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مبادرة دولية ب�شاأن خف�ض الفاقد 

واملهدر من الأغذية



»انخفا�ض يف كمية  ف الف�قد من الأغذية ب�أنه 
ّ
ُيعر

املنتجات  من  يت�شكل  وهو  الأغذية«  وجودة 

الأ�شماك  م�شايد  منتجات  اأو  الزراعية 

ل  التي  الب�رشي،  لال�شتهالك  املعّدة 

اأو  املطاف،  نهاية  يف  النا�س  ياأكلها 

التي �شهدت تراجعًا يف جودتها انعك�س تراجعًا يف قيمتها التغذوية 

اأو القت�شادية، اأو يف �شالمتها الغذائية.

وجزء كبري من الفاقد من الأغذية هو »مهدر من الأغذية«، اأي التخّل�س 

من الأغذية اأو ال�شتخدام البديل )لأغرا�س غري غذائية( لأغذية كانت 

الأغذية حتى  ُتركت  اأن  اأو بعد  الب�رشي - عمداً  منا�شبة لال�شتهالك 

ف�شدت اأو انتهت مدتها ب�شبب الإهمال. 

الفاقد 

من الأغذية؟

ما هو

ال تتوفر تقدير�ت دقيقة حلجم �لفاقد و�ملهدر من �الأغذية، وبخا�سة يف �لبلد�ن �لنامية. ولكن ال �سك يف �أن م�ستويات 

�لفاقد و�ملهدر من �الأغذية تبقى مرتفعة جد�ً.

بح�شب الدرا�شات التي اأجرتها منظمة الأغذية والزراعة )الفاو(، ُتقّدر كمية الفاقد واملهدر من الأغذية 	�

 �شنويًا بحواىل 30 يف املائة من احلبوب، و40-50 يف املائة من املحا�شيل اجلذرية والفاكهة واخل�رش، 

و20 يف املائة من بذور الزيت، واللحوم ومنتجات الألبان، و35 يف املائة من الأ�شماك. 

ويعتمد الفاقد واملهدر من الأغذية اإىل حّد كبري على الظروف اخلا�شة والو�شع املحلي يف بلد معّي اأو ثقافة معّينة.	�

ومرافق  احل�شاد،  بتقنيات  متعلقة  وفنية  اإدارية،  النطاق  وا�شعة  قيود  من  الأغذية  من  الفاقد  يتاأتى  �ملنخف�ض،  �لدخل  ذ�ت  �لبلد�ن  ويف 

التخزين، والنقل، والت�شنيع والتربيد، والبنية التحتية، ونظم التغليف والت�شويق. والقطاعات الرئي�شية التي تثري ال�شواغل هي م�شايد الأ�شماك 

ال�شغرية واملتو�شطة احلجم، والإنتاج والت�شنيع الزراعي. واأّما الظروف الجتماعية والثقافية - مثل خمتلف الأدوار الإنتاجية والجتماعية 

التي يوؤديها الرجال والن�شاء يف مراحل خمتلفة من �شل�شلة القيمة - فهي غالبًا ما ت�شّكل اأي�شًا الأ�شباب الكامنة وراء الفاقد من الأغذية. ويف 

املناطق الريفية، فيما متثل الن�شاء يف اأغلب الأحيان اجلهات الرئي�شية يف الزراعة، واملناولة ما بعد احل�شاد والت�شويق، فاإن حواجز اجتماعية 

قد تعيق م�شاركتهن يف مراحل اأخرى من ال�شل�شلة. كما اأن ال�شعوبات التي تواجهها الن�شاء يف الو�شول اإىل املوارد، واخلدمات، والوظائف، 

والأن�شطة املدرة للدخل، وال�شتفادة منها، توؤثر على اإنتاجيتهن وكفاءتهن يف اإنتاج الأغذية، وقد توؤدي اإىل فاقد يف الأغذية. 

