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ه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل (؛ وهذQRميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة )

أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة. وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة 
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A 

 العاملي الغذائي األمن جلنة

 الدورة احلادية واألربعون

 

 ""إحداث أثر فارق يف األمن الغذائي والتغذية

 4132أكتوبر/تشرين األول  31-31وما، إيطاليا، ر

 من األغذية امُلهدراملائدة املستديرة حول السياسات بشأن الفاقد و

 يف سياق النظم الغذائية املستدامة

     

 اللجنة:لى معروضة عمسائل 

 إن اللجنة: 

من األغذية  يؤثران على قدرة النظم الزراعية والغذائية على ضمان األمن الغذذائي   امُلهدرتقر اللجنة بأن الفاقد و )أ(

من األغذيذة همذا نتيجذة لكيفيذة      امُلهدروالتغذوي للجميع هلذا اجليل ولألجيال املقبلة. وتعرتف اللجنة بأن الفاقد و

الذدول    –ئية من النواحي الفنيذة والثقاييذة واالقتصذادية. وهذي تذدعو صيذع أملذلاة املصذللة         عمل النظم الغذا

السليمة هما هذدي    والتغذيةلالعرتاف بأن األمن الغذائي  –واملنظمات الدولية  والقطاع اخلاص  واجملتمع املدني 

 يرديذا وصاعيذا لتلسذ  اسذتدامة هذذه الذنظم       من األغذية امُلهدرمركزي  للنظم الغذائية املستدامة وملعاجلة الفاقد و

مذن األغذيذة واولذول هلمذا      امُلهدروأمنها الغذائي وإمكاناتها التغذوية. وميكن تعريف األسباة الكامنة وراء الفاقد و

جلزئيذةا وااملتوسذطةا واالكليذةا(.    ير يريق اخلرباء الرييذع املسذتوى ابا  على خمتلف املستويات )وهي معرية يف تقر

 املستويات الثالثة مفيدة يف حتديد األدوار احملتملة ملختلف أمللاة املصللة.  وهذه
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وعمليذة    توملي اللجنة بأن يتعهد صيع أمللاة املصللة املعني  باختاذ إجراءات يعالة من حيث التكلفذة   )ة(

لاة املصذللة وبطريقذة   ومراعية للبيئية  ضمن املسارات املتوازية األربعة التالية  ويقا الحتياجذات وأولويذات أملذ   

 شاملة ومتكاملة وتشاركية.  

 حتسني مجع البيانات وتبادل املعارف بشأن الفاقد -1

 ينبغي جلميع أصحاب املصلحة

 من األغذية يف صيع مراحل السلسلة الغذائية.  امُلهدرو يهم مشرتك وتعريف للفاقد تعزيز االتفاق على  )أ(1

مذن   امُلهذدر و تبادل البيانات واخلذربات واملمارسذات اجليذدة يف  ذال الفاقذد     حتس  صع البيانات وشفاييتها و  (ة)1

 السالسل الغذائية. يف صيع مراحل األغذية

 ينبغي ملنظمة األغذية والزراعة

 امُلهذدر و لقيذا  الفاقذد     وحتس  االتساق ب  تلك القائمة منهذا  النظر يف وضع بروتوكوالت ومنهجيات مشرتكة  (ج)1

وحتليل أسبابه. وينبغي أن يصري ذلك من خالل عمليذة شذاملة وتشذاركية تراعذي املنذتب والبلذد وخصذائ          من األغذية

  والصندوق الدولي للتنميذة الزراعيذة    منظمة األغذية والزراعةوباالستناد إىل خربة  ومبادراتهم  صيع أمللاة املصللة

 .وبرنامب األغذية العاملي ومنظمات أخرى حبسب االقتضاء

وتبادهلا بطريقذة متسذقة وشذفاية يف     من األغذية امُلهدرو دعوة صيع أمللاة املصللة جلمع البيانات حول الفاقد  (د)1

