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مية يمكن أن يساعد الحد من فقد األغذية وهدره في تحقيق أهداف التن

...المستدامة المتعددة 

Source: WRI, 2019



وتثير الطموح في مراجعات المساهمات المحددة وطنيا  ... 

ويحافظ على المساهمات المتتالية ويبلغيعدأن كل طرف على "4.2المادة 

ف متابعة تدابير التخفييتعين على األطراف . التي ينوي تحقيقهاالمحددة وطنيا  

".، بهدف تحقيق أهداف هذه المساهمات المحلية



فقدان وهدر األغذية في استراتيجيات المناخ

جيجا طن من مكافئ ثاني 4.4ينتج عن توليد 

، يلعب(من غازات الدفيئة% 8)أكسيد الكربون 

فقد األغذية وهدرها دوراً مهماً في 

ناخ االستراتيجيات الوطنية واستراتيجيات م

.األعمال

ع يقدم تقرير برنامج األمم المتحدة للبيئة م

ات الصندوق العالمي للطبيعة، تعزيز المساهم

ول المحددة وطنياً للنظم الغذائية، توصيات ح

كيفية رفع مستوى الطموح المناخي في 

مراجعات المساهمات المحددة وطنياً مع 

.مؤشرات وسياسات وتدخالت عامل االستقبال



٣-١٢تتبع التقدم المحرز في تحقيق هدف التنمية المستدامة 

٣-١٢

( أ)١-٣-١٢   
 
الفقدان الغذائ

(ب)١-٣-١٢   
 
الهدر الغذائ

...2030بحلول عام ’’

ز ع-مؤشر فقد الغذاء  كت 
ىل التر

العرض

ز عىل-مؤشر هدر الغذاء  كت 
التر

الطلب

ات  :٣-١٢المنظمات الراعية لمؤشر
منظمة األغذية والزراعة

وبرنامج األمم المتحدة للبيئة

  والحد من ...’’ 
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د ، بما ف
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  الهدر التخفيض نصيب الفرد من ... ’’
غذائ 

جزئة البيع بالتالعالمية عىل صعيد أماكن 
‘‘.النصفوالمستهلكي   بمقدار 



من جميع المواد الغذائية المتوفرة على 17%
مستوى المستهلك تُهدر

مليون طن من المواد الغذائية للمنازل وتجار 931بيع ▪
م التجزئة والمطاعم وغيرها من الخدمات الغذائية في عا

2019

وجدت الدراسة أن هدر األغذية مشكلة عالمية وليست ▪
مجرد مشكلة في العالم المتقدم

-2019مليون شخص يعانون من الجوع في عام 690▪
- COVID-19من المتوقع أن يرتفع بشكل حاد مع 

يف وثالثة مليارات شخص غير قادرين على تحمل تكال
يحتاج المستهلكون إلى المساعدة: نظام غذائي صحي

.للحد من هدر الطعام في المنزل

التقدم يساعد تقرير مؤشر هدر األغذية البلدان على تتبع▪
تدامة المحرز في تحقيق هدف األمم المتحدة للتنمية المس

