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 كفالة وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة.  :١٢الهدف 
بالتجزئة    :٣-١٢الغاية   البيع  أماكن  صعيد  على  العالمية  الغذائية  النفايات  من  الفرد  نصيب  تخفيض 

والمستهلكين بمقدار النصف، والحّد من خسائر األغذية في مراحل اإلنتاج وسالسل اإلمداد، بما في ذلك  
 . 2030خسائر ما بعد الحصاد، بحلول عام  

 ية و)ب( مؤّشر هدر األغذية )أ( مؤّشر الخسائر الغذائية العالم ١-٣-١٢المؤشر 
   : مؤّشر هدر األغذية12.3.1من المؤشر فقط تُعنى هذه البيانات الوصفية بالجزء )ب( 

 المعلومات المؤسسية 

 المنظمة الراعية:
 برنامج األمم المتحدة للبيئة.  

 
 تعاريف المفاهيم و ال

  :التعريف
ة باألطنان، وهو مكّمل للجزء )أ(  ُمهدر األغذية الإلى قياس الكمية اإلجمالية من    12.3.1يهدف المؤشر  

المعني بقياس الخسائر الغذائية، أو الفاقد من األغذية )الذي يقاس برعاية منظمة    12.3.1من المؤشر  
األغذية والزراعة(. ويكمن الهدف من هذين المؤشرين إلى تقسيم سلسلة القيمة الغذائية، وقياس كفاءة النظام  

 الغذائي. 
 

   :مؤشرات المستوى األول
ر من خالل نموذج عالمي، استنادًا إلى معامالت إقليمية  قدّ يُ  هدر األغذية في نظم إدارة النفايات 

 لهدر األغذية في إجمالي نظم إدارة  النفايات.
   :مؤشرات المستوى الثاني

األغذية في مراحل سلسلة اإلمداد  جمع البيانات بشأن هدر   كل مرحلة من سلسلة اإلمداد   فيهدر األغذية  
 استنادًا إلى األولويات الوطنية

 
كاملة لقياس هذا التوّفر الوثيقة المعنونة "قياس الهدر في سياق أهداف التنمية المستدامة" وصفًا للمنهجية  

 المؤشر. 
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 األساس المنطقي:

، فإن ما يقرب من ثلث  مجموع األغذية  2011وفقًا لمنشور صدر عن منظمة األغذية والزراعة في عام  
يُفقد أو ُيهدر، ما يسفر عن خسائر اقتصادية وزيادة الضغط على النظم الغذائية. وهنا، تّتضح الحاجة  

االس  الزراعية وضمان  األراضي  قيمة  لتعظيم  األغذية  هدر  من  الحّد  إلى  للموارد  المّلحة  المستدام  تخدام 
  تزويد الطبيعية. لن يساعد هذا المؤشر البلدان على تحديد نقاط هدر األغذية فحسب، بل ُيسهم أيضًا في  

 هدر. هذا الللحّد من بالمعلومات الالزمة لحكومات والمواطنين والقطاع الخاص ا
 

 المفاهيم:
خام، مخصصة لالستهالك البشري. ويشمل ذلك : أي مادة، سواء كانت ُمعالجة أو شبه معالجة أو  الغذاء

أو معا أو تجهيز  ُتستخدم في تصنيع  مادة  وأّي  ُيفسد من مواد لالشراب،  ما  إلى  باإلضافة  األغذية،  جة 
وُيصبح بالتالي غير صالح لالستهالك البشري. ال يشمل "الغذاء" مستحضرات التجميل أو التبغ أو المواد  

اصر التجهيز المستخدمة على امتداد سلسلة اإلمدادات الغذائية، مثل المياه  المستخدمة حصرًا كدواء، وال عن
 المستعملة لتنظيف أو طهي المواد الخام في المصانع أو المنازل.

