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المجلس
الدورة الستون بعد المائة
روما 7-3 ،ديسمبر/كانون األول

2018

اقتراح إقامة سنة دولية للفاكهة والخضار
موجز
تساهم الفاكهة واخلضار بشكل ملحوظ يف تغذية اإلنسان واألمن الغذائي والصحة ويف توليد الدخل والعمالة
ألصح حححاا اتيالات الصح ححغنية واملزارع األسح ححري  .وعلى الرغم من منافعها التغذوية والصح حححية ،يقدر أن االسح ححتهال
العاملي للفرد من الفاكهة واخلضححار يقل بنسححبة  20إىل  50يف املائة عن املتناول األدىن الذي توصححي بم منظمة األغذية
والزراعة (املنظمة) ومنظمة الصحة العاملية .وعالوة على ذلك ،ال تُستهلك كميات كبنية من الفاكهة واخلضار املنتجة
واملخصصة لالستهال البشري مما يؤدي إىل مستويات عالية من الفاقد (النوعية والكمية) واملهدر على طول سلسلة
اإلمدادات مما يفاقم هدر املوارد.
وهبدف تسححليا الضححوى على أاية الدور الذي تؤديم الفاكهة واخلضححار يف األغاا الغذائية الصحححية ،اق حت
جمموعة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب إقامة سححنة دولية للفاكهة واخلضححار يف منظومة األمم املتحدة يف عام .2021
ويكمن اهلدف من الس ح ح ح ح ححنة الدولية للفاكهة واخلض ح ح ح ح ححار يف التوعية باملنافع التغذوية والص ح ح ح ح حححية الس ح ح ح ح ححتهال الفاكهة
واخلض ححار ،والدعوة إىل اتباع أغاا غذائية ص حححية من خالل ليادة اس ححتهال الفاكهة واخلض ححار وتعزيز اوهود الدولية
الرامية إىل حتسح ح ح ح ح ح ح إنتا هما على حنو مس ح ح ح ح ح ححتدام واتد من الفاقد واملهدر يف س ح ح ح ح ح ححالس ح ح ح ح ح ححل اإلمدادات من اإلنتا
إىل االستهال .

ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ( ،)QRوهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة
للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.
وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة www.fao.org
MY357/A
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ويتس ح حم دعم املنظمة هلذه املبادرة بأاية خاصح ححة ،نظرا إىل أاا وكالة من وكاالت األمم املتحدة املتخص ح حصح ححة
اليت تقود اوهود الدولية الرامية إىل القض ح ححاى على اووع وانعدام األمن الغذائي وس ح ححوى التغذية ،وأاا مكلفة بالنهو
مبس ح ح ححتويات التغذية ،وحتس ح ح ح اإلنتا ية الزراعية على حنو مس ح ح ححتدام واتد من الفاقد واملهدر من األغذية ،مع األخذ
باالعتبار ممارسات اإلنتا واالستهال املستدامة.

اإلجراءات المقترح اتخاذها من جانب المجلس
بالنظر إىل عقد األمم املتحدة للعمل من أ ل التغذية ( ،)2025–2016فإن الدور املهم للفاكهة واخلضح ح ححار
يف األغاا الغذائية الصح ح ح حححية واتا ة امللحة إىل القيام مبا يلي ( )1التوعية باملنافع التغذوية والصح ح ح حححية السح ح ح ححتهال
الفاكهة واخلض ح ح ححار ،و( )2الدعوة إىل اتباع أغاا غذائية ص ح ح حححية من خالل ليادة اس ح ح ححتهال الفاكهة واخلض ح ح ححار ،إىل
انب ( )3تعزيز اوهود الدولية الرامية إىل حتس إنتا الفاكهة واخلضار على حنو مستدام واتد من الفاقد واملهدر
يف س ححالس ححل اإلمدادات من اإلنتا إىل االس ححتهال  ،تق و جمموعة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب إقامة س ححنة دولية
للفاكهة واخلضار يف منظومة األمم املتحدة على أساس استثنائي يف عام .2021
إن اجمللس مدعو إىل القيام مبا يلي
( )1إقرار اق او جمموعححة أمريكححا الالتينيححة والبحر الكححارييب إلقححامححة س ن ن ن ن ننننة دوليننة للفنناكهننة والخضن ن ن ن ن ننار
في عام  2021وتوفني التو يهات اليت يراها مناسبة؛
( )2وتقدمي توص ح ح ح ح ححية بش ح ح ح ح ححأن مش ح ح ح ح ححروع قرار املؤ ر الذي س ح ح ح ح ححيعر على املؤ ر يف دورتم اتادية واألربع
(يونيو/حزيران  )2019على النحو الوارد يف املرفق ألف.

ميكن تو يم أي استفسارات عن حمتوى هذه الوثيقة إىل
السيدة

Anna Lartey

مديرة
شعبة التغذية والنظم الغذائية
اهلاتف +39 06 5705 5807
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أول -معلومات أساسية
ً
إن الفاكهة واخلض ح ححار مهمة لص ح حححة اإلنس ح ححان وتغذيتم .ولقد ش ح ححكلت منافع اس ح ححتهالكها اليومي مو ح ححع أحاث
-1
وتوثيق مستفيض .
وأوصححت كل من املنظمة ومنظمة الصحححة العاملية بتناول ما ال يقل عن  400غرام من الفاكهة واخلضححار يف اليوم
-2
للوقاية من األمرا املزمنة غني املنقولة على غرار أمرا القلب أو الس ح ح ح ححرطان أو داى الس ح ح ح ححكري أو البدانة إىل انب منع
أشححكال متعددة من النق يف املغذيات الدقيقة والتخفيف من رثارها .1ولكن ،على الرغم من االع اف مبنافعها التغذوية
والصح ح حححية ،يقدر أن االسح ح ححتهال العاملي للفرد من الفاكهة واخلضح ح ححار يقل بنسح ح ححبة  20إىل  50يف املائة عن املتناول األدىن
الذي توصي بم املنظمة ومنظمة الصحة العاملية.
ويشكل اخنفا املتناول من الفاكهة واخلضار أهم عوامل اخلطر الرئيسية العشرة للوفيات حول العامل .وحسب
-3
الدراس ح ححة عن عبى األمرا يف العامل ،ميكن أن يعزى  3.4مالي حالة وفاة يف العامل إىل االس ح ححتهال املنخفا للفاكهة
و 1.8مالي حالة وفاة إىل األغاا الغذائية القليلة اخلضار.2

ألف -التغذية
ي ححدعو قرار اومعي حة الع ححام ححة لتمم املتح ححدة ال ححذي يعلن إق ححام ححة عق ححد األمم املتح ححدة للعم ححل من أ ححل التغ ححذي ححة
-4
( )2025-2016املنظمة ومنظمة الص ح ح ح ح ح حححة العاملية إىل قيادة تنفيذ هذا العقد مع خمتلف وكاالت منظومة األمم املتحدة،
مثل برنامج األغذية العاملي ،والصححندوا الدول للتنمية الزراعية ،ومنظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيس حيف) ،وونة األمم
املتحدة الدائمة املعنية بالتغذية ،واملنص ح ححة املتعددة القطاعات للجنة األمن الغذائي العاملي .ويؤكد القرار على االلتزام بوقف
االجتاه املتزايد لزيادة الولن والبدانة ،إىل انب اتد من عبى األمرا غني املعدية املرتبطة باألغاا الغذائية.
وسح ح ححلا كل من املؤ ر الدول الثا املعغ بالتغذية الذي ُعقد يف عام  ،2014والندوة الدولية بشح ح ححأن التغذية اليت
-5
عقدهتا املنظمة ومنظمة الصح ح ح ح حححة العاملية يف ديسح ح ح ح ححمو/كانون األول  ،2016الضح ح ح ح ححوى على اتا ة إىل تطبيق نظم غذائية
مس ححتدامة تعزل األغاا الغذائية الص حححية .وتُعرف األغاا الغذائية الص حححية على أاا متنوعة ،من ب وانب أخرى ،نظرا
إىل أاا تتضمن جمموعة متنوعة من األغذية واستهال وفني للفاكهة واخلضار.3

ومنظمة الصحة العاملية .كويب ،اليابان.2004 ،

1

الفاكهة واخلضار من أ ل الصحة تقرير حلقة العمل املش كة ب املنظمة

3

مطبوع املنظمة املعنون "التأثني على البيئات الغذائية من أ ل األغاا الغذائية الصحية"،

