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التابعة جمعية األمم المتحدة للبيئة 
 برنامج األمم المتحدة للبيئةل

 لثةالثاالدورة 
 2017كانون األول/ديسمرب   6-4 نريويب،
 من جدول األعمال املؤقت* 5البند 

أداء برنامج العمل والميزانية، بما في ذلك 
 تنفيذ قرارات جمعية البيئة

بشأن منع األغذية المهدورة وخفض كمياتها وإعادة  ٢/9التقدم المحرز في تنفيذ القرار 
 استخدامها

 تقرير المدير التنفيذي

 موجز
 2/٩، اختذت مجعية األمم املتحدة للبيئة التابعة لربنامج األمم املتحدة للبيئة القرار 2016يف أيار/مايو 

من أهداف التنمية  3-12وإعادة استخدامها، واملتصل باهلدف بشأن منع األغذية املهدورة وخفض كمياهتا 
ختفيض نصيب الفرد من النفايات الغذائية العاملية على صعيد أماكن البيع بالتجزئة واملستهلكني مبقدار )’’املستدامة 

د، حبلول النصف، واحلد من خسائر األغذية يف مراحل اإلنتاج وسالسل اإلمداد، مبا يف ذلك خسائر ما بعد احلصا
 (.‘‘2030عام 

ومنذ ذلك احلني، قام برنامج األمم املتحدة للبيئة بوضع وتنفيذ العديد من األنشطة على املستويات 
العاملية واإلقليمية والوطنية، تركز على إذكاء الوعي وبناء القدرات وزيادة إتاحة األدوات املعرفية والقائمة على 

لتدابري الرامية إىل منع األغذية املهدورة وخفض تعاون الدويل من أجل حتسني املعلومات وبناء الشراكات وتعزيز ال
كمياهتا، مبا يتمشى مع اإلجنازين املتوقعني التاليني من الربنامج الفرعي املتعلق بالكفاءة يف استخدام املوارد: )أ( 

من خالل مسارات متعددة، مبا يف ذلك اعتماد الُنهج القائمة على العلوم اليت تدعم التحول إىل التنمية املستدامة 
االقتصاد األخضر يف سياق التنمية املستدامة والقضاء على الفقر، واعتماد أمناط االستهالك واإلنتاج املستدامني 
على مجيع األصعدة؛ )ب( تزايد وعي القطاعني العام واخلاص بشأن اعتماد أمناط العيش املستدامة وأمناط 

 تزايد دعمهما لتلك األمناط.االستهالك املستدامة، و 
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 مقدمة -أوالً 
 2/٩، اختذت مجعية األمم املتحدة للبيئة التابعة لربنامج األمم املتحدة للبيئة القرار 2016يف أيار/مايو  -1

من أهداف التنمية  3-12اهلدف غاية بشأن منع األغذية املهدورة وخفض كمياهتا وإعادة استخدامها، واملتصل ب
ختفيض نصيب الفرد من النفايات الغذائية العاملية على صعيد أماكن البيع بالتجزئة واملستهلكني ’’)املستدامة 

مبقدار النصف، واحلد من خسائر األغذية يف مراحل اإلنتاج وسالسل اإلمداد، مبا يف ذلك خسائر ما بعد احلصاد، 
 (.‘‘2030حبلول عام 

  جانب توصيات وإجراءات مقرتحة.ويتضمن هذا التقرير معلومات عن تنفيذ القرار، إىل -2
 ٢/9لتقدم المحرز في تنفيذ القرار ا -ثانياً 

أصبح الغذاء الفاقد واملهدر حمل اعرتاف متزايد بوصفه جماالً ميكن أن حُتقَّق فيه مكاسب كبرية من حيث  -3
والتغذوي أيضاً. وقد كانت الكفاءة يف استخدام املوارد والتخفيف من آثار تغري املناخ، مع تعزيز األمن الغذائي 

أنشطة التوعية اليت مشلت خمتلف فئات أصحاب املصلحة على طول سلسلة القيمة الغذائية حامسة األمهية يف 
 حتقيق هذا االعرتاف.

 ، قام برنامج البيئة مبا يلي:2/٩)و( من القرار -)أ( 2واستجابًة للفقرة  -4
إدراج عمله يف جمال مكافحة األغذية املهدورة ضمن برنامج نظم األغذية املستدامة التابع لإلطار  )أ(

العشري للربامج املتعلقة بأمناط اإلنتاج واالستهالك املستدامة، مما حفز التعاون الدويل ألصحاب املصلحة املتعددين 
 ا؛هبدف احلد من األغذية املهدورة على طول سلسلة القيمة بأكمله

العمل على حنو وثيق مع منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، وإنشاء مظلة جامعة مشرتكة  )ب(
من أهداف التنمية  3-12بني الوكاالت للنظم الغذائية املستدامة، يتمثل أحد أهدافها يف تنفيذ غاية اهلدف 

 املستدامة؛
هلدر الغذائي، الذي اشرتك يف وضعه برنامج كفالة اعتماد الربوتوكول املتعلق بفاقد األغذية وا )ج(

 غذية وحتسني قياس اهلدر الغذائي؛البيئة ومنظمة األغذية والزراعة ومعهد املوارد العاملية، دعماً للتقليل من فاقد األ
العمل مع الشركاء يف إطار مبادرة النفايات البلدية الصلبة التابعة للتحالف املعين باملناخ واهلواء  )د(

 يتعلق بإدارة النفايات العضوية؛ ي للحد من ملوثات املناخ القصرية العمر، لوضع ونشر املمارسات اجليدة فيماالنق
ل عقد حلقات عمل إقليمية لبناء القدرات من أجل إذكاء الوعي باهلدر الغذائي، وتبادُ  )هـ(

