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أن أرى أّن العــامل يــويل اهتامًمــا أكرب ملســألة الفاقد واملهدر مــن األغذية ويدعو إىل رّسين 
اتخــاذ إجراءات حاســمة أكــر ملعالجة ذلك. وينبــع الوعي املتنامــي والدعوات املتزايدة 

التخــاذ إجــراءات مــن املدلوالت املعنوية الســلبية والقويــة املرتبطــة بالفاقد واملهدر 
مــن األغذيــة. وهــي تقــوم جزئيًا عىل أســاس مفاده أّن فقدان الغــذاء يعني ضمًنــا الضغط غري الرضوري 
عــىل البيئــة واملــوارد الطبيعيــة التــي اســتُخدمت لإلنتاج يف املقام األّول. كام يعني ذلك يف األســاس هدر 

املــوارد مــن األرايض وامليــاه والتســبّب بالتلــّوث وبانبعاثات غازات االحتبــاس الحراري من دون غرض 
معــنّي. وأتســاءل باســتمرار كيــف ميكننــا أن نســمح برمي األغذية، يف حني ال يزال أكــر من 820 مليون 

نســمة يف العامل يعانــون الجوع يوميًا.

ويربز االهتامم الدويل مبســألة الفاقد واملهدر من األغذية بعزم يف خطة التنمية املســتدامة لعام 2030. وعىل 
وجه الخصوص، يدعو املقصد 3 من مقاصد هدف التنمية املســتدامة 12 الذي يجّســد هذه الخطة، إىل خفض 
املهدر العاملي من األغذية للفرد الواحد مبقدار النصف بحلول 2030 عىل مســتوى البيع بالتجزئة واالســتهالك، 

والحــّد مــن الفواقد الغذائية يف سالســل اإلنتاج واإلمداد، مبا يف ذلك الفواقــد يف مرحلة ما بعد الحصاد. وقد 
اتخــذت بلــدان عديــدة إجراءات للحّد من الفاقد واملهدر من األغذية، لكن التحديات املقبلة ال تزال جســيمة، 
وال بــّد لنــا مــن تكثيف الجهود. فضالً عن ذلك، من شــأن الجهود الراميــة إىل بلوغ املقصد 3 من مقاصد هدف 
التنمية املســتدامة 12 أن تســاهم، بحســب التقرير، يف تحقيق مقاصد أخرى ألهداف التنمية املســتدامة، ويف 

مقّدمتهــا القضــاء عىل الجوع، مبا يتامىش مــع الطبيعة املتكاملة لخطة عام 2030.

غري أنّه، يف معرض سعينا إىل إحراز تقّدم للحّد من الفاقد واملهدر من األغذية، ميكننا فقط أن نحقق الكفاءة 
الفعلية إذا ما ارتكزت جهودنا عىل فهم وطيد للمشكلة. وال بّد من بحث أبعاد ثالثة. أّوالً، ينبغي أن ندرك – 

بأكرب قدر ممكن من الدقة – حجم الغذاء الذي يفقد ويهدر، باإلضافة إىل مواقع وقوع الفواقد والهدر وأسباب 
ذلك. ثانيًا، يتعنّي علينا أن نحّدد بوضوح األسباب أو األهداف الرئيسية التي تحدو بنا إىل الحّد من الفاقد واملهدر 

– سواء أكانت متصلة باألمن الغذايئ أو بالبيئة. ثالثًا، يجب أن نفهم كيفية تأثري الفاقد واملهدر من األغذية عىل 
األهداف املنشودة، والتدابري الرامية إىل الحّد منهام. ويسلّط هذا التقرير الضوء عىل األبعاد الثالثة هذه بهدف 

املساعدة يف تصميم سياسات أفضل وأكر إملاًما من أجل الحّد من الفاقد واملهدر من األغذية.
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 موجز عن  حالة األغذية والزراعة 2019 

ويف مــا يخــص البعــد األّول، تتمثـّـل الحقيقــة املفاجئــة يف معرفتنــا الفعليــة الضئيلة بحجــم الفاقد أو املهدر 
مــن األغذيــة، ومبواضع وقوع ذلك وأســباب حصولــه. وتفيد إحــدى التقديرات الشــاملة، التي أعّدتها 

منظمــة األغذيــة والزراعــة يف عــام 2011، بــأّن زهاء ثلث األغذية يف العــامل يُفقد أو يُهدر كّل ســنة. ويتم 
االســتناد إىل هــذا التقديــر عــىل نحو شــائع حتى اليوم، بفعــل نقص املعلومات يف هــذا املضامر، ولكن 
ميكــن اعتبــاره فقــط تقديــًرا تقريبيًــا للغاية. لذلــك، تجري حاليًا االســتعاضة عنه مبؤرشيــن اثنني، بفضل 

جهــود منظمــة األغذيــة والزراعــة وبرنامج األمم املتحــدة للبيئــة، لتقدير حجم الغــذاء الذي يُفقد يف 
مرحلــة اإلنتــاج أو يف سلســلة اإلمــداد، قبــل أن يبلغ مســتوى البيع بالتجزئة )بواســطة مــؤرش الفاقد من 

األغذيــة( أو أن يهــدر مــن جانــب املســتهلكني أو تجار التجزئة )بواســطة مؤرش املهــدر من األغذية(، وذلك 
مبزيــد مــن الدقــة والتــأّن. ويطيب يل أن أصدر يف هــذا التقرير، التقديــرات األّولية التــي خلصت إليها 

منظمــة األغذيــة والزراعــة بالنســبة إىل مــؤرش الفاقد من األغذيــة والتي تفيد بــأّن حوايل 14 يف املائة من 
األغذيــة يف العــامل تفقــد بــدًءا مــن مرحلة اإلنتاج، قبل أن تصل إىل مســتوى البيــع بالتجزئة عــىل الصعيد 
العاملــي. وال يــزال برنامــج األمــم املتحــدة للبيئة يف معرض إعــداد التقديرات الخاصــة مبؤرش املهدر من 

األغذيــة، التــي ســتكّمل مــؤرش الفاقــد من األغذيــة لتوفري فهم أفضــل لكّم الغذاء الــذي يفقد أو يهدر يف 
العــامل. وســيتيح لنــا هــذان املؤرشان رصــد التقّدم املحــرز لتحقيق املقصــد 3 من مقاصد هــدف التنمية 

املســتدامة 12 مــع الوقت، انطالقًا من أســاس مرجعــي محكم أكر.

لكــن مــن أجــل التدّخــل عىل نحو فّعال، ينبغي أن نعرف أيًضا املواضع التــي تركّز فيها الفواقد والهدر من 
األغذية يف سلســلة اإلمدادات الغذائية وأســباب حصولها. وتُظهر البيّنات املعروضة يف هذا التقرير أّن 

مســتويات الفاقد والهدر تكون أعىل بالنســبة إىل بعض املجموعات الســلعية املحّددة، رغم وقوعها يف جميع 
مراحل سلســلة اإلمدادات الغذائية، بدرجات مختلفة. بيد أّن ما أدهشــني هو الطائفة الواســعة من حيث 

النســب املئوية للفاقد واملهدر من األغذية للســلع نفســها واملراحل عينها يف سلســلة اإلمداد، سواء ضمن 
البلدان أو يف ما بينها. ويشــري ذلك إىل وجود إمكانية كبرية للحّد من الفاقد واملهدر حيث تكون النســب 

املئويــة للفاقــد أكــرب مقارنــة مع أماكن أخرى. لكّن ذلك يبنّي أيًضا أنّه ال ميكننا التعميم بشــأن وقوع الفواقد 
والهدر عىل مســتوى سالســل اإلمدادات الغذائية، بل عىل العكس، ينبغي أن نحّدد نقاط الفاقد الحاســمة يف 

سالســل إمداد محّددة كخطوة أساســية التخاذ تدابري مضادة.

وبالنســبة إىل البعــد الثــان، ومع أّن أهداف التنمية املســتدامة تشــمل الحّد من الفاقد واملهــدر كمقصد بحّد 
ذاتــه، يتعــنّي علينــا أن نحّدد بوضوح األســباب التي تحــدو بنا إىل تحقيق هذا املقصــد – أو ماهية الهدف 

الرئيــي. ففــرادى الجهــات الفاعلة، من املزارعــني إىل الصيادين وصوالً إىل املســتهلكني مبارشة، ميكن أن 
يولــوا اهتامًمــا خاًصــا للحــّد من الفاقد أو املهــدر من األغذية من أجل زيادة أرباحهم أو إيراداتهم، وتحســني 

رفاههــم الشــخيص أو رفــاه أرسهــم. غري أّن هــذا الحافز الخاص ليس قويًا دامئًا، مبــا أّن الحّد من الفاقد 
واملهــدر قــد يقتــي اســتثامر املال أو الوقت، ما قد يفــوق املنافع بنظر تلك الجهــات. وميكن أن تربز عوائق 
متنــع الجهــات الفاعلــة من القطــاع الخاص من تنفيذ تلك االســتثامرات، من قبيل القيــود االئتامنية أو غياب 
املعلومــات بشــأن خيــارات الحــّد من الفاقد واملهدر. مــن ناحية أخرى، قد يبدي القطــاع العام اهتامًما أكرب 
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متهيد

بالحــّد مــن الفاقــد واملهــدر، ألّن ذلك يســاهم يف تحقيق أهداف عامة أخرى. ويســتدعي ذلك تدخالت عامة 
تتّخــذ شــكل اســتثامرات أو سياســات تولّد حوافز للجهــات الفاعلة من القطاع الخــاص، من أجل الحّد من 
الفاقــد واملهــدر مــن األغذيــة أو تذليل العقبات التــي تحول دون قيامها بذلــك. وتتكّون األهداف العامة 

الشــاملة التــي يبحثها هذا التقرير من شــّقني: تحســني وضع األمن الغــذايئ للمجموعات الضعيفــة والتخفيف 
مــن البصمــة البيئيــة املرتبطة باألغذية التــي تفقد أو تهدر.

