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 الدورة الستون بعد المائة

 2018ديسمبر/كانون األول  7-3روما، 

 اقتراح إقامة سنة دولية للفاكهة والخضار
  

 موجز
 

 العمالةويف توليد الدخل و  والصحةالغذائي  واألمنتساهم الفاكهة واخلضار بشكل ملحوظ يف تغذية اإلنسان  
 . وعلى الرغم من منافعها التغذوية والصححححححية، يقد ر أن االسحححححتهال  يألصححححححاا اتيالات الصحححححغنية واملزارع  األسحححححر 

الذي توصححي بم منظمة األغذية  األدىن املتناولعن يف املائة  50إىل  20يقل بنسححبة لفاكهة واخلضححار ا للفرد منالعاملي 
الفاكهة واخلضار املنتجة  ( ومنظمة الصحة العاملية. وعالوة على ذلك، ال ُتستهلك كمي ات كبنية مناملنظمةوالزراعة )

على طول سلسلة  واملهدر)النوعية والكمية(  الفاقدواملخصصة لالستهال  البشري مما يؤدي إىل مستويات عالية من 
 اإلمدادات مما يفاقم هدر املوارد.

 
ت وهبدف تسححليا الضححوى على أاية الدور الذي تؤديم الفاكهة واخلضححار يف األغاا الغذائية الصحححية، اق ح 

. 2021جمموعة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب إقامة سححنة دولية للفاكهة واخلضححار يف منظومة األمم املتحدة يف عام 
ويكمن اهلدف من السحححححححححححنة الدولية للفاكهة واخلضحححححححححححار يف التوعية باملنافع التغذوية والصححححححححححححية السحححححححححححتهال  الفاكهة 

ن خالل ليادة اسححححتهال  الفاكهة واخلضححححار وتعزيز اوهود الدولية واخلضححححار، والدعوة إىل اتباع أغاا غذائية صحححححية م
مسحححححححححححححتدام واتد من الفاقد واملهدر يف سحححححححححححححالسحححححححححححححل اإلمدادات من اإلنتا   على حنوا مالرامية إىل حتسححححححححححححح  إنتا ه

 .االستهال  إىل
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م دعم   املتخصحححححصحححححة  تحدةاملاألمم  من وكاالت هلذه املبادرة بأاية خاصحححححة، نظر ا إىل أاا وكالة املنظمةويتسححححح 
اليت تقود اوهود الدولية الرامية إىل القضححححححاى على اووع وانعدام األمن الغذائي وسححححححوى التغذية، وأاا مكل فة بالنهو  

مسحححححححتدام واتد من الفاقد واملهدر من األغذية، مع األخذ  على حنومبسحححححححتويات التغذية، وحتسححححححح  اإلنتا ية الزراعية 
 واالستهال  املستدامة.ممارسات اإلنتا   باالعتبار

 
 اتخاذها من جانب المجلس المقترحاإلجراءات 

 
لفاكهة واخلضححححححار ل املهم دورفإن ال، (2025–2016عقد األمم املتحدة للعمل من أ ل التغذية ) بالنظر إىل 

والصححححححححححية السحححححححححتهال  ( التوعية باملنافع التغذوية 1يف األغاا الغذائية الصححححححححححية واتا ة امللحة إىل القيام مبا يلي  )
( الدعوة إىل اتباع أغاا غذائية صححححححححية من خالل ليادة اسحححححححتهال  الفاكهة واخلضحححححححار، إىل 2الفاكهة واخلضحححححححار، و)

مستدام واتد من الفاقد واملهدر  على حنو( تعزيز اوهود الدولية الرامية إىل حتس  إنتا  الفاكهة واخلضار 3 انب )
والبحر الكارييب إقامة سححححنة دولية  الالتينيةإىل االسححححتهال ، تق و جمموعة أمريكا يف سححححالسححححل اإلمدادات من اإلنتا  

 .2021للفاكهة واخلضار يف منظومة األمم املتحدة على أساس استثنائي يف عام 
 

 إن اجمللس مدعو إىل القيام مبا يلي  
 

 سننننننننننننننة دوليننة للفنناكهننة والخضنننننننننننناراق او جمموعحححة أمريكحححا الالتينيحححة والبحر الكحححارييب إلقحححامحححة  إقرار (1)
 ؛راها مناسبةيوتوفني التو يهات اليت  2021في عام 