 . صيع مراحل السالسل الغذائية

 من األغذية امُلهدروضع اسرتاتيجيات فعالة للحد من الفاقد و -2

 ينبغي للدول

مذن األغذيذة     امُلهذدر أسباة الفاقذد و  حتديد صللة من   حسب االقتضاء  لتمك  أمللاة املتنظيم عملية شاملة  )أ(2

أملذلاة  ويتطلذب ذلذك حتديذد       واجلهات الفاعلة الرئيسذية وأولويذات العمذل الفذردي واجلمذاعي.     واولول احملتملة

املصللة الذين عليهم أن يشاركوا يف حتديد وتنفيذ اولذول  اذا يف ذلذك علذى املسذتوى الذوطي واحمللذي وعلذى طذول          

ذلك أيضذا  حتديذد القيذود     الفوائد واملستفيدين احملتمل . ويتطلبومن سيتلملها  وكذلك  تكاليفالغذائية  وال السلسلة

 . عاجلتهاوالتلديات ووضع خطة عمل مل

 ينبغي ملنظمة األغذية والزراعة

فذة مذع خصذائ     كّيتدعم هذه العمليات الوطنية بالتعاون مع الشركاء من خالل تشذجيع األسذاليب املنهجيذة امل     (ة)2

 البالد. 

 من األغذية امُلهدراختاذ خطوات فعالة للحد من الفاقد و -3

استنادا إىل األولويات اليت مت حتديدها وخطة العمل  على الدول والسلطات املختصذة دون الوطنيذة واحملليذة أن ختلذق     

ت واووايز  اا يف ذلك تشجيع األمناط من األغذية من خالل السياسات واالستثمارا امُلهدربيئة مواتية لللد من الفاقد و

 املستدامة لالستهالك واإلنتاج. ويشمل ذلك: 
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من األغذية يف القطاعات الغذائيذة وغذري الغذائيذة )الطاقذة       امُلهدرتشجيع االستثمار واالبتكارات لللد من الفاقد و  )أ(3

 والبنية التلتية  اخل(. 

ولضذمان   مذن األغذيذة   امُلهذدر و العامذة لللذد مذن الفاقذد    سلع واخلدمات المن  التلتية وغريهااالستثمار يف البنية   (ة)3

 (   وإمدادات الطاقة املوثوقة  والنقذل  والتكنولوجيذات املناسذبة   والتجهيزمثل مرايق التخزين ) استدامة النظم الغذائية

 منتجي األغذية ومستهلكيها إىل األسواق. وملولحتس  سبل و

ليتمكنذوا مذن اختذاذ خطذوات       واملسذتهلك  قطاع اخلذاص للاووايز وتنظيمي مناسب  خيلق  سياسي تطبيق إطار  (ج)3

 .من األغذية  على سبيل املثال من خالل تصميم وتنفيذ ملكوك سياسات للسوق مناسبة امُلهدرلللد من الفاقد و

من الوملذول إىل خذدمات ماليذة    دعم ملغار املزارع  ومنظماتهم لالستفادة من ويورات اوجم الكبري حتى يتمكنوا   (د)3

 من األغذية.  امُلهدرولوجستية )مثل التجهيز والتعبئة والنقل( وغريها من اخلدامات اليت تعترب هامة لللد من الفاقد و

إدارة التوريدات الغذائية العامة وتوزيع السياسات واملمارسات ذات الصذلة لللذد    تقييم وحتس   عند االقتضاء   (هذ)3

من األغذية مع ضمان سالمة األغذية ومحاية البيئة  وحتس  الكفاءة االقتصذادية والسذعي إىل حتقيذق     امُلهدرومن الفاقد 

 املزايا االجتماعية.

