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رســول اللــه - صلــى اللــه عليــه وســلم - فــكان إذا أوى إلــى فراشــه قــال:» الحمــد للــه الــذي 

أطعمنــا وســقانا، وكفانــا وآوانــا، فكــم ممــن ل كافــي لــه ول مــأوي«. 

أننــا  نعــرف قدرهــا، ونعظمهــا ونــدرك  أن  النعمــة  الســبل لشــكر هــذه   وإن مــن أعظــم 

مســؤولون أمــام اللــه عــز وجــل عنهــا، فقــد وضــع بيــن يــدي النبــي - صلــى اللــه عليــه وســلم 

- وأصحابــه طعــام مــن رطــب وتمــر ولحــم، فلمــا أكلــوا وشــبعوا، قــال -صلــى اللــه عليــه 

وســلم - ليذكرهــم بنعمــة اللــه وفضلــه عليهــم:» هــذا والــذي نفســي بيــده مــن النعيــم 

ــا الحنيــف علــى تجنــب اإلســراف والحفــاظ  ــا دينن ــه يــوم القيامــة«، ويحثن الــذي تســألون عن

علــى النعمــة فيقــول المولــى عــز وجــل فــي كتابــه  »وكلــوا واشــربوا ول تســرفوا إنــه ل 

يحــب المســرفين« .

 علــى المملكــة ليمكــن تجاهله, 
ً
وممــا ل شــك فيــه أن الفقــد والهــدر فــي الغــذاء يمثــل عبئــا

لمــا لــه مــن آثــار وخيمــة علــى المســتويات اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة والبيئيــة، ويــؤدي إلــى 

 ل يتجــزأ مــن عملية إنتــاج الغذاء 
ً
خســارة وهــدر مباشــر فــي المــوارد النــادرة التــي تمثــل جــزءا

علــى غــرار الميــاه واألراضــي والطاقــة والمــوارد البشــرية ، فيتســبب ذلــك فــي انخفــاض 

العائــد اإلقتصــادي مــن األعمــال الزراعيــة، وتزيــد هــذه الظاهــرة مــن إنعــدام األمــن الغذائــي 

فــي البلــدان ذات المــوارد الضئيلــة التــي تكافــح لتحّمــل كلفــة اإلمــدادات المســتوردة لتلبــي 

اإلحتياجــات األساســية مــن الغــذاء. كمــا تســهم أيضــا فــي زيــادة إنبعــاث الغــازات المســببة 

فــي الحتبــاس الحــراري وتدهــور البيئــة.

مــقــدمــةمــقــدمــة
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غيــر  إجــراء  أنــه  فيــه  يقــال  مــا  أقــل  الغــذاء  هــدر  فــإنَّ  آخــر  صعيــد  وعلــى 

مســؤول؛ألنه يــؤدي إلــى خســارة العالــم أحــد العناصــر النــادرة  والازمــة 

لبقــاء الجنــس البشــري دون مبــرر إقتصــادي ، حيــث يتــم إلقــاء كميــات كبيــرة 

 فــي ســلة  النفايــات إمــا بقصــد أو دون قصــد، ممــا يتســبب 
ً
مــن الطعــام يوميــا

فــي حرمــان الفقــراء مــن اإلســتفادة مــن هــذه المــواد الغذائيــة.

لــذا فــإن مرحلــة دراســة المســح الميدانــي تهــدف إلــى تقديــر حجــم الفقــد 

والهــدر فــي الغــذاء بطــرق علميــة وبالمعاييــر الدوليــة المتعــارف عليهــا، 

وقيــاس الخســائر اإلقتصاديــة الناجمــة عــن الفقــد والهــدر فــي الغــذاء إلــى 

جانــب تقديــم مقترحــات تنظيميــة وقانونيــة للحــد مــن هاتيــن الظاهرتيــن كمــا 

تبحــث الدراســة تحليــل األســباب اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة والثقافيــة المســببة 

للفقــد والهــدر فــي الغــذاء بالســعودية. 

ويســتخدم الفريــق العلمــي للدراســة تطبيقــات اإلقتصــاد الســلوكي في الحد 

مــن الفقــد والهــدر بطريقــة علميــة، لغــرس الســلوك اإلنتاجــي واإلســتهاكي 

المملكــة  فــي  والهــدر  الفقــد  لمســتوى  األســاس  خــط  وتحديــد  الصحيــح، 

، وســعت الدراســة إلــى بنــاء مؤشــر 
ً
ــا  ودولي

ً
مقارنــة بالــدول األخــرى إقليميــا

أداء يبيــن مســتهدفات الحــد مــن الفقــد والهــدر الغذائــي حتــى عــام 2020.



5

كمــا قــام بإســتطاع تجــارب الخبــراء والمتخصصيــن فــي إنتــاج األغذيــة فــي 

المملكــة ومعرفــة التحديــات التــي تواجههــم فــي مراحــل سلســلة اإلمــداد 

الغذائــي مــن خــال إقامــة عــدة ورش عمــل ومقابــات شــخصية ومجموعــات 

تركيز ، ومن ثم إســتطاع الفريق العملي للدراســة من تحليل نتائج و مخرجات 

هــذه الفعاليــات للوصــول إلــى اإلشــكالت التقنيــة التــي تواجــه عمليــة قيــاس 

الفقــد والهــدر فــي الغــذاء لمعرفــة أفضــل األســاليب الفاعلــة لقياســه.

وتعــد هــذه الدراســة المراحــل األولــى مــن »البرنامــج الوطنــي للحــد مــن الفقد 

والهــدر فــي الغــذاء بالمملكــة« التــي تتبنــاه وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة 

ضمــن برنامــج التحــول الوطنــي 2020 ســعًيا لتحقيــق رؤيــة المملكــة العربيــة 

الســعودية 2030 التــي تهــدف إلــى إســتثمار المــوارد الطبيعيــة بفعاليــة 

عاليــة باإلضافــة إلــى رفــع كفــاءة التشــغيل.

المشرف العام ورئيس الفريق العلمي للدراسة

الدكتور عبدالرحمن بن ناصر الخريف 

أستاذ إدارة صناعة القرار والقيادة 

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسامية
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اإلطار العام للدراسة
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إن الفقــد والهــدر فــي الغــذاء يتمثــل فــي األجــزاء الصالحــة لــأكل مــن النباتــات 
أو الحيوانــات التــي ل يســتهلكها البشــر فــي نهايــة المطــاف، حيــث يشــير 
الفقــد إلــى كميــات األغذيــة التــي تتــم خســارتها علــى طــول سلســلة اإلمــداد 
فــا تصــل إلــى المســتهلك النهائــي، بينمــا يشــار بالهــدر  إلــى األغذيــة التــي 
تصــل إلــى المســتهلك بجــودة مناســبة لكنــه ل يســتهلكها بــل يتــم التخلــص 

منهــا.

 يفقــد أو يهــدر مــا يقــارب 33% مــن كميــة األجــزاء الصالحــة لــأكل مــن 
ً
عالميــا

الغــذاء المنتــج )FAO, 2013(، أي نحــو 1.3 مليــار طــن فــي الســنة، وهــذا الهــدر 
فــي الغــذاء يفقــد فــي جميــع مراحــل سلســة اإلمــداد الغذائــي ) عبــد الحافــظ، 

.)2015

فتقــدر التكلفــة اإلقتصاديــة للفقــد والهــدر بـــ 1 بليــون دولر أمريكــي ، بينمــا 
تقــدر التكلفــة اإلجتماعيــة للفقــد والهــدر بـــ 900 مليــار دولر أمريكــي، فــي 
حيــن تقــدر التكلفــة البيئيــة للفقــد والهــدر بـــ 700 مليــار دولر أمريكــي، بمــا 
ــُن مــن إطعــام 870 مليــون 

ِّ
يعنــي أن حفــظ ¼ هــذه الكميــة المهــدرة ُيَمك

جائــع حــول العالــم. 

مــقــدمــة



11

تشــير بعــض الدراســات والتقاريــر بــأن حجــم الهــدر الغذائي في المملكة العربية الســعودية 

 وهــو يعتبــر أعلــى نســبة هــدر فــي العالــم العربــي، 
ً
يقــدر بـــ 250 كجــم للفــرد الواحــد ســنويا

وتقــدر قيمــة الفقــد والهــدر فــي الغــذاء فــي المملكــة العربيــة الســعودية بـــ 46.833 مليــار 

.
ً
ريال ســنويا

بــَن علــى أســس علميــة دقيقــة للمســح الميدانــي 
ُ
ولكــن هــذه التقاريــر والدراســات لــم ت

حســب المعاييــر الدوليــة ، فأصبــح مــن الضــروري توفــر أرقــام إحصائيــة عــن الفقــد والهــدر 

الدراســة  الواقــع وتســتهدف  خــط األســاس وينطلــق مــن  تكــون  بالمملكــة  الغــذاء  فــي 

استكشــاف الفقــد والهــدر فــي ثمانــي ســلع تشــمل )»القمــح« الدقيــق- الخبــز، األرز، التمــور، 

»الخضروات« كوسه - خيار - طماطم - بصل - بطاطس - جزر ، »الفواكه « البرتقال - البطيخ 

- المانجــو ، »اللحــوم الحمــراء« اإلبــل - الغنــم ، »اللحــوم البيضــاء«  الدواجــن ، األســماك ( 

المقترحــات  إلــى وضــع  الميدانــي  المســح  التاليــة مــن  المرحلــة  الدراســة فــي  وتســعى 

المملكــة  داخــل  الظاهــرة  هــذه  مــن  تحــد  التــي  والســلوكية  والتشــريعية  التنظيميــة 

واإلســتفادة مــن التجــارب العالميــة والممارســات الجيــدة مــن خــال دراســة خمــس تجــارب 

تــم تنفيذهــا  .

مشكلة الدراسة  مشكلة الدراسة  

لدراسة الفقد والهدر في الغذاء
بالمملكة العربية السعودية

 اإلطــــــــــــــار النـظـــــــــري
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ماهــي األســاليب التــي يمكــن إعتمادهــا لقيــاس الفقــد والهــدر فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية؟

فــي  والهــدر  للفقــد  والبيئيــة  واإلجتماعيــة  اإلقتصاديــة  اإلنعكاســات  ماهــي 
؟ الســعودية  العربيــة  المملكــة 

ماهي مسببات الفقد والهدر في المملكة العربية السعودية ؟

ماهــي السياســات واإلســتراتيجيات التــي يمكــن إتباعهــا للحــد مــن الفقــد والهدر 
فــي المملكــة العربية الســعودية ؟

ماهي مستويات الفقد والهدر في المملكة العربية السعودية ؟

؟

؟

؟

؟

؟

أسئلة الدراسة  
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أهداف  الدراسة  

تقدير حجم الفقد والهدر في الغذاء في المملكة 
العربية السعودية بطرق علمية حسب المعايير 

الدولية. 

قيــاس الخســائر القتصاديــة الناجمــة عــن الفقــد 
العربيــة  المملكــة  فــي  الغــذاء  فــي  والهــدر 

الســعودية. 

تحليــل األســباب القتصاديــة و الجتماعيــة والثقافيــة 
فــي  الغــذاء  فــي  والهــدر  الفقــد  فــي  المتســببة 

الســعودية.  العربيــة  المملكــة 

مقارنــة حجــم الفقــد والهــدر فــي الغــذاء فــي المملكة 
العربيــة الســعودية مــع بعــض الــدول األخرى. 

ــراح سياســات وخطــط للحــد مــن الفقــد والهــدر فــي  اقت
الغــذاء فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

تزويــد المؤسســة بمؤشــر األداء الخــاص بالفقــد والهــدر 
فــي الغــذاء حتــى عــام )2020م( فــي برنامــج التحــول 

الوطنــي 

لدراسة الفقد والهدر في الغذاء
بالمملكة العربية السعودية

 اإلطــــــــــــــار النـظـــــــــري
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مــن أهــم مــا يميزنــا إتبــاع منهجيــة علميــة فريــدة لــم يســبق طرحهــا فــي البلــدان العربيــة 

 لدراســة الظاهــرة علــى مســتويين الكلــي 
ً
 شــموليا

ً
»منهجيــة األثــر®«، والتــي تتبــع منهجــا

 فــي األبعــاد العلميــة الشــرعية، واإلجتماعية-اإلداريــة، 
ً
والجزئــي بحيــث تغــوص عموديــا

 بقــراءة أفقيــة مــن خــال ربــط 
ً
والقانونيــة كٌل علــى حــدة، كمــا تتنــاول هــذه األبعــاد أيضــا

المؤشــرات القياســية والتحليــل والتطويــر ببعضهــا البعــض لصياغــة رؤيــة متكاملــة تبــرز 

وقابلــة  ناجحــة  تطويريــة  مبــادرات  إلــى  للوصــول  القطاعيــة  والفروقــات  المتجانســات 

للتطبيــق.

المنهجية العلمية للدراسة
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القيــاس

التحليــل

التطويــر

مؤشــر الفقــد والهــدر 
فــي الغذاء

المقارنــة

التشــخيص

إقتــراح سياســات 
إقتصاديــة تطويريــة

إقتــراح خطــط تنظيميــة 
تطويريــة

إقتــراح إجراءات 
نظاميــة تطويريــة

التشــخيص التشــخيص

المقارنــةالمقارنــة
)مقارنــة بيــن الدول، 

ومقارنــات قطاعيــة، وتاريخيــة، 
ومســتقبلية(

فهــم األســباب القتصاديــة 
األساســية للفقــد والهــدر 

ومحــددات الحــد منهمــا

هــم األنظمــة القانونيــة 
األساســية التــي تحــد مــن 

الفقــد والهــدر

هــم األســباب الفنيــة والثقافيــة 
واإلجتماعيــة األساســية للفقــد 
والهــدر ومحــددات الحــد منهمــا

)مقارنــة بيــن الدول، 
ومقارنــات قطاعيــة، وتاريخيــة، 

ومســتقبلية(

)مقارنــة بيــن الدول، 
ومقارنــات قطاعيــة، وتاريخيــة، 

ومســتقبلية(

محــددات الفقــد 
والهــدر فــي الغذاء

األنطمــة التــي تحــد مــن 
الفقــد والهــدر في 

الغذاء

الُبعد القانونيالُبعد اإلجتماعي-اإلداريالُبعد اإلقتصاديالمستوى

تنفرد الدراسة بـ:

العربيــة  المملكــة  فــي  الغــذاء  فــي  والهــدر  بالفقــد  مرتبطيــن  قياســيين  مؤشــرين  بنــاء 
التغيــرات المســتقبلية، هــي: الدقيقــة وتوقــع  الســعودية تمكــن مــن المقارنــة القطاعيــة 

تتبــع الدراســة منهجيــة شــمولية فــي دراســة قيــاس الفقــد والهــدر والحــد منهمــا لــم يســبق 
طرحهــا فــي البلــدان العربيــة، حيــث أنهــا تــدرس الظاهــرة علــى المســتويين الكلــي والجزئــي 
بحيــث تغــوص بعمــق فــي الجوانــب اإلقتصاديــة، واإلجتماعية-اإلداريــة، والقانونيــة كل علــى 
حــده، كمــا تبــرز الترابــط العميــق بيــن كل منهــا مــن خــال القيــاس ثــم التحليــل ثــم التطويــر 

المتزامــن لمتغيــرات كل واحــدة منهــا.

فــي  الغــذاء  فــي  والهــدر  للفقــد  إحصائــي   / كمــي  مؤشــر  إقتصــادي(  )مؤشــر 
الســعودية. العربيــة  المملكــة 

)مؤشــر تنظيمــي إداري( نمــوذج علمــي للعوامــل المؤثــرة علــى مســتوى الفقــد 
والهــدر فــي الغــذاء فــي المملكــة العربيــة الســعودية. 

المنهجية العلمية للدراسة

لدراسة الفقد والهدر في الغذاء
بالمملكة العربية السعودية

 اإلطــــــــــــــار النـظـــــــــري
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قياس الفقد والهدر )الدراسة الكلية(

الدراسة الكلية

الدراسة الجزئية

الدراسة القانونية

المقارنة 

التشخيص

المقارنة 

المقارنة 

التشخيص

التشخيص

قياس الفقد والهدر )الدراسة الجزئية(

أنظمة الحد من الفقد والهدر )الدراسة القانونية(

إقتراح سياسات إقتصادية تطويرية

إقتراح خطط تنظيمية تطويرية

إقتراح إجراءات نظامية تطويرية

س
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ا

ل
لي

تح
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ا
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ة ا
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درا
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ى 
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ي 

بن
لم

ت ا
سا

يا
س
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م

مي
ص

)ت

دراسة إستطالعية لقياس الفقد والهدر في الغذاء

دراسة أسباب الفقد والهدر والحد منهما

دراسة لألنظمة السعودية وتحديد المواد النظامية التي تحد من 
الفقد والهدر

دراسة قياس الهدردراسة قياس الفقد

المراحل التنفيذية للدراسة
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1

3

5

7

6

4

2

مرحلة اإلطار النظري
دراسة األدبيات السابقة وأفضل الممارسات.    دراسة االقتصاد الزراعي الكلي.

دراسة السلوك االقتصادي الجزئي.                    الدراسة القانونية.

الدراسة الكلية )البيانات الكمية للفقد والهدر(.     الدراسة الجزئية )البيانات 
النوعية للفقد والهدر(.      الدراسة الكلية التأكيدية

.)MOS( التحليل اإلحصائي        .)SPSS(  التحليل اإلحصائي
.)Nvivo( التحليل النوعي

تصميم الدراسة )التأثيرات على السلوك االقتصادي(
قياس األثر          نتائج الدراسة

الدراسة الكلية )البيانات الكمية للفقد والهدر(.     الدراسة الجزئية )البيانات 
النوعية للفقد والهدر(.      الدراسة الكلية التأكيدية

مقترحات تطوير السياسات االقتصادية.      مقترحات تطوير البيئة التنظيمية 
والتنمية االجتماعية.       مقترحات تطوير السياسات والبيئة النظامية.

مبادرات تطوير السياسات االقتصادية.      مبادرات تطوير البيئة التنظيمية 
والتنمية االجتماعية.       تقرير تكاليف تنفيذ المبادرات.

تصميم الدراسات الميدانية

تنفيذ الدراسات الميدانية

تحليل بيانات الدراسات الميدانية

نتائج الدراسة

الدراسة التجريبية

التقرير النهائي

الخطوات  التنفيذية للدراسة

لدراسة الفقد والهدر في الغذاء
بالمملكة العربية السعودية

 اإلطــــــــــــــار النـظـــــــــري
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البيانــات الكميــة والنوعيــة للفقــد   ( يشــمل المســح الميدانــي لعينــة الدراســة الكليــة 

والهــدر فــي الغــذاء بالمملكــة ( علــى  ) 5000 ( خمســة آلف مشــارك ومشــاركة  مــن )27( 

ســبعة وعشــرون مدينــة موزعــة علــى المناطــق اإلداريــة للمملكــة ) الثاثــة عشــر  (   فــي 

مختلــف مراحــل سلســلة اإلمــداد للمنتجــات الثمانيــة محــل الدراســة بواقــع ) 33 ( موقــع 

فــي سســلة اإلمــداد كمــا هــو موضــح فــي الشــكل التالــي .

التوزيع الجغرافي والنوعي
 للمسح الميداني للدراسة
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الجــدول التالــي يوضــح مراحــل سلســة اإلمــداد الـــ ) 33 ( الثاثــة وثاثــون فــي عينــة الدراســة  

األوليــة والكليــة للبيانــات الكميــة للفقــد والهــدر فــي الغــذاء بالمملكــة 

مواقع سلسلة اإلمداد 

لدراسة الفقد والهدر في الغذاء
بالمملكة العربية السعودية

 اإلطــــــــــــــار النـظـــــــــري
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فــي الجــدول التالــي نوضــح توزيــع عينــة الدراســة األوليــة فــي مراحــل ســلة اإلمــداد لعينــة 

الدراســة بإجمالــي ) 500 ( عينــة مــن المشــاركين والمشــاركات .

هيكل العينة )األولية( 
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بينمــا يوضــح  الجــدول التالــي توزيــع عينــة الدراســة الكليــة فــي مراحــل ســلة اإلمــداد 

. المشــاركين والمشــاركات  ( عينــة مــن   3500 ( بإجمالــي  الثمانيــة  للمنتجــات 

ية(
ّ
ل

ُ
هيكل العينة )الدراسة الك

لدراسة الفقد والهدر في الغذاء
بالمملكة العربية السعودية

 اإلطــــــــــــــار النـظـــــــــري
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توزيع عينة المقابات مع المسؤولين واألفراد

توزيع عينة جلسات النقاش مع المسؤلين واألفراد

توزيع عينة اإلستبانة

أفرادمصنعونمنتجونالمنطقة 

337المنطقة الوسطى 

336المنطقة الغربیة 

335المنطقة الشرقیة 

223الشمالیة المنطقة

223الجنوبیة المنطقة

50المجموع

أفرادمصنعونمنتجونالمنطقة 

225المنطقة الوسطى 

225المنطقة الغربیة 

114المنطقة الشرقیة 

114الشمالیة المنطقة

114الجنوبیة المنطقة

36المجموع

أفرادمصنعونمنتجونالمنطقة 

3040220المنطقة الوسطى 

3040225المنطقة الغربیة 

2030110المنطقة الشرقیة 

2030110الشمالیة المنطقة

153050الجنوبیة المنطقة

1000المجموع

هيكل العينة )الدراسة الجزئية(
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أعداد المشاركين في الدراسة التجريبية

أفرادمصنعونمنتجونالمدينة

أسر 10مصنعين 2سلسلة مطاعم 1الرياض

فــي الشــكل التالــي نوضــح أســماء المــدن الســبع وعشــرون)27(  

المشــاركة فــي عينــة الدراســة  بالمناطــق اإلداريــة للمملكــة ,

هيكل العينة )الدراسة التجريبية(

هيكل العينة )البيانات الديموغرافية(

لدراسة الفقد والهدر في الغذاء
بالمملكة العربية السعودية

 اإلطــــــــــــــار النـظـــــــــري
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الــذي صمــم مــن قبــل   Food Loss & Waste Protocol تصميــم الدراســة يعتمــد علــى

 FAO - UNEP -FUSIONS - WRI - WBCSD - WRAP –  مجموعــة مــن الشــركاء الدولييــن

 CGF

تنفيــذ الدراســة  بالتعــاون مــع معهــد بحثــي دولــي متخصــص فــي الدراســات المتعلقــة 

 ولديــه أكثــر مــن 700 
ً
بالمــوارد الطبيعيــة وبخاصــة الغــذاء، يغطــي أكثــر مــن 50 ، بلــدا

مــن الخبــراء والموظفيــن. باإلضافــة إلــى التعــاون مــع شــركتين وطنيتيــن ســعوديتين 

إحترافيتيــن متخصصتيــن فــي أبحــاث الســوق وعمــل اإلســتقصاءات وعلــى مســتوى عــال 

مــن الموثوقيــة وجمعيــة خيريــة مختصــة فــي اإلســتفادة مــن فائــض الطعــام المهــدر.

إســتطاع آراء أكثــر مــن 6000 مشــارك ومشــاركة باســتخدام 6 طــرق علميــة فــي جميــع 

مــدن المملكــة العربيــة الســعودية الرئيســية.

منهجيــة الدراســة إســتثنائية ألنهــا تتطــرق إلــى الفقــد والهــدر بطريقــة شــمولية ترتكــز 

علــى ثــاث أبعــاد ) البعــد اإلقتصــادي والبعــد اإلداري والســلوكي و البعــد القانونــي ( .

تقــوم الدراســة ببنــاء الســيناريوهات المســتقبلية المتوقعــة األثــر القتصــادي للحــد مــن 

الفقــد والهــدر .

ل تكتفــي الدراســة بالجوانــب النظريــة للموضــوع والتحليــل الكمــي للنتائــج وإنمــا أيضــا   

تعتمــد أســلوب اإلقتصــاد الســلوكي فــي تطبيــق وتقييــم النتائــج التــي تــم إســتخاصها.

القيمة المضافة بالدراسة
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لدراسة الفقد والهدر في الغذاء
بالمملكة العربية السعودية

 اإلطــــــــــــــار النـظـــــــــري





لدراسة الفقد والهدر في الغذاء
بالمملكة العربية السعودية

 اإلطــــــــــــــار النـظـــــــــري

الفصل الثاني 
الفقــد والهــدر في
سلسلة إنتاج الغذاء

2
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شــرت العديــد مــن التقاريــر والدراســات مــن عــدة منظمــات دوليــة إقليميــة وباحثيــن فــي 
ُ
ن

الســنوات القليلــة الماضيــة، والتــي اهتمــت بموضــوع هــدر وفقــد األغذيــة، حيــث تضمنت تحديد 

المفاهيــم وتقديــرات لهــذه المســألة؛ إلبــراز أهميتهــا. فقــد قــدرت منظمــة الفــاو أن ثلــث مــا 

ينتج من الغذاء المخصص لإلســتهاك البشــري ُيفقد وُيهدر على مدار سلســلة إنتاج األغذية 

)Gustavsson et al, 2011(. إل أن هــذه النســبة اختلفــت فــي دراســات أخــرى والتــي قــدرت أن 

نســبة فقــد وهــدر األغذيــة ُيمكــن أن تصــل إلــى النصــف، وقــد يرجــع هــذا اإلختــاف للعديــد مــن 

 الجغرافيــة التــي تهتــم بهــا الدراســة، أو تنــوع الســلع المســتهلكة، 
ُ

ــة
َ

ق
َ
ط

ْ
األســباب منها:الِمن

أو مواســم إنتــاج تلــك الســلع، أو مــدى فاعليــة سلســلة اإلمــداد الغذائيــة أوحتــى الطريقــة 

. )2015 ,Affognon et al :2010 ,Bio intelligence study ;2008 ,Lundqvist et al( المتبعــة فــي قيــاس نســبة الفقد/الهــدر

إن إختــاف الدراســات والتقاريــر فــي تحديــد معنــى أوتعريــف موحــد ودقيــق لمســألة الفقــد 

 من طــرف القارئ. 
ً
 وما يعتبر هدرا

ً
والهــدر، نجــم عنــه صعوبــة التحديــد الدقيــق لمــا يعتبر فقــدا

لذلــك وجــب علينــا حصــر التعاريــف المتعــددة والموجــودة فــي الدراســات العلميــة وتقاريــر 

المنظمــات الدوليــة ونســتعرض أهمهــا كاآلتــي :

1/ يشــير الفقــد والهــدر مــن األغذيــة إلــى النقصــان فــي األغذيــة الصالحــة لــأكل والمخصصــة 

لإلســتهاك البشــري فــي جميــع مراحــل سلســلة اإلمــداد الغذائية من الحصاد إلى اإلســتهاك 

الواســع بغــض النظــر عــن الســبب. 

يأخــذ هــذا التعريــف بعيــن اإلعتبــار مفهــوم الفقد/الهــدر فقــط مــن لحظــة مــا بعــد حصــاد 

.).....2011 ,Gustavsson et al ;2014 ,1981 ,FAO( المحاصيــل وحتــى مرحلــة اإلســتهاك النهائــي للمنتــج

مفهوم الفقد والهدر في الغذاء
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2/ كمــا التعريــف )1(، ولكــن إضافــة المــواد الصالحــة لإلســتهاك البشــري والتــي يتــم التفريط 

 
ً
 كأعــاف للحيوانــات، أو تســتعمل كمــواد ثانويــة لتجهيــز األغذيــة وتحــول بعيــدا

ً
فيهــا عمــدا

.)2009 ,Stuart( عــن اإلســتهاك البشــري

3/ كمــا التعريــف )1(، ولكــن تشــمل حتــى المــواد الغيــر صالحــة منهــا لــأكل، يبــدأ الفقــد 

.)2014 ,Fusion( .للحصــاد المحاصيــل جاهــزة  تكــون فيهــا  التــي  اللحظــة  والهــدر مــن 

الســعرات  بيــن  الفــرق  التغذيــة،  اإلفــراط فــي  ذلــك  بمــا فــي   )2( )1( و  التعريــف  4/ كمــا 

الحراريــة مــن الغــذاء المســتهلك مــن طــرف الفــرد الواحــد والســعرات الحراريــة المطلوبــة 

.)2017  ,UN  ;2004  ,Smil( الواحــد  للفــرد 

قــد يتــم تعريــف الفقــد والهــدر فــي األغذيــة مــن منظــور بيئي،مــن خــال الخذ بعيــن اإلعتبار 

التكلفــة اإلجتماعيــة مــن معالجــة الهــدر )Garrone et al, 2014(، ويمثــل الفقــد والهــدر فــي 

األغذيــة هنــا جميــع الفائــض مــن الغــذاء الــذي يتــم التخلــص منــه، وتحــدد بعــض الدراســات 

اإلجتماعيــة األخــرى تعريــف الفقــد والهــدر مــن األغذيــة علــى أنــه إجمالــي األغذيــة التــي ل 

.)2013 ,Aulakh et Regmi; Rutten( يتــم إســتهاكها

وقــد اختلفــت إســتعمالت مصطلحــات الفقــد والهــدر فــي األغذيــة ونطــاق إســتخدامها 

والتمييــز بينهــا علــى امتــداد سلســلة األغذيــة فــي مختلــف األدبيــات ممــا يــؤدي إلــى 

تضليــل المقارنــات بيــن مختلــف الدراســات وقــد تعطــي إســتنتاجات مغلوطــة، وقــد قــام 

فريــق مــن الخبــراء فــي مجــال األمــن الغذائــي )2014م( بتفســير هــذه اإلختافــات فــي 

إســتعمال مصطلحــات الفقــد والهــدر حيــن قســمها إلــى ثــاث فئــات:

لدراسة الفقد والهدر في الغذاء
بالمملكة العربية السعودية

 اإلطــــــــــــــار النـظـــــــــري
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قامــت هــذه الفئــة بالتمييــز بيــن الفقــد والهــدر علــى مســتوى المراحــل المتعاقبــة فــي 

سلســلة األغذيــة، فاعتبــرت الفقــد هــو مــا يحصــل فــي مرحلــة مبكــرة مــن سلســلة األغذيــة 

 مــا بعــد الحصــاد، أمــا الهــدر فيقــع عــادة فــي المراحــل األقــرب إلــى المســتهلك، 
ً
وتحديــدا

 إلــى المســتهلك، فيتــم التخلــص مــن األغذيــة 
ً
أي بدايــة مــن مرحلــة البيــع بالتجزئــة وصــول

أو تفســد علــى مســتوى المســتهلك، بغــض النظــر عــن الســبب.

تعتبــر هــذه الفئــة أن التمييــز بيــن الفقــد والهــدر ليــس لــه صلــة بمراحــل سلســلة األغذيــة، 

، أمــا 
ً
 فيعتبــر مهــدرا

ً
بــل يعــود إلــى طبيعــة ســبب الفقــد أو الهــدر، فــإذا كان ســلوكيا

إذا كان غيــر ســلوكي فهــو فاقــد، إذا كان التخلــص مــن األغذيــة هــو خيــار مــن طــرف 

، ناحــظ أن هــذه الفئــة 
ً
 فيعتبــر مفقــودا

ً
الشــخص فهــو مهــدر، أمــا إذا لــم يكــن خيــارا

تســتمد تعريفهــا لمســألة الفقــد والهــدر مــن تحليــل الناحيــة الســلوكية والســيكولوجية 

للفــرد وتقلــل مــن أهميــة النواحــي اإلقتصاديــة والتقنيــة والتنظيميــة.

الفئة األولى

الفئة الثانية
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 تســتخدم هــذه الفئــة مصطلــح الفقــد والهــدر كمصطلــح عــام، أي أن البعــض يعتبــر الفقد من 

ــح الفقــد   وكان باإلمــكان إســتغاله ألغــراض أخــرى فتتجاهــل FUSIONS مصطل
ً
األغذيــة هــدرا

لتســتخدم الهــدر كمصطلــح أساســي ويتوســع ليشــمل حتــى األغذيــة الغيــر صالحــة منهــا 

لــأكل فتعــرف FUSIONS الهــدر فــي األغذيــة علــى أنــه الوجهــة النهائيــة لجميــع المــواد 

الغذائيــة، واألجــزاء الغيــر صالحــة لــأكل مــن المــواد الغذائيــة و إزالتهــا مــن سلســلة اإلمــدادات 

الغذائيــة ]أي طعــام وأجــزاء غيــر صالحــة لــأكل مــن األغذيــة والتــي وقــع إزالتهــا مــن سلســلة 

تلفــت يطلــق عليهــا هــدر لأغذيــة[ أمــا أي 
ُ
اإلمــدادات الغذائيــة وأرســلت إلنتــاج الســماد أو أ

طعــام وأجــزاء غيــر صالحــة لــأكل مــن األغذيــة وقــع إرســالها كأعــاف للحيوانــات، لتجهيــز 

المــواد البيولوجيــة أو إلســتخدامات صناعيــة أخــرى فهــي تختلــف عــن الهــدر فــي الغــذاء 

 Fusions EU  ,2014  FUSIONS definitional framework for food waste. Full report(

.)project

 لنــوع الفقــد والهــدر مــن األغذيــة والتــي تعتبــر إمــا كميــة أو نوعيــة 
ً
قــد يتغيــر التعريــف تبعــا

)Quantitative، qualitative(. فتشــير الكميــة إلــى الحجــم والكتلــة، ويمكــن تعريــف الفقــد 

الكمــي فــي الغــذاء بأنــه اإلنخفــاض فــي كميــة الغــذاء الصالحــة لــأكل والمتاحــة لإلســتعمال 

البشــري...  أمــا الفقــد النوعــي فــي الغــذاء فيشــير إلــى التغيــر فــي الخصائــص الفيزيائيــة 

 ،)2017  ,Chaboud and Daviron  ;2017  ,Chaboud( للمنتــج  العضويــة  أو  و/  والكيميائيــة 

ــج، التغيــر فــي الــذوق أو اللــون أو الملمــس. كإنخفــاض القيمــة الغذائيــة للمنت

ويصنــف برنامــج العمــل الخــاص بالهــدر والمــوارد WRAP هــدر األغذيــة إلــى ثــالث أصنــاف 

: )2014  , WRAP( وهــي

هدر ال يمكن تجنبههدر كان باإلمكان تجنبههدر يمكن تجنبه

الفئــة الثالثـــة

لدراسة الفقد والهدر في الغذاء
بالمملكة العربية السعودية
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يشــير إلــى الطعــام والشــراب الــذي ُرمــي لعــدم اســتخدامه أو اســتهاكه وذلــك إلنتهــاء 

صاحيتــه.

هــي األغذيــة التــي يتــم تجاهلهــا مــن طــرف المســتهلك، إمــا ألنــه لــم يتــم إعدادهــا بطريقــة 

جيــدة، أو ألنهــا ل تفــي بالمعاييــر الجماليــة المطلوبــة.

يشــمل مجمــوع النفايــات الغذائيــة التــي ل يمكــن إســتهاكها فــي الظــروف العاديــة، كقشــر 

المــوز أو نــوى التفــاح، وتصنــف مــن الخســائر التــي ل يمكــن تجنبهــا كل المتعلقــة بالحصــاد 

والتخزيــن والنقــل والمعالجــة والتــي ل يمكــن تجنبهــا حتــى باســتخدام أفضــل التكنولوجيــا 

المتاحــة. 

ســوف نســتخدم فــي هــذا التقريــر التعريــف المســتخدم مــن طــرف منظمــة األغذيــة والزراعــة 

 لبرنامــج 
ً
 فــي معظــم األدبيــات، والــذي يعتبــر خافــا

ً
)FAO,1981 2011( وهــو األكثــر اســتخداما

 
ً
العمــل الخــاص بالهــدر والمــوارد، أن كل األجــزاء غيــر الصالحــة لإلســتهاك البشــري ل تعــد أبــدا

، مثلمــا هــو مبيــن فــي الشــكل 1. 
ً
 أو هــدرا

ً
فقــدا

هدر يمكن تجنبه

هدر كان باإلمكان تجنبه

هدر ل يمكن تجنبه
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)2014(8 HLPE تقرير ,)CFS(المصدر: لجنة األمن الغذائي العالمي

إنتاج خام )مجموع الحصاد(

المنتجات الخام المخصصة لإلستخدام البشري من 
األغذية

صالح لأكل

المتوفر من الحصاد

المتوافر ما بعد 
الحصاد

المتوفر لدى التجهيز

المتوفر من المشتري

أغذية
مستهلكة

لغير إستخدامات األكل 
البشري

الفقد من الحصاد

مفقود ما بعد الحصاد

الفقد لدى التوزيع

الفقد لدى اإلستهاك

)...FAO, Gustavsson( مجموع الفقد و الهدر

غير صالح لأكل

الفقد لدى التجهيز

)Fusion, WRAP( مجموع الفقد و الهدر

)2009 ,Stuartٍ( مجموع الفقد والهدر

عرض تخطيطي لتعريف الفقد والهدر 
من األغذية على امتداد سلسلة األغذية

لدراسة الفقد والهدر في الغذاء
بالمملكة العربية السعودية
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 .
ً
هنــاك العديــد مــن األســباب التــي تجعــل دراســة الفقــد والهــدر فــي األغذيــة وأســبابه مهمــة جــدا

فالســبب األول: يعــود إلــى نمــو عــدد ســكان العالــم الذيــن يحتاجــون إلــى كميــات متزايــدة مــن 

األغذيــة إلطعامهــم.

 فحســب توقعــات األمــم المتحــدة فــإنَّ عــدد ســكان العالــم ســيرتفع إلــى 9.3 بليــون نســمةفي 

حــدود 2050 ممــا يتطلــب زيــادة معــدل إنتــاج األغذيــة بمــا ل يقــل عــن UN( %70, 2011(. باإلضافــة 

إلــى الزيــادة فــي عــدد ســكان العالــم، فقــد ازداد عــدد مــن يعانــون مــن ســوءالتغذية علــى 

مســتوى العالم،حيــث ارتفــع عددهــم مــن 775,4 مليــون شــخص ســنة 2013 إلــى 815 مليــون 

.)FAO Website(شــخص ســنة 2016م

أما السبب الثاني :  

فيعــود إلــى أن هــدر األغذيــة يمثــل كميــات كبيــرة مــن المــال والمــوارد األخــرى )األراضــي الصالحة 

للزراعــة، الطاقــة، اليــد العاملــة...( المســتثمرة علــى امتــداد سلســلة إمــدادات األغذيــة بأكملهــا 

مــن إنتــاج وتخزيــن ونقــل ومعالجــة، ول تلبــي فــي نهايــة األمــر الغــرض منهــا أل وهــو إطعــام 

األفراد.والســبب الثالــث ألهميــة دراســة أســباب الفقد/الهــدر فــي الغذاءيتمثــل فــي وجــود 

 
ً
عوامــل خارجيــة ســلبية تنشــأ علــى طــول سلســلة إمــدادات األغذيــة والتــي يمكــن أن تؤثــر ســلبا

علــى المجتمــع والبيئــة... مــن بيــن هــذه العوامــل نذكــر تلــوث الهــواء الناجم من اســتعمال اآللت 

الزراعيــة، انبعاثــات الغــازات المســببة لانحبــاس الحــراري جــراء تربيــة الماشــية، تلــوث الميــاه... 

.)2012 ,Buzby and Hyman(

الجــدول التالــي يقــدم أمثلــة علــى العوامــل التــي تســاهم فــي فقــد وهــدر األغذيــة )منتجــات 

نباتيــة وحيوانيــة( طــوال مراحــل السلســلة الغذائيــة، حيــث ناحــظ أن بعــض هــذه األســباب يمكــن 

:)2010 ,Parfitt et al( أن تحــدث فــي أكثــر مــن مرحلــة

أسباب الفقد والهدر في الغذاء
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بشــكل  منهــا  التخلــص  تــم  التــي  الطعــام  نفايــات  معالجــة  يمكــن 
يمكــن  الدواجــن،  أو  و/  للمواشــي  أغذيــة  تمثــل  أن  يمكــن  منفصــل، 

طَمــر.
ُ
ت ثــم  أخــرى  نفايــات  مــع  تمــزج  أن 

نهايــة الحيــاة -التخلــص 
مــن النفايــات/ الخســائر 

فــي األغذيــة في 
مراحــل مختلفــة مــن 
سلســلة اإلمــدادات 

الغذائيــة

المنتــج،  مــع  التعامــل  ســوء  مــن  متــأٍت  تلــف  النقــل:  خــال  أضــرار 
بــارد تخزيــن  أو  التبريــد  كنقــص 

الطعــام  وفائــض  الصحــون  بقايــا  مطلــوب،  هــو  ممــا  أكثــر  شــراء 
الســيء،  والتخزيــن  المخــزون  تنظيــم  المســتخدم،  وغيــر  المطبــوخ 
عنــد  قبــل`  `إســتخدامها  و  قبــل`  `أفضــل  العبــارات  وضــوح  عــدم 

. لمســتهلك ا

التســويق -اإلشــهار، 
البيــع، التوزيــع

بعــد الســتهاك -اإلفراط 
أو الشــراء غيــر المناســب، 
التخزيــن، التحضيــر، الطبــخ

أمثلــة مــن فقــد وهــدر األغذيةالمرحلة 

ل مــن طــرف الطيــور، 
َ
ــؤك

ُ
تــرك المحاصيــل الصالحــة لــأكل فــي الحقــل، ت

القــوارض، توقيــت غيــر مناســب للحصــاد )فقــد فــي نوعيــة األغذيــة(، 
محاصيــل تالفــة أثنــاء الحصــاد/ إســتعمال تقنيــات غيــر متطــورة فــي 

الحصــاد، ظــروف جويــة ســيئة، مــوت و/ أو مــرض الحيــوان.

والكدمــات،  اإلفســاد  جــراء  مــن  خســائر  للنقــل،  ســيئة  تحتيــة  بنيــة 
النســكاب. المســلخ،  إلــى  النقــل  أثنــاء  المــوت 

والتجهيــز  الذبــح  خــال  اإلنســكاب  المعالجــة،  فــي  خســائر 
يســبب  المعالجــة  فــي  التلــوث  وتدخيــن،  تعليــب  مــن  الصناعــي 

للجــودة. فقــدان 

اآلفــات، األمــراض، الرطوبــة، اإلنســكاب، التلــوث...

خلــط، طبــخ، قلــي، صــب، قطــع، إزالة.

تجاهــل المنتــج/ إخراجــه مــن سلســلة اإلمــدادات
إختبــارات متلفــة للمنتــج

تعبئــة وتغليــف غيــر مناســبة يمكــن أن تضــر بالمنتــج،
تســرب الحبــوب مــن األكيــاس بســبب هجــوم القــوارض

الحصــاد -التعامــل مــع 
الحصــاد

التجفيــف -النقــل 
والتوزيــع

المعالجــة األوليــة 
-التنظيــف، التصنيــف، 

التقشــير، الســحق، 
الطحــن، البلــل، التعبئــة 

والتغليــف.

التخزيــن

المعالجــة الثانويــة

تقييــم المنتــج -رقابــة 
الجــودة، المعاييــر

التعبئــة والتغليــف 
-الــوزن، وضــع العامة، 

التوزيــع

لدراسة الفقد والهدر في الغذاء
بالمملكة العربية السعودية
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قــد تختلــف أســباب الفقــد والهــدر فــي األغذيــة بيــن البلــدان فــي سلســلة اإلمــدادات الغذائيــة 

حســب التنظيــم والتكنولوجيــا المســتخدمة، وكذلــك حســب مرحلــة التنميــة القتصاديــة لــكل بلــد. 

فعندمــا تكــون سلســلة اإلمــداد الغذائــي أقــل ميكانيكيــة، فســيترتب عليهــا تكبــد خســائر، أثنــاء 

التجفيــف والتخزيــن والمعالجــة والنقــل، وهــذا يحصــل عــادة فــي البلــدان قليلــة النمــو التي تكون 

فيهــا الخســائر خاصــة فــي المراحــل المبكــرة والمتوســطة مــن سلســلة اإلمــداد وأقــل نســبة 

مــن الهــدر علــى مســتوى المســتهلك. يوضــح لنــا الشــكل 2 إمكانيــة حــدوث فقــد فــي الكميــة 

)الــوزن أو الحجــم( والجــودة )تغيــر الحالــة الماديــة أو الخصائــص( لــأرز خــال مرحلــة مابعــد الحصاد 

وعلــى امتــداد جميــع مراحــل سلســلة اإلمــدادات فــي جنــوب آســيا. نســتنتج مــن هذا الشــكل ارتفاع 

نســبة الفقــد فــي كل مرحلــة مــن سلســلة اإلمــدادات لــأرز عنــد اســتعمال األدوات التقليديــة 

والبدائيــة. أمــا بالنســبة للــدول المرتفعــة ومتوســطة النمــو، فــإن الفقــد يقــع فــي مراحــل مبكــرة 

 بســبب ظــروف 
ً
 بإتــاف المحصــول وحصــاده مبكــرا

ً
مــن سلســلة اإلمــداد كأن يتخــذ المــزارع قــرارا

 .)2011 ,UN( ...الســوق، وكذلــك علــى مســتوى المســتهلك عنــد شــراؤه كميــات تفــوق اســتهاكه

وتكــون خســائر األغذيــة منخفضــة فــي هــذه البلــدان فــي المراحــل المتوســطة لسلســلة اإلمــداد 

وذلــك لتبــاع نظــم زراعيــة متطــورة وأكثــر كفــاءة، مــع إدارة وتخزيــن ونقــل أفضــل تمكــن مــن 

وصــول نســبة أكبــر مــن اإلنتــاج إلــى األســواق )الشــكل 3(.

 Traditional vs mechanized post-harvest chain 2 الشكل

Cutting
handling 

%1-5

Manual 
threshing 

%1-5

Sun 
sruing 
%3-5

Open  
storage 
%10-5 

Village 
milling 

%30-20

Small 
relaiter

Combine 
harvesting 

%1-5

Machine 
threshing 

%1-5

Mechanical 
drying 
%1-2

Sealed 
storage 
%1-2

Commercial 
milling 
%5-30

Large 
retailers

Crop Consumption

Source: Hodges, Buzby and Bennett, 2011.
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الشكل 3  الفروق في هدر األغذية بين الدول المتقدمة والنامية

تج
من

ال
ك

هل
ست

م
ال

الحقل التفرع

الخسائر الحقليةبلدان نامية

معالجة الحقول

النقل

التخزين

بلدان نامية

بلدان غنية

بلدان غنية

 فــي 
ً
مرتفعــة نســبيا

المراحــل األولــى في 
سلســلة اإلمــدادات 
الغذائيــة وخاصــة 
بالنســبة للمــواد 

الغذائيــة القابلــة للتلــف

الفقــد والهــدر منخفــض 
 فــي الجــزء األخيــر 

ً
نســبيا

مــن سلســلة اإلمدادات 
الغذائيــة الغيــر 

مســتهلكة مــن األســر 
وغيرهــا مــن وحدات 

اســتهاك لأعــاف و/ 
أو يقــع توزيعهــا فــي 

المجتمــع

الفقــد والهــدر 
 فــي 

ً
مرتفــع نســبيا

الجــزء الاحــق من 
سلســلة اإلمــدادات 

الغذائيــة

معتدلــة فــي 
المراحــل األولى 

 علــى نوع 
ً
اعتمــادا

الغذاء

التجهيز والتعبئة

التسويق

الهدر من طرف
المستهلك

*

*
*

*
*
*
*

Source: BCFN )2012(

لدراسة الفقد والهدر في الغذاء
بالمملكة العربية السعودية

 اإلطــــــــــــــار النـظـــــــــري
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العوامــل 
الطبيعيــة: قلــة 

األمطار

جــودة البذور 
المســتعملة

أمــراض وآفات 
جوفيــة

كيفيــة زرع 
البــذور: عميــق 
جــًدا أو ســطحي 

جًدا

تلــف ناتــج عن 
اســتخدام 
المبيــدات

أثنــاء عمليــة نقــل 
الحصــاد: شــاحنات 

غيــر مغطــاة

أثنــاء التحميــل: 
تــرك جزء من 

المحاصيــل فــي 
الحقــل والشــاحنة

أثنــاء التخزيــن: 
ظــروف غيــر مائمة 

وغيــر نظيفــة- إهــدار 
كميــات أثنــاء عمليــة 

التنزيــل او اإلخــراج

عنــد الغربلــة: 
حبــوب مكســورة-

حجــارة ورمل

عنــد الغســيل: 
حجــارة ورمل

ظــروف النقــل غير 
مناســبة

الكميــات المنتجــة 
والمســتهلكة 

أكبــر مــن الكميــات 
المطلوبــة

مرحلة ما بعد الحصاد مرحلة اإلنتاج
والتخزين

مرحلة التحويل 
مرحلة اإلستهاكمرحلة التوزيعوالتعبئة

المنتجات الزراعية

الــقــمــح

لدراسة الفقد والهدر في الغذاء
بالمملكة العربية السعودية

 اإلطــــــــــــــار النـظـــــــــري
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تغيــر المنــاخ

الجفــاف 
ــات والفيضان

تدهــور التربــة

اســتخدام 
المفــرط 
للمبيــدات

أمــراض وآفات 
جوفيــة

أثنــاء عمليــة 
نقــل الحصــاد: 
شــاحنات غيــر 

مغطــاة

 أثنــاء التخزيــن: 
ظــروف غيــر مائمة 
وغيــر نظيفــة- بيئــة 

تتســم بالرطوبــة

عنــد الغربلــة: 
حبــوب مكســورة-

حجــارة ورمل

طــول مدة 
التنقيــع

وجــود فطريات 
)عنــد عمليــة 
تخميــر شــراب 

الذرة(

أخطــاء في 
عمليــة فصــل 
مادتــي النشــا 

والغلوتيــن

انســكاب زيت 
الذرة

ظــروف النقــل غير 
مناســبة

طول مســالك 
التوزيــع

عــدم احترام 
المواصفــات 

المطلوبــة )إيثانــول  
Ethanol ، شــراب 

الذرة(

ســوء طريقة
 التخزيــن

الشــراء بكميــات 
كبيــرة تفــوق 

الحاجيــات

مرحلة ما بعد مرحلة اإلنتاج
الحصاد والتخزين

مرحلة التحويل 
مرحلة اإلستهاكمرحلة التوزيعوالتعبئة

الــــذرة
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مرحلة ما بعد مرحلة اإلنتاج
الحصاد والتخزين

مرحلة التحويل 
مرحلة اإلستهاكمرحلة التوزيعوالتعبئة

حصــاد مبكــر أو 
متأخــر

اســتخدام طرق 
حصــاد غير 

صحيحــة

 تــرك المنتــج 
لفتــرة طويلــة

خســائر أثنــاء 
التحميــل والتنزيــل

عمليــة تحميــل 
وإلقــاء المخــزون

طريقــة التخزيــن 
غيــر لئقة

التهويــة 
والتبريــد غيــر 

الكافيــة

الفشــل في 
اختيــار مواد 

تعبئــة بجــودة 
عاليــة

فشــل في 
التعبئــة 

والتحجيــم

صناديــق غيــر 
نظيفــة

طــول فترة 
التخزيــن

ظــروف النقــل غير 
مناســبة

قنــوات التوزيــع 
غيــر مائمــة 

للحفــاظ علــى 

غيــاب بيئــة نظيفــة 
ومعقمــة

التأخــر  فــي 
الوصــول إلى 

المســتهلك

تضــرر المنتــج أثنــاء 
الحمــل

التأخيــر فــي 
اإلســتهاك

تخزيــن خاطــئ 
)غيــاب الثاجــة(

طماطم

لدراسة الفقد والهدر في الغذاء
بالمملكة العربية السعودية

 اإلطــــــــــــــار النـظـــــــــري
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األضــرار التي 
تحــدث عندمــا 

تؤخــذ البــذور من 
التخزيــن.