ويتنــاول هــذا التقرير حجة رئيســية مفادها أّن الروابط بــني الفاقد واملهدر من األغذية من جهة، واألمن 
الغــذايئ واآلثــار البيئيــة من جهة أخرى، هي روابط معّقدة وتتطلّب فهــاًم معّمًقا. ومن غري املمكن ضامن 

مخرجات إيجابية نتيجة للحّد من الفاقد واملهدر، وســوف تختلف اآلثار بحســب املوضع الذي يتّم فيه 
الحّد من الفاقد والهدر يف األغذية. ولهذا الســبب تحديًدا، يتعنّي عىل صانعي السياســات أن يحّددوا بوضوح 

األهــداف التــي يعتزمون بلوغها. فالركيز عىل هدف واحد ســيفي فعالً إىل مفاعيــل لناحية املواقع التي ميكن 
لتدابــري الحّد من الفاقــد واملهدر فيها أن تكون أكر كفاءة.    

عــىل ســبيل املثــال، إذا كان الهــدف تحســني األمن الغذايئ، فــإّن الحّد من الفواقد يف املزرعة – ال ســيّام عىل 
مســتوى املــزارع الصغــرية يف البلــدان املنخفضــة الدخل التي تســّجل نســبًا عالية مــن انعدام األمن الغذايئ 

– يســوف يُحــدث عــىل األرجح آثــاًرا إيجابية قوية. وميكن أن يســاهم ذلك مبارشة يف تحســني األمن 
الغــذايئ لــأرس املعيشــية املتــرّضرة يف املزارع وأن يحقــق مفاعيل إيجابيــة يف املناطــق املحلية، وحتى خارج 

نطاقهــا، يف حــال توفـّـر املزيــد مــن الغذاء. وميكــن للحّد من الفاقــد واملهدر يف مراحل الحقة من سلســلة 
اإلمــدادات الغذائيــة أن يحّســن األمــن الغذايئ للمســتهلكني، لكــن املزارعني قد يتأثرون ســلبًا يف الواقع، 

إذا مــا تراجــع الطلــب عــىل منتجاتهــم. ومن جهة أخرى، ويف حــني ميكن للحّد مــن الهدر الغذايئ لدى 
املســتهلكني يف البلــدان املرتفعــة الدخــل التــي تســّجل مســتويات متدنية من انعدام األمــن الغذايئ، أن يوثّر 
محليًــا عــىل بعــض الرشائــح الســكانية الضعيفــة، من خالل مبادرات جمــع األغذية وإعادة توزيعهــا، يحتمل 

أن يكــون األثــر عىل الســكان الذين يشــكون مــن انعدام األمن الغــذايئ يف البلدان البعيــدة املنخفضة 
الدخــل أثًرا ضئيالً.

ويتغــرّي الوضــع إذا كانــت األهداف املنشــودة مــن الحّد من الفاقــد واملهدر بيئيــة يف جوهرها. ويف حالة 
انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري، فإنّها تراكم عىل طول سلســلة اإلمداد. لذلك، ســيُحِدث خفض 

الهــدر مــن جانــب املســتهلكني، األثــر األكرب ألّن املهدر مــن األغذية يف هذه املرحلــة ميثّل قدًرا أعىل من 
االنبعاثــات املدمجــة لغــازات االحتبــاس الحــراري. أما يف حالة األرايض وامليــاه، فرتبط البصمــة البيئية 

بالدرجــة األوىل مبرحلــة اإلنتــاج األّويل. وبالتــايل، فإّن الحّد مــن الفاقد واملهدر مــن األغذية يف أي مرحلة 
مــن سلســلة اإلمــدادات الغذائيــة، ميكن أن يســاهم يف التقليل من االســتخدام الشــامل لأرايض واملياه عىل 

الصعيــد العاملــي. لكــن، إذا مــن أجل معالجة مســائل شــّح األرايض واملياه املحليــة، فمن املرّجح أن تزداد 
كفــاءة تدابــري الحــّد مــن الفاقد مــن األغذية إذا ما نّفذت عىل مســتوى املزرعة أو يف املراحــل القريبة من 

مســتوى املزرعة يف سلســلة اإلمداد.



شو دونيو
املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة

لألمم املتحدة
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، حيث أنّه يتناول الســبل املعّقدة التــي يؤثّر فيها الفاقد واملهدر من  وأدعوكــم إىل قــراءة هذا التقرير بتأنٍّ
األغذيــة – والتدابــري املتّخــذة ملعالجتهام – عىل األمن الغذايئ والبيئة. وال يّدعــي التقرير احتواءه عىل جميع 
األجوبة، خاصة وأنّه يقّر بوجود ثغرات مهّمة عىل مســتوى املعلومات تعيق إمكانية إجراء تحليل شــامل. 

ويســعى التقرير، من بني جملة أمور أخرى، إىل اإلضاءة بشــكل محّدد عىل الحاالت التي تســتلزم فهاًم معّمًقا 
أكر للقضايا، ســواء من خالل توفري قدر أكرب وأفضل من البيانات أو عن طريق تحســني التحليل وتوســيع 

نطاقه. ويحدون األمل يف أن يقّدم التقرير مســاهمة للنقاش بشــأن كيفية معالجة مشــكلة الفاقد واملهدر من 
األغذية مبزيد من الكفاءة وبطرق تحدث فارقًا فعليًا من حيث تحســني األمن الغذايئ واالســتدامة البيئية، 

متاشــيًا مع روح خطة عام 2030.



موجز

وضع إطار للقضايا لتيسري 
اختاذ اإلجراءات

يُعترب الحّد من الفاقد واملهدر عىل نطاق واسع سبيالً 
مهاًم لخفض تكاليف اإلنتاج وزيادة فعالية النظام 
الغذايئ وتعزيز األمن الغذايئ والتغذية واملساهمة 

يف تحقيق االستدامة البيئية. ويربز االهتامم املتنامي 
بالحّد من الفاقد واملهدر يف أهداف التنمية 

املستدامة. ويدعو املقصد 3 من مقاصد هدف 
التنمية املستدامة 12 إىل تخفيض نصيب الفرد من 
النفايات الغذائية العاملية عىل صعيد أماكن البيع 
بالتجزئة واملستهلكني مبقدار النصف، والحد من 

فاقد األغذية يف مراحل اإلنتاج وسالسل اإلمداد، )مبا 
يف ذلك الفاقد ما بعد 
الحصاد(، بحلول عام 

2030. وميكن أيًضا 
أن يساهم الحّد من 

الفاقد واملهدر يف 
تحقيق أهداف أخرى 

من أهداف التنمية 
املستدامة، مبا يف ذلك 

هدف القضاء عىل 
الجوع )الهدف 2(، 

الذي يدعو إىل القضاء 

عىل الجوع، وتحقيق األمن الغذايئ وتحسني التغذية، 
وتعزيز الزراعة املستدامة. ومن شأن اآلثار البيئية 

اإليجابية املتوقعة جرّاء الحّد من الفاقد واملهدر أن 
تؤثّر أيًضا، من بني جملة أمور أخرى، عىل الهدف 6 

)اإلدارة املستدامة للمياه(، والهدف 13 )تغرّي املناخ(، 
والهدف 14 )املوارد البحرية(، والهدف 15 )النظم 
اإليكولوجية الربية والغابات والتنّوع البيولوجي( 

والعديد من أهداف التنمية املستدامة األخرى.

ويف حــني يبــدو الحّد من الفاقد واملهدر من األغذية 
هدفًا واضًحا ومنشــوًدا، إالّ أّن التنفيذ الفعيل ليس 
بالبســيط والقضاء الكامل عىل الفاقد واملهدر قد ال 
يكــون واقعيًا. ويقّر هــذا التقرير بالحاجة إىل الحّد 

من الفاقد واملهدر، ويقّدم أفكاًرا جديدة بشــأن 
املعلوم وغري املعلوم، ويوفّر إرشــادات حول كيفية 

توجيه التدخالت والسياســات، تبًعا ألهداف صانعي 
املتاحة. السياسات واملعلومات 

وعند بحــث الخيارات املتعلّقة باإلجراءات 
والسياســات، يشــري التقرير إىل وجوب اعتبار الحّد 
من الفاقد واملهدر ســبيالً لتحقيق أهداف أخرى، 

ال ســيّام تحســني الفعالية يف النظام الغذايئ، واألمن 
الغذايئ والتغذية، واالســتدامة البيئية. وإّن كيفية 

يُعد خفض الفاقد 
واملهدر من األغذية 

مقصًدا مهاًم من 
مقاصد أهداف التنمية 

املستدامة ووسيلة 
لتحقيق مقاصد أخرى 

من هذه األهداف، 
ال ســيام تلك املتعلّقة 

باألمن الغذايئ والتغذية 
البيئية. واالستدامة 

| 8 |
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الشكل 2
إطار	مفاهيمي	للفاقد	واملهدر	من	األغذية

ترتيب صانعي السياســات لهذه األبعاد املختلفة 
واملعلومات املتاحة بشــأن أثر الفاقد واملهدر عليها 

تبًعا ألولويتها، ســتؤدي إىل رســم مالمح املزيج األمثل 
من التدخالت والسياســات الرامية إىل الحّد من 

الفاقــد واملهدر من األغذية.

معرفة ماهية الفاقد واملهدر 
من األغذية وكيفية قياسهما 

تسبقان اختاذ اإلجراءات

إّن مفهــوم الغذاء الــذي يُفقد أو يُهدر هو مفهوم 
بســيط بصورة مضلّلة، لكن مــن الناحية العملية، 

ال يوجــد أي تعريف متفق عليــه عموًما للفاقد 

واملهــدر من األغذية. وقــد عملت منظمة األغذية 
والزراعــة عىل توحيد املفاهيــم املتعلّقة بالفاقد 
واملهــدر من األغذية وتعتــرب التعاريف املعتمدة 
يف هــذا التقرير وليــدة التوافق الذي تّم بلوغه 

بالتشــاور مع الخــرباء يف هذا املضامر. وينظر هذا 
التقريــر إىل الفاقد واملهــدر كانخفاض يف كمية 

األغذية أو جودتها عىل امتداد سلســلة اإلمدادات 
الغذائيــة. ومن ناحيــة تجريبية، ينظر إىل الفاقد 

مــن األغذية كظاهرة يف سلســلة اإلمدادات الغذائية 
مــن الحصاد/الذبح/الصيد وصوالً إىل مســتوى البيع 
بالتجزئة من دون أن يشــمل هذا املســتوى األخري. 

ومــن جهة أخــرى، يقع املهدر من األغذية عىل 
مســتوى التجزئة واالســتهالك. ويتواءم هذا التعريف 

أيًضــا مــع التمييز الضمنــي يف املقصد 3 من مقاصد 

مالحظة: يشمل "االستخدام الصناعي" الوقود األحيايئ، واأللياف يف مواد التعبئة، وصنع املواد البالستيكية األحيائية )مثل متعدد حمض الالكتيك(، وصناعة املواد 
التقليدية كالجلود أو الريش )للوسائد مثالً(، وتحويل الدهن أو الزيت أو الشحم إىل مواد خام لصنع الصابون أو الديزل األحيايئ أو مستحرضات التجميل. وال يشمل هذا 

االستخدام الهضم الالهوايئ مبا أن هذا األخري مخصص إلدارة النفايات. وتشمل "االستخدامات األخرى" األسمدة والغطاء األريض. وال ميثّل طول األعمدة الحجم اإلجاميل 
للمنتجات املعنيّة أو قيمتها. 

املصدر: منظمة األغذية والزراعة.
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العا�

أوسيانيا (باستثناء أس�اليا ونيوزلندا)

أمريكا ال�تينية والبحر الكاريبي

أمريكا الش�لية وأوروبا

آسيا الوسطى والجنوبية

آسيا ال�قية والجنوبية ال�قية

آسيا الغربية وأفريقيا الش�لية

أس�اليا ونيوزلندا

أفريقيا جنوب الصحراء الك�ى

النسبة ا�ئوية للفاقد من ا�غذية

الشكل 3
الفاقد	من	األغذية	من	مرحلة	ما	بعد	احلصاد	إىل	التوزيع	يف	عام	2016،	

النسب	املئوية	العاملية	وحبسب	األقاليم

هــدف التنمية املســتدامة 12. ويؤكّد التقرير 
كذلــك أنّه، رغم احتامل وقوع خســائر اقتصادية، 
فإّن الغذاء الذي تُحّول وجهته إىل اســتخدامات 
اقتصاديــة أخرى، مــن قبيل العلف الحيوان، ال 

يعتــرب فاقًدا أو هدًرا غذائيًا مــن الناحية الكمية. 
ومــن باب التشــابه، ال ينظر إىل األجزاء غري الصالحة 

لــأكل عىل أنّها فاقد أو مهدر.

وكانــت عملية قياس الفاقــد واملهدر من األغذية 
تتــّم عادة من منظور مادي باســتخدام األطنان 
كوحــدات لإلبالغ. إالّ أّن هــذا القياس يخفق يف 

مراعــاة القيمــة االقتصادية للســلع املختلفة وميكن 
أن ينســب من باب الخطأ وزنـًـا أعىل ملنتجات 

متدنيــة القيمــة فقط ألنّها أثقل وزنًا.  ويســلّم 
التقريــر بذلــك عن طريق اعتــامد مقياس يأخذ يف 

الحســبان القيمة االقتصاديــة للمنتجات.

ويشّكل االتفاق عىل نهج متسق لرصد املقصد 3 من 
مقاصد هدف التنمية املستدامة 12 خطوة مهمة 
يف عملية وضع إطار للنقاش بشأن الفاقد واملهدر، 

وسوف يوفّر إرشادات بشأن مواضع التدخل. ويبذل 
كّل من منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األمم 
املتحدة للبيئة جهوًدا لقياس التقّدم املحرز من 

أجل تحقيق املقصد 3 من مقاصد هدف التنمية 
املستدامة 12 من خالل مؤرشين منفصلني: مؤرش 

الفاقد من األغذية ومؤرش املهدر من األغذية.

مالحظة: تشري نسبة الفاقد من األغذية الكمية املادية التي يتم فقدانها بالنسبة إىل سلع أساسية مختلفة موزّعة بحسب الكميّة املنتجة منها. ويتم استخدام وزن 
ترجيحي اقتصادي لتجميع النسب املئوية عىل مستوى املجموعات اإلقليمية أو السلعية بحيث يكون للسلع األساسية األعىل قيمة وزن ترجيحي أكرب عند تقدير الفاقد 

مقارنة بالسلع األساسية األدىن قيمة. 

املصدر: منظمة األغذية والزراعة، 2019.
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الحبوب والبقول

الفاكهة والخضار

اللحوم وا�نتجات الحيوانية

الجذور والدرنات وا�حاصيل الزيتية

غ�ها

النسبة ا�ئوية للفاقد من ا�غذية

الشكل 4
الفاقد	من	األغذية	من	مرحلة	ما	بعد	احلصاد	إىل	التوزيع	يف	عام	2016،	

النسب	املئوية	حبسب	جمموعات	السلع

ويُصدر هذا التقرير 
التقديرات األوىل ملؤرش 
الفاقد من األغذية، من 
إعداد منظمة األغذية 

والزراعة، التي تفيد 
بأّن حوايل 14 يف املائة 
من األغذية املنتجة يف 
العامل تفقد ابتداًء من 

مرحلة ما بعد الحصاد وصوالً إىل مرحلة البيع بالتجزئة من 
دون أن يشمل هذه املرحلة – وذلك من حيث القيمة 
االقتصادية. وبالنسبة إىل مؤرش املهدر من األغذية الذي 

يغطّي البيع بالتجزئة واالستهالك، فقد جرت أعامل مهّمة 
إلعداد اإلطار املنهجي، إمنا مل تصدر بعد التقديرات األوّلية.

التفاوت يف مستويات 
الفاقد واملهدر من 

األغذية ميكن أن يوّفر 
إرشادات أّولية بشأن 

مواضع التدخل

للحصول عىل مزيد من اإليضاحات بشأن موقع 
الفاقد واملهدر من األغذية وحجمهام عرب مختلف 

مراحل سلسلة اإلمدادات الغذائية، وكذلك بني 
األقاليم ومجموعات السلع، أجرت منظمة األغذية 

والزراعة أيًضا تحليالً وصفيًا للدراسات القامئة بشأن 
الفاقد واملهدر يف سائر بلدان العامل. ويبنّي التحليل 

الوصفي مجموعة واسعة من القيم للفواقد بالنسب 

عىل املستوى العاملي، 
يُفقد حوايل 14 يف املائة 
من األغذية املنتجة بدًءا 

من مرحلة ما بعد الحصاد 
وحتى مرحلة البيع 

بالتجزئة، ولكن باستثناء 
هذه املرحلة األخرية.

مالحظة: تشري نسبة الفاقد من األغذية الكمية املادية التي يتم فقدانها بالنسبة إىل سلع أساسية مختلفة موزّعة بحسب الكميّة املنتجة منها. ويتم استخدام وزن 
ترجيحي اقتصادي لتجميع النسب املئوية عىل مستوى املجموعات اإلقليمية أو السلعية بحيث يكون للسلع األساسية األعىل قيمة وزن ترجيحي أكرب عند تقدير الفاقد 

مقارنة بالسلع األساسية األدىن قيمة. 

املصدر: منظمة األغذية والزراعة، 2019.
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املئوية يف كّل مرحلة من مراحل سلسلة اإلمدادات 
الغذائية. فعىل سبيل املثال، تفيد املالحظات بشأن 
الفاكهة والخضار يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 

بأّن الفواقد يف املزرعة ترواح بني0 و50 يف املائة، 
وهي مجموعة واسعة للغاية. ويتعنّي عىل التدّخل 

بغرض الحّد من هذه الفواقد أن يستهدف الرشيحة 
العليا من هذه املجموعة ليك يحقق األثر األقىص.

وتُعترب يف العموم مســتويات الفاقد من الفاكهة 
والخضــار أعــىل مقارنة مع الحبوب والبقول. ولكن 
حتى بالنســبة إىل األخرية، فقد ســّجلت مستويات 
ملحوظــة يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى ويف 
آســيا الرشقية والجنوبية الرشقية، يف حني كانت 
الفواقد محدودة يف آســيا الوسطى والجنوبية. 

وتقترص الدراســات بشأن الهدر يف مرحلة االستهالك 
عىل البلدان املرتفعة 

الدخل؛ وهي تفيد 
بأّن مستويات الهدر 

هي أعىل لجميع 
أنواع األغذية، ال سياّم 

بالنسبة إىل األغذية 
التلف  الرسيعة 

عىل غرار املنتجات 
والفاكهة  الحيوانية 

والخضار.

وتختلف أســباب الفاقــد واملهدر من األغذية إىل 
حــّد كبري عىل طول سلســلة اإلمدادات الغذائية. 

وتشــمل األســباب املهّمة للفواقد يف املزرعة 
مواقيــت الحصاد غري املالمئــة، والظروف املناخية، 

واملامرســات املطبقة عنــد الحصاد واملناولة، 
والتحديــات يف تســويق املنتجات. وتقع فواقد 
كــربى بفعل ظروف التخزيــن غري املالمئة فضالً 
عــن القرارات التي تتّخذ يف مراحل ســابقة من 

سلســلة اإلمــداد والتي تقرّص من العمــر التخزيني 

للمنتجــات. وميكن أن يكــون التخزين املربّد، عىل 
وجــه التحديد، أساســيًا ملنع وقــوع الفواقد الغذائية 

الكميــة والنوعيــة. وأثناء النقــل، تكتي البنية 
التحتية املادية الســليمة والخدمات اللوجســتية 

التجاريــة الفعالــة أهمية رئيســية ملنع وقوع فواقد 
غذائيــة. وميكــن أن يضطلع التجهيــز والتعبئة بدور 
يف حفــظ األغذية، إمنا باإلمكان أن تنســب الفواقد 
إىل عــدم مالءمة املرافق باإلضافــة إىل الخلل الفني 

البرشي. الخطأ  أو 

وترتبط أســباب الفاقد من األغذية عىل مستوى 
البيــع بالتجزئــة بالعمر التخزيني املحدود وبرضورة 
أن تســتويف املنتجات الغذائية املعايري الجاملية من 

حيث اللون والشــكل والحجم، فضالً عن التقلبات يف 
الطلب. وغالبًا ما يعزى الهدر يف مرحلة االســتهالك 

إىل ســوء تخطيط الرشاء والوجبات واإلفراط 
يف الرشاء )املتأثـّـر بالحصص الغذائية وأحجام 

التعبئة الكبرية( وااللتباس بشــأن بطاقات التوســيم 
)يستحسن االســتهالك قبل )تاريخ( وتاريخ انتهاء 

الصالحية(، وســوء التخزين يف املنزل.

تُعترب الدراســات االســتقصائية التي تبحث يف حجم 
الفاقــد واملهدر من األغذية ومواقعهام وأســبابهام 
معّقــدة ومكلفة. ونتيجــة لذلك، قّدمت 39 دولة 
فقط بيانات رســمية للمنظمة عىل أســاس ســنوي 

بــني عامي 1990 و 2017. تُبــذل حاليًا الجهود 
لتحســني البيانات بشــأن الفاقد واملهدر عىل نحو 

أدّق. واعتبــاًرا مــن عام 2015، أجرت املبادرة 
العامليــة للحّد من الفاقــد واملهدر من األغذية 

التابعــة ملنظمة األغذيــة والزراعة )توفري األغذية(  
دراســات حالة لتحديد نقاط الفاقد الحاســمة يف 
سلســلة اإلمدادات الغذائية، حيــث تبلغ الفواقد 

الغذائيــة أعىل مســتوياتها وتُحدث األثر األكرب عىل 
األمن الغذايئ وتســّجل أكــرب األبعاد االقتصادية. 

وتفيــد النتائــج بأّن الحصاد هــو نقطة الفواقد 

من الرضوري معالجة 
أسباب الفاقد واملهدر 
من األغذية. ويتطلب 
ذلك توافر املعلومات 
بشأن مكان حصولهام 
يف سلسلة اإلمدادات 
الغذائية واملحددات 

الكامنة وراء ذلك.
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عمليات ما بعد الحصاد � ا�زارع

التخزين

النقل

التجهيز والتعبئة

البيع بالجملة والتجزئة

عمليات ما بعد الحصاد � ا�زارع

التخزين

النقل

التجهيز والتعبئة

البيع بالجملة والتجزئة
آسيا الوسطى والجنوبية

آسيا ال�قية والجنوبية ال�قية

أفريقيا جنوب الصحراء الك�ى

الفاقد وا�هدر من ا�غذية (النسبة ا�ئوية)

باء- الفاكهة والخضار

ألف- الحبوب والبقول

الفاقد وا�هدر من ا�غذية (النسبة ا�ئوية)

الشكل 6
نطاق	النسب	املئوية	للفاقد	واملهدر	من	األغذية	املبّلغ	عنه	حبسب	

املرحلة	من	سلسلة	اإلمدادات،	الفرتة		2000–2017

مالحظة: يرد عدد املشاهدات بني قوسني. وتشري الفرة 2000-2017، إىل تاريخ إجراء القياسات؛ غري أنه تم استخدام تاريخ النرش عندما مل تكن تواريخ الدراسة متاحة أو 
كانت ملتبسة. 

املصدر: منظمة األغذية والزراعة، 2019.
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الحاســمة التي تُحّدد بشــكل متكرر بالنســبة إىل 
جميــع أنواع األغذيــة، يف حني اعتربت مرافق 

التخزين غري املالمئة ومامرســات املناولة الســيئة 
األســباب الرئيسية للفواقد عىل مســتوى التخزين 

يف املزرعــة. وتبــنّي أيًضا أّن التعبئــة والنقل عنرصان 
حاســامن بالنســبة إىل الفاكهة والجذور والدرنات. 

وتعتــرب هــذه النتائج  قيّمــة، من حيث توفري 
اإلرشــادات عند تحديد التدخــالت املحتملة للحّد 

مــن الفاقد من األغذية.

تتيّسر اإلجراءات للحصول 
على احلوافز املناسبة 

وختطي القيود حىت مع توّفر 
معلومات حمدودة

يســعى هذا التقرير إىل إعطاء إرشــادات بشأن 
السياســات والتدخالت الراميــة إىل الحّد من الفاقد 

واملهــدر، حتى يف ضــوء املعلومات املحدودة 
املتاحة. ويســتند ذلك إىل الحجــج الراكمية بدًءا 

من دراســة الجدوى للحّد مــن الفاقد واملهدر من 
األغذيــة، حيث ميكن للحوافــز واملعلومات الكافية 

أن تشــّجع القطاع الخاص عــىل الحّد من الفاقد 
واملهــدر، مبا يصــب يف مصلحته. وميكن أن يعود 

ذلــك أيًضا باملنافع عىل املجتمع ويتّســم توفري 
املعلومــات يف هذه الحاالت بأهميــة خاصة. ويتابع 

النهــج الراكمي بعد ذلك مع دراســة اقتصادية 
للحــّد مــن الفاقد واملهدر، عىل نحو يتجاوز دراســة 

الجدوى، ويســتند إىل املنافع األشــمل التي ميكن أن 
تتحقــق للمجتمع:  )1( تحســني إيرادات الجهات 
الفاعلــة األخرى يف املجتمع؛ و)2( تحســني األمن 

الغــذايئ والتغذية؛ و)3( االســتدامة البيئية.

وتقوم دراســة الجدوى للحّد مــن الفاقد واملهدر 
مــن األغذية عىل مكاســب خاصة ميكــن أن يحققها 

أصحــاب املصلحة الذين يخفضون مســتويات 

الفاقــد واملهدر. ومفــاد االفراض هو أّن الجهات 
الفاعلة يف سلســلة اإلمــدادات الغذائية تتّخذ 

قرارات رشــيدة تعظّم أرباحهــا )يف حالة املنتجني 
أو املوّرديــن( أو رفاههــا االجتامعي )يف حالة 

املســتهلكني(. وينطوي الحّد مــن الفاقد واملهدر 
عموًمــا عىل تكاليف، وبالتايل ســيبذل املوّردون 

واملســتهلكون الجهــود الرضورية فقط إذا كانت 
املنافــع تفوق التكاليف. فإّن تحفيز دراســة 

الجدوى ســينطوي عىل تحديــد الخيارات التي تزيد 
مــن صايف املنافع أو توفّر معلومات أفضل بشــأن 

املنافــع الصافية القامئة. والسياســات التي تؤثّر 
عىل أســعار األغذية )مثــل اإلعانات( أو تكاليف 

إدارة املهدر ســتنعكس أيًضا عــىل الحوافز املقّدمة 
للجهــات الفاعلــة للحد مــن الفاقد واملهدر. عىل 

ســبيل املثال، إذا أُبقيت أســعار األغذية عند 
مســتويات متدنية اصطناعيًــا بفعل اإلعانات،  

فــإّن الحوافز من أجل الحّد مــن الفاقد واملهدر 
ســتنحرس جّراء ذلك.

غــري أنّه ميكــن ملجموعة مــن العوامل أن متنع 
الجهــات الفاعلــة من اتخاذ قرارات رشــيدة 

بالكامــل. وقــد يحظــى املشــّغلون يف قطاع األغذية 
واملســتهلكون، عــىل وجه الخصــوص، مبعلومات 
غــري كافيــة بشــأن مقدار األغذية التــي تفقد أو 

تهــدر، أو خيــارات الحّد املتاحة أو بشــأن املنافع 
املتأتيــة عن ذلــك. وقد يواجه أصحــاب املصلحة 

قيــوًدا متنعهــم مــن اتخاذ إجراءات تؤدي إىل 
الحــّد من الفاقــد واملهدر. فعىل ســبيل املثال، 

قــد تعجــز الجهــات الفاعلة مــن القطاع الخاص 
يف البلــدان النامية )ال ســيّام أصحــاب الحيازات 
الصغــرية( عــن تحّمــل التكاليف األوليــة العالية 

املرتبطــة بتنفيــذ تلــك اإلجراءات من دون 
مســاعدة ماليــة. وميكــن أن يكون تحســني إمكانية 

الحصــول عــىل االئتامن خيــاًرا، حتى يف غياب 
معلومــات مفصلّة عــن الفواقد.
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مّثة مسّوغ منطقي لتدخل 
القطاع العام

يبــدو أّن الحجة األشــمل للحّد مــن الفاقد واملهدر 
تتطلّع إىل ما بعد دراســة الجدوى، لتشــمل 

املكاســب التي ميكن أن يجنيهــا املجتمع، إمنا 
التــي ال تأخذها فــرادى الجهات الفاعلة يف 

االعتبــار، وتحديًدا:  )1( زيــادة اإلنتاجية والنمو 
االقتصادي، املشــار إليهام يف هذا التقرير كدراســة 
اقتصادية؛ )2( وتحســني األمــن الغذايئ والتغذية؛ 

)3( والتخفيــف من اآلثار البيئيــة الناجمة عن 
فقــدان األغذية وهدرها، ال ســيّام من حيث خفض 
انبعاثــات غازات االحتبــاس الحراري، باإلضافة إىل 
التقليــل من الضغط عىل املــوارد الربيّة واملائية.  
ويُعتــرب عادة آخر مكســبني عىل وجه الخصوص 

مبثابــة آثار خارجية للحّد مــن الفاقد واملهدر.

ويقوم املســّوغ املنطقــي للتدّخل الحكومي 
الهــادف إىل التأثــري عىل قرارات فرادى املوّردين 
واملســتهلكني عىل ركيزتــني اثنتني. أّوالً، ميكن أن 

تكــون الحوافز املقّدمة لفــرادى الجهات الفاعلة 
مــن أجل الحّد من الفاقد أو املهدر – دراســة 

الجــدوى – حوافز ضعيفــة و/أو قد تواجه تلك 
الجهــات قيوًدا تحــول دون تنفيذها. وبالتايل، فإّن 

دراســة الجدوى وحدهــا قد ال تفي إىل خفض 
الفاقــد واملهــدر عىل نحو ملحــوظ. ثانيًا، من غري 

املرّجــح أن تأخذ قرارات الجهــات الفاعلة الخاصة 
يف االعتبــار التداعيــات الســلبية للفاقد واملهدر عىل 

املجتمــع. ويحتمل أن هــذه العوامل الخارجية 
الســلبية تقّدم مرّبًرا قويـًـا للتدخل العام.  

وميكــن للحكومات أن تتدّخل بطــرق مختلفة. 
وميكنهــا أن تزيــد الوعي بشــأن منافع الحّد من 

الفاقــد واملهدر وتقنع املوّردين واملســتهلكني 
بدراســة الجدوى التي تحّث عــىل ذلك؛ أو ميكنها 

أيًضــا أن تؤثّر عىل دراســة الجدوى من خالل 

مختلــف أنواع اإلجراءات أو السياســات )عن طريق 
واإلعانات(. الرضائب 

ويف معــرض اتخاذ اإلجراءات للحّد من الفاقد 
واملهدر من األغذية، ســيحّدد نوع األثر الخارجي 
– األمــن الغــذايئ والتغذية يف مقابل اآلثار البيئية 

– نوع التدّخل األكر مالءمة عىل مســتوى سلســلة 
القيمــة وموضــع املوقع الجغرايف. ومع ذلك، ينبغي 

أن يأخــذ التدخــل بغرض الحّد من الفاقد واملهدر 
التداعيات املرتبطة بالتوزيع يف الحســبان؛ وقد 

تســتفيد بعض الجهــات الفاعلة من ذلك، بينام ميكن 
لجهات أخرى أن تخرس.

تستند آثار األمن الغذائي 
والتغذية إىل موضع تدابري 
احلّد من الفاقد واملهدر من 
األغذية يف سلسلة اإلمداد...

للفاقــد واملهدر مــن األغذية مفاعيــل محتملة 
عــىل األمن الغــذايئ والتغذية من خالل إحداث 

تغــرّيات يف األبعــاد األربعة لأمــن الغذايئ: توافر 
األغذيــة، وإمكانيــة الحصول عليها، واســتخدامها، 
واســتقرارها. لكــّن الروابط بني الحــّد من الفاقد 

واملهــدر واألمن الغذايئ هــي روابط معّقدة، 
واملخرجــات اإليجابية ليســت مؤكّدة دامئًا. 
ويعنــي بلــوغ مســتويات مقبولة من األمن 

الغــذايئ والتغذيــة حتاًم مســتويات محّددة من 
الفاقــد واملهــدر. ويقتي الحفــاظ عىل مخزونات 

احتياطيــة لضامن اســتقرار األغذيــة مقداًرا محّدًدا 
مــن الفاقــد أو املهدر مــن األغذية. ويف الوقت 

عينــه، ينطوي ضامن ســالمة األغذية عــىل التخلّص 
مــن األغذية غــري املأمونة التي تحتســب بعد ذلك 

كفاقــد أو مهــدر، يف حني تنحو األمنــاط الغذائية 
األعــىل جودة نحو االشــتامل عىل املزيد من 

األغذيــة الرسيعة التلف.
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انخفاض ا�سعار، توافر مدخول أك� 
قابل لل�ف ع� ا�غذية وسلع أخرى

تراجع الطلب وهبوط نقطة الحد من الفاقد أو ا�هدر
ا�نتاج، تأثّر ا�داخيل

الحد من الفاقد 
من ا�غذية

ا	نتاج الزراعي 
والحصاد أو الذبح 

أو ا�صيد

عمليات ما بعد 
الحصاد أو الذبح 

أو ا�صيد

البيع بالجملة التجهيز 
أو التجزئة

ا�سته�ك: ا�� 
ا�عيشية والخدمات 

الغذائية

الحد من الفاقد 
من ا�غذية

الحد من الفاقد 
من ا�غذية

الحد من الفاقد 
أو ا�هدر من 

ا�غذية

الحد من ا�هدر 
من ا�غذية

الشكل 12
اآلثار	احملتملة	لعمليات	احلد	من	الفاقد	واملهدر	من	األغذية	على	األسعار	

واملداخيل	يف	نقاط	خمتلفة	من	سلسلة	اإلمدادات	الغذائية

وتستند كيفية تبلور اآلثار عىل األبعاد املختلفة ومفاعيلها 
عىل األمن الغذايئ ملختلف املجموعات السكانية، إىل 
موضع الحّد من الفاقد واملهدر يف سلسلة اإلمدادات 

الغذائية، باإلضافة إىل املوقع الجغرايف للسكان الضعفاء 
من حيث التغذية ويعانون من انعدام أمنهم الغذايئ. 
وتجدر اإلشارة إىل أّن هذا ال يعود بالنفع عىل الجميع.

وميكــن للحّد من الفواقد يف املزرعة – ال ســياّم 
بالنســبة إىل صغار املزارعني يف البلــدان املنخفضة 

الدخل – أن يســمح للمزارعني بتحســني أمناطهم 
الغذائيــة بفعل زيادة توافر األغذية وكســب دخل 

أكــرب يف حــال بيع جزء مــن منتجاتهم. وميكن أن 
يــؤدي ذلك أيًضــا إىل زيادة اإلمدادات وانخفاض 

األســعار يف املراحل الالحقة يف سلســلة اإلمدادات 
الغذائيــة، وصواًل يف نهاية املطاف إىل املســتهلكني. 

ومــن جهة أخرى، إذا ما قلـّـص أحد املجّهزين 
الفواقــد، ســيفي ذلك أيًضا إىل زيادة اإلمدادات 

وانخفاض األســعار يف املراحــل التالية من 

املصدر: منظمة األغذية والزراعة.
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السلســلة، وصواًل إىل املســتهلك يف نهاية املطاف، 
إمنــا قد يســفر عن تراجع الطلــب عىل منتجات 

املزراعــني، وبالتــايل انخفاض الدخل وترّدي األمن 
الغذايئ. وقد يســاهم الحــّد من الهدر الغذايئ 

لدى املســتهلكني يف تحســني توافر األغذية لهم 
وإمكانيــة حصولهم عليها، باإلضافة إىل تحســني 

وضع املســتفيدين املبارشيــن املحتملني من خطط 
إعــادة توزيع األغذية، لكن ميكن أن تســوء حال 

املزارعــني والجهات الفاعلة األخرى يف سلســلة 
اإلمــداد، حيث تنخفض كميــات مبيعاتهم و/أو 

تتدىن أســعارها. ويف سالســل اإلمدادات الغذائية 
الدوليــة أيًضــا، ميكن للحّد مــن الفاقد واملهدر من 
األغذية عىل مســتوى املســتهلكني وتجار التجزئة 

يف البلــدان املرتفعــة الدخل، أن ينعكس ســلبًا عىل 
املزارعــني الفقــراء يف البلدان األقل دخالً إذا كانوا 

من املوّرديــن يف مرحلة اإلنتاج األّويل.

... باإلضافة إىل موقعها من 
الناحية اجلغرافية

 ســيعتمد األثــر الفعــيل للحّد مــن الفاقد واملهدر 
مــن األغذية عــىل مدى التكامل الوثيق لأســواق 

وانتقــال األســعار املتغرّية بشــكل ناجع عرب 
السلســلة. ويُعتــرب البعد عــن موقع الحّد من 
الفاقــد واملهــدر أو القرب منه عامالً رئيســيًا 

يف هــذا الســياق. وميكن للحــّد من الفواقد يف 
املزرعــة عىل مســتوى املــزارع الصغرية يف البلدان 

املنخفضــة الدخــل، أن يُحــدث أثــًرا محليًا قويًا عىل 
األمــن الغــذايئ. ومن جهة أخــرى، الحّد من املهدر 
مــن األغذية لدى املســتهلكني يف البلــدان املرتفعة 

الدخــل، ال يعنــي أّن هــذه الفوائض متوفّرة 
للســكان الفقــراء والذين يعانــون من انعدام األمن 

الغــذايئ يف بلد بعيد يســّجل مســتويات مرتفعة 
مــن انعدام األمن الغذايئ.

وقد يكون انتشــار انعــدام األمن الغذايئ مهاًم 
لتحديد اســراتيجيات الحّد مــن الفاقد واملهدر 

مــن األغذية وبغية مواجهــة تحديات انعدام 
األمــن الغذايئ يف بلد معنّي. ويف البلــدان املنخفضة 

الدخــل، حيث تكون مســتويات انعدام األمن 
الغــذايئ حاّدة يف أغلــب األحيان، تعترب زيادة 
إمكانيــة الحصول عىل الغذاء أساســية؛ ومن 

املحتمــل أن يكون الحصول عــىل الغذاء بحّد ذاته 
بصورة  مرتبطًا 

وثيقــة مبدى توافره. 
وميكــن ملنع الفواقد 

عىل  الغذائية 
املحيل،  املستوى 
يف إنتاج أصحاب 

الصغرية،  الحيازات 
أن يحــّد من نقص 
األغذية وأن يزيد 

إيرادات املزارعني يف 
آٍن مًعا، ما يحّســن 

بالتــايل إمكانية الحصــول عىل الغذاء. وإذا كانت 
تدابــري الحــّد من الفواقد واســعة النطاق مبا يكفي 
للتأثــري عىل األســعار خارج املنطقــة املحلية، ميكن 

أيًضا أن يســتفيد منها الســكان الذين يعانون 
مــن انعدام األمن الغــذايئ يف املناطق الحرضية. 

ويف مقابــل ذلك، تعترب مشــكلة الحصول عىل 
األغذيــة، يف البلدان املرتفعــة الدخل، مهمة 

بالنســبة إىل رشيحة محدودة جًدا من الســكان؛ 
فبالنســبة إىل كثرييــن، تتمثـّـل األولوية يف التغذية 
وجــودة النمط الغذايئ. ففي تلــك البلدان، ميكن 
للتدخالت املوّجهة بشــكل أكــرب، من قبيل إعادة 
توزيــع األغذية، أن تســاهم يف إمكانية الحصول 

عــىل الغــذاء؛ لكّن القضاء عىل املســتويات املتبقية 
مــن انعدام األمن الغــذايئ يقتي االعتامد عىل 

مجموعة أوســع من السياســات االجتامعية.

من املحتمل أن تتحقق 
أبرز التحسينات يف مجال 
األمن الغذايئ عن طريق 
الحد من الفواقد الغذائية 
يف املراحل األوىل من 
سلسلة اإلمداد، ال سيّام يف 
املزرعة، يف البلدان التي 
تسّجل مستويات عالية 
من انعدام األمن الغذايئ.
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احلّد من الفاقد واملهدر 
من األغذية خيّفف من 

األثر البيئي إلنتاج األغذية 
بالنسبة إىل مستوى معّي 

من استهالك األغذية
يتطلـّـب إنتــاج األغذيــة، مــوارد كثيفة ويولّد 

آثــاًرا بيئيــة ملحوظــة. ويف حــال فقد الغذاء أو 
أهــدر، فهذا يعني ســوء اســتخدام املوارد وآثاًرا 

بيئيــة ســلبية. ومــن املتوقــع أن يؤدي ارتفاع 
عــدد ســكان العامل وازدياد اإليــرادات إىل تنامي 
الطلــب عــىل املنتجــات الزراعية، ما ميثـّـل ضغطًا 

أكــرب عىل املــوارد الطبيعيــة يف العامل. ويؤكّد 
ذلــك الطابــع امللـّـح للحّد مــن الفاقد واملهدر 
يف تحســني فعاليــة اســتخدام املوارد وخفض 

انبعاثــات غــازات االحتباس الحــراري لكّل وحدة 
مــن الغذاء املســتهلك. حيــث أّن مزيًدا من 

الغــذاء يصــل إىل املســتهلك انطالقًا من مســتوى 
محــّدد من املوارد املســتخدمة.

لكــّن تحســني الفعاليــة ال يفي بالرضورة إىل 
تحســني إجاميل املوارد املســتخدمة أو غازات 

االحتبــاس الحراري املنبعثة. وســيكون األثــر البيئي 
الشــامل نتيجــة للتغرّيات يف األســعار املرتبطة 
بالحــّد مــن الفاقد واملهدر ما ســوف يحّدد – 

بصــورة غــري مبارشة – مفاعيل ذلك عىل اســتخدام 
املــوارد الطبيعيــة وانبعاثــات غازات االحتباس 

الحــراري. وعىل ســبيل املثال، إذا أّدت اإلمدادات 
اإلضافيــة املتأتيــة عن تــدن حجم الفواقد إىل 

خفــض أســعار أحد املنتجــات، ميكن عندئٍذ 
للمســتهلك أن يطلــب املزيد مــن هذا املنتج 

وســينحو ذلــك نحو موازنة األثر اإليجايب لتحســني 
ــة النظام الغذايئ. فعالي

وضوح األهداف البيئية 
املتوخاة سيكون أساسًيا 
عند تصميم التدخالت

يتمثّل االعتبار األّول الذي يجدر بصانع السياســات 
ذي التوّجــه البيئــي مراعاته، يف اختيار الهدف البيئي 

الــذي ينبغــي بلوغه )بصامت الكربون ، أو األرض 
أو املياه(، وتحديد الســلع التي يجب الركيز عليها. 

وتشــري البيّنات العملية بشــأن البصامت البيئية 
ملجموعات ســلعية رئيســية، عىل الصعيد العاملي، 
إىل أّن الركيــز األّويل يجــب أن يصب عىل اللحوم 
واملنتجــات الحيوانيــة، التي متثّل 60 يف املائة من 

البصمة عــىل األرايض املرتبطة بالفاقد واملهدر، 
إذا كان الهدف هو الحّد من اســتخدام األرايض. 
ويف حــال كان الهدف مواجهة ندرة املياه، فإّن 

الحبوب والبقول تقّدم املســاهمة األكرب )أكر من 
70 يف املائة(، تليها الفاكهة والخضار. وبالنســبة 
إىل انبعاثــات غازات االحتباس الحراري املتصلة 

بالفاقد واملهدر، فإّن املســاهمة األكرب تأيت مجدًدا 
مــن الحبوب والبقول )أكر من 60 يف املائة(، 

تليهــا الجــذور والدرنات واملحاصيل الزيتية. غري أّن 
البصمــة البيئية للســلع املختلفة تتفاوت بني األقاليم 

والبلدان بفعــل االختالفات يف الغالل املحصولية 
وتقنيــات اإلنتاج من بني جملة أمور أخرى.

تستند كفاءة احلّد من 
الفاقد واملهدر لتحقيق 

النتائج البيئية املنشودة إىل 
تأثري ذلك على األسعار

إذا كان التدّخــل مــن أجل الحّد من الفاقد أو املهدر 
واســًعا مبا فيه الكفاية، فإنّه ســيؤثّر عىل األسعار يف 
املراحل األوىل واألخرية من سلســلة اإلمداد، نسبة 

إىل موقع حصول التدّخل. وســوف يحّدد انتقال 
األســعار، إىل جانب موضع الرضر البيئي الفعيل يف 
سلســلة اإلمداد، النتيجــة البيئية للتدّخل  من أجل 
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الشكل 13
املساهمات	النسبية	جملموعات	األغذية	الرئيسية	يف	إمجايل	الفاقد	واملهدر	

من	األغذية	وبصمتها	من	حيث	الكربون	واملياه	الزرقاء	واألراضي

الحّد من الفاقد واملهدر. كام هي الحال بالنســبة 
الســتخدام األرايض واملياه، مبا أن األثر البيئي يحدث 

يف مرحلة اإلنتاج األّويل يف أغلب األحيان، ســيؤدي 
التدخل يف أي مكان يف سلســلة اإلمداد إىل تحّســن 

بيئي، حيث تنتقل األســعار املتدنية إىل املنتجني، 
مــع حافز يحثّهــم عىل خفض إنتاجهم، وبالتايل 

اســتخدامهم للموارد الطبيعية. وكبديل عن ذلك، 
إذا كان الهــدف يتمثـّـل يف الحّد من بصمة الكربون، 
الذي ميكن أن يتنامى عرب مراحل سلســلة اإلمداد،  
فإّن التدّخالت يف مرحلة االســتهالك ســتحقق العائد 

األكــرب لكّل وحدة يتــّم تفاديها من الفاقد واملهدر 
من األغذية.

ومــن املحتمــل أن يكون انتقال األســعار املتغرّية 
عرب مراحل سلســلة 
بروًزا  أشّد  اإلمداد 

بــني املوّردين الذين 
يحظــون برابط مبارش، 

يف مقابــل الروابط 
غــري املبارشة عن 

طريــق وكالء آخرين 
يف السوق. وإذا 

كانــت الحال كذلك، 
يرّجــح جًدا أن يُِحدث 

التدخــل يف النقطة 

ينبغي أن تراعي التدخالت 
الرامية إىل الحّد من 
الفاقد واملهدر من األغذية 
املواضع التي يكون للفاقد 
واملهدر فيها األثر األكرب 
عىل البيئة – من حيث 
املنتجات الغذائية ومراحل 
سلسلة اإلمدادات الغذائية 
عىل حد سواء، لتكون 
ناجعة من الناحية البيئية.

مالحظــة: تُحتســب البصــامت البيئيــة عــن طريــق رضب حجم الفاقد واملهدر مــن األغذية بعوامل األثر البيئي ذي الصلة. وقد اقتُبســت عوامــل األثر املتعلّق 
بالكربــون وامليــاه الزرقــاء واألرايض مــن منظمــة األغذيــة والزراعة )2013(، وهي تبنّي عوامل األثــر البيئي ملنتجات وأقاليــم مختلفة ومراحل متباينة يف سلســلة 

اإلمــداد.1 ولالطــالع عــىل توزيــع مفصــل لعوامل األثر بحســب األقاليم ومجموعات األغذيــة، أنظر الجداول ألف7- إىل ألف9- يف امللحق اإلحصــايئ. ويعكس عامل 
أثــر الكربــون األطنــان املكافئــة النبعاثات ثان أكســيد الكربون، ويشــري عامل أثر األرايض إىل هكتارات األرايض املســتخدمة، يف حني يدّل عامــل أثر املياه الزرقاء 

عــىل األمتــار املكّعبــة مــن امليــاه املســتخدمة، جميعها لكّل طن مــن األغذية التي تفقد أو تهــدر. وتوضح األعمدة البيانية املســاهمة النســبية ملجموعة غذائية ما يف 
إجــاميل الفاقــد واملهــدر مــن الغــذاء، ويف كّل من اآلثــار البيئية للفاقد أو املهــدر. وتختلف تقديرات الفاقــد واملهدر من األغذية عن التقديرات املعروضة يف الشــكل 

4 لناحيــة إدمــاج مســتوى التجزئــة، وحصــة الفاقد واملهدر مــن األغذية التي يجري قياســها من حيث الكمية عوًضا عــن القيمة االقتصادية واســتخدام البيانات 
بشــأن الفاقــد واملهــدر فقط بالنســبة إىل الســلع األساســية التي توفّر بشــأنها عامــل التأثري الخاص بها. وبالتايل، فــإّن املنتجات الغذائية التــي ال تنتمي إىل أي من 

املجموعات املشــمولة يف الشــكل )مثالً حبوب النّب( اســتثنيت من الرســم البيان بفعل غياب البيانات بشــأن عوامل األثر، عىل الرغم من مســاهمتها بنحو 20 يف 
املائــة يف الفاقــد واملهدر من األغذية. وتشــري هــذه البيانات إىل عام 2015. 

املصدر: منظمة األغذية والزراعة، 2013 و2019.
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الشكل 16
أثر	احلد	من	الفاقد	واملهدر	من	األغذية	يف	سلسلة	اإلمدادات	

الغذائية	املتعلق	بالكربون	

املحــّددة لأثــر البيئي أو عــىل مقربة منه حّض 
الجهــات الفاعلــة التي تولّد األثر الســلبي، عىل 

إدخــال تعديالت يف اإلنتاج ويف اســتخدام املوارد 
الطبيعيــة ذات الصلــة. وإذا مــا متّت التدخالت يف 

املراحــل األخرية، مــن املحتمل أن تَضعــف املفاعيل 
عــىل األســعار وتنحرس عنــد بلوغها الجهات 
الفاعلــة املســؤولة عن األثــر البيئي، فيكون 

بذلــك األثر عىل املناطق الحاســمة هامشــيًا. عىل 

ســبيل املثــال، ميكن أن يــؤدي الحّد من هدر 
املســتهلك إىل تغيــري طفيف يف اســتخدام املياه يف 
العديــد من املواقــع املوّزعة جغرافيًــا، ولكن ليس 

بالــرضورة يف األماكن األكــر حاجة إىل ذلك. أما 
بالنســبة إىل انبعاثــات غــازات االحتباس الحراري، 

فالوضــع مختلــف مبا أّن بصمــة الكربون عاملية 
بطبيعتهــا واملوقــع الجغــرايف لتدبري الحّد من 

االنبعاثــات هــو غري ذي صلة.

املصدر: منظمة األغذية والزراعة.
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وبحكم التجربــة، تُحِدث التدخالت املوّجهة نحو 
نقاط الفواقد الحاســمة التي تأيت مبارشة بعد تبلور 

معظــم مالمــح الرضر البيئي، األثر األكرب من حيث 
البيئية. االستدامة 

ينبغي إدراج تدابري احلّد من 
الفاقد واملهدر من األغذية 

ضمن السياق األشمل 
لالستدامة، مع تقييم أوجه 

التآزر واملقايضة
عــىل الرغــم من أّن التحســينات الناجمــة عن الحّد 

مــن الفاقــد واملهدر ليســت قليلة الشــأن، إالّ أّن 
الدراســات التجريبيــة تظهــر أّن األنواع األخرى 

مــن التدخــالت تؤدي إىل تقليــص بعض اآلثار 
البيئيــة بشــكل أكرب، من قبيل تحســني أســاليب 

اإلنتــاج الزراعــي والتغرّيات يف األمنــاط الغذائية، 
عــىل ســبيل املثال. لكن البيّنات نفســها تشــري 

إىل أّن األثــر األقــوى يتحقق مــن خالل املزج بني 
تدخــالت مختلفــة، مبــا يف ذلك الحّد مــن الفاقد 

واملهــدر. وعــالوة عىل ذلك، ال بّد مــن النظر أيًضا 
يف أوجــه املقايضــة املمكنة مع أهــداف بيئية 

أخــرى. فعــىل ســبيل املثال، ميكن الحّد مــن الفاقد 
واملهــدر عــن طريق زيادة اســتخدام التخزين 

املــربّد والتعبئــة؛ غري أّن توســيع نطــاق التخزين 
املــربّد ميكن أن يفي إىل زيادة اســتخدام 

الطاقــة ومن شــأن االســتخدام املتزايــد للتعبئة 
أن يولـّـد املزيــد مــن النفايات البالســتيكية. ويف 
هــذه الحــاالت، ميكــن أن يضطلع تعزيــز فعالية 
الطاقــة يف سالســل التخزين املــربّد أو النظر إىل 
املنظومــة الكاملــة لتعبئــة املنتجــات يف تحاليل 

دورة الحيــاة، بــدور يف الحّد من العــبء البيئي 
اإلجــاميل للتدابــري املعتمدة.

ربط اخليوط ببعضها - 
التوجيهية  املبادئ  بعض 

السياسات لصانعي 
يقــوم هــذا التقرير عىل أســاس تراكمي يســتند 

إىل دراســة جدوى االســتثامرات الخاصــة والجهود 
الراميــة إىل الحــّد مــن الفاقــد واملهدر من خالل 
حوافــز خاصة. ويوّســع نطاق األســاس املنطقي 

إىل مــا يتخطّى دراســة الجدوى ليشــمل مســّوغات 
التدخــالت العامــة، من أجــل تذليل بعض 

العقبــات التــي متنــع املنتجني واملســتهلكني من 
الحــّد مــن الفاقــد واملهدر، أوتوفــري منافع عامة 
أو التخفيــف مــن اآلثــار الخارجية الســلبية. ويف 
الوقــت نفســه، ال بــّد من اإلقرار بأّن السياســات 

األعــّم لتعزيــز التنميــة الريفيــة الشــاملة ميكن أن 
تتيــح للمنتجــني عىل مســتوى سلســلة اإلمداد، 
القيــام باســتثامرات تســاهم أيًضــا يف الحّد من 

ــد الغذائية. الفواق

مــن املمكن توفــري بعض املبــادئ التوجيهية 
للتدخــالت. ووضوح الهــدف أو األهداف املتوخاة 

أســايس لتحديد السياســات األكــر مالءمة ونقاط 
الدخــول للحــّد مــن الفاقد واملهدر. وإذا ما 
صــّب الركيز عــىل الفعاليــة االقتصادية، فإّن 

أحــد الخيــارات الجاذبة يتمثّل يف متكني دراســة 
الجــدوى بشــأن الحّد من الفاقــد واملهدر، أينام 

بــرزت عىل امتداد سلســلة اإلمداد أو عىل 
املســتوى الجغــرايف. وســيجنح الركيز عىل األمن 
الغــذايئ إىل تفضيــل التدخــالت التي تتّم يف أوىل 

مراحل سلســلة اإلمــدادات الغذائية، حيث 
ســتتجىّل اآلثــار اإليجابيــة عىل األمن الغذايئ يف 
املراحــل املتبقيــة من سلســلة اإلمداد. ولبلوغ 

األهــداف البيئيــة، ينبغــي تنفيــذ تدابري الحّد من 
الفاقــد واملهــدر يف املراحل التالية من سلســلة 

اإلمداد بالنســبة ملــكان تبلور األثــر البيئي. وأخريًا، 
يتّســم املوقــع باألهمية يف معرض الســعي إىل 
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الشكل 17
أهداف	التدابري	الرامية	إىل	احلد	من	الفاقد	واملهدر	ونقاط	الدخول	

ذات	الصلة	يف	سلسلة	اإلمدادات	الغذائية

تحقيــق األمن الغــذايئ والتغذية أو األهداف 
البيئيــة، بينــام يتمثـّـل االســتثناء الوحيد يف انخفاض 
انبعاثــات غــازات االحتباس الحــراري التي تُحِدث 

األثــر نفســه عىل تغرّي املنــاخ أينام ظهرت.

وســتكون ملختلــف البلدان أهــداف متباينة 
لتوجيــه خياراتهــا. فمــن املحتمــل أن تركّز البلدان 

املنخفضــة الدخــل عىل تحســني األمن الغذايئ 
والتغذيــة، باإلضافة إىل اإلدارة املســتدامة لأرايض 

واملوارد املائية. ويســتدعي ذلــك الركيز عىل 
الحــّد مــن الفاقد واملهدر يف أوىل مراحل سلســلة 
اإلمــداد، مبــا يف ذلك عىل مســتوى املزرعة، حيث 

تســّجل أقــوى اآلثار وأكرب الفواقــد. أما البلدان 
املرتفعــة الدخل التي تشــهد مســتويات متدنية 

مــن انعدام األمن الغــذايئ، فمن املرّجح أن 
ينصــّب تركيزهــا عىل األهداف البيئية، ال ســياّم 
الحّد مــن انبعاثات غــازات االحتباس الحراري. 
وســوف يســتلزم ذلك تدخالت يف مراحل الحقة 

املصدر: منظمة األغذية والزراعة.
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من سلســلة اإلمــداد، بخاصــة يف مرحلتي البيع 
بالتجزئــة واالســتهالك، حيث مــن املتوقع أن يبلغ 

الفاقــد أو املهدر أعىل املســتويات.

املسار املقبل
قــد تربز أوجه مقايضــة بني األهداف وقد يلزم اتخاذ 

قرارات بشــأن األهداف لرتيبهــا تبًعا ألولويتها. 
ويعترب االتســاق بني السياســات من املسائل 

الحاســمة التي تقــي بتدارس جميع الخيارات 
لتحديــد أثرها، بحيث ال تــرّض الحلول الداعمة ألحد 

األهــداف، بهدف آخر عن غري قصد.

ويكتــي االتســاق بني السياســات أهمية أيًضا 
ألّن حجــم الفاقد واملهــدر من األغذية الذي 
ميكــن تقليصــه بصورة مجدية، ســيعتمد عىل 

التكاليــف واملنافــع املرتبطــة بالوضع الراهن. 
وميكــن للسياســات العامة التي تؤثر عىل أســعار  
األغذيــة، من قبيــل اإلعانات الغذائية عىل ســبيل 

املثــال، أن تــؤدي بصورة غــري متعمدة إىل مزيد 
مــن الفواقد والهدر.

لكــن مــن األهمية مبــكان، يف املقام األّول، 
تقييــم مــدى قــدرة املبادرة عــىل تحقيق 

أهدافهــا، وإىل أي حــّد. وهــذا يقتي قياًســا 
محكــاًم لحجــم املشــكلة ورصــًدا وتقييــاًم فّعالني 

للتدخــالت. والجهــود الراميــة إىل تحســني 
عمليــة جمــع البيانــات جاريــة حاليًا، ال ســياّم 

يف إطــار رصــد التقــّدم املحــرز لتحقيــق املقصد 
 ،12 3 مــن مقاصــد هــدف التنمية املســتدامة 
بواســطة مــؤرشي الفاقــد من األغذيــة واملهدر 

مــن األغذيــة. ويعترب وضــع املعايــري واملفاهيم، 
باإلضافــة إىل الخطــوط التوجيهيــة وبنــاء 

القــدرات، مــن العنــارص املهمة يف هــذا الصدد. 
ويتوقـّـع أن يســمح ذلــك للبلــدان بنفســها 

بتحســني عمليــة جمــع البيانــات وقيــاس الفاقد 
واملهــدر عــىل نحو فّعــال. وميثّل تحســني املعارف 

اإلحصائيــة بشــأن الفاقــد واملهدر مــن األغذية 
مجــاالً ذا أولويــة بالنســبة إىل منظمــة األغذيــة 
والزراعــة، وينبغــي أن يكــون كذلــك للمجتمــع 

الــدويل ولجميــع البلــدان املهتمــة برصــد تقّدمها 
نحــو بلــوغ أهــداف التنمية املســتدامة.
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السري قدًما باجتاه احلد من 
الفاقد واملهدر من األغذية

إّن الحاجة إىل الحد من الفاقد واملهدر من األغذية متجّذرة بشكل راسخ يف خطة التنمية املستدامة لعام 
2030. ويُعترب الحد من الفاقد واملهدر من األغذية عنرصًا هاًما لتحسني األمن الغذايئ والتغذية وتشجيع 

االستدامة البيئية وخفض تكاليف اإلنتاج. غري أّن جهود الحد من الفاقد واملهدر من األغذية لن تكون فعالة ما 
مل تستند إىل فهم راسخ للمشكلة القامئة.

ويتضمن هذا التقرير تقديرات جديدة للنسبة املئوية للفاقد العاملي من األغذية، من اإلنتاج وصوالً إىل مرحلة 
البيع بالتجزئة. ويتبنّي للتقرير أيًضا وجود تنوع كبري يف التقديرات القامئة للفواقد حتى بالنسبة إىل السلع 

األساسية نفسها وخالل املراحل عينها من سلسلة اإلمداد. ويكتي تحديد النقاط الحرجة التي يحدث فيها 
الفاقد يف سالسل إمداد معيّنة وفهمها بشكل واضح - حيث توجد قدرة كبرية عىل الحد من الفاقد من األغذية 

- أهمية حاسمة الختيار اإلجراءات املناسبة. ويعطي التقرير بعض املبادئ التوجيهية للتدخالت استناًدا إىل 
األهداف املنشودة من خالل عمليات الحد من الفاقد واملهدر من األغذية، سواء من خالل زيادة الكفاءة 

االقتصادية أو تحسني األمن الغذايئ والتغذية أو تحقيق االستدامة البيئية.

بعض الحقوق محفوظة. ويتاح هذا العمل مبوجب ترخيص 
املشاع اإلبداعي – نسب املصنف - غري التجاري - الرخيص 
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