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 الزراعة لجنة
 السادسة والعشرونالدورة 

 2018أكتوبر/تشرين األول  5-1روما، 

 دولي للتوعية بالفاقد والمهدر من األغذيةيوم إقامة اقتراح 

 
 موجز

 
مليار طن، من مجيع األغذية املنتجة ســــــــــنوياً لغرض االســــــــــتهالك  1.3تتعرض اليوم نســــــــــبة تقدر بالثلث، أو  

 دوالر أمريكي بالنسبة إىل االقتصاد العاملي.مليار  940البشري للفقدان أو اهلدر، بتكلفة مقدارها أكثر من 
 
ف دمقصدا عامليا بالنسبة إىل الفاقد واملهدر من األغذية. فه 2030وقد حّددت خطة التنمية املستدامة لعام  

من مقاصد هذا اهلدف  3يسعى إىل "ضمان أمناط استهالك وإنتاج مستدامة". ويدعو املقصد  12التنمية املستدامة 
تجزئة واملستهلكني لالعاملية على صعيد أماكن البيع باختفيض نصيب الفرد من النفايات الغذائية إىل ) 3-12(املقصد 

 )مبا يف ذلك خســائر ما بعد احلصــاد( اإلنتاج وســالســل اإلمداد مبقدار النصــف، واحلد من خســائر األغذية يف مراحل
 . 2030حبلول عام 

 
، 12من هدف التنمية املســـتدامة  3ويتيح التصـــدي لتحدي الفاقد واملهدر من األغذية، باجتاه حتقيق املقصـــد  

 .ع البيئيةوالتغذية واملنافالغذائي فرصة فريدة لزيادة كفاءة واستدامة نظم األغذية من أجل حتسني حتقيق األمن 
 
 ليوم دويل للتوعيــة بــالفــاقــد واملهــدروطلبــت حكومــة األرجنتني إمكــانيــة ختصــــــــــــــيص منظومــة األمم املتحــدة  

 سبتمرب/أيلول من كل سنة.   29، حيتفل به يف من األغذية
 
لوعي على مجيع ستوى اأن يسعى إىل رفع م اليوم الدويل املقرتح للتوعية بالفاقد واملهدر من األغذيةومن شأن  

املستويات باحلاجة إىل اهتمام منسق للحد من الفاقد واملهدر من األغذية ولتعزيز اجلهود العاملية واإلجراءات اجلماعية 
 .12من هدف التنمية املستدامة  3لتحقيق املقصد 
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حدة هي وكالة األمم املتويكتســـــي دعم املنظمة هلذه املبادرة أمهية خاصـــــة، مع األخذ يف احلســـــبان أن املنظمة  

صــة اليت تقود اجلهود الدولية اهلادفة إىل القضــاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وســوء التغذية، وتســند إليها  املتخصــّ
مهمة رفع مســــــــــــــتويات التغذية واحلد من الفاقد واملهدر من األغذية، مع األخذ بعني االعتبار ممارســــــــــــــات اإلنتاج 

 واالستهالك املستدامة.

 اإلجراءات المقترح اتخاذها من جانب اللجنة
 
 إن اللجنة مدعوة إىل القيام مبا يلي: 
 

وجيهات للتوعية بالفاقد واملهدر من األغذية وتقدمي الت إىل االحتفال باليوم الدويل اســــــــــتعراض االقرتاح الداعي )1(
 اليت تراها مناسبة؛

 
ر فيه حنو ما هو وارد يف املرفق ألف، وإحالة االقرتاح لكي تنظوتقدمي توصيات بشأن مشروع قرار املؤمتر، على  )2(

أكتوبر/تشــــرين األول)، واجمللس يف دورته الســــتني بعد املائة  5-1جلنة الزراعة يف دورهتا الســــادســــة والعشــــرين (
 ).2019يونيو/حزيران  29-22)، و املؤمتر يف دورته احلادية واألربعني ( 2018ديسمرب/كانون األول  3-7(

 هذه الوثيقة إىل: مضمون بشأنميكن توجيه أي استفسارات 
 Anna Lartey  السيدة

 مديرة شعبة التغذية والنظم الغذائية
 5807 5705 06 39+اهلاتف: 
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 معلومات أساسية -أوًال 
 