األضــرار التي 
تؤخــذ عندمــا 
عبــأ البــذور 

ُ
ت

لنقلهــا للحقــول

زراعــة بكيفيــة 
خاطئــة

نقــص نظام 
الري

اإلقتــاع المبكــر: 
الحصــاد في 
أرضيــة رطبة

الحصــاد فــي ظل 
درجــات حرارة 
غيــر مناســبة

تــرك الدرنات 
مفتوحــة

األضــرار والتلف 
أثنــاء عمليــة 

النقــل

ســوء عمليــة 
التخزيــن

مــواد أولية 
)خــام( تالفة

مــواد أوليــة غير 
مطابقــة للمعاييــر 

)المواصفــات 
المطلوبــة(

ضعــف فــي أجهزة 
التبريــد

عــدم اإلمتثال 
ألجهــزة التبريــد 

أثنــاء النقــل

أســاليب الحفــظ الغيــر 
مائمــة مــن جانب 

لمســتهلكين ا

مرحلة ما بعد مرحلة اإلنتاج
الحصاد والتخزين

مرحلة التحويل 
مرحلة اإلستهاكمرحلة التوزيعوالتعبئة

بطــاطــــا
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مرحلة ما بعد مرحلة اإلنتاج
الحصاد والتخزين

مرحلة التحويل 
مرحلة اإلستهاكمرحلة التوزيعوالتعبئة

اآلفات 
)الحشــرات 

–الفطريــات-
الطيــور(

تمــور غيــر قابلــة 
للتســويق

األضــرار والتلف 
أثنــاء عمليــة 

النقــل

ارتفــاع نســبة 
الملوحــة فــي 

التربــة

ارتفــاع مســتوى 
المــاء األرضي

ِقلــة األيدي 
الماهــرة

 ميــاه الري
ُ

ة ــحَّ
َ

ش

هطــول األمطار 
قبــل بداية 

عمليــة الحصــاد

ســوء عمليــة 
التخزيــن

اإلقصــاء أثناء 
عمليــة الفــرز

التعفــن أثنــاء 
التعبئــة

عــدم دراية 
الموزعيــن 

بأنــواع التمــور

تعبئــة عشــوائية

عــدم نظافة 
صناديــق التعبئــة

طول مســالك 
التوزيــع

أســاليب الحفــظ 
غيــر المائمــة 

مــن جانب 
لمســتهلكين ا

عــدم اإلمتثال 
ألجهــزة التبريــد 

أثنــاء النقــل

عــدم دراية 
الموزعيــن 
بحاجيــات 
السوق

عشــوائية نســق 
اإلســتهاك

التمــــور

لدراسة الفقد والهدر في الغذاء
بالمملكة العربية السعودية

 اإلطــــــــــــــار النـظـــــــــري
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تدهــور نوعيــة 
الميــاه وخصائصهــا 

الكيميائيــة 
والبيولوجيــة

التعفــن 
أثنــاء التبريــد 

والتعبئــة

نقــص في 
العمالــة 
المؤهلــة

خلــل في 
سلســلة التبريــد

التبريــد غيــر 
المائــم

مرحلة ما بعد مرحلة اإلنتاج
الحصاد والتخزين

مرحلة التحويل 
مرحلة اإلستهاكمرحلة التوزيعوالتعبئة

مــوت الحيوانــات 
نتيجــة األخطــاء 

في إدارة 
القطيــع

عــدم التلقيــح

تجميــع 
الحيوانــات فــي 

أماكــن غير 
مائمــة

مــوت الحيوانــات 
نتيجــة عمليــة 
النقــل الغيــر 

مائمــة

التحميــل المفــرط 
للحيوانــات علــى 

الشــاحنات 

ممارســات الذبــح 
الغيــر صحيحــة مــن 
قبــل أشــخاص غير 

مؤهليــن لذلــك

ممارســات ل تمتثــل 
لسلســة التبريــد

المطاعــم وشــركات 
تقديــم الطعــام

مرحلة ما بعد مرحلة اإلنتاج
الحصاد والتخزين

مرحلة التحويل 
مرحلة اإلستهاكمرحلة التوزيعوالتعبئة

المنتجات الحيوانية

 اللحوم

األسماك والمأكولت البحرية
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مرحلة ما بعد مرحلة اإلنتاج
الحصاد والتخزين

مرحلة التحويل 
مرحلة اإلستهاكمرحلة التوزيعوالتعبئة

نوعيــة متدنيــة 
وتغذيــة غيــر 

صحيحــة

إرتفــاع مســتوى 
المخــزون

قــدم تكنولوجيــا 
اإلنتاج

إهتــراء البنيــة 
التحتيــة

إرتفــاع تكلفــة 
تقنيــة النتــاج

عوامــل مرتبطــة 
بالصحــة 

والنظافــة

األمراض 
واآلفات   

الطفيليــات 
المنقولــة 

بالمــاء

عيــوب فــي عمل 
آليــات التحكــم

رقابــة غير 
فعالــة

شــروط النفايــات 
فــي المطاعــم

غيــاب الســجات 
في أســواق 

الســمك

عــدم كفاءة 
الموزعيــن

لدراسة الفقد والهدر في الغذاء
بالمملكة العربية السعودية

 اإلطــــــــــــــار النـظـــــــــري
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تطرقــت دراســات وتقاريــر عديــدة مــن طــرف منظمــات دوليــة، مؤسســات بحــث وطنيــة وباحثيــن 

أكاديمييــن لدراســة مســألة الفقــد والهــدر فــي األغذيــة مــن عــدة جوانــب.  وقــد توصلــت هــذه 

الدراســات إلى رســم سياســات مختلفة للحد من هذه المســألة وتقديم حلول تناســب خصائص 

كل منطقــة جغرافيــة شــملتها الدراســات إلــى جانــب طــرح التحديــات المســتقبلية. اســتعملت 

هــذه الدراســات طــرق قيــاس مختلفــة حســب منظــور الدراســة، وتوصلــت إلــى نتائــج كذلــك 

مختلفــة.  إل أن جميــع الدراســات اتفقــت علــى بعــض النقــاط، كصعوبــة تجميــع البيانــات علــى 

أرض الواقــع، وكذلــك تحســين وتوحيــد طــرق القيــاس. نســتعرض فــي الجــدول التالــي بعــض 

النتائــج والحلــول المقدمــة فــي بعــض تقاريــر ودراســات المنظمــات الدوليــة واإلقليميــة. 

الــحــلــولالــنــتــائـــجالــدراســة

Gustafson et al 
)2011(

FAO + SIK

قامــت بتقديــر حجــم )الكميــة، القيمــة( 
الهــدر والفقــد فــي مختلــف مراحــل 

سلســلة اإلمــدادات الغذائيــة لمجموعــة 
مــن البلدان. 

توصلــت هــذه الدراســة إلــى أن هدر 
 بالــدول المتقدمــة 

ً
األغذيــة عــال جــدا

حيــث تبلــغ التقديــرات مــا بيــن 300-180 
 فــي أوروبــا وأمريــكا 

ً
كجــم للفــرد ســنويا

الشــمالية ومــا بيــن 120-170 كجــم للفــرد 
 فــي دول جنــوب الصحــراء اإلفريقيــة 

ً
ســنويا

وجنــوب/ جنــوب شــرق آســيا. فيكــون الفقــد 
والهــدر مرتفــع خاصــة فــي مراحــل التجزئــة 
واإلســتهاك بالنســبة للــدول المتقدمــة، 

وفــي المراحــل األولــى مــن سلســلة 
اإلمــدادات الغذائيــة مــن حصــاد وتخزيــن 
فــي الــدول الناميــة. وتوصلــت الدراســة 
إلــى كشــف فجــوات كبيــرة فــي البيانــات 

المتعلقــة بالمعرفــة بشــأن الخســائر 
الغذائيــة وفضــات الغــذاء علــى المســتوى 

العالمــي.

- البلــدان منخفضــة الدخــل:

 حلــول تخــص المنتــج، 
كتحســين تقنيــات الحصــاد، 
توعيةالمزارعيــن ومرافــق 
التخزيــن وساســل التبريــد.

- البلــدان عاليــة الدخــل:
 

الحلــول تكــون علــى مســتوى 
المســتهلك، توعيــة 

المســتهلكين بمســألة الفقــد 
والهــدر وآثارهــا الســلبية 

علــى األمــن الغذائــي وحثهــم 
علــى تغييــر ســلوكهم للحــد 

مــن الهــدر الغذائي.

أهم النتائج والحلول المقترحة في بعض 
الدراسات المتعلقة بالفقد والهدر في األغذية
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FAO )2013(

FAO )2014(

تعتبــر أول دراســة لتحليــل آثــار الفقــد والهــدر 
فــي األغذيــة مــن منظــور أيكولوجــي، أي 

بالنظــر إلــى آثارهــا علــى المنــاخ، علــى 
اســتعمالت األراضــي والميــاه وعلــى 

التنــوع البيولوجي.تســتهلك كميــات الغــذاء 
المنتجــة والغيــر مســتهلكة كميــات مــن 
الميــاه تعــادل نهــر الفولجــا فــي روســيا، 
ومســؤول عــن إطــاق حوالــي 3,3 غيان 

مــن الغــازات المســببة لإلحتبــاس الحــراري 
فــي كل ســنة. أمــا آثارهــا اإلقتصاديــة علــى 
المنتجيــن فتقــدر بحوالــي 750 مليــار دولر 

ســنويا. كلمــا كان الفقــد فــي المراحــل 
األخيــرة مــن سلســلة اإلمــدادات الغذائيــة، 
كلمــا إرتفعــت اآلثــار الســلبية علــى البيئــة. 

تقــدم هــذه الدراســة مجموعــة مــن التدابيــر 
المحتملــة لتخفيــف هــدر األغذيــة، وتوضــح 
الفوائــد اإلقتصاديــة اإلجماليــة والصافيــة، 
والبيئيــة والمجتمعيــة لــكل منهــا. فاعتمــاد 

التدابيــر المناســبة للتخفيــف مــن هــدر 
األغذيــة يمكــن مــن توفيــر فوائــد بيئيــة 
ضخمــة، ممــا يــؤدي إلــى تحقيــق أربــاح 

صافيــة مرتبطــة بالمجتمعــات وذلــك مــن 
خــال تخفيــض الخســائر اإلقتصاديــة والتكلفــة 

الخارجيــة. كمــا ركــزت هــذه الدراســة علــى 
محاولــة إيجــاد تدابيــر مناســبة للتخفيــف 

مــن هــدر األغذيــة مــن أجــل توضيــح التكاليــف 
اإلجماليــة المتعلقــة بإهــدار األغذيــة وإبــاغ 
صانعــي القــرار بــكل مــا يهــم تكاليــف وفوائــد 

الخيــارات اإلســتثمارية المختلفــة. 

- يجــب إعطــاء األولويــة لمنــع 
فقــد وهــدر األغذيــة وذلك 

بتحســين المواءمــة بيــن الطلــب 
واإلنتــاج، هــذا من شــأنه أن 

يحــول دون اســتخدام المــوارد 
الطبيعيــة إلنتــاج كميــات ل 

لــزوم لهــا مــن األغذية.
- فــي حــال وجــود فائــض في 
اإلنتــاج، فيجــب إيجــاد منافــذ 
ثانويــة إلعــادة إســتخدامه. 
فيســتفيد منهــا الفقــراء إن 

كانــت صالحــة لإلســتهاك 
البشــري، وتســتعمل كأعــاف 
للحيــوان إن كانــت غيــر صالحــة 
لإلســتهاك البشــري، أو يقــع 
إعــادة تدويرهــا وإســتعمالها 

كأســمدة، إحراقهــا لتوليــد 
الطاقــة إن كان غيــر ممكــن 

إعــادة اســتخدامها. 

- تفــادي الهــدر فــي األغذيــة 
هــو الهــدف الرئيســي. فيمثــل 
منــع هــدر األغذيــة أهــم وأكثر 
فائــدة مــن إدارة هــدر األغذية

WRI )2013( تعــرض ورقــة العمــل هــذه مســألة الفقــد
والهــدر فــي األغذيــة فــي مختلــف مراحــل 

سلســلة اإلمــدادات الغذائيــة وفــي مختلــف 
البلــدان ذات الدخــل الضعيــف والعالــي مــن 
منظــور كمــي ومنظــور يهتــم بالســعرات 

الحراريــة الفقدة.وتســتعرض بعــض الحــالت 
الدراســية لبعــض المنتجــات فــي بعــض 

الدول. 

- وضــع بروتوكــول لمســألة 
الفقــد والهــدر فــي األغذيــة.

- تحديــد األهــداف للحــد مــن 
الفقــد والهــدر فــي األغذيــة.

- زيــادة اإلســتثمار للحــد مــن 
الفقــد مــا بعــد الحصــاد فــي 

البلــدان الناميــة.

- إنشــاء كيانــات تهتــم بالحــد 
مــن الهــدر فــي األغذيــة في 

البلــدان مرتفعــة الدخــل.

- تســريع ودعــم المبــادرات 
للخفــض مــن الفقــد والهــدر فــي 

األغذية.

لدراسة الفقد والهدر في الغذاء
بالمملكة العربية السعودية

 اإلطــــــــــــــار النـظـــــــــري
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WRAP )2014( يقــدم التقريــر تفاصيــل إحصائيــة علــى هــدر
الطعــام والشــراب فــي األســرة، ويطرح 
األســباب التفصيليــة حــول ســبب التخلــص 
منهــا، حجــم الحــالت الفرديــة مــن الهــدر 

لبعــض المنتجــات ونســبة األطعمــة المتبقيــة 
عنــد التعبئــة. كمــا يقــدم هــذا التقريــر 

تفاصيــل حــول كميــة بعــض المنتجــات التــي 
يقــع إهدارهــا فــي كل الوجبــات وإمكانيــة 

تجنبهــا.

Food and Business 
Knowledge 

Platform )2014(

يحــاول التقريــر إيضــاح مــدى مســاهمة 
التدخــات الراميــة إلــى الحــد مــن الفقــد 

والهــدر فــي األغذيــة فــي تحقيــق األمن 
الغذائــي، للمناطــق الناميــة بصفــة خاصــة، 

ولكــن أيضــا إســتقرار النظــام الغذائــي بصفــة 
عامــة. اإلســتنتاجات التــي خلصــت إليهــا 

الدراســة هــي أن الحــد مــن الفقــد والهــدر 
فــي األغذيــة ل يمكــن حلهــا مــن طــرف واحــد 
وليــس لهــا صلــة مباشــرة باألمــن الغذائــي 

فــي الــدول الناميــة، بــل وجــب تضافــر جهــود 
العديــد مــن الجهــات لتصميــم اإلجــراءات 
التــي تتناســب مــع الحتياجــات والطلبــات 

المحليــة أو الوطنيــة. 

يجــب علــى السياســات واألبحــاث 
المســتقبلية التــي تهــدف إلــى 

زيــادة األمــن الغذائــي في 
البلــدان متوســطة ومنخفضــة 
الدخــل أل تركــز علــى الحــد فــي 
الفقــد والهــدر فقط،بــل ينبغــي 
أن تركــز علــى برامــج متكاملــة 

ومحــددة لتحســين فعاليــة 
سلســلة اإلمــدادات أو النظــام 
الغذائــي ككل، ممــا يمكنهــا 

مــن تقليــل الهــدر فــي األغذيــة.

FUSION )2014( عمــل هــذا التقريــر علــى ســرد مجموعــة مــن
الدراســات التــي تطرقــت إلــى مســألة الهــدر 

فــي األغذيــة وتوضيــح مــا إذا كانــت هــذه 
الدراســات توفــر المعلومــات المطلوبــة 
فيمــا يتعلــق بالتوقيــت، قيــاس ومقارنــة 
بيانــات الهــدر فــي األغذيــة بيــن البلــدان 
وفــي فتــرات مختلفــة. وقــد تــم تقديــم 
األســاليب المختلفــة التــي طبقــت فــي 

هــذه الدراســات ومصــادر البيانــات المتاحــة 
لــكل مرحلــة مــن مراحــل سلســلة اإلمــدادات 
 عــن تحديــد الثغــرات فــي 

ً
الغذائيــة، فضــا

البيانــات. ومــن أهــم النتائــج المســتخلصة 
مــن هــذه الدراســة أنــه ل توجــد طريقــة 

واحــدة تنطبــق علــى جميــع مراحــل سلســلة 
اإلمــدادات الغذائيــة، والتــي توفــر بيانــات 

موثوقــة وذات صلــة عــن الهــدر فــي 
األغذيــة. كذلــك يجــب التمييــز بيــن طــرق 

القيــاس وأســاليب التدخــل الوقائــي. ويجــب 
تهيئــة طريقــة قيــاس كميــة لــكل مرحلــة مــن 

* إشــراك الموظفيــن فــي 
تحديــد األســباب الجذريــة للهــدر 

وتطويــر األفــكار للحــد مــن 
ومنــع الهدر.

* يجــب تهيئــة طريقــة قيــاس 
كميــة لــكل مرحلــة مــن مراحــل 

سلســلة اإلمــدادات.
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COMCEC )2017(

FUSIONS )2016(

وقــع جمــع بيانــات حجــم الهــدر الغذائــي 
الناتــج عــن المســتهلكين وقطــاع الخدمــات 
الغذائيــة لســبع دول وهــي: أفغانســتان، 
بنيــن، الكاميــرون، الســعودية، الســنغال، 

تركيــا وأوزباكســتان. توصلــت الدراســة 
 
ً
إلــى أن عــدد افــراد العائلــة يعتبــر عامــا

مهمــا فــي تحديــد حجــم الهــدر العائلــي. 
تتخلــص األســر خاصــة مــن الفواكــه، الخضــار 

ومنتجــات المخابــز، بينمــا يتــم التخلــص 
مــن الفاكهــة والخضــار والدجــاج واللحــوم 
واألســماك والحليــب فــي قطــاع الخدمــات 

الغذائيــة. وأوضحــت الدراســة األســباب 
الرئيســية فــي هــدر األغذيــة علــى مســتوى 

األســرة وقطــاع الخدمــات الغذائيــة، 
والثغــرات والحواجــز التــي تعتــرض التنظيــم 
الجيــد للحــد مــن الهــدر فــي هــذه البلــدان. 

هــذه النتائــج المتحصــل عليهــا مــن الدراســة 
توفــر مؤشــرات مفيــدة يمكــن مــن خالهــا 

إقتــراح توصيــات تتعلــق بالسياســات العامــة 
التــي وجــب إتباعهــا وتوضيــح التنــوع 

واألســباب والســلوكيات التــي قــد تدفــع 
العائــات وقطاعــات الخدمــات الغذائيــة 

يعــرض التقريــر تقديــرات لهــدر األغذيــة فــي 
اإلتحــاد األوربــي. أثبتــت الدراســة أن األســر 
تعتبــر مــن أكبــر القطاعــات التــي تســاهم 
بأعلــى قــدر ممكــن مــن الهــدر، مــا يعــادل 

53% مــن إجمالــي الهــدر )47 مليــون طــن(، 
تليــه التحويــل لتمثــل 19% )17 مليــون طــن(، 
ثــم خدمــات األغذيــة ب 12% )11مليــون طــن(، 
اإلنتــاج ب 11% )9 مليــون طــن( وأخيــرا قطــاع 

تجــارة الجملــة والتجزئــة ب 5% )5 مليــون 
طــن(. وبخصــوص تكلفــة الهــدر بالتحــاد 

األوروبــي فهــي تقــدر ب 143 مليــار يــورو 
ســنة 2012. ثلــث التكلفــة لهــدر األغذيــة 

يعــود إلــى األســر، أي مــا يعــادل 98 مليــار 
يــورو، يليــه قطــاع خدمــات األغذيــة بمبلــغ 

20 مليــار يــورو، قطــاع التحويــل ب 13 مليــار 
يــورو، قطــاع الجملــة والتجزئــة ب 10 مليــار 

يــورو وأخيــرا قطــاع اإلنتــاج ب 1.8 مليــار 
يــورو كتكلفــة للهــدر.

إقتــراح بعــض السياســات 
العامــة للحــد مــن الهــدر 

وهي:

* تحســين القيــاس، األهــداف، 
اإلبــاغ والرصد.

* دعــم النظــم الغذائيــة 
المســتدامة وساســل 
اإلمــدادات المتكاملــة.

* تطويــر و / أو تعديــل 
التشــريعات.

* تعزيــز بنــوك األغذيــة 
وشــبكات توزيــع األغذيــة.

* مبــادرات وحمــات 
توعويةمكثفــة تهتــم بمســألة 
الفقــد والهــدر فــي األغذيــة. 
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يشير تقرير خبراء منظمة األغذية العالمية )FAO,2014(أن مقاييس وتقدير الفقد

والهدر من األغذية :

مقاييس الفقد والهدر في الغذاء )اإلطار النظري(

مرتبط بتعريف الفقد والهدر

)mass( ُيقاس الفقد والهدر بكتلة األغذية 

ُيقاس الفقد والهدر كسعرات حرارية
 وجودة األغذية

ُيقاس الفقد والهدر كوحدات قياس 

الفقد والهدر من جودة األغذية
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ً
 واألكثــر توافقا

ً
يعتبــر مقيــاس كتلــة الغــذاء مــن الفقــد والهــدر هــو المقيــاس األكثــر إســتخداما

مــع التعريــف الــذي إعتمدتــه منظمة األغذية العالميــة)FAO 2001, 2011(. وقد أوضح تقرير كبار 

خبــراء منظمــة األغذيــة العالميــة )HLPE,2014( أنَّ هــذا المقيــاس يعتمــد علــى بيانــات يســهل 

الحصــول عليهــا وبالتالــي يســهل مقارنتهــا علــى مســتوى التحليــل الكلي .

تعتمــد بعــض الدراســات علــى قيــاس القيــم النقديــة للفقــد والهــدر مــن جــودة األغذيــة، حيــث 

يتــم تحويــل الفقــد والهــدر المــادي مــن األغذية وجودة األغذيــة إلى قيمة مضافة إقتصادية. 

ويرتبــط فقــدان القيمــة المضافــة للمنتــج بمراحــل تطويــر المنتــج الطــازج مــن اإلنتــاج إلــى البيــع 

النهائــي. وتبــرز أهميــة هــذا المقيــاس عنــد تقديــر اآلثــار اإلقتصاديــة للحــد مــن الفقــد والهــدر.. 

تقديــر كميــات الفقــد والهــدر مــن األغذيــة .

قامت بعض الدراســات )مثال Kummu et al. 2012( إلى تحويل بيانات الفقد والهدر الُمقاســة 

بالكتلة في دراسة )Gustavsson et al., 2011(إلى سعرات حرارية بإستخدام محتوى السعرات 

 
ً
الحراريــة فــي األغذيــة. كمــا اقترحــت بعــض الدراســات مثــال  )Lee and Kader, 2000(  تعريفــا

للفقــد والهــدر مــن جــودة األغذيــة بحســاب النقــص فــي جــودة التغذية،ويعتمــد هــذا المنهــج 

علــى حســاب كثافــة المغذيــات فــي األغذيــة الطازجة مــن مرحلة اإلنتاج إلى مرحلة اإلســتهالك. 

حيــث أن المنتــج الطــازج يمكــن أن يحافــظ علــى كتلتــه فــي كل مراحــل السلســلة الغذائيــة لكــن 

القيمــة الغذائيــة تتناقــص فــي مراحــل التجهيــز والتعبئــة والتخزيــن .

كتلة األغذية

السعرات الحرارية وجودة األغذية

المقياس النقدي
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قــام )Parlitt et al.,2010( بمراجعــة 221 دراســة لقيــاس الفقــد والهــدر، كمــا أدرج تقريــر كبــار خبــراء 

منظمــة األغذيــة العالميــة )HLPE,2014( 207 دراســة وتقريــر ذات صلــة بالموضــوع. وحســب تقريــر 

كبــار خبــراء منظمــة األغذيــة العالميــة )HLPE,2014( يمكــن تقســيم دراســات الفقــد والهــدر إلــى 

قســمين رئيســين: دراســات تهتــم بقيــاس كميــات الفقــد والهــدر فــي كل مراحــل سلســلة اإلنتــاج 

الغذائــي وأخــرى تهتــم بتقديــر كميــات الهــدر والفقــد خــال مرحلــة مــا بعــد الحصــاد فقــط. 

يمثــل نظــام المعلومــات األفريقــي للمفقــود بعــد الحصــاد )APHLIS( أبــرز مركــز استشــاري يوفــر 

بيانــات عــن كميــات الفقــد والهــدر بعــد الهــدر لمحاصيــل الحبــوب لــدول أفريقيــا جنــوب صحــراء. 

حيــث قــام المركــز بإعــداد أكثــر مــن 100 دراســة وتصميــم أداة إلحتســاب الفاقــد لــكل مقاطعــات 

دول المنطقــة.  وقــد إعتمــدت عمليــة القيــاس علــى تتبــع الفقــد مــن مرحلــة مــا بعــد الحصــاد إلى 

التجفيــف، عمليــات المناولــة والتخزيــن فــي المزرعــة ثــم النقــل والتخزيــن فــي الســوق. وحســب 

تقديــرات المركــز فــان نســب الفقــد مــن المحاصيــل تراوحــت مــا بيــن 14.3 و15.8% مــن اإلنتــاج للفتــرة 

2003-2013م. 

مــن ناحيــة أخــرى، قــام اإلتحــاد األوروبــي ســنة 2011م )EC, 2011( بإجــراء دراســة تفصيليــة لتقديــر 

كميــات الفقــد والهــدر مــن الطعــام ل 27 بلــد وتحديــد األســباب، واآلثــار البيئيــة وكذلك السياســات 

للحــد مــن الفقــد والهــدر. وحســب التقديــرات فقــد بلغــت كميــات الفقد والهــدر 89 مليون طــن، أو 

179 كجــم للفــرد الواحــد. وقــد أشــار )Hansen and Moller, 2013(,  أن الدراســة تعانــي مــن ضعــف 

ثبــات البيانــات اإلحصائيــة وطــرق القيــاس ) مثــا عــدم التأكــد مــن إســتبعاد المنتجــات الثانويــة مــن 

بيانــات قطــاع الصناعــات التحويلية(.

كمــا قــام  )Masson et al., 2011(  بمســح ألكثــر مــن 1200 دراســة وطنيــة لتقديــر الفقــد والهــدر 

صــت الدراســة إلــى اختــاف كبيــر فــي المســح الجغرافــي والمنهجيــة. كمــا 
ُ
ل

َ
فــي اســتراليا. وقــد خ

لحــظ المؤلفــون أن هنــاك نقــص كبيــر فــي البيانــات فــي أجــزاء معينــة مــن السلســلة الغذائيــة. 
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وخلصــت الدراســة إلــى أنــه ينبغــي تعميــق المعــارف القائمــة؛ ُبغيــة تحســين األداء البيئي لنظم 

إدارة الفقــد والهــدر، واإلســتخدام األكثــر كفــاءة للمــوارد التــي هــي آخــذة فــي التناقــص. 

وفــي الوليــات المتحــدة األمريكيــة، صممــت وحــدة البحــوث اإلقتصادية والزراعية التابعــة لوزارة 

 لبيانــات توافــر غــذاء، الــذي يشــمل سلســلة من البيانات المتعلقة بتوافــر األغذية 
ً
الزراعــة نظامــا

ــار كميــات الفقــد والهــدر. وقــد قامــت الوحــدة بتطويــر مســتمر لنظــام  بعــد األخــذ فــي اإلعتب

 إلــى التقريــر الصــادر  عــن كميــات 
ً
البيانــات بوضــع إفتراضــات وتقديــرات للفقــد والهــدر.  واســتنادا

الفقــد مــن الغــذاء للفتــرة 1960-2014م يقــدر أنــه فــي عــام 2014م، تقريبــا 1.94 مليــون طــن 

هــدر مــن جميــع المنتجــات الغذائيــة ، مقارنــة ب 1.84 مليــون طــن ســنة 2013. فــي الوقــت الــذي 

أشــارت فيــه دراســة ســابقة )Buzby, Wells and Hyman, 2014( أنــه فــي ســنة 2010م مــا بيــن 

قــدت أو ُهــدرت, منهــا 31% علــى مســتوى التوزيــع 
ُ

30-40%  مــن مجمــوع المــدادات الغذائيــة ف

واإلســتهاك ممــا يمثــل تقريبــا 60 مليــون طــن مــن المــواد الغذائيــة.

 Gustavsson ;2011,FAO( وعلــى الصعيــد العالمــي، تشــكل تقديــرات الفقــد والهــدر للدراســة

et al., 2013(هــي أكثــر األرقــام المذكــورة علــى المســتوى العالمــي، والتــي تشــمل افتراضــات 

وتقديــرات كميــات الفقــد والهــدر علــى طــول السلســلة الغذائيــة لمختلــف مناطــق العالــم 

)أوروبــا، أمريــكا الشــمالية، آســيا، وأفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى، وشــمال أفريقيــا، وآســيا 

 
ً
الوســطى، والجنــوب وجنــوب شــرق آســيا، وأمريــكا الاتينيــة(. وكانــت هــذه التقديــرات اســتنادا

إلــى بيانــات موازيــن األغذيــة الوطنيــة واإلقليميــة )Food Balance Sheet( المقدمــة مــن قبــل 

منظمــة األغذيــة والزراعــة )FAO,2014( والنســب المئويــة للفقــد والهــدر لمختلــف المجموعــات 

الغذائيــة فــي جميــع مراحــل السلســلة الغذائيــة. هــذه النســب المئويــة للفقــد والهــدر بنيــت 

علــى نتائــج األبحــاث المنشــورة فــي المجــات العلميــة، على شــبكة اإلنترنت، فــي قواعد البيانات 

اإلحصائيــة وكذلــك البيانــات الحكوميــة والغيــر الحكوميــة كلمــا اقتضــت الحاجــة إلــى ســد الثغــور 

فــي البيانــات.  كذلــك قامــت الدراســة بإفتراضــات لمســتويات الهــدر والفقــد لمجموعــات الســلع 

الغذائيــة فــي مختلــف مراحــل السلســلة الغذائيــة.
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البيانــات متوافــرة مــن مصــدر واحــد، والــذي يتضمــن جميــع المعلومــات ذات الصلــة بــكل 
بلــدان منطقــة معينــة بطريقة متســقة لتســهيل المتابعة.

تعتمــد بيانــات موازيــن األغذيــة علــى إنتــاج األغذيــة وبيانــات اإلســتخدام، التــي يتــم 
جمعهــا بشــكل عــام أكثــر إنتظامــا مــن بيانــات الفقــد والهــدر. وباإلضافــة إلــى ذلــك، فإن 

النتائــج تعكــس اإلختافــات فــي األنمــاط الغذائيــة عبــر مناطــق العالــم. 

يمكــن تعييــن معــدلت الفقــد والهــدر مختلــف مجموعــات المنتجــات وجميــع مراحــل 
السلســلة الغذائيــة، بمــا فــي ذلــك القطــاع الزراعــي. وهكــذا، فــإن منهجيــة تســمح 
لتحديــد المصــادر التــي تســاهم أكثــر فــي زيــادة الغــذاء النفايــات )مثــل البلــد، مجموعــة 

األغذيــة، مرحلــة السلســلة الغذائيــة(. 

https://www.epa.gov/sites/production/files/11-2016/documents/2014_smmfactsheet_508.pdf.

زيــادة علــى بيانــات موازيــن األغذيــة الوطنيــة واإلقليميــة ، يتــم النظــر فــي معــدلت الفقــد 

والهدر لتكون أرقام تمثيلية لكل منطقة من مناطق العالم. وبما أن بيانات موازين األغذية 

متاحــة لجميــع الــدول، فمــن الممكــن لتطبيــق هذه المنهجيــة على كل بلد من البلــدان. ويوفر 

هــذا النهــج العديــد مــن المزايــا:
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يعــرض الشــكل مثــال لحســاب كميــات الفقــد والهــدر فــي كافــة مراحل سلســلة الغــذاء للفواكه 

فــي منطقــة فــي أفريقيــا جنوب الصحــراء.

ومــع ذلــك، تجــدر اإلشــارة إلــى أن هنــاك أيضــا نقــاط ضعــف تحــد مــن مســؤولية النتائــج، والعيــب 

الرئيســي هــو أن النســب المئويــة للفقــد والهــدر هــي، فــي معظــم الحــالت، مطابقــة لجميــع 

البلــدان المنتميــة إلــى منطقــة معينــة مــن مناطــق العالــم. وبالتالــي، فــإن النتائــج مجــرد 

تقريبيــة، ل تعكــس تمامــا اإلختافــات الخاصــة بــكل بلــد فيمــا يتعلــق بالســلوك والتكنولوجيــا.

كمية اإلمدادات المحلية

التصديرتباين التخزيناإلستيراداإلنتاج +++

الغذاء

الهدرالتجهيزالبذورالعلفكمية اإلمدادات -+++

لدراسة الفقد والهدر في الغذاء
بالمملكة العربية السعودية

 اإلطــــــــــــــار النـظـــــــــري
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اإلنتاج الزراعي 

ما بعد الحصاد والمناولة 
والتخزين 

التجهيز والتعبئة 

التوزيع
)الفاكهة والخضروات الطازجة( 

التوزيع
)الفاكهة والخضروات المصنعة( 

اإلستهالك
)الفاكهة والخضروات الطازجة( 

اإلستهالك
)الفاكهة والخضروات المصنعة( 

10 %

9 %

25 %

17 %

10 %

5 %

1 %

 نسبة الهدر في كل مرحلة من مراحل
السلسلة الغذائية :
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اإلنتاج الزراعي 

ما بعد الحصاد والمناولة 
والتخزين

التجهيز  والتعبئة

التوزيع
)الفاكهة والخضروات الطازجة(

التوزيع
)الفاكهة والخضروات المصنعة(

اإلستهاك
)الفاكهة والخضروات الطازجة(

اإلستهاك
 )الفاكهة والخضروات المصنعة(

 )0.9/0.1( * 32583 = 2589 = 9.3 مليون طن

 0.09 * 83325 = 7817=7.8 مليون طن 

0.25*)646+6431( =1769   =1.8 مليون طن

 0.17*63991 = 10878 = 11 مليون طن

 0.1*)646+6431-1769( =531= 0.5 مليون طن

 0.05*)63991-10878( =2656=2.7 مليون طن

 0.01*)646+6431-1769-531( =48=0.05مليون طن

حسابات المعدل األولي للمفقود والهدر للفاكهة 
والخضروات في كل مرحلة من مراحل السلسلة 

لدراسة الفقد والهدر في الغذاء
بالمملكة العربية السعودية

 اإلطــــــــــــــار النـظـــــــــري
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الشكل 1: التدفق الشامل لكميات الفاكهة والخضروات )1000طن(
لمنطقة إفريقيا وجنوب الصحراء

 2011 ,FAO  :المصدر

عوامل التحويل

التقشير باليد

0.8

التقشير الصناعي

0.75

المتوسط

0.77
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اإلنتاج الزراعي 

ما بعد الحصاد والمناولة 
والتخزين

التجهيز  والتعبئة

التوزيع

اإلستهاك

2589 *0.77 = 7129= 7.1 مليون طن

7817*0.77= 6019=6 مليون طن 

0.75*1769=1327   =1.3 مليون طن

)10878*0.8( +)531*0.75( = 9101= 9.1 مليون طن

)2656*0.8( +)48*0.75( =2161=2.1 مليون طن

وبتطبيــق هــذه المنهجيــة لــكل المنتجــات الغذائيــة فــي مختلــف مناطــق العالــم أظهــرت 

النتائــج أن كميــات الهــدر والفقــد لــكل شــخص تراوحــت مــا بيــن 280 و300كجــم فــي أوروبــا 

وأمريــكا الشــمالية، ومــا بيــن 120 و170 كجــم فــي إفريقيــا جنــوب الصحــراء/ وجنــوب شــرق 

آســيا )انظــر الشــكل 2(.  كمــا تشــير النتائــج أن نصيــب المســتهلك مــن الفقــد والهــدر يتــراوح 

بيــن 95 و115 كجــم فــي أمريــكا الشــمالية وأوروبــا بينمــا ل يتجــاوز 12 كجــم فــي إفريقيــا 

جنــوب الصحــراء وجنــوب/ وجنــوب شــرق آســيا. 

حسابات الفقد والهدر للفواكه والخضار الصالحة 
لألكل في كل مرحلة من مراحل السلسلة الغذائية

لدراسة الفقد والهدر في الغذاء
بالمملكة العربية السعودية

 اإلطــــــــــــــار النـظـــــــــري
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الشكل 2: الفقد والمهدر من األغذية للفرد الواحد في مناطق العالم المختلفة

2011 ,FAO :المصدر

إمتــداد  علــى  األغذيــة  مــن  والمهــدر  الفقــد  توزيــع  التالــي  البيانــي  الرســم  يوضــح   

سلســلةاألغذية فــي مناطــق العالــم المختلفة.تبيــن النتائــج أن نســبة الفقــد والهــدر هــي 

األعلــى فــي مرحلتــي الحصــاد واإلســتهاك فــي البلــدان الصناعيــة، بينمــا تشــكل مرحلتــي 

الحصــاد ومــا بعــد الحصــاد أهــم أســباب الفقــد والهــدر فــي إفريقيــا وجنــوب الصحــراء الكبــرى 

وجنــوب/ وجنــوب شــرق اســيا.

ــوب الصحــراء  ــا وجن ــل ضعــف ممــا يهــدر فــي إفريقي ــا يمث والهــدر مــن الحبــوب فــي أوروب

الكبــرى، فــي المقابــل نجــد أن نســبة الهــدر والفقــد مــن الحليــب فــي إفريقيــا وجنــوب 

الصحــراء الكبــرى تفــوق مرتيــن مثيلتهــا فــي أوروبــا. نفــس النتائــج توصلــت إليهــا دراســات 

)Hodges et al ;2010 ,.Parfitt et al ;2012 ,.Kummu et al ;2011 ,FAO., 2010(.  حيث أظهرت 

النتائــج أنــه فــي البلــدان ذات الدخــل المتوســط والمرتفــع نســبة كبيــرة مــن الفقــد والهــدر 

تحــدث فــي مســتوي التوزيــع واإلســتهاك، بينمــا تشــكل مرحلتــي اإلنتــاج ومــا بعــد الحصــاد 

أهــم أســباب الفقــد والهــدر فــي البلــدان ذات الدخــل المنخفــض. كمــا بينــت الدراســات أن 

نســبة كبيــرة مــن الفقــد مــن األغذيــة تحــدث فــي مرحلــة الحصــاد فــي معظــم بلــدان العالــم، 

لكــن كمــا أشــارت دراســة كبــار خبــراء الفــاو فــي 2014م فــإن األســباب تختلــف حســب مناطــق 

العالــم. ففــي البلــدان الصناعيــة يرجــع الســبب إلــى رفــض اإلنتــاج بســب معاييــر الجــودة )مما 

 فــي مرحلتــي التوزيــع واإلســتهاك( بينمــا تشــكل 
ً
يعنــي أن الفقــد والهــدر يحــدث غالبــا

اإلمكانيــات اللوجســتية أهــم أســباب الفقــد فــي البلــدان منخفضــة الدخــل.
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2011 ,FAO :المصدر

الشكل 3:  توزيع الفقد والمهدر من األغذية على إمتداد سلسلة األغذية
في مناطق العالم المختلفة.

 لجميــع 
ً
 أساســيا

ً
وقــد شــكلت منهجيــة تقريــر منظمــة األغذيــة والزراعــة )FAO, 2011( مرجعــا

الدراســات التــي نشــرت بعــد التقريــر. فقــد قــام )Kummu et al., 2012( بإســتخدام نفــس 

المنهجيــة والبيانــات لتحويــل كميــات الفقــد والهــدر إلــى الفقــد والهــدر مــن الســعرات 

الحراريــة. واســتخلصت الدراســة أن تخفيــض كتلــة الفقــد والهــدر بالثلث يــؤدي إلى اإلنخفاض 

بالربــع للســعرات الحراريــة. 

)Tatlidilet al., 2013( دراســة لتحديــد النســب المئويــة للفقــد والهــدر مــن األغذيــة  وقــد أعــدَّ

واســتخدم  2013م.  عــام  فــي  والزراعــة  األغذيــة  منظمــة  طلــب  علــى  بنــاء  تركيــا  فــي 

الباحثــون بيانــات مــن إحصــاءات منظمــة الفــاو )FOAStat( ومعهــد اإلحصــاء التركــي وتقاريــر 

وطنيــة مختلفــة ونتائــج إجتماعــات مجموعــات التركيــز مــع المنتجيــن وأصحــاب المصلحــة 

والــردود علــى اإلســتبيانات شــبه المنظمــة مــن قبــل األشــخاص الرئيســيين ذوي الخبــرة فــي 

القطاعــات المعنيــة. وقــد أظهــرت الدراســة أن أكبــر قــدر مــن الفقــد والهــدر يحــدث فــي 

مرحلــة اإلنتــاج الزراعــي، وأن هنــاك عاقــة بيــن نصيــب الفــرد مــن الدخــل القومــي اإلجمالــي 

ومعــدلت الفقــد والهــدر. 

لدراسة الفقد والهدر في الغذاء
بالمملكة العربية السعودية

 اإلطــــــــــــــار النـظـــــــــري
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، مــن المهــم ماحظــة أن جميــع الدراســات ذات النطــاق العالمــي لتقديــر كميــات 
ً
وأخيــرا

 ,FAO الفقــد والهــدر فــي العالــم، تعتمــد علــى تقريــر منظمــة األغذيــة والزراعــة العالميــة

 , 2013 ,FAO 2013( ،أو دراســة ,Lipinski et al(  2011  مثــل دراســة معهــد المــوارد العالميــة

2013 ,IMec.أو تقريــر
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فــي عالــم يعانــي فيــه واحــد مــن تســعة أشــخاص مــن نقــص التغذيــة، بيــن محمــد )2017م( أن 

هــدر 
ُ
فقــد أو ت

ُ
 مــن األغذيــة المخصصــة لإلســتهاك البشــري ت

ً
مــا يقــارب 1,3 مليــار طــن ســنويا

بيــن اإلنتــاج و اإلســتهاك.

وفــي نفــس الســياق، أضــاف الرويــس، بكــري، و الدودحــي )2017م(، بــأن الفقد/الهــدر المبكــر 

يتــم خــال سلســة التجهيــز، والحصــاد، والتعبئــة، والتخزيــن، والنقــل والتوزيــع. ويختلــف توزيــع 

 بيــن البلــدان المتقدمــة والناميــة، إذ يزيدالهــدر مــن 
ً
 كبيــرا

ً
الفقــد والهــدر مــن الغــذاء إختافــا

الغــذاء فــي البلــدان المتقدمــة فــي مرحلــة اإلســتهاك .

من الفقد من الغذاء في مرحلتي اإلنتاج والتخزين .
ً
بينما تشهد البلدان النامية مزيدا

ومــن خــال دراســتهم حــول »أثــر الفقــد والهــدر علــى المــوارد الزراعيــة واآلمــن الغذائــي 

للمملكــة العربيــة الســعودية«، أشــار الرويــس والنميــر)2017م( أن كميةالمهــدر مــن الغــذاء 

بواســطة األفــراد فــي المملكــة بلغــت 427 كجــم فــي الســنة،. بينما يصل على مســتوى الدول 

المتقدمةإلــى 115 كجم،بينمــا بلغــت كميــة المهــدر مــن الغــذاء لــدى أفــراد الــدول الفقيــرة 

11 كجــم فــي الســنة. وتشــير تقديــرات وزارةالزراعــة الســعودية إلــى أن حجــم الغذاءالــذي 

 حوالــي 30 % مــن المجمــوع، بقيمــة تقــدر ب49,833 مليــار ريــال ســنويا. 
ً
يتــم هــدره ســنويا

كمــا تهــدر األســر الســعودية مــا يقــدر بنحــو 6.7 مليــون طــن مــن الغــذاء ســنويا وهــو مــا 

َرى ل ُيــؤكل . وفــي نفــس الســياق، كشــف طــارق محمــد 
َ
يعنــي أن 32% مــن الطعــام الُمشــت

الغذائــي  الهــدر  إدارة  فــي  صافــول  مجموعــة  »دور  حــول  دراســة  إســماعيل)2017م(في 

ــدر ب70 مليــون 
ُ

 فــي المنــزل بالســعودية ق
ً
والحــد منــه« أن قيمــة الطعــام المهــدر يوميــا

ريــال. وتحتــل كميــة الهــدر فــي الخبــز والمعجنــات المرتبــة األولــى لتصــل إلــى 35% يليهــا هــدر 

األرز المســتورد ب30%, بينمــا تبلــغ الكميــة التقديريــة للمهــدر 125 مليــون لتــر مــن الحليــب 

)اللجنــة الوطنيــة لألبــان الطازجــة، 2017(.

الفقد والهدر الغذائي في المملكة 
العربية السعودية

لدراسة الفقد والهدر في الغذاء
بالمملكة العربية السعودية

 اإلطــــــــــــــار النـظـــــــــري
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وحــدة  مــن  والصــادر  2016م  لســنة  العالمــي  الغذائــي  األمــن  مؤشــر  بيانــات  وقــدرت 

المعلومــات اإلقتصاديــة )The Economist Intelligence Unit( نســبة الفقــد فــي الغــذاء 

فــي المملكــة بحوالــي 3.5%. وبيــن الحقيــل والخطــي  )1439هـــ/2018م( أن هــذه النســبة 

 عــن التقديــرات التــي أظهرتهــا الدراســات المحــدودة المتوفــرة عــن الفقــد فــي 
ً
تقــل كثيــرا

األغذيــة فــي المملكــة مشــيرين إلــى تفــاوت فــي نســبة الفقــد حســب المحصــول لتصــل 

إلــى 17% خاصــة لمنتجــات الطماطــم والمــوز والجــزر والفراولــة، و21% متوســط معــدل فقــد 

الثمــار مــن مــزارع النخيــل باألحســاء )الوصيبعــي، 2008( . وأضــاف مؤتمــر إطعــام الدولــي 

األول )2017م( أن الفقــد اليومــي فــي أســواق الخضــروات قــد بلــغ حوالــي 5 أطنــان منهــا 

70% تذهــب مباشــرة للنفايــات )الحقيــل والخطــي، 1439(.

رغــم ســعي الجمعيــات الخيريــة التــي تســاهم فــي حفــظ الطعــام علــى غــرار جمعيــة 

»إطعــام«، »ملبــس« و«ســكينة«، يبقــى مجهودهــم غيــر كاف إلســتيعاب الكميــات الضخمــة 

المنــازل  فــي   
ً
يوميــا هــدر 

ُ
ت مليــون وجبــة   8 )حوالــي   

ً
يوميــا هــدر 

ُ
ت التــي  األطعمــة  مــن 

الســعودية(  ممــا يســبب فــي تلــوث المــوارد الطبيعيــة خاصــة الميــاه، وزيــادة فــي إنبعاثــات 

ــر المملكــة مــن أعلــى دول العالــم ممــن  ــة. إذ تعتب ــان وإرتفــاع فــي األمــراض المزمن الميث

يعانــون زيــادة فــي الــوزن بنســبة 59.4% مــن عــدد الســكان،في مــا جــاءت نســبة األشــخاص 

الذيــن يعانــون زيــادةوزن فــي العالــم 27.1%. كمــا تطرقــا الرويــس والنميــر)2017م( إلــى 

النســبة المرتفعــة مــن ســكان المملكــة اللذيــن يعانــون مــن مــرض الســكري )23.9 %(، مقارنــة 

بنســبة  9 %مــن الســكان.

 المرجع: مركز الرياض للمعلومات والدراسات اإلستشارية.
 إقتبــس مــن قبــل ســعود بــن حمــد الحقيــل، ســليمان بــن علــي الخطــي )1439هـــ/2013 م(. »الفقــد فــي سلســلة 
إمــداد الخضــر والفاكهــة والتمــور واأللبــان بالمملكــة العربيــة الســعودية«. وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة. 

.06.10.1439
 حسب بيانات الصادرة عن جمعية إطعام.
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المملكــة  أن 4.0%5 مــن ســكان  المــرض. وأكــدت دراســتهم  نفــس  يعانــون  العالــم  فــي 

يعانــون ضغــط الــدم ، بينمــا يعانــي 33.3 % مــن ســكان العالــم نفــس المــرض .

الزراعيــة الغذائيــة، إل أن الدراســات  رغــم أهميــة تقليــل الفقــد والهــدر فــي المنتجــات 

الميدانيــة الهادفــة لتقديــر نســب هــذا الفقــد وخاصــة للمنتجــات ســريعة التلــف منهــا نــادرة 

بالمملكــة العربيــة الســعودية وخاصــة فــي اآلونــة األخيــرة« . 

أجريــا الحقيــل والخطيــب)2017م( دراســة ميدانيــة حــول« الفقــد والهــدر الغذائــي فــي 

المملكــة العربيــة«. وفــي هــذا الســياق، قــام الباحثــون بتحديــد خطــة تنفيــذ آليــة الحــد 

مــن الفقــد و الهــدر الغذائــي فــي المملكــة. كمــا إعتمــد الباحثــون علــى منهجيــة واضحــة 

 Food ,2016( لقيــاس كميــة الفقــد فــي الغــذاء تعتمــد علــى معاييــر فقــد وهــدر الغــذاء

 World Resources« التــي تصــدر عــن معهــد المــوارد العالميــة )loss and waste standard

Institute » وتــاءم المملكــة العربيــة الســعودية. واســتنتجوا أن أســباب الفقــد و الهــدر 

فــي األغذيــة يعــود إلــى:

 نقص الوعي بإستخدام التجهيزات المنزلية الحديثة في إعداد الطعام .

 عدم كفاية األسواق وضعف النظم والمعلومات التسويقية . 

إرتفاع مستوى المتطلبات الخاصة بالمظهر و التدريج واللون كمعايير للجودة مما  
ينتج عنه مفقود كبير للمنتجات الزراعية . 

ضعف الوعي لدى المستهلك بأهمية شراءالمواد الغذائية بشكل صحيح وعلى 
قدر الحاجة .

ضعف اإلستثمارات في تقنيات اإلنتاج .

لدراسة الفقد والهدر في الغذاء
بالمملكة العربية السعودية

 اإلطــــــــــــــار النـظـــــــــري
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وفــي دراســة حــول “أثــر الفقــد والهــدر علــى المــوارد الزراعيــة واألمــن الغذائــي للمملكــة 

اإلقتصــادي  البعــد  علــى  )2017م(التعــرف  الرويــس والنميــر  حــاول  الســعودية«،  العربيــة 

للمفقــود ومــدى ارتباطــه بالفقــد فــي المــوارد الزراعيــة واألمــن الغذائــي للقمــح فــي 

المملكــة العربيــة الســعودية خــال الفتــرة 1990-2014م، وذلــك مــن خــال دراســة األهــداف 

ــة : التالي

الفقــد  لتطــور  اإلحصائــي  التحليــل  2017(علــى  والنميــر  )الرويــس  الباحثــان  إعتمــدا  كمــا 

ونســبته إلــى اإلنتــاج واإلســتهاك المحلــي للقمــح خــال الفتــرة 1990 - 2014م مــن جهــة، 

وإلــى التحليــل اإلقتصــادي القياســي، مــن جهــة أخــرى، وبالتحديــد تــم إســتخدام المعــادلت 

والنمــاذج التاليــة :

مقدار الفقد في الموارد األرضية = ) كمية الفقد ÷ متوسط إنتاجية الهكتار (

مقــدار الفقــد فــي المــوارد المائيــة واألســمدة الكيماويــة  = )كميــة الفقــد × 

ــار  الحتياجــات المــوردة( ÷ متوســط إنتاجيــة الهكت

  تطور حجم الفقد ونسبته إلى اإلنتاج واإلستهاك المحلي للقمح.

المعادلت اإلقتصادية المستخدمة في تقدير الفقد في الموارد الزراعية )األرض 
والعمالة والمياه واألسمدة الكيماوية( المستخدمة في إنتاج مايعادل الفقد للقمح. 

وتتمثل تلك المعادلت فيما يلي :

تقدير الخسارة اإلجتماعية نتيجة الفقد في الموارد الزراعية المستخدمة في إنتاج 
ما يعادل كمية الفقد للقمح

أثر الفقد للقمح على مستوى األمن الغذائي لنفس السلعة خال فترةالدراسة.
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أربعــة متغيــرات ممثلــة  الداخليــة Endogenous Variables وعددهــا  المتغيــرات 

فــي كل مــن فتــرة كفايــة اإلنتــاج لإلســتهاك المحلــي باليــوم  )Y1(، فتــرة تغطيــة 

 )Y3(وكميــة الفقــد للقمــح باأللــف طــن ، Y2( الــواردات لإلســتهاك المحلــي باليــوم

إلــى  الفائــض والعجــز  بنســبة مقــدار  عنــه   
ً
الغذائــي معَبــرا األمــن  امــل  ، ومــع 

. )Y4( اإلســتهاك المحلــي الســنوي

المتغيــرات الخارجيــة Exogenous Variables وعددهــا ثاثــة متغيــرات ممثلــة 

فــي كل مــن اإلنتــاج المحلــي باأللــف طــن )X1 واإلســتهاك المحلــي باأللــف 

طــن )) X2 وكميــة الــواردات الســعودية للقمــح باأللــف طــن X3((،باإلضافةإلــى 

.))e4,e3,e2,e1 األخطاءالعشــوائية 

وتوصلت دراستهم إلى النتائج التالية :

تطور الفقد ونسبته إلى معدل اإلنتاج واإلستهاك المحلي للقمح خال الفترة 1990 - 
2014م

تراوح الفقد للقمح بين حد أدنى بلغ 26.0 ألف طن عام 1996م وحدأعلى بلغ 88.02 
ألف طن عام2014م ، بمتوسط سنوي يقدر بحوالي 53.09 ألف طن .

ازداد الفقد للقمح بمعدل نمو سنوي بلغ  1.24 % خال فترة الدراسة

تراوحت نسبة الفقد إلى اإلنتاج المحلي للقمح بين حد أدنى بلغ 1.68 % خال الفترة 
2000 -  2002م وحد أعلى بلغ 15.24 % عام 2014م،بمتوسط سنوي بلغ 3.48 % خال 

فترة الدراسة .

ويتكون النموذج المقترح )الرويس ونمير, 2017م(  من أربع معادلت سلوكية تتضمن 
المتغيرات التالية :

لدراسة الفقد والهدر في الغذاء
بالمملكة العربية السعودية

 اإلطــــــــــــــار النـظـــــــــري
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ازدادت نسبة الفقد إلى اإلنتاج المحلي للقمح بمعدل نمو سنوي بلغ 6.03 % 
خال فترة الدراسة .

تراجعت نسبة الفقد إلى اإلستهاك المحلي للقمح بمعدل تناقص سنوي بلغ 0.98 
% خال فترة الدراسة« )الرويس والنمير، 2017م(.

تراوحت نسبة الفقد إلى اإلستهاك المحلي للقمح بين حد أدنى بلغ 1.47 % عام 
1998م وحد أعلى بلغ 3.39 % عامي 1993 و 1994م،بمتوسط سنوي بلغ 2.25 % 

خال فترة الدراسة.

أيضــا، عبــر دراســة حــول »الهــدر فــي بعــض المنتجــات الزراعيــة بأســواق التجزئــة ولــدى 

المســتهلكين حالــة: مدينــة الريــاض– المملكــة العربيــة الســعودية«، قــام الرويــس، بكــري، 

والدودحــي )2017م( بتقديــر نســب الهــدر لبعــض المنتجــات الزراعيــة بأســواق التجزئــة ولــدى 

المســتهلكين وخاصــة للخضــار والفاكهــة بمدينــة الريــاض.

ويهــدف هــذا البحــث إلــى التعــرف علــى نســب الهــدر فــي المنتجــات الزراعيــة الغذائيــة 

بمدينــة الريــاض وذلــك مــن خــال تحقيــق األهــداف الفرعيــة التاليــة:

دراسة الوضع الراهن ألسواق التجزئة والفاكهة والخضر بمدينة الرياض.

دراسة الخصائص اإلقتصادية واإلجتماعية لعينة الدراسة .

نســبة الهــدر لمنتجــات الفاكهــة والخضــر فــي أســواق التجزئــة والمســتهلكين 

بمدينــة الريــاض .

 للجنسية ومستوى الدخل الشهري .
ً
تقدير التفاوت في نسب الهدر وفقا
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بيــع  )الميدانيــة( لزيــارة محــات  البيانــات األوليــة  تــم إســتخدام  ولتحقيــق هــذا الهــدف، 

الخضــار والفاكهــة )40 محــل(، وإســتمارة اإلســتبيان التــي تــم توزيعهــا علــى عينــة مــن 

مفــردة(.  80( المســتهلكين 

ولقــد إعتمــد الباحثــون علــى أســلوب التحليــل اإلقتصــادي القياســي الوصفــي فــي تحليــل 

بيانــات الدراســة مــن خــال حســاب النســب المئويــة واإلحصــاءات الوصفيــة )أكبــر قيمــة – 

أصغــر قيمــة – المتوســط – اإلنحــراف المعيــاري – معامــل اإلختــاف(، وأســلوب اإلنحــدار 

لدراســة العاقــات اإلرتباطيــة بيــن ســعة المحــل )مــن حيــث مســاحة المحــل بالمتــر المربــع 

X1وعــدد العمــال X2( وحالــة المنتــج عنــد إســتامه مــن أســواق الجملــة أو مــن عنــد بــاب 

المزرعــة )النســبة المئويــة للحالــة المتوســطة X3( ونســبة الهــدر بالمحــل Y )أل ســلطان، 
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وأوضحــت نتائــج الدراســة التــي قــام بهــا الرويــس، بكــري، والدودحــي )2017م( أن متوســط 

نســبة الهــدر بأســواق التجزئــة بلغــت نحــو 2.5% و7.9% لــكل مــن الخضــراوات والفاكهــة علــى 

ــل كل مــن محصــول البصــل والطماطــم أعلــى نســب الهــدر 4.3% و%3.9  الترتيــب. حيــث احت

علــى الترتيــب، بينمــا كانــت أعلــى نســب للهــدر فــي كل مــن الفراولــة والكمثــرى )أكثــر مــن 

ــة المســتهلكين كان أعلــى  12%(، يلــي ذلــك محصــول المانجــو حوالــي 8%. وبالنســبة لعين

المنتجــات هــدرا محصــول الخيــار )21.3%( يلــي ذلــك الورقيــات والطماطــم )18.9% و%16.5(، 

وبلــغ متوســط الهــدر فــي الخضــراوات نحــو 13.6% مقارنــة بنحــو 11.2% فــي الفاكهــة لــدى 

ــم البرتقــال  ــة األولــى فــي نســبة الهــدر )15.4%(، ث ــل المــوز المرتب المســتهلكين، حيــث احت

)12.6%(. وبدراســة بعــض خصائــص أســواق التجزئــة مــن حيــث ســعة المحــل )المســاحة وعــدد 

العامليــن( ونســبة المنتجــات فــي الحالــة المتوســطة وعاقــة ذلــك بنســب الهــدر، بينــت 

الدراســة عــدم المعنويــة اإلحصائيــة لمســاحة المحــل وضعــف معنويــة كفــاءة العمالــة على 

خفــض نســبة الهــدر، بينمــا كانــت العاقــة طرديــة لحالــة المنتجــات مــن أســواق الجملــة، حيــث 

أن زيــادة نســبة المنتــج متوســط الحالــة بنحــو 1% يصاحبــه زيــادة نســبة الهــدر بحوالــي %0.3. 

وأوضحــت نتائــج الدراســة أن الســعوديين أصحــاب الدخــل 10 ألــف ريــال شــهريا فأكثــر هــم 

األعلــى فــي نســب الهــدر )19% للخضــروات و13% للفاكهــة(، بينمــا كانــت فئــة الدخــل 5 - 10 

 لغيــر الســعوديين هــم األكثــر فــي نســب الهــدر )23 % للفاكهــة و%14 
ً
ألــف ريــال شــهريا

للخضــروات(.

لدراسة الفقد والهدر في الغذاء
بالمملكة العربية السعودية

 اإلطــــــــــــــار النـظـــــــــري
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يبلــغ عــدد الســكان اإلجمالــي فــي الســعودية حوالــي 32 مليــون نســمة مــن بينهــم 21.6 

مليــون مواطــن ســعودي بنســبة نمــو 2.1% ســنويا. معظــم الســكان الســعوديين شــباب 

 علــى جميــع المســتويات: مــن 
ً
 رئيســيا

ً
)56% أقــل مــن الثاثيــن عامــا ، ممــا يشــكل تحديــا

تعليــم وصحــة وغــذاء وخلــق مجــالت للتوظيــف. ويعــد مســتوى المعيشــة فــي المملكــة 

مــن أعلــى المعــدلت فــي المنطقــة حيــث يبلــغ متوســط نصيــب الفــرد الواحــد مــن إجمالــي 

الناتــج المحلــي أكثــر مــن 20,000 دولر أمريكــي خــال الســنوات األخيــرة. وتســاهم جميــع 

القطاعــات فــي تســريع النمــو اإلقتصــادي ولكــن بنحــو مختلــف، ففــي حيــن تقــدر هــذه 

 فــي ذلــك بإيــرادات الحــج والعمــرة، 
ً
المســاهمة بـــ 50% بالنســبة لقطــاع الخدمــات، مدفوعــا

وأكثــر مــن 45% بالنســبة للقطــاع الصناعــي الــذي تطغــى عليــه أنشــطة الصناعــات غيــر 

التحويليــة )إســتخراج النفــط( . أمــا المســاهمة األقــل فهــي للقطــاع الزراعــي )أقــل مــن 

3%( والــذي يشــغل حوالــي 5% مــن اليــد العاملــة النشــطة حســب وكالــة والــون للتصديــر 

األجنبــي)2017م(. واإلســتثمار 

 تجســد بوضــوح فــي 
ً
 مفروضــا

ً
ولهــذا كان اإلهتمــام بقطــاع الزراعــة ضــرورة ملحــة وواقعــا

رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030 مــن خــال ســعي الدولــة لتطويــر الزراعــة واإلنتــاج 

الحيوانــي بمــا يضمــن مســتويات أعلــى مــن األمــن الغذائــي للمواطنيــن فــي الســنوات 

القادمــة. وقــد شــهدت العقــود المنصرمــة أيضــا عــدة مخططــات يمكــن وصفهــا بالموفقــة، 

 علــى 
ً
مكنــت المملكــة مــن تحقيــق اإلكتفــاء الذاتــي والنتقــال إلــى مرحلــة التصديــر خصوصــا

مســتوى إنتــاج القمــح واأللبــان واللحــوم بفضــل تكويــن ثــروة حيوانيــة متنوعــة قــادرة علــى 

 وفــي نفــس الوقــت قــادرة علــى المنافســة فــي األســواق 
ً
تحقيــق اإلكتفــاء الذاتــي محليــا

 أخــذت تطفــو علــى الســطح مشــكلة نــدرة الميــاه، وبدايــة مــن 
ً
 فشــيئا

ً
العالميــة. ولكــن شــيئا

األلفيــة الجديــدة تمــت مراجعــة السياســات الزراعيــة المتبعــة ليترتــب عنهــا إنهــاء برنامــج 

اإلكتفــاء الذاتــي وإلغــاء الدعــم الممنــوح لمنتجــي القمــح والمحاصيــل األخــرى. فــي ذلــك 

بــرز الحــل الوحيــد لمشــاكل األمــن الغذائــي فــي المملكــة أل وهــو البحــث عــن  الوقــت، 

مــقــدمــة
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أراضــي لزراعــة تلــك المحاصيــل فــي الخارج،خاصــة وأنــه مــن المتوقــع، حســب المؤسســة 

العامــة للحبــوب، أن يــزداد الطلــب علــى الحبــوب فــي عــام 2025م لتصبــح المملكــة العربيــة 

الســعودية مــن ضمــن الــدول العشــر األوائــل فــي العالــم مــن حيــث إســتيراد القمــح، خاصــة 

. وبنــاًء عليــه، 
ً
وأن النمــو الســكاني أخــذ فــي دفــع الــواردات إلــى 4.5 مليــون طــن ســنويا

نجــد أن متوســط نصيــب الفــرد مــن القمــح فــي نمــو مطــرد، إذ أنــه إرتفــع بنســبة 41.5% خــال 

الفتــرة 2009-2017م فــي حيــن تقــدر الزيــادة فــي الــواردات مــن القمــح فــي نفــس الفتــرة بـــ 

)AMIS( . 205.4% حســب آخــر إحصائيــات نظــام معلومــات الســوق الزراعيــة

في هذا اإلطار، يتنزل الفصل الثالث من الدراســة، ويســتعرض باألســاس دور اإلنتاج الزراعي 

والحيوانــي فــي توفيــر الغــذاء، مــن خــال تحليــل لواقــع المملكــة العربيــة الســعودية مــن 

. ويهــدف هــذا الفصــل 
ً
 كبيــرا

ً
 إقتصاديــا

ً
ناحيــة األمــن الغذائــي فــي وقــت تشــهد فيــه إنتقــال

إلــى تحقيــق ثــاث أهــداف أساســية :

تشخيص الوضع اإلقتصادي الزراعي في المملكة العربية السعودية 

تحليل المفاهيم حول األمن الغذائي وكفاءة اإلنتاج والقيام بدراسة حول المملكة 
العربية السعودية.

متابعة تطور اإلنتاج الزراعي والحيواني بالمملكة، ومعرفة أبرز التحديات والعراقيل 
التي يتعرض لها هذا القطاع 

 لوكا بليك )2017(
 الذي يمثل أكثر من 90% من صادرات المملكة وحوالي 80% من موارد الحكومة.

http://statistics.amis-outlook.org/data/index.html 

لدراسة الفقد والهدر في الغذاء
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 الناتج الزراعي

رغــم المصاعــب القائمــة ، إرتفــع الناتــج الزراعــي الســعودي باألســعار الجاريــة إلــى 14.325 

 بنســبة 40.30% خــال الفتــرة 2005-2015م. ويرجــع 
ً
 نمــوا

ً
مليــار دولر ســنة 2015م، مســجا

هــذا النمــو إلــى السياســات الجريئــة واإلصاحــات البــارزة التــي طبقتهــا المملكــة العربيــة 

 علــى 
ً
الســعودية للنهــوض بالقطــاع الزراعــي، تتمثــل فــي توزيــع األراضــي البــور مجانــا

المســتثمرين الزراعييــن وتقديــم القــروض الزراعيــة طويلــة المــدى بــدون فوائــد وشــراء 

الدولــة للمحاصيــل اإلســتراتيجية خاصــة الحبــوب مــن المزارعيــن بأســعار مناســبة، وإســتمرار 

الدعــم الحكومــي خاصــة لقطــاع األلبــان، وتمويــل اإلســتثمارات الزراعيــة مــن خــال منــح 

قــروض )قصيــرة ومتوســطة المــدى( للمزارعيــن. فــي هــذا المجــال، لعــب البنــك الزراعــي 

 للنهــوض بالقطــاع الزراعــي الســعودي وتعزيــز القــوى العاملــة 
ً
 هامــا

ً
الســعودي دورا

الزراعيــة للمملكــة، إذ قــدرت جملــة القــروض )قــروض قصيــرة ومتوســطة المــدى( التــي 

قدمهــا البنــك 279.82 مليــون دولر ســنة 2015م. ممــا أدى إلــى تحديــث أســلوب األنشــطة 

الزراعيــة بالمملكــة وارتفــاع فــي اإلنتــاج واإلنتاجيــة. 

ــرة 2005-2015م،   خــال الفت
ً
ــج الزراعــي، ســجل إرتفاعــا وعلــى صعيــد نصيــب الفــرد مــن النات

بنســبة 5,25%، كمــا هــو واضــح فــي الرســم التالــي :

تشخيص الوضع اإلقتصادي الزراعي في 
المملكة العربية السعودية

تطور الناتج الزراعي والقيمة المضافة
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خــال الفتــرة الممتــدة مــن 1968 إلــى 2016م، وحســب البنــك الدولــي )2017م(، بلــغ متوســط 

القيمــة المضافــة للمملكــة العربيــة الســعودية علــى مســتوى اإلنتــاج الزراعــي والحيوانــي 

نحــو 6.98 مليــار دولر أمريكــي. والرســم رقــم )2( يفيــد بــأن اإلنتــاج الزراعــي والحيوانــي قــد 

شــهد طفــرة نوعيــة إذ كان ل يتجــاوز 0.21 مليــار دولر فــي عــام 1968م ووصــل بعــد ذلــك 

إلــى حــدود 17.32 مليــار دولر فــي عــام 2016م، أي أنــه قــد تضاعــف أكثــر مــن ثمانيــن مــرة 

طــوال هــذه المــدة.

 مــا، حيــث 
ً
ولكــن تبقــى مســاهمة هــذا القطــاع فــي الناتــج الداخلــي الخــام ضعيفــة نوعــا

يوضــح الشــكل رقــم )3( أن القيمــة المضافــة للقطــاع الزراعــي والحيوانــي لــم تتجــاوز 2,67 

% مــن متوســط الناتــج اإلجمالــي فــي عــام 2016م، فــي حيــن أن المتوســط فــي شــمال 

إفريقيــا والشــرق األوســط بلــغ  6,22 %، وقــد وصلــت هــذه النســبة إلــى 7.15% كمعــدل 

بالنســبة للــدول العربيــة فــي نفــس الســنة.

رسم رقم )1(: تطور متوسط نصيب الفرد من الناتج الزراعي في السعودية خال الفترة 
2005-2015م)باألسعار الجارية(

المصدر: البيانات الصادرة عن المنظمة العالمية للتنمية الزراعية

تطور القيمة المضافة للقطاع الزراعي 
والحيواني للمملكة

لدراسة الفقد والهدر في الغذاء
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شكل رقم 3: مساهمة القيمة المضافة للقطاع الزراعي والحيواني في الناتج الداخلي الخام

شكل رقم 2: تطور القيمة المضافة للقطاع الزراعي والحيواني للمملكة )مليون دولر 
أمريكي(

المصدر: قاعدة البيانات اإلحصائية للبنك الدولي )2017(

المصدر: قاعدة البيانات اإلحصائية للبنك الدولي )2017(
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مــن جهــة أخــرى، يؤكــد الرســم رقــم )4( أن مؤشــر إنتــاج المحاصيــل الزراعيــة  للمملكــة يبقى 

 دون مســتوى معــدل الــدول العربيــة باســتثاء الطفــرة التــي شــهدتها المملكــة فــي 
ً
دائمــا

 يقــدر بحوالــي عشــرين نقطــة 
ً
 حــادا

ً
ســنوات التســعينات.وقد ســجل هــذا المؤشــر هبوطــا

بيــن ســنتي 2013 و 2014م. لكــن هــذا التقلــص يكمــن باألســاس فــي التغييــرات التــي حصلــت 

فــي السياســة الزراعيــة فــي المملكــة بعــد عــام 2007م وإعتمــاد خطــة المحافظــة علــى 

الثــروة المائيــة بمــا يضمــن التنميــة المســتدامة فــي هــذا المجــال.

شكل رقم 4: تطور مؤشر إنتاج المحاصيل )سنة األساس 2004 = 100(

المصدر: قاعدة البيانات اإلحصائية للبنك الدولي )2017(

 وهــو مؤشــر يعتمــد علــى 2004 كســنة أســاس، وهــو يغطــي جميــع المحاصيــل باســتثناء 
محاصيــل علــف الماشــية.

مؤشر إنتاج المحاصيل الزراعية

لدراسة الفقد والهدر في الغذاء
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 اإلطــــــــــــــار النـظـــــــــري



78

تباينــت أعــداد العامليــن فــي قطاعــات الزراعــة واإلنتــاج الحيوانــي وصيــد األســماك وتربيــة 

المائيــات والخدمــات المتصلــة بهــذه القطاعــات بالمملكــة بيــن أعــوام  2012م إلــى عــام 

2016م حســب البيانــات الصــادرة مــن الهيئــة العامــة لإلحصــاء فــي جــدول رقــم ) 1 ( ، حيــث 

نجــد أنــه فــي عــام 2012م كان يعمــل بهــذه القطاعــات عــدد 258,800 شــخص منهم 38.676 

مــن األيــدي العاملــة الســعودية بنســبة ) 14.9% ( مــن إجمالــي العامليــن فــي هــذا العــام 

، بينمــا تزايــد عــدد العامليــن فــي عــام 2016م فــكان  295,883 شــخص منهــم 48,692 مــن 

األيــدي العاملــة الســعودية بنســبة )  16.5%  ( مــن إجمالــي العامليــن فــي هــذا العــام ، 

بمعــدل نمــو - كمــا هــو موضــح فــي الشــكل رقــم ) 5 ( -   خــال األربــع ســنوات ) 2012 - 2016م( 

ــة بهــذه القطاعــات هــو ) 3% ( وبمعــدل النمــو فــي األيــدي  فــي إجمالــي األيــدي العامل

العاملــة الســعودية فــي نفــس األربــع ســنوات هــو  )6%(ـ وبإســتخدام هــذا المعــدل للنمــو 

نتوقــع أن يصــل عــدد العامليــن إلــى 336,366 شــخص فــي عــام 2020م .

جدول رقم )1(:العاملين في الزراعة واإلنتاج الحيواني وصيد األسماك وتربية المائيات 
والخدمات المتصلة بالمملكة

2012م

38,676

220,124

258,800

2013م

40,680

226,609

267,289

2014م

44,711

237,138

281,849

2015م

48,038

246,186

294,224

2016م

48,692

247,191

295,883

ســعوديين

غير 
ســعوديين

إجمالــي 
العامليــن 

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء. المسح اإلقتصادي السنوي للمؤسسات

القوى العاملة بقطاع الزراعة في 
المملكة
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الشكل رقم )5(:معدل النمو في العاملين في الزراعة واإلنتاج الحيواني وصيد األسماك 
وتربية المائيات والخدمات المتصلة بالمملكة خال األعوام )2012م -2016م(

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء )المسح اإلقتصادي السنوي للمؤسسات(

لدراسة الفقد والهدر في الغذاء
بالمملكة العربية السعودية

 اإلطــــــــــــــار النـظـــــــــري



80

منــذ بدايــة النهضــة الزراعية،حرصــت المملكــة العربيــة الســعودية علــى إشــراك وإدمــاج 

 منــذ أزمــة 2008م. وقــد تــم تكثيــف 
ً
القطــاع الخــاص فــي السياســة الغذائيــة للباد،وخصوصــا

الجهــود بيــن المؤسســات الحكوميــة وبيــن العديــد مــن الشــركات بهــدف تعزيــز اســتراتيجية 

الزراعــي  اإلنتــاج  جــودة  بمســتوى  والنهــوض  والحيوانــي  الزراعــي  الغذائــي  األمــن 

والحيوانــي وتقليــل الفقــد والهــدر فــي المنتجــات الزراعيــة. وهــذا مــا تــم اإلتفــاق عليــه 

بيــن صنــدوق التنميــة الزراعيــة ووكاء وزارتــي البيئــة والميــاه والزراعــة والثــروة الحيوانيــة 

مــن ناحيــة ومســؤولية شــركات خاصــة مــن ناحيــة أخــرى. وتبقــى أبــرز النقــاط التــي تســعى 

الحكومــة إلــى تحقيقهــا هــي تنشــيط دور القطــاع الخــاص عــن طريــق اإلســتثمار الخارجــي 

وذلــك لدعــم سياســة إيقــاف زراعــة األعــاف الخضــراء فــي البــاد. وكمــا هــو مقــرر فــي 

برنامــج التحــول الوطنــي 2030، فإنــه مــن المتوقــع أن تزيــد مســاهمة القطــاع الخــاص فــي 

الناتــج المحلــي اإلجمالــي الســعودي بنســبة 40 %إلــى 60% فــي عــام 2030م.

 الريــادة فــي دعــم التنميــة الزراعية والحيوانيــة بالمملكة، فكانت 
ً
ولقــد كان للحكومــة دائمــا

 للتنميــة الزراعيــة. ومــن أبــرز 
ً
البدايــة مــع البنــك الزراعــي العربــي الســعودي ببعثــه صندوقــا

اإلجــراءات المتخــذة تقديــم قــروض طويلــة المــدى، تتعهــد فيهــا الدولــة بدفــع مــا بيــن %45 

و50% مــن قيمــة اآللت )مكائــن ومضخــات ري( واألســمدة المســتوردة.  كمــا حرصــت علــى 

تقديــم خدمــات متنوعــة مــن توزيــع بــذور محســنة وشــتات رمزيــة ومــن تعميــم تقنيــات 

زراعيــة حديثــة ) الهيئــة العامــة لإلحصــاء، 2017(.كمــا أن دعــم القطــاع الخــاص تــم عــن طريــق 

تقديــم إعانــات وصلــت حتــى 296. 973 ألــف ريــال ســعودي ســنة 1996م، لتبــدأ بعــد ذلــك 

 لتصــل إلــى حــدود 54, 184 ألــف ريــال ســنة 2016م )الهيئــة العامــة 
ً
فــي التقلــص تدريجيــا

لإلحصــاء، 2017(.

وكمــا هــو ماحــظ، فــإن نصــف المشــاريع الممولــة مــن قبــل صنــدوق التنميــة الزراعيــة كانــت 

لفائــدة مشــاريع »الدجــاج الاحــم« ثــم لفائــدة »البيــوت المحميــة« )23%( ف«األلبــان« )%8(.

دور القطاع الخاص في دعم اإلنتاج 
الزراعي والحيواني في المملكة
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شكل رقم 6 : إجمالي المشاريع الممولة من قبل صندوق التنمية الزراعية 
منذ 1996م حتى 2016م

المصدر: تحليل بيانات التعداد الزراعي لعام 2015م 
حسب الهيئة العامة لإلحصاء في 2017

 دجاج لحم
%50

 ألبان
دجاج بياض %9%8

بيوت محمية %23

حبوب وأعاف %5
أخرى %2

تربية وتسمين أغنام 
وعجول 3 %

 
ً
كمــا بلــغ عــدد القــروض المعفــاة مــن قبــل صنــدوق التنميــة الزراعيــة قرابــة 44.481 قرضــا

ــوزارة  ــغ عــدد المشــاريع الزراعيــة المرخصــة فــي ال لنفــس العــام )2016م(. وقــد بل

 منها 75 في مجال الدواجن و7 في البيوت المحمية.
ً
عام 2016م حوالي 82 مشروعا

وتظهــر أيضــا مجهــودات الدولــة فــي دعــم القطــاع الخــاص فــي مجــال الزراعــة العضويــة 

حيــث تــم بعــث الجمعيــة الســعودية للزراعــة العضويــة التــي نجحــت فــي تطويــر المــزارع 

العضويــة ليصــل عددهــا إلــى 140 مزرعــة ســنة 2017م بعــد أن كانــت ل تتجــاوز 62 مزرعــة 

ســنة2010م )الجمعيــة الســعودية للزراعــة العضويــة، 2017(. كمــا تظهــر جهــود الدولــة مــن 

خــال دعــم نشــاط اإلســتزراع المائــي وتربيــة األســماك عــن طريــق توفيــر رأس المــال الــازم، 

لكــن تبقــى كل هــذه الجهــود منقوصــة بســبب نقــص الكــوادر الفنيــة المختصــة.

قطــاع  لخصخصــة  مشــروع  بعــرض  2015م  منــذ  للحبــوب  العامــة  المؤسســة  قامــت  وقــد 

مطاحــن الدقيــق فــي المملكــة ممــا يمثــل فرصــة كبيــرة لإلســتثمار فــي قطــاع الدقيــق فــي 

المملكــة. والجديــر بالذكــر أن هــذا الســوق يعتبــر أكبــر ســوق فــي الشــرق األوســط. ومــن 

المنتظــر اإلعــان خــال الربــع الثانــي مــن ســنة 2018م عــن تفاصيــل عمليــة الخصخصــة. غيــر 

أن الحكومــة ل تريــد التخلــي عــن الســيطرة الكاملــة علــى صوامــع القمــح، معتبــرة أن هــذه 

ســتكون إســتراتيجية لضمــان أهــداف األمــن الغذائــي.
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اإلنتقــال مــن  إلــى  الســعودية  الحكومــة  التــي وضعتهــا  التنمويــة  السياســات  ســاهمت 

ــا لمعظــم إحتياجاتهــا للســلع الغذائيــة إلــى مرحلتــي اإلكتفــاء  ــة إســتيراد كلــي تقريب مرحل

، فقــد بلغــت 
ً
الذاتــي والتصديــر الخارجــي فــي بعــض أنــواع الســلع الغذائيــة كاأللبــان، مثــا

الكميــة المصــدرة حوالــي 354 ألــف طــن ســنة 2015م ؛ كمــا هــو مبيــن فــي الشــكل رقــم )7(. 

نحــو  2015م  عــام  فــي  الســعودية  العربيــة  للمملكــة  الزراعيــة  الصــادرات  ســجلت قيمــة 

1888.51مليــون دولر أمريكــي. وتشــمل صادراتهــا بشــكل رئيســي منتجــات األلبــان وعصائــر 

الفاكهة والتمر، متجهة لدول شــبه الجزيرة العربية.  كما تود المملكة العربية الســعودية 

توســيع صادراتهــا مــن التمــور إلــى أوروبــا وفرنســا علــى وجــه الخصــوص. ويتمثــل الشــركاء 

والصيــن  المتحــدة،  العربيــة  اإلمــارات  فــي  الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي  للصــادرات 

ــد وســنغافورة ومصــر. والهن

تطور كميةالصادرات الزراعية

شكل رقم 7: تطور كمية صادرات أهم السلع الغذائية في المملكة العربية السعودية

المصدر: البيانات الصادرة عن المنظمة العالمية للتنمية الزراعية

تطور الصادرات والواردات الزراعية 
للمملكة
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لــواردات المملكــة العربيــة الســعودية فــي عــام 2016م نحــو  بلغــت القيمــة اإلجماليــة 

525.636 مليــون ريــال، مســجلة بذلــك تراجعــا بنســبة 19.8 % مقارنــة بســنة 2015م. وتكــون 

بذلــك ســادس وجهــة أساســية لــدول اإلتحــاد األوروبــي . وقــدرت واردات المملكــة مــن 

المــواد الغذائيــة بحوالــي 85.075 مليــون ريــال فــي عــام 2016م أي مــا يمثــل نحــو %16.2 

مــن إجمالــي واردات المملكــة مــن الســلع.

 مــا مقارنــة باإلمــارات العربيــة المتحــدة التــي وصلــت 
ً
وتعتبــر هــذه النســبة مرتفعــة نوعــا

إلــى حــدود 7.5% ســنة 2014م وحتــى بالنســبة للشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا )12.5 %(، 

ــر )%19.3( .  ــان )17.8%( والجزائ ولكنهــا تبقــى أقــل مــن بعــض الــدول كلبن

أمــا قيمــة واردات القطــاع الخــاص للمــواد الغذائيــة الممولــة عــن طريــق المصــارف التجاريــة 

الســعودية خــال 2017م، وبحســب النشــرة الشــهرية لمؤسســة النقــد العربــي الســعودي، 

فقــد بلغــت حوالــي19.129 مليــون ريــال أي مــا يعــادل 13.85% من قيمة الــواردات اإلجمالية. 

تطور كمية واردات المواد الغذائية

شكل رقم )8(: تطور نسبة واردات المواد الغذائية من إجمالي الواردات السلعية

المصدر: قاعدة البيانات اإلحصائية للبنك الدولي ومؤسسة النقد العربي السعودي

لدراسة الفقد والهدر في الغذاء
بالمملكة العربية السعودية

 اإلطــــــــــــــار النـظـــــــــري
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وبالرجــوع إلــى إحصائيــات ســنة 2016م، ناحــظ أن هــذه الــواردات قــد ســجلت تراجعــا بنســبة 

3% وحوالــي 31% مقارنــة بـــ 2008م.

وتمثــل واردات المواشــي واللحــوم 18% مــن مجمــوع هــذه الــواردات أي مــا يعــادل 3.458 

مليــون ريــال عــام 2017م. فــي حيــن تمثــل واردات الحبــوب مــن جملــة الــواردات قرابــة %33 

، بينــت منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان 
ً
أي مــا يعــادل 6.194 مليــون ريــال. أيضــا

اإلقتصــادي أن واردات المملكــة مــن األرز قــدرت فــي عــام 2015م بحوالــي 1.505 مليــون 

دولر أمريكــي. أمــا فيمــا يخــص المنتجــات الحيوانيــة، فقــد بلغــت الــواردات مــن الحيوانــات 

الحيــة والمنتجــات الحيوانيــة حوالــي 20.159 مليــون ريــال فــي عــام 2016م.

شكل رقم )9(: واردات القطــــاع الخــاص الممــــــولــة عن طــــــريق المصــــارف 
التجاريــــــــة للمواد الغذائية 2017م

المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

 مواد غذائية أخرى
%42

حبوب %33

فواكه وخضروات
%3

سكر وشاي وبن
مواشي ولحوم %4

%18

 بقيمة واردات 4580 مليون يورو سنة 2016م.
 قاعدة البيانات اإلحصائية للبنك الدولي.
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 فــي عــدد الســكان، إذ إزداد عــدد الســكان 
ً
 ســريعا

ً
تشــهد المملكــة العربيــة الســعودية نمــوا

بنحــو الثلــث خــال الفتــرة 2005-2015م، ممــا أدى إلــى زيــادة حجــم اإلســتهاك مــن المــواد 

الغذائيــة والمســاهمة فــي إرتفــاع كميــة الــواردات المتمثلــة خاصــة علــى إســتيراد المملكــة 

إلحتياجاتهــا مــن الحبــوب )القمــح والدقيــق( والتــي تمثــل نحــو 154.41% خــال ســبع ســنوات 

)2000-2017م(، حســب آخــر إحصائيــات نظــام معلومــات الســوق الزراعيــة . 

 من القمــح وإلى الزيادة في اإلســتهاك، 
ً
ويعــود ذلــك باألســاس إلــى نقــص اإلنتــاج خصوصــا

حيــث إرتفــع إســتهاك القمــح بنســبة 18.9% خــال نفــس الفتــرة كمــا أن نصيــب الفــرد مــن 

 بنســبة 11.6% مــن ســنة 2000م إلــى ســنة 
ً
 إرتفاعــا

ً
 فــي نمــو مطــرد، مســجا

ً
الحبــوب عمومــا

.)AMIS( 2017م

شكل رقم 10: واردات المملكة العربية السعودية من الحبوب )2000-2017م( )مليون طن(

المصدر: إحصائيات نظام معلومات السوق الزراعية

لدراسة الفقد والهدر في الغذاء
بالمملكة العربية السعودية

 اإلطــــــــــــــار النـظـــــــــري
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ويؤكــد لنــا الشــكل البيانــي التالــي أن المملكــة قــد غطــت جميــع حاجياتهــا مــن القمــح عــن 

طريــق اإلســتيراد الــذي زاد بأكثــر مــن 12 مــرة منــذ 2008م.

شكل رقم )11(: اإلستهاك السنوي والواردات من محصول القمح )2008 إلى 2016م( باأللف 
طن

شكل رقم )12(: معدل إستهاك الفرد من األرز في السنة بالكلغ

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

المصدر: منظمة التعاون والتنمية في الميدان اإلقتصادي
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شكل رقم )13(: تطور واردات المملكة العربية السعودية من األرز بالطن

)ITC( المصدر: مركز التجارة الدولية

وقــد بلــغ أعلــى معــدل إلســتيراد األرز ســنة 2015م بكميــة تفــوق 1.6 مليــون طــن. وهــو 

مــا مثــل أكثــر مــن 6% مــن جملــة الــواردات النباتيــة والحيوانيــة حســب إحصائيــات المنظمــة 

العالميــة للتجــارة. 

مــن جهــة أخــرى، تأخــذ المنتجــات النباتيــة ومنتجــات صناعــة األغذية الحيز األكبــر، إذ أنها تمثل 

كل واحــدة 36% مــن جملــة الــواردات الغذائيــة، وتبقــى الــواردات مــن الشــحوم والدهــون 

والزيــوت الحيوانيــة والنباتيــة األقــل وهــي ل تتجــاوز %4.

وتتصــدر واردات المنتجــات الحيوانيــة المرتبــة الثانيــة، إذ أنهــا تمثــل 24% مــن جملــة الــواردات 

مــن  للمملكــة  اإلجمالــي  اإلســتهاك  إرتفــاع  إلــى  ذلــك  لســنة 2016م. ويعــود  الغذائيــة 

 اإلنتــاج المحلــي 
ً
اللحــوم كافــة والــذي يبلــغ حوالــي 2 مليــون طــن ، لســنة 2016م، متفاوتــا

الــذي قــدر حوالــي 857 ألــف طــن ، أي بنقــص يقــدر بأكثــر مــن مليــون طــن. كمــا قــدر معــدل 

 متوســط 
ً
إســتهاك الفرد الســنوي من اللحوم ب 54.1 كيلوغرام في عام 2017م، متفاوتا

اإلســتهاك المرتفــع العالمــي الــذي يصــل إلــى 34.4 كيلوغــرام للفــرد فــي عــام 2017م.

 https://data.oecd.org/agroutput/meat-consumption.htm#indicator-chart
 http://www.fao.org/faostat/fr/#data/QL

لدراسة الفقد والهدر في الغذاء
بالمملكة العربية السعودية

 اإلطــــــــــــــار النـظـــــــــري
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شكل رقم )14(: واردات المواد الغذائية لسنة 2016م

المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي 

 منتجات صناعة األغذية 
%36

 منتجات نباتية
%36

شحوم ودهون وزيوت 
 حيوانية ونباتية

%4
 حيوانات حية ومنتجات حيوانية

%24

وبهــذا المعــدل مــن اإلســتهاك الســنوي للحــوم يكــون المســتهلك الســعودي قــد فــاق 

المســتهلك التركــي )30.4 كلــغ للفــرد(، والمصــري )20 كلــغ للفــرد(، والجزائــري )17.3 كلــغ 

 للحــوم مقارنــة بالبرازيلــي الــذي يســتهلك 
ً
للفــرد(. ولكــن يبقــى الســعودي أقــل إســتهاكا

فــي المعــدل 78.6 كيلوغــرام للفــرد فــي عــام 2017م كمــا هــو مبيــن فــي الشــكل رقــم )15(.

 ويبقــى إســتهاك الدجــاج فــي المملكــة العربيــة الســعودية هــو األكثــر، ل ســيما بالمقارنــة 

مــع المتوســط العالمــي الــذي ل يتجــاوز 14كلــغ للفــرد ســنة 2017م. فــي حيــن تناهــز هــذه 

القيمــة 45 كلــغ بالنســبة للمســتهلك الســعودي.
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شكل رقم )15(: معدل إستهاك الفرد السنوي من اللحوم بالكلغ

شكل رقم )16(: تطور نسبة تغطية الصادرات للواردات بالنسبة للمنتجات الزراعية 
والحيوانية والغذائية

المصدر: منظمة التعاون والتنمية في الميدان اإلقتصادي

المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

قــدر العجــز التجــاري اإلجمالــي بالنســبة للمــواد الغذائيــة بحوالــي 84 % فــي عــام 2016م. 

 فــي الفــارق الكبيــر بيــن صــادرات 
ً
ويظهــر العجــز فــي الميــزان التجــاري للمــواد الغذائيــة جليــا

 فــي الســنوات 
ً
وواردات المملكــة مــن المنتجــات الزراعيــة والحيوانيــة والغذائيــة خصوصــا

األخيــرة، حيــث تبلــغ الــواردات أكثــر مــن ســتة مرات مــن صــادرات المنتجات الزراعيــة والحيوانية 

والغذائيــة، أي بنســبة تغطيــة ل تتجــاوز 16% لجملــة هــذه المنتجــات لســنة 2016م.

تطور الميزان التجاري للمواد الغذائية

لدراسة الفقد والهدر في الغذاء
بالمملكة العربية السعودية

 اإلطــــــــــــــار النـظـــــــــري



90

هنــاك  أنــه  إل  الصحــاري،  عليــه  تغلــب  بلــد  هــي  الســعودية  العربيــة  المملكــة  أن  رغــم 

العديــد مــن المناطــق الخصبــة المائمــة للزراعــة. وكمــا بينــا فــي الفقــرة الســابقة، فــإن 

 فــي هــذا المجــال خاصــة مــن خــال تنفيــذ مشــاريع الــري الكبــرى 
ً
دور الحكومــة كان رائــدا

ومحاولــة تعميمهــا علــى المناطــق القاحلــة ألجــل تحقيــق األمــن الغذائــي.

تتميــز المنطقــة الشــرقية للســعودية بهيمنــة الصحــاري وقلــة األراضــي الصالحــة للزراعــة 

مقارنــة ببقيــة المناطــق. وطــوال الفتــرة 1961-2014م بلغــت نســبة نمــو هــذه األراضــي فــي 

. وقــد وصــل النمــو اإلجمالــي فــي المــدة الكاملــة %207. 
ً
المتوســط حوالــي 1.19% ســنويا

وحســب تقديــرات البنــك الدولــي، فإنــه مــن المتوقــع  أن تصــل هــذه النســبة الســنوية إلــى 

حــدود 1.62% بحلــول عــام 2020م .

شكل رقم )17(: تطور نسبة األراضي الصالحة للزراعة من إجمالي األراضي بالمملكة

المصدر: قاعدة البيانات اإلحصائية للبنك الدولي )2017(

.2016 ,Perspective monde 

واقع اإلنتاج الزراعي والحيواني وتطور 
اإلنتاجية في المملكة العربية السعودية

تطور حجم األراضي الزراعية بالمملكة العربية السعودية

عوامل اإلنتاج الزراعي والحيواني
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وبالرغــم مــن أن المملكــة العربيــة الســعودية ل تملــك ســوى القليــل مــن األراضــي الصالحــة 

 تســتخدم للزراعــة 
ً
للزراعــة )أقــل مــن 2 فــي المائــة مــن مســاحة األرض(، ولكــن كلهــا تقريبــا

)أكثــر مــن 80 فــي المائــة( مثلمــا هــو مبيــن فــي الشــكل رقــم )18(. وتشــير األراضــي الزراعيــة 

إلــى جــزء مــن األرض الصالحــة للزراعــة والتــي تــزرع أو ترعــى علــى أســاس دائــم وهــي تبلــغ 

 1.736.472 كــم مربــع بعــد أن كانــت فــي حــدود 861.700 كــم مربــع )البنــك الدولــي( أي 
ً
حاليــا

أنهــا قــد تضاعفــت طــوال هــذه الفتــرة.

اإلنتــاج  زيــادة  فــي   
ً
كبيــرا  

ً
دورا الزراعيــة  األراضــي  مجــال  فــي  التوســع  هــذا  لعــب  وقــد 

الغذائــي حيــث ســاعد علــى تطويــر وتنميــة الثــروة الزراعيــة والحيوانيــة كمــا ســنبين فــي 

الفقــرة المواليــة. ولكــن تجــدر اإلشــارة إلــى وجــود بعــض التبايــن بيــن المناطــق مــن ناحيــة 

الحيــازات الزراعيــة. حيــث يبلــغ عــدد الحيــازات اإلجمالــي علــى مســتوى المناطــق اإلداريــة 

فــي المملكــة 410،986 حيــازة منهــا 69.4% حيــازات زراعيــة عاملــة )بــأرض(، و15.6 % بالنســبة 

للحيــازات الزراعيــة غيــر العاملــة ) بــأرض( و15 % للحيــازات الحيوانيــة بــدون أرض .

شكل رقم )18(: تطور نسبة األراضي المزروعة من إجمالي األراضي الصالحة للزراعة

المصدر: قاعدة البيانات اإلحصائية للبنك الدولي )2017(

لدراسة الفقد والهدر في الغذاء
بالمملكة العربية السعودية

 اإلطــــــــــــــار النـظـــــــــري
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شكل رقم )19(: عدد الحيازات الزراعية حسب مناطق المملكةلعام 2015م

المصدر: تحليل بيانات التعداد الزراعي لعام 2015 حسب الهيئة العامة لإلحصاء في 2017

يظهــر أن منطقــة مكــة المكرمــة هــي األولــى فــي المملكــة الســعودية مــن حيــث عــدد 

الحيــازات الزراعيــة )العاملــة بــأرض والحيوانيــة بــدون أرض( بمجمــوع 77,300 حيــازة ســنة 

2015م، تليهــا منطقــة عســير )76,403( فالمنطقــة الشــرقية )35,616( بينمــا تتصــدر الحــدود 

الشــمالية آخــر الترتيــب )ل تملــك ســوى 1762 حيــازة(. وقــد تبــوأت منطقــة عســير المرتبــة 

األولــى مــن حيــث الحيــازات الزراعيــة العاملــة بــأرض بنســبة تناهــز 24% )69,465 حيــازة(، أمــا 

بالنســبة للحيــازات الحيوانيــة بــدون أرض، فــإن مكــة المكرمــة هــي التــي تملــك العــدد األكبــر 

قرابــة 16,585 حيــازة أي بنســبة 27% مــن جملــة الحيــازات الحيوانيــة بالمملكــة لســنة 2015م.

10 هي الحيازات التي لم تعد تستغل زراعيا.
11  تضممربي الماشية في البادية وفي أطراف المسميات السكانية
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 للمــاء. ويقــدر 
ً
ــر إســتهاكا الزراعــة المرويــة التــي تمــارس فــي وســط الصحــراء، هــي األكث

اإلحتيــاج إلــى المــاء فــي المتوســط للهكتــار الواحــد فــي المملكــة بنحــو مرتيــن أو ثــاث 

مــرات ممــا هــو مطلــوب فــي المتوســط العــام. والدراســات أكــدت أنــه بيــن عامــي 1980 

ــر مكعــب مــن المــاء فــي مجــال الزراعــات  ــار مت ــر مــن 300 ملي و2000م، تــم إســتهاك أكث

المرويــة فــي المملكــة، أي مــا يعــادل 6 أضعــاف حجــم ميــاه النيــل الســنوية المتدفقــة إلــى 

مصــر )الحــاج، 2008(. 

الــدول البعيــدة والقريبــة لتأميــن كفايتهــا مــن المنتجــات  لذلــك توجهــت المملكــة نحــو 

الزراعية،وقــد كانــت البدايــة فــي عــام 2008م، عندمــا أطلقــت الحكومــة مبــادرة »اإلســتثمار 

الزراعــي الســعودي فــي الخــارج« وحثــت مــن خالهــا رؤوس األمــوال الســعودية علــى 

لهــذه  الخــارج. وكنتيجــة مباشــرة  للزراعــة فــي  الصالحــة  األراضــي  اإلســتثمار فــي شــراء 

المبــادرة، توجهــت عديــد الشــركات الخاصــة والعامــة لشــراء أو إلســتئجار مســاحات شاســعة 

مــن األراضــي حــول العالــم. وقــد تــم لهــذا الغــرض تأســيس صنــدوق دعــم بــرأس مــال قــدره 

800 مليــون دولر.

اســتأجرت  حيــث  فــي غامبيــا،  للمملكــة  خارجــي  إســتثماري  أول مشــروع  إنجــاز  تــم  وقــد 

فــي  خصوبــة  األكثــر  األراضــي  مــن  هكتــار   10,000 حوالــي  »ســتار«  الســعودية  الشــركة 

.وقــد تمكنــت المملكــة بعــد ذلــك مــن إنتــاج كميــات كبيــرة مــن األرز 
ً
المنطقــة لمــدة 60 عاما

فــي إثيوبيــا والســودان والفلبيــن وكميــات كبيــرة مــن الحبــوب فــي عديــد المــزارع فــي 

كاليفورنيــا وأريزونــا واألرجنتيــن والبرازيــل وكميــات هامــة مــن القمــح فــي أوكرانيــا وبولنــدا 

وكميــات أخــرى مــن المنتجــات البحريــة فــي مــزارع بحريــة بموريتانيــا.

عوامل اإلنتاج الزراعي والحيواني

أهمية النقل الزراعي في 
توفير الغذاء للمملكة

لدراسة الفقد والهدر في الغذاء
بالمملكة العربية السعودية

 اإلطــــــــــــــار النـظـــــــــري
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، يتمحــور اإلنتــاج الزراعــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية حــول أربعــة منتجــات 
ً
إجمــال

أساســية وهــي الحبــوب والفواكــه )خاصــة التمــور(، والخضــروات واألعــاف، وذلــك حســب 

ماهــو موضــح فــي الشــكل رقــم )20(:

 
ً
أغلــب المزروعــات الســعودية تتكــون مــن األعــاف )68 %(، وقــد شــهدت هــذه الزراعــة تطــورا

 منــذ الســبعينات وتســارع نســق اإلنتــاج بشــكل ملفــت بدايــة مــن عــام 2005م ولغايــة 
ً
كبيــرا

عــام 2016م، كمــا هــو مبيــن بالشــكل رقــم )21(.

غيــر أن وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة قــررت فــي موفــي عــام 2017م إعتمــاد آليــة تطبيــق 

ضوابــط إيقــاف زراعــة األعــاف الخضــراء، لمــا يمثــل ذلــك مــن هــدر للثــروة المائيــة فــي البــاد 

شكل رقم )20(: أبرز الزراعات بالمملكة في عام2016م

المصدر: تحليل بيانات التعداد الزراعي لعام 2015 حسب الهيئة العامة لإلحصاء في 2017

تطور اإلنتاج الزراعي
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علــى أن ينفــذ هــذا القــرار بدايــة مــن 25 صفــر 1440هـــ. ويشــمل هــذا القــرار مناطــق الــرف 

الرســوبي أي المناطــق التــي تحتــوي علــى ميــاه جوفيــة غيــر متجــددة. وأهــم األعــاف 

الخضــراء المحظــورة زراعتهــا هــي: البرســيم وحشيشــة الــرودس، الــذرة الرفيعــة، األعــاف 

الخضــراء، الحبــوب والــذرة الشــامية، الثمــام األزرق، عشــبة الــراي والشــعير.ومن المتوقــع 

أن ينخفــض إســتهاك الميــاه الجوفيــة مــن 17 مليــار متــر مكعــب إلــى 6 مليــار متــر مكعــب 

فقــط إثــر تطبيــق القرار.كمــا أن المملكــة اتجهــت فــي الســنوات األخيــرة نحــو حــل آخــر أل 

وهــو النقــل الزراعــي.

ــل إنتــاج الحبــوب فــي المملكــة 11% مــن جملــة المحاصيــل الزراعيــة لســنة 2016م، منهــا 
ّ
مث

42.2% قمــح. والجديــر بالذكــر أن إنتــاج القمــح كان يمثــل 78.5% مــن اإلنتــاج اإلجمالــي للحبوب 

ســنة 2012م. غيــر أن اإلنخفــاض المتواصــل فــي أعــداد المزارعيــن المحلييــن علــى إثــر قــرار 

 بشــكل تدريجــي منــذ عــام 2007م تســبب في خفض ســريع 
ً
وقــف شــراء القمــح المنتــج محليــا

 ليتــم تعويــض 
ً
فــي كميــات اإلنتــاج المحلــي مــن الحبــوب بنســبة تراجــع وصلــت 12.5% ســنويا

النقــص فــي اإلنتــاج باإلســتيراد. وحســب التعــداد الزراعــي لعــام 2015م، فــإن منطقــة الجوف 

 27.5( 
ً
هــي المنطقــة األولــى علــى مســتوى المملكــة مــن حيــث المســاحات المزروعــة قمحــا

% مــن إجمالــي المســاحات المزروعــة مــن القمــح فــي المملكــة( تليهــا منطقــة القصيــم 

بنســبة )26 %( فالريــاض بنســبة )16.9 %(  .

شكل رقم )21(: تطور إنتاج األعاف بالطن في المملكة العربية السعودية

المصدر: تحليل بيانات التعداد الزراعي لعام 2015 حسب الهيئة العامة لإلحصاء في 2017

إنتاج الحبوب

لدراسة الفقد والهدر في الغذاء
بالمملكة العربية السعودية

 اإلطــــــــــــــار النـظـــــــــري
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التعــداد  بلــغ عددهــا حســب  حيــث  للفواكــه،  األساســي  المصــدر  المثمــرة  األشــجار  تمثــل 

الزراعــي لعــام 2015 نحــو 38.7 مليــون شــجرة منهــا 22.8 مليــون نخلــة مثمــرة. وتحتــل 

منطقتــا الريــاض والقصيــم المرتبــة األولــى بنســبة 17 % مــن إجمالــي األشــجار المثمــرة فــي 

المملكــة، تليهمــا منطقــة الجــوف )%14( فالمدينــة المنــورة )11%(. 

ويمثــل إنتــاج الفواكــه 9% مــن جملــة المحاصيــل الزراعيــة ويغلــب عليهــا إنتــاج التمــور إذ 

يمثــل حوالــي 80.72 % مــن إجمالــي إنتــاج الفواكــه لســنة 2016م حســب آخــر إحصائيــات وزارة 

الزراعــة. كمــا تفيــد نفــس اإلحصائيــات بــأن المملكــة العربيــة الســعودية تحتــل المرتبــة الثانيــة 

 فــي إنتــاج التمــور بنســبة 15%. هــذا ويبلــغ العــدد اإلجمالــي ألشــجار النخيــل حوالــي 
ً
عالميــا

28.6 مليــون شــجرة منهــا حوالــي 80% أشــجار مثمــرة. وبصفــة عامــة، فــإن زراعــة التمــور 

تحظــى بإهتمــام خــاص، وهــي مــن أهــم مصــادر الغــذاء للحاضــرة والباديــة.

وتنتــج المملكــة أيضــا كميــات أخــرى متنوعــة مــن الفواكــه وتخصــص لهــا مســاحات مختلفــة 

حســب خصوصيــات كل فاكهــة. وتفيــد بيانــات التعــداد الزراعــي لعــام 2015م إلــى توفــر 

المملكــة علــى عــدد كبيــر مــن أشــجار الزيتــون والعنــب حســب مــا هــو موضــح فــي الجــدول 

رقــم )2(.

شكل رقم )20(: أبرز الزراعات بالمملكة في عام2016م

المصدر: تحليل بيانات التعداد الزراعي لعام 2015 حسب الهيئة العامة لإلحصاءفي 2017

 إنتاج الفواكه
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جدول رقم )2(: عدد أشجار الفاكهةالمغروسة والمثمرة في المملكة في عام 2015م

المصدر: تحليل بيانات التعداد الزراعي لعام 2015 حسب الهيئة العامة لإلحصاء في 
2017

وبالرغــم مــن تراجــع إنتــاج الفاكهــة بشــكل عــام خــال الخمــس ســنوات الماضيــة، إل أن هــذا 

 بيــن عامــي 2012 و 
ً
اإلنخفــاض لــم يؤثــر علــى إنتــاج التمــور الــذي إرتفــع بنســبة 10% تقريبــا

2016م. ولكــن يبقــى اإلنخفــاض األكثــر بــروزا هــو ذلــك الــذي تــم تســجيله فــي إنتــاج العنــب 

بنســبة 70% خــال هــذه الفتــرة. وتعتبــر هــذه التطــورات فــي اإلنتــاج الزراعــي الســعودي 

نتيجــة مباشــرة للتغيــرات التــي حدثــت فــي السياســة الزراعيــة للمملكــة فــي الســنوات 

األخيــرة والتــي أعــادت تنظيــم األولويــات الزراعيــة ضمــن مختلــف المخططــات التنمويــة.

نوع الفاكهة

10,135,3335,701,912زيتون

4,375,8443,821,060عنب

1,160,177982,141ليمون

1,064,846875,055منجا

983,421864,281رمان

800,402676,509خوخ 

704,816569,544برتقال 

616,812467,360موز

342,291231,982مشمش

153,510127,739لوز

135,314133,185اجاص)كمثرى(

45,56933,622جوافة

36,51329,330تفاح

6,8905,124سفرجل

4,0793,604فراولة

20,565,81714,522,448الجملة

عدد الشجار المثمرة عدد الشجار المغروسة
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أمــا بالنســبة للخضــروات، فهــي مثلــت 11% مــن جملــة المحاصيــل لســنة 2016م منهــا أكثــر 

الصيفيــة  الخضــروات   مــن 
ً
أربعيــن نوعــا  خضــروات شــتوية وأكثــر مــن 

ً
مــن خمســين نوعــا

 مــن 
ً
مزروعــة علــى مســاحة تقــدر بحوالــي 771 ألــف طــن. كمــا يوجــد أكثــر مــن أربعيــن نوعــا

الخضــروات المحميــة مزروعــة علــى أكثــر مــن 30 ألــف طــن يغلــب عليهــا إنتــاج الطماطــم 

)38% مــن جملــة المســاحة المزروعــة خضــروات محميــة( يليــه إنتــاج الخيــار )%29( فإنتــاج 

 بنســبة 
ً
الفلفــل الحلــو )%9(. ولكــن خــال الفتــرة 2012-2016م، شــهد إنتــاج الخضــروات تراجعــا

30% كمــا تراجــع إنتــاج الفواكــه بنســبة 14% خــال نفــس الفتــرة.

ويمكــن أن نرجــع النقــص الماحــظ فــي إنتــاج الخضــروات إلــى تخفيــض المســاحات المخصصــة 

لزراعتهــا بصفــة عامــة وخاصــة تلــك التــي تتــم داخــل البيــوت المحميــة، حيــث تشــير البيانــات 

المفتوحــة لــوزارة البيئــة والميــاه والزراعــة إلــى تراجــع عــدد البيــوت المحميــة مــن 8,198 

 فــي عــام 2012م إلــى 3,019 بيتــا فــي عــام 2016م، أي بنقــص بلغــت نســبته نحــو %63، 
ً
بيتــا

وهــو مــا أدى حســب نفــس المصــدر إلــى تدنــي محصــول الخضــروات )فــي البيــوت المحميــة( 

إلــى أكثــر مــن الثلــث. 

شكل رقم )23(: تطور إنتاج بعض الزراعات بين عامي 2012 و2016م

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء )2017(

إنتاج الخضروات
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المناطــق  فــي  وبالــذات  خاصــة  أهميــة  الناميــة،  البلــدان  أغلــب  فــي  الحيوانــي،  لإلنتــاج 

 فــي تنشــيط اإلقتصــاد وضمــان األمــن 
ً
 مباشــرا

ً
الريفيــة، حيــث تلعــب تربيــة الحيوانــات دورا

 عنــد األزمــات 
ً
الغذائــي لأفــراد، إضافــة إلــى أن الحيوانــات تمثــل مّدخــراٍت ثمينــة خصوصــا

اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة. وحســب منظمــة األغذيــة والزراعــة لأمــم المتحــدة ، فــإن قطــاع 

 كمــا أنــه يؤمــن عيــش 
ً
الماشــية يســاهم بحوالــي 40% مــن قيمــة العائــدات الزراعيــة عالميــا

ــم. ــار شــخص فــي العال ــة 1.3 ملي قراب

أمــا علــى مســتوى المملكــة العربيــة الســعودية فــإن اإلنتــاج الحيوانــي خــال الســنوات 

 وذلــك نتيجــة لزيــادة ثروتهــا الحيوانيــة، باإلضافــة إلــى األدوار 
ً
 مطــردا

ً
األخيــرة شــهد تطــورا

اإليجابيــة التــي تقــوم بهــا كل مــن وكالــة الثــروة الحيوانيــة ووزارة البيئــة والميــاه والزراعــة 

ووزارة التعليــم والجامعــات لتأميــن الخبــرات والقــدرات الازمــة للنهــوض بقطــاع اإلنتــاج 

الحيوانــي.

فــي هــذا اإلطــار، تشــير بيانــات البنــك الدولــي ذات العاقــة باإلنتــاج الحيوانــي إلــى تســجيل 

وهــو  الســتينات،  بدايــة  فــي  للمملكــة  الحيوانــي  اإلنتــاج  مؤشــر  فــي  نســبي  إنخفــاض 

المؤشــر الــذي يشــمل إنتــاج اللحــوم والحليــب مــن جميــع المصــادر ومنتجــات األلبــان مثــل 

الجبــن والبيــض والعســل والحريــر الخــام والصــوف والجلــود. ثــم إرتفــع هــذا المؤشــر بشــكل 

كبيــر خــال ســنوات التســعينات ليتجــاوز بذلــك معــدل الــدول العربيــة بدايــة مــن عــام 2010م، 

حســب مــا هــو موضــح فــي الشــكل رقــم )24(:

تطور اإلنتاج الحيواني

لدراسة الفقد والهدر في الغذاء
بالمملكة العربية السعودية
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وقــد وصــل هــذا المؤشــر إلــى حــدود 132 فــي عــام 2014م، أي بزيــادة بلغــت نســبتها %32 

مقارنــة بعــام 2004م. ولكــن هــذه الزيــادة لــم تكــن بنفــس النســق لجميــع المنتجــات الحيوانية.

شكل رقم )24(: تطور مؤشر إنتاج الثروة الحيوانية )عام 2004 كسنة األساس(

المصدر: قاعدة البيانات اإلحصائية للبنك الدولي )2017(

 13 http://www.fao.org/animal-production



101

شكل رقم )25(: توزيع عدد اإلبل حسب مناطق المملكة في عام 2015م

المصدر: تحليل بيانات التعداد الزراعي لعام 2015 حسب الهيئة العامة لإلحصاء في 2017

علــى مســتوى إنتــاج اإلبــل، تتوفــر المملكــة العربيــة الســعودية علــى ثــروة هائلــة وهــي 

 بامتاكهــا 1.39 مليــون رأس حســب الهيئــة العامــة 
ً
بذلــك تشــغل المرتبــة الثالثــة عالميــا

 
ً
ــا لإلحصــاء، 97% منهــا محلــي. وهــي فــي الحقيقــة تعتبــر ثــروة متنوعــة إلشــتمالها تقريب

علــى معظــم األنــواع )مجاهيــم، مغاتيــر، حمــر، صفــر...(. وتعتبــر الريــاض المنطقــة التــي 

يتواجــد فيهــا أكبــر عــدد مــن اإلبــل )%23( تليهــا المنطقــة الشــرقية )%18( فمكــة المكرمــة 

 .)%14(

إنتاج اإلبل
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 وشــعبية كبيــرة، بمــا أنهــا تتأقلــم 
ً
أمــا علــى مســتوى إنتــاج الماعــز، فــإن تربيتهــا تلقــى رواجــا

. وتوجــد عــدة أنــواع أشــهرها: الماعــز العربــي 
ً
مــع األماكــن القاحلــة وقليلــة المــوارد نســبيا

المحلــي المعــروف بالعارضــي )البــدوي األســود(، الماعــز التهامــي، الماعــز الجبلــي، الماعــز 

لعــام  الزراعــي  التعــداد  حســب  اإلجمالــي  عددهــا  ويفــوق  الشــامي.  الماعــز  المصــري، 

)2015م( نحــو ســتة مليــون رأس تتــوزع علــى مناطــق المملكــة حســب مــا هــو موضــح فــي 

الشــكل رقــم )26(:

وبهــذا تكــون منطقــة مكــة المكرمــة فالريــاض ثــم جــازان وعســير مــن أكثــر مناطــق المملكــة 

تربيــة للماعــز وتبقــى الحــدود الشــمالية أقلهــا.

شكل رقم )26(: توزيع عدد الماعز حسب مناطق المملكة في عام 2015م

المصدر: تحليل بيانات التعداد الزراعي لعام 2015 حسب الهيئة العامة لإلحصاء في 2017

إنتاج الماعز
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العربيــة  المملكــة  بــأن  تفيــد  الزراعــي  التعــداد  بيانــات  فــإن  الضــأن،  إنتــاج  بخصــوص  أمــا 

المكرمــة و%17  يزيــد عــن 17 مليــون رأس غنــم، 22% منهــا بمكــة  الســعودية تملــك مــا 

بالريــاض.

وحســب توقعــات منظمــة األمــم المتحــدة للتغذيــة والزراعــة، فــإن أعــداد الضــأن فــي إرتفــاع 

متواصــل منــذ عــدة ســنوات وأنــه يمكــن أن يبلــغ عددهــا ســنة 2020م أكثــر مــن 19 مليــون 

رأس.

شكل رقم )27(: توزيع أعداد رؤوس الضأن حسب مناطق المملكة في عام 2015م

المصدر: تحليل بيانات التعداد الزراعي لعام 2015 حسب الهيئة العامة لإلحصاء في 2017

إنتاج الضأن
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بالمنطقــة  2015م منهــا %45  رأس ســنة  ألــف   354 فــاق عددهــا  لأبقــار، فقــد  بالنســبة 

الشــرقية و35% بالريــاض. ويقــارب عــدد األبقــار المحليــة 300 ألــف رأس أمــا الباقــي فهــي 

أبقــار مهجنــة وأجنبيــة.

 مــن 
ً
ــازة فــي كامــل المملكــة، وفــرت لهــا إنتاجــا وقــد توزعــت هــذه األبقــار علــى 7,338 حي

األلبــان قــدر بحوالــي 2.44 مليــون طــن متــري فــي عــام 2016م. 

فــي  الحمــراء  اللحــوم  مــن  كبيــرة  كميــات  توفيــر  مــن  الحيوانيــة  الثــروة  هــذه  وتمكــن 

األســواق المحليــة، حيــث تفيــد بيانــات المســالخ التــي تشــرف عليهــا وزارة البلديــة والشــؤون 

القرويــة إلــى تطــور أعــداد المواشــي المذبوحــة وكذلــك كميــات اللحــوم الحمــراء الصالحــة 

لإلســتهاك اآلدمــي مــن شــتى األنــواع. ففــي عــام 1437 هـــ بلــغ عــدد المواشــي التــي تــم 

ذبحهــا أكثــر مــن 7 مليــون رأس أكثــر مــن نصفهــا محليــة و64% منهــا ضــأن، وذلــك حســب مــا 

هــو موضــح فــي الجــدول رقــم )3( :

شكل رقم )28(: توزيع أعداد رؤوس األبقار حسب مناطق المملكة في عام 
2016م

المصدر: تحليل بيانات التعداد الزراعي لعام 2015 حسب الهيئة العامة لإلحصاء في 2017

 14 https://www.statista.com

إنتاج األبقار
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جدول رقم )3(: عدد المواشي التي تم ذبحها في المسالخ في عام 
1437هـ

المصدر: تحليل بيانات وزارة البلدية والشؤون القروية للعام 1437

المصدر

إبــل 

ضـأن

212,617

2,381,554

73,944286,561

2,256,3794,637,933

بقـــر

مـاعز

المجموع

94,132

1,392,060

4,080,363

115,433209,565

693,4862,085,546

3,139,2427,219,605

المجموعمستوردمحلي

أمــا فيمــا يخــص إنتــاج الدواجــن، فــإن التعــداد الزراعــي لعــام 2015م بيــن أن أعــداد الطيــور 

 )دجــاج منزلــي، 
ً
 منزليــا

ً
التــي تــم إنتاجهــا فــي المملكــة بلــغ نحــو الخمســة مليــون طائــرا

حمــام، بــط، حبــش، إوز( منهــا 36% بالقصيــم و30% بالريــاض. ويصــل عــدد مــزارع الدجــاج 

الاحــم فــي المملكــة إلــى نحــو 350 مزرعــة، فــي حيــن يبلــغ عــدد مــزارع الدجــاج البيــاض 

قرابــة 129 مزرعــة. كمــا نجــد مزرعتيــن للســمان ومزرعتيــن للنعــام وثاثــة مــزارع لأرانــب.

ــر مــن الدواجــن إذ يضــم قرابــة 37% مــن جملــة  وتتوفــر منطقــة القصيــم علــى الجــزء األكب

وحســب   .)%13( الشــرقية  فالمنطقــة   )%30( الريــاض  منطقــة  تليهــا  بالمملكــة،  الدواجــن 

دراســة قامــت بهــا وحــدة الدراســات الفرنســة »Agrotech«، فــإن إنتــاج لحــوم الدواجــن بيــن 

عامــي 2010 و 2017م قــد إرتفــع مــن 450 ألــف طــن إلــى مــا يناهــز 760 ألــف طــن. وقــدر 

اإلســتهاك اإلجمالــي للدجــاج فــي المملكــة فــي عــام 2015م بحوالــي 1.5 مليــون طــن 

وتســعى المملكــة فــي هــذا اإلطــار إلــى تلبيــة 60% مــن الطلــب علــى اللحــوم البيضــاء بمــا 

يوفــره اإلنتــاج المحلــي.

إنتاج الدواجن
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شكل رقم )29(: إنتاج الدجاج بمشاريع الدجاج الاحم حسب المنطقة

المصدر: تحليل بيانات التعداد الزراعي لعام 2015 حسب الهيئة العامة لإلحصاء في 2017

شكل رقم )30(: توزيع إنتاج الثروة السمكية حسب المصايد البحرية )بالطن( في عام 2016م

المصدر: اإلدارة العامة للثروة السمكية )2017(

أمــا علــى مســتوى إنتــاج األســماك فــإن قطــاع المصايــد البحريةوقطــاع اإلســتزراع المائــي 

همــا الركيزتــان األساســيتان للثــروة الســمكية بالمملكــة وقــد بلــغ اإلنتــاج اإلجمالــي مــن 

المصايــد البحريــة حســب إحصائيــات اإلدارة العامــة للثــروة الســمكية لعــام 2016م أكثــر مــن 

70,000 طــن مــن األســماك، ويبقــى الخليــج العربــي أهــم مصــدر إلنتــاج األســماك بالنســبة 

.
ً
للمملكــة بإنتــاج يناهــز 44 ألــف طــن ســنويا

 إنتاج المزارع لأسماك
%36

 المصيد من الخليج العربي
%40

 المصيد من البحر األحمر
%24

إنتاج األسماك
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العربيــة  المملكــة  فــي  التجربــة  إنطلقــت  فقــد  المائــي،  اإلســتزراع  مســتوى  علــى  أمــا 

بجــدة  الســمكية  المــزارع  مركــز  بإرســاء  البدايــة  وكانــت   
ً
عامــا  35 منــذ  الســعودية 

. وقــد 
ً
عــام 1982 م والــذي تحــول فيمــا بعــد إلــى مركــز أبحــاث الثــروة الســمكية بجــدة حاليــا

 عبــر مشــاريع اإلســتزراع المائــي خاصــة 
ً
طــورت المملكــة أســاليب إنتــاج األســماك خصوصــا

إســتزراع الربيــان. وبهــذا تتصــدر القائمــة العالميــة لمنتجــي الربيــان األبيــض بإنتــاج يناهــز 24 

 أي مــا يفــوق النصــف مــن إنتــاج اإلســتزراع المائــي . وحســب الهيئــة العامــة 
ً
ألــف طــن ســنويا

لإلحصــاء، فــإن عــدد المــزارع اإلجمالــي بلــغ فــي عــام 2016م نحــو 99 مزرعــة، 56% منهــا 

متواجــدة بالريــاض و16% بمكــة المكرمــة.

وتقــوم المملكــة العربيــة الســعودية بتقديــم قــروض وإعانــات لمســاعدة المســتثمرين 

الجــدد فــي ميــدان المــزارع الســمكية عــن طريــق البنــك الزراعــي ومنــح أو تأجيــر األراضــي 

بأســعار منخفضــة أو رمزيــة. وتعتــزم المملكــة عــن طريــق تطويــر اإلســتزراع المائــي ســد 

الفجــوة بيــن إنتــاج األســماك وإســتهاكها. وحســب الهيئــة العامــة لإلحصــاء، فــإن حجــم 

اإلنتــاج فــي تطــور مســتمر طــوال الســنوات األخيــرة، إذ كان يبلــغ 24 ألــف طــن ســنة 2006 م 

ليصــل إلــى حــدود 42 ألــف طــن ســنة 2014م، ثــم إلــى 55 ألــف طــن ســنة 2017م )أي بنســبة 

زيــادة تقــدر ب 130%(. وينــدرج هــذا التطــور ضمــن برنامــج الــوزارة لرفــع اإلنتــاج الســمكي إلــى 

100 ألــف طــن بحلــول عــام 2020م.

جدول رقم )4(: حجم إنتاج اإلستزراع المائي بالمملكة في عام 2016م

المصدر: اإلدارة العــــــامة للثروة السمكية، 2018

القطاع

مزارع الروبيان

المزارع الداخلية

24,055

7,710

مزارع األسماك البحرية

المجمــــــــــــوع

8,453

40,200

حجم اإلنتاج )طن(

15 https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/Agencies/AgencyofAgriculture/
Departments/Pages/dep2.aspx
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يواجــه القطــاع الزراعــي فــي المملكــة عــدة تحديــات تعــوق مســيرة تطــوره وتتطلــب إيجــاد 

حلــول مناســبة فــي أقــرب اآلجــال، مــن بينهــا:

 يشــكل 
ً
 تمثــل المملكــة العربيــة الســعودية اليــوم أكبــر ســوق فــي الشــرق األوســط وإجمــال

اإلســتهاك فــي هــذا البلــد 63% مــن اإلســتهاك الزراعــي الغذائــي اإلقليمــي، وهــو ينمــو 

بصفــة مطــردة بنســبة نمــو ســنوي تقــدر بـــ 7 %. وتشــهد مبيعــات المــواد الغذائيــة الصناعية 

طفــرة نوعيــة فــي الســنوات األخيــرة، ويتوقــع الخبــراء أن مبيعــات التجزئة ســتبلغ 26.9 مليار 

دولر موفــي عــام 2019م. كمــا ســيزداد الطلــب علــى المشــروبات غيــر الكحوليــة بنســبة 

9.2% ســنويا و9.6% للمنتجــات الغذائيــة ســنة 2019م. ومــن أبــرز العوامــل المســاعدة هــي 

إرتفــاع دخــل الفــرد الواحــد وتنامــي الوعــي لــدى األفــراد بالقضايــا الصحيــة )زيــادة الــوزن 

والبدانــة( مــع مــا يصاحــب ذلــك مــن تغييــر فــي عــادات اإلســتهاك واألكل.

 ضخمــة للنهــوض بالقطــاع الزراعــي من 
ً
تقــر العديــد مــن الدراســات أن المملكــة بذلــت جهــودا

تطويــر البنيــة التحتيــة المرتبطــة بالزراعــة وتقديــم الخدمــات الازمــة، إل أن هــذه الجهــود 

 فــي المناطــق الكبــرى، والتــي بدورهــا أصبحــت 
ً
لــم تطــل كل المناطــق بــل تركــزت أساســا

قبلــة ســكان المناطــق النائيــة وشــجعت علــى النــزوح نحــو المــدن الرئيســية وهــو مــا ســاهم 

فــي تعميــق الفــوارق خاصــة مــع عــزوف الشــباب عــن العمــل فــي الزراعــة. وترجــع هــذه 

الفروقــات باألســاس إلــى تتالــي جرعــات مــن اإلســتثمارات الزراعيــة والصناعيــة علــى حــد 

ســواء إلــى المناطــق الحضريــة المميــزة، وهــذا مــا أدى إلــى غيــاب تنميــة ريفيــة ســببها 

األساســي غيــاب تنميــة زراعيــة.

العراقيل التي تواجه اإلنتاج الزراعي 
والحيواني

زيادة سريعة في نسق الطلب

غياب عدالة التنمية الزراعية 
بين المناطق
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الخليــج أعمــق ميــاه جوفيــة فــي  الســعودية مثــل بقيــة دول  العربيــة  تملــك المملكــة 

العالــم، والعديــد مــن الدراســات تتوقــع نــدرة الميــاه بدايــة مــن عــام 2035م. والــذي يزيــد 

الوضــع حــدة هــو أنــه ل تتوفــر فــي المملكــة العربيــة الســعودية أنهــار تســتغلها للشــرب 

ــاك حلــول  والزراعــة، لكنهــا تشــرف علــى البحــر األحمــر وعلــى الخليــج العربــي. لــم تكــن هن

عديــدة، لذلــك توجهــت نحــو تحليــة الميــاه. ويوجــد فــي البــاد قرابــة 30 محطــة تحليــة ميــاه 

وهــي تنتــج حوالــي 45 % مــن إســتهاكها المحلــي. وتبقــى المملكــة أكبــر منتــج للميــاه 

، فــإن كلفــة إنتــاج 
ً
ــاج العالمــي. وإجمــال المحــاة فــي العالــم فهــي توفــر 17.4% مــن اإلنت

وتوزيــع الميــاه فــي المملكــة تعــد مشــطة للغايــة، ذلــك أنهــا بلغــت حســب آخــر إحصائيــات 

 للمتــر المكعــب الواحــد.
ً

وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة )2018م( 11 ريــال

ينتــج ضعــف كفــاءة القطــاع الزراعــي عــن تفاقــم هــدر اإلنتــاج إثــر عمليــات الحصــاد ومــا بعــده، 

وإثــر عمليــات الفــرز والنقــل وإثــر عمليــات التخزيــن. هــذا الهدر يكلف خســارة حوالي 15 % من 

الحبــوب، 40 % مــن األســماك، و 50 % مــن الخضــروات والفاكهــة )شــلبي، 2012(. وتبقــى قلــة 

الخبــرة الفنيــة لــدى المزارعيــن وضعــف األســاليب العلميــة والتقنيــة المســتعملة باإلضافــة 

إلــى تدنــي كفــاءة التســويق مــن أبــرز أســباب ضعــف كفــاءة القطــاع الزراعــي بالســعودية.

 بعنصريــن أساســيين متازميــن وهمــا: القــدرة 
ً
 وثيقــا

ً
ترتبــط مســألة األمــن الغذائــي إرتباطــا

علــى اإلنتــاج الزراعــي والقــدرة علــى إســتغال هــذا اإلنتــاج لتلبيــة الحاجــات األساســية. غيــاب 

 األمــن الغذائــي. 
ً
أحــد هذيــن العنصريــن يهــدد حتمــا

تدني كفاءة القطاع الزراعي

العجز المائي
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يعتبــر األمــن الغذائــي مــن أهــم أولويــات السياســة اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة وأحــد أبــرز 

التحديــات التــي تواجههــا دول العالــم لمــا لــه مــن إنعكاســات علــى اإلســتقرار اإلقتصــادي 

واإلجتماعــي خاصــة مــع إرتفــاع األســعار العالميــة للســلع الغذائيــة األساســية.إضافة إلــى 

ذلــك، أصبــح األمــن الغذائــي وســيلة تتخذهــا الــدول التــي تمتلــك فائــض فــي اإلنتــاج الزراعــي 

والغذائــي للتأثيــر فــي القــرارات الســيادية للــدول التــي تعانــي مشــكلة عــدم توفــر األمــن 

الغذائــي، وهــو مــا مــن شــأنها التأثيــر فــي األمــن القومــي لهــذه الــدول. ويمثــل إنعــدام 

 إلرتباطــه بحيــاة اإلنســان ولمــا لــه مــن آثــار ســلبية، مثــل: ســوء التغذيــة 
ً
األمــن الغذائــي خطــرا

وإنتشــار المجاعــات وتفشــي األوبئــة واألمــراض.

وقــد نصــت الشــريعة اإلســامية علــى أهميــة تحقيــق األمن الغذائي إلرتباطــه بحفظ النفس 

التــي أوجبهــا اللــه تعإلــى. ويعــد توفــر الغــذاء مــن أهــم مقومــات األمــن واإلســتقرار، فقــد 

قــال تعالــى فــي اآليــة الرابعــة مــن ســورة قريــش )الــذي أطعمهــم مــن جــوع وآمنهــم مــن 

خــوف(. كمــا حــث القــرآن علــى حســن إســتغال المــوارد التــي ســخرها اللــه ســبحانه وتعالــى 

ــِذي 
َّ
لإلنســان لكســب الــرزق، حيــث قــال اللــه تعالــى فــي اآليــة 15 مــن ســورة الملك)ُهــَو ال

ــور( وفــي هــذه 
ُ

ش
ُّ
ْيــِه الن

َ
ِقــِه َوِإل

ْ
ــوا ِمــْن ِرز

ُ
ل

ُ
اِكِبَهــا َوك

َ
ــوا ِفــي َمن

ُ
اْمش

َ
 ف

ً
ــول

ُ
ل

َ
 ذ

َ
ْرض

َ ْ
ــُم األ

ُ
ك

َ
َجَعــَل ل

اآليــة دليــل علــى أن اللــه ســخر األرض ومــا فيهــا مــن خيــرات وأمــر اإلنســان بالعمــل والســعي 

لكســب قوتــه.

 لأزمــات 
ً
وفــي ســورة يوســف عليــه الســام بيــان إلســتراتيجية تحقيــق األمــن الغذائــي تجنبــا

الغذائيــة )الســبع العجــاف( حيــث قــال تعالــى فــي اآليــة 47 علــى لســان ســيدنا يوســف عليــه 

ــا  مَّ  مِّ
ً

ِليــا
َ

 ق
َّ

ُروُه ِفــي ُســنُبِلِه ِإل
َ
ــذ

َ
ــْم ف

ُّ
َمــا َحَصدت

َ
ًبــا ف

َ
َرُعــوَن َســْبَع ِســِنيَن َدأ

ْ
ــال تز

َ
الســام )ق

ــوَن“( فقــد أمــر يوســف عليــه الســام بحســن إســتغال المــوارد الغذائيــة وذلــك بإبقــاء 
ُ
ل

ُ
ك

ْ
أ
َ
ت

األمن الغذائي وكفاءة اإلنتاج

اإلطار النظري
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مــا تــم حصــاده فــي ســنبله إل قليــل ممــا يســتهلكون حتــى ل يتســوس، ليتــم إســتهاكه 

فــي ســنوات الجــدب.

كمــا أمرنــا صلــى اللــه عليــه وســلم بالتعويــل علــى النفــس وتحقيــق اإلكتفاء الذاتــي فقال:” 

 فيعطيــه أو يمنعــه “. 
ً
ألن يحتطــب أحدكــم حزمــة علــى ظهــره خيــر لــه مــن أن يســأل أحــدا

ــا،  ورغــب صلــى اللــه عليــه وســلم فــي زراعــة األرض حيــث قــال:” مــا ِمــن مســلم يــزرع زرًع

، ول طيــر، ول وحــش، ول ســبع، ول دابــة، ول شــيء، إل كان لــه  فيــأكل منــه إنــٌس، ول جــنٌّ

.“
ً

صدقــة

 لمــا لــه 
ً
وفــي هــذه األدلــة تأكيــد علــى أهميــة األمــن الغذائــي الــذي شــكل ول يــزال تحديــا

 
ً
مــن إنعكاســات علــى األمــن اإلقتصــادي واإلجتماعــي لأفــراد. وقــد أولــى اإلســام اهتمامــا

 لأمــن الغذائــي ووضــع األســس الضروريــة لتحقيقــه.
ً
خاصــا

لدراسة الفقد والهدر في الغذاء
بالمملكة العربية السعودية
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تعــددت التعاريــف والمصطلحــات الخاصــة باألمــن الغذائــي، غيــر أنهــا تشــترك أغلبهــا فــي 

 
ً
 ونوعــا

ً
الهــدف الرئيســي المتمثــل فــي ضــرورة توفيــر المخــزون الغذائــي الكافــي كمــا

. ويكــون األمــن الغذائــي مطلقــا عندمــا 
ً
 ومســتقبا

ً
لتلبيــة حاجيــات أفــراد المجتمــع حاضــرا

تتمكــن الدولــة مــن تحقيــق إكتفائهــا الذاتــي مــن الغــذاء بواســطة إنتاجهــا المحلــي، بينمــا 

 عندمــا تكــون الدولــة قــادرة علــى توفيــر إحتياجاتهــا الغذائيــة 
ً
يكــون األمــن الغذائــي نســبيا

.
ً
 أو جزئيــا

ً
كليــا

يرتكز مفهوم األمن الغذائي على ثاثة معايير رئيسية هي :

وبحســب منظمــة األغذيــة والزراعــة لأمــم المتحــدة، )FAO,2008(، فــإن األمــن الغذائــي 

يتحقــق عندمــا” تتوافــر لجميــع النــاس، وفــي كل األوقــات، اإلمكانــات الماديــة، واإلجتماعيــة، 

؛ لتلبيــة إحتياجاتهــم الغذائيــة، 
ٍّ
واإلقتصاديــة؛ للحصــول علــى غــذاء كاٍف، ومأمــون، ومغــذ

وأفضلياتهــم الغذائيــة؛ ليعيشــوا حيــاة مفعمــة بالنشــاط، والصحــة“.

 كمــا عــرف رمــزي زكــي )1989م( األمــن الغذائــي بأنــه” مــدى اإلطمئنــان إلى قــدرة اإلقتصاد 

، ســواء كان ذلــك مــن 
ً
 ومســتقبا

ً
القومــي علــى إشــباع اإلحتياجــات الغذائيــة للســكان حاضــرا

خــال اإلنتــاج المحلــي أم مــن خــال القــدرة علــى اإلســتيراد“.

المجتمــع  أفــراد  إحتياجــات  لتلبيــة  الغــذاء  مــن  الازمــة  الكميــات  توفــر  مــدى 
.)Availability of food(

أن يكــون الغــذاء المتوفــر علــى درجــة مــن الجــودة، تضمــن صحــة وســامة الغــذاء 
.)Food Safety( لإلســتهاك البشــري

اإلتاحــة )Food Accessibility( أي قــدرة أفــراد المجتمــع علــى تحمــل تكاليــف التــزود 
بالســلع الغذائيــة.

تعريف األمن الغذائي
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أفــراد  إحتياجــات  وتلبيــة  الذاتــي  اإلكتفــاء  تحقيــق  بالضــرورة  الغذائــي  األمــن  يعنــي  ول 

المجتمــع عــن طريــق اإلنتــاج المحلــي ولكنــه يمكــن أن يتحقــق أيضــا بتوفيــر المــوارد الماليــة 

الازمــة إلســتيراد اإلحتياجــات الغذائيــة عنــد الضــرورة. ويعتبــر اإلنتــاج المحلــي لإلحتياجــات 

 إلرتبــاط اإلســتيراد بعوامــل خارجيــة 
ً
الغذائيــة أهــم مقومــات تحقيــق األمــن الغذائــي نظــرا

قــد تمــس مــن اإلســتقالية اإلقتصاديــة والسياســية وبالتالــي مــن األمــن القومــي للدولــة. 

وقــد تطــرق زكــي)1989م( إلــى العاقــة الوثيقــة بيــن األمــن الغذائــي واألمــن القومــي، 

 ل يشــك فــي وجــود عاقــة وثيقــة وعضويــة بين األمــن الغذائي واألمن 
ً
حيــث قــال:” أن أحــدا

القومــي. ولذلــك فــإن فقــدان األمــن الغذائــي أو ضعفــه، ثغــرة خطيــرة فــي بنيــان األمــن 

القومــي«. وفــي هــذا الســياق، أضــاف نزيــه وفيــق برقــاوي )2013م( علــى »أثــره الواضــح 

علــى الســلم األهلــي واإلســتقرار. فاألمــن الغذائــي شــرط لزم لــكل أنــواع األمــن«. )ص: 70(. 

ويعتبــر عــدم توفــر األمــن الغذائــي أحــد أكبــر المشــاكل التــي تواجههــا المجتمعــات لمــا 

لــه مــن آثــار ســلبية علــى أكثــر مــن مســتوى. فباإلضافــة إلــى إرتباطــه باألمــن القومــي، 

عــدد  إرتفــاع  فــي   
ً
أساســا تتمثــل  باهظــة،  تكاليــف  لــه  الغذائــي  األمــن  توفــر  عــدم  فــإن 

الوفيــات المبكــرة وتفشــي األمــراض بســبب ســوء التغذيــة ممــا يزيــد فــي التكاليــف الطبيــة، 

يضــاف إلــى ذلــك إرتفــاع مســتوى الفقــر وإنخفــاض اإلنتاجيــة وتراجــع اإلســتهاك. وبنــاء 

علــى ذلــك، يعــد تحقيــق األمــن الغذائــي ضــرورة ملحــة وأحــد أهــم األهــداف التــي تســعى 

الــدول لبلوغهــا للحــد مــن التبعيــة اإلقتصاديــة والسياســية للخــارج وتحقيــق إســتقالها 

الغذائــي واإلقتصــادي عامــة، األمــر الــذي يــؤدي إلــى التنميــة المســتدامة وضمــان كرامــة 

المواطنيــن وتحقيــق رفــاه الشــعوب.

، يتأثر األمن الغذائي بمجموعة من العوامل، فيما يلي ملخصا ألهمها:
ً
 أيضا

ــاه الــري مــن العوامــل  ــة ومي إضافــة إلــى العوامــل المناخيــة، تعــد وفــرة األراضــي الخصب

المســاهمة فــي توفيــر الغــذاء. ويرتبــط تحقيــق األمــن الغذائــي باإلســتغال األمثــل لهــذه 

المــوارد. فحســن إســتغال المســاحات المخَصصــة للزراعــة وترشــيد إســتعمال الميــاه إضافــة 

إلــى مقاومــة التصحــر واإلنجــراف، تعــد شــروط أساســية لتحقيــق األمــن الغذائــي.

عوامل طبيعية

لدراسة الفقد والهدر في الغذاء
بالمملكة العربية السعودية
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إن توفــر المــوارد الطبيعيــة ل يكفــي لتحقيــق األمــن الغذائــي مــا لــم تتوفــر المــوارد المالية 

الازمــة. هــذه المــوارد تمكــن مــن دعــم اإلســتثمار فــي القطــاع الزراعــي وتضميــن مخــزون 

إســتراتيجي مــن الســلع الغذائيــة يســاهم فــي إســتقرار منظومــة األمــن الغذائــي. وتمكــن 

المــوارد الماليــة كذلــك مــن تمويــل البحــوث فــي الميــدان الزراعــي.

يتأثــر األمــن الغذائــي بالنمــو الديموغرافــي للســكان. فكلمــا تزايــد عــدد الســكان بوتيــرة 

أســرع مــن معــدلت نمــو اإلنتــاج الزراعــي كلمــا حصــل إختــال بيــن العــرض والطلــب علــى 

األغذيــة. إضافــة إلــى ذلــك فــان تركيبــة الســكان لهــا دور رئيســي فــي مــدى توفــر األغذيــة. 

فكلمــا توفــرت قــوى عاملــة مختصــة فــي النشــاط الزراعــي كلمــا إرتفــع اإلنتــاج. ويتأثــر األمــن 

الغذائــي أيضــا بحركــة الســكان مــن الريــف إلــى المدينــة، حيــث مــن المتوقــع تراجــع اإلنتــاج 

الزراعــي مــع زيــادة هجــرة الســكان إلــى المدينــة. 

يلعــب التقــدم التقنــي دور كبيــر فــي رفــع إنتاجيــة القطــاع الزراعــي. كمــا أن تكثيــف البحــوث 

الزراعــي مــن شــأنه المســاهمة فــي إكتشــاف  الزراعيــة وتشــجيع اإلبتــكار فــي المجــال 

أســاليب جديــدة تعــزز مــن ترشــيد إســتهاك الميــاه وتزيــد فــي إنتاجيــة المحاصيــل الغذائيــة 

وتطــور مــن طــرق التخزيــن والتســويق وتقلــل مــن مســتويات الفقــد والهــدر فــي الغــذاء.

 علــى األمــن الغذائــي. ويعــد تهميــش القطــاع 
ً
 مباشــرا

ً
تؤثــر الخيــارات التنمويــة للدولــة تأثيــرا

الزراعــي مــن أســباب إنعــدام األمــن الغذائــي فــي العديــد مــن الــدول. فرغــم توفــر المــوارد 

الطبيعيــة )خاصــة أراضــي خصبــة ومــوارد مائيــة( فــي بعــض الــدول فــإن الخطــط التنمويــة 

 األمــر الــذي يعمــق مــن 
ً
 ثانويــا

ً
قــد ل تعيــر اإلهتمــام الــازم للزراعــة وتجعــل منهــا قطاعــا

الفجــوة الغذائيــة فــي هــذه الــدول.

عوامل مادية ومالية

عوامل ديموغرافية

عوامل تكنولوجية

الخيارات التنموية
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 إلرتبــاط اإلســتيراد 
ً
نظــرا الغذائــي  األمــن  ركائــز  أهــم  للغــذاء مــن  المحلــي  اإلنتــاج  يعتبــر 

بالظــروف السياســية التــي تحكــم الــدول. فــي المقابــل، فــان اإلكتفــاء الذاتــي المحلــي 

يســتوجب توفــر المــوارد الطبيعيــة والبشــرية والماليــة الازمــة التــي مــن شــأنها تحقيــق 

األمــن الغذائــي مــع ضــرورة رفــع كفــاءة عناصــر اإلنتــاج. غيــر أن إرتفــاع تكاليــف اإلنتــاج قــد 

ــاج الوطنــي.  ــة العجــز الحاصــل فــي اإلنت تجعــل مــن اإلســتيراد ضــرورة ل غنــى عنهــا لتغطي

ويســمى هــذا العجــز فــي اإلنتــاج المحلــي بالفجــوة الغذائيــة. والفجــوة الغذائيــة ماهيــة 

 والكميــات الازمــة لتلبيــة الطلــب المحلــي 
ً
إل الفــرق بيــن الكميــات التــي تــم إنتاجهــا محليــا

الكلــي علــى الســلع الغذائيــة.

ــار ســلبية عديــدة. مــن الناحيــة اإلقتصاديــة، يــؤدي اإلســتيراد إلــى  ولإلســتيراد الغذائــي آث

إســتنزاف مخــزون الدولــة مــن العملــة األجنبيــة وإرتفــاع الديــن الخارجــي، إضافــة إلــى عجــز 

الميــزان التجــاري. كمــا يــؤدي إســتيراد المنتجــات الغذائيــة إلــى تراجــع النمــو اإلقتصــادي 

نتيجــة المنافســة غيــر المتكافئــة للمنتجــات المحليــة مــن قبــل الســلع الغذائيــة األجنبيــة 

األمــر الــذي يعيــق التنميــة الزراعيــة فــي الــدول المســتوردة. مــن الناحيــة السياســية، فــإن 

الغــذاء عــادة مــا يســتعمل كســاح للتأثيــر فــي القــرارات الســيادية للــدول المســتوردة وهــو 

مــا مــن شــأنه تهديــد األمــن القومــي لهــذه الــدول. فالــدول المســتوردة للغــذاء تخضــع إلــى 

الشــروط والمــاءات اإلقتصاديــة والسياســية للــدول المحتكــرة للغــذاء وهــو مــا يزيــد فــي 

تعميــق تبعيتهــا اإلقتصاديــة والسياســية للخــارج.

 للحــد مــن الفجــوة الغذائيــة، خاصــة بالنســبة للســلع التــي ل 
ً
ــل حــا وإذا كان اإلســتيراد يمث

، فــا يجــب أن يكــون المصــدر الرئيســي لأمــن 
ً
توفــر للدولــة ميــزة تفاضليــة إلنتاجهــا محليــا

 طالمــا هــو مرتبــط بالمناخ 
ً
الغذائــي. فاألمــن الغذائــي للــدول المســتوردة يظــل غيــر مســتقرا

اإلقتصــادي والسياســي اإلقليمــي والدولــي. مــن هنــا تأتــي أهميــة النهــوض باإلنتــاج 

المحلــي لضمــان ديمومــة وإســتقرار األمــن الغذائــي.

مصادر الحصول على األغذية:
اإلنتاج المحلي واإلستيراد

لدراسة الفقد والهدر في الغذاء
بالمملكة العربية السعودية
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 بكفــاءة إســتعمال المــوارد الطبيعيــة المتاحــة مثــل 
ً
 وثيقــا

ً
يرتبــط األمــن الغذائــي إرتباطــا

التطــور  المائيــة وكذلــك بمواكبــة  المــوارد  حســن إســتغال األراضــي وترشــيد إســتهاك 

التقنــي فــي كل المجــالت التــي تهــم القطــاع الزراعــي علــى غــرار اإلنتــاج وجنــي المحاصيــل 

والتوزيــع وكذلــك التخزيــن وهــو مــا مــن شــأنه الحــد مــن نســبة الفقــد والهــدر مــن الغــذاء. 

وتعــد الكفــاءة مــن أهــم مقومــات تحقيــق األمــن الغذائــي. فتزايــد الطلــب علــى الغــذاء 

بســبب زيــادة عــدد الســكان واإلرتفــاع المســتمر لأســعار العالميــة للمــواد األساســية إضافــة 

إلــى األضــرار البيئيــة التــي تســببها عمليــة إنتــاج الســلع الغذائيــة يجعل مــن التوظيف الكامل 

والمثالــي للمــوارد مــن قــوى عاملــة ومــواد أوليــة ومعــدات شــرط ضــروري لتحقيــق األمــن 

الغذائــي بأعلــى كفــاءة.

وبحســب كإركــي، فــاس وقــروت )Kaki، Fasse and Grotte, 2015(، فــإن إســتخدام المــوارد 

بشــكل ســليم -إمــا مــن خــال الحفــاظ عليهــا أو مــن خــال زيــادة كفــاءة إســتعمالها -يســاهم 

فــي تحقيــق األمــن الغذائــي. وقــد توصــل الباحثــون إلــى نتيجــة مفادهــا أن اإلســتغال 

األمثــل للمــوارد المتاحــة لــدى المزارعيــن فــي كينيــا يزيــد فــي الكفــاءة التقنيــة بنســبة %72 

وهــو مــا مــن شــأنه زيــادة الدخــل وتحســين مســتوى المعيشــة فــي المجتمــع.

 فــي نفــس اإلطــار يقــول بــاري وهــاوك فــورد )Parry and Hawkes Ford, 2010( أن الحاجــة 

ماســة لوضــع منظومــة متكاملــة ومســتدامة تمكــن فــي نفــس الوقــت مــن زيــادة إنتاجيــة 

األراضــي وترفــع مــن كفــاءة إســتعمال المــوارد. ويــرى بــاري وهــاوك فــورد أن فعاليــة 

اإلنتــاج والتوزيــع هــي التــي تســهم فــي توفيــر الغــذاء وهــي العامــل الرئيســي فــي 

تحقيــق األمــن الغذائــي. كمــا أن إســتعمال األســمدة بطريقــة فعالــة مــن شــأنه زيــادة اإلنتــاج 

دون الضــرر بالبيئــة. فــي المقابــل، يــرى الباحثــون أن اإلســتعمال غيــر الفعــال لأســمدة مــن 

شــأنه التأثيــر فــي المنــاخ وبالتالــي فــي كميــة المحاصيــل الزراعيــة.

عالقة األمن الغذائي بكفاءة اإلنتاج
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 ,Hoekstra and Melonné( وألن القطــاع الزراعــي يعــد أكثــر قطــاع يســتهلك الميــاه العذبــة

الغــذاء، وجــب  توفيــر  فــي  القصــوى  المائيــة وأهميتهــا  المــوارد  نــدرة  2012(، وبإعتبــار 

تحســين كفــاءة إســتعمال ميــاه الــري. ويــرى فولــي وآخــرون )Foley et al., 2011( أن حســن 

التصــرف فــي ميــاه الــري يعــد أمــر أساســي لتجنــب خطــر إنعــدام األمــن الغذائــي. ويعتبــر 

إنتاجيتهــا  الميــاه وزيــادة  إســتهاك  ترشــيد  أن   )2013 ,.Bruman et al( برومــان وآخــرون 

فــي النشــاط الزراعــي عوامــل مــن شــأنها إســتدامة المــوارد المائيــة وإســتراتيجية مهمــة 

لتحقيــق األمــن الغذائــي. فــي نفــس الســياق، يعــد إنتــاج المزيــد مــن المنتجــات الزراعيــة 

ــك  ــر أن ذل بأقــل كميــة مســتهلكة مــن المــاء عامــل أساســي لتحقيــق األمــن الغذائــي، غي

مرتبــط بنوعيــة القنــوات المســتخدمة لتوصيــل الميــاه للمناطــق الســوقية وكفــاءة أســاليب 

.)2015 ,Saab( الــري ومــدى إنضبــاط المزارعيــن

لبــد مــن اإلشــارة إلــى أن النظــام الغذائــي المتكامــل والمســتدام ل يقتصــر علــى تحقيــق 

 كفــاءة أســاليب الحصــاد والنقــل والتخزيــن والتوزيــع. 
ً
الكفــاءة فــي اإلنتــاج بــل يســتوجب أيضــا

الفقــد والهــدر  الكفــاءة تطويــر أســاليب المحافظــة علــى األغذيــة والحــد مــن  وتشــمل 

آثــار ســلبية علــى اإلنتــاج  والتقليــل مــن النفايــات الغذائيــة المضــرة بالبيئــة والتــي لهــا 

الزراعــي. فزيــادة الكفــاءة فــي اإلمــدادات الغذائيــة مــن شــأنها الحــد مــن الفقــد والهــدر 

 .)2015 ,FAO( وتعزيــز منظومــة األمــن الغذائــي

لدراسة الفقد والهدر في الغذاء
بالمملكة العربية السعودية
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 لتحقيــق األمــن الغذائــي حيــث حرصــت 
ً
ــرا  كبي

ً
تولــي المملكــة العربيــة الســعودية إهتمامــا

علــى إتخــاذ التدابيــر والخطــوات الازمــة لتحقيــق هــذا الهــدف. وقــد ســعت إلــى وضــع 

نظــام غذائــي محلــي مســتدام يرتكــز علــى الرفــع مــن إســهام القطــاع الزراعــي المحلــي 

فــي توفيــر جــزء كبيــر مــن الســلع الغذائيــة للحــد مــن الفجــوة الغذائيــة )عــن طريــق تشــجيع 

صغــار الزراعييــن والرفــع مــن اإلنتاجيــة فــي القطــاع الزراعــي، خصخصــة المطاحــن ومصانــع 

األعــاف(. وبحســب وزارة الزراعــة )2014م(، تــم تحقيــق اإلكتفاءالذاتــي فــي العديــد مــن 

ــدة. ــل التمــور والحليــب الطــازج وبيــض المائ المنتجــات الزراعيــة مث

كمــا نجحــت الصناعــات الغذائيــة فــي المملكــة فــي النفــاذ إلــى األســواق األوروبيــة حيــث 

كشــف تقريــر هيئــة تنميــة الصــادرات الســعودية )2017م( إرتفــاع صــادرات المملكــة مــن 

المــواد الغذائيــة )منتجــات الحليــب والفواكــه والخضــروات واللحــوم( إلــى أوروبــا بنســبة 

24% بيــن ســنتي 2011 و 2015م.

باإلضافة إلى تشــجيع اإلنتاج المحلي، تبحث المملكة عن تنويع وإســتقرار مصادر اإلســتيراد 

 للظــروف المناخيــة القاســية ونــدرة المــوارد المائيــة، تعــول المملكــة فــي 
ً
الغذائــي. فنظــرا

 علــى اإلســتيراد حيــث يســتورد الســوق الســعودي مــا يقــارب 
ً
تحقيــق أمنهــا الغذائــي أساســا

 فــي 
ً
80% مــن إحتياجاتــه الغذائيــة. ويعتبــر قطــاع األغذيــة مــن أكبــر القطاعــات إســتيرادا

المملكــة اذ يســتحوذ علــى 16% مــن إجمالــي الــواردات فــي ســنة 2016م . 16

16 الهيئةالعامة لإلحصاء )2016(

األمن الغذائي في المملكة العربية 
السعودية
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بصفــة عامــة، توجهــت أغلــب البلــدان العربيــة منــذ إســتقالها نحــو وضــع سياســات إقتصاديــة 

ســليمة وفعالــة إلعــادة بنــاء إقتصاداتهــا. وكانــت الزراعــة إحــدى المجالت الرئيســية لتحقيق 

أهدافهــا. فــي هــذا الســياق، إنطلقــت المملكــة العربيــة الســعودية فــي القيــام بعــدة 

إصاحــات فــي المجــال الزراعــي وذلــك منــذ بدايــة عــام 1971م. وتعتبــر التجربــة الســعودية 

انــه منــذ النصــف الثانــي مــن القــرن  رائــدة فــي مجــال الزراعــة وتربيــة الحيوانــات، حيــث 

العشــرين شــهدت المملكــة العربيــة الســعودية عــدة مراحــل مــن أجــل التوســع الزراعــي 

وضمــان اإلكتفــاء الغذائــي. وبذلــك أصبــح تخضيــر الصحــراء غايــة قصــوى بذلــت مــن أجلــه 

المملكــة أقصــى جهودهــا الماليــة والتقنيــة. ولهــذا الغــرض، تــم وضــع عــدة مخططــات 

طــوال العقــود الفارطــة ألجــل النهــوض بهــذا القطــاع وإثبــات أن هــذا البلــد يمكــن أن يعتمــد 

ــز هــذه السياســات هــو اإلعتمــاد  ــرز ســمة تمي ــر المــوارد البتروليــة. لكــن تبقــى أب علــى غي

 
ً
 خمســية، لكــن دورهــا لــم يكــن هينــا

ً
علــى الحافــز الزراعــي. وقــد كانــت هــذه الخطــط خططــا

 ألنهــا تســتلزم تدخــل وتعــاون مختلــف الــوكالت الحكوميــة.
ً
أبــدا

، ل ســيما بســبب الخصائــص 
ً
 كبيــرا

ً
الثــورة الزراعيــة تحديــا بالنســبة للمملكــة، كان تحقيــق 

الطبيعيــة الصعبــة للبلــد. فقــد أنشــئت الحكومــة مديريــة للزراعــة ســنة 1948م لتصبــح بعــد 

ذلك وزارة الزراعة والمياه بموجب مرســوم ملكي ســنة 1954. ومن أبرز مهماتها تحقيق 

التنميــة الزراعيــة وتنميــة الثــروة الحيوانيــة والســمكية واإلهتمــام بالمخــزون المائــي.

بينمــا  لأفــراد،  10 هكتــار  إلــى   5 مــن  أرض  تخصيــص قطــع  تــم  الســتينيات،  أواخــر  ففــي 

إســتفادت الشــركات الكبيــرة مــن مســاحات تتــراوح بيــن 100 و400 هكتار)األميــن، 2004(مــع 

تقديــم إعانــات مباشــرة وغيــر مباشــرة( إنخفــاض أســعار الوقــود، والتمكيــن مــن قــروض 

بــدون فوائــد، )مكنــت فــي بدايــة الســبعينات مــن رفــع إنتــاج القمــح إلــى 150 ألــف طــن لتحقق 

المملكــة إكتفاءهــا الذاتــي مــن الغــذاء بحلــول عــام 1984م. وفــي عــام 1992م بلــغ اإلنتــاج 

4.1 مليــون طــن مــن القمــح لتصبــح بذلــك ســابع مصــدر للقمــح فــي العالــم.  17

 17 Lasserre, )2011(

أبرز السياسات الزراعية المتبعة في 
المملكة ودورها في توفير الغذاء

لدراسة الفقد والهدر في الغذاء
بالمملكة العربية السعودية

 اإلطــــــــــــــار النـظـــــــــري
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الجــدول التالــي، رقــم )12(، يســتعرض مراحــل تطــور السياســة الزراعيــة للمملكــة العربيــة 

الســعودية ومــا نتــج عنهــا مــن أهــداف ونتائــج ضمــن المخططــات التنمويــة الخماســية. ومــن 

أبــرز مــا نتــج عــن هــذه المخططــات التنمويــة، زيــادة المســاحات المخصصــة للزراعــة مــن 0.4 

مليــون هكتــار فــي عــام 1971م إلــى 1.6 مليــون هكتــار فــي عــام 2000م. في عــام 1995م، 

 علــى مســتوى القمــح ولكــن بثمــن باهــظ، حيــث يظهــر مــن 
ً
أصبحــت المملكــة مكتفيــة ذاتيــا

خــال الجــدول أعــاه، أن تحقيــق نمــو ســريع علــى مســتوى اإلنتــاج الزراعــي الســعودي كان 

علــى حســاب المــوارد الماليــة والطبيعيــة للمملكــة. وقــد بينــت الدراســات أن المملكــة كانــت 

تضــخ كميــات هائلــة مــن الميــاه األحفوريــة لتلبيــة أكثــر مــن 75% مــن إحتياجاتهــا مــن الميــاه 

 علــى أقصــى تقدير، 
ً
ولكــن هــذا المعــدل مــن الضــخ كان يهــدد بالجفــاف فــي غضــون 50 عامــا

ــاج الوطنــي للقمــح بنســبة 12.5 % )المؤسســة العامــة  ولذلــك قــررت المملكــة خفــض اإلنت

 علــى الــواردات مــن هــذه الحبــوب بدايــة مــن عــام 2015 م 
ً
للحبــوب، 2016( واإلعتمــاد كليــا

ليتــم إســتيراد 3.78 ماييــن طــن مــن القمــح فــي عــام 2016م. وتتوقــع المؤسســة العامــة 

للحبــوب أن طلــب المملكــة علــى القمــح ســيصل إلــى 4.5 ماييــن طــن ســنة 2025م،بنســبة 

نمــو ســنوية تقــدر بـــ%3.2.
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جدول رقم )12(: أهداف ونتائج مختلف خطط التنمية الزراعية بالمملكة

المصدر: ملخص لقراءة في أهداف ونتائج المخططات التنموية للمملكة العربية 
السعودية والزهراني )2007(

خطة التنمية

الخطة األولى
 1970-1974م

الخطة الخامسة
1990-1994م

الخطة الثالثة
1984-1980م

الخطة السابعة
 2000-2004م

الخطة التاسعة
 2010-2014م

الخطة العاشرة 
2015-2019م

التوسع الزراعي أفقيا )زيادة 
المساحة المزروعة( وعمودًيا 

)تحسين اإلنتاج الزراعي عن 
طريق الميكنة وتطوير اآللت 

المستعملة(.

تضاعف قيمة اإلستثمارات الموجهة للقطاع الزراعي بأكثر من 
ثماني مرات

زيادة المساحة المزروعة اإلجمالية ب %43.4
زيادة متواضعة في نسبة اإلكتفاء الذاتي

زيادة المساحة المزروعة اإلجمالية ب %17.4
زيادة في قيمة القروض الزراعية بأكثر من %300

تغيير في التركيبة المحصولية )زيادة في محاصيل الحبوب 
والفواكه ونقص في محاصيل األعاف والخضروات(

تحقيق اإلكتفاء الذاتي من العديد من المنتوجات )القمح 
والتمور والذرة الرفيعة والبيض(وتحقيق فائض من إنتاج 

القمح

زيادة المساحة المزروعة بنسبة %69.4 
زيادة هامة في كل المحاصيل )الحبوب، واألعاف، والخضروات، 

والفواكه(
بداية ظهور مشكلة اإلستهاك المفرط للمياه الجوفية خاصة 

أثناء إنتاج القمح

زيادة المساحة اإلجمالية المزروعة )بنسبة %20.3(
تقلص المساحة المزروعة قمحا )بحوالي %23.5(

زيادة إستهاك القطاع السنوي من المياه )بنسبة%12.5(

تقليص مساحة المزروعات التي تتطلب كميات مائية مرتفعة 
)الحبوب واألعاف(

تنويع المنتوج الزراعي 
التوقف عن تصدير القمح مع الحفاظ على نفس نسبة اإلكتفاء 

الذاتي منه

إنخفاض المساحة المزروعة عموما )بنسبة %6.5( 
إنخفاض إستهاك القطاع الزراعي السنوي من المياه بنسبة 

5.4% بفضل تخفيض المساحة المخصصة لأعاف

إنخفاض المساحة المزروعة بمعدل سنوي يقدر بـ4.9% مما 
أدى إلى تقلص إسهامات القطاع الزراعي في الناتج المحلي 

اإلجمالي من 5.2% إلى %4.7
إرتفاع الناتج المحلي لقطاع الزراعة والغابات واألسماك بنسبة 

%7.12

بدء العمل على إعداد آلية للحد من الفقد والهدر في الغذاء
زيادة إستعمال المياه في الزراعة من 14.41 مليون متر 
مكعب إلى 19.612 مليون متر مكعب سنويا طوال الفترة

إنخفاض مساحة زراعة الحبوب

دعم اإلسـتثمار الزراعـي السـعودي فـي الخـارج
موائمة سياسات اإلقراض مع إستراتيجية القطاع الزراعي

تـم الترخيـص لـ 15 مشـروعا إلنتـاج الخضـار فـي البيـوت المحميـة 
والترخيـص لـ 60 مشـروعا إلنتـاج الدجـاج الاحـم )وزارة البيئة 

والمياه والزراعة(.

تعزيز الخطة الزراعية الثالثة

الوصول إلى نسبة متقدمة 
من اإلكتفاء الذاتي عن طريق 
التركيز على التوسع الزراعي 

األفقي

توزيع جديد لأراضي البور 
مع مراعاة المخزون المائي 

وذلك لضمان األمنين المائي 
والغذائي

خفض إستهاك القطاع 
الزراعي من المياه عن طريق 
تقليص المساحة المخصصة 

لزراعة القمح وتنويع المنتوج 
تطوير تقنيات الزراعة

مواصلة تطوير القطاع الزراعي 
مع مراعاة القدرات المائية 
للمناطق وذلك في إطار 

التنمية الزراعية المستدامة

دعم القطاع الزراعي بما يضمن 
تحسين الكفاءة اإلقتصادية 
مع المحافظة على مخزون 

المياه وبالتالي أهداف التنمية 
المستدامة

التوسع في إعادة إستخدام المياه 
المعالجة ألغراض الزراعة وتحسين 
القدرة التنافسية للقطاع الزراعي 

وزيادة اإلستثمار في األنشطة 
الزراعية خارج حدود المملكة.

تحسين الفعالية اإلقتصادية للقطاع 
الزراعي وتخفيض إستهاكه للمياه 
الجوفية غير المتجددة، والحد من 

في الزراعات عالية اإلستهاك 
للمياه ومكافحة التصحر.

دعم الحكومة لنشاط القطاع 
الخاص في اإلنتاج الزراعي 

لمواجهة اإلرتفاع الماحظ في 
إستهاك المنتجات الغذائية

الخطة الثانية
1975-1979م

الخطة السادسة
1995-1999م

الخطة الرابعة
 1985-1989م

الخطة الثامنة
  2005-2009م

النتائجاألهداف

لدراسة الفقد والهدر في الغذاء
بالمملكة العربية السعودية

 اإلطــــــــــــــار النـظـــــــــري
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حســب آخــر دراســة قامــت بهــا وحــدة اإلســتخبارات اإلقتصاديــة )2017م( 18 ، فــإن المملكــة 

 مــن ناحيــة األمــن الغذائــي. وقــد كشــف مؤشــر األمــن الغذائــي 
ً
 نســبيا

ً
تشــهد اســتقرارا

فــة لتحقيــق األمــن الغذائــي بــدأت 
ّ
العالمــي، لســنة 2017م 19، أن الجهــود الحكوميــة المكث

تؤتــي ثمارهــا حيــث يصــل مؤشــر األمــن الغذائــي فيهــا إلــى 71 )مــن أصــل 100( فــي عــام 

 متقدمــة بذلــك علــى العديــد 
ً
 والسادســة إقليميــا

ً
2017م، لتحتــل بذلــك المرتبــة )32( عالميــا

( واألردن )المرتبــة 60( والمغــرب )المرتبــة 
ً
مــن الــدول العربيــة كمصــر )المرتبــة 57 عالميــا

62(. وهــذا يــدل علــى أن اإلنتــاج الغذائــي كاٍف فــي المملكــة بفضــل اللــه ثــم تحســن اإلنتــاج 

الغــذاء يعــزز بطريقــة جديــة األمــن  الضــروري مــن  واإلنتاجيــة المحليــة كمــا أن إســتيراد 

الغذائــي فــي البــاد.

 بالنســبة للســنة المنقضيــة بحوالــي 0.8 نقطــة، 
ً
غيــر أن هــذا المؤشــر قــد ســجل تراجعــا

 مقارنــة مــع بعــض الــدول )مثــا 7.1 نقطــة لفنزويــا(.
ً
 طفيفــا

ً
ولكنــه يعتبــر تراجعــا

المصدر: تقرير وحدة اإلستخبارات اإلقتصادية لمؤشر األمن الغذائي العالمي )2017(

شكل رقم )31(: مؤشر األمن الغذائي لسنة 2017م

 18 The Economist Intelligence Unit Limited 2017
ر سنوي لقياس واقع األمن الغذائي في 113 دولة حول 

ّ
ر األمن الغذائي العالمي هو عبارة عن مؤش

ّ
19 مؤش

 تؤثر في األمن الغذائي ملخصة ضمن ثاث فئات رئيسية هي القدرة على تحّمل 
ً
العالم. ويعتمد على 28 معيارا

)2017 ,The Economist Intelligence Unit Limited( .ر الغذاء، وجودة وسامة الغذاء
ّ

تكاليف الغذاء، وتوف

مؤشر األمن الغذائي 
للمملكة العربية السعودية
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وبالنظــر إلــى المكونــات الفرعيــة لمؤشــر األمــن الغذائــي فــي الجــدول رقــم )13(، فــإن 

مؤشــر القــدرة علــى تحمــل التكاليــف الغذائيــة فــي المملكــة بلــغ 76 )مــن أصــل 100(، فــي 

حيــن بلــغ 69 مــن 100 علــى مســتوى مؤشــر الوفــرة و63 مــن 100 علــى مســتوى مؤشــر 

والمرونــة  الطبيعيــة  المــوارد  علــى مســتوى مؤشــر  مــن 100  والســامة و46  الجــودة 

والقــدرة علــى الصمــود.

وتفيــد ذات الدراســة أن أبــرز نقــاط القــوة فــي المملكــة هــي إنكمــاش نســبة الســكان الذيــن 

يعيشــون تحــت خــط الفقــر، وســهولة الحصــول علــى التمويــل بالنســبة للمزارعيــن وتوفــر 

البنيــة التحتيــة الزراعيــة. غيــر أن اإلنفــاق العــام علــى البحــث والتطويــر فــي المجــال الزراعــي 

يبقــى أبــرز عائــق تجــاه زيــادة وتنويــع اإلنتــاج الزراعــي والحيوانــي وتحقيــق مســتوى أعلــى 

مــن األمــن الغذائــي. كمــا يعتبــر المؤشــر المتعلــق بالمــوارد الطبيعيــة وقدرتهــا علــى 

 مــع تفاقــم مشــكل الميــاه )المؤشــر ل يتجــاوز 100/15( 
ً
الصمــود الحلقــة األضعــف، خصوصــا

وضعــف القــدرة علــى التكّيــف )100/42(.

جدول رقم )13(: مكونات مؤشر األمن الغذائي للمملكة لسنة 2017م

المؤشر العام لأمن الغذائي

القدرة على تحمل التكاليف

1.1( إستهاك األغذية كنسبة من إنفاق األسرة

3.1( الناتج المحلي اإلجمالي للفرد )تعادل القوة الشرائية 
بالدولر األمريكي(

5.1( وجود برامج شبكة األمان الغذائي

2.1( نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر العالمي

4.1( التعريفات الجمركية على الواردات الزراعية

6.1( الحصول على التمويل للمزارعين

71

76

73

39
30

75

100

92

100

1

32

الترتيب العالمي 
من 113 دولة

قيمة المؤشر
 من 100
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الوفرة

الجودة والسامة

الموارد الطبيعية والقدرة على الصمود

1.2( كفاية العرض

1.3( تنويع النظام الغذائي

1.4( التعرض

3.2( البنية التحتية الزراعية

3.3( توافر المغذيات الزهيدة المقدار

3.4( األرض

5.2( مخاطر اإلستقرار السياسي

5.3( سامة األغذية

5.4( الحساسية

7.4( الضغوط الديمغرافية

7.2( القدرة اإلستيعابية الحضرية

2.2( اإلنفاق العام على البحث والتطوير الزراعي

2.3( معايير التغذية 

2.4( المياه

4.2( تقلب اإلنتاج الزراعي

4.3( جودة البروتين

4.4( المحيطات

6.4( القدرة على التكيف

6.2( الفساد

8.2( فقدان الغذاء

69

63

46

82

57

45

81

57

64

30

47

110

35

98

49

48

64

13

65

15

93

49

51

42

50

92

2

3

4

المصدر: تقرير وحدة اإلستخبارات اإلقتصادية لمؤشر األمن الغذائي 
العالمي )2017(
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مــن جهــة أخــرى، تؤكــد بيانــات المنظمــة العالميــة للتغذيــة والزراعــة فــي عــام 2017م أن 

 مــن ناحيــة تعــرض األشــخاص لنقــص 
ً
 حقيقيــا

ً
المملكــة العربيــة الســعودية ل تعانــي مشــكا

التغذيــة، فالعــدد ل يتجــاوز المليــون ونصــف ســاكن )4% مــن عدد الســكان(، في حين أن هذه 

النســبة وصلــت إلــى 8% بالنســبة لــدول شــمال إفريقيــا والشــرق األوســط و11% لــدول العالم 

العربــي فــي عــام 2015م. ويمكــن تفســير هــذه الوضعيــة بأهميــة الجهــود المبذولــة مــن 

طــرف الدولــة الســعودية، عــن طريــق إســتيراد مــا يقــرب مــن 80% مــن اإلحتياجــات الغذائيــة 

وكذلــك عــن طريــق المراهنــة علــى القطــاع الزراعــي والحيوانــي. فبفضــل الدعــم المتواصــل 

مــن طــرف الحكومــة، شــهد هــذا القطــاع تطــورات كبيــرة وعميقــة.

 لتحقيــق كفــاءة عاليــة فــي اإلنتــاج ونظــام أمــن غذائــي متكامــل مــن خــال الحــد 
ً
وســعيا

مــن التكاليــف التشــغيلية والمحافظــة علــى المــوارد المائيــة للمملكــة، تــم إعتمــاد الوقــف 

 باإلضافــة إلــى منــع زراعــة األعــاف الخضــراء. فــي نفــس 
ً
ــا التدريجــي لزراعــة الحبــوب محلي

الخــارج، ســعت  فــي  الزراعــي  لإلســتثمار  اللــه  عبــد  الملــك  مبــادرة  مــع   
ً
وتماشــيا اإلطــار 

الحكومــة التشــجيع القطــاع الخــاص علــى اإلســتثمار الزراعــي خــارج المملكــة وبالتحديــد فــي 

 باألراضــي الخصبــة والمــوارد المائيــة وإنخفاض 
ً
الــدول التــي لهــا ميــزة نســبية تتعلــق أساســا

كلفــة اليــد العاملــة الزراعيــة علــى عكــس المملكــة التــي تشــكو مــن شــح المــوارد المائيــة 

والتعويــل علــى يــد عاملــة مســتقدمه مــن الخــارج 20 . وتســتهدف اإلســتثمارات الزراعيــة 

الســعودية خــارج المملكــة المنتجــات التــي تتطلــب كميــات عاليــة مــن الميــاه علــى غــرار 

الحبــوب )القمــح واألرز والشــعير( واألعــاف الخضــراء واإلنتــاج الحيوانــي. ويتــم بموجــب هذه 

اإلســتثمارات تصديــر 50% مــن المحاصيــل للمملكــة فــي حيــن يتــم ترويــج باقــي المنتــوج فــي 

األســواق المحليــة للــدول المســتضيفة لإلســتثمارات الزراعيــة الســعودية )وزارة الزراعــة، 

.)2014

كمــا أطلقــت وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة مجموعــة مــن المبــادرات فــي إطــار برنامــج 

التحــول الوطنــي مــن شــأنها تحقيــق إســتقرار وإســتدامة منظومــة األمــن الغذائــي مــن 

كشــف  خــال  مــن  الميــاه  شــبكات  فــي  الفقــد  نســبة  لخفــض  إســتراتيجية  وضــع  أهمهــا 

ومعالجــة التســريبات، وضــع برنامــج وطنــي للحــد مــن الفقــد والهــدر مــن الغــذاء، تطويــر 

آليــات التخزيــن، وضــع إســتراتيجية لإلســتثمار الزراعــي الســعودي فــي الخــارج )وزارة البيئــة 

2016م( والزراعــة،  والميــاه 

 20 وزارة الزراعة، اإلدارة العامة للتخطيط والميزانية )2014(4
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المســح  علــى  بنــاء  2005-2016م،  الفتــرة  خــال  الزراعــي  القطــاع  إنتاجيــة  بتقديــر  قمنــا 

ــة العامــة لإلحصــاء. ووقــع تقســيم القطــاع  ــه الهيئ اإلقتصــادي للمنشــئات الــذي قامــت ب

الزراعــي إلــى: الزراعــة واإلنتــاج الحيوانــي، وصيــد األســماك وتربية المائيــات. وكانت مخرجات 

المؤشــر هــي إيــرادات القطــاع، بينمــا تشــمل المدخــات كل مــن النفقــات التشــغيلية، األجــور 

ــة )ســعودي وغيــر ســعودي(.  وتعويضــات المشــتغلين، والقــوى العامل

 ويعد مؤشــر مالم كويســت من أهم المؤشــرات التي تســتعمل لقياس تغير اإلنتاجية عبر 

الزمــن. حيــث يمكــن مــن تقســيم تغيــرات اإلنتاجيــة إلــى جزئيــن: التغيــر فــي الكفــاءة التقنيــة 

الــذي يعكــس ظاهــرة اللحــاق بالركــب والتغيــر التقنــي الــذي يبيــن مــدى تأثــر العمليــة 

اإلنتاجيةبالتحــولت التقنيــة. مــن ناحيــة أخــرى فــان الكفــاءة التقنيــة يمكــن تقســيمها إلــى 

كفــاءة تقنيــة صافيــة وإلــى كفــاءة حجميــة.

يعتمد مؤشر Malmquist Productivity  على دوال المسافة لقياس تغير اإلنتاجية

Data Envelopment Analysis يستعمل أسلوب مغلف البيانات الديناميكية

EFFCH التغير في الكفاءة التقنية

TECHCH التغير التقني

تغيــر فــي الكفــاءة التقنيــة: مؤشــر التغيــر فــي الكفــاءة التقنيــة الصافيــة، ومؤشــر 

التغيــر فــي الكفــاءة الحجميــة 

t تمثل المسافة للتوليفة                      لسنة المقارنة                                   

sتمثل المسافة للتوليفة                       لسنة األساس                                     

كفاءة اإلنتاج: مؤشر مالم كويست 
إلنتاجية القطاع الزراعي
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 Pure Efficiency=                       = مؤشــر التغيــر فــي الكفــاءة التقنيــة الصافيــة

Technical change

 مؤشر التغير في الكفاءة التقنية الحجمية

Constant Return to Scale الكفاءة التقنية بافتراض ثبات العائد إلى السعة

Variable Return to Scale الكفاءة التقنية بافتراض تغير العائد إلى السعة

:CRS

:VRS

شكل 32: التغير الزمني إلنتاجية القطاع الزراعي 2005-2016م

يوضــح الشــكل أعــاه نتائــج تقديــر اإلنتاجيــة للقطــاع الزراعــي. على المســتوى الكلي شــهدت 

إنتاجيــة القطــاع الزراعــي تراجعــا ب 1.4% خــال الفتــرة 2005-2016م. ويعــود تراجــع مســتوى 

اإلنتاجيــة الكليــة خــال ســنوات الدراســة إلــى تراجــع الكفــاءة التقنيــة ب 1.2% والتدهــور 

التقنــي 0.2%. ممــا يعكــس ضعــف كفــاءة إســتخدام المــوارد اإلقتصاديــة )الكفــاءة التقنيــة( 

واإلبــداع )التطــور التكنولوجــي( فــي عمليــة اإلنتــاج.  

أن  النتائــج  تبــرز  الحيوانــي.  واإلنتــاج  الزراعــة  إلنتاجيــة  الزمنــي  التغيــر   32 الشــكل  يبيــن 

ــاج الحيوانــي ســجل نمــًوا لإلنتاجيــة ب 0.2%. ويرجــع هــذا النمــو إلــى  قطــاع الزراعــة واإلنت

نمــو التطــور التقنــي ب 0.2%، ممــا يعنــي أن إرتفــاع اإلنتاجيــة مــراده كثافــة رأس المــال 

 فــي الكفــاءة التقنيــة، ممــا 
ً
واإلســتثمار التقنــي. والماحــظ أن القطــاع لــم يســجل تطــورا

 فــي عملياتــه الحجميــة.
ً
يعنــي أن القطــاع لــم يســجل توســعا
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الشكل 33 : التغير الزمني اإلنتاجية الزراعة والنتاج الحيواني

الشكل 34: التغير الزمني اإلنتاجية صيد األسماك وتربية المائيات

ــج أن القطــاع  ــر الزمنــي إلنتاجيــة قطــاع الصيــد البحــري. توضــح النتائ ُيظهــر الشــكل34 التغي

ــا لإلنتاجيــة ب 2.9% ويرجــع هــذا اإلنخفــاض إلــى تدهــور الكفــاءة التقنيــة التــي 
ً

ســجل إنخفاض

ســجلت تراجًعــا ب 2.4% ممــا يعنــي ضعــف إســتخدام المــوارد اإلقتصاديــة المتاحــة.
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التنميــة، قــررت  تنويــع اإلقتصــاد وبضــرورة البتعــاد علــى أحاديــة مصــادر   بأهميــة 
ً
وعيــا

الحكومــة الســعودية ســنة 2016م اإلعتمــاد علــى خطــة طموحــة إلصاحــات طويلــة األجــل 

وذلــك فــي إطــار »رؤيــة 2030« الهادفــة لتحقيــق األمــن المائــي والغذائــي بالمملكــة مــع 

رفــع كفــاءة الخدمــات فــي مختلــف المجــالت.

وقــد تــم إطــاق تســع مبــادرات مــن طــرف منظومــة وزارة البيئة والميــاه والزراعة، في إطار 

الســعي لتحقيــق أهــم مســتهدفات برنامــج »التحــول الوطنــي 2020« والهادفــة لتحقيــق 

األمــن المائــي والغذائــي بالمملكــة. مــن أهــم القــرارات التــي تــم إتخاذهــا هــي اإلعتمــاد 

علــى بعــض التقنيــات الحديثــة لحصــاد ميــاه األمطــار. ومــن المنتظــر أن تشــمل هــذه المبادرة 

، وتأهيــل 2,500 هكتــار مــن المدرجــات الزراعيــة. كمــا تشــمل المبــادرة تطويــر 
ً
3,850 مزارعــا

مرافــئ الصيــد علــى ســاحل البــاد بغيــة خدمــة الصياديــن وزيــادة منتجوهــم. والبحــث حــول 

كيفيــة زيــادة اإلســتفادة مــن ميــاه الســدود لأغــراض الزراعيــة وتطويــر التجــارة اإللكترونيــة 

للتمــور ومحاولــة تعميمهــا مــع الحــرص علــى إنشــاء مراكــز خدمــات تســويقية وشــركة 

 لصغــار المزارعيــن والمنتجيــن.
ً
لتطويــر وإدارة أســواق المنتجــات الزراعيــة خصوصــا

وتســتهدف هــذه المبــادرة خاصــة صغــار المزارعيــن والصياديــن الذيــن ســتقدم لهــم خدمــات 

مجانيــة كمــا يهــدف »برنامــج اإلســتقصاء والســيطرة علــى األمــراض الحيوانيــة« لزيــادة 

اإلنتاجيــة فــي هــذا المجــال وذلــك عــن طريــق التخفيــض مــن نســبة الفقــد فــي قطــاع الثــروة 

الحيوانيــة. وقدجــاء هــذا البرنامــج لمقاومــة عديــد النقائــص أبرزهــا ضعــف عمليــات الرصــد 

ــع  ــة تتب ــات المتوفــرة فــي هــذا المجــال. أضــف إلــى ذلــك صعوب الوبائــي وضعــف اإلحصائي

الحالــة الصحيــة للحيوانــات، فنســبة تغطيــة الخدمــات البيطريــة للثــروة الحيوانيــة المتوفــرة 

ل تتجــاوز 35%. ومــن أبــرز أهــداف المبــادرة هــو تطويــر اآلليــات للتمكــن مــن الســيطرة أكثــر 

نســبة  تتضاعــف  أن  المنتظــر  األمــراض واألوبئــة. ومــن  الحيوانيــة وتقليــص  الثــروة  علــى 

الخدمــات البيطريــة )لتصــل حتــى 70%( وتتحســن الكفــاءة اإلنتاجيــة فــي هــذا القطــاع، وأن 

يقــل مفقــود الثــروة الحيوانيــة فــي الدواجــن واألســماك بنحــو عشــرون نقطــة )مــن 25 إلــى 

20%( وفــي األغنــام بنحــو ثــاث نقــاط )مــن 5 إلــى 2%(. ولزيــادة إحــكام الســيطرة علــى 

هــذا القطــاع تقــرر إســتخدام قاعــدة بيانــات الترقيــم لتســهيل إدارة القطيــع لضمــان زيــادة 

الكفــاءة اإلنتاجيــة واإلنتــاج.

الخطة المعتمدة لتحقيق األمن 
الغذائي بالمملكة

لدراسة الفقد والهدر في الغذاء
بالمملكة العربية السعودية
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شكل رقم )35(: المبادرات المستقبلية ألجل أمن غذائي مستدام

ث
اح

لب
: ا

در
ص

م
ال

تأهيل المدرجات الزراعية

تطوير مرافئ الصيد
ساحل الباد 

تطوير خدمات مياه الشرب

اإلهتمام أكثر بالخدمات
الزراعية

تحقيق التنمية المستدامة 
للمراعي والغابات

بعث مركز لمعلومات البيئة 
واألرصاد واإلنذار المبكر

تحديث البنية التحتية 
للمتنزهات الوطنية

تنمية المراعي والغابات

اإلستقصاء والسيطرة على 
األمراض الحيوانية

أمــن غـــذائـــي شــــامــــل مـــســـتـــدام 

*

*
*

*

*

*

*

*

*

ومــن المنتظــر أن تســاهم هــذه المبــادرات فــي تشــكيل أرضيــة صلبــة؛ للنهــوض بالزراعــة 

الســعودية ولتســهيل الطريــق نحــو تحقيــق األمنيــن المائــي والغذائــي المســتدامين.

ويعــد الحــد مــن الفقــد والهــدر الغذائــي مــن أهــم مقومــات تحقيــق األمــن الغذائــي. 
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فبحســب مؤشــر األمــن الغذائــي العالمــي لســنة 2014م 21، فــإن فقــدان األغذيــة الــذي 

 خــال المراحــل األولــى لسلســلة اإلمــدادات الغذائيــة -فــي مراحــل اإلنتــاج ومــا 
ً
يحــدث أساســا

بعــد الحصــاد والتجهيز-عندمــا يتــم إتــاف األغذيــة المعــدة لإلســتهاك البشــري أو تدهورهــا 

بإعتبــاره يعكــس  الغذائــي  األمــن   علــى 
ً
يؤثــر ســلبا ناجعــة  إســتخدامها بطريقــة غيــر  أو 

باقــرزادح  وبحســب  الغذائيــة.  السلســلة  إمتــداد  علــى  للمــوارد  الفعــال  غيــر  اإلســتخدام 

وآخــرون )Bagherzadeh and al., 2014( فــإن فقــدان األغذيــة يعــد عقبــة أمــام تحقيــق األمن 

الغذائــي فــي عــدة دول فــي العالــم وبالتالــي فــإن تخفيــض مســتوى الفقــد والهــدر فــي 

األغذيــة يزيــد مــن كفــاءة السلســلة الغذائيــة ويســاهم فــي األمــن الغذائــي. فــي نفــس 

اإلطــار، يعتبــر روتــن و كافــالري )Rutten and Kavallari, 2016( أن الحــد مــن الفقــد والهــدر 

فــي الغــذاء يعــزز األمــن الغذائــي مــن خــال زيــادة الكميــة المنتجــة والمســتهلكة بتكلفــة 

أقــل ويرفــع مــن مســتوى الرفاهيــة للمنتجيــن والمســتهلكين.

  21 The Economist Intelligence Unit Limited )2014(

لدراسة الفقد والهدر في الغذاء
بالمملكة العربية السعودية

 اإلطــــــــــــــار النـظـــــــــري
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السياسات العامة - األنظمة المحلية
- المقترحات التشريعية السابقة

تمهيد: 

يهــدف تقريــر اإلطــار القانونــي المحلــي إلــى التعــرف علــى السياســات العامــة للملكــة 

العربيــة الســعودية مــن خــال إســتعراض مضاميــن الخطــط التنمويــة والرؤيــة اإلستشــرافية 

واإلطــار التشــريعي المحلــي المتعلــق بموضــوع الفقــد والهــدر الغذائــي. ويهــدف هــذا 

التقريــر علــى إســتعراض وإســتقراء المحتويــات اآلتيــة:

اعتمدنــا هنــا المقاربــة الوصفيــة بإســتعراض مضاميــن رؤيــة 2030، الخاصــة بموضــوع الحــد 

مــن الهــدر والفقــد، وإستشــفاف التوجهــات العامــة للدولــة.  وعلــى الرغــم مــن حداثــة 

موضــوع الحــد مــن الهــدر والفقــد، إل أنــه مــن خــال دراســة وثائــق رؤيــة 2030، واإلطــاع 

ــع الحــد مــن الفقــد  ــة لمواضي ــة العامــة للدول ــأن الرؤي علــى مضامينهــا نســتطيع القــول ب

والهــدر تتمحــور حــول األمــور التاليــة: 

للدولــة  العامــة  السياســات  تعكــس  التــي  الصلــة  ذات   2030 رؤيــة  مضاميــن  تحليــل 

الغذائــي.  والهــدر  الفقــد  لتطبيقــات 

المحليــة  األنظمــة  مــن  عــدد  فــي  المتمثــل  المحلــي  التشــريعي  اإلطــار  إســتعراض 

مضامينهــا. وتحليــل  التنفيذيــة  واللوائــح  واإلداريــة  الوزاريــة  والقــرارات 

ومعرفــة  وتحليلهــا  مباشــرة  والغيــر  المباشــرة  التشــريعية  المقترحــات  إســتعراض 

أهدافهــا ومضامينهــا التشــريعية والتــي تصــب فــي الحــد مــن الهــدر والفقــد الغذائــي.

دراسة السياسات المحلية العامة 
المتصلة بالحد من الفقد والهدر:

اإلطار القانوني المحلي
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مــن األساســيات التــي قامــت عليهــا رؤيــة 2030 »فــي ســبيل محاربــة الهــدر العــام ومنــه 

الهــدر والفقــد فــي مجــال الغــذاء« هــو التأكــد مــن حصــر الدعــم ســواء علــى صعيــد األفــراد 

أو المؤسســات علــى المســتحق األجــدر، بغــرض التأكــد مــن عــدم وجــود طلــب زائــد عــن الحاجة 

أو إنتــاج فائــض مهــدر. فعلــى صعيــد األفــراد ســيتم حصــر الدعــم وكذلــك مقــداره، علــى 

فئــات معينــة وبمقــدار معيــن. وعلــى صعيــد المؤسســات ســتتم إعــادة تقييــم المقــدار 

والجهــات المســتحقة بشــكل دوري، لضمــان وصــول الدعــم للجهــات المنتجــة للمنتجــات 

 فــي الســوق الســعودي. بحيــث يتــم تقليــص حجــم 
ً
 وإحتياجــا

ً
الغذائيــة األكثــر إســتهاكا

الطلــب الزائــد عــن الحاجــة، والحــد مــن إنتــاج الفائــض مــن األغذيــة والتقليــل منــه. 

تؤكــد رؤيــة 2030 علــى وجــوب التأكــد مــن رفــع كفــاءة إســتهاك المــوارد الطبيعيــة، ومــن 

ذلــك النــص بشــكل مباشــر علــى التأكــد مــن ســامة المخزونــات واحتوائهــا علــى كميــات 

للمســتهلك  المــوارد  تلــك  مــن وصــول  التأكــد  غيــر مباشــر  محــددة ومدروســة. وبشــكل 

النهائــي بشــكل ســليم.  بحيــث تضمــن الدولــة تقليــص نســبة الفقــد للمــوارد الطبيعيــة بيــن 

المنتــج أو المصنــع والمســتهلك النهائــي. 

تؤكــد رؤيــة 2030 علــى وجــوب المحافظــة علــى المــوارد الطبيعيــة، وعــدم إســتنزافها فــي 

القيــام بالزراعــة أو اإلنتــاج الغذائــي إذا كان باإلمــكان الحصــول علــى تلــك المنتجــات بطــرق 

بديلــة أوفــر وأقــل إســتنزاف للمــوارد الطبيعيــة. ومــن ذلــك، تقتــرح الرؤيــة القيــام بشــراكات 

إســتراتيجية مــع الــدول التــي حباهــا اللــه بوفــرة المــوارد الطبيعيــة وســهولة إســتخدامها، 

بغــرض إســتيراد تلــك المنتوجــات الغذائيــة وتوفيــر المــوارد الطبيعيــة المحليــة.

رفع كفاءة إستهاك الموارد الطبيعية: 

اإلعتماد على الوسائل البديلة لإلنتاج:

توجيه الدعم، وتحديد كميات اإلنتاج:

لدراسة الفقد والهدر في الغذاء
بالمملكة العربية السعودية
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تؤكــد رؤيــة 2030 علــى أهميــة ترشــيد اإلســتهاك، مــن خــال التعــاون مــع مصنعــي األغذيــة 

والتجــار، ورفــع الوعــي العــام لــدى المواطــن. والــذي ســينعكس بشــكل مباشــر علــى تقليــل 

نســب الفقــد والهــدر. 

، وبغــرض التأكــد مــن إســتعراض 
ً
 نســبيا

ً
حيــث إن موضــوع الحــد مــن فقــد والهــدر يعتبــر حديثــا

جميــع مضــان تواجــد األنظمــة المتعلقــة بالموضــوع بشــكل مباشــر، تــم إعتمــاد المقاربــة 

التاليــة: القيــام بتتبــع الجهــات اإلشــرافية  بغــرض معرفــة أنظمتهــا وفحصهــا والتأكــد مــن 

وجــود أنظمــة خاصــة بموضوعنــا، ومــن ثــم البحــث فــي مجموعــة األنظمــة الســعودية 

المعــدة مــن هيئــة الخبــراء بمجلــس الــوزراء، كذلــك مراجعــة المقترحــات التشــريعية المختصة 

بموضــوع الفقــد والهــدر:

مــن أجــل معرفــة الجهــات اإلشــرافية المتعلقــة بموضــوع الحــد مــن الفقــد والهــدر، 

 إلــى المســتهلك النهائــي، 
ً
قمنــا بتتبــع سلســة اإلنتــاج مــن المنتــج أو المــورد وصــول

وبعــد مراجعــة الجهــات الحكوميــة المشــرفة علــى تلــك السلســة، لــم نجــد نظــام مختــص 

بموضــوع الحــد مــن الفقــد و الهــدر بشــكل مباشــر. 

تعــد مجموعــة األنظمــة الســعودية، مــن أضخــم األعمــال التــي تضــم أغلــب األنظمــة 

الصــادرة بمراســيم أو أوامــر ملكيــة، وبعــض التنظيمــات واللوائــح والقواعــد العامــة 

المهمــة التــي صــدرت بقــرارات مــن مجلــس الــوزراء. وبعــد إســتعراض هــذه المجموعــة 

والبحــث فيهــا لــم نجــد فيهــا مــا يخــص موضــوع الحــد مــن الهــدر والفقــد بشــكل مباشــر.

تتبع الجهات اإلشرافية: 

البحث في مجموعة األنظمة السعودية المعدة من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء: 

تــرشــيــد اإلســتــهــــاك:

دراسة األنظمة المحلية وتحليل مضامينها:
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مــن خــال اإلســتقراء والبحــث فــي المقترحــات المقدمــة فــي مجلــس الشــورى أوهيئــة 

الخبــراء بمجلــس الــوزراء، هنــاك مقترحيــن تشــريعيين مقدمــة للمناقشــة والتصويــت فــي 

مجلــس الشــورى، والمقترحــان يصبــان بشــكل مباشــر فــي الحــد مــن الهــدر والفقــد الغذائــي 

فــي المملكــة العربيــة الســعودية. وســوف نســتعرض فــي هــذا التقريــر بشــكل مجمــل هذان 

.
ً
التقريــران ونجيــب عــن األســئلة المذكــورة آنفــا

الفقــد  مــن  الحــد  المختصــة بموضــوع  التشــريعية  المقترحــات  بعــد مراجعــة ودراســة 

والهــدر، وجدنــا أن تلــك المقترحــات تشــير إلــى خلــو اإلطــار المحلــي مــن األنظمــة الخاصــة 

بموضــوع الحــد مــن الفقــد والهــدر. 

هدف هذه الدراسة اإلجابة على األسئلة اآلتية:

مراجعة المقترحات التشريعية المختصة بموضوع الحد الفقد والهدر: 

دراسة المقترحات التشريعية السابقة: 

هــل يوجــد مقترحــات تشــريعية فــي المملكــة العربيــة الســعودية متعلقــة 
بالحــد مــن الهــدر والفقــد الغذائــي؟

ما هي، وكم عددها؟

أهداف المقترحات؟

أهم المواد النظامية؟

مدى كفايتها ومساهمتها للحد من الهدر والفقد الغذائي؟

1

2

3

4

5

اسم المقترح

للتصويت في مجلس 1436هـد. أحمد بن سعد آل مفرحنظام الترشيد الغذائي
الشورى

للتصويت في مجلس 
الشورى

نظام مكافحة البطر وكفر 
1437هـد. ناصر بن زيد بن داودالنعمة

الحالةتاريخ المقترحمقدم المقترح

لدراسة الفقد والهدر في الغذاء
بالمملكة العربية السعودية

 اإلطــــــــــــــار النـظـــــــــري
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يتكــون المقتــرح مــن 13 مــادة نظاميــة، يهــدف المقتــرح كمــا نصــت عليــه المــادة الثانيــة مــن 

المقتــرح إلــى )الحــد مــن ظاهــرة اإلســراف فــي األطعمــة واإلســهام فــي حفــظ الطعــام 

وترشــيد الغــذاء( باإلضافــة إلــى أهــداف متعلقــة بدعــم جهــود الجمعيــات الخيريــة والتوعيــة 

والتثقيــف المجتمعــي باألضــرار الصحيــة والقتصاديــة مــن ظاهــرة اإلســراف.

ــرح وتنصــب معظــم مــواده فــي إنشــاء مركــز وطنــي باســم )المركــز  تتمحــور فكــرة المقت

الوطنــي للترشــيد الغذائــي( مرتبــط بوزيــر الشــؤون الجتماعيــة كمــا نصــت عليــه المــادة 

الثالثــة مــن المقتــرح. يكــون المركــز جهــة تشــريعية تنظيميــة رقابيــة. فالمركــز وفقــا للمــادة 

 عــن األمــور التاليــة:
ً
السادســة والثامنــة مــن المقتــرح مســؤل

 لــكل مــا يتعلــق بالهــدر الغذائــي 
ً
المقتــرح مــن خــال هــذه المــواد يجعــل مــن المركــز مرجعــا

وذلــك مــن خــال محوريــن 

األول: المكافحــة، وذلــك بجعــل إحــدى اشــتراطات العمــل فــي نشــاط األطعمــة، كالمطاعــم 

والفنــادق وقاعــات األفــراح وغيرهــا، هــو الحصــول علــى ترخيــص وموافقــة مــن المركــز 

وذلــك إســهاما فــي المراقبــة علــى تلــك األماكــن ورغبــة فــي الحــد مــن الهــدر والفقــد 

الغذائــي فيهــا. والمركــز يضــع الشــروط واللوائــح والمتطلبــات الازمــة لضمــان ذلــك.

الثانــي: الحفــظ، والمقصــود بــه حفــظ مــا تبقــي مــن الغــذاء وذلــك مــن خــال اإلســراف علــى 

الجمعيــات الخيريــة ذات العاقــة ومراقبتهــا وإصــدار التراخيــص لهــا وتشــجيعها وتســهيل 

مهمتهــا بكافــة الطــرق تحقيقــا لحفــظ النعمــة والحــد مــن الهــدر الغذائــي.

إصدار التراخيص للجمعيات ذات العالقة واإلشراف على أعمالها وتقويم أداءها. 

وضــع االشــتراطات واآلليــات واإلجــراءات المعتمــدة ألماكــن الطعــام وتكــون اشــتراطات 

المركــز ضمــن االشــتراطات التجاريــة إلصــدار التراخيــص أو تجديدهــا.

الترخيــص إلقامــة الحفــالت والمناســبات ســواء لألفــراد أو الجهــات الحكوميــة وغيــر 

الحكوميــة ويصــدر المركــز الئحــة لتحديــد تلــك االشــتراطات الالزمــة.

المقترح األول : نظام الترشيد الغذائي
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 فــي مادتــه التاســعة علــى فــرض غرامــات علــى 
ً
 للمــواد الســابقة، نــص المقتــرح أيضــا

ً
دعمــا

فائــض الطعــام علــى النحــو التالــي: 

تصب باقي المواد في أمور إجرائية وإدارية وتنظيمية لتنفيذ متطلبات المقترح.

 مــن الطعــام فــي األطبــاق فــي أماكــن الطعــام 
ً
م كل فــرد أو أســرة تركــت فائضــا ُيغــرَّ

بنســبة 20% مــن قيمــة الفاتــورة المدفوعــة.

 أو مناســبة رســمية أو خاصــة 
ً
م علــى فائــض الطعــام كل جهــة تشــرف أو تقيــم حفــا غــرَّ

ُ
ت

مــا نســبته 15% مــن فاتــورة تكلفــة وجبــة الطعــام.

 
ً
تؤخــذ غرامــة 5% مــن فاتــورة تكلفــة وجبــة الطعــام علــى كل فــرد أو جهــة تقيــم حفــا

أو مناســبة عامــة دون ترخيــص.

لدراسة الفقد والهدر في الغذاء
بالمملكة العربية السعودية

 اإلطــــــــــــــار النـظـــــــــري
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يتكــون المقتــرح مــن 22 مــادة نظاميــة، والــذي ُيعــد بشــكل عــام أكثــر شــمولية مــن المقتــرح 

األول، وهــو مقتــرح جزائــي يهــدف بشــكل أساســي لمحاربــة اإلســراف والبطــر وكفــر النعمــة 

م تلــك األفعــال بمــا فــي ذلــك مــا يتعلــق باإلســراف فــي الهــدر  بــكل أنواعــه وأشــكاله ويجــرِّ

ف مــا يدخــل فــي مفهــوم األســراف ومــال يدخــل فيــه حيــث  الغذائــي، لذلــك المقتــرح َعــرَّ

وبالتباهــي  لأمــوال،  المجــرد  باإلتــاف  الســرف  يتحقــق   ( علــى  السادســة  المــادة  نصــت 

 أخــرى مــن اإلســراف 
ً
والُعجــب وحــب الســمعة بمــا فيــه إهانــة النعمــة(، وهــذا يدخــل أشــكال

وكفــر النعمــة كاألمــور المتعلقــة بــاألوراق النقديــة وحرمتهــا، لكــن المقتــرح نــص بشــكل 

مخصــص  علــى اإلســراف المتعلــق باألطعمــة مــن خــال المــادة التاســعة واعتبرهــا مــن 

م وذكــر منهــا )إهانــة  األفعــال المجرمــة حيــث نصــت المــادة علــى أشــكال اإلســراف المجــرَّ

ــل، ونحــو ذلــك(. األطعمــة بعــدم الحتيــاط لفوائضهــا، أو بإلقائهــا فــي المزاب

وضــع المقتــرح عقوبــات جزائيــة علــى مرتكبــي تلــك األفعــال فــي المــادة الثانيــة عشــر وجعــل 

العقوبــات تأخــذ جانبــا تدريجيــا مــن حيــث الشــدة بنــاء علــى تكــرار تلــك األفعــال اإلجراميــة، 

ابتــداء مــن إخضــاع المخالفيــن لــدورات إرشــادية تأهيليــة والعــاج النفســي عنــد الحاجــة. 

تتصاعــد العقوبــات بحســب التكــرار لتصــل إلــى غرامــات ماليــة مرهقــه ل تزيــد عــن خمســة 

أضعــاف قيمــة المخالفــات الســوقية تضاعــف عــن التكــرار إلــى أن تصــل إلــى حــد الحجــر علــى 

المخالــف وإقامــة ولــي علــى أموالــه حتــى يعــود إلــى رشــدة. كمــا أعطــى المقتــرح ســلطة 

ى ضــرر العقوبــة األصليــة  قضائيــة للقاضــي لختيــار العقوبــات البديلــة المناســبة إذا تعــدَّ

إلــى مــن يعولهــم المخالــف أو المقربــون منــه.

تقريــر بشــكل يبيــن وجــود اإلشــكالية بشــكل كبيــر وأنهــا ظاهــرة اجتماعيــة تصــل لحــد 

الغــذاء  بموضــوع  العتنــاء  المقترحيــن  فــي  ويلحــظ  المــال  علــى  والعــدوان  الجريمــة 

فيــه. واإلســراف  هــدره  وتجريــم 

يشير المقترحان لعدة حقائق ونقاط يجب الوقوف عليها وهي:

الدراسة :

ً
أول

المقترح الثاني : نظام مكافحة البطر 
ِر النعمة

ْ
ف

ُ
وك
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 فــي بدايــة التقريــر مــن وجــود فــراغ تشــريعي فيمــا يتعلــق بالحــد 
ً
تأكيــد مــا قررنــاه ســابقا

مــن الهــدر والفقــد الغذائــي وهــذا يبيــن وجــود مقترحيــن للتصويــت فــي مجلس الشــورى 

ــه لنظــام  وقــد تــم مناقشــتها مــن اللجــان المختصــة داخــل المجلــس والتوصيــة بمائمت

المجلــس.

تقريــر عــدم وجــود جهــة إشــرافيه حكوميــة تعنــى بمكافحــة الهــدر والفقــد الغذائــي 

وإلــى أن العمــل التطوعــي الموجــود، علــى أهميتــه وضروريتــه، ل يكفــي للحــد مــن 

إشــكالية الهــدر الغذائــي.

يســاهم المقترحيــن بشــكل مباشــر فــي الحــد مــن الهــدر الغذائــي وذلــك مــن خــال مــواد 

وتجريمــه للعمــل ووضــع العقوبــات علــى مرتكبيهــا.

أورد المقترحيــن عــدة مبــادئ ومســوغات وأهــداف مــن الممكــن حصرهــا فــي النقــاط 

التاليــة:

المبادئ األساسية :

ً
ثانيا

ً
ثالثا

ً
رابعا

ً
خامسا

الحرص على شكر النعمة، وضمان استدامتها

الستهاك الجائر للغذاء

استنزاف الموارد المالية لأسرة والمجتمع.

المبالغة في الكرم والتفاخر بالموائد

استشراء ظاهرة المباهاة وعدم المبالة وازدراء المقدرات

الفراغ التشريعي لمثل هذه الممارسات

بسط أحكام الشريعة السمحة على الواقع

A

B

C

D

E

F

G

لدراسة الفقد والهدر في الغذاء
بالمملكة العربية السعودية

 اإلطــــــــــــــار النـظـــــــــري
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األهداف :

الحد من ظاهرة اإلسراف في األطعمة، واإلسهام في حفظ الطعام وترشيد الغذاء

دعم جهود الجمعيات والمؤسسات ذات العاقة في تحقيق أهدافها

توعية وتثقيف المجتمع بأهمية القتصاد األسري وأثر اإلسراف الغذائي على األسرة والمجتمع

التوعية باألضرار الصحية الناجمة عن الستهاك المفرط لأغذية

السيطرة على التصرفات الجوفاء من المفتونين بمقدراتهم

توجيه المجتمع نحو األفضل

شمولية األنظمة السعودية لكل ما يهم المجتمع

تطبيق أحكام المادة )38( من النظام األساسي للحكم بشأن التجريم بالنص النظامي

تحسين صورة المجتمع في الداخل والخارج.التجريم بالنص النظامي

A

B

C

D

E

F

H

G

I

ركــز المقترحيــن علــى جانــب الهــدر الغذائــي دون جانــب الفقــد ولــم يتطــرق إلــى كيفيــة 

ــذا كا المقترحيــن   ول يدخــل تحــت أهدافــه ونطاقــه؛ ل
ً
الحــد مــن الفقــد الغذائــي مطلقــا

يســتهدفان فقــط ظاهــرة اإلســراف وكفــر النعمــة الحاصل في فقط فــي الهدر الغذائي؛ 

ولــذا يعــد المقترحــان غيــر شــاملين وإنمــا فقــط لمحاربــة ظاهــرة اجتماعيــة معينــة.

بعد دراســة المقترحين من قبل لجنة الشــؤون الجتماعية واألســرة والشــباب في مجلس 

الشــورى، أوصــت بدمــج المقترحيــن بعــد الموافقــة علــى وماءمتهــا، لنســجامهما فــي 

الموضــوع واألهــداف، واســتندت اللجنــة علــى قناعتهــا بالمقترحيــن والمســوغات التــي 

بنيــت عليهــا والمقاصــد النبيلــة لهمــا.

ً
سادسا

ً
سابعا
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السنة

2006%2.8-%1.9-%0.9-%0.0%0.9-

2007%1.4-%1.7%3.1-%0.0%3.1-

2008%0.6-%1.2%1.8-%0.0%1.8-

2009%4.8-%4.1-%0.7-%0.0%0.7-

2010%5.1-%7.0-%2.1%0.0%2.1

2011%4.8-%0.5%5.2-%0.0%5.2-

2012%2.6%4.0%1.3-%0.0%1.3-

2013%3.4%4.4%1.0-%0.0%1.0-

2014%0.9%2.3%1.3-%0.0%1.3-

2015%1.4-%1.8-%0.4%0.0%0.4

2016%0.8-%0.4-%0.4-%0.0%0.4-

-1.2%0.0%-1.2%-0.2%-1.4%المتوسط

التغير في 
اإلنتاجية الكلية

التغير في 
الكفاءة التقنية

التغير في 
الكفاءة التقنية 

الصافية
التغير في 

الكفاءة الحجمية
التغير التقني

جدول 14: التغير الزمني إلنتاجية القطاع الزراعي 2005-2016م

ملحق

لدراسة الفقد والهدر في الغذاء
بالمملكة العربية السعودية

 اإلطــــــــــــــار النـظـــــــــري
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السنة

2006%1.1-%1.1-%0.0 %0.0%0.0

2007%0.6%0.6%0.0 %0.0%0.0

2008%1.1%1.1%0.0 %0.0%0.0

2009%3.7-%3.7-%0.0 %0.0%0.0

2010%1.7-%1.7-%0.0 %0.0%0.0

2011%0.9%0.9%0.0 %0.0%0.0

2012%4.3%4.3%0.0 %0.0%0.0

2013%4.6%4.6%0.0 %0.0%0.0

2014%0.4%0.4%0.0 %0.0%0.0

2015%2.2-%2.2-%0.0 %0.0%0.0

2016%0.7-%0.7-%0.0 %0.0%0.0

0.0%0.2%0.2%المتوسط %0.0%0.0

التغير في 
اإلنتاجية الكلية

التغير في 
الكفاءة التقنية

التغير في 
الكفاءة التقنية 

الصافية
التغير في 

الكفاءة الحجمية
التغير التقني

جدول 15: التغير الزمني إلنتاجية القطاع الزراعي واإلنتاج الحيواني 2005-2016م
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السنة

2006%4.4-%2.7%0.0 %1.7-%1.7-

2007%3.4-%2.9%0.0 %6.0-%6.0-

2008%2.3-%1.2%0.0 %3.5-%3.5-

2009%5.8-%4.4-%0.0 %1.4-%1.4-

2010%8.4-%12.0-%0.0 %4.2%4.2

2011%10.2-%0.0%0.0 %10.2-%10.2-

2012%0.8%3.6%0.0 %2.7-%2.7-

2013%2.1%4.2%0.0 %2.0-%2.0-

2014%1.5%4.2%0.0 %2.6-%2.6-

2015%0.6-%1.5-%0.0 %0.9%0.9

2016%0.8-%0.1-%0.0 %0.7-%0.7-

0.0%-0.5%-2.9%المتوسط %2.4-%2.4-

التغير في 
اإلنتاجية الكلية

التغير في 
الكفاءة التقنية

التغير في 
الكفاءة التقنية 

الصافية
التغير في 

الكفاءة الحجمية
التغير التقني

جدول 16: التغير الزمني إلنتاجية صيد األسماك وتربية المائيات 2005-2016م

لدراسة الفقد والهدر في الغذاء
بالمملكة العربية السعودية

 اإلطــــــــــــــار النـظـــــــــري
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الفصل الرابع 
المحــددات الســلوكية لظاهــرة 
الغــذاء  فــي  والهــدر  الفقــد 
بالمملكــة العربيــة الســعودية 

4
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 لتفاقــم هــذه الظاهــرة 
ً
تعــددت الدراســات الكليــة والجزئيــة المتعلقــة بالفقــد والهــدر نظــرا

ــد عنهــا مــن مشــاكل بيئيــة واقتصاديــة وحتــى اجتماعيــة 
ّ
علــى مســتوى العالــم ومــا تول

تلــف فيــه 
ُ
بالنظــر للمجاعــات المنتشــرة فــي العديــد مــن بلــدان العالــم فــي الوقــت الــذي ت

كميــات ضخمــة مــن الغــذاء. وقــد عكفــت منظمــات عالميــة )الفــاو( وإقليميــة علــى دراســة 

هــذه الظاهــرة محاولــة اقتــراح حلــول للحــد مــن ســلوك الهــدر.

جريــت علــى مســتوى البلــدان المتقدمــة 
ُ
وإن كان عــدد الدراســات واألبحــاث العلميــة التــي أ

جريــت علــى المســتوى اإلقليمــي تبــدو محــدودة، ومــن أبــرز 
ُ
، فــإن الدراســات التــي أ

ً
كبيــرا

هــذه الدراســات تلــك التــي قامــت بهــا منظمــة التعــاون اإلســامي )COMCEC, 2017(، وقــد 

أوضحــت نتائــج تلــك الدراســة العديــد مــن المؤشــرات القتصاديــة الخاصــة بالفقــد والهــدر 

داخــل الــدول األعضــاء، إضافــة إلــى إجــراء مقارنــة بيــن ســتة بلــدان )مــن بينهــا المملكــة 

العربيــة الســعودية( فيمــا يخــص قيــاس ودراســة أســباب الهــدر الغذائــي علــى مســتوى 

المنظمــات والمســتهلكين )العائــات(. إل أّن الدراســة اقتصــرت علــى عينــات صغيــرة الحجــم 

وغيــر ممثلــة، فعلــى ســبيل المثــال كانــت العينــة الســعودية مكونــة مــن 100 عائلــة فقــط 

فــي منطقــة الريــاض، وبالتالــي ل يمكــن تعميــم النتائج على مســتوى المجتمع الســعودي 

البالــغ عــدد ســكانه 32 مليــون نســمة مــن بينهــم 21.60 مليــون مواطــن إضافــة للمقيميــن 

بالمملكــة.

قــد يــرى البعــض أّن ســلوك الفقــد والهــدر هــو ســلوك فــردي إل أّن الدراســات المتعلقــة 

ــد أنــه نتــاج ســلوكيات متعــددة ومتكــررة قــد تــؤدي مــع الوقــت لزيــادة 
ّ
بهــذه الظاهــرة تؤك

حجــم الهــدر الغذائــي )Mondéjar-Jiménez et al ;2013 ,.Quested et al., 2016(، ولذلــك 

فإنــه يجــب دراســة هــذه الظاهــرة مــن جوانــب عــدة بغــرض تبنــي مجموعــة مــن المبــادرات 

 
السلوك االجتماعي وأثره على الفقد  

والهدر: دراسة األدبيات

اإلطار النظري لدراسة سلوك الهدر والفقد
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جريــت فــي 
ُ
الفاعلــة للتقليــل مــن أثارهــا الســلبية، فالمتأمــل فــي البحــوث المتعــددة التــي أ

عــدة بلــدان ومــن خــال العديــد مــن الجهــات فيمــا يخــص أســباب الهــدر والفقــد الغذائــي 

 لســلوكيات اإلنســان، 
ً
 أساســيا

ً
 علــى المدخــل النفســي باعتبــاره محــركا

ً
 كبيــرا

ً
ياحــظ تركيــزا

فبعــد البحــث فــي العديــد مــن المقــالت العلميــة ذات التوجهــات المختلفــة )إداريــة، بيئيــة، 

نفســية،...( والدراســات التــي أشــرفت عليهــا بعــض الهيئــات والمنظمــات فــي العديــد مــن 

الــدول األوروبيــة بصفــة خاصــة يمكــن القــول بــأن التوجــه الشــائع فــي دراســة ســلوكيات 

 Ajzen Theory of planned( لـــ  المخطــط  الســلوك  نمــوذج  علــى  يعتمــد  والهــدر  الفقــد 

behavior Ajzen, 1991( كمدخــل أساســي لتحديــد العوامــل المؤثــرة فــي هــذه الســلوكيات، 

 )2017( Hanson and Mitchell ويؤكــد ذلــك نتائــج العديــد مــن الدراســات األخــرى، فبحســب

 نتيجــة لســلوكيات مخططــة.
ً
فــإّن هــدر الغــذاء يحــدث أساســا

ويعتمد نموذج الســلوك المخطط )شــكل 1( على فكرة أّن الســلوك البشــري هو نتاج لنوايا 

جــاه موقــف معيــن، وهــذه النوايــا مرتبطــة بثــاث متغيرات أساســية: 
ُ
)intentions( اإلنســان ت

   )subjective norms( المعاييــر الشــخصية ،))attitudes مواقــف اإلنســان تجــاه ســلوك معيــن

.)perceived behavioral control( والتحكم السلوكي الُمدَرك

شكل 1: نموذج Ajzen للسلوك المخطط

المواقف تجاه السلوك 
Attitudes

المعايير الشخصية
Subjective Norms

التحكم السلوكي المدرك
Perceived Behavioral

Control

النوايا تجاه السلوك
Intentions

السلوك
Behavior

لدراسة الفقد والهدر في الغذاء
بالمملكة العربية السعودية

 اإلطــــــــــــــار النـظـــــــــري
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تزايــدت أعــداد الدراســات الحديثــة التــي اعتمــدت نمــوذج Ajzen فــي دراســة أســباب الهــدر 

والفقــد الغذائــي، ومــن أهمهــا:

دراســة Stefan et al. )2013(: وفــي هــذه الدراســة، اســتخدم الباحثــون هــذا النمــوذج 

لدراســة النشــاطات الغذائية على عينة من 244 مســتهلك روماني في محاولة لتحديد 

أهــم أســباب الهــدر الغذائــي لديهــم. وبتحليــل البيانــات باســتخدام نمــاذج المعــادلت 

الهيكليــة تأكــدت أهميــة بعــض مكونــات نمــوذج Ajzen فــي التأثيــر علــى ســلوك الهــدر 

)المواقــف والتحكــم الســلوكي(. إل أّن هــذا التأثيــر لــم يكــن مــن خــال النوايــا ولكــن مــن 

خــال متغيــرات أخــرى ذات عاقــة بالعــادات الغذائيــة والشــرائية. إذ اســتخلص الباحثــون أن 

المواقــف والتحكــم الســلوكي يمكــن أن يؤثــرا علــى الممارســات الشــرائية وخاصــة علــى 

عمليــة تخطيــط الشــراءات. وعليــه أكــد الباحثــون علــى أهميــة بــذل مجهــودات فــي ســبيل 

توعيــة المســتهلك وخاصــة تمكينــه مــن مهــارات وأدوات تســاعده علــى تعديــل ســلوكه 

الغذائــي والشــرائي مــن أجــل الحــد مــن هــدر الغــذاء.

المتغيــرات  مــن  مجموعــة  الباحثــون  اســتخدم  وفيهــا   :)2016(  .Stancu et al دراســة 

توزيــع  عبــر  الدنمــارك  فــي  الغذائــي  الهــدر  أســباب  لدراســة  واإلجتماعيــة  النفســية 

اســتبانة علــى 1062 مســتهلك. وقــد تــم صياغــة هــذه الســتبانة بالعتمــاد علــى نمــوذج 

Ajzen مــع إدمــاج بعــض المتغيــرات ذات العاقــة بالعــادات والمهــارات المنزليــة. وقــد 

أوضحــت التحليــات اإلحصائيــة باســتخدام نمــاذج المعــادلت الهيكليــة ثبــات ومصداقيــة 

نمــوذج Ajzen وقــدرة جميــع متغيراتــه علــى تفســير ســلوكيات الهــدر. باإلضافــة إلــى 

ذلــك وجــد الباحثــون أّن العــادات المتعلقــة بالعمليــة الشــرائية وبإعــادة اســتهاك بقايــا 

األطعمــة كلهــا تســاهم بشــكل كبيــر فــي تعزيــز ســلوكيات عــدم هــدر الغــذاء باإلضافــة 

لعوامــل نمــوذج Ajzen. بصفــة عامــة يــرى الباحثــون أن ســلوك الهدر مرتبط في اإلنســان 

نفســه بطابــع إرادي )النوايــا( وآخــر ممارســاتي )العــادات(. وعليــه يوصــون بضــرورة وضــع 

 إلــى الحــد مــن هــدر الغــذاء 
ً
معاييــر وقواعــد خاصــة مــن شــأنها دفــع المســتهلك اختياريــا

مــن جهــة وتحسيســه وتنميــة مهاراتــه مــن جهــة أخــرى مــن أجــل تغييــر عاداتــه الغذائيــة 

فــي اتجــاه تعديــل ســلوك الهــدر بطريقــة غيــر إراديــة. 
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بــإدراج متغيريــن  الباحثــون  قــام  الدراســة،  )2017(: وفــي هــذه   .Russell et al دراســة 

بحثيــة  ثــم تطويــر وتوزيــع اســتبانة  نمــوذج Ajzen ومــن  إلــى  )العــادات والعواطــف( 

علــى عينــة مــن 172 مســتهلك فــي ســوبرماركت بريطانــي وذلــك علــى أربعــة فتــرات 

 وذلــك لدراســة ســلوكيات الهــدر لديهــم. وأوضحــت التحليــات اإلحصائيــة 
ً
طيلــة 14 شــهرا

باســتخدام نمــاذج المعــادلت الهيكليــة أّن المتغيــرات الخاصــة بنمــوذج Ajzen )باســتثناء 

المواقــف( لهــا تأثيــرات حقيقيــة علــى ســلوكيات الهــدر بطريقــة غيــر مباشــرة )عبــر التأثيــر 

علــى النوايــا(. كمــا أّن للجوانــب الجتماعيــة والعاطفيــة )العــادات والعواطــف( تأثيــرات 

مباشــرة وقويــة علــى الجوانــب الســلوكية. إذ يــرى الباحثــون أّن العواطــف الســلبية تجــاه 

ــد نوايــا أكبــر لــدى المســتهلكين للحــد مــن الهــدر. إل أّن هــذه العواطــف 
ّ
هــدر الغــذاء تول

غيــر كافيــة لتفعيــل الســلوكيات الخاصــة بتقليــل هــدر الغــذاء خاصــة إذا كان المســتهلك 

 علــى الهــدر منــذ فتــرة طويلــة. فقــد أثبتــت التحاليــل اإلحصائيــة أّن العواطــف 
ً
متعــّودا

 بطريقــة غيــر مباشــرة عبــر النوايــا. 
ّ
 علــى ســلوك هــدر الغــذاء إل

ً
ــر ســلبا

ّ
الســلبية ل تؤث

إذ بالرغــم مــن أّن العديــد مــن المســتهلكين ينظــرون إلــى ســلوك هــدر الغــذاء كســلوك 

. وعليــه يوصــي الباحثــون بضــرورة 
ً
ســلبي فإنهــم يواصلــون اتبــاع نفــس الســلوك حاليــا

أغلفــة  علــى  تكتــب  نصائــح  خــال  مــن  خاصــة  المتواصلــة  التوعويــة  بالحمــات  القيــام 

األطعمــة الجاهــزة مــن أجــل تعديــل العــادات علــى المــدى الطويــل فــي ســبيل الحــد مــن 

الهــدر الغذائــي. 

ضــح مــن خــال دراســة األدبيــات المتعلقــة بدراســة ســلوكيات الهــدر والفقد فــي الغذاء أّن 
ّ
يت

المدخــل النفســي لدراســة ســلوك الهــدر والفقــد ُيعتبــر مــن المداخــل األساســية التــي قــد 

تعطــي تفســيرات مهمــة لهــذا الســلوك مهمــا كانــت البيئــة المعنيــة بالدراســة. إضافــة إلى 

أن هــذا المدخــل يعتبــر الســلوكيات وليــدة للنوايــا والمتغيــرات ذات العاقــة والتــي يمكــن 

وصفهــا مــن خــال نمــوذج Ajzen. ولكــن يــرى العديــد مــن الباحثيــن فــي هــذا المجــال أن 

هــذا المدخــل غيــر كاٍف لتفســير ســلوك الهــدر كســلوك متكــرر مرتبــط بأحاســيس وممارســات 

 )2012( .Rettie et al إذ يــرى مجموعــة مــن الباحثيــن مثــل .)2017 ,.Russell et al( يوميــة
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ضــح هــذا الــرأي مــن خــال نتائــج 
ّ
أّن الســلوكيات هــي وليــدة العــادات أكثــر مــن النوايــا. ويت

 والتــي وإن اعتمــدت علــى نمــوذج Ajzen بالدرجــة األولــى، فقــد 
ً
األبحــاث المقّدمــة ســلفا

أكــدت نتائجهــا علــى الــدور الكبيــر للممارســات الجتماعيــة والجوانــب العاطفيــة فــي التأثيــر 

علــى ســلوك الهــدر باإلضافــة للجوانــب اإلدراكيــة والنفســية.

ويمكــن تعزيــز هــذا التوجــه مــن خــال الرجــوع إلــى وجهــات نظــر عــدد كبيــر مــن الباحثيــن 

فــي هــذا المجــال. إذ يــرى Kim et al. )2013( أّن الســلوكيات اإلنســانية ذات العاقــة بالبيئــة 

بصفــة عامــة ل يمكــن تفســيرها علــى أنهــا فقــط نتــاج اختيــارات عقانيــة، إذ لبــد مــن إدراج 

الجوانــب العاطفيــة حتــى نســتطيع إعطــاء تفســيرات أكثــر دقــة لمثــل تلــك الســلوكيات. 

 ول يعطــي أهميــة 
ً
ــز فقــط علــى الشــخص منفــردا

ّ
كمــا يــرى آخــرون أن نمــوذج Ajzen يرك

 لتحديــد 
ً
للمحيــط والعاقــات الجتماعيــة، وبالتالــي ل يمكــن أن يكــون هــذا النمــوذج كافيــا

 ;2015 ,.Spotswood et al  ;2011  ,Hargreaves( الكامنــة وراء ســلوك معيــن  كل األســباب 

Hakkarainen and Nilsson, 2016(. فــي نفــس اإلطــار ُيشــير Russell et al. )2017( مــن خــال 

دراســة معمقــة لبحــوث ســابقة فــي مجــال الهــدر الغذائــي إلــى وجــود اعتــراف متزايــد 

 
ً
 لدراســة ســلوك الهــدر، فهــو ل يمكــن أن يكــون كافيــا

ً
بكــون نمــوذج Ajzen وإن كان أساســيا

باعتبــار أن هــذا الســلوك هــو مــن الســلوكيات المتكــررة والمرتبطــة بعــادات وممارســات إلــى 

جانــب أحاســيس وقيــم. 

وبنــاًء عليــه، وحتــى يتســنى بنــاء نمــوذج بحثــي يتصــف بالشــمولية وقــادر علــى إضفــاء 

المزيــد مــن الموضوعيــة فــي دراســة ســلوك الهــدر والفقــد، فــإن هــذه الدراســة اعتمــدت 

البحثــي.  النمــوذج  بنــاء  أثنــاء  اإلدراكيــة والجتماعيــة والعاطفيــة  المداخــل  إدمــاج  مبــدأ 

وســوف يظهــر ذلــك مــن خــال تقديــم المتغيــرات البحثيــة المكونــة للنمــوذج فــي الفقــرة 

التاليــة. 



151

تعــددت مفاهيــم الفقــد والهــدر الغذائــي ويبقــى التعريــف المقتــرح مــن منظمــة الفــاو 

. وبحســب هــذا التعريــف »ُيقصــد بفقــد أو هــدر األغذيــة ذلــك 
ً
مــن التعريفــات األكثــر شــيوعا

ة لاســتهاك البشــري فــي المراحــل الاحقــة  النقــص الــذي يحــدث لكميــات األغذيــة المعــدَّ

مــن سلســلة التزويــد. ويجــري فقــد األغذيــة أو هدرهــا عبــر السلســلة الغذائيــة كلهــا، مــن 

اإلنتــاج األولــي وحتــى اإلســتهاك فــي المنــزل« )الفــاو، 2018(.

 
ً
وبالرغــم مــن الرتبــاط الوثيــق بيــن مصطلحــي الفقــد والهدر فإّن هذا األخير متعلق أساســا

ــغ فيــه علــى المســتوى التجــاري )محــات، مطاعــم،...(  ــزود المبال بتلــف األطعمــة جــراء الت

 .)2013 ,FAO( )أو العــادات الشــرائية والغذائيــة علــى المســتوى الشــخصي )المســتهلكون

 بســلوك المســتهلك وتجــار التجزئــة )الفــاو، 2014(. وبالتالــي ســيتم 
ً
ويرتبــط ذلــك أساســا

.
ً
فــي هــذا الســياق التركيــز علــى ســلوك الهــدر أساســا

وإذا كان باإلمــكان تعريــف الســلوك بأنــه مجموعــة مــن التصرفــات أو »الســتجابة الكلّيــة 

 ،)2018 الجامــع،  المعانــي  )معجــم  يواجهــه«  ي موقــٍف 
َ
أ إزاَء  حــيٌّ  كائــٌن  ُيْبِديهــا  التــي 

فإنــه باإلمــكان اعتبــار ســلوك الهــدر مجموعــة مــن التصرفــات المتعلقــة بإتــاف كميــة مــن 

األغذيــة الُمَعــدة فــي األصــل لاســتهاك البشــري وذلــك اســتجابة لوضعيــات أو ظــروف 

محــددة. وعليــه وبحســب المعاييــر المعتمــدة فــي عــدد مــن الدراســات لقيــاس ســلوكيات 

الهــدر فإنــه يمكــن وصــف هــذه الســلوكيات مــن حيــث كميــات األغذيــة التــي تتلــف فــي مــدة 

.)2016 ,.Stancu et al ;2013 ,.Stefan et al(معينــة

أ-المتغير التابع: سلوك الفقد/الهدر

 السلوك االجتماعي وأثره على الفقد 
والهدر: )بناء النموذج البحثي (
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بالرجــوع إلــى الدراســات العلميــة التــي ركــزت علــى جانــب الهــدر علــى مســتوى األفــراد 

 علــى اعتمــاد نمــوذج Ajzen كمدخــل أساســي لدراســة 
ً
 كبيــرا

ً
والمنظمــات ناحــظ تركيــزا

ســلوكيات الهــدر وتحديــد العوامــل المؤثــرة فيهــا. هــذا النمــوذج يعتبــر الســلوك اإلنســاني 

 لــه كاســتجابة لمواقــف وعوامــل معينــة. إل أّن هــذه العوامل ل تؤثر بشــكل 
ً
 مخططــا

ً
ســلوكا

مباشــر علــى الســلوك بــل تكــون محــددات لنوايــا اإلنســان تجــاه ســلوك محــدد. وبالتالــي فــإن 

الســلوك اإلنســاني هــو قبــل كل شــيء رهيــن نوايــا اإلنســان. إذ يــرى )Ajzen, 1991( أنــه 

وإن كانــت المواقــف والمعاييــر محــددة للســلوك اإلنســاني بصفــة عامــة فــإّن تأثيرهــا علــى 

تصرفــات معينــة وفــي وضعيــة معينــة ل يتــم إل عــن طريــق عوامــل أخــرى فوريــة ذات 

 بالســلوك، بمعنــى عوامــل مرتبطــة أكثــر بدوافــع القيــام 
ً
عاقــة بالوضعيــة وأكثــر ارتباطــا

بســلوك معيــن.

 للقيــام بســلوك معيــن 
ً
وعليــه يعتبــر Ajzen )1991( أن العامــل الجوهــري الــذي يــؤدي فعــا

ــن مــن ربــط مواقــف اإلنســان وقيمــه بســلوك معيــن هــو نوايــا اإلنســان تجــاه هــذا 
ّ
ويمك

الســلوك. هــذه النوايــا تقيــس مــدى المجهــودات التــي يريــد اإلنســان أن يقــوم بهــا حتــى 

يتمكــن مــن تنفيــذ ســلوك محــدد. وبالتالــي كلمــا كانــت درجــة النوايــا كبيــرة كلمــا كان هنالــك 

.)1991 ,Ajzen( فرصــة أكبــر للنجــاح فــي األداء الســلوكي

وهــذا التوجــه ســائد فــي العديــد مــن الدراســات المتعلقــة بســلوك الهــدر خاصــة تلــك 

 ;2004 ,.Knussen et al(( ــرة علــى هــذا الســلوك
ّ
ــز علــى تحديــد العوامــل المؤث

ّ
التــي ترك

 ,.Russell et al ;2016 ,.Stancu et al ;2016 ,.Mondejar-Jimenez et al ;2013 ,.Stefan et al

عتبــر النوايــا المحــِرك األساســي لســلوك »عــدم« الهــدر 
ُ
Sigurðardéttir ;2017, 2017. إذ ت

 Stancu باعتبــار ارتباطهــا بالدوافــع الحقيقيــة لقيــام اإلنســان بهــذا الســلوك. وهنــا يشــير

ــه مــن 
ّ
ــذ الهــدر، وبالتالــي فإن ( بطبعــه ل يحّب

ً
et al. )2016( أّن اإلنســان )المســتهلك أساســا

عتبــر النوايــا الخاصــة بتقليــل الهــدر المحــّرك المباشــر لتقليــل ســلوك الهــدر.
ُ
الطبيعــي أن ت
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ــع اإلنســان 
ّ
إذا كانــت النوايــا أساســية فــي تحديــد الســلوك فإنــه مــن الضــروري أيضــا أن يتمت

ــد Ajzen )1991( مــن 
ّ
كذلــك بالقــدرة علــى القيــام بهــذا الســلوك. مــن الناحيــة النفســية يؤك

ــأن لديــه المــوارد الازمــة )الوقــت،  ــاج إلــى أن يشــعر ب خــال نموذجــه إلــى أّن اإلنســان يحت

المــال، المهــارات،...( للقيــام بســلوك معّيــن وأن تكــون الفرصــة ســانحة أمامــه لذلــك حتــى 

تولــد لديــه النيــة والقــدرة. وُيعّبــر عــن هــذا فــي نمــوذج Ajzen   بمصطلــح التحكــم الســلوكي 

الُمــدَرك )أو الســيطرة الســلوكية الُمدَركــة( وهــو الجانــب الخــاص بالقــدرة المدركــة علــى 

القيــام بســلوك معيــن. إذ مــن الصعــب علــى شــخص مــا أن ُيقــِدم علــى فعــل معيــن إذا كان 

 أنــه ل يملــك المــوارد الازمــة لذلــك.
ً
معتقــدا

   Ajzen نمــوذج علــى  ارتكــزت  التــي  الســابقة  الدراســات  نتائــج  مــن  العديــد  إلــى  وبالنظــر 

يمكــن ماحظــة التأثيــر القــوي والمباشــر للتحكــم الســلوكي الُمــدَرك علــى كل مــن النوايــا 

ــد 
ّ
ــن مــن إتقــان ســلوك معيــن ويول

ّ
والســلوك بعينــه. إذ أّن التحكــم الســلوكي الُمــدَرك يمك

دوافــع داخليــة لــدى اإلنســان تشــّجعه علــى اإلقــدام علــى هــذا الســلوك. فمــن جهــة مــن 

ــه ل يملــك القــدرة 
ّ
الصعــب علــى شــخص مــا أن ينجــح فــي القيــام بســلوك معيــن إذا اعتقــد أن

ــد لديــه النيــة فــي عــدم القيــام 
ّ
علــى ذلــك، ومــن جهــة أخــرى فــإّن هــذا العتقــاد قــد يول

بهــذا الســلوك.

هــذا التوّجــه شــائع كذلــك فــي الدراســات الســلوكية التــي اهتّمــت بالهــدر الغذائــي. فعلــى 

 .Mondejar-Jimenez et al ســبيل المثــال فقــد خلصــت التحليــات اإلحصائيــة فــي دراســة

جريــت علــى عينــة مــن 380 شــاب فــي إيطاليــا وإســبانيا إلــى أّن التحكــم 
ُ
)2016( التــي أ

ــر بصفــة مباشــرة وقويــة علــى كل مــن النوايــا وســلوك هــدر الغــذاء 
ّ
الســلوكي المــدرك يؤث

ــن اإلنســان مــن وســائل 
ّ
فــي نفــس الوقــت. هــذا التأثيــر المــزدوج يــدل علــى أهميــة تمك

د لديــه ثقــة بقدرتــه 
ّ
تســاعده علــى تقليــل نســبة الهــدر الغذائــي، الشــيء الــذي ســيول

ــى ســلوكيات تقليــل كميــة الطعــام 
ّ
 لــه حتــى يتبن

ً
 مشــجعا

ً
علــى ذلــك وســيكون هــذا عامــا

المهــدرة.

Ajzen ب- محددات سلوك الهدر من خالل نموذج

لدراسة الفقد والهدر في الغذاء
بالمملكة العربية السعودية

 اإلطــــــــــــــار النـظـــــــــري



154

باإلضافــة إلــى التحكــم الســلوكي فــإن نمــوذج Ajzen   يعتمــد علــى متغيــرات إدراكيــة 

ونفســية أخــرى مــن شــأنها أن تعــزز نوايــا اإلنســان تجــاه ســلوك معيــن )شــكل 1(. ونعنــي 

يكونــا  لــم  وإن  المتغيريــن  هذيــن  خاصــة.  بصفــة  الشــخصية  والمعاييــر  المواقــف  هنــا 

 أكبــر 
ً
مرتبطيــن مباشــرة بوضعيــة معينــة فــإّن إدراجهمــا لدراســة الســلوك يعطــي عمقــا

لتفســير الســلوك عبــر فتــح المجــال لتحديــد عوامــل أخــرى فرديــة وبيئيــة قــد تكــون األســباب 

األصليــة لســلوكيات معينــة.

 حيــث أّن 
ً
فيمــا يتعلــق بســلوك الهــدر بصفــة خاصــة فــإّن اعتمــاد هــذا المنطــق ُيعــّد مناســبا

كل الدراســات التــي تــم حصرهــا والتــي اعتمــدت نمــوذج Ajzen   كمدخــل لدراســة ســلوك 

الهــدر قدمــت تفســيرات نتائجهــا مــن خــال التركيــز علــى العوامــل التــي تؤثــر علــى النوايــا 

ــز علــى الجانــب 
ّ
وليــس فقــط مــن خــال النوايــا فحســب. وحتــى الدراســات الكليــة التــي ل ترك

الشــخصي تشــير إلــى أّن اختــاف كميــات الفقــد والهــدر يعــود إلــى أســباب ثقافيــة وعوامــل 

ديمغرافيــة واقتصاديــة تؤثــر علــى »نظــرة« اإلنســان تجــاه الفقــد والهــدر وتدفعــه نحــو 

ســلوكيات معينة. فعلى ســبيل المثال ُيشــير Thyberg and Tonjes )2016( من خال دراســة 

متعمقــة لأدبيــات وبعــض المؤشــرات القتصاديــة المتعلقــة بالفقــد والهــدر فــي بعــض 

الــدول )الوليــات المتحــدة األمريكيــة، المملكــة المتحــدة، كنــدا، أســتراليا،...( والمقدمــة مــن 

عــون بمســتوى 
ّ
طــرف منظمــات معتمــدة )الفــاو، wrap،...( إلــى أّن األشــخاص الذيــن يتمت

ــف وعــدم تجهيــز الطعــام بأنفســهم 
ّ
دخــل مرتفــع وبالتالــي تعــّودوا علــى الشــراء المكث

 مــا ل يهتمــون بمســألة الهــدر الغذائــي ول تتكــون لديهــم مواقــف ســلبية تجــاه هــذا 
ً
غالبــا

الســلوك.
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. ويــرى )Russell et al., 2017( أن نوايــا اإلنســان لتقليــل الهــدر الغذائــي مرتبطــة مباشــرة 

ل النوايــا فــي وضعيــة معينــة مرتبــط بشــكل 
ّ
بمواقفــه تجــاه ســلوك الهــدر، حيــث أّن تشــك

كبيــر بمواقــف اإلنســان بصفــة عامــة.

إدراك  نتــاج  أنــه  علــى  تعريفــه  فيمكــن  الشــخصية(  )المعاييــر  الثانــي  للمتغيــر  بالنســبة 

اإلنســان للضغوطــات الجتماعيــة التــي قــد تدفعــه للقيــام أو عــدم القيــام بســلوك معيــن 

)Ajzen, 1991(. هــذه المعاييــر وإن كانــت عامــة وذات طابــع اجتماعــي إل أّن تأثيرهــا كبيــر 

علــى نوايــا اإلنســان للقيــام بســلوك معيــن فــي وضعيــة معينــة. ويظهــر هــذا خاصــة 

فــي عــدد مــن الدراســات الســابقة المتعلقــة بســلوك الهــدر. فعلــى ســبيل المثــال أكــدت 

التحليــات اإلحصائيــة التــي قــام بهــا Russell et al. )2017( علــى قــوة تأثيــر هــذا النــوع مــن 

المعاييــر علــى نوايــا اإلنســان تجــاه الهــدر الغذائــي. حيــث خلصــت الدراســة إلــى أهميــة 

اعتمــاد اســتراتيجيات فعالــة مــن طــرف الهيئــات والمنظمــات المهتمــة بمســألة الهــدر علــى 

أســاس أّن هــذا التوجــه قــد يكــون لــه تأثيــر كبيــر علــى النوايــا الشــخصية تجــاه الهــدر.

باإلضافــة للعوامــل ذات العاقــة بنمــوذج Ajzen   فقــد تــم إدراج عوامــل أخــرى مــن شــأنها 

 بالنســبة 
ً
 للنقائــص التــي تــم ذكرهــا ســابقا

ً
 لســلوك الهــدر نظــرا

ً
إعطــاء تفســيرات أكثــر عمقــا

عتبــر عمليــة إدراج متغيــرات إضافيــة 
ُ
لهــذا النمــوذج. مــن الناحيــة العلميــة والمفاهيميــة ت

ــق بدراســة ســلوك الهــدر. إذ باإلضافــة 
ّ
ــذة ومثريــة خاصــة فيمــا يتعل لنمــوذج Ajzen   محّب

 
ً
 مرنــا

ً
إلــى كونــه نقطــة انطــاق مهمــة لدراســة هــذا الســلوك، ُيعتبــر نمــوذج Ajzen  نموذجــا

 ,Collins & Mullan( للتكيــف عبــر إضافــة متغيــرات أخــرى ل تنتمــي إليــه فــي األصــل 
ً
وقابــا

.)2016 ,.Mondejar-Jimenez et al ;2011
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مــن خــال دراســة األدبيــات الســابقة يتبيــن أهميــة إدراج عوامــل فرديــة أخــرى ذات طابــع 

ــة إضفــاء الشــمولية عليــه.  ــراء النمــوذج البحثــي ومحاول عاطفــي واجتماعــي مــن أجــل إث

إذ أنــه وإن كانــت المواقــف والتحكمــات الســلوكية المدركــة محــددة لســلوك الهــدر إل أّن 

المنطــق يســتوجب البحــث أكثــر عــن األســباب التــي قــد تكــون كامنــة وراء اتخــاذ مواقــف 

ــه مــن شــأنه أن يســمح بإعطــاء  ــة أو إدراك مســتوى محــدد مــن التحكــم. هــذا التوّج معين

عمــق أكبــر لأســباب وخاصــة للتفســيرات التــي قــد تظهــر أثنــاء الدراســة الكميــة. وســنقوم 

بتقديــم المبــررات لذلــك مــن خــال اســتعراض كل عامــل علــى النحــو التالــي:

ــر التحكــم الســلوكي المــدرك فــي  ــم اإلشــارة فــي الفقــرات الســابقة إلــى أث ســبق وأن ت

»الســيطرة« علــى ســلوك الهــدر. ولكــن الســؤال المطــروح: كيــف يمكــن الوصــول إلــى درجــة 

عاليــة مــن التحكــم فــي الســلوك؟ أال يتطلــب ذلــك مهــارات معينــة؟ فــي هــذا الســياق 

يشــير Stancu et al. )2016( إلــى أّن ســلوكيات الهــدر تتأثــر بشــكل كبيــر بقــدرات الشــخص 

علــى التعامــل مــع األنشــطة المنزليــة ذات العاقــة بالغــذاء مــن إعــداد وتخطيــط وتخزيــن، 

والتــي يســميها كذلــك Brook Lyndhurs )2007( بمهــارات القتصــاد المنزلــي. إذ أّن ضعــف 

مهــارات التخطيــط الجيــد للكميــات المشــتراة قــد يــؤدي إلــى شــراء كميــات كبيــرة تفــوق 

الحاجــة ممــا قــد يســاهم فــي رفــع مســتوى الهــدر. إذ بحســب الدراســة التــي قامــت بهــا 

منظمــة التعــاون اإلســامي )COMCEC, 2017( فــإّن المســتهلك فــي العديــد مــن البلــدان 

ــر بســهولة بالعــروض الترويجيــة التــي قــد تدفعــه لشــراء كميــات 
ّ
موضــوع الدراســة يتأث

د مــن تواريــخ الصاحيــة فــي معظــم األحيــان أو 
ّ
كبيــرة تفــوق حاجتــه الفعليــة دون الـــتأك

التقديــر الدقيــق لاحتياجــات الحقيقيــة ممــا يســاعد علــى هــدر كميــات أكبــر مــن األطعمــة 

التــي تنتهــي صاحيتهــا قبــل التمكــن مــن اســتهاكها، ممــا يــدل علــى ضعــف فــي مهــارة 

التخطيــط للمشــتريات. مــن جهــة أخــرى يــرى Thyberg and Tonjes )2016( مــن خــال دراســات 

Strasser )1999( أّن الشــخص الــذي ل يقــوم بإعــداد الطعــام بنفســه ل يــدرك قيمــة هــذا 

المهارات المنزلية

ج- توسيع نموذج  Ajzen : العوامل الفردية
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العمــل وبالتالــي مــن الصعــب أن يــدرك أهميــة عــدم هــدره. مــن هنــا يبــدو التأثيــر الكبيــر 

للمهــارات المنزليــة المتعلقــة بالتصــرف فــي الغــذاء علــى درجــة التحكــم التــي يمكــن أن يصــل 

إليهــا اإلنســان فــي إدراكــه لســلوكيات الهــدر وعلــى مواقفــه مــن هــذه الســلوكيات.

 
ً
 كبيــرا

ً
جريــت حــول الســلوكيات البيئيــة اهتمامــا

ُ
أظهــرت بعــض الدراســات العالميــة التــي أ

بقيــم اإلنســان كمحــرك أساســي لهــذه الســلوكيات. وظهــر هــذا الهتمــام خاصــة فــي 

يشــير  الســياق  هــذا  فــي  للدراســة.  كمدخــل     Ajzen نمــوذج  اعتمــدت  التــي  الدراســات 

)1992(وأعمــال    Schwartz ل  القيــم  نظريــة  دراســة  خــال  مــن   )2017(  Sigurðardottir

بالتالــي  الشــخص وتحــدد  حيــاة  فــي  إرشــادي  تعمــل كمبــدأ  القيــم  أّن   )1973(  Rokeach

ــر بصفــة 
ّ
األهــداف والمعاييــر العامــة التــي ترشــده فــي مختلــف الجوانــب الحياتيــة، بــل وتؤث

مباشــرة علــى مواقفــه تجــاه ســلوكيات محــددة. كمــا يــرى باحثــون آخــرون فــي المجــالت 

وطيــدة  عاقــة  لهــا  النــاس  قيــم  أّن   )2009(  Nordlund و   )2000(  Stern مثــل  البيئيــة 

بمواقفهــم وســلوكياتهم البيئيــة. وبالرغــم مــن األهميــة المدركــة للقيــم فــي تحديــد 

ــد Sigurðardottir )2017( أّن القيــم لــم تؤخــذ بعيــن العتبــار بالشــكل 
ّ
هــذه الســلوكيات يؤك

الــازم فــي الدراســات المتعلقــة بالهــدر الغذائــي على المســتوى الفردي )المســتهلكون(. 

 لســلوك 
ً
وعليــه مــن المناســب إدراج عامــل القيــم فــي محاولــة إليجــاد تفســيرات أكثــر عمقــا

ــز بشــكل كبيــر علــى عامــل المواقــف تجــاه هــذا 
ّ
الهــدر خاصــة وأّن النمــوذج البحثــي يرك

الســلوك وكيفيــة التأثيــر عليــه. ناحــظ مــن خــال دراســة األبحــاث الســابقة فــي المجــال 

 علــى إدراج مختلــف أنــواع القيــم الشــخصية والتــي قــد تعطــي تأثيــرات 
ً
 كبيــرا

ً
البيئــي تركيــزا

مختلفــة علــى ســلوك اإلنســان. وقــد لجــأت هــذه الدراســات إلــى التقســيم الــذي اقترحــه 

Schwartz et al. )2012( لتحديــد أنــواع القيــم الشــخصية التــي يمكــن أن تؤثــر علــى ســلوك 

اإلنســان. هــذا التقســيم يشــير إلــى وجــود 12 قيمــة شــخصية يمكــن تصنيفهــا إلــى ثــاث 

فئــات رئيســية مــن القيــم هــي قيــم األنانيــة التــي تــدل علــى تفكيــر الشــخص فــي مصلحتــه 

الذاتيــة فقــط قبــل اتخــاذ موقــف معيــن، قيــم اإليثــار التــي تدفــع الشــخص إلــى التفكيــر فــي 

رفاهيــة اآلخريــن أثنــاء اتخــاذ أي قــرار والقيــم البيئيــة )البيولوجيــة( التــي تتعــدى مجــرد 

الهتمــام بالنــاس لتشــمل كذلــك اإلهتمــام بالنظــام البيئــي )الحيــوان والنبــات(

القيم

لدراسة الفقد والهدر في الغذاء
بالمملكة العربية السعودية

 اإلطــــــــــــــار النـظـــــــــري
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 )2017(  .Russell et al عــّرف   )1994(  Forgas و   )1991(  Lazarus أبحــاث  دراســة  خــال  مــن 

هــا ردود فعــل تجــاه شــيء مــا أو حــدث مــا، وترتبــط بعنصــر إحساســي 
ّ
العواطــف علــى أن

ــد هــؤلء 
ّ
وعقلــي. كمــا يمكــن وصفهــا مــن حيــث اإلتجــاه )إيجابيــة أو ســلبية(. كمــا يؤك

ــر قــوة دافعــة باتجــاه ســلوك معّيــن.
ّ

الباحثــون علــى أّن العواطــف توف

  Ajzen إّن المتأّمــل فــي العديــد مــن الدراســات الســابقة التــي ســعت إلــى إثــراء نمــوذج

 علــى العواطــف كمحــدد أساســي للعوامــل 
ً
 ملفتــا

ً
فــي العديــد مــن المجــالت لياحــظ تركيــزا

اإلدراكيــة تجــاه الســلوكيات العامــة للشــخص. فــي هــذا الســياق، وعلــى ســبيل المثــال، 

تجــاه  والنوايــا  الشــخصية  للمعاييــر  كمحــدد  العواطــف   )2007(  .Bamberg et al أدرج 

اســتخدام وســائل النقــل العموميــة، كمــا وجــد Kim et al. )2013( أهميــة كبــرى للعامــل 

العاطفــي أثنــاء اختيــار الشــخص للمطاعــم الصديقــة للبيئــة. وفــي مجــال الهــدر الغذائــي 

يــرى Quested et al. )2013( أّن عواطــف اإلنســان تدخــل كمتغيــر أساســي فــي »التركيبــة 

المعقــدة« لســلوكيات الهــدر عبــر تفاعلهــا مــع متغيــرات أخــرى لتحديــد نوايــا الشــخص تجــاه 

هــذه الســلوكيات. ولكــن يمكــن اعتبــار دراســة Russell et al. )2017( أجــرأ محاولــة لختبــار 

مــدى تأثيــر العواطــف علــى ســلوكيات الهــدر إذ باإلضافــة إلــى اقتــراح نمــوذج بحثــي يــدرج 

عاقــات مباشــرة وغيــر مباشــرة للعواطــف مــع ســلوكيات الهــدر، فقــد ســعى الباحثــون إلــى 

)Sigurðardottir ;2008 ,De Groot and Steg ;1993 ,.Stern et al, 2017(. تؤثــر هــذه القيــم 

بشــكل كبيــر ومتفــاوت علــى ســلوكيات اإلنســان تجــاه بيئتــه، بمــا فــي ذلــك ســلوكيات هــدر 

الغــذاء، فبحســب De Groot and Steg )2008( فــإّن اإلنســان الــذي يحمــل قيــم األنانيــة 

 إذا اعتقــد أّن الفوائــد 
ّ
بدرجــة عاليــة لــن ُيقــِدم علــى ســلوكيات تحافــظ علــى البيئــة، إل

الشــخصية المحققــة ســتكون أعلــى ممــا ســتكلفه هــذه الســلوكيات. فــي المقابــل يــرى 

Sigurðardottir )2017( مــن خــال دراســة Steg et al. )2005( أّن الشــخص الــذي يؤمــن بقيــم 

اإليثــار والمحافظــة علــى البيئــة سيســعى إلــى أن تكــون مواقفــه وســلوكياته فــي نفــس 

قــاس 
ُ
 يعتيــر هــؤلء الباحثــون أّن إدراج القيــم لتفســير الســلوكيات التــي ت

ً
التجــاه. إحصائيــا

 )مثــل ســلوك الهــدر( عــادة مــا يضفــي إلــى إيجــاد عاقــات حقيقيــة وقويــة بيــن 
ً
تلقائيــا

القيــم والســلوكيات، ســواء كانــت عاقــات إيجابيــة أو ســلبية.

العواطف
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ــر أّن العواطــف )خاصــة منهــا الســلبية( تجــاه الهــدر  حــت أكث
ّ

القيــام بتحليــات إحصائيــة وض

ــا عــدم الهــدر. إذ يــرى الباحثــون أّن اإلنســان يشــعر باألســف  ــر بشــكل قــوي علــى نواي
ّ
تؤث

. وهنــا ناحــظ 
ً
ــر بهــدر الطعــام مّمــا يزيــد مــن نوايــاه فــي عــدم الهــدر مســتقبا

ّ
عندمــا يفك

 أكبــر علــى العواطــف الســلبية عنــد الحديــث عــن ســلوكيات الهــدر. فــي نفــس الســياق 
ً
تركيــزا

ــد Kim et al. )2013( أّن العواطــف الســلبية )الشــعور بالخيبــة، القلــق، الذنــب...( هــي 
ّ
يؤك

التــي يمكــن أن يكــون لهــا األثــر البالــغ علــى الســلوكيات ذات العاقــة بالبيئــة.

ولرتبــاط العامــل العاطفــي بالعوامــل اإلدراكيــة فســيكون العتمــاد فــي هــذه الدراســة 

علــى إمكانيــة تأثيــر العواطــف علــى نمــوذج Ajzen  مــن خــال المواقــف والتحكم الســلوكي 

المــدرك.

تــي ُوّجهــت إلــى نمــوذج Ajzen  إهمالــه للعــادات والســلوكيات 
ّ
إّن مــن أهــم النتقــادات ال

الروتينيــة كمحــدد أساســي للســلوكيات المســتقبلية. ويظهــر هــذا أيضــا فــي الدراســات 

 علــى عوامــل ذات 
ً
ــد يعتمــد كثيــرا

ّ
الخاصــة بســلوكيات الهــدر كســلوك متكــّرر ولكــن أيضــا معق

عاقــة بالممارســات اليوميــة. فــي هــذا اإلطــار فــإّن اعتمــاد نظريــة الممارســات الجتماعيــة 

 إلضفــاء المزيــد مــن الشــمولية علــى 
ً
 مهّمــا

ً
 نظرّيــا

ً
كمكّمــل لنمــوذج Ajzen  ُيعــّد خيــارا

ــد العديد من 
ّ
الدراســة عبــر إيجــاد مصــادر وتفســيرات إضافيــة لســلوكيات هــدر الغــذاء. إذ يؤك

الباحثيــن علــى غــرار Law )2013( علــى أّن إدراج نظريــة الممارســات اإلجتماعيــة فــي دراســة 

ــن مــن اســتقصاء تعقيــدات الســلوكيات الغذائيــة والممارســات 
ّ
ســلوكيات هــدر الغــذاء ُيمك

ــر بشــكل كامــل علــى هــذه الســلوكيات كمــا يأخــذ بعيــن اإلعتبــار الماضــي 
ّ
اليوميــة التــي تؤث

ــق بالثقافــة الغذائيــة لإلنســان بــدل اإلكتفــاء بالمحــددات المباشــرة 
ّ
القريــب والبعيــد المتعل

والحاليــة للهــدر، ممــا يســاهم فــي الحصــول علــى نتائــج وتوصيــات أكثــر واقعيــة وإفــادة 

لصنــاع القــرار. إذ تحــاول هــذه النظريــة تفســير مــا يقــوم بــه الشــخص عبــر التركيــز علــى 

 ;2012 ,Nicolini( الممارســة والنشــاط أكثــر مــن التركيــز علــى معتقــدات الشــخص نفســه

.)2016 ,Hakkarainen and Nilsson ,2012 ,.Rettie et al

هــا نــوع مــن الســلوك الروتينــي الــذي يتكــون 
ّ
وُيعــّرف Reckwitz )2002( الممارســة علــى أن

مــن عــدة عناصــر، مترابطــة مــع بعضهــا البعــض )أنشــطة جســدية، أنشــطة عقليــة، معرفــة...(.

الممارسات
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ضــح مــن خــال العديــد 
ّ
فيمــا يخــّص عاقــة مصطلــح الممارســات مــع ســلوك الهــدر، فقــد ات

الروتينيــة  الممارســات  العديــد مــن  أّن  الكليــة منهــا والجزئيــة،  الســابقة،  الدراســات  مــن 

والعــادات الغذائيــة مرتبطــة بصفــة مباشــرة بســلوك هــدر الطعــام. فعلــى ســبيل المثــال، 

إلــى   )2017  ,COMCEC( اإلســامي  التعــاون  منظمــة  بهــا  قامــت  التــي  الدراســة  تشــير 

ــد 
ّ
أّن الممارســات الشــرائية )الشــراء بكميــات كبيــرة( هــو ســبب أساســي للهــدر. كمــا يؤك

Thyberg and Tonjes )2016( مــن خــال دراســة متعمقــة لأدبيــات أّن تواتــر عمليــة التســوق 

 Pearson ;2012 ,.Koivupuro et al( وتجهيــز الطعــام بكميــات كبيــرة )2015 ,.Jorissen et al(

 Williams et 2013( كلهــا ممارســات تزيــد مــن فــرص الهــدر. وفــي ســياق آخــر يشــير ,.et al

ــر 
ّ
al. )2012( و Hakkarainen and Nilsson )2016( أّن العــادات والممارســات الشــرائية تؤث

بشــكل قــوي ومباشــر علــى ســلوكيات الفــرد الشــرائية. إذ أّن الشــراء بكميــات كبيــرة فــي كل 

عمليــة تســوق أو شــراء منتجــات بــدون نيــة مســبقة ؛ لذلــك مــن شــأنه زيــادة احتماليــة هــدر 

 
ً
ــا كميــة كبيــرة مــن المشــتريات )Stefan et al., 2013(. وإلن بــدى مصطلــح الممارســات قريب

مــن مصطلــح المهــارات المنزليــة باعتبــار أّن كاهمــا يتحــّدث عــن عمليــات الشــراء وإعــداد 

 أنهمــا يختلفــان مــن حيــث أّن مصطلــح الممارســات يتحــّدث أكثــر عــن األعمــال 
ّ
الطعــام ، إل

ــر مــن تركيــزه علــى قــدرات الشــخص مــن خــال تقييمــه  المتكــررة »علــى أرض الواقــع« أكث

لذاتــه مــن حيــث كفاءتــه فــي التخطيــط الجيــد وإعــداده للطعــام بالكميــة والطريقــة األفضل.

ضــح أّن لهــذه العوامــل 
ّ
ــق بالعوامــل الفرديــة، يت

ّ
مــن خــال مــا تــم اســتعراضه فيمــا يتعل

 . Ajzen تأثيــرات علــى مختلــف المتغيــرات البحثيــة فــي نمــوذج
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باإلضافــة إلــى العوامــل الفرديــة مــن المهــم إدراج عوامــل بيئيــة فــي النمــوذج البحثــي 

بمــا أّن ســلوكيات اإلنســان بصفــة عامــة ليســت بمعــزل عــن البيئــة التــي يعيــش فيهــا، بــل 

هــي وليــدة متغيــرات اقتصاديــة واجتماعيــة تؤثــر بشــكل أو بآخــر علــى مواقفــه وإدراكاتــه. 

وبالنظــر إلــى الدراســات الســابقة فــي مجــال الهــدر الغذائــي يمكــن ماحظــة تأكيــد العديــد 

ــرات البيئيــة فــي  ــة إدراج المتغي ــدور البيئــي بالرغــم مــن قل ــة ال مــن الباحثيــن علــى أهمي

النمــاذج البحثيــة المطــورة فــي الدراســات العلميــة، خاصــة تلــك التــي ترتكــز علــى نمــوذج 

 مــن الموضوعيــة والثــراء لنموذجنــا البحثــي قمنــا 
ً
Ajzen. وعليــه، وحتــى نعطــي مزيــدا

بــإدراج بعــض العوامــل البيئيــة وذلــك بالرجــوع لدراســات علميــة اســتخلصنا منهــا المبــررات 

الازمــة لذلــك:

ــد العديــد مــن الباحثيــن أن للعمــر عاقــة بهــدر الغــذاء، إذ يــرون أّن كبــار الســن والذيــن 
ّ
يؤك

 صعبــة فــي الماضــي مــن شــأنهم تطويــر مواقــف متعارضــة مــع ســلوك 
ً
عاشــوا ظروفــا

الهــدر أكثــر مــن غيرهــم ولكــن قــد يتغيــر األمــر مــع ارتفــاع المســتوى التعليمــي لصغــار 

الســن  )Thyberg and Tonjes ;2013,.Quested et al, 2016(. كمــا أّن تركيبــة العائلــة مــن 

حيــث الحجــم والفئــات العمريــة مؤثــرة بشــكل كبيــر علــى ســلوكيات الهــدر، حيــث أّن العائلــة 

المتكونــة مــن عــدة أفــراد قــد تكــون فيهــا كميــات الهــدر أكبــر، وتــزداد فــرص الهــدر إذا كان 

.)2016 ,Thyberg and Tonjes( معظــم األفــراد مــن األطفــال

بالرغــم مــن أّن الحديــث عــن المتغيــرات القتصاديــة يكــون أنســب فــي الجانــب القتصــادي 

ــه يمكــن الحديــث عــن عامــل اقتصــادي ذو عاقــة مباشــرة بســلوكيات اإلنســان 
ّ
 أن

ّ
للدراســة إل

وهــو الدخــل. إذ يــرى Thyberg and Tonjes )2016( أّن ارتفــاع مســتوى الدخــل قــد يــؤّدي 

 
ً
إلــى تغيــر مواقــف الشــخص تجــاه ســلوك الهــدر باعتبــار أّن الدخــل المرتفــع لــن يجعلــه حريصا

علــى تقليــل اإلنفــاق بصفــة عامــة والهــدر نتيجــة لذلــك.

العوامل الديموغرافية

العوامل القتصادية

د- توسيع نموذج  Ajzen : العوامل البيئية

لدراسة الفقد والهدر في الغذاء
بالمملكة العربية السعودية

 اإلطــــــــــــــار النـظـــــــــري



162

مــن المنطقــي أّن العامــل التكنولوجــي قــد يكــون لــه األثــر األكبــر علــى الفقــد علــى امتــداد 

تجــاه  )المســتهلك(  اإلنســان  تدفــع  قــد  التكنولوجيــة  التطــورات  أّن  إل  التوريــد.  سلســلة 

ســلوكيات معينة في مجال هدر الغذاء. وهنا يشــير Thyberg and Tonjes )2016( اعتمادا 

علــى دراســة )Strasser, 1999( إلــى أّن التحــول الكبيــر مــن اســتهاك األطعمــة المعــدة 

ــض مــن قــدرة اإلنســان علــى التحكــم فــي كميــات 
ّ

فــي المنــزل إلــى األطعمــة المصنعــة يخف

الغــذاء الازمــة ويجعلــه ل يقــّدر قيمــة إعــداد الطعــام مّمــا يرفــع مــن فــرص هــدره.

ضــح أّن إدراج العوامــل البيئيــة مــن شــأنه رفــع قــدرة النمــوذج البحثــي علــى تفســير 
ّ
وعليــه يت

ســلوكيات الهدر. 

من هنا يمكن تصميم النموذج البحثي على النحو التالي:

العوامل التكنولوجية



163

شكل 2: النموذج البحثي

القيم
Values

المهارات المنزلية
Skills

العواطف
Emotions

العوامل القتصادية
Economic factors

العوامل التكنولوجية
Technological factors

العوامل الديموغرافية
 Sociodemographic

Factors

المواقف تجاه السلوك
Attitudes

التحكم السلوكي المدرك
Perceived Behavioral

control

المعايير الشخصية
 Subjective

Norms
النوايا تجاه السلوك

Intentions
سلوك الهدر

Food waste Behavior

الممارسات الروتينية
Practices/Routines
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 أكثــر أهميــة فــي مناقشــات وصياغــة السياســات 
ً
تتهيــأ العلــوم الجتماعيــة؛ لتلعــب دورا

 يمكــن القــول: إنَّ علــم القتصــاد فــاق جميــع العلــوم الجتماعيــة 
ً
فــي المســتقبل، وتقليديــا

 ونمــاذَج 
ً
ــرا

ُ
ط

ُ
ــر علــى البرامــج والسياســات؛ وذلــك ألنــه يقــدم أ فــي ممارســته التأثيــر األكب

 لفهــم ســلوك األفــراد، ونتائــج الســوق )Andrew Lo, 2017(، كمــا يطــرح 
ً

 ومتماســكة
ً

قويــة

مجموعــة مــن الحلــول والسياســات التنظيميــة القائمــة علــى األســاس الســعري لمعالجــة 

إخفاقــات الســوق، وإعــادة توزيــع المــوارد، والتقلبــات غيــر المرغــوب فيهــا فــي دورات 

 .)2015 ,Thaler( األعمــال

ولكــن النهــج القتصــادي التقليــدي القائــم علــى العتقاد بالعقانية التامــة لأفراد، وتوافر 

المنافســة الكاملــة ل يفســر العديــد مــن الســلوكيات غيــر  المرغــوب فيهــا، مثــل: العــادات 

الغذائيــة غيــر الصحيــة، وهــدر الغــذاء، والســتخدام المفــرط لبطاقــات الئتمــان، وتنعكــس 

هــذه الســلوكيات فــي العديــد مــن اآلثــار الســلبية البالغــة علــى القتصــاد؛ منهــا معــدل 

الدخــار الضعيــف، ومســتوى الديــون العاليــة، ومــن هنــا فــإن النهــج القتصــادي التقليــدي 

 فــي معالجــة العديــد مــن الظواهــر القتصاديــة الســلبية الناتجــة عــن تلــك 
ً
يعانــي قصــورا

الســلوكيات؛ لذلــك لجــأ صانعــو السياســات إلــى البحــث عــن مداخــل بديلــة يمكــن أن توفــر 

 أفضــل للســلوك البشــري، ومعرفــة األســباب المؤثــرة علــى قــرارات 
ً
 أعمــق، وتفســيرا

ً
فهمــا

األفــراد اليوميــة، فظهــر علــم القتصــاد الســلوكي الــذي يجمــع بيــن القتصــاد ومفاهيــم 

علــم النفــس -وبخاصــة علــم النفــس الســلوكي ))Behavioral Psychology- ليأخــذ بعيــن 

العتبــار العوامــل المعقــدة التــي تؤثــر علــى قــرارات األفــراد الحقيقيــة، ويعتمــد القتصــاد 

 )2009 ,Delavigne( األفــراد  ســلوك  لفهــم  والمختبريــة  التجريبيــة  الدراســات  الســلوكي 

والــذي ل يتفــق دائًمــا مــع النظريــة القتصاديــة الكاســيكية.

ل جــداَل فــي أنَّ األفــراد ل يتبعــون قواعــد التفكيــر العقانــي عنــد اتخــاذ القــرارات، إنمــا هــم 

ُعرضــة لكثيــر مــن التحيــزات، والمؤثــرات اإلدراكيــة والعاطفيــة، مثــل: القيــود المعرفيــة، الثقة 

المفرطــة، التفضيــات الجتماعيــة. إنَّ علــم القتصــاد الســلوكي يســتند علــى مجموعــة 

مقدمة
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ً
مــن األدلــة الميدانيــة التــي تختبــر الســلوك وتوثقــه لكــن فــي إطــار نظــري شــحيح نوعــا

مــا )Delavigne, 2009(، وباعتمــاد هــذا النهــج يحــاول القتصــاد الســلوكي تغييــر مفهــوم 

القتصادييــن حــول التفضيــات الفرديــة والخيــارات مــن خــال تقديــم رؤى حــول عمليــات صنــع 

القــرار الفرديــة، كمــا قــد يســاعد فــي تحســين قــرارات السياســة العامــة. 

جريــت فــي الثاثــة عقــود الماضيــة فــي مجــالت علــم النفــس، 
ُ
وقــد أظهــرت األبحــاث التــي أ

 حيــث كشــفت -إلــى حــد كبيــر- أن اتخــاذ 
ً
 كبيــرا

ً
واتخــاذ القــرار، وعلــم القتصــاد الســلوكي تطــورا

القــرار قــد تشــوبه الاعقانيــة، وينحــرف عــن النمــاذج التــي تقترحهــا المدرســة القتصاديــة 

التقليديــة)Utility Theory(؛ يشــير )ألتمــان( )Altman, 2015( إلــى أن أحــد الفــروق المهمــة 

ــة الســلوكية  ــز النظري ــة الســلوكية والتقليديــة فــي القتصــاد يكمــن فــي تركي بيــن النظري

علــى دراســة الواقــع الفعلــي للســلوك البشــري، فعلــى الرغــم مــن أن القتصــاد التقليــدي 

لــب إنشــاء نمــاذج لتبســيط الفتراضــات إل أن المدخــل الســلوكي يشــدد علــى تجنــب 
ّ
يتط

الفتراضــات المبســطة لعــدم إمكانيــة إحاطتهــا بســلوك األفــراد فــي العالــم الواقعــي.إنَّ 

إدخــال النظريــة الســلوكية لعوامــل غيــر اقتصاديــة مفســرة لطــرق اتخــاذ القــرار وتصميــم 

الفعلــي  اإلســهاَم  والسياســيةُيعتبر  الجتماعيــة،  النفســية  العوامــل  مثــل:  السياســات 

األكثــر أهميــة لهــذه النظريــة.

لدراسة الفقد والهدر في الغذاء
بالمملكة العربية السعودية

 اإلطــــــــــــــار النـظـــــــــري
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مــن اهــم التطــورات التــي ظهــرت عــام 1970م، هــي وجــود فــرع جديــد فــي علــم الســلوك 

ســمي )صنــع واتخــاذ القــرارات الســلوكية-)Behavioural Decision Making او )بحــوث القــرار 

 Robyn النفــس  عالــم  ذلــك  فســر  وقــد   .-Behavioural Decision Research(الســلوكي

 فــإن مجــال صنــع واتخــاذ القــرار الســلوكي يــدرس كيــف يقــوم األفــراد 
ً
Dawes، فقــال: مبدئيــا

 ألن األشــخاص علــى اختافهــم يقومــون باتخــاذ العديــد مــن القــرارات 
ً
باتخــاذ القــرارات، ونظــرا

.)1998 ,Dawes( .فــي كل وقــت بالتالــي فــإن المجــال هنــا واســع

 Danial KahnemanوAmos Tverskyوخــال ســبعينيات القــرن الماضــي اهتــم عالمــا النفــس

 مــن النهــج 
ً
بالعمــل علــى تقديــم أبحــاث القــرار الســلوكي لجــذب انتبــاه القتصادييــن انطاقــا

الســلوكي المتعلــق بدراســة األحــكام البشــرية واتخــاذ القرار،وركــزا فــي أبحاثهمــا علــى 

)heuristics(، وتعنــي:  بالتحيــزات biases((، واختصــارات الســتدلل  جانبيــن؛ األول: يتعلــق 

 يعتمــد علــى أمثلــة فوريــة تتــوارد علــى الذهــن عنــد تقييــم موضــوع، أو 
ً
 عقليــا

ً
اختصــارا

مفهــوم، أو طريقــة، أو قــرار معين،والثانــي: النظريــة الحتماليــة )Prospect theory(. وِبنــاًء 

 
ً
 التجــاه الفكــري لاقتصاديين؛فقدمــوا نهجــا

ْ
علــى رأي العاِلَميــن فــإن هــذه األبحــاث غيــرت

 بعلــم القتصــاد الســلوكي يختلــف عــن نهــج المدرســة القتصاديــة التقليديــة.إنَّ 
ً
 خاصــا

ً
بحثيــا

فرضيــة التحيــزات الســلوكية والختصــارات التــي نتبعهــا توضــح أن األفــراد يعتمــدون علــى 

اختصــارات معينــة عنــد صنــع القــرار، وبالتالــي تقلــل تلــك الختصــارات مــن تعقيــد مهمــة 

الموازنــة لتقييــم الحتمــالت مــن أجــل تســهيل عمليــة اتخــاذ القــرار. 

 مــع أبحــاث القــرارات الســلوكية بشــكل خــاص، والعلــوم المعرفيــة بشــكل عــام، اهتــم 
ً
وتزامنــا

كلٌّ مــن ))Tversky، )Kahneman( باألحــكام البشــرية واتخــاذ القــرار وفــي الوقــت نفســه 

عمــا علــى معرفــة اآلليــة التــي تــؤدي إلــى الخطــأ. وعلــى الرغــم مــن أنَّ هــذه الختصــارات 

ْرِســية- 
َّ
الت  ،availability التوافــر-   ،representativeness )التمثيــل-  ومنهــا:   ،)heuristics(

وقــع فــي تحيــزات 
ُ
anchoring، التعديــل- adjustment( مفيــدة بشــكل عــام إل أنهــا قــد ت

بحوث القرار السلوكي
Behavioural Decision Research 
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وانحرافــات عــن الحالــة المثلــى لتخــاذ القــرار؛ ولــذا قــد اختتــم الباحثــان حديثهمــا بتوضيــح 

وجــود أمــل لفهــم هــذه الختصــارات )heuristics( بشــكل أفضــل. 

را   لنظريــة المنفعــة المتوقعــة كنمــوذج وصفــي لصنــع القــرار، وطــوَّ
ً
وعــرض الباحثــان نقــدا

 ُيْدعــى نظريــة الحتمــالت)Prospect theory(، ومــن األمــور الجوهريــة فــي 
ً
ــا  بدي

ً
نموذجــا

طلــق عليــه فيمــا بعــد تأثيــرات 
ُ
نقدهــم لنظريــة القــرار )orthodox decision theory( هــو مــا أ

التأطيــر )Framing Effects(؛ حيــث التغيــرات غيــر الواضحــة فــي صياغــة الختيــارات، ومــن أجــل 

  Tversky،( ( م تفســير تأثيــر التأطيــر والمجموعــة األخــرى المتنوعــة من الظواهر الشــاذة قــدَّ

Kahneman( ( نظريتيــن باإلضافــة إلــى أمــور أخرى؛منهــا نظريــة )تخصيــص القيمــة لأربــاح 

 مــن األصــول النهائية(،وهــذه النظريــة قادرة على اســتيعاب تأثيــرات التأطير؛ 
ً
والخســائر بــدل

ألن مــا ُينظــر إليــه علــى أنــه مكســب أو خســارة يكــون نســبة إلــى اإلطــار، وعنــد النتقــال مــن 

 لذلــك 
ً
إطــار إلــى آخــر تســمح النظريــة للعميــل بتغييــر ســلوكه الــذي قــام باختيــاره، ووفقــا

ــرة األخرى، مثل:  فــإن نظريــة الحتمــالت يمكــن أن تســتوعب مجموعــة من الســلوكيات المحيِّ

حقيقــة أن العديــد مــن األشــخاص يقامــرون، ولكــن فــي الوقــت نفســه يشــترون التأميــن.

لدراسة الفقد والهدر في الغذاء
بالمملكة العربية السعودية

 اإلطــــــــــــــار النـظـــــــــري
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وبعكــس TverskyوKahneman،بــدأ Richard Thaler-الحاصــل علــى شــهادة الدكتــوراه فــي 

القتصاد-بماحظــة الطريقــة التــي يتصــرف بهــا النــاس مــن حولــه، وبنــاًء علــى ماحظاتــه 

عمــل علــى تســجيل جميــع الطــرق المختلفــة التــي يحيــد بهــا األفــراد عــن المثاليــة عنــد 

اتخــاذ القــرار. وفــي منتصــف الســبعينات قــام Thaler بالتعــرف علــى مجموعــة مــن العلمــاء 

منهــم Tversky و Kahneman واللــذان ســاعداه مــن خــال عملهــم علــى تفســير الحــالت 

الشــاذة )غيــر النمطيــة( التــي قــام بماحظتهــا، وفــي وقــت لحــق ومــن خــال نشــر المقالت 

فــي إحــدى المجــات القتصاديــة ســاهم Thaler فــي تســريع عمليــة التوعيــة وقبــول فكــر 

القتصــاد الســلوكي بيــن التيــار القتصــادي. وكانــت أولــى مســاهمات Thaler الكبــرى فــي 

القتصــاد الســلوكي ورقــة بحثيــة نشــرها عــام 1980م، بعنــوان: مــن أجــل الحصــول علــى 

 TOWARD A POSITIVE THEORY OF CONSUMER - نظرية إيجابية تتعلق بخيار المستهلك

CHOICE.ناقشــت هــذه الورقــة كيــف قــاد العتمــاد الحصــري علــى النظريــة المعياريــة )خيــار 

المســتهلك( القتصادييــن إلــى ارتــكاب أخطــاء ثابتــة يمكــن التنبــؤ بهــا فــي وصــف خيــارات 

المســتهلك. وقــدم Thaler أمثلــة لفئــات مــن المشــكات مــن المرجــح أن يكــون لهــا دور فــي 

تحييــد المســتهلكين عــن توقعــات النمــوذج المعيــاري.

ــر النمطيــة( فــي المقــام األول كوســيلة لتحقيــق  ــم Thaler بالســلوكيات الشــاذة )غي اهت

لختيــارات  كافيــة  تجريبيــة  وصفيــة  نظريــة  بوضــع  قــام  المطــاف  نهايــة  وفــي  الغايــة، 

عــام  البحثيــة  الورقــة  فــي  مناقشــتها  تمــت  التــي  الحــالت  هــذه  تضمنــت  المســتهلك. 

1980م: خفــض تكاليــف الفــرص والفشــل فــي تجاهــل التكاليــف الغارقــة، وتأثيــر الشــعور 

بالنــدم ومشــاكل التحكــم بالــذات وغيرهــا. وفــي ورقــة تاليــة بعنــوان »الحســابات الذهنيــة 

 
ً
واختيــار المســتهلك - Mental Accounting and Consumer Choice« طــور Thaler نموذجــا

 لســلوك المســتهلك باســتخدام مزيــج مــن علــم النفس المعرفي والقتصــاد الجزئي، 
ً
جديــدا

 بتحديــد 
ً
ومثــل Tversky و Kahneman وظــف Thalerمبــادئ علــم النفــس المعرفــي، أول

 
ً
الطــرق التــي تختلــف بهــا اختيــارات األفــراد عــن توقعــات نظريــة الختيــار العقانــي، ثانيــا

دور العالم Richard Thaler في التوعية 
المتعلقة القتصاد السلوكي



171

تطويــر نظريــات ثــم تجريبهــا بشــكل كاٍف. واســتمر Thaler فــي توضيــح اآلثــار المترتبــة علــى 

األبحــاث المتعلقــة بالقــرار الســلوكي ونظريــة الحتمــال وغيرهــا. ســاعد ذلــك بالتأكيــد علــى 

توضيــح أهميــة هــذه التطــورات لاقتصادييــن وغيرهــم مــن علمــاء الجتمــاع ممــن لديهــم 

اهتمــام باتخــاذ القــرارات القتصاديــة.

 Cass Sunstein وبروفســور القانــون فــي جامعــة هارفــردThalerوفــي عــام 2008م أصدر

حيــث   .Nudge: Improving desertions about Health, Wealth and Happiness كتــاب 

يتعلــق الكتــاب بشــرح دور القتصــاد الســلوكي فــي صنــع السياســات العامــة كمــا يوضــح 

ــه »الجانــب المعنــي بإعــادة تصميــم  مفهــوم الحفــز )Nudges( والــذي يمكــن تعريفــه بأن

ــر علــى األفــراد لتخــاذ قــرار او تبنــي ســلوك معيــن  ــارات المتاحــة التــي يمكنهــا التأثي الخي

ــوع مــن  ــة، ولكــي يعــد هــذا الن ــر علــى حوافزهــم القتصادي ــر او تغيي ــدون فــرض أي تأثي ب

التدخــل تحفيــز يجــب ان يكــون ســهل التطبيــق وغيــر مكلــف«. كان للكتــاب عظيــم األثــر كونــه 

تعــدى األوســاط الكاديميــة حيــث أسســت الحكومــة البريطانيــة عــام 2010م، فــي عهــد 

 Behavioral   رئيــس الــوزراء البريطانــي ديفيــد كامــرون وحــدة تهتــم بالعلــوم الســلوكية

Insight Team( )Theتجــرى فيهــا التجــارب العلميــة بالتعــاون مــع مختلف الجهات الحكومية، 

وذلــك لفهــم ســلوك األفــراد قبــل اصــدار سياســه عامــة، كمــا أسســت الحكومــة األمريكيــة 

فــي عهــد الرئيــس بــاراك اوبامــا وحــدة للعلــوم الســلوكية فــي البيــت األبيــض عــام 2014م، 

وبعــد النجاحــات التــي بــدأت تظهــر فــي المجــال أسســت عــدد مــن الــدول حــول العالــم 

وحــدات مشــابهة بلــغ عددهــا حتــى اآلن مــا يزيــد عــن 130 وحــدة.
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عنــد صنــع السياســات يجــب معرفــة مــا هــي المشــاكل والحــالت التــي يســاعد القتصــاد 

الســلوكي علــى حلهــا عنــد تطبيقــه، يبــدأ ذلــك بالعتــراف بــأن األفــراد ل يتصرفــون كمــا 

قــد توحــي نظريــات الختيــار العقانــي، وأن الهيئــات العامــة المتزايــدة تســعى إلنشــاء 

سياســات وتدخــات قائمــة علــى األدلــة مــع فهــم أكثــر للســلوك البشــري. ويمكــن تطبيــق 

هــذا الفهــم »للســلوك البشــري الفعلــي« علــى المســتخدمين النهائييــن للخدمــات العامــة 

وعلــى نطــاق أوســع، وكذلــك المســتهلكين وصانعــي القــرار ومقدمــي الخدمــات العامــة.

خــال  مــن  المثــال  ســبيل  علــى  األفــراد  قــدرة  تعزيــز  إلــى  الســلوكية  العلــوم  وتهــدف 

تطبيــق طــرق تعليميــة تســاعدهم علــى اتخــاذ خياراتهــم الخاصة،ولهــذا فــإن الغايــة مــن 

التدخــات هــي تعزيــز مهــارات ومعــارف األفــراد، وتوســيع مجموعــة أدوات القــرار المتاحــة، 

ــة التــي يتــم فيهــا اتخــاذ القــرارات. ومــن األمثلــة علــى ذلــك التصميــم  أو اســتهداف البيئ

كانــت  إذا  مــا  بأنفســهم  يقــرروا  أن  للمرضــى  يمكــن  بحيــث  الصحيــة  لإلحصــاءات  الواضــح 

الفوائــد المحتملــة لاختبــار الطبــي الموصــى بــه تفــوق الضــرر المحتمــل. 

كيف يتم صنع السياسات عن طريق 
تطبيقات القتصاد السلوكي



173

يعتبــر الفقــد والهــدر فــي الغــذاء مــن أبــرز التحديــات التــي تواجههــا الكثيــر مــن دول العالم 

اليوم.وفــي الوقــت الــذي تهــدر فيــه دول نســب عاليــة مــن الغذاء،تعاني الكثيــر من الدول 

الناميــة مــن الفقــر والنقــص فــي التغذيــة نتيجــة عوامــل اقتصاديــة عديــدة. ولأســف، فــإن 

 يتــم فقــده أو هــدره)FAO, 2011(، حيــث تبلــغ 
ً
ــج فــي العالــم ســنويا

َ
ثلــث الطعــام الــذي ُينت

ــار  ــدول المتقدمــة و 310 ملي ــار دولر فــي ال ــات الغذائيــة مــا يقــارب 680 ملي كميــة النفاي

الجوانــب القتصاديــة  بالعديــد مــن  ترتبــط هــذه الظاهــرة  النامية؛لــذا  الــدول  دولر فــي 

والجتماعيــة والبيئيــة.

ُيعــرف مصطلــح »الفقــد فــي الغــذاء«“Food Loss”بأنــه انخفــاض فــي كميــة الغــذاء الصالحــة 

لــأكل فــي مرحلــة سلســلة اإلمــداد الغذائيــة المؤديــة علــى وجــه التحديــد إلــى الغــذاء 

الصالــح لــأكل والمخصــص لاســتهاك البشــري. ويحصــل الفقــد فــي مراحــل اإلنتــاج ومــا بعــد 

الحصــاد والتجهيــز فــي السلســلة الغذائيــة ويشــمل تقليــل الكميــة أو الجــودة للمنتجــات 

الغذائيــة، ويرجــع الســبب فــي ذلــك إلــى عــدم الكفــاءة فــي سلســلة اإلمــداد الغذائيــة 

ومــن األمثلــة علــى ذلــك األغذيــة التــي تتعفــن فــي الحقــل أو المخــزن بســبب عــدم كفــاءة 

الدارة أو التكنولوجيــا المســتخدمة أو اإلنتــاج الــذي ل يصــل إلــى الســوق بســبب ضعــف فــي 

البنيــة التحتيــة)CEC, 2017(؛ فقــد يصــل مــا يتــم فقــده مــن اإلنتــاج الغذائــي إلــى حوالــي 40 

بالمئــة قبــل خروجــه مــن المــزارع)Lipinski et. Al., 2013(. بينمــا يشــير مصطلــح »الهــدر فــي 

الغذاء«إلى»الفقــد الغذائــي الــذي يحصــل بســبب ســلوكيات تجــار التجزئــة والمســتهلك 

النهائــي فــي نهايــة السلســة الغذائيــة«، ويحــدث هــذا الهــدر بســبب تغيــر فــي تفضيــات 

المســتهلكين أو مــن خــال إدارة المخــزون الســيئة، وهــي تشــمل األغذيــة التــي تفســد أو 

تنتهــي صاحيتهــا)CEC, 2017(. وقــد تحصــل الســتفادة مــن الفقــد الغذائــي الــذي يــزاُل 

ويفقــد مــن قبــل المورديــن عــن طريــق معالجتــه، والســتفادة منــه بتحويلــه إلــى ســماٍد 

زراعــي، أو إضافتــه للمحاصيــل الزراعيــة، أو إلنتــاج الطاقــة الحيويــة، أو اإلنتــاج المشــترك 

تعريف ظاهرة الفقد والهدر في الغذاء
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 بحرقــه، أو رميــه فــي ميــاه الصــرف الصحــي، أو دفنــه، 
ً
للطاقــة، أو ألجــل التخلــص منــه كليــا

أو إلقائــه فــي ميــاه البحــر«. 

التعاريــف الســابقة لمصطلحــات الفقــد والهــدر الغذائــي يتبيــن أن الفقــد والهدر يظهر في 

جميــع مراحــل إنتــاج الغــذاء ألســباب وعوامــل عديــدة ابتــداء مــن عمليــة اإلنتــاج والتــي تحتــاج 

ألراضــي زراعيــة وميــاه، باإلضافــة أليــدي عاملــة، ثــم مرحلــة المناولــة والتخزين،وينتقــل بعــد 

ذلــك إلــى مرحلــة التصنيــع والتعبئــة والتغليــف، وبعــد تصنيــع الغــذاء ينتقــل الغــذاء إلــى 

مرحلــة التوزيــع والتســويق،وأخيًرا مرحلــة الســتهاك النهائــي مــن قبــل األفــراد. 
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تنتــج األراضــي الزراعيــة كميــات مــن الغــذاء يتــم فقدهــا دون اســتهاك بمــا تقــدر مســاحتها 

 ,UN FAO(بـــ 5.4 مليــون متــر مربــع، أي بمــا يــوازي مســاحة ثانــي أكبــر دولــة فــي العالــم

2013(. وبالتالي،يعتبــر هــذا الجــزء الفقــد عقبــة فــي ســبيل تحقيــق األمــن الغذائــي للمايين 

الذيــن يعانــون مــن الفقــر وســوء التغذيــة فــي جميــع أنحــاء العالــم، فهــذا الغــذاء الفقــد لــه 

 مــن المــوارد كاألرض والمــاء كمــا أنــه لــه تكلفتــه 
ً
 هامــا

ً
تكلفتــه، حيــث اســتهلك لنتاجــه جــزءا

الماليــة وكذلــك الجهــد البدنــي المبــذول فــي عمليــات اإلنتــاج الغذائــي، ويمتــد التأثيــر 

الناتــج مــن هــذا الفقــد إلــى الزيــادة فــي النبعــاث مــن الغــازات الضــارة علــى البيئــة؛ ليكــون 

الناتــج مــن غــازات النفايــات الغذائيــة كفيــل بــأْن يحتــل النســبة الثالثــة بعــد الصيــن والوليــات 

 .)2013 ,UN FAO, WRI(المتحــدة فــي رفــع نســبة تلــوث البيئــة

تظهــر نتائــج إحصائيــة منظمــة FAO أن معــدل الهــدر الغذائــي للفــرد الواحــد فــي أوروبــا 

وأمريــكا الشــمالية يتــراوح بيــن 280 إلــى 300 كجــم فــي الســنة، وفــي جنــوب إفريقيــا 

وجنــوب شــرق آســيا يتــراوح معــدل الهــدر الغذائــي للفــرد الواحــد مــن 120 إلــى 170 كجــم 

فــي الســنة. وتعــّد مشــكلة »فقــد الغــذاء« فــي المراحــل األولــى - كمرحلــة النتــاج والتوريــد 

لأغذيــة- مــن المشــاكل العصيــة التــي تواجههــا الــدول الناميــة، بينمــا يعــد »الهــدر فــي 

الغــذاء« خــال مرحلــة الســتهاك مــن المشــاكل التــي تواجههــا الــدول المتقدمــة

)FAO, 2011(،وتقليــل هــذه النفايــات الغذائيــة يعتبــر وســيلة من وســائل التنمية المســتدامة 

التــي تســعى لهــا دول العالــم المختلفــة حيــث ذلــك يــؤدي إلــى تحســين اســتغال المــوارد 

المتاحــة، وتعزيــز األمــن الغذائــي حيــث يزيــد الغــذاء المتــاح فــي العالــم.

ونتيجــة للجهــود الســابقة لبعــض دول العالــم للتعامــل مــع الفقــد والهــدر الغذائــي فلقــد 

أثمــرت هــذه الجهــود مــن خــال أن معظــم النفايــات الغذائيــة غيــر الصالحــة لاســتهاك 

يتــم معالجتهــا وإعــادة تدويرهــا أو الســتفادة منهــا باســتخدام العديــد مــن الطــرق. ومــن 

هنــا يجــب التركيــز بشــكل أكبــر علــى ســلوك األفــراد فــي التعامــل مــع األغذيــة واســتهاكها 

أهمية دراسة سلوك األفراد
 تجاه الفقد والهدر الغذائي
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بطــرق رشــيدة. ففــي الــدول المتقدمــة، يقــوم المســتهلك بإهــدار 286 مليــون طــن مــن 

منتجــات الحبــوب، أي 30% مــن إجمالــي مــا يتــم انتاجــه. هــذا باإلضافــة إلــى أن 45% مــن 

مــن  لــذا  2015(؛   ,FAO(اســتهاكها دون  منهــا  التخلــص  يتــم  والخضــار  الفواكــة  منتجــات 

الضــروري معرفــة أهــم العوامــل المؤثــرة علــى ســلوكيات فقــد وهــدر الطعــام، وتحديــد 

الطــرق الصحيحــة لوضــع التدخــات لتغييــر هــذا الســلوك.

وتتمثــل أهــم العوامــل المؤثــرة علــى الحفــاظ علــى جــودة المنتــج عاليــة فــي أســاليب 

وطــرق التعبئــة، والتغليــف، وكيفيــة النقــل والتخزيــن للمنتجــات مــن قبــل المورديــن. وقــد 

ركــزت دراســة ســويدية علــى فحــص أثــر كيفيــة تغليف وتعبئــة المنتج على جودتــه، وأظهرت 

النتائــج أن نســبة 20 إلــى 25% مــن الغــذاء المهــدر كان بســبب ســوء عمليــة التعبئــة كزيــادة 

انتهــاء فتــرة  بالكامــل، أو  المنتــج أو صعوبــة تفريغهــا  التخزيــن علــى حجــم  حجــم علبــة 

الصاحيــة وإغفــال مــا كتــب عليهــا مــن معلومــات إرشــادية كـــ »يفضــل اســتخدامها خــال...«.

وعنــد النظــر إلــى ســلوكيات المســتهلك فــإن تواريــخ الصاحيــة المثبتــة علــى المنتجــات 

الغذائيــة أحــد العوامــل التــي تؤثــر علــى قرارات المســتهلك، فنســبة 90% من المســتهلكين 

فــي الوليــات المتحــدة يقومــون برمــي المنتجــات الغذائيــة بســبب عــدم فهمهــم لتواريــخ 

اإلنتــاج)NRDC, Harvard, 2013(. إن الوعــي بشــأن التواريــخ المتعلقــة بالمنتجــات الغذائيــة 

 ألنــه يمكــن أن يحــول دون إلقــاء المنتــج واســتهاكه بطــرق ســليمة، فعنــد وجــود 
ً
مهــم جــدا

كلمــة )يبــاع بــدًء مــن – Sell By( علــى المنتــج فهــي غيــر موجهــة إلــى المســتهلك، وإنمــا 

هــي عبــارة موجهــة إلــى أصحــاب محــات التجزئــة لمعرفــة التاريــخ الــذي تــم تســليم المنتــج 

فيــه. وكلمــة )يفضــل اســتخدامه قبــل – Best before or Best by( الظاهــرة علــى المنتــج 

فهــي ل تعنــي أن المنتــج يعــد غيــر صالــح بعــد هــذا التاريــخ، وإنمــا يعنــي أنــه ســيكون أفضــل 

جــودة للمنتــج تكــون قبــل هــذا التاريــخ المحــدد. لــذا فــإن المنتــج يعــد صالــح لاســتهاك، 

وظهــور كلمــة )يســتخدم قبــل – Use By( علــى المنتــج فهــي ألغــراض الســامة والتــي 

 تســتخدم للمنتجــات ســريعة 
ً
تعنــي أنــه يجــب اســتهاك المنتــج قبــل التاريــخ المحدد،وغالبــا

التلــف. 
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ومــن هنــا وجــب التركيــز علــى زيــادة الوعــي الغذائــي لــدى المســتهلك مــن أول مراحــل اختيــار 

المنتــج -أي مرحلــة الذهــاب للشــراء، إلــى آخــر مرحلــة وهــي مرحلــة التخلص الســليم مــن نفايات 

 الســلوكية 
َ

األغذيــة. ومــن أهــم األســاليب التــي يمكــن اتباعهــا عنــد توعيــة المســتهلك التوعيــة

الناجحــة أســلوُب التركيــز علــى توجيــه ســلوكه لتحديــد احتياجاتــه األساســية، والتخطيــط الجيــد 

للشــراء،والكميات التــي يحتاجهــا، باإلضافــة إلــى توعيتــه بشــأن التخزيــن الصحيــح وتثقيفــه بأثــر 

العوامــل البيئيــة علــى ســرعة تلــف المنتجات،وكذلــك التوعيــة بسياســات األســعار المطبقــة 

ــة. والتركيــز علــى رفــع وعــي المســتهلكين بالمعنــى الصحيــح لمــا يكتــب  داخــل محــات التجزئ

علــى المنتجــات مــن تاريــخ الصاحيــة، وفهــم أبــرز المصطلحــات فــي هــذا الشــأن مثــل العبــارات 

التــي ســبق ذكرهــا )مثــل: يفضــل اســتعماله قبــل، يســتخدم قبــل(، وهــو مــا أكــدت عليــه دراســة 

المســتهلكين  بــأن  وذكــرت  الجانــب،  هــذا  فــي  الســلوكيات  بعــض  بتطبيــق  اعتنــت  بريطانيــة 

ل يســتغلون مميــزات التغليــف للمنتجــات بشــكل جيــد، ول يعيــرون النتبــاه إلــى المعلومــات 

اإلرشــادية المثبتــة علــى المنتــج، وبســبب ذلــك يجهلــون أهميــة جــودة التغليــف علــى عمــر 

المنتــج وإطالــة مــدة صاحيتــه داخــل المنــزل. وأضافــت الدراســة أن المورديــن وأصحــاب المحــال 

التجاريــة قــد يســتغلون جهــل المســتهلك بحقيقــة هــذه المصطلحــات فيحرصــون علــى إحــداث 

الختيــار محيــرة  يجعــل قضيــة  2014(، ممــا   .Newsome, R., et al(المســتهلك لــدى  اللبــس 

فيســتجيب للعــرض والترويــج ول يبالــي بمــا ســوى ذلــك مــن المهمــات كتاريــخ الصاحيــة، 

.)2014 .Wikstrom, F., et al(ومعلومــات التخزيــن والتبريــد

فــي  ارتفــاع  مــن  تعانــي  التــي  الــدول  فــي مقدمــة  الســعودية  العربيــة  المملكــة  وتعتبــر 

معــدلت الهــدر الغذائــي وبالتالــي فــا عجــب أن تكــون المملكــة واحــدة مــن دول العالــم 

التــي تســعى إلــى تقليــل الهــدر الغذائــي نتيجــة لتصرفــات أو ســلوكيات تســاهم فــي تفاقــم 

الفقــد والهــدر الغذائــي علــى امتــداد سلســلة اإلمــداد الغذائــي، ويظهــر اهتمــام المملكــة 

وقيادتهــا الرشــيدة لذلــك مــن خــال تبنــي مبــادارات التحــول الوطنــي 2020 – والتــي تصــب 

فــي برنامــج التنميــة المســتدامة فــي المملكــة- لبرنامــج وطنــي للحــد مــن الفقــد والهــدر مــن 

الغــذاء قائــم علــى المعاييــر والتجــارب العالميــة والممارســات الجيــدة. ومــن هنــا تأتــي أهميــة 

هــذه الدراســة لتســاهم فــي التعــرف علــى ســلوكيات األفــراد فــي الهــدر الغذائــي وإمكانيــة 

تعديــل مثــل هــذه الســلوكيات للوصــول إلــى معــدلت أقــل مــن الهــدر الغذائــي.

لدراسة الفقد والهدر في الغذاء
بالمملكة العربية السعودية
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ترتفــع نســب الهــدر والفقــد فــي الغــذاء فــي الــدول العربيــة وباألخــص فــي مواســم معينــة 

مــن الســنة مثــل شــهر رمضــان، ففــي المملكــة العربيــة الســعودية تبلــغ نســبة المهــدر مــن 

 .2016,Baldwin .2015,Al-Fawaz(%50 الطعــام المطبــوخ خــال شــهر رمضــان مــن 30% إلــى

ــا إقامــة المناســبات الجتماعيــة ووضــع المــآدب فعلــى ســبيل المثــال 
ً

Khaishgi, 2015(، ايض

ــدرت كميــات الطعــام المهــدرة فــي المناســبات الجتماعيــة المقامــة 
ُ

فــي ســنة 2016م ق

 Arab(األفــراد مــن  الماييــن  بإطعــام  كفيلــة  بأنهــا  الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي 

News,2016(. تكمــن المشــكلة فــي نــدرة الدراســات والتجــارب التطبيقيــة التــي تقيس معدل 

الفقــد والهــدر للطعــام وآليــات تحســين ســلوك األفــراد للحــد مــن هــذه الظاهــرة، وظهــرت 

فــي اآلونــة الخيــرة بعــض المبــادرات المجتمعيــة والجهــات الخيريــة التــي قامــت بتغطيــة 

هــذا الــدور فــي المجتمــع، منهــا:

بــدأت فكــرة جمعيــة إطعــام مــن خــال إنشــاء مؤسســة غيــر ربحيــة الهــدف منهــا هــو جمــع 

الفائــض مــن الطعــام وحفظــه، ونقــل فكــرة بنــوك الطعــام المقامــة فــي بعــض الــدول حــول 

العالــم إلــى المملكــة وتطبيقهــا علــى نحــو يناســب ثقافــة المجتمــع وطــرق المعيشــة.  

تســعى الجمعيــة إلــى توعيــة المجتمــع بأهميــة حفــظ الفائــض مــن الطعــام، وجمــع هــذا 

الفائــض وتوزيعــه علــى المســتفيدين مــن فئــات المجتمــع المختلفــة.

األفــراح فــي جمــع  الفنــادق والمطاعــم وصــالت  التعــاون مــع  الجمعيــة علــى  وتعمــل 

الفائــض مــن الطعــام الصالــح لاســتهاك، وتقــوم بإعــادة تعبئتــه وتغليفــه والتأكــد مــن 

الجــودة وتواريــخ الصاحيــة بعدهــا يتــم توزيعــه علــى األســر والمســتفيدين، فــي الربــع 

األول مــن عــام 2018م تمكنــت الجمعيــة مــن حفــظ أكثــر مــن مليــون وجبــة فــي المنطقــة 

الشــرقية والريــاض وجــدة.

مبادرة جمعية إطعام »بنك الطعام« 
في المملكة العربية السعودية

نماذج من بعض المبادرات المقامة في 
المملكة العربية السعودية والدول العربية 

للحد من الفقد والهدر
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مشــروع خيــري تحــت إشــراف جمعيــة مســتودع المدينــة الخيــري يتــم من خاله جمــع الفائض 

وتغليفهــا  ترتيبهــا  وإعــادة  والفنــادق  المطاعــم  اســتهاك  عــن  الناتجــة  األطعمــة  مــن 

بالطــرق الصحيحــة؛ ليتــم توزيعهــا علــى الفئــات المســتفيدة. 

 إلــى 13,500 وجبــة فــي منطقــة 
ً
وقــد وصــل معــدل توزيــع الوجبــات فــي الشــهر حاليــا

المدينــة المنــورة، وألجــل تحقيــق الجــودة المثلــى فــي تقديــم الطعــام يتــم العمــل علــى 

مجموعــة مــن الخطــوات والتأكــد مــن تحقــق معاييــر الصحــة وســامة الغــذاء والعتمــاد 

علــى نظــام)HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Points( وهــو عبــارة عــن 

نظــام ســامة غذائــي وقائــي يتــم فيــه تحليــل كل خطــوة فــي تصنيــع وتخزيــن وتوزيــع 

ــة  ــج الغذائــي بطريقــة علميــة مــن أجــل تقليــل المخاطــر المكروبيولوجيــة والفيزيائي المنت

والكيميائيــة.

وهــذه أمثلــة فقــط لبعــض العمــل المؤسســي الخيــري مــع عــدم إغفــال جهــود األفــراد، 

 من قيمها الســامية 
ً
وتجربــة المؤسســات الخيريــة بالمملكــة فــي هــذا المجال هو انطاقا

العاليــة وثقافتهــا العربيــة الراســخة بمراعــاة النعــم التــي وهبنــا اللــه إياهــا، وأن جــزء مــن 

تأديــة شــكر اللــه عليهــا هــو تقليــل هــدر الطعام.وتنتشــر بنــوك الطعــام كذلــك فــي أغلــب 

دول العالــم بهــدف جمــع الفائــض وإعــادة توزيعــه حيــث تتواجــد بنــوك الطعــام فــي العديــد 

مــن الــدول العربية،ومــن التجــارب فــي هــذا المجــال بنــك الطعــام المصــري واللبنانــي:

أنشــئ بنــك الطعــام المصــري عــام 2006م مــن أجــل الحــد مــن ظاهــرة الفقــد والهــدر 

ومحاربــة الجــوع بيــن أفــراد المجتمــع، يعمــل البنــك بالتفــاق والتعــاون مــع مجموعــة مــن 

الفنــادق العالميــة فــي مصــر علــى جمــع الفائــض مــن الطعــام الناتــج عــن مطاعــم الفنــادق 

أو المناســبات الخاصــة والمؤتمــرات والتأكــد مــن جودتهــا وصاحيتهــا لاســتهاك؛ ليتــم 

تعبئتهــا وتوزيعهــا علــى دور األيتــام والمســنين وغيرهــم مــن الفئــات المســتفيدة. 

مصر:

مشروع حفظ النعمة 
في المدينة المنورة
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تــم إنشــاء بنــك الطعــام اللبنانــي عــام 2012م، والــذي يهــدف إلــى التركيــز علــى أفــراد 

المجتمــع مــن الطبقــة الفقيــرة وأظهــرت اإلحصائيــات أن 28.6% مــن المجتمــع اللبنانــي 

فقيــر و8% يعيشــون تحــت مســتوى الفقــر.

وينــدرج تحــت البنــك العديــد مــن البرامــج المختلفــة والتــي تغطــي احتياجــات المجتمــع، ومــن 

أبــزر هــذه البرامــج هــو برنامــج اإلطعــام والمعنــي بتوفير األطعمة إلى الفئات المســتفيدة 

عــن طريــق الصدقــات او الــزكاة وغيرهــا. فخــال عــام 2017م تــم توفيــر الوجبــات إلــى 250 

ــر مــن خمســة ماييــن وجبــة لطــاب المــدارس خــال العــام  ألــف أســرة، كمــا تــم توفيــر أكث

الدراســي 2016 – 2017م.

لبنان:
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فيمــا يلــي نمــاذج لتجــارب بعــض الــدول حــول العالــم فــي التعامــل مــع ظاهــرة الفقــد 

والهــدر فــي الغــذاء داخــل السلســلة الغذائيــة، يســتعرض إحصائيــات عامــة تتعلــق بالفقــد 

والهــدر وماهــي أبــرز األســباب والعوامــل التــي ســاهمت فــي انتشــار هــذه الظاهــرة بيــن 

األفــراد أو الشــركات فــي مختلــف القطاعــات الغذائيــة ومختلــف المراحــل )مرحلــة اإلنتــاج 

الزراعــي، مرحلــة النقــل والتخزيــن، مرحلــة المعالجــة والتغليــف، مرحلــة التوزيــع، مرحلــة 

الســتهاك(. باإلضافــة إلــى ذكــر بعــض السياســات العامــة والمبــادرات التــي ســاهمت فــي 

الحــد مــن الظاهــرة ورفــع نســب الوعــي بيــن أفــراد المجتمــع.

 أو %1.3 
ً
 ُينفــق المســتهلك األمريكــي والشــركات والمــزارع 218 مليــار دولر ســنويا

ً
ســنويا

مــن إجمالــي الناتــج المحلــي، علــى  عمليــات اإلنتــاج الزارعــي، المعالجــة، النقــل وغيرهــا مــن 

 
ً
مراحــل سلســلة اإلمــداد إلنتــاج مــواد غذائيــة ليتــم اســتهاكها وبالتالــي تهــدر، وســنويا

10 ماييــن طــن مــن المحاصيــل الزراعيــة يتــم التخلــص منهــا او تركهــا فــي الحقــل دون 

الســتفادة منهــا )ReFED, 2016(. وتعــد النفايــات الغذائيــة الناتجــة بعــد مرحلــة الســتهاك 

هــي األعلــى فــي الــدول المتقدمــة، وقــد يرجــع الســبب فــي ذلــك إلــى تدنــي أســعار 

 تنتــج الوليــات المتحــدة 46 
ً
األغذيــة وتوافــر الكميــات الكبيــرة منهــا فــي األســواق. ســنويا

مليــون طــن مــن النفايــات الغذائيــة وتقــوم بالتخلــص منهــا عــن طريــق الطمــر )الدفــن(، 

وناتــج النفايــات الغذائيــة مــن المنــازل فقــط 40%.بالمقابــل فــي دراســة أجريــت عــام 2016م 

صــرح عــدد مــن المواطنيــن )74%( أنهــم يشــعرون بالذنــب عنــد رمــي األطعمــة ولكــن النصــف 

 BCFN,( صرحــوا بأنــه ليــس لديهــم الوقــت الكافــي للقلــق بشــأن النفايــات الغذائيــة )%42(

EIU, 2018( ممــا يوضــح رغبــة بعــض األفــراد فــي الحــد مــن نفاياتهــم الغذائيــة ولكــن ل 

ينعكــس هــذا الســلوك علــى الواقــع.

الوليات المتحدة المريكية

نماذج من تطبيقات بعض الدول الجنبية 
في التعامل مع ظاهرة الفقد والهدر
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الفهــم الخاطــئ لتواريــخ الســتهاك الموجــوده علــى المنتجــات الغذائيــة قــد يســاعد فــي 

رفــع نســب التخلــص مــن المــواد الغذائيــة الصالحــة لاســتهاك، ولمعالجــة هــذا الســلوك تــم 

إصــدار قانــون عــام 2018م لمســاعدة األفــراد فــي معرفــة الطريقــة الصحيحــة لســتخدام 

المنتــج )www.federalregister.gov, 2017(،وحــددت عبارتيــن يتــم وضعهــا علــى المنتجــات 

هــي:

أمــا علــى مســتوى المبــادرات الحكوميــة فقــد عملــت حكومــة مدينــة ســان فرانسيســكو 

علــى الحــد مــن الهــدر فــي الغــذاء منــذ عــام 1989م، بالتعــاون مــع القطــاع الخــاص واألفــراد. 

فــي كل يــوم تجمــع المدينــة 590 طــن مــن المــواد القابلــة للتحويــل إلــى ســماد ونصفهــا 

 يكــون مكــون مــن بقايــا الطعــام والتي قد تذهب إلى مكب النفايات دون الســتفادة 
ً
تقريبــا

منهــا. فــي الوقــت الحالــي يتــم تدويــر 80% مــن نفايــات المدينــة أو تحويلهــا إلــى ســماد 

.)2018 ,BCFN, EIU( %34.5 مقارنــة بمعــدل إعــادة التدويــر علــى الصعيــد الوطنــي البالــغ ،

سياسة توضيح تواريخ الستهاك لافراد

توعية األفراد بشأن فصل النفايات وتأثيره 
على تقليل الهدر في الغذاء:

يفضــل اســتخدامه خــال – Best if Used by : يتــم اســتخدامه لمعرفــة جــودة المنتــج مــن 

قبــل المســتهلك، حيــث يمكــن اســتعماله بعــد مــرور التاريــخ، ويمكــن للمســتخدم معرفــة 

جــودة المنتــج عــن طريــق التــذوق أو الشــم لمعرفــة مــا إذا كانــت صالحــة لاســتخدام أو 

تعرضــت للتلــف.

عملــت المدينــة علــى مســاعدة بنــوك الطعــام فــي جمــع الطعــام الفائــض وإعــادة 

تقديمــه للمحتاجيــن، مــن خــال تخصيــص ســائقين وثاجــات لحفــظ األطعمــة لجمــع الفائــض 

  يتــم التبــرع بحوالــي 2,700 
ً
مــن الطعــام الصالــح لاســتهاك مــن محــات التجزئــة، وحاليــا

.)2018 ,BCFN, EIU( 
ً
إلــى 4,500 طــن مــن الغــذاء ســنويا

فقــط  وتوضــع  المنتــج،  ســامة  لمعرفــة  اســتخدامها  يتــم   :Use By  – قبــل  تســتخدم 

للمنتجــات ســريعة التلــف، حيــث توضــح للمســتهلك عــدم اســتعمال المنتــج بعــد مــرور 

المحــدد.  التاريــخ 
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عملــت المدينــة علــى مســاعدة بنــوك الطعــام فــي جمــع الطعــام الفائــض وإعــادة 

تقديمــه للمحتاجيــن، مــن خــال تخصيــص ســائقين وثاجــات لحفــظ األطعمــة لجمــع الفائــض 

  يتــم التبــرع بحوالــي 2,700 
ً
مــن الطعــام الصالــح لاســتهاك مــن محــات التجزئــة، وحاليــا

.)2018 ,BCFN, EIU( 
ً
إلــى 4,500 طــن مــن الغــذاء ســنويا

ســاعد نظــام فصــل النفايــات علــى تحقيــق األهــداف الســتراتيجية للمدينــة فــي تحويــل 

النفايــات إلــى نســبة 50% بحلــول عــام 2000م، ممــا شــجع المســؤولين فــي المدينــة علــى 

وضــع هــدف فــي تحويــل النفايــات بنســبة 75% بحلــول عــام 2010م وإلــى تحقيــق نســبة 

   .)2018 ,EPA- US Enviromental Protection Agency(الصفــر فــي الهــدر بحلــول عــام 2020م

بيــن عــام 1997م و 2000م قامــت المدينــة بطــرح برنامــج تســميد للمنشــئات الســكنية 

والتجاريــة عــن طريــق إنشــاء برنامــج لفصــل النفايــات عــن بعضهــا وتصميمهــا علــى النحــو 

التالــي:

- النفايات ذات اللون األسود: للقمامة.

- النفايات ذات اللون األزرق: إلعادة تدوير النفايات الصلبة.

- النفايات ذات اللون األخضر: لبقايا األطعمة.
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يعتبــر حفــظ الغــذاء أحــد السياســات األساســية فــي الــدول الناميــة علــى وجــه الخصــوص. 

وتعــد جمهوريــة الصيــن إحــدى أهــم الــدول الناميــة فــي العالــم والمتصــدرة فــي مجــال 

عانــي مــن ظاهــرة الفقــد والهــدر فــي الغــذاء، خاصــة فــي سلســلة 
ُ
 ت

ً
الزراعــة، ولكنهــا أيضــا

التوريــد، بســبب قلــة التوعيــة بخصــوص األســاليب الســليمة إلنتــاج الغذاء. هذا مــع العلم بأن 

 فــي زيــادة اإلنتــاج الزراعــي، والقــدرة 
ً
 واضحــا

ً
الصيــن هــي إحــدى الــدول التــي حققــت نجاحــا

علــى مواكبــة الرتفــاع فــي نســبة التعــداد الســكاني، وتحقيــق جــودة أفضــل للغــذاء المنتــج 

فــي الســنوات القليلــة الماضيــة، حيــث انخفضــت نســبة األفــراد الذيــن يعانــون مــن ســوء 

 .FAO, OECD( ــة بالصيــن مــن 21% فــي ســنة 1990م إلــى 12% فــي الوقــت الحالــي التغذي

2013(، يمكــن للصيــن إطعــام 20% مــن ســكان العالــم مــن ناتــج 7% مــن المحصــول الزراعــي 

 .)2013 .Beretta, C., et al( ألراضيهــا الصالحــة للزراعــة

التــي تواجــه الصيــن والتــي تحــول دون تحقيــق األهــداف  هنــاك العديــد مــن التحديــات 

والكميــات  الجــودة  وتحقيــق  للغــذاء  المحلــي  اإلنتــاج  لزيــادة  المحــددة  والســتراتيجيات 

 للمحاصيــل الزراعيــة 
ً

ــة، وتحســين عمليــة حفــظ الغــذاء للســنوات القادمــة، خاصــة المطلوب

مثــل األرز، القمــح والــذرة وغيرهــا. مــن هــذه التحديــات مواجهــة الفجــوة بيــن نســبة العــرض 

والطلــب، وارتفــاع الحيــاة الحضاريــة بيــن الســكان والنتقــال مــن المناطــق الريفيــة، باإلضافــة 

ــر بشــكل مباشــر  ــة وغيرهــا التــي تؤث ــات العالميــة المتعلقــة بالبيئ إلــى المشــاكل والتحدي

علــى عمليــة الزراعــة وإنتــاج الغــذاء. تعانــي الصيــن مــن عمليــة الفقــد فــي مرحلــة الزراعــة 

ومابعــد الحصــاد، ويرجــع ذلــك إلــى عــدم كفــاءة البنيــة التحتيــة وقلــة المعرفــة، باإلضافــة 

اســتهاك  نســبة  زيــادة  األفــراد  التكنولوجيــا )FAO. 2012(. وعلــى مســتوى  إلــى ضعــف 

الغــذاء فــي المطاعــم بســبب ارتفــاع نســبة الدخــل الفــرد الصينــي خــال الفتــرة مــن 1980 م 

إلــى 2010م، ومــن ثــم زادت نســبة مبيعــات التجزئــة فــي المطاعــم مــن 8 مليــار يــن فــي 

 .)NBSC( عــام 1980م إلــى 1.8 تريليــون يــن فــي عــام 2009م

الصينيــة  وشــنغهاي  بكيــن  مدينــة  فــي  2012م  عــام  أنشــئت  التــي  السياســات  إحــدى 

والمتعلقــة بســلوك إقامــة المــآدب الحكوميــة، والتــي تنتــج نســب عاليــة مــن النفايــات 

جمهورية الصين
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الغذائية،تضمنــت إصــدار نظــام )ثمانيــة قواعــد لتحســين نمــط العمــل وتعزيــز العاقــات 

الوثيقــة مــع األفراد(كإجــراء ضــد ســلوك اإلســراف الرســمي ووجبــات الســتقبال الحكوميــة 

التــي تهــدر أمــوال الدولــة، وبالتالــي تــم التأثيــر علــى مبيعــات المطاعــم الراقيــة فــي كا 

المدينتيــن وانخفــاض المبيعــات مــن 35% إلــى 20% خــال عــام 2013م،ومــن ثــم انخفضــت 

.)2013 .Xinhua News( معــدلت النفايــات بشــكل طــردي فــي المدينــة

مــن أضــرار زيــادة النفايــات العضويــة الناتجــة عــن ســلوكيات األفــراد والمنتجيــن والموزعيــن 

المتعلقــة بالفقــد والهدر،انعكاســها علــى البيئــة وإحــداث أضــرار بيئيــة، أهمهــا:

الحصــة األعلــى فــي مكونــات النفايــات فــي كل المــدن الصينيــة هــي النفايــات الغذائيــة، 

الصلبــة                        بالنفايــات  مختلــط  يكــون  ومعظمهــا   %70 إلــى   %50 مــن  نســبتها  تتــراوح  حيــث 

)Tai, J. et al. 2011(،مــن ثــم فــإن التخلــص منهــا يتــم عــن طريــق حرقهــا أو دفنهــا. فــي 

تــم دفنهــا %56.6                      التــي  النفايــات  بلــغ متوســط  الوطنــي،  الصعيــد  علــى  ســنة 2009م، 

 لتقريــر الحصائيــات الزراعيــة فــي الصيــن عــام 2010م،تــم فقــد 
ً
)Hu, X. et al. 2012(. ووفقــا

21.6 مليــون طــن مــن الحبــوب أي حوالــي 4% مــن معــدل اإلنتــاج الكلــي فــي مرحلــة الزراعــة 

بســبب األمــراض والحشــرات وغيرهــا، ويقــدر فقــد الفواكــه والخضــار أثنــاء مرحلــة الزراعــة 

.)1998  .Tang Weimin(%30 إلــى  %20 حوالــي 

هنــاك بعــض الســمات المتعلقــة بالمعوقــات القائمــة والتــي تســاعد علــى تفاقــم ظاهــرة 

الفقــد والهــدر فــي الغــذاء فــي الصيــن منهــا:

المــاء  أهمهــا  مــن  الغــذاء  إنتــاج  عمليــة  فــي  واألساســية  األوليــة  للمصــادر  إهــدار 

والطاقــة. الزراعيــة  واألراضــي 

يــؤدي تكــدس النفايــات إلــى انبعــاث غــازات مؤثــرة علــى البيئــة والتــي تتســبب فــي زيــادة 

الحتبــاس الحراري.

أساليب وطرق التخلص من النفايات وانعكاسها على البيئة.

لدراسة الفقد والهدر في الغذاء
بالمملكة العربية السعودية

 اإلطــــــــــــــار النـظـــــــــري
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باإلضافــة لذلــك، تــم اســتحداث أنظمــة جديــدة تختــص بالحــد مــن ظاهــرة الفقــد والهــدر فــي 

الغــذاء منهــا:

خطــة التنميــة للفتــرة مــن عــام 2011م إلــى 2020م والمتعلقــة بصناعــة الحفــاظ علــى 

المتوســطة  القصيــرة،  األهــداف  تحديــد  علــى  تركــز  والتــي  المواشــي،  وتربيــة  الحبــوب 

وطويلــة األمــد لعمليــة إنتــاج الحبــوب واألعاف،وخطــة التنميــة للفتــرة مــن عــام 2011م 

إلــى 2020م والمتعلقــة بصناعــة الخضــراوات، والتــي تركــز علــى وضــع تدابيــر مضــادة للحــد 

مــن عمليــة الفقــد فــي الخضــراوات خــال مرحلــة مــا بعــد الحصــاد.

عــدم وجــود نظــام محــدد معنــي بتنظيــم وهيكلــة وإدارة عمليــة هــدر وفقــد الطعــام، 

فمعظــم األنظمــة تتعلــق بكيفيــة التعامــل مــع النفايــات الصلبــة بشــكل عــام دون تحديــد 

أنظمــة للنفايــات العضويــة.

هناك فئتان من السياسات واألنظمة العالمية المتعلقة بالفقد والهدر في الغذاء:

العديــد مــن الجهــات الحكوميــة والــوزارات فــي الصيــن معنيــة بوضــع سياســات وأنظمــة 

متعلقــة بالحــد مــن ظاهــرة الفقــد والهــدر فــي الغــذاء، ولكــن فــي الواقــع هــذه الجهــات 

تعمــل بشــكل منفصــل عــن بعضهــا، فعلــى ســبيل المثال،يتــم تنظيــم عمليــة جمــع ونقــل 

النفايــات الغذائيــة مــن قبــل وزارة اإلســكان ووزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة، فــي حيــن 

يتــم تنظيــم عمليــة معالجــة النفايــات مــن قبــل وزارة البيئــة.

1.  الفئة األولى تتعلق بإنتاج النفايات الغذائية.

2.  الفئة الثانية تتعلق بكيفية التعامل ومعالجة النفايات الغذائية.
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أجريــت عــدة دراســات وتجــارب مــن قبــل المنظمــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة والخيرية في 

دول التحــاد األوروبــي؛ لمعرفــة المراحــل التــي يظهــر فيهــا الفقــد والهــدر فــي السلســلة 

الغذائيــة وتحديــد أهــم العوامــل التــي تؤثــر علــى ســلوك المســتهلكين، باإلضافــة إلــى 

خلــق تدخــات وسياســات تســاعد فــي الحــد مــن هــذه الظاهــرة وتغييــر ســلوك األفــراد فــي 

 
ً
هــذا الشــأن. يبلــغ معــدل الفقــد والهــدر فــي الطعــام داخــل دول التحــاد الوروبــي تقريبــا

89 مليــون طــن فــي الســنة مــا يعــادل 179 كيلــو جــرام للفــرد الواحــد. وعنــد تقســيمه علــى 

بعــض مراحــل السلســلة الغذائيــة فــإن:

تحتــل ألمانيــا المرتبــة األولــى بمعــدل )10.3 مليــون طــن( فــي معــدلت الفقــد والهــدر 

فــي الغــذاء، وتأتــي بعدهــا هولنــدا )9.4 مليــون طــن(، فرنســا )9 مليــون طــن(، بولنــدا )8.9 

 BIO Intelligence( .)اســبانيا )7.7 مليــون طــن 
ً
مليــون طــن(، إيطاليــا )8.8 مليــون طــن( وأخيــرا

النفايــات   مــن 
ً
بيــن األفــراد فــإن 42% تقريبــا الهــدر  امــا علــى مســتوى   .)2010 ,Service

الغذائيــة تصــدر مــن المنازل،يمكــن تجنــب 60% مــن الهدر عن طريق تغيير أســلوب اســتهاك 

الغــذاء، وتحســين عمليــة الشــراء وتطويــر النقــل والتخزيــن. امــا نســب الهــدر فــي المطاعــم 

فتبلــغ OECD( %14, 2013( ويمكــن العمــل علــى تقليــل هــذه النســبة عــن طريــق تقليــل حجــم 

الوجبــات المقدمــة وطريقــة تصميــم وعــرض قائمــة الطعــام وغيرهــا مــن التدخــات التــي 

يمكــن الســتفادة منهــا لتغييــر ســلوك هــدر األفــراد داخــل المطاعــم.

دول التحاد الوروبي

مرحلة المعالجة: 39% منها يفقد.

مرحلة التوزيع: 5% يتم فقده.

في المطاعم والبوفيهات المفتوحة: 14% يتم هدره.

في المنازل: 42% يتم هدره و60% منه يعد صالح لاستهاك.

لدراسة الفقد والهدر في الغذاء
بالمملكة العربية السعودية

 اإلطــــــــــــــار النـظـــــــــري
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ــزل يحتــوي علــى )متوســط 2.7 فــرد(  ــكل من ــغ متوســط معــدل المهــدر مــن الغــذاء ل بل

حوالــي 1.3 كيلــو جــرام فــي األســبوع أي )76 كيلــو جــرام فــي الســنة(، وبمــا يقــدر بأكثــر 

مــن نصــف كيلــو جــرام للفــرد فــي األســبوع.

يهــدر أفــراد المنــزل فــي إســبانيا 1.5 مليــون طــن مــن الطعــام القابــل لاســتهاك خــال 

الســنة.

 هــي الحبــوب بنســبة 19.3%، يليهــا الفواكــه والخضــار 
ً
أكثــر المنتجــات الغذائيــة هــدرا

بنســبة 16.9%، ثــم منتجــات األلبــان بنســبة %13.3.

وجبــة الغــداء هــي مــن أكثــر الوجبــات التــي يهــدر فيهــا الطعــام، حيــث بلغت نســبة الهدر 

فيها 34.6%، تليها وجبة العشــاء بنســبة 20.1% ثم وجبة الفطور بنســبة %20.1.

فــي دراســة أجريــت مــن قبــل التحــاد األســباني للمســتهلكين وتعــاون المســتخدمين، وزعــت 

اســتبانة علــى عــدد مــن المنــازل فــي اســبانيا لمعرفــة معــدل الهــدر وأنــواع الغــذاء المهــدر 

والكشــف عــن األســباب التــي تــؤدي إلــى وصــول الغــذاء إلــى ســلة النفايــات. باإلضافــة إلــى 

إرســال اســتبانات للمســتهلكين مــن للتعــرف علــى ســلوكيات المســتهلك اإلســباني بشــأن 

)الشــراء،  الغــذاء  إدارة  عمليــة  بشــأن  تصوراتــه  للغذاء،ومعرفــة  الصحيحــة  الســتخدامات 

التحضيــر، التخزيــن والحفــظ(، والمبــادئ األساســية المتعلقــة بتواريــخ الســتهاك للمنتجــات 

.)2012 ,HISPACOOP(الغذائيــة

سلوك المستهلك في التعامل مع إدارة 
الغذية :

النتائج :
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يعــد الفهــم الصحيــح لتواريــخ الســتهاك الخاصــة بالمنتجــات الغذائيــة مهم؛لكونــه يحــول 

دون التخلــص مــن المــواد القابلــة لاســتهاك والحــد مــن الهــدر فــي المــواد الغذائيــة، 

 للفئــة العمريــة التــي تتعامــل 
ً
وقــد يختلــف ســلوك التعامــل مــع تواريــخ الســتهاك وفقــا

مــع المــواد الغذائية.فــي دراســة هدفــت إلــى التعــرف علــى ســلوك تعامــل المســتهلكين 

)األفــراد( مــع األغذيــة التــي شــارفت علــى تاريــخ اســتهاكها أظهــرت النتائــج مــا يلــي:

سلوك المستهلك في التعامل مع 
تواريخ الصاحية :

يقــوم 85.5% مــن المســتهلكين بالتأكــد مــن تاريــخ )يســتعمل قبــل – Use by(، خاصــة 

لمنتجــات األلبــان واللحوم.

الســتهاك  تاريــخ  انتهــاء  بعــد  المنتــج  يســتهلكون  المســتهلكين  مــن   %78.8

.)Use by  – قبــل  )يســتعمل 

أبــرز المنتجــات التــي ل يتــم اســتهاكها بعــد انتهــاء تاريــخ صاحيتهــا )يســتعمل قبــل 

– Use by( هــي المنتجــات الطازجــة.

للفئــة   
ً
وفقــا الغذائيــة  للمنتجــات  الســتهاك  لتواريــخ  الصحيــح  الفهــم  يختلــف 

العمريــة للمســتهلكين، 70.7% مــن المســتهلكين ممــن لديهــم وعــي بشــأن الفــرق 

 Best – ( و )يفضــل اســتعماله قبــلUse by – بيــن تواريــخ الســتهاك )يســتعمل قبــل

use before( هــم مــن الفئــات العمريــة الصغيرة،وتقــل نســبة الوعــي بيــن األشــخاص 

 MINISTRY OF AGRICULTURE,( %54.9 مــن عمــر 55 فمــا فــوق، وتبلــغ نســبتهم

.)2013 ,FOOD AND THE ENVIRONMENT

تؤثــر األزمــات القتصاديــة والماليــة علــى ســلوك األفــراد، فهــي تســاعد علــى الحــد 

مــن التخلــص مــن المنتجــات بعــد انتهــاء تاريــخ صاحيتهــا؛ لعــدم تمكــن األفــراد مــن 

دفــع مبالــغ إضافيــة علــى المنتجــات الغذائيــة.

لدراسة الفقد والهدر في الغذاء
بالمملكة العربية السعودية

 اإلطــــــــــــــار النـظـــــــــري
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مــن جانــب الهــدر المتعلــق بســلوك الموزعيــن ومحــات التجزئــة فــي التعامــل مــع تواريــخ 

الهــدر بســبب  لتحديــد نســب  اســبانيا  أجريــت دراســة فــي  الغذائيــة  المنتجــات  اســتهاك 

الفهــم الخاطــئ لتواريــخ الصاحيــة عــن طريــق ســؤال: مــا نســبة المــواد الغذائيــة التــي 

تقــوم بالتخلــص منهــا بســبب انتهــاء تاريــخ صاحيتها؟،أظهــرت النتائــج أن 1.7% من الموزعين 

يتخلصــون مــن أكثــر مــن 20% مــن المــواد الغذائيــة المنتهيــة الصاحيــة، وأن 17.8% مــن 

الموزعيــن ل يتخلصــون مــن أي مــن المنتجــات، و31.5% مــن الموزعيــن يتخلصــون مــن %1.1 

 MINISTRY OF AGRICULTURE, FOOD( إلــى 5% مــن المــواد الغذائيــة المنتهيــة الصاحيــة

AND THE ENVIRONMENT, 2013(، وذلــك يوضــح أهميــة توعيــة األفــراد العامليــن فــي 

مجــال التوزيــع والبيــع بأهميــة معرفــة التواريــخ وآليــة التعامــل معهــا وتحديــد أهــم الطرق 

للتعامــل مــع المنتجــات التــي شــارفت علــى النتهــاء.

وعلــى مســتوى المبــادرات هنــاك العديــد مــن المبــادرات المثيــرة لاهتمــام فــي دول 

التحــاد األوروبــي والتــي تعالــج ظاهــرة الفقــد والهــدر فــي الغــذاء ويقــوم بتنفيذهــا 

 مــن الناحيــة 
ً
  ملحوظــا

ً
أفــراد المجتمــع. توجــد بعــض المبــادرات الدائمــة التــي تعكــس نجاحــا

القتصاديــة والبيئيــة ولكــن هــذا النجــاح يجــب أن  يتــم دعمــه مــن قبــل المســتهلكين األفــراد.

وفــي تجربــة ألحــد المصانــع يدعــى مصنــعVerspillingsfabriek، كان الهدف الحد من فضات 

الطعــام عــن طريــق جمــع الخضــروات مــن محــات الســوبر ماركــت التــي ل يمكن بيعها بســبب 

العيــوب الشــكلية أو ذبولهــا، باإلضافــة إلــى جمــع المنتجــات مــن المزارعيــن التــي لــم تصــل 

إلــى الســوبر ماركت،حيــث أن األنظمــة الصارمــة علــى مســتوى البيــع بالتجزئــة تســبب فــي 

 علــى مســتوى المنتجيــن وباألخــص الخضــار قــد ل يكــون لهــا الشــكل أو 
ً
 مرتفعــا

ً
الواقــع هــدرا

الحجــم المناســب،وبعد قيــام هــذا المصنــع بجمــع الخضــروات وغيرهــا مــن المــواد الغذائيــة 

المهــدرة يقــوم بتحويلهــا إلــى عــدد مــن األطبــاق مثــل الحســاء وغيــره ويتــم تعليبهــا ثــم 

سلوك الموزعين ومحات التجزئة في 
التعامل مع تواريخ الصاحية

الستفادة من إعادة تدوير الفائض من األطعمة 
التي ل تتطابق مع معايير الجودة :
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 ,www.deverspillingsfabriek.nl( شــحنها مــرة أخــرى وبيعهــا فــي محــات الســوبر ماركــت

2018(، وبالنظــر إلــى التجربــة فإنــه يمكــن اســتخدام المــواد الغذائيــة التــي ل تتطابــق مــع 

معاييــر وشــروط الجــودة فــي الســوق وتحويلهــا إلــى مــواد أخــرى يمكــن الســتفادة منهــا 

وتمديــد فتــرة صاحيتهــا.

لدراسة الفقد والهدر في الغذاء
بالمملكة العربية السعودية

 اإلطــــــــــــــار النـظـــــــــري
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مراحل ظهور الفقد والهدر 
في سلسلة إنتاج الغذاء
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  فــي تعريــف الفقــد والهــدر مــن الغــذاء فإنهمــا يحصــان 
ً
كمــا تمــت اإلشــارة إليــه ســابقا

 Gustafsson et.(وهــي خمــس مراحــلValue Chain علــى كامــل امتــداد السلســلة الغذائيــة

Sawaya ;2013 ,.Lipinski et. Al ;2013 ,.al, 2017(،حيــث تبــدأ فــي مرحلــة اإلنتــاج الزراعــي 

Production، ثــم مرحلــة المناولــة والتخزيــن والنقــل Handling and Storage، ثــم مرحلــة 

والتســويق  التوزيــع  مرحلــة  ثــم   ،Processing and Packaging والتغليــف  المعالجــة 

.Consumption الســتهاك  مرحلــة   
ً
وأخيــرا  ،Distribution and Market

مــن أبــرز الســلوكيات التــي تظهــر فــي أولــى مراحــل إنتــاج الغــذاء وتــؤدي إلــى فقــد الغــذاء 

هــي الطــرق التــي يتبعهــا المزارعيــن والمنتجيــن والمصانــع فــي مرحلــة الزراعــة والتــي 

تنتــج المــواد الخــام التــي تســتخدم فــي سلســلة التوريــد، علــى ســبيل المثــال: فقــد منتجــات 

وســلع الخضــار أثنــاء الزراعــة الناتــج عــن األمــراض، والحشــرات، واألعشــاب الضــارة والقــوارض، 

باإلضافــة إلــى عامــل الطقــس القاســي علــى النباتــات أثنــاء عمليــة الزراعــة، وتدنــي جــودة 

البــذور. لــذا فــإنَّ قلــة الوعــي العامليــن واســتخدام اآللت غيــر المناســبة هــي مــن بيــن 

الســلوكيات التــي تؤثــر علــى الفقــد فــي الزراعة.مــن بيــن العوامــل التــي تؤثــر علــى قــرارات 

ــر العــرض والطلب،واألحــوال  ــة الســوق الــذي يعتمــد علــى تغي المنتجيــن والمزارعيــن: حال

الســتثنائية كاألمــراض، وتغيــر الطقــس. وهــذا يجعــل الكثيــر منهــم يزرعــون كميــات مــن 

ــادة فــي الهــدر  ــدوره يــؤدي إلــى زي ــد عــن حاجــة الســوق الفعليــة وهــذا ب المحصــول تزي

 عــام 2011م 
ً
والفقــد، ويبلــغ متوســط الفقــد مــن الغــذاء فــي مرحلــة اإلنتــاج الزراعــي عالميــا

حوالــي 24 بالمئــة، وتتفــاوت هــذه النســبة؛ لتكــون أقــل فــي الــدول المتقدمــة بحيــث تكــون 

 كــدول جنــوب وجنــوب 
ً
فقــط 17 بالمئــة، بينمــا تكــون أعلــى فــي الــدول الفقيــرة واألكثــر فقــرا

بالمئــة  بيــن 32 – 39  تتفــاوت  حيــث  األفريقيــة  الصحــراء  أســيا وكذلــك دول شــبه  شــرق 

 .)2013 ,.Lipinski et. Al(

وفيمــا يتعلــق بالثــروة الحيوانيــة فقــد يظهــر الفقــد فــي المراحــل األولــى وتشــكل بعــض 

 علــى حيــاة المواشــي والتــي يمكــن الحــد منهــا عــن طريــق تغييــر 
ً
 كبيــرا

ً
الســلوكيات خطــرا

ظهور الفقد في السلسلة الغذائية

مرحلة )النتاج الزراعي( ما قبل الحصاد

لدراسة الفقد والهدر في الغذاء
بالمملكة العربية السعودية
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 مــا يرجــع ســبب الفقــد إلــى الوفــاة وظهــور 
ً
األســاليب التقليديــة فــي التعامــل معها،فغالبــا

األمــراض قبــل وأثنــاء عمليــة النقــل والتســليم، خاصــة الحيوانــات البحريــة كالســمك وغيرهــا 

)Xu Shiwei. 2007(، لــذا مــن الضــروري توعيــة المنتجيــن وتطويــر الطــرق المتبعــة للحفــاظ 

علــى الثــروة الحيوانيــة.

المراحــل، ومنهــا عمليــة  خــال مختلــف  الغــذاء وتدهــوره  فــي  تلــف  تتضمــن ظهــور 

المعالجــة والتوزيــع والتســليم وحتــى مرحلــة الســتهاك النهائــي. علــى ســبيل المثــال 

قــد تكــون خســائر الحصــاد فــي الحبــوب بســبب الســلوك المتبــع أثنــاء مرحلــة طحنهــا 

أو فرزهــا أو تجفيفهــا أو خــال تخزينهــا. وتتضمــن مرحلــة مــا بعــد الحصــاد العديــد مــن 

الخطــوات مثــل: الــدرس )فصــل الجــزء الصالــح لــأكل مــن الحبــوب عــن القــش الحرشــفي 

الغيــر صالــح لــأكل(، والطحــن ثــم التجفيــف، وبالتالــي فــإن الفقــد قــد يظهــر فــي أي مــن 

هــذه المراحــل بســبب الســلوك المتبــع فــي كل مرحلــة ومــدى تأثيــره علــى المحصــول.

مرحلة ما بعد الحصاد

هــي العمليــات التــي تتــم بعــد الحصــاد مباشــرة بحيــث ينقــل المنتــج مــن الحقــل، وأحــد أبــرز 

أســباب الفقــد والهــدر فــي الــدول المتقدمــة تتمثــل فــي معاييــر الجــودة التــي يتطلبهــا 

الســوق، وتعنــي ظهــور المنتــج بالصــورة النهائيــة المطلوبــة دون وجــود تلــف بالنســبة 

للحجــم، أو اللون،أوالــوزن وغيرهــا، بحيــث يجــب أن يراعــى فــي عمليــات المناولــة والتخزيــن 

والنقــل والتركيــب الفيزيائــي والحتياجــات البيئيــة للمحصــول الزراعــي، حيــث أن الكثيــر مــن 

المحاصيــل الزراعيــة )الغذائيــة( قــد تكــون ســريعة التلــف او شــديدة التأثــر بالظــروف البيئيــة 

غيــر المناســبة، مثــل تجهيــز وســائل النقــل ومســتودعات التخزيــن بدرجــة الحــرارة المناســبة 

للمحصــول الزراعــي. وكذلــك يجــب فــي هــذه المرحلــة مراعــاة المعاييــر المطلوبــة مــن قبــل 

األســواق للمنتجــات الغذائيــة والتأكــد مــن ســامة المنتجــات مــن العيوب،فقــد قــام الكاتــب 

Tristram Stuart خــال تأليفــه إلحــدى كتبــه بزيــارة العديــد مــن المــزارع البريطانيــة لمعرفــة 

تأثيــر أنظمــة ومعاييــر الجــودة فــي رفــع نســبة الفقــد فــي الغــذاء، حيــث قــام بزيــارة 

احــدى المــزارع المختصــه بتوريــد الجــزر إلــى واحــدة مــن أهــم ساســل المحــات التجاريــة 

مرحلة المناولة والتخزين والنقل
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فــي المملكــة المتحــدة. عرضــت لــه آليــة فــرز وتقييــم جــودة الجــزر والمعاييــر المتبعــة فــي 

تحديــد صاحيــة الجــزر أو وجــوب عيــوب يمنــع مــن عرضهــا للمســتهلك مثــل وجــود انحنــاءات 

او تلــف فــي بعــض األجــزاء أوعــدم تطابــق لونهــا مــع درجــة اللــون المطلوبــة، بالتالــي 

يتــم اســتبعادها وتحويلهــا إلــى غــذاء للحيوانــات. وبالمجمــل فــإن نســبة 25 – 30% مــن 

المحصــول تــم اســتبعادة وتحويلــه إلــى غــذاء للحيوانــات )Stuart, 2009(. ويبلــغ متوســط 

 فــي هــذه المرحلــة حوالــي 24 بالمائــة مقارنــة بالمراحــل الخمــس 
ً
الهــدر مــن الغــذاء عالميــا

األخــرى )Lipinski et. Al., 2013(، حيــث يشــكل فقــط 6 بالمائــة مــن نســبة الغــذاء المهــدور 

فــي دول شــمال أمريــكا وأوقيانوســيا، بينمــا يصــل إلــى حوالــي 37 بالمئــة فــي دول جنــوب 

وجنــوب شــرق آســيا وكذلــك دول شــبه الصحــراء األفريقيــة. 

مــن أساســيات الحفــاظ علــى جــودة المنتــج لفتــرة أطــول هــي ســلوك المصانــع والمورديــن 

فــي اختيــار طريقــة التغليــف الصحيحــة والتــي تناســب نــوع المنتــج وكميتــه، باإلضافــة إلــى 

اختيــار طــرق تخزيــن المــواد الغذائيــة باختــاف أنواعهــا كالحبــوب والخضــار وغيرهــا، ويبلــغ 

متوســط الهــدر مــن الغــذاء فــي هــذه المرحلــة مقارنــة بالغــذاء المهــدور فــي المراحلــة 

األخــرى حوالــي 4 بالمئــة)Hanson, 2016( وقــد يرجــع الفضــل فــي انخفــاض هــذه النســبة 

إلــى عمليــات التطــور الصناعــي والبحثــي فــي هــذا المجــال، ففــي أحــد التجــارب اســتخدمت 

تــم  حيــث  بعــد حصادهــا ومعالجتهــا،  الحبــوب  مــن خســائر  للتقليــل  المعدنيــة  الصوامــع 

الترويــج لهــذه الفكــرة واســتخدامها فــي الثمانينــات مــن قبــل الوكالــة السويســرية للتنميــة 

والتعــاون فــي بلــدان أمريــكا الوســطى. وقــد تــم تطبيــق هــذا المشــروع فــي مرحلــة مــا 

بعــد المعالجــة مــن أجــل تخزيــن المنتجــات الزراعيــة لإلســتهاك الشــخصي او البيــع فــي 

وقــت لحــق، وكان إلســتخدام الصوامــع المعدنيــة أثــر كبيــر فــي تخفيــض خســائر محصــول 

الحبــوب. خاصــة عنــد اســتخدامها بطريقــة صحيحــة حيــث يمكــن تقليــل الخســائر إلــى الصفــر 

 )Tefera et al., 2011(. وفــي كينيــا تــم إجــراء تقييــم للصوامــع المعدنيــة ومقارنتهــا 
ً
تقريبــا

باألكيــاس المصنوعــة مــن البولــي بروبليــن فــي كينيــا وقــد اثبتــت الصوامــع فعاليتهــا علــى 

ــر مــن األكيــاس فقــد انخفضــت نســبة الخســائر إلــى اقــل مــن 5% خــال فتــرة ســتة  نحــو اكب

اشــهر مــن التخزيــن.
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مــن أبــرز المشــاريع التــي عملــت علــى تقليــل نســب الفقــد فــي المنتجــات النباتيــة فــي 

منطقــة الشــرق األوســط )لبنــان – األردن – مصــر( هــو مشــروع بنــاء القــدرات للحــد مــن فقــد 

الغــذاء والهــدف الرئيســي منــه هــو بنــاء قــدرات العامليــن المحلييــن فــي مجــال اإلنتــاج 

ــدول المشــاركة بهــدف تحســين  الزراعــي والعامليــن فــي مجــال الرشــاد الزراعــي فــي ال

إدارة ساســل اإلنتــاج)FAO, 2017(. فــي لبنــان تــم اختيــار منتــج التفــاح والعمــل علــى تحســين 

إلــى  القطــاف  قبــل  مــا  مرحلــة  مــن  تصنيعــه  مجــال  فــي  العامليــن  ســلوكيات  وتوجيــه 

مرحلــة مــا بعــد القطــاف، وقــد تــم التطــرق إلــى أبــرز المشــاكل التــي يمكــن ان تظهــر فــي 

المحصــول وتحديــد الســبب الرئيســي لهــا وإعطــاء الحلــول والرشــادات المطلوبــة بحيــث 

يمكــن للعامليــن فــي هــذا المجــال الســتفادة مــن المعلومــات الــواردة.

وفــي الثــروة الحيوانيــة فــإنَّ الطــرق التــي تســتخدم فــي عمليــة التغليــف والتعبئــة عامــل 

قــوي فــي حفــظ جــودة المنتــج لفتــرة أطــول خاصــة المنتجــات المســتوردة، خــال العقــد 

الماضــي ظهــر تحــول رئيســي فــي صناعــة اللحــوم الهولنديــة حيــث شــملت جميــع أنــواع 

اللحــوم، وفــي عــام 1995م بلغــت نســبة اللحــوم الطازجــة الموجهــة للمســتهليكن والتــي 

تبــاع إمــا ســائبة او معبئــة فــي صينيــة رغويــة اســتيرونيه ذات تغليــف قابــل للمــط أكثــر مــن 

95%. وبعــد عقــد مــن الزمــان اتبــع نحــو نصــف العامليــن فــي مجــال صناعــة وتعبئــة اللحــوم 

تكنولوجيــا التعبئــة فــي أجــواء معدلــة، حيــث أدت هــذه التقنيــة فــي التغليــف إلــى التقليــل 

مــن الخســائر الناتجــة عــن بيــع منتجــات اللحــوم الطازجــة.

بعــد معالجــة المحصــول وتغليفــه بالطــرق الصحيحــة التــي تســاعد فــي بقائــه لفتــره أطــول 

وتحافــظ علــى جودتــه، يتــم نقلــه وتوزيعــه علــى األســواق والتــي تتضمــن محــات البيــع 

بالتجزئة والسوبر ماركت الكبرى وبقالت بيع الغذية. يعتبر حفظ المنتج بالطرق السليمة 

داخــل محــات التجزئــة مــن العوامــل التــي تســاعد فــي إطالــة عمــره علــى الــرف والمحافظــه 

علــى جودتــه لفتــرة أطــول، أظهــرت إحــدى الحصائيــات فــي المملكــة المتحــدةأن حوالــي 

 )2010 ,WRAP(أثنــاء مرحلــة التوزيع والتســويق 
ً
366 كيلوطــن مــن الغــذاء يتــم فقــده ســنويا

، فقــد تســبب عمليــة التخزيــن والعــرض داخــل المحــات بتلــف بعــض المنتجــات وعلــى وجــه 

مرحلة التوزيع والتسويق
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الخصــوص المنتجــات ســريعة التلــف مثــل: الفواكــه والخضــار ومنتجــات األلبــان والمخبــوزات. 

قــد تختلــف نســب الفقــد حســب حجــم الجهــة )محــات تجزئــة كبــرى، محــات التجزئــة الصغيــرة( 

ويمكــن أْن يرتفــع الهــدر فــي المنتجــات الغذائيــة داخــل المحــات الصغيــرة بســبب اتجــاه 

األفــراد إلــى شــراء المنتجــات اليوميــة وعــدم التخطيــط للمــواد التــي يرغبــون بهــا وبالتالــي 

ل ُيمكــن ألصحــاب المحــات الصغيــرة التنبــؤ بالطلــب والكميــات التــي يحتاجهــا األفــراد.

أطلقــت إحــدى المبــادرات فــي المملكــة المتحدةعــام 2017م مــن قبــل شــركة بيــع المنتجــات 

الغذائيــة بالتجزئــة Tesco، والتــي التزمــت الشــركة مــن خالهــا بعــدم إهــدار أي نــوع مــن 

األغذيــة القابلــة لاســتهاك البشــري داخــل سلســلة التشــغيل بفروعهــا. تــم العمــل علــى 

تتبــع سلســلة اإلنتــاج داخــل المصانــع مــن أجــل الحــد مــن الفقــد عــن طريــق التعــاون مــع 

المنتجيــن والمورديــن، باإلضافــة إلــى التركيــز علــى الهــدر داخــل المنــازل مــن خــال مســاعدة 

المســتهليكن وتوعيتهــم. مــن أجــل تحقيــق هــذه األهــداف تــم اتبــاع منهجيــة تقديــم حلــول 

مبتكــرة للتصميــم وتغليــف المنتجــات وتحديــد آليــة إلســتخدام أنظمــة التنبــؤ والتخطيــط 

 .)2017 ,Tesco(إلدارة الفائــض مــن المحاصيــل الزراعيــة

يمكــن العمــل علــى تحســين عمليــة التوزيــع والتســويق داخــل محــات التجزئــة عــن طريــق 

وضــع إرشــادات لكيفيــة تخزيــن الطعــام وتحضيــره، وتغيــر السياســات المتعلقــة بتواريــخ 

ــر الجــودة  الصاحيــة وكيفيــة تعامــل األفــراد معهــا، باإلضافــة إلــى تحســين أنظمــة معايي

واقتــراح آليــة لبيــع المنتجــات الغذائيــة التــي لتتوافــق مــع معاييــر الجــودة بســعر أقــل، 

 Lipinski et( وضــع سياســة لتنظيــم العــروض الترويجيــة داخــل محــات بيــع التجزئــة 
ً
واخيــرا

.)2016  .al
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يكــون الســتهاك آخــر مراحــل السلســلة الغذائيــة لكنهــا تشــكل أهــم المراحــل بالنســبة لهدر 

الغــذاء حيــث تتجــاوز فيهــا نســبة الهــدر مقارنــة بالمراحــل األخــرى مــن السلســلة الغذائيــة 

 لبيانــات منظمــة األغذيــة والزراعــة التابعــة 
ً
  طبقــا

ً
لتصــل إلــى حوالــي 35 بالمائــة عالميــا

لأمــم المتحــدة )Lipinski et. Al., 2013(، ويرتبــط الهــدر فــي هــذه المرحلــة بشــكل أساســي 

بســلوك األفــراد، حيــث يصــدر ســلوك الهــدر بالنســبة لأفــراد داخــل المنــازل أثنــاء الطبــخ أو 

ــرز مســببات الهــدر عــدم التخطيــط  بعــد عمليــة التســوق للمــواد الغذائيــة، فمــن ضمــن أب

،وعدم التأكــد مــن صاحيــة وجــودة المنتجــات الموجــودة داخــل 
ً
لعميلــة التســوق مســبقا

الثاجــات قبــل القيــام بالتســوق، وُيعــد ســلوك التخطيــط والتخزيــن والحفــظ، باإلضافــة إلــى 

فهــم تواريــخ الصاحيــة مــن أهــم الســلوكيات التــي تحافــظ علــى تقليــل نســبة الهــدر فــي 

الغذاء.ويجــب علــى األفــراد اتباعهــا بعــد شــراء المــواد الغذائيــة للمحافظــة علــى جــودة 

وعمــر المنتــج فتــرة أطــول وبالتالــي التقليــل مــن كميــات إلقــاء المــواد الغذائيــة بســبب 

انتهــاء فتــرة صاحيتهــا وتدنــي جودتهــا.

المطاعــم  سلســلة  تشــمل  األفراد،بــل  المســتهلكين  علــى  الهــدر  عمليــة  تقتصــر  ول 

وغيرهــا مــن الجهــات التــي تقــوم بتقديــم الطعــام بكميــات كبيــرة تفــوق حاجــة الفــرد 

المســتهلك،مما يــؤدي إلــى وجــود فائــض ل يمكــن الســتفادة منــه. فــي نتائــج إحصائيــة 

)FMI, GMA, NRA, 2016(طبقــت علــى عينــة مطاعــم داخــل الوليــات المتحــدة لقيــاس الهدر 

الناتــج منهــا، بلغــت نســبة النفايــات الغذائيــة 93.7% مايعــادل 1,832 مليــون رطــل. ول يقتصــر 

هــدر المطاعــم علــى الكميــات التــي تقــدم لأفراد،بــل يشــمل اســتخدام المــواد الغذائيــة 

 
ً
الخــام لعمليــة الطهــي والتحضيــر والتــي تهــدر نســب كبيــرة مــن الطعــام قــد تفــوق أحيانــا

الهــدر الناتــج مــن األفــراد أنفســهم، ومــن المفارقــات المتعلقــة بالهــدر أنــه ترتفــع نســبة 

هــدر الغــذاء فــي الــدول المتقدمــة فــي مرحلــة الســتهاك بينمــا تقــل فــي الــدول األقــل 

  لرتفــاع دخــل الفــرد فــي هــذه الــدول وربمــا شــراء منتجــات ل يحتاجهــا 
ً
 وذلــك نظــرا

ً
نمــوا

بالضــرورة، حيــث يبلــغ نســبة الهــدر مــن الغــذاء فــي هــذه المرحلــة بيــن 61 – 46 بالمئــة مــن 

اجمالــي المهــدر مــن الغــذاء فــي المراحــل األخــرى فــي دول امريــكا الشــمالية واوقيانســيا 

وأوربــا والــدول الصناعيــة بآســيا.

مرحلة الستهاك
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السلســلة  مراحــل  مــن  مرحلــة  أي  فــي  يظهــر  قــد  والهــدر  الفقــد  أن  نســتنج  وبالتالــي 

الغذائية؛لــذا يجــب العمــل علــى تغييــر ســلوك األفــراد والمنتجيــن وغيرهــم مــن سلســلة 

التوريــد مــن خــال زيــادة الوعــي المتعلــق بكميــة الفقــد والهــدر فــي السلســة الغذائيــة، 

وتحديــد الطــرق والتدخــات التــي يمكــن العمــل عليهــا للحــد مــن هــذه الســلوكيات. فهــي 

عمليــة متسلســلة ترتبــط ببعضهــا بشــكل وثيــق، وفــي حــال ظهــور أي خلــل أو خطــأ فــي أي 

ــج، وزيــادة فــي  مــن المراحــل فقــد يــؤدي بالتالــي إلــى التأثيــر علــى كميــات الغــذاء المنت

الهــدر والفقــد بشــكل عــام. 

لدراسة الفقد والهدر في الغذاء
بالمملكة العربية السعودية

 اإلطــــــــــــــار النـظـــــــــري
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عملــت بعــض الــدول علــى اســتخدام تطبيقــات علــم القتصــاد الســلوكي للحــد مــن ظاهــرة 

الفقــد والهــدر والتأثيــر فــي ســلوك األفــراد نحــو التعامــل مــع الغــذاء عــن طريــق العديــد 

مــن التجــارب التــي تــم تطبيقهــا فــي بعــض الــدول حــول العالــم، حيــث أنــه يقــدم تدخــات 

توضــح أســباب ســلوك األفــراد المختلــف ســواًء فــي قــرارات شــراء المــواد الغذائيــة أو كميــات 

الغــذاء المســتهلك فــي الوجبــة الواحــدة باإلضافــة إلــى معرفــة التحيــزات التــي تؤثــر علــى 

األفــراد وتــؤدي بالتالــي إلــى زيــادة نســبة الهــدر والفقــد.

يعانــي المجتمــع األوروبــي مــن ظاهــرة الهــدر فــي الغــذاء أثنــاء مرحلــة الســتهاك وتعــد 

 الناتــج عــن ســلوك زوار المطعــم، 
ً

مطاعــم الفنــادق ذات نســب عاليــة فــي الهــدر خاصــة

ففــي النرويــج تــم إطــاق تجربــة داخــل مطاعــم الفنــادق لقيــاس تأثيــر التدخــات علــى 

األفــراد فــي محاولــة لتقليــل نســبة الهــدر مــن خــال تصميــم نوعيــن مــن التجــارب، شــملت 

.)2013 .Kallbekken, Saelen( 
ً
عينــة التجربــة 52 فندقــا

معرفــة عاقــة حجــم الطبــق بكميــة المهــدر مــن الغــذاء، 
حيــث افتــرض أن حجــم وشــكل الطبــق يحدد نســبة اســتهاك 
الطعــام خــال الوجبــة الواحــدة، كمــا أن تقديــم الطعــام 
بأطبــاق كبيــرة الحجــم ينعكــس علــى نســب الطعــام التــي 
البصريــة  باألوهــام  تأثرهــم  بســبب  األفــراد  يســتهلكها 

المتعلقــة بحجــم الطبــق والرغبــة فــي امتــاءه.

فــي  المســتخدمة  األطبــاق  كانــت  التجربــة  تصميــم  عنــد 
بوفيهــات المطاعــم يتــراوح حجمهــا بيــن 15 ســم إلــى 28 
ســم أي متوســط 24 ســم، وتــم تصغيــر حجــم الطبــق مــن 

24 ســم إلــى 21 ســم.

تشــير نتائــج التجربــة إلــى أن تصغيــر حجــم الطبــق قلــل مــن 
كميــة المهــدر مــن الطعــام بنســبة %19.5.

وضــع لوحــة كتــب عليهــا: )يمكنــك العــودة لمــلء الطبــق 
أكثــر مــن مــرة، فهــذا أفضــل مــن أخــذ كميــة كبيــرة فــي مــرة 

واحــدة(.

تشــير نتائــج التجربــة إلــى أن وضــع اللوحــة ســاعد فــي تقليــل 
الهدر بنســبة %20.5.

وضــع لفتــة لتشــجيع األفــراد علــى العــودة لتعبئــة 
أطباقهــم مــرة أخــرى متــى رغبــوا فــي ذلــك، حيــث وضعــت 
لتشــجيع  المطعــم  داخــل  البوفيــة  طــاولت  أمــام  لوحــة 

األفــراد علــى تعبئــة أطباقهــم أكثــر مــن مــره.
 أن يقــوم الفــرد 

ً
أنــه مــن المقبــول اجتماعيــا نشــر فكــرة 

ــر لوحــة  ــرض أن تؤث ــر مــن مــره، حيــث يفت ــة طبقــه أكث بتعبئ
وضــع  علــى  وتشــجعهم  األفــراد  قــرارات  فــي  اإلرشــاد 
إلــى  بالرجــوع  يقومــون  مــره  كل  فــي  صغيــرة  كميــات 

البوفيــه. 

الفكرة

نوع التدخل

النتيجة

التجربة الثانيةالتجربة األولى

دور علم القتصاد السلوكي في الحد 
من ظاهرة الفقد والهدر في الغذاء

تجربة لمعرفة تأثير تغير حجم الطباق 
على سلوك األفراد
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ُيمكــن الحيلولــة دون الهــدر الغذائــي خــال مرحلــة شــراء المنتــج وأثنــاء الســتهاك مــن 

خــال صياغــة المعلومــات المتعلقــة بكيفيــة التخزيــن والجــودة والطعــم وخصائــص الحفــظ 

)CHAFEA( بطريقــة صحيحــة واضحة.قامــت الوكالــة التنفيذيــة للصحــة والزراعــة والغــذاء

 ECORYS, Tilburg University( بالنيابــة عــن التحــاد األوربــي بالعمــل علــى إطــاق تجربــة

and GfK, 2015(لمعرفــة العوامــل المؤثــرة فــي اختيــار المنتــج مــن قبــل المســتهلكين، 

ومــا يجــب عليهــم تجــاه األغذيــة غيــر المثاليــة sub-optimal food )ليــس مــن جهــة الشــكل 

 sub-optimal ويمكــن تعريــف غيــر المثاليــة 
ً
فقــط، وإنمــا مــن جهــة المــذاق والجــودة أيضــا

 مــن قبــل المســتهلك مقارنــة مــع األنــواع 
ً
foodبأنهــا: » األغذيــة غيــر المرغــوب فيهــا نســبيا

األخــرى المماثلــة مــن الغــذاء«(.

 تــم إرســال نوعيــن مــن الرســائل لعينــة مــن 500 مســتهلك قســموا بشــكل عشــوائي إلــى 

ســت مجموعــات، ولختبــار تأثيــر الرســائل علــى ســلوك المســتهلك ومــدى فاعليــة تخفيــض 

األســعار فــي تحفيــز المســتهلك علــى شــراء األغذيــة غيــر المثاليــة كان نــص الرســائل علــى 

النحــو التالــي: 

»مكافحــة ظاهــرة الهــدر فــي الغــذاء« لتحفيــز المســتهلك نحــو اتخــاذ قــرارات تســاعد 

علــى تقليــل الهــدر مــن خــال القيــام بشــراء المنتجــات غيــر المثاليــة.

المنتجــات غيــر  بــأن  التركيــز علــى توعيــة المســتهلك  »تقديــم معلومــات موثوقــة« 

المثاليــة هــي منتجــات طبيعيــة وصالحــة لاســتهاك باإلضافــة إلــى أن جودتهــا ل تختلــف 

عــن المنتجــات المثاليــة.

الرسالة األولى:

الرسالة الثانية:

تجربة صياغة المعلومات الغذائية بطرق مؤثرة 
وصحيحة للحد من الهدر في الغذاء

لدراسة الفقد والهدر في الغذاء
بالمملكة العربية السعودية

 اإلطــــــــــــــار النـظـــــــــري
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بيع المنتجات غير المثالية بنفس سعر المنتجات المثالية. 1

تخفيض سعر المنتجات غير المثالية على نحو متوسط )%15(. 2

تخفيض سعر المنتجات غير المثالية على نحو شاسع )%30(. 3

تــم تطبيــق نــوع مختلــف مــن الرســائل لــكل مجموعــة مــع خاصيــة معينــة مــن األســعار، 

فعندمــا تــم بيــع المنتجــات بنفــس الســعر باختــاف الرســائل كانــت نســبة المســتهلكين 

الذيــن اشــتروا المنتجــات غيــر المثاليــة فــي كا المجموعتيــن 41%، مقارنــة بالمجموعــة 

الضابطــة الذيــن عرضــت لهــم بطاقــة الســعر فقــط دون إرســال رســالة بلغــت نســبتهم 

 .%26

عنــد تخفيــض ســعر المنتجــات غيــر المثاليــة علــى نحــو متوســط )15%( كان تأثيــر الرســالة 

األولــى هــو اختيــار المســتهلكين المنتجــات الغيــر مثاليــة بنســبة 51%، والرســالة الثانيــة 

40%، مقارنــة بالمجموعــة الضابطــة التــي عــرض لهــم الســعر المخفــض دون ارســال أي 

رســالة كانــت نســبتهم %31. 

عنــد تخفيــض الســعر إلــى )30%( فــكا الرســالتين أحدثتــا نفــس التأثيــر علــى المجموعتيــن 

حيــث بلغــت نســبة الختيــار مــن 50% إلــى 51%، مقارنــة بالمجموعــة الضابطــة -التــي عــرض 

لهــم الســعر المخفــض فقــط بلغــت نســبتهم %39.

التدخات المطبقة على األسعار

النتائج
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زيــد مــن جــذب النتبــاه لشــراء المنتجــات غيــر 
ُ
أوضحــت النتائــج أن إرســال الرســائل الدعائيــة ت

المثاليــة ويمكــن لرســائل اإلقنــاع إحــداث تأثيــر كبيــر علــى المســتهلك كبديــل يلهيــه عــن 

تخفيــض األســعار، فإرســال رســالة »مكافحــة ظاهــرة الهــدر فــي الغــذاء« أدت إلــى تأثيــر 

مشــابه لرســالة »تقديــم معلومــات موثوقــة« عنــد تخفيــض ســعر المنتجــات علــى نحــو 

متوســط أو شاســع.

ــا بإحــداث نفــس التأثيــر علــى تنميــة الوعــي بجــودة المنتــج وزيــادة  كا الرســالتين قامت

نســبة شــراء المنتجات غير المثالية، والمثير لاهتمام هو أنَّ رســالة »تقديم معلومات 

موثوقــة« أدت إلــى زيــادة الوعــي بجــودة المنتجــات غيــر المثاليــة مــع عــدم ضــرورة 

وجــود تخفيضــات علــى المنتجــات.

لدراسة الفقد والهدر في الغذاء
بالمملكة العربية السعودية

 اإلطــــــــــــــار النـظـــــــــري
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أطلقــت هــذه التجربــة داخــل محــات التجزئــة ومتاجــر بيــع المنتجــات الغذائيــة لقيــاس تأثيــر 

التدخــات الســلوكية )التقنيــة( علــى المســتهلكين ومــا إذا كانــت تســهل علــى المســتهلك 

معرفــة المنتجــات التــي يرغــب بشــرائها وتوجيهــه نحــو اختيــار المنتجــات الغذائيــة األكثــر 

.)2015 ,ECORYS, Tilburg University and GfK( 
ً

اســتدامة

صممت التجربة لتشمل قسمين،القسم األول:

صياغــة معلومــات الســتدامة للمنتجــات لتحفيــز الوعــي بالبيئــة داخــل متاجــر بيــع المنتجــات 

الغذائية،القســم الثانــي: صياغــة المعلومــات الغذائيــة بطــرق مؤثــرة وصحيحــة للحــد مــن 

الهــدر فــي الغــذاء، وطبقــت علــى النحــو التالــي:

وضــع شاشــات تفاعليــة داخــل المتجــر تمكــن المســتهلك مــن معرفــة معلومــات ومميــزات 

المنتــج، منهــا: الســعر، تاريــخ اإلنتــاج، المــواد الخــام التــي كونــت المنتــج، القيمــة الغذائيــة، 

بالمــواد  الخاصــة  الملصقــات  الكربــون،  بصمــة  بيئيــة،  معلومــات  الحساســية،  معلومــات 

وضــع  )اماكــن  للمــكان  تصميــم  إعــادة  عــن  عبــارة  التدخــل  هــذا  والســتدامة.  العضويــة 

الشاشــات(، وتحفيــز المســتهلك لمعرفــة معلومــات أي منتــج مــن أجــل زيــادة الوعــي العام 

لديــه وليــس فقــط للشــراء. تــم اختيــار عينــة التجربــة بشــكل عشــوائي وقســمت إلــى ثــاث 

مجموعــات: )مجموعتيــن تدخــل، ومجموعــة ضابطــة( فــي كل مجموعــة 100 مشــارك.

مجموعــة التدخــل األولــى: تــم تغييــر تصميــم المتجــر حيــث وضعــت شاشــات لعــرض معلومــات 
الغذائيــة.  للمنتجــات  الســتدامة  1

2

3

مجموعــة التدخــل الثانيــة: تذكيــر المســتهلكين بأهميــة منتجــات الســتدامة للبيئــة قبــل زيــارة 
المتجــر.

المجموعــة الضابطــة: تــم توجيــه اســتبانة للعينــة وعــرض خيــارات تبــرع للجمعيــات الخيريــة الداعمــة 
لســتدامة البيئــة لاختيــار بينهــا بعــد النتهــاء مــن الشــراء.

تجربة صياغة معلومات الستدامة للمنتجات 
لتحفيز الوعي بالبيئة داخل متاجر بيع المنتجات 
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ــر خــال   أكث
ً
ــج أظهــروا اهتمامــا ــد ســؤال المســتهلكين عــن معلومــات وعناصــر المنت عن

تواجدهــم داخــل المتجــر، وبالنســبة لــزوار المتجــر قامــوا بالتركيــز علــى األســعار والقيمــة 

الغذائيــة للمنتــج بشــكل أكبــر مقارنــة بمعلومــات الســتدامة مــع ماحظــة أن التغيير في 

تصميــم المتجــر لــم يؤثــر بشــكل كبيــر علــى قــرارات المســتهلكين فــي اختيــار المنتجــات 

األكثــر اســتدامة.

وجــود توجــه مــن قبــل المســتهلكين الدائميــن للمتجــر لمراعــاة تأثيــر المنتجــات علــى 

البيئــة خــال المــرة القادمــة للتســوق مقارنــة مــع المســتهلكين غيــر الدائميــن.

عنــد عــرض خيــارات التبــرع إلحــدى الجمعيــات الخيريــة لدعــم اســتدامة المنتجــات كانــت 

غيــر  المســتهلكين  مــن  أكبــر  للمتجــر  الدائميــن  المســتهلكين  مــن  المتبرعيــن  نســبة 

الدائميــن.

فــي عــام 2008م، وبداخــل كافتيريــا جامعــة كاليفورنيا-ســانتا باربــرا )Climate Lab(فــي 

الوليــات المتحــدة، تــم القيــام بعمــل عــدد مــن التدخــات أثنــاء عمليــة الســتهاك للحــد مــن 

ظاهــرة الهــدر، أولــى هــذه التدخــات التخلــي عــن اســتخدام الصينيــة لوضــع الطبــاق عليهــا 

لكــون األفــراد يتأثــرون بحجــم الصينيــة الكبيــر، وبالتالــي يميلــون لتعبئتها بالكامــل عند اختيار 

األطبــاق، فقــد وجــد أن بعــض األطبــاق تظــل صالحــة لاســتهاك بعــد انتهــاء الفــرد مــن تنــاول 

الوجبة،لكنــه مــع ذلــك يتــم رميهــا والتخلــص منهــا علــى كل حــال، جــاءت النتائــج بانخفــاض 

معــدل الفائــض مــن الطعــام لــكل شــخص بنســبة 50%بعــد التخلــي عــن اســتخدام الصينيــة. 

التدخــل الثانــي يركــز علــى الكميــة التــي يحتاجهــا الشــخص فــي كل طبق،وفيــه تــم عــرض 

ــه الحريــة فــي  األطبــاق محتويــة علــى الكميــة الطبيعيــة التــي يحتاجهــا الفــرد مــع إعطائ

اســتهاك المزيــد مــن الكميــات، وعــدم تقييــده فــي حصــص معينــة للطعــام ممــا قلــل مــن 

.)2018 .Climate Lab University of California( نســبة الهــدر

النتائج

تجربة تقليل كميات الطعام المخصصة 
لكل شخص في جامعة كاليفورنيا
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ــان بـــ 100 كيلوغــرام للشــخص الواحد،يتــم  يقــدر متوســط عــدد نفايــات الطعــام فــي اليون

الســبب  ويأتــي  اســتهاكه،  دون  المطاعــم  قبــل  مــن  الطعــام  مــن  كبيــرة  أجــزاء  إهــدار 

الرئيســي وراء ظهــور هــذه المشــكلة هــو عــدم إعــادة اســتخدام بقايــا أطبــاق الزبائــن 

 Nudge Unit( مــن قبــل المطاعــم؛ لــذا قــام فريــق وحــدة القتصــاد الســلوكي باليونــان

Greece NUG(بتصميــم تجربــة للحــد مــن هــذا الســلوك.أجريت التجربــة فــي مطعــم بالقــرب 

ــن المطعــم غالبيتهــم مــن الطلبة،ومدتهــا 6 أســابيع  مــن الحــرم الجامعــي حيــث كان زبائ

مقســمة علــى عينتيــن )ضابطــة وعينــة التدخــل(.

تــم اســتخدام نشــرة تحتــوي علــى معلومــات تتعلــق بالنفايــات الغذائيــة ووضــع 

عبــارة )»اســأل عــن المتبقــي مــن وجبتــك!«(، علــى جميــع الطــاولت فــي المطعــم 

انتبــاه العمــاء وزيــادة الوعــي حــول مشــكلة نفايــات  الهــدف منهــا هــو جــذب 

الطعــام وعواقبــه، وإبــاغ الزبائــن بتوافــر أكيــاس الطعــام وأنــه مــن الطبيعــي أن 

.)Social Norms– يســأل الشــخص عــن المتبقــي مــن طعامــه )المقارنــات الجتماعيــة

تحفيــز الزبائــن لطلــب »كيــس الطعــام« مــن أجــل أخــذ بقايــا الطعام،تــم تحديــد كميــة 

 لســتعادتها إلــى المنــزل.
ً
الطعــام التــي تعتبــر »كافيــة« للفــرد مســبقا

ــا  ــات حــول ســلوك الزبائــن فــي التعامــل مــع بقاي فــي العينــة الضابطــة تــم جمــع البيان

الطعــام فــي أطباقهــم. فــي مجموعــة التدخــل تــم جمــع البيانــات ولكــن مــع وجــود 

 الطــاب الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن )18 و24 عــام( 
ً

التدخل.الكثيــر مــن الزبائــن خاصــة

يميلــون إلــى أخــذ بقايــا الطعــام معهــم مــع أو بــدون وجــود تدخل. بالمقابــل فإن »وضع 

نشــرات النفايــات الغذائيــة« كان لــه تأثيــر إيجابــي، حيــث كان هنــاك زيــادة إجماليــة بنســبة 

 ,www.NudgeUnitGreece.com( 10.38% فــي الطلــب علــى أكيــاس الطعــام مــن الزبائــن

.)2018

تجربة نشر ثقافة أخذ بقايا الطعام في 
مطاعم اليونان

األهداف

النتائج
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 وأجريــت فــي العديــد مــن الــدول مثــل 
ً
بعــد هــذا الســتعراض للدراســات التــي تمــت مؤخــرا

الوليــات المتحــدة والنرويــج واليونــان فإننــا نســتنتج مــن أنــه يمكــن تقليــل الهــدر الغذائــي 

ســواء بتغييــر ســلوك األفــراد أو الســتفادة مــن األغذيــة التــي قــد تتحــول إلــى نفايــات، لكــن 

لأســف ل يوجــد أي دراســات محليــة علــى مســتوى المملكــة للتحقــق مــن إمكانيــة تغييــر 

ســلوك الهــدر الغذائــي لــدى األفــراد بمثــل هــذه التطبيقــات العمليــة وكذلــك التعــرف علــى 

حجــم التغييــر الحاصــل، وهــذا مــا تحــاول الدراســة اإلجابــة عليــه. 
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- البنــك الدولــي، تقريــر عــن التنميــة فــي العالــم؛ الزراعــة مــن أجــل التنميــة، البنــك الدولــي 

لإلنشــاء والتعمير/البنــك الدولــي، 2007. 

- المنظمة العالمية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، المجلد 

- رقم 26 إلى رقم 36، خرطوم.

- الهيئة العامة لإلحصاء، إحصاءات الواردات، 2016.

الجنادريــة للنشــر والتوزيــع،  الغــذاء،  الغــذاء وتكنولوجيــا  اللــه فــوزي، أمــن  - أمــال عبــد 

.2017 األولــى،  الطبعــة 

أكاديميــون  الزراعــي.  القطــاع  لتطويــر  العلمــي  البحــث  بوغانمي،«تعزيــز  حســين   -
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