Http://www.fao.org/news/story/en/item/456001/icode
Global, regional, and national comparative risk assessment of 79 behavioural, environmental and occupational, and 2
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
www.fao.org/3/a-i6484e.pdf ،2016
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وتن التوص ح ح ح ححية  10للمؤ ر الدول الثا املعغ بالتغذية ،يف مجلة أمور ،على تعزيز تنوع احملاص ح ح ح ححيل وليادة إنتا
-6
الفاكهة واخلض ح ححار .4وعلى الص ح ححعيد العاملي ،يتم و ح ححع اس ح ح اتيجيات/خطا وطنية للحد من تناول ما يس ح ححمى باملغذيات
الرئيسية (الدهون والسكر وامللح والسعرات اترارية) وتشجيع استهال الفاكهة واخلضار.
-7

وتقوم بلدان عديدة بإدرا توصيات بشأن استهال الفاكهة واخلضار يف مبادئها التو يهية الغذائية.

باء-

خطة عام  2030وأهداف التنمية المستدامة

يتم تس ح ححليا الض ح ححوى ،يف س ح ححياا األهداف  2و 3و 12من أهداف التنمية املس ح ححتدامة ،على إدما إنتا الفاكهة
-8
واخلضححار مع التغذية والصحححة على الشححكل التال اهلدف " - 2القضححاى على اووع وتوفني األمن الغذائي والتغذية احملسحنة
وتعزيز الزراعة املسححتدامة" ،اهلدف  " 3ححمان تع اوميع بأغاا عيص صحححية وبالرفاهية يف مجيع األعمار" ،اهلدف 12
" مان أغاا االستهال واإلنتا املستدامة".

جيم -قطاع الزراعة واألمن الغذائي
ويتمثل الدور األساسي لقطاع األغذية والزراعة يف توفني الغذاى الكايف لتشخاص من خالل ليادة توافر األغذية
-9
املتنوعة واآلمنة واملغذية ومستوى استهالكها بكلفة معقولة مبا يتماشى مع التوصيات الغذائية واالستدامة البيئية.
وُيدث تطوير قطاع الفاكهة واخلضح ح ح ححار أثرا إىابيا على توليد الدخل وعلى األمن الغذائي ألصح ح ح حححاا اتيالات
-10
ُ
الصغنية واملزارع األسري وتغذيتهم ،فضال عن املستهلك من املناطق الريفية واتضرية .غني أن املناطق الريفية واتضرية
يف العديد من البلدان النامية تفتقر يف الكثني من األحيان إىل ش ح ححبكات التوليع واألس ح ح حواا الكفؤة ،اليت تش ح ححكل متطلبات
رئيسية لتيسني وصول املستهلك الفعلي إىل الفاكهة واخلضار املأمون.

دال -الزراعة األسرية
 -11يولد إنتا الفاكهة واخلضح ح ح ح ححار مسح ح ح ح ححتويات أعلى نسح ح ح ح ححبيا من املداخيل مقارنة مع اتبوا وغنيها من احملاصح ح ح ح ححيل
األساسية التقليدية ويتيح نطاقا هائال لزيادة مستويات دخل أصحاا اتيالات الصغنية واملزارع األسري مبوالاة حتس
إنتا ية املوارد النادرة .وعند مقارنة قطاع الفاكهة واخلض ح ح ح ححار بغنيه من قطاعات إنتا احملاص ح ح ح ححيل ،يتب أنم أكثر كثافة من
حيث العمالة وبالتال خلق فرص العمل والدخل.

4

إطار عمل املؤ ر الدول الثا املعغ بالتغذية،

http://www.fao.org/3/a-mm215s.pdf .2014
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 -12غني أن قطاع الفاكهة واخلض ححار معر بش ححكل كبني ملخاطر فش ححل احملاص ححيل بس ححبب اوفاف واآلفات واألمرا
والظروف املناخية املعاكسة ،وسرعة تلفها مما قد يؤثر سلبا على دخل املنتج وتوافر الفاكهة واخلضار ،إ افة إىل الكلفة
للمستهلك .

