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 الدورة السابعة والعشرون للجنة الزراعة
 

 مدونة السلوك الطوعية للحد من الفاقد واملهدر من األغذية :9-2البند 
 

 مالحظات متهيدية
 

مدّونة ســـلوك طوعية  (املنظمة) منظمة األغذية والزراعةبناًء على طلب جلنة الزراعة يف دورهتا الســـادســـة والعشـــرين، أعّدت 
للحد من الفاقد واملهدر من األغذية (واملشـــــــــــــــار إليها يف ما يلي ابملدّونة). وتعاجل هذه املدّونة اليت مت حتديد إطارها من 

در من األغذية ضــــــــمن الفاقد وامله مشــــــــكلةمنظور النظم الغذائية واليت تتماشــــــــى مع أهداف التنمية املســــــــتدامة املرتابطة، 
 الوثيقة نفسها.

 
النموذج املســتخدم يف الصــكوك الطوعية األخرى للمنظمة اليت حتدد فيها املعايري املقبولة إىل  املدّونة على حنو وثيق وتســتند

د واملهدر ح القسم التمهيدي االجتاهات السائدة يف النظم الغذائية العاملية، وأسباب الفاقدولًيا للممارسات الرشيدة. ويوضّ 
بعة إلعداد هذه املدّونة. مت به جلنة الزراعة، والعملية املتّ  عن الطلب الذي تقدّ ، وأتثريمها، فضــــــــــــًال مهماحجو من األغذية 

)، وتعاريف املصطلحات الرئيسية (املادة 1وتلي هذا القسم أهداف املدّونة وطبيعتها ونطاقها واجلمهور املستهدف (املادة 
 ).3)، واملبادئ التوجيهية الواجب اتّباعها يف تطبيق اإلجراءات والتدابري للحد من الفاقد واملهدر من األغذية (املادة 2
 

على اإلجراءات والتدابري اليت ينبغي أن تتخذها كل من البلدان، والســــــــلطات الوطنية ودون الوطنية،  5و 4اتن وتنص املاد
ات، والقطاع اخلاص، ومنظمات املنتجني، ومنظمات اجملتمع املدين، وسائر أصحاب واجلهات الفاعلة يف سالسل اإلمداد

 توزّع هذه اإلجراءات والتدابري على النحو التايل:تاملصلحة من أجل املسامهة يف احلد من الفاقد واملهدر من األغذية. و 
 

االجتاه االســــــــرتاتيجي واألهداف ورصــــــــد بلورة قاعدة لألدلة (تقييم وقياس الفاقد واملهدر من األغذية)، وحتديد  •
 . 5-4و 4-4وذلك يف املادتني  ،التقدم احملرز

معاجلة األســــباب النظامية للفاقد واملهدر من األغذية، عن طريق توفري املنافع العامة وحتســــني اإلطار املؤســــســــي  •
والتنظيمي لتيســري التنســيق بني اجلهات الفاعلة، ومتكني االســتثمارات، ودعم وحتســني املمارســات،  والســياســايت

 .8-4و 7-4و 6-4وذلك يف املواد  ،وتيسري اعتماد املمارسات اجليدة

معاجلة األســـباب الثانوية أو اهليكلية للفاقد واملهدر من األغذية عن طريق: حتســـني التنســـيق والتعاون يف ما بني  •
 االحتادات؛ والبحث والتطوير؛ والتوعية والتثقيف والتدريب؛ وتعزيز اتجلهات الفاعلة يف ســــــــــــــلســــــــــــــلة اإلمدادا

 .13-4و 12-4و 11-4و 10-4و 9-4وذلك يف املواد  ،الصناعية واملنصات املتعددة أصحاب املصلحة

فتتناول املمارســـــات اجليدة واالبتكارات الفنية واالســـــتثمارات اخلاصـــــة اليت تقوم هبا اجلهات الفاعلة  5أما املادة  •
املراحل  مجيعيف ســــلســــلة اإلمدادات الغذائية ملعاجلة األســــباب املباشــــرة والفورية للفاقد واملهدر من األغذية، يف 

 هالكها.سلسلة اإلمدادات الغذائية من إنتاج األغذية إىل است طولعلى 
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يف دعم تنفيذ  االضــــــطالع به املنظمة وســــــائر أصــــــحاب املصــــــلحة منالذي يتوّقع  ) الدور6ويبّني القســــــم اخلتامي (املادة 
 املدّونة ورصدها وتقييمها.

 
وخطوطًا ، ينبغي االسرتشاد هبا يف إعداد مدو�ت طوعية للممارسات اجليدة وابلتايلتوّفر هذه املدّونة إطارًا عاًما شامًال. و 

 توجيهية فنية تكون حمددة حبسب السياق وتستكمل هذه املدّونة مبا يتيح تطبيقها من الناحية العملية يف حاالت معينة.
 
 إن اللجنة مدعوة إىل القيام مبا يلي:و 
 

وحتقيق نظم غذائية مســــــــــــتدامة إنشــــــــــــاء إقرار املدّونة املقرتحة، واإلحاطة علًما أبمهيتها ودورها يف املســــــــــــامهة يف  •
 أهداف التنمية املستدامة، وتشجيع البلدان على تطبيقها؛

يف إعداد ا يســـــرتشـــــد به عامً  اإطارً بوصـــــفها إقرار إجراءات املتابعة املقرتحة لكي تســـــتخدم املنظمة هذه املدّونة و  •
الغذائية مدو�ت املمارســـــــــــــــات اجليدة للحد من الفاقد واملهدر من األغذية يف القطاعات الرئيســـــــــــــــية للســـــــــــــــلع 

 األساسية، واخلطوط التوجيهية الفنية إلاتحة تطبيقها من الناحية العملية يف حاالت معينة.
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