حلكومات وشركات قطاع األغذية ، مع ا(‘‘Think.Eat.Saveفكِّر، ُكل، وفِّر )’’اإلرشادات املنهجية حلملة 
واجملتمع املدين. ويعكف برنامج البيئة على إعداد مرحلة جديدة من احلملة ملواصلة التوعية بأساليب احلد من هدر 

 األغذية وحشد اجلهود والرتويج لدور النظم الغذائية املستدامة يف ختفيض اهلدر الغذائي ومنعه.
من الربنامج الفرعي املتعلق بتحقيق الكفاءة يف استخدام ‘ 1’وفيما يتعلق باإلجناز املتوقع )أ(  -5

زيادة عدد البلدان اليت تتحول إىل التنمية املستدامة من خالل مسارات متعددة، من بينها األخذ ’’املوارد، 
، قدم برنامج ‘‘وسياسات التجارة املستدامة نياملستدامواإلنتاج ، واالستهالك الشامل للجميعباالقتصاد األخضر 

البيئة الدعم لعدة اقتصادات ناشئة يف وضع برامج ملنع اهلدر الغذائي، ونفَّذ توجيهات احلملة على سبيل التجربة 
 يف جنوب أفريقيا وكولومبيا واململكة العربية السعودية.
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ويشكل منع األغذية املهدورة وخفض كمياهتا وإعادة استخدامها جزءاً ال يتجزأ من عمل برنامج البيئة  -6
املتعلق باألمن الغذائي والنظم الغذائية املستدامة والتغذية، املنفَّذ مع اجلهات الشريكة يف برنامج نظم األغذية 

اإلنتاج واالستهالك املستدامة. وعلى الصعيد الدويل، تشمل املستدامة التابع لإلطار العشري للربامج املتعلقة بأمناط 
هذه اجلهات منظمة األغذية والزراعة، ومعهد املوارد العاملية، وبرنامج العمل بشأن هدر الغذاء واملوارد باململكة 

تهالكية، واجمللس املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والصندوق العاملي حلماية الطبيعة، ومنتدى السلع االس
. ومركز البحوث التابع له (Wageningenالعاملي لألعمال التجارية من أجل التنمية املستدامة، وجامعة فاِغنينغن )

وعلى الصعيد القطري يشمل الشركاء األكادميية الصينية للعلوم، ووزارة املوارد الطبيعية والبيئة يف تايلند، ووزارة البيئة 
اململكة العربية السعودية، ويف جنوب أفريقيا: وزارة التجارة والصناعة، وجملس البحوث العلمية واملياه والزراعة ب

 والصناعية، وبلدييت جوهانسربغ وتشواين، فضاًل عن عدد من الشركاء الرئيسيني من القطاع اخلاص.
 التوصيات واإلجراءات المقترح اتخاذها -ثالثاً 

ولتعزيز عمل برنامج البيئة يف جمال مكافحة هدر األغذية  2/٩ر كانت املوارد املخصصة لتنفيذ القرا -7
حىت الوقت احلايل، حمدودة للغاية. وحىت تتسىن مواصلة تطوير األنشطة والربامج على املدى الطويل، سيلزم توفري 

 موارد إضافية أساسية ومن خارج امليزانية.
د األغذية واهلدر الغذائي على حنو يتناول وكان لتحديد معامل اإلجراءات والرسائل املوجهة بشأن فاق -8

أهدافًا متعددة، أمهية بالغة يف كسب التأييد ومعاجلة الروابط القائمة بني الكفاءة يف استخدام املوارد والتخفيف 
 وبني الغذاء والسالمة التغذوية. من آثار تغري املناخ،

-12سي من خالل ائتالف مناصري الغاية أما الدعم الرفيع املستوى الذي أدى إىل زيادة التأييد السيا -٩
( ومنرب الشراكة املكون من برنامج نظم األغذية املستدامة التابع /https://champions123.org)انظر الصفحة  3

لإلطار العشري للربامج املتعلقة بأمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة، فقد مثَّال وسيلة عملية لزيادة التعاون فيما 
االت وتوسيع نطاق اجلهود. وسيهيئ جمال النظم الغذائية املستدامة اجلديد نسبياً فرصة هامة التباع مسار بني الوك

 ملساعدة على تغيري أمناط السلوك.الفوائد املتعددة وا
 وقد تود مجعية األمم املتحدة للبيئة القيام مبا يلي: -10

اإلعراب عن دعمها للمظلة املشرتكة بني الوكاالت للنظم الغذائية املستدامة املنشأة حديثاً، واليت  )أ(
 بادرات األساسية األربع التالية:تشكل منرباً للربامج واملشاريع املشرتكة وتضم امل

 ياق نظم األغذية املستدامة؛يف س النظم الغذائية املستدامة ‘1’
 من أهداف التنمية املستدامة؛ 3-12حتقيق غاية اهلدف  ‘2’
 ستدامة على امتداد سالسل القيمة؛حتقيق اال ‘3’
ما فائدهتا للمزارعني؟ إجياد حوافز مبتكرة لزيادة اإلنتاج الغذائي  -النظم الغذائية املستدامة  ‘4’

 املستدام؛
اطنني وممارسات اإلعراب عن دعمها لشن محلة عاملية إلذكاء الوعي بضرورة تغيري سلوك املو  )ب(

الشركات واألخذ بنهج مشويل يف هذا الصدد، عن طريق جعل اهلدر الغذائي أمرًا غري مقبول اجتماعياً، ودعوة 
 البلدان إىل تكييف هذه احلملة وتسيريها، وتوفري األموال إلعداد مواد احلملة ورسائلها وتنفيذها.

_____________ 


