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هــل تعلــم أن هنــاك مــن الفقــد والهــدر الغــذايئ مــن أماكــن االنتــاج 
وحتــى أماكــن االســتهالك مــا يقــدر بثلــث كامــل االنتــاج الغــذايئ 

العاملــي؟

 ، واالجتامعيــة   ، االقتصاديــة  اآلثــار  مــن  الكثــري  والشــك  لذلــك  إن 
والبيئيــة والتــي تســببت بخســائر قــدرت بـــ )940( بليــون دوالر ســنويا 
ــة  ــوء التغذي ــذايئ وس ــوز الغ ــم الع ــا يف تفاق ــة إىل أثاره باالضاف
. تفــوق هــذه الخســائر جانبهــا املــادي وتتعداهــا إىل هــدر مــا 
يقــارب ربــع كامــل كميــات امليــاه املســتخدمة يف الزراعــة ســنويا ، 
واشــغال أراض زراعيــة تعــادل كامــل مســاحة الصــني ، وتولــد حــوايل 
)%8( مــن مجمــل إنبعــاث غــازات البيــوت الزجاجيــة الدفئــة ، ولــو كان 
الفقــد والهــدر الغــذايئ بلــدا الحتــل املرتبــة الثالثــة عامليــا بعــد 
ــازات  ــه لغ ــيب طرح ــني يف مناس ــة والص ــدة األمريكي ــات املتح الوالي

ــة . ــة الدفيئ ــوت الزجاجي البي

إن يف اختــزال كميــات الفقــد والهــدر الغــذايئ عامليــا مكاســب ثالثــة 
هــي )1(: توفــري الكثــري مــن األمــوال للفالحــني والــرشكات وللمنــازل ، 
)2(: إن يف تقليــل الخســائر والهــدر مــا يســاعد عــىل إطعــام الكثــري 
مــن املحتاجــني ، و)3(: يســاعد الحــد مــن الفقــد والهــدر الغــذايئ 
عــىل تقليــل الضغــط عــىل املــوارد املائيــة و، واألرايض  الزراعيــة ، 

وعــىل املنــاخ .

ــة  ــذايئ الضخم ــدر الغ ــد واله ــات الفق ــن كمي ــد م ــاعد الح ــام ويس ك
يف بعــض الــدول عــىل اإليفــاء بتعهداتهــا الدوليــة واالتفاقيــات 
املشــرتكة كاتفاقيــة باريــس للتغــري املناخــي . تنــص أهــداف التطويــر 

استهالل 

بيرت فريدمان
مدير اإلدارة ملتقى املستهلك

بيرت بيكر
مجلس رجال األعامل العاملي 

لشؤون الطاقة املستدامة                  

توين تيمرمانز
منسق املرشوع

ليز كودون
الرئيــس املديــر التنفيــذي لربنامــج 

                                       )WRAP(عمــل الهــدر واملــوارد

أشم ستيرن
املدير العام برنامج األمم املتحدة للبيئة

أندرو ستري
رئيس واملدير التنفيذي 
معهد املوارد العاملي

املســتدام – وباألخــص الهــدف رقــم )12.3( - عــىل اختــزال الهــدر 
ــازن  ــتويي مخ ــد مس ــخص عن ــكل ش ــف ل ــذاء إىل النص ــي للغ العامل
البيــع بالتجزئــة واملســتهلك ، والحــد مــن خســائر األغذيــة خــالل كافــة 
مراحــل سالســل اإلنتــاج واإلمــداد الغــذايئ )مبــا يف ذلــك خســائر بعــد 

ــام 2030 . ــول ع ــاد( بحل الحص

كلنــا ســمع بحكمــة رجــال األعــامل التــي تقــول: )إن كل مــا ميكــن 
قياســه ، ميكــن تدبــريه( . نؤمــن إميانــا راســخا بإمكانيــة تطبيــق هــذه 
ــع  ــو الداف ــذا ه ــك. وه ــذايئ كذل ــدر الغ ــد واله ــىل الفق ــة ع املقول
الــذي حــذى مبؤسســاتنا التــي تضــم كافــة الــرشكاء املهتمــني  
بتطويــر دليــل الفقــد والهــدر الغــذايئ العاملــي إىل تطويــر ســجل 
حســاب وتوثيــق الفقــد والهــدر الغــذايئ العاملــي )FLW( ليوفــر 
 ، وللــرشكات   ، للحكومــات  واإلرشــادات   ، املتطلبــات  مــن  الكثــري 

وللجهــات املعنيــة األخــرى .

إن تطويــر الســجالت املطابقــة لســجل الفقــد والهــدر الغــذايئ ، 
ســيمكن الــدول ، واملــدن ، والــرشكات مــن تحقيــق فهــم أفضــل 
حــول كميــات الفقــد والهــدر الغــذايئ ومآالتهــا . إن ملثــل هــذه 
الطــرق والســرتاتيجيات  لغــرض تطويــر  املعطيــات أهميــة حرجــة 
ــن ،  ــع الزم ــا م ــة تطّوره ــك ، ومراقب ــن ذل ــد م ــة للح ــة والفعال الكفيل
مــام ســيوفر األمــان االقتصــادي والبيئــي ، باالضافــة إىل الرفــع مــن 

املــردود الغــذايئ لألطعمــة .

ــاعدكم يف  ــذايئ ويس ــدر الغ ــد واله ــل الفق ــم دلي ــل أن يلهمك نأم
ــري . ــاح يف التدب ــم النج ــن ث ــاس ، وم ــم للقي جهودك
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ــن  ــارة ع ــذايئ - FLW )FLW Protocol( عب ــدر الغ ــد واله ــل الفق إن دلي
رشاكــة مــا بــني العديــد مــن املهتمــني ، والذيــن قامــوا بتطوير ســجل 
 )FLW Standard( حســاب وتوثيــق الفقــد والهــدر الغــذايئ العاملــي
ــألكل  ــة ل ــري الصالح ــواد غ ــة و/أو امل ــي لألغذي ــم الكم ــرض التقيي لغ
ــذايئ  ــداد الغ ــة اإلم ــن سلس ــا م ــم إزالته ــي يت ــا والت ــة له املصاحب
)والتــي يشــار إليهــا بالفقــد والهــدر الغــذايئ ، ومخترصهــا FLW( . إن 
ــام 2013(  ــاءت يف ع ــام ج ــذايئ )ك ــدر الغ ــد واله ــل الفق ــة دلي مهم
هــي تطويــر ســجل للفقــد والهــدر الغــذايئ مقبــول عامليــا لغــرض 
حســابها وتوثيقهــا، والعمــل عــىل الدفــع نحــو تبنيــه مــن قبــل 
الجهــات املعنيــة لغــرض تحســني فهمهــا ودفعهــا إلتخــاذ الخطــوات 

الرضوريــة لتقليــل الفقــد والهــدر الغــذايئ.

ــىل  ــتندة ع ــاليبه املس ــذايئ أس ــدر الغ ــد واله ــل الفق ــع دلي ــد اتب لق
قاعــدة واســعة، وطــرق شــاملة ، معتمــدة عــىل اإلجــامع ، وبإتفــاق 
ــاهم يف  ــجل . س ــذا الس ــر ه ــرض تطوي ــني  لغ ــن املهتم ــد م العدي
إنجــاز هــذا العمــل العديــد مــن الــوكاالت الحكوميــة ، واملنظــامت 
شــبه الحكوميــة ، واملنظــامت غــري الحكومية ، والــرشكات ، واملعاهد 

األكادمييــة مــن شــتى بقــاع العــامل .

لقــد تــم توفــري املدخــالت التقنيــة ، والتوجيــه الَســوقي ، وســبل 
قبــل  مــن  الســجل  هــذا  تطويــر  فــرتة  طــوال  النوعيــة  الســيطرة 

مالحظات حول دليل الفقد والهدر الغذايئ 

ــن  ــس م ــذا املجل ــّون ه ــة . تك ــد املتخصص ــن املعاه ــس إدارة م مجل
مجمــع املســتهلكني )Consumer Goods Forum - CGF( ، ومنظمــة 
الغــذاء والزراعــة الدوليــة التابعــة لألمــم املتحــدة )FAO( ، ومــرشوع 
)FUSION( املدعــوم ماليــا مــن قبــل االتحــاد األورويب ، ومــرشوع 
ــامل  ــس األع ــدة )UNEP( ، ومجل ــم املتح ــة األم ــع ملنظم ــة التاب البيئ
للتطويــر املســتدام )WBCSD( ، وبرنامــج العمــل للهــدر واملــوارد 
أيضــا  قــام  والــذي   )WRI( العاملــي  املــوارد  ومعهــد   ،  )WRAP(
مبهــام الســكرتارية ، ووضــع املســودات ، ومراجعــة كافــة اإلجــراءات . 

ــي  ــامل الت ــال لألع ــدا مكم ــذايئ جه ــدر الغ ــد واله ــل الفق ــرب دلي يعت
 )Save FOOD – including Think Eat Save( مؤسســة  بهــا  قامــت 
كــام   . الــرشكاء  مــن  وغريهــام   )UNEP( و   )FAO( إرشاف  تحــت   ،
وتعتــرب جهــدا مكمــال لجهــود القطاعــات الخاصــة بقيــادة مجلــس 
املســتهلكني )CGF( ، و منظمــة )كل كــرسة – خــرب – تُحســب( التابعــة 
 )Courtauld Committee 2025( األوروبيــة ، و )FoodDrinkEurope( لـــ
 Food(  ــذايئ ــدر الغ ــد مــن اله ــدة ، وتحالــف الح ــة املتح يف اململك
Waste Reduction Alliance ( يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة . كــم 
متــت االســتعانة باالســاليب املحليــة للتقييــم الكمــي كالــذي تــم 

ــريه .  ــرشوع )Fusion( ، وغ ــل م ــن قب ــره م تطوي
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ــجل  ــذايئ تطويــره لس ــدر الغ ــد واله ــل الفق ــس إدارة دلي رشع مجل
الفقــد والهــدر الغــذايئ يف بواكــري عــام )2014( . ســاهم فريقــا 
تــم  والتــي  للســجل  األوىل  املســودة  وضــع  يف  تقنيــان  عمــل 
التنســيق بينهــام مــن قبــل معهــد املــوارد العاملــي )WRI( . ركــزت 
ــدر  ــد واله ــي للفق ــم الكم ــىل التقيي ــل ع ــي العم ــدى مجموعت إح
الغــذايئ يف األجــزاء العليــا مــن سلســلة االمــداد الغــذايئ )أي مــن 
ــة  ــي الثاني ــل الفن ــة العم ــزت مجموع ــع(، و رك ــى التصني ــاد حت الحص
عــىل التقييــم الكمــي للفقــد والهــدر الغــذايئ يف األجزاء الســفىل 
مــن سلســلة اإلمــداد الغــذايئ )أي مــن التصنيــع حتــى االســتهالك( . 
ــات  ــف اختصاص ــن مختل ــريا م ــن )80( خب ــر م ــان أك ــت املجموعت تضمن
ــرتكة،  ــة املش ــامت الحكومي ــة ، واملنظ ــر الحكومي ــامل ، والدوائ األع
ــن  ــر م ــن أك ــة م ــد األكادميي ــة ، واملعاه ــري الحكومي ــامت غ واملنظ

)25( بلــدا ، يف )6( قــارات .

حول تطوير دليل الفقد والهدر الغذايئ 

تــم يف شــهر آذار )مــارس( مــن عــام )2015( االنتهــاء مــن تحضــري 
ــس  ــة  املجل ــل أمان ــن قب ــذايئ م ــد والهــدر الغ ــودة ســجل الفق مس
ــل  ــن قب ــة، وم ــة خارجي ــة مراجع ــل مجموع ــن قب ــا م ــرض مراجعته لغ
مجموعــة اختبــار املنتــج التجريبــي ، وثلــة مــن الجمهــور . قدمــت 
املجاميــع التــي قامــت مبراجعــة العمــل والتــي اختــربت املنتــج 
املحتــوى  حــول  الراجعــة  التغذيــة  معلومــات  بتوفــري  التجريبــي 
، وأمكانيــة التطبيــق ، وســهولة اســتخدام الســجل . لقــد قامــت 
خارجــي  مهتــم   )200( مــن  اكــر  مــن  االســتجابة  بجمــع  األمانــة 
ــة،  ــة واملحلي ــة الوطني ــات االداري ــرشكات، والجه ــف ال ــون مختل ميثل
الحكوميــة،  غــري  واملنظــامت  املشــرتكة،  الحكوميــة  واملنظــامت 
واملعاهــد األكادمييــة مــن حــول العــامل )أنظــر الشــكر والتقديــر( 
ــة  ــودة ثاني ــع مس ــة يف وض ــة الراجع ــن التغذي ــتفادة م ــت االس . مت
متــت مراجعتهــا مــن قبــل مجلــس االدارة لغــرض إعــادة صياغتهــا 

واملوافقــة عليهــا .
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يوفــر ســجل الفقــد والهــدر الغــذايئ كافــة املتطلبــات للبلــدان ، 
وللــرشكات ، ولغريهــا مــن الجهــات لغــرض اســتعاملها يف حســاب 
وتوثيــق الفقــد والهــدر الغــذايئ . كــام يتضمــن اإلرشــادات ، واملصادر 
، واالمثلــة التــي تســاعدها يف اســتخدام الدليــل . كــام يوجــد ملخصــا 

تنفيذيــا منفصــال يســلط الضــوء عــىل أهــم معــامل هــذا الدليــل .

يقسم هذا الدليل إىل أقسام ثالثة: 

يتضمــن القســم األول الفصــول )1-5( والتــي تشــمل: نظــرة عامــة 
ــذايئ )1(  ــدر الغ ــد واله ــجل الفق ــتخدام س ــة اس ــرض وطريق ــن الغ ع
ــن  ــة م ــداف املحتمل ــا )2( ، وااله ــات وتطبيقاته ــف املصطلح ، وتعري
التقييــم الكمــي للفقــد والهــدر الغــذايئ )3( ، وخطــوات اإلرشــاد 
لتحضــري الئحــة بالفقــد والهــدر الغــذايئ وملخصــا ملــا يتطلبــه الســجل 

)4( ، ومبــادئ الحســاب والتوثيــق )5( .

يتضمــن القســمني الثــاين والثالــث الفصــول )6-14( ويوفــر التفاصيــل 
حــول متطلبــات الســجل واالرشــادات حــول تطبيقهــا ، باســهاب أكــر:

االرشــادات  ◄ تفاصيــل  و7(   6 )الفصــول  الثــاين  القســم  يوفــر 
واملتطلبــات لفهــم تعريــف )مــا الــذي( يجــري تقيمــه كميــا )اي 
نطــاق حــدود الئحــة الفقــد والهــدر الغــذايئ( ، و)كيــف( تتــم 

. الطريقــة(  )أي  تقييمهــا كميــا  عمليــة 

يوفــر القســم الثالــث )الفصــول 8-14( االرشــادات حــول املتطلبــات  ◄
االضافيــة للســجل والتوصيــات بشــأنها . ويشــمل جمــع ، وحســاب 
 ،  )9( ، و تقيمــم مقــدار »عــدم التأكــد«   )8( ، وتحليــل البيانــات 
وتنســيق تحليــل عــدة لوائــح للفقــد والهــدر الغــذايئ )10( ، و 
ــة  ــرق املراجع ــذايئ )11( ، وط ــدر الغ ــد واله ــباب الفق ــق أس توثي

والضــامن )12( ، والتوثيــق )13( ، و وضــع األهــداف )14( .

إرشادات حول بنية هذه الوثيقة 

ــل  ــول التفاصي ــة ح ــات إضافي ــات معلوم ــن امللحق ــلة م ــر سلس وتوف
ــىل  ــالع ع ــك االط ــام وميكن ــات . ك ــري املعطي ــل وتدب ــة بالتحلي املتعلق
www. العنكبوتيــة  الشــبكة  موقــع  عــىل  للســجل  هــام  مرافــق 

flwprotocol.org وهــو املرشــد حــول طــرق التقييــم الكمــي للفقــد 
والهــدر الغــذايئ . كــام وتجــد عــىل موقــع الشــبكة العنكبوتيــة أيضــا 
www.flwprotocol.org منوذجــا للتوثيــق وأداة تبويــب حــول طــرق 

ــذايئ . ــدر الغ ــد واله ــي للفق ــم الكم التقيي

يوفــر املــرسد التعاريــف والتعليقــات حــول املصطلحــات الهامــة 
  . املســتعملة يف ســجل الفقــد والهــدر الغــذايئ 
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نـظـرة عـامــة 
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تتضمــن فصــول الجــزء األول الحديــث عــن الرؤيــة والهــدف مــن صياغــة دليــل )معيــار( للفقــد والهــدر يف الغــذاء 

يف الفصــل األول ، أمــا الفصــل الثــاين فيتنــاول تعريــف املصطلحــات املســتخدمة يف هــذا الدليــل وتطبيقاتهــا،  

ــوات و  ــث ، والخط ــل الثال ــذاء  يف الفص ــد يف الغ ــدر والفق ــة اله ــاب كمي ــن حس ــا م ــن تحقيقه ــداف املمك واأله

ــس  ــع ،  وأس ــل الراب ــجل يف الفص ــات الس ــص متطلب ــذاء ، وملخ ــدر يف الغ ــد واله ــرد الفق ــري  لج ــادات للتحض اإلرش

ــس . ــل الخام ــر  يف الفص ــات والتقاري ــة البيان صياغ



دليل حساب وتوثيق الفقد والهدر الغذايئ10

1. املقدمة
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1.1 الغرض والرؤية

 Food Loss and( يعتــرب دليــل حســاب وتوثيــق الفقد والهــدر الغــذايئ
 )Waste Accounting and Reporting Standard – FLW Standard
)والــذي سيشــار إليــه الحقــا بالدليــل( مرجعــا عامليــا يوفــر كافــة 
املســتلزمات واإلرشــادات الالزمــة لتقييــم وتســجيل أوزان األغذيــة ، 
أو مــا يصاحبهــا مــن أجــزاء غــري قابلــة لــألكل ، والتــي يتــم إزالتهــا مــن 
حلقــات اإلمــداد الغذائيــة ، والتــي تســمى )بالفقــد والهــدر الغــذايئ 
- FLW( . إن يف إمــكان هــذا الدليــل إرشــاد مختلــف األقطــار ، واملــدن ، 
والــرشكات ، وغريهــا مــن الكيانــات إلنشــاء وتطويــر ســجالتها الخاصــة 
بكميــات الفقــد والهــدر الغــذايئ ومآالتهــا . إن يف إمــكان مثــل هــذه 
الســجالت دعــم ، وإثــراء ، وتوجيــه السياســات والُســبل التــي مــن 
شــأنها التقليــل مــن )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( ، ومــا يتبــع ذلــك 
مــن دعــم لإلقتصــاد ، والنهــوض باألمــن الغــذايئ ، وتحســني كفــاءة 
اســتخدام املــوارد الطبيعيــة ، والحــد مــن إنعكاســاتها الســلبية عــىل 

البيئــة .

 )FLW - تتلخــص الغايــة مــن وضــع دليــل )الفقــد والهــدر الغــذايئ
ً)أي  كميــا  والهــدر  الفقــدان  ذلــك  قيــاس  مهمــة  تســهيل  يف 
ــا قياســه ؟ وكيــف ؟( ، مــع اإلجتهــاد وتشــجيع الحصــول  مالــذي علين
ــوغ  ــن بل ــيمكننا م ــام س ــفافة ، م ــجمة والش ــات املنس ــىل املعطي ع
التوافــق الكمــي مــا بــني األســس ، ومتابعــة التقــدم نحــو )الهــدف 
رقــم 12.3( الــذي وضعتــه األمــم املتحــدة مــن جملــة أهدافهــا لبلــوغ 

ــداف . ــن األه ــك م ــري ذل ــتدام ، وغ ــر املس التطوي

ــن  ــراف م ــة األط ــن كاف ــة متك ــل بطريق ــذا الدلي ــم ه ــم تصمي ــد ت لق
تطويــر ســجالتها الخاصــة بـــ )بالفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( وفقــا 
لألهــداف الكميــة الخاصــة بهــا . لقــد حــرص هــذا الدليــل عــىل مراعــاة 
التوافــق واالنســجام يف اســتعامل كافــة املصطلحــات مــام يضمــن 
التوافــق يف اســتعامالتها، وفهمهــا املشــرتك ، وتســهيل اإلفصــاح 
عــن ســجالت )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( ، داخــل الكيانــات ذاتهــا 
ــودة  ــة املفق ــة )لألغذي ــس الكمي ــع األس ــا . إن يف وض ــام بينه ، وفي
ــزال  واملهــدورة - FLW( أهميــة كبــرية إلنشــاء القاعــدة الالزمــة الخت
ــات  ــص النفق ــد يف تقلي ــن فوائ ــك م ــن ذل ــج ع ــا ينت ــع م ــود م الجه
ــادة  ــادي الزي ــزن ، إىل تف ــات والخ ــراط يف املقتني ــن اإلف ــة ع الناتج
يف إنتــاج الغــازات الدفيئــة ، إىل دعــم الجهــود يف مواجهــة آفــة 
التــي تحــرص عــىل تحضــري وتحديــث  . ســتتمكن املنشــآت  الجــوع 
ســجالتها الخاصــة )بالفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( مــن معرفــة 
تلــك الكميــات ، ومآالتهــا ، وبذلــك تكــون أكــر مــن غريهــا اســتعداداً 

ــك . ــة ذل ملجابه

1.2 الحاجة لدليل تسجيل الحسابات وتوثيق التقارير

ال شــك أن نســبة معتــربة مــن املحاصيــل الغذائيــة التــي تـُــزرع وتجمع، ال 
 The( تجــد طريقهــا كغــذاء . قــّدرت املنظمــة الدوليــة لألغذيــة والزراعــة
Food and Agriculture Organization - FAO( الفقــد والهــدر الغــذايئ 

مــا تــم هــدره بثلــت مــا أنتجــه العــامل مــن غــذاء يف عــام 2009 

ال يخفــى مــا لهــذه الدرجــة مــن فقــدان كفــاءة االســتخدام مــن 
 )940( بـــ  تقــّدر   ، ، وبيئيــة ســلبية  اقتصاديــة، واجتامعيــة  تأثــريات 
ــم  ــام يفاق ــاله ، م ــة اع ــر املنظم ــب تقدي ــا ًحس ــون دوالرا ً أمريكي بلي
انعــدام األمــن الغــذايئ عامليــا . وتقابــل نســبة فقــدان هــذه الكميــة 
مــن الغــذاء هــدر ربــع كامــل كميــات املــاء املســتخدمة عامليــا ، 
واســتنزاف مســاحة أرض زراعيــة تعــادل مســاحة الصــني ، كــام تشــارك 
مبــا نســبته )%8( مــن مجمــل انبعاثــات الغــازات الدفيئــة املســؤولة 

ــراري . ــاس الح ــكلة االحتب ــن مش ع

ــل  ــألكل مث ــة ل ــري القابل ــزاء غ ــالل األج ــة احت ــة إىل حقيق ــذا باإلضاف ه
ــب  ــا تصاح ــا م ــي غالب ــة )والت ــذور ، واألنوي ــور ، والب ــام ، والقش العظ
املأكولــة منــه( ، مســاحات ال يســتهان بهــا مــن أرايض الــردم ، كــام 
تســاهم يف توليــد نســبة كبــرية مــن الغــازات الدفيئــة التــي تطرحهــا 
إىل الجــو خــالل تحللهــا . متثــل هــذه املخلفــات مصــادر طبيعيــة 
تحــد مــن كفــاءة إســتخدامنا لألغذيــة )والتــي أمكــن تحويــل بعضهــا 
إىل أغذيــة أو إىل منتجــات ذات فوائــد برشيــة بإتبــاع بعــض ســبل 
التكنولوجيــا ، او بتغيــري منــط التخلــص منهــا( . وميكــن إتبــاع هــذه 

ــألكل . ــة ل ــري قابل ــة والغ ــواد القابل ــع كال امل ــبل م الس

ال تــزال الكثــري مــن األقطــار ، واملــدن ، والــرشكات ، وغريهــا مــن 
والهــدر  الفقــد  كميــات  بشــأن  الواضــح  للتصــور  تفتقــد  املنشــآت 
الغــذايئ ) ومــا يصاحبهــا مــن فقــدان وهــدر مــواد غــري قابلــة لــألكل( 
، وملــاذا يتــم ذلــك ، ويف أي مرحلــة مــن سلســلة اإلمــداد الغــذايئ 
. يســاهم هــذا التخبــط يف عرقلــة وضــع األولويــات واالســرتاتيجيات 
الالزمــة للتقليــص أو للحــد مــن كميــات )الفقــد والهــدر الغــذايئ - 
FLW( ، ولتعيــني أنجــع الوســائل لالســتفادة منهــا . تــربز أهميــة هــذا 
ــا  ــه . وم ــك قياس ــا ال ميكن ــر م ــر أم ــة تدبّ ــة صعوب ــن حقيق ــور م التص
يزيــد األمــر بلــة تبايــن معــاين ومفاهيــم )الفقــد والهــدر الغــذايئ 
بــني  نتمكــن مــن مقارنــة املعطيــات واألرقــام مــا  ، ولــن   )FLW  -
املجاميــع أو ضمــن املجموعــة الواحــدة ، عــرب الزمــن والخــروج منهــا 
باســتنتاجات مفيــدة ، بــدون وضــع قامئــة مــن التعاريــف املُتفــق 

ــاب . ــجيل والحس ــبل التس ــة س ــىل كاف ــاق ع ــا ، واالتف عليه

)الدليــل( هــي محاولــة حــل املشــاكل  إن مــن فوائــد ومهــامت هــذا 
الســابقة عــن طريــق توفــري نظــم حســاب وقيــاس وتدويــن ميكــن تطبيقها 
واســتخدامها بانســجام متســق مــن قبــل كافــة الجهــات املســتفيدة حــول 
العــامل . كــام يوفــر مختلــف التعاريــف الخاصــة لتوضيــح املقصــود مبختلــف 

عنــارص )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( بشــكل قابــل للتطبــق عامليــا ً .

ــدر  ــد واله ــة )بالفق ــف الخاص ــة التعاري ــة كاف ــرض ومناقش ــيتم ع س
الغــذايئ - FLW( كــام وردت يف دليلهــا يف القســمني )2.2( و)2.3( .          



