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نظرة عامة-هدر األغذية في غرب آسيا 

طارق الخوري منسق إقليمي
كفاءة الموارد واالستهالك واإلنتاج المستدامين

المكتب اإلقليمي لغرب آسيا–برنامج األمم المتحدة للبيئة 



الخلفية

2

ائي اإلنتاج الغذثلثيُفقد أو يُهدر •

على طول سلسلة العالمي كل عام 
يمكن. التوريد من المزرعة إلى المائدة

من سكان 12%أن يطعم أكثر من 
العالم، وينتشلهم من الجوع وسوء 

.التغذية

من انعدام األيؤدي هدر الطعام إلى تفاقم •
ويثقل كاهل أنظمة إدارة الهدرالغذائي

ذهب ما يقرب من مليار طن من الطعام •
المنازل وتجار إلى صناديق نفايات 

التجزئة ومنافذ خدمات الطعام في عام
2019.

أس يستخدم فقد وهدر األغذية العمالة ور•
ه المال واألسمدة ومبيدات اآلفات والميا

واألراضي وموارد الطاقة دون جدوى، 
من انبعاثات % 8مما يؤدي إلى توليد 

مما، غازات االحتباس الحراري العالمية
ف ويكل، يؤثر على التنوع البيولوجي

ة والشركات واألسر المعيشيالحكومات 
.تريليون دوالر أمريكيما يقرب من 

درة تزايد عدد السكان، ونيجب أن يضع •
، المياه، واالعتماد على استيراد الغذاء
وتدهور مؤشرات التنوع البيولوجي،

، وعدم االستقرار السياسي والصراعات
ة األمن الغذائي في صدارة أجندة المنطق

العربية

هدر الطعام في غرب آسيا مقلقة حيث•
%  34تشير التقديرات إلى أنها حوالي 

.من الطعام المقدم

يرة تظهر الدراسات في المنطقة كمية كب•
، احدنفايات الطعام المنزلية للفرد الومن 

للفرد / كجم 150-100حيث يتم توليد 
سنويا  

ة من تتمتع الدول العربية بسمات فريد•
نوعها من ثقافتها ودينها وتاريخها، 
عام وتنتج كميات كبيرة من نفايات الط

.خالل فترات قصيرة

شهر رمضان تظهر األبحاث خالل •
من % 50إلى % 25أن ما بين الكريم 

.الطعام المحضر يُهدر

فقد وهدر األغذية األمن الغذائي
التأثيرات البيئية 

ةواالجتماعية واالقتصادي

في األمن الغذائي

الدول العربية

في الهدر الغذائي

الدول العربية
نمط الحياة في 
الدول العربية
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بيئة، الحد من هدر الطعام في الدول العربية، وتقليل اآلثار على صحة اإلنسان وال

ناء بشكل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوليد فرص نمو أخضر شامل إلعادة الب

.أفضل
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وكالت منظمة األغذية والزراعةتكمل

وبرنامج األمم المتحدة للبيئة على

آزر طول سلسلة القيمة الغذائية، والت

ألهداف بين المنظمتين أساسي لتحقيق ا

الطموحة التي حددتها خطة عام 

2030.

FAO

UNEP

قد تحدث التداخالت



٣-١٢دامة تتبع التقدم المحرز في تحقيق هدف التنمية المست
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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 ...’’ 
 
  فقد الغذائ
 
اج مراحل اإلنتف

  ذلك خسائر ما بعوسالسل اإلمداد 
 
د ، بما ف
‘‘.الحصاد

  الهدر التخفيض نصيب الفرد من ... ’’
 
غذائ

جزئة البيع بالتالعالمية عىل صعيد أماكن 
‘‘.النصفوالمستهلكي   بمقدار 



غرب مبادرات برنامج األمم المتحدة للبيئة لهدر الغذائي في
آسيا
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رفع التوعية والتثقيف

رفةبناء القدرات وتبادل المع

التأثير على مبادرات 
السياسة وتحريك اإلجراءات

.المنطقة متنوعة من حيث االحتياجات الوطنية

لتصميم يدعم برنامج األمم المتحدة للبيئة البلدان

بة الحلول وتشكيل االستراتيجيات المناس

.المستوحاة من االستدامة والشمولية



فوائد للبلدان
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إعادة بناء أنماط حياة أفضل ومستدامة،(٣-١٢الغاية )2030التوافق مع أجندة األمم المتحدة • االستدامة

يراد الوصول االجتماعي واالقتصادي إلى أغذية آمنة ومغذية للجميع، يقلل من احتياجات است•
األغذية األمن الغذائي

الحد من تأثير تغير المناخ، واستنفاد التنوع البيولوجي، ومخاطر التلوث• الحماية البيئة

تشغيلية إلدارة النفايات تقليل احتياجات مدافن النفايات وتقليل النفايات العضوية وتقليل التكاليف ال•
ومعالجة النفايات العضوية الدائرية( الجمع والتخلص)

إدارة النفايات واالقتصاد 
الدائري

.  ت الناشئةاالبتكار األخضر الشامل والفرص المستدامة للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركا•
ب النماذج الدائرية يمكن أن يكون االرتباط بين المناطق الريفية والحضرية أيضاً رئيسياً وقد تلع

 ً .دوراً رئيسيا
فرص عمل



حالة هدر األغذية في غرب آسيا
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سيتم إطالق التقرير في غضون أسابيع قليلة•

.، يتعمق هذا التقرير في تحديات منطقة غرب آسيا(2021برنامج األمم المتحدة للبيئة )2021بعد نشر تقرير مؤشر هدر الغذاء لعام •

ظمة التي أجرتها منالدراسة األساسية للمملكة العربية السعودية 

:(SAGO 2019)الحبوب السعودية 
في جميع %33تصل مستويات فقدان وهدر األغذية إلى حوالي 

مراحل سلسلة اإلمدادات الغذائية

%14.2يقدر فقدان الغذاء بـ •

%18.9يقدر هدر الغذاء بـ •



حالة هدر األغذية في غرب آسيا
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دراسة شاملة لعدة قطاعات: تصورات عن تولد هدر الغذائي في غرب آسيا
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دف خطوط األساس واإلبالغ عن التقدم المحرز في تحقيق هقياس •

٣-١٢التنمية المستدامة 

جيدةلتعزيز الممارسات الورفع مستوى الوعي تحسين المعرفة •

يمة الغذائيةعبر سلسلة القاالستراتيجيات الشاملة للجنسين تعزيز •

واعتماد إطار تنظيمي مالئم سياسات مناسبة اعتماد •

لتبني ونقل التقنيات ذات الصلةتشجيع االستثمارات •

:التوصيات

حالة هدر األغذية في غرب آسيا



حملة رمضان المستدامة
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!ترقبوا قنوات التواصل االجتماعي وموقعنا اإللكتروني

الرابطيمكنك تنزيل مواد الحملة والترويج لها على هذا 

https://drive.google.com/drive/folders/1ORnS_40uiJaBhN8pdAtWL-nbDtY-q_bL
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شكراً 

طارق الخوري
منسق إقليمي

كفاءة الموارد واالستهالك واإلنتاج المستدامين

المكتب اإلقليمي لغرب آسيا–برنامج األمم المتحدة للبيئة 

tarek.alkhoury@un.org: البريد اإللكتروني
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