لخفض هدر الغذاء إلى النصف بحلول عام ٣-١٢
2030



نهج مؤشر الهدر الغذائي

المستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول

النمذجة واالستقراء•

تقدم تقريبية•

غير مناسب ألغراض التتبع•

القياس المباشر لهدر األغذية•

دقيقة بما فيه الكفاية للتتبع•

لمعلومات إضافية وتفصي•

منع يدعم تطوير استراتيجية•

هدر الغذاء



تغطية بيانات: المستوى األول 

عدد البلدان التي لديها بيانات ُمقاسة مجموعات الدخل

األسر المعيشية الخدمة الغذائية بيع بالتجزئة

28 18 20 الدخل المرتفع

12 3 2 متوسط الدخل األعلى

10 2 1 متوسط الدخل األدنى

2 0 0 دخل منخفض

52 23 23 مجموع

.دولة54نقطة بيانات هدر األغذية في 152تم تحديد 



المستوى األول النمذجة واالستقراء 

2019هدر األغذية العالمي،  القطاع

(سنة/فرد/ كجم)المتوسط 
مليون )المجموع 

(طن

74 569 المعيشيةاألسرة

32 244 الغذائيةالخدمة

15 118 بالتجزئةبيع

121 931 المجموع



سنة/ فرد / كجم74= هدر األغذية لدى األسر المعيشية 



، حسب فئة دخل 2019، هدر األغذية لدى األسر المعيشية
البلدان بالبنك الدولي

(سنة/فرد/ كجم)المتوسط  مجموعات الدخل

79 الدخل المرتفع

76 متوسط الدخل األعلى

91 متوسط الدخل األدنى

البيانات غير كافية دخل منخفض



النطاق: المستوى الثاني

شهراً 12
الغذاء

األجزاء غير 
الصالحة لألكل

األعالف الحيوانية

المواد 
ةالمعالج/الحيوية

الهضم الالهوائي

ةالهوائي/ السماد 

االحتراق المتحكم 
فيه

تطبيق األرض

موقع المكب

ال تحصد

تجاهل/ رفض 

الصرف الصحي

إطار زمني نوع المادةالمكان المقصود الحدود

القضايا ذات 

الصلة

جميع= األغذية فئة

األطعمة 
والمشروبات

مرحلة دورة الحياة 
=
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الخدمة الغذائية. 2
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تم إجراء القياس
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من السلع أثناء 

المعالجة

يف التعبئة والتغل

مستثناة من 
التقديرات



طرق القياس المناسبة حسب القطاع2المستوى 

القطاع طرق القياس 

األسرة المعيشية

بالتجزئةبيع

الخدمة الغذائية

ذا إ)التصنيع 

(تم تضمينه

القياس 

المباشر 

لتيارات )

هدر األغذية 

(فقط

التقييم 

الحجمي
/  العد 

المسح

ن تحليل تكوي

بة بالنس)الهدر 

ر لتيارات الهد

يها التي يتم ف

خلط االغذية 

مع المواد غير

(الغذائية

توازن 

الكتلة

للمواد )يوميات 

ص التي يتم التخل

منها في الصرف 

الصحي أو 

د تحويلها إلى سما

منزلي أو إطعام 
(الحيوانات



٣-١٢كيفية اإلبالغ عن هدف التنمية المستدامة 

من أهداف التنمية المستدامة باستخدام استمارة ٣-١٢سيتم جمع بيانات الهدر الغذائي الخاصة بالهدف 

(.سم النفاياتق)برنامج األمم المتحدة للبيئة بشأن إحصاءات البيئة /شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة

عين نقطة يتم إرسال االستمارة كل عامين إلى الجهاز االحصائي الوطني ووزارات البيئة، والتي ست•

.اتصال واحدة لهدر األغذية في الدولة لتنسيق جمع البيانات وإعداد التقارير

رير مؤشر هدر وستتاح البيانات للجميع في قاعدة بيانات أهداف التنمية المستدامة العالمية وفي تق•

.2030األغذية لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، والذي سيتم نشره على فترات منتظمة حتى عام

، وسيتم إبالغ النتائج 2022أيلول /سبتمبرسيتم إرسال االستمارة التالية إلى الدول األعضاء في •

.2023شباط /إلى قاعدة بيانات أهداف التنمية المستدامة العالمية بحلول فبراير

وصى ي. ال تحتاج البلدان إلى إجراء قياسات جديدة كل عامين، أو قياس كل قطاع في وقت واحد•

.بقياس كل قطاع مرة واحدة على األقل كل أربع سنوات



مجموعات العمل اإلقليمية الخاص بهدر األغذية

يكا تم تشكيل مجموعات عمل إقليمية حول هدر األغذية في إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأمر

.الالتينية وغرب آسيا

يز العمل، وهم يسعون إلى معالجة فجوة البيانات في البلدان ذات الدخل المتوسط والمنخفض وتحف

:ودعم الدول األعضاء في

(ئةاألسرة المعيشية، الخدمة الغذائية، بيع بالتجز)تطوير خطوط األساس للهدر الغذائي •

من أهداف التنمية المستدامة في عام ٣-١٢استخدام نهج مؤشر هدر األغذية لإلبالغ عن الهدف •

2022

تصميم اإلستراتيجيات الوطنية لمنع هدر األغذية•

االستفادة من التمويل الدولي لتقديم االستراتيجيات•

متحدة للبيئة يتم تيسيرها من خالل حلقات عمل فصلية عبر اإلنترنت يستضيفها برنامج األمم ال

.ساتوتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب بشأن تحديات القياس ونهج السيا، WRAPوبرنامج 



تكوين مجموعات العمل

غرب آسيا أمريكا الالتينية 

ومنطقة البحر 

الكاريبي

آسيا والمحيط الهادئ أفريقيا

البحرين األرجنتين الصين موريشيوس

األردن البرازيل فيلبيني نيجيريا

فلسطين تشيلي TBCإندونيسيا  أفريقياجنوب

دولة قطر كولومبيا TBCالهند  أوغندا

المملكة العربية 

السعودية 
كوستا ريكا اليابان TBCالجزائر

اإلمارات العربية 

المتحدة

المكسيك ماليزيا غانا

أوروغواي TBCكوريا الجنوبية 

جمهورية الدومينيكان TBCتايالند 



Food Loss & Waste

Action Area

2030مبادرة عالمية لخفض الفقدان والهدر الغذائي إلى النصف بحلول عام 

دولة إلعطاء األولوية للحد من فقد األغذية وهدرها من المزرعة إلى المائدة، ووضع50ما ال يقل عن 

من أهداف التنمية المستدامة، وقياس خطوط األساس واإلبالغ ٣-١٢أهداف وطنية تتماشى مع الهدف 

ض فقد عن التقدم المحرز، ووضع استراتيجيات وطنية والعمل من خالل السياسات والممارسات لخف

.2030األغذية وهدرها إلى النصف بحلول عام 

كيف ستعمل؟

تدخالت التي ستعمل المبادرة العالمية مع البلدان لتحديد أنسب األساليب لتالئم ظروفها، باستخدام ال

مزرعة وشبه القياس والتشخيص، وتقنيات واستثمارات الحد من فقد األغذية في ال: أثبتت جدواها مثل

سياسات المزرعة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص عبر سلسلة التوريد، والوصول المالية و

.االقتصاد الدائري وتغيير سلوك المستهلك

وارد اتصل ببرنامج األمم المتحدة للبيئة أو منظمة األغذية والزراعة أو معهد الم: كيفية المشاركة

.العالمية أو البنك الدولي أو المؤسسات المنظمة األخرى



شكرا  

Clementine O’Connor

@cxoconnor

clementine.oconnor@un.org 

https://www.unep.org/resources/report/unep-food-waste-

index-report-2021

https://www.unep.org/resources/report/unep-food-waste-index-report-2021


مجموعات 5سلع في 10يركز على 1.
رئيسية

وليس (FLP)نسب فقدان الغذاء يقيس 2.
إجمالي الخسائر

مع ذاء يراقب التغييرات في نسبة فقد الغ3.
مرور الوقت

ى استناداً إلى نسب الخسارة الممثلة عل4.
على طول سالسل المستوى الوطني 

التوريد العشر المختارة

:  المكونات المطلوبة

سلة السلع اختيار 1)

سنة األساساختيار 2)

األوزانتجميع3)

ر وتقدير النسب المئوية لخسائجمع البيانات 4)

ر األغذية على المستوى الوطني لكل سلعة بمرو
الوقت

مؤشر فقدان الغذاء الوطني: الملحق


