
 الفاقد واملهدر من األغذية
 يف سياق النظم الغذائية

لجنة األمن الغذايئ العاملي

لجنة األمن الغذايئ العاملي

املساهمة يف أهداف التنمية املستدامة 5 و7 و9 و10 و13

مع الرتكيز عىل:

اعتمدت لجنة األمن الغذايئ العاملي يف دورتها الحادية واألربعني، 2014، التوصيات التالية 

حول فاقد األغذية والهدر الغذايئ يف سياق أنظمة األغذية املستدامة1.

إّن اللجنة: 

إذ رحبت بتقرير فريق الخرباء الرفيع 
املستوى وأقرت بأن الفاقد واملُهدر من 

األغذية يؤثران عىل استدامة النظم 
الزراعية والغذائية وقدرتها عىل الصمود 

وعىل ضامن األمن الغذايئ والتغذوي 
للجميع لهذا الجيل ولألجيال املقبلة. 
ويدعم الحد من الفاقد واملهدر من 

األغذية استخدام املوارد الطبيعية بشكل 
أفضل. وأقرت اللجنة بأن الفاقد واملُهدر 

من األغذية هام نتيجة لكيفية عمل النظم 

الغذائية. وهي تدعو جميع أصحاب 
املصلحة – الدول، مبا فيها مستويات 
حوكمة أخرى ذات صلة، واملنظامت 

الدولية، والقطاع الخاص، واملجتمع املدين 
– لالعرتاف بأن األمن الغذايئ والتغذية 

هام هدفني مركزيني للنظم الغذائية 
املستدامة وملعالجة الفاقد واملُهدر من 

األغذية فرديا وجامعيا لتحسني استدامة 
هذه النظم وأمنها الغذايئ وإمكاناتها 

التغذوية. وميكن تعريف األسباب 
الكامنة وراء الفاقد واملُهدر من األغذية 
والحلول لهام عىل مختلف املستويات 

)وهي معرفة يف تقرير فريق الخرباء 
الرفيع املستوى »بالجزئية« و«املتوسطة« 

و«الكلية«(. وهذه املستويات الثالثة 
مفيدة يف تحديد األدوار املحتملة ملختلف 

أصحاب املصلحة.

وأوصت بأن يتعهد جميع أصحاب 
املصلحة املعنيني، وفقا إلمكانياتهم 

وأولوياتهم، باتخاذ إجراءات فعالة من 
حيث التكلفة، وعملية، ومراعية للبيئية، 
ضمن املسارات املتوازية األربعة التالية 

بطريقة شاملة ومتكاملة وتشاركية.

Ì   )41( 1  هذا مقتطف من التقرير النهايئ الصادر عن لجنة األمن الغذايئ العاملي

http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1314/CFS41/CFS41_Final_Report_AR.pdf
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الفاقد واملهدر من األغذية يف سياق 
النظم الغذائية

1  تحسني جمع البيانات وتبادل املعارف 
بشأن الفاقد واملهدر من األغذية

)أ( يقوم جميع أصحاب املصلحة:

Ĵ  بتعزيز فهم مشرتك حول طبيعة
ونطاق الفاقد واملُهدر من األغذية، مام قد 

يؤدي إىل تعريف مشرتك لهام.

Ĵ  بتحسني جمع البيانات بشأن
الفاقد واملُهدر من األغذية، املصنفة عند 

االقتضاء، وشفافيتها وتبادلها يف جميع 
مراحل السلسلة الغذائية، وأيضاً تبادل 

الخربات وأفضل املامرسات املتعلقة بالحد 
من الفاقد واملُهدر من األغذية يف النظم 

الغذائية.

)ب(  تقوم منظمة األغذية والزراعة  
وكذلك املنظامت األخرى ذات الصلة: 

Ĵ  بالنظر يف وضع بروتوكوالت
ومنهجيات مشرتكة، وتحسني االتساق 

بني تلك القامئة منها، لقياس الفاقد 
واملُهدر من األغذية وتحليل أسبابه. 

وينبغي أن يصري ذلك من خالل عملية 
شاملة وتشاركية تراعي املنتج والبلد 

وخصائص جميع أصحاب املصلحة 
ومبادراتهم، وباالستناد إىل خربة منظمة 

األغذية والزراعة، والصندوق الدويل 
للتنمية الزراعية، وبرنامج األغذية العاملي 

ومنظامت أخرى بحسب االقتضاء.

2  وضع اسرتاتيجيات فعالة للحد من 
الفاقد واملُهدر من األغذية

)أ( تقوم الدول: 

Ĵ  بتنظيم عملية شاملة، حسب
االقتضاء، تسمح مبشاركة واسعة النطاق 

من أصحاب املصلحة مثل القطاع 
الخاص واملجتمع املدين والسلطات 

املحلية ودون الوطنية، لتمكني أصحاب 
املصلحة من تحديد  أسباب الفاقد 

واملُهدر من األغذية، والحلول املحتملة، 

والجهات الفاعلة الرئيسية وأولويات 
العمل الفردي والجامعي. ويتطلب 

ذلك تحديد أصحاب املصلحة الذين 
عليهم أن يشاركوا يف تحديد الحلول 
وتنفيذها، مبا يف ذلك عىل املستويني 

دون الوطني واملحيل ويف جميع النظم 
الغذائية، والتكاليف ومن سيتحملها، 

وكذلك الفوائد املحتملة. ويتطلب ذلك 
أيضاً تحديد القيود والتحديات ووضع 

اسرتاتيجيات ملعالجتها.

)ب(  تقوم منظمة األغذية والزراعة 
وكذلك املنظامت األخرى ذات الصلة:

Ĵ  بدعم هذه العمليات الوطنية
بالتعاون مع الرشكاء من خالل تشجيع 

األساليب املنهجية املتكيّفة مع خصائص 
البالد، واملبنية عىل نهج منهجية 

ومشرتكة بني القطاعات ليؤخذ بعني 
االعتبار التكامل املحتمل بني السالسل 

الغذائية.
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3  اتخاذ خطوات فعالة للحد من الفاقد 
واملُهدر من األغذية

)أ( استنادا إىل األولويات واالس اتيجيات 
التي تم تحديدها تشَجع الدوم و 

سب االقتضداء السلطات دو الوطنية 
واملجلية عىل خلق بيئة مواتية لالد مدن 

ا اقدد واملُهددر مدن األغذيدة مدن 
خالم السياسات املستجيبة الحتياجدات 

اةنسدا واالسدتثامرات وتبدادم 
الخدبرات واددواهز املمتثلة لاللتزامات 

الدولية ذات الصلة اا ج ذلك تشجيع 
األياط املستدامة لالستهالك واإلنتدا، 
وهقا للوائح الوطنية والدولية لصاة 

اإلنسا) واديوا) مع ال كيز بوجه خاص 
عىل ما ييل:

Ĵ  تشجيع االستثامر واالبتكارات القامئة
عىل املعرهة التقليدية والعلميدة لالدد 

مدن ال اقدد و املُهدر من األغذية نظر ا 
إىل الدنهج الزر اعيدة املسدتد امة املختل 
دة الديت تدذكر ابدادئ االستثامرات املس 

©FAO/Vasily Maximov  

©FAO/Jonathan Bloom

ولة ج الزراعة ونظ األغذية وخابة املبدأ 
 .6–6

Ĵ  االستثامر ج البنية التاتية وغريها من
السلع والخدمات العامة لالد من ال اقد 

واملُهددر من األغذية ولضام) استدامة 
النظ االذائية (مثل مراهق التخزين 

والتجهيدز وإمددادات الطاقة املوثوقدة 
و النقدل و التكنولوجيدات املناسدبة) 

وتحسدا سدبل وبدوم منتجدي األغذيددة 
ومسددتهلكيها إىل األسددواق (مثددل 

تحسددا املعلومددات عددن األسددواق 
و املعرهددة عن املنتج).

Ĵ  تطبيق إطار سيايس وتنظيمي
مناسب لتشجيع القطاع الخاص 

واملستهلكا عىل اتخاذ خطوات لالد من ال 
اقد واملُهدر من األغذية عىل سبيل املثام 

من خالم تصمي وتن يدذ بكوك سياسات 
مناسبة ومن خالم تعزيز تنوع السالسل 

االذائية.

Ĵ  دع باار منتجي األغذية ووهزيها
ومنظامته لتاسدا هدرص الوبدوم إىل 
املعرهدة واالبتكددارات واألسددواق 

والخدددمات املاليددة واللوجسددتية (
مثددل التخددزين والتجهيددز و التعبئة 

و النقدل) وغريهدا مدن الخدد امات 
الديت تعتدبر هامدة لالدد مدن ال اقدد و 

املُهددر من األغذية.
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Ĵ  دعم وتشجيع املبادرات للحد من
املصيد املرتجع والفاقد واملُهدر فيام 

يتعلق مبا بعد املصيد يف جميع مراحل 
سلسلة القيمة السمكية.

Ĵ  تقييم وتحسني، عند االقتضاء، إدارة
التوريدات الغذائية العامة وسياسات 
ومامرسات التوزيع للحد من الفاقد 

واملُهدر من األغذية مع ضامن سالمة 
األغذية وجودتها، وحامية البيئة، وتحسني 

الكفاءة االقتصادية والسعي إىل تحقيق 
املنافع االجتامعية، عىل سبيل املثال 

تسهيل الوصول لصغار منتجي األغذية 
عند االقتضاء.

