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 الزراعة لجنة

 الدورة السادسة والعشرون

 2018أكتوبر/تشرين األول  5-1روما، 

 اقتراح إقامة سنة دولية للفاكهة والخضار
 

 موجز
 
 العمالةل و ويف توليد الدخ والصحةالغذائي  واألمنتساهم الفاكهة واخلضار بشكل ملحوظ يف تغذية اإلنسان  

ملي ني. وعلى الرغم من منافعها التغذوية والصحية، يقّدر أن االستهالك العايألصحاب احليازات الصغرية واملزارعني األسر 
الذي توصي به منظمة األغذية والزراعة  األدىن املتناول عنيف املائة  50إىل  20يقل بنسبة لفاكهة واخلضار ا للفرد من

) ومنظمة الصحة العاملية. وعالوة على ذلك، ال ُتستهلك كمّيات كبرية من الفاكهة واخلضار املنتجة واملخصصة ملنظمةا(
إلمدادات مما على طول سلسلة ا واملهدر(النوعية والكمية)  الفاقدلالستهالك البشري مما يؤدي إىل مستويات عالية من 

 يفاقم هدر املوارد.
 
وهبدف تسليط الضوء على أمهية الدور الذي تؤديه الفاكهة واخلضار يف األمناط الغذائية الصحية، اقرتحت  

. 2023جمموعة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب إقامة سنة دولية للفاكهة واخلضار يف منظومة األمم املتحدة يف عام 
خلضار، وعية باملنافع التغذوية والصحية الستهالك الفاكهة واويكمن اهلدف من السنة الدولية للفاكهة واخلضار يف الت

والدعوة إىل اتباع أمناط غذائية صحية من خالل زيادة استهالك الفاكهة واخلضار وتعزيز اجلهود الدولية الرامية إىل حتسني 
 ستهالك.مستدام واحلد من الفاقد واملهدر يف سالسل اإلمدادات من اإلنتاج إىل اال على حنوا مإنتاجه

 
صة اليت األمم املتحدة املتخص من وكاالت هلذه املبادرة بأمهية خاصة، نظرًا إىل أ�ا وكالة املنظمةويتّسم دعم  

تقود اجلهود الدولية الرامية إىل القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية، وأ�ا مكّلفة بالنهوض مبستويات 
ممارسات  االعتباربمستدام واحلد من الفاقد واملهدر من األغذية، مع األخذ  على حنوالزراعية التغذية، وحتسني اإلنتاجية 

 اإلنتاج واالستهالك املستدامة.
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 اإلجراءات المقترح اتخاذها من جانب اللجنة
 

يف األمناط  لفاكهة واخلضارل املهم دورفإن ال، )2025–2016عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية ( بالنظر إىل
) التوعية باملنافع التغذوية والصحية الستهالك الفاكهة واخلضار، 1الغذائية الصحية واحلاجة امللحة إىل القيام مبا يلي: (

) تعزيز اجلهود 3) الدعوة إىل اتباع أمناط غذائية صحية من خالل زيادة استهالك الفاكهة واخلضار، إىل جانب (2و(
من  مستدام واحلد من الفاقد واملهدر يف سالسل اإلمدادات على حنو إنتاج الفاكهة واخلضار الدولية الرامية إىل حتسني

اإلنتاج إىل االستهالك، تقرتح جمموعة أمريكا الالتيمية والبحر الكارييب إقامة سنة دولية للفاكهة واخلضار يف منظومة 
 .2023األمم املتحدة على أساس استثنائي يف عام 

 
 ّوة إىل القيام مبا يلي:وإن اللجنة مدع

 
 2021ي عام سنة دولية للفاكهة والخضار فاستعراض اقرتاح جمموعة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب إلقامة  •

 وتوفري التوجيهات اليت تراها مناسبة.

