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 3216 مايو/أيار 32-32نريويب، 

 منع األغذية المهدورة وخفض كمياتها وإعادة استخدامها - 2/9
 ،إن مجعية األمم ادلتحدة للبيئة

ألن حنو ثلث األغذية ادلنتجة عادليًا لالستهالك البشري يكون مصريىا الفقدان أو  إذ يساورىا القلق
لكميات اذلائلة من ادلوارد الشحيحة مثل األراضي والطاقة وادلياه اليت تستخدم وكذلك احلال بالنسبة لاذلدر، 

 ،مصريىا الفقدان أو اذلدر الحقاً إلنتاج األغذية اليت يكون 
ادلفقودة أو  من كميات األغذية ةالسلبيالبيئية واالجتماعية واالقتصادية ر اثاآل وإذ تدرك أيضاً 

اليت  - مثل األراضي، والطاقة، وادلياه -ادلهدرة، ويشمل ذلك فقدان كميات ىائلة من ادلوارد الشحيحة 
تدخل يف  ادلهدورة األغذية وأنصريىا بعد ذلك الفقدان أو اذلدر، األغذية اليت يكون مونقل تستخدم إلنتاج 

 حمل يف الغالب أعباء فوق طاقتها،نظم إدارة النفايات اليت تت

 وادلغذيات األمن الغذائي حتقيقباألولوية األساسية للمجتمع الدويل ادلتمثلة يف  كذلك  وإذ تسلم
 ،والقضاء على اجلوع الذي ينجم عن مجلة أمور منها اآلثار البيئية الضارة لتغري ادلناخ والتصحر

حيدث أساساً، ولكن ليس  اذلدر الغذائي وفقدان األغذية يف البلدان النامية بأنكذلك   وإذ تسلم
 حصراً، يف ادلراحل ادلبكرة من سلسلة القيمة الغذائية، 

الذي يعاجل ادلكونات العضوية وغري العضوية للنفايات ارة النفايات، بتسلسل إد أيضاً  وإذ تسلم
، ها، وإعادة استخدامممكن ، والتقليل منها إىل أدىن حدالنفايات إنتاجنع الصلبة ويعطي األولوية بالرتتيب دل

 ي،وأدناط االستعادة األخرى، دبا يف ذلك استعادة الطاقة، والتخلص النهائ ىاوإعادة تدوير 
من شأنو أن يضع أولوية للتخفيض من ادلصدر  لألغذية ادلهدورة ةالفعال اإلدارةبأن  كذلك لمستوإذ 

وإعادة ، ادلفقود أو ادلهدرالغذاء  من خالل ادلنع والتقليل إىل أدىن حد ممكن من هبدف تقليل الكميات
ذلك، واستعادة  خبالفاألغذية ادلأمونة وادلغذية الصاحلة لالستهالك البشري، اليت قد تذىب سدى  استخدام
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وحتويل الغذاء الفاقد  إذا كان ذلك مأموناً، األغذية ادلفقودة أو ادلهدرة الستخدامها علفًا للحيوان، خملفات
 ،الصناعة، دبا يف ذلك استعادة الطاقة وادلهدر من التخلص منو يف مدافن النفايات إىل االستخدام ادلفيد يف

 ادلفقوديف التقليل من الغذاء  ادلبادرات القائمة على السوق ي قد تقوم بوذبالدور ال كذلك  وإذ تسلم
 ،وف الوطنية ادلختلفة يف االعتباروادلهدر، مع أخذ الظر 

األدوار احملددة للمؤسسات احلكومية ادلعنية والفرص اخلاصة هبا، دبا يف ذلك وزارات  وإذ تالحظ
والوزارات األخرى الوزارات الزراعية و ادلنظمات الدولية، و البيئة وادلؤسسات الوطنية اليت تتوىل مسؤوليات بيئية، 

ل ادلتعلقة بالفاقد يف حل ادلشاك ئي،اليت تقع على عاتقها مسئولية األمن الغذا اجلهات الشريكة ذلاو  ذات الصلة
والبيئية ومشاكل  االقتصادية واالجتماعية لغذاء، مع توجهها بشكل خاص حنو معاجلة ادلشاكلوادلهدر من ا