Ĵ  مواصلة استكشاف تأثري سالسل
التوريد القصرية والزراعة املدعومة من 

املجتمع املحيل واألسواق املحلية يف 
الجهود للحد من الفاقد واملُهدر من 
األغذية عىل طول السلسلة الغذائية، 

وخاصة بالنسبة للمنتجات القابلة للتلف.

)ب( يقوم جميع أصحاب املصلحة 
بحسب االقتضاء:

Ĵ  بتنظيم الدورات التدريبية وبناء
القدرات من أجل تعزيز استخدام 

التكنولوجيات املالمئة وأفضل املامرسات 
للحد من الفاقد واملُهدر من األغذية.

Ĵ  بتشجيع االبتكار، وتبادل أفضل
املامرسات، وتبادل املعرفة والتكنولوجيا 

بطرق طوعية ومتفق عليها من أجل الحد 
من الفاقد واملُهدر من األغذية.

©ILO/Crozet M.
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Ĵ  بتعزيز التنسيق بني أصحاب املصلحة
لتحسني الحوكمة والكفاءة عىل طول 

السلسلة الغذائية وتنظيم الفهم الجامعي 
واإلجراءات للحد من الفاقد واملُهدر من 

األغذية.

Ĵ  بتشجيع املستهلكني عىل خفض
مستوى الفاقد واملُهدر من األغذية يف 
األرس من خالل تقديم املشورة ونرش 
املعلومات واألدلة القامئة عىل املعرفة 

العلمية واملعرفة التقليدية.

Ĵ  بتشجيع مشاركة جميع الجهات
الفاعلة، وال سيام املرأة، يف الحمالت 

العامة وتعليم الشباب وتوعية املستهلكني 
حول أهمية وطرائق الحد من الفاقد 

واملُهدر من األغذية.

Ĵ  بتشجيع تعزيز تنظيم السلسلة
الغذائية للحد من الفاقد واملُهدر من 
األغذية، مع االقرار بآثار اإلجراءات يف 

جميع أنحاء النظم الغذائية.

)ج( يقوم القطاع الخاص: 

Ĵ  باالضطالع بدور قيادي يف منع
الفاقد واملُهدر من األغذية والحد منهام 
من خالل البحث والتطوير واالبتكارات 

التكنولوجية من أجل الحد من الفاقد 
واملُهدر من األغذية، داخل نظم إنتاجه 

والتوزيع وفقا لألنظمة الوطنية.

Ĵ  بجمع وتبادل البيانات بشأن الفاقد
واملُهدر من األغذية والجهود املبذولة 
للحد منهام، وتغيري املامرسات لتعزيز 

الحد من الفاقد واملُهدر من األغذية يف 
األعامل واألرس ودمج هذه اإلجراءات يف 
املامرسات التجارية وسياسات مسؤولية 

الرشكات.

Ĵ  بوضع وتحسني مامرسات ومعايري
الصناعة املتعلقة مبصادر املنتجات وبيعها 

بالتجزئة للحد من الفاقد واملُهدر من 
األغذية، وخاصة املعايري املستخدمة 

للقبول مبنتجات األغذية أو رفضها )مثل 
املعايري الجاملية للفاكهة والخرضوات، 

واملنتجات الحيوانية والسمكية(. وميكن 
تنفيذ ذلك مثالً من خالل تحديد أسعار 

متباينة لتفادي الخسائر االقتصادية 
والخسائر يف القيمة التغذوية.

)د( تقوم الدول واملنظامت القطرية 
والدولية املعنية بالبحث والتطوير:

Ĵ  بزيادة االستثامر يف البحوث
واالبتكارات التكنولوجية واالجتامعية يف 

جميع مراحل السلسلة الغذائية، مع إيالء 
االهتامم الواجب الحتياجات ومعرفة 

صغار منتجي األغذية، للحد بشكل فعال 
من الفاقد واملُهدر من األغذية ولزيادة 

قيمة املنتجات الزراعية يف سالسل القيمة 
الغذائية ككّل، مثالً من خالل إطالة عمر 

التخزين مع حامية سالمة األغذية وحفظ 
القيمة التغذوية.

Ĵ  باملساهمة يف تقديم الخدمات
اإلرشادية املناسبة والتدريب، املركزة 

بشكل خاص عىل نظم النقل والتخزين 
والتجهيز والتعبئة والتوزيع عىل نطاق 

صغري، للحد من الفاقد واملُهدر من 
األغذية.

Ĵ  بإجراء البحوث عن الفاقد واملُهدر
من األغذية من أجل وضع إطار تحليل 

منهجي أو منهجية لتحديد الفاقد 
واملُهدر من األغذية بهدف تخفيضهام، 

ولتقييم تأثري االستخدامات البديلة للفاقد 
واملُهدر من األغذية مثل العلف والطاقة 

واالستخدامات الصناعية، وغريها.

Ĵ  بالتعاون ودعم اإلجراءات لتشجيع
البحوث التشاركية، جبناً إىل جنب مع 

صغار منتجي األغذية، للحد من الفاقد 
واملُهدر من األغذية.

الفاقد واملهدر من األغذية يف سياق 
النظم الغذائية
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الفاقد واملهدر من األغذية يف سياق 
النظم الغذائية

©FAO/O. Argenti

4  تحسني تنسيق السياسات 
واالسرتاتيجيات واإلجراءات من أجل الحد 

من الفاقد واملُهدر من األغذية

)أ(  تقوم الدول، وحسب االقتضاء، 
السلطات دون الوطنية واملحلية وكذلك 

اآلليات الحكومية الدولية: 

Ĵ  بدمج الشواغل والحلول املتعلقة
بالفاقد واملُهدر من األغذية، ونهج للنظم 
الغذائية، بحسب االقتضاء، يف السياسات 

الزراعية والغذائية، ويف غريها من 
السياسات ذات الصلة وبرامج التنمية. 

Ĵ  باستخدام آليات لقياس التحسن
مع مرور الوقت، وتحديد األهداف 

املناسبة، واستحداث بيئة مواتية من خالل 
السياسات والحوافز لتقليل الفاقد واملهدر 

من األغذية، وفقا لألولويات الوطنية، 
واستنادا إىل التسلسل الهرمي »الستخدام 
الغذاء وليس هدره« )أي الوقاية، اسرتداد 

الغذاء وإعادة توزيع أغذية سليمة 
ومغذية عىل الناس(.

Ĵ  بتشجيع جميع أصحاب املصلحة عىل
ضامن االستخدام األمثل للموارد، والحد 
من الفاقد واملُهدر من األغذية، والبحث 

عن الحلول لفرز املُهدر من األغذية والحد 
من النفايات يف مكبات القاممة.

Ĵ  بدعم الجهود الرامية إىل التبسيط
واالتساق والتوضيح والتنسيق ملعنى 

تحديد تاريخ األغذية واستخدامه، مع 
ضامن سالمة األغذية عىل املستوى 

القطري وكذلك عىل املستوى الدويل مع 
مراعاة مبادئ الدستور الغذايئ وعمله 

الجاري.

Ĵ  بدعم تنسيق الجهود من خالل دعم
مبادرات أصحاب املصلحة املتعددين 

للحد من الفاقد واملُهدر من األغذية عىل 
جميع املستويات.

Ĵ  بإقرار األدوار الهامة للسلطات
الوطنية ودون الوطنية، والسلطات 

املحلية ذات الصلة، والهيئات املؤلفة من 
أصحاب املصلحة املتعددين، ومبادراتهم 

للحد من الفاقد واملُهدر من األغذية. 

6



اللجنة

وأخرياً شجعت اللجنة: 

o  منظمة األغذية والزراعة، بالرشاكة
مع املنظامت الدولية األخرى ذات الصلة، 

عىل دعم الحكومات يف الحد من الفاقد 
واملهدر من األغذية يف سياق النظم الغذائية 

املستدامة، مبا يف ذلك من خالل مساعدتها يف 
تقييم النظم الغذائية الخاصة بها وتشجيع 

تبادل الخربات الناجحة، والتحديات التي متت 
مواجهتها، والدروس املستفادة من مبادرات 

الحد من الفاقد واملُهدر من األغذية. 

o  أعضاء اللجنة واملشاركني فيها، إىل جانب
أصحاب املصلحة، عىل رفع مستوى الوعي 
بشأن أهمية الحد من الفاقد واملُهدر من 

األغذية من خالل نرش تقرير فريق الخرباء 
الرفيع املستوى عن »الفاقد واملُهدر من 

األغذية يف سياق النظم الغذائية املستدامة«، 
وتقاسم هذه التوصيات مع املنظامت 

والهيئات الدولية.
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تعرف عىل 
املزيد

لجنة األمن الغذايئ العاملي هي املنرب الدويل والحكومي الدويل األكرث شمولية الذي يتعاون من خالله جميع 
أصحاب املصلحة بأسلوب متسق لضامن تحقيق األمن الغذايئ والتغذية للجميع.

 Ĉ fao.org/cfs

 � cfs@fao.org

الفاقد واملهدر من األغذية 
يف سياق النظم الغذائية 

املستدامة
تقرير مقدم من فريق الخرباء 
الرفيع املستوى املعني باألمن 

الغذايئ والتغذية

أقرت لجنة األمن الغذايئ العاملي توصيات السياسة بشأن 
مجموعة كبرية من موضوعات األمن الغذايئ والتغذية
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