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 2019 مارس/آذار 15-11 نريويب،

 2019آذار/مارس  15قرار اختذته مجعية األمم املتحدة للبيئة يف 

 املبتكرة للحد من فقدان األغذية وهدرهاتعزيز املمارسات املستدامة واحللول  -4/2

 إن مجعية األمم املتحدة للبيئة،
بتكرة للتحدايت البيئية ومن أجل االستهالك واإلنتاج امللول احلعلى الرابعة  دورهتاتركيز  إذ تقدر

 املستدامني،
، وهو ما لالستهالك البشري يف العامل  اليت تنتج سنوايا ثلث األغذية قرابة ألن  وإذ يساورها ابلغ القلق

شخص ن مليو  ٨21هدر بينما يعاين ي  أو فقد ي  تقريباا بليون دوالر  990وتبلغ قيمته بليون طن  1.3يعادل حنو 
 ،(1)من نقص التغذية

األمن الغذائي والتغذية والقضاء على اجلوع على حنو حتقيق املتمثلة يف اجملتمع الدويل  أولوايت وإذ تدرك
 مستدام،

مبا يف ذلك املياه  ،يتطلب موارد كبريةبعد ذلك إنتاج األغذية اليت تضيع أو هتدر  أن أيضاا  تدركوإذ 
انبعااثت ويؤدي إىل املدخالت مثل األمسدة واملبيدات ستخدم يما  واألراضي والطاقة والعمالة ورأس املال، وكثرياا 

 غازات االحتباس احلراري،
شجع الذي   ،نع األغذية املهدورة وخفض كمياهتا وإعادة استخدامهااملتعلق مب 2/9 قرارهاإىل  وإذ تشري

 احلد من فقدان األغذية وهدرها يف كامل سلسلة اإلمداد، على

                                                      
، وبرانمج )يونيسف( ، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، ومنظمة األمم املتحدة للطفولةلألمم املتحدة (  منظمة األغذية والزراعة1)

الصمود يف وجه تغري . بناء القدرة على 201٨حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل األغذية العاملي، ومنظمة الصحة العاملية. 
 .(201٨وما، )ر من أجل األمن الغذائي والتغذية. املناخ 
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، 70/1قرار اجلمعية العامة القادة يف العامل ، اعتمد 2019أيلول/سبتمرب  25يف  هأن إىل وإذ تشري أيضاا 
خطة  :حتويل عاملنا’’املعنونة  2015 املتحدة العتماد خطة التنمية ملا بعد عامالوثيقة اخلتامية ملؤمتر قمة األمم 

 ،‘‘2030التنمية املستدامة لعام 
، يف املراحل املبكرة ، ولكن ليس حصراا خسائر األغذية أساساا  ه يف البلدان النامية حتدثأبن وإذ تسلم

 من سلسلة القيمة الغذائية،
مرحلة التخزين تؤدي إىل فقدان الدخل ابلنسبة يف أبن اخلسائر الغذائية أثناء فرتة احلصاد و  وإذ تسلم أيضاا 

 للعديد من صغار املزارعني وإىل ارتفاع يف األسعار ابلنسبة للعديد من املستهلكني الفقراء،
األثر ذلك  بفقدان األغذية وهدرها مبا يف فيما يتعلقاحملددة أو البياانت /ندرة البحوث و وإذ تالحظ

ظروف املناخية املتنوعة، مبا يف ذلك درجات احلرارة ال وعن عدم كفايتهاضعف اهلياكل األساسية أو  عن الناجم
 احمليطة العالية، والرطوبة النسبية العالية،

طار العمل العشري للربامج املتعلقة أبمناط االستهالك التابع إلبربانمج النظم الغذائية املستدامة  تعرتفوإذ 
 نظم غذائية أكثر استدامة، إىلهتدف إىل اإلسراع ابلتحول  شاملة للجميعمبادرة كواإلنتاج املستدامة،  
ا الدول األعضاء من أجل اجلهود اليت بذلتهإىل و  2030عام التنمية املستدامة لإىل خطة  وإذ تشري

مبقدار  العاملي على الصعيد التجزئة واملستهلكني جتارة مستوييعلى ختفيض نصيب الفرد من النفاايت الغذائية 
خسائر األغذية يف مراحل اإلنتاج وسالسل اإلمداد، مبا يف ذلك خسائر وختفيض ، 2030حبلول العام  النصف

 ،التاريخ نفسهما بعد احلصاد، حبلول 
عدد من أهداف خطة التنمية املستدامة لعام  علىثر السليب لفقدان األغذية وهدرها ابألتعرتف وإذ 

2030، 
مبا يف ذلك ، تكنولوجيا التربيداألنواع املستدامة لابختيار  ترتبطأن هناك حتدايت  أيضاا  تعرتفوإذ 