الذي سححححححححححححيعر  على املؤ ر يف دورتم اتادية واألربع  مشححححححححححححروع قرار املؤ ر  تقدمي توصححححححححححححية بشححححححححححححأنو  (2)
 ( على النحو الوارد يف املرفق ألف.2019)يونيو/حزيران 

 
 ميكن تو يم أي استفسارات عن حمتوى هذه الوثيقة إىل 

 Anna Larteyالسيدة 
 مديرة

 شعبة التغذية والنظم الغذائية
 5807 5705 06 39+اهلاتف  
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 معلومات أساسية -أوًل 
 
اث إن الفاكهة واخلضحححححار مهمة لصححححححة اإلنسحححححان وتغذيتم. ولقد شحححححك لت منافع اسحححححتهالكها اليومي مو حححححع أح -1

 وتوثيق مستفيض .

 
غرام من الفاكهة واخلضحححار يف اليوم  400ومنظمة الصححححة العاملية بتناول ما ال يقل  عن  املنظمةوأوصحححت كل من  -2

للوقاية من األمرا  املزمنة غني املنقولة على غرار أمرا  القلب أو السحححححححححرطان أو داى السحححححححححك ري أو البدانة إىل  انب منع 
نافعها التغذوية مب االع اف لكن، على الرغم من. و 1أشحححكال متعددة من النق  يف املغذيات الدقيقة والتخفيف من رثارها

يف املائة عن املتناول األدىن  50إىل  20 يقل بنسحححححححبةلفاكهة واخلضحححححححار ا للفرد منوالصححححححححية، يقد ر أن االسحححححححتهال  العاملي 
 ومنظمة الصحة العاملية. املنظمةالذي توصي بم 

 
حول العامل. وحسب  للوفياتعوامل اخلطر الرئيسية العشرة  أهماملتناول من الفاكهة واخلضار اخنفا  ويشك ل  -3

ة يف العامل إىل االسحححححتهال  املنخفا للفاكهة اوفحالة  مالي  3.4 أن يعزىالدراسحححححة عن عبى األمرا  يف العامل، ميكن 
 .2ألغاا الغذائية القليلة اخلضارإىل اة اوف مالي  حالة 1.8و
 

 التغذية -ألف
 
 التغحححذيحححة  من أ حححلة العحححامحححة لتمم املتححححدة الحححذي يعلن إقحححامحححة عقحححد األمم املتححححدة للعمحححل يحححدعو قرار اومعيححح -4
وكاالت منظومة األمم املتحدة،  مع خمتلفومنظمة الصحححححححححححححححة العاملية إىل قيادة تنفيذ هذا العقد  املنظمة (2016-2025)

ف(، وونة األمم يمثل برنامج األغذية العاملي، والصححندوا الدول للتنمية الزراعية، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسحح
تزام بوقف املتحدة الدائمة املعنية بالتغذية، واملنصحححححة املتعددة القطاعات للجنة األمن الغذائي العاملي. ويؤكد القرار على االل

 املرتبطة باألغاا الغذائية. املعديةلزيادة الولن والبدانة، إىل  انب اتد من عبى األمرا  غني  املتزايداالجتاه 
 
، والندوة الدولية بشححححححأن التغذية اليت 2014وسححححححل ا كل من املؤ ر الدول الثا  املعغ بالتغذية الذي ُعقد يف عام  -5

، الضححححححححححوى على اتا ة إىل تطبيق نظم غذائية 2016ة العاملية يف ديسححححححححححمو/كانون األو ل ومنظمة الصححححححححححح املنظمةعقدهتا 
مسححححتدامة تعزل األغاا الغذائية الصحححححية. وتُعر ف األغاا الغذائية الصحححححية على أاا متنو عة، من ب   وانب أخرى، نظر ا 

 .3خلضارإىل أاا تتضمن جمموعة متنو عة من األغذية واستهال  وفني للفاكهة وا
 

                                                      
 . 2004ومنظمة الصحة العاملية. كويب، اليابان،  املنظمةش كة ب  املعمل الالفاكهة واخلضار من أ ل الصحة  تقرير حلقة   1

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

metabolic risks or clusters of risks in 188 countries, 1990–2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 

2013, Lancet 2015: 386, 2287-323. 