مليار طن، من مجيع األغذية املنتجة سنوياً لغرض االستهالك البشري  1.3تتعرض اليوم نسبة تقدر بالثلث، أو  -1

 دوالر أمريكي بــالنســــــــــــــبــة إىل االقتصـــــــــــــــاد العــاملي، يف الوقــت مليــار  940للفقــدان أو اهلــدر، بتكلفــة مقــدارهــا أكثر من 
 ن ملياري شــــــــــــــخص ملزمن، وأكثر ممليون نســــــــــــــمة يف خمتلف أحناء العامل من ســــــــــــــوء التغذية ا 815الذي يعاين فيه قرابة 

 يف املائة من سكان العامل) من نقص يف املغذيات الدقيقة. 30 (حنو
 
وتعّرف املنظمة الفاقد من األغذية على أنه اخنفاض كمية األغذية أو نوعيتها، غالبا جراء رداءة إنتاج األغذية  -2

 .1ونظام اإلمداد أو اإلطار املؤسسي والقانوين ذي الصلة
 
ألغذية ميثل مشــــــــــــــكلة كربى يف البلدان النامية، وحيدث يوميا يف العمليات الفعلية اليت يقوم هبا وإن الفاقد من ا -3

 املزارعون والتجار والقائمون على التجهيز وجتار التجزئة، بسبب مشاكل احلصاد واملناولة والتخزين والتعبئة والنقل.
 
 التكنولوجياو دم كفاية و/أو نقص البنية األســــاســــية وتتمثل بعض األســــباب الكامنة وراء الفاقد من األغذية يف ع -4

الالزمة، وحمدودية معارف أصــــــــحاب املصــــــــلحة يف ســــــــالســــــــل اإلمداد، والوصــــــــول احملدود إىل األســــــــواق، ورداءة آليات 
 األسواق/األسعار، والوصول احملدود إىل البنية األساسية وعدم كفاية التمويل.

 
لتخلص من أغذية مغذية وآمنة مناســـبة لالســـتهالك البشـــري أو االســـتخدام يشـــري املهدر من األغذية إىل ا بينما -5
 هدر األغذية يف البلدان ذات الدخل املتوســــــــــــــط واملرتفع، ويف البيع بالتجزئة  ويســــــــــــــودلبديل هلا (ألغراض غري غذائية). ا

 وعلى مستوى املستهلك.
 

 نظم األغذية -اثانيً 
 
م هللضـــــــــــغط من أجل إنتاج املزيد من األغذية إلطعام ســـــــــــكان يتزايد عددتتعرض نظم األغذية يف وقتنا الراهن  -6

يف العادات الغذائية. وعلى هذه الزيادة يف إنتاج األغذية أن تســــــــــــــتند إىل املوارد الوراثية  ووترية متد�م، مع حدوث تغيري
 وجتهيزها ونقلها.  وكذلك املوارد الطبيعية الشحيحة، كاألراضي واملياه ومتطلبات الطاقة إلنتاج األغذية 

 
 وتؤدي املســــــــــتويات املرتفعة من الفاقد واملهدر من األغذية يف كل مرحلة من مراحل ســــــــــلســــــــــلة القيمة إىل احلد  -7

 من الكفاءة، وبالتايل من استدامة نظم األغذية.  
 
 واستدامتها. غذيةولذلك، فإن معاجلة حتدي الفاقد واملهدر من األغذية يتيح فرصة فريدة لزيادة كفاءة نظم األ -8
 

                                                      
  pdf00e060e/mb060/mb014http://www.fao.org/docrep/ Losses and Waste.Global Food.. 2011منظمة األغذية والزراعة،  1 

http://www.fao.org/docrep/014/mb060e/mb060e00.pdf


4  COAG/2018/16/Rev1 

 األمن الغذائي والتغذية -اثالثً 
 
 يؤثر ارتفاع مســــــتويات الفاقد من األغذية يف توافر األغذية وإمكانية احلصــــــول على األغذية، ال ســــــيما بالنســــــبة  -9

صغرية لإىل الفئات األكثر فقرا يف اجملتمع يف البلدان ذات الدخل املتوسط واملنخفض، وحيد من دخل أصحاب احليازات ا
واملزارعني األســـــــــــريني الذين ينتجون األغذية. ولذلك، فإن تعزيز اإلجراءات واالبتكارات اهلادفة إىل احلد من فواقد ما بعد 
احلصــــــاد يكتســــــي أمهية بالغة بالنســــــبة إىل التخفيف من حدة انعدام األمن الغذائي، ويســــــاهم يف الوقت ذاته يف حتســــــني 

 التغذية وإدرار الدخل.
 