لستني بعد ااستعراض مشروع قرار املؤمتر الوارد يف املرفق ألف وتعديله حبسب االقتضاء، وإحالته إىل الدورة  •
) للنظر فيه بغرض اعتماده يف الدورة احلادية واألربعني 2018ديسمرب/كانون األّول  7-3املائة للمجلس (

 ).2019يونيو/حزيران  29-22للمؤمتر (

 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:
 Anna Larteyالسيدة 

 مديرة شعبة التغذية والنظم الغذائية

 +39 06 5705 5807هاتف: 
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 معلومات أساسية -أّوالً 
 
إن الفاكهة واخلضار مهمة لصحة اإلنسان وتغذيته. ولقد شّكلت منافع استهالكها اليومي موضع أحباث وتوثيق  -1

 مستفيضني.
 
غرام من الفاكهة واخلضار يف اليوم  400ومنظمة الصحة العاملية بتناول ما ال يقّل عن  املنظمةوأوصت كل من  -2

للوقاية من األمراض املزمنة غري املنقولة على غرار أمراض القلب أو السرطان أو داء السّكري أو البدانة إىل جانب منع 
نافعها التغذوية مب االعرتاف . ولكن، على الرغم من1أشكال متعددة من النقص يف املغذيات الدقيقة والتخفيف من آثارها

يف املائة عن املتناول األدىن الذي  50إىل  20 يقل بنسبةلفاكهة واخلضار ا للفرد منلصحية، يقّدر أن االستهالك العاملي وا
 ومنظمة الصحة العاملية. املنظمةتوصي به 

 
عامل. وحبسب حول ال للوفياتعوامل اخلطر الرئيسية العشرة  أهماملتناول من الفاكهة واخلضار اخنفاض ويشّكل  -3

ة يف العامل إىل االستهالك املنخفض للفاكهة اوفحالة  ماليني 3.4 أن يعزىالدراسة عن عبء األمراض يف العامل، ميكن 
 .2ألمناط الغذائية القليلة اخلضارإىل اة اوف حالة ماليني 1.8و
 

 التغذية -ألف
 
 التغذية  من أجليدعو قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة الذي يعلن إقامة عقد األمم املتحدة للعمل  -4
ة، مثل وكاالت منظومة األمم املتحد مع خمتلفومنظمة الصحة العاملية إىل قيادة تنفيذ هذا العقد  املنظمة )2016-2025(

)، وجلنة األمم املتحدة فيبرنامج األغذية العاملي، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيس
زام بوقف االجتاه تالدائمة املعنية بالتغذية، واملنصة املتعددة القطاعات للجنة األمن الغذائي العاملي. ويؤكد القرار على االل

 املرتبطة باألمناط الغذائية. املعديةلزيادة الوزن والبدانة، إىل جانب احلد من عبء األمراض غري  املتزايد
 
، والندوة الدولية بشأن التغذية اليت 2014وسّلط كل من املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية الذي ُعقد يف عام  -5

، الضوء على احلاجة إىل تطبيق نظم غذائية مستدامة 2016ة العاملية يف ديسمرب/كانون األّول ومنظمة الصح املنظمةعقدهتا 
تعزز األمناط الغذائية الصحية. وتُعّرف األمناط الغذائية الصحية على أ�ا متنّوعة، من بني جوانب أخرى، نظرًا إىل أ�ا 

 .3خلضارتتضمن جمموعة متنّوعة من األغذية واستهالك وفري للفاكهة وا
 

                                                 
. 2004ومنظمة الصحة العاملية. كويب، اليابان،  املنظمةشرتكة بني املعمل الالفاكهة واخلضار من أجل الصحة: تقرير حلقة 1  

Http://www.fao.org/news/story/en/item/456001/icode 
2  and occupational, and  Global, regional, and national comparative risk assessment of 79 behavioural, environmental

metabolic risks or clusters of risks in 188 countries, 1990–2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 
2013, Lancet 2015: 386, 2287-323. 

 i6484e.pdf-www.fao.org/3/a ،2016صحية"، الغذائية المناط األ"التأثري على البيئات الغذائية من أجل  املعنون املنظمةمطبوع  3 

http://www.fao.org/news/story/en/item/456001/icode
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ل وزيادة إنتاج تعزيز تنوّع احملاصي أمور، علىمجلة  ، يفللمؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية 10وتنص التوصية  -6
 وطنية للحد من تناول ما يسّمى باملغذيات خطط/اسرتاتيجياتيتم وضع على الصعيد العاملي، . و 4الفاكهة واخلضار

 الرئيسية (الدهون والسكر وامللح والسعرات احلرارية) وتشجيع استهالك الفاكهة واخلضار.
 
