثان، وغازات الدفيئة اهلدر الغذائيوالعاملية لوضع 

 

 اجلزئية واملتوسطة والكليةأسباب الفاقد واملهدر من األغذية: األسباب 

 

. وميكن أن يتأتى الفاقد عن العملمن الضروري  ديد أسباب الفاقد من أجل إجياد احللوع للحد منه وأولويات  -04

جمموعااة واسااعة ماان السااوابق، تشاامل العواماال البيولوجيااة، وامليكروبيااة والكيميائيااة، والكيميائيااة احليويااة، 

لفساايولوجية والتكنولوجيااة واللوجسااتية والتنظيميااة وصااواًل إ  العواماال النفسااية  وامليكانيكيااة، والفيزيائيااة و ا

. وختتلاف أهمياة هاذه الساوابق إ  حاد يابري وفقاًا        وغري ذلكوالسلويية، مبا يف ذلك تلك النامجة عن التسويق 

ساباب الفردياة   للمنتج والسياق، واملرحلة قيد النظر يف السلسلة الغذائية. وقد حددت بعاض الدراساات مئاات األ   

 للفاقد.
 
ويتطلب  ديد أسباب الفاقد منظورًا متكاماًل على  وع السلسلة الغذائية، والنظر يف أي إجاراء يف مرحلاة معّيناة     -03

من دون عزله عن سائر املراحل باعتباره جزء من الكل. ويما يف احلزاق الناقل، ميكن إلجراءات متدذة يف مرحلة 

اخلساارة    اد  السلسالة. ومان اهلااق عادق اخللاط با  "أيان"         يالّ ئية أن تؤثر علاى  معّينة من السلسلة الغذا

يف مرحلة معّينة من السلسالة، ميكان أن يكاون ساببه يف مرحلاة       لد احملددة، و"ملاذا"  صل. فالفاقد الذي 

 عان أساباب   يف مرحليت التجزئة واالستهالك أن يكون نامجااً  الذي لد ميكن جلزء من الفاقد  ،أخرى. ومثاًل

يف مرحلة احلصاد أو حتى ما قبال احلصااد. والانقص يف الرعاياة يف معاجلاة الفايهاة خاالع احلصااد والتعبئاة          

والتغليف، الذي قد يكون بدوره نامجًا عن ظروف عمل سيئة، قد يؤدي إ  احلد من عمار الفايهاة وإ  خساارة    

أن ُترتك الفايهة لتتعفن يف احلقل بسبب قارار   على مستوى التجزئة أو خملفات املستهلك. وعلى العكس، ميكن

 ختفيض سعر الشراء أو فسخ العقد. بشأن التاجر
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واألسباب عادة ما تكون مرتابطة: فنادرًا ما تكون اخلسارة احلاصلة يف مرحلة معّينة من السلسلة، لسبب حمدد،  -02

 متأتية بشكل حصري عن سبب حمدد واحد.
 
 تعقيد األسباب وتنّوعها يف تنظيم وصفها ب  املستويات الثالثة ويقرتح هذا التقرير فصل -05
 

 . وهذه األسباب يف يل مرحلة حماددة مان السلسالة حياث يصاري الفاقاد،      "األسباب اجلزئية للفاقد"أواًل،  -0

، نفساها  املرحلاة يف  الفردية من اإلنتاج إ  االستهالك، بسبب اإلجراءات وغري اإلجراءات للجهات الفاعلة

 استجابة )أو ال( للعوامل اخلارجية.
 

. وهي تشمل األسباب الثانوية أو األسباب اهليكلية للفاقد. وميكن إجيااد  "األسباب املتوسطة للفاقد"ثانيًا،  -4

 ن ييفياة تنظايم اجلهاات   عا السبب املتوسط يف مرحلة من السلسلة غري اليت يصاري فيهاا الفاقاد، أو يناتج     

وميكان   .وغاري ذلاك  القات على  وع السلسلة الغذائياة، وحالاة البناى األساساية     املدتلفة معًا، للع الفاعلة

 لألسباب املتوسطة أن تسهم يف وجود األسباب اجلزئية.
 

ميكن تفساريه بقضاايا أيثار     األغذية واملهدر من. وهذا املستوى األعلى للفاقد "األسباب الكلية للفاقدثالثا، " -3

لتساهيل   علاى مساتوى السياساات   املؤسساية أو   روفظالالنظاق الغذائي، وغياب  سوء عملمنهجية، مثل 

)مباا يف ذلاك تاأم  العالقاات التعاقدياة(، لتساهيل االساتثمارات واعتمااد          الفاعلاة التنسيق ب  اجلهات 

 املمارسااات اجلّياادة. واألسااباب املنهجيااة هااي تلااك الاايت تسااّهل ظهااور األسااباب األخاارى للفاقااد،       

 ألسباب املتوسطة واجلزئية. ويف نهاية املطاف، هي األسباب الرئيسية لالنتشار العاملي للفاقد.مبا يف ذلك ا

 

 ئيةسالسل الغذاالاألغذية على طول  من هدراملواألسباب اجلزئية للفاقد 

 

 احلاصال ميكن إجياد األسباب اجلزئية على  وع السلسالة الغذائياة، وهاي األساباب املباشارة والفورياة للفاقاد         -06

( يف النقطاة نفساها مان السلسالة، لكيفياة تعامال       أو عادمها يف نقطة معّينة من السلسلة، وتنتج من اإلجاراءات ) 

 اليت من احملتمل أن تؤدي إ  الفاقد. املدتلفة مع العوامل الفاعلة الفردية اجلهات
 
يف  الرئيساي   املسااهم   مان  ويالهما املنتجات، مع التعامل يف اإلهماعووتوقيته،  اخلاق إّن سوء جدولة احلصاد -07

 للفاقد واملهدر.
 
، بالنسابة إ  املنتجاات القابلاة للتلاف،     فرهاا اتووعلى  وع السلسلة الغذائية، غياب ظاروف التدازين أو عادق     -08

 .الفاقدحلرارة من العوامل الرئيسية اليت تؤدي إ  درجات اواإلدارة السيئة ل
 
نقل سببًا رئيسيًا للفاقد: فاعتمااد فارتة زمنياة با  اإلنتااج واالساتهالك، هااق بشاكل خااص          وميكن أن يكون ال -07

إلصاابة بضارر جاراء احلارارة أو العوامال      ل إضاافية  بالنسبة إ  املنتجات الطازجة وميكان أن ياؤدي إ  خماا ر   

 التغذوي.امليكانيكية. والوقت الذي يستغرقه النقل ميكن أن يؤدي أيضًا إ  اخنفاض احملتوى 
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( وممارساات املعاجلاة   وغري ذلاك للظروف داخل حمل البيع )احلرارة، الر وبة النسبية، اإلضاءة، تكوين الغاز،  -41

 أثر على نوعّية املنتج وفرتة ختزينه ومدى قبوله.
 
األخرى هاق بشاكل  وأيضًا يف املطاعم واخلدمات الغذائية املعيشية  ةوالفاقد على مستوى املستهلك، ومستوى األسر -40

 ايف البلدان املتقدمة. وهو ينتج أساسًا من األسباب السلويية، مبا يف ذلك عادات شاراء األغذياة، وإعاداده    خاص

مماا   ، وختطيط الوقت وتنسيقه. وهو يتأثر بتقنيات التسويق اليت تشجع املستهلك  على شراء أيثار اواستهاليه

 لتاجون إليه.

 

 األغذية منواملهدر    للفاقداملستويان املتوسط والكّل

 

 يصاري الفاقاد )وأسابابه اجلزئياة(    حياث  غالبًا ما تكون أساباب الفاقاد يف "أعلاى" املساتوي  الكلاي واملتوساط،        -44

 خمتلفة من السلسلة. مراحلةيف 
 
 والتواصال ، والتنسايق  غاري املالئام   التنظايم وفعلى املساتوى املتوساط، نقاص املعادات و/أو املمارساات اجليادة،        -43

 ب  اجلهات الفاعلة يف السلسلة الغذائية )مثل التحوع الذي يصاري املناتج بساببه غاري جمادي يف مرحلاة تالياة       

(، والبنية األساسية غري املناسبة، والظروف االقتصادية غري املكّيفة على  وع السلسالة  إ  غري ذلكمن السلسلة، 

، من األساباب الرئيساية للفاقاد يف أمااين خمتلفاة مان السلسالة        (وغري ذلكالغذائية )املنتج غري قابل للتسويق، 

 تاادعم التنساايقاتيااة ومالغذائيااة. وتشاامل األسااباب املنهجيااة علااى املسااتوى الكلااي أيضااًا غياااب بيئااة جياادة  

 .، واالستثمار و س  املمارساتالفاعلة ب  اجلهات
 
 ل غاري مباشار إ  خساائر يف املراحال التالياة     يف احلقال بشاك   واألعمااع وميكن أن تؤدي ظروف ما قبل احلصااد   -42

 من السلسلة، إذ تاؤثر املمارساات اإلنتاجياة والزراعياة علاى نوعّياة احلصااد، ومالءماة نقلاه وشاحنه، وثباتاه           

 يف التدزين وعمره بعد احلصاد.
 
 حمالتهام.  على أنشطة سالسل اإلمداد مان خاالع فارض نوعّياة املناتج الواجاب تقدمياه يف        جتار التجزئةويؤثر  -45

جتاار   وأوميكن أن تؤدي معايري النوعية )املستندة إ  الشكل، واحلجم، والوزن( اليت متليها جهاات املعااجل    

 أو األسواق املتلقية إ  منتجات ال تستويف هذه الشروط فال يتم حصادها. التجزئة
 
 إ  منتجات ال يتم حصادها.أن تؤدي  أيضاميكن  وعدق يفاية املعلومات )مستوى الطلب واألسعار( -46
 
يف العديد من البلدان املندفضة الدخل، مثة خسائر يبرية يف األغذية بسابب االفتقاار إ  القادرة علاى التدازين      و -47

 أو األساواق مباشارة   التجهياز  مصاانع الظروف التدزينية غري املالئمة، وإ  غياب القادرة علاى نقال املناتج إ      و

التدزين املناساب وظاروف البياع     توفرحمالت اجلملة، والسوبرماريت والتجزئة اليت بعد احلصاد. يما أن عدد 

يف البلدان النامية غالباًا ماا    ومرافق البيع بالتجزئةاملناسبة للمنتجات الغذائية، قليل جدًا. فأسواق البيع باجلملة 

 تكون صغرية، ومكتظة، وغري صحية وتفتقر إ  أجهزة التربيد.
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 ساسية الضعيفة للنقل بدورها سبب هاق للفاقد على املستوى املتوسط.والبنية األ -48
 
للفاقاد  فحتى مع املعدات الكافية، يعترب نقص تطبيق املمارسات اجليدة على  وع السلسلة الغذائية سببًا رئيسايًا   -47

 .األغذية واملهدر من
 
 وصعوبة فهمها، من األسباب غاري املباشارة للفاقاد   غذية لأل خمتلفة تواريخوجود توسيمات  واالرتباك الناشئ من -31

على مستويي التجارة بالتجزئة واالساتهالك. فعاادة ماا يفارتض املساتهلكون أن هاذه التاواريخ مرتبطاة بساالمة          

األغذية يف ح  عادة ما تكون مرتبطة بنوعية األغذية )اليت تتادهور ماع مارور الوقات دون أن تصاري بالضارورة       

تستددق، وبعضها ال يهدف إ  إعالق املستهلك  بال ملسااعدة    التوسيماتفأنواع يثرية من  خطرًا على الصحة(.

تواريخ أخرى تستهدف املستهلك ، غري أّن اهلدف منها  توجد توسيماتهم. واتعلى إدارة خمزون جتار التجزئة

باسارتاتيجيات التساويق    ما إذا يان التاريخ احملدد مرتبط بقواعاد ساالمة األغذياة، أو    قد خيتلف يثريًا حسب

املستهلك  للمنتج بهدف احلفاظ عل مسعته، مع احلفاظ غالباًا علاى هاامب يابري جادًا لساالمة        جتربةحلماية 

التااريخ مان األساباب الرئيساية للفاقاد       توسايم . يماا أّن  التوسايمات يف يثارة هاذه    وناألغذية. ويضيع املساتهلك 

 عادًة ما يستبق التجار التواريخ للحفاظ على حسن مسعتهم.على مستوى التجار إذ  واخلسائر االقتصادية
 
يف السلسلة الغذائية علاى احلاد مان الفاقاد علاى السياسايات        الفاعلةوعلى املستوى الكلي، تعتمد قدرة اجلهات  -30

تدداق اسا يف واأل ر التنظيمية احمليطة. فالعديد من التنظيمات تؤثر على الفاقد، مبا فيها السياسات اليت تتحكم 

 الصاحة لاوائس  املرجتع من األمساك؛  علىالسياسات أو احلظر والفائض من األغذية لتغذية اإلنسان أو احليوان؛ 

األخارى   للاوائس . وقد ال يكاون  هدر األغذيةوسياسات  ولوائس لوائس توسيم األغذية والتعبئة والتغليف؛  الغذائية

 يعلف أو  ويله إ   اقة.أثر مباشر على الفاقد، بل على إمكانية استددامه 
 

 األغذية من واملهدر الفاقداحللول اجلزئية للحد من 

 

ويسهم  ديد الفئات الواسعة لألسباب ومستوياتها يف تصميم املسارات جلميع أصحاب املصالحة إلجيااد حلاوع     -34

 للحد من الفاقد وتنفيذها.
 
مان السلسالة الغذائياة إ  إجيااد احللاوع احملتملاة        مرحلاة للفاقد يف يال   "اجلزئية"ويؤدي استعراض األسباب  -33

 منفااردة أن تطبااق فاعلااة ماان السلساالة الغذائيااة، ميكاان جلهااات مرحلااةتنفيااذها. ويف ياال ل واجلهااات الفاعلااة

 .الفاقد واملهدربعض احللوع ملعاجلة أسباب حمددة من 
 
اعتمااد االبتكاارات    وأس  املمارساات  وتشمل احللوع ملراحل احلصاد وما بعض احلصاد من املستوى اجلزئي   -32

االستثمارات، أو مزيج من هذه العوامل. وعنادما تطباق بشاكل مناساب، ميكان للممارساات الزراعياة         وأالتقنية 

 والبيطرية اجليدة يف املراحال األو  مان اإلنتااج وممارساات الصاناعة والنظافاة اجليادة خاالع معاجلاة األغذياة          
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علاى  اوع السالسال الغذائياة  سا  ظاروف        التدخالت األساسيةأن  مي الغذاء من التلو  أو التلف. ومن 

 عتمدت حلوع متنّوعة بالفعل بنجاح يف الكثري من األماين.التدزين. فقد ُا
 
ملهادر مان   اوتغيري سلوك املستهلك  هاق أيضًا. وهذا يشامل االتصااع املباشار وزياادة الاوعي بأهمياة احلاد مان          -35

. وميكان للمساتهلك أيضاًا    واملهدر من األغذية . ومن األهمية الرتييز على املسؤولية املدنية للحد من الفاقداألغذية

 تشاجيع إ  اخليارات التقنية، مثل  س  التغليف األذيي املكّيف ملدتلاف ظاروف االساتدداق، أو     أن لتاج

 الغذائياة  املاواد  صاناعة ا يتطلب أيضاًا تعزياز الادعم والتعااون يف     طعاق" يف املطاعم. وهذبقايا الاستدداق "أيياس 

األغذية وتقديم املشورة بشأن ختزين األغذياة، أو   توسيم تاريخ وضوح على سبيل املثاع  س  ،التجزئة وجتارة

 من التغليف أو حجم اجلزء املغلف لتلبية احتياجات األسر املدتلفة. فر قدر مناسباضمان تو

 

 املستوى املتوسطحلول 

 

 تتداذ علاى املساتوى املتوساط، وهاي تشامل       إجاراءات ميكن دعم حلوع املستوى اجلزئي وتعزيزهاا مان خاالع     -36

 خمتلفة من القطاع  العاق واخلاص معًا. فاعلة يف الكثري من األحيان عمل جهات
 
بشاكل خااص عنادما تكاون احللاوع      . وهاذا هاو احلااع    استثمارات من القطاع  العاق واخلاصوغالبًا ما تتطلب  -37

احلارارة وعادق   درجاة  يف  س  اخلدمات اللوجساتية. فبالنسابة إ  املنتجاات القابلاة للتلاف، إدارة       الرئيسية

)الطاقة لسالسل التربيد، والطرق للنقل(. واالبتكار  التحتيةالتأخري قضيتان أساسيتان تتطلبان االستثمار يف البنى 

إدارة سلسالة التربياد يف    وتقادق سب الظروف احمللية من العوامال األساساية للنجااح.    وتكييف احللوع التقنية ح

 لتنفياذها باالطرق  املطلاوب  ماا هاو   اًل جيدًا جدًا للحلوع احملتملاة، و ااألغذية القابلة للتلف مثسلسلة توريد حالة 

 املكّيفة حمليًا.
 
لتلف، ميكن أن يكاون التحاّوع سابياًل للحاد مان الفاقاد       وبالنسبة إ  العديد من املنتجات، ال سيما تلك القابلة ل -38

 التحتياة عته يف حاع النقل والتدزين، وزياادة عمار ختزيناه. وميكان النظار إ  االساتثمار يف البناى        او س  من

لتجهيز األغذية، مبا يف ذلك التغليف، يفرصة يبرية للمساهمة يف  س  وضع األمن الغاذائي، ال سايما بسابل    

 لبية الطلب املتزايد يف املنا ق احلضرية الكربى.مستدامة لت
 
 اجلهاات الفاعلاة  ويعترب تطوير القدرات عرب التعليم والتدريب واخلدمات اإلرشاادية املقدماة للمازارع  ومجياع      -37

 .الفاقد واملهدر من األغذيةللحد من  أساسيةالغذائية أداة  السلسلةعلى  وع 
 
عايب املزارعاات مان خاالع      يساب  التنمية يف البلدان النامية مبادرات لتحسا  سابل  وتنفذ احلكومات وشرياء  -21

 إضااافة القيمااة وتسااويق احملاصاايل الغذائيااة السااريعة التلااف مثاال الفايهااة واخلضاار. وهلااذه املبااادرات فوائااد 

 للتلف.واحلد من خسائر ما بعد احلصاد يف السلع القابلة  الريفالتمك  االقتصادي للنساء يف  ،على شق 
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والتوّجه إ  إضافة قسم يف التقارير السنوية للشريات يورد بالتفصيل اآلثار البيئية واالجتماعياة ألنشاطتها ميكان     -20

 :أن يؤدي إ   س  النظم الغذائية املستدامة واحلاد مان الفاقاد. وميكان للشاريات أن تلتازق وتبلاغ مباا يلاي         

 يف أنشااطتها، الفاقااد واملهاادر ماان األغذيااة( احلااد ماان 4تها، )يف أنشااط الفاقااد واملهاادر ماان األغذيااة( رصاد  0)

 أو غريه. املستهلك( دعم األنشطة اليت تؤدي إ  احلد من الفاقد مع مورديها، على مستوى 3)
 
 ومان األسااباب الرئيسااية للفاقااد يف األنظماة احلديثااة للتجزئااة توحيااد معاايري املنتجااات املقدمااة إ  املسااتهلك.    -24

 تقليديااة، تفقااد املنتجااات تاادرجييًا قيمتهااا االقتصااادية والتجاريااة مااع تراجااع نوعيتهااا،        ففااي الاانظم ال 

على النحو احملدد يف مفهوق الفاقد واملهدر من األغذية. وعادة ماا ياتم بيعهاا أو تبادهلاا لكان بأساعار متناقصاة        

غري قابلة للتسويق. وهي تفقاد   تدرجييًا. ويف النظم احلديثة املوحدة، تصنف املنتجات على أنها قابلة للتسويق أو

 "فجأة" يل قيمتها االقتصاادية عنادما ال تساتويف شاروط احلاد األدناى مان النوعياة العتبارهاا قابلاة للتساويق،           

التواريخ. وأنظمة التوزيع البديلة  توسيميما يتضس من االرتباك الناتج من  ،وهذا غري مرتبط غالبًا بصالحية األيل

 مثل بنوك الطعاق  افظ على قيمتها الغذائية.

 

 حلول املستوى الكل  )املنهجية(

 

تتداذ علاى املساتوى الكلاي.      إجاراءات من  وتعزيز ميكن اعتماد حلوع على املستوي  اجلزئي أو املتوسط، بدعم -23

على املستوى "الكلي". وهي تشمل سياسات حماددة   إجراءاتإال إذا ترافقت مع  تنفيذهافبعض احللوع ال ميكن 

للحد من الفاقد أو معاجلة الفاقد يف جمموعات أخرى من السياسات. ويما ذير سابقًا، عادة ما يشامل احلاد مان    

حكومي، مع إشاراك   إجراءالنقل، والطاقة واألسواق. وهذا يتطلب  مرافق، ال سيما التحتيةالفاقد  س  البنية 

 ات احمللياااة والقطااااع اخلااااص يف معظااام األحياااان.  وينبغاااي للقااارارات والسياساااات أن تساااتند    السااالط

 املنافع، لضمان مثاًل إنفاذ احلوافز املناسبة أو التدابري التصحيحية. إ   ليل سليم لتكاليف
 
قتصاادية، الايت تبادو    والكثري من أسباب الفاقد، وبالتالي احللوع املناسبة، تعاود إ  اخلياارات السالويية أو اال    -22

عقالنية يف مرحلة معّينة من السلسلة، لكنها قد تؤدي إ  فاقد إذا ما اعترب باقي السلسالة الغذائياة. فماثاًل قارار     

مل لصد بالضرورة يامل احلقل حسب ظروف السوق؛ وقرار ويالء سلسالة   وإنمزارع أن يزرع حقاًل أوسع حتى 

لشراء يمية أيرب من األغذية اعتمادًا على املبيعات احملتملة وتغّيرها؛ حمالت السوبرماريت اليت  تاج  األغذية

 بالفاقد واملهدر مان األغذياة   املتعلقة . فمعاجلة هذه األسبابوما إ  ذلك، الزبونإ  إظهار وفرة املنتجات جلذب 

م أسبابها، وإجياد "بدائل" "للوظائف" املدتلفة اليت ، وفهالكامنة تعين معاجلة احملريات السلويية االقتصادية

 )اليت ميكن أن تؤدي يف نهاية املطاف إ  فاقد( للجهات املدتلفة. اإلجراءات"تضمنها" هذه 
 
احللوع اليت ينبغي تنفيذها على املستوي  املتوسط والكلي عادة ما تتطلب إجراءات وتدابري متضاافرة ومجاعياة.    -25

، وتصاميم احلاوافز أو آلياات    يكالّ   دياد الاراحب  واخلاسارين احملاتمل  يف النظااق الغاذائي      وقبل ذلك فإن 

 لضامان اااح التنفياذ. وتشامل هاذه التادابري بشاكل خااص تقيايم          األساساية التعويض املناسابة، مان العوامال    

ييفية استدداق  أن تنظر يفينبغي ما إذا يان املنتجون واملستهلكون من الفقراء يستفيدون من احلد من الفاقد. يما 



21 

(. ولتجناب  ؟"الفاقد الذي ينبغي احلد منه" يف البدء )مثاًل هل استددق يعلف للحيونات أو أنه مت التدلص مناه 

 السرتاتيجيات احلد من الفاقد، ينبغي لصانعي السياسات وأصاحاب املصالحة النظار    فيهاالعواقب غري املرغوب 

 ات املقرتحة.يف مجيع اآلثار املرتتبة على التغيري

 

 واملهدر من األغذية معاجلة الفاقد إجراءاتجمموعة متزايدة من املبادرات لتنسيق 

 

 ة، علاى املساتويات القطريا   يف مجيع أحناء العاامل  عدد متزايد من املبادرات اليت تريز على احلد من الفاقد هناك -26

 مان القطااع  العااق واخلااص     الفاعلاة  اجلهاات . ويف مجيعها قاسم مشرتك هو ييفية مجاع  ةواحمللي ةواإلقليمي

 .يف يثريًا من األحيان ، مع مشارية هامة من قبل القطاع اخلاصأصحاب مصلحة متعددين ذي يف إ ار
 
وضاعت سياساات    قليلاة وقد بدأت بعض احلكومات بتحديد غايات حمددة للحد من الفاقاد. غاري أن حكوماات     -27

 حمددة للحد من الفاقد، وأقل بعد تلك اليت اعتمدت مقارباة منهجياة وبارامج متكاملاة. وحتاى تارخياه، عاادة       

ما تتواجد احملريات الرئيسية لغايات الفاقد خارج حميط السياسات الغذائية، مثاًل يف سياساات إدارة املدلفاات   

 ك خملفاات التغلياف، ويف سياساات يفااءة اساتدداق املاوارد      اليت تؤدي إ  احلد من يمية املدلفات، مبا يف ذلا 

 اليت تؤدي إ   س  يمية املدخالت واملوارد، يماا يف قطااع الطاقاة )مباا يف ذلاك املنتجاات الغذائياة اخلااق(        

 يف اإلنتاج واالستهالك.
 
فة حساب اخلصاائص احمللياة     ديد األسباب واحللوع املمكنة املكّي الفاقد واملهدر من األغذيةويتطلب احلد من  -28

 اجلهاات الفاعلاة املعنياة   واملنتج. ويستوجب ذلك تقييم التكاليف واملنافع احملتملة للديارات املتنوعاة ملدتلاف   

األخارى أو إشارايها، داخال     الفاعلاة  على  وع السالسل. وعادة ما يتطلب تنفيذ احللوع املدتارة دعم اجلهات

العمل املنسق ب  أصحاب املصلحة املتعددين، يدعو ذلك إ   وغالبا ما .وسعأو على املستويات األ األغذيةسلسلة 

على مستوى السياسات، لتحس  السياسات اليت تؤثر على الفاقد، أو إنشااء سياساات خاصاة للحاد      وإجراءات

 من الفاقد.

 

 التوصيات

 

، نظارًا إ   على حاٍد ساواء  يؤثر الفاقد واملهدر من األغذية على األمن الغذائي والتغذية واستدامة النظم الغذائية  

قدرته على ضمان النوعية اجليدة والغذاء الكايف للجيل احلاضر وأجياع املستقبل. ويتطلب هذا األمر من مجيع أصاحاب  

تمع مادني، االعارتاف بااألمن الغاذائي والتغذياة يبعاد مريازي        املصلحة، من دوع ومنظمات دولية، وقطاع خاص وجم

لألنظمة الغذائية املستدامة ومعاجلة الفاقد بشكل مجاعي لتحس  استدامة الانظم الغذائياة واملسااهمة يف األمان الغاذائي      

 والتغذية.
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 ملياار  ان   0.3قريباًا  أي ت ،ووفقًا ملنظمة األغذية والزراعاة، ثلاث الغاذاء املناتج تقريباًا لالساتهالك البشاري        

 يف العامل. ويوصي فريق اخلارباء الرفياع املساتوى املعاين بااألمن الغاذائي والتغذياة        املدلفاتهو من الفاقد أو  ،يف السنة

 مبا يلي من أجل إحراز تقدق جدي لتدفيض هذا الرقم.

 

 السال والانظم الغذائياة   يوصي فريق اخلرباء بأن تعمل الدوع واملنظمات الدولية بشكل أفضل لادمج منظاور الس   

لألمن الغذائي والتغذية. وينبغي معاجلة قضّية احلاد مان الفاقاد بشاكل منهجاي وتقييمهاا        إجراءيف أي أسرتاتيجية أو 

يفاءة األنظمة الزراعية والغذائية و س  االستدامة لضامان األمان الغاذائي والتغذياة. وينبغاي       لتحس يسبيل حمتمل 

 من األيثر يفاءة العمل. يكون غري الباشرة للفاقد يف نظاق مع  لتحديد النقاط الساخنة حيث ليل األسباب املباشرة و

 

 ويوصي فريق اخلرباء باختاذ أربعة مسارات متوازية يدعم أحدها اآلخر، بطريقة شاملة وتشاريية: 
 

  س  مجع البيانات وتبادع املعارف بشأن الفاقد. -0

 من الفاقد، على املستويات املناسبة. وضع اسرتاتيجيات فعالة للحد -4

 فعالة للحد من الفاقد. خطواتاختاذ  -3

  س  تنسيق السياسات واالسرتاتيجيات من أجل احلد من الفاقد. -2

 

 األغذية من واملهدر حتسني مجع البيانات وتبادل املعارف مشأن الفاقد (1)
 

 ينبغ  جلميع أصحاب املصلحة
 
 وتعريف ونطاق مشرتك للفاقد.االتفاق على فهم (  أ)0
 
 س  مجع البيانات وشفافيتها وتباادع البياناات واخلاربات واملمارساات اجليادة يف جمااع الفاقاد يف مجياع         (  ب)0

 السالسل الغذائية. مراحل

 

 ملنظمة األغذية والزراعةينبغ  
 
النظر يف وضع بروتويوالت ومنهجيات مشرتية لقياس الفاقد و ليل أسبابه. وينبغي أن يصاري ذلاك مان خاالع      ( ج)0

 .الفاوعملية شاملة وتشاريية تراعي املنتج والبلد وخصائص مجيع أصحاب املصلحة وباالستناد إ  خربة 
 
طااع اخلااص واجملتماع املادني جلماع      دعوة مجيع أصحاب املصالحة، واملنظماات الدولياة، واحلكوماات، والق     ( د)0

 البيانات حوع الفاقد وتبادهلا بطريقة متسقة وشفافة يف مجيع مراحل السالسل الغذائية.
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 ، على املستويات املناسبةاألغذية من واملهدر وضع اسرتاتيجيات فعالة للحد من الفاقد (2)
 

 ينبغ  للدول
 
 انظار تنظيم عملياة شااملة لتحدياد النقااط السااخنة، وأساباب اخلساائر واملدلفاات علاى خمتلاف املساتويات )            ( أ)4

تنفذ سا ( ومستويات التدخل. ويتطلب ذلك  دياد اجلهاات الفاعلاة الايت     4 املرفق انظر(، واحللوع احملتملة )0 املرفق

الفوائاد واملساتفيدين احملاتمل .    ياذلك  تب عليهاا، و ترتسا احللوع مباشرة، فرديًا أو مجاعيًا، و ديد التكاليف الايت  

، التكنولوجيات، التحتيةذلك أيضًا  ديد القيود )مبا يف ذلك القيود املنهحية( وييف ينبغي معاجلتها )البنية  ويتطلب

 املؤسسات(.والتغريات يف تنظيم السالسل/النظم الغذائية، بناء القدرات، السياسات 
 
 تشمل مجيع أصحاب املصلحة. يقةبطر وضع خطة عمل  (ب)4

 

 نظمة األغذية والزراعةينبغ  مل
 
دعم هذه العمليات القطرية بالتعاون مع الشرياء من أجل وضع التوجيهاات املنهجياة املكّيفاة حساب خصاائص       ( ج)4

 البلد واحتياجات اجلهات املدتلفة وأولوياتها.

 

 األغذية من واملهدر فعالة للحد من الفاقد خطواتاختاذ  (3)
 

 ينبغ  للدول
 
واخلدمات العامة للحد من الفاقد ولضمان استدامة النظم الغذائية مثل مرافق التدازين   التحتيةاالستثمار يف البنية  ( أ)3

منتجاي األغذياة    واتصاع وصوع س  سبل ، وإمدادات الطاقة املوثوقة، والنقل، والتكنولوجيات املناسبة، ووالتجهيز

 ومستهلكيها إ  األسواق.
 
ليتمكن القطاع اخلاص )مثل جتار اجلملاة، وجتاار    والتسهيالتتطبيق إ ار مناسب يشمل التنظيمات واحلوافز  ( ب)3

وغريها من اخلدمات الغذائية( واملستهلكون من اختاذ تدابري قوياة للتصادي ألمنااط     وقطاعات جتهيز األ عمةالتجزئة، 

 أيضاًا دماج القطااع اخلااص بشاكل أفضال للعوامال اخلارجياة         اإل اار غري املستدامة. وينبغي أن يضمن هذا  كاالستهال

 ألنشطته مثل اإلضرار باملوارد الطبيعية. الّسلبية
 
اختاذ التدابري لدعم أصحاب احليازات الصغرية للحد من الفاقد من خالع تنظيم أنفسهم حبيث لققون وفورات   (ج)3

 إمداد األغذية. سلسلةكنون من االنتقاع إ  أنشطة ذات قيمة عالية يف احلجم ويتم
 
للحد من الفاقد مبا يف ذلك من خالع تشجيع أمنااط مساتدامة مان االساتهالك با  الساكان،       اتية ومتهيئة بيئة   (د)3

 االستثمارات يف األغذية ويف غري األغذية مبا يعزز األمن الغذائي.يذلك و
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 تشجيع عمليات التدقيق بالفاقد القائمة على القطاع. ا( ه)3
 
 من الفاقد وضمان سالمة األغذية. والتقليل شراء األغذية للحدل العامة سياساتالإصالح  ( و)3
 
الفاقاد يف قطاعاات    مان  معايري أعلى ملساءلة الشريات عان الفاقاد، ورصاد احلاد     لضمانتصميم واعتماد إجراءات   (ز)3

 والتجارة. األغذية جتهيز

 

 ، والقطاع اخلاص، واجملتمع املدن   ةينبغ  للدول وغريها من أصحاب املصلحة، مبا فيها املنظمات الدولي
 
 تنظيم الدورات التدريبية وبناء القدرات من أجل تعزيز االستدداق املنسق للتكنولوجيات املالئمة. ( ح)3
 
 تشجيع التجارب وتبادع املمارسات اجليدة فيما يتعلق بالفاقد. ( ط)3
 
 االعرتاف بتعددية النظم الغذائية يف مساهماتها املتنوعة يف الفاقد واإلمكانيات املدتلفة للحد منها. ( ي)3
 
ظايم الفهام   على  وع السالسال الغذائياة وتن   احلويمةلتحس   أصحاب املصلحةمتك  ودعم املبادرات املتعددة  ( ك)3

 للحد من الفاقد. اجلماعي والعمل 
 
 االستثمار يف البحث والتطوير للحد من الفاقد.  (ع)3
 
 املشورة إ  املستهلك  للحد من الفاقد. وتقديم س  نشر املعلومات الدقيقة  ( ق)3
 
 العمل امللماوس للحاد مان الفاقاد    ، ومنهم املستهلكون، من أجل الفاعلة تشجيع املشارية املدنية جلميع اجلهات ( ن)3

 ال سيما من خالع احلمالت العامة، وتعليم الشباب واأل فاع.

 

 ينبغ  للقطاع اخلاص
 
 السياسات املنظمة ملسؤولية الشريات يف احلد مان الفاقاد مباا يف ذلاك مان خاالع مجاع البياناات         وتنفيذوضع  ( س)3

املرتتباة علاى احلاد مان الفاقاد والفوائاد املتأتياة مناه تتقامسهاا           والتأيد من أن التكااليف  وتقامسها بالفاقد ذات الصلة

 بشكل مناسب. اجلهات املعنية
 
املشارية يف اإلجراءات واملبادرات التشاريية للحد مان الفاقاد، مباا يف ذلاك عان  رياق تعبئاة الشاريات لتغايري           ( ع)3

 ممارساتها من أجل احلد من الفاقد يف األسر.
 
املنتجاات املساتددمة    مواصافات حمالت السوبرماريت وحمالت بيع األغذية بالتجزئاة مثال   إصالح ممارسات  ( ف)3

اجلمالياة للفايهاة واخلضار، واملنتجاات      واملواصافات للقبوع مبنتجات املزارع  أو رفضها )مثل حجم األغذية وشاكلها  

 اخلسائر االقتصادية ويف القيمة التغذوية.احليوانية(. وميكن تنفيذ ذلك مثاًل من خالع  ديد أسعار متباينة لتفادي 
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 ينبغ  للمنظمات القطرية والدولية املعنية مالبحث والتطوير
 
زيادة االستثمار يف االبتكارات التكنولوجية يف مراحل ما بعد احلصاد واالستهالك للحد بشكل فعاع مان الفاقاد    ( ص)3

، مثاًل من خالع إ الاة عمار التدازين ماع حفاظ القيماة       يكّل الغذائية القيمة ولزيادة قيمة املنتجات الزراعية يف سالسل

 التغذوية.

 

 األغذية من واملهدر حتسني تنسيق السياسات واالسرتاتيجيات من أجل احلد من الفاقد (4)
 

 ينبغ  للدول
 
دمج الشواغل واحللوع املتعلقة بالفاقد، ونهج السلسلة الغذائية، يف السياسات الزراعية والغذائية وبرامج التنمياة،   ( أ)2

 الفاقد. علىويف غريها من السياسات اليت ميكن أن تؤثر 
 
 طاوط واخلتعزيز اتسااق السياساات با  خمتلاف القطاعاات واألهاداف )ماثاًل االساتهالك املساتداق لألغذياة،            ( ب)2

 ، والطاقة واملدلفات(.األغذيةالتوجيهية الغذائية، وسالمة 
 
وضع أهداف واعتماد سياسات اقتصادية متكينية وحوافز للحد من الفاقد، من خالع تسلسال هرماي "الساتدداق     ( ج)2

، هلاوائي االمتصااص ا " )أي الوقاية، إعادة ختصيص الغذاء للعلف، إعادة تدويره للطاقاة مان خاالع    هدرهالغذاء وليس 

 إعادة استددامه للسماد، التدلص منه، ويف نهاية املطاف، يف غياب أي حل آخر، التدلص منه يف مكبات النفايات(.
 
 تااريخ األغذياة واساتددامه، علاى املساتوى القطاري       توسايم دعم جهاود االتسااق، والتوضايس والتنسايق ملعناى       ( د)2

 .الغذائي الدستوريما على املستوى الدولي مع مراعاة مبادئ 
 
ضمان نهج شامل للسلسلة الغذائية، والبحو  واخلدمات اإلرشادية املالئمة، مبا يف ذلك التحّوع حنو مؤسسات  ا( ه)2

 النقل والتحويل والتوزيع الصغرية.
 
 ."لتوفري األغذية"، مثل املبادرة العاملية أصحاب املصلحةدعم تنسيق اجلهود من خالع املبادرات املتعددة  ( و)2

 

 ينبغ  جلميع أصحاب املصلحة
 
 س  التواصل والتنسيق واالعرتاف باجلهود الالزمة/املبذولة يف مرحلة معّينة للحد من الفاقد يف مرحلاة أخارى    ( ز)2

 )قبلها أو بعدها(.
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 العامل  ينبغ  للجنة األمن الغذائ 
 
النظر يف عقد اجتماع شامل لتبادع التجارب الناجحة، والتحديات املطروحاة والادروس املساتفادة مان مباادرات       ( ح)2

 الفاقد.
 
 توجيهية ملساعدة احلكومات يف تقييم النظم الغذائية اخلاصة بها من أجل احلد من الفاقد. خطوطوضع   (ط)2
 
 واألجهازة هاذا التقريار الصاادر عان فرياق اخلارباء علاى املنظماات          توزيعزيادة الوعي بأهمية احلد من الفاقد و ( ي)2

 الدولية.
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 مقدمة

 

لاا  حظيت مسألة الفاقد واملهدر من األغذية بكثري من االهتماق وسلط عليها الضوء بدرجة عالية. ووفقاًا   مؤخرًا، 

FAO (2011a)مليار  0.3حوالي  –، يفقد أو يهدر على املستوى العاملي قرابة ثلث األغذية املنتجة لالستهالك البشري

 ؛HLPE, 2011 ن يف السنة. وقد أصابس خفاض الفاقاد واملهادر مان األغذياة ضاروريًا اآلن لتحسا  األمان الغاذائي )          

 (.UNEP, 2012a,bو FAO, 2012a,b و ؛HLPE, 2012( وخلفض البصمة البيئية لنظم األغذية )FAO, 2012a,bو

 

االهتماق بهذا املوضوع مدفوع بفئت  رئيسيت  من الشاواغل. أواًل، الشاواغل املتعلقاة بانعاداق األمان الغاذائي       و 

ملياون شادص يعاانون     811واجلوع: يبدو أن مدى الفاقد واملهدر من األغذية، يف الوقت الذي ال يازاع فياه أيثار مان     

أن هناك خطأ ما، وإ  أن نظم األغذية ال تعمل يما ينبغي. ويتضمن هذا التصور بعادًا أخالقياا يتعلاق    اجلوع، يشري إ  

رغم أنه ليست هناك صلة مباشرة –بالتقديرات املدتلفة لعدد من ميكن أن يغذون مبا ُيفقد أو ُيرمى أو ُيهدر من األغذية 

اق األمن الغذائي العااملي. ثانياًا، هنااك الشاواغل املتعلقاة باأثر       مثبتة ب  معدالت الفاقد واملهدر من األغذية ومدى انعد

الفاقد واملهدر من األغذية على املوارد الطبيعية والبيئة، يف سياق تتنامى فيه التساؤالت حاوع قادرة الانظم اإليكولوجياة     

يف  61على األغذية، اليت قدرت منظمة األغذية والزراعاة أناه سايزيد بنسابة      واملوارد الطبيعية على دعم الطلب املتزايد

من هذا املنظور، يشاّكل  و(. FAO, 2012a، مدفوعا بنمو السكان والدخل وتغري أمناط االستهالك )4151املائة حنو عاق 

هدر املتعلق مفعلى سبيل املثاع لل الفاقد واملهدر من األغذية يف الوقت نفسه هدرًا للموارد، ويذلك مسألة بيئية حبد ذاته،

 هدر احلضري، بصمة يبرية فيما يتعلق بغازات الدفيئة.باألغذية، يجزء من إمجالي امل

 

يف جذر االهتمامات االقتصادية والبيئية واالجتماعية، يصبس الفاقد واملهدر من األغذية رمزًا لعادق يفااءة وعادق     

ن خفضهما يشّكل أولية لتحسا  اساتدامة نظام األغذياة. وقاد بارزت هاذه        األغذية. ويبدو أ إنصاف وعدق استدامة نظم

، الذي ربط خفاض الفاقاد واملهادر مان األغذياة مبساألة  قياق نظام أغذياة أيثار           41املسألة عند التحضري ملؤمتر ريو+

غي تقييم اآلثار البيئياة  وتدرك أن اإلنتاج مدفوع باالستهالك وأنه ينب استدامة تربط االستهالك املستداق باإلنتاج املستداق

لنظم األغذية على امتداد سالسل األغذية. ويتكامل " دي القضاء على اجلوع" الذي أ لقه األم  العااق لألمام املتحادة    

 يف ريو دي جانريو خالع املؤمتر مع  دي القضاء على الفاقد واملهدر من األغذية إ  جانب  دي  قياق نظام أغذياة   

 ائة.يف امل 011مستدامة 

 

(، إ  فرياق  4104وقد  لبت جلنة األمن الغذائي العاملي، يف دورتها التاسعة والثالث  )أيتوبر/ تشرين األوع  

نظام   ساياق  يف األغذياة  مان  واملهادر  الفاقاد  اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية إجراء دراساة عان "  

 . 4102املستدامة" لتعرض على اجللسة العامة للجنة األمن الغذائي العاملي يف عاق  األغذية

 

إن نظم األغذية الفّعالة املستدامة واملدارة جيدًا ضرورية للقضااء علاى اجلاوع وساوء التغذياة، وياذلك حلماياة         

األفضال وضامان حاق يال     يكمان أسااس التغذياة     املطااف،  نهاية . "يف ويلة األجلالبيئة وقدرتها على إنتاج األغذية 
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ُنهاج أيثار ذيااء وسياساات واساتثمارات تشامل البيئاة واألفاراد ومؤسساات           -شدص يف الغذاء يف نظم أغذياة أفضال   

". هذا ما قاله األما  العااق باان ياي     وعمليات تنتج وجتّهز املنتجات الزراعية وتوصلها إ  املستهلك  بطريقة مستدامة

 (. UN, 2013) 4103أيتوبر/ تشرين األوع  06ه مبناسبة يوق األغذية العاملي يف مون يف رسالت

 

وقد دعت جلنة األمن الغذائي العاملي، بتكليفها فريق اخلرباء رفيع املستوى بدراسة مسألة الفاقد واملهادر مان    

، إ  النظر يف مفهوق نظم األغذياة املساتدامة، والعالقاات با  الفاقاد واملهادر مان        مستدامة أغذيةيف سياق نظم األغذية 

األغذية ونظم األغذية املستدامة، والبحث يف ييف ميكن أن يؤدي خفض الفاقد واملهدر من األغذية يف  سا  اساتدامة   

ن األغذية. ومان مريازي األهمياة هلاذا     نظم األغذية، ويذلك ييف تساهم نظم األغذية غري املستدامة يف الفاقد واملهدر م

التقرير ييفية ارتباط نظم األغذية املستدامة باألمن الغذائي والتغذية، يشرط لضمان األمن الغذائي والتغذية للجميع، اآلن 

 ويف املستقبل. 

 

ائل الالزماة  ويهدف هذا التقرير إ  فهم أفضل ملا يعنيه الفاقد واملهدر مان األغذياة وماداهما وأسابابهما والوسا      

خلفضهما. وذلك من منظاور ثالثاي: املنظاور النُظماي، ومنظاور االساتدامة، مباا يف ذلاك األبعااد البيئياة واالجتماعياة            

واالقتصادية لالستدامة، ومنظور األمن الغذائي والتغذية، بالنظر إ  ييفية ارتباط الفاقد واملهدر من األغذية بأبعاد األمان  

 الغذائي والتغذية. 

 

يحااد  عرضاي بال يجازء ال يتجازأ مان نظام         جع مدى الفاقد واملهدر من األغذية بالاذات اعتبارهماا ال  يش 

وثقافياًا واقتصااديًا. ولاذا ال ميكان     واجتماعياًا  األغذية. فهما نتيجة الطريقة اليت تؤدي بها نظم األغذية وظائفها تقنياًا  

هما، ويذلك السبل احملتملة خلفضهما، إاّل فقاط باعتمااد نظارة    للمرء دراسة الفاقد واملهدر من األغذية، وآثارهما وأسباب

تجاات  منمتكاملة وشاملة إلنتاج األغذية وتسويقها واستهاليها، وتعبئة جمموعة واسعة من التدصصات، من علم أحياء 

وتكنولوجيات احلفظ إ  اقتصاديات وتنظيم سالسل األغذية وأسواقها ويذلك سلوك املستهلك . وتصابس املهماة   األغذية 

 ائفة واسعة من املنتجاات املتنوعاة   احلسبان يف أيثر صعوبة لوجود ثغرات يبرية يف البيانات واملعرفة، إذ ينبغي األخذ 

 ية والثقافية، ويذلك التغريات الكبرية اجلارية. وسالسل ونظم األغذية، مبا يف ذلك أبعادها االجتماع

 

 ملعاجلة ما ورد أعاله، يعتمد التقرير النهج التالي: 
 

هج املستددم  للنظر يف الفاقد واملهدر من األغذياة ويلداص البياناات املتاحاة     والُن اتالتعريف 0يوضس الفصل  

يف البلاد   ةع احملليا اوضألإ  حد يبري على الظروف احملددة وا، مسّلمًا بأنها تتوقف من األغذية عن مدى الفاقد واملهدر

واألمان   نظام األغذياة  اساتدامة  املعين. ويقرتح تعريفًا لنظم األغذية املستدامة وللل آثار الفاقد واملهدر من األغذية على 

  .الغذائي

 

سالسل األغذية، وخياارات وأمنااط   امتداد جمموعة أسباب الفاقد واملهدر من األغذية على  4يستعرض الفصل  

وتكنولوجيااات اإلنتاااج والتداازين والتجهيااز، والبنيااة التحتيااة، والقاادرات، وسالساال التسااويق، وقنااوات التوزيااع،   
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بهدف  ديد الاروابط با  املساتويات املدتلفاة      وغريهاوممارسات املستهلك الشرائية وتلك املتعلقة باستدداق األغذية، 

 ( والكلية )منهجية(. هيكليةوسطية )لألسباب: اجلزئية وال

 

تنظيم احللوع خلفض الفاقد واملهدر من األغذية ملعاجلة التسلسل اهلرمي لألساباب احملاددة    3ويقرتح الفصل  

. وبذلك لاوع التقرير  ديد أدوار خمتلف اجلهات الفاعلاة املتدخلاة يف نظام األغذياة أو املاؤثرة عليهاا:       4يف الفصل 

 ع اخلاص واملستهلكون واجلهات الفاعلة االجتماعية واحلكومات. املنتجون والقطا

 

 شمليو. بها خاصة حلوع لتصميم املعنية للجهات عملية عناصر فهو يوفر. العمل عن قصد حنو التقريرتجه وي 

والعناصار   يلهبناًء على التحليل  2الفصل والعمل. ويقرتح  التفكري لتحفيزمفيدين  يكونا أن ميكن ومرفق  عديدة، أمثلة

ميكان تطبيقهاا يف    يف بنااء اسارتاتيجيات خلفاض الفاقاد واملهادر      "للمضي قادما "سبياًل املقّدمة يف الفصوع الثالثة األو  

لفئاات  الفصال  من منظور نظم األغذية املستدامة وتوفري األمن الغذائي املستداق والتغذية للجميع. ويقادق   سياقات متنوعة

طبيقهاا يف ساياقات   ملضاي قادما" ميكان ت   اتنفياذ " زخام  حلفااظ علاى   اإ  تهادف  توصيات ة خمتلفة من اجلهات الفاعل

 .وحاالت متنوعة
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 الفاقد واملهدر من األغذية ونظم األغذية املستدامة: التعريف واملدى واآلثار -1

 

( Lipinski et al., 2013و FAO 2011a؛ وForesight, 2011؛ وStuart, 2009شددت تقاارير عديادة )مثال     

 على أهمية الفاقد واملهدر من األغذية واحلاجة إ  ختفيضهما لتحس  األمن الغذائي واستدامة نظم األغذية.

 

األمان  "، و"نظام األغذياة املساتدامة   "و ،"األغذيةالفاقد واملهدر من "وللل هذا الفصل العالقات ب  الثالثي:  

 ."الغذائي والتغذية

 

(. ويعارض  0-0 اجلازء ويبدأ الفصل بتحديد الفاقد واملهدر من األغذية، وينظار يف  ريقاة قياساهما وماداهما )     

األمان الغاذائي   (. ويستكشف أخريًا ييف يؤثر الفاقد واملهدر من األغذية على 4-0 اجلزءمفهوق نظم األغذية املستدامة )

 (.3-0 اجلزءعلى قدرتها على ضمان األمن الغذائي )يذلك على استدامة نظم األغذية و

 

 سالسل األغذية وكيف يقاسان؟امتداد ما هو الفاقد واملهدر من األغذية على  1-1
 

 الفاقد واملهدر من األغذيةتعاريف مفاهيم و 1-1-1
 

املرء عند حماولة تعريفهما و دياد نطاقهماا فاورًا نهجا  متنافسا       ما هو الفاقد واملهدر من األغذية؟ يواجه  

يرّياز أحاد الانهج  علاى      يعكسان وجهيت نظر خمتلفت  جذريًا يف  ديد األهداف واالهتمامات يف جماع السياسات.

باألغذياة مباا يف   لاق  اهلدر، الذي يكون فيه الفاقد واملهدر من األغذية هو ذلك اجلزء من املفقود مان األغذياة أو مماا يتع   

يكون فيه الفاقد واملهدر إذ ويرّيز النهج اآلخر، املتبع يف هذا التقرير، على األغذية،  ،ذلك األجزاء غري الصاحلة لأليل

التعامال  التمييز األوع هو ما إذا نهاج  من هنا،  .يفقد أو يهدرجلزء من األغذية القابلة لأليل الذي اهو ذلك من األغذية 

 :األغذيةعلى  قأهدر من األغذية يرّيز على اهلدر وامللفاقد مع ا
 
 للمهادر  السالبية  اآلثاار  وخفاض  أنواعاه  جبمياع  اهلادر  بتقليل االهتماق من املهدر على يرّيز الذي النهج ينطلق -

 غاري  األجازاء  وياذلك  – األغذياة  يشامل  لكناه  األغذياة،  غاري  علاى  أساسي بشكل مريزًا معاجلته، وتكاليف

 إ  ويادعو  احمللاي،  البيئاي  األثار  اعتبارات األحيان من يثري يف النهج هذا ويعكس. املنتج من لأليل الصاحلة

 يساماد  أو الطاقاة  إلنتااج  اساتددامه  أو تادويره  إعاادة  أو يعلاف  استددامهي إما"، للمهدر جيريما يف " النظر

 . مره أو حرقه أو الرتبة إ  املغذية املواد إلرجاع

لالساتهالك   واملعادة  الصااحلة لأليال  ينقطة انطالق هذه املواد وأجزاءهاا   األغذيةعلى  يرّيزالذي نهج ويعترب ال -

لكنها فقدت أو رميت عند نقطة ما يف سلسلة األغذية. ويؤدي ذلك إ  األخذ يف بداية السلسلة بالبعاد   1البشري

                                                           
وتشمل املشروبات والعلكة وأي مادة مستددمة  ،معدة لالستهالك البشري ،أو خاما جمهزةأو شبه  جمهزةأي مادة، سواء يانت "تعين األغذية  1

" )منظمة األغذية تشمل مستحضرات التجميل أو التبغ أو املواد اليت ال تستددق إال يعقاقري لكنها ال ،"األغذية" يف تصنيع أو إعداد أو معاجلة

  (.4103والزراعة/منظمة الصحة العاملية، 
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( صااحلة لأليال" ال ُتفقاد أو ُتهادر    األغذية اليت تعترب أصااًل "غاري   أجزاء ي)الصالحية لأليل"الثقايف املتعلق با"

" )األغذية الايت يانات أصااًل صااحلة لأليال      "للصالحية لأليل األغذية واألخذ يف نهاية السلسلة ببعد سالمة 

هادر(.  مقاد و اا ياؤدي إ  ف مملكنها أصبحت غري صاحلة لأليل ألسباب تتعلق بسالمة األغذية وينبغي رميها، 

 س  نظاق األغذية من منظور سلسلة األغذية. ويدعو ذلك إ  النظر يف أداء  
 

نطاقاات خمتلفاة   هلاا   (Schneider 2013) اب مصطلحات متنوعةهو استدداق الكّتالتباس آخر وهناك مصدر  

 املهاادر ماان األغذيااة  ومتّيااز األدبيااات يف يااثري ماان األحيااان باا  الفاقااد    .ماان ياتااب إ  آخاار  متسااقة غااريتكااون 

(FAO, 2011a; Parfitt, Barthel and Macnaughton, 2010 .)متساقة يف األدبياات    مع ذلك، ليس هنااك ممارساة  ز

 :بشأن النطاق الدقيق ملا هو "الفاقد من األغذية" وما هو "املهدر من األغذية"
 
املرحلاة مان سلسالة األغذياة     علاى  اب، يستند التمييز ب  الفاقد واملهدر من األغذية بالنسبة لفئة أو  من الكّت -

فالفاقد هو ماا لصال يف مرحلاة مبكارة مان سلسالة األغذياة،        ففي هذه الفئة، اليت لصل فيها الفقد فعليًا، 

ويشار إليه أحيانًا يثرية على أنه الفاقد ما بعد احلصاد، أما املهدر من األغذية فيحصل يف مراحل الحقة أقرب 

 إما على مستوى البيع بالتجزئة أو على مستوى املستهلك. إ  املستهلك، ويوضع احلد الفاصل 

بطبيعاة أو  تستددق فئة ثانية من الكّتاب نهجًا هلذا التمييز خمتلفا، فال تربطه مبراحال سلسالة األغذياة بال      -

)مهدر( أق غري  وعي )فاقاد(،   ")مهدر( أق غري سلويي )فاقد(، " وعيًاالفاقد أو املهدر ،"سلوييًا"  منشأ سبب

ثري مسألة صعبة هي مسألة  ديد ما إذا تهج الُن ه. لكن هذوغري ذلك ،)فاقد( أق ال)مهدر( تيجة خيار صريس ن

وإ  أي مادى، نظارًا للمنظاورات املدتلفاة      أو "نتيجاة خياار"    " وعيًا)سلوييًا( "يان ختلص مع  من أغذية 

، مباا يف ذلاك املعااني االقتصاادية     ات خمتلفاة يف ساياق هذه املصطلحات عنيه ت ملاوالذاتية يف يثري من األحيان 

يما مييل هذا النهج أيضًا إ  التقليل مان القياود التقنياة والتنظيمياة      .واألخالقية ملا تعنيه درجة اإلرادة احلرة

ملا هو  سلويي  وعي أو نتيجة خيار مقابل ماا  واالقتصادية واالجتماعية اليت ميكن أن جتعل هناك مياًل مسبقًا 

 .لكليس يذ

معاًا.  "للفاقد واملهادر مان األغذياة"    يمصطلس عاق املهدر من األغذية" مصطلس " 2وتستددق فئة ثالثة من الكّتاب -

أنه يدرج يف "املهدر" ما تعتربه نهج أخرى "فاقادا". وماا يزياد يف اإلربااك أن بعاض       حيثلكن ذلك قاصر من 

 .3يوّسع النطاق ليغطي مجيع املهدر "املتعلق باألغذية"، شاماًل األجزاء غري الصاحلة لأليل الكتاب
 

                                                           
 باستدداق يتعلق بشاغل أو عاق بشكل بالنفايات إما مرتبطة سياقات يف األحيان من يثري ويف .عاق يمصطلس" األغذية من املهدر" البعض يستددق 2

 يربطونه ألنهم ،"هدرم/نفايات" هلم بالنسبة هو" فاقد" بالا آخرون يدعوه وما. أخرى أبعاد مع أو الطبيعية البيئة مع وبالعالقة الطبيعية، املوارد

 .واسع مبعنى األحيان بعض يف أيضا اهلدر مصطلس ويستددق .(أخرى ألغراض تستددق أن ميكن يان املوارد هذه أن يعين ما) املوارد" بهدر"
املهدر الذي ال ميكن جتنبه" "(، ب  WRAPواملوارد  ) باهلدر اخلاص العمل برنامجباملهدر، مييز البعض، مثل   املتعلقة النهج  هذه مثل يف 3

 يفو. لأليل الذي يعّرف على أنه املهدر الصاحل "جتنبه ميكن املهدر الذي " و ،(من األغذية لأليل الصاحلة غري )الذي يعّرف على أنه  األجزاء

 األغذية منظمة الذي تستددمه فاقدًا أو مهدرًا. ويف إ ار التعريف" جتنبه ميكن املهدر الذي ال" يعترب ال التقرير، هذا يف املستددق التعريف

ما يدعوه برنامج العمل اخلاص باهلدر واملوارد"  –من املنتج  لأليل الصاحلة غري فإن األجزاء التقرير أيضًا، ويستددمه هذا( 4100) والزراعة

  .و مهدراأبدًا فاقدًا أال تعًد  – جتنبه" ميكن مهدرًا ال



33 

صطلحات أيضًا على معنى وتغطية مصطلحي "الفاقاد" و "املهادر" باللغاات    يعتمد هذا النقاش الصعب بشأن امل 

املدتلفة، إذ قد يكون معناهما خمتلفًا عما يف اللغة اإلاليزية. وجتعل االستددامات املدتلفاة للكلماات نفساها لتغطياة     

ُتادقق التعااريف بشاكل صاحيس      نطاقات خمتلفة جدًا إجراء مقارنات ب  الدراسات واألرقاق أمرًا صعبًا للغاياة، وإذا مل 

التمييز ب  الفاقد وب  املهدر من األغذياة مفياد بطارق    فمع ذلك، ووتؤخذ باحلسبان، فقد تكون املقارنات مضللة جدًا. 

شتى: فكما سنشاهد يف هذا التقرير، يتعلاق هاذان املنظاوران يف ياثري مان األحياان وبشاكل واساع باأنواع متميازة مان            

 متميزة.  بأنواع نظماألسباب، ويرتبطان بصورة عامة 

 

ى النهج األيثر استددامًا، وهاو نهاج الفئاة األو     لغرض وضوح املصطلحات، يتبع فريق اخلرباء الرفيع املستو 

من الكتاب املذيور أعاله، الذي يربط املهدر من األغذية بوقوع الفقد على مستوى املستهلك والفاقاد مان األغذياة بوقاوع     

ما ، وبصرف النظر عبصرف النظر عن السبب التفسريي احلقيقيالفقد يف أي مرحلة من املراحل قبل مستوى املستهلك، 

إذا يانت له خاصية "سلويية" أق ال، أو خاصية " وعية" أق ال. ويتميز ذلك باأن املصاطلس يصابس ساهل التطبياق يماا       

 يسهل ربطه ببيانات حمددة. 

 

 .(0)التعريف  لتاليةاريف االتعلذلك ستستددق يف هذا التقرير  
 

 األغذية من واملهدر الفاقد  1 التعريف

 مان  األغذية سلسلة مراحل مجيع يف البشري لالستهالك املقصودة األغذيةإ  النقصان يف  األغذية من واملهدر الفاقد يشري

 الواسع، بغض النظر عن السبب. االستهالك إ  احلصاد

  يبري يف األغذية اليت يانت خمصصة أصال لالستهالك البشري، وذلك يف يافاة مراحال   نقص إ  الفاقد من األغذية يشري

 مستوى االستهالك، وذلك بغض النظر عن السبب. اليت تسبقسلسلة األغذية 

 مساتوى إ  األغذية املناسابة لالساتهالك البشاري الايت جياري الاتدلص منهاا أو تفساد علاى           األغذية من املهدر يشري

 .السبب عن النظر بغض املستهلك،

، وغاري ذلاك(   املظهار إ  النقصان يف خاصية من خواص جودة األغذية )التغذياة،   األغذية جودة من واملهدر الفاقد يشري

 . بتدهور املنتج، يف مجيع مراحل سلسلة األغذية من احلصاد إ  االستهالك املرتبط

 

لذا، لصل فقدان وهدر األغذية با  اللحظاة الايت يكاون فيهاا املناتج جااهزًا للحصااد أو يكاون قاد ُحصاد             

وال تعترب األجزاء غري الصاحلة لأليل اليت ُتزاع مان   4.األغذيةزاع من سلسلة إمدادات يستهلك فيها أو ُيواللحظة اليت 

 يف (. يماا ال تعتارب الثغارات   0)املنتجات اجلانبية مثاًل( من األغذية املفقودة واملهادرة )الشاكل    سلسلة إمدادات األغذية

واإلفراط يف التغذية مان األغذياة املفقاودة واملهادرة، فهاي تارتبط        الغالت و ويل منتجات نباتية إ  منتجات حيوانية

 باعتبارات أوسع نطاقًا تتعلق بكفاءة نظم األغذية. 

                                                           
إمداد األغذية مجيع األنشطة اليت تساعد على ضمان تسليم املنتجات اجلاهزة للمستهلك بدءًا من املنتج األساسي. وميكن أن تشمل سلسلة تشمل  4

 هذه األنشطة التدزين والنقل والتوزيع والتجهيز والبيع باجلملة والبيع بالتجزئة واالستهالك.
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 سلسلة األغذية امتدادمن األغذية على الفاقد واملهدر لتعريف عرض ختطيط    1الشكل 
 

 
 

 
 مقابال أغذياة   اساتددامات األغذياة: ينقسام اإلنتااج الزراعاي اخلااق إ        سلسلة امتداد على األغذية من واملهدر الفاقد

. ما منتج من لأليلصاحلة  غري أجزاءو لأليل صاحلة أجزاء إ األغذية  استددامات وتقسم ،األغذيةاستددامات لغري 

 األجزاءهو جمموع الفاقد واملهدر من  األغذية سلسلة خطوات من خطوة يل يف األغذية من واملهدر الفاقد إمجالي ويكون

 احلصاد،) اخلمس اخلطوات الشكل يعرضو. البشري لالستهالك أصاًل مقصودة يانت اليت األغذيةالصاحلة لأليل من 

 اإلحصااءات  البياناات يف  وتاوفر  الكتلاة  قياسميكن عندها  اليت( واالستهالك ،والتوزيع والتجهيز، احلصاد، بعدما و

 يف تارد و( 2011a) والزراعاة  األغذياة  منظماة  هاتساتددم  يماا  ،األغذية ميزانيات على بناء تعددةامل لمنتجاتل الو نية

(Gustavsson et al. (2013 .يااًل   يصااحب  ماا و  وأخارى،  مرحلاة  با  يماا   املراحل، هذه من مرحلة يل داخل ويف

  (.4 الفصل انظر) اموغريه والنقل التدزين ذلك يف مبا خمتلفة، ألسبابالفاقد واملهدر  صلل قد ها،من
 

 إنتاج خام )جمموع احلصاد(

 من األغذية لالستخدام البشرياملخططة  اخلاماملنتجات 

 صاحل لألكل

 فر من احلصاد ااملتو

 فر ما معد احلصادااملتو

 املتوفر لدى التجهيز

 املشرتى  من فرااملتو

 مستهلكة غذيةأ

 (مأكولة)

الفاقد لدى 
 االستهالك

الفاقد لدى 
 التوزيع

الفاقد لدى 
 التجهيز

فاقد ما بعد 
 احلصاد

 الفاقد من احلصاد

 غري صاحل لأليل

 األيل استددامات لغري خمطط

  (بذور  اقة، أعالف،) البشري 

 هدرجمموع الفاقد وامل
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يف أو  يف املظهار أو سلسلة األغذية اخنفاض يف اجلودة )يف اجلودة التغذوية،  امتدادوميكن أن يكون هناك على  

 . ونقارتح أن يساّمى هاذا االخنفااض الفاقاد واملهادر مان جاودة        اجلافة ئيةادة الغذاامل( دون نقصان مسات نوعية أخرى

ملقارباة اجلاودة: فالصافات    األغذية. ومن الصعب قياس فقدان جودة األغذية، إذ ميكن أن تكاون هنااك  ارق خمتلفاة     

الوقات عامال   يماا أن  والفيتاميناات واملعاادن، إ(.(.    املغذيات الكبرية والدقيقاة ) ذاتها حد التغذوية متعددة األبعاد يف

الوقات،   جودتها مبرور تفقدمنها،  للتلف والقابلة الطازجة وخصوصا املنتجات،إذ أن أساسي يف فقدان جودة األغذية، 

خسارة يف القيماة االقتصاادية   األغذية إ   اقد واملهدر "باملعنى الضيق". ويؤدي الفاقد واملهدر من جودةقبل أن لد  الف

بطرق خمتلفة ويف أ ر زمنية خمتلفة تبعًا للمنتج، وينجم عنه يف النهاية فقدان وهدر لألغذية. والطريقة اليت ياؤدي بهاا   

ساسية لتفسري جزء مهم من فقدان وهدر األغذية، فعنادما يفقاد غاذاء    فقدان جودة األغذية إ  فقدان للقيمة االقتصادية أ

 مستوى معينًا من اجلودة، فإنه يف يثري من األحيان ُيطرح بعيدًا بدع أن يؤيل. 

 

 األغذية والفاقد واملهدر من جودة مقاييس الفاقد واملهدر من األغذية 1-1-2

 

 جاودة  مان  واملهادر  والفاقاد  الفاقاد واملهادر مان األغذياة     ما هي املقاييس اليت ميكن أن تكون على صلة بقياس 

؟ للمقاييس املدتلفة آثار خمتلفة من حيث االحتياجات من البيانات وبروتويوالت املقااييس ونتاائج احلساابات    األغذية

النطااق الاذي   علاى  قاييس صلة أيرب حسب احلاالت أو اجلهات الفاعلاة املدتلفاة و  املوتفسري النتائج. وقد تكون لبعض 

 يقّيم به الفاقد واملهدر من األغذية. 

 

 أيضاا  الدراساات  بعاض  تاساتددم  وقاد  .يقاس الفاقد واملهدر من األغذية عمومًا علاى أسااس يتلاة األغذياة    و 

 مان  واملهادر  تقادير وقيااس الفاقاد   أماا  . اقتصاديةقياس  دراسات أخرى وحدات استددمتو مقياسا احلرارية السعرات

 خساارة  عموماا  أيضااً  وهنااك . فيماا بينهاا   ترتبط ال وغذائية خمتلفة نوعية مسات اكاذ أن هنإ أصعب،ف األغذية جودة

 مرئياة  جاودة  مساات  اخنفااض  حالة يف اًلمث األغذية، جودة من واملهدر مع تزايد الفاقداليت  د   االقتصادية القيمة

 (.2-4-4 اجلزء انظر، زمنيا صالحيةال انتهاءحاالت  أو طازجةال نتجاتيف حالة امل)

 

  )الفاقد واملهدر من األغذية( كتلة األغذية

 

النهج املعتاد للمقاييس هو تقييم الفاقد واملهدر من األغذية على أساس الكتلة، فبيانات الكتلة يسهل احلصاوع   

للفاقاد واملهادر مان    عليها وتسهل مقارنتها أيثر على مستويات التحليل مجيعا. وهذا يتوافق مع التعريف الاوارد أعااله   

ه معظم الدراسات اليت نشارت حتاى اآلن، مباا يف ذلاك الدراساة الواساعة ملادى        تاألغذية يف هذا التقرير، وهو ما اعتمد

 (. FAO, 2011aالفاقد واملهدر من األغذية )
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 السعرات احلرارية )الفاقد واملهدر من األغذية(

 

 قاااد و .رارياااةاحل ساااعراتال األغذياااة بوحاااداتتقاااديم الفاقاااد واملهااادر مااان   هاااو آخااار هنااااك نهاااج 

 والزراعاة  األغذياة  منظماة تقريار   يف كتلاة بالعارب عنهاا   املأرقاق الفاقد واملهدر من األغذية  Kummu et al (2012)حّوع 

 لادى حسااب   ذلاك  وياؤدي . احلرارياة  السعراتاألغذية املتنوعة من  مستددمًا حمتوى حرارية، إ  سعرات( أ 4100)

الاذي   اكباذ بالطاقة. وال ينبغاي خلاط هاذا الانهج      أيرب للفاقد واملهدر من األغذية الغنية" وزن" إعطاء إ الفاقد واملهدر 

  (.0-3-0 اجلزء انظر، )املفاهيمية الناحية خيتلف منالذي واألغذية  نظم يفاءة لتقييم Smil et al. (2004)يستددمه 

 

 مقياس القيمة التغذوية  

 

يمياًا  األغذية لافظ على ميكن أن : متامًااالعتبار يف األبعاد التغذوية كتلة بالحسابات الفاقد واملهدر  تؤخذال  

االحتفااظ  ذلاك بالضارورة   عاين  يقاد ال  عندما تستددق الكتلة مقياسًا، لكن ذلاك  )مستويات مندفضة من الفاقد واملهدر( 

نقرتح يف هذا التقرير تعريفاًا مساتقاًل للفاقاد واملهادر مان جاودة        واملغذيات بالقدر ذاته. وهلذا السببنوعية الربوتينات ب

 .مهدر وأبفاقد ذلك رتبط يأن التغذوية دون  ةالنوعياليت  د  فيها خسارة يف االت تلك احلليمثل األغذية 

 

خاصاة  الطازجة عل مستواها األعلى بعد جين احملصوع،  األغذيةعلى سبيل املثاع، تكون يثافة املغذيات يف  

يف الفوايه واخلضر، لكنها تندفض باستمرار أثناء التدزين، وحتى بسرعة أيرب يف الظروف اليت ال تكون فيهاا الرعاياة   

يف التدهور فورًا بعاد جاين احملصاوع ويتادهور باا راد       حمض األسكوربيك )فيتام  ج( يبدأف .واملناولة والتدزين يافية

يف املائاة يف األيااق األربعاة األو      011أثناء ختزين مجيع أصناف الفوايه ومنتجات اخلضار، وقاد تصال "الفواقاد" إ      

اجلاودة  التربياد العملياة، لكناه ال يوقفهاا. وتساتمر       وقد يبطئ (.0Kader, 200 Lee andمثاًل  انظرللسبانخ الطازجة )

املغذياة   اجلانبياة يما قد تفقاد املغاذيات أو املنتجاات     .التغذوية يف التدهور خالع ختزين املنتجات اجملمدة فرتة  ويلة

تلمياع األرز وإزالاة خنالاة القماس العدياد مان       أثناء التجهيز الصناعي لألغذية أو تكريرها. فعلاى سابيل املثااع، يزيال     

العصري من الفوايه إ  فضاالت غنياة باملغاذيات ياتم الاتدلص منهاا ينفاياات أو        املغذيات األساسية. ويؤدي استدراج 

 ويلها إ  استددامات غري غذائية. وُتفقد يميات يبرية من املغذيات، خصوصا الفيتامينات، أثنااء عملياة تبيايض أو    

 جتفيف الفوايه واخلضروات. 

