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 اليوم الدويل للتوعية ابلفاقد والـُمهَدر من األغذية - 74/209
 

 ،العامة اجلمعية إن 
 عـاملنـا  حتويـ ” املعنون ،2015 أيلول/ســـــــــــــــبتمر 25 املؤرخ 70/1 قراَرهـا جديد من تؤكد إذ 

 الشاملة العاملية والغاايت األهداف من جمموعة فيه اعتمدت الذي ،“2030 لعام املستدامة التنمية خطة
 ابلعم  والتزاَمها التحول، إىل وتفضـــــ  اإلنســـــان على تركز اليت املســـــتدامة، ابلتنمية املتعلقة املدى والبعيدة
 جبميع الفقر على القضـــــــاء أن وإدراَكها ،2030 عام حبلول ابلكام  اخلطة هذه تنفيذ أج  من كل   دون

 التنمية لتحقيق عنه غىن ال وشـــــــــــر    العامل يواجهه حتد أكر هو املدقع، الفقر ذلك يف مبا وأبعاده، صـــــــــــوره
 على - والبيئ  واالجتماع  االقتصـــادي - الثالثة أببعادها املســـتدامة التنمية بتحقيق والتزاَمها املســـتدامة،

 والســـــع  لأللفية اإلمنائية األهداف إطار يف حتققت اليت اإلجنازات من وابالســـــتفادة ومتكام ، متوازن حنو
 منها، يتحقق مل ما استكمال إىل

 1998 األول/ديســـــــــــــــمر كــانون  15 املؤرخ 53/199 قراريهـــا أيضـــــــــــــا جــديــد من تؤكــد وإذ 
 اجمللس وقرارَ  الدولية، الســـــــــنوات إبعالن املتعلقني 2006 األول/ديســـــــــمر كانون  20 املؤرخ 61/185 و

 واحتفاالت الدولية ابلســــنوات املتعلقَ  1980 متوز/يوليه 25 املؤرخ 1980/67 واالجتماع  االقتصــــادي
 الســــــنوات إلعالن عليها املتفق املعايري بشــــــ ن مرفقه من 10 إىل 1 الفقرات ســــــيما وال الســــــنوية، الذكرى
 قب  دولية ســــــــنة أو دويل يوم يعلن أال ينبغ  أنه على تنصــــــــان اللتان 14 و 13 الفقراتن وكذلك الدولية،
 السنة، تلك أو اليوم ذلك ومتوي  لتنظيم األساسية الرتتيبات اختاذ

https://undocs.org/ar/A/74/381
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/53/199
https://undocs.org/ar/A/RES/53/199
https://undocs.org/ar/A/RES/61/185
https://undocs.org/ar/A/RES/61/185
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 يف املتحدة لألمم والزراعة األغذية منظمة مؤمتر اختذه الذي 11/2019 القرار إىل تشـــــــــــر وإذ 
 ،(1)2019 حزيران/يونيه 29 إىل 22 من روما يف ُعقدت اليت واألربعني احلادية دورته

 املتحدة األمم مجعية اختذته الذي 2019 آذار/مارس 15 املؤرخ 4/2 القرار إىل أيضا تشر وإذ 
 من للحد املبتكرة واحللول املســــــــــتدامة املمارســــــــــات تعزيز بشــــــــــ ن للبيئة املتحدة األمم لرانمج التابعة للبيئة
 ،(2)األغذية من والـُمهَدر الفاقد

 ابلتنمية املعين املســـــــــتوى الرفيع الســـــــــياســـــــــ  للمنتدى الوزاري اإلعالن أن إىل كذلك  تشـــــــر وإذ 
 ووضع املستدامة الغذائية للنُّظم ََنْج اعتماد إىل املصلحة أصحاب جبميع أهاب (3)2018 لعام املستدامة

 وهدرها، األغذية فقدان من للحد فعالة وابتكارات اسرتاتيجيات
 االقتصـــــــــــــــــادي - الثالثـــة أببعـــادهـــا املســـــــــــــــتـــدامـــة التنميـــة بتحقيق االلتزام جــديــد من تؤكــد وإذ 

 الكميات من احلـد إىل امللحـة احلـاجـة أبن تســـــــــــــــلم وإذ ومتكـاملـة، متوازنـة بطريقـة - والبيئ  واالجتمـاع 
 لعام املســـــــــــــــتدامة التنمية خطة بوضـــــــــــــــو  تتناوهلا العامل أحناء مجيع يف وُُتدر تُفقد اليت األغذية من الكبرية
 ،3-12 الغاية وحتديدا املستدامة، التنمية أهداف من 12 اهلدف ذلك يف مبا ،2030