 لغذائية.ا مبادئها التوجيهيةوتقوم بلدان عديدة بإدراج توصيات بشأن استهالك الفاكهة واخلضار يف  -7
 

 تدامةوأهداف التنمية المس 2030خطة عام  -باء
 
من أهداف التنمية املستدامة، على إدماج إنتاج الفاكهة  12و 3و 2يتم تسليط الضوء، يف سياق األهداف  -8

القضاء على اجلوع وتوفري األمن الغذائي والتغذية احملّسنة " - 2واخلضار مع التغذية والصحة على الشكل التايل: اهلدف 
: 12دف "، اهلمتّتع اجلميع بأمناط عيش صحية وبالرفاهية يف مجيع األعمار ضمان: "3"، اهلدف وتعزيز الزراعة املستدامة

 ".ةستداماملنتاج اإلستهالك و االضمان أمناط "
 

 قطاع الزراعة واألمن الغذائي -جيم
 
األغذية وافر من خالل زيادة ت الغذاء الكايف لألشخاصألغذية والزراعة يف توفري قطاع اويتمّثل الدور األساسي ل -9

 ومستوى استهالكها بكلفة معقولة مبا يتماشى مع التوصيات الغذائية واالستدامة البيئية. املتنوعة واآلمنة واملغذية
 

وُحيدث تطوير قطاع الفاكهة واخلضار أثرًا إجيابًيا على توليد الدخل وعلى األمن الغذائي ألصحاب احليازات  -10
فية واحلضرية عن املستهلكني من املناطق الريفية واحلضرية. غري أن املناطق الري الصغرية واملزارعني األسريني وتغذيتهم، فضًال 

يف العديد من البلدان النامية تفتقر يف الكثري من األحيان إىل شبكات التوزيع واألسواق الكفؤة، اليت تشّكل متطلبات 
 .املأمونرئيسية لتيسري وصول املستهلكني الفعلي إىل الفاكهة واخلضار 

 
 الزراعة األسرية -دال

 
يل األساسية احلبوب وغريها من احملاصمع يوّلد إنتاج الفاكهة واخلضار مستويات أعلى نسبًيا من املداخيل مقارنة  -11

التقليدية ويتيح نطاقًا هائًال لزيادة مستويات دخل أصحاب احليازات الصغرية واملزارعني األسريني مبوازاة حتسني إنتاجية 
ة. وعند مقارنة قطاع الفاكهة واخلضار بغريه من قطاعات إنتاج احملاصيل، يتبّني أنه أكثر كثافة من حيث العمالة املوارد النادر 

 والدخل. وبالتايل خلق فرص العمل
 

                                                 
 mm215s.pdf-http://www.fao.org/3/a. 2014إطار عمل املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية،  4 

http://www.fao.org/3/a-mm215s.pdf
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غري أن قطاع الفاكهة واخلضار معّرض بشكل كبري ملخاطر فشل احملاصيل بسبب اجلفاف واآلفات واألمراض  -12
الكلفة  ضافة إىلإ، وسرعة تلفها مما قد يؤثر سلًبا على دخل املنتجني وتوافر الفاكهة واخلضار، املعاكسةوالظروف املناخية 

 للمستهلكني.
 

 المساواة بين الجنسين: دور المرأة الريفية -هاء
 

صدرًا رئيسًيا م تضطلع املرأة بدور أساسي يف تعزيز التنويع املستدام للزراعة. ويوفّر إنتاج الفاكهة واخلضار بالفعل -13
 للعمالة بالنسبة إىل النساء والشباب يف املناطق الريفية.