يكتسي التعليم والتوعية أمهية حامسة لتغيري سلوك اجلهات الفاعلة يف سلسلة اإلمدادات الغذائية، واألعمال كما  -10
 التجارية الزراعية، خاصة املستهلكني، من أجل احلد بطريقة مستدامة من الفاقد واملهدر من األغذية.

 
شــــجيع الســــياســــاتية للبلدان وتقدمي احلوافز الرامية إىل ت الربامجوســــتســــاهم إىل حد كبري التطورات اليت تشــــهدها  -11

االستثمارات املوجهة حنو احلد من الفاقد واملهدر من األغذية يف التقليل من اآلثار االقتصادية واالجتماعية السلبية النامجة 
 عن الفاقد واملهدر من األغذية.

 
 المناخ والبيئة -ارابعً 

 
 م األغذية يســــــــــــحب من رأس املال الطبيعي ويولد انبعاثات غازات الدفيئة إن كل نشــــــــــــاط ُيضــــــــــــطلع به يف نظا -12

يف املائة من إمجايل انبعاثات غازات  20وتســــــاهم ســــــلســــــلة اإلمدادات الغذائية يف أكثر من  .2اليت تســــــهم يف تغري املناخ
ســببة املعوامل من الباعتبارمها  . ويشــكل الفاقد واملهدر من األغذية مصــدر قلق بالغ3الدفيئة الســنوية على الصــعيد العاملي

 املناخ وتدهور البيئة.   لتغري
 

 ويؤدي الفاقد من األغذية إىل تقويض القدرات التكيفية للســــــــــكان املســــــــــتضــــــــــعفني على التعامل مع تغري املناخ  -13
تواتر  يداتز من خالل اخنفاض توافر األغذية والدخل. وعالوة على ذلك، ميكن حلجم الفاقد من األغذية أن يتعاظم مع 

 وشدة تقلب أحوال املناخ وما يرتبط بذلك من تفٍش لآلفات واألمراض.
 

ف مع تغري التكيّ  وســــــــيســــــــاهم تنفيذ اإلجراءات اهلادفة إىل احلد من الفاقد واملهدر من األغذية بشــــــــكل كبري يف -14
 املناخ والتخفيف من آثاره، واحلد من استهالك املوارد الطبيعية وتدهورها، واملسامهة يف قدرة صمود سبل العيش والدخل.

 
 وأهداف التنمية المستدامة 2030خطة عام  -اخامسً 

                                                      
.a4a0-af616ca4http://www.fao.org/publications/card/ar/c/ Save Food for a Better Climate-. 2017منظمــــة األغــــذيــــة والزراعــــة،   2

4232-bd3b-681b67471857/  
  ns in InvestmentAdoption of Climate Technologies in the Agrifood Sector. Methodology. Directio 3

http://www.fao.org/policy-support/resources/resources-details/en/c/897015/ 

http://www.fao.org/publications/card/ar/c/4ca616af-0a4a-4232-bd3b-681b67471857/
http://www.fao.org/publications/card/ar/c/4ca616af-0a4a-4232-bd3b-681b67471857/
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فهدف التنمية  مقصـــداً عاملياً للحد من الفاقد واملهدر من األغذية. 2030وضـــعت خطة التنمية املســـتدامة لعام  -15

 من مقاصــــــــد هذا اهلدف  3إىل "ضــــــــمان أمناط اســــــــتهالك وإنتاج مســــــــتدامة". ويدعو املقصــــــــد  يســــــــعى 12املســــــــتدامة 
ســـــتهلكني وامل أماكن البيع بالتجزئة العاملية على صـــــعيد) إىل ختفيض نصـــــيب الفرد من النفايات الغذائية 3-12(املقصـــــد 

 )ما يف ذلك خســـــائر ما بعد احلصـــــاد( مبقدار النصـــــف، واحلد من خســـــائر األغذية يف مراحل اإلنتاج وســـــالســـــل اإلمداد
 . 2030حبلول عام 