دليل حساب وتوثيق الفقد والهدر الغذايئ12

1.3 كيفية استخدام هذا الدليل

مختلــف  ليالئــم   ً ومصمــام   ،  ً اختياريــا  بكونــه  الدليــل  هــذا  ميتــاز 
املســتخدمني عــىل اختــالف مشــاربهم وأحجــام مؤسســاتهم ، وعىل 
تنــوع خلفياتهــم االقتصاديــة ، ويف أي بلــد كان . واملقصــود )بالكيــان( 
هنــا ، أي جهــة يكــون لهــا اهتاممهــا يف تطويــر ســجلها الخــاص 
ــذا ،  ــات( ه ــح )الكيان ــمل مصطل ــذايئ - FLW( . يش ــدر الغ ــد واله )بالفق
ــات ،  ــم ، واملقاطع ــة )يف األم ــلطات اإلداري ــات والس ــف الحكوم مختل
واملــدن ، وغريهــا( ، واملؤسســات الحكوميــة ، والجمعيــات الصناعيــة ، 

ــري . ــم كث ــني ، وغريه ــني الزراعي ــرشكات ، واملنتج وال

ســيتباين مــدى اســتخدام هذا الدليــل الخــاص )بالفقد والهــدر الغذايئ 
 ، باســتخدامه  املقصــودة  الجهــات  وتبايــن  لتفــاوت  بالنظــر    )FLW  -
ولكــن قبــل رشوع أي جهــة بوضــع وتطويــر دليلهــا الخــاص )بالفقــد 
والهــدر الغــذايئ - FLW( ، ال بــد لهــا مــن إدراك  أســبابها التــي دفعتهــا 
لتحديــد ذلــك بــكل وضــوح ودقــة .  قــد يكــون دافعهــا هــو تفــادي 
ــام األول ،  ــذايئ - FLW( يف املق ــدر الغ ــد واله ــرة )الفق ــدوث ظاه ح
أو تحويلهــا مــن ظاهــرة ســلبية إىل إيجابيــة بتحســني اســتخداماتها ، 

ــا . ــادة تصنيعه ــا أو إع ــتعادة قيمته ــن اس ــث ميك بحي

متــى مــا تــم تحديــد القيمــة الكميــة  )للفقــد والهــدر الغــذايئ - 
FLW( مــن قبــل أحــد الجهــات ، ســيمكنها اســتخدام دليلهــا لذلــك 

ملختلــف األغــراض ، التــي ستشــمل:

◄  )FLW - وضــع وتطويــر ســجلها الخــاص )بالفقــد والهــدر الغــذايئ
لغــرض إعــالم وفائــدة صّنــاع قرارهــا الخــاص بهــا .

اإلبــالغ عــن )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( يف ســجالتها ،  ◄
ــة  ــات الصناعي ــة ، أو للمؤسس ــات الحكومي ــا للجه ــرض رفعه لغ
ــح  ــب لصال ــي تص ــود الت ــم الجه ــرض دع ــة لغ ــة ثالث ، أو ألي جه

الحــد مــن )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( ، و/أو

والهــدر  ◄ )بالفقــد  خاصــة  سياســة  أي  تطويــر  لغــرض  اســتعاملها 
الغــذايئ - FLW( ، أو مبــادرة ، أو برنامــج مــن شــأنه تطبيــق ، أو قيــادة ، 
 . )FLW - ــذايئ ــدر الغ ــد واله ــاص )بالفق ــا الخ ــل دليله ــه ، أو تعدي أو توجي

لقــد ُصمــم هــذا الدليــل بحيــث يعكــس املعلومــات العمليــة، وحــدود 
ــد  ــاس )الفق ــتوجب قي ــي تس ــربرات الت ــف امل ــك مختل ــوارد ، وكذل امل
ــدر الغــذايئ - FLW( بصــورة كميــة . ومــع رصامــة الدليــل يف  واله
ــذايئ  ــدر الغ ــد واله ــجالت )الفق ــل س ــان تفاصي ــف لبي ــة التعاري صياغ
- FLW( ، وبقيــة املتطلبــات املحاســبية وبخصــوص نتائــج التقاريــر ، 
نراهــا مرنــة جــدا بخصــوص الســامح ملســتخدميه يف اختيــار املــدى 
ــه لتنظيــم وإلنجــاز ســجالت )الفقــد والهــدر الغــذايئ  الــذي يفضلون
- FLW( الخاصــة بهــم . وكمثــال عــىل ذلــك بإمــكان املســتخدمني 
االختيــار مــا بــني دراســة املعايــري الكميــة لــكال املــواد الغذائيــة 
واألجــزاء غــري القابلــة لــألكل معهــا عنــد إزالتهــا مــن سلســلة اإلمــداد 
ــري  ــزاء غ ــط ، أو األج ــألكل فق ــة ل ــواد القابل ــة امل ــذايئ ، أو دراس الغ
القابلــة لــألكل فقــط )راجــع الشــكل 2.1 يف الفصــل الثــاين( ، وعليــه 

1.4  تصميم ومبادئ الدليل اإلرشادية

ــم  ــن تصمي ــك م ــي متكن ــادات الت ــس واإلرش ــن األس ــد م ــاك العدي هن
ــا:  ــدورة - FLW(، منه ــودة وامله ــة املفق ــك  )لألغذي ــر دليل وتطوي

ــذا  ◄ ــر ه ــم تطوي ــد ت ــح: فق ــاب املصال ــن أصح ــة م ــاركت مجموع  ش
الدليــل )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( عــىل أســس عامليــة 
ومنظــامت   ، حكومــات  عــن  ممثلــون  فيهــا  شــارك   ، شــاملة 
ــامل ،  ــال أع ــدين ، ورج ــع امل ــن املجتم ــات م ــة ، ومؤسس حكومي

ومعاهــد أكادمييــة مــن كافــة أرجــاء العــامل .

ــع  ◄ ــريون يف وض ــاهم الكث ــد س ــرون: لق ــى اآلخ ــث انته ــن حي ــدأ م اب
األســس وتطويــر دليــل )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( ، ســيام 
الخــرباء الذيــن ســاهموا يف وضــع األســس الكميــة لهــذه الوثيقــة 
حســب مناطقهــم الجغرافيــة املعنيــة ، وحســب املراحــل املحــددة 
مــن سلســلة اإلمــداد الغــذايئ ، وذلــك لغــرض تفــادي )إعــادة اخــرتاع 
ــا ً. ــرة( عاملي ــاس )أو املعاي ــد القي ــة توحي ــهيل مهم ــة( ، ولتس العجل

وســع نطــاق عملــك: لقــد صمــم دليــل )الفقــد والهــدر الغــذايئ  ◄
- FLW( بحيــث ميكــن تطبيقــه يف أي مــكان ، ابتــداء ً مــن منطقــة 
حصــاد املحصــول ، إىل نقطــة اســتهالكه ، وعليــه ميكــن اعتبــاره 

مناســبا ً لكافــة مســتخدميه .

التــزم بتلبيــة احتياجــات املســتخدم: يوفــر دليــل )الفقــد والهــدر  ◄
الغــذايئ - FLW( املشــورة ويضــع املتطلبــات لبلــوغ الوســائل 
الكميــة املعتمــدة، وللحصــول عــىل مصــادر املعلومــات النافعــة 

ــة . ــج معنوي ــا لنتائ ــا إيصالن ــي بإمكانه ــة ، والت ، والعملي

مــا ال يــدرك كلــه ال يــرتك جلــه ال تنســاق نحــو )الكــامل الــذي يحــد  ◄
 )FLW - مــن إكــامل العمــل(: يوفــر دليــل )الفقــد والهــدر الغــذايئ
الطــرق التقريبيــة ، ويــدرك إنــه ليــس عــىل مســتخدميه الحصــول 
عــىل الكميــات الدقيقــة أو الكاملــة لغــرض اتخــاذ الخطــوات الالزمة 

. )FLW - للحــد مــن وتقليــل كميــات )الفقــد والهــدر الغــذايئ

تحــىل بالجديــة واملرونــة: يتمتــع دليــل )الفقــد والهــدر الغــذايئ ◄

ســتعتمد اختياراتهــم عــىل األهــداف املرســومة ، وعــىل مــا يبغونــه 
ــا ً. ــذايئ كمي ــدر الغ ــد واله ــة الفق ــن وراء دراس م

ومــن الجديــر بالذكــر إن دليــل )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( ال 
يقــوم بتصنيــف أي صنــف غــذايئ حســب أدائــه أو كفاءتــه ، ولكــن 
 ، الحســبان  يف  مســبق  كهــدف  وضــع  إذا  ذلــك  إنجــاز  باإلمــكان 

. الدليــل  أو  باالعتــامد عــىل ذات املرجــع 

ــجل جــرد الهــدر  ــتامرة متثــل منــوذج لس ــجل عــىل اس يحتــوي الس
ميكــن   )FLW  - الغــذايئ  والهــدر  )الفقــد  الطعــام  يف  والفقــد 
ولكــن   ،  )www.flwprotocol.org( املوقــع  مــن  عليهــا  الحصــول 
والهــدر  الفقــد  الغــرض  لهــذا  اســتامرة  أي  اســتخدام  باإلمــكان 
ــث ،  ــل البح ــرات مح ــة الفق ــىل كاف ــا ع ــىل رشط احتوائه ــذايئ، ع الغ

.  )4.2( القســم  تجــد ملخصهــا يف  والتــي 
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)FLW - 1.5 التعريف املعياري ملصطلح )الفقد والهدر الغذايئ

لقــد روعــي يف تصميــم دليــل )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW(  بحيــث 
ــدر  ــة اله ــاب كمي ــة لحس ــا املتباين ــة مربراته ــامت املختلف ــون للمنظ يك
يف الغــذاء  )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( كميــا ً، . إن الفقــد والهــدر 
الغــذايئ كاألهــداف املتباينة)قــد تكــون يف شــكل متطلبــات أو التزامــات 
حكوميــة(  قــد تــؤدي إىل  مفاهيــم متنوعــة ومختلفــة ملعنــى الهــدر 
 )FLW - ــذايئ ــدر الغ ــد واله ــل )الفق ــذا الدلي ــإن ه ــه ف ــذاء وعلي يف الغ
يقــوم بتحديــد املكونــات املحتملــة محــل الدراســة ســواء كانــت )الغــذاء 
فقــط( أم )مــواده املرافقــة غــري القابلــة لــألكل فقــط( ، أو االثنتــني معــا 
، ومــآل تلــك املــواد وكمياتهــا )أي يف أي مرحلــة مــن مراحــل سلســلة 
اإلمــداد ســيتم إزالتهــا( ، أنظــر الشــكل رقــم )2.1( . يوفــر هــذا األســلوب 
الطريقــة التــي متكــن الجهــة املعنيــة مــن اختيــار املــادة ، أو تشــكيلة 
املــواد ، ومعرفــة مأالتهــا ، ومتــى ميكــن اعتبــار ذلــك غــذاءً  مهــدوراً  أو 

مفقــودا ً، وذلــك حســب األهــداف الخاصــة بهــا .

ــا  ــني )أمنه ــة يف تحس ــة معين ــت جه ــال إذا رغب ــبيل املث ــىل س فع
ــواد  ــاق امل ــل( يف نط ــتعامل )الدلي ــدد اس ــا أن تح ــذايئ( ، ، فله الغ
الغذائيــة فقــط ، والتــي ســتغادر سلســلة اإلمــداد الغــذايئ )أي 
مبعــزل عــن املــواد املصاحبــة غــري القابلــة لــألكل( ، بغــض النظــر عــن 
تحديــد مآلهــا بالضبــط . أمــا  إذا حــددت جهــة أخــرى رغبتهــا وهدفهــا 
يف الحــد مــن انبعــاث و تأثــري الغــازات الدفيئــة الناتجــة عــن التخلــص 
 )FLW - ــذايئ ــدر الغ ــد واله ــن )الفق ــد م ــا الح ــات فعليه ــن املخلف م
ــواد  ــذ كال امل ــل أخ ــىل الدلي ــا ع ــات ، هن ــات النفاي ــا مكب ــي مآله والت
ــار  ــىل رشط اعتب ــار ، ع ــر اإلعتب ــة بنظ ــري الغذائي ــزاء غ ــة واألج الغذائي

ــط . ــات فق ــات النفاي ــا ملكب ــل منه ــزء الواص ــة الج ودراس

 )FLW - يوفــر املنحــى املعيــاري الخــاص بدليــل )الفقد والهــدر الغــذايئ
ــة  ــة املعني ــة الجه ــى امكاني ــتخدام ، مبعن ــة االس ــن مرون ــوع م ــذا الن ه
اختيــار تتبــع وقيــاس كميــات كال عنــرصي املــواد الغذائيــة واملــواد غــري 
ــد مغادرتهــا لسلســلة اإلمــداد الغــذايئ( ،  ــة لهــا )عن الغذائيــة املصاحب
أو قيــاس كميــة املــواد الغذائيــة فقــط ، أو قيــاس املــواد غــري الغذائيــة 
فقــط ، كــام ميكنهــا تتبــع مــآل العنرصيــن معــا ، أو أحدهــام فقــط . وعليــه 
FLW( مرشــدا عمليــا  ميكــن اعتبــار دليــل )الفقــد والهــدر الغــذايئ - 
يتضمــن عنــارص قابلــة للتطبيــق عامليــا ً. أمــا دور الجهــة املســتفيدة 
فســيكون يف تحديــد أي العنــارص التــي ترغــب يف دراســتها ضمــن 
ــا  ــا ألهدافه ــك تبع ــذايئ - FLW( ، وذل ــدر الغ ــد واله ــن  )الفق ــا م خزينه

1.6  خيارات القياس الكمي املتنوعة 

كثــريا مــا يتبلــور لــدى الجهــة املعنيــة عــددا مــن االختيــارات بخصــوص 
التقييــم الكمــي  )لألغذيــة املفقــودة واملهــدورة - FLW( . هنــا تــربز 
والكلفــة   ، جانــب  مــن  والكــامل  الدقــة  بــني  مــا  واالختيــار  املفاضلــة 
املتوقعــة إلنجــاز القياســات الكميــة املطلوبــة مــن جانــب آخــر . هنــا تــربز 
ميــزة دليــل )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( الــذي يســمح مبامرســة 
طيــف مــن العمليــات ، ويوفــر عــدد مــن طــرق الحســاب الكميــة ، وبدرجــات 
متفاوتــة مــن الدقــة والكــامل لتتــامىش مــع احتياجــات مجموعــة واســعة 
مــن الجهــات التــي قــد تتبايــن مبواردهــا )ســواء كانــت مــن الناحيــة الفنيــة 
ــاب  ــا وغي ــات لديه ــر املعطي ــة( ، أو توف ــة املادي ــن الناحي ــاز ، أو م واإلنج
بعضهــا . كــام يوفــر هــذا الدليل اإلرشــادات الالزمة حــول مختلــف االختيارات 
والســبل والتــي ســتؤدي إىل خزيــن معــريف بدرجــات عاليــة مــن الدقــة . 
قــد تختــار بعــض الجهــات الطريقــة التــي توفــر لهــا املعلومــات الدقيقــة 
)كــام يف حالــة الرغبــة بقيــاس وتســجيل مقــدار )الفقــد والهــدر الغــذايئ 
– FLW( يف ســنة محــددة واالتجــاه نحــو خفضهــا للســنني الالحقــة( . وقــد 
تنحــى جهــة ثانيــة للتعــرف عــىل مقاديــر )الفقــد والهــدر الغــذايئ – 
FLW( بصــورة كميــة فقــط . ولغــرض ضــامن شــفافية العمــل واســتمراريته 
ــاب  ــرق الحس ــق ط ــتخدمه أن توث ــي تس ــات الت ــن الجه ــل( م ــب )الدلي يتطل

الكميــة التــي اتبعتهــا ، وتســجيل درجــات الزيــغ فيهــا .

أو  جهــة  أي  عــزوف  يف  مــربر  مــن  هنــاك  ليــس   ، حــال  كل  وعــىل 
مؤسســة عــن محاولــة الــرشوع يف تحســني وفهــم دليلهــا الخــاص 
)بالفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( واتخــاذ الخطــوات اإليجابيــة لتحقيقــه 
، حتــى ولــو مل تتوفــر لديهــا البيانــات )الكاملــة والدقيقــة( ، أو االفتقــاد 
ــر يف  ــة ً . تتوف ــا حداث ــاس وأكره ــرق القي ــى ط ــتخدام أرق ــة اس لقابلي
إســم  تحمــل  مبســطة  اســتامرة   )www.flwprotocol.org( املوقــع 
 ، )FLW - أداة تقييــم الطــرق الكميــة لقيــاس الفقــد والهــدر الغــذايئ(
مــن شــأنها مســاعدة مســتخدميها يف التعــرف عــىل مختلــف األمنــاط 
والطــرق الكميــة ، وإرشــادهم إلتخــاذ القــرارات باالســتناد إىل مواصفات 
وأســس هامــة كدرجــة الدقــة املطلوبــة ، ومــدى ســهولة )أو صعوبــة( 
الوصــول )لألغذيــة املفقــودة واملهــدورة - FLW( املعنيــة بالتقييــم .

1.7 تطّور تصميم الدليل

يعتــرب هــذا الدليــل النســخة األوىل مــن برتوكــول )الفقــد والهــدر الغــذايئ 
– FLW( والتــي شــارك يف إعدادهــا الكثــري مــن الــرشكاء واملهتمــني مــن 
ــذايئ –  ــدر الغ ــد واله ــي )الفق ــل املعن ــا الدلي ــامل  ، أم ــاء الع ــع أنح جمي
FLW( فيعكــس جهــد كافــة املهتمــني وعملهــم خــالل عامــي 2014 و2015 
. لقــد تــم االتفــاق عــىل تســميته بـــ )الصيغــة األوىل( ألنــه قابــل للتطويــر 
وسيســتمر عــىل ذلــك مبــرور الزمــن ، كــام ستتحســن طــرق القيــاس 
الكميــة فيــه ، وأســاليب جمــع املعلومــات التــي يحتويهــا ، وتطــّور حاجــات 

مســتخدميه ، عــىل أن تحتــوي صيغــه الالحقــة كل تلــك التحســينات .

ــتعملة  ــف املس ــع التعاري ــه م ــة يف تعامل ــة والجدي FLW( بالدق
وضبــط  حســاباته  إجــراء  طريقــة  ويف   ، مفرداتــه  تفســري  يف 
ــاز ، يف  ــه ميت ــا ً . إال أن ــق عاملي ــه للتطبي ــا أهل ــذا م ــجالته ، وه س
الوقــت ذاتــه باملرونــة يف تعاملــه مــع وســائل الحســاب الكميــة 
، وذلــك بالنظــر لتفــاوت املعطيــات وتوفرهــا واختــالف الدقــة يف 

القيــاس مــا بــني شــتى املــواد واألماكــن .

ــة  ــص تصميمي ــالث خصائ ــل بث ــذا الدلي ــع ه ــبق ، متت ــا س ــىل م ــاء ع بن
وتنــوع  ومرونــة   ، واملعياريــة  املنهجيــة  تعاريفــه  هــي:  هامــة 

وســائل قياســه الكميــة ، وقابليتــه عــىل التطــّور مــع الوقــت .

املرســومة ومبوجــب خطــط عملهــا )كأن تكــون متطلبــات اختياريــة أو 
قرسيــة يف تقليــص كميــات )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( وفــق 

ــل . ــن التفاصي ــد م ــادس ملزي ــل الس ــر الفص ــا . أنظ ــا وأهدافه برامجه
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2. تعريف املصطلحات
     وتطبيقاتها
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ــية  ــات األساس ــض املصطلح ــف بع ــم بتعري ــذا القس ــي ه يعن
 ، )FLW – املســتعملة يف دليــل )الفقــد والهــدر الغــذايئ
ويوضــح كيفيــة اســتخدامها مــن قبــل املســتفيدين منها يف 
ــع  ــر املرج ــام يوف ــوع ، ك ــة باملوض ــجالتهم الخاص ــر س تطوي
ورشح  بالتعاريــف   ً جــدوال  الوثيقــة  نهايــة  يف  امللحــق 
املقصــود مــن وراء أهــم املصطلحــات الــواردة يف الدليــل .

 ،)Should يفضل أن( ، ) Shall – 2.1 مصطلحــات قياســية: )يجــب أن

. )May  - من املمكــن(

يتبــع ســجل )الفقــد والهــدر الغــذايئ – FLW( لغــة محكمــة لبيــان أحــكام 
الدليــل ، فيــام إذا كانــت )واجبــة -Requirement( ، أو كانــت )مفّضلــة - 
أي   ،  )Permissible  - )اختياريــة  كانــت  إذا  فيــام  أو   ،  )Recommended

ــا . ــن عدمه ــا م ــا واتباعه ــة اختياره ــتخدم حري للمس

ســيتم اســتخدام املصطلــح )يجــب أن  – Shall ( خــالل كامــل هــذا الدليــل 
ــدر  ــد واله ــجل )الفق ــق س ــتخدامه( ليواف ــب اس ــو )واج ــا ه ــان كل م لبي

ــأن . ــذا الش ــه به ــق علي ــايس ومتف ــو قي ــا ه ــذايئ – FLW(  كل م الغ

ســيتم اســتخدام املصطلــح ) يفضــل أن  –Should  ( خــالل كامــل هــذا 
 )May  – الدليــل لبيــان كل مــا يجــب اســتخدامه ، أمــا املصطلح)يجــب أن
فسيســتعمل لــكل مــا هو)محبــذ ، أو مفضــل اســتخدامه( ، ولكــن ليــس 
واجبــا أو مفروضــا . أمــا املصطلــح )رمبــا –  May( ، فســيتم اســتخدامه كلــام 

كان األمــر قابــال لالســتخدام ، أو باإلمــكان تجاهلــه ، أو االســتغناء عنــه .

2.2 أنواع املواد  الصورة النهائية املمكنة للهدر

يتطلــب دليــل )الفقــد والهــدر الغــذايئ – FLW( مــن مســتخدميه 
نــوع  هــام:   ، مكونــني  قيــاس  كيفيــة  يف  والدقــة   ، إىل  لالنتبــاه 

. ومآالتهــا  املدروســة،  املــواد 

نــوع املــواد املدروســة: ونعنــي بهــا كافــة املــواد التــي يتــم 
إزالتهــا مــن سلســلة اإلمــداد الغــذايئ )كالغــذاء مثــال ، و/أو األجــزاء 
غــري الغذائيــة املصاحبــة لــه( ، والتــي علينــا قياســها كمياً  يف ســجل 
)الفقــد والهــدر الغــذايئ – FLW( . وباالســتناد إىل أهــداف قياســاتنا 

ــىل: ــدل ع ــون أن ي ــن للمك ــة، فيمك الكمي

الجزء الذي ميكن أكله )الطعام( والغري قابل لألكل أوكالهام  ◄

املكون الغذايئ الذي ميكن أكله فقط. ◄

املواد واألجزاء الغري قابلة لألكل املصاحبة فقط . ◄

ســيتم اســتعامل مصطلــح )Required( أو )Requirement( للداللــة عــىل 
ــا  ــل ، ومل ــذا الدلي ــن ه ــرى م ــن أخ ــتعامل )Shall( يف أماك ــل اس ــا يقاب م
كان اســتعامل مثــل هــذه املصطلحــات اختياريــا ، فســيتم اســتخدامها أو 
الرجــوع إليهــا كلــام )اســتوجب اســتعاملها( مطابقــة الســجل ملحتويــات 
– )يحتــاج  ملصطلحــات  أمــا   .  )FLW  – الغــذايئ  )الفقــد والهــدر  دليــل 

needs(، و)ميكــن –can( ، و)ال ميكــن - cannot( فســوف تســتخدم للداللــة 
واإلرشــاد عــىل إمكانيــة القيــام بفعــل مــا ، مــن عدمــه .

املربع رقم 2.1 – تعريف املقصود بالغذاء و باألجزاء غري الغذائية

الغــذاء: هــو أيــة مــادة – ســواء كانــت مصنعــة، أو شــبه مصنعــة ، أو مــادة خــام – والتــي تســتعمل للتغذيــة البرشيــة . يتضمــن مجــال )الغــذاء( 

، املرشوبــات أيضــا ، وهــي كل مــادة  تدخــل يف صناعــة ، أو تحضــري ، أو معالجــة اي مــادة غذائيــة . كــام يتضمــن مصطلــح الغــذاء كل املــواد 
ــواد  ــا ، وال امل ــوغ ومنتجاته ــل ، وال التب ــواد التجمي ــذاء م ــح الغ ــن مصطل ــرشي . ال يتضم ــتهالك الب ــة لالس ــري صالح ــت غ ــي أمس ــة والت التالف
املخــدرة أو املــواد التــي تســتعمل كأدويــة فقــط . كــام أنــه ال يتضمــن املــواد املســتخدمة يف التصنيــع والتــي قــد تدخــل ضمــن سلســلة 

اإلمــداد الغــذايئ ، مثــل امليــاه املســتخدمة يف التنظيــف ، أو لطبــخ املــواد الخــام ســواء أكان ذلــك يف املصانــع أو يف البيــوت . 

ــة( والتــي ال ميكــن اســتهالكها  ــة واملرتبطــة بالغــذاء )يف سلســلة إمــداد غــذايئ معين ــة: وهــي كل املــواد املصاحب ــر الغذائي ــزاء غ األج

بواســطة اإلنســان . مــن أمثلتهــا ،العظــام والقشــور والنــوى والبــذور . هــذا ، وال تشــمل املــواد غــري الغذائيــة مــواد التغليــف . ويختلــف طيــف 
املــواد غــري الغذائيــة مــن مســتخدم ألخــر )قــد تســتهلك أقــدام الدجــاج يف بعــض سالســل اإلمــداد الغــذايئ ، عــىل ســبيل املثــال ، وليــس 
يف كلهــا( ، كــام قــد تتغــري هــذه املــواد  مبــرور الزمــن ، كــام قــد تتأثــر بعــدد مــن املتغــريات مبــا يف ذلــك املســتوى الحضــاري ، والعوامــل 
االقتصاديــة واالجتامعيــة ، وتوفــر تلــك املــواد ، واســعارها ، والتقــدم التقنــي يف مــكان معــني ، وتأثــري التجــارة الدوليــة عليــه ، وموقعــه 

الجغــرايف .
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لعــل أحــدى الســبل لفهــم الفــرق مــا بــني مختلــف املــواد الغذائيــة ومــا 
يصاحبهــا مــن مــواد غــري غذائيــة هــو بطــرح مثــال )املــوزة الكاملــة( . 
ففــي ســياق السلســلة الغذائيــة املتضمنــة )مثــرة املــوز الطــازج( والتــي 
تعتــرب كغــذاء )ألنهــا تســتخدم كغــذاء بــرشي( ، يف حــني يتــم التخلــص مــن 
)قرشتهــا( كــامدة مصاحبــة غــري غذائيــة )ألنهــا ، ويف كثــري مــن األماكــن ، ال 
تســتخدم لالســتهالك البــرشي( . وقــد تــم تفصيــل مــا نعنيــه بأنــواع املــواد 

الغذائيــة واملــواد غــري الغذائيــة يف املربــع رقــم 2.1 .

