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 الزراعة جلنة
 الدورة السابعة والعشرون

 2020 تشرين األول/أكتوبر 2 - أيلول/سبتمرب 28

 مدونة السلوك الطوعية للحّد من الفاقد واملهدر من األغذية
 

 موجز

بناًء على طلب الدورة الســادســة والعشــرين للجنة الزراعة، وضــعت منظمة األغذية والزراعة مدونة الســلوك الطوعية 
ق األول. وقد أُعّدت مدونة الســــــــلوك من لحفاقد واملهدر من األغذية (مدونة الســــــــلوك) اليت ترد يف املللحّد من ال

خالل عملية شاملة جلميع املعنيني بتوجيه عام من مكتب جلنة الزراعة، وُقّدمت مدخالت للمدونة وتعقيبات على 
أصــحاب املصــلحة املعنيني مبســائل خمتلف لت حمتو�هتا عرب مشــاورات ُنّظمت على املســتويني العاملي واإلقليمي ومش

 .الفاقد واملهدر من األغذية

وتعرض مدونة الســـــلوك اإلجراءات والتدابري اليت جيب أن تتخذها أو تضـــــعها بغية املســـــامهة يف خفض الفاقد واملهدر 
غذية، والقطاع من األغذية الســـــــــــــلطاُت الوطنية ودون الوطنية للبلدان، واجلهات الفاعلة يف ســـــــــــــلســـــــــــــلة إمدادات األ

اخلاص، ومنظمات املنتجني، ومنظمات اجملتمع املدين، واملؤســــــســــــات األكادميية والبحثية، وغري هؤالء من أصــــــحاب 
ا مبادئ توجيهية جيب اتباعها يف تنفيذ هذه اإلجراءات والتدابري،  املصــلحة ذوي الصــلة. وتعرض مدونة الســلوك أيضــً

 ملنظمة وغريها من أصحاب املصلحة يف دعم ذلك.فضًال عن الدور الذي يتوقع أن تقوم به ا

 اللجنةاإلجراءات اليت يُقرتح اختاذها من جانب 
 :ا يليالقيام مب للجنة مدعوة إىلاإن 

 
املقرتحة واملوافقة ) مدونة الســــــلوك(التصــــــديق على مدونة الســــــلوك الطوعية للحّد من الفاقد واملهدر من األغذية  •

 .املقبل للنظر فيها على إحالتها إىل جملس املنظمة
التنويه أبمهية مدونة السلوك والدور الذي ميكن أن تلعبه يف املسامهة يف احلّد من الفاقد واملهدر من األغذية على  •

 .املستوى العاملي، ويف وضع نظم أغذية مستدامة وحتقيق أهداف التنمية املستدامة
 .تشجيع أعضاء املنظمة على تطبيق مدونة السلوك •
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مة على مواصـــــلة تقدمي الدعم الســـــياســـــايت والفين املدفوعني ابلطلب إىل البلدان يف جهودها الرامية إىل حّث املنظ •
 .الفاقد واملهدر من األغذيةاحلّد من 

 .عن التقدم احملرز يف تطبيق مدونة السلوك جلنة الزراعةرفع تقرير دوري إىل املنظمة الطلب إىل  •
وضـــــــــــع مدو�ت للممارســـــــــــات اجليدة وخطوط : ة لتقوم هبا املنظمة، وهيالتصـــــــــــديق على إجراءات املتابعة املقرتح •

توجيهية فنية تسرتشد ابإلطار العام الذي تقدمه مدونة السلوك؛ ودعم األعضاء يف تطبيق مدونة السلوك واخلطوط 
 .دم احملرزالتق عنمنها؛ ورصد تنفيذ مدونة السلوك وتقدمي تقارير إىل جلنة الزراعة عّدة التوجيهية الفرعية امل

 :لوثيقة إىلا هذه مضمون بشأناستفسارات أي  ميكن توجيه
 Jamie Morrison السيد

 مدير، شعبة النظم الغذائية وسالمة األغذية
 6251 5705 06 39+اهلاتف: 

 
  



3 COAG/2020/13 

 مقدمة - أوًال 
 ،املنظمةأن تقوم  2018تشـــرين األول /يف أكتوبرجلنة الزراعة يف دورهتا الســـادســـة والعشـــرين اليت انعقدت  طلبت -1

 للحّد منمدونة الســــــــــلوك الطوعية خذ زمام املبادرة لوضــــــــــع أببتوفر املوارد والعمل مع اجلهات الفاعلة ذات الصــــــــــلة، ا رهنً 
 ).نو الدورة السابعة والعشر (الزراعة  قدم إىل الدورة القادمة للجنةعلى أن تُ  األغذية،الفاقد واملهدر من 

مدونة الســــــلوك الطوعية للحّد من نظمة امل، وضــــــعت ســــــة والعشــــــرين للجنة الزراعةالدورة الســــــادعلى طلب ًء بنا -2
أهداف التنمية  يتماشــــى معأغذية ج نظم ت يف إطار �ضــــعوُ هي إذ و . األولاملرفق يف ترد اليت  الفاقد واملهدر من األغذية

وتقدم مدونة السلوك املقرتحة إىل جلنة . كليهما  يف الوثيقة نفسها الفاقد واملهدر من األغذيةتعاجل فإ�ا املرتابطة،  املستدامة
 .اعليه تصديقالزراعة للنظر فيها وال

 لوضع مدونة السلوك الطوعيةت بعتُّ اليت ااخلطوات  -ااثنيً 
شـــاملة من خالل عملية ) مدونة الســـلوك(ضـــعت مدونة الســـلوك الطوعية للحّد من الفاقد واملهدر من األغذية وُ  -3

احلصـــــــــــــــول من خالهلا مت مشلت هذه العملية املنتد�ت التالية اليت قد و . ه عام من مكتب جلنة الزراعةجلميع املعنيني بتوجي
  .واملهدر من األغذيةاملعنيني مبسائل الفاقد من أصحاب املصلحة تعقيبات على 

 اســـــتضـــــافتها شـــــبكة، 2019آب /أغســـــطس 16إىل متوز /يوليو 19مشـــــاورة إلكرتونية عاملية يف الفرتة من  )أ(
للحصــــول على تعقيبات على اخلطوط العريضــــة ملدونة الســــلوك واملضــــمون الفين  1األمن الغذائي والتغذية

 .ملختلف أقسامها

الفاقد ذات األولوية يف املســــائل إقليمية ألصــــحاب املصــــلحة املتعددين لتحديد فنية حلقات عمل تشــــاورية  )ب(
 :عقدت ثالث مشاورات إقليميةقد و . لوكمدونة الستتناوهلا جيدر أن اليت واملهدر من األغذية 

ا أفريقيلعموم على هامش مؤمتر ومعرض ما بعد احلصــــاد  2019أيلول /ســــبتمرب 17يف  ةجانبي فعالية )1(
يف أديس أاباب،  ،وجامعة نريويب وشــــركاء آخرون مفوضــــية االحتاد األفريقي ايف تنظيمهشــــارك  ،الثاين

 2.الدميقراطية مجهورية إثيوبيا االحتادية

أثناء مؤمتر القمة اإلقليمي بشــــــــأن الفاقد واملهدر  2019 تشــــــــرين األول/أكتوبر 10 فعالية جانبية يف )2(
منظمة األغذية والزراعة  امن األغذية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، شـــــــــــارك يف تنظيمه

 3.لومبياومصرف التنمية للبلدان األمريكية وشركاء آخرون يف بوغوات، مجهورية كو 

منظمة  انظمتهيف الشــــــــرق األدىن ومشال أفريقيا بشــــــــأن الفاقد واملهدر من األغذية مشــــــــاورة إقليمية  )3(
 4.مصر العربية القاهرة، مجهوريةيف  2019كانون األول /ديسمرب 17-16األغذية والزراعة يف 

                                        
1 www.fsnnetwork.org/  
 .http://www.fao.org/3/cb0655en/cb0655en.pdfميكن االطالع على تقرير عن هذه الفعالية اجلانبية يف  2
 .http://www.fao.org/3/cb0657en/cb0657en.pdfفعالية اجلانبية يف ميكن االطالع على تقرير عن هذه ال 3
 ./cb0656en.pdfhttp://www.fao.org/3/cb0656enميكن االطالع على تقرير عن حلقة العمل هذه يف  4

http://www.fsnnetwork.org/
http://www.fao.org/3/cb0655en/cb0655en.pdf
http://www.fao.org/3/cb0657en/cb0657en.pdf
http://www.fao.org/3/cb0656en/cb0656en.pdf


COAG/2020/13 4 

 

للحصــول على  2020أ�ر /مايو 21إىل  15يف الفرتة من ا إلكرتونية عاملية اســتمرت أســبوعً ة ُعقدت مشــاور  )ج(
من خالل الربيد اإللكرتوين خالل التعقيبات على وقد ُحصــــــــــــل . مدونة الســــــــــــلوكمشــــــــــــروع قيبات على تع

 .Zoomزوم منصة عمل افرتاضية أجريت يف اليوم األخري ابستخدام  لقةحاألسبوع أبكمله ومن خالل 

ملدونة النص النهائي راجعة مل 2020متوز /يوليو 1 إىلحزيران /يونيو 30يف الفرتة من عمل افرتاضـــــــــــــــية  لقةح )د(
 وجهات فاعلةلمنظمة لاإلقليمية ات ممثلني عينتهم اجملموعمن املشــــاركون تشــــّكل و . االتفاق عليهالســــلوك و 

 .نظمةاملحددهتا ) ومؤسسات أكادميية وحبثيةدين املتمع اجملالقطاع اخلاص ومنظمات من (غري حكومية 

على حمتو�هتا من الســــــلوك وتعقيبات  ةملدونالفرصــــــة للحصــــــول على مدخالت  أعالهذكورة أاتحت املنتد�ت امل -4
: مشل هؤالءو . مســـــائل الفاقد واملهدر من األغذيةغري مباشـــــر يف بشـــــكل أو  ةيعملون مباشـــــر خمتلفني أصـــــحاب مصـــــلحة 

القطاع اخلاص؛ و الوطين؛  الوطين ودونســـــــتويني يعملون يف القطاع العام على املفنيون أخصـــــــائيون و ســـــــياســـــــات؛ واضـــــــعو 
مالية؛ ومنظمات إقليمية؛ ووكاالت  مؤســــســــاتو ومنظمات خريية؛ أكادميية وحبثية؛ مؤســــســــات و منظمات جمتمع مدين؛ و 

 3املقصـــد ؤشـــر الراعية ملالوكالة هو ؛ ووكاالت األمم املتحدة، وال ســـيما بر�مج األمم املتحدة للبيئة، و األطراف تنمية ثنائية
 .منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعيةوالصندوق الدويل للتنمية الزراعية و ، 12املستدامة هدف التنمية من 

 حمتوى مدونة السلوك الطوعية واستخدامها املقصود -ااثلثً 
 الســــــــــلطات الوطنية ودون الوطنيةأن تتخذها أو تضــــــــــعها  جيباإلجراءات والتدابري اليت مدونة الســــــــــلوك عرض ت -5
والقطاع اخلاص ) تهلكنيواملســــــــ ينيمبا يف ذلك صــــــــغار املزارعني األســــــــر (األغذية  اتاجلهات الفاعلة يف ســــــــلســــــــلة إمدادو 

بغية من أصـــــــــحاب املصـــــــــلحة هؤالء  والبحثية وغري اجملتمع املدين واملؤســـــــــســـــــــات األكادمييةمنظمات و  ومنظمات املنتجني
  .الفاقد واملهدر من األغذيةمن ّد احلاملسامهة يف 

ا مبادو  -6 الســـــالفة والتدابري اإلجيابية لإلجراءات واتج اتباعها لتعظيم النجيب ئ توجيهية تعرض مدونة الســـــلوك أيضـــــً
يف خطة التنمية املســتدامة املســامهة يف الوقت نفســه ، و الفاقد واملهدر من األغذيةيف  اتضــيفما يتعلق بتحقيق خت يفالذكر 
 . األوسع نطاقًا 2030

نظمة وغريها من املبه قوم لدور الذي يتوقع أن تضـــــــــــــــة لاخلطوط العريحتدد مدونة الســـــــــــــــلوك عالوة على ذلك،  -7
 .يف دعم تنفيذها ورصدها وتقييمهاأصحاب املصلحة 

املســـــــــــــــتخدم يف الصـــــــــــــــكوك الطوعية األخرى للمنظمة اليت حتدد ســـــــــــــــق وثيق النحنو على  مدونة الســـــــــــــــلوكتبع ت -8
  .امبادئ ومعايري مقبولة دوليً  للممارسات الرشيدة

كيفية التعاطي مع الفاقد حول  نية إرشادات فشكل من لكيفية العمل يت دليًال لسلوك أن تكون دونة امل يُقصد الو  -9
فنية توجيهية خطوط إعداد رشـــــــــــاد إلجامع  إطار عام ريوفتإن القصـــــــــــد هو بل ، يف ســـــــــــياقات حمددةواملهدر من األغذية 

 . خمصوصةيف حاالت التطبيق العملي وتتيح  هاتكّمل ابلسياق خاصة

 راءات املتابعة املتوخاةإج -ارابعً 
 : هي هالتكمّ  واثئقإعداد ا عامً ا سرتشد مدونة السلوك بوصفها إطارً  -10
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احلبوب والفواكه (الرئيســـــــــــية األغذية فقدان األغذية يف قطاعات ســـــــــــلع فض مدو�ت ممارســـــــــــات جيدة خل (أ)
وســـــــُيجرى . أو اإلقليميالعاملي  ىســـــــتو على امل) واخلضـــــــروات واحلليب واللحوم واألمساك واجلذور والدر�ت

يف اجليدة  اتمدونة املمارســــ مثلك،  املنظمة شــــركاءيقوم هبا  جارية تدابريالعمل يف هذا االجتاه ابلتعاون مع 
 .اليت أصدرهتا جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألورواب الفواكه واخلضرواتمناولة فقدان األغذية يف خفض 

األغذية يف قطاعات الســـــــلع الغذائية الرئيســـــــية على اقد واملهدر من للحّد من الفممارســـــــات جيدة  مدو�ت (ب)
 أو يف مناطق حمددة؛  املستوى العاملي

 .يف حاالت معّينة الفاقد واملهدر من األغذيةمن ّد احلبشأن فنية توجيهية خطوط  (ج)

لتغريات ا األخذ ابحلســــــبان، مع ابنتظامحتديثها وثيقة حية دينامية ســــــتقوم املنظمة بصــــــقلها و مدونة الســــــلوك إن  -11
 . لفاقد واملهدر من األغذيةواالقتصادية واالجتماعية اإلقليمية والعاملية وعالقتها ابالفنية 

ابلتعاون مع عاملة ، مدونة السلوكمنظومة األمم املتحدة، األعضاء يف تنفيذ ضمن لدورها ا وفقً  ،نظمةدعم املست -12
عن ا تقريرً  إىل جلنة الزراعةوتقدم  هاوتنفيذدونة الســــــــلوك مكما ســــــــرتصــــــــد املنظمة تطبيق   .املنظمات األخرى ذات الصــــــــلة

 .التقدم احملرز

 اإلجراءات اليت يُقرتح اختاذها من جانب اللجنة - اخامسً 
 إن اللجنة مدعوة إىل القيام مبا يلي: -13

املقرتحة ) مدونة الســـــــــــلوك(التصـــــــــــديق على مدونة الســـــــــــلوك الطوعية للحّد من الفاقد واملهدر من األغذية  •
 .واملوافقة على إحالتها إىل جملس املنظمة املقبل للنظر فيها

التنويه أبمهية مدونة الســلوك والدور الذي ميكن أن تلعبه يف املســامهة يف احلّد من الفاقد واملهدر من األغذية  •
 .على املستوى العاملي، ويف وضع نظم أغذية مستدامة وحتقيق أهداف التنمية املستدامة

 .نظمة على تطبيق مدونة السلوكتشجيع أعضاء امل •

حّث املنظمة على مواصــلة تقدمي الدعم الســياســايت والفين املدفوعني ابلطلب إىل البلدان يف جهودها الرامية  •
 .إىل احلّد من الفاقد واملهدر من األغذية

 .السلوكعن التقدم احملرز يف تطبيق مدونة جلنة الزراعة رفع تقرير دوري إىل الطلب إىل املنظمة  •

وضـــــــــــــع مدو�ت للممارســـــــــــــات اجليدة : التصـــــــــــــديق على إجراءات املتابعة املقرتحة لتقوم هبا املنظمة، وهي •
وخطوط توجيهية فنية تســرتشــد ابإلطار العام الذي تقدمه مدونة الســلوك؛ ودعم األعضــاء يف تطبيق مدونة 

لســــلوك وتقدمي تقارير إىل جلنة الزراعة الســــلوك واخلطوط التوجيهية الفرعية املعّدة منها؛ ورصــــد تنفيذ مدونة ا
 .عن التقدم احملرز
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 ق األوللحامل

 مدونة السلوك الطوعية للحّد من الفاقد واملهدر من األغذية

 مقدمة

 معلومات أساسية 

 يف املائة منهم يف 70يقيم قرابة  نســــمة، مليارات 10توقع أن يصــــل عدد ســــكان العامل إىل ما يقرب من يُ ، 2050حبلول عام 
إىل ز�دة كبرية يف هــات ؤدي هــذا االجتــاتأن  توقعيُ منو الــدخــل، مع ابالقرتان و . )2018(األمم املتحــدة، املنــاطق احلضــــــــــــــريــة 

  .ية للتلفموارد وقابلللا استهالكً  ر أمناط االستهالك حنو منتجات غذائية أكثالطلب العاملي على األغذية وتغّري 

ما يقرب اجلوع ويعاين . ةصــحي ئيةغذاأمناط على احلصــول إمكانية أحناء العامل مليارات شــخص يف  3كثر من وفر ألتتال و 
يف املغذ�ت الدقيقة وتســـــــهم ا اجلودة تســـــــبب نقصـــــــً تدنية ة ميغذأ شـــــــخص ابينما يســـــــتهلك مليار ، منهم مليو� 690من 

الغذائي،  ابلنظامهي األخرى  واألمراض غري املعدية املرتبطةالغذائي  ظاماملرتبطة ابلنحاالت الســمنة ز�دة يف ا كبريً ا  إســهامً 
الصـــــــــــندوق الدويل للتنمية الزراعية، (منظمة األغذية والزراعة، مثل أمراض القلب التاجية والســـــــــــكتة الدماغية والســـــــــــكري 

ما يقدر يف أحناء العامل هناك وعالوة على ذلك، . )2020بر�مج األغذية العاملي ومنظمة الصـــــــــــحة العاملية، يســـــــــــف، اليون
تشــــــّكل ولذا ، بســــــبب هذه األمراض حالة وفاة ســــــنو�ً ألف  400ن حالة من األمراض املنقولة ابألغذية ومليو  600بنحو 

 اءالضـــــــــــعفغري متناســـــــــــب على قدر ؤثر بتكما االقتصـــــــــــادات،  على األغذية غري املأمونة خطرًا على صـــــــــــحة اإلنســـــــــــان و 
  .)2015(منظمة الصحة العاملية، ن واملهاجري ،واملهمشني، ال سيما النساء واألطفال واملتضررين من النزاعات

املرتبطة  لوفيات واألمراض غري املعديةلأن تتجاوز التكاليف الصــــــــــحية  توقعيُ ، األغذيةالســــــــــتهالك احلالية مناط األويف ظل 
كلفة االجتماعية القدر أن يُ ومن �حية أخرى، . 2030حبلول عام  تريليون دوالر أمريكي ســـــــــــــــنو�ً  1.3ابلنظام الغذائي 

حبلول عام  تريليون دوالر أمريكي ســـــــــنو�ً  1.7أكثر من ســـــــــتبلغ ابألمناط الغذائية احلالية  ةاملرتبطبعااثت غازات الدفيئة الن
منظمة األغذية والزراعة، الصـــــــندوق الدويل للتنمية الزراعية، اليونيســـــــف، بر�مج األغذية العاملي ومنظمة الصـــــــحة ( 2030

