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وأهم نتائح مؤشر الفقد والهدر في الغذاء
) خط األساس ( بالمملكة العربية السعودية

التعريف بالبرنامج الوطني 
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يشــكل الفقــد والهــدر فــي الغــذاء آثــار وخيمــة علــى المســتويات االقتصاديــة   
واالجتماعيــة والبيئيــة، ممــا يــؤدي إلــى خســارة وهــدر فــي المــوارد النــادرة التــي تمثــل 
 ال يتجــزء مــن عمليــة إنتــاج الغــذاء علــى غــرار الميــاه واألراضــي والطاقــة والمــوارد 

ً
جــزءا

البشــرية ، فيتســبب ذلــك فــي انخفــاض العائــد االقتصــادي مــن األعمــال الزراعيــة، وتزيــد 
هــذه الظاهــرة مــن انعــدام األمــن الغذائــي فــي البلــدان ذات المــوارد الضئيلــة التــي 
تكافــح لتحّمــل كلفــة اإلمــدادات المســتوردة لتلبــي االحتياجــات األساســية مــن الغــذاء. كمــا 

تســهم أيضــا فــي تدهــور البيئــة.

ومــن هنــا أطلقــت المملكــة العربيــة الســعودية عــدة مبــادرات للحفــاظ علــى مواردهــا 
الطبيعيــة وحســن اســتغاللها ومنهــا البرنامــج الوطنــي للحــد مــن الفقــد والهــدر فــي 
الغــذاء الــذي تنفــذه المؤسســة العامــة للحبــوب و بــدأت فــي خطواتهــا األولــى بمشــروع 
»دراســة المســح الميدانــي لقيــاس الفقــد والهــدر فــي الغــذاء وســبل الحــد منهــا فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية«، ويليهــا برنامــج وطنــي توعــوي تدريبــي للحــد مــن الفقــد 
والهــدر الغذائــي  وبعدهــا دراســة قــدرات إعــادة تدويــر المخلفــات واالســتفادة مــن الفقــد 
المملكــة  الغذائــي فــي  للفقــد والهــدر  الوطنــي  بالمرصــد  الغذائــي ويختتــم  والهــدر 

العربيــة الســعودية . 

وبحمــد اللــه تــم االنتهــاء مــن المرحلــة األولــى للبرنامــج حيــث تمكنــت المؤسســة  فــي 
نهايــة المطــاف مــن  اصــدار مؤشــر الفقــد والهــدر فــي الغــذاء بالمملكــة »خــط األســاس«، 
والــذي يعــد األول علــى المســتوى المحلــي والعالمــي مــن حيــث عــدد المنتجــات الغذائيــة 
التــي شــملها المســح، والنطــاق الجغرافــي، وحجــم العينة،منهجيــة البحــث، باإلضافــة إلــى 

التوزيــع النوعــي لمواقــع المنتجــات بسلســلة اإلمــداد الغذائــي.

تمهيد

مدير عام األسعار واإلعانات بالمؤسسة العامة للحبوب

ومدير البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء

أ . زيد بن عبـــدالله الشبـــــانات



:
ً
أوال

تعريف البرنامج الوطني
للحد من الفقد والهدر
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هــو كميــات األغذيــة التــي تتـــم خســارتها علــى طــول سلسلــــة اإلمــدادات الغذائيــة 
إلــى المســتهلك  ( فــا تصــل  النقــل وغيرهــا  المــزارع والمصانــع ووسائــــــل  )فــي 

النهائــي.

هـــو مــا يتــم هــدره مـــن الغــذاء المخصــص لالســتهالك بعـــد مراحـــــــل اإلنتـــــاج والتوزيــع 
فــي المطاعــم والفنــادق والمنــازل .. وغيرهــا .