– املــآل  )أي  املهــدورة  للمــواد  النهائيــة  بالصــورة  املقصــود  أمــا 
Destination( ، فهــي  الصــورة  التــي تنتهــي إليهــا املــواد بعــد إزالتهــا 
مــن سلســلة اإلمــداد الغــذايئ . وهنــاك عــدة صــورة متثــل اســتخدامات 

ــة.  ــة محتمل ــة وقيم بديل

الصــور العــرش النهائيــة للمــواد املهــدرة يف دليــل الهــدر والفقــد  
:)FLW )الفقــد والهــدر الغــذايئ – 

أعالف حيوانية،  ◄

الكيميائيــة  ◄ العمليــات  يف  تدخــل  حيويــة/  كمــواد  توجيههــا 
. الحيويــة 

تحللها باملعالجة الالهوائية  ◄

معالجتها هوائيا وتحويلها ألسمدة  ◄

إحراقها جزئيا، أو تحت السيطرة . ◄

استخدامها كأسمدة لألرايض بشكل مبارش دون معالجة . ◄

 - وتشمل كل ما ينتج لغرض اإلستهالك البرشي )أي بإستبعاد كافة املحاصيل املوجهة إلنتاج – الطاقة – ولغرض األعالف الحيوانية ، أو الحبوب أو املنتجات املوجهة للصناعة( .
- مبا يف ذلك فواضل الغذاء التي يتم إعادة تدويرها لغرض اإلستهالك البرشي )يف أي مرحلة من سلسلة اإلمداد الغذايئ( .

Source: Adapted from FAO. 2014. Definitional Framework of Food Loss. Working paper of the Global Initiative on Food Loss and Waste Reduction. Rome, Italy: FAO.

النباتات الغذائية وأنواع الفطر واملصادر الحيوانية 

الغذاء

الغذاء املستهلك فعالً 2

املواد غري الغذائية

ردمها يف مكبات أرضية . ◄

تركها كمواد غري محصودة ، أو ترتك لتُحرث مع األرض ◄

قاممة أو مخلفات، أو كفضالت . ◄

مخلفات مائية أو مياه رصف صحي . ◄

ســتجد يف الفصــل الســادس تفاصيــل أخــرى عــن أنــواع املــواد الغذائيــة 
وباإلرشــادات   ، باالحتياجــات  قامئــة  ســيوفر  كــام   ، مآالتهــا  وتعيــني   ،

ــا . ــابها وتوثيقه ــة حس ــة بكيفي الخاص

)وغــري  الغذائيــة  املــواد  ألنــواع  مبســطا  تصويــرا   )2.1( الشــكل  ميثــل 
ــة ،  ــل الزراعي ــك املحاصي ــا يف ذل ــة ، مب ــا املحتمل ــة( ، و مآالته الغذائي
ــواع  ــة ، وأن ــات الربي ــن النبات ــوع م ــام املجم ــح ، والطع ــات املذاب ومخلف
الفطــر ، والحيوانــات . يعتــرب جــزءا مــام ســبق كطعــام أو كمــواد )ســواء 
كانــت مصنعــة ، أو شــبه مصنعــة ، أو خــام( موجــه لالســتهالك البــرشي 
. أمــا مــا تبقــى ، فيشــمل )املــواد غــري الغذائيــة( ، أو مجمــل املــواد 
  - محــددة  غــذايئ  إمــداد  حلقــة  يف   – الغذائيــة  للمــواد  املصاحبــة 
والغــري مخصصــة لالســتهالك البــرشي . وتعتــرب العظــام ، والقشــور ، 
والبــذور ، والنــوى )كــام يظهــر يف  الشــكل )2.1( – الســهم األحمــر عــىل 
ــار أي  ــا اعتب ــام علين ــرية . ك ــة األخ ــن املجموع ــة ضم ــن األمثل ــني( م اليم
غــذاء – مهــام كان – ال يجــد طريقــة يف النهايــة إىل أن يســتهلك مــن 
ــكل  ــذايئ . )الش ــداد الغ ــلة اإلم ــن سلس ــة م ــامدة منزوع ــرش ك ــل الب ِقب

ــني( . ــىل اليم ــرض ع ــهم األخ )2.1( الس

)FLW – الشكل: 2.1 – أصناف املواد الغذائية ، ومآالتها املحتملة مبوجب دليل )الفقد والهدر الغذايئ

الغذاء
)غري املستهلك(     

املواد غري 

الغذائية

الصور النهائية  املحتملة 

كأعالف للحيوانات | منتجات حيوية للتصنيع | تجزئتها برضوف غري هوائية

أعادة تركيبها هوائيا | إحراقها جزئيا | أو تحت السيطرة | ردمها ، تركها  

كمواد غري محصودة | أو ترتك لتُحرث مع األرض | لفظها كمواد قاممة 

أو مواد متخلفة | أو كفضالت تجد طريقها إىل املجاري بعد معالجتها
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ميثــل الســهامن ، )األخــرض عــىل اليمــني( و)األحمــر عــىل اليســار( 
 )FLW – كافــة املــواد املحتملــة يف ســجل )الفقــد والهــدر الغــذايئ
، وســتؤول إىل واحــد أو أكــر مــن املــآالت املدرجــة يف املســتطيل 
األصفــر ، وستســلك واحــدا أو أكــر مــن الســبل املبينــة يف القســم 

)6.5( ، حاملــا يتــم إزالتهــا مــن سلســلة اإلمــداد الغــذايئ .

يوفــر دليــل )الفقــد والهــدر الغــذايئ – FLW( كافــة متطلبــات تســجيل 
ــتطيل  ــر يف املس ــا ذك ــكل م ــة ل ــادات الالزم ــر واإلرش ــة التقاري وكتاب
ــلة  ــن سلس ــه ع ــم إزاحت ــا ت ــم )2.1( ، أي كل م ــكل رق ــر يف الش األصف
اإلمــداد الغــذايئ ، وعــىل العكــس مــن ذلــك فــإن دليــل )الفقــد 
والهــدر الغــذايئ – FLW( ال يهتــم بــأي مــادة غــري مذكــورة فيــه 

ــذايئ . ــداد الغ ــلة اإلم ــن سلس ــا م ــم إزالته ــن يت ــه ل ،ألن

وعليــه فــإن كل مــادة )أو مــواد( ، وكافــة مآالتهــا التــي ســبق ذكرهــا 
ــال  ــرصا فاع ــتعترب عن ــذايئ – FLW( س ــدر الغ ــد واله ــجل )الفق يف س
ــل  ــن قب ــا م ــن تحديده ــي ميك ــل ، والت ــذا الدلي ــداف ه ــىل أه يؤثرع
هــدف رشكــة مــا ، أو مبــادرة صناعيــة مــا ، أو قانونــا حكوميــا ، أو مــن 
قبــل هدفــا ملنظمــة شــبه حكوميــة ، أو أي مســتفيد آخــر . ســيوضح 
القســم )6.8( األمثلــة الالزمــة إلســتيعاب كيفــة اختيــار مختلــف املواد 

ومآالتهــا حســب أهــداف الجهــة املســتفيدة .

)Loss and Waste( 2.3 تعريف الفقدان والهدر

ال يحــدد دليــل )الفقــد والهــدر الغــذايئ – FLW( بدقــة فيــام يعنيــه 
بالفقــدان والهــدر أو إىل أي مــن املــآالت )دون غريهــا( ، عــىل العكــس 
فهــو يبــني الفحــوى العــام  والتعاريــف العمليــة لتلك املــآالت املحتملة 
ألي مــن املــواد الغذائيــة ومــا يصاحبهــا مــن أجــزاء غــري غذائيــة ، والتــي 

قــد تــم إزالتهــا مــن سلســلة اإلمــداد الغــذايئ .

إن العوامــل التــي تحــدد مجموعــة املــآالت التــي تســمى )الفقــدان 
عــن  خارجــة  عوامــل  تقررهــا  ســوف  معينــة  حالــة  أي  يف  والهــدر( 
اختصــاص دليــل )الفقــد والهــدر الغــذايئ – FLW( ، كاألهــداف التطوعيــة 
الوطنيــة  والضوابــط   ،  ، الصناعيــة  الجمعيــات  والتزامــات   ، املشــرتكة 
الحكوميــة  الجهــات  تخطهــا  التــي  األهــداف  مجمــل  إىل  باإلضافــة   ،
السياســية كاالتحــاد األورويب أو األمــم املتحــدة . أمــا مــا يعنيــه مصطلــح 
ــذايئ –  ــدر الغ ــد واله ــل )الفق ــه دلي ــام يعرف ــآل –Destination ( ، ك )امل
FLW( فيمثــل نقطــة ، أو نقــاط إزالــة املــواد )الغذائيــة( مــن سلســلة 
اإلمــداد الغــذايئ ، بغــض النظــر عــام يعتــرب )فقدانــا( ،أو )هــدرا( ، أو 
ــح آخــر بهــذا املعنــى حســب الضوابــط املحليــة  )خســارة( ، أو أي مصطل

أو أي سياســات خارجيــة أخــرى .

ــا   ــة – Food Loss( ، و)هدره ــواد الغذائي ــدان امل ــا )فق ــا كان مصطلح ومل
ــا  ــع م ــة م ــواد الغذائي ــف امل ــتخدما لتوصي ــا يس ــا م - Food Waste( غالب
يصاحبهــا مــن مــواد غــري غذائيــة ، والتــي يتــم إزالتهــا مــن سلســلة 
ــىل  ــذايئ – FLW( ع ــدر الغ ــد واله ــل )الفق ــرص دلي ــذايئ ، ح ــداد الغ اإلم
ــن  ــىل أن م ــد ع ــر التأكي ــن الجدي ــن م ــيط . ولك ــة التبس ــتعاملهام بغي اس
ــواد(  ــاف امل ــن )أصن ــكيلة م ــأن أي تش ــرروه بش ــا يق ــوا م ــاروا ويدّون يخت

 )FLW  - )الفقــد والهــدر الغــذايئ  2.4 كيــف تعامــل الدليــل 

واملاليــة  ، والغذائيــة   ، البيئيــة  املــؤرشات 

يجــب عــىل مســتخدمي دليل )الفقــد والهدر الغــذايئ – FLW( اســتخدام 
وحــدات الــوزن يف القيــاس الكمــي للمــواد املهــدرة حيــث أن بعــض 
مســتخدمي الدليــل قــد يســتخدمون طــرق معايــرة أخــرى بجانــب الــوزن  
ــذا  ــة ه ــان أهمي ــة لبي ــة عام ــل مقدم ــذا الدلي ــن ه ــق )د( م ــني امللح . يب
الدليــل يف ســياق  التأثــري البيئــي ، واملحتويــات الغذائيــة ، واملتطلبــات 

املاليــة ، رغــم عــدم رضورتــه للســياق .

سلســلة  مكونــات  بعــض  عــى  الدليــل  تطبيــق  كيفيــة   2.5

الغــذايئ اإلمــداد 

يبــني الجــدول رقــم )2.1( مواضــع إمكانيــة تطبيــق هــذا الدليــل بالنســبة 
إىل مختلــف مكونــات وعنــارص سلســلة اإلمــداد الغــذايئ ، مــن عدمهــا.

و)مآالتهــا( هــم مســتخدمو هــذا الدليــل ، بحيــث ميثــل اختيارهــم أفضــل 
مــا ميكــن أن يتوصلــوا إليــه مــن تقييــم كمــي وفــق ســجالتهم . وعليــه 
ــدى ، أو  ــيقرر م ــن س ــم م ــل ه ــذا الدلي ــتخدمي ه ــح أن مس ــن الواض فم
مديــات أي تعريــف )لفقــدان الغــذاء( أو )هــدره( ، التــي عليهم تســجيلها 

ــة . ــم الكمي ــىل معايريه ــامد ع باالعت
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الجدول رقم )2.1(: تطبيق دليل )الفقد والهدر الغذايئ – FLW( عى نخبة من مكونات السلسة الغذائية 

هل أمكن تطبيق 

الدليل عى
التربير الجواب

نعمالغذاء
ســتقرر كل جهــة مبوجــب أهدافهــا املرســومة أي مــن املــواد ســتوثق وستحســب يف ســجل )الفقــد 
والهــدر الغــذايئ – FLW( . قــد  تتضمــن املــواد املختــارة للتقييــم الكمــي املــواد الغذائيــة املزالــة 
مــن سلســلة التوزيــع الغــذايئ فقــط ، أو املــواد غــري الغذائيــة فقــط ، أو كال   املكونــني الغــذايئ وغــري 

الغــذايئ اللــذان يتــم إزالتهــام مــن سلســلة اإلمــداد الغــذايئ    نعماألجزاء غر الغذائية

   حسب الدليل ، تقع املرشوبات ضمن تعريف األغذية .نعماملرشوبات؟

الغذاءاملستنقذ، 

واألسواق الثانوية 

لبيع الغذاء                       

كال

يهتم الدليل باملواد املزاحة عن سلسلة اإلمداد الغذايئ ، وعليه ال

تقــع ضمــن نطــاق حســاباته األغذيــة التــي تــزال مــن أحــدى سالســل اإلمــداد الغــذايئ  وانتقلــت إىل أخــرى 
، حتــى وإن كانــت ال تــزال تســتخدم لالســتهالك  البــرشي . قــد تجــد جهــة معينــة ، ولتحقيــق أهدافهــا ، أن 
تقــوم بقيــاس كميــات الغــذاء الســليم املســتنقذ ليتــم اســتهالكه مــن قبــل النــاس وتســجيلها ، ولكــن 
ــي  ــات الت ــة البيان ــوا بكاف ــذايئ– FLW( أن يحتفظ ــدر الغ ــد واله ــل )الفق ــتخدمي دلي ــىل مس ــي ع ينبغ

.)FLW – تخــص األغذيــة املســتنقذة يف ســجالت خــارج ســجل )الفقــد والهــدر الغــذايئ

ــه  ــار إلي ــد يش ــذي ق ــة )وال ــة البرشي ــد التغذي ــد رواف ــه كأح ــتنقذ وصالحيت ــذاء املس ــة الغ ــر ألهمي بالنظ
كالغــذاء املعــاد، أو املمنــوح ، أو املتــربع بهــه ، أو املوهــوب( . يحتــوي امللحــق )د( مــن الدليــل 

اإلرشــادات الالزمــة لحســاب كميــات وتســجيل أوزان األغذيــة املســتنقذة.

عندمــا يتــم إزالــة املــواد الغذائيــة مــع/ أو بــدون املــواد غــري الغذائيــة املصاحبــة مــن مخــازن األغذيــة 
واإلعانــة مــن سلســلة اإلمــداد الغــذايئ )أي مل يعــد مــن املمكــن اســتهالكها مــن قبــل اإلنســان( ، فعــىل 

الجهــات املختصــة اســتعامل دليــل )الفقــد والهــدر الغــذايئ – FLW( لحســابها ولتســجيلها .

كالاألغلفة والعبوات؟                             

ال يتضمــن تعريــف )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( تغليفهــا، كــام يف الصناديــق، واألوراق، أو يف الحاويــات 
البالســتيكية، وعليــه عــىل املســتخدمني اســتبعاد وزن أي مــادة، أو مــواد مســتخدمة يف التغليــف أو التعبئــة. 
                       )FLW - يتضمــن القســم )8.3( اإلرشــادات حــول كيفيــة اســتبعاد وزن األغلفــة مــن مجمــل وزن )الفقــد والهــدر الغــذايئ

الخسائر قبل الحصاد 

والتجميع
كال

ال يتضمــن دليــل )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( – االصــدار 1.0 أي مقدمــات حــول كيفيــة حســاب الكميــات 
املفقــودة قبــل حصادهــا وتجميعهــا . هنــاك حاجــة إليجــاد طريقــة منفصلــة لتطويــر دليــل و/أو إرشــادات 

 .)FLW - لذلــك ، والتــي ميكــن القيــام بهــا يف املســتقبل وضمهــا إىل دليــل )الفقــد والهــدر الغــذايئ

ــواد  ــات امل ــاب كمي ــة بحس ــادات املعني ــض اإلرش ــذايئ - FLW( بع ــدر الغ ــد واله ــل )الفق ــن دلي ــد يتضم ق
ــذا  ــع ه ــد وض ــك عن ــبان ذل ــن يف الحس ــن مل يك ــا، ولك ــا أو تجميعه ــل حصاده ــودة قب ــة املفق الغذائي
ــل  ــودة قب ــة املفق ــف األغذي ــد تختل ــام ق ــره . ك ــل تطوي ــالل مراح ــا خ ــد منه ــم التأك ــام مل يت ــل  ، ك الدلي
ــا .  ــلوب تقييمه ــا و بإس ــرف عليه ــة التع ــده بكيفي ــه أو بع ــدث خالل ــي تح ــك الت ــن تل ــع ع ــاد والتجمي الحص

ــع(. ــاد والتجمي ــل الحص ــائر قب ــم 6.7 – الخس ــر القس )أنظ

ــع  ــاد والتجمي ــل الحص ــدث قب ــد تح ــي ق ــة الت ــائر الغذائي ــم الخس ــم وتقيي ــن فه ــتفادة م ــن االس ــد ميك ق
لغــرض زيــادة املوجــود مــن الغــذاء الصالــح لإلســتهالك البــرشي . كــام أن مــا ميكــن أن يحــدث قبــل الحصــاد 
والتجميــع، كتلــف أجــزاء بعــض املحاصيــل الناتــج عــن التقلبــات الجويــة البــد وأن يؤثــر عــىل )الفقــد والهــدر 
الغــذايئ - FLW( خــالل الحصــاد والجمــع ومــا بعــد ذلــك. يتطلــب هــذا الدليــل مــن مســتخدميه أن يراعــوا 
جمــع وتوثيــق املعلومــات حــول أســباب )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( ، والتــي قــد تســلط الضــوء عــىل 

بعــض العوامــل املســببة قبــل موعــد الحصــاد أو الجمــع .

ولتحقيــق مــا ســبق ، قــد تــرى الجهــة املعنيــة تقييــم كميــات الخســائر الناجمــة قبــل الحصــاد والجمــع 
، ولكــن عــىل مســتخدمي دليــل )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( أن ال يضّمنــوا ذلــك يف بياناتهــم  

ــم . ــن نتائجه ــجالت أوضم بالس
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الجدول رقم )2.1(: تطبيق دليل )الفقد والهدر الغذايئ – FLW( عى نخبة من مكونات السلسة الغذائية 

هل أمكن تطبيق 

الدليل عى
التربير الجواب

املحاصيل 

الزراعية الخام ،  

املخصصة ألغراض          

غرالتغذية                     
كال

ــزرع  ــي ت ــام والت ــة الخ ــواد الزراعي ــبة للم ــة بالنس ــادات قيم ــات وإرش ــىل معلوم ــل ع ــوي الدلي ــد يحت ق
ــاج  ــة إلنت ــل املخصص ــا ، املحاصي ــوغ بأنواعه ــوايش ، التب ــالف امل ــة )كأع ــري غذائي ــراض غ ــتعمل ألغ أو تس

ــد.  ــن قص ــك ع ــم ذل ــه مل يت ــل( ، إال أن ــواد التجمي ــة ، م الطاق

ــدم  ــة ع ــم )6.4( يف حال ــذايئ - FLW( يف القس ــدر الغ ــد واله ــل )الفق ــتخدم دلي ــادات ملس ــد إرش توج
ــع االســتخدام الحقيقــة ملحصــول أو محاصيــل زراعيــة خــام مــا. االرشــادات: عندمــا يكــون  ــه لطاب معرفت

مصــري أو الغايــة مــن املــواد غــري معــروف .

2.6 استخدام الدليل ملقارنة نتائج سجالت جهات مختلفة

قــد تتمكــن جهــة معينــة قامــت بتحضــري ســجلها الخــاص وفقــا لدليــل 
)الفقــد والهــدر الغــذايئ – FLW( مــن مقارنــة نتائجهــا مــع ســجٍل آخــر 
ــاق  ــن ذات النط ــني )أي ضم ــام متامثل ــون مجااله ــىل رشط أن يك ، ع
الزمنــي ، ويتضمــن حســاب عــني املــواد ، ونفــس املــآالت ، والحــدود( 
ــك ،  ــع ذل ــن م ــادس . ولك ــل الس ــح يف الفص ــرّف وموّض ــو مع ــام ه ك
ويف بعــض األحــوال ، وحتــى أثنــاء توظيــف ذات النطــاق الزمنــي 
، قــد تجنــح بعــض الجهــات إىل اســتعامل طــرق مختلفــة لتقييــم 
ــيؤثر  ــذي س ــر ال ــرة ، األم ــات متغاي ــتخدم فرضي ــا ، وتس ــواد كمي امل
ــذي  ــر ال ــا ، األم ــجالت ومتامه ــة يف الس ــج املدون ــة النتائ ــىل دق ع
ــة بينهــام . مــن األهميــة مبــكان  ســينجر ســلبا عــىل عمليــة املقارن
ــد  ــجالت )الفق ــد س ــة أح ــد مقارن ــار عن ــر االعتب ــاط بنظ ــك النق ــذ تل أخ
والهــدر الغــذايئ – FLW(  مــع آخــر ، واالحتيــاط عنــد التوصــل إىل 

ــا . ــن نتائجه ــتنتاجات م االس

ــجالت ،  ــني الس ــة ب ــة يف املقارن ــن املصداقي ــدر م ــرب ق ــق أك  لتحقي
ــاب  ــل يف يف حس ــط الدلي ــاط بضواب ــة االنضب ــات املعني ــىل الجه ع
الكميــات وجــرد املــواد الفقــد والهــدر الغــذايئ الفقــد والهــدر 
ــارش  ــل الع ــني الفص ــم 4.2 . يب ــص يف القس ــو ملخ ــام ه ــذايئ ك الغ
الضوابــط واإلرشــادات الواجــب إتباعهــا مــن قبــل جهــات معينــة، 
ــيق  ــعى إىل تنس ــي تس ــة الت ــات الصناعي ــات ، أو املؤسس كالحكوم
وتطويــر وحســاب عــدة ســجالت تخــص )الفقــد والهــدر الغــذايئ – 
FLW( لغــرض القيــام بحســابات وتحليــالت قادمــة . إن يف الرتكيــز 
ــددة  ــات مح ــق لقطّاع ــجيل والوثي ــادات يف التس ــر االرش ــىل تطوي ع
FLW( مــن شــانها إضافــة  مــن دليــل )الفقــد والهــدر الغــذايئ – 

ــل . ــج الدلي ــف نتائ ــني مختل ــا ب ــق م ــن التناس ــد م املزي

املستطيل رقم 2.2 : اعتبارات )نقاط تراعى عند تطوير إرشادات خاصة ببعض القطاعات (

عــىل الرغــم مــن أن الصيغــة األوىل )1.0( مــن دليــل )الفقــد والهــدر الغــذايئ – FLW( كان قــد صمــم ليطبــق عــىل أي نــوع مــن املــواد ولــكل 
املســتخدمني، ومل يصمــم ليحــوي إرشــادات خاصــة بالقطاعــات ، إال أن هــذا املجــال واالرشــادات بخصوصــه ، واألدوات املســتخدمة إلنجــازه 
، بإمكانهــا وضــع مامرســات أكــر دقــة مــن حيــث التقييــم الكمــي ، والتوثيــق ، ومامرســات تعقــب األداء ألي قطــاع معنــي . قــد يكــون مــن 
املفيــد أن نتعــرف عــىل االرشــادات التــي يتضمنهــا تطبيــق الدليــل عــىل قطــاع معــنّي ، واالســتفادة مــن االرشــادات وطــرق حســاب )الفقــد 
ــل  ــالت التحوي ــة ، ومعام ــات املتاح ــادر املعلوم ــات األداء ، ومص ــرى ،  ومصفوف ــات أخ ــة قطاع ــاط وفعالي ــن نش ــذايئ – FLW( م ــدر الغ واله
املســتخدمة ، كلــام أمكــن تطبيــق ذلــك . كــام أنــه مــن املحبــذ أن تعمــد مختلــف القطاعــات إىل اتبــاع الطــرق واملناهــج املناســبة للعديــد مــن 
املهتمــني )Multi-Stake holders( عنــد وضعهــا وتطويرهــا للمتطلبــات واإلرشــادات. سيســاعد ذلــك، وبــال شــك عــىل تقبــل النتائــج مــن قبــل 

الجميــع، كــام سيســاعد عــىل التنســيق والرفــع مــن مصداقيــة النتائــج . 

)تكملة(
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3.الغرض من حساب
    )الفقد والهدر الغذايئ - FLW( كميا ً
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قبــل أن تقــوم أي جهــة معنيــة بتطويــر ســجل جردهــا الخــاص 
ــك  ــجلها لذل ــع س ــاميش م ــذايئ -  FLW(بالت ــدر الغ ــد واله )بالفق
، عليهــا البيــان ، وبــكل وضــوح الســبب الــذي يدفعهــا للقيــام 

)FLW  - بالتقييــم الكمــي )للفقــد والهــدر الغــذايئ 

إن يف وضــوح ومنطقيــة الهــدف مــن وراء ذلــك التقييــم ما ســيؤثر 
عــىل مديــات ذلــك الســجل ودرجــة الدقــة املتوخــات مــن ورائه .

