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 المجلس
 الدورة الستون بعد المائة

 2018ديسمبر/كانون األول  7-3روما، 

 اقتراح إقامة يوم دولي للتوعية بالفاقد والمهدر من األغذية
  

 موجز
 

مليار طن، من مجيع األغذية املنتجة سببببببببببنويات لكرض االسببببببببببت ال   1.3تتعرض اليوم نسبببببببببببة تقدر بالثل ، أو  
 مليار دوالر أمريكي بالنسبة إىل االقتصاد العاملي. 940البشري للفقدان أو اهلدر، بتكلفة مقدارها أكثر من 

 
دف مقصدا عامليا بالنسبة إىل الفاقد وامل در من األغذية. ف  2030وقد حّددت خطة التنمية املستدامة لعام  

من مقاصد هذا اهلدف  3يسعى إىل "ضمان أمناط است ال  وإنتاج مستدامة". ويدعو املقصد  12التنمية املستدامة 
لتجزئة واملست لكني العاملية على صعيد أماكن البيع باإىل ختفيض نصيب الفرد من النفايات الكذائية ( 3-12)املقصد 

 (مبا ا ذلك خسببائر ما بعد ا صبباد) اإلنتاج وسببالسببل اإلمداد مبقدار النصبب ، وا د من خسببائر األغذية ا مراحل
 . 2030حبلول عام 

 
، 12من هدف التنمية املسبببتدامة  3ويتيح التصبببدي لت دي الفاقد وامل در من األغذية، با اه ققيق املقصبببد  

 .ذية واملنافع البيئيةالكذائي والتكفرصة فريدة لزيادة كفاءة واستدامة نظم األغذية من أجل قسني ققيق األمن 
 

 ليوم دويل للتوعيببة بببالفبباقببد وامل ببدروطلبببح حكومببة األرجنتني إمكببانيببة ختصببببببببببببببي  منظومببة األمم املت ببدة  
 سبتمرب/أيلول من كل سنة. 29، حيتفل به ا من األغذية
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أن يسعى إىل رفع مستوى الوعي على مجيع  اليوم الدويل املقرتح للتوعية بالفاقد وامل در من األغذيةومن شأن  
املستويات با اجة إىل اهتمام منسق لل د من الفاقد وامل در من األغذية ولتعزيز اجل ود العاملية واإلجراءات اجلماعية 

 .12من هدف التنمية املستدامة  3لت قيق املقصد 
 

ا سببببببببان أن املنظمة هي وكالة األمم املت دة ويكتسبببببببي دعم املنظمة هلذه املبادرة أةية خاصبببببببة، مع األخذ ا  
صبببببة الو تقود اجل ود الدولية اهلادفة إىل القوببببباء على اجلوع وانعدام األمن الكذائي وسبببببوء التكذية، وتسبببببند إلي ا  املتخصبببببّ

الست ال  م مة رفع مستويات التكذية وا د من الفاقد وامل در من األغذية، مع األخذ بعني االعتبار ممارسات اإلنتاج وا
 املستدامة.

 
 اتخاذها من جانب المجلس المقترحاإلجراءات 

 
 إن اجمللس مدعو إىل القيام مبا يلي: 

 
 باااااليوم الاااادولي للتوعيااااة بااااالفاااااقااااد والمهاااادر من األغااااذيااااةإقرار االقرتاح البببببداعي إىل االحتفبببببال  (1)

 اها مناسبة؛ير وتقدمي التوجي ات الو  سبتمرب/أيلول من كل سنة 29 ا
 القرار البببذي سببببببببببببببيعرض على املة ر ا دورتبببه ا ببباديبببة واألربعنيوتقبببدمي توصببببببببببببببيبببة بشببببببببببببببببأن مشببببببببببببببروع  (2)

 ( على الن و الوارد ا املرفق أل .2019)يونيو/حزيران 
 

 ميكن توجيه أي استفسارات عن حمتوى هذه الوثيقة إىل:
 Anna Larteyالسيدة 

 مديرة
 شعبة التكذية والنظم الكذائية

 5807 5705 06 39+اهلات : 
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 معلومات أساسية -أوًل 
 
مليار طن، من مجيع األغذية املنتجة سنويات لكرض االست ال  البشري  1.3تتعرض اليوم نسبة تقدر بالثل ، أو  -1