 ،على النطاقني الصغري واملتوسطاملزارعني واملنتجني  اختيارها عن طريق
لمنظمات لوزارات البيئة، و ، مبا يف ذلك املعنيةلمؤسسات احلكومية املتاحة لاألدوار والفرص  وإذ تالحظ

املمارسات اليت ترعى االبتكارات واملفاهيم استحداث الدولية، وموردي التكنولوجيا واملستعملني النهائيني، يف 
 احلد من فقدان األغذية وهدرها،اليت ميكنها املستدامة  وأنواع التكنولوجيا

 ويف إشراكاملبتكرة  وأنواع التكنولوجيا أحرزته بعض الدول األعضاء يف تنفيذ احللولابلتقدم الذي  تقروإذ 
 من أجل احلد من فقدان األغذية وهدرها،املهتمة على الصعيد احمللي  اجلهات

 املعين ابلتنمية املستدامة السياسي الرفيع املستوىنتدى الصادر عن امل (2)إىل أن اإلعالن الوزاري وإذ تشري
ووضع اسرتاتيجيات فعالة للحد  الغذائية املستدامةنظم الدعا مجيع أصحاب املصلحة إىل اعتماد هنج  201٨لعام 

 من فقدان األغذية وهدرها،
وعن املوارد املتاحة،  وضمن نطاقالدول األعضاء، مع مراعاة اختالف الظروف الوطنية،  تدعو -1
 :للقيام مبا يليالتمكينية  البيئةمع اجلهات املعنية صاحبة املصلحة، إىل توفري  طريق العمل

                                                      
(2 ) E/HLS/2018/1. 
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دعم التدابري الرامية إىل معاجلة املسائل املتعلقة بفقدان األغذية وهدرها يف مجيع مراحل سلسلة  (أ)
والعمل حنو  ،والتغليف والنقل املناولة والتخزينإىل املستعمل النهائي مبا يف ذلك  من املنتج وصوالا  اإلمدادات بدءاا 

 التعاون مع أصحاب املصلحة املعنيني؛ بوسائل منهااالستهالك واإلنتاج املستدامني  حتقيق
اليت تتسم لول سالسل التربيد املتكاملة واآلمنة فيما يتعلق حبأفضل املمارسات  وتقاسموضع  (ب)

بتكرة ملا بعد امل أشكال التكنولوجياواستحداث  ،املنتجني و لمزارعنيالقيمة ل يتعطو لكفاءة يف استخدام الطاقة اب
اليت ميكن و نقل املنتجات الغذائية و املستدامة واللوجستيات لتربيد اب املتعلقةتفق مع االلتزامات الدولية تاليت احلصاد 

 لمنتجات احلساسة؛ل العمر التخزيينأن تكفل متديد 
 حفظ األغذية لتعزيز تربيديف جمال البتكارات فيما يتعلق ابأفضل املمارسات  وتقاسموضع  (ج)

من ممكن قلل إىل أدىن حد على حنو ياملنتجات الغذائية أثناء عمليات التصنيع والتغليف والنقل واملناولة  وحفظ
مع مراعاة اعتبارات على عمر املنتجات الغذائية، درجات احلرارة احمليطة العالية، البيئية املتنوعة، مثل  الظروف أثر

 السالمة والكفاءة يف استخدام الطاقة؛
التربيد املستدامة  نواع تكنولوجيافيما يتعلق أبأفضل املمارسات، قدر اإلمكان،  وتقاسمتشجيع  (د)

 ويفالعالية طائفة واسعة من الظروف البيئية مبا يف ذلك يف البلدان ذات درجات احلرارة احمليطة ها يف املناسبة لنشر و 
 ؛املؤسسات الصغرية واملتوسطةلدى املزارعني واملنتجني و مجيع عناصر سلسلة اإلمداد، مبا يف ذلك 

 الذي يؤدي ،اإلنتاج والتخزين والنقلالظروف املناخية على  أثرتعزيز البحوث التطبيقية بشأن  (ه)
إىل فقدان األغذية وهدرها يف طائفة واسعة من الظروف البيئية، مبا يف ذلك البلدان ذات درجات احلرارة احمليطة 

 ؛يف سلسلة اإلنتاج احملدد األثرمن ممكن لتفادي اخلسائر والتقليل إىل أدىن حد  املبتكرةاحللول بشأن و  ؛العالية
 لكفاءة يف استخدام الطاقة وغريالتربيد الذي يتسم ابمناسبة يف جمال حلول  الستحداثإشراك الصناعة بشأن و 