 ،ادلوجهة حنو التنمية ادلستدامة الصحة العامة، مع تشجيع احللول والفرص
حدة للبيئة من أجل إذكاء الوعي هبذه بالعمل الذي يقوم بو برنامج األمم ادلت مع التقدير وإذ تسلم

اليت ينفذىا برنامج األمم ادلتحدة للبيئة، ومنظمة “ فكِّر، ُكل، وفِّر”ادلسألة اذلامة من خالل ادلبادرة ادلشرتكة 
العمل إطار  ضمناألغذية والزراعة لألمم ادلتحدة، وكذلك بتدشني برنامج النظم الغذائية ادلستدامة مؤخرًا 

ج ادلتعلقة بأدناط االستهالك واإلنتاج ادلستدامة، الذي وضع بواسطة شراكة اسرتاتيجية بني برنامج العشري للربام
 األمم ادلتحدة للبيئة ومنظمة األغذية والزراعة لألمم ادلتحدة، 

اية ىدف التنمية ، اليت تشمل، يف مجلة أمور، غ3222خبطة التنمية ادلستدامة لعام  وإذ ترحب
فيض نصيب الفرد من النفايات الغذائية العادلية على صعيد أماكن البيع بالتجزئة خت وىي 2-13ادلستدامة 

، واحلد من فقدان األغذية يف مراحل اإلنتاج وسالسل اإلمداد، دبا يف ذلك 3222وادلستهلكني حبلول عام 
حتقيق أىداف  يف 2-13خسائر ما بعد احلصاد، وإذ تسلم باألثر اإلجيايب الذي ميكن أن يرتتب على الغاية 

 ،3التنمية ادلستدامة األخرى، وال سيما اذلدف 
 :، مع مراعاة الظروف الوطنية ادلختلفةاحلكومات إىل القيام دبا يلي تدعو -1

اليت تقلل   القائمة على السوق ادلبادراتتنفذ برامج دبا يف ذلك، حسب االقتضاء، أن  )أ(
األغذية إعادة استخدام  مجيع مراحل سلسلة القيمة الغذائيةيف وأن تشجع  ،درهتو اليت تُفقد كميات األغذية 

ذلك، من أجل زيادة كمية األغذية الصحية وادلغذية ادلتاحة لالستهالك  خبالفاليت قد هتدر  الصاحلة لألكل
تقليل  و البشري، وال سيما بالنسبة للفئات السكانية اليت تعاين من أشد ظروف انعدام األمن الغذائي والتغذوي، 

 مية الغذاء الصاحل لالستخدام اليت يتم التخلص منها كنفايات؛ك
غري العمل بالتعاون مع ادلنظمات وادلؤسسات الدولية والقطاع وادلنظمات غري احلكومية و  )ب(

ىدرىا على و فقدان األغذية  منع وتقليل دف إىلهت من أصحاب ادلصلحة ادلهتمني من أجل وضع برامجذلك 
فاقد وادلهدر من األغذية، دبا يف ذلك األجزاء غري بيئيًا لل السليمةاإلدارة وتعزيز لألغذية امتداد سلسلة القيمة 

باللوائح  ، عندما يكون ذلك مأموناً، ورىناً مثالً  الصاحلة لألكل يف األطعمة، الستخدامها يف العلف احليواين
 مراعاةالطاقة، مع األمسدة العضوية و الصحية ادلعمول هبا والتطبيقات السائدة يف اجملاالت الصناعية وإنتاج 

 ت؛تسلسل إدارة النفايا



UNEP/EA.2/Res.9 

3 

 اتادلشاركة يف اجلهود الدولية القائمة فيما يتعلق بتحسني ادلنهجيات من أجل إجراء قياس ()ج
نظم غذاء تتسم  لتطبيقالبيئية و االجتماعية و  االقتصادية وتوليد النفايات وادلنافعلمهدر من الغذاء لأفضل 

 ؛ستدامةبالكفاءة واال
لتلوث يف اعن  ناجمالفقدان األغذية  /القضاء علىخفض هبدف التعاون الدويل االخنراط يف (د)

اليت ثبتت فعاليتها يف ىذا الصدد اجليدة ادلمارسات و ادلعارف التقنية  تقاسممرحلة اإلنتاج، وذلك عن طريق 
  وتسهم يف االستخدام ادلستدام للموارد الطبيعية؛

