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ويرجى من السادة . من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت . املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها
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 جلنة الزراعة

 الثالثة والعشرونالدورة 

 1221 أيار/مايو 12-12 روما،

 حالة عمل منظمة األغذية والزراعة املتعلق خبسائر ما بعد احلصاد

 

 األغذيةونفايات نهج جديد للحد من خسائر  اتباع- أواًل 

 

قلق متزايدد إاا    ويسود. هناك نسبة كبرية من األغذية املنتجة يف العامل ال تستهلك على اإلطالق وتفقد أو تهدر-  1

تلك اخلسائر يف ظل أامة أسعار األغذية واألامات املالية اليت وقعدت مدرارا و والنمدو السدكاني السدريعو وإدراك عددم       

 .ايادة اإلنتاج جمرداإلمدادات الغذائية من  ايادةإمكانية حتقيق 

 

اد تأثري املشروعات اليت ميسك بزمامهدا  وتشهد الُنظم الغذائية الزراعية العاملية حتوالت سريعة نامجة عن اادي-  2

واتساع جتارة األغذية بدني بلددان اوندووو ومدا ي داحب       والتحضروالقطاع اخلاصو والتكامل بني األسواق العامليةو 

ويف ضو  هذه التغديرياتو أعدادت املنظمدة وادركامها موا مدة اسدرتاتيجياتها       . راحل سالسل األغذيةمل ‘إطالة’ذلك من 

ويركز الدنه  اوديدد علدى إداداي حتسدينات عامدة علدى كفدا ة واسدتدامة          . األغذية ونفاياتاسائر  بهدف احلد من

 .سالسل األغذيةو ويشكل هذا النه  جز ا  ال يتجزأ من املفهوم األوسع لتعزيز الُنظم الغذائية املستدامة

 

 أحدث األنشطة- ثانيًا 

 

 :التالية التكميليةاألغذية املبادرات ونفايات تشمل آار أنشطة املنظمة لتعزيز العمل يف احلد من اسائر -  3
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 نشر املعلومات وإذكاء الوعي
 
الدذ    2111لعدام   ةالتغليد  الدوليد  صناعة املرمتر الدولي لتوفري الغذا  االي معرض  2111أيار /عقد يف مايو-  4

تقاسدم التجدارو وتسدليل الضدو      لاألغذية يف العاملو و ونفاياتوعي حبجم وأسباو اسائر أقيم يف دوسلدورف لتعميق ال

وكان هذا احلدث إيذانا  ببد  مبادرة توفري األغذية اليت اختذتها املنظمة باالارتاك مدع ادركة   . على دور القطاع اخلاص

اسدة والبحدوثو وتشدجيع احلدوار     بهدف تعزيز التواصل بني أصدحاو امل دلحة يف ال دناعة والسي    ‘ميس دوسلدورف’

علدى طدوي مراحدل سلسدلة      والنفايدات وتيسري إجياد حلوي نابعة من البلدان يف مجيع أحندا  العدامل ملكافحدة اخلسدائر     

 .األغذيةو وتعزيز رفاه املنتجني واملستهلكني

 

والنفايدات  اسدائر األغذيدة    تقريدر ودعما  ملرمتر توفري األغذيةو طلبت املنظمة إجدرا  دراسدة مكتبيدة ونشدرت     -  5

الذ  كش  عن أن ما يقرو من ثلد  األغذيدة املنتجدة السدتهالك      1وكيفية منعها وأسبابهاحجمها : يف العامل الغذائية

وتبني الدراسة أيضا  ثغرات كبرية يف البيانداتو وااصدة فيمدا يتعلدق بتحديدد      . تفقد أو تهدر على مستوى العامل البشر

 .هاأسبابهاو وتكالي  تداالت احلد من حجم اسائر األغذية حسب

 

يف املقر الرئيسي للمنظمة مدن أجدل لفدت     2111وعقدت ندوة دراسية ومعرض االي أسبوع الغذا  العاملي لعام -  6

لمنظمة ل الشعب التابعةانتباه موظفي املنظمة وضيوف ونة األمن الغذائي وأسبوع األغذية العاملي إىل العمل املشرتك بني 

ادركة مديس   /ةالتغليد  الدوليد  صدناعة  مبادرة توفري الغذا  والتعاون مع معدرض  من االي  اسائر وهدر األغذية يف منع

 :وميكدددن احل دددوي علدددى املزيدددد مدددن التفاصددديل عدددن مبدددادرة تدددوفري األغذيدددة يف هدددذا املوقدددع     . دوسدددلدورف

http://www.save-food.org. 
 

 الربامج الوطنية واإلقليميةدعم 
 
بدرام  لالسدتامار يف   ووضع  وتساعد املنظمة يف صياغة وتنفيذ مشاريع وطنية وإقليمية للحد من اسائر األغذية-  7

 .و وأفريقيا جنوو ال حرا و والشرق األوسل ومشاي أفريقيائآسيا واحمليل اهلاد أقاليم

 

تنمية القدرات للحد من اسائر ما بعدد احل داد    - TCP/RAS/3310من ذلك ماال  أن املنظمة تدعم املشروع -  8

يف كمبوديدا   2111الذ  بدأ تنفيذه يف عام  منطقة امليكونغ الكربى دون اإلقليميةبلدان يف  املنتجات البستانيةيف سالسل 

ميدا  وأنشدطة للتواصدل    ويشدمل املشدروع تددريبا  إقلي   . ومجهورية الو الدميقراطية الشدعبية وفييدت ندام وتايلندد وميا دار     

الشبكيو فضال  عن أنشطة مركزة على املستوى الوطين إلدااي التكنولوجيات والُنظم واملمارسات اليت ترمي إىل حتسدني  

 .السالمة واوودة واحلد يف الوقت ذاته من اسائر ما بعد احل اد يف سالسل إمدادات احملاصيل ذات األولوية
 

                                                 
1

 .Global food losses and food waste: Extent, Causes and Prevention, by J. Gustavsson, C .2111. منظمة األغذية والزراعة  

Cederberg, U. Sonesson, R. van Otterdijk and A. Meybeck متاح يف هذا املوقع: 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/ags/publications/GFL_web.pdf 

http://www.save-food.org/
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/ags/publications/GFL_web.pdf
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دعدم بندا  القددرات اإلقليميدة      - TCP/RAF/3311مت توقيع املشروع اإلقليمي  ويف أفريقيا جنوو ال حرا و-  9

ويهددف املشدروع إىل تددريب     .2111متدوا  /مدع مفوضدية االحتداد األفريقدي يف يوليدو      للحد من اسائر ما بعد احل داد 

احلكوميني والوكاالت اإل ائية على وضع السياسات واالسرتاتيجيات وبدرام  االسدتامار    املرسسات اإلقليمية واملسرولني

مقرتحدات لتمويدل مشداريع االسدتامار      وسيجر  أيضدا يف إطدار هدذا املشدروع إعدداد     . املوجَّهة للحد من اسائر األغذية

 .ظمةالوطنية من م رف التنمية األفريقي من االي برنام  إطار  وضع مبساعدة من املن
 

 الدراسات التحليلية والتقديرات
 

مع البنك الدولي ومعهد املوارد الطبيعية يف اململكة املتحدة إلجرا  حتليل للدُنه    2119تعاونت املنظمة يف عام -  11

والتكنولوجيات وتداالت دعم احلد من اسائر ما بعدد احل داد يف سالسدل إمددادات احلبدوو الغذائيدة األساسدية يف        

جندوو ال دحرا     أفريقيدا حالدة اسدائر احلبدوو بعدد احل داد يف       :الغدذا  املفقدود  أفضى ذلك إىل نشر تقرير و. أفريقيا

  2الكربى

 

تناولدت أهميدة اسدائر األغذيدةو والتجدارو       2111وأقيمت سلسلة من حلقات العمل يف أفريقيدا ادالي عدام    -  11

السابقةو واالسرتاتيجيات واإلجرا ات ذات األولويةو وُنهد  معاودة اسدائر األغذيدة يف القطاعدات الفرعيدة للحبدوو        

واستطلعت حلقات العمدل أيضدا  تبدادي املعلومدات وآليدات التنسديق ل ادذ        . اتو والفاكهة واخلضرواتوالدرن واوذور

 .ة يف أنشطة احلد من اسائر األغذيةبزمام املبادر

 

ويف منطقة الشرق األوسل ومشاي أفريقياو أجرت املنظمة تقييما  لدور ال ناعات الزراعيدة يف احلدد مدن اسدائر     -  12