وتت�شل اأ�شباب املهدر من الأغذية يف �لبلد�ن ذ�ت �لدخل �ملتو�سط و�ملرتفع ب�شورة رئي�شية ب�شلوك امل�شتهلك وال�شيا�شات والأنظمة التي 

تو�شع ملعاجلة اأولويات قطاعية اأخرى. فالإعانات الزراعية قد ت�شاهم مثاًل يف اإنتاج كميات فائ�شة من حما�شيل املزرعة، ُيفقد اأو ُيهَدر جزء 

منها على الأقل. وميكن اأن ُتطبَّق �شالمة الأغذية ومعايري اجلودة بحيث ُتزال الأغذية التي تكون ما زالت اآمنة لال�شتهالك الب�رشي من �شل�شلة 

انتهاء  تاريخ  قبل  الأغذية  ا�شتخدام  والعجز يف  التوريد  لعمليات  املالئم  التخطيط غري  اأي�شًا  يوؤدي  امل�شتهلك،  م�شتوى  الأغذية. وعلى  اإمداد 

�شالحياتها اإىل هدر حتمي لالأغذية.

م�ستويات الفاقد واملهدر من الأغذية مرتفعة 

وتعتمد على ظروف حمددة

مبادرة دولية ب�شاأن خف�س الفاقد واملهدر من الأغذية	�
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ب�شبب  �سلبية  بيئية  �آثار  اإىل  الأغذية  من  واملهدر  الفاقد  يوؤدي 

امل�شتخدمة  الأخرى  الطبيعية  والطاقة واملوارد  والأرا�شي،  املياه، 

ارتفاع  مع  الأثر  حجم  ويزداد  اأحد.  ي�شتهلكها  ل  اأغذية  اإنتاج  يف 

تبلغها  التي  واملرحلة  الأغذية،  منتجات  و�شقل  الت�شنيع  م�شتوى 

فيها  يحدث  التي  الأغذية  اإمداد  �شل�شلة  من  والتوزيع(  )الإنتاج 

اأدنى من  م�شتويات  ترتبط  وب�شورة عامة،  الأغذية.  اأو هدر  فقدان 

اأكرث  بتدوير  النهاية،  الأغذية، ويف  اإمداد  اأكرب يف  بكفاءة  اخل�شائر 

يف  اأق�رش  وم�شافات  للتخزين،  اأقل  وحاجات  للموارد،  فعالية 

النقل، وا�شتخدام اأقل للطاقة. غري اأن احللول خلف�س اخل�شائر غالبا 

على  للحفاظ  وبخا�شة  الطاقة،  ا�شتخدام  يف  زيادة  اإىل  توؤدي  ما 

بيئية، يجب  نظر  اأنه من وجهة  البديهي،  الغذائية. ومن  املنتجات 

اأن تكون الآثار ال�شلبية للتدابري الآيلة اإىل خف�س الفاقد واملهدر من 

الأغذية اأدنى من منافعها.

مثل  الطبيعية  للموارد  املنتج  غري  ال�شتخدام  فاإن  كذلك، 

الأغذية يوؤثر  الفاقد واملهدر من  الذي يتاأتى عن  الأرا�شي واملياه 

الدخل  وتوليد  والتغذية،  والفقر،  اجلوع  وطاأة  من  التخفيف  على 

الكفاف لدى  القائمة على  الزراعية  النظم  والنمو القت�شادي. ويف 

الفقراء من �شغار املنتجي، توؤدي اخل�شائر النوعية ب�شورة مبا�رشة 

اآثار 

الفاقد واملهدر من الأغذية 

هي متعددة اجلوانب

اإىل اإتاحة كميات اأقل من الأغذية، وبالتايل اإىل امل�شاهمة يف �نعد�م 

جمموعات  خا�شة  ب�شورة  تتاأثر  اأن  املرجح  ومن  �لغذ�ئي.  �الأمن 

الن�شاء وال�شباب من املزارعي يف بلدان نامية عديدة، اأي غالبًا ما 

ي�شلون ب�شورة اأقّل من جمموعات اأخرى اإىل التكنولوجيات، والبنى 

التحتية، ومرافق التخزين والأ�شواق املالئمة.

يف  انخفا�شًا  ي�شّبب  قد  النوعية  الأغذية  من  الفاقد  اأن  كما 

�حلالة �لتغذوية، يف حي اأن املنتجات املتدنية النوعية قد تكون 

امل�شتهلكي،  �شحة  على  ال�شلبية  اآثارها  اإىل  نظراً  اآمنة  غري  اأي�شًا 

ورفاههم واإنتاجيتهم.

وميثل الفاقد من الأغذية خ�شارًة للقيمة �القت�سادية بالن�شبة 

اإنتاج واإمداد الأغذية. وُتقدَّر قيمة  اإىل الأطراف الفاعلة يف �شل�شلة 

برتليون  العاملي  امل�شتوى  على  �شنويًا  واملهدرة  املفقودة  الأغذية 

الأغذية  اإمداد  �شال�شل  اأ�شبحت  ذلك،  على  عالوًة  اأمريكي.  دولر 

الغذائية، وت�شنيعها،  اإنتاج بع�س املواد  اإذ يتّم  اأكرث عامليًة  اليوم 

وا�شتهالكها يف مناطق خمتلفة من العامل. واأّما ال�شلع الغذائية التي 

فقد  العامل،  من  ما  منطقة  يف  وُتهدر  الدولية،  الأ�شواق  يف  ُتعر�س 

توؤثر على توافر �الأغذية و�أ�سعارها يف مناطق اأخرى.

 البلدان الع�صرة الأوىل يف اإ�صدار غازات الدفيئة 

مقابل الفاقد واملهدر من الأغذية، 2005

http://cait.wri.org امل�شدر: معهد �ملو�رد �لعاملية. 2012. اأداة موؤ�رشات حتليل املناخ. متاح على
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 الفاو 
ّ
اإىل حجم وتعقيد م�شكلة الفاقد واملهدر من الأغذية، تقر نظراً 

باحلاجة اإىل اتخاذ اإجراءات بال�رش�كة مع منظمات اإقليمية ودولية 

الرعاة،  بي  الأغذية  �شل�شلة  يف  الفاعلون  يرتاوح  حيث  اأخرى، 

واملزارعي و�شيادي الأ�شماك وال�رشكات العاملية. كما اأن ال�رشاكات 

تت�شم باأهمية موازية يف تعبئة املوارد املطلوبة يف هذه الإجراءات.

وي�شكل نهج خف�س الفاقد واملهدر من الأغذية جزءاً ل يتجزاأ 

من املفهوم الأو�شع لتعزيز نظم غذ�ئية م�ستد�مة، الأمر الذي ي�شمل 

وال�شتهالك  الغذائية  والنظم  جهة،  من  امل�شتدام  الغذائي  الإنتاج 

اأخرى.  جهة  من  الأغذية(  من  املهدر  خالل  من  )مثال  امل�شتدامي 

ويجب اأن تكون التدابري املتخذة خلف�س الفاقد واملهدر من الأغذية 

م�شتدامة بيئيًا، واأن تعّزز الأمن الغذائي والتغذوي.

العتبار  يف  �الأغذية  �إمد�د  ل�سل�سلة  املتكامل  النهج  وياأخذ 

اإمكانية اأن ُيعزى الفاقد واملهدر من الأغذية يف جزء ما من ال�شل�شلة 

على  وال�شرتاتيجيات  احللول  ترّكز  وبالتايل،  منها.  اآخر  جزء  اإىل 

وا�شتدامتها.  الأغذية  اإمداد  �شال�شل  لكفاءة  املنتظمة  التح�شينات 

ومن وجهة نظر اقت�شادية، �شوف تعتمد الأطراف الفاعلة يف �شل�شلة 

كانت  اإذا  فقط  الأغذية  من  واملهدر  الفاقد  خلف�س  تدابري  الإمداد 

مربحة، اأو على الأقل فعالة من حيث الكلفة. وينبغي اأي�شًا الإقرار 

 يف ظل 

تنامي العوملة

 ا�سرتاتيجيات 

 خلف�ض الفاقد واملهدر 

من الأغذية

توؤديها  التي  والجتماعية  الإنتاجية  الأدوار  يف  بالختالفات 

الأطراف الفاعلة، رجاًل ون�شاًء، يف �شال�شل الإمداد، ومعاجلة هذه 

الختالفات.

معاجلة �ملهدر من �الأغذية: توىل م�شاألة املهدر من الأغذية 

ال�شناعية.  البلدان  ال�شيا�شي يف  الأعمال  اأولوية كبرية على جدول 

ومن املتوقع اأن ي�شّكل املهدر من الأغذية م�شكلًة متنامية يف البلدان 

هذا  يف  الغذائية  النظم  ت�شهدها  التي  التغيريات  اإىل  نظراً  النامية 

البلدان ب�شبب عوامل مثل التمدد احل�رشي ال�رشيع وتو�شع �شال�شل 

املتاجر الكربى، والتغيريات يف النظم الغذائية واأ�شاليب احلياة. لذا، 

تتطرق ال�شرتاتيجية اإىل م�شاألة خف�س املهدر من الأغذية مع الأخذ 

تختلف عن  فريدة  وتدخالت  نهج  اعتماد  اإىل  احلاجة  العتبار  يف 

تلك التي ُتعتمد ملعاجلة اخل�شائر.

تدخالت  اإىل  الأولوية  الأغذية«  »توفري  مبادرة  تعطي  كذلك، 

حتول دون ح�شول الفاقد واملهدر من الأغذية اأوًل، تتبعها تدخالت 

ميكن اأن توؤدي اإىل خف�س الفاقد واملهدر من الأغذية. كما اأن هذه 

املبادرة تدعم اإعادة ا�شتخدام فعال من حيث الكلفة ومراٍع للبيئة 

تدويره  واإعادة  الأغذية  من  واملهدر  للفاقد  احليواين(  العلف  )مثل 

)مثل ال�شماد(.

مبادرة دولية ب�شاأن خف�س الفاقد واملهدر من الأغذية	�
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ال�شمكية وت�شنيعها وت�شويقها؛  والرثوة  بالزراعة  املعنية  الفاو  �ُشعب  الربنامج بدعم  التخ�ش�شات، يحظى  اإىل نهج متعدد  اإىل احلاجة  نظراً 

حماية امل�شتهلك والتغذية؛ املوارد الطبيعية؛ التنمية القت�شادية وال�شيا�شية واحلماية الجتماعية؛ الإح�شاءات؛ والت�شالت وال�رشاكات.

وقد ا�شرتكت الفاو مع موؤ�ش�شة Messe Düsseldorf يف اإطالق مبادرة »توفري الأغذية« خالل املعر�س التجاري Interpack لعام 2011 املعني 

ب�شناعة التغليف والت�شنيع، الذي ُنّظم يف دا�شلدورف، اأملانيا. ويقوم الربنامج العاملي على اأربع ركائز رئي�شية:

الأغذية« �رشاكة عاملية بي منظمات  »توفري  اأن�شاأت مبادرة  لقد  الأغذية:  الفاقد واملهدر من  العاملية خلف�س  املبادرات  وتن�سيق  �لتعاون 

التدخالت وتخطيطها وتنفيذها  الأغذية. وبهدف و�شع  الفاقد واملهدر من  الن�شطة يف جمال مكافحة  وال�رشكات  العام واخلا�س  القطاعي 

وا�شتخدام املوارد مبزيد من الفعالية، من ال�رشوري �شمان ح�شن تن�شيق كل هذه املبادرات، ليدرك اجلميع ماذا يح�شل يف العامل، ولتقا�شم 

املعلومات وامل�شاكل واحللول، ومواءمة املنهجيات وال�شرتاتيجيات والُنهج.

ن�رش  مع  عاملية،  واإعالم  ات�شال  حملة  خالل  من  ذلك  يتحقق  و�شوف  ال�شلة:  ذات  واحللول  الأغذية  من  واملهدر  الفاقد  اآثار  ب�شاأن   �لتوعية 

ا�شتنتاجات الربنامج اخلا�س مببادرة توفري الأغذية ونتائجه، وتنظيم موؤمترات اإقليمية ب�شاأن توفري الأغذية.

تطوير ال�شيا�شات وال�شرتاتيجيات والربامج اخلا�شة باحلد من الفاقد واملهدر من الأغذية: ويت�شمن ذلك �شل�شلة من الدرا�شات امليدانية الوطنية 

الجتماعية  الآثار  درا�شات حول  الأغذية  توفري  مبادرة  الأغذية، وحلول جمدية ملعاجلته. كما جتري  من  الفاقد  اأ�شباب  لتحليل  والإقليمية 

والقت�شادية للفاقد واملهدر من الأغذية، والأطر ال�شيا�شية والتنظيمية التي توؤثر على الفاقد واملهدر من الأغذية. 

 دعم بر�مج وم�شاريع ال�شتثمار التي يتوىل القطاعان العام واخلا�س تنفيذها.

 ت�صّكل املبادرة العاملية 

 خلف�ض الفاقد واملهدر من الأغذية 

 نتيجة بارزة من نتائج الإطار 

ال�صرتاتيجي اجلديد للفاو

اأ�شباب الفاقد واملهدر من الأغذية تختلف يف خمتلف اأنحاء العامل، تعتمد مبادرة  اإىل اأن  نظراً 

توفري الأغذية نهجًا اإقليميًا، وت�شع ال�شرتاتيجيات التي تالئم الحتياجات اخلا�شة بالأقاليم 

والأقاليم الفرعية والبلدان. فالتعاون مع ال�رشكاء الإقليميي حا�شم.

الأقاليم التي تغطيها مبادرة توفري الأغذية هي:

الحتاد الأوروبي	�

اأمريكا ال�شمالية واأ�شرتاليا	�

اليابان وجمهورية كوريا	�

اأوروبا ال�رشقية واآ�شيا الو�شطى	�

�شمال اأفريقيا وال�رشق الأدنى	�

اأفريقيا جنوب ال�شحراء الكربى	�

جنوب و�رشق اآ�شيا واملحيط الهادئ	�

اأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي	�

 ت�صع املبادرة العاملية 

 برامج اإقليمية 

 وتدعم تنفيذها 

 على ال�صعيد 

الوطني



www.un.org/ar/zerohunger/

ذلك  يف  مبا  وال�رشكات،  النا�س   - لفاعلة  ا  لالأطراف  ينبغي 

امل�شتهلكون - املعنية يف �شال�شل اإمداد الأغذية تغيري ممار�شاتها 

الفاقد  خلف�س  و�شلوكياتها  وتكنولوجياتها،  الإدارة،  جمال  يف 

واملهدر من الأغذية.

وجمالت العمل الرئي�شية هي:

حت�شي تخطيط الإنتاج، مبا يت�شق مع الأ�شواق؛	�

الرتويج لالإنتاج الكفوء من حيث املوارد، وملمار�شات الت�شنيع؛	�

حت�شي تكنولوجيات احلفظ والت�شنيع؛	�

حت�شي اإدارة النقل واللوج�شتيات؛	�

تعزيز الإدراك بعادات ال�رشاء وال�شتهالك؛	�

�شمان اأن حت�شل جميع الأطراف الفاعلة يف ال�شل�شلة، مبا يف ذلك الن�شاء و�شغار املنتجي، على ح�شة عادلة من املنافع.	�

وب�شورة عامة، تتطلب هذه الإجراءات ا�شتثمارات يقوم بها القطاع اخلا�س.

 من ال�صروري اأن 

يتخذ الفاعلون يف �صل�صلة 

الأغذية اإجراءات

 خلف�ض الفاقد 

واملهدر من الأغذية 

واملهدر  الفاقد  مبا�رشة  ب�شورة  تقّل�س  اأن  ذاتها  بحّد  العامة  للمنظمات  ل ميكن 

التي  الإجراءات  لتي�شري  �رشورية  هي  اإمنا  الأغذية،  من 

يتخذها القطاع اخلا�س من خالل:

توليد بيئة �شيا�شاتية وموؤ�ش�شية مواتية؛	�

اإيجاد مناخ ا�شتثمار مواٍت؛	�

التوعية والدعوة؛	�

تطوير ال�رشاكات والتحالفات؛	�

دعم املنتجات والعمليات البتكارية؛	�

تطوير القدرات على م�شتويي �شل�شلة الإمداد واملوؤ�ش�شات.	�

العاملي،  الأغذية  برنامج  وبخا�شة  املتحدة،  الأمم  يف  اأخرى  منظمات  بدعم  الفاو  منظمة  اأطلقتها  التي  الأغذية«  »توفري  مبادرة  وحتظى 

وال�شندوق الدويل للتنمية الزراعية، وبرنامج الأمم املتحدة للبيئة. وتعمل هذه املنظمات يداً بيد يف اإطار روؤية الأمي العام لالأمم املتحدة 

بالن�شبة اإىل حتّدي �لق�ساء على �جلوع، الذي يتمثل العن�رش اخلام�س منه »بالق�شاء على الفاقد واملهدر من الأغذية«.

 الإجراءات 

 العامة �سرورية 

لدعم تدخالت �صل�صلة الإمداد

مبادرة دولية ب�شاأن خف�س الفاقد واملهدر من الأغذية	�



ويف ال�شبكة، يتم اإن�شاء اأو�شاط من املمار�شة حيث يت�شاطر ويناق�س 

ال�رشكاء امل�شاكل واحللول يف قطاعات، واأقاليم فرعية واأقاليم خمتلفة.

و�ملعايري لي�سبح طرف ما �رشيكًا يف مبادرة توفري 

الأغذية هي:

امل�شاركة الن�شطة يف خف�س الفاقد و/اأو املهدر من الأغذية.  .1

ال�رشكات التجارية )اخلا�شة( والحتادات الن�شطة   .2

يف مرحلة واحدة اأو اأكرث من �شل�شلة اإمداد الأغذية 

)الإنتاج، والت�شنيع، والبيع باجلملة، والبيع بالتجزئة، 

واملطاعم/خدمات توفري الطعام( اأو التي توّفر ب�شورة 

مبا�رشة ال�شلع واخلدمات اإىل اأطراف فاعلة اأخرى يف 

ال�شل�شلة )البحوث، واملدخالت، والإمداد، مبا يف ذلك 

 التغليف، والإدارة، والتدريب، وال�شت�شارة(.

وُيطلب من ال�رشكات التجارية، واحتاداتها ومزودي 

اخلدمات اإىل ال�رشكات التجارية دفع ا�شرتاك �شنوي. 

و�شوف ُت�شتخدم هذه الأموال لدعم اأن�شطة خا�شة يف 

مبادرة »توفري الأغذية« من قبيل درا�شات ميدانية، 

واإعالنات، وموؤمترات.

املنظمات غري الربحية )منظمات التنمية الدولية،   .3

واجلامعات، واملنظمات غري احلكومية، واملوؤ�ش�شات 

الوطنية، والإدارات احلكومية، والتعاونيات اأو الحتادات 

القطرية( التي تدعم الأطراف يف تطوير �شل�شلة اإمداد الأغذية.

ت�سعى مبادرة توفري �الأغذية �إىل دعوة �رشكات �لقطاع �خلا�ض ومنظمات �ملجتمع �ملدين من كافة �أنحاء �لعامل 

�إىل �الن�سمام �إىل �سبكتها من �ل�رشكاء. وترّوج هذه �ملبادرة للتعاون بني �ل�رشكاء، على �أن ت�سهم كل منظمة من 

خالل ميز�تها �الأبرز وتكمّل بع�سها �لبع�ض.

وتتاأتى عن �سفة �ل�رشيك بع�ض �ملنافع:

الو�شول اإىل املعلومات من خالل اإقامة �شبكة مع 	�

�رشكاء اآخرين حول العامل يف مبادرة توفري الأغذية.

تقدمي امل�شورة الفنية والدعم من الفاو ومبادرة توفري 	�

الأغذية اإىل الربامج خلف�س الفاقد واملهدر من الأغذية.

الروابط بامل�شاريع، والدرا�شات، ومزّودي وم�شتخدمي 	�

اخلدمات، وال�شت�شارات، واملواد، والتكنولوجيات، وما 

اإىل ذلك يف جمال خف�س الفاقد واملهدر من الأغذية.

ا�شتخدام �شعار مبادرة توفري الأغذية.	�

ن�رشة منتظمة ميكن اأن ي�شاهم فيها ال�رشكاء من خالل 	�

مقالت عن مبادراتهم اخلا�شة.

 وميكن �أن ت�سمل م�ساهمات �ل�رشكاء يف 

مبادرة توفري �الأغذية:

تقا�شم املعلومات وتوفري الو�شول اإىل �شبكات اأخرى   .1

مت�شلة بالفاقد و/اأو املهدر من الأغذية.