مذن   امُلهذدر موامللة استكشاف مساهمة سالسل التوريد القصذرية واألسذواق احملليذة يف اجلهذود لللذد مذن الفاقذد و         (و)3

 غذائية  وخاملة بالنسبة للمنتجات القابلة للتلف.  األغذية على طول سلسلة التوريد ال

 :  والقطاع اخلاص، واجملتمع املدني ،ة، مبا فيها املنظمات الدوليأصحاب املصلحةنبغي للدول وغريها من ي

 . لتكنولوجيات املالئمةاملمارسات وا استخدامية وبناء القدرات من أجل تعزيز تنظيم الدورات التدريب  (ز)3

تشجيع االبتكار  وتبادل املمارسات اجليدة  وتبادل املعرية والتكنولوجيا بطذرق طوعيذة ومتفذق عليهذا مذن أجذل         (ح)3

 من األغذية.  امُلهدراود من الفاقد و

متك  ودعم التنسيق ب  أمللاة املصللة لتلس  اووكمة على طول السلسلة الغذائية وتنظيم الفهذم اجلمذاعي     (ط)3

 من األغذية.  امُلهدرمن الفاقد وواإلجراءات لللد 

 من األغذية.  امُلهدرحتس  نشر املعلومات الدقيقة وتقديم املشورة إىل املستهلك  لللد من الفاقد و  (ي)3

شذباة وتوعيذة املسذتهلك  حذول أهميذة      مشاركة صيع اجلهات الفاعلذة يف اومذالت العامذة وتعلذيم ال    تشجيع   (ك)3

 من األغذية. مُلهدراوطرائق اود من الفاقد و

 حتس  االتصال والتنسيق اا يف ذلك من خالل يهم وإدراك أثر اإلجراءات يف صع أحناء السلسلة الغذائية.  (ل)3

 ينبغي للقطاع اخلاص

مذن األغذيذة واوذد منهمذا مذن خذالل البلذث والتطذوير واالبتكذارات           امُلهدرأن يأخذ دورا قياديا يف منع الفاقد و  (م)3

 من األغذية  واإلجراءات واملبادرات اجلماعية.  امُلهدروجية وتقييمات القطاعات للفاقد والتكنول
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من األغذية واجلهود املبذولة لللد منهما  وتغيري املمارسات للمسذاهمة   امُلهدرصع وإتاحة البيانات بشأن الفاقد و  (ن)3

جياد طرق لتلديد وتقاسم التكاليف والفوائد مذن اإلجذراءات   من األغذية يف األعمال واألسر  وإ امُلهدريف اود من الفاقد و

 من األغذية. وينبغي إدماج هذه اإلجراءات يف السياسات الطوعية ملسؤولية الشركات.   امُلهدرلللد من الفاقد و

و ريضذها  املنتجذات املسذتخدمة للقبذول انتجذات املذزارع  أ     تقييم وحتس  القواعد واملمارسات املتعلقة اعايري   ( )3

وشكلها واملعايري اجلمالية للفاكهة واخلضروات  واملنتجات اويوانية(. وميكن تنفيذ ذلك مثال  مذن    )مثل حجم األغذية

 خالل حتديد أسعار متباينة لتفادي اخلسائر االقتصادية ويف القيمة التغذوية.

 ينبغي للمنظمات القطرية والدولية املعنية بالبحث والتطوير

والنقذل والتخذزين    يف مراحذل مذا بعذد اوصذاد     واالجتماعية االبتكارات التكنولوجيةو البلوثة االستثمار يف زياد  (ع)3

 القيمذة  ولزيادة قيمة املنتجات الزراعية يف سالسذل  من األغذية امُلهدرو واالستهالك لللد بشكل يعال من الفاقد والتصنيع

 مع حفظ القيمة التغذوية.  مثال  من خالل إطالة عمر التخزين ككّل الغذائية

وضع اخلدمات اإلرشادية الكايية والتدريب  املركزة بشذكل خذاص علذى النقذل والتلويذل والتغليذف وشذركات          (ف)3

 التوزيع.

