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تقديم
رسين أن أرى أ ّن العامل يويل اهتام ًما أكرب ملسألة الفاقد واملهدر من
ّ
األغذية ويدعو إىل اتخاذ إجراءات حاسمة أكرث ملعالجة ذلك .وينبع
الوعي املتنامي والدعوات املتزايدة التخاذ إجراءات من املدلوالت
املعنوية السلبية والقوية املرتبطة بالفاقد واملهدر من األغذية .وهي
تقوم جزئ ًيا عىل أساس مفاده أ ّن فقدان الغذاء يعني ضم ًنا الضغط
غري الرضوري عىل البيئة واملوارد الطبيعية التي استُخدمت لإلنتاج يف
املقام األ ّول .كام يعني ذلك يف األساس هدر املوارد من األرايض واملياه
والتس ّبب بالتل ّوث وبانبعاثات غازات االحتباس الحراري من دون غرض
معي .وأتساءل باستمرار كيف ميكننا أن نسمح برمي األغذية ،يف حني ال
ّ
يزال أكرث من  820مليون نسمة يف العامل يعانون الجوع يوم ًيا.

من الفاقد واملهدر – سواء أكانت متصلة باألمن الغذايئ أو بالبيئة .ثالثًا،
يجب أن نفهم كيفية تأثري الفاقد واملهدر من األغذية عىل األهداف
املنشودة ،والتدابري الرامية إىل الح ّد منهام .ويسلّط هذا التقرير الضوء
عىل األبعاد الثالثة هذه بهدف املساعدة يف تصميم سياسات أفضل
وأكرث إملا ًما من أجل الح ّد من الفاقد واملهدر من األغذية.
ويف مــا يخــص البعد األ ّول ،تتمثّل الحقيقة املفاجئــة يف معرفتنا الفعلية
الضئيلــة بحجــم الفاقد أو املهدر من األغذية ،ومبواضع وقوع ذلك
وأســباب حصوله .وتفيد إحدى التقديرات الشــاملة ،التي أع ّدتها
منظمــة األغذيــة والزراعة يف عام  ،2011بأ ّن زهاء ثلث األغذية يف
كل ســنة .ويتم االســتناد إىل هذا التقدير عىل نحو
العامل يُفقد أو يُهدر ّ
شــائع حتــى اليوم ،بفعل نقــص املعلومات يف هذا املضامر ،ولكن ميكن
اعتبــاره فقــط تقدي ًرا تقريب ًيا للغاية .لذلك ،تجري حال ًيا االســتعاضة عنه
مبؤرشيــن اثنني ،بفضل جهــود منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األمم
املتحــدة للبيئــة ،لتقدير حجــم الغذاء الذي يُفقد يف مرحلة اإلنتاج
أو يف سلســلة اإلمداد ،قبل أن يبلغ مســتوى البيع بالتجزئة (بواســطة
مــؤرش الفاقــد من األغذية) أو أن يهدر من جانب املســتهلكني أو تجار
التجزئة (بواســطة مؤرش املهدر من األغذية) ،وذلك مبزيد من الدقة
ـأن .ويطيب يل أن أصدر يف هــذا التقرير ،التقديرات األ ّولية التي
والتـ ّ
خلصــت إليهــا منظمة األغذية والزراعة بالنســبة إىل مؤرش الفاقد من
األغذيــة والتــي تفيد بأ ّن حــوايل  14يف املائة من األغذية يف العامل تفقد
بــد ًءا مــن مرحلة اإلنتاج ،قبل أن تصل إىل مســتوى البيع بالتجزئة عىل
الصعيــد العاملــي .وال يزال برنامج األمــم املتحدة للبيئة يف معرض إعداد
التقديـرات الخاصة مبؤرش املهدر من األغذية ،التي ســتك ّمل مؤرش
الفاقــد مــن األغذية لتوفري فهم أفضــل لك ّم الغذاء الذي يفقد أو يهدر
يف العامل .وســيتيح لنا هذان املؤرشان رصــد التق ّدم املحرز لتحقيق
املقصــد  3مــن مقاصد هدف التنمية املســتدامة  12مع الوقت ،انطالقًا
من أســاس مرجعي محكم أكرث.

ويــرز االهتامم الدويل مبســألة الفاقد واملهــدر من األغذية بعزم يف
خطــة التنمية املســتدامة لعام  .2030وعىل وجــه الخصوص ،يدعو
يجســد هذه
املقصــد  3مــن مقاصد هدف التنمية املســتدامة  12الذي ّ
الخطــة ،إىل خفــض املهدر العاملي من األغذيــة للفرد الواحد مبقدار
النصــف بحلول  2030عىل مســتوى البيع بالتجزئة واالســتهالك ،والح ّد
مــن الفواقد الغذائية يف سالســل اإلنتاج واإلمــداد ،مبا يف ذلك الفواقد
يف مرحلــة مــا بعد الحصاد .وقد اتخــذت بلدان عديدة إجراءات
للحـ ّد مــن الفاقــد واملهدر من األغذية ،لكــن التحديات املقبلة ال
تــزال جســيمة ،وال بـ ّد لنا من تكثيف الجهــود .فضالً عن ذلك ،من
شــأن الجهــود الراميــة إىل بلوغ املقصد  3من مقاصد هــدف التنمية
املســتدامة  12أن تســاهم ،بحســب التقرير ،يف تحقيق مقاصد أخرى
ألهــداف التنمية املســتدامة ،ويف مق ّدمتهــا القضاء عىل الجوع ،مبا
يتــاىش مع الطبيعــة املتكاملة لخطة عام .2030
غري أنّه ،يف معرض سعينا إىل إحراز تق ّدم للح ّد من الفاقد واملهدر من
األغذية ،ميكننا فقط أن نحقق الكفاءة الفعلية إذا ما ارتكزت جهودنا
عىل فهم وطيد للمشكلة .وال ب ّد من بحث أبعاد ثالثة .أ ّوالً ،ينبغي أن
ندرك – بأكرب قدر ممكن من الدقة – حجم الغذاء الذي يفقد ويهدر،
يتعي علينا
باإلضافة إىل مواقع وقوع الفواقد والهدر وأسباب ذلك .ثان ًياّ ،
أن نح ّدد بوضوح األسباب أو األهداف الرئيسية التي تحدو بنا إىل الح ّد

لكــن مــن أجــل التدخّل عىل نحو ف ّعــال ،ينبغي أن نعرف أيضً ا
املواضــع التي ترتكّــز فيها الفواقد والهدر من األغذية يف سلســلة
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اإلمــدادات الغذائية وأســباب حصولها .وتُظهــر الب ّينات املعروضة يف
هــذا التقريــر أ ّن مســتويات الفاقد والهدر تكون أعىل بالنســبة إىل
بعــض املجموعات الســلعية املح ّددة ،رغم وقوعهــا يف جميع مراحل
سلســلة اإلمــدادات الغذائية ،بدرجات مختلفة .بيد أ ّن ما أدهشــني
هــو الطائفة الواســعة من حيث النســب املئويــة للفاقد واملهدر من
األغذية للســلع نفســها واملراحل عينها يف سلســلة اإلمداد ،ســواء ضمن
البلــدان أو يف مــا بينها .ويشــر ذلك إىل وجود إمكانيــة كبرية للح ّد
مــن الفاقــد واملهدر حيث تكون النســب املئويــة للفاقد أكرب مقارنة
يبي أيضً ا أنّه ال ميكننا التعميم بشــأن
مــع أماكــن أخرى .لك ّن ذلــك ّ
وقوع الفواقد والهدر عىل مســتوى سالســل اإلمدادات الغذائية،
بــل عــى العكس ،ينبغي أن نح ّدد نقاط الفاقد الحاســمة يف سالســل
إمــداد مح ّددة كخطوة أساســية التخاذ تدابري مضادة.

العامــة الشــاملة التــي يبحثها هذا التقرير من شـقّني :تحســن وضع
األمــن الغــذايئ للمجموعات الضعيفــة والتخفيف مــن البصمة
البيئيــة املرتبطــة باألغذيــة التــي تفقد أو تهدر.
ويتنــاول هذا التقرير حجة رئيســية مفادها أ ّن الروابط بني الفاقد
واملهــدر مــن األغذية من جهة ،واألمــن الغذايئ واآلثار البيئية من جهة
فهم مع ّمقًا .ومن غري املمكن
أخــرى ،هي روابط معقّدة وتتطلّــب ً
ضــان مخرجات إيجابية نتيجة للح ّد من الفاقد واملهدر ،وســوف
تختلــف اآلثار بحســب املوضع الذي يتـ ّم فيه الح ّد من الفاقد والهدر
يتعي عىل صانعي السياســات أن
يف األغذية .ولهذا الســبب تحدي ًداّ ،
يحـ ّددوا بوضوح األهداف التي يعتزمــون بلوغها .فالرتكيز عىل هدف
واحــد ســيفيض فعالً إىل مفاعيل لناحيــة املواقع التي ميكن لتدابري الح ّد
مــن الفاقــد واملهدر فيها أن تكون أكرث كفاءة.

وبالنســبة إىل البعــد الثاين ،ومــع أ ّن أهداف التنمية املســتدامة
تشــمل الحـ ّد مــن الفاقد واملهدر كمقصــد بح ّد ذاته ،يتعـ ّـن علينا
أن نحـ ّد د بوضــوح األســباب التي تحــدو بنا إىل تحقيــق هذا املقصد
– أو ماهيــة الهــدف الرئيــي .ففرادى الجهــات الفاعلة ،من
املزارعــن إىل الصياديــن وصــوالً إىل املســتهلكني مبارشة ،ميكن أن
خاصــا للحـ ّد من الفاقد أو املهــدر من األغذية من
يولــوا اهتام ًمــا ً
أجــل زيــادة أرباحهم أو إيراداتهم ،وتحســن رفاههم الشــخيص أو
رفــاه أرسهــم .غري أ ّن هــذا الحافز الخاص ليــس قويًا دامئًا ،مبا أ ّن
الحـ ّد مــن الفاقد واملهدر قــد يقتيض اســتثامر املال أو الوقت ،ما
قــد يفــوق املنافــع بنظر تلــك الجهات .وميكن أن تــرز عوائق متنع
الجهــات الفاعلــة مــن القطاع الخــاص من تنفيذ تلك االســتثامرات،
مــن قبيــل القيود االئتامنيــة أو غياب املعلومات بشــأن خيارات
الحـ ّد مــن الفاقد واملهدر .مــن ناحية أخرى ،قــد يبدي القطاع
العــام اهتام ًمــا أكرب بالحـ ّد من الفاقد واملهدر ،أل ّن ذلك يســاهم يف
تحقيــق أهــداف عامة أخرى .ويســتدعي ذلك تدخــات عامة تتّخذ
شــكل اســتثامرات أو سياســات تولّد حوافز للجهــات الفاعلة من
القطــاع الخــاص ،من أجــل الح ّد من الفاقــد واملهدر من األغذية أو
تذليــل العقبــات التي تحــول دون قيامها بذلــك .وتتك ّون األهداف

عــى ســبيل املثال ،إذا كان الهدف تحســن األمــن الغذايئ ،فإ ّن الح ّد
مــن الفواقــد يف املزرعة – ال سـ ّيام عىل مســتوى املزارع الصغرية
يف البلــدان املنخفضــة الدخــل التي تسـ ّجل نسـ ًبا عالية من انعدام
األمــن الغــذايئ – يســوف يُحدث عىل األرجح آثــا ًرا إيجابية قوية.
وميكــن أن يســاهم ذلــك مبارشة يف تحســن األمن الغذايئ لألرس
ررة يف املــزارع وأن يحقق مفاعيــل إيجابية يف
املعيشــية املتـ ّ
املناطــق املحليــة ،وحتى خــارج نطاقها ،يف حــال توفّر املزيد من
الغــذاء .وميكــن للح ّد مــن الفاقد واملهــدر يف مراحل الحقة من
يحســن األمــن الغذايئ للمســتهلكني،
سلســلة اإلمدادات الغذائية أن ّ
لكــن املزارعــن قد يتأثرون ســل ًبا يف الواقع ،إذا مــا تراجع الطلب
عــى منتجاتهــم .ومــن جهــة أخرى ،ويف حني ميكــن للح ّد من الهدر
الغــذايئ لــدى املســتهلكني يف البلــدان املرتفعة الدخل التي تسـ ّجل
مســتويات متدنيــة مــن انعدام األمن الغذايئ ،أن يوثّــر محل ًيا
عــى بعــض الرشائح الســكانية الضعيفة ،من خــال مبادرات جمع
األغذيــة وإعــادة توزيعهــا ،يحتمل أن يكون األثر عىل الســكان
الذيــن يشــكون من انعــدام األمن الغذايئ يف البلــدان البعيدة
املنخفضــة الدخــل أث ًرا ضئيالً.
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ويتغي الوضع إذا كانت األهداف املنشــودة من الح ّد من الفاقد
ّ
واملهــدر بيئية يف جوهرهــا .ويف حالة انبعاثات غازات االحتباس
الحراري ،فإنّها ترتاكم عىل طول سلســلة اإلمداد .لذلك ،سـ ُي ِ
حدث
خفــض الهــدر من جانب املســتهلكني ،األثر األكرب أل ّن املهدر من األغذية
يف هــذه املرحلة ميثّل قد ًرا أعــى من االنبعاثات املدمجة لغازات
االحتبــاس الحراري .أما يف حالة األرايض وامليــاه ،فرتتبط البصمة البيئية
بالدرجــة األوىل مبرحلة اإلنتــاج األ ّويل .وبالتايل ،فإ ّن الح ّد من الفاقد
واملهدر من األغذية يف أي مرحلة من سلســلة اإلمدادات الغذائية،
ميكن أن يســاهم يف التقليل من االســتخدام الشــامل لألرايض واملياه عىل
ـح األرايض واملياه
الصعيد العاملي .لكن ،إذا من أجل معالجة مســائل شـ ّ
املحليــة ،فمــن املر ّجح أن تــزداد كفاءة تدابري الح ّد من الفاقد من
األغذية إذا ما نفّذت عىل مســتوى املزرعة أو يف املراحل القريبة من
مســتوى املزرعة يف سلسلة اإلمداد.

وأدعوكــم إىل قــراءة هذا التقريــر بتأ ٍّن ،حيث أنّه يتناول الســبل
املع ّقــدة التــي يؤثّــر فيهــا الفاقد واملهدر مــن األغذية – والتدابري
املتّخــذة ملعالجتهــا – عــى األمن الغــذايئ والبيئة .وال ي ّدعي
التقريــر احتــواءه عــى جميع األجوبة ،خاصة وأنّــه يق ّر بوجود
ثغــرات مه ّمــة عىل مســتوى املعلومــات تعيق إمكانية إجــراء تحليل
شــامل .ويســعى التقريــر ،من بــن جملة أمور أخرى ،إىل اإلضاءة
بشــكل محـ ّد د عىل الحاالت التي تســتلزم فهـ ًـا مع ّمقًا أكــر للقضايا،
ســواء مــن خالل توفري قدر أكــر وأفضل مــن البيانات أو عن طريق
تحســن التحليــل وتوســيع نطاقــه .ويحدوين األمل يف أن يق ّدم
التقريــر مســاهمة للنقاش بشــأن كيفيــة معالجة مشــكلة الفاقد
واملهــدر مــن األغذيــة مبزيد من الكفــاءة وبطرق تحدث فارقًــا فعل ًيا
مــن حيث تحســن األمن الغذايئ واالســتدامة البيئية ،متاشـ ًيا مع
روح خطــة عام .2030

شو دونيو
املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة
لألمم املتحدة
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المنهجية
بــدأ إعــداد تقريــر حالــة األغذية والزراعة  2019بحلقة عمل اســتهالليةُ ،عقدت يف املق ّر الرئييس ملنظمة األغذية والزراعة يف روما يف  10ســبتمرب/
أيلــول  ،2018بحضــور أعضــاء يف فريــق الخرباء الخارجيــن وأخصائيني من منظمة األغذية والزراعة .وجرى ،يف أعقاب حلقة العمل ،تشــكيل مجموعة
استشــارية تض ّم ممثلني عن جميع الوحدات الفنية املعنية يف املنظمة ،برئاســة نائب مدير شــعبة اقتصاديات التنمية الزراعية ،للمســاعدة يف عملية
الصياغــة .وناقــش فريــق البحث والتحرير واملجموعة االستشــارية الخطوط العريضــة للتقرير يف ندوة عقدت يوم  17أكتوبر/ترشين األ ّول .2018
و ُعرضت مسـ ّودات الفصول الثالثة األوىل عىل املجموعة االستشــارية يف  18يناير/كانون الثاين  .2019وقام الفريق بتنقيح املســودة عىل أســاس
التعليقات التي أبدتها املجموعة االستشــارية .وعرضت بعد ذلك املســودة األوىل الكاملة عىل املجموعة االستشــارية وفريق الخرباء الخارجيني يف
 1فرباير/شــباط ومتّت مناقشــتها يف حلقة عمل ثانية ُعقدت يومي  14و 15فرباير/شــباط .ومتت مراجعة التقرير ،يف ضوء مســاهامت حلقة العمل
املذكورة ،و ُعرض عىل فريق اإلرشاف يف إدارة التنمية االقتصادية واالجتامعية يف املنظمة .وأُرســلت املســودة املنقحة إىل اإلدارات األخرى واملكاتب
اإلقليمية التابعة للمنظمة يف أفريقيا ،وآســيا ،واملحيط الهادئ ،وأوروبا وآســيا الوســطى ،وأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي ،والرشق األدىن وشــال
أفريقيا ،باإلضافة إىل مراجعني خارجيني .وت ّم إدراج التعليقات يف املســودة النهائية حيث اســتعرضها املدير العام املســاعد إلدارة التنمية االقتصادية
واالجتامعيــة ،وأحيلــت بعدهــا إىل مكتــب املدير العام للمنظمة يف  9يوليو/متوز  .2019وعند صياغة التقرير ،اســتعان فريــق البحث والتحرير بوثائق
مرجعية أساســية أع ّدتها املنظمة وخرباء خارجيون.

| viii

|

شكر وتقدير
تول فريق متعدد التخصصات من منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة إعداد تقرير حالة األغذية والزراعة  ،2019تحت إرشاف الس ّيد Marco V.
ّ
كل
 ،Sánchez Cantilloنائب مدير شعبة اقتصاديات التنمية الزراعية يف املنظمة ،والس ّيد  ،Andrea Cattaneoكبري االقتصاديني ومح ّرر املطبوع .وق ّدم ّ
من الس ّيد  ،Máximo Torero Cullenاملدير العام املساعد إلدارة التنمية االقتصادية واالجتامعية وفريق اإلرشاف يف اإلدارة املذكورة التوجيه العام.
ـق البحث والتحرير لتقرير حالة األغذية والزراعة يف العامل 2019
فريـ

( Fergus Mulligan ،Theresa McMenomy ،Giovanni Federighi ،Carola Fabi ،Alicia Englishمحرر استشــاري)،
( Ellen Payمحررة استشــارية) Jakob Skøt ،و .Sara Vaz

الوثائق املرجعية األساسية والبيانات وأقسام التقرير

( Hao David Cuiجامعة ( Luciana Delgado ،)Wageningenاملعهد الدويل لبحوث سياسات األغذية)( Marijke Kuiper ،جامعة ،)Wageningen
( Sarah Lowderاستشــارية)( Eduardo Nakasone ،املعهــد الــدويل لبحوث سياســات األغذية)( Clementine O’Connor ،برنامج األمم
املتحــدة للبيئــة)( Monica Schuster ،املعهــد الــدويل لبحوث سياســات األغذية)( Máximo Torero Cullen ،منظمــة األغذية والزراعة)،
و( Rob Vosاملعهد الدويل لبحوث سياسات األغذية).
مساهمات إضافية من منظمة األغذية والزراعة

 ،Stepanka Gallatova ،Rimma Dankova ،Marinella Cirillo ،Carlo Cafieroمحمــد منصــوري Rosa Rolle ،و.Sara Viviani

اجملموعة االستشارية ملنظمة األغذية والزراعة

Jorge Fonseca ،Carlo Cafiero ،Anthony Bennett ،Lorenzo Bellú ،Myriam Annette ،Natalia Alekseeva ،Rima Al Azar
،Carlos Mielitz-Netto ،Anna Lartey ،Günter Hemrich ،Sara Granados ،Stepanka Gallatova ،Carlos Furche
 ،Divine Njie ،Joseph Mpagalile ،Cristian Morales Opacoالزيتــوين ولــد دادهOmar Penarubia، Maryam Rezaei، Rosa Rolle، ،
 ،José Rosero Moncayoأحمد ســعد الدينAna Saez، Alejandra Safa، Jozimo Santos Rocha، Sreekanta Sheel، Kostas Stamoulis، ،
 Mireille Totobesola، Robert van Otterdijk، Ansen Ward، Emilie Wiebenو Irene Margaret Xiarchos

فريق اخلرباء اخلارجيني

( Gustavo Anríquezجامعة شييل الحربية الكاثوليكية)( Marc Bellemare ،جامعة ( Harry de Gorter ،)Minnesotaجامعة ،)Cornell
( Robert Delveالصندوق الدويل للتنمية الزراعية) ERS( Elise Golan ،وزارة الزراعة يف الواليات املتحدة األمريكية)( Craig Hanson ،معهد املوارد
العاملي)( Marijke Kuiper ،جامعة ( Matti Kummu ،)Wageningenجامعة ( David Laborde ،)Aaltoالجامعة االستشارية للبحوث الزراعية
الدولية)( Fiona Jane Messent ،البنك الدويل)( Eduardo Nakasone ،املعهد الدويل لبحوث سياسات األغذية)( Clementine O’Connor ،برنامج
األمم املتحدة للبيئة)( Kai Robertson ،معهد املوارد العاملي)( Geeta Sethi ،البنك الدويل)( Rob Vos ،املعهد الدويل لبحوث سياسات األغذية)
و( Bing Zhaoبرنامج األغذية العاملي).
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شكر وتقدير

امللحق اإلحصائي

امللحــق مــن إعداد  Alicia English، Carola Fabi، Giovanni Federighiو.Sara Vaz

الدعم اإلداري

 Edith Stephany Carrilloو.Liliana Maldonado

ق ّدم فرع املطبوعات يف مكتب االتصاالت يف منظمة األغذية والزراعة ،خدمات الدعم التحريري ،والتصميم واإلخراج الفني للمطبوعات ،باإلضافة إىل تنسيق
اإلنتاج ،للنسخ املطبوعة باللغات الستة الرسمية كافة.
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نويفو سونورا  ،املكسيك
نساء تحرضن الطعام لوجبة القرية.
©Alex Webb / Magnum Photos
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موجز
الفاقد واملهدر من األغذية – وضع إطار للقضايا
لتيسري اختاذ اإلجراءات

الخارس من الح ّد من الفاقد واملهدر؟ وســوف تســتلزم اإلجابة عىل
كل هــذه األســئلة الحصول عىل املعلومــات الصحيحة.
ّ

مهم لخفض
يُعترب الح ّد من الفاقد واملهدر عىل نطاق واســع ســبيالً ً
تكاليــف اإلنتاج وزيادة فعاليــة النظام الغذايئ وتعزيز األمن الغذايئ
والتغذية واملســاهمة يف تحقيق االســتدامة البيئية .ويربز االهتامم
املتنامــي بالح ّد من الفاقد واملهدر يف أهداف التنمية املســتدامة.
ويدعو املقصد  3من مقاصد هدف التنمية املســتدامة  12إىل
تخفيــض نصيب الفرد من النفايــات الغذائية العاملية عىل صعيد
أماكــن البيع بالتجزئة واملســتهلكني مبقدار النصف ،والحد من فاقد
األغذية يف مراحل اإلنتاج وسالســل اإلمداد( ،مبا يف ذلك الفاقد ما
بعد الحصاد) ،بحلول عام  .2030وميكن أيضً ا أن يســاهم الح ّد
مــن الفاقد واملهــدر يف تحقيق أهداف أخرى من أهداف التنمية
املســتدامة ،مبا يف ذلك هدف القضاء عىل الجوع (الهدف  ،)2الذي
يدعو إىل القضاء عىل الجوع ،وتحقيق األمن الغذايئ وتحســن
التغذية ،وتعزيز الزراعة املســتدامة .ومن شــأن اآلثار البيئية
اإليجابيــة املتوقعــة ج ّراء الح ّد مــن الفاقد واملهدر أن تؤث ّر أيضً ا ،من
بني جملة أمور أخرى ،عىل الهدف ( 6اإلدارة املســتدامة للمياه)،
(تغي املناخ) ،والهدف ( 14املوارد البحرية) ،والهدف 15
والهدف ّ 13
(النظــم اإليكولوجية الربية والغابات والتن ّوع البيولوجي) والعديد من
أهداف التنمية املســتدامة األخرى.

وعند بحث الخيارات املتعلّقة باإلجراءات والسياســات ،يشــر
التقريــر إىل وجــوب اعتبار الح ّد من الفاقد واملهدر ســبيالً لتحقيق
أهداف أخرى ،ال سـ ّيام تحســن الفعالية يف النظام الغذايئ ،وتعزيز
األمن الغذايئ والتغذية ،وتحســن االســتدامة البيئية .وإ ّن كيفية
ترتيب صانعي السياســات لهذه األبعــاد املختلفة واملعلومات املتاحة
بشــأن أثر الفاقد واملهدر عليها تب ًعا ألولويتها ،ســتؤدي إىل رسم
مالمــح املزيج األمثل من التدخالت والسياســات الرامية إىل الح ّد من
الفاقــد واملهدر من األغذية.
معرفة ماهية الفاقد واملهدر من األغذية وكيفية
قياسهما تسبقان اختاذ اإلجراءات

إ ّن مفهــوم الغــذاء الذي يُفقد أو يُهدر هو مفهوم بســيط بصورة
مضلّلــة ،لكــن من الناحية العمليــة ،ال يوجد أي تعريف متفق عليه
عمو ًمــا للفاقد واملهدر من األغذيــة .وغال ًبا ما تعكس التعاريف
املتعددة املشــاكل املختلفة التي يركّــز عليها أصحاب املصلحة أو
املحلّلــون ويربطونها بالفاقد واملهــدر .وبالتايل ،يعيق غياب تعريف
مو ّحــد عملية تحليل الفاقد واملهــدر .وقد عملت منظمة األغذية
والزراعــة عىل توحيد املفاهيــم املتعلّقة بالفاقد واملهدر من األغذية
وتعتــر التعاريف املعتمدة يف هــذا التقرير وليدة التوافق الذي ت ّم
بلوغــه بالتشــاور مع الخرباء يف هــذا املضامر .وينظر هذا التقرير إىل
الفاقــد واملهدر كانخفــاض يف كمية األغذية أو جودتها عىل امتداد
سلســلة اإلمدادات الغذائية .ومن ناحيــة تجريبية ،ينظر إىل الفاقد
من األغذية كظاهرة يف سلسلة اإلمدادات الغذائية من الحصاد/
الذبح/الصيد وصوالً إىل مستوى البيع بالتجزئة من دون أن يشمل
هذا املستوى األخري .ومن جهة أخرى ،يقع املهدر من األغذية عىل
مستوى التجزئة واالستهالك .ويتواءم هذا التعريف أيضً ا مع التمييز
الضمني يف املقصد  3من مقاصد هدف التنمية املستدامة  .12ويؤكّد
التقريــر كذلــك أنّه ،رغــم احتامل وقوع خســائر اقتصادية ،فإ ّن
الغــذاء الــذي تُح ّول وجهتــه إىل اســتخدامات اقتصادية أخرى ،من
قبيــل العلــف الحيــواين ،ال يعتــر فاق ًد ا أو هد ًرا غذائ ًيا مــن الناحية

ويف حــن يبــدو الح ّد من الفاقد واملهــدر من األغذية هدفًا
واض ًحــا ومنشــو ًدا ،إالّ أ ّن التنفيذ الفعيل ليس بالبســيط والقضاء
الكامــل عــى الفاقد واملهدر قد ال يكــون واقع ًيا .ويق ّر هذا
التقريــر بالحاجــة إىل الح ّد من الفاقــد واملهدر ،ويق ّدم أفكا ًرا
جديدة بشــأن املعلوم وغري املعلوم ،ويوفّر إرشــادات حول كيفية
توجيــه التدخالت والسياســات ،تب ًعا ألهداف صانعي السياســات
واملعلومــات املتاحــة .ويقتيض اتخاذ القرار بشــأن إجراءات أو
تدخالت أو سياســات ملموســة من أجل الح ّد من الفاقد واملهدر،
أجوبــة عــى مجموعة من األســئلة :يف أي مواقع ومراحل من
سلســلة اإلمداد يُفقد الغذاء أو يُهدر وإىل أى ح ّد؟ ملاذا تسـ ّجل
حــاالت الفاقــد واملهدر من األغذية؟ كيف ميكــن الح ّد من ذلك؟ ما
هــي التكاليــف التي يتـ ّم تك ّبدها؟ ويف النهاية ،من هو املســتفيد أو
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الكميــة .ومــن باب التشــابه ،ال ينظر إىل األجزاء غــر الصالحة
لــأكل عــى أنّها فاقد أو مهدر.

وصف ًيــا للدراســات القامئــة التي تقيس الفاقد واملهدر يف ســائر بلدان
العــامل .ويوضّ ــح التحليل اختالف الفاقد واملهدر عــر مختلف مراحل
سلســلة اإلمــدادات الغذائية ،وكذلك بني األقاليم ومجموعات الســلع.
ويبـ ّـن التحليــل الوصفي مجموعة واســعة من القيم للفواقد بالنســب
كل مرحلــة من مراحل سلســلة اإلمدادات الغذائية.
املئويــة يف ّ
ويــرز هــذا الحاجــة إىل قياس الفاقد بتأ ٍّن يف ما يخص سالســل قيمة
محـ ّددة من أجــل تحديد مواضع وقوع الفواقد الكبرية بشــكل
ملمــوس ،بغيــة تكويــن فهم أفضل ملواقع التدخــل .وتُعترب يف العموم
مســتويات الفاقد مــن الفاكهة والخضار أعــى مقارنة مع الحبوب
والبقول .ولكن حتى بالنســبة إىل األخرية ،فقد سـ ّجلت مســتويات
ملحوظــة يف أفريقيــا جنوب الصحراء الكربى ويف آســيا الرشقية
والجنوبيــة الرشقية ،يف حني كانت الفواقد محدودة يف آســيا الوســطى
والجنوبية .وتقترص الدراســات بشــأن الهدر يف مرحلة االســتهالك عىل
البلــدان املرتفعــة الدخــل؛ وهي تفيد بأ ّن مســتويات الهدر هي أعىل
لجميــع أنواع األغذية ،ال سـ ّيام بالنســبة إىل األغذيــة الرسيعة التلف
عىل غــرار املنتجات الحيوانيــة والفاكهة والخضار.

وكانــت عمليــة قياس الفاقد واملهــدر من األغذية تت ّم عادة من منظور
مادي باســتخدام األطنان كوحدات لإلبالغ .ورغم فائدة هذا املقياس يف
تقديــر اآلثــار البيئية ،إالّ أنّه يخفق يف مراعاة القيمة االقتصادية للســلع
املختلفــة وميكن أن ينســب من باب الخطــأ وزنًا أعىل ملنتجات متدنية
القيمــة فقط ألنّها أثقل وزنًا .ويف معرض صياغة التدخالت والسياســات
الراميــة إىل الحـ ّد من الفاقــد واملهدر من األغذية ،من األهمية مبكان
مراعــاة التكاليــف النقدية واملنافــع املتأتية عن أي تدبري للح ّد من هذه
الظاهرة .ويسـلّم التقرير بذلــك عن طريق اعتامد مقياس يأخد يف
الحســبان القيمة االقتصادية للمنتجات.
ويشـكّل االتفاق عىل نهج متســق لرصد املقصد  3من مقاصد هدف
التنمية املســتدامة  12خطوة مهمة يف عملية وضع إطار للنقاش بشــأن
الفاقد واملهدر ،وســوف يوفّر إرشــادات بشأن مواضع التدخل .ويبذل
كل مــن منظمــة األغذية والزراعة وبرنامج األمــم املتحدة للبيئة جهو ًدا
ّ
لقيــاس التقـ ّدم املحرز من أجــل تحقيق املقصد  3من مقاصد هدف
التنمية املســتدامة  12من خالل مؤرشيــن منفصلني :مؤرش الفاقد من
األغذيــة ومؤرش املهدر من األغذيــة .ويُصدر هذا التقرير التقديرات
األوىل ملــؤرش الفاقد من األغذيــة ،من إعداد منظمة األغذية والزراعة،
التــي تفيــد بأ ّن حوايل  14يف املائة مــن األغذية املنتجة يف العامل تفقد
ابتــدا ًء مــن مرحلة ما بعد الحصاد وصــوالً إىل مرحلة البيع بالتجزئة من
دون أن يشــمل هذه املرحلة – وذلك من حيث القيمة االقتصادية.
وبالنســبة إىل مؤرش املهدر من األغذية الــذي يغطّي البيع بالتجزئة
واالســتهالك ،فقد جرت أعامل مه ّمة إلعداد اإلطار املنهجي ،إمنا مل
يصــدر برنامج األمم املتحــدة للبيئة بعد التقديرات األ ّولية.

وتختلــف أســباب الفاقد واملهدر من األغذيــة إىل ح ّد كبري عىل طول
سلســلة اإلمدادات الغذائية .وتشــمل األســباب امله ّمة للفواقد يف
املزرعــة مواقيــت الحصاد غري املالمئة ،والظروف املناخية ،واملامرســات
املطبقــة عنــد الحصاد واملناولة ،والتحديات يف تســويق املنتجات.
وتقــع فواقــد كربى بفعل ظروف التخزين غــر املالمئة فضالً عن
القــرارات التي تتّخذ يف مراحل ســابقة من سلســلة اإلمداد والتي
ـر مــن العمــر التخزيني للمنتجات .وميكــن أن يكون التخزين
تقـ ّ
املـ ّرد ،عىل وجه التحديد ،أساسـ ًيا ملنع وقــوع الفواقد الغذائية
الكميــة والنوعيــة .كام تكتــي البنية التحتية املادية الســليمة
والخدمــات اللوجســتية التجاريــة الفعالة أهمية رئيســية ملنع وقوع
فواقــد غذائيــة .وميكــن أن يضطلع التجهيــز والتعبئة بدور يف حفظ
األغذيــة ،إمنا باإلمكان أن تنســب الفواقــد إىل عدم مالءمة املرافق
باإلضافــة إىل الخلل الفنــي أو الخطأ البرشي.

التفاوت يف مستويات الفاقد واملهدر من األغذية بني
األقاليم والسلع األساسية وسالسل اإلمداد ميكن أن
أولية بشأن مواضع التدخل...
يو ّفر إرشادات ّ

وترتبط أســباب الفاقد من األغذية عىل مســتوى البيــع بالتجزئة
بالعمــر التخزينــي املحدود وبرضورة أن تســتويف املنتجات الغذائية
املعايــر الجامليــة من حيث اللون والشــكل والحجم ،فضالً عن

للحصــول عىل مزيد من اإليضاحات بشــأن موقــع الفاقد واملهدر من
األغذيــة وحجمهــا ،أجرت منظمة األغذية والزراعــة أيضً ا تحليالً
| xiii

|

موجز

جيري تعزيز اجلهود الرامية إىل رصد الفاقد واملهدر
تفصيال ،إمنا ال تزال
من األغذية على حنو أكثر
ً
املعلومات حمدودة

التقلبــات يف الطلــب .وغال ًبــا ما يعزى الهدر يف مرحلة االســتهالك إىل
ســوء تخطيــط الرشاء والوجبات واإلفراط يف الـراء (املتأث ّر بالحصص
الغذائيــة وأحجــام التعبئة الكبرية) وااللتباس بشــأن بطاقات التوســيم
(يستحســن االســتهالك قبل (تاريخ) وتاريخ انتهاء الصالحية) ،وســوء
التخزيــن يف املنزل.

تُبذل حال ًيا الجهود لتحســن البيانات بشــأن الفاقد واملهدر عىل نحو
أدقّ  .وســتكون هذه البيانات أساســية ،ذلك أ ّن التدخالت من أجل
الحـ ّد من الفاقد واملهدر تقتــي فهم مواضع وقوع الفاقد واملهدر
يف سلســلة اإلمداد ،باإلضافة إىل أنــواع املنتجات التي تفقد وتهدر،
واألقاليم أو البلدان التي تسـ ّجل هذه الحاالت .وينبغي أن تشــر
البيانــات أيضً ا إىل حجم الفواقد وأســبابها الجذرية ودوافعها .واعتبا ًرا
مــن عام  ،2015أجرت املبــادرة العاملية للح ّد من الفاقد واملهدر
مــن األغذية التابعــة ملنظمة األغذية والزراعة (توفري األغذية) ع ّدة
دراســات حالة لتحديد نقاط الفاقد الحاســمة يف سلسلة اإلمدادات
الغذائيــة ،حيث تبلغ الفواقد الغذائية أعىل مســتوياتها وتُحدث األثر
األكرب عىل األمن الغذايئ وتسـ ّجل أكرب األبعاد االقتصادية .ويشــمل هذا
املجهود ســل ًعا مختلفة يف بلدان يف أفريقيا وآســيا وأمريكا الالتينية.
وتفيــد نتائجــه بأ ّن الحصاد هو نقطة الفواقد الحاســمة التي تُح ّدد
بشــكل متكرر بالنســبة إىل جميع أنواع األغذية ،يف حني اعتربت مرافق
التخزين غري املالمئة ومامرســات املناولة الســيئة األسباب الرئيسية
وتبي أيضً ا أ ّن التعبئة
للفواقد عىل مســتوى التخزيــن يف املزرعةّ .
والنقل عنرصان حاســان بالنســبة إىل الفاكهة والجذور والدرنات.
وتعترب هذه النتائج بشــأن نقاط الفواقد الحاســمة واألسباب الجذرية
ق ّيمة ،من حيث توفري اإلرشــادات عنــد تحديد التدخالت املحتملة
للحـ ّد من الفاقد من األغذية.

ولكن هذه اإلرشادات اليت تستند إىل
...
ّ
متوسط الفاقد واملهدر ،قد ال تكون كافية،
ملحوظا بني األقاليم
تفاوتا
أن هناك
ً
ً
حيث ّ
واجملموعات السلعية

يجد التحليل الوصفي مجموعة واســعة من القيم للفواقد بالنســب
املئوية حتى ضمن اإلقليم نفســه ،أو املجموعة الســلعية ،أو يف النقطة
عينها يف سلســلة اإلمداد .فعىل ســبيل املثال ،تفيد املالحظات بشــأن
الفاكهــة والخضار يف أفريقيــا جنوب الصحراء الكربى بأ ّن الفواقد يف
املزرعة ترتواح بني  0و 50يف املائة ،وهي مجموعة واســعة للغاية.
ويتعـ ّـن عىل التدخّل بغرض الح ّد من هذه الفواقد أن يســتهدف
الرشيحــة العليا من هــذه املجموعة ليك يحقق األثر األقىص .ويتناول
مثــال آخــر الفاقد من الحبوب والبقول يف مرحلتــي التجهيز والتعبئة،
يف أفريقيــا جنوب الصحراء الكــرى ،والذي يبدو متدن ًيا من حيث
املع ّدل (الفاقد الوســيط دون  5يف املائة) ،لك ّن ربع املالحظات يفيد
بأ ّن الفواقد ترتاوح بني  10و 20يف املائة .ومن شــأن النظر فقط
إىل معــدل الفواقــد قــد ال يعطي صورة دقيقة عام إذا كان التدخل
بالنســبة إىل ســلعة محددة مجديًا أم ال ،وال يح ّدد كذلك موضع
التدخل املحتمل.

ييسر احلصول على احلوافز املناسبة وختطي
سوف ّ
احلد من الفاقد
القيود اإلجراءات الرامية إىل
ّ
واملهدر من األغذية ،حىت مع تو ّفر معلومات
حمدودة

ويُــرز تبايــن املالحظات الحاجــة إىل قياس الفواقد بتأ ٍّن يف ما يخص
سالســل قيمة محددة من أجــل تحديد موضع وقوع الفواقد الكربى
عىل نحو ملموس .بيد أ ّن الدراســات االســتقصائية التي تبحث يف
حجــم الفاقد واملهدر من األغذية ومواقعهام وأســبابهام تُعترب معقّدة
ومكلفــة .ونتيجــة لذلك ،قدمت  39دولة فقط بيانات رســمية عىل
أســاس سنوي بني عامي  1990و 2017إىل املنظمة.

يســعى هذا التقرير إىل إعطاء إرشــادات بشأن السياسات والتدخالت
الراميــة إىل الح ّد مــن الفاقد واملهدر ،حتى يف ضوء املعلومات
املحدودة املتاحة .ويســتند ذلك إىل الحجج الرتاكمية بد ًءا من دراســة
الجــدوى للح ّد من الفاقد واملهدر مــن األغذية ،حيث ميكن للحوافز
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ســبيل املثال ،إذا أُبقيت أســعار األغذية عند مســتويات متدنية
اصطناع ًيــا بفعــل اإلعانات ،أو إذا كانــت تكاليف إدارة املهدر
بالنســبة إىل املســتهلكني غــر مرتبطة بحجــم املهدر املولّد ،فإ ّن
الحوافــز مــن أجل الح ّد من الفاقد واملهدر ســتنحرس ج ّراء ذلك.

واملعلومــات الكافية أن تشـ ّجع القطاع الخاص عىل الح ّد من الفاقد
واملهــدر ،مبــا يصب يف مصلحتــه .وميكن أن يعود ذلك أيضً ا باملنافع
عىل املجتمع ويتّســم توفــر املعلومات يف هذه الحاالت بأهمية
خاصــة .ويتابع النهج الرتاكمي بعد ذلك مع دراســة اقتصادية للح ّد
من الفاقد واملهدر ،عىل نحو يتجاوز دراســة الجدوى ،ويســتند إىل
املنافع األشــمل التي ميكن أن تتحقــق للمجتمع ج ّراء الح ّد من
الفاقــد واملهدر .وقد يفيض ذلك إىل تحســن إيرادات الجهات الفاعلة
األخــرى يف املجتمع .وتشـكّل املنافع األخرى ،التي لن تكون مالية
تقل شــأنًا عن غريها ،الخطوة األخرية يف
بطبيعتهــا إمنــا من دون أن ّ
املـ ّرر اإلضايف للح ّد من الفاقــد واملهدر .ومن بني هذه املنافع ،يركّز
التقرير عىل )1( :تحســن األمن الغذايئ والتغذية؛ و( )2االســتدامة
كل م ّربر للح ّد من الفاقد واملهدر
البيئيــة .وميكــن أن يوفّر التف ّكــر يف ّ
بعض املؤرشات عــى كيفية التدخل وموقعه.

غــر أنّــه ميكــن ملجموعة من العوامل أن متنع الجهــات الفاعلة من
اتخاذ قرارات رشــيدة بالكامل بشــأن مســتويات الح ّد من الفاقد
واملهــدر املقبولــة بالنســبة إليها .وقد يحظى املشـغّلون يف قطاع
األغذيــة واملســتهلكون ،عىل وجه الخصــوص ،مبعلومات غري كافية
بشــأن مقــدار األغذية التي تفقد أو تهــدر ،أو الخيارات املتاحة
للحـ ّد مــن الفاقد واملهدر أو بشــأن املنافــع املتأتية عن ذلك .حتى
أنّــه ميكــن أيضً ا أن تكون املعلومات املحــدودة املتوفّرة مفيدة يف
إرشــاد قرارات الســكان بشــأن الفاقد واملهدر من األغذية .وقد
يواجــه أصحــاب املصلحة قيو ًدا متنعهــم من اتخاذ إجراءات تؤدي
إىل الحـ ّد مــن الفاقد واملهدر .فعىل ســبيل املثال ،قــد تعجز الجهات
الفاعلــة مــن القطاع الخاص يف البلدان النامية (ال سـ ّيام أصحاب
الحيــازات الصغرية) عن تح ّمــل التكاليف األوليــة العالية املرتبطة
بتنفيــذ تلك اإلجراءات من دون مســاعدة ماليــة .وبالتايل ،فإ ّن عدم
إمكانيــة الحصــول عىل االئتامن ميكن أن يصبــح عائقًا أمام اتخاذ
تدابــر للحــد مــن الفاقد واملهدر .وميكن أن يكون تحســن إمكانية
الحصــول عــى االئتامن خيا ًرا من أجل الح ّد مــن الفاقد والهدر،
حتــى يف غيــاب معلومات مفصلّة عــن مواضع وقوع الفواقد.

وتقوم دراســة الجدوى للح ّد من الفاقد واملهدر من األغذية عىل
مكاســب خاصة ميكن أن يحققها أصحــاب املصلحة الذين يخفضون
مســتويات الفاقد واملهــدر .ومفاد االفرتاض هو أ ّن الجهات الفاعلة
يف سلســلة اإلمدادات الغذائية تتّخذ قرارات رشــيدة تعظّم أرباحها
(يف حالــة املنتجــن أو املو ّردين) أو رفاهها االجتامعي (يف حالة
املســتهلكني) .وينطوي الح ّد من الفاقــد واملهدر عمو ًما عىل تكاليف،
وبالتايل ســيبذل املو ّردون واملســتهلكون الجهود الرضورية فقط
إذا كانــت املنافع تفــوق التكاليف .ويف حالة املنتجني ،قد يكون
األثــر املجزي للح ّد من الفواقد الغذائية عن طريق االســتثامر يف
التكنولوجيا أو تحســن املامرســات ضئيالً ج ًدا بالنسبة إىل تكلفة
االســتثامرات .ويف ما يتعلّق باملســتهلكني ،قد تكون قيمة وقتهم عالية
جـ ًدا لتربير الجهود الالزمة لتخطيط املشــريات الغذائية وتحضري
الوجبــات بصورة أفضل وإدارة مخزونات األغذية.

مسوغ منطقي لتدخل القطاع العام من أجل
مثة
ّ
ّ
احلد من الفاقد واملهدر من األغذية
ّ

يبــدو أ ّن الحجــة األشــمل للح ّد من الفاقد واملهــدر تتطلّع إىل ما بعد
دراســة الجدوى ،لتشــمل املكاســب التي ميكن أن يجنيها املجتمع،
إمنــا التــي ال تأخذها فرادى الجهات الفاعلــة يف االعتبار .وهناك
ثالثة أنواع رئيســية من املكاســب املجتمعيــة التي ت ّربر التدخالت
للحـ ّد مــن الفاقد واملهدر ،مبا يتجاوز دراســة الجدوى الخالصة،
وتحديـ ًدا )1( :زيــادة اإلنتاجية والنمو االقتصادي ،املشــار إليهام
يف هذا التقرير كدراســة اقتصادية؛ ( )2وتحســن األمن الغذايئ
والتغذيــة؛ ( )3والتخفيــف من اآلثار البيئيــة الناجمة عن فقدان

وتتمحــور دراســة الجدوى حول املنافــع والتكاليف النقدية
الخاصــة .وبالتايل ،فإ ّن تحفيز دراســة الجدوى ســينطوي عىل تحديد
الخيــارات التــي تزيد من صايف املنافع أو توفّــر معلومات أفضل
بشــأن املنافع الصافية القامئة .والسياســات التي تؤث ّر عىل أســعار
األغذيــة أو تكاليــف إدارة املهدر ســتنعكس أيضً ا عىل الحوافز
املق ّدمــة للجهــات الفاعلــة من أجل الح ّد مــن الفاقد واملهدر .عىل
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موجز

األغذيــة وهدرها ،ال سـ ّيام من حيث خفــض انبعاثات غازات
االحتبــاس الحــراري ،باإلضافة إىل التقليل مــن الضغط عىل املوارد
الربيّــة واملائيــة .ويُعترب عادة آخر مكســبني عىل وجه الخصوص
ولكل من املكاســب
مبثابــة آثــار خارجيــة للح ّد من الفاقد واملهدرّ .
املجتمعيــة الثالثــة التي يت ّم الســعي إليهــا ،خصائص محددة ميكن
أن تق ّدم أفكا ًرا بشــأن نــوع التدخالت األكرث مالءمة.

الخدمــات العامــة والبنية التحتيــة وأن توفّر الحوافز املالية عن طريق
الرضائب واإلعانات ،أو أن تســتحدث لوائح تنظيمية.
ويف معــرض اتخاذ اإلجـراءات للح ّد من الفاقد واملهدر من األغذية،
ســيح ّدد نوع األثر الخارجي – األمن الغذايئ والتغذية يف مقابل اآلثار
البيئية – نوع التدخّل األكرث مالءمة عىل مســتوى سلســلة القيمة
وموضع املوقع الجغرايف.

وميكــن أن يقاس النوع األ ّول من املكاســب مــن حيث القيمة النقدية
– أي أ ّن هــذه املكاســب هي اقتصاديــة بطبيعتها .لك ّن أثر الجهود
الراميــة إىل الحـ ّد من الفاقد واملهدر يســتند إىل كيفية انتقال مفعولها
عىل األســعار عرب مراحل سلســلة اإلمدادات الغذائية؛ وقد تستفيد
بعــض الجهــات الفاعلة من ذلــك ،بينام ميكن لجهات أخرى أن تخرس.
وبالتــايل ،ينبغي أن يأخذ التدخــل بغرض الح ّد من الفاقد واملهدر
التداعيات املرتبطة بالتوزيع يف الحســبان.

احلد من الفاقد واملهدر من
يستند أثر تدابري
ّ
األغذية على األمن الغذائي والتغذية إىل موضع
تلك التدابري يف سلسلة اإلمداد...

للفاقــد واملهدر مــن األغذية مفاعيــل محتملة عىل األمن الغذايئ
والتغذيــة مــن خالل إحداث تغـ ّـرات يف األبعاد األربعة لألمن
الغــذايئ :توافر األغذيــة ،وإمكانية الحصول عليها ،واســتخدامها،
واســتقرارها .لكـ ّن الروابط بني الح ّد مــن الفاقد واملهدر واألمن
الغــذايئ هي روابــط معقّدة ،واملخرجات اإليجابية ليســت مؤكّدة
دامئًــا .ويعني بلوغ مســتويات مقبولة من األمــن الغذايئ والتغذية
حتـ ًـا مســتويات مح ّددة من الفاقد واملهــدر .ويقتيض الحفاظ عىل
مخزونــات احتياطية لضامن اســتقرار األغذيــة مقدا ًرا مح ّد ًدا من
الفاقــد أو املهــدر من األغذية .ويف الوقــت عينه ،ينطوي ضامن
ســامة األغذيــة عــى التخلّص من األغذية غري املأمونة التي تحتســب
بعــد ذلــك كفاقد أو مهدر ،يف حني تنحو األمنــاط الغذائية األعىل
جــودة نحو االشــتامل عىل املزيد من األغذيــة الرسيعة التلف.

ويقــوم املسـ ّوغ املنطقي للتدخّل الحكومــي الهادف إىل التأثري
عــى قرارات فرادى املو ّردين واملســتهلكني عــى ركيزتني اثنتني.
أ ّوالً ،ميكــن أن تكــون الحوافز املق ّدمة لفــرادى الجهات الفاعلة
مــن أجــل الح ّد من الفاقد أو املهدر – دراســة الجدوى – حوافز
ضعيفــة و/أو قــد تواجه تلك الجهات قيو ًدا تحــول دون تنفيذها.
وبالتــايل ،فإ ّن دراســة الجدوى للح ّد مــن الفاقد واملهدر من
األغذيــة وحدهــا قد ال تفيض إىل خفــض الفاقد واملهدر عىل
نحــو ملحــوظ .ثان ًيا ،من غــر املر ّجح أن تأخذ قرارات فرادى
املو ّردين واملســتهلكني بشــأن مســتويات الفاقد واملهدر يف االعتبار
التداعيــات الســلبية للفاقد واملهدر عــى املجتمع .ويحتمل أن
تكــون هذه اآلثار الخارجية ،ال سـ ّيام اآلثار البيئية ،واســعة النطاق
وأن تقـ ّدم م ّرب ًرا قويًــا للتدخل العام.

كل مــن املوقع والنقطة يف سلســلة اإلمدادات الغذائية
ويعتــر ّ
مهـ ًـا ألثــر الح ّد من الفاقد واملهدر عىل األمــن الغذايئ والتغذية.
وتســتند كيفيــة تبلور اآلثــار عىل األبعاد املختلفــة ومفاعيلها عىل
األمــن الغــذايئ ملختلف املجموعات الســكانية ،إىل موضع الح ّد
مــن الفاقد واملهدر يف سلســلة اإلمــدادات الغذائية ،باإلضافة إىل
املوقــع الجغرايف للســكان الضعفاء من حيــث التغذية ويعانون
مــن انعــدام أمنهم الغذايئ .وتجدر اإلشــارة إىل أ ّن هذا ال يعود
بالنفــع عىل الجميع.

وميكــن للحكومات أن تتد ّخــل بطرق مختلفة .فإذا كان فرادى
املو ّردين أو املســتهلكني غري مدركني لحجــم فواقدهم وتبعاتها ،ميكن
للحكومــات أن تزيد الوعي بشــأن منافع الح ّد من الفاقد واملهدر
وتقنعهم بدراســة الجدوى التي تحثّ عىل ذلك .وميكن أيضً ا أن
تؤث ّر الحكومات عىل دراســة الجــدوى للح ّد من الفاقد واملهدر من
تحســن
خالل مختلف أنواع اإلجراءات أو السياســات .وبإمكانها أن ّ
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وميكن للح ّد من الفواقد يف املزرعة – ال سـ ّيام بالنســبة إىل صغار
املزارعني يف البلدان املنخفضة الدخل – أن يســمح للمزارعني بتحســن
أمناطهم الغذائية بفعل زيادة توافر األغذية وكســب دخل أكرب يف
حــال بيــع جزء مــن منتجاتهم .وميكن أن يؤدي ذلك أيضً ا إىل زيادة
اإلمدادات وانخفاض األســعار يف املراحل الالحقة يف سلســلة اإلمدادات
الغذائيــة ،وصولً يف نهاية املطاف إىل املســتهلكني .ومن جهة أخرى،
إذا ما قلّص أحد املج ّهزين الفواقد ،ســيفيض ذلك أيضً ا إىل زيادة
اإلمدادات وانخفاض األســعار يف املراحل التالية من السلســلة ،وصولً
إىل املســتهلك يف نهاية املطاف ،إمنا قد يســفر عن تراجع الطلب عىل
منتجــات املزراعــن ،وبالتايل انخفاض الدخل وتر ّدي األمن الغذايئ.
وقد يســاهم الح ّد من الهدر الغذايئ لدى املســتهلكني يف تحســن توافر
األغذيــة لهم وإمكانية حصولهم عليها ،باإلضافة إىل تحســن وضع
املســتفيدين املبارشين املحتملــن من خطط إعادة توزيع األغذية ،لكن
ميكن أن تســوء حال املزارعني والجهات الفاعلة األخرى يف سلســلة
اإلمــداد ،حيث تنخفض كميات مبيعاتهم و/أو تتدىن أســعارها .ويف
سالســل اإلمدادات الغذائية الدوليــة أيضً ا ،ميكن للح ّد من الفاقد
واملهدر من األغذية عىل مســتوى املســتهلكني وتجار التجزئة يف البلدان
املرتفعــة الدخل ،أن ينعكس ســل ًبا عىل املزارعني الفقراء يف البلدان
األقــل دخـاً إذا كانوا من املو ّردين يف مرحلة اإلنتاج األ ّويل.

اإليجابية املتوقّعة عمو ًما عىل األمن الغذايئ .وال تعني زيادة توافر
األغذية محل ًيا يف هذه السياقات ،أ ّن هذه الفوائض متوفّرة للسكان
الفقراء والذين يعانون من انعدام األمن الغذايئ يف بلد بعيد يس ّجل
مستويات مرتفعة من انعدام األمن الغذايئ.
مهم لتحديد اســراتيجيات
وقد يكون انتشــار انعدام األمن الغذايئ ً
الحـ ّد من الفاقد واملهدر من األغذيــة وبغية مواجهة تحديات انعدام
األمــن الغذايئ يف بلد معـ ّـن .ويف البلدان املنخفضة الدخل ،حيث
تكون مســتويات انعدام األمن الغذايئ حا ّدة يف أغلب األحيان،
تعتــر زيادة إمكانية الحصول عىل الغذاء أساســية؛ ومن املحتمل أن
يكــون الحصول عىل الغذاء بح ّد ذاتــه مرتبطًا بصورة وثيقة مبدى
توافــره .وميكن ملنع الفواقد الغذائية عىل املســتوى املحيل ،يف إنتاج
أصحــاب الحيــازات الصغرية ،أن يح ّد من نقص األغذية وأن يزيد
يحســن بالتايل إمكانية الحصول عىل
إيـرادات املزارعــن يف آنٍ م ًعا ،ما ّ
الغــذاء .وإذا كانــت تدابري الح ّد من الفواقد واســعة النطاق مبا يكفي
للتأثري عىل األســعار خارج املنطقة املحلية ،ميكن أيضً ا أن يســتفيد
منها الســكان الذيــن يعانون من انعدام األمن الغذايئ يف املناطق
الحرضيــة .ويف مقابل ذلك ،تعترب مشــكلة الحصول عىل األغذية ،يف
البلــدان املرتفعة الدخل ،مهمة بالنســبة إىل رشيحة محدودة ج ًدا
من الســكان؛ فبالنســبة إىل كثريين ،تتمثّل األولوية يف التغذية وجودة
النمــط الغــذايئ .ومن غري املر ّجح أن تعود حملة واســعة النطاق للح ّد
مــن الهدر الغذايئ بالفائدة عىل رشيحة صغرية من الســكان الذين
يشــكون مــن انعدام األمن الغذايئ يف البلــدان العالية الدخل .ففي تلك
البلــدان ،ميكن للتدخالت املو ّجهة بشــكل أكرب ،من قبيل إعادة توزيع
األغذيــة ،أن تســاهم يف إمكانيــة الحصول عىل الغذاء؛ لك ّن القضاء عىل
املســتويات املتبقية مــن انعدام األمن الغذايئ يقتيض االعتامد عىل
مجموعة أوســع من السياسات االجتامعية.

 ...باإلضافة إىل موقعها من الناحية اجلغرافية،
الذي يعترب أساسيا يف تصميم التدخالت اليت ستفيد
ً
من يعانون من انعدام األمن الغذائي

سيتخطى أثر الح ّد من الفاقد واملهدر من األغذية املوقع الفوري لتدبري
الح ّد من هذه الظاهرة حيث أ ّن املفاعيل ستنتقل عرب مختلف مراحل
سلسلة اإلمداد – مسفرة عن انخفاض األسعار – وبصورة أشمل عىل
ككل .لك ّن األثر الفعيل سيعتمد عىل مدى التكامل
مستوى االقتصاد ّ
املتغية بشكل ناجع عرب السلسلة.
الوثيق لألسواق وانتقال األسعار ّ
ويُعترب البعد عن موقع الح ّد من الفاقد واملهدر أو القرب منه عامالً
رئيس ًيا يف هذا السياق .وميكن للح ّد من الفواقد يف املزرعة عىل مستوى
املزارع الصغرية يف البلدان املنخفضة الدخل ،أن يُحدث أث ًرا محل ًيا قويًا
عىل األمن الغذايئ .ومن جهة أخرى ،من غري املر ّجح أن يحقق الح ّد من
املهدر من األغذية لدى املستهلكني يف البلدان املرتفعة الدخل ،املفاعيل

خيفف من األثر
احلد من الفاقد واملهدر من األغذية
ّ
ّ
معي من
مستوى
إىل
بالنسبة
األغذية
إلنتاج
البيئي
ّ
استهالك األغذية

يتطلّــب إنتــاج األغذية ،من املنظــور البيئي ،موارد كثيفة ويولّد آثا ًرا
بيئيــة ملحوظــة .ويف حال فقد الغذاء أو أهدر ،فهذا يعني ســوء
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موجز

اســتخدام املوارد وآثا ًرا بيئية ســلبية .ومن املتوقع أن يؤدي ارتفاع
عدد ســكان العامل وازدياد اإليرادات إىل تنامي الطلب عىل املنتجات
الزراعية بنســبة ترتاوح ما بني  35و 50يف املائة بني عامي 2012
و ،2050مــا ميثّل ضغطًا أكرب عىل املــوارد الطبيعية يف العامل .ويؤكّد
ذلــك الطابــع امللّح للح ّد من الفاقــد واملهدر .ومبعزل عن الهدف البيئي،
سيســاهم دامئًا الح ّد من الفاقد واملهدر يف تحســن فعالية استخدام
املوارد حيث أ ّن مزي ًدا من الغذاء يصل إىل املســتهلك انطالقًا من
مســتوى مح ّدد من املوارد املســتخدمة (أو عىل النقيض من هذا،
معي من
قد يُســتخدم قدر ّ
أقل من املوارد لضامن وصول مســتوى ّ
األغذية إىل املســتهلكني) .وتؤدي دامئًا تدابري الح ّد من الفواقد هذه
لكل وحدة من الغذاء
إىل خفــض انبعاثات غــازات االحتباس الحراري ّ
كل
املســتهلك .ويف ضوء ارتفاع عدد الســكان وتنامي ثرواتهم ،سيكون ّ
من اســتخدام املوارد بفعاليــة أكرب والح ّد من غازات االحتباس الحراري
كل وحدة غذائية مســتهلكة ،بالــغ األهمية لتلبية الطلب
املنبعثــة من ّ
املتزايد عىل نحو مســتدام.
لك ّن تحســن الفعالية ال يفيض بالرضورة إىل تحســن إجاميل املوارد
املســتخدمة أو غــازات االحتباس الحراري املنبعثة .وســيكون األثر
للتغيات يف األســعار املرتبطة بالح ّد من
البيئــي الشــامل نتيجــة ّ
الفاقــد واملهدر ،ما ســوف يح ّدد – بصورة غــر مبارشة – مفاعيل
ذلــك عىل اســتخدام املوارد الطبيعيــة وانبعاثات غازات االحتباس
الحــراري .وعىل ســبيل املثال ،إذا أ ّدت اإلمــدادات اإلضافية املتأتية
ٍ
عندئذ
عــن تــدين حجم الفواقد إىل خفض أســعار أحد املنتجــات ،ميكن
للمســتهلك أن يطلــب املزيــد من هذا املنتج .وســينحو ذلك نحو
موازنــة األثــر البيئي اإليجايب لتحســن فعالية النظــام الغذايئ املرتبط
بالح ّد مــن الفواقد الغذائية.
وضوح األهداف البيئية املتوخاة سيكون أساسيا
ً
للحد من الفاقد واملهدر
عند تصميم التدخالت
ّ
وتنفيذها

والضغــط عــى املواد املائيــة (البصمة عىل املياه) .وميكن أن تؤث ّر هذه
بدورها عىل التن ّوع البيولوجي .وســيقتيض اســتخدام الح ّد من الفاقد
واملهدر كوســيلة لبلوغ األهــداف البيئية الواردة يف أهداف التنمية
املســتدامة ،فهم موضع تك ّبد الفاقد أو املهدر يف سلســلة اإلمدادات
الغذائية؛ والســلع املعنية؛ والبصامت البيئيــة املتأث ّرة؛ وتكاليف التدخّل
مــن أجل الح ّد من الفاقد أو املهدر.
ويتمثّــل االعتبــار األ ّول التي يجدر بصانع السياســات ذي التو ّجه
البيئــي مراعاتــه ،يف اختيــار الهدف البيئي الــذي ينبغي بلوغه،
وتحديــد الســلع التي يجب الرتكيز عليها .وتشــر الب ّينــات العملية
بشــأن البصامت البيئية ملجموعات ســلعية رئيســية ،عىل الصعيد
العاملــي ،إىل أ ّن الرتكيــز األ ّويل يجــب أن يصب عىل اللحوم
واملنتجــات الحيوانيــة ،التي متثّل  60يف املائة مــن البصمة عىل
األرايض املرتبطــة بالفاقــد واملهــدر ،إذا كان الهدف هو الح ّد من
اســتخدام األرايض .ويف حــال كان الهــدف مواجهة ندرة املياه ،فإ ّن
الحبــوب والبقــول تق ّدم املســاهمة األكرب (أكرث من  70يف املائة)،
تليهــا الفاكهــة والخضار .وبالنســبة إىل انبعاثات غازات االحتباس
الحــراري املتصلــة بالفاقد واملهدر ،فإ ّن املســاهمة األكرب تأيت مجد ًدا
مــن الحبــوب والبقول (أكرث من  60يف املائــة) ،تليها الجذور
والدرنــات واملحاصيــل الزيتية .غري أ ّن البصمة البيئية للســلع
املختلفــة تتفــاوت بني األقاليم والبلدان بفعــل االختالفات يف الغالل
املحصوليــة وتقنيــات اإلنتاج (مثالً اإلنتاج البعــي يف مقابل اإلنتاج
املــروي أو رعــي املوايش يف مقابل اســتخدام العلف الحيواين) ،من
بــن جملة أمور أخرى.
احلد من الفاقد واملهدر لتحقيق
تستند كفاءة
ّ
النتائج البيئية املنشودة إىل تأثري ذلك على األسعار
على مستوى السلع األساسية واملواقع وعلى طول
سالسل اإلمداد

إذا كان التدخّل من أجل الح ّد من الفاقد أو املهدر واسـ ًعا مبا فيه
الكفاية ،فإنّه ســيؤث ّر عىل األســعار يف املراحل األوىل واألخرية من
سلســلة اإلمداد ،نســبة إىل موقع حصول التدخّل .وسوف يح ّدد
املتغية ،إىل جانــب موضع الرضر البيئي الفعيل يف
انتقال األســعار ّ

تعتــر ثالثة أنواع رئيســية من البصــات البيئية للفاقد واملهدر من
األغذيــة قابلة للقياس يف العمــوم :انبعاثات غازات االحتباس الحراري
(بصمــة الكربــون) ،والضغط عىل األرايض (البصمة عىل األرايض)
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احلد من الفاقد واملهدر من
ينبغي إدراج تدابري
ّ
األغذية ضمن السياق األشمل لالستدامة ،مع تقييم
أوجه التآزر واملقايضة

سلســلة اإلمدادات الغذائية ،النتيجــة البيئية للتدخّل املحتمل من
يتجل
أجــل الحـ ّد من الفاقد واملهدر .فعىل ســبيل املثال ،ميكن أن ّ
األثــر البيئــي يف مرحلــة اإلنتاج األ ّويل يف أغلب األحيان ،كام هي الحال
بالنســبة إىل اســتخدام األرايض واملياه .وكبديل عن ذلك ،ميكن أن
يتنامــى عرب مراحل سلســلة اإلمداد ،كام يف حالة انبعاثات غازات
االحتباس الحراري .ويف الحالة األوىل ،ســيؤدي التدخل يف أي مكان
تحســن بيئي ،حيث تنتقل األســعار املتدنية إىل
يف سلســلة اإلمداد إىل ّ
املنتجــن ،مع حافز يحثّهم عىل خفض إنتاجهم ،وبالتايل اســتخدامهم
للمــوارد الطبيعيــة .ومن جهــة أخرى ،إذا كان الهدف يتمثّل يف الح ّد
من بصمة الكربون ،فإ ّن التدخّالت يف مرحلة االســتهالك ســتحقق
لكل وحدة يتـ ّم تفاديها من الفاقد واملهدر من األغذية.
العائــد األكــر ّ

يُطــرح ســؤال آخر هام وهو ما إذا كانــت التدخالت الرامية إىل
الحـ ّد مــن الفاقد واملهدر هي الســبيل األجدى لبلوغ األهداف
البيئيــة وتلــك املتعلّقــة باملــوارد الطبيعية .وعىل الرغم من أ ّن
التحســينات الناجمــة عــن الح ّد من الفاقد واملهدر ليســت قليلة
الشــأن ،إالّ أ ّن الدراســات التجريبية تظهر أ ّن األنواع األخرى من
التدخــات تــؤدي إىل تقليص بعض اآلثار البيئية بشــكل أكرب،
والتغيات يف األمناط
من قبيل تحســن أســاليب اإلنتاج الزراعي
ّ
الغذائية ،عىل ســبيل املثال .لكن الب ّينات نفســها تشــر إىل أ ّن األثر
األقــوى يتحقــق من خالل املزج بني تدخــات مختلفة ،مبا يف ذلك
الحـ ّد مــن الفاقــد واملهدر .وعالوة عىل ذلك ،ال ب ّد مــن النظر أيضً ا
يف أوجــه املقايضــة املمكنة مع أهداف بيئية أخرى .فعىل ســبيل
املثــال ،ميكــن الح ّد من الفاقد واملهدر عن طريق زيادة اســتخدام
التخزيــن امل ّربد والتعبئة؛ غري أ ّن توســيع نطــاق التخزين امل ّربد
ميكن أن يفيض إىل زيادة اســتخدام الطاقة ومن شــأن االســتخدام
املتزايــد للتعبئــة أن يولّــد املزيد من النفايات البالســتيكية .ويف
هــذه الحاالت ،ميكــن أن يضطلع تعزيز فعالية الطاقة يف سالســل
التخزيــن املـ ّرد بدور يف الح ّد مــن االنبعاثات .ومن املهم ،يف ما
يخــص التعبئــة ،النظــر إىل املنظومة الكاملــة لتعبئة املنتجات يف
تحاليــل دورة الحيــاة ،بغــرض إجراء تقييم ســليم للعبء البيئي
اإلجــايل للتدابري املعتمدة.

املتغية عرب مراحل سلســلة
ومــن املحتمــل أن يكون انتقال األســعار ّ
اإلمــداد أشـ ّد بروزًا بني املو ّردين الذيــن يحظون برابط مبارش ،يف
مقابــل الروابــط غري املبارشة عن طريق وكالء آخرين يف الســوق.
وإذا كانــت الحــال كذلك ،ير ّجح جـ ًدا أن يُ ِحدث التدخل يف
النقطــة املحـ ّددة لألثر البيئــي أو عىل مقربة منه أثـ ًرا بيئ ًيا إيجاب ًيا.
وســيضمن ذلــك انتقال األســعار املتدنية عىل نحــو ف ّعال إىل الجهات
الفاعلــة التي تولّد األثر الســلبي ،وحضّ هــا عىل إدخال تعديالت يف
اإلنتــاج ويف اســتخدام املوارد الطبيعيــة ذات الصلة .وإذا ما متّت
التدخــات يف املراحــل األخرية ،من املحتمــل أن تَضعف املفاعيل
عىل األســعار وتنحرس عنــد بلوغها الجهات الفاعلة املســؤولة عن
األثــر البيئي ،فيكون بذلك األثر عىل املناطق الحاســمة هامشـ ًيا.
عىل ســبيل املثال ،ميكن أن يؤدي الح ّد من هدر املســتهلك إىل
تغيــر طفيف يف اســتخدام املياه يف العديــد من املواقع املوزّعة
جغراف ًيــا ،ولكــن ليس بالــرورة يف األماكن األكرث حاجة إىل ذلك.
أمــا بالنســبة إىل انبعاثات غازات االحتبــاس الحراري ،فالوضع
مختلــف مبــا أ ّن بصمة الكربــون عاملية بطبيعتهــا واملوقع الجغرايف
لتدبــر الح ّد مــن االنبعاثات هو غري ذي صلة.

ربط اخليوط ببعضها  -بعض املبادئ التوجيهية
لصانعي السياسات

يقوم هذا التقرير عىل أســاس تراكمي يســتند إىل دراســة جدوى
االســتثامرات الخاصــة والجهود الرامية إىل الح ّد مــن الفاقد واملهدر
ويوســع نطاق األســاس املنطقي إىل ما
من خالل حوافز خاصةّ .
يتخطّى دراســة الجدوى ليشــمل مسـ ّوغات التدخالت العامة ،من
أجــل تذليــل بعض العقبات التــي متنع املنتجني واملســتهلكني من الح ّد
مــن الفاقــد واملهدر ،عن طريق توليد و/أو تبادل معلومات بشــأن

وبحكــم التجربــة ،ت ِ
ُحدث التدخالت املو ّجهة نحــو نقاط الفواقد
الحاســمة التــي تأيت مبارشة بعد تبلــور معظم مالمح الرضر
البيئــي املرتبط بسلســلة إمداد محـ ّددة ،األثر األكرب من حيث
االســتدامة البيئية.
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موجز

كيفيــة الحـ ّد مــن الفواقد وحاالت الهــدر الغذائية .ويف ما عدا ذلك،
ينبغــي أن تركّــز التد ّخــات العامة عىل توفري منافع عامــة أو التخفيف
مــن اآلثــار الخارجية الســلبية .وترتكز السياســات العامة عىل هدفني
أساســيني اثنــن للح ّد من الفاقد واملهدر هام تحســن األمن الغذايئ
والتغذيــة؛ واالســتدامة البيئية .ويف الوقت نفســه ،ال ب ّد من اإلقرار
بــأ ّن السياســات األع ّم لتعزيــز التنمية الريفية الشــاملة ميكن أن تتيح
للمنتجني عىل مســتوى سلســلة اإلمداد ،القيام باســتثامرات تساهم
أيضً ــا يف الح ّد مــن الفواقد الغذائية.

ينصب تركيزها عىل األهداف البيئية ،ال سـ ّيام
فمــن املر ّجــح أن
ّ
الح ّد من انبعاثات غازات االحتباس الحراري .وســوف يســتلزم ذلك
تدخــات يف مراحل الحقة من سلســلة اإلمــداد ،بخاصة يف مرحلتي
البيــع بالتجزئــة واالســتهالك ،حيث من املتوقــع أن يبلغ الفاقد أو
املهدر أعىل املســتويات.
املسار املقبل  -حتسني االتساق بني السياسات
وتعزيز عملية مجع البيانات وقياس القدرات،
التقدم وتقييمه
ورصد
ّ

وبعــد بحــث مختلف األســس املنطقية التــي يحتمل أن ت ّربر التدخالت
مــن القطاعــن العام والخاص عىل الســواء ،من أجــل الح ّد من الفاقد
واملهــدر ،من املمكــن توفري بعض املبــادئ التوجيهية للتدخالت.
ووضوح الهدف أو األهداف املتوخاة أســايس لتحديد السياســات
صب
األكــر مالءمــة ونقاط الدخول للح ّد مــن الفاقد واملهدر .وإذا ما ّ
الرتكيــز عــى الفعاليــة االقتصادية ،فإ ّن أحد الخيــارات الجاذبة يتمثّل
يف متكني دراســة الجدوى بشــأن الح ّد من الفاقد واملهدر ،أينام برزت
عىل امتداد سلســلة اإلمداد أو عىل املســتوى الجغرايف .وســيجنح
الرتكيــز عــى األمن الغذايئ إىل تفضيــل التدخالت التي تت ّم يف أوىل
ـتتجل اآلثار اإليجابية
مراحل سلســلة اإلمــدادات الغذائية ،حيث سـ ّ
عــى األمن الغــذايئ يف املراحل املتبقية من سلســلة اإلمداد .ولبلوغ
األهــداف البيئيــة ،ينبغــي تنفيذ تدابري الح ّد مــن الفاقد واملهدر يف
املراحــل التالية من سلســلة اإلمداد بالنســبة ملكان تبلــور األثر البيئي.
وأخـ ًرا ،يتّســم املوقع باألهمية يف معرض الســعي إىل تحقيق األمن
الغــذايئ والتغذيــة أو األهــداف البيئية ،بينام يتمثّل االســتثناء الوحيد
يف انخفــاض انبعاثــات غازات االحتباس الحــراري التي ت ِ
ُحدث األثر
نفســه عىل تغـ ّـر املناخ أينام ظهرت.

قــد تــرز أوجه مقايضة بني األهداف وقد يلزم اتخاذ قرارات بشــأن
األهــداف لرتتيبها تب ًعا ألولويتها .ويعترب االتســاق بني السياســات
مــن املســائل الحاســمة التي تقيض بتدارس جميــع الخيارات لتحديد
رض الحلول الداعمــة ألحد األهداف ،بهدف آخر
أثرهــا ،بحيــث ال ت ّ
عن غري قصد .فبعض السياســات ،مثل تلك التي تســعى إىل تحســن
األمــن الغــذايئ والتغذية ،ميكن أن تؤدي بالفعل إىل زيادة مســتويات
الفاقــد واملهــدر ،ألنّها تنطوي عىل الحصول عىل أمنــاط غذائية آمنة
ومغذيــة ،مــع أغذيــة تكون يف العادة رسيعة التلــف .لكن ينبغي أالّ
يعترب ذلك مبثابة مشــكلة؛ فالســؤال األســاس هو ما إذا كان الفاقد
واملهــدر يحصــان نتيجــة نظام غذايئ غري ف ّعال ومتّســم بالخلل ،وما
إذا كان مــن املمكــن اتخــاذ تدابري تح ّد مــن الفاقد واملهدر من دون
تهديد األمــن الغذايئ والتغذية.
ويكتيس االتســاق بني السياســات أهمية أيضً ــا أل ّن حجم الفاقد
واملهــدر من األغذية الذي ميكــن تقليصه بصورة مجدية ،ســيعتمد
عــى التكاليف واملنافــع املرتبطة بالوضع الراهن .وميكن للسياســات
العامــة التي تؤث ّر عىل أســعار األغذية أن تغـ ّـر الحوافز املق ّدمة
للمســتهلكني واملنتجــن لتحايش الفواقد والهدر .والسياســات الزراعية
أو تلــك املعنيــة بأهداف األمن الغذايئ والتغذية ،مــن قبيل اإلعانات
الغذائيــة عىل ســبيل املثال ،ميكن أن تــؤدي إىل عواقب غري مقصودة،
إن مل تكــن حســنة التصميــم ،من خالل إيجاد مثبطــات لتج ّنب الفاقد
واملهــدر .وبالتــايل ،ميكن توطيد الح ّد من الفاقــد واملهدر عن طريق
إصــاح السياســات التي تفيض بصورة غــر متعمدة إىل مزيد من
الفواقد والهدر.

وســتكون ملختلــف البلدان أهــداف متباينة لتوجيــه خياراتها .فمن
املحتمــل أن تركّــز البلدان املنخفضة الدخل عىل تحســن األمن
الغــذايئ والتغذية ،باإلضافة إىل اإلدارة املســتدامة لألرايض واملوارد
املائيــة .ويســتدعي ذلك الرتكيز عىل الح ّد مــن الفاقد واملهدر يف
أوىل مراحل سلســلة اإلمداد ،مبا يف ذلك عىل مســتوى املزرعة،
حيــث تسـ ّجل أقوى اآلثار وأكرب الفواقد .أمــا البلدان املرتفعة
الدخل التي تشــهد مســتويات متدنية مــن انعدام األمن الغذايئ،
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لكــن من األهمية مبــكان ،يف املقام األ ّول ،تقييم مدى قدرة املبادرة
محكم لحجم
قياســا
ً
عــى تحقيــق أهدافها ،وإىل أي ح ّد .وهذا يقتيض ً
ـح البيانات
املشــكلة ورص ًدا
ً
وتقييم ف ّعالني للتدخالت .ويعترب اليوم شـ ّ
املوثوقة بشــأن مقدار الفاقــد واملهدر من األغذية ومكان وقوعها،
عائقًا أمام صنع السياســات بصورة ف ّعالة .فغياب البيانات يربز بشـ ّدة
وعىل نحو خاص من ناحية الهدر الغذايئ عىل مســتوى املســتهلكني،
بفعــل التحديات املنهجية وتكاليف القياس عىل الســواء .ويختلف
توافر البيانات بشــأن الفواقد بني البلدان والســلع وعىل طول سلســلة
اإلمــدادات الغذائية .غري أ ّن الجهود الرامية إىل تحســن عملية جمع
البيانــات جارية حال ًيا ،ال سـ ّيام يف إطار رصــد التق ّدم املحرز لتحقيق

املقصد  3من مقاصد هدف التنمية املســتدامة  ،12بواســطة مؤرشي
الفاقــد من األغذية واملهدر من األغذيــة ،اللذين يعمل عىل وضعهام
كل مــن منظمــة األغذية والزراعة وبرنامج األمــم املتحدة للبيئة .ويعترب
ّ
وضــع املعايري واملفاهيم ،باإلضافــة إىل الخطوط التوجيهية وبناء
القدرات ،من العنارص املهمة يف هذا الصدد .ويتوقّع أن يســمح ذلك
للبلدان بنفســها بتحســن عملية جمع البيانات وقياس الفاقد واملهدر
عىل نحو ف ّعال .وميثّل تحســن املعارف اإلحصائية بشــأن الفاقد واملهدر
مــن األغذية مجاالً ذا أولوية بالنســبة إىل منظمة األغذية والزراعة،
وينبغــي أن يكون كذلك للمجتمع الــدويل ولجميع البلدان املهتمة
برصــد تق ّدمها نحو بلوغ أهداف التنمية املســتدامة.
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الرسائل الرئيسية:

1

مهم من
يُعد خفض الفاقد واملهدر من األغذية مقص ًدا ً
مقاصد أهداف التنمية املستدامة ووسيلة لتحقيق مقاصد
أخرى من هذه األهداف ،ال سيام تلك املتعلّقة باألمن الغذايئ
والتغذية واالستدامة البيئية.

2

عىل املستوى العاملي ،يُفقد حوايل  14يف املائة من األغذية
املنتجة بد ًءا من مرحلة ما بعد الحصاد وحتى مرحلة البيع
بالتجزئة ،ولكن باستثناء هذه املرحلة األخرية .ويجري إعداد
التقديرات الدقيقة للمهدر من األغذية حال ًيا من جانب ت ّجار
التجزئة واملستهلكني.

الفصل 1
الفاقد والمهدر من
األغذية  -تحديد
إطار المسائل

3

من الرضوري معالجة أســباب الفاقد واملهدر من األغذية.
ويتطلب ذلك توافر املعلومات بشــأن مكان حصولهام يف
سلســلة اإلمدادات الغذائية واملحددات الكامنة وراء ذلك.

4

ميكــن أن يولّد خفــض الفاقد واملهدر من األغذية منافع
اقتصادية ولكن ســترتتب عنــه أيضً ا كلفة مع ّينة .وحني
تُســتنفد الخيارات املنخفضة التكلفــة لتحقيق هذا الخفض ،ترتفع
الكلفــة وبالتــايل يصبح فقدان قدر من األغذية وهدرها أم ًرا ال
مف ّر منه.

5

سيســتلزم الحد مــن الفاقد واملهدر من األغذية وتحقيق
منافــع مجتمعية كــرى ،إجراء تحليل متأ ٍّن للروابط
القامئــة بني الفاقد واملهــدر من األغذية واألمن الغذايئ والتغذية
واالستدامة البيئية.

الفصل 1

الفاقد والمهدر من األغذية -
تحديد إطار المسائل
الفاقد والمهدر من
األغذية وأهداف التنمية
المستدامة

ونظ ًرا إىل اآلثار املتوقعة عىل األرس املعيشــية وتكاليف مامرســة األعامل
التجاريــة ،وعىل األمن الغذايئ والتغذية واملــوارد الطبيعية والبيئة،
قد يكون للحد من الفاقد واملهدر من األغذية انعكاســات أوســع عىل
أهداف التنمية املســتدامة األخــرى املرتبطة بالنظام الغذايئ ،مثل
الهــدف  2الــذي يتمثّل يف القضــاء عىل الجوع وتحقيق األمن الغذايئ
وتحســن التغذية .وتندرج اآلثــار البيئية املحتملة ضمن األهداف
( 6اإلدارة املســتدامة للمياه) و( 11املدن واملجتمعات املحلية
(تغي املناخ) و( 14املوارد البحرية) و( 15النظم
املســتدامة) وّ 13
اإليكولوجيــة ال ّربية ،والغابــات ،واألرايض ،والتنوع البيولوجي) .وميكن
أن ترتتــب أيضً ا آثار تراكمية عىل أهداف التنمية املســتدامة األخرى،
وهي :األهداف ( 1القضاء عىل الفقر) و( 8النمو االقتصادي املســتدام
والعمل الالئق) و( 10الحد من أوجه عدم املســاواة).

يعترب فقدان األغذية أو هدرها بصورة عامة أم ًرا غري مرغوب فيه ويجب
تج ّنبه .وال يوجد عىل األرجح سوى بعض املسائل التي هناك توافق قوي
أ
يف اآلراء حولها يف النقاش الدويل بشأن السياسات.
ويُعترب الحد من الفاقد واملهدر من األغذية وسيلة لخفض تكاليف
اإلنتاج ،وتحسني األمن الغذايئ والتغذية ،واملساهمة يف تحقيق االستدامة
البيئية ،ال سيام من خالل تخفيف الضغط عىل املوارد الطبيعية والتقليل
من انبعاثات غازات االحتباس الحراري .ويف سياق التحدي املتمثل يف
إطعام سكان العامل الذين يُتوقع أن يبلغ عددهم حوايل  10مليارات
نسمة يف عام  2050بطريقة مستدامة ،يتّسم تقليل الفاقد واملهدر من
األغذية واالستفادة إىل أقىص حد من املوارد التي يقوم عليها النظام
1
الغذايئ بأهمية خاصة.

ويف الوقت نفســه ،ميكن أن يرتك التقدم املحرز يف تحقيق أهداف
التنمية املســتدامة األخرى آثــا ًرا مفيدة من حيث الحد من الفاقد
واملهدر من األغذية .وتشــمل أهداف التنمية املســتدامة هذه:
األهداف ( 5املســاواة بني الجنســن) ،و( 7الطاقة النظيفة
وبأســعار معقولة) ،و( 9الهياكل األساســية والصناعة واالبتكار)،
و( 17الـراكات) .ولكن من املر ّجــح أن تختلف أهمية هذه الروابط
اختالفًــا كبـ ًرا داخل البلدان ويف مــا بينها وأن تتوقف عىل تحقيق
التخفيضــات يف الفاقــد واملهدر من األغذية .ويلخّص الشــكل  1الروابط
املحتملــة بني الحد من الفاقــد واملهدر من األغذية وأهداف التنمية
املســتدامة املختلفــة من غري أن ينظــر يف حجم هذه الروابط وأهميتها
املحتملة .وتشــر األطر املســتديرة إىل اآلثار املتوقعة عىل األمن الغذايئ
والتغذية واملــوارد الطبيعية والبيئة.

وقد أصبح الفاقد واملهدر من األغذية مشكلة عاملية كبرية وباتا مك ّرسني
يف الهدف  12من أهداف التنمية املستدامة (االستهالك واإلنتاج
املسؤولني) والذي يشمل حتى مقص ًدا محد ًدا يرتبط بخفضهام ،وهو:

املقصد  3من مقاصد هدف التنمية املستدامة  12الذي يدعو إىل تخفيض
نصيب الفرد من النفايات الغذائية العاملية عىل صعيد أماكن البيع بالتجزئة
واملستهلكني مبقدار النصف ،والحد من فاقد األغذية يف مراحل اإلنتاج
وسالسل اإلمداد ،مبا يف ذلك الفاقد ما بعد الحصاد ،بحلول عام .2030

ويبدو خفض الفاقد واملهدر من األغذية يف الظاهر هدفًا بسيطًا ومعقوالً.
فمن الواضح ،أنه من غري املقبول ترك األغذية تفسد بسبب اإلهامل أو
سوء املناولة أو رمي األغذية التي ميكن أن يستهلكها اإلنسان.

أ يقرتن الفاقد واملهدر من األغذية بدالالت معنوية وأخالقية سلبية تكون مضمرة بصورة
خاصة يف مفردة "املهدر" التي يُنظر إليها عىل أنها أمر متعمد أو ميكن تج ّنبه بسهولة ،يف حني
أنه ميكن اعتبار "الفاقد" إىل حد ما كسوء حظ أو أمر يحدث من غري أن يكون متعمدًا.
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الشكل 1
الفاقد واملهدر من األغذية وأهداف التنمية املستدامة
الهدف 14-17
تعزيز اتساق السياسات
من أجل تحقيق التنمية
املستدامة
الهدف 18-17
زيادة توافر البيانات
املوثوقة

الهدف  1-1القضاء عىل
الفقر املدقع
الهدف  2-1تخفيض
نسبة الذين يعانون الفقر
مبقدار النصف

الهدف  1-2ضامن الحصول عىل الغذاء
الهدف  2-2وضع نهاية لسوء التغذية
الهدف  3-2مضاعفة اإلنتاجية الزراعية ودخل صغار
منتجي األغذية
الهدف  4-2ضامن وجود نظم إنتاج غذايئ مستدامة

الهدف  1-15حفظ
وترميم النظم اإليكولوجية الربية
واستخدامها عىل نحو مستدام
الهدف  2-15وقف إزالة الغابات

الهدف  1-5القضاء عىل التمييز
الهدف  5-5املشاركة الكاملة والفعالة

الهدف  3-6تحسني نوعية املياه
الهدف  4-6زيادة كفاءة استخدام املياه
الهدف  6-6حامية النظم اإليكولوجية املتصلة باملياه

الهدف  2-14إدارة النظم اإليكولوجية
البحرية والساحلية
الهدف  4-14تنظيم الصيد وإنهاء
الصيد املفرط

الهدف  1-13تعزيز املرونة والقدرة عىل
الصمود
الهدف  2-13إدماج التدابري املتعلقة
بتغري املناخ يف السياسات

الهدف 3-12

الهدف  1-7حصول الجميع عىل خدمات الطاقة الحديثة
الهدف  3-7تحسني كفاءة استخدام الطاقة املتجددة

الهدف  6-11تحسني نوعية الهواء
وإدارة النفايات
الهدف 1-10
منو الدخل بشكل
مستدام

الهدف 1-9
إقامة بنى تحتية جيدة
الهدف  3-9زيادة فرص
حصول املشاريع الصناعية
الصغرية الحجم عىل
الخدمات املالية

الهدف  3-8تعزيز
فرص العمل

مالحظة :تشــر األطر املســتديرة إىل اآلثار املتوقعة عىل األمن الغذايئ والتغذية واملوارد الطبيعية والبيئة.
املصــدر :منظمة األغذية والزراعة

الواقع ،يجب أن تأخذ أي سياســة معتمدة يف الحســبان أن الحد من
الفاقــد واملهــدر من األغذية لــه تكلفة يف العديد من الحاالت وقد
ينطــوي عىل مقايضات مع أهداف أخرى.

وهــذا بالتايل أمر يجب تفاديــه .ولكن عند االنتقال إىل تنفيذ
اإلجراءات امللموســة أو التدخالت أو السياســات الرامية إىل تج ّنب
الفاقــد واملهدر من األغذيــة والبت بها ،تزداد األمور تعقي ًدا .ويف
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الفصل 1

الفاقد واملهدر من األغذية  -حتديد إطار املسائل

ج

e eكيف يتم التمييز بني الفاقد من األغذية واملهدر منها ،إن وجد؟

وعندما يتم البت يف اإلجراءات التي يجب اتخاذها للتصدي للفاقد
واملهدر من األغذية ،يُطرح عدد من األسئلة ،منها:

وتركّــز معظم التعاريف عــى الفاقد واملهدر من الك ّمية عىل طول
سلســلة اإلمدادات الغذائية ،يف حني تنظر تعاريف أخرى يف فقدان
الجــودة (التغذوية والتجميلية وســامة األغذية).د ومن الناحية
املفاهيمية ،يســهل تعريف البعد الك ّمي وقياســه أكرث من الفاقد
واملهدر من الجودة عىل الرغم من وجود مشــاكل مهمة يف قياس
البعد األول أيضً ا .وعىل ســبيل املثال ،هل يجب إجراء القياســات
من ناحية الحجم أو املحتوى من الســعرات الحرارية أو غريه من
املحتويــات التغذوية أو القيمــة االقتصادية؟ وتعترب بعض التعاريف
االســتهالك املفرط الذي يتخطى االحتياجات الغذائية الفعلية ،شــكالً
من أشــكال الفاقد واملهدر من األغذية.

e eملاذا تُفقد األغذية أو تُهدر؟
e eما هو مقدار األغذية التي تُفقد أو تُهدر؟
e eملاذا يتّسم الحد من الفاقد واملهدر من األغذية باألهمية؟
e eكيف ميكن الحد من الفاقد واملهدر من األغذية؟
e eهل ميكن تج ّنب حدوث جميع أنواع الفاقد واملهدر يف األغذية؟
e eمن يستفيد (أو يترضر) من خفض الفاقد واملهدر من األغذية؟
e eكيف ميكن أن يساهم الحد من الفاقد واملهدر من األغذية يف
تحقيق األمن الغذايئ والتغذية أو االستدامة البيئية؟
هذه هي بعض األسئلة التي يحاول التقرير اإلجابة عليها .وبصورة أعم،
فإن األسئلة األساسية التي تُطرح هي التالية :متى يشكّل الفاقد واملهدر
من األغذية مشكلة؟ وملاذا يجب الحد منهام؟ ويعترب التقرير أنه يجب
النظر إىل خفض الفاقد واملهدر من األغذية كوسيلة لتحقيق أهداف
أخرى ،ال سيام إجراء تحسينات يف كفاءة النظام الغذايئ ،واألمن الغذايئ
والتغذية ،واالستدامة البيئيةn.

وألغراض هذا التقرير ،يُقصد بالفاقد واملهدر من األغذية االنخفاض يف
كمية هذه األخرية أو جودتها عىل طول سلسلة اإلمدادات الغذائية.
ويعتمد التقرير إطا ًرا مفاهيم ًيا قابالً للتطبيق عمو ًما لتعريف الفاقد
واملهدر من األغذية (أنظر الشكل  )2ومن شأنه املساعدة عىل تحسني
جمع البيانات وإمكانية مقارنتها واتخاذ القرارات التنظيمية والسياساتية
القامئة عىل األدلة من أجل الوقاية من الفاقد واملهدر من األغذية والحد
منهام( .لالطالع عىل مجموعة من تعاريف املصطلحات املستخدمة يف
هذا التقرير ،أنظر اإلطار .)1

ما هو الفاقد والمهدر
من األغذية؟ اإلطار
المفاهيمي

وال يتّســم التمييــز بني الفاقد واملهدر مــن األغذية باألهمية من الناحية
املفاهيمية فحســب ،بل يُعد أم ًرا مفي ًدا من وجهة نظر سياســية أيضً ا.
ومــن الناحيــة املفاهيمية ،يؤثــر الفاقد من األغذية الذي ينجم عن
القـرارات واإلجراءات التــي يتخذها املوردون ،عىل اإلمدادات الغذائية:
فإذا تم خفض الفواقد ،زاد توافر األغذية يف سلســلة اإلمدادات
الغذائيــة 7.وعــى وجه التحديد ،تُفقد األغذية يف جميع مراحل سلســلة
اإلمــدادات الغذائية وصوالً إىل املرحلة التــي يحصل فيها تفاعل مع
املســتهلك النهايئ ،وال يشــمل ذلك بالتايل البيع بالتجزئة ومق ّدمي
الخدمــات الغذائيةه واملســتهلكني .وينجم املهدر من األغذية عن
القـرارات الرشائية التي يتخذها املســتهلكون أو عن قرارات ت ّجار
التجزئة ومقدمي الخدمات الغذائية التي تؤثر عىل ســلوك املســتهلكني.

مــا هو الفاقد واملهدر من األغذيــة بالضبط؟ وكيف ميكن تعريفه؟
ال يوجــد تعريــف مو ّحــد للفاقد واملهدر من األغذية ،بل هناك ع ّدة
تعاريــف يف األدبيات القامئــة.ب وتعكس هذه التعاريف يف الكثري
مــن األحيان املشــاكل املختلفة التي يركّــز عليها أصحاب املصلحة أو
املحللــون أو التي يربطونهــا بالفاقد واملهدر من األغذية .يف الواقع،
تختلــف التعاريف عرب أبعاد متعددة ،منها:
e eما الذي ميكن وصفه بالغذاء؟
e eهل يجب مراعاة األجزاء الصالحة لألكل فقط من األغذية؟
e eهل يُعترب تحويل األغذية إىل استخدامات أخرى (مثل علف
الحيوان) فقدانًا أو هد ًرا لها؟
e eما هي املراحل املشمولة من سلسلة اإلمدادات الغذائية (مثالً الفاقد
ما قبل الحصاد)؟

د

ب لالطالع عىل دراسة استقصائية بشأن التعاريف املختلفة وخصائصها ،أنظر مثالً Chaboud
و2.Daviron

ه شغّل مقدمو الخدمات الغذائية مرافق تقدّم وجبات رئيسية وخفيفة لالستهالك الفوري
يف املوقع (األغذية خارج املنزل) .وتشمل هذه املرافق املطاعم ،ومنافذ بيع الوجبات الرسيعة،
ومو ّردي الطعام ،واملقاهي ،واألماكن األخرى التي تُ ِع ّد الطعام وتقدمه وتبيعه لعامة الناس
من أجل جني األرباح8.

ج عىل سبيل املثال ،يستخدم  Bellemareوآخرون مصطلح "املهدر" من األغذية فقط وال
مييزون بني الفاقد واملهدر منها3.
ّ
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لالطالع عىل قياس الفاقد من جودة األغذية أنظر مثالً  Delgadoوآخرون4.

حالة األغذية والزراعة 2019

اإلطار 1
املتعلقة بالفاقد واملهدر من األغذية
التعاريف
ّ
e eالفاقد من األغذية هو الرتاجع يف كمية األغذية أو جودتها نتيجة
القرارات واإلجراءات التي يتخذها مو ّردو األغذية يف سلسلة اإلمداد،
باستثناء ت ّجار التجزئة ومقدمي الخدمات الغذائية واملستهلكني.

e eيُقصد باألغذية أي مادة ،سواء أكانت ُمص ّنعة أو شبه ُمص ّنعة أو خام،
موجهة لالستخدام البرشي .ويشمل املرشوب ،ولبان املضغ وأي مادة
استُخدمت يف تصنيع أو إعداد أو معالجة "الغذاء" ولكنه ال يشمل مواد
التجميل أو التبغ أو املواد التي تُستخدم فقط كعقاقري 5.وميكن أن تكون
املنتجات الغذائية حيوانية أو نباتية املصدر ،وتعترب أغذية اعتبا ًرا من
اللحظة التي ( )1تصبح فيها املحاصيل جاهزة للحصاد أو مناسبة لتحقيق
الغرض منها؛ ( )2وتكون الحيوانات جاهزة للذبح؛ ( )3ويسحب الحليب
من الرضع؛ ( )4وتضع الطيور البيض؛ ( )5وتنضج األسامك املتأتية
من تربية األحياء املائية يف األحواض؛ ( )6ويتم اصطياد األسامك ال ّربية
بواسطة معدات الصيد.

e eاملهدر من األغذية هو الرتاجع يف كمية األغذية أو جودتها نتيجة
القرارات واإلجراءات التي يتخذها ت ّجار التجزئة ومقدمو الخدمات
الغذائية واملستهلكون.
e eالفاقد واملهدر يف ك ّمية األغذية (املشار إليهام أيضً ا بالفاقد واملهدر
املاديني من األغذية) هو النقصان يف كتلة األغذية املخصصة لالستهالك
البرشي عند سحبها من سلسلة اإلمدادات الغذائية .وبالتايل ،يشري الفاقد
يف ك ّمية األغذية إىل انخفاض كتلة األغذية املخصصة لالستهالك البرشي
نتيجة القرارات واإلجراءات التي يتخذها مو ّردو األغذية يف سلسلة
اإلمداد .أما املهدر يف ك ّمية األغذية ،فهو االنخفاض املادّي يف كتلة األغذية
نتيجة القرارات واإلجراءات التي يتخذها ت ّجار التجزئة ومقدمو الخدمات
الغذائية واملستهلكون.

e eوتتألف سلسلة اإلمدادات الغذائية من األجزاء التالية )1( :اإلنتاج الزراعي
والحصاد/الذبح/الصيد؛ ( )2وعمليات ما بعد الحصاد/الذبح/الصيد؛
( )3والتخزين؛ ( )4والنقل؛ ( )5والتجهيز؛ ( )6والبيع بالجملة وبالتجزئة؛
( )7واالستهالك من قبل األرس والخدمات الغذائية .وتشري عمليات اإلنتاج
الزراعي والحصاد وعمليات ما بعد الحصاد/الذبح/الصيد إىل األنشطة التي
ال تزال فيها املنتجات داخل املزرعة أو يف موقع اإلنتاج .وتشمل عمليات ما
بعد الحصاد/الذبح/الصيد كل من التنظيف ،والتصنيف ،والفرز ،واملعالجة
(مثالً للتطهري يف املزرعة أو يف مرفق للتعبئة) .ويشمل التجهيز كل من
عمليات التجهيز األويل (مثل التجفيف والتقشري وإزالة األصداف) التي
تحصل يف غالب األحيان يف املزرعة ،وعمليات التجهيز الثانوي (تحويل
املنتجات) .وتدل اللحظة التي يتم فيها استهالك األغذية أو سحبها من
سلسلة اإلمدادات الغذائية عىل النقطة النهائية يف هذه السلسلة.

e eيشري الفاقد واملهدر من جودة األغذية إىل النقصان يف خصائص األغذية،
األمر الذي يقلل قيمتها من حيث االستخدام املقصود .وميكن أن يؤدي
ذلك إىل تراجع القيمة التغذوية (مثالً ك ّميات أقل من الفيتامني  Cيف
الفاكهة املرضوضة) و/أو القيمة االقتصادية لألغذية بسبب عدم االمتثال
ملعايري الجودة .وقد يسفر تراجع الجودة عن أغذية غري مأمونة متثل
خط ًرا عىل صحة املستهلك .ويشري الفاقد من جودة األغذية إىل النقصان
يف خصائص األغذية ،األمر الذي يقلل قيمتها من حيث االستخدام
املقصود ،كام أنه ينجم عن القرارات واإلجراءات التي يتخذها مو ّردو
األغذية يف سلسلة اإلمدادات .أما املهدر من جودة األغذية ،فهو النقصان
نفسه الناجم عن اإلجراءات التي يتخذها ت ّجار التجزئة ومقدمو
الخدمات الغذائية واملستهلكون.

e eويجمع النظام الغذايئ جميع العنارص (البيئة واألفراد واملدخالت
والعمليات والبنى التحتية واملؤسسات ،وما إىل ذلك) واألنشطة املتصلة
بإنتاج األغذية وتجهيزها وتوزيعها وإعدادها واستهالكها ،ونواتج هذه
6
األنشطة ،مبا يف ذلك النتائج االجتامعية واالقتصادية والبيئية.

ومن وجهة نظر سياســية ،يتّســم التمييز بني الفاقد واملهدر من األغذية
بأهميــة كبــرة ،ذلك أن أنــواع التدخالت التي ميكنها أن تؤثر عىل
ســلوك املســتهلكني (الطلب عىل األغذية) تختلف عن تلك التي تشـ ّجع
املو ّرديــن عىل الحــد من فواقد األغذية (اإلمدادات الغذائية).

ومن الناحية العملية ،قد يكون من الصعب القيام بهذا التمييز .يف
الواقع ،غال ًبا ما تكون القرارات واإلجراءات التي يتخذها ت ّجار التجزئة
ومقدمو الخدمات الغذائية ،عىل الرغم من تأديتهم دور مو ّردي األغذية،
مرشوطة إىل حد كبري بسلوك املستهلكني بحيث يصبح من الصعب
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الفصل 1

الفاقد واملهدر من األغذية  -حتديد إطار املسائل

الفصل بني الفاقد واملهدر من األغذية .ومن هذا املنطلق ،ميكن أن
يشكّل مستوى البيع بالتجزئة "منطقة رمادية" نو ًعا ما .وألغراض عملية
ومؤسساتية ،سيتواءم هذا التقرير مع التمييز الضمني الوارد يف املقصد 3
من مقاصد هدف التنمية املستدامة  12الذي يشري إىل حدوث املهدر من
األغذية "عىل صعيد أماكن البيع بالتجزئة واملستهلكني" والفاقد منها "يف
مراحل اإلنتاج وسالسل اإلمداد".

باعتبارها نفايات أو استخدامها يف أنشطة إدارة املخلفات ،كفاقد أو مهدر
من األغذية (مب ّينة بواسطة السهم الرمادي).
وتشــر الوجهة إىل االســتخدام الفعيل لكم ّيــة األغذية الصالحة
لــأكل املخصصة لالســتهالك البرشي .فإما أن يتناول اإلنســان هذه
األغذيــة كطعــام حتــى لو تع ّرضت لفاقد أو مهــدر يف جودتها ،مثالً
عنــد ظهور البقع عىل قرشة املوز( ،مب ّينة بواســطة الســهم األخرض
واإلطار األخرض يف قســم "الوجهة") أو أن يتم تحويلها إىل اســتخدام
اقتصــادي غــر غذايئ كعلف الحيوان (األطــر الربتقالية) .وميكن
أن تتعـ ّرض هــذه األغذيــة لفاقد أو مهدر يف الك ّمية إذا اســتبعدها
املــو ّردون (الفاقــد من األغذية) أو املســتهلكون ،وت ّجار التجزئة
ومق ّدمــو الخدمــات الغذائية (املهدر من األغذية) من سلســلة
اإلمــدادات الغذائية وأرســلوها إىل املطامر .ومــن املمكن كذلك أن
يتــم إحراقهــا أو تســميدها أو هضمها من دون وجــود عوامل هوائية
(مب ّينة بواســطة األســهم واألطر الحمراء).

ومي ّيز اإلطار املفاهيمي يف الشكل  2بني االستخدام املقصود من النباتات
والحيوانات املنتجة (االستخدامات االقتصادية الغذائية وغري الغذائية عىل
السواء)؛ وتجزئتها إىل أغذية ،وأجزاء غري صالحة لألكل ،وعلف ،وأجزاء
غري علفية؛ ووجهتها (كغذاء أو الستخدام منتج غري غذايئ أو كفاقد
ومهدر من األغذية).
ويشــر االســتخدام املقصود من املنتجات الحيوانية أو النباتية
إىل الغرض األصيل املرج ّو من املنتج يف سلســة اإلمداد ،أي :أن
يأكله اإلنســان (طعام) ،أو أن يتم تغذية الحيوانات به (علف)،
أو أن يُســتخدم كبذور أو ألغراض صناعية أو أغراض أخرى (أنظر
املســتطيالت عن "االســتخدام املقصود" يف الشكل  .)2وال يُع ّد فقدان
أساســا لالســتهالك
املنتجات الحيوانية والنباتية التي مل تكن مخصصة ً
البــري أو هدرهــا ،كفاقــد أو مهدر من األغذية حتى لو أنه من
املمكن أن ترتتب عن ذلك انعكاســات عىل األمن الغذايئ والتغذية أو
عــى البيئــة .كذلك ،ال تُعد املنتجــات الحيوانية والنباتية التي كانت
أساســا للغذاء ولكن تم تحويلها إىل اســتخدام اقتصادي غري
مع ّدة ً
غذايئ (مثل علف الحيوان) كفاقد ومهدر من األغذية (األســهم واألطر
الربتقالية يف قســمي "األجزاء" و"الوجهة" يف الشــكل .)2

وتجدر اإلشارة إىل أن:
e eاألغذيــة التــي تع ّرضت لفاقد أو مهدر يف الجــودة والتي يأكلها
اإلنســان عــى الرغم من ذلك ،ال تُع ّد فاقـ ًدا أو مهد ًرا يف الك ّمية.
ولكــن إذا قام املســتهلكون أو املــو ّردون بالتخلّص من هذه
األغذيــة ،تعتــر فاقـ ًدا أو مهد ًرا يف الك ّمية ما مل يتــم تحويلها إىل
استخدام منتج.
e eاالنخفــاض يف كتلــة األغذيــة نتيجــة لعمليــات التجهيــز ،مثل
التجفيــف أو التســخني أو التخمــر ،ال يعــد فاقـ ًد ا أو مهد ًرا
من األغذية.
e eاألغذية الصالحة لالســتهالك التــي مل يقم ت ّجار التجزئة أو مقدمو
الخدمــات الغذائيــة ببيعها والتــي يتم جمعها يف ما بعد وإعادة
توزيعها عىل مســتهلكني آخرين ال تُعد مهد ًرا؛ بل إن إعادة
التوزيع هذه هي وســيلة لتج ّنب هدر األغذية.
e eاألغذيــة التي يتم تحويلها من سلســلة اإلمدادات الغذائية إىل
اســتخدام منتج غري غذايئ ،مثـاً للعلف أو الوقود األحيايئ ،تحافظ
عــى جــزء من قيمتهــا وال تعترب بالتايل مفقودة أو مهدرة .وهذا ال
يعنــي أن هــذا التحويل يحصــل من دون تكاليف إذ أنه قد يقلل
من قيمة األغذية.
e eالهضــم الالهوايئ ،رغم توليــده الغاز األحيايئ ،يبقى قبل كل يشء
طريقــة ملعالجة املخلّفات وليس هنــاك محاصيل مخصصة حرصيًا
إلنتــاج هــذا الغاز .وبالتايل ،تُع ّد األغذيــة التي ينتهي بها املطاف يف
عملية إدارة املخلّفات مفقودة أو مهدرة.

ومن ثم يتم تجزئة النباتات والحيوانات املخصصة لالستهالك البرشي إىل
استخدامات مختلفة (أغذية أو أجزاء غري صالحة لألكل أو استخدامات
اقتصادية/منتجة أخرى) .وعىل سبيل املثال ،يستهلك البرش الجزء الداخيل
من املوزة يف حني أنه ميكن استخدام القرشة كعلف ،وبذلك تكون املوزة
بكاملها قد تجزأت إىل استخدامات مختلفة .أما األجزاء غري الصالحة
لألكل فهي مك ّونات غذائية غري مخصصة ،يف سلسلة إمدادات غذائية
محددة ،لالستهالك البرشي (مثل العظام والقشور).و وال تُعد األجزاء
غري الصالحة لألكل ،مثل قرش املوز ،التي ال تُستخدم كعلف أو ألغراض
اقتصادية أخرى (مب ّينة بواسطة األسهم الربتقالية) بل يتم التخلص منها
و تختلف األجزاء التي تعترب غري صالحة لألكل بني مستخدم وآخر (مثالً تُستهلك أرجل
تتغي عىل م ّر الزمن وتتأثر
الدجاج يف بعض سالسل اإلمدادات الغذائية دون غريها) .كام أنها ّ
مبجموعة من املتغيات ،وال سيام الثقافة9.
ّ
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الشكل 2
إطار مفاهيمي للفاقد واملهدر من األغذية
الزراعة ومصايد األسامك – النباتات والحيوانات
مخصصة لألغذية

االستخدام املتوخى
األجزاء

العلف البذور
أجزاء غري
لألكل العلف غريها
صالحة

الغذاء
الفاقد واملهدر من األغذية

أغذية تشهد أو ال تشهد فاقدًا
أو مهد ًرا نوع ًيا

العلف

االستخدام
الصناعي

غريها

الهضم املشرتك
الهضم الالهوايئ

الحرق
املطامر
االرتجاع

استخدام منتج من
الناحية االقتصادية

إدارة الفاقد واملهدر من األغذية
السامد

يتناولها األشخاص

من الناحية الكمية

استخدامات
أخرى للنفايات

املقصد

االستخدام
الصناعي

غريها

ال فاقد ومهدر من األغذية :تبقى األغذية يف سلسلة اإلمدادات الغذائية ويتناولها األشخاص
ال فاقد ومهدر من األغذية :األغذية و/أو األجزاء غري الصالحة لألكل تحال إىل استخدام غري غذايئ منتج من الناحية االقتصادية
ال فاقد ومهدر من األغذية :األجزاء غري الصالحة لألكل تحال إىل إدارة النفايات
فاقد ومهدر من األغذية :األغذية تُرمى وتحال إىل إدارة النفايات
مالحظــة :يشــمل "االســتخدام الصناعــي" الوقود األحيــايئ ،واأللياف يف مواد التعبئة ،وصنع املواد البالســتيكية األحيائية (مثل متعدد حمض الالكتيك) ،وصناعة املــواد التقليدية كالجلود أو الريش
(للوســائد مثالً) ،وتحويل الدهن أو الزيت أو الشــحم إىل مواد خام لصنع الصابون أو الديزل األحيايئ أو مســتحرضات التجميل .وال يشــمل هذا االســتخدام الهضم الالهوايئ مبا أن هذا األخري
مخصص إلدارة النفايات .وتشــمل "االســتخدامات األخرى" األســمدة والغطاء األريض .وال ميثّل طول األعمدة الحجم اإلجاميل للمنتجات املعن ّية أو قيمتها.
املصــدر :منظمة األغذية والزراعة

ما هو مقدار األغذية
التي تفقد أو تهدر؟

وميكــن أن يتخــذ التخلّص من الفاقد أو املهدر من األغذية أشــكا ًال
مختلفــة ،مــع ما لذلك من تأثري ضار عىل البيئة .ويرتتب عن التســميد
والهضــم الالهوايئ أثــر بيئي محدود بدرجة أكرب من رمي األغذية يف
املطامــر أو حرقها .ويُعــد التخلّص من الفاقد واملهدر من األغذية
مســألة ترتبط بإدارة املخلّفات وتتجاوز دراســتها نطاق هذا التقرير.
ويركّــز هذا األخري بوضوح عــى تج ّنب الفاقد واملهدر من األغذية أكرث
منــه عىل التخلّص منهامn.

ما الذي نعرفه فعل ًيا عن حجم الفاقد واملهدر من األغذية يف العامل؟ من
املدهش أننا ال نعرف سوى القليل عنهام كام يبدو ،ولكن من املتوقع
أن يساهم إطار الرصد الخاص بأهداف التنمية املستدامة عىل وجه
التحديد يف س ّد هذه الفجوة من خالل تعزيز الجهود الرامية إىل جمع
البيانات التي تسمح بتقدير إجاميل الفاقد واملهدر من األغذية بأكرب
قدر ممكن من التفصيل.
ويدعو املقصد  3من مقاصد هدف التنمية املستدامة  12إىل تخفيض
نصيب الفرد من النفايات الغذائية العاملية عىل صعيد أماكن البيع
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الشكل 3
الفاقد من األغذية من مرحلة ما بعد احلصاد إىل التوزيع يف عام ،2016
النسب املئوية العاملية وحبسب األقاليم
العامل
أسرتاليا ونيوزلندا
آسيا الوسطى والجنوبية
آسيا الرشقية والجنوبية الرشقية
أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
أمريكا الشاملية وأوروبا
أوسيانيا )باستثناء أسرتاليا ونيوزلندا(
أفريقيا جنوب الصحراء الكربى
آسيا الغربية وأفريقيا الشاملية
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النسبة املئوية للفاقد من األغذية
مالحظة :تشــر نســبة الفاقد من األغذية الكمية املادية التي يتم فقدانها بالنســبة إىل ســلع أساســية مختلفة موزّعة بحســب الكميّة املنتجة منها .ويتم اســتخدام وزن ترجيحي اقتصادي لتجميع
النســب املئوية عىل مســتوى املجموعات اإلقليمية أو الســلعية بحيث يكون للســلع األساســية األعىل قيمة وزن ترجيحي أكرب عند تقدير الفاقد مقارنة بالســلع األساســية األدىن قيمة.
12
املصــدر :منظمة األغذية والزراعة2019 ،

البيانات األساســية لتقديرات وأســباب الفاقد واملهدر من األغذية عرب
إجراء دراســات استقصائية أدق بشــأن مجموعات السلع األساسية
وسالسل القيمة والبلدان.

بالتجزئة واملستهلكني مبقدار النصف بحلول عام  ،2030والحد من
الفاقد من األغذية (مبا يف ذلك الفاقد ما بعد الحصاد) يف مراحل اإلنتاج
وسالسل اإلمداد .ويقاس التقدم املحرز يف تحقيق هذا املقصد بواسطة
املؤرش  1-3-12الذي تم تقسيمه إىل مؤرشين فرعيني هام :مؤرش الفاقد
11 ،10
من األغذية (1-3-12أ) ومؤرش املهدر من األغذية (1-3-12ب).

ومن بني املؤرشين الفرعيني للهدف  1-3-12من أهداف التنمية
املستدامة ،وهام مؤرش الفاقد من األغذية التابع للمنظمة ومؤرش املهدر
من األغذية التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة ،يُع ّد العمل عىل تطوير
املؤرش األول وتقدير نسبة الفاقد من األغذية األكرث تقد ًما .وقد أدى
مؤرش الفاقد من األغذية التابع للمنظمة إىل وضع أول تقدير عاملي يف
عام  2019يدل عىل تع ّرض  13.8يف املائة من األغذية املنتجة يف عام
 2016للفقدان بني املزرعة ومرحلة البيع بالتجزئة ،لكن باستثناء هذه
املرحلة األخرية 12.وعىل املستوى اإلقليمي ،ترتاوح التقديرات بني 5
و 6يف املائة يف أسرتاليا ونيوزيلندا و 20و 21يف املائة يف آسيا الوسطى
والجنوبية (الشكل  .)3ويف ما يتعلّق مبجموعات األغذية ،تس ّجل الجذور

ويقــع املــؤرشان 1-3-12أ و1-3-12ب تحت رعاية وكالتني من وكاالت
األمــم املتحدة ،هام منظمة األغذيــة والزراعة (املنظمة) وبرنامج األمم
املتحــدة للبيئــة .وتعمل هاتان الوكالتــان م ًعا عىل تطوير املنهجيات
الخاصــة باملؤرشين الفرعيني ،حيــث تقود املنظمة العمل يف مجال
مــؤرش الفاقــد من األغذية ويقود برنامج األمــم املتحدة للبيئة العمل
يف مجــال مــؤرش املهدر مــن األغذية نظ ًرا إىل خربة ووالية كل منهام
يف هذيــن املجالني .ويهدف عمــل الوكالتني إىل تزويد املجتمع الدويل
بتقديرات متينة بشــأن فواقد األغذية والهدر فيها وإىل تحســن
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الشكل 4
الفاقد من األغذية من مرحلة ما بعد احلصاد إىل التوزيع يف عام ،2016
النسب املئوية حبسب جمموعات السلع

الحبوب والبقول
الفاكهة والخضار
اللحوم واملنتجات الحيوانية
الجذور والدرنات واملحاصيل الزيتية
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النسبة املئوية للفاقد من األغذية
مالحظة :تشــر نســبة الفاقد من األغذية الكمية املادية التي يتم فقدانها بالنســبة إىل ســلع أساســية مختلفة موزّعة بحســب الكميّة املنتجة منها .ويتم اســتخدام وزن ترجيحي اقتصادي لتجميع
النســب املئوية عىل مســتوى املجموعات اإلقليمية أو الســلعية بحيث يكون للســلع األساســية األعىل قيمة وزن ترجيحي أكرب عند تقدير الفاقد مقارنة بالســلع األساســية األدىن قيمة.
12
املصــدر :منظمة األغذية والزراعة2019 ،

مع أ ّن قياس الفاقد من األغذية قد بلغ مرحلة متقدمة أكرث من قياس
املهدر منها ،ال تزال التحديات قامئة .وبسبب القيود يف مجال قابلية
القياس وعدم توافر البيانات ،من بني جملة عوامل أخرى ،كان ال بد من
أن يختلف اإلطار املفاهيمي (الشكل  )2عن إطار القياس التشغييل لتتمكن
املنظمة من رصد املقصد  3من مقاصد هدف التنمية املستدامة  12املتعلّق
بالفواقد من األغذية (أنظر اإلطار  .)2ويف اإلطار التشغييل ،تُستثنى الفواقد
يف مرحلتي الحصاد وما قبله من املؤرش العاملي للفاقد من األغذية بغية
ضامن االتساق مع تعريف اإلنتاج الزراعي الذي تستخدمه البلدان
واملنظمة يف إطار ميزانيات األغذية .ويستلزم إدماج هذه الفواقد
إعادة تعريف اإلنتاج وحساب الغالل ،وبالتايل تعديل اتساق مجموعة
البيانات وقابلية مقارنتها مع مرور الوقت .ويرتبط تح ٍّد رئييس آخر
ظل استحالة أن تجمع البلدان البيانات املتعلقة
بالسلع األساسية .ففي ّ
بالفاقد من جميع السلع األساسية ،يركّز مؤرش الفاقد من األغذية
عىل عرش سلع أساسية رئيسية من خمس مجموعات مرتّبة
»

والدرنات واملحاصيل الزيتية أعىل مستوى من الفاقد تليها الفاكهة
والخضار (الشكل  .)4وليس من املستغرب أن تس ّجل الفاكهة والخضار
مستويات عالية من الفاقد نظ ًرا إىل شدة قابليتها للتلف .وتُعزى
النتائج الخاصة بالجذور والدرنات واملحاصيل الزيتية بصورة أساسية إىل
الفاقد من الكسافا والبطاطس نظ ًرا إىل الكم الكبري من البيانات املبلّغ
عنها لهاتني السلعتني األساسيتني .ويف الواقع ،تُعد الكسافا أكرث الجذور
والدرنات قابلية للتلف حيث ميكنها أن تفسد يف غضون يومني أو ثالثة
أيام بعد حصادها؛ وتحتاج البطاطس من جهتها إىل العناية يف مناولتها
وإىل تخزينها بطريقة مناسبة ،ال سيام يف املناخات الحا ّرة والرطبة يف
14 ،13
العديد من البلدان النامية.
وبالنسبة إىل مؤرش املهدر من األغذية ،تم بذل جهود كربى لوضع إطار
منهجي ذي صلة ولك ّن التقديرات األولية بشأن املهدر من األغذية ال تزال
قيد اإلعداد.
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اإلطار 2
املنهجية اخلاصة مبؤشر الفاقد من األغذية باختصار
الفاقد من األغذية عىل السلع األساسية العرش الرئيسية من حيث القيمة
االقتصادية يف خمس مجموعات من السلع لكل بلد ،وهي:
(((1الحبوب والبقول؛
(((2الفاكهة والخضار؛
(((3الجذور والدرنات والمحاصيل الزيتية؛
(((4المنتجات الحيوانية؛
(((5األسماك والمنتجات السمكية.

وضعت منظمة األغذية والزراعة مؤرش الفاقد من األغذية من أجل رصد
املقصد  3من هدف التنمية املستدامة  .12ويركّز هذا املؤرش عىل نسب
األغذية التي يتم سحبها من سلسلة اإلمداد .كام أنه يرصد التطورات يف هذه
النسب مع مرور الوقت مقارن ًة بفرتة أساس محددة حال ًيا عند عام  2015بغية
تت ّبع التقدم املحرز عىل صعيد املقصد  3من هدف التنمية املستدامة  .12ومبا
أن فواقد األغذية تختلف مع اختالف إجاميل إنتاج األغذية ،يستند املؤرش إىل
نسب هذا الفاقد وليس إىل األطنان منه .ولو كان املؤرش مستندًا إىل الفاقد
باألطنان ،لكانت الزيادة فيه لتعكس ببساطة ارتفا ًعا يف اإلنتاج.
وألسباب تتعلّق بالقياس وعدم توافر البيانات واتساقها مع التعاريف
اإلحصائية األخرى ومع صياغة املقصد  3من هدف التنمية املستدامة ،12
اعتمدت منظمة األغذية والزراعة املفاهيم التالية للفاقد واملهدر من األغذية
يف اإلطار التشغييل للمؤرش:

ونظرا ً إىل الشواغل املتعلّقة بالفعالية من حيث التكلفة يف جمع البيانات،
يساعد مؤرش الفاقد من األغذية عىل تحسني قاعدة األدلة الخاصة بالفواقد
عرب اختيار عدد قليل فقط من املنتجات املهمة والرتكيز عىل تحسني جودة
البيانات ذات الصلة.
ويقدّر مؤرش الفاقد من األغذية ،لكل بلد ،الفاقد يف الك ّميات املادّية بحسب
السلعة األساسية ويج ّمعه ضمن نسبة مئوية عامة عىل املستوى الوطني باستخدام
وزن ترجيحي اقتصادي يساوي قيمة إنتاج السلع األساسية .ويستند تجميع السلع
املعب عنها بالسعر الدويل للدوالر األمرييك ،أي باستخدام
األساسية إىل أسعار املزرعة ّ
األسعار نفسها لجميع البلدان .بالتايل ،فإن الفاقد من السلع األساسية العالية القيمة
له وزن ترجيحي أكرب من فاقد السلع األساسية املنخفضة القيمة .ولكن املنهجية ال
تأخذ يف الحسبان مختلف القيم االقتصادية للفاقد يف مراحل متعددة من سلسلة
اإلمدادات الغذائية .ويف الواقع ،فإن القيمة االقتصادية للفاقد عىل طول سلسلة
االمداد تكون أعىل منها يف املراحل األوىل من هذه السلسلة.
ومبا أ ّن بلدانًا عديدة ما زالت ال تفيد عن البيانات املتعلّقة بالفواقد ،ترد يف
هذا التقرير التقديرات عىل املستوى اإلقليمي وعىل مستوى مجموعات السلع
األساسية فقط .ولسد الثغرات يف البيانات وتحديد عوامل الفاقد iiعىل املستوى
القطري ،تم وضع نهج شفاف وقابل للتكرار يقوم عىل النموذج .ويستخدم هذا
املتغيات التفسريية للعوامل السببية القامئة يف األدبيات
النهج مجموعة من ّ
ويك ّمل نسب الفاقد مبعلومات خارجية تم جمعها من املطبوعات والتقارير
(لالطالع عىل ملحة عامة عن املنهجية ومنوذج التقدير ،أنظر إىل املالحظات يف
امللحق الفني) .ويسمح النهج باستبدال التقديرات القدمية كلّام توافرت بيانات
جديدة وأفضل نو ًعا ،من دون اإلخالل بالنموذج أو بالنتائج .ولكن يف حني أنه
ميكن للنهج املستخدم القائم عىل النموذج أن يوفّر التقديرات بشأن الفاقد
عىل نطاق واسع ،قد ال يكون أداؤه بالقدر نفسه من الجودة مثل نُهج النمذجة
األخرى يف تفسري الفواقد عىل املستوى الجزيئ أو عىل مستوى املزرعة.
وعىل املستوى العاملي ،فإن مؤرش الفاقد من األغذية هو متوسط مرجح
للمؤرش الوطني للفاقد من األغذية باستخدام أوزان ترجيحية تساوي القيمة
اإلجاملية لإلنتاج الزراعي يف البلدان خالل فرتة األساس.

e eالفاقد من األغذية هو مجمل ك ّميات السلع األساسية من املحاصيل
والحيوانات واألسامك الصالحة لالستهالك البرشي التي تخرج بشكل تام،
وبطريقة مبارشة أو غري مبارشة ،من سلسلة اإلمداد ما بعد الحصاد/الذبح/
الصيد عرب رميها أو حرقها أو التخلّص منها بطريقة أخرى ،والتي ال تعود
إليها ألي استخدام آخر (مثالً كعلف للحيوان ولالستخدام الصناعي وغري
ذلك) وصوالً إىل مستوى البيع بالتجزئة ولكن باستثنائه .وبالتايل ،تُشمل
جميع الفواقد التي تحدث خالل التخزين والنقل والتجهيز واالسترياد.
ويغطي الفاقد السلعة األساسية بكاملها مع أجزائها غري الصالحة لألكل.
e eويحدث املهدر بني مرحلتي البيع بالتجزئة واالستهالك/الطلب النهايئ.
ولكنه ليس مشموالً يف مؤرش الفاقد من األغذية.
ويختلف اإلطار التشغييل ملؤرش الفاقد من األغذية عن اإلطار املفاهيمي
(املبي يف الشكل  )2من حيث استثنائه الفاقد من الجودة ،وشمله
لهذا الفاقد ّ
األجزاء غري الصالحة لألكل ،وتقييده املفهوم بحدود سلسلة اإلمدادات
i
مبي يف الشكل ،يستثنى الفاقد
الغذائية والســلع األساســية املختارة .وكام هو ّ
يف مرحلــة الحصــاد وما قبلها من املــؤرش ولكن ميكن إضافة فواقد الحصاد يف
املــؤرش الوطنــي للفاقد من األغذية .ويف ما يتعلّق مبك ّون الجودة يف الفاقد من
األغذية ،يتم بذل الجهود حال ًيا إلدماجه ضمن املؤرش مبا أنه ميكن للمعلومات
بشأن أسعار السوق مثالً أن تدل عىل جودة األغذية (أنظر  Delgadoوآخرون
4
لالطالع عىل نهج مشابه).
أما بالنسبة إىل اختيار السلع األساسية ،فإن تقدير فواقد العديد من هذه
األخرية يف جميع البلدان أمر صعب من الناحية العملية ،لذلك يركّز مؤرش
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اإلطار 2
(يتبع)
نطاق مؤشر الفاقد من األغذية على طول سلسلة اإلمدادات الغذائية
مؤرش الفاقد من األغذية

الهدف 1-3-12أ من أهداف التنمية املستدامة

األحداث القصوى
الهدف  5-1من أهداف
التنمية املستدامة

قبل
الحصاد /الذبح

مؤرش املهدر من األغذية
الهدف 1-3-12ب
من أهداف التنمية املستدامة

الفواقد يف ميزانيات األغذية

الحصاد /الذبح

عمليات ما بعد
الحصاد/الذبح
يف املزارع

النقل والتخزين
والتوزيع

التجهيز والتعبئة

البيع بالتجزئة

االستهالك العام
واألرسي

مراحل النظم الغذائية
الفواقد خالل الحصاد

ميكن إضافة الفواقد خالل الحصاد إىل نطاق تغطية املؤرش
وقياسها مع مسوحات تقدير عائدات املحاصيل

مؤرش الفاقد من األغذية عىل املستوى الوطني
الهدف 1-3-12أ من أهداف التنمية املستدامة

 iتحــدث الفواقــد خــال مرحلــة الحصاد ،مثـاً يف حالة الحبوب التي تتع ّرض للتلف عند القطــع أو يف عملية الفرز أو التصنيف.
 iiتــم جمــع العوامــل الخاصة بالفاقد يف قاعدة بيانــات متاحة للجميع عىل املوقع www.fao.org/food-loss-and-food-waste/flw-data
15
املصــدر :منظمة األغذية والزراعة2018 ،

» بحسب قيمة اإلنتاج داخل كل بلد.ز ويشمل هذا أيضً ا األجزاء غري
الصالحة لألكل من السلع األساسية مبا أن فصلها عن األجزاء الصالحة لألكل
يُعد أم ًرا صع ًبا من الناحية التشغيلية بل مستحيالً يف بعض الحاالت.

التشغييل مع اإلطار املفاهيمي يف الشكل  ،2يصبح من املر ّجح أن يعطي
مؤرش الفاقد من األغذية نس ًبا مئوية أعىل ،األمر الذي يدل عىل وجود
مشكلة أكرب من تلك املق ّدرة حال ًيا.
وال يغطي مؤرش الفاقد من األغذية التابع للمنظمة ســوى الفاقد بعد
الحصاد وصوالً إىل مســتوى البيع بالتجزئة ولكن من غري أن يشــمل هذا
املبي أعاله (أنظر اإلطار  .)2وإن املحاولة الوحيدة
األخــر ،عــى النحو ّ
حتى اآلن لوضع تقدير عاملي شــامل للفاقد واملهدر من األغذية عىل
طول سلســلة اإلمدادات الغذائية هي التي قام بها املعهد الســويدي
16 ،14
لألغذيــة والتكنولوجيــا األحيائية يف عام  2011لصالح املنظمة.
ولكن هذه الدراســة تتســم بأوجه قصور عديدة كام هو معرتف به
بوضوح يف الدراســة نفســها (أنظر اإلطار  .)3وتجدر اإلشارة أيضً ا إىل أن
هذه التقديرات ليســت قابلة للمقارنة بصور ٍة مبارشة مع التقديرات
الجديدة للمنظمة بســبب وجود عدد من االختالفات املنهجية (يرد
رشح لها يف اإلطار  .)3وعىل وجه التحديد ،ال تشــمل التقديرات
الجديدة مجمل سلســلة اإلمدادات الغذائية .وإضافة إىل ذلك» ،

وأخ ًريا ،يبلّغ إطار القياس التشغييل الذي اعتمدته املنظمة عن الفاقد
من الك ّمية فقط .ويف الواقع ،سيحتاج تقييم الفاقد واملهدر من جودة
األغذية إىل رصد القيمة الفعلية لسمة وصفية مع ّينة مع تطورها عىل
طول سلسلة اإلمداد وإىل مقارنتها مع املستوى املرجعي األمثل .وعىل
سبيل املثال ،يستلزم املحتوى التغذوي تحديد القيم التغذوية يف مرحلة
النضج وكيفية تدهورها عىل طول سلسلة اإلمداد .وهذا أمر صعب من
الناحية التشغيلية.
وتعكس االختالفات بني اإلطار املفاهيمي وإطار القياس التشغييل صعوبة
جمع البيانات الدقيقة بشأن الفاقد من األغذية .ويف حال تطابق اإلطار
ز أنظر الجدول ألف 1من امللحق اإلحصايئ لالطالع عىل قامئة البلدان التي رفعت البيانات بشأن
مؤرش الفاقد من األغذية بصورة رسمية إىل منظمة األغذية والزراعة بني عامي  1990و.2019
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اإلطار 3
تقدير منظمة األغذية والزراعة السابق للفاقد واملهدر من األغذية-
كيف خيتلف عن مؤشر الفاقد من األغذية؟
عند تفسري النتائج ،نظ ًرا إىل عدد التحذيرات التي تشملها .وتعزى القيود
إىل حد كبري إىل صعوبة جمع املعلومات والبيانات الالزمة إلجراء تقدير
شامل كهذا .وأجرب نقص البيانات املؤلفني عىل القيام بعدد من االفرتاضات
بشأن مستويات الفاقد واملهدر من األغذية ،ال سيام يف ما يتعلّق بالتوزيع
واالستهالك .وتجعل هذه القيود من الصعب تكرار الدراسة.
واعتربت الدراسة جميع االستخدامات غري الغذائية (العلف ،والبذور،
واالستخدام الصناعي) كفاقد أو مهدر .كام أنها تناولت األجزاء الصالحة لألكل
فقط ،يف حني أن مؤرش الفاقد من األغذية ينظر يف األجزاء الصالحة وغري
الصالحة لألكل يف كل سلعة أساسية عىل السواء .وقامت الدراسة بتصنيف
سلسلة اإلمدادات الغذائية وفقًا ملجموعة مختلفة من املراحلة مقارنة مبؤرش
الفاقد من األغذية .وهدفت الدراسة أيضً ا إىل تقدير الفواقد يف القيم املادية
واستنبطت نسب الفاقد اإلجاملية يف نهاية العملية من غري أن تأخذ القيم
االقتصادية التي تتمتع بها مختلف السلع األساسية يف االعتبار .وأخ ًريا ،مل
تحاول دراسة منظمة األغذية والزراعة لعام  2011إدماج العوامل السببية
للفاقد يف حساباتها ،خالفًا ملؤرش الفاقد من األغذية .ويف هذا الصدد ،تقدّر
الدراسة مجموع الفواقد بطريقة شبه وصفية .وتحد جميع هذه االعتبارات
من إمكانية مقارنة الدراسة بتقديرات مؤرش الفاقد من األغذية التي يتم
نرشها يف هذا التقرير (أنظر الشكل يف هذا اإلطار).

أشــارت تقديرات التقرير الذي أعدّه املعهد الســويدي لألغذية والتكنولوجيا
األحيائيــة ملنظمــة األغذيــة والزراعة يف عام  2011أن ما يقارب ثلث األجزاء
الصالحــة لــأكل يف األغذية املنتجة لالســتهالك البرشي يف العامل يُفقد أو
يهــدر ،مــا يعادل حوايل  1.3مليارات طن من األغذية ســنويًا .وغطى التقدير
جميع املراحل ،من اإلنتاج الزراعي إىل االســتهالك ،يف حني أن مؤرش الفاقد
مــن األغذيــة يركّز عىل الفواقد وصوالً إىل مســتوى البيع بالتجزئة من غري
أن يشــمله .وحتى اآلن ،تُعد هذه الدراســة الوحيدة التي توفّر تقديرات
عاملية عىل جميع مســتويات سلســلة اإلمدادات الغذائية والتي تغطي جميع
قطاعات إنتاج األغذية 16 ،14.ويرد ذكر هذه التقديرات عىل نطاق واســع
يف النقاش العام 17.وقد اعتمدت دراســات عاملية أخرى أجريت الحقًا عىل
هذا التقرير أو عىل البيانات نفســها التي يســتند إليها .وعىل ســبيل املثال،
قدّر  Kummuوآخرون 18اســتخدموا نســب الفاقد الخاصة مبجوعات السلع
األساســية نفســها مثل دراســة منظمة األغذية والزراعة ،أن حوايل ربع األغذية
املقاســة بالســعرات الحرارية (أي  614ســعرة حرارية للفرد الواحد يف اليوم)
قد فُقد يف سلســلة اإلمدادات الغذائية.
وال شك يف أن دراسة منظمة األغذية والزراعة لعام  2011كانت مفيدة يف
إعطاء مؤرش تقريبي عىل حجم الفاقد واملهدر من األغذية ويف لفت اإلنتباه
الدويل إىل هذه الظاهرة .ولكن تنصح الدراسة مبامرسة قدر كبري من الحيطة

مقارنة بني مؤشر الفاقد من األغذية ودراسة ملنظمة األغذية والزراعة يف عام 2011
مؤرش املهدر من األغذية

مؤرش الفاقد من األغذية

الهدف 1-3-12أ من أهداف التنمية املستدامة

هدف
التنمية
املستدامة

قبل
الحصاد /الذبح

الحصاد/الذبح

عمليات ما بعد
الحصاد/الذبح
يف املزارع

النقل والتخزين
والتوزيع

الهدف 1-3-12ب من أهداف التنمية املستدامة

التجهيز
والتعبئة

البيع بالتجزئة

االستهالك العام
واألرسي

مشمول
غري مشمول

2011

دراسة عام 2011

قبل
الحصاد /الذبح

اإلنتاج الزراعي :عمليات الحصاد
وما بعد الحصاد

عمليات املناولة
والتخزين ما
بعد الحصاد

التجهيز
والتعبئة

التوزيع :البيع
بالجملة
والتجزئة

االستهالك
األرسي

مشمول
غري مشمول

العلف

األجزاء غري الصالحة لألكل

املصدر :منظمة األغذية والزراعة.
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البذور

االستخدام الصناعي

إدارة الفاقد واملهدر من األغذية

حالة األغذية والزراعة 2019

» مقارنــة بالتقديـرات القدمية العهد ،تراعي التقديرات الجديدة القيمة
االقتصاديــة للكميــة املفقودة عوضً ا عن االكتفاء بتحديدها من الناحية
الكم ّية فحســب (أنظر اإلطار  4لالطالع عىل مختلف مقاييس الفاقد
واملهدر من األغذية).

تتناقــص العائدات عىل االســتثامرات الرامية إىل الحد من الفاقد
واملهــدر من األغذية .ويعنــي ذلك أن إجراء تخفيضات مبكرة
يف الفاقــد واملهدر من األغذية قليل التكلفة نســب ًيا ،ولكن هذه
التكلفــة ترتفــع مع كل تخفيض الحق .وعىل ســبيل املثال ،قد يكون
تدريــب املوظفني مقبول الســعر وفعاالً يف تقليل جزء من الفواقد،
ولكنــه يتطلب مزي ًدا من االســتثامرات األكرث كلفة يف تكنولوجيا
التصنيــع الجديــدة للحد من الفواقد املتبقية.
e eوقــد يكون من املنطقي أيضً ا ،مــن منظور تحقيق األرباح ،إنتاج
ك ّميــة أكرب من املطلــوب واالضطرار إىل التخلّص من بعض األغذية
ألن كلفــة النقــص يف الك ّمية أو عــدم التمكن من تلبية الطلب أعىل
مــن كلفة اإلنتاج أكرث من الــازم .ويف ظل تقلبات املناخ والظواهر
املناخيــة القصوى أو انخفاض األســعار عند الحصاد ،قد يقوم
19
املزارعون أيضً ا بزراعة مســاحات أوســع من تلك التي يحصدونها.
كذلــك ،يضع ت ّجار التجزئــة ومق ّدمو الخدمات الغذائية يف
متناولهــم عاد ًة كمية مــن األغذية تفوق حاجتهم أو يق ّدمون
أغذيــة أكرث من الالزم إلرضاء الزبائن.
معي من املهدر من األغذية من جانب
e eوقد ينجم مستوى ّ
ح
املستهلكني عن قرارات عقالنية .فإذا كانت تكلفة الفرصة البديلة
معي مرتفعة ،قد يختار هذا الفرد أن يتس ّوق لرشاء
من وقت فرد ّ
األغذية م ّرة يف األسبوع وأن يشرتي ك ّمية تفوق حاجته وأن يرمي
الفائض بدالً من رشاء ما يلزم كل يوم تقري ًبا 21.ويف الحاالت التي
متثّل فيها األغذية حصة محدودة من مجموع نفقات األرسة ،قد ال
مييل املستهلكون كث ًريا إىل تج ّنب هدرها.

وأع ّدت املنظمة التقديرات الجديدة للفاقد من األغذية من أجل رصد
التقدم املحرز يف سياق أهداف التنمية املستدامة .ويف الواقع ،أدى
إدماج الحد من الفاقد واملهدر من األغذية يف مقاصد أهداف التنمية
املستدامة إىل تعزيز الجهود الرامية إىل تقدير إجاميل هذا الفاقد
واملهدر .ومن بني املؤرشين الفرعيني ،وافق فريق الخرباء املشرتك بني
الوكاالت املعني مبؤرشات أهداف التنمية املستدامة عىل مؤرش الفاقد
من األغذية ورقّاه إىل تصنيف املستوى الثاين ،ما يعني أنه واضح من
الناحية املفاهيمية ويتمتع مبنهجية معتمدة دول ًيا وتتوافر املعايري
بشأنه .ويشكّل نقص البيانات التي توفّرها البلدان العائق األسايس الذي
تتحسن التقديرات
يؤثر عىل جميع الخيارات املنهجية .ومن املتوقع أن ّ
تحسن البيانات .وبالنسبة إىل مؤرش املهدر من
مبرور الوقت مع ّ
األغذية ،تم إحراز تقدم كبري يف وضع اإلطار املنهجي اآلنف ذكره ولكن
يتعي إجراء أول تقدير للمهدر من األغذية عىل مستوى البيع
ال يزال ّ
بالتجزئة واألرس املعيشيةn.

لماذا ُتفقد األغذية أو
ُتهدر؟
تتخــذ الجهات الفاعلة يف سلســلة اإلمدادات الغذائية ،من الناحية

النظرية ،قرارات عقالنية تســمح لهــا بتعظيم أرباحها (املنتجون) أو
رفاهها ورفاه عائالتها (املســتهلكون) ،مبا يف ذلك قرارات بشــأن مستوى
الفاقــد واملهدر من األغذية الــذي تعتربه مقبوالً .ومن وجهة النظر
هــذه ،يصبح وجود مســتوى معـ ّـن من الفاقد أو املهدر من األغذية أم ًرا
ال مفـ ّر منــه .ويف الواقع ،قد يكــون قبول العاملني يف مجال األغذية أو
املســتهلكني مبســتويات مع ّينة من الفاقد أو املهدر من األغذية أم ًرا
منطق ًيــا مــن الناحية االقتصادية .وميكن اعتبار هذه املســتويات مثالية
مــن منظور املنتجني الذين يعظّمون أرباحهم أو املســتهلكني الذين
يحققون أقىص مســتوى من الرفاه.

وإن القرار الذي يتّخذه املوردون واملســتهلكون بشــأن القبول
مبســتويات مع ّينة من الفاقد أو املهدر من األغذية ،وهو الســبب
املبــارش لحدوث هذا الفاقــد واملهدر ،يحدده عدد من العوامل التي
تخرج عن ســيطرتهم مثل اآلفــات ،واملناخ ،وتوافر التكنولوجيات
املســتخدمة خالل فرتة الحصاد وما بعدها .وتشــمل املح ّركات غري
املبارشة أســعار الســوق (التي يحددها مدى عمل األسواق بصورة
ج ّيــدة) ،وجودة الخدمات العامة (مبا يف ذلــك مثالً البنية التحتية
للطرقــات أو الخدمــات اإلعالمية أو االجتامعية األخرى) ،واإلطار
القانــوين املعمول بــه والثقافة وما إىل ذلك .وتتوقف هذه املح ّركات
عىل املســتوى العام للتنميــة االقتصادية واالجتامعية الذي تعمل يف
ظلّه سالســل اإلمدادات الغذائيــة والجهات الفاعلة .وميكن أن يتأثر

e eوعىل ســبيل املثال ،قد يعــاين مج ّهز لألغذية من بعض الفواقد
املادية يف األغذية ،األمر الذي ميكن الحد منه عرب االســتثامر يف
آالت أكرث تطو ًرا أو يف تحســن اإلدارة التشــغيلية ،ولكن التكاليف
املرتتبــة عن ذلك تتخطى قيمة األغذية التي ميكن اســتعادتها؛
بالتــايل ،يختار مج ّهــر األغذية أال يفعل ذلك .وبصورة عامة،

معي من حيث الفرص الضائعة .ويتم تحديدها من خالل
ح تكلفة الفرص البديلة هي تكلفة يشء ّ
املنافع التي كان من املمكن تحقيقها من اختيار أفضل فرصة بديلة .وعىل سبيل املثال ،تُحستب
تكلفة الفرصة البديلة للمزارعني من زراعة القمح عرب تقدير ما كانوا سيكسبونه يف ما لو قاموا
بزراعة الشعري ،عىل افرتاض أن هذا األخري هو البديل األفضل20.
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الفاقد واملهدر من األغذية  -حتديد إطار املسائل

اإلطار 4
ما أهمية قياس الفاقد من األغذية من حيث قيمته املادية أو بالنسبة إىل السعرات
احلرارية أو االقتصادية؟
تشري التقديرات الجديدة ملنظمة األغذية والزراعة إىل أن  13.8يف املائة من
مجموع األغذية املنتجة يف العامل يُفقد بني املزرعة والبيع بالتجزية ،ولكن
باستثناء هذا األخري 12.وتقيس هذه التقديرات الفاقد يف الكميات املادية لسلع
أساسية مختلفة ومن ثم تطبق وزنًا ترجيح ًيا اقتصاديًا لتجميعها .وتحمل
السلع األساسية األعىل قيمة وزنًا ترجيح ًيا أكرب يف تقدير الفاقد مقارنة بالسلع
األساسية املتدنية القيمة.
وال شك يف أن تبيان القيمة االقتصادية للمنتجات يتسم باألهمية عند
تصميم التدخالت الرامية إىل خفض الفاقد من األغذية ،نظرا ً إىل التكاليف
واملنافع املرتتبة عن هذا الخفض .ويق ّر مؤرش الفاقد من األغذية التابع
للمنظمة ،بوضوح بهذا األمر من خالل نسب وزن ترجيحي اقتصادي مختلف
لكل سلعة أساسية .ولكن ،مبا أن املؤرش يجمع السلع األساسية باالستناد إىل
أسعارها يف املزرعة ،فإنه يعجز عن تبيان تراكم القيمة عىل طول سلسلة
اإلمدادات الغذائية والذي يرتبط باملراحل املتتالية التي ينطوي عليها تسليم
املنتج النهايئ.
ولكن ميكن قياس الفاقد من األغذية بواسطة مقاييس مختلفة تب ًعا
لألهداف السياساتية املرج ّوة (أنظر الشكل يف هذا اإلطار) .ومن وجهة
نظر تغذوية مثالً ،فإنه من املنطقي أن يبلّغ عن نسب الفاقد من األغذية
بالوحدات الحرارية عرب استخدام محتوى األغذية من السعرات الحرارية.
ونتيجة لذلك ،سيكون الوزن الرتجيحي لألغذية الغنية بالطاقة أكرب يف حساب
الفاقد من األغذية .ويف بعض الحاالت ،ستكون نسب الفاقد من األغذية
املعب عنها بالسعرات الحرارية أكرب نسب ًيا منها باألطنان أو مع تطبيق وزن
ّ
ترجيحي اقتصادي إذا تع ّرضت األغذية الغن ّية بالسعرات الحرارية لفاقد

أكرب .ويف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى مثالً ،تُعد الحبوب من قبيل الذرة
واألرزّ ،واملحاصيل الزيت ّية كالفول السوداين من السلع األساسية األهم يف
القطاع الزراعي يف اإلقليم ومتثّل بالتايل حصة أكرب من الفاقد مقارنة بسلع
يفس سبب كون
أساسية أخرى .وكون هذه األغذية غن ّية بالسعرات الحرارية ّ
نسب الفاقد يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى األعىل عند قياسها بالسعرات
الحرارية .ويف املقابل ،يف آسيا الوسطى والجنوبية ،يتم إنتاج نسبة أكرب من
اللحوم واملنتجات الحيوانية ( 26يف املائة من الك ّمية بحسب الوزن الرتجيحي
يف السلّة املنظور فيها لحساب مؤرش الفاقد من األغذية) منها يف أفريقيا
جنوب الصحراء الكربى ( 9يف املائة من الك ّمية بحسب الوزن الرتجيحي)،
لذا فإن الفواقد يف سالسل اإلمدادات هذه األعىل قيمة تكون أكرب نسب ًيا عند
قياسها بالقيمة االقتصادية بدالً من السعرات الحرارية.
ومن جهة أخرى ،إذا ركّز واضعو السياســات عىل االســتدامة البيئية
بهدف الحد من مســاحة األرايض أو ك ّمية املياه املســتخدمة يف إنتاج البطيخ
مثـاً ،يصبــح من املنطقي إذًا النظــر يف الك ّميات املادية فقط أو يف معادل
الهكتــارات مــن األرايض أو األمتــار املك ّعبة من املياه .وعىل الرغم من أن
تقييــم الفاقــد من كتلة األغذية يُعد مفيـدًا للدعوة ولتقدير اآلثار املرتتبة
عــى األمــن الغذايئ والبيئة ،إال أنه يعجز عــن تبيان القيمة االقتصادية
أو التغذوية لســلع أساســية مختلفة وميكنه أن ينســب وزنًا ترجيح ًيا أكرب
ملنتجات متدنيــة القيمة فقط ألنها أثقل.
وبصورة عامة ،تُستخدم مقاييس مختلفة للفاقد من األغذية لتحقيق
أغراض مختلفة .ويف نهاية املطاف ،يق ّرر واضعو السياسات واألعامل التجارية
واملستهلكون أي مقياس سيتم استخدامه تب ًعا لألهداف التي يريدون تحقيقها.

املو ّردون واملســتهلكون أيضً ا بســلوك جهات فاعلة أخرى يف سلسلة
اإلمــدادات الغذائية .وعىل ســبيل املثال ،ميكن فقدان األغذية يف مرحلة
مع ّينة من سلســلة اإلمدادات الغذائية ألنها تع ّرضت لســوء املناولة يف
مرحلــة ســابقة ،مثالً خــال النقل .وقد يدفع إرصار املج ّهزين أو ت ّجار
التجزئــة عــى متكّن مو ّرديهم من تســليمهم ك ّميات كافية من األغذية
حتــى خالل فرتات االرتفاع الحــاد غري املتوقع يف الطلب ،باملوردين إىل
إنتــاج ك ّميــات مفرطة يكون مصريهــا التخلّص منها يف نهاية املطاف.
كام أن الهبوط املفاجئ يف األســعار قد يجعل نقل املنتجات إىل
املرحلة التالية من سلســلة اإلمــدادات الغذائية عملية غري مربحة،

األمر الذي يؤدي إىل ترك املحاصيل القابلة للفســاد من دون حصاد أو
23 ،22
إىل رميهــا عــى قارعة الطريق أو يف املطمر.
وبالتــايل ،مي ّيــز هذا التقرير ،ضمن جملة العوامل املســاهمة يف الفاقد
واملهدر من األغذية ،بني األســباب املبارشة التي ترتبط بأفعال (أو
تقاعــس) الجهات الفاعلة الفردية يف سلســلة اإلمدادات الغذائية
والتي تتســبب مبارشة بفقدان األغذية أو هدرها ،واملح ّركات
غــر املبارشة التي تكون نظامية أكــر وتدل عىل البيئة االقتصادية
والثقافية والسياســية للنظام الغذايئ الــذي تعمل الجهات الفاعلة يف
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اإلطار 4
(يتبع)
النسب املئوية للفاقد من األغذية حبسب مقاييس خمتلفة ،عام 2016
الكميات الفعلية )الوزن/القيمة االقتصادية(

الكميات الفعلية

السعرات الحرارية

العامل
أسرتاليا ونيوزلندا
آسيا الوسطى والجنوبية
آسيا الرشقية والجنوبية الرشقية
أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
أمريكا الشاملية وأوروبا
أوسيانيا )باستثناء أسرتاليا ونيوزيلندا(
أفريقيا جنوب الصحراء الكربى
آسيا الغربية وأفريقيا الشاملية
0
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النسبة املئوية
املصــدر :منظمة األغذية والزراعة2019 ،

12

ظلــه وتؤثــر من خالله عىل الفاقد واملهدر من األغذية .ويتّســم هذا
التمييز بأهمية خاصة بالنســبة إىل العمل يف مجال السياســات .ومبا
أن املحـ ّركات غري املبارشة تتحكــم بعملية صنع القرارات من جانب
الجهــات الفاعلة الفردية عىل طول سلســلة اإلمداد ،ميكنها إذًا أن
تشـكّل نقطة دخول للسياســات والتدخالت الرامية إىل الحد من الفاقد
واملهدر من األغذية.

والســكان واملدخــات والعمليــات والبنى التحتية واملؤسســات،
وغريهــا) مع األنشــطة املتصلة بسلســلة اإلمــدادات الغذائية .وهناك
العديــد مــن األمثلــة عــى كيفية حدوث الفاقــد واملهدر من األغذية
مــن جـ ّراء مجموعة من األســباب املبارشة واملحـ ّركات غري املبارشة
يف مختلــف مراحــل سلســلة اإلمدادات الغذائية (الشــكل  .)5ويتض ّمن
الفصــل  2مناقشــة مع ّمقــة وقامئــة عىل األدلة حول ســلوك املنتجني،
وت ّجــار التجزئــة ،واملســتهلكني ،والعوامل املحــددة للفاقد واملهدر
من األغذية.

وتعــزى األســباب املبارشة واملحـ ّركات غري املبــارشة للفاقد واملهدر
مــن األغذيــة إىل مدى تفاعــل عنارص النظام الغــذايئ (البيئة
| 15

|

الفصل 1

الفاقد واملهدر من األغذية  -حتديد إطار املسائل

الشكل 5
األسباب املباشرة واحملركات غري املباشرة احملتملة للفاقد واملهدر من األغذية
ّ
اإلنتاج الزراعي
والحصاد أو الذبح
أو املصيد

البيع بالجملة والتجزئة

االستهالك :األرس
املعيشية والخدمات
الغذائية

االفتقار إىل مرافق التخزين أو النقل
املالمئة )مثل الشاحنات املربّدة(

قدرة غري كافية عىل تجهيز فوائض
اإلنتاج املوسمي

تقلّب الطلب عىل املنتجات القابلة
للتلف

تعدد بطاقات توسيم التواريخ

سوء التحكّم بدرجات الحرارة
والرطوبة

األعطال الفنية )خطأ يف الحجم أو
أرضار يف التعبئة(

عرض وتعبئة غري مناسبني للمنتج
االلتباس بني بطاقات توسيم تاريخ

انتهاء مدّة الصالحية وتاريخ
االستخدام املفضّ ل

التخزين املط ّول )بسبب االفتقار إىل
وسائل النقل مثالً (

االفتقار إىل اإلدارة املالمئة للعمليات

إزالة األغذية التي "تشوبها عيوب"

سوء التخزين أو إدارة املخزونات
داخل املنزل

سوء إدارة لوجستية )املناولة السيئة
للمنتجات الدقيقة(

اإلفراط يف التشذيب للحصول عىل
معني
شكل ّ

اإلفراط يف التخزين

اإلفراط يف حجم الحصص

التجهيز والتعبئة

التخزين والنقل

املح ّركات غري املبارشة )غري مسهبة(
البقاء يف الحقول بسبب معايري
الجودة أو هبوط حاد يف األسعار

األسباب املبارشة )غري مسهبة(

املامرسات والخيارات
اإلنتاجية والزراعية )مثل
اختيار أصناف املحاصيل(
األرضار بسبب اآلالت أو العاملة
اليدوية

التوقيت اليسء للحصاد

املصدر :من إعداد منظمة األغذية والزراعة استنادًا إىل  Lipinskiوآخرون2013 ،

24

وعىل افرتاض أن الفاقد واملهدر من األغذية ينجامن عن الســلوك
العقالين للموردين واملســتهلكني ،أين املشــكلة إذًا؟ أحد األجوبة هو
رصف عىل
أن هنــاك قيود متنع املوردين واملســتهلكني الفرديني من الت ّ
النحــو األمثل من وجهة نظــر اجتامعية .وتعكس هذه القيود أوجه
الخلل يف الســوق وتســاهم يف حدوث فاقد ومهدر يف األغذية (أنظر
اإلطار  5لالطالع عىل تعاريف الخلل يف الســوق ،والعامل الخارجي،
والســلعة العامة والســوق الغائبة) 21.وستساعد بعض األمثلة عىل
توضيح هذه املسألة.

وميكن أن يؤدي ذلك إىل فاقد ومهدر كبريين يف األغذية ،مع ما
يرتتب عن ذلك من آثار سلبية عىل رفاه املو ّردين واملستهلكني.
e eوقــد يفتقر املنتجون واملســتهلكون إىل املعلومات املوثوقة الكافية
بشــأن الخيارات املتاحة لالختيار واآلثار املرتتبة عن القرارات
العقالنيــة التــي يتخذونها ("العقالنية املحدودة")؛ وميكن أن
يؤدي ذلك إىل فواقد أو هدر يف األغذية أكرب مام تســببه القرارات
19
املفرطة يف العقالنية.
19

ومن األسباب األخرى لكون السلوك العقالين لألفراد يف ما يخص الفاقد
واملهدر من األغذية مشكلة ،أن املنتجني واملستهلكني يسعون إىل تحقيق
الحد األقىص من الرفاه الفردي وقد يتجاهلون بذلك تأثري العوامل
الخارجية السلبية لقراراتهم املتعلّقة بالفاقد واملهدر من األغذية عىل
املجتمع ككل .وعىل سبيل املثال ،قد ال تنظر الجهات الفاعلة الفردية
يف سلسلة اإلمدادات الغذائية يف تأثري قراراتها عىل البيئة من حيث
انبعاثات غازات االحتباس الحراري ،ما مل يكن هناك لوائح تنظيمية
تفرض قيو ًدا عىل هذه االنبعاثات أو سوق للكربون ذات الصلة تث ّمن
تخفيض االنبعاثات فيها.

e eعندمــا تــؤدي أوجه الخلل يف الســوق مثالً إىل ضعف أداء
أســواق االئتامن ،ميكن أن يُحرم مشــغلو سلســلة اإلمدادات
الغذائيــة مــن فرصة الحصول عىل املــوارد املالية الالزمة
لالســتثامر يف تكنولوجيــا خفض الفاقد مــن األغذية أو غريها من
املحســنة لإلنتاجية ،ال ســيام إذا انطوى ذلك عىل
التكنولوجيــات ّ
25
تكاليــف أولية مرتفعة.
e eوميكن أن تتجىل أوجه الخلل يف السوق أيضً ا يف غياب أنواع البنى
التحتية التي ال يوفّرها األفراد والتي تُعد سلعة عامة ،مثل الطرقات.
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اإلطار 5
تعاريف اخللل يف السوق والعامل اخلارجي والسلعة العامة والسوق الغائبة
الخلــل يف الســوق هــو الحالة االقتصادية التي ال تخصص فيها األســواق
املــوارد بطريقــة فعالــة 26 .ويعني ذلك وجود فرص لتحســن أحوال بعض
األشــخاص من غري أن تســوء أوضاع أشخاص آخرين.

أنهــا غري تنافســية وغري قابلة لالســتبعاد .وميكن اعتبــار الدفاع الوطني،
واملنتزهــات العامــة ،والهواء النظيف ،والســلع املجتمعية األساســية األخرى
27
كسلع عامة.

ويشــر العامــل الخارجــي إىل األثر املبارش ،اإليجايب أو الســلبي ،املرتتب عىل
جهــة معينــة نتيجة ألفعال جهة أخرى 27.ويشـكّل التلوث الذي تســببه
محطــة كهربائيــة والــذي يؤدي إىل أمطار حمضيــة ونضوب البحريات من
28
األســاك ،مثاالً عىل العوامل الخارجية الســلبية.

وتشــر الســوق الغائبة إىل الحالة االقتصادية التي ال تتوافر فيها ســوق
ملنتــج معـ ّـن ألن الجهات الفاعلــة الخاصة ال ترى إمكانيــة لتحقيق الربح
منــه ،عــى الرغــم من أن تبادل مثل هــذا املنتج يعود باملنفعــة عىل املجتمع
بكاملــه 30 ،29.وعىل ســبيل املثال ،ال يســتثمر املزارعــون يف تكنولوجيا تح ّد
مــن الفاقــد إذا ال تعــود منافعها عليهم بل عىل جهــات فاعلة يف مرحلة
الحقة من سلســلة اإلمدادات.

والســلعة العامــة هــي منتــج ميكن أن يتمتع به فــرد واحد من غري أن يح ّد
مــن الك ّميــة املتاحة لآلخرين .ويشــر االقتصاديون إىل الســلع العامة عىل

لماذا يجدر بنا الحد
من الفاقد والمهدر من
األغذية؟

وميكن أن تدفع أوجه الخلل يف الســوق باملنتجني واملســتهلكني إىل
اتخاذ قرارات تؤدي إىل حدوث فاقد أو مهدر يف األغذية مبســتويات
تكــون مثــى بنظرهم ولكن ليس بنظــر املجتمع .كام ميكنها أن متنع
الجهــات الفاعلة االقتصادية من اعتامد التكنولوجيات واملامرســات
التــي تهــدف إىل الحد من الفاقد واملهدر مــن األغذية والتي تعود عليها
باملنفعــة أيضً ــا .وإن أوجه الخلل هذه يف الســوق هي التي توفّر املربر
للتدخالت والسياســات العامــة الرامية إىل الحد من الفاقد واملهدر
مــن األغذية .ولك ّن مدى هيمنة بعض الجهات الفاعلة يف سلســلة
اإلمدادات الغذائية عىل الســوق (مثل االحتكار) يســاهم يف بروز أوجه
الخلــل هــذه وميكنه أن يؤثر عــى كيف ّية إطالع أصحاب املصلحة يف
النظــام الغذايئ عىل القرارات العامــة وتطبيقها عليهم .ويف رسي النكا
مثالً ،اعرتض مو ّردو الخضار الرئيســيون بشــكل عنيف عىل االستخدام
31
اإللزامــي للصناديق البالســتيكية الذي فرضته الحكومة.

ميكــن أن يشـكّل الحد مــن الفاقد واملهدر من األغذية وســيلة لتحقيق
هــدف مجتمعــي معـ ّـن ،مثل أهداف التنمية املســتدامة املب ّينة يف
الشــكل  .1ويحلــل هــذا التقرير ما إذا كانت تخفيضــات الفاقد واملهدر
مــن األغذية تؤثــر بطريقة إيجابية عىل النواتــج االقتصادية ،واألمن
الغــذايئ والتغذية ،واالســتدامة البيئية ،وكيــف تفعل ذلك .كام أنه
مي ّيــز بني الجــدوى واملربرات االقتصادية للحد مــن الفاقد واملهدر من
األغذية .وتركّز الجدوى عىل املنافع التي تعود عىل الجهات الفاعلة
الخاصة ،أي املنتجني أو املستهلكني ،يف سلسلة اإلمدادات الغذائية ،يف حني
تنظر املربرات االقتصادية يف املنافع األوسع نطاقًا التي تعود عىل املجتمع.

وتتســم فكرة املســتويات املثىل للفاقــد واملهدر من األغذية ،من
املنظوريــن الخــاص واملجتمعي ،باألهميــة يف االعرتاف بأنه ال مفر
معي ميكن قبوله من الفاقــد واملهدر .ولكنه
مــن وجود مســتوى ّ
من شــبه املســتحيل تحديد هذه املســتويات املثىل بســبب التحديات
العمليــة التــي ينطــوي عليها ذلك .وبصورة عامة ،يُســتخدم مصطلح
"املســتويات املقبولــة" من الفاقد واملهدر مــن األغذية الذي هو أقل
دقّة ،يف ســائر التقريرn .

ويف بعض الحاالت ،عندما يتلقى األفراد معلومات إضافية أو يشهدون
تغي ًريا يف الظروف االقتصادية ،ميكنهم أن يجدوا منفعة يف الحد من الفاقد
واملهدر من األغذية .ويفرتض ذلك وجود جدوى من امتالك القطاع
الخاص املجموعة املناسبة من الحوافز لحشد الجهود وتحقيق تخفيضات
يف الفاقد واملهدر من األغذية .وقد يعود ذلك مبنافع اقتصادية واجتامعية
وبيئية أوسع نطاقًا عىل املجتمع ،مع أن الدافع وراء الحد من الفاقد
واملهدر من األغذية هو دافع شخيص.
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الفصل 1

الفاقد واملهدر من األغذية  -حتديد إطار املسائل

وتنظــر املــررات االقتصادية لخفض الفاقــد واملهدر من األغذية
إىل أبعــد مــن املنافع التــي تعود عىل املنتجني أو املســتهلكني الذين
يقومــون بهــذا الخفض .وهناك مربرات اقتصاديــة للحد من الفاقد
واملهــدر مــن األغذية عندما يرتك هذان األخريان أث ًرا ســلب ًيا عىل رفاه
مبي يف القســم الســابق .وميكن أن تؤدي
املجتمع ككل ،كام هو ّ
زيــادة الكفاءة يف اســتخدام املوارد املتوافــرة ،أكانت يدا ً عاملة أو
مبي يف
رســاميل أو مــوارد طبيعيــة ،إىل تحســينات يف الرفاه .وكام هو ّ
الشــكل  ،1ميكــن أن ترتتــب عن الحد من الفاقــد واملهدر من األغذية
آثــار غــر مبارشة عىل الفقر ،ومنو الدخل عىل نحو مســتدام ،واألمن
الغــذايئ والتغذية ،واملــوارد الطبيعية ،والنظــم اإليكولوجية .وبصورة
عامــة ،ميكن إيجــاد املربرات االقتصادية للحد مــن الفاقد واملهدر من
األغذية (إذا كان هناك مســتفيدون ومترضرون عىل الســواء) عندما
تفــوق املنافــع التي تعود عىل املســتفيدين التكاليف التــي يتك ّبدها
املتــررون .وميكــن أن تتخذ املنافع املتأتية مــن الحد من الفاقد
واملهــدر من األغذية أشــكاالً مختلفــة .وميكنها أن تؤدي إىل زيادة
مداخيــل الجهــات الفاعلة األخرى ،باســتثناء تلك التــي تقوم فعل ًيا
بالحــد مــن الفاقد واملهــدر من األغذية ،وإىل توليد املنافــع للمجتمع
بكاملــه .ويف الكثــر من األحيــان ،ميكن تحديد القيمــة النقدية لهذه
املنافــع وقياســها مــن حيث املبدأ ،مــع أن ذلك قد ال يكون أم ًرا
ســهالً مــن الناحية العمليــة .وال ميكن تحديد القيمــة النقدية ملنافع
محتملــة أخــرى تعود عــى املجتمع ،ولكن ذلك ال يقلل مــن أهم ّيتها.
ويركّــز التقريــر ،يف ما يتعلّق بهــذه املنافع األخرية ،عىل:
( )1تحســن األمن الغذايئ والتغذية؛ و( )2االســتدامة البيئية.

تغي املناخ والضغط عىل املــوارد الطبيعية
املداخيــل ،رشط أال يطغــى ّ
عــى هــذا التأثري .ولكن عىل املدى القصري ،قد تســوء حال املزارعني
بســبب الحــد من الفاقد واملهدر من األغذيــة يف مراحل الحقة من
سلســلة اإلمدادات الغذائية .وتســتلزم بالتــايل اآلليات التي تؤدي من
خاللهــا التخفيضــات يف الفاقد واملهدر من األغذية إىل تحســن األمن
الغــذايئ والتغذية ،إجــراء تحليل متأ ٍّن.
أما بالنســبة إىل أثر تخفيض الفاقد واملهدر من األغذية عىل االســتدامة
البيئيــة ،يُفــرض عمو ًما أنه إذا تم تحقيق هذا التخفيض ســيلزم
إذًا إنتــاج كميات أقل من األغذية وتجهيزها ونقلها إلطعام ســكان
العــامل .ويعنــي ذلك أنه يتم اســتخدام موارد طبيعية أقل والحد من
انبعاثــات غــازات االحتباس الحراري والتلوث .وعالوة عىل ذلك ،إذا
تقل
انتهــى املطــاف بكمية أقــل من األغذية يف املطامر أو املحارقّ ،
انبعاثــات غازات االحتباس الحراري وغريهــا من اآلثار البيئية املرتتبة
عن مامرســات إدارة املخلفات .ويؤكد هــذ التقرير أن هناك إمكانية
كبرية لتحســن االســتدامة البيئية عن طريق الحد من الفاقد واملهدر
يبي التقرير أيضً ــا أن األثر اإليجايب عىل البيئة ليس
مــن األغذيــة .ولكن ّ
ـلم به وأنه يجب أخذ اآلثــار الثانوية واملقايضات املحتملة يف
أمـ ًرا مسـ ً
الحســبان .وعىل ســبيل املثال ،إذا أدى الحد من الفاقد من األغذية إىل
تخفيض تكاليف اإلنتاج ،ســيقوم املنتجــون بإنتاج كميات أكرب بالقدر
نفســه من املوارد ،األمر الذي ميكنه أن يســاعد عىل تلبية الطلب
املتنامــي عــى األغذية نتيجة النمو الســكاين .ولك ّن زيادة إنتاج األغذية
ســتنطوي عىل آثار ســلبية عىل البيئة إذا أدت إىل اســتخدام قدر أكرب
مــن املوارد الطبيعية أو إىل ارتفــاع انبعاثات غازات االحتباس الحراري.
ويف الوقت نفســه ،إذا أدى انخفاض تكاليف اإلنتاج إىل تراجع
األســعار التي يدفعها املســتهلكون ،ميكن أن يزداد الطلب وأن تش ّجع
املامرســات املســببة للهدر ،األمر الذي يلغي األثر اإليجايب للحد من
الفاقد واملهدر من األغذية عىل االســتدامة البيئية.

ـص األمن الغذايئ والتغذية ،يُفــرض عمو ًما أن الحد من
ويف مــا يخـ ّ
الفاقــد واملهــدر من األغذية يعني توافــر املزيد من هذه األخرية
لالســتهالك البرشي ،األمر الذي يؤدي بالتايل إىل تحســينات يف
األمــن الغــذايئ والتغذية .ولك ّن اآلثار الفعلية قــد تكون معقّدة
وســتتوقف انعكاســات خفض الفاقد واملهــدر من األغذية عىل األمن
الغــذايئ والتغذيــة عىل املوقع الجغرايف الذي يتواجد فيه الســكان
الذيــن يعانــون من انعدام األمن الغذايئ أو مــن الضعف التغذوي،
وكذلــك عــى املرحلة التــي تحصل فيها هذه التخفيضات يف سلســلة
اإلمدادات الغذائية .وعىل ســبيل املثال ،ســيكون املزارع الفقري يف
حــال أفضــل إذا فُقــدت كمية أقل مــن األغذية يف املزرعة ،مبا أن ذلك
قــد يزيــد املبيعات أو اإلمدادات الغذائية لالســتهالك داخل املزرعة.
ولكــن إذا فُقــدت ك ّمية أقل من األغذية أو جــرى هدرها يف مرحلة
الحقــة من سلســلة اإلمدادات الغذائية ،ميكــن أن يهبط الطلب
عــى منتجــات هذا املزارع .وعىل املدى الطويــل ،ميكن أن يحقق
املزارعــون دخالً أكــر إذا زاد الطلب نتيجة النمو الســكاين وارتفاع

وال شــك يف أن الحــد من الفاقد واملهدر مــن األغذية ينطوي عىل
مكاســب مجتمعيــة .ولك ّن اآلثار املحــددة تتوقف عىل تفاعالت
مع ّقــدة داخــل النظام الغذايئ .وهناك حاجــة إىل تصميم تدخالت
ترمــي إىل الحــد مــن الفاقد واملهدر من األغذية مــن أجل مراعاة مثل
هذه التفاعالتn .
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نطاق التقرير وهيكله

ويحدد التقرير ،يف جميع مراحل التحليل ،عد ًدا من املسائل التي تتطلب
املزيد من التحقيق الدقيق فيها.

يســاهم هــذا التقرير يف توفري أدلــة جديدة عىل حالة الفاقد واملهدر
مــن األغذية واملنافع املحتملــة املتأتية من الحد منهام .كام أنه
يستكشــف املرحلة من مراحل سلســلة اإلمدادات الغذائية التي تُفقد
األغذيــة أو تُهــدر فيها وملاذا .وباالســتناد إىل هذه األدلة ،ينظر التقرير
يف كيفية قيام التدخالت املســتهدفة يف كافة مراحل سلســلة اإلمداد
بتحقيق أهداف أخرى أيضً ا ،وال ســيام التحســينات يف األمن الغذايئ
والتغذية واالســتدامة البيئية .وســيحدد الهدف األسمى املرجو ما هي
التدخــات األنســب واألكرث فعالية من حيــث الكلفة للحد من الفاقد
واملهدر من األغذية.

تتوزع سائر أجزاء التقرير على النحو التايل
ّ

يناقــش الفصل  2األســباب الكامنة وراء الفاقد واملهدر من األغذية
ويعرض مختلف أشــكال تقلّب الفاقد واملهدر عىل طول سلســلة
اإلمدادات الغذائية وبحســب األقاليم ومجموعات الســلع األساسية.
ويعــرض الفصل  3الجدوى واملــررات االقتصادية للحد من الفاقد
واملهــدر من األغذية .وينظــر الفصالن  4و 5مبزيد من التفصيل يف
اآلثــار املرتتبة عــن الفاقد واملهدر من األغذية عىل األمن الغذايئ
والتغذية واالســتدامة البيئية .ويشــدد الفصالن بصورة خاصة عىل
أهميــة تحديــد التدابري التــي ترمي إىل الحد من الفاقد واملهدر من
األغذية باالســتناد إىل الهدف املنشــود .ويعالج الفصالن أيضً ا فعالية
خفــض الفاقد واملهدر من األغذيــة لتحقيق األمن الغذايئ والتغذية
واألهــداف البيئية ،مع تقييم التوازن بني التكاليف واملنافع .ويســتند
الفصل  6إىل التحليل الوارد يف الفصول الســابقة الســتنتاج االنعكاســات
يف مجال السياســات واقرتاح مجاالت للقيام بتدخالت سياســاتية
وتحســن جمع البياناتn .

ويؤكــد هــذا التقرير أنه إذا ما أريــد تحقيق غايات املقصد  3من هدف
التنمية املســتدامة  ،12يجــب أن تؤدي التدخالت العامة والخاصة
مهم .وميكن
الراميــة إىل الحد مــن الفاقد واملهدر من األغذية دو ًرا ً
ألفعال الجهات الخاصة ،أي املنتجني واملســتهلكني ،أن تســاهم يف حل
املشــكلة بقــدر ما يكون الحد مــن الفاقد واملهدر من األغذية مرب ًحا
لألعــال التجارية أو يوفّر أموال املســتهلكني .ولكن هناك ما يربر
التدخــات العامة حيث يولّــد الحد من الفاقد واملهدر من األغذية
منافــع اقتصاديــة للمجتمع تكون أكرب مــن التكاليف أو يضمن التقدم
يف تحقيــق أهداف مجتمعية مثل تحســن األمن الغذايئ والتغذية
واالستدامة البيئية.
ويف معرض تحليل العالقات بني الفاقد واملهدر من األغذية من جهة،
واألمن الغذايئ والتغذية واالستدامة البيئية من جهة أخرى ،يعالج
التقرير األسئلة التالية من بني جملة أسئلة أخرى:
e eهل ميكن أن يؤدي الحد من الفاقد واملهدر من األغذية بطريقة
فعالة من حيث التكلفة إىل تحسني األمن الغذايئ والتغذية وتعزيز
االستدامة البيئية؟
e eوإن كان األمر كذلك ،يف أي ظروف ورشوط يحصل ذلك؟
e eوما هي التكاليف املرتتبة عن ذلك وكيف ميكن مقارنتها باملنافع؟
e eوهل هناك مقايضات بني الهدفني أو مع أهداف إمنائية أو بيئية
مهمة أخرى؟
e eوما هي التدخالت والربامج والسياسات املناسبة إلدارة مستويات
الفاقد واملهدر من األغذية؟

| 19

|

بنغالديش
تقوم النساء بجمع والتحكم يف جودة
ودهون الحليب يف الجمعية النسائية
التعاونية للحليب.
©FAO/Mohammad
Rakibul Hasan

الرسائل الرئيسية:

1

تتّسم التقديرات العاملية للفاقد واملهدر من األغذية باألهمية
لرصد التق ّدم مع مرور الوقت ،ولكن من الرضوري توفري املزيد
من املعلومات لفهم تقلّب النسب املئويّة للفاقد واملهدر من
األغذية يف سياقات مختلفة ويف النقاط الحرجة للفاقد يف سالسل
اإلمدادات الغذائية.

الفصل 2
رصد الفاقد
والمهدر من
األغذية في
سالسل اإلمدادات
الغذائية

2

تتسم املعلومات عن املوقع والنطاق واألسباب الكامنة للفاقد
واملهدر من األغذية بأهمية أساسية لوضع اسرتاتيجيات من
شأنها الحد من الفاقد واملهدر من األغذية.

3

يتم متثيل البيانات الخاصة بالفاقد واملهدر من األغذية
بشكل غري متوازن بحيث تركّز معظم الدراسات عىل
الفاكهة والخضار والحبوب والبقول عىل مستوى املزرعة يف آسيا
الوسطى والجنوبية وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى وآسيا الرشقية
والجنوبية الرشقية.

4

غال ًبا ما تكون النسب املئوية للفاقد واملهدر من األغذية أعىل
بالنسبة إىل الفاكهة والخضار مقارنة بالحبوب والبقول ،ال
سيام يف الحاالت التي تكون فيها ظروف التخزين امل ّربد والتجهيز
غري مناسبة.

5

يشري التن ّوع الواسع النطاق للفاقد واملهدر من األغذية
بحسب مجموعات السلع ومراحل سلسلة اإلمدادات ،ال
س ّيام يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى وآسيا الرشقية والجنوبية
الرشقية ،إىل الحاجة إىل تحسني جمع البيانات لتستنري بها
االسرتاتيجيات الرامية إىل الحد منهام.

الفصل 2

رصد الفاقد والمهدر
من األغذية في سالسل
اإلمدادات الغذائية
أ ّدى إدراج الح ّد من الفاقد واملهدر من األغذية يف أهداف التنمية
املستدامة إىل لفت االنتباه الدويل عىل نطاق واسع إىل هذه املشكلة
والنهوض بالجهود الرامية إىل الحد منها .وت ّم إسناد أولوية لها كسبيل
لبلوغ نظم غذائية مستدامة وشاملة ،ال سيام من خالل تحسني
االستدامة البيئية واألمن الغذايئ والتغذية.

األغذية فيها أكرث بروزًا ويُحدث أكرب أثر ممكن عىل األمن الغذايئ -من
أجل إعداد اقرتاحات ملموسة للح ّد من الفاقد .ويتطلّب تحديد نقاط
الفاقد الحرجة إجراء تحليل لسالسل إمدادات محددة لألغذية بغية
تحديد املراحل التي يحصل فيها الفاقد واآلثار الناجمة عنه .ولقد أع ّدت
املنظمة منهج ّية خاصة بدراسات الحالة لتحليل الفاقد من األغذية
وط ّبقتها بغرض تحديد نقاط الفاقد الحرجة يف سالسل محددة إلمدادات
األغذية .ويناقش الجزء األخري من هذا الفصل التحديات الراهنة يف مجال
مهم يحول دون فهم حقيقة
جمع البيانات ويق ّر بأنها تشكّل عائقًا ً
الفاقد واملهدر من األغذيةn .

مؤش الفاقد من األغذية ملنظمة األغذية والزراعة
وبحســب ّ
(املنظمة) ،الذي يشـكّل أ ّول محاولــة مهمة لرصد التق ّدم املحرز
مــن أجل تحقيق املقصــد  3من الهدف  12من أهداف التنمية
املســتدامة (أنظر الفصل  ،)1يق ّدر أن حوايل  14يف املائة من إجاميل
األغذيــة تفقــد عامل ًّيا من مرحلــة ما بعد الحصاد وصولً إىل مرحلة
البيــع بالتجزئة ،وباســتثناء هــذه املرحلة 1.غري أ ّن هذا التقدير ،الذي
صمم لتوفري
من امله ّم تحديثه يف املســتقبل ألغـراض ال ّرصد ،ليس ُم ً
معلومات عن مواقع حدوث الفاقد واملهدر من األغذية يف سالســل
إمــدادات األغذية ونوع املنتجــات واألقاليم أو البلدان املعنية ،أو عن
حجمه أو عن األســباب واملحركات الكامنة وراءه.

الذهاب إلى أبعد من
التقديرات العالمية
من أجل تحليل الفاقد
والمهدر من األغذية
في سالسل اإلمدادات
الغذائية بصورة أشمل

املستهل أهمية الذهاب إىل أبعد من التقديرات
ّ
ويناقش هذا الفصل يف
العاملية لتقييم الفاقد واملهدر من األغذية بحسب السياقات املح ّددة
وبلورة أفكار عن أسبابهام ومح ّركاتهام املعقّدة واملتن ّوعة .ثم يق ّدم
نتائج تحليل تجميعي شامل أجرته املنظمة للدراسات املتاحة حال ًيا عن
نطاق الفاقد واملهدر من األغذية وموقعه وأسبابه يف مراحل متعددة من
سلسلة اإلمدادات الغذائية ،مبا يشمل أغذية وأقاليم مختلفة .ويعطي
هذا التحليل التجميعي إشارات واضحة من أجل وضع سياسات تهدف
إىل الحد ّمن الفاقد واملهدر من األغذية وتأخذ يف الحسبان الخصائص
الجغرافية واملتصلة باملنتج .كام يلقي الضوء عىل أحدث الطرق لرصد
الفاقد واملهدر من األغذية عرب تحديد الثغرات يف البيانات الكامنة وراء
التقديرات الخاصة مبختلف مراحل سالسل اإلمدادات.

ُيكن إلجراء تقدير عاملي للفاقد واملهدر من األغذية – عىل غرار ذاك
املتعلّق بالفاقد والوارد يف هذا التقرير -أن يوضح كم ّية األغذية املفقودة
أو املهدورة عىل نطاق العامل ويساعد عىل تحديد األقاليم ومجموعات
السلع املع ّرضة عىل نحو خاص لهذه املشكلة .وكام ورد أعاله ،يساعد
ذلك عىل رصد التق ّدم املحرز من أجل تحقيق املقصد  3من الهدف 12
من أهداف التنمية املستدامة .كام أنه قد يؤدي دو ًرا مركزيًا للنهوض
بالوعي وتعزيز جهود الدعوة بشأن مسألة الفاقد واملهدر من األغذية.
غري أن تقدي ًرا كهذا يعجز يف تقديم معلومات دقيقة عن نطاق الفاقد
واملهدر من األغذية بحسب مختلف األقاليم ،ال سيام بالنسبة إىل السلع
املتأثرة به واملراحل التي يحدث فيها الفاقد واملهدر من األغذية يف
سلسلة اإلمدادات الغذائية .وتتّسم هذه املعلومات بأهمية حاسمة

ويناقش هذا الفصل الحاجة إىل تحديد النقاط الحرجة للفاقد – التي
تُع ّرف عىل أنها نقاط يف سالسل اإلمدادات يكون الفاقد واملهدر من
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اإلطار 6
التحليل التجميعي للدراسات املوجودة عن الفاقد واملهدر من
األغذية الصادر عن املنظمة  -املنهجية
( 17يف املائة) وآسيا الرشقية والجنوبية الرشقية ( 9يف املائة) .ومتثّل الحبوب
والبقول نسبة  28يف املائة من إجاميل النقاط البيانية ،يف حني متثّل الفاكهة
والخضار  33يف املائة منها iii.وتجدر اإلشارة إىل أن الهند متثّل  85يف املائة من
املشاهدات يف آسيا الوسطى والجنوبية مام يربز حاجة بلدان أخرى يف اإلقليم إىل
مضاعفة جهودها لقياس الفاقد واملهدر من األغذية من أجل وضع اسرتاتيجيات
محدّدة السياق للحد منه .وتشكّل جمهورية تنزانيا املتحدة ونيجرييا وغانا بلدان
أفريقيا جنوب الصحراء الكربى التي يحتوي التحليل التجميعي عىل أكرب قدر من
البياناتبشأنها.
وغال ًبا ما استخدمت الدراسات املشمولة يف التحليل طرق مختلفة للقياس
مم يعيق مقارنة البيانات وقد يؤدي إىل مجموعة واسعة من التقديرات .غري أن
ّ
التحليل التجميعي ،عىل الرغم من هذه التحذيرات ،يعطي ملحات مفيدة عن
نطاق الفاقد واملهدر من األغذية وأسبابه ألقاليم ومجموعات سلعية ومراحل
مختلفة من سلسلة اإلمدادات الغذائية .وتتسم هذه اللمحات بأهمية أساسية
لصانعي السياسات والجهات الفاعلة يف سلسلة اإلمدادات الغذائية ليتمكنوا من
وضع اسرتاتيجيات للحد من الفاقد واملهدر من األغذية وتنفيذها.

يتض ّمن تحليل املنظمة التجميعي عن الفاقد واملهدر من األغذية أكرث من
 460من املطبوعات والتقارير من مصادر مختلفة (مبا يف ذلك الحكومات
والجامعات واملنظامت الحكومية الدولية وغري الحكومية) ،تحتوي عىل حوايل
i
 20 000نقطة بيانية.
ويحلّل هذا الفصل حوايل  2 300نقطة بيانية من أصل  .20 000ويستثني
التحليل الدراسات التي تقيس الفاقد واملهدر من األغذية عىل مستوى سالسل
ناقصا أكرث من  5 500مشاهدة) ،بدلً من مراحل
إمدادات غذائية كاملة (أي ً
فردية ضمن سالسل اإلمدادات هذه ،نظ ًرا إىل أن هذا النوع من الدراسات
يحول دون تحليل الفواقد أو املهدر يف سلسلة اإلمدادات الغذائية .كام أنها
تستثني كافة النقاط البيانية ،البالغ عددها  9 107نقاط والصادرة عن نظام
املعلومات عن الفاقد ما بعد الحصاد يف أفريقيا؛ ذلك أنه ،بسبب االفتقار إىل
بيانات ومصادر أفضل ،يتيح هذا النظام إجراء تقدير بنقطة واحدة عرب الوقت
ii
وملحاصيل وأقاليم مختلفة.
وترتبط أكرث من  65يف املائة من النقاط البيانية املشمولة يف التحليل
التجميعي بآسيا الوسطى والجنوبية ،تليها أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

 iمجموعة البيانات الكامنة وراء التحليل التجميعي متاحة عىل املوقع اإللكرتوين  www.fao.org/food-loss-and-food-waste/flw-dataومع صدور تقديرات جديدة للفاقد واملهدر من
األغذية ،سوف تعدّل املنظمة النسب املئوية العاملية للفاقد واملهدر2.
 iiعىل سبيل املثال ،تشري أكرث من  1 000نقطة بيانية يف نظام  APHLISإىل القيمة نفسها ( 2.7يف املائة) من الفاقد خالل التخزين يف أكرث من  30بلدًا بني عامي  2003و.2016
 iiiأنظر الجداول من ألف  2إىل ألف  6يف امللحق اإلحصايئ لالطالع عىل توزيع بيانات العيّنة بحسب اإلقليم والبلد ومجموعة املنتج واملرحلة يف سلسلة اإلمدادات وطريقة جمع البيانات.

لصانعي السياسات وفرادى الجهات الفاعلة يف سالسل اإلمدادات الغذائية
ليتمكّنوا من وضع اسرتاتيجيات ف ّعالة وتحديد األولويات منها للح ّد من
الفاقد واملهدر من األغذية.

عــر مراحل سلســلة اإلمدادات الغذائية واألقاليم ومجموعات الســلع؛
أي الكشــف بعبــارات أخرى عن حقيقة الفاقــد واملهدر من األغذية
بحسب السياقات.

تحليل تجميع ًيا أساسـ ًيا من شــأنه
ويف هــذا الصــدد ،أجرت املنظمة ً
توليــف نتائــج عدد كبري من الدراســات املوجودة التــي تقيس الفاقد
واملهــدر مــن األغذية يف بلدان من كل أصقاع العامل .ووفّــر التحليل
التجميعــي هــذا مدخالت لتوليــد التقديرات األوىل من خالل مؤرش
الفاقــد مــن األغذية ،نظ ًرا إىل ندرة املعلومات الرســمية التي أفادت
عنهــا البلــدان .وباإلضافة إىل ذلك ،ســاعد التحليــل التجميعي عىل
الكشــف عــن التغيريات التي تطرأ عىل الفاقــد واملهدر من األغذية

ويشكّل تحليل املنظمة التجميعي أشمل دراسة متاحة حتى اليوم
للبيانات املوجودة عن نطاق الفاقد واملهدر من األغذية وموقعه وأسبابه،
مبا يشمل سالسل اإلمدادات الغذائية واألقاليم (أنظر اإلطار  6ملزيد من
املعلومات عن املنهجية املتبعة) .ويتيح التحليل التجميعي للمنظمة،
من خالل تقييم التقلّب يف مختلف مراحل سلسلة اإلمدادات الغذائية
ومجموعات السلع واألقاليم ،توجيهات أساسية للبلدان الساعية إىل الحد
من الفاقد واملهدر من األغذية.
»
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الفصل 2

رصد الفاقد واملهدر من األغذية يف سالسل اإلمدادات الغذائية

اإلطار 7
كيفية تفسري الرسوم البيانية الواردة يف األشكال  6و 7و8
منتصــف التوزيــع) يربو عن نســبة  5يف املائة بقليل ،مــا يعني أن نصف
املشــاهدات تسـ ّجل مســتويات فاقد تعادل هذه القيمة أو تزيد عنها،
يقل عنها.
والنصف اآلخــر ّ
وتشــر األطراف إىل التقلّب خارج الربعني األعىل واألدىن .ومتثّل نهاية
الخط القيم الدنيا والقصوى للتوزيع مبا يســتثني القيم املتط ّرفة .وتشـكّل
القيمة املتطرفة نقطة مشــاهدة تبتعد عن املشــاهدات األخرى ،وتقع بالتايل
خارج االتجاه اإلجاميل الوارد يف البيانات .ويف املخططات اإلطارية ،تشـكّل
رقم أعىل من الربع األعــى مبضاعفة النطاق الفاصل بني
القيمــة املتط ّرفــة ً
الربعني ،أي املسافة بني الربع األدىن والربع األعىل ،بـــمقدار  1.5م ّرة .ويف
هذه الحالة ،تشــر القيمة املتط ّرفة إىل أي نســبة أعىل من  23يف املائة .ولهذا
الســبب ،تشـكّل النقطة املوجودة إىل أقىص اليمني ،والتي تسـ ّجل قيمة فاقد
بنســبة  24يف املائة ،قيم ًة متط ّرفة .ونظ ًرا إىل أن القيم املتط ّرفة تتناســب مع
أي قيمــة تقــع خارج الطرفني ،قد يكــون عددها كبري وقد تكون قريبة من
مثل ،بالنســبة إىل آسيا الوسطى والجنوبية،
الطرف نفســه .ويربز الشــكل 6ألف ً
أن قيــم الفاقــد من الحبوب والبقــول يف مرحلة ما بعد الحصاد يف املزارع
تسـ ّجل كلها تقري ًبا نســبة أدىن من  2.4يف املائة .ويف هذه الحالة ،وتب ًعا
لقاعــدة مضاعفــة النطاق الفاصــل بني الربعني مبقدار  1.5م ّرة املذكورة أعاله،
تُعترب أي نســبة أعىل من  2.6يف املائة قيم ًة متط ّرفة مام يربر ســبب وجود
عــدد كبري من القيم املتطرفة والقريبة من الطرف نفســه.

مــن املتو ّخــى من التحليــل التجميعي أن يولّد ملحات شــاملة عن املعلومات
املتاحــة بشــأن الفاقــد واملهدر من األغذية (أنظر اإلطار  .)6ويشـكّل جمع
كل هــذه املعلومــات يف رســم بياين واحد تحديًا .لذا تق ّرر اســتخدام مخطط
إطــاري ألنه يســاعد عــى متثيل تقلّب الفاقد واملهدر من األغذية بشــكل
بيــاين ،مــا يكمن يف صلب هذا التحليل (أنظر األشــكال  6و 7و .)8ويسـ ّهل
اســتخدام املخطــط اإلطاري فهــم طبيعة مجموعة البيانــات بلمحة واحدة،
مبــا يف ذلــك توزّع القيــم والقيمة املوجودة يف منتصــف هذا التوزيع ،مبا
يُعرف أيضً ا باســم الوسيط.
ويســاعد الشــكل الوارد يف هذا اإلطار عىل إبراز فائدة املخطط
اإلطــاري مــن حيــث تصوير تقلّب الفاقد واملهــدر من األغذية .وهو يربز
بصــورة خاصــة ووثيقة نطاق النســب املئوية للفاقد؛ ويقع الشــكل عىل
جزأيــن :إطار (مســتطيل أزرق) واألطراف (خطوط متتــد أفقيًا من اإلطار).
وإن بدايــة اإلطــار ،أي الربــع األدىن تنتقل من اليســار إىل اليمني ومتثّل
 25يف املائــة مــن مجموعــة البيانات .وبالنظر إىل الشــكل ،من الواضح أن
 25يف املائــة مــن الدراســات تفيد بقيمــة للفاقد أدىن من  2.25يف املائة.
وباملثــل ،يشــر الجزء األخري من اإلطــار ،أي الربع األعىل ،إىل  75يف املائة
مــن البيانــات .وبإمكان القارئ مجددًا أن يســتنتج من الرســم البياين أن
 75يف املائــة من الدراســات يف اإلقليم أفــادت عن وجود فاقد يف املزارع
تقل نســبته عن  10.5يف املائة .والوســيط (أي القيمة املوجودة يف
ّ

نطاق النسب املئوية للفاقد من احلبوب والبقول خالل عمليات ما بعد احلصاد يف املزارع
يف آسيا الشرقية واجلنوبية الشرقية
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الفواقد – بدلً من النظر يف الوســيط فحســب -من أجل تحديد األماكن
التــي تُحــدث فيها تدخّالت الح ّد مــن الفواقد أكرب أثر ممكن .ويتضح
مــن خالل مقارنة الشــكلني 6ألف و6بــاء أ ّن القيم القصوى للفاقد واملهدر
من األغذية أعىل بالنســبة إىل الفاكهــة والخضار مقارنة بالحبوب
والبقول يف كل مراحل سلســلة اإلمدادات الغذائية ،باســتثناء الفواقد يف
املزارع وخالل النقل يف آســيا الرشقية والجنوبية الرشقية.

» ويتضمن التحليل التجميعي ،بعكس مؤرش الفاقد من األغذية ،بيانات
عن كمية األغذية املهدورة من جانب املستهلكني والبائعني بالتجزئة .غري
تبي أ ّن قياس املهدر من األغذية أكرث تعقي ًدا من قياس الفاقد منها.
أنه ّ
ويف حني تُبذل الجهود لتحديد طريقة مقبولة عمو ًما لقياس املهدر من
األغذية ،ما زالت الدراسات قليلة وبالتايل ما زالت البيانات عن املهدر
من األغذية املدرجة يف التحليل التجميعي محدودة.

تقلبات الفاقد والمهدر
ّ
من األغذية في سالسل
اإلمدادات الغذائية –
نتائج التحليل التجميعي

وال عجب يف ذلك نظ ًرا إىل أن الفاكهة والخضار تتلف بشــكل أرسع.
غــر أن مســتويات الفاقد واملهدر مــن الحبوب والبقول ما زالت ملفتة
مام يشــر إىل الحاجة إىل إجراء تدخالت من القطاعني العام أو الخاص.
وباإلضافة إىل ذلك ،تسـلّط النســب املئوية الواســعة النطاق املبلّغ عنها
يف أفريقيــا جنوب الصحراء الكربى وآســيا الرشقية والجنوبية الرشقية
مثـ ًـا ،الضــوء عىل نطاق الحد مــن الفاقد واملهدر يف بعض الحاالت .أ ّما
يف آســيا الوســطى والجنوبية ،فإن نطاق النســب املئوية للفاقد واملهدر
من الحبوب والبقول محدود ج ًّدا يف كل مراحل سلســلة اإلمدادات.
أقل
ويشــر ذلك إىل أن الفاقد واملهدر من الحبوب والبقول يبدو ّ
توات ًرا يف اإلقليم.

يف حني أ ّن رصد أهداف التنمية املســتدامة يســتوجب تقسيم
سلســلة اإلمدادات الغذائية لتغطية الفواقد باســتخدام مؤرش الفاقد
مــن األغذيــة من جهة واملهدر منها مــن جهة أخرى ،يتيح التحليل
التجميعــي فرصـ ًة ملعاينة تقلّبــات الفاقد واملهدر من األغذية عىل طول
سلسلة اإلمدادات الغذائية.

وتتقلّب الفواقد من الفاكهة والخضار بشكل كبري مام يشري إىل وجود
إمكانات ملحوظة للحد منها ال سيام يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى
وآسيا الرشقية والجنوبية الرشقية .وال يتعدى متوسط مستويات الفاقد
أو املهدر يف آسيا الوسطى والجنوبية نسبة  10يف املائة يف أي مرحلة من
مراحل سلسلة اإلمدادات؛ غري أن نطاق النسب املئوية الواسع للفاقد
واملهدر يشري إىل إمكانات كبرية للحد منهام ،ال سيام خالل النقل ويف
مرحلة البيع بالجملة والتجزئة.

ويعطي الشكل  ،6من مرحلة اإلنتاج إىل مرحلة البيع بالجملة والتجزئة،
ملحة عامة عن أبرز نتائج التحليل التجميعي للدراسات املتعلّقة
بالفاقد واملهدر من األغذية الصادر عن املنظمة .كام أنه يربز نطاق
النسب املئوية لألغذية املفقودة أو املهدرة يف مراحل عديدة من
سلسلة اإلمدادات الغذائية بالنسبة إىل الحبوب والبقول (الشكل 6ألف)
والفاكهة والخضار (الشكل 6باء) .ويحتوي هذا الشكل عىل بيانات من
آسيا الوسطى والجنوبية ،وآسيا الرشقية والجنوبية الرشقية وأفريقيا
جنوب الصحراء الكربى ،يف حني يركّز الشكل  7عىل مرحلة البيع بالجملة
والتجزئة باالستناد إىل بيانات من أمريكا الشاملية وأوروبا .ووحدها
مرحلة االستهالك غري مدرجة يف الشكل  6بسبب عدم توافر البيانات
الالزمة ،غري أن الشكل  8ينظر فيها بصورة مستقلة باالستناد إىل بيانات
من أمريكا الشاملية وأوروبا فقط .وللحصول عىل توجيهات بشأن
طريقة تفسري التحليل البياين يف األشكال ،أنظر اإلطار .7

تستعرض األقسام الفرعية يف ما ييل التحليل التجميعي بتع ّمق أكرب عرب
مناقشة النسب املئوية للفاقد واملهدر؛ وتسليط الضوء عىل الحاالت
التي تُربز فيها تقديرات الفواقد حاج ًة ماسة إىل القيام بتدخالت؛ وتوفري
ملحة عن األسباب الكامنة الرئيسية وراء الفاقد واملهدر يف كل مرحلة من
مراحل سلسلة اإلمدادات الغذائية.

الفواقد يف املزرعة

قــد تحــدث الفواقــد يف املزرعة قبل الحصاد أو خالله أو بعده؛ ويف
بعــض الحاالت قد تُــرك املحاصيل يف الحقول من دون حصادها .وإن
أســباب حدوث فواقد يف املزارع متع ّددة ومح ّددة بحســب السياقات.
وغال ًبــا مــا تتأثر ج ّراء عوامل ســابقة للحصاد مثل الظروف املناخية
وجودة البذور وتن ّوع املحاصيل ومامرســات الرتبية وتفيش اآلفات
واإلصابة باألمراض.
»

وتسـلّط نطاقات القيم الواســعة يف الشــكل  6الضوء عىل الحاجة إىل
قيــاس الفاقد واملهدر مــن األغذية بحذر يف كل مرحلة من مراحل
سلســلة اإلمدادات الغذائية لتحديد موقع حدوثه .وينبغي تفســر
هــذه النقــاط عىل أنها ملحة مقتضبة عن الفواقد املق ّدرة بالنســبة إىل
مراحــل وســلع متن ّوعة يف أوقات مختلفــة .ومن املفيد النظر يف نطاقات
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الفاقد واملهدر من األغذية )النسبة املئوية(
مالحظة :يرد عدد املشاهدات بني قوسني .وتشري الفرتة  ،2017-2000إىل تاريخ إجراء القياسات؛ غري أنه تم استخدام تاريخ النرش عندما مل تكن تواريخ الدراسة متاحة أو كانت ملتبسة .وملزيد
من التفاصيل عن كيفية تفسري الرسوم البيانية ،أنظر اإلطار .7
املصدر :منظمة األغذية والزراعة22019 ،

| 26

|

حالة األغذية والزراعة 2019

e eالحصــاد يف توقيت غــر مالئم – غال ًبا ما يُجرب املزارعون عىل
الحصــاد يف وقــت مبكر لتلبيــة حاجة مل ّحة إىل األغذية أو النقد أو
بســبب انعدام األمان والخوف من الرسقة؛ ولكن ،يف حالة تناوب
املحاصيــل ،قد يقومون عمـ ًدا بالحصاد يف وقت مبكر ج ًدا لزراعة
محصــول مربح أكرث 7-5.وقد يؤدي حصــاد املنتجات الغذائية التي
تتلــف برسعة يف وقــت مبكر ج ًدا إىل افتقار األغذية إىل الطعم
أو عــدم نضجهــا ،يف حني أن الحصاد املتأخــر قد يجعلها تتل ّيف
أو تنضج بشــكل مفرط 8.وقد يؤ ّدي تأخّر الحصاد إىل تخشّ ــب
املحاصيل 10 ،9وتفيش اآلفات فيها أو تل ّوثها بســموم األفالتوكســن
12 ،11
مثل).
(الذرة ً
e eظــروف مناخية قاســية غــر متوقّعة والبيئة – يتســبب هطول
األمطــار الغزيــرة أو الشــحيحة بفواقد ملحوظــة قبل الحصاد
مهم آخر
وبعــده 15-13 .ويشـكّل ّ
تفش الحرشات واآلفات ســب ًبا ً
17 ،16 ،14
للفواقد.
e eمامرسات الحصاد واملناولة – قد يُفقد جزء من املحصول خالل
الحصاد بسبب عدم توافر اآلالت أو عدم مالءمتها ،أو جفاف
املحاصيل بشكل مفرط أو غري ٍ
كاف ،أو األرضار الالحقة بالحبوب
18 ،13
خالل ال َّدرس أو التقشري.
e eالتحديات الخاصة بالبنى التحتية والتسويق – قد يفضّ ل املزارعون
عدم تسويق محاصيلهم أو حتى حصادها إذا كانت كلفة الوصول
مثل مقارنة بسعر البيع يف السوق بسبب
إىل األسواق عالية ج ّدا ً
عامل ُمحد ًدا
رداءة وسائل النقل .ويشكّل االفتقار إىل مرافق التخزين ً
13
مهم آخر للفاقد ويشمل أسبابًا أخرى للفاقد.
ً

» ويظهر الشكل 6ألف أن الفاقد واملهدر من الحبوب والبقول يف املزارع
يس ّجل أعىل مستوياته يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى وآسيا الرشقية
والجنوبية الرشقية حيث يرتاوح نطاق الفواقد بني  0.1و 18يف املائة؛
وتتعلّق املشاهدات مبعظمها بالذرة واألرزّ .ويف املقابل ،ينشأ أكرث
من  90يف املائة من املشاهدات يف آسيا الوسطى والجنوبية من الهند
وتُس ّجل الفواقد نسبة تقل عن  4يف املائة مام يشري إىل أن الفاقد من
الحبوب والبقول ال ميثّل مشكلة يف هذا البلد .ويجب اإلقرار بأن نصف
هذه النتائج تقري ًبا تستند إىل مسح أُجري عىل النطاق الوطني خالل
الفرتة  2007-2005يف الهند 3لتقييم فواقد ما بعد الحصاد .ومن املثري
لالهتامم أيضً ا اإلشارة إىل أن أكرث من  40يف املائة من املشاهدات يف
آسيا الوسطى والجنوبية تتعلّق بالبقول مام يعكس مستويات استهالكها
املرتفعة يف اإلقليم ،ليس أقلها يف الهند ،مقارنة بأقاليم أخرى (حيث أقل
4
تخص البقول).
من  2يف املائة من املشاهدات ّ
ويبي الشكل 6باء النسب املئوية للفاقد من الفاكهة والخضار عىل مستوى
ّ
املزرعة آلسيا الوسطى والجنوبية وآسيا الرشقية والجنوبية الرشقية
وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى .ويصل الفاقد إىل أعىل مستوياته
يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى حيث يس ّجل النصف األعىل من
املشاهدات نسبة ترتاوح بني  15و 50يف املائة.ط ونظ ًرا إىل هذا النطاق
الواسع ج ًدا ،من األفضل استهداف الجزء األعىل منه يف التدخالت الرامية
إىل الحد من الفواقد إلحداث أثر أكرب .والفواقد أدىن يف آسيا الرشقية
والجنوبية الرشقية بحيث يصل متوسط الفاقد إىل حوايل  5يف املائة
والنسبة القصوى إىل  12.5يف املائة (باستثناء القيم املتط ّرفة).ي وتس ّجل
الفواقد يف آسيا الوسطى والجنوبية (ومعظمها يف الهند) مستويات أدىن
بعد بحيث يبلغ متوسط الفاقد نسبة  1.3يف املائة ،ويرتاوح نطاق الفواقد
بني  0و 7يف املائة (باستثناء القيم املتط ّرفة).

وبالنســبة إىل األســاك واللحوم الرسيعة التلف واملنتجات الحيوانية،
تتضمن األســباب املهمة للفاقد مامرســات الحصاد أو الذبح أو املناولة
أو التخزين غري املالمئة .وتؤدي تقنيات صيد األســاك غري املالمئة إىل
اصطيــاد أنــواع غري قابلة للبيع (غــر مرغوب بها أو غري صالحة لألكل)
فيتــم ارتجاعها منهكة أو تالفة 21-19.ويف نهر األمازون ،تُفقد نســبة
 15يف املائة تقري ًبا من األســاك من كولومبيا و 33يف املائة من بريو
بســبب هجامت الحيوانات املفرتســة ،أو ارتجاع األسامك التي تُصطاد
فــوق الحــد القانوين للصيد ،أو االفتقار إىل طرق التخزين املناســبة عىل
منت قوارب الصيد .ويتم اصطياد أســاك أخرى بشــكل عريض باستخدام
شــباك غري مالمئة ثم يتم ارتجاعها 22.وبالنســبة إىل الحليب ،تشـكّل
معـ ّدات الحلب الرديئة والــرف الصحي اليسء خالل عملية الحلب،
مثل) واالفتقار إىل مرافق
واملناولــة األولية غري املالمئة (إراقــة الحليب ً
التربيد من أبرز األســباب الكامنة وراء الفاقد .وقد يؤدي الرصف
الصحــي اليسء إىل تلويث دفعة كاملــة من الحليب ف ُيجرب املزارعون
23 ،21
عــى التخلص منها برمتها.

وميكن تفسري اختالف الفواقد عىل مستوى املزارع بني األقاليم جزئ ًيا
بفعل مجموعة األسباب الواردة يف املؤلفات .ومن املستحيل توليف
كل األسباب املمكنة نظ ًرا إىل ارتباطها ارتباطًا وثيقًا بالسياق بنا ًء عىل
املحصول ومجموعة السلع والخصائص الجغرافية .غري أن الفئات الواردة
يف ما ييل تلقي الضوء عىل العوامل الرئيسية وهي:

يتعي تفسري النتائج الخاصة بأفريقيا جنوب الصحراء الكربى بحذر نظ ًرا إىل حجم الع ّينة
ط
ّ
املحدود ( 26مشاهدة) وإمكانية وجود تضاربات يف املنهجيات املتبعة لتقدير الفواقد.
ي ال ميكن تفسري النتائج بشكل ٍ
مجد نظ ًرا إىل تجميع  20نقطة بيانية فقط.
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اإلطار 8
أسباب الفواقد من احملاصيل األساسية يف املزارع اليت أفاد عنها املزارعون
العمل أو تكاليف
حجم ،أو النقــص يف ّ
املنتــج األســوأ جــودة أو األصغر ً
العمــل املفرطــة بأه ّمية أكرب .وتشـكّل الظــروف املناخية يف الصني أحد
األســباب الرئيســية أيضً ا وراء ترك املحاصيل يف الحقول.
ويتمثّل السبب الرئييس للفاقد ما بعد الحصاد (أنظر الشكل جيم)،
باستثناء الصني وإثيوبيا ،يف الحاق الرضر باملحاصيل خالل حصادها أو فرزها
العمل 14.والرضر امليكانييك هو األكرث انتشا ًرا يف الصني ،يليه الرضر
من جانب ّ
العمل خالل الحصاد .ويحدث معظم الفاقد ما بعد الحصاد يف
الذي يلحقه ّ
إثيوبيا ج ّراء تطاير املنتجات بفعل الرياح أو إراقتها .وتتضمن األسباب األخرى
العمل.
التخزين اليسء والرضر الذي يلحقه ّ

قــام مؤخـ ًرا املعهد الدويل لبحوث السياســات الغذائية بدراســة طبيعة
الفواقد وأســبابها قبل الحصاد وخالله وبعده بالنســبة إىل خمســة محاصيل
أساســية يف إكــوادور وإثيوبيا وبريو وهنــدوراس والصني وغواتيامال.
خصيصا لإلبالغ عن األســباب
واســتخدم املزارعون مســوحات مصممة
ً
الرئيســية للفاقــد واملربرات وراء ترك محاصيــل يف الحقول .وتتض ّمن
األســباب األساســية للفواقد قبل الحصاد (أنظر الشــكل ألف) انتشار
اآلفات واألمراض والجفاف (ال ســيام بالنســبة إىل حشيشــة الحب الحبشــية
يف إثيوبيــا) .ويتمثّــل الســبب الرئييس وراء عدم حصــاد املحاصيل (أنظر
الشــكل باء) يف عدم مالءمة تقنيات الحصاد؛ ويف إكوادور وحده ،يتســم

ألف -أسباب الفواقد ما قبل الحصاد يف بلدان ومحاصيل مختارة
النسبة املئوية من املزارعني

%100
%75
%50
%25
%0

غواتيامال

الفاصولياء

هندوراس

اآلفات واألمراض والحيوانات
األعشاب الضارة
التجميد

غواتيامال

الذرة

إكوادور

هندوراس

االفتقار إىل املدخالت أو اإلفراط منها
رقاد املحاصيل
الرياح

البطاطس

ش ّح األمطار
تحطّم املحاصيل
األمطار الغزيرة

التخزين

ويســمح التحليــل التجميعي للفواقــد يف املزارع بتقدير نطاق الفاقد
من األغذية وتقلّبه بحســب األقاليم والســلع حول العامل .ومن
الــروري إجراء تحليل مع ّمق يركّــز عىل بلدان محددة بغية فهم
أســباب الفواقد يف املزرعة .ويتيح اإلطار  ،8بهدف اســتكامل نتائج
التحليــل التجميعــي للفاقــد من األغذية يف املزرعة ،ملح ًة عامة عن
أســباب الفاقد من املحاصيل األساســية التي أفاد عنها املزارعون يف ســتة
بلــدان مختلفــة ،يف حني يحلل اإلطــار  9املح ّركات غري املبارشة للفاقد يف
مثانية من البلدان.

بريو

أثيوبيا

حشيشة الحب
الحبشية

الصني
القمح

خصوبة الرتبة
الرسقة

يســمح التخزين للمو ّردين واملســتهلكني تحسني إىل أقىص ح ّد ممكن
توقيتهم للقرارات املتصلة بالتســويق واالســتهالك الذي قد يرتاوح بني
بضع ســاعات وعدة أشــهر .ويتيح التخزين االستقرار للمنتجني من
خالل املســاعدة عىل تفادي الفواقد .فقد يســمح التخزين للمنتجني
مثل ،بحســب املحصول وإذا كانت األســعار منخفضة ،بتأخري بيع
ً
منتجاتهم ريثام تعاد األســعار ارتفاعها؛ وعندما يتأخر املشــرون يف
5
اســتالم املنتجات ،قد يحول التخزين املالئم دون تلفها.

| 28

|

حالة األغذية والزراعة 2019

اإلطار 8
(يتبع)
باء -أسباب عدم حصاد املحاصيل وتركها يف الحقول يف بلدان ومحاصيل مختارة
النسبة املئوية من املزارعني

%100
%75
%50
%25
%0

غواتيامال

الفاصولياء

هندوراس

تقنيات الحصاد السيئة
نقص العاملة أو كلفتها العالية

هندوراس

إكوادور

غواتيامال

البطاطس الصغرية الحجم أو املتدنية الجودة
انخفاض سعر السوق

حالة الطقس
النقل

الذرة

البطاطس

بريو

الصني

القمح

جيم -أسباب الفواقد ما بعد الحصاد يف بلدان ومحاصيل مختارة
النسبة املئوية من املزارعني

%100
%75
%50
%25
%0

غواتيامال

الفاصولياء

هندوراس

العامل خالل الحصاد
األرضار التي يتسبب بها ّ
األرضار الناتجة عن اآلالت
التطاير ج ّراء الرياح/اإلراقة
العامل خالل
األرضار التي يتسبب بها ّ
التكديس/الغربلة/التقشري

غواتيامال

الذرة

إكوادور

هندوراس

عدم ربط /تقطيب األكياس بشكل مالئم
العامل خالل االنتقاء
األرضار التي يتسبب بها ّ
املناخ )كرثة الشمس أو األمطار(

البطاطس

بريو

أثيوبيا

حشيشة الحب
الحبشية

اآلفات ،القوارض ،الحيوانات
التخزين
النقل

الصني
القمح

العامل
النقص يف ّ
الرسقة
االفتقار إىل املداخيل
أو اإلفراط منها

املصــدر Delgado :و Schusterو14 2019 ،Torero

ويُظهر الشكل 6ألف أن نطاق الفاقد من الحبوب والبقول خالل التخزين
يختلف كث ًريا من إقليم إىل آخر .ويبدو أن الفواقد طفيفة يف آسيا
الوسطى والجنوبية حيث تُعزى  90يف املائة من املشاهدات مجد ًدا إىل
الهند ،وتس ّجل نسبة فاقد دون  2يف املائة .وتس ّجل الفواقد ،يف اإلقليمني
اآلخرين ،مستويات عالية خالل التخزين .ويبلغ متوسط مستوى الفاقد
يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى حوايل  7يف املائة يف حني تصل نسبة
الفاقد القصوى إىل  22.5يف املائة (باستثناء القيم املتطرفة) .وستكون
التدخالت التي تستهدف هذه التقديرات العالية للفاقد األكرث فعالية

ال سيام عند األخذ يف الحسبان الدروس املستفادة من املؤلفات
املوجودة .وما زال الكثري من املزارعني يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى
يستخدمون مخازن تقليدية للحبوب مصنوعة من العشب أو الخشب
أو الطني مام يتيح حامية ضئيلة يف وجه اآلفات 25 ،5.ويخ ّزن املزارعون،
يف بعض الحاالت ،الحبوب داخل منازلهم بسبب نقص مرافق التخزين
أو خوفًا من الرسقة 26.ويف آسيا الرشقية والجنوبية الرشقية ،ترتاوح
أقل يف هذه الحالة مقارنة
الفواقد بني  0.3و 15يف املائة .واالختالف ّ
بأفريقيا جنوب الصحراء الكربى مام يعني أن الفواقد تناهز متوسط
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اإلطار 9
احملركات غري املباشرة للفاقد من احملاصيل األساسية يف املزارع
ّ
اســتخدمت دراســة للمعهد الدويل لبحوث سياسات األغذية أجريت يف
مثانية من البلدان املنخفضة واملتوســطة الدخل بشــأن املح ّركات غري املبارشة
للفواقــد مــا بعد الحصاد يف املزارع ،بيانات للبنك الدويل بشــأن جمهورية
تنزانيا املتحدة ومالوي ونيجرييا (الدراســة االســتقصائية لقياس مستوى
املعيشــة ،املسوحات املتكاملة بشــأن الزراعة)؛ وبيانات ناشئة عن مسوحات
قــام بهــا املعهد يف البلدان الخمســة املتبقية – إكوادور وإثيوبيا وبريو
وهندوراس وغواتيامال 24.ونظرت الدراســة يف الفواقد ما بعد الحصاد يف
املـزارع فقط بســبب توافر بيانــات محدودة لقياس الفواقد من األغذية يف
سلسلة اإلمدادات الغذائية.
وتحدّد الدراسة كل حاالت الفواقد ما بعد الحصاد ضمن هامش واسع ،أي
حصة األرس الزراعية التي تأثرت بالفاقد ما بعد الحصاد؛ وكذلك ضمن هامش
منحرس ،مع اإلشارة إىل متوسط النسب املئوية لإلنتاج املفقود يف صفوف
هؤالء املزارعني الذين أفادوا عن الفواقد .وتم النظر يف أنواع مختلفة من
i
املحاصيل يف بلدان مختلفة.
ويتضــح من خالل الدراســة وجــود تباين كبري بني النســب املئوية
للفاقــد بحســب األرس والبلــدان ومــن محصول إىل آخر .وتســمح البيانات
الخاصــة بجمهوريــة تنزانيــا املتحدة ومــاوي ونيجرييــا و بتقييم توزيع
الفواقــد بــن األرس املختلفــة .ومل تُفــد أي أرسة زراعية عن فواقــد تتخطى
نســبة  30يف املائــة والعديــد منهــا أفاد عن نســبة تقل عن  10يف املائة
لعدد مــن املحاصيل.
كام تشــر الدراســة إىل ُمحددات الفواقد ما بعد الحصاد يف املزارع عىل
املســتوى األرسي باســتخدام مناذج االقتصاد املرتي .وهي تنظر يف الخصائص
الدميوغرافية لألرسة (الســن وســنوات التعليم وجنس رب األرسة وحجم
األرسة) ،فضـ ًـا عن العوامل املتعلّقة باإلنتاج (مســتوى املخرجات واألصول
الزراعيــة واملعدّات التي متلكها األرسة واملدخالت املســتخدمة) ii،والعوامل

االجتامعيــة االقتصادية (نفقات األرسة للفــرد الواحد ،الحصول عىل الكهرباء
و/أو املياه الجارية وامتالك حســاب مــريف) ،والعوامل الجغرافية واملناخية
(املســافة إىل أقرب طريق أو ســوق ،ودرجات الحرارة وهطول األمطار
واملنطقة الزراعية املناخية).
وب ّينت الدراسة أن ُمحددات الفواقد ما بعد الحصاد تختلف بشكل كبري
من بلد إىل آخر وبني املحاصيل (أنظر الجدول يف هذا اإلطار) .ويزداد احتامل
رب األرسة يف إثيوبيا (حشيشة
حدوث فواقد ما بعد الحصاد مع تقدّم سن ّ
الحب الحبشية) وجمهورية تنزانيا املتحدة (الذرة) ،ولكنه يرتاجع بالنسبة
مهم
إىل الذرة يف غواتيامال والفاصولياء يف هندوراس ،يف حني مل يكن السن ّ
يف حاالت أخرى iii.وأث ّرت عوامل أخرى بشكل ضئيل أو مبهم عىل الفواقد
ما بعد الحصاد يف مختلف السياقات ،مبا فيها التعليم أو النوع االجتامعي أو
ثراء األرسة أو ملكية أصول زراعية أو استخدام مدخالت حديثة .وتفيد إحدى
التداعيات املهمة لهذه النتائج املتباينة بالحاجة إىل تصميم سياسات رامية
للحد من الفواقد مبا يتناسب مع سياق كل سلسلة من سالسل اإلمدادات.
غري أن هناك منطًا متسقًا ينشأ عن التحليل بالنسبة إىل بعض امل ُحددات.
تبي أ ّولً أن صعوبة الوصول إىل األسواق ،التي تُقاس باملسافة إىل الطريق
إذ ّ
األقرب ،تساهم بشكل ملحوظ يف الفواقد يف إكوادور (البطاطس) ،ومالوي
(الذرة) ،ونيجرييا (الذرة) ،وغواتيامال (الذرة) .ومن األسهل للمزارعني القادرين
عىل الوصول إىل األسواق بشكل أفضل أن يبيعوا منتجاتهم قبل تلفها.
وتبي ثانيًا أن الفواقد ما بعد الحصاد ترتاجع مع زيادة املدخالت (باستثناء
ّ
الفاصولياء يف هندوراس والذرة يف مالوي) .وترتبط هذه السامت املشرتكة،
رشا بعمليات وضع السياسات .ومن املر ّجح أن يسفر
حيثام تنطبق ،ارتباطًا مبا ً
تحسني البنى التحتية لتيسري نقل املنتجات إىل األسواق عن الحد من الفواقد
ما بعد الحصاد يف مختلف السياقات ،أسو ًة بالجهود الرامية إىل تشجيع
مثل.
املزارعني عىل التعاون من خالل تقاسم مرافق التخزين ً

 7يف املائة – وهو مستوى ملحوظ وشبيه مبتوسط أفريقيا جنوب
الصحراء الكربى ( 6.9يف املائة).

تراوح نسبة الفاقد بني  0و 5يف املائة؛ ويشكّل كل من التفاح والطامطم
والقرنبيط األغذية األكرث ً
متثيل 3.وتتعلّق نصف املشاهدات يف آسيا
الرشقية والجنوبية الرشقية بالكرنب يف الصني وتُظهر فاق ًدا بنسبة
 47.5يف املائة مام يسلّط الضوء عىل الحاجة إىل إجراء تدخالت للح ّد
من الفاقد .وباملثل ،تفيد  14من املشاهدات يف أفريقيا جنوب الصحراء
الكربى أن الفاقد يرتاوح بني  0.5و 35يف املائة ومعظمه من املانغو
والطامطم .وال عجب يف مستويات الفاقد العالية يف اإلقليمني نظ ًرا إىل

وتختلف الفواقد املتك ّبدة خالل تخزين الفاكهة والخضار (الشكل  6باء)
بشكل ملفت من إقليم إىل آخر ،ويعزى ذلك جزئ ًيا إىل اختالف أنواع
الفاكهة والخضار املنتجة يف األقاليم .وتشري املشاهدات جميعها تقري ًبا
املتعلّقة بآسيا الجنوبية والوسطى (ومعظمها مجد ًدا من الهند) إىل
| 30

|

حالة األغذية والزراعة 2019

اإلطار 9
(يتبع)
ُمددات الفواقد ما بعد احلصاد يف املزارع على مستوى األسر املعيشية يف بلدان خمتارة
س ّن/خربة رب
األرسة
أثيوبيا
مالوي
نيجرييا
جمهورية تنزانيا
املتحدة
اإلكوادور
غواتيامال
غواتيامال
هندوراس
هندوراس
بريو

(حشيشة الحب
الحبشية)

+++

التحصيل
العلمي لرب
األرسة

املسافة إىل
السوق

-

--

(الذرة)
(الذرة)
(الذرة)

--

++

+

+++

--\+

+++

---

+++

--

+++

--

(الفاصولياء)

--

(الذرة)

--\+

(الفاصولياء)
(البطاطس)

----\+

--

(البطاطس)
(الذرة)

مستوى إنتاج
املزرعة

األصول الزراعية

---

استخدام مدخالت
حديثة*

++
++

+++

--+++

+

--

+++
--

+++

+++

= كبري (للعالمة املشار إليها) يف الهامش الواسع (احتامل حدوث أي فواقد ما بعد الحصاد)
 +أو -
 ++أو  = --كبري (للعالمة املشار إليها) يف الهامش املنحرس (درجة الفواقد ما بعد الحصاد)
 +++أو  = ---كبري (للعالمة املشار إليها) يف الهامشني الواسع واملنحرس عىل حد سواء
مالحظة * :تشري إىل استخدام مبيدات اآلفات و/أو مبيدات األعشاب و/أو األسمدة.
 iالذرة املحلية والهجينة ،والبازالء الهندية وأوراق الفاصولياء يف مالوي؛ واللوبياء الصينية والكسافا والذرة الرفيعة والذرة يف نيجرييا؛ والذرة واألرز غري املقشور والفاصولياء والفول السوداين يف جمهورية
تنزانيا املتحدة؛ والبطاطس يف إكوادور وبريو؛ والفاصولياء والذرة يف هندوراس وغواتيامال؛ وحشيشة الحب الحبشية يف إثيوبيا.
 iiغال ًبا ما تتضمن الدراسات عن ُمحددات الفواقد الغذائية نطاق اإلنتاج كسبب ممكن لها ،نظ ًرا إىل أن املزارعني القادرين عىل إنتاج املزيد مييلون نحو اتّباع مامرسات زراعية أفضل ويس ّجلون بالتايل فواقد
أقل .ويتأكد ذلك يف هذه الدراسة يف معظم الحاالت ضمن الهامش املنحرس (أي بالنسبة إىل درجة الفواقد ما بعد الحصاد) .وتتض ّمن االستثناءات هندوراس ومالوي ونيجرييا .وللحؤول دون تأثر النتائج
ّ
باملتغية املستقلة ،نظ ًرا إىل استخدام مستوى اإلنتاج أيضً ا الحتساب حصة الفاقد من األغذية ،تم تحويل البيانات عن مستوى اإلنتاج إىل خوارزميات .وساعد قياس مستوى اإلنتاج بشكل مختلف
االقتصادية
ّ
تتبي أن اختالفات رئيسية يف عالمة امل ُحددات األخرى أو حجمها عند اختبار مناذج الرتاجع باستثناء نطاق اإلنتاج.
عىل الحد إىل أدىن درجة من االنحياز املمكن يف التقدير .ويف كل األحوال ،مل ّ
ومحسنة.
أقل استعدادًا العتامد مامرسات زراعية جديدة
 iiiمع أن املزارعني األكرب س ًنا يتمتّعون عمو ًما بخربة أكرب ،وبالتايل مبعرفة أفضل عن كيفية مناولة منتجاتهم ،فهم كذلك األمر ّ
ّ
املصــدر Nakasone :و Delgadoو24 2019 ،Vos

وقــد تتســبب ظــروف التخزين غري املالمئة (مثــل التطهري غري الكايف)
بفواقــد كثــرة ،وقد تؤدي جودة املنتج األ ّولية والقرارات الســابقة
يف سلســلة اإلمــدادات إىل تقليص مــدة الصالحية حتى يف أفضل
ظــروف التخزيــن 31 ،30 ،5 .وتع ّزز بعض الظروف املناخية ،ال ســيام
الحــرارة والرطوبة ،التدهــور البيولوجي (مثل اإلصابــات بالباكترييا
أو الفطريــات أو الحـرات) ،خاصة يف حال غياب هيــاكل التخزين
والنقــل املناســبة للتحكــم بدرجات الحرارة والرطوبة .فيتّســم بالتايل

الطبيعة الرسيعة التلف لهذه الفاكهة والخضار التي غال ًبا ما قد تتلف
يف غضون ساعات يف ّ
ظل غياب مرافق مالمئة للتخزين 28 ،27.وميكن
الستخدام أنسب أنواع التخزين أن يحول بفعالية دون حدوث فاقد كام
تبي ذلك يف الكامريون حيث قامت الرشكات الحرجية الصغرية واملتوسطة
ّ
الحجم بتخزين الجنتوم األفريقي ،وهو من الخضار الربيّة ،يف أكياس من
الجوت بدلً من األكياس البالستيكية ،مام قلّص من احتامل تعفنها وزاد
29
مدة صالحيتها بأكرث من أسبوع.
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اإلطار 10
قدرات اخملازن املربدة واحتياجاتها حول العام
ّ
تختلــف احتياجــات البلدان من حيث املخازن امل ّربدة ،ال ســيام بســبب
التقلبــات الخاصة بالســكان والدخل الفردي واملوقع الجغرايف .واســتحدث
رشا لتنمية األســواق يقارن بني
التحالــف العاملي للسالســل الباردة مؤ ً
القــدرة اإلجامليــة لبلــد ما عىل التخزين البارد وعدد الســكان يف املناطق
الحرضيــة (كإشــارة إىل الحاجــة املحتملة) من أجل تيســر املقارنة بني
متوســط مســاحة املخازن امل ّربدة لــكل مقيم يف املناطق
البلــدان .ويبلغ ّ
37
الحرضيــة  0.2مرتًا مكع ًبا عىل املســتوى العاملي .ويربز الشــكل وجود
اختــاف كبــر يف هــذه القدرات من بلد إىل آخر بحســب القدرة الرشائية
للمســتهلكني وأمناط إنتاج األغذيــة والتجارة بها.

وغال ًبا ما تتمتّع البلدان األعىل دخالً بقدرات أكرب للتخزين امل ّربد مقارنة
باحتياجاتها املحتملة .وتشكّل اقتصادات السوق الناشئة يف كل من الربازيل
وتركيا والصني واملكسيك واحدة من البلدان املتوسطة التصنيف من حيث
املساحة امل ّربدة للمقيم الواحد يف املناطق الحرضية (أنظر الشكل يف هذا
اإلطار) ،كام أنها تتمتع نسبيًا بقدرة عالية عىل التخزين امل ّربد .ويف املقابل،
يعاين عدد من البلدان األخرى املتوسطة التصنيف من احتياجات ال تُلبّى من
أماكن التخزين امل ّربدة .وهي تتّسم بوجود أرس منخفضة الدخل وبنى تحتية
37
حديثة محدودة مخصصة للبيع بالتجزئة.

مثل تجليد األســاك أو اللحوم)
التخزيــن البــارد املالئــم (مبا يف ذلك ً
بأهميــة حاســمة ملنــع الفاقد من األغذيــة واملحافظة عىل الجودة يف
32
مراحل سلســلة إمــدادات األغذية كلّها.

البيانيــة البالــغ عددها  33نقطة عن  4يف املائة ،باســتثناء مشــاهدة
فس انخفاض مســتويات الفاقــد بتع ّرض الحبوب
واحــدة .وقد يُ ّ
والبقــول املحــدود للتلف؛ غري أن عدد املشــاهدات املحدود ال يؤدي
إىل أي اســتنتاج قاطع .وباملثل ،تســتند الفواقد املسـ ّجلة يف آســيا
الرشقيــة والجنوبيــة الرشقية إىل عدد صغري من املشــاهدات ()7
وبالتــايل قــد ال تكون تقديرات الفاقد (الحد األقىص بنســبة  15يف
املائــة) موثوقة إىل حد كبري.

وتعــزى املســتويات األعىل املسـ ّجلة للفاقد مــن الفاكهة والخضار
الطازجــة يف البلــدان املنخفضــة الدخل إىل رداءة البنــى التحتية
مقارنــة بالبلــدان الصناعيــة 33 .وبالفعل ،تفقــد بلدان عديدة
منخفضــة الدخــل كميات ال يســتهان بها من األغذية خــال التخزين،
35 ،34
غال ًبــا بســبب رداءة مرافــق التخزين ،مبــا فيها املخازن امل ّربدة.
ويف املقابــل ،فــإن مرافــق التخزين املالمئة ،مبــا فيها املخازن امل ّربدة،
متاحــة وف ّعالــة عىل طول سلســلة اإلمــدادات يف معظم البلدان
املرتفعــة الدخــل 36 ،5 .وإذا تــم تك ّبد فواقد خــال التخزين ،غال ًبا
مــا يعــزى ذلــك إىل خلل ف ّني ،أو إدارة ســيئة لدرجات الحرارة أو
الرطوبــة ،أو تكديــس مفــرط 5 .ويناقش اإلطار  10اختالف قدرات
املخــازن املـ ّردة واحتياجاتها يف العامل.

وإن مســتويات الفواقــد من الفاكهة والخضار (الشــكل 6باء) أعىل
بكثــر مقارنــة بالحبــوب والبقول ،وال عجب يف ذلك نظـ ًرا إىل طبيعتها
الهشّ ــة القابلــة للتلف .وغال ًبا مــا يتم تعبئة الفاكهة والخضار بشــكل
سـ ّيئ أو ال تتــم تعبئتهــا عىل اإلطالق؛ وتُنقــل يف الهواء الطلق أو يف
شــاحنات غري مـ ّردة؛ وتتعرض إلصابــات ميكانيكية ج ّراء الضغط
والســحج واملناولة القاســية خــال عميات املناولة والنقل ،مــا يجعلها
كثــرة التعـ ّرض للتدهور 38 ،27 .ويعكس اختالف مســتويات الفاقد
جزئ ًيا االختالف الكبري يف قدرات النقل يف شــتى سالســل اإلمدادات
حــول العــامل ويسـلّط الضوء عىل املواقع التي قد تحـ ّد فيها التدخالت
مــن الفاقد بأكرب قدر مــن الفعالية.

النقل

تُحــدث عملية النقل فجوة زمنية بني مختلف مراحل سلســلة
اإلمدادات الغذائية من اإلنتاج إىل االســتهالك .وتزيد هذه الفجوة
الزمنيــة مــن خطر تلف املنتجات الغذائية ،ال ســيام تلك القابلة للتلف،
مثل بســبب اإلفـراط يف التدفئة أو التربيد ،أو إلحاق الرضر
أو فقدانهــا ً
5
بهــا خــال النقل ،أو تل ّوثها ،وما إىل ذلك.

ويسـ ّجل النصف األعىل من املشــاهدات يف آســيا الوسطى
والجنوبيــة فاق ًدا بنســبة تــراوح بني  8و 25يف املائة مام يربز أن
النقــل يشـكّل نقطــة حرجة للفاقد مــن الفاكهة والخضار .وقد
تتســم التدخالت التي تســتهدف الفاكهة والخضــار خالل عملية
النقــل بفعاليــة خاصة ال ســيام يف بنغالديــش ونيبال حيث يصل
الفاقد إىل أعىل مســتوياته .وإن متوســط الفاقــد يف أفريقيا جنوب
الصحــراء الكــرى منخفض (حوايل  2يف املائة) غري أن النســب
»

وكــا يظهــر من خالل الشــكل 6ألف ،فإن الفاقد مــن الحبوب والبقول
خــال عمليــة النقل ضئيل يف آســيا الوســطى والجنوبية وأفريقيا
وتقل التقديرات الناشــئة عن إجاميل النقاط
جنــوب الصحراء الكــرى؛ ّ
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اإلطار 10
(يتبع)

الدخل املتوسط من الرشيحة الدنيا

الدخل
املنخفض

املكعبة للمقيم احلضري الواحد ،الفرتة 2018-2014
قدرة املستودعات املربدة باألمتار
ّ
ّ
أفغانستان )(2016
طاجيكستان )(2018

نيجرييا )(2018
نيكاراغوا )(2014
كينيا )(2016
بنغالديش )(2014
السلفادور )(2016
اليمن )(2014
قريغيزستان )(2018
إندونيسيا )(2016
الفلبني )(2018
املغرب )(2016
جمهورية مرص العربية )(2018
فييت نام )(2018
الهند )(2018
أوزبكستان )(2018

الدخل املرتفع

الدخل املتوسط من الرشيحة العليا

كازاخستان )(2018
الجمهورية الدومينيكية )(2014
كولومبيا )(2014
بريو )(2018
اإلكوادور )(2016
جنوب أفريقيا )(2016
غواتيامال )(2018
تركامنستان )(2018
رومانيا )(2016
بنام )(2014
ليبيا )(2014
الربازيل )(2018
الصني )(2018
املكسيك )(2018
ناميبيا )(2014
تونس )(2014
تركيا )(2018
جمهورية إيران اإلسالمية )(2014
موريشيوس )(2016
سلطنة ُعامن )(2014
بلجيكا )(2018
اململكة العربية السعودية )(2014
الربتغال )(2016
الكويت )(2016
فنلندا )(2016
أسرتاليا )(2018
إيطاليا )(2016
اليونان )(2016
فرنسا )(2016
شييل )(2018
النمسا )(2014
إسبانيا )(2018
السويد )(2016
سويرسا )(2018
أملانيا )(2016
جمهورية كوريا )(2016
اليابان )(2018
كندا )(2018
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشاملية )(2018
الواليات املتحدة األمريكية )(2018
نيوزيلندا )(2018
الدمنارك )(2014
هولندا )(2016

0

0.95 0.9 0.85 0.8 0.75 0.7 0.65 0.6 0.55 0.5 0.45 0.4 0.35 0.3 0.25 0.2 0.15 0.1 0.05

مؤرش منو األسواق
مالحظة :يقيس مؤرش تنمية األسواق ،كام احتسبه التحالف العاملي للسالسل الباردة ،القدرة عىل التخزين امل ّربد (باملرت املك ّعب) للفرد الواحد يف املناطق الحرضية.
املصدر :التحالف العاملي للسالسل الباردة 37،2018 ،الجدول 1
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كولومبيا
مزارعة مســتفيدة من مرشوع التكامل
اإلنتاجــي ملنظمةاألغذية والزراعة تعرض
البطيخ املنتج من خالل شــبكة ري
جامعية.
©Patrick Zachmann/
Magnum Photos

حالة األغذية والزراعة 2019

التجهيز والتعبئة

» املئويــة قد تتباين بشــكل كبري فيبلغ الطرف األعىل نســبة
 28يف املائــة (يف حــن تقـ ّدر القيمة املتطرفة نســب َة الفاقد مبا
يصل إىل  35يف املائة) مام يشــر إىل إمكانية إجراء تحســينات يف
هذه املرحلة من سلســلة اإلمدادات .وتم ،يف معظم الدراســات،
قيــاس الفاقــد مــن املانغو والطامطم ،غري أن عدد النقــاط البيانية
املحــدود ( )15يربز الحاجــة إىل تحليل النتائج بعناية .ويسـ ّجل
متوســط الفاقــد مــن الفاكهة والخضار خالل النقل يف آســيا الرشقية
والجنوبيــة الرشقيــة حوايل  8يف املائة – وهي النســبة األعىل يف
ســائر األقاليــم .غري أن نطاق التقلّب أصغر .وتشــر النتائج إىل
أن نســبة الفاقد أكرب بالنســبة إىل الخــس والبابايا والطامطم يف
يتعي تفســر النتائج بحــذر نظ ًرا إىل توافر عدد
الفلبــن غــر أنه ّ
محــدود من التقديرات (.)11

يعتمــد جــزء كبري من كمية األغذيــة املفقودة خالل التجهيز عىل نوع
املــواد الخام وطبيعة عمليات التجهيــز .وتعاين البلدان املنخفضة
الدخــل عمو ًمــا من وجود مرافق غري مالمئة أو شــبه معدومة للتجهيز
ال ســيام بالنســبة إىل املنتجات الرسيعة التلف (مثل الحليب واألســاك)
أو املنتجات املوســمية (مثل املانغو).

وتــرد يف الشــكل 6ألف النســب املئوية للفاقد يف مرحلــة تجهيز الحبوب
والبقول وتعبئتها .وتُعزى جميع املشــاهدات يف آســيا الوســطى
والجنوبية البالغ عددها  12مشــاهدة إىل الهند وتشــر إىل وجود
فواقــد بنســبة صفر يف املائــة تقري ًبا .ويتمثّل أحد التفســرات لذلك
يف أن ثلــث املحاصيــل املشــمولة يف التحليل هي مــن البقول التي
تســتهلك كاملــة أو مقطوعــة وتتطلّب ح ًّدا أدىن مــن التجهيز .وعادة
ما يُســتهلك الح ّمص عىل شــكل دقيقٍ ولكن ال ترد إلّ مشــاهدة
واحــدة خاصة بــه يف التحليل التجميعــي .ويف املقابل ،إن تقديرات
الفاقــد كلهــا البالغ عددها  15تقدي ًرا يف آســيا الرشقيــة والجنوبية
الرشقيــة ،إىل جانــب  90يف املائــة من تلك الخاصــة بأفريقيا جنوب
الصحــراء الكــرى ،تتعلّق بالحبــوب التي غال ًبا ما متـ ّر بعمليات معقّدة
للتجهيــز وتصبــح بالتــايل أكرث عرضة للفاقد .وليس من املســتغرب أن
تكون نســبة الفاقد يف هذين اإلقليمني أعىل مقارنة بآســيا الوســطى
والجنوبية .وإ ّن  50يف املائة من املشــاهدات يف آســيا الرشقية
والجنوبيــة الرشقية تشــر إىل تــراوح الفاقد بني  2.5و 15يف املائة
يف حــن يبلغ متوســط القيمة نســبة  8يف املائــة .وغال ًبا ما تكون
عمليــات التجهيــز يف املناطــق الريفيــة يدوية مام يؤدي إىل فواقد
أكرب 30 .وبالنســبة إىل األرزّ ،يتســبب الطحن بأعىل مســتويات الفاقد
يف مرحلــة مــا بعــد الحصاد 46 .ويف أفريقيا جنــوب الصحراء الكربى ،إن
النطــاق الكامل للمشــاهدات أعىل مقارنة بآســيا الرشقيــة والجنوبية
الرشقيــة .ويف حــن أن متوســط الفاقد منخفض بنســبة  4يف املائة
تقري ًبــا ،يصــل الطــرف األعىل منه إىل  20يف املائة (باســتثناء القيم
املتطرفــة) ،مــا يربز الحاجة إىل إجراء تدخالت من شــأنها الحؤول
دون حدوث فاقد.

وتُع ّد األســاك من األغذية الرسيعة التلف واملع ّرضة بصورة كبرية
للفاقد ما بعد الصيد بســبب ســوء مناولتها خالل النقل والتخزين
والتجهيز 19.وتُفقد يف الربازيل نســبة  3يف املائة من إجاميل األســاك
التــي يتم اصطيادها يف منطقة األمازون خالل مرحلة النقل بســبب
ســوء تحميلها 22.ويف املقابل 7.5 ،يف املائة من إجاميل األســاك التي
يتــم اصطيادهــا يف منطقــة األمازون يف بريو تكون يف حالة متق ّدمة
22
من التعفن عند الرســو فيتم ارتجاعها.
وتتّســم البنــى التحتية املادية الجيدة والخدمات اللوجســتية
التجاريــة الكفؤة بأهمية أساســية خــال النقل للحؤول دون
حدوث فاقد من األغذية .ومن شــأن تحســن الوصول إىل
الطرقــات وســكك الحديد أن يحد بصورة ملحوظــة من الفاقد من
39
األغذيــة يف  40بل ًدا مــن البلدان التي تتفاوت مســتويات دخلها.
وقد يتّســم ذلــك بأهمية خاصة خالل موســم األمطار عندما يزداد
احتــال انجــراف الرتبة أو انقطاع الطرقــات 40 .غري أن الكثري من
البلــدان املنخفضة الدخــل تفتقر إىل البنــى التحتية (املركبات
والطرقــات والصناديــق وما إىل ذلك) إىل جانب املــوارد التنظيمية
لحفــظ األغذيــة القابلة للتلف خــال نقلها 27 .ويتيح اإلطار 11
مثــالً عن حــلٍ مبتكر لنقل األغذية الطازجة يف سالســل اإلمدادات
التقليدية يف األســواق الضخمة يف آســيا الجنوبيــة والجنوبية
الرشقيــة .وغال ًبــا ما يعيق التأخري الناجم عن الكشــف عىل
املنتجــات املســتوردة عند نقطة الدخول الشــحنات ويح ّد من مدة
صالحيــة الســلع حول العامل؛ غــر أن اإلجراءات اإلدارية املزعجة
مثل يف أمريــكا الالتينية والبحــر الكاريبي فتفاقم
التــي تــم توثيقها ً
32 ،5
الفاقــد خالل التجارة.

ويُظهــر الشــكل 6بــاء الفواقد خالل تجهيــز الفاكهة والخضار أو
تعبئتها .وتسـ ّجل كل املشــاهدات آلســيا الوســطى والجنوبية نسبة
علم أن معظم الدراســات تقري ًبا أُجريت يف
تقـ ّـل عــن  1يف املائــة ً
الهنــد .غــر أن حجــم الع ّينة الصغري ( )15ال يســمح ،يف هذه املرحلة،
باســتنتاج عــدم وجود فاقد من الفاكهة والخضار .وترتاوح نســب
الفاقــد يف آســيا الرشقية والجنوبيــة الرشقية بني  0و 37.5يف املائة؛
التوصل إىل اســتنتاجات موثوقة بســبب توافر
غــر أنه ال ميكن ّ
| 35

|

الفصل 2

رصد الفاقد واملهدر من األغذية يف سالسل اإلمدادات الغذائية

اإلطار 11
احلد من الفواقد من الفاكهة واخلضار خالل النقل
البلــدان اآلســيوية الجنوبيــة والجنوبية الرشقية .وأدّى اســتخدام الصناديق
البالســتيكية خــال النقــل ،كام يرد ذلك يف الجدول ،إىل الح ّد بشــكل
ملحــوظ مــن الفواقــد الكمية (املنتجات املرفوضة مبارشة يف أســواق البيع
بالجملــة) والفواقــد النوعيــة (املنتجات املترضرة ولكــن القابلة للبيع).
وســمح الحـ ّد مــن الفواقد النوعية للبائعــن بالجملة بتنويــع قاعدة زبائنهم،
مــن خــال تزويد قطاعــات الخدمات الغذائية والضيافــة واملتاجر الكبرية
باملنتجــات ،مـ ّـا ولّد منافــع اقتصادية ليس فقط لهم بــل للمزارعني كذلك
األمــر .ولقد اســتفاد البائعون بالتجزئة يف األســواق العامــة وزبائنهم من
منتجــات ذات جــودة أفضل وم ّدة صالحية أطول .وتحققــت كذلك منافع
محل األكياس البالســتيكية
بيئيــة يف األماكــن التي حلّت فيهــا الصناديق ّ
املســتخدمة ملـ ّرة واحدة .ومتثّل أحد املنافع األخرى باســتحداث وظائف
إضافيــة يف مجال نقل الصناديــق وتنظيفها.

إ ّن الفاكهة والخضار رسيعة التلف؛ وال ب ّد من مناولتها ،بُعيد حصادها،
باستخدام املامرسات املالمئة للحفاظ عىل جودتها .ويشكّل النقل نقطة حرجة
للفاقد يف سالسل إمدادات الفاكهة والخضار ال سيام بسبب استخدام غري
مالئم للتعبئة بالجملة وإدارة سيئة لدرجات الحرارة والرطوبة النسبية .ويؤدي
فقدان الجودة بسبب األرضار امليكانيكية – املتمثلة بالرضوض والتش ّوهات
وتريت النضج
تغي يف اللون وتسارع َ
يف شكل املنتج والتشققات والثقوب -إىل ّ
والتعفّن وخسارة يف الوزن بسبب زيادة التع ّرق؛ وتؤدّي كل هذه العوامل
بدورها إىل خسائر اقتصادية.
ـبل
ولقــد أدخلــت املنظمة ،من خــال برنامجها للتعاون التقني ،سـ ً
محســنة ومســتدامة للتعبئة بالجملة (يف شــكل صناديق بالســتيكية قابلة
ّ
للتكديــس والرتكيب) ،إىل جانب مامرســات إدارية جيّدة مــا بعد الحصاد،
لنقــل املنتجات الطازجة يف سالســل اإلمــدادات التقليدية  iيف عدد من

الفواقد ما بعد احلصاد من الفاكهة واخلضار السائبة املعبئة واملنقولة من املراكز
الريفية إىل احلضرية يف بلدان آسيا اجلنوبية
املحصول
الطامطم
املوز
القرنبيط
برتقال املاندرين
الفاصولياء الهشة

املصدر :منظمة األغذية والزراعة ،2017 ،الجدول 41 2

الفاقد خالل النقل
يف الصناديق البالستيكية ()%
2.2
2.1
4.5
4.1
7.3

الفاقد خالل النقل
يف األكياس ()%
16.7
5.4
11.0
7.2
18.0

النسبة املئوية للحد من الفاقد
87
61
60
43
60

 iتستند سالسل اإلمدادات التقليدية إىل اإلنتاج ،ويفتقر أصحاب املصلحة فيها إىل املعارف الفنية والتكنولوجيات والقدرات التنافسية والتنظيمية لتلبية احتياجات األسواق من حيث
فضل عن رأس املال الذي يسمح لهم باالستثامر يف تكنولوجيات جديدة للنهوض مبامرساتهم42.
السالمة والجودة واالتساق وحسن توقيت اإلمداداتً ،
املصدر :منظمة األغذية والزراعة41 2017 ،؛  Rapusasو43 2009 ،Rolle؛ منظمة األغذية والزراعة44 2011 ،؛ منظمة األغذية والزراعة45 2018 ،

ثالث مشــاهدات فقــط .ويتضمن التحليل ألفريقيــا جنوب الصحراء
الكــرى ســبع نقــاط بيانية ،غري أن نطاق القيم أكرث انحســا ًرا مقارنة
بآســيا الرشقيــة والجنوبيــة الرشقية ،إذ يرتاوح بني  0و 20.5يف املائة.
ويتعلّــق أكــر من نصف النقــاط البيانية بتجهيز املانغــو وتعبئته يف
علم أنه من الفاكهة املوســمية واملع ّرضة للتلف بشــكل
كينيــا وغانــاً ،

كبــر .وغال ًبــا ما ال تكون قــدرات قطاع التجهيز يف تلــك البلدان كافية
5
ملناولــة اإلمــدادات الكاملة للامنغو مــا يؤدي إىل فواقد كثرية.
ويعزي الفاقد من األغذية خالل مرحلة التجهيز عادة إىل خطأ
برشي أو إىل اإلدارة السيئة أو أعطال فن ّية تؤدي إىل رفض املنتج
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وغال ًبــا ما تسـ ّجل الفاكهة والخضار وغريها مــن األغذية الرسيعة
التّلــف ،عىل غــرار املنتجات الحيوانية أو املخبــوزة واألغذية املطه ّية،
مســتويات أعــى من الهــدر يف مرحلة البيع بالتجزئــة مقارنة باألغذية
األساســية مثــل الحبوب والبقول واألغذيــة املعلّبة 5.ويتأكد ذلك يف
األقاليــم اآلســيوية وأفريقيا جنــوب الصحراء الكربى كام هو وارد يف
الشــكل  .7وميكن تفســر تباين النتائج بالنســبة إىل الحبوب والبقول
يف أمريكا الشــالية وأوروبا بفعل توافر مشــاهدات محدودة.

النهايئ بسبب عدم امتثاله للمعايري التي يفرضها املشرتون .غري
أن مع ّدالت الرفض املنخفضة ال تشكّل بالرضورة إشارة إىل ندرة
العيوب؛ بل قد تعكس مستويات الفاقد املنخفضة امتثالً أو
5
تطبيقًا سيئًا ملعايري السالمة والجودة الغذائية.
ويضطلــع التجهيــز والتعبئة بدور يف حفظ األغذية .وتُحفظ
محاصيل اســتوائية عديدة عن طريــق التجفيف والتجهيز يف
شــكل منتجات ذات مدة صالحيــة ثابتة .ويحفظ التجهيز جودة
املنتــج ويطيــل م ّدة صالحيته فيحــد بالتايل من الفاقد واملهدر من
األغذيــة .غــر أنه قد يلحــق األذى بالبيئة من خالل توليد املزيد
من النفايات البالســتيكية (أنظر الفصل .)5

ويُهــدر مــا يرتاوح بني  0و 15يف املائة مــن الفاكهة والخرضاوات
عــى مســتوى البيع بالتجزئــة يف كل األقاليم باســتثناء أفريقيا جنوب
الصحــراء الكــرى حيث تصل مســتويات الهدر إىل  35يف املائة
(باســتثناء القيــم املتطرفة) ،مام يشــر إىل وجــود إمكانات كربى للحد
مــن الهــدر يف هذا اإلقليم .وتتض ّمن األســباب املمكنــة لهذا النطاق
الواســع التعبئــة ومراقبة الحرارة والرطوبة بشــكل غري املالئم،
وبخاصة عندما تباع األغذية تحت أشــعة الشــمس الحارة يف أســواق
يف الهــواء الطلــق ،مام يؤدي إىل ذبولهــا أو تصلّبها 5 .ومن ضمن
األقاليم اآلســيوية ،يبقى متوســط قيمــة الهدر عىل حاله ،غري أن
النســب املئوية آلســيا الوســطى والجنوبية تشــهد تقلّ ًبا أكرب مام يفسح
مجالً أوســع للحد من الهدر.

البيع باجلملة والتجزئة

ترتبط أســباب املهدر من األغذيــة يف مرحلة البيع بالتجزئة
مبــدة صالحية األغذية القابلــة للتلف املحدودة ومعايري الجودة
الخاصة للمشــرين وتقلّب الطلب ،ال ســيام بالنسبة إىل األغذية
الطازجــة 47.ويفرض البائعــون بالتجزئة عىل املز ّودين ،بإجراءاتهم
وقراراتهــم ،متطلبات من حيث جــودة املنتجات الغذائية وكميتها.
وتؤث ّر ظروف التخزين وجودة التعبئة ومامرســات املناولة بشــكل
كبــر عىل جودة املنتجات الغذائيــة وم ّدة صالح ّيتها وإمكان ّية
القبول بها.

ويسـ ّجل متوســط النســب املئوية للمهدر من الفاكهة والخضار عىل
مســتوى البيع بالتجزئة أدىن مســتوياته يف أمريكا الشــالية وأوروبا.
غــر أنــه يبقــى عال ًيا ( 3.75يف املائة) يف حني يزيــد نطاق الفاقد عن
 10يف املائة ،مام يدعم االســتنتاج الذي مفاده أن مســتويات الهدر
يف مرحلــة البيــع بالتجزئــة قد تكون عالية يف البلــدان املرتفعة الدخل.
وقُـ ّدر أن  10يف املائــة من إجاميل األغذيــة يف الواليات املتحدة
األمريكيــة تُهــدر يف املتاجر 49 .وقد بلغ إجــايل املهدر من األغذية يف
50
الرنويــج يف عــام  2015نســبة  17يف املائة يف مرحلة البيــع بالتجزئة.

ويُظهــر الشــكل  7مســتويات الفاقد واملهدر مــن الحبوب والبقول
والفاكهة والخضار يف آســيا الوســطى والجنوبية وآســيا الرشقية
والجنوبيــة الرشقيــة وأمريكا الشــالية وأوروبــا وأفريقيا جنوب
الصحــراء الكــرى .وتجدر اإلشــارة إىل أن التقديرات يف الشــكل  7قد
تشــمل أيضً ــا أغذية فُقدت عىل مســتوى البيع بالجملــة .وبالفعل،
مــن الصعــب التمييز بني أســواق البيع بالجملــة والتجزئة يف
48
العديــد من البلدان ،ال ســيام تلــك املنخفضة ال ّدخل.

يشـكّل امليل نحو بيع أغذية متجانســة و"مثالية" (من حيث اللون
عامل يســاهم يف هدر األغذية عىل
والشــكل والحجم وما إىل ذلك) ً
مســتوى البيع بالتجزئة ال ســيام يف البلدان املرتفعة الدخلُ .فتتجع
األغذيــة التــي ال تلبي هذه املعايري العالية .ويف حني قد يشـكّل تجهيز
ـبيل الستخدام األغذية
األغذية غري املثالية كأغذية جاهزة لالســتهالك سـ ً
الطازجــة املرتجعــة ،تتلف هذه األغذية بســهولة وغال ًبا ما يتم التخلّص
5
منهــا يف نهايــة اليوم أو بيعها بســعر أدىن مام ميثّل هد ًرا نوع ًيا.

وإ ّن املشــاهدات الخاصــة بالفاقد من الحبــوب والبقول هي
األكرث انتشــا ًرا يف آســيا الوســطى والجنوبية وتربز نطاقًا للفاقد
يقـ ّـل عــن  2يف املائة (باســتثناء القيــم املتطرفة) .ومثة ثالث
مشــاهدات فقط متاحة آلســيا الرشقيــة والجنوبية الرشقية
(حيــث تــراوح الفواقد بني  1و 4.5يف املائة) .ويسـ ّجل نطاق
الفاقد يف أمريكا الشــالية وأوروبا أعىل مســتوياته بالنســبة إىل
الحبــوب والبقــول ،غري أن وجود  4مشــاهدات فقــط يف التحليل
بالتوصــل إىل أي اســتنتاجات م ُجدية.
التجميعــي ال يســمح
ّ

وباملثــل ،من املرجح أن تفقد املنتجات الرسيعة التلف كاألســاك
وتبي يف
جودتهــا أو أن يتــم ارتجاعهــا يف حال عدم بيعها برسعةّ .
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الشكل 7
املبلغ عنها
نطاق النسب املئوية للفاقد واملهدر من األغذية ّ
يف مرحليت البيع باجلملة والتجزئة ،الفرتة 2017-2001
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مالحظة :يرد عدد املشاهدات بني قوسني .وتحيل الفرتة  2017-2001إىل تاريخ إجراء القياسات؛ واستُخدم تاريخ النرش يف حال مل تكن تواريخ الدراسة متاحة أو واضحة .وملزيد من التفاصيل عن
كيفية تفسري الرسوم البيانية ،أنظر اإلطار .7
املصدر :منظمة األغذية والزراعة22019 ،

مثل أن األســاك غري املباعة تشــهد انخفاضً ا بنســبة  75يف
الربازيل ً
املائة يف ســعرها بحلول نهاية اليوم األ ّول .أ ّما األســاك التي ال تباع
بعد يومني اثنني فينخفض ســعرها بنســبة  33يف املائة إضافية 22.وقد
يتفاقــم هذا الوضع ج ّراء ســوء التعبئة أو التحكم بالحرارة.

مــن هذه املشــكلة بصورة متزايــدة .بالفعل ،كلّام زاد ثراء األرس،
كلّــا زاد هدر املســتهلكني لألغذيــة .وأ ّدى كل من زيادة املداخيل
والتغيــرات الدميغرافيــة والثقافية خالل العقــود املاضية إىل تغيريات
يف العــادات الغذائية بشــكل غال ًبا مــا يفاضل الراحة.

ويف حني تنطبق بعض األســباب لهدر األغذية عىل مســتوى البيع
بالتجزئة بشــكل أكرب عىل البلدان املرتفعة الدخل ،قد تشــهد
البلــدان املنخفضة الدخل أيضً ا مســتويات هدر ملحوظة .وقد يكون
الفاقــد أعىل عندما تكون طرق التعبئــة الوقائية والتحكم بدرجات
الحـرارة والرطوبة غري مالمئة ،عىل غرار مــزج املنتجات مثل الفاكهة
والخـراوات والحليــب واللحوم يف غرفة م ّربدة واحدة أو عدم عرض
5
املنتجــات عىل النحو الصحيح.

ويرد يف الشــكل  8تحليل الدراســات عن هدر املستهلكني لألغذية.
وتتعلّــق  19نقطة بيانية من أصــل  20بالواليات املتحدة األمريكية
ونقطــة بيانية واحدة بالرنويج .وتتعلّــق معظم النقاط باملنتجات
ظل التمثل محصو ًرا بالنســبة إىل
الحيوانيــة وبالفاكهــة والخضار ،يف حني ّ
الحبــوب والبقــول واملنتجات الغذائيــة األخرى مبا فيها ،من بني جملة
أصناف أخرى ،الثامر الجوزية والفول الســوداين.
وتشكّل مرحلة االستهالك نقطة هدر حرجة ألنواع األغذية كافة .وتصل
النسب املئوية للهدر إىل قيم عالية بشكل خاص بالنسبة إىل األغذية
الرسيعة التلف مثل املنتجات الحيوانية ( 37-14يف املائة) والفاكهة
والخضار ( 20-9يف املائة) .كام تس ّجل النسب املئوية لهدر الحبوب

اهلدر يف صفوف املستهلكني

يشـكّل هدر املســتهلكني لألغذية مشــكلة غال ًبا ما ارتبطت بالبلدان
املرتفعــة الدخــل وأفيــد عنها فيها 51 .غري أن االقتصادات الناشــئة تعاين
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الشكل 8
املبلغ عنه يف مرحلة
نطاق النسب املئوية للفاقد من األغذية ّ
االستهالك يف أمريكا الشمالية وأوروبا ،الفرتة 2017-2012
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كيفية تفسري الرسوم البيانية ،أنظر اإلطار .7
املصدر :منظمة األغذية والزراعة22019 ،

والبقول وأغذية أخرى مستويات ملحوظة ،غري أن موثوقية النتائج
محدودة بفعل توافر خمس مشاهدات فقط ملجموعات األغذية هذه.

اإلدارة الســيئة للمخزونــات ،وتحضري كميات مفرطة من األغذية،
والنقــص يف معرفة كيفية اســتخدام فضالت الطعام يف وصفات غذائية
أخــرى بــدلً من التخلّص منها 55-53.وتبـ ّـن من تحليل لألرس يف اململكة
املتحــدة لربيطانيــا العظمى وآيرلندا الشــالية أن منط التموين يف األرس،
وإدارة الوقت ،واألخذ بعني االعتبار أذواق أفراد العائلة والشــواغل
املتصلة بســامة األغذية قد تؤدي إىل هدر يوم بعد يوم حتى ولو
كان األشــخاص عىل دراية مبشــكلة هدر األغذية 57 ،56.ويظهر التحليل
أن املهــدر مــن األغذية غال ًبا ما ينتج عــن طلبات معقّدة ومتضاربة يف
الحياة اليومية مبا يشــمل ضيــق الوقت 59 ،58.وبالفعل عندما يكون
الوقت املتاح محدو ًدا ،يشــري املســتهلكون بتواتر أقل وبكم ّيات أكرب
5
مام يســفر عن مستويات عالية من الهدر.

يتم إجراء معظم الدراسات الخاصة بهدر املستهلكني لألغذية يف بلدان
مرتفعة الدخل حيث تكون هذه املشكلة حا ّدة عىل وجه خاص ،ال سيام
يف الواليات املتحدة األمريكية وأوروبا .ولقد عمل برنامج العمل بشأن
الهدر واملوارد ،وهو منظمة غري حكومية يف اململكة املتحدة لربيطانيا
العظمى وآيرلندا الشاملية بشكل نشط 5يف هذا املجال .وتشري التقديرات
إىل أ ّن متوسط املهدر من األرس املعيشية يف البالد قد بلغ ما يساوي
 470باوند اســرليني من األغذية يف عام  52.2015وأفادت التقديرات
بأ ّن املهدر من قبل مســتهليك األغذية يف الواليات املتحدة األمريكية قد
بلــغ حــوايل  370دوال ًرا أمريك ًيا للفرد الواحد يف عام  ،2010مبا يعادل
 9يف املائة من متوســط اإلنفاق الفردي عىل األغذية ،أو  1يف املائة من
49
الدخل املتاح للفرد الواحد.

الحصة ومــواد التعبئة ُمحددات مهمة لهدر األغذية.
ويشـكّل حجم ّ
وتشــر دراســة أُجريت يف السويد أن حوايل ربع املهدر من األغذية
يعــزى إىل حجم التعبئة 60.وقد يضطر املســتهلكون إىل رشاء كميات
أكــر مــن تلك التي هم بحاجة إليها بفعــل توافر مواد التعبئة الكبرية
فقط .ووجد برنامج العمل بشــأن الهدر واملوارد أن حوايل ثلث
املســتهلكني ممتعضني إزاء حجم العبوات وتشــكو أغلبية واسعة

وغال ًبا ما يعزى هدر املســتهلكني إىل التخطيط اليسء للمشــريات،
واإلفراط يف الرشاء أو الته ّور فيه ،واالرتباك حيال بطاقات التوســيم
("صالح قبل" و"االســتخدام قبل") ،والتخزين اليسء يف املنازل أو
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تحديد نقاط الفاقد
الحرجة

وتبي أيضً ا أن املســتهلكني ال يعرتضون
منهــم مــن كمية مواد التعبئةّ .
بالــرورة عىل دفع مبلغ أكــر بقليل للوحدة الواحدة للحؤول دون
رشاء كميات مفرطة 61.ووجدت دراســة أجرتها منظمة األغذية
والزراعــة عــن الهدر املبلّغ عنه ذات ًيا يف الفلبني أن مســتويات هدر
املســتهلكني منخفضة ،وتشري االســتنتاجات إىل أن قدرة املستهلكني عىل
رشاء كميات صغرية من الفاكهة والخضار يف كل من األســواق العامة
62
واملتاجــر الكربى تح ّد من املهدر.

لقد ركّز هذا الفصل حتى اآلن عىل نتائج التحليل التجميعي بشأن
نطاق الفاقد واملهدر من األغذية بحسب أقاليم ومجموعات سلع ّية
ومراحل مختلفة من سلسلة اإلمدادات الغذائية .ورغم توفري مدخالت
أساسية يف مؤرش الفاقد من األغذية ومعلومات مفيدة التخاذ إجراءات
تحليل من هذا النوع
هادفة بغية الحد من الفاقد واملهدر ،ال يرمي ٌ
إىل تحديد نقاط حرجة للفاقد يف سالسل إمدادات غذائية محددة .إذ
يتطلّب ذلك إجراء تقييم شامل للفواقد عىل طول سلسلة اإلمدادات
الغذائية بكاملها من أجل تحديد املراحل التي تحدث فيها الفواقد
واآلثار الناجمة عنها .ومن الرضوري القيام بذلك إلرشاد الجهات الفاعلة
حول كيفية الحد من الفواقد الغذائية يف سالسل إمدادات رئيسية
وتحسني األمن الغذايئ ودخل املزارعني.

وقد تغري عمليات الرتويج والخصومات بالجملة (مثل عرض ثالثة
منتجات بقيمة منتجني اثنني أو الحزم االقتصادية) املستهلكني عىل الرشاء
بته ّور مام يش ّجع الهدر 63 ،5.ويف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى
وآيرلندا الشاملية ،تشكّل املنتجات التي يت ّم الرتويج لها ثلث النفقات
عىل املواد الغذائية وهذا االتجاه تصاعدي 64.كام تُهدر كميات كبرية
من األغذية يف مرافق تقديم خدمات الطعام ،مبا فيها مقاصف املدارس
67-65 ،34
واملطاعم.

جري عدد من دراسات الحالة منذ عام  2015يف إطار املبادرة العاملية
وأُ َ
بشأن الح ّد من الفاقد واملهدر من األغذية (توفري األغذية) يف حوايل
 30بل ًداك بهدف تحديد النقاط الحرجة للفاقد من املحاصيل والحليب
واألسامك التي يُنتجها أصحاب الحيازات الصغرية باستخدام منهجية
مشرتكة ُوضعت خالل العام نفسه .ومن املمكن إجراء مقارنة بني
مختلف الدراسات بفضل وجود منهجية مشرتكة عىل الرغم من أن
الدراسات ليست متثيلية عىل املستوى الوطني 69.ومتثّلت األهداف من
دراسات الحالة يف ما ييل:
e eتحديد األسباب الرئيسية للفاقد من األغذية وتقييمه يف سالسل
إمدادات غذائية محددة؛
e eوتحليل الحلول الرامية إىل الحد من الفاقد من األغذية من حيث
جدواها الفنية واالقتصادية ،واملتطلّبات الخاصة بجودة األغذية
وسالمتها ،ومدى القبول بها اجتامع ًيا واالستدامة البيئية وما إىل ذلك؛
e eوإعداد اقرتاحات ملموسة لربنامج من شأنه الحد من الفاقد من
األغذية يف سالسل إمدادات غذائية مح ّددة.

كام تؤث ّر الخصائص االجتامعية االقتصادية والدميغرافية لألرسة عىل
مستوى هدرها لألغذية 33.وتهدر األرس الصغرية واملرتفعة الدخل
كم أكرب من األغذية ألن كمية األغذية التي تشرتيها وتعمل
باإلجامل ًّ
عىل تحضريها غال ًبا ما تفوق تلك التي تقدر عىل استهالكها .وقد يشكّل
فضل عن
حجم التعبئة الكبري مح ّركًا الرتفاع مستويات هدر األغذيةً ،
دخل األرسة الذي كلّام ارتفع ،انخفضت يف مقابله قيمة األغذية النسبية
يف تلك األرسة 5.وقد تُستخدم األغذية ثقاف ًيا كرمز لالزدهار .وقد تشرتي
كم أكرب وأكرث تن ّو ًعا
األرس التي تحظى مبكانة اجتامعية اقتصادية أرفع ًّ
من األغذية ال سيام إذا ما برز ذلك عىل مرأى من اآلخرين (يف الفعاليات
االجتامعية ً
مثل)؛ ويسفر هذا السلوك عن هدر املزيد من األغذية 28.غري
54
أن هذه االتجاهات الواسعة قد تختلف بني البلدان واألقاليم .وال بد أن
تأخذ الدراسات عن املهدر من األغذية يف الحسبان عىل النحو الواجب
دور املح ّركات االجتامعية والثقافية يف أمناط استهالك األغذية وموقف
5
األشخاص من األغذيةn .

وتشـكّل منهجية املنظمة الخاصة بدراســات الحالة وال ّرامية إىل تحليل
الفاقــد مــن األغذية أدا ًة مفيدة لتحديد نقــاط الفاقد الحرجة بطريقة
ك البلدان هي:أوغندا وأنغوال وإســواتيني وإثيوبيا وبوتســوانا وبوركينا فاســو وجامايكا
والجمهوريــة الدومينيكيــة وجمهورية مرص العربيــة وجمهورية الكونغو الدميقراطية
وجمهوريــة تنزانيــا املتحدة والهند وزامبيا وزميبابــوي والكامريون وكولومبيا وكوت ديفوار
وكينيا ولبنان ومالوي واملغرب وناميبيا وســانت لوســيا ورواندا وتيمور ليشــتي وترينيداد
وتوباغو وتونس وغيانا68.
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اإلطار 12
دراسات حاالت املنظمة لتوفري األغذية يف النقاط احلرجة للفاقد
من احملاصيل واحلليب واألسماك

لقد ط ّبقت مبادرة املنظمة العاملية بشأن الحد من الفاقد واملهدر من األغذية
(مبادرة توفري األغذية) منهجية املنظمة الخاصة بدراسات الحالة والرامية إىل
تحليل الفاقد من األغذية منذ عام  2015يف  88من سالسل إمدادات األغذية
يف  28بلدًا .وتتوخى املنهجية املشرتكة الخطوات التالية )1( :الغربلة – أي
البحث األو ّيل يف املعارف املوجودة التي تحدّد األولويات من سالسل إمدادات
األغذية؛ ( )2التحقيق امليداين – إجراء مقابالت ومسوحات ودراسات يف
امليدان مع أصحاب املصلحة؛ ( )3تعقّب الحمولة – تقييم الفاقد يف نقاطه
الحرجة؛ ( )4التوليف – تحليل أسباب الفاقد وحلوله .ويتمثّل الهدف النهايئ
يف رسم مالمح برنامج للتدخل من أجل الحد من الفواقد الغذائية التي تم
تحديدها عىل املستويات املحلية والوطنية الفرعية والوطنية.
وتم استعراض  56من أصل  88دراسة لنقاط الفاقد الحرجة يف إنتاج
أصحاب املصلحة ضمن تقرير توليفي 68.وأُجري أكرث من  70يف املائة من
هذه الدراسات يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى ،تليها آسيا ( 12.5يف املائة)
وأمريكا الالتينية ( 16يف املائة) .وتعلّق حوايل نصف الدراسات بالحبوب
(كلها تقري ًبا يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى) ،تليها الفاكهة ( 21يف املائة)،
والخضار ( 11يف املائة) والجذور والدرنات ( 11يف املائة).
وتبـ ّـن أن الحصــاد يشـكّل نقطة حرجة للفاقد مــن أنواع األغذية كافة
يف أكرث من  70يف املائة من دراســات الحالة .وتشــهد مرحلتا الحصاد
والتخزيــن يف املزارع بشــكل متســق نقاطًا حرجــة للفاقد من الحبوب
والبقــول ،خاصــة يف أفريقيــا ،بغض النظر عن املوقــع أو املناخ .وتتض ّمن
أســباب الفاقــد مــن الحبوب خالل الحصاد التي بلّــغ عنها املزارعون يف
أغلــب األحيان ،اإلصابات باآلفــات والحرشات وآثار األمراض والظروف

املناخيــة الســيئة (مثل هطول األمطار خالل الحصــاد) ،والتوقيت غري
املالئــم للحصــاد واالفتقار إىل اليد العاملة أو األموال .وتشـكّل مرافق
مثل) ومامرســات املناولة الســيئة
التخزيــن غــر املالمئة (التهوئة غري الكافية ً
األســباب الرئيســية للفواقد خالل التخزين يف املزارع.
وباملثــل ،تــم تحديد الحصاد عىل أنه نقطة الفاقد الحرجة األكرث شــيو ًعا
بالنســبة إىل الجــذور والدرنات والفاكهة ،إىل جانــب التعبئة (عمليات املناولة
واملعالجــة) والنقل .وارتبطت أكرث األســباب املبلّــغ عنها للفاقد من الفاكهة
خــال الحصاد مبرحلة النضج ،والتوقيت والجدولة ،وســوء الفرز ،وطرق
املناولــة والحصاد ،والظروف املناخية الســيئة ،واألمراض وهجامت الحرشات
والطيــور .وارتبطــت الفواقد خالل التعبئة والنقل عىل نحو أســايس باملناولة
68
الســيئة وظروف التخزين غري املالمئة والتعبئة غري املناســبة.
وتُــرز هــذه النتائج الحاجة إىل إيالء انتباه أكــر للتوقيت وطرق
الحصــاد ،خاصــة وأ ّن مــا يحصل خالل الحصاد قد يح ّدد ما ســيحصل
مــن فاقــد كمــي ونوعي يف ما بعد يف سلســلة اإلمداد .وبهدف الح ّد
مــن الفواقــد يف املزرعة ،يحتاج املزارعون إىل التدريب للمســاعدة عىل
فضل
تحديــد متــى تنضــج املحاصيل وتوقيت الحصاد متاشـ ًيا مع ذلكً ،
عــن حاميــة املحاصيل من الظروف املناخية الســيئة واألمراض وهجامت
اآلفــات والحـرات 68.ورغم الحاجة إىل املزيد من الدراســات للتأكّد
من اســتنتاجات دراســات الحالة الصادرة عن مبــادرة توفري األغذية ،فإن
االســتنتاجات املتّســقة (ال ســيام بالنســبة إىل الحبوب والبقول يف أفريقيا
جنــوب الصحراء الكــرى) واملتعلّقة باملوقع والنطاق واألســباب الكامنة
وراء النقــاط الحرجــة للفاقد ،تؤكد عــى موثوقيتها.

منهجيــة وقابلــة للمقارنة ،كام أنها تســمح بتحديد االتجاهات والحلول
املشــركة .وهي مصممة أيضً ا الســتكامل التحليالت الوطنية .ولقد
نجحــت حتــى اآلن يف لفت االنتبــاه إىل حالة فقدان األغذية ملجموعة
من البلدان والســلع من جانب أصحــاب مصلحة متعددين .وعملت
الحكومــات يف بعض الحاالت وبدعم مــن الجهات املانحة عىل تنفيذ
التدخــات املــوىص بها بشــكل تجريبي من أجل توليد األدلّة عن آثارها
68
عــى الفواقد وعائداتها االقتصادية.

ويتيح اإلطار  12موج ًزا عن أبرز االســتنتاجات حتى اآلن .وهي تشــر
إىل أن الحصاد يشـكّل نقطة مشــركة وحرجة للفاقد من كل الســلع
(تــم تحديــد ذلك يف أكرث من  70باملائة من دراســات الحاالت).
وبالفعل ،تب ّينت نقاط الفاقد الحرجة بشــكل متّســق بالنســبة إىل
الحبــوب والبقــول ،خالل الحصاد والتخزين يف املزارع ال ســيام يف
تبي أن الحصاد
أفريقيــا ،بغــض ال ّنظــر عن املوقع أو املناخ .وباملثــلّ ،
ميثّــل نقطــة حرجــة للفاقد من الفاكهــة والجذور والدرنات ،إىل جانب
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الفصل 2

رصد الفاقد واملهدر من األغذية يف سالسل اإلمدادات الغذائية

التعبئــة (عمليــات املناولــة واملعالجة) والنقل .وترتبط معظم األســباب
املبلّــغ عنها مبرحلــة النضج ،والتوقيت والجدولة ،وأســاليب املناولة
والحصــاد الســيئة؛ والظروف املناخية الســيئة؛ وهجامت اآلفات
والحـرات وتأثــرات األمراض .وتفيد هذه النتائــج بجعل التدخالت
هادفــة إىل الحــد من الفواقد ،كام أنها تــرز الحاجة إىل تدريب
املزارعــن عىل تحديد نقطة نضج محاصيلهم ،وتحســن أســاليب
الحصــاد واملناولــة لديهم ،وحامية املحاصيل مــن الصدمات املناخية
واآلفات والحرشات واألمراض.

أ ّولً  ،يجعــل التبايــن يف تعاريف الفاقد واملهدر من األغذية
وقياســاته وطرق قياســه من مقارنة الدراسات بني البلدان وسالسل
إمــدادات األغذيــة مع الوقت مه ّم ًة صعبة ج ًّدا ال بل مســتحيلة يف
بعــض األحيان 13 ،5.وغال ًبا ما تســتخدم عبارتا "الفاقد من األغذية"
و"املهــدر من األغذية" مــن دون التمييز بينهام .وباإلضافة إىل ذلك،
قــد تــؤدي طرق جمع البيانــات املختلفة إىل نقص اإلبالغ عن الفاقد
واملهــدر من األغذية أو اإلفراط فيــه .وغال ًبا ما ال تفد التقديرات
الذاتية بالشــكل الكايف عن الكميــة الفعلية للفاقد واملهدر من
األغذيــة 70 ،14 .ويف حــن أن آراء الخــراء مفيدة يف الكثري من النواحي
للتعريف عن املشــاكل وتحديد النقاط الحرجة (ال ســيام بالنظر
إىل صعوبــة جمع املعلومــات عن العوامل امل ُحددة) ،فهم ناد ًرا ما
يغـ ّـرون آراءهم مع الوقــت أو يع ّدلونها مام يك ّرس انحيازهم يف
48
البيانات األساســية التي تبني البلدان سياســاتها عليها.

ويتناقــض تحليــل املنظمة لدراســات الحالة عن نقــاط الفاقد الحرجة
مــع التحليــل التجميعي الوارد أعاله .إذ يســتند التحليــل التجميعي
إىل مجموعة واســعة من الدراســات املوجودة التي تق ّيم الفاقد
واملهــدر مــن األغذية يف العامل ومل يتّبع بالرضورة سالســل إمدادات
األغذيــة مــن أجل تحديد مراحل حدوث أكرب قــدر من الفاقد كام
فعلتــه منهجيــة املنظمة الخاصة بدراســات الحالة والرامية إىل
تحديــد نقــاط الفاقد الحرجة .كام مل يتــم إرشاك أصحاب املصلحة
بالــرورة يف تحديد سالســل اإلمدادات الغذائية األكــر تأث ّ ًرا بالفاقد
واملهــدر مــن األغذيــة – بعكس ما جرى من أجل تحديــد نقاط الفاقد
الحرجــة .ويف حــن يتيــح التحليل التجميعي ملحة أشــمل عن نطاق
الفاقــد واملهدر مــن األغذية يف مختلف األقاليم ومراحل سلســلة
إمدادات األغذية والســلع ،يســمح تحليل نقــاط الفاقد الحرجة
بتحديد الفواقد وأســبابها يف سالســل محــددة لإلمدادات الغذائية
مبشــاركة أصحــاب املصلحــة .غري أن نقاط الفاقد الحرجــة متاحة لعدد
مــن البلدان وسالســل إمدادات غذائية مختــارة فقط وهي تنظر
را يف الفواقد ضمن سالســل إمــدادات أصحاب املصلحةn .
حـ ً

ثان ًيا ،إن املســوحات عن نطــاق الفاقد واملهدر من األغذية وموقعه
طويل وقد تتطلب تعاونًا
وأســبابه معقّدة ومكلفة وتســتغرق وقتًا ً
ونقل للتجهيزات الثقيلــة للقيام بالعمليات
بــن أخصائيــن مختلفني ً
امليدانيــة (مثل وزن األر ّز ونقله مــن مناطق نائية لقياس الفاقد
يف مرحلة التجفيف) .وعالوة عىل ذلك ،قد تختلف سالســل
إمدادات األغذية بشــكل كبري باختــاف املنتجات الغذائية من حيث
ويتعي عىل
خصائصهــا وعملياتها ومراحلها والعمــاء املعنيني بها؛
ّ
املســوحات أن تأخذ يف الحســبان بالشكل الواجب هذه العوامل
كلهــا .وباإلضافــة إىل ذلك ،ال بد من جمع البيانات بصورة متّســقة،
وبحســب النطاق الجغرايف ذي الصلة ،ويجب تنفيذ اســراتيجية
مناســبة ألخذ العينات يف مختلف مفاصل سلســلة إمدادات األغذية.
غــر أنــه غال ًبا ما تنقص القدرات الفنيــة والتنظيمية واألموال الالزمة
للقيام مبثل هذه املســوحات املعق ّدة .ولهذا الســبب ،ما زال عدد
ضئيل وغال ًبا ما ينطوي عىل قدر
النقــاط البيانيــة ،حيثام وجــدتً ،
71
كبري من عدم اليقني.

تحديات جمع
البيانات

وبســبب هذه التعقيدات ،من الشــائع أن تقوم الدراسات باستنباط
تقديـرات الفاقد يف فــرات زمنية أخرى أو حتى يف مناطق مجاورة
وأغذية أخرى من مجموعة املنتج نفســه .وال تتيح هذه الدراســات
إلّ صــورة تقريبية للواقع وتعجــز عن إنتاج التقديرات املوثوقة
والدقيقة الالزمة لوضع سياســات هادفة .ويشـكّل نظام املعلومات
(املعب
األفريقــي للفاقد مــا بعد الحصاد ( )APHLISمن الحبوب
ّ
عنهــا بالوزن) يف أفريقيــا جنوب الصحراء الكربى ،والذي كث ًريا
ما يُستشــهد به ،مثالً عن هذه الدراســات .وبسبب الفجوات يف
البيانــات والقيود من حيث املوارد ،يســتنبط هذا النظام النقاط

يق ّر العديد من البلدان حول العامل بأهمية الح ّد من الفاقد واملهدر
من األغذية ،ولقد تك ّرس ذلك يف أهداف التنمية املستدامة .ولقد حان
الوقت اآلن إىل خطو الخطوة التالية – كام يظهر سابقًا يف هذا الفصل-
أي تحديد أسباب الفاقد واملهدر من األغذية ومح ّركاته ،ووضع حلول
ممكنة للحد منه ،وتحديد األولويات من األهداف ورصد التق ّدم املحرز
لتحقيق هذه األهداف مام سيتطلّب املزيد من البيانات املوثوقة والقابلة
للمقارنة والشفافة .وألسباب عديدة ،ما زال هناك حتى اآلن الكثري من
الثغرات الهائلة يف البيانات.
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البيانيــة (معظمهــا تقديرات واردة من الخرباء) يف فرتات زمنية
ومحاصيل ومناطق أخرى .ويســتثني التحليل الوارد يف الشــكل  ،6لهذا
الســبب ،البيانات الصادرة عن نظــام املعلومات األفريقي للفاقد ما
بعد الحصاد.

يشـكّل عملية معقّدة ومكلفة ومســتحيلة يف بعض األحيان .وبســبب
هــذه التعقيــدات ،ما من اتّفاق عام بشــأن أفضــل الطرق الرامية إىل
يفس (جزئ ًيــا) ندرة البيانات
قيــاس هدر املســتهلكني لألغذية؛ وهذا ّ
املتاحــة عــن كمية األغذية امل ُهدرة يف مرحلة االســتهالك.

فس تعقيد جمع البيانات عن الفاقد من األغذية سبب قيام
ويُ ّ
 39دولة فقط باإلبالغ الرسمي عن البيانات بشأن الفاقد عىل أساس
سنوي بني  1990و 2017من خالل استبيان املنظمة بشأن إنتاج
مؤش الفاقد
املحاصيل والرثوة الحيوانية واستخدامهام 72.ويتض ّمن ّ
كل من البيانات الواردة من الحكومات والبيانات
من األغذية بالتايل ً
التي أنتجتها منظامت غري حكومية وجهات أكادميية ومؤسسات أخرى،
وتستند إليها استنتاجات التحليل التجميعي (مثل دراسات الحالة
واملسوحات واألبحاث وغريها) .ويُربز الشكل  9خريطة حرارية لتوافر
البيانات عن الفاقد من األغذية ألقاليم ومجموعات سلعية مختلفة.
ويُظهر الشكل 9ألف أن الحكومات من أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
بلّغت عن بيانات أكرث منذ عام  1990مقارنة بالحكومات يف األقاليم
األخرى (معظمها عن الفاكهة والخضار) ،تليها أمريكا الشاملية وأوروبا.
ويبي الشكل 9باء
وإن البيانات الرسمية من أقاليم أخرى أكرث ندرةّ .
أن معظم الدراسات غري الحكومية تتعلّق ببلدان من آسيا الوسطى
والجنوبية ،وتركّز بشكل خاص عىل الفاكهة والخضار.

ولقــد عملــت املنظمة يف ســبيل مواءمة املفاهيــم الخاصة بالفاقد
واملهــدر من األغذية ،عىل املســتوى الداخيل ومع الــركاء الخارجيني
عىل حد ســواء .ومث ّة توافق بشــأن تعريــف مصطلحي الفاقد من
األغذية واملهدر من األغذية مام سيســاعد عىل سـ ّد الثغرات
مفصل
املوجــودة يف البيانــات (أنظر اإلطارين  1و 2لالطــاع عىل وصف ّ
للمفاهيــم املرتبطــة بالفاقد واملهدر مــن األغذية) .كام وضعت
املنظمــة خطوطًــا توجيهية لقياس الفاقد من األغذية ومســاعدة
البلــدان عىل رفع تقاريرها الرســمية (أنظر الخطــوط التوجيهية
الخاصــة بالقياس التي وضعتها االســراتيجية العاملية لتحســن
اإلحصــاءات الزراعيــة والريفية) 71.وأصدر بروتوكــول الفاقد واملهدر
مــن األغذية ،عــن طريق رشاكة متع ّددة أصحــاب املصلحة ،معيار
املحاســبة واإلبــاغ عن الفاقد واملهدر مــن األغذية من أجل مواءمة
جمــع البيانات 76.ويشـكّل مؤرش املهدر مــن األغذية ،الجاري وضعه
برعايــة برنامــج األمم املتحــدة للبيئة ،خطو ًة مهم ًة لتحســن قياس
77
املهدر مــن األغذية وفهمه.

وتجدر اإلشــارة إىل أن التقارير الرســمية من الحكومات تغطّي
سالســل إمدادات غذائيــة كاملة ولكنها تســتثني مراحل البيع
بالتجزئة واالســتهالك ،يف حني أن الدراســات غــر الحكومية غال ًبا ما
معي يف سلســلة إمدادات األغذية.
تنحرس ضمن مرحلة أو نشــاط ّ
ونتيجــة لذلك ،إن عدد الدراســات غري الحكوميــة أكرب .وغال ًبا ما
تســتخدم الدراســات غري الحكوميــة منهجيات مختلفــة لتقدير الفاقد
واملهــدر مــن األغذية ،مبا فيها الدراســات الجارية ضمن البلد نفســه؛
تحل محل عملية شــاملة تقــوم بها البلدان من
وال يســعها بالتــايل أن ّ
أجــل جمع البيانات.

ويتض ّمــن الفصــل  6مناقشــة مع ّمقة أكرث حــول الجهود الرامية إىل
تحســن جمــع البيانــات ويق ّدم أيضً ا توصيات لقيــاس الفاقد واملهدر
من األغذيةn .

االستنتاجات

توصــل تقديــر أ ّول للمنظمــة عن إجاميل الفاقد من األغذية يف هذا
ّ
التقرير ،إىل أن نســبة  13.8يف املائة من إجاميل األغذية تُفقد من
مرحلــة مــا بعد الحصاد وصولً إىل ،ومبا يســتثني ،مرحلة البيع بالتجزئة.
ويف حني يســاعد هذا التقدير عىل لفت االنتباه إىل املشــكلة والتحفيز
عــى اتخاذ اإلجراءات ،ينبغي أن تســتند التدخالت الف ّعالة للحد من
تفصيل بشــأن مواقع
ً
الفاقــد واملهدر من األغذية إىل معلومات أكرث
حدوثه يف سلســلة اإلمدادات الغذائية واألغذية واألقاليم أو البلدان
املتأثرة به ،ونطاق املشــكلة واألســباب الكامنة وراءها.

خاصا
ويشـكّل تقديــر كمية األغذيــة التي يهدرها املســتهلكون تحديًا ً
لســبيني اثنني .أولً  ،غال ًبا ما يســتخف املســتهلكون بكم ّية األغذية
التــي يهدرونها بالفعل ضمن املســوحات والدراســات القامئة عىل
اإلبــاغ الــذايت 73 ،5 .واملزج بني إحصاء وتحليل لع ّينة من شــأنه أن
يُنتــج أكــر النتائــج موثوقية غري أنه أكرب كلفــة بكثري 75 ،74 .ثان ًيا،
تتضمــن نفايــات البلديات التي تُقــاس يف العديد من البلدان
وتبي أن احتســاب
النفايــات الغذائية وغري الغذائية عىل حد ســواءّ .
حصــة األغذية من إجــايل النفايات (تحليل تركيبــي للنفايات)

ويتيــح التحليل التجميعي للدراســات املوجودة عــن الفاقد واملهدر
مــن األغذيــة الذي أجرته املنظمة والوارد يف هــذا الفصل ،فكرة
أوضح عن هذه الجوانب .غري أن الدراســات املشــمولة يف
»
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الفصل 2

رصد الفاقد واملهدر من األغذية يف سالسل اإلمدادات الغذائية

الشكل 9
خريطة حرارية لدراسات الفاقد من األغذية حبسب األقاليم ،الفرتة 2017-1990

أسرتاليا
ونيوزلندا
آسيا الوسطى
والجنوبية
آسيا الرشقية
والجنوبية الرشقية
أمريكا الالتينية
والبحر الكاريبي
أمريكا الشاملية
وأوروبا
أوسيانيا باستثناء
أسرتاليا ونيوزلندا(
أفريقيا جنوب
الصحراء الكربى
آسيا الغربية وأفريقيا
الشاملية

ألف -الدراسات الرسمية

عدد
الدراسات الرسمية
7
6
5
4
3
2

الحبوب

الفاكهة
والخضار

البقول

اللحوم واملنتجات
الحيوانية

الجذور والدرنات
واملحاصيل الزيتية

غريها

باء -الدراسات غري الحكومية
أسرتاليا
ونيوزلندا
آسيا الوسطى
والجنوبية
آسيا الرشقية
والجنوبية الرشقية
أمريكا الالتينية
والبحر الكاريبي
أمريكا الشاملية
وأوروبا
أوسيانيا باستثناء
أسرتاليا ونيوزلندا(
أفريقيا جنوب
الصحراء الكربى
آسيا الغربية وأفريقيا
الشاملية

1

عدد
الدراسات الرسمية
14
12
10
8
6
4
2

الحبوب

الفاكهة
والخضار

البقول

اللحوم واملنتجات
الحيوانية

الجذور والدرنات
واملحاصيل الزيتية

غريها

مالحظة :تتضمن الدراسات الرسمية استبيانات البلدان السنوية لإلنتاج الزراعي التي تُرفع رسم ًيا إىل املنظمة .وتتضمن الدراسات غري الحكومية األبحاث واملسوحات ودراسات الحالة التي تقوم
بها منظامت ومؤسسات غري حكومية (مبا فيها الجهات األكادميية) .وتُسند الخريطة الحرارية ألوانًا لألقاليم بناء عىل عدد التقديرات الواردة بشأن الفاقد من األغذية يف هذا اإلقليم أو ذاك بني
عامي  1990و 2017بالنسبة إىل مجموعات متن ّوعة من املنتجات .وتشري األطر البيضاء إىل غياب البيانات عن مجموعة مع ّينة من املنتجات يف اإلقليم .وأضيف طابع معياري إىل األقاليم كلّها
باالستناد إىل عدد البلدان لئالّ تس ّجل األقاليم التي تضم عددًا أقل من البلدان لونًا أفتح تلقائيًا.
املصدر :ألف  -منظمة األغذية والزراعة72 2019 ،؛ باء  -منظمة األغذية والزراعة2 2019 ،
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حالة األغذية والزراعة 2019

» التحليــل التجميعي ليســت متّســقة بالرضورة من حيــث املنهجية،
ومــا زالت الثغــرات يف البيانات ملحوظــة .وإن التحليل بالتايل
محدود بســبب نقــص البيانات الشــاملة واملوثوقة والقابلة
للمقارنة .ومن الرضوري إجراء دراســات محددة الســياق لفرادى
سالســل اإلمــدادات من أجل تزويد التدخــات الهادفة إىل الحد من
الفاقــد واملهــدر من األغذية باملعلومات .ومتثّل دراســات الحالة
التــي تســتخدم منهجيــة املنظمة املعيارية لتحديــد نقاط الفاقد
الحرجــة خطو ًة يف هذا االتجاه.

وتعتمــد إىل حد كبري عىل الســياق االجتامعــي االقتصادي والثقايف
الــذي تعمــل ضمنه الجهات الفاعلة يف سلســلة األغذية .وهي
تختلــف نتيجــة لذلك بشــكل كبري مــن إقليم أو بلد إىل آخر .ومن
املمكــن االســتفادة مــن كمية كبرية من املعــارف ،غري أن البيانات يف
الواقــع مــا زالت نادرة ومشــتتة وقدرتها التمثيليــة محدودة وجودتها
غري مؤكدة .وال يســعنا التشــديد بالقدر الكايف عىل رضورة تحســن
قاعــدة البيانــات وتخطّــي التحديات املرتبطة بجمع البيانات بشــكل
عاجــل مــن أجل اســتنباط حلول ف ّعالة للحد مــن الفاقد واملهدر
مــن األغذيــة .ولكن ،يتطلّب ذلك جهــو ًدا كبرية يف مجال األبحاث
(وبالتــايل اســتثامرات مالية) من جانب الجهــات الفاعلة يف القطاعني
العــام والخاص عىل املســتويني الدويل والوطنيn .

وبشــكل عام ،أُنجــز عمل هائل لقياس الفاقــد واملهدر من األغذية؛
غــر أن األســباب املمكنة للفاقد واملهدر مــن األغذية متعددة
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مرص
عامل شاب يقوم بتحميل الطامطم
عىل شاحنات تجار الجملة.
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الرسائل الرئيسية:

1

تستند دراسة الجدوى التجارية للحد من الفاقد واملهدر من
األغذية إىل االفرتاض بأن مز ّودي األغذية قادرين عىل زيادة
أرباحهم من خالل الحد من فواقد األغذية ،وأن املستهلكني
ي ّدخرون األموال من خالل هدر كميات أقل.

2

الفصل 3
الحد من الفاقد
والمهدر من
األغذية :دراسة
الجدوى التجارية
وما بعدها

تشري األدلّة املحدودة املتاحة حتى اليوم إىل احتامل أن تحقق
دراسة الجدوى التجارية زيادة يف األرباح وبعض التخفيضات
يف الفاقد أو املهدر من األغذية؛ غري أن الرتكيز عىل دراسة الجدوى
التجارية وحدها من غري املحتمل أن يعالج املشكلة بكامل نطاقها.

3

حتــى يف الحاالت التــي ال تكون فيها التدخالت الرامية إىل
الحــد من الفاقــد واملهدر من األغذية مربحةً ،قد تؤدي
جهــود الحد منهام إىل مكاســب عىل صعيــد اإلنتاجية تعود مبنفعة
اقتصاديــة عىل املجتمــع ككل .وقد تربر هذه الحاالت االقتصادية
تدخّل القطاع العام.

4

يتعي عىل صانعي السياسات ترجيح املنافع املحتملة لجهود
ّ
الحد من الفاقد واملهدر من األغذية ليس فقط من حيث
كلفتها ،ال بل عرب النظر أيضً ا يف التداعيات عىل توزيع املداخيل
ورفاه مختلف الجهات الفاعلة يف سلسلة اإلمدادات الغذائية.

5

قد تتمثّل تدخالت القطاع العام يف حمالت للتوعية ترمي
إىل إقناع األفراد باملنافع التي يستقونها من الحد من الفاقد
واملهدر من األغذية.

6

قد ترمي تدخالت أخرى إىل تحسني الحوافز املق ّدمة إىل
املزودين واملستهلكني يك يحدوا من الفاقد أو املهدر من
األغذية من خالل االستثامرات أو الرضائب أو املعونات أو التنظيم.

الفصل 3

الحد من الفاقد والمهدر
من األغذية :دراسة الجدوى
التجارية وما بعدها
واملنافع بشــكل مبارش بالتدخالت بالنســبة إىل أصحاب املصلحة
املعنيني بها .أ ّما بالنســبة إىل اآلثار غري املبارشة ،فســتعتمد التغيريات
يف األســعار ضمن سلســلة اإلمدادات عىل موقع تطبيق التدخالت،
وســوف تؤثر بشــكل متباين عىل أصحاب املصلحة من القطاع الخاص
بحســب موقعهم يف املراحل األوىل أو األخرية من سلســلة اإلمدادات
مقارنة مبوقع حدوث التغيري يف األســعار .وســتعتربه الجهات الفاعلة
التــي تعمــل يف املراحل األوىل من سلســلة اإلمدادات الغذائية تغي ًريا يف
ســعر املنتج الغذايئ ،يف حني أن أصحاب املصلحة يف املراحل األخرية
من سلســلة اإلمدادات ســيعتربونه تغي ًريا يف تكاليف املدخالت .ويشري
هــذا إىل إمكانية وجود رابحــن وخارسين يف صفوف أصحاب املصلحة
مــن القطــاع الخاص .وإذا تم الحد من هدر األغذية عىل مســتوى البيع
بالتجزئة عىل ســبيل املثال ،قد يشــهد املز ّودون بالجملة انخفاضً ا يف
الطلــب مام يؤثر ســل ًبا عــى عائداتهم؛ غري أن الحد من الهدر عىل
أقل كلفة
مســتوى البيع بالتجزئة قد يجعل ،يف الوقت نفســه ،األغذية ّ
بالنســبة إىل املســتهلكني مام يزيد من رفاههم.

وينظر هذا الفصل يف مدى إمكانية التعويل عىل القطاع الخاص من أجل
الحد من الفاقد أو املهدر من األغذية إىل جانب نطاق تدخّل القطاع
العام .وميكن تربير تدخّل القطاع العام عندما تعود املنافع الناجمة عن
الحد من الفاقد واملهدر من األغذية إىل أصحاب مصلحة من غري أولئك
املنفّذين إلجراءات الحد منهام .وينظر هذا الفصل يف املنافع الصافية
للحد من الفاقد واملهدر من األغذية بالنسبة إىل الجهات الفاعلة من
القطاع الخاص (دراسة الجدوى التجارية) ثم يناقش املنافع االقتصادية
األوسع نطاقًا الناشئة عن هذه التخفيضات بالنسبة إىل املجتمع ككل
(دراسة الجدوى االقتصادية) .وتنظر دراسة الجدوى االقتصادية إىل أبعد
من دراسة الجدوى التجارية للحد من الفاقد واملهدر من األغذية لتشمل
املكاسب املمكنة للمجتمع ككل التي ال تأخذها الجهات الفاعلة من
القطاع الخاص بعني االعتبار .وقد تُربر تدخّالت القطاع العام إذا تخطّت
هذه املكاسب عىل نطاق املجتمع تكلفة الجهود املبذولة للحد من
الفاقد واملهدر.

المنافع والتكاليف
الخاصة والمجتمعية
الناشئة عن الحد من
الفاقد والمهدر من
األغذية

وملعرفــة إن كانت املكاســب عىل نطاق املجتمــع ككل تتخطى
التكاليــف الناجمــة عــن الجهود املبذولة للحد مــن الفاقد واملهدر،
يجمــع الشــكل  10املنافــع الصافية ألصحــاب املصلحة من القطاع
الخاص -املبارشة وغري مبارشة عىل حد ســواء– ثم يحتســب اآلثار
عــى البيئة واألمن الغــذايئ والتغذية عىل اعتبارهــا منافع إضافية.
ثــم يتعـ ّـن ترجيح مجموعات املنافــع الثالث هذه ،عىل افرتاض
أنهــا إيجابيــة يف نهاية املطــاف ،مقارنة بالتكاليــف التي تكبدها
املجتمــع ككل لتخفيض مســتويات الفاقــد واملهدر من األغذية.
وتتمثــل التكاليــف يف تلــك التي يتك ّبدها القطــاع العام إلتاحة هذه
التخفيضــات (وإن املنافــع والتكاليف املرتتبة عــى القطاع الخاص
مأخــوذة يف الحســبان ضمن اإلطــار بعنوان "زيادة الدخل اإلجاميل"
يف الشكل .)10

يُظهــر الشــكل  10املنافع والتكاليــف املحتملة للحد من الفاقد واملهدر
مــن األغذية ومي ّيز بــن التكاليف واملنافع التي تعود إىل أصحاب
املصلحــة من القطاع الخاص (األطــر الزرقاء) والتكاليف واملنافع
االجتامعية األوســع نطاقًا (األطر الحمراء) .ومي ّيز الشــكل أيضً ا بني
املنافــع والتكاليف املرتتبة عىل أصحــاب املصلحة من القطاع الخاص
املعنيــن مبارشة بالحد من الفاقــد واملهدر من األغذية ،مقابل أصحاب
املصلحــة من القطاع الخاص املتأثرين مبارشة بالتغيريات يف األســعار
املرتبطــة بالحد من الفاقد واملهدر مــن األغذية .وترتبط التكاليف

ويف هذا الفصل ،تقترص املنافع االقتصادية يف دراسة الجدوى االقتصادية
عىل تلك املرتبطة بالتحويالت النقدية .ويتم النظر بالتايل يف املنافع
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الشكل 10
نطاقا احملتملة
املنافع والتكاليف اخلاصة واجملتمعية األوسع
ً
والنامجة عن احلد من الفاقد واملهدر من األغذية

اآلثار املجتمعية اإلجاملية )املجمعة بالنسبة
إىل أصحاب املصلحة كافة(

اآلثار املبارشة عىل أصحاب املصلحة من
القطاع الخاص الذين ينفّذون تدخالت
)الجدوى التجارية(

اآلثار غري املبارشة عىل أصحاب
املصلحة من القطاع الخاص غري
املعنيني بالتدخالت

األموال التي ادخرها املستهلكون

إذا انخفضت أسعار األغذية بسبب الحد
من الفاقد واملهدر من األغذية ،يكسب
املستهلكون جميعهم

تحسن األمن الغذايئ والتغذية
ّ

زيادة أرباح مز ّودي
األغذية

يكسب املز ّودون يف املراحل األخرية
من سلسلة اإلمدادات إذا أدّى الحد
من الفاقد واملهدر من األغذية إىل
انخفاض يف أسعار مدخالتهم

الحد من استخدام املوارد الطبيعية
وانبعاثات غازات االحتباس الحراري

الوقت والجهود التي يبذلها املستهلكون
واألعامل التجارية

قد يخرس املز ّودون يف املراحل األخرية
من سلسلة اإلمدادات إذا أدّى الحد
من الفاقد واملهدر من األغذية إىل
انخفاض أسعار مخرجاتهم

الوقت والجهود التي تبذلها الحكومات
)الرصد والترشيع والتنفيذ(

تكاليف االستثامرات بالنسبة إىل األعامل
التجارية )تجهيزات جديدة مثالً (

قد يتأثّر املستهلكون سلبًا إذا
ارتفعت أسعار األغذية ج ّراء الحد
من الفاقد واملهدر من األغذية )مثالً
بسبب فرض تنظيم ما(

تكاليف االستثامرات العامة
)البنى التحتية مثالً (

التكاليف املحتملة

املنافع املحتملة

زيادة إجاميل الدخل )صايف األثر
الناجم عن املنافع والتكاليف
املبارشة وغري املبارشة(

األموال العامة املستخدمة لتوفري
حوافز اقتصادية للحد من الفاقد
واملهدر من األغذية
املنافع أو التكاليف الخاصة

املنافع أو التكاليف املجتمعية

املصدر :منظمة األغذية والزراعة

االقتصادية للحد من الفاقد واملهدر من األغذية من منظور زيادة
اإلنتاجية الناشئة عنه مام يعزز رفاه املجتمع ككل .ويستثني هذا
التعريف الض ّيق للمنافع االقتصادية أي آثار إيجابية ناجمة عن الحد
من الفاقد واملهدر من األغذية يف مجال األمن الغذايئ والتغذية .كام
عم ميكن لجهود التخفيض تقدميه للتخفيف من اآلثار
يغض الطرف ّ
السلبية للفاقد واملهدر من األغذية عىل البيئة ،من حيث انبعاثات
غازات االحتباس الحراري والضغوط التي متارس عىل املوارد من األرايض

واملياه .وبالفعل ،من الصعب للغاية التعبري بالقيمة النقدية عن أثر
الحد من الفاقد واملهدر من األغذية عىل األمن الغذايئ والتغذية
واالستدامة البيئية .ولهذا السبب ،ترد مناقشة هذين البعدين عىل نحو
منفصل يف الفصلني  4و.5
وباختصــار ،يق ّدم هــذا الفصل ،إىل جانب الفصلني  4و ،5حج ًجا
إضافيــة للحــد من الفاقــد واملهدر من األغذية .وهو ينظر بداي ًة يف
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الفصل 3

احلد من الفاقد واملهدر من األغذية :دراسة اجلدوى التجارية وما بعدها

دراســة الجدوى التجارية للحــد من الفاقد واملهدر من األغذية (اآلثار
املبــارشة فقــط ،أنظر العمود األ ّول يف الشــكل  )10لتربير الحد من الفاقد
واملهــدر من األغذية .ثم ينتقل إىل دراســة الجدوى االقتصادية لتربير
التد ّخــل مــن أجل الحد من الفاقد واملهدر من األغذية ،مع احتســاب
املنافــع االقتصادية الصافية املبارشة وغري املبارشة بالنســبة إىل أصحاب
املصلحــة من القطاع الخــاص (ممثّلة يف اإلطار بعنوان "زيادة الدخل
اإلجاميل" يف الشــكل  10الذي يجمع بني أول عمودين يف الشــكل)،
التــي تتــوازن مع أي تكاليف تك ّبدهــا القطاع العام لتحقيق هذه
التخفيضات (النصف الســفيل من العمود الثالث يف الشــكل  .)10وال
تأخــذ دراســة الجدوى االقتصادية يف عــن االعتبار ،كام ترد هنا ،املنافع
الناشــئة عــن الحد من الفاقد واملهــدر من األغذية من حيث البيئة
واألمــن الغــذايئ والتغذية .ويرد ذلــك يف الفصول التالية التي تنظر يف
املنافــع اإلضافيــة للحد من الفاقــد واملهدر من األغذية من منظور األمن
الغــذايئ والتغذيــة (الفصل  )4والبيئة (الفصل n .)5

املــز ّودون الذيــن يعملــون عىل الحد مــن الفاقد واملهدر من
األغذيــة ســمعتهم مــن حيث رعايتهــم للبيئة ويعــززون عالقاتهم
1
مع الزبائن.
e eويوفّــر املســتهلكون الذيــن يح ّدون من هدرهــم لألغذية أموالً
بوســعهم رصفهــا يف أماكــن أخرى؛ وقد يســتفيدون أيضً ا من
أســعار غذائيــة أدىن إذا تراجعــت كلفة األغذية عىل مســتويي
البيــع بالجملــة والتجزئــة بفعل حد املز ّوديــن للفاقد من
األغذيــة .غــر أن هذا يعتمد عــى كيفية انعــكاس آثار الحد
مــن الفاقــد من األغذية عىل األســعار ،عىل سلســلة اإلمداد
ل
مــا يعتمــد بدوره عىل موقع حــدوث التخفيضــات وحجمها.
وميكــن للمســتهلكني أن يحققــوا هدفًــا أخالق ًيا وليــس مال ًيا من
خــال ح ّد هــم للمهدر مــن األغذية ،مام يحـ ّد بالتايل من آثاره
البيئيــة واالجتامعية الســلبية.

دراسة الجدوى التجارية
للحد من الفاقد والمهدر
من األغذية – الفرص
والتكاليف والعوائق

غــر أن الجهــود الرامية إىل الحد من الفاقــد واملهدر من األغذية
تنطــوي عــى تكاليــف يقبل األفراد العقالنيــون بتكبدها طاملا أ ّن
املنافــع املتأتيــة عنهــا أكرب من التكاليف .ومن هــذا املنطلق ،ال مهرب
مــن مســتوى معـ ّـن من الفاقد أو املهدر من األغذية ،بحســب جملة
أمــور منهــا التكنولوجيــا املتاحة للمزودين واملســتهلكني ،إىل جانب
قابليــة تلــف املنتجــات الغذائية ونظم توزيعها وأمناط اســتهالكها.
وعــى ســبيل املثــال ،إذا كانت كلفــة الفرصــة البديلة من حيث
الوقــت أعىل للمســتهلكني ،قــد تســتغرق الجهود الرامية إىل
التخطيــط لـراء األغذية وإعداد الوجبــات بصورة أفضل وإدارة
مخزونــات األغذيــة (كاســراتيجية ف ّعالة للحــد من هدر األغذية)
وقتًــا طويـ ًـا – فتصبــح مكلفــة بعبارة أخرى – مــا يجعلها ال
3
تســتحق العناء.

احلد من الفاقد واملهدر من األغذية قد يعود
ولكن بعض
بالفائدة على القطاع اخلاص
ّ
العوائق حتول دون اعتماده

كــا أوضحه الفصل  ،1يتّخذ املشــاركون يف سلســلة اإلمدادات
الغذائيــة مــن الناحيــة النظرية ،قرارات عقالنية تســمح لهــم بتعزيز
أرباحهــم (املــزودون) أو رفاههم (املســتهلكون) إىل أقىص درجة
ممكنــة – مبــا يف ذلــك قرارات عن مســتوى الفاقد أو املهدر من
األغذيــة الــذي يعتربونه مقبــولً  .وميكن للحد مــن الفاقد واملهدر من
األغذيــة أن يُحــدث أثـ ًرا إيجاب ًيا عىل رفاه املز ّودين واملســتهلكني.
e eميكــن ملز ّودي األغذيــة ،مثل املزارعني واملج ّهزيــن والناقلني
والبائعــن بالتجزئــة ومق ّدمي الخدمــات الغذائية ،أن يزيدوا
مــن إنتاجيتهــم عــر الحد من الفاقــد واملهدر من األغذية.
أقل مــن األغذية ،تتوافر
وبالفعــل ،عندمــا تُفقــد أو تهدر كميات ّ
للمز ّوديــن كم ّيــات أكرب من األغذيــة القابلة للبيع باســتخدام
الكم ّيــات نفســها مــن املدخالت ،يف حني تنخفــض التكاليف
2 ،1
يحســن
املرتبطــة بترصيــف األغذية املفقودة أو امل ُهدرة .وقد ّ

وقد يرى مز ّودو األغذية باملثل ،أن األثر اإليجايب للحد من الفاقد من
املحسنة،
األغذية من خالل االستثامر يف التكنولوجيا أو املامرسات ّ
ضئيل ج ًدا مقارنة بتكاليف االستثامر فيه .وقد يح ّد املزارعون عىل
سبيل املثال من الفواقد من املحاصيل يف املزارع الناجمة عن اآلفات
أو أي مخاطر طبيعية عن طريق تحسني التخزين واملناولة (باستخدام
مثل) ،ولكن ،إذا تخطّت
أكياس محكمة اإلغالق لتخزين الحبوب ً
التكاليف قيمة األغذية املمكن إنقاذها ،من غري املحتمل أن يتخذوا
تدابري مامثلة .ويشكّل االعتامد املحدود لتدابري الحد من الفاقد من
ل تجدر اإلشارة إىل أن الجهود التي يبذلها املستهلكون من أجل الحد من املهدر من األغذية
عن طريق رشاء عبوات أصغر قد تؤدي إىل زيادة يف إنفاقهم عىل األغذية ،نظ ًرا إىل أن العبوات
حجم غالبًا ما تكون أعىل كلفة مقارنة باملادة الغذائية املفردة التي تم رشاؤها.
األصغر ً
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منافعهــا املاليــة ،يعتمد عىل الســياق الخــاص واالجتامعي الذي
تعمــل يف إطــاره هــذه الجهات مبا يف ذلك مثـ ًـا ،املوارد املالية
واملاديــة املتاحــة لهم عىل املســتويني الخــاص والعام .ولذا ،حتى
ولــو كانــت هذه الجهــات عىل دراية مبشــكلة الفاقد واملهدر من
األغذيــة والتدابــر التي قد تح ّد من املشــكلة ،قــد تثبط أنواع
عديــدة مــن العوائــق عزمهم عىل اتخاذ مثل هــذه التدابري .وعىل
ســبيل املثــال ،غال ًبا مــا يكون األفراد يف البلدان النامية ،ال ســيام
أصحــاب الحيازات الصغــرة ،غري قادرين عىل تك ّبــد التكاليف
األوليــة الباهظــة لجهــود الحد من الفاقد واملهــدر من األغذية من
دون مســاعدة ماليــة .غــر أن مانحي القــروض االئتامنية يعتربون
أصل وغال ًبــا ما تكون فرتات
الزراعــة قطا ًعــا محفوفًــا باملخاطر ً
الســداد صعبــة بالنســبة إىل املزارعني ذوي االحتياجــات العاجلة إىل
النقــود 6 .ويصبــح بالتــايل الحصول عىل قروض ائتامنيــة عائقًا أمام
اعتــاد تدابــر للحد من الفاقــد واملهدر من األغذية.

األغذية من جانب منتجي الذرة يف جمهورية تنزانيا املتحدة (أنظر
اإلطار  )13مثالً عىل ذلك .واألمر ينطبق كذلك عىل الجهود التي
يبذلها مج ّهزو األغذية (مثل تحسني عملية التصنيع إىل أقىص درجة
ممكنة) والبائعون بالتجزئة أو مق ّدمو الخدمات الغذائية (مثل
تحسني إدارة املخزونات ،أو تعديل عمليات التعبئة والوسم إلثباط
هدر املستهلكني لألغذية ،أو إعادة توزيع الفائض من األغذية) ،إىل
جانب الجهود التي يُعنى بها جميع املشغلني يف سلسلة اإلمداد ،عىل
غرار نظم تعقّب الفواقد الغذائية .وبنا ًء عىل ذلك ،يك ّرس املشغلون
يف سلسلة اإلمدادات الغذائية قد ًرا أكرب من الوقت واملال للحد من
الفاقد واملهدر من املنتجات الغذائية ذات القيمة السعرية العالية.
وقد ال تربر املنتجات األدىن مث ًنا اتخاذ تدابري وقائية مكلفة ،بحيث
قد يقرر املشغّلون التعويض عن الفاقد أو املهدر عرب إنتاج أو رشاء
م
كميات أكرب.
غــر أن هنــاك عد ًدا مــن العوامل التي قد متنع أصحــاب املصلحة
مــن اتخاذ قرارات عقالنية بالكامل بشــأن املســتوى األمثــل للفاقد
أو املهــدر مــن األغذيــة ،وبالتايل من تعزيــز أرباحهم أو رفاههم
إىل أقــى حد ممكــن .أولً  ،قد ال تتوافر املعلومــات الكاملة
للعاملــن يف مجــال التغذية واملســتهلكني بشــأن كمية األغذية
التــي يفقدونهــا أو يهدرونهــا ،أو تأثري ذلــك عليهم ،أو العوامل
كلّهــا التــي تتضافــر للتأثري عىل الفاقــد واملهدر من األغذية ،أو
املنافــع والتكاليــف الناجمــة عن الحد مــن الفاقد واملهدر من
األغذية .وتتســم هــذه الجوانب بأهمية حاســمة التخاذ قرارات
عقالنيــة ،غــر أنها مع ّقــدة كذلك األمر ،وقد ال يفهمها املشـغّلون
واملســتهلكون بالكامــل .ثان ًيــا ،قد يراود املز ّودين واملســتهلكني
عــدم يقــن كبري إزاء املنافع الناشــئة عن جهود الحــد من الفاقد
واملهــدر من األغذيــة ،مام يردع أصحاب املصلحــة العازفني عن
املخاطــرة مــن الحــد من الفاقد أو املهدر من األغذية .ويشـكّل
عــدم اليقني هذا أحد األســباب املذكورة لالعتــاد املحدود ملثل
هــذه التدابــر من جانــب منتجي الذرة يف جمهوريــة تنزانيا
5
املتحــدة (أنظر اإلطار .)13

وتربز دراســة أجراها البنك الدويل عام  2011وجود مامرســات
متن ّوعــة يف أفريقيــا جنــوب الصحراء الكــرى ،إىل جانب اعتامد
تكنولوجيــات الحــد مــن فواقد األغذية ما بعــد الحصاد .غري أنها
نــاد ًرا مــا تُعتمد ،كام فشــلت جهود التغيري لعدد من األســباب.
إذ تبـ ّـن أن بعــض الحــزم التكنولوجية املنقولة من آســيا غري
مســتدامة مال ًيــا يف الســياق األفريقي .ومل تحــدد بعض التدخالت
ماهيــة القيــود الرئيســية ،أو افرتضت عن خطــأ أن هناك حوافز
اقتصاديــة للحــد من الفواقد .ومل تكــن بعض التكنولوجيــات مقبولة
(مثل ،شــهدت الصوامــع املعدنية نجا ًحا يف
مــن الناحيــة الثقافية ً
أمريــكا الوســطى بعكــس أفريقيا ،بســبب جملة أمور منهــا تفضيل
تخزيــن األغذية داخــل املنازل للحؤول دون رسقتهــا) .وكانت هناك
عوائــق حالــت دون تدخالت أخرى لتيســر التغيــر بفعل األطر
7
الزمنية غــر الواقعية.
ومــع ذلــك ،هناك بعض الحــاالت الناجحة .وغال ًبــا ما ترتبط
محســنة (عىل غرار
األمثلــة عــى ذلك باعتــاد تكنولوجيات ّ
املجففــات أو الد ّراســات الصغــرة الحجم أو أكيــاس للتخزين)
ملناولــة األر ّز وتخزينــه مــا بعد الحصــاد .وترتبط األمثلــة الناجحة
بوجــود دعــم حكومي قــوي متمثّل يف توفــر الحوافز املالية
مثل  ،أو اســتحداث بيئة مؤاتية
للمعتمديــن األوائــل للتدابــر ً
للصناعــات الجديــدة .ويتيــح اإلطار  14مثالً عــى طريقة بديلة
للتخزيــن أ ّد ت إىل الحــد مــن الفواقد ما بعد الحصاد 7 .ويتســم
حجــم العمليــات باألهميــة :إذ تتح ّمــل العمليات األوســع نطاقًا
مثل أن
اســتثامرات أكــر كلفة .وب ّينت دراســة يف أوغندا ً
»

وإن تحليــل كلفــة الجهــود الرامية إىل الحد مــن الفاقد واملهدر
مــن األغذيــة من جانب جهــات فاعلة اقتصاديــة فردية مقابل
م تجدر اإلشارة إىل أن القيمة السعرية ملنتج غذايئ ما تختلف ليس فقط باختالف نوع
مثل
األغذية ،بل كذلك بحسب مختلف مراحل سلسلة إمدادات املنتج نفسه .وقيمة الطامطم ً
أعىل عىل مستوى البيع بالتجزئة مقارنة باملزرعة .ومع وصول الطامطم إىل املتاجر الكربى،
تُستخدم كميات أكرب من املوارد إليصالها (النقل والوقود والطاقة للتخزين وتكاليف إدارة
مرافق البيع بالتجزئة وما إىل ذلك)4.
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اإلطار 13
حتليل التكاليف مقابل املنافع املالية للحد من الفاقد من الذرة بعد
احلصاد يف مجهورية تنزانيا املتحدة

وتؤكّــد الدراســة أن تحســن املناولة ما بعد الحصــاد قد يح ّد بصورة
ملحوظــة مــن الفواقد .ويربز تحليــل للكلفة مقابل املنافع املالية ملامرســات
متن ّوعــة مــا بعد الحصاد (أنظر الشــكل أدناه) أن املامرســات الرامية إىل
الحــد مــن الفواقد ليســت جميعها نافعة .ويف حــن أن منافع الحصاد
املبكــر ،وفــرز الذرة وتعقيــم مرافق التخزين تفوق التكاليف ،مثة مامرســات
أخــرى غــر مجدية مــن الناحية املالية عىل غرار املناولة املتوســطة املالمئة
وحاميــة مخزون الــذرة وتجفيف الذرة ليوم إضايف.

نظر مسح شمل  420أرسة معيشية منتجة للذرة يف إحدى املقاطعات الريفية
يف جمهورية تنزانيا املتحدة يف عام  ،2018يف مدى الحد من الفواقد من
األغذية من خالل تحسني املناولة ما بعد الحصاد.
وبي املســح أن الفواقد ما بعد الحصاد متثّل يف املتوســط  11.7يف املائة
ّ
مــن محاصيــل الذرة الســنوية لألرس املعيشــية ،بقيمة  58.9دوال ًرا أمريك ًيا
( 1.2مرة متوســط الدخل األرسي الشــهري) .وفُقدت يف املتوســط نسبة
 2.9يف املائــة مــن الحصاد خالل فرتة ما قبــل التخزين ،و 7.8خالل
التخزيــن ،و 1يف املائة خالل التســويق.

حتليل التكاليف مقابل املنافع املالية للممارسات الرامية إىل احلد من الفاقد من الذرة بعد
احلصاد يف مجهورية تنزانيا املتحدة
الكلفة :ساعات العمل لتطبيق مامرسات التخفيف بالقيمة النقدية
)بالدوالر األمرييك( للطن الواحد
املنفعة :قيمة الذرة التي تم إنقاذها )بالدوالر األمرييك( للطن الواحد

الكلفة :الكلفة النقدية املبارشة ملامرسات التخفيف
)بالدوالر األمرييك( للطن الواحد
املنفعة الصافية الناجمة عن التخفيف للطن الواحد

حامية مخزون الذرة
تعقيم مرافق التخزين
التجفيف ملدة يوم إضايف
فرز الذرة
املناولة الوسيطة املالمئة
الحصاد عند النضج
7-

5-

3-

1

1-

الكلفة أو املنفعة بالدوالر األمرييك
املصدر ،2018 ،Chegere :الجدول 5 6
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اإلطار 14
الرتويج للصوامع الطينية للحد من الفواقد من الذرة خالل
التخزين  -أدلة من شمال غانا
ميكن إغالق الصوامع الطينية بإحكام وهي تشكّل بالتايل خيا ًرا أفضل لتخزين
الحبوب الغذائية مقارنة بغريها من أنواع املخازن املفتوحة بقدر أكرب .وقامت
وزارة األغذية والزراعة يف غانا ،يف عام  ،2000بالتعاون مع رشكاء آخرين،
بتنفيذ برنامج واسع النطاق للرتويج الستخدام الصوامع الطينية لتخزين الذرة
يف املنطقة الشاملية يف غانا – ومتثّل الغرض يف تشجيع أصحاب الحيازات
الصغرية عىل استخدام هذه الصوامع بدلً من غريها من األنواع التقليدية.
وقام حرفيون من مجتمعات محلية تستخدم الصوامع الطينية ،يف إطار
الربنامج املم ّول من وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات املتحدة األمريكية،
وتيست
بعرض كيفية بنائها يف قرى ُمختارة يف ستة مقاطعات من شامل غاناّ .
العروض بفضل عيش املجتمعات التي تستخدم تقليديًا الصوامع الطينية عىل
مقربة من تلك التي ال تستخدمها.

وبدأ أكرث من  1 000مزارع يف مقاطعتي غوشيغو وكاراغا يف املنطقة
الشاملية يف غانا باستخدام الصوامع الطينية بفضل هذا الربنامج ،وق ّيم مسح
كل من
لستني أرسة مدى نجاحه .وكانت ،األرس البالغ عددها  60أرسة ،متتلك ً
الصوامع الطينية وغريها من مرافق التخزين ،وكانت األغلبية املشمولة باملسح
تستخدم الصوامع الطينية يف ذاك الوقت .وانخفضت مستويات الفاقد من
مخزونات الذرة ،نتيجة لذلك ،من متوسط  300كلغ لألرسة الواحدة سنويًا
إىل حوايل  50كلغ .وترضر متوسط  6.5يف املائة من إجاميل الذرة املترضرة
بالحرشات خالل التخزين ،داخل الصوامع الطينية .وحدثت الفواقد املتبقية
بنسبة  93.5يف املائة يف مرافق أخرى.
حل منخفض الكلفة لتخزين الحبوب
وتبي أن الصوامع الطينية تتيح ً
ّ
9
بأقل من  10دوالرات أمريكية
وحاميتها نظ ًرا إىل أن كلفة البناء يف غانا تقدّر ّ
أقل لصيانتها مقارنة بأنواع أخرى من التخزين.
وأن هذه الصوامع تتطلب عاملة ّ

املصدر :البنك الدويل7 2011 ،

وب ّينت دراسة أجراها معهد املوارد العاملي وبرنامج العمل يف مجال
الهدر واملوارد لعام  ،2017أن الجدوى املالية قد تكون كبرية مام يحثّ
الرشكات عىل بذل الجهود من أجل الحد من الفاقد واملهدر من األغذية
(اإلطار  .)15وتجدر اإلشارة إىل أن هذه الدراسة اكتفت بالنظر يف األثر
املايل عىل املشغّل الذي يط ّبق التدابري ومل تنظر يف آثار التدابري عىل
جهات فاعلة أخرى يف سلسة اإلمدادات الغذائية ،بغض النظر عام إذا
كان موقعها يف املراحل األوىل من السلسلة ،عىل غرار املزارعني ،أو يف
مراحلها األخرية .وقد تنخفض أسعار منتجات املزارعني إذا تراجعت
مثل ج ّراء الحد من الفاقد من األغذية.
حاجة املشرتين إىل مدخالت ً
وقد يجرب املزارعون أيضً ا عىل ترصيف املزيد من املنتجات يف حال فرض
الزبائن معايري جودة أكرث رصامة للحد من فواقد األغذية .وتُناقش اآلثار
الرامية إىل إعادة التوزيع يف هذا الفصل.

» الصوامــع البالســتيكية مجديــة مال ًيــا بالنســبة إىل املزارعني التي
تفــوق مســاحاتهم الزراعيــة املع ّد ل؛ وأن الخيــارات التي ميكن
لصغــار املزارعــن تك ّبــد تكاليفها ،عىل غرار األكيــاس املحكمة
اإلغــاق ،غــر جاذبــة من الناحيــة املالية نظ ًرا إىل املنافــع الصافية
8
التي تولّدها.

حتديد املكاسب املالية للمزودين واملستهلكني
الناشئة عن احلد من الفاقد واملهدر من
األغذية من الناحية الكمية

تؤكد دراســة لألرس املعيشــية املنتجة للذرة يف جمهورية تنزانيا املتحدة
أن تحســن املناولة ما بعد الحصاد قد يح ّد بشــكل ملحوظ من الفواقد
(أنظر اإلطار )13؛ غري أن املامرســات الرامية إىل الحد من الفواقد
ليســت جميعها مربحة مال ًيا .وتربز الدراســة أن تحديد أفضل نقاط
الدخــول للتدخــات يف مرحلة ما بعــد الحصاد وتقييم الجدوى املالية
لها بالنســبة إىل أصحاب الحيازات الصغرية يتّســم بأهمية حاسمة
لضامن نجاحها.

وقـ ّدرت دراســة أجرتها منصة  ReFEDإلعــادة التفكري باملهدر من
األغذيــة وهــي منصة متعددة أصحاب املصلحــة ال تتوخى الربح
وتجمــع بني األعــال التجارية واملنظامت غــر الحكومية والحكومة
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اإلطار 15
دراسة اجلدوى التجارية للحد من الفاقد واملهدر من األغذية  -مسح من جانب
أنصار املقصد 3-12
معدّالت وسطية أعىل مقارنة بتلك األقرب إىل مرحلة اإلنتاج) .وتشري هذه
العائدات الكبرية إىل إمكانية وجود جدوى مالية تجارية قوية لتح ّد الرشكات
من الفاقد واملهدر من األغذية.
ويستشهد التقرير مبثال عىل مص ّنع لألغذية يف باكستان اتخذ عددًا من
التدابري للحد من الفواقد من األغذية ،مبا يف ذلك تحسني التربيد والتخزين،
وتعزيز تدريب منتجي األلبان وتبادل أفضل املامرسات واستحداث عمليات
إلدارة الفرتات العجاف .وحققت هذه الجهود عائدًا بنسبة  25يف املائة عىل
استثامرات الرشكة .ويتمثّل مثال آخر يف تحقيق نسبة منافع إىل تكاليف تناهز
 25:1بفضل جهود بذلها مز ّود للخدمات الغذائية للحد من الهدر يف أوروبا
الغربية – مثالً من خالل استخدام املزيد من األغذية شبه الجاهزة ،وتحسني
توقّع الطلب عىل الوجبات وتدريب املوظفني وإرشاك املستهلكني.

يجد العاملون يف مجال األغذية أنفسهم محفزين عىل اتخاذ تدابري للح ّد من
الفاقد واملهدر من األغذية إذا كانت املنافع املالية الناجمة عن ذلك تفوق
التكاليف .ومتت دراسة الجدوى املالية للحد من الفاقد واملهدر من األغذية
ضمن تقرير أجراه مؤخ ًرا معهد املوارد العاملي وبرنامج العمل يف مجال الهدر
واملوارد بالنيابة عن أنصار املقصد  ،3-12وهو تحالف من القادة الدوليني
امللتزمني بترسيع وترية التقدّم املحرز لتحقيق املقصد  3من الهدف  12من
أهداف التنمية املستدامة ،وتم فيها تحليل حوايل  1 200موقع تجاري يف
وتبي أن أكرث من  99يف املائة من املواقع
 17من البلدان املتقدّمة والناميةّ .
حققت عائدًا إيجابيًا عىل االستثامر يف الحد من الفاقد من األغذية؛ وأحرز
املوقع الوسيط عائدًا ماليًا يزيد مبقدار  14ضعفًا عن استثامراته (ومتيل
املواقع األقرب إىل مرحلة االستهالك يف سلسلة اإلمدادات الغذائية إىل تسجيل
املصدر Hanson :و1 2017 ،Mitchell

دراسة الجدوى
االقتصادية للحد من
الفاقد والمهدر من
األغذية – من المصلحة
الخاصة إلى المصلحة
العامة

مــن أجــل الحد من هدر األغذية يف الواليــات املتحدة األمريكية ،أن
األعــال التجارية قادرة عىل زيادة أرباحها الســنوية مــن خالل تنفيذ
عــدد من الحلــول للوقاية من الفاقد مــن األغذية وإعادة التدوير
(انظر اإلطار n .)16

يعود احلد من الفاقد واملهدر من األغذية
باملنافع ليس فقط على اجلهات الفاعلة من
القطاع اخلاص املعنية بهذه العملية ،بل على
أيضا
اجملتمع ككل ً

أبرز القسم األخري أن الحد من الفاقد واملهدر من األغذية قد يحدث أث ًرا
إيجاب ًيا عىل أرباح املز ّودين ورفاه املستهلكني .غري أن الحوافز املالية (دراسة
الجدوى التجارية) املق ّدمة إىل أصحاب املصلحة من القطاع الخاص
»
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اإلطار 16
اجلدوى التجارية للحد من الفاقد واملهدر من األغذية  -دراسة ملنصة ReFED
والتحليــات ،التــي تعكس أوجــه عدم الكفاءة التشــغيلية املوجودة اليوم يف
مجــايل رشاء األغذية وتحضريها .ويتمثّل أحد أســباب عــدم اعتامد الحلول
التــي حددهــا هــذا التقرير من جانب املطاعم يف الفجوة عىل مســتوى
تدريــب املوظفــن الناجمة عن معدالت عالية مــن التناوب واألولويات
التنافســية املتعلّقة بســامة األغذية وجودتها .وتتضمن اســراتيجيات واعدة
حجم يف مرافق تقديم الطعام ،باســتخدام
أخــرى تقديــم أطبــاق أصغر ً
املنتجــات التي تشــوبها عيوب عنــد تحضري األغذية والتســويق للمنتجات
التــي تشــوبها عيوب عــى اعتبارها مجموعة جديــدة من املنتجات.

قامت منصة  ReFEDإلعادة التفكري باملهدر من األغذية بتحليل  27من
الحلول املمكنة ملشكلة الفاقد واملهدر من األغذية يف الواليات املتحدة
األمريكية ،مع تصنيفها يف ثالث مجموعات :الوقاية ،واالسرتداد (إعادة
التوزيع) ،وإعادة التدوير .وأفادت تقديرات الدراسة أنه من املحتمل أن
تزيد األعامل التجارية أرباحها بحوايل  1.9مليارات دوالر أمرييك سنويًا من
خالل تنفيذ تسعة حلول للوقاية وحلّني اثنني إلعادة التدوير .ومن هذا املبلغ
اإلجاميل ،يعود  1.6مليارات دوالر أمرييك إىل مز ّودي الخدمات الغذائية ،مبا
يف ذلــك املطاعم .وتــأيت فرصة الربح اإلجاميل مبعظمها مــن تعقّب الهدر

املقدرة حللول خمتارة للمهدر من األغذية من أجل حتقيق ربح جتاري
اإلمكانات الكامنة
ّ
سنوي على مستوى االقتصاد ككل (مباليني الدوالرات األمريكية)

تعقّب املهدر والتحليالت

1 003

حجام
أطباق أصغر ً

315

خصائص املنتج

228

تناول الطعام من دون صوانٍ

154

تحسني إدارة املخزونات

56

التسميد املركزي

47

الهضم الالهوايئ املركزي

43

إعادة البيع الثانوي

29

تحسني خط التصنيع إىل أقىص درجة ممكنة

28

إدارة سالسل التربيد

26

التعبئة الواقية من التلف

17
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املصدر :منصة  ReFEDإلعادة التفكري باملهدر من األغذية ،2016 ،الصفحة 10 23
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الفصل 3

احلد من الفاقد واملهدر من األغذية :دراسة اجلدوى التجارية وما بعدها

» ليك يح ّدوا من الفاقد واملهدر من األغذية قد تكون ضعيفة .وحتى عندما
تكون الجدوى التجارية للحد من الفاقد واملهدر من األغذية واضحة ،قد
يتعذّر عىل أصحاب املصلحة اتخاذ التدابري الالزمة بسبب املعوقات املالية.

وتجدر اإلشارة إىل أن السنة املرجعية ( )2010سبقت تعديل الحظر الرامي
إىل تضمني املهدر من األغذية بأربع سنوات – مام يشكّل أحد القيود يف
تحليل األثر االقتصادي للحظر ،وقد تكون النتائج بالتايل مبالغًا فيها.

حتديد املكاسب االقتصادية للحد من الفاقد
واملهدر من األغذية للمجتمع ككل من
الناحية الكمية

وتنظر دراسة الجدوى االقتصادية للحد من الفاقد واملهدر من األغذية
يف ما بعد الجدوى التجارية لتشمل املكاسب عىل نطاق املجتمع ككل
التي قد ال يأخذها بالرضورة أصحاب املصلحة من القطاع الخاص بعني
االعتبار .وتستند هذه الدراسة األوسع نطاقًا إىل الطرق الثالثة التي يعزز
يحسن الحد من
فيها الحد من الفاقد واملهدر رفاه املجتمع .أ ّولً  ،قد ّ
الفاقد واملهدر من األغذية اإلنتاجية ويساهم بالتايل يف النمو االقتصادي.
ويعود النمو االقتصادي هذا بالفائدة ليس فقط عىل الجهات الفاعلة من
يحسن الحد من الفاقد
القطاع الخاص بل عىل املجتمع ككل .ثان ًيا ،قد ّ
واملهدر من األغذية حالة األمن الغذايئ والتغذية يف صفوف من يعاين
بشكل أكرب من انعدام األمن الغذايئ .ثالثًا ،قد يساعد عىل التخفيف من
آثار الفاقد واملهدر من األغذية السلبية عىل البيئة من حيث انبعاثات
غازات االحتباس الحراري والضغوط املامرسة عىل املوارد من األرايض
واملياه .ويركّز هذا الفصل عىل الركيزة األوىل لدراسة الجدوى االقتصادية
وينظر يف كيفية توليد مخرجات اقتصادية إيجابية للمجتمع من خالل
الحد من الفاقد واملهدر من األغذية .وسريكّز الفصالن  4و 5عىل الحجتني
الرئيسيتني األخريني للحد من الفاقد واملهدر من األغذية – وهام
التحسينات يف مجال األمن الغذايئ والتغذية واالستدامة البيئية.

اســتندت محاوالت تحديــد تكاليف الفاقد واملهدر من األغذية من
الناحيــة الكمية (مثل دراســة برنامج العمل يف مجال الهدر واملوارد)
بشــكل أسايس إىل احتســاب كمية األغذية املفقودة أو املهدرة من
حيث أســعار األغذية (بالجملة أو التجزئة) .وقد يبعث هذا برســالة
خاطئــة مفادها أن الحد من الفاقد واملهدر من األغذية سـ ُيرتجم
تلقائ ًيــا إىل مكاســب بنفــس القيمة يف املجتمع 14-12.ومع أن التقديرات
من حيث األســعار تعطي إشــارات مفيدة عن نطاق مشكلة الفاقد
واملهدر من األغذية ،غري أنها ال تأخذ يف الحســبان بالشــكل الواجب
طريقة انتقال اإلشــارات الســعرية عىل طول سلسلة اإلمدادات
الغذائية أو يف االقتصاد الوطني والعاملي األوســع نطاقًا ،إىل جانب
اآلثــار الناجمة عن إعادة التوزيــع .وباإلضافة إىل ذلك ،تُعاين مجموعة
كبــرة مــن املؤلفات أثر التدخــات الرامية إىل الحد من الفاقد واملهدر
ن
مــن األغذيــة من دون النظر يف التكاليــف املرتتبة عنها.
ويتعي عىل
ّ
التحليــات االقتصادية للمنافــع والتكاليف أن تأخذ هذه التكاليف
بعــن االعتبار 17-15.وبصورة عامة ،يبــدو أن تقدير تكاليف الجهود
الرامية إىل الحد من الفاقد واملهدر من األغذية ،مبا يشــمل اســتثامرات
2
مع ّينــة وقابلة للتحديد ،أســهل من تقدير منافعها.

ومثة ح ّجة إضافية للجدوى االقتصادية األوسع نطاقًا للحد من الفاقد
واملهدر من األغذية وهي أن جهود الحد منه ،مثالً من خالل اعتامد
محسنة إلعادة توزيع األغذية ،قد تساهم يف استحداث
مامرسات ّ
الوظائف بصورة غري مبارشة .وع ّدلت والية ماساتشوستس ،الواليات
املتحدة األمريكية ،يف عام  2014التنظيم الخاص بحظر الهدر ،أي حظر
ترصيف املهدر التجاري من األغذية ،بحيث أضافت األغذية إىل قامئة املواد
التي يحظّر التخلص منها .وبحسب هذا التنظيم الجديد ،تُ نع الرشكات
واملؤسسات الغذائية من التخلّص من أكرث من طن واحد من املواد
ويتعي عليها تحويل أي مهدر يزيد عن هذا
العضوية التجارية يف األسبوعّ .
الحد مثالً من خالل الت ّربع به ملؤسسة خريية أو إرساله ليح ّول إىل علف
للحيوانات أو سامد ،أو ألغراض الهضم الالهوايئ .ورمبا بسبب هذا التنظيم
الجديد ،شهدت منظامت اإلغاثة الغذائية وقطاع النفايات العضوية
عىل حد سواء من ًّوا ملحوظًا بني عامي  2010و 2016مع تسجيل زيادة
كبرية يف عدد الوظائف .وزادت كمية األغذية التي تحصل عليها منظمة
عادية لإلغاثة الغذائية سنويًا من  37ط ًنا يف عام  2010إىل  193ط ًنا يف
عام  .2015وولّد منو منظامت اإلغاثة الغذائية أكرث من  460 000دوالر
11
أمرييك يف شكل عائدات رضيبية سنوية محلية وعىل مستوى الواليات.

وال بــد أن يأخــذ تحليل املكاســب االقتصادية للحد من الفاقد واملهدر
مــن األغذية يف الحســبان أن من يتك ّبــد تكاليف هذه الجهود ليس
بالرضورة من يتمتّع مبنافعها .ويشـكّل تنفيذ املز ّودين واملســتهلكني
لتدابــر خفض الفاقد واملهدر من األغذية بشــكل طوعي ،مقابل فرض
هذه التدابري عرب الترشيعات ،إشــار ًة إىل من هو كاســب أو خارس من
عمليــات الحد من الفاقد واملهدر من األغذية 2.وســيقوم أصحاب
املصلحــة منطق ًيــا بالحد من الفاقد واملهدر من األغذية بشــكل طوعي
إذا كانــت املنافع الناجمة عن ذلــك أكرب من التكاليف .وبغياب
جــدوى تجاريــة ،ميكن جعل التنفيــذ إلزام ًيا عرب التنظيم .وقد تعود
مثـ ًـا الترشيعات التي تفرض عىل البائعــن بالتجزئة تغيري بطاقات
توســيم املنتجات بهدف الحد من هدر األغذية (بتحســن استخدام
مصطلحات مثل "يفضّ ل اســتهالكه قبل" و"اســتخدام بحلول") بالفائدة
ن
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الفائزون والخاسرون من
عمليات الحد من الفاقد
والمهدر من األغذية

عىل املســتهلكني من خالل مســاعدتهم عىل تفادي هدر األغذية .غري
أن البائعــن بالتجزئــة يتح ّملون تكاليف تغيري بطاقات التوســيم .ومن
جهــة أخــرى ،عندما تكون تدابــر الحد من الفاقد واملهدر من األغذية
طوعية ،من املر ّجح أن تولّد مكاســب صافية ملشــغيل األغذية .وقد
يقــرر بائــع بالتجزئة بالتايل أن يبيع منتجات تشــوبها عيوب ضمن
مجموعــة جديــدة من املنتجات (غال ًبا ما يتم تســويقها عىل أنها
فاكهــة وخضــا ًرا "قبيحة") ،إذا كانت املنافــع ،مبا فيها العائد عىل بيع
منتجات كانت غري قابلة للبيع ســابقًا واكتســاب ســمعة أفضل ،أكرب
مــن تكاليف نقل املنتجــات اإلضافية وتوزيعها .وعالوة عىل ذلك ،قد
يحســنون وصول
يحول املز ّودون دون حدوث فاقد من املنتجات وقد ّ
املســتهلكني إىل األغذية اآلمنــة واملقبولة الكلفة من خالل التجارة
فرصــا ملزودي األغذية ببيع منتجات ال
الكفــؤة .وقــد يتيح ذلك أيضً ا ً
18
يشيع اســتهالكها يف مكان إنتاجها.

قد تعتمد اإلجراءات الرامية إىل الحد من الفاقد أو املهدر من األغذية
عىل جهات فاعلة مختلفة ،بحسب نوع األغذية املفقودة أو املهدرة
املستهدفة .ومن يتح ّمل تكاليف الحد من الفاقد واملهدر من األغذية
ليس بالرضورة من يستفيد من املنافع الناشئة عنها .وبالفعل ،يعتمد
أثر الجهود املبذولة للحد من الفاقد واملهدر من األغذية عىل املزارعني
واملجهزين واملوزعني والبائعني بالتجزئة واملستهلكني عىل كيفية انتقال
األثر الناجم عن األسعار يف سلسلة اإلمدادات الغذائية .وقد يستفيد
البعض حيث يخرس البعض اآلخر.

وب ّينت دراسة شاملة أجرتها منصة  ReFEDيف الواليات املتحدة
األمريكية أن الحلول ذات قيمة اقتصادية عالية ،وتلك التي تولّد أربا ًحا
لألعامل التجارية ،قد تحد من الفاقد واملهدر من األغذية بحوايل مليوين
طن .ومتثّل هذه الكمية نسبة  4يف املائة من إجاميل كمية األغذية التي
كانت ترسل إىل املطامر أو املحارق قبل تنفيذ جهود الحد من الفاقد
واملهدر من األغذية بحسب تقديرات منصة  .ReFEDغري أن التحليل
االقتصادي األوسع نطاقًا للتكاليف واملنافع الناجمة عن جهود الحد
التي بذلتها منصة  ReFEDيشري إىل إمكانية تفادي ما يصل إىل نسبة
 20يف املائة من الفاقد واملهدر من األغذية (أنظر اإلطار .)17

مستهل هذا الفصل ،قد تزداد أرباح مزودي
ّ
وكام ورد توضيحه يف
األغذية الذين يعززون إنتاجيتهم عرب الحد من الفاقد واملهدر من
األغذية .ويعني فقدان كميات أقل من األغذية إنتاج املزيد بنفس القدر
من املوارد مبوازاة تراجع تكاليف الترصيف .غري أن زيادة إمدادات
األغذية قد تؤدي إىل هبوط األسعار مام يُبطل األثر اإليجايب الناجم عن
زيادة املبيعات .ويعتمد األثر الصايف عىل األرباح اإلجاملية عىل جملة
أمور منها مرونة األسعار ،واملرونة املرتبطة باألسعار بالنسبة إىل العرض
والطلب ،وكيفية انتقال تأثريات األسعار من مرحلة إىل أخرى من سلسلة
اإلمدادات الغذائية.

وال ميكن تعميم نتائج دراسة  ReFEDعىل البلدان جميعها ،وقد يعجز
التحليل عن أخذ بعض الحلول يف الحسبان .غري أن نتائج الدراسة تشري
إىل أنه من غري املر ّجح حل مشكلة الفاقد واملهدر من األغذية عن
طريق الجهود التي يبذلها أصحاب املصلحة من القطاع الخاص بنا ًء عىل
اعتبارات اقتصادية بحتة .وحتى عند اإلقرار باملنافع االقتصادية األوسع
نطاقًا (من دون األخذ بعني االعتبار آثار الحد من الفاقد عىل استحداث
الوظائف أو األمن الغذايئ أو البيئة ،أنظر اإلطار  ،)18تبدو التخفيضات
الكبرية غري محتملة .لذا ،يضطلع القطاع العام بدور مهم لتحقيق املقصد
 3من الهدف  12من أهداف التنمية املستدامة ،عن طريق االستثامرات
أو الرضائب أو املعونات أو األنظمةn .

وي ّدخر املستهلكون الذين يحدون من هدرهم لألغذية األموال لرصفها
يف أماكن أخرى .وإذا أ ّدى الحد من الفاقد من األغذية من جانب
املزودين إىل تخفيض كلفة األغذية بالنسبة إىل املستهلك ،قد يستفيد
هذا األخري من زيادة يف دخله الفعيل (أي دخله بعد اإلنفاق عىل
األغذية) أو من إمكانية رشاء املزيد من األغذية بنفس القيمة النقدية.
غري أن زيادة اإلنتاجية ج ّراء الحد من الفاقد من األغذية قد تحد من
الطلب عىل العاملة وتخفّض األجور ،مام يق ّوض األثر اإليجايب عىل دخل
األرسة الناجم عن هبوط أسعار األغذية .وإن األثر الصايف الرتاكمي
النخفاض أسعار األغذية مقابل تدين األجور عىل دخل األرسة يعتمد
عىل جملة أمور منها حصة العمل من تكاليف اإلنتاج اإلجاملية ،ومرونة
األجور ،والقطاع الذي يعمل فيه أفراد األرسة املعيشية ،وحصة اإلنفاق
عىل األغذية من إجاميل اإلنفاق األرسي ومرونة أسعار العرض والطلب.
وتجدر اإلشارة إىل أن تراجع كلفة األغذية قد يضعف الحوافز التي
تدفع املستهلكني إىل تفادي هدر األغذية.
»
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اإلطار 17
حتديد املكاسب االقتصادية للحد من الفاقد واملهدر من األغذية من
الناحية الكمية  -دراسة ملنصة ReFED
ويُظهــر الشــكل أدناه املنحنــى الهاميش لتخفيــف التكاليف للطن
الواحــد مــن األغذيــة التي تم الحد من هدرها بالــدوالرات األمريكية .وميثّل
عــرض كل رشيــط من األرشطة احتامل التحويل الســنوي لكل حل من
الحلــول التــي تقاس بأطنان األغذية الذي تــم الحد من هدرها.
ووجــدت الدراســة أنه من املحتمل أن تولّــد الحلول املختارة البالغ عددها
حل مبلغ  100مليار دوالر أمرييك يف فرتة عرش ســنوات ،مام يشـكّل
ً 27
مبل ًغــا أكــر بكثري من األربــاح التجارية املقدّرة بحوايل  19مليار دوالر أمرييك
خالل الفرتة نفســها (أنظر اإلطار  .)16وتســتأثر الحلول الوقائية بأكرث من
 75يف املائة من هذا املجموع؛ ويتم توليد نســبة  23يف املائة عرب االســرداد
و 2يف املائــة مــن خالل إعادة التدويــر .وغال ًبا ما تؤدي الحلول الوقائية أو
االســردادية إىل قيــم اقصادية أعــى للطن الواحد ،يف حني أن الحلول القامئة
عــى إعــادة التدوير تنطوي عىل احتــال تحويل كميات أكرب بكثري من
األغذية املفقودة أو املهدرة.

قامت منصة  ReFEDإلعادة التفكري باملهدر من األغذية ،يف دراسة حديثة
لها (أنظر كذلك اإلطار  ،)16بتحليل ليس فقط القيمة املالية لألعامل التجارية
بل كذلك القيمة االقتصادية للمجتمع الناشئة عن  27تدب ًريا من شأنه الحد
من الفاقد واملهدر من األغذية ،حيث ُعرفت القيمة االقتصادية بأنها مجموع
املنافع املالية العائدة إىل املجتمع (املستهلكون واألعامل التجارية والحكومات
ناقصا مجموع االستثامرات والتكاليف لفرتة ممتدة
وأصحاب مصلحة آخرون) ً
عىل عرش سنوات.
وتجدر اإلشارة إىل أن القيمة االقتصادية ،بحسب تعريف منصة ،ReFED
تتضمن املنافع املالية التي استفادت منها الجهات الفاعلة يف املجتمع كافة
وتستثني اآلثار غري املالية للحد من الفاقد واملهدر من األغذية يف املجتمع.
وبصورة خاصة ،ترتبط املنافع غري املالية التي مل تأخذها الدراسة بعني االعتبار
باألمن الغذايئ (الوجبات التي تم اسرتدادها) ،واستحداث الوظائف ،واملكاسب
البيئية (الحد من غازات االحتباس الحراري وحفظ املياه).

منحىن الكلفة اهلامشية للتخفيف من املهدر من األغذية يف الواليات املتحدة األمريكية
الحلول القامئة عىل إعادة التدوير هي
األكرث قابلية للتعميم

الحلول القامئة عىل الوقاية واالسرتداد هي
األكرث كفاءة من حيث الكلفة
التوسيم املو ّحد للتواريخ
حمالت تثقيف املستهلكني
تسوية التوضيب
برمجيات مطابقة التربعات
التنظيم املو ّحد للتربعات
التوعية مبسؤولية الت ّربعات
التجهيز ذو القيمة املضافة
تخزين التربعات ومناولتها
التعبئة الواقية من التلف
نقل التربعات
تعقّب الهدر والتحليالت
تناول الطعام من دون صوانٍ
حجام
أطباق أصغر ً
إدارة سالسل التربيد
تحسني خط التصنيع إىل أقىص درجة ممكنة
الحوافز الرضيبية للت ّربع
تحسني إدارة املخزونات
خصائص املنتج
إعادة البيع الثانوي
التسميد املنزيل
املياه الرمادية التجارية

القيمة االقتصادية للطن الواحد )دوالر أمرييك للط ّن الواحد(

5K

4K

3K

2K

1K

الوقاية

مرافق اسرتداد
املوارد املائية مع
الهضم الالهوايئ

االسرتداد

الهضم
الالهوايئ
املركزي

إعادة التدوير

التسميد املركزي
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*غريها :التسميد املجتمعي ،علف للحيوانات،
التسميد عىل منت السفن

13.2

حالة األغذية والزراعة 2019

اإلطار 17
(يتبع)
وتتمثــل الحلــول التي تولّد أكرب قيمــة اقتصادية للطن الواحد يف توحيد
توســيم التواريخ ،وحمالت توعية املســتهلكني ،وتعديل طرق التعبئة ،وهذه
كلّها تدابري وقائية وليســت تحويلية .ويف املقابل ،ينطوي التســميد املركزي
والهضــم الالهــوايئ عىل أكرب احتامل للتحويــل من حيث الكمية (وبإمكان
هــذه التدابــر الثالثة أن تحــد مجتمع ًة من  9.5مليون طن من األغذية
املهــدرة ســنويًا ،أي حوايل ثالثة أربــاع اإلمكانات اإلجاملية) ،غري أن قيمتها
االقتصاديــة للطــن الواحد متدنية .ويتضح يف ضــوء القيمة االقتصادية الصافية
األكــر عامـ ًة التي ولّدتها الحلــول الوقائية ،أن هذه الحلول تتطلب عادة
اســتثامرات متدنية نســبيًا ،يف حني أن معظم الحلول املركزية إلعادة التدوير
تتطلــب اســتثامرات كبرية من حيث البنى التحتيــة للنقل والتجهيز .وعالوة
عــى ذلــك ،تعكس املنافع قيمة األغذية واملهــدر منها .وبالتايل ،فإن القيمة

االقتصاديــة للحلــول الوقائية التي تعكس قيمة األغذية الصالحة لالســتهالك
البالــغ متوســط قيمتهــا بالتجزئة  5 000دوالر أمرييك للطن الواحد ،أعىل
مقارنــة بالحلــول القامئة عىل إعادة التدوير التــي تعكس قيمة بقايا األغذية
البالغ متوســطها أقل من  100دوالر للطن الواحد.
وب ّينــت الدراســة الصادرة عن منصــة  ،ReFEDأن الحلول التي من
املحتمــل أن تولّــد أكرب قيمــة اقتصادية للمجتمع ليســت بالرضورة تلك
التــي تعــود بأكرب قدر مــن املنافع املالية عىل األعــال التجارية .وباملثل،
فــإن الحلــول التي تروق بالشــكل األكرب لألعامل التجاريــة ،أي تعقّب الهدر
حجم يف مرافــق تقديم الطعام،
والتحليــات ،واســتخدام أطباق أصغر ً
واســتخدام املنتجات التي تشــوبها عيوب والتســويق لها( ،أنظر اإلطار  )16ال
تولّد أكرب قيمــة للمجتمع.

» وتُفقــد ،يف البلــدان الناميــة ،كميــات كبرية مــن األغذية من جهة
العــرض يف سلســلة اإلمدادات الغذائية .وأفادت دراســة أجريت
يف عــام  2013يف الــرق األدىن وأفريقيا الشــالية أن الجهود
التــي يبذلهــا املنتجــون األ ّوليــون للحد من كميــة األغذية املفقودة
قــد أ ّد ت إىل تخفيــض كلفة إنتــاج الوحدة وزيادة اإلمدادات
الغذائيــة .وأ ّد ت زيــادة كفــاءة اإلنتاج إىل هبوط األســعار املحلية
مام ســمح لألرس املعيشــية بـراء مزيد من األغذيــة بنفس القدر
مــن املال ،وأ ّد ى ذلك إىل ارتفاع مســتويات اســتهالك األغذية
وتراجــع التبعيــة ،وحـ ّد بالتايل من أوجــه الضعف يف مقابل
التغـ ّـرات يف أســواق األغذيــة العاملية .غــر أن زيادة الكفاءة يف
أقل إلنتاج املخرج نفســه؛
اإلنتــاج األويل تعنــي الحاجــة إىل عاملة ّ
مــا أ ّد ى إىل تراجــع العاملة واألجور اإلســمية .وبشــكل عام ،لقد
تحســن األمن الغذايئ
أ ّد ى األثــر الرتاكمــي الصــايف لهذه اآلثار إىل ّ
لــأرس وتراجــع الفقــر الريفي ،يف حني عـ ّوض األثر اإليجايب عىل
القــدرة الرشائيــة لألرس الناجم عن هبوط أســعار األغذية بشــكل
15
ملحــوظ عــن األثر الســلبي املتمثل يف تراجع األجور اإلســمية.

الحــد مــن الفاقد واملهدر من األغذية عىل تشــجيع املســتهلكني عىل
رشاء كميــات أقـ ّـل من األغذية والحــد بالتايل من هدرها 24 ,23 .وإذا
كان تراجــع إنفاق املســتهلكني عىل األغذية يعنــي تراجع مبيعات
األغذية لدى املز ّودين ،أو تســعري منتجاتهم بأســعار أدىن ،فقد
يُبطــل تراجع أرباح املز ّودين املكاســب االجتامعية التي يســتفيد
منهــا املســتهلك .كام أ ّن املســتهلك قد يقرر إنفــاق ما وفّره بفضل
الحــد مــن هــدره للمنتج أ من خالل رشاء كميــات أكرب من املنتج
ب ،أو مــن خــال رشاء منتــج أ أعىل جودة (االرتقاء) ،ويف هذه
الحالــة ،تحصــل مقايض ٌة بني املكاســب التــي يحققها مز ّودو املنتج
ب أو مــز ّودو املنتــج أ األفضل جودة من جهة ،وخســائر مز ّودي
املنتــج أ مــن جهة أخرى 26 ،25 .وبالفعل ،ب ّينت دراســة أجراها
برنامــج العمــل يف مجال الهدر واملوارد أن زيادة وعي املســتهلكني
إزاء هــدر األغذيــة يؤدي إىل الحد من حجــم املبيعات ،غري أن
عائــد املبيعــات يبقى مســتق ًرا ،مام يعني أن املســتهلكني يرتقون إىل
22
أغذية أعىل مث ًنا.
يتعي عن صانعي السياســات أال يقيســوا املنافــع املحتملة
ختا ًمــاّ ،
الناتجــة عــن جهود الحد من الفاقد واملهدر مــن األغذية مقارنة
بتكاليفهــا مــن حيــث األموال العامة والخاصة فحســب ،بل النظر
كذلــك يف التداعيــات املوزّعــة لهذه الجهود عىل منافــع جهات فاعلة
شــتى ورفاهها يف سلســلة اإلمدادات الغذائيةn .

وتشــر األدلّــة ،يف البلدان املتق ّدمة ،إىل أن األغذيــة تُفقد أو تُهدر
يف مراحل البيع بالتجزئة أو االســتهالك يف سالســل اإلمدادات
الغذائية ،وإىل أن الحد من هدر األغذية يشـكّل مســألة بارزة يف
برنامــج العمل الخاص بالسياســات .وترتكّز عامـ ًة الجهود الرامية إىل
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تدخل القطاع العام
ّ
للحد من الفاقد والمهدر
من األغذية

الفرديــة بشــأن الفاقــد واملهدر من األغذية ملحوظة ،ال ســيام من
حيــث األمــن الغذايئ واالســتدامة البيئية – وهــي تعطي بالتايل
مــر ًرا قويًــا لتدخــل القطاع العام ،ويُناقــش الفصالن  4و 5هذه
املسألة بشــكل منفصل.
وحيث تتواجد فروقات بني الحوافز الفردية ورفاه املجتمع ،من الرضوري
القيام بتدخالت عامة إلقناع الجهات الفاعلة الفردية باملنافع التي قد
تنشأ عن الحد من الفاقد أو املهدر من األغذية بالنسبة إليهم (ما يسمى
"اإليعاز") أو لتغيري تلك الحوافز.

األساس املنطقي لتدخل القطاع العام

ينقســم األســاس املنطقي لتدخالت القطاع العــام الرامية إىل التأثري
عــى قرارات املزودين واملســتهلكني األفراد عــى الفاقد واملهدر من
األغذية إىل شقّني.

ويتمثّــل بُعــد إضايف قــد يربر تدخّل القطاع العــام يف التفاوتات القامئة
بــن الجنســن ،مام قد يؤثر عىل الفاقــد واملهدر من األغذية .وإذا
واجهــت املــرأة معوقات يف الحصول عىل املوارد التــي تحتاج إليها
والتح ّكــم بها بســبب التمييز بني الجنســن ،قــد تتمتع بحوافز و/أو
إمكانيــات قليلــة للحـ ّد من الفاقد واملهدر مــن األغذية .وقد يؤثر هذا
ســل ًبا عىل الكفاءة عىل طول سلســلة اإلمــدادات الغذائية .وبالفعل،
غال ًبــا مــا تواجه املــرأة الريفية معوقات خاصــة تحول دون حصولها
عــى املوارد اإلنتاجية والخدمات واملعلومات األساســية ومشــاركتها
يف القــرارات التــي قد تؤدي إىل الحد مــن الفاقد واملهدر من
23
األغذيــة ،وذلــك رغم دورها الهام يف سالســل اإلمدادات الغذائية.
وعىل ســبيل املثال ،غال ًبا ما تشــارك املــرأة يف التعاونيات ومنظامت
املزارعــن بقدر أقـ ّـل من الرجال .ونتيجة لذلــك ،تتوافر للمرأة
إمكانيــات محــدودة للوصول إىل مرافق التجهيــز والتكنولوجيات
املحســنة واألســواق مام يؤدي إىل فواقد أكرب من األغذية.
ّ

أ ّولً  ،اعتــر القســم الســابق أن الحوافز املاليــة املق ّدمة إىل أصحاب
املصلحــة مــن القطــاع الخاص ليك يح ّدوا مــن الفاقد واملهدر من
األغذيــة لديهــم قد تكــون ضعيفة .وحتى عندمــا تكون الجدوى
التجاريــة للحــد مــن الفاقد أو املهدر مــن األغذية واضحة ،قد
يتعـ ّذر عــى فرادى أصحــاب املصلحة اتخاذ التدابري الالزمة بســبب
املعوقــات املاليــة .وما مل يتد ّخــل القطاع العــام لتغيري الحوافز
املق ّدمــة إىل فرادى املزودين واملســتهلكني أو ما مل يســاعدهم
عــى تخطــي هذه املعوقات ،سـتُفقد إمكانيات الحــد من الفاقد
واملهــدر من األغذيــة لزيادة اإلنتاجية أو اســتحداث الوظائف
وســيخرس املجتمــع ككل.س وتق ّدم دراســة منصة  ReFEDمثالً
عــى صعوبــة النجاح يف معالجــة النطاق الكامــل للفاقد واملهدر
رصا عىل الجــدوى التجارية يف
مــن األغذية من خــال التعويل ح ً
10
الواليات املتحــدة األمريكية.
ثان ًيــا ،تُحدث قرارات فــرادى املزودين أو املســتهلكني املتعلّقة
بالفاقــد واملهــدر من األغذية تداعيات ســلبية عــى املجتمع
األوســع نطاقًــا ال تأخذهــا الجهات الفاعلــة الفردية هذه بعني
االعتبــار (مبــا يعرف بالعوامــل الخارجية الســلبية ،أنظر كذلك
الفصــل  .)1ويف الواقــع ،حتــى لو كان من املنطقي بالنســبة إىل
املزوديــن أو املســتهلكني األفــراد أن يفقدوا أو يهــدروا كمية ما
مــن األغذيــة ليتمكنــوا من تعزيز أرباحهــم أو رفاههم إىل أقىص
حــد ممكــن ،قد يجهلون أن قراراتهم تؤث ّر ســل ًبا عىل رفــاه املجتمع
ككل .وبعبــارة أخــرى ،قــد يتعارض ما هو مثايل مــن وجهة نظر
فرديــة مــع أفضل مصالــح املجتمع ككل .ومــن املحتمل أن تكون
هــذه العوامــل الخارجية الســلبية لقرارات الجهــات الفاعلة

وميكــن أن تنــدرج التدخالت العامة للحد مــن الفاقد واملهدر من
األغذيــة ضمن برنامج عمل إمنايئ أوســع نطاقًــا .فمن املحتمل
مثـ ًـا أن يُعتــر الحد من الفاقد واملهدر مــن األغذية ،يف البلدان
الناميــة ذات مســتويات عالية من إنعدام األمــن الغذايئ أو النقص
التغــذوي ،كطريقة لتحســن األمن الغــذايئ والتغذية .وإذا ما نتج
الفاقــد واملهــدر مــن األغذية عن نقص يف البنى التحتية (مثل ســوء
حــال الطرقــات) أو الخدمات العامة (مثل اإلمــدادات الكهربائية
غــر املنتظمــة) ،ميكن إدراج التدخالت الحكوميــة الرامية إىل الحد
مــن الفاقــد واملهدر من األغذية من خالل تحســن البنــى التحتية
أو الخدمات ضمن اســراتيجية إمنائية أوســع نطاقًا .وستســاهم
اســراتيجية كهــذه يف إتاحــة بيئة مؤاتية تشـ ّجع أصحاب املصلحة
مــن القطاع الخاص عىل االســتثامر يف الحد مــن الفاقد واملهدر من
األغذيــة 7 .وقد تربر إخفاقات األســواق التــي تؤدي إىل فاقد ومهدر
مــن األغذيــة تد ّخـ ًـا من القطاع العام .وعىل ســبيل املثال ،قد يحول

س يتّسم دعم الحكومة بأهمية بالغة ال سيام يف املراحل األولية ،نظ ًرا إىل التكاليف األولية
لألبحاث والتنمية وتنفيذ تكنولوجيات جديدة من شأنها الحد من الفاقد واملهدر من األغذية.
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اإلطار 18
"أحب األغذية وأكره اهلدر"
محلة
ّ
والســلطات املحليــة ومص ّنعــي األغذيــة وبائعيها بالتجزئة .واســتقت
األرس املعيشــية أغلبيــة املنافــع ،بفضــل الوفورات الناشــئة عن الحد
مــن هــدر األغذيــة التي تق ّد ر مببلــغ  6.5مليار جنيه اســرليني.
كــا حققت الســلطات املحليــة وفورات إضافيــة ملحوظة قدرها
 86مليــون جنيــه اســرليني يف مجــال تكاليــف ترصيف املهدر من
فتجســدت املنافع يف
األغذيــة .أمــا بالنســبة إىل القطاع الخاص،
ّ
زيــادة مـ ّد ة صالحيــة املنتج والحد من فقــدان املنتج .ويف حني
بــدأت األرس املعيشــية تعزز كفاءة اســتهالكها لألغذية فيام شــهدت
الــركات تراج ًعــا ممك ًنــا يف مبيعــات األغذية ،أكّدت الرشكات أن
املنافــع غــر املاليــة ،عىل غرار توطيــد العالقات باملســتهلكني ،تع ّوض
1
عن التكاليــف املتكبدة.

أطلقت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشاملية ،يف عام
 ،2007مبادرة وطنية للحد من الهدر األرسي لألغذية – وحققت يف غضون
خمس سنوات تخفيضً ا بنسبة  21يف املائة .واستندت املبادرة إىل الحملة
"أحب األغذية وأكره الهدر" التي أطلقها برنامج العمل يف مجال
بعنوان ّ
الهدر واملوارد عرب إذاعات الراديو وشاشات التلفزة ووسائل اإلعالم عىل
شبكة اإلنرتنت .وقامت الحملة بتوعية املستهلكني إزاء كمية األغذية التي
يهدرونها ،وتأثري ذلك عىل ميزانية أرسهم وماذا بإمكانهم فعله يف هذا
الصدد .وتعاونت املبادرة مع مصنعي األغذية والبائعني بالتجزئة لتحفيز
االبتكار املتمثّل يف مواد التعبئة القابلة إلعادة اإلغالق ،والتخطيط للوجبات
املشرتكة وإعطاء نصائح بشأن تخزين األغذية.
وقُـ ّد ر مجمــوع تكاليــف التنفيذ خالل فرتة خمس ســنوات مببلغ
 26مليــون جنيــه اســرليني تكبّدته الــوكاالت الحكوميــة الربيطانية

إيعاز إىل أصحاب املصلحة باجلدوى التجارية
املوجودة  -الفرص والقيود

ســوء أداء األســواق االئتامنية دون حصول املزارعني عىل األموال
العتــاد تقنيــات إنتاجية تح ّد من الفاقد؛ وقد يؤدي ســوء اســتخدام
القوة الســوقية من جانب مشـرٍ يُحتمل أن يكون املشــري الوحيد
إىل خفــض الســعر املدفوع لل ُمزارع الذي يفتقــر عندها إىل الحوافز
لتج ّنب الفواقد.

قــد ال يدرك املز ّودون أو املســتهلكون األفراد متا ًمــا ما هي كمية
األغذيــة التــي يفقدونهــا أو يهدرونها ،أو ما يســبب الفاقد أو املهدر
مــن األغذيــة ،أو كيــف يتأثرون بهام ،أو ما هي املنافــع والتكاليف
املرتبطــة بالحــد منهام .ويف حني أن قــرارات جهة فاعلة واحدة
من سلســلة اإلمدادات الغذائية قد تؤثر عىل اســتخدام املوارد
يف مرحلة ســابقة أو الحقة من سلســلة اإلمداد ،غال ًبا ما ال يدرك
الفاعلــون األفــراد ،إال جزئ ًيا ،القرارات التي يتخذها اآلخرون .وتســتند
قراراتهــم ،نتيجــة لذلك ،إىل معلومات محدودة ،وقــد متنعهم من
تعزيــز أرباحهــم أو رفاههم إىل أقىص حد ممكن .وتُربز املســوحات
أن املج ّهزيــن ال يدركــون يف الكثــر من األحيان ما هــو حجم فاقدهم
مــن األغذية ودامئًا ما يســتخف املســتهلكون بكمية األغذية التي
يهدرونهــا 24 .ويف مثــل هذه الحاالت ،قد يســفر توفري املعلومات
إىل الجهــات الفاعلة يف سلســلة اإلمدادات الغذائيــة عن إقناعهم
بالجــدوى التجاريــة للحد من الفاقــد واملهدر من األغذية.

وتجدر اإلشارة إىل أن الحلول ملشكلة الفاقد واملهدر من األغذية التي
تناسب البلدان املتقدمة قد ال تشكّل بالرضورة أفضل الحلول يف البلدان
النامية .ويُعتقد أ ّن األغذية تُفقد مبعظمها ،يف البلدان املتقدمة ،عىل
مستويي البيع بالتجزئة واالستهالك يف سلسلة اإلمدادات الغذائية،
يف حني أنها غال ًبا ما تُهدر يف البلدان النامية يف املراحل املبكرة من
السلسلة 20 ،19.وبالتايل ،تركّز الحلول املحددة يف دراسة منصة ReFED
بشكل كبري ،وعن حق ،عىل الجانب املرتبط باملستهلك يف سلسلة
10
اإلمدادات الغذائية ،أي البائعني بالتجزئة ومز ّودي الخدمات الغذائية.
ويف البلدان النامية ،حيث تشكّل الفواقد ما بعد الحصاد أكرب حصة من
الفاقد واملهدر اإلجاميل من األغذية ،قد تكون الجهود الرامية إىل تحسني
التكنولوجيات واملامرسات الزراعية ما بعد الحصاد أكرث فعالية يف الحد
من فواقد األغذية.

وقــد تشــكل التوعية مبســألة الفاقد واملهدر من األغذية اســراتيجية
مجديــة ل ُيقنــع القطــاع العام أصحاب املصلحة يف سلســلة اإلمدادات
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الفصل 3

احلد من الفاقد واملهدر من األغذية :دراسة اجلدوى التجارية وما بعدها

اإلطار 19
توفري املعلومات والتدريب  -حالة الطماطم واحلليب يف رواندا
قامت منظمة األغذية والزراعة بتحليل الفاقد ما بعد الحصاد يف سلسلتني
إلمدادات الطامطم وسلسلة إلمدادات الحليب يف رواندا باستخدام املنهجية
الوارد وصفها يف اإلطار  .12وتضمنت نقاط الفاقد الحرجة ،يف سلسلتي
إمدادات الطامطم ،كل من الفرز والتصنيف والتخزين والنقل ،بحيث فُقدت
نسبة  30.3يف املائة من املنتجات خالل هذه املراحل .أ ّما يف سلسلة إمدادات
الحليب ،ف ُقدّرت الفواقد بنسبة  36.5يف املائة وحدث معظمها عىل مستوى
25
املزرعة أو التخزين أو النقل.
وميكن للتدريب يف مجال املناولة ما بعد الحصاد واستخدام املعدّات
املالمئة أن يخفّفا من الفواقد الحرجة يف سالسل اإلمدادات املشمولة بالدراسة
والحد بالتايل من اآلثار السلبية عىل األمن الغذايئ ومداخيل املنتجني .وقد
ّبي تحليل الحق للتكاليف واملنافع أن طرق التدريب املقرتحة مربحة
للمزارعني ،غري أنه أظهر وجود فروقات يف الربحية بينهم .ويف سلسلتي
إمدادات الطامطم ،سجل تدريب املزارعني عىل اتباع مامرسات املناولة املالمئة
واستخدام مرافق التخزين املناسبة أعىل نسبة للمنافع إىل التكاليف (من
 4.7:1إىل  .)1.9:1وانطوى الحل األكرث ربحية يف سلسلة إمدادات الحليب عىل

تدريب التجار عىل جمع الحليب وتخزينه ونقله بشكل مالئم (بلغت نسبة
25
املنافع إىل التكاليف .)2.1:1
وينطبــق عــدد من التحذيـرات عىل هذا التحليل نظ ًرا إىل أن هذا
التقديـرات هي تقديرات مســبقة آلثــار أي تدريب من التدريبات .وتتضمن
هــذه التحذيرات مدى أخذ التكاليــف اإلجاملية التي تك ّبدها أصحاب
املصلحــة بعــن االعتبار يف التحليــل ،وإن كانت التخفيضات املقدّرة يف
للتجســد عمل ًيا .وعىل الرغم من ذلك ،يتضح من
مســتويات الفاقد قابلة
ّ
خــال مثــال رواندا كيف ميكن لتحليل التكاليف مقابل املنافع الناشــئة عن
التدخالت أن يتيح فكرة عن الفرص الســانحة يف االســراتيجيات األكرث كفاء ًة
الرامية إىل الحد من الفاقد واملهدر من األغذية بحســب الســلع ومراحل
سلســلة اإلمدادات .وتلقي دراســة الحالة هذه الضوء أيضً ا عىل أهمية إجراء
تحليــل دقيــق للتكاليف واملنافع والتحديات ،مبــا يفصل بني التكاليف واملنافع
االجتامعيــة املرتبطــة مبرشوع ما مقابل املنافــع والتكاليف الخاصة التي تؤثر
عــى اعتامد التدابري ما بعد التدخالت.

الغذائيــة بالحــد من الفاقــد واملهدر من األغذية لديهــم .ويف اململكة
املتحــدة لربيطانيــا العظمى وآيرلندا الشــالية ،أ ّدت حملــة التوعية
ـب األغذية وأكره الهــدر" التي أطلقهــا برنامج العمل
بعنــوان "أحـ ّ
يف مجــال الهــدر واملوارد ،وهــو منظمة غري حكوميــة متخصصة يف
اســتدامة املــوارد ،إىل الحد بنســبة  21يف املائة مــن كمية األغذية
التــي هدرتهــا األرس املعيشــية يف الفرتة من  2007إىل ( 2012أنظر
اإلطــار  .)18وباملثــل ،أ ّدت حمــات التوعية يف الدامنــرك (بقيادة حركة
وقــف هــدر األغذية ،وهــي منظمة غري حكوميــة خاصة) إىل تراجع
هــدر األغذية بنســبة  25يف املائــة خالل الفرتة من  2010إىل 2015
(أنظــر أيضً ا الفصل .)6

تدريب املزارعني قد يســاعدهم عىل تج ّنــب الفواقد من األغذية بكلفة
25
منخفضة نســب ًيا عىل القطاع العام.
ويشكّل اإليعاز إىل الجهات الفاعلة بالجدوى التجارية املوجودة من أجل
الحد من الفاقد واملهدر من األغذية خيا ًرا جذابًا ألنه يسمح بتحقيق
نتائج مبوارد مالية محدودة من خالل تسخري مصالح أصحاب املصلحة
من القطاع الخاص .غري أن الدراسات األوسع نطاقًا الواردة يف هذا
الفصل ،عىل غرار تلك الصادرة عن منصة ( ReFEDاإلطاران  16و)17
وبرنامج العمل يف مجال الهدر واملوارد (اإلطار  ،)18تشري إىل أن االستناد
إىل دراسة الجدوى التجارية القامئة لوحدها لن يق ّدم إلّ جز ًءا من الحل.
واإلنجازات التي حققتها مبادرة برنامج العمل يف مجال الهدر واملوارد،
واملتمثّلة يف الحد من الفاقد واملهدر من األغذية بنسبة  21يف املائة خالل
فرتة زمنية محددة ،هي إنجازات ملحوظة ولكنها ال تعالج  80يف املائة
تقري ًبا من املشكلة .وباإلضافة إىل ذلك ،وجدت دراسة منصة ReFED
يف الواليات املتحدة األمريكية أن التدخالت التي تندرج يف إطار دراسة
الجدوى التجارية ستعالج  4يف املائة فقط من إجاميل كميات األغذية

ومن األســباب التي تجعل حمــات التوعية العامة الرامية إىل تعزيز
الحــد من الفاقد واملهدر من األغذية جذابة لصانعي السياســات ،أنها
عــاد ًة مــا تنطوي عىل تكاليف منخفضة نســب ًيا مقارنة باملنافع املالية.
وهذا ما تؤكده دراســة حديثة ملنظمة األغذية والزراعة بشــأن سالسل
إمــدادات الطامطــم والحليب يف رواندا (أنظر اإلطار  ،)19مام يربز أن
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التي ترسل حال ًيا إىل املطامر أو املحارق .وتشري نتائج هذه الدراسات
إىل أن جهود الجهات الفاعلة من القطاع الخاص املستندة إىل اعتبارات
تحل وحدها مشكلة الفاقد واملهدر
تجارية بحتة من غري املر ّجح أن ّ
من األغذية .ويعني هذا رضورة تغيري املشهد االقتصادي والقانوين الذي
تتخذ الجهات الفاعلة من القطاع الخاص يف إطاره القرارات بشأن الفاقد
واملهدر من األغذية.

ومــع زيادة الوعي العــام إزاء الفاقد واملهدر من األغذية ،قد تُصدر
الحكومات أنظمة ملعالجة هذه املشــكلة .وكجزء من اســراتيجية
وطنيــة طموحــة ملعالجة هدر األغذية يف فرنســا يف عام ُ ،2015منعت
املتاجــر الكــرى التي توازي مســاحتها أو تتعدى  400مرت مربّع عن
رمــي األغذية منذ عام  2016وأصبحــت ملزمة بإبرام اتفاقات للت ّربع
باألغذية املرفوضة ملؤسســات خريية .وتتضمن إجراءات أخرى
اعتُمــدت تحت مظلّة االســراتيجية الوطنية ،الحد من هدر األغذية
يف املــدارس وإلزام الــركات الغذائية بإدراج بيانات عن الفواقد من
29
األغذيــة يف تقاريرها االجتامعية والبيئية.

ميكن للحكومات أن تعمل عىل الحد من الفاقد واملهدر من األغذية
من خالل توعية املزودين واملستهلكني باملنافع الناجمة عن أي تخفيض
كان (إبراز الجدوى التجارية) .وبإمكانها االضطالع بدور مهم من خالل
تغيري الحوافز للحد من الفاقد واملهدر من األغذية (تغيري الجدوى
التجارية) .أو بوسعها أيضً ا أن تق ّدم مساهمة كبرية عن طريق معالجة
املح ّركات غري املبارشة للفاقد واملهدر من األغذية بطرق تتعدى نطاق
الجدوى التجارية .ويتسم هذا بأهمية خاصة نظ ًرا إىل الكلفة الباهظة
لالستثامرات األولية يف الحد من الفاقد واملهدر من األغذية والتي قد
تثبط مشاركة بعض صغار أصحاب األعامل التجارية.

ولقــد أ ّدت الجهــات املانحة دو ًرا رئيسـ ًيا يف الرتويج للحد من الفاقد
واملهــدر من األغذية يف البلدان املنخفضــة الدخل .ففي أفريقيا جنوب
مثل ،اســتثمرت مؤسســات مثل مؤسسة بيل وميليندا
الصحراء الكربى ً
غايتس ،ومؤسســة روكيفيلر ،ووكالة التنميــة الدولية التابعة للواليات
املتحــدة األمريكية ،والوكالة الربيطانيــة للتنمية ،والبنك الدويل ومنظمة
األغذيــة والزراعة وغريها ،يف املرحلة األوليــة لتطوير تكنولوجيات
جديــدة ترمي إىل الحد مــن الفواقد ،عىل غرار األكياس املحكمة
اإلغالق لتخزين الحبوب وتحســن صناديق نقل الطامطم وتحســن
30 ،6
تكنولوجيا تجهيز األســاك.
n

وقد تتضمن السبل البديلة للتـأثري عىل قرارات الحد من الفاقد واملهدر
من األغذية ،العمل عىل تحسني الخدمات العامة والبنى التحتية (من
مثل)؛ أو وضع أنظمة تؤثر
خالل الرشاكات بني القطاعني العام والخاص ً
يخص الفاقد واملهدر من
عىل قرارات الجهات الفاعلة الفردية يف ما ّ
األغذية؛ أو توفري الحوافز املالية للحد من الفاقد واملهدر من األغذية
عرب الرضائب أو املعونات أو اإلعفاءات .ولقد ع ّدلت حكومة الواليات
املتحدة األمريكية قانون اإلصالحات الرضيبية لعام  2015من أجل تقديم
وسعت نطاقه
محسنة مقابل الت ّربع باألغذية ،كام ّ
اقتطاعات رضيبية ّ
بشكل دائم ليشمل األعامل التجارية كافة ،مربز ًة بشكل قوي الجدوى
26 ،10
التجارية السرتداد األغذية.

يعتــر هــذا التقرير أن الجهات الفاعلة يف سلســلة اإلمدادات الغذائية
تتخــذ نظريًا قرارات عقالنيــة لتعزيز أرباحها (املز ّودون) أو رفاهها
(املســتهلكون) إىل أقىص حد ممكن -مبا يف ذلك قرارات عن مســتوى
الفاقــد أو املهــدر من األغذية الــذي بإمكانهم تح ّمله .مام يعني،
بعبــارة أخــرى ،أن الجهات الفاعلــة العقالنية تبذل جهو ًدا للحد من
الفاقــد واملهدر من األغذية طاملــا أ ّن منافع تلك الجهود تتخطى
معي
التكاليــف الناجمــة عنها .ومن هذا املنطلق ،ال مف ّر من مســتوى ّ
مــن الفاقد أو املهدر من األغذية.

وكام ورد يف الفصل  ،1تؤثر جودة الســلع والخدمات العامة عىل
قرارات الجهات الفاعلة يف سلســلة اإلمدادات الغذائية بشــأن الفاقد
واملهــدر مــن األغذية .ولكن ،نظ ًرا إىل أنها ســلع عامة ،لن تتح ّمل
الجهــات الفاعلــة من القطاع الخاص التكاليــف املالية الكاملة لتوفريها.
ولهذا الســبب ،قد تضطلع الـراكات بني القطاعني العام والخاص بدور
يف هــذا املجــال – وهي تعـ ّرف بأنها أعامل تعاونية تضم عىل األقل
جهــة فاعلــة واحدة من القطاع العــام وجهة فاعلة أخرى من القطاع
27
الخاص – (أنظر اإلطار .)20

غري أن املعلومات غري الكاملة عن قراراتهم الخاصة بالفاقد واملهدر من
األغذية ،إىل جانب تلك التي تتخذها جهات فاعلة أخرى يف سلسلة
اإلمدادات الغذائية ،قد متنع الجهات الفاعلة من اتخاذ قرارات عقالنية
بالكامل بشأن أفضل مستوى من الفاقد واملهدر من األغذية .ويؤدي
ذلك إىل نقص يف كفاءة سلسلة اإلمدادات أو الحد من رفاه املستهلك.
وقد تُقنع التدخالت العامة املز ّودين واملستهلكني بالجدوى التجارية
للحد من الفاقد واملهدر من األغذية ،أو تسمح لهم بتخطي العوائق
املالية أو غريها من العوائق التي متنعهم عن اتخاذ قرارات بشأن
»

تغيري املشهد الختاذ قرارات بشأن الفاقد
واملهدر من األغذية  -االستثمارات واحلوافز
والتنظيم

االستنتاجات
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الفصل 3

احلد من الفاقد واملهدر من األغذية :دراسة اجلدوى التجارية وما بعدها

اإلطار 20
الشراكات بني القطاعني العام واخلاص من أجل احلد من الفاقد واملهدر من األغذية
يف بلدان رابطة التعاون االقتصادي آلسيا واحمليط اهلادئ
ويتضح من خالل الشكل الوارد يف هذا اإلطار أ ّن معظم الرشاكات بني
القطاعني العام والخاص يركّز عىل إعادة تدوير املهدر من األغذية يف كل من
وص ّنف الت ّربع باألغذية يف املقام الثاين ،مع
االقتصادات املتقدّمة والناميةُ .
تطبيق ثلثي التدخالت يف االقتصادات املتقدّمة .واحتلّت إدارة املرافق الزراعية
املقام الثالث وطُبّقت بشكل رئييس يف االقتصادات النامية .وركّز أصغر عدد
من الرشاكات بني القطاعني العام والخاص عىل تحسني نظم سالسل التربيد.
وبي أعضاء الرابطة أن تشــاطر املعارف وتحســن أداء السياســات
ّ
واملشــاريع يشـكّالن أهم مميزات الرشاكات بــن القطاعني العام والخاص.
ووافقــت البلــدان كافة عىل أن الرشاكات بــن القطاعني العام والخاص
مت ّكــن مــن توفري املوارد وتعزز الروابط بني أصحاب املصلحة .وشــدد عدد
يحســن جودة
مــن البلــدان عىل أن الربــط بني أصحاب مصلحة متعددين ّ
البيانــات .وأوصــت االقتصادات النامية األعضاء يف الرابطة بشـ ّدة برضورة
أن تركّــز الرشاكات املســتقبلية بني القطاعــن العام والخاص عىل إدارة
املرافــق الزراعية ونظم سالســل التربيد.

ّبي مسح قامت به البلدان التابعة لرابطة التعاون االقتصادي آلسيا واملحيط
الهادئ (الرابطة) للرشاكات بني القطاعني العام والخاص املعنية بالحد من
الفاقد واملهدر من األغذية ،يف إطار مرشوع متعدد السنوات (تعزيز الرشاكة
بني القطاعني العام والخاص من أجل الحد من الفاقد من األغذية يف سلسلة
اإلمدادات) ،أن معظم بلدان الرابطة قد أنشأت أنوا ًعا عديدة من الرشاكات
بني القطاعني العام والخاص .وقدّم ثلثا حكومات الرابطة جمعاء الدعم املايل
العام يف شكل قروض أو تأمني أو ِمنح إىل األعامل التجارية أو املنظامت غري
الربحية من أجل اتخاذ تدابري للح ّد من الفاقد واملهدر من األغذية ،مام جعلها
من أنواع الرشاكات األكرث شيو ًعا .وتتضمن أنواع أخرى من الرشاكات املشاريع
املشرتكة بأسهم من القطاعني العام والخاص عىل حد سواء؛ والرشاكات
التشاورية املعنية بوضع السياسات والتخطيط؛ والرشاكات التعاقدية املعنية
باملشرتيات العامة لخدمات مالية أو يقدّمها خرباء من هيئات من القطاع
الخاص ،والرشاكات املتعددة الوظائف التي تجمع بني نوعني أو أكرث من
األنواع املذكورة أعاله.
املصدر :رابطة التعاون االقتصادي آلسيا واملحيط الهادئ27 2018 ،

نوع التدخالت للحد من الفاقد واملهدر من األغذية عرب شراكات بني القطاعني العام
واخلاص يف بلدان رابطة التعاون االقتصادي آلسيا واحمليط اهلادئ (عدد الشراكات)
االقتصادات املتقدّمة

االقتصادات النامية

تحسني املرافق الزراعية
نظم سالسل التربيد
حمالت للحد من الفاقد واملهدر من األغذية
الت ّربع باألغذية
إعادة تدوير املهدر من األغذية
0
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مالحظة :يشمل مسح عام  2018مثانية اقتصادات متقدّمة (أسرتاليا والواليات املتحدة األمريكية واليابان وكندا ومقاطعة تايوان الصينية ونيوزيلندا وسنغافورة والصني  -منطقة
هونغ كونغ اإلدارية الخاصة) وسبعة اقتصادات نامية (بابوا غينيا الجديدة وبريو وماليزيا وفييت نام والفلبني والصني وشييل) ،من أصل  21من االقتصادات األعضاء يف الرابطة.
الفرتة املشمولة :غري محددة يف أسئلة املسح .وتصنف االقتصادات عىل أنها متقدّمة أو نامية بحسب تصنيف صندوق النقد الدويل28.
ّ
املصدر :رابطة التعاون االقتصادي آلسيا واملحيط الهادئ ،2018 ،الشكل 27 8
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» الفاقد واملهدر من األغذية من شأنها تعزيز أرباحهم أو رفاههم إىل
أقىص حد .وتربز دراسات الجدوى الواردة يف هذا الفصل أن التدخالت
العامة رضورية لتحقيق أي تخفيضات ملحوظة يف مستويات الفاقد
واملهدر من األغذية.

تحسن الجدوى التجارية للحد من الفاقد واملهدر من
العامة التي ّ
األغذية يف صفوف أصحاب املصلحة من القطاع الخاص (مثل تحسني
البنى التحتية للطرقات أو تصحيح اإلخفاقات يف األسواق االئتامنية) ،قد
تُحدث آثا ًرا تتعدى نطاق مج ّرد الحد من الفاقد واملهدر من األغذية
لتساهم يف التنمية االقتصادية الشاملة .ويف املقابل ،قد تُحدث السياسات
التي ال ترمي مبارشة إىل الحد من الفاقد واملهدر من األغذية ،بل إىل
تحقيق أهداف إمنائية أوسع نطاقًا ،أث ًرا ذا صلة يتمثل يف تحسني الجدوى
التجارية لتحد الجهات الفاعلة من القطاع الخاص يف سلسلة اإلمدادات
الغذائية من الفاقد واملهدر من األغذية .وتجري مناقشة هذه املسائل يف
الفصل األخري من هذا التقرير.

وبالنظر إىل أبعد من الجدوى التجارية للحد من الفاقد واملهدر
من األغذية ،مثة مكاسب للحد من الفاقد واملهدر من األغذية تعود
للمجتمع ككل وال يأخذها أصحاب املصلحة من القطاع الخاص
بالرضورة بعني االعتبار .وتتيح دراسة الجدوى االقتصادية األوسع
نطاقًا تربي ًرا لتدخّل القطاع العام من أجل الحد من الفاقد واملهدر
من األغذية .وإنها تستند إىل ركائز ثالث للنهوض بالرفاه االجتامعي:
تحسني اإلنتاجية أو استحداث الوظائف يف سلسلة اإلمدادات الغذائية
ككل؛ وتحسني حالة األمن الغذايئ والتغذية بالنسبة إىل أكرث السكان
ضعفًا؛ والتخفيف من اآلثار البيئية السلبية الناشئة عن الفاقد واملهدر
من األغذية من حيث انبعاثات غازات االحتباس الحراري والضغوطات
املامرسة عىل املوارد من األرايض واملياه.

وقد يسرتشد صانعو السياسات مبدى تحسني الكفاءة يف سلسلة
اإلمدادات الغذائية بفضل الحد من الفاقد واملهدر من األغذية من جهة،
ومنافعه عىل املجتمع ككل من حيث األمن الغذايئ واالستدامة البيئية
من جهة أخرى ،لتحديد كمية األموال العامة التي ستُخصص لهذا الهدف.
غري أنه قد يكون من الصعب عمل ًيا تحديد هذه اآلثار من الناحية
الكمية ومقارنتها .ولذا ،ينظر الفصالن التاليان يف مدى مساعدة الحد من
الفاقد واملهدر من األغذية عىل معالجة مسائل مرتبطة باألمن الغذايئ
والتغذية (الفصل  )4واالستدامة البيئية (الفصل n .)5

وميكن إدراج التدخالت العامة الرامية إىل الحد من الفاقد واملهدر من
األغذية يف إطار برنامج عمل إمنايئ أوسع نطاقًا .وبالفعل ،إن السياسات
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املكسيك
امــرأة تصنع التورتيــا يف منزلها يف قرية
سان لورينزو.
©Alex Webb/Magnum Photos
for FAO

الرسائل الرئيسية:

1

قد يؤدي الحد من الفاقد أو املهدر من األغذية إىل تحسني
حالة األمن الغذايئ والتغذية للمجوعات التي تشكو من
انعدام األمن الغذايئ ،وذلك بحسب مكان وجود تلك املجموعات
وموضع االنخفاض املسجل .غري أ ّن اآلثار اإليجابية لألمن الغذايئ
ليست مضمونة ،وهي قد تكون سلبية يف بعض الحاالت بالنسبة
إىل بعض املجموعات ،من قبيل املزارعني.

الفصل 4
الفاقد والمهدر
من األغذية
واالنعكاسات على
األمن الغذائي
والتغذية

2

معي من الفاقد واملهدر من األغذية
ينبغي ضامن مستوى ّ
كحائل يكفل التوافر املستمر للغذاء وإمكانية الحصول عليه،
س ّيام وأ ّن األمناط الغذائية تتح ّول نحو األغذية الغنية باملغذيات
والرسيعة التلف.

3

من املحتمل أن تتحقق أبرز التحسينات يف مجال األمن
الغذايئ عن طريق الحد من الفواقد الغذائية يف املراحل األوىل
من سلسلة اإلمداد ،ال س ّيام يف املزرعة ،يف البلدان التي تس ّجل
مستويات عالية من انعدام األمن الغذايئ.

4

قــد يفيض الحد مــن الفاقد أو املهدر يف املراحل الالحقة من
سلســلة اإلمداد إىل تحســن حصول املستهلك عىل الغذاء،
إمنا يســفر عن تدهور حال املزارعني من حيث الدخل وبالتايل
األمن الغذايئ.

5

للحد من الفاقد أو املهدر من األغذية يف البلدان العالية
الدخل أثر محدود من ناحية األمن الغذايئ عمو ًما .بيد أ ّن
برامج اسرتداد األغذية وإعادة توزيعها ميكن أن ترفع مستوى
وتحسن األمناط الغذائية لدى األفراد الذين
الحصول عىل الغذاء ّ
يعانون من انعدام األمن الغذايئ.

الفصل 4

الفاقد والمهدر من األغذية
واالنعكاسات على األمن
الغذائي والتغذية
الفاقد والمهدر من
األغذية وعالقتهما باألمن
الغذائي والتغذية

ينص املقصدان  1-2و 2-2من الهدف  2من أهداف التنمية املستدامة
ّ
عىل القضاء عىل الجوع وسوء التغذية" ،بغية القضاء عىل الجوع
وتحقيق األمن الغذايئ وتحسني التغذية وتعزيز الزراعة املستدامة".
3-1
لكن الجوع يف العامل كان يف تزايد خالل السنوات األخرية.

مــن املسـلّم بــه عمو ًما أ ّن الح ّد مــن الفاقد أو املهدر ميكن أن
يحســن األمــن الغذايئ والتغذية من خــال أبعاد األمن الغذايئ:
ّ
توافــر األغذيــة ،وإمكانية الحصول عىل األغذيــة من الناحية
االقتصادية واملادية ،واســتخدام األغذية واســتقرار اإلمدادات
الغذائيــة وأســعارها مع الوقــت (أنظر اإلطار  21لالطالع عىل
تعاريــف هــذه املفاهيم) 9 .وقد يتداخــل بعض هذه األبعاد – عىل
ســبيل املثــال ،ال ميكــن الحصول عىل الغــذاء إن مل يكن متوفّ ًرا يف
املقام األ ّول.

ويُفــرض غال ًبــا أ ّن تقليــص الفاقد واملهدر من األغذية سيســاعد تلقائ ًيا
عــى الحــد من الجوع يف العامل وتحســن األمن الغذايئ 7-4 .ومن
املتوقع أيضً ا أن يســاهم ذلك يف تحســن ســامة األغذية وجودتها
التغذويــة ،بخاصــة يف البلدان التي يشــكو فيهــا كثريون من الجوع
2 ،8 ،4
وسوء التغذية.
غــر أ ّن القنــوات التي يؤث ّر مــن خاللها الفاقد أو املهدر عىل األمن
الغذايئ والتغذية تعترب معقدة وتســتند إىل ســياق مح ّدد وتقتيض
تحليـاً متأنّ ًيــا .ويعتمد األثر عــى كيفية الح ّد من الفاقد أو املهدر
وموضعــه ،باإلضافة إىل موقع الســكان الضعفاء من الناحية التغذوية.
سيحســن األمن الغذايئ
وليــس مــن املؤكّد أ ّن الح ّد من الفاقد أو املهدر
ّ
والتغذية؛ حيث أ ّن لذلك أثر ســلبي يف بعض الحاالت .وعالوة عىل
ذلــك ،ال ب ّد من توفّر مســتوى محـ ّدد من الفاقد واملهدر كحائل يف وجه
صدمات األســعار والتقلّبات املناخية ،لضامن حصول جميع الســكان
عــى الغذاء الكايف يف جميع األوقات.

إ ّن العالقــة بــن الفاقد واملهدر من األغذية واألمــن الغذايئ والتغذية
عالقــة أكــر تعقي ًدا مام يفرتض عادة .ويوضّ ح الشــكل  11أوجه
التفاعــل املحتملــة بني زيادة مســتويات الفاقد واملهــدر أو انخفاضها
تتحســن أو أن تســوء.
واألبعاد األربعة هذه التي ميكن نظريًا أن ّ
وميثّــل الجانب األمين من الشــكل ســيناريو الح ّد مــن الفاقد واملهدر
(الســيناريو ألف) ،يف حني يرســم الجانب األيرس مالمح الســيناريو
الــذي يزداد فيه الفاقد أو املهدر (الســيناريو باء) .وتفصل األســهم
إىل أقىص اليمني واليســار من الشــكل بني التبعــات اإليجابية من
الناحيــة النظريــة واملفاعيل الســلبية نظريًــا الناجمة عن الح ّد من
كل بعد مــن أبعاد األمن الغذايئ.
الفاقــد واملهــدر (أو الزيادة) عىل ّ
وقــد تكــون بعض أوجــه التفاعل هذه مبثابة تبعــات مبارشة للح ّد
مــن الفاقــد واملهدر (أو الزيادة) ،يف حــن ميكن أن متثّل أوجه
التفاعــل األخــرى تداعيات ثانوية لها ،فيصبــح املفعول الصايف
مســألة عمليــة – أي أثــر ميكن فقط بحثه ضمــن إطار املنظومة
لتغي األســعار
االقتصاديــة ،حيث تُ ثَّل بصورة مالمئة االســتجابات ّ
مــن حيــث العرض والطلــب ،وبالتايل ميكن تقديــر املفاعيل الصافية.
وعــى ســبيل املثال ،ميكن أن يؤدي الح ّد مــن الفاقد واملهدر إىل

ويناقــش هذا الفصل يف املقــام األ ّول العالقة بني الفاقد واملهدر من
األغذيــة واألبعاد املختلفة لألمــن الغذايئ .ث ّم يتابع مع بحث مدى
قــدرة الحـ ّد من الفاقد أو املهدر عىل تحقيق تحســينات يف مجال األمن
الغــذايئ والتغذية ،عىل أســاس تحليل تدابري الح ّد من هذه الظاهرة،
بحســب الســياقات املحددة وتب ًعا للفائدة من حيث التكلفة .وأخ ًريا،
يتنــاول هذا الفصل أهمية موقع التدخالت لتحقيق األثر املنشــود
لناحيــة األمن الغئايئ ،وأهمية مســتويات الدخل يف البلدان لتحديد
اســراتيجيات مالمئة للتدخّلn .
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اإلطار 21
األمن الغذائي  -التعاريف الرئيسية

استهالك األغذية الكافية والطاقة الكافية .ويكون تناول األفراد كميات
كافية من الطاقة واملغذيات مثرة مامرسات الرعاية والتغذية الجيدة،
وإعداد األغذية ،والتنوع الغذايئ ،وتوزيع األغذية داخل األرسة .وباالقرتان
مع االستخدام البيولوجي السليم لألغذية املستهلكة ،يُحدِّد ذلك الوضع
التغذوي لألفراد.
e eاالستقرار  -إذا تحققت أبعاد توافر األغذية وإمكانية الحصول عليها
واستخدامها بصورة كافية ،فإن االستقرار هو رشط أن يكون النظام
بكامله مستق ًرا ويكفل بالتايل لألرس املعيشية أمنها الغذايئ يف جميع
األوقات .وميكن ملسائل االستقرار أن تُشري إىل انعدام االستقرار يف األجل
القصري (وهو ما ميكن أن يفيض إىل انعدام األمن الغذايئ الشديد) أو
يف األجلني من املتوسط إىل الطويل (وهو ما ميكن أن يفيض إىل انعدام
األمن الغذايئ املزمن) .وميكن للعوامل املناخية واالقتصادية واالجتامعية
والسياسية أن تكون جميعها مصد ًرا النعدام االستقرار.

األمن الغذايئ  -حالة تتوافر فيها لجميع الناس ،يف كل األوقات ،اإلمكانات
ٍ
املادية واالجتامعية واالقتصادية للحصول عىل غذاء ٍ
كاف مأمونٍ
ومغذ لتلبية
احتياجاتهم التغذوية وأفضلياتهم الغذائية للتمتع بحياة موفورة النشاط
والصحة .وانطالقًا من هذا التعريف ،ميكن تحديد أربعة أبعاد لألمن الغذايئ:
e eالتوافر -يتناول هذا ال ُبعد ما إذا كانت األغذية موجودة بالفعل
أو يُحتمل أن توجد من الناحية املادية ،مبا يشمل جوانب اإلنتاج،
واحتياطيات األغذية ،واألسواق والنقل ،واألغذية الربية.
e eالحصول عىل األغذية -إذا كانت األغذية موجودة وجودًا فعل ًيا أو
يحتمل وجودها من الناحية املادية فإن السؤال التايل هو ما إذا كان
ميكن أو ال ميكن لألرس واألفراد الحصول عىل ما يكفي من تلك األغذية.
e eاالستخدام  -إذا كانت األغذية متاحة وميكن لألرس املعيشية الحصول
عليها بصورة كافية ،فإن السؤال التايل هو ما إذا كانت األُرس تُعظِّم
املصدر :منظمة األغذية والزراعة وآخرون22018 ،

توفّــر مزيــد من الغذاء عىل نحو فوري ،ما يســفر عن انخفاض
يف أســعار األغذية .ومن شــأن ذلك أن يحفّز بدوره املنتجني عىل
خفــض اإلمدادات ،ويحتمل أن يتفاعل املســتهلكون مــع هذا التغيري
عىل مســتوى املنظومة االقتصادية األوســع نطاقًا .ويظهر الشــكل 11
التبعــات املحتملــة ،غــر أ ّن التداعيات الفعلية التــي يتم اختبارها
ســتعتمد عىل الســياق .فضالً عن ذلك ،وملا كان من املتســحيل
إدمــاج جميع التبعــات املحتملة للفاقد واملهدر عىل مســتوى
املنظومة االقتصادية ّ
ككل يف شــكل واحد ،ميكن للشــكل  11أن يعرض
فقــط تداعيــات جزئية .أمــا كيفية تبلور املفاعيــل الالحقة يف نهاية
املطاف فهي مســألة عمليــة تجريبية.

وتســتعرض األقســام التالية الروابط النظريــة القامئة بني الفاقد
كل قســم
واملهــدر مــن األغذية وأبعاد األمن الغذايئ هذه .ويركّز ّ
عــى بُعــد واحد من أبعاد األمن الغذايئ ،يف حني يُسـلَّط الضوء عىل
الروابــط مع أبعاد أخرى حيثــا يكون ذلك مالمئًا.

توافر األغذية

أقل من األغذية
يفــرض عــادة أنّه إذا ما فُقد أو ُهدر مقــدار ّ
(الســيناريو ألف من الشــكل  ،)11يتوفّر املزيــد من الغذاء ،ما
يحســن األمــن الغذايئ والتغذية (أنظــر اإلطار األزرق يف النصف
ّ
التحســن هو رهن باملوضع يف سلســلة
العلــوي) .غــر أ ّن هذا
ّ
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الفصل 4

الفاقد واملهدر من األغذية واالنعكاسات على األمن الغذائي والتغذية

الشكل 11
التفاعالت املمكنة بني الفاقد واملهدر من األغذية وأبعاد األمن الغذائي

باء -ازدياد الفاقد واملهدر من األغذية

ألف -خفض الفاقد واملهدر من األغذية
زيادة املبيعات
عند نقطة الحد
أو بعدها

األثر عىل البعد الخاص باألمن الغذايئ هو:

إيجايب
سلبي

مخاطر إعادة التوزيع
عىل سالمة األغذية

زيادة األسعار عىل طول
سلسلة اإلمدادات
الغذائية بسبب تراجع
اإلمدادات

توافر كميات أقلّ من
األغذية

سلبي

تراجع اإلمدادات
بسبب انخفاض
أسعار األغذية

انخفاض مداخيل
الجهات الفاعلة
قبل نقطة الحد

إفراط يف استهالك
السعرات الحرارية

إنتاج أقل من املعتاد
لألغذية

تع ّرض املخزونات
الغذائية للمخاطر

ارتفاع األسعار
واملداخيل بالنسبة إىل
الجهات الفاعلة قبل
نقطة حدوث الفاقد
واملهدر من األغذية

التخلّص من األغذية
غري اآلمنة

األثر عىل البعد الخاص باألمن الغذايئ هو:

توافر املزيد من
األغذية

إعادة توزيع هادفة
لألغذية

زيادة جودة األغذية
والتغذية

حفظ املوارد
الطبيعية

رضورة التخزين
املؤقت

إمدادات
غذائية آمنة

إيجايب

خفض األسعار عىل
طول سلسلة
اإلمدادات الغذائية

تحسني التخزين يف
املزارع

زيادة التن ّوع
الغذايئ

الضغط عىل املوارد
الطبيعية

تراجع التن ّوع
الغذايئ
التوافر

االستخدام

الحصول

االستقرار

املصدر :منظمة األغذية والزراعة

األشهر العجاف .ويف غضون ذلك ،يساهم الح ّد من الفواقد الغذائية
التي يت ّم تداولها تجاريًا يف تحسني توافر الغذاء مبا يتع ّدى نطاق أرس
املزارعني 9.ويعترب الح ّد من الفاقد واملهدر من األغذية اسرتاتيجية
للحفاظ عىل اإلمدادات الغذائية بالنسبة إىل البلدان التي تنعم باألمن
10
الغذايئ والتي تعتمد بش ّدة عىل الواردات الغذائية.

اإلمــداد وباملوقــع الجغرايف حيث يرتاجــع الفاقد أو املهدر
واملجاالت الرئيســية التي يُسـ ّجل فيهــا انعدام األمن الغذايئ.
وإ ّن الح ّد من مقدار األغذية التي يهدرها املستهلكون يف البلدان العالية
الدخل ،عىل سبيل املثال ،ال يعني بالرضورة توفّر مزيد منها لألرس
املعيشية الفقرية يف البلدان البعيدة املنخفضة الدخل .فمزارعو الكفاف
كل إنتاجهم أو نصي ًبا واف ًرا منه .وبالتايل ،من
أو شبه الكفاف يستهلكون ّ
يحسن الح ّد من الفواقد يف املزرعة حالتهم من منظور األمن
املرجح أن ّ
الغذايئ ،من خالل السامح لهم مثالً بتخزين األغذية الستهالكها خالل

ويظهر اإلطار األزرق يف املربع السفيل ضمن الشكل 11ألف أ ّن الح ّد من
الفاقد واملهدر ميكن أن يؤث ّر سل ًبا أيضً ا عىل توافر األغذية .وبالفعل،
فإ ّن زيادة توافر األغذية بفعل الح ّد من الفاقد أو املهدر ميكن أن تؤدي
| 70

|

حالة األغذية والزراعة 2019

تدهــور حالــة األمن الغذايئ لألرس املعيشــية الزراعيــة التجارية التي
تحصــل عــى أســعار أدىن لقاء مخرجاتها (اإلطــار الربتقايل تحت
تتحســن حالة األمن
املحور يف الشــكل 11ألف) .ومن ناحية أخرىّ ،
الغــذايئ ملزارعــي الكفاف أو شــبه الكفاف ج ّراء الحـ ّد من الفواقد
يف املزرعــة ،مــا يع ّزز مقدار األغذية املتاحــة لألرس الزراعية.
ويســاهم الحـ ّد من الخســائر التي يتك ّبدهــا الفرد الفاعل يف
سلســلة اإلمــداد يف تدعيم حجم األغذيــة التي ميكن للجهــة الفاعلة
تلــك ،والجهــات الفاعلــة األخرى يف املراحل الالحقــة بيعها؛ ومن
ويحســن بالتــايل حالتها من حيث
شــأن ذلــك أن يرفع من دخلها
ّ
املبي يف اإلطار الربتقــايل العلوي .فإذا
األمــن الغذايئ ،عــى النحو ّ
مــا خفّض املســتهلكون كم ّيــة الهدر لديهــم ،أمكنهم توفري املال
وبالتــايل إنفاقــه عىل كمية أكــر أو أفضل من األغذية.

إىل كساد أسعار املواد الغذائية .وميكن أن يُحدث ذلك أث ًرا سلب ًيا عىل
التحسن األويل املتمثّل يف توافر الغذاء.
العرض ،وبالتايل أن يعمل ض ّد
ّ
واملفعول الصايف مسألة تجريبية تعتمد عىل مجموعة من العوامل،
تغي األسعار عرب مراحل
مبا فيها مرونة أسعار العرض والطلب ،وح ّدة ّ
سلسلة اإلمداد ،والتحليل املايل للفائدة من حيث التكلفة لتدبري الح ّد
من الفاقد واملهدر.
ويف حني تخفّف األغذية املرتجعة ألسباب متعلّقة بالسالمة من حجم
األغذية املتوفّرة ،فإنها تساهم أيضً ا يف تحسني جودة اإلمدادات الغذائية
املتبقية  -ما يساعد بالتايل عىل الوقاية من األمراض التي تؤث ّر سل ًبا عىل
التغذية – وتفادي املفاعيل الضا ّرة للتجارة .ونتيجة لذلك ،تعترب األغذية
املرتجعة ألغراض السالمة يف الشكل 11باء مبثابة آثار إيجابية للحد من
الفاقد واملهدر ،مبا أنّها تساهم يف تحسني األمن الغذايئ والتغذية.
وينبغي عدم استهالك األغذية غري املأمونة ويقتيض كشفها اتباع نُهج
استباقية لضامن سالمة الغذاء( .ملزيد من النقاش بشأن سالمة األغذية
أنظر "استخدام األغذية" أدناه ).وميكن تحايش األغذية املرتجعة ألغراض
السالمة بصورة جزئية بواسطة نهج قائم عىل نظام يع ّزز السالمة عىل
مستوى سلسلة اإلمداد.

وتسمح جهود اسرتداد األغذية وتوزيعها من جديد بإعادة توجيه
األغذية التي كانت لتفقد أو تهدر لوال ذلك ،إىل املحتاجني من السكان،
برصف النظر عن موقعهم يف سلسلة اإلمداد 11.ويف غضون ذلك ،تساهم
التخفيضات عىل أسعار األغذية التي أوشكت أن تنتهي صالحيتها أو التي
انتهت صالحيتها ،يف توفري الغذاء بتكلفة أقل ،ما قد يحول دون هدره.

إمكانية احلصول على األغذية

استخدام األغذية

يشـكّل تحســن توافر الغذاء الخطوة األوىل فقط نحو تحســن
األمــن الغــذايئ والتغذية .وينبغي أن تكــون األغذية اإلضافية
الناجمــة عــن الحـ ّد من الفاقد أو املهــدر يف متناول الفئات
الســكانية الضعيفــة ،من الناحيتني املاديــة واالقتصادية.

يضمن تحايش الفاقد واملهدر من األغذية ذات الجودة (مثالً خســارة
املغذيات أو تل ّوث األغذية) عىل طول سلســلة اإلمدادات الغذائية
إتاحــة أغذية مغذية وصحية أكرث للمســتهلكني (أنظر اإلطار القرمزي
يف النصف العلوي ضمن الشــكل 11ألف).

وتشــر األطر باللون الربتقايل فوق املحور األفقي يف الشــكل 11ألف
إىل أ ّن الحـ ّد من الفاقد واملهدر سـ ُيحدث أثـ ًرا إيجاب ًيا لناحية
إمكانيــة الحصــول عىل الغذاء .غري أ ّن ذلك قــد ينطوي أيضً ا عىل
مبي يف اإلطار الربتقايل يف املربع الســفيل.
مفاعيــل ســلبية ،كــا هو ّ
ويســتند املفعــول الصايف للح ّد من الفاقد واملهدر ،ســواء أكان
إيجاب ًيــا أو ســلب ًيا ،عــى إمكانية الحصول عــى األغذية ،إىل تداعيات
األســعار الناجمــة عن الح ّد من هذه الظاهــرة ،والتي تُح َّدد بدورها
بحســب موقــع تدابــر الح ّد من الفاقد واملهــدر .ويعتمد بدوره تأثري
تداعيات األســعار هذه عىل دخل األرس املعيشــية – وبالتايل عىل
حالتهــا مــن حيث األمن الغذايئ –عــى مصادر دخل تلك األرس.

بيد أ ّن األمناط الغذائية اآلمنة والصحية تستوجب مستوى مح ّد ًدا من
الفاقد واملهدر .وبالفعل ،من أجل ضامن سالمة األغذية ،ال ب ّد من
استبعاد الغذاء غري املأمون .وتشمل األمناط الغذائية املغذية واملتن ّوعة
املنتجات الغذائية الرسيعة التلف من قبيل الفاكهة والخضار واملنتجات
النباتية والحيوانية املع ّرضة للفساد .ويوضّ ح اإلطاران باللون القرمزي يف
تحسن استخدام األغذية مع تزايد مستويات الفاقد
الشكل 11باء إمكانية ّ
أو املهدر منها.
ويتبـ ّـن ،تب ًعــا لألطــر باللون القرمزي يف املربع الســفيل ضمن
الشــكل 11ألــف ،أ ّن الح ّد مــن الفاقد أو املهدر ميكن أن يؤث ّر ســل ًبا
أيضً ــا عــى األمن الغــذايئ والتغذية .فعىل ســبيل املثال ،ميكن
يحســن إمكانية الحصــول عليها ،إمنا
إلعــادة توزيــع األغذية أن ّ
قــد يــؤدي كذلك إىل زيــادة املخاطر املتعلّقة بســامة األغذية ،يف
غيــاب الضامنة عىل ســامة األغذية املعــاد توزيعها .وميكن أن

ويســاهم تراجع األســعار الناجم عن الح ّد مــن الفاقد (اإلطار
الربتقايل الثاين فوق املحور األفقي يف الشــكل 11ألف) يف تحســن
حصــول املســتهلكني عــى الغذاء مثالً ،إمنــا ميكن أن يفيض إىل
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الفاقد واملهدر من األغذية واالنعكاسات على األمن الغذائي والتغذية

يــؤدي الحـ ّد مــن الفاقد أو املهدر إىل تضييــق ح ّيز تن ّو ع األمناط
الغذائيــة أو إىل اإلفراط يف اســتهالك الســعرات الحرارية وتناول
13 ،12
األحامض الدهنية املشـ ّبعة.

الغــذايئ والتغذيــة والفقر من جهة أخرى عىل نحو وثيق ،ال سـ ّيام يف
البلــدان املنخفضــة الدخل؛ غــر أ ّن البحوث مل تتناول هذا الرابط مبا
فيه الكفاية 21-19.ويعرقل غياب البيانات املوثوقة واملتســقة بشــأن آثار
الفاقــد واملهدر من األغذية عمليــات املقارنة بني األقاليم والبلدان.

تختلف مســتويات إنتاج األغذية واســتهالكها مع الوقت ،ويضطلع
بالتايل تخزين األغذية بدور مه ّم يف اســتقرار الغذاء .وبالنســبة إىل
األرس املعيشــية الزراعية ،ميكن للتحســينات عىل مستوى التخزين يف
املزرعة ،من قبيل اســتخدام صوامــع معدنية ،أن يح ّد من الفواقد
ومي ّكــن املزارعني من االحتفاظ بحصادهم من أجل تحديد ســعر أفضل
ملبيعاتهم خالل املوســم أو الســتهالك األغذية ضمن أرسهم عىل مدار
الســنة (أنظر اإلطار العلوي باللون األخرض ضمن الشــكل 11ألف ،تحت
ســيناريو الح ّد من الفواقد) .وال ب ّد من توفّر مســتوى مح ّدد من
الفائــض يف العرض يف جميع مراحل سلســلة اإلمداد ،كعازل يضمن
توســع االســتهالك 9.ويؤدي
توافر الغذاء الكايف يف حال ركود اإلنتاج أو ّ
معي
الحفــاظ عــى عازل من هــذا القبيل إىل فقدان أو هدر مقدار ّ
مبي يف اإلطار األخرض العلوي
مــن األغذية بصــورة حتمية (كام هو ّ
ضمن الشــكل 11باء) .وقد يه ّدد الح ّد من هذه الفواقد أو حاالت الهدر
اســتقرار اإلمدادات وأســعارها مع ما يســتتبع ذلك من آثار سلبية عىل
9
األمن الغذايئ (النصف الســفيل من الشكل 11ألف).

وقــد تنامــى االهتامم بالح ّد مــن الفاقد واملهدر من األغذية بصورة الفتة
خالل املرحلة التي شــهدت ارتفا ًعا حا ًدا يف أســعار األغذية العاملية بني
 2007و ،2011ما ولّد مخاوف إزاء قدرة ســكان العامل الذين يتزايد
عددهم عىل إطعام أنفســهم يف املســتقبل 23 ،22.وقد شكّل إعالن ماالبو
لالتحــاد األفريقي (أنظر اإلطار  )22أحد االلتزامات السياســية من أجل
الحـ ّد من الفاقد واملهــدر التي قُط َعت يف أعقاب االرتفاع الحاد يف
أسعار املواد الغذائية.

استقرار اإلمدادات الغذائية

ال بـ ّد مــن التن ّبــه إىل أ ّن األمن الغذايئ والتغذية يقتضيان ،ألســباب
عـ ّدة ،مســتويات مع ّينة من الفاقد واملهــدر من األغذية .وهذا ما
توضحــه األطــر القامئة فوق املحور األفقي يف الشــكل 11باء ،حني
ترتفع مســتويات الفاقد أو املهدر من األغذية .أوالً ،تســتوجب
التغذيــة الســليمة إزالــة الغذاء غري اآلمن من سلســلة األغذية (اإلطار
األزرق يف أعــى الشــكل 11باء) .ثان ًيا ،يتطلّب اســتقرار توافر األغذية
وأســعارها فائضً ــا يف الغــذاء املتوفّر واملتاح للحصــول عليه مبا يضمن
املبي يف اإلطار األخرض يف
وجــود مخــزون احتياطي ،عــى النحو ّ
النصــف العلوي من الشــكل 11باء .وقر جــرت بحوث محدودة حتى
اآلن الســتطالع خصائــص النظام الغذايئ التي ميكــن أن تكفل بُعد
وتغي
االســتقرار لألمــن الغذايئ ،يف ضوء اإلنتاج املتفــاوت لألغذية ّ
األمنــاط الغذائيــة اللذين يعدالن منط اســتهالك األغذية .وينبغي
فهــم الفاقــد واملهدر من منظور ارتباطهــا بالحاجة إىل آليات
عازلــة تشــمل مســتوى فائض مح ّد ًدا من أجل التعامل مــع التقلّبات
كل من اإلنتاج واالســتهالك من
الشــديدة للغاية التي يشــهدها أحيانًا ّ
حيــث الزمــان واملكان 9 ،مع الحفاظ يف الوقت نفســه عــى خطة بديلة
لتســويق الفائض من املنتجات.

ومن جهة أخرى ،قد تكون للفاقد واملهدر من األغذية تداعيات سلبية
عىل استقرار األغذية .فعىل سبيل املثال ،قد ته ّدد الفواقد الناجمة
عن مامرسات التخزين غري املالمئة يف املزرعة أو يف أماكن أخرى (مثالً
املخزونات االحتياطية الحكومية للحبوب) استقرار اإلمدادات الغذائية
(النصف السفيل من الشكل 11باء).
ويؤدي إنتاج األغذية التي تفقد أو تهدر يف ما بعد إىل الضغط عىل
املوارد الطبيعية (ما ميكن بدوره أن يشكّل خط ًرا عىل استقرار اإلمدادات
الغذائية ،أنظر النصف السفيل من الشكل 11باء)n .

الفاقد والمهدر من
األغذية واألثر على األمن
الغذائي والتغذية

ثالثًــا ،مع تزايد توافر األغذية املتن ّوعــة والغنية باملغذيات وإمكانية
املبي يف اإلطار
الحصــول عليهــا ،يتزايد أيضً ا مســتوى الهدر ،عىل النحو ّ
القرمزي العلوي يف الشــكل 11باء .ومبا أن مدة تخزين بعض األغذية
األكــر احتوا ًء عىل املغذيات – وهــي األغذية الغنية باملغذيات إمنا
املنخفضة الســعرات الحرارية نســب ًيا  -قصرية ،يتطلّب أيضً ا بُعد
االســتخدام لألمن الغذايئ والتغذية إجراء اســتعراض متأ ٍّن من منظور
الفاقد واملهدر من األغذية .وتســتلزم التغذية الســليمة منطًا غذائ ًيا
متنو ًعا ،يشــمل الفاكهة والخضــار واألغذية الحيوانية املصدر .ووجدت

تحـ ّدد خصائص نظــم اإلنتاج الغذايئ مدى توافر األغذية والقدرة
عــى رشائها ،باإلضافــة إىل تن ّوع الغذاء وجودة األمناط الغذائية.
وبالتــايل ،ميكــن أن يرتبط الفاقــد واملهدر من األغذية من جهة ،باألمن
18-14
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اإلطار 22
إعالن ماالبو والوقاية من الفواقد ما بعد احلصاد

تســاهم الفواقــد يف مرحلة مــا بعد الحصاد يف تآكل اإليرادات عىل طول
مراحل سلســلة اإلمداد ،ومن شــأنها أن تفاقم هشاشة املجتمعات
املحليــة الريفيــة التي تعاين مــن الفقر .واعتمد االتحاد األفريقي يف
عام  2014إعالن ماالبو بشــأن النمــو والتحول الزراعيني املع ّجلني من
أجل تحقيق االزدهار املشــرك وتحســن سبل املعيشة ،الذي يشمل
مبوجــب االلتزام بالقضاء عــى الجوع يف أفريقيا ،هدف خفض فواقد
مــا بعــد الحصاد الحالية مبقــدار النصف بحلول  .2025ولتحقيق هذه
الغايــة ،وضع االتحاد األفريقي اســراتيجية إلدارة فواقد ما بعد الحصاد،

تضم جميع التدخالت عىل مســتوى سلســلة اإلمدادات الغذائية
بر ّمتهــا الراميــة إىل الح ّد من فواقــد املحاصيل الغذائية يف مرحلة ما
بعــد الحصاد من قبيل الحبــوب والفاكهة والخضار والبذور الزيتية
واملنتجات الحيوانية والســمكية .ويتوقّع أن تفيض اســراتيجية إدارة
فواقــد ما بعد الحصاد إىل زيــادة حجم اإلمدادات الغذائية وجودتها،
وبالتايل تحســن أبعاد األمن الغذايئ 24،أي توافر األغذية وإمكانية
الحصول عليها واســتخدامها واستقرارها.

دراســة يف الواليات املتحدة األمريكية أ ّن األمناط الغذائية األعىل جودة
ارتبطــت مبقدار أكرب مــن الهدر الغذايئ 25.غري أ ّن الح ّد من فقدان
املنتجــات الغذائيــة من ناحية الجودة والذي قــد يتحقق ،نتيجة تعفّن
الفيتامينــات أو الربوتينــات ،من بني جملة أمور أخرى ،ميكن أن يســاهم
يف تحســن اســتخدام األغذية (التغذية) يف صفوف املستهلكني .وتسمح
بعض أســاليب التجهيز ،من قبيــل التجميد ،بالحؤول دون فقدان
28-26
املغذيــات أثناء عملية حفظ األغذية.

األغذية املو ّردة واملســتهلكة ورفع ســعر التــوازن .وتؤكّد مجموعة
مــن الدراســات أن الح ّد من الفاقد واملهــدر من األغذية ميكن
يحســن توافــر األغذية وإمكانية الحصــول عليها؛ غري أ ّن هذه
أن ّ
النتيجــة تعتمــد عىل تقارب تدابري الحـ ّد من هذه الظاهرة.
واستنا ًدا إىل تقديرات منظمة األغذية والزراعة لعام  2011بشأن
الفاقد واملهدر من األغذية ،أشارت إحدى الدراسات التي نظرت يف آثار
الح ّد من الفاقد واملهدر عىل السوق والتجارة ،إىل أ ّن تقليص الفواقد
املحصولية بنسبة  20يف املائة يف البلدان النامية عىل امتداد عرش
سنوات ،من شأنه أن يحفّز اإلمدادات وأن يخفّض األسعار ،مبا يعود
باملنفعة عىل البلدان النامية واملتق ّدمة عىل ح ّد سواء .فعىل سبيل
املثال ،ميكن أن يشهد منتجو الرثوة الحيوانية واأللبان يف مجموعتي
البلدان تراج ًعا يف تكاليف املدخالت العلفية .وقد تعكف بعض البلدان
النامية عىل زيادة صادراتها من األعالف ،يف حني قد تلجأ بلدان أخرى
أقل .ومن شأن اإلنتاج العاملي لألر ّز أن يرتفع
إىل استرياد املزيد بأسعار ّ
مبقدار  5.5ماليني ط ّن مع تراجع السعر الدويل بحوايل  10يف املائة،
29
واحتامل زيادة تجارة األر ّز بني البلدان النامية.

ويخرج هذا القسم عن النطاق النظري ليعاين الب ّينات التجريبية بشأن
الروابط النظرية القامئة بني الفاقد واملهدر واألمن الغذايئ والتغذية.

احلد من الفاقد واملهدر من األغذية على
آثار
ّ
توافر األغذية وإمكانية احلصول عليها

الحدّ من الفواقد عىل طول سلسلة اإلمداد

ميكــن أن يــؤدي تقليص املو ّردين للفواقــد الغذائية ،عن طريق
اعتــاد تكنولوجيــات للح ّد من الفواقد مثالً ،إىل خفض مســتوى
التوازن بني أســعار األغذية والعرض واســتهالك كميات أكرب من
الغــذاء .وقد يتيح هذا الســنياريو مكاســب من حيث الرفاه
االجتامعــي للمو ّردين واملســتهلكني عىل ح ّد ســواء (أنظر النصف
العلوي من الشــكل 11ألــف) .19وميكن أن تحقق اللوائــح التنظيمية أو
الرضائــب التــي ترغــم املو ّردين عىل تقليص حجــم الفواقد ،حتى لو مل
معاكســا ،أي خفض مقدار
يكــن ذلــك مجزيًا مــن الناحية املالية ،أث ًرا
ً

وتق ّيم إحدى الدراسات املستندة إىل إطار لوضع النامذج عىل مستوى
ككل أثر الح ّد من الفاقد واملهدر من األغذية يف
املنظومة االقتصادية ّ
االتحاد األورويب عىل املنتجني واملستهلكني يف أفريقيا جنوب الصحراء
الكربى .وتجد الدراسة أ ّن تقليص الفواقد الزراعية يف االتحاد األورويب
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يعني تدين طلب املنتجني عىل املدخالت إلنتاج مزيد من املخرجات.
ونتيجة لذلك ،يرتفع حجم اإلمدادات الغذائية يف االتحاد األورويب بينام
ترتاجع أسعار املواد الغذائية .وينتقل انخفاض أسعار املواد الغذائية
جزئ ًيا إىل األسواق يف الخارج ،مبا يف ذلك أفريقيا جنوب الصحراء الكربى،
حيث يستفيد املستهلكون من الواردات الغذائية األيرس تكلفة .ويف
غضون ذلك ،يتّسم أثر الح ّد من الفواقد الغذائية يف االتحاد األورويب عىل
املنتجني يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى بالتفاوت .فيستفيد هؤالء من
انخفاض أسعار األغذية املستوردة التي ستستخدم كمدخالت وسيطة،
إمنا يتأث ّرون سل ًبا ج ّراء املنافسة من الواردات الزهيدة الثمن للمنتجات
الغذائية النهائية ،ما يرغمهم عىل تخفيض أسعار املبيعات .فضالً عن
ذلك ،ينبغي أن تنافس صادرات أفريقيا جنوب الصحراء الكربى إىل
االتحاد األورويب األغذية املنتجة محل ًيا واألقل سع ًرا يف السوق األوروبية.
ونتيجة لتنامي املنافسة يف األسوق املحلية واألجنبية عىل السواء ،ينتج
30
املزارعون يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى عىل نحو أقل من قبل.
وب ّينت دراسة مشابهة استخدمت إطار وضع النامذج نفسه أ ّن األثر
البعيد املدى للح ّد من مقدار األغذية التي يهدرها تجار التجزئة واألرس
املعيشية عىل األمن الغذايئ يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى هو أثر
31
إيجايب يف االتحاد األورويب ،إمنا يعترب محدود النطاق نسب ًيا.

وهــو مــروع كان الغرض منه الحد من فاقــد املحاصيل ما بعد الحصاد
يف أوغندا من خالل تدريب املزارعني عىل اســتخدام تقنيات مناولة
محســنة ما بعد الحصاد واســتحداث تكنولوجيات مدعومة للتخزين
ّ
34
املحكــم للمحاصيل .وقد ازدادت مداخيل املزارعني عند اســتخدام
أكيــاس محكمة اإلغالق للمحاصيل وصوامع بالســتيكية وصوامع
معدنيــة متوســطة أو كبرية الحجم مبا أنهــا مكّنتهم من بني الذرة الحقًا
خالل املوســم الزراعي بأســعار أعىل ،مقارنة بطرق التخزين التقليدية
وتحســن األمن الغذايئ كذلك
أو عدم وجود أي تخزين عىل اإلطالق.
ّ
األمر وأفىض إىل خفض فرتة رشاء الذرة مبقدار  1.5أشــهر والفول
مبقدار شــهر واحد تقري ًبا .ومنذ اعتامد األرس املعيشــية قد ًرا أكرب
مــن األغذية التي تقوم هي بحصادهــا وتخزينها ،حصلت عىل مزيد
مــن املرونــة املالية التي أمكنها من خاللهــا البحث يف إمكانية القيام
بنفقات واســتثامرات أخرى كتعليم األطفال .ومع أ ّن قسـ ًـأ ال بأس به
مــن معتمــدي التكنولوجيا وغــر معتمديها أبدوا ،عند الحديث معهم،
أقل من الســعر
رغبتهم يف دفع املزيد مقارنة باألســعار املدعومة لكن ّ
املعتاد للبيع بالتجزئة ،أفادت تقديرات الدراســة بأ ّن تعزيز سالســل
إمــداد التكنولوجيا مع التخــي تدريج ًيا عن اإلعانات عىل مدى خمس
ســنوات كان لــه تأثري أقوى عىل اعتامد تلــك التكنولوجيا مقارنة بإعطاء
إعانات ملدة عرش ســنوات .وقد دفع نجاح هذا املرشوع يف أوغندا إىل
توســيع نطاقه ليشــمل أكرث من اثني عرش من البلدان األفريقية.

وميكن أن يساهم الح ّد من الفواقد الغذائية عن طريق تحسني التخزين
يف املزرعة يف تعزيز حالة األمن الغذايئ لألرس املعيشية الزراعية .فغال ًبا
ما يُرغم صغار املزارعني عىل بيع جميع حبوبهم مبارشة بعد الحصاد أل ّن
مرافق التخزين التقليدية ال تضمن الحامية من اآلفات واملمرضات .وقد
يضطرهم ذلك إىل رشاء الحبوب الستهالكهم الخاص يف ما بعد ،بأسعار
يحتمل أن تكون أعىل .وقد أثبتت دراسات حالة يف أفريقيا وآسيا وأمريكا
الالتينية أ ّن استخدام الصوامع املعدنية مينع وقوع الفواقد عند تخزين
الحبوب ويع ّزز األمن الغذايئ لألرس املعيشية 32.ووجدت إحدى الدراسات
أ ّن املزارعني الذين استخدموا الصوامع املعدنية لتخزين الذرة يف كينيا
س ّجلوا  1.8أشهر أكرث ممن مل يعتمدوا هذه الطريقة ،من حيث عدم
كفاية اإلمدادات الغذائية ،ما ضمن استقرار استهالكهم الغذايئ عىل مدار
السنة .وسمحت الصوامع املعدنية للمزارعني بالح ّد من مبيعاتهم الفورية
بجل
وحرصها بالرضورية لتلبية االحتياجات النقدية الفورية واالحتفاظ ّ
حصادهم لفرتة تصل إىل خمسة أشهر بعد اإلنتاج 33.ولن بالتايل تحسني
التخزين يف تعزيز االستهالك يف املزرعة فحسب ،بل سيحفّز أيضً ا إيرادات
مبي يف اإلطار األخرض العلوي يف الشكل 11ألف حني
املزارعني ،كام هو ّ
تنحرس الفواقد.

محسنة
ويف الكثري من الحاالت ،يتطلّب توفري تكنولوجيات تخزين ّ
للمزارعني إعطاء حوافز للقطاع الخاص للمبارش بعملية استنباط
حلول للتخزين داخل املزرعة وتسويقها وبيعها يف مواقع ميكن لصغار
املزارعني الوصول إليها .ويف كينيا ،أطلقت اسرتاتيجية مبتكرة يف إطار
مرشوع  AgResultsمنافسة بني املشّ غلني تقيض مبنحهم عالوة نقدية
عىل املبيعات استنا ًدا إىل حجم قدرة التخزين املتدنية الكلفة التي يتم
املحسنة التي جرى بيعها ما
بيعها .ونتيجة لذلك ،بلغت الكمية املخزنة ّ
يناهز  4.6ماليني من أكياس الذرة التي تبلغ زنتها  90كيلوغرا ًما واملخ ّزنة
بصورة مأمونة مبنأى عن اآلفات ،مام سمح بتج ّنب حدوث فاقد
يرتاوح بني  12و 20يف املائة .ونجحت هذه املنافسة ،من خالل تحسني
العالقات التجارية ،بإيصال آليات التخزين املحكم إىل أنأى املناطق مبا
مكّن املزارعني من إيجاد آلية من هذا القبيل لدى ُمقاول زراعي عىل
35
مقربة منهم.

اسرتداد األغذية وإعادة توزيعها

كل من اســرداد األغذية وإعادة توزيعها  -املشــار إليهام أيضً ا
يُعترب ّ
بإنقــاذ األغذيــة أو وهبها – والتقاطهــا مبثابة أعامل خريية تنطوي عىل
توزيع األغذية ،التي ســتفقد أو تهدر بخالف ذلك ،عىل من يشــكو من

وقــد تبـ ّـن وجود نفس النتائــج اإليجابية من تقييم لألثر أجري يف إطار
مبــادرة برنامج األغذية العاملــي للقضاء التام عىل الفاقد من األغذية
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انعدام األمن الغذايئ .وتجدر اإلشــارة إىل أنّه ميكن اســرداد األغذية يف
أي مرحلة من مراحل سلســلة اإلمدادات الغذائية.

لناحيــة اســرداد األغذية من حيث الحجــم اإلجاميل للغذاء الذي
ســيتم اســرداده .وتوفّر مؤسســات التموين ميزة تركيز أحجام كربى
من األغذية يف عدد يســر نســب ًيا من املواقع ،لذلك كانت هدفًا ذا
38
أولوية يف الدراسة.

وتضطلــع برامج اســرداد األغذية وإعادة توزيعها مــن قبيل بنوك
األغذيــة واملتاجــر املجتمعية واملحالت التجاريــة للمعونة ومخازن
األغذيــة أو برامــج الوجبات والتغذية املدرســية بدور متعاظم
كحل للفاقد واملهدر من األغذية فحســب ،بل كوســيلة
األهميــة ،ليــس ّ
36 ،11
لتعزيــز الحــق يف الغــذاء أيضً ا  ،وذلك عىل الرغــم من إهاملها من
جانــب صانعي السياســات حتى بداية العقد املــايض .وبالفعل كام
يبـ ّـن العنــوان "إعادة توزيع األغذية بصورة هادفة" يف الشــكل 11ألف،
مثّــة إمكانيــة للتأثــر إيجابًا عىل األمن الغــذايئ والتغذية من خالل
اســرداد األغذيــة وإعادة توزيعها .ولك ّن ذلــك ميكن أن يؤدي فقط
دور شــبكة أمان وال يســعه أن يكون حالًّ للقضاء عىل انعدام األمن
الغــذايئ أو الفاقــد واملهدر من األغذية .وملا أضحى اســرداد األغذية
وإعــادة توزيعها أكــر أهمية ،تنامت الحاجــة إىل تقييم آثارهام
11
بشــكل حاسم أيضً ا.

ويتول متجر  The Daily Tableوهو محل بقالة ال يتوخّى الربح
ّ
حي منخفض الدخل يف بوسطن ،الواليات املتحدة األمريكية ،بيع
يف ّ
وجبات صحية بأسعار تنافس البدائل من الوجبات الغذائية الرسيعة
من خالل اسرتداد األغذية املرتجعة من تجار التجزئة واملنتجني
واملوزّعني 39.وتتيح األسعار رشاء ثالث وجبات متوازنة وصحية ووجبة
خفيفة يف اليوم ضمن ميزانية برنامج املساعدة عىل التغذية املك ّملة،
وهي مبثابة مخصصات حكومية لتوفري املساعدات الغذائية للسكان
املنخفيض أو املنعدمي الدخل 40.وأنشئ  The Daily Tableعىل أساس
أ ّن حثّ السكان عىل رشاء غدائهم يف مقابل منحهم إياه مجانًا يحول
41
دون شعورهم بالخزي.
وتتوســع مامرسات اســرداد األغذية وإعادة توزيعها عىل نحو رسيع يف
ّ
العــامل .وقــد أثبتت هذه الربامج يف البلدان التــي تفتقر فيها نظم األمان
االجتامعــي إىل التمويــل أو التــي ترزح تحت األعباء أو التي ال تتوفّر
يف األســاس ،أنّها شــكل ف ّعال من أشــكال املساعدات الغذائية ،فضالً عن
أنّهــا عنرص رئييس يف السياســة االجتامعية التقدمية .ويف الربازيل عىل
ســبيل املثال ،ساعدت شــبكة وطنية للبنوك الغذائية Mesa Brasil
 SESCمــا يربــو عىل  1.4ماليني برازييل من خالل الرشاكات بني
42
القطاعــن العــام والخــاص يف أكرث من  500بلدية يف عام  .2017ووفّر
البنك املرصي لألغذية الطعام لحوايل  250 000نســمة يف الشــهر يف
عام  .2017وســاعد البنك عىل إطالق  33بنكًا لألغذية يف الرشق األدىن
وســع نطاق
وأفريقيا وآســيا الجنوبية منذ عام  .2011ويف عام ّ ،2017
43
عمله ليشــمل أمريكا الالتينية حيث شــارك يف إطالق  61بنكًا غذائ ًيا.
وتتول منصة شــبكية يف مقدونيا الشــالية أطلقتها منظمة Ajde
ّ
 Makedonijaغري الحكومية ربط املؤسســات التجارية التي تسـ ّجل
فائضً ــا يف املخزون الغذايئ مبنظامت مــن املجتمع املدين لوهبها الفائض،
بحيــث تقوم هذه األخرية بإعادة توزيعه عىل الســكان الذين يعانون
مــن انعدام األمن الغذايئ 44.ويتجـ ّـى أحد األمثلة الناجحة عىل إعادة
توزيع األغذية يف آســيا يف مبادرة  No Food Wasteيف الهند التي
تعيــد توزيع كميات كربى من فضالت الطعام يف املناســبات االجتامعية
والفنادق واملطاعم .غري أ ّن برامج اســرداد األغذية وإعادة توزيعها
يف آســيا واملحيط الهادئ نادرة وترتكز بشــكل رئييس يف البلدان العالية
11
الدخــل يف اإلقليم عمو ًما.

وال تعنــي إعادة توزيع األغذية بالــرورة توزيعها بصورة مجانية.
فاملحــال التجاريــة الكربى للمعونة ،عىل ســبيل املثال ،تبيع األغذية التي
يُحجم عن بيعها يف الســوق الرئيســية (من قبيل الفاكهة والخضار التي
تنطوي عىل شــوائب أو املخزون الفائض) بأســعار مخفّضة 11.وتجدر
اإلشــارة إىل وجوب صياغة برامج اســرداد األغذية وإعادة توزيعها مبا
يتيــح تســليم الغذاء وفق طرق ال تعترب مهينــة للمتلقني 11.وينبغي
أن تكــون األغذيــة املعاد توزيعها مقبولة أيضً ــا من الناحية الثقافية
ومتوافقــة مع األذواق املحلية.
ويتجل األثر املحتمل السرتداد األغذية وإعادة توزيعها يف الجهود
ّ
املبذولة يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشاملية مبوجب
التزام  Courtauldلعام  2020للح ّد من هدر األغذية .فمنذ اعتامد
االلتزام هذا يف عام  2015وحتى عام  ،2017أعيد توزيع  35مليون وجبة
إضافية سنويًا .ويف عام  ،2017أعيد توزيع  102ماليني وجبة ما يساوي
37
من حيث إجاميل القيمة  130مليون جنيه اسرتليني تقري ًبا.
كل من دنفر
ووجدت دراســة بشــأن إعادة توزيع األغذية يف ّ
ونيويــورك وناشــفيل يف الواليات املتحدة األمريكيــة ،أ ّن هناك إمكانية
واقعيــة إلعــادة توزيع  24مليون وجبة إضافية ســنويًا .ومن شــأن ذلك
أن مي ّكــن املــدن الثالثــة من ردم ما يرتاوح بني  8و 18يف املائة بشــكل
إضــايف مــن الفجوات يف الوجبات عىل التوايل .وخلصت الدراســة
إىل أ ّن محــات البقالــة شـكّلت أكرب مخزون للطاقات غري املســتغلّة
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الفصل 4

الفاقد واملهدر من األغذية واالنعكاسات على األمن الغذائي والتغذية

الحدّ من الفاقد واملهدر واالستقرار يف إمدادات األغذية
وأسعارها

الغذائية فاقمت أوجه انعدام املساواة بني األمناط الغذائية ضمن البلدان
ويف ما بينها .وتشري كذلك نتائج الدراسة إىل أ ّن أكرث من  60يف املائة من
إجاميل املغذيات الدقيقة ،باستثناء الفيتامني  B12تفقد ج ّراء خسارة
األغذية الرسيعة التلف وهدرها ،مبا يف ذلك الفاكهة والخضار واملنتجات
الحيوانية .وتخلص الدراسة إىل أ ّن االسرتاتيجيات التي تركّز عىل تحسني
التخزين وإدارة التوزيع يحتمل أن تساهم يف تعزيز توافر املغذيات
46
الدقيقة عىل نحو أكرب مقارنة مع املغذيات الكربى.

تختلف مستويات إنتاج األغذية واستهالكها مع الوقت .لذلك ،ال ب ّد من
وجود مستوى مح ّدد من الفوائض يف اإلمدادات أو املخزونات االحتياطية
يف جميع مراحل سلسلة اإلمداد لضامن توافر األغذية وإمكانية الحصول
توسع االستهالك 9.ويستلزم الحفاظ
عليها يف حال تراجع اإلنتاج أو ّ
عىل هذه املخزونات االحتياطية مستوى مح ّد ًدا من الفاقد واملهدر من
األغذية .ومن ناحية أخرى ،قد تساعد تدابري الح ّد من الفاقد واملهدر،
من قبيل تحسني التخزين أو أساليب الحفظ ،عىل مواجهة الطابع
املوسمي للمنتجات الزراعية وبالتايل تعزيز استقرار اإلمدادات الغذائية
ما سيساهم يف تحسني إمكانية الحصول عىل الغذاء 23.ويوضّ ح الشكل 11
أوجه الرتابط بني الفاقد واملهدر من األغذية واستقرارها.

وتجد دراسة أخرى استندت أيضً ا إىل تقديرات منظمة األغذية والزراعة
لعام  2011بشأن الفاقد واملهدر من األغذية أ ّن خفض الفاقد واملهدر
مبقدار النصف من شأنه أن يد ّعم بش ّدة إمدادات املغذيات يف النظام
الغذايئ بحلول عام  13 .2030وميكن إلمدادات الحديد يف األغذية،
يف البلدان املرتفعة الدخل واملتوسطة الدخل من الرشيحة العليا،
أن تفوق املستويات املوىص بها ،يف حني ميكن أن تنخفض معدالت
نقص حمض الفوليك بأربع م ّرات إمنا ستبقى ما دون القيم املنشودة.
ويف البلدان املتوسطة الدخل من الرشيحة الدنيا ،قد تفوق إمدادات
حمض الفوليك قيم املتناول املوىص به ،كام ميكن أن تنخفض معدالت
نقص الريبوفالفني ( )B2مبقدار النصف .ومن شأن إمدادات السعرات
الحرارية يف البلدان املنخفضة الدخل أن تتيح لجميع املستهلكني رفع
متناولهم إىل مستويات تفوق القيم الدنيا املوىص بها ،عىل أساس أ ّن
إمكانية الحصول عىل هذه السعرات شاملة ومتساوية .وميكن لجميع
اإلمدادات من الفيتامني  Aوالريبوفالفني وحمض الفوليك والكالسيوم
والدهون غري املش ّبعة املتعددة ،األساسية للوقاية من األمراض غري
السارية ،أن تزداد مبقدار الثلث لتبلغ نصف املستويات الحالية غري
الكافية .ومن خالل تدعيم إمدادات املغذيات ،من شأن خفض الفاقد
واملهدر مبقدار النصف أن يؤث ّر أيضً ا عىل عوامل الخطر لألمراض املزمنة
غري السارية لدى البالغني ،عىل غرار مرض رشايني القلب التاجي وداء
السكري من النوع الثاين ،اللذين أصبحا أكرث شيو ًعا يف البلدان املنخفضة
واملتوسطة الدخل .وبحسب تقديرات الدراسة ،باإلمكان تفادي مليوين
حالة وفاة عن طريق خفض الفاقد واملهدر من األغذية مبقدار النصف،
بفعل االستهالك املتزايد للفاكهة والخضار بشكل رئييس.

ويتعي عىل أي دراسة تبحث يف مسألة الفاقد واملهدر من األغذية
ّ
أن تأخذ يف الحسبان الحاجة إىل مخزونات احتياطية لضامن استقرار
اإلمدادات الغذائية يف ضوء التقلّبات يف اإلنتاج واالستهالك ،من حيث
الزمان واملكان 9.وال ب ّد من استطالع الخيارات املتاحة لتسويق الفائض
من اإلمدادات التي تتالزم مع تلك املخزونات االحتياطية.
وميكن للمستويات املرتفعة من الهدر أن ته ّدد استمرارية برامج
املساعدات الغذائية واألمن الغذايئ للمستفيدين منها .ويس ّجل عىل
سبيل املثال برنامج  The Breakfast in the Classroomيف الواليات
املتحدة األمريكية مستويات عالية لناحية هدر الحليب .وتفيد
التقديرات بأ ّن قيمة الحليب املهدر يف منطقة مدرسية حرضية واحدة
بلغت  16يف املائة من النفقات السنوية عىل األغذية مبوجب الربنامج
الخاص بتلك املنطقة ،من دون احتساب تكاليف التخلّص من الحليب
45
املهدر يف املطامر.

احلد من الفاقد واملهدر من األغذية على
أثر
ّ
التغذية

يشـكّل فقــدان املغذيات بفعل الفاقد واملهدر مــن حيث كمية
األغذيــة ونوعيتهــا فرصــة ضائعة لخفض معدالت ســوء التغذية ونقص
12
املغذيات الدقيقة.

وتق ّدر الدراسة أيضً ا التداعيات غري املقصودة .فالوفيات التي تعزى إىل
الوزن الزائد والسمنة مرشحة لالرتفاع بأكرث من نصف مليون حالة يف
عام  ،2020وذلك بفعل االستهالك املفرط للسعرات الحرارية واألحامض
الدهنية املش ّبعة .ويف غضون ذلك ،يتس ّبب ارتفاع مستويات الفاقد
واملهدر من األغذية بثغرات يف اإلمداد بالنسبة إىل بعض املغذيات.
فإمدادات حمض الفوليك والريبوفالفني لن تلبي الطلب عليهام يف
البلدان املتوسطة الدخل من الرشيحة الدنيا ،عىل غرار إمدادات

ووجدت دراسة حديثة استندت إىل تقديرات منظمة األغذية والزراعة
لعام  2011بشأن الفاقد واملهدر من األغذية أ ّن إمدادات جميع
الربوتيات القابلة للهضم والدهون والسعرات الحرارية واألحامض
األمينية والفيتامينات واملعادن األساسية فاقت املعدالت املطلوبة ،إالّ
أ ّن الكميات الكربى من األغذية املفقودة عىل طول سلسلة اإلمدادات
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ويفقــد مــا قــد يصل إىل  55يف املائة من املدخالت الســمكية (غري
الصالحــة لــأكل عادة) خالل مرحلة التجهيــز .لكن حتى أجزاء
الســمك التــي تعتــر عمو ًما غري صالحة لألكل ميكن أن تســتخدم
كمدخــات ملنتجات غذائية مج ّهزة قامئة عىل الســمك .ومن شــأن
ذلــك أن يعـ ّزز إيرادات مو ّردي املنتجات الســمكية ويوفّر غذا ًء أكرث
53
تغذية للمســتهلكني.

الفيتامني  Aوالريبوفالفني وحمض الفوليك والكالسيوم واألحامض
الدهنية غري املش ّبعة املتعددة يف البلدان املنخفضة الدخل .وتجدر
اإلشارة إىل أ ّن إمدادات السعرات الحرارية ستكون غري كافية أيضً ا يف
البلدان املنخفضة الدخل .ويقوم االفرتاض األسايس بشأن هذه النتائج
التغيات يف توافر املغذيات من شأنه أن يفيض إىل زيادة إمكانية
عىل أ ّن ّ
الحصول عليها ،لذلك تشري الدراسة فقط إىل التغيري املحتمل .غري أ ّن هذه
النتائج ق ّيمة ألنّها تثبت أ ّن الح ّد من الفاقد واملهدر ينبغي أن يتصاحب
مع تدخالت مراعية للصحة تهدف إىل االستخدام األمثل ألثر الح ّد من
هذه الظاهرة عىل التغذية.

وتنطوي عملية الفصل امليكانييك لألســاك عىل اســتخدام أجزاء السمك
غــر القابلة للتســويق إلنتاج منتجــات غذائية مج ّهزة (من قبيل برغر
الســمك) .ووجدت دراســة إيطالية أ ّن الفصل امليكانييك ألجزاء السمك
غري القابلة للتســويق واســتخدامها إلنتاج منتجات قامئة عىل السمك
فرصا جديدة لصناعات الســمك وتزيد من
من قبيل برغر الســمك تولّد ً
53
توافر األغذية الغنية باملغذيات للمســتهلكني.

وقد اختربت منظمة األغذية والزراعة مؤخ ًرا أســلوبًا لتقدير النســبة
املئويــة لألطفال ما دون الخامســة من العمر يف الكامريون والهند
وكينيــا الذيــن ميكن نظريًا تلبيــة احتياجاتهم من املغذيات الدقيقة
أي الفيتامــن  Aوالحديــد والزنــك والفيتامني  Cمن خالل الح ّد من
الفواقد الغذائية (أنظر اإلطار  .)23وتُظهر الدراســة أ ّن كميات كبرية
مــن املغذيــات تُفقد بفعل الفواقد التــي ميكن تفاديها يف مرحلة ما
بعــد الحصــاد .وتثبت أ ّن الح ّد من فواقــد ما بعد الحصاد ملجموعة
مختــارة مــن املحاصيل ميكن أن يزيد مــن توافر املغذيات الدقيقة ،ما
قد يســاهم بدوره يف تحســن التغذية 47.وهذه الدراسة هي األوىل
التي تق ّدر العالقة بني خســارة املغذيات يف سلســلة اإلمدادات الغذائية
ونقــص املغذيــات الدقيقة لدى األطفال .بيد أنّه ينبغي تفســر نتائج
الدراســة بحذر ،حيث أنّها تفرتض أن الفاقد من األغذية يؤدي إىل
انخفــاض املتناول منها ومغذياتها من جانب األفراد الذين يشــكون
مــن نقــص التغذية ،وأ ّن األطفــال الذين يعانون من نقص يف املغذيات
الدقيقة ســيحصلون عىل املغذيات املســر ّدة .والواقع أ ّن السبب
الرئيــي لنقص املغذيــات الدقيقة لدى األطفال ال يعزى إىل عدم
الحصول عىل الغذاء ،إمنا إىل اإلصابة بأمراض تؤدي إىل خفض الشــهية
50-48
وإعاقة استخدام املغذيات.

ســامة األغذية وانعكاســاتها عىل األمن الغذايئ والتغذية

تتّســم ســامة األغذية ،التي ميكن أن ترتبط بالفاقد واملهدر أو
بالتدخــات الرامية إىل الح ّد منهــا ،بأهمية بالغة لألمن الغذايئ
والتغذية .واألمراض املنقولة بواســطة األغذية واملتأتية عن اســتهالك
أغذيــة مل ّوثة ،عىل ســبيل املثــال ،تعيق املتناول التغذوي .وال ب ّد من
إزالة األغذية غري اآلمنة من النظام الغذايئ ،ما ســيؤدي إىل فواقد؛ لك ّن
الحـ ّد من فقــدان األغذية ذات الجودة ،من ناحية أخرى ،ميكن أن
يرفع مســتوى ســامة األغذية .وتتوضّ ح هذه املفاعيل يف األطر القرمزية
يف الســيناريوهني الواردين ضمن الشكل .11

وميكــن ،تبعا للســياق ،أن ترتبط ســامة األغذيــة بالفاقد واملهدر
منهــا عــى نحو ســببي ،إيجابا أو ســل ًبا .فقد يعتــر التخلّص من
األغذيــة غــر اآلمنة مبثابــة فاقد غذايئ يف املقام األ ّول .ثان ًيا ،تســاهم
أيضً ــا بعض املامرســات التي متنــع وقوع الفواقــد الغذائية املادية
والفواقــد القابلــة للرصد من حيث الجودة ،يف تحســن ســامة
األغذيــة .ويســهل غال ًبــا تحفيــز الجهات الفاعلــة يف قطاع األغذية
عــى الحـ ّد من الفواقــد القابلة للرصــد ،مبا أنّها تســفر عن تداعيات
ماليــة؛ وعندئذ تصبح التحســينات عىل مســتوى ســامة األغذية
منت ًجــا ثانويًــا مرح ًبــا به جـ ّراء الح ّد من الفاقــد .ثالثًا ،ميكن أن
يضيــف املنتجــون واملو ّردون مــواد كيميائية إىل األغذيــة لحاميتها
مــن اآلفــات أو لحفظهــا .ويف حني قــد يتيح ذلك منــع فقدان األغذية
أو هدرهــا ،ميكنــه أيضً ــا أن يه ّد د ســامتها ويق ّوض ثقة املســتهلك
بســامة غذائــه .ولهذا الســبب ،ميثّل اإلطــار تحت عنوان "اإلمدادات
ناجم عن ارتفاع
الغذائيــة اآلمنة" يف الشــكل 11بــاء مفعوالً إيجاب ًيــا ً
مســتويات الفاقــد واملهدر من األغذية.
»

يُعترب السمك واملنتجات السمكية مصد ًرا للمغذيات واملغذيات الدقيقة
الق ّيمة وهي تكتيس بالتايل أهمية أساسية بالنسبة إىل األمناط الغذائية
الصحية واملتن ّوعة .وميكن أن ميثّل السمك وسيلة زهيدة الثمن نسب ًيا
ومتوفرة محل ًيا لتنويع النمط الغذايئ للمجموعات املنخفضة الدخل.
لك ّن السمك يفسد برسعة وتقتيض تدابري املناولة ما بعض الصيد
والتجهيز والتعبئة والتخزين والنقل عناية خاصة للحفاظ عىل الجودة
وتفادي الفواقد والهدر .وعالوة عىل الزيادة يف استهالك املنتجات
السمكية خالل العقود األخرية ،يربز اهتامم متنام يف جودة األغذية
وسالمتها بالتالزم مع معايري متزايدة الرصامة لرشوط النظافة الصحية
52
عىل املستويني الوطني والدويل.
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الفصل 4

الفاقد واملهدر من األغذية واالنعكاسات على األمن الغذائي والتغذية

اإلطار 23
آثار الفاقد من األغذية على نقص املغذيات الدقيقة لدى األطفال ما دون اخلامسة من العمر
نتائــج الدراســة عىل نحو كبري باختالف البلــدان واملغذيات .ففي كينيا ،يفرتض
بــأ ّن تدابــر الح ّد من الفاقد تلبي متطلبات الحديد والفيتامني  Cبنســبة
 24و 33يف املائة عىل التوايل لدى جميع األطفال ما دون الخامســة .ويف
الكامريون ،من شــأن الح ّد من الفواقد أن يوفّر احتياجات الفيتامني  Cلنســبة
 83يف املائة من جميع األطفال ما دون الخامســة .ويف الهند ،تغذّر عىل
تدابــر الحـ ّد من الفاقد أن تلبي أي مــن متطلبات الحديد أو الزنك تقريبًا؛
لكــن من شــأن  23يف املائة من األطفال يف البلــد أن يحصلوا عىل احتياجاتهم
مــن الفيتامــن  Cمن خالل الح ّد من الفواقد.
وتجدر اإلشارة إىل أ ّن صحة نتائج الدراسة تحدّد وفقًا ملجموعة االفرتاضات
املستخدمة ،باإلضافة إىل الثغرات يف البيانات املتعلّقة ببلدان محددة بشأن
نقص املغذيات ومك ّونات األغذية .وعالوة عىل ذلك ،تتّسم منهجية تقدير
الفاقد ما بعد الحصاد بعدم االتساق عىل مستوى البلدان واملنتجات الغذائية.
وقد تعذّر عىل الدراسة كذلك أن تأخذ يف الحسبان التكاليف اللوجستية
والتكاليف األخرى ملعالجة نقص املغذيات من خالل الح ّد من الفاقد .وبالنظر
إىل هذه الشوائب ،تعترب حجج الدراسة ملعالجة نقص املغذيات لدى األطفال
من خالل الح ّد من الفواقد الغذائية حج ًجا ضعيفة.

ح ّددت دراســة رائدة أجرتها منظمــة األغذية والزراعة يف الهند والكامريون
وكينيــا الصلــة بني حجم الفواقد ملجموعة مــن املنتجات الغذائية (اختريت
بفعــل أهميتهــا يف األمناط الغذائية ،وتوافر بيانات محدّثة بشــأن املغذيات)
وتبي أ ّن نقص الفيتامني  Aهو من الشــواغل الصحية
وفقــدان املغذيــاتّ .
والتغذوية الرئيســية يف البلدان النامية .وهو يف صدارة مســببات العمى الذي
ميكــن منعــه لدى األطفال ،كام أنّــه يزيد من خطر اإلصابة باألمراض والوفاة
ج ّراء التهابات حادة 51.وتشــر تقديرات منظمة األغذية والزراعة إىل أ ّن
متطلبــات زهــاء ربع عدد األطفال الذيــن يعانون من نقص الفيتامني  Aيف
البلدان الثالثة التي شــملتها الدراســة ميكن أن تلبّى نظريًا من خالل الح ّد
تغي هذه
مــن الفواقــد الغذائية .ويظهر الشــكل الوارد يف هذا اإلطار كيفية ّ
اإلمكانيــة بني منتج غذايئ وآخر.
وبفعــل غياب البيانات املتعلّقة ببلدان محددة بشــأن نقص الزنك
والحديد والفيتامني  Cلدى األطفال ما دون الخامســة من العمر ،اســتخدمت
كل بلد لجميع األطفال ما دون الخامســة الذين
الدراســة النســب املئوية يف ّ
ميكــن أن تلبّــى احتياجاتهم التغذوية مــن الناحية النظرية عن طريق الح ّد
مــن الفواقــد الغذائية ،وذلك برصف النظر عــن حالتهم التغذوية .وتختلف

النسبة املئوية لألطفال الذين يعانون من نقص يف الفيتامني A

النسبة املئوية لألطفال دون سن اخلامسة الذين يعانون من نقص يف الفيتامني  Aوالذين
نظريا تلبية نقصهم هذا من خالل احلد من الفاقد من األغذية ،حبسب البلد
من املمكن
ً
واملنتج الغذائي
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حالة األغذية والزراعة 2019

اإلطار 24
تأثري العالقات اجلنسانية على سالمة األغذية والفاقد من
األغذية  -حالة الريف األثيويب

»

ميكن أن تســاهم التدخالت الشــاملة الرامية إىل الح ّد من الفاقد يف تحســن
توافــر األغذيــة وإمكانية الحصول عليها ،يف املواقع حيث تضطلع النســاء
بــدور رئيــي يف الزراعة .وغال ًبا ما تكون إمكانية حصول النســاء عىل املوارد
والتح ّكــم بهــا أقل مقارنة مع الرجال ،ما قد يســفر عن فقدان األغذية .عالوة
عىل ذلك ،يكون العمل املســند إىل املرأة عادة مضن ًيا ومتكر ًرا ويســتغرق
الكثــر مــن الوقت ويتمحور مبعظمــه حول املنزل بالتالزم مع املهام األرسية
وتلــك الخاصــة بالرعاية .وهذا الــدور املضاعف أو األكرب بثالث م ّرات ينطوي
عىل عبء ثقيل من حيث الوقت والطاقة وميكن أن يســاهم بشــكل ملحوظ
65
يف الفاقد من األغذية.
وتتول النساء عادة ،يف الريف األثيويب ،مسؤولية الحؤول دون فقدان
ّ
الحبوب خالل التخزين ،لك ّن إمكانية حصوله ّن عىل األصول الزراعية والتحكّم
أقل مقارنة مع الرجال .وقد خلُصت إحدى الدراسات إىل أ ّن عدم
بها هي ّ
متكني املرأة يرغمها عىل اللجوء إىل أساليب أقل فعالية ملنع حدوث فاقد.

وقد تهدّد بعض هذه األساليب سالمة الغذاء .فمعالجة الحبوب باملواد
الكيميائية ،عىل سبيل املثال ،يشكّل تهديدًا لصحة اإلنسان ويوث ّر عىل القيمة
التغذوية للحبوب .وتفيد النساء بأنه ّن يستخدمن املواد الكيميائية عىل نحو
يفوق املستويات املوىص بها لتفادي الفاقد والخوض يف النزاع مع الرجال.
وتزيد ظروف التخزين السيئة من احتامالت التل ّوث ،ما يع ّزز استخدام املواد
الكيميائية بشكل أكرب – الذي تتع ّرض له النساء عىل وجه الخصوص .ولتخطي
الثغرات الغذائية حينام يكون النقد محدودًا وغالل اإلنتاج رديئة ،تفيد النساء
66
بأنّه ّن يستهلكن الحبوب التي يتلف منها ما قد يصل إىل  50يف املائة.
وميكن أن تســاعد التدخــات املراعية لالعتبارات الجنســانية والرامية
إىل تحســن مكانــة املــرأة وقدرتها عىل صنع القرار يف ما يتعلّق باالســتهالك
وبيــع اإلنتاج األرسي ،عــى الح ّد من الفواقد الغذائيــة ،وبالتايل تدعيم
األمــن الغذايئ ،ال سـ ّيام عن طريق تعزيز ســامة األغذيــة والتن ّوع الغذايئ
70-67
(أنظــر أيضً ا الفصل .)6

وميكن أن يؤدي الكشــف عن مصادر للخطر من حيث ســامة
األغذيــة إىل خســارة منتجات غذائية .فطبيعــة التل ّوث وحجمه
إىل جانــب كفــاءة اللوائح التنظيمية لســامة األغذية ،تح ّدد
حجــم الفاقد .وعىل ســبيل املثال ،أتلفــت الحكومة يف كينيا
حــوايل  14 000طــن من الذرة يف عــام  2014بفعل التل ّوث
باألفالتوكســينات وهي نوع من الســموم الفطريــة الناجمة عن
إصابــة املحاصيل بالفطريات 54 .وتعترب الســموم الفطرية ســامة
57-55
وقادرة عىل إلحاق رضر جســيم بصحة اإلنســان والحيوان.
وقد تؤدي الشــواغل املتعلّقة بســامة األغذيــة والتي مل يتحقق
منهــا الخــراء إىل إتالف احرتازي للمنتجــات ،ما ميكن الح ّد
منــه يف بعض الحاالت بالتشــاور مع الخــراء .وقد دفعت مثالً
املخــاوف من إمكانيــة معالجة املانغــو بالفورمول بحكومة
بنغالديــش إىل إتــاف مئات األطنان مــن الفاكهة ،يف حني خلص
58
الخرباء الحقًا إىل أنّها مل تشـكّل أي خطر عىل صحة اإلنســان.
ومن باب التشــابه ،تســفر اللوائح التنظيمية الصارمة لســامة
األغذية عــن فواقد طائلة.

الخطــر من حيث ســامة الغــذاء إىل التقليل من قيمــة املنتجات
الغذائيــة .وقــد يح ّول املو ّردون وجهة األغذية املل ّوثة إىل مشــرين
أشـ ّد فقـ ًرا ،يف القطاع غري الرســمي مثـاً .وقد يفيض ذلك إىل
خســائر ماليــة ،مــن دون القضاء عىل املخاطر املحدقة بســامة
األغذيــة .وغال ًبــا مــا يت ّم تحويل وجهــة األغذية غري اآلمنة إىل
مجموعــات منخفضــة الدخل ومع ّرضة لألمراض جســديًا ومــن الناحية
االقتصاديــة 59 .وتشــر التقديــرات الوطنية إىل أ ّن التع ّرض للســموم
الفطريــة عىل املســتوى الغــذايئ يف البلدان النامية هــو أعىل بكثري
منــه يف البلــدان املتق ّدمة 8 .وتفوق معــدالت التع ّرض الغذايئ يف
بلــدان أفريقيــا جنــوب الصحراء الكربى املعدالت املسـ ّجلة يف البلدان
املتق ّدمــة مبقدار  100م ّرة 60 .ووجدت دراســة للنســاء الريفيات
يف كينيــا أ ّن املســتويات املرتفعــة للتع ّرض للســموم الفطرية كانت
ظل غيــاب الدخل املتاح لألرس
شــديدة االرتبــاط بالفقر – ال سـ ّيام يف ّ
61
لإلنفــاق – باإلضافــة إىل انعدام األمن الغذايئ والجوع الشــديد.
وخلصــت دراســة يف أثيوبيا إىل أ ّن عدم تحكّم النســاء باألصول
الزراعيــة يســاهم يف اســتهالك حبوب مل ّوثــة بالفطريات أو اآلفات.
ويناقش اإلطار  24دراســة حالة أثيوبيا يف الســياق األشــمل لتمكني
املــرأة وعالقته بالفواقــد الغذائية واألمن الغذايئ.

ويف حاالت أخرى ،ال سـ ّيام حني تتّســم معايري ســامة األغذية أو
كيفيــة إنفاذهــا بالضعــف ،ميكن أن يؤدي الكشــف عن مصادر
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هو الح ّد من وجود مصادر خطر عىل سالمة الغذاء يف األغذية ،ال س ّيام
تلك التي تطرح أكرب املخاطر عىل صحة اإلنسان .وعالوة عىل ذلك ،ال ب ّد
من إزالة األغذية املرتجعة غري اآلمنة من سلسلة اإلمدادات الغذائية مبا
يكفل عدم استهالكها يف نهاية املطافn .

وتكون مصادر الخطر عىل سالمة األغذية غري ظاهرة للعيان يف أغلب
األحيان ويصعب قياسها من دون تجهيزات متخصصة .وبالتايل تنحرس
الحوافز التي تدفع املو ّردين من أجل مراقبة املخاطر عىل سالمة األغذية.
ويف حال كان إنفاذ اللوائح التنظيمية لسالمة األغذية ضعيفًا ،ميكن أن
تدخل أغذية غري آمنة إىل السوق .ويكون املو ّردون عادة أكرث اندفا ًعا
ملعالجة الفواقد الكمية أو تدهور الجودة امللحوظ اللذين يؤثران عىل
األحجام القابلة للتسويق .وميكن أن تساهم التدابري الرامية إىل الح ّد من
الفواقد يف تعزيز سالمة األغذية أيضً ا .فاستخدام األكياس املحكمة مثالً
من أجل تخزين الحبوب يقلّص بش ّدة الفواقد الكمية وامللحوظة ،إمنا
يحول أيضً ا دون التل ّوث بالسموم الفطرية 63 ،62.ومينع التربيد منو معظم
الجراثيم التي تتسبب بفساد األغذية ،باإلضافة إىل تلك التي لها آثار
سلبية عىل الصحة.

الحد من الفاقد
ّ
والمهدر من األغذية
وأهمية الموقع

كــا تبـ ّـن آنفًا ،ميكن أن يؤثّــر الفاقد واملهدر من األغذية عىل األمن
الغذايئ والتغذية بأشــكال شـتّى ،بحســب موقع تنفيذ تدابري الح ّد من
هــذه الظاهرة واملجموعات التــي تعاين من انعدام أمنها الغذايئ ،وذلك
من الناحية الجغرافية وعىل مســتوى سلســلة اإلمداد عىل السواء.

ويف الســياقات التــي تغيب فيها اللوائــح التنظيمية أو ال يجري
تنفيذهــا ،ميكــن أن ته ّدد تدابري الح ّد من الفواقد الغذائية ســامة
األغذيــة .فعىل ســبيل املثال ،ميكــن ملبيدات اآلفات أن متنع الفواقد
يف املزرعــة ،إمنا قد تؤذي صحة اإلنســان؛ وقــد متنع املواد الحافظة
الكيميائيــة فســاد األغذية ،لكنها قد تكون مصــد ًرا للمخاطر أيضً ا.
ومثال عىل ذلك معالجة الســمك واللحوم والحليب بواســطة
الفورمالدهيــد مــن أجل حفظها .ومبــا أ ّن الفورمالدهيد يتواجد
بصــورة طبيعيــة يف هذه األغذية (يــزداد تواجده مع الوقت بوصفه
نات ًجــا ثانويًــا للتحلّل) ،فإنّه يصعب الكشــف عن الغش يف حالة
الفورمالدهيد 64.ويعترب الرصد املســتمر لألغذية للكشــف عن
مهم من أجل ضامن ثقة املســتهلك
وجــود مــواد حافظة ضا ّرة ً
بسالمة الغذاء.

وتفعل اآلثار فعلها من خالل قنوات مختلفة .فالفاقد واملهدر من
كم ونو ًعا؛ كام ينعكسان
األغذية يؤثّران سل ًبا عىل اإلمدادات الغذائية ًّ
عىل األسعار وبالتايل عىل توازن النظام الغذايئ .وتؤث ّر هذه العوامل
بدورها عىل دخل الجهات الفاعلة يف سلسلة اإلمداد ويف نهاية املطاف
تغي
عىل األمن الغذايئ مبا يتخطّى سلسلة اإلمداد املتأث ّرة (من خالل ّ
األسعار بالدرجة األوىل).
ويســاهم الحـ ّد مــن الفاقد أو املهدر من األغذيــة يف مرحلة محددة يف
سلســلة اإلمــداد يف زيادة حجم األغذية املــو ّردة إىل املراحل الالحقة.
ويــؤدي ذلك إىل كســاد األســعار التي يدفعها أصحــاب املصلحة يف تلك
املراحــل ،مــا يع ّزز إيراداتهم (عىل النحو املبـ ّـن يف اإلطار تحت عنوان
"زيــادة املبيعــات عند نقطة الرتاجع أو بعدها" يف الشــكل 11ألف).
غري أ ّن األثر عىل دخل من يتأث ّر بالكســاد يســتند إىل مدى زيادة
حجــم مبيعاتــه ومدى انخفاض األســعار .وقد تتأثّــر الجهات الفاعلة
يف املراحل األوىل من سلســلة اإلمداد عىل نحو ســلبي يف حال كان
الحـ ّد من الفواقــد أو حاالت الهدر التي يتك ّبدها املشــرون تعني
تراجــع الطلــب عىل مخرجاتهــم وانخفاض أســعار مبيعاتهم .ونتيجة
لذلــك ،ترتاجــع أيضً ا اإليرادات وبالتايل حالة األمــن الغذايئ للجهات
الفاعلــة هــذه يف املراحل األوىل (أنظر اإلطار باللــون الربتقايل تحت
املحور يف الشــكل 11ألف).

وميكــن أن يؤدي النمو الذي تحقّق موخ ًرا يف مبادرات اســرداد
األغذية وإعادة توزيعها إىل شــواغل متصلة بســامة األغذية .ففي
حــن عكفــت بعض البلدان (من قبيل الواليــات املتحدة األمريكية
وكنــدا ونيوزيلنــدا ومجموعة من البلــدان األوروبية) عىل صياغة لوائح
تنظيمية وخطوط توجيهية بشــأن اســرداد األغذية وإعادة توزيعها،
ال تفــرض بلــدان أخرى أي قواعد أو ضوابط عىل هذه املامرســات التي
تكــون عــادة عفوية وغري مص ّنفة .ويطــرح غياب التنظيم واإلرشاف
11
مخاطر عىل ســامة األغذية.
وتثبت االستنتاجات أعاله الحاجة إىل سياسات شاملة لسالمة األغذية
تضمن عدم اضطرار أحد ،خاصة الفئات األش ّد ضعفًا ،إىل استهالك أغذية
مل ّوثة بسبب عدم إمكانية الحصول عىل بدائل مأمونة .وسيحظى دامئًا
التخلّص من الغذاء غري اآلمن باألفضلية عىل استهالكه .واملطلوب فعالً

وتجدر اإلشــارة إىل أ ّن تدين األســعار ميكن أن يدفع املستهلكني عىل
مقايضة مشــرياتهم الغذائيــة بأغذية أغىل مث ًنا وأعىل جودة؛ ويحصل
ذلــك للتعويــض عن األثر الســلبي عىل دخل املو ّردين ج ّراء الح ّد من
| 80

|

حالة األغذية والزراعة 2019

الشكل 12
اآلثار احملتملة لعمليات احلد من الفاقد واملهدر من األغذية على
األسعار واملداخيل يف نقاط خمتلفة من سلسلة اإلمدادات الغذائية
اإلنتاج الزراعي
والحصاد أو الذبح
أو املصيد

عمليات ما بعد
الحصاد أو الذبح
أو املصيد

البيع بالجملة
أو التجزئة

التجهيز

االستهالك :األرس
املعيشية والخدمات
الغذائية

الحد من الفاقد
من األغذية
الحد من الفاقد
من األغذية
الحد من الفاقد
من األغذية
الحد من الفاقد
أو املهدر من
األغذية
الحد من املهدر
من األغذية

انخفاض األسعار ،توافر مدخول أكرب
قابل للرصف عىل األغذية وسلع أخرى

نقطة الحد من الفاقد أو املهدر

تراجع الطلب وهبوط
اإلنتاج ،تأثّر املداخيل

املصدر :منظمة األغذية والزراعة

هدر املســتهلكني .وباإلمكان أيضً ا التعويض عن األثر الســلبي للح ّد من
الفاقــد واملهدر مــن األغذية عىل دخل املو ّردين يف املراحل األخرية من
السلســلة عن طريق منو السكان واإليرادات.

أسعار الغذاء يف املراحل األخرية من سلسلة اإلمداد وبالتايل إىل تعزيز
إمكانية الحصول عىل األغذية يف تلك املراحل.
وميكــن للحـ ّد من الفواقــد يف املزرعة أن يحدث آثا ًرا قوية وإيجابية
عىل األمن الغذايئ .وينســحب ذلك بصورة خاصة عىل أصحاب
الحيــازات الصغرية يف البلدان املنخفضة الدخل حيث يشــهد توافر
تحسـ ًنا .ويحظى املزارعون الذين يسـ ّوقون
الغذاء ملزراعي الكفاف ّ
جــز ًءا من مخرجاتهم بكميات أكــر لبيعها وبالتايل ميكن أن
»

يوضّ ح الشكل  12املفاعيل املحتملة للح ّد من الفاقد أو املهدر من
األغذية عىل األسعار واإليرادات يف مراحل مختلفة من سلسلة
اإلمدادات الغذائية .وتظهر األسهم الزرقاء اللون كيف تؤدي زيادة
اإلمدادات الغذائية الناجمة عن الح ّد من الفاقد واملهدر إىل كساد
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اإلطار 25
احلد من الفواقد الغذائية يف مرحليت اإلنتاج األويل وجتهيز األغذية
آثار
ّ
على األمن الغذائي والتغذية
تراجع أسعار األغذية يف العامل بنسبة  4يف املائة ،فإ ّن املشرتيات الغذائية لن
التغيات يف املورشات عىل
ترتفع بصورة الفتة ( 0.53+يف املائة) .ثان ًيا ،تختلف ّ
ويتبي أ ّن إجاميل الناتج املحيل واإلنتاج األويل للمواد
نحو كبري بني األقاليمّ .
الغذائية يف األقاليم التي تس ّجل عمو ًما مستويات أقل من حيث دخل الفرد
الواحد ،هام أكرث استجابة للح ّد من الفاقد ،حيث أ ّن قطاعي الزراعة واألغذية
يف تلك البلدان يستأثران عادة بحصة أكرب من االقتصاد.
وتســاعد هــذه النتائــج عىل تحديد أفضل نقــاط الدخول للح ّد من
الفاقــد بهدف تحســن األمن الغذايئ والتغذيــة .ومييّز الجدول بني أوجه
املســاهمة يف التغيــرات يف إجاميل الناتج املحيل واألبعــاد الثالثة لألمن
الغــذايئ نتيجــة التدخــات يف مرحلة اإلنتاج األويل مــن جهة ،ويف مرحلة
التجهيــز من جهة أخرى.
وللتدخــات التــي تح ّد من الفاقد أثر أكــر عىل مؤرشات األمن الغذايئ
ويتجل
ّ
والتغذيــة يف مرحلــة اإلنتــاج األويل ،مقارنة مع مرحلــة التجهيز.
كل من أفريقيا
الفــارق بوضــوح الفت بالنســبة إىل توافر الغذاء :ففــي ّ
جنــوب الصحراء الكربى وآســيا الوســطى والجنوبية ،يرتاجع اإلنتاج األويل
نتيجــة انخفاض األســعار بفعــل الح ّد من الفاقد يف مرحلــة التجهيز .وميكن
لتدابــر الحـ ّد مــن الفاقد هذه أن تنعكس ســلبًا عىل األمن الغذايئ لألرس
املعيشــية الزراعيــة الضعيفــة ،حيث أنّها تزيد املخرجــات يف مرحلة اإلنتاج
لك ّنهــا توفّر املدخالت يف مرحلــة التجهيز.
ويُعتــر أثــر الح ّد مــن الفاقد عىل الحصول عىل األغذية واســتخدامها
إيجابيًــا يف مرحلتــي سلســلة اإلمداد هاتني .ويف أفريقيــا جنوب الصحراء
الكــرى ،يكــون أثــر الح ّد من الفاقــد يف مرحلة اإلنتاج األ ّويل حوايل  20م ّرة
أقــوى مــن األثــر يف مرحلة التجهيز و 10م ّرات أقــوى من األثر يف مرحلة
التجهيــز يف آســيا الوســطى والجنوبية .وتؤكّد هــذه النتائج أ ّن التدخالت من
أجــل الحـ ّد مــن الفاقد التي تركّز عىل املراحل األوىل من سلســلة اإلمداد
هــي أكــر كفاءة يف تحقيــق نتائج أفضل من حيث األمــن الغذايئ والتغذية.
وتثبــت نتائــج عمليــة وضع النامذج أ ّن أثر الح ّد مــن الفاقد عىل األمن
الغــذايئ والتغذيــة هــو أقوى بكثري عىل املســتوى املحيل منه يف الخارج.
كــا تظهــر أ ّن الح ّد من الفاقد يســاهم يف تحســن إمكانية الحصول عىل
األغذيــة واســتخدامها محليـاً ويف الخارج عىل الســواء ،لك ّن تدابري الح ّد
كل من أفريقيا
مــن الفاقــد يف الخارج تؤث ّر ســلباً عىل توافر الغــذاء يف ّ
جنــوب الصحراء الكربى وآســيا الوســطى والجنوبية .وتعزى هــذه النتيجة

أجــرى معهــد  Wageningen Economic Researchعملية محاكاة
بتكليــف مــن منظمــة األغذية والزراعة ،ألثــر الح ّد من الفواقــد الغذائية
العامليــة بنســبة  25يف املائــة يف مرحلتــي اإلنتــاج األويل وتجهيز األغذية
– مــن حيــث القيمــة االقتصادية – عىل أســاس أحدث تقديــرات منظمة
األغذيــة والزراعــة بشــأن الفاقد مــن الغذاء .وقد جــرت عملية املحاكاة
يف  MAGNETوهــو منــوذج للتــوزان العام لالقتصــاد العاملي قابل
للقيــاس ومتعــدد القطاعــات واألقاليم يســتخدم عىل نطاق واســع ملحاكاة
تداعيــات السياســات املتعلّقــة بالزراعــة والتجارة واألرايض والوقود
األحيــايئ عــى االقتصــاد العاملــي 72 .ويهدف إىل فهم أثر الحـ ّد من الفاقد
عــى األمــن الغذايئ والتغذية من خالل األســعار ii ،i .وميكــن أن ميثّل الح ّد
مــن الفاقــد بنســبة  25يف املائــة كتغـ ّـر يف اإلنتاجية التــي تزيد من اإلنتاج
العاملــي لألغذيــة بواقــع  4.3يف املائــة 2 ،يف املائــة يف مرحلة اإلنتاج األويل
و 2.3يف املائــة يف مرحلــة التجهيــز .ويشــر الجدول الوارد يف هذا اإلطار
إىل أثــر الحـ ّد من الفاقد عىل مــورشات االقتصاد واألمن الغــذايئ والتغذية
عامل ًيــا ويف أفريقيــا جنــوب الصحراء الكربى وآســيا الوســطى والجنوبية
حيــث ينتــر انعدام األمن الغذايئ.
وتظهــر نتائــج النمــوذج أ ّن الح ّد من الفواقد الغذائيــة عىل الصعيد
تحســن املؤرشات العامليــة لالقتصاد واألمن الغذايئ
العاملــي يؤدي إىل ّ
رشا يح ّدد
والتغذيــة .ويرتفــع إجاميل الناتج املحيل العاملــي ،بوصفه مؤ ً
مالمــح االســتجابة الشــاملة لالقتصاد العاملي ملفاعيل الحـ ّد من الفاقد عىل
كل من توافر
ويتحســن ّ
الفعاليــة( ،عــى نحــو معتدل) يف أعقاب الح ّد منه.
ّ
الغــذاء (الــذي يقاس كإجاميل اإلنتاج األويل العاملــي للمواد الغذائية)
وإمكانيــة الحصــول عليــه (التي يقاس باملشــريات الغذائية لألفراد من
املســتهلكني) بعــد الح ّد مــن الفاقد نتيجة ملفاعيل ذلك عىل األســعار
واإليــرادات .وال يحـ ّدد النموذج املتناول الفعيل مــن األغذية ،إمنا يظهر
ارتفــاع املحتــوى التغذوي للمغذيــات الدقيقة الثالثة التي يعترب اســتهالكها
73
العاملي غري ٍ
تحســن يف اســتخدام األغذية.
كاف ،ما يشــر إىل ّ
التحسن يف املؤرشات العاملية التي ترتاوح بني  0.1و 0.6يف املائة
وال يعترب
ّ
تحس ًنا ملحوظًا؛ لكن ال بد من أخذ عاملَني اثنني يف الحسبان عند تفسري هذه
ّ
لتغيات األسعار إىل
التغيات .أ ّوالً ،ال يستجيب الطلب عىل الغذاء يف العموم ّ
ّ
ح ّد كبري .بالتايل ،ويف حني يتوقّع النموذج أ ّن الح ّد من الفاقد والزخم الناجم
عنه من حيث حجم األغذية املتوفّرة عىل مستوى التجزئة ،سيفضيان إىل
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اإلطار 25
(يتبع)

تحســن يف
محلياً واألغذية املســتوردة ،يف حني يفيض انخفاض األســعار إىل ّ
هذين املؤرشين.

تحل مــكان األغذية املنتجة محل ًيــا .وبالفعل يؤدي
إىل أ ّن الــواردات ّ
الحـ ّد مــن الفاقد يف الخارج إىل تراجع أســعار الواردات ،مــا يثبط الطلب
عــى األغذية املحليــة لصالح الواردات الزهيدة الثمن .وتســتند مؤرشات
إمكانيــة الحصــول عىل األغذية واســتخدامها إىل مزيج مــن األغذية املنتجة

املصدر722019 ،Kuiper and Cui :

اآلثار النامجة عن احلد بنسبة  25يف املائة من الفواقد من األغذية يف مراحل اإلنتاج والتجهيز األولية
تغي النسب املئوية
من سلسلة اإلمدادات على األمن الغذائي والتغذيةّ ،
األثر
االقتصادي

العامل
أفريقيا جنوب الصحراء
الكربى – [املجموع]
مساهمة اإلنتاج األ ّويل
مساهمة التجهيز
مساهمة عمليات الحد
املحلية
مساهمة عمليات الحد
األجنبية
آسيا الوسطى والجنوبية –
[املجموع]
مساهمة اإلنتاج األ ّويل
مساهمة التجهيز
مساهمة عمليات الحد
املحلية
مساهمة عمليات الحد
األجنبية

األمن الغذايئ والتغذية

التوافر

الحصول

إجاميل إنتاج
األغذية األ ّويل
0.13

مشرتيات
األغذية
0.53

االستخدام

املغذيات الكبرية
السعر
ات الربوتينات
الحرارية
0.53
0.47

0.59

0.60

0.54

0.57

1.02

0.67

0.75

0.70

0.62

0.96

0.74

0.55
0.02

1.09
0.08-

0.64
0.03

0.72
0.03

0.66
0.04

0.60
0.03

0.92
0.04

0.71
0.03

0.57

1.85

0.56

0.63

0.59

0.53

0.82

0.62

0.00

0.84-

0.10

0.13

0.11

0.10

0.14

0.12

0.22

0.07

0.32

0.19

0.24

0.36

0.27

0.26

0.20
0.02

0.15
0.09-

0.29
0.03

0.17
0.02

0.22
0.02

0.33
0.03

0.24
0.02

0.24
0.02

0.22

0.62

0.25

0.16

0.20

0.24

0.20

0.20

0.00

0.56-

0.07

0.03

0.04

0.12

0.07

0.06

إجاميل الناتج
املحيل
0.12

الفيتامني A

املغذيات الدقيقة
الكلسيوم

 iميكن االضطالع عىل التفاصيل بشأن إطار وضع النامذج وهيكلية السيناريو ونتائج املحاكاة لجميع األقاليم يف وثيقة املعلومات األساسية72 .2019 ،Kuiper and Cui ،

الزنك

 iiوفّرت شعبة اإلحصاءات يف منظمة األغذية والزراعة تقديرات بشأن الفاقد من الغذاء بحسب املجموعات الغذائية ،ومجموعات البلدان ،واملراحل يف سلسلة اإلمداد .ويف عملية املحاكاة ،تختلف
تدابري الح ّد من الفواقد الغذائية بني املنتجات الغذائية واألقاليم واملراحل يف سلسلة اإلمداد .لكن بفعل االختالف بني منهجية منظمة األغذية والزراعية لتقدير الفاقد من الغذاء وهيكلية منوذج
 ،MAGNETاقترصت مراحل سلسلة اإلمداد املشمولة يف عملية املحاكاة عىل مرحلتي اإلنتاج األويل والتجهيز؛ أما املراحل األخرى يف سلسلة اإلمداد ،من قبيل التخزين والنقل والبيع بالجملة
والتجزئة ،فلم تت ّم تغطيتها.
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الفصل 4

الفاقد واملهدر من األغذية واالنعكاسات على األمن الغذائي والتغذية

محدود يف املؤرشات االقتصادية ومؤرشات األمن الغذايئ يف العامل.
لكن يف حني تثبت النتائج أ ّن انخفاض األسعار نتيجة الح ّد من الفاقد
يحسن إمكانية حصول األرس
أو املهدر يف البلدان املتق ّدمة ميكن أن ّ
املعيشية املشرتية عىل الغذاء يف البلدان النامية ،إالّ أ ّن ذلك ميكن أن
يؤدي إىل كساد اإليرادات ،وبالتايل تقويض حالة األمن الغذايئ والتغذية
لألرس املعيشية الزراعية يف تلك البلدانn .

» تــزداد إيراداتهم ويتعـ ّزز أمنهم الغذايئ ،رشيطة أال يوازن تراجع
األســعار الناجم عن تحفيز املخرجات هذا األثر.
ويســاهم الح ّد من الفاقد أو املهدر من جانب املو ّردين بُعيد
مرحلة إنتاج املواد األولية يف تعزيز اإلمدادات وخفض األســعار يف
املراحل الالحقة يف سلســلة اإلمداد .غري أ ّن الطلب عىل منتجات
املزارعني قد يرتاجع ،مشــفو ًعا بتداعيات ســلبية عىل إيراداتهم
مبي من خالل األســهم
وبالتايل عىل أمنهم الغذايئ ،كام هو ّ
الربتقالية اللون يف الشــكل .12

الحد من الفاقد والمهدر
ّ
ومستويات انعدام األمن
الغذائي

ويحســن الح ّد من حجم األغذية التي يهدرها املســتهلكون توافر
ّ
األغذيــة وإمكانية حصول املســتهلكني عليه ،لكن تراجع طلب
املســتهلكني الناجم عن ذلك قــد يجعل املزارعني والجهات الفاعلة
األخرى يف سلســلة اإلمداد أسوأ حاالً.

يعتمــد أيضً ــا دور الح ّد من الفاقد واملهدر من األغذية يف انحســار
انعدام األمن الغذايئ عىل مدى انتشــار انعدام األمن الغذايئ يف بلدان
مختلفــة .ويتيح مقيــاس املعاناة من انعدام األمن الغذايئع إجراء قياس
عاملي لشــدة انعدام األمن الغــذايئ ،إذ يقيس القيود عىل إمكانية
الحصول عىل األغذية عىل مســتوى األرس املعيشــية أو األفراد ،بفعل
نقــص املوارد .وتُطرح عىل املجيبني مثانية أســئلة مبارشة جوابها نعم
أم ال بشــأن تجاربهم يف الحصول عىل الغذاء خالل األشــهر االثني عرش
املاضية 3.ويجري ،يف ضوء اإلجابات الواردة ،تقييم مســتويات انعدام
األمــن الغذايئ وفقًا للجدول التايل:

فاملستهلكون يزيدون من دخلهم املخصص لإلنفاق عن طريق خفض
املهدر ،ما قد يحدو بهم إىل تغيري أمناطهم الغذائية لتشمل مجموعة
واسعة من املنتجات املغذية والقابلة للتلف ،من قبيل اللحوم والسمك
والفاكهة والخضار 71.وقد تكون النتيجة التالية زيادة يف حجم الغذاء
30
املهدر ،ال س ّيام األغذية ذات البصمة البيئية الكربى.
ويستند أثر الح ّد من الفاقد واملهدر عىل إيردات أصحاب املصلحة يف
تغي األسعار
سلسلة اإلمدادات الغذائية ،وبالتايل عىل أمنهم الغذايئ ،إىل ّ
عىل امتداد السلسلة .ويح ّدد القرب الجغرايف بدرجة كبرية قوة انتقال
املتغية عرب مراحل السلسلة ،حيث يعترب احتامل مساهمة الح ّد
األسعار ّ
من الفاقد أو الهدر يف تحسني األمن الغذايئ للمجموعات الكائنة عىل
مسافة بعيدة من نقطة الرتاجع محدودا ً .فالح ّد من ك ّم األغذية التي
يهدرها املستهلكون يف البلدان العالية الدخل ،عىل سبيل املثال ،ال يعني
بالرضورة أ ّن األغذية املسرت ّدة ستتاح ملن يعاين من انعدام األمن الغذايئ
يف بلد منخفض الدخل ،أو أ ّن هؤالء سيستفيدون تلقائ ًيا من انخفاض
األسعار ج ّراء الح ّد من الهدر.

e eانعدام األمن الغذايئ الشديد :عدم توفر الغذاء ليوم واحد أو أكرث؛
e eانعدام األمن الغذايئ املعتدل :التنازل عن جودة األغذية وتن ّوعها أو
الح ّد من كمية األغذية وتفويت بعض الوجبات؛
e eتوافر األمن الغذايئ أو انعدام طفيف لألمن الغذايئ :عدم التأكّد
بالكامل من القدرة عىل الحصول عىل الغذاء.
ويق ّدم مقياس املعاناة من انعدام األمن الغذايئ إيضاحات مفيدة
امللح لضامن إمكانية الحصول عىل األغذية ،مبا يف ذلك
بشأن الطابع ّ
االعتبارات الخاصة بجودة الغذاء .ومن املحتمل أن يكون نطاق الح ّد
من الفاقد واملهدر للمساهمة يف تخفيف الجوع عن طريق زيادة توافر
الغذاء وإمكانية الحصول عليه كب ًريا ،حيثام يكون انعدام األمن الغذايئ
الشديد مرتف ًعا – كام هي الحال يف البلدان املنخفضة الدخل والبلدان
املبي يف الجدول .1
املتوسطة الدخل من الرشيحة الدنيا ،عىل النحو ّ
وميكن للتدخالت الرامية إىل منع وقوع الفواقد الغذائية التي ميكن

واستنا ًدا إىل التقديرات الجديدة ملنظمة األغذية والزراعة بشأن الفواقد
الغذائية (من مؤرش الفاقد من األغذية الوارد وصفه يف الفصل ،)1
يعرض اإلطار  25نتائج عملية وضع النامذج عىل مستوى املنظومة
ككل لتقييم انتقال اآلثار عىل األمن الغذايئ والتغذية يف
االقتصادية ّ
مرحلتي اإلنتاج األويل وتجهيز األغذية يف سلسلة اإلمداد وعىل مستوى
األقاليم ،بفعل تراجع الفاقد واملهدر من األغذية بنسبة  25يف املائة
تحسن
عامل ًيا .ويظهر أ ّن الرتاجع العاملي للفواقد الغذائية يفيض إىل ّ

ع ملزيد من التفاصيل حول كيفية احتساب مقياس املعاناة من انعدام األمن الغذايئ ،أنظر
منظمة األغذية والزراعة وآخرون3 .2019 ،
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اجلدول 1
معدل انتشار انعدام األمن الغذائي (النسبة املئوية من إمجايل السكان) حبسب فئات مقياس
املعاناة من انعدام األمن الغذائي وجمموعة الدخل2016 ،

الدخل املنخفض
الدخل املتوسط من الرشيحة الدنيا
الدخل املتوسط من الرشيحة العليا
الدخل املرتفع

انعدام شديد يف األمن
الغذايئ

انعدام معتدل يف األمن
الغذايئ

انعدام طفيف يف األمن
الغذايئ أو أمن غذايئ

27

34

39

10

20

69

4

12

84

1

6

92

املصدر :منظمة األغذية والزراعة وآخرون32019 ،

تحسن النقص يف األغذية ،بخاصة عىل املستوى املحيل يف
تفاديها أن ّ
إنتاج أصحاب الحيازات الصغرية ،حيث أ ّن هذه املناطق ليست مرتبطة
جي ًدا باألسواق وبالتايل تس ّجل التجارة فيها مستويات ضئيلة 74.وميكن
ويحسن إمكانية حصولهم عىل الغذاء.
أن يرفع ذلك إيرادات املزارعني ّ
وإذا كانت تدابري الح ّد من الفاقد واملهدر واسعة النطاق مبا يكفي للتأثري
عىل األسعار ،ميكن أن يستفيد من ذلك أيضً ا سكان املناطق الحرضية
الذين يعانون من انعدام األمن الغذايئ .ويف العموم ،يحتمل أن تكون
االسرتاتيجية الهادفة إىل الح ّد من الفاقد واملهدر أكرث كفاءة يف تحسني
األمن الغذايئ للسكان يف تلك البلدان مقارنة مع البلدان املرتفعة الدخل،
ال س ّيام من خالل الرتكيز عىل الح ّد من الفواقد عىل مستوى املزرعة ويف
املراحل األوىل من سلسلة اإلمداد.

بصورة شديدة أو معتدلة عىل أغذية مغذية وذات جودة .ولكن القضاء
عىل انعدام األمن الغذايئ املستمر سيقتيض تطبيق مجموعة واسعة من
السياسات االجتامعية التي تعالج أسبابه الجذرية.
وينبغي التن ّبه إىل أ ّن الفقر وانعدام املساواة يح ّفزان انعدام األمن
الغذايئ 3.لذلك ،ميكن أن تكون التدخالت اآليلة مبارشة إىل التخفيف من
الفقر وانعدام املساواة أكرث كفاءة يف تحسني حالة األمن الغذايئ ،مقارنة
مع الح ّد من الفاقد أو املهدر من األغذية .فالح ّد من الظاهرة األخرية قد
يساهم يف ذلك ،إمنا ال ميكن أن يعترب حالً ملشكلة انعدام األمن الغذايئ.
وتجدر اإلشارة أيضً ا إىل أ ّن مستويات هدر األغذية من ناحية ،ومؤرشات
انعدام األمن الغذايئ من ناحية أخرى ،ال تسري عمو ًما يف االتجاه نفسه.
فزيادة اإليرادات غال ًبا ما يؤدي إىل ارتفاع يف مستوى هدر األغذية حيث
تشرتي األرس مزي ًدا من األغذية رغم تراجع نصيب األغذية يف امليزانية
اإلجاملية لألرسة ،وتح ّول األمناط الغذائية نحو األغذية األكرث عرضة
للتلف :اللحوم والفاكهة والخضار .وبالتايل ،ميكن أن ّ
يدل ارتفاع مستوى
هدر األغذية عىل تزايد انعدام األمن الغذايئ .غري أ ّن زيادة الفواقد
تبي أ ّن توافر الغذاء يتأث ّر سل ًبا بفعل املشاكل الهيكلية ،من
الغذائية ّ
75
قبيل عدم كفاية البنى التحتية الزراعيةn .

ومع انحسار انعدام األمن الغذايئ الشديد – يف البلدان املتوسطة الدخل
من الرشيحة العليا وعىل وجه الخصوص يف البلدان املرتفعة الدخل –
ترتاجع أهمية الح ّد من الفاقد واملهدر من حيث تحسني حالة األمن
وتتغي كذلك طبيعة االسرتاتيجيات الالزمة حيث تربز الحاجة
الغذايئّ .
إىل نُ ُهج مو ّجهة بشكل أكرب للوصول إىل منعدمي األمن الغذايئ الذين
يواجهون غال ًبا مستويات متزايدة من الهدر ،عن طريق إعادة توزيع
األغذية يف املناطق الحرضية مثالً .وتطال املشاكل يف إمكانية الحصول
عىل األغذية رشيحة محدودة ج ًدا من السكان ،خاصة يف البلدان املرتفعة
الدخل ،مع أ ّن عدد من يعانون من انعدام األمن الغذايئ بصورة معتدلة
ال يزال ملحوظًا نسب ًيا .ومن غري املر ّجح أن تعود الحمالت الواسعة
النطاق للح ّد من هدر األغذية – املشكلة األكرث إلحا ًحا املتعلّقة بالفاقد
واملهدر من األغذية يف البلدان املرتفعة الدخل – باملنفعة عىل من تبقّى
من السكان الذين يعانون من انعدام أمنهم الغذايئ .وميكن أن تبذل
التدخالت املو ّجهة للح ّد من الفاقد أو املهدر ،من قبيل إعادة توزيع
األغذية ،ال س ّيام الوجبات املتوازنة ،عىل منعدمي األمن الغذايئ ،املزيد
من الجهود لتحسني إمكانية حصول من يعانون من انعدام األمن الغذايئ
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الفصل 4

الفاقد واملهدر من األغذية واالنعكاسات على األمن الغذائي والتغذية

الكفاءة النسبية (من
للحد
حيث التكلفة)
ّ
من الفاقد والمهدر
من األغذية في
تحسين األمن
الغذائي والتغذية

ووجدت دراســة مبتكرة أ ّن الح ّد من الفواقد الغذائية يف مرحلة
ما بعد الحصاد ،عن طريق تحســن البنى التحتية ،يســاهم يف
انخفاض أســعار األغذية وزيادة حجم الغذاء املتوفّر ،وبالتايل
تحســن األمن الغذايئ .ولكن ذلك ليــس ف ّعاالً من حيث التكلفة
بقدر االســتثامرات يف البحوث والتطوير يف مجال الزراعة من أجل
الحـ ّد مــن الفواقد ما بعــد الحصاد .ومع أ ّن الخيارين يوفّران عائدات
اقتصاديــة عالية مقابل االســتثامرات ،إالّ أ ّن العائدات املتأتية من
البحــوث والتطوير الزراعيني هي أعىل من عائدات التحســينات يف
22
تحســن
البنيــة التحتيــة بصورة ملحوظة .وفضالً عن ذلك ،اعتُرب أ ّن ّ
األمــن الغــذايئ نتيجة تدابري الحـ ّد من الفواقد يف مرحلة ما بعد
الحصــاد ،عــى النحو املق ّدر يف الدراســة ،ميكن أن يكون مبالغًا فيه،
حيــث أ ّن تحســن البنيــة التحتية ميكن أيضً ا أن يؤدي مبارشة إىل
زيادة إنتاجية األغذية وتراجع أســعار البيــع بالتجزئة .وتعترب كفاءة
تحســن األمــن الغذايئ من خالل الحـ ّد من الفواقد ما بعد الحصاد
مبوازاة إدخال تحســينات عىل البنيــة التحتية ،غري واضحة من حيث
التكلفة 76.وال تتوفّر حال ًيا دراســات مشــابهة بشأن كفاءة تدابري
الح ّد من هــدر األغذية من حيث التكلفة.

بحث هذا الفصل حتى اآلن يف إمكانية تحســن األمن الغذايئ
والتغذيــة عن طريق الح ّد مــن الفاقد واملهدر يف مختلف مراحل
سلســلة اإلمداد .واعترب أ ّن اآلثار اإليجابية ليســت مؤكّدة وأ ّن
أثــر تدابــر الح ّد من الفاقد أو املهــدر يعتمد عىل املوقع الجغرايف
للتدابــر وللفئات التي تعــاين من انعدام األمن الغذايئ وموضعها
يف سلســلة اإلمداد .وأظهر النقاش أ ّن جهود الح ّد من الفاقد أو
تحســن األمن الغذايئ والتغذية إذا ما
املهدر يحتمل بشـ ّدة أن ّ
نُ ّفــذت عىل مقربــة ممن يعانون من انعدام األمن الغذايئ.

وتجد دراســة أخرى بشــأن الكفاءة النســبية ملختلف تدابري األمن
الغــذايئ الراميــة إىل تلبية الطلــب املتوقّع عىل الغذاء يف عام
 ،2050أ ّن الحـ ّد مــن الفاقد أو املهدر من األغذيــة هو التدبري األقل
5
وتبي أ ّن ردم الفجوة يف
فعاليــة يف تحفيــز توافــر الغذاء يف العــاملّ .
الغــال عن طريق تحســن إمدادات املغذيــات وإدارتها ،وتعزيز
كفــاءة الري ،وتحســن إدارة مياه األمطار ،هــو التدبري األكرث نجاعة
يف زيــادة اإلمــدادات الغذائية الوطنية ،حيث يســاهم يف زيادة
اإلنتــاج الوطنــي لألغذية بنســبة ترتاوح بني  56و 113يف املائة.
ويقـ ّدر أ ّن تحـ ّول األمناط الغذائية نحــو منتجات أكرث ارتكازًا
عــى النباتات ســيحفّز اإلمدادات الغذائيــة الوطنية مبا يرتاوح
بــن  28و 36يف املائــة ،ويخفف من الفاقــد واملهدر من األغذية
بنســبة تــراوح بــن  7و 14يف املائة .ويختلف أثــر الح ّد من الفاقد
أو املهــدر عــى اإلمدادات الغذائية إىل حـ ّد كبري بني بلد وآخر؛
حيــث تــراوح الزيــادة يف اإلمدادات بني  2.5و 25يف املائة عىل
مســتوى التنفيــذ املعتــدل (الح ّد بنســبة  25يف املائة من الفاقد
واملهــدر) وبــن  2.5و 100يف املائة عىل مســتوى التنفيذ املرتفع
(الحـ ّد بنســبة  50يف املائة مــن الفاقد واملهدر)n .

وقــد نظــر هذا الفصل يف الب ّينات بشــأن كفاءة التدخالت للح ّد من
الفاقــد واملهدر يف مختلف مراحل سلســلة اإلمدادات الغذائية من
حيــث األمن الغذايئ والتغذيــة .وتظهر البيانات املحدودة املتاحة
تحســن ملحوظ.
احتامل عدم قدرة بعض التدخالت عىل إحراز ّ
فتدابــر الح ّد من الفواقــد الغذائية يف البلدان املرتفعة الدخل،
عىل وجه الخصوص ،ســتحقق أثـ ًرا طفيفًا عىل حالة األمن الغذايئ
والتغذيــة يف البلدان املنخفضة الدخل .ويحتمل ج ًدا أن تسـ ّجل
جهــود الحـ ّد من الفواقد يف املزرعــة يف تلك البلدان بعينها أث ًرا
إيجاب ًيــا بصورة الفتة عىل األمن الغذايئ.
ومن باب املتابعة ،يُطرح ســؤال مهم وهو ما إذا كانت تدابري
الحـ ّد مــن الفاقد أو املهدر تعترب ســبيالً ف ّعاالً من حيث التكلفة
للتخفيــف من وطأة انعدام األمن الغــذايئ .وبالفعل ،تعترب تكلفة
الحـ ّد مــن الفاقد واملهدر ،مبا يف ذلــك مقارنتها مع تكاليف التدابري
مهم يف اتخاذ
البديلة لتحســن األمن الغــذايئ والتغذية ،عامالً ً
القرارات بشــأن استحســان هذه التدابري .غري أ ّن عد ًدا قليالً من
الدراســات ينظر يف التكاليف املرتتبة عــن التدابري املختلفة للح ّد
مــن الفاقــد أو املهدر مــن األغذية وبالتايل ال ب ّد من إجراء مزيد
29
من البحوث إلرشــاد القرارات املالمئة املتعلّقة بالسياســات.
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االستنتاجات

البلدان ليس واسع النطاق ومن غري املر ّجح بالتايل أن يحقّق الح ّد من
الفاقد أو املهدر من األغذية منافع ملحوظة لناحية األمن الغذايئ .فبؤر
انعدام األمن الغذايئ وسوء التغذية يف تلك البلدان تقرتن يف أغلب
األحيان بالفقر .ومن شأن اسرتداد األغذية وإعادة توزيعها أن يساعدا
يف التخفيف من وطأة انعدام األمن الغذايئ يف هذه الحاالت؛ لكن
السياسات االجتامعية األشمل رضورية ملعالجة األسباب الجذرية النعدام
األمن الغذايئ.

ال يتجـ ّـى أثــر تدابري الح ّد مــن الفاقد واملهدر من األغذية عىل األمن
الغــذايئ والتغذية بصــورة واضحة املالمح .واالفرتاض بأ ّن تدابري الح ّد
من الفاقد واملهدر ستســاهم تلقائ ًيا يف تحســن األمن الغذايئ والتغذية
أو يف القضــاء عىل الجوع ،بــرف النظر عن املوقع والتكلفة ،هو
افــراض غــر صحيح .وبالفعل ،يعتمــد أثر تدبري الح ّد من الفاقد واملهدر
عىل املوقع الجغرايف واملوضع يف سلســلة اإلمداد ،للتدبري نفســه وملن
يعاين من انعدام األمن الغذايئ .ويســتند اســتصواب تدابري الح ّد من
الفاقــد واملهــدر لناحية األمن الغــذايئ والتغذية ،إىل فعالية هذه التدابري
مــن حيــث التكلفة مقارنة مع التدابري البديلة .وتجدر اإلشــارة إىل أ ّن
تســجيل مســتوى مح ّدد من الفاقد واملهدر هو نتيجة رضورية لتوفّر
مــا يكفي من اإلمــدادات االحتياطية لضامن األمن الغذايئ والتغذية
املالمئــة يف جميع األوقــات واألماكن .وميكن أن يه ّدد الح ّد املفرط من
اإلمدادات االحتياطية هذه اســتقرار اإلمدادات الغذائية وأســعارها
وبالتــايل إمكانية الحصول عىل الغذاء.

ومن غري املحتمل أن يساهم الح ّد من الفاقد أو املهدر من األغذية يف
البلدان املرتفعة الدخل يف تحفيز توافر األغذية يف بلدان أخرى تس ّجل
مستويات مرتفعة من انعدام األمن الغذايئ .وبالفعل ،فإ ّن هذا األثر
مرهون بإمكانية نقل ما يجري اسرتداده من الغذاء املفقود أو املهدر
إىل املجموعات التي تعاين من انعدام األمن الغذايئ يف الخارج .وميكن
أن تنتقل أسعار الغذاء املنخفضة الناجمة عن الح ّد من الهدر يف
البلدان املرتفعة الدخل إىل بلدان أخرى ذات إيرادات أقل عن طريق
األسواق الدولية؛ غري أ ّن حجم األثر قد ال يكون كب ًريا وسيعتمد ذلك عىل
مجموعة واسعة من العوامل .فالح ّد من الفواقد يف البلدان املرتفعة
الدخل ميكن أن يع ّزز تنافسية الغذاء املستورد إىل البلدان األقل دخالً
بفعل تدين األسعار؛ وميكن أن يعود ذلك بالفائدة عىل األرس املعيشية
التي تشرتي األغذية يف تلك البلدان ،لكنه سيؤث ّر سل ًبا عىل األرس
املعيشية املنتجة للغذاء.

والسؤال الرئييس الذي يُطرح هو أين ينبغي الح ّد من الفاقد أو املهدر
من األغذية من أجل إحداث األثر األقوى من حيث األمن الغذايئ
والتغذية .وتعتمد نقطة الدخول املثىل للتدخالت عىل السياق؛ لكن من
شأن وجود مبادئ عامة أن يوفّر بعض اإلرشادات.

وال تتوفّــر حال ًيا دراســات تثبــت مفاعيل الح ّد من الفاقد أو املهدر عىل
نقص املغذيات لدى الســكان ،مع أ ّن عد ًدا قليالً من الدراســات املتاحة
يقـ ّدر األثــر املحتمل لذلك .غري أ ّن التقديرات بشــأن مفاعيل الح ّد من
الفاقــد واملهدر من األغذية عىل نقــص املغذيات الدقيقة لدى األطفال
قــد يكــون مبالغًا فيها أل ّن حــاالت نقص املغذيات هذه تكون غال ًبا
نتيجة اإلصابة بأمراض تقلّل من الشــهية وتعرقل اســتخدام املغذيات،
بــدالً مــن أن تعزى إىل نقص الغــذاء 50 ،49.لكن من املحتمل أن يحقق
الح ّد من الفاقد أو املهدر من األغذية ذات الجودة عىل طول سلســلة
اإلمــداد أثـ ًرا ناف ًعا عىل التغذيــة يف أي بلد ،بفعل زيادة توافر األغذية
املغذية واآلمنة ذات الجودة.

ويف البلدان املنخفضة الدخل التي تس ّجل مستويات عالية من انعدام
األمن الغذايئ ،غال ًبا ما تعترب الفواقد الغذائية مشكلة أكرث إلحا ًحا من
هدر األغذية .ويف هذه الحال ،يحتمل بش ّدة أن يكون للح ّد من الفواقد
الغذائية يف املراحل األوىل من سلسلة اإلمدادات الغذائية آثار إيجابية
قوية عىل األمن الغذايئ ،حيث ستنعكس تداعيات ذلك عىل املراحل
املتبقية من السلسلة .والح ّد من الفواقد يف املزرعة ،التي تشكّل نقطة
املبي يف الفصل
الفواقد الحاسمة يف البلدان املنخفضة الدخل ،عىل النحو ّ
 ،2ميكن أن يساهم عىل نحو كبري يف تحسني حالة األمن الغذايئ للفقراء
من أصحاب الحيازات الصغرية؛ كام ميكن أن يحفّز اإلمدادات يف أسواق
يحسن األمن الغذايئ عمو ًما .وقد تُحدث
األغذية املحلية أو الوطنية ،ما ّ
أيضً ا تدابري الح ّد من الفاقد أو املهدر يف مراحل أخرى من سلسلة
اإلمدادات الغذائية آثار إيجابية من حيث األمن الغذايئ .فتدابري الح ّد
من حجم األغذية التي تهدرها األرس عىل سبيل املثال ،تساهم يف تحسني
أمنها الغذايئ؛ وتعتمد إمكانية التحسني عىل مستوى الغذاء املهدر.

وال يعترب الح ّد من الفاقد واملهدر بالرضورة السبيل األكرث فعالية من حيث
تبي أ ّن زيادة اإلنتاجية
التكلفة لتحسني األمن الغذايئ والتغذية .فقد ّ
الزراعية من خالل البحوث والتطوير هي أكرث فعالية لناحية التكلفة من
الح ّد من فواقد ما بعد الحصاد يف هذا السياق .ويف غضون ذلك ،ميكن أن
تحقق الجهود األوسع نطاقًا من أجل تحقيق التنمية الزراعية آثا ًرا جانبية
إيجابية من حيث الح ّد من الفاقد أو املهدرn .

وتُعترب مرحلتا البيع بالتجزئة واالستهالك نقطتي الفاقد النموذجيتني
يف البلدان املرتفعة الدخل؛ غري أ ّن انعدام األمن الغذايئ عمو ًما يف تلك
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رواندا
املزارعون العاملون يف حقل الذرة باستخدام
املامرسات الزراعية املستدامة يف مقاطعة
نغوما.
©FAO/Ny You

الرسائل الرئيسية:

1

ميكن أن يساهم الح ّد من الفاقد واملهدر من األغذية يف إطعام
سكان العامل عىل نحو مستدام بيئ ًيا ،حيث يساعد عىل تحسني
فعالية استخدام املوارد وتقليص حجم غازات االحتباس الحراري
كل وحدة غذاء مستهلكة.
املنبعثة من ّ

2

ينبغي أن تراعي التدخالت الرامية إىل الح ّد من الفاقد
واملهدر من األغذية املواضع التي يكون للفاقد واملهدر فيها
األثر األكرب عىل البيئة – من حيث املنتجات الغذائية ومراحل
سلسلة اإلمدادات الغذائية عىل حد سواء ،لتكون ناجعة من
الناحية البيئية.

3

ســتكون لتدابري الح ّد من الفاقد واملهدر من األغذية يف
نهاية املطاف انعكاســات عىل البيئة من خالل خفض أســعار
األغذية ،ما ســوف يخفف من اإلنتاج واآلثار البيئية الســلبية
الناشئة عن ذلك.

الفصل 5
الفاقد والمهدر
من األغذية
واالستدامة البيئية

4

سيكون من الصعوبة مبكان استهداف التحسينات البيئية
املرتبطة بجهود الحد من الفاقد واملهدر من األغذية من
الناحية الجغرافية ،حني تنتقل مؤرشات األسعار عىل مستوى
سالسل اإلمداد املنترشة جغراف ًيا.

5

عند استهداف اآلثار عىل األرايض واملياه التي ترتكّز يف إنتاج
املواد األولية ،ينبغي أن يدرك صانعو السياسات أ ّن التدخالت
اآليلة إىل الح ّد من الفاقد واملهدر من األغذية تكون أكرث فعالية يف
املراحل األوىل من سلسلة اإلمداد ويف الجوار الجغرايف لألثر البيئي.

6

حني تُستهدف انبعاثات غازات االحتباس الحراري التي
ترتاكم عىل طول سلسلة اإلمدادات الغذائية بر ّمتها ،ال ب ّد
من أن يعي صانعو السياسات أ ّن تدخالتهم التي ترمي إىل الح ّد
من الفاقد واملهدر من األغذية ستكون أكرث نجاعة يف مرحلتي
االستهالك والبيع بالتجزئة ،مبعزل عن موقع تلك التدخالت.

الفصل 5

الفاقد واملهدر من
األغذية واالستدامة
البيئية
الحـ ّد من الفاقد واملهدر .ويشــر إىل وجــوب صياغة التدخالت
الراميــة إىل الحـ ّد من هذه الظاهرة عىل نحو يأخذ يف الحســبان
موضــع الــرر البيئــي ومدى اعتباره محل ًيــا أو عامل ًيا .وأخ ًريا ،ينظر
هــذا الفصــل يف فعاليــة الح ّد من الفاقد واملهدر من حيــث التكلفة
لتحســن االســتدامة البيئية كام يناقش املقايضــات املمكنة مع
األهــداف البيئية األخرىn .

مرتســخ يف الهدف  12من
إ ّن الح ّد من الفاقد واملهدر من األغذية ّ
أهداف التنمية املســتدامة بشــأن االستهالك واإلنتاج املستدامني –
وتحديــدا ً املقصــد  3-12الذي يدعو إىل خفض املهدر من الغذاء
مبقــدار النصف والح ّد مــن الفاقد الغذايئ بحلول عام  .2030كام
يرتبــط ذلك بالبعــد البيئي ألهداف أخرى من أهداف التنمية
املســتدامة ،مبا يف ذلك الهدف  6بشــأن املياه والرصف الصحي
(املقصد  4-6حول فعالية اســتخدام املياه) ،والهدف  13بشــأن
العمــل من أجل املناخ (املقصــد  2-13املتعلّق بالح ّد من انبعاثات
غازات االحتباس الحراري) والهدف  14بشــأن املوارد البحرية
(املقصــد  2-14حول حامية النظم اإليكولوجية البحرية والســاحلية)
والهدف  15بشــأن الحياة عىل األرض (املقصد  1-15حول صون
النظــم اإليكولوجيــة) .ويعكس إدماج الح ّد من الفاقد واملهدر
من األغذية يف أهداف التنمية املســتدامة واقع أ ّن إنتاج األغذية
غري املســتهلكة من ث ّم  -ســواء أمتّت خســارتها يف امليدان أو جرى
هدرها عىل مســتوى املائدة  -ال يســاهم فقط يف خفض كمية الغذاء
1
املتوفّرة ،إمنا يشـكّل أيضً ا هــد ًرا للموارد االقتصادية والبيئية.

الحد من الفاقد
ّ
والمهدر من األغذية
واالستدامة البيئية

ســيطرح إطعام ســكان العامل عىل نحو مســتدام بيئ ًيا تحديات
متزايــدة خــال العقود القادمــة .ويتوقّع أن يرتفــع الطلب العاملي
عــى املنتجــات الزراعية بنســبة تــرواح بني  35و 50يف املائة بني
عامــي  2012و 2050نتيجة منو الســكان والدخــل 2 .وتلبية هذا
الطلــب ســتجهد بشــكل إضايف املــوارد الطبيعية يف العامل وقد تتسـ ّبب
بــرر بيئــي جســيم ،مبا يف ذلك تغـ ّـر املناخ ،وتدهور األرايض ،وندرة
امليــاه وتل ّوثها ،وخســارة التنـ ّو ع البيولوجي (أنظر اإلطار  .)26ويف
ضوء ذلك ،يُعترب الح ّد من الفاقد واملهدر ســبيالً لتحســن االســتدامة
البيئيــة للنظــام الغذايئ العاملي.

يســتطلع هــذا الفصل البيانات املتوفرة بشــأن أثــر الفاقد واملهدر
مــن األغذية عىل االســتدامة البيئية ،ويعايــن إمكانية تحقيق
األهــداف البيئيــة عن طريق الح ّد مــن الفاقد واملهدر .ولهذه
الغايــة ،يحلّــل يف املقام األ ّول األثر املحتمــل للح ّد من الفاقد
واملهــدر عــى البيئة ويناقش كذلــك العوامل الواجب أخذها يف
الحســبان عنــد صياغة التدخالت ذات الغــرض البيئي التي تهدف
إىل الحـ ّد من هــذه الظاهرة .ويصف الفصل بعــد ذلك كيفية
تأثــر الفاقــد واملهدر فعل ًيا عىل البيئة ،حســب مراحل سلســلة
اإلمــداد حيــث تقع الفواقد ويحصل الهدر ،وحســب نوع األغذية،
ويف بعــض الحاالت ،حســب املوقع الجغــرايف للفواقد .ويف أعقاب
مناقشــة إمكانيــة بلــوغ األهداف البيئية من خــال الح ّد من الفاقد
والتغيات التــي تطرأ عليها
واملهدر ،يســتعرض الفصل دور األســعار
ّ
عــى امتــداد السلســلة يف تحديد األثر البيئــي الفعيل الناجم عن

وقد جرت مسا ٍع لتحديد كمية املوارد التي تهدر ج ّراء إنتاج األغذية التي
ال تُستهلك من ث ّم ،عىل أساس متوسط عوامل األثر اإلقليمي.
e eيستخدم  Kummuوآخرون بيانات من دراسة أجرتها املنظمة يف
عام  2011ومن صحائف امليزان الغذايئ ملنظمة األغذية والزراعة
5-3
من أجل تقدير أثر الفاقد واملهدر عىل املوارد الطبيعية.
وتبي
ّ
الدراسة أ ّن  24يف املائة من اإلنتاج العاملي للمحاصيل الغذائية
(بالسعرات الحرارية) يُفقد أو يُهدر ،ما يشكّل نسبة مامثلة
»
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اإلطار 26
شيوعا على البصمة البيئية للفاقد واملهدر من األغذية
املؤشرات األكثر
ً
تؤدي دو ًرا أساس ًيا يف االستدامة البيئية 10.وبالتايل ،فإ ّن استخدام األرايض
تغي املناخ والتن ّوع البيولوجي وخدمات
يتّسم بأهمية حاسمة من حيث ّ
النظم اإليكولوجية.
ومــا من أســلوب قابــل للتطبيق يف العموم حتــى اآلن لقياس بصمة
اإلنتــاج الغــذايئ بر ّمتها عىل األرايض .ويحتســب هذا التقريــر بصمة الغذاء
عىل األرايض عىل أســاس مســاحة األرايض الالزمة إلنتاج الغذاء .ومبوجب
هــذا التعريــف ،تعترب مرحلة إنتاج املواد األولية مســؤولة عن اســتخدام
جميــع األرايض تقريبًــا ،مبا أ ّن املراحل األخرى مــن دورة حياة املنتجات
الغذائية ،من قبيل التجهيز ،ال تشــغل مســاحات واســعة من األرايض 1.وكام
هــي الحــال مع بصمــة الكربون ،تعتمد بصمة الغذاء عىل األرايض بشـ ّدة
عــى نــوع األغذية املنتجة ،باإلضافــة إىل خصائص نظام اإلنتاج.

للفاقــد واملهــدر من األغذية ثالثة أنواع مــن البصامت البيئية التي ميكن
كم بصورة عامــة :انبعاثات غازات االحتباس الحراري (بصمة
قياســها ً
الكربــون)؛ والضغط عىل املــوارد الربية (البصمة عىل األرايض)؛ والضغط عىل
املــوارد املائيــة (البصمة عىل امليــاه) .وميكن لهذه البصامت أن تؤث ّر بدورها
1
عىل التن ّوع البيولوجي.

بصمة الكربون

إ ّن بصمــة الكربــون الناجمة عــن الغذاء هي إجاميل حجم غازات االحتباس
الحـراري املنبعثــة عىل امتداد دورة حيــاة األغذية واملب ّينة يف مكافئ ثاين
أكســيد الكربون 8.ويشــمل هذا الحجم جميع غازات االحتباس الحراري
املنبعثــة خالل مراحل اإلنتاج والنقل والتجهيز والتوزيع واالســتهالك،
باإلضافــة إىل االنبعاثــات الناجمة عــن التخلّص من النفايات .وبالفعل ،يف
العديــد مــن البلدان ،تُلقــى معظم األغذية التي فقدت أو هدرت من دون
معالجــة يف مطامــر غري خاضعــة للمراقبة أو من دون ضوابط ،حيث تطلق
غــازات االحتباس الحراري .وميكن لبعــض نظم إدارة النفايات ،من قبيل
الهضــم الالهــوايئ ،أن تولّد الطاقة بالفعل وتســاهم بالتايل عىل نحو غري
مبــارش يف توفــر انبعاثات غازات االحتباس الحـراري 1.لكن القضايا املتصلة
بإدارة النفايــات تخرج عن نطاق هذا التقرير.
وتُسـ َّجل انبعاثــات كربى لغازات االحتبــاس الحراري ،يف البلدان
املتق ّدمــة والناميــة عىل الســواء ،خالل مرحلة اإلنتاج األويل ،حيث تســتخدم
ـرب الرثوة الحيوانية وتزرع الرتبــة .وترتاكم انبعاثات
املدخــات الزراعية ،وتـ ّ
غــازات االحتبــاس الحراري بصورة أكرب مــع اكتامل دورة حياة األغذية،
خــال تجهيــز األغذية ونقلهــا وتوزيعها وإعدادها والتخلّــص منها 9.ولهذا
الســبب ،ميكــن لبصمــة الكربون الناجمة عن الفاقــد أو املهدر من األغذية
عنــد نهاية سلســلة اإلمداد أن تتض ّمن مســتويات ضخمــة من انبعاثات
غــازات االحتبــاس الحراري مقارنة مع الفاقد يف مراحل ســابقة من
السلســلة .وتجــدر اإلشــارة إىل أ ّن بصمة الكربــون الناجمة عن الفاقد أو
املهــدر تختلــف بشــكل ملحوظ بني أنواع األغذية i،فيام تعتمد بشــدة أيضً ا
1
عــى خصائــص نظام إنتاج األغذيــة يف البلد املعني.

البصمة عىل املياه

تُعترب الزراعة مســؤولة عن اســتخدام زهاء  70يف املائة من إجاميل
ري املحاصيل إىل ســقي املاشــية وصوالً إىل
املياه املســحوبة يف العامل ،من ّ
أغــراض تربيــة األحيــاء املائية؛  iiيف حني أ ّن النســبة املتبقية والبالغة  30يف
6
ـتغل ألغراض اإلنتاج الصناعي وإمــدادات املياه املنزلية.
املائــة تُسـ ّ
وتُحـ َّدد بصمــة املنتــج الغذايئ عىل املياه بقياس مجمــل املياه العذبة
املســتخدمة إلنتــاج هــذا املنتج وإيصاله إىل املســتهلك النهايئ ،يف جميع
مراحل سلســلة اإلمداد.
وتتكـ ّون البصمــة عــى املياه من ثالثة مق ّومــات تجمع ثالثة أنواع
من املياه:

e eاملياه الزرقاء :املياه الجوفية أو املياه السطحية؛
e eواملياه الخرضاء :األمطار؛
e eواملياه الرمادية :املياه املستخدمة للتخفيف من تركّز املل ّوثات من أجل
8
الوصول إىل مستويات مقبولة.
وتركّز عادة الدراســات بشــأن بصمة األغذية عىل امليــاه عىل البصمة
عــى امليــاه الزرقــاء التي تعتمد عىل نوع الغــذاء ،باإلضافة إىل خصائص
ـتغل معظم كميات
نظــام اإلنتاج iii .وأســوة بالبصمة عىل األرايض ،تُسـ ّ
امليــاه املســتخدمة إلنتاج األغذية وضــان إمدادها ،يف املزرعة ألغراض
ـري ،حتــى لو كان تجهيز بعــض املنتجات الغذائيــة يتطلّب كميات
الـ ّ
11 ،1
كبــرة من املياه.

البصمة عىل األرايض

من املتوقع أن تتكثّف املنافسة عىل األرايض يف العقود املقبلة بفعل النمو
وتغي األمناط الغذائية واالستهالكية والطلب املتزايد عىل الطاقة
السكاين ّ
الحيوية .وجاء التوسع التاريخي للمناطق الزراعية عىل حساب الغابات التي

 iلالطالع عىل حجم غازات االحتباس الحراري املنبعثة من كل وحدة من املنتجات الزراعية بحسب البلد ،أنظر قاعدة البيانات اإلحصائية 12 2019 ،FAOSTAT
 iiاملياه املستخدمة يف صناعات األلبان واللحوم والتجهيز الصناعي للمنتجات الزراعية املحصودة مشمولة ضمن املياه الصناعية املسحوبة6.
 iiiأنظر  Mekonnenو Hoekstraلالطالع عىل بصمة املنتجات الغذائية ونظم اإلنتاج املختلفة عىل املياه13.
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»

الفاقد واملهدر من األغذية واالستدامة البيئية

من املوارد الطبيعية التي تستخدم إلنتاج املحاصيل الغذائية عىل
مستوى العامل.

األشــمل أو حتــى العاملية الطابــع من جهة أخرى .وقد يصعب ،عند
التفكــر يف توافــر املياه مثـاً ،تك ّهن املوقع الجغرايف آلثار الح ّد من
الفاقــد أو املهدر .ومن ناحيــة أخرى ،فإ ّن انبعاثات غازات االحتباس
الحـراري املتصلــة باألغذية التي تفقد أو تهــدر لها تبعات عىل الصعيد
العاملــي مبعــزل عن موضع وقوع الفواقد أو الهدرn .

e eوباالســتناد إىل بيانات من الدراســة التي أجرتها املنظمة يف
عام  ،2011أفادت تقديرات دراســة أخرى للمنظمة صدرت
يف عام 12013أ ّن:
(((1بصمة الكربون العالمية للفاقد والمهدر من األغذية،
باستثناء االنبعاثات من تغيير استخدام األراضي ،تبلغ
 3.3جيغا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون ( ،)CO2أي
ما يعادل حوالي  7في المائة من إجمالي انبعاثات غازات
االحتباس الحراري.
(((2استخدام الموارد السطحية والجوفية (المياه الزرقاء) الذي
يعزى إلى ما يُفقد أو يُهدر من األغذية يساوي حوالي
 250كيلومت ًرا مكع ًبا ،أي ما يمثّل نحو  6في المائة من
6
إجمالي كميات المياه المسحوبة.
(((3زهاء  1.4مليار هكتار ،أي ما يعادل نحو  30في المائة من
األراضي الزراعية في العالم ،يستخدم إلنتاج األغذية التي
4
تفقد أو تهدر الحقًا.

الحد من الفاقد
ّ
والمهدر من األغذية
والبيئة – األسئلة
واالعتبارات الرئيسية

كــا هي الحال بالنســبة إىل األمن الغذايئ ،فــإ ّن املوقع الجغرايف
للفاقــد واملهــدر واملرحلة التي يقعان فيها يف سلســلة اإلمداد،
باإلضافــة إىل موقــع التدخل ،عوامل تنعكــس عىل أثر التدخّل
من حيث االســتدامة البيئية .وميكن بالتايل أن تســاهم
التدخــات مــن أجل الح ّد من الفاقــد واملهدر من األغذية يف
بلــوغ مقاصــد األهداف  6و 13و 14و 15من أهــداف التنمية
املســتدامة إذا مــا متّــت صياغتها مبا يراعي طبيعــة األثر البيئي
وموقعــه ،بحســب نوع املنتج الغذايئ وموضــع الفاقد أو املهدر
يف سلســلة اإلمــداد .وعالوة عىل ذلك ،ال ب ّد من بحــث التكاليف
واملقايضــات املرتبطــة بالتدخالت املختلفــة اآليلة إىل الح ّد من
هذه الظاهرة.

e eوينظر  Springmannوآخرون يف ســبل ضامن االســتدامة البيئية
لإلنتــاج الغذايئ حتى عــام  7 .2050ويُعترب الح ّد من الفاقد واملهدر
واحـ ًدا مــن الخيارات التي جرى بحثها 5 ،4.ويق ّدر Springmann
وآخرون ،عىل أســاس النســب املئوية للفاقد واملهدر التي أفادت
عنها دراســة أجرتها املنظمة يف عام  ،2011أ ّن خفض ما يفقد
ويهــدر مــن الغذاء مبقدار النصف يف الفرتة ما بني  2010و2050
من شــأنه أن يخفّف الضغوط البيئية املرتبطة بالزراعة بنســبة
تــراوح بــن  6و 16يف املائة ،تب ًعــا للبعد البيئي (انبعاثات غازات
االحتباس الحراري ،واســتخدام األرايض الزراعية ،واســتعامل املياه
الزرقاء ،واســتخدام النيرتوجني والفوســفور) ،بالنسبة إىل القيم
املتوقعة لعام  .2050ويشــر التقرير إىل أ ّن الح ّد من الفاقد
واملهدر له دور يف مجموعة أوســع من التدخالت الهادفة إىل
تحقيق االســتدامة البيئيــة ،إىل جانب تغيري األمناط الغذائية
والتحســينات التكنولوجية ،عىل سبيل املثال.

وتُعترب األسئلة التالية أساسية لرسم مالمح التدخالت املالمئة من أجل
الح ّد من الفاقد واملهدر ألغراض بيئية:
e eما هو الهدف البيئي؟ يتّسم الهدف باألهمية مبا أ ّن بصامت
الكربون واألرايض واملياه تتأث ّر عىل نحو مختلف ج ّراء خسارة
األغذية أو هدرها ،تب ًعا للمنتج الغذايئ ،وكيفية إنتاجه ،واملرحلة
التي يقع فيها الفاقد أو املهدر يف سلسلة اإلمدادات الغذائية.
وترتكّز البصمة الغذائية املرتتبة عىل األرايض أو املياه ،يف مرحلة
اإلنتاج األولية ،رغم إمكانية استخدام كميات هائلة من املياه
خالل مرحلة التجهيز ،حيث يحتمل أن تُس ّجل انبعاثات غازات
االحتباس الحراري وأن ترتاكم عىل امتداد سلسلة اإلمداد برمتها.
لكل وحدة
وبالتايل ترتفع انبعاثات غازات االحتباس الحراري ّ
من األغذية التي تفقد أو تهدر عىل نحو متزايد باتجاه مرحلتي
التجزئة واالستهالك يف سلسلة اإلمداد.

وتبـ ّـن التقديـرات من قبيــل هذه أ ّن الح ّد من الفاقد واملهدر من
األغذية ميكن أن يســاهم يف تحســن االســتدامة البيئية للنظم الغذائية
بصــورة ملحوظــة .إالّ أ ّن التقديرات املج ّمعة ال تق ّدم أي مؤرش عىل
أكــر تدابــر الح ّد من الفاقد أو املهدر فعاليــة من الناحية البيئية ،وال
مت ّيــز بــن آثار الفاقد واملهدر الخاصة بســياق مح ّدد من جهة ،واآلثار
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اإلمــدادات الغذائية عىل عنرص التكاليف أيضً ا .والســؤال ذو الصلة
الــذي يطرح هو :هل من أوجــه مقايضة بني األهداف البيئية
املختلفة؟ قد يؤدي الح ّد من نوع واحد من البصامت إىل اتســاع
رقعــة بصمة أخرى .فتحســن التعبئــة مثالً ميكن أن يح ّد من الفاقد
واملهدر ومن اآلثار البيئية املتصلة بهام عىل اســتخدام األرايض
وامليــاه وانبعاثات غــازات االحتباس الحراري؛ غري أ ّن التعبئة
تنطــوي أيضً ا عىل انبعاثــات لهذه الغازات وعىل زيادة كمية املواد
البالســتيكية املســتخدمة .لذلك ،فإ ّن تصميم حلول تقلّل إىل أدىن
ح ّد من أوجه املقايضة هذه يعترب أساسـ ًيا يف أي اســراتيجية ترمي
إىل الحـ ّد من الفاقد واملهدرn .

e eإىل أي مدى تســاهم املنتجــات الغذائية املختلفة يف الفاقد
واملهــدر من األغذية ،وما هي بصمتهــا البيئية؟ قد يختلف
الجواب عىل هذا الســؤال بشــكل الفت بني البلدان واألقاليم
بفعــل االختالفــات يف نظم اإلنتاج واإلمداد والظروف االجتامعية
واالقتصادية .كام ســيعتمد الجواب عــى البعد البيئي قيد البحث.
فعىل ســبيل املثال ،ميكن أن تســتلزم الحبوب والبقول كميات
طائلة من املياه ،بينام ال ينســحب ذلك عىل األرايض.
e eمــا هــو حجم الفاقد أو املهدر مــن األغذية وما مدى إمكانية الحدّ
منهــا يف مختلف مراحل سلســلة اإلمدادات الغذائية؟ كلام كانت
الفواقــد الغذائية أو حاالت الهدر أكرب يف مختلف مراحل سلســلة
4
اإلمــدادات الغذائية ،كلام كانــت إمكانية الح ّد منها كذلك.

قياس اآلثار البيئية
للفاقد والمهدر
من األغذية من
الناحية الكمية
ّ

e eمــا هو الهدف املتوخى من التدبري املتخذ :تحســن فعالية
اســتخدام املوارد أو تقليص الحجم اإلجاميل للموارد املســتخدمة؟
يســاهم الح ّد من الفاقد أو املهدر من األغذية يف تحســن فعالية
اســتخدام املوارد ويضع يف متناول املســتهلك مزي ًدا من األغذية
مع اســتخدام الحجم نفســه من املوارد .وميكن أن يساعد الح ّد
مــن الفاقد واملهدر عىل تلبيــة الطلب املتنامي عىل الغذاء يف
العامل بصورة مســتدامة .لك ّن تحســن فعالية استخدام املوارد ال
يعني بالرضورة اســتخدام قدر أقل من املوارد أو خفض انبعاثات
غازات االحتباس الحراري؛ حيث أ ّن هذه اآلثار تســتند إىل تبعات
الحـ ّد من الفاقد واملهدر عىل أســعار األغذية وبالتايل عىل عرضها
والطلب عليها.

يناقش هذا القســم األدلّة العملية املتصلة باألســئلة الثالثة األوىل التي
طُرحت يف القســم السابق .ويســعى إىل قياس اآلثار البيئية للفاقد
واملهــدر عىل مختلف املنتجــات الغذائية واألقاليم ،وعىل املراحل
يبي هذا القســم أ ّن
املتباينة لسلســلة اإلمدادات الغذائية .وبذلكّ ،
الكفــاءة البيئيــة للتدخل الرامي إىل الحـ ّد من الفاقد أو املهدر تعتمد
عــى املنتــج الغذايئ ،وعىل موقع الرضر البيئــي ،من الناحية الجغرافية
وعىل امتداد سلســلة اإلمدادات الغذائية.

e eهــل ميكــن تت ّبع األثر البيئــي للحدّ من الفاقد واملهدر من األغذية
ً
وصول إىل موقع جغرايف محدّ د ،أو ســيكون هذا األثر أكرث تشــتتاً؟
مــن الصعوبة مبكان من الناحيــة العملية تك ّهن املوقع الجغرايف
آلثار الح ّد من الفاقد أو املهدر عىل اســتخدام األرايض أو املياه.
فاألثــر البيئــي هو أثر غري مبــارش ورهن بتبعات تدابري الح ّد من
الفاقد واملهدر عىل أســعار األغذية ،ومن خاللها ،عىل اســتخدام
األرايض أو امليــاه إلنتاج الغــذاء يف مواقع مختلفة .والنبعاثات
غــازات االحتباس الحراري تداعيــات عاملية برصف النظر عن مكان
حصولهــا ،لذلك فإ ّن املوقــع الجغرايف لتدخالت الح ّد من الفاقد
واملهدر ســيكون غري ذي جدوى بالتايل.

البصمات البيئية للفاقد واملهدر على مستوى
املنتجات الغذائية واألقاليم
يتعـ ّـن عــى صانعي السياســات املهتمني بالح ّد مــن األثر البيئي
للفاقــد واملهــدر من األغذية أن يبحثــوا بالدرجة األوىل يف البعد
البيئــي الواجب اســتهدافه (الكربــون أو األرايض أو املياه) واملنتجات
الغذائيــة التــي تســاهم بأكرب قدر يف البصمة املتأتيــة عن هذا ال ُبعد
حينــا تفقد أو تهدر.

ويوفّر الشــكل  13تقديرات بشــأن املساهمة النســبية للمجموعات
الرئيســية مــن األغذية يف الفاقد وحاالت الهدر الشــاملة لألغذية
عــى صعيــد العامل من حيث الكم ّيــة (العمود األول عىل اليمني)
باإلضافــة إىل بصــات الكربون وامليــاه الزرقاء واألرايض ذات الصلة
(العمــود الثــاين والثالث والرابع) .وتجدر اإلشــارة إىل أ ّن بصمة املياه

e eمــا هــي التكاليف املرتتبة عــن الحدّ من الفاقد واملهدر يف مراحل
متباينة يف سالســل اإلمدادات الغذائيــة املختلفة؟ تعتمد الرغبة
يف الح ّد من الفاقد أو املهدر يف مراحل محددة من سلســلة
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الشكل 13
املساهمات النسبية جملموعات األغذية الرئيسية يف إمجايل الفاقد واملهدر من األغذية
وبصمتها من حيث الكربون واملياه الزرقاء واألراضي

الحبوب والبقول

الفاكهة والخضار

الجذور والدرنات واملحاصيل الزيتية

اللحوم واملنتجات الحيوانية
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بصمة املياه الزرقاء

بصمة الكربون

بصمة األرايض

مالحظة :تُحتسب البصامت البيئية عن طريق رضب حجم الفاقد واملهدر من األغذية بعوامل األثر البيئي ذي الصلة .وقد اقتُبست عوامل األثر املتعلّق بالكربون واملياه الزرقاء واألرايض من منظمة
تبي عوامل األثر البيئي ملنتجات وأقاليم مختلفة ومراحل متباينة يف سلسلة اإلمداد 1.ولالطالع عىل توزيع مفصل لعوامل األثر بحسب األقاليم ومجموعات األغذية،
األغذية والزراعة ( ،)2013وهي ّ
أنظر الجداول ألف 7إىل ألف 9يف امللحق اإلحصايئ .ويعكس عامل أثر الكربون األطنان املكافئة النبعاثات ثاين أكسيد الكربون ،ويشري عامل أثر األرايض إىل هكتارات األرايض املستخدمة ،يف حني ّ
يدل
لكل طن من األغذية التي تفقد أو تهدر .وتوضح األعمدة البيانية املساهمة النسبية ملجموعة غذائية ما يف إجاميل الفاقد
عامل أثر املياه الزرقاء عىل األمتار املك ّعبة من املياه املستخدمة ،جميعها ّ
كل من اآلثار البيئية للفاقد أو املهدر .وتختلف تقديرات الفاقد واملهدر من األغذية عن التقديرات املعروضة يف الشكل  4لناحية إدماج مستوى التجزئة ،وحصة الفاقد
واملهدر من الغذاء ،ويف ّ
واملهدر من األغذية التي يجري قياسها من حيث الكمية عوضً ا عن القيمة االقتصادية واستخدام البيانات بشأن الفاقد واملهدر فقط بالنسبة إىل السلع األساسية التي توفّر بشأنها عامل التأثري الخاص
بها .وبالتايل ،فإ ّن املنتجات الغذائية التي ال تنتمي إىل أي من املجموعات املشمولة يف الشكل (مثالً حبوب ال ّنب) استثنيت من الرسم البياين بفعل غياب البيانات بشأن عوامل األثر ،عىل الرغم من
مساهمتها بنحو  20يف املائة يف الفاقد واملهدر من األغذية .وتشري هذه البيانات إىل عام .2015
املصدر :منظمة األغذية والزراعة 2013 ،و14 ،1 2019

الزرقــاء تأخــذ يف االعتبار مرحلة اإلنتاج األويل فقــط ،متجاهلة املياه
املســتخدمة خالل التجهيز .وتشــمل التقديــرات الفاقد وحاالت الهدر
مــن مرحلــة مــا بعد الحصاد يف املزرعة وصوالً إىل مســتوى التجزئة،
باســتثناء االســتهالك .كام أغفلت الفواقد التي تسـ ّجل يف مرحلة ما
قبــل الحصــاد وخالل عمليــة الحصاد بعينها .ومبــا أ ّن الرقم يرتكز عىل
معــدالت عاملية ،فإ ّن البيانات الخاصة ببلد مح ّدد بشــأن سالســل
إمــداد مع ّينــة قد تختلف عن هذه املعدالت .ورغم هذا التفســر،
رشا عا ًما عــى أنواع املنتجات الغذائيــة التي ينبغي
يقـ ّدم الشــكل  13مؤ ً
اســتهدافها إذا كانــت الغاية املنشــودة من الح ّد مــن الفاقد واملهدر
هي املســاهمة يف االســتدامة البيئية.

ميــن الشــكل  .13أما مســاهمة اللحوم واملنتجــات الحيوانية يف الفواقد
وحــاالت الهدر الشــاملة فهي محدودة؛ لك ّن مســاهمتها يف بصمة
الفاقــد واملهدر عىل األرايض ليســت كذلك .ففــي الواقع ،يُعزى أكرث
مــن  60يف املائــة من إجاميل بصمــة الفاقد واملهدر عىل األرايض اىل
اللحــوم واملنتجــات الحيوانية (العمود األخري عىل اليســار) .وتعكس
هــذه النســبة املئوية واقع أ ّن إنتاج الــروة الحيوانية يتطلّب
مســاحات شاســعة من األرايض الزراعية إلنتاج العلف الحيواين أو
1
يتعي عىل جميع التدخــات الرامية إىل الح ّد
ألغــراض الرعي .لذلــكّ ،
مــن أثــر الفاقد أو املهدر من األغذيــة عىل األرايض أن تركّز عىل هذه
املجموعــة من املنتجات.

وتشـكّل الحبــوب والبقول الحصة األكرب من األغذيــة التي تفقد
وتهــدر من حيــث الكمية ،تليها الجــذور والدرنات واملحاصيل
مبي يف العمود األ ّول عىل
الزيتيــة ،ثـ ّم الفاكهــة والخضار ،كام هــو ّ

وال ب ّد من اســتهداف الحبــوب والبقول كمجموعــة منتجات،
ومــن ثـ ّم الفاكهــة والخضار ،إن كان الهدف املتوخــى من التدخل
معالجــة نــدرة املياه .فهاتــان الفئتان مجتمعتني تشــكالن حوايل
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الشكل 14
املساهمات النسبية لألقاليم يف إمجايل الفاقد واملهدر من األغذية وبصمتها من حيث
الكربون واملياه الزرقاء واألراضي
100
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النسبة املئوية
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الفاقد واملهدر من األغذية
أفريقيا جنوب الصحراء الكربى
آسيا الرشقية والجنوبية الرشقية
أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

بصمة املياه الزرقاء

بصمة الكربون
أمريكا الشاملية وأوروبا
آسيا الوسطى والجنوبية

بصمة األرايض

أسرتاليا ونيوزلندا
آسيا الغربية وأفريقيا الشاملية

مالحظة :تغطّي البيانات يف هذا الشكل مجموعات األغذية التالية :الحبوب والبقول ،والفاكهة والخضار ،والجذور والدرنات واملحاصيل الزيتية ،واللحوم واملنتجات الحيوانية األخرى ،ومنتجات
كل بصمة بيئية للفاقد أو املهدر .وتم استثناء أوسيانيا (مبعزل عن أسرتاليا ونيوزيلندا) من الرسم
"أخرى" .ومتثّل األعمدة البيانية املساهمة النسبية إلقليم ما يف إجاميل الفاقد واملهدر من األغذية ،ويف ّ
(أقل من واحد يف املائة) .وتختلف تقديرات الفاقد واملهدر عن التقديرات التي وردت يف الشكل  3لناحية إدماج مستوى التجزئة
التوضيحي بفعل مساهمتها الطفيفة يف الفاقد واملهدر من األغذية ّ
وإزالة الوزن االقتصادي .وتشري هذه البيانات إىل عام .2015
املصدر :منظمة األغذية والزراعة 2013 ،و14 ،1 2019

 90يف املائــة مــن بصمــة إجاميل الفاقد واملهــدر من األغذية عىل
امليــاه .وتعكــس هذه النســبة املئوية مــا مفاده أ ّن حصة وافرة
الري تســتخدم إلنتاج هذه املحاصيل ،ال سـ ّيام القمح
مــن ميــاه ّ
15
واألر ّز والذرة.

عــى بصمة نظم الرثوة الحيوانية التي ال تســتخدم حبوب العلف
املرويــة .وقد يكون للحوم واملنتجــات الحيوانية املتأتية من نظم
تســتخدم العلــف املنتج يف حقــول مروية أثر أكرب عىل املياه مقارنة
8
مبجموعــات أخرى من األغذية.

ويســاهم قطاع الرثوة الحيوانية بصورة محدودة نســب ًيا يف بصمة املياه
الزرقاء التي تعزى إىل الفاقد واملهدر من األغذية .وميكن تفســر
ذلــك بأ ّن البيانات بشــأن الفاقــد واملهدر تركّز يف األغلب عىل الحليب
أقل عىل اللحــوم واملنتجات الحيوانية األخرى التي
والبيــض وبصورة ّ
14
ميكــن أن تكون لها بصمــة أكرب عىل املياه الزرقاء .ويق ّدر املعدل
العاملــي لبصــات املياه الزرقــاء بواقع  86م ًرتا مك ّع ًبا لكل طن من
ـكل طن من البيض ،وما يربو عىل  500مرت
الحليــب ،و 244مـ ًرا مك ّع ًبا لـ ّ
13
مك ّعــب لـ ّ
ـكل طن من لحوم األبقار أو األغنام .ويفيد تفســر آخر بأ ّن
معـ ّدل بصمة اللحوم واملنتجــات الحيوانية عىل املياه الزرقاء ينطوي

وتعترب املساهمة النسبية للحوم واملنتجات الحيوانية يف إجاميل انبعاثات
غازات االحتباس الحراري املرتبطة بالفاقد واملهدر من األغذية مساهمة
محدودة ،بفعل النصيب املحدود لهذه املنتجات من إجاميل ما يفقد
لكل ط ّن من اللحوم واملنتجات
ويهدر من الغذاء .لك ّن بصمة الكربون ّ
الحيوانية هي األكرب بني جميع مجموعات األغذية ،باستثناء الحبوب
والبقول .وبالفعل ،فإ ّن انبعاثات امليثان الناجمة عن املجرتات ،من قبيل
جل انبعاثات غازات االحتباس الحراري
املوايش واألغنام واملاعز ،تشكّل ّ
من الزراعة ،من حيث مكافئ ثاين أكسيد الكربون ،تليها االنبعاثات
املتأتية من إنتاج العلف وإدارة روث الحيوان.
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الشكل 15
حملة عامة عن أبرز النتائج الواردة يف دراسة منظمة األغذية
والزراعة بشأن بصمة هدر األغذية لعام 2013
أبرز بصمة )أو بصامت(
اللحوم
الحبوب
الفاكهة
الخضار
الجذور
النشوية

األقاليم األكرث تأث ًرا

النتائج الرئيسية

الكربون واألرايض

األقاليم املرتفعة الدخل
وأمريكا الالتينية

كميات الفاقد واملهدر من األغذية منخفضة نسبيًا يف
األقاليم كلّها .غري أن اللحوم تشكّل نقاطًا ساخنة من
حيث األرايض والكربون.

الكربون واألرايض
واملياه الزرقاء

آسيا

يشكّل األرز نقطة ساخنة بيئ ًيا بسبب انبعاثات امليثان
املنبثقة خالل إنتاجه ومستوياته العالية من الفاقد
واملهدر من األغذية.

املياه الزرقاء

آسيا وأمريكا الالتينية وأوروبا

تشكّل الفاكهة نقطة ساخنة من حيث املياه الزرقاء،
ليس بسبب كثافتها من حيث املياه الزرقاء بل بقدر
النسب العالية من الفاقد واملهدر من الفاكهة.

الكربون

آسيا الصناعية وأوروبا ،وآسيا
الجنوبية والجنوبية الرشقية

تشكّل الخرضاوات نقطة ساخنة بسبب النسب العالية
من الخرضاوات التي تُفقد أو تهدر .وتختلف كثافتها
من حيث الكربون بني األقاليم.

عىل الرغم من أن الجذور النشوية تُفقد وتُهدر بكميات كبرية يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى وأوروبا وآسيا
الصناعية ،فإنها تُحدث أث ًرا بيئ ًيا منخفضً ا بسبب كثافاتها املنخفضة من حيث الكربون واملياه واألرايض

مالحظة :بفعل قلة البيانات ،تجمع قاعدة البيانات اإلحصائية املوضوعية يف املنظمة  FAOSTATضمن صحائف امليزان الغذايئ لديها عددًا كب ًريا من الفاكهة ضمن فئة "فاكهة أخرى"؛ لذلك ،من
املستحيل تحليل املجموعة األبرز من "الفاكهة" بتفصيل أكرب أي بحسب فرادى املحاصيل .وتتضمن "آسيا الصناعية" جمهورية كوريا واليابان والصني.
املصدر :منظمة األغذية والزراعة1 2013 ،

وتحجــب املعــدالت واقع أ ّن املنتجات الغذائية نفســها ميكن أن
تحــدث بصــات متفاوتــة عىل املياه الزرقاء تب ًعــا لنوع نظام اإلنتاج
الــذي يختلــف من مواقع جغرايف إىل آخــر .فاملحصول الذي ينتج
بواســطة الـ ّري لــه بصمة أكرب عىل املياه الزرقــاء مقارنة مع املحصول
نفســه الــذي ينتج عن طريــق الزراعة البعلية .وبالتــايل ،يُعترب املوقع
حيثيــة مهمــة عند اســتهداف التدخالت الراميــة إىل الح ّد من بصمة
املياه الزرقاء.

وتختلــف البصمة البيئية ملنتج غذايئ مح ّدد بحســب األقاليم
والبلــدان ،وذلك بفعــل االختالفات يف غالل املحاصيل ،من بني
ويصح ذلك تحدي ًدا عىل بصمة
جملة أمور أخرى (أنظر الشــكل .)14
ّ
املياه واألرايض .فعىل ســبيل املثال ،تعترب آســيا الوسطى والجنوبية
املســاهم األكرب يف مجمل الفاقد واملهدر من األغذية ،وهي مســؤولة
عــن أكرث من نصف البصمــة العاملية للفاقد واملهدر عىل املياه
الزرقاء .ومن ناحية أخرى ،يســاهم إقليــم أمريكا الالتينية والبحر
الكاريبــي بنســبة  9يف املائــة فقط يف بصمة املياه الزرقاء ،مع أنّه
مســؤول عن أكرث من  20يف املائة من إجاميل الفاقد واملهدر من
األغذية .وتتامىش هذه الوقائع مع نتائج الدراســة التي أع ّدتها
منظمة األغذية والزراعة يف عام  2013بشــأن أثر هدر األغذية،
حيث أفردت الحبوب ال سـ ّيام القمح واألر ّز عىل أنّها املســاهمة
الرئيســية يف بصمة الفاقد واملهدر عىل املياه الزرقاء يف آســيا (أنظر
1
الشــكل  15لالطالع عىل االستنتاجات الرئيسية).

البصمات البيئية للفاقد واملهدر من األغذية
يف خمتلف مراحل سلسلة اإلمداد
ال تعتمــد الكفــاءة البيئيــة للتدخــات الرامية إىل الحـ ّد من الفاقد
أو املهــدر مــن األغذية عىل نــوع املنتج الغــذايئ واملوقع الجغرايف
فحســب ،إمنــا أيضً ا عىل املوضع يف سلســلة اإلمــداد حيث يُفقد
الغــذاء أو يهدر.
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األ ّويل ميكن أن تكون األكرث كفاءة ،حيث أ ّن املراحل الالحقة ستساهم
عىل نحو ضئيل يف الرضر البيئي.

ويف الواقع ،مع أ ّن جميع مراحل سلســلة اإلمدادات الغذائية
توفّــر نطاقًــا للتخفيف من وطأة اآلثــار البيئية للفاقد واملهدر من
األغذية ،إالّ أ ّن حجم هذا النطاق يف مختلف مراحل سلســلة
اإلمداد يتفاوت تب ًعا ملســتوى التنميــة االقتصادية يف البلد وال ُبعد
البيئي املســتهدف .ففي البلــدان الصناعية ،وملا كانت معظم
األغذية تهدر يف املراحل األخرية من سلســلة اإلمدادات الغذائية،
ميكن أن يفيض اســتهداف ما يهدره املســتهلك إىل تقليص الفاقد
واملهدر بأعىل نســب ،باإلضافة إىل الرضر البيئي الذي يحدثانه.
أمــا يف البلــدان النامية ،فيمكــن أن تكون تدابري التخفيف من هذه
الظاهرة التي تســتهدف الفواقــد يف املزرعة ،التدابري األكرث فعالية
يف الحــد من البصمــة البيئية للفاقد واملهدر.

وخالفًــا النبعاثات غازات االحتباس الحراري ،ترتبط املشــاكل البيئية
الناجمة عن االســتخدام غري املســتدام لألرايض أو املياه مبوقع جغرايف
يفس استحســان التدخل،
محدد يف أغلب األحيان .وهذا ســبب آخر ّ
يف معظــم الحاالت ،يف مرحلــة اإلنتاج األولية أو يف املراحل القريبة
منها ،ملعالجة هذه املشــاكل .فالتدخالت يف مراحل الحقة من سلســلة
أقل فعالية يف معالجة مشــكلة بيئية خاصة مبوقع
اإلمــداد قــد تكون ّ
محــدد ،حيث ال تتأىت جميع املنتجات املســتهدفة من املوقع الذي
تحســن التدابري الهادفة إىل الح ّد
تربز فيه املشــكلة .بتعبري آخر ،ســوف ّ
مــن الفاقــد أو املهدر من األغذية معدل فعالية اســتخدام املياه الزرقاء
واألرايض عىل مســتوى البلد أينام جرى تنفيذها .غري أ ّن تحســن
فعالية اســتخدام املوارد حيث لزم ذلك بشــدة ،يقتيض فهم مدى
إمكانيــة تحديد البصمة عىل األرايض واملياه بحســب املوقع الجغرايف
للفاقد أو املهدر ،وتب ًعا ملوضعهام يف سلســلة اإلمداد.

وال تعتــر بالرضورة التدخالت التي تســتهدف تلك املرحلة من
سلســلة اإلمداد ،حيث تفقــد معظم األغذية أو تهدر ،األكرث فعالية
بالــرورة يف التخفيف من وطأة اآلثــار البيئية للفاقد واملهدر.
وتثبــت الفقرات التاليــة رضورة أن تنظر التدخالت أيضً ا املرحلة يف
سلســلة اإلمداد حيث تُسـ ّجل البصامت البيئية األكرب.

ـكل بصمة بيئية من خالل
ويوضــح اإلطــار  27تفاوت العوامل املؤث ّرة لـ ّ
الرتكيــز عــى منتج واحد ،هو الذرة ،يف أربعــة أقاليم مختلفة .وتطمس
البيانات املج ّمعة والتي تشــمل الســلع والبلدان واألقاليم بعض
الخصوصيــات املنوطة ببصــات منتجات أو مواقع جغرافية محددة
عىل طول سلســلة اإلمداد ،من قبيل األثــر الرتاكمي لبصمة الكربون.
املفصلة بشــأن
غــر أ ّن بحــث منتج واحد يوفّر مزي ًدا من املعطيات ّ
هذه الخصوصياتn .

وعــى ســبيل املثال ،تتبع بصمــة الكربون للفاقد واملهدر من األغذية،
عــى امتداد املراحل املختلفة يف سلســلة اإلمدادات الغذائية ،منطًا
مختل ًفــا إىل حــد كبري عن منــط البصمة عىل األرايض أو املياه .وبالتايل،
فــإ ّن املوقــع الذي تطبق فيه تدابــر الح ّد من الفاقد واملهدر من أجل
تقليــص بصمــة الكربون ،ينبغي من حيث املبدأ أال يكون املوقع نفســه
حيــث تُتخــذ تدابري للحـ ّد من ندرة املياه أو تدهور األرايض .وبالفعل،
تنحــو انبعاثات غــازات االحتباس الحراري املدمجة يف منتج غذايئ
نحــو الزيادة مع انتقال املنتج عرب مراحل سلســلة اإلمداد ،وتكون
لكل مرحلة يف السلســلة أكرب من ســابقتها .ومفاد
املســاهمة الرتاكيمة ّ
ذلــك أ ّن وحــدة الغذاء التي تفقد أو تهــدر يف مرحلتي البيع بالجملة
أو التجزئــة ،تــرك بصمة كربونية أكرب مــن بصمة الوحدة التي تفقد يف
أقل بروزًا
املزرعــة ،بخاصة يف البلــدان املرتفعة الدخل .ويكون الرتاكم ّ
بصورة ملحوظة بالنســبة إىل البصامت عىل األرايض أو املياه الزرقاء،
حيــث يظهر ُج ّل األثــر البيئي يف مرحلة اإلنتاج الزراعي.

من األثر المحتمل
إلى األثر الفعلي على
استخدام الموارد
الطبيعية وانبعاثات
غازات االحتباس
الحراري  -دور األسعار

وإذا كان الهدف الرئييس للتدابري اآليلة إىل الح ّد من الفاقد واملهدر
هو خفض انبعاثات غازات االحتباس الحراري يف مرحلة الحقة ،فإ ّن
كل وحدة غذائية يتحقق يف مرحلة
األثر األكرب ملنع فقدان أو هدر ّ
االستهالك ،حيث تنطوي املنتجات عىل جميع االنبعاثات املرتاكمة عرب
املراحل السابقة .ومن ناحية أخرى ،إذا كان الهدف الرئييس هو الح ّد
من استخدام األرايض أو املياه ،فإ ّن التدخالت األقرب إىل مرحلة اإلنتاج

ناقــش هذا الفصل حتى اآلن إمكانيــة الح ّد من مختلف البصامت
البيئيــة للفاقد واملهدر من األغذية ،عىل أســاس حجم الفاقد واملهدر
وأثرهام البيئي عىل مســتوى الســلع واملواقع ،من الناحية الجغرافية
وعىل امتداد سلســلة اإلمــدادات الغذائية .وعليه ،فإ ّن معرفة مدى
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اإلطار 27
البصمات البيئية إلنتاج األغذية على طول سلسلة اإلمداد  -حالة الذرة
وتظهر األشــكال أدنــاه أ ّن انبعاثات غــازات االحتباس الحراري
واملــوراد الطبيعيــة املســتخدمة إلنتــاج الذرة تختلف مــن إقليم إىل آخر.
ويتســبب إنتــاج ط ّن واحد من الــذرة بانبعاث غــازات االحتباس الحراري
يف آســيا الجنوبيــة الرشقيــة وأمريــكا الجنوبية تفــوق االنبعاثات يف
األقاليــم األخــرى .ويتطلّــب ذلك أيضً ا اســتخدام معظــم األرايض يف أفريقيا
الغربيــة ،ال سـيّام باملقارنــة مع أوروبا ،حيث تُسـ َّجل أعىل النســب من
حيــث فعاليــة اســتخدام األرايض .غري أ ّن إنتاج الذرة يف أوروبا يســتخدم
امليــاه بكثافــة مقارنــة مــع األقاليم األخرى ،ويعزى ذلك بشــكل رئييس إىل
للري يف أوروبا.
االســتخدام الشــائع ّ

طن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون لكلّ طن من الذرة

تعــرض األرقــام الواردة يف هذا اإلطــار العوامل الخاصــة بأثر الذرة عىل
الكربــون وامليــاه واألرايض يف أوروبا وأفريقيــا الغربية وآســيا الجنوبية
الرشقيــة وأمريــكا الجنوبية .ومــن الواضح أ ّن انبعاثــات غازات االحتباس
الحــراري ترتاكــم مــع انتقال الذرة عرب مراحل سلســلة اإلمــدادات الغذائية
(الشــكل ألــف) .وبالتايل ،تســاهم مرحلــة االســتهالك يف تحقيق بصمة
الكربــون األكــر .ويف هذه الحال ،تدمــج جميع االنبعاثات عىل مســتوى
سلســلة اإلمــداد يف املنتــج .وتكون آثار الفاقــد واملهدر من الذرة عىل
األرايض وامليــاه نفســها يف جميــع مراحل سلســلة اإلمداد ،عىل افرتاض أ ّن
األرايض وامليــاه الزرقاء (الشــكالن باء وجيم) تســتخدم فقــط خالل مرحلة
اإلنتاج األ ّويل.

ألف -عامل التأثري املتعلق بالكربون
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العمليات يف املزارع
أوروبا

أفريقيا الغربية

التجهيز

التخزين
آسيا الجنوبية الرشقية

البيع بالجملة والتجزئة

االستهالك

أمريكا الجنوبية

قــدرة تدابــر الح ّد من الفاقد أو املهدر عــى تقليص البصامت البيئية
فعل ًيــا وتحديــد موقع هذه التدابري مســألة أكرث تعقي ًدا .ويعزى ذلك
كل تدخــل من أجــل الح ّد من الفاقد أو املهدر يف موضع
إىل أ ّن أثــر ّ
تغي األســعار بالنسبة إىل
ما من سلســلة اإلمداد ،ســيعتمد عىل منط ّ
املوردين واملســتهلكني عىل الســواء ،عىل طول سلسلة اإلمداد واملناطق
تغي األســعار عرب املراحل كافة بأهمية
الجغرافية .وتتّســم مفاعيل ّ
كربى لناحية بروز اآلثار.

الحجــم ذاته من غــازات االحتباس الحراري .ويعني ذلك أيضً ا أ ّن
الكمية نفســها من الغذاء ميكن أن تصل إىل املســتهلك من خالل
أقل من غازات
أقل من املوارد الطبيعية وانبعاث نســبة ّ
اســتخدام قدر ّ
االحتباس الحراري .وبعبارة أخرى ،ســوف تســتخدم املوارد الطبيعية
عــى نحو أكرث فعالية وســتنخفض انبعاثات غازات االحتباس الحراري
ـكل وحــدة غذائية يت ّم اســتهالكها .ومع ذلك ،ال ترتجم بالرضورة زيادة
لـ ّ
فعالية اســتخدام املــوارد أو انخفاض ح ّدة انبعاثات غازات االحتباس
الحراري إىل تدين إجاميل حجم املوارد املســتخدمة والغازات املنبعثة.
وســيكون مدى خفض اســتخدام املوارد واالنبعاثات ره ًنا بنمط
تغي األســعار نتيجة للح ّد مــن الفاقد واملهدر ،وبر ّدة فعل املو ّردين
ّ

ويعنــي الح ّد من الفاقد واملهدر حصول املســتهلك عىل مزيد من
األغذية مع اســتخدام القدر نفســه من املوارد الطبيعية وانبعاث
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اإلطار 27
(يتبع)
باء -عامل التأثري املتعلق باستخدام األرايض
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جيم -عامل التأثري املتعلق باملياه الزرقاء
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مالحظــة :تـ ّم اختيــار األقاليــم عــى أســاس توفّــر البيانات الخاصة بها بصورة مح ّددة بالنســبة إىل عوامل األثر .ويف هذه الحال ،تشــمل العمليات يف املزرعة العمليات التي تنفّذ يف مراحل مــا قبل الحصاد وخالله وما بعده.
املصــدر :منظمة األغذية والزراعة1 .2013 ،

التغيات يف األســعار .ومن الناحية النظرية،
واملســتهلكني عىل تلك ّ
سيســاهم انخفاض حجم األغذيــة التي يفقدها املنتجون أو املو ّردون
يف تحفيــز عــرض األغذية .وعىل هــذا املنوال ،فإ ّن تقليص حجم املهدر
من الغذاء من جانب املســتهلكني ســيخفّض الطلب عىل األغذية .ويف
كال الحالتني ،ســيؤدي توافر املزيد من األغذية إىل تراجع أســعارها.
وبالتايل ينســحب هذا االنخفاض يف األســعار عىل مراحل سلسلة
اإلمدادات الغذائية.

الجغرافيــة .وعىل افــراض أ ّن فرادى املنتجني ال ميكن أن يؤث ّروا عىل
األســعار ،فإ ّن تراجع األسعار ســيدفع بهم إىل خفض مخرجاتهم،
مــا يــؤدي يف نهاية املطاف إىل الح ّد من اســتخدام املوارد الطبيعية
وخفــض انبعاثات غازات االحتباس الحـراري .لكن قد تظهر مفاعيل
موازية يف مرحلة ثانية يف حال أ ّدى تراجع األســعار إىل زيادة يف
الطلب .ومن شــأن ذلك أن يفيض بدوره إىل ارتفاع أســعار األغذية
وتج ّدد زيادة العرض واســتخدام املوارد الطبيعية .وميكن أن يوازن
ذلــك األثر األويل ،أقلّه بصورة جزئية .أما النتيجة الدقيقة فســتكون
مسألة عملية.

وبقدر ما تكون األســواق متكاملــة ومتكافلة بصورة وثيقة،
تتغي األســعار عىل نحو تصاعدي أو تنازيل عىل مســتوى املواقع
ّ
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الحــراري .والحـ ّد مــن الفواقد الغذائية يف مرحلــة مبكّرة من
سلســلة اإلمداد ،مبــا يخفض تكاليف املدخالت عىل املشــغلني،
ميكــن أن يح ّفــز هؤالء عىل توســيع مخرجانهم .ومــع انتقال مزيد
مــن األغذية عرب سلســلة اإلمداد ،قــد تتمثل النتيجــة النهائية يف
زيــادة انبعاثات غــازات االحتباس الحراري.

ويف املقابــل ،ميكــن أن تنعكس زيادة التكاليــف املرتبطة بالحد
مــن الفاقــد واملهدر بصورة محــدودة عىل العرض إن اقرتنت
بزيــادة يف األســعار ،وذلك يف الحاالت التي يــأيت فيها اعتامد تدابري
للحـ ّد مــن الفواقــد نتيجة لالئحة تنظيميــة .ومع تراجع اإلنتاج،
ســيت ّم الحفاظ عىل املــوارد الطبيعية وســتنخفض انبعاثات غازات
االحتباس الحراري.

يتوضّ ــح هذا يف الشــكل  16حيث تشــمل األغذيــة االنبعاثات الرتاكمية
كل
مــن جميع املراحل الســابقة يف سلســلة اإلمــداد ،ما يعني أ ّن ّ
وحــدة غذائيــة ُينع فقدانها أو هدرهــا تحقق أقوى أثر عىل
انبعاثــات غــازات االحتباس الحراري يف مرحلتي التجزئة واالســتهالك.
وبالتــايل ،يجــب تطبيــق التدابري الرامية إىل الح ّد مــن بصمة الكربون
للفاقــد واملهدر يف مراحل الحقة.

تغي األســعار عرب مراحل
وســينظر القســم التايل بتم ّعن أكرب يف دور ّ
سلســلة اإلمداد ،حيث له تداعيات هامة بالنســبة إىل موضع
التد ّخــل للحد من الفاقد واملهدر عىل أســاس األهداف البيئية.
تغي األســعار عىل طول سلسلة اإلمدادات
ويعاين القســم األ ّول ّ
تغي األســعار بحســب املناطق
الغذائية ،فيام يركّز القســم الثاين عىل ّ
ويتبي أ ّن
الجغرافية .أما القســم الثالث فيعــرض بيانات عمليةّ .
الكفــاءة البيئيــة للتدخّل من أجل الحـ ّد من الفاقد أو املهدر تعتمد
عــى موقع الرضر البيئي جغراف ًيا ويف سلســلة اإلمداد ،باإلضافة إىل
أثر الح ّد من الظاهرة عىل أســعار املدخالت واملخرجات.

تغي األسعار عرب مراحل سلسلة اإلمداد
ّ
واملوقع اجلغرايف للضرر البيئي
تغي األسعار املتصلة بتدابري
متّت اإلشارة يف القسم السابق إىل منط ّ
الح ّد من الفاقد واملهدر عرب مراحل سلسلة اإلمداد ،وصوالً إىل املشغّلني
املتسببني بالرضر البيئي ،ومساهمة ذلك يف تحديد املخرجات البيئية
لتدابري الح ّد هذه .وميكن تطبيق منطق مشابه عىل املوقع الجغرايف الذي
يقع فيه الرضر البيئي.

تغي األسعار عرب مراحل سلسلة اإلمدادات
ّ
الغذائية وموقع الضرر البيئي يف السلسلة
يوثّــر الحـ ّد من الفاقد أو املهدر من األغذية يف موقع مح ّدد يف سلســلة
اإلمداد عىل األســعار يف املراحل الســابقة والالحقة لهذا املوقع ،عىل
افــراض أ ّن رقعــة الح ّد من الفاقد واملهدر واســعة مبا فيه الكفاية
تغي هذه األســعار عىل طول سلســلة
للتأثري عىل األســعار .ويح ّدد منط ّ
اإلمداد وصوالً إىل املشـغّلني املتســببني بالرضر ،املخرجات البيئية
لتدابــر الح ّد من الفاقد واملهدر.

وبالفعــل ،إذا تـ ّم الح ّد مــن الفاقد واملهدر عىل مقربة من موقع
تغي األســعار الناجم
الرضر البيئي ،فإنّه من املحتمل أن ينســحب ّ
عن ذلك بوقع أشـ ّد عىل املتســببني بالرضر؛ وبالتايل ،سيكون ذلك
أكــر فعاليــة يف تحفيز الجهات الفاعلــة تلك عىل تعديل مخرجاتها
واســتخدامها للموارد .ومن بــاب التوضيح ،إذا متثّل الهدف البيئي
املنشــود يف الح ّد من ندرة املياه ،فإ ّن خفض الفواقد الغذائية يف
املناطق الشــحيحة املياه يف موقع اإلنتاج األويل أو بالقرب منه،
حيث تُســتخدم معظم املــوارد املائية ،قد يكون التدبري األكرث
كفاءة .والواقع أ ّن املزارعني الذين يســتخدمون املوارد املائية
نفســها سيتب ّينون انخفاض األســعار بشكل أوضح ،ما سيكبح
اإلنتاج واستخدام املوارد.

وتنشــأ معظم آثار الفاقد أو املهدر من األغذية عىل األرايض واملياه
الزرقــاء يف مرحلــة اإلنتاج األ ّويل (أنظر اإلطار  .)27لذلك ،فإ ّن الح ّد من
الفاقد أو املهدر الذي يؤدي إىل كســاد أســعار الســلع الزراعية وبالتايل
يدفــع املنتجــن إىل خفض إنتاجهم – ومن ث ّم التقليل من اســتخدام
تحســن عىل الصعيد البيئي ،برصف
املوراد الطبيعية – ســيؤدي إىل ّ
النظر عن موقع الفاقد أو املهدر يف سلســلة اإلمداد.
وخالفًــا للبصمــة عــى األرايض واملياه الزرقاء التي تنشــأ يف املقام
األ ّول يف مرحلــة اإلنتــاج األويل ،تنمــو البصمة الكربونيــة للفاقد
أو املهــدر بشــكل تدريجــي مع تق ّدم األغذية عرب مراحل سلســلة
اإلمــداد .وقد يواصل املشـغّلون الكائنــون يف مواضع الحقة
ملرحلــة اإلنتــاج األويل توليد انبعاثات كربى مــن غازات االحتباس

وعــى العكــس من ذلك ،إذا جرت التدخــات بعي ًدا عن الجهات الفاعلة
تلك ،يجب أن تنســحي اآلثار عىل األســعار عىل سلســلة اإلمداد بكل ّيتها
لتصــل إىل تلــك الجهات ،إمنا ميكــن أن تضعف مع بلوغها هذه املرحلة،
ما ســيخفف من الحوافز لتعديل املخرجات واســتخدام املوارد .ويف
حــن ميكــن أن تؤث ّر التدخالت عىل اســتخدام املوارد الطبيعية يف نظام
| 100

|

حالة األغذية والزراعة 2019

الشكل 16
أثر احلد من الفاقد واملهدر من األغذية يف سلسلة اإلمدادات الغذائية املتعلق بالكربون
اإلنتاج الزراعي
والحصاد أو الذبح
أو املصيد

عمليات ما بعد
الحصاد أو الذبح
أو املصيد

البيع بالجملة
أو التجزئة

التجهيز

االستهالك :األرس
املعيشية والخدمات
الغذائية

الحد من الفاقد
من األغذية
الحد من الفاقد
من األغذية
الحد من الفاقد
من األغذية
الحد من الفاقد
أو املهدر من
األغذية
الحد من املهدر
من األغذية
نقطة الحد من الفاقد أو املهدر

غازات االحتباس الحراري املرتاكمة
بعد الحد من الفاقد واملهدر

غازات االحتباس الحراري التي يتم تفاديها ج ّراء الحد
من الفاقد واملهدر؛ اإلنتاج نفسه أو مخفّض

املصدر :منظمة األغذية والزراعة

ما ،إالّ أنّها قد تخفق يف اســتهداف مناطق حاســمة محددة .ويكتيس
هــذا األمــر باألهمية لناحية الرضر البيئي الــذي يتّخذ طاب ًعا محل ًيا
بشـ ّدة ،كام تكون الحال عادة بالنســبة إىل إجهاد األرايض واملياه.
وبنــاء عىل املثال الســابق ،إذا ما اتُخــذ تدبري الح ّد من الفاقد واملهدر
عىل مســتوى الجملة بصورة بديلة ،فقد يعجز صانعو السياســات عن
التخفيــف مــن ندرة املياه يف املناطق التي تعاين من الشــح ،حيث ميكن
أن تتــأىت املنتجــات الغذائية من العديد من املزارعني املشــتتني جغراف ًيا،
الذين ال يشــكون بالرضورة من شــح املياه .وبالتايل ،حني تصل األسعار
إىل املزارع يف املناطق الشــحيحة املياه ،قد ال تكون آثار األســعار
املخففــة قوية مبا يكفي لحثّ املزارعني عىل تعديل اإلنتاج واســتخدام

املوارد .ويحتمل أن يكون انتقال األســعار عرب مراحل السلســلة أبرز بني
املو ّرديــن املرتابطني مبارشة ،يف مقابــل أولئك الذين يتواصلون عىل نحو
غــر مبارش عن طريق عمالء آخرين.
تغي األســعار الناجــم عن الح ّد من الفاقد أو املهدر عىل
ويعتمــد منط ّ
امتداد مراحل سلســلة اإلمداد ،عىل االنتشــار الجغرايف لهذه السلسلة
أيضً ــا .ففي سلســلة إمداد مركّــزة جغراف ًيا ،يحتمل أن "يبلغ" أي تدبري
للحد من الفاقد أو املهدر يســتهدف مشــكلة بيئية محلية ،غايته يف
املتغية بوضوح وعىل نحو مبارش بني املو ّردين
ّ
ظل انتقال األســعار ّ
واملســتهلكني .أما يف سالســل اإلمداد ذات الرقعة الجغرافية الواسعة،
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الفاقد واملهدر من األغذية واالستدامة البيئية

فيمكــن توريد األغذية يف مرحلة االســتهالك من ع ّدة مواقع مختلفة،
مبــا يف ذلــك من بلدان أخرى .ويف هــذه الحال ،تعجز تدابري الح ّد من
املهدر عند املســتهلك عن اســتهداف الرضر البيئي يف موقع مح ّدد؛
وينبغــي أن يتـ ّم ذلك من خــال تدخالت قريبة من موضع الرضر من
ف
الناحية الجغرافية ويف سلســلة اإلمداد.

العاملــي .وتؤكّــد هــذه النتيجة أن التدخالت التي تتم يف أوىل مراحل
سلســلة اإلمداد ميكن أن تكبح إجهاد األرايض ،يف حني أنّه ال بد من
معالجــة انبعاثات غــازات االحتباس الحراري يف مراحل الحقة من
السلســلة .ومع أ ّن إطار وضع النامذج ال يشــر إىل منو الدخل أو
الســكان ،إالّ أ ّن نتائجه تتســم باألهمية يف ضوء الطلب املتزايد عىل
16
املنتجــات الزراعية يف العقود املقبلة.

وقــد ال تطــرح آثار األســعار املخففة الناجمة عــن تدابري الح ّد من
الفاقــد أو املهــدر – مثـاً الح ّد من املهدر من املســتهلك وصوالً إىل
املزارع – مشــكلة بالنســبة إىل الرضر البيئي غــر املرتبط مبوقع
محـ ّدد ،عــى غرار انبعاثات غــازات االحتباس الحراري .ويف هذه
الحــال ،ميكــن لرتاجع طفيف يف اإلنتاج لــدى مجموعة كبرية من
املزارعني ،عقب بروز املؤرش عىل انخفاض األســعار ،أن يســاعد عىل
التخفيــف مــن آثار تغـ ّـر املناخ .بتعبري آخر ،ال يتّســم املوقع الجغرايف
للتدخــات الراميــة إىل الحــد من الفاقد أو املهــدر باألهمية لصانعي
السياســات الذين يســعون إىل خفض انبعاثات غازات االحتباس
الحــراري التي تعترب شــاغالً عامل ًيا.

وإىل جانــب مســألة تحديد موضع تدابري الحـ ّد من الفواقد
الغذائيــة يف سلســلة اإلمــداد ،تضاف مســألة معقدة أخرى عند
النظــر يف أوجــه التفاعل بــن مختلف أجزاء النظــام الغذايئ ،وكذلك
مع القطاعات األخرى .ويف هذا الصدد ،تشــر دراســة أخرى إىل
أ ّن تقليــص الفواقــد الغذائيــة املفرتضــة من  20إىل  5يف املائة من
اإلنتــاج من شــأنه أن يخفض أســعار املنتجــات الزراعية بحوايل
 4يف املائــة ،مــا قــد يع ّزز بدوره إنتاج اللحــوم والوقود األحيايئ من
خالل االســتفادة من تدين أســعار املدخــات الزراعية .ويف العموم،
ميكــن للحـ ّد من الفاقد واملهدر أن يقلّص اســتخدام األرايض بنســبة
 4.5يف املائــة ،مــا يخفف من زيادة انبعاثــات غازات االحتباس
الحــراري خــال الفرتة املمتدة بني عامي  2000و ،2020من نســبة
قدرهــا  25يف املائة وفقًا لســيناريو ســر األمور عــى النحو املعتاد،
إيل أقـ ّـل مــن  8يف املائــة .غري أ ّن الدراســة ال تق ّيم جدوى تدابري
مع ّينــة للحــد مــن الفاقد أو املهدر ،وال تشــر إىل كيفيــة تطبيق تلك
16
التدابــر من الناحيــة العمليةn .

خالصــة القول إنّه مبعزل عــن تدابري الح ّد من انبعاثات غازات
االحتبــاس الحراري ،يعترب املوقع مهـ ًـا للتدخالت الرامية إىل التخفيف
مــن وطأة الــرر البيئي املحيل ،عىل األرايض أو املوارد املائية عىل
ســبيل املثال .لكن يف هذه الحاالت ،من املستحســن معالجة اإلجهاد
البيئــي يف موقــع مح ّدد من خالل تدابري تســتهدف اإلجهاد مبارشة ،بدالً
من الســعي إىل تحقيق ذلك عرب الح ّد من الفاقد أو املهدر.

الحد من الفاقد
ّ
والمهدر من األغذية في
سياق االستدامة
نطاقا – الكفاءة
األشمل
ً
النسبية والمقايضات

تغي األسعار عرب
األد ّلة العملية على آثار ّ
القطاعات واألقاليم اخملتلفة
يعتمــد تأثــر الح ّد من الفاقد أو املهــدر عىل العرض والطلب الغذائيني
املتغية عىل الجهات الفاعلة
من خالل األســعار عىل تداعيات األســعار ّ
ويبي اإلطار 28األوجه املعقّدة
ضمن األســواق والبلدان ويف ما بينهاّ .
لهذه اآلثار عىل أســاس نتائج إطار وضع النامذج عىل مســتوى
املنظومــة االقتصادية .ويُظهر مســاهمة الح ّد من الفواقد الغذائية
بواقــع  25يف املائة عــى الصعيد العاملي يف مرحلتي اإلنتاج األويل
يبي إخفاقه يف تقليص
والتجهيــز يف خفض اســتخدام األرايض ،إمنا ّ
انبعاثات غازات االحتباس الحراري بشــكل ملحوظ عىل املســتوى

باتــت االســتدامة البيئيــة للنظام الغــذايئ العاملي عىل ّ
املحك
بفعــل الطلــب املتزايــد عىل الغذاء ج ّراء النمو الســكاين يف العامل،
باإلضافــة إىل التغـ ّـرات يف األمنــاط الغذائية التــي تتالزم مع ارتفاع
مســتويات الدخــل .ويف ضــوء ذلك ،يُعترب الح ّد مــن الفاقد واملهدر
مــن التدخــات العديــدة املمكنة التي تكفــل إطعام  9.7مليارات
2
نســمة عــى نحو مســتدام من الناحيــة البيئية يف عام .2050
وميكــن أن يســاعد الح ّد من الفاقــد واملهدر ،عن طريق
»

ف يف بعض الحاالت ،كام يف حال تلوث مستجمعات املياه الكبرية ،ال ميكن اعتبار قضايا املياه
"محليّة" .فعىل سبيل املثال ،يسبّب الرصف الزراعي يف نهر املسيسيبي إشباع خليج املكسيك
باملغذيات .ونظ ًرا إىل طبيعة حوض نهر املسيسيبي ،قد تؤدى حملة غري هادفة ،حتى ،للح ّد من
الضر.
الفاقد واملهدر من األغذية إىل التخفيف من هذا ّ
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اإلطار 28
آثار خفض الفواقد الغذائية العاملية بنسبة  25يف املائة على استخدام األراضي
الزراعية وانبعاثات غازات االحتباس احلراري
تفس ظاهرتان
العامليــة لغازات االحتبــاس الحراري ( 0.07-يف املائة) .وقد ّ
منفصلتــان هذه النتيجة .أوالً ،ترتاكــم انبعاثات غازات االحتباس الحراري
مــع انتقــال األغذية عرب مراحل سلســلة اإلمداد .والح ّد من الفواقد يف مرحلة
مبكّرة من السلســلة يعني أ ّن املزيد من األغذية ســتبلغ مســتوى التجزئة ،ما
يح ّفــز تج ّمــع االنبعاثات .ويف حال كانــت تدابري الح ّد من املهدر من األغذية
يف مرحلة االســتهالك شــبيهة بتدابري التخفيف من الفواقد يف مراحل ســابقة
مــن سلســلة اإلمداد ،كام جاء يف املحــاكاة ضمن النموذج ،من املتوقع أن
يُحـ ِـدث ذلــك أث ًرا أكرب عىل انبعاثات غــازات االحتباس الحراري .ثانيًا ،ميكن
أن يــؤدي الحـ ّد مــن الفواقد إىل إعادة توزيع املوارد عىل قطاعات أخرى.
وإن كانــت تلــك القطاعات تســاهم يف انبعاث قدر أكرب من الغازات مقارنة
مــع القطــاع حيث ت ّم تحايش الفواقد الغذائية ،فيمكن أن يرتفع املســتوى
الشــامل النبعاثات غازات االحتباس الحراري.
وتُعتــر العمليتــان م ًعا مصد ًرا لزيــادة انبعاثات غازات االحتباس
الحــراري يف أفريقيــا جنــوب الصحراء الكربى وأمريــكا الالتينية والبحر

يُحدَّد أثر الح ّد من الفاقد أو املهدر من األغذية عىل استخدام األرايض واملياه
تغي األسعار نتيجة لذلك عرب
وانبعاثات غازات االحتباس الحراري بكيفية ّ
مراحل سلسلة اإلمداد وعىل مستوى املنظومة االقتصادية األشمل.
واســتخدمت جامعة Wageningen University and Research
منوذ ًجــا عامل ًيا عىل مســتوى املنظومة االقتصاديــة يُعرف بنموذج
 MAGNETملحــاكاة ســيناريو خفض  25يف املائة مــن الفواقد يف مرحلتي
اإلنتــاج األ ّويل والتجهيــز ،عىل أســاس آخر التقديرات التــي خلصت إليها
i
منظمــة األغذية والذراعة بشــأن الفواقــد الغذائية (أنظر أيضً ا اإلطار .)25
بالتغيات يف اإلنتاجية التي تسفر عن
وميكن ربط هذا الرتاجع يف الفواقد ّ
زيادة اإلنتاج العاملي بنسبة  4.3يف املائة 2 ،يف املائة منها يف مرحلة إنتاج املواد
األولية و 2.3يف املائة يف مرحلة التجهيز .وتو َجز آثار الح ّد من استخدام األرايض
الزراعية وانبعاثات غازات االحتباس الحراري يف الجدول الوارد يف هذا اإلطار.
ويتضح من خالل الدراســة أ ّن الح ّد من الفواقد بنســبة  25يف املائة
يف مرحلتــي اإلنتــاج األويل والتجهيز ،له أثــر محدود للغاية عىل االنبعاثات

اآلثار البيئية الناجتة عن احلد بنسبة  25يف املائة من الفاقد من األغذية يف مراحل
تغي النسب املئوية
اإلنتاج والتجهيز األويلّ ،

العامل

األثر االقتصادي
إجاميل الناتج
املحيل
0.12

بحسب األقاليم

األثر البيئي

استخدام األرايض الزراعية
التأثري اإلجاميل

انبعاثات غازات االحتباس الحراري

0.68املساهامت
األجنبية
املحلية

التأثري اإلجاميل

0.07املساهامت
األجنبية
املحلية

أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

0.57

1.29-

0.62-

0.67-

0.26

0.58

0.33-

آسيا الوسطى والجنوبية
آسيا الرشقية والجنوبية الرشقية
آسيا الغربية وأفريقيا الشاملية
أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
أمريكا الشاملية وأوروبا
أوسيانيا

0.22
0.19
0.10
0.20
0.06
0.09

0.410.490.331.180.300.16-

0.240.290.120.410.110.04

0.170.200.220.770.190.19-

0.330.100.090.10
0.050.09-

0.060.020.03
0.36
0.04
0.71

0.270.070.120.260.080.80-

مالحظة :يشري مصطلح "محيل" إىل أثر الح ّد من الفواقد ضمن إقليم ما عىل اإلقليم بحد ذاته؛ أما كلمة "خارجي" فتشري إىل أثر الح ّد من الفواقد يف أقاليم أخرى عىل إقليم ما.
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الفصل 5

الفاقد واملهدر من األغذية واالستدامة البيئية

اإلطار 28
(يتبع)
الكاريبــي وفقـاً لنتيجــة املحاكاة .وتنبعث هــذه الغازات رغم كثافة
اســتخدام املوارد بحســب الوحدة الغذائية التي تصل إىل املســتهلك.
توسـ ًعا اقتصاديًــا ملحوظًا يف أعقاب
ويحتمــل أن تخترب األقاليم التي تشــهد ّ
الحـ ّد مــن الفواقد ،زيادة صافية يف انبعاثات غــازات االحتباس الحراري
عــى نحو أكرب (مثـاً أفريقيا جنوب الصحــراء الكربى) .وتعترب عادة
التغيــرات يف انبعاثــات الغــازات الناجمة عن نقل املــوارد بني القطاعات،
خــارج نطاق السياســات التي تســتهدف النظام الغــذايئ ،ويصعب بالتايل
التنبؤ بها.
وقــد يؤثّــر الح ّد مــن الفواقد الغذائية يف بلد ما عــى انبعاثات غازات
االحتبــاس الحــراري يف بلــد آخر .وميكن للح ّد مــن الفواقد يف الخارج أن
يســاهم يف تراجع أســعار األغذية املســتوردة ،ما يؤدي إىل االستعاضة عن
األغذيــة املنتجــة محليًا ،ويتســبب بالتايل بانخفــاض االنبعاثات املحلية
لغــازات االحتباس الحراري.
ويتوقّــع النموذج حدوث انخفاض بنســبة  0.7يف املائة تقريبًا يف
اســتخدام األرايض الزراعية عىل أثــر تقليص الفواقد الغذائية بواقع
 25يف املائــة يف مرحلتــي اإلنتــاج األويل والتجهيز .ويعترب هذا األثر ،وإن ال
زال محــدودًا ،أكــر بكثري من أثــر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ،وميكن
أن يســاهم يف موازنة الزيادة املرتقبة يف الطلب عىل األرايض الزراعية
املرتبــط مبقتضيــات زراعة املحاصيل الغذائية خــال العقود املقبلة .وتثبت
وثيقة املعلومات األساســية املنوطة بهذه الدراســة أ ّن التدخالت التي تت ّم يف
مراحــل قريبــة من مرحلة اإلنتــاج األويل تكون أكرث كفاءة يف خفض الطلب
عــى األرايض الزراعيــة مقارنة مع التدخالت التــي تنفَّذ يف مرحلة التجهيز،
املتغية بوترية رسيعة بني املنتجني واملشــرين املرتبطني
بفعل انتقال األســعار ّ
ببعضهــم بعضً ــا بصورة مبارشة (ال ترد يف الجدول).
ووف ًقــا للنمــوذج ،تســاهم التدابري املحلية والخارجية عىل الســواء
للحـ ّد مــن الفواقــد ،يف خفض اســتخدام األرايض الزراعية يف جميع
األقاليم ،باســتثناء أوســيانيا ،حيــث تؤدي التدابري املحليــة للح ّد من
الفواقــد الغذائيــة إىل زيــادة طفيفة يف اســتخدام األرايض .ومتيل التدابري
الخارجيــة للحـ ّد مــن الفواقــد إىل تحقيق أثر مقيّد أقوى عىل اســتخدام
األرايض؛ ويتبـ ّـن أ ّن أثــر التدابري املحلية هو أقوى يف آســيا الوســطى
والجنوبيــة ويف آســيا الرشقيــة والجنوبية الرشقيــة فقط .ويعزى األثر
امللحــوظ للتدابــر الخارجية مــن أجل الح ّد من الفواقــد الغذائية عىل

اســتخدام األرايض ،إىل االســتعاضة عن الواردات باألغذيــة املنتجة
محل ًيــا (أنظــر أيضً ــا "التوافر" يف الجدول يف اإلطار  ،)25مــا يقلّل من
الضغــط عــى األرايض املحلية .وميكــن للح ّد من الفواقــد املحلية ،من
معاكســا عىل اســتخدام األرايض .وبالفعل،
جهــة أخــرى ،أن يحدث أث ًرا
ً
يســاهم تحســن اإلنتاجيــة يف أعقاب الح ّد من الفواقــد ،يف جعل األغذية
زخم لإلنتاج
املحليــة أكــر تنافســية من األغذية املســتوردة ،ما قد مينــح ً
املحــي .وتعمــل الزيادة يف اســتخدام األرايض الناجمــة عن ذلك ضد األثر
األ ّويل املق ّيــد للتدابــر املحليــة مــن أجل الح ّد من الفواقــد الغذائية عىل
اســتخدام األرايض؛ ويف بعــض الحــاالت ،ميكن أن تكون النتيجــة الصافية
بصمــة أكرث شـ ّدة عىل األرايض .وتتمثّــل التداعيات السياســاتية يف احتامل
أن تنعكــس الفواقــد الغذائيــة يف إقليم واحد عــى الطلب عىل األرايض
الزراعيــة خــارج ذلك اإلقليم بدالً من إحــداث أثر ضمنه.
ومثــة عدد من املحاذير لتفســر نتائــج املحاكاة ألغراض خاصة
بالسياســات .أوالً ،يفــرض النمــوذج أ ّن الح ّد من الفواقــد هو وليد االعتامد
الطوعــي للتدابــر التــي تقلّص تكاليف اإلنتاج وتعـ ّزز بالتايل األرباح .غري أ ّن
بعــض تدابــر الح ّد من الفواقد قد تتســبب بزيــادة تكاليف اإلنتاج ،يف حال
الرضائــب وعمليــات الحظر التــي يفرضها القانون مثالً .وينعكس ذلك ســلبًا
عــى تنافســية األغذية املنتجــة محليًا ،إذ يخ ّفــض انبعاثات غازات االحتباس
الحــراري واســتخدام األرايض املحلية ،إمنا قد يســاهم يف زيــادة الرضر البيئي
يف أقاليم أخرى.
املتغية عرب
ثانيـاً ،تســتند نتائــج املحاكاة إىل مدى انتقال األســعار ّ
األقاليــم .ويحـ ّدد انتقال األســعار ما إذا كان للح ّد مــن الفواقد أثر عىل
انبعاثــات غــازات االحتباس الحراري واســتخدام األرايض يف املواقع البعيدة
عــن مواضــع تدابري الحـ ّد من الفواقد .كام يعتمد مدى انتقال األســعار
املتغـ ّـرة عــر األقاليم عىل نــوع املنتج الغذايئ ،وهيكلية سلســلة اإلمداد
التــي تضمــن وصول املنتج إىل املســتهلك ،وعىل مــا إذا كان املنتح متدوالً
املتغية عىل مســتوى
بــن األقاليــم .وال ميكن تك ّهن كيفية انتقال األســعار ّ
األقاليــم بصــورة مبارشة .وتعتــر بالتايل نتائج النموذج بالنســبة إىل اآلثار
املحليــة لتدابــر الح ّد مــن الفواقد أكرث إحكا ًما من تلــك املتعلّقة بآثار
التدابــر الخارجيــة لتقليص الفواقد .ولهذا الســبب ،تُعــرض نتائج النموذج
بالنســبة إىل اآلثــار املحليــة من جهة واآلثــار الخارجية من جهة أخرى
بصــورة منفصلة يف الجدول.

 iقدّمت شعبة اإلحصاءات يف منظمة األغذية والزراعة تقديرات بشأن الفواقد الغذائية بحسب مجموعة األغذية ،ومجموعة البلدان ،واملرحلة يف سلسلة اإلمداد .ويف املحاكاة ،تختلف تدابري الح ّد من
الفواقد عىل مستوى املنتجات الغذائية واألقاليم ومراحل سلسلة اإلمداد .غري أنّه بفعل االختالفات بني منهجية منظمة األغذية والزراعة لتقدير الفواقد الغذائية وهيكلية  ،MAGNETفإ ّن مراحل
سلسلة اإلمداد املشمولة يف املحاكاة محصورة يف مرحلتي اإلنتاج األويل والتجهيز؛ وال تغطي املحاكاة مراحل أخرى يف سلسلة اإلمداد ،من قبيل التخزين والنقل ،والبيع بالجملة والتجزئة.
املصدر Kuiper :و 172019 ،Cui
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اإلطار 29
استخدام املياه إلنتاج املانغو يف أسرتاليا :استهداف كفاءة استخدام املوارد يف مقابل
االستخدام الفعلي للمياه

بنســبة  18يف املائــة .كام ميكن لتوســيع نطاق إنتــاج املانغو يف األقاليم
الغنيــة بامليــاه بنســبة  20يف املائة أن يخفّف من متوســط البصمة املائية
لكيلوغــرام الفاكهــة الواحد بنســبة  11يف املائــة .وتكتيس هذه الحالة
أهميــة ،حيــث أنّها تظهر الفارق بني كفاءة اســتخدام املوارد واســتخدامها
الفعــي .ويكفــل الح ّد من املهدر اســتخدا ًما أكرث كفــاءة للموارد ،ولك ّن
ذلــك ال يعنــي بالرضورة انخفاضً ا مامثالً من حيث االســتخدام ،يف حني
أ ّن الحـ ّد مــن الــري يؤث ّر مبارشة عىل حجم مياه الري املســتخدمة ،مع
تحقيق مكاســب محدودة لناحية كفاءة اســتخدام املوارد.

تحلّل دراســة بشــأن اســتخدام املياه إلنتاج املانغو يف أســراليا اآلثار البيئية
21
تبي أ ّن
لثالثــة تدخــات ممكنة القتصاد املياه .ومن هــذه التدخالتّ ،
الحـ ّد مــن الفاقــد واملهدر هو األكرث كفاءة من حيث فعالية اســتخدام
املــوارد .ومن شــأن خفض الهدر مبقدار النصــف يف مرحلتي التوزيع
واالســتهالك أن يقلّــص البصمــة املائية لكيلوغــرام املانغو الطازج الواحد
مبــا يــراوح بــن  87و 57ليرتًا ،وهو انخفاض بنســبة  34يف املائة .وميكن
لخفض مقدار املياه املســتخدمة لري نصف بســاتني املانغو يف أســراليا
لكل كيلوغــرام من الفاكهة
بنســبة  40يف املائــة أن يقلّــص البصمة املائية ّ

» تحســن كفاءة اســتخدام املوارد ،عىل تحفيز اإلمــدادات الغذائية
مــن دون أن يــؤدي ذلــك إىل تفاقم الرضر عــى البيئة ،حتى لو مل
ترتاجع النســبة الشــاملة الســتخدام املوارد (أو انبعاثات غازات
االحتبــاس الحــراري) واآلثار البيئيــة (أنظر اإلطار  29لالطالع عىل
مثال عن ذلك).

بحلــول عــام  :2050الح ّد مــن الفاقد واملهدر من األغذية بنســبة
تــراوح بــن  50و 70يف املائــة عىل التوايل؛ وتَقـ ُّدم التكنولوجيا
بصــورة معتدلــة وقويــة يف مجال الزراعة؛ واعتامد أمنــاط غذائية أكرث
ارتــكازًا عــى النباتات (النظــام الغذايئ النبايت الــذي تتخلله بعض
وجبــات اللحــوم والســمك) عىل نطاق واســع؛ باإلضافة إىل مزيج من
هــذه التدخــات يط ّبق عــى نحو معتدل ومكثّــف .وتختلف هذه
التدخــات بطبيعتهــا وحتــى يف هذه الحال ،ميكن أن تتشــابه من
حيــث تكاليــف تنفيذها ،ولك ّن الدراســة ال توفــر معلومات بهذا
الخصــوص .ومــع أ ّن نتائج التدخالت املختلفة ليســت متشــابهة من
الناحيــة العمليــة ،إالّ أنّهــا ميكن أن ّ
تدل عىل حجم األثــر البيئي
للتدخــات التــي باإلمــكان تحقيقها يف العقــود املقبلة.

للحد من الفاقد واملهدر
اآلثار البيئية
ّ
باملقارنة مع آثار تدخالت أخرى
لتحقيق االستدامة
تشري الب ّينات املتوفّرة إىل أنّه يف حني ميكن أن يساهم الح ّد من الفاقد
واملهدر يف تحقيق االستدامة البيئية ،ينبغي أن يُستتبع بتدخالت أخرى
من أجل التخفيف من وطأة الرضر الذي ألحقه النظام الغذايئ بالبيئة
عىل نطاق واسع .ويعترب تحسني التكنولوجيا الزراعية أو تعزيز تغيري
18
األمناط الغذائية من التدخالت األخرى املمكنة.

وتجد الدراســة بناء عىل فرادى التدخالت التي ت ّم تحليلها ،أ ّن تحســن
التكنولوجيــا هو التدخّل األكرث كفاءة من أجل الح ّد من اســتخدام
األرايض الزراعية واملياه الزرقاء واألســمدة .ويعترب الح ّد من الفاقد
واملهدر من األغذية بنســبة  50أو  75يف املائة ،ثاين أبرز تدخّل من
حيث الفعالية يف هذا املضامر ،حيث يســاهم يف خفض اســتخدام
األرايض الزراعية بنســبة ترتواح بني  14و 21يف املائة ،واملياه الزرقاء
بني 13و 19يف املائة ،والنرتوجني بني  16و 24يف املائة والفوســفور
وتبي أ ّن تغيــر النمط الغذايئ هو األقل فعالية
بــن  15و 23يف املائــةّ .
من حيث اســتخدام األرايض الزراعية واملياه الزرقاء واألســمدة .أما
تغي املنــاخ ،فإ ّن الح ّد من الفاقد واملهدر هو
بالنســبة إىل األثــر عىل ّ

ويقـ ّدر  Springmannوآخــرون آثار مجموعة التدخــات املمكنة
الراميــة إىل الحـ ّد من البصمــة البيئية عىل النظــام الزراعي الغذايئ
العاملي 19 ،7 .وتح ّدد الدراســة املســارات املرجعيــة النبعاثات غازات
االحتبــاس الحراري واســتخدام األرايض الزراعيــة واملياه الزرقاء
واســتعامل النرتوجني والفوســفور يف النظام الغــذايئ العاملي حتى
عــام  .2050وتق ّيم الدراســة من ث ّم أثر مجموعــة من التدخالت
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الفاقد واملهدر من األغذية واالستدامة البيئية

ويقتــي توافــر الغذاء اآلمن وذي الجودة يف مختلف أنحاء
تغي املناخ ،وجود مرافق كافية للسالســل
العامل ،ال سـ ّيام يف ّ
ظل ّ
املـ ّردة 22.وأفــادت تقديرات املعهد الدويل للتربيد يف عام 2009
أنّــه يف حال حصول البلدان النامية عىل القدرات نفســها التي
تتمتع بها البلدان املتق ّدمة يف مجال السالســل امل ّربدة ،ســيت ّم توفري
أكرث من  200مليون طن من األغذية ســنويًا .ووفقًا للدراســة
نفســها ،يتطابق ذلك مع حوايل  14يف املائة من االســتهالك يف
23
هذه البلدان.

األقل نجاعة لخفــض انبعاثات غازات االحتباس الحراري،
التدخــل ّ
حيث ســيؤدي إىل انخفاض ترتواح نســبته بني  6و 9يف املائة بحلول
عــام  .2050ويفيض تغيري النمط الغــذايئ إىل تقليص االنبعاثات العاملية
لغــازات االحتبــاس الحـراري مبا يرتاوح بني  29و 52يف املائة ،ما يجعله
التدبري األكرث فعالية.
وتجدر اإلشــارة إىل أ ّن املحاكاة التي وردت يف دراســة
 Springmannوآخريــن مبعزل عن أنّها مل تأخذ يف الحســبان
التكاليــف املنوطــة بالتدخالت ،ال تنظر يف التغيريات املؤسســية
والتنظيميــة الالزمــة لصياغة التدخالت وتنفيذهــا .وبالفعل ،قد
تكــون العوائــق أمام اعتامد بعض التغيــرات كبرية ،مثل حالة
تغي املناخ
التكنولوجيــات واملامرســات الرامية إىل التك ّيف مــع آثار ّ
والتخفيــف مــن وطأتها 20 .ومن ناحية أخــرى ،للحد من الفاقد
واملهــدر مــن األغذية فائدة واحدة محتملــة تتص ّدر الخيارات
األخــرى لبلوغ األهــداف البيئية من قبيل التغيــر التكنولوجي
أو تغيــر النمــط الغذايئ :حيث ميكن لهــذا التدبري أن يوفّر
ـر الجوانب املؤسســية والتنظيمية حينام
مال املســتهلك .وتتيـ ّ
تربز دوافع خاصة للحد من الفاقد واملهدر ،ســواء بالنســبة إىل
املؤسســات التجاريــة التــي تحقق وفورات يف املدخالت أو إىل
املســتهلكني الذيــن يوفرون مالهم مــن خالل تحايش الهدر.

وميكن أن يســاعد تحسني كفاءة اســتخدام الطاقة يف تكنولوجيات
السالســل امل ّربدة عىل الح ّد من انبعاثات غازات االحتباس الحراري
الناجمــة عن التربيد .ومن األمثلة عىل ذلك االســتعاضة عن امل ّربدات
الحاليــة ،مبــا فيها تلــك املتوفرة يف املنازل ،مب ّربدات بديلة أكرث مراعاة
للبيئــة.ص ويوضح اإلطار  30كيف ميكن أن يســاهم تنفيذ تكنولوجيات
الطاقــة النظيفة يف اقتصــاد الغذاء مع الح ّد من انبعاثات غازات
االحتبــاس الحراري يف الوقت عينه.
وميكن أن تحول التعبئة املالمئة دون فقدان األغذية أو هدرها عن
تبي مثالً
طريق حامية املنتجات الغذائية وإطالة مدة تخزينها .فقد ّ
أ ّن استخدام الصناديق البالستيكية القابلة إلعادة االستعامل بدالً من
الصناديق الخشبية أو السالل املصنوعة من الخيزران لنقل الفاكهة
27
والخضار يف الفلبني ،يساهم يف الح ّد من الفواقد بتكلفة متدنية.

حل
ويف العمــوم ،لــن يؤدي الحـ ّد من الفاقد واملهدر من األغذية إىل ّ
جميع املشــاكل البيئية املرتبطة بإنتاج األغذية ،وينبغي أن يُســتتبع
بتحســينات أخرى مثل التقـ ّدم التكنولوجي وتغيري األمناط الغذائية،
لضامن االســتدامة البيئيــة للنظام الغذايئ .ويف حني توفّر أعامل
رشا عــى حجم اآلثار التي تخلّفها
التقييــم عىل املســتوى العاملي مؤ ً
املفصلة
هذه التحســينات ،ال ب ّد من توفــر مزيد من املعلومات ّ
بغيــة تحديد التدابري األكرث كفــاءة وفعالية من حيث التكلفة.
املفصلة تحديًا رئيسـ ًيا للباحثني يف
وسيشـكّل جمع هذه املعلومات ّ
السنوات القادمة.

ويف حني قد تساعد التعبئة عىل تفادي الفاقد أو املهدر ،يولّد إنتاجها
انبعاثات لغازات االحتباس الحراري .وأضحت التعبئة بحد ذاتها أيضً ا
هد ًرا يف نهاية دورة حياتها ،إال يف حال إعادة تدويرها 28.وتساهم
التعبئة يف  36يف املائة من إجاميل البالستيك املنتج يف عام  2015والبالغ
 400مليون طن ،ويف  47يف املائة من إجاميل البالستيك املهدر يف مرحلة
اإلنتاج األويل والبالغ  300مليون طن 29.ويق ّدر أ ّن  40يف املائة من
جميع مواد التعبئة من البالستيك أو غريه املنتجة يف عام ( 2007كام
30
احتسبت بالدوالر األمرييك) كانت لتعبئة املواد الغذائية.

للحد من الفاقد
املقايضات بني اآلثار البيئية
ّ
واملهدر من األغذية

ويح ّمــل البالســتيك بصورة متزايدة مســؤولية تســببه بأكرب البصامت
البيئيــة يف النظــام الغــذايئ .لك ّن أعــال تقييم أثــره البيئي تغفل

يف حني يعترب الح ّد من الفاقد أو املهدر بصفة عامة مفي ًدا ج ًدا للبيئة ،قد
تساهم بعض تدابري الح ّد من هذه الظاهرة يف إجهاد البيئة .فعىل سبيل
املثال ،ميكن أن تؤدي التحسينات يف مرافق التخزين امل ّربدة من أجل
الح ّد من الفاقد أو املهدر ،إىل زيادة استخدام الطاقة يف النظام الغذايئ
22
وبالتايل رفع مستوى انبعاثات غازات االحتباس الحراري.

ص غال ًبا ما تُســتثنى امل ّربدات املســتخدمة يف املنازل من سالســل التربيد ،وذلك بال ّرغم من
أن التقديرات تشــر إىل وجود أكرث من مليار م ّربد منزيل حول العامل ،غالبيتها يف البلدان
علم أن اســتخدامها يف البلدان النامية يرتفع بشــكل مطّرد 24 ،22.وتشــر التقديرات
الصناعيةً ،
إىل أن التربيد املنزيل يســتحوذ عىل حوايل  6يف املائة من إجاميل انبعاثات غازات االحتباس
الحراري الناجمة عن التربيد ،فيام يســتأثر التربيد التجاري والصناعي وتربيد النقل عىل
النســبة املتبقية ،أي  94يف املائة25.
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اإلطار 30
التقييم املايل واالقتصادي لتكنولوجيات الطاقة النظيفة يف سلسلة إمداد احلليب

مكافئ ثاين أكسيد الكربون يف انبعاثات غازات االحتباس الحراري
مبقدار  1.68ط ًنا من خالل االستعاضة عن وقود الكتلة األحيائية الصلبة .لكن،
مبا أ ّن الغاز األحيايئ املستخدم يف م ّربد الحليب يتم إنتاجه من خالل نظام
كل من نظم الهضم هذه تتطلب كمية من املياه ترتاوح
للهضم ومبا أ ّن ًّ
بني  50و 100لرت يف اليوم لخلط السامد ،يستوجب ذلك توافر  25 000لرت
إضايف من املياه يف السنة.
وتعترب امل ّربدات الشمسية بديالً عن النظم العاملة بواسطة الغاز األحيايئ
خصيصا لألقاليم املشمسة .ويف كينيا ،بالنسبة إىل املزارعني
وهي مالمئة
ً
الذين ميلكون يف األصل نظا ًما يعمل بواسطة مولّد ديزل ،فإ ّن امل ّربد الشميس
مينحهم  876دوال ًرا أمريك ًيا إضاف ًيا يف السنة من خالل تربيد الحليب بوترية
أرسع .ويف جمهورية تنزانيا املتحدة و تونس ،تزداد املداخيل مبقدار 10 800
و 8 400دوالر أمرييك عىل التوايل ii.ويوفّر أيضً ا امل ّربد الشميس منافع اقتصادية
من خالل توليد فرص للعمل وعائدات إضافية عىل طول سلسلة اإلمداد يف
البلدان الثالثة .وهذه التكنولوجيا قادرة أيضً ا ،من خالل الحد من الفاقد من
الحليب ،عىل توفري ما يقارب مليون ( )1و 3ماليني لرت من املياه يف السنة يف
كل من جمهورية تنزانيا املتحدة وتونس عىل التوايل .غري أ ّن هذا األثر محدود
يف كينيا iii.ورغم املنافع البيئية ،يشكل االستثامر األ ّويل الالزم وقدره 40 000
دوالر أمرييك عائقًا كب ًريا أمام اعتامد هذه التكنولوجيا.

يفسد الحليب برسعة إن مل يج ِر تربيده ،غري أ ّن العديد من املناطق الريفية
تفتقر إىل مرافق التخزين امل ّربدة .وميكن أن تساعد تكنولوجيات التربيد من
خارج الشبكة عىل تفادي الفواقد من الحليب من دون زيادة انبعاثات غازات
االحتباس الحراري .وقامت دراسة حديثة ملنظمة األغذية والزراعة بتحليل
املنافع املالية واالقتصادية لنظم تربيد الحليب التي تعمل بواسطة الغاز
األحيايئ أو الطاقة الشمسية يف كينيا وتونس iوجمهورية تنزانيا املتحدة.
ويف جمهورية تنزانيا املتحدة وكينيا ،يقتيض اعتامد م ّربد محيل للحليب
يعمل بواسطة الغاز األحيايئ استثام ًرا مسبقًا بقيمة  1 600دوالر أمرييك إمنا
يعود مبنافع خاصة مبارشة من قبيل تحسني جودة الحليب وزيادة مبيعات
املزارعني .ويكسب منتجو الحليب يف جمهورية تنزانيا املتحدة وكينيا 1.96
و 2.17دوال ًرا أمريك ًيا إضاف ًيا يف اليوم عىل التوايل من خالل تربيد الحليب
املنتج عند املساء .ويف الوقت عينه ،ميكن من خالل استخدام م ّربد للحليب
بواسطة الغاز األحيايئ توليد قيمة سنوية مضافة قدرها  531و 128دوال ًرا
أمريكيًا عىل امتداد سلسلة اإلمداد يف كينيا وجمهورية تنزانيا املتحدة عىل
التوايل .كام يؤدي إدخال امل ّربدات إىل استحداث فرص عمل للعامل املاهرين
وتحسني الصحة عن طريق الح ّد من التل ّوث الجوي يف األماكن املغلقة ج ّراء
استخدام أنواع الوقود الصلب التقليدية ،مثل خشب الوقود والفحم الحجري.
كل م ّربد سيخفض سنويًا
وتشري التقديرات ،من حيث التأثريات البيئية ،إىل أ ّن ّ

i
املبد الشميس فقط عىل اعتبار أ ّن امل ّربد املحيل للحليب بواسطة الغاز األحيايئ مل يشمله التحليل الذي أجري يف البالد.
بالنسبة إىل تونس ،جرى ذكر ّ
ii
خالفًا لكينيا ،مل يُستخدم أي نظام يعمل بواسطة الديزل أو أي مرافق تربيد أخرى كمعيار.
 iiiيستخدم املعيار الخاص بكينيا كميات مشابهة من املياه.
املصدر :منظمة األغذية والزراعة26 2019 ،

تفــادي الفاقــد واملهدر مــن منتجات اللحوم أو األلبان – التي تسـ ّجل
بصمــة كــرى مــن حيث انبعاثات غــازات االحتباس الحراري – عن
انخفاض صـ ٍ
ٍ
ـاف يف انبعاثات غازات
طريــق اســتخدام التعبئــة مثالً إىل
االحتبــاس الحــراري .ويناقش اإلطــار  31مبزيد من التفصيــل املقايضة
بــن البصمــة البيئيــة لتعبئة األغذيــة من جهة ،والبصمــة الناجمة عن
تحــايش الفاقــد واملهدر مــن جهة أخرى .وميثّل تعظيــم األداء البيئي
للتعبئــة مــن خالل تحقيق االســتخدام األمثل للنامذج أو اســتعامل
مــواد قابلــة إلعادة التدوير عىل ســبيل املثــال ،تحديًا إمنا ميكن أن
يعــود مبنافــع بيئية بارزةn .

يف معظــم األحيــان املنافــع التي يوف ّرها يف مجال الحـ ّد من الفاقد
أو املهــدر 33-31 .ولتقييــم إجــايل العبء البيئــي لتعبئة األغذية
بشــكل مالئــم ،ال بـ ّد من بحــث البصمة البيئيــة للفاقد أو املهدر
التي يت ّم تحاشــيها من خالل اســتخدام البالســتيك ،باإلضافة إىل
إمكانيــة إعــادة تدويره ألغــراض التعبئة .ويختلــف الرصيد الصايف
للمنافــع واألرضار البيئيــة بــن املنتجات الغذائيــة .وميكن أن يحقق
اســتخدام التعبئــة لتجنــب الفواقد يف املنتجات التــي لها بصمة
جســيمة يف اإلنتاج مكاســب بيئية تفوق منافع عدم اســتخدام
التعبئــة ومواجهة مســتوى أعىل مــن الفواقد 34 ،32 ،31 .وقد يؤدي
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الفصل 5

الفاقد واملهدر من األغذية واالستدامة البيئية

اإلطار 31
احلد من الفاقد واملهدر من األغذية
األداء البيئي للتعبئة من أجل
ّ
ميكــن أن تســاعد تعبئــة األغذية عــى تفادي الفاقد واملهــدر منها وبالتايل
التخفيــف مــن العــبء البيئي؛ بيد أ ّن إنتاج مــواد التعبئــة والتخلّص منها
يلحــق الــرر بالبيئــة أيضً ــا .وتعتمد نتيجــة املقايضة عىل البصمــة البيئية
للمنتــج الغــذايئ التي تختلــف تب ًعا ألنواع األغذيــة ومواقعها ،باإلضافة
فكل من الزجاج واملعادن والبالســتيك
إىل مــواد التعبئــة املســتخدمةّ 35 .
والــورق وألــواح الكرتون والبوليمــرات املتحللة عضويًا له محاســنه
ومســاوئه 36 .ويحـ ّدد معدل التعبئــة لألغذية بانبعاثــات غازات االحتباس
الحــراري الناجمــة عن كيلوغرام واحــد من األغذية املنتجــة واملج ّهزة ،التي
تقســم عــى االنبعاثــات املتأتية مــن تعبئة كيلوغرام واحــد من ذلك الغذاء.
وقــد وجــد اســتعراض مكثّف للمؤلفــات أ ّن املعدل يرتاوح بني  0.06و،700
بحســب تصاميــم األغذيــة والتعبئة 32 .ويف العموم ،كلــا كان هذا املعدل

أعــى ،كلــا كانت املنافع أوفــر لناحية تفادي انبعاثــات غازات االحتباس
الحــراري عــن طريق الح ّد مــن الفواقد بواســطة التعبئة .ويف حني نظرت
الدراســة يف أثــر إنتاج األغذيــة وتعبئتها عىل انبعاثــات غازات االحتباس
الحــراري ،أثبتــت أ ّن األغذية التي تســتهلك املــوارد بكثافة تح ّدد األداء
البيئــي لتعبئتها.
وينظــر النهــج املنطقــي والعمــي للح ّد من الفاقــد واملهدر من األغذية
عــن طريــق تكنولوجيــات التعبئة يف البصــات البيئية املرتبطــة مبختلف
فئــات املنتجــات .وتتحقــق منافــع بيئية أكرب من خالل الحـ ّد من الفاقد
واملهــدر بواســطة التعبئــة لفئات األغذيــة التي لها بصمــة بيئية أكرب (من
قبيــل اللحــوم ومنتجات األلبــان) مقارنة مع املنتجــات ذات البصمة
البيئيــة املتدنية (مثــل الخضار والحبوب).

االستنتاجات

التغيات يف األســعار .وتح ّدد كيفية
االحتبــاس الحــراري ،من خالل ّ
انتقال هذه التغيريات ،ســواء عرب مراحل سلســلة اإلمداد أو عىل
مســتوى النظام االقتصادي األوســع نطاقًا ،أثرهــا عىل البصمة
البيئيــة للفاقد أو املهدر.

من شأن الح ّد من الفاقد واملهدر أن يساعد عىل تلبية الطلب املستقبيل
عىل الغذاء من قبل سكان العامل الذين يسجلّون من ًوا من حيث العدد
والرثوة ،عىل نحو مستدام .ويقتيض تحقيق االستدامة تفعيل استخدام
كل
املوارد الطبيعية وخفض حجم غازات االحتباس الحراري املنبعثة من ّ
وحدة غذائية مستهلكة .وميكن أن يساهم الح ّد من الفاقد واملهدر يف
بلوغ هذه الغاية.

ويف العموم ،تق ّدم النظرية ودراســات الحالة التي نوقشــت يف هذا
الفصــل مؤرشات عــى توقيت التدخّل للح ّد مــن الفاقد أو املهدر
عىل طول سلســلة اإلمداد ومــن الناحية الجغرافيــة ،تب ًعا للهدف
البيئــي املنشــود .وملعالجة أوجه اإلجهاد البيئــي املتعلّقة مبوقع
محـ ّدد ،يجــب تنفيــذ التدخالت الرامية إىل الح ّد مــن الفواقد ،ضمن
سلســلة اإلمــداد ومــن الناحية الجغرافية ،عىل أقــرب نحو ممكن من
موقع اإلجهاد .وســيكفل ذلك انتقال مؤرشات األســعار بشــكل قوي
إىل الجهــات الفاعلــة املتســببة بالرضر .ونتيجة لذلك ،ال بـ ّد من تنفيذ
التدخــات اآليلــة إىل التخفيف من وطــأة الضغط عىل املوارد الربية
أو املائيــة يف مرحلــة اإلنتاج األ ّويل ،حيث يرتكّز جـ ّـل بصمة النظام
الغــذايئ عــى األرايض واملياه .ومع تراكــم انبعاثات غازات االحتباس
الحــراري عنــد انتقــال املنتجات الغذائية عرب سلســلة اإلمداد ،ينبغي
بالتــايل أن تســتهدف التدخالت من أجل الح ّد مــن بصمة الكربون
للفاقــد أو املهــدر مــن األغذية املراحل األخرية من السلســلة .وملا كان
لجــم انبعاثــات غــازات االحتباس الحراري يعود باملنفعــة عىل البيئة

وتُعترب الروابط القامئة بني الفاقد واملهدر من األغذية واستدامة النظام
الغذايئ روابط معقّدة وقامئة عىل السياق؛ وال ب ّد من فهمها ج ّي ًدا
لصياغة سياسات فعالة تهدف إىل معالجة الشواغل البيئية من خالل
الح ّد من الفاقد واملهدر .فتحسني فعالية استخدام املوارد الغذائية
يف مرحلة واحدة من سلسلة اإلمداد ميكن أن يؤدي إىل كساد أسعار
الغذاء ،وبالتايل تحفيز الطلب يف مراحل الحقة؛ وقد يسفر ذلك عن
زيادة يف استخدام املوارد عمو ًما.
ويؤثّــر الفاقــد واملهدر من األغذية عىل قرارات اإلنتاج واالســتهالك،
وبالتــايل عىل اســتخدام املوارد الطبيعيــة وانبعاثات غازات
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بــرف النظر عــن املوضع ،ينبغي إذًا أال تســتهدف التدخالت موق ًعا
جغراف ًيا محد ًدا.

معرض الح ّد من الفاقد واملهدر .غري أ ّن نقص البيانات بشأن التكاليف
واملنافع البيئية املستمدة من تدابري الحد من الفاقد واملهدر يعقّد أي
تقييم لفعالية تدابري التخفيف من هذه الظاهرة وكفاءتها ،كسبيل
لتحسني االستدامة البيئية .وال ب ّد من تجاوز الثغرة القامئة يف البيانات
يف حال وجود مسعى العتامد تدابري الحد من الفاقد واملهدر عىل نطاق
واسع ،كجزء من اسرتاتيجية تصبو إىل بلوغ مقاصد أهداف التنمية
وتغي املناخ.
املستدامة املتعلّقة باألرايض واملياه ّ

ومن العنارص األخرى التي ال ب ّد من بحثها عند صياغة التدخالت ،إمكانية
الح ّد من الفاقد أو املهدر يف موقع مح ّدد ،والتكاليف املتصلة بتدخالت
مع ّينة ،وفعالية التدخالت من حيث التكلفة باملقارنة مع اسرتاتيجيات
بديلة .ويوىص يف العموم باستتباع التدابري الهادفة إىل الح ّد من الفاقد
واملهدر بأنواع أخرى من التدخالت.

أخريا ً ،ومع أ ّن املسألة ليست محور تركيز هذا الفصل ،ال بد من إدراك
تغي املناخ إىل ارتفاع مستويات الفواقد يف مرحلة
إمكانية أن يؤدي ّ
37
ما بعد الحصاد ،ال س ّيام يف مرحلة اإلنتاج األويل .وميكن لألحوال
الجوية القصوى ،من قبيل الجفاف أو الفيضانات ،أن تتلف املحاصيل
وتلحقق أرضا ًرا بالبنية التحتية ،يف حني أ ّن هطول األمطار غري املنتظم
ميكن أن يؤدي إىل تقليص الحصاد ،وإعاقة عمليات التجفيف ،وتعزيز
39 ،38
منو املمرضات الناجمة عن الرطوبة ،عىل غرار السموم الفطرية.
وعالوة عىل ذلك ،يحتمل أن يع ّزز ارتفاع الحرارة وزيادة الرطوبة انتشار
اآلفات واألمراض النباتية والحيوانية العابرة للحدود .وميكن أن تساهم
زيادة الحرارة يف ترسيع تلف األغذية ،ما يفاقم الشواغل إزاء سالمة
تغي املناخ أن يحفّز
األغذية .ومن شأن تزايد الفواقد الغذائية بفعل ّ
توسيع نطاق األرايض الزراعية عىل حساب الغابات – ما يعرقل عملية
عزل غازات االحتباس الحراريn .

وينبغي أن يأخذ صانعو السياســات يف الحســبان واقع أ ّن التدابري
الراميــة إىل الحـ ّد من الفاقــد أو املهدر قد تفيض أيضً ا إىل بعض اآلثار
الســلبية عىل البيئة ،حيث ميكن أن يؤدي اســتخدام التعبئة لحامية
األغذية وحفظها ،عىل ســبيل املثال ،إىل زيادة مســتويات التل ّوث ج ّراء
اســتخدام املواد البالســتيكية .ومن باب التشابه ،يساعد التربيد عىل
منــع فقدان األغذية أو هدرها إمنا يتســبب أيضً ا بانبعاثات لغازات
االحتباس الحراري.
من منظور طويل األجل ،سيساهم عىل الدوام الح ّد من الفاقد واملهدر
من األغذية يف تحسني فعالية استخدام املوارد الطبيعية وانبعاثات
كل وحدة غذاء مستهلكة .وميكن
غازات االحتباس الحراري الناجمة عن ّ
أن توفّر االعتبارات اآلنفة إرشادات أ ّولية بشأن موضع تركيز الجهود يف
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غواتيامال
التغذية املدرسية التي يتم إعدادها من
قبل األمهات املتطوعات الاليئ تم تدريبهن
عىل التغذية  ،والتعامل مع املواد الغذائية
وإعدادها  ،واملامرسات الصحية الجيدة.
©Pep Bonet/NOOR for FAO

الرسائل الرئيسية:

1

بوسع الحد من الفاقد واملهدر من األغذية أن يؤدي دو ًرا ها ًما
يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة وبخاصة تلك املتعلقة
باألمن الغذايئ والتغذية واالستدامة البيئية .بيد أن الروابط بني
الحد من الفاقد واملهدر من األغذية وبني هذه األهداف هي
روابط معقّدة.

2

قد تسفر تدخالت القطاع العام – يف ما خص السياسات
واالستثامرات يف البنية التحتية  -عن بيئة مواتية تسمح
للجهات الفاعلة يف القطاع الخاص باالستثامر يف الحد من الفاقد
واملهدر من األغذية؛ وينبغي اختيار هذه التدخالت بالتاميش
مع الهدف األقىص لصانعي السياسات ،سواء أتعلق بالكفاءة
االقتصادية أو باألمن الغذايئ والتغذية أو باالستدامة البيئية.

3

الفصل 6
رسم السياسات
ألجل الحد من
الفاقد والمهدر من
األغذية  -المبادئ
التوجيهية

متثّل انبعاثات غازات االحتباس الحراري مشكلة عاملية ،وأي
تدخل كفيل بالحد من الفاقد أو املهدر من األغذية قد
يساعد يف الحد منها بغض النظر عن موقع حدوثها يف العامل؛ ولك ّن
التدخالت التي تستهدف املراحل األخرية من سلسلة التوريد قد
يكون لها األثر األكرب.

4

قد تكون إجراءات الحد من الفاقد أو املهدر من األغذية
يف أقىص فعاليتها عىل صعيد تخفيف الضغوط عىل املوارد
الطبيعية مثل األرض أو املياه إذا ما جرى تنفيذها بالقرب من
مواقع حدوث هذه الضغوط ،سواء من الناحية الجغرافية أو عىل
امتداد سلسلة اإلمدادات.

5

بغية تحسني األمن الغذايئ والتغذية ،يجب أن تستهدف تلك
التدخالت السكان الضعفاء .ويف البلدان ،حيث يكون انعدام
األمن الغذايئ يف أعىل مستوياته ،عىل صانعي السياسات التدخل يف
مرحلة مبكرة من سلسلة اإلمدادات حيث من املحتمل أن تكون
التأثريات املتعلقة باألمن الغذايئ يف أش ّدها.

6

ألجل ضامن فعالية التدخالت هذه الرامية إىل خفض
يتعي تحسني طرق جمع البيانات الحالية بشكل
التأثرياتّ ،
كبري للسامح مبراقبة التأثري وتقييمه .وينبغي للبلدان تبادل
الخربات العملية يف ما يتعلق مثالً بتحديد النقاط الحرجة للفاقد
وكذلك تكاليف جهود الرصد.

الفصل 6

رسم السياسات ألجل احلد من
الفاقد واملهدر من األغذية -
املبادئ التوجيهية
اجتامعية أوسع نطاقًا كتحسني اإلنتاجية واستحداث فرص للعمل
وتحسني األمن الغذايئ والتغذية و/أو االستدامة البيئية .فعىل سبيل
تحسن
املثال ،ميكن للتكنولوجيات املبتكرة التي تحد من الفاقد أن ّ
بشكل كبري من كفاءة اإلنتاج ومن االستدامة البيئية كذلك.

قد ناقشت الفصول السابقة من هذا التقرير دوافع الجهات الفاعلة يف
القطاع الخاص لالستثامر يف الح ّد من الفاقد واملهدر من األغذية (املربرات
التجارية) ،وكذلك األساس املنطقي لتدخل القطاع العام .وقد جرى االعتبار
أن هناك مربرات ممكنة لتدخالت القطاع العام تتمثل يف تحقيق املكاسب
يف الكفاءة عىل نطاق االقتصاد ،عن طريق الح ّد من الفاقد واملهدر من
األغذية (املربرات االقتصادية) ،وكذلك مساهمتها املحتملة يف تحسني األمن
الغذايئ والتغذية أو االستدامة البيئية .ويناقش هذا الفصل أنواع تدخالت
القطاع العام التي ميكنها أن تح ّد من الفاقد أو املهدر من األغذية ،ليس
كهدف بحد ذاته وإمنا كوسيلة لتحقيق أهداف اجتامعية أو بيئية أوسع.
وتشكل ندرة املعلومات املوثوق بها بشأن كمية الفاقد أو املهدر من
األغذية ،ومواقع فقدها أو هدرها وقلة املعلومات بشأن تكاليف الجهود
الرامية إىل الح ّد منها ،عقبة رئيسية أمام صياغة سياسات فعالة للح ّد من
الفاقد أو املهدر .ولذلك يقدم هذا الفصل أيضً ا خارطة طريق ممكنة
لجمع بيانات موثوق بها وقابلة للمقارنة يف جميع أنحاء العاملn .

ويف املقابل ،هناك أيضً ا حاالت يكون فيها املربر التجاري للح ّد من الفاقد
واملهدر من األغذية ضعيفًا كام يف الحالة التي يواجه فيها املو ِّردون
واملستهلكون قيو ًدا لدى قيامهم بتحديد املستويات التي يعتربونها
مثالية للفاقد أو املهدر من األغذية 4 ،3.فعىل سبيل املثال ،عىل الرغم
من أن أصحاب الحيازات الصغرية قد يستفيدون من الح ّد من الفاقد
بعد الحصاد ،فإنهم غالباً ما يفتقرون إىل األموال الالزمة لتحقيق هذه
التخفيضات 5.وتشمل العقبات البارزة األخرى قلّة املعلومات ،واملسافة
الفاصلة عن األسواق والحصول عىل رأس املال االجتامعي ،وضعف ضامن
الحيازة والتعرض للمخاطر والصدمات 4.وغال ًبا ما تكون هذه الحواجز
أشد وطأ ًة عىل النساء منها عىل الرجال .وعالوة عىل ذلك ،حتى لو قام
أصحاب املصلحة يف القطاع الخاص ،انطالقًا من دوافع شخصية متوخية
للربح ،بتنفيذ حلول تؤدي فعالً إىل الحد من الفاقد واملهدر من األغذية،
فمن املحتمل أن يكون تأثريها محدو ًدا يف ما خص مستويات الفاقد
واملهدر من األغذية.

تمكين الجهات الفاعلة
في القطاع الخاص من
الحد من الفاقد والمهدر
من األغذية

ونظ ًرا إىل قدرة الحد من الفاقد واملهدر من األغذية عىل حفز النمو
االقتصادي واستحداث فرص للعمل ،قد يكون هناك مربر إلجراء تدخالت
من جانب القطاع العام إلزالة هذه الحواجز ولتشجيع الجهات الفاعلة
عىل مواصلة الحد من الفاقد أو املهدر .فعىل سبيل املثال ،ثبت أ ّن تزويد
املستهلكني واملوردين مبعلومات عن الخيارات املتاحة للحد من الفاقد
أو املهدر من األغذية يشكّل اسرتاتيجية كفؤة من حيث التكلفة لصانعي
السياسات (أنظر اإلطارين  18و.)32

تشارك الجهات الفاعلة يف سلسلة اإلمدادات الغذائية بدافع من مصلحتها
الشخصية يف املقام األول؛ فاملنتجون يسعون إىل تعظيم أرباحهم فيام
يطمح املستهلكون إىل تعظيم رفاههم .وهم ،بصفتهم صانعو قرارات
يتمتعون بالعقالنية ،يعمدون إىل الحد من الفاقد أو املهدر من األغذية
طاملا أن املنافع تفوق التكاليف .ولك ّن القضاء الكامل عىل الفاقد واملهدر
1
من األغذية غري واقعي أل ّن التكاليف ستكون باهظةً.

وبوسع تدخالت القطاع العام التي تؤثر عىل أسعار املواد الغذائية أن
تؤثر أيضً ا يف الحوافز التي تحمل املستهلكني واملنتجني عىل تفادي الفاقد
أو املهدر من األغذية؛ فكلام ارتفع سعر املواد الغذائية كلام زاد الحافز
املايل للموردين أو املستهلكني عىل تجنب الفاقد أو املهدر من األغذية

وقد اعترب الفصل  3بأنه قد تكون هناك مربرات تجارية للجهات الفاعلة
2
يف القطاع الخاص تحملها عىل الحد من الفاقد أو املهدر من األغذية.
ويف حني أن الدوافع مالية ،قد يساهم هذا أيضً ا يف تحقيق أهداف
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اإلطار 32
احلد من الفاقد واملهدر من األغذية :الصني وتركيا ومقدونيا الشمالية والدامنرك
محالت ّ
أطلقت منظمة غري حكومية يف الصني حملة  Clean Your Plateيف
عام  2013لتوعية املستهلكني بشأن هدر األغذية .ويشارك أكرث من 750
دعم كب ًريا من عا ّمة
مطعم يف بيجني يف هذه الحملة التي استقطبت كذلك ً
ً
حجم وتشجع
الناس .وتقدم املطاعم مبوجب هذه الحملة أطباقًا أصغر ً
عىل استخدام أكياس حفظ الفضالت أو تقدم حسومات وشهادات تنويه
للمستهلكني الذين ال يرتكون أي بقايا يف أطباقهم 8.ويف السنة التالية خطت
الحكومة الصينية خطوات عدة نحو الح ّد من الفاقد واملهدر من األغذية،
تعميم ينص عىل "مامرسة االقتصاد الصارم ومكافحة الهدر ".ولكن
مصدر ًة
ً
األدلة بشأن تأثري الحملة غري واضحة.
كــا أطلقــت تركيــا حملــة للحد من هدر الخبز يف عــام  2013لتوعية
الــرأي العام بشــأن الهــدر وتج ّنب الفاقد عىل امتداد سلســلة اإلمدادات
والتشــجيع عــى اســتهالك الخبز املصنوع من الدقيــق الكامل .ومع أن
جهــود الحملــة ذات طبيعــة طوعية فهي قــد أدت إىل خفض عدد أرغفة
الخبــز املهــدرة يوميًــا من  5.9ماليــن رغيف يف عام  2012إىل  4.9ماليني
رغيــف يف عام  .2013وعرب تشــجيع املســتهلكني عىل االكتفــاء برشاء كمية
الخبــز القادريــن فعـاً عىل اســتهالكها ،أدت الحملة إىل انخفاض يف نســبة
رشاء الخبــز بنســبة  10يف املائــة فقام املســتهلكون بتوفــر مبلغ وصل يف
10 ،9
مجموعــه إىل  1.1مليــار دوالر أمريــي عام .2013
ومنذ عام  ،2017تقوم شبكة يف مقدونيا الشاملية بقيادة املجتمع املدين
أنشئت يف عام  2011لغاية خفض املخلفات العضوية وغري العضوية عىل الصعيد
الوطني ،بالرتكيز عىل املهدر من األغذية 11.وقد اشتملت املبادرات عىل موقع
إلكرتوين يتيح للمشاريع التجارية ،من املزارعني إىل مقدمي الخدمات الغذائية،
باإلعالن عن األغذية التي يتربعون بها عىل اإلنرتنت فيام يتيح ملنظامت املجتمع

املدين أن تطلب الحصول عىل تلك التربعات من أجل إعادة توزيعها .وتدعو
املنظمة أيضً ا إىل تغيري الترشيعات من أجل توسيع نطاق قوانني التربع بفائض
األغذية مبا يف ذلك إعطاء تسهيالت رضيبية للمتربعني باألغذية 12.وتتمثل مبادرة
أخرى يف برنامج تعليمي تجريبي بشأن املهدر من األغذية يستهدف تالمذة
13
املدارس الثانوية يعرف بربنامج .Food Waste Experiential Program
وتقدم الدامنرك مثاالً الفتًا عن األثر الذي ميكن أن متارسه التوعية عىل صعيد
الفاقد واملهدر من األغذية .فقد حدّت البالد من املهدر من األغذية بنسبة
 25يف املائة بني  2010و 2015عرب عدد من املبادرات مبا فيها تثقيف املستهلكني
واملتاجر الكربى عرب تقديم حسومات عىل األغذية التي شارفت صالحيتها عىل
االنتهاء أو التي تتخللها شوائب سطحية 14.وقد ترأست هذه الحركة حملة
15 ،14
 Stop Wasting Foodاملدعومة من كل من القطاعني العام والخاص.
وكجزء من املبادرة يتلقى املستهلكون نصائح حول أفضل السبل للتخطيط
لرشاء األغذية وإعداد الوجبات .كام أنها تُحفز حس االبتكار لدى مصنعي
األغذية وبائعي التجزئة مثالً يف ما خص تصميم العبوات وتحديد حجم الحصص
الغذائية .ومبا أن املستهلكني قد هدروا كمية أقل من األغذية فهم حققوا
وفورات يف املال ،كام أن عددًا من املبادرات املتعلقة باألسعار قد أدى إىل تراجع
يف أسعار األغذية أيضً ا 17 ،16 .وقد استفادت السلطات املحلية املسؤولة عن
التخلص من املخلفات من خفض يف تكاليف التخلص من املخلفات :وال سيام
عىل صعيد الحرق ألن معظم املخلفات الغذائية يف الدامنرك يذهب إىل محارق
النفايات 15.وقد رفعت املؤسســات التجارية املشــاركة من نسبة مبيعاتها
باإلضافة إىل تحســن ســمعتها يف مجال اإلرشاف االجتامعي والبيئي  -إذ
متكنــت مــن بيع منتجات كانت لرتمى لوال ذلــك  -وخفضت تكاليفها (مثالً يف
17
مــا خص التخلص من النفايات).

ومن ناحية أخرى ،قد يكون للتدخالت عىل مستوى السياسات يف الزراعة
أو األغذية التي تُبقي أسعار املواد الغذائية منخفضة بشكل مصطنع
(مثالً من خالل دعم املواد الغذائية) تبعات غري متع ّمدة تؤدي إىل
تشجيع الفاقد أو املهدر من األغذية (أنظر اإلطار .)33

األغذية من جانب القطاع الخاص .فعىل سبيل املثال ،قد تتيح الخدمات
املالية الشاملة مثل االئتامن والتأمني للموردين إمكانية االستثامر يف
تكنولوجيات من شأنها أن تح ّد أيضً ا من الفاقد واملهدر من األغذية.
ومن بني األمثلة عىل التدخالت يف مجال التنمية االقتصادية ذات الفائدة
الجانبية املتمثلة يف الحد من الفاقد من األغذية ،متويل البنك الدويل
لإلنشاء والتعمري لتحسني تخزين الحبوب يف املكسيك الذي عزز القدرة
6
التنافسية ألصحاب الحيازات الصغرية.

وقد تكون للسياسات العامة الرامية إىل تعزيز التنمية االقتصادية
الشاملة فائدة جانبية تتمثل يف تشجيع الحد من الفاقد واملهدر من
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اإلطار 33
إصالح برامج دعم اخلبز يف الشرق األدىن

رصا من عنارص شــبكات األمان
يف حني أن منح اإلعانات لألغذية يشــكل عن ً
االجتامعية ويزيد من األمن الغذايئ ،بوســعه أيضً ا أن يحمل املســتهلكني عىل
هــدر املزيــد من األغذية 18.وميكن للمنافع ،بحســب تصميمها ،أن تصب
بشــكل رئييس يف مصلحة املســتهلكني ذوي الدخل املرتفع من دون أن تســاعد
19
الفقراء بالرضورة.
وقبــل إصــاح نظام دعــم الخبز يف جمهورية مــر العربية يف عام
 ،2014اعتُــر أ ّن هذا النظام يشــجع املســتهلكني عىل هــدر الخبز ويدفع
9
فكثيا مــا كان الدقيق املدعوم
باملورديــن إىل التــرف بشــكل انتهازي.
ً
يشــرى بتكلفــة متدنيــة ليعاد بيعه من ثم بأســعار أعىل ،إمــا كدقيق وإما
كخبــز ،أو يتــرب من سلســلة اإلمدادات .وقد حصــل هذا الترسب عىل
مســتويات السلســلة كلهــا ،يف املخازن واملطاحــن واملخابز .وقد أدخل
إصــاح  2014نظــام البطاقــة الذكية الذي يدعم الخبز بــدالً من الدقيق
ويحـ ّد مــن عــدد األرغفة التي ميكن للشــخص الواحد أن يشــريها يف اليوم
الواحــد .وميكــن اســتخدام الرصيد املتبقي لرشاء ســلع غذائية أخرى
مدعومــة .وبالتــايل أصبــح للمســتهلكني  -ومن خاللهــم – للموردين ،حافز
إلدارة مشــرياتهم مــن الخبــز بطرق أكرث كفاءة 21 ،20 ،9 .وقد ُسـ ّجل بعد

هــذا اإلصــاح تد ٍّن تراوحت نســبته بني  15و 20يف املائــة يف الطلب عىل
9
الخبــز ،إذ بدأ املســتهلكون بتكييف اســتهالكهم.
وقــد اعتمــدت بلدان أخرى يف املنطقة مثــل األردن نه ًجا مامثالً.
فــإن دعــم الخبز هناك يعترب من طرق تحســن األمــن الغذايئ وبالتايل
ضامن االســتقرار ،وال ســيام بعد أحداث الشــغب املتصلة بالخبز يف عام
 .1996ولكــن مــن املقدر أن يســتهلك املحتاجــون  13يف املائة فقط من
الخبــز املدعــوم فيام أن الرشائح الرثية من املجتمع تســتهلك ما نســبته
 12يف املائــة 22.وغال ًبــا مــا يعاد بيع دقيق القمح املدعوم املتدين الســعر
مــن جانــب املخابز أو يســتخدم إلنتاج خبز غــر مدعوم؛ ومالكو الرثوة
الحيوانيــة يســتخدمونه حتــى كعلــف للحيوانات 23 ،22.ومن أجل خفض
اإلنفــاق العــام وتفادي هدر األغذية ،قامــت الحكومة يف عام 2018
باســتبدال برنامجها الواســع النطاق لدعم الخبز ،بنظام مســاعدة هادف
يعـ ّـن حــدودًا قصوى جديدة ألســعار الخبز مــن دون تقديم الدعم املبارش
للمخابــز 24 ،23.ويدفــع املال للمســتفيدين من خــال بطاقة إلكرتونية
لتحويــل املنافــع من أجــل التصدي للغش والهدر .ومــن املتوقع أن يخفض
23
النظــام الجديــد إنفاق الحكومــة بحوايل  106ماليني دوالر أمرييك.

وتتمثل إحدى االسرتاتيجيات األخرى لتعزيز مثل هذه التخفيضات
يف الرشاكات بني القطاعني العام والخاص .فقد يؤدي التنسيق بني
االستثامرات العامة والخاصة يف البنية التحتية والشؤون اللوجستية (مثالً
من خالل سندات التنمية املستدامة للبنك الدويل) إىل تحسني وصول
املنتجني إىل األسواق ،ما يح ّد بالتايل من الفاقد من األغذية.ق وميكن
للتعاون التجاري الدويل أو اتفاقيات التجارة الحرة التي تح ّد من التأخري
يف نقل املنتجات الغذائية القابلة للتلف عرب الحدود ،املساعدة أيضً ا يف
تفادي الفاقد من األغذية.

عنه (كام أنها ال تتحمل دامئًا التكلفة املرتتبة عليه) .1عىل سبيل املثال
من شأن الحد من الفاقد من األغذية من جانب املجهزين أن يحد من
طلبهم عىل مخرجات املزارعني ما يؤدي بالتايل إىل خفض دخل املزارعني.
ولتوزيع التكاليف والفوائد عىل طول سلسلة اإلمدادات الغذائية
وخارجها أهمية كربى لدى صياغة السياسات الرامية إىل الحد من الفاقد
واملهدر من األغذية.
وبرصف النظر عن املكاسب املالية ،ميكن للمبادرات الخاصة الهادفة إىل
الحد من الفاقد واملهدر من األغذية أيضً ا أن تحقق فوائد كبرية للمجتمع
األوسع لجهة األمن الغذايئ والتغذية (أنظر الفصل  )4واالستدامة البيئية
(أنظر الفصل  .)5وليست الروابط الدقيقة بني الحد من الفاقد واملهدر
من األغذية وبني هذه األهداف املجتمعية واضح ًة دامئًا ،وستتم مناقشتها
يف القسم التايلn .

أما أحد الجوانب املهمة التي عىل تدخالت القطاع العام مراعاتها فهو
أن الح ّد من الفاقد واملهدر من األغذية يسفر عن رابحني وعن خارسين.
فإن الجهات التي تطبق هذا الخفض ال تتمتع دامئًا بالفوائد الناجمة

ق إ ّن سندات البنك الدويل للتنمية املستدامة تتيح للمستثمرين مساعدة البلدان األعضاء
املقرتضة يف تحقيق أهدافها اإلمنائية من خالل الخدمات املالية والوصول إىل الخرباء وإىل
مجموعة من املعارف يف مجال التخصصات املتعلقة بالتنمية7 .
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تدخالت القطاع العام
لتحسين األمن الغذائي
والتغذية واالستدامة
البيئية

وتكون أيضً ا القرارات عىل مستوى السياسات بشأن الحد من الفاقد
أو املهدر من األغذية رهن املواقع التي يفقد فيها الغذاء أو يهدر يف
سلسلة اإلمدادات الغذائية .فال جدوى من الرتكيز عىل املواقع التي
تكون فيها املستويات متدنية .بيد أن استهداف املواقع يف سلسلة
اإلمدادات الغذائية التي يكون فيها الفاقد أو املهدر يف أش ّده ال يشكل
بالرضورة االسرتاتيجية األكرث فاعلية يف تحقيق األهداف املجتمعية .فعىل
سبيل املثال ،ينبغي للسياسات الرامية إىل تحسني االستدامة البيئية أن
تراعي أيضً ا املواضع املحددة يف سلسلة اإلمدادات الغذائية حيث تكون
التأثريات البيئية للفاقد واملهدر من األغذية يف أشدها.

ركّز القســم الســابق عىل دور تدخالت القطاع العام يف تيســر
املــررات التجاريــة للحد من الفاقد واملهــدر من األغذية ،ما قد
يســاهم يف النمو االقتصادي ويف اســتحداث فــرص للعمل .وبالتايل ال
تســتفيد جهات القطاع الخاص وحســب وإمنا أيضً ــا املجتمع ككل.
وبــرف النظر عن األهــداف املرتبطة بهذا النوع من املكاســب املالية
لصالــح املنتجــن أو املســتهلكني ،ركّز التقرير عىل هدفني رئيســيني
يرتبطــان بالحــد من الفاقد واملهدر مــن األغذية ،وهام :األمن الغذايئ
والتغذيــة (أنظر الفصل  )4واالســتدامة البيئيــة (أنظر الفصل .)5
وبوســع تدخــات القطاع العام الرامية إىل تحقيق هذه املكاســب
املجتمعيــة مــن خــال الحد من الفاقد واملهدر مــن األغذية أن تحقق
ذلك مثالً عرب الح ّد من إخفاقات الســوق واألســواق الضائعة ،فضالً
عــن العوامل الخارجية الســلبية التي تتســبب بها الجهــات الفاعلة من
القطاع الخاص.

ويجوز للبلدان املنخفضة الدخل التي شهدت مستويات مرتفعة من
انعدام األمن الغذايئ أن تركّز عىل العمل من أجل تحسني األمن الغذايئ
والتغذية؛ ويف الوقت عينه ،قد يكون لضامن االستخدام املستدام لألرايض
واملوارد من املياه تأثري إيجايب قوي يف األمن الغذايئ والتغذية .ومتيل
البلدان التي تتصف بهذه الخصائص إىل التدخل يف املراحل املبكرة من
السلسلة ،وغال ًبا عىل مستوى اإلنتاج األويل ،حيث قد تكون التأثريات يف
األمن الغذايئ هي األشد والفاقد من األغذية هو األكرب.
ومن املرجح أن تركّز البلدان املرتفعة الدخل  -التي يكون فيها انعدام
األمن الغذايئ متدن ًيا والتغذية أفضل بشكل عام  -عىل األهداف
البيئية وبخاصة خفض انبعاثات غازات االحتباس الحراري .ويتسم
الحد من الفاقد أو املهدر من األغذية بفعالية أكرب من حيث خفض
هذه االنبعاثات يف املراحل الالحقة من سلسلة اإلمدادات وبخاصة يف
مرحلتي البيع بالتجزئة واالستهالك .فتكون يف هذه الحالة انبعاثات
غازات االحتباس الحراري املندمجة يف املنتجات الغذائية يف أعىل
مستوياتها ،فضالً عن أن هدر األغذية لدى البلدان املرتفعة الدخل
يحصل يف هاتني املرحلتني.

وبحســب ما جرت مناقشــته يف الفصلني  4و ،5فإ ّن تأثريات الح ّد من
الفاقد واملهدر من األغذية عىل األمن الغذايئ والتغذية واالســتدامة
البيئيــة تعتمــد ،يف جملــة أمور ،عىل املوقع الذي يجري فيه هذا
الخفــض ،من الناحية الجغرافية وضمن سلســلة اإلمدادات الغذائية
عىل ح ٍّد سوا ٍء.
e eمن املتوقع أن يكون أثر الحد من الفاقد واملهدر من األغذية أكرب
عىل األمن الغذايئ يف حال ركّز عىل املراحل املبكرة من سلسلة
اإلمدادات من خالل حفز اإلمدادات وخفض أسعار املواد الغذائية
خصيصا عىل
يف مختلف مراحل سلسلة اإلمداد مبا يعود بالفائدة
ً
الفئات السكانية األضعف.
e eقد تهدف التدخالت يف سبيل الحد من الفاقد أو املهدر من
األغذية إىل تحسني االستدامة البيئية للنظام الغذايئ مثالً عرب الحد
من الضغوطات عىل املوارد من األرايض واملياه ،أو خفض مستوى
انبعاثات غازات االحتباس الحراري .ويتحقق ذلك عرب تنفيذ
التدخل بعد وقوع الرضر البيئي .وهذا مهم بوجه خاص لخفض
انبعاثات غازات االحتباس الحراري التي ترتاكم مبوازاة تقدم املنتج
الغذايئ عرب سلسلة اإلمدادات.

وقد يكون هناك أيضً ا تآزر بني األهداف؛ فإن الحد من الفاقد داخل
املزارع لدى البلدان املنخفضة الدخل عىل سبيل املثال قد يخفف من
يحسن من األمن الغذايئ يف الوقت
الضغوط عىل املوارد الطبيعية ،فيام ّ
عينه .وقد تكون هناك أوجه تآزر أيضً ا مع أهداف إمنائية أوسع نطاقًا مبا
فيها البيئة املش ّجعة لألعامل التجارية .وبالفعل ،فإن االستثامرات املوجهة
نحو التنمية الزراعية األوسع ،مثالً بهدف تحسني البنية التحتية أو مرافق
التخزين أو تعزيز خدمات التمويل الريفي أو تعزيز الفرص يف األسواق -
قد تقلل أيضً ا األثر الجانبي املتمثل يف الفاقد أو املهدر.
وتجــدر اإلشــارة إىل احتامل حصــول مقايضات ما بني األهداف إذ
أن التدخــل املعـ ّـن قد يســاهم يف تحقيق هــدف ما فيام يق ّوض
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الفصل 6

رسم السياسات ألجل احلد من الفاقد واملهدر من األغذية  -املبادئ التوجيهية

ويوضّ ــح الشــكل  17الروابط بني األهداف املختلفــة للتدخالت
يف مجــال الحــد مــن الفاقد واملهدر من األغذيــة ونقاط دخولها
يف سلســلة اإلمدادات .وميكن أن يســاعد هذا الشــكل صانعي
السياســات يف تضييــق مجال التدخل بحســب الهــدف بحيث يركزون
الجهــود (مثــل جمــع املعلومات) عىل تدخــات محددة من املرجح
املعي.
أن تســهم يف تحقيــق الهدف ّ

نتائــج هدف آخر .وإ ّن تحســن الوصول إىل أمنــاط غذائية متنوعة
ومغذيــة يســتتبع مثالً مســتوى معي ًنا مــن الفاقد أو املهدر من
األغذيــة ،ورمبــا منتجــات غذائية ذات بصمة بيئيــة عالية 25.أما أحد
األمثلــة األخــرى عىل املقايضة ما بني األهــداف فهو تعزيز قدرات
يحســن األمن الغــذايئ والتغذية ولكنه قد
سلســلة التربيــد الذي قد ّ
يــؤدي إىل زيــادة انبعاثات غازات االحتباس الحراري .ومتثّل وســائل
التربيــد املســتدامة التي تســتخدم موارد متجــددة للطاقة حالً جي ًدا
للوقايــة مــن تلف املواد الغذائية بدون أن تزيــد من انبعاثات
غــازات االحتبــاس الحراري .وتعد الحلــول املحلية خارج نطاق
الشــبكة ،أو الحلــول القامئة عىل الشــبكات الصغــرى خيا ًرا جذابًا ،مبا
أن تكاليــف تركيبهــا أصبحــت توازي اآلن تكاليف التوصيل بشــبكات
الكهربــاء أو تقــل عنهــا حتى (أنظر اإلطار  30لالطــاع عىل تحليل
جــدوى لتقنيــات التربيد خارج نطاق الشــبكة يف تونس وجمهورية
تنزانيــا املتحــدة وكينيــا) 26 .وقد توفر حلول التربيد الذايت البســيطة
الصغــرة النطــاق األخرى بديالً يف متناول الجميع وأكرث اســتدامة،
عــن غرف التربيــد التقليدية .وأحد األمثلــة عىل ذلك هو جهاز
 Coolbotالــذي يحـ ّول مك ّيف النافذة االعتيــادي إىل غرفة للتربيد
وميكن تشــغيله أيضً ا بنظام خارج نطاق الشــبكة (باســتخدام الطاقة
الشمســية عىل ســبيل املثال) .وتشــر التقديرات إىل أنه أكرث كفاءة
مــن أنظمــة التربيد التقليدية بنســبة  25يف املائة .وقد كشــفت
دراســة يف كينيــا أن جهاز  Coolbotقد أطــال الصالحية االفرتاضية
لفاكهــة املانجــو ملــدة وصلت إىل  23يو ًما مقارنــة بظروف التخزين
27
يف البيئــة املحيطةn .

ويشــر لــون األطــر إىل ما إذا كان الهدف املعـ ّـن مرتبطًا باألمن
الغــذايئ وبالتغذيــة (برتقــايل) أو بالبيئة (أخرض) ،بينام يشــر
املوضــع إىل أفضــل نقطة دخول عىل طول سلســلة اإلمدادات
للتدابــر الراميــة إىل تحقيــق الهدف .فعىل ســبيل املثال ،قد
تركّــز التدخــات الرامية إىل زيادة دخــل املزارعني ،عىل الح ّد
مــن الفاقــد يف املزرعــة بينام من األفضل أن تتصــدى النبعاثات
غــازات االحتبــاس الحراري من خــال الرتكيز عىل هدر
املســتهلكني .وال ميكــن تنــاول بعض األهداف إال يف املراحل
الالحقــة من سلســلة اإلمدادات ألنهــا تتعلق إمــا باملنتج النهايئ
وإما بتوضيــب هذا املنتج.
ال مييز الشكل  17بني األهداف العاملية النطاق وتلك املحصورة يف منطقة
محلية .ومع ذلك ،ميكن استخالص عدد من االستنتاجات األساسية يف هذا
الصدد من الفصلني  4و:5
e eإذا كان الهــدف هو خفــض انبعاثات غازات االحتباس الحراري،
مهم
فــإن املوقع الجغرايف للتدخــات الرامية إىل خفضها ال يكون ّ
مبــا أن خفــض انبعاثات غازات االحتباس الحراري مبعدل طن
واحد ( )1من ثاين أكســيد الكربون سيســفر عن األثر نفسه عىل
مســتوى العامل ،بغض النظر عن مكان حصوله.
e eينبغــي للتدخالت الرامية إىل تحســن األمن الغذايئ والتغذية أن
املحل إذ من غري املرجح أن يكون لتدخالت
تنفّذ عىل املســتوى ّ
منفــذة يف منطقــة معينة من العامل تأثريات يف األمن الغذايئ
والتغذية عــى بعد آالف الكيلومرتات منها.
e eوتوجد عىل املســتوى املحيل أوجه تآزر بني أهداف تحســن
الوصــول إىل األغذية وبني خفض البصــات البيئية عرب تنفيذ
تدخالت يف املراحل املبكرة من سلســلة اإلمدادات .ولكن من
غري املرجح أن يكون خفض الفاقد من األغذية هو األســلوب
األكرث فعالية ملعالجة املشــاكل البيئيــة املحلية باعتبارها هدفًا
أول ًيا .فمن األفضل معالجة تلك املشــاكل عن طريق تحســن
كفاءة اســتخدام املوارد بشكل مبارش.

تدخالت القطاع العام
من الناحية العملية
 الربط بين هدفالسياسات ونقطة
الدخول في سلسلة
اإلمدادات الغذائية

يرشح هذا القســم أوجه التآزر واملقايضات بني التدابري يف مجال
الفاقــد واملهدر من األغذيــة التي تهدف إىل تعزيز األمن الغذايئ
والتغذية من ناحية ،وتحســن االســتدامة البيئية من ناحية أخرى .كام
وأنه يناقش السياســات لتشــجيع القطاع الخاص عىل االســتثامر يف الح ّد
مــن الفاقد واملهدر من األغذية.
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الشكل 17
أهداف التدابري الرامية إىل احلد من الفاقد واملهدر ونقاط
الدخول ذات الصلة يف سلسلة اإلمدادات الغذائية

موقع التدخل يف سلسلة التوريد
املزرعة

املراحل األخرية

املراحل األوىل

تحسني جودة املياه
والحد من ندرتها

الحد من انبعاثات غازات
االحتباس الحراري

حفظ األرايض

الحد من البالستيك

توليد املداخيل
للمزارعني

تحسني الجودة واملحتوى
التغذوي لألغذية

الحد من الفاقد ما بعد الحصاد
لزيادة توافر األغذية
األهداف املتعلّقة باالستدامة البيئية

املستهلك

إعادة توزيع األغذية

خفض األسعار بالنسبة
إىل املستهلكني
األهداف املتعلّقة باألمن الغذايئ والتغذية

املصدر :منظمة األغذية والزراعة

ضمان وجود سياسات
للحد من الفاقد
متسقة
ّ
والمهدر من األغذية

ويوضــح الجدول  2عد ًدا من األمثلــة املتعلقة بالتدخالت الرامية إىل
الحــد من الفاقد واملهدر مــن األغذية يف جميع أنحاء العامل .وهي
تشــمل عىل ح ٍّد ســواء تدخالت للقطاع العام  -تهدف إىل تحســن األمن
الغذايئ والتغذية أو االســتدامة البيئية ،أو تهيئة بيئة مشــجعة لجهات
القطــاع الخــاص بالحد من الفاقــد أو املهدر  -وأيضً ا تدابري تنفذها
جهــات فاعلــة يف القطاع الخــاص .وقد يكون للتدخالت أكرث من هدف
واحد كام أنها قد تعود أيضً ا بفوائد جانبية .ومن شــأن تحســن وســم
العبوات لإلشــارة إىل تواريخ الصالحية وطريقة اســتخدام املنتج أن
مي ّكــن تجــار التجزئة من بيــع أغذية كان مصريها الهدر لوال ذلك .وقد
يســاعد ذلك املســتهلكني أيضً ا يف تنويع أمناطهم الغذائية ما يســاهم
بالتايل يف تحســن التغذيةn .

ال يجب اعتبار الح ّد من الفاقد واملهدر من األغذية كهدف بحد ذاته
فقط وإمنا أيضً ا كوسيلة لتحقيق أهداف أخرى مثل األمن الغذايئ
والتغذوي واالستدامة البيئية .ولعل السياسات الرامية إىل تشجيع التنمية
الزراعية أو االقتصادية الواسعة النطاق قادرة عىل متكني املوردين عىل
امتداد سلسلة اإلمدادات الغذائية من القيام باستثامرات كفيلة بالح ّد
من الفاقد واملهدر من األغذية ،كفائدة جانبية.
»
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اجلدول 2
أمثلة على تدخالت رامية إىل احلد من الفاقد واملهدر من األغذية حول العامل
الهدف (األهداف)

إطالة مدة الصالحية من دون استخدام البالستيك أو التخزين البارد

تشـكّل  Apeelتقنيــة طبيعيــة مبتكــرة لتغليــف الفاكهة والخضار الطازجــة بقرشة رقيقة من املــواد النباتية القابلة
لــأكل التــي تبطــئ فقدان املياه واألكســدة  -وهام العامالن اللــذان يؤديان إىل التلف 32 .وأُطلقت الرشكة الناشــئة التي
طـ ّورت هــذه التقنيــة يف عــام  2012يف الواليات املتحدة األمريكيــة 33 .وتفيد الرشكة بأن تقنيــة  Apeelتطيل م ّدة حياة
األفــوكادو بحــوايل أســبوع واحــد وتضاعف نافذة نضوجــه من يومني إىل أربعة أيّام من خالل الحــد من فقدان املياه
بنســبة  30يف املائــة وإبطــاء وتــرة التليني بنســبة  60يف املائــة مقارنة باألفوكادو غري املعالج .كــا يُفيد مط ّورو هذه
34
التقنيــة بأنهــا تؤدي إىل الحد مبقدار خمســة أضعاف مــن األرضار امليكانيكية.
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املنفعة/املنافع
املشرتكة

التخزين البارد املراعي للمناخ

قامت منظمة األغذية والزراعة والبنك األورويب لإلنشاء والتعمري ،يف املغرب ،بتقييم اإلمكانات الناشئة عن تعزيز كفاءة
وتبي أن تحسني كفاءة السلسلة الباردة يشكّل هدفًا سهل املنال يتيح
تقنيات التحكّم باملناخ ،مبا فيها التخزين الباردّ .
أفضل اإلمكانات للحد من انبعاثات غازات االحتباس الحراري وتحسني كفاءة استخدام املوارد بالنسبة إىل التكنولوجيات
واملامرسات الـ 12التي تم استعراضها .غري أن الوصول املحدود إىل رأس املال ،وعدم اليقني إزاء العائد املايل عىل االستثامرات
واملسائل التنظيمية تشكّل عوائق تحول دون اعتامد تكنولوجيات كفؤة للتخزين البارد .ويساعد مركز التمويل ونقل
التكنولوجيا يف مجال تغري املناخ (املم ّول من البنك األورويب لإلنشاء والتعمري ومرفق البيئة العاملية) األعامل التجارية عىل
اعتامد تكنولوجيات خرضاء للتربيد وتخطي املشاكل املرتبطة بسوء سري أسواق التكنولوجيا املناخية ،ال سيام من خالل املِنح
31
والدعم الفني.

النطاق

تحسني مامرسات تدخني األسامك وتجفيفها لتفادي الفواقد

يشكّل تدخني األسامك وتجفيفها أكرث طرق التجهيز شيو ًعا عىل النطاقني الصغري واملتوسط .ويحدث استخدامهام أث ًرا كب ًريا
عىل مستوى الفواقد ما بعد الحصاد والبصمة البيئية لقطاع األسامك وصحة املستهلك .ولقد قادت منظمة األغذية والزراعة
حسنت مامرسات التدخني
تقنية مبتكرة ريادية لتدخني األسامك وتجفيفها ،أي التقنية املشرتكة بني املنظمة وتياروا ،التي ّ
توسع
والتجفيف بصورة كبرية .وميكن استخدام التقنية املشرتكة بني املنظمة وتياروا بغض النظر عن الظروف املناخية وهي ّ
نطاق األنواع املمكن تجهيزها ،مام يعزز قدرة مجهزي األسامك عىل الصمود يف وجه تقلّب املناخ .وأدّت هذه التقنية إىل
القضاء شبه التام عىل الفواقد يف مرحلة التجهيز وتحسني جودة املنتج النهايئ وسالمته .ومن املقدّر أن تح ّد هذه التقنية ،يف
كوت ديفوار ،من الفواقد من األسامك املدخّنة املرفوضة عىل أساس سالمتها أو جودتها مبا تصل قيمته إىل  1.7ماليني دوالر
30
أمرييك سنويًا.

املرحلة من سلسلة
اإلمدادات الغذائية

تحسني التخزين للحد من الفواقد يف املزارع وزيادة دخل املزارعني

تعطي ظروف التخزين املالمئة استقرا ًرا ألصحاب الحيازات الصغرية من خالل منع حدوث فواقد ما بعد الحصاد والسامح
وبي تحليل للمنافع والتكاليف يف سالسل إمدادات الذرة
لهم ببيع منتجاتهم يف وقت الحق من املوسم بأسعار مربحةّ .
والفاصولياء واللوبياء الصينية يف بنن وموزامبيق أن االستثامر يف األكياس املحكمة اإلغالق والصوامع املعدنية يعود بالفائدة
عىل املزارعني .وتشري النتائج إىل أن املزارعني يف البلدين قد يحققوا عائدًا قد يصل إىل أحد عرش ضعفًا عىل االستثامر.
وسيعتمد العائد إىل حد كبري عىل قيام املزارعني ببيع محاصيلهم فو ًرا بعد الحصاد أو خالل املوسم األعجف ،وعىل األسعار
معي.
املدفوعة مقابل املحاصيل املخ ّزنة يف وقت الحق من املوسم ،ومستوى الفواقد ما بعد الحصاد التي تم تفاديها يف سياق ّ
ويتمثّل أحد القيود يف التحليل يف افرتاضه أن الصوامع املعدنية واألكياس املحكمة اإلغالق هي ف ّعالة بنسبة  100يف املائة يف
حفظ املنتجات إىل حني قدوم املوسم األعجف (أي بعد مثانية أشهر) ،مام قد يختلف يف الواقع .كام متثّل تكاليف االستثامر
األولية عائقًا ملحوظًا أمام االعتامد ،ال سيام بالنسبة إىل الصوامع املعدنية ،وقد يستغرق املزارعون ما قد يصل إىل سبع سنوات
ويتعي عىل السياسات العامة أن تعزز الخدمات املالية الشاملة ،عىل غرار القروض االئتامنية أو فرض
لسداد كلفة االستثامرّ .
29 ،28
رضائب منخفضة عىل الواردات ،ليتمكّن املزارعون من الحصول عىل التكنولوجيات الحديثة.
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املنفعة/املنافع
املشرتكة

االسرتاتيجيات الوطنية للحد من الفاقد واملهدر من األغذية والوقاية منه يف شييل واألرجنتني

اعتمد عدد من بلدان أمريكا الالتينية سياسات للقضاء عىل الفاقد واملهدر من األغذية .وأنشأت شييل ،يف عام  2017عىل
سبيل املثال ،اللجنة الوطنية للوقاية من الفاقد واملهدر من األغذية والحد منهام ،من أجل تيسري وتنسيق االسرتاتيجيات
الرامية إىل الحد من الفاقد واملهدر من األغذية والوقاية منهام .وتركّز خطة عمل اللجنة ،املؤلّفة من مؤسسات عامة وخاصة
عىل السواء ،للفرتة  2019-2018عىل ثالث ركائز هي )1( :الحوكمة؛ ( )2واملعلومات والتواصل؛ ( )3واألبحاث والتكنولوجيا
واملعارف الالزمة للحد من الفاقد واملهدر من األغذية 37.وباملثل ،وضعت األرجنتني برنام ًجا وطن ًيا للحد من الفاقد واملهدر
من األغذية يف عام 2015؛ وانضم منذ ذلك الحني أكرث من  80مؤسسة من القطاعني العام والخاص لتشكيل الشبكة الوطنية
للحد من الفاقد واملهدر من األغذية .وأُطلقت حملة وطنية ،كجزء من الربنامج ،بعنوان "فلنعطي قيمة لألغذية" ،لتوفري
معلومات ورشائط فيديو بشأن كيفية الحد من الفاقد واملهدر من األغذية38 .

النطاق

حلول مبتكرة إلعادة توزيع األغذية يف االتحاد األورويب

يف السنوات األخرية املاضية ،طبّقت بلدان االتحاد األورويب حلولً لتشجيع مشغّيل قطاع األغذية عىل الت ّربع بالفائض من
مثل ،يف عام  ،2016قانونًا لتبسيط التنظيامت التي تجعل الت ّربع باألغذية ألغراض إعادة التوزيع
األغذية .وأق ّرت إيطاليا ً
مع ّقدًا .ويسمح هذا القانون بالتربع باألغذية حتى عندما تتخطى التاريخ املفضّ ل الستخدامها أو يف حال سوء استخدام
بطاقات توسيمها (طاملا أ ّن ذلك ال ينطوي عىل أي مخاطر من حيث سالمة األغذية) ،كام يسمح للمزارعني بالت ّربع باملنتجات
غري املباعة ملؤسسات خريية من دون تكبّد أي تكاليف 36.وتتيح بلجيكا وفرنسا أمثلة أخرى عىل كيفية تبسيط املتطلبات
اإلدارية للتربع باألغذية وتشجيع األعامل التجارية عىل التربع12 .
ّ
ّ

املرحلة من سلسلة
اإلمدادات الغذائية

تخفيض أسعار املنتجات القدمية

تشكّل مبادرة  Wastelessملنع الهدر تكنولوجيا مبتكرة للتسعري باستخدام التعلّم اآليل وهي تساعد البائعني بالتجزئة عىل
الحد من الهدر وزيادة عائداتهم من خالل التسعري الدينامييك .وتضمن هذه التكنولوجيا تخفيض أسعار املنتجات الغذائية
عىل بطاقات التوسيم اإللكرتونية عىل الرفوف مبارشة عند اقرتابها من تاريخ انتهاء صالحيتها .وتسمح مبادرة Wasteless
بإجراء جردات مستمرة للمنتجات بحسب تاريخ انتهاء صالحيتها وهي مرتبطة بالنظم الخاصة بنقاط البيع يف املتاجر .وأدّى
مرشوع تجريبي لدى بائع رئييس بالتجزئة يف إسبانيا إىل تراجع متوسط إجاميل الهدر بنسبة  32.7يف املائة وارتفاع متوسط
املداخيل بنسبة  6.3يف املائة .وعند االختيار بني منتج ُخفّض سعره ذي مدة صالحية أقرص ،ومنتج مامثل ذي مدة صالحية
35
أطول يباع بسعره الكامل ،اختار ثلثا املستهلكني املنتج الذي خُفض سعره.
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محدد بحسب املوقع
وطني أو إقليمي
عاملي

بيد أن الح ّد من الفاقد واملهدر من األغذية ال يضمن تحســن
األمن الغذايئ والتغذية واالســتدامة البيئية يف آن م ًعا .فقد تســاهم
التدابــر املتخــذة يف تحقيق هــدف واحد ولكنها قد تؤدي إىل تفاقم
الهدف اآلخر وذلك بحســب املوقع الذي يتم فيه الخفض ضمن
سلســلة اإلمدادات .لذا ،من األهمية مبكان ضامن اتســاق السياسات
مــن خالل تناول التأثريات املمكنــة والفعلية الناجمة عن خيارات
الخفض جميعها.

املراحل األوىل
املراحل املتوسطة
املراحل األخرية

وقد تسفر تدخالت محددة للقطاع العام ،ال سيام تلك التي تهدف إىل
تحسني استخدام األغذية واستقرارها ،عن ارتفاع الفاقد واملهدر من
األغذية .وإن الجهود املبذولة من أجل ضامن الحصول عىل أمناط غذائية
مغذية للجميع مثالً قد تؤدي إىل ارتفاع الفاقد واملهدر مبا أن حصة
املنتجات العالية التلف يف تلك األمناط كبرية .وال ينبغي لجهود الح ّد من
الفاقد أو املهدر من األغذية أن تقوض األمن الغذايئ والتغذية .وتجدر
اإلشارة إىل أنه حني ترتفع مداخيل املستهلكني قد يهدرون يف الواقع
املزيد من كميات األغذية.
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اإلطار 34
األطر االسرتاتيجية اإلقليمية للتصدي الفعال للفاقد واملهدر من األغذية

تنطوي املنتديات اإلقليمية والوطنية املشرتكة بني الجهات الحكومية وغري
الحكومية يف أفريقيا وأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي عىل أهداف للح ّد من
الفاقد واملهدر من األغذية ضمن أطرها االسرتاتيجية.
وقد أنشــأ مــرف التنمية للبلــدان األمريكية  #SinDesperdicioوهو
منــر يرمي إىل تشــجيع االبتكار وتحســن جودة تدخــات القطاع العام
املعنيــة بالحـ ّد مــن الفاقد واملهدر مــن األغذية يف أمريــكا الالتينية والبحر
الكاريبــي .وتشــارك جهات مثــل منظمة األغذية والزراعة ومنتدى الســلع
االســتهالكية وشــبكة  Global FoodBanking Networkو IBMورشكات
أخــرى يف هذا املوقع.

وقــد وضع االتحــاد األفريقي اســراتيجية إقليمية للحـ ّد من الفاقد
مــا بعــد الحصاد بدعم مــن منظمة األغذية والزراعة .وتســاعد هذه
االســراتيجية اإلقليميــة بلــدان االتحاد األفريقي عــى تحقيق هدف إعالن
ماالبــو املتمثــل يف الحـ ّد من الفاقــد بعد الحصاد إىل النصــف بحلول عام
( 2025أنظــر اإلطــار  )22عــر التوفيق بني االســراتيجيات الوطنية قدر
املســتطاع .وتســتهدف االســراتيجية التدخالت يف مراحل محددة من
سالســل إمــدادات املنتجات الغذائيــة املعينة .ويركّز جمــع البيانات عىل
مــؤرش الفاقــد ما بعد الحصــاد املتفق عليه بــن البلدان األعضاء وعىل
الرصــد والتقييم.

وميكن لالتساق بني االسرتاتيجيات أن يضمن استخدام املوارد بأعىل قدر
من الكفاءة ،عىل صعيد جمع البيانات وتنفيذ التدخالت امللموسة عىل
ح ٍّد سواء .ويعرض اإلطاران  34و 35أمثل ًة عن االسرتاتيجيات اإلقليمية
للح ّد من الفاقد واملهدر من األغذية يف أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
وأفريقيا واالتحاد األورويب ،تبا ًعا.

e eهل هي مالمئة يف السياقني الثقايف واالجتامعي لسلسلة اإلمدادات
وهل ميكن اعتامدها عىل نطاق عريض من أجل تحقيق تأثري طويل
47
األمد يف الفاقد واملهدر من األغذية؟
وختا ًما ،من الرضورة مبكان إجراء تقييم دقيق ملا إذا كانت التدخالت
الرامية إىل خفض التأثريات تحقق الهدف املنشود منها .ويستوجب
ذلك قياس املشكلة املستهدفة بصورة دقيقة ناهيك عن الرصد املحدد
للتدخالت وتقييمها  -ويتطلب كل ذلك بيانات موثوق بها بشأن
مستوى الفاقد واملهدر من األغذية .وتشكّل قلة البيانات املوثوق بها
يف الوقت الراهن عقبة حقيقية أمام النجاح يف وضع السياسات .ويقدم
القسم التايل خارطة طريق لتحسني جمع البيانات بشأن الفاقد واملهدر
من األغذيةn .

وبغية تحقيق نتائج بعيدة املدى عىل صعيد الح ّد من الفاقد واملهدر
من األغذية ،ينبغي تصميم التدخالت الخاصة بالسياسات وتنفيذها
بطريقة تراعي الشأن الجنساين .ولضامن ذلك ،ينبغي لصانعي السياسات
القيام مبا ييل:
e eالنظر يف نتائج وتوصيات خرائط سالسل اإلمدادات الغذائية
وتحاليلها املراعية للشأن الجنساين؛
e eوتحديد القيود الجنسانية التي تعرتض الجهات الفاعلة يف املواضع
الحرجة للفاقد من األغذية ضمن سلسلة اإلمدادات الغذائية؛
e eوالنظر بتم ّعن يف الفوارق عىل صعيد االحتياجات والقيود والتفضيالت
بني النساء والرجال الناشطني يف سلسلة اإلمدادات الغذائية؛
e eوتقييم التداعيات الجنسانية واالجتامعية الناجمة عن أي حلول مقرتحة.

نحو بيانات أفضل بشأن
الفاقد والمهدر من
األغذية  -خارطة طريق
إن الحصــول عــى معلومات موثوق بها بشــأن كمية الفاقد واملهدر من
األغذية لجملة واســعة من الســلع عىل امتداد كامل سلسلة اإلمدادات
الغذائية ،هو مســعى حافــل بالتحديات .ومع أن البحوث يف مجال
الفاقــد واملهــدر من األغذية جاريــة منذ أربعني عا ًما ،ال تزال املعايري
أو املفاهيم أو التعاريف املســتخدمة دول ًيا بشــأن الفاقد واملهدر

وتتضمن األســئلة الواجب تناولها يف التخطيط املراعي للشــأن الجنساين
ما ييل:
e eهل الحلول املقرتحة تفاقم أوجه عدم مساواة بني الجنسني؟
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اإلطار 35
احلد من الفاقد واملهدر من األغذية يف االحتاد األورويب
ّ
محددة تقدم لالتحاد األورويب بيانات جديدة ومتســقة بشــأن مستويات
املهــدر من األغذيــة 44.ويف  3مايو/أيار  2019اعتمد االتحاد األورويب قانونًا
تفويض ًيا يضع منهجية مشــركة لقياس املهدر من األغذية ملســاعدة الدول
األعضــاء يف إجـراء تقدير كمي للمهــدر من األغذية يف كل مرحلة من مراحل
سلســلة اإلمدادات الغذائية .وباالســتناد إىل تعريف مشرتك ،ستضمن
املنهجية رصدًا متسـقًا ملســتويات املهدر من األغذية عرب أنحاء االتحاد
األورويب .ومــن املتوقــع لهذا القانــون التفوييض أن يدخل حيز التنفيذ يف
45
خريف عام .2019
ويتوقــع من الدول األعضاء يف االتحــاد األورويب أن تقدم بيانات منفصلة
عن كل مرحلة من مراحل سلســلة اإلمدادات الغذائية :أي اإلنتاج األويل
والتجهيــز والتصنيع والبيــع بالتجزئة واألنواع األخرى لتوزيع األغذية
واملطاعــم والخدمات الغذائية واألرس .ويشــمل ذلك نطاق املؤرشات الفرعية
املقرتحــة لقياس التقدم املحــرز نحو تحقيق املقصد  3-12من أهداف
التنميــة املســتدامة  -مــؤرش الفاقد من األغذية ومؤرش املهدر من األغذية
عىل ح ٍّد ســوا ٍء .وستســاهم البيانات املجموعة مســاهم ًة ملحوظة يف اإلبالغ
لصالح كل من املؤرشين.
وتقوم دراسة معمقة صادرة عن املفوضية األوروبية بعنوان "نحو
أوروبا مستدامة بحلول  "2030بتسليط الضوء عىل أهمية تنفيذ خطة عمل
االتحاد األورويب من أجل مكافحة املهدر من األغذية لتعزيز استدامة نظمنا
الغذائية 46.ومن املتوقع "للتوصيات من أجل العمل يف مجال منع املهدر
من األغذية" التي ستصدر قري ًبا وسيعتمدها منتدى االتحاد األورويب املعني
بالفواقد الغذائية واملهدر من األغذية بحلول نهاية  ،2019أن تقدم مساهمة
مهمة يف إعادة تصميم النظم الغذائية لالتحاد األورويب.

إن االتحــاد األورويب ملتــزم مبكافحة الفاقد واملهدر من األغذية عىل الصعيد
العاملــي .وقــد ت ّم تعيني منع املهدر من األغذية كمجال ذي أولوية يف خطة
عمــل االتحــاد األورويب القتصاد التدوير التي اعتمدت يف عام  40 ،39 .2015وقد
دعت الخطة املفوضية األوروبية إىل إرســاء منتدى متعدد أصحاب املصلحة
ملنــع املهــدر من األغذية i.ويجمع منتدى االتحاد األورويب املعني بالفاقد
واملهدر من األغذية الذي أنشــئ يف عام  2016الجهات الفاعلة الرئيســية كلها
التــي متثــل مصالح القطاعني العام والخاص من املزرعة إىل املائدة من أجل
حفــز تقــدم االتحاد األورويب نحو بلوغ املقصد  3-12من أهداف التنمية
املســتدامة .ويشمل أعضاؤه منظامت دولية (مثل منظمة األغذية والزراعة
وبرنامــج األمــم املتحدة للبيئة ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي)
ومؤسســات االتحاد األورويب وخرباء من الدول األعضاء يف االتحاد األورويب
وأصحاب املصلحة يف سلســلة اإلمدادات الغذائية مبا يشــمل بنوك األغذية
41
واملنظامت غري الحكومية األخرى.
ويرمي املنتدى إىل دعم الجهات الفاعلة كلها يف تحديد تدابري ملنع املهدر
من األغذية مبا يشمل توصيات ممكنة للعمل عىل مستوى االتحاد األورويب
وتقاسم أفضل املامرسات وتقييم التقدم .وبدعم من منتدى االتحاد األورويب
املعني بالفواقد الغذائية واملهدر من األغذية ،اعتمدت املفوضية األوروبية
خطوطًا توجيهية لالتحاد األورويب من أجل تيسري التربع باألغذية وتحويل
األغذية التي مل تعد صالحة لالستهالك البرشي إىل علف .وقد وضعت منهجية
لقياس املهدر من األغذية وهي تعمل عىل تحسني مامرسات بطاقات التوسيم
43 ،42
الخاصة بتحديد التواريخ.
وإ ّن القياس حاسم األهمية ملنع املهدر من األغذية .وقد قدم الترشيع املعدل
للمهدر من األغذية يف االتحاد األورويب الذي اعتمد يف مايو/أيار  2018تدابري

 iال يستخدم ترشيع االتحاد األورويب مفهوم فقدان األغذية وتعريفه لنفايات األغذية يغطي سلسلة اإلمداد الغذايئ بأكملها.

الفاقد من األغذية .وهذه البيانات مستخدمة يف الفصلني  1و .2ولكن
عىل املدى البعيد تقيض االسرتاتيجية باستبدال التقديرات املنمذجة
ببيانات تستعني بالخطوط التوجيهية واملنهجية املوضوعة ألجل مؤرش
الفاقد من األغذية .وتتمحور األنشطة حول )1( :جدول أعامل منهجي؛
( )2وجدول أعامل لتنمية القدرات؛ ( )3وجدول أعامل لجمع البيانات؛
( )4والدعوة والرشاكات .ويتضمن اإلطار  36املزيد من التفاصيل.

مــن األغذية غائبة؛ كام مل تثبت وســائل القيــاس الحالية فعاليتها
يف توليــد البيانات 48ناهيك عن أن عمليات املســح املنفذة بصورة
صحيحــة عاليــة الكلفة وتســتغرق وقتًا طويالً يف الغالب .ونظ ًرا إىل تلك
العقبــات ،متكنــت بلدان قليلة ج ًدا مــن قياس مجمل الفاقد واملهدر
قياســا دقيقًا.
من أغذيتها عىل امتداد سلســلة اإلمدادات األغذية ً
ولكن يالحظ حال ًيا تسجيل بعض التقدم .فاعتبا ًرا من اآلن ،بدأت منظمة
األغذية والزراعة بإنتاج تقديرات قامئة عىل مناذج للفاقد من األغذية
كأساس للمقارنة عىل املدى القريب ،يف غياب البيانات الوطنية بشأن

يســود افرتاض بأن املهدر من األغذية ال يطرح مشــكلة كربى يف
العــامل النامــي ،يف حني أن البيانــات غائبة بالكامل يف هذا
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الفصل 6

رسم السياسات ألجل احلد من الفاقد واملهدر من األغذية  -املبادئ التوجيهية

اإلطار 36
خارطة طريق لتحسني مجع البيانات بشأن الفاقد من األغذية
جدول أعامل تنمية القدرات  -دعم البلدان لجمع البيانات بشأن
الفاقد من األغذية

جدول األعامل املنهجي  -املفاهيم والتعاريف الدولية ونهج موحد
لتقدير الفاقد من األغذية

أتيحــت بدايـ ًة مجموعة من املوارد عرب اإلنرتنت مبــا فيها الخطوط التوجيهية
وتقاريــر االختبارات امليدانية ودورات التعليم اإللكرتوين (بشــأن مؤرش
الفاقــد من األغذية والخطوط التوجيهية لجمع البيانات) ،واالســتبيانات
القياســية واملواد التدريبية .وجرى اســتكامل هذه املوارد بجولة من حلقات
العمــل التدريبيــة الدولية يف جميع األقاليم لنقل املعارف ومســاعدة البلدان
يف معالجة مســألة القياس بكل تعقيداتها .وســتتمثل الخطوات التالية يف
التخطيــط لدعم جمــع البيانات من خالل مبادرات جديدة أو مبادرات
حاليــة يف مجموعــة من البلدان ذات األولوية .وستســتند إىل النظم اإلحصائية
الوطنية لضامن اســتدامة جمع البيانات وتعزيز قدرة النظم نفســها.
وســتتوفر أدوات إضافية مبا فيها اإلرشــادات إلجراء مســح للفاقد يف مراحل
مــا بعــد الحصاد والبناء عىل إطار التعــداد الزراعي  -املصمم لتوفري الدعم
واإلرشــاد إىل البلدان يك تنفذ تعداداتها الوطنية الزراعية  -أو إضافة مســح
فرعي بشــأن فواقد املزارع يف عمليات املســح الزراعي املتكاملة (النظام
الــدويل لإلعــام عن العلوم والتكنولوجيــا الزراعية) وهو عبارة عن برنامج
مســح ملنظمة األغذية الزراعة متعدد الســنوات قائم عىل املزارع يرمي إىل
تحســن اإلحصاءات الزراعية والريفية 52 ،51 .وســوف تغطي األدوات مسائل
تصميم مناذج للغالف وعمليات املســح أو األســئلة التي يجب اســتخدامها أو
إضافتها إىل عمليات املســح الحالية.
وعىل املدى املنظور  -ويف غياب أي بيانات -ستستخدم تقديرات منمذجة
ضمن إطار ميزانيات األغذية .ومبا أن تقدير الفاقد باستخدام مناذج االقتصاد
القيايس ميكن أن يساعد يف خفض تكاليف جمع البيانات وزيادة جودتها،
وضعت منظمة األغذية والزراعة منوذ ًجا لحساب الفاقد ميكن للبلدان أن
50 ،49
تختار اعتامده وتكييفه لتوليد بيانات محسنة بشأن الفاقد من األغذية.

َوافق يف اآلراء بشأن إعطاء تعريف دقيق للفاقد واملهدر من األغذية،
ال ت َ
وغال ًبا ما يستخدم مفهوم الفاقد للداللة عىل املهدر والعكس صحيح .ونتيجة
لذلك قلام تكون البيانات عرب البلدان قابلة للمقارنة .وقد عملت املنظمة
عىل توحيد التعاريف بالتعاون مع رشكاء خارجيني وأيضً ا من خالل مشاورات
داخلية وقد اتفقت عىل تعريف الفاقد واملهدر من األغذية من وجهات نظر
مفصل للمفاهيم املتعلقة بالفاقد واملهدر من
عدة .وميكن االطالع عىل وصف ّ
األغذية يف الفصل  1من هذا التقرير (أنظر اإلطارين  1و.)2
أمــا قيــاس الفاقد من األغذية فليس باملهمة الســهلة نظـ ًرا إىل الطبيعة
املتعــددة األبعــاد للفاقد والخصائــص املختلفة للمنتجات وتن ّوع سالســل
اإلمــدادات وأنــواع الجهات الفاعلة (مــن املزارع األرسية الصغرية إىل
الحيــازات التجارية الكبرية) ،ومراحل سلســلة اإلمــدادات املختلفة التي
يحصــل فيهــا الفاقد والتي تحتاج إىل قياســها ،وصعوبة تنفيذ قياســات
موضوعيــة .ولهذه الغايــة وضعت منظمة األغذية والزراعة واالســراتيجية
العامليــة لتحســن اإلحصاءات الزراعيــة والريفية يف عام " 2018الخطوط
التوجيهيــة بشــأن قيــاس فاقد الحصاد وما بعد الحصــاد" التي تغطي
مرحلتــي اإلنتــاج (الحصاد) ومــا بعد الحصاد والتجهيز يف سلســلة اإلمدادات
الغذائيــة 49 .وتقــدم الخطوط التوجيهية أســاليب إحصائيــة فعالة من حيث
را ،البلدان النامية.
التكلفــة وهــي تســتهدف يف املقام األول ،وليس حـ ً
ويجــري اختبــار تلك املتعلقــة بالحبوب يف ثالثة من بلــدان أفريقيا جنوب
الصحــراء الكــرى .وقد وضعت أيضً ا ثالث وثائــق إضافية من الخطوط
التوجيهيــة تغطــي قياس الفاقد مــن الفاكهة والخضار واملنتجــات الحيوانية
والســمكية 50 .وقــد اســتكملت الخطوط التوجيهيــة بتقارير عن اختبارات
ميدانيــة تعــرض تجارب عملية وحلوالً للســياقات املحددة.
ومن شــأن اســتخدام طــرق قابلة للمقارنة داخــل البلد الواحد ويف ما
بني البلدان أن يســاعد يف تحســن التقديرات املســتندة إىل النامذج وتعزيز
فهم مســتويات الفاقد وأســبابه؛ وســيؤدي ذلك إىل قرارات أكرث استنارة
حول كيفية معالجة املشــكلة.

جدول أعامل جمع البيانات  -استخراج املعلومات املتاحة لتقدير
الفاقد من األغذية

بالتوازي مع جدول أعامل تنمية القدرات ،تقوم املنظمة بصفتها وكالة راعية
ملؤرش الفاقد من األغذية بجمع البيانات املتاحة بشأن الفاقد من جميع
البلدان بوترية منتظمة ،إىل جانب استبيانها السنوي لإلنتاج الزراعي.
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اإلطار 36
(يتبع)

»

وقد بدأ جمع البيانات يف عام  2016وتعزيزه يف عام  :2019وتم نرش
استبيان منفصل عن الفاقد من األغذية يف ربيع عام  2019جرى توزيعه من
ثم عىل البلدان كافة ليك تقوم بجمع البيانات املوجودة كافة عىل مدار العقد
املايض ،والتحقق من صحة البيانات التاريخية التي جمعتها املنظمة حتى اآلن
املتيسات لديها .ويف وقت الحق ،سيتم دمج استبيان منفصل مع
لحصيلة ّ
استبيان اإلنتاج الزراعي السنوي لتخفيف العبء عن املجيبني.
وستُســتخدم البيانــات التــي تم جمعها بهــذه الطريقة بالتايل ألجل
تجميــع مــؤرش الفاقد مــن األغذية حيثام أمكن ،ولتحســن التقديرات
القامئــة عىل النامذج.

إرشاك البلدان يف قياس الفاقد من األغذية عىل مستوى البيع بالتجزئة
والخدمات الغذائية واألرس املعيشية

الصدد وأن املشــكلة قد تكون أخطر بكثري من املتوقع وال ســيام يف
االقتصــادات الناشــئة .ويقوم برنامج األمم املتحــدة للبيئة باعتامد نهج
مــن مرحلتــن يف تطوير مؤرش للمهدر مــن األغذية ،بغية قياس هذا
املهــدر ورصــده يف مختلف أنحاء العامل .وقد تــم وضع مرشوع منهجية
تســتند مرحلته األوىل إىل "معيار حســاب الفاقد واملهدر من األغذية
واإلبــاغ عنهــا" (معيار الفاقــد واملهدر من األغذية) الذي نرش يف
يونيو/حزيـران  .2016ونظـ ًرا إىل غياب البيانات الوطنية بشــأن املهدر
مــن األغذيــة (يق ّدر أن البيانات الحاليــة متاحة لـ 10يف املائة فقط من
ســكان العامل) ،يقوم برنامج األمم املتحدة للبيئة بوضع أســلوب يخص
املرحلــة الثانيــة يتضمن منوذ ًجا يضم تقديـرات للمهدر من األغذية
لجميــع البلدان .وســتكون خارطة الطريق املحــددة لجمع البيانات
بشــأن املهــدر من األغذية رهن التصميــم النهايئ ملؤرش املهدر من
األغذية الــذي يجري وضعه حال ًيا.

نحــو البــدء بقيــاس الفاقد واملهدر من األغذية لديه أو لتحســينه
(أنظــر مثـاً اإلطارين  34و .)35ولكن كث ًريا ما تكــون االلتزامات مبثابة
تعبــر جامعــي عن حســن النوايا وال تزال بحاجــة إىل ترجمتها إىل
إجــراءات ملموســة بحيث يصبح من املمكن رصــد التخفيضات.

رغم كل ما تبذله املنظمة من جهود ،ال ميكن ألية مؤسسة أن تعالج منفرد ًة
الفاقد واملهدر من األغذية ،أو أن تنجح من جانب واحد يف معالجة األبعاد الكثرية
للفاقد واملهدر من األغذية عىل املستويني املحيل والعاملي .وستكون للرشاكات
أهمية حيوية من حيث تنسيق الجهود وتوحيدها مع أصحاب املصلحة الفنيني
والسياسيني والهيئات الخاصة والعامة عىل الصعيدين الوطني والدويل .وينبغي
لتلك الرشاكات أن تضمن نه ًجا متناسقًا ومتكامالً للنظم الغذائية يف ما خص صياغة
السياسات والدعم الفني وقياس الفاقد واملهدر من األغذية.

وللقطــاع الخــاص أيضً ا دور مركزي يؤديه يف ما خــص قياس الفاقد
أو املهــدر .أ ّما البيانات عىل مســتوى املؤسســات التجارية فق ّيمة
بالنســبة إىل تتبــع التقدم الذي يحــرزه القطاع عىل مر الوقت
وتحديــد النقــاط الحرجة للفاقد ضمن املؤسســات التجارية وردم
الثغــرات يف البيانات ضمن املســوحات الوطنية ومشــاركة أفضل
املامرســات ومواصلــة تحفيز الرشكات األخرى عــى الح ّد من الفاقد أو
املهــدر لديهــا ،وحفز التدخالت وتحليل السياســات .ومع أ ّن الرشكات
أحــرزت تقد ًمــا يف قياس الفاقد واملهدر من األغذيــة والح ّد منهام
خــال الســنوات القليلة املاضيــة (أنظر اإلطار  ،)15ال يزال القطاع
الخــاص بحاجــة إىل تكثيــف عمله لتحقيق حجــم التخفيضات الذي
يدعــو إليــه املقصد  3-12من أهداف التنمية املســتدامة .وفقط حني
تبــدأ البلدان والرشكات بوضع خطوط أســاس أكــر متانة ،وتطوير
وســائل ذات مصداقيــة لرصد الفاقد واملهدر من األغذية وقياســهام
وإتاحــة نتائجهــا للعموم وتيســر االطالع عليها ،ســيصبح من املمكن
إجــراء تقييــم للتقــدم املحرز باتجاه املقصد  3-12من أهــداف التنمية
املســتدامة عىل الصعيديــن الوطني والعامليn .

ومــن أجــل تحقيق املقصد  3-12من أهداف التنمية املســتدامة،
ينبغــي اســتكامل جهــود املنظمة وبرنامج األمم املتحــدة للبيئة عىل
صعيــد وضــع مؤرش الفاقد من األغذية ومــؤرش املهدر من األغذية
تبا ًعــا ،بواســطة عدد كبري من اإلجراءات الحكومية عىل املســتوى
القطــري أو املســتوى ما دون الوطني حتــى .ويتطلب تصميم
التدخــات التخــاذ اإلجراءات الالزمة إجراء تقييم مســبق للتدخالت
املمكنــة كتلــك التي يقرتحها هذا التقريــر أو تقييم الحق
علم أنه يتعـ ّـن يف املقام األول قياس هذه
للتدخــات الراهنــة؛ ً
التقييــات .ويف الواقــع ،فإ ّن عد ًدا من البلــدان قد اتخذ خطوات
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الفصل 6

رسم السياسات ألجل احلد من الفاقد واملهدر من األغذية  -املبادئ التوجيهية

االستنتاجات

من تلك االنبعاثات يف حال نفذت يف املراحل الالحقة من سلسلة
اإلمدادات وال سيام يف مرحلتي البيع بالتجزئة واالستهالك ،حيث تكون
انبعاثات غازات االحتباس الحراري املدمجة باملنتجات الغذائية عند أعىل
مستوى لها.

تنــاول هــذا التقرير الدور الذي ميكن للح ّد مــن الفاقد واملهدر
مــن األغذيــة أن يؤديه عــى صعيد تحقيق مقاصد أهــداف التنمية
املســتدامة  -وليــس فقط املقصد  3-12الــذي يدعو رصاحة إىل الح ّد
مــن الفاقــد واملهدر من األغذية ،وإمنا املقاصــد األخرى أيضً ا (أنظر
الشــكل  .)1وقــد تكون ألصحاب املصلحــة يف القطاع الخاص حوافز
ماليــة تحــدو بهم إىل االســتثامر يف الح ّد مــن الفاقد أو املهدر من
األغذيــة ،وقــد تنجم عن جهودهم تأثــرات إيجابية عىل األهداف
املجتمعية األوســع لألمــن الغذايئ والتغذية واالســتدامة البيئية التي
تشـكّل موضــع تركيــز هذا التقرير .وقد توفّر تدخــات القطاع العام
حوافــز للجهــات الفاعلــة يف القطاع الخاص لــي تح ّد من الفاقد أو
املهــدر مــن األغذية وتســاعدها يف التغلب عىل القيود.

والنبعاثات غازات االحتباس الحراري تأثري عاملي النطاق ،بغض النظر
عن املكان الذي تحصل فيه .وبالتايل ال أهمية للموقع الجغرايف
لتدخالت خفض انبعاثات غازات االحتباس الحراري التي تتم عرب الح ّد
من الفاقد أو املهدر من األغذية .وقد تكون إجراءات الح ّد من الفاقد أو
املهدر من األغذية أكرث فعالية يف تخفيف الضغوط عىل املوارد الطبيعية
مثل األرض أو املياه إذا تم تنفيذها بالقرب من مواقع هذه الضغوط
من الناحية الجغرافية وعىل امتداد سلسلة اإلمدادات يف آن م ًعا .وتجدر
اإلشارة إىل أن التدابري التي ترمي مبارشة إىل تحسني الكفاءة يف استخدام
املوارد الطبيعية أو خفض الضغوط البيئية تكون غال ًبا أكرث فعالية يف
هذا الصدد من عمليات الح ّد من الفاقد واملهدر من األغذية.

وقد اعترب هذا التقرير أن تدخالت القطاع العام الرامية إىل تحقيق
تنمية اقتصادية واسعة النطاق قد تسفر عن أثر جانبي يح ّد من الفاقد
أو املهدر من األغذية .وينبغي لتدخالت القطاع العام يف مجال الح ّد
من الفاقد أو املهدر من األغذية أن تصاغ بالتاميش مع الهدف األقىص
لصانعي السياسات املتمثل يف زيادة الكفاءة االقتصادية وتحسني األمن
الغذايئ أو التغذية أو ضامن االستدامة البيئية.

وإن أي تخفيضــات يف كمية األغذية التي يهدرها املســتهلكون يف
البلــدان مرتفعــة الدخــل لن تؤدي عىل األرجح إىل تأثري يذكر يف حالة
األمــن الغذايئ للمجموعات الســكانية الضعيفة يف البلدان املنخفضة
الدخل البعيدة.

وقد تختار البلدان املنخفضة الدخل التي يرتفع فيها انعدام األمن
الغذايئ أن تركّز عىل تحسني األمن الغذايئ والتغذية .ومن األرجح أن
تكون للتدخالت التي تركز عىل الفاقد يف املراحل املبكرة ضمن سلسلة
اإلمدادات  -وال سيام الفاقد يف املزارع  -األثر األقوى.

وتتطلب صياغة السياسات الفعالة للح ّد من الفاقد واملهدر من األغذية
توافر معلومات وافية حول كمية الفاقد واملهدر من املنتجات الغذائية
وموضعهام  -جغراف ًيا وعرب سلسلة اإلمدادات عىل ح ٍّد سوا ٍء .ويشكل
الغياب الحايل للمعلومات القابلة للمقارنة واملوثوق بها عقبة رئيسية
أمام صياغة سياسات هادفة بشكل فعال للح ّد من الفاقد أو املهدر من
األغذية .لذا فإن تحسني اإلحصاءات بشأن الفاقد واملهدر من األغذية هو
من املجاالت ذات األولوية بالنسبة إىل املنظمة – ويجب أن يكون كذلك
بالنسبة إىل املجتمع الدويل والحكومات الوطنية ،ال سيام يف ما خص رصد
التقدم املحرز باتجاه تحقيق أهداف التنمية املستدامةn .

ومن املر ّجح أن تركّز البلدان املرتفعة الدخل  -التي يتدىن فيها انعدام
األمن الغذايئ ويرتفع فيها مستوى التغذية بشكل عام  -عىل األهداف
البيئية وبخاصة خفض انبعاثات غازات االحتباس الحراري .وتكون الجهود
الرامية إىل الح ّد من الفاقد أو املهدر من األغذية أكرث فعالية يف التخفيف
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الملحق الفنى

ـر الفاقد من األغذية
منهجية مؤشـ
 .1تصميم مؤشر الفاقد من األغذية والنسبة
املئوية للفاقد من األغذية

تستند تقديرات الفاقد املستخدمة يف هذا التقرير إىل املنهجية التي
وضعتها منظمة األغذية والزراعة (املنظمة) لرصد الفواقد من األغذية يف
إطار املقصد  3من الهدف  12من أهداف التنمية املستدامة – " تخفيض
نصيب الفرد من النفايات الغذائية العاملية عىل صعيد أماكن البيع
بالتجزئة واملستهلكني مبقدار النصف ،والحد من فواقد األغذية يف مراحل
اإلنتاج وسالسل اإلمداد ،مبا يف ذلك فواقد ما بعد الحصاد ،بحلول عام
 ."2030ووضعت املنظمة ،يف إطار هذا املقصد ،مؤرش الفاقد من األغذية
(املؤرش) لرصد الفواقد من األغذية لسلّة من السلع األساسية التي تغطّي
منتجات محصولية وحيوانية وسمكية من مرحلة الحصاد إىل مرحلة
البيع بالتجزئة عىل املستوى العاملي .ويركّز املؤرش عىل املراحل املتعلّقة
باإلمدادات يف سالسل األغذية ويقيس التغيريات إىل االنخفاض يف النسب
املئوية مع الوقت بقياس النسبة املئوية للفاقد من األغذية.

ينطوي مؤرش الفاقد من األغذية (املؤرش) عىل معادلة Laysperes
التقليدية ذات القاعدة الثابتة التي تقارن تراجع النسبة املئوية يف البلد
( )iخالل فرتة جارية ( )tبرتاجع النسبة املئوية يف الفرتة القاعدية ()t0
لسلة من السلع ( ،)jباستخدام قيمة اإلنتاج ( )qijt0*pjt0يف الفرتة القاعدية
كعوامل الرتجيح .ويج ّمع املؤرش السلع الرئيسية يف اإلنتاج الزراعي أو
النظم الغذائية الوطنية ،مبا يف ذلك املحاصيل والرثوة الحيوانية ومصايد
األسامك .وهو يتعقّب الفواقد كنسبة مئوية من مجموع اإلمدادات()lijt
من أجل استبعاد أثر تقلّب اإلنتاج عىل الفواقد املقاسة بالقيم املر ّجحة.
وتتمثل معادلة املؤرش يف ما ييل:
) ∑* 𝑙𝑙$*% ∗ (𝑞𝑞$*%. ∗ 𝑝𝑝*%.
∗ 100
) ∑* 𝑙𝑙$*1 ∗ (𝑞𝑞$*%. ∗ 𝑝𝑝*%.

عب عن مؤرش الفاقد من األغذية باستخدام قاعدة  100وهو يسمح
ويُ ّ
باالطالع عىل االتجاهات اإليجابية والسلبية يف النسبة املئوية للفاقد من
األغذية مقارنة بالفرتة القاعدية لعام  ،2015إىل جانب تقييم التق ّدم
الذي تحرزه البلدان للحد من الفواقد .ويتألّف املؤرش من بيانات سنوية
للنسبة املئوية للفاقد من األغذية التي تُفرس بأنها النسبة املئوية لإلنتاج
الذي ال يصل إىل مرحلة البيع بالتجزئة .وتشكّل النسبة املئوية للفاقد من
قياسا نسب ًيا لكفاءة النظام الغذايئ يف بلد ما مقارنة ببلدان أخرى.
األغذية ً
وميكن توزيع النسبة املئوية للفاقد من األغذية إىل نسب مئوية للفاقد
بحسب السلعة ومرحلة سلسلة اإلمدادات الغذائية (عند توافر معلومات
عىل مستوى املرحلة) .ويتمثّل الهدف الشامل يف أن ترغب البلدان يف
تحقيق تخفيضات إجاملية عىل املستوى الوطني مبوازاة وضع سياسات
وتعقّب التق ّدم املحرز مبزيد من التفاصيل .وسوف تتعقب املنظمة ،عىل
اعتبارها الوكالة الراعية لهذا الهدف ،الفواقد ما بعد الحصاد والتق ّدم
املحرز من أجل تحقيق املقصد -1-3-12أ من أهداف التنمية املستدامة
عىل املستوى العاملي واإلبالغ عن التغيريات يف املؤرش العاملي للفاقد
من األغذية ومساعدة البلدان عىل تجميع مؤرشاتها الوطنية للفاقد من
األغذية .ويرد يف هذا امللحق وصف للجوانب البارزة للمنهجية التي تم
وضعها من أجل تقدير النسبة املئوية للفاقد من األغذية ومؤرش الفاقد
من األغذية.

= 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐼𝐼$%

كام تســاوي املؤرشات نســبة متوســط نسبة الفاقد من األغذية يف الفرتة
الحالية إىل نســبة الفاقد مــن األغذية يف الفرتة القاعدية (مرضوبة
عب عنها باســتخدام املعادلة البديلة واألبســط التالية:
بـ )100وقد يُ ّ
𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹$%
∗ 100
(𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹$%

= 𝐹𝐹𝐿𝐿𝐼𝐼$%

حيث تشـكّل  FLPitالنســبة املئوية القطرية للفاقد من األغذية ،التي
تشـكّل بدورها مجموع النســب املئوية لكل ســلعة  ،lijtمر ّجحة بقيمة
اإلنتــاج الخاصــة بها .وتم تقدير النســبة املئوية للفاقد من األغذية
واإلفــادة عنها يف هذا التقرير عىل عدد من مســتويات التجميع:
) ∑* 𝑙𝑙$*% ∗ (𝑞𝑞$*%. ∗ 𝑝𝑝*%.
) ∑* (𝑞𝑞$*%. ∗ 𝑝𝑝*%.

= 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹$%

ومتثّل النســب املئويــة للفاقد من األغذية  ،lijtالتي تج ّمع املؤرشات
الوطنية وتشـكّل أكرث املعلومات أهميةً ،نســبة الفاقد التمثيلية عىل
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ملاذا الرتكيز عىل النسب املئوية للفاقد من األغذية ً
بدل من
الكميات املفقودة؟

ظل
املســتوى الوطني لكل ســلعة من الســلع يف سلسلة اإلمدادات .ويف ّ
غياب البيانات ،اسـتُخدم منوذج لتقدير النســب املئوية هذه.

يستند مؤرش الفاقد من األغذية إىل النسب املئوية للفاقد لكل سلعة من
السلع املشمولة يف السلة .وقد نشأ هذا القرار عن االفرتاض بأن النسب
املئوية ستساعد عىل فصل العالمة من دون التشويش اإلحصايئ ،نظ ًرا
إىل اختالف اإلنتاج من سنة إىل أخرى وأن كميات الفاقد تختلف بحسب
إجاميل اإلنتاج ،يف حني أن اتجاهات الفاقد عىل املدى الطويل تكون
عامل ملؤرشات أخرى ذات صلة (مثل االستثامرات
مستق ّرة نسب ًيا وتشكّل ً
والتكنولوجيا واإلصابة باآلفات ،وقدرة سلسلة اإلمدادات وما إىل ذلك).

 .2إعداد مؤشر الفاقد من األغذية والنسبة
املئوية للفاقد من األغذية

اختيار سلة السلع

إ ّن قيــاس الفواقد مــا بعد الحصاد مع ّقــد ومكلف بصورة خاصة
بســبب تعــدد مصــادر الفواقد واملواقع العديدة التي قــد تحدث فيها
يف سلســلة اإلمدادات ،وصعوبة الكشــف عنها باســتخدام تقنيات
القيــاس اإلبالغيــة أو املادية .وباإلضافــة إىل ذلك ،ال ميكن جمع
البيانات يف كل الســنوات ولكل الســلع ويف كل املراحل .وقد ّبي
اســتعراض لسياســات الحد من الفاقد أن البلدان تركّز االســتثامرات
والقــرارات حيــث تحدث أكرب أث ٍر ممكن ،أي عىل بعض الســلع
االســراتيجية ،وأن األمنــاط الغذائية املتن ّوعة واألمن الغذايئ تشــكل
أولويــات رئيســية متعلّقة بهذا املؤرش.

عامل مســتق ًرا للفاقد
ويتبي ذلك بشــكل خاص عندما تط ّبق البلدان ً
ّ
بنــاء عــى رأي خبري لتقديــر الفواقد .ويف املثال املجهول املصدر أدناه
(الشكل ألف ،)1-س ّجلت الفواقد من القمح نسبة ثابتة قدرها  15يف املائة
من اإلمدادات يف السنوات كلّها ،غري أن مجموع الفواقد تقلّب مع الوقت
متاش ًيا مع اإلنتاج .وتُستخدم عوامل الرتحيل عمو ًما يف مجموعات بيانات
ميزانيات األغذية عندما ال تُط ّبق مجموعات أو مناذج جديدة للبيانات،
كام تُستخدم يف مصادر بيانات أخرى مثل نظام املعلومات األفريقي للفاقد
ما بعد الحصاد (.)APHLIS

وال ميكن إسناد قامئة واحدة مؤلفة من عرش سلع إىل البلدان جميعها،
مهم لنوعية اإلحصاءات.
رصا ً
عىل الرغم من أن قابلية املقارنة تشكّل عن ً
ولضامن إمكانية املقارنة عىل املستوى الدويل بدرجة ما مبوازاة ضامن
الصلة ،تتألف السلة من خمس فئات معيارية لتغطية النمط الغذايئ
بكامله ،وتشري السلعتان املندرجتان يف كل فئة إىل تقلّب الفواقد لكل بلد
من البلدان ضمن سالسل إمدادات مشابهة لكل فئة من الفئات .وميكن
للبلدان أن تذهب إىل أبعد من ذلك واالستناد إىل تجاربها الخاصة لقياس
هذه السلع العرشة ،بحسب األولويات القطرية وتوافر املوارد.

رش قائم عىل الفواقد باألطنان التغيريات السنوية واتجا ًها قامئًا،
يُربز مؤ ٌ
يف مقابل بقاء عامل الفاقد الكامن مستق ًرا .ويف هذه الحالة ،يبقى مؤرش
الفاقد من األغذية والنسبة املئوية للفاقد من األغذية مستق ّرين ،مام
يح ّيد من أثر التشويش اإلحصايئ الناشئ عن االختالفات السنوية يف
اإلنتاج والغالل.

منط ترجيح النسبة املئوية للفاقد من األغذية وفرتتها
املرجعية ونطاقها

وتم تحديد سـ ّـات الســلع من خالل تطبيق املنهجية االعتيادية ،بحيث
تم تصنيف إنتاج بلد ما للســلع األساســية بحســب القيمة االقتصادية
(باســتخدام األســعار الدولية بالدوالر األمرييك) ثم توزيعه عىل
الفئــات الخمس التالية )1( :الحبــوب والبقول؛ ( )2الفاكهة والخضار؛
( )3الجــذور والدرنات واملحاصيــل الزيتية؛ ( )4املنتجات الحيوانية؛
( )5األســاك واملنتجات الســمكية .ويتم اختيار السلعتني الرئيسيتني
لكل فئة من الفئات .ولالطالع عىل قامئة بالســلع املوجودة يف سـلّة
مــؤرش الفاقــد من األغذية لبلد واحــد عىل األقل ،أنظر منظمة األغذية
1
والزراعة ،عام .2018

بعد نقاش ُمســهب ،تم اختيار عوامــل الرتجيح من حيث القيمة
االقتصادية إلنتاج الســلع عىل افرتاض أن األســواق تعمل بكفاءة لتقييم
أهمية الســلع .ويف حني توجد أوجه انحياز معروفة عند اســتخدام
عوامــل الرتجيــح االقتصادية ،قد تكون األخرية األقل انحيازًا يف مناذج
التجميع املحتملة وتتيح ســياقًا الســراتيجيات ف ّعالة من حيث كلفة
التد ّخــل .وتتمثل عوامل الرتجيح يف مؤرش الفاقد من األغذية والنســبة
املئوية للفاقد من األغذية يف قيمة سـ ّـات الســلع مبتوسط السعر
الدويل بالدوالر الدويل يف الســنة املرجعية.
وعند تجميع النسب القطرية للفاقد لتحديد الفواقد اإلقليمية أو
العاملية ،تر ّجح البلدان بحسب قيمتها الزراعية اإلجاملية ،بالدوالرات
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الشكل ألف1-
املقدر للقمح وفواقده باألطنان من خالل تطبيق عامل
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ّ
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السنة
املصدر :منظمة األغذية والزراعة2018 ،

1

املــؤرشات والتقديــرات جزئيًا إىل االختالفــات يف القدرة عىل تعقّب
الفواقــد واملهدر وكلفتهام لفرادى الســلع يف مقابــل حجمها (كام
هــي الحالة بالنســبة إىل هدر املســتهلكني) والقــدرة عىل الرتكيز عىل
سياســات مختلفــة تســتهدف أصحاب مصلحة مختلفــن ضمن البلدان.
ويف الحــاالت التــي تتمكــن فيها البلدان من قيــاس املؤرشين كليهام،
تتحقــق نتيجــة إيجابيــة إذا انخفض املؤرشان كالهام.

الدولية دامئًا ،مقارنة بسائر العامل .وبعبارات أخرى ،تؤث ّر أكرث السلع
قيم ًة عىل النسبة املئوية للفاقد من األغذية بصورة أكرب عىل املستوى
القطري ،وسيكون وزن البلدان التي لديها أكرب القطاعات الزراعية أثقل
يف التقديرات اإلقليمية والعاملية لنسبة الفاقد من األغذية .غري أنه
مع اختيار السلع بحسب فئاتها ،يتم تخطي االنحياز من حيث اإلنتاج
بصورة طفيفة نظ ًرا إىل أن األقاليم املختلفة تشكّل جهات منتجة رئيسية
لسلع مختلفة.
ويبــدأ نطــاق مؤرش الفاقد من األغذية والنســبة املئويــة للفاقد من
األغذيــة ،مــن حيث سلســلة اإلمدادات الغذائية ،عنــد مرحلة ما بعد
الحصــاد يف املزرعــة وصــولً إىل مرحلة البيع بالتجزئة وباســتثناء هذه
املرحلــة (أنظــر الفصل  .)1ويختلف النطاق عن ذلك الوارد يف دراســة
فضل
منظمــة األغذية والزراعــة 2 ،التي تتضمن الفواقد خــال الحصاد ً
عــن جانــب الطلب من سلســلة اإلمدادات الغذائية ،مام ســرد متثيله
يف مــؤرش املهــدر من األغذية الجاري إعــداده .ويعزى الفصل بني

 .3تقدير النسب املئوية للفاقد من األغذية

نــدرة البيانــات عن الفاقد من األغذية والحاجة إىل إســناد
البيانــات الناقصة

تشـكّل ندرة البيانات مســألة أساسية يف الفصول االســتهاللية من
هــذا التقريــر والتحليل التجميعي .ورغــم انقضاء أكرث من 40
ســنة منذ اعتــاد أ ّول قرار لألمم للمتحدة قــى بخفض الفواقد
مــا بعــد الحصاد إىل النصف بحلول  ،1985مــا زال نقص البيانات
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حــا ًدا .ولقد أ ّدى اســتمرار هذه الثغــرات يف البيانات إىل توجيه
العديــد مــن القرارات الخاصــة بتصميم منهجيــة مؤرش الفاقد من
األغذيــة ألغراض أهــداف التنمية املســتدامة .ومتثّل أحد القيود
الرئيســية لقياس الفواقد يف الســابق يف كلفــة جمع البيانات
الباهظــة عىل طول سالســل إمدادات مع ّقــدة وبعيدة املدى ،مام
ال يــزال يشـكّل التحدي الرئييس املاثل أمام قــدرة معظم البلدان
التوصل إىل نســب مئوية للفاقد من األغذية بحســب الســلع
عىل ّ
ومــع مرور الوقت .وبهدف توســيع قاعــدة املعلومات لقياس
أهــداف التنمية املســتدامة ورصدها ،اعتمــدت املنظمة نه ًجا
ثنائيًا هو اآليت:
1.1تحسين جمع البيانات على طول سلسلة اإلمدادات
في المديين المتوسط إلى الطويل عبر مجموعة من
المسوحات الممكنة واألدوات اإلحصائية األخرى التي
ينبغي إدراجها في نظم اإلحصاءات الزراعية الوطنية.
ولهذه الغاية ،وضعت المنظمة خطوطًا توجيهية للبلدان
بشأن الطرق الف ّعالة من حيث الكلفة لتقدير الفواقد من
األغذية في سلسلة اإلمدادات.
2.2استخدام تقديرات الفاقد القائمة على النموذج عندما ال
تتوافر البيانات على المدى القصير .ولهذا الغرض ،وضعت
المنظمة نموذ ًجا تقدير يًا يدمج المتغ ّيرات التفسيرية
المستندة إلى استعراض المعلومات المتاحة على مستوى
المرحلة والبلد والسلعة 3 .وسوف يضيف النموذج قيمة
للبلدان التي تسعى إلى تخفيض مستويات الفواقد
والتركيز على العوامل التي تُحدث أكبر اآلثار على حد
سواء .ويرد في ما يلي وصف مقتضب للنموذج.

فضل عن السـلّة
بالتزامــن مــع هذا التقرير) ،أي عام ً ،2016
االعتيادية للســلع.

تربير النموذج

بــدأت الجهــود الرامية إىل وضع منوذج لتقدير عوامل الفاقد بحســب
البلد والســلعة والســنة منذ  .2013ومل تســفر املحاولتان الســابقتان،
اللتان اســتخدمتا بيانات الفاقد من حســاب اســتخدام اإلمدادات/
ميزانيــات األغذيــة ،عــن نتائج مرضية غري أنهام أتاحتــا نقطة االنطالق
لتحديــد تقديــرات النموذج للفاقد من األغذية التي اسـتُخدمت يف
هذا التقرير.
املتغيات
وتبي أن البيانات الناقصة تطرح مشــكلة بالنســبة إىل ّ
ّ
املســتقلة وغري املســتقلة عىل حد سواء .واعتمد النموذج األ ّول الذي
وضعه  Klaus Grünbergerاتجا ًها زمن ًيا ســنويًا ،والنســبة املئوية
للطرقــات املع ّبدة يف البلدان وإجــايل الناتج املحيل للفرد الواحد
واملتغيات الشــكلية لكل إقليم وســلعة ومجموعة سلعية .ووحدهام
ّ
كمتغيات مستقلة.
الني
ع
وف
ـبني
ـ
مناس
ربا
ت
اع
الزمني
واالتجاه
ـلعة
السـ
ّ
ُ
ّ
وشـكّل النموذج الثاين منوذ ًجا إحصائ ًيــا هرم ًيا ذا تأثريات مختلطة
بامتياز ميكن اســتخدامه لسـ ّد الثغرات وليس ألغراض تحليلية عند
دراســة العالقات القامئة بني الفواقد والعوامل التفســرية.
وقابل
وإن هيــكل النموذج الجديد يجعله منوذ ًجا شــفافًا ً
للمقارنــة بالنســبة إىل البلدان التــي تفتقر إىل بيانات مبلّغ عنها
رســميًا ويســمح بتقدير الفاقد مبوازاة معالجة العديد من القيود
متغيات ووسطاء
الســابقة .وهو يســتند إىل جهود قامئة ويشمل ّ
ألســباب الفواقد املعروفة بشــكل أكرث صلة بالسياسات .وعالوة
عــى ذلك ،تم تصميمه إلتاحــة منصة لتجميع الفواقد عىل
مســتوى املرحلة ضمن تقدير وطني لكل بلد/سلعة/ســنة عىل
يحل إحدى مشــاكل التغطية
طول سلســلة اإلمدادات بكاملها مام ّ
الناقصــة .كــا يعزز نه ًجا معياريًا ومتسـقًا لتقدير الفواقد واختيار
متغيات تفسريية.
ّ

وال تغطّــي البيانــات التــي أفادت عنها البلدان مــن خالل ميزانيات
األغذية إلّ نســبة  7يف املائة من الســلع والبلدان والســنوات
الالزمــة إلعــداد مجموعة كاملة مــن البيانات .وباإلضافة إىل ذلك،
تطــرح التقديــرات الوطنية التي تســتخدم معلومــات مر ّحلة تحديًا
تتغي مبعزل عن
مــن حيــث النموذج ،مام يشــر إىل أن الفواقــد ال ّ
السياســات والتدخــات .ومع الندرة الكامنة للبيانات األساســية
عــن الفاقــد ،مل يُظهر النموذج اتجا ًهــا ملحوظًا بعد عام ،2011
أي الســنة القاعديــة لنموذج املنظمة الســابق .وأ ّدى دمج املصادر
الثانوية إىل تحســن قــدرة النموذج عىل تقدير الفواقد بالنســبة
إىل بعــض األقاليم والســلع؛ ولكن ،مثــة مصادر متاحة وغري
مســتخدمة للمعلومــات حتــى اآلن وال بد من التح ّرك بشــكل أكرب
مــن أجل وضــع معايري للقياس .وتشــر تقديرات الفاقد يف هذا
التقريــر بالتــايل إىل آخــر عام توافرت فيه املعلومات (التي سـتُنرش

بيانات املدخالت

يســتند النمــوذج إىل ثــاث مجموعات مــن بيانات املدخالت:
( )1البيانــات املبلّغ عنها رســم ًيا بشــأن الفاقــد؛ ( )2واملعلومات
املســتمدة مــن اســتعراض املؤلفات عــن الفواقد من األغذية؛
( )3واملتغـ ّـرات التفســرية التي متثّــل عالقات ســببية مع الفواقد
مــن األغذيــة واملوجودة يف املؤلفات.
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البيانات بشأن الفاقد الناشئة عن استعراض املؤلفات

البيانات املبلّغ عنها رسم ًيا بشأن الفاقد

أُجري استعراض شامل للمؤلفات يف النطاق العام خالل الفرتة 2017-2016
وما زال هذا االستعراض جاريًا .وقد سمح بجمع معلومات إضافية من
حوايل  500من املطبوعات والتقارير من مصادر ع ّدة (مؤسسات وطنية
ومؤسسات أكادميية ومنظامت دولية عىل غرار البنك الدويل والوكالة
األملانية للتعاون الدويل ومنظمة األغذية والزراعة واملعهد الدويل لبحوث
السياسات الغذائية وغريها).

يصــف الفصــل  2إىل حد كبري التحديــات املتعلّقة بجمع البيانات
كام يحلل كثافة البيانات املتاحة (أو ندرتها) يف الشــكل  9باســتخدام
الخرائــط الحراريــة .وكام ورد ذكــره يف ذلك الفصل ،أبلغ  39بلدا ً فقط
رســم ًيا عن بيانات الفاقد عىل أســاس سنوي عن طريق استبيانات
املنظمة الســنوية بشــأن اإلنتاج الزراعي للفرتة .2017-1990

وتبلّغ البلدان ،يف االستبيانات ،عن إجاميل الفواقد عىل املستوى
الوطني لجزء كامل من سلسلة اإلمدادات بحسب تعريف إطار
حساب استخدام اإلمدادات/ميزانيات األغذية من دون توزيعها
بحسب املراحل .وميكن تطبيق منوذج عىل هذه التقديرات الواردة
من البلدان وقياسها ،كام أنها قد تنشأ عن مجموعة متن ّوعة من
مصادر داخلية وآراء للخرباء .وميكن للبلدان أن توفّر وثائق مرجعية،
املحسن بشأن الفاقد ابتدا ًء
إن ُوجدت ،من خالل االستبيان الرسمي ّ
من عام .2019

وأُجريت الدراسات ،يف بعض الحاالت ،من أجل الرتكيز عىل رشيحة صغرية
من سلسلة اإلمدادات الغذائية ،مام قد يؤدي أيضً ا إىل زيادة متثيل أجزاء
من سلسلة اإلمدادات (تم تحليل تخزين الحبوب والبقول بشكل واسع
مثل) ،أو فئات معينة من السكان (أصحاب الحيازات الصغرية
النطاق ً
مثل) الذين يحققون األهداف اإلمنائية .ومن الجهة املعاكسة ،هناك بعض
ً
املجموعات السلعية غري املمثلة بالشكل الكايف (األسامك واللحوم) ،واألمر
ينطبق أيضً ا عىل املراحل األخرية من سلسلة اإلمدادات .وعالوة عىل ذلك،
مل يتم تقليديًا جمع معلومات عن نقاط الفاقد الحرجة خالل الحصاد نظ ًرا
إىل أنها تحدث قبل نقطة قياس اإلنتاج واإلبالغ عنه.

وأظهر تحليل أ ّويل للنسب املئوية للفاقد الناشئة عن املستوى الوطني
أنها أدىن من تلك الواردة يف املؤلفات العلمية والتقارير القطاعية،
حتى بعد تجميعها ضمن نسبة وطنية واحدة .ويعزى ذلك إىل إجراء
دراسات الحاالت والتجارب حيث تُعترب الفواقد حرجة من جهة ،فتكون
النتائج أعىل من املتوسط الوطني؛ وإىل نقص يف التبليغ من جانب
البلدان يف إطار حساب استخدام اإلمدادات/ميزانيات األغذية من جهة
أخرى ،بحيث يس ّجل مستوى الفواقد قيمة صفر حتى بالنسبة إىل
املنتجات الرسيعة التلف بفعل غياب املعلومات والنقص يف التقدير
ضمن املسوحات املستندة إىل املقابالت .ويجب بالتايل توقّع أن تشهد
ر
مستويات الفاقد املبلّغ عنها ارتفا ًعا مع تحسني البيانات املتاحة.

ويف الكثري من الحاالت ،سمحت البيانات اإلضافية بالنظر يف الفواقد
يف مراحل مختلفة ثم جمعها عىل املستوى الوطني .ومع أن هذه
الدراسات اإلضافية غري مثالية ،فإنها تضيف تغيريات الزمة ومستويات
قصوى محتملة ملا قد تكون عليه تقديرات الفاقد يف البلدان .غري أن
الدراسات تشكّل أيضً ا جز ًءا من اسرتاتيجية قطرية إجاملية لتقدير
الفاقد يف سنوات جمع البيانات املتقطّعة وتستخدم بالتايل مصادر
بيانات ومنهجيات غري متسقة.
وتم اســتخدام البيانــات ووصفها إىل حد كبري ألغراض التحليل
التجميعــي يف الفصــل  .2وتــم تنظيمها يف قاعدة بيانات تحتوي
عــى أبعاد عديدة من البيانات الوصفيــة ،ومنصة تفاعلية ليطرح
املســتخدمون أسئلتهم .وســوف تُتاح الروابط إىل الوثيقة املرجعية
ش
للعموم عــى املوقع اإللكرتوين للمنظمة.

يوسع نطاق بيانات املدخالت
وتعي بالتايل عىل منوذج التقدير أن ّ
ّ
ليشمل النسب املئوية للفاقد بحسب املرحلة من مصادر متاحة
أخرى .غري أن هذه املعلومات ال تُستخدم بدلً من البيانات املبلّغ
عنها رسم ًيا؛ ولكنها تُستخدم يف تقديرات منوذج الفاقد.

املتغيات التفسريية واختيارها
ّ

متغية
تم استحداث مجموعة من البيانات املؤلفة من أكرث من ّ 200
تفسريية باالستناد إىل قواعد بيانات دولية مختلفة (الوكالة الدولية للطاقة
والبنك الدويل ومنظمة األغذية والزراعة وغريها) من أجل متثيل العوامل

ر

سلّط اختبار ميداين يف غانا الضوء عىل نقص منهجي يف اإلبالغ من جانب املزارعني4.

ش www.fao.org/food-loss-and-food-waste/flw-data
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السببية العديدة املوجودة يف املؤلفات .وميكن جمع وسطاء مختلفني
عىل املستوى الوطني من أجل قياس اآلثار عىل املستوى املتناهي الصغر
ضمن مواضيع مشرتكة إلدارتها يف منوذج واحد .ومتثّلت املواضيع املشرتكة
يف ما ييل :الطاقة واملدخالت والتكاليف املرتبطة بها؛ واالستثامر والسياسة
النقدية؛ والعوامل االجتامعية واالقتصادية؛ والتخزين والنقل والرتتيبات
اللوجستية؛ وحالة الطقس ودورات املحاصيل.

افرتاضات النموذج

يســتند النموذج إىل عدد من االفرتاضات الرئيســية وهي:

املتغيات التفسريية الناقصة
تقدير بيانات ّ

للمتغيات التفســرية يف بعض الحاالت غري
تكــون السالســل الزمنيــة
ّ
كاملــة أو منخفضــة التواتــر .وميأل النموذج البيانــات الناقصة بعد
اختيــار املتغـ ّـرات عن طريق تقنية غابات أشــجار القرارات العشــوائية
فقــط ،لئال يؤثــر عىل حيادية االتجاهــات الزمنية من خالل جهود
تيســرية محتملة.

واستُخدمت خوارزميات غابات أشجار القرارات العشوائية لتوحيد اختيار
املتغيات الخمس األكرث أهميةً ،بحسب املجموعات
املتغيات واختيار ّ
ّ
السلعية .ومتثّل الغرض يف تحسني الكشف عن التغيريات يف أسباب
الفواقد بحسب البلد/اإلقليم والسلعة من دون تقويض اإلمكانات من
خالل وضع عوامل قليلة تُط ّبق عىل نطاق واسع من دون أهمية ،كام
كان التحدي املتبقي من نهج .Grünberger

استخدام تج ّمعات للمجموعات السلعية وتسلسل
هرمي يف النامذج

يف العديــد مــن الحاالت ،مثة أقل من ثالث مشــاهدات للبلد الواحد
والســلعة الواحدة ،مــا يُعترب الحد األدىن الســتخدام النموذج لرتكيبة
بلد-ســلعة .ويف كل هــذه الحاالت ،تم تجميــع املعلومات املتاحة
بحســب املجموعات الســلعية عىل افرتاض أن أســباب الفواقد
ومع ّدالتهــا شــبيهة ضمن املجموعات نفســها أكرث مــن بينها (الفواقد
مــن الذرة والعدس تتشــابه أكرث من الفواقد مــن الذرة والحليب
مثل)؛ وتم افرتاض اليشء نفســه بالنســبة إىل أنواع سالســل
الطازج ً
القيمــة والحلــول .وباإلضافة إىل ذلك ،ســيؤدي تجميع البيانات
النــادرة ضمن فئــات إىل تجانس األثر الذي تُحدثــه القيم املتطرفة
املحتملــة عىل النتائج.

خصائص النموذج

تم اختيار منوذج التأثريات العشوائية ،وهو منوذج اقتصادي مرتي
مستخدم عىل نطاق واسع ،لالستفادة من البيانات بشكل مشرتك بني
األقسام – بحسب السلعة والبلد – وعمودي مع مرور الوقت .ويفرتض
النموذج أن التأثري الخاص باملؤرش (أي التأثري الخاص بالبلد والسلعة)
باملتغيات التفسريية التي تم
متغية عشوائية غري مرتبطة
ّ
يشكّل ّ
اختيارها .ويُحدد النموذج عىل النحو التايل:
)
𝑦𝑦"#$ = 𝛼𝛼 + 𝑥𝑥"#$
𝛽𝛽 + 𝑧𝑧"#) 𝛾𝛾 + 𝑢𝑢"#$

ويتطلّــب تزامن التقديرات القطرية والتقديرات عىل مســتوى
املجموعــة وجود منوذج هرمي ملــلء مصفوفة النتائج .وتحمي هذه
العمليــة البيانات القطرية الرســمية والبيانات املر ّحلة (الحاالت التي
أبلغت فيها البلدان يف الســابق عن نفس التقديرات من ســنة إىل
أخرى) لئال يســتبدلها النموذج.

حيث:

 yijtمتثّــل النســبة املئويــة للفواقد من األغذية يف البلد  iلســلعة مع ّينة
 jويف الوقت t

ثــم يُط ّبــق النموذج بحســب البلد واملجموعة الســلعية حيث تتوافر
بيانــات عــن الفاقد من ســلع مختلفة ضمــن كل مجموعة من
املجموعــات ،لتقدير النســب املئوية للفاقد لــكل من املجموعات
الســلعية الخمــس .فعىل ســبيل املثال ،إذا احتــاج بلد "ألف" إىل تقدير
الفواقــد مــن القمح ،يســتند النموذج إىل سـلّة "الحبوب والبقول" يف
البلــد "ألــف" للحصول عىل هــذا التقدير .وتتكرر هــذه العملية لكل
الرتكيبات بني البلد-الســلعة والسـلّة حيث تتواجــد معلومات عن
الســلع األخرى يف الســلة .ويســتخدم كل تقدير من هذه التقديرات
املتغيات التفســرية بناء عىل ما هو
مجموعــة مختــارة مختلفــة من ّ

للمتغيات التفسريية للوقت والسلعة
 xTijtمتثّل املتّجه السطري ببعد k
ّ
للمتغيات الدميــة الثابتة من
 xTijمتثّــل املتّجــه الســطري ببعد M
ّ
حيــث الوقت املســتندة إىل املؤرشين  iو j
 u ijtمتثّل حد الخطــأ التمييزي
 αمتثّــل الخط املعرتض
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الشكل ألف2-
التمثيل البياين للنموذج
تجميع وتصنيف البيانات الواردة ضمن فئات فرعية )يُكرر لكل املجموعات(

البيانات الواردة

تقديرات النسب املئوية للفاقد
من مصادر أخرى

الحبوب –
النسبة املئوية
للفاقد عند
اإلنتاج +
الواردات

الحبوب -
النسبة املئوية
للفاقد عند
اإلنتاج

املحاصيل القطرية
من الحبوب
البيانات عن النسب املئوية
املحمية للفاقد

املحاصيل
العاملية من
الحبوب

النموذج العاملي
للحبوب،
التقديرات
للبلدان كافة

البيانات الصادرة

)املتغرية
تقديرات النسب املئوية العاملية ّ
نفسها لكل مجموعة من مجموعات السلع؛
االختالفات بني التقديرات يف هذه املجموعة
متغريات وهمية للبلد والسلعة،
ستستند إىل ّ
ومستويات املتغريات(

النموذج القطري للحبوب ،التقديرات للبلد
املختار فقط؛ ُيكرر لكل بلد لديه بيانات

تقديرات النسب املئوية العاملية
)متغريات مختلفة مختارة لكل بلد
ّ
ولكل مجموعة من السلع(

التقديرات املر ّحلة بغياب تقلّبات؛ يُكرر
لكل سلعة تندرج ضمن الحبوب للبلد
املحدد

التقديرات املر ّحلة للنسب املئوية القطرية
البيانات عن النسب املئوية املحمية

املصدر Fabi :وآخرون2018 ،

3

تجميع عوامل الفاقد بحسب املرحلة يف سلسلة اإلمدادات بكاملها
وإسناد املراحل الناقصة

ذي صلــة بســلة الســلع القطرية تلك .وميكن مثـ ًـا أن ترتبط الفواقد
يف البلــد "ألف" بســعر وقود النقل ،يف حــن تكون درجات الحرارة
والرطوبــة يف البلد "بــاء" أكرث ارتباطًا بالنســب املئوية للفاقد.

يف حــن تغطي البيانات املبلّغ عنها رســم ًيا سلســلة اإلمدادات
الكاملة ،ناد ًرا ما تشــمل الدراســات مراحل متعددة من سلســلة
اإلمــدادات الغذائيــة .ومن أجل تجميع عوامــل الفاقد هذه عىل طول
املبســطة التي
سلســلة اإلمدادات ،تم اســتخدام عملية ّ Markov
تفــرض أن الفواقــد يف كل مرحلــة من املراحل مســتقلة عن بعضها
البعــض .ومــع أن الفواقد قــد تتمخض عن ســلوكيات مع ّينة يف املراحل
األوىل ،تكــون الفواقــد التي تم قياســها يف كل مرحلة مســتقلة :عىل
ســبيل املثــال ،ال ترتبــط الفواقد الناجمة عن املناولة الســيئة عند
ويتعي إضفاء
التجهيــز بالفواقــد التــي تحدث خالل عملية النقــل.
ّ
طابــع معيــاري عــى هذه العملية نظ ًرا إىل أن الدراســات غالبًا ما
تضيــف نسـبًا مئويــة للفاقد عىل طــول مراحل اإلمدادات وال تأخذ يف

ويف ســائر الحــاالت حيــث ال ميلك بلد ما أي بيانات عــن الفاقد لفئة
ســلعية كاملــة ،يتــم عندها تحديد تقديرات الفاقــد انطالقًا من منوذج
عاملي للتقدير بحســب الفئة الســلعية .ويشــر ذلك إىل أن تقديرات
الفاقــد يف البلــد "جيم" قــد تعتمد عىل البيانــات املتاحة يف البلد
"ألــف" والبلــد "باء" .ويف بعض الحاالت ،قــد يكون أداء النموذج
مثل) بحيث
قيم مر ّحلة ثابتــة ً
ســيئًا (عندمــا تكون أغلبيــة التقديرات ً
يتعـذّر ربط أي عوامل بالنســب املئويــة للفاقد .ويتم ،يف هذه
الحاالت ،تطبيق متوســط بســيط لعوامل الفاقد املتاحة بحســب
البلد-املجموعة .ويربز الشــكل ألف 2-أعــاه تدفّق النموذج.
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الحســبان تراجع الكميات (بســبب الفواقد أو االســتهالك الشخيص) يف
كل مرحلة من املراحل الســابقة.

ليكون املقام ،يف هذه الحاالت ،متساويًا مع اإلنتاج املحيل زائ ًدا
الكميات املستوردة .ويتم تسجيل نسب مئوية منخفضة ج ًدا يف بعض
البيانات املبلّغ عنها رسم ًيا حيث تصل الفواقد إىل أقل من  2يف املائة يف
سلسلة اإلمدادات بكاملها.

ومل تتوافر أي معلومات عىل اإلطالق بالنسبة إىل بعض السلع يف بعض
مراحل سلسلة اإلمدادات .وإذا قام البلد "ألف" ،عىل سبيل املثال ،بقياس
الفواقد بنسبة  xيف املائة عند تخزين الذرة يف عام  2000وليس عند
تخزين الذرة يف عام  ،2001س ُيعترب أن قيمة الفواقد خالل التخزين يف
عام  2001هي صفر .وتولّد عملية  Markovالتجميعية يف هذه الحالة
نتائج منحازة بسبب نقص التغطية مع الوقت .ولقد تم بالتايل تقدير
الفواقد يف املراحل الناقصة من سلسلة القيمة باستخدام منوذج مربعات
صغرى عادية بسيط يف كل مرحلة من الفواقد بنا ًء عىل البلد أو السلعة
أو املجموعة ،والوقت ودمجها يف سلسلة  Markovحيث القيمة الناقصة.

عملية قيد التطوير

يشـكّل منوذج تقدير الفاقــد من األغذية ،رغم كل القيود التي
تشــوبه ،خطو ًة مهمة إىل األمام يف مجــال التحليل ،بحيث يصف
ويق ّدر الفواقد من األغذية عىل مســتوى الســلعة والبلد والعامل.
وبعكس دراســة منظمة األغذية والزراعة لعام  2011بشــأن الفاقد
واملهــدر من األغذية 2،فإن النمــوذج مفتوح املصادر متا ًما والتقديرات
قابلــة للتكرار .وعالوة عىل ذلــك ،ميكن للنموذج أن يتض ّمن
معلومــات جديدة عنــد توافرها ،مبا يف ذلك من املؤلفات الجديدة
واملتاحة ،وأن يصممها بشــكل يناســب البلدان من دون تغيري الهيكل.
ـيتعي إضافة بيانات من عدد
وما زال اســتعراض املؤلفات جا ٍر وسـ ّ
كبري من الدراســات إىل مجموعة بيانات املدخالت .ومن املؤكد أن
هنــاك معلومــات إضافية متاحة لعدد أكرب من البلدان والســلع ولكنه
مل يتــم الوصول إليها بعد .وميكن تحســن بعض جوانب النموذج
ذاته ،غري أن الخطر يكمن يف اإلفراط يف هندســته إىل حني توليده
النتائج "املتوقّعة" باالســتناد إىل قاعدة املعلومات نفســها التي ال
تنفك تزداد ضعفًا.

ويف حــاالت أخرى ،توافرت أكرث من نســبة مئويــة واحدة للفاقد
لنفــس الرتكيبة سنة-بلد-ســلعة-مرحلة أو ســنة-بلد-مجموعة-مرحلة.
وتم اســتخدام متوســط بســيط يف تلك الحاالت قبل تطبيق عملية
املبسطة.
ّ Markov

التعديالت النهائية

يف بعــض الحاالت ،كان من املمكــن اعتبار بيانات املدخالت كقيم
متط ّرفــة يف كل مــن الطرفني األعىل واألدىن من التوزيع .وتم تحديد
العتبات الســتقصاء هذه القيــم املتط ّرفة من النموذج ،يف االنحرافات
املعياريــة الثالثة يف أدىن مجموعــة البيانات الكاملة وأعالها.

ويتعي عىل مساعي أصحاب املصلحة واملجتمع املعنيني بالفاقد واملهدر
ّ
من األغذية أن تهدف إىل تحسني البيانات عن الفاقد من خالل دعم
عمليات جمع البيانات يف البلدان لبناء قاعدة أدلة سليمة .وستساعد
البيانات ذات الجودة عىل اتخاذ قرارات مستنرية وتحقيق مقاصد
االستدامة الوطنية والعاملية.

وتتبي نسب مئوية مرتفعة ج ًدا للفاقد يف البلدان التي تعتمد عىل
ّ
االسترياد ،حيث تُقارن كميات الفاقد من املنتجات املستوردة بإنتاج
محيل صغري النطاق .وتم تعديل منهجية مؤرش الفاقد من األغذية
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ـات على الملحق اإلحصائي
مالحظـ

املفتاح

اجلدول ألف :1

قامئة بالبلدان التي أفادت املنظمة رســم ًيا ملدة ســنة عىل األقل
ببيانــات خاصــة بالفاقد من األغذية بني عامي  1990و 2019وعدد
السلع األساســية يف كل مجموعة سلع ّية
املصدر :منظمة األغذية والزراعة .2019 .استبيان عن إنتاج املحاصيل
والرثوة الحيوانية واستخدامها (الفرتة  .)2017 – 2000روما.

تســتخدم االصطالحات التالية يف الجداول:

 =..بيانات غري متوفّرة
 0أو  = 0.0ال يوجد أو ال يشء يذكر
ميكن تكرار األرقام املوجودة يف الجداول من ألف  2إىل ألف  6بد ًءا مبصادر
البيانات األصلية ثم من خالل اتباع عمليات إدارة البيانات املط ّبقة
عرب برمجيات  Stataلإلحصاءات املتاحة عند الطلب .ولفصل الكسور
العرشية عن األرقام الصحيحة توضع هذه النقطة (.).

تشري الحبوب والبقول إىل عدد السلع منها التي بلّغت البلدان عن بيانات
خاصة بفواقدها مرة واحدة عىل األقل بني عامي  1990و.2019
تشري الفاكهة والخضار إىل عدد السلع منها التي بلّغت البلدان عن بيانات
خاصة بفواقدها ملدة سنة واحدة عىل األقل بني عامي  1990و.2019

وبالنسبة إىل الجداول من ألف  2إىل ألف :6
e eاملتوسط هو العدد الذي يتم التوصل إليه ويتم تحديده من خالل
متغية ذات
إضافة تقديرات الفاقد من األغذية املبلّغ عنها كلها لكل ّ
الصلة ً
(مثل مجموعة السلع كام ترد يف الجدول ألف  )2ثم تقسيم
املجموع عىل عدد املشاهدات.
e eالوسيط هو القيمة الفاصلة بني النصفني األعىل واألدىن من تقديرات
متغية ذات الصلة.
الفاقد واملهدر من األغذية لكل ّ
e eاالنحراف املعياري يقيس تشتت (أي كمية تقلّب) تقديرات الفاقد
واملهدر من األغذية .واالنحراف املعياري املنخفض يعني أن
متغية ذات الصلة.
املشاهدات متيل إىل االقرتاب من متوسط كل ّ
e eالحد األدىن والحد األقىص ميثّالن أدىن تقديرات الفاقد واملهدر من األغذية
متغية ،عىل التوايل.
وأعالها لكل ّ
e eاملجموع يلخّص اإلحصاءات (املشاهدات واملتوسط والوسيط
واالنحراف املعياري والحد األدىن والحد األقىص) الخاصة بتقديرات
الفاقد واملهدر من األغذية جميعها.

تشري اللحوم واملنتجات الحيوانية إىل عدد السلع منها التي بلّغت البلدان
عن بيانات خاصة بفواقدها ملدة سنة واحدة عىل األقل بني عامي 1990
و.2019
تشري الجذور والدرنات واملحاصيل الزيتية إىل منتجات الجذور والدرنات
واملحاصيل الزيتية التي بلّغت البلدان عن بيانات خاصة بفواقدها ملدة
سنة واحدة عىل األقل بني عامي  1990و.2019
يشري غريها من السلع إىل عدد سلع أخرى بلّغت البلدان عن بيانات خاصة
بفواقدها ملدة سنة واحدة عىل األقل بني عامي  1990و.2019
يشري املجموع إىل مجموع السلع التي بلّغت البلدان عن بيانات خاصة
بفواقدها ملدة سنة واحدة عىل األقل بني عامي  1990و.2019
ولالطالع عىل قامئة بالســلع الواردة يف ســلة مؤرش الفاقد من األغذية
لبلــد واحد عىل األقــل ،أنظر :منظمة األغذية والزراعة .2018 ،اقرتاح
منهجــي لرصــد املقصد  3من الهدف  12من أهداف التنمية املســتدامة.
تصميــم املؤرش العاملي للفاقــد من األغذية ،وطرق جمع البيانات
والتحديات .روما.
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اجلدول ألف :2

وتشري الجذور والدرنات إىل الكسافا الطازجة والكسافا املجففة والبطاطس
الحلوة وأوراق البطاطس الحلوة والتابيوكا والبطاطس الصينية والبطاطس.

مجموعــة البيانــات عــن تقديرات الفاقد واملهــدر من األغذية من
املؤلفــات غري الرســمية ،والتقاريــر الوطنية والقطاعية ،بحســب
مجموعــات الســلع بني عامي  2000و2017
املصدر :منظمة األغذية والزراعة .2019 .مجموعة البيانات عن تقديرات
الفاقد من األغذية من املؤلفات غري الرسمية ،والتقارير الوطنية والقطاعية.
نظام عمل املنظمة اإلحصايئ الحتساب الفاقد عرب اإلنرتنت( .متوفر عىل
.)www.fao.org/food-loss-and-food-waste/flw-data

وتشري السلع األخرى إىل التوابل (الفلفل الحلو والفلفل األسود والفلفل
الحار والفلفل الحار الصيني والكزبرة والخردل والفلفل الحلو والكركم)،
والسكريات وأنواع الرشاب (قصب السكر ومحليات سابوتا) ،والثامر
الجوزية الشجرية والفستق.
اجلدول ألف :3

تحتسب املشاهدات نقاط البيانات بشأن الفاقد واملهدر من األغذية لكل
مجموعة من املجموعات السلعية كام وردت يف املؤلفات غري الرسمية
والتقارير الوطنية والقطاعية ،باستثناء تقديرات الفاقد املبلّغ عنها رسم ًيا.

مجموعــة بيانات تقديـرات الفاقد واملهدر من األغذية من املؤلفات
غري الرســمية والتقارير الوطنية والقطاعية ،موزعة بحســب األقاليم
بني عامي  2000و2017
املصدر :أنظر الجدول ألف .2

وتشري الحبوب إىل القطيفة الحمراء والقطيفة والباجرة والشعري والحبوب
والدخن والذرة واألر ّز والشيلم وحبوب السابدريفا والذرة الرفيعة
وحشيشة الحب الحبشية والقمح.

تحتسب املشاهدات عدد نقاط البيانات بشأن الفاقد واملهدر من األغذية
لكل إقليم من األقاليم كام وردت يف املؤلفات غري الرسمية والتقارير
الوطنية والقطاعية ،وتستثني تقديرات الفاقد املبلّغ عنها رسم ًيا.

وتشري البقول إىل اللوبياء الطويلة والفاصولياء والفاصولياء الجافة والح ّمص
الجاف واللوبياء السوداء العني والبازيالء الحقلية والعدس األسود والعدس
األخرض والبازيالء الخرضاء والبقول والبازيالء الهندية.

ال توجد بيانات آلسيا الغربية ،وأفريقيا الشاملية والجنوبية ،وأسرتاليا
ونيوزيلندا ،وميكرونيزيا وبولينيزيا ،وأوروبا الرشقية والجنوبية.
وتشري أمريكا الشاملية يف مجموعة البيانات إىل الواليات املتحدة
األمريكية فقط.

وتشري الفاكهة إىل التفاح واملشمش والد ّراق والخوخ واألفوكادو والحمضيات
والتني والفواكه الطازجة والفواكه املج ّهزة والعنب والجوافة والجاك فروت
والكينو وفواكه الكيوي والليتيش واملاندرين واملانجو والربتقال والبابايا
واإلجاص والربسيمون واألناناس وموز الج ّنة والخوخ والخوخ الشائك
والرمان وتوت العليق والفراولة والكرز الحلو.

اجلدول ألف :4

مجموعة البيانات عن تقديرات الفاقد واملهدر من األغذية من املؤلفات
غري الرسمية والتقارير الوطنية والقطاعية ،موزعة بحسب مرحلة سلسلة
اإلمدادات الغذائية بني عامي  2000و2017
املصدر :أنظر الجدول ألف .2

وتشري الخضار إىل القرنبيط الالروييس وامللفوف والجزر والقرنبيط
وامللفوف الصيني والكرنب الصيني والخيار والباذنجان وسيقان الثوم
والخس والفطر والبامية والبصل والبصل األخرض الطويل والكرنب
الصيني (ذو الرؤوس املستطيلة) والفجل والطامطم وغريها من الخضار
الطازجة والخضار املج ّهزة.

تحتسب املشاهدات عدد نقاط البيانات بشأن الفاقد واملهدر من األغذية
لكل مرحلة من مراحل سلسلة اإلمدادات الغذائية كام وردت يف
املؤلفات غري الرسمية والتقارير الوطنية والقطاعية ،وتستثني تقديرات
الفاقد املبلّغ عنها رسميًا.

وتشري اللحوم إىل الدجاج والدواجن األخرى والخنزير ولحوم أخرى.

اجلدول ألف :5

وتشري املنتجات الحيوانية إىل البيض والحليب (السائل وغريه) ومنتجات
األلبان األخرى واألسامك (الداخلية والبحرية) واملأكوالت البحرية.

مجموعــة البيانات عــن تقديرات الفاقد واملهدر من األغذية من
املؤلفات غري الرســمية والتقارير الوطنية والقطاعية ،موزعة بحســب
طريقــة جمع البيانات بني عامي  2000و2017
املصدر :أنظر الجدول ألف .2

وتشري املحاصيل الزيتية إىل جوز الهند وبذور القطن ،والدهون والزيوت،
والفستق والعصفر وبذور السمسم وفول الصويا ود ّوار الشمس وبذور
دوار الشمس.

تحتســب املشــاهدات عدد نقاط البيانات بشــأن الفاقد واملهدر من
األغذية لكل أســلوب من أســاليب جمع البيانات كام وردت يف
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وتقيّــم التجارب املخربية الفواقد أو املهدر من خالل تعيني عشــوايئ
بعــد التجارب التي أجريت خــارج امليدان .وتتم التجارب املخربية
يف بيئــة يتــم التحكّم بها متا ًما ،غالبًا باســتخدام عيّنات صغرية
الحجم ،وهي ال تحايك عىل األرجح األوضاع الســائدة يف ظل
ظروف طبيعية من املامرســات.

املؤلفــات غري الرســمية والتقارير الوطنية والقطاعية ،وتســتثني
تقديــرات الفاقد املبلّغ عنها رســم ًيا.

األساليب املستخدمة لجمع البيانات

يشـكّل املســح أكرث أساليب جمع البيانات شــيو ًعا ،أي املقابالت
املســتندة إىل مجموعة محددة من األســئلة .وتتبع املسوحات
التــي تــم أخذها بعني االعتبار يف مجموعــة البيانات منهجية ألخذ
العينات وإطا ًرا محد ًدا مســبقًا لجمع املعلومات.

وتشــر التقديــرات املنمذجــة إىل تقديــرات للفواقد أو املهدر
عرب النــاذج اإلحصائية.
ويوفّــر بروتوكــول معهد املــوارد العاملية تقديــرات للفاقد واملهدر.
غــر أن الربوتوكــول ال يحدد مســبقًا طريقة لجمــع البيانات
وال يتطلــب اتســاقًا مــن جانب الهيئــات املعنية بشــأن البيانات
التــي تقــوم بجمعهــا .وبالتايل ،قــد تتوصل الهيئــات التي تقوم
بالقيــاس ،والتــي تســتخدم الربوتوكــول ،إىل نتائج قابلــة للمقارنة
مــع الوقــت ،غــر أنه قد يتعـ ّذ ر تطبيق النتائــج عىل عيّنة أو
مجموعة أوســع نطاقًا.

ويتم اتباع أســلوب اســتعرض املؤلفات عندما تستند الفواقد إىل
النتائــج الواردة يف املؤلفات.
ويتمثّل أســلوب الرأي املتخصص يف تقديم مشــورة أو رأي أو حكم
مــن جانب خبــر متخصص معني بالفواقد أو املهدر.
وميكن وصف أســلوب جمع البيانــات للتقييم الرسيع بأنه تقييم
ملنتــج مــا عرب مقياس بــري للرضر ثم تقدير الفاقد أو املهدر
من وزن الع ّينة باســتخدام معادلة بســيطة .وتتضمن التقييامت
الرسيعــة يف قاعدة البيانــات ،جمع املعلومات من مجموعة
متن ّوعــة من أصحــاب املصلحة واملصادر ،مثالً من خالل املقابالت
شــبه املنظّمة ،وعمليات اســتعراض التقديرات املوجودة ،إىل
معي وتدفّقها.
جانب تطوير الهيكل الواســع لســلعة ما يف بلد ّ
ومــن املمكــن أن تركّز عىل مجموعة أو مجال محدد من سلســلة
اإلمــدادات وتحديد نقــاط الفاقد الحرجة .وال يجري أي قياس
مبارش أو مســح منهجي للمجموعة األوســع نطاقًا.

اجلدول ألف :6

مجموعــة البيانات عــن تقديرات الفاقد واملهدر من األغذية من
املؤلفات غري الرســمية والتقارير الوطنية والقطاعية ،موزعة بحســب
البلــد بني عامي  2000و2017
املصدر :أنظر الجدول ألف .2
تحتســب املشــاهدات عدد نقاط البيانات بشــأن الفاقد واملهدر من
األغذيــة لــكل بلد من البلدان كام وردت يف املؤلفات غري الرســمية
والتقاريــر الوطنية والقطاعية ،وتســتثني تقديــرات الفاقد املبلّغ
عنها رسم ًيا.

وتنظر دراســات الحالة يف الفواقد أو املهدر من األغذية بالنســبة
إىل أشــخاص أو مجموعات مع ّينة خالل فرتة من الزمن .وغال ًبا
ما تنحرس دراســات الحالة يف مجموعة صغرية من املشــاركني قد
ميثّلون أو ال ميثّلون املجموعة الشــاملة من الســكان.

اجلدول ألف :7

عوامــل التأثري املتصلة بالكربون (طن من مكافئ ثاين أكســيد
الكربون/طن من األغذية املفقودة) املســتخدمة يف الشــكلني  13و14
املصــدر :بلورة البيانات بنا ًء عــى املدخالت (متاحة عند الطلب) أُع ّدت
ملنظمــة األغذيــة والزراعة .2013 .بصمة هدر األغذية ،اآلثار عىل
املــوارد الطبيعية – تقرير موجز .روما.

رشا ملجــال إنتاج تم تحديده كع ّينة
قطــع املحاصيل يتضمن ً
قياســا مبا ً
بشــكل مسبق ويتبع مامرســات الحصاد املحلية .وهذا قياس
مكلف ميكن أن يحدد خطوط األســاس بالنســبة إىل االستبيانات
القامئة عىل املســوحات واملقابالت فقط.
وتقيّم التجارب امليدانية الفواقد عرب تعيني عشــوايئ بعد الدراســات
امليدانية .وهذه تجارب يتم االضطالع بها يف مزرعة إرشــادية أو
يتــم التح ّكــم بها جزئيًا ألغراض متعلّقــة بنتائج التجربة ،ولكنها
غــر قامئة عىل املختربات .وغال ًبا ما تولّــد عوامل للفاقد متصلة
مبامرســات الزراعة/الحصاد/املصيد/الذبح وأيضً ا ملرحلتي البيع
بالجملة والتجزئة.

تقيــس عوامــل التأثري املتصلــة بالكربون بصمة الكربــون الناجمة عن
منتــج غــذايئ محدد من خــال التعبري عن طن واحد من ذاك
املنتــج الغــذايئ بطــن واحد من املكافئ من ثاين أكســيد الكربون يف
كل مرحلــة من مراحل سلســلة اإلمــدادات الغذائية .ونظ ًرا إىل أن
انبعاثــات غــازات االحتباس الحراري تتك ّدس مــع انتقال األغذية
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عــى طول سلســلة اإلمدادات الغذائية ،تُحــدث مرحلة البيع
بالتجزئــة أكرب عامل تأثــر متصل بالكربون.

بالتجزئة ومبا يشمله .ونظ ًرا إىل أن مرحلة اإلنتاج األولية تضم كل األرايض
املستخدمة تقري ًبا إلنتاج األغذية ،تبقى عوامل التأثري املتصلة باألرايض هي
نفسها يف كل مراحل سلسلة اإلمدادات الغذائية.

ثــم يتــم التعبري عــن بصمة الكربون الناجمة عــن األغذية املفقودة
عــر رضب كميــات األغذية املفقودة باألطنــان ،املتاحة عرب النموذج
الــذي ُوضــع من أجل مؤرش الفاقد من األغذيــة وعامل التأثري
املتصــل بالكربــون املطابق لهــا .وميثّل الحد األدىن والحد األقىص أدىن
عوامــل األثر وأعالها لكل إقليم ومجموعة ســلعية محددة ،ويشـكّل
املتوســط متوســط عامل األثر لكل إقليم ومجموعة ســلعية محددة،
عىل طول سلســلة اإلمدادات.
اجلدول ألف :8

ثم يتم التعبري عن بصمة األرض الناجمة عن األغذية املفقودة عرب رضب
كميات األغذية املفقودة باألطنان ،املتاحة عرب النموذج الذي ُوضع من
أجل مؤرش الفاقد من األغذية ،وعامل التأثري املتصل باألرايض املطابق
لها .وميثّل الحد األدىن والحد األقىص أدىن عوامل األثر وأعالها املستخدمة من
مدخالت املنظمة ( )2013يف حني يشكّل املتوسط متوسط عامل األثر لكل
إقليم ومجموعة سلعية محددة ،عىل طول سلسلة اإلمدادات.
والتجمعات اإلقليمية
جمموعات البلدان
ّ

تتبــع التج ّمعــات اإلقليمية وعملية تحديد أســاء البلدان تصنيف الرمز
اإلحصايئ املوحد ( )M49لشــعبة اإلحصاءات ،يف األمم املتحدة ،املتاح
عىل العنوان التايل:
https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/

عوامــل التأثري املتصلة بامليــاه الزرقاء (مرت /طن من األغذية املفقودة)
املســتخدمة يف الشكلني  13و14
املصدر :أنظر الجدول ألف .7
3

تقيــس عوامــل التأثري املتصلــة باملياه الزرقاء بصمة امليــاه الناجمة عن
منتــج غــذايئ محدد عىل املياه من خــال التعبري عن طن واحد
مــن األغذيــة باألمتار املك ّعبة (م  )3من املياه الزرقاء املســتخدمة
إلنتــاج ذلــك الطن من األغذية يف كل مرحلة من مراحل سلســلة
اإلمدادات الغذائية .وتشــمل عوامل األثر املســتخدمة سلســلة
اإلمــدادات الغذائيــة من املزرعة وصوالً إىل البيــع بالتجزئة ومبا
يشــمله .وعىل افرتاض أن املياه الزرقاء تُســتخدم خالل اإلنتاج
الزراعــي فقط ،تبقــى عوامل التأثري املتصلــة باملياه الزرقاء هي
نفســها يف كل مراحل سلســلة اإلمدادات الغذائية.
ثــم يتــم التعبــر عن بصمة املياه الزرقــاء الناجمة عن األغذية
املفقــودة عــر رضب كميات األغذية املفقــودة باألطنان ،املتاحة
عــر النمــوذج الذي ُوضع من أجل مؤرش الفاقد مــن األغذية التأثري
املتصــل بامليــاه الزرقاء املطابق لهــا .وميثّل الحد األدىن والحد األقىص أدىن
عوامــل التأثــر وأعالها لكل إقليم ومجموعة ســلعية محددة ،ويشـكّل
املتوســط متوســط عامل التأثري لكل إقليم ومجموعة ســلعية محددة،
عىل طول سلســلة اإلمدادات.
اجلدول ألف :9

عوامــل التأثــر املتصلــة بــاألرايض (هكتار/طن من األغذية املفقودة) املســتخدمة
يف الشــكلني  13و14
املصدر :أنظر الجدول ألف .7
تقيس عوامل التأثري املتصلة باألرايض بصمة األرايض الناجمة عن منتج غذايئ
محدد عىل األرايض من خالل التعبري عن طن واحد من األغذية بالهكتارات
من األرايض املستخدمة إلنتاج ذلك الطن من األغذية .وتشمل عوامل
التأثري املستخدمة سلسلة اإلمدادات الغذائية من املزرعة وصوالً إىل البيع
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اجلدول ألف 1
رسميا ملدة سنة على األقل ببيانات خاصة بالفاقد من األغذية
قائمة بالبلدان اليت أفادت املنظمة
ً
سلعية
بني عامي  1990و 2019وعدد السلع األساسية يف كل جمموعة
ّ
البلد  /األرايض

الحبوب
والبقول

الفاكهة
والخضار

اللحوم
واملنتجات
الحيوانية

الجذور والدرنات
واملحاصيل
الزيتية

غريها

املجموع

أفريقيا

أفريقيا جنوب الصحراء الكربى
أفريقيا الرشقية

6
2
2
1
4
2

0
0
0
6
0
0

0
0
0
1
0
0

0
0
0
1
3
0

0
0
0
0
0
0

6
2
2
9
7
2

تشاد
جمهورية الكونغو الدميقراطية

4
1

0
0

0
0

0
0

0
0

4
1

مايل
توغو

5
5

0
0

0
0

5
1

0
0

10
6

0
9
5

0
0
0

0
0
0

0
8
0

1
1
0

1
18
5

إريرتيا
إثيوبيا
مالوي
موريشيوس
رواندا
زامبيا

أفريقيا الوسطى

أفريقيا الجنوبية
أفريقيا الغربية
أفريقيا الشاملية

الجزائر
جمهورية مرص العربية
السودان

آسيا

آسيا الغربية

إرسائيل
األردن
الجمهورية العربية السورية

6
6
1
2
0
2
1

1
1
0
1
1
0
0

0
0
0
0
1
0
0

1
1
0
1
1
2
0

0
0
0
0
0
0
0

8
8
1
4
3
4
1

كازاخستان
قريغيزستان
طاجيكستان

5
0
0

0
0
0

3
0
0

2
0
1

1
0
0

11
0
1

4
2

0
0

2
0

3
1

0
0

9
3

2
0
2

1
0
0

1
0
0

4
1
0

0
0
0

8
1
2

أرمينيا
أذربيجان
قربص

جورجيا

آسيا الوسطى

آسيا الرشقية

اليابان
جمهورية كوريا

آسيا الجنوبية الرشقية

إندونيسيا
ميامنار
الفلبني
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اجلدول ألف 1
(يتبع)
البلد  /األرايض

الحبوب
والبقول

الفاكهة
والخضار

اللحوم
واملنتجات
الحيوانية

فييت نام

1

0

0

0

4
4
0
3
2
3

0
0
0
0
0
0

0
0
2
0
0
0

0
0
0
1
0
3

آسيا الجنوبية

أفغانستان
الهند
جمهورية إيران اإلسالمية
نيبال
باكستان
رسي النكا

أوروبا

أوروبا الرشقية

الجذور والدرنات
واملحاصيل
الزيتية

غريها

املجموع

0

1

0
0
0
0
0
0

4
4
2
4
2
6

0
4
14
10
0
6
0
3
11

0
0
20
7
0
8
0
0
0

2
0
4
2
0
0
2
0
2

0
0
7
6
2
1
1
1
1

0
0
0
1
0
1
0
0
0

2
4
45
26
2
16
3
4
14

الدامنرك
إستونيا
آيرلندا
التفيا
ليتوانيا
الرنويج
السويد
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشاملية

7
4
3
4
10
0
5
3

0
0
0
0
0
0
0
6

0
0
0
1
1
0
1
1

0
1
0
0
1
1
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0

7
5
3
5
12
1
7
10

ألبانيا
البوسنة والهرسك
كرواتيا
إيطاليا
مقدونيا الشاملية
الربتغال
رصبيا
إسبانيا

0
0
0
2
7
1
2
4

0
1
1
2
0
0
0
0

2
0
0
1
0
0
5
0

0
0
0
0
4
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0

2
1
1
5
11
1
7
5

12
2
8
9
2

15
0
1
0
0

3
1
3
1
0

6
1
2
5
1

0
0
0
0
0

36
4
14
15
3

بيالروس
تشيكيا
هنغاريا
بولندا
جمهورية مولدوفا
رومانيا
االتحاد الرويس
سلوفاكيا
أوكرانيا

أوروبا الشاملية

أوروبا الجنوبية

أوروبا الغربية

النمسا
بلجيكا
فرنسا
أملانيا
لكسمربغ

| 138

|

اجلدول ألف 1
(يتبع)
البلد  /األرايض

الحبوب
والبقول

الفاكهة
والخضار

اللحوم
واملنتجات
الحيوانية

هولندا
سويرسا

5
6

2
0

1
0

أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
البحر الكاريبي

الجذور والدرنات
واملحاصيل
الزيتية
1
1

غريها

املجموع

0
0

9
7

2
4

7
1

0
0

2
3

0
0

11
8

5
2
0
6

5
0
0
4

1
0
0
5

0
0
0
4

2
0
0
1

13
2
0
20

األرجنتني
دولة بوليفيا املتعددة القوميات
إكوادور
بريو
جمهورية فنزويال البوليفارية

0
1
8
16
7

0
0
22
38
10

1
0
0
8
6

0
3
6
9
7

0
0
1
6
2

1
4
37
77
32

كندا
الواليات املتحدة األمريكية

9
0

27
0

2
0

0
2

0
3

38
5

كوبا
جامايكا

أمريكا الوسطى

غواتيامال
املكسيك
نيكاراغوا
بنام

أمريكا الجنوبية

أمريكا الشاملية

أوسيانيا

أسرتاليا /نيوزيلندا
نيوزيلندا

ميالنيزيا

فيجي
كاليدونيا الجديدة

ميكرونيزيا
بولينيزيا

2

0

0

0

0

2

3
2

1
0

0
0

4
0

0
0

8
2

اجلدول ألف 2
جمموعة البيانات اخلاصة بتقديرات الفاقد واملهدر من األغذية من املطبوعات غري الرسمية
والتقارير الوطنية والقطاعية موزعة حبسب اجملموعات السلعية بني عامي  2000و2017
املجموعة السلعية
الحبوب والبقول
الفاكهة والخضار
اللحوم واملنتجات الحيوانية
الجذور والدرنات واملحاصيل الزيتية
غريها
املجموع

املالحظات
650
756
215
364
307
2 292

املتوسط
4.6
6.9
2.6
4.1
1.2
4.6
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القيمة
الوسيطة
1.3
3.0
0.8
1.0
0.3
1.4

االنحراف
املعياري
8.3
10.3
5.4
8.4
2.9
8.6

األدىن

األقىص

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

89.5
75.4
37.0
72.0
33.7
89.5

اجلدول ألف 3
جمموعة البيانات اخلاصة بتقديرات الفاقد واملهدر من األغذية من املطبوعات غري الرسمية
والتقارير الوطنية والقطاعية موزعة حبسب األقاليم بني عامي  2000و2017
إقليم هدف التنمية املستدامة
آسيا الوسطى والجنوبية
آسيا الرشقية والجنوبية الرشقية
أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
أمريكا الشاملية وأوروبا
أوسيانيا
أفريقيا جنوب الصحراء الكربى
املجموع

املالحظات
1 524
203
40
141
3
381
2 292

املتوسط
2.2
7.8
9.9
9.8
5.1
10.1
4.6

القيمة الوسيطة
0.6
5.5
8.8
7.0
6.4
5.0
1.4

االنحراف
املعياري
5.4
7.9
7.3
9.5
4.5
13.3
8.6

األدىن

األقىص

0.0
0.0
0.8
0.0
0.1
0.0
0.0

75.4
50.0
42.5
69.4
8.8
89.5
89.5

اجلدول ألف 4
جمموعة البيانات اخلاصة بتقديرات الفاقد واملهدر من األغذية من املطبوعات غري الرسمية والتقارير
الوطنية والقطاعية موزعة حبسب مرحلة سلسلة اإلمدادات الغذائية بني عامي  2000و2017
مرحلة سلسلة اإلمدادات الغذائية

املالحظات

املتوسط

ما بعد الحصاد يف املزرعة  /الذبح
التخزين
النقل
التجهيز والتعبئة
البيع بالجملة والتجزئة
االستهالك :األرس املعيشية والخدمات الغذائية
املجموع

1 631
507
140
173
279
30
2 292

3.3
4.9
6.7
5.6
6.8
14.9
4.6

القيمة الوسيطة
0.8
1.1
3.4
1.7
4.5
15.0
1.4

االنحراف
املعياري
7.3
9.5
9.5
9.7
8.8
9.1
8.6

األدىن
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
1.0
0.0

األقىص
81.5
89.5
74.0
69.4
75.4
37.0
89.5

اجلدول ألف 5
جمموعة البيانات اخلاصة بتقديرات الفاقد واملهدر من األغذية من املطبوعات غري الرسمية
والتقارير الوطنية والقطاعية موزعة حبسب طريقة مجع البيانات بني عامي  2000و2017
طريقة جمع البيانات
دراسة حالة
مجال حصاد املحاصيل
رأي متخصص
اختبار ميداين
اختبارات مخربية
استعراض األدبيات
استنادًا إىل منوذج
تقييم رسيع
دراسة استقصائية
بروتوكول معهد املوارد العاملية
غري محدد
املجموع

املالحظات
60
8
142
24
12
454
42
105
1 367
46
32
2 292

املتوسط
11.4
4.4
7.5
13.0
26.5
4.8
13.7
13.5
2.5
4.9
9.3
4.6
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القيمة الوسيطة
5.3
3.4
4.7
6.7
20.0
1.2
12.0
9.5
0.7
3.0
6.1
1.4

االنحراف
املعياري
16.0
2.9
9.1
14.9
23.4
8.6
7.7
14.9
5.2
5.9
8.0
8.6

األدىن

األقىص

0.5
2.3
0.0
1.1
2.5
0.0
4.0
0.2
0.0
0.0
0.5
0.0

79.0
10.6
50.0
57.3
72.0
74.0
37.0
89.5
69.4
30.0
26.7
89.5

اجلدول ألف 6
جمموعة البيانات اخلاصة بتقديرات الفاقد واملهدر من األغذية من املطبوعات غري الرسمية
والتقارير الوطنية والقطاعية موزعة حبسب البلدان بني عامي  2000و2017
البلد  /األرايض
أفريقيا
أفريقيا جنوب الصحراء الكربى
أفريقيا الرشقية

إثيوبيا
كينيا
مدغشقر
مالوي
موزامبيق
رواندا
أوغندا
جمهورية تنزانيا املتحدة

أفريقيا الوسطى
الكامريون
غابون

أفريقيا الشاملية
أفريقيا الجنوبية
أفريقيا الغربية
بنن
بوركينا فاسو
غامبيا
غانا
النيجر
نيجرييا
سرياليون

آسيا
آسيا الغربية
آسيا الوسطى

كازاخستان

آسيا الرشقية

الصني
جمهورية كوريا

آسيا الجنوبية الرشقية
كمبوديا

إندونيسيا
ماليزيا
الفلبني
تايلند
تيمور ليشتي
فييت نام

املالحظات

املتوسط

القيمة الوسيطة

االنحراف
املعياري

األدىن

األقىص

10
31
8
14
8
16
10
50

6.0
9.0
1.8
10.2
14.0
14.9
8.3
12.8

4.6
6.0
1.6
10.5
14.5
14.8
4.4
8.4

4.7
10.2
0.6
5.5
13.5
7.0
10.3
12.8

0.1
0.2
1.0
1.4
0.0
4.9
2.0
0.0

14.9
40.0
2.5
20.3
43.0
26.7
35.0
63.0

1
1

35.0
35.0

35.0
35.0

..
..

35.0
35.0

35.0
35.0

21
2
1
131
5
67
5

29.6
1.6
12.8
8.3
13.3
6.1
6.6

22.0
1.6
12.8
2.5
15.0
4.4
6.6

26.3
0.4
..
13.5
3.5
6.3
1.1

1.6
1.3
12.8
0.0
8.6
0.1
5.0

89.5
1.9
12.8
72.0
17.1
28.0
8.0

5

12.3

12.5

5.9

4.0

20.0

106
29

8.1
13.8

5.0
14.0

9.5
3.9

0.0
8.0

50.0
24.0

14
9
5
17
3
19
1

5.5
3.6
5.6
6.9
7.0
2.3
2.0

4.3
1.2
6.0
8.4
8.5
1.3
2.0

2.6
4.7
2.5
4.4
4.0
2.5
..

3.0
0.2
2.0
1.0
2.5
0.5
2.0

12.5
15.0
9.0
15.5
10.0
10.0
2.0
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اجلدول ألف 6
(يتبع)
البلد  /األرايض
آسيا الجنوبية

املالحظات

املتوسط

القيمة الوسيطة

االنحراف
املعياري

األدىن

األقىص

89
1 296
69
43
22

7.4
1.0
4.8
15.5
12.2

7.2
0.4
3.0
10.0
5.0

4.6
2.9
4.4
14.7
17.7

0.2
0.0
1.0
0.6
0.0

35.0
62.5
16.5
74.0
75.4

السويد
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشاملية

13
9
12
16
46

9.4
9.4
11.0
14.2
4.9

5.6
6.2
6.1
14.3
3.0

6.7
6.1
19.0
10.5
5.9

0.0
2.3
0.9
0.2
0.0

21.0
17.7
69.4
33.5
30.0

سويرسا

2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1

20.0

20.0

..

20.0

20.0

5
4
13

15.6
8.6
8.0

14.7
8.5
7.7

16.2
5.5
5.4

2.9
3.7
0.8

42.5
13.7
20.0

12
2
3

10.0
6.5
8.8

11.6
6.5
9.6

3.6
5.7
6.2

2.4
2.5
2.3

16.0
10.5
14.5

43

13.7

12.0

7.6

4.0

37.0

3

5.1

6.4

4.5

0.1

8.8

2 292

4.6

1.4

8.6

0.0

89.5

بنغالديش

الهند
جمهورية إيران اإلسالمية
نيبال
باكستان

أوروبا
أوروبا الرشقية
أوروبا الشاملية
الدامنرك
فنلندا
الرنويج

أوروبا الجنوبية
أوروبا الغربية

أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
البحر الكاريبي

هايتي

أمريكا الوسطى

غواتيامال
هندوراس
املكسيك

أمريكا الجنوبية

الربازيل
إكوادور
بريو

أمريكا الشاملية
الواليات املتحدة األمريكية
أوسيانيا
أسرتاليا /نيوزيلندا
ميالنيزيا
فيجي

ميكرونيزيا
بولينيزيا
املجموع
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اجلدول ألف 7
طن من الفاقد من
عوامل التأثري املتصلة بالكربون (املكافئ باألطنان من ثاين أكسيد الكربون ّ /
األغذية املستخدمة يف الشكلني  13و)14
إقليم هدف التنمية
املستدامة
أسرتاليا
ونيوزيلندا
آسيا الوسطى
والجنوبية
آسيا الرشقية
والجنوبية الرشقية
أمريكا الالتينية
والبحر الكاريبي
أمريكا الشاملية
وأوروبا
أوسيانيا (باستثناء أسرتاليا
ونيوزيلندا)
أفريقيا جنوب
الصحراء الكربى
آسيا الغربية وأفريقيا
الشاملية

الفاكهة
والخضار

الحبوب والبقول

الجذور والدرنات
واملحاصيل الزيتية

اللحوم واملنتجات
الحيوانية

األدىن

األقىص

املعدّ ل

األدىن

األقىص

املعدّ ل

األدىن

األقىص

املعدّ ل

األدىن

األقىص

املعدّ ل

0.4

2.2

1.6

0.3

2.8

1.8

0.7

1.7

1.4

0.2

0.8

0.6

0.5

3.3

2.2

0.1

1.8

1.1

1.0

5.5

2.3

0.1

1.6

1.0

0.6

3.7

2.6

0.2

1.2

1.0

4.5

6.5

5.6

0.4

1.1

1.0

0.1

3.3

1.7

0.1

1.5

1.1

0.7

6.1

4.4

0.1

2.4

1.3

0.4

1.9

1.5

0.3

3.0

1.5

0.7

2.0

1.6

0.2

0.9

0.7

0.5

3.3

2.3

0.3

1.4

1.1

0.7

6.0

3.6

1.6

2.4

2.3

0.1

5.3

1.9

0.1

1.5

0.5

1.0

6.2

2.3

0.1

1.2

0.5

0.8

2.7

2.0

0.5

1.7

1.3

1.0

5.6

4.2

0.1

1.7

1.1

اجلدول ألف 8
/طن من الفاقد من األغذية) املستخدمة يف الشكلني  13و14
عوامل التأثري املتصلة باملياه الزرقاء (مرت
ّ
3

إقليم هدف التنمية
املستدامة
أسرتاليا
ونيوزيلندا
آسيا الوسطى
والجنوبية
آسيا الرشقية
والجنوبية الرشقية
أمريكا الالتينية
والبحر الكاريبي
أمريكا الشاملية
وأوروبا
أوسيانيا (باستثناء أسرتاليا
ونيوزيلندا)
أفريقيا جنوب
الصحراء الكربى
آسيا الغربية وأفريقيا
الشاملية

الفاكهة
والخضار

الحبوب والبقول

الجذور والدرنات
واملحاصيل الزيتية

اللحوم واملنتجات
الحيوانية

األدىن

األقىص

املعدّ ل

األدىن

األقىص

املعدّ ل

األدىن

األقىص

املعدّ ل

األدىن

األقىص

املعدّ ل

16.5

98.1

57.3

124.1

301.8

212.9

82.0

82.0

82.0

96.7

96.7

96.7

77.5

609.1 1 177.8

95.9

301.8

266.7

212.1

564.6 1 018. 6

50.6

741.8 3 100.5

57.9

202.1

130.0

301.8

301.8

301.8

179.9

188.3

181.6

17.9

17.9

17.9

22.4

383.4

146.9

72.1

301.8

271.8

46.0

268.8

168.1

8.5

74.3

28.0

38.9

124.4

64.3

33.3

301.8

242.3

61.1

77.3

65.2

9.0

158.6

39.7

21.3

687.3

354.3

301.8

301.8

301.8

92.7

256.6

174.7

14.0

14.0

14.0

7.0

631.3

146.7

44.8

301.8

239.9

59.3

218.6

161.5

1.3

339.7

147.9

322.3

538.0 1 008. 5

158.0

301.8

226.8

497.7

977.3 1 217.0

185.4

624.1 1 501.3
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اجلدول ألف 9
(هكتار/طن من الفاقد من األغذية) املستخدمة يف الشكلني  13و14
عوامل التأثري املتصلة باألراضي
ّ
إقليم هدف التنمية
املستدامة
أسرتاليا
ونيوزيلندا
آسيا الوسطى
والجنوبية
آسيا الرشقية
والجنوبية الرشقية
أمريكا الالتينية
والبحر الكاريبي
أمريكا الشاملية
وأوروبا
أوسيانيا (باستثناء أسرتاليا
ونيوزيلندا)
أفريقيا جنوب
الصحراء الكربى
آسيا الغربية وأفريقيا
الشاملية

الفاكهة
والخضار

الحبوب والبقول
األدىن

األدىن

اللحوم واملنتجات
الحيوانية

األقىص

املعدّ ل

األقىص

املعدّ ل

0.1

0.1

2.5

0.7

0.9

0.8

0.0

0.1

4.6

18.9

0.2

0.8

0.4

0.0

0.1

11.6

12.6

11.8

0.3

0.3

0.3

0.1

0.1

0.1

5.5

4.0

0.1

0.2

1.2

0.6

0.1

0.1

0.1

3.4

1.2

0.0

0.3

0.1

0.4

0.3

0.0

0.1

0.1

0.7

2.5

0.3

0.3

0.3

0.3

0.8

0.5

0.1

0.1

0.1

3.4

5.5

4.5

1.1

0.6

0.3

2.4

0.9

0.1

0.2

0.1

9.3

19.8

17.0

0.1

0.5

29.1

0.1

1.4

0.9

0.1

0.1

0.1

18.9

34.3

0.2

0.1
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األدىن

الجذور والدرنات
واملحاصيل الزيتية
األدىن

األقىص

املعدّ ل

األقىص

املعدّ ل

0.0

0.0

2.5

2.5

0.0

0.2

12.6

0.1

0.5

0.2

0.2

0.2

0.4

0.2
0.1
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ﺣﺎﻟﺔ
اﻷﻏﺬﻳﺔ
واﻟﺰراﻋﺔ

ﻗﺪﻣﺎ ﺑﺎﲡﺎه اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺎﻗﺪ
اﻟﺴﲑ
ﹰ
واﳌﻬﺪر ﻣﻦ اﻷﻏﺬﻳﺔ
إ ّن اﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺎﻗﺪ واﳌﻬﺪر ﻣﻦ اﻷﻏﺬﻳﺔ ﻣﺘﺠﺬّرة ﺑﺸﻜﻞ راﺳﺦ ﰲ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻌﺎم  .2030وﻳُﻌﺘﱪ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺎﻗﺪ
ﴫا ﻫﺎ ًﻣﺎ ﻟﺘﺤﺴني اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬايئ واﻟﺘﻐﺬﻳﺔ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ وﺧﻔﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧﺘﺎج .ﻏري أ ّن ﺟﻬﻮد اﻟﺤﺪ ﻣﻦ
واﳌﻬﺪر ﻣﻦ اﻷﻏﺬﻳﺔ ﻋﻨ ً
اﻟﻔﺎﻗﺪ واﳌﻬﺪر ﻣﻦ اﻷﻏﺬﻳﺔ ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻣﺎ مل ﺗﺴﺘﻨﺪ إﱃ ﻓﻬﻢ راﺳﺦ ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﻘﺎمئﺔ.
وﻳﺘﺒني ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ
وﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﻔﺎﻗﺪ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﻦ اﻷﻏﺬﻳﺔ ،ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج وﺻﻮﻻً إﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔّ .
أﻳﻀً ﺎ وﺟﻮد ﺗﻨﻮع ﻛﺒري ﰲ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﻘﺎمئﺔ ﻟﻠﻔﻮاﻗﺪ ﺣﺘﻰ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ وﺧﻼل اﳌﺮاﺣﻞ ﻋﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻹﻣﺪاد .وﻳﻜﺘﴘ
ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺤﺮﺟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪث ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﺎﻗﺪ ﰲ ﺳﻼﺳﻞ إﻣﺪاد ﻣﻌﻴّﻨﺔ وﻓﻬﻤﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ  -ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺟﺪ ﻗﺪرة ﻛﺒرية ﻋﲆ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺎﻗﺪ
ﻣﻦ اﻷﻏﺬﻳﺔ  -أﻫﻤﻴﺔ ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻻﺧﺘﻴﺎر اﻹﺟﺮاءات اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ .وﻳﻌﻄﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﻌﺾ اﳌﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪﺧﻼت اﺳﺘﻨﺎ ًدا إﱃ اﻷﻫﺪاف اﳌﻨﺸﻮدة
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺎﻗﺪ واﳌﻬﺪر ﻣﻦ اﻷﻏﺬﻳﺔ ،ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺧﻼل زﻳﺎدة اﻟﻜﻔﺎءة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو ﺗﺤﺴني اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬايئ واﻟﺘﻐﺬﻳﺔ أو ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ.
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