األغذية وحتسني األمن الغذائي يف اإلقليمو وذلك يف إطار املساهمة يف املنتدى اإلقليمي لل ناعات الزراعية الدذ  عقدد يف   

 .2111تشرين الااني /ت يف نوفمرببريو
 

 1221/1222األنشطة املقررة لفرتة السنتني - ثالثًا 
 

من املقرتح يف إطار مبادرة توفري الغدذا  بدذي جهدود بالشدراكة مدع جمموعدة مدن الشدركا  يف صدناعة األغذيدة           -  13

التجزئة واملستهلكني من منتجات على ختلص جتار  الغذائية بالنفاياتاألوي املرتبل  احملورويركز . والتغلي  والبحوث

وسديجر  تنفيدذ جدز  مدن العمدل      . و ولكن ليس علدى سدبيل احل درو يف البلددان ال دناعية     أساسا جيدة وذلك غذائية 

االسدتخدام األمادل للغدذا  مدن أجدل      ’بالتعاون مع اجملمَّع األوروبي ملنع هدر األغذية يف إطار مشروع االحتاد األوروبدي  

وسدوف جيدر  تقيديم حجدم     (. على النحو املقرتح يف الربنام  اإلطار  السابع لالحتداد األوروبدي  ) ‘تكار االجتماعياالب

وكذلك وضع نه  أفضدل إاا  املطالبدات املتعلقدة بتدواريخ عالمدات       ‘ال الحية انتها  تاريخ’ بسبب اليت تبدداألغذية 

 .وسم األغذية

                                                 
  Missing Food: The Case of Postharvest Grain Losses in Sub-Saharan Africa. 2111. البنك الدولي  2

 :متاح يف هذا املوقع(. حالة اسائر احلبوو بعد احل اد يف أفريقيا جنوو ال حرا  الكربى: الغذا  املفقود)
 s/publication/en/?dyna_fef%5Buid%5D=81559division/publication-http://www.fao.org/ag/ags/ags 

http://www.fao.org/ag/ags/ags-division/publications/publication/en/?dyna_fef%5Buid%5D=81559
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مديس  /يدة التغليد  الدول صدناعة  لق اسائر األغذية بالشدراكة مدع معدرض    وسيجر  تنفيذ اهلدف الااني املتع-  14

دوسلدورف وسريكز على قطاعات سالسل االمتدادات الغذائية املتجهة من اإلنتاج إىل جتارة التغذية واملائددة يف البلددان   

وفعاليدة التكدالي     وسوف يشمل ذلك دراسات إقليمية مف َّلة لتأكيد فداحة اسائر األغذيدة حسدب أسدبابهاو   . النامية

. تدابري احلد من اسائر األغذيةفيما يتعلق ب( ات من الطاقة واووانب البيئيةمن حي  قيمتها االقت اديةو واالحتياج)

وسوف تشكل هذه الدراسات اإلقليمية األساس لتقييمات وطنية للخسائر ستمكِّن البلدان من ختطيل اسرتاتيجياتها للحد 

 .من اسائر األغذية

 

واسدائر   النفايدات الغذائيدة  ومتاايا  مع احملورين احملددين يف مبادرة توفري الغذا و ستجرى دراسة عدن أثدر   -  15

: وإضافة إىل ذلك سيجر  االضطالع باألنشطة التالية لنشر املعلومات وإذكا  الدوعي . األغذية على أسعار الغذا  يف العامل

 .وعقد مرمترين إقليميني بشأن توفري الغذا  والنفايات الغذائية األغذية إجرا  محلة إعالمية عاملية حوي اسائر

 

وسوف جتر  املنظمةو يف إطار االسرتاتيجية العاملية لتحسدني اإلح دا ات الزراعيدة والريفيدةو حبادا  لوضدع       -  16

 .اطوط توجيهية منهجية لتقدير اخلسائر

 

 مدواي اخلارجدة عدن    لاملقدَّرة  االارتاكاتمن  لغذائيةوالنفايات ا اسائر األغذيةالعمل يف جماي  ِويميوسوف -  17

 .أمواي من اارج امليزانية ضمانومن املتوقع تنفيذ الربنام  ككل رهنا  . امليزانية من االي املنظمة

 