مليار دوالر أمريكي بالنسبببببببببببببة إىل االقتصبببببببببببباد العاملي، ا الوقح الذي  940للفقدان أو اهلدر، بتكلفة مقدارها أكثر من 
ملزمن، وأكثر من مليبباري شببببببببببببببخ  مليون نسببببببببببببببمببة ا متل  أ بباء العببا  من سببببببببببببببوء التكببذيببة ا 815يعبباف فيببه قرابببة 

 املائة من سكان العا ( من نق  ا املكذيات الدقيقة. ا 30 ) و

 
وتعّرف املنظمة الفاقد من األغذية على أنه اخنفاض كمية األغذية أو نوعيت ا، غالبا جراء رداءة إنتاج األغذية  -2

 .1اإلمداد أو اإلطار املةسسي والقانوف ذي الصلةونظام 
 
وإن الفاقد من األغذية ميثل مشببببببببببببببكلة كربى ا البلدان النامية، وحيدل يوميا ا العمليات الفعلية الو يقوم  ا  -3

 والنقل.املزارعون والتجار والقائمون على التج يز و ار التجزئة، بسبب مشاكل ا صاد واملناولة والتخزين والتعبئة 
 
 والتكنولوجياوتتمثل بعض األسببببباك الكامنة وراء الفاقد من األغذية ا عدم كفاية و/أو نق  البنية األسبببباسببببية  -4

الالزمة، وحمدودية معارف أصبببببببب اك املصببببببببل ة ا سببببببببالسببببببببل اإلمداد، والوصببببببببول ا دود إىل األسببببببببوا ، ورداءة  ليات 
 ألساسية وعدم كفاية التمويل.األسوا /األسعار، والوصول ا دود إىل البنية ا

 
يشبببمل امل در من األغذية إىل التخل  من أغذية مكذية و منة مناسببببة لالسبببت ال  البشبببري أو االسبببتخدام  بينما -5
 هدر األغذية ا البلدان ذات الدخل املتوسببببببببببببببا واملرتفع، وا البيع بالتجزئة  ويسببببببببببببببودلبديل هلا )ألغراض غمل غذائية(. ا

 لك.وعلى مستوى املست 
 

 نظم األغذية -اثانيً 
 
هم تتعرض نظم األغذية ا وقتنا الراهن للوبببببببببببكا من أجل إنتاج املزيد من األغذية إلطعام سبببببببببببكان يتزايد عدد -6

ا العادات الكذائية. وعلى هذه الزيادة ا إنتاج األغذية أن تسببببببببببببببتند إىل املوارد الوراثية  ووتملة  دهنم، مع حدول تكيمل
 وكذلك املوارد الطبيعية الش ي ة، كاألراضي واملياه ومتطلبات الطاقة إلنتاج األغذية و  يزها ونقل ا.  

 
 ن مراحل سببببببببببلسببببببببببلة القيمة إىل ا د وتةدي املسببببببببببتويات املرتفعة من الفاقد وامل در من األغذية ا كل مرحلة م -7

 من الكفاءة، وبالتايل من استدامة نظم األغذية.  
 
 ولذلك، فإن معاجلة قدي الفاقد وامل در من األغذية يتيح فرصة فريدة لزيادة كفاءة نظم األغذية واستدامت ا. -8
 

                                                      
 .pdf00e060e/mb060mb/014http://www.fao.org/docrep/ Global Food Losses and Waste.. 2011منظمة األغذية والزراعة،   1

http://www.fao.org/docrep/014/mb060e/mb060e00.pdf
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 األمن الغذائي والتغذية -اثالثً 
 
 ة ا توافر األغذية وإمكانية ا صببببببول على األغذية، ال سببببببيما بالنسبببببببة يةثر ارتفاع مسببببببتويات الفاقد من األغذي -9

إىل الفئات األكثر فقرا ا اجملتمع ا البلدان ذات الدخل املتوسا واملنخفض، وحيد من دخل أص اك ا يازات الصكملة 
ادفة إىل ا د من فواقد ما بعد واملزارعني األسبببببببببببريني الذين ينتجون األغذية. ولذلك، فإن تعزيز اإلجراءات واالبتكارات اهل

ا صبببببباد يكتسببببببي أةية بالكة بالنسبببببببة إىل التخفي  من حدة انعدام األمن الكذائي، ويسبببببباهم ا الوقح ذاته ا قسببببببني 
 التكذية وإدرار الدخل.

 
واألعمال  كما يكتسي التعليم والتوعية أةية حامسة لتكيمل سلو  اجل ات الفاعلة ا سلسلة اإلمدادات الكذائية، -10

 التجارية الزراعية، خاصة املست لكني، من أجل ا د بطريقة مستدامة من الفاقد وامل در من األغذية.
 

السببببياسبببباتية للبلدان وتقدمي ا وافز الرامية إىل تشببببجيع  الربامجوسببببتسبببباهم إىل حد كبمل التطورات الو تشبببب دها  -11
من األغذية ا التقليل من اآلثار االقتصادية واالجتماعية السلبية النامجة االستثمارات املوج ة  و ا د من الفاقد وامل در 

 عن الفاقد وامل در من األغذية.
 

 المناخ والبيئة -ارابعً 
 

 إن كل نشبببببببببببباط يظوببببببببببببطلع به ا نظام األغذية يسبببببببببببب ب من رأا املال الطبيعي ويولد انبعاثات غازات الدفيئة  -12
ا املائة من إمجايل انبعاثات غازات  20وتسببببببباهم سبببببببلسبببببببلة اإلمدادات الكذائية ا أكثر من  .2الو تسببببببب م ا تكمل املنا 

سبببببة املعوامل من ال. ويشبببكل الفاقد وامل در من األغذية مصبببدر قلق بالب باعتبارةا 3الدفيئة السبببنوية على الصبببعيد العاملي
 املنا  وتدهور البيئة.   لتكمل
 

  تقويض القدرات التكيفية للسببببببببببكان املسببببببببببتوببببببببببعفني على التعامل مع تكمل املنا  ويةدي الفاقد من األغذية إىل -13
تواتر  يدتزامن خالل اخنفاض توافر األغذية والدخل. وعالوة على ذلك، ميكن  جم الفاقد من األغذية أن يتعاظم مع 

 وشدة تقلب أحوال املنا  وما يرتبا بذلك من تفٍش لآلفات واألمراض.
 

يذ اإلجراءات اهلادفة إىل ا د من الفاقد وامل در من األغذية بشببببببببكل كبمل ا التكّي  مع تكمل وسببببببببيسبببببببباهم تنف -14
  املنا  والتخفي  من  ثاره، وا د من است ال  املوارد الطبيعية وتدهورها، واملساةة ا قدرة صمود سبل العيش والدخل.

                                                      
.a4a0-af616ca4http://www.fao.org/publications/card/ar/c/ Save Food for a Better Climate-. 2017منظمة األغذية والزراعة،   2

4232-bd3b-681b67471857/  
3  Adoption of Climate Technologies in the Agrifood Sector. Methodology. Directions in Investment 

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

http://www.fao.org/publications/card/ar/c/4ca616af-0a4a-4232-bd3b-681b67471857/
http://www.fao.org/publications/card/ar/c/4ca616af-0a4a-4232-bd3b-681b67471857/
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 وأهداف التنمية المستدامة 2030خطة عام  -اخامسً 
 

ف دف التنمية  مقصبببدات عامليات لل د من الفاقد وامل در من األغذية. 2030وضبببعح خطة التنمية املسبببتدامة لعام  -15
 من مقاصببببببببد هذا اهلدف  3إىل "ضببببببببمان أمناط اسببببببببت ال  وإنتاج مسببببببببتدامة". ويدعو املقصببببببببد  يسببببببببعى 12املسببببببببتدامة 
أماكن البيع بالتجزئة واملسبببببت لكني  ية على صبببببعيدالعامل( إىل ختفيض نصبببببيب الفرد من النفايات الكذائية 3-12)املقصبببببد 

 (ما ا ذلك خسبببببائر ما بعد ا صببببباد) مبقدار النصببببب ، وا د من خسبببببائر األغذية ا مراحل اإلنتاج وسبببببالسبببببل اإلمداد
 . 2030حبلول عام 

 
، فعلى سبيل كما سيةثر ا د من الفاقد وامل در من األغذية بشكل مباشر ا أهداف التنمية املستدامة األخرى -16

 وسبببببيلة اروج املزارعني األسبببببريني  1املثال سبببببيوفر ا د من الفاقد وامل در من األغذية قح إطار هدف التنمية املسبببببتدامة 
فسببببببببببيةثر ا د من الفاقد وامل در من األغذية بشببببببببببكل إ ا  ا األمن الكذائي  2من دائرة الفقر، أما ا سببببببببببيا  اهلدف 

لعائالت مزارعي الكفاف وتكذيت ا؛ وسببببببببببيسبببببببببباهم ا د من الفاقد وامل در من األغذية ا االسببببببببببتخدام املسببببببببببتدام للمياه 
 عن الفاقد وامل در (، كما سببببببببببببببيسبببببببببببببباهم التقليل من انبعاثات غازات الدفيئة النامجة 15و14و 6واألراضببببببببببببببي )األهداف 

 (.13من األغذية ا مكاف ة تكمل املنا  )اهلدف 
 

وإجراء مقارنات  رصبببد أهداف التنمية املسبببتدامةوإن قياا الفاقد وامل در من األغذية مسبببألة م مة بالنسببببة إىل  -17
غذية وتنفيذ إجراءات وقياا الفاقد وامل در من األ غاياتقديد  12من اهلدف  3بني البلدان. وسيقتوي ققيق املقصد 

 الحتواء املشكلة.
 

 التعاون والشراكات -اسادسً 
 

وارات ا جمال السببببببببببياسببببببببببات، ولتعزيز االمتثال ألهداف التنمية ا ينبكي تعزيز التعاون والشببببببببببراكات لتشببببببببببجيع  -18
ية من خالل اسببببببتخدام املسببببببتدامة، ولوببببببمان االتسببببببا  واملواءمة ا قديد وتنفيذ ا لول ملعاجلة الفاقد وامل در من األغذ

 فعالة وكفوءة.املوارد بطريقة 
 

وتتسببببببببببببببم قوببببببببببببببايا الفاقد وامل در من األغذية بالتعقيد، لكن اجل ود الو تبذل حاليا تتميز بتجز  كبمل. ويتزايد  -19
اإلقرار با اجة إىل إقامة قالفات وكذلك تشببببببببببببببجيع ا وارات املفتوحة الو تنطوي على طائفة واسببببببببببببببعة من أصبببببببببببببب اك 

صببببببببببببل ة، مبا ا ذلك اجملتمع املدف واألوسبببببببببببباط األكادميية واألعمال التجارية الزراعية والقطاعان العام وااا ، ملعاجلة امل
 القوايا املطروحة.

 
وتكتسببببي مشبببباركة القطاع ااا  على وجه خا  أةية حامسة بالنسبببببة إىل ا د من الفاقد وامل در من األغذية  -20

على نفس الدرجة من األةية ألن التنسيق األفول ن بني القطاعني العام وااا  هو أن التعاو  على املستوى العاملي. كما
  بني القطاعني العام وااا  حيسن الكفاءة ويومن الشمول واالستدامة ا عمليات التنمية.
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تشببببببببببريعات والتنظيم والدعم ا جمال السببببببببببياسببببببببببات وال الت تيةومن خالل هتيئة بيئة مواتية عن طريق توفمل البنية  -21
 والب ول، ميكن للقطاع العام أن ييّسر وحيفز اختاذ القطاع ااا  لإلجراءات الالزمة.

 
 أهداف اليوم الدولي للتوعية بالفاقد والمهدر من األغذية -اسابعً 

 
هدف  من مقاصبببببببببببببد 3للرتويج لإلجراءات الرامية إىل ققيق املقصبببببببببببببد  من ا حماولةتقرتح حكومة األرجنتني، ا  -22

، ختصببببببببببببببي  منظومببة األمم املت ببدة ليوم دويل للتوعيببة بببالفبباقببد وامل ببدر من األغببذيببة، حيتفببل بببه 12التنميببة املسببببببببببببببتببدامببة 
 سبتمرب/أيلول من كل سنة، وتطلب من جلنة الزراعة إقرار هذا االقرتاح )انظر املرفق أل (. 29 ا
 