مرافق  يف ، مبا يف ذلكواملنتجني وللمؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجمللمزارعني من حلول سلسلة التربيد ذلك 
 النقل؛يف ما بعد احلصاد والتجهيز و 

من أهداف  12اهلدف  مع اسرتاتيجيات وطنية للحد من فقدان األغذية وهدرها متشياا  ترسيخ (و)
 ؛3-12 الغايةاملستدامة، التنمية 

الدول األعضاء على إنشاء آليات لقياس فقدان األغذية وهدرها مبا يف ذلك إدارة البياانت،  حتث -2
 ؛منها والتحقق ورصدها

ابستخدام املمارسات  الغذائي الدول األعضاء إىل استخدام أو إعادة توظيف فائض اإلنتاج تدعو -3
 املبتكرة؛ وأنواع التكنولوجيااملستدامة 

بوسائل الدول األعضاء إىل اختاذ التدابري املناسبة للحد من فقدان األغذية وهدرها،  أيضاا تدعو  -4
 ؛الوعيالتثقيف وإذكاء وأنشطة  توفري ما يكفي من تدابري السياسة العامةمنها 

 وعلىأبن تعزز الدول األعضاء إجراء حوار واسع النطاق بني اجملالني اخلاص والعام،  توصي -5
بشأن وسائل لتعاون من أجل امجيع اجلهات املعنية،  حبيث يشملسلسلة األنشطة املولدة للقيمة، النطاق الكامل ل

أحد أجزاء من هذا نقل فقدان األغذية وهدرها ، مع مراعاة عدم معقولة ملواصلة تقليل فقدان األغذية وهدرها
 أمهية إدراج املستهلكني يف العملية؛وكذلك ، منها آخرجزء إىل لسلسلة الغذائية ا
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اإلجراءات ذات األولوية اليت متنع  على حتديدالدول األعضاء ابلتعاون مع اجلهات املعنية  تشجع -6
، املنافع البيئيةاليت هلا أكرب قدر من ، و على طول سلسلة اإلمدادات الغذائية وهدرهامن فقدان األغذية  وتقلل
الفقدان منع  بشأنمنظمة األغذية والزراعة ة و برانمج األمم املتحدة للبيئ التوجيهات اليت أصدرهامع  متشياا  وذلك
 ؛(3)الناس، واستعادة الغذاء، وإعادة توزيع األغذية املأمونة واملغذية على واهلدر

برانمج العمل وامليزانية  ضمن نطاق، ة لربانمج األمم املتحدة للبيئةالتنفيذي ةإىل املدير  تطلب -7
طار العمل العشري للربامج املتعلقة أبمناط االستهالك برانمج النظم الغذائية املستدامة التابع إلو ، البيئةلربانمج 

 :، القيام مبا يليوغريها من الشركاء املعنينيابلتعاون مع منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة و واإلنتاج املستدامة، 
 تقدمي الدعم التقين ملساعدة الدول األعضاء يف تنفيذ هذا القرار؛ (أ)
اإلقليمي والعاملي، وتيسري تبادل اخلربات واملعارف والبحوث وأفضل املمارسات التعاون  رعاية (ب)

 فيما بني الدول األعضاء وغريها من اجلهات صاحبة املصلحة يف املنظومة الغذائية؛
احلد اليت تتيح املبتكرة مواصلة املشاركة يف املبادرات الدولية اجلارية لدعم نقل احللول واملمارسات  (ج)

 غذية وهدرها؛من فقدان األ
 اخلامسةتقريراا إىل مجعية األمم املتحدة للبيئة يف دورهتا دم تقأن  ةالتنفيذي ةإىل املدير  أيضاا  تطلب -٨

 ؛عن التقدم احملرز يف تنفيذ هذا القرار

لربانمج  واملوارد املتاحةوبرانمج العمل وامليزانية  يف إطار الوالية ةالتنفيذي ةإىل املدير  كذلكتطلب   -9
سيما البلدان النامية،  لبلدان، والالدعم لوتقدم احلد من فقدان األغذية وهدرها  تشجعأن ، األمم املتحدة للبيئة
مع  فرص التعاون مع منظمات األمم املتحدة واملؤسسات املالية الدولية متشياا استكشاف يف بناء على طلبها، 
 .القائمة حالياا  والايهتا وميزانياهتا

__________ 

                                                      
 United Nations). 2014منشور صادر عن برانمج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة يف العام ( 3)

Environment Programme and Food and Agriculture Organization of the United Nations, Prevention and Reduction 

of Food and Drink Waste in Businesses and Households (2014):وميكن االطالع عليه على الرابط .) 
https://www.unenvironment.org/thinkeatsave/resources/toolkits-guidance/prevention-and-reduction-food-and-

drink-waste-businesses-and-households. 