 .)2020العاملية، 

شـــــــــــــاغل وما بعده هو  2050العاملي إلطعام ســـــــــــــكان العامل املتزايدين حىت عام األغذية اق نظام توســـــــــــــيع نطفإن  كذا،ه
الضـــــغوط املرتبطة بذلك على قاعدة املوارد الطبيعية واآلاثر من شـــــأن ات العمل كاملعتاد، هيف ظل ســـــيناريو لكن و . مهيمن

 ضيأو تعر  2030عام  خطةي فرصــــــة لتحقيق أهداف على أالقضــــــاء  البيئية لز�دة اإلنتاج وتلبية أمناط اســــــتهالك األغذية
 ).2019األمم املتحدة، للخطر (فرص حتقيقها 

القدرة على االفتقار إىل  :وتشـــــــــــــــمل ،بعضـــــــــــــــها ببعض من التحد�ت األخرى املرتابطةا العاملية عددً  لغذائيةاظم نُ التواجه و 
مشــــاركة صــــغار حيول دون ا تشــــكل حاجزً اليت  مثل متطلبات اجلودة الصــــارمةمن  معوقاتو آاثر تغري املناخ؛ إزاء الصــــمود 

احليوانية والنباتية العابرة واآلفات األمراض تفشـي املنتجني وصـغار املصـنعني الزراعيني يف األسـواق احمللية والوطنية والعاملية؛ و 
راعية وتقوض والكوارث الطبيعية اليت تعطل ســـــــــــــبل العيش الز املمتدة النزاعات واألزمات كحتد�ت أخرى  هناك و  .للحدود

(منظمة األغذية نزوح وتدفقات اهلجرة ز الحتفاجلهود الرامية إىل القضــــاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وســــوء التغذية و 
 .)2017والزراعة، 
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معظم حتقق إمكان من بني احملددات الرئيســــــية ملدى  لغذائية هياظم نُ الويف هذا الســــــياق، من املســــــلم به أن التطورات يف 
إىل مســار مســتدام حبيث توفر  لغذائيةاظم نُ التحويل لويلزم بذل جهود  ).2019األمم املتحدة، (مية املســتدامة أهداف التن

أن تســـهم  جيبويف الوقت نفســـه، . اعً يلســـكان العامل الذين يتزايد عددهم ســـر كلفة وميســـورة الغذائية آمنة وصـــحية ا ظمً ن
، بطرق ال متس رفاه األجيال املقبلة وســـــبل عيشـــــها من للجميع ةالتحســـــينات يف التنمية االقتصـــــادية واالجتماعية الشـــــامل

 .خالل آاثر سلبية على املوارد الطبيعية والنظم اإليكولوجية والبيئة

 واألسبابجم احل: الفاقد واملهدر من األغذية
تو�ت ومن املســـــلم به على نطاق واســـــع أن مســـــ. لغذائيةاظم نُ الضـــــعف أداء جتليات  أحد الفاقد واملهدر من األغذيةيعّد 

ما بني  يفو . من اإلنتاج إىل االســـــــــتهالكاألغذية ات ســـــــــلســـــــــلة إمدادعلى طول حتدث وهدرها األغذية  انفقدكبرية من 
يف  14ما يصــــل إىل ا املنتجة عامليً األغذية من ا كميً فقد  يُ فقط، ة ســــســــللا يفالبيع ابلتجزئة مرحلة بعد احلصــــاد و  ما ةمرحل

فواقد بيا�ت دقيقة، يُعتقد أن مســتو�ت  االفتقار إىلضــافة إىل ذلك، ورغم ابإلو ). 2019منظمة األغذية والزراعة، (ئة اامل
خلدمات األغذية يف مراحل البيع ابلتجزئة و لا هدرً كما أن هناك احلصـــــــاد واحلصـــــــاد،  بعد يف مرحليت ما ا كبرية كميً األغذية  

؛ 2011(منظمة األغذية والزراعة، أبكملها ذية إمدادات األغســلســلة األغذية عرب يف جودة ئر وخســااالســتهالك الغذائية و 
Flanagan ،Robertson وHanson ،2019(. 

 انالفقدتولد  اليت ةباشر أي األسباب امل، اجلزئيستوى املعلى  هي اليت تلك منالفاقد واملهدر من األغذية وترتاوح أسباب 
إىل  إمدادات األغذية،اثنوية عرب ســلســلة  أســباب متوســطة أوإىل ، ســلســلة إمدادات األغذيةن مراحل حمددة ميف واهلدر 

يف عمليات اإلنتاج؛ كافية الغري دخالت املوتشــمل األســباب املباشــرة . أبكمله ئيلغذاانظام الظمية عرب أســباب كلية أو نُ 
ضبط ظروف ختزين و سوء اإلنتاج واحلصاد واملناولة؛ و الئمة يف املغري مارسات املو  عمليات احلصاد؛سوء جدولة وتوقيت و 

يف مرحلة الئمة املغري تســـويق الخرى ظروف وتقنيات األباشـــرة املســـباب من بني األو . درجة حرارة املنتجات القابلة للتلف
 أثناء شـــراء وإعداد واســـتهالكالئم املغري  نياملســـتهلكوســـلوك  ،البيع ابلتجزئة، وســـوء ممارســـات مقدمي اخلدمات الغذائية

 ).2014، املعين ابألمن الغذائي والتغذيةفريق اخلرباء الرفيع املستوى ( األغذية

وسوء ؛ أو كو�ا غري كافية التخزينسعة والنقل و املعدات  االفتقار إىل للفاقد واملهدر من األغذيةوتشمل األسباب الثانوية 
ظروف لا؛ و الئمةاملتحتية غري البىن والبني اجلهات الفاعلة يف ســــــــــلســــــــــلة إمدادات األغذية؛ التواصــــــــــل التنظيم والتنســــــــــيق و 

يف املراحل النهائية من ســـــــــــلســـــــــــلة إمدادات الفاقد واملهدر من األغذية تولد اليت ناســـــــــــبة املغري جراءات اإلمارســـــــــــات و املو 
وتنشـــــأ أســـــباب اثنوية أخرى عن عدم كفاية املعلومات، وعدم القدرة على توقع ظروف الســـــوق، ومعايري اجلودة . األغذية

طاقات بصـــعوبة فهم أو جتار التجزئة أو األســـواق املســـتهدفة، واالرتباك الناشـــئ عن هزون املفرطة الصـــرامة اليت يفرضـــها اجمل
 .)2014، فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين ابألمن الغذائي والتغذية(ألغذية صالحية اتواريخ املختلفة ل التوسيم

. األغذيةول ســــلســــلة إمدادات على طوهدر األغذية  انفقدأســــباب اثنوية ومباشــــرة لنشــــوء ظمية إىل وتؤدي األســــباب النُ 
قصـــور يف األطر املؤســـســـية والســـياســـاتية والتنظيمية الالزمة لتيســـري التنســـيق بني اجلهات الأوجه  الُنظميةاألســـباب وتشـــمل 

فريق اخلرباء الرفيع (األغذية نة على امتداد ســــــلســــــلة إمدادات ومتكني االســــــتثمارات ودعم اعتماد ممارســــــات حمســــــّ  الفاعلة
ن ســياســات وهدر األغذية ع انينجم فقدعلى ذلك، ميكن أن  ةمثلأوك. )2014، ين ابألمن الغذائي والتغذيةاملســتوى املع
لوائح العن و يف احلقول؛ صـــود غري حمهم نتجَ مُ ، ما يؤدي بدوره إىل ترك املنتجني أســـعار غري مســـتقرةتؤدي إىل غري مالئمة 
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وجمهزي منتجي منتجات أمام إمكانية وصـــــــول حواجز اليت تضـــــــع غذية ودة األجب ةتعلقاملمة للغاية اصـــــــر الاملفرطة التنظيمية 
، ما يقلل بدوره الغذائيةللمواد  بشكل مصطنعمشوهة تؤدي إىل أسعار اليت الية املسياسات عن الاألغذية إىل األسواق؛ و 

 .األغذيةهدر ني ابجتناب من اهتمام املستهلك

ات ســـــــــــــــالســـــــــــــــل إمدادعرقلة إىل نزاعات ث الطبيعية والوالكوار  اجلوائحوميكن أن تؤدي حاالت الطوارئ واألزمات مثل 
 .ز�دة حادةالفاقد واملهدر من األغذية احمللية واإلقليمية والعاملية، ما قد يؤدي إىل ز�دة مستو�ت األغذية 

 آاثر فقدان األغذية وهدرها

وتقدر القيمة الســـــــوقية الســـــــنوية . بيئةعلى االقتصـــــــاد واألمن الغذائي والتغذية والا ســـــــلبً فقدان األغذية وهدرها ؤثر يميكن أن 
الوطين، ميكن أن يتجلى املســـــــــــتوى وعلى . العاملي مبئات املليارات من الدوالراتســـــــــــتوى در على امللألغذية اليت تُفقد أو هتُ 

 تشــــــــــــــعر ابلتكـاليفكمـا ،  اخنفـاض النـاتج احمللي اإلمجـايل لقطـاع الزراعـةيف للفـاقـد واملهـدر من األغـذيـة األثر االقتصـــــــــــــــادي 
يف �اية املطاف، در أغذية هتُ تنفق املال على ا اليت األســـــــــر املعيشـــــــــية أيضـــــــــً  األغذية وهدرها اناملرتتبة على فقداالقتصـــــــــادية 

 .)2014، فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين ابألمن الغذائي والتغذية(األغذية وكذلك الشركات على طول سلسلة إمدادات 

للموارد املســـــــــتخدمة يف ا هدرً  نثالميمها يف انبعااثت غازات الدفيئة و األغذية وهدرها  انفقدســـــــــاهم يما يتعلق ابلبيئة،  ويف
(منظمة انبعااثت غازات الدفيئة من  املائةيف  8حنو ن ع نمســـــــــــــــؤوالأ�ما ويقدر . األرض واملياه والطاقةكإنتاج األغذية،  

). 2012، وآخرون Kummu(تخدمها الزراعة كل عام ربع املياه العذبة اليت تســــــــ انســــــــتهلكيو  )2015األغذية والزراعة، 
در يف �اية املطاف مســـــاحات كبرية من األراضـــــي ويســـــهم يف أو هتُ فقد إنتاج األغذية اليت تُ  يســـــتخدموعالوة على ذلك، 

 .تدهور النظم اإليكولوجية الطبيعية وفقدان التنوع البيولوجي

على الصـــــــــعيدين العاملي األغذية توفر خفض ئي والتغذية من خالل على األمن الغذااألغذية فقدان وهدر ؤثر وميكن أن ي
اليت تواجه خســـــائر ات األغذية لجهات الفاعلة يف ســـــلســـــلة إمداداألغذية لتوفر إمكانية خفض عن طريق وذلك واحمللي؛ 

األغذية ليها إنتاج ملوارد الطبيعية اليت يعتمد عا؛ ومن خالل اســتخدام وهدرهااألغذية ان تتعلق بفقد اقتصــادية ويف الدخل
عرب  ،أثر على األمن الغذائي والتغذيةا أيضــــــــً األغذية لفقدان وهدر وميكن أن يكون . غري مســــــــتدام ااســــــــتخدامً  مســــــــتقبًال 

فريق اخلرباء الرفيع ( إمدادات األغذية وعلى اســــــــــتقرار ،إمدادات األغذيةفقدان اجلودة واملغذ�ت على امتداد ســــــــــالســــــــــل 
 .)2014، لغذائي والتغذيةاملستوى املعين ابألمن ا

خلفض تكاليف اإلنتاج وز�دة على أنه وســــــيلة هامة من الفاقد واملهدر من األغذية على نطاق واســــــع ّد احل، يُنظر إىل الذ
منظمة األغذية والزراعة، ( األمن الغذائي والتغذية واملســــــــــامهة يف حتقيق االســــــــــتدامة البيئيةســــــــــني كفاءة النظام الغذائي وحت

 يعاينبينما در هتُ و فقد تُ األغذية املخاوف األخالقية واملعنوية اليت تســـــــــــــــاور بعض الناس من أن يهدئ أنه كما   ). أ2019
 .بقاء األجيال املقبلةعلى ضارة على البيئة و ا املاليني اجلوع وسوء التغذية، ما يرتك آاثرً 

 من الفاقد واملهدر من األغذية وأهداف التنمية املستدامةّد احل

االســتهالك (التنمية املســتدامة من أهداف  12يف اهلدف  منصــوص عليهاعاملية رئيســية  ســألةماملهدر من األغذية الفاقد و 
خفض نصـــــيب الفرد من النفا�ت الغذائية العاملية على صـــــعيد أماكن " 3-12 همقصـــــدحيدد ، الذي )املســـــؤوالنواإلنتاج 
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، مبا يف ذلك اتئر األغذية يف مراحل اإلنتاج وسالسل اإلمدادمن خساّد البيع ابلتجزئة واملستهلكني مبقدار النصف، واحل
 . 2030، حبلول عام "خسائر ما بعد احلصاد

العديد من أهداف من الفاقد واملهدر من األغذية يف حتقيق حّد لل لغذائيةاظم نُ العلى حتســـــينات إدخال ســـــهم يوميكن أن 
العمل ( 8واهلدف  )اإلدارة املســـــتدامة للمياه( 6واهلدف ) القضـــــاء على اجلوع( 2دف اهلالتنمية املســـــتدامة األخرى، مثل 

واهلدف ) االستهالك واإلنتاج املسؤوالن( 12واهلدف ) مدن وجمتمعات حملية مستدامة( 11واهلدف  )الالئق ومنو االقتصاد
ويف ). تنوع البيولوجيوالالربيــة والغــاابت النظم اإليكولوجيــة ( 15اهلــدف و ) املوارد البحريــة( 14واهلــدف ) تغري املنــاخ( 13

واهلدف ) املساواة بني اجلنسني( 5اهلدف أهداف التنمية املستدامة األخرى مثل  حنوتقدم اليؤدي ميكن أن الوقت نفسه، 
ّد يســري احلإىل ت) الشــراكات( 17اهلدف و ) الصــناعة واالبتكار والبنية التحتية( 9واهلدف ) كلفةطاقة نظيفة وميســورة ال( 7

 ).أ2019منظمة األغذية والزراعة، (هدر من األغذية من الفاقد وامل

  الزراعةطلب جلنة 
ســــــــلســــــــلة من ثالثة أثناء انعقاد الفاقد واملهدر من األغذية من حّد نشــــــــأت فكرة وضــــــــع مدونة دولية لقواعد الســــــــلوك لل

أمريكـــا ة يف وهــدر األغــذيـــ انفقـــدوخفض  منعحول  2017 إىل عــام 2015 ُعقـــدت يف الفرتة من عــاموارات إقليميـــة ح
تشرين /يف الدورة السادسة والعشرين للجنة الزراعة يف أكتوبرا طرحت املسألة الحقً  كما  5.الكارييبالالتينية ومنطقة البحر 

كانت و ، )أ2018منظمة األغذية والزراعة، (مســـــــــــــــتدامة  غذائيةوثيقة حول تطوير نظم التباحث يف ، خالل 2018األول 
أن أتخذ بزمام القيادة ابلتعاون مع اجلهات الفاعلة املعنية لوضع مدو�ت من املنظمة  الطلبدورة هذه التوصيات إحدى 

 .)ب2019منظمة األغذية والزراعة، (من الفاقد واملهدر من األغذية حّد سلوك طوعية لل

مدونة (األغذية  الفاقد واملهدر منمن حّد دونة الســــــلوك الطوعية احلالية للاملنظمة مت عدّ الزراعة أواســــــتجابة لطلب جلنة 
تعاجل يف  املدونة املرتابطة، فإن يتماشــى مع أهداف التنمية املســتدامة ذائيغ ظاموهي إذ ُوضــعت يف إطار �ج ن. )الســلوك

 .الوثيقة نفسها الفاقد واملهدر من األغذية كليهما

 السلوك مدونةإعداد عملية 

من خالل عملية شــــــــاملة بتوجيه عام من مكتب جلنة  أعدت مدونة الســــــــلوك، 2018يف عام جلنة الزراعة على طلب  بناءً 
 :ومشلت هذه العملية ما يلي. الزراعة

) www.fsnnetwork.org(مشـــــاورة إلكرتونية عاملية اســـــتضـــــافتها شـــــبكة األمن الغذائي والتغذية  )1(
 19(. أقســــــامهاتعقيبات على اخلطوط العريضــــــة ملدونة الســــــلوك واملضــــــمون الفين ملختلف وقدمت 

 ).2019 آب/أغسطس 16إىل  وزمت/يوليو

                                        
 الثايننوفمرب/تشرين  18-17)، ويف سانت جورج، غرينادا (2015سبتمرب/أيلول  30-29عقدت احلوارات يف سانتو دومينغو، اجلمهورية الدومينيكية ( 5

 ).2017يونيو/حزيران  8-7)، ويف سانتياغو، مجهورية شيلي (2016
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لتحديد املســـائل ذات األولوية يف متعددين حلقات عمل تشـــاورية فنية إقليمية ألصـــحاب مصـــلحة  )2(
 :عقدت ثالث مشاورات إقليميةقد و  .مدونة السلوكتتناوهلا كي لجمال الفاقد واملهدر من األغذية 

 يف  تشـــــــــــــــارك فريقيا الثاينمؤمتر ومعرض ما بعد احلصـــــــــــــــاد لعموم أعلى هامش  جانيب دثح
وجامعة نريويب وشــــــــــــــركاء آخرون، يف أديس أاباب، مجهورية  مفوضــــــــــــــية االحتاد األفريقي تنظيمه

F).2019أيلول /سبتمرب 17. (الدميقراطية إثيوبيا االحتادية

6 

 أثناء مؤمتر القمة اإلقليمي بشـــــــــأن الفاقد واملهدر من األغذية يف أمريكا الالتينية  جانيب دثح
منظمة األغذية والزراعة ومصــــــرف التنمية للبلدان  يف تنظيمه تشــــــارك، طقة البحر الكارييبومن

F).2019تشرين األول /أكتوبر 10(األمريكية وشركاء آخرون يف بوغوات، مجهورية كولومبيا 

7 

  منظمة  قدهتاعمشــاورة إقليمية بشــأن الفاقد واملهدر من األغذية يف الشــرق األدىن ومشال أفريقيا و
F).2019 كانون األول/ديسمرب 17-16(يف القاهرة، مجهورية مصر العربية غذية والزراعة األ

8 

الوثيقة من للحصول على تعقيبات على مشروع ا ُعقدت مشاورات إلكرتونية عاملية استمرت أسبوعً  )3(
-15(ابلفاقد واملهدر من األغذية غري مباشــر بشــكل أو  ةمباشــر  نياملعنيخمتلف أصــحاب املصــلحة 

التعقيبات من خالل الربيد اإللكرتوين خالل األســـــــــــــبوع أبكمله  ردتو وقد ). 2020أ�ر /مايو 21
  .عمل افرتاضية أجريت يف اليوم األخري لقةحومن خالل 

رشـــحتهم ممثلني من جانب جمموعة عمل تتألف من مراجعة ووضـــع الصـــيغة النهائية ملدونة الســـلوك  )4(
قطــاع خــاص ومنظمــات جمتمع مــدين (جهــات فــاعلــة غري حكوميــة اجملموعــات اإلقليميــة للمنظمــة و 
يف حلقة عمل على ت جمموعة العمل شــــــــــاركوقد  .حددهتا املنظمة) ومؤســــــــــســــــــــات أكادميية وحبثية

 .النص النهائي واالتفاق عليهملراجعة  )2020متوز /يوليو 1 -حزيران /يونيو 30(اإلنرتنت 

وتوجيهات اســرتاتيجية خالل مراحل  فنيةمســتقلني مدخالت ومشــورة ني فنيخرباء من  ؤلفموقدم فريق اســتشــاري عاملي 
 .اإلعداد املختلفة ملدونة السلوك

