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 ؤتمرالم
 الحادية واألربعونالدورة 

 2019يونيو/حزيران  29-22روما، 

 تخصيص يوم دولي للتوعية بشأن الفاقد والمهدر من األغذية
 (مشروع قرار)

 

 موجز

ســــــــبتمرب/أيلول من   29 يف بالفاقد واملهدر من األغذيةدويل للتوعية يوم  ختصــــــــيصاألرجنتني حكومة  اقرتحت 
د على مجيع املستويات باحلاجة إىل اهتمام متضافر للحد من الفاقسعًيا منها إىل رفع مستوى الوعي وذلك كل سنة، 

مقاصــــــــــــــد هدف التنمية  من 3واملهدر من األغذية، وتعزيز اجلهود العاملية واإلجراءات اجلماعية لتحقيق املقصــــــــــــــد 
ختفيض نصــــــــــــــيب الفرد من النفايات الغذائية العاملية على صــــــــــــــعيد أماكن البيع بالتجزئة "املتمثل يف  12املســــــــــــــتدامة 

واملســــتهلكني مبقدار النصــــف، واحلد من خســــائر األغذية يف مراحل اإلنتاج وســــالســــل اإلمداد، مبا يف ذلك خســــائر 
زيادة كفاءة نظم أن يســــــهم يف  الفاقد واملهدر من األغذيةمن شــــــأن احلد من ف. "2030بعد احلصــــــاد، حبلول عام  ما

 .على حنو أفضل من أجل حتقيق األمن الغذائي والتغذية واملنافع البيئيةواستدامتها األغذية 
 

 : )2018ديسمرب/كانون األول  7-3تقرير الدورة الستني بعد املائة للمجلس ( مقتبس من
 : أقرّ ] CL 160/REPالوثيقة إن اجمللس [ -19

 
ويل للتوعية "يوم د إقامةمشــروع قرار املؤمتر الذي قّدمته جلنة الزراعة يف دورهتا الســادســة والعشــرين حول  )د(

 .سبتمرب/أيلول من كل سنة 29بشأن الفاقد واملهدر من األغذية" حتتفل به منظومة األمم املتحدة يف 
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 المؤتمراتخاذها من جانب  المقترحاإلجراءات 
لته إىل األمني املدير العام إحاإىل طلب ال، و لحقيف املالوارد املوافقة على مشــــــــــروع القرار يف املؤمتر قد يرغب  

اليوم ســــــــــبتمرب/أيلول  29يوم العام لألمم املتحدة لكي تنظر فيه اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دورهتا املقبلة وتعلن 
 .ة بالفاقد واملهدر من األغذيةالدويل للتوعي

 هذه الوثيقة إىل: بشأن مضمون ميكن توجيه أي استفسارات
 Anna Lartey  ةسيدال

 شعبة التغذية والنظم الغذائية
 55807 06570 39+اهلاتف: 
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 لحقالم
 

 2019.../قرار ال
 

 يوم دولي للتوعية بالفاقد والمهدر من األغذيةتخصيص 
 

 إّن المؤتمر،
 

احلاجة امللّحة إىل رفع مســـــــــتوى الوعي باآلثار االقتصـــــــــادية واالجتماعية والبيئية النامجة عن الفاقد واملهدر من  إلىبالنظر 
 األغذية وباحلاجة إىل اختاذ إجراءات الحتواء مشكلة الفاقد واملهدر من األغذية؛

نصــيب الفرد من النفايات الغذائية  إىل ختفيض يدعو 12من مقاصــد هدف التنمية املســتدامة  3أن املقصــد  وإذ يســتذكر
ل اإلنتاج وسالسل األغذية يف مراح فاقدالعاملية على صعيد أماكن البيع بالتجزئة واملستهلكني مبقدار النصف، واحلد من 

 ؛2030ما بعد احلصاد)، حبلول عام  الفاقداإلمداد، (مبا يف ذلك 
 بأن ارتفاع مستويات الفاقد واملهدر من األغذية حيد من كفاءة سلسلة القيمة، وبالتايل استدامة نظم األغذية؛ وإذ يقرّ 

بأن ارتفاع مســـــــــتويات الفاقد من األغذية يؤثر ســـــــــلباً على توافر األغذية واحلصـــــــــول عليها، وكذلك دخل فئات  وإذ يقرّ 
 ة الدخل؛اجملتمع األكثر فقرا يف البلدان املتوسطة واملنخفض

 إىل أن الفاقد واملهدر من األغذية يعتربان من العوامل اليت تكمن وراء تغري املناخ وتدهور البيئة؛ وإذ يشير

إىل أن احلد من الفاقد واملهدر من األغذية ســـيؤثر أيضـــا بشـــكل مباشـــر يف عدد من أهداف التنمية املســـتدامة  وإذ يشـــير
 األخرى؛

مستوى الوعي وتثقيف اجلهات الفاعلة يف سلسلة اإلمدادات الغذائية واملستهلكني على  احلاجة امللحة إىل رفع وإذ يدرك
 وجه اخلصوص، هبدف إحداث تغيري يف السلوك من أجل احلد بطريقة مستدامة من الفاقد واملهدر من األغذية؛

ي جهود هواملهدر من األغذية  عن قلقه ألن اجلهود املبذولة يف الوقت الراهن ملعاجلة مســــــــــــــألة احلد من الفاقدوإذ يعرب 
 إىل حد كبري؛ مشتتة

 الدور اهلام للقطاع اخلاص يف احلد من الفاقد واملهدر من األغذية على املستوى العاملي؛ وإذ يدرك

بأن االحتفال بيوم دويل للتوعية بالفاقد واملهدر من األغذية من شــأنه أن يســهم بشــكل ملحوظ يف رفع مســتوى وإذ يقّر 
مجيع املســــــتويات باحلاجة إىل احلد من الفاقد واملهدر من األغذية، وتعزيز اجلهود العاملية واإلجراءات اجلماعية الوعي على 

 ؛12من مقاصد هدف التنمية املستدامة  3لتحقيق املقصد 
ركة املنظمة، ومشـــــا ،على أن التكاليف النامجة عن االحتفال باليوم الدويل للتوعية بالفاقد واملهدر من األغذيةوإذ يشــــّدد 

 ؛ستغطى من املسامهات الطوعية
ألمم املتحــدة لكي تنظر فيــه اجلمعيــة العــامــة لألمم املتحــدة ااملــدير العــام إحــالــة هــذا القرار إىل أمني عــام  إىل يطلب

 اليوم الدويل للتوعية بالفاقد واملهدر من األغذية.من كل سنة سبتمرب/أيلول  29دورهتا املقبلة وتعلن يوم  يف
 

 )2019(اعتمد يف ... يونيو/حزيران 