 i6484e.pdf-.org/3/awww.fao ،2016صحية"، الغذائية الغاا األ"التأثني على البيئات الغذائية من أ ل  املعنون املنظمةمطبوع   3

http://www.fao.org/news/story/en/item/456001/icode
file://///HQFILE1/CSCM/GICM_Ar/Studio-projects/2018/Rita/ar-EG/TRADOS%20projects%20RITA/MY357/ar-EG/www.fao.org/3/a-i6484e.pdf
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تعزيز تنو ع احملاصححححححححححيل وليادة إنتا   أمور، علىمجلة  ، يفللمؤ ر الدول الثا  املعغ بالتغذية 10وتن  التوصححححححححححية  -6
وطنية للحد من تناول ما يسحححححم ى باملغذيات  خطا/اسححححح اتيجياتيتم و حححححع على الصحححححعيد العاملي، . و 4الفاكهة واخلضحححححار

 عرات اترارية( وتشجيع استهال  الفاكهة واخلضار.الرئيسية )الدهون والسكر وامللح والس
 
 الغذائية. مبادئها التو يهيةوتقوم بلدان عديدة بإدرا  توصيات بشأن استهال  الفاكهة واخلضار يف  -7
 

 وأهداف التنمية المستدامة 2030خطة عام  -باء
 
من أهداف التنمية املسححححححتدامة، على إدما  إنتا  الفاكهة  12و 3و 2يتم تسححححححليا الضححححححوى، يف سححححححياا األهداف  -8

القضححاى على اووع وتوفني األمن الغذائي والتغذية احملسحح نة " - 2واخلضححار مع التغذية والصحححة على الشححكل التال  اهلدف 
  12"، اهلدف عمار ححمان  ت ع اوميع بأغاا عيص صحححية وبالرفاهية يف مجيع األ  "3"، اهلدف وتعزيز الزراعة املسححتدامة

 ".ةستداماملنتا  اإلستهال  و اال مان أغاا "
 

 قطاع الزراعة واألمن الغذائي -جيم
 

األغذية من خالل ليادة توافر  الغذاى الكايف لتشخاصألغذية والزراعة يف توفني قطاع اويتمث ل الدور األساسي ل -9
 معقولة مبا يتماشى مع التوصيات الغذائية واالستدامة البيئية.ومستوى استهالكها بكلفة  املتنوعة واآلمنة واملغذية

 
وُُيدث تطوير قطاع الفاكهة واخلضحححححححححار أثر ا إىابي ا على توليد الدخل وعلى األمن الغذائي ألصححححححححححاا اتيالات  -10

ن املناطق الريفية واتضرية الصغنية واملزارع  األسري  وتغذيتهم، فضال  عن املستهلك  من املناطق الريفية واتضرية. غني أ
يف العديد من البلدان النامية تفتقر يف الكثني من األحيان إىل شححححححبكات التوليع واألسححححححواا الكفؤة، اليت تشححححححك ل متطلبات 

 .املأمونرئيسية لتيسني وصول املستهلك  الفعلي إىل الفاكهة واخلضار 
 

 الزراعة األسرية -دال
 

اتبوا وغنيها من احملاصححححححححححيل مع يول د إنتا  الفاكهة واخلضححححححححححار مسححححححححححتويات أعلى نسححححححححححبي ا من املداخيل مقارنة  -11
األساسية التقليدية ويتيح نطاق ا هائال  لزيادة مستويات دخل أصحاا اتيالات الصغنية واملزارع  األسري  مبوالاة حتس  

اكهة واخلضحححححححححار بغنيه من قطاعات إنتا  احملاصحححححححححيل، يتب   أنم أكثر كثافة من إنتا ية املوارد النادرة. وعند مقارنة قطاع الف
 والدخل. وبالتال خلق فرص العملحيث العمالة 

 

                                                      
 mm215s.pdf-http://www.fao.org/3/a. 2014إطار عمل املؤ ر الدول الثا  املعغ بالتغذية،   4

http://www.fao.org/3/a-mm215s.pdf
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غني أن قطاع الفاكهة واخلضحححار معر   بشحححكل كبني ملخاطر فشحححل احملاصحححيل بسحححبب اوفاف واآلفات واألمرا   -12
الكلفة  إ افة إىليؤثر سلب ا على دخل املنتج  وتوافر الفاكهة واخلضار،  ، وسرعة تلفها مما قداملعاكسةوالظروف املناخية 
 للمستهلك .