 

على األغذية من حيث الكتلة ومرغوباًا مان وجهاة     وقد يكون  ويل الطعاق إ  أشكاع جمهزة ضروريًا للحفاظ 

للمناتج الطاازج جادًا، بينماا قاد       التغذوياة  نظر املالءمة، لكن القيمة التغذوية لألغذية اجملهزة قد تكون أقل من القيماة 

 تكون أعلى مما يف حالة املنتج الطازج احملفوظ بشكل سيء، ويشري ذلك إ  أهمياة ظاروف التجهياز يف جتناب الفواقاد     

 التغذوية. 
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وأخريًا، ميكن أن تقلل املمارسات غري املشروعة يف جتارة األغذياة، مثال غاب األغذياة، مان جاودة األغذياة         

بتدفيف يثافة املغذيات أو تدمريها. وميكن أن يكون ذلك بسبب تضمينها مواد صااحلة / غاري صااحلة لأليال، وماواد      

من بعض مكوناتها. وميكان أن تكاون هنااك  ارق خمتلفاة لقيااس       مضافة غري مسموح بها أو بكميات مفر ة أو بتجريد 

الفاقد واملهدر من جودة األغذية، تبعًا للمتغري التغاذوي أو الصافة التغذوياة، وذلاك جمااع جيادر فياه القيااق بأحباا           

 جديدة.

 

 )الفاقد واملهدر من األغذية والفاقد واملهدر من جودة األغذية(املقياس النقدي 

 

 ،5وللفاقد واملهدر من جودة األغذية القيم النقدية مقياسًا للفاقد واملهدر من األغذيةأيضًا يستددق بعض الكتاب  

إ  فاقاد يف  ويذلك مان جاودة األغذياة    . ويرتجم الفاقد واملهدر املادي من األغذية خصوصًا على مستوى سلسلة األغذيةو

القيمة االقتصادية املضافة. وترتايم القيمة عمومًا على امتاداد سلسالة األغذياة مان اإلنتااج إ  البياع النهاائي، مرتبطاة         

باملراحل املتعاقبة من تطوير املنتج النهائي. وذلك واضس يف حالة منتجات األغذية اجملهزة املّطورة، لكناه أيضاًا ينطباق    

بتدهور املرتبط فقدان القيمة املضافة لد  ميكن أن قصر يف حالة املنتجات الطازجة. وباملقابل، على سالسل األغذية األ

يف يل خطوة من خطوات سالسال  من األغذية املرتبط بالفاقد واملهدر  وأ )الفاقد واملهدر من جودة األغذية( األغذيةجودة 

 النقدية.  اخلسائر من وبالتالي للفاقد واملهدر من جودة األغذية، هامًا يكون الوقت عاماًلقد  أعاله، رأينا يما. واألغذية

 

الاذي   القيماة  مان  مزياد باالرتابط  ويف املراحل النهائية من السلسلة حيث ترتايم القيمة املضافة للمنتج، هنااك   

 عندما االستهالك، مرحلة يف إمجالية اقتصادية حدو  خسارة احتماع إ  وصواًل -يف حالة الفاقد واملهدر فقديميكن أن 

  .ليفسد ونهيرتيبل ال يستهلكونه مطلقًا قد منتج  لشراء أموااًل املستهلكون ينفق

 

يف سلسالة األغذياة واجملهازون وجتاار التجزئاة والعااملون يف األساواق اسارتاتيجيات          وياالء أحيانًا، يعتمد و 

الفاقاد واملهادر مان جاودة     األغذياة جودتهاا )   لتجنب تكبد خسائر اقتصادية ياملة يف احلاالت اليت تفقد فيها منتجات

وقد تتقبل اجلهات . )الفاقد واملهدر( النضارة والشكل واللون واالتساق واملذاق( إ  درجة أنها "توشك أن تفقد" األغذية،

ون وبهذا يكونون يما لاو أنهام يتوقعا    :خسائر اقتصادية جزئية لتجنب خسارة اقتصادية يلية الفاعلة يف سلسلة األغذية

فقدان األغذية املعنية ولاولون التدفيف من آثاار ذلاك. يف هاذه احلااالت، قاد لاّوع اجملهازون هاذه املنتجاات إ           

استددامات غري غذائية أو إ  أعالف هلا بعض القيمة االقتصادية. وفيما يتعلق بأسواق األغذياة، قاد ُتدّفاض األساعار     

. وقد اعتمد هذه االسرتاتيجية أيضًا مع أقل مدى للحياة املتبقية يع التلفعندما يكون املتبقي من املنتج أقل جودة أو سر

بأسعار خمفضة. ويؤدي سلوك  "قرب تاريخ انتهاء صالحياتها"(، ببيع منتجات NRDC, 2013بعض املتاجر الكربى )

                                                           
 يف اإلنتاج مدخالت  األخذ باحلسبان تكاليف يشمل وهذا. املتعلقة باإلنتاج االقتصادية القيمة اخلسارة النقدية بفقدان ، حنصرءاجلز هذا يف 5

 تكاليف االقتصادية التقييمات يف يدرجون ذلك، إذ من الكتاب أبعد وغريها. ويذهب بعض قوة العمل ذلك يف مبا ،(السوق بسعر)املراحل  مجيع

 (.فقدت اليت عمله باملنتجات ميكن يان ما) البديلة الفرصة تكاليف أو( وغري ذلك الطبيعية املوارد استدداق)غري املسوقة  اخلارجية العوامل
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يف املتاجر هذا إ  ختفيض اخلسائر االقتصادية اليت تتكبدها متاجر التجزئة. لكن ذلك ال يبطئ "التدهور" املادي للمنتج 

 ، ما قد يؤدي إ  فقده ماديًا يف نهاية املطاف على مستوى املستهلك. حد ذاته

 

اس االقتصادي للفاقد واملهادر مان األغذياة أهميتاه عناد وضاع       يما سنرى يف الفصل الثالث، من املؤيد أن للقي 

املرتبطة بالفاقاد واملهادر   الكلية االقتصادية ئر اسرتاتيجيات خفضهما، ما يتطلب أن تؤخذ باالعتبار ييفية توزيع اخلسا

 ، مان األغذياة   تكاليف خفاض الفاقاد واملهادر   االعتبار يف يما يتطلب أن تؤخذ على امتداد سلسلة األغذية، من األغذية 

 .من إجراءات احلد من الفاقد واملهدر آخرون ، بينما خيسرذلكقد يربس من اجلهات الفاعلة بعض يعين أن  امم

 

 احلالية ملدى الفاقد واملهدر من األغذيةالتقييمات  1-1-3

 

يما هو مذيور أعاله، ميكن إرجاع الدراسات عن الفاقد واملهدر مان األغذياة إ  مساارين رئيساي : دراساات       

أغذياة  ملناتج معا ، عموماًا بهادف  سا  الكفااءة االقتصاادية لسلسالة          ما بعد احلصادأو فواقد  فواقد األغذيةبشأن 

)مباا يف ذلاك التعبئاة والتغلياف(، تكاون يف ياثري مان         باألغذياة  املتعلاق  اهلدر أواألغذية  هدربشأن معينة، ودراسات 

 األحيان على املستوى احمللي أو الو ين، وتهدف إ  خفض اهلدر و س  إدارته. 

 

بعض الدراسات منظورات بشأن الفاقد واملهدر من األغذية يف أجزاء حمددة من سالسل إماداد األغذياة:   عطي ت 

 واخلدمات اجلملة أو اللوجستيات أو جتارة التجزئة أو األسواق أو إعادة التوزيع أو املطاعماإلنتاج أو التجهيز أو جتارة 

(. ومن الصعب يف ياثري مان األحياان مقارناة     Hanssen and Møller, 2013األخرى أو األسر املعيشية )مثاًل،  الغذائية

 ودمج هذه الدراسات اليت جيري تكييفها هلدفها احملدد.

 

معاارف االقتصااد    أساساا مساتددمة   ،احلصااد  بعاد  تتعلاق بالفاقاد ماا    ومشاريع خمتلفة دراساتوضعت قد و 

 ذلاك ياوفر نظااق    علاى  وأحاد األمثلاة  . اإلنتااج  مراحال  من مرحلة يل يف املدتلفة أسبابهتتناوع و اهلندسة، الزراعي أو

 يف احلباوب  حماصايل مان   لفاقاد لسابعة   لاوزن  تقديراتالذي يوفر  APHLISاإلفريقي للفاقد ما بعد احلصاد  املعلومات

مان   APHLISتشاكل  وي وعلى نطاق املقا عات. على النطاق الو ين (APHLIS 2014) الكربى الصحراء جنوب أفريقيا

 بياناات  وقاعادة  الفاقاد؛  تقاديرات  مان  والتحقاق  الصالة  ذات البيانات توريدالذين يقومون ب احمللي  اخلرباء من شبكة

فاقد مان أفضال التقاديرات    ال تقديرات تستمدو. املنطقة بلدان  عاتامقيافة  الحتساب الفاقد منوأداة حاسبة  مريزية؛

. يالزراعا  والنطااق  واملنااخ  احملصاوع  ناوع االعتباار  يف خاذ  مع األ احلصاد بعد ما سلسلةمن حلقات  حلقة لكلاملعروفة 

 احلصااد  بعد ماالفاقد  جمموعتأرجس  ،APHLISا ل وفقًاو. األخرى العوامل من جمموعةتغطي  أخرى تصويبات تطبقو

ماا با     الساوق يف  والتدازين  والنقال  املزرعاة يف  والتدزين املناولة وعمليات والتجفيف احلصادأثناء  للحبوب املنطقة يف

 4103.6-4113 الفرتة خالع اإلنتاج من ئةاامل يف 05.8و ئةاامل يف 02.3

 

                                                           
6 www.aphlis.net 

http://www.aphlis.net/
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يف  47وقد حققت دراسة  ضريية شاملة عن الفاقاد واملهادر مان األغذياة عارب بلادان اال ااد األوروباي الاا           

(، مساتددمة بياناات   EC, 2011ووضاع السياساات )   والتوقعاات األسباب والكميات واآلثار البيئية وأفضال املمارساات   

رات الو نية، فقادرت أن الفاقاد واملهادر السانوي يف     وغريها من البيانات والتقدي للجماعات األوروبيةاملكتب اإلحصائي 

للفرد الواحد. وقد أشري إ  أن احتماع أن تكون حدود موثوقياة   اييلوغرام 077أو   نمليون  87هذه البلدان يكل يبلغ 

ضيقة، بسبب االفتقار إ  الوضوح بشأن تعريف الفاقاد واملهادر    للجماعات األوروبيةاستدداق بيانات املكتب اإلحصائي 

يماا   .ومنهجيات قياسهما. وباإلضافة إ  ذلك، ليست هناك بيانات لبعض القطاعات يف بعاض دوع اال ااد األوروباي   

وضامن   مل تادرج يف بعاض احلااالت يف بياناات قطااع التصانيع.       اجلانبياة مل يكن باإلمكان التأيد من أن املنتجات أنه 

 "(FUSIONS)النفاياات   مناع  اسارتاتيجيات  جتوياد  خالع من االجتماعي لإلبداع األغذية املشروع األوروبي "استدداق

أن هنااك حالياًا عوامال رمسياة      للجماعاة األوروبياة  ، أظهر املزيد مان تقيايم النظااق اإلحصاائي     (3-3-3 اجلزء انظر)

عان الفاقاد واملهادر مان      إليهاا  الرياون  زمنياة ميكان   لتوليد سالسال اإلحصائيات ومنهجية جتعل من الصعب استدداق 

 (.Hanssen and Møller, 2013)األغذية )

 

 أجريات دراساة   0 464وقد مجعت واستعرضت دراسة تقييم على املستوى الو ين يف أسرتاليا نوعية و بيعاة   

حباث إ  دراساات علاى     ووثاائق على الفاقد واملهدر من األغذية، تارتاوح مان تقاارير هيئاات إقليمياة إلدارة النفاياات       

املستوى الو ين. ويالحظ هذا التقرير أنه يف ح  أن هناك العديد من الدراسات عن الفاقد واملهدر مان األغذياة إاّل أنهاا    

جلغرافية واملنهجية معًا. ويتطلاب احلصاوع علاى الكاثري مان البياناات يف       متغايرة إ  درجة عالية، من حيث األهمية ا

أحيان يثرية التفاوض مع عدد يبري من أصحابها الذين لديهم شواغل خمتلفة بشأن اخلصوصية والسرية. وهنااك بعاض   

 اجااة إ  ح متزايااد حنااو إ  البيانااات الكافيااة. وختلااص الدراسااة إ  أن هناااك علااى  تفتقاارأجاازاء سلساالة األغذيااة 

 فهااااام أيثااااار راااااواًل لتحسااااا  األداء البيئاااااي لااااانظم إدارة النفاياااااات أو  سااااا  اساااااتدداق املاااااوارد   

 (.Mason et al., 2011الشحيحة )

 

فر اويف الواليات املتحدة األمريكية، وضعت دائرة البحو  االقتصاادية يف وزارة الزراعاة نظااق بياناات عان تاو       

تتضمن سلسلة بيانات معّدلة لتأخذ الفاقد باالعتبار. وتعترب سلسلة البيانات هذه عماًل ال يزاع جاريا، ذلاك أن   7األغذية

كية تواصل صقل االفرتاضات والتقديرات بشأن الفاقد . وبناء على ذلك، قدر أن الفاقاد واملهادر مان    يوزارة الزراعة األمر

يف املائاة مان جمماوع إمادادات      21و 31يبلاغ تقريباًا با      4101يف عااق   األغذية يف الواليات املتحدة األمريكياة ياان  

يفقاد أو يهادر إماا علاى مساتوى جتاارة       فرة علاى مساتوى جتاارة التجزئاة     ااملتويف املائة من األغذية  30، وأن األغذية

 (.Buzby, Wells and Hyman, 2014مليون  ن من األغذية ) 61التجزئة أو على مستوى االستهالك، ويعادع ذلك 

 

( 2011a)منظماة األغذياة والزراعاة،     Gustavsson et alوعلى املستوى العاملي، يانت الدراسة اليت أجراهاا   

" املرجع األيثر اقتباسًا واستددامًا بشأن مدى الفاقد واملهادر مان   العاملي املستوى على األغذية من واملهدر الفاقدبعنوان "

. وتساتددق الدراساة مصاادر جزئياة،     3و 4وتعارض النتاائج يف الشاكل      0 اإل اار األغذية. وترد منهجية الدراساة يف  

                                                           
7 5system.aspx#2670-data-capita)-(per-availability-products/food-http://www.ers.usda.gov/data 

http://www.ers.usda.gov/data-products/food-availability-(per-capita)-data-system.aspx%2326705
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البلد و/أو يف بلادان مماثلاة.    نفس و اوع سد الفجوات يف املعرفة بتقديم نتائج الدراسات املتوفرة عن منتجات مماثلة يف

األغذياة الصااحلة لأليال    األجازاء مان   يتلة  الفاقد واملهدر من األغذية يف العامل تبلغ تقريبًا ثلث وتقّدر الدراسة أن يتلة

/السنة من الفاقد يلغ 311–481مليار  ن يف السنة. وهذا ما يعادع  0.3املعدة لالستهالك البشري، وميثل ذلك حوالي 

/يف السانة يف أفريقياا جناوب الصاحراء     يلاغ  071–041وواملهدر من األغذية للفرد الواحد يف أوروباا وأمريكاا الشامالية    

 آسيا. يوجنوب/جنوب شرقالكربى 

 

 اخنفااض  أن فاحتسابوا FAO (2011a) لدراسة مجعت اليت اخلاق البيانات .Kummu et al (2012استددق ) 

 للفاقاد  العااملي  احلرارياة علاى املساتوى    الساعرات  حيث من املائة يف 45اخنفاض بنسبة  إ  يرتجم الثلث الكتلة بنسبة

 .واملهدر

 

  مااان نفساااه للناااوع املناااا ق وبااا  املنتجاااات بااا  واساااع نطااااق علاااى واملهااادر الفاقاااد وخيتلاااف 

 إ  أوروباا  يف احلباوب  مان  واملهدر الفاقد يصل املثاع، سبيل فعلى(. FAO, 2011a; Kummu et al. 2012) املنتجات

 الفاقاد  يصال  ،الكاربى  الصاحراء  جناوب  أفريقياا  يف أخارى،  ناحية ومن. الكربى الصحراء جنوب أفريقيا يف ما ضعفي

 . أوروبا يف ما ضعفي إ  احلليب من واملهدر

 

 الصعيد وعلى. واملنا ق للمنتجات األغذية اختالفًا يبريًا تبعًا امتداد سلسلة على واملهدر الفاقد توزيع وخيتلف 

 ,.FAO, 2011a; Kummu et al., 2012; Parfitt, Barthel and Macnaughton, 2010; Hodges et al) العااملي 

 التوزيع مستوى على واملرتفع املتوسط الدخل ذات البلدان يف األغذية من واملهدر حصة يبرية من الفاقد  د  ،(2010

 .(3الشكل  انظراحلصاد ) بعد وما اخلطوات الزراعية فيحد  أثناء املندفض، الدخل ذات البلدان أما يف واالستهالك؛

 يف معظمهاا  يفقاد  أوروباا،  ويف األغذياة،  سلسالة  من األو  املراحل يف أفريقيا يف معظم احلبوب فقدت املثاع، سبيل فعلى

 أن يماا . أفريقياا  يف املائاة  يف 0 من املهدر من احلبوب على مستوى االساتهالك مقابال   املائة يف 45: االستهالك مرحلة

 يف املرحلتاان األضاعف، أماا    هماا  والتوزياع  التجهياز  أفريقيا، ففي. للنظر الفت واخلضر للفايهة املنا ق ب  االختالف

 .على مستوى االستهالك واملهدر معظم الفاقد فيحد  أوروبا،

 

  يف سانرى  يماا  ولكان، . العاامل يلاها   يابري عارب مناا ق    احلصااد  مرحلاة  أن الفاقد يف 3 يما يتب  من الشكل 

 بسابب معاايري   رفاض اإلنتااج   إ  الغالاب  يعاود يف  املتقدماة،  البلادان  ففاي : نفساه  ال لد  الفاقد للسبب ،4 الفصل

 وإ  املستهلك ." سلسلة األغذية أسفل" أسباب إ  يبري حد يعزى إ  وبالتالي اجلودة،
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 يف مناطق العامل املختلفةللفرد الواحد  من األغذية الفاقد واملهدر  2الشكل 

 

 

 
 
 

واملهادر مان األغذياة للفارد الواحاد يف املنطقاة        الفاقاد  Y راحملاو  يب ومنطقة ما أو جمموعة من البلدان.  سكان X راحملو ميثل

املعينة. مييز اجلزء الرمادي ما ب  املهدر على مستوى االستهالك والفاقد ما بعد احلصاد ضمن الفاقد واملهدر مان األغذياة علاى    

 املصااادر: مقتااابس  .األغذياااة مااانالفاقاااد واملهااادر  جمماااوعمساااتوى املنطقاااة. لكااال منطقاااة متثااال مسااااحة املساااتطيل   

 .Gustavsson et al. (FAO, 2011a) من
 

 سلسلة األغذية يف مناطق العامل املختلفة د واملهدر من األغذية على امتدادتوزيع الفاق  3الشكل 

 
 
 

 اجلازء ) األولاي  إلنتااج ا مان  مئوياة  نسابة يعنهاا   ًاعارب م السلسلة، من خطوة يل يف هدرت أو فقدت اليت النسب األعمدة ثلمت 

 .Gustavsson et al. (FAO, 2011) من اقتبس: املصدر(. 0 الشكل انظر البشري، لالستهالك أصاًل الصاحل
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 "نطاقه وأسبامه واحليلولة دوناه  –واملهدر من األغذية على املستوى العامل   الفاقد" : FAO (2011a) دراسة منهجية  1 اإلطار

(Gustavsson et al, 2013) 

احلصوع على األرقاق املطلقة للفاقد واملهدر من األغذياة بتطبياق النساب املئوياة للفاقاد واملهادر مان األغذياة علاى بياناات مان             مت

أحجاق اإلنتاج من يتااب اإلحصااء السانوي الصاادر      ومجعت يأساس. 4117الو نية واإلقليمية، باستدداق عاق  األغذيةميزانيات 

 وللمجموعاات  العامل من املدتلفة للمنا ق األغذية من واملهدر للفاقد املئوية النسب ومجعت. 4117عن منظمة األغذية والزراعة لعاق 

 و بقات . اخلارباء  مشااورة   ريق وعن األدبيات يف واسعة حبث عملية من اإلمدادات سلسلة يف املدتلفة واخلطوات املدتلفة السلعية

 والفايهاة  والبقاوع،  الزيتياة  والباذور  ؛والادرنات  واجلاذور  ؛احلباوب : األساساية  السلع من جمموعة لكل خمتلفة احتساب مناذج

 .والبيض واحلليب ؛البحرية واملأيوالت واألمساك ؛واللحوق واخلضر؛

 ديات رئيسية تتمثل يف ثغرات البيانات للنسب املئوية  ،Gustavsson et al (2013)اليت وصفت يف  ،الدراسةمنهجية  وواجهت

لكل من الفاقد واملهدر. وحيثما يانت هناك ثغرات يف املعرفة، وضعت افرتاضاات وتقاديرات اساتنادًا إ  مناا ق وجمموعاات سالع       

 . األغذيةمن سلسلة إمدادات  خطواتأساسية و/أو 

يف املائة جملموعة احلباوب بأيملاها علاى مساتوى      45سبيل املثاع، تفرتض الدراسة متوسطًا للفاقد واملهدر من األغذية بنسبة  على

( لألسار  2008a) عااق ( WRAP) واملاوارد  باهلادر  اخلااص  العمال  برناامج  دراساة  إ  يساتند  افارتاض  وذلك ،أورومااالستهالك يف 

يف املائاة. وياؤدي    06األساسية األخرى با  األغذيةيف املائة ونفايات  47املعيشية يف اململكة املتحدة، حيث قدرت نفايات اخلبز با 

يف املائاة مان    34 ان، أي ماا ميثال     ملياون  4426 تبلاغ  ذلك إ  نتيجة هي أن نفايات احلبوب على مستوى االستهالك يف أوروبا

 إ  األوروباي،  االساتهالك األغذية على مستوى االستهالك األوروبي. هكذا يستند هاذا التقادير، أي قراباة ثلاث      جمموع املهدر من

 .املتحدة اململكة يف املعيشية األسر يف اخلبز نفايات عن بيانات جمموعة على بدورها تعتمد مفردة نقطة

 تؤخاذ  أن ينبغاي  أناه  العاملياة  النفايات نسب تقدير يف مفردة نقاط على قائمة لتقديرات مماثلة أخرى واستددامات املثاع هذا يب 

 .أنفسهم الدراسة واضعو بها يسّلم حقيقة وتلك شديد، حبذر ألصليةا Gustavsson et al (FAO, 2011a)ة دراس نتيجة

 

 مان  املساتويات  مجيع على ياناتبب حاليًا املتاحة الوحيدة العاملية الدراسة يه FAO (2011a)دراسة  أن غري 

 القصاور  أوجه من الرغم وعلى. األمساك مصايد ذلك يف مبا ،األغذية إنتاج قطاعات يافة وتشمل االستهالك، إ  اإلنتاج

قاّدر أناه يبلاغ الثلاث      الاذي  األغذياة  مان  واملهادر  ومساتوى الفاقاد   للدراساة  العاملياة  النتاائج  فإن املتاحة، يف البيانات

 وماع  والاو ين،  اإلقليماي  املساتوي   علاى  املوجاودة  الدراساات  ماع  يتسق( والنامية النمو املتقدمة البلدان يف واخنفاضه)

 . يذلك القطاعية الدراسات

 

  علاى  األغذياة  مان  واملهادر  للفاقاد  تقاديرات  الايت تقادق   الدراساات  مجياع  أن نالحاظ  أن املهام  مان  أخريًا،و 

  ماان ذاتهااا اخلاااق البيانااات علااى تعتمااد ،FAO (2011a) لدراسااة الحااق وقاات يف والاايت نشاارت العاااملي املسااتوى

  العاملياااة املاااوارد معهاااد دراساااة وأ Kummu et al 2012 مثااالوهاااذه الدراساااات . FAO (2011a)دراساااة 

(Lipinski et al, 2013 )4103 لعااق  والزراعاة  األغذياة  منظماة  أدوات جمموعة وأ (FAO 2013 a )مؤسساة  تقريار  وأ 

 مان  واملهادر  الفاقاد  مستقلة ملادى  تقديراتال توفر بالتالي  ،إ(،(IMechE, 2013) 4103 عاقل امليكانيكي  املهندس 

 . األغذية
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 األغذية من واملهدر الفاقد وقياس لوصف متسقة ومروتوكوالت منهجيات حنو 1-1-4

 

( Parfitt, 2013 ماثاًل، ) مجيعهاا  األغذياة  من واملهدر الفاقد بشأن العاملية الدراسات تعتمد يثريون، يسّلم يما 

 دقاة  هاذا املصادر الشاواغل بشاأن     خيفاي  وال. (2011a)منظمة األغذياة والزراعاة    دراسة هو فر،امتو وحيد مصدر على

 (. 4 اإل ار انظر) األغذية من واملهدر الفاقد تقديرات

 

 املثااع،  سابيل  فعلى. املتاحة والثانوية األولية البيانات ونوعية ونقص مبوثوقية يتعلق فيما شواغل توجد أواًل، 

  الفرعيااة التقااديرات إمجااالي ماان األغذيااة ماان واملهاادر للفاقااد الو نيااة التقااديرات تنااتج احلاااالت، ماان يااثري يف

  مااتغرية بسااياقات وتقاارتن الاازمن ماار علااى جاادًا مااتغرية تكااون أن ميكاان وتلااك أرقاااق – خمتلفااة ساانوات ماان اآلتيااة

(Hodges et al., 2010 .)أحنااء  مجياع  يفاألغذياة   إماداد  بسالسال  تتعلاق  يافياة  بياناات  هناك ليست عامة، وبصفة 

 . ثانوية معلومات مصادر وال من أولية معلومات مصادر من ال العامل،

 

 .واملهدر الفاقد بأرقاق احمليطان اخلطأ هامب أو اليق  لعدق تقدير حاليا يوجد ال ثانيا، 

 

  علااى األدلااة ماان الكااثري هناااك ولاايس متكاارر، منااتظم أساااس علااى البيانااات عاان ُيبّلااغ مااا نااادرًا ثالثااًا، 

 أو  (WRAP, 2014) املتحااادة اململكاااةالااابعض مثااال  باساااتثناء فحالياااا، األغذياااة. مااان واملهااادر الفاقاااد تطاااور

 األغذياة،  من واملهدر للفاقد واحلالية املاضية لالجتاهات واحد تقدير فرايتو ال (Hanssen and Møller, 2013) النرويج

 التعااون  منظماة  أشاارت  ويماا . احملارز  التقادق  مقابلاه قيااس   ميكان  واضس أساس خط إنشاء أن ذلك يعيق الواضس ومن

 خمصاص  أسااس  علاى  يكاون  أن إ  واملهدر الفاقد بشأن البيانات مجع مييل" ،(4102) االقتصادي امليدان يف والتنمية

لجاب اساتدداق بياناات قدمياة     وقاد   ."مساتمر  أسااس  علاى  ولايس  حمادود  زمين إ ار يف واحدة ملرة يمشروع مؤقت

 ( Parfitt, Barthel and Macnaughton, 2010; Liu 2014التحسينات )

 

 املكّيفاة  البياناات  مجاع  معاايري  إ  واالفتقاار  القيااس  وبروتويوالت والقياسات التعاريف يف االختالف وجيعل 

. والبلادان  واألنظماة  الدراسات مقارنة املستحيل، من يكن مل إن الصعب، منجيعل يل ذلك  خمتلفة، ومنتجات لبلدان

. إنتاجاه  يف املستددمة باملنهجية فريد وبشكل بوضوح مرتبطًا يكن مل إن خا ئ دائمًا األغذية من واملهدر للفاقد رقم فأي

 .املنتجة واألرقاق املستددمة واملنهجية البيانات نوعّية لتقييم عليها متفق  ريقة أيضًا هناك وليس

 

 وتقادير ( ونطاقاه  واملهادر  الفاقاد  أساباب   دياد ) احلقيقي الوضع فهم يصّعب يبريًا عائقًا الوضع هذا ويشّكل 

 . احملرز التقدق ورصد" عمله يلزق ما" وإ  حلوع إ  التوصل إمكانات

 

 التعااون  منظمة والزراعة، األغذية منظمة) املنظمات من العديد من حاليًا قوية دعوات هناك أن يف السبب وهذا 

 خاالع  من االجتماعي لإلبداع األغذية استدداق"األوروبي  واملشروع األوروبية، واملفوضية االقتصادي، امليدان يف والتنمية
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( ، وما إ  ذلكللبيئة املتحدة األمم وبرنامج العاملية، املوارد ومعهد ،" (FUSIONS) النفايات منع اسرتاتيجيات جتويد

 للمتغّياارات الكاابري العاادد االعتباااريف  األخااذ مااع األغذيااة، ماان واملهاادر الفاقااد لقياااس عاملّيااة بروتويااوالت تطااوير إ 

 البيانات موثوقية و س  العاملي الصعيد على القياس وأساليب التعاريف باجتاه مواءمة آخر، إ  بلدوخصوصيات يل 

 الشاأن  هاذا  يف حماددة  توصيات املستوى الرفيع اخلرباء فريق ويقدق. الشفافية من املزيد  قيق وحنو مقارنتها وإمكانية

 (.2 الفصل)

 

  املستدامة؟ نظم األغذية ه  ما 1-2

 

 التعااريف  مان  جمموعاة  مان  مت تكييفه يما ،(4)التعريف  األغذية لنظاق التالي التعريف التقرير هذا يف نعتمد 

 (. Ericsen, 2008; Ericsen et al., 2010; Ingram, 2011; IPCC, 2014 مثل) األخرى

 

 نظام األغذية  2 التعريف

 تتعلاق  الايت  واألنشاطة ( وغريهاا  ،واملؤسساات  التحتياة  والبنى والعمليات واملدخالت والناس البيئة) العناصر يافة األغذية نظاق جيمع

 واالقتصاادية  االجتماعياة  نتائجهاا  ذلاك  يف مباا  األنشاطة،  هذه وخمرجات ،اواستهاليه اوإعداده اوتوزيعه اوجتهيزه األغذية بإنتاج

 .والبيئية

 

 إنتااج  إ معاًا   تاؤدي  الايت  املتنوعاة  العناصر واألنشطة جمموععلى أنه  نظاق األغذية تعريف هو املقصود هكذا 

ع جمموعة واسعة مان  أيضًا ميتداخل نظاق األغذية و. هذه العناصر واألنشطة والعالقات املتداخلة ب  األغذية واستهالك

غاري   عريفاه ت "وصافي "مفهاوق   فنظااق األغذياة   خمتلفاة.  عقباات  يواجاه و (غري ذلكوالنظم األخرى )الطاقة واملواصالت 

 أمان  ناواتج تولياد   أو جياد  باأداء  بالضارورة  نظاق األغذيةدون قياق  أعاله املذيور التعريفلوع  ال وبالتالي ،"معياري"

 . والبيئية االقتصادية-االجتماعية النتائج من أخرى  ائفةباإلضافة إ   ،مناسبة غذائي

 

تعريفاات  ربوز لا  (Sobal, Khan and Bisogni, 1998)مفهوق نظم األغذية أو نظم األغذية والتغذياة  مهد وقد  

 منظاور  علاى  مابين  منهاا  األغذية، العدياد  لنظم أمناط إلنشاء خمتلفة حماوالتأيضًا  هناك يانتيما  .وتصورات عديدة

 اإلنتااج  با   بالعالقاات  تتعلاق  معاايري  إ  معظمها ويلجأ. (Malassis, 1996) "الصناعي" إ " التقليدي" من تارخيي،

 منهاا  أتيتا  الايت  واملساافة  ،"داخلياا " املناتج  االساتهالك  مان  واجلزء واملستهلك ، املنتج  ب  التمييز: واالستهالك

يرّيز العدياد مان الدراساات     ، إذرئيسي سعة النطاق أمر وهنا بالطبع. (Esnouf, Russel and Bricas, 2013) األغذية

 Gaull and Goldberg, 1993, Goodman, 1997, Feenstra 1997, Hinrichs) على التميياز با  احمللاي والعااملي    

2000, Kneafsey et al., 2013).  نظااق " جمموعها يشّكل مرتابطة يلها، تكن مل إن غالبية نظم األغذية، ما، حد وإ 

 ".عامليأغذية 

 

. الغاذائي  األمان  نتاائج  مان  عادد  إ  تاؤدي  اليت األنشطة من على أنها تشمل عددا األغذية نظم وصف ميكنو 

 علاى الادوافع   نظام األغذياة  وتاؤثر  (. وتفاعالتهاا ) والبيئياة  واالجتماعياة  االقتصادية األغذية ذاتها بالدوافع نظم تتأثرو
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ية غذأ نظاق يشكل مابشأن  املدتلفة النظر وجهات من العديد وهناك .(Ingram 2011) واالقتصادية البيئية واالجتماعية

 ". االستدامة" مصطلس ضمن يندرج وملا ،"امستدام"

 

بشاأن   الدولياة  التنمياة  جمااع  يف والعاملاة  العلمياة  ألوساطمفهوق االستدامة من األعماع األولية ل شأن تارخييًا، 

 هلاذه  ماوجز  باساتعراض  وسانبدأ . نظام األغذياة   من أجزاء أو الزراعة، على املفهوق هذا  بق ثم. املستدامة فكرة التنمية

 بأهاداف  تارتبط  بشموليتها ويياف  نظم األغذية إ  والنظر" املستدامة األغذية لنظم" رولية نظرة اعتماد قبل احملاوالت

 . والتغذية الغذائي األمن

 

 حاوع  الدولية املناقشات يف اخلطاب هذا بدأ وقد الثمانينات. منذ االستدامة حوع األعماع من العديد هناك يان 

 العااق  األما   أنشاأها  الايت  والتنمياة  بالبيئة املعنية العاملية اللجنة أعدته الذي" برونتالند" بتقرير والتنمية البيئة قضايا

" املستدامة التنمية" عّرفت التقرير، هذا يفو. 0787 عاق يف" املشرتك مستقبلنا" تقريرها وإ الق 0783 عاق املتحدة لألمم

" اخلاصاة  احتياجاتهاا  تلبياة  علاى  املقبلاة  األجياع بقدرة املساس دون احلاضر احتياجات تليب اليت التنمية" أنها على

(WCED, 1987.) ،فكماا . الازمن  منظاور  التنمياة،  مفهاوق  ماع  بالعالقة يثريًا حبثت اليت االستدامة، تشمل وجوهريًا 

 متسااويا  قادراً  يعطاي  األجياع متعدد من منظور االستدامة برونتالند تقرير عّرفو ، Lang and Barling (2013) أوضس

 .التنمية املستدامةتقوق عليها  ة" رئيسيائزبوصفها "ري واالقتصاد واجملتمع بالبيئة االهتماق من

 

 الاذي  ،(WCED, 1987) برونتالناد  بتقريار  أيضااً  الغاذائي  واألمان  االساتدامة  ب  الربط حماولة يذلك بدأت 

 أساسااً  يريز الفصل هذا نهج أن غري". اإلمكانات إدامة: الغذائي األمن" بعنوان، الالحق التطور على مؤثرًا فصاًل تضمن

 مان  يل يف األرض، على واسعة منا ق هناك" على أساس أن عامليًا، األغذية فراتو وعلى لإلنتاج العاملية املستويات على

 ".املستقبلي اإلنتاج قاعدة األغذية  إنتاج يها تزايدف يقّوض والنامية، الصناعية البلدان

 

 االساتدامة  با   الاروابط  أن( Pinstrup-Andersen and Herforth, 2008 مثاًل) األخرية األعماع أظهرت وقد 

 أن ينبغاي  إذ املقبلاة،  لألجيااع  العااملي  الصاعيد  علاى  األغذياة  فراتو ضمان مسألة جمرد من تعقيدًا أيثر الغذائي واألمن

 .املعيشية األسرة مستوى علىاألغذية  على احلصوع اعتبارات تتضمن

 

نظام   مان  أجازاء  علاى  يطبق إما واألغذية االستدامة حوع األعماع من األساسي اجلزء يان قريب، وقت وحتى 

 املثااع  سابيل  علاى  أو – املساتداق  اإلنتااج  أو املساتدامة  الزراعاة  مبسألة باالقرتان – اإلنتاج املثاع سبيل على األغذية،

 إ  الانهج  معظم يما مييل .8(FAO, 2012c" )املستدامة الغذائية الوجبات" مبسألة باالقرتان االستهالك، على مؤخرًا،

 البيئاي  ريلتغاي مشاروع ا وقاد أ لاق    .واالجتمااعي  االقتصادي مما على البعدين أيثر لالستدامة البيئي البعد على التأييد

                                                           
اليت عقدتها منظمة األغذية والزراعة تعريفًا واحدًا لا "نظم األغذية  بالتنوع البيولوجيالندوة العلمية الدولية املعنية ، أصدرت 4101يف عاق  8

هم يف حياة اهم يف األمن الغذائي والتغذوي وتسااملستدامة هي تلك النظم ذات التأثريات البيئية املندفضة اليت تساألغذية نظم املستدامة": "

توفر إمكان املستدامة محائية  رتق التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية ومقبولة ثقافيًا وة األغذيونظم . صحية ألجياع احلاضر واملستقبل

املوارد يف الوقت الذي تستددق وسليمة وصحية،  ةويافية من الناحية الغذائي ميسورةومن الناحية االقتصادية منصفة واحلصوع على األغذية 

 على املستويات األمثل. الطبيعية والبشرية
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4100-4110لعاق  (GECAFS) نظم األغذيةوالعاملي 
أن  دونلتشاجيع البحاو  حاوع سابل تعزياز األمان الغاذائي         9

 وعالقاتاه  األغذياة  نظااق  مفهوقعن  ًاهام عماًلاملشروع  أنتجو. اإليكولوجي النظاق خدماتيؤدي ذلك إ  مزيد من تدهور 

 ملناقشاات  طرياق ال 41+رياو  ملاؤمتر  لتحضريا يذلك مّهد(. (Ingram, Ericksen and Liverman, 2010 الغذائي باألمن

. ومان األمثلاة   املستدامة التنمية لتحقيق امأهميته على والتأييداألغذية  نظم واستدامة الغذائي األمن ب جتمع ما  مهمة

 وأغذية زراعية نظم إ  واالنتقاع للجوع حّد وضع: نريد الذي املستقبل حنو"األغذية والزراعة  منظمة ةمطبوع ذلك على

  (.FAO, 2012b) "مستدامة

 

ثالثاة  ليشامل   الدراساة  منظاور  نطااق  توسايع  الغاذائي  مع األمن والروابط نظم األغذية استدامة اعتبار ويتطلب 

 :  حماور
 
   رولية؛ أيثرأغذية  نظاق نهج إ  يقتصر على اإلنتاج منظور من النطاق توسيع -

  واالجتماعي؛ االقتصادي البعدين أيضا يشمل منظور إ  بيئي منظور من النطاق توسيع -

 إمكانياة  تشامل  الايت  الغاذائي  األمان  أبعااد  لادمج  الغاذائي  لألمان " العاملي فراالتو" منظور من النطاق توسيع -

 .والفردي األسري املستوى إ  وصواًل واالستقرار والتغذيةاألغذية  على احلصوع

 

 اساتدامة  لقيااس  معاايري  جمموعاة   دياد   ديات يعكس أن املدتلفة للمنظورات التوسيع هذا مثل شأن ومن 

 (. Esnouf, Russel and Bricas 2013; Garnett 2013, 2014 انظر) نظم األغذية

 

 حسب" املستدامة نظم األغذية" تعريف لالستدامة، األصلي النطاق الواسع النهج مع شياامت هنا، نقرتح وحنن 

 األصالي  لمفهاوق ل الواقاع،  ويف. املقبلاة  ولألجياع اآلن الغذائي واألمناألغذية  نظاقل اإلجيابية النتائج ضمان على قدرتها

 واالجتمااعي  االقتصاادي  األسااس  يقاوض  أن" املساتداق  نظاق األغذياة " ألداء ينبغي ال مبعنى أنه زمين، بعدح لالستدامة

 الثالثاة  األبعااد  تتفاعال  ذلاك،  وعناد . تعزيازه  يف بل ينبغي أن يساهم واملقبلة، احلالية لألجياع الغذائي لألمن والبيئي

 (.واالستقرار واالستفادة احلصوع وإمكانية التوافر) الغذائي لألمن األربعة األبعاد مع لالستدامة

 

 . (3)التعريف  املستداقلنظاق األغذية  التالي التعريف التقرير هذا يفأعاله نعتمد ما ورد استنادًا إ   
 

 املستدام نظام األغذية  3 التعريف

 واالجتماعياة  االقتصاادية  باألساس  املسااس  عادق  ضامان  مع للجميع والتغذية الغذائي األمن يكفل أغذية نظاق هو املستداق نظاق األغذية

 . املستقبل ألجياع والتغذية الغذائي لألمن والبيئية

 
 وبعبارة. وللغد لليوق الغذائي األمن ضمان هو املستداق األغذية لنظاق أهمية األيثر املعيار التعريف، هذا مبوجب 

 . مستداما يدعى أن الكافية والتغذية الغذائي األمن يكفل ال أغذية لنظاق ميكن ال أخرى،
 

                                                           
9 http://www.gecafs.org 

http://www.gecafs.org/
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 ينطوي الواقع، ويف. مستداما ماية غذأ نظاق يدعى هألن يافيًا يكون لن اليوق والتغذية الغذائي األمن ضمان لكن 

 معاجلاة  ضارورة  علاى " املساتقبل  ألجياع والتغذية الغذائي لألمن والبيئية واالجتماعية االقتصادية باألسس املساس عدق"

 هلادف  بالنظر خمتلفة، خمتلفة وأزمان جغرافية منا ق يف والبيئية، واالجتماعية االقتصادية بأبعادها القضايا من العديد

 .واملستقبل احلاضر أجياع احتياجاتتلبية ب املساس عدق

 

 منهاا  جازء نظم األغذياة و يثري منها داخل  .واجتماعية واقتصادية بيئية بعوامل نظم األغذية استدامة وتتحدد 

 (. االجتماعية احلماية مثل من) األغذية هاخارج

 

: فرعاي  نظااق  أو بلد يل سياق على ال أق مستداق ةغذيأ نظاق جيعل الذي ما لتحديد األولويات تعتمد وبالتالي 

" املدتلفاة  للماوارد  نظم األغذياة  ييفية استدداق"و.وغريهو/أو مزود الوظائف،  للدخل يموفر الزراعة وأهمية املوارد ندرة

 النظاق، مستوى على املوارد، استدداق يف  اإلفراط يقوض وعموما. االستدامة على القدرة لتقييم الرئيسية األبعاد أحد هي

علاى   حمتملاة  آثار من ذلك يستتبعهما  مع الغذائي، لألمن واالجتماعي االقتصادي األساس  أيضا ولكن البيئي األساس

 أن املقايضاات  لتلاك  وميكان  لالساتدامة،  املدتلفاة  األبعااد  با   املقايضة ومتكن. مجيعها الغذائي باألمن املتعلقة األبعاد

 . خمتلفة خمتلفة وعلى نطاقات تتجلى بأشكاع

 

 أن هاو  نظم األغذية استدامة لتقييم رئيسيًا معيارًا والتغذية الغذائي األمن جعل يف ةهام ةمفاهيمينتيجة  وهناك 

  حباد  الغاذائي  لكان األمان   .املقايضاات  با   األولوياات   دياد  يرشاد  والتغذياة  الغاذائي  لألمن األفضل/ الكايف  التوفري

 . املقايضة أحد متغريات يكون ال ذاته

 

 نظم األغذية املستدامة واألمن الغذائ و األغذية من واملهدر الفاقد 1-3

 

  الطويال  املادى  وعلاى  اآلن الغاذائي  األمان  نظام األغذياة   بالنسابة لضامان   شارط  نظم األغذية استدامة أن رأينا 

 (. 4-0 اجلزء)

 

 بالعالقة باألحرى أو نظم األغذية، استدامة مع بالعالقة األغذية من واملهدر الفاقد يعرض األحيان من يثري ويف 

 يعياق  ولاذا . لعدق اساتدامة هاذه األنظماة    يسبب أو مستدامة نفسها غري يون نظم األغذية نتيجة إما استدامتها مع عدق

 هاذا  يفو(. 2 الشاكل ) املساتداق  الغاذائي  األمان   قياق  ضامان لالشاامل،   اهلادف  إ  التوصل األغذية من واملهدر الفاقد

 الفاقاد  با   الاروابط  لفهام  يأسااس  نظم األغذياة،  وب  استدامة األغذية من واملهدر الفاقد ب  نبحث العالقات ،اجلزء

 .الغذائي واألمن األغذية من واملهدر
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 املستدامة ونظم األغذية األغذية من واملهدر الفاقد 1-3-1
 

نتيجة  أو والتحويل اإلنتاج عمليات أثناء يان الفقد سواء املطاف، نهاية يف تؤيل ال اليت األغذية إنتاج ينطوي 

 يف نساتعرض و. اجتماعياة  آثاار  إ  أيضًا يؤدي يما. الطبيعية وللموارد لالقتصاد إهدار على االستهالك، مرحلة اهلدر يف

 واالجتماعياة  االقتصاادية  –األغذياة املساتدامة   لانظم  الثالثاة  األبعااد  علاى  األغذياة  مان  واملهادر  الفاقد آثار اجلزء هذا

)  واألفاراد  املعيشاية  مشااريع األسار   مساتوى : هاي  (0 اجلدوع) مستويات ثالثة على اآلثار هذه وصف وميكن. والبيئية

 (.الكلي املستوى) للمجتمع األعم املستوى وعلى ،(املتوسط املستوى) اإلنتاج سلسلة ومستوى ،(اجلزئي املستوى

 

الفاقاد  املساتدامة، واألمان الغاذائ  والتغذياة، و    األغذياة  للروامط املفاهيمية مني نظم  عرض ختطيط  عام 4الشكل 

 واملهدر من األغذية
 

 
 

 الفاقاد يعمال   (.3التعرياف   انظر) املستدامة األغذيةاملستدامة واألمن الغذائي والتغذية ارتبا ًا حمكمًا وفقا لتعريف نظم  األغذيةنظم  ترتبط
 . والتغذي الغذائي واألمن ستدامةامل ألغذيةا نظمواملهدر من األغذية ضد 

 
أن آثار الفاقد واملهادر مان األغذياة الياوق      املرء يفهم أنميكن  أواًل، األغذية؟ من واملهدر الفاقد بآثار نعين ماذا 

مفهوق ذو عالقة باملقارنة وينبغاي   مفهوق األثر هو أساسًافإن  الذ. "أقل" واملهدر الفاقد فيها يكونس الةحب ذات صلة فقط

 األغذياة  مان  واملهادر  للفاقاد " الصارلة " اآلثاار  با   مييز أن أيضا املرء على تع يومرجع. أساس تقييمه بالعالقة مع 

 بالقيماة  مقاساة  ،"الفرصاة " وآثاار  ،(النهائي ومبقصده األغذية من واملهدر للفاقد فعلي تدفق بوجود يثرية أحيانًا رتبطي)

  10.أقل فيها واملهدر الفاقد أفضل مل يتحقق أو حلالٍة لبديل البيئية أو االجتماعية أو االقتصادية
 

                                                           
 .األغذية فاقديف  يقل وضع  قيقعلى  بالتأييد بل األغذية، فاقد على املربق القضاء ليس االستدامة لتحقيق األمثل املسار أن حقيقة يعكس وهذا 10

نظم األغذية 

 مة املستدا

األمن الغذائ  

 والتغذية

الفاقد واملهدر من 

 األغذية 
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 اساتدامة،  أيثار  نظام أغذياة   إ  سيؤدي األغذية من واملهدر الفاقد خفض أن على اليوق التحليالت معظم تفقت 

تكاون   بال رمباا  )اختااذ اإلجاراءات الالزماة     تكلفاة  تفاوق  إجيابية وبيئية واجتماعية اقتصادية بنتائج وأن ذلك سيقرتن

 (.سالبة التكلفة
 

 حالاة  إ  بل التوصال  األغذية متاما، فاقد على القضاء ليس االستدامة لتحقيق األمثل املسار أن حقيقة عكسوت 

 إ  الرامياة  للجهاود  اإلضاافية  التكااليف وفعااًل قاد تكاون    . اليوقعليه  هو مما أقل األغذية من واملهدر الفاقد فيها يكون

 التكااليف  ذلاك  يف مباا ) للغاية مكلفة معينة نقطة عند األغذية من واملهدر الفاقد من جدًا مندفضة مستويات إ  التوصل

 .إضايف ختفيض يوفرها اليت والبيئية واالجتماعية االقتصادية املنافع تطغى على( والبيئية االجتماعية
 

فقاد قّيمات   . ناادرة  العاملية باجلوانب يتعلق فيما األغذية من واملهدر للفاقد االقتصادي األثر  ليالت تزاع وال 

 مرحلاة  يال  يف سالع  جمموعة لكل تعي  سعر ممثل خالع من أفريقيا جنوب الفاقد واملهدر من األغذية يف دراسة تكلفة

 املائاة  يف 4.0 يعاادع  ما أي ،أمريكي دوالر مليار 727الفاقد واملهدر من األغذية  قيمة فقدرت. القيمة سلسلة مراحل من

 (.Nahman and de Lange, 2013) البالد يف السنوي اإلمجالي احمللي الناتج من
 

 ،(FAO, 2013b) سالبياً  اقتصاادياً  عامليااً  خارجيااً  عنصاراً  األغذياة  مان  واملهادر  لفاقاد اأن الفاو اعتربت  وقد 

 اإلحصاائية  البياناات  قاعادة كلفة الكاملة للفاقد واملهدر مان األغذياة: بتطبياق أساعار     تأعمااًل باجتاه حساب ال وأ لقت

على يميات الفاقد واملهدر من األغذية. وقد قدمت املنظمة تقديرًا أوليًا للتكلفاة   4104املتداولة لعاق  املنظمة يف املوضوعية

من الفاقد واملهدر من األغذية مبا يقرب من تريليون دوالر يف السنة. وال يشمل هذا  ن  بليون 0.3االقتصادية املباشرة لا 

مليار  711 الرقم احلسابات العوامل اخلارجية وغريها من التكاليف واألضرار االجتماعية والبيئية اليت تقدرها املنظمة با

  .(FAO, 2014aدوالر على التوالي ) مليار 711دوالر و
 

 نظم األغذية استدامة على األغذية من واملهدر للفاقد احملتملة لآلثارأمثلة   1 اجلدول
 

 البيوئ  االجتماع  االقتصادي البعد/املستوى

 جزئ 

ساااار مشاااااريع األ)

   د(افراألعيشية أو امل

 أيبري جزءًا واملستهلكون األعماع قطاع ينفق •
 أو تباع لن اليت األغذية على ميزانيتهم من

 تستهلك

 أدنى أجور •
 مااوارد لااديهم مسااتهلكون •

 للشراء أقل
 املنتجات إ  افتقار •

 والنفايات القمامة يمية •
 الريفيااة املنااا ق يف األفااراد تلااو  •

 واحلضرية

 متوسط

 )سالسل األغذية(

 إ  واحلاجة اإلنتاج تدفقات توازن اختالع •
 صاوامع  تشييد مثل االستثمارات من املزيد

 الوسيطة للمدزونات ومستودعات

 اخنفاض األرباح  •

 التوريد يف سلسلة كفاءةفتقار إ  الالاأوجه  •
 ومعاجلتها النفايات من التدلص تكاليف •

 العمل  إنتاجية اخنفاض •

تواجاااه قيااااق  صاااعوبات •
 بالتدطيط الشريات

 النفايات زيادة عدد مكبات •

 كل 

 )نظااااام األغذيااااة   

 وما معده(  

 حمقق  غري اقتصادي جهد •
 التحتيااة والبنيااةالزراعااة  يف عاااق اسااتثمار •

 فرصاة  تكلفة إ  يتحوع إنتاجية أقليونه 
 بديلة 

 يف لالسااتثمار املاليااة املااوارد يف ختفاايض •
 أخرى جماالت

 أساااعار مساااتوى ارتفااااع •
 يف وصااااعوبات األغذياااة 
 األغذية على احلصوع

 األفااراد ماان أياارب عاادد •
 الفقر خط  ت يعيشون

 امليااه : الطبيعية املوارد على الضغط •
 والرتبة

 الدفيئة غازات انبعا  •

 احملمية واملنا ق احتالع الغابات •

 السمكية املوارد نضوب •

 الربية احلياة على الضغط •

 غااري الطاقااة علااى اإلنفاااق زيااادة •
 املتجددة
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 الفاعلاة  اجلهاات وفيما يتعلق باآلثاار االقتصاادية للجهاات الفاعلاة يف سلسالة األغذياة واملساتهلك . تعااني          

نظااق   حساب املوقاع يف   خمتلفاة،  (مكاساب  حتى أو) صافية وتكاليف اقتصادية آثارًا املدتلفون الويالءيعاني و دتلفةامل

علاى  الضاوء  أدنااه(، سالطت  اليال أخارى      انظار كلفة االقتصادية للفاقد واملهدر من األغذية )توإ  جانب ال. األغذية

أي  خيتلاف (. HLPE, 2011؛ Stuart, 2009األساعار ) الفاقد واملهدر يساهم بارتفاع الطلب وبالتالي بارتفاع حقيقة أن 

 تحليال ال انظار )هلاا   الصايف عنه للمشرتي لألغذية الصايف للبائع األغذية من واملهدر الفاقد بسبب األسعار زيادةيف  تأثري

 الاويالء  أساواق يعتمد األمر على . و HLPE (2011, 2013a) تقرير يفاملشابه آلثار ارتفاع أسعار األغذية واألمن الغذائي 

" يادفعون "إذ  أقال  تكاون معانااة بعضاهم    فقاد  التنسيق، على وقدرتهم اإلنتاج سلسلة موقعهم يف أو/و قوتهم الشرائية أو

 نهاياة  يف التنافساية  غاري  األسواق يف املستهلك يدفع أن واألرجس.  بيذا موقعهم أقل ويالء باجتاه الكفاءة عدق تكاليف

 أيارب،  قادر مان التنافساية    فيهاا  الايت  األسواق يف أما .اإلنتاج عملية يف االقتصادية واخلسائر الكفاءة عدق مقابل املطاف

" السلسالة  منساق " يفرضاها  االلتزاق مبعاايري  عليهم يتع  متعاقدون تابعون ويالء االقتصادية اخلسائر يتحمل أن فيمكن

 تلاك  يف وحتاى  ذلاك،  وماع (. جتهياز  صاناعة  حتاى  أو تااجراً  أو رئيساياً  يابرياً  متجرًا األحيان من يثري يكون هذا يف)

 إ  األخرى، يافة املعطيات تتساوى األحيان، وعندما من يثري يف الكفاءة يؤدي عدق منافسة، فيها توجد اليت احلاالت

 املعطياات يافة  تتساوى عندما األغذية، من واملهدر الفاقد من الكبرية الكميات وتؤدي .للمستهلك  مرتفعة أغذية أسعار

 والتادريب  القادرات  ولبنااء  للزراعاة  املنتجاة  للاربامج  املساتددمة  العاماة  للماوارد  نسابياً  يفااءة  أقال  نتائج إ  األخرى،

 . واإلعانات

 

 البلادان  يف الزراعاة  يف قطااع  الفواقاد  حجام  ارتفااع  ياؤثر  بأن أيضًا األمر ينتهيما يتعلق باآلثار االجتماعية وفي 

إ   ما قد يؤدي بادوره  األجور، على وبالتالي( الواحد للعامل للتسويق الناتج الصاحل) العاملة اليد إنتاجية على النامية،

 نظار  وجهاة  ومان . جديادة  تكنولوجيات على املنتج  حصوع بدوره يعزز أن ما ميكن االستهالك سوق يف إبطاء التوسع

 هاذه  مان  اخلاروج  ويشاّكل . واملساتهلك   املناتج   لدى املوارد فراتو مدى من تقلل مفرغة حلقة ذلك يشّكل اجتماعية،

 .اجلزئي املستوى على قرارات الختاذ بالنسبة اهام اعنصرتعترب  اإلنتاج فتكلفة.  ديًا الدوامة

 

 للموارد له داعي ال الذي االستدداق من يلفيما يتعلق باآلثار البيئية، ينطوي الفاقد واملهدر من األغذية على و 

 غاازات  و امليثاان  غااز  انبعاثات من ذلك يرافق وما النفايات، مكبات يف املهدر وضع أثر ومن وتهدر، تفقد أغذية إلنتاج

 .احلراري االحتباس

 

 معظمهاا  ستددقاو. األغذية تهدر أو تفقد عندما" تهدر" اليت املوارد مقدار  ديد حديثة دراسات حاولت وقد 

 الايت  األغذياة  لكمياة  ذاتاه  القيماة متوسط  قيطبوت األغذية إلنتاج البيئي لألثرحساب نسيب بسيط على أساس تقديرات 

 أسااس  علاى  البيئاي  واألثار  األغذية من واملهدر الفاقد ب  هذه الواحد-إ -الواحد عالقة مثل أن غري. فقدت أنها يقّدر

 املساتددمة  املاوارد ) لألغذياة  البيئاي  األثار  أن ذلاك  جادًا،  تقريبيااً  أوليااً  تقاديراً  تكون أن إاّل ميكن ال العاملية املعدالت

 الايت  للمرحلاة  تبعاا  ذلاك،  مان  واألهام  وأيضا، ومكانه اإلنتاج لطريقة تبعًا خيتلف( ذلك وغري والطاقة واملياه واألراضي

 )خصوصًا فيما يتعلق بالطاقة(.   املهدر أو الفاقد فيها لد 
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 األغذياة  ملدلفاات  املدتلفاة  املعاملة نظممع تأثري  األغذية،" حياة نهاية" احلياة دورة  ليل دراسات وتشمل 

 أو هضمها أو مساد إ  العضوية / الصناعية األغذية أو/و املعيشية األسر نفايات  ويل(: احلياة دورة نهاية تكنولوجيا)

 أو املاوارد  بهاا  تستددق اليت املدتلفة الطرق اليت تقيس" بالابصمات"ويقدر معظم الدراسات ما يسمى  .مكبات يف  مرها

 11:منها أغذية والتدلص وحدة إنتاج إ  املؤدية احلياة دورة  واع املتولدة، اخلارجية التأثريات أو تستلزق،
 
 غاازات  انبعاثاات  احتسااب  علاى الصاعيد العااملي، دون    األغذياة الفاقاد واملهادر مان     مان  الكربون انبعاثات تقدر 

الكرباون، وهاي    أيسايد  ثااني  جي  ن مبعادع 3.3با األراضي  استددامات تغيري عن الناجتة احلراري االحتباس

  اإلنساااان يولااادها الااايت احلاااراري االحتبااااس غاااازات انبعاثاااات مااان املائاااة يف 01–6 عاااادعيمياااة ت

(Vermeulen, Campbell and Ingram, 2012 .) 
 
 مياه" فاقد" أيضا هو األغذية من واملهدر يذلك فإن الفاقد (Lundqvist, de Fraiture and Molden, 2008)، ذلك 

  األغذياة  مان  واملهادر  الفاقاد  يساتأثر  بيئي، منظور فمن. املفقودة األغذية إلنتاج تستددق املياه من يبرية يميات أن

 مان  برميال  مليون 311 من وأيثر والناضبة احملدودة العذبة للمياه االستهاليي االستدداق جمموع ربع عن يزيد ما

 ( واجلوفياة  الساطحية  امليااه  ماوارد  اساتهالك  أي) الزرقااء  امليااه  تقاّدر بصامة   العااملي،  الصعيد وعلى. سنويًا النفط

  جنيااف  حباارية  حجاام  أضااعاف  ثالثااة  يعااادع  أي مااا ،3ياام  451 حبااوالي  األغذيااة  ماان  واملهاادر  للفاقااد

(FAO, 2013a .) 
 
 والزراعة األغذية ملنظمة ووفقًا (2013a) ، األراضاي؛  مان  هكتاار  ملياار  0.2 تؤيال  الايت ال  املنتجة األغذية  تل  

 املاوارد  إنتاجياة  ممارسات عن دراسة ويف. العامل يف الزراعية األراضي مساحة من املائة يف 31 من يقرب ما ما ميثل

 مرتباة  قماة  األغذياة  من واملهدر الفاقد خفض احتل ،(Dobbs et al, 2011) العاملي مايينزي معهد أجراها العاملية

 األغذياة  مان  املهدر ختفيضأن واقع إ  ذلك شري وي. املوارد إنتاجية  س  يف ستساهم اليت األو  الثالثة التدابري

 الصااحلة  األراضاي  مان  هكتاار  ملياون  21 مان  يقارب  ماا  ينقاذ  املائة يف 31 بنسبة املتقدمة البلدان يف االستهاليية

 .للفالحة
 
  واملهاادر الفاقااد أن لكان ماان الواضاس   العاااملي؛ الصاعيد  علااى البيولاوجي  التنااوع علاى  اآلثااار تقادير  الصااعب ومان  

  وتوسااعها الزراعااة تكثيااف حيااث ماان البيولااوجي التنااوع علااى السااليب األثاار زيااادة يف يساااهم األغذيااة ماان

(Stuart, 2009; FAO, 2013a.) 

 

يولاد   االساتهالك املهادر مان األغذياة علاى مساتوى       أن نالحظ أن املهم من البيئية، اآلثار حيث من ،أخريًاو 

 يتلاة مماا توّلاده    طاقاة ال أو أو النايرتوج   أو امليااه  أو اساتعماالت األراضاي   الدفيئاة  أو غازات بصمة أيرب من الكربون

، املنازع  يف واإلعداد والتوزيع والتجهيز والتعبئة بصمات النقل إدراج إ  ذلك ويرجع. احلصاد بعد مالفاقد من امشابهة 

                                                           
 ,Garnett (2011), Ridoutt et al. (2010), Chapagain and James (2013), Vanham and Bidoglio (2013) نظر على سبيل املثاع:ا 11

Grizetti et al. (2013), Wirsenius, Azar and Berndes (2010)   لال الع على بعض األمثلة أو دراسات احلالة  لدورة حياة الفاقد واملهدر

 .من األغذية أو البصمة البيئية
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 من الطاقةاملتوسط يعادع املهدر  يف ،مثاًلف. من املهدر  على مستوى االستهالك" يتجزأ ال جزء" هي مجيعها يف النهايةو

 (. Dobbs et al., 2011) احلصاد بعد ما "الفاقد"ما يهدر من الطاقة يف  أضعاف مثانية على مستوى االستهالك

 

من أبعاد نظاق األغذية  أساسيا بعدًا واإلنصاف،القدرة على الصمود  جانب املوارد، إ  استدداق تشكل يفاءة و 

الفاقاد   مفهاوق  بعضاها يساتددق   األغذياة،  نظااق  لتقدير قيمة يفااءة  خمتلفة  رق هناكو. (Place et al, 2013)املستداق 

ياؤدي الفاقاد واملهادر مان      ،بالنسبة لكمية معينة من األغذية املستهلكةو (.4 اإل ار انظر) Smil، 4112 مثل واملهدر،

 "فعااع  غاري "أغذية  نظاقعلى دليل الفاقد واملهدر من األغذية من هنا فإن و. الطبيعية املوارد من املزيد تعبئة إ األغذية 

 والبيئاي  واالجتمااعي  االقتصادي األداء لتحس  الرئيسية السبل حدهي أ الكفاءة زيادةأن  يف ح و .املوارد استدداق يف

  4151 عااااق يف العاااامل إ عااااق  ااادياتأحاااد الفاقاااد واملهااادر مااان األغذياااة   فاااإن هكاااذا،  .األغذياااة لااانظم

(Bruinsma, 2009)،  فريق ) املناخ تغري سياق يف الغذائي األمن ضمان إ  باحلاجة املرتبطة التحديات تقا عويقع على

 .االستدامة  قيق حنو اتطورهيف  يأساسعامل األغذية  نظم يفاءة تحس ف ،(2012 ،اخلرباء رفيع املستوى

 

 سلسلة األغذية، مبا يف ذلك فواقد وهدر األغذية امتدادالسعرات احلرارية على  الفاقد من  2 اإلطار

 مان  واملهدر الفاقد ذلك يف مبا األغذية، سالسل يفاءة لقياس" احلرارية"السعرات  نهج( Smil, 2004بعض الدراسات )مثاًل،  اعتمد

 حرارياة  ساعرات  األغذياة  نظاق إنتاج إمكان( 0) ب  الفرق أي يله، األغذية نظاق يف" احلرارية السعرات"فقدان  يقدر إذ األغذية،

  .احلرارية السعرات من اليومية االحتياجات( 4) لأليل، صاحلة

 بتحويال  واحليواناات  والنباتاات  األغذياة  نظام  أداء وتقيايم  األغذياة،  لنظااق " احلرارياة "الساعرات   يفاءة منظور املفهوق هذا يتبنى

 .فعالة بطريقة الغذاء هذا البشر استدداق ييفية املطاف نهاية ويف(، حيوانية أو)نباتية  بشرية أغذية إ  األصلية احلرارية السعرات

، يعترب االستهالك املفرط للسعرات احلرارية الزائد عن املتطلبات اليومية هدرًا الساتدداق  Smil (2004)هذا املنظور، بالنسبة لا  منو

 األغذية.  

 

 الغذائ  األمن و األغذية من واملهدر الفاقد 1-3-2

 

 يقاوق بوظيفتاه   ال أغذياة عااملي   نظاق داللة على شيء يل وقبل أواًل هو الناس بينما جيوع األغذية وهدر فقدان 

 وعادق  يفااءة  عادق  أناه  علاى  األغذياة  مان  واملهادر  الفاقد إ  يثرية أحيان يف وينظر. السبب يان مهما ،يافعلى حنو 

 . سواء حد على إنصاف

 

 مان  واملهادر  الفاقاد  إ  ختتزع أن ميكن وال جدًا معقدة التغذية وسوء للجوع احلقيقية األسبابفإن  ذلك، ومع 

 بانعاداق  األغذياة  مان  واملهادر  الفاقاد  باربط  التبسيط املبالغ من احلذر ينبغي ولذا. األغذية توفر شواغل إ  وال األغذية،

 يرتجام  ال لألغذياة  واملصادرة  غاذائياً  اآلمناة  البلادان  يف األغذياة  مان  واملهادر  الفاقاد  فتدفايض . العامل يف الغذائي األمن

 . الغذائي األمن انعداق تعاني اليت البلدان يف وإمداداتها األغذية فرايف تو زيادة إ  بالضرورة
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 احلصاوع  وإمكانياة  األغذياة  فراتاو  بعادي  يف التوازن اختالع األغذية من واملهدر الفاقد يثبت ذلك، عن عوضًا 

 تعااني  الايت  البلادان  يف األغذياة  مان " جبااري اإل" للفاقاد  النسبية باألهمية ذلك ويتمثل: العاملي ق األغذيةاظن يف عليها

 البلادان  يف" السالويي "الفاقاد   مقابل ،( ملهمن حيث هو غري مرغوب ولكن ال بد من إجباري ) ،الغذائي األمن انعداق

 مان  واملهادر  للفاقاد  تعريفناا  إ  باالنظر  يتمثال،  يماا (. تؤيل أن ميكن أغذية من" التدلص خيار" نتيجة) غذائيًا اآلمنة

 ذات لادى البلادان   وأن نسابيًا،  حجمًا أيرب فواقد لألغذية الصافية املصدرة والبلدان املنتجة لدى البلدان أن يف األغذية،

 .املهدرة األغذية من أعلى نسبة األغذية، من أيرب يميات تستهلك اليت املرتفع، الدخل

 

املوجاودة   األدبياات  يف تعارض  رئيسية،  رق هذه اآلثار بثال  تبدأ األغذية؟ من واملهدر الفاقد آثار تكون ماذا 

 .مبسطة بطريقة األحيان من يثري يف
 
 ،وحمليًا عامليًا الغذاء فراتو خفض أواًل . 

 ،ايتساب املعني  أو أسعارها، ارتفاع املستهلك  على األغذية بسبب حصوع إمكانية على السليب التأثري ثانيًا 

 . اقتصادية خسائر تكبدهم بسبب هلا على امتداد سلسلة

 ،عليها يعتمد اليت الطبيعية للموارد املستداق غري لالستدداق الغذائي األمن نتائج على األجل الطويل األثر ثالثًا 

 .املستقبل يف الغذاء إنتاج

 

 واألمان  األغذياة  مان  واملهادر  الفاقاد  با   إضاافيت   عالقت  إ  بعمق األدبيات تتطرق ال ذلك، إ  وباإلضافة 

 ببعاد  األخارى  وتتعلاق . التغذياة  على سلبًا يؤثر امم املغذيات، األغذية وفقدان بنوعية إحداهما تتعلق. والتغذية الغذائي

 يف وخباصاة  ليضامن هاذا االساتقرار،    نظاق األغذياة  بها يتحلى أن ينبغي اليت واخلصائص الغذائي، لألمن" االستقرار"

 يف التقّلاب  ماع  للتعامال  مناسابة " ختفيف" آليات إ  احلاجة وبالتالي الغذاء، واستهالك إلنتاج" املتغّيرة" الطبيعة ضوء

 . واملكان الزمان يف واالستهالك اإلنتاج

 

 فراالتو

 
. قديم موضوعاحمللي  الغذائي األمن على وبالتالي األغذية فراتو علىاحمللية  األغذية من واملهدر الفاقد أثر إن 

 رياضاية  عالقاة  ،األغذياة  تاوفر  علاى  قوية القيود ظل يف( اجملتمع احمللي أو) املعيشية األسرة مستوى على يشّكل وهو

 الغاذائي،  األمان  من مزيد إ  يؤدي األغذية من واملهدر الفاقد يف مكسب من حيث أن أي واحد، إ  عالقة واحد متامًا،

 . الغذائي لألمن  ديًا واملهدر الفاقد ميثل ذلك من العكس وعلى

 

 هلا عاملي غذائي أمن يقضية العاملي الصعيد على األغذية من واملهدر للفاقد تعطى اليت فهو األهمية اجلديد أما 

 عّبار  ساواء ) األغذياة  فراتاو  يف اخنفااض  إ  األغذية من واملهدر الفاقد يرتجم العاملي، الصعيد على آليًا،. حملية تبعات

 (. باملغذيات وأ احلرارية بالسعرات وأ بالكتلة عنه

 



54 

 نظااق األغذياة   قدرة بشأن املتزايدة الشواغل من يجزء الطبيعية، املوارد نظر وجهة من أواًل املسألة وقد  رحت 

 غاري األغذياة  نظام  علاى أن   يإشاارة  متزايادة  بصاورة  أيضًا املسألة وُتذير(. أدناه انظر) املتزايد الطلب تلبية على العاملي

 ق ّبا إذا ماا  و. لالحتياجات، بل تبعاًا للثاروة   تبعًا وزعي ال األغذية من واملهدر والفاقد. وغري عادلة ةوءيف وغري مستدامة

 - سابب  عالقاة  اإل االق  علاى  ذلاك  يعاين  أن دوناملقادار التقارييب    على للحصوع مفيد أمر وهو، حساب نسيب بسيط

 ساكان  مان  املائاة  يف 04) شادص  ملياون  824 يطعام  أن يعادع أي ما سنويًا، األغذية من  ن مليار 0.3 يفقد مسبب،

 (. FAO, 2013b) من اجلوع يعانون 2013 –4100 الفرتة يف يانوا أنهم قّدر( العامل

 

نطاقاات   ضامن  األغذياة  فراتاو  علاى  املطااف  نهاياة  يف األغذية من واملهدر الفاقد تأثري ييفية إ  وجيدر النظر 

 تشاّكل  أن ميكن" خملفات" اقتصادية، أو ثقافية ألسباب األنظمة يوّلد، فبعض. خمتلفة منا ق عرب أيضا ولكن خمتلفة،

 أجازاء  لابعض  بالنسابة  خاصاة  واألمار ياذلك  . االساتدامة  علاى  إجيابااً  ذلاك  فياؤثر  لألغذية، مفيدًا يف نظاق آخر موردًا

يتساع   الواقع، ويف. غريها يف لأليل وصاحلة البلدان بعض يف لأليل صاحلة غري تعترب اليت أحشائها، مثل احليوانات،

. تساويقا  األقال  األجازاء  وبالتاالي  ،"تفضايالً  األقل" األجزاء ليشمل األغنياء املستهلك  عند" لأليل الصاحل غري" مفهوق

 إ  فيهاا  ُتساتهلك  ال مناا ق  مان جانبياة   منتجاات  أو األغذياة  مان  أجزاء تنقل اليت التجارية أن احلرية اعتبار وميكن

 ملان  يووالتغاذ  الغاذائي  األمان   قيق يف األغذية، يما تساهم من واملهدر الفاقد خفض يف تساهم عليها فيها  لب منا ق

 املكاساب  موازناة  نبغيي إذ لالستدامة، األخرى األبعاد على آثار أيضًا هلا ولكن قد تكون. (3 اإل ار انظر) فقرًا أيثر هم

 املستوردة البلدان يف املنتج  على اآلثار مقابل ةاملستورد انالبلد يف واملستهلكون ةاملصّدر انالبلد يف املنتجون لققها اليت

 بساالمة  تتعلق اعتبارات األغذية من واملهدر الفاقد يثري أن ميكن احلاالت، بعض ويف. رخيصة بواردات الذين يواجهون

 الرومي الديك ذيلل ةالتجارة الدولي بشأن املثار اجلدع من يتب  يما التغذية(، وشواغل تتساوق أن ينبغي اليت) األغذية

 .البلدان بعض يف جدًا دهنية أجزاء استهالك ترييز إ تؤدي  باعتبارها الضأن للحم الدهنية والسديلة
 

  والتغذوي الغذائ  مع األمن األغذية من واملهدر الفاقد خفض مثال على ارتباط: للتونة الثانوية املنتجات تثمني  3 اإلطار

  ارق  اجلانبياة وختتلاف   املنتجاات  مان  يابرياً  قادراً  التعليب صناعة توّلد. السمك املتنوع من أجزاء تثم  على مثااًل التونة مسك يقدق

 وفيهاا تساتددق   املعلاب،  التوناة  مساك  منتجاي  أيرب من واحدة تايلند وتعد. املدتلفة اجلغرافية املنا ق يف املنتجات هذه من االستفادة

 التعلياب  صاناعة  فتحاّوع  الفلب ، يف أما. للذوبان تونة قابلة تونة ومريزات تونة وزيت يوجبة أساسا التونة اجلانبية لسمك املنتجات

 وتساتددق املنتجاات  . اجملااورة  البلادان  إ  ويصادر  األساود  اللحام  يّعلب أيضا ولكن وجبة، إ  التونة لسمك اجلانبية املنتجات معظم

 حملياًا،  احلسااء  لصانع  والزعاانف،  الارؤوس  مثال  املاربدة، /الطازجاة  التونة اليت ينتجها قطاع لأليل الصاحلة التونة اجلانبية لسمك

   البشري. لالستهالك منه يشذب وما اللحم يشط يستددق يما. السمك صلصة أو حملية مرتفة أ عمة إلنتاج األحشاء وتستددق

 .Globefish 2013: املصدر

 

 األغذية على احلصول إمكانية

 

 إمكانياة  على الغنية البلدان يف االستهاليية األغذية من تأثري املهدر قضية مدى هي جدًا للجدع املثرية القضية 

 األمان  االساتهاليية  األغذياة  من املهدر خفض ميكن أن لّسن مدى أي إ  أو األغذية، على الفقراء املستهلك  حصوع
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 با   العالقاات  هاي  ما األغذية؟ من واملهدر للفاقد االقتصادية - االجتماعية احملّصالت/ اآلثار هي وما. العاملي الغذائي

 مان  واملهادر  الفاقاد  ختفايض  إ  الرامياة  السياسات تؤدي أن ميكن هل ؟األغذية وأسعار وتهدر تفقد اليت األغذية يمية

 نظاق على أقل إ  ضغط وبالتالي الفعلي، اإلمجالي الطلب ختفيض إ  األخرى، يافة املعطيات تتساوى عندما األغذية،

 الشارائية  والقاوة  املناتج   لادخل  بالنسابة  احملّصاالت  هاي  ماا  ؟الغذائياة(  غاري  الزراعياة  املاوارد  ذلك يف )مبا األسعار

   للمستهلك ؟

 

. األغذياة  أساعار  علاى  واملهادر  الفاقد أثرلوصف  يميةات دراسهناك حاليًا افتقار إ   ،3 الفصل يف سنرى يما 

 لنا؟  الوثائقه هذه قولالذي ت ماف(. Rutten, 2013مثل، ) النظرية الوثائق من حفنة سوى فراوال يتو

 

 مان  واملهادر  الفاقاد  أن املتعاارف علياه عمومااً    مان  األخارى،  املعطياات  يافة تتساوى عندمافإنه  ،لذلكوتبعًا  

 سالع  أساواق  إ  احلياوي،  والوقاود  واألعاالف  األغذية على العاملي الطلب تزايد من جزءًا لكونه يؤدي، العاملي األغذية

 فاقد هناك يكن مل لو مما أعلى أغذية أسعار إ  وبالتالي ،(HLPE, 2011, 2013aعلى سبيل املثاع  انظر) أضيقأغذية 

 بشواغل تتعلق بتأثريها على الفقراء. األغذية من ومهدر

 

أساعار   ارتفااع  من احملتمل أن يؤدي ارتفاع الفاقد واملهادر مان األغذياة إ    فإن ، تبعًا لنظرية اقتصاديةو ،اولذ 

ويساهم الفاقد واملهدر يف ارتفاع األسعار ويسهم يذلك . هافراتو زيادةومن ثم  األغذية،عرض زيادة  إ  األغذية، وبالتالي

فاقاد  يف وجاود  وأساعار أيثار ارتفاعاًا     إنتااج  على مساتويات  والطلب التوازن ب  العرضوهكذا يستقر يف زيادة العرض. 