 
كما سيؤثر احلد من الفاقد واملهدر من األغذية بشكل مباشر يف أهداف التنمية املستدامة األخرى، فعلى سبيل  -16

 وســـــيلة خلروج املزارعني األســـــريني  1اقد واملهدر من األغذية حتت إطار هدف التنمية املســـــتدامة املثال ســـــيوفر احلد من الف
فســــــــــيؤثر احلد من الفاقد واملهدر من األغذية بشــــــــــكل إجيايب يف األمن الغذائي  2من دائرة الفقر، أما يف ســــــــــياق اهلدف 

من األغذية يف االســــــــــتخدام املســــــــــتدام للمياه  لعائالت مزارعي الكفاف وتغذيتها؛ وســــــــــيســــــــــاهم احلد من الفاقد واملهدر
 )، كما ســــــــــــــيســــــــــــــاهم التقليل من انبعاثات غازات الدفيئة النامجة عن الفاقد واملهدر 15و14و 6واألراضــــــــــــــي (األهداف 

 ).13من األغذية يف مكافحة تغري املناخ (اهلدف 
 

ارنات وإجراء مق داف التنمية املســـتدامةرصـــد أهوإن قياس الفاقد واملهدر من األغذية مســـألة مهمة بالنســـبة إىل  -17
وقياس الفاقد واملهدر من األغذية وتنفيذ إجراءات  غاياتحتديد  12من اهلدف  3بني البلدان. وسيقتضي حتقيق املقصد 

 الحتواء املشكلة.
 

 التعاون والشراكات -اسادسً 
 

 وارات يف جمال الســــــــــياســــــــــات، ولتعزيز االمتثال ألهداف التنميةاحلينبغي تعزيز التعاون والشــــــــــراكات لتشــــــــــجيع  -18
املســــــتدامة، ولضــــــمان االتســــــاق واملواءمة يف حتديد وتنفيذ احللول ملعاجلة الفاقد واملهدر من األغذية من خالل اســــــتخدام 

 فعالة وكفوءة.املوارد بطريقة 
 

. ويتزايد ود اليت تبذل حاليا تتميز بتجزؤ كبريوتتســــــــــــــم قضــــــــــــــايا الفاقد واملهدر من األغذية بالتعقيد، لكن اجله -19
اإلقرار باحلاجة إىل إقامة حتالفات وكذلك تشــــــــــــــجيع احلوارات املفتوحة اليت تنطوي على طائفة واســــــــــــــعة من أصــــــــــــــحاب 

ة املصــــــــــــلحة، مبا يف ذلك اجملتمع املدين واألوســــــــــــاط األكادميية واألعمال التجارية الزراعية والقطاعان العام واخلاص، ملعاجل
 القضايا املطروحة.

 
وتكتســــي مشــــاركة القطاع اخلاص على وجه خاص أمهية حامسة بالنســــبة إىل احلد من الفاقد واملهدر من األغذية  -20

ألفضل على نفس الدرجة من األمهية ألن التنسيق ان بني القطاعني العام واخلاص هو على املستوى العاملي. كما أن التعاو 
 واخلاص حيسن الكفاءة ويضمن الشمول واالستدامة يف عمليات التنمية.بني القطاعني العام 
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ات والتنظيم والدعم يف جمال الســــــــــياســــــــــات والتشــــــــــريع التحتيةومن خالل هتيئة بيئة مواتية عن طريق توفري البنية  -21
 والبحوث، ميكن للقطاع العام أن ييّسر وحيفز اختاذ القطاع اخلاص لإلجراءات الالزمة.

 
 أهداف اليوم الدولي للتوعية بالفاقد والمهدر من األغذية -اسابعً 

 
من مقاصـــــــــــــد هدف  3للرتويج لإلجراءات الرامية إىل حتقيق املقصـــــــــــــد  منها حماولةتقرتح حكومة األرجنتني، يف  -22

 ه بــ ، ختصــــــــــــــيص منظومــة األمم املتحــدة ليوم دويل للتوعيــة بــالفــاقــد واملهــدر من األغــذيــة، حيتفــل12التنميــة املســــــــــــــتــدامــة 
 سبتمرب/أيلول من كل سنة، وتطلب من جلنة الزراعة إقرار هذا االقرتاح (انظر املرفق ألف).   29يف 