 
 المساواة بين الجنسين: دور المرأة الريفية -هاء

 
تضطلع املرأة بدور أساسي يف تعزيز التنويع املستدام للزراعة. ويوف ر إنتا  الفاكهة واخلضار بالفعل مصدر ا رئيسي ا  -13

 بة إىل النساى والشباا يف املناطق الريفية.للعمالة بالنس
 

لهلا. وتُنفق املرأة املزيد على األغذية والصححححححححححححة اوعادة  ما تتخذ املرأة القرارات املتعل قة باسحححححححححححتهال  األغذية يف من -14
تطفال مقارنة بالر ل عندما يعود لم التصححححححححححححححر ف باملوارد. وترتبا مشححححححححححححححاركة املرأة يف عمليات أخذ القرارات يف لتعليم الو 

األسحححرة، ال سحححيما بالنسحححبة إىل مشححح يات األغذية يف األسحححرة، بتحسححح  تنو ع النما الغذائي األسحححري. وىب توعية النسحححاى 
 كهة واخلضار.والر ال على السواى باملنافع الصحية الستهال  الفا 

 
 نظم اإلنتاج المستدامة -واو

 
ا لزيادة كفاىة اسححححححححتخدام األرا ححححححححي واملياه واملدخالت  -15 . ويف الزراعية األخرىيتيح إنتا  الفاكهة واخلضححححححححار فرصحححححححح 

ذلك الوقت عينم، غالب ا ما يتطل ب إنتا  الفاكهة واخلضار كميات كبنية من املدخالت مقارنة باحملاصيل األساسية، مبا يف 
عالية واتماية من اآلفات. ويتع   بالتال أن تق ن  هود ليادة إنتا  الفاكهة واخلضار النتا ية اإللضمان  الكيميائيةاملواد 

باوهود الرامية إىل  ححمان اتباع ممارسححات لراعية مراعية للبيئة ال هتدد صحححة املسححتهلك والتأثنيات اال تماعية واالقتصححادية 
 بل املعيشية واملداخيل.اإلىابية على الس

 
حول العامل ومحايتم. وقد تتكي ف الفاكهة واخلضحححححار  املتو فرةومن املهم اإلقرار بالنطاا الواسحححححع للفاكهة واخلضحححححار  -16

 تغذوية حسنة نسبي ا. نوعيةاألصلية بشكل أفضل مع الظروف احمللية وتغني  املناخ وقد توف ر أيض ا 
 

 ةالفاقد والمهدر من األغذي -زاي
 

إن الفاكهة واخلضححححار سححححريعة التلف بسححححبب حمتواها العال من الرطوبة وطبيعتها اتسححححاسححححة. وإذا ما مل حُتصححححد يف  -17
مرحلة النضححج املناسححبة ومل جته ز بالشححكل املالئم يف سححلسححلة اإلمدادات/القيمة، من مرحلة اتصححاد إىل االسححتهال ، فُيفقد 

 ( ويُهدر.والكميةالنوعية الكثني منها )من الناحيت  
 

وتسححج ل الفاكهة واخلضححار، مقارنة بفئات أخرى من السححلع الغذائية )منتجات األلبان واألحلا  واتبوا وما إىل  -18
 يف املائة من املنتجات. 42ذلك(، أعلى مستويات الفاقد واملهدر يف السلسلة من اإلنتا  إىل االستهال ، مبا يصل إىل 
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يف ذلك األرا ي واملياه والعمالة والطاقة  مبا واخلضار بكميات كبنية من املواردويرتبا الفاقد واملهدر من الفاكهة  -19
 .إنتا ها اليت ال تليب يف ااية املطاف الغر  املنشود واملتمثل يف إطعام األشخاصيف وغنيها من املدخالت املستخدمة 

 
كهة واخلضححححححححححححار هدر ا للمغذيات الدقيقة، وهو ُُيدث أثر ا سححححححححححححلبي ا من الناحيت  كما ميث ل الفاقد واملهدر من الفا  -20

االقتصحححححححححححادية )خسحححححححححححارة أرباو صحححححححححححغار املزارع  وتكاليف أعلى للمسحححححححححححتهلك ( والبيئية )إنتا  غالات الدفيئة يف مكبات 
 النفايات، واآلثار اإليكولو ية(.