باليوم لية والوطنية والقطاع ااا  والبلديات وسببببببببببببتةدي أنشببببببببببببطة، من قبيل احتفال ا كومات واملنظمات الدو  -23
، إىل املسبببببببببببباةة كثملات ا رفع الوعي على مجيع املسببببببببببببتويات با اجة إىل اهتمام الدويل للتوعية بالفاقد وامل در من األغذية

من مقاصبببد  3متوبببافر لل د من الفاقد وامل در من األغذية، وتعزيز اجل ود العاملية واإلجراءات اجلماعية لت قيق املقصبببد 
 .12هدف التنمية املستدامة 
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 المرفق ألف
 

 زراعةمشروع قرار مؤتمر منظمة األغذية وال
 

 اليوم الدولي للتوعية بالفاقد والمهدر من األغذية
 

ا اجة امللّ ة إىل رفع مستوى الوعي باآلثار االقتصادية واالجتماعية والبيئية النامجة عن الفاقد وامل در من  بالنظر إلى
 األغذية وبا اجة إىل اختاذ إجراءات الحتواء مشكلة الفاقد وامل در من األغذية؛

 
نصيب الفرد من النفايات الكذائية  إىل ختفيض يدعو 12من مقاصد هدف التنمية املستدامة  3أن املقصد  يستذكروإذ 

العاملية على صعيد أماكن البيع بالتجزئة واملست لكني مبقدار النص ، وا د من خسائر األغذية ا مراحل اإلنتاج وسالسل 
 ؛2030اإلمداد، )مبا ا ذلك خسائر ما بعد ا صاد(، حبلول عام 

 
 ية حيد من كفاءة سلسلة القيمة، وبالتايل استدامة نظم األغذية؛بأن ارتفاع مستويات الفاقد وامل در من األغذ وإذ يقر  

 
بأن ارتفاع مستويات الفاقد من األغذية يةثر سلبات على توافر األغذية وا صول علي ا، وكذلك دخل فئات اجملتمع  وإذ يقر  

 األكثر فقرا ا البلدان املتوسطة واملنخفوة الدخل؛
 

 ن األغذية يعتربان من العوامل الو تكمن وراء تكمل املنا  وتدهور البيئة؛إىل أن الفاقد وامل در م وإذ يشير
 

إىل أن ا د من الفاقد وامل در من األغذية سيةثر أيوا بشكل مباشر ا عدد من أهداف التنمية املستدامة  وإذ يشير
 األخرى؛

 
لسلة اإلمدادات الكذائية واملست لكني على ا اجة املل ة إىل رفع مستوى الوعي وتثقي  اجل ات الفاعلة ا س وإذ يدرك

 وجه ااصو ،  دف إحدال تكيمل ا السلو  من أجل ا د بطريقة مستدامة من الفاقد وامل در من األغذية؛
 

قلقه ألن اجل ود املبذولة ا الوقح الراهن ملعاجلة مسألة ا د من الفاقد وامل در من األغذية تتسم بالتجز   عنوإذ يعرب 
 إىل حد كبمل؛

 
 الدور اهلام للقطاع ااا  ا ا د من الفاقد وامل در من األغذية على املستوى العاملي؛ وإذ يدرك

 
د وامل در من األغذية من شأنه أن يس م بشكل مل وظ ا رفع مستوى بأن االحتفال بيوم دويل للتوعية بالفاقوإذ يقر  

الوعي على مجيع املستويات با اجة إىل ا د من الفاقد وامل در من األغذية، وتعزيز اجل ود العاملية واإلجراءات اجلماعية 
 ؛12من مقاصد هدف التنمية املستدامة  3لت قيق املقصد 

 
نامجة عن االحتفال باليوم الدويل للتوعية بالفاقد وامل در من األغذية ستكطى من املساةات على أن التكالي  الوإذ يشد د 

 الطوعية، مبا ا ذلك من شركاء القطاع ااا ؛
 

دورهتا  املدير العام إحالة هذا القرار إىل األمني العام لألمم املت دة لكي تنظر فيه اجلمعية العامة لألمم املت دة ا إىل يطلب
 سبتمرب/أيلول اليوم الدويل للتوعية بالفاقد وامل در من األغذية. 29بلة وتعلن يوم املق