 هدر من الفرد نصــــي  ختفيض إىل تدعو 2030 عاملاملســــتدامة  التنمية خطة أن إىل تشـــر وإذ 
 فقد من احلد وإىل النصـــــــ ، مبقدار واالســـــــتهال  ابلتجزئة البيع مرحليت يف العامل  املســـــــتوى على األغذية
 حبلول وذلك احملاصـــــي ، مجع بعد األغذية فقد ذلك يف مبا اإلمداد، وســـــالســـــ  اإلنتاج مراح  يف األغذية
 ،2030 عام

 (،2028-2019) األســـــرية للزراعة املتحدة األمم قدعل العاملية ةنطالقاال إىل أيضــــا تشــــر وإذ 
 إنتاج يف األســـــــــــــــرية للمزارع اهلام الدور على تشـــــــــــــــدد وإذ ،2019 أاير/مايو 29 يف روما يف نظمت اليت
 القيمة، حيث من العامل  الغذاء من املائة يف 80 على يزيد ما

 احلد ابجتاه قدما الســـــري  2019 والزراعة األغذية حالة” املعنون املنشـــــور إىل كذلك  تشــــر وإذ 
 فقد يُعر ِّف حيث املتحدة، لألمم والزراعة األغذية منظمة أصـــدرته الذي ،“األغذية من واملهدر الفاقد من

 األغذية موردو يتخذها اليت واإلجراءات القرارات بســـــــــــــــب  األغذية نوعية أو كمية  يف ابالخنفاض األغذية
 األغذية هدر ويُعر ِّف واملســتهلكني، األغذية خدمات ومقدم  التجزئة جتار ابســتثناء الســلســلة، طول على

 ومقدمو التجزئة جتار يتخذها اليت واإلجراءات القرارات بســـــــــــــــب  األغذية نوعية أو كمية  يف ابالخنفاض
 ،(4)واملستهلكون الغذائية اخلدمات
 حنو يعادل ما أي البشـــــــــري، لالســـــــــتهال  العامل يف ســـــــــنواي املنتجة األغذية ثلث أن تالحظ وإذ 

 من البشـــــــر من مليوان 821 يعاين بينما 2011 عام يف أويل لتقدير وفقا يُهدر، أو يُفقد طن، بليون 1.3
 ،(4)2018 عام يف التقزم من اخلامسة سن دون األطفال من مليوان 151 زهاء ويعاين املزمن التغذية نقص

_________________ 

 ، املرفق حاء.REP/2019انظر  منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، الوثيقة  (1) 

 (2) UNEP/EA.4/Res.2. 

 الفص  السادس، الفرع واو. (،A/73/3) 3 الواثئق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والسبعون، امللحق رقمانظر   (3) 

  الســـــــــــــــري قدما ابجتاه احلد من الفـاقد واملهـدر من 2019منظمـة األغذية والزراعة لألمم املتحـدة، حالة األغذية والزراعة  (4) 
 (.2019األغذية )روما، 

file://///unhq.un.org/shared/arabic_wordperfect/MSWDocs/_3Final/UNEP/EA.4/Res.2
https://undocs.org/ar/A/73/3
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 املنشـــــور يف الوارد النحو على الغذائية، اخلســـــائر ملؤشـــــر األولية التقديرات أن أيضــــا تالحظ وإذ 
 تقيس ،“األغذية من واملهدر الفاقد من احلد ابجتاه قدما الســــــــري  2019 والزراعة األغذية حالة” املعنون
 حوايل فقد إىل وتشـــــري تشـــــملها أن دون ابلتجزئة البيع مرحلة وحىت احملاصـــــي  مجع بعد األغذية من دالفاق
 ،2016 عام يف عامليا، املنتجة األغذية من املائة يف 14

 دحر إىل الرامية الدولية اجلهود تقود املتحدة لألمم والزراعة األغذية منظمة أن إىل تشـــــــــــر وإذ 
 واملُهدر الفاقد من واحلد التغذية مســـــتوايت برفع مكلفة وه  التغذية، وســـــوء الغذائ  األمن وانعدام اجلوع
 املستدامة، واالستهال  اإلنتاج ممارسات االعتبار يف آخذة األغذية، من

 العامل  الصعيد على األغذية من والـــــــــُمهدر الفاقد مشكلة معاجلة إىل امللحة احلاجة تالحظ وإذ 
 اإلنســــــــــــــان عيش وســــــــــــــب  الزراعة واســــــــــــــتدامة املناخ تغريُّ  إىل ابلنســــــــــــــبة ذلك عليها طويين اليت واملخاطر

 الغذائية، واإلمدادات
 2018 عام املتحدة لألمم والزراعة األغذية منظمة أعدُتا اليت الدراســـــــــة أن أيضـــــــا تالحظ وإذ 
 أنه، كشـــفت  ،“توجيهية مذكرة املســـتدامة  الغذائية القيمة ســـالســـ  يف األغذية وفقد اجلنس نوع” بعنوان
 األمد، طوي  أتثري هلا ويكون فعالة الغذائية اخلســـــــــــائر من للحد والتدخالت االســـــــــــرتاتيجيات تكون حىت
 لســـــــــــــــالســـــــــــــــ  الكامنة الثقافية - االجتماعية العوام  جبع  التكنولوجية احللول من أبعد تذه  أن يتعني
  اجلنساين، نظورامل مراعاة تعمم وأن الصدارة، يف الغذائية القيمة