إىل ادلدير التنفيذي، أن يعمل، يف حدود ادلوارد ادلتاحة وبالتعاون مع منظمة األغذية  تطلب -3
 والزراعة لألمم ادلتحدة وغريىا من ادلنظمات الدولية ادلختصة، من أجل القيام دبا يلي:

اليت تركز على خفض إىدار الغذاء ومنعو دعم وضع مبادرات أصحاب ادلصلحة ادلتعددين  )أ(
لة القيمة الغذائية، دبا يف ذلك التلوث يف مرحلة اإلنتاج، وإعادة استخدام الغذاء، وحتويل الفاقد على طول سلس

من الغذاء وادلهدر منو إىل استخدامات مثمرة أخرى بداًل من التخلص منو يف مدافن القمامة، واالستخدام 
 - نظمات وادلؤسسات الدولية األخرىالتعاون مع ادلالكامل لربامج الشراكة القائمة ذات الصلة هبدر الغذاء، و 

وادلنظمات غري  وكذلك التعاون مع القطاع اخلاص –“رل. وفِّ ر. كُ فكِّ ”على سبيل ادلثال، من خالل مبادرة 
الذي  برنامج نظم األغذية ادلستدامةكة يف مثل تلك ادلشار   من اجلهات صاحبة ادلصلحة ادلعنيةاحلكومية وغريىا 

 ؛ةاالستهالك واإلنتاج ادلستدامأدناط للربامج ادلتعلقة ب طار العمل العشريوالتابع إلانطلق مؤخراً 
التعاون بني برنامج األمم ادلتحدة للبيئة وغريه من وكاالت األمم ادلتحدة ادلعنية، وذلك  تعزيز )ب(

 ؛للمجتمعات احمللية اليت ذلا ممارسات تركز على خفض الفاقد وادلهدر من األغذيةهبدف تقدًن الدعم 
وادلهدر من  الفاقد ات، من أجل حتسني قياساجلاريةيف ادلبادرات الدولية  مواصلة ادلشاركة )ج(

 الغذاء، دبا يف ذلك ادلبادرات اليت هتدف إىل حتديد حجم ادلنافع االجتماعية واالقتصادية والبيئية؛
تعزيز اجلهود، مثل تلك اليت يبذذلا ادلركز الدويل للتكنولوجيا البيئية، من أجل نشر ادلعلومات  )د(

للربامج  إدارة النفايات يف منتديات من قبيل برنامج النظم الغذائية ادلستدامة التابع إلطار العمل العشري عن
دتنع مات ادلتعلقة بالتكنولوجيات ادلتاحة اليت ، دبا يف ذلك ادلعلو ةاالستهالك واإلنتاج ادلستدامأدناط ادلتعلقة ب

كموارد اقتصادية منتجة، وحبث فرص التعاون مع ادلهدر من األغذية  إعادة استخدام دتكن من فقدان الغذاء و 
مواد هدر من األغذية كادلو منظمة األمم ادلتحدة للتنمية الصناعية لتوسيع نطاق استخدام منتجات الفاقد 

 ؛نتاج السماد العضوياحليوي وإ وسيطة لتوليد الغاز
ادلمارسات و مواصلة إذكاء الوعي باألبعاد البيئية دلشكلة اذلدر الغذائي واحللول ادلمكنة ذلا  )ىـ(

 للمهدر منتشجيع إعادة استخدام الغذاء، واإلدارة السليمة بيئيًا و  وخفضو من أجل منع ىدر الغذاءاجليدة 
 من خالل إشراكاإلقليمية ودون اإلقليمية، دبا يف ذلك  على الصعد مراكز اخلرباتعن حتديد  فضالً  الغذاء

 لدعم ىذه األىداف؛ادلكاتب اإلقليمية لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة 
لتقدم احملرز يف تنفيذ يف دورهتا التالية عن ارير إىل مجعية األمم ادلتحدة للبيئة اتقدًن تق )و(

 ألحكام ذات الصلة من ىذا القرار.ا
 اجللسة العامة السادسة

 3216أيار/مايو  32
_________ 