الرتويج ملبادرة توفري الأغذية من خالل اإدراج رابط   .2

توفري الأغذية على مواقعها الإلكرتونية.

دعم اأن�شطة توفري الأغذية اأو امل�شاهمة فيها، وو�شع   .3

برنامج توفري الأغذية.

رعاية اأن�شطة يف جمال توفري الأغذية.  .4

 لالن�شمام اإىل �سبكة �ل�رش�كة لتوفري �الأغذية، 

نرجو زيارة املوقع الإلكرتوين التايل:

http://www.fao.org/save-food/partners/get-involved/en/

مبادرة دولية ب�شاأن خف�س الفاقد واملهدر من الأغذية	�
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�ملقر �لرئي�سي للفاو

توفري �الأغذية: �ملبادرة �لعاملية خلف�ض �لفاقد و�ملهدر من �الأغذية

منظمة الأغذية والزراعة لالأمم املتحدة

Viale delle Terme di Caracalla
00153 Rome, Italy

www.fao.org/save-food

Save-Food@fao.org
+39 06 5705 3674

�ملكاتب �الإقليمية ومكاتب �الت�سال

�ملكتب �الإقليمي الأوروبا و�آ�سيا �لو�سطى

بوداب�شت، هنغاريا

FAO-RO-Europe@fao.org

�ملكتب �الإقليمي لل�رشق �الأدنى و�سمال �أفريقيا

القاهرة، م�رش

FAO-RNE@fao.org
http://neareast.fao.org

�ملكتب �الإقليمي الأفريقيا

اأكرا، غانا

FAO-RAF@fao.org

�ملكتب �الإقليمي الآ�سيا و�ملحيط �لهادئ

بانكوك، تايلند

FAO-RAP@fao.org
www.savefood.net

�ملكتب �الإقليمي الأمريكا �لالتينية و�لبحر �لكاريبي

�شانتياغو، �شيلي

RLC-save-food@fao.org

مكتب �الت�سال مع �الحتاد �الأوروبي

بروك�شيل، بلجيكا

FAO-LOB@fao.org

مكتب �الت�سال الأمريكا �ل�سمالية

وا�شنطن العا�شمة، الوليات املتحدة الأمريكية

FAOLOW@fao.org

مكتب �الت�سال يف �ليابان

يوكوهاما، اليابان

FAO-LOJ@fao.org

الت�سالت

© FAO 2014

�سورة �لغالف:

A.Termignone© – الربتقال املهدر

�سور �أخرى:

Koray© – التفاح املهدر

J.Bloom© – املهدر من الأغذية للديدان

N.Bravais© – طماطم عفنة

N.Saltmarsh© – شّلة مهمالت�

J.Bloom© – منتجات معّدة للت�شميد

FAO/G.Napolitano© – بائعو الطماطم

FAO/D.Mejía-Lorío© – تخزين احلبوب يف وعاء معدين

FAO/D.Mejía-Lorío© – وعاء معدين �شغري لتخزين احلبوب

ُيرجى م�شح رموز الأجوبة ال�رشيعة على الهواتف اخللوية لزيارة �شفحاتنا الإلكرتونية وحتميل الوثائق.


	ما هو الفاقد من الأغذية؟
	مستويات الفاقد والمهدر من الأغذية مرتفعة وتعتمد على ظروف محددة
	آثار الفاقد والمهدر من الأغذية هي متعددة الجوانب
	استراتيجيات لخفض الفاقد والمهدر من الأغذية في ظل تنامي العولمة
	تشكّل المبادرة العالمية لخفض الفاقد والمهدر من الأغذية نتيجة بارزة من نتائج الإطار الاستراتيجي
الجديد للفاو
	تضع المبادرة العالمية برامج إقليمية وتدعم تنفيذها على الصعيد الوطني
	من الضروري أن يتخذ الفاعلون في سلسلة الأغذية إجراءات لخفض الفاقد والمهدر من الأغذية
	الإجراءات العامة ضرورية لدعم تدخلات سلسلة الإمداد
	دعوة للانضمام إلى شبكة وأوساط الممارسة
	الاتصالات