مبا الســتدامة إنتاج األغذية من دور أســاســ  يعز ِّز األمن الغذائ  والتغذية لســكان العامل وإذ تســل    
 ويسهم يف التخفي  من وط ة الفقر ويف استئصال اجلوع ويف صحة اإلنسان، اآلخذ عددهم ابلتنام 

ــــــــــــــــُمهدر ابلفاقد املتعلقة املشــاك  معاجلة أبمهية أيضــا تســل   وإذ   مراح  مجيع يف األغذية من والـ
ـــــــــــــــج من اإلمداد، سلسلة ـــــــــــــــُمنتِّـ ـــــــــــــــلِّك إىل الـ  واإلنتاج االستهال  ترسيخ أج  من والعم ِّ  النهائ ، املستهـ
 املعنيني، املصلحة أصحاب مع التعاون خالل من ذلك يف مبا امني،املستد

 هذا يف تدعو وإذ والتجهيز، والنق  التخزين أثناء وُُتدر تُفقد األغذية أبن كذلك  تســـــــــــل  وإذ 
 النهج العتماد النامية البلدان يف القدرات بناء تعزيز إىل األخرى املعنية واجلهات األعضــــــاء الدول الصــــــدد
 وهدرها؛ األغذية فقد مكافحة يف والتكنولوجيا املبتكرة

هَدر الفاقد ملكافحة واإلقليم  الوطين املستويني على ابلفع  تُبذل جهودا أبن تسل   وإذ   والــــــــمــــــــُ
 اخلــا  والقطــاع املــدين اجملتمع مع ابلتعــاون ودعمهــا عليهــا احلفــا  ينبغ  اجلهود هــذه وأن األغــذيــة، من

 األكادميية، واألوسا 
 اإلجراءات وتيســــــــري تعزيز وإىل املســــــــتوايت، مجيع على الوع  إذكاء إىل امللحة ابحلاجة تقر وإذ 
 أهداف حتقيق يف ذلك وأبمهية العامل، أحناء مجيع يف األغذية من والــــــــــــــــــــُمهَدر الفاقد على للقضــــاء الالزمة
 املستدامة، التنمية

ــــــــــُمهَدر ابلفاقد للتوعية دويل بيوم الدويل اجملتمع احتفال أبن تسل   وإذ   ش نه من األغذية من والـ
 يعز ِّز وأن املمكنة، وحبلوهلا املشــــكلة خبطورة املســــتوايت مجيع على الوع  زايدة يف بعيد حد إىل يســــهم أن

 املستدامة، التنمية أهداف من 3-12 الغاية حتقيق إىل اهلادفة اجلماعية واإلجراءات العاملية اجلهود
 األغذية؛ من والــُمهَدر ابلفاقد للتوعية دوليا   يوما   أيلول/سبتمر 29 يوم تعلن أن تقرر - 1 
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 الدولية واملنظمات املتحدة األمم منظومة ومؤســــــــــســــــــــات األعضــــــــــاء الدول مجيع تدعو - 2 
 صـــــاحبة اجلهات وســـــائر واألفراد احلكومية، غري املنظمات ذلك يف مبا املدين، واجملتمع األخرى، واإلقليمية

 من ذلك يف مبا الوطنية، لألولوايت ووفقا املالئم النحو على الدويل، اليوم هبذا االحتفال إىل املصـــــــــــــــلحة،
 وإبسهام األغذية، من والــــــــــــــُمهَدر الفاقد من احلد أبمهية التوعية إىل الرامية األنشطة وإقامة التثقي  خالل
 املستدامة؛ التنمية يف التدابري هذه

 الــدويل، ابليوم االحتفــال تيســـــــــــــــري إىل املتحــدة لألمم والزراعــة األغــذيــة منظمــة تــدعو - 3 
 مرفق يف الواردة األحكــام مراعــاة مع األخرى، املعنيــة واملنظمــات للبيئــة املتحــدة األمم برانمج مع ابلتعــاون

 ؛1980 متوز/يوليه 25 املؤرخ 1980/67 واالجتماع  االقتصادي اجمللس قرار
 تُغَطى أن ينبغ  القرار هذا تنفيذ عن تنشـــــــــ  قد اليت األنشـــــــــطة مجيع تكالي  أن تؤكد - 4 

 اخلا ؛ القطاع ترعات ذلك يف مبا الترعات، خالل من
 األمم منظومة ومؤســــــــــســــــــــات األعضــــــــــاء الدول مجيع يُطلِّعَ  أن العام األمني إىل تطلب - 5 
 ابملناسبة. يليق مبا الدويل ابليوم االحتفال أج  من القرار هذا على األخرى املعنية واجلهات املتحدة
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