من األغذية من أجل وضع إطار حتليل منهجي أو منهجية  اذا يف ذلذك عذدة     امُلهدرإجراء البلوث عن الفاقد و  (ص)3

مذن األغذيذة بهذدف     امُلهذدر واألعالف واالستخدامات الصناعية  وما إىل ذلك  لتلديد الفاقد واستخدامات مثل األغذية 

 ختفيضهما.  

 من األغذية امُلهدرحتسني تنسيق السياسات واالسرتاتيجيات من أجل احلد من الفاقد و -4

 ءاستنادا إىل األولويات احملددة، على الدول والسلطات دون الوطنية واحمللية حبسب االقتضا

  ونهذب السلسذلة الغذائيذة  يف السياسذات الزراعيذة      مذن األغذيذة   امُلهذدر و الشواغل واولول املتعلقذة بالفاقذد   دمب  (أ)4

من األغذيذة )مثذل االسذتهالك     امُلهدرو الفاقد علىوالغذائية وبرامب التنمية  ويف غريها من السياسات اليت ميكن أن تؤثر 

 ة الغذائية  وسالمة األغذية  والطاقة  والنفايات(. الغذائي املستدام  واخلطوط التوجيهي

  من خالل تسلسذل  من األغذية امُلهدرو وضع أهداف واعتماد سياسات اقتصادية متكينية وحوايز لللد من الفاقد  (ة)4

اء إعذادة ختصذي  الغذذ    إعادة توزيذع املذواد الغذائيذة علذى النذا        ا )أي الوقاية هدرههرمي االستخدام الغذاء وليس 

ويف نهايذة املطذاف  يف غيذاة أي حذل      إعادة اسذتخدامه للسذماد     لطاقة  إعادة تدويره لحيث يكون ذلك آمنا للعلف

 آخر  التخل  منه يف مكبات النفايات(.

مع ضذمان   األغذية واستخدامه  حتديد تاريخوالتوضيح والتنسيق ملعنى  االتساقاجلهود الرامية إىل التبسيط ودعم   (ج)4

 وكذلك على املستوى الدولي مع مراعاة مبادئ الدستور الغذائي وعمله اجلاري. على املستوى القطري ألغذيةسالمة ا

 دعم تنسيق اجلهود من خالل مبادرات أمللاة املصللة املتعددين مثل املبادرة العاملية اوفظ الغذاءا.   (د)4

من األغذية من خالل طرق مذثال املشذرتيات    امُلهدرفاقد واالعرتاف بأدوار ومبادرات السلطات احمللية لللد من ال  (هذ)4

   والتخطيط الريفي واوضري.امُلهدرالعامة  وصع 



5 CFS 2014/41/2 

 

 ينبغي للجنة األمن الغذائي العاملي

النظر يف عقد اجتماع شامل لتبادل التجارة الناجلذة  والتلذديات املطروحذة والذدرو  املسذتفادة مذن مبذادرات          (و)4

 الفاقد.

وبرنذامب األغذيذة العذاملي علذى أخذذ زمذام         والصندوق العاملي للتنمية الزراعيذة   منظمة األغذية والزراعة تشجيع  (ز)4

املبادرة لتطوير خطوط توجيهية بالشذراكة مذع املنظمذات األخذرى ذات الصذلة  ملسذاعدة اوكومذات يف تقيذيم أنظمتهذا          

 من األغذية.  امُلهدرالغذائية بهدف اود من الفاقد و

من األغذية وتوزيذع هذذا التقريذر الصذادر عذن يريذق اخلذرباء الرييذع          امُلهدرزيادة الوعي بأهمية اود من الفاقد و  (ح)4

من األغذية يف سياق النظم الغذائية املستدامةا  وتومليات جلنة األمن الغذائي العاملي  علذى   امُلهدراملستوى عن االفاقد و

القضاء على اجلوع لألمم املتلدة وحنو إعداد جدول أعمال التنمية ملذا بعذد    املنظمات واألجهزة الدولية  كجزء من حتدي

 . 2112عام 

 