 )FLW - ــة الحــد مــن )الفقــد والهــدر الغــذايئ قــد تــود جهــة معين
لغــرض توجيههــا إىل مناطــق ذات ريــع أعــىل ، لغــرض تحقيــق 

ــة: ــداف التالي ــن األه ــر م ــد أو أك واح

األمــن الغــذايئ: إن يف تقليــل كميــات )الفقد والهــدر الغذايئ  ◄

ــتهالك  ــرض االس ــرة لغ ــا املتوف ــن كمياته ــيزيد م ــا س – FLW( م
البــرشي ، مــام سيحســن مــن األمــن الغــذايئ . كــام أنــه أمــى 
باالمــكان تحويــل األجــزاء التــي تعتــرب اليــوم )غــري القابلــة لــألكل( 
، إىل مصــدر مــن مصــادر الغــذاء يف املســتقبل . ال يخفــى مــا 
ــانية  ــباب انس ــة ألس ــن أهمي ــذايئ م ــن الغ ــق األم ــدف تحقي له

وسياســية .

ــذايئ  ◄ ــدر الغ ــد واله ــن )الفق ــد م ــل الح ــة: يقل ــوارد اقتصادي م

- FLW( ، أو تحويلهــا مــن القيمــة اإلجامليــة لحلقــة السلســلة 
الغذائيــة ، وبذلــك يحســن األداء االقتصــادي واملــايل . متثــل 
ــوارد  ــن م ــا م ــة مكوناته ــذايئ - FLW( كاف ــدر الغ ــد واله )الفق
– كالعــامل ، ورأس املــال املســتَثَمر ، والطاقــة املرصوفــة ، 

والحبــوب ، وامليــاه املســتخدمة يف الــري ، وجهــود الحصــاد ، 
والخــزن ، والنقــل ، وتأجــري األســواق ، واملــال املســتوىف مثننــا 
ــي  ــألكل ، والت ــة ل ــري قابل ــواد غ ــن م ــا م ــا يصاحبه ــة وم لألطعم
تخــرج يف النهايــة مــن سلســلة اإلمــداد الغــذايئ . إن يف هــدر 
أي مــن املــوارد الســابقة مــا مــن شــأنه تعريــض توفرهــا للخطــر 
FLW( هــي   - . إن )الفقــد والهــدر الغــذايئ  ورفــع أســعارها 
وببســاطة )كلفــة ماليــة( ال يتــم االســتفادة منهــا ، وطعــام 
ال يــؤكل . وعلينــا أن نوقــن بوجــود هــذا الهــدر املــايل يف 
ــني ، إىل  ــن املنتج ــذايئ ، م ــداد الغ ــلة اإلم ــل سلس ــة مراح كاف
املصنعــني ، إىل بياعــي التجزئــة ، إىل املســتهلكني . يضــاف 
ــات  ــض الجه ــا بع ــد تتحمله ــي ق ــة الت ــف املادي ــك الكل إىل ذل
ملجــرد تخلصهــا مــن )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( ، مثــال 
ذلــك أجــرة األرايض التــي يتــم ردم )الفقــد والهــدر الغــذايئ - 

ــا. ــرشكات تجميعه ــع ل ــي تدف ــور الت ــا ، واألج FLW( فيه

املحافظــة عــى البيئــة: إن يف تقليــل كميــات )الفقــد والهــدر  ◄

الغــذايئ - FLW( أثــره املحــي، والدويل، والعاملــي يف إدامة 
البيئــة ، وذلــك بتقليــل كميــات وتأثــري الغــازات الدفيئــة املنبعثــة 
، وتحســني االســتفادة مــن ميــاه الــري ، وتحســني االســتفادة 
األســمدة  اســتعامل  يف  واالقتصــاد   ، املزروعــة  األرض  مــن 
واملضــادات الحرشيــة املصاحبــة للنظــم الزراعيــة . كل ذلــك 
يصــب يف مصلحــة تحــني األداء البيئــي، والتلطيــف مــن التغــريات 
املناخيــة ، وتوفــري مصــادر امليــاه العذبــة ، واملحافظــة عــىل 

ــّوث. التنــوع البيولوجــي والتقليــل مــن التل

عــىل كل جهــة تــود وضــع ســجلها الخــاص )بالفقــد والهدر 

الغــذايئ - FLW( وتطويــره مبوجــب دليلهــا، أن تبني وتوثق 

بوضــوح غرضهــا مــن ذلك الكمــي. إن يف وضــوح ومنطقية 

ــاق  ــىل نط ــيؤثر ع ــا س ــم م ــك التقيي ــن وراء ذل ــدف م اله

ذلــك الســجل ودرجــة الدقــة املتوقعــة فيــه .
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3.1 أهداف ملزمة وأهداف اختياريه

 قــد تتبنــى جهــة معينــة، ويف حــاالت خاصــة اســتخدام هدفــا بذاتــه 
مــن دليــل )الفقــد والهــدر الغــذايئ – FLW( ، كاســتجابة لسياســة 
ــلطة  ــات س ــددة ، أو ملتطلب ــة مح ــري حكومي ــا لتداب ــة ، أو وفق رضوري
معينــة . عــىل ســبيل املثــال ، قــد تحــدد ســلطة واليــة ماساشوســتس 
التــي عــىل  يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة كميــات املخلفــات 
ــة  ــة الصلب ــات العضوي ــات املخلف ــأة مكب ــالها إىل منش ــرشكات إرس ال

بطــن واحــد فقــط أســبوعيا .

ويف حــاالت أخــرى ، قــد تتبنــى جهــة ثانيــة هدفــا محــددا آخــر )مــن 
الدليــل( كجــزء مــن التــزام تطوعــي تأخــذه عــىل عاتقهــا منفــردة 
تطــوع  ذلــك  مثــال   . أخــرى  ومنظــامت  جهــات  مــع  بالتعــاون  أو   ،
ــر  ــام يظه ــتدامة ، ك ــداف مس ــق أه ــدة لتحقي ــم املتح ــة األم منظم
تحقــق  أن  مــا  رشكــة  تقــرر  قــد  كــام   .  )3.1( رقــم  املســتطيل  يف 
هدفــا محــددا ، باالشــرتاك مــع غريهــا ، يعــود بالنفــع عليهــا أو عــىل 
ــا أن  ــة م ــرر رشك ــد تق ــا ، أو ق ــي إليه ــي تنتم ــرشكات الت ــة ال مجموع
ــدى  ــرار منت ــك ق ــال ذل ــط ، مث ــوبيها فق ــددا ملنس ــا مح ــق هدف تحق
البضائــع االســتهالكية يف شــهر حزيــران – يونيــو – 2015 تبنــي هــدف 
ــا  ــا وتخفيضه ــذ صناعاته ــة مناف ــة يف كاف ــدر يف األغذي ــزال اله اخت
ــجيله يف  ــم تس ــا ت ــتناد إىل م ــام 2025 )باالس ــول ع ــف بحل إىل النص
ــق  ــة بتحقي ــدة الخاص ــم املتح ــط األم ــاد لضواب ــك االنقي 2016( ، وكذل

األهــداف املســتدامة بحلــول عــام 2030 .

بعــد تحديــد الهــدف مــن قبــل املؤسســة  ، عليهــا أن تضــع أسســها 
وذلــك   )FLW  – الغــذايئ  والهــدر  )الفقــد  دليــل  مبوجــب  الكميــة 
ــات التــي  ــة الفعالي ــذ ، وملراقب لتســهيل عمليــات التخطيــط ، والتنفي
مــن شــأنها تســهيل تحقيــق مــا ســبق رســمه مــن هــدف أو أهــداف . 

ــي: ــي فه ــم الكم ــن وراء التقيي ــداف م ــا األه أم

تثبيــت كميــة مــن الفقــد والهــدر مــن الغذاء الســنوية كمســتهدف  ◄
ميكــن تحقيقــه واملقارنــة عىل أساســه مســتقبال 

استهداف تقليل كمية محددة من الفقد والهدر يف الغذاء  ◄

متابعة التقدم النسبي لبلوغ الهدف مع الوقت. ◄

املقارنة مع املؤسسات األخرى كمرجع لقياس األداء ◄

تحديد كميات الهدر والفقد يف صورها النهائية املختلفة  ◄

لــكل  ◄ واملفقــودة  املهــدرة  لألغذيــة  املاليــة  التكلفــة  تقديــر 
. التــي تتكبدهــا جهــة معينــة  مؤسســة 

وضــع أكــر املواضــع نشــاطا يف مســألة الهــدر والفقــد يف  ◄
الغــذاء كأولويــة يف خطــط التدخــل 

ــن  ◄ ــل م ــرض التقلي ــة لغ ــرتاتيجيات الفّعال ــم االس ــىل أه ــرف ع التع
. )FLW – ــذايئ ــدر الغ ــد واله )الفق

مراقبــة وتقييــم اســرتاتيجيات الحــد مــن الفقــد والهــدر الغــذايئ  ◄
كميــة الهــدر والفقــد يف الطعــام .

الغــذايئ بكميــات  ◄ الفقــد والهــدر  الخاصــة  توفــري االحصائيــات 
و/أو الطعــام  يف  والفقــد  الهــدر 

مــع  ◄ التعامــل  نواحــي  ملختلــف  املســتقبلية  التصــورات  وضــع 
الغــذايئ. والهــدر  الفقــد 

عــىل الرغــم مــن أهميــة التقييــم الكمــي )لألغذيــة املفقــودة  ◄
واملهــدورة – FLW( كرافــد أســايس الســرتاتيجيات التقليــل منهــا 
، إال أنــه ال يجــب أن يســبق اتخــاذ التدابــري الالزمــة لذلــك ، مبعنــى 
ليــس علينــا االنتظــار وعــدم اتخــاذ التدابــري الالزمــة حتــى تتــم كافــة 
بعملتــي  القيــام  باإلمــكان  أنــه  أي   ، الكمــي  التقييــم  عمليــات 
التقليــل مــن )الفقــد والهــدر الغــذايئ – FLW( ، وتقييمهــا كميــاً 
بصــورة متوازيــة ، بحيــث ســتصب عمليــات التقييــم الكمــي الحقــا يف 
 . )FLW – روافــد وجهــود الحــد مــن )لألغذيــة املفقــودة واملهــدورة

مربع 3.1 أهداف األمم املتحدة للتطوير املستدام

ــر  ــا للتطوي ــا أهداف ــا اعتربته ــن )17( هدف ــة م ــة متكون ــميا مجموع ــدة رس ــم املتح ــت األم ــام )2015( ، تبن ــن ع ــول( م ــبتمرب )أيل ــهر س يف ش
املســتدام )Sustainable Development Goals - SDGs( ، وذلــك كجــزء مــن برنامجهــا للتطويــر ملــا بعــد عــام )2015( . أمــا الغايــة منهــا فهــي 

إلنهــاء الفقــر ، ولحاميــة الكوكــب ، ولضــامن األزدهــار للجميــع .

ينــص الهــدف رقــم )12( منهــا عــىل: )تأمــني منــاذج وأطــر إنتــاج واســتهالك غــذايئ عاملــي مســتدام( ، وتدعــو الفقــرة الثالثــة منــه )الهــدف 
رقــم 12.3( ، إىل خفــظ مقــدار الهــدر الغــذايئ العاملــي للفــرد الواحــد إىل النصــف عنــد منافــذ بيــع التجزئــة ، وعــىل مســتوى املســتهلك ، 
وتقليــل الفقــد الغــذايئ عــىل كافــة مســتويات االنتــاج ، وعنــد سالســل اإلمــداد الغــذايئ )مبــا يف ذلــك الفقــد فيــام بعــد الحصــاد( ، عــىل أن 

يتــم ذلــك بحلــول عــام )2030( 
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3.2 أثر اختيار األهداف املختلفة

  إن الختيــار األهــداف الخاصــة بالحــد مــن الفقــد والهــدر الغــذايئ 
الفقــد والهــدر يف الطعــام وتقييمهــا كميــا ً، تأثــريه عــىل املــدى 
الــذي سيشــمله ســجل تلــك األغذيــة. فاألســباب التــي تضعهــا جهــة 
معينــة لغــرض التعــرف عــىل كميــات )الفقــد والهــدر الغــذايئ – 
ــارة  ــواد املخت ــوع امل ــىل ن ــتعتمد ع ــال ، س ــبيل املث ــىل س FLW( ، ع
)كاملــواد الغذائيــة مــع مــا يصاحبهــا مــن مــواد غــري صالحــة لــألكل ، 
أو املــواد الغذائيــة فقــط ، أو املــواد غــري الغذائيــة فقــط( ، فالجهــة 
مــن  يخــرج  الــذي  الغــذاء  كميــات  مــن  التقليــل  يف  ترغــب  التــي 
سلســلة اإلمــداد الغــذايئ لغــرض تفعيــل مصطلــح األمــن الغــذايئ ، 
ال بــد أن تركــز عــىل املــواد الغذائيــة فقــط ، يف حــني قــد ترغــب جهــة 
ثانيــة )وقــد وضعــت هــدف التقليــل مــن املــواد العضويــة املتخلفــة 
التــي مآلهــا أماكــن الــردم – وألغــراض بيئيــة أو اقتصاديــة – ( إىل 
أن يشــمل ســجلها كال املــواد الغذائيــة مــع يصاحبهــا مــن مــواد 
ــف  ــذ التعري ــة أخ ــات املعني ــىل الجه ــام إن ع ــألكل . ك ــة ل ــري صالح غ
بنظــر  إليــه  تنتمــي  الــذي  القضــايئ  القانــوين ضمــن االختصــاص 
االعتبــار . تعتــرب املفوضيــة األوروبيــة )الغــذاء املهــدور( وبنــاء عــىل 
ــري  ــواد غ ــذاء وامل ــن كال الغ ــا م ــذة، مكون ــة الناف ــا القضائي تنظيامته

ــال. ــبيل املث ــىل س ــه، ع ــة ل ــة املصاحب الغذائي

أمــا درجــة الدقــة املطلوبــة عنــد تعيــني كميــات )الفقــد والهــدر 
فعــىل  املبتغــاة،  األهــداف  طبيعــة  فتحددهــا   )FLW  – الغــذايئ 
 )FLW – الجهــة التــي تريــد تعيــني كميــات )الفقــد والهــدر الغــذايئ
خــالل ســنني محــددة، ومقارنــة تطــور ذلــك مــع الوقــت أن تكــون أكــر 
ــة  ــرة عام ــىل فك ــول ع ــروم الحص ــرى ت ــن أخ ــاباتها م ــة يف حس دق
وفهــم عابــر عــن كميــات )الفقــد والهــدر الغــذايئ – FLW( املتكونــة 
فحســب. يبــني القســم رقــم )6.8( الكثــري مــن األمثلــة حــول تطبيقــات 
مختلــف أهــداف الحســاب الكمــي )لألغذيــة املفقــودة واملهــدورة – 

ــأي منهــا.  FLW( ألجــل تصميــم الســجل الخــاص ب
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4. ملخص الخطوات
     واملتطلبات
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يوفــر هــذا الفصــل ملخصــا للخطــوات الواجــب اتباعهــا يف 
 ،)FLW – عمليــات تقديــر وتوثيــق )الفقــد والهــدر الغــذايئ
ــا يف أي  ــب اتباعه ــات الواج ــة املتطلب ــمل قامئ ــام يش ك
ســجل خــاص )بالفقــد والهــدر الغــذايئ – FLW( يك يطابــق 

دليلهــا . 

تــم تنظيــم هــذا الدليــل عــىل أســاس الخطــوات التــي عــىل أي 
جهــة مهتمــة اتباعهــا عنــد تطويــر وتوثيــق ســجلها الخــاص بالفقــد 
والهــدر الغــذايئ كــام يف الشــكل )4.1( . وســتجد االرشــادات الخاصــة 

ــة . ــول الالحق ــوة يف الفص ــكل خط ب

الجهــات  مختلــف   )FLW  – الغــذايئ  والهــدر  )الفقــد  دليــل  يرشــد 
املهتمــة ويقودهــا يف كل خطــوة مــن خطــوات تطويــر ســجلها 
الخــاص )بالفقــد والهــدر الغــذايئ – FLW( ، مــع تخصيــص فصــال أو 

أكــر لــرشح كل خطــوة . أمــا هــذه الخطــوات فهــي:

ــن . 1 ــه م ــا تبغي ــد م ــة تحدي ــة املعني ــىل الجه ــداف: ع ــد األه تحدي

وراء حســابها )لألغذيــة املفقــودة واملهــدورة – FLW( كميــا ً، 
وذلــك لغــرض تحديــد )مــا( الواجــب حســابه، و)كيــف( ميكــن القيــام 
بذلــك. قــد تتعلــق أهــداف القيــام بذلــك باألمــن الغــذايئ، أو 
ــا  ــج م ــة، أو أي مزي ــىل البيئ ــك ع ــري ذل ــادي، أو تأث ــاألداء االقتص ب

ــة. ــباب الثالث ــذه األس ــن ه م

ــدة . 2 ــة املتعه ــىل الجه ــق: ع ــاب والتوثي ــادئ الحس ــة مب مراجع

تلتــزم  أن   )FLW  – الغــذايئ  والهــدر  )الفقــد  وتوثيــق  بحســاب 
بخمــس مبــادئ رضوريــة للقيــام بذلــك ، هــي: الصلــة باملوضــوع 
)Relevance( ، والشــمولية واإلحاطــة )Completeness( ، واالتســاق 
واالنســجام )Consistency( ، والشــفافية )Transparency( ، والدقة 
)Accuracy( . إن مــن شــأن هــذه املبــادئ أن ترشــد يف تطبيــق 
ــارشة. ــورة مب ــملها بص ــي ال يش ــع الت ــص يف املواض ــل، باألخ الدلي

تعــني النطــاق: تشــمل هــذه الخطــوة تعيــني املــدى الزمنــي . 3

ــا ، و  ــة ، ومآالته ــمولة يف الدراس ــواد املش ــل ، وامل ــاز العم إلنج
. )FLW – ــذايئ ــدر الغ ــد واله ــجل )الفق ــملها س ــدى سيش إىل أي م

ــام . 4 ــد يف الطع ــدر والفق ــة اله ــاب كمي ــم حس ــف يت ــرار كي إق

عــىل الجهــة املعنيــة أن تقــرر مــا إذا كانت ســتتعامل مع حســابات 
جديــدة و/أو مــع حســابات موجــودة أصــال ً، وأن تختــار الطريقــة أو 
ــدر  ــد واله ــرد الفق ــتخدمها لج ــي ستس ــاو الت ــة به ــرق الخاص الط
الغــذايئ. ســتحدد الطريقــة أو الطــرق التــي ســتتبعها كل جهــة 
ــات  ــة ، ومعطي ــاق الدراس ــتختارها ، ونط ــي س ــداف الت ــا لأله تبع
ــا  ــام إذا كان له ــة( ، وفي ــانية املالي ــوارد )اإلنس ــر امل ــرى كتوف أخ
.)FLW – اإلمكانيــة الفعليــة للتعامــل مــع )الفقــد والهــدر الغــذايئ

جمــع وتحليــل املعطيــات: تــرشع الجهــة املعنيــة يف جمــع . 5

)لألغذيــة  الكمــي  بالتقييــم  الخاصــة  املعطيــات  وتنســيق 
املفقــودة واملهــدورة – FLW( . هنــا يوفــر الدليــل و االرشــادات 
تلــك  لجمــع  املتبعــة  االســاليب  مــن  عــدد  حــول  التفصيليــة 
املعلومــات ، وحســابها ، وتحليــل مــا لــه عالقــة مبــارشة )بالفقــد 
والهــدر الغــذايئ – FLW( ، كــام يتضمــن الدليــل طــرق تســجيل 
تعيــني  لغــرض  مطلوبــة  أهميــة  الخيــار  لهــذا   . ذلــك  أســباب 

. الغــذايئ  االســرتاتيجيات الفعالــة للحــد مــن الفقــد والهــدر 

حســاب نتائــج الســجل: ميكــن حســاب النتائــج وتوثيقهــا يف . 6

الســجل حاملــا يتــم االنتهــاء من جمــع املعطيــات وتحليلهــا . يوفر 
الدليــل كافــة اإلرشــادات الالزمــة إلجــراء الحســابات الرضوريــة. 
 )FLW – ــذايئ ــدر الغ ــد واله ــان )الفق ــات بي ــض الجه ــود بع ــد ت ق
ــوزن  ــاس ال ــدات قي ــة لوح ــرى باإلضاف ــاس أخ ــدات قي ــة وح بصيغ
)وذلــك لبيــان تأثريهــا عــىل البيئــة ، ومحتوياتهــا الغذائيــة ، أو 
تأثريهــا االقتصــادي ( ، أو اســتعامل عامــل قيــاس معــني لتوفــري 
 )FLW – معلومــات قياســية مثــل كميــة )الفقــد والهــدر الغــذايئ
بالنســبة للفــرد الواحــد مــن الســكان .  يوفــر الســجل املعلومــات 

ــق )د( . ــك يف امللح ــام بذل ــة للقي الالزم

تحديــد معامــل »عــدم التأكــد« )Uncertainty( :تقــوم الجهــة . 7

املعنيــة يف هــذه املرحلــة بتحديــد ومراعــة كافــة العمليــات 
التــي قامــت بهــا وتعيــني ، وتوثيــق مصــادر الخطــأ والزيــغ التــي 
ميكــن أن تكــون قــد حصلــت خــالل القيــام بالحســابات الخاصــة 
بســجل )الفقــد والهــدر الغــذايئ – FLW( . يوفــر الدليــل االقرتاحات 

ــا . ــل منه ــد والتقلي ــدم التأك ــادر ع ــض مص ــع بع ــة لتوق الرضوري

تــود . 8 قــد  )االختياريــة(  الخطــوة  هــذه  يف  املراجعــات:  إنجــاز 

الجهــة املعنيــة أن تعــنّي مــن يقــوم بإعــادة حســاباتها داخليــا أو 
خارجيــا لضــامن دقــة وانســجام ســجالتها الخاصــة )بالفقــد والهــدر 

. )FLW – الغــذايئ

توثيــق محتويــات ســجل )الفقــد والهــدر الغــذايئ – FLW(: بعــد . 9

االنتهــاء مــن الخطــوات الســابقة ، عــىل الجهــة املعنيــة الــرشوع 
بتوثيــق معطياتهــا حــول )الفقــد والهــدر الغــذايئ – FLW( . يوفــر 
الدليــل كافــة االرشــادات الرضوريــة حــول توثيــق املعلومــات 
املمكــن  مــن  التــي  اللزمــة  العنــارص  يذكــر  كــام   ، املطلوبــة 

إضافتهــا إىل محتويــات ســجل .

وضــع األهــداف ومتابعــة تحقيقهــا ضمــن أطرِهــا الزمنيــة: . 10

قــد ترغــب جهــة معينــة يف وضــع خططهــا للحــد مــن )الفقــد 
FLW( ، وتســتعمل الدليــل لغــرض متابعــة  والهــدر الغــذايئ – 
ــة  ــل الكيفي ــن الدلي ــن . ي ــع الزم ــداف م ــك األه ــاه تل ــا تج تقدمه
التــي ميكــن بواســطتها وضــع األهــداف للحــد مــن )الفقــد والهــدر 
FLW( ، ومتابعــة تقــدم تحقيقهــا ، مبــا يف ذلــك  الغــذايئ – 
توفــري املعلومــات الالزمــة حــول اختيــار )ســنة املرجــع للحســاب( 
، ومراقبــة األداء ، وعمــل التعديــالت الالزمــة لحســاباتها وفقــا 

ــك .  ــر ذل ــب األم ــام تطل ــع( ، كل ــنة املرج )لس
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:)FLW – الشكل رقم )4.1(: ملخص الخطوات املتبعة يف حساب وتوثيق )الفقد والهدر الغذايئ

4.2 ملخص املتطلبات

يوفــر هــذا الدليــل كافــة متطلبــات الحســاب والتوثيــق التــي مــن 
الخــاص  ســجلها  تحضــري  يف  الجهــات  مختلــف  مســاعدة  شــأنها 
ــم  ــا ت ــة« م ــس »دق ــذي يعك ــذايئ – FLW( ، وال ــدر الغ ــد واله )بالفق
حســابه منهــا . ومــا نعنيــه )بالدقــة( هنــا هــو: خلــوه مــن التدليــس ، 

ــوح . ــة بوض ــك الجه ــه تل ــت ب ــا قام ــل م وأن ميث

يُــدرج الجــدول رقــم )4.1( كافــة املتطلبــات التــي عــىل أي جهــة 
اتباعهــا عنــد تســجيلها وتوثيقهــا )لألغذيــة املفقــودة واملهــدورة 
ــات  ــك املتطلب ــيتم رشح تل ــا. س ــع دليله ــجام م ــة االنس – FLW( بغي
ــة . عــىل كافــة الجهــات تطبيــق  كال عــىل حــدة يف الفصــول التالي
ــة  ــروف خاص ــن أي ظ ــر ع ــض النظ ــم )1،2،3،4، و6( بغ ــات رق املتطلب
تحيــط بهــا . أمــا املتطلبــات رقــم )5،7، و8( فهــي احتامليــة ، أي 
ميكــن تطبيقهــا يف حــاالت خاصــة فقــط .)كأن تــود جهــة معينــة أن 
تأخــذ بعــض النــامذج فقــط ، أو أن تقــوم برتفيــع أو زيــادة املعطيــات 
، كأن تقــوم ببعــض التطمينــات، أو عنــد مراجعــة ســجل )الفقــد 
)الفقــد  لكميــات   متابعتهــا  عنــد  أو   ،  )FLW  – الغــذايئ  والهــدر 
ــط( ،  ــدد فق ــدف مح ــا له ــد وضعه ــذايئ – FLW( ، أو عن ــدر الغ واله
وعنــد تطبيقهــا عــىل الجهــة املعنيــة اتبــاع التفاصيــل الخاصــة بتلــك 

ــات . املتطلب

أمــا يف يف الحــاالت التــي تتطلــب مــن مســتخدم الدليــل أو الســجل 
أن يقــوم )بوصــف( معطياتــه ، فعليهــم يف هــذه الحالــة توفــري 
والهــدر  )الفقــد  ســجل  ملســتخدم  والالزمــة  الكافيــة  التفاصيــل 

الغــذايئ – FLW( الســتخدامه عــىل الوجــه األكمــل .