تعريف الفقد والهدر الغذائي

تعريف الفقد الغذائي

تعريف الهدر الغذائي

مرحلة الهدر

مرحلة الفقد

�כ��א��

�����א���א� �א� �א���א
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المواقع في سلسلة اإلمداد الغذائي 

ويقصــد بهــا المراحــل التــي يمــر بهــا الغــذاء مــن المنشــأ حتــى يصــل إلــى يــد المســتهلك 
، ويوضــح الشــكل التالــي مواقــع رئيســة فــي سلســة اإلمــداد الغذائــي الـــ )33( الثاثــة 
الغــذاء  فــي  والهــدر  للفقــد  واألساســية   التجريبيــة   ( الدراســة  عينــة  فــي  والثاثيــن 

 .) بالمملكــة 

مثل: سلسلة اإلمداد الغذائي للتمر: 
) المزرعــة – مصانــع التعبئــة وإعــادة التعبئــة – مصانــع التمــور – تجــار الجملــة – األســواق 

الكبــرى – محــات التجزئــة – المنــازل (

موقع يف 
سلسلة اإلمداد
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 يفقــد أو يهــدر مــا يقــارب ) 33 % ( مــن كميــة األجــزاء الصالحــة لــأكل مــن الغــذاء 	 
ً
عالميــا

المنتــج )FAO, 2013(، أي نحــو )1.3( مليــار طــن فــي الســنة، وهــذه الكميــة فــي الغــذاء 
تفقــد وتهــدر فــي جميــع مراحــل سلســة اإلمــداد الغذائــي )عبدالحافــظ، 2015(.

ن من إطعام ) 870 ( مليون جائع حول العالم. 	 
ّ
حفظ ¼  هذه الكمية المهدرة يمك

?كم حجم الفقد والهدر الغذائي في المملكة العربية السعودية

%33ً
عالميا

االحصاءات الدولية عن الفقد
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األحصاءات الدولية للمنتجات الغذائية األساسية 
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يسعى البرنامج إلى تحقيق األهداف التالية :

نشــر الوعــي بأهميــة التنويــع الغذائــي والمشــاركة فــي التوعيــة بأهميــة . 1
التنويــع الغذائــي والمســاهمة فــي زيــادة مصــادر البروتيــن.

نشر الوعي بخصوص استخدام الموارد الطبيعية الزراعية بكفاءة.. 2

نشــر الوعــي باألمــراض الناتجــة عــن الهــدر الغذائــي وكيفيــة التعامــل مــع . 3
النفايــات.

تشجيع الحد من الفقد والهدر الغذائي.. 4

اعادةاستخدام األغذية وتدويرها في المملكة.. 5

تعزيــز التعــاون بيــن الجهــات الحكوميــة والمنظمــات غير الحكوميــة والمطاعم . 6
ومتاجــر التجزئة.

أهداف البرنامج  
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دراسة الفقد والهدر الغذائي والحد منهما في المملكة 
العربية السعودية.  ) المسح الميداني (

برنامج وطني توعوي تدريبي للحد من 
الفقد والهدر الغذائي.

دراسة قدرات إعادة تدوير المخلفات
 واالستفادة من الفقد والهدر الغذائي.

المرصد الوطني للفقد والهدر الغذائي 
بـالمملكة العربية السعودية.

مراحل البرنامج  

المرحلة األولى

المرحلة الثالثة

المرحلة الثانية

المرحلة الرابعة



13

تقديــر حجــم الفقــد والهــدر فــي الغــذاء فــي المملكــة العربيــة الســعودية . 1
الدوليــة. المعاييــر  بطــرق علميــة حســب 

فــي . 2 الغــذاء  فــي  والهــدر  الفقــد  عــن  الناجمــة  االقتصاديــة  الخســائر  قيــاس 
الســعودية.  العربيــة  المملكــة 

تحليــل األســباب االقتصاديــة و االجتماعيــة والثقافيــة المتســببة فــي الفقــد . 3
والهــدر فــي الغــذاء فــي المملكــة العربيــة الســعودية. 