 
 أهداف السنة الدولية للفاكهة والخضار -ثانًيا

 
صحححححححلة النظر ا إىل أاية الفاكهة واخلضحححححححار للتغذية والصححححححححة وتوليد الدخل وفرص العمل وغنيها من األبعاد ذات  -21

، 2021بالتنمية املسححححححححححتدامة، تق و جمموعة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب إقامة سححححححححححنة دولية للفاكهة واخلضححححححححححار يف عام 
والدعوة إىل اتباع أغاا غذائية ومعيشححية صحححية من  واخلضححار   الفاكهةهبدف التوعية باملنافع التغذوية والصحححية السححتهال

خالل ليادة استهال  الفاكهة واخلضار. وسوف يتم توعية اتكومات بأاية و ع سياسات عامة تعزل إقامة نظم غذائية 
مام لنظم اإلنتا  اليت يديرها مسححتدامة لتوفني الفاكهة واخلضححار املعد ة لالسححتهال  يف سححياا أغاا غذائية صحححية تول االهت

أصحححححاا اتيالات الصححححغنية واملزارعون األسححححريون، واتد من الفاقد واملهدر من الفاكهة واخلضححححار، واالسححححتخدام املسححححتدام 
 (.انظر املرفق ألفللموارد الطبيعية. وتطلب جمموعة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب إىل ونة الزراعة إقرار هذا االق او )



7 CL 160/10 

 

 المرفق ألف
 

 زراعةمشروع قرار مؤتمر منظمة األغذية وال
 

 السنة الدولية للفاكهة والخضار
 

 إن املؤ ر،
 

اتا ة امللح ة إىل التوعية باملنافع التغذوية والصححية السحتهال  الفاكهة واخلضحار والدعوة إىل اتباع  إذ يأخذ في الحسبان
 أغاا غذائية صحية من خالل ليادة االنتا  واالستهال  املستدام  للفاكهة واخلضار؛

 
-2016)لعمححل من أ ححل التغححذيححة بقرار اومعيححة العححامححة لتمم املتحححدة الححذي يعلن إقححامححة عقححد األمم املتحححدة ل وإذ ينذكرر
واتا ة إىل تنفيذ نظم غذائية مسحححححتدامة تعزل األغاا الغذائية الصححححححية اليت تتضحححححمن جمموعة متنو عة من األغذية  (2025

 واستهال  وفني للفاكهة واخلضار؛
 

زيز تنويع احملاصححححححححححيل وليادة تع على ،مجلة أمور ، يفللمؤ ر الدول الثا  املعغ بالتغذية اليت تن  10بالتوصححححححححححية  وإذ يذكرر
 إنتا  الفاكهة واخلضار؛

 
، ال سحححححححححيما أمرا  القلب واألوعية املعديةمبسحححححححححااة الفاكهة واخلضحححححححححار املهمة يف الوقاية من األمرا  املزمنة غني  وإذ يقرر 

 الدموية والسرطان، والبدانة وداى السكري؛
 

إىل أاية املمارسات املستدامة يف الزراعة واإلنتا  بالنسبة إىل السبل املعيشية للمالي  من األسر الزراعية الريفية  وإذ يشير
 وصغار املزارع  األسري  حول العامل؛

 
ملعيشية أاية مسااة الفاكهة واخلضار، وال سيما احملاصيل األصلية، يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية والسبل ا وإذ يدرك

 ومداخيل املزارع  األسري  ال سيما صغار املزارع  األسري ؛
 

حيال ارتفاع مسححتويات الفاقد واملهدر يف سححالسححل إمدادات/قيمة الفاكهة واخلضححار، واآلثار االقتصححادية  وإذ يراوده القلق
 والبيئية واال تماعية السلبية هلذا الفاقد واملهدر؛

 
 لنساى عن طريق التعليم لضمان  ودة األغاا الغذائية األسرية؛باتا ة إىل  ك  ا وإذ يقرر 

 
من  انب اجملتمع الدول سححيسححاهم بصححورة كبنية يف التوعية  2021بأن إقامة سححنة دولية للفاكهة واخلضححار يف عام  وإذ يقرر 

قاى باألغاا الغذائية واملعيشححية باملنافع التغذوية والصحححية السححتهال  الفاكهة واخلضححار وتعزيز االهتمام العاملي بضححرورة االرت
هتمام يف جمال السحححححياسحححححات إىل معاوة مسحححححائل اإلنتا  االالصححححححية من خالل اسحححححتهال  الفاكهة واخلضحححححار، مبوالاة تو يم 

 واملهدر؛ والفاقد
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انية حُتَد د على أن تكاليف تنفيذ السحححنة الدولية ومشحححاركة منظمة األغذية والزراعة سحححُتغط ى مبوارد من خار  امليز  وإذ يشننندد
 الحق ا؛

 
لكي تنظر فيححم اومعيححة العححامححة لتمم املتحححدة إىل املححدير العححام إحححالححة هححذا القرار إىل األم  العححام لتمم املتحححدة  يطلننب
 .للفاكهة واخلضارالسنة الدولية  2021دورهتا املقبلة وتعلن سنة  يف