 
المكوّ أجزاء غير صالحة لألكل الُمخصص:  بالغذاء غير  المرتبطة  البشري، في سلسلة    ةنات  لالستهالك 

العناصر   لقشور والنواة/البزر. ال تشمل "األجزاء غير الصالحة لألكل"العظام وامثل  إمدادات غذائية معينة،  
المرتبطة بالتعبئة والتغليف. وعادًة ما يختلف مفهوم المواد "غير الصالحة لألكل" باختالف المستخدمين،  
بالغذاء وليس في غيرها.   الصالحة لألكل في بعض سالسل اإلمداد  المواد  الدجاج من  أقدام  ُتعد  مثاًل، 

يمكن أن تتغّير هذه المواد بمرور الوقت، كما أنها قد تتأّثر بمجموعة من المتغّيرات، بما في ذلك الثقافة،  و 
 والعوامل االجتماعية واالقتصادية، والتوافر، والسعر، والتقدم التكنولوجي، والتجارة الدولية، والجغرافيا. 

 
التجاري،   والتبادل  التجارة  ومراكز  المعيشية   األسر  من  المتأتية  النفايات  الصلبة  البلدية  النفايات  تشمل 
الحكومية(. وتتضّمن   والمباني  )المدارس والمستشفيات  المكاتب والمؤسسات  الصغيرة، ومباني  والشركات 

مة عن خدمات بلدية مختارة، صيانة  أيضًا النفايات الضخمة )مثل األثاث القديم والفرش(، والنفايات الناج
الحدائق والمتنزهات، وخدمات تنظيف الشوارع )كنس الشوارع، وتفريغ محتوى حاويات القمامة، وتنظيف 
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األسواق(، إذا ما تمت إدارتها بوصفها نفايات. ويمكن االطالع على معلومات إضافية عن النفايات الصلبة  
 التنمية المستدامة. من أهداف  11.6.1مؤشر الالبلدية في منهجية قياس 

 
  :التعليقات والقيود

اعتماد نهج مرن ثالثي المستويات ينطوي على بعض التحديات، أبرزها في ضمان االتساق وإمكانية    نّ إ
المقارنة المباشرة غير ممكنة، وال تخلو من  فهج المختلفة؟  المقارنة. هل يمكن المقارنة بين المستويات أو النُ 

يات اإلقليمية، حيث ترتفع نسبة  بعض المحاذير. ففي كل من البلدان المعنية، يمكن المقارنة على المستو 
في المائة تقريبًا(. ولكن، من غير المناسب المقارنة بين البلدان ما لم    25الخطأ العارض نسبيًا )مثاًل،  

يظهر فرق كبير بين تقديراتها ومقدار الخطأ المجمع. والنهج الواجب اتباعه لتحقيق االتساق هو اعتماد  
 الشفافية في وضع إطار للعمل.

 
ي ألغراض مناسبة أخرى وذات صلة )على سبيل المثال،  استخدام أساليب مختلفة للتحديد الكمّ أيضًا  ن  يمك

ذية؟"(. لكن، قد يتعّذر تحديد أسباب الهدر )وبالتالي غ"أين تكمن أهم الفرص للعمل على الحّد من هدر األ
كمث المنزلي  االستهالك  إلى  باالستناد  المواطنين(  على سلوك  التأثير  الفرص  دون ُمهدرال على حجم   ،

االستعانة بالتدوين اليومي أو اإلثنوغرافيا. في المقابل، يمكن التوصل إلى تحديد أكثر دقة لحجم الهدر من  
 ة.ُمهدر خالل الوزن المباشر لكمية األغذية ال

 
 منهجية  ال

   :طريقة االحتساب
التنمية المستدامة" وصفًا للمنهجية كاملة لقياس هذا توّفر الوثيقة المعنونة "قياس الهدر في سياق أهداف  

 المؤشر. 
 ة في نظم إدارة النفايات.ُمهدر وألغراض هذا المؤشر، تهدف المنهجية إلى تقدير كمية  األغذية ال

 
ر نهج النمذجة العالمي نسبة األغذية ال ة في إجمالي نظم إدارة  ُمهدر بالنسبة لمؤشرات المستوى األول، ُيقدِّّ

المجموع.   النسبة على  هذه  ُتطبَّق  ثم  البحرية(،  الصلبة  النفايات  البلدية،  الصلبة  النفايات  )مثل  النفايات 
  11.6.1هذا النموذج على الجهود المبذولة حاليًا لجمع المعلومات الالزمة لقياس المؤشر    فيويرتكز العمل  
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بإدارة النفايات الصلبة البلدية، مع االستعانة بالمعلومات المتاحة عن    ىمن أهداف التنمية المستدامة، والمعن
ثة إلى العالمي، بما في ذلك منشور البنك الدولي " يا له من إهدار: نظرة محدّ على المستوى  ركميات الهد 