مقارنــة حجــم الفقــد والهــدر فــي الغــذاء فــي المملكــة العربيــة الســعودية مــع . 4
بعــض الــدول األخــرى.

ــراح سياســات وخطــط للحــد مــن الفقــد والهــدر فــي الغــذاء فــي المملكــة . 5 اقت
العربيــة الســعودية.

تزويــد المؤسســة بمؤشــر األداء الخــاص بالفقــد والهــدر فــي الغــذاء حتــى عــام . 6
)2020م( فــي برنامــج التحــول الوطنــي.

أهداف المسح الميداني  
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مــن أهــم مــا يميزنــا اتبــاع منهجيــة علميــة فريــدة لــم يســبق طرحهــا فــي   
 لدراســة الظاهــرة علــى 

ً
 شــموليا

ً
البلــدان العربيــة »منهجيــة األثــر®«، والتــي تتبــع منهجــا

 فــي األبعــاد اإلقتصاديــة، واإلداريــة 
ً
مســتويين الكلــي والجزئــي بحيــث تغــوص عموديــا

 قــراءة أفقيــة 
ً
- الســلوكية، والقانونيــة كٌل علــى حــده، كمــا تتنــاول هــذه األبعــاد أيضــا

مــن خــالل ربــط المؤشــرات القياســية والتحليــل والتطويــر ببعضهــا البعــض لصياغــة رؤيــة 
متكاملــة تبــرز المتجانســات والفروقــات القطاعيــة للوصــول إلــى مبــادرات تطويريــة 

ناجحــة وقابلــة للتطبيــق.

المنهجية العلمية للدراسة
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دراسة المسـح الميداني
لقياس الفقد والهدر في الغذاء

بالمملكة العربية السعودية

مراحل تنفيذ المسح الميداني
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المجموعات الثمان للسلع محل الدراسة

المناطق والمدن التى يشملها المسح الميداني
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مصادر البيانات المستخدمة في الدراسة

لإلحصــاء، . 1 العامــة  الهيئــة   ,2016 لســنة  والصــادرات  الــواردات 
الســعودية العربيــة  المملكــة 

2 . ,  2016 ســنة   37 المجلــد  العربيــة،  للزراعــات  االحصائــي  الكتــاب 
الزراعيــة. للتنميــة  العربيــة  المنظمــة 

3. United States Department of Agriculture )Foreign Agricul-
ture Service(.2016

4 .FAO منظمة األغدية والزراعة لألمم المتحدة

المسح الميداني الكمي والنوعي . 1

البيانات األولية 

البيانات الثانوية 
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مخرجات المسح الميداني 

اصــدر البرنامــج الوطنــي تســعة كتــب لمخرجــات دراســة الفقــد والهــدر فــي الغــذاء، . 1
منهــا مــا تــم نشــره علــى عامــة افــراد المجتمــع منهــا ) كتــاب “خــط األســاس” 

النســخة العربيــة، والكتيــب التعريفــي(.
تــم ارســال نســخ مــن كتــاب “خــط األســاس” النســخة العربيــة إلــى مقــام خــادم . 2

وجميــع  الــوزراء  المعالــي  وأصحــاب  العهــد  ولــي  وســمو  الشــرفين  الحرميــن 
العاقــة. ذات  الحكوميــة  الجهــات 

تــم تزويــد المتخصصيــن والمهتميــن وصنــاع القــرار داخل وخارج المملكة بنســخ من . 3
)كتــاب “خــط األســاس” النســخة اإلنجليزيــة، واإلطــار النظــري، والنتائــج والمبــادرات، 

و ترجمــة المعيــار الدولــي للفقــد والهــدر الغذائــي، و الدراســة التأكيدية (  

خط األساس 
النسخة العربية 

1

خط األساس 
النسخة اإلنجليزية 

2

يمكنك تحميل الكتاب 

يمكنك تحميل الكتاب 
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اإلطار النظري 
3