هاء -المساواة بين الجنسين :دور المرأة الريفية
 -13تضطلع املرأة بدور أساسي يف تعزيز التنويع املستدام للزراعة .ويوفر إنتا الفاكهة واخلضار بالفعل مصدرا رئيسيا
للعمالة بالنسبة إىل النساى والشباا يف املناطق الريفية.
 -14وعادة ما تتخذ املرأة القرارات املتعلقة باسح ح ح ح ححتهال األغذية يف منالهلا .وتُنفق املرأة املزيد على األغذية والصح ح ح ح حححة
والتعليم لتطفال مقارنة بالر ل عندما يعود لم التص ح ح ح ح ح ححرف باملوارد .وترتبا مش ح ح ح ح ح ححاركة املرأة يف عمليات أخذ القرارات يف
األسححرة ،ال سححيما بالنسححبة إىل مش ح يات األغذية يف األسححرة ،بتحس ح تنوع النما الغذائي األسححري .وىب توعية النسححاى
والر ال على السواى باملنافع الصحية الستهال الفاكهة واخلضار.

واو -نظم اإلنتاج المستدامة
 -15يتيح إنتا الفاكهة واخلض ح ح ححار فرصح ح ح حا لزيادة كفاىة اس ح ح ححتخدام األرا ح ح ححي واملياه واملدخالت الزراعية األخرى .ويف
الوقت عينم ،غالبا ما يتطلب إنتا الفاكهة واخلضار كميات كبنية من املدخالت مقارنة باحملاصيل األساسية ،مبا يف ذلك
املواد الكيميائية لضمان اإلنتا ية العالية واتماية من اآلفات .ويتع بالتال أن تق ن هود ليادة إنتا الفاكهة واخلضار
باوهود الرامية إىل ححمان اتباع ممارسححات لراعية مراعية للبيئة ال هتدد صحححة املسححتهلك والتأثنيات اال تماعية واالقتصححادية
اإلىابية على السبل املعيشية واملداخيل.
 -16ومن املهم اإلقرار بالنطاا الواسح ححع للفاكهة واخلضح ححار املتوفرة حول العامل ومحايتم .وقد تتكيف الفاكهة واخلضح ححار
األصلية بشكل أفضل مع الظروف احمللية وتغني املناخ وقد توفر أيضا نوعية تغذوية حسنة نسبيا.

زاي -الفاقد والمهدر من األغذية
 -17إن الفاكهة واخلض ححار سح حريعة التلف بس ححبب حمتواها العال من الرطوبة وطبيعتها اتس ححاس ححة .وإذا ما مل ُحتص ححد يف
مرحلة النضححج املناسححبة ومل جتهز بالشححكل املالئم يف سححلسححلة اإلمدادات/القيمة ،من مرحلة اتصححاد إىل االسححتهال  ،فيُفقد
الكثني منها (من الناحيت النوعية والكمية) ويُهدر.
 -18وتسححجل الفاكهة واخلضححار ،مقارنة بفئات أخرى من السححلع الغذائية (منتجات األلبان واألحلا واتبوا وما إىل
ذلك) ،أعلى مستويات الفاقد واملهدر يف السلسلة من اإلنتا إىل االستهال  ،مبا يصل إىل  42يف املائة من املنتجات.
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 -19ويرتبا الفاقد واملهدر من الفاكهة واخلضار بكميات كبنية من املوارد مبا يف ذلك األرا ي واملياه والعمالة والطاقة
وغنيها من املدخالت املستخدمة يف إنتا ها اليت ال تليب يف ااية املطاف الغر املنشود واملتمثل يف إطعام األشخاص.
 -20كما ميثل الفاقد واملهدر من الفاكهة واخلض ح ح ح ح ححار هدرا للمغذيات الدقيقة ،وهو ُُيدث أثرا س ح ح ح ح ححلبيا من الناحيت
االقتصح ح ح ح ححادية (خسح ح ح ح ححارة أرباو صح ح ح ح ححغار املزارع وتكاليف أعلى للمسح ح ح ح ححتهلك ) والبيئية (إنتا غالات الدفيئة يف مكبات
النفايات ،واآلثار اإليكولو ية).

ثانيًا -أهداف السنة الدولية للفاكهة والخضار
 -21نظرا إىل أاية الفاكهة واخلض ح ح ححار للتغذية والص ح ح حححة وتوليد الدخل وفرص العمل وغنيها من األبعاد ذات الص ح ح ححلة
بالتنمية املسح ح ح ح ححتدامة ،تق و جمموعة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب إقامة سح ح ح ح ححنة دولية للفاكهة واخلضح ح ح ح ححار يف عام ،2021
هبدف التوعية باملنافع التغذوية والصحححية السححتهال الفاكهة واخلضححار والدعوة إىل اتباع أغاا غذائية ومعيشححية صحححية من
خالل ليادة استهال الفاكهة واخلضار .وسوف يتم توعية اتكومات بأاية و ع سياسات عامة تعزل إقامة نظم غذائية
مسححتدامة لتوفني الفاكهة واخلضححار املعدة لالسححتهال يف سححياا أغاا غذائية صحححية تول االهتمام لنظم اإلنتا اليت يديرها
أص حححاا اتيالات الص ححغنية واملزارعون األس ح حريون ،واتد من الفاقد واملهدر من الفاكهة واخلض ححار ،واالس ححتخدام املس ححتدام
للموارد الطبيعية .وتطلب جمموعة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب إىل ونة الزراعة إقرار هذا االق او (انظر املرفق ألف).
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المرفق ألف

مشروع قرار مؤتمر منظمة األغذية والزراعة
السنة الدولية للفاكهة والخضار
إن املؤ ر،
إذ يأخذ في الحسبان اتا ة امللحة إىل التوعية باملنافع التغذوية والصححية السحتهال الفاكهة واخلضحار والدعوة إىل اتباع
أغاا غذائية صحية من خالل ليادة االنتا واالستهال املستدام للفاكهة واخلضار؛
وإذ ينذ ركر بقرار اومعيححة العححامححة لتمم املتحححدة الححذي يعلن إقححامححة عقححد األمم املتحححدة للعمححل من أ ححل التغححذيححة (-2016
 )2025واتا ة إىل تنفيذ نظم غذائية مس ح ححتدامة تعزل األغاا الغذائية الص ح حححية اليت تتض ح ححمن جمموعة متنوعة من األغذية
واستهال وفني للفاكهة واخلضار؛
وإذ يذ ركر بالتوص ح ح ح ححية  10للمؤ ر الدول الثا املعغ بالتغذية اليت تن  ،يف مجلة أمور ،على تعزيز تنويع احملاص ح ح ح ححيل وليادة
إنتا الفاكهة واخلضار؛
يقر مبس ح ح ح ححااة الفاكهة واخلض ح ح ح ححار املهمة يف الوقاية من األمرا
وإذ ر
الدموية والسرطان ،والبدانة وداى السكري؛

املزمنة غني املعدية ،ال س ح ح ح ححيما أمرا

القلب واألوعية

وإذ يشير إىل أاية املمارسات املستدامة يف الزراعة واإلنتا بالنسبة إىل السبل املعيشية للمالي من األسر الزراعية الريفية
وصغار املزارع األسري حول العامل؛
وإذ يدرك أاية مسااة الفاكهة واخلضار ،وال سيما احملاصيل األصلية ،يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية والسبل املعيشية
ومداخيل املزارع األسري ال سيما صغار املزارع األسري ؛
وإذ يراوده القلق حيال ارتفاع مسححتويات الفاقد واملهدر يف سححالسححل إمدادات/قيمة الفاكهة واخلضححار ،واآلثار االقتصححادية
والبيئية واال تماعية السلبية هلذا الفاقد واملهدر؛
يقر باتا ة إىل ك النساى عن طريق التعليم لضمان ودة األغاا الغذائية األسرية؛
وإذ ر
يقر بأن إقامة سححنة دولية للفاكهة واخلضححار يف عام  2021من انب اجملتمع الدول سححيسححاهم بصححورة كبنية يف التوعية
وإذ ر
باملنافع التغذوية والصحححية السححتهال الفاكهة واخلضححار وتعزيز االهتمام العاملي بضححرورة االرتقاى باألغاا الغذائية واملعيشححية
الصح حححية من خالل اسح ححتهال الفاكهة واخلضح ححار ،مبوالاة تو يم االهتمام يف جمال السح ححياسح ححات إىل معاوة مسح ححائل اإلنتا
والفاقد واملهدر؛
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وإذ يشنندد على أن تكاليف تنفيذ الس ححنة الدولية ومش ححاركة منظمة األغذية والزراعة س ححتُغطى مبوارد من خار امليزانية ُحتَدد
الحقا؛
يطلننب إىل املححدير العححام إحححالححة هححذا القرار إىل األم العححام لتمم املتحححدة لكي تنظر فيححم اومعيححة العححامححة لتمم املتحححدة
يف دورهتا املقبلة وتعلن سنة  2021السنة الدولية للفاكهة واخلضار.