  

                                        
  http://www.fao.org/3/cb0655en/cb0655en.pdf :ميكن االطالع على تقرير عن الفعالية اجلانبية يف 6
 . http://www.fao.org/3/cb0657en/cb0657en.pdfميكن االطالع على تقرير عن الفعالية اجلانبية يف  7
 . http://www.fao.org/3/cb0656en/cb0656en.pdfميكن االطالع على تقرير عن حلقة العمل يف  8

http://www.fao.org/3/cb0655en/cb0655en.pdf
http://www.fao.org/3/cb0657en/cb0657en.pdf
http://www.fao.org/3/cb0656en/cb0656en.pdf
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 األهداف والطبيعة والنطاق واجلمهور املستهدف -1املادة 

 :هي مدونة السلوك الطوعية للحّد من الفاقد واملهدر من األغذيةأهداف  1-1

تكييفها حملًيا ملمارســــــات ميكن جيهية املتفق عليها دولًيا واليت عرض جمموعة من املبادئ واملعايري التو  1-1-1
ويف الوقت من الفاقد واملهدر من األغذية حّد للخمتلف أصحاب املصلحة تطبيقها يستطيع مسؤولة 
حتقيق التنمية ابلتايل على ســـــــــــاعد ما يشـــــــــــاملة للجميع، الســـــــــــتدامة و امل لغذائيةاظم نُ التعزيز نفســـــــــــه 
 .املستدامة

وإطار عمل لوضـــع اســـرتاتيجيات وســـياســـات احلكومية وغريها مبرجع معياري ت الفاعلة تزويد اجلها 1-1-2
 .من الفاقد واملهدر من األغذيةحّد للومؤسسات وتشريعات وبرامج عاملية وإقليمية ووطنية 

من حّد للاإلجراءات اليت يتخذو�ا من قياس أصــــــــحاب املصــــــــلحة املختلفني متّكن توجيهات تقدمي  1-1-3
 .املهدر من األغذيةالفاقد و 

عناصـــر أســـاســـية لتحقيق ا معً شـــّكل يت تالالُنهج املتبعة وتقييم التقدم اءمة مو العمل املشـــرتك و تيســـري  1-1-4
 .بعضها ببعض أهداف التنمية املستدامة املرتابطةوغريه من  3-12 التنمية املستدامة هدفمقصد 

 .قانو�ً ملزمة وغري  ةطوعياحلالية دونة السلوك م 1-2

لبلدان بوســــــــع االســــــــياق الوطين واألولو�ت الوطنية، ومع األخذ ابالعتبار  .عاملية مدونة الســــــــلوك تغطي نطاق 1-3
من الفاقد واملهدر من األغذية يف حّد يف مجيع مراحل التنمية االقتصـــــــــــــــادية للأن تســـــــــــــــتخدمها ا مجيعً األقاليم و 

ســـالســـل القيمة يف و ) ية ومصـــايد األمساك واحلراجةاحملاصـــيل والثروة احليوانية وتربية األحياء املائ(القطاعات كافة 
 .مع مراعاة السياق اخلاص بكل بلدذات الصلة،  لغذائيةاظم نُ الو 

املســــتخدم يف الصــــكوك الطوعية األخرى للمنظمة اليت حتدد مبادئ ق ســــَ وثيق النعلى حنو تبع مدونة الســــلوك ت 1-4
حول نية من إرشـــــادات ف كو�ً ما فنيً  دليًال كون ا أن ت يُقصـــــد هلالو ، للممارســـــات الرشـــــيدةا ومعايري مقبولة دوليً 

جامع  إطار عام ريوفإن القصـــــــــــــد هو تبل ، يف ســـــــــــــياقات حمددةكيفية التعاطي مع الفاقد واملهدر من األغذية 
يف حاالت هلا ابلســـــــــــــياق تكّملها وتتيح التطبيق العملي  خاصـــــــــــــةفنية توجيهية خطوط إعداد  عملية إلرشـــــــــــــاد

 .اصةخ

يف الواردة تطبيق املبادئ التوجيهية واإلجراءات  جيبلذا ة املســــــتدامة مرتابطة، و من املســــــلم به أن أهداف التنمي 1-5
الذي �ج النظام الغذائي إىل ا وعالوة على ذلك، نظرً . ومرتابطســـــــــق ككل متبصـــــــــورة مجاعية   مدونة الســـــــــلوك

بق تنط ثحي، إال عن اآلخر منفصــــــــــــــًال وهدرها أحدمها األغذية  انفقد ري تناولجي، ال مدونة الســــــــــــــلوكتتبناه 
 . األغذيةعلى هدر األغذية أو  انعلى فقد حصر�ً اإلجراءات 

ق بطريقة تتســـــــــق مع االلتزامات القائمة مبوجب القانون الوطين والدويل، طبّ ر مدونة الســـــــــلوك وتُ فســـــــــّ تُ ن أ جيب 1-6
 يف ذلك، اإلعالن العاملي حلقوق اإلنســــــان والصــــــكوك الدولية األخرى حلقوق اإلنســــــان، ومع إيالء االعتبار مبا

يُفهم أي شـــــيء يف ال أ جيب. و ذات االنطباقالواجب لاللتزامات الطوعية مبوجب الصـــــكوك اإلقليمية والدولية 
 . أي التزامات قانونية قد ختضع هلا البلدان مبوجب القانون الدويلوهن أو يّد مدونة السلوك هذه على أنه حي
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واحمللية والبلدية  ةودون الوطني ة(السلطات الوطنياألعضاء واجلهات الفاعلة احلكومية إىل موّجهة مدونة السلوك  1-7
واملؤســــــســــــات املالية واملؤســــــســــــات والشــــــركاء يف التنمية والعاملية اإلقليمية و دون اإلقليمية واملنظمات ) والربملانيني

ع ومنظمات اجملتمورابطات الصــناعة  ومنظمات املنتجني والقطاع اخلاصواملزارعني األســريني األكادميية والبحثية 
 .رابطات املستهلكنياملدين واملستهلكني و 

 
 املصطلحات والتعاريف -2ادة امل

 القتصاد البيولوجي ا
والعلم والتكنولوجيا واالبتكارات ذات الصلة، لتوفري معلومات رفة إنتاج واستخدام وحفظ املوارد البيولوجية، مبا يف ذلك املع

 .حتقيق اقتصاد مستدامبغية ادية القطاعات االقتصعرب كافة ومنتجات وعمليات وخدمات 

 التربيدسلسلة 
معدات وخدمات لوجســـــتية مرتبطة هبا، جانب إىل ، املســـــتهلكإىل اإلنتاج من نقطة متتد متصـــــلة من األنشـــــطة ســـــلســـــلة 

القابلة للتلف طوال األغذية على جودة وسالمة منتجات مرغوب به للحفاظ نطاق ضمن متدنية حرارة ة حتافظ على درج
 .حيتهافرتة صال

 االقتصاد الدائري
حها وجتديدها يصـــــلتمنوذج لإلنتاج واالســـــتهالك يتضـــــمن تقاســـــم املواد واملنتجات املوجودة وأتجريها وإعادة اســـــتخدامها و 

 .د دورة حياة املواد واملنتجاتدّ وهبذه الطريقة، متُ . وإعادة تدويرها ألطول فرتة ممكنة

 اجملتمع املدينات منظم
العضــــــوية؛ واملنظمات غري القائمة على املنظمات : ثالث فئات رئيســــــية هييف تندرج اليت  الدول فاعلة من غريالهات اجل

 .احلكومية؛ واحلركات االجتماعية

 اإليكولوجيالنظام 
 .هذه الكائنات يكولوجي من مجيع الكائنات احلية يف منطقة معينة ومن البيئة املادية اليت تتفاعل معهااإلنظام اليتألف 

 نظام اإليكولوجيخدمات ال
 .لفوائد العديدة اليت توفرها الطبيعة للمجتمعا

 الزراعة األسرية 
اليد العاملة أســـــــــــــــرة ويعتمد يف الغالب على له وتشـــــــــــــــغلذي تديره اوتربية األحياء املائية اإلنتاج الزراعي واحلرجي والرعوي 

 .سواءحّد مبا يف ذلك النساء والرجال على  األسرية،

 األغذية 
املضغ وأي  تولبا�ت شمل املشروابتو  .موجهة لالستخدام البشري، جمهزةجمهزة أو شبه  أو اخامً كانت أسواء  أي مادة،

التجميل أو التبغ أو املواد اليت  ســــــــتحضــــــــراتشــــــــمل متال  الكنه الطعام،ســــــــتخدم يف تصــــــــنيع أو إعداد أو معاجلة تمادة 
) 1( :و نباتية املصـدر، وتعترب أغذية اعتبارًا من اللحظة اليتتكون املنتجات الغذائية حيوانية أوقد . ُتسـتخدم فقط كعقاقري

ســحب احلليب يُ ) 3(جاهزة للذبح؛ فيها تكون احليوا�ت ) 2(تصــبح فيها احملاصــيل جاهزة للحصــاد أو مناســبة لغرضــها؛ 
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فيها صاد تُ و ) 6(ض؛ أمساك تربية األحياء املائية يف األحوافيها تنضج ) 5(الطيور البيض؛ فيها تضع ) 4(من الضرع؛ فيها 
 . األمساك الربّية مبعدات الصيد

 الفاقد واملهدر من األغذية 
ألســباب تتعلق ابلقياس و  .ات األغذيةيف كمية األغذية أو جودهتا يف ســلســلة إمداد النقصاألغذية هو واملهدر من الفاقد 

مدونة هدر من األغذية يف  الفاقد وامليعين 3-12املســـــــتدامة التنمية  دفهمقصـــــــد وعدم توفر البيا�ت عند اإلشـــــــارة إىل 
 :1على النحو املبني يف الشكل ما يلي ا ضمنً السلوك هذه 

 
يف كمية األغذية أو جودهتا نتيجة قرارات وإجراءات يتخذها موّردو األغذية يف  النقص هو: األغذيةالفاقد من  •

  .مقدمي اخلدمات الغذائية واملستهلكنيو  ابستثناء ّجتار التجزئة، من مرحلة اإلنتاجا بدءً ، اتسلسلة اإلمداد
يف كميــة األغــذيــة أو جودهتــا نتيجــة قرارات وإجراءات يتخــذهــا جتــّار التجزئــة النقص هو  :األغــذيــةاملهــدر من  •

  .ومقدمو اخلدمات الغذائية واملستهلكون

 قد واملهدر من األغذيةاالفتعاريف : 1الشكل 

 
 )أ2019(منظمة األغذية والزراعة  :املصدر
، اســـــــــــــــُتخدم )2011قبل عام ت املمارســـــــــــــــة كما كان(املهدر من األغذية بني الفاقد و بني مل متّيز ويف األعمال املبكرة اليت 

 .دون تعريف دقيقغري متييز ب" احلصادالفاقد ما بعد "مصطلح 

 ألغذيةا ة موادهرمي
، من مثالً ، على أساس أثرها أو فوائدها، يةاألغذاملواد اليت ترتك سلسلة إمدادات  تدفقاتترتيب البدائل للتعامل مع هي 

 .منظور بيئي أو اقتصادي

 األمن الغذائي
يتحقق األمن الغذائي عندما يتمتع البشــر كافة يف مجيع األوقات بفرص احلصــول من الناحيتني املادية واالقتصــادية على 

 .كي يعيشوا حياة موفورة النشاط والصحة  ة ومغذية تليب حاجاهتم التغذوية وتناسب أذواقهم الغذائيةآمنأغذية كافية و 

نقل ال  
تخزينال  
توزيعال

أحداث قصوى
هدف التنمية املستدامة 

1-5 

 ما قبل/ ما قبل احلصاد 
الذبح ذبح/حصاد ح ذبال/ عمليات ما بعد احلصاد  

يف املزرعة غليفالتعبئة والتالتجهيز و  جزئةالبيع ابلت
االستهالك العام 

وعلى مستوى األسرة 
املعيشية 

مؤشر املهدر من األغذية
ب-1-3-12هدف التنمية املستدامة 

 احلصاد فواقد
أخذ  سوحا مبميكن إضافتها إىل تغطية املؤشر وقياسه

اصيلاحملعينات من 

مؤشر الفاقد من األغذية
أ-1-3-12هدف التنمية املستدامة 

اخلسارات يف ميزانيات األغذية

مراحل نُظم األغذية

مؤشر الفاقد من األغذية على املستوى الوطين
أ-1-3-12هدف التنمية املستدامة 
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 سلسلة إمدادات األغذية
احملاصــــيل واملاشــــية وتربية األحياء : وتتألف من املراحل التالية. ملســــتهلكاألغذية إىل ااخلطوات املتتالية من نقطة إنتاج هي 

عمليـــات مـــا بعـــد و  ؛الصـــــــــــــــيـــد/الـــذبح/د األمســـاك وعمليـــات احلصـــــــــــــــــاديـــاملـــائيـــة وتربيـــة األحيـــاء البحريـــة وإنتـــاج مصـــــــــــــــــا
 والتجزئة؛والبيع ابجلملة األويل والثانوي؛ والتجهيز  ؛النقلو  ؛التخزينو  ؛التنظيف والتصـــنيف والفرزكالصـــيد  /الذبح/احلصـــاد

" اإلنتاج"، تشري خطوة الربيةمصايد األمساك ويف . واالستهالك على مستوى األسرة املعيشية أو مقدمي اخلدمات الغذائية
 .الصيد إىل مرحلة ما قبل

 األغذية  اتاجلهات الفاعلة يف سلسلة إمداد
 وحراساألمساك والرعاة  ون وصــيادو املزارع(األوليني املنتجني ك،  األغذيةيف ســلســلة إمدادات املنخرطة جلهات الفاعلة هي ا

 .، واجملهزين واملوزعني وجتار اجلملة وجتار التجزئة ومقدمي اخلدمات الغذائية واملستهلكني)الغاابت

  األغذيةظام ن
واألنشــــــطة املتصــــــلة ) البيئة واألفراد واملدخالت والعمليات والبىن التحتية واملؤســــــســــــات، وما إىل ذلك(مجيع العناصــــــر 

رجات هذه األنشــــــــــــطة، مبا يف ذلك النواتج االجتماعية خمإبنتاج األغذية وجتهيزها وتوزيعها وإعدادها واســــــــــــتهالكها، و 
  .واالقتصادية والبيئية

 قد من األغذية لفاامؤشر 
دون أن (إىل مرحلة البيع ابلتجزئة  صــــــــــوًال و اليت حتدث من اإلنتاج األغذية خســــــــــارات على  مؤشــــــــــر الفاقد من األغذيةز يركّ 

قارنة ابملسلع أساسية رئيسية حسب البلد  10لسلة من للخسائر وهو يقيس التغريات يف النسبة املئوية . )يشمل هذه املرحلة
التنمية املســتدامة  هدفمن  3املقصــد  يف قياس التقدم احملرز حنو حتقيق مؤشــر الفاقد من األغذية ســهميوســ. فرتة أســاسمع 
من قد الفلالتغريات يف النســبة املئوية ف التنمية املســتدامة اهديف إطار أألغراض اإلبالغ امه ســتخدلدى اؤشــر املويرصــد . 12

 .2015يف سنة األساس، أي  100البالغة خط األساس قيمة  ابملقارنة معاخلسائر ويبني مقدار مبرور الوقت األغذية 

 ملهدر من األغذية امؤشر 
 نياخلدمات الغذائية واملســــــــــــتهلك يلتجزئة ومقدمملهدر من األغذية هدر األغذية على مســــــــــــتوى البيع اباعقب مؤشــــــــــــر تي

خطوط بعد لديها ليس لبلدان اليت لمنمذجة تقديرات ؤشر املمن  1يوفر املستوى و . يف السنةحد للفرد الوا اتابلكيلوغرام
األسـاس السـنة األوىل اليت ة وسـتكون سـن. منهجية لقياس املهدر من األغذية للتقارير الوطنيةفيوفر  2املسـتوى أما . أسـاس

 .قبل ذلك التاريخ هللبلدان اليت كانت تقيس 2015األغذية أو عام املهدر من مع فيها البلد بيا�ت وطنية عن جي

 مات الغذائيةاخلد ومقدم
 يف الكافتري�ويشمل ذلك املطاعم، ، عد خارج املنزلتواملؤسسات والشركات املسؤولة عن أي وجبة األعمال التجارية هم 

اخلدمات املتعلقة ابلســياحة والســفر، مؤســســات ، والفنادق وغريها من املأكوالتوخدمات توريد املدارس واملســتشــفيات، 
عن  من أماكن تناول الطعام خارج املنزل، فضـــــــًال ذلك  غذية يف الشـــــــوارع، وغري، وابئعي األاتاملؤســـــــســـــــيف واملقاصـــــــف 

 .منصات توصيل الطعام عرب اإلنرتنت والعديد من األشكال األخرى

 اجلهات الفاعلة احلكومية
 .ودون الوطنية واحمللية والبلدية والربملانينيالوطنية تشمل الوزارات ذات الصلة واملؤسسات 
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 وميةكاحلنظمة غري امل
إىل الربح وتقدِّم اخلدمات  أي مصاحل جتارية وال تسعىاليت ليست لديها  للقانونا وفقً  ةسجَّلاملو ا رمسيً  ةشكَّلهي املنظمة امل

 .مناصرةنشطة تقوم أبواملعلومات واخلربات، وتعمل على توعية الرأي العام، و 

 عازياإل
جتري احمليطة اليت البيئات جراء تغيريات على إبغري قســــــــرية  نتج أو ســــــــلوك حمدد بطريقةاملســــــــتهلكني ملحتفيز اختيار هو 

خمتلفة ب عرض كميات مفرطة وأنواع انتجاأو  تري�الكافصـــــغرية احلجم يف صـــــحون ابســـــتخدام مثًال، فيها االختيارات، 
 .الطعاممن 

 اخلاص القطاع
مؤسسات : ويشمل القطاع اخلاص. دولةلسيطرة الا اجلزء من االقتصاد الذي يديره أفراد وشركات وليس خاضعً هو ذلك 

إىل  وصــــوًال من اإلنتاج ات األغذية مبا يف ذلك جهات فاعلة يف ســــلســــلة إمداد(أعمال جتارية هادفة للربح أو شــــركات أو 
؛ وكــذلــك هيكلهــااحلكومــات، بغض النظر عن حجمهــا و أو تــديرهــا ال متلكهــا ) مرحلــة البيع ابلتجزئــة واخلــدمــات الغــذائيــة

 .تبطة هبا مثل املدخالت والتمويل واالستثمارات والتأمني والتسويق والتجارةاخلدمات املر 

 األغذية الفاقد من جودة
عن قرارات وإجراءات ينتج الذي و ، قلل قيمتها من حيث االســـــــــتخدام املقصـــــــــودذي يالميزات األغذية خنفاض يف هو اال

أو القيمة االقتصـادية لألغذية بسـبب /لقيمة الغذائية ووميكن أن يؤدي إىل اخنفاض ا، يف السـلسـلةاألغذية  وتخذها موردي
 .وقد يؤدي اخنفاض النوعية إىل أغذية غري مأمونة، ما يشكل خماطر على صحة املستهلك. عدم االمتثال ملعايري اجلودة

 كمية األغذية  من قدافال
األغذية نتيجة قرارات ســـــــحبها من ســـــــلســـــــلة إمدادات لدى النقص يف كتلة األغذية املخصـــــــصـــــــة لالســـــــتهالك البشـــــــري  

  .وإجراءات يتخذها موّردو األغذية يف سلسلة اإلمدادات

 املصلحة أصحاب
الفاقد واملهدر خفض غري مباشـــــرة يف بصـــــورة وتشـــــارك مباشـــــرة أو  لغذائيةانظم لاخمتلف اجلهات الفاعلة اليت تعمل يف هم 