 
اليوم بوســــــــــــتؤدي أنشــــــــــــطة، من قبيل احتفال احلكومات واملنظمات الدولية والوطنية والقطاع اخلاص والبلديات  -23

 اهتمام رياً يف رفع الوعي على مجيع املســــــــــــتويات باحلاجة إىل، إىل املســــــــــــامهة كثالدويل للتوعية بالفاقد واملهدر من األغذية
من مقاصـــد  3متضـــافر للحد من الفاقد واملهدر من األغذية، وتعزيز اجلهود العاملية واإلجراءات اجلماعية لتحقيق املقصـــد 

 .12هدف التنمية املستدامة 
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 المرفق ألف
 

 مشروع قرار معروض على المؤتمر
 

 احلاجة امللّحة إىل رفع مســــــــــــــتوى الوعي باآلثار االقتصــــــــــــــادية واالجتماعية والبيئية النامجة عن الفاقد واملهدر  بالنظر إلى
 من األغذية وباحلاجة إىل اختاذ إجراءات الحتواء مشكلة الفاقد واملهدر من األغذية؛

 
صــيب الفرد من النفايات الغذائية يدعو إىل ختفيض ن 12من مقاصــد هدف التنمية املســتدامة  3أن املقصــد  يســتذكر وإذ

العاملية على صـــــــــعيد أماكن البيع بالتجزئة واملســـــــــتهلكني مبقدار النصـــــــــف، واحلد من خســـــــــائر األغذية يف مراحل اإلنتاج 
 ؛2030وسالسل اإلمداد، (مبا يف ذلك خسائر ما بعد احلصاد)، حبلول عام 

 
 ؛حيد من كفاءة سلسلة القيمة، وبالتايل استدامة نظم األغذية بأن ارتفاع مستويات الفاقد واملهدر من األغذية وإذ يقرّ 

 
بأن ارتفاع مســـــــــتويات الفاقد من األغذية يؤثر ســـــــــلباً على توافر األغذية واحلصـــــــــول عليها، وكذلك دخل فئات  وإذ يقر

 اجملتمع األكثر فقرا يف البلدان املتوسطة واملنخفضة الدخل؛
 

 ؛املناخ وتدهور البيئة تكمن وراء تغري اليت عواملال يعتربان من ألغذيةإىل أن الفاقد واملهدر من ا وإذ يشير
 

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

 
 احلاجة امللحة إىل رفع مســـــــتوى الوعي وتثقيف اجلهات الفاعلة يف ســـــــلســـــــلة اإلمدادات الغذائية واملســـــــتهلكني  وإذ يدرك

 على وجه اخلصوص، هبدف إحداث تغيري يف السلوك من أجل احلد بطريقة مستدامة من الفاقد واملهدر من األغذية؛  
 

تجزؤ عاجلة مسألة احلد من الفاقد واملهدر من األغذية تتسم بالاجلهود املبذولة يف الوقت الراهن مل ألنعن قلقه  وإذ يعرب
 إىل حد كبري؛

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

 
 رفع مســتوى ل ملحوظ يفكبأن االحتفال بيوم دويل للتوعية بالفاقد واملهدر من األغذية من شــأنه أن يســهم بشــ وإذ يقرّ 

الوعي على مجيع املســــــتويات باحلاجة إىل احلد من الفاقد واملهدر من األغذية، وتعزيز اجلهود العاملية واإلجراءات اجلماعية 
 ؛12من مقاصد هدف التنمية املستدامة  3لتحقيق املقصد 

 
 تغطى ســــــــــــــ بــالفــاقــد واملهــدر من األغــذيــةبــاليوم الــدويل للتوعيــة  على أن التكــاليف النــامجــة عن االحتفــال وإذ يشــــــــــــّدد

 القطاع اخلاص؛ شركاءمن املسامهات الطوعية، مبا يف ذلك من 
 

 إىل املــدير العــام إحــالــة هــذا القرار إىل األمني العــام لألمم املتحــدة لكي تنظر فيــه اجلمعيــة العــامــة لألمم املتحــدة  يطلــب
 سبتمرب/أيلول اليوم الدويل للتوعية بالفاقد واملهدر من األغذية. 29يف دورهتا املقبلة وتعلن يوم 

 