)FLW - الجدول رقم )4.1(: متطلبات التسجيل والتوثيق حسب دليل )الفقد والهدر الغذايئ

املتطلبات  
الفصل يف دليل )الفقد 

)FLW – والهدر الغذايئ

تســجيل وتوثيــق أساســيات )الفقــد والهــدر الغــذايئ – FLW( مبوجــب مبــادئ الصلــة باملوضــوع ، . 1

والشــمولية ، واالتســاق ، والشــفافية ، والدقــة  .
الفصل الخامس

ــل ، . 2 ــوزن )كالرط ــدات ال ــدورة –FLW( بوح ــودة وامله ــة املفق ــة )لألغذي ــات الفيزيائي ــق الكمي ــجل و وثـّ س

ــة( . ــان املرتي ــان ،  واألطن ــات ، واألطن والكيلوغرام
الفصل السابع
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)FLW - الجدول رقم )4.1(: متطلبات التسجيل والتوثيق حسب دليل )الفقد والهدر الغذايئ

املتطلبات  
الفصل يف دليل )الفقد 

)FLW – والهدر الغذايئ

3 . )FLW –حدد و وثـّق نطاق جرد )لألغذية املفقودة واملهدورة

ــي: حــدد االطــار الزمنــي للفــرتة التــي يتــم خاللهــا توثيــق نتائــج الســجل )مبــا يف ذلــك أ.  ــار الزمن اإلط

ــة( . ــة  والنهاي ــي البداي تاريخ

ــذايئ، كأن ب.  ــدر الغ ــد واله ــة  يف الفق ــواد( املتضمن ــادة )أو امل ــوع امل ــق ن ــجل و وث ــواد: س ــوع امل ن

ــل   ــم فص ــا ت ــا . إذا م ــام مع ــط ، كاله ــألكل فق ــة ل ــري قابل ــادة غ ــط ، أو م ــألكل  فق ــة ل ــادة قابل ــون م تك
ــك:  ــجل ، فعلي ــردة يف الس ــورة منف ــام بص ــل معه ــم التعام ــة ، وت ــري مأكول ــن الغ ــة ع ــادة املأكول امل

وصــف املصــدر املســتعمل لتصنيــف املــادة ، كأن تكــون ميكــن أكلهــا  ، أو أجــزاء ال ميكــن  ◄
أكلهــا . البــد أن يتضمــن هــذا الوصــف أي مراجــع أو افرتاضــات اســتعملت لتحديــد صالحيــة 

هــذه املــادة لالســتهالك البــرشي .

حــدد الطــرق التــي اتبعــت لحســاب  كل مــادة عــىل حــدة . وحــدد كافــة العوامــل التــي  ◄
اســتخدمت لتحويــل الكميــات ، مــع ذكــر مصادرهــا كلــام كان باإلمــكان ذلــك .

الصــورة النهائيــة )املــآل( للــامدة املهــدرة: ســجل و وثــق كافــة الصــور النهائيــة للــامدة املهــدرة ج. 

و التــي يشــملها جــرد )الفقــد والهــدر الغــذايئ – FLW ( – أي إىل أي صــورة انتهــت املــواد التــي تــم 
إزالتهــا مــن سلســلة اإلمــداد الغــذايئ . ويف حالــة عــدم معرفــة ذلــك، عليــك توثيــق الطريــق الــذي 

ســلكته قبــل ذلــك عــىل أقــل تقديــر .

الحــدود: وثــق مجــال وحــدود الجــرد )الفقــد والهــدر الغــذايئ – FLW ( فيــام يخــص نــوع الغــذاء ، ويف د. 

أي مرحلــة مــن دورة حياتــه ، وموقعــه الجغــرايف ، واملؤسســة املعنيــة بجمعــه ودراســته ، مبــا يف 
ذلــك املصــادر املعتمــدة للتصنيــف . 

أمــور ذات صلــة )كالتغليــف وأي مــواد أخــرى ليســت مــن مكونــات الفقــد والهــدر الغــذايئ(: أخــرج مــن 	. 

جــرد الفقــد والهــدر الغــذايئ أي أوزان ملــواد غــري غذائيــة ، أو أجــزاء ً غــري قابلــة لــألكل ، والتــي يتــم 
ــد  ــذايئ FLW ( – وعن ــدر الغ ــد واله ــن )الفق ــرب م ــي تعت ــذايئ - والت ــداد الغ ــلة اإلم ــن سلس ــا م إزالته
الحاجــة إلجــراء بعــض الحســابات إلقصــاء أوزانهــا( مــن وزن غريهــا مــن املــواد )كأن يتــم طــرح وزن 

ــك. ــاب ذل ــتعملة لحس ــة املس ــف الطريق ــف( ، ص ــتخدمة يف التغلي ــواد املس امل

ــد  ــق أوزان  )الفق ــجل و وث ــذايئ – FLW (: س ــدر الغ ــد واله ــن )الفق ــزال م ــاف أو امل ــاء املض وامل

ــة أي  ــل إزال ــا ، أو قب ــاء إليه ــة امل ــل إضاف ــا قب ــس واقعه ــة تعك ــذايئ – FLW ( بطريق ــدر الغ واله
ــتخدمة  ــابات املس ــة والحس ــف الطريق ــا . ص ــة فيه ــورة طبيعي ــدت بص ــاء تواج ــن امل ــة م كمي

للتوصل إىل وزن )الفقد والهدر الغذايئ – FLW ( األسايس .

ــع: اســتبعد أي نقــص يكــون قــد حــدث قبــل الحصــاد  ــاد والجم ــل الحص ــودات قب ــائر واملفق والخس

والجمــع يف نطــاق ســجل )الفقــد والهــدر الغــذايئ – FLW( . قــد يــود مســتخدمو الســجل أن يقــدروا 
كميــات ذلــك النقــص ، ولكــن عليهــم جمــع و تصنيــف مثــل تلــك املعطيــات يف مــكان منفصــل عــن 

.) FLW – نتائــج ســجل  )الفقــد والهــدر الغــذايئ

الفصل السادس 

صــف الطريقــة )أو الطــرق( املســتخدمة يف القيــاس الكمــي: يف حالــة االســتعانة بــأي دراســة أو الرجــوع . 4

إىل أي معلومــة ، أو معلومــات ، أذكــر املصــدر املســتعمل ونطاقــه .
الفصل السابع

 إذا تــم اعتــامد أســلوب أخــذ العينــات والقياســات: صــف الطريقــة والحســابات املســتخدمة ، وحــدد التاريــخ . 5

و الوقــت الــذي تــم خاللــه جمــع بيانــات العينــة  )مبــا يف ذلــك تاريــخ الــرشوع واالنتهــاء( .
الفصل الثامن

6 .. ) FLW – الفصل التاسع حرر توصيفا نوعيا / أو تقييام كميا ملقدار عدم التأكد   : حول نتائج سجل )الفقد والهدر الغذايئ
الفقــد والهــدر الغــذايئ يف حالــة تأكيــد بينــات الجــرد )وذلــك مــن خــالل مقارنــة األقــران )املتشــابهات( . 7

و/ او إعادتهــا: املراجعــة ، أو التحقــق ، أو التأكــد مــن الصالحيــة ، ومراقبــة الجــودة والتدقيــق ،.
الفصل الثاين عرش 

عنــد متابعــة كميــات الفقــد والهــدر الغــذايئ و / أو عنــد وضــع هــدف للحــد مــن الفقــد والهــدر الغــذايئ منــه: . 8

ــرد   ــب الج ــة حس ــنة املرجعي ــجلك للس ــاب س ــد حس ــتهدف ، وأع ــاق املس ــح نط ــددة ، وض ــة مح ــنة مرجعي ــرت س اخ
لهــذه الســنة الفقــد والهــدر الغــذايئ كلــام تطلــب األمــر ذلــك .

الفصل الرابع عرش
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5. أسس حساب الفقد
     والهدر الغذايئ وتوثيقهام
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املتطلبات

ــاق  ــمولية ، واالتس ــة ، والش ــن املالءم ــاس م ــىل أس ــام ع ــد يف الطع ــدر والفق ــق اله ــجيل وتوثي ــون تس ــد أن يك الب
ــة  . ــفافية ، والدق ،والش

فكــام هــو الحــال يف املحاســبة املاليــة وإعــداد التقاريــر 
، فــإن املبــادئ واألســس تهــدف عمومــا تهــدف إىل دعــم 
ــا  ــاعد تطبيقه ــذايئ . ويس ــد الغ ــدر والفق ــل اله ــه دلي وتوجي
الدليــل متثيــالً صحيحــاً  الدقيــق يف ضــامن أن يشــكل هــذا 
وعــادالً لحجــم الفقــد والهــدر الغــذايئ محــل التقييــم الكمــي 
،.  إن الهــدف األســايس مــن تطبيــق هــذه املبــادئ الخمســة، 
 ، ،  والشــمولية ،واالتســاق ، والشــفافية  وهــي: املالءمــة 
ــح  ــق الصحي ــرض التطبي ــتخدمني لغ ــاد املس ــو إرش ــة ، ه والدق
ــة  ــامن مصداقي ــذايئ - FLW( ، ولض ــدر الغ ــد واله ــل )الفق لدلي
ســجالتها. ســتربز أهميــة تطبيــق هــذه املبــادئ بصــورة جليــة 
الــرضورة  حــاالت  يف  أو  واملتداخلــة،  الشــائكة  الحــاالت  يف 

إلجــراء الحســابات والتوثيــق لحــاالت ال يتضمنهــا الدليــل .

الغـــرض األســـايس من  إن 
املبـــادئ  هـــذه  تطبيـــق 
الخمسة ، وهي:  املالءمة،  
واالتســـاق،  والشـــمولية، 
والدقـــة،  والشـــفافية، 
املســـتخدمني  إرشـــاد  هو 
لغـــرض التطبيـــق الصحيـــح 
لهـــذا الدليل )دليـــل الفقد 

والهـــدر الغـــذايئ(.

5.1 تفسر املبادئ ، واإلرشادات حول كيفية تطبيقها 

ســيعتمد ســجل )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( عــىل املبــادئ 
الخمســة وهــي: املالءمــة ،  والشــمولية ، واالتســاق ، والشــفافية ، 
والدقــة ، والتــي ســيتم إدراجهــا يف الجــدول رقــم )5.1( الــوارد فيــام 

يــي .

املفاضلة بني املبادئ

قــد تضطــر جهــة معينــة إىل )املفاضلــة( يف تطبيــق املبــادئ 
توثيــق ســجلها  الســابقة حينــام تصــل إىل نهايــة مطافهــا يف 
الخــاص )بالفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( . مثــال ذلــك ، قــد تجــد تلــك 
الجهــة أن توصلهــا ألفضــل صيغــة كاملــة لســجل )الفقــد والهــدر 
الغــذايئ - FLW( قــد يكــون عــىل حســاب ذكــر معلومــات ومعطيــات 
أقــل دقــة ، مــام ســيحد مــن مصداقيتهــا . وعــىل العكــس مــن ذلــك 
ــد  ــجل )الفق ــق س ــة يف توثي ــات الدق ــىل درج ــوغ أع ــا بل ــد يكلفن ، ق
والهــدر الغــذايئ - FLW( التغــايض أو حــذف بعــض املعلومــات التــي 
ــة  ــىل كل جه ــا . ع ــامل عملن ــن ك ــيحد م ــام  س ــا ، م ــك يف دقته نش
معنيــة أن تفاضــل يف تطبيــق مختلــف املبــادئ وفقــا ألهدافهــا 
ــج  ــة النتائ ــب متابع ــد يتطل ــق . فق ــي والتوثي ــم الكم ــة بالتقيي الخاص
 )FLW - لبلــوغ هدفــا معينــا يف الحــد مــن )الفقــد والهــدر الغــذايئ
ــىل  ــول ع ــد يف الحص ــن الجه ــدا م ــذل مزي ــال ، ب ــبيل املث ــىل س ، ع
معطيــات أدق . وعــىل كل حــال ، وبتقــدم العمــل ومبــرور الزمــن ، 
وبزيــادة الثقــة وبتــامم العمــل ســنجد املفاضلــة مــا بــني هــذه 
مــا ســتضمحل  رسعــان   ، اآلخــر  عــىل  أحدهــا  وتفضيــل   ، املبــادئ 

وتتــالىش .
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الجدول 5.1: مبادئ تسجيل وتوثيق )الفقد والهدر الغذايئ - FLW(: التعاريف واالرشادات:

اإلرشاداتالتعريف                                           املبدأ                 

الصلة 
باملوضوع

عليك التأكد من أن الطرق الكمية 
املستخدمة يف تطوير سجل جرد 
 )FLW  - الغذايئ  والهدر  )الفقد 
وتوثيق معطياته تخدم متطلبات 
املعلومات  أجعل   . القرار  صانع 
سهلة  السجل  يف  املوثقة 

الفهم بالنسبة ملستخدمه

عــىل ســجل )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( توثيــق   املعلومــات ذات الصلــة باملوضــوع ، 
والرضوريــة للمهتمــني ،   ســواء أكانــوا مــن داخــل أو مــن خــارج الجهــة القامئــة بالجــرد ، وأن 
تعينهــم  عــىل  اتخــاذ قراراتهــم . عــىل أي جهــة أن تســتفيد مــن مبــدأ   )الصلــة باملوضــوع( 
عنــد رغبتهــا يف إقصــاء أي مــن مكونــات الســجل ، وضمــن نطاقــه . كــام أن عليهــا االســتعانة 
ــع  ــي ،  ولجم ــا الكم ــبل تقييمه ــار س ــد اختي ــل عن ــد ودلي ــوع( كمرش ــة باملوض ــدأ )الصل مبب
ــي  ــة الت ــة للدرج ــات النوعي ــع  املعلوم ــم بجم ــة أن تهت ــة املعني ــىل الجه ــا . ع معلوماته
متكنهــا مــن إســباغ املصداقيــة عــىل ســجلها ، )أي أن يعكــس وبوضــوح كميــات )األغذيــة 
الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( التــي يف قيــد التقييــم ، وأن تلبــي  متطلبــات صنــّـاع القــرار 
ــتحدد  ــي س ــي الت ــي ، ه ــم الكم ــن وراء التقيي ــاة م ــداف املبتغ ــتخدميه . إن األه ــن مس م
ــول  ــات ح ــن املعطي ــد م ــتجد املزي ــدة . س ــات املعتم ــادر املعلوم ــة   ومص ــرق املتبع الط

الصلــة باملوضــوع وجمــع املعلومــات يف الفصلــني الســابع  والثامــن .

مــن شــمول ســجل الشمولية التأكــد  عليــك 
 )FLW  - الغــذايئ  والهــدر  )الفقــد 
لــكل عنــارصه ضمــن املــدى املختــار 
وتربيــر  اإلفصــاح  عليــك  كــام   . لــه 
كافــة اإلقصــاءات ، كأن يتعــذر إجــراء 
الحســابات الكميــة بســب  صعوبــة 

جمــع املعطيــات بشــأنها 

ال ينبغــي عــىل أيــة جهــة مهتمــة أن تقــيص أي عنــرص أو مكــّون مــن ســجل جــرد )الفقــد 
، ولكــن قــد  الســجل ومصداقيتــه  تخــل بأهميــة  FLW( بصــورة قــد   - الغــذايئ  والهــدر 
ــات الهامــة مــن عنــارص ســجل )الفقــد  ــر بعــض املكون يطــرأ مــا يحــول دون تقييــم أو تقدي
ــدم  ــة ع ــر . ويف حال ــل آخ ــات ، أو أي   عام ــص املعطي ــبب نق ــذايئ - FLW( بس ــدر الغ واله
ــا .  ــص وتربيره ــك النق ــة ذل ــك مناقش ــجل ، علي ــة يف الس ــات الهام ــض املعطي ــمول بع ش
تجــد االرشــادات الخاصــة بذلــك يف القســم )5.2( . ســيقوم مراقبــو املــرشوع ببيــان التأثــري 
املحتمــل وأهميــة أي إقصــاء عــىل مجمــل الســجل املوثــق ، كلــام اســتدعى األمــر ذلــك.  

يك االتساق متســقة  طــرق  اســتخدم    
)الفقــد  متابعــة  مــن   متكنــك 
والهــدر الغــذايئ - FLW( مبــرور 
الزمــن . عليــك توفــري املعطيــات 

لحقيقيــة  ا

تغيــري  أي  حــول  والشــفافة 
مــدى  يف  أو   ، املعطيــات  يف 
التقييــم  أســاليب  أو   ، الســجل 
، أو أي عامــل آخــر قــد  الكمــي 

الزمــن                      مــع  يطــرأ 

غالبــا مــا يتابــع مســتخدمو )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( معطياتــه مــع الوقــت ، وذلــك 
لغــرض التعــرف عــىل الطــرق املتبعــة وتقييــم أداء الجهــة التــي تقــوم بالتوثيــق . إن مــن 
ــة  ــه ، وطريق ــة في ــجيل املتبع ــرق التس ــجل ، وط ــات الس ــق نطاق ــاق يف تطبي ــأن االتس ش
جمــع معطياتــه ، والتعامــل مــع فرضياتــه ، أن ميكـّــن مــن مــن تكويــن معطيــات قابلــة 
للمقارنــة مبــرور الزمــن . أمــا يف حالــة حــدوث أي تغيــري يف نطاقــات الســجل ، ســواء 
أكانــت ضــم مــواد  وعنــارص ســبق إقصاؤهــا ، وتغيــري وجهــة مآلهــا ، أو أي تغيــري  يف 
تنظيــم املؤسســة املعنيــة ، كأن يكــون تجريــدا ألجــزاء مــن الرشكــة( ، أو أي تغيــري يف 
ســيل التقييــم الكمــي ، أو املعطيــات ، أو أي تغيــري يف أي عامــل مــن شــأنه املــس 
بكميــات )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( ، فعــىل الجهــة املعنيــة أن توثــق وأن تــربر كل 
ــنة  ــجل س ــاب س ــادة لحس ــك إع ــب ذل ــد يتطل ــوح ، وق ــفافية و وض ــكل ش ــوات ب ــك الخط تل
األســاس )الســنة املرجعيــة( فيــام يخــص )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( . ســتجد املزيــد 
مــن املعلومــات حــول االتســاق عنــد متابعــة )األداء مبــرور الزمــن( واملفصــل يف الفصــل 

ــرش ــع ع الراب
، الشفافية الهامة  املستجدات  كافة  وثق 

كام هي ، مشفوعة   بإثباتاتها . 
وضح وأفصح عن أي فرضية هامة 
الحساب  وطرق  املراجع  واذكر   ،
املستخدمة يف التقييم الكمي 
املستخدمة  املصادر  كافة  مع 
يف  املعلومات  توثيق  يف  
. بني بوضوح أي حسابات  السجل 
)األغذية  يف  انحياز  أو  تقريبية 
 )FLW  - املهدورة  املفقودة 
منه  املقصود  يعكس  يك  ذلك 
إىل أقرب درجة ممكنة                   

ــدم  ــان ، وع ــة بي ــدى  مصداقي ــق ، وم ــوح توثي ــدى وض ــي م ــفافية ه ــود بالش إن املقص
انحيــاز ، وســهولة فهــم املعلومــات  املوثقــة حــول العمليــات ، واألســاليب ، والفرضيــات 
، والحــدود الــواردة يف ســجل )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( .عــىل املعطيــات الــواردة 
أن تجمــع وتســجل وتوثــق وتحلــل بطريقــة متكــن املراجعــني مــن الداخــل ، واملتابعــني مــن 
الخــارج )وكلــام كان ذلــك ممكنــا ً( أن يشــهدوا مبصداقيتهــا .عليــك أن تبــني وتحــدد بوضــوح 
كافــة اإلقصــاءات التــي متــت ، وأن تربرهــا ، وأن تظهــر كافــة الفرضيــات ، وأن توثــق كافــة 
املصــادر التــي تــم اســتخدامها يف الطــرق املتبعــة ، ويف تجميــع املعطيــات . يجــب أن 
تكــون املعلومــات املوثقــة كافيــة بحيــث متّكــن أي جهــة )غــري فريــق تحضــري الســجل( مــن 
التوصــل إىل ذات النتائــج ، إذا مــا توفــر لهــا عــني مصــدر املعلومــات . يوفــر تقريــر الســجل 
ــام  ــة، ك ــائل ذوات األهمي ــة املس ــول كاف ــا ح ــا و واضح ــام دقيق ــفافية، فه ــع بالش املتمت
يوفــر طريقــة تقييــم معتمــدة )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( التــي تــم حســابها . ســتجد 

معلومــات مفصلــة عــن التوثيــق يف الفصــل الثالــث عــرش .                                                          
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الجدول 5.1: مبادئ تسجيل وتوثيق )الفقد والهدر الغذايئ - FLW(: التعاريف واالرشادات:

اإلرشاداتالتعريف                                           املبدأ                 

كافــة الدقة أن  مــن  التأكــد  عليــك 
كميــات )الفقــد والهــدر الغــذايئ 
ــن  ــر م ــل ، أو أك ــت أق - FLW( ليس
كافــة  يف  وذلــك   ، حقيقتهــا 
مراحــل التوثيــق والتســجيل ) قــدر 
االســتطاعة ( ، وأن تحــرص عــىل 
الحــد مــن قلــة أو عــدم الدقــة مــا 
بلــوغ الدقــة  . عليــك  اســتطعت 
املفرتضــة يك متكــن مســتخدم 
ــه بثقــة        الســجل مــن اتخــاذ قرارات
املعطيــات  إىل  باســتناده 

املوثقــة

ــة التــي متكــن  املســتخدم مــن  ينبغــي للمعطيــات املســجلة أن تتحــىل بالدقــة املطلوب
اتخــاذ قراراتــه بدرجــة ثقــة معقولــة مــن أن املعلومــات   املوثقــة يف الســجل تتحــىل 
باملصداقــة الطلوبــة . مــن الــرضوري أن  تكــون الكميــات املســجلة دقيقــة لغــرض مســاعدة 
 )FLW - ــذايئ ــدر الغ ــد واله ــجل )الفق ــن أن س ــوق م ــن الوث ــتخدم م ــرار   واملس ــذ الق متخ
الــذي يســتند عليــه ، يتمتــع باملصداقيــة . ويف حالــة عــدم متتــع املعطيــات بالدقــة 
ــا  ــا عليه ــد م ــا تحدي ــتفيدة ، عليه ــة املس ــداف الجه ــق أه ــتوجبها تحقي ــي تس ــة الت الالزم
تغــريه يك تتحصــل عــىل عطيــات أكــر ائــة بالنســبة لهــا . عــىل الجهــة املســتفبدة أن تبــذل 
ــا  ــا عملي ــك ممكن ــام كان ذل ــي كل ــم الكم ــات التقيي ــأ يف عملي ــن الخط ــل م ــا للتقلي جهده
ــرور  ــجيل مب ــة التس ــني دق ــل تحس ــن أج ــا م ــي تتخذه ــراءات الت ــة اإلج ــق كاف ــك أن توث ً.علي
الوقــت . ســيكون مــن شــأن ذلــك الرفــع مــن درجــة املصداقيــة وتحســني الشــفافية . ســتجد 
املزيــد مــن املعطيــات حــول الدقــة يف جمــع املعلومــات يف الفصلــني الســابع الثامــن ، 
) FLW ويف فصــل اإلرشــادات حــول ســبل التقييــم الكمــي )لألغذيــة املفقــودة واملهــدورة

5.2 إرشادات  : كشف االقصاءات ، وتربيرها

ــذل كل  ــذايئ - FLW( ب ــدر الغ ــد واله ــل )الفق ــتخدمي دلي ــىل مس ع
مــا يف وســعهم لبلــوغ الكــامل ، ولكــن قــد ال ميكــن بلــوغ ذلــك 
مــن الناحيــة العمليــة ولحســاب كافــة العنــارص التــي يشــملها هــذا 
الدليــل ، وضمــن نطــاق ومــدى ســجل معــني . هنــا تظهــر أهميــة 
 )FLW  - الغــذايئ  والهــدر  )الفقــد  دليــل  عنــارص  بعــض  اســتبعاد 
كــرضورة تحتمهــا بعــض الحــدود املقيّــدة كإمكانيــات القيــاس ، أو 
توفــر بعــض املعلومــات ، أو شــحة املــوارد ، أو اإلمكانيــة البرشيــة . 
قــد يقــوم بعــض مســتخدمي الســجل بإقصــاء بعــض عنــارص  )الفقــد 
والهــدر الغــذايئ - FLW( منــه ، ولكــن عليهــم الكشــف عــن ذلــك  

اإلقصــاء ، وتربيــره .

عــىل كافــة مســتخدمي الدليــل أن يتبعــوا مبــادئ الصلــة باملوضــوع 
،  والشــمولية ، واالتســاق ، والشــفافية ، والدقــة ، عنــد اتخاذهــم 
ألي قــرار بشــأن اقصــاء أي كميــة مــن أي مــن عنــارص )الفقــد والهــدر 

الغــذايئ - FLW( ، مبعنــى أن عليهــم أن ال يســتبعدوا أي عنــرص مــن 
شــأنه التأثــري ســلبا عــىل مجريــات اتخــاذ القــرار الســليم ملســتخدمي 

الدليــل .