ترجمة المعيار الدولي 
للفقد والهدر الغذائي 

5

النتائج والمبادرات 
4

الدراسة التأكيدية
6
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تحكيم المعيار الدولي لقياس الفقد والهدر في الغذاء . 1

تحكيــم نتائــج دراســة المســح الميدانــي لقيــاس الفقــد والهــدر فــي الغــذاء . 2

وســبل الحــد منهمــا

ترجمة للمعيار الدولي لقياس الفقد والهدر في الغذاء . 1
التدريب على استخدام المعيار الدولي لقياس الفقد والهدر في الغذاء. 2
قيــاس كميــة الفقــد والهــدر وأســبابه فــي )8( ثمــان ســلع ومنتجــات غذائيــة فــي )27( . 3

مدينــة .
جمع البيانات النوعية من خالل المقابالت وجلسات النقاش واالستبيانات . 4
اإلشراف على تنفيذ المهام المطلوبة من جمعيات ومشاريع حفظ النعمة . 5
تحليــل النتائــج باســتخدام البرامــج اإلحصائيــة والخــروج بتوصيــات لتقليــل الهــدر فــي . 6

الغــذاء
تطبيق التجارب السلوكية في الحد من ظاهرتي الفقد والهدر في الغذاء . 7

شركاء العمل 

المستشارون الدوليون

الشركاء المحليون 

Food
Loss + Waste
PROTOCOL



:
ً
ثانيا

 أهم نتائج مؤشر 
الفقد والهدر في الغذاء

 )خط األساس(
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قيمة الهدر التقديرية لجميع السلع على 
أساس االنفاق االستهاكي بالمملكة
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نسبة الفقد - الهدر الغذائي للمنتجات

917 ألف طن 

69 ألف طن 

38 ألف طن 

13 ألف طن 

557 ألف طن 

608 ألف طن 

201 ألف طن 

41 ألف طن 

137 ألف طن 

234 ألف طن 

110 ألف طن 

444 ألف طن 

12 ألف طن 

82 ألف طن 

335 ألف طن 

69 ألف طن 

153 ألف طن 

27 ألف طن 

22 ألف طن 
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أبناؤنا أثناء المسح الميداني
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أفام توعوية وارشادية 

تــم إنتــاج مجموعــة مــن األفــام التوعويــة واإلدرشــادية لرفــع مســتوى الوعــي لــدى 
المجتمــع. ونشــرت جميعهــا فــي وســائل التواصــل االجتماعــي وحســاب البرنامــج بـــ 

“توتيــر”.

يمكنك مشاهدة الفيديو من هنا 

وكالة األنباء السعودية ) واس (

وكالة األنباء السعودية ) واس (

فيلم ترويجي )برومو( اطالق دراسة المسح
 الميداني للفقد والهدر في الغذاء  بالمملكة 

فيلم قصير بعنوان
 »سبع طرق لالستفادة من فائض الخبز«
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وكالة األنباء السعودية ) واس (

وكالة األنباء السعودية ) واس (

وكالة األنباء السعودية ) واس (

فيلم »درء النقمة بحفظ النعمة«
مع الترجمة )لغة اإلشارة/األوردو(

مشهد تمثيلي بعنوان » ال تدعها «

فيلم تقديمي )برومو( التعريف بدراسة المسح 
الميداني  للفقد والهدر في الغذاء  بالمملكة 

يمكنك مشاهدة الفيديو من هنا 
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وكالة األنباء السعودية ) واس (

وكالة األنباء السعودية ) واس (

وكالة األنباء السعودية ) واس (

فيلم توعوي بعنوان  
»سلوكنا في رمضان

موشن جرافيك لنتائج مؤشر الفقد والهدر 
في الغذاء بالمملكة »خط األساس«

حفل إطالق مؤشر الفقد والهدر فى
 الغذاء بالمملكة »خط األساس«

يمكنك مشاهدة الفيديو من هنا 
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