األغذية، والقطاع اخلاص،  اتيف ســـــــــــــلســـــــــــــلة إمداد، مبا يف ذلك اجلهات الفاعلة احلكومية، واجلهات الفاعلة من األغذية
 .منظمات املستهلكني، واملؤسسات األكادميية والبحثيةاملستهلكون و ومنظمات املنتجني، ومنظمات اجملتمع املدين، و 
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 التوجيهيةاملبادئ  -3املادة 

أن تســــــــهم يف  جيبواملهدر  الفاقدمن ّد أن اإلجراءات الرامية إىل احلدونة الســــــــلوك هو املهيمن مل التوجيهياملبدأ  3-1
وأن تليب االحتياجات ا وبيئيً  واقتصـــــــــــاد�ً ا أن تكون اإلجراءات مســـــــــــتدامة اجتماعيً  جيبأي  ،التنمية املســـــــــــتدامة

 .دون املساس بقدرة األجيال املقبلة على تلبية احتياجاهتامن احلالية 

ا، ماليً و  جمدية جتار�ً غذية من الفاقد واملهدر من األّد احلأن تكون أنشـــطة  جيبيف البعد االقتصـــادي،  3-1-1
يف  للعاملنيا املصـــــــــلحة: وظائف وأجورً وأن تولد فوائد أو قيمة اقتصـــــــــادية مضـــــــــافة جلميع أصـــــــــحاب 

يف ســــــلســــــلة نخرطة لشــــــركات امللا ، وإيرادات ضــــــريبية للحكومات، وأرابحً ات األغذيةســــــلســــــلة إمداد
 .إمدادات األغذية للمستهلكنييف  اتوحتسينات األغذية، إمداد

يف الواقع يف االلتزام  من الفاقد واملهدر من األغذيةّد احلأن يســــــــهم  جيباالجتماعي، ســــــــتوى ى املعل 3-1-2
الفاقد من ّد أن تصــــل اإلجراءات الرامية إىل احل جيب، هكذا". إمهال أحدعدم " 2030خطة صــــلب 

ر الســـــــــــــــن الشـــــــــــــــباب وكباو  النســـــــــــــــاء، مبا يف ذلك واملهدر من األغذية إىل اجلميع وتؤثر عليهم إجياابً 
، األمساك يأصحاب احليازات الصغرية من املزارعني األسريني والرعاة وصيادو  األشخاص ذوو اإلعاقةو 

 املدنالفقراء يف و ســــكان الريف و األغذية؛  اتوغريهم من اجلهات الفاعلة الصــــغرية يف ســــلســــلة إمداد
يعانون من ن األغذية من الفاقد واملهدر مّد احلأن تراعي تدخالت ا أيضــــً  جيبو . والشــــعوب األصــــلية
وحاالت الطوارئ واملهاجرين واجملتمعات احمللية يف الدول  اتنزاعبعد انتهاء الالتعايف أزمات، وحاالت 

 .اتاجلزرية الصغرية النامية واملناطق اجلبلية واجلهات الفاعلة غري الرمسية يف سلسلة اإلمداد

 األغذية عاد األربعة لألمن الغذائي، وهي توفراألبمن الفاقد واملهدر من األغذية ّد احلأن يعزز  جيب 3-1-3
 النظم الغذائيةتعزيز  ينبغيويف الوقت نفســــــــــه، . هاواســــــــــتقرار صــــــــــول عليها واســــــــــتخدامها احلإمكان و 

للفاقد أن تســهم اإلجراءات املتخذة للتصــدي  ينبغيو . من ســوء التغذية جبميع أشــكالهّد الصــحية واحل
 .ي للحق يف الغذاء الكايفيف اإلعمال التدرجيواملهدر من األغذية 

يف الفاقد واملهدر من األغذية من ّد أن تســـــــــــــــهم اإلجراءات الرامية إىل احل جيبمن الناحية البيئية،  3-1-4
ف مع تغري أن تعزز اإلجراءات التكيّ  جيبويف هذا الصدد، . املستدامني لألغذية واإلنتاجستهالك اال

تدهور النظم اإليكولوجية األرضـــــية واملائية والتنوع التســـــبب يف نب تاملناخ والتخفيف من آاثره، وأن جت
 .املوارد الطبيعيةوتلوث البيولوجي، وأن تقلل من تدهور 

 :مدونة السلوكتنفيذ لدى التالية  التوجيهيةاتباع املبادئ  وينبغي 3-2

 . لتصّرفاإلقرار ابلكرامة املتأصلة يف كل إنسان وحقوق اإلنسان املتساوية وغري القابلة ل: كرامة اإلنسان 3-2-1

 .املمارسات، كما يف أي شخص للتمييز مبوجب القانون والسياساتأال خيضع كفالة :  عدم التمييز 3-2-2

أن املساواة بني األفراد قد تتطلب اإلقرار ابالختالفات القائمة بينهم، واختاذ إدراك اإلنصاف والعادلة:  3-2-3
  هم.متكينإىل  نحوتإجراءات إجيابية 
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من الفاقد ّد واحليف حتقيق التنمية املســــــتدامة يم ابلدور احليوي للنســــــاء التســــــل: املســــــاواة بني اجلنســــــني 3-2-4
 . وتعزيز احلقوق والفرص املتساوية ،واملهدر من األغذية

هم قبل اختاذ القرارات ممع من ميكن أن يتأثروا ابلقرارات والتماس دعاالخنراط : التشــــــاور واملشــــــاركة 3-2-5
األطراف املختلفة القوى القائمة بني موازين  يف ختالالتاالمراعاة ، مع واالســــــــــــــتجابة ملســــــــــــــامهاهتم

عمليات صــنع جمدية ومســتنرية يف نشــطة وحرة وفعالة و األفراد واجملموعات مشــاركة وضــمان مشــاركة 
 .ذات الصلةالقرار 

ابللغات اعتماد �ج يقوم على أســـــــــــاس قواعد القانون، من خالل قوانني منشـــــــــــورة : ســـــــــــيادة القانون 3-2-6
مع  ســــــــــــــقوتت التحكيم،مع املســــــــــــــاواة يف اإلنفاذ واالســــــــــــــتقاللية يف ميع، على اجلتنطبق املعمول هبا، 

تعهـــدات البلـــدان مبوجـــب القـــانون الوطين والـــدويل ومع املراعـــاة الواجبـــة لاللتزامـــات الطوعيـــة مبوجـــب 
 .ذات االنطباقالصكوك اإلقليمية والدولية 

نطاق واسع ابللغات املعمول ونشرها على بوضوح حتديد السياسات والقوانني واإلجراءات : الشفافية 3-2-7
  .يتمكن منها اجلميعهبا وأبنساق 

اعتبار األفراد والوكاالت احلكومية واجلهات الفاعلة غري احلكومية مســــــــــــؤولني عن أعماهلم : املســــــــــــاءلة 3-2-8
 .ملبادئ سيادة القانونا وقراراهتم وفقً 

لتقاليـد واملعـارف ابو القائمـة لتنظيم االتســـــــــــــــليم أبشـــــــــــــــكال  :ابلثقافة القائمةوالقبول ة املالءمة الثقافي 3-2-9
 احمللية. واملمارسات

املمارســـــات للحيلولة دون ، ذات االنطباقابملعايري األخالقية التقّيد املمارســـــات األخالقية واملســـــؤولة:  3-2-10
 .اضعفً كثر واجلماعات األاملهمشني و للمنكشفني على املخاطر الفاسدة واملعاملة غري العادلة 
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 ألغذيةد واملهدر من اقافللالُنظمية خذة ملعاجلة األسباب الثانوية و اإلجراءات املت -4املادة 

البحث : لفاقد واملهدر من األغذيةتشـــــــــــمل التدابري اليت ميكن اختاذها ملعاجلة األســـــــــــباب املتوســـــــــــطة أو الثانوية ل 4-1
تغري لتحفيز قيف لتوعية والتث؛ واالفاقد واملهدر من األغذيةخفض والتطوير لتحديد االبتكارات اليت تســـــــــــــــهم يف 

من جانب  ســــــتثماراتاالو االســــــتثمارات يف البنية التحتية العامة؛ و تدريب؛ التعليم و ابلتنمية القدرات و الســــــلوك؛ 
القطاع اخلاص يف البنية التحتية للسوق وسالسل التربيد والبنية من و ات األغذية اجلهات الفاعلة يف سلسلة إمداد

األجزاء غري لتثمني ســــــــــتثمارات االو ات إلعادة توزيع الفائض من األغذية؛ ســــــــــتثمار االو التحتية لتجهيز األغذية؛ 
 .اقد ومهدرفعلى هيئة سلسلة إمدادات األغذية غادر واملواد اليت تثانوية الواملنتجات  الصاحلة لألكل

يق والتعاون بني تيسري التنس: لفقدان وهدر األغذيةتشمل التدابري األخرى ملعاجلة األسباب املتوسطة أو الثانوية  4-2
 اتالســـــلع والقطاعرابطات تني ؛ ومتاألغذيةات اجلهات الفاعلة املشـــــاركة يف ســـــلســـــلة معينة من ســـــالســـــل إمداد

البحث والتطوير واالبتكار يســـــــــــــــري تعزيز الشـــــــــــــــراكات بني القطاعني العام واخلاص لتو  ؛اتوالصـــــــــــــــناعاألمكنة و 
يســـــاهم ذلك، ابإلضـــــافة إىل و . وتطوير ســـــالســـــل القيمةيف البنية التحتية واحلصـــــول على التمويل  اتواالســـــتثمار 

متتني بني احلكومات الوطنية واحمللية و  التعاونُ األغذية من يف معاجلة األســـــــــــــــباب الثانوية للفاقد واملهدر ا أيضـــــــــــــــً 
 .اخلربات واملعارف واملعلوماتقاسم وتواملناصرة أصحاب املصلحة املتعددين اليت تيسر التوعية صات من

وضـــــــــع إطار مؤســـــــــســـــــــي لفقدان وهدر األغذية ُنظمية التدابري الرامية إىل معاجلة األســـــــــباب الكلية أو شـــــــــمل الت 4-3
وهذا النوع من اإلطار مطلوب لتيســـــــــــــري التنســـــــــــــيق بني اجلهات الفاعلة ومتكني . كافوســـــــــــــياســـــــــــــايت وتنظيمي  

 .االستثمارات ودعم وحتفيز حتسني املمارسات واعتماد املمارسات اجليدة

اختاذ اإلجراءات  جيب، لذلكواختيار التدخالت املناســــــبة معاجلة الفاقد واملهدر من األغذية ســــــرتاتيجية توجيه ال 4-4
 :فقدان وهدر األغذيةورصد التالية لتقييم وقياس 

الفاعلة احلكومية والقطاع اخلاص ومنظمات املنتجني واملؤســــــــــــــســــــــــــــات األكادميية  على اجلهات ينبغي 4-4-1
احلّد ب املصــــلحة أن تبين قاعدة األدلة لتوجيه اســــرتاتيجيات وخطط عمل والبحثية وغريها من أصــــحا

أصـــــــــحاب املصـــــــــلحة املذكورين إجراء يتعني على هلذه الغاية، ا وحتقيقً . من الفاقد واملهدر من األغذية
هذا  وعلى واألســـــــــــــــباب املباشـــــــــــــــرة والكامنة. األغذيةمن  الفاقد واملهدرحلجم أو تقييمات مســـــــــــــــوح 
عرب سالسل إمدادات فقدان وهدر األغذية ن تقلل حتديد التدخالت اليت من شأ�ا أ جيباألساس، 

 .أو قطاعات سلع أساسية أو مناطق جغرافية حمددة أغذية حمددة

يف األطر فقـــدان وهـــدر األغـــذيـــة احلكوميـــة أن تـــدرج معلومـــات عن حجم وقيمـــة الفـــاعلـــة للجهـــات  4-4-2
 .اإلمجايلالزراعي لي احملاسبية الوطنية ذات الصلة مثل ميزانيات األغذية وحساابت الناتج احمل

هدف التنمية املســــــتدامة  مقصــــــدلقياس اخلســــــائر الكمية يف األغذية على املســــــتوى الوطين كجزء من  4-4-3
ابسم ا ، ويشار إليه أيضً أ-1-3-12 مؤشر هدف التنمية املستدامة البلدانأن تستخدم  جيب 12-3

ر الكمية يف األغذية اليت حتدث داخل وقد ُصمم هذا املؤشر لتقدير اخلسائ. مؤشر الفاقد من األغذية
، ولكن ابســــتثناء مرحلة البيع ابلتجزئةوإىل من مرحلة اإلنتاج ا بدءً ســــلســــلة إمدادات األغذية  يفالبلد 

وابســـــــــــتخدام االســـــــــــتبيا�ت الســـــــــــنوية اليت . )ب2018منظمة األغذية والزراعة، ( هذه املرحلة األخرية
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إىل جهات االتصــــــال ؤشــــــر الفاقد من األغذية ملالراعية كالة ترســــــلها منظمة األغذية والزراعة، وهي الو 
من مصــــادر البيا�ت ُتشــــّكل املؤشــــر أن  على البلدان جيب، هداف التنمية املســــتدامةالوطنية املعنية أب

، للفقداناليت ال جتمع أو تقدر النســب املئوية  لبلدانإىل اوابلنســبة . نمذجةمتقديرات من الوطنية أو 
يف  الفقدان، النموذج الدويل لتقدير الراعيةة األغذية والزراعة، بوصفها الوكالة أن تستخدم منظم جيب

هــذه التقــديرات من خالل تتحقق من أن  على البلــدان جيــبو . اتاألغــذيــة للحصـــــــــــــــول على التقــدير 
 .التابعة هلاألغراض أهداف التنمية املستدامة  االتصال جهات

تنفيذ اليت جتدها أنســــــب الواســــــرتاتيجية الفاقد من األغذية  مؤشــــــرأن تتبع منهجية  على البلدان جيب 4-4-4
على  مسوحوتشمل اخليارات إجراء . املؤشرجلمع البيا�ت األساسية عن فقدان األغذية اليت ستغذي 

إىل دراســات ا ، وتقييمات ســالســل القيمة الســريعة اســتنادً 9)موصــى هبا(أســاس أخذ العينات التمثيلية 
وميكن للبلدان أن ختتار جتاوز متطلبات . إىل جتارب ميدانيةا صــــــة اســــــتنادً و خصــــــاحلالة، والتقديرات امل

تطلبه ي، مثًال، إذا كانت لديها بيا�ت عن عدد من الســــــلع األســــــاســــــية مما مؤشــــــر الفاقد من األغذية
 ، أو، على العكس من ذلك، إذا كانت البيا�ت متاحة عن عدد من الســلعمؤشــر الفاقد من األغذية

 .مؤشر الفاقد من األغذيةجتميع البيا�ت ابستخدام �ج مع ذلك كن ميأقل ولكن 

املنتجني والقطاع  احلكومية ومنظماتالفاعلة  على اجلهات جيبالكمية، املقاييس ابإلضـــــــــــــــافة إىل  4-4-5
 :على النحو التايل اخلسائرأو أثر  اخلسائرر أنواع أخرى من ياخلاص وأصحاب املصلحة اآلخرين تقد

 
ألغذية بصــــورة غري مباشــــرة من خالل حتديد أســــباب يف اتقدير اخلســــائر النوعية  بجي 4-4-5-1

 . اخلسائر الكمية وتتبع كميات وأسعار خمتلف درجات اجلودة للسلعة املعنية

تقدير اخلســـــائر االقتصـــــادية من خالل تقييم اخلســـــائر الكمية يف األغذية ورصـــــد  جيب 4-4-5-2
الكميات اليت أعيد توجيهها إىل  ،مثالً (امات الكميات واألســــــــعار ملختلف االســــــــتخد

 . ملنتج الغذائيجودة اودرجات ) األعالف أو السماد العضوي

 .البيئياألثر ميكن تقدير اآلاثر البيئية املتصلة ابخلسائر الغذائية ابستخدام عوامل  4-4-5-3

ستخدام عوامل احملتوى ميكن تقدير اخلسائر التغذوية املرتبطة بكمية األغذية املفقودة اب 4-4-5-4
 10.الغذائي

 ،3-12هدف التنمية املســـــــتدامة  مقصـــــــدعلى املســـــــتوى الوطين كجزء من من األغذية هدر لقياس امل 4-4-6
ابســـــم ا ب، ويشـــــار إليه أيضـــــً -1-3-12 أن تســـــتخدم البلدان مؤشـــــر هدف التنمية املســـــتدامة جيب

يف مراحل التجزئة هدر من األغذية املصـــــــــــــمم هذا املؤشـــــــــــــر لتقدير وقد . من األغذية املهدرمؤشـــــــــــــر 

                                        
ن العينة التمثيلية والعّدادون مســوح العينة املوصــى هبا على مســتوى اإلنتاج مناســبة خباصــة لتقدير اخلســائر اليت يتعرض هلا صــغار املنتجني، حيث كل م 9

 .املدربون أساسي لضمان نتائج غري متحيزة ودقيقة
وال ميكن االســتدالل على هذه اخلســائر النوعية من . ال يرتبط ابخلســائر الكمية) مثل التلوث ابألفالتوكســني(من املســلم به أن بعض اخلســائر النوعية  10

ن للبلدان رصـــدها إما من خالل مســـوح خمصـــصـــة أو إبضـــافة وحدة عن اخلســـائر النوعية إىل مســـوح الفاقد املنهجية، لكنها تتطلب حتليًال إضـــافًيا، وميك
 .بعد احلصاد ما
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ءات يف وستقوم شعبة اإلحصا. سلسلة إمدادات األغذيةستهلكني يف اخلدمات الغذائية وامل يومقدم
جبمع  األغــذيــة،الراعيــة ملؤشـــــــــــــــر املهــدر من األمم املتحــدة وبر�مج األمم املتحــدة للبيئــة، وهو الوكــالــة 

 .2020كل ســــنتني ابتداء من أواخر عام مرة  لوطنية احلكومات ايرســــل إىل اســــتبيان بواســــطة البيا�ت 
مؤشــر اليت ســتغذي املهدر من األغذية أن تســتخدم أنســب منهجية جلمع بيا�ت  على البلدان جيبو 

لألســــــــر املعيشــــــــية؛ الكتل والقياس املباشــــــــر وتوازن  املهدرحتليل تكوين : مثلمن ، املهدر من األغذية
 .لقطاع التجزئةالكتل املسح واملقابالت واملسوح وتوازن /والعدر حتليل تكوين املهدر والقياس املباشو 

أن احلكومية الفاعلة  على اجلهات جيب، فاقد واملهدر من األغذيةبيا�ت العرب لضـــــــــــمان االتســـــــــــاق  4-4-7
األغذية  اتحوافز للقطاع اخلاص واجلهات الفاعلة يف ســـــــــــــلســـــــــــــلة إمدادم دتقو  اقانونيً ا تنشـــــــــــــئ إطارً 

كني ومنظمات املنتجني وغريها من اجلهات الفاعلة ذات الصـــــــــــــــلة جلمع وتبادل ومنظمات املســـــــــــــــتهل
. ابســــــــتخدام ُ�ج مشــــــــرتكة جلمع البيا�ت وجتميعها واإلبالغ عنها الفاقد واملهدر من األغذيةبيا�ت 

ة ومنهجيات التقييم نسقاملوحدة واملاملسوح ستخدام الهذه األطر األحكام القانونية على مثلة األومن 
والتقييمـــات املســـــــــــــــوح تقـــارير ا علنًـــ توفر أن روتوكوالت اإلبالغ؛ واألحكـــام القـــانونيـــة اليت تتطلـــب وب

 .هادر امصبعد جتهيل وجمموعات البيا�ت 

الفاعلة احلكومية أن تعزز، بدعم من املنظمات اإلمنائية وغريها من الشــــــــــركاء ذوي  على اجلهات جيب 4-4-8
واإلحصـــــــــاءات ي الفاقد واملهدر من األغذية ت املتعلقة مبؤشـــــــــر البيا�وتتيح اليت جتمع  النظمالصـــــــــلة، 