 
والصحة  زهلا. وتُنفق املرأة املزيد على األغذيةاوعادًة ما تتخذ املرأة القرارات املتعّلقة باستهالك األغذية يف من -14

رارات يف األسرة، مشاركة املرأة يف عمليات أخذ القألطفال مقارنة بالرجل عندما يعود له التصّرف باملوارد. وترتبط لتعليم الو 
ال سيما بالنسبة إىل مشرتيات األغذية يف األسرة، بتحسني تنوّع النمط الغذائي األسري. وجيب توعية النساء والرجال على 

 السواء باملنافع الصحية الستهالك الفاكهة واخلضار.
 

 نظم اإلنتاج المستدامة -واو
 

. ويف الوقت رىالزراعية األخيتيح إنتاج الفاكهة واخلضار فرًصا لزيادة كفاءة استخدام األراضي واملياه واملدخالت  -15
عينه، غالًبا ما يتطّلب إنتاج الفاكهة واخلضار كميات كبرية من املدخالت مقارنة باحملاصيل األساسية، مبا يف ذلك املواد 

اجلهود واحلماية من اآلفات. ويتعّني بالتايل أن تقرتن جهود زيادة إنتاج الفاكهة واخلضار بعالية النتاجية اإللضمان  الكيميائية
الرامية إىل ضمان اتباع ممارسات زراعية مراعية للبيئة ال هتدد صحة املستهلك والتأثريات االجتماعية واالقتصادية اإلجيابية 

 على السبل املعيشية واملداخيل.
 

اخلضار حول العامل ومحايته. وقد تتكّيف الفاكهة و  فرةاملتوّ بالنطاق الواسع للفاكهة واخلضار ومن املهم اإلقرار  -16
 تغذوية حسنة نسبًيا. نوعيةاألصلية بشكل أفضل مع الظروف احمللية وتغّري املناخ وقد توفّر أيًضا 

 
 الفاقد والمهدر من األغذية -زاي

 
إن الفاكهة واخلضار سريعة التلف بسبب حمتواها العايل من الرطوبة وطبيعتها احلساسة. وإذا ما مل ُحتصد يف مرحلة  -17

النضج املناسبة ومل جتّهز بالشكل املالئم يف سلسلة اإلمدادات/القيمة، من مرحلة احلصاد إىل االستهالك، فُيفقد الكثري 
 هدر.) ويُ النوعية والكميةمنها (من الناحيتني 

 
وتسّجل الفاكهة واخلضار، مقارنة بفئات أخرى من السلع الغذائية (منتجات األلبان واألمساك واحلبوب وما إىل  -18

 يف املائة من املنتجات. 42ذلك)، أعلى مستويات الفاقد واملهدر يف السلسلة من اإلنتاج إىل االستهالك، مبا يصل إىل 
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لعمالة مبا يف ذلك األراضي واملياه وا -هة واخلضار بكميات كبرية من املوارد ويرتبط الفاقد واملهدر من الفاك -19
عام اليت ال تليب يف �اية املطاف الغرض املنشود واملتمثل يف إطو إنتاجها يف والطاقة وغريها من املدخالت املستخدمة 

 األشخاص.
 

ني الدقيقة، وهو ُحيدث أثرًا سلبًيا من الناحيتكما ميّثل الفاقد واملهدر من الفاكهة واخلضار هدرًا للمغذيات  -20
االقتصادية (خسارة أرباح صغار املزارعني وتكاليف أعلى للمستهلكني) والبيئية (إنتاج غازات الدفيئة يف مكبات النفايات، 

 واآلثار اإليكولوجية).
 

 أهداف السنة الدولية للفاكهة والخضار -ثانًيا
 

صلة لاخلضار للتغذية والصحة وتوليد الدخل وفرص العمل وغريها من األبعاد ذات نظرًا إىل أمهية الفاكهة وا -21
، هبدف 2023بالتنمية املستدامة، تقرتح جمموعة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب إقامة سنة دولية للفاكهة واخلضار يف عام 

حية من خالل إىل اتباع أمناط غذائية ومعيشية صوالدعوة  واخلضار التوعية باملنافع التغذوية والصحية الستهالك الفاكهة
زيادة استهالك الفاكهة واخلضار. وسوف يتم توعية احلكومات بأمهية وضع سياسات عامة تعزز إقامة نظم غذائية مستدامة 

أصحاب  التوفري الفاكهة واخلضار املعّدة لالستهالك يف سياق أمناط غذائية صحية تويل االهتمام لنظم اإلنتاج اليت يديره
احليازات الصغرية واملزارعون األسريون، واحلد من الفاقد واملهدر من الفاكهة واخلضار، واالستخدام املستدام للموارد الطبيعية. 

 وتطلب جمموعة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب إىل جلنة الزراعة إقرار هذا االقرتاح (انظر املرفق ألف).
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 المرفق ألف
 

 مؤتمر منظمة األغذية والزراعةمشروع قرار 
 

 إن املؤمتر،

احلاجة امللّحة إىل التوعية باملنافع التغذوية والصحية الستهالك الفاكهة واخلضار والدعوة إىل اتباع  إذ يأخذ في الحسبان
 أمناط غذائية صحية من خالل زيادة االنتاج واالستهالك املستدامني للفاكهة واخلضار؛

 )2025-2016(عية العامة لألمم املتحدة الذي يعلن إقامة عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية بقرار اجلم وإذ يذّكر
واحلاجة إىل تنفيذ نظم غذائية مستدامة تعزز األمناط الغذائية الصحية اليت تتضمن جمموعة متنّوعة من األغذية واستهالك 

 وفري للفاكهة واخلضار؛

ع احملاصيل وزيادة إنتاج تعزيز تنوي على ،مجلة أمور ، يفللمؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية اليت تنص 10بالتوصية  وإذ يذّكر
 الفاكهة واخلضار؛

عية الدموية ، ال سيما أمراض القلب واألو املعديةمبسامهة الفاكهة واخلضار املهمة يف الوقاية من األمراض املزمنة غري  وإذ يقرّ 
 وداء السكري؛ والسرطان، والبدانة

إىل أمهية املمارسات املستدامة يف الزراعة واإلنتاج بالنسبة إىل السبل املعيشية للماليني من األسر الزراعية الريفية  وإذ يشير
 وصغار املزارعني األسريني حول العامل؛

أمهية مسامهة الفاكهة واخلضار، وال سيما احملاصيل األصلية، يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية والسبل املعيشية  وإذ يدرك
 ومداخيل املزارعني األسريني ال سيما صغار املزارعني األسريني؛

ار االقتصادية واآلث حيال ارتفاع مستويات الفاقد واملهدر يف سالسل إمدادات/قيمة الفاكهة واخلضار، وإذ يراوده القلق
 والبيئية واالجتماعية السلبية هلذا الفاقد واملهدر؛

 باحلاجة إىل متكني النساء عن طريق التعليم لضمان جودة األمناط الغذائية األسرية؛ وإذ يقرّ 

عية يف التو من جانب اجملتمع الدويل سيساهم بصورة كبرية  2023بأن إقامة سنة دولية للفاكهة واخلضار يف عام  وإذ يقرّ 
باملنافع التغذوية والصحية الستهالك الفاكهة واخلضار وتعزيز االهتمام العاملي بضرورة االرتقاء باألمناط الغذائية واملعيشية 

فاقد هتمام يف جمال السياسات إىل معاجلة مسائل اإلنتاج والاالالصحية من خالل استهالك الفاكهة واخلضار، مبوازاة توجيه 
 واملهدر؛

على أن تكاليف تنفيذ السنة الدولية ومشاركة منظمة األغذية والزراعة سُتغّطى مبوارد من خارج امليزانية ُحتَّدد  يشددوإذ 
 الحًقا؛

 لكي تنظر فيه اجلمعية العامة لألمم املتحدة يفإىل املدير العام إحالة هذا القرار إىل األمني العام لألمم املتحدة  يطلب
 .لفاكهة واخلضارلالسنة الدولية  2021دورهتا املقبلة وتعلن سنة 