  ". وتنشر بعض البلدان بيانات عن نسبة هدر األغذية إلى 2050مستقبل إدارة النفايات الصلبة حتى عام  
عامل إقليمي لكل منطقة فرعية  إجمالي النفايات البلدية الصلبة. وتستخدم البيانات المتوفرة حاليًا لوضع مُ 

المؤشر  بيانات  على  اإلقليمية  المعامالت  هذه  ُتطبق  ذلك،  بعد  المستدامة.  التنمية  أهداف  مناطق  من 
ت. )ال يعني ذلك أنه عندما يقوم  ي المعلوماف، وبيانات وثيقة "يا له من إهدار" لمعالجة النقص  11.6.1

 بلد ما باإلبالغ عن بياناته، لن ُيجرى أي تقدير عالمي، فإن البيانات القطرية سوف تستخدم مباشرة.(   
 

، على البلدان أن تحدد نطاق المراحل التي يمكن تغطيتها في سلسلة اإلمداد  2بالنسبة لمؤشرات المستوى  
من األغذية    ُمهدرة لكل مسار من سالسل اإلمداد.  ُتحدد كمية الُمهدر ة الوتقدير الكمية اإلجمالية من األغذي 

في مرحلة من مراحل سلسلة اإلمداد الغذائي بقياس الهدر الناجم عن عّينة من متعهدي صنع األغذية أو  
هج القياس التالية أو مزيج منها أو أي نهج آخر مكافئ من حيث  باتباع أي من نُ وذلك  األسر المعيشية،  

 الجدوى والتمثيل والموثوقية. 
 

سلسلة  مراحل 
 القياسمناهج  اإلمداد الغذائي

اإلنتاج  مرحلة 
 األولي

القياس   -
 المباشر

التوازن   -
 الكتلي

 االستبيانات والمقابالت  - 
 المعامالت وإحصاءات اإلنتاج -
التجهيز  من األغذية  ُمهدرتحليل تكوين ال- مرحلة 

 والتصنيع 
البيع مرحلة  

ومراحل  بالتجزئة 
األخرى  التوزيع 

 لألغذية 

تحليل   -
تكوين  

من  ُمهدرال
 األغذية 

  العّد / المسح -

والخدمات  المطاعم 
 الغذائية

التدوين   - 
 اليومي

  األسر المعيشية 
 تفصيل: 
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ة حسب األجزاء الصالحة لألكل وغير الصالحة لألكل، ُمهدر من الناحية المثالية، يمكن تصنيف األغذية ال
  Nicholesوتجدر اإلشارة إلى أهمية مراعاة الفرق بين البلدان من حيث األجزاء غير الصالحة لألكل. يقدم  

et al . .فكرة عن االختالفات السائدة بين البلدان في هذا المجال 
فهم أفضل لُسُبل استخدام  في إرساء  ب الوجهة  وتبرز أهمية تصنيف البيانات الخاصة بهدر األغذية حس

   :تصنيع األسمدة. ويشمل ذلكل ُمهدرال
 ل مشترك/هضم الهوائي،تحلّ  •
 التسميد / المعالجة الهوائية،  •
 الحرق المتحّكم، •
 معالجة األرض، •
 المطمر، •
 النفايات/ الفاقد/ القمامة، •

 
 معالجة القيم الناقصة:

بالنسبة إلى األرقام الوطنية. ومع ذلك، يستخدم برنامج األمم المتحدة للبيئة نهج  ال ُتستخلص القيم الناقصة  
نمذجة عالمي للمستوى األول )ويرجع ذلك إلى نقص البيانات المتوفرة في هذا الشأن، واالهتمام بالحصول  

 ع على مستوى رفيع(.على بيانات يمكن استخدامها للتتبّ 
  

 المجاميع اإلقليمية:
ُتجمع البيانات على المستويات دون اإلقليمية واإلقليمية والعالمية. لالطالع على ُنهج جمع البيانات، يرجى  
التالي   الرابط  زيارة 

http://uneplive.unep.org/media/docs/graphs/aggregation_methods.pdf     

 
  :مصادر التباين
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كما ُذكر آنفًا، عادًة ما يضطلع عدد كبير من الجهات المعنية على المستويين الوطني ودون الوطني بإجراء  
تبرز تحديات عديدة   البيانات. كما  تباين في  بالهدر، ما قد يسفر عن   المتعلقة  من جراء اإلحصاءات 

 المسائل التالية: 
ال • تأثيرًا  ُمهدر التباين في كمية األغذية  ُيحدث  الهدر في  ة قد  المقّدرة من  الكميات  كبيرًا على 

 الدراسات القصيرة المدة )مثل أسبوع( التي ُتجرى لتمثيل فترة زمنية أطول )سنة(. 
 ة؛ُمهدر الوقت المحّدد من السنة الذي تجرى خالله الدراسة قد يؤثر على كمية األغذية ال •
ة من قبل الكيانات المنفردة، ُمهدر األغذية الالتباين الطبيعي الذي يحدث بمرور الوقت في كميات   •

 مثل األسر المعيشية أو المطاعم. 
على المستوى الوطني، قد تضطر البلدان إلى االعتماد على كيانات أخرى لقياس كمية الهدر  •

وتقديم البيانات إلى الحكومة، التي تعمد بدورها إلى جمع المعلومات المقّدمة وتحليلها لتقدير  
تختلف كيفية جمع البيانات حسب مراحل السلسلة الغذائية  و ة. ُمهدر ألغذية اللجمالية الكمية اإل

هدر في كل من هذه المراحل. على سبيل المثال، يمكن أن يحتفظ  ال بالنظر إلى اختالف طرق  
أحد كبار تجار التجزئة الرسميين )سلسلة محالت السوبر ماركت( بسجالت عن المخزون غير  

ي الذي يمكن اإلبالغ عنه. ومن ناحية أخرى، قد تضطر الحكومات التي تطلب  المباع أو الَمرمِّ 
تقارير من األسر المعيشية إلى إصدار توجيهات للبلديات المحلية، والتوصية باعتماد منهجية  

ة. وقد تتطلب الكميات المبلغ  ُمهدر معّينة للتحديد الكمي، مثل التدوين اليومي لكمية األغذية ال
الحجم ما لم تتمكن الحكومات المعنية من الحصول على البيانات الالزمة من   عنها زيادة في

جميع السكان لكل مراحل السلسلة الغذائية، أي أنه من غير المرجح أن تقدم كل أسرة معيشية  
 في البلد المعلومات المطلوبة.

 
 مصادر البيانات 

 الوصف:
ذلك األجهزة اإلحصائية الوطنية ووزارات  توفر الحكومات الوطنية البيانات الالزمة، بما في   .1

 البيئة. 
 

 عملية جمع البيانات:
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ينظر برنامج األمم المتحدة للبيئة في استخدام االستبيان المشترك بين الشعبة اإلحصائية باألمم المتحدة  
البيانات اإلضافية التي وبرنامج األمم المتحدة للبيئة المعني بإحصاءات البيئية لجمع البيانات، إلى جانب  

 يجمعها برنامج األمم المتحدة للبيئة مباشرة. 
 

 فر البيانات اتو 

 الوصف:
 تتوفر البيانات من خالل جميع البلدان التي تشارك في االستبيان.  

 
 : التسلسل الزمني

للبيئة إلى البلدان  ُيرسل االستبيان المشترك بين الشعبة اإلحصائية باألمم المتحدة وبرنامج األمم المتحدة  
 كل سنتين لطلب بيانات سنوية. 

 
 الجدول الزمني 

 جمع البيانات:
للبيئة كل   .1 ُينّفذ االستبيان المشترك بين الشعبة اإلحصائية باألمم المتحدة وبرنامج األمم المتحدة 

 سنتين ـ  
 

 إصدار البيانات:
 . 2020هداف التنمية المستدامة في عام أ  دورة اإلبالغ األولى عن التقدم المحرز نحو تحقيق .1

 
 الجهات المزّودة للبيانات

 النظم اإلحصائية الوطنية  
 

 الجهات المجمعة للبيانات

 شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة وبرنامج األمم المتحدة للبيئة   .1
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(Measuring Waste in the Context of the SDGs )UNEP, forthcoming  
 
 

 2020 شباط/فبرايرمن مؤشرات ذات صلة، بدءًا 

 12.5.1و  11.6.1