لتخطيط ا ضـــــــــــــــمان توفر القدرات التقنية الكافية جلمع وحتليل املعلومات دعمً  جيبو . اماملتصـــــــــــــــلة هب
 .الفاقد واملهدر من األغذيةمن ّد ورصد احل

 :اختاذ اإلجراءات التالية جيبواالجتاه االسرتاتيجي، املقاصد تحديد ل 4-5
 

إطار تشــــــريعاهتا واســــــرتاتيجياهتا الوطنية، أن تضــــــع خط أســــــاس  ضــــــمن احلكومية، على اجلهات جيب 4-5-1
تعتزم حتقيقها ا حمددة زمنيً مقاصــــد وأن حتدد الفاقد واملهدر من األغذية من ّد ترصــــد على أســــاســــه احل

.  ودون الوطينعلى الصـــــــــــــــعيدين الوطينالفاقد واملهدر من األغذية من ّد يف جهودها الرامية إىل احل
 3-12مبقصــــد هدف التنمية املســــتدامة املقاصــــد أن تربط هذه  الفاعلة احلكومية على اجلهات جيبو 

مثل حتســـــــــني األمن الغذائي من ، الفاقد واملهدر من األغذيةوكذلك مبقاييس املنافع املشـــــــــرتكة خلفض 
 .ظم اإليكولوجيةالنُ ن صو من انبعااثت غازات الدفيئة، و ّد والتغذية واالستدامة البيئية واحل

، ومبشــاركة مجيع أصــحاب قوى الدافعة هلمالواالفاقد واملهدر من األغذية إىل تقييم مســتو�ت ا اســتنادً  4-5-2
املصـــــلحة املعنيني، مبا يف ذلك القطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع املدين ووكاالت التنمية واملؤســـــســـــات 

ر وضـــــــع اســـــــرتاتيجية زمام املبادرة وتيســـــــّ احلكومية فاعلة ال تتوىل اجلهاتأن  جيباألكادميية والبحثية، 
لفاقد واملهدر لالقوى الدافعة أن تعاجل االســـرتاتيجية وخطة العمل  جيبو . عيتنيتطلُ  وطنية وخطة عمل

رؤية شـــــــاملة  ا، وحتدد3-12مقصـــــــد هدف التنمية املســـــــتدامة االلتزام مبعاجلة  ا، وأن تؤكدمن األغذية
ويف . هــداف احملــددة وتتبع التقــدم احملرز حنو حتقيق األهــداف املتفق عليهــاوخــارطــة طريق لتحقيق األ

أن تتوصــــــــل إىل اتفاقات طوعية مع  الفاعلة احلكومية على اجلهات جيبســــــــياق هذه االســــــــرتاتيجية، 
القطاع اخلاص ومنظمات املنتجني وأصــحاب املصــلحة اآلخرين بشــأن التزامات ملموســة ابملســامهة يف 
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إقامة شراكات بني  بجتويف هذا الصدد، . ، مبا يتجاوز احلدود الدنيا القانونية املمكنةالوطنيةاملقاصد 
 .الصلة لتيسري التعاون ذاتالبىن من ذلك  القطاعني العام واخلاص وغري

، الفاقد واملهدر من األغذيةمن حّد وضــع اســرتاتيجيات لل لدىالفاعلة احلكومية،  على اجلهات جيب 4-5-3
 :يلي أن تنظر يف ما

 
حالة النظام الغذائي والزراعي وتطوره مع مرور الوقت اســـــــــــــــتجابة للنمو الســـــــــــــــكاين،  3-1–4-5

وتفضـــيالت املســـتهلكني واالحتياجات التغذوية وســـع العمراين والتغريات الدميغرافية والت
 . ات تغري املناخ وغري ذلك من العوامل ذات الصلةهوسيناريو 

مثل املقايضـــــــــات بني أصـــــــــحاب من  قد تشـــــــــمل عوامل الظروف اخلاصـــــــــة للبلد، اليت 3-2–4-5
 ،احلّد من الفاقد واملهدر من األغذيةوخطة عمل  تنفيذ اســـــــــــــرتاتيجية لدىاملصـــــــــــــلحة 

مقارنة الفاقد من األغذية مستوى الرتكيز على و  ،االعتماد على استرياد األغذيةودرجة 
مرحلة حلة طوارئ أو عرضـــــة للكوارث أو يف مر البلد  ما إذا كانو  ،ملهدر من األغذيةاب

 .املوارد الطبيعية ةحمدوديو  ،الطوارئ ما بعد

الفاعلة احلكومية أن ختصــــــــــص موارد كافية لوضــــــــــع وتنفيذ االســــــــــرتاتيجية وخطة  على اجلهات جيب 4-5-4
ذة ، وضـــــــــــــــمان أن تكون لدى الوكاالت املنفّ الفاقد واملهدر من األغذيةللحّد من العمل الوطنية 

الفاقد واملهدر احلد من  لمشاركة يف التنفيذ الفعال ألعماللادية واملالية الكافية البشرية وامل اتالقدر 
 .ورصدها من األغذية

مســــــــــاعدة ، مبا يف ذلك وكاالت األمم املتحدة واملؤســــــــــســــــــــات املالية، يف التنميةلشــــــــــركاء على ا جيب 4-5-5
الية، على وضع وتنفيذ اسرتاتيجيات البلدان، ال سيما البلدان النامية واالقتصادات اليت متر مبرحلة انتق

 .تعبئة املوارد وتقدمي الدعم التقيناحلّد من الفاقد واملهدر من األغذية ب

 على اجلهات جيب، من الفاقد واملهدر من األغذيةحّد تعزيز اتساق السياسات ووضع إطار مؤسسي مناسب للل 4-6
 :أنالفاعلة احلكومية 

 
 11.يف مجيع أطر السياسات املتعلقة ابلنظم الغذائيةهدر من األغذية احلّد من الفاقد واملم تعمّ  4-6-1

حلّد من الفاقد م وتعزز االتســاق والتنســيق عرب الســياســات واملؤســســات والتشــريعات ذات الصــلة ابئوات 4-6-2
 : ويشمل ذلك السياسات واملؤسسات والتشريعات املرتبطة مبا يلي. واملهدر من األغذية

 
 يف اتفاق ابريس بشأن تغري املناخ؛ ا احملددة وطنيً  املسامهة 4-6-2-1

                                        
غطى، من بني أمور أخرى. جمموعة املســــــــــــــائل املتعلقة ابلنظم الغذائية واســــــــــــــعة وتعتمد على كل بلد من البلدان 11

ُ
التنمية الريفية، : ويشــــــــــــــمل النطاق امل

دين،
ُ
والصـــــــــــناعة، واالســـــــــــتثمار، وســـــــــــالمة األغذية، واألمن الغذائي، والتجارة، وخفض خماطر الكوارث واالســـــــــــتجابة للطوارئ، والبحث،  والتخطيط امل

ة، والتغذية، والتخطيط، والتمويل، واالبتكار، والتوظيف، واآلالت، واملعدات واألدوات املســــتخدمة يف مجيع القطاعات، واملســــاواة بني اجلنســــني، والطاق
 .املناخ، واملساعدة الغذائية، وإدارة املهدروتغري 
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احلّد من االلتزامات املتعلقة ابالســـــــــرتاتيجيات دون اإلقليمية واإلقليمية والقارية بشـــــــــأن  4-6-2-2
 ؛الفاقد واملهدر من األغذية

غذية، مثل إطار عمل املؤمتر الدويل الثاين املعين ابلتمن لتزامات جتاه األطر الدولية االو  4-6-2-3
اتفاقية القضـــــــــــــــاء على مجيع أشـــــــــــــــكال و ، وعقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية

الذي وضــــعته  اإلطار االســــرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي والتغذيةو التمييز ضــــد املرأة، 
 .اخلطة احلضريّة اجلديدةو جلنة األمن الغذائي العاملي، 

 :د بوضوح يف التشريع املناسبدّ حتُ  4-6-3
 

دنيةالوطنية واإلقليمية واحمللية  -ة يســـتو�ت احلكوماملأدوار ومســـؤوليات الوكاالت و  4-6-3-1
ُ
 وامل

من الفاقد واملهدر الية للحّد بفعاليت ميكن أن تقدم اخلدمات واإلجراءات املطلوبة  -
 ؛من األغذية

 ؛ من األغذيةالفاقد واملهدر من ّد تنسيق اجلهود الرامية إىل احلفة باملكلّ الوكالة  4-6-3-2

الــدور املتوقع للقطــاع اخلــاص ومنظمــات اجملتمع املــدين واجلهــات الفــاعلــة األخرى من و  4-6-3-3
 .غري الدول

ضــــــمن قيام الوكاالت املنفذة إبنشــــــاء آلية تنســــــيق والعمل عرب املؤســــــســــــات والشــــــركاء املعنيني لتقدمي ت 4-6-4
 .األغذيةعلى طول سلسلة إمدادات املساعدة التقنية والرقابة التنظيمية للجهات الفاعلة 

ميكن أن تســـــــــــــــبب  ،النزاعات واألوبئة والكوارث الطبيعيةك  ،أن حاالت الطوارئتكون على بّينة من  4-6-5
 على اجلهات جيبو . فقدان وهدرمرتفعة من مســــــتو�ت عنها تولد األغذية قد تيف نظام  تاضــــــطرااب

غاثة واملنظمات اإلمنائية وغريها من الشـــــــــــــــركاء أن تتخذ، ابلتعاون مع وكاالت اإل الفاعلة احلكومية
يف مراحل التأهب الفاقد واملهدر من األغذية من حّد وأصـــــــــــحاب املصـــــــــــلحة ذوي الصـــــــــــلة، تدابري لل

أن تكون التدابري املتخذة  جيبو . اإلنعاش وإعادة التأهيلمراحل حلاالت الطوارئ واالســـــــــــــــتجابة هلا و 
، وميكن )2015األمم املتحدة، ( 2030-2015من خماطر الكوارث حّد متوافقة مع إطار ســــــينداي لل

 :ما يليهذه التدابري أن تشمل 
 

 إنشاء نظم اسرتاتيجية لالحتياطي الغذائي يف حاالت الطوارئ وختزينها وإدارهتا؛  4-6-5-1

 إنشاء نظم معلومات لكشف ورصد التهديدات اليت تتعرض هلا اإلمدادات الغذائية؛  4-6-5-2

 وغريها من األصول اإلنتاجية على الصمود ومحايتها؛  التحتيةالبىنز�دة قدرة  4-6-5-3

 القصرية؛ األغذية  اتتعزيز سالسل إمداد 4-6-5-4

تدابري تقييد احلركة وســـياســـات اإلغالق اليت تعوق عمليات احلصـــاد والتجهيز  اجتناب 4-6-5-5
 ام؛ والتخزين والتوزيع واللوجستيات أو تعرضها للخطر الت
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ني الصــــــــغار إعادة بناء ســــــــبل عيش الســــــــكان املتضــــــــررين واملزارعني األســــــــريني واملصــــــــنعّ  4-6-5-6
  ومنظمات املنتجني على أساس أنشطة املناولة والتخزين والتجهيز والتجارة بعد احلصاد؛

 ؛اتوزيع الحقً المطابقة اإلمدادات الغذائية مع احلاجة إىل إعادة  4-6-5-7

 .الطاقة واألمسدةككن إعادة توزيعها إىل موارد غري غذائية،  ميغذية اليت ال حتويل األو  4-6-5-8

احلّد من الفاقد العامة لدعم البىن التحتية الفاعلة احلكومية أن تكفل اســـــــــــــــتثمارات كافية يف  على اجلهات جيب 4-7
 :شملت يوه. واملهدر من األغذية

 
الطرق والســــــكك احلديدية؛ : دمات الداعمة املتعلقة مبا يلياالســــــتثمارات يف البنية التحتية املادية واخل 4-7-1

شــــــــــــبكات و إمدادات املياه؛ و إمدادات الطاقة املوثوقة اليت تعطي األولوية ملصــــــــــــادر الطاقة املتجددة؛ و 
 12مرافق مناولة ومعاجلة ما بعد احلصاد وأنظمة ختزين األغذية؛و ؛ املهابطاملوانئ و و املياه والنقل اجلوي؛ 

ــ اطي الغــذائي يف حــاالت الطوارئ االســـــــــــــــرتاتيجيــة املرتبطــة بربامج احلمــايــة االجتمــاعيــة؛ ونظم االحتي
أن تســتهدف االســتثمارات  جيبو  .الصــناعية واملناطق االقتصــادية اخلاصــة-واملســاخل؛ واحلدائق الزراعية

نظم االتصـــــــــاالت الســـــــــلكية و األغذية؛  وجودةســـــــــالمة ونظم ق اجلملة والتجزئة؛ اســـــــــو أمرافق ا أيضـــــــــً 
لالســــلكية، وتكنولوجيات املعلومات واالتصــــاالت والتطبيقات املتصــــلة هبا؛ نظم معلومات الســــوق؛ وا

 .ص من النفا�ت وفصلها ومعاجلتها؛ واملراكز احلدوديةالتخلّ ونظم 

 :االستثمارات يف املؤسسات واخلدمات من أجل 4-7-2
 

املبادئ العلمية واملعارف على أســـــــــــــــاس  الفاقد واملهدر من األغذيةعن توليد املعارف  2-1–4-7
 احمللية والتقليدية؛ 

تنميــة القــدرات البشـــــــــــــــريــة، مبــا يف ذلــك التعليم والتــدريــب على خمتلف املســـــــــــــــتو�ت،  2-2–4-7
 اجلامعات والكليات التقنية؛ ك

 البحث والتطوير واالبتكار ونقل التكنولوجيا؛  2-3–4-7

 .خدمات اإلرشاد واخلدمات االستشارية األخرىو  2-4–4-7

 :والقانونية يةالصكوك السياسات 4-8
 

) 2-5-4املواد ( الفاقد واملهدر من األغذيةمن حّد إىل االســـــــــــرتاتيجية وخطة العمل احملددة للا اســـــــــــتنادً  4-8-1
ا مالئمً ا الفاعلة احلكومية أن تضـع إطارً  على اجلهات جيبوأهداف السـياسـة العامة اليت يتعني حتقيقها، 

اجلهات الفاعلة يف ســـــــلســـــــلة من افز والتعويضـــــــات والتســـــــهيالت اليت تتطلب من آليات التشـــــــريع واحلو 
من الفاقد حّد ابســــتثمارات كافية للالقيام إمدادات األغذية اعتماد ممارســــات قائمة على أســــس علمية و 

                                        
 .5املادة يشري إىل االستثمارات العامة، على عكس املرافق اليت ينشئها القطاع اخلاص واجلهات الفاعلة يف سلسلة اإلمدادات على النحو املفصل يف  12



 

19 

ل إىل أدىن حّد ممكن قلّ يحبيث تصـــــــــميم اإلطار  جيبو  13.ها على ذلكعواملهدر من األغذية أو تشـــــــــج
 .حتقيق االستدامة االقتصادية واالجتماعية والبيئيةبني و  يةهداف السياساتاألبلوغ املقايضات بني 

ن أن االســـتثمارات اليت تقوم هبا الســـلطات املعنية واجلهات االفاعلة احلكومية ضـــم على اجلهات جيب 4-8-2
ئ جلنة مبادتتماشــــــى مع  الفاقد واملهدر من األغذيةمن حّد للإمدادات األغذية  يف ســــــلســــــلةالفاعلة 

جلنة األمن الغذائي ( لغذائيةانظم الاألمن الغذائي العاملي اخلاصـــــة ابالســـــتثمارات املســـــؤولة يف الزراعة و 
، على وجه اخلصــــــوص، ضــــــمان االســــــتثمارات لدعم اجملتمعات احمللية واحرتام جيبو ). 2014 ،العاملي

نويع ســــــبل كســــــب العيش، عن االســــــتثمارات يف ت حقوق احليازة واملســــــامهة يف التنمية الريفية، فضــــــًال 
 .من األضرار البيئيةاالحرتاز ؛ و كثر هشاشةوتوفري املنافع للبلد وشعبه، مبا يف ذلك الفقراء والفئات األ

الفاعلة احلكومية  على اجلهات جيبمع مراعاة األهداف النهائية للســـياســـة العامة اليت يتعني حتقيقها،  4-8-3
تعزيز اإلجراءات لاقتصادية وقانونية ا دابري تنظيمية وصكوكً أن تضع موضع التنفيذ حوافز سياساتية وت

 وتوجيه كيفية اســـتخدام فائض األغذية واملواد اليت ترتك الفاقد واملهدر من األغذيةمن ّد الرامية إىل احل
من حيث و . أجزاء غري صــــــــــاحلة لألكل ومنتجات اثنويةكفاقد ومهدر و ســــــــــلســــــــــلة إمدادات األغذية  

 :التسلسل اهلرمي للمواد الغذائيةذا هرات يف لخيال جيباألولوية، 
 

من احلدوث يف املقام األول ضـــــمن ســـــلســـــلة إمدادات  الفاقد واملهدر من األغذيةمنع  4-8-3-1
 .األغذية املعنية

أو  الطعامإىل بنوك منها قابل للتســـــــــــــــويق الأو غري من األغذية إعادة توزيع أي فائض  4-8-3-2
متطلبات كافة ، شريطة أن تليب هذه األغذية  الشبيهة املؤسسات اخلريية أو املؤسسات

  .سالمة األغذية

أو إىل  ،إىل علف حيواينفــائض من األغــذيــة أو غري القــابــل للتســـــــــــــــويق منهــا الحتويــل  4-8-3-3
ة مقصــــودمل تكن التحول إىل منتجات غذائية جديدة ك  اســــتخدامات منتجة اقتصــــاد�ً 

حتويلهــا إىل أعالف أو إىل منتجــات لــدى و  .يف البــدايــة، أو إىل منتجــات غري غــذائيــة
 .ضمان استيفاء مجيع متطلبات السالمة واجلودة جيبغذائية جديدة، 

-8-4أو حتويله على النحو املبني يف املادة  هتوزيعيعاد ي ال ذتدوير فائض األغذية ال 4-8-3-4
لة إمدادات األغذية   ترتكاملواد اليت ، و 3-3-8-4و 3-2  ،فاقد ومهدركســـــــــــــــلســـــــــــــــ
هلضـــــــــم الالهوائي أو ابتوليد الطاقة ب ،ثانويةالنتجات املصـــــــــاحلة لألكل و الجزاء غري ألاو 

 .والتسميد الستخدامها كسماد

 .حرق املواد لتوليد الطاقة 4-8-3-5

 . مدافن النفا�تالدفن يف حلرق و اباد و تخلص من املال 4-8-3-6

                                        
 .5ترد هذه املمارسات واالستثمارات ابلتفصيل يف املادة  13
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دمج التدابري والصـــكوك اليت وضـــعت لدعم احلكومية الفاعلة، عند االقتضـــاء، أن ت على اجلهات جيب 4-8-4
أحيائي الرامية إىل تعزيز اقتصـــــــــاد ا يف ســـــــــياســـــــــاهتا األوســـــــــع نطاقً احلّد من الفاقد واملهدر من األغذية 

متكينًيا لدعم االنتقال من اقتصـــــــــــــاد خطي إىل ا احلكومية أن تضـــــــــــــع إطارً  على اجلهات جيبو . دائري
طلوبة يف التكنولوجيا والبنية التحتية وتصـــــميم املنتجات اقتصـــــاد دائري ودعم التغيريات ذات الصـــــلة امل

أن جيمع اإلطار التمكيين بني  جيبو . ومناذج األعمال التجارية واألســـــــــــــــواق وســـــــــــــــلوك املســـــــــــــــتهلكني
عن  فضًال  ،السياسات العامة والتشريعات واألنظمة واألدوات القائمة على السوق والبحث واالبتكار

 .لوماتالتوعية والتثقيف وتبادل املع

 :واملعايريدرجات ما يتعلق ابل اختاذ التدابري التالية يف جيب 4-8-5

يف جمال ســـــــــــــالمة األغذية كون لدى اجلهات احلكومية الفاعلة تشـــــــــــــريعات تأن  جيب 5-1–4-8
 جيبو . تســـتند إىل الدســـتور الغذائي وأن تتخذ إجراءات فعالة لتنفيذهاا مصـــممة جيدً 

تبني أنه يلذي حيكم ســـــــــــــالمة األغذية ونوعيتها، حيثما حتديث اإلطار القانوين القائم ا
، كما يهافتقر إليُ ، حيث الغذائي وضـــــــع تشـــــــريعات قائمة على الدســـــــتور جيبو . قدمي
احلّد من وضـــع تشـــريعات وإجراءات قائمة على املخاطر لضـــمان االمتثال جلهود  جيب

 . دون تعريض سالمة األغذية للخطرالفاقد واملهدر من األغذية 

أن توفر تشــــــــــــــريعات ســــــــــــــالمة األغذية ضــــــــــــــمان الفاعلة احلكومية  على اجلهات جيب 5-2–4-8
األغذية، مع مراعاة معايري صــــالحية اريخ و توســــوم قة لوضــــع متطلبات واضــــحة ومنســــّ 

جتناب ، ال)1985منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية، (الدستور الغذائي 
أن ينص  جيبو . للوســــــوم حة اآلخريناملســــــتهلكني وأصــــــحاب املصــــــلإســــــاءة تفســــــري 

اليت جيب أن توضـــــع على متطلبات املعلومات ا أيضـــــً توســـــيم األغذية التشـــــريع املتعلق ب
طرق إىل من هــدر األغــذيــة وتوجيههم ّد لتحفيز املســـــــــــــــتهلكني على احلــعلى األغلفــة 
 . القيام بذلك

ت ومعايري مالئمة احلكومية الفاعلة أن تدعم وضـــــــــــــــع وتنفيذ درجا على اجلهات جيب 5-3–4-8
ودة األغذية تســــتند إىل أســــس علمية وتقنية لتيســــري الوصــــول إىل األســــواق والتجارة جل

أال الفاعلة احلكومية أن تكفل  على اجلهات جيبو . على الصـــــــــــــــعيدين احمللي والدويل
مرتفعة من فقدان إىل مســـــتو�ت ذلك ؤدي يف الصـــــرامة لئال يواملعايري فرط الدرجات تُ 

 . وهدر األغذية

تنظيمية ومؤســــــــســــــــية كافية ملعايري ا الفاعلة احلكومية أن تضــــــــع أطرً  على اجلهات جيب 5-4–4-8
من هؤالء  جودة يضـــــــــعها القطاع اخلاص ورابطات الصـــــــــناعة ومنظمات املنتجني وغري

لضـــــمان أال ما يوجد من هذه املعايري اجلهات الفاعلة غري احلكومية، أو أن تســـــتعرض 
  .اليت تطبق فيها إلمداداتيف سالسل اغذية فقدان وهدر األتؤدي إىل 
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الفــاعلــة احلكوميــة والقطــاع اخلــاص ومنظمــات املنتجني ورابطــات  على اجلهــات جيــب 5-5–4-8
من أصـحاب املصـلحة املعنيني دعم تطوير أسـواق لألغذية اليت هؤالء  الصـناعات وغري

 .يمة تغذو�ً مأمونة لالستهالك وسللكنها مع ذلك ال تستويف املعايري املطلوبة 

لقطاع اخلاص ورابطات الصــــــناعات ومنظمات املنتجني، بدعم وتعاون من اعلى  جيب 5-6–4-8
اجلهات الفاعلة احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين وغريها من أصـحاب املصـلحة ذوي 

ع الصلة، العمل على وضع معايري خاصة جديدة وخمططات إلصدار الشهادات تشجّ 
يف احلــّد من الفــاقــد واملهــدر من األغــذيــة وإدمــاج ألغــذيــة خفض فقــدان وهــدر اعلى 

مع اإلطار القانوين  ةتســــــقمعايري االســــــتدامة القائمة وخمططات إصــــــدار الشــــــهادات امل
 .الذي حيكم سالمة األغذية وجودهتا

عند االقتضـــاء، أن تعتمد معايري خاصـــة تشـــجع  الفاعلة احلكومية، على اجلهات جيب 5-7–4-8
 .وتدعم إنفاذ االمتثال وجتعلها إلزامية قانو�ً فاقد واملهدر من األغذية احلّد من العلى 

 :األسواق والتجارةمع ما يتعلق ابلروابط  اختاذ التدابري التالية يف جيب 4-8-6
 

تنظيمية لدعم الرتتيبات املؤســـــــــســـــــــية ا الفاعلة احلكومية أن تضـــــــــع أطرً  على اجلهات جيب 8-6-1–4
صــــــــغار املنتجني واجملهزين من حتســــــــني  الســــــــوق اليت متكنو املوجهة حن للجميع الشــــــــاملة

من وقد يشــــــمل ذلك ترتيبات . من الفاقد واملهدر من األغذيةّد ممارســــــاهتم اإلنتاجية واحل
وآليات مبتكرة لتعزيز التنسيق األفقي ) مثل الزراعة التعاقدية(املشرتين -مثل عقود املنتجني

ا ، وآليات لدمج اإلنتاج رأســيً )رع الشــركاتاز مو  مجاعات املزارعنيمثل رابطات املنتجني و (
 ).املستودعات اإليداع يف مثل نظم إيصاالت(مع نظم التخزين والنظم املالية 

احلكوميـــة الفـــاعلـــة أن تتخـــذ تـــدابري لتعزيز اتفـــاقـــات بني املوردين  على اجلهـــات جيـــب 8-6-2–4
ومنع ومعاجلة املمارسات  امجيعه ألطراف املعنيةلفوائد تكون قانونية وتضمن واملشرتين 

وتشـــــــمل املمارســـــــات غري العادلة . فقدان وهدر األغذيةغري العادلة اليت قد تؤدي إىل 
أو أبثر من جـــانـــب واحـــد  يف العقوداللحظـــة األخرية، والتغيريات الطلبيـــات يف إلغـــاء 

عادلة البنود غري الا، و أو كليً ا ات جزئيً يرجعي، والعقوابت العالية على عدم تسليم الطلب
املرتفعــة إىل حــد غري ، واملعــايري العــاليــة غري املرنــة و يف االتفــاقــات بشــــــــــــــــأن رّد املنتجــات

 .آمنة ومغذية تا زالمتكون اليت قد تؤدي إىل رفض منتجات معقول 

الفاعلة احلكومية أن تنشــــــــــئ يف اســــــــــرتاتيجيات املشــــــــــرت�ت العامة  على اجلهات جيب 8-6-3–4
 جيبويف الوقت نفســـــــــــــــه، . الفاقد واملهدر من األغذية احلّد منإلدماج تدابري آليات 

استخدام املشرت�ت العامة من األغذية كنموذج لتعزيز الُنهج والتدابري واإلجراءات اليت 
املنافع الغذائية والبيئية واالجتماعية من الفاقد واملهدر من األغذية ويف ّد تســــــــهم يف احل
 .املصاحبة لذلكواالقتصادية 
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عند االقتضـــــــاء، أن و ا حيثما يكون ذلك مناســـــــبً الفاعلة احلكومية،  لى اجلهاتع جيب 8-6-4–4
، وتطوير ســــــالســــــل يةحوافز لتشــــــجيع اســــــتهالك املنتجات احمللية واملومستنشــــــئ تعزز و 
القصرية اليت تقّرب املنتجني األغذية  اتوميكن لسالسل إمداد. ةقصري ات أغذية إمداد

يف من الفاقد واملهدر من األغذية، حتدث حّد لل فعاًال ا من املســتهلكني أن تكون تدبريً 
إجيابية من حيث التنمية احمللية واالســــــــــــــتدامة البيئية واحلفاظ على ا آاثرً نفســــــــــــــه الوقت 

 14.القيمة الغذائية لألغذية

ن تصـــــــــــميم وتنفيذ الفاعلة احلكومية واملنظمات اإلقليمية أن حتســـــــــــّ  على اجلهات جيب 8-6-5–4
الفاقد خفض وهبذه الطريقة ميكن . ويف ما بينها قاليماأل ضـــــــــــــــمنتشـــــــــــــــريعات التجارة 
يف االنقطـــاعـــات عن التـــأخريات يف التفتيش اجلمركي و  نيالنـــاجت واملهـــدر من األغـــذيـــة

وتكتســـــــي التدابري املتخذة لتحســـــــني التشـــــــريعات . ســـــــلســـــــلة التربيد واملناولة اإلضـــــــافية
ي حتســــــــــــــينات أل جيبو . التجارية أمهية خاصــــــــــــــة يف البلدان اليت تعتمد على الواردات

وميكن أن تكون . املســــــــاس بســــــــالمة األغذية وصــــــــحة النبات واحليوانُتدخل اجتناب 
ظم التصـــــــديق مفيدة يف بشـــــــأن املعايري ونُ ابملثل اتفاقات املعاملة االتفاقات التبادلية أو 

 .هذا الصدد

 :اخلدمات املالية وآليات ختفيف املخاطر 8-7–4

ة احلكومية أن تضع األطر املؤسسية والتنظيمية لتيسري ودعم الفاعل على اجلهات جيب 8-7-1–4
 اخلدمات املالية وآليات ختفيف املخاطر اليت تتيح للقطاع اخلاص واجلهات الفاعلة يف

إدارة املخاطر والتصـــــــدي هلا ومتويل االســـــــتثمارات الالزمة ســـــــلســـــــلة إمدادات األغذية 
: تشـــــــــــــــمل هذه اخلدمات واآللياتوميكن أن  15.الفاقد واملهدر من األغذيةمن حّد لل
ضـما�ت و املسـتودعات؛ اإليداع يف ، مثل نظم متويل إيصـاالت تظم ائتمان املخزو�نُ 

التمويل املختلط، حيث تستخدم األموال العامة لتحفيز استثمارات القطاع و القروض؛ 
ات خمططو الزراعة التعاقدية املسؤولة؛ للجميع كتعزيز مناذج األعمال الشاملة و اخلاص؛ 

الصــــــــــــــــدمــات اخلــارجيــة، كتلــك النــامجــة عن جتــاه ا مــاليًــ  عــازًال التــأمني الزراعي اليت توفر 
الشـــــــــــــــراكات بني القطاعني العام واخلاص؛ و ؛ اجلوائحو  القصـــــــــــــــوىاألحداث الطبيعية 

وتسهيالت املساعدة التقنية اليت تعزز اجلدارة االئتمانية للمقرتضني احملتملني من خالل 
 .راتلقددفة لاهلاتنمية ال

                                        
األغذية القصــــــرية يف احلّد من الفاقد واملهدر من األغذية من خالل حتســــــني إمكانية التتبع وتقليل الفوائض على  تســــــاهم ســــــالســــــل إمدادات 14

وميكن استخدام خطط خمتلفة لتحقيق . مستوى اإلنتاج وإزالة احلاجة إىل إطالة فرتة صالحية املنتجات القابلة للتلف، وذلك من بني أمور أخرى
مبا يف ذلك أسواق املنتجني، والتسويق املباشر، والتعاونيات االستهالكية، واملبيعات عرب اإلنرتنت، ومراكز األغذية  سالسل اإلمدادات القصرية،

 .واملنصات الرقمية
لتفصيل اإلجراءات واالستثمارات اليت يتعني على اجلهات الفاعلة يف سلسلة اإلمدادات القيام هبا للحّد من الفاقد واملهدر من األغذية موضحة اب 15

 .5يف املادة 
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ختفيف وآليات املالية اخلدمات  تصــممأن ضــمان الفاعلة احلكومية  على اجلهات جيب 8-7-2–4
املستفيدين املستهدفني، ال سيما املزارعني األسريني وصغار احتياجات ا يليب مبملخاطر ا

هؤالء  الصغر والصغرية واملتوسطة، وغريالشركات املتناهية املنتجني ورابطات املنتجني و 
 .هات الفاعلة الصغرية والفئات الضعيفةمن اجل

من الفاقد  دّ احلكومية الفاعلة أن تنظر يف وضــــع التدابري واألدوات التالية لتعزيز احل على اجلهات جيب 8-8–4
األغذية، مع ضـــــــمان مراعاة احتياجات  اتيف مراحل حمددة من ســـــــلســـــــلة إمداد واملهدر من األغذية

الصـــغر والصـــغرية الشـــركات املتناهية  واجملهزين ومنظمات املنتجني و املزارعني األســـريني وصـــغار املنتجني
 :واملتوسطة والفئات الضعيفة واملهمشة يف مجيع احلاالت

 
اإلنتاج واحلصــاد واملناولة والتخزين بعد احلصــاد مراحل (األغذية  فقدانابلنســبة خلفض  8-1–8–4

 ):سلسلة إمدادات األغذيةيف توزيع التجهيز و الو 
  

لز�دة توفر املمارسات املستدامة والتكنولوجيات هادفة أدوات مالية  8-1-1–8–4
ليهـــا عصـــــــــــــــول احلإمكـــان األغـــذيـــة و فقـــدان اليت ثبـــت أ�ـــا تقلـــل 

 واعتمادها؛

 من فقدان األغذية؛ حّد حوافز ونظم مكافأة لل 8-1-2–8–4

 ؛ ةمنخفض بفوائدمتويل  8-1-3–8–4

 ؛ األغذيةمن فقدان ّد حت اليت وجياتلتكنولاحمللي للتصنيع لحوافز  8-1-4–8–4

على األغذية الفائضـــــــــة غري حلســـــــــومات أحكام قانونية خاصـــــــــة ابو  8-1-5–8–4
 .لتربع هباابالقابلة للتسويق و 

 :ابلنسبة خلفض هدر األغذية 8-2–8–4
 

: تدابري وأدوات تســــــتهدف جتار التجزئة ومقدمي اخلدمات الغذائية 8-2-1–8–4
-ادفعأنظمة و جيع التربع بفائض األغذية؛ تدابري وأدوات مالية لتش

حظر التخلص من األغــذيــة يف مــدافن النفــا�ت؛ و ؛ تُلقي-مــا-قــدر
خلصـــــــــــم أو التربع ابلطعام الذي لتوفري حســـــــــــومات أحكام قانونية و 

لالســـــتهالك؛ تدابري ا زال آمنً ي ما هقرب اتريخ انتهاء صـــــالحيته لكن
أو الطعام بنوك املســـــــــــــــؤولية لتشـــــــــــــــجيع التربع ابألغذية لمن محاية 

اختـــاذ تـــدابري لتوجيـــه جتـــار التجزئـــة إىل و ؛ الشـــــــــــــــبيهـــة هبـــا الكيـــا�ت
شـــــجع املســـــتهلكني على شـــــراء يي ذاالمتناع عن ترويج املبيعات ال

كميــــات مفرطــــة من األغــــذيــــة؛ وأحكــــام قــــانونيــــة جلمع النفــــا�ت 
 .على حدة الغذائية
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 بنوك حوافز إىل تقــــدمي: تــــدابري وأدوات متعلقــــة ابلتربع ابألغــــذيــــة 8-2-2–8–4
توجيهيــة إلنشــــــــــــــــاء خطوط وغريهــا من الكيــا�ت املتلقيــة؛  الطعــام

؛ مبادئ حتكم بنوك الطعام وغريها من الكيا�ت املتلقيةوتشـــــــــــــــغيل 
التربع ابألغـــذيـــة؛ تعريف التزامـــات ومســـــــــــــــؤوليـــات اجلهـــات املـــاحنـــة 

توجيهية بشأن السلع اليت ميكن التربع خطوط لألغذية واملتلقية هلا؛ 
توجيهية مناســــــــبة لضــــــــمان خطوط ؛ أطر تنظيمية ومؤســــــــســــــــية و هبا

األغذية تفي التشـــغيل الســـلس ألنظمة التربع ابألغذية، لضـــمان أن 
املتربع هبا مبعايري الســـالمة والتغذية، وأال تدخل الســـوق وتســـتهدف 

تدابري لتســـــــهيل نقل األغذية املتربع هبا، مبا و املســـــــتفيدين املرغوبني؛ 
 .طوارئ واألزماتيف ذلك خالل حاالت ال

أحكام قانونية متعلقة : تســـــــتهدف األســـــــر املعيشـــــــيةأدوات تدابري و  8-2-3–8–4
وأنظمــة جبمع النفــا�ت الغــذائيــة مبعزل عن النفــا�ت غري الغــذائيــة؛ 

 .تُلقي-ما-قدر-ادفع

 :البحث والتطوير واالبتكار 9–4

للسياسات واملؤسسات لدعم االبتكار يف  الفاعلة احلكومية أن توفر اإلطار التمكيين على اجلهات جيب 9-1–4
املمــارســــــــــــــــات واملنتجــات والتكنولوجيــات والبنيــة التحتيــة واخلــدمــات والرتتيبــات االجتمــاعيــة والعمليــات 

 على اجلهات جيبو  .احلّد من الفاقد واملهدر من األغذيةالتنظيمية والسياساتية اليت تؤدي إىل /املؤسسية
اع اخلاص ومنظمات اجملتمع املدين واملنظمات الدولية واملؤســـــــــســـــــــات الفاعلة احلكومية، إىل جانب القط

للحّد من الفاقد واملهدر من ع االبتكارات يتشــــــــجو  ر يف البحث والتطويراســــــــتثماالاألكادميية والبحثية، 
، ات، مع مراعاة احتياجات الفئات الضعيفة واجلهات الفاعلة الصغرية احلجم يف سلسلة اإلمداداألغذية

 .من خالل عمليات تشاركية نياملواطنمعارف ة من املعارف التقليدية والشعبية و واالستفاد

احلوار والتبادل بني القطاعات اليت تشـــمل وكاالت البحث  ةلاالفاعلة احلكومية كف على اجلهات جيب 9-2–4
 والتطوير ومقدمي اخلدمات اإلرشــــادية واالســــتشــــارية واألوســــاط األكادميية والقطاع اخلاص ومنظمات

املنتجني واملزارعني األســـــريني واملســـــتهلكني، لضـــــمان أن تســـــتجيب االســـــتثمارات يف البحث والتطوير 
 . السياق احملليهامة يف الحتياجات وأن تكون لواالبتكارات للطلب و 

على  جيبدعم البحث والتطوير وحتفيز االبتكار من القطاع اخلاص واملؤسسات األكادميية والبحثية، ل 9-3–4
 :الفاعلة احلكومية اجلهات

 
تقدمي منح حبثية، وتوفري حوافز ضــــريبية للممارســــات والتكنولوجيات املبتكرة، وضــــمان  9-3-1–4

، )مؤسسات إلنفاذ حقوق امللكية الفكريةمثًال، (وجود إطار مؤسسي وتنظيمي مالئم 
 . نقلالودعم تبادل املعارف والتدريب لتيسري االعتماد و 
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حتديد القضــا� اليت ا أصــحاب املصــلحة املعنيني الذين ميكنهم معً  إنشــاء منصــات جتمع 9-3-2–4
 . األحباث والتطوير واحللول واالبتكاراتأنشطة جيب أن تغطيها 

ا، لتيســـــري إقامة شـــــراكات حمددة بني القطاعني العام واخلاص، حيثما كان ذلك مناســـــبً  9-3-3–4
 .االبتكارات وتكييف ونقل واعتماد سويقتطوير وت

الفاعلة احلكومية والقطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع املدين واملؤســــســــات األكادميية  على اجلهات بجي 9-4–4
والبحثية ووكاالت التنمية أن تنظر يف القضـــــــا� والتحد�ت واجملاالت الرئيســـــــية التالية املتعلقة ابلبحث 

 : الفاقد واملهدر من األغذية يف والتطوير واالبتكار
 

الفــاقــد واملهــدر من من حــّد لول للاحل ؛الفــاقــد واملهــدر من األغــذيــةأســـــــــــــــبــاب وحجم  4-1–9–4
، مبا يف ذلك التكنولوجيات املناســــــبة على طول ســــــلســــــلة اإلمدادات الغذائية، األغذية

ابجلملة وابلتجزئة، ومصـــــــــــــــادر الطاقة املتجددة لعمليات املســـــــــــــــتدامة وخيارات التعبئة 
حتويل وإضـــــــــــــــافة القيمة إىل و ؛ من األغذيةالفاقد واملهدر من ّد الطاقة املوجهة حنو احل

واملواد غري الصـــــــــــاحلة لألكل اليت ترتك ســـــــــــلســـــــــــلة إمدادات واألجزاء  املنتجات الثانوية
 .فاقد ومهدر من األغذيةهيئة على األغذية 

على البيئــة، وانبعــااثت غــازات الــدفيئــة، وتغري املنــاخ، الفــاقــد واملهــدر من األغــذيــة أثر  4-2–9–4
؛ واالبتكـــارات الفـــاقـــد واملهـــدر من األغـــذيـــةأتثري تغري املنـــاخ على ويعيـــة؛ واملوارد الطب

 .الالزمة للتخفيف من هذه اآلاثر

 مثًال،(يف تكنولوجيا املعلومات واالتصـاالت واالبتكارات الرقمية التقدم االسـتفادة من  4-3–9–4
حّد لل) اعيإنرتنت األشــياء، والبيا�ت الضــخمة، والذكاء االصــطنو ، الكتلة املتســلســلة

 .الفاقد واملهدر من األغذيةمن 

ابلتــدخالت التكنولوجيــة، مع مراعــاة حتــد�ت حمــددة مقرتنــة البتكــارات االجتمــاعيــة ا 4-4–9–4
عن احتياجات فئات  ، فضــــــــــًال )اجلوائح، واهلجرة البشــــــــــرية، و نزاعاتتغري املناخ، والك(

ملســــــنني والشــــــباب والنســــــاء زين وااملزارعني األســــــريني وصــــــغار املنتجني واجملهّ ك(حمددة 
 ).واملهاجرين واألشخاص ذوي اإلعاقة والشعوب األصلية

الفاعلة احلكومية والقطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع املدين واملؤســــســــات األكادميية  على اجلهات جيب 5–9–4
ير حل حمددة يف البحث والتطو اوالبحثية ووكاالت التنمية أن تنظر يف القضـــــــــــــــا� التالية اخلاصـــــــــــــــة مبر 

 :الفاقد واملهدر من األغذيةمن حّد واالبتكار لل
 

مقاومة ك(تطوير أصـــــــــناف وســـــــــالالت ذات مسات حمددة : اإلنتاج واحلصـــــــــاد يتملرحل 5-1–9–4
اآلفــــات واألمراض، وحتمــــل احلرارة، وكفــــاءة األعالف، وكثــــافــــة املغــــذ�ت، ومقــــاومــــة 

على للفقدان واهلدر بلية قاالتقلل من ) ف مع تغري املناخاجلفاف والفيضـــــا�ت، والتكيّ 
حتســــــني و املكافحة البيولوجية لآلفات واألمراض؛ و طول ســــــلســــــلة اإلمدادات الغذائية؛ 
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املدخالت وعمليات احلصـــــــــــاد؛ ســـــــــــتخدام املمارســـــــــــات واألدوات واملعدات الالزمة ال
 .مدة صالحيتهوتطوير ممارسات إنتاج حتسن جودة املنتج و 

تكنولوجيات تتســــــم بكفاءة اســــــتخدام : ملعاجلة بعد احلصــــــادوالتخزين وااملناولة ملراحل  5-2–9–4
مــدة قيمــة وإطــالــة الضـــــــــــــــــافــة إلا يًــ النفــا�ت وذكيــة منــاخأو انعــدام اخنفــاض املوارد، و 

صــــائص خصــــائص اجلودة التغذوية وغريها من اخليف الوقت نفســــه حتمي و  ،الصــــالحية
حتســـينات إدخال و ؛ بعد احلصـــاد ومكافحتهاما الوقاية من آفات و واالســـتدامة البيئية؛ 

تصــــــميم املنتجات والعمليات واملرافق؛ وحتســــــني تكنولوجيات التجفيف والتخزين على 
 .أصحاب احليازات الصغريةمن  لمزارعنيل

الة ظم نظيفة، وفعّ حتســينات على اخلدمات اللوجســتية، وإدخال نُ : النقل والتوزيع يتملرحل 5-3–9–4
 .ال سيما يف أنظمة سالسل التربيد من حيث استخدام الطاقة ومنخفضة الكربون،

أفضــــــــل فهم إىل وصــــــــل تللدراســــــــات : واالســــــــتهالكاخلدمات الغذائية  يمقدم يتلملرح 5-4–9–4
 .سلوك املستهلكل

 :التوعية والتعليم والتدريب 10–4

مع القطــاع اخلــاص ومنظمــات اجملتمع املــدين ورابطــات عــاملــة الفــاعلــة احلكوميــة،  على اجلهــات جيــب 10-1–4
من اجلهات الفاعلة، أن تضـــــــــــــــطلع بدور قيادي يف توعية هؤالء  تهلكني ووكاالت التنمية وغرياملســـــــــــــــ

عني واملســــتهلكني وغريهم من اجلهات الفاعلة يف وتثقيف عامة اجلمهور وصــــانعي الســــياســــات واملشــــرّ 
ية عن مســؤوليتهم املدنو  ؛الفاقد واملهدر من األغذيةمن ّد أمهية احل: ، بشــأناألغذيةســلســلة إمدادات 

واالســـــــــــــــتدامة  الفاقد واملهدر من األغذيةالصـــــــــــــــالت بني و ؛ احلّد من الفاقد واملهدر من األغذيةدعم 
الفاقد واملهدر من من ّد حلا؛ وســـــــــــــبل )عد تغري املناخمبا يف ذلك بُ (االقتصـــــــــــــادية واالجتماعية والبيئية 

غري األغذية عية وجعل هدر هذه اجلهود، اليت هتدف إىل تغيري املعايري االجتماعلى  جيبو . األغذية
 : مقبول، أن تطور وتستغل قنوات كافية للتوعية والتثقيف، مبا يف ذلك

 
 محالت التوعية والتثقيف؛  10-1-1–4

ووســـائط  اإلذاعة والصـــحف والتلفزيون والفيديو( ةاملختلفتســـخري قوة وســـائط اإلعالم  10-1-2–4
 االت واالبتكارات الرقمية؛وتكنولوجيا املعلومات واالتص) التواصل االجتماعي

، مع إيالء اهتمـام خـاص ألصـــــــــــــــغر النظـاميتســـــــــــــــخري قنوات التعليم النظـامي وغري  10-1-3–4
 ا؛ السكان سنً 

املعلومـات على مســـــــــــــــتوى اجملتمع احمللي، الـذي قـد يشـــــــــــــــمـل اجملتمعـات احملليـة  تبـادل 10-1-4–4
 التقليدية ومجاعات السكان األصليني واجملتمعات الدينية؛ 

الفاقد منصـــــــــات أصـــــــــحاب املصـــــــــلحة املتعددين وجمتمعات املمارســـــــــة اليت تتعامل مع  10-1-5–4
 ؛ واملهدر من األغذية
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 التوجيهية الغذائية الوطنية؛اخلطوط  10-1-6–4

التوســـــــيم ضـــــــمان أال تتداخل هذه املعلومات مع وضـــــــوح مع ، األغلفةاملعلومات على  10-1-7–4
 اإللزامي؛

منــدويب املبيعــات بني البيع، مبــا يف ذلــك االتصــــــــــــــــاالت املبــاشـــــــــــــــرة معلومــات نقــاط و  10-1-8–4
 .املستهلكنيو 

يف برامج املنخرطــة على اجلهــات الفــاعلــة احلكوميــة ومنظمــات اجملتمع املــدين واجلهــات الفــاعلــة  جيــب 4-10-2
ه اســـتعادة األغذية وإعادة توزيعها أن تدعم ز�دة الوعي وتغيري ســـلوك املســـتهلكني املســـتهدفني يف هذ

الربامج، بغية حتســـني فهم هؤالء املســـتهلكني ألصـــول األغذية اليت أعيد توزيعها وهتدئة أي شـــواغل أو 
 .لديهم م أو شواغل ثقافيةو وص

ووكـــاالت األمم املتحـــدة واملنظمـــات الـــدوليـــة واإلقليميـــة ومنظمـــات اجملتمع املـــدين  على البلـــدان جيـــب 4-10-3
 16،ابليوم الدويل للتوعية ابلفاقد واملهدر من األغذيةل اتفحاالوغريها من أصــــحاب املصــــلحة املعنيني 

ابلتعاون مع مجيع أصحاب  "اليوم"حتديد موضوع  جيبو . ضوء األولو�ت الوطنية بطريقة مناسبة ويف
 .املصلحة املعنيني

الفاعلة احلكومية واملؤســـــــــــــــســـــــــــــــات األكادميية ومنظمات املنتجني واجملتمع املدين  على اجلهات جيب 4-10-4
وغريها من اجلهات الفاعلة ذات الصـــــلة أن تســـــتثمر يف التعليم والتدريب لتزويد اجلهات الفاعلة يف 

حّد األعمال للر�دة ابملهارات التقنية ومهارات إدارة األعمال التجارية و  ات األغذيةســــــلســــــلة إمداد
على  جيــبالغــايــة،  هلــذها وحتقيقًــ ). 5على النحو املبني يف املــادة ( الفــاقــد واملهــدر من األغــذيــة من

 :الفاعلة احلكومية اجلهات
 

الفاقد واملهدر من من ّد تعزيز األطر املؤســــــــــســــــــــية لدعم التدريب والتثقيف بشــــــــــأن احل 4-10-4-1
خدمات اإلرشــــاد واخلدمات االســــتشــــارية : وميكن أن تشــــمل الســــبل املمكنة. األغذية

؛ در من األغذيةالفاقد واملهاألخرى؛ وبرامج أكادميية أو صــــــــناعية خمصــــــــصــــــــة بشــــــــأن 
يف املناهج الدراســـية للمؤســـســـات اليت  الفاقد واملهدر من األغذيةعن إدماج وحدات و 

 .ومراكز التدريب املهيناحلقلية املدارس و تعاجل القضا� املتعلقة ابلنظم الغذائية؛ 

لســــــياق، وأن تبين على ابضــــــمان أن تكون مجيع برامج تنمية القدرات البشــــــرية حمددة  4-10-4-2
عارف واملمارســات احمللية والتقليدية، حســب االقتضــاء، وأن تتصــدى للمعوقات اليت امل

ن وغريهم من الفئات و ن وصــــــــغار املنتجني واجملهز و ن األســــــــريو تواجهها النســــــــاء واملزارع
 . الضعيفة يف الوصول إىل هذه الربامج

                                        
أيلول اليوم الدويل للتوعية ابلفاقد واملهدر من /ســــــــــــــبتمرب 29بتعيني  2019 ولكانون األ  /ديســــــــــــــمرب 19قرار اختذته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف  16

 )United Nations ،2020. (األغذية
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التنســـــــــيق  يســـــــــريضـــــــــمان تطوير القدرات عرب ســـــــــلســـــــــلة إمدادات األغذية أبكملها لت 4-10-4-3
 .واستخدام التحسينات عرب السلسلة

 :واألمكنة والصناعات السلع والقطاعاتو  املنتجني رابطات 4-11

والقطاع اخلاص على تشــــــكيل رابطات ســــــلســــــلة إمدادات األغذية  أن تعمل اجلهات الفاعلة يف جيب 4-11-1
 17.منتجني وسلع وقطاعات وأمكنة وصناعات

وتعززها الرابطات احلكومية واملنظمات اإلمنائية أن تيســــــــــــر إنشــــــــــــاء هذه الفاعلة  على اجلهات جيب 4-11-2
وتشــــــــــمل . الفاقد واملهدر من األغذيةمن ّد وتدعمها يف خمتلف األدوار اليت تؤديها وتســــــــــهم يف احل

 :هذه األدوار
 

 نشر املعرفة ابلتكنولوجيات واالبتكارات وأفضل املمارسات بني أعضائها؛  4-11-2-1

ز قدرات أعضــائها على فهم وتلبية متطلبات الســوق وتطبيق املمارســات اليت تقلل تعزي 4-11-2-2
 ؛ إىل أدىن حّد الفاقد واملهدر من األغذية

 حتسني سلسلة القيمة والتنسيق بني القطاعات؛  4-11-2-3

  متثيل مصاحل أعضائها يف احلوار بشأن السياسات؛ 4-11-2-4

والصـــــغرية الصـــــغر الشـــــركات املتناهية و وصـــــغار املنتجني مســـــاعدة املزارعني األســـــريني و  4-11-2-4
القيام واملتوســـــــــطة على حتقيق وفور احلجم يف شـــــــــراء املدخالت وتســـــــــويق املنتجات، و 

 .الفاقد واملهدر من األغذيةمن حّد الستثمارات الالزمة للاب

 :للجميع سل قيمة شاملةتطوير سال 4-12

اجملهزين واملوزعني وجتار التجزئة وغريهم من اجلهات الفاعلة موردي املدخالت واملنتجني و على  جيب 4-12-1
الفاقد الختاذ تدابري متضـــــــافرة ملعاجلة ا معً العمل األغذية، حســـــــب االقتضـــــــاء،  اتيف ســـــــلســـــــلة إمداد
 .اليت يعملون فيهاسلسلة إمدادات األغذية  على نطاق واملهدر من األغذية

على نظمات اإلمنائية أن توفر التيســـــري واملعلومات للمســـــاعدة الفاعلة احلكومية وامل على اجلهات جيب 4-12-2
ة على ملاعال ،ســـــلســـــلة إمدادات األغذية ما بني اجلهات الفاعلة يف إقامة شـــــراكات منتجة وعادلة يف

ومن شـــــــأن ذلك أن يعزز التنســـــــيق ودفق املعلومات على طول الســـــــلســـــــلة . ضـــــــمن رابطاتد أو افر ان
تيســـــــري إقامة الروابط هام بصـــــــفة خاصـــــــة لضـــــــمان و  .هدر من األغذيةالفاقد واملمن ّد ويســـــــهم يف احل

والصغرية واملتوسطة وغريها من اجلهات  ىالصغر الشركات و املزارعني األسريني وصغار املنتجني اشتمال 
 .الفاعلة الصغرية

 :تعزيز التعاون بني أصحاب املصلحة املتعددين 4-13
 

                                        
 .غرية واملتوسطة احلجم وغرف التجارة والصناعة وجتمعات أخرى خمتلفةتشمل هذه الرابطات منظمات املنتجني والتعاونيات ورابطات األعمال الص 17
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وتســــــــــــــتخدم عمليات تشــــــــــــــاركية لتشــــــــــــــجيع مجيع ا ن توفر إطارً الفاعلة احلكومية أ على اجلهات جيب 4-13-1
أصحاب املصلحة املعنيني، مبا يف ذلك القطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع املدين واملؤسسات األكادميية 

مشويل على العمل بشـــــــــكل  ،والبحثية ومنظمات املنتجني ورابطات الصـــــــــناعة ومنظمات املســـــــــتهلكني
إيالء عناية خاصــــــــة  جيبو . الفاقد واملهدر من األغذيةمن حّد لل حتســــــــني النظم الغذائيةعلى وتعاوين 

 . إلشراك مجيع الفئات الضعيفة واملهمشة

 : والشركاء يف التنمية على البلدان جيب 4-13-2
 

اليت تضــم أصــحاب  احلّد من الفاقد واملهدر من األغذيةدعم وتشــجيع وتنســيق مبادرات  4-13-2-1
 .العاملي والقاري واإلقليمي واحمللي والقطاعيمصلحة متعددين على املستو�ت 

ما بني البلدان، مبا يف  يف الفاقد واملهدر من األغذيةدعم الشـــــراكات والتعاون يف قضـــــا�  4-13-2-2
 .والبلدان الناميةوالثالثي والتعاون بني البلدان املتقدمة ذلك التعاون بني بلدان اجلنوب 
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  األغذيةوهدر ملعاجلة األسباب املباشرة لفقدان  ستثماراتاالو املمارسات  -5 املادة

ــمي 5-1 من خالل حتسني املمارسات واالبتكارات التقنية فقدان وهدر األغذية كن معاجلة األسباب اجلزئية أو املباشرة لـ
 وأصحاب املصلحة اآلخرين املشاركني يفسلسلة إمدادات األغذية  واالستثمارات اليت تنفذها اجلهات الفاعلة يف

 .اإلمداداتمرحلة معينة من سلسلة 

 :جيب على املنتجني واجملهزين واملوزعني وجتار اجلملة وجتار التجزئة ومقدمي اخلدمات الغذائية 5-2
 

القوى ، ووضــــــــع خطة عمل ملعاجلة الفاقد واملهدر من األغذيةحمددة لتقليل ومقاصــــــــد  أهدافحتديد  5-2-1
يف  فقدان وهدر األغذيةاإلجراءات بتحليل حجم وأسباب  أن تسرتشد جيبو . هلمااألساسية  ةالدافع

زمة تليســـت ابلضـــرورة ملاملقاصـــد وعلى الرغم من أن . همامنّد حلجدوى او ) 1-4-4املادة ( معملياهت
هدف  مقصـــــدأن تكون متســـــقة مع ، حيث أمكن، جيبإال أ�ا أهداف التنمية املســـــتدامة، قاصـــــد مب

هذه اجلهات الفاعلة على  جيبو . احملدد على الصـــــــعيد الوطين، على النحو 3-12التنمية املســـــــتدامة 
أن تتوصـــــــــــل إىل اتفاقات طوعية مع الســـــــــــلطات الوطنية ودون الوطنية بشـــــــــــأن االلتزامات امللموســـــــــــة 

 ).2-5-4املادة (الفاقد واملهدر من األغذية من حّد ابملسامهة يف األهداف الوطنية لل

واالمتثال للتدابري الصــــحية وتدابري الصــــحة النباتية م ذية يف عملياهتاألغوســــالمة إعطاء األولوية جلودة  5-2-2
 .ألغذيةمنقولة اباإلصابة أبمراض وال يؤدي إىل ا سليمً الغذاء أن يكون لضمان 

، فقدان وهدر األغذيةغري العادلة بني الشركات اليت قد تؤدي إىل التعامل التجاري ممارسات اجتناب  5-2-3
ت يف اللحظــة األخرية، والتغيريات يف العقود من جــانــب واحــد أو أبثر رجعي، إلغــاء الطلبيــامثــل من 

 .غري املرنة واملرتفعة إىل حد غري معقولاملنتج ومعايري 

من ّد ســــــــجالت لتســــــــهيل ختطيط ورصــــــــد ومراقبة عملياهتم، وتنفيذ تدابري تســــــــهم يف احللاالحتفاظ اب 5-2-4
 .الفاقد واملهدر من األغذية

تعبئة تســاهم يف تشــكيالت و م تقنيات االتعبئة، اســتخدال بد من إذا كان و . ةعبئة غري الضــروريالت إزالة 5-2-5
تلك املستدامة و ا إعطاء األولوية ملواد التعبئة املتاحة حمليً  جيبو  18.الفاقد واملهدر من األغذيةاحلّد من 

 .لتسميدالوجي أو ا، أي القابلة إلعادة االستخدام أو التدوير أو القابلة للتحلل البيو بيئيً 

للتســـويق اليت ترتك ســـلســـلة  ةقابلالأو غري  ةفائضـــال األغذية فهم وتطبيق اخليارات املختلفة للتعامل مع 5-2-6
 .3-8-4 واملنتجات الثانوية واألجزاء غري الصاحلة لألكل كما هو موضح يف املادةاألغذية إمدادات 

وإعطاء  الفاقد واملهدر من األغذيةمن حّد م تنفيذها للاســـــــــــتخدام الطاقة بكفاءة يف العمليات اليت يت 5-2-7
 .األولوية ملصادر الطاقة املتجددة

 .الفاقد واملهدر من األغذيةمن حّد ذ للنفّ استخدام املياه بكفاءة يف العمليات اليت تُ  5-2-8

                                        
 .تقنيات مثل التعبئة الفعالة والذكية؛ وتشكيالت مثل احلزم القابلة إلعادة اإلغالق والسهلة التفريغ وأحجام عبوات تكفي ملرة واحدة: تشمل 18
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 برامج تعليم يفلذلك واملمارســــــــــــات اجليدة الفاقد واملهدر من األغذية من ّد إدراج اســــــــــــرتاتيجيات احل 5-2-9
 .التوجيهية للعمالءاخلطوط وتدريب املوظفني و 

اليت املواد حســـــاب املصـــــدر على احمللية و  اليت يف مومسهالمواد اخلام ل، اإلمكانأولوية، حســـــب إعطاء  5-2-10
 .مصدرها أسواق بعيدةو خارج املوسم تكون 

 ، مثل املعلومات عن األســــواقألغذيةلفاقد واملهدر من اأحدث املعلومات ذات الصــــلة اب إىل الســــعي 5-2-11
 .خيارات التمويل واالبتكاراتو  التكنولوجيات املتاحةو  املمارسات اجليدةو لتنبؤات اجلوية وا األسعارو 

 :شركات القطاع اخلاص واملزارعني والرعاة والصيادين ومنظمات املنتجنيعلى  جيبيف مرحلة اإلنتاج األولية،  5-3
 

يف الوقت املناســــــــــــب وعلى النحو املناســــــــــــب، وتطبيق ة البىن التحتيواملعدات و اســــــــــــتخدام املدخالت  5-3-1
 .ذات االنطباقاملمارسات القائمة على العلم مبا يتماشى مع املتطلبات الوطنية واللوائح 

 .االخنراط يف ختطيط اإلنتاج مبا يتماشى مع متطلبات السوق 5-3-2

 .نتاجاستخدام املعدات املناسبة يف عمليات اإل 5-3-3

 .فهم مواصفات السالمة واجلودة للسوق املقصودة 5-3-4

، أو، يف حالة الرعاة ذات االنطباقللمعايري الدولية ا على تصـــــــــــــــنيف اإلنتاج وفقً  ينقادر  واكونيأن  5-3-5
 .لذلكا على فهم نظم التصنيف وتعديل نظم اإلنتاج وفقً أن يكونوا قادرين ، الثروة احليوانية ريبمو 

 . احلاجة إىل املدخالت اخلارجية من خالل الكفاءة واستخدام خدمات النظام اإليكولوجي تقليل 5-3-6

 .احليوانرفاه تطبيق ممارسات  5-3-7

املتفق الدولية تطبيق اإلدارة اجليدة لآلفات واألمراض مبا يتماشـــى مع املعايري واملمارســـات والتوصـــيات  5-3-8
 عليها؛ 

 . ضادات امليكروابتملقاومة املمن حّد للبطريقة هادفة وحكيمة  استخدام مضادات امليكروابت 5-3-9

بقاء املخلفات يف األغذية إلاســـــــــــــــتخدام املواد الكيميائية الزراعية والعالجات البيطرية بطريقة مالئمة  5-3-10
 . املهنية من املخاطر البيئية وخماطر السالمةّد ضمن احلدود املسموح هبا واحل

إىل  ةملضــافملواد ااو ، واألعالف يات األمساكصــبعوإالبذور، ومواد الغرس (كافية الالت دخاملاســتخدام  5-3-11
البىن التحتية واملعدات و ) واألمسدة ،، واألدوية البيطرية واملضـــــــادات احليوية، ومبيدات اآلفاتاألعالف

 .لعمليات اإلنتاج

 :عاة والصيادين ومنظمات املنتجنيوالر  واملزارعني اخلاصشركات القطاع على  جيبيف مرحلة احلصاد،  5-4
 

ذبح احليوا�ت و األمساك وصـــيد  حصـــاد احملاصـــيلاملناســـب لعمليات توقيت التطبيق اجلدولة املناســـبة و  5-4-1
 .لب ومجع البيضاحلو 
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يف مرحلة النضــــج الصــــحيحة، و  حصــــاد احملاصــــيل وذبح احليوا�ت وصــــيد األمساك يف ظروف مناســــبة 5-4-2
لتحزمي واحلاو�ت الالزمة  ،معدات الصــــــيد والســــــفنك(دوات واملعدات املناســــــبة وتطبيق التقنيات واأل

 ). خل ومعدات احللبااحلصاد، ومرافق التخزين املؤقت، واملس

 . التعامل اخلشن الالمبايلب انتجاالتعامل مع املنتجات بشكل مناسب، و  5-4-3

 .املنتجات القابلة للتلف يف حالة) درجة احلرارة والرطوبة(إدارة الظروف البيئية  5-4-4

 :شركات القطاع اخلاص واملزارعني والرعاة والصيادين ومنظمات املنتجنيعلى  جيبيف مرحلة ما بعد احلصاد،  5-5
 

الصــــادرة ذات االنطباق دو�ت املمارســــة مل، من بني أمور أخرى، طبقاتطبيق ممارســــات املناولة اجليدة  5-5-1
 . سلع حمددة، مبا يف ذلك أثناء التعبئة والنقل والتحميل والتفريغاصة باخلالعامة و عن الدستور الغذائي 

خماطر األدىن من املخاطر البيئية و ّد تطبيق العالجات الكيميائية بعد احلصــــاد بشــــكل مناســــب مع احل 5-5-2
 . التنظيمية ذات االنطباقمع اللوائح ا ومتشيً املهنية الصحة والسالمة 

 . رجة احلرارة للمنتجات القابلة للتلفدكافية لضمان إدارة   5-5-3

 . احملصودةاستخدام حاو�ت التعبئة املناسبة لنقل وختزين املواد  5-5-4

 . عالجات ما بعد احلصاد واستخدام التقنيات املناسبة لعمليات املعاجلة األولية استعمال 5-5-5

املهابط، مثل (ت واملرافق والبنية التحتية واملعدا) لنقل والتخزيناحاو�ت (اســـــــتخدام األدوات املالئمة  5-5-6
 ).، وسالسل التربيدساخلومراكز مجع احلليب والتربيد، وامل

شـــــــــــركات القطاع اخلاص وشـــــــــــركات تصـــــــــــنيع األغذية وشـــــــــــركات على  جيب يف مراحل التجهيز واحلفظ والتعبئة، 5-6
 : الصناعات املنزلية واملزارعني والرعاة والصيادين ومنظمات املنتجني

 
ة الصــــادرة عن الدســــتور وممارســــات التصــــنيع اجليدة ومدو�ت املمارســــ تطبيق ممارســــات النظافة اجليدة 5-6-1

واالمتثال ) األغذيةهيز جتمســــتوى على مســــتوى التصــــنيع األويل و (ذات الصــــلة للســــلع املعنية الغذائي 
 ؛ ذات االنطباقلألنظمة 

 .املنتجاتحتزمي ل و يف العمليات املطلوبة لتحوي اءكفأيكونوا أن  5-6-2

اخلصائص ية وغريها من و صائص التغذاخلحتافظ على ا استخدام عمليات معاجلة وحفظ مستدامة بيئيً  5-6-3
 .املنتجات النهائيةيف 

 .التلوثبسبب من فقدان الطعام حّد تطبيق ممارسات جيدة يف التنظيف والصرف الصحي لل 5-6-4

اهلدر من حّد للبشــــكل كاٍف توســــم صــــصــــة بشــــكل مناســــب املنتجات يف وحدات وأشــــكال خم حتزمي 5-6-5
 .على مستوى املستهلك

زة إبمدادات موثوقة من الطاقة واملياه الصـــــاحلة للشـــــرب ذات اســـــتخدام معدات ومرافق مناســـــبة جمهّ  5-6-6
 .كافيةسعة  
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 .اى أدوات مراقبة اجلودة وإدارة العمليات والتنبؤ ابلطلب والقدرة على تشغيلهعلصول احل 5-6-7

 : ملوزعني وجتار اجلملةعلى ا جيبيف مرحلة التوزيع،  5-7
 

 . جيدة جيدة وممارسات نظافة ومناولة وختزينتزود تطبيق تقنيات  5-7-1

 .كافية  استخدام مرافق ختزين وأسواق مجلة وأنظمة سلسلة ابردة 5-7-2

املنتجات القابلة للتلف،  ســويقتنفيذ عمليات لوجســتية فعالة ويف الوقت املناســب تقلل وقت توزيع وت 5-7-3
 .استهالك الوقود والتلوث البيئيو الفاقد واملهدر من األغذية ألن ذلك يوفر فوائد يف تقليل 

تلك اليت أو  ةالزائد تمن املخزو�حّد تتبع الشـــــــحنات ورصـــــــد املخزو�ت وتوظيف تبادل البيا�ت لل 5-7-4
 . فرتة صالحيتها قد انتهتتكون 

 . ف درجة احلرارة والرطوبة حول املنتجاتمراقبة ظرو  5-7-5

املقصودة ا، استخدام اخلدمات اللوجستية العكسية اللتقاط السلع غري املباعة حيثما كان ذلك مناسبً  5-7-6
 .بعد إجراء عمليات التسليمهبا للتربع 

 : جيب على جتار التجزئة 5-8
 

 .لمخزو�تاجليدة لدارة اإللمنتجات و املناولة اجليدة لتطبيق  5-8-1

 . احلفاظ على الظروف املثلى داخل منفذ البيع ابلتجزئة 5-8-2

 :أن لضمان ملعمل مع مورديها 5-8-3
 

 ؛فرتة صالحيتهابشكل مناسب لتمديد ُحتّزم املنتجات  5-8-3-1

 ؛هلا ملستهلكنيهدر امن حّد للمصممة مناسبة و عبئة أحجام املنتجات والت 5-8-3-2

 .من هدر األغذية على مستوى املستهلكحّد ة بشكل كاف للاملنتجات موسوم 5-8-3-3

التاريخ األفضل ها أو الستخداماألقصى قرتب التاريخ يالقابلة للتلف اليت  البنودخفض األسعار على  5-8-4
 . الستخدامها

 . الفوائض الكبريةجتناب توجيهية للمشرت�ت الخطوط وضع  5-8-5

 . )اجلرد(املخزو�ت رصد  5-8-6

  .املبيعات اليت تشجع املستهلكني على شراء كميات مفرطة من املواد الغذائيةعلى عروض الاالمتناع عن  5-8-7

 . املنتجاتأو تقليب ألصابع املنتج ابالضغط على ك،  ةالئقالغري  نالسيطرة على ممارسات املشرتي 5-8-8

  .أفضلعلى حنو  تاملخزو�من حتياجات االحتسني التنبؤات لتوقع  5-8-9

 . املومسيةالفوائض امتصاص على العمل مع املنتجني للمساعدة  5-8-10
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املناســـــــــبة، والتخزين يف املتجر، والبنية التحتية املادية ملنفذ  تنظم إدارة املخزو�فعال من الاســـــــــتخدام  5-8-11
 .البيع ابلتجزئة، والتخزين البارد، ومرافق ومعدات النقل

 : مقدمي خدمات األغذيةعلى  جيب 5-9
 

 . األغذيةمن هدر حّد تقدمي حوافز أسعار للمستهلكني لل 5-9-1

حصـــــــــــــــص مبا يف ذلك أحجام ( األغذية وإعداد وتقدميناولة اآلمنة ملطرق الو الطعام تصـــــــــــــــميم قوائم  5-9-2
 . األغذيةمن هدر حّد لل) الطعام

االحتياجات بشـــكل أفضـــل واعتماد ممارســـات شـــراء تناســـب إدارة فعالة  تاملخزو�املوجودات و إدارة  5-9-3
 . اهلدربناًء على االجتاهات التارخيية وبيا�ت 

أقل قدر اختيار منتجات واختاذ خيارات ســـــــــــــــلوكية تؤدي إىل الزابئن على لتحفيز إيعاز تطبيق تدابري  5-9-4
 .من هدر األغذية

توجيهات بشأن م مع محل الطعامثل أكياس للزابئن حلمل ما تبقى من الطعام إىل البيت تقدمي حلول  5-9-5
 . ممارسات التخزين السليم وسالمة األغذية

فرتة ف ســــــبل، مثل احللول عرب اإلنرتنت، لبيع الوجبات الفائضــــــة بســــــعر خمفض يف �اية ااســــــتكشــــــ 5-9-6
  .اخلدمةتقدمي 

 . امقدمً الطعام على إعداد حسب الطلب إعطاء األولوية للطهي  5-9-7

وإعداد وتقدمي ناولة ملبنية حتتية ابإلضــــــــــــــافة إىل ملخزو�ت، لموجودات والفعالة اســــــــــــــتخدام نظم إدارة  5-9-8
 .األغذية وتوصيل

 :جيب على املستهلكني 5-10
 

ــــــــيكلفة اليت فهم ال 5-10-1 ، لفاقد واملهدر من األغذيةفرضها اهلدر الغذائي على ميزانية األسرة، واآلاثر السلبية لـ
  .الفاقد واملهدر من األغذيةمن ّد لعمل على احلعليهم اب توجاليت األخالقية واملدنية م ومسؤوليته

 :من هدر الطعام، مبا يف ذلكحّد فهم اخليارات التقنية لل 5-10-2
 

 اسرتاتيجيات التسوق؛ 5-10-2-1

 الطعام؛ صالحية اريخ و توسوم فهم كيفية تفسري  5-10-2-2

 ؛فةاملختل مع ظروف االستخدام ةتكيفاملخيارات التعبئة  5-10-2-3

ارســــــــات حفظ األغذية واســــــــتخدامها، وكيفية احلفاظ على جودة وســــــــالمة األغذية مم 5-10-2-4
 وتقليل التدهور أثناء التخزين املنزيل، مبا يف ذلك أثناء التربيد؛

 التقنيات اليت تسمح ابستخدام مجيع أجزاء الطعام الصاحلة لألكل؛  5-10-2-5
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 األطعمة؛وائد وز وصفات إلعادة استخدام بقا�  5-10-2-6

 ختطيط الوجبات وممارسات إعدادها؛ 5-10-2-7

 من املطاعم؛محل ما تبقى من الطعام إىل البيت استخدام أكياس  5-10-2-8

 .ة للتلفيستهالك أكثر املواد قابلة الولويإعطاء األو  5-10-2-9

اليت تكون خارج تلك اب اخلام اليت يف مومسها واحمللية املصــــــــدر على حســــــــنتجات للماألولوية  إعطاء 5-10-3
 .املوسم ومصدرها أسواق بعيدة

كعلف   مثًال،(، معرفة كيفية فرز واســـــــــــتخدام املواد احليلولة دون هدر األغذيةإذا كان من املســـــــــــتحيل  5-10-4
 .أو التخلص منها بشكل مناسب) نزيليف التسميد امللحيوا�ت أو ل
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 التنفيذ والرصد والتقييم -6 املادة

 اودعمهتروجيها ، ُيشـــــــــجَّع مجيع أصـــــــــحاب املصـــــــــلحة على ههذملدونة الســـــــــلوك اس ابلطابع الطوعي دون املســـــــــ 6-1
 . الحتياجات كل منهم الفردية أو اجلماعية ووال�ته وقدراته والسياقات الوطنية ذات الصلةا وفقً  اواستخدامه

توجيه انتباه مجيع أصــحاب و  ســلوك هذهترويج مدونة الُتشــجَّع اجلهات الفاعلة احلكومية على أن تكون رائدة يف  6-2
كما .  هالضـــمان حتقيق أهدافا مســـؤولياهتم املشـــرتكة يف العمل معً هؤالء يفهم كي ،  هلاالذين تشـــري إليهم املصـــلحة 

ُتشـــــجَّع اجلهات احلكومية الفاعلة على وضـــــع منابر وأطر ألصـــــحاب املصـــــلحة املتعددين على املســـــتو�ت احمللي 
يف وال�هتا  هارصد تنفيذو ؛ هذه املدونةالقائمة، لتنسيق تنفيذ املنابر واألطر على استخدام والوطين واإلقليمي، أو 

 ةرتبطاملواملنافع االجتماعية واالقتصــــــادية والبيئية الفاقد واملهدر من األغذية من ّد على احل هاالقضــــــائية؛ وتقييم أثر 
نســانية وقابلة للتنفيذ وفعالة عية لالعتبارات اجلأن تكون هذه العملية شــاملة للجميع وتشــاركية ومرا جيبو . بذلك

 .كلفة ومستدامةال

ُيشــــجَّع الشــــركاء يف التنمية ووكاالت األمم املتحدة وبراجمها املتخصــــصــــة ذات الصــــلة واملؤســــســــات املالية الدولية  6-3
. ههذمدونة الســـــــــــلوك ذ لتنفي اجلهات احلكومية الفاعلةواملنظمات اإلقليمية على دعم اجلهود الطوعية اليت تبذهلا 

وميكن أن يشــــمل هذا الدعم التعاون التقين واملســــاعدة املالية وتنمية القدرات املؤســــســــية وتقاســــم املعارف وتبادل 
 . ونقل التكنولوجيا يةاخلربات واملساعدة السياسات

ا دعمً  الفاعلة احلكومية اجلهاتلدورها داخل منظومة األمم املتحدة، بدعم ا ســــتقوم منظمة األغذية والزراعة، وفقً  6-4
وسرتصد املنظمة تطبيق . ، وذلك ابلتعاون مع املنظمات األخرى ذات الصلةمدونة السلوك هذهيف تنفيذ  كامًال 

 .عن التقدم احملرزالزراعة إىل جلنة ا وتقدم تقريرً مدونة السلوك وتنفيذ 

مدونة الســلوك هذه مبا يناســب ع اســتخدام مؤســســات القطاع اخلاص العاملة يف النظم الغذائية مدعوة إىل تشــجي 6-5
 .سياقها وظروفها

يف مجيع أنشطة احملاصيل  وبروحهامدونة السلوك هذه ذات االنطباق مدعوة إىل االلتزام أبجزاء ني منظمات املنتج 6-6
 هدر من األغذيةالفاقد واملخلفض واملائية تربية األحياء البحرية إنتاج والثروة احليوانية والغاابت ومصـــــــايد األمساك و 

 .إىل احلّد األدىن

مدونة الســلوك يف الواردة التوجيهية اخلطوط مدعوة إىل إدماج  لغذائيةانظم لمنظمات اجملتمع املدين ذات الصــلة اب 6-7
 .التوجيهيةاخلطوط لدعوة إىل استخدام هذه أن تقوم ابيف سياساهتا وبراجمها و ه هذ

التوجيهية يف أنشــــــطتها وتيســــــري تبادل املعارف اخلطوط إدماج ترويج  املؤســــــســــــات األكادميية والبحثية مدعوة إىل 6-8
 .مستدامةنظم أغذية الفاقد واملهدر من األغذية وتطوير من ّد وتنمية املهارات للمسامهة يف احل

التقدم التقين األخذ ابالعتبار حســــــــــــــب االقتضــــــــــــــاء، مع  ثدّ حيُ ا ديناميً ا نصــــــــــــــً مدونة الســــــــــــــلوك هذه اعتبار ينبغي  6-9
  .ابستعراض أمهيتها وفعاليتها وحتديثها عند الضرورة دور�ً األغذية والزراعة وستقوم منظمة . القتصادي واالجتماعيوا

إعداد مدونة الســــــلوك هذه ، ســــــرتشــــــد الفاقد واملهدر من األغذيةمن ّد ر عمل عام لإلجراءات املتعلقة ابحلاطكإ 6-10
فقدان األغذية يف القطاعات الرئيســـــــــــــية للســـــــــــــلع الغذائية  منحّد للتكون مكّملة هلا مدو�ت ممارســـــــــــــات جيدة 



 

37 

مدو�ت ممارســـــــــات جيدة و  ؛)احلبوب، واجلذور والدر�ت، والفواكه واخلضـــــــــروات، واحلليب، واللحوم، واألمساك(
التطبيق متّكن توجيهية تقنية ووضــــــــــــع خطوط  ؛األغذية يف القطاعات الرئيســــــــــــية للســــــــــــلع الغذائية هدرللحّد من 
 .املخصوصةاالت احلالعملي يف 
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