بــدال عــن إقصــاء عنــرص أو أكــر مــن دليــل )الفقــد والهــدر الغــذايئ - 
FLW( ، قــد تــرى جهــة معينــة أن تســتخدم:

طريقــة تقييــم وحســاب مبســطة ، وأقــل رصامــة لتحديــد الكميــات  ◄
التقريبيــة ملجمــل )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( ، أو

استخدام معلومات افرتاضية لسد بعض أماكن النقص فيه . ◄

عــىل مســتخدمي الســجل ، ويف مثــل هــذه الحــاالت مــن الحســابات 
ً افــرتايض ، الكشــف عنــه ،  التقريبيــة ، أو حــني اتخــاذ أي منحــى 
واإلفصــاح عــن الطــرق الكميــة ، وكافــة مصــادر عــدم التأكــد املحتملة 
، وأن يتحلـّــوا بأقــى درجــات الشــفافية يف توثيــق معطياتهم يف 

 . )FLW - ســجل )الفقــد والهــدر الغــذايئ
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الجزء الثاين: 
املتطلبات األساسية
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يحدد الجزء الثاين بفصليه املتطلبات واإلرشادات الخاصة باثنتني من متطلبات هذا الدليل وهي:

الفصل السادس: تعريف وتوثيق النطاق الذي يتم فيه الفقد والهدر الغذايئ

الفصل السابع: رشح طرق التقييم الكمي املستعملة
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6. تعريف وتوثيق النطاق
     الذي يتم فيه الفقد والهدر الغذايئ
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املتطلبات: حدد و وثق نطاق جرد الفقد والهدر الغذايئ

اإلطار الزمني:

 )قسم 6.3(

ــملها  ــي يش ــة الت ــرتة الزمني ــار الف ــرد  وإط ــه الج ــج عملي ــق نتائ ــه توثي ــم في ــذي ت ــت ال ــت التوقي ثب

ــاء( ــروع واإلنته ــي ال ــا يف ذك تاريخ ــا )مب ــج وتوثيقه ــجيل النتائ تس

نوع املادة

)القسم 6.4(

ســجل و وثــق أنــواع املــواد املشــمولة يف ســجل الجــرد  )كأن تكــون غــذاء فقــط ، أو أجزائهــا غــري صالحــة 
لــألكل فقــط ، أو االثنتــني معــا(

 أذا كانــت املــواد املزالــة مــن سلســلة اإلمــداد الغــذايئ هــي مــواد ال ميكــن أكلهــا ، أو هــي مــواد 

تــم تقديرهــا بشــكل منفصــل: 

ــألكل، أ.  ــة ل ــري صالح ــزاء غ ــذاء، أو كأج ــواد كغ ــف امل ــتعملة يف تصني ــر املس ــادر واألط ــنّي املص ب
مــع توثيــق أي فرضيــة مســتخدمة لتوصيــف اســتخدام هــذه املــواد لالســتهالك البــرشي مــن 

عدمهــا .

صــف الطريقــة التــي اتبعتهــا لحســاب الكميــات ، كال عــىل حــدة . اذكــر كافــة عوامــل التحويــل ب. 
ــا  املســتخدمة ، ومصادرهــا كلــام كان ذلــك ممكن

املآل

)القسم 6.5(

ســجل و وثــق كافــة الصــور التــي تنتهــي إليهــا الطعــام املهــدر واملفقــود مبوجــب ســجل الجــرد 
)أي إىل أيــن انتهــى املطــاف باملــواد املزالــة مــن سلســلة اإلمــداد الغــذايئ( . أمــا إذا كانــت مآالتهــا 

ــر . ــل تقدي ــىل أق ــلكتها ع ــي س ــرق الت ــة ، والط ــاراتها األولي ــق مس ــك توثي ــة ، فعلي مجهول

الحدود:

)القسم 6.6(

وثــق حــدود ســجل جــرد الفقــد والهــدر مــن حيــث فئــة الغــذاء ، ومرحلــة دورة حياتــه ، ومكانــه الجغــرايف 
، واملنظمــة املعنيــة بالدراســة )مبــا يف ذلــك املصــادر(

أمور ذوات عالقة:

)القسم 6.7(    

التغليــف ومــواد ليســت مــن عنــارص الفقــد والهــدر الغــذايئ ، اســتبعد مــن حســابات ســجل الجــرد )أي  ◄
ــألكل ،  ــة ل ــري قابل ــزاء غ ــن  أج ــه م ــا يصاحب ــتبعد م ــذاء ً، واس ــرب غ ــي ال تعت ــواد الت ــرح أوزان( كل امل اط
والتــي يتــم إزالتهــا مــن سلســلة التجهيــز الغــذايئ. ويف حالــة تطلــب األمــر بعــض الحســابات لغــرض 
فصــل أوزان مــواد )الفقــد والهــدر الغــذايئ –  FLW( مــام ســواها )كأن تكــون عمليــة طــرح أوزان كافــة 

املــواد املســتعملة يف التغليــف( ، صــف الطريقــة ، والحســابات املســتخدمة.  

املــاء املضــاف أو املــزال مــن )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW(: ســجل ووثــق أوزان )الفقــد والهــدر  ◄
الغــذايئ - FLW( بصــورة تعكــس حالتهــا قبــل إضافــة أي ميــاه إليهــا ، وقبــل أن يتــم اختــزال أوزانهــا 
ــابات  ــض الحس ــراء بع ــر إج ــب األم ــة تطل ــي . ويف حال ــا األص ــن مائه ــة م ــري كمي ــحب أو تبخ ــة س نتيج
لغــرض التوصــل إىل أصــل أوزان  )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( ، صــف الطريقــة ، والحســابات 

املســتخدمة .  

الفقــد قبــل مرحلــة الجنــي والحصــاد: عليــك اســتبعاد أوزان كافــة املفقــودات مــن نطــاق ســجل  ◄
)الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( . قــد يــود مســتخدمو الســجل أن يقــدروا كميــات ذلــك الفقــد ، ولكــن 
عليهــم جمــع و تصنيــف مثــل تلــك البيانــات يف مــكان منفصــل عــن نتائــج ســجل الجــرد للفقــد والهــدر 

الغــذايئ

6.1 إرشادات الفصل السادس

      يحــدد  هــذا الفصــل أســس نطــاق ســجل جــرد الفقــد والهــدر 
الــذي  )مــا  مثــل  أســئلة  عــىل  باإلجابــة  تهتــم  والتــي  الغــذايئ، 
التــي  باألهــداف  اإلجابــة  ســتحدد  هنــا   . ً؟(  كميــا  تقييمــه  علينــا 
التــي  ، كــام أنهــا ســتحدد اختياراتنــا )للكيفيــة(  نصبــو لتحقيقهــا 
 ،ً كميــا   )FLW  - الغــذايئ  والهــدر  )الفقــد  لتقييــم  سنســتخدمها 

 . والثامــن  الســابع  الفصلــني  يف  ذلــك  تفصيــل  وســيتم 

إجــراء  مببــادئ  باالنضبــاط   ، الدراســة  نطــاق  بتحديــد  االلتــزام  إن 
ــو  ــددة ، ه ــة املح ــداف الواضح ــود األه ــع وج ــة ، م ــاب الخمس الحس
مــا ســيضمن تحقيــق املطلــوب مــن ســجل )الفقــد والهــدر الغــذايئ 

- FLW( مــن قبــل أي جهــة معنيــة .

ــذايئ  ــدر الغ ــد واله ــرد الفق ــجل الج ــاق  س ــد نط ــات تحدي ــن متطلب م
اختيــار املــدى الزمنــي للدراســة ، واختيــار نــوع املــواد املدروســة ، 
وتحديــد مآالتهــا ، و وضــع الحــدود للســجل . ســيعنى الفصــل الحــايل 
بوصــف وتوضيــح كافــة متطلبــات التوثيــق والتســجيل املطلوبــة ، 
ــادات  ــري االرش ــر ، وتوف ــة الذك ــة آنف ــارص األربع ــا بالعن ــب عالقته حس

ــات( . ــدول املتطلب ــظ ج ــا . )الح ــبل تنفيذه لس
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والهــدر  )الفقــد  دليــل  ومتطلبــات  معطيــات  مــع  التوافــق  بغيــة 
، وتوثيــق  ، عــىل مســتخدميه تعريــف، وتحديــد   )FLW  - الغــذايئ 
نطــاق  ســجله . يعــرف النطــاق بعنــارصه األربعــة التاليــة: )أنظرالشــكل 

رقــم 6.1( .

اإلطــار الزمنــي: ويعنــي الفــرتة الزمنيــة التــي يشــملها تســجيل  ◄

النتائــج وتوثيقهــا .

ــجل  ◄ ــمولة يف الس ــواد املش ــوع امل ــجلة: ن ــواد املس ــواع امل أن

)كأن تكــون مــوادا غذائيــة فقــط ، أو أجزائهــا غــري الغذائيــة فقــط 
ــا(. ــني مع ، أو اإلثنت

مآالتهــا )الصــورة النهائيــة للهــدر(: أي إىل أيــن يذهــب )الفقــد  ◄

اإلمــداد  سلســلة  مــن  إزالتــه  بعــد   ،  )FLW  - الغــذايئ  والهــدر 
الغــذايئ .

ــا: وتعنــي تحديــد نــوع الغــذاء محــل الدراســة ، ومرحلتــة  ◄ حدوده

املعنيــة  واملنظمــة   ، الجغــرايف  ومكانــه   ، إنتاجــه  دورة  يف 
بالدراســة .

عــىل الجهــة املعنيــة أن تعــنّي  النطــاق  الــذي يتــالءم مــع أهدافهــا 
التــي وضعتهــا لغــرض تقييــم الهــدر والفقــد يف الطعــام . قــد ميكن 
تحــدي ذلــك النطــاق  بواســطة جهــة خارجيــة ، كأن تكــون مؤسســة 
ــن  ــا م ــي له ــة – والت ــبه حكومي ــة ش ــة ، أو جه ــة ، أو الحكوم صناعي
ــذايئ - FLW( ، و/أو  ــدر الغ ــد واله ــن )الفق ــد م ــدف الح ــك ه وراء ذل
ــا  توثيقهــا ، أو لوضــع برنامجــا محــددا ، أو سياســة مــا تجاههــا . غالب
مــا تكــون رغبــات تلــك الجهــات الخارجيــة محــددة ســلفا ، وتحــدد فيهــا 
مواصفــات اإلطــار  الــذي عــىل ســجل الجــرد  أن يتضمنهــا . إن من شــأن 
هــذا املنحــى أن يقلــل مــن املصاريــف ، وأن يســهل املقارنــة مــا بــني 
الكيانــات املختلفــة ، أو مــن شــأنه تحقيــق أهدافــا أخــرى . وقــد تقوم 
الجهــة املعنيــة نفســها بتعيــني أطــر الدراســة وذلــك ألولويــات يف 
برنامجهــا ، أو لوضــع خــط رشوع خــاص بهــا . تتمتــع الجهــة املعنيــة ، 
يف مثــل هــذه الحــاالت بحريــة تحديــد أطــر  دراســتها لغــرض تحقيــق 

أهدافهــا املنشــودة . 

يوفــر دليــل )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( ملســتخدميه كافــة 
ــر  ــام توف ــا ، ك ــة ، ومآالته ــواد املدروس ــدد امل ــي تح ــات  الت التعريف
األربعــة  األبعــاد  تحديــد  أجــل  مــن  املقبــول  العاملــي  التصنيــف 
 . )FLW - املصاحبــة لوضــع حــدود ســجل )الفقــد والهــدر الغــذايئ
ــر  ــف أن توف ــف والتصاني ــذه التعاري ــق ه ــزام بتطبي ــأن االلت ــن ش إن م
ــد يف  ــدر والفق ــرد اله ــجالت ج ــة س ــني كاف ــاق ب ــفافية ، واإلتس الش

الطعــام  مــام يســهل مهمــة املقارنــة فيــام بينهــا .

يفضــل للمؤسســة تحديــد اإلطــار املحــدد لعملهــا ، والــذي يتوافــق 
ــد  ــدر والفق ــم اله ــة تقيي ــن وراء عملي ــدف م ــن ه ــه م ــا حددت ــع م م

يف الطعــام .                    

6.3 اإلطار الزمني

 )FLW  - يجــب  عــىل مســتخدمي دليــل )الفقــد والهــدر الغــذايئ 
ــا  ــجل )مب ــة يف الس ــج املدرج ــي للنتائ ــار الزمن ــق اإلط ــد وتوثي تحدي

يف ذلــك تاريخــي البــدء  واالنتهــاء( .

 12 تغطــي  لفــرتة  نتائجهــم  توثيــق  الدليــل   يفضــل ملســتخدمي 
ــهيل  ــة ، ولتس ــريات الفصلي ــار التغ ــر اإلعتب ــذ بنظ ــك لألخ ــهرا ، وذل ش
مهمــة املقارنــة مــا بــني مختلــف ســجالت )الفقــد والهــدر الغــذايئ 
- FLW( . هــذا هــو املفــروض ، ولكــن ليــس مــن الواجــب أواملطلــوب 
أن يتــم ذلــك دامئــا ، لوجــود بعــض الحــاالت التــي ال يكــون توثيــق 
فــرتة الـــ 12 شــهرا فيهــا ذو أهميــة . فعــىل ســبيل املثــال ، قــد 
 )FLW - تقــوم جهــة معينــة بقيــاس كميــات )الفقــد والهــدر الغــذايئ
ــم  ــة ، ث ــا الالزم ــوم بإجراءاته ــم تق ــهر ، ث ــد أو ش ــبوع واح ــدة أس مل
ــذايئ  ــدر الغ ــد واله ــات )الفق ــم كمي ــادة تقيي ــك  بإع ــد ذل ــوم بع تق
ــة  ــذه الطريق ــون له ــل أن يك ــن املحتم ــس م ــرى . لي ــرة أخ - FLW( م
مثالبهــا ، كــام يف حالــة عــدم تشــكيل التغــريات الفصليــة الختالفــات 
كبــرية ، عــىل العكــس مــن ذلــك فقــد قــد يكــون لهــذه الطريقــة 
إيجابياتهــا ، وقــد تكــون أكــر دقــة يف حالــة قيــام الجهــة املعنيــة 
ــدل  ــاس ، ب ــراءات القي ــا إج ــت فيه ــي مت ــة الت ــرتة الزمني ــق الف بتوثي
تحمــل أعبــاء تســجيل كافــة املعطيــات لفــرتة 12 شــهرا ً . كــام ميكــن 
)الفقــد  كميــات  توثــق  أن   ، أخــرى  حــاالت  ،ويف  معنيــة  لجهــات 
والهــدر الغــذايئ - FLW( خــالل مناســبة معينــة )كأن تكــون خــالل عيــد 
مــن األعيــاد ، أو مناســبة رياضيــة ، أو ملوســم حصــاد واحــد أو أكــر . 
مــن البديهــي أن تكــون فــرتة التســجيل لـــ 12 شــهرا ، يف مثــل تلــك 

ــة . ــري مجدي ــاالت غ الح

ال يحــدد دليــل  )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( الفــرتة الزمنيــة التــي 
عــىل أي جهــة مســتخِدمة التقييــد بهــا لغــرض التقييــم . تعتمــد 
الفــرتة الفاصلــة مــا بــني تقييــم كمــي وآخــر )كأن تكــون مــا بــني ســنة 
وأخــرى ، أو كل خمــس ســنوات( عــىل االهــداف املحــددة املبتغــاة مــن 
ــىل  ــازه ، وع ــة إلنج ــوارد الالزم ــر امل ــىل توف ــم ، وع ــك التقيي وراء ذل
ــل  ــاز العم ــدد إلنج ــت املح ــىل الوق ــرى ، وع ــة األخ ــات الخارجي املتطلب
. يبــني القســم )14.4( اإلرشــادات  الالزمــة حــول كيفيــة اختيــار تكــرار أو 

. ) FLW - ــذايئ ــدر الغ ــد واله ــي )للفق ــم الكم ــرية التقيي وت



37 دليل الفقد والهدر الغذايئ

أنواع املواداإلطار الزمني

فئة الغذاءأعالف حيوانيةمواد ميكن أكلها 

مرحلة دورة حياتها

الحيّز الجغرايف

التنظيم

مواد حيوية - معالجة

التحلل الالهوايئ

أسمدة هوائية

اإلحراق املنظم

إضافات للرتبة

للردم

أجزاء غري محصودة

املخلفات والفضالت

الرصف الصحي 

مواد ال ميكن أكلها 

مآالتها

)الصورة النهائية للهدر(
حدودها

)FLW - الشكل رقم: )6.1( نطاق لسجل جرد )الفقد والهدر الغذايئ



دليل حساب وتوثيق الفقد والهدر الغذايئ38

6.4 نوع املادة

ــجيل  ــذايئ تس ــدر الغ ــد واله ــل الفق ــتخدمي دلي ــىل  مس ــب ع       يج
وتوثيــق نــوع املــادة )أو املــواد( التــي ســيتضمنها ســجل الجــرد 
الخــاص بهــا . أمــا املقصــود )بنــوع املــادة( فهــو فيــام إذا كانــت 
ــي  ــذايئ والت ــداد الغ ــلة اإلم ــن سلس ــة م ــواد( املزال ــادة )أو امل امل
جــرى حســاب كمياتهــا يف ســجل الجــرد الفقــد والهــدر الغــذايئ 
هــي طعــام ً  ، أو مــواداً  مصاحبــة غــري صالحــة لــألكل ، أو كليهــام  معاً 
ــادة  ــوع امل ــون ن ــد يك ــم 2.1( . ق ــتطيل رق ــف يف املس ــر التعاري )أنظ
)أو املــواد( ،التــي يشــملها  ســجل جــرد )الفقــد والهــدر الغــذايئ - 

ــة: ــة  املعني ــراه الجه ــا ت ــب م FLW( وحس

كال املواد الغذائية واملواد املصاحبة غري قابلة لألكل ◄

املواد الغذائية فقط ◄

املواد املصاحبة غري صالحة لألكل فقط ◄

يســمح دليــل )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( ملســتخدميه حســاب 
وتوثيــق كال املادتــني معــا )أي الغذائيــة مــع مــا يصاحبهــا مــن مــواد 
غــري قابلــة األكل( ، أو أن يســجلهام عــىل شــكل منفصــل ، وعليــه فــإن 
ــم  ــق نتائجه ــجل لتوثي ــتخدمي الس ــة ملس ــرق ممكن ــع ط ــاك أرب هن

للمــواد التــي تــم إزالتهــا مــن سلســلة اإلمــداد الغــذايئ هــي:

املواد مع بعضها )أي غري منفصلة( .. 1

املواد مع بعضها ، ولكن مع تسجيل نتائج كل مكون عىل حدة .. 2

املواد الغذائية فقط. 3

املواد غري الغذائية املصاحبة فقط .. 4

هنــاك رشطــان إضافيــان يتطلبهــام التســجيل يف الحــاالت 2 ، و 3 ، 
و 4 ألن هنــاك تفريقــا مــا بــني املــواد املزالــة مــن سلســلة اإلمــداد 

ــتخدمني: ــىل املس ــب ع ــه يج ــذا فإن ــذايئ ، ول الغ

ــواد  ◄ ــل امل ــم اســتخدامها لفص ــي ت ــادر أو الوســائل الت ــر املص ذك
الغذائيــة عــام ســواها مــن مــواد غــري غذائيــة.

ــح  ◄ ــتعملة لتوضي ــرق املس ــات والط ــر كل الفرضي ــك ذك ــن ذل يتضم
حقيقــة املقصــود مــن اســتخدامها لالســتهالك البــرشي مــن 

عدمــه .

إذا كانــت التقديــرات قــد أجريــت عــىل أســاس التقييــم الكمــي لــكل 
مــن املــواد الغذائيــة ، واملوادغــري الصالحــة لــألكل املزالــة مــن 
سلســلة اإلمــداد الغــذايئ بصــورة منفصلــة ، عليهــم  وصــف الطريقة 
التــي تــم بهــا ذلــك الفصــل ، وذكــر كافــة عوامــل التحويــل ومصادرهــا 
كلــام أمكــن ذلــك . يوفــر القســم رقــم )8.2( اإلرشــادات الالزمــة حــول 

هــذه املتطلبــات.

 بعــض الفوائــد املمكنــة مــن التقييــم الكمــي ألنــواع املــواد 

بصــورة منفصلــة

ــدة  ــذاء ومع ــا غ ــىل أنه ــواد ع ــز امل ــم متيي ــة أن يت ــر ذو قيم ــه أم إن
لالســتهالك البــرشي أم ال    باالعتــامد عــىل سلســلة إمــداد غــذايئ 
معينــة ، أو التقاليــد املجتمعيــة  ، أو وفقــا ملعايــري خاصــة ملجتمــع 
بذاتــه –. إن يف معرفــة الكميــات املنفصلــة للمــواد الغذائيــة، ومــا 
ــة يف  ــات املعني ــاعد الجه ــا يس ــة م ــري غذائي ــواد غ ــن م ــا م يصاحبه
تحديــد فــرص تحســني األمــن الغــذايئ )والحصــول مــن وراء ذلــك عــىل 
ــألكل  ــح ل ــام صال ــدر طع ــة دون ه ــق الحيلول ــن طري ــرى( ع ــد أخ فوائ

مــن سلســلة اإلمــداد الغــذايئ .

البيــوت يف  الكثــري مــن  أن  ، مــن املعلــوم  عــىل ســبيل املثــال 
ــات  ــن )مخلف ــرية م ــات كب ــن كمي ــص م ــت تتخلـّ ــدة كان ــة املتح اململك
األطعمــة  )ونوعيــة(  بكميــات  للجهــل  بالنظــر  ولكــن   ، املطابــخ( 
املهــدورة ، أو مــا يصاحبهــا مــن مــواد غــري صالحــة لــألكل ، فلــم 
ــا  ــاك م ــن هن ــام مل يك ــأنها ، ك ــرار بش ــاذ أي ق ــكان اتخ ــن يف اإلم يك
يثبــت أن هنــاك مــا يصلــح لــألكل بــني هــذه املخلفــات  ، حتــى جــاءت 
دراســة عــام 2007 بعنــوان )الغــذاء الــذي نفــرط بــه( ، والتــي أثبتــت 
أن الغالبيــة العظمــى مــن ذلــك كان طعامــا قابــل األكل ، وبذلــك تــم 
ــعبي  ــراط الش ــاندة ، و االنخ ــالت املس ــرية الحم ــع وت ــامد وترسي اعت
املطابــخ  مخلفــات  مــن  الغــذاء  يف  والهــدر  الفقــدان  مــن  للحــد 

والبيــوت .

عــىل العكــس مــن ذلــك، فــإن يف معرفــة كميــات الفقــد والهــدر 
ــض   ــا البع ــي يعتربه ــام  والت ــد يف الطع ــدر والفق ــذايئ، أي اله الغ
مــوادا غــري صالحــة لــألكل  يوفــر فرصــة لزيــادة  توفــري الطعــام . هنــا 
ــددة ،  ــات متج ــن تقني ــث ع ــة للبح ــات املعني ــن الجه ــري م ــعى الكث تس
ــه  ــارف علي ــا متع ــري م ــاد لتغي ــة ، أو االجته ــات اإلضافي ــض العملي وبع
ــادر  ــوم ، إىل مص ــة الي ــري غذائي ــرب غ ــي تعت ــواد الت ــل امل ــة تحوي بغي
غذائيــة يف املســتقبل . وحتــى إذا كانــت بعــض املــواد تصّنــف كمــواد 
 ، )FLW - غــري غذائيــة مصاحبــة وفــق ســجل )الفقــد والهــدر الغــذايئ
فعــىل الجهــة املعنيــة التفكــري يف الوســائل التــي مــن املمكــن أن 
ــذا  ــل ه ــار مث ــرشي ، واعتب ــتهالك الب ــة لالس ــواد صالح ــا إىل م تحوله
التحويــل ضمــن اســرتاتيجيات الحــد مــن )الفقــد والهــدر الغــذايئ - 

.  )FLW
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ــة  ــر صالح ــة  أو غ ــواد غذائي ــواد مل ــف امل ــادات  يف تصني إرش

لــأكل 

يوفــر هــذا الجــزء االرشــادات الالزمــة ملســتخدمي دليــل )الفقــد 
والهــدر الغــذايئ - FLW( والذيــن تــوكل إليهــم مهمــة توثيــق نتائــج 
جــرد املــواد الغذائيــة »الصالحــة لــألكل« ، أو املــواد املصاحبــة غــري 
الصالحــة لــألكل ، كال عــىل حــدة . يتطلــب الســجل مــن مســتخدميه 
الفصــل  لغــرض  املســتخدمة  والطــرق  املصــادر  وتوثيــق  وصــف 

ــواد . ــك امل ــن تل ــوع م ــف كل ن ــام  ، وتصني بينه

املعايــري  وضــع  لــألكل   صالــح  كغــذاء  مــادة  أي  اعتبــار  يتطلــب 
)صالحــة  املــادة  تلــك  اعتبــار  لغــرض  تُعتمــد  التــي  والفرضيــات 
لإلســتهالك البــرشي( ، وكذلــك فــإن اعتبــار ، أو تصنيــف مــادة مــا 
)كــامدة غــري صالحــة كغــذاء للبــرش( يتطــب ذكــر الفرضيــات التــي أدت 

االســتنتاج. ذلــك  إىل 

يتفــاوت نــوع املــواد التــي تعتــرب )صالحــة لإلســتهالك البــرشي( تبعــا 
لسلســلة إمــداد غــذايئ محــددة . فعــىل ســبيل املثــال، فــإن رشكــة 
تصنيــع غذائيــة معينــة، والتــي ال تســتعمل قشــور البطاطــا يف أي 
لالســتهالك  صالحــة  )غــري  املــادة  هــذه  ستســجل  منتجاتهــا  مــن 
البــرشي( ، وكــامدة مرافقــة )غــري غذائيــة( يف سلســلة إمدادهــا 
الغــذايئ . عــىل العكــس مــن ذلــك ، فــإن رشكــة أخــرى تســتخدم 
ــتصنفها و  ــايئ س ــا النه ــن منتوجه ــزء م ــا كج ــور وتدخله ــك القش تل
تســجلها كغــذاء ألنهــا جعلتهــا غــذاء ً لإلســتهالك البــرشي . يف كلتــا 
ــد  ــجل )الفق ــق س ــة بتوثي ــة املعني ــىل الجه ــابقتني ع ــني الس الحالت
إليهــا  التــي اســتندت  تبــني االســس  أن   )FLW  - الغــذايئ  والهــدر 
ــري  ــة غ ــامدة مصاحب ــة ، أو ك ــامدة غذائي ــا ك ــور البطاط ــف قش لتصني

ــة . غذائي

وعليــه فــإن القاعــدة الذهبيــة املتبعــة لغــرض اعتبــار أي منتــج 
ذلــك  بيــع  حقيقــة  عــىل  تعتمــد  البــرشي(  )لالســتهالك  مخصــص 
املنتــج ضمــن سلســلة اإلمــداد الغــذايئ أم ال . فعــى ســبيل املثــال ، 
إذا ســوقت جهــة معينــة وباعــت قشــور البطاطــا كجــزء مــن منتوجهــا 
الغــذايئ املصّنــع ، أو إذا باعــت عظــام الســمك كأحــد املكونــات 
لصناعــة )مرقــه( ، فعــىل تلــك الجهــة اعتبــار تلــك القشــور والعظــام 

ــذاء( . )كغ

ــام  ــة ع ــل أهمي ــل ال تق ــة عوام ــة والحضاري ــادات االجتامعي ــرب الع تعت
ــة  ــوادا مصاحب ــة أو م ــت غذائي ــواء أكان ــواد س ــد امل ــبق يف تحدي س
غــري غذائيــة. فعــىل ســبيل املثــال ال تعتــرب أضــالف املــوايش مــوادا 
ــا  ــذاء يف أفريقي ــتهلك كغ ــا تس ــني أنه ــا، يف ح ــة يف أوروب غذائي
، ويف الوقــت الــذي تُرمــى جلــود املــوايش بعــد ســلخها يف 
مناطــق أفريقيــا الجنوبيــة ، قــد تجــد طريقهــا كطعــام يف غــرب 
القــارة . أمــا )أقــدام الدجــاج( والتــي غالبــا مــا تعتــرب مــواد مصاحبــة 
غــري قابلــة لــألكل ، ولكنهــا تســتهلك كمــواد غذائيــة شــائعة يف 
الصــني ، وتُعامــل كذلــك . وعــىل هــذا األســاس فــإن )أقــدام الدجــاج( 
الصينيــة وتوجــه لالســتهالك  تُبــاع لألســواق  مــا  غالبــا  االنكليزيــة 

البــرشي ، وبذلــك يتجســد عمليــا أهميــة التقييــم الكمــي لبعــض 
األغذيــة وبعــض املــواد املصاحبــة غــري الغذائيــة والتــي قــد تكــون 
ذات قيمــة اقتصاديــة ، وكــامدة غذائيــة أيضــا مــن وجهــة نظــر األمــن 

الغــذايئ العاملــي . 