 .ذلك دونمن ومهدر من األغذية 

 

 يف األغذياة  علاى  احلصاوع  إمكاان  علاى  األسعار وزيادة األغذية من واملهدر لفاقدثل هذا امل الصايف األثر ويعتمد 

 الفاقاد حجام   مادى ( 4) لألغذياة،  صاافياً  بائعااً  أو صاافياً  مشارتياً  املعيشية األسرة يانت إذا ما( 0) على املطاف نهاية

 تنااقص  عالقاة  جيادًا أن هنااك   عاروف ومن امل. املعيشية األسرة ميزانية ضمن األغذية ميزانية أهمية( 3) ،لديها واملهدر

 يف أو البلادان  با   املقارناة  مان  استدلصات  ميزانيتها، يف اإلنفاق األغذية من وحصة املعيشية األسرة دخل ب  واضحة

 النامياة،  البلادان  يف(. Seale, Regmi and Bernstein, 2003; Hicks, 2013) املدتلفاة  الادخل  فئات ب  نفسه البلد

. نسابياً  يبري أثر األغذية من واملهدر للفاقد يكون أن ميكن املنزلية، امليزانية من يبريًا جزءًااألغذية  تكاليف متثل حيث

 هاذه  نصاف  وينفاق  املعيشاية،  األسار  دخال  مان  املائاة  يف 05األغذياة   على اإلنفاق يتجاوز ال ثراء، األيثر البلدان ففي

 مان  املعيشاية  لألسار  بالنسابة  أيضاا  ولكان  ،ثراء األيثر البلدان هذه يفو. املنزع خارج وجبات تناوع على تقريبًا النفقات

 االقتصاادية  اخلساائر ف ،(Huang, 2013) الصا  مثال   انتقالياة  مبرحلة اقتصاداتها متر اليت البلدان يف الوسطى الطبقة

 يانات  ولاو  حتى العيب، سبل على ملحوظ بشكل تؤثر املستهلك ال مستوى على األغذية من واملهدر الفاقد عن النامجة

 مان  املائاة  يف 71 مان  أيثار  الغاذاء  تكلفة متثل حيث املندفض الدخل ذات البلدان الوضع فمدتلف يثريًا يف أما. يبرية
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 يمااا يف ئااةاامل يف 52 أو اهلنااد، يف الريفيااة املنااا ق يمااا يف املائااة يف 53 أو ميامنااار، يف يمااا املعيشااية األساارة إنفاااق

 12.أذربيجان

 

 هادر  خلفاض  عاملياة  آلياة " إنشااء ( Trueba and MacMillan 2011) اقارتح  ،الاتفكري  من النمط هذا وباتباع 

 الواحد، للفرد األغذية الستهالك أهدافًا لدد يف نظاق  وعيًا البلدان خالهلا من تشرتك" االستهالك يف واإلفراط األغذية

 وساوء  اجلاوع  ملكافحاة  ذلك عن النامجة األمواع وتستددق األهداف، بهذه الوفاء عدق حالة يف غرامات دفع على وتوافق

  .التغذية

 

 االستخدامالتغذية/

 

القضية الرئيسية اليت يقلل من شأنها يف يثري من األحيان هي تأثري الفاقد واملهدر من األغذياة علاى التغذياة.     

تحويال  لحماولاة  قادمت أوع  (  et al.; Lipinski 2201 ,et al.Kummu ,3201بعاض دراساات )   فإنويما ذير أعاله، 

ومع ذلك، فإن مثال هاذا   عن الفاقد واملهدر من األغذية )معربًا عنها بالكتلة(  إ  سعرات حرارية. FAO (2011a)أرقاق 

واحلدياد   04فيتاام  ب   فيتاام  أو  واألبعاد التغذوية األخارى مثال املغاذيات الدقيقاة،      التحليل ال يأخذ يف االعتبار

 والزنك واليود..

 

واخلضر مصادر ملغذيات دقيقة هاماة وملكوناات حيوياة نشاطة،  يماا أنهاا مصادر أمحااض عضاوية           فالفايهة 

وفيتام  ج، الذي يعزز امتصااص احلدياد. وقاد ثبتات جادواها يف احليلولاة دون حادو  نقاص يف املغاذيات الدقيقاة           

ا مما ى قادر مان الفاقاد واملهادر مان األغذياة،       والوقاية من األمراض ذات الصلة بها. يما متثل الفوايه واخلضر يميًا أعل

يشري إ  أهمية التقليل من فقدها أو هدرها من منظور التغذية. واألغذية اهلامة األخرى من الناحياة التغذوياة هاي تلاك     

 نقاص اليت  توي على مستويات عالية من احلديد، يف وضع يعاني فيه ثلث سكان العاامل مان فقار الادق النااجم عان       

(، HLPE, 2014 انظار واخلضار، وياذلك املنتجاات السامكية )     الفايهةاستهالك  وهذا له أهمية خاصة حيث .احلديد

 يما ينبغي النظر يف تغري أمناط شراء األغذية، باجتاه شرائها مرات أقل.. يتزايد سريعًا، وخاصة الطازجة منها

 

باجتااه  ( احلرارية السعرات أق الكتلة سواء)" الفاقد واملهدر يميةوتستدعي هذه االعتبارات أيضًا توسيع فكرة " 

خفض الفاقد واملهدر من األغذية، وأدت بنا إ  اقرتاح مفهوق الفاقاد واملهادر   سألة يف القياس ويف م اجلودةإدماج جوانب 

 .(0-0-0 اجلزء انظر) من جودة األغذية

 

عامل هاق يف العالقات ب  الفاقد واملهدر من األغذية وبا  األمان الغاذائي    األغذية يذلك فإن اعتبارات سالمة  

. أواًل، يعين األمن الغذائي والتغذية اجليدة توفري الغذاء اآلمن. ويتطلب ضمان أن ُتستهلك األغذية اآلمنة فقاط  والتغذوي

                                                           
وللمنا ق الريفية يف اهلند ، 4110. النفقات مليامنار من عاق (البورستا)ات العمالة التابعة ملنظمة العمل الدولية قاعدة بيانات إحصاءالبيانات من  12

 .4113وأذربيجان من عاق 
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الفاقد واملهادر  يساهم و.   الفقدان واهلدرا يؤدي آليا إممآليات تؤدي إ  خروج األغذية غري اآلمنة من سلسلة األغذية، 

" املتعلاق بااألمن الغاذائي، لكان لاه      األغذياة يف ضمان جانب "سالمة بسالمة األغذية من األغذية بسبب خماوف تتعلق 

فر األغذية وعلى إمكان حصوع املستهلك  عليها، فهم حباجة إ  اساتبداع الغاذاء املهادر ألساباب     اتأثري سليب على تو

 يما أن له تأثري  أيضا على األسعار. .األغذيةتتعلق بسالمة 

 

 االستقرار

 

فر أغذية تتجاوز  متطلباات احلاد األدناى مان التغذياة.      انظرية، لتاج ضمان األمن الغذائي توال الناحيةمن و 

إ  مستويات غاري مقبولاة: ولاذا هنااك     األغذية ويدفع وجود هامب ضيق جدًا ب  العرض والطلب باجتاه ارتفاع أسعار 

 يزيد اإلنتاج على الطلب بعض الشيء. أن حاجة إ  

 

ثر، يلما يان وجود هامب من "اإلفراط يف اإلنتااج"  أي ويلما يان هناك تقلب يف اإلنتاج )ويذلك يف االستهالك( 

يماي، ودرجاة    هاامب لوجاود   قيمة. وهناك الحقًايفقد أو يهدر تلك األغذية لضمان األمن الغذائي، ولو يان بعض هاق 

 معينة من الفاقد واملهدر، لتمك  عمل نظاق اهلامب هذا.

 

اإلنتاج اإلضايف وييفياة ترتياب حجام قادرات اإلنتااج واملعاملاة والتدازين         تعديل القضية الرئيسية هي ييفية 

 والتوزيع إلدارة الفائض، لتثمينه أو استهاليه يف مكان آخر أو يف وقت الحق. 

 

مثال  "، الفاقد واملهادر مان األغذياة   يمي خلفض على "ييفية فهم أي هدف  ةهام آثار استقرار األمن الغذائيو 

الفاقد واملهدر" الذي دعا إليه األم  العاق لألمم املتحدة. فال ميكن أن يفهام هاذا اهلادف علاى أناه      هدف "القضاء على 

فر األغذية مقابل االحتياجات منها، يف يل زمن ويف يل مكاان. باداًل مان ذلاك،     احماولة  قيق "هامب صفر" بشأن تو

مثال آللياات تاوفري االحتيا ياات )علاى مساتويات       هناك حاجة إ  فهم هذا اهلدف على أنه حماولة لتحقياق األداء األ 

من اإلنتاج الزائد وتغيريهاا بطريقاة تضامن اساتقرار      ا يتيس إدارة الكمية الضروريةمماإلنتاج واملعاملة واحلفظ والتجارة(، 

 األمن الغذائي حبٍد أدنى من الفاقد واملهدر. 

 

حيان نتيجة اسارتاتيجيات وضاعت لتجناب خطار     وبصورة أعم، ميكن أن يكون الفاقد واملهدر  يف يثري من األ 

 ، مبا يف ذلك مرحلة االستهالك.األغذيةعدق وجود منتج مع  يف املتناوع يف أية مرحلة من مراحل سلسلة 
 

--- 
 

(، ويف احللاوع علاى مساتويات    4ننظر يف الفصوع التالية، مبزيد مان العماق يف األساباب والتبعياات )الفصال       

خمتلفة، مبا يف ذلك النهج النظامية )الفصل الثالث( بغية استدالص توصيات عملية لبناء اسرتاتيجيات تقلل من الفاقد 

 .( 2والتغذية )الفصل  مستدامة واألمن الغذائي أغذيةواملهدر لتحقيق نظم 
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 األسباب والقوى للفاقد واملهدر من األغذية -2

 

أولوياات  ترتياب  مناه و  حلاوع للحادّ  مان أجال إجيااد     واملهدر من األغذية من الضروري  ديد أسباب الفاقد 

 ;Parfitt, Barthel and Macnaughton, 2010) بشأن الفاقد واملهدر من األغذية وقد حّددت بعض الدراسات التدخل.

FAO, 2011a; Hodges et al., 2010; Hodges, Buzby and Bennett, 2011 )  الفردية املدتلفة للغاية للفاقد واملهادر

لساوابق إ  حاد يابري    وختتلف أهمية هذه امن األغذية واليت تقدر بعدة مئات ونامجة عن جمموعة واسعة من السوابق. 

 والسياق. ، واملرحلة قيد النظر يف السلسلة الغذائيةلمنتجوفقًا ل

 

وغالبًا ما ينجم الفاقد واملهدر من األغذية علاى امتاداد سلساة اإلماداد مان أساباب مرتابطاة. ويماا يف احلازاق           

إجاراءات   ، وميكن تتّبعميكن إلجراءات متدذة يف مرحلة معّينة من السلسلة الغذائية أن تؤثر على يّل السلسلةالناقل، 

طاوات  اخلأخرى إ  مرحلة احلصاد أو ما قبل احلصاد. وهذا يدعونا إ  النظر يف سلسلة اإلمدادات الغذائية ينظااق مان   

أو يف سابل التدفياف   واملهدر من األغذية والنظر يف أي إجراء )أو يف أسباب الفاقد املرتابطة، مع نقاط املراقبة احلرجة، 

 من السلسلة الغذائية بكاملها. ًاعزله عن سائر املراحل باعتباره جزءمنه( يف مرحلة معّينة من دون 

 

" للفاقاد واملهادر مان األغذياة،     فورياة هنااك أساباب "   بيد أن األسباب مجيعها ليست "على املستوى ذاتاه".  

وييمياائي،   بيولاوجي، وميكروباي  "األّولياة" ذات  اابع    املدتلفاة  مرتبطة بكيفية تعامل الفاعل  األفراد مع التاأثريات 

يؤثر على األغذية على امتداد السلسالة، وقاد ياؤدي إ  فواقاد أو      وييميائي حيوي، وميكانيكي، وفيزيائي وفسيولوجي

هذه األسباب على مستوى يل  رف فاعل عن أسباب أخرى ثانوية مرتبطاة بالطريقاة الايت تكاون      تنجمقد  ولكنهدر. 

)أي التحّوع الذي جيعل املنتج غري جماٍد يف مرحلاة الحقاة     يف ما بينهاما  فيها هذه األ راف الفاعلة منّظمة جيدًا نوعًا

)مناتج غاري قابال     وعلاى مساتوى الساوق    من السلسلة، وغري ذلك(، والظروف االقتصادية على امتداد السلسلة الغذائياة 

 للتسويق، وغري ذلك.(، وصواًل إ  أسباب أيثر منهجية. 

 

، "املدتلفة لألساباب " ألسباب وتنّوعها يف تنظيم وصفها ب  املستويات الثالثةفصل تعقيد اويقرتح هذا التقرير  

 .5 الشكليما يبّينه 
 

يف يل مرحلاة  للفاقد واملهدر من األغذية األسباب  هي وهذه :أواًل، "األسباب اجلزئية" للفاقد واملهدر من األغذية -0

، من اإلنتاج إ  االساتهالك، بسابب اإلجاراءات وغاري     واملهدر الفاقد صلحيث لالغذائية حمددة من السلسلة 

 ارجية.اخلاإلجراءات للجهات الفاعلة الفردية، استجابًة )أو ال( للعوامل 

 

 وهي تشمل األسباب الثانوية أو األسباب اهليكلياة للفاقاد   :ثانيًا، "األسباب املتوسطة" للفاقد واملهدر من األغذية -4

مان السلسالة غاري الايت      نفسها أو يف مرحلة أخارى  رحلةامل. وميكن إجياد السبب املتوسط يف واملهدر من األغذية

، أو ينتج عن ييفية تنظيم اجلهات الفاعلة املدتلفة معًا، للعالقات على  وع السلسلة واملهدر فيها الفاقد لد 
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 وأ م يف وجاود األساباب اجلزئياة   الغذائية، وحالة البنى األساسية وغري ذلك، وميكن لألسباب املتوسطة أن تساه 

 . ديد نطاقها

 

وهذا املستوى األعلاى للفاقاد الغاذائي وهادر األغذياة ميكان        :للفاقد واملهدر من األغذية "الكلية"األسباب ثالثًا،  -3

روف املؤسساية أو علاى مساتوى    ظا تفسريه بقضايا أيثار منهجياة، مثال ساوء عمال النظااق الغاذائي، وغيااب ال        

ل التنسيق ب  اجلهات الفاعلة )مبا يف ذلك تأم  العالقات التعاقدية(، لتساهيل االساتثمارات   السياسات لتسهي

، مباا  واملهدر األسباب األخرى للفاقد يّل هي تلك اليت تسّهل ظهور الكليةواألسباب . واعتماد املمارسات اجلّيدة

واملهدر من  الرئيسية لالنتشار العاملي للفاقديف ذلك األسباب املتوسطة واجلزئية. ويف نهاية املطاف، هي األسباب 

 .األغذية

 

هلذا السبب، سوف ينظر هذا الفصل يف األسباب والقوى املتصالة بالفاقاد واملهادر يف األغذياة أواًل مان منظاور        

" للفاقاد واملهادر مان    مرحلة حمددةأسباب "(، وسيتّم  ديد 0-4سلسلة اإلمداد، على امتداد السلسلة الغذائية )اجلزء 

وهاذا يشامل اإلشاارة إ  األساباب     ووصاواًل إ  املساتهلك.    امليادان األغذية يف يل مرحلة من مراحل السلسالة بادءًا مان    

اجلزئية للفاقد واملهدر من األغذية على امتداد السلسلة ويذلك إ  اإلجراءات )أو غياب اإلجراءات( يف أجزاء حمّددة من 

األساباب   . وسانقوق بعاد ذلاك بوصاف    يف أجزاء أخرى من السلسلة الفاقد واملهدر من األغذيةالسلسلة اليت قد تؤدي إ  

 ( املشرتية ب  مجيع مراحل السلسلة الغذائية.3-4( واألسباب الكلية )اجلزء 4-4)اجلزء املتوسطة 

 

فهم "تنظيم األسباب" للفاقد واملهدر من األغذية ملعاجلتها. وذلاك ساوف يادعم عارض احللاوع، يف       املهمومن  

 خمتلفة. ، من أجل التدفيف من الفاقد واملهدر من األغذية، مع إجراءات على مستويات3الفصل 

 

 سلسلة األغذيةللفاقد واملهدر من األغذية على امتداد  مبرحلة حمددةأسباب خاصة  2-1

 

خمتلفاة مان    مراحال " للفاقد واملهدر من األغذية عناد  مرحلة حمددةأسباب "ستعرض األجزاء الفرعية التالية ت 

سلسلة اإلمداد من مرحلة ما قبل احلصاد/اإلنتاج، واحلصااد، وماا بعاد احلصااد، والتدازين، والتحويال، والتوزياع،        

والبيع بالتجزئة وصواًل إ  االستهالك. وهذه األسباب متنّوعة جدًا، وتعتمد أيضًا إ  حّد بعيد على املنتجات واحلااالت  

باملرحلة والوارد وصفها أدناه هي أسباب جزئية، ولدى استعراضها، سوف نشري عند ومعظم األسباب اخلاصة  .احمللية

الضرورة، إ  األسباب املتوسطة )مثل شروط السوق، ومتطلبات السوق، وغريها( اليت تؤثر عليهاا. يماا ساوف نصاف،     

حال السلسالة، ولكان أيضاًا يف     عند االقتضاء، ييف أن سببًا ميكن أن يؤدي للفاقد واملهدر من األغذية يف مرحلة من مرا

  مراحل الحقة.
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 وتنظيم أسباب الفاقد واملهدر من األغذية سلسلة األغذيةعلى امتداد  الفاقد  9 الشكل

 

  
 

 
 
 

الفعلاي وتتاابع    الرتتياب السلسلة الغذائية هنا على يسار الرسم على حنو بياني: حساب املناتج واملوقاع وغاري ذلاك. قاد خيتلاف         تتمثل

يتأتى الفاقد واملهدر من األغذية يف يل مرحلة من مراحل السلسلة الغذائية عن أساباب   وقداخلطوات املدتلفة فتشكل سالسل معّقدة جدًا. 

يف هذا الرسم سبب جزئي للفاقد من األغذية عند مرحلة النقال. يماا أن ساببًا متوساطًا، وساببًا يلياًا قاد         ويردجزئية، ومتوسطة، ويّلية. 

حالاة النقال ماثاًل، يكمان أحاد األمثلاة عان         يفدوره بسبب  يليّين منفصال .  يؤثران أيضًا على السبب اجلزئي. ويتأثر السبب اجلزئي ب

ئام  األسباب اجلزئية يف املناولة القاسية للمنتجات النيئة. وأّما األسباب املتوسطة املتصلة بها فقد تكون غياب عماع مدرب  علاى حناو مال  

األسباب الكلية املتصلة بها فقد توجد يف البيئة االقتصادية مبا يؤدي إ  أجر  على التحميل و/أو التغليف املالئم أو احللوع اللوجستية. وأّما

 مندفض، وعماع  ميل غري مدّرب ، وبنية  تية رديئة. 

اإلنتاج وما قبل 

 احلصاد

احلصاد واملناولة 

 األولية

 التخزين

 النقل

 البيع مالتجزئة

 املستهلك

1 

 جزئ سبب 
2 

 متوسطسبب 
3 

 كّل سبب 

 التجهيز
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 عوامل ما قبل احلصاد ومنتجات ُترتك من دون حصاد 2-1-1

 

من قبيل األعشاب الضارة، وآفاات   وية صل يف احلقل أضرار ما قبل احلصاد من جراء عوامل بيولوجية وحي 

 "،لكنهاااا ال تااادخل يف نطااااق "الفاقاااد واملهااادر مااان األغذياااة       13وأماااراض احلشااارات. وقاااد تكاااون هاماااة    

 (.0التعريف يف الفصل  انظر)

 

ظروف ما قبل احلصاد واإلجاراءات املتداذة يف احلقال قاد تاؤدي بصاورة غاري مباشارة إ  خساائر يف          غري أن  

سيما أن االختالفاات يف اإلنتااج واملمارساات الزراعياة قاد تفضاي إ  جاودة خمتلفاة يف         ال ، مراحل الحقة من السلسلة

مرحلة احلصاد، ومالءمة خمتلفة يف جماع النقل والشحن، وقدرة ختزين خمتلفة ومادة صاالحية خمتلفاة بعاد احلصااد      

(Florkowski et al., 2009). 

 

فواقد يف األغذية ماا بعاد احلصااد )النوعياة والكمّياة( إ        وميكن جتزئة عوامل ما قبل احلصاد اليت تؤدي إ  

واملمارسات الزراعية )مبا يف ذلك التساميد/إدارة   ؛أربع جمموعات: اختيار أصناف احملاصيل للموقع والسوق املستهدف

ل البيولوجياة  والعواما  ،املغذيات، وإدارة املياه، وإدارة اآلفات/األمراض، التقلايم، والتكاديس، والتعبئاة، وغاري ذلاك(     

ا يفضاي بادوره إ    مموالعوامل البيئية. وقد تفضي هذه العوامل إ  عجز يف التوصل إ  خصائص اجلودة املرغوب فيها، 

الناجم عان هاذه العوامال ختتلاف بااختالف أناواع        الفاقد واملهدر. ومن البديهي أن 14نسبة مرتفعة من البقايا/النفايات

 النامية.واج. يما توجد فروقات ملحوظة يف هذه املرحلة ب  البلدان املتقدمة الزراعة، واملواسم ومنا ق اإلنت

 

ياذلك، إن اختيااار الصانف الصااحيس واملتكّيااف ماع موقااع حماّدد )موقااع اإلنتاااج( وتلبياة متطلبااات السااوق       

وتفضاي  . (Kader, 2002)من حيث مواصفات اجلودة ووقت النضج، يشكل اعتبارًا هامًا يف مرحلة اإلنتاج  15املستهدف

إ  منتجات ذات جودة أدناى تاؤدي إ  فواقاد يابرية مان النفاياات. وبالنسابة إ  بعاض         ا ئة لألصناف اخليارات اخل

، إن اختيار األصناف املعّرضة لقطع األشجار يف منا ق حياث تكثار الريااح    الرفيعةاحلبوب، مثل الذرة، والقمس والذرة 

بب آخر ال يقّل أهمية للفاقد يف األغذية بزراعة أصاناف غاري متكيفاة جيادًا يف     يساهم يف حصوع فواقد يبرية. ويتمثل س

 .ا يعّرضها إ  إمكانية اإلصابة بعدوى فطريةمممكان معّين مثل األصناف اليت قد تنضج خالع موسم األمطار، 

 

، فإن املمارسات الزراعية خالع مرحلة اإلنتااج تسااهم بصاورة ملحوظاة يف جاودة      ضربالنسبة إ  الفايهة واخل 

املنتج )البصرية والتغذوية(. فاملمارسات السيئة ميكن أن تؤدي إ  فاقد يبري. ومن املعروف أن غزو اآلفات قبل احلصااد  

 ال تظهار ساوى بعاد احلصااد     فاات انتشار بعاض اآل يساهم بصورة رئيسية يف خسائر ما بعد احلصاد يف الفايهة، إذ أن 

                                                           
يف املائاة يف فاوع الصاويا، والقماس      47 - 46(، ُتقدَّر األضرار ما قبل احلصاد الايت ُتعازى إ  اآلفاات مباا يارتاوح با        4116) Oerkeحبسب  13

 .سيف املائة يف البطا  21يف املائة يف األرز، و 37يف املائة يف الذرة، و 30والقطن، و
 .4-4-5 اجلزءاملتطلبات مثاًل من حيث اجلودة تشكل سببًا متوسطًا هامًا يؤدي إ  الفاقد واملهدر من األغذية يف مراحل خمتلفة من السلسلة انظر  14
  (.4-4-5 اجلزءهذا جمددًا سببًا متوسطًا هامًا للفاقد واملهدر من األغذية )انظر  15
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(Thompson, 2007 .)ياؤدي إ   ا مما اإلدارة السيئة للمياه واملغذيات يف إنتاج سلع ذات جاودة سايئة،    يذلك، تساهم

من قبيال األمطاار الغزيارة، فهاي تاؤدي إ        املواتيةنسبة عالية من النفايات خالع التصنيف. وأّما الظروف البيئية غري 

سريعة التلف، وفايهة ذات مستوى مندفض من الربيكس، من ب  عيوب أخارى.   خضراألمراض، وحاالت يثرية من 

املرتفعة تتسّبب باضطرابات فيسيولوجية مثل اصفرار الاورق احللاو والقارنبيط     درجة احلرارةومن جهة أخرى، ُأفيد أن 

(Postharvest Hub, 2008)     درجاة احلارارة  ل احلباوب، ُيفااد أن   ، والسافع يف التفااح واملاانغو. وبالنسابة إ  حماصاي 

 فالتويس  ما جيعل األغذية غري آمنة، وبالتالي مرجتعة.القصوى تعّرضها للتلو  باأل

 

، وُترتك بعض املنتجات من دون حصااد لفشالها يف االساتجابة إ  بعاض معاايري اجلاودة )الشاكل، واحلجام         

ا يساهم على حنو ملحوظ مم، (Stuart, 2009) األسواق املستهدفة البائعون بالتجزئة أو والوزن( اليت ميليها املصّنعون أو

مليون  ن من املنتجات الزراعية يف  07.7، ُترك 4117على سبيل املثاع، يف إيطاليا عاق فيف الفاقد واملهدر من األغذية. 

ويف الوالياات املتحادة    .(Segrè and Falasconi 2011) يف املائاة مان جمماوع اإلنتااج     3.45احلقاوع، أي ماا ميثال    

 يف املائة من احلقوع املزروعة ال ُتحَصد يل عاق. 7، ُيقّدر أن متوسط األمريكية

 

وأحيانًا ال يتّم احلصاد ألسباب اقتصادية متوسطة مثاًل أسعار متدنية يف السوق يف وقت احلصاد، ويلفة مرتفعة  

بكثري من اإلنتاج )بسبب اإلغراق أو غريه(، خيتار بعض للعمل. فإذا نضج حمصوع ح  يكون الطلب مندفضًا أو أدنى 

املنتج  أن يرتيوا احملصوع يف احلقل إذ أن العائدات منه ال ترّبر يلفة احلصاد والنقال. وعلاى العكاس، يكاون إنتااج      

وعدق اليق  من جتاار التجزئاة   اآلفات،  وهجماتالطقس،  تقلباتبعض املزارع  فائضًا يف بعض األحيان للتحّوط ضد 

. ويازرع الابعض مسااحات أوساع     املشرتينالتعاقدية مع  بااللتزاماتيف الطلب من بعض بائعي التجزئة، ولضمان الوفاء 

للمضاربة بأسعار أعلى. وُترتك املنتجات الفائضة من دون حصاد، أو ُتحصد وُتباع إ  املصانع  أو إ  صاناعات العلاف    

(، مبا يساهم يف إماداد مفارط ياؤدي إ  أساعار متدنياة      FAO, 2011aئدات أدنى بالنسبة إ  املزارع )بأسعار أدنى وبعا

 تفضي بدورها إ  ترك مزيد من املنتجات يف احلقوع.

 

 ياناألولاحلصاد واملناولة  2-1-2

 

 يف الفاقاد واملهادر  فضال عن اإلهماع يف التعامل مع احملصوع، أهم املساهم  إّن سوء جدولة احلصاد وتوقيته،  

 .على امتداد السلسلة

 

والفاوع الساوداني، ياربز النضاج املفارط واحلصااد        الرفيعاة بالنسبة إ  حماصيل احلبوب، مثل الذرة، والذرة  

(. ويف Farag, 2008; Lewis et al., 2005املتأخر من ب  العوامال الرئيساية الايت تسااهم يف التلاو  باألفالتويسا  )      

بعض البلدان النامية، يرتك املزارعون عادة احلبوب، مثل الذرة، يف احلقوع لدى نضجها حتاى جتاّف ألنهام يفتقارون     

احلااع يف بعاض    وها موسم احلصاد موسم األمطاار الثانياة، يماا     عندما يتزامن مع. ولكن للتجفيفالضرورية  املرافقإ  
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 األغذياة مان احلباوب    للفاقاد مان  نفالتويسا ، وهاو يشاكل ساببًا رئيسايًا      البلدان، يرتفع مستوى التعّفن والتلاو  باال 

(Alakonya,Monda and Ajanga, 2008.)  

 

 مان  ( حاّددت األساباب الرئيساية للفاقاد    FAO 2014bكامريون )ال، فإن دراسة يف نبات املنيهوتبالنسبة إ   

 الدرنات اليت ُتحصد يف وقت متأخر جدًا، بعد أن تكون قد "ُخّزنت" يف احلقل، فتتدّشب أو تأيلها القوارض.

 

ويف جماع الفايهة واخلضر، ميثل النضج عند احلصاد عاماًل حماددًا رئيسايًا جلاودة املناتج ومادة صاالحيته،        

د هذه احملاصيل قبال أوانهاا نظارًا    ااملزارعون إ  حص وخباصة بالنسبة إ  املنتجات السريعة التلف. غري أنه قد يضطر

احلاع غالبًا بالنسبة إ  املوز، بدافع انعداق األمن أو اخلوف مان   وهإ  الفقر، واحلاجة امللحة لألغذية والنقد، أو، يما 

أيلاها   أقال عناد  السرقة. يما أن الفايهة غري الناضجة أيثر عرضًة للتلف امليكانيكي والتغّضن، وتنطوي على خصاائص  

مستوى السكر فيها. وعلى العكس، تكون مدة صالحية الفايهة املفر اة   واخنفاضاحلموضة املرتفعة  مثللدى نضجها، 

 (. Sivakumar, Jiand and Yahia, 2011)طعاام ال وعدميااةالنضااج قصاارية، وهااي غالبااًا مااا تكااون شاااحبة اللااون  

ويف احلالت  )الفايهة غاري الناضاجة واملفر اة النضاج(، تتعاّرض الفايهاة إ  حاّد بعياد إ  اضاطرابات فيسايولوجية.           

(. وأحياناًا، قاد ُتفقاد املنتجاات     Kader, 2008القيمة التغذوية واالقتصاادية )  يف يؤدي إ  تراجع النضجفاحلصاد قبل 

 (.Kitinoja and Kader, 2003بصورة يلّية إذ قد ال تكون مالئمة لالستهالك )

 

األغذية. فاملناولة املتعاددة تزياد األضارار، وخباصاة يف السالع       الفاقد منيذلك، قد تساهم تقنيات احلصاد يف  

(. وقد يفتقر املزارعون أيضًا إ  حاويات مالئماة لتعبئاة املنتجاات    FAO, 2013dالسريعة التلف مثل الفايهة واخلضر )

وقد ال تتوفر للمزارع  حاويات مالئمة لتوضيب املنتجاات احملصاودة أثنااء    أو بعده مباشرة. احملصودة خالع احلصاد 

، يشاكل التلاف امليكاانيكي خاالع     اجلذور والدرناتاحلصاد أو مباشرة بعده. فبالنسبة إ  الفايهة، واخلضر وحماصيل 

قع املتضررة ال متثل نقاط دخوع املمرضات فحساب  احلصاد عاماًل رئيسيًا يساهم يف الفاقد واملهدر من األغذية. يما أن الب

  املشكلة.من ا يفاقم ممإمنا تفاقم أيضًا خسارة املياه يف املنتج. يما يزداد إنتاج اإليثل  يف األنسجة 

 

أهمية رئيسية للحفاظ علاى جاودة املنتجاات القابلاة للتلاف، يماا هاي حمورياة          درجة احلرارةتكتسب إدارة  

 امليااه مباا ياؤدي إ  التغّضان.     وفقاد تؤدي إ  تدهور املنتجات من قبيل النمو امليكروبي، والليونة للحؤوع دون عمليات 

وعدق التمكن من احلفاظ على حرارة املنتج املتدنية مباشرة بعد احلصاد يساهم إ  حّد يبري يف فسااده يف مراحال الحقاة    

، ، واألمساك، واحلليب، واللحوقضرالقابلة للتلف يالفايهة واخلمن سلسلة القيمة. يذلك، فإن التربيد األّولي لألغذية 

والفطريات، املعّدة لألسواق البعيدة )األسواق احمللية أو أسواق التصادير( هااق جادًا للحفااظ علاى جودتهاا. لاذا، فاإن         

املنتجاات.   أو  ت الظل مباشرة بعد احلصاد لاد  فرقاًا ملحوظاًا يف مادة صاالحية      ختزين املنتجات يف غرف باردة

ختازين أو بياوت ظاّل يف املزرعاة. ونتيجاًة لاذلك، ُتارتك املنتجاات          مرافقيفتقر معظم املزارع  يف البلدان النامية إ  و

 القابلة للتلف يف اهلواء الطلق أو ُتحَفظ يف حرارة الغرفة احمليطة.
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املناتج واجلهاود الضارورية    يذلك، يؤثر الوقت يف النهار الاذي جياري خاللاه حصاد املنتجاات علاى حارارة         

وهذه املنتجات ليست صاعبة التربياد    .لتدفيضها. بعض املزارع  لصدون منتجاتهم خالع الساعات احلارة من النهار

  .(Kader, 2002)فحسب خالع ختزينها إمنا تكون أيضًا أيثر عرضًة للتلف السريع 

 

، والبطا اا احللاوة والبصال، مان     سالبطاا  ، والبصيالت والادرنات مثال   اجلذوروبالنسبة إ  بعض حماصيل  

متدّد صالحيتها. غري أن معظم املزارع  يستعجلون يف تسويق منتجاتهم مباشرة بعاد نضاجها أو    16املعروف أن املعاجلة

يااه فيهاا وتعّفنهاا    هدر يابري نظارًا إ  خساارة امل   محصادها. فالتأخري يف تسويق حماصيل غري معاجلة يؤدي إ  فاقد أو 

(Kader, 2002.) 

 

املتصلة بالشكل قد  ّوع األغذياة املمتاازة لالساتهالك البشاري إ  اساتددامات أخارى أقال         العالية واملعايري 

ساويدية نظارًا إ  معاايري     سبطا يف مزارع  سالبطا من يف املائة  41 ُيفرز على سبيل املثاع،ف(. Stuart2009إرباحية )

وغالبًا ما ينتهي األمر بالبقايا/النفاياات يف صاناعات التجهيز/العلاف، وبالتاالي ال      .(Mattsson et al., 2001)اجلودة 

 ُتفَقد بالكامل.

 

ويف سلع غذائية أخرى قابلة للتلف ياللحوق، واحلليب، واألمساك، ُيعزى الفاقد امللحاوظ منهاا إ  ممارساات     

 املالئمة للحصاد واملناولة األو .ة صاد سيئة وإ  غياب البنى التحتيح

 

ّما بالنسبة إ  األمساك، فإن الفاقد الكبري يف مرحلة احلصاد ُيعزى يف جزء منه إ  استدداق أسااليب ومعادات    

قابلة للبيع، وغاري مرغاوب فيهاا، وغاري قابلاة      الغري  مصيد من املنتجاتليست انتقائية على حنو تاق. وهذا يؤدي إ  

وخيتلاف حجام املصايد املرجتاع بشاكل      وال ُتساتددق ألي غارض مفياد.     يرجتع النافق منها أو الضعيفواليت لأليل، 

حيث ترتاوح معدالت املصيد املرجتع من احملدودة جدًا يف بعض مصايد األمسااك   األمساك وضمنها، ملحوظ ب  مصايد

يف املائة يف بعض مصاايد أمسااك    71-71 حّد األ لسي إ  احمليط الساحلية الصغرية أو مثاًل يف مصايد أمساك الرنكة يف

يصعب على حنو خاص تقادير األحجااق العاملياة للمصايد املرجتاع، حياث يكاون أي رقام عااملي          و القاع بشباك البحر.

وقد قّدر التقرير األخري الصادر عن منظمة األغذية والزراعة يف عااق  (. HLPE, 2014) معرض للتشكيك فيه بصورة يبرية

يف  3.7يف املائة من إمجالي املصيد العاملي، مع نسبة أدني تبلغ  8با حوع املوضوع نسبة املصيد املرجتع العاملي  4115

بتقاويم حسااباتهم عارب     Gustavsson et al. (FAO, 2011). وقد قاق (Kelleher, 2005) املائة ملصايد األمساك الصغرية

ا ياؤدي بالتاالي إ    مما من حيث معدالت االرجتاع يف يّل من معادات الصايد،    Kellerher’s (2005)استدداق بيانات 

حفظ أولي سيئة على منت السافينة بعاد احلصااد، وممارساات مناولاة غاري مالئماة         ظروفنتائج مماثلة. وُأفيد أيضًا أن 

  (.FAO, 2014bcتؤدي إ  تدهور ملحوظ يف اجلودة قبل اإلنزاع )

 

                                                           
يف املائة( ملدة  75-85درجة مئوية ويف ر وبة مرتفعة نسبيًا ) 05 - 7حرارة ترتاوح ب  درجة معاجلتها وضعها يف تعين مثاًل،  سيف البطا  16

 .أسبوع 



66 

الفاقد الرئيسي إ  مناولاة أولياة للحلياب، واإلراقاة، وغيااب املعادات املالئماة        زى عيوبالنسبة إ  احلليب،  

 فاقاد وقد يؤدي هذا العامل األخري إ  تلّو  املدزون بكامله ماا ياؤدي إ     .للحلب وظروف صحية رديئة خالع احللب

دى صاغار املازارع ، فتشامل    الفاقد على مساتوى املزرعاة، وخباصاة لا    سباب أملحوظ يف صفوف صغار املزارع . وأّما 

 (.FAO, 2014bcا يفضي إ  ارجتاع احلليب يف مريز التجميع أو يف املصنع )ممالتهاب الضرع أو الغب بإضافة املياه، 

 

 التخزين 2-1-3

 

شاهر حساب املناتج    أيف مراحل املناولة ما بعد احلصاد، ميكن ختزين املواد الغذائية من بضع ساعات إ  عدة  

وظروف التدزين. ويشكل التدزين وسيلًة لربس بعض الوقت، مبا يتيس التسويق املتاأخر للمناتج واساتهاليه. وال ميكان     

جتادر اإلشاارة إ  أناه يف حااع      ولكان ملحاوظ.   فاقاد  قيق ذلك سوى يف حاع يانت ظروف التدزين مثلاى وإاّل وقاع   

واستقرار التدزين النامج  عان القارارات    األوليةحية املنتج رهنًا باجلودة الظروف الفضلى للتدزين، تبقى صال ّفرتاتو

 املتدذة يف مراحل سابقة من سلسلة اإلمداد.

 

التدزين من مرحلة اإلنتااج وعلاى امتاداد سلسالة اإلماداد. فاالتدزين الباارد         مرافقويف البلدان املتقدمة، ُتقاق  

( يسامس للجهاات الفاعلاة يف    MCP-0، املرفق بتكنولوجيات متقدمة ومكّملة ما بعد احلصاد )مان قبيال اجلاو املراقاب    

الفاقاد  نشاأ  ياحلاع، قد  سلسلة اإلمداد بتمديد صالحية األغذية القابلة للتلف وفرتة تسويقها على حنو ملحوظ. ويف هذه

 .مبا يفضي إ  التجليد أو ضرر يف التجمياد  درجة احلرارةخالع مرحلة التدزين عن تعّطل نظم التربيد، وسوء استدداق 

، وتشاكيلة الغااز، والر وباة النسابية( إ  تادهور أو تلاو        درجة احلرارةؤدي سوء إدارة الظروف )يوبصورة عامة، قد 

 ّفر النقل وغريها من متطلبات البنية التحتية. افرتات التدزين، بسبب عدق تو املنتجات املدزنة، خالع

 

 ,FAOمالئمة للتدزين تشكل سببًا رئيسيًا لفاقاد ماا بعاد احلصااد )     مرافقوأّما يف البلدان النامية، فإن غياب  

2011a .)( وتعترب دراسة أخريةLiu, 2014أن التدزين يشكل السبب األهم للفاقد ما بعد )    احلصاد بالنسابة إ  مجياع

أفريقيا جنوب غائبة أو غري متاحة ألغلبية صغار املزارع  يف  بالتربيدالتدزين  مرافقوبالفعل، . أنواع األغذية يف الص 

، درجة احلارارة مالئمة للتدزين ذات ظروف جيدة، وال سيما  مرافق. فاملنتجات سريعة التلف تتطلب الصحراء الكربى

ية وتشكيلة الغاز. ويف حاع غياب البنية التحتية الالزمة للتدزين األولاي، ميكان أن تتلاف املنتجاات يف     والر وبة النسب

بيع إنتاجهم بغّض  إ ختزين، يضطر املزارعون واملنتجون  مرافقدون ب. (Rolle, 2006; Stuart, 2009)غضون ساعات 

النظر عن أسعار السوق )إذ يكونون غري قادرين يف هذه احلالة على انتظار ظروف  ّسن األسعار(، أو يرتيون املنتجاات  

من دون حصاد، أو يواجهون خطر تكبد خسارة تامة، يف حاع تأخر الناقلون، أو متاجر البيع بالتجزئاة أو باجلملاة يف   

 أخذ املنتجات.

 

داق حاويات متدنياة اجلاودة، أو ساوء اساتدداق احلاوياات، مباا ياؤدي ماثاًل إ  إصاابات بفعال           ويان استد 

وعمادت إ    WFLOما بعاد احلصااد قامات بهاا      فاقدالثقوب، واالرجتاج والضغط، عاماًل رئيسيًا حّددته دراسة حوع 
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(، يما أن املمارسات البسيطة مثال اساتدداق ماواد    WFLO, 2010حمصواًل بستانيًا يف أربعة بلدان ) 46الفاقد يف  قياس

)األييااس أو  النصاف  إ  تبط  يف حاويات خشانة )مان اخلشاب أو الساالع(، أو تقلايص حجام احلاوياات الضادمة         

  يف املائة. 35الضرر وما يلحقه من فاقد إ  حّد   د منالصناديق( اعُتربت أنها 

 

غري أنه يف بعض احلاالت، ونظرًا إ  حدود فنية، تفضي القرارات الرامية إ  احلفاظ على اجلاودة إ  نتيجاة    

التدزين البارد موصاى باه للحفااظ علاى اجلاودة، فاإن ختازين وتربياد         فعلى سبيل املثاع، فمعايسة للهدف املتوخى. 

يف التربيد، ويفضي يف النهاية إ  التدّلص من املنتجات. حرارة متدنية جدًا يؤدي إ  إصابة درجة املنتجات احلساسة ب

واحدة، يما هي احلااع   تربيديذلك، قد يكون للمنتجات املدتلطة مثل الفايهة، واخلضر، واحلليب، واللحوق يف غرفة 

   تسارع.يف معظم منافد البيع باجلملة والتجزئة يف البلدان النامية، تأثري سليب من جراء تلّوثها أو تدهورها امل

 

وييميائياة الايت تاؤدي إ  تغايريات     األمثل الردود الكيميائية والبي وغالبًا ما تشّجع ظروف التدزين دون احلّد 

غري مرغوبة فيها من حيث اللون، والطعم، وامللمس، والقيمة التغذوية. يذلك، تشاّجع ظاروف التدازين السايئة النماو      

والادرنات، تاؤدي ظاروف التدازين      اجلاذور يف النهاية. ويف حماصيل  ترجتعامليكروبي وتعّفن املنتجات املدّزنة، اليت 

  .(Stuart, 2009) جودة هذه احملاصيل وقيمتها التغذويةمن ا يقّلص ممخضرار واإلنبات، السيئة إ  اال

 

وميكن أن ُتطبَّق العديد من املواد الكيميائية أو العالجاات قبال التدازين أو خاللاه لتعزياز صاالحية الفايهاة         

عاع، واهلاواء السااخن/الغمر   واخلضر. وبعض هذه العالجات )مثل هيبويلوريت الصاوديوق، واحلماض األساييت، واإلشا    

باملياه( ُيستددق لتنظيف املنتج، وبالتالي لتقليص األضرار امليكروبية، يف ح  أن عالجات أخرى )مثل اجلاو املراقاب(   

تثبط آثار مواد التدهور مثل اإليثل . غري أن االستدداق غري احلكيم هلاذه العالجاات ياؤدي إ  أضارار يف املناتج أو إ       

عل املنتجات غري آمنة. ويف بعاض احلااالت، اساُتددمت املاواد الكيميائياة غاري املنظماة لتعزياز صاالحية          خمّلفات جت

املنتجات القابلة للتلف، و رحت بالتالي خطرًا علاى الصاحة. وتوجاد أسااليب ييميائياة مقبولاة مثال نظااق املعاجلاة          

. (Ndambi et al., 2008) التربياد  مرافاق  تتوفر بالبريويسيد للحفاظ على احلليب، وخباصة يف املنا ق الريفية حيث ال

إ  مواد ييميائية أخرى، مثال هيادروج  البريويسايد والفاورمل ، قاد متاّدد        جتار غري نزيه  غري أنه غالبًا ما يلجأ

ا مما صالحية احلليب إمنا تكون ضارة للمستددم . وغالبًا ما يقوق املساؤولون عان الصاحة العاماة باحتجااز احللياب،       

 يؤدي إ  هدر يبري.

 

وميكن ختزين األغذية املساتقرة مثال احلباوب لفارتات  ويلاة يف حااع تعظايم ظاروف التدازين. فممارساات            

 التدازين التقليدياة الاايت يعتمادها صااغار املازارع  يف البلاادان النامياة  ماي احلبااوب املدّزناة ماان آفاات التداازين.         

 التدازين بدائياة أو سايئة التصاميم/البناء. وماا زاع معظام املازارع  يف أفريقياا جناوب الصاحراء            هيايلغري أن بعض 

أن تضامن   اهليايال الكربى يستددمون خمازن تقليدية للحبوب مصنوعة من العشب، اخلشب والط . وال ميكان هلاذه   

  الفطريااااة احلمايااااة ضااااد آفااااات التداااازين الرئيسااااية مثاااال القااااوارض، واحلشاااارات، والطيااااور والعاااادوى  

(Yusuf and He, 2011; Kankolongo, Hell and Nawa, 2009) ختزين ويقاوق   مرافق. ويف بعض احلاالت، ال تتوفر
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(. وقد يؤدي غياب التدازين إ  فاقاد   Bett and Nguyo, 2007)املزارعون بكل بسا ة بتدزين احلبوب داخل منازهلم 

  الذين لتاجون إ  بياع حباوبهم فاورًا بعاد احلصااد بسابب غيااب        سيما أن املزارعال يف األغذية وخسائر اقتصادية 

  إنفساهم  أالتدزين يوّلدون إمدادًا مفر ًا يف السوق، فتندفض األسعار. وبعد بضعة أشهر، يضطر هؤالء املزارعون  مرافق

  إعادة شراء احلبوب بسعر أعلى.

 

يف املائاة، ماع    03وجتفيف احلبوب على حنو مالئم حبيث تبلاغ مساتوى آمناًا ومتادني الر وباة )أقال مان         

وغياب املعرفة لادى   السيئتغيريات حسب احلبوب(، حاسم األهمية لتدزين مالئم. غري أنه وبسبب عوامل مثل املناخ 

احلباوب معّرضاة ألضارار اآلفاات ومناو الفطرياات       املزارع ، غالبًا ما ُتجّفف احلبوب بصورة غري مالئمة. وتكون هاذه  

(IFPRI, 2010 .)يف املائاة. واآلفاات    31إ  آفاات ماا بعاد احلصااد بنسابة      عازى  يتي ذالفاقد الا قّدر ييف الذرة مثاًل، و

، (Prostephanustruncatus)وحبة القماس الكابرية    (Sitophiluszeamis)الرئيسية يف هذه احلاع هي السوسة الشائعة 

(. وتؤدي األضارار  Bett and Nguyo2007يف املائة، على التوالي ) 71إ  31، و41إ   01وُيفاد أنها تسّبب فاقد ب  

اليت تسببها هذه اآلفات إ  قيمة تغذوية متدنية، ونسبة عالية من اإلنبات )بذور احلباوب(، واخنفااض الاوزن وتادني     

  .(Yusuf and He, 2011)قيمة السوق 

 

إن معايري املعاجلاة بالتادخ  للقضااء    فافق التدزين الواسعة النطاق يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، ويف مر 

ا يشّجع مقاوماة احلشارات ملاواد التادخ .     ممعلى اجتياح اآلفات رديئة عامة وغري قادرة على قتل مجيع احلشرات، 

يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، فهي معروفة يف وعلى الرغم من أن حدو  هذه املقاومة مل ختضع ألي دراسة مكثفة 

 (.Benhalima et al., 2004املغرب )

 

 اللوجستيةو النقل 2-1-4

 

قد يكون النقل سببًا رئيسيًا يف الفاقد واملهدر من األغذية، عرب اعتماد فارتة زمنياة با  اإلنتااج واالساتهالك،       

أو  درجاة احلارارة  املدا ر اإلضافية املتصلة باإلصابة بضرر مان جاراء   ال سيما ذات أهمية خاصة للمنتجات الطازجة، و

 العوامل امليكانيكية. 

 

ويف البلدان املتقدمة، ميثل نقل األغذية القابلة للتلف يف شاحنات مرّبدة ممارسة شائعة ترتافق بعملياة  ميال    

لتربيد خالع النقل، أو تتعطل الشاحنات أو وتفريغ ممكننة ومنسقة جيدًا. و صل الفواقد ح  يقع خلل يف عمل نظم ا

 ّفر التربيد.اتتعرض حلواد  سري. يما  صل الفواقد ح  يطرأ تأخري على أرصفة التحميل حيث ال يتو

 

وعلى العكس، يف البلدان النامية، يشّكل غياب آليات النقل املالئمة، وساوء حالاة الطارق واإلدارة اللوجساتية      

. ومن غاري  (Rolle, 2006)ئق أماق احلفاظ على السلع القابلة للتلف على حنو مالئم خالع النقل السيئة/غري الكفوءة عوا

الشائع إجياد منتجات قابلة للتلف ُتنقل يف شاحنات مفتوحة وغاري مارّبدة. وعاالوًة علاى ذلاك، ياتم  ميال وتفرياغ         
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ا يسّبب أضرارًا ميكانيكية يبرية. وعاادًة،  ممالفايهة واخلضر يدويًا من جانب عّماع عادي  يتناولون املنتجات بقساوة، 

شاحنة الّتساع يميات أيرب منها دون إيالء أي انتباه إ  األضارار امليكانيكياة الايت     ُتكّدس املنتجات السريعة العطب يف

 .(Kader, 2002)تطاع املنتجات، أو تعّرضها إ  التدهور 

 

ويف معظم احلاالت، ُتغّلف/ُتعّبأ هذه املنتجات بطريقة سيئة قبل نقلها. يما يلجأ بعاض النااقل  إ  اساتدداق     

ياس النايلون أو لّملون بكال بساا ة املنتجاات "العارياة" مباشارة يف الشااحنات، ماا ياؤدي إ          أيياس القماش، أو أي

أضرار خالع النقل بسبب ضغطها. يذلك، إن سوء حالة الطرق، وخباصة يف املنا ق الريفية حيث لصل اجلزء األيارب  

الع موسام األمطاار، ومان الشاائع رؤياة      من اإلنتاج، يفاقم الفواقد خالع النقل. وتسوء حالة الطرق علاى حناو أيارب خا    

شاحنات حمّملة مبنتجات قابلة للتلف تتعّطل أو تبقى عالقة يف الوحوع  يلة أياق. ويف هذه احلاالت، تفساد املنتجاات   

القابلة للتلف وال تصل أبدًا إ  وجهتها. ويف البلدان النامية، ُتقّدر الفواقاد مان الفايهاة واخلضار ماا بعاد احلصااد مباا         

 .(IMechE, 2013)يف املائة سنويًا نظرًا للبنية التحتية السيئة  51و 35اوح ب  يرت

 

األمساك هي أغذية قابلة للتلف السريع، ولذا فهي معّرضة لفواقد ما بعد احلصاد بعد إنزاهلا، إّما مان حياث    

يزهاا، وهاي يف  ريقهاا إ     الكمية أو من حيث اجلودة، بسبب املناولة ما بعد احلصاد خالع نقلها، وختزينهاا، وجته 

(. ويذلك، فإن الفواقد املتصلة باللوجستية يف منتجاات  HLPE, 2014األسواق أو ح  تكون يف األسواق تنتظر أن ُتباع )

يف املائة( يف البلدان النامية. يما أن عدق القدرة على تسويق منتجات احلليب خالع موسام   01األلبان ملحوظة )أيثر من 

ّفر نقل مالئم وسلسلة مرّبدة خالع موسم احلّر، واإلمداد العشوائي بالطاقة جملّهزي ومارّبدي احللياب   ااألمطار، وعدق تو

 هي من ب  أسباب الفواقد يف منتجات األلبان.

 

الثاروة  يما تظهر املدا ر املتصلة باللوجستية خالع نقل احليوانات املنتجاة لألغذياة. ومان املعاروف أن نقال       

فاي  فا قد يؤدي إ  مستوى مندفض من صحة احليوانات وخساارة اإلنتااج.   مميشكل عملية ضاغطة وضارة،  احليوانية

. وقد أشارت (Greger, 2007)ير يف السنة خالع نقله رأس خنز 81 111الواليات املتحدة األمريكية مثاًل، ينفق حوالي 

يف املائة من الدخل املتوقع ُيفقد بسابب نفاوق املواشاي، أو مرضاها أو تعّرضاها       06دراسة حالة يف غانا إ  أن أيثر من 

مماثلاة يف  . واشاارت دراساة حالاة    (Frimpong et al.,2012)لإلصابة خالع نقلها من املزرعة إ  سوق املواشي واملسلخ 

يف املائة من احليوانات تتاأثر )إّماا ُتسارق، أو     25إ  أن أيثر من ( Bulitta, Gebresenbet an Bosona,2012) إثيوبيا

 تنفق أو تتعرض لإلصابة( خالع نقلها من املزرعة إ  السوق املريزية.

 

ملساتوردة ختضاع للفحاص عناد     وتتمثل مشكلة أيرب تطرأ يف مرحلة التوزيع بالشحنات املرفوضة. فاملنتجاات ا  

بساالمة   اخلاصاة نقطة خروجها أو دخوهلا للتأيد من أنها تستجيب إ  معايري الصحة النباتية، والبيطرية واملواصافات  

 األغذية. وغالبًا ما تؤخر عملية الفحص هذه الشاحنة، فاتقّلص علاى حناو ملحاوظ صاالحية املنتجاات القابلاة للتلاف.          

ويف بعض احلاالت، ُترفض الشحنات بسبب عدق امتثاهلا للمتطلبات التنظيمية أو ملعايري السوق الايت  اددها األساواق    

 إ  إغراق/إتالف الشحنة إذا مل يتم العثور على شاٍر يف الوقت املالئم.  ُيضطراملستهدفة. ويف هذه احلاالت، 
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 التجهيز والتعبوئة 2-1-9

 

عديدة، قد يشّكل التحويل  ريقًة لتدفيض الفاقد واملهدر من األغذية وزيادة الصالحية، بالنسبة إ  منتجات و 

 وخباصة يف املنتجات القابلة للتلف.

 

التجهيز. وغالبًا ماا تفتقار صاناعات التجهياز      مرافقلويف معظم البلدان النامية، مثة غياب عاق أو عدق مالءمة ل 

. ويتفاقم الوضع بفعل مومسية بعض املنتجات اجملّهزة. ومثل جيد على ذلك هو جتهيز األحجاق املسّلمة علىإ  القدرة 

املانغو، وهي فايهة مومسية يف معظم البلدان االستوائية. ويف يينيا، يرزح اجمّلهزون  ت الضغوط خالع موسام الاذروة   

جًة لذلك، تذهب يميات يابرية مان   )ديسمرب/يانون األوع إ  مارس/آذار( ح  يوجد إمداد مفرط يف فايهة املانغو. ونتي

املانغو املسّلمة إ  اجملّهزين إ  املكبات بسبب القدرة احملدودة يف مصانع التجهيز. وبالتالي، فاإن املازارع  أو التجاار    

الذين يسّلمون الفايهة إ  هذه املصانع يتكبدون خسائر يبرية بفعل نقل الفايهة إ  املصانع حيث ياتم ارجتااع الفايهاة    

 أو شراؤها بأسعار متدنية جدًا.

 

واألمر سيان بالنسبة إ  إنتاج احلليب، الذي هو إنتاج "مومسي"، حيث تكثر الكميات خالع املوسام الر اب    

ح  توجد وفرة يف حماصيل علف احليوانات. وخالع موسم النشاط املرتفع حا  يوجاد إماداد مفارط باحللياب، ُتفقاد       

 قادرون على التعامل بكميات حمدودة منه فقط.يمية يبرية منه ألن اجملهزين 

 

وُيعزى الفاقد من األغذية يف مرحلة التجهيز بصورة رئيسية إ  حاالت خلل فين وعدق يفاءة. وغالبًا ما تاؤدي   

، أو الاوزن، أو الشاكل، أو املظهار، أو    اخلاا ئ األخطاء خالع التجهيز إ  عيوب يف املنتج النهائي، من قبيل احلجام  

ة املتضررة. وعلى الرغم من أن هذه العيوب ال تؤثر على سالمة املنتج أو جودته، ميكن ارجتااع األغذياة اجملّهازة    التعبئ

 لعدق التزامها باملعايري احملّددة.

 

وبالنسبة إ  املنتجات احليوانية، يشكل التلّو  خالع التجهيز سببًا رئيسيًا للفاقد. وقد يكون التلاو  نامجاًا    

وتطهري وحدة التجهيز على حنو مالئم بعد عمليات سابقة، أو قاد ُيعازى إ  أن جازءًا مان املناتج قاد        عن عدق تنظيف

واألهم هو أنه حامل ُيعلن أن منتجًا غري مالئم لالستهالك البشري، ُتفقد جمموعة تسّبب بتلويث يامل جمموعة اإلنتاج. 

البساتانية، يف التشاذيب املفارط للحصاوع علاى شاكل أو        . ويكمن مصدر آخر للفاقد، وخباصة يف السالع اإلنتاج بكاملها

حجم معّين. وهذه التشذيبات )يف سلع مثل اجلزر، وامللفوف، واخلاّس(، ورغام أنهاا مالئماة متاماًا وآمناة لالساتهالك        

 البشري، ُترجتع عادة.

 

أن تصابس بعاض   لضامان ساالمة األغذياة وجودتهاا قاد ياؤدي إ         واملواصفاتوإن غياب إدارة مالئمة للعملية  

و التجمياد لتوقياف   أ ، يتّم التبييض قبل التجفياف ضرويف بعض الفايهة واخل املنتجات اجملهزة غري آمنة وغري مغّذية.

إ  إزالة النكهة واللون من املنتجات اجملهزة اليت قد ُترجتع. يماا   النشاط األنزميي. وغالبًا ما يؤدي العجز يف التبييض
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( غالبًا ما يؤدي إ  منتجاات ذات جاودة مجالياة    درجة احلرارةالظروف للتبييض )مثل املدة وأن الفشل يف توفري أفضل 

 وتغذوية أدنى، قد يرفضها املستهلكون.

 

 وميكن أن تشاكل التعبئاة عنصارًا هاماًا لتمدياد صاالحية املناتج، واحلاؤوع دون الفاقاد واملهادر مان األغذياة              

(FAO, 2011aويف ح  قد يكون تقليص الت .)قد يؤدي إ  نتيجاة   ولكنهدر، عبئة عنصرًا هامًا يف سياسات مكافحة امل

 غري متوخاة تتمثل يف زيادة يمية املهدر من األغذية. 

 

 البيع مالتجزئة 2-1-6

 

جاودة املنتجاات الواجاب توريادها وعرضاها يف       ُتفارض يؤثر بائعو التجزئة علاى أنشاطة سالسال اإلماداد إذ      

، الر وباة النسابية، اإلضااءة، تكاوين الغااز، وغاري ذلاك(        درجاة احلارارة  حمل البياع )  للظروف داخلمتاجرهم. يما 

 ومدى قبوله. صالحيتهواملنتج  جودةأثر على  املناولةمارسات ملو

 

 و صااال فواقاااد يااابرية يف مرحلاااة البياااع بالتجزئاااة يف السااالع القابلاااة للتلاااف مااان قبيااال الفايهاااة       

 واخلضاار، واألمساااك واألغذيااة البحريااة، واللحااوق، ومنتجااات األلبااان، واألغذيااة املدبااوزة واملطهااوة. ويف الواليااات   

 يف املائااة ماان إمجااالي اإلماادادات الغذائيااة  01املتحاادة األمريكيااة وحاادها، ُقاادرت فواقااد األغذيااة يف املتاااجر بنساابة 

(Buzby, Wells and Hyman, 2014 ،ويف النرويج .)قًا ملشروع وفوFormat 
يف املائاة   08( ُقاّدر أن  2)انظار الفصال    17

  من إمجالي الفاقد واملهدر من األغذية يتأتى من البائع  بالتجزئة.

 

يكون الفاقد يف مرحلة البيع بالتجزئاة أعلاى يف احلااالت الايت ال توجاد فيهاا تادابري مثال التعبئاة احلامياة            

 والر وبة والعرض يما ينبغي للتقليل إ  أدنى حد من املناولة من قبل املشرتين. درجة احلرارةوالتحكم يف 

 

والفايهة لتقليال   ضرويف العديد من األسواق املفتوحة يف البلدان النامية، يرّش التجار مياهًا غري نظيفة على اخل 

ور، تفضاي إ  أغذياة غاري آمناة يتالفاهاا      ذبوهلا وتغّضنها يف و أة احلّر. وهذه املمارسات، اليت تهدف إ  إبطاء التاده 

 .بارجتاعهاوقد ينتهي األمر  املشرتون

 

وبعض العوامل )القوى( اليت تساهم علاى حناو ملحاوظ يف الفواقاد الكابرية يف مرحلاة البياع بالتجزئاة تشامل           

 ، مبا يف ذلك ألسباب عملية. املستهلك العرض غري املالئم للمنتجات وجهودًا الستباق توقعات 

 

الاذين يتمتعاون    املشارتين ويف معظم متاجر التجزئة، ُتعترب أيداس املنتجات الطازجاة الشاكل وسايلًة جلاذب      

برتف االختيار عرب التفتيب يف الكومة. واملنتجات يالفايهة اليت تكون يف مراحال نضاج خمتلفاة، ُتكاّدس ماع بعضاها       

                                                           
17 http://www.nhomatogdrikke.no/getfile.php/ForMat/Engelsk%20presentasjon%20ForMat.pdf 

http://www.nhomatogdrikke.no/getfile.php/ForMat/Engelsk%20presentasjon%20ForMat.pdf
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فواقد يبرية يف هاذه املرحلاة: تتضارر املنتجاات املوجاودة يف      . وهذا يؤدي إ  ثالثة آثار تساهم يف للمشرتيلتوفري خيار 

أسفل الكومة بفعل وزن املنتجات املكّدسة فوقها، وتكديس الفايهة يف مراحل خمتلفاة مان النضاج يقّصار مان صاالحية       

ا يفّتب املنتجات اليت يانت تتمتع بصالحية أ وع لوال ذلك بسبب اختالف معدالت إنتاج اإليثل  والتنفس فيها، وفيم

يف األيداس، يلحقون األذى مبنتجات أخرى. وعالوًة على ذلك، تكون املنتجات يف مراحل نضج متقدمة أيثار   املشرتون

 للضرر امليكانيكي. أيثر ، وح  ُتكّدس مع منتجات أقل نضجًا، تتعّرضحساسية

 

ويسعى أصحاب املتاجر إ  احلفاظ على تنّوع يف املنتجات املعروضة بكميات يبرية، واليت يتم جتديدها بصورة  

. وح  ميزج بائعو التجزئة تواريخ صالحيات خمتلفة للفئاة ذاتهاا أو املناتج    املستهلكونمبا يرضي  األرففمنتظمة مللء 

 الصااالحية ألنهاام يفّضاالون املنتجااات "األيثاار نضااارًة /األجااّد"  ذاتااه، يتجاهاال املسااتهلكون التااواريخ القريبااة النتهاااء

(SEPA, 2008.) 

 

وإن اجتاهات البيع بالتجزئة اليت تقرتح منتجات متجانسة و"مثالية" )من حيث اللون، والشاكل، واحلجام،    

سبب رئيسي للفاقد  عالية للمنتجات. وهذا مواصفاتمن الشوائب( قد دفعت الكثري من بائعي التجزئة إ   ديد  اخللو

 يؤدي إ  رفض املنتجات املعروضة لدى تسليمها أو فرزها. املواصفاتسيما أن عجز املنتج  عن االلتزاق بهذه ال 

 

( واألغذياة اجلااهزة الطازجاة أو    ضار  ازجة )الفايهة واخل املقطوعة وهي واعتمد معظم بائعي التجزئة األغذية 

 للمواصافات املطهوة لتلبية  لبات املستهلك . وقد تكون هذه فرصة لتعزيز قيمة املنتجات الايت مل تاتمكن مان االمتثااع     

معّرضة أيضًا للفساد، فإذا بقيت غري مباعة حتى نهاية النهار يتم الاتدلص منهاا.    اجلاهزة اجلمالية، غري أن املنتجات

 .تكاون آمناة ومغذياة    ومالئماة ت زراعة املنتجات الطازجة بفعل  لب املستهلك  على أغذية  ازجة وصاحية  وقد ُحّفز

يذلك، فإن املنتجات الطازجة معّرضة لفقدان اللون، والتعفن واجلفاف بسبب أنسجتها املتضررة واملعّرضاة وافتقارهاا إ    

حرارتها. وحتى يف البلدان املتقدمة، ويف ظّل درجة تعبئتها و جلدة حامية. ويتفاقم تدهور هذه املنتجات بفعل سوء إدارة

وجود تعبئة مالئمة وسلسلة تربيد، تكون حاالت التدلص من املنتجات الطازجة يثرية حتى ولو يان بإمكان التعبئة أن 

 يف أيياس. ةاملوّضب السلطةمتّدد أحيانًا صالحيتها، يما يف حالة 

 

ائعو التجزئاة ماوادًا ييميائياة غاري منّظماة أو يفر اون يف اساتدداق ماواد         ويف بعض احلاالت، قد يساتددق با   

ييميائية منّظمة للحفاظ على نضارة املنتجات الجتذاب املستهلك . فاالستدداق غري احلكايم هلاذه املاواد الكيميائياة يف     

حا  ال ختضاع هاذه     األغذية، والذي قد مينعه موظفاو الصاحة العاماة، يسااهم يف ارجتااع األغذياة. وعلاى العكاس،        

 املمارسات إ  رقابة، تظهر شواغل جدية بالنسبة إ  سالمة األغذية.

 

يذلك، ترتبط أسباب هامة للفاقد واملهدر من األغذية يف مرحلة البياع بالتجزئاة )بالنسابة إ  املاوّردين أيضاًا(       

 . (Mena, Adenso-Diaz and Yurt, 2011)الطلاب املتزاياد علاى منتجاات  ازجاة      وبصالحية املنتج، وتقلب الطلب 

ويف بداية سلسلة اإلمداد، يقوق املزارعون بزراعة املنتجاات وفقاًا لتوقعاات الطلاب شابه الرمساي لادى باائعي التجزئاة          
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)والتوقعات اليت يقوق بها املوّردون بأنفسهم(. وغالبًا ما ُتقّدق الطلبيات النهائية واملؤيدة قبل أياق فقاط مان التساليم. ويف    

رو ًا صارمة على املزارع ، من قبيل الكمية ومواصفات اجلودة. وهذا ما يادفع  حاالت أخرى، تفرض متاجر التجزئة ش

 . وغالبااًا مااا يااتّم الااتدّلص ماان   املشاارتينباااملزارع  أحيانااًا إ  اإلفااراط يف الزراعااة لضاامان اسااتجابتهم إ  شااروط    

ض األحياان تغايريات يف   آخرين. ياذلك، جتاري املتااجر يف بعا     مشرتيناملنتجات الفائضة، أو بيعها بسعر أرخص إ  

 ا يااؤدي إ  فاقاد ومهاادر ماان األغذيااة يف املنتجااات  مماا لبياتهاا يف اللحظااة األخاارية )ويااثريًا ماا ختّفااض الكميااات(،   

 (.Stuart 2009; UK Competition Commission, 2008اإلضافية )

 

األغذياة، ماا ُيساّمى "قاعادة الثلاث"، والايت       أعماع إن ممارسة شائعة مفروضة ذاتّيًا ب  مؤسسات فوأخريًا،  

جيب أن تصل مبوجبها األغذية اجملّهزة إ  املوّردين يف خالع ثلث مدة صاالحيتها يحاّد أقصاى، تشاّكل أيضاًا ساببًا       

للفاقد واملهدر من األغذية. وهدفها األّوع هو إتاحة خيار واسع أماق املستهلك  من املنتجات الطازجة جدًا والايت تكاون   

مدة صالحيتها بعيدة نسبيًا. ولكن إذا مل ُتسّلم املنتجات يف الثلث األوع من مدة صالحيتها، ساوف يارفض العدياد مان     

 (.NRDC, 2013ا يؤدي إ  ارجتاع األغذية اآلمنة )ممبائعي التجزئة التسليم ويعيدون السلع إ  املنتج ، 

 

 االستهالك 2-1-7

 

(. غااري أن 4متثاال مشااكلة فاقااد االسااتهالك بصااورة رئيسااية مسااألة هامااة يف البلاادان املتقدمااة )انظاار الرساام  

خاالع السانوات    الدميوغرافياة االقتصاديات الناشئة تواجه على حنو متزايد  ديًا مماثاًل: فالنمو يف الدخل والتغّيارات  

 فرة يف استهالك األغذياة اجملّهازة، إضاافًة إ  تالقاي نسايب      العشرين املاضية قد أحدثت تغيريًا يف عادات األيل مع 

للنظم الغذائية )استهالك اللحوق، والدجاج، ومنتجات األلبان للفارد الواحاد(، وظهاور مشاايل السامنة الزائادة، الايت        

ساتهالك  ، واملستوى املتوسط مان فاقاد اال  18تزداد على حنو سريع حتى يف بعض احلاالت يف صفوف السكان األيثر فقرًا

يف الصا  ماثاًل، يازداد فاقاد االساتهالك الاذي يارتبط بصاورة رئيساية باملطااعم           وثروة األسرة املعيشية.  مع الذي يزيد

 (.Liu, 2014واملقاصف، وذلك بفعل الوفرة املتزايدة، والتحّضر، ومنو قطاع املأيوالت واملشروبات )

 

وأوروباا.   األمريكيةاليية وارجتاعها يف الواليات املتحدة ُأجريت معظم الدراسات عن املهدر من األغذية االسته 

نشطة بصورة خاصة يف اململكة املتحدة. وُتفهم أسباب تعدد هذه الدراسات إذ أن املهادر مان أغذياة     WRAP وقد يانت

نظرًا إ  دور القوى االجتماعية والثقافية يف اساتهالك األغذياة واملواقاف     ولكناملستهلك  هاق ومقلق يف البلدان املتقدمة. 

نتائج هذه الدراسات بالكثري من احلذر يف حاع ُوجب توسيع نطاقها حبيث تشمل جمااالت ثقافياة    تُأخذإزاء األغذية، 

 سواء.حٍد  أخرى، يف البلدان املتقدمة والنامية على

 

                                                           
غري الفقراء من يف املائة ب  السكان الراشدين  08.8بنسبة  4113يف الربازيل مثاًل، ووفقًا لتقديرات أنثروبومرتية، يان حدو  السمنة سنة  18

يف املائة على  03.6يف املائة و 42.7، ارتفعت هذه املعدالت إ  4117يف املائة ب  السكان الراشدين الفقراء(. ويف عاق  3.6)نسبة اجمليب  

 .(Belik, 2012)التوالي 
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االستهاليية  ديات من حيث قياسه، فاملستهلكون يقلّلون عادة مان تقادير   ويذلك، يطرح املهدر من األغذية  

يف املائاة يف حا  أن الارقم     2اهلدر واخلاص بهم يف املسوحات. يف إسبانيا، قّدر املستهلكون هدرهم من األغذية بنسابة  

وقياة، علاى الارغم مان أناه      (. ويشكل  ليل العّينات أسلوبًا أيثر موثHISPACOOP, 2012يف املائة ) 08الفعلي يان 

 . (Lebersoger and Schneider, 2011) أسالوب أيثار يلفاة بكاثري وينطاوي أيضاًا علاى  اديات منهجياة حماددة          

 (. Hanssen and Møller, 2013)وقد يكون اجلمع ب  األسلوب  الطريقة األيثر فعالية 

 

 4101عاق يف  األمريكيةبلدين هما الواليات املتحدة  فرة بشأن املهدر من األغذية االستهاليية يفاوالبيانات املتو 

(Buzby, Wells and Hyman, 2014   واململكاة املتحادة ) 4117عااق  يف (WRAP, 2009)     تظهار مساألة ذات أهمياة

كيًا للفرد الواحد، وماا يوازياه   يدوالرًا أمر 371، بلغ إمجالي املهدر من األغذية األمريكيةيبرية: ففي الواليات املتحدة 

يف املائة من متوسط القيماة املنفقاة    7املعيشية يف اململكة املتحدة. وقد بلغ ذلك  ةكيًا يف السنة لألسريردوالرًا أم 581بقدر 

ن يف املائاة ما   05، واألمريكياة  يف املائة من الدخل املتااح لإلنفااق يف الوالياات املتحادة     0على األغذية لكل مستهلك، و

 اإلنفاق على األغذية واملشروبات يف األسر املعيشية يف اململكة املتحدة.

 

على الصعيد العاملي، يتكون معظم الفاقد يف األسر املعيشية مان الفايهاة واخلضار     FAO (2011a)ووفقًا ألرقاق  

 .يف املائة( مع اختالفات إقليمية هامة 33يف املائة( تتبعها احلبوب ) 37)

 

هادر لصال ألن   يف املائاة مان امل   20لألسر املعيشية يف اململكاة املتحادة،    WRAP (2009)ووفقًا ملسس أجرته  

هادر لصال ألن   يف املائاة مان امل   52الوجبات يانت مطهّوة أيثر من الالزق أو ألن وجباات ياثرية جادًا قاد ُقاّدمت، و     

 (Evans, 2011a, b) سابب األخاري حباذر إذ أن الدراساات    األغذية مل ُتستددق يف الوقت املالئم. وينبغي تفسري هاذا ال 

تبّين أن املستهلك  مييلون إ  االنتظار إ  ح  ال ميكن استهالك األغذياة، أو إ  حا  بلوغهاا التااريخ املادون علاى       

 أيثر تعقيدًا.(. وهو خيفي بالتالي أسبابًا 2-4-4توسيمات "استددامها قبل" أو "صاحلة حتى" قبل رميها )انظر الفقرة 

 

  وماان باا  أسااباب الفاقااد واملهاادر ماان األغذيااة علااى مسااتوى املسااتهلك، غالبااًا مااا ُتااذير األسااباب التاليااة   

(WRAP, 2009; HISPACOOP, 2012; Baptista et al., 2012:)  
 
  املسابق لألغذياة   الشاراء املتساّرع أو    -سوء التدطيط لعمليات الشراء غالبًا ما تؤدي إ  شراء أيثر من احلاجاة

 غري املطلوبة بصورة فورية؛

  "ارجتاااااع األغذيااااة بساااابب االرتباااااك حااااوع التوساااايمات "صاااااحلة قباااال" و"اسااااتددامها قباااال 

 (؛2-4-4الفقرة  انظر)

 ؛يف املنزع سوء إدارة التدزين أو املدزونات 

 إعداد يميات فائضة وعدق تناوهلا؛ 

  إ  تناوع يميات أقال مان األغذياة أو إ  خساارة يف جاودة      التقنيات السيئة يف إعداد األغذية غالبًا ما تؤدي

فر املعارف حاوع  اوتراجع احملتوى التغذوي( بسبب أسلوب اإلعداد. وعدق تو FQLWاألغذية أو املدلفات )
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ييفية استهالك/استدداق األغذية على حنو أيثر يفااءة، مثال اساتعماع األغذياة املتبقياة يف وصافات أخارى        

 منها.عوضًا عن التدّلص 

 

 وغالبااًا مااا ُتحااّدد أربعااة معااايري يف األساار املعيشااية ُيعتاارب أنهااا تااؤثر علااى مسااتوى اهلاادر يف األساار            

  املعيشااية يف البلاادان املتقدمااة: حجاام األساارة وتشااكيلتها، ودخاال األساارة، ودميوغرافيااة األساارة، وثقافااة األساارة     

(Parfitt, Barthel and Macnaughton, 2010)اليت تتألف مان عادد أقال مان األشاداص أن       املعيشية . وميكن لألسر

يميات أيرب من األغذية ألن الكميات اليت يتّم شراؤها وإعدادها تكون عادة أيرب مان قادرتها علاى االساتهالك؛      ترجتع

مبا يتساق ماع اساتهاليها األيارب لألغذياة.       - يميات أيرب من األغذية ترجتعيما أن األسر املعيشية ذات دخل أعلى 

 ،حيث يكثر املراهقون والشباب، وأخارياً  املعيشية األغذية غالبًا ما تكون أيرب يف األسر ارجتاعويتضس أيضًا أن عمليات 

 مثة تأثري للبيئة الثقافية على مستوى االرجتاع. وختتلف هاذه االجتاهاات الواساعة النطااق، وفقاًا للساياقات، يف ظالّ       

 (.HISPACOOP, 2012) فروقات و نية وإقليمية هامة

 

ب  سبعة أنواع من أسباب مواقف املساتهلك    Segrè (2013)وانطالقًا من  ليل عنقودي ملسس مفتوح، ميّيز  

  .املهدر، واملرتبطة باألفضليات الغذائية، وعادات استهالك األغذية، وإ  متثيل خمتلف ألسباب املهدراليت تؤدي إ  

 

، من خالع  ليل إثنوغرايف  للساياق االجتمااعي واملاادي للممارساات اليومياة يف      Evans (2011a, b)ويشري  

جماع املهدر من األغذية يف بعض األسر اإلنكليزياة، إ  احلاجاة إ  اعتباار املهادر ينتيجاة لطريقاة تنظايم املمارساات         

الطرق املعتادة يف متوين األسر املعيشية، وإدارة الوقت، واألخاذ  ف أن املنزلية من الناحية االجتماعية واملادية. ويبّين يي

هدر يل يوق على الرغم من التوعية حياله. االعتبار أذواق أفراد العائلة والشواغل املتصلة بسالمة األغذية قد توّلد امل بع 

ويدعو هذا التحليل إ  إيالء اهتماق أيارب إ  الاروابط با  عاادات اساتهالك األغذياة، مباا يف ذلاك التماوين باألغذياة           

األغذياة غالباًا ماا يانجم عان  لباات معقادة ومتناقضاة يف احليااة اليومياة            املهادر مان  وهدرها. يذلك، يظهر ييف أن 

(Quested et al., 2013) مبا يف ذلك قيود الوقت ،(Soyeux, 2010). 

 

ومثة عنصر آخر ُيرّجس أنه يؤدي دورًا هامًا، رغم أنه خيضع لدراسات أقل، يتمثل بعاادات الشاراء. فالشاراء     

نتجاات  هدر، يما أن إمكانية فقدان املنتجات جلودتها أيرب، ومن املرجس أن املاملمن بوترية أقل وبكميات أيرب قد يزيد 

إ  شراء اإلمدادات لليوق ذاتاه أو لفارتات زمنياة    ح  تؤدي عادات االستهالك أو القيود املالية  على عكس سوف تفسد

 أصغر.

 

، حيث هو مدعوق، أّيدت بعض األسباب (Shahnoushi et al., 2013)يف اخلبز يف إيران  املهدرودراسة حوع  

، وال سيما األسعار املتدنية، ووجود سوق للدبز البالي حبيث ُيستددق يعلف للحيوانات، ومسائل متصلة للمهدرالعامة 

، من قبيل تعّلق املستهلك  خببز  اازج جادًا. ياذلك، أظهارت هاذه الدراساة وجاود        باملهدرباجلودة، وأسبابًا مرتبطة 
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فالذهاب مشيًا إ  املدباز، والارتّدد إلياه مارات أيثار،      هدر. مبا يؤدي إ  مزيد من امل السلوكعوامل هامة أخرى توّجه 

 واالنتظار لوقت أ وع يف املدبز، مجيع هذه العوامل تزيد من احتماع هدر األسرة املعيشية لكمية أيرب من اخلبز.

 

يف  45إ   41إ  أن التعبئاة ووظائفهاا تساّبب مان      (Williams et al 2011)وتشري دراسة أجريت يف السويد  

 مان هادر  املتصالة بامل  األساسيةاملائة من اهلدر يف األغذية. وُيعترب التقسيم إ  حصص وحجم العبوات من ب  احملفزات 

 لتعظاايم القيمااة مقاباال املاااع    باجلملااة يلااون إ  شااراء عبااوات أياارب وعااروض  ساايما أن املسااتهلك  مي ال األغذيااة، 

(FUSIONS, 2014 ويف هذه احلاالت، ُيعزى .)إ  سبب جذري على املعيشية  األغذية الذي يتوّلد يف األسرة من هدرامل

مستوى البيع بالتجزئة. وبعض املستهلك  الذين يرغبون يف شراء يميات صغرية فقط من منتج حمّدد مضطرون إ  شاراء  

شجع علاى الشاراء   ت يما أن احلمالت اإلعالنية اليت. (HISPACOOP 2012)أيثر مّما لتاجون نظرًا إ  حجم العبوة 

االندفاعي، والرتويج للمنتج واحلسومات على يميات يبرية مثل "إشرت ثالثاة بساعر إثان " أو "العباوات االقتصاادية"      

اليت ُتباع يف املتاجر الكربى، مجيعها عوامل  ّث على اهلدر ألنه حاملا ُفتحت هذه املنتجات، سرعان ماا تفساد قبال    

، تشّكل احلسومات ثلث اإلنفاق يف املتجر، وهاذا  (WRAP, 2011a)ثل اململكة املتحدة أن ُتستهلك. ويف بعض البلدان م

حبثًا لوضع قاعدة لبيانات يمية نهائية متصلة حبجام احلصاة يف األسار املعيشاية.      WRAPوقد أجرت  االجتاه يزداد.

، األساساية وق لبعض املنتجات فرة يف السامن حجم احلصص املتو العاق اجلمهور استياءويان اهلدف األوع  ديد مدى 

وسبب عدق رضاه. وأّما اهلدف الثاني فقد قضى بفهم ما قد يكون الطلب على أحجاق بديلة للحصص. وقاد القاى ثلاث    

 . احتياجااتهم األشداص الذين أجابوا مشكلة يف حجم احلصاص، واشاتكى معظمهام مان أن العباوات أيارب بكاثري مان         

األصغر حجمًا، فكان مان املارجس أن يعاربوا عان عادق رضااهم إزاء أحجااق العباوات          املعيشية وأّما األشداص يف األسر

املوجودة. وأشار البحث إ  أن املستهلك  ال يعرتضون بالضرورة على دفع مبلغ أيرب بقليل لكل وحدة من احلجم/الوزن 

 .(WRAP, 2008b)لتاليف أن يبقى فائض غري الزق من األغذية 

 

ية يرمز لالزدهار، ولذا ُتستددق يميات يبرية من األغذية، وبالتاالي يازداد االجتااه إ     يذلك، ُتستددق األغذ 

هدر، من جانب أشداص ينتمون إ  جمموعات اجتماعياة واقتصاادية أعلاى مساتوى لتاوفري التناوع وإظهاار التباذير         امل

(IMechE, 2013 وقد تكون حاالت .)لرمسية. فاحلملة األخارية بعناوان   األحدا  او املطاعم األغذية ملحوظة يف ارجتاع

األغذية يف املأدبات اليت ُتقاق على شارف مساؤول  يف احلكوماة أو     منهدر لفت االنتباه إ  امل"الطبق الفارغ" يف الص  ُي

 .(BBC, 2013)من جانبهم 

 

شائت(، واحلصاص   إن وجود موائد تقدق األغذية بسعر حمدد )تناوع قدر ما فويف املقاصف املدرسية واملطاعم،  

 هاادرالكاابرية احلجاام جاادًا وإعااادة ماالء املشااروبات الغازيااة مجيعهااا عواماال تشااّجع علااى الساامنة الزائاادة وامل        

(Lipinski et al.,2013) وقّدر .Tristram Stuart (2009) " يف املائة من وجباات الغاداء يف املادارس     35إ   42أن من

أخارية حاوع الطاالب يف الصافوف املتوساطة يف بوساطن        حباو  ينتهي يف سّلة املهمالت" يف اململكة املتحدة. وأظهرت 

الساعرات احلرارياة، يرماي الطاالب     قياس أنه من حيث  األمريكيةيف الواليات املتحدة  Cohen et al. (2013)أجراها 
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يف املائاة مان    73يف املائاة مان حليابهم، و    45يف املائة من فاايهتهم، و  27يف املائة من مقبالتهم، و 07باملتوسط حوا  

 خضارهم. 

 

توّفر مزيدًا من املعلومات عن الفاقد واملهدر من األغذية  (Silvennoinen et al., 2012)ودراسة أخرية يف فنلندا  

يف املائة من مجيع األغذية اليت ياتّم تناوهلاا يف املطااعم ويف     41بالفعل، ُيهدر ويف قطاع املطاعم وتقديم خدمات الطعاق. 

قطاع تقديم خدمات الطعاق، يف ظّل وجود اختالفات واضحة ب  أنواع املطاعم. وتساّجل موائاد اخلدماة الذاتياة الفاقاد      

يف املائاة( يف فاقاد اخلدماة حياث ُتطهاى يمياات        07صل اجلزء األيرب مناه ) يف املائة( حيث ل 42اإلمجالي األيرب )

يف املائة(. يذلك، إن الفاقد يف املطبخ هاو   7يثبرية من األغذية. وأّما الوجبات السريعة فتسّجل الفاقد اإلمجالي األدنى )

 ، فيماا هاو األعلاى يف املطااعم ومراياز الرعاياة خاالع النهاار         يف املائة( 4) األدنى يف املدارس ومطاعم الوجبات السريعة

يف ح  أن األغذية املتبقياة هاي األدناى يف مطااعم      .يف املائة( 5هدر يف اخلدمة هو األدنى يف املطاعم )يف املائة(. وامل 6)

راساة إ  أن التدطايط،   يف املائاة( واملستشافيات. وخلصات الد    7يف املائاة( واألعلاى يف املطااعم )    3الوجبات الساريعة ) 

 الفاقد واملهدر من األغذية. من األغذية قد تقّلص إ  حّد بعيد من هدرواإلدارة اجليدة، وتوثيق البيانات املتصلة بامل

 

 األسباب املتوسطة للفاقد واملهدر من األغذية 2-2

 

استعرض اجلزء السابق أسباب الفاقد واملهدر من األغذية حسب مراحل سلسلة األغذية الايت  صال عنادها.     

األغذياة الاذي يظهار يف إحادى مراحال السلسالة        منويانت يف معظمها أسبابًا جزئية. ونادرًا ما ُيعزى الفاقد أو املهدر 

قدمة هذا الفصل، توجد "هرمية" لألسباب حيث ميكن بصورة حصرية إ  سبب جزئي واحد وحمّدد. ويما اقرتحنا يف م

 إجيادها على املستوى اجلزئي، واملتوسط والكّلي. 

 

لصل يف يل مرحلة من مراحل السلسلة، بسبب النقص  درجة احلرارةفالفاقد الذي ُيعزى مثاًل إ  سوء إدارة  

يف املعدات و/أو املمارسات السيئة. يما أنه يزداد بصورة غري مباشرة بفعال غيااب دعام اجلهاات الفاعلاة اجلماعياة أو       

وّفر جهات فاعلة أخرى يف السلسلة الغذائية. ويف النهاية، ميكن أن يوّلدها غياب بنية  تية عامة وقدرات ختزين، وتا 

 الكهرباء أو التكاليف والتدريب.

 

وقد ترتايم األسباب املتوسطة مع بعضها لتفسري الفاقد واملهدر من األغذية يف منتج حمّدد، يماا تبّيناه سلسالة     

 (.2 اإل اركامريون )انظر الاإلمداد بالطما م يف 

 

ة لتحفيز االساتثمار و سا    ويصف هذا اجلزء بعض األسباب املتوسطة من قبيل: غياب دعم اجلهات الفاعل 

(، 3-4-4(، وغيااب التنسايق با  اجلهاات الفاعلاة )     4-4-4(، وغياب البنية التحتية املالئماة ) 0-4-4املمارسات )

  (.2-4-4) البياناتواالرتباك بشأن توسيم 
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 الكامريوناملتوسطة على امتداد سلسلة اإلمداد مالطماطم يف  األسباب  4 اإلطار

كاامريون. فالطماا م ُتساتهلك    البتحليل أسباب الفاقد واملهادر مان األغذياة يف سالسال اإلماداد بالطماا م يف        FAO (2014c) قامت

 منتجاات  أنهاا  يماا  ،الكاامريون  ازجًة يل يوق تقريبًا. وينتجها بصورة رئيسية صغار املازارع  األساري . وال ُتجّهاز الطماا م يف     

 املناولاة، : احلصااد  بعاد  ماا  األغذياة  مان  واملهادر  للفاقد رئيسية أسباب  ديد مّت ميدانية، ودراسات مسس وعقب. العطب سريعة

. والطلاب  العارض  با   التنسايق  وغيااب  مالئام،  ختزين ّفراتو وعدق املالئمة، التعبئة وغياب الطرق، حالة سوء ذلك يف مبا والنقل

 خساائر  يساّبب  مباا  املدلفاات  أو األغذياة  نوعياة  يف خساارة  إ  وخباصاة  األغذياة،  من يبري ومهدر فاقد إ  األسباب هذه وتؤدي

ييلومرتًا(، تراجعت نسبة الطماا م اجليادة باأيثر مان      304) دواال إ  مبودا من ُتنقل مثاًل الطما م من شحنة ففي. هامة اقتصادية

يف املائة. ومن ب  أسباب حصوع خسارة يف نوعية األغذية أو املدلفات، ُيذير أن يميات من الطما م ُتحصد حتى تنضج، وأن  01

فر حاوافز للمناتج لفارز املنتجاات     اا يفسد الطما م اجليدة يف الواقع، ال تتاو ممالشحنة تكون  توي يف البداية على  ما م فاسدة، 

 قبل بيعها. 

 سايئة،  نقال  ظاروف  إ  إضاافةً  والطلاب  العارض  ب  تنسيق سوء إ  يؤدي امم للقطاع، ضعيفًا تنظيمًا أن إ  راسةالد هذه وختلص

 مان  واملهدر للفاقد رئيسية أسبابًا تشكل الفاعلة اجلهات تدريب وغياب مالئمة، متوسطة تعبئة فراتو وعدق التحتية، البنية وغياب

 .الطرق يف يافية غري  تية بنى تفاقمها األغذية،

  FAO (2014b) :املصدر

 

 غياب الدعم للجهات الفاعلة لتعزيز االستثمارات واملمارسات اجليدة 2-2-1

 

على امتداد السلسلة الغذائية، من املنتج وصواًل إ  املستهلك، ميكن ربط معظم األسباب اجلزئية للفاقد واملهدر  

 أو عدق تطبيق ممارسات جيدة.و/من األغذية، إن ليس مجيع األسباب، إ  غياب االستثمارات، 

 

ف صاغرية احلجام وتواجاه  اديات     العديد من اجلهات الفاعلة هي أ رافإن ويف قطاع األغذية بصورة عامة،  

عادق الاتمكن مان احلصاوع علاى األماواع        ينشاأ عان  على صعيد االستثمار. يما أن غياب الدعم لالستثمارات غالباًا ماا   

أحاد العوائاق األساساية أمااق االساتثمار باجتااه        االئتماان . ويف املنا ق الريفية يف البلدان النامية، تشّكل قياود  واالئتمان

. وعلى الرغم (HLPE, 2013b) جيا لتقليص الفاقد واملهدر من األغذية على  وع السلسلة الغذائية بكاملهااعتماد تكنولو

قد أحرزت تقدمًا ملحوظًا يف السنوات األخرية، غري أنها متثل جازءًا   واالئتمان اجملتمعيمن أن برامج التمويل الصغري 

 85يف املائة يف اهلناد و  81إ  نسبة  االئتمان الريفيصوع على وقد يصل العجز يف احل. التمويل الريفيضئياًل من حيث 

ونيكااراغوا   وهنادوراس يف املائاة يف باريو،    21، وحاوالي  Tang, Guang and Jin (2010)يف املائاة يف الصا  حساب    

(World Bank, 2007وتظهر البيانات اليت مجعه .) اDoligez et al. (2010)  أنه يف العقد األخري، مل يتمكن أيثر من

 غري الرمسية. االئتمان، حتى يف برامج االئتماننصف املنتج  األفارقة )باستثناء جنوب أفريقيا( من احلصوع على 

 

يما أن عدق تطبيق ممارسات جيدة يف مراحل خمتلفة من السلسلة الغذائية قد ُيعازى إّماا إ  غيااب التادريب      

ر، أو إ  غياب التنظيم اجلماعي يف يل نقطة من نقاط السلسلة الغذائية، أو إ  غياب االنادماج والتنسايق   األولي واملستم



79 

فر خادمات إرشااد، أو أيضاًا إ  عادق وجاود سياساات       ا(، أو عدق تو3-4-4اجلزء  انظرعلى امتداد السلسلة الغذائية )

 (.4-3-4الفقرة  انظرمالئمة )

 

قدراته، من قبيل حصااده   احلفاظ علىوعالوًة على ذلك، ويف مراحل عديدة أساسية للحفاظ على جودة املنتج  

وشحنه وتفريغه، غالبًا ما يقوق بهذه املهاق القاسية عماع غري مؤهل  على حنو يااٍف ويتقاضاون أجارًا مندفضاًا، غاري      

سايما أن األجار غالباًا ماا ال يتناساب ماع       ال  حوافزهم حتاى  حمّفزين على اإل الق على االعتناء باملنتج، أو مثبط  يف

وغالبًا ما تكون هذه  (.FAO, 2014cجدًا ) وعاجلةيميات املنتجات اليت تتم مناولتها، وهذا قد يؤدي إ  مناولة قاسية 

 الوظائف قصرية األجل، وبالتالي ال تتوفر أمامهم فرصة لتحس  ممارساتهم.

 

 سلسلة األغذيةغياب البنية التحتية اخلاصة والعامة حلسن سري  2-2-2

 

، يشكل سببًا للعديد من سلسلة األغذيةإن غياب البنية التحتية، أو وجود بنية  تية غري متكيفة مع ظروف  

 األسباب اجلزئية للفاقد واملهدر من األغذية.

 

 مرافاق ، الايت تشامل التدازين وسالسال التربياد و     بسلسلة األغذياة  اخلاصةوميكن التمييز ب  البنى التحتية  

املادخالت )مباا يف ذلاك الطاقاة(،     التجهيز، والبنى التحتية العامة اليت تدعم وتسّهل يف أغلب األحيان احلصوع علاى  

 (.HLPE, 2013bوجستية، والنقل، والتسويق )لالو

 

يازداد اإلنتااج علاى حناو ملحاوظ، يماا       وقد لصل الفاقد واملهدر من األغذية املتصل بالبنية التحتياة حا     

تنمية ذات الصالة بالبنياة التحتياة، مان قبيال الغارف البااردة واملارّبدة،         اليف اهلند، دون  ضربالنسبة إ  الفايهة واخل

 -وسلسلة النقل بالتربيد، أو تقنيات جتهيز األغذيةواحلفاظ عليها. ويف هذه احلاالت، ترتافق الزيادة يف اإلنتااج بزياادة  

 .  الفاقديف  -ثر من تناسبيةأي

 

 البنى التحتية للسوق

 

إن األسواق الكفوءة مبا يف ذلك على سبيل املثاع وليس احلصر البنية التحتية املادياة أساساية لتقلايص الوقات      

يف ب  اإلنتاج واالستهالك، وهو عامل مهم لتحديد الفاقد واملهدر مان األغذياة. يماا أن جاودة البنياة التحتياة املادياة        

درجاة  املناولاة، والعارض، والتدازين، والظاروف احمليطاة، و      مرافاق أسواق اجلملة والتجزئة )مثاًل مناا ق التفرياغ، و  

 ، وغري ذلك( حامسة األهمية لتقليل الفاقد واملهدر من األغذية يف األسواق ويف آخر السلسلة الغذائية. احلرارة
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 البنى التحتية للتخزين على امتداد السلسلة

 

ندفض، لصال فاقاد ملحاوظ يف األغذياة بسابب الانقص يف قادرات        املا دخل الا ويف العديد من البلادان ذات   

قدرات لنقل املنتجات إ  مصانع التجهيز أو األساواق مباشارة بعاد     توافرعدق ال سيما التدزين وسوء ظروف التدزين، و

. يذلك، يوجد عدد ضئيل جدًا مان  FAO (2014c)حصادها، يما أشارت إليه دراسات عديدة، يالدراسة اليت أجرتها 

للمنتجاات   مناسابة مرافق البيع باجلملة، أو املتاجر الكبرية، أو مرافق البيع بالتجزئة اليت توّفر ظاروف ختازين وبياع    

د غالبًا ما تكون أسواق البيع باجلملة والتجزئة يف البلدان النامية صغرية، ومزدمحة، وتفتقار إ  معادات تربيا   والغذائية. 

 (.Kader, 2005وشروط صحية مالئمة )

 

 البنى التحتية يف سلسلة التربيد

 

درجاة  يف واستددامها على حنو يفوء على الفاقد واملهدر من األغذية. يما أن التحكم  سلسلة التربيد توافريؤثر  

هو العامل الوحيد األهم يف احلفاظ على األغذية، وخباصة يف السلع القابلة للتلف. وُيقّدر أن معدع تدهور السالع   احلرارة

 درجاة احلارارة  ضامن   درجاة احلارارة  درجات مئوية يف  01ضعاف مع يل زيادة أالقابلة للتلف يزداد ضعف  أو ثالثة 

املزروعة يف اهلند ُتفقد أو ُتهادر   ضريف املائة من الفايهة واخل 31 أن حوالي Mittal (2007)الفيسيولوجية للسلع. وأفاد 

 سلسالة التربياد  أن عدق توفر القادرات يف   Fonseca and Njie (2009). ووجد سلسلة التربيديل عاق بسبب ثغرات يف 

حرارة درجة فاظ على كا الالتينية والبحر الكارييب. لذا، يتسم احليرسائر ما بعد احلصاد يف أمالسبب الرئيسي خل يكون

 ( بأهمية قصوى يف احلفاظ على اجلودة.سلسلة التربيدمندفضة يف املنتجات بدءًا من حصادها حتى بيعها بالتجزئة )

 

للحاافظ علاى اللحاوق     سلسالة التربياد  ويف معظم بلادان أفريقياا جناوب الصاحراء الكاربى، يواجاه اساتدداق         

 ديات، مبا يف ذلك العدد املندفض للشاحنات املرّبدة، وغياب التدزين املرّبد يف منا ق االستهالك، باساتثناء متااجر   

فر ماوارد بشارية متدصصاة    اكلفة املرتفعة لإلماداد الكهرباائي إضاافًة إ  عادق موثوقيتاه، وعادق تاو       تالسوبرماريت، وال

للحاوق والفايهاة    سلسالة التربياد  يف أوغندا، توجاد إمكانياة يابرية لطلاب اساتدداق      و(. FAO & IIF, 2014إلدارتها )

أعااله، الصاعوبات    املذيورةُتفرض قيود يبرية على تنمية هذا القطاع، مبا يف ذلك، إضافًة إ  القيود  غري أنه،واخلضر. 

ال ، والتكااليف املرتفعاة وغيااب تنظايم القطااع،      يف إجياد قطع غيار للمواد اليت غالبًا ما يتم شراؤها مستعملة يف أوروبا

 (، لغايات التصدير يف أغلب األحيان.FAO & IIF, 2014)مكّرس ملؤسسات وحيدة  رافقسيما أن العديد من امل

 

 إمادادات  بهاا  موثاوق )مبا يف ذلك الغرف املاربدة يف املزرعاة،    سلسلة التربيديذلك، إن غياب بنية  تية يف  

حرارة درجة ضمان  جلهات الفاعلة يف سلسلة اإلمداد الغذائيالنقل املربدة(، مبا يتيس جلميع ا ومعدات ، ومرافق الطاقة

مندفضة يف املنتجات من حلظة إنتاجها حتى بيعها بالتجزئة، يشكل سببًا رئيسيًا للفاقاد واملهادر مان األغذياة. وهاذه      

احلاع أقل شيوعًا يف البلدان الصناعية، حيث توجد سالسل مارّبدة فعالاة ومطاّورة جيادًا، مناه يف العدياد مان البلادان         

 ، أو يصاعب علاى اجلهاات الفاعلاة الوصاوع إليهاا، أو حياث       سلسلة التربياد النامية حيث ال وجود للبنية التحتية يف 
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لكل  ن من املنتجات على تكاليف الطاقة  سلسلة التربيدال تتّم صيانتها أو ُتستددق على حنو سيء. وتعتمد يلفة توفري 

باوترية ساريعة، يماا تواجاه      دتربيا إضافة إ  استدداق املرافق ويفاءتها. ويف البلدان النامية، تزداد احلاجة إ  سالسل 

، يماا يبّيناه مثال    سالسل التربياد شريات عديدة  ديات على صعيد  ّمل االستثمارات الضدمة أحيانًا يف لوجستية 

 .(Lan and Tian, 2013)بيج  

 

 البنية التحتية للتجهيز

 

الطازجاة واحلفااظ عليهاا    ويف حاالت عديدة، ال متتلك صناعة التجهيز القدرة على جتهياز منتجاات املزرعاة     

للتمكن من تلبية الطلبات. ويتأتى جزء من املشكلة عن مومسية اإلنتاج ويلفة االستثمار يف مرافاق التجهياز الايت ساوف     

 Choudhuryويساّلط   (.FAO, 2011bفر مرافاق للتعبئاة )  اويذلك، ال تتاو (. FAO, 2011aُتستددق على مدار السنة )

يف  ضرد املرتفعة املرتبطة بغياب مصانع التعبئة يف اهلند، حيث ُتعّبأ عامة الفايهة واخلالضوء على معدالت الفاق(2006)

 احلقل، وُينقل بعضها دون أي تعبئة للعبور. 

 

 غياب نهج السلسة الغذائية املتكاملة وإدارتها 2-2-3

 

هادر و"ساببه" )اجلزئاي، واملتوساط،     ممن األهمية مبكان عدق املزج ب  "النقطة" اليت لصال فيهاا فاقاد أو     

إن فا والكلي(. فسبب الفاقد واهلدر يف مرحلة من السلسلة الغذائية قد يعود إ  مرحلة أخرى منها. علاى سابيل املثااع،    

، الذي قد يكون بدوره نامجاًا عان   خالع احلصاد والتعبئة ،يف املراحل املبكرة جدًاالنقص يف الرعاية يف معاجلة الفايهة 

 الفايهة وإ  خسارة علاى مساتوى التجزئاة أو خملفاات املساتهلك.      صالحيةل سيئة، قد يؤدي إ  احلد من ظروف عم

 على العكس، ميكن أن ُترتك الفايهاة لتاتعفن يف احلقال بسابب قارار التااجر ختفايض ساعر الشاراء أو فساخ العقاد.           و

النهائي، وتصورًا متكاماًل يف أغلاب األحياان علاى     در من األغذية يتطّلب  ديد سببهإن تقليص الفاقد واملهفوبالتالي، 

 امتداد السلسلة الغذائية.

 

األغذياة، وخباصاة يف البلادان ذات الادخل      مان الفاقاد  تفااقم  ي، ومتكاملة ويف ظّل غياب سلسلة غذائية فعالة 

املندفض. وُيعزى أحاد أساباب الفواقاد يف السلسالة الغذائياة إ  املساافة املتزايادة با  مواقاع إنتااج األغذياة ومواقاع             

 إن الناااقل ، وأصااحاب املتاااجر، وصااناعة جتهيااز األغذيااة، واملتاااجر الكااربىفاااسااتهاليها. وإضااافًة إ  املاازارع ، 

والساائق  يف أجازاء    املصالحة ، من ب  آخرين، معنيون بهذه املساألة. لاذا، ينبغاي النظار يف أصاحاب      يتوالسوبرمار

خمتلفة من السلسلة الغذائية، لنرى إ  أي مدى تتالقى املصاحل أو تتعارض ب  اجملموعات الرئيسية. يذلك، قد يلغى 

 هدر، يف أجزاء أخرى من السلسلة.الفاقد وامل حد  وزاد تعزيز الكفاءة يف أحد أجزاء السلسلة، يف اإلنتاج مثاًل، إذا

 

وميثل بائعو التجزئة يف نهاية املطاف صلة الوصل ب  اإلنتاج واالستهالك. وهم يؤدون دورًا حامسًا، وخباصاة   

السلسالة  يف البلدان حيث يكون قطاع التجزئة موجهًا إ  املؤسسات الكبرية احلجم. وإن أداء قطاع التجزئة ضمن تنظايم  
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وعدد صغري مان يباار الباائع  بالتجزئاة ماثاًل يف اململكاة املتحادة         الغذائية قد يكون حامسًا للفاقد واملهدر من األغذية.

مورد داخل القطاع. ولتاليف "إزالتهم من القائمة"، غالبًا ما يتجه مصانعو   7 111ميارسون سلطة يف السوق على أيثر من 

 اخلاصاة يف حاع ُ لبت يميات إضاافية خاالع وقات وجياز. وبالنسابة إ  مصانعي املارياات        األغذية إ  اإلنتاج املفرط 

 .(C-Tech, 2004) ، ال ميكن بيع اإلنتاج الفائض املعّلب يف مكان آخر، وبالتالي ُيفقد هذا اإلنتاجبالسوبرماريت

 

األغذياة يف   مان هادر  معوامل قاد تاؤدي إ  فاقاد و     Parfitt, Barthel and Macnaughton (2010)وقد حّدد  

 سلسلة اإلمداد باألغذية، والعديد منها يرتبط مبمارسات تعاقدية:
 

 عزمية صغار املزارع ؛من شروط الدفع تثبط  -

معايري جودة املنتجاات لادى الباائع  بالتجزئاة تاردع أصاحاب احلياازات الصاغرية مان إماداد الساوق             -

 باملنتجات؛

 تعاقدية يبرية لتسليم جزئي للطلبيات من جانب املوّردين أو امتناع تاق عن تسليمها؛ عقوبات -

يف عقود املزودين متصلة بإعادة املنتجات مبا يسمس لبائعي التجزئاة إعاادة املناتج إ  املازّودين لادى       بنود -

 بلوغ الصالحية املتبقية؛

 ديد وغياب شفافية السالسل الغذائية؛ توقعات سيئة للطلب يف أغلب األحيان ورداءة نظم التج -

والصعوبات املالزمة لالنتقاع من نظم جتارية يانت توجهها يف السابق أسعار سوق فورية إ  عقاود  ويلاة    -

 األجل.

 

مباا ياؤدي إ  الفاقاد واملهادر مان       اإلمداد الغاذائي يساهم يف عدق يفاءة  ورأسيةإن غياب روابط أفقية فيذلك،  

لتمويل اإلنتااج ومرافاق    االئتماناألغذية. وهذا يعيق تنظيم استثمارات وإجراءات مجاعية ميكنها أن تتيس احلصوع على 

(. يما أن غيااب  HLPE, 2013bاملناولة ما بعد احلصاد من قبيل الغرف املرّبدة، ومعدات التجفيف ووحدات التجهيز )

سلسالة  عادق توافاق با  العارض والطلاب يف      ساتية و يدفق املعلومات يسّبب خما ر لوجتوبنية  تية فعالة، واتصاالت 

 .اإلمداد الغذائي

 

 تواريخ األغذية توسيم االرتباك حول 2-2-4

 

 وضاعف ، وامتاداد السالسال الغذائياة    التحضار يف ظّل االجتاه املتزايد إ  استهالك أغذياة جمّهازة، ويف ظال     

الشدصية ب  املنتج  واملستهلك ، بات املستهلكون يعتمدون بصورة متزايدة علاى توسايمات األغذياة يباديل     الروابط 

 للمعارف املباشرة واملشورة بشأن نضارة املنتجات وصالحيتها.

 

لبائعي التجزئة حبيث  ولكنجنبًا إ  جنب، بعضها غري معّد للمستهلك  التارخيوتوجد أنواع عدة من توسيم  

جه البعض اآلخر إ  املستهلك ، إّما حلماية جتربة املستهلك يف منتج ما واحلفااظ  َويتمكنون من إدارة خمزونهم، فيما ُي
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على مسعته، أو لإلشارة إ  تاريخ ال ميكن تناوع املنتج بعده ألسباب متصلة بالسالمة. ويضيع املستهلكون يف هذا العادد  

 (.5  اراإل انظر) التاريخالكبري من توسيم 

 

 ,Bio Intelligence Service)، وأوروباا  (NRDC, 2013) األمريكياة ودراسات عديادة يف الوالياات املتحادة     

، أشااارت إ  أن توساايم تااواريخ (HISPACOOP, 2012)ا وإسااباني، (WRAP, 2011b)، واململكااة املتحاادة (2010

واملهادر مان األغذياة علاى مساتوى البياع بالتجزئاة         األغذية واالرتباك بشأنها يشكل سببًا رئيسايًا غاري مباشار للفاقاد    

واملستهلك، إذ يّتجه املستهلكون إ  االفرتاض بأن التواريخ مرتبطة بسالمة األغذية ح  تكون يف الواقاع أيثار اساتنادًا    

 إ  جودة األغذية.

 

 وء فهام املساتهلك  مات التاواريخ وسا  ، فإن االرتباك حوع توسي (GfK, 2009) منظمةووفقًا ملسس و ين أجرته  

 املعيشية يف اململكة املتحدة. ةاألغذية يف األسر منهدر من امل جزءًا ملحوظًاميثل هلا 

 

 وعااالوًة علااى ذلااك، ميثاال توساايم التااواريخ سااببًا رئيساايًا للفاقااد واملهاادر ماان األغذيااة وخلسااارة اقتصااادية   

 علااى مسااتوى البيااع بالتجزئااة إذ أن البااائع  بالتجزئااة غالبااًا مااا يسااتبقون التااواريخ للحفاااظ علااى مسعااتهم           

(MAGRAMA, 2013; NRDC2013) .يف أوروبااااا، يوجااااد نوعااااان ماااان التااااواريخ املطلوبااااة قانونااااًا     و 

(Directive 2000/13/EC" : املوّجهة إ  املستهلك )األغذية ويشري إ  "التاريخ الاذي  " الذي يتصل جبودة صاحل قبل

" الاذي  االساتدداق قبال   افظ السلعة الغذائية حبلوله على خصائصها احملددة ح  يتم ختزينها على حنو مالئم"، و"

يتصل بسالمة األغذية "للسلع الغذائية اليت هي سريعة التلف، من وجهة نظر ميكروبيولوجياة، وبالتاالي مان األرجاس     

 صااحل ال ميكن بيع املناتج الاذي لمال عباارة "    وزمنية قصرية خطرًا مباشرًا على صحة اإلنسان".  أنها تشكل بعد فرتة

" بعد هذا التاريخ. وإن ذير اإلشارة املالئمة ملدة الصالحية والتاريخ، إضافة إ  تعليمات التدزين، تاريخ قبل لالستدداق

 وروبي.هي مسؤولية املصّنع، أو املغّلف أو البائع يف اال اد األ

 

. وقاد  (NRDC, 2013)درالية عامة لتوسيم تواريخ األغذية يوأّما يف الواليات املتحدة األمريكية، ما من لوائس ف 

أصدرت إدارة األغذية والعقاقري متطلبات صرلة بشأن توسايم التاواريخ بالنسابة ملنتجاات مستحضارات الرضاع فقاط.        

أن ييفية ذير التواريخ على بعض املنتجاات الغذائياة اخلاضاعة للاوائس     ولدى وزارة الزراعة األمريكية متطلبات فنية بش

يف حاع ُذير التاريخ  وعًا أو يف حااع ُوجاد قاانون    وزارة الزراعة األمريكية )اللحوق، والدجاج، وبعض منتجات البيض( 

مبوجب هذه التوجيهاات،  . وأصدر املؤمتر الو ين بشأن األوزان واملقاييس توجيهات  وعية. وو ين جيعل ذيره إلزاميًا

مسابقًا،   املعلباة " على أنه تاريخ التوسيم الذي تطلبه السلطات القضائية لألغذية القابلاة للتلاف   قبل البيعُتحّدد عبارة "

" على أنه التاريخ املطلوب لألغذياة شابه القابلاة للتلاف أو ذات مادة صاالحية  ويلاة.        قبل استددامها ُيفضَّلوعبارة "

النموذجية تتيس بيع مجيع األغذية بعد تواريخ توسيمها شرط أن تكون ذات نوعية جيدة وأن توضاع العالماات   واللوائس 

عليها بوضوح على أن تارخيها قد مّر. وهي تشمل أيضًا توجيهات الحتساب تاريخ التوسيم بشكل صحيس وذير التاريخ 
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 املتحادة  (، هنااك أقلياة مان الوالياات    4103غذية والزراعاة ) على الغالف. غري أنه وفقًا ألمانة هيئة املوارد الوراثية لأل

 ( لديها لوائس خاصة باعتمادها.8األمريكية )

 

ويف ح  أن التواريخ مثل "للبيع قبل" املعّدة لبائعي التجزئة تزيد االرتبااك بالنسابة إ  املساتهلك ، يوصاي      

(. يما يشري االرتباك إ  ضرورة إقامة نظاق تاأريخ  DEFRA, 2011البعض بأن تكون أقل بروزًا بالنسبة إ  املستهلك  )

متسق وموّحد موّجه إ  املستهلك، مع متييز واضس با  توسايمات التاواريخ القائماة علاى اجلاودة وتلاك القائماة علاى          

 السالمة.

 

احارتاق شاروط   وأخريًا، يشكل توسيم التواريخ بعدًا واحدًا فحسب يؤثر على جاودة املناتج وساالمته، يماا أن      

 احملافظة عليه واملتكيفة على حنو مالئم يتسم بأهمية حامسة بالنسبة إ  سالمة األغذية واجلودة التغذوية للمنتجات.

 

 خمتلفة تواريخ توسيمات من جمموعة  9 اإلطار

 تاواريخ  مان  التالياة  الفئاات (، 0785) املعباأة  األغذياة  علاى  البطاقاات  بوضاع  املتصالة  العامة مواصفته يف ،الغذائي الدستور لّدد

 :التوسيم

 .وصفها يرد يما املنتجات إ  األغذية فيه تتحّوع الذي التاريخ يعين" التصنيع تاريخ"

 .النهاية يف فيها ُتباع سوف اليت املباشرة احلاوية يف األغذية فيه توضع الذي التاريخ يعين" التعبئة تاريخ"

 يف لتدزيناه  معقولاة  فارتة  بعاده  من تبقى والذي املستهلك، إ  للبيع املنتجات لعرض األخري التاريخ يعين" للبيع األقصى"التاريخ 

 .البيوت

"تاريخ احلّد األدنى للصالحية" )"صاحل قبل"( يعين التاريخ الذي يشري إ  نهاية الفرتة اخلاضعة ألي شاروط ختازين معلناة يبقاى     

على أي خصائص حمّددة تكون قد شكلت موضوع مطالباات ضامنية أو صارلة.    خالهلا املنتج قاباًل للتسويق بصورة تامة، ولافظ 

 لكن بعد هذا التاريخ، قد تبقى األغذية يف حالة مرضية متامًا.  

 الفارتة  نهاياة  إ  يشاري  الاذي  التااريخ  يعاين ( الصاالحية  انتهاء تاريخ لالستهالك، به املوصى األخري" )التاريخ االستدداق"تاريخ 

. املساتهلكون  عاادة  يتوقعهاا  الايت  جودتاه  خصائص األرجس على بعدها من املنتج ويفقد معلنة، ختزين شروط ألي اخلاضعة املقّدرة

 .للتسويق قابلة األغذية ُتعترب ال التاريخ، هذا وبعد

. ففاي اال ااد   هذه الفئات يف الدستور الغذائي أدوات  وعية على الصعيد الادولي، ال تعتمادها البلادان علاى حناو متسااوٍ       وتشّكل

األوروبي مثاًل، يتصل معيار "االستدداق قبل" بسالمة األغذية، يف ح  أنه يرتبط يف أقاليم أخرى مبعياار جاودة املصاّنع. ياذلك،     

يستددق املصّنعون نوعًا آخر من التسميات للتواريخ، غالبًا ما ال ُيحّدد بوضوح )مان قبيال "العارض حتاى" أو "التجمياد بتااريخ"،       

 لك.( وهذا يؤدي إ  مزيد من االرتباك. وغري ذ
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 األسباب الكلية للفاقد واملهدر من األغذية 2-3

 

(. فاألساباب  5 الشاكل ميكن أن تتأتى األسباب على املستوى اجلزئي واملتوسط عن أسباب يلية أوسع نطاقاًا )  

إضافًة إ  األسباب املنهجية اليت قد تظهر علاى  على املستوى الكلي تشمل تلك املرتبطة بالبيئة السياساتية والتنظيمية، 

 مستويات خمتلفة.

 

 تأثري السياسات، والقوانني واألنظمة على الفاقد واملهدر من األغذية 2-3-1

 

 اإل اار إن قدرة اجلهات الفاعلة يف السلسالة الغذائياة علاى تقلايص الفاقاد واملهادر مان األغذياة تعتماد علاى            

السياساتي والتنظيمي احمليط. وتؤثر بعض األنظمة على الفاقد واملهدر من األغذية، من قبيل السياسات اليت قد تسااعد  

يف إعادة توزيع الفائض يف األغذية أو استددامها يف األعاالف احليوانياة، أو تعياق ذلاك؛ والسياساات أو احلظار علاى        

 Houseهدر )، والقواعد والسياسات املتصلة باملوتعبئتهاد توسيم األغذية ارجتاع األمساك، وقواعد نظافة األغذية، وقواع

of Lords, 2014 .)علاى احتمااع    ولكان قد ال يكون لقواعد أخارى تاأثري مباشار علاى الفاقاد واملهادر مان األغذياة،         و

 استددامها يمصدر للعلف أو الطاقة.

 

 الربامج املتصلة مسالمة األغذية

 

األغذية اآلمنة على مجيع األ راف يف السلسلة الغذائية ومصنع األغذية، من العامل على تقع مسؤولية تصنيع  

 احلزاق الناقل إ  املوظف  يف اإلدارة العليا. ويتطلب إنتاج األغذية اآلمنة ما يلي:
 
 املراقبة عند املصدر؛ -

 تصميم املنتج ومراقبة العملية؛ -

جهياز، واملناولاة، والتوزياع، والتدازين، والبياع، واإلعاداد       ممارسات النظافة اجليادة خاالع اإلنتااج، والت    -

 واالستدداق؛

 سيما أن فعالية االختبار امليكروبي للمنتج النهائي حمدودة.ال النهج الوقائي  -

 

وهاي تشامل   وقواعد وأنظمة السالمة الغذائية متصلة بصورة عامة مبمارساات جيادة للحفااظ علاى املنتجاات.       

. ر ونقاط الرقابة احلرجة إزاء املدا ر البيولوجياة، والكيميائياة، واملادياة يف عملياات اإلنتااج     تطبيق نهج  ليل املدا 

وح  تكون حسنة التصميم، تساهم يف التقليل من الفاقد واملهدر من األغذية ويف  سا  جاودة صاالحية املناتج. ومان      

 د تشكل سببًا للفاقد واملهدر من األغذية.(، ق3-4-4ع توسيم التاريخ )انظر الفقرة اويما يبّينه مثجهة أخرى، 
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وحاااالت الااتدلص ماان األغذيااة بفعاال شااواغل متصاالة بسااالمة األغذيااة ملحوظااة يف البلاادان ذات دخاال      

يف أوروبا، ُحّددت اللوائس اخلاصة يأسباب رئيسية لرماي األغذياة يف قطااع املطااعم واملقاصاف بسابب       ومتوسط/مرتفع. 

 Fonseca and Njie. ويفياد  (Waarst et al., 2001)قواعاد صاارمة يف جمااع النظافاة واهلاوامب العريضاة للساالمة        

كا الالتينية والبحار الكاارييب إ  الوالياات املتحادة األمريكياة      يرالقادمة من بلدان أم أن رفض الفايهة واخلضر (2009)

ُيعزى بصورة رئيسية إ  شواغل متصلة بسالمة األغذية. وميكن أن ُتطبق اللوائس املتصالة باألغذياة حبياث ياتم إخاراج      

 (.FAO, 2013d) اإلمداد الغذائي سلسلةتبقى آمنة لالستهالك البشري من األغذية اليت 

 

يما أن العوملة السريعة إلنتاج األغذية والتجارة قد زادت احتماع وقوع أحدا  دولية تتعلق بأغذية ملّوثة. وقد  

أقّرت السلطات املعنية بسالمة األغذية يف العامل بأنه ال جيب ضمان سالمة األغذية على الصعيد الو ين فحساب إمناا   و

بسالمة األغذية على الصعيد الدولي. يما أن غيااب تنسايق السياساات    أيضًا من خالع روابط أوثق ب  السلطات املعنية 

 (.FAO, 2013dعلى املستوى اإلقليمي قد يشكل سببًا رئيسيًا للفاقد واملهدر من األغذية )

 

 سياسات االستثمار الزراع ، مبا يف ذلك التدريب واإلرشاد

 

جياب أن   غري أناه ية واألمن الغذائي لسكانها. تتدذ معظم احلكومات واخلطوات الضرورية لزيادة إنتاج األغذ 

ترتافق اجلهود املبذولة لزيادة إنتاج األغذية بتدابري ذات أهمية متسااوية لضامان وصاوع يمياات أيارب مان األغذياة إ         

ف وميسورة التكلفة تبعا للظارو املستددم  النهائي  )اجملهزين، واملصّدرين، واملستهلك (، وأن تكون احللوع متكيفة 

احمللية. وميكن أن يؤدي سوء التدطيط للتنمية الزراعية إ  فقدان أو هدر بعض األغذية اإلضافية املنتجة، بسبب تنمية 

 غري متكيفة للبنية التحتية، وسوء حالة الطرق، وعدق توفر مرافق ختزين يبرية، وغياب صناعات جتهيز ) ويل(.

 

ويل هذا يتطّلب ختطيطًا واستثمارًا من جانب احلكومة إضافًة إ  استثمارات يف التنمية الزراعية، واستثمارات  

يف  س  اإلنتاج وممارسات املناولة ما بعد احلصاد مباشرة. ويف هذا السياق، تتسام خادمات اإلرشااد بأهمياة رئيساية      

 اخلااص شرية والبنية التحتية. وُياردع أحياناًا املساتثمرون يف القطااع     ويذلك قدرات البحو  احمللية املتصلة باملوارد الب

  املهتمون بالتنمية الزراعية بفعل سياسات/لوائس احلكومة اليت جتعل االستثمارات غري جذابة.

 

 اللوائح املتصلة مالعلف احليوان 

 

ملشاتقات احليوانياة، قاد فرضات     اال اد األوروبي الذي لدياه لاوائس متصالة با    مثلبعض البلدان أو األقاليم،  

املطاعم واملقاصف اليت يانت على متاس مبشتقات حيوانياة. وهاذا ياؤثر علاى      فضالتحظرًا على إ عاق احليوانات من 

سيما أنه غالبًا ما يتعاّذر  ال إعادة توجيه الكثري من املهدر من األغذية "املدتلطة" من هذا القطاع الواسع إ  احليوانات، 

املنتجات اليت يانت علاى متااس مبشاتقات حيوانياة وتلاك الايت مل تكان علاى متااس بهاا. ويف اال ااد             التمييز ب 

عااق  يف . ويعلف األوروبي، أّدت أزمة جنون البقر إ  حظر إعطاء الربوتينات احليوانية اجملهزة ملعظم حيوانات املزرعة
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احلظر املفروض على إعطاء الربوتينات احليوانية اجملهزة مان غاري اجملارتات إ  األمسااك. ويف حا  ال       ، ُرفع4103

تؤثر هذه القيود على الفاقد واملهدر من األغذية حبّد ذاته، غري أنها تطرح قيودًا علاى اساتدداق الفاقاد واهلادر وإعطااء      

 قيمة له. 

 

 سياسات التخّلص من النفايات

 

ر السياسات واملمارسات املتصلة بالنفايات على الفاقد واملهادر مان األغذياة. وميثال تاوّفر اجلماع       أخريًا، تؤثو 

املنفصل ملدلفات األغذية من النفايات املدتلطة خطوًة رئيسية لتاليف أن يتّم التدلص يف النهاية مان خملفاات األغذياة،    

صاص الهوائي. وتعتمد معظم البلدان برامج تساعري إلعاادة   وحبيث ُتعطى قيمة بتحويلها مثاًل إ  مساد أو إ  أجهزة امت

رغام أنهاا ال متياز     ،لتقليص النفايات بصورة عاماة  حوافزمجع النفايات والتدلص منها يف املكبات، وهي تشكل أيضًا 

 ب  األغذية والنفايات األخرى. حتى أن بعض البلدان ذهبت إ  حّد وضع حظر على املكبات.

 

 املنهجيةاألسباب  2-3-2

 

األسباب املنهجية هي اليت تشّجع على ظهور مجيع األسباب األخرى للفاقد واملهدر من األغذية، مبا يف ذلاك   

العاملي للفاقد واملهادر مان    ستوىاألسباب اجلزئية واملتوسطة، ويف نهاية املطاف، قد تشّكل سببًا رئيسيًا للتوسع على امل

 األغذية. 

 

دخل الا ندفض والبلدان ذات املدخل الة للفاقد واملهدر من األغذية ب  البلدان ذات وختتلف األسباب املنهجي 

يف تقنياات  ساية حبادود مالياة، وإدارياة وفنياة      ندفض، تارتبط بصاورة رئي  املدخل الرتفع. ففي البلدان ذات املتوسط/امل

 ،، النقال والتعبئاة احلصاد، ومرافق حمدودة للتدزين والتربيد يف الظروف املناخياة السايئة، وغيااب البنياة التحتياة،      

رتفع، فقاد لصال الفاقاد واملهادر مان األغذياة يف       املتوساط/ املدخل الا ولوجستية، ونظم التسويق. وأّما يف البلادان ذات  

فهي تتصل بصورة رئيسية بغياب يف التنسايق با  خمتلاف اجلهاات الفاعلاة يف      املراحل ذاتها، إمنا ألسباب خمتلفة: 

اجلمالياة أو غريهاا    املواصافات سلسلة اإلمداد، وبتصرفات املستهلك  حيث يتمتعون "برتف" هدر األغذية، أو بشاروط  

البلدان الصناعية إ  مرحلة اليت تؤدي إ  التدّلص من األغذية. وُتعزى فواقد يبرية يف مرحلة احلصاد يف  املواصفاتمن 

 الحقة من السلسلة الغذائية وإ  نظاق االستهالك.

 

الو ين أو على مساتوى   ستوىتباينات ب  التكنولوجيات املروَّج هلا على املوتظهر من ب  األسباب املنهجية  

اب أخرى ماثاًل عادق تنفياذ، أو    السلسلة الغذائية والقدرات والظروف الفعلية، مبا يف ذلك اللوجستية والنقل. وتضم أسب

ساباب  تنفيذ جزئي، لقواعد وممارسات متصلة بسالمة األغذية، مبا يف ذلك الوقاية، والرصد واملراقبة. يذلك، تشمل األ

فر( لتيساري  اأو إ ارًا سياساتيًا أو تنظيميًا غري مالئم )أو غري متو املؤسسات وأ السياسات وأ املنهجية غياب االستثمارات

 ق ب  اجلهات الفاعلة )مبا يف ذلك تأم  العالقات التعاقدية(، واستثماراتها واعتماد ممارسات جيدة.التنسي
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يما أن توحيد املنتجات، بفعل تاأثري متااجر الساوبرماريت ويباار الباائع  بالتجزئاة، يف حا  أن األغذياة          

الطازجة، وعلى عكس السلع الصناعية، هي يف جوهرها منتجات متنوعة يصعب توحيدها، يشكل سببًا منهجيًا للفاقاد  

 سايما أن املنتجاات الايت    ال توساط،  املدخل الا ان ذات واملهدر من األغذياة يف البلادان املتقدماة، وأيثار فاأيثر يف البلاد      

للمساتهلك خياار شاراء     يتاوافر ال تستجيب إ  املعايري قد ُترَفض وُترجتع يف أجزاء خمتلفة مان السلسالة. وغالباًا ماا ال     

 من حيث احلجم، أو اللون أو حتى درجة النضارة.يان أغذية غري خاضعة ملواصفات إن 

 

 متااااااااااجر الساااااااااوبرماريت يف البلااااااااادان النامياااااااااة    ويف ظاااااااااّل توّساااااااااع انتشاااااااااار    

(Reardon et al., 2003; McCullough, Pingali and Stamoulis, 2008)       مثاة خطار يف حصاوع مزياد مان الفاقاد ،

واملهدر من األغذية، نظرًا إ  الصعوبات اليت يواجهها صغار املزارع  يف االمتثاع إ  خمتلف املواصفات اخلاصاة الايت   

ويف معظام احلضاارات، ويف حا  أن    (. Bedergue et al. 2005متاجر السوبرماريت ويبار البائع  بالتجزئة )تفرضها 

وفرة األغذية هي إشارة للثروة، واالحتفاع، والضيافة، والعناية اجليادة بالعائلاة. وحاملاا تتايس ظاروف الادخل والقيماة        

وهذا االجتاه ينمو بصورة خاصاة يف بعاض الظاروف: أثنااء      هدر.مالنسبية لألغذية بوفرة األغذية، مثة خطر يف حصوع 

 العطل، و"تناوع قدر ما شئت"، واحلفالت، وغريها.

 

ويف البلدان املتقدمة، وخباصة بالنسبة إ  الطبقت  الغنية واملتوسطة، فإن القيمة املتدنية أيثار فاأيثر لألغذياة     

 األسر املعيشية إ  إيالء اهتماق أقل إلدارة سلتها الغذائية.بالنسبة إ  سلع وخدمات أخرى، تؤدي بالنسبة إ  

 

ويف احلياة اليومية يف أسلوب احلياة املدني، غالبًا ما تكون اخلياارات املتصالة باساتهالك األغذياة مان حياث        

ر مان  ، ماا قاد ياؤدي إ  فاقاد ومهاد     (Soyeux, 2010)تواتر الشراء، والطهي واأليل موّجهة بأولوياات تاوفري الوقات    

، غالباًا ماا   التساوق يومياا لشاراء األغذياة الطازجاة     فر وقت ياٍف أو إمكانية اح  ال يتووعلى سبيل املثاع، واألغذية. 

ا يفضاي إ  خطار متزاياد يف    مما  يمية يافية ومتنوعة من األغذية الضرورية لفرتة أ وع من الازمن،  رييتمثل اخليار بتوف

مستوى األسرة املعيشية، يكمن اخليار االقتصادي يف هذه احلاالت يف املداا رة   . وعلىهدر من األغذيةاملفاقد والحصوع 

يما أن  ّوع النظم الغذائية، بفعل التحّضر ومنو الدخل والعوملة، يطرح  اديات جديادة    باهلدر عوضًا عن الرغبة به.

 أيثار قابلياة للتلاف و ازجاة     تنطوي على خما ر للفاقد واملهدر من األغذية. وإن اجتاهاات زياادة اساتهالك منتجاات    

(Mena, Adenso-Diaz and Yurt, 2011)    مباا يف ذلاك   ضار ، واملنتجاات احليوانياة، واألمسااك، والفايهاة، واخل ،

استهالك أغذية مومسية  ازجة خارج مومسها، توّجه التدفقات املتزايدة هلذه املنتجات، على مسافات بعيدة يف أغلاب  

ممارسات جيدة ولوائس متصالة   بتنفيذ، مرفقًة للحفظ النقل واللوجستية وتقنيات جيدة األحيان، وهو ما يتطلب يفاءة يف

بسالمة األغذية على امتداد سالسل غذائية ال تنفك تطوع. وقد يكون ذلك صعبًا بصورة خاصاة يف البلادان الايت تواجاه     

إ  البنياة التحتياة. وجتادر اإلشاارة إ  أن      تغيريًا سريعًا يف الطلب على األغذية يف ح  ما زالت تفتقر املنا ق الريفياة 

 حيث ترتفع نسبة السكان املصّنف  ضمن الطبقة املتوسطة.هذه تصبس مشكلة أيرب يف البلدان النامية 
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ات الطازجاة  ، وخباصة بالنسبة إ  املنتج(Kneafsey et al., 2013)يما تتطّور أيضًا سالسل األغذية احمللية  

فر معلومات يثرية عن تأثريها على الفاقد واملهدر من األغذية. فهي قد تيّسار تساويق منتجاات    اتتو والسريعة التلف إمنا

أن الوقات   حياث أقل توحيدًا وتقّلص الفاقد واملهدر من األغذية بفعل النقل، إضافة إ  الفاقاد علاى مساتوى املساتهلك     

 فاظ على األغذية" الذي يكسبه املستهلك. الذي يتم توفريه ليصل املنتج إ  املستهلك قد ينعكس يف "وقت احل
 

--- 
 

ية علاى امتاداد السلسالة الغذائياة. وقاد      ذعديدة تؤدي إ  الفاقد واملهدر من األغلقد عرض هذا الفصل أسباب  

حّدد ثالثة مستويات من األسباب والروابط السببية القائمة بينها. وهذا قد يسمس بوضاع تشاديص ساياق وحالاة الفاقاد      

  (.3واملهدر من األغذية، من أجل  ديد احللوع املمكنة )الفصل 
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 هدر من األغذيةخيارات تقليل الفاقد وامل -3
 

رأينا يف الفصل السابق، وحنن بصدد استعراض أسباب الفاقد وامُلهدر من األغذية على  وع سالسال األغذياة،    

من اإلنتاج األولي إ  االستهالك، أن هناك الكثري من أسباب الفاقد وامُلهدر من األغذية، وأن تلك األسباب تكاون غالباًا   

لية. ولتوضيس هذا التعقياد  احملصة بطبيعة منتجات خمتلفة، وبالظروف مرتابطة وغالبًا ما تكون أيضًا نوعية للغاية وخا

ب  ثال  مستويات لألسباب: اجلزئي، واملتوسط، والكلي. وتنشاأ أهمياة األساباب املتوساطة      4الظاهري، ميز الفصل 

والكلية من حقيقة أنها غالبًا ما تكون مسببات للفاقد وامُلهدر من األغذية ذات  بيعة مادية، أو تقنية، أو سلويية وهاى  

 اقتصادية، واجتماعية، ومؤسسية.   –تنجم عن أسباب أوسع نطاقًا 
 

مستويات خمتلفة، لتستدعي  ائفة واسعة من احللوع، منظماة   يفإن وجود  ائفة واسعة من األسباب، منظمة  

هي األخرى يف مستويات خمتلفة. ويعرض هذا الفصل بعض احللوع لتقليل الفاقد وامُلهدر مان األغذياة علاى  اوع هاذه      

ر عارب سلسالة األغذياة مان اإلنتااج إ  االساتهالك(،       املستويات الثال . بدءًا باحللوع ذات املستوى اجلزئي )ثام املارو  

، الاذي ميثال شابكة لقاراءة هاذا      4ووصف حلوع املستوى املتوسط واملستوى الكلي على النحو الوارد وصفه يف اجلادوع  

 الفصل.
 

 فوئات احللول لتقليل الفاقد وامُلهدر من األغذية حبسب املستويات )اجلزئ ، املتوسط، الكل (  2اجلدول 
 

 املستويات

 ( 3-3 اجلزءالكل  ) ( 2-3 اجلزءاملتوسط ) (1-3 اجلزءاجلزئ  ) الفوئات

 ستثمارات اال
 

االستثمارات اخلاصة يف اإلنتاج، 
مشروعات فيما بعد احلصاد، 

 األعماع وخدمات األغذية 
 ( 3-0-3و 3-0-4)

 اآلليات املالية  -
 استثمارات مجاعية خاصة  -
 استثمارات عامة  -
 (3-4-3و 3-4-2، 3-4-4)

 تقديم الدعم لآلليات املالية  -
 البنية التحتية  -
 بيئة متكينية  -
 (4-3-3و 0-3-3حوافز مناسبة ) -

 املمارسات اجليدة 
املمارسات اجليدة يف اإلنتاج وما 

 بعد احلصاد 
(3-0-0) 

 بناء القدرات  -
 التدريب  -
 ( 6-4-3و 3-4-5)

 دعم بناء القدرات  -
  أصحاب املصلحةمبادرات متعددة  -
 (  3-3-3و 3-3-4)

 التغري السلوك  
التغري السلويي يف مشروعات 

 األعماع ولدى املستهلك 
 ( 5-0-3و 3-0-2)

 املسؤولية االجتماعية للشريات  -
 إشراك اجملتمع احمللي واحمللي   -
 (7-4-3و 8-4-3؛ 3-4-7، 3-4-6)

 زيادة الوعي  -
  املصلحةمبادرات متعددة أصحاب  -
(3-3-3) 

التنسيق داخل سالسل 

 األغذية 
 

 نهج سلسلة األغذية  -
العالقات مع اجلهات الفاعلة األخرى يف  -

 سلسلة األغذية
، 8-4-3، 7-4-3، 3-4-3؛  3-4-0)
 (01-4-3و

متك  البيئة )القواعد واحلوافز  -
 التعاقدية(

 سياسات ال -
 ( 4-3-3و 3-3-0)

حتديد قيمة األغذية 

 واملنتجات الفرعية 
 

 جتهيز األغذية  -
 ديد قيمة األغذية الفائضة وقيمة املنتجات  -

 الفرعية
(3-4-2 ،3-4-7  ،3-4-01) 

دعم وحوافز لتنفيذ تراتبية  -
 االستعماالت 

(3-3-4) 

تنسيق السياسات 

 والتدامري 
  

 السياسات  -
 أصحاب املصلحةمبادرات متعددة  -
 (3-3-3و 3-3-4)

تكاون مدعوماة   يصف هذا اجلدوع ييف أن حاًل من احللاوع، )أو فئاة مان فئاات احللاوع( عناد مساتوى حمادد )علاى اليساار( ميكان أن            
بواسطة جهات فاعلة ذات مستوى أعلى، على املستوى املتوسط واملستوى الكلي )علي اليم (. ُتشري األرقاق املوجودة داخال خاناات   وميسرة

 احملدد من هذا الفصل الذي يرد به وصف احللوع ذات الصلة. اجلزءاجلدوع إ  
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وهاو مساتمد مان اساتعراض أساباب      . 0-3 اجلزءاملستوى األوع للحلوع )املستوى اجلزئي( ويتم استكشافه يف  

( الاذي ياؤدى إ   دياد احللاوع     0-4 اجلازء الفاقد وامُلهدر من األغذية يف يل مرحلة مان مراحال سالسال األغذياة )    

 احملتملة واجلهات الفاعلة لتنفيذ تلك احللوع ابتداًء من املزارع  إ  املستهلك . 

 

احللوع على املستوى املتوسط. وهذا املستوى ذو أهمية خاصة لثالثة أسباب. أوهلاا، أن   4-3 اجلزءيستكشف  

تغيريات على  وع سلسالة األغذياة و، حتاى عنادما تتطلاب       (احللوع على املستوى اجلزئي غالبًا ما تشمل )أو تتطلب

)املساتوى املتوساط( أو احللاوع     يف سلسالة اإلمادادات   أصاحاب املصالحة   بيعة تقنية إشراك اجلهات الفاعلة املتعددة و

 –الكلية، واليت غالبًا ما تكون اقتصادية و/أو مؤسسية. وثانيهاا، أن احللاوع علاى املساتوى اجلزئاي ميكان أن تكاون        

، مثة سبب رئيساي هاو حباث    وأخريامدعومة ومعززة بتدابري على مستوى أوسع متوسط.  –وغالبًا ما  تاج ألن تكون 

نه يف غياب نهج منسق يف سلسلة األغذية فإن اجلهاود الايت تتداذ عناد خطاوة مان خطاوات        منطق سلسلة األغذية، أل

السلسلة ختا ر بالقضاء على خطوة أخرى. لذلك فإن احللوع علاى املساتوى املتوساط، بطبيعتهاا،  شاد بصافة عاماة        

 (. 4-3 اجلزءإجراءات منسقة ومجاعية )

 

أو علاى املساتوى املتوساط أن ياتم متكينهاا وتعزيزهاا وتقويتهاا        اجلزئي املستوى ميكن للحلوع اليت ُتنفذ على  

(. و تاج احللوع اليت على املستوى الكلي يف الغالب األعام إ  احلشاد   3-3 اجلزءبواسطة إجراء على املستوى الكلي )

السياساات،   على املستوى الو ين لكي ُتنفذ. وهذا يشمل حبث الفاقد وامُلهدر من األغذية داخل جمموعات خمتلفة مان 

 وتصميم سياسات حمددة ملكافحة الفاقد وامُلهدر من األغذية. 

 

والكل سوف ميكن من وضع تصميم أفضل للمسارات اليت ُتحدد وتنفذ اسرتاتيجيات لتقليل الفاقد وامُلهادر مان    

 .(2األغذية )الفصل 

 

 احللااول الاايت حتركهااا اجلهااات الفاعلااة الفرديااة أو احللااول التقنيااة أو الساالوكية لتقلياال الفاقااد   3-1

  وامُلهدر من األغذية

 

 )انظاار  يف ياال مرحلااة ماان مراحاال السلساالة الغذائيااة للفاقااد وامُلهاادر ماان األغذيااة  توجااد أسااباب حمااددة  

من جانب جهات فاعلاة فردياة، علاى    ( وهي تدعوا غالبًا إ  اختاذ إجراء تقين فردي أو سلويي 0واملرفق  0-4 اجلزء

فاإن هاذه تغطاى ثالثاة فئاات مان التادابري بصاورة رئيساية:          ، 4اجلدوع   وع سلسلة إمدادات األغذية. ويما رأينا يف

فها بالسري على  وع سلسلة األغذية من ، نصاجلزءاملمارسات اجليدة، االستثمارات اخلاصة والتغري السلويي. وفى هذا 

 اإلنتاج إلي االستهالك. وتارتاوح حلاوع ماا بعاد احلصااد مان املمارساات احملسانة يف احملاصايل واإلنتااج احلياواني            

(، إ  األخاذ بااملبتكرات التقنياة يف النقال، والتجهياز،      4-0-3 اجلزء(، وب  االستثمار يف التدزين )0-0-3اجلزء )

هدر الذي لدثاه املساتهلكون   (. أما احللوع ذات الدوافع التقنية والسلويية من أجل تقليل امل3-0-3 اجلزءوالتغليف )

 (. 5-0-3 اجلزء( واحللوع على مستوى األسرة )2-0-3 اجلزءفتشمل حلوع خدمة األغذية يف قطاع الضيافة )
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 املمارسات اجليدة يف اإلنتاج احملصول  واحليوان  3-1-1

 

ميكن للممارسات الزراعية اجليدة واملمارسات البيطرياة اجليادة، إذا ُأحسان تطبيقهاا، أن  ماى األغذياة يف        

املراحل األو  من اإلنتاج من التلف أو من التلو  املادي مبواد دخيلة، أو بآفات أو حشرات أو ديدان؛ ومحايتها يذلك 

منهاا أن يسابب الفسااد، وعطاب      يواليت ميكان أل  –أو الفريوسات من التلو  البيولوجي بالعفن، والبكترييا امُلمِرضة 

احملاصيل، واألمراض احملمولة عن  ريق الغذاء، أو حتى اليت تؤدى إ  نتاائج صاحية مزمناة لادى اإلنساان. وميكان       

للمزيد من املدا ر على صحة البشار أن تناتج عان اساتهالك منتجاات اللحاوق يف حااالت يحااالت َعلااْف احليواناات           

 أعالف ملوثة. ب
 

وميكن ضمان نوعية وساالمة األغذياة املوجهاة إ  التصانيع أو التجهياز وذلاك عان  رياق تطبياق ممارساات            

التصنيع اجليدة، وممارسات النظافة الصحية اجليدة لتجهيز األغذية. فإذا َحُسَن تطبيق يل ذلك، ضمنت هذه التادابري  

تسلم املاواد اخلااق )املنتجاات األولياة واملكوناات األخارى( إ  شاحن        نوعية وسالمة مجيع خطوات التجهيز ابتداًء من 

وتسويق املنتجات النهائية إ  املستهلك . ويستتبع تنفيذ النظافة الصحية اجليدة اساتدداق التادابري الصاحية املناسابة     

 ملنع التلو  امليكروبي وضمان الظروف الصحية املثالية لتجهيز املنتجات الغذائية. 
 

 حلول التخزين واحلفظ  3-1-2

 

توجاد حلاوع عادة للحباوب     و. على  وع السالسل الغذائية  س  ظروف التدازين رئيسية ومن التدخالت ال 

والدرنات: وهناك عدد من تكنولوجيات ما بعد احلصاد ُ ورت حلماية احلبوب املدزونة من اآلفات ومن أسباب الفاقاد  

املكونة من الفوسفات العضوي ذات الُسمية املندفضاة بالنسابة للثادييات،     األخرى، مبا يف ذلك مثاًل مبيدات احلشرات

(. وميثل توافر هذه احللوع واحلصوع عليهاا، مباا يف ذلاك    Tefera et al., 2011وأيياس احلبوب، والصوامع املعدنية )

يوصاى ماثاًل   (. HLPE, 2013bاعتبارات الُكلفة ذات الصلة، ميثل  ديًا للمزارع  من أصحاب احلياازات الصاغرية )  

مببيدات احلشرات من أجل محاية احلبوب املدزونة، ولكنها قاد تكاون غاري متاوافرة يف الغالاب أو باهظاة التكااليف        

بالنسبة للمزارع  ذوى احليازات الصغرية. ومن األمور األساسية أيضًا، احلصوع على املعلومات بشأن ييفياة اساتدداق   

 هذه احللوع. 
 

، والوياالت املاحنة، واحلكومات، واملنظمات غري احلكومية، وشارياء  الباحثونوهناك جهود منسقة يقوق بها  

 التنمية اآلخرون لتوسيع نطاق احللوع الناجحة وتكنولوجيات اخلزن املتكيفة واليت يف متناوع اليد. 
 

بوب داخل حاوية حمكماة اإلغاالق،   ومن ب  تلك التكنولوجيات تكنولوجيا اخلزن امُلْحَكم، حيث توضع احل 

(، أو أيياس البوليث  احملكمة اإلغالق، واليت توقف سريان األويسج  وحرية املياه 6 اإل اريالصوامع املعدنية )انظر 

ب  الغالف اجلوي الداخلي واخلارجي: أي أن تنفس احلبوب )واحلشرات( داخل احلاوية احملكمة اإلغالق يساتهلك  

مستويات تعتمد على عدد احلشرات ونوع وحجام احلاوياة.   . على مطردة وُينِتْج ثاني أيسيد الكربون األويسج  بصورة

، يتوقف نشااط احلشارة، وباذلك يقلال مان التلاف الاذي        يف املائة 01فعندما يندفض مستوى األويسج   ت نسبة 

 .مبيدات اآلفات. واستدداق الصوامع يؤدى إ  تاليف رش (Baoua et al., 2012ُتحدثه اآلفات )
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وخماازن  . درجاة احلارارة  وحلفظ نوعية األغذية القابلة للتلف احملصودة، فإن أهم قضية تكون هي التحكم يف  

أفضل خيار، غري أن االستثمار وتكاليف اإلدارة مرتفعة للغاية، وترتهن بتوافر مصادر الكهرباء، ومن  يالتربيد امُلثلجة ه

رع  أصحاب احليازات الصغرية. ويضاف إ  ذلك، عدق الربط مع شبكة يهرباء بالنسبة ثم ال تكون يف مقدر أغلبية املزا

 ملعظم املزارع  الريفي  األمر الذي ُيعقد استحدا  غرف مربدة تعمل بالكهرباء. 
 

(. ومتثال أجهازة   7 اإل اروهذا يدعو إ  خيارات بديلة زهيدة التكاليف، وليست معتمدة على الكهرباء )انظر  

التربيد العاملة بالتبدر أحد هذه البدائل إذا توافرت املياه )وخباصة يف ظروف اجلفاف، واخنفاض ر وبة اهلواء(، وقاد  

 بنساابة درجااة احلاارارة ُبااذلت جهااود لتشااجيعها لاادى الكااثري ماان البلاادان الناميااة. فهااي تسااتطيع أن تقلاال         

 .19يدة لنوعية املنتجات البستانية مثاًل درجة مئوية، وأن  تفظ بر وبة عالية مف 01-05
 

 استخدام الصوامع املعدنية للتقليل من خسائر احلبوب معد حصادها    6 اإلطار

يان قد مت الرتويج لتصنيع واستدداق صومعة معدنية أوع مرة يف الثمانينات من جانب الويالاة السويسارية للتنمياة والتعااون يف بلادان      

هندوراس، وغواتيماال، ونيكاراغوا، والسلفادور. وقد جرى هذا الرتويج يف إ اار مشاروع "بوستايوسايكا" )مصاطلس      يأمريكا الوسطي، أ

باألسبانية يعين بعد احلصاد(، وذلك يف نهج موجه لضمان أن ُتدزن املنتجات الزراعية لالستهالك الشدصي أو للبيع يف وقت الحاق.  

ر مشروع بوستايوسيكا أثر يبري على ختفيض خسائر احملصوالت من ب  احملاصايل الرئيساية   إ ا ويان الستدداق الصوامع املعدنية يف

)الذرة الصفراء والفوع(، مما أدى إ  زيادة األمن الغذائي. وعندما َيْحُسن استدداق هاذه الصاوامع، ميكان أن تقال اخلساائر إ  الصافر       

 (.Tefera et al., 2011تقريبًا )

بلادًا: هاي    06صاومعة معدنياة علاى     25 111، قامات منظماة األغذياة والزراعاة، بتوزياع      4117و 0777وخالع الفارتة ماا با     

مبياق،  افاسو، ويمبودياا، وتشااد، وإياوادور، وغينياا، والعاراق، ومدغشاقر، وماالي، وماالوي، وموز         وبوريينا ،أفغانستان، وبوليفيا

 ان   38 111(. وقد ساعدت هذه الصوامع املعدنية فى ختازين حناو   Tefera et al., 2011) ليشيتوناميبيا، وبنما، والسنغاع، وتيمور 

 (. FAO, 2008aمالي  دوالر أمريكي ) 8من احلبوب تبلغ قيمتها التقديرية 

 يوقاق املريز الدولي لتحس  الذرة والقمس، وذلك بالتعاون مع معهد البحو  الزراعية يف يينيا، واألبرشية الكاثوليكية يف إمبو وهوماباا 

، وذلك 4101و 4118يف مالوي ببدء مشروع جترييب بشأن التدزين الفعاع للحبوب فيما ب   املنظمة الدولية للرؤية العامليةيف يينيا، و

(. وُأجارى تقيايم للصاوامع املعدنياة مقارناًة      Tefera et al., 2011بهدف تقليل خسائر ما بعد احلصاد وتشجيع التكنولوجيا يف يينياا ) 

 يينيااا. وقااد برهناات الصااومعة املعدنيااة علااى أنهااا فعالااة للغايااة )خسااائر حبااوب أقاال  صاانوعة ماان البااولي بااروبل  يفاس املباأليياا

 أشهر من التدزين.   6يف املائة( خالع فرتة  5من 

إن التحدي الرئيسي لألخذ بالصوامع املعدنية من جانب املزارع  أصحاب احليازات الصغرية يتمثل يف ُيلفتها األولية املرتفعاة، الايت   

 دوالرًا أمريكيًا تبعًا للسعة التدزينية. ومع ذلاك، فباالنظر إ  أن هاذه الصاوامع ميكان أن تعايب       351دوالرًا أمريكيًا و 21ترتاوح ب  

عامًا، فإن الصوامع املعدنية  قق أيثر من مثنها عن  ريق املنافع املتحققة، مبا يف ذلك األمن الغذائي وفاائض الوفاورات يف    41 - 01

 احلبوب.

أن تشجيع الصاوامع املعدنياة لتااج إ  شاراية با        (0)ومن ب  الدروس املستفادة من الدراسة التجريبية يف يينيا ومالوي ما يلي: 

أعلى مستوياتها عنادما   تكون سعتها التكنولوجية يف (4)كومية، واملنظمات غري احلكومية، وجهات التصنيع واملزارع ؛ الوياالت احل

 نشار هاذه التكنولوجياا؛     أن خلاق االتصااع والاوعي الفعاالْين هاو أمارح مهام للغاياة يف         (3)يكون من املتوقع إنتاج زائد من احلباوب؛  

ر رواًل يشمل التكنولوجيا )تكنولوجياات ملاا بعاد احلصااد أيثار ابتكاارًا(، وأساواق )إشاراك القطااع          إن األمر لتاج إ  نهج أيث (2)

 السوق وتطوير تكنولوجيات ما بعد احلصاد( وسياسات )البيئة السياسية التباع هذه التكنولوجيات(.   اخلاص يف

 http://www.sdc-foodsecurity.ch; FAO (2008a) ; Tefera et al. (2011) :املصدر
 

                                                           
19 .pdf2143-234http://ucce.ucdavis.edu/files/datastore/ 

http://ucce.ucdavis.edu/files/datastore/234-2143.pdf
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 اهلند  حتسني حفظ الفاكهة يف  7 اإلطار

والياة   يف أولياة  بصاورة  املاضاي  القارن  مان  الثمانيناات  يف للعناب  املسابق  التربياد  مفهوق اسُتحد  - واخلضر للفاكهة املسبق التربيد

. وغريهاا اهلند. وقد ساعد ذلك املزارع  على تصدير العناب ألوروباا ولادوع اخللايج،      إنتاج العنب يف الوالية األو  يف يوه راشرتاامه

 وقد مت اتباع هذه التكنولوجيا فيما بعد لتربيد فوايه أخرى مثل املااو، والرمان والربتقاع.  

جاو ُماتحكم فياه تبعاًا لالجتاهاات       يف للتدازين  احلاجاة   ققت والعشرين، احلادي القرن دخوع مع - جو ُمتحكم فيه يف التخزين

اجلازء الشامالي مان     مت إنشاء عدد من املدازن املتحكم يف جوها يف وقدأوروبا، والواليات املتحدة األمريكية، وبلدان أخرى.  السائدة يف

مت إنشااء عادد قليال مان      يماا  ان.   04 111و  ان  0 111ب   املدازن ةِسعمواقع قريبة من منا ق زراعة التفاح. وتراوحت  البلد يف

 املنا ق الغربية واجلنوبية من هذا البلد.   يف أصغر ةسعالوحدات ذات 

السانوات األخارية.    خاالع اهتماق يبري باإلنضاج والتدزين العلماي لألغذياة يااملوز، واملاااو، إ  غاري ذلاك.        توافر - اإلنضاج غرف

عدد من األماين. وميكن مشاهدة تطور  يب يف هذا االجتاه يف جناوبي اهلناد وفاى واليايت جوجاارات       يفوجيرى إنشاء هذه الوحدات 

 .  راشرتااومه

درجة مئوية أقل من درجاة حارارة    05-01عند  احلرارة درجةنظاق التدزين البارد بالتبدر ُيبقي على  إن - مالتبخر البارد التخزين

يوماًا   71إ   3الفوايه واخلضر فوق أرفف العرض مان   عمريف املائة. وميكن متديد  71احلقل، وُيبقِي على ر وبة نسبية تصل إ  حنو 

املعروف أن التدازين   تبعًا للسلعة. وحيث أن نظاق التدزين بالتربيد بالتبدر ال لتاج إ  قدر من الطاقة للمحافظة عليه, لذلك فإن من

بدون  اقة يكون مناسبًا للمنا ق الريفية النائية مع تطبيقاات واساعة النطااق مان ختازين املنتجاات الزراعياة مثال البطا اا، واليااق،           

ذياة   ورت معاهد البحث مثل املعهد املريازي لبحاو  تكنولوجياا األغ    وقدوالكسافا، والتفاح، والربتقاع، والليمون الكبري، والطما م. 

 واملعهد اهلندي للبحو  الزراعية عددًا من التصميمات ذات النطاق الريفي. 

 http://agriexchange.apeda.gov.in; Yes Bank (2012) :املصدر

 

وهناك أنواع خمتلفة من أجهزة التربيد اليت تعمل بالتبدر، ذات تكنولوجياات وتصاميمات وأحجااق خمتلفاة      

 آنياة ميكن تسدريها لالستددامات املتنوعة وملدتلف نطاقات االستعماع. وهاى تتفااوت با  األواناي الفدارياة )مثال       

لغرف املاربدة املبنياة باالطوب والرمال، وِقَبااْء ناياا )يف       يف السودان(، وأجهزة التربيد بالفحم وا والزيريف اهلند،  جانيتا

نيبااع(، إ  جاناب أشااياء أخارى. وتاارتاوح األحجااق املتاوافرة ماان احلاوياات الصااغرية الايت تتساع لعاادد قليال ماان          

الكيلوغرامات إ  غرف مربدة يدخلها اإلنسان، وتتسع لتدزين أيثر من أربعاة أ ناان. وميكان هلاذه البادائل البسايطة       

النطاق. وماع ذلاك، فإنهاا مل ُتساتددق      الصغريوالفعالة واألرخص مثنًا أن ُتَسدَّر غالبًا خلدمة الظروف احمللية واإلنتاج 

على نطاق واسع من جانب املزارع  ذوى احلياازات الصاغرية، ألساباب مان بينهاا قلاة الاوعي وقلاة الادعم املناساب           

 واحلوافز. 

 

 والتعبوئةاحللول التقنية يف النقل، والتجهيز،  3-1-3

 

ذلاك مساتوى    تتكيف ماع األوضااع احمللياة، مباا يف    أن  والتعبئةالنقل، والتجهيز،   تاج احللوع التقنية يف 

 البنيات التحتية، واملوارد االقتصادية والبشرية، ويذلك الظروف على  وع بقية سلسلة األغذية. 
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على التربيد قد ال تتماشى مع أوضاع ليس فيها احتماع استمرار  املؤسسةفمثاًل، نشر التقنيات والتكنولوجيات  

سلسلة التربيد، ومثاع ذلك يف خما رة عدق وجود إمدادات الطاقة، والنقل ال ُيعتمد عليه، أو نقص يف البنيات التحتياة  

 املربدة.   سلبشأن السال 3-4-3 اجلزءانظر مثاًل  .(وغريها)األسواق  املتكاملة لسلسلة التربيد على  وع سلسلة األغذية
 

ذلك من زاوية املاوارد البشارية    إن تطوير احللوع ينبغي أن تكون متيسرة ومتكيفة مع األوضاع احمللية، مبا يف 

 ونطاق العمليات يف سلسلة األغذية. 
 

 النقاال، والتجهيااز، والتغليااف هااي الاايت      غالبااًا مااا تكااون احللااوع البساايطة جاادًا وغااري املكلفااة يف       و 

 تاااؤدى إ  التقليااال بصاااورة يااابرية مااان مساااتوى الفاقاااد وامُلهااادر مااان األغذياااة لااادى البلااادان النامياااة.             

(UN Millennium Project, 2005; FAO 2011b .) 
 

األغذية أثناء النقل،  ويف املنا ق الريفية من البلدان النامية، ميكن لتدابري بسيطة أن تقلل من الفاقد وامُلهدر من 

من بينها مثاًل وضع أغطية من املشمع فوق عربات النقل اليت تنقال احلباوب، وعمال فتحاات تهوياة يف عرباات نقال        

 األغذية الطازجة، واحليوانات احلية وذلك ملنع حدو  ضربة حرارة هلا و، يف يال احلالت ، ُيفضَّال أن ياتم النقال يف   

 .(Foscaches et al., 2012السريع للحمولة ) ساعات املساء لتفادي التدهور
 

 جنوب شرق آسيا  تشجيع تكنولوجيا جتفيف احلبوب على مرحلتني يف  5 اإلطار

فيتنااق، وتايالناد، وماليزياا، والفلاب ، للتغلاب علاى الفواقاد         يف وتطوير حبث برامج الزراعية الدولية للبحو  االسرتالي املريز أنشأ

املناخات الر بة، واالستوائية، مع الرتييز علاى صاناعة األرز. ففاي جناوب شارق       وعلى مشايل النوعية املرتبطة بتجفيف احلبوب يف

فقاد احلباوب ونقاص جاودة      يف الرئيسي السبب هو التجفيف تكنولوجيا نقص يكون ،يف فييت ناقآسيا، وخباصة لكبار مصدري األرز 

يف املائة، وهى نسابة   02األرز. فتقنيات التجفيف التقليدية مثل التجفيف يف الشمس ليس من احملتمل أن ُتقلل احملتوى الر وبي إ  

ويصبس مان الصاعب   يف املائة،  31مستوى السالمة للتدزين الطويل األجل. ففي املواسم الر بة، ميكن للمحتوى الر وبي أن يزيد على 

 إجياد مكان متسع مبا فيه الكفاية وأيٍد عاملة لتجفيف احلبوب بصورة سليمة.  

   والتأثريات املفاهيم

تطوير تكنولوجيا جتفيف احلبوب على مرحلت ، وهو يستند إ  استدداق جمفف الوميض اإلشعاعي، أو جمفف بطبقة من الساائل   مت

يف املائاة(، يلاي ذلاك جتفياف أبطاأ لتقليال احملتاوى         08يف املرحلة األو  بالنسبة للحبوب ذات احملتوى الر وبي املرتفع )أيثر من 

 مستوى ختزين آمن. الر وبي يف احلبوب ليصل إ 

برنامج املريز االسرتالي للبحو  الزراعية الدولية قد حقق ااحًا يف تطوير تكنولوجيا التجفياف ُتحاد   سانًا ملحوظاًا يف نسابة       إن

والصا   اهتماق واسع بهاا يف فيتنااق    ويوجد تايلندوفاء األرز مبعايري الدرجة األو . وقد انتشرت هذه التكنولوجيا على نطاق واسع فى 

(Pearce and Davis, 2004). التحاليل االقتصادية إ  أن تكنولوجيا التجفيف ذات املرحلت ، وإن يانت أيثار تكلفاة، يرتتاب     وُتشري

 .(Chupungco, Dumayas and John, 2008)عليها تأثري إجيابي على األرباح، اليت تنتج بدرجة يبرية من  س  اجلودة 

 شكالت امل

يتم اتباع العملية ذات املرحلت  من جانب الفلب  بصورتها الكلية أو مبكوناات منهاا. وفاى السانوات األخارية، أدت الزياادة فاى         مل

أسعار الطاقة إ  التقليل من جاذبية هذه التكنولوجيا عما يانت عليه عندما ُ ورت ألوع مرة. ففي أجزاء يثرية من جنوب شرق آسايا،  

ز تتميز بصغار التجار الذين يتداولون يميات صغرية من األرز داخال حياز زماين قصاري. فتحتااج التكنولوجياا ذات       ال تزاع جتارة األر

لعائاد  املرحلت  إ  استثمار مبدئي يبري ُينفق على مرافق التجفيف )ويشمل غالبًا حيزًا مكانيًا إلمتاق هذه العملية(، وهو ما يعين زيادة ا

ألمر مناولة يميات سائبة يبرية من األرز، وهو األمر الذي لتاج لتغري هيكلاي يف صاناعة األرز الايت يوجاد     بالنسبة للنطاق. ويستلزق ا

 بها اجتار بكميات صغرية. 

 Chupungco, Dumayas, and John (2008); Pearce and Davis (2004): املصدر
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 حبرية فيكتوريا حتسني تكنولوجيا جتفيف أمساك أومينا )البساريا( يف  5 اإلطار

 فإنهاا تستطيع أمساك أومينا أن تظل سليمة أيثر من يوم  قبل أن يعرتيهاا التلاف الكامال بالنسابة لالساتهالك البشاري. ولاذلك         ال

جتفف بصورة عامة. ويتم جتفيف مسك أومينا على الشا ئ وعادة فوق شباك صيد ُتستأجر من الصيادين مقابل أجر. وتستددق النسااء  

ميكن للحيوانات أن تتجوع  ليقة علاى   إذتقليب أمساك أومينا. والنظافة الصحية على شوا ئ إنزاع هذه األمساك مندفضة. املقشات ل

الشا ئ حيث تأيل األمساك الساقطة. وتستغرق أمساك األومينا األيرب حجمًا وقتًا أ وع حتى جتف. وقد يعااني التجاار أثنااء املواسام     

يف املائة وخباصة إذا مل يتوافر ضوء الشمس لتجفيف السمك ملدة أيثر مان ياوم ، وياتم نقال      81صل إ  املطرية من خسائر اقتصادية ت

تسمس هذه األيياس بدوران اهلواء والذي ميكان أن   والأيياس حمكمة اإلغالق وُتنقل على وسائل نقل عامة.  أمساك أومينا إ  السوق يف

 اك قد ُجففت جتفيفًا جيدًا. التدهور، وخباصة إذا مل تكن األمس يتسبب يف

اآلونة األخرية، توصلت منظمة غري حكومية تساعد اجملتمعات احمللية على تصدير أمساك األومينا إ  تصاميم جدياد للتجفياف.     وفى

منطقة ذات سياج. وتغطى األرفف بأغطية من البوليث  حلماية األمساك من الرياح واألترباة واملطار    داخلوهو يتكون من أرفف مرتفعة 

ومن ثم فإن جتفيفها لد  بصورة أسارع أثنااء األيااق الايت ال      احلرارة درجةوعوامل اجلو األخرى. وُيساعد البوليث  على االحتفاظ ب

لتدخل، جيب على التجاار أن ُيلزماوا أنفساهم مبواصافات معيناة للنظافاة الصاحية        ُتشرق فيها الشمس. ومن أجل االستفادة من هذا ا

 ملناولة هذه األمساك، وجيب أن ُينِظموا أنفسهم فى جمموعات. ويتم تسدري هذه التكنولوجيا للظروف احمللية وهى فعالة تكاليفيًا.  

  FAO (2014c):  املصدر

 
الفاقاد  ، فإن التغليف غري الكايف أو غري املناساب ميكان أن ُيصابس عااماًل مان عوامال       4ويما شوهد يف الفصل  

 . فاخلساااائر يف يااال مرحلاااة تقريباااًا مااان مراحااال سلسااالة األغذياااة ميكااان أن تقااال       واملهااادر مااان األغذياااة  

 باساااتدداق التغلياااف املناساااب، يعنصااار أساساااي يف جمموعاااة تكنولوجياااات وعملياااات ترماااي إ  احلاااد مااان     

 . (Olsmats and Wallteg, 2009)اخلسائر 

 

إن  س  التغليف وصناعة التغليف يلعب دورًا رئيسيًا يف معاجلة خسارة األغذياة، وأيضاًا يف ضامان ساالمة      

األغذية، يما ُتيسر ختزين األغذية ونقلها، وهما أمران مهمان يف التجارة. وينبغي حللوع التغليف أن ُتراعي احلاجة إ  

 وياذلك الحتياجاات املساتهلك     املعباأين احمللياة  بصافة عاماة ماع تسادريها الحتياجاات املنتج /     احلد من اهلادر  

(FAO, 2011b.) 
 

 الربازيل  منك احلاويات البالستيكية لألغذية يف  10 اإلطار

باستئجار صناديق ذات أحجاق خمتلفة جمهزة للُمناَتج الاذي سايتم نقلاة، والايت       – الوسيطأو حتى  -هلذا النظاق، يقوق امُلنتج  وتبعًا

هذه الصناديق نظيفة وُمعقمة، وموجودة عند احملطاات الطرفياة لتساليم املنتجاات الغذائياة، ويتسالم        وتكونتؤخذ إ  املنا ق الريفية. 

الوقات، ُتفارَّغ الصاناديق مان حمتوياتهاا وختضاع لعملياة التنظياف          نفاس النقلة التالياة. وفاى    امُلنِتج الصناديق فارغة الستددامها يف

يف املائة بفضل هذا النظاق، وإن يان مل يتوفر حتاى   31ملا يقوله مصنعو هذه الصناديق، فإن الفاقد ميكن أن يقل بنسبة  و بقًاوالتعقيم. 

املكسب من حقيقة أن هذا النظااق مل َيلاْق ترحيباًا مان      اآلن دليل لدد النسبة املئوية الدقيقة خلفض الفاقد. وتنشأ مصاعب قياس هذا

ألن النظاق القديم الذي يستند إ  صناديق خشبية معيارية، يان أرخص سعرًا بالنسابة للمازارع وياان يسامس      وذلكاملنتج  والوسطاء. 

العائاد مان بياع الصاناديق      فة إ  الفاقد يفللنظاق اجلديد، فإنه باإلضا و بقًاللوسيط بأن لقق لنفسه رحبًا عن  ريق تبادع الصناديق. 

إ  ذلاك، فاإن تبسايط     وباإلضاافة ميكن للُمنِتج أو الوسيط أن يدفع رمسًا للمحطة الطرفية لألغذية مقابل استدداق صناديق بالستيكية. 

 هذه األنشطة. أنشطة التعبئة وإعادة تفريغ الشحنات ُتمثل تهديدًا لعدد يبري من العماع تعتمد فرص يسب معيشتهم على

  Belik (2001) :املصدر
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األغذياة: وتارتاوح اخلياارات مان التغلياف "الاذي        إن تطوير التغليف احلديث ميكن أن ُيسفر عن وفورات يف 

يسهل تفريغه" ما ب  تغليف الوحدات ذات احلجم احملدد، وأغشية البوليمر اليت تسمس مبرور اهلاواء، والتكنولوجياا   

التطهريية، والتغليف اجلوى املعدع، والتشميع احملكم، والقابل إلعاادة الغلاق امُلحكام، أو التغلياف الاذيي. التغلياف       

يتتبع من خالع حساسات بعض املتغريات املادية داخل أو خارج التغليف. واليت تؤثر علاى   يذالاإللكرتوني أو الذيي 

(، وهكذا ميكنها أن ترصد السالمة وحالة النوعياة للمناتج الغاذائي    والنضارةنوعية املنتج أو دلياًل على جودته )النضج، 

إنذارًا مبكرًا ملستهلك األغذية أو ُمصنعها وُتنري الطريق أماق متدذي القرارات وتتالفاى خساائر املنتجاات ذات     تقدقوأن 

أو وجود األويسج  داخل التغليف. ومثة أسلوب تقين هاو   درجة احلرارةاجلودة اجليدة أيضًا. فيمكنها مثاًل أن تتابع 

ون الذي ميكن أن يكون املؤشر الرئيسي على تلف األغذية املعباأة.  قياس وجود مستوى مرتفع من غاز ثاني أيسيد الكرب

فاحلفاظ على هذا الغاز عند املستويات امُلثلى ضروري لتفادى فساد األغذية اليت ُتغلف  ت ظروف جوية ُمعدَّلة. ومان  

جاودة املناتج حتاى وصاوله     ثم، فإن جهاز استشعار ثاني أيسيد الكربون امُلريب يف عبوة األغذية ميكن أن ُيتابع بكفاءة 

. أما التغليف الذي لمال معلوماات عان أفضال  ريقاة      (Pradeep, Junho and Sanghoon 2012)إ  يدي املستهلك 

 إ  تقليل الفاقد وامُلهدر من األغذية.  اآلخرحلفظ األغذية وخزنها فيؤدى هو 

 

إن الكثري من احللوع التقنية يف النقل، والتجهيز، والتغليف، يصطدق بعقبات أماق قبوهلاا أو تنفياذها، األمار     

الذي لتاج غالبًا إ  تغيريات مساعدة على املستوى املتوسط يف سلسلة اإلمادادات، ويف بعاض األحياان علاى املساتوى      

ات السائدة أن ُتشكل عوائاق أمااق األخاذ حبال معا . واحلالاة       الكلي أيضًا، حيث ميكن لالهتمامات املوجودة واملمارس

الايت ُتاديرها احملطاات     اللدائنياة املهمة هنا هي النظاق التجرييب لدى الربازيل لبنك احلاوياات البالساتيكية لألغذياة    

 تواجاه تنفياذ   (. وتب  هذه احلالة بعض التحديات الايت 01 اإل ارالطرفية املعنية بلوجستيات األغذية يف بعض املدن )

اليت تشمل مجياع اجلهاات    20احللوع يف األجل  املتوسط والطويل، واحلاجة املتزايدة لالعتماد على اجلهود املؤسسية 

 الفاعلة داخل السلسلة مبا يف ذلك اجلهات الفاعلة من القطاع اخلاص.

 

 حلول لقطاع الضيافة 3-1-4

 

( أن وغريهاا ميكن خلدمات األغذية يف قطاع الضيافة )الفنادق واملطاعم، واملقاصف، وخدمات التزويد بالطعاق،  

هاذه   الفاقاد واملهادر لادى   تلعب دورًا مزدوجًا يف اسرتاتيجية ختفيض الفاقد وامُلهدر من األغذية، وذلك عن  ريق تقليل 

  ، وإجااراء التجاارب علااى سالوك املسااتهلك  وفهمهاام.   اجلهاات، ويااذلك يأمااين رئيسااية لتعمياق وعااى املساتهلك    

 يف قطااع متعهادي األغذياة واملطااعم.     الص  هي أن معظم امُلهدر من أغذية معظم املستهلك  يف LIU (2014)أيتشف و

 ياألو  ها ولتقليل الفاقد وامُلهدر من األغذية يف خدمات األغذية وأعماع التعهد بتوريد املاواد الغذائياة، تكاون اخلطاوة     

. وميكان أن يكاون ذلاك أساساًا لتحدياد اسارتاتيجية       قياس وَتَتُبع مقدار، ونوع، والسبب يف الفاقد وامُلهدر من األغذياة 

يف قطااع الضايافة يف ياتالونياا    الفاقد وامُلهدر مان األغذياة   خلفض امُلهدر داخل املشروعات الفردية. مثاًل دليل للحد من 

                                                           
ي تتفاعل فيه اجلهات الفاعلة وتبين اسرتاتيجياتها. وبهذا املعين، ذاحليز ال وُيفهم من املؤسسات هنا أنها الرتتيبات املؤسسية أو احلويمة، وه 20

 .بواسطة اجلهات الفاعلة االجتماعية ُتشيدميكننا القوع إن األسواق يمؤسسات ال ُتعطى، ولكنها 
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 التاادابري العمليااة ابتااداًء ماان إدارة املداازون إ  تصااميم بطاقااة أصااناف األ عمااة        )إساابانيا( وهااو يااورد تفاصاايل    

 .(Alícia/UAB, 2012)امُلَقَدمة 

 

، يف اجملااع العااق، وتتاألف هاذه     امُلهدر مان األغذياة  لتقدير  21وقد  ورت ويالة محاية البيئة األمريكية أداة  

، وإعاادة  املصادر مثال التدفايض عناد     ،خيارات احلد من امُلهدراألداة من سلسلة من اجلداوع َتحِسب تكاليف ومنافع 

استدداق بقايا األ باق، واستددامه يعلف احليواني، وعمل السماد البلادي إ  آخاره. وهاى َتحِساب ياذلك الوفاورات       

 املرتبطة بذلك من زاوية انبعاثات غازات الدفيئة. 

 

 يف الواليات املتحدة األمريكية   جترمة يف تقديم خدمات املطاعم مدون صوان  11 اإلطار

إ  نظااق باال صاواني وذلاك يف      يالباحثون تقييمًا يميًا لتأثري نفايات األ باق عن  ريق التحوع من نظاق تقديم الطعااق يف صاوان   أجرى

وجبة غذاء يوميًا.. وقد قيس امُلهدر من حمتوياات األ بااق مان الساوائل واجلواماد ملادة        0 111قاعة الطعاق بإحدى اجلامعات، تقدق 

خدماة الطعااق إ  املشاارية يف     موظفاو أسبوع بنظاق تقديم الطعاق يف صوان ثم إدخاع النظاق اجلديد لتقديم الطعاق بال صوان. وقد ُدعاي  

يف املائة من املهدر يف اجلوامد لكل زباون   08قد لوحظ اخنفاض يبري قدره جمموعة ترييز بشأن تأثري هذا اإلجراء على ظروف عملهم. و

َفَضل ُمعظم موظفو خدماة األغذياة النظااق     وقديف املائة للُمهدر يف السوائل.  7يبري قدره  واخنفاضيف النظاق الذي ال يستعمل الصواني. 

ك يزيد من تكسري األ باق وزيادة احلاجة إ  مسس  اوالت الطعااق.   املًا أنه خيفض امُلهدر، ولكنهم أعربوا عن رأى بأن ذل صوان بدون

أن يؤياد هاذا    لكليهماوتب  هذه الدراسة أن تقديم الغذاء بدون صوان ميكن أن يقلل من امُلهدر يف األ باق، وأن الزبائن واملوظف  ميكن 

 التغري.  

 Thiagarajah and Getty (2012) :املصدر

 

وهناك ُنظم أيثر تقدمًا وتعقيادًا ميكنهاا رصاد مجياع العملياات الداخلاة يف إنتااج الوجباات، يتصاوير بقاياا            

األ باق، ووزن الكميات املتدلص منها. ففي النظم احلديثة، يكون من املمكن حساب القيم النقدياة الايت يانات تضايع     

 ، وذلك باستدداق ميزان ُمرفق باحلاسوب.  وذلك عن  ريق  ديد نوع الغذاء الذي جيري التدلص منه ووزنه

 

وقد توافرت أدلة عملية على فعالية اسرتاتيجيات منع اهلدر يف األغذية والتدفيف من حدة ذلاك ماع الرتيياز     

(. وتوجد األمثلة على ذلك يف الغالب األعم يف قطاع املقاصف والتزويد بااملواد  00 اإل ارعلى املنع /وتغيري السلوك )انظر 

 باملاادارس االبتدائيااة؛  ملعااين ا Getlinger et al. (1996)الغذائيااة. وتشاامل دراسااات احلالااة احملااددة الكميااة     

 McCaffree (2009), Thiagarajah and Getty (2013) and Cohen et al. (2013)ويال مان    Li et al. (2003)و

املعاين باأثر    Whitehair (2013)بالتزويد بالطعاق أثناء الطريان،بشأن املقارنات با  نظام خادمات األغذياة؛      ي املعني

 الرسائل املكتوبة على سلوك زبائن متعهدي الطعاق.  

 

من الصعب دائمًا تقييم مدى فعالية إجراء واحد من إجراءات ختفيض امُلهدر من األغذياة يف قطااع الضايافة،    و 

الفاقد وامُلهدر من األغذية يتأثر بالكثري من العوامل املرتابطة. وُتشري الدالئل إ  أن أفضل خياار هاو اساتدداق    حيث أن 

                                                           
21 http://www.epa.gov/foodrecovery/tools/index.htm 

http://www.epa.gov/foodrecovery/tools/index.htm
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يجيات املوجهاة حناو املساتهلك. ففاي الربازيال والربتغااع، َتْتَباع        جمموعة متنوعة من اسرتاتيجيات األعماع واالسرتات

املطاعم نظاق "الكيلو"، حيث يدفع املستهلكون فقط ما يأخذونه وذلك مقابل  ريقة "ُيْل ما ميكن أن تأيله"، وهذا مثااع  

(. ففاي  Generalitat de Catalunya, 2011جيد لتقريب القيمة االقتصادية لألغذية وتكلفة امُلهدر من عقال املساتهلك )  

مطعم يتبع  ريقة "ادفع َوْزْن ما تأخذ" يوجد هناك حافز اقتصادي للمستهلك  "لعدق اإلهدار"، وتعديل حجام الوجباة   

 بقًا الحتياجاتهم احلقيقية، وال أيثر من ذلك، حيث أن ما ُيهدر من األغذية ميكن أن ُيوفِّر حمسوبًا بتكلفاة الوجباة،   

يف الربتغاع تقدق الكاثري مان املطااعم، إ     وك "تقليل امُلهدر" وسيلة جلعل تكاليف الوجبة مثالية. األمر الذي جيعل سلو

 جانب قائمة الطعاق الكالسيكية، قائمة  عاق بأجزاء صغرية بأسعار أقل. 

 

 املعيشية حلول لأُلسر 3-1-9

 

، نتيجة لعدق العناياة، وعلاى   0ُيقدق ما يهدره املستهلك غالبًا، يما لد  يف بعض الُنهج املذيورة يف الفصل  

فمعظام الوقات    تعقيادا. صاورة أيثار    4أساس أنه يسهل جدًا تفاديه. وتب  الدراسات التفصيلية املذيورة آنفًا يف الفصل 

نهم ينتظرون حتى انتهاء تاريخ الصالحية لكي يتدلصوا مان الغاذاء.   ميانع املستهلكون يف إلقاء الطعاق، وهذا هو سبب أ

 . وهام لتفظاون بااملتبقي مان وجباة غذائياة يف      (Evans, 2011a) حتى وإن عرفوا أنهم لن يساتددموا الغاذاء املتبقاي   

( حتى مع معرفتهم أنه مان غاري احملتمال أن    HISPACOOP, 2012الثالجة، أو ثالجة التجميد، قبل التدلص منه )

 يستددموه. 

 

( Baptista et al., 2012)(، والربتغااع  MAGRAMA, 2013أسابانيا )  وجهات االستقصااءات األخارية يف   و 

بأن ذلك هو ماا   يف املائة 20رد ويف أسبانيا أسئلة حوع ما إذا يانت األزمة االقتصادية قد قللت من امُلهدر من األغذية، 

 ردوا بأنهم يستددمون املنتجات مرة أخرى، مثل الزيت.  املائة يف 03.7حد  و

 

مدفوعة بدرجة أيارب   التغيرياتالذين أجروا مقابالت مفتوحة، فتبدوا هذه  (Baptista et al. (2012) و بقًا لا 

( باأن جمارد حقيقياة أن هنااك     Evans, 2011a) البااحث  باعتبارات أخالقية بداًل من أسباب اقتصادية صارمة. وذير 

الايت   املعيشية حبوثًا بشأن الفاقد وامُلهدر من األغذية متيل حنو التدفيض الفعاع للفاقد وامُلهدر من األغذية داخل األسر

 رلتها البحو . 

 

ذلاك، وهام يف   ن املستهلك  ال يرغبون يف اهلدر، وهم يشعرون غالبًا بالاذنب عنادما يفعلاون    فإ ،ومبعنى آخر 

معظم الوقت ال يدريون مدى هدرهم )انظر أعاله(. فهو يدع، إ  حاد بعياد علاى أن الفاقاد وامُلهادر مان األغذياة علاى         

املستوى اأُلسري ينتج عن سلوييات ال ميكن غالبًا تعريفها مباشرة بأنها تتسبب يف النهاية يف إحدا  الفاقد وامُلهدر مان  

ها بسهولة، ألنها جزء من أساليب حيااة أيثار تعقيادًا بكاثري. ومان ناحياة أخارى، وألن        األغذية، و/أو ال ميكن تعديل

املستهلك  ال ُيريدون على وجه الدقة أن ُيهدروا الطعاق، فإن زيادة الوعي بشأن مدى إهدارهم لغذائهم ميكان أن يكاون   

 فعااًل للغاية وأن لِفز على التغيري. 
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( تدابري تفصيلية ميكن أن يستعملها املساتهلكون لتنفياذ   4103، وآخرون Questedقدَق العديد من الدراسات ) 

 تقليل اهلدر من األغذية اخلاصة بهم وتشمل هذه: 
 

 لتاليف الشراء الزائد عن احلاجة.  للمشرتياتالتدطيط األفضل  -

 تفادي الشراء امُلندفع أو امُلسبق من األغذية غري املطلوبة فوريًا.  -

 (.2-4-4 اجلزءفهم أفضل للفرق ب  "أفضل استهالك قبل" و"تواريخ الصالحية" )انظر  -

  س  ممارسات التدزين وإدارة املدزون يف املنزع.  -

  س  تقدير األجزاء اليت  تاج إ   ضري.  -

األساليب األفضل لتحضري الطعاق، لتفادي عدق اإلقباع عليها يف األيل وحدو  الفاقاد واملهادر يف نوعياة     -

 األغذية )اخنفاض الفاقد وامُلهدر من نوعية األغذية ومن احملتوى التغذوي( بسبب  ريقة التحضري. 

 االستدداق الكامل للفايهة واخلضر لالستفادة من مجيع منافعها التغذوية.  -

 املهمالت.  زيد من اإلملاق بكيفية استدداق بقايا الطعاق يف وصفات  هي أخرى بداًل من إلقائها يفم -

 

 حلول ُمنسقة ومجاعية للتقليل من الفاقد وامُلهدر من األغذية 3-2

 

إن احللوع التقنية أو السلويية جلهة فاعلة واحدة لتقليل الفاقد وامُلهدر من األغذية  تاج غالبًا، يماا رأيناا،    

إ  التغلب على عقبات حمددة لكي ُتنفذ تلك احللوع. وتوجد هذه العقبات غالبًا على املساتوى املتوساط، يماا رأيناا يف     

 للفاقد وامُلهدر من األغذية. وهى أسباب متوسطة  د  حبكم الواقع  4الفصل 

 

ميكان حللاوع املساتوى املتوساط أن تادعم االساتثمارات، واملمارساات اجليادة والاتغري           4ويما ياب  اجلادوع    

مان احللاوع املتوساطة مرتبطاة بتحسا  التنسايق       ان تأخرالسلويي، عند يل خطوة من السلسلة. وهناك فئتان مهمتان 

 مة األغذية واملنتجات الفرعية.داخل السالسل الغذائية ولتحديد قي

 

ذه األسباب املتوسطة، وجتميعها احللوع الرامية للتغلب على العقبات املتوسطة، ومكافحة ه اجلزءويصور هذا  

 عشر فئات رئيسية:  يف
 

 (. 0-4-3اتباع نهج سلسلة األغذية جتاه تدابري ختفيض الفاقد وامُلهدر من األغذية ) -0

 (.4-4-3البنيات التحتية )االستثمار يف  -4

 (.3-4-3االستثمار يف التطورات املعدلة لسلسلة التربيد ) -3

 (. 2-4-3تطوير جتهيز األغذية ) -2

 (. 5-4-3يفالة بناء القدرات السليمة، والتعليم، والتدريب، وخدمات اإلرشاد ) -5

 (.6-4-3غذية )إ الق دور املرأة املهم للغاية يف احلد من الفاقد وامُلهدر من األ -6

 (.7-4-3السماح بدوٍر للمسؤولية االجتماعية للشريات ) -7
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 (.8-4-3تشجيع تغري سلوك املستهلك ) -8

 (.7-4-3) إعطاء قيمة لألغذية الفائضة اليت مت "توفريها" -7

 (. 01-4-3 ديد قيمة املنتجات الفرعية وخملفات املسارات اجلانبية واألغذية غري املستددمة ) -01

 

 اتباع نهج سلسلة األغذية جتاه تدامري ختفيض الفاقد وامُلهدر من األغذية 3-2-1

 

"يرتايم" الفاقد وامُلهدر من األغذية بصاورة مطاردة علاى  اوع السلسالة مان اإلنتااج إ  االساتهالك. ولتقليال           

نهاج سلسالة    واعتمادإمجالي الفاقد وامُلهدر من األغذية، لتاج املرء ألن يبحث إدخاع ختفيضات على  وع السلسلة، 

 األغذية لثالثة أسباب رئيسية. 

 

ك أسبابًا يثرية للفاقد وامُلهدر من األغذياة تارتبط بغيااب التنسايق يف سلسالة األغذياة       السبب األوع هو أن هنا 

 (. 4)انظر الفصل 

 

، أن أسباب الفاقد ميكن أن  د  يف مرحلة خمتلفة عان املرحلاة الايت    4السبب الثاني، يما بينا يف الفصل  

تظهر فيها الفواقد بالفعل. يما أن اخليارات السلويية أو االقتصادية، اليت تبدو منطقية يف مرحلة من مراحل السلسالة،  

 قد تؤدى إ  الفاقد وامُلهدر من األغذية إذا نظرنا إ  بقية سلسلة األغذية. 

 

ومثة سبب رئيسي هو أن اجلهود اليت ُتبذع عند خطوة ما من السلسلة، مثاًل للحفاظ على نوعية املناتج   ثالثًا، 

الزراعي يف وقت مبكر من السلسلة، ميكن دائمًا أن "تضيع" أثناء املراحل التالية. ففاي يينياا، علاى سابيل املثااع، مت      

رات بناء القادرات علاى مساتوى املزرعاة إ   سا  يابري        ديد سلسلة إمدادات املوز يأولوية. وأدت الكثري من مباد

للمناولة فيما بعد احلصاد، ويف نوعية امُلنَتج عند خروجه من املزرعة. غري أن مثال هاذه املمارساات اجليادة يف املراحال      

 ويلاة، ويتجشامون    املبكرة من السلسلة ال َيَتِبعَها التجار الذين يتعاملون يف املنتجات الزراعية بكميات يابرية ولفارتات  

أشد املدا ر بعمل لو ات سائبة يبرية، ونقل، واإلنضاج، والبيع يف املنا ق احلضرية. إن اتباع منظور السلسلة الغاذائي  

 (.FAO, 2014cيب  مدى أهمية احلاجة إ  ترييز بناء القدرات لدى هؤالء التجار )

 

امليكروباات مهماة، لتااج ضامان النوعياة وأماان       فبالنسبة للكثري من املنتجات حيث تكون خما ر التلاو  ب  

ألناه  ( 04)انظر اإل ار مثاع جيد  احلليباألغذية والتقليل من الفاقد وامُلهدر من األغذية إ  تدابري على  وع السلسلة. و

ُمنَتج سريع التلف للغاية، وُعرضه للتلو  بامليكروبات ومن ثم تكون نوعيته حساسة للغاية جلميع العملياات الايت تاتم    

النوعية أن يلو  يمية يابرية بأيملاها بسارعة،     الردئ للحليبعلى  وع سلسلة اإلمدادات. وباإلضافة إ  ذلك، ميكن 

 .ليباحلومن ثم يؤدى إ  الرفض اإلمجالي هلذا 
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 الفاقد يف قطاع منتجات األلبان يف كينيا  من حد أدنى إىل للتقليلُنُهْج سلسلة األغذية   12 اإلطار

 الفاعلاة  اجلهاات  خمتلاف  حاجاة  علاى  جيادة  أمثلاة ( FAO, 2014bالتطورات األخرية يف صناعة منتجاات األلباان يف يينياا )    قدمت

 ياؤدى  مماا  يينياا،  يف ناأللباا  منتجات على متزايد  لب وهناك. النوعية لضمان اإلمدادات سلسلة  وع على للتفاعل األبعاد وخمتلف

من أجل ضمان إمدادات األلبان من املزارع  وجمموعات املازارع . وهاذا    بدعم من الروابط اخللفيةيقومون بالتجهيز  والذين/باملشرتين

 من شأنه أن يؤدى إلي املزيد من إضفاء الطابع الرمسي على القطاع الصغري النطاق. 

ياث  . وُنشارت القواعاد حب  احللياب  ُتجاار صاغار  التدابري ترمي إ  إضفاء الطابع الرمسي على مشارية  من جمموعةاُتِدذت  4112 ويف

. ومن ب  املتطلبات للحصوع على ترخيص رمساي هاو   احلليب لتجارلصغار تسمس جمللس منتجات األلبان يف يينيا إصدار الرتاخيص 

ُ ورت وحدات تدريبية للتدريب )على مناولة األلبان، وجتهيزها وتسويقها(، مع ممارسة تصانيع جيادة    وقدنظاق لتربيد اللنب.  وجود

وضع مدوناة سالوك ملمارساة النظافاة      ومتلبان الذين يقومون بتشغيل مرايز جتميع األلبان ومصانع جتهيزها. موجهة إ  صغار جتار األ

الصحية يف صناعة منتجات األلبان لتوعية العامل  يف هذا اجملاع على  وع سلسلة القيمة بشأن متطلبات ممارساات النظافاة الصاحية    

. واشاتملت أهادافها وأنشاطتها    4117األلبان يف يينيا قد ُأ لقات رمسياًا يف سابتمرب/أيلوع     منتجاتملناولة األلبان. ويانت رابطة جتار 

 تاااااااادريبمت  وقااااااااداالعتماااااااااد.  وشااااااااهاداتعلااااااااى التنظاااااااايم الااااااااذاتي القااااااااائم علااااااااى التاااااااادريب 

شادص مت تادريبهم مناذ ذلاك احلا ، وتزويادهم بشاهادات         01 111مما يوفر فرص عمالة أليثر مان   ،صغريي النطاقبائع  2 111

 اعتماد وتراخيص من جانب جملس منتجات األلبان يف يينيا عن  ريق هذه الرابطة.   

 Bill and Melinda Gatesالعديد من املشروعات بدعم من البنك الدولي )مشروع اإلنتاجية الزراعية يف شرق أفريقياا(، ملؤسساة    وأجرى

Fundation  برناامج التناافس القطااعي يف منتجاات      األمريكية للتنمية الدولية)برنامج تنمية منتجات األلبان يف شرق أفريقيا، والويالة(

للتنمية الزراعية )برنامج جتارة منتجات األلبان ألصاحاب احلياازات الصاغرية(، وذلاك مان أجال        الدولي والصندوقاأللبان يف يينيا، 

دة ما ُتجمِّع التدابري الرامية إ  دعم تنظيم املنتج ، وجتميع اللنب السائب بكميات يبرية لتيساري التساويق   تطوير هذا القطاع. فهي عا

 الكميات املرفوضة منه.   وتقليل احلليبواالستفادة من وفورات احلجم الكبري، ويشمل ذلك تدابري خمتلفة لتحس  نوعية 

اصيل تنظيم مجع اللنب. فمثاًل يف مجعية ماثريا ملزارعي منتجات األلباان، جياري   رفضه، ترتهن بشدة بتف وخما ر ،احلليبنوعية  إن

سااعات   2إ   3من  يستغرقصباحًا، ويكون لكل مريبة  ريق يومي  15211 الساعةصباحًا، وجيري اجلمع  12231احللب يف الساعة 

 حلياب جودته مبقياس لنب، واختباار الكحاوع يف بعاض األحياان. أماا       واختبار احلليبوُيشرف عليها ُمشرف يقوق بوزن  .لكل مريبة

 فُيدترب وُيجمع يف لو ات سائبة منفصلة.   املساء

  (FAO (2014b) :املصدر

 
 

 االستثمار يف البنية التحتية 3-2-2

 

 خاصاة وغالبًا على  س  البنية التحتية،  يالفاقد وامُلهدر من األغذية ينطوفإن التقليل من  ،ويما تقدق ذيره 

مرافق السوق. وهذا يستتبع من احلكومة اختاذ إجراءات، تشمل يف الغالب إشراك السالطات احمللياة   و ،النقل، والطاقة

ويذلك القطاع اخلاص. فمثاًل يقوق مشروع حكومة مجهورية تنزانيا املتحدة باالستثمار يف البنية التحتية للسوق، والطارق  

 تغليف وجتهيز األغذية(، والتمويل الريفي. أماين)املضافة ومرايز القيمة 

 

سلسلة اإلمدادات للتوفياق با  إمادادات املنتجاات      جبميع األنشطة الداخلة يفوتتعلق اللوجيستيات الزراعية  

إ  احلصاوع   تهادف . وهاى  (van der Vorst, and Snels 2014)من املزرعة مع الطلب يف السوق على تلاك املنتجاات   

على املنتج السليم يف املكان السليم وفى الوقت السليم  بقًا للمواصفات الساليمة )وتشامل متطلباات اجلاودة واالساتدامة(      
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قاد تتعارض لتآيال     اجليادة بأقل تكلفة. ويفهم العاملون يف هذه األنواع من السالسل أن املنتجات األصلية ذات اجلاودة  

 ريقة الختاذ اإلجراءات امُلنساقة لتدفايض الفاقاد وامُلهادر      وبالتالي، فهذهص آخر. النوعية بسبب عمل متهور من شد

 من األغذية على  وع سلسلة اإلمدادات. 

 

 ريقاة أخارى ملكافحاة الفاقاد وامُلهادر مان        يللتدازين ها   التحتيةسليمة، والسيما البنية   تيةإن بناء بنية  

 األغذية على مستوى مجاعي.
 

ومثة حل آخر أيضًا هو التدزين اجلماعي الذي ميكن أن يشمل تبادع خما رة فواقد ما بعد احلصااد. وتعتماد    

فعالية هذه الطريقة على السياق املؤسسي احمللي، مثل وجود مؤسسات حملية، وتعاونيات أو منظمات للمنتج . وفاى  

بواسطة املشروعات  يف املائة 45، واملعيشية سر املزارع من احلبوب بواسطة ُأ يف املائة 51الص ، يتم ختزين أيثر من 

بواسطة احلكومات احمللية واملريزية مع حدو  خسائر مرتفعة يف التدزين يف املزرعة ومندفضاة   يف املائة 45التجارية و

 . (Liu, 2014)يف املدازن العامة، مبا يقرب من املستوى املوجود لدى البلدان املتقدمة 
 

 الصني: امتكار مال  لتقليل خسائر ما معد احلصاد  جترمة السندات يف  13 اإلطار

الريفياة   املعيشاية  إ  أن متوسط الفاقد من احلبوب اليت ختزنهاا األسار   4117دلل استقصاء أجراه مكتب الص  احلكومي للحبوب يف 

التحتية للتدزين. فمن ب  اجلهود املدتلفة لتقليل خسائر ماا  ، ويان السبب الرئيسي هلذا الفاقد هو رداءة البنية يف املائة 8زادت عن 

بعد احلصاد، جهد يستحق اإلشادة هو جتربة السندات )اليت تسمى أيضًا يف الص  "بنك الطعاق"(. وهى عبارة عن ترتيب شبه ماالي  

بينماا يكاون هلاذه الشارية احلاق يف      يسمس للمزارع  "بتوفري" احلبوب لدى شرية جتارة حبوب، ولتفظ املزارعون مبلكية احلباوب  

 استددامها. ثم  قق الشرية أرباحًا من جتارة هذه احلبوب ويذهب جزء من هذه األرباح إ  املزارع  "يفوائد".

ثمانينات يف مقا عة غوانغراو فاى إقلايم شااندونغ. فبادأت حمكماة مقا عاة غاوانغراو مشاروعًا         الوقد بدأت جتربة سندات احلبوب يف 

، ُأنشئ أوع "بنك 4117تقوق احملكمة مبقتضاه باالحتفاظ باحلبوب وجتهيزها وتبادهلا لصاحل املزارع . وفى  liangdaiyihuanيسمى 

جيانغسو. ويأتي هذا النظاق مبرافق جتفيف، وجتهيز وختزين ألسر املازارع  مماا يقلال     مقا عة" رمسي يف مقا عة تايكانغ فى لطعاقل

 .  الفاقدمن 

النظاق يف السنوات األخرية. فبدأت األقاليم الرئيساية إلنتااج احلباوب مثال هيلواجياانغ وهيناان وسادوان، وهوبااي         وقد اتسع هذا 

 ان مان    3 711جيانغسو تقديرًا أظهر أن السندات قد أدت إ  تاوفري قادره    مقا عة يف، أجرت مقا عة تايكانغ 4100 التجارب. ويف

 احلبوب للمقا عة يل عاق.  

يف املائة مان هاذه    71فإن مثل هذا التوسع يواجه  ديات. ففي مقا عة شانغل مثاًل املوجودة يف شاندونغ تكبدت أيثر من  ،ومع ذلك

يرتتياب   الادعوة إ  املباادرة  نتيجة للتقلبات الكبرية يف أسعار احلبوب. وقد حاولت اهليئاة الو نياة للتنمياة واإلصاالح      فاقدالسندات 

ب وزيادة املرونة يف سوق األغذية الزراعية. إال أنه، نتيجة للطبيعة التجريبية هلذا النظااق، ال يازاع هنااك    جديد للمحافظة على احلبو

 الكثري من القضايا القانونية واملالية غري واضحة املعامل.

 http://www.ebdoing.com/Html/News26.htm; Liu and He (2012) :املصدر
 

 ، ُتحقق أيضًا مزية تقديم االئتمان للمزارع . "سندات"وميكن للتدزين اجلماعي أن ُتصاحبه ُنظم  

 

الص ، متت اجلهود اليت ُبذلت خالع العقود الثالثة املاضية مان الازمن لتقليال فواقاد األغذياة تارخيياًا        ويف 

بصورة رئيسية عن  ريق ختزين األغذية بواسطة احلكومة. وفى السانوات األخارية، ُأ لقات جترباة لتدازين احلباوب       
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( والبنية التحتية للتدزين. وقد مت جترياب هاذا الربناامج امُلعاان يف     03 اإل اربواسطة املزارع  لدى بنك الطعاق )انظر 

. وهاذا الربناامج   4106يف  مقا عاة  42ومن املدطط لاه أن يتوساع يف    4117رئيسية إلنتاج احلبوب يف  مقا عاتثال  

خطاة التنمياة    مليون  ن من حبوب املزارع . وتصااحبه  5.5موجه ألن يغطي مثانية مالي  ُمزارع، وخزن ما يقدر با 

لصناعة اخُلضر اليت تتوالها اهليئة الو نية للتنمية واإلصالح ووزارة الزراعة، الايت ختطاط إلحادا  ختفايض يابري يف      

 . 4141-4100اخُلضر ما بعد احلصاد خالع الفرتة  فواقد
 

الشاراء مان   "ك ففي يينيا، يوجد العديد من املبادرات اليت تشجع وتدعم التدزين اجلماعي للذرة، مبا فى ذلا  

 ( وهو برنامج األغذية العاملي .P4P) "أجل التقدق

 

 االستثمار يف تطورات سلسلة التربيد املعدلة 3-2-3

 

إن يفاءة ختفيض الفاقد وامُلهدر من األغذية يعتمد غالبًا على تادخالت أوساع نطاقاًا تشامل اجلهاات الفاعلاة        

وهاذا هاو احلااع بشاكل خااص عنادما تكاون احللاوع         اخلاصة على  وع سلسلة الغذاء و/أو اجلهاات الفاعلاة العاماة.    

ماثاًل  ُتعطاى  األغذياة القابلاة للتلاف    إمدادات  سللسالوإدارة سلسلة التربيد . اتيف  س  اللوجستيموجودة  الرئيسية

 ملا تدعو إليه احلاجة لتنفيذ تلك احللوع. جيدًا جدًا للحلوع احملتملة، و
 

 درجاة احلارارة  وُتشري سلسلة التربيد إ  سلسلة متصلة من األنشطة اليت  افظ على نطاق مع  مان درجاات    

سلسالة التربياد الفعالاة بالتربياد امُلسابق، والتدازين الباارد، والنقال         من نقطة اإلنتااج وحتاى املساتهلك. وتبادأ إدارة     

مان األغذياة    يف املائاة  43الثالجات أثناء التسويق. و بقًا حلسابات املعهد الدولي للتربيد فاإن   بالثالجات، والعرض يف

 . (IIR, 2009)القابلة للتلف تضيع لدى البلدان النامية بسبب عدق استدداق التربيد 
 

وميكن السرتاتيجيات االستثمار يف تطوير سلسلة التربيد أن تبدأ أيضًا بتدخالت من جاناب احلكوماة وشارياء     

 (. 02 اإل ارالتنمية لتحس  البنية التحتية لسلسلة التربيد لدى البلدان النامية، يما يب  مثاع اهلند. )انظر 

 

ق خازن ماربدة مجاعياة. ففاي يينياا اساتحدثت       ميكن ملثل هذه التدخالت أن تستهدف مثاًل استحدا  مرافا  

الويالة اليابانية للتعاون الدولي من خالع العمل مع سلطة تنمية احملاصيل البستانية، غارف ماربدة تقليدياة يف املواقاع     

 االسرتاتيجية لتلبية احتياجات املزارع  ذوى احليازات الصغرية منذ عشر سنوات تقريبا.

 

الغالاب وبصاورة رئيساية الوساطاء والسماسارة باداًل مان املساتددم  املساتهدف            وقد أفادت هاذه املرافاق يف   

إ  دعام املازارع  ذوى احلياازات     تهادف املزارع  ذوى احليازات الصغرية(. ومثة مبادرة أخارى   ياملقصودين بها )أ

ارية للوصاوع إ  درجاة   الصغرية داخل جمموعات هي تشجيع اآلليات اليت تسمس باستدداق معدات تكييف اهلواء املعي

حرارة أقل، وذلك عن  ريق جتاهل آلياتهم اخلاصة مبكافحة الصقيع. وقد اعُتمدت هذه التكنولوجيا على نطااق واساع   

يينياا، ومجهورياة تنزانياا     يف اهلند، والواليات املتحادة األمريكياة، وبانغالديب وهاى تطباق علاى نطااق جتارييب يف        

 املتحدة، ورواندا، وأوغندا.
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 تدخل سلسلة التربيد يف اهلند   14 اراإلط

حكومة اهلند، بناًء على توصيات عديدة من دوائر الصناعة بإنشاء جهاز متمتع باالستقالع الاذاتي، هاو املرياز الاو ين لتطاوير       قامت

لتشجيع وتطوير سالسل تربياد متكاملاة يف اهلناد للزراعاة القابلاة للتلاف ولإلنتااج البساتاني.          ،4104/متوز ويوليسلسلة التربيد، يف 

واألهداف الرئيسية هلذا املريز هي التوصية مبعايري وبروتويوالت خاصة بالبنياة التحتياة لسلسالة التربياد، واقارتاح خطاوط إرشاادية        

لتنمية سلسلة التربيد. واملريز الو ين لتطاوير سلسالة التربياد اهلادف مناه أن      لتنمية املوارد البشرية وللتوصية بإ ار سياساتي مناسب 

يكون مبثابة ويالة عقدية لتطوير سلسلة التربيد يف اهلند، وهى اجلزء الرئيسي جلميع تدخالت الدعم املستقبلية يف هذا القطاع. وبصفة 

وأن يتو  بناء القدرات ومباادرات تنمياة املهاارات، وأن يوصاى      هذا املريز جهازًا عقديًا يتوجب عليه أن يوصى بتدخالت سياساتية،

أيضاًا   احلكوماة  شاكلت مبعايري وبشهادات االعتماد، وأن يقوق أساسًا بدور املرشد واملعلم لصناعة سلسلة التربيد. وباإلضاافة إ  ذلاك،   

 .  جلنة معنية بإمدادات السلسلة والشؤون اللوجستية )تريز على التسويق بعد احلصاد(

اجمللس الو ين للبستنة وهو مجعية مستقلة  ت إشراف إدارة الزراعة والتعاون، وزارة الزارعة، حكومة اهلند، قاد اختاذ خطاوة     إن

خللق معايري تقنية ملشروعات سلسلة التربيد. وتقدق الوياالت احلكومية مثل جملاس البساتنة الاو ين، وبعثاة البساتنة الو نياة        يبرية

يز األغذية حوافز مالية للمشروعات اجلديدة ويذلك لتوسيع الوحدات القائمة. ومع ذلك، ينبغي هلذه املشاروعات  ووزارة صناعات جته

 مع املعايري التقنية.  شىااحلديثة املتسمة بالكفاءة مبا يتم التكنولوجياأن تنهض أساسًا على 

 http://www.nccd.gov.in: املصدر

 

ويف تونس، ميثل تطوير غرفة التربيد جزءًا من اسرتاتيجية األمن الغذائي، إ  جانب  س  الضوابط وتنسيق  

سالمة األغذية ونوعيتها يف اجتاه املعايري الدولية. ويدعم هذا التطوير خطة و نية للتربيد، ذات حوافز على االساتثمار.  

سانوات مان  اقاة التدازين امُلاربد، الاذي ياتم         01يف  يف املائاة  65قدارها وقد ساعدت هذه االسرتاتيجية على زيادة م

منهاا خمصصاة للفايهاة واخلضار      يف املائاة  71ومريبة ذات حارارة ثابتاة.    0 511مريبة ُمثلجة و 3 111استكماله با 

من هذه الطاقاة التدزينياة ختضاع إلدارة القطااع اخلااص. وتقاوق تاونس حالياًا          يف املائة 78املوجهة أساسًا للتصدير. و

بتطوير التربيد بالطاقة الشمسية. ومع ذلك فإن هذا التطور الدينامي للسالسل املاربدة تعرتضاه بعاض التحاديات: عادق      

وي للسعة وعدق وجاود تقناي    االستفادة الكاملة من بعض الطاقات بسبب مومسية اإلنتاج، والتوزيع اإلقليمي غري املتسا

 .(FAO & IIF, 2014)مدرب ، مع وجود متييز مهم ب  هيايل التصدير واهليايل املوجهة و نيًا 

 

 تطوير جتهيز األغذية 3-2-4

 

ميكن تعريف جتهيز األغذية بأنه  ويال املقاادير اخلااق واملاواد الوسايطة إ  منتجاات موجهاة لالساتهالك          

القدرة على اهلضام، والتاوافر البيولاوجي للمغاذيات والطاقاة، والطعام، واملظهار، والساالمة،         البشري، بهدف  س  

وإمكانية التدزين والتوزيع. وهو  ريقة فعالة لتثبيت وحفاظ املنتجاات القابلاة للتلاف. وُتساهم عملياات احلفاظ، مثال         

على أرفف العرض، فتقلل بذلك من الفاقد  التعليب، والبسرتة، والتعقيم، وتكنولوجيات التغليف يف إ الة عمر املنتجات

 (. 4103وآخرون،  Langelaanوامُلهدر يف سلسلة األغذية )

 

/ منزوعاة   جافاة شاكل منتجاات    اخلضار يف رتويج جتهيز الفايهة ولففي بعض البلدان النامية، ُبذلت جهود  

املياه، وعصائر، ومريزات، ومربات، وعجائن يوسيلة لتقليل خسائر ما بعد احلصاد، وخباصة أثنااء املوسام املرتفاع أو    

 (.5-4-3 اجلزءيف  08 اإل ارموسم الرخاء )انظر أيضًا 

 

http://www.nccd.gov.in/
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 يف ظروف جوية ُمعدَّلة يف سلسلة إمدادات اللحوم الطازجة  التعبوئة  19 اإلطار

، ياان  0775 عااق  العقد املاضي، ظهر  وع رئيسي يف صناعة اللحوق اهلولندية، بتفريعات رلت صناعة اللحوق بأسارها. ويف  وخالع

يف صاينية رغوياة اساتريونيه     معبئاة يف املائة من مجيع منتجات اللحوق الطازجة املوجهة للمستهلك  إما تبااع ساائبة أو    75أيثر من 

الالفات،   ومان . التعبئة يف أجواء معدلاة قد من الزمان تقريبًا اتبع حنو نصف صناعة اللحوق تكنولوجيا ع وبعدذات تغليف قابل للمط. 

، ولكن هذه التكنولوجياا اساتغرقت أربعاة عقاود     0762أن احملاوالت األو  يف هذه التكنولوجيا يانت قد ُأجريت بالفعل يف هولندا يف 

لكي تغزو صناعة اللحوق اهلولندية. وقد أدت هذه التقنية يف التغليف إ  التقليل إ  أدنى حد من خساائر املناتج مان مبيعاات اللحاوق      

 الطازجة.  

 .Thoden van Velzen and Linnemann (2007) :املصدر

 
إن تطوير جتهيز األغذية يستلزق تطوير تكنولوجيات جتهيز مناسبة وبنية أساسية لذلك، داخال نهاج منساق     

(. فهو لتاج إ   س  الوصاوع إ  املعاارف بشاأن    05 اإل ارلسلسلة األغذية )مثاع التعبئة يف احمليط اجلوي، أنظر 

 (.FAO, 2013d)خمتلف التكنولوجيات على  وع سالسل األغذية. 

 

ضادمة  يفرصاة  ميكن النظر إلياه أيضاًا   ، التعبئةالذي يشمل لتجهيز األغذية، ية التحتية االستثمار يف البنإن  

املناا ق  داخال   ةاملتزاياد بات الطلللوفاء بستدامة وخباصة من حيث الطرق املاألمن الغذائي، أوضاع للمساهمة يف  س  

 .احلضرية الكربى

 

وميكن السرتاتيجيات تطوير قطاع جتهيز األغذية أن يعتمد على نظارة متفحصاة يف  لباات الساوق وتوقعاتهاا       

واختناقاتها، اليت  تاج إ  التغلب عليها، ويذلك على  ليل خلصاائص هاذا القطااع. إن اجلماع با  هاذا القطااع        

حاافزًا مهماًا    بصافته ن لدد إمكانات الساوق،  والنظرات الفاحصة مع معلومات عن هيكل سلسلة اإلمدادات من شأنه أ

 .لتطوير حاالت األعماع، واحلصوع على مشارية االستثمار، وموردي التكنولوجيا، واملؤسساات، وأصاحاب املشاروعات   

ونضرب مثاًل ملثل هذا النهج بدراسة بشأن جتهيز األغذية، وفرص األعماع يف إثيوبيا وذلك لتحديد التدخالت احملتملة 

من شأنها أن تزيد من جتهيز وحفظ األغذية على مجيع املساتويات، وذلاك عان  رياق النظار إ  الساوق احلالياة        اليت 

(. ومن شأن هاذا أن ُيشاري إ  أن االساتثمارات اهليكلياة يف البنياة التحتياة       4103وآخرون،  Soethoudtواختناقاتها )

ُأضيفت للتحديات التكنولوجياة تلاك االرتبا اات املناسابة      لتجهيز األغذية لدى البلدان النامية ميكن أن تنجس فقط إذا

 ذات األهمية الشديدة والتدابري اليت ُتتدذ على املستوي  املتوسط والكلي.

 

 ضمان مناء القدرات السليمة، والتثقيف، والتدريب وخدمات اإلرشاد 3-2-9

 

علاى  اوع    اجلهاات الفاعلاة  إن تطوير القدرات يف شكل تثقيف وتدريب وخدمات إرشاد للمازارع  وجلمياع    

سلسلة األغذية هو أداة رئيسية لتقليل الفاقد وامُلهدر من األغذية. وهنااك حاجاة إ  تطاوير القادرات يف مجياع مراحال       

املعلومات على مستوى اجملتمع احمللي ومدارس  سلسلة األغذية. وهى تشمل  س  ممارسات اإلنتاج من خالع تقاسم

املضاافة  القيماة  واملزارع  احلقلية. وينبغي للربامج أن ُتصمم وتنفذ بغرض تطاوير القادرات لتحسا  سلسالة األغذياة،      
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دياد  ، وُنظم  ليل املدا ر ونقاط املراقبة احلرجة، واجلودة والسالمة، واملمارسات اجليدة، والفرز، و والتعبئةإليها، 

 رتب املنتجات، والنقل وإمكانية التتبع، والتدزين. 

 

 (.FAO, 2013dوميكن هلذه املوضوعات أن ُتدرج يف برامج أيادميية خمصصة بشأن، قضايا ما بعد احلصااد )  

AVRDCمثاًل إن مريز 
للتدريب ملا بعد احلصاد الذي تقدمه يف تنزانيا يقدق قائمة مناسابة حملياًا بتكنولوجياات ماا      22

 بعد احلصاد، وخيارات التسويق بالنسبة للمزارع  والتجار وعماع التجهيز واملسوق .

 

تشاغيل وصايانة املاييناات     مان أجال  ومثة عنصر مهم للغاية هو زيادة القدرة لدى املوارد البشارية املتدصصاة    

وإصالحها، ويذلك لدى السائق  والعماع يف سلسلة اللوجستيات وذلك من أجل املناولة املناسبة للمنتجات. وميكن ملثل 

 هذه التدابري أن تستفيد من اخلربات واملمارسات اجليدة لدى القطاعات والبلدان األخرى. 

 

وهناك حاجة إ  تطوير مؤسسات نظامياة وغاري نظامياة     .(06 إل ارايتدذ بناء القدرات أشكااًل خمتلفة )انظر  

 (. 07اإل ارتصل إ  مجيع اجلهات الفاعلة، وخباصة على النطاق الصغري. وهذا يشمل أيضًا تدريب املدرب  )انظر 

 

(، حياث ميكان للشابكات أن ُتحاايي     FAO, 2013dمت تعريف الوصوع إ  املعارف على أنه جماع رئيساي )  

 .(08 اإل ارقدرات تقاسم املعارف، واملبتكرات واملمارسات اجليدة )انظر 

 

 مناء القدرات ملنع الفاقد من األغذية يف أمريكا الالتينية   مبادرات  16 اإلطار

، عان  رياق إجاراء استقصااء، بتحدياد املساتوى املرتفاع للبضاائع املساتبعدة يف           الزراعة ميدان يف للتعاون األمريكية البلدان معهد قاق

يف املائة  35يف املائة يف البطا س يف إقليم اإلنديز و 21منتجات مهمة تذهب إ  االستهالك احمللي، وتصل هذه املنتجات املرفوضة إ  

ثل املوز يف إيوادور، أو القرع العسلي يف بلدان البحار الكاارييب.   مرتفع يف حماصيل تصديرية م فاقديت، وتوجد أيضًا ييف اخلضر يف هاي

معلوماات الساوق واملنااخ ُتقاَدق إ  املناتج        ونقص، ةغري املناسب والتعبئةإن عدق وجود أجهزة سلسلة التربيد؛ واملناولة غري املالئمة، 

يد هذه املشكلة على أنها من با  األساباب الرئيساية.    جيعلهم يتدذون قرارات خا ئة بشأن أي نوع يزرعون وأين ومتى، وقد مت  د

ومعلوماات الساوق، يحلاوع. إن مباادرة معهاد البلادان األمريكياة للتعااون يف ميادان           واملعدات،ومت  ليل االستثمارات يف التدريب، 

م هباات دولياة هلاذه املشاروعات     الزراعة تؤدى إ  قياق اتفاقات شراية ب  اجلامعات األمريكياة واملنظماات احمللياة وإمكانياة تقادي     

(IICA, 2013 .) 

ناحية أخرى، وانطالقًا من نفس التشديص ولكن مع اتباع نهج من أسفل إ  أعلى، تقوق املنظمات القاعدياة يف أمريكاا الالتينياة     ومن

 إ  املازارع  مان  برناامج  أو ،Campesino a Campesino (CaC)أن بعاض األنشاطة مثال     يماا بتعزيز تبادع املعلومات با  املناتج .   

 يساتعمل  املازارع  إ  املازارع  مان  برناامج  اساتدداق  إن. والتادريب  املازارع   وزياارات  املنتج ، ب  التقنية املبادالت تشجع املزارع،

وجرياا   وباملثال، (. IFAD, 2010) البسيطة التكنولوجيات تطبيق يف فورية نتائج تعطى واليت املزارع ، لدى املوجودة املتوارثة عارفامل

فياا   ال مثال  أخرى مهمة منظمات أماأواًل.  الغذاءيتم دعم ونشر معارف الفالح  بواسطة املنظمات الدولية يمعهد ، على نفس الفلسفة

 يامبيسينا ومعونة التدابري، فتدعم مبادرات مماثلة. 

 IICA (2013), IFAD (2010): املصدر
 
 
 

                                                           
22 www.avrdc.org 

http://www.avrdc.org/
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 السلع القاملة للتلف معد احلصاد املدرمني على مناولة تدريب  17 اإلطار

مؤسسة تعليم ما بعد احلصاد هي مبادرة قطاع خااص، ومنظماة غاري إرباحياة، تادرب الشاباب يف البلادان النامياة علاى خمتلاف            إن

ى تادرب جمموعاات مان    واحملاصيل اجلذرياة. وها   واخلضر،جوانب مناولة السلع القابلة للتلف بعد احلصاد. واليت تشمل الفايهة، 

بعاض املوضاوعات الايت جياري تناوهلاا، موعاد        وتشامل أصحاب املصلحة املتنوع  على جوانب خمتلفة من مناولة ما بعد احلصااد.  

احلصاد، وييفية اإلبقاء على األغذية يف حالة سليمة لأليال، وييفياة تنظياف، وتغلياف وخازن األغذياة الطازجاة، وييفياة جتهياز          

 رياق التادريب؛ يصابس يف مقادور املتادرب  تنااوع        فعان للتلف يف صورة منتجات ذات عمر أ وع على أرفف العرض. األغذية القابلة 

قضايا ما بعد احلصاد يف بلدانهم، عن  ريق العمل مباشرة مع املازارع ، وجتاار األغذياة، واملساوق ، وتقاديم املعلوماات والبياناات        

، تقدق رابطة تدريب على أعماع ما بعد احلصاد تدريبًا مكثفًا  ويال األجال، يشامل    4100 عاق ومنذالعملية والتعليم بلغاتهم احمللية. 

قاق هؤالء بدورهم بتنظيم تدريب يف بلدانهم ياٍل علاى حادة لتمريار      وقدبلدًا خمتلفًا )يشار إليهم باملدرب  الرئيسي (.  07متدرب  من 

ومهااق عمال ميدانياة     (Kitinoja and Kader, 2003)التدريب دلياًل خطيًا للتدريب نهج  ويشملاملعارف واملهارات اليت حصلوا عليها. 

 للتأيد من أن املتدرب  قد حصلوا على اخلربات العملية واملباشرة.

 www.postharvest.org: املصدر
 

 املعارف واالختصاصات مشأن خسائر ما معد احلصاد: مشروع شبكة االمتياز   تقاسم  15 اإلطار

إ   ويهادف مبادرة شبكة االمتياز بشأن فواقد األغذية بعد احلصاد هي مشروع تعااوني با  القطااع العااق واخلااص تقاوده هولنادا،         إن

تطوير وتطبيق املعارف على قضايا ما بعد احلصاد بالنسبة ملنتجات األغذية القابلة للتلف لادى البلادان الناشائة والنامياة، يف أفريقياا،      

تقليال الفاقاد يف سلسالة إماداد األغذياة، و سا  األداء الكلاي يف هاذه          هاو الالتينية. واهلدف الكلي من هذه املبادرة وآسيا، وأمريكا 

السالسل. أما املهاق املتوقعة لسلسلة االمتياز هذه فهي:  س  الوصوع إ  املعارف بشاأن القضاايا املتنوعاة ملاا بعاد احلصااد، ويفااءة        

فاعلة وأصحاب املصلحة داخل البلادان املساتهدفة؛ واالساتفادة مان اخلاربات التنظيمياة يف القطااع العااق         سلسلة اإلمدادات للجهات ال

والقطاع اخلاص، والبحث املشرتك لتنمية ما بعد احلصاد وتقليل الفاقد من األغذية، واتباع نهج لريه الطلب لبادء اإلجاراءات بشاأن    

 السلسلة؛ والربط مع الشبكات الناشطة يف األسواق النامية، وتشامل معاهاد املعاارف،    مسائل ما بعد احلصاد ترد من اجلهات العاملة يف

وموردي خدمات اإلرشاد، والعامل  يف السلسلة واملنظمات غري احلكومية؛ وبنااء شابكة مان القادرات ذات مؤسساات إقليمياة للبحاث        

 ل املمارسات يف نشاٍط مهم.  وأدوات العمل، واملنهجيات وأفض ية،اإل ارالتطبيقي، وتقاسم األعماع 

 van Gogh et al. (2013) : املصدر
 

 إطالق دور املرأة املهم للغاية للحد من الفاقد وامُلهدر من األغذية  3-2-6

 

مان إمجاالي قاوة عمال      يف املائاة  81ُتِكون املرأة يف معظم اجملتمعات الريفية ثلثي قوة العمل الزراعية، وحناو   

 بايستان(.  لحصوع على دراسات حالة يفل Humera et al., 2009إنتاج األغذية )انظر مثاًل 

 

وتلعب املرأة دورًا رئيسيًا يف مناولة ما بعد احلصاد، وبصورة رئيساية التجفياف، والاِدراس، والتقشاري، ونازع       

. وهاذه  Sidhu, 2007) وختزين احلبوب الغذائية )مثاع ذلاك القشور، وترتيب النوعيات، والتنظيف، والتجهيز األولي 

 يلها مهاق من العمل الشاق، وُتشري السجالت إ  أن الفاقد املرتفع لد  أثناء هذه األنشطة التالية للحصاد.  

 

، تكون املرأة لدى الكثري من البلدان النامية هي املساؤولة عان زراعاة وجتهياز     حماصيل احلبوبإ  باإلضافة و 

حماصيل قابلة للفساد بدرجة عالية مثل الفايهة، واخلضر، والدرنات. وهن املسؤوالت أيضًا عن حفاظ وختازين أغذياة    

 ، واللحم، والسمك. احلليبمثل 
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تاج وحتاى جتهياز األغذياة، تعااني املارأة يف البلادان       من نقطة اإلن ُيلعبوعلى الرغم من الدور الرئيسي الذي  

النامية من عوائق يف ممارسات مناولة ما بعاد احلصااد. فمعظام النسااء يفتقارن إ  املعاارف وإ  وساائل احلصاوع علاى          

. وباإلضافة إ  ذلك، يتم استثناؤهن مان فارص التادريب ألن معظام     كفوءةممارسات التجهيز اجليدة وأدوات التجهيز ال

منظمات املنتج  اليت جيري داخلها التدريب على بناء القدرات يسيطر عليها الرجاع. ونتيجة لذلك، ينتهاي املطااف   

ُتبااع إ  أساواق    باملزارعات بنواتج جمهزة جتهيزًا ضعيفًا ال ميكنه أن يفي مبعايري السوق، ومان ثام ياتم اساتبعادها أو    

 بديلة مقابل أسعار أقل. 

 

العايب  بل يساب   سا  ُسا  إ   تهادف احلكومات وشارياء التنمياة يف البلادان النامياة     وهناك مبادرات ب   

. ومثل هذه الفايهةاخلضر ولتلف مثل قابلة لوتسويق احملاصيل الغذائية ال ،املضافة القيمةعن  ريق لمزارعات بالنسبة ل

مان خساائر ماا بعاد احلصااد يف السالع       للمرأة الريفية، واحلد التمك  االقتصادي  -ثنائية الُشعْب ا فوائد املبادرات هل

 .  القابلة للتلف

 
، ووزارة الزراعة على تدريب املازارع  )والسايما   لويالة األملانية للتعاون الدوليففي يينيا، حرصت مبادرات ا 

النساء( على جتفيف الفايهة واخلضر  ت أشعة الشامس، وياذلك يف صانع بعاض املنتجاات مثال العصاائر واللاب،         

 (. 07 اإل ارواملرَبات، والصلصات احلارة )انظر 

 

 الفاكهة األرما  عن طريق جتهيز نساء أوكامبان  يف كينيا جينني  15 اإلطار

املااو هي إحدى الفوايه الرئيسية اليت تنتجها الوالية الشرقية يف يينيا. وميتد موسم املااو يف هذا اإلقلايم مان ديسامرب /ياانون      إن

 فواقاد موسم الذروة هذا، ترتايم مثرات املااو بكثرة وتكون السوق حمدودة هلذه الفايهة مما ياؤدى إ    فدالعمارس /آذار.  إ األوع 

دوالر أمريكي( إ  التجار الذين يقومون بنقلها إ  األساواق   1.0شلنات ) 01أربع مثرات من املااو با  يلمرتفعة. فاملزارعون يبيعون 

بدأ مشروع إدارة موارد األراضي القاحلة بالتعاون ماع اال ااد   و. الواحدةدوالر أمريكي( للثمرة  1.45) شلنًا 41احلضرية ويبيعونها با 

على أنهاا مندفضاة القيماة يف هاذه املنطقاة. ويانات هاذه املباادرة          إليهاإ  املنتجات اليت ُينظر  املضافة لقيمةلاألوروبي و ور مبادرة 

يق جتهيز تلك الفايهة. وقد أدرك منتجو الفايهاة أن  إ  متك  املرأة واجملتمع احمللي من تعظيم األرباح وتقليل الفاقد عن  ر تهدف

 املااو والباباي، اليت يانت تتعفن يف املزارع، لن ُتهدر مرة أخرى.  

املبادرة ومن مشروع ماوارد   منوقد استفادت منظمة حملية غري حكومية، هي جمموعة العون الذاتي للمرأة ييثيسيو، يف قسم ميغواني. 

سايدة   21دوالر أمريكاي( إ  جمموعاة تشامل عضاويتها      2 411شالن )  305 111لتدريب ومقدمات قدرها األراضي القاحلة وقدمت ا

 لشراء مايينة جتهيز الفايهة.  

لرت من عصاري املاااو ومرباى البابااي يف      011إْذ ميكن هلذه اآللة أن تعصر ألعضاء هذه اجملموعة. "  وعتلك املبادرة نقطة  ويانت
على لسان السيدة رئيسة اجملموعة، فاوبي ياساي. وأوضاحت أن العصاري ُيدلاط بااملواد احلافظاة، واملااء          "، جاء ذلكأقل من ساعة

الساخن وحامض السرتيك إلنتاج عصري  بيعي يسيل له اللعاب، وميكن أن يتنافس مع املنتجات األخرى يف السوق. وأضاافت ياساي   

ياثريا   ت". وأقرت بأن األعضااء قاد حسانَّ   شهرًا 36ا عمر عصري الباباي شهرًا بينم 08بأن عمر عصري املااو على أرفف العرض هو "

مان مرباي البابااي     الكمياة دوالر أمريكي( للرت، بينما نفاس   0شلنًا ) 81من دخوهلن حيث أن عصري املااو يصل سعر اللرت منه إ  

 دوالر أمريكي(.   4-0شلنًا ) 051-041يباع بسعر يرتاوح ب  

يف املاضاي للمارء أن    الصاعب  مان  ياان  بأناه  مؤيادة متكنت أنا شدصيًا من بناء منزع الئق وتعليم أوالدي من منتجات العصاري"   لقد"

 ".( من حمصوله من املااو والباباياأمريكي ادوالر 31شلن )أي حنو  4 111لصل على 

 www.coastweek.com. Publication date 5/3/2010 .: املصدر
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 دورًا للمسؤولية االجتماعية للشركات اءإعط 3-2-7

 

ُيفصِّل التأثريات البيئية واالجتماعية ألنشطتهن يف تقاارير أعمااع الشاريات السانوية      جلزءإن اإلدراج املتزايد  

 يؤدى إ  قياق ُنظم أغذية أيثر استدامة وإ  تقليص الفاقد وامُلهدر من األغذية. 

 

وأسواق  أصحاب املصلحةوميكن لُنُهج املسؤولية االجتماعية للشريات أن ُترشد قرارات االستثمار اليت يتدذها  

تبادع العمالت، واليت ُتحابي القيمة السوقية للشريات اليت ُتصنف ياا "خضاراء". أماا املشااريع األعمااع الايت ُتعاِين        

 دفة للحد من الفاقد وامُلهدر من األغذية، أن تلعب دورًا خاصًا يف  "منسق شبكة" فيمكنها عن  ريق اتباع األرقاق املسته

 احلد من الفاقد وامُلهدر من األغذية، وهناك احتماالت لتجاوزها للحدود الو نية.

 

( وأن 41 اإل اار وفيما يتعلق بالفاقد وامُلهدر من األغذية ميكن للمشروعات أن تلتزق باملزيد من الشافافية )انظار    

التقليال مان الفاقاد وامُلهادر مان األغذياة يف        (4)رصد الفاقد وامُلهدر من األغذياة يف أنشاطتها؛    (0)ترفع تقريرًا بشأن: 

دعم األنشطة اليت تؤدى إ  احلد من الفاقد وامُلهدر من األغذية يف مواضع أخرى، لادى املاوردين، علاى     (3)أنشطتها؛ 

 آخر. ىمستوى املستهلك أو مستو
 

برناجمًا لتشجيع استهالك األغذية املستداق من خالع برامج تادريب يف   يناليفي األرجنت ، تدعم جمموعة ف 

من املدرس  قاد مت تادريبهم. وُتجاري     011 فل و 4 111مدرسة. وما أن مرت ثال  سنوات، حتى يان  71أيثر من 

شرية موناديليز ماع الصاليب األمحار األرجنتايين برناجماًا ألجال إعاادة توزياع الفواياه واخلضار الطازجاة الصااحلة              

 4117لالستهالك ولكنها تعاني من بعض العيوب اجلمالية الطفيفة اليت جتعلها غري قابلة للتسويق. وخالع الفرتة مان  

 شدص.  431 111مليون  ن من اخلضر والفوايه الطازجة على أيثر من  3.6نامج قد وزع أيثر يان الرب 4104إ  

 

 اليت يتبعها مائعو التجزئة مشأن ختفيض الفاقد وامُلهدر من األغذية   واإلجراءات الشفافية  20 اإلطار

جهة يربى للبيع بالتجزئة يف اململكة املتحدة أنها سوف تنشار األرقااق املتعلقاة     يوه تيسكو، أعلنت، 4103 األوع تشرين/  أيتوبر يف

وامُلهدر من األغذية يف عملياتها وفى سلسلة اإلمدادات بكاملها. وتعترب الشافافية بشاأن األرقااق خطاوة مهماة إ  األمااق. وياان         الفاقدب

 ن مان   48 511كي يفعلوا نفس الشيء بعد أن أعلنت تيسكو أنها ولدَّت بائعون آخرون بالتجزئة يف اململكة املتحدة يتعرضون للضغط ل

وحده. واستجابة لذلك، قامت منظمة صاناعة   4104ومرايز التوزيع خالع الستة أشهر األولي يف  حمالتهاالفاقد وامُلهدر من األغذية يف 

بأن حمالت السوبر ماريات الكاربى    4102ناير /يانون الثاني البيع بالتجزئة، اهليئة الربيطانية الدولية للبيع بالتجزئة باإلعالن يف ي

األربعة، تيسكو، أسدا، وسينسربي، وموريسونس ويذلك ماريس أند سبينسر، وويرتوز، ويو أوب، ساوف ُتصادر نشارات الساتكماع     

 . 4105هذه البيانات يف أوائل  أو األرقاق بصورة منتظمة بشأن مقدار الفاقد وامُلهدر يف حمالتها. وسوف ُتنشر 

وامُلهادر مان األغذياة يف تقريرهاا بشاأن       الفاقاد تقوق أهولد وهى أيرب شرية بيع بالتجزئاة بنشار بياناات عان      4100يف هولندا منذ  أما

 مبيعاات  جمماوع  مان  املائاة  يف 4و 0 ب  يرتاوح األغذية من وامُلهدر الفاقدحجم  يان، 4104 عاق ويفاملسؤولية االجتماعية للشريات. 

 صافر  ب  يرتاوح اجلافة األغذية يف األغذية من وامُلهدر والفاقد املائة يف 3و 4 ب  يرتاوح الطازجة األغذية من وامُلهدر والفاقد األغذية،

  يف املائة. 0و

 .Tesco (2014): املصدر
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 التشجيع على تغيري سلوك املستهلك  3-2-5

 

الدراسات البحثية على أن املستهلك  يكونوا غري مدري  بدرجاة يابرية ملساتويات امُلهادر املتولاد مان        دللت 

األغذية. إن زيادة الوعي بشأن مقدار الفاقد وامُلهدر من األغذية على مستوى األسارة وتكلفتاه هاي خطاوة أو . ويعارَّف      

لى ح  الوعي بالذات ميكن أن يكون سببًا قوياًا لتغايري   سلوك املستهلك بأنه معقد، ومتشابك، ويعزز بعضه البعض، ع

 (. 4103وآخرون،  Bondالنتائج السلويية )

 

وهناك  ريقتان رئيسيتان لتقليل مقدار الفاقد وامُلهادر مان األغذياة يف املنازع، وذلاك عان  رياق التاأثري علاى           

املباعاة، ماثاًل يتغايري التغلياف أو متدياد عمار       ق إجراء تغيريات يف األغذياة  ياإلجراءات اليت يتدذها الناس أو عن  ر

 (.4103وآخرون،  Questedالسلعة على أرفف العرض )

 

إن تقليل امُلهدر من أغذية املستهلك  لدى البلدان املتقدمة ميثل  ديًا بصفة خاصة من حيث ارتبا ه الوثياق   

ليل امُلهدر عن  ريق إعاالق املساتهلك  بنطااق املساألة     بالسلوك الفردي وباملواقف الذهنية الثقافية إزاء الغذاء. وميكن تق

ويذلك االسرتاتيجيات املنزلية لتقليل األغذية اليت يتم التدلص منها. إن الدعوة، والتثقيف ورمبا التشريعات ميكان أن  

. يما بالتجزئة تؤدى أيضًا إ  تقليل األغذية اليت يتم التدلص منها، واملهدر يف قطاعات خدمة األغذية وقطاعات بيعها

يعترب أداة حمتملة للتأثري على اختيار املستهلك بصاورة فعالاة يف التحاديات السالويية املعقادة وهاو        الضغط املتواصلأن 

 فز اختيار منتج حمادد، أو اختياار    فإشارات التنبيه( يف االجتاه السليم، الدفعخفيفة لشدص ما ) دفعةيعين حرفيًا 

سلوك حمدد بصورة غري إجبارية عن  ريق عمل تغيريات يف األشياء احمليطة الايت جتاري فيهاا االختياارات. وتوجاد      

حاليًا ثغرات قرائنية بشأن ييفية تربية بيئة اجتماعية ُيدفع فيهاا املساتهلكون حناو اختياار مساتداق وصاحي لألغذياة        

(Bond et al., 2013 تأخذ 3-3-3 اجلزء(. وهناك بعض املبادرات احلالية بتدفيض الفاقد وامُلهدر من األغذية )انظر )

 يف غرب لندن، أو مبادرة معرية األغذية يف هولندا.  "ِحْب األغذية وأيره اهلدر"بصورة واسعة بهذه الُنهج، محلة 

 

إن أهمية تقليل امُلهدر من األغذية، وعوامل التأثري يف هدر املستهلك لألغذية يف مجيع أحناء العاامل، واحللاوع    

( لتاج غالبًا إ  الرتويج ب  املساتهلك ، يماا لتااج    5-0-3 اجلزءذات الصلة على مستوى الشدص الفاعل )انظر 

، فبسبب قاربهم مان املساتهلك  ميكان أن يلعباوا دورًا مهماًا يف       ئةبالتجزإ  عملية اتصاع وتعميق للوعي. أما البائع  

، وقاعَّ  4104عااق  مساعدة املستهلك  على تقليل الفاقد وامُلهدر من األغذية وعلى تشجيع االستهالك املستداق. فمثاًل يف 

عمياق الاوعي بشاأن تقليال     بائعو التجزئة ورابطات البيع بالتجزئاة عارب أوروباا اتفاقاًا  وعياًا لالخناراط يف مباادرات ت       

مثل برامج  –وبرامج التليفزيون  ومواقع اإلنرتنت. إن للصحافة (Eurocommerce, 2013)املستهلك للُمهدر من األغذية 

ميكن أن تكون وسائل مفيادة ألجال ذلاك، إ  جاناب أماور أخارى. وميكان لاربامج التادريب تعلايم ييفياة             –الطهي 

 اإل اار االستفادة من البقايا الغذائية أو سيقان أو قشور اخلضر والفايهاة إلعاداد صلصاات، وبهاارات، وعصاائر )انظار       

40 .) 
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أو  واألذياى األفضال   التعبئاة  ، مثال  وسوف تعتمد حلوع أخرى على اساتحدا  خياارات تقنياة للمساتهلك     

 استحدا  تطوير ممارسة داخل املطاعم "محل الطعاق يف أيياس".

 

إن تقليل امُلهدر الذي ُيحدثه املستهلك ميكن أن يتطلب تدخالت حكومياة ودعام وتعااون مان جاناب صاناعة        

 صاااالحية األغذياااة، وتقاااديم املشاااورة بشاااأن ختزينهاااا، أو   تااااريخ توسااايماألغذياااة ذاتهاااا، يتحسااا  وضاااوح 

 ضاامان تااوافر أنااواع تغليااف معينااة أو أحجاااق األجاازاء الاايت ُتغلااف حبيااث تفااي باحتياجااات األساار املدتلفااة         
(Parfitt, Barthel and Macnaughton, 2010; Kessova, 2013) 

 

، ميكن لتقليل فاقد املستهلك أن ُيمهد الطريق أماق إعادة ختصايص اإلنفااق علاى األغذياة. ماثاًل علاى       وأخريا 

. فقد أنفق املستهلكون حصة من الوفورات ذات الصلة (WRAP, 2014)النحو الذي يتوافر دليل عليه يف اململكة املتحدة 

قيماة. ولاذلك فاإن هنااك  ريقاة       عاليةريق شراء أغذية من ختفيض الفاقد وامُلهدر من األغذية على نفقات غذائية عن  

للجمع ب  بائعي التجزئة واملنتج  لدعم تقليل امُلهدر الغذائي للمستهلك مع احملافظة يف نفس الوقت علاى مساتويات   

 املبيعات.

 

 واخلضر الكاملة ومن خصائصها التغذوية الفاكهةالربازيل(: االستفادة القصوى من  مطبخكوزينا مرازيل )  21 اإلطار

وهي منظمة تقوق جبماع أصاحاب    ،سيسي منظمة  ورته برنامج هي اآلن والزراعة األغذية منظمة وتدعمها االهتماق تستحق مبادرة مثة

أفكاار االساتدداق    تعلايم ، والغرض من هذا الربناامج هاو   (مطبخ الربازيل)، أو يوزينا برازيلاملصلحة يف الصناعات بالربازيل، وتسمى 

الربازيال   مطابخ الكامل لألغذية لألسر الفقرية يف الربازيل، وللطهااة أيضاًا يف مقاصاف العمااع والطلباة يف يال مكاان. وبادأت منظماة          

عرباة جمهازة مبطاابخ جتريبياة، وبأخصاائيي تغذياة، وبقاعاة         33، ويوجد لديها أسطوع من عربات النقل قوامه 4118أنشطتها يف 

اجملانية للجمهور العاق، وملدربي ومعلمي األغذية والتغذياة. وتساافر هاذه العرباات إ  املناا ق       الدراسيةتقدق الدورات درس، حيث لل

املواقع من أربعة إ  مخسة أياق ُتدرِّس  ارق الطهاي مثال عصاري      ههذالريفية النائية يف منا ق اجلوار الفقرية للمدن الكربى، وتبقى يف 

الربتقاع، والبينك روزوتو )سايقان البنجار، وعيادان وقشاور اجلازر(، والبيتازا بااألرز املتبقاي مان الطعااق، وفطارية            الباباي مع قشور 

الربازيال مشاروعات مماثلاة يف     مطابخ ومن خاالع تباادع التادريب نفاذ      .املكرونة، وفطائر املوز وذلك باستدداق قشور املوز، وغري ذلك

 مبيق.السلفادور وموزأوروغواي، وغواتيمااًل، وهندوراس، وا

 http://www.sesipr.org.br/cozinhabrasil: املصدر

 

 حدد قيمة لألغذية الفائضة "املوفرة" 3-2-5

 

ويما يتب  أعاله، فإن توحيد املنتجات املقدمة للمستهلك  هي سبب رئيسي يف الفاقد وامُلهدر من األغذياة يف   

احلديثة. ففي الُنظم التقليدية، تفقد املنتجات تدرجييًا قيمتها االقتصادية والتبادلياة إ  جاناب نوعيتهاا،    لتجزئة ُنظم ا

مبفهوق الفاقد وامُلهدر مان نوعياة األغذياة. وهاى ال تازاع تبااع بصافة عاماة أو جياري           0على النحو امُلعرف يف الفصل 

تبادهلا، ولكن بأسعار تقل تدرجييًا. مثاًل دراسات ُتجريها منظمة األغذية والزراعة يف يينيا على العدياد مان املنتجاات    

ظم احلديثة الُن . أما يف(FAO, 2014cغذية )أسعار بيع خمتلفة تعكس مستويات خمتلفة من الفاقد وامُلهدر من نوعية األ

وهي تفقد "فجأة" يل قيمتها االقتصاادية عنادما   . أنها قابلة للتسويق أو غري قابلة للتسويقباملنتجات عرَّف ُتفاملوحدة، و

http://www.sesipr.org.br/cozinhabrasil
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ي يظهار  على النحاو الاذ   – أليلتها لرتبط غالبًا بصالحيو األمر الذي ال يوه – قابلة للتسويقيعلن اعتبار نوعيتها غري 

. أما املنتجات اليت اقرتبت من موعاد انتهااء الصاالحية فايمكن أن ُتبااع بتدفايض. وماع        وسم التاريخمن اخللط بشأن 

ذلك، فإن نظاق التعويض من هذا القبيل ال يكون متوافرًا إذا يان احملل أو منوذج مشروع البيع بالقطااعي يانهض علاى    

. إ   ديد قيمة هلا تهدفوميكن لنظم توزيع بديلة أن (. Silvennoinen et al., 2012) التأييد على اجلودة والنضارة

ويف استقصااء  (. NRDC, 2013الواليات املتحدة األمريكية يبيع بعض جتار التجزئة هذه السلع بأساعار خمفضاة )   ففي

أعلن ما يزيد على نصف املستهلك  بأنهم علاى اساتعداد لشاراء مثال هاذه       (MAGRAMA, 2013)أسبانيا  ُأجري يف

وميكن لألسواق احمللية أن ُتيسر توزيع املنتجات ذات العمر األقصر علاى أرفاف العارض أو الايت ال  ارتق      املنتجات. 

 معايري اجلماع لدى يربى حمالت البيع بالتجزئة.

 

وقد مت تشجيع إعادة توزيع فائض األغذية يطريقة لتقليل الفاقد وامُلهدر من األغذياة. وقاد ريازت الدراساات      

املاضية على استدداق األغذية الفائضة يما لو يانت خارج آليات السوق. غري أن البحو  األخرية ُتحاوع دحض ذلاك،  

أوجاه  و ،، وعن عالقاتها البيئياة واالجتماعياة  بالسوقا ها وهى ُتربز أن املمارسات ليست مستقلة على اإل الق عن ارتب

إعادة التوزيع وحقوق امللكية وقضايا قانونية أخرى تؤثر على يفاءة وعدالاة   سلسلةعدق املساواة يف قوى السوق على  وع 

 .(Midgley, 2013إعادة التوزيع. )انظر مثاًل 
 

ت له ميزات واضحة عندما ال يكون جهد هذا التقليل لايس  إن تقليل الفاقد وامُلهدر من األغذية يف بعض احلاال 

 باهظ التكاليف ويكون استعماع األغذية املوفرة سهاًل، عند إرجائها لالستدداق الالحق مثال. 

 

 جباودة وميكن يف حاالت أخرى، للجهود املبذولة إلعادة توزيع األغذية امُلوَفَرة أن ُتشكل خما ر جديدة تتعلق  

األغذية، وتكلفة النقل واحلفظ، والتأثري احملتمل على أسعار األغذية احمللياة. إن إعاادة توزياع األغذياة لتااج إلاي       

، أو يصاعب  جودتاه . فإذا يان الغذاء امُلَوَفر متناثرًا بدرجة يبرية، ويصعب  دياد  ورصدوفحص  وختزينعمالة إضافية 

 ينبغي تقييم اجلهد الالزق لتوفريه بعناية. نقله إ  األشداص الذين لتاجون إليه، عندئذ 

 

 منوك الطعام

 

يف بنوك يمبادرات غري حكومية يف شاكل رابطاات تقاوق جبماع األغذياة لتوزيعهاا علاى         بنوك الطعاق تظهر 

 (. Schneider, 2013a, bالسكان احملتاج  )

 

، يقوق جمهازو األغذياة، وباائعو اجلملاة وحماالت الساوبر ماريات مبانس         لبنوك الطعاقفمن النماذج التقليدية  

)الزيادات يف اإلنتاج، والزيادات يف اإلمدادات، واملدزوناات الايت انتهاى وقات بيعهاا خاالع        مندفضة القيمةاألغذية 

رية ميكان أن  أفضل فرتة للبيع، واليت ال جتد رواجًا يف البيع(، ولكنها جيادة وصاحية لالساتهالك. هنااك أساباب ياث      

تؤدي باجلهات الفاعلة يف سلسلة األغذية إ  التربع باألغذية إ  بنك من بنوك األغذياة. وميكان للمناتج  أن يتربعاوا     

باملنتجات اليت نُضجت وحان وقات قطافهاا. والايت ال ُتغطاى أساعارها يف الساوق تكااليف إنتاجهاا. وميكان جلهاات           
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م، أو تعاني من إلغاء أوامر شراءها. وميكان ملشاغلي   يوستمشكالت يف التعبئة، الالتجهيز أن تتربع باألغذية اليت تواجه 

أن يتربعوا باألغذية اليت تفقد أو على وشك أن تفقد قيمتها التجارية يأن تكون قريبة جدًا مان   بالتجزئةالتوزيع والبيع 

ددوشة. وميكن التاربع باالفوائض الايت    تاريخ انتهاء الصالحية، أو أصبحت غري قابلة للتسويق مثل الفايهة واخلضر امل

 تنتج عن مبيعات أقل مما يان متوقع هلا. 

 

، واحلالاة تتعلاق   والتضام  تتفاوت موديالت بنوك الطعاق تفاوتًا يبريًا ب  البلدان وخباصة مان حياث الادور     

بالسلطات العامة يف نظاق التصميم والدعم والتنظيم. فاعتمادًا على أوضاع السوق احمللية والتااريخ، ميكان لبناوك الطعااق     

أن ُتعطى دورًا يرتاوح ب  دعم اجملتمع احمللي األيثر تقليدية من ناحية، إ  مسااهمة نظامياة بدرجاة أيارب للحماياة      

رى. وُتربر هذه الوظائف إشاراك السالطات العاماة، مباا يف ذلاك دعام وتاوفري قواعاد حماددة          االجتماعية من ناحية أخ

 وحوافز لبنوك الطعاق، وضمان أيضًا توزيع األغذية اجملانية على أولئك الذين لتاجون إليها يف احلقيقية. 

 

 سلسالة األغذياة      يفوإن أداء بنوك الطعاق لوظائفها بصورة جيدة  تاج إ  جهد مشرتك مان جاناب العاامل    

تقاسم املعلومات بشأن وجود فوائض أغذية ولفصل ونقل هذه األغذية إ  نقطة مشرتية إلعادة التوزيع( وإ  ماوظف    )يف

، الذين يعملون يف غالب األحياان تطوعياًا. وهاذا األمار يعتماد أيضاًا علاى اإلشاراك الطاوعي          بنوك الطعاقداخل رابطة 

 يف سلسلة األغذية، مثل اللوجستيات وتكنولوجيات املعلومات واخلدمات القانونية. لتدصصات أخرى دور ثانوي

 

ويتمثل دور احلكومات الو نية بصورة أساسية يف ضمان البيئة املؤسساية الايت  اابي اهلباات، فيماا يتعلاق        

" )أنظار  اجلياد السامري (، ولتشجيع املسؤولية املدنية قوان  "Aiello, Eneo and Muriana, 2014حبوافز الضرائب )

( وميكنه أيضًا احلد من مسؤولية األ راف املاحنة وتشجيع منس األغذية. وميكان للسالطات العاماة أيضاًا     4-3-3 اجلزء

أن تضطلع بدور يف تنظيم مثل هذه الُنظم، فتقاوق ماثاًل بضامان أن ُتادار هاذه السالطات بطريقاة متناع دخاوع األغذياة           

اآلونة األخرية، ظهرت أمثلة على اخلصدصة واإلعاناة احلكومياة )املباشارة وغاري املباشارة(      يف واجملانية إ  األسواق. 

 لبنوك الطعاق، مثاًل يف جنوب أفريقيا.

 

وأن  (Segré, 2013)يف تعميق الوعي، بشأن الفاقد وامُلهدر من األغذية واجلاوع  ساعد تأن  لبنوك الطعاقوميكن  

يب  عمليًا ييف ميكن للمسؤولية الفردية أو املؤسسية أن تساعد يف احلد من الفاقد وامُلهادر مان األغذياة، وأن تساهم يف     

ال ُتعناى بأساباب الفاقاد وامُلهادر مان األغذياة عناد البياع          الطعااق األمن الغذائي وتغذية السكان احملتاج . إن بناوك  

وع. وهى ال ترمي إ  تقديم حلوع للكثري مان املشاكالت الايت تواجاه قطااع البياع       بالتجزئة، أو باألسباب اجلذرية للج

بالتجزئة، مثل بائعي التجزئة الذين ليلون تكاليف النظاق إ  املاوردين أو املساتهلك ، أو باائعي التجزئاة الكااره       

يتعلاق بطلاب املساتهلك  احلقيقاي      لألخذ باملمارسات اليت تؤدى إ  وضع األغذية امُلنتجة بالزياادة يف خماازن فيماا    

(Riches , Silvasti, 2014 ،وإن توفري وسيلة إلعطاء قيمة لغذاء قابل لأليل يان ميكن أن ُيفقد .)الطعااق تقاوق بناوك   و 

اليت تشهد خساائر يابرية يف األغذياة القابلاة لأليال يف عملياة البياع         األماينبالعمل بصفة "ثاني أفضل حل" يف سياق 

   جانب السكان غري القادرين على شراء أغذيتهم. بالتجزئة إ
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وأهميتها من حيث حصوع قطاعات يابرية مان الساكان يف بعاض البلادان       الطعاقيما أن النطاق الواسع لبنوك  

مليون نسمة وفى أوروباا   37يما هو احلاع يف الواليات املتحدة األمريكية، مثل "إ عاق أمريكا" اليت تدعم  -على الغذاء 

وتعطاى بناوك    -(Schneider, 2013a, bمليون نسمة الذين تصل إليهم بنوك الطعااق التابعاة لال ااد األوروباي )     5.4

الطعاق دورًا واقعيًا للحماية االجتماعية، يادعمها الباائعون بالتجزئاة واملساتهلكون، وغالباًا مبسااهمة عاماة، تاؤدى إ          

وامُلهدر من األغذية. وهذا ياربز أهمياة احلويماة اجليادة لبناوك        س  األمن الغذائي بينما تشجع على ختفيض الفاقد

إن االهتماق والدعم من جانب سلطات التنظيم العامة والسلطات العاماة تاربهن علاى أن الادور الاذي ميكان أن       والطعاق. 

  الناس احملتااج   تلعبه بنوك الطعاق، إذا ُأحسن إدارتها وحويمتها، ومساهمتها يف األمن الغذائي ، وتقديم األغذية إ

 وفى تقليل الفاقد وامُلهدر من األغذية. 

 

 ملنتجات الثانوية واملسارات اجلانبية واألغذية غري املستخدمةاحتديد قيمة   3-2-10

 

داخل قطاع جتهيز األغذية، يتم االجتار يف نهاية األمر بأجزاء يبرية من املواد اخلاق اليت تادخل املصانع    ويف 

يمنتجات فرعية. ولتاج استدداق هذه املسارات اجلانبية لألغذية إ  بديل )والاذي عاادة ماا يكاون أيثار تعقيادًا مان        

 املنتج الرئيسي للسالسل.  الناحية التقنية بصفة عامة( وهو جتهيز أيثر تعقيدًا من

 

ومن ثم، فإن جزءًا يبريًا من هذه املسارات اجلانبية يتم تقييمه تقييمًا مندفضًا: ألغراض األعالف احليوانياة،   

 والتطبيقات التقنية وإنتاج األمسدة )عن  ريق الَكْمر يسماد(. 

 

ديد من املراحل: التربيد امُلسابق، والغسال   إن إنتاج الفايهة واخلضر الطازجة والبذور املقطوعة يشتمل على الع 

والتطهري، والتقشري، والتشذيب، وإزالة البذور والقطع إ  أحجااق حماددة، وتصانيف العياوب والغماس، والتجفياف،       

وميكان للتصانيع يف هاذه     .(James and Nagramsak, 2011)والتوزياع   التوسايم ، ووضاع بطاقاات   والتعبئاة والتدزين 

(، Verghese et al., 2013املراحل أن خيلق فرصًا لعملية تقييم جديدة إلنتاج العصائر واملرباات مان الناواتج الفرعياة )    

الستعماله يأعالف وإلنتاج مصادر الطاقة البيولوجية و/أو السماد البلادي، وخباصاة عنادما تكاون متمريازة فاى مناا ق        

 . يف اخلضراالت ميكن للتصنيع أن يقلل من تكاليف النقل ويقلل من امُلهدر ريفية. وفى مثل هذه احل

 

أن يستددق املزيد مان املرجتعاات الصاناعية ومرجتعاات متعهادي األغذياة مان         الثروة احليوانيةميكن لقطاع  

عن  ريق إعادة التوزيع أو بنوك الطعاق، شاريطة أال متثال    البشرياألغذية اليت ال ميكن إعادة توجيهها إ  االستدداق 

تلك املرجتعات أي خما ر صاحية عناد اساتددامها ياأعالف. وتشامل هاذه األغذياة اخلباز ماثاًل، وقطاع البساكويت            

و أيلها، وإن يان مظهرها ينقصه شيء، أو املنتجاات امُلغَلفاة بصاورة غاري ساليمة )احلشا       واملنتجات اآلمنة يفامُلَكَسرة، 

اخلطأ، أو التغليف املعطوب(، وبقايا الطعاق من احلفالت الكربى. ويعتمد النجاح على عدد مان املمارساات والعملياات    

 .23 ومؤشرات السياسات مثل األمان، وإمكانية التتبع، والوضع القانوني الواضس للمواد واملشغل ، والتكلفة

 

                                                           
23 _en.pdf05102012http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/dgs_consultations/docs/ag/summary_ahac_ 

http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/dgs_consultations/docs/ag/summary_ahac_05102012_en.pdf
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املنتجات املشرتية واملسارات اجلانبياة يأغذياة أو يعلاف    املبتكرات التقنية ميكن أن تساعد على  ديد قيمة  

 .(44 اإل ار)

 

هي وسيلة أخرى لتنسيق مجيع العامل   (WEF, 2010, 2014)إن تطوير مناذج سلسلة إمدادات مغلقة الدارة  

من أجل القياق بتدابري منسقة جتاه احلد من الفاقد وامُلهدر من األغذية. وفاى مثال هاذه النمااذج، ُتعااد مجياع أشاكاع        

 امُلهدر الذي يعاد استددامه(. واألغذية اليت تصنف علاى أنهاا   تعبئةالفاقد وامُلهدر بقدر اإلمكان إ  سلسلة القيمة )مثل 

ذات نوعية أقل ألسباب مجاليه ويذلك األغذية الفائضة لدى جتار التجزئة أو املصنع  حيث ياتم توفريهاا مان خاالع     

قنوات بديلة )يبدائل أرخص مثنًا(، بينما يستددق املهدر من األغذية ينواتج ثانوية يف توفري الطاقة مان النفاياات ماثال    

ت اجلانبية للُمهدر من األغذية ميكان أن ُتساتددق أيضاًا لتغذياة احلشارات،      باستدداق التكنولوجيا املناسبة. إن املسارا

  (.43 اإل اراليت يوجد لدى بعضها القدرة على العلف املغذى أو الغذاء املغذي )انظر 

 

متثل النفايات ذات الصلة باألغذية )واليت تشمل األجزاء القابلة لأليال واألجازاء غاري القابلاة لأليال( نسابة        

من إمجالي األغذية امُلهدرة. ففي املنا ق الريفية، ميكن استددامها بسهولة يعلف أو يسماد عضوي، إماا بصاورة   مهمة 

مباشرة أو عن  ريق السماد البلدي املكمور. وفى املنا ق احلضرية، ال يتم  ديد قيمتها غالبًا، ومتثال جازءًا مهماا مان     

هدر العضوي هو مصدر مهم أيضًا للميثان عندما ُيرسل لطمار الرتباة. فبعاد    امُلهدر، وهو ما يثري القلق بصورة متزايدة. وامُل

فرزه ومعاجلته، ميكن للُمهدر العضوي أن  دد هلا قيمة وأن ُتحوع إ  مساد بلدي وإ  ميثاان ُيقايم علاى أناه  اقاة،      

 ويقلل من التأثري البيئي للفاقد وامُلهدر من األغذية، ولقق مكاسب اقتصادية.

 

 رسم ختطيط  لإلنتاج الزراع  والوجهات النهائية   6 الشكل

 اإلنتاج

 
 

 

ميكن توجيه اإلنتاج الزراعي إ  استددامات غذائية واستددامات غاري غذائياة. وتشامل االساتددامات غاري الغذائياة العلاف، والساماد          
ري القابلاة  البلدي، واستددامات الطاقة. أما اجلزء من اإلنتاج املوجه لألغذية فيمكن تقسيمه إ  ثالثة مكونات: يجزء من وجبة الطعاق، واألجازاء غا  

لباًا إ  الطمار   يل املوجهة إ  األعالف، والسماد البلدي والطاقة أو عمليات الطمر يف الرتبة؛ والفاقد وامُلهدر من األغذية الذي ينتهي به املطااف غا لأل
 يف الرتبة، ولكن ميكن أن يوجه إ  األعالف، أو السماد، أو الطاقة. 

 ْكُمستهَل الفاقد وامُلهدر من األغذية  غري صاحل لألكل  استخدامات أخرى

 طاقة الرتمة طمر أو التخلص نظام غذائ 
مساد ملدي 

 أعالف مكمور

 الوجهات النهائية
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 نبية  أمثلة لتحديد قيمة املسارات الثانوية اجلا  22 اإلطار

 خنالة األرز يف اهلند  استغالل

اهلند ُمنِتج بارز لألرز، ويتم إنتاج يمية يبرية من خنالة األرز اليت ُتنتجها آالت الِدراس و واح  األرز التقليدياة، غاري أن يمياة     إن

خنالة األرز الناجتة تكون ضعيفة نتيجة الرتفاع األمحاض الدهنية فيها واليت ُتستددق بصورة رئيساية يإمادادات للغالياات ولصاناعة     

ُأجريت أعماع حبث وتطوير لدى املدتربات الو نية وغريها من املؤسسات لتثبيت خنالة األرز من أجل اساتدراج زيات    دوقالصابون. 

خنالة األرز الغنية مبضادات األيسدة، واليت ميكن أن ُتستددق ألغراض الطعاق. وتتم عملية اسرتداد زيت  عاق من خنالة األرز بعملياة  

من املنتجات الثانوية القيِّمة، وقدق ذلك القيماة املضاافة الساتغالع     يبري وع أثناء هذه العملية على عدداستدراج باملذيبات، ويتم احلص

خنالاة   إنخنالة األرز داخل البلد، يما أن جزءًا يبريًا من خنالة األرز اليت تنتجها  واح  األرز تذهب ألغاراض اساتدراج الزيات.    

 اآلن يزيت  هي ويتم تسويقها "يزيت صحي" إ  جانب أنواع الزيوت األخرى.  األرز من الدرجة القابلة لأليل ُتستددق 

 اجليالتني يف هولندا  إنتاج

ُأضريت يثريًا الثقة يف املصادر التقليدية للجيالت  )من بينها جلود وعظاق األبقار( وذلك بسبب تفشى جناون البقار. إن الزياادة يف     لقد

 ،Ten Kate Vetten. ومن األمثلة الناجحة على ذلك ما فعلتاه الشارية اهلولندياة    البدائل إنتاج اتبعملي إيذانًا يانت اجليالت  أسعار

اليت مت جتديد عملية اإلنتاج لديها )اليت ترمي بالدرجة األو  إ  استدراج الدهون من النواتج الثانوية لذبس اخلناازير( حبياث ميكان    

ذلك أن عملية استدراج الادهن املعتدلاة قاد زادت مان قادرة  دياد قيماة املنتجاات         عزع اجليالت  عالي اجلودة من مياه جتهيزها. 

الربوتينية األخرى اليت تدخل يف أعالف حيوانات املنازع، ويان عامل النجاح الرئيسي هو تطوير عملية مبتكرة مرخصة ساعدت علاى  

ب يف السوق على اجليالت  من مصدر مأمون نظرًا لتفشاي  ، بينما يان هناك عامل خارجي هو الطلاجلودة ديد قيمة اجليالت  عالي 

 مرض جنون البقر.   

 الربوتني من صناعة النشا يف هولندا  استخراج

لتصنيع نشا البطا س يف استدراج الربوتينات مما يان يعترب يف السابق ميااه مساتعملة )وذلاك     AVEBEيف اآلونة األخرية شرية  بدأت

هكتاار   55 111( ُزرعات علاى   سالبطاا  مليون  ن من  4.5)إ  متوسط اإلنتاج السنوي  فاستنادًالدى شرية جديدة تسمى سوالنيك(. 

 ان مان بروتيناات     31 111إ   45مباا يارتاوح با      AVEBE/Solanic ن من النشا(. وُتقدر القوة اإلنتاجية لدى  711 111ُتعطى 

هكتاار لزراعاة احملاصايل     05 111وهذا املصدر اجلديد الذي يقوق علاى نااتج ثاانوي ميكان أن لال حمال        .البطا س عالية اجلودة

 (Vereijken and Linnemann, 2006) ن/هكتار(.  4الربوتينية )متوسط اإلنتاجية للربوت  

 

 حتويل الفاقد إىل غذاء وعلف ذي قيمة تغذوية: إمكانيات الديدان واحلشرات   23 اإلطار

نوع من احلشرات تؤيل يف مجيع أحناء العامل، وبصورة رئيسية يف البلدان النامية. وهى متثال أغذياة وأعاالف مان      0 711حنو  هناك

. إن  ويال املدلفاات العضاوية إ  مسااد بلادي بواساطة       مندفضاة وآثار بيئية نوعية جيدة ولديها معدالت  وع عالية إ  أعالف، 

يائنات سربوفاج مثل ديدان األرض ويائنات جمهرية هو إجراء معروف جيدًا. وهناك عادد مان أناواع احلشارات مثال يرقاات ذباباة        

ضاوية جانبياة، تقلال مان التلاو       اجلندي األسود، وذبابة املنزع العادية وأنواع معينة من ديدان الدقيق ميكن تربيتها علاى قناوات ع  

ميكن أن  ل بصاورة متزايادة حمال املكوناات العلفياة املريباة األعلاى         عالي القيمة الربوتينية اليتالبيئي و وع النفايات إلي علف 

نطااق وعلاى   تطوير وتوحيد تقنيات الرتبية الواسعة ال إنالتجارب على نطاق املدتربات.  معظمسعرًا، مثل  ح  السمك. وقد ُأجريت 

نطاق صناعي ميكن أن يصبس قطاعًا اقتصاديًا جديدًا. ومع ذلك، فال يزاع هناك عدد من التحديات، أحيائية وغاري أحيائياة،  تااج    

 إ  الدراسة، مثاع الرتبية، واألمتتة، وقضايا األمان املتعلقة باملُمرضات وبالفلزات الثقيلة وبامللوثات العضوية.  

 .van Huis, 2013: املصدر
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 التشجيع والتمكني من إحداث التغيري الفردي واجلماع  3-3

 

ويما رأينا يف األقساق السابقة هناك الكثري من أسباب الفاقاد وامُلهادر مان األغذياة مان جاناب جهاات فاعلاة          

، ميكان أن ُتحال بواساطة حلاوع     0-3 اجلازء خمتلفة، وعلى مستويات خمتلفة. وبعض هذه األسباب، يما ناقشانا يف  

تقنية على مستوى اجلهات الفاعلة. وتوجد بعض احللوع األخارى علاى املساتوي املتوساط، و تااج إ  اختااذ تادابري        

فإنهاا  تااج إ     )ويذلك على املساتوى اجلزئاي(  مجاعية منسقة. ولكن إلظهار هذه احللوع اليت على املستوي املتوسط 

 بيئة متكينية. 

 

ترجاع إ  خياارات    –ومن ثم احللوع املناسابة   –أينا، أن الكثري من أسباب الفاقد وامُلهدر من األغذية ويما ر 

سلويية واقتصادية، تبدو أنها منطقية يف مرحلة من مراحل السلسالة، ولكنهاا قاد تاؤدى إ  فاقاد وُمهادر مان األغذياة         

رار بزراعة حقل أوسع مع علمه أنه لن لصاد بالضارورة   عندما نتفحص بقية سلسلة األغذية. فمثاًل، اختاذ مزارع ما لق

يامل هذه املساحة تبعًا لظروف السوق؛ وقرار ويالء سلسلة األغذية شراء يميات زائدة مان األغذياة بالنسابة للمبيعاات     

 لك.وغري ذاحملتملة وتنوعها؛ وحمالت السوبر ماريت اليت  تاج إ  إظهار نوع من وفرة املنتجات جلذب العمالء، 

 

وعند حبث ختفيض الفاقد وامُلهدر مان األغذياة تكاون هنااك حاجاة إ  للتوصال إ  "ِعاَوض" للاا "وظاائف"           

 اجلهات الفاعلة املدتلفة.  "لضمان"املدتلفة لإلجراءات اليت تنتهي إ  خلق فاقد وُمهدر من األغذية يف املقاق األوع 

 

وهناك أيضًا حاجة إ  حبث بعض تأثريات ختفيض فواقد األغذية على نظاق األغذية على نطاق واسع. فماثاًل   

الفاقد وامُلهدر من األغذية الذي يتحقق من املراحل األو  من سلسلة اإلنتاج ميكن أن يؤدى إ  تاأثريات "غاري مباشارة"    

 ;Rutten, 2013ُتشاري بعاض الدراساات )   ولنظااق يكال.   على املراحل األخرى حتاى تصال إ  املساتهلك، بال وفاى ا     

Godfray et al., 2010 )ختفيض الفاقد يف مرحلة اإلنتاج، عند  رح إمدادات أيرب من األغذية، علاى املساتهلك ،    أن

ت الذي جتتذبه املنتجاا  -ميكن أن ترفع ببسا ة من امُلهدر يف اجلانب االستهاليي داخل نظاق األغذية، وأن املستهلك 

قد لصل على املزيد من األغذية وتزداد احتمااالت تساببه يف    -اليت تتوافر بدرجة أيرب ورمبا أيضًا الخنفاض أسعارها 

بدون التدابري املصاحبة على  وع السلسلة، وبصفة عامة التغيري "يف العقلية" ال يكاون هنااك    فإنهاهلدر. ومبعين آخر، 

امُلهدر من األغذية على مستوى ما بعد احلصاد إ  زياادة يف امُلهادر مان األغذياة     ضمان بأال ُيرتجم االخنفاض يف الفاقد و

 على مستوى املستهلك. 

 

، نب  يياف أن احللاوع علاى املساتوى الكلاي ميكان أن ُتسااعد يف تنااوع األساباب الفردياة           اجلزءوفى هذا  

 جلماعية منها.ذلك الفردية وا ا يفواجلماعية ألسباب الفاقد وامُلهدر من األغذية، مب
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هناك حاجة إ  تناوع اجلوانب األساسية املضَمرة للسلوك االقتصادي اليت قد تؤدى إ  فاقد وُمهادر مان    ،أواًل 

األغذية، وايتشاف من يكسب ومن خيسر من تدابري ختفيض الفاقد وامُلهدر من األغذية، وذلك من أجل احتماع تقاسام  

 . 0-3-3 اجلزءيف وجه "الكاسب واخلاسر". وجيري استكشاف هذا األمر يف التكاليف، أو عالج العقبات اليت تقف 

 

ثانيًا، أن الرتويج السليم، والدعم أو احلفز على ختفيض الفاقد وامُلهدر من األغذية ميكن صياغته على مساتوى   

 فضاال عان  وتنسايقها،   اإلجاراءات احلوافز )مبا يف ذلك الضارائب(، وتنظايم    تستددقالسياسات. فيمكن للسياسات أن 

. أما التدابري السياسية الايت ميكان أن تاؤثر    اإلجراءات، و ديد األولويات فيما ب  الرؤيةتقديم التوجيهات الكلية أو 

على الفاقد وامُلهدر من األغذية )أو تطلق العنان لتدفيضات الفاقد وامُلهدر من األغذية( فيمكن أن تتدذ أشكااًل خمتلفاة،  

ن توجد يف منا ق خمتلفة، وترتيبات سياساتية يف بعض األحيان يف قطاعاات أخارى. وميكان أن تتداذ     وعناصر ميكن أ

 .  4-3-3 اجلزءأيضًا شكل سياسات خمصصة للفاقد وامُلهدر من األغذية. ويتم استكشاف ذلك يف 

 

أن تضاطلع بادور مهام يف     أصحاب املصالحة ميكن للمبادرات املتعددة  3-3-3 اجلزء، ويما سيتب  يف وأخريا 

تعميق الوعي، ويف الدعوة واجلمع ب  مجيع اجلهات الفاعلة لتقرير وتنفيذ تدابري ختفيض الفاقد وامُلهادر مان األغذياة    

 من املستوى الو ين إ  املستويات الدولية.

 

 حبث جوانب التكاليف واملنافع للتغلب على عقبات "الكاسبني واخلاسرين" 3-3-1

 

األغذية يعنى ضمنًا تكاليف على خمتلف اجلهات الفاعلة، بدءًا من املناتج  الاذين    مناقد وُمهدر إن وجود ف 

خيسرون الدخوع وحتى املستهلك  الذين ينفقون بال فائدة. إن حبث جوانب التكاليف واملنافع أمارًُ أساساي مان أجال     

 الفردية واجلماعية.التغلب على عوائق "الكاسب  واخلاسرين" بالنسبة لإلجراءات 

 

غري أن جمرد وجود احتماع تقليل الفاقاد، ووجاود حلاوع تقنياة )تكنولوجياات وجمموعاات تادابري(، علاى          

الرامياة   فااإلجراءات لايس يافياًا لبادء تنفياذها.      4-3و 0-3 اجلازأين املستوى الفردي واجلماعي، يتلاك املعروضاة يف   

لتدفيض الفاقد وامُلهدر من األغذية على خمتلف املستويات ال تتم بال تكلفة. ويذلك، عندما يقارن الشدص وضاعا فياه   

فاقد وُمهدر من األغذية بوضع فيه قدر أقل من الفاقد أو امُلهدر مان األغذياة حينئاذ يظهار هناا الكاسابون واخلاسارون.        

وامُلهدر من األغذية )والتكاليف ذات الصلة( ماع امتاداد السلسالة، وماع  قاق       ، تتزايد تأثريات ختفيض الفاقدوأخريا

 آثار إجيابية حمتملة بالنسبة للبعض وآثار سلبية للبعض اآلخر. 

 

يتدذه أي صانع قرار لتقليل الفاقد وامُلهدر مان األغذياة، فاإن     تدبريونتيجة لذلك، عندما يكون هناك حل أو  

اآلخارون علاى  اوع سلسالة      أصاحاب املصالحة  يتحملها أيضًا  ولكنا ليس فقط صانع القرار، التكاليف والفوائد يتحمله

 األغذية، وفى قطاعات أخرى ذات صلة ِبأسواق األغذية. 
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ختفيض الفاقد وامُلهدر من األغذية على  تكاليفوسواء بالنسبة لكل جهة فاعلة وبالنسبة للمجتمع يكل، تزيد  

 األسئلة الرئيسية.  تدابري اخلفض فهذه هي منافع

 

فمن وجهة النظر االقتصادية، عندما تتجاوز املزاياا احلدياة يف ختفايض الفاقاد وامُلهادر مان األغذياة التكلفاة          

امُلتدذ، فيكون الوضع املثالي هو  مل الفاقد. ونتيجة لذلك، سوف يكون هنااك دائماًا قادر مان الفاقاد       للتدبرياحلدية 

أن يفالة "استقرار" ُبعْد إمدادات األغذية قد ياؤدى   0، وقد رأينا يذلك، يف الفصل (Stuart, 2009)واملهدر من األغذية 

 إ  قبوع مستوى مع  من الفاقد وامُلهدر من األغذية. 

 

ما هو مقدار الفاقد وامُلهدر من األغذية الذي ُيعترب "مثاليًا" من وجهة نظر اجملتمع واألمن الغذائي؟ فهل هناك  

ُتثبت عندها تدابري خفض الفاقد وامُلهدر من األغذية أنها باهظة التكاليف بالنسبة ملا  ققه مان مناافع؟ وماا هاي      نقطة

اإلجراءات، مع توافر أفضل الفرص اليت ينبغي أن ُتتبع يأولوية؟ وما هي املراحل اليت  د  فيها التكاليف ومان هام   

 الذين يستفيدون من هذا التدبري؟ 

 

ت عن هذه األسئلة، ومقاررات تنفياذ احللاوع بشاأن ختفايض الفاقاد وامُلهادر مان األغذياة ووضاع           إن اإلجابا 

سياسات لتدفيض الفاقد وامُلهدر من األغذية تستحق أن تنبين على  ليل سليم للتكاليف واملنافع، وتقدير التاأثريات،  

ن وجاود احلاوافز الساليمة أو التادابري     وبناء السيناريوهات، وتقييم وضع الكاسب  واخلاسارين، وذلاك مان أجال ضاما     

التصحيحية مثاًل. إن مناذج التأثريات مفيدة للغاية يف تقييم التغيريات الالحقة واالنتقاع إ  منط تنظيماي أو تكنولاوجي   

(HLPE, 2013 .) 

 

هناك العديد من القضايا اليت تضيف  بقات إضافية من التعقيادات ألي  ليال جلادوى التكااليف واملناافع      و 

 على الفاقد وامُلهدر من األغذية: 
 
)مثاع االستثمارات لتقليل الفاقد وامُلهادر مان األغذياة، يف احلصااد، واملناولاة، والتدازين،        اإلجراءاتتكاليف  -0

(، أو التكاليف اليت تستلزمها ختفيضات الفاقد وامُلهدر من األغذية والايت  وغري ذلك، والتوزيع، ومرافق التسويق

قد تقع مباشرة على ياهل جهات فاعلة معينة، أو مجاعيًا علاى جمموعاة فرعياة منهاا، بينماا املناافع املوازياة        

ييفية ضامان   سوف تكون من نصيب آخرين. وقد يكون التدفيض مرحبًا لبعض اجلهات وللمجتمع يكل، ولكن

تقديم حوافز مناسبة مقابل اإلجراءات اليت يقوق بها من يتحملون أيثر التكاليف، وييفية تعويض تلك اجلهاات  

 اليت تعاني من التأثريات السلبية من تدابري ختفيض الفاقد وامُلهدر من األغذية؟
 
فعل لنتائج ختفيض الفاقد وامُلهادر مان   إن اجلهات العاملة على  وع سلسلة األغذية تتفاعل وتوائم سلويها يرد  -4

. فمثاًل، قد تتغري إمدادات السوق والظروف السائدة يف السوق. وقد يؤدى هاذا إ  تعاديل االفرتاضاات    24األغذية

األولية بشأن التكاليف واملزايا. وما هو رد الفعل الدقيق من جانب املنتج  وخمتلاف اجلهاات الفاعلاة يف وساط     

                                                           
 .لبيان عناصر سلوك املستهلك 7-4-3 اجلزءانظر مثاًل  24
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التجزئااة،  يوبااائع، ملعلوماااتمتلقااي اسلساالة اإلماادادات )مثاال جهااات التجهيااز وجهااات البيااع باجلملااة(  

 ذلك على أساس منطقي؟  حسابواملستهلك ؟ وييفية 
 
الكثري من مزايا ختفيضات الفاقد وامُلهدر من األغذية هاي عباارة عان عوامال خارجياة إجيابياة )يتدفايض        ن إ -3

السالبية(، وييفياة   (. وفى غياب نظااق تساعري ماواٍز )إدمااج العناصار اخلارجياة       وغري ذلكالضغط على البيئة، 

 ؟التربير ألولئك القائم  بالتحليل والتأيد من أن ذلك غري مشوه
 
ن العقبات االجتماعية، والثقافية والصحية )األمن الغذائي( قد لد من مقدار الفاقد وامُلهدر من األغذياة، الايت   إ -2

افع االجتماعية والثقافية والصحية اليت وييفية تربير تلك التكاليف واملن .ميكن للجهات الفاعلة أن ختفضه فعليًا

 َتْنُتج عن خفض الفاقد وامُلهدر من األغذية؟
 
اليت ُتتداذ علاى املساتوى الكلاي، مثال       اإلجراءاتن التكاليف واملزايا غري مؤيدة، مبا يف ذلك تكاليف ومزايا إ -5

 ذ على املستوى السليم؟التدخالت السياساتية. وييفية تربير عدق اليق  ملعايرة اإلجراء الذي ُيتد
 
ال ميثل الفاقد وامُلهدر من األغذية متغريًا واحدًا لتاج إ   سا : فهاو يتعلاق بالعدياد مان األغذياة وُيشارك         -6

علاى خمتلاف املراحال واملساتويات      اإلجاراءات خمتلف املراحل يف سلسلة اإلمداد، ورمبا يشامل جمموعاة مان    

الكلي(. إن مستوى املعلومات والبيانات املطلوباة مثالياًا هاو مساتٍو عااٍع، بينماا        –املتوسط  –)املستوى اجلزئي 

 املعلومات املتوافرة حاليًا هي معلومات حمدودة ونادرة إ  أقصى حد. 
 
هناك حاجة إ   ليل العوامل يف اجلوانب االقتصادية يف الفاقد وامُلهدر يف نوعياة األغذياة، حياث أن     وأخريا، -7

الايت ُتتداذ لتدفايض الفاقاد وامُلهادر مان        اإلجاراءات نوعية يرتبط غالبًا بفقدان قيمة املنتج. وحيث أن فقدان ال

 األغذية تقلل غالبًا من الفاقد وامُلهدر من نوعية األغذية أيضًا وهكذا تزيد من قيمة املنتج.

 

. التحادي وتوضس يل هذه العناصر ملاذا يكون  ليل التكاليف واملزايا بشأن الفاقد وامُلهدر مان األغذياة شاديد     

على مناتج   اإل اروهى توضس ملاذا توجد دراسات قليلة جدًا متوافرة تتدذ يف معظم األحيان شكل دراسات حالة حمددة 

على نقاط معيناة، وال ُتوِثاْق    تقوقالة هذه هي دراسات . ودراسات احل25حمدد وعلى تكنولوجيا وفى سياق حملي خاص

األثر الذي قد جيعل "التوسع" يؤدى إ  خفض التكاليف. ومن الواضس أن هاذه الدراساات ليسات متكاررة يف ساياقات      

أخرى شديدة االختالف إقليميًا وو نيًا. وهى تفتقر إ  الشاموع، وأخاذ مجياع التادابري، ومجياع املنتجاات، ومجياع        

هات الفاعلة يف االعتبار. وقد ُبذلت مؤخرًا حماوالت للقياق بتقديرات شاملة للتكاليف واملنافع علاى مساتوى اململكاة    اجل

املتحدة من حيث الوفورات احلقيقية، وفى اال اد األوروبي من حياث سايناريو ختفايض الفاقاد وامُلهادر مان األغذياة        

 (، ولكن النتائج تظل هشة. وامتدادًا لذلك؛ ال تتوافر دراسة عاملية واحدة. 42 اإل ار)انظر 

 

                                                           
بالتبدري ألجل متديد عمر األغذية  املربداتمت توثيق عدد قليل من التقنيات واملمارسات من زاوية التكلفة، مثل أجهزة  ،على املستوى اجلزئي 25

لتدزين على أرفف العرض، وأيياس احلفظ البالستيكية والصوامع املعدنية الصغرية لتقليل الفاقد أثناء التدزين، وصناديق بالستيكية للمناولة وا

(Lipinski et al., 2013 ) 
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 تأثريات ختفيض الفاقد وامُلهدر من األغذية على طول السلسلة: عملية منذجة اقتصادية   24 اإلطار

 ،املعيشاية  األسار  جاناب  مان  األغذية من الفاقد لتقليل احملتمل التأثري لبحث للتوازن عامًا منوذجًا ،Rutten et al. (2013) استددق

 األغذياة  مان  وامُلهدر الفاقد لتدفيض مبسط نظري اقتصادي إ ار على النموذج هذا وينهض. األوروبي اال اد يف بالتجزئة البيع وفى

 املساتهلك  جانب من األغذية من امُلهدر ختفيض يزيد سوف هذا، احملاياة لنموذج فطبقًا. واملستهلك  املنتج  على الرفاه وتأثريات

 043 مبقادار  وفوراتهاا  مان  ويزيد ،املعيشية األسرة رخاء من – تكلفة بدون يتم التدفيض هذا أن افرتاض على - املائة يف 21 بنسبة

 أن الغذائياة  غاري  القطاعاات  شاأن  ومان . األغذياة  علاى  ُتنفق األوروبي اال اد يف أسرة ميزانية متوسط من املائة يف 7 أو للفرد، يورو

 فاإن  ذلاك،  وماع . خساائر  األغذياة  قطاعاات  تتجسام  وقاد  األغذية، على وتنفقه املعيشية األسر توفره ما ختصيص إعادة من تستفيد

  .احلقيقية التأثريات يف ُتبالغ منذجة إ  يؤدى أن ميكن األغذية من امُلهدر لتدفيض الصفرية التكلفة افرتاض

 ذلك مثاع) االقتصادية النمذجة أدوات من حاليًا املتوافر الستدداق معروفة قيودًا هناك أن حيث حبيطة تؤخذ أن جيب النتائج وهذه

 يف الاتغريات  مالحقاة  مصااعب : التحلايالت  هذه مثل إلجراء( العاق التوازن ومناذج اجلزئي، التوازن ومنوذج السوق، حماياة مناذج

  األغذياة،  سلسالة   اوع  علاى " املادياة " األغذياة  تادفقات  تفساري  وعادق  الفاعلاة،  اجلهاات  سالوك  وفى سليمة، بصورة التكنولوجيا

 القطااع  يف" يباار  العاب  " وجاود  أو عادلاة  غاري  التناافس  مواقاف  ماع  التعامل وصعوبة واملكانية، اللوجستية القضايا تربير وصعوبة

(HLPE, 2013.) 

 

إن نفس النقص يف األدلة الكمية ينطبق على العالقات ب  الفاقد وامُلهادر مان األغذياة وبا  أساعار األغذياة،        

حيث أن هذا متغري رئيسي يف األمن الغذائي، ويكتسب أهمية خاصة بالنسبة للفقراء. وميكن هلاذه العالقاات أن تكاون    

 شديدة التعقيد، وأن التأثري لد  يف يال اجلانب . 

 

فأواًل، من احملتمل ألسعار األغذية أن تؤثر يف مستويات الفاقد وامُلهدر من األغذية: ذلك أنه يلما ارتفاع ساعر    

األغذية يلما زاد احلرص على عدق حدو  فاقد أو ُمهدر يف األغذية. أما أسعار األغذياة الرخيصاة فتمثال حاافزًا سالبيًا      

 ا من امُلهدر. لإلنتاج، وحافزًا سلبيًا للمستهلك  لكي يقللو

 

ثانيًا، ميكن ملستويات الفاقد وامُلهدر من األغذية أن يؤثر على أسعار األغذية عان  رياق العدياد مان اآللياات.       

فعلى املستوى اجلزئاي، ميكان لالساتثمارات األولياة وتكااليف وحادات تادابري ختفايض الفاقاد وامُلهادر مان األغذياة             

 .واالستثمارات أن تدفع األسعار إ  أعلى

 

على املستوى الكلي، ميكن لتدفيض خسائر ماا بعاد احلصااد أن تاؤدى إ  زياادات يف إمادادات الساوق مان          

األغذية وإ  وجود جهات فاعلة على  وع سلسلة األغذية تكون لديهم مزيد من الكفاءة الستغالع املوارد األمر الاذي قاد   

وياذلك يف أوضااع األساواق    مان املناتج  واملساتهلك .    يسفر عن، مع تساوى األمور األخرى، إ  خفض األسعار لكال  

الايت تتحقاق عان  رياق األساعار       –املنقوصة أو التقليدية، اليت يسيطر عليها الوسطاء غالبًا فإن مزياة األمان الغاذائي    

نقال  ، حياث أن  املعيشاية  لتدفيض خسائر اإلنتاج ومراحل التوزيع قد ال ُترحل مجياع الفوائاد إ  اأُلسار    –املندفضة 

النهاية ميكن أن ترتيز املكاسب املالية الناجتة عن ختفيض اخلساائر يف ياد عادد قليال      األسعار بصورة غري سليمة، ويف

. وقاد تاؤدى األساعار    (Vavra and Goodwin, 2005)مان وياالء وساط السلسالة دون أي فوائاد للمساتهلك النهاائي        
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سلبية جتااه خفاض    "مضادة"من األغذية وخلق دائرة تغذية مرجتعة  املندفضة أيضًا بدورها باملستهلك  إ  إهدار املزيد

 الفاقد وامُلهدر من األغذية. 

 

( با  ختفايض الفاقاد وامُلهادر مان األغذياة       املرجتعة املضادةإن التأثريات الكلية، والعالقات )ودوائر التغذية  

التوازن ب  العوامل التكنولوجية، والسوق وعوامال  وأسعار األغذية تظل لذلك غري حمددة تقريبًا وتعتمد يف النهاية على 

 األغذية سواء على مستوى املزرعة أو مستوى املستهلك. استبداعسلوك املستهلك، مبا يف ذلك، قضايا املنتج/

 

ختفيض الفاقاد وامُلهادر مان األغذياة أن ُتعاري انتباههاا للكاساب          لتحليل تدابريومن الناحية املثالية، ينبغي  

األغذية يكل، سواء يان فقراء املنتج  واملستهلك  يكسبون من تقليل الفاقد وامُلهدر من األغذياة أق   نظاقوللداسرين يف 

ع االساتدداق ياأعالف   ال. وينبغي للتحليال أن يبحاث الكيفياة الايت ُيساتددق بهاا الفاقاد وامُلهادر مان األغذياة )مثاا           

للحيوانات( أو امُلتدلص منه. وينبغي يف النهاية أن يبحث مجياع تاأثريات الاتغري املقارتح لتقليال الفاقاد وامُلهادر مان         

 األغذية يف الربازيل.  البالستيكية اوياتاحل( اخلاص بتغيري 01 اإل اراألغذية؛ انظر يمثاع )

 

أعاله، فإن مثة تدبريًا ال يعقبه ندق، يسبق التنفيذ هو البحث عان  وبالنظر إ  جوانب عدق اليق  اليت وردت  

ختفيض تكاليف تدابري احلد من الفاقد وامُلهدر من األغذية )أو زيادة يفاءتها من حيث مستويات ختفيض الفاقد وامُلهدر 

ن احللاوع. وترتتاب   من األغذية(. فيبدأ ختفيض الفاقد وامُلهدر مان األغذياة عان  رياق تقاديم معلوماات ومعاارف بشاأ        

تكاليف على التزويد باملعلومات واملعارف، ولكن عدق تقديم املعلومات واملعارف ميكن أن يزياد مان تكااليف اتبااع هاذه      

التدابري وأن يعوق القدرة على الوصوع إ  التكنولوجيا والتدابري األخرى. وميكن للمؤسسات احلكومية والعاماة واخلاصاة   

 القرارات اليت يتدذها األفراد.   توفري أسواق فورية ومعلومات أخرى تؤثر يفأن تضطلع بأدوار مهمة يف

 

 إدراج اهتمامات الفاقد وامُلهدر من األغذية يف السياسات   3-3-2

 

 (0)إن إدراج اهتمامات الفاقد وامُلهدر من األغذية يف السياسات ميكن أن يأخاذ  اريق ، يتسامان بالتكامال:      

وضاع   (4)إدراج اهتمامات الفاقد وامُلهدر مان األغذياة يف مجياع السياساات الايت ميكان أن يكاون هلاا تاأثري عليهاا؛           

الايت تاؤدى يف النهاياة إ      اإلجاراءات سياسات حمددة للحد من الفاقد وامُلهدر من األغذية ملعاجلة أوجه التكافال با    

 خلق فاقد وُمهدر من األغذية. 

 

سلة األغذية واالستهالك هي جماالت يتفاعل فيها العديد من السياساات العاماة: السياساات    إن الزراعة، وسل 

 األغذياة املوجهة إ  التنمية الزراعية، واالستثمارات ودعم خمتلف اجلهات العاملاة يف ُنظام األغذياة، وتنظايم سلسالة      

املستهلك، وسياسات احلماياة االجتماعياة، واألمان    والسياسات املالية، والنظم التجارية، واألمن الغذائي، وُنظم محاية 

الغذائي وسياسات التنمية املستدامة، وسياسيات احلماية البيئياة، وهاذا مان قبيال اإلشاارة ال احلصار. ويتفااوت هاذا         

املنظور الواسع يف التوجه من بلد إ  آخر. وتكون السياسات يف غالاب األحياان عنصارًا رئيسايًا جلماع البياناات. ولقاد        
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 لاى الفاقاد وامُلهادر مان األغذياة يف     ( أنه ال يزاع هناك قليال مان االعتباار للتاأثريات الواقعاة ع     3-4-4 اجلزءشاهدنا )

السياسات ذات الطبيعة املدتلفة اليت تشكل وتنظم النظاق الغذائي. وعلى العكاس مان ذلاك، عنادما ننظار إ  األوضااع       

لسياسات املدتلفة من أجل تقليل الفاقد وامُلهادر مان األغذياة ال يازاع     على املستوى القطري، فإن إدماج االعتبارات يف ا

 يوجد عدد قليل من السياسات الرامية  ديدًا إ  مكافحة الفاقد وامُلهدر من األغذية.أخريا حمدودًا. و

 

. وحنان  ، احلالة الراهنة للسياسات اليت هلا تأثريات على الفاقد واملهدر مان األغذياة  اجلزءونستعرض يف هذا  

ُنورد حالة خاصة من سياسات الفاقد، أما تلك السياسات )أو مكونات السياسات( املوضوعة حاليًا فرتمي إ  منع الفاقد 

 وامُلهدر من األغذية بصورة حمددة. 

 

 ففي البلدان األعضااء يف  .بالفاقد وامُلهدر من األغذية إن سياسات اهلدر هي األو  اليت هلا ارتباط فوري مباشر 

، فإن اأُل ر القانونياة احلالياة الايت فيهاا مكاون خااص       (OECD, 2014) منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

بالفاقد وامُلهدر من األغذية، ترتيز يف غالب األحيان على إدارة اهلدر، واهلواجس البيئية بصفة عامة، وجواناب مناع،   

عاة مجيع املقادير امُلهدرة، واألجزاء من األغذية الداخلاة يف اهلادر والايت    وذلك مع مراو س  إعادة استدداق امُلهدر، 

 متثل فقط جزءًا من املشكلة.

 

ومن ب  األدوار الايت تقاوق بهاا السياساات وضاع أولوياات أو تنسايق إجاراءات جلهاات فاعلاة خمتلفاة أو             

 "املتنافساة "قطاعات. ومن ب  األبعاد املهمة ملثل هاذه األولوياات إعطااء توجيهاات واضاحة فيماا با  االساتددامات         

شيًا مع النسق العاق إلدارة امُلهدر مان  ا. فتم26األدبيات استدداق األغذية يف"تراتبية" لفوائض الطعاق. وقد ُ ِور الكثري من 

دعام   ،إ : أواًل يهدف، والذي 7األغذية، اد أنها تتبع نفس اهليكل، يف قليل أو يثري، والذي ترد هيئته يف الشكل 

صااحلة للطارح يف    منع الفاقد وامُلهدر من األغذية؛ وثانيًا تيسري توزيع األغذية اليت ال تازاع قابلاة لأليال ولكنهاا غاري     

(؛ ثالثاًا، اساتددق للعلاف    8-4-3 اجلازء األسواق بطرق مثل بنوك الطعاق أو مؤسسات أخرى تؤدى هذا التأثري )انظار  

( واساتددق الاتدلص   01-4-3 اجلزءاحليواني يل ما يتبقى من الطعاق، رابعًا، استددق يسماد بلدي و/أو  اقة )انظر 

 يف مواقع الطمر يف األرض على أساس يفضل اخليارات. 

 

  

                                                           
مثل هرق الفاقد من األغذية يف لندن، الذي يقدق تراتبية للُنهج ملعاجلة امُلهدر من األغذية، حسب ترتيب األولويات  26

)k.org5http://www.feeding(  أو تراتبية إصالح األغذية اليت  ورتها ويالة محاية البيئة األمريكية. ومن األمثلة األخرى سلم مورمان، يف

. فهى تضع Food Drink Europe’sوتراتبية امُلهدر من األغذية، وتراتبية امُلهدر من أغذية  OVAMهولندا، وويالة اهلدر العامة فى فالندرز  

 –ع وتقدق قائمة أفضليات لالستدداق، وإعادة االستدداق، وإعادة التدوير، ومعاجلة امُلهدر. إن ويالة محاية البيئة أولويات التدفيض عند املنب

 الواليات املتحدة وتراتبية لندن هما تفريعتان النسياب بقايا األغذية، واملقدمة جلعل االتصاع باجلمهور أيسر.

http://www.feeding5k.org/
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 تراتبية الستخدام األغذية وليس هلدرها لتدن  الفاقد وامُلهدر من األغذية    7الشكل 
 

 
 k.org5www.feeding ُأخذت بتصرف من املصدر:

 

 الفاقد وامُلهدر من األغذية كعنصر من عناصر سياسات اهلدر 

 

الذي ُيطبق على مجيع أنواع اهلادر األخارى    "املنطق"هدر غالبًا ألن ُتطبق على األغذية نفس امل متيل سياسات 

واألولويات. وبالرغم من وجود بعض العناصر اليت ال تكااد ُتحاس أو ُتالحاظ عارب      والرتاتبيةمن حيث تعريف األهداف 

 (4)تفاادي تولاد اهلادر؛     (0)امُلهادر:  ب املتعلقاة  سياساات الالبلدان، يوجد نسق عاق ُيمِكن أن يوجد يف تراتبية أهداف 

االستعماع، و، يف النهاية التدلص مان   ة، وآمنة وسليمة بيئيًا، وإعادةيفالة وجود معاملة يفوء (3)إدارة اهلدر يموِرد؛ 

 (. 7امُلهدر من األغذية إذا لزق األمر. )انظر الشكل 

 

غالبًا بصورة صرلة مع األغذية، فماثاًل وجاود ضارائب غاري      السياسات املتعلقة باملهدرومع ذلك، ال تتعامل  

 حمددة للُمهدر من األغذية بصفة عامة ال يوفر على وجه التحديد حافزًا لتدفيض امُلهدر من األغذية. 

 

الايت   املتعلقة باملهادر سياسات الميكن العثور على بعض التأثريات اليت تقع على الفاقد واملهدر من األغذية يف  

، اليت فرضت الفصل ب  امُلهدر من األغذية عن أشاكاع  4102جع الفصل ب  امُلهدر، مثلما لد  يف اسكتلندا منذ ُتش

 ديد قيمتها من حيث الطاقة لدى يائنات اهلضم الالهوائية و/أو السماد البلادي. وهاذه   يف اهلدر األخرى، مما يساعد 

 والطاقة املتجددة  يالبلدالسماد 

 من األغذية وامُلهدرالفاقد منع 

 إعادة توزيع األغذية 

  األعالف

 التخلص

احللول اجلزئية/املتوسطة/الكلية مبا فيها إعادة 

توزيع األغذية إلطعام السكان املعوزين عن طريق 

 أعمال اخلري ومنوك الطعام 

األغذياااة الااايت ال تصااالح لالساااتخدام 

 اآلدم  فتوجه إىل العلف احليوان  

)مبا يف ذلك األجازاء مان األغذياة غاري     امُلهدر من األغذية 

إنتاج و يبلدالسماد اليت ُتستخدم يف عمل الالقاملة لألكل( 

 طاقة للاألمسدة أو لتوفري مصادر 

 ُيستخدم كأقل اخليارات تفضياًل

http://www.feeding5k.org/
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دق يف الرتباة )مثلماا لاد  يف مجهورياة يورياا، والنارويج،       السياسات تكون مرتبطة بصفة عاماة بعملياات حظار الار    

والسويد( أو ضرائب الردق يف الرتبة بالنسابة للنفاياات العضاوية أو القابلاة للتادهور أحيائياًا )يماا لاد  فاى اململكاة           

 املتحدة(. 

 

 املتعلقاة أضافت مجهورية يوريا تدابري ملموسة وقواعد تنظيمية لتقليل الفاقد وامُلهدر من األغذية إ  سياسااتها   

، بدأت احلكومة مجع امُلهدر مان األغذياة بصاورة منفصالة عان النفاياات البلدياة األخارى. وفاى          0775هدر. فمنذ بامل

 عن د، وذلك لتقليل التدلص من امُلهدر من األغذية بنسبة تزيد، ُأنشئت خطة  ويل امُلهدر من األغذية إ  موار0778

 . 4114من امُلهدر املتدلص منه من األغذية حتى  يف املائة 61وأن ُتعيد تدوير أيثر من  يف املائة 01

 

، ُأنشئت اخلطاة الرئيساية   4101(. وفى OECD, 2014) 4115وُيحظر  مر امُلهدر من األغذية يف الرتبة منذ  

لتقليل امُلهدر من األغذية يسياسة و نية استحدثت نظاق دفع رسوق علاى امُلهادر مان األغذياة حبساب حجماه، وذلاك        

بفرض رسوق على السكان املقيم   بقًا لوزن الغذاء الذي ُيلقى باه يف القماماة، وياان اهلادف الرمساي هاو التقليال مان         

، وبذلك ميكن ختفايض تكااليف معاجلاة املهادر. وقاد رال ذلاك        يف املائة 41غذية بنسبة امُلهدر الكلي الو ين من األ

عان  رياق بطاقاات    املعيشاية  استثمارات يف صناديق قمامة عامة ذات تقنية عالية، اليت ُتفتس بعد التعرف على اأُلسارة  

هذه قراءة عددياة لاوزن املهادر و ساب     وُتعطى صناديق القمامة  .تشمل أسم املستعمل وعنوانه الراديويةتعمل بالذبذبة 

لدفعها. و بقًا لوزارة البيئة الكورية، وعلى أساس رصد أداء  املعيشية تكلفة التدلص اليت ُترسل بفاتورة شهريًا إ  اأُلسر

 املائاة  يف 45، فاإن  4104النظاق التجرييب اخلاص بصناديق القمامة الذيية اعتبارًا من يناير/يانون الثاني إ  مايو /أيار 

من امُلهدر من األغذية يف املتوسط يان قد مت ختفيضه، وسوف تتوسع احلكومة يف نظاق صناديق القمامة الذيياة وتنشارها   

 (. OECD, 2014عرب البلد، مع تقديم متويل و ين لدعم احلكومات احمللية أثناء الفرتة االنتقالية )

 

قانون تشجيع إعادة التدوير، واألنشطة ذات الصلة مبعاجلة موارد األغذية الدوارة إ  منع  يهدفاليابان،  ويف 

األغذية لتصبس أعالفاًا حيوانياة وأمسادة، والساتدراج الطاقاة منهاا        املهدر منامُلهدر من األغذية وتشجيع إعادة تدوير 

أواًل من الطحن عند املصدر، وثم استددامه بعد ذلك من األغذية تتكون  املهدرملعاجلة  تراتبيةيذلك. ويقيم هذا التشريع 

 (. OECD, 2014يأعالف، والستدراج احلرارة منه وتقليل وزنه عن  ريق التجفيف )

 

ُتشجع على الفصل ب  امُلهدر مان أغذياة   املعيشية ، توجد قواعد تنظيمية للُمهدر من أغذية األسرة يرلنداآ ويف 

جيه امُلهدر من األغذية املفصولة إ  عمل السماد البلدي، وفرض التزامات على جاامعي  واسرتدادها، وتواملعيشية األسرة 

تنظيم امُلهدر  إدارة . وباإلضافة إ  ذلك، يتحمل قطاع املتعهدين عن  ريق املعيشية امُلهدر من األغذية ويذلك على اأُلسر

 (.OECD, 2014)األغذية  املهدر منالتزامات خاصة بفصل امُلهدر وجتهيز  4117 لعاق
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المريزيتهاا:   (، هاي 45 اإل اار املهمة يف سياساات اهلادر، مثال النماوذج األملااني )      الصفات املميزةومن ب   

غالباًا   فتاتم الكلي الشامل واألهداف، توضع بصفة عامة على املستوى الو ين، ولكان اإلدارة والتمويال والتنفياذ     اإل ارف

 ، وإدارته وخدمات إعادة التدوير. املهدر ت مسؤولية السلطات والبلديات احمللية اليت ُتشرف على مجع 

 

  2013األملان  الوطا لتخفيض امُلهدر يف  الربنامج  29 اإلطار

 إ  الراماي  (”Abfallvermeidungsprogramm des Bundes unter Beteiligung der Länder“) 4103األملااني الاو ين لاا     الربنامج

: السلطات احمللية، حكوماات الوالياات، احلكوماة    املصلحةالكثري من اجلهات صاحبة ها أيبد تدبريا 34ختفيض امُلهدر يوصي با 

هذا الربنامج مكونات حمددة ُتعنى بالفاقاد وامُلهادر مان األغذياة )التادبريان       ويشملالفيدرالية، السلطات العامة والشريات اخلاصة. 

وهو ُيربز احلاجاة إ  اختااذ    ،(”Zu gut für die Tonne“)(، وبرنامج حمدد ُيدعى "ال يستحق اإللقاء به يف سلة املهمالت" 48و 07

 وع سلسلة األغذية. ويشمل يتالوج التدابري البحث يف ميدان عمليات تقليل الفاقد، وتطوير مؤشرات قياساية،   علىُمنسقة  إجراءات

ومحالت زيادة الوعي ونشار املعلوماات، واخلادمات االستشاارية للمشاروعات، والتعااون با  املشاروعات لتقليال الفاقاد وامُلهادر،            

 ُمنسقة ب  صناعة األغذية وبائعي التجزئة.   إجراءاتوواتفاقات  وعية ب  أصحاب املصلحة، 

  (http://www.bmub.bund.de) الطبيعة، البناء واألمان النووي وحفظ: الوزارة الفيدرالية للبيئة املصدر

 

الفاقد وامُلهدر من األغذية كعنصر من عناصر سياساات األغذياة: وسام األغذياة، وقواعاد ساالمة األغذياة، وقواعاد         

 مواصفات األغذية، وسياسات إعادة توزيع األغذية، وإعانات األغذية  

 

 التوساااايمونظاااارًا لاااانقص التعريفااااات الرمسيااااة أو التوحيااااد يف مجيااااع سياسااااات وممارسااااات         

(، واإلشارة غري املضمونة اليت ميكان أن تعطيهاا للمساتهلك  متثال قضاية عاملياة، وتقاوق جلناة         2-4-4 اجلزء)انظر 

أعقاب اقرتاح من نيوزيلندا، ببحث إمكانية تنقيس املواصفة العاماة اخلاصاة    م األغذية، يفيوستالغذائي املعنية بالدستور 

ترغب اهليئة األوروبياة يف مسااعدة   قة بتواريخ الصالحية. من أجل معاجلة القضايا املتعل التعبئةاألغذية السابقة  بتوسيم

املستهلك  على ختفيض امُلهدر من األغذية عن  ريق توضيس عبارات "ُيفضال االساتهالك قبال" و"تاواريخ الصاالحية"      

سااء  أيثر وضوحًا للمستهلك ، اليت غالباًا ماا يُ   توسيم( بصورة أوضس على العبوات، ووضع قواعد 2-0-4 اجلزء)انظر 

تفسريها نتيجة لعدق الفهم والتمييز ب  تاريخ "يفضل االستهالك قبال" )معاايري اجلاودة( وتااريخ "انتهااء الصاالحية"       

 )قضية السالمة(. 

 

وميكن للتصميم اجليد وتنفيذ قواعد سالمة األغذية وإجراءاتها أن تلعب دورًا مهمًا يف تقليل الفاقد وامُلهادر مان    

القاانوني القاائم    اإل اار األغذية على املستوي  الو ين والدولي. ففي بعض البلدان، توجاد حاجاة إ   اديث وتنقايس     

مواصفات  حويمةم واإلجراءات اليت ميكن أن تكون شيئًا رئيسيًا. إن نظم املتعلق بنوعية األغذية وسالمتها. وتبسيط الُنظ

األغذية تكون غائبة غالبًا أو متقادمة. وميكن للسياسات اجليدة للرقاباة علاى األغذياة وللمؤسساات أن تادعم اجلهاات       

لادى مؤسساات    املصاداقية  الفاعلة يف تنفيذ املمارسات اجليدة لتقليل خما ر السالمة ولتحس  النوعياة. وميكان لزياادة   

سالمة األغذية واملمارسات اخلاصة بها على املستوي  الو ين والدولي أن يقلل من حاالت تاأخري الرقاباة، ويزياد ثقاة     

تصميم وتنفيذ ُنظام    س ومجيع اجلهات العاملة يف نوعية وسالمة املنتجات الغذائية، وتيسري التجارة وتقليل امُلهدر. 
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ة من شأنه أن يقلل من الفاقد وامُلهدر من األغذية اليت تنتج بسبب حاالت التأخري والتوقف أثناء سلسلة ليميالتجارة اإلق

  (FAO, 2013d  التربيد أو املناوالت اإلضافية 

 

، وافقت اهليئة األوروبية على التدلص التدرجيي مان الاُنظم املتعلقاة مبواصافات التساويق املعنياة       4118 ويف 

(: فهي تقلل من املتطلبات اجلمالية للكثري مان الفايهاة واخلضار، وتعطاى     EC, 2008واخلضر وشكله )حبجم الفايهة 

 للمستهلك حرية اختيار أيرب، ومتنع التدلص من الفايهة واخلضر ذات التشوهات اجلمالية الطفيفة. 

 

ديم األغذياة يمنحاة،   ميكن العتبارات سالمة األغذية، على املستوى الو ين، أن تعوق يف بعض األحياان تقا  و 

ألن املاحن  قد خيشون من املساءلة بشأن أي نتائج إذا انتهات األغذياة إ  أن تكاون غاري ساليمة أو تضار بااملنتفع .        

وتوجد لدى الواليات املتحدة األمريكية وإيطالياا فقارة قانونياة تسامى "الساامري الصااحل" يف األعمااع املتعلقاة بتقاديم          

، تقاديم األغذياة   0776جع قانون امِلنس الغذائية اليت يقدمها الساامري الصااحل يف أمريكاا سانة     األغذية يمنس. فمثاًل ش

لتوزيعها على السكان املعوزين. ولمى هذا القاانون اجلهاة املاحناة مان املسااءلة إذا       اإلرباحيةيمنس إ  املنظمات غري 

رار باملتلق ، وبذلك لد من "التقصاري اجلسايم" عان    ثبت أن املنتج الذي مت تقدميه يمنحة بنية  يبة قد أدى إ  اإلض

 سوء اإلدارة الطوعي واملتعمد. 

 

وقدمت بعض اهليئات حاوافز إلعاادة توزياع األغذياة علاى املعاوزين عان  رياق إدراج أحكااق ذات صالة يف            

ياة مان ضاريبة القيماة     سياساتهم املالية. فيسمس اال اد األوروبي ألعضائه بإعفاء األغذية املقدمة يمنحاة ألغاراض خري  

(. وفى الوالياات املتحادة األمريكياة، حياث عملياة      72و 06املضافة )التوجيه اخلاص بضريبة القيمة املضافة، املادت  

( تقادق ختفيضاات ضاريبية يابرية     3)هاا() 071إعادة توزيع األغذية متقدمة، فإن القاعادة الداخلياة اخلاصاة بالادخل     

اليت ختدق الفقراء  الرحبيةتقديم منس من األغذية السليمة والصحية إ  املنظمات غري ملشروعات األعماع لتشجيعها على 

واملعوزين. ومتّكن دافعي الضرائب من مشروعات األعماع املؤهل  ألن خيصموا تكلفة إنتاج هذا الغذاء ونصف الفرق با   

فيحدد صاياغة   4118التكلفة والقيمة السوقية العادلة لألغذية املقدمة يمنس. أما قانون منس األغذية الفيدرالي الصادر يف 

اء ُتشجع الوياالت الفيدرالية واملتعاقدين التابع  للوياالت الفيدرالياة باالتربع بالزائاد مان األغذياة،      لعقود الشر ةحمدد

لتغذياة الساكان غاري اآلمان       رحبياة والذي لواله لكان سيتم التدلص من أغذية صحية قابلة لأليال إ  منظماات غاري    

 غذائيًا يف الواليات املتحدة. 

 

ة، ُوِجه اهتماق خاص إ  الفاقد وامُلهدر من األغذية من اخلباز املادعم، يماا هاو     وعلى مستوى سياسات األغذي 

(، والطريق إ  ختفايض هاذا   World Bank, 2010; FAO, 2013d; Shahnoushi et al., 2013احلاع يف مصر وإيران )

س ذلك مثاع إصالح سلسالة  الفاقد واملهدر عن  ريق تعديل السياسات ذاتها، والرقابة ذات الصلة والتدخالت، يما يوض

 . (USDA, 2014)إمدادات اخلبز البلدي امُلعقدة يف مصر وما تدع عليه 
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 سياسات حمددة ملنع الفاقد وامُلهدر من األغذية 

 

بدأت بعض احلكومات يف تعريف أرقاق مستهدفة حمددة لتدفيض الفاقد وامُلهدر من األغذية: اململكاة املتحادة    

(، فرنسااا 4117(، هولناادا )4110(، اليابااان )قااانون إعااادة تاادوير األغذيااة يف  4118يوريااا )(، مجهوريااة 4111)

(. وقد حددت السويد رقمًا مستهدفًا و نيًا هو أن نصف امُلهدر من األغذياة  4104(، النمسا )4103(، أسبانيا )4103)

 يف املائاة  21ة بيولوجية وأن تاتم مناولاة   ، واحملالت، واملطاعم لتاج للفصل بينهم ومعاجلته معاجلاملعيشية من اأُلسر

 (. OECD, 2014منه الستدراج الطاقة )

 

ميكن لسياسات "حمددة" لتدفيض الفاقد وامُلهدر مان األغذياة أن تساتددق أدوات اقتصاادية: ضارائب علاى        

ة امُلناِتج، أو اختااذ   تلقاي، وخطاط مساؤولي   -وأنت-دفعاالتدلص من امُلهدر واملعاجلة )للطمر يف األرض والرتميد(، ُنظام 

 اجلازء تدابري "أيثر نعومة" مثل زيادة االتصاالت وتعميق الوعي، أو إنشاء منصات للحوار ب  اجلهاات الفاعلاة )انظار    

 لإل الع على بعض األمثلة(.  3-3-4

 

وميكن لتلك السياسات أيضًا أن تتدذ شكل مساعدة قطااع ماا بعاد احلصااد، وهنااك عادد قليال مان األمثلاة           

لسياسات متكاملة لتدفيض خسائر ما بعد احلصاد، وهى ُتشاري إ  هاذا اجملااع يثغارة رئيساية يف السياساات داخال        

   س  يفاءة القطاع الزراعي بصورة حمددة إ تهدفالتنمية الزراعية. ففي الص ، تتناوع العديد من السياسات اليت 

االسارتاتيجية وخطاة العمال     عن 4100يف عاق  . ومثة مثاع آخر(Liu, 2014)فواقد ما بعد احلصاد، وخباصة التدزين 

الو نية لرواندا للمحاصيل الرئيسية فيما بعد احلصاد، واليت وضعت لتنسيق اجلهود مان جاناب العدياد مان الاوزارات      

فهاي   27ملعاجلة قضايا خسائر احملاصيل الرئيسية بصورة أيثر فعالية فيما بعاد احلصااد. أماا االسارتاتيجية     والوياالت

إ ار سياساتي يساعد على تعزيز مناولة احملاصيل، وما بعد احلصاد، والتجارة، والتدزين، والتساويق داخال سالسال    

 س  األساواق ماع االرتبا اات للمازارع ، وختفايض       يهدف إ قيمة احملاصيل الرئيسية يف رواندا، وذلك يف جهد 

 خسائر ما بعد احلصاد. أما احملاور االسرتاتيجية للتدخل فتشمل: 
 

 املعلومات اليت تتوافر لصناعة القرارات يف القطاع العاق واخلاص. -0

 ة والعادلة داخل منا ق إنتاج احملاصيل الرئيسية. وءُنظم النقل الكف -4
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إن سياسات الفاقد وامُلهدر من األغذية، عندما تكون موجودة، تكون غالبًا جزءًا من اسرتاتيجيات أوسع نطاقاًا   

استدامة النظم الغذائياة. وفاى هاذا الساياق تكاون أهاداف       حنو  قيق يفاءة املوارد، واإلنتاج واالستهالك املستدام ، و

ختفيض الفاقد وامُلهدر من األغذية مدفوعة بفعل أهداف أخرى مثال تقليال الفاقاد العااق مان حياث احلجام، أو يفااءة         

 املوارد )بالتوازي مع قطاع  اقة أخرى "احصل على األيثر مقابل األقل"( 

 

يف  يف املائاة  51( هدفًا لتدفايض الفاقاد وامُلهادر مان األغذياة بنسابة       4100وضعت اهليئة األوروبية، مثاًل، ) 

 4141يجزء من أوروبا الرائدة يف يفاءة استدداق املوارد، وهى املبادرة اليت تأتي  ت اسرتاتيجية أوروباا لعااق    4141

(EC, 2011"  واليت تدعو إ ،)      إجياد  رق جديدة لتقليل املدخالت وتدنياة امُلهادر، و سا  إدارة خمزوناات املاوارد

ماع تنفياذ   وتغيري أمناط السلوك، وتعزيز عمليات اإلنتاج، و رق اإلدارة وإدارة األعماع، و س  الشاؤون اللوجساتية"   

 واالساتهالك  لإلنتااج  حوافزإ  تقديم " "خار ة  ريق" ُتربز قطاع األغذية يمجاع ذي أولوية الختاذ اإلجراءات والدعوة

وتقليل امُلهدر من األغذياة القابلاة لأليال إ  النصاف يف اال ااد األوروباي        األغذية، من أيرب بدرجة والصحي املستداق

وقد لقيت الادوع األعضااء يف اال ااد األوروباي التشاجيع إلدراج سياساات وأهاداف مناع الفاقاد مان           ". 4141حبلوع 

  امُلهدر من األغذية. براجمها الو نية ملنعاألغذية يف 

 

عان املكتاب العااق للحازب      4102ومثة مثاع آخر هو النشارة الصاينية الايت صادرت ماؤخرًا يف ماارس /آذار        

فإن الصيني  هلم تااريخ  " Vermeulen (2014)الشيوعي للجنة املريزية للص  واملكتب العاق جمللس الدولة، و بقًا لا 

. )فامُلهدر من األغذياة يف املطااعم، هاو مان دواعاي السادرية، يرماز إ  القيماة املضاافة          ..متينة باألغذيةعميق وعالقة 

فتقديم يميات أيثر مما يكفي إ  الضيوف يدع على احرتامك هلم(. يما أنها ُترتجم إ  إجراءات ُمدلصة من  - لألغذية

. ويساتهدف هاذا املنشاور إنهااء امُلهادر مان األغذياة يف        (Vermeulen, 2014)" جانب الدولة لتقليل امُلهدر من األغذية

احلفالت الرمسية، ويشجع على الوجبات املتقشفة يف مجيع املقاصف، وتقليل إنفاق املؤسساات احلكومياة واملؤسساات    

وذلاك باتبااع أمنااط     ،العامة على الوجبات الرمسياة ووجباات األعمااع، وخباصاة ماآدب الطعااق وحفاالت االساتقباع        

اجلهود لتقليل الفاقاد وامُلهادر مان األغذياة يف مجياع املراحال علاى  اوع سلسالة           وتعزيزستهاليية صحية لألغذية، ا

اإلمدادات الغذائية، وإحدا  تقدق يف إعادة استدداق األغذية املساتبعدة، وتكثياف زياادة الاوعي والتثقياف، واإلساراع       

فاقد وامُلهدر من األغذياة، وتعزياز اإلشاراف والتفتايب علاى الفاقاد       بعملية التقن  لوضع قوان  وُنظم جديدة ملكافحة ال

 وامُلهدر من األغذية.

 

وسياسات الفاقد وامُلهدر من األغذية هذه تريز غالبًا على بعض أجزاء حماددة مان مشاكلة الفاقاد وامُلهادر مان        

 إن مل تكن شاملة بالضرورة. األغذية )جزء من سلسلة األغذية، أو مستوى احلل(، اليت جتعلها جيدة التوجيه و

 

إن السياسات احملددة الرامية إ  منع الفاقاد وامُلهادر مان األغذياة تكاون مصاحوبة غالباًا مبباادرات و نياة          و 

 التالي(.  اجلزء)انظر  أصحاب املصلحةمتعددة 
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 تعبوئة مجيع اجلهات الفاعلة واملستهلكني لزيادة الوع  واختاذ التدامري   3-3-3

 

هناك عدد متزايد من املبادرات حوع العامل اليت تريز على تقليل الفاقد وامُلهدر من األغذياة، علاى املساتويات     

سوف ُندرج بعضًا من هذه املبادرات اليت تتسم بالتنوع الشاديد مان حياث     اجلزءالو نية واإلقليمية واحمللية. وفى هذا 

، أو عالقتهم بإ ار سياساتي يامن موجود حالياًا:  أصحاب املصلحةدد النطاق، أو أيضًا من حيث ما يتعلق بالطابع املتع

( "غذاء أيثار وُمهادر   47 اإل ار(، و الف األغذية املستداق يف هولندا )انظر 46 اإل ارمشروع فورمات يف النرويج )انظر 

، (MAAF, 2013) ، "اتفااق و اين ملكافحاة امُلهادر مان األغذياة" فرنساا        (MAGRAMA, 2013)أقال" يف أسابانيا   

والتحدي األمريكي للُمهدر من األغذية، والتزاق يورتولد الربيطاني على املستوى الو ين، وعلاى املساتوى اإلقليماي ماع     

 مشروع حبو  فيوجنز يف أوروبا وعلى مستوى عاملي مع مبادرة وفر األغذية.  

 

، لاه غالباًا   أصحاب املصالحة يب متعدد عادة جتمع بصفة عامة اجلهات الفاعلة العامة واخلاصة، يف ترت يوه 

 ارتباط مهم بالقطاع اخلاص. 

 

يناشد برنامج التحدي األمريكي للُمهدر من األغذية، الاذي أ لقتاه وزارة الزراعاة األمريكياة، وويالاة محاياة        

، مجيع الكيانات املوجودة يف سلسلة األغذية إ  ختفايض الفاقاد وامُلهادر مان     4103البيئة األمريكية يف يونيو /حزيران 

األغذية يف الواليات املتحدة األمريكية، واستعادة الغذاء الصحي من أجل االساتهالك البشاري، وإعاادة تادوير األغذياة      

لادي وتولياد الطاقاة. أماا     املستبعدة الستددامها يف استددامات أخرى من بينهاا علاف احليواناات، وعمال الساماد الب     

 وع جوهري يف ييفياة إدارة األغذياة وامُلهادر مان      ريادةاهلدف من الربنامج األمريكي لتحدى امُلهدر من األغذية فهو 

ولالنضماق هلذا الربنامج، حيث يقوق املشاريون بإدراج األنشطة الايت سايقومون بهاا للمسااعدة يف      .األغذية داخل البلد

 شاريك حبلاوع   211ر امُلهدر من األغذية يف عملياتهم التشغيلية. ويشمل برنامج التحدي هذا اجتذاب تقليل وإعادة تدوي

. وَيلاَقى الربنامج األمريكي لتحدى املُهدر من األغذياة الادعم مان برناامج اساتعادة      4141شريك حبلوع  0 111و 4105

األغذية التابع لويالة محاية البيئة، اليت ُتمكِّن املشاري  من الوصاوع إ  برجمياات بياناات اإلدارة واملسااعدة التقنياة      

 مة لألغذية. ملساعداتهم على  ديد يمية األغذية و س  ممارسات اإلدارة املستدا

 

بااجلمع با     4100 امُلهدر من األغذية الاذي أنشائ يف   الواليات املتحدة، قاق  الف ختفيض ومرة أخرى يف 

جمموعة من جمموعات األعماع من صناعات األغذياة، ومان قطااع بياع األغذياة بالقطااعي ومان صاناعة خادمات           31

ْبات األغذية، وإعاادة تادوير و ويال مساار امُلهادر مان األغذياة        ، ولزيادة ِهمن األغذية األغذية لتدفيض امُلهدر املتولد

 (. OCED, 2014بعيدًا عن الطمر يف الرتبة )
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 الدول االسكندنافية املشروع التعاون  يف   26 اإلطار

مماوع مان    وهاو إ  تقليل الفاقد وامُلهدر من األغذياة يف النارويج.    تهدفمشروع فورمات هو مبادرة  ريها مشروعات األعماع اليت  إن

جانب جمموعة من منظمات القطااع اخلااص ومنظماات الدولاة الايت تعمال داخال صاناعة األغذياة واملشاروبات، وجتاارة التجزئاة،             

هدفه النهائي يف تقليال الفاقاد وامُلهادر     ويتمثل(. 4103-4101مدته ثال  سنوات ) مشروعواملوردين، ومنظمات احلماية البيئية. وهو 

 يف املائة، وال يقتصر على الشدصيات العاملة يف جماع الصناعة بل يتعداها إ  املستهلك  النهائي  أيضًا.   45من األغذية بنسبة 

( االتصااع  3األغذياة؛ ) ( شبكة تعاون ب  مشروعات األعماع يف قطااع  4(  ليل يمي؛ )0مشروع فورمات من أربعة أجزاء: ) ويتألف

 الفاقد وامُلهدر من األغذية. ختفيض إ  ( اإلجراءات الرامية 2والتعميم؛ )

ُنظمية موحدة لضمان أفضل مقارنة ممكنة ماع مارور    ُ رق. وُجمعت البيانات باستدداق 4103من التحليالت الكمية يف  االنتهاءمت  وقد

لناا هاذا املشاروع     وْبا    ليل اجتاهات الفاقد وامُلهدر من األغذية مع مرور الوقت. الوقت. ومشروع فورمات متفرد إ  أبعد احلدود يف

يذلك ييف أن سلوك املستهلك ومواقفه الذهنية املتعلقة بامُلهدر من األغذية تتغري مع مرور الوقات ويياف أن هاذا ميكان أن يسااعد يف      

 .(Hanssen and Møller, 2013)ختفيض امُلهدر من األغذية يف النرويج 

 ,.Marthinsen et al) الشاماع  وزراء جملس بدعم لظى األغذية من وامُلهدر الفاقد لتقليل اسكندنافيا يف حاليًا جيري تعاوني نهج ومثة

2012; Stenmarck et al., 2011 ) 

 

 التحالف من أجل التعاون مشأن سلسلة اإلمدادات، ومشأن االسرتاتيجية املشرتكة وخطط العمل، والبحث والتطوير   27 اإلطار

يتحالف شرايي لزياادة االساتدامة يف سلسالة األغذياة الزراعياة اهلولندياة. أماا أعضااؤه فهاي           4104 الف الغذاء املستداق يف  انطلق

من املزرعة إ  مائدة الطعااق: وهاى اال ااد اهلولنادي للزراعاة والبساتنة، واال ااد اهلولنادي          املساحةتغطى  اليتاملنظمات الرئيسية 

ة لصناعة األغذية، والصناعة امللكية اهلولندية للضيافة، واال اد اهلولندي ملنظمات متعهدي األغذية والرابطة اهلولندية لباائعي األغذيا  

 .  بالتجزئة

إن  .(SFA, 2013) 4106-4103 لألغذياة  املستداق األعماع جدوع بتطوير معًا االقتصادية الشؤون ووزارة ستداقامل األغذية ا اد قاق وقد

من األغذية وتعظيم روافد النفايات متثل جمااًل ذا أولوية، يطمس إ  املساهمة أيضاًا يف  قياق اهلادف احلكاومي      وامُلهدرختفيض الفاقد 

 ات مسامى "سانة مكافحاة      4102. وقاد ُأ لاق التحاالف يف    4105يف املائة يف  41الرامي إ  تقليل الفاقد وامُلهدر من األغذية بنسبة 

أجال تعظايم   مان  طة الرئيسية على زيادة وعى املستهلك، وتنظيم مكتاب تقاديم املسااعدات للصاناعة     وترتيز األنش .امُلهدر من األغذية"

 هدر، بهدف دعم شفافية سلسلة األغذية عن  ريق مجع بيانات موثوقة بشأن الفاقد وامُلهدر من األغذية.  االستفادة من روافد امل

يف برنامج حبثي سابق للتنافس لتصميم وتطوير نظااق   4107-4104مارات يف اجلماعي للبيع باجلملة وصناعة األغذية االستث القطاع قدق

لدعم القرارات من أجل إجراء  اليل متكاملة للجدوى التكاليفية، وهدفه الرئيسي هو تيسري تنفيذ حاالت األعمااع إلجيااد حلاوع مان     

التاأثريات واآلثاار املرتتباة علاى احللاوع والتادخالت       خالع التعاون بشأن سلسلة اإلمدادات. وسوف يقوق نظاق دعم القرارات مبحايااة  

 لتدفيض الفاقد وامُلهدر من األغذية، مثل الَسَلطاْت، واللحم الطازج واخلبز ومنتجات األلبان.  الرامية

 (SFA, 2013: )املصدر

 

يف اململكة املتحدة، وهذا  28هلو التزاق يورتولد وتعبئتهمن األغذية  املهدرومن ب  األمثلة الناجحة املوجهة إ   

. وهاو اتفااق  اوعي مماوع مان احلكوماة       4115االلتزاق هو من أوع املبادرات بشأن امُلهدر من األغذية، الايت بادأت يف   

. وهاو يادعم   وتعبئتهاا إ   س  يفاءة املوارد وتقليل الفاقد وامُلهدر داخل قطااع البقالاة، مباا يف ذلاك األغذياة       يهدف

                                                           
 http://www.wrap.org.uk: املصدر 28

http://www.wrap.org.uk/
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اململكة املتحدة املتمثل يف  قيق "اقتصاد بدون ُمهدر" وأهداف تغاري املنااخ لتقليال انبعاثاات      ةومحلكاهلدف السياسي 

مساؤولة عان العمال يف     ييف جمااع امُلهادر، وها    رحبياة تعمال  شرية بريطانية غري  ي، وهWRAPغازات الدفيئة. أما 

شراية مع بائعي التجزئة الرئيسي ، وأصحاب املاريات، واملصنع  واملوردين الذين يوقعون ويدعمون  قيق األهاداف  

على تقليل الفاقد وامُلهدر من األغذياة، ماثاًل عان  رياق      املعيشية بطرق من بينها مساعدة املصنع  وقطاع البقالة واأُلسر

بياناات   WRAP، تستددق شرية املعيشية ، ومن أجل تقدير املًُهدر داخل اأُلسريف وإعادة التدوير س  تصميم التغل

 0من األغذياة الاذي جتمعاه السالطات احمللياة ودراساات تكاوين امُلهادر الغاذائي، املرحلاة            من األسر املعيشيةامُلهدر 

ذي الصالة باألغذياة    29مان امُلهادر    املائةيف 03( وقد حققت مستوى اخنفاض لدى اململكة املتحدة قدره 4115-4117)

( أدت إ  املزيد مان  4104-4101) 4مليون  ن. املرحلة  7.4مليون  ن إ  ما مقداره  8.3، من  (التعبئةمبا يف ذلك )

 يف امُلهدر مان األغذياة علاى مساتوى األسارة      يف املائة 3.7بتأثري التغليف وختفيض قدره  يف املائة 01االخنفاض مبقدار 

إ   وتهادف ، 4103يف  3من اخلسائر يف سلسالة اإلمادادات. وُأ ِلَقاْت املرحلاة      يف املائة 2.7، وختفيض قدره املعيشية

إمدادات البقالاة( حبلاوع    سالسليف  يف املائة 3أخرى لدى اأُلسر )و يف املائة 5ختفيض الفاقد وامُلهدر من األغذية بنسبة 

توضس هذه النتيجة: ااح التزاق يورتولد، ولكن أيضًا ارتفاع أساعار األغذياة،   وهناك جمموعة من العوامل  .4105عاق 

والظروف االقتصادية الصعبة والتغيريات يف ُنظم مجع الفاقد من األغذية. أما  ديد املدى الذي ساهم فيه يل واحد مان  

بتفحص العوامل الكلية مثل أسعار  Parry (2013)الصعوبة. فقامت دراسة منذجة أجراها  هو أمر غاية يفهذه العوامل ف

األغذية، والظروف االقتصادية وازدياد الوعي بامُلهدر من األغذية، واإللاء بأن زيادة الوعي بامُلهدر املتزايد من األغذياة  

مان االخنفااض امُلالحاظ، ماع ارتفااع       يف املائاة  21و  يف املائة 47)يما قيس بواسطة الوسائط املذيورة(، قد فسر ما ب  

 أسعار األغذية احلقيقية واخنفاض النمو يف الدخوع احلقيقية الذي يفسر الباقي. 

 

السنوات األخرية ريز الكثري من البلدان واملبادرات على زيادة وعاي املساتهلك  ليادريوا أهمياة ختفايض       ويف 

 .48 اإل ارنقدق أمثلة قليلة عن ذلك يف (. و7-4-3 اجلزءالفاقد وامُلهدر من األغذية )انظر 

 

على املستوى الو ين يف اليابان، وذلك عن  ريق فرياق عمال    أصحاب املصلحةُأ ِلقت مبادرات أخرى متعددة  

، الستعراض و س  ممارسات األعماع مان أجال تقليال امُلهادر     التجزئةيتألف من امُلصنعِّ ، وبائعي اجلملة، وبائعي 

من األغذية. ويذلك يف أسبانيا، مبا يف ذلك البائعون باجلملة، ومديرو بنوك الطعاق وذلك لتيسري إعادة استدداق وإعاادة  

 ,MAAF)(؛ وفى فرنساا إلعاداد  االف و اين ملكافحاة امُلهادر مان األغذياة         (MAGRAMA, 2013تدوير األغذية 

2013). 

  

                                                           
وأيضًا األغذية املستبعدة "اليت ال ميكن تفاديها" )األجزاء غري القابلة لأليل، مثل عظاق اللحم، وقشر البيض، وقشر  التعبئةتشمل هذه البيانات  29

(؛ ويالهما ال يدخل يف تعاريف الفاقد وامُلهدر من األغذية املستددق يف هذا التقرير. أما امُلهدر من وغريهااألناناس، وأيياس الشاي الفارغة، 

باملائة. وهذا ُيشري إ  أن تقليل الفاقد وامُلهدر من األغذية باملعين الصارق، ميكن أن  08األجزاء من األغذية القابلة لأليل فقد اخنفضت بنسبة 

 ويذلك يف املستبعد من املنتجات األخرى وخباصة أجزائها غري القابلة لأليل. التعبئة التدفيض يف نفايات يؤدى إ  منافع مشرتية يف
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 الت ملكافحة امُلهدر من األغذيةمح  25 اإلطار

احلملة توجه اهتماق السكان إ  امُلهدر من األغذية. ويانات هاذه احلملاة موجهاة يف البداياة إ        هذه -"الطبق الفارغ"  محلة: الصني

 4103الدالئل الواقعية إ  أنه منذ بداية احلملاة يف ينااير /ياانون الثااني      وُتشري. واملآدباستهالك األغذية العامة وحفالت االستقباع 

ذلك تعبئة وسائل اإلعالق العامة، وحمطة التليفزياون الرمسياة علاى املساتوى      ويشملحد  ختفيض يبري يف امُلهدر من أغذية املطاعم. 

الو ين، ويذلك عدد من حمطات التليفزيون على مستوى املقا عاات وإصادارها بسلسالة مان اإلعالناات العاماة املناهضاة للُمهادر مان          

 األغذية.

 تقليال  مان أجال   األرز مان   بق نصف  لب على ناسال تشجع محلة هذه -"نصف الطبق" وحاوية جديدة  محلة :كوريا مجهورية

 هذا نهاية حبلوع املائة يف 41 بنسبة املطاعم يف األغذية من وامُلهدر الفاقد من ذلك يقلل أن املتوقع من ويان املطاعم، يف األرز من امُلهدر

 والر وباة  اهلاواء  لطارد  الاداخل  يف إضاافية   بقاة  ُتضايف  اليت األغذية، حاويات من جديدًا نوعًا الشريات بعض اخرتعت وقد .العاق

 .التعفن عملية من لإلبطاء

اليابان جتربة على متديد تاريخ التسليم لتقليل الفاقد وامُلهدر من األغذياة. فاجلماارك    أجرت -: جترمة متديد تاريخ التسليم اليامان

" اليت تقضي بأن املنتجات الغذائية اليت يزيد بقاؤها أيثر من ثلث زمان الصاالحية ال   0/3تطلب يف صناعات األغذية اليابانية "قاعدة 

 .الصالحية انتهاء زمننصف  إ ميكن تسليمها إ  جتار التجزئة. وتقوق الشريات املشارية بتمديد تاريخ تسليم األغذية 

 األغذياة  مان  تفادياه  املمكان  امُلهدر نسبة اخنفضت لندن غرب يف احلملة هذه أعقاب يف -املتحدة: ِحْب األغذية وأْكَره امُلهدر  اململكة

"، لاتمك    E’s 2" السالويي  الاتغري  مناوذج  باساتدداق  الانهج،  وهاذا  احلملة تطوير مت وقد فقط، أشهر ستة خالع املائة يف 02 بنسبة

 وبالنسابة . وتقاديم مناوذج ملاا يفعلاه اآلخارون     ، واملشارية يف اجملتمع احمللي، اإلجراءاتالناس من إحدا  التغيري، وتشجيع اختاذ 

اليت أبلغت عن إدرايها للحملة وللرسائل األخرى املتعلقة بامُلهدر من األغذية وتادعى أنهاا تفعال شايئًا خمتلفاًا، فاإن        املعيشية لألسر

  .(WRAP, 2013)يف املائة، وهو تغري مهم إحصائيًا  23بلغ  األغذية من امُلهدرالتدفيض املمكن  اشيه يف 

إدراك أن املعلوماات يف حاد ذاتهاا     فماع اأُلسار.   داخال هذه املبادرة على معاجلة امُلهدر من األغذية  ريزت -: معركة األغذية هولندا

اأُلسار.  وقاد اساتتبع ذلاك اإلمسااك       االذي تتدلص منها  األغذيةليست يافية، يشجع هذا املفهوق الناس على أن يلمسوا فعليًا مقدار 

مبذيرات يومية بشأن يمية األغذية اليت ُتهَدْر خالع فرتة ثالثة أسابيع، واليت توضع جنبًا إ  جنب مع معلوماات عملياة وتادخالت    

 َتاَدُخلْ  مظاهر من حمدد مظهر هو( ذلك وغريدور البيئة االجتماعية )اجلريان، واجملموعات االجتماعية، وأماين التسوق،  إنحمددة. 

 فارتة  خاالع  املائاة  يف 41 بنسابة  األغذية من امُلهدر من قللت مشارية ُأسر عن أسفرت هولندا يف األو  األغذية فمعرية. األغذية معرية

فقاد   Vrouwen van Nuإ  جانب منظماة املارأة الو نياة     4102أما معرية األغذية الثانية يف  . (Bos-Brouwers, 2013)أسابيع ثال 

 يف املائة.  31أسفرت عن اخنفاض يف امُلهدر من األغذية القابلة لأليل بنسبة 

فهذه احلرية االستهاليية الدامنريية غري احلكومية املناهضاة للُمهادر مان األغذياة قاد أنشاأها        – األغذية هدر عن توقف: الدامنرك

عان  رياق تنظايم محاالت، وتعبئاة وساائل اإلعاالق، وتشاجيع          املستهلكون من أجل املستهلك . وهى تسعى إ  زيادة الاوعي العااق  

نقص الفاقد وامُلهدر من األغذية. وهاذه احلرياة ُتمكان املساتهلك  مان       إ ويل ذلك يهدف  ،املناقشات، والفعاليات من مجيع األنواع

اختاذ إجراءات والقياق مببادرات فردية مثل  هي البقايا، والتسوق األيثر حكمة وتوزيع فائض األغذية. وهى ُتسهم يف مباادرة مجاعاة   

 ضد امُلهدر من األغذية اليت ترعاها وزارة البيئة الدامنريية.

-http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-china-21711928; 2 http://e :املصدر

jen.net/html/newpage.html?code=1;http://intl.ce.cn/sjjj/qy/201307/15/t20130715_566223.shtml; 
http://www.stopspildafmad.dk/inenglish.html 

 

قاعادة بياناات خاصاة باملباادرات      SANCOأما على املساتوى اإلقليماي، يف أوروباا، أنشاأت اإلدارة العاماة       

احلالية بالفاقد وامُلهدر من األغذية يف اال اد األوروبي، على مستويات خمتلفاة مان املشاروعات الفردياة إ  املباادرات      
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" وهاى تضام علاى أسااس     أهميتهاا  يسارة خباز  مبادرة "لكل ومن ب  هذه الفئة األخرية،  30.أصحاب املصلحةاملتعددة 

لأليال،   ةالقابلا  األغذياة  وعي مشروعات أعماع يف سلسلة إمدادات األغذية، وااللتزاق بالعمل من أجل منع امُلهدر مان  

ونهج دورة احلياة لتقليل الفاقد وامُلهدر من األغذية. وهنااك مباادرة أوروبياة ياربى أخارى هاي مشاروع البحاث لادى          

، وهاى جتماع با  اجلامعاات، ومعاهاد املعاارف، ومنظماات        FUSIONS 31املسمى  4106-4104اال اد األوروبي 

املستهلك  ومشروعات األعماع من أجل  س  قاعدة املعارف، واستهداف إدخاع  سينات على رصد الفاقد وامُلهادر  

يهية من األغذية والتدابري االبتكارية االجتماعية لتعظيم االستفادة من األغذية داخل سلسلة األغذية، ووضع خطوط توج

يف لسياسات الفاقد وامُلهدر من األغذية على اتساع اال اد األوروبي لدعم أهاداف ختفايض الفاقاد وامُلهادر مان األغذياة       

 اال اد األوروبي.

 

َفِكر. ُياْل.  ، قامت منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األمم املتحدة للبيئة وشرياء آخرون بإ الق محلة 4103 يف 

( يف جماع منع وختفايض امُلهادر   47 اإل ار)انظر  األغذية. وذلك لدعم مبادرة وفر 32األغذية على تأثريك من وقللَوِفْر: 

برناامج   –نظم األغذية املستدامة املشرتية ب  منظمة األغذية والزراعاة   برنامجمن  أيضا جزءامن األغذية. وهذه احلملة 

اليت أيدت على أهمية إدارة الفاقد وامُلهدر من األغذية وإعادة تادويره واحلاجاة إ  حشاد مجياع      33األمم املتحدة للبيئة

 استدامة ُنظم األغذية.   س يف البلدان الصناعية، والناشئة، والنامية يجزء من  أصحاب املصلحة

 

 على اجلوع اليت أ لقها األما  ، فإن من املبادرات الرئيسية على املستوى العاملي مبادرة  دى القضاء وأخريا 

، املعاروف أيضاًا باسام    ساتدامة امل للتنمياة  املتحادة  األمام  ماؤمتر مبناسابة   4104/حزيران العاق لألمم املتحدة، يف يونياو 

مع استدامة مجيع نظم األغذية وهدف القضاء على الفاقاد وامُلهادر مان األغذياة.      التعامل. ويشمل هذا التحدي 41+ريو

. َيمُوجِّاه  34العمل الرفيع املستوى املعاين بااألمن الغاذائي العااملي     فريقمنظمة متعددة األ راف متثل  44وقد احتضنتها 

ميكن أن تناسب أغراضاًا   أصحاب املصلحةلنهج نظاق متماسك جتاه األمن الغذائي والتغذوي. إن هذه املبادرات املتعددة 

املتعددين، وميكنها أن تكون وسيلة لتقاسم  أصحاب املصلحةب  متعددة: فلديها القدرة على زيادة الوعي، وبدء احلوار 

املعلومات وأفضل املمارسات علاى خمتلاف املساتويات، واملسااهمة يف بادء تفهام مشارتك بشاأن احملرياات واألساباب           

جتااه   الرئيسية للفاقد وامُلهدر من األغذية، و فيز اهتماق أصحاب اجلهات الفاعلة، من أجال بادء نهاج أيثار تنظيمااً     

 ختفيض الفاقد وامُلهدر من األغذية.

 

ومن ب  التحديات غالبًا  ويل تعميق الوعي وبدء احلوار حنو إجاراء أيثار جتسايدًا. إن السالطات العاماة،       

عقاد هاذا احلاوار العملاي املنحاى با  اجلهاات         يفذلك على املستوى الدولي(، ميكنها أن تضطلع بدور الريادة  يف)مبا 

 املهتم  اآلخرين.  أصحاب املصلحةاخلاصة والفاعلة 

  

                                                           
30 http://ec.europa.eu/food/food/sustainability/good_practices_en.htm 
31 fusions.org-www.eu 
32 http://www.thinkeatsave.org 
33 production/en/-and-consumption-food-http://www.fao.org/ag/ags/sustainable 
34 foodsecurity.org/structure-http://www.un 

http://ec.europa.eu/food/food/sustainability/good_practices_en.htm
http://www.eu-fusions.org/
http://www.thinkeatsave.org/
http://www.fao.org/ag/ags/sustainable-food-consumption-and-production/en/
http://www.un-foodsecurity.org/structure
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 األغذية من وامُلهدر الفاقدعاملية مشأن تقليل  مبادرةَوِفْر األغذية،   25 اإلطار

 ،)اليت تسمى أيضًا وفر األغذياة(  األغذية من وامُلهدر الفاقد تقليل بشأن العاملية املبادرة هي الرئيسية املبادرةاملستوى العاملي تعترب  على

. إن مبادرة وفر األغذياة  Messe Düsseldorf GmbHمن جانب منظمة األغذية والزراعة ومؤسسة  4100وقد ُأ لقت هذه املبادرة يف عاق 

بالتشارك مع الوياالت املاحنة والوياالت الثنائية واملتعاددة األ اراف ومؤسساات التمويال والقطااع العااق والقطااع اخلااص واجملتماع          

العامل، يف شراية عاملياة للمنظماات    نطاقالتعاون والتنسيق بشأن املبادرات على  (4)الوعي؛  زيادة (0)ن وُتيسر من: املدني، وهى ُتمِك

تطوير سياساات واسارتاتيجيات وبارامج     (3)العامة ومنظمات القطاع اخلاص والشريات النشطة يف مكافحة الفاقد وامُلهدر من األغذية؛ 

يشامل   وهاذا الدعم التقين لربامج ومشروعات االستثمار الايت ينفاذها القطاعاان اخلااص والعااق.       (2)تنمية تقوق على أساس الرباه ؛ 

ليال الفاقاد وامُلهادر مان     الدعم التقين واإلداري وبناء القدرات )التدريب( للعامل  يف سلسلة إمدادات األغذية، واملنظمات الضالعة يف تق

األغذية، سواء على مستوى القطاع الفرعي لألغذية أو مستوى السياسات. وتقوق وفر األغذية بإجراء سلسلة من الدراسات امليدانية علاى  

 إقليمي، جيمع ب  نهج سلسلة األغذية وتقديرات الفاقد مع  ليالت اجلدوى االقتصادية، وذلاك لتحدياد تادخالت    –أساس و ين 

ختفيض الفاقد من األغذية وتقدق أفضل العائدات على االستثمار. يضاف إ  ذلاك، أن هاذه املباادرة ُتجارى دراساات علاى التاأثريات        

السياساي والتنظيماي الاذي ياؤثر يف الفاقاد وامُلهادر مان األغذياة. وُتجارى           اإل اار للفاقد وامُلهدر من األغذية، واالجتماعية االقتصادية 

والادرنات، واللانب،    واجلاذور الدراسات حاليًا يف يينيا والكامريون وسوف تغطى العديد من البلدان بشأن احلبوب، الفايهة واخلضر، 

 (.FAO, 2014cdوالسمك )

   food.org-http://www.save; food/savefood/en/-http://www.fao.org/save: صدرامل

 
--- 

 
( واختياار احللاوع احملتملاة     4إن تقليل الفاقد وامُلهدر من األغذية لتاج إ   ديد األسباب )انظار الفصال    

اليت ُتساير اخلاصيات احمللية وخاصيات املنَتج. وهو يشمل تقييم التكاليف احملتملة واملنافع الايت تعاود مان خمتلاف     

اخليارات على خمتلف اجلهات الفاعلة على  وع السالسل. وميكن لتنفيذ احللوع املنتقاة أن تتطلاب الادعم واملشاارية    

 اإلجراءاتى، داخل السلسلة الغذائية أو على مستويات أيثر اتساعًا. وهذا يدعوا غالبًا إ  تنسيق من جهات فاعلة أخر

 على مستوى السياسات. إجراءاتاملتعددون. يما تدعو إ   أصحاب املصلحةاليت يتدذها 
 

الفاقاد وامُلهادر مان األغذياة،     متعاددة، فاإن تنظايم أساباب      متديادات وبالنسبة خلسائر ما بعد احلصاد، ويف  

، يعكس التحديات الفردية واجلماعية والعوائق الايت تعارتض سابيل    (4والسيما على املستوي  املتوسط والكلي )الفصل 

األغذية، يما تعرتض التنمياة الزراعياة بصافة عاماة. لاذلك، فاإن        وسالسلاالستثمارات واملمارسات األفضل يف الزراعة 

احللوع الرامية إ  تقليل خسائر ما بعد احلصاد يدعو يف الغالب إ  املراجعة، وغالبًا بصورة ملموسة  إجياد الطرق لتنفيذ

 جدًا، للمسائل الواسعة للغاية واجملردة غالبًا واليت تفرضها التنمية الزراعية بصفة عامة. 
 

التنمياة املساتدامة األوساع نطاقاًا     وقضايا  الفاقد وامُلهدر من األغذيةوميكن يذلك خلق تقارب مماثل ب  قضايا  

البيع بالتجزئة والفاقد الذي ُيحدثه املستهلكون: إن العوائق اليت تعرتض سابيل ختفايض    يفوتطبيق ذلك على اخلسائر 

هي غالبًا نفس العوائق اليت تعارتض سابيل  سا  يفااءة املاوارد، واساتدامة ُنظام التوزياع         الفاقد وامُلهدر من األغذية 

الفاقد وامُلهدر مان األغذياة يف ساياق ُنظام األغذياة      واالستهالك. ومن ثم، جيب النظر إ  احللوع اليت تقود إ  ختفيض 

 الغذائية. املستدامة، بل ويجزء من التدابري اليت تؤدى إ  زيادة استدامة الُنظم
 

وحنن نقرتح يف الفصل التالي  ريقة لتناوع تصميم اسرتاتيجيات مناسبة ألوضاع حمددة لتقليل الفاقاد وامُلهادر    

 من األغذية، من أجل نظاق غذائي أيثر استدامة ومن أجل أمن غذائي وتغذية أفضل.

http://www.save-food.org/
http://www.fao.org/save-food/savefood/en/
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 من األغذية السرتاتيجيات خفض الفاقد واملهدرمتكني التغيري: طريق إىل األمام  -4

 

تحس  استدامة نظم ل يشكل سبيال ملموساالفاقد واملهدر من األغذية  ستوياتخفض م أّن هذا التقرير يؤيد 

الفاقد واملهدر من األغذية يذهب إ  ما هو أبعد من  خفضفإن  ،وهكذاألغذية باجتاه  قيق األمن الغذائي والتغذوي. ا

 أغذيةنظم  باجتاه إرساء نطاقا، ه أن يكون جزءا من تغيريات منهجية أوسعبوسعإذ جمرد  س  أداء نظاق األغذية: 

 األمن الغذائي العاملي.  و قيق أيثر استدامة

 

ريف الفاقد واملهدر من األغذية، اتوضيس مسألة تعبهذا التقرير  يقوق املسعى،ملساهمة يف  قيق هذا ومن أجل ا 

السليمة جلمع  ط الضوء على أهمية املنهجياتسّل"، ويالفاقد واملهدرمبا يف ذلك عرب اعتماد مفهوق "اخلسارة يف نوعّية 

املستدامة  ولدد فريق اخلرباء نظم األغذية. البيانات مبا أن التقديرات املتاحة حاليا ال تزاع هشة يف الكثري من األحيان

 األغذيةويتعمق التقرير يف وصف تأثريات الفاقد واملهدر من األغذية على نظم  .ذيةفيما يتعلق باألمن الغذائي والتغ

"خفض الفاقد واملهدر من األغذية" رسالة بسيطة ختا ب و .(0واألمن الغذائي بأبعاده املدتلفة. وميكن اعتبار )الفصل 

واألمن الغذائي والتغذية ومعاجلتها بوسائل  العديد من اجلهات الفاعلة يف نظاق الغذاء من أجل فهم نظم الغذاء املستدامة

 فعالة. 

 

هناك أسباب عدة تربر الفاقد واملهدر من األغذية. ويب  هذا التقرير أنه لكي يؤدي التشديص إ  حلوع، من  

، الضروري  ديد روابط سببية بالفاقد واملهدر من األغذية، فضال عن القيود اليت تعرقل تطبيق احللوع. ولتمك  ذلك

تتمثل إحدى الطرق املبتكرة الرئيسية للتقرير يف اقرتاح "تراتبية" من األسباب الكامنة خلف الفاقد واملهدر من األغذية 

 (. 3( ألنها مهمة إلرشاد اإلجراءات ولفهم خمتلف مستويات احللوع )الفصل 4)الفصل 

 

مثة حلوع مثبتة، على خمتلف املستويات، خلفض الفاقد واملهدر من األغذية، ويقدق التقرير بعضا منها.  

ويظهر التقرير أن على احللوع أن تراعي وجود مستويات خمتلفة من األسباب وأّن الروابط السببية جيب أن تدرس 

التقرير يقرتح ثالثة مستويات من احللوع علما أن  وتعا . ويدعو ذلك يف الغالب إ  إجراءات منّسقة. ولذا فإّن هذا

 تطبيق تلك احللوع ليس باألمر السهل. 

 

اقد األغذية واهلدر وف اهلادفة إ  خفضأن احللوع يعين أسباب الفاقد واملهدر من األغذية بالسياق إن ارتباط  

ومصايد األمساك، وتربية  اعة،فإن خصوصيات نظم األغذية، والظروف احمللية للزر هي أيضا مرتبطة بالسياق.

حزمة من  ةجتعل أي ،و رق االستهالك "الثقافية"والبنية التحتية والنقل والبيع بالتجزئة، ويذلك العادات  احليوانات

كافحة الفاقد ملمجيع احلاالت تنطبق على  واحدةليست هناك سلة و. املعّين السياقبإ  حد يبري  مرتبطةاحللوع 

 . واملهدر من األغذية
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يتوجب اعتماده على املستوي  الفردي واجلماعي، واملكيفة مع سياقات حمددة،  الذيإّن تقرير االسرتاتيجية  

قد يتفاوت تفاوتا يبريا ب  بلد وآخر، ويتطلب  ليال وافيا لألسباب والنظر يف الكاسب  واخلاسرين، ويف التكاليف 

العمل الفردي واجلماعي على  واملنافع جلميع األ راف املشارية. يما يتطلب تشجيع العديد من اجلهات الفاعلة على

 امتداد السلسلة الغذائية ودعمها. 

 

وعلى احلاجة إ  احلفاظ عليه. وهي تشجع  األغذيةإن معاجلة الفاقد واملهدر من األغذية تشدد بشكل أيرب على قيمة 

داق املوارد. والعامل األهم يف التغيريات باجتاه املزيد من الكفاءة واالستدامة وللتوفيق ب  الوفورات والقيمة الفعلية الستد

استددامه على الرغم من فقدانه لبعض من  من املمكنالذي ال يزاع  لألغذيةذلك هو االعرتاف بقيمة اقتصادية ما 

أو العلف أو الطاقة. باإلضافة إ  ذلك فإن املنتجات الشريكة واملدلفات املتصلة بالطعاق  األغذيةخصائصه املتوقعة، مثل 

 ن بشكل أفضل. ميكن أن تثّم

 

بناء على ما تقدق، يقرتح فريق اخلرباء هنا " ريقا إ  األماق" لتكوين الزخم على مستوى البلدان حبيث  

 اوهذتتعاون يل اجلهات الفاعلة يف بناء اسرتاتيجيات مكيفة حمليا وحسنة التنسيق خلفض الفاقد واملهدر من األغذية. 

ة من احللوع اليت يتوجب تكييفها حمليا على املستوى الو ين ويذلك على الطريق إ  األماق ال تفرض سلة نهائي

 باألحرى، املوصى به هنا هو سبيل جيعل التغيري ممكنا. وأو األفراد.  املعيشية مستوى القطاعات أو املؤسسات أو األسر

 

 فض الفاقد واملهدر من األغذية يف سياقات خمتلفةخل إحدى الطرق املمكنة 4-1

 

مكافحة الفاقد واملهدر  إ  هدفيمستوى اجلهات الفاعلة  عترب أن أّي حل علىإ  األماق ت املقرتحة الطريقإن  

إجراءات منّسقة ب  خمتلف اجلهات الفاعلة وتغيريات صحبه ( ح  تنا باملطلق)أو ممك يةفعال يكون أيثرمن األغذية 

: عرب الدوائر أيأبعاد أساسية للتنسيق مت  ديد ثالثة  ها،عرب تلك اخلطوات يلوفعالة على صعيد السياسات العامة. 

 احلكومية، واجلهات الفاعلة املتعددة والقطاع  العاق واخلاص.

 

بسبب  من السلسلة معينةيف مرحلة  الفاقد واملهدر من األغذية حصوع جراء يكون تنسيق اإلجراءات ضروريا 

ويذلك على املستوى األصغر، ميكن  (.4)أنظر الفصل اليت متارسها اجلهات األخرى يف معظم األحيان  اإلجراءات

ولكن ال لصل أو  س  املمارسات،  ،بكل جهة من أجل خفض الفاقد واملهدر من األغذية خاصةحلوع فنية  نفيذت

 غيري يف السلوك.ذلك يف الغالب إال مع توفري االستثمارات املناسبة أو شريطة تيسري الت
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 لطريق إىل األمام حنو اسرتاتيجيات خفض الفاقد واملهدر من األغذيةا  5الشكل 
 

 مجع املعلومات والبيانات -1

 (املستوى العامل املوافقة على نطاق لتعريف الفاقد واملهدر من األغذية )

 (املستويات كافةاملوافقة على بروتويوالت القياس )

 (املستويات كافةالشفافية واملسؤولية االجتماعية للمؤسسات )مجع البيانات وتعزيز 

 

 التشخيص ووضع االسرتاتيجيات -2
 املستويات كافة(هدر )وامل للفاقد ديد النقاط الساخنة 

 ( 1 املرفقاملستويات كافة، أنظر  ديد األسباب على مستويات خمتلفة )

 ( 2 املرفقاملستويات كافة، أنظر  ديد احللوع )

 املستويات كافة(  ديد التكاليف واملنافع جلميع اجلهات الفاعلة )

 تقرير مسار التنفيذ وخطط العمل وما جيب  قيقه فعال على مستوى اجلهات الفاعلة، واإلجراءات املنسقة على املستوى اجلماعي

 

 تنفيذ اإلجراءات فرديا ومجاعيا -3

 املستويات كافة(املتعددين )التوعية ودعم مبادرات أصحاب املصلحة 

أنظار  تنفيذ خطط العمل على مستوى اجلهات الفاعلة واألفاراد واجلماعاة جلمياع اجلهاات واملناتج  واملؤسساات واملساتهلك  )       

 (:2اجلدول 

 االستثمارات -

 املمارسات اجليدة   -

 التغيري يف السلوك -

   سالسل األغذيةالتنسيق داخل  -

 تثم  األغذية واملنتجات الثانوية -

 النظر يف تطورات األنظمة، مبا يف ذلك دوافع التغيري )االقتصادية واالجتماعية والثقافية(

 والدروس املستفادةالقياق بالتجارب 

 

تنسيق السياسات خلفض الفاقد واملهدر من األغذية من أجل نظم األغذية املستدامة واألمن  -4

 الغذائ  والتغذية

 إنشاء بيئة متكينية

  القدراتدعم بناء 

 إدراج الشواغل املتعلقة بالفاقد واملهدر من األغذية ونهج السلسلة الغذائية يف السياسات الزراعية وبرامج التنمية

 تكييف السياسات األخرى

 بناء سياسات حمددة تتعلق بالفاقد واملهدر من األغذية

 وضع أهداف خلفض الفاقد واملهدر من األغذية
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تنبع إحدى الصعوبات من أّن يلفة تلك اإلجراءات قد تقع على عاتق جهة معينة فيما تستفيد جهة أخرى  

إجيابية  نتائجمن منافعها. وهذا يستوجب استنباط وسائل القتساق التكاليف واملنافع على امتداد السلسلة باجتاه  قيق 

للجميع، مبا يف ذلك املنافع االجتماعية واالقتصادية والبيئية. ويستوجب ذلك سياسات عامة لدعم أو  فيز إجراءات 

 . الفاقد واملهدر من األغذيةمجيع اجلهات الفاعلة ملكافحة 

 

لومات ( املع0: )هي مراحل رئيسية على أربعالطريق إ  األماق اليت يقرتحها فريق اخلرباء  تنطوي 

ميكن لتصنيف و. 8الشكل  أنظر – تنسيق السياسات( 2( العمل )3) ؛( التشديص واالسرتاتيجية4) ؛والبيانات

إرشاد تشديص و ليل الفاقد واملهدر من األغذية يف سياق  4أسباب الفاقد واملهدر من األغذية يف الفصل  اتبيةوتر

ل فيمكن أن يشّك، 3الذي يرد يف الفصل  للمستويات املدتلفة لألسباب استعراض احللوع املمكنة. أما عّين وحالة م

 .فاعلة عدة مستويات وجهات على تنفيذها نطوياالسرتاتيجيات وخطط العمل األيثر تكيفا اليت سي حديدأساسا لت

 

ة وجماالت للعمل من أجل تناوع ياف  ريقة يما هو مقرتح باألحرى هليست هناك إجراءات مقررة مسبقا.  

صغرى الة الغذائية اليت  صل فيها الفاقد واملهدر من األغذية، وملعاجلة مجيع مستويات األسباب من لمراحل السلس

 كربى.الوسطى ووال

 

: فبالوسع تطبيق هذه املراحل من باختالف املستويات" الطريق إ  األماقذه "هلاملراحل الثال  األو   تتصل 

معينة؛ يما ميكن أن تطبق بشكل مجاعي على املستوى الو ين، معيشية  جتارية أو أسرةجهة أو مؤسسة قطاع أو قبل 

ب  اجلهات  فيما التنسيق ، معززًةيف إ ار عملية من شأنها أن تضع مجيع اجلهات  يف السلسلة الغذائية يف موقع فاعل

 الفاعلة وإجراءات القطاع  العاق واخلاص والتنسيق ب  السياسات القطاعية.

 

 كيف تبنى الطريق إىل األمام؟ 4-2

 

ييفية بناء الطريق إ  األماق، مبا يف ذلك ييفية استدداق عناصر من هذا التقرير، ويقدق  اجلزءيفّصل هذا  

 .35ةتوصيات ذات صلة جلميع اجلهات الفاعل

 

 حتسني مجع البيانات وتبادل املعارف مشأن الفاقد واملهدر من األغذية 4-2-1

 

وصل تبدأ معاجلة مشكلة الفاقد واملهدر من األغذية بالتاملهدر من األغذية. وويقرتح هذا التقرير تعريفا للفاقد  

 ولذلك:اهيتها. مل متبادع همفإ  
 

                                                           
صيات موجهة إ  الفئات املدتلفة مان اجلهاات الفاعلاة:    يقّدق قسم "املوجز والتوصيات" من هذا التقرير لكل من مراحل "الطريق إ  األماق"، تو 35

 وقد متت اإلشارة إ  تلك التوصيات باخلط املائل يما أن رقمها يرد ب  قوس .
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 (.أ 0) ينبغي جلميع أصحاب املصلحة االتفاق على فهم مشرتك للفاقد واملهدر من األغذية وتعريفها ونطاقها

 

 اإلمدادمراحل سلسلة خمتلف أ ر قياس الفاقد واملهدر من األغذية عرب السلع األولية و مواءمةهناك حاجة إ   

بيانات هيكلية وموثوقة وقابلة للمقارنة حوع يمية الفاقد واملهدر من األغذية داخل البلدان وأيضا على  وذلك إلتاحة

لقياس الفاقد  عامال أساسياوحدة املعايري امليعترب استدداق وتبادع املعلومات واخلربات. ل املستوى العاملي، تسهيال

قق . وعلى هذه املعايري أن تكون مدعومة علميا وقد  هاجراءات للحد مناإلحيثما تتدذ  وتقييمها واملهدر من األغذية

مبادرات خمتلفة هناك و. الزمن ربوع األقاليم عرب املدتلفة االتمن أجل التوفيق ب  احل أصحاب املصلحة من دقتها،

 دعما لذلك: القياسات. العمل علىإ  تنسيق  أيضا حاليا ومثة حاجةقائمة 
 

ذلك  صلوينبغي أن ل النظر يف وضع بروتويوالت ومنهجيات مشرتية لقياس الفاقد و ليل أسبابه. ميكن للفاو

وباالستناد إ  خربة  صلحةمن خالع عملية شاملة وتشاريية تراعي املنتج والبلد وخصائص مجيع أصحاب امل

 ج( 0) الفاو

 

على يل اجلهات الفاعلة يف نظاق األغذية  منطبقاينبغي أن يكون هذا اجلهد قائما على أساس علمي وشامال و 

البيانات ب دى قابلية الوثوقإ  م ناقدةالعمل نظرة  تضمن(. وينبغي أن يمن جانبها ستدداقلال يكون قابال)وأن 

 إ   ديد الشروط الالزمة لإلجراءات املعتمدة.  هذا النهج أيضا أن يرمي علىلتوقعات. واللتقييم وواألساليب املستددمة 

 

 وأولويات العمل. لتحديد النقاط الساخنة أساسيامجع البيانات املوثوقة عن الفاقد واملهدر من األغذية  يعّد 

عدد حمدود من الشريات الرائدة يف  ر يقتصر علىاألملة متاحة ضمن الشريات ولكن يثريا ما تكون البيانات املفّصو

 شريات سالسل األغذية نادرا ما تكون شفافة بشأن الفاقد واملهدر من األغذية ذلك أّنجتارة التجزئة وجتهيز األغذية، 

واءمة ملها بالتعاون مع املكاتب اإلحصائية )م. وميكن تشجيع الشفافية من خالع السياسات العامة وتنظييف الوقت الراهن

( واملنظمات )للتمكن من مجع ذلك عن البيانات(، والقطاع اخلاص )على امتداد السالسل الغذائية والتجار وغري إلبالغا

يادميية )لضمان العمليات املستقلة والشفافة(. األوساط األ( واإلمدادمعلومات مفصلة عن سلع أولية حمددة وسالسل 

ن تشارك يف هذه العملية، على أساس تقييمها ملستويات فواقد األغذية وينبغي لشريات ومؤسسات القطاع اخلاص أ

قة واألدلة سهلة بروتويوالت القياس املنّس كونشفافة. وت ةواهلدر يف عملياتها، وذلك باستدداق أساليب قياسي

 للقياق بذلك: يف هذا السياق. أساسية ،االستدداق املدصصة جملموعات حمددة من املستددم 
 

مجع البيانات وشفافيتها وتبادع البيانات واخلربات واملمارسات اجليدة   س ع أصحاب املصلحة على مجي

دعوة مجيع أصحاب املصلحة،   ب(. وينبغي للفاو 0)يف مجيع مراحل السالسل الغذائية  واملهدر الفاقديف جماع 

وتبادهلا  واملهدر البيانات حوع الفاقدواملنظمات الدولية، واحلكومات، والقطاع اخلاص واجملتمع املدني جلمع 

 د( 0) بطريقة متسقة وشفافة يف مجيع مراحل السالسل الغذائية.
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ميكن ذلك أن يشكل مبادرة عاملية جلمع البيانات األولية عن الفواقد الفعلية لألغذية واهلدر على خمتلف و 

 املستويات واملراحل، من خالع املكاتب اإلحصائية الو نية واملنظمات غري احلكومية والشريات واألوساط البحثية 

باالسرتاتيجية  تبطرتمن األدوات املنهجية املنسقة وأن  على اجملموعة املذيورة أعاله قوقتأن  وما إ  ذلك. وينبغي

وميكن  للبيانات. ارئيسي الفاقد واملهدر من األغذية جماال مع اعتبارالعاملية لتحس  اإلحصاءات الزراعية والريفية، 

 وأن تتيحها للجميع. ذات الصلة يف البيانات اجملموعةضأن تست فاولل

 

 اسرتاتيجيات فعالة للحد من الفاقد واملهدر من األغذيةالتشخيص ووضع  4-2-2

 

للمستويات املدتلفة من األسباب وللحلوع ذات والنقاط الساخنة للفاقد واملهدر من األغذية  من أجل  ديد 

( حلوال على املستوى األصغر )مادية وفنية( 0) :متعدد املراحل يتضمن جيب اعتماد نهجالصلة وييفية تنفيذها، 

 املتعددة اجلهات الفاعلة ل( حلوال منسقة يتع  اعتمادها بطريقة متناغمة من قب4اجلهات الفاعلة الفردية؛ ) هاطبقت

يف وإجراءات من قبل اجلميع،  اختاذ ( حلوال نظامية تتطلب3) نهج مشرتك ب  املهن؛ ، عرباإلمدادعلى  وع سلسلة 

  .، على مستوى السياساتواملؤسساتيثري من األحيان مع دعم وحوافز من احلكومات 

 

 ةمرتبطأن تكون  ويذلك مدى إحلاحها مالءمة وفعالية تنفيذ احللوع للحد من فواقد األغذية واهلدر وعلى 

والتكاليف واآلثار احملتملة املباشرة و/أو  ع ، مع األخذ يف ع  االعتبار القيود )مبا يف ذلك النظامية منها(املسياق الب

مبا يف ذلك القيود التكنولوجية  ،أسباب عدة ومتشابكة عنالفاقد واملهدر من األغذية نتج ييثريا ما  ة.غري املباشر

 اإلمدادواملمارسات غري السليمة، وضعف البنية التحتية وسوء التنظيم وضعف الروابط فيما ب  اجلهات الفاعلة لسلسلة 

على غرار : األغذيةالفاقد واملهدر من األغذية عن غياب العالقات داخل سلسلة/نظاق كشف يوغالبا ما  .احلويمةوسوء 

األغذية واهلدر يف بغية خفض فواقد  معينة النقص يف التواصل، وعدق تثم /تقدير اجلهود املطلوبة/املبذولة يف مرحلة

 (. نهايتهاحتى يف بداية السلسلة أو مرحلة أخرى )

 

، مبشارية مجيع األ راف الفاعلة )مبا يف ذلك القطاع  األغذيةداخل سالسل ّسنة حويمة حمإ   ذلك يدعوو 

من الفاقد  املرتبطة باحلدلجهود/املنافع ل وللتبادع الكايف، اجلماعي  تنظيم الفهم والعملمن أجل العاق واخلاص(، 

 كبدهاتتس يتمباشرة، والتكاليف ال بصورة احللوع هات اليت ستنفذهناك حاجة إ   ديد اجلوواملهدر من األغذية. 

تنفيذ احللوع والتدخالت املمكنة  رقل ديد العوائق اليت تع وجيب أيضا. ةاحملتمل ةاملستفيداجلهات واملنافع و

اليوق حوع قائمة التدابري/االستثمارات املعتمدة  واسعة النطاقستطالعية الا الدراسات جتاوز انتفاء. وجيب تدطيهال

الفائدة ب  تلك اإلجراءات/االستثمارات على -تفاصيل بشأن التكلفةب املشفوعة الفاقد واملهدر من األغذية حاليا للحد من

 حبسب املوقع يف يل من البلدان املتقدمة والنامية. املصنفة و ،األغذية للمنتجات واجلهات احملددة إمدادامتداد سلسلة 
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وصياغة اسرتاتيجيات مناسبة للحد من الفاقد واملهدر من من أجل وضع تشديص سليم ويف هذا السياق، و 

 األغذية:
 

على خمتلف املستويات  وأسباب الفواقد واهلدرعملية شاملة لتحديد النقاط الساخنة ينبغي للدوع أن تدعو إ  

ويتطلب ذلك  ديد  ( ومستويات التدخل.4 واحللوع احملتملة )أنظر املرفق، يف هذا التقرير( 0 )أنظر املرفق

مباشرة، فرديا أو مجاعيا، و ديد التكاليف اليت سترتتب عليها، ويذلك  احللوعاجلهات الفاعلة اليت ستنفذ 

ية( وييف ينبغي جذلك أيضا  ديد القيود )مبا يف ذلك القيود املنه ويتطلب الفوائد واملستفيدين احملتمل .

التغريات يف تنظيم السالسل/نظم األغذية، بناء القدرات،  معاجلتها )البنية األساسية، التكنولوجيات،

 .أ( 4) السياسات واملؤسسات(

 

 بناء على ذلك: 
 

ب( ويرتتب على الفاو دعم تلك  4)عمل بطريقة تشمل أصحاب املصلحة مجيعا  خطةعلى الدوع أن  دد 

العمليات الو نية بالتعاون مع الشرياء لبناء إرشاد منهجي مكيف مع خاصية البلدان واحتياجات خمتلف 

 ج(. 4)اجلهات الفاعلة وأولوياتها 

 

 اختاذ خطوات فعالة للحد من الفاقد واملهدر من األغذية 4-2-3

 

اختاذ إجراءات للحد من الفاقد  اجلهات الفاعلة األخرى،مجاعي مع  وبشكل، مبفردها جهةينبغي لكل  

 واملهدر من األغذية. 

 

الفاقد واملهدر من األغذية. على وجه  خفض الرامية إ  جراءاتاإلللدوع دور رئيسي تؤديه يف متك  و 

جيب أن تكون مجيع اجلهات الفاعلة قادرة على االستثمار يف البنية التحتية لإلدارة  ،يف البلدان النامية اخلصوص

املتكاملة ملرحلة ما بعد احلصاد، وسوف لتاج القطاع اخلاص إ  الدعم، مبا يف ذلك للسماح للمنتجات باستيفاء معايري 

الدعم للمؤسسات والبنية التحتية  ،ويشمل ذلك للتجارة والتصدير. الصحة النباتية والبيطرية ومعايري السالمة الغذائية

هج تدريب مبا يف ذلك ُن -ملهني  على مستويات متعددة االعامة بشأن اخلدمات اللوجستية، وخدمات اإلرشاد والتعليم 

و  املسؤولة عن سالمة األغذية، والبنى التحتية للبح والسلطاتالصحة النباتية،  املدرب  والرقابة على اجلمارك وعلى

وهناك حاجة إ  نهج تعاوني  .ما بعد احلصاد عامل أساسي نظمإن تعزيز البحث والتطوير يف ووالتطوير وغري ذلك. 

للحلوع العملية وميكن ة. يؤسسات املعرفاملب  احلكومات والقطاع اخلاص ومنظمات التمويل ومنظمات اجملتمع املدني و

ن نقل املعرفة واالنتشار اجلانيب للممارسات اجليدة، وجيب عاألحيان  يف معظم نبثقللحد من فاقد ما بعد احلصاد أن ت

لة يف السلسلة الغذائية لضمان أن تكون النتيجة النهائية مكيفة ععارف املزارع  احمللي  واجلهات الفامب اقرتانها

د ما بعد احلصاد، جل دعم املنتج  واجلهات الفاعلة للسلسلة الغذائية بهدف خفض فواقأمن وومقبولة وجمدية. 

 على وجه اخلصوص:  جيب
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ولضمان استدامة نظم األغذية  واهلدر العامة للحد من الفاقد سلعوال التحتيةيف البنية أن تقوق الدوع باالستثمار 

مثل مرافق التدزين والتجهيز، وإمدادات الطاقة املوثوقة، والنقل، والتكنولوجيات املناسبة، و س  سبل 

لدعم أصحاب  وعلى الدوع اختاذ التدابري .أ( 3) وصوع واتصاع منتجي األغذية ومستهلكيها إ  األسواق

من خالع تنظيم أنفسهم حبيث لققون وفورات احلجم ويتمكنون ر واملهداحليازات الصغرية للحد من الفاقد 

وغريها من أصحاب  وينبغي للدوع .ج( 3) من االنتقاع إ  أنشطة ذات قيمة عالية يف سلسلة إمداد األغذية

املصلحة، مبا يف ذلك املنظمات الدولية والقطاع اخلاص واجملتمع املدني االستثمار يف البحو  والتطوير للحد 

البحو  واخلدمات اإلرشادية املالئمة، مبا يف ذلك وخباصة تصميم خدمات  ،ع( 3) فاقد واملهدر من األغذيةال

على منظمات البحو  والتطوير الو نية و .(اه 2) التحّوع حنو مؤسسات النقل والتحويل والتوزيع الصغرية

للحد  ،االستثمار يف االبتكارات التكنولوجية يف مراحل ما بعد احلصاد واالستهالك والدولية أن تقوق بزيادة

ولزيادة قيمة املنتجات الزراعية يف سالسل القيمة الغذائية يكّل، مثاًل من خالع  واملهدر بشكل فعاع من الفاقد

 .ص( 3) إ الة عمر التدزين مع حفظ القيمة التغذوية

 

صل الفاقد واملهدر من األغذية يف القطاع اخلاص، يف سلسلة اإلمدادات الغذائية، وصوال ا  املستهلك . لو 

 مؤسسات القطاع اخلاص. قاألغذية تقع على عات الفاقد واملهدر منوبالتالي، فإن املسؤولية الرئيسية للحد من 

 تنظيم من حيثلديها دور تنظيمي أو تيسريي  وقد يكون. ودعمها وللحكومات دور تلعبه لتسهيل االسرتاتيجيات

 أيضا تشمل بل اإلمدادات الغذائية، منظمات سلسلةفقط على فال تريز واحلوار من أجل وضع برنامج عمل،  نقاشال

من وباإلضافة إ  ذلك، و احلواجز(. للتدفيف منلقطاع )مثل موردي التكنولوجيا واملؤسسات املالية والتدخالت ا موردي

إ  املؤسسات وصوال من الشريات متعددة اجلنسيات العاملية بدءا دعم اإلجراءات املنسقة من قبل القطاع اخلاص )أجل 

، تعترب البيئة التمكينية الفاقد واملهدر من األغذيةختفيض  من أجلالصغرية واملتوسطة(، وجتار التجزئة واملستهلك  

بات التعاقدية على  وع السلسلة الغذائية، وتنظيم األسواق، وإدارة تشمل تنظيم الرتتي وهي، املناسبة عامال أساسيا

لتمك  و ذلك للتمكن من (.HLPE, 2011االختالالت يف نظاق األغذية، مبا يف ذلك التعامل مع اجلوانب املومسية )

 اإلجراءات املنسقة على امتداد السلسلة الغذائية: 
  

تطبيق إ ار مناسب يشمل التنظيمات واحلوافز والتسهيالت ليتمكن القطاع اخلاص )مثل جتار  للدوع ينبغي

وغريها من اخلدمات الغذائية( واملستهلكون من اختاذ تدابري  وأماين جتهيز األ عمةاجلملة وجتار التجزئة، 

دمج القطاع اخلاص بشكل أيًض  اإل اروينبغي أن يضمن هذا  قوية للتصدي ألمناط االستهالك غري املستدامة.

تهيئة بيئة وينبغي للدوع   .ب( 3) باملوارد الطبيعية اإلضرارأفضل للعوامل اخلارجية الّسلبية ألنشطته مثل 

للحد من الفاقد مبا يف ذلك من خالع تشجيع أمناط مستدامة من االستهالك ب  السكان، ويذلك اتية وم

عمليات التدقيق وعلى الدوع تشجيع  د(. 3) األمن الغذائي يعززاالستثمارات يف األغذية ويف غري األغذية مبا 

واعتماد إجراءات لضمان معايري أعلى ملساءلة ( وتصميم اه 3) القائمة على القطاع يف الفاقد واملهدر من األغذية

 .بالتجزئة يف قطاعات جتهيز الغذاء والتجارةواملهدر من األغذية الشريات عن الفاقد، ورصد احلد من الفاقد 

وضمان  واملهدر لشراء األغذية للحد والتقليل من الفاقد إصالح السياسات العامةب أن تقوق  الدوعوأخريا، على 

 .(ح 3) سالمة األغذية
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فإن اإلجراءات املنسقة واملتضافرة هي املفتاح للحد من الفاقد واملهدر من األغذية. ولكن  3يما رأينا يف الفصل  

 بالتالي: ذلك لن جيري بدون اختاذ تدابري متكينية حمددة.
 

 والقطاع اخلاص، واجملتمع املدنيبغي للدوع وغريها من أصحاب املصلحة، مبا فيها املنظمات الدولية، ين

 ح(. 3) من أجل تعزيز االستدداق املنسق للتكنولوجيات املالئمة القدراتتنظيم الدورات التدريبية وبناء  

عرتاف باجلهود واال أصحاب املصلحة  س  التواصل والتنسيق جلميعشيا مع ذلك، ينبغي اومت

 .(ط 2) يف مرحلة أخرى )قبلها أو بعدها( واملهدر من األغذية الفاقدالالزمة/املبذولة يف مرحلة معّينة للحد من 

 

ولكنها  خفض الفاقد واملهدر من األغذية سبيل إ ال هي رائدةالقد تكون االبتكارات التجريبية أو املشاريع  

املمارسات التجارية احلاالت، ميكن للدوع أن تكون مبثابة "العميل االستهاللي" لتغيري  يف بعضو .الدعمتستوجب 

ميكن للدوع  (.مدلفاتوالسلوك )مثل املشرتيات العامة، يف معايري توريد األغذية اجلاهزة املستدامة، واإلدارة الكفؤة لل

مثل شبكات مجع ؤقتة لتيسري تنفيذ تدخالت )املأيضا إنشاء بيئات جتريبية، على سبيل املثاع للحد من احلواجز 

 شيا مع هذا: امت (.ذيةاألغنظافة  وقواعد السقط،
 

 )ط(.3األغذية  بالفاقد واملهدر مناملمارسات اجليدة فيما يتعلق  وتبادع التجريبلدوع تعزيز لينبغي 

 

الفاقد واملهدر من  فضنظامية خل ا( نهج4ألسباب )الفصل لن الكلي أو النظامي ااملستويغالبا ما يستوجب  

 يف هذا الصدد: و. بالفاقد واملهدر من األغذيةوييفية ارتبا ها  ألغذيةتنوع نظم اباالعرتاف ب األمر غالبا ما يبدأواألغذية. 
 

، مبا يف ذلك املنظمات الدولية والقطاع اخلاص واجملتمع املدني اآلخرينينبغي للدوع وأصحاب املصلحة 

اإلمكانيات للحد فواقد األغذية واهلدر وخمتلف يف املتنوعة  هامساهماتمن حيث تعدد نظم األغذية ب االعرتاف

صحاب املصلحة لتحس  احلويمة على  وع ألمتك  ودعم املبادرات املتعددة هلا يذلك وينبغي  .ي( 3) منها

 .ك( 3)واملهدر من األغذية  السالسل الغذائية وتنظيم الفهم والعمل اجلماعي  للحد من الفاقد

 

 عن ينتج فاملهدر من األسر املعيشية. األغذية الفاقد واملهدر منيف خفض  يؤديه لمستهلك دور يبريل سيكون 

والتحضر والبنية التحتية وهيكل  املعيشية من الدوافع والعوامل مثل مستوى الدخل وحجم األسرة تشعبةجمموعة م

(، األغذيةسلسلة اإلمدادات الغذائية والثقافات الغذائية، والثقة يف الشريات واملؤسسات )مبا يف ذلك أنظمة سالمة 

والطبخ  فيما خص الشراء استدامة أيثر عن سلوك هدر االستهالييامل وسينشأ خفض .وغري ذلك ويات الوعيومست

نهج الأن تدعم هذا، مثل محالت التوعية والتدخالت التجريبية و هاميكن اليت التدخالت . وهناك أنواع عدة منواأليل

لمواد لاستعادة القيمة احلقيقية  يما أن حماوالت   املرأة.وتعليم الشباب يف املنا ق احلضرية والريفية، ومتك يةاجملتمع

ؤدي أيضا إ  تسوف  ،اإلمداداتيف سلسلة  تثمينهو األغذيةإنتاج  يةكيفبالغذائية، واستعادة اعرتاف املستهلك  

أو  Slow Foodاحلضرية مثل جلان  –بناء على ما ميكن أن تربهنه احلريات الريفية  هدر االستهاليي،اخنفاض امل

  مبادرات على غرار "التقط وادفع" للقطاف. توخيا خلفض هدر املستهلك :
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ينبغي للدوع وأصحاب املصلحة اآلخرين، مبا يف ذلك املنظمات الدولية والقطاع اخلاص واجملتمع املدني 

وتشجيع املشارية  ،ق( 3) فواقد األغذية واهلدر من تقليللل واملشورة للمستهلك  الدقيقة املعلومات س  نشر 

الفاقد لموس للحد من املعمل من أجل المجيع اجلهات الفاعلة، مبا يف ذلك املستهلك ، ن جانب املدنية م

 ن(. 3)سيما من خالع احلمالت العامة، وتعليم الشباب واأل فاع  ، الاألغذية واملهدر من

 

 يف حاع)يما  الفاقد واملهدر من األغذيةعند حدو  القطاع اخلاص يف يثري من احلاالت اخلاسر األوع يكون  

الفاقد واملهدر ؤدي بشكل غري مباشر إ  أن تيف يثري من األحيان  هومعايري هنظاق ما بعد احلصاد(، ولكن ميكن ملمارسات

لتدفيض الفاقد  من أجل إرساء األسس(. 4نظر الفصل أ، ضمن السلسلة الغذائية وعلى مستوى املستهلك )من األغذية

أن تعود بالفائدة على مجيع  هاتمك  إجياد احللوع اليت ميكنلمن قبل مجيع اجلهات الفاعلة و در من األغذيةوامله

 األ راف الفاعلة:
 

 واملهدر من األغذية املنظمة ملسؤولية الشريات يف احلد من الفاقد السياساتوضع وتنفيذ  لقطاع اخلاص ل ينبغي

مبا يف ذلك من خالع مجع البيانات ذات الصلة بالفاقد وتقامسها والتأيد من أن التكاليف املرتتبة على احلد 

يف  يشارك وينبغي أن .س( 3)والفوائد املتأتية منه تتقامسها اجلهات املعنية بشكل مناسب واملهدر من الفاقد 

، مبا يف ذلك عن  ريق تعبئة الشريات من األغذيةواملهدر  اإلجراءات واملبادرات التشاريية للحد من الفاقد

إصالح لقطاع اخلاص لأخريا، ينبغي و(. ع 3)املعيشية  رلتغيري ممارساتها من أجل احلد من الفاقد يف األس

ممارسات حمالت السوبرماريت وحمالت بيع األغذية بالتجزئة مثل معايري املنتجات املستددمة للقبوع 

رفضها )مثل حجم األغذية وشكلها واملعايري اجلمالية للفايهة واخلضروات، واملنتجات مبنتجات املزارع  أو 

من خالع  ديد أسعار متباينة لتفادي اخلسائر االقتصادية والقيمة  وميكن أن جيري هذا مثال .احليوانية(

 ف(. 3)التغذوية 

 

 واملهدر من األغذيةحتسني تنسيق السياسات واالسرتاتيجيات من أجل خفض الفاقد  4-2-4

 

األغذية  وهي تشمل( 4الفاقد واملهدر من األغذية )الفصل  اليت تؤثر يفجمموعات خمتلفة من السياسات هناك  

، والبحث املهدر إدارة ، وسالمة األغذية، والطاقة احليوية، وسياساتاألعماعالصناعة وتنظيمات والزراعة، والتنمية و

لذلك  .التوجيهية الصحية والغذائية وغريها طوطواالستهالك واإلنتاج املستدام ، واخل والتعليم، والشؤون االجتماعية،

يف سياسات أخرى )الفصل  قد تكون موجودةحلد من الفاقد واملهدر من األغذية اهلادفة إ  اجزءا هاما من احللوع فإن 

، وروابط النهججمموعة متنوعة من توجب تسمستوى املستهلك  على املهدر من األغذيةعلى سبيل املثاع، معاجلة ف(. 3

سالمة األغذية وسياسات االستهالك املستداق، وتنظيم العالقة مع قطاع  ترتاوح ب جموعة واسعة من السياسات، مب

التحدي خوض الدستور الغذائي تفكر يف  هيئةعلى املستوى العاملي، بدأت و. املهدر ديد قيمةاألعماع، وسياسات  

على املستوى الو ين، و. الفاقد واملهدر من األغذيةالتنظيمية يف ضوء تأثرياتها على  هاإعادة النظر يف توجهاتاملتمثل يف 

التنسيق ب  خمتلف القطاعات والسياسات القطاعية، مبا  إ  الفاقد واملهدر من األغذيةاسرتاتيجيات خفض ستحتاج 

تلك اليت تغطي بناء القدرات والتدريب )ي الزراعية والغذائية ياساتالس يفو يف ذلك تلك اليت تديرها الوزارات املدتلفة.
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 .ةتكاملاملالغذائية  لسلةالسيثريا ما يغيب التفكري يف نهج  (وغريهاتطوير مشاريع الإدارة سالمة األغذية، وواإلرشاد و

للفاقد واملهدر من  دودةاملراعاة احملخفض فواقد األغذية واهلدر والتغلب على  رامية إ  لبناء اسرتاتيجياتإذن، 

 :وغريها والزراعة األغذيةسياسات  يف األغذية
 

دمج الشواغل واحللوع املتعلقة بالفاقد، ونهج و، (اه 2) نهج شامل للسلسلة الغذائيةينبغي للدوع ضمان 

اليت ميكن  األخرى من السياسات وال سيماالسلسلة الغذائية، يف السياسات الزراعية والغذائية وبرامج التنمية، 

تعزيز اتساق السياسات ب  خمتلف القطاعات واألهداف )مثاًل االستهالك وعليها  .أ( 2) أن تؤثر على الفاقد

 ينبغي ،ب(. وأخريا 2) ، والطاقة واملدلفاتاألغذيةاملستداق لألغذية، واملبادئ التوجيهية الغذائية، وسالمة 

األغذية على املستوى  وبيانات توسيمدعم اجلهود املبذولة يف سبيل اتساق وتوضيس ومواءمة معنى واستدداق 

 د(. 2) الغذائيالدولي مع مراعاة مبادئ الدستور  وال سيماالو ين 

 

التسلسل اهلرمي ويعد (. 01-4-3 اجلزءإلنتاج الزراعي والغذائي )ل احملتملة هناك العديد من االستدداماتو 

 .( مبثابة توجه عاق4-3-3 اجلزء) ""الستدداق الغذاء وليس هدره

 

 إرشاد قيق االستدداق األمثل للموارد، وو ،الفاقد واملهدر من األغذية وبغية احلد منشيا مع هذا، امتو 

 : الفاقد واملهدر من األغذية الرامية إ  خفضتنسيق السياسات 
 

، من خالع تسلسل الفاقد واملهدر من األغذيةمتكينية وحوافز للحد من اقتصادية  سياساتاعتماد   للدوع ينبغي

إعادة تدويره للطاقة من وللعلف،  األغذيةإعادة ختصيص وهرمي "الستدداق الغذاء وليس هدره" أي الوقاية، 

التدلص منه، ويف نهاية املطاف، يف غياب أي حل وإعادة استددامه للسماد، وخالع االمتصاص اهلوائي، 

 .ج( 2)آخر، التدلص منه يف مكبات النفايات 

 

 هي احلاع مع  دي القضاء على اجلوع، يما الفاقد واملهدر من األغذية فضوضع أهداف  موحة خللميكن  

يف املائة، أن يكون  011وأهداف نظاق األغذية املستداق  "،صفر فواقد وهدر" رمي إ الذي ي ألم  العاق لألمم املتحدةل

 أما (.العقابية)مبا يف ذلك احلوافز واإلجراءات  ذات الصلة وااللتزامات وسيلة فعالة لزيادة مستوى اإلجراءات والعجلة

 ، وبالتالي:زيادة الوعي إ أيضا فيؤدي  ديد األهداف 
 

 ج(. 2) األغذية من واملهدر الفاقدأهدافا للحد من  تضعأن  للدوعينبغي 

 

أثر إجيابي  لحمالتل يما أن. الفاقد واملهد من األغذية فضوتبادع اخلربات هو املفتاح خل إن التعلم املشرتك 

والعديد  نهج االبتكار االجتماعيومتارس . الفاقد واملهدر من األغذيةمن قضية  همقفااملستهلك  ومو إدراكعلى تغيري 

. املستهلك  على مواقف ممكنة إجيابية اآثار ،، واملبادرات القاعديةالقمةإ   القاعدةمن  من املبادرات اليت تبدأ من 

هناك و. يما قامت مجعيات/منظمات األعماع على مستوى القطاعات بإنشاء مبادرات لتبادع املعلومات ب  األعضاء

أو اإلقليمي  أو الو ين أو القطاعي على املستوى العاملي أو القارياملصلحة  صحابألحاليا عدد متزايد من مبادرات 



150 

حوار إقامة ( 0) :اهناك حاجة مستمرة لو(. 3نظر الفصل أ، مع نهج خمتلفة )الفاقد واملهدر من األغذيةللحد من 

تمك  احللوع لو دعم ذلك. ومن أجل وغري ذلكواستغالع نقاط النفوذ (  ديد أوجه التآزر 3) ،( التنسيق4)بينها، 

املواقف وتغيري سلوك تغيري والتوعية اجلماعية، و س  التنسيق والتعاون ب  مجيع اجلهات الفاعلة، مبا يف ذلك 

 :ئيالستهالك الغذاا
 

املصلحة، مثل املبادرة العاملية  ألصحابتنسيق اجلهود من خالع املبادرات املتعددة  تدعم أن ينبغي للدوع

 و(. 2) ."األغذية"لتوفري 

 

يبرية على املستوى العاملي  مضافة وهناك قيمة إن احلد من الفاقد واملهدر من األغذية مرتبط بالبلد وبالسياق، 

على سبيل املثاع، ميكن للبلدان فالسياقات األخرى وتبادع اخلربات.  واليتساب الدروس منالطرق الشائعة،  ملشارية

هدر املبأيضا، فيما يتعلق وفاقد ما بعد احلصاد. خفض النامية التعلم من البلدان النامية األخرى بشأن ييفية 

 أمناط احلياة الغربية. حنو يف البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية من األغذيةهدر امل ارتفاع هناك اهتماق مبنعاالستهاليي، 

لكي تشكل يف النهاية  ا البعضهمن بعض أن تتعلمل من البلدان املتقدمة والبلدان اليت متر مبرحلة انتقالية كلميكن و

 وتبادع اخلربات:  ىخرأ اتوالتعلم من سياق أساليب التبادعلتمك  و ليل واحللوع.امن التح خمزونا عامليا
 

احلد من الفاقد وتوزيع هذا التقرير الصادر عن فريق زيادة الوعي بأهمية  العاملي  الغذائي األمنينبغي للجنة 

يف عقد اجتماع شامل لتبادع التجارب  ي أن تنظرينبغ. و(ي 2) اخلرباء على املنظمات واألجهزة الدولية

 .ح( 2) الناجحة، والتحديات املطروحة والدروس املستفادة من مبادرات الفاقد
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 شكر وتقدير

 

يوّجه فريق اخلرباء الرفيع املستوى شكرًا حارًا إ  مجيع املشاري  الذين أسهموا مبدخالت وتعليقات قّيمة  

رت األو  حوع النطاق املقرتح للدراسة، أما الثانية فقد يانت عن ااملفتوحت ، وقد دللغاية يف املشاورت  اإللكرتونيت  

املسودة األّولية )النسدة صفر( للتقرير. وترد قائمة املشرتي  ويذلك الوقائع الكاملة هلذه املشاورات على املوقع 

  :اإللكرتوني لفريق اخلرباء

 

تقاديره للتعليقاات الاواردة ممان شااريوا يف استعراضاات األقاران         يما يعرب فريق اخلرباء الرفيع املستوى عن 

للمسودة شبه النهائية هلذا التقرير. وترد القائمة الشاملة باملشاري  يف استعراض األقران على املوقاع اإللكرتوناي لفرياق    

 اخلرباء الرفيع املستوى.
 
 

 
 
 

 

 والزراعة األغذية ملنظمة التابعة والوثائق االجتماعات برجمة دائرة إشراف  ت العربية النسدة إعداد مت

(.العربية الرتمجة جمموعة والوثائق، االجتماعات برجمة دائرة)
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 املرفقات
 

 األغذيةسلسلة حبسب مراحل  الفاقد واملهدر من األغذيةأسباب  1 ألف
 

أولويات  ديد من أجل إجياد احللوع للحد منه و الفاقد واملهدر من األغذيةالضروري  ديد أسباب من  

عن جمموعة واسعة من السوابق، تشمل العوامل البيولوجية،  الفاقد واملهدر من األغذيةوميكن أن يتأتى  التدخل.

الفسيولوجية والتكنولوجية واللوجستية وامليكانيكية، والفيزيائية وية، وامليكروبية والكيميائية، والكيميائية احليو

ويتطلب  ديد  والتنظيمية وصواًل إ  العوامل النفسية والسلويية، مبا يف ذلك تلك النامجة عن التسويق وغري ذلك.

د لبعض األسباب املتكررة منظورًا متكاماًل على  وع السلسلة الغذائية. وفيما يلي سر الفاقد واملهدر من األغذيةأسباب 

 .سلسلة األغذيةاألغذية مت تنظيمها حبسب مراحل  واملهدر من األغذيةللفاقد 
 

 36مرحلة ما قبل احلصاد 
 
  ويلة املدى واآلفات(.العوامل اخلارجية )الفيضانات واجلفاف واألمطار  

 .اختيار األصناف للمواقع واألسواق املستهدفة 

  ،النقص و(. وغري ذلكاملمارسات الزراعية والثقافية السيئة )إدارة املياه واملغذيات واآلفات، والتقليم، والتدعيم

ما بعد احلصاد بسبب ضعف خدمات  ومناولةخالع اإلنتاج واحلصاد  اجليدةالعاق يف املعلومات عن املمارسات 

 اإلرشاد الزراعي، وخاصة ألصحاب احليازات الصغرية. 

  .الوصوع إ  األسواق الفقرية 

 وحلشد منتجاتهم  ،سوء التنظيم ب  املزارع  يف جمموعات وتعاونيات ومجعيات للوصوع إ  اخلدمات واملرافق

 لتحس  الوصوع إ  األسواق أو للوفاء بالتزاماتهم التعاقدية. 

 

 مرحلة احلصاد واملناولة األولية
 
  بسبب الفقر واخلوف من السرقة ونقص املعلومات عن مؤشرات النضج احلصاد املبكر أو التأخر يف احلصاد؛

 العاملة.  األيديوالنقص يف 

  .سوء تقنيات احلصاد مما يؤدي إ  االنسكاب، واإلصابات ألسباب ميكانيكية، واإلصابات من احلرارة 

 .جتفيف احلبوب بطريقة خا ئة، مما يؤدي إ  عدوى فطرية أثناء التدزين 

  اليت مت حصادهاسوء اختيار احلاويات ومواد التغليف املناسبة للسلع . 

  .سوء تنفيذ معايري الصحة والنظافة، وخاصة بالنسبة للحاويات املستددمة لتغليف ونقل املنتج 

                                                           
(. ولكن الظروف أو 0)انظر الفصل  الفاقد واملهدر من األغذيةال تدخل خسائر اإلنتاج )احملتملة( يف مرحلة ما قبل احلصاد يف نطاق تعريف  36

عند احلصاد أو يف  الفاقد واملهدر من األغذيةالعمليات يف مرحلة ما قبل احلصاد ميكنها أيضا أن تؤدي بشكل غري مباشر )التأثري املتوسط( إ  

 (، وبالتالي يتم ذيرها هنا.4مراحل الحقة يف السلسلة الغذائية )انظر الفصل 
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 ت االستدداق غري السليم للمواد الكيميائية الزراعية مثل عالجات ما بعد احلصاد، مما يؤدي إ  أضرار يف املنتجا

 أو خملفات غري آمنة؛ عدق إنفاذ القوان  واألنظمة القائمة بشأن االستدداق اآلمن للمواد الكيميائية الزراعية. 

   االفتقار إ  املعرفة والقدرة على التعامل مع املمارسات احلسنة ملناولة ما بعد احلصاد والتكنولوجيات املطبقة ب

 رع  والتجار والناقل (. األ راف الفاعلة يف سلسلة القيمة ) املزا

   االفتقار إ  الوصوع إ  مرافق املعاجلة يف منا ق اإلنتاج مما يضطر املزارع  إ  نقل منتجاتهم إ  معاجل

 بعيدين. 

  عدق وجود خمططات تشجع أو تسهل االستفادة من األغذية غري القابلة للتسويق، مثل التربعات، وصناعات

 ق اإلنتاج، وأسواق املزارع . التجهيز املنزلية يف منا 

  .ضعف البنية التحتية للطرق والطاقة واألسواق 

 

 التخزين
 
  االفتقار إ  مرافق التدزين املناسبة لألغذية املستقرة التدزين مثل احلبوب، مما أدى إ  فاقد بسبب أضرار

 اآلفات، والعدوى الفطرية مبا يف ذلك اإلصابة بالسموق الفطرية. 

  واألمساك واللحوق ومنتجات األلبان. اخلضرإ  مرافق التدزين البارد للسلع سريعة التلف مثل الفوايه واالفتقار 

  عدق استدداق العالجات واملبيدات والتغطية يف مرحلة ما بعد احلصاد، اليت من شأنها أن متنع األضرار النامجة

 عن آفات التدزين )نقص املعلومات(. 

 التهوية، وسوء الصرف الصحي، وتكوين الغاز، واإلضاءة.  ظروف التدزين السيئة؛ سوء 

  .خلط املنتجات املدتلفة اليت  بذ التدهور و/أو التلو . عدق وجود عالج حملاصيل اجلذور والدرنات 

 .ظروف التدزين السيئة حملاصيل اجلذور والدرنات، مما يؤدي إ  التدضري واإلنبات 

  اد املعموع بها واليت تبطئ عمليات التدهور أثناء التدزين.  ما بعد احلص تكنولوجياتعدق استدداق 

 

 التجهيز
 
  .)األخطاء أثناء التجهيز مما يؤدي إ  عيوب )السلسلة 

  . التشذيب لتحقيق الشكل واحلجم املطلوب 

  .التلو  على  وع خط التجهيز 

  .االفتقار إ  مرافق املعاجلة؛ النقص يف قدرات وحدات التجهيز القائمة، وخاصة بالنسبة للسلع املومسية 

  .النقص يف التعبئة والتغليف 

 

 التوزيع والنقل
 
  .املناولة اخلشنة للمنتجات خالع التعبئة و ميل شاحنات النقل أو تفريغها 

 ة مثل الشواالت وأيياس النايلون أثناء النقل. استدداق احلاويات/ومواد التغليف غري املناسب 
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  .سوء التهوية أثناء النقل 

 الطرق والشاحنات املربدة.  ،سوء البنية التحتية للنقل 

  .التأخري عند أرصفة التفريغ حيث ال يتم توفري أي مرافق للتربيد 

 تثاع ألنظمة الصحة النباتية واألنظمة التأخري عند ميناء الدخوع للمنتجات املستوردة بسبب التفتيب للتأيد من االم

 البيطرية وأنظمة السالمة الغذائية. 

  .عدق االمتثاع ألنظمة الصحة النباتية واألنظمة البيطرية وأنظمة السالمة الغذائية 

 

 منافذ البيع مالتجزئة
 
  .الضغط لتدزين/عرض املنتجات "املثالية" والطازجة 

  استدداق غري حكيم للمواد الكيميائية اخلاضعة للتنظيم للحفاظ على مظهر  ازج، مما يؤدي إ  مستويات غري

 آمنة من املدلفات. 

  .استدداق املواد الكيميائية غري اخلاضعة للتنظيم، على سبيل املثاع يربيد الكالسيوق لإلنضاج 

 نضج خمتلفة(.  العرض املهدر: أيواق يبرية ومنتجات خمتلطة )يف مراحل 

  .استكماع منتظم للمدزونات، مما يؤدي إ  اختيار املستهلك  للمنتجات األيثر حداثة 

 /من قبل جتار التجزئة.  املصنعةإدارة األغذية اجلاهزة 

  .التغليف غري الكايف 

  .أحجاق التغليف الكبرية اليت جترب بعض املستهلك  على شراء ما قد ال يستددموه 

  قداسرتاتيجيات التسويق، وتسويق املنتجات، واخلصومات باجلملة اليت تغري املستهلك  لشراء منتجات 

 "، أو "اشرت منتج واحصل على اآلخر جمانا".  0بسعر  4ال يستددموها، مثل "

 يع الغذائي(. عدق يفاءة اإلدارة املالية، واإلفراط يف اإلنتاج، واألضرار يف املنتج والتعبئة )املزارع  والتصن 

  الطلب، وصعوبة توقع عدد العمالء )املطاعم(. بعدق القدرة على التنبؤ 

  عدق وجود أسواق بديلة للمنتجات اليت ال تظهر جوانب الكماع، أو اليت قد اقرتبت من تواريخ "لالستهالك

 قبل". 

  .عدق وجود إمكانيات للتربع 

 

 االستهالك 
 
  .التوجهات 

  .قلة الوعي 

  .عدق وجود خطة للتسوق 

  ."االلتباس حوع تواريخ "صاحل قبل" و"استددق قبل 

  .)االفتقار إ  املعرفة بشأن ييفية  بخ بقايا الطعاق )األسر 

  .ختزين غري مالئم
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 املختلفة من السلسلة الغذائيةاحللول يف املراحل   2 ألف

 

(، من تصميم املسارات 4ميّكن  ديد األسباب والروابط ب  األسباب اجلزئية واملتوسطة والكلية )انظر الفصل  

، تتكيف وفقا لسياق وظروف الفاقد واملهدر من األغذيةجلميع أصحاب املصلحة لتحديد وتنفيذ احللوع للحد من 

( تلك اليت ميكن 0تضم جمموعة من هذه احللوع احملتملة، تتميز يف ثال  فئات واسعة: )حمددة. ويف ما يلي قائمة 

( تلك اليت تتطلب عمل 4تنفيذها من قبل جهة فاعلة فردية )احللوع اجلزئية(، وغالبا ما تكون فنية بطبيعتها؛ )

( تلك اليت تتطلب العمل 3ية؛ )مجاعي، سواء يان من اجلهات الفاعلة يف نفس املرحلة، أو على  وع السلسلة الغذائ

 .(، وعموما مبشارية السلطات العامةالفرعي اجلماعي على مستوى أوسع )الو ين أو الو ين

 

 احللول اليت ميكن تنفيذها من قبل اجلهات الفاعلة الفردية )املستوى اجلزئ ( (أواًل)
 

 مرحلة احلصاد/اإلنتاج
 
  اختيار األصناف املناسبة للموقع )لتحقيق أفضل جودة( والسوق املستهدفة )لتنضج عندما يكون هناك  لب يف

 السوق(. 

  .أصناف احملاصيل املقاومة لألمراض واإلجهاد 

 تقليل اخلسائر النامجة عن اإلفناء.  ،املمارسات الزراعية والثقافية املناسبة لضمان منتجات ذات جودة عالية 

 وجدولة احلصاد املناسب  لألسواق املستهدفة.  توقيت 

 مع الفصل على أساس احلجم، واإلصابة والعدوى باألمراض واآلفات،  ،الفرز/التنصيف املناسب بعد احلصاد

 ودرجات النضج املدتلفة للثمار، لتسهيل التعبئة والتغليف لتسليمها إ  أسواق خمتلفة أو لالستددامات املدتلفة. 

 التدزين على مستوى املزرعة للمنتجات القابلة للتلف.  س  مرافق 

  .استدداق احلاويات النظيفة واملالئمة للسلع 

 

 مرحلة ما معد احلصاد واملناولة والتخزين
 
  إبطاء التدهور بعد احلصاد من خالع إدارة العوامل املساهمة )إساءة استعماع درجات احلرارة، واإليثيل ، واحلمل

 واإلنبات، وامللوثات(.  واملعاجلة مبادة السيالن، امليكروبي،

  ما بعد احلصاد املندفضة التكلفة مع الظروف احمللية وتعزيز استددامها ب  اجلهات  تكنولوجياتتكييف

 الفاعلة يف السلسلة. 

  .تشجيع خيارات التدزين املبتكرة مثل نظم إيصاالت اإليداع يف املستودعات 
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 التجهيز والتعبوئة
 
   تشجيع ودعم الصناعات املنزلية يف مواقع اإلنتاج خلفض تكاليف النقل واخلسائر خالع النقل ملسافات  ويلة إ

 البعيدين.  اجملهزين

  .تشجيع ودعم تصنيع وحدات جتهيز مناسبة حمليا 

  .إعادة هندسة عمليات التجهيز لضمان االستدداق الكفوء للموارد 

 يته.   س  التعبئة إل الة فرتة صالح 

 .إدارة أفضل للمدزون، ومراجعة وقياس اهلدر 

 وفقا ملتطلبات املشرتي، واحتياجات املستهلك يف البلدان  تعبئة والتغليف والتوسيم وأنواع علب التغليفال

 املستوردة. 

 .تطوير مواد التعبئة والتغليف الرخيصة القابلة إلعادة االستدداق و/أو التحلل للبلدان النامية 

 افق التعبئة وتكييفها يف البلدان النامية. تطوير مر 

 

 النقل والتوزيع والسوق
 
  .لوجستية البضائع املربدة للشحن إ  األسواق اخلارجية 

 .تطوير مرافق ختزين جيدة يف أسواق اجلملة/التجزئة وحمالت السوبر ماريت 

  اختالط وترايم املنتجات، وإساءة استعماع تعزيز التنظيم السليم وعرض املنتجات يف منافذ البيع بالتجزئة )جتنب

 احلرارة عن  ريق خلط املنتجات اليت تتطلب درجات حرارة خمتلفة يف نفس الغرفة املربدة، وغري ذلك(.

 .تغيري الرتويج يف املتاجر، الذي يشجع على االندفاع للشراء أو الشراء املسرف 

 ،ومراجعة وقياس اهلدر.   س  املدزون يف املتجر، وإدارة املدزون بشكل أفضل 

 

 البيع مالتجزئة
 
  .تشجيع االستهالك املومسي 

 .تقليل أحجاق احلصص 

 أن تعيد النظر يف أحجاق  تقديم الطعاق مرافقو ينبغي على منظمات اخلدمات الغذائية مثل الفنادق واملطاعم

 غذية. احلصص وفقا لطلب العميل أو املستهلك، ومتطلبات االنضماق إ  معايري سالمة األ

  استدداق التسعري املتمايز للمنتجات اليت تقرتب من تاريخ انتهاء الصالحية، أو عندما تفقد املنتجات الغذائية

 جتنب فقدانها. ل جأ، أو الطعم(، من ، أو التماسكجودتها )سواء يان ذلك النضارة، أو الشكل، أو اللون

 توزيع املواد الغذائية الزائدة على اجلماعات اخلريية . 
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 االستهالك
 
 .س  التدطيط للوجبات  

  .االستهالك قبل الشراء 

 فقط شراء ما سيتم استهاليه. 

  .تنفيذ ممارسات التدزين اجليدة 

 ."تفسري صحيس لعبارات "تاريخ البيع" أو "صاحل قبل 

  ."االستدداق الفعاع للمدلفات واملنتجات الغذائية بعد تواريخ "صاحل قبل 

 

 )املستوى املتوسط( الفاقد واملهدر من األغذيةاالجراءات املتضافرة واجلماعية للحد من  (ثانيًا)
 

 /اإلنتاج37مرحلة ما قبل احلصاد
 
  تعزيز )مبا يف ذلك من خالع بناء القدرات( منظمات املنتج  األساسي /مجعيات املزارع  فيما يتعلق باملمارسات

اجليدة، وجتنب  التجهيزالزراعية اجليدة، وممارسات احلصاد اجليدة، وممارسات التدزين اجليدة، وممارسات 

 الفاقد الغذائي، وغري ذلك. 

 أصحاب احليازات الصغرية لنشر املعلومات الالزمة إلنتاج  للمزارع لزراعي  س  توافر خدمات اإلرشاد ا

 ومناولة ما بعد احلصاد جيدين. 

  على مؤشرات النضج املناسبة وأهميتها للقيمة الغذائية واالقتصادية.  املزارع ممارسات حصاد جيدة؛ تدريب 

 حماصيله قبل األوان. التنويع للحماية من الفقر الذي جيرب املزارع أحيانا على جين  

 ( اليت ميكنها احلصوع على ائتمان/دفعات مسبقة ملنتجاتهم بدال من التعاونياتلتكامل األفقي )منظمات املزارع /ا

 حصادها قبل األوان بسبب الفقر. تنظيم صغار املزارع  لزيادة إنتاجهم وتسويقه. 

  ( ب  الفاعل  يف سلسلة القيمة لتحس  الكفاءة؛ تقليل خطر اإلفراط يف واألفقي الرأسي س  الروابط )التكامل

 اإلنتاج من قبل املزارع  للحماية من الفشل يف تلبية الكميات التعاقدية. 

  .تسهيل االستفادة من األ عمة غري القابلة للتسويق مثل التربعات، وصناعات التجهيز املنزلية يف منا ق اإلنتاج 

 

 ولة والتخزينمرحلة املنا
 
  س  الوصوع إ  تقنيات املناولة والتدزين املندفضة الكلفة )مثل مربدات التبدر، وأيياس التدزين، والصوامع 

 املعدنية، والصناديق(. 

 .تدريب املزارع  والتجار والناقل  على ممارسات وتكنولوجيات املناولة اجليدة ما بعد احلصاد 

                                                           
عند احلصاد أو يف  الفاقد واملهدر من األغذيةما قبل احلصاد بشكل غري مباشر )التأثري املتوسط( إ  خفض أن تؤدي اإلجراءات يف مراحل  ميكن 37

 . الفاقد واملهدر من األغذيةمن اسرتاتيجيات احلد من  ( وبالتالي ميكن أن تكون جزءًا4مرحلة الحقة من السلسلة الغذائية )انظر الفصل 
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  تدريب اجلهات الفاعلة على  وع السلسلة الغذائية على ممارسات التدزين اجليدة مثل اإلثيل  والتعامل مع

 امليكروبات.  

  .التأيد من اتباع بروتويوالت مكافحة اآلفات على  وع سلسلة القيمة الغذائية 

 التربيد والصوامع واملستودعات(  الشرايات ب  القطاع  العاق واخلاص لتحس  مرافق التدزين )مبا يف ذلك غرف

 ومرافق النقل مثل الشاحنات املربدة للمنتجات القابلة للتلف. 

  كلفة املرافق يأفراد. تتعزيز مرافق التدزين املشرتية لصغار املزارع  الذين ال يستطيعون  مل 

  .فرض املمارسات اجليدة بشأن االستدداق اآلمن للمواد الكيميائية الزراعية 

 وتوعية مجيع اجلهات الفاعلة بشأن ممارسات سالمة األغذية، واالستدداق السليم  سلسلة اإلمدادب مشغلي تدري

للعالجات ما بعد احلصاد واملمارسات الصحية العامة لضمان محاية املستهلك واحلد من اخلسائر النامجة عن 

 التدلص من األ عمة غري اآلمنة. 

 

 التجهيز والتعبوئة
 
  .تطوير و/أو تعزيز الروابط ب  املزارع  واملصنع ، على سبيل املثاع من خالع العقود 

  س  التوازن ب  العرض والطلب ملرافق التجهيز، مبا يف ذلك من خالع االستددامات البديلة، لتجنب الفاقد 

 يف املنتجات املومسية بسبب عدق  ويل القدرات. 

 اع اخلاص يف جماع التجهيز. شجيع املزيد من استثمارات القطخلق بيئة مواتية للمجهزين لت 

  سلسلة اإلمداد س  إدارة . 

  لضمان اجلودة العالية واأل عمة اآلمنة  اجملهزةالقائمة لألغذية  باملواصفاتتطوير و/أو ضمان تقيد اجملهزين

 . للمواصفاتبسبب املنتجات غري املستوفية  الفاقد واملهدر من األغذيةللمستهلك  واحلد من 

 

 النقل والتوزيع واألسواق
 
  .تسهيل الروابط ب  املنتج  واألسواق 

  .تشجيع اجلمعيات/املنظمات/التعاونيات السلعية لتحس  الوصوع إ  األسواق ويفاءة عملياتها 

  لتجنب سوء الفهم من قبل املستهلك .  للبياناتتوضيس ممارسات التوسيم 

   .تقديم اإلرشادات للمستهلك  بشأن ختزين األغذية وإعدادها 

  .تطوير األسواق للمنتجات دون املستوى املطلوب 

  .تسهيل زيادة التربع باأل عمة غري املباعة 
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 االستهالك
 
  بقايا تثقيف املستهلك بشأن التدطيط للوجبات، وممارسات التدزين اجليدة، وإعداد الطعاق، وإعادة استدداق

 يف وصفات، والتفسري السليم "لتاريخ البيع وصاحل قبل". الطعاق

 وإعادة تدوير النفايات ومواد التعبئة.من األغذيةهدر اإلعالنات ورسائل الشريات بشأن جتنب امل ، 

  .تثقيف املستهلك  بشأن التدطيط ملشرتياتهم، والشراء فقط بعد االستهالك ووفقا لوجبات الطعاق املقررة 

  واملنتج اجملاني املضاف إ  القائمة. 4بقيمة  3: األغذيةمكافحة املمارسات والرسائل اليت تقلل من قيمة ، 

 داتهم الشرائية بشأن األ عمة واملنتجات الغذائية. ينبغي على املستهلك  يف املنا ق احلضرية إعادة النظر يف عا 

 

 التدامري الشاملة
 
  الفاقد واملهدر من لتحديد نقاط التحكم احلرجة واحلد من  سلسلة اإلمدادتطوير قدرات مجيع اجلهات الفاعلة يف

 . األغذية

  .تدريب وبناء قدرات مجيع اجلهات الفاعلة بشأن املمارسات اجليدة 

 السماد. للمهدر من األغذيةدامات البديلة استكشاف االستد ، 

 

 احللول املنهجية
 
  .اجلمع ب  مجيع اجلهات الفاعلة 

  .إنشاء برامج و نية وإقليمية لتجنب الفاقد الغذائي بالتعاون مع منظمات املزارع  واجلمعيات الصناعية 

 ة.  ديد ومراقبة النقاط احلرجة للفاقد يف سالسل توريد املنتجات املدتلف 

  على املستوى الو ين أو على مستوى  الفاقد واملهدر من األغذيةالتوجيهية والربوتويوالت لتجنب  اخلطوطوضع

 القطاعات. 

 .يفاءة السلسلة الغذائية 

  :تعزيز يفاءة اإلنتاج يف وحدات التصنيع الغذائي يف يل من القطاعات املنظمة وغري املنظمة و س  املدخالت

نسبة اإلنتاج. تعزيز إدارة خمزون جيدة )مثل الوارد أوال يصرف أوال، أو الذي تنتهي صالحيته أوال يصرف أوال( 

ات الفاعلة يف النشاط اإلنتاجي/التصنيعي يف سلسلة من قبل منتجي املواد الغذائية وجمهزيها وغريهم من اجله

 . األغذية

  .تشجيع تنظيم وإدارة االبتكارات يف ختطيط اإلنتاج، والفرز، والتصنيف، واخلدمات اللوجستية 

  .إبراز قيمة اهلدر أو املنتجات الثانوية على مجيع املستويات 

 األغذية، مبا يف ذلك إدخاع تعديالت على النظم املعموع  منهدر تطوير  ريقة/نظم إلبراز قيمة اهلدر الغذائي وامل

 بها. 
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 سالسل اإلمداد الغذائي ترويج وتشجيع االبتكارات التكنولوجية يف االستفادة من املنتجات الثانوية يف 

 لالستددامات الغذائية وغري الغذائية. 

  .تعزيز السالسل القصرية واحللوع احمللية 

 واد اخلاق والتحوع احمللي. تعزيز املصادر احمللية للم 

  من األغذيةتشجيع االبتكارات التكنولوجية التقليدية/احمللية لتجنب الفاقد . 

 

الفاقد متكني التغيري: احللول على املستوى الكل  أو املنهج ، من أجل سياسات أفضل مشأن  (ثالثًا)

 يف السياسات األخرى  الفاقد واملهدر من األغذيةومن أجل النظر يف  واملهدر من األغذية
 

 /اإلنتاج38مرحلة ما قبل احلصاد
 
  ،س  الوصوع إ  األسواق؛ تشجيع ودعم تشكيل جمموعات وتعاونيات ومجعيات املزارع  وربطها باألسواق 

 ب  املزارع  واجملهزين.  األجلوتشجيع الزراعة التعاقدية واتفاقات تعاقدية  ويلة 

  .إنشاء أسواق بديلة للمنتجات املرفوضة، مثل أسواق املزارع  العادية واحملالت القريبة من املستهلك 

 

 مرحلة املناولة والتخزين
 
  .س  البنية التحتية للطرق والطاقة واألسواق، وخاصة يف املنا ق الريفية حيث لد  معظم اإلنتاج  

 

 التجهيز والتعبوئة والتغليف
 
  .تسهيل التحوع احمللي، مبا يف ذلك من خالع تشجيع االستثمار 

 

 النقل والتوزيع والسوق
 
 .تطوير نظم يفاءة للسوق وخاصة للمنتجات القابلة للتلف 

 

 االستهالك
 
  والتغذية.  األغذيةاألغذية، وإذا أمكن دجمه يف منظور أوسع بشأن استدداق من هدر املالتثقيف بشأن 

 األغذةياد املنزلي يف املدارس والكليات واجملتمعات لتحس  االستفادة من ضمان تعليم االقتص . 

                                                           
عند احلصاد أو يف  الفاقد واملهدر من األغذيةل ما قبل احلصاد بشكل غري مباشر )التأثري املتوسط( إ  خفض ميكن أن تؤدي اإلجراءات يف مراح 38

 . الفاقد واملهدر من األغذيةمن اسرتاتيجيات احلد من  ( وبالتالي ميكنها أن تكون جزءًا4مرحلة الحقة من السلسلة الغذائية )أنظر الفصل 
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  ،ينبغي على الشريات واملؤسسات مثل املدارس والكليات واملؤسسات التعليمية واملستشفيات وغريها من املنظمات

  هدر الغذائي، وبصمة الفاقد الغذائي، واملفهوق األخضر.أن ختلق الوعي حوع الوقاية من امل

 

 التدامري الشاملة
 
  بناء القدرات )البشرية والبنية التحتية( للمؤسسات يف البلدان النامية من أجل البحو ؛ وذلك لتطوير احللوع

 املناسبة )احمللية( للحد من الفاقد ما بعد احلصاد. 

  بناء قدرات املرشدين الزراعي  )يف املناولة ما بعد احلصاد( وتسهيل وصوهلم إ  املزارع  أصحاب احليازات

 الصغرية. 

  األغذية، وإذا أمكن  من هدراملالتعليم املهين والتدريب على املمارسات اجليدة وسالمة األغذية. التوعية بشأن

 والتغذية.  األغذيةدجمها يف منظور أوسع بشأن استدداق 

 

 احللول املنهجية
 
  .اجلمع ب  مجيع اجلهات الفاعلة 

  واحللوع بشأنهما.  الفاقد واملهدر من األغذيةرفع مستوى الوعي حوع تأثري 

  األغذية.  الفاقد واملهدر منالتعاون والتنسيق ب  املبادرات العاملية بشأن احلد من 

  الفاقد واملهدر من األغذيةتطوير سياسات واسرتاتيجيات وبرامج للحد من . 

  الفاقد واملهدر من دعم برامج ومشاريع التمويل اليت تنفذها القطاعات اخلاصة والعامة العاملة يف جماع احلد من

 . األغذية

  تسهيل احلصوع على االئتمان ألصحاب احليازات الصغرية وغريهم من اجلهات الفاعلة وأصحاب املصلحة يف

 السلسلة الغذائية. 

 من أجل احلصوع على فهم واضس هليكلية  الغذائي سلسلة اإلمدادظيم ورسم اخلرائط لسلسلة القيمة الغذائية وتن

 وغري ذلك.  وقنوات التسويقواخلدمات  السالسل، واجلهات الفاعلة الرئيسية وأدوارها، واملنتجات

  .االتساق العاملي لربوتويوالت وأ ر القياس 

  .تنظيم الشبكات جلمع القياسات والبيانات األولية 

  .أبعاد اجلودة واملعايري 

 .تطوير أسواق متعددة األصناف للسلع واملنتجات 

  .تعزيز االلتزاق مبعايري اجلودة للمنتجات القابلة للتلف من حماصيل البستنة، واللحوق، واألمساك والدواجن 

   الفاقد واملهدر من األغذيةلتسهيل الوقاية من  اتاألغذية واملواصفإعادة النظر يف قوان . 

 .يفاءة السلسلة الغذائية 

  ،اعتماد منظور السلسلة الغذائية يف مشاريع التنمية الزراعية )أين سيتم استهالك املنتج، وييف سيتم نقله

 و ويله، وغري ذلك(. 
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  ،ن املستوردة، مبا يف ذلك التدابري الصحية وتدابري الغذائية يف البلدا واملواصفاتتسهيل االلتزاق باملعايري الدولية

 الصحة النباتية لتصدير املواد/املنتجات الغذائية. 

 هدر الغذائي أو املنتجات الثانوية على مجيع املستويات. إبراز قيمة امل 

 هدر الغذائي. ماجلمع االنتقائي لل 

  .تطوير سلسلة التربيد للمنتجات القابلة للتلف 

 صنع السياسات. بناء األدلة ل 

  لتوفري أساس لصنع السياسات.  الفاقد واملهدر من األغذيةدعم مشاريع البحو  لتحديد 

 الفاقد واملهدر من األغذيةللحلوع والتدخالت املقرتحة للحد من  و الفوائد دعم  ليل التكاليف  . 
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 دورة مشروعات فريق اخلرباء الرفيع املستوى  3 ألف

 

من عملية إصالح جلنة األمن الغذائي  أساسييعنصر  4117مت إنشاء فريق اخلرباء الرفيع املستوى يف عاق  

امللتزم  للعمل  أصحاب املصلحةاملنتدى الدولي واحلكومي الدولي الشمولي األوع لطائفة واسعة من العاملي، اليت تشكل 

القضاء على اجلوع وضمان األمن الغذائي والتغذية لإلنسانية  حنومعا بصورة متناسقة دعما للعمليات اليت تقودها البلدان 

.مجعاء
39 

 

تقييم و ليل احلالة احلالية لألمن الغذائي والتغذية لفريق اخلرباء الرفيع املستوى هي:  األساسيةوالوظائف  

ية؛ تقديم  ليالت ومشورة علمية ومبنية على املعرفة بشأن قضايا حمددة متصلة بالسياسات، وأسبابها األساس

باالستناد إ  ما هو متاح من حبو  وبيانات ودراسات تقنية عالية اجلودة؛  ديد القضايا املستجدة، ومساعدة 

 .األساسيةالت األعضاء على ترتيب أولويات اإلجراءات يف املستقبل ولفت االنتباه إ  اجملا

 

ويصدر الفريق تقاريره وتوصياته  ، ويرفع تقاريره إليها.العاملي يستمد الفريق واليته من جلنة األمن الغذائيو 

 ويسدي املشورة مبعزع عن موقف احلكومات من أجل توجيه وإذياء النقاش من خالع تقديم  ليالت شاملة ومشورة.

 

 مستوي :ويتألف هيكل فريق اخلرباء من  
 

  من اخلرباء الدولي  املرموق  يف جماالت متنوعة متصلة باألمن الغذائي  05جلنة توجيهية تتألف من

ويشارك أعضاء اللجنة التوجيهية للفريق بصفتهم  .العاملي والتغذية، يعينهم مكتب جلنة األمن الغذائي

 ينتمون إليها.الشدصية وليس يممثل  للحكومات أو املؤسسات أو املنظمات اليت 

  الفرق املسؤولة عن املشاريع اليت تعمل يف مشروع بعينه، وتتو  اللجنة التوجيهية اختيار أعضائها وإدارتها

 من أجل  ليل قضايا معينة وتقديم تقارير عنها.

 

فريق  لضمان الشرعية العلمية ومصداقية العملية، ويذلك الشفافية واالنفتاح على يافة أشكاع املعرفة، يعملو 

 .العاملي اخلرباء الرفيع املستوى بناء على قواعد حمددة بدقة توافق عليها جلنة األمن الغذائي

 

 . وبدءا منودورة املشروع إلعداد التقارير، وإن يانت مقيدة زمنيا للغاية فإنها تشمل مراحل واضحة املعامل 

فإن فريق اخلرباء الرفيع املستوى ينظم ، العاملي ذائياملسألة من الناحية السياسية والطلب املوجه من جلنة األمن الغ

 ت إشراف ضمن إ ار زمين حمدد  حوار علمي موجه حنو السياسات. ويشمل ذلك عمل الفريق املسؤوع عن املشروع

اللجنة التوجيهية العلمي واملنهجي ورقابتها. يما يشمل أيضا مشاورات مفتوحة واستعراض خارجي لألقران بشأن 

                                                           
 .www.fao.org/cfs، وهي متاحة على العنوان: العاملي الغذائيوثيقة إصالح جلنة األمن  39
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مسودة شبه نهائية. ويتم االنتهاء من وضع التقرير واملوافقة عليه من قبل اللجنة التوجيهية من خالع اجتماع وجها 

 (. 7لوجه )الشكل 

 

 وجيري الفريق مشاورت  مفتوحت  لكل تقرير: األو ، عن نطاق الدراسة؛ والثانية، حوع النسدة  

 أيثر  العملية أماق قائمة خرباء الفريق الرفيع املستوى )يوجد حاليا ويفتس هذا األمر صفر ملسودة "قيد اإلعداد".

، الذين هم من أصحاب املعني  املصلحة أصحابمجيع أماق مجيع اخلرباء املهتم  و (، ويذلكخبري 4 111 من

املعرفة. ومتكن املشاورات الفريق من فهم املسائل والشواغل بطريقة أفضل، ومن إثراء قاعدة املعرفة، مبا يف ذلك املعرفة 

 االجتماعية، والتطلع حنو دمج وجهات النظر العلمية املدتلفة. 

 

، ويتم نشره وترمجته إ  لغات األمم املتحدة العامليألمن الغذائي ولاع التقرير النهائي املوافق عليه إ  جلنة ا 

الرمسية اخلمسة األخرى )العربية والصينية والفرنسية والروسية واإلسبانية(، ويستفاد به يف إثراء املناقشات واملداوالت 

 يف جلنة األمن الغذائي. 

 

وعمليته، وتقاريره السابقة متاحة على املوقع  ومجيع املعلومات املتعلقة بفريق اخلرباء الرفيع املستوى، 

 .hlpe-www.fao.org/cfs/cfs اإللكرتوني للفريق:

  

http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe
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 دورة مشروعات فريق اخلرباء الرفيع املستوى  7الشكل 

 
 

رفيع املستوى الاخلرباء تقوق جلنة األمن الغذائي العاملي بتحديد والية فريق 
 على مستوى االجتماع العاق والتغذية باألمن الغذائي املعين

 

رفيع املستوى الاللجنة التوجيهية التابعة لفريق اخلرباء تقوق 
 بتعريف أساليب اإلشراف على املشروع، وتقرتح نطاق الدراسة 

 

 ُيعرض مشروع نطاق الدراسة على مشاورة الكرتونية مفتوحة

 

رفيع الالتوجيهية التابعة لفريق اخلرباء  اللجنةتع  
 فريق املشروع، وتستكمل اختصاصاتهاملستوى 

 

 (V0من التقرير ) 1النسدة  فريق املشروع التابع لفريق اخلرباء الرفيع املستوىيصدر 

 

 من التقرير مشكل علا لبدء مشاورات إلكرتونية مشأنها 0 تصدر النسخة

 من التقرير 0ينتهي فريق املشروع من النسدة 

املراجع  إ   V1النسدة  والتغذية فيع املستوى املعين باألمن الغذائيالراخلرباء يقدق فريق املشروع التابع لفريق 
 اخلارجي ، إلجراء استعراض أيادميي يقوق على الدالئل 

 

 رفيع املستوىالفريق املشروع التابع لفريق اخلرباء يقوق 
 (V2نهائية من التقرير ) شبهبإعداد نسدة 

 

اللجنة التوجيهية التابعة ( رمسيًا إ  اللجنة V2تقدق النسدة )
 العتمادها لفريق اخلرباء الرفيع املستوى

 

  اع النسدة النهائية املوافق عليها إ  جلنة األمن الغذائي وتنشر علنا

 الغذائي األمن جلنة إ  املستوى الرفيع اخلرباء فريق تقرير يقدق

 السياسات بشأن حوار وإجراء ملناقشته العاملي

جلنااااة األماااان  

 الغذائ  العامل 

 اللجنة التوجيهية

الفريق املساؤول  

 عن املشروع

 

التوجيهيةاللجنة   

الفريق املسؤول 

 عن املشروع

 

الفريق املسؤول 

 عن املشروع

 

 اللجنة التوجيهية

جلنة األمن 

 الغذائ  العامل 

جلنة األمن 

 الغذائ  العامل 
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