عــىل الرغــم مــن الكثــري مــن االلتبــاس الــذي ســبق ذكــر بعضــه 
ــة(  ــواد )املخصص ــة للم ــف ثابت ــزام  بتعاري ــل االلت ــن األفض ــا ، فم آنف
لالســتهالك البــرشي ، وتلــك الغــري مخصصــة لذلــك ، كلــام وجدنــا 
عــدم  الســجل  ملســتخدمي  املستحســن  فمــن   . ســبيال  لذلــك 
االنســياق إىل وضــع تعاريفهــم الخاصــة ملختلــف املــواد و وصفهم 
لهــا كغــذاء أم ال ، ولكــن مــن املحبــذ أن تكــون التعاريــف متســقة مــع 
مجموعــة مصغـّــرة منهــا واملتناســقة مــع شــبكات بحثيــة معتمــدة . 
إن مــن شــأن ذلــك أن يرفــع مــن مســتويات املقارنــة مــا بــني مختلــف 
ســجالت )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( . ســيوفر القســم )8.2( 
إرشــادات إضافيــة حــول هــذا املوضــوع، كــام ســيوفر امللحــق رقــم 
)ب( املصــادر الالزمــة التــي ســتجدها ذات فائــدة يف تحديــد )املــواد 

ــألكل( . ــل ل ــري القاب ــزاء غ واألج

إرشــادات:   عندمــا يتغــر  التصميم)الشــكل( النهــايئ للــادة 

)أو للمــواد( ، أو  يكــون غــر معــروف

ــام إذا  ــوم في ــن املعل ــون م ــددة أن ال يك ــاالت مح ــدث يف ح ــد يح ق
كانــت مــادة مــا )غذائيــة أم ال( ، فقــد ال يعلــم املــزارع )س( حــني 
وقــت حصــاد محصولــه )ص( فيــام إذا كان  سيســتعمل كوقــود حيــوي 
، أو كلدائــن حيويــة ، أو إلنتــاج الغــذاء . عندهــا قــد تقــوم الجهــة 
املعنيــة بتقييــم )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( كميــا ً باســتخدام 
معلومــات إحصائيــة عــن ذلــك الجــزء مــن املحصــول مجــال البحــث 
ــذاء  ــواق الغ ــل ألس ــة ، إذا دخ ــنة معين ــدد ، يف س ــكان مح ، ويف م
)واملعنــي هنــا ذلــك الجــزء مــن املحصــول والــذي سيســتهلك 
كغــذاء يف ذلــك املــكان ويف تلــك الســنة( . هنــا علينــا أن نتذكــر أنــه 
يف الوقــت الــذي يصــح اســتعامل دليــل )الفقــد والهــدر الغــذايئ - 
FLW( وتطبيقــه عــىل املنتجــات الزراعيــة الخــام والتــي مــن املمكــن 
زراعتهــا أو اســتعاملها لغــري االســتخدامات الغذائيــة ، فــإن ذلــك مل 

ــره . ــالل تطوي ــل وال خ ــذا الدلي ــبق له ــور املس ــن ال يف التص يك

وقــد يحــدث أن يتغــري مســار االســتخدام املقــرر ملــادة معينــة خــالل 
تقدمهــا يف سلســلة اإلمــداد الغــذايئ تبعــا لعوامــل مختلفــة ، مبــا 
يف ذلــك تذبــذب هوامــش الربــح املــادي منهــا . باإلمــكان اســتخدام 
دليــل )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( يف مثــل هــذه األقســام مــن 

سلســلة اإلمــداد الغــذايئ كلــام صــح اعتبــار تلــك املــادة غــذاء ً .
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6.5 مآالتها )الصورة النهائية للادة املهدرة( 

يجــب عــىل مســتخدمي دليل )الفقــد والهــدر الغذايئ - FLW( تســجيل 
وتوثيــق مآالتهــا بــكل أمانــة . أمــا املقصــود باملــآالت فهــو: إىل 
ــذايئ . ويف  ــداد الغ ــلة اإلم ــن سلس ــة م ــواد املزال ــتوجه امل ــن س أي
ــتخدمني  ــىل املس ــآالت، فع ــك امل ــة تل ــدم معرف ــوض أو ع ــة غم حال
ــود  ــا املقص ــلكتها . أم ــي س ــة الت ــرق األولي ــق الط ــل، توثي ــىل األق ع

ــا . ــوغ مآالته ــل بل ــلكتها قب ــي س ــارات( الت ــي ) املس ــرق( فيعن )بالط

هنــاك العديــد مــن املــآالت املمكنــة التــي مــن املحتمــل أن ينتهــي 
ــا  ــد إزالته ــه بع ــة ل ــة املصاحب ــري الغذائي ــواد غ ــذاء/أو امل ــا الغ إليه
ــى  ــدة حت ــآالت بش ــك امل ــن تل ــذايئ . وتتباي ــداد الغ ــلة اإلم ــن سلس م
أن بعضهــا ال يعــود لــه أي قيمــة )كأن تصبــح قاممــة( ، يف حــني قــد 
تــؤل غريهــا إىل نتائــج ذوات قيمــة . يســطر الجــدول رقــم )6.1( عــرشة 
مــآالت يســتخدمها دليــل )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( مــع بيــان 

املقصــود مــن كل منهــا .

املربع رقم )6.1(: تعريف مآالت )الفقد والهدر الغذايئ - FLW( العرشة

األمثلة عليهاالحدود وأبعادها                              

تحويل املواد من سلسلة االمداد الغذايئ  )مبارشة أو بعد معالجتها( إىل االستهالك الحيواين       أعالف حيوانية

كيميائيــة  معالجــة   – حيويــة  مــواد 
يــة حيو

تحويــل املــواد إىل منتجــات صناعيــة . تشــمل أمثلــة ذلــك إنتــاج األلياف مــن مــواد التغليــف والتعبئة؛ 
ــض  ــع بع ــك – Polylactic Acid(؛ تصني ــض البوليالكتي ــال: حام ــة )مث ــتيكية الحيوي ــواد البالس ــاج امل إنت
املــواد التقليديــة كالجلــود  والريــش )مثــال: صناعــة الوســائد(؛ تحويــل الشــحوم ، والدهــون ، 
والزيــوت إىل مــواد أوليــة لصناعــة الصوابــني ،  والوقــود الحيــوي ، ومســتحرضات التجميل . ال تشــمل 
)املعالجــة الكيميائيــة الحيويــة( التحلــل الالهــوايئ ، وال إنتــاج اإليثانــول الحيــوي بواســطة التخّمــر .                           

ــاز التحلل الالهوايئ ــة )الغ ــذه العملي ــج ه ــجني . تنت ــن األكس ــزل ع ــواد مبع ــف امل ــل مختل ــا لتحلي ــتعامل البكتريي باس
الحيــوي( ، ومــواد غنيــة بالعنــارص الغذائيــة . نعنــي بالتحلــل املــوازي تحلــل مــواد )الفقــد والهــدر 
الغــذايئ - FLW( ، ومــواد عضويــة أخــرى مبعــزل عــن األكســجني يف حاويــة تحلــل واحــدة  . يشــمل 
ــر )أي تحويــل املــواد الكربوهيدراتيــة كالكلوكــوز ، والفركتــوز ، والســكروز  هــذا املــآل عمليــة تخّم

مبســاعدة بكترييــا خاصــة ومبعــزل عــن األكســجني إىل منتجــات تســتعمل كوقــود حيــوي( 
هــي اســتعامل البكترييــا لتحليــل املــواد يف محيــط غنــي باألكســجني . أمــا الرتكيــب فيعنــي إنتــاج التحلل الهوايئ/ أو الرتكيب

مــواد عضويــة )بوجــود  األكســجني( ، ميكــن اســتعاملها كأســمدة للرتبــة . 

وتعنــي إرســال املــواد إىل منشــأة متخصصــة مصممــة إلحــراق املــواد يف ظــروف مســيطر عليهــا، اإلحراق املنظم
ــق  ــد يطل ــة . ق ــد الطاق ــتخدام لتولي ــة لالس ــواد الصالح ــض امل ــتعادة بع ــا اس ــج عنه ــد يتن ــي ق والت

عــىل تلــك املنشــآت اســم املحــارق.
وتشــمل عمليــات النــر ، والــرش ، والحقــن ، أو إضافــة مــواد عضويــة عــىل ، أو تحــت ســطح الرتبــة إضافات للرتبة

ــا . ــادة خصوبته لزي
إرسال املواد إىل مناطق محددة محفورة ، ومخصصة لردم الفضالت .للردم

تــرك بعــض املحاصيــل الزراعيــة )أو بعــض مــن أجزائهــا( يف أماكنهــا يف الحقــول ، أو خلطهــا مــع أجزاء غري محصودة
الرتبــة .

ــمل املخلفات والنفايات ــر. وتش ــا يف البح ــا بإلقائه ــص منه ــطح األرض ، أو التخل ــوق س ــواد ف ــن امل ــص م ــي التخل وتعن
املــرادم املفتوحــة )غــري  املغطــاة وال املســيجة( ، الحــرق الحــر يف الهــواء )أي ليــس يف محــارق 
ــذي  ــد تغ ــة بع ــة املتخلف ــل الزراعي ــزاء  املحاصي ــيطرة( ، أج ــت الس ــا تح ــة فيه ــون العملي ــة تك خاص
ــد ،  أو املتبقــي  ــات عليهــا ، واألســامك املتخلفــة )أي الكميــة املتبقيــة مــن الصي مختلــف الحيوان

غــري املبــاع منهــا(.
وتعنــي رمــي املــواد يف املجــاري )بعــد معالجتهــا ، أو كــام هــي( ، وتشــمل املــواد التــي قــد تجــد الرصف الصحي

طريقهــا إىل منشــآت معالجــة ميــاه الــرصف .

وتعنــي إرســال املــواد إىل غــري املــآالت العــرشة التــي ســبق ذكرهــا . هنــا يجــب التفصيــل يف رشح مآالت أخرى
املقصــود بذلــك .

باستثناء املحاصيل التي تزرع خصيصا إلنتاج الطاقة الحيوية ، أو كأعالف للحيوانات ، أو إلنتاج البذور ، أو إلستخدامات صناعية خاصة .
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متثــل هــذه املــآالت العــرشة أكــر االحتــامالت التــي مــن املمكــن أن 
ينتهــي إليهــا الطعــام و/أو املــواد الغــري صالحــة لــألكل  املصاحبــة 
ــاالت  ــذايئ . ويف الح ــداد الغ ــلة اإلم ــن سلس ــا م ــم إزاحته ــا يت عندم
 )FLW - النــادرة التــي مــن املمكــن أن تــؤول )الفقــد والهــدر الغــذايئ
إىل نهايــات غــري مدرجــة ، فعــىل مســتخدمي الســجل أن يســتعينوا 

بالقامئــة )األخــرى( لغــرض بيــان تلــك املــآالت .

والوســائل  الطــرق  عــىل   )6.1( رقــم  الجــدول  يف  املــآالت  تركــز 
املســتخدمة لتحويــل )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( ، وليــس عــىل 
ــواد  ــود ، أو إىل م ــت إىل وق ــد حول ــون ق ــة )كأن تك ــا النهائي نواتجه
للــردم وتســوية الرتبــة( ، وذلــك ألن يف غالــب األحيــان تعجــز الجهــة 
املعنيــة عــن معرفــة النواتــج النهائيــة ملــا ســبق حســابه مــن )الفقــد 
النواتــج  . وحتــى إن كانــت  الخاصــة بهــا   )FLW  - الغــذايئ  والهــدر 
ــط  ــاب وضب ــكان حس ــة مب ــن الصعوب ــيكون م ــة ، فس ــة معروف النهائي
أوزانهــا بعــد اختالطهــا بغريهــا مــن املــواد أو النتائــج . أمــا ســبب ذلــك 
فهــو أن اي عمليــة )كأن تكــون التحلــل الالهــوايئ( قــد تحــول )الفقــد 
ــوي ، أو إىل  ــاز الحي ــدة )كالغ ــواد ع ــذايئ - FLW( إىل م ــدر الغ واله
مخلفــات ســائلة أو صلبــة( ، وقــد يكــون باإلمــكان تحويــل كل مــن تلــك 
ــود ، أو إىل  ــا إىل وق ــم تحويله ــة )كأن يت ــواد مختلط ــج إىل م النوات

ــة( . ــوية الرتب ــواد ردم لتس ــمدة ، أو إىل م أس

)6.1( نهايــات، لهــا تعاريــف محــددة  يوفــر جــدول )املــآالت( رقــم 
و/  ، للطعــام  وتوثيقهــا  تصنيفهــا  وميكــن   ،  ً عامليــا  ومفهومــة 

أو املــواد غــري الصالحــة لــألكل املصاحبــة لــه متــى مــا أزيلــت مــن 
املؤسســات  اختيــارات  تتعــدد  وكــام   . الغــذايئ  اإلمــداد  سلســلة 
ــك  ــألكل« ، كذل ــح ل ــري صال ــو »غ ــا ه ــألكل« وم ــح ل ــذاء صال ــو »غ ــا ه مل
والهــدر  )الفقــد  إليهــا  ســيؤول  التــي  املــآالت  وتتغايــر  ســتختلف 
الغــذايئ - FLW( بالنســبة لهــذه املؤسســات املعنيــة . يتــم تعريــف 
املقصــود )باملــآالت( التــي ينتهــي إليهــا )الفقــد والهــدر الغــذايئ( 
حســب الهــدف الــذي تحــدده الجهــة املعنيــة، ووفقــا لقوانينهــا 
املحليــة، وحســب سياســتها الخارجيــة ، وبرامجهــا التطوعيــة ، أو تبعــا 
 )FLW - ــذايئ ــدر الغ ــد واله ــل )الفق ــاق دلي ــارج نط ــر خ ــدر آخ ألي مص
ــل  ــأن ميث ــاد األورويب ب ــة )FUSIONS( لالتح ــة رشك ــك توصي ــال ذل . مث
)الغــذاء املهــدور( كل املــواد الغذائيــة مــع مــا يصاحبهــا مــن مــواد 
غــري صالحــة لــألكل ، والتــي تُرســل إىل مآالتهــا ، مــا عــدى مــا يخصــص 
ــة ، أو  ــواد الحيوي ــاج امل ــتخدامه إلنت ــم اس ــا يت ــات ، وم ــف للحيوان كعل
الــذي يُرســل للتصنيــع الكيميــاوي الحيــوي . عــىل العكــس مــن ذلــك 
تُعــرّف )مقــررات منتــدى املنتجــات املســتَهلَكة والهــدر الغــذايئ 
لعــام 2015( )الهــدر الغــذايئ( بأنــه الطعــام و/أو املــواد غــري الصالحة 
لــألكل املصاحبــة لــه والــذي يُرســل للمــرادم األرضيــة، وللمحــارق 
)التــي ال يتــم اســتعادة أي طاقــة منهــا( ، أو إىل مجــاري امليــاه .

مــن األهميــة مبــكان ، عنــد مقارنــة أحــد ســجالت )الفقــد والهــدر 
ــني  ــة ، أو ب ــة معين ــن جه ــواء أكان ضم ــر )س ــع آخ ــذايئ - FLW( م الغ
ــجل . وال  ــاق كل س ــا نط ــي يتضمنه ــآالت الت ــة امل ــدة( معرف ــات ع جه
شــك بــأن ســجل )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( الــذي يضــم عــددا 
محــددا فقــط مــن النهايــات واملــآالت ســيختلف جذريــا عــن ذاك الــذي 

ــرشة. ــآالت الع ــة امل ــم كاف يض

إرشادات: يف التسجيل والتوثيق بشأن املآالت

)الفقــد  مبــآالت  املتباينــة  املعنيــة  الجهــات  علــم  مــدى  يختلــف 
والهــدر الغــذايئ - FLW( التــي تقــوم بدراســتها ، وعليــه يســتوجب 
دليــل )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( مــن مســتخدميه تســهيل 
وتوثيــق أكــرب كميــة ممكنــة مــن املعلومــات فيــام يخــص مــآالت 

)الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( التــي  يقومــون بدراســتها .

يف حالــة كــون املــآل مبهــام: يُطلــب مــن مســتخدمي ســجل )الفقد 

والهــدر الغــذايئ - FLW( ، وعــىل أقــل تقديــر- توثيــق الطــرق األوليــة 
ــذايئ -  ــدر الغ ــد واله ــات الفق ــت ) كمي ــف وصل ــى كي ــآالت - مبعن لل
FLW( إىل نهاياتهــا . وســتتوفر مبــرور الوقــت معلومــات أوفــر عــن 
هــذا املوضــوع كلــام اتضحــت فوائــد التقييــم الكمــي لهــا ، وتوســعت 
املعلومــات حــول اإلمكانيــات املتاحــة الســتخراج قيمــة مضافــة منهــا 

، وكلــام وضحــت القــرارات بخصــوص أهــداف الحــد منهــا .

يحــدد الدليــل ثــالث )طــرق( ممكنــة ملــآالت )الفقــد والهــدر الغــذايئ 
ــي: - FLW( ، وه

ــذايئ - FLW( يف . 1 ــدر الغ ــد واله ــواد الفق ــتهالك ) م ــة أو إس إزال
املوقــع ذاتــه: تتضمــن أمثلــة ذلــك كافــة الحــاالت التــي يتــم إزالــة 
أو اســتهالك )مــواد الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( يف املــكان 

الــذي تكونــت فيــه. 

يف حالــة قيــام جهــة أخــرى بجمــع أو ســحب ) مــواد الفقــد . 2
آخــر:  تكونهــا إىل مــكان  FLW( مــن مــكان   - الغــذايئ  والهــدر 
تتضمــن أمثلــة ذلــك وجــود رشكــة متخصصــة لجمــع املخلفــات 
والقاممــة، أو أي طريقــة أخــرى تضمــن إزالتهــا مــن املــكان الــذي 

ــه. ــت في تكون

ُســبُل أخــرى )غــري تقليديــة(: تتضمــن أمثلــة ذلــك الطعــام املرتوك . 3
عــىل جوانــب الطـُــرق ، أو تــرك الطعــام مــع مــا يصاحبــه مــن مــواد 
غــري غذائيــة يف األمكنــة العامــة ، بعــد انتهــاء االحتفــاالت ، مثــال ً.

يف حالــة كــون )املــآالت( معروفــة: يطلــب مــن مســتخدمي الدليــل 

بيــان أي مــن املــآالت العــرشة املذكــورة ســابقا قــد تــم االنتهــاء 
إليهــا . )قــد ترغــب جهــة معينــة أن توثــق )املســار(، ولكــن ذلــك 
ــدر  ــد واله ــات )الفق ــاب كمي ــكان حس ــا ً . إذا كان باإلم ــرب رضوري ال يعت
الغــذايئ - FLW( كل حســب مآلهــا املحــدد، فعليهــم توثيــق أوزانهــا 

تبعــا لــكل نهايــة آلــت إليهــا.

يســتوجب دليــل )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( عــىل مســتخدميه 
تســجيل وتوثيــق كل مــا يعرفونــه عــن املــآل )أو املــآالت( التــي 
تنتهــي إليهــا ) مــواد الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( التــي يقومــون 

ــم )6.2( .  ــكل رق ــر الش ــا. أنظ مبتابعته
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هل يعترب املآل معروفاً؟

هل األوزان الكمية معروفة لكل مآل؟

مطلوب توثيق املآل أو املآالت

مطلوب توثيق الكميات

مطلوب توثيق املسار أو املسارات

يوىص مبحاولة إيجاد طرق لجمع البيانات

نعم

نعم

ال

ال

الشكل رقم )6.2(: ملخص املتطلبات املبنية عى أساس ما معروف حول املآالت والطرق املؤدية إليها

ــة  ــيطة ملعالج ــة وس ــاك عملي ــذايئ    إذا كان هن ــدر الغ ــد واله الفق
الهــدر يف الطعــام تحــدث يف املوقــع كالتجفيــف أو اإلســالة  أو 
التعطــني )maceration( فمــن املطلــوب توثيــق مســار هــذه العملية 
ــذه  ــن ه ــة ع ــدر الناتج ــة لله ــورة النهائي ــة ( أو الص ــت معروف )إذا كان
العمليــة الوســيطة . يجــب أن توثــق كميــات )الفقــد والهــدر الغــذايئ 
- FLW( حســب أوزانهــا قبــل إجــراء أي عمليــة تصنيعيــة عليهــا. )أنظــر 
القســم )6.7( للحصــول عــىل االرشــادات ذوات العالقــة ، واملســتطيل 

رقــم )6.1( ملثــال توضيحــي( .

إرشــادات: تحديــد القيمــة والفائــدة )للفقــد والهــدر الغــذايئ- 

 )FLW

إدراك   رضورة  عــىل  املــآالت،  معرفــة  حالــة  ويف  الدليــل،  يشــدد 
ــذايئ  ــدر الغ ــد واله ــة الفق ــدر وصالحي ــة اله ــة بقيم ــة املعني الجه
ــة  ــبل املقارن ــني س ــك لتحس ــتلمتها ، وذل ــي اس ــة الت ــل الجه ــن قب م

ودعــم الشــفافية للســجل املعنــى .

ــذايئ -  ــدر الغ ــد واله ــواد )الفق ــتقبل م ــي تس ــآت الت ــف املنش تختل
FLW( اختالفــا كبــريا بالنســبة لخمــس مــن املــآالت العــرشة املذكــورة 
ســابقا وهــي )تحللهــا بطريقــة غــري هوائيــة، أكســدتها بطريقــة 
ــا  ــد طريقه ــردم األرض، أو تج ــيطرة، أو ل ــت الس ــا تح ــة، إحراقه هوائي
ــا  ــآت معالجته ــالت وملنش ــاه الفض ــات ومي ــاه والبالوع ــاري املي ملج
األخــرى( ، مــام يؤثــر عــىل درجــة تســعريها . إن بعــض منشــآت اإلحراق 

تحــت الســيطرة ، أو مؤسســات معالجــة امليــاه ، عــىل ســبيل املثــال 
، تكــون مصممــة أصــال الســتخالص واســتعادة الطاقــة . يف حــني يتــم 
التخلــص مــن كميــات أخــرى مــن  )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( دون 

أن يتــم معرفــة قميتهــا  .

أمــا بالنســبة للــآالت الخمســة الباقيــة وهــي: )التغذيــة الحيوانيــة / 
أو كأعــالف ، إعــادة تركيبهــا إىل مــواد حيويــة / أو حيــوي كيميائيــة ، 
ردمهــا يف مكبــات أرضيــة ، أو ال يتــم حصادهــا / أو تــردم يف األرض 
، ومــواد القاممــة / و املــواد املتخلفــة / و الفضــالت ، فقــد يتــم 

ــا  أو ال . تقييمه

واختــالف  الســوقية  الهــدر  قيمــة  تقديــر   طــرق  الختــالف  ونظــرا 
املــآالت التــي تعتــربه مــوردا لهــا فإنــه مــن املفضــل للمؤسســة 
ــة  ــرف املؤسس ــأن وإن مل تع ــذا الش ــول ه ــة ح ــق أي معلوم أن توث
مــا يحــدث للهــدر بعــد نقلــه فمــن األفضــل أن تعــرف إذا مــا كان يتــم 
تقديــر قيمــة الهــدر الســوقية أم ال وأي نــوع مــن املــآالت ســينتهي 

ــا. إليه

الفقــد والهــدر الغــذايئ باإلضافــة ملــا ســبق ، وباألخــص بالنســبة 
إلثنــني مــن املــآالت الخمســة وهــي )التأكســد الالهــوايئ ، واالحــرتاق 
/ و التأكســد الهــوايئ( فغالبــا مــا يتــم تســعريها ، عــىل أن ال ننــى 
بــأن هنــاك درجــات متفاوتــة مــن اســتعادة املــوارد لالســتخدامات 

األخــرى مثــل:
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تولــد األكســدة الالهوائيــة الكثــري مــن املنتجــات كالغــاز الحيــوي،  ◄
ــاز  ــتعادة الغ ــم اس ــا يت ــادة م ــائلة . ع ــرى س ــة ، وأخ ــوادا صلب وم
ميكــن  أخــرى  حــاالت  ويف  كــام  للطاقــة،  كمصــدر  الحيــوي 
ــة  و الســائلة ، كــام ميكــن تصنيعهــا يف  اســتعادة املــواد الصلب
مراحــل أخــرى إىل مــواد مغايــرة ) للحصــول عــىل أســمدة للرتبــة( 
املــواد،  هــذه  تســعري  يتــم  ال  أن  أخــرى  حــاالت  يف  وميكــن   .
ويــم إرســالها وببســاطة إىل مــآالت أخــرى، كأن تســتعمل لــردم 

األرايض.

إن يف إحــراق املخلفــات بالطريقــة الهوائيــة مــا يؤهلهــا للتحــول  ◄
إىل مــواد عضويــة ميكــن تحويلهــا إىل منتــج نافــع، كأن تســتعمل 
كأســمدة . كــام مــن املعلــوم أنهــا تخلــف ســوائل ، قــد أو ال يتــم 

تحويلهــا إىل منتــج نافــع .

املســتخدمني  عــىل  يجــب  ملــا  ملخصــا   )6.3( رقــم  الشــكل  يوفــر 
)الفقــد  إليهــا  تــؤول  التــي  واملــآالت  للطــرق  بالنســبة  توثيقــه 
FLW( ، وســبل تســعريها . )بإمكانــك الحصــول  والهــدر الغــذايئ - 
  -  www.flwprotocol.org - عــىل اســتامرة التوثيــق مــن املوقــع

. معلوماتــك  توثيــق  عــىل  ملســاعدتك 

)FLW - الشكل رقم )6.3(: طرق ، ومآالت ، وتقييم  )الفقد والهدر الغذايئ

إذا كان املال غر معروفاً  

عــىل املســتخدمني توثيــق 

ــه ــؤدي  إلي امل

اإلزالــة أو االســتخدام يف 
ملوقع ا

أخرى

ــد قيــام جهــات آخــرى  عن
الهــدر  ســحب  أو  بجمــع 

إىل خــارج املوقــع

إذا كان املال معروفاً

يجــب عــىل املســتخدمني توثيق 

الصــورة النهائيــة للهدر

كعلف حيواين

كمواد حيوية أو للتصنيع

التحلل الالهوايئ

أسمدة هوائية

اإلحراق املنظم

إضافة للرتبة

ردم األرايض

مل يتم حصادها

املواد متخلفة / والفضالت

الرصف الصحي

يف حاالت محدد:

يتــم توثيــق مــا إذا تــم تحديــد قيمــة 

إىل  بتحويلــه  الســوقية  الهــدر 

طاقــة أو مــواد صلبــة أو ســائلة

نعم / ال

نعم / ال

نعم / ال

نعم / ال

نعم / ال
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يُعــرِّف الدليــل مصطلحــات )اســتعادة الطاقــة( ، و)اســتعادة املــواد 
الصلبــة( ، و)اســتعادة املــواد الســائلة( كــام يــي:

)اســتعادة الطاقــة(: وتعنــي تحويلهــا إىل حــرارة ، أو طاقــة  ◄

كهربائيــة ، أو وقــود قابــل لالســتخدام .

)اســتعادة املــواد الصلبــة(: وتعنــي تحويــل املــواد الصلبــة  ◄

املؤكســدة، أو أي مخرجــات أخــرى إىل منتجات قابلة لالســتخدام 
لحضائــر  كأريض  أو  للنباتــات(،  الغــذاء  توفــر  )التــي  كاألســمدة 
)والــذي  لــألرايض   )Soil Amendments( كدمــن  أو  الحيوانــات، 

ــة(. ــة للرتب ــة الفيزيائي ــني الحال ــىل تحس ــل ع يعم

ــائلة  ◄ ــواد الس ــل امل ــي تحوي ــائلة(: وتعن ــواد الس ــتعادة امل )اس

ــتخدام كاألســمدة.  ــات قابلــة لالس إىل منتج

كــام ميكــن توثيــق أي خطــوات، أو معلومــات إضافيــة للتأكــد مــن أن 
املــواد الســائلة أو الصلبــة املســتعادة تطابــق رشوط النوعيــة )كأن 
تطابــق املــواد املركبــة املواصفــات القياســية لجهــة ثالثــة، كتلــك 

. -ASTM - التــي طورتهــا الجمعيــة األمريكيــة للقياســات واملــواد

يوضــح املســتطيل رقــم )6.1( الطــرق واملــآالت املختلفــة التــي عــىل 
الجهــة املعنيــة توثيقهــا .

اعتبارات هامة: 

الشــكل الهرمــي إلدارة الهــدر والفقــد يف الغــذاء وربطــه 

           )FLW - مبآالتــه )لأغذيــة املفقــودة واملهــدورة

طــورت الكثــري مــن املنظــامت املنخرطــة يف الجهــود املتعلقــة 
الهرمــي  التسلســل  نــوع مــن   )FLW  - الغــذايئ  )بالفقــد والهــدر 
إلدارة الهــدر والفقــد يف الغــذاء الــذي يقــوم )وحســب األولويــات( 
 )FLW - بوضــع اســرتاتيجيات مختلفــة إلدارة )الفقــد والهــدر الغــذايئ
ــا مــا يشــار إليهــا بتسلســل )إدارة األغذيــة املهــدورة(  ، والتــي غالب
، أو )اســتعادة األغذيــة( ، أو )اســتعاملها( ، والتــي غالبــا مــا يتــم 

، متثــل  الهــرم  توضيحهــا عــىل شــكل هــرم مقلــوب . يف هــذا 
ــا مــا يشــار  ــال ، والتــي غالب القمــة )إىل األســفل( أقــل املــآالت تفضي
 )FLW - إليهــا )كمخلفــات( . ال يفضــل دليــل )الفقــد والهــدر الغــذايئ
أي تسلســل هرمــي معــني عــىل آخــر ، وعــىل العكــس مــن ذلــك 
فإنــه يبــني لفيــف مــن املــآالت التــي توضحهــا مجموعــة التوضيحــات 
ــبا  ــا مناس ــة منوذج ــذه السياس ــه له ــل بإتباع ــل الدلي ــة . ميث الهرمي

ــات. ــع القطاع ــم ولجمي ــكل األم ل

ــع  ــل وض ــن أج ــة م ــات الدولي ــود واملتطلب ــة الجه ــل كاف ــاند الدلي يس
ــك  ــا يف ذل ــذايئ - FLW( ، مب ــدر الغ ــد واله ــم )الفق ــع تراك ــد ومن ح
الحــد منهــا )عــن طريــق تقليــل توليــد الزيــادات يف األطعمــة( ، و 
اســتنقاذ الزائــد منهــا وتوجيهــه لالســتهالك البــرشي . ولكــن بالنظــر 
ــي  ــواد الت ــىل امل ــذايئ - FLW( ع ــدر الغ ــد واله ــل )الفق ــز دلي لرتكي
ــذاء ،  ــتعادة الغ ــإن اس ــذايئ، ف ــداد الغ ــلة اإلم ــل سلس ــد داخ مل تع
ــارج  ــد خ ــذاء تع ــوك الغ ــق بن ــن طري ــكان ع ــه إىل الس ــادة توزيع وإع
نطــاق هــذا الدليــل ، عــىل الرغــم مــن أهميــة إعــادة توجيــه الفائــض 

ــكان .                       ــن الس ــني م ــة للمحتاج ــن األغذي م

يوفــر امللحــق )هـــ( مــن الدليــل مقدمــة شــاملة حــول كيفيــة التقييم 
الكمــي وتوثيــق أوزان األغذيــة املســتخلصة ألجــل التغذيــة البرشية .

)الفقــد والهــدر  أفضــل اســتعامل عنــد وجــود كميــات مــن  لعــل 
يعقبهــا   ، للحيوانــات  كغــذاء  توظيفهــا  هــو   )FLW  - الغــذايئ 
كيميائيــة  حيويــة  أو   ، حيويــة  )إمــا  تحويليــة  كمــواد  اســتعاملها 
مصنعــة( ، بعــد ذلــك يتغايــر التصــور حــول التوقــع املفضــل ، أو أكــر 
 )FLW - ــر ) مــواد الفقــد والهــدر الغــذايئ ــدة . تتأث االســتخدامات فائ
ــة ،  ــني الوضعي ــك القوان ــا يف ذل ــل ، مب ــن العوام ــدد م ــة بع املحّول
وتوفــر البنيــة التحتيــة الالزمــة ، والتقنيــات الرضوريــة لالســتفادة مــن 
)الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( ، ولكــن عــىل العمــوم فقــد وجــدت 
الجهــات املتمرســة بالتقييــم الكمــي أن )الفقــد والهــدر الغــذايئ - 
FLW( املعزولــة عــن بقيــة املــواد غالبــا مــا يتــم تحويلهــا إىل مــواد 

ــي .   ــا الكم ــة تقيمه ــا لدق ــدة تبع ــر فائ أك
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)FLW - املربع رقم )6.1(  مثال نظري يبني أسلوب توثيق الطرق املختلفة ، واملآالت ، وكميات )الفقد والهدر الغذايئ

فيــام يــي مثــاال نظريــا يبــنّي توثيــق أحــد املطاعــم لثالثــة مــن مصــادر )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( . تلخــص األرقــام الظاهــرة يف هــذا 
املربــع الطــرق ، واملــآالت ، وكميــة نظريــة مــن )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( تــم توثيقهــا واعتبارهــا املقــدار الفعــي )للفقــد والهــدر 

ــال .  الغــذايئ - FLW( لهــذا املث

ــا مــا يتــم جمعــه مــن قبــل  ــتعمل: ويعتــرب مصــدرا شــائعا )للفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( يف املطاعــم ، وغالب ــي املس ــت الطه زي  .1

جهــة ثالثــة . هنــاك الكثــري مــن األســواق املعتمــدة إلعــادة تدويــر زيــت الطعــام املســتعمل ، والــذي يقــع تحــت بنــد املــآل املســمى: 
)املــواد مــن أصــول حيويــة ، وطــرق املعالجــة الكيميائيــة الحيويــة( . باإلمــكان تحويــل هــذا الزيــت إىل طائفــة واســعة مــن املنتجــات . أمــا 

الناتــج النهــايئ للزيــت فتحــدده ذات املنشــأة املتخصصــة باملعالجــة .

عــىل املطاعــم توثيــق مــآل هــذا املصــدر مــن )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( تحــت بنــد: )مــواد مــن أصــول حيويــة ، وطــرق املعالجة   

الكيميائيــة الحيويــة( . )كــام ميكــن ، عنــد الرغبــة توثيقــه تحــت بنــد )تــم تجميعــه مــن قبــل جهــة أخــرى أو جــرى ســحبه بعيــدا عــن مــكان 
تكونـّـه( . ولكــن مبــا أن املــآل معــروف يف هــذه الحالــة ، فــال حاجــة لتوثيــق الطريــق . يقــوم صاحــب املطعــم )نظريــا( بجمــع الزيــت مــن 

مــواد أخــرى )كأوان القــي مثــال( ، وســيتمكن مــن توثيــق وزنــه ، وقــد يحتــاج تحويــل الحجــم إىل وزن أحيانــا .

ــذايئ  ــدر الغ ــد واله ــخ بالفق ــت الطب ــع زي ــميته م ــن تس ــذي ميك ــة: وال ــري األطعم ــن تحض ــج ع ــذايئ - FLW( النات ــدر الغ ــد واله 2.  )الفق

الناتــج عــن املطبــخ ، أو مخلفــات منزليــة ، أو الفقــد والهــدر الغــذايئ قبــل مرحلــة املســتهلك ، والــذي يتكــون بطبيعتــه مــن العديــد مــن 
املكونــات . قــد يلجــأ صاحــب املطعــم إلســتعامل آلــة تســحب املــاء لغــرض تقليــل وزن وحجــم املــواد التــي اعتربناهــا مــن الفقــد والهــدر 
الغــذايئ . هنــا عــىل صاحــب املطعــم توثيــق وزن مــواد )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( قبــل تجفيفهــا . بعــد ذلــك عليــه توثيــق مآلهــا 

بعــد أن تــم معالجتهــا بواســطة اآللــة الســاحبة للــامء .

بعــد االنتهــاء مــن تجفيــف مــواد )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( ســيتكون لدينــا مــواد ســائلة وأخــرى صلبــة ، والتــي قــد ال تشــرتكان يف   
مــآل واحــد . ففــي هــذا املثــال باالمــكان االســتفادة مــن امليــاه املســحوبة مــن املــواد الغذائيــة بواســطة آلــة التجفيــف لــري املســاحات 
القريبــة . يف مثــل هــذه الحالــة ســيكون الطريــق )ذات املوقــع( ، وعــىل صاحــب املطعــم توثيــق املــآل )لألغــراض الرتابيــة( . ويف حالــة 
ــدا عــن موقــع تولدهــا( لحرقهــا ، فعــىل صاحــب املطعــم  ــم نقلهــا )بعي ــة ، وت ــة ثالث ــل جه ــن قب ــة م ــة املتكون جمــع املخلفــات الصلب
توثيــق املــآل )كعمليــات حــرق منظــم( .عــىل صاحــب املطعــم أن يوثــق املــآالت بدقــة ، وقــد يختــار أيضــا توثيــق الطــرق ، ولكــن الطــرق 
ليســت مــن متطلبــات الدليــل . وقــد ال يتمكــن صاحــب املطعــم مــن تحديــد كميــات املــواد الســائلة املتكونــة ، أو كميــات املــواد الصلبــة 

املتكونــة مــن مــواد )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( ، كــام قــد ال ميكنــه تحديــد الكميــات الذاهبــة إىل هــذا املــآل أو ذاك  .

3.  )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( )مــن أمــام املنــزل( ، ويعــرف أيضــا )بالفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( بعــد االســتهالك ، وقــد يتكــون مــن 
الطعــام غــري املأكــول مــن قبــل الزبائــن ، مخلوطــا باملــواد امللحقــة باملائــدة كالصحــون البالســتيكية ، واألكــواب ، واملناديــل الورقيــة . 
قــد يتــم جمــع هــذا الجــزء مــن )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( مــن قبــل عــامل النظافــة ، ونقلــه بعيــدا عــن أماكــن تكونــه ، كــام ميكــن 
وضعــه يف )املــرادم الرتابيــة( القريبــة . يف هــذه الحالــة عــىل صاحــب املطعــم توثيــق املــآل )إىل املــرادم الرتابيــة( . وإذا مــا عــُـلم أن 
غــاز امليثــان هــو مــن بــني املــواد التــي تــم اســتعادتها عنــد موقــع )املــردم( كمصــدر للطاقــة ، فيجــب إدخــال هــذه املعلومــة االضافيــة 

يف التوثيــق .

ــاه إىل أوزان  ــص االنتب ــذايئ - FLW( ، وباألخ ــدر الغ ــد واله ــات )الفق ــاب كمي ــي وحس ــم الكم ــرض التقيي ــة لغ ــرق مختلف ــتخدام ط ــن اس ميك  
املــواد التــي ال تدخــل ضمــن )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( ، مثــل الصحــون البالســتيكية ، واألكــواب ، واملناديــل الورقيــة التــي ســبق ذكرهــا 
ــات  ــن كمي ــرب ضم ــي ال تعت ــة والت ــواد املصاحب ــر أوزان امل ــرض تقدي ــاس لغ ــدر أس ــون إىل مص ــن الرك ــا . ميك ــتبعاد أوزانه ــب اس ــن الواج ، وم
)الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( ، كــام ميكــن إجــراء )تحليــل مكونــات( ملعرفــة نســبة املــواد التــي تعتــرب مــن مــواد )الفقــد والهــدر الغــذايئ 

ــا تقديــر صــايف وزن مــواد )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( بدقــة . ــا ميكنن ــل املــواد الغريمحســوبة عليهــا ، ومــن هن - FLW( ، يف مقاب

ميكــن التعــرف عــىل نســبة املــواد الســائلة والصلبــة ، أو التعــرف عــىل عامــل التحويــل مــن صانــع اآللــة املجففــة ، أو باالعتــامد عــىل أي مصــدر آخــر يــراه صاحــب املطعــم مناســبا لتقديــر وزن املــواد 

التــي اعتــربت ضمــن )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( والتــي وجــدت مآالتهــا املختلفــة بعــد عمليــة التجفيــف . هنــاك دراســة يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة ، عــىل ســبيل املثــال ذكــرت أن )امجففــة 

القياســية( بإمكانهــا تحويــل )250( رطــال مــن مــواد )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( إىل )25( رطــال مــن املــواد العضويــة الصلبــة ، و)25( غالونــا مــن املــاء ، والــذي يســاوي )208( رطــال مــن امليــاه . بإمــكان 

صاحــب املطعــم االســتعانة مبثــل هــذه األرقــام إلجــاد النســب الصحيحــة حســب املآلــني الذيــن ســبق ذكرهــام ، وهــام )املــرادم الرتابيــة ، وأماكــن التحلــل الهــوايئ ( .
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تكملــة  املربــع رقــم )6.1(  مثــال نظــري يبــني أســلوب توثيــق الطــرق املختلفــة ، واملــآالت ، وكميــات )الفقــد والهــدر 

الغــذايئ - FLW( – تكملــة

مصادر
الفقد والهدر

الغذايئ

زيت الطعام املستعمل

500 كغم

املكونات

2500 كغم

تزال من أماكن 
تكونها

)مواد صلبة(

تستعمل يف 
أماكنها
)سوائل(

)لألغراض الرتابية(
)عمليات الحرق 

املنظم(

تزال من أماكن 
تكونها

)املواد من أصول حيوية
وطرق املعالجة 

الكيميائية الحيوية(

األغذية املحرضة

300 كغم

تزال من أماكن 
تكونها

)لألغراض الرتابية(
وإلستعادة الطاقة

املسالك

املآالت

)FLW - مرحلة ما قبل املستهلك )للفقد والهدر الغذايئ
)الفقد والهدر الغذايئ خلف املنزل(

مرحلة ما بعد املستهلك )للفقد 
)FLW - والهدر الغذايئ

)الفقد والهدر الغذايئ خلف املنزل(

يتطلـــب ســـجل )الفقد والهـــدر الغـــذايئ - FLW( ، من الجهة 
املعنيـــة ، وكلـــام كان املـــآل معروفـــا ، أن تبـــنّي إمكانيـــات 
الجهـــة التي اســـتلمت تلك املـــواد عىل اســـتعادة القيمة 
االقتصاديـــة منهـــا ،وذلـــك مـــن أجـــل الرفـــع مـــن إمكانيات 

املقارنـــة ، والشـــفافية لســـجل الجرد
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6.6  الحدود

عــىل مســتخدمي دليــل )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( أن يوثقــوا 
حــدود ســجلهم ، وأن يوضحــوه بحســب نوعيــة الغــذاء ، ودورة حياتــه 
، ومكانــه الجغــرايف ، و وحدتــه التنظيميــة ، عــىل أن يتضمــن الوصــف 
قامئــة باملصــادر املســتخدمة ، وأن يذكــر كل ترميــز ذي صلــة ، كلــام 

كان ذلــك ممكنــا ُ .

يوفــر الجــدول رقــم )6.2أ( التعاريــف الالزمــة لذلــك ، مــع بعــض األمثلة 
. )FLW - ذوات األهميــة لســجل )الفقــد والهدر الغــذايئ

اســتخدام  عــىل   )FLW  - الغــذايئ  والهــدر  )الفقــد  دليــل  يشــدد 
مصــادر التصنيــف املذكــورة يف الجــدول رقــم )6.2 أ(  لغــرض تحســني 
الشــفافية واملقارنــة بــني مختلــف ســجالت )الفقــد والهــدر الغــذايئ 

ــات  ــن الجه ــجالت متك ــدة  للس ــة املوح ــف العاملي - FLW( . إن التصاني
املعنيــة مــن قاســم ولغــة مشــرتكة بينهــا ألي تصنيــف وبنفــس 
الطريقــة يف كل مــكان مــن العــامل . ويف حالــة عــدم متكــن جهــة 
معينــة مــن اســتخدام التصنيــف املوضــح يف الجــدول رقــم )6.2 ب( 
ــة  ــوع الفعالي ــا ، أون ــل معه ــي تتعام ــذاء الت ــة الغ ــون نوعي ، كأن تك
ــورة  ــري مذك ــذايئ - FLW( غ ــدر الغ ــد واله ــجل )الفق ــة لس االقتصادي
املفقــودة  )لألغذيــة  ســجلها  مديــات  تحــدد  أن  فعليهــا   ، فيهــا 
واملهــدورة - FLW( بأوضــح صــورة ممكنــة . أمــا عنــد اســتخدام مصادر 
التصنيــف ، فعــىل املســتخدمني التأكــد مــن أنهــم يســتخدمون أحدث 

ــرة . ــغ املتوف الصي

يوفــر الجــدول رقــم )6.3( ثالثــة أمثلــة حــول كيفيــة توثيــق املديــات 
)الحــدود( .    

الجدول رقم )أ - 6.2(: تعريف الحدود واألمثلة عليها 

األمثلة عليهاتعريفها                                                                      الحدود وأبعادها                              

أنواع )الفقد والهدر الغذايئ - FLW( املشمولة الفئة الغذائية
يف التوثيق

كافة أنواع األغذية ◄
منتجات األلبان ◄
الفواكه الطازجة والخرضاوات ◄
الدواجن ◄

مراحــل محــددة يف سلســلة اإلمــداد الغــذايئ خالل مرحلة محددة              
،أو الــدورة الغذائيــة التــي يتــم فيهــا توثيــق                    

)FLW - الفقــد والهــدر الغــذايئ(

خالل كامل سلسلة اإلمداد الغذايئ ◄
خالل  مرحلتني فقط: تصنيع األلبان ◄
بيع األغذية واملرشوبات باملفرد ◄
يف البيت ◄

توثيق املجال الجغرايف بضمنه  يتم  الذي  الجغرايف  املجال 
                   )FLW - الفقد والهدر الغذايئ(

العامل ككل ◄
آسيا الرشقية ◄
غانا  ◄
نوفا سكوتشيا ، كندا ◄
- ليام ، البريو ◄

يتم                                 املجال اإلداري                التي  اإلدارية(  املنظومات  )أو  املنظومة 
واملهدورة  املفقودة  )األغذية  توثيق  بضمنها 

 )FLW -

كافة املناطق اإلدارية يف البلد ◄
يف كامل رشكة محددة              ◄
يف وحديت عمل  ◄
يف 1000 محل بيع ◄
يف 100 منزل     ◄
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جدول 6.2 ب | مصادر تصنيف الحدود وأمثلة مع األكواد

أبعاد الحدود
مصدر التصنيف املستخدم

)اخرت النسخة األحدث(
أمثلة محددة مع األكواد ذات الصلة

اخــرت فئــة واحــدة أو أكــر مــن املعيــار العــام  ◄فئة الغذاء
لإلضافــات الغذائيــة )GSFA( أو تصنيــف اإلنتــاج 

)CPC( املركــزي لألمــم املتحــدة

تفصيــالً،  ◄ أكــر  معلومــات  اســتخدام  تــم  إذا 
ــادر  ــن مص ــبة م ــوز املناس ــني الرم ــم بتضم ق

أكــر دقــة مبــا يف ذلــك:

ــت،  ــرب اإلنرتن ــة( )GPCع ــات العاملي ــواد املنتج أك  ◄

)XML أو   Word أو  Excel أو تحميــل نســخة 

لألمــم  املوحــدة  والخدمــات  املنتجــات  رمــز   ◄

)UNSPSC( املتحــدة 

كل الطعام  ◄

  )GSFA 01.0–16.0(  

)CPC2.1 Divisions 21–24(  

منتجات األلبان )GSFA 01.0( أو  ◄

)CPC2.1 Group 221 & 222(  

الفواكه والخرضوات الطازجة  ◄

)GSFA 04.1 & 04.2.1(  او   

)CPC2.1 Group 012 & 013(  

دجاج  ◄

 ، واللحــوم   ، الدواجــن   ، الطــازج  }اللحــم   GSFA 08.1.1(  

التخفيضــات{  أو  الكاملــة  القطــع 
؛ GPC Brick 10005769( أو  

)CPC2.1 صنف 21121(  

األمــم  ◄مرحلة دورة الحياة تصنيفــات  مــن  أكــر  أو  واحــد  اخــرت 
املتحــدة للتصنيــف الصناعــي املوحــد لجميــع 
األنشــطة االقتصاديــة  )ISIC( يف وقــت النــرش 

)Rev.4( أحــدث نســخة هــي ،

ــة  ◄ ــف اإلقليمي ــة التصني ــتخدام أنظم ــن اس ميك
مــن  مســتمد  ومعظمهــا  أيًضــا،  والوطنيــة 
مثــل  املوحــد  الــدويل  الصناعــي  التصنيــف 
)NACE for Europe( يــرسد قســم اإلحصــاءات 
يف األمــم املتحــدة أنظمــة التصنيــف الوطنيــة

إذا مل يوجد رمز ، فاكتب يف مرحلة دورة اإلنتاج ◄

سلســلة كاملــة مــن اإلمــدادات الغذائيــة )اخــرت مجموعة  ◄
)ISIC ذات صلــة مــن رمــوز

◄  ISIC: )مجموعــة  األلبــان  منتجــات  تصنيــع  مرحلتــني: 
ــف  ــات )التصني ــة واملرشوب ــة لألغذي ــارة التجزئ 105( وتج

)4721 املوحــد:  الــدويل  الصناعــي 

◄ )ISIC Class: 9820( يف املنزل

األمــم  ◄الجغرافية مناطــق  مــن  أكــر  أو  واحــدة  اخــرت 
الــدول رمــوز  أو  املتحــدة 

اكتب يف وصف لنطاق جغرايف أضيق ◄

حيثــام أمكــن ، اســتخدم نظــام تصنيــف وطنــي   

ــدة( ــات املتح ــداد الوالي ــال ، تع ــبيل املث ــىل س )ع

 العامل / جميع الدول )رمز األمم املتحدة 001( ◄
رشق آسيا )رمز األمم املتحدة 030( ◄
 غانا )رمز األمم املتحدة 288( ◄
نوفا سكوتيا ، كندا ◄
ليام ، بريو ◄

اكتــب رقــم ونــوع الوحــدة )الوحــدات( وأي  ◄املنظمة
تفاصيــل وصفيــة إضافيــة )راجــع اإلرشــادات 

التاليــة( الصفحــات  يف 

جميع القطاعات يف البالد ◄
رشكة كاملة ◄
وحدتا أعامل ◄
جميع املتاجر البالغ عددها 1000 متجر ◄
100 أرسة ◄

a. GSFA: http://www.fao.org/gsfaonline/foods/index.html?lang=en 
b. CPC: http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/cpc-21.asp
c.  GPC: http://www.gs1.org/1/productssolutions/gdsn/gpc/browser/index.html )online(; http://www.gs1.org/gpc/gpc-food-beverage-tobacco/archive )Excel, Word or XML
d. UNSPSC: http://www.unspsc.org
e. ISIC: http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=27&Lg=1
f. National industry classification systems: http://unstats.un.org/unsd/cr/ctryreg/default.asp?Lg=1
g. UN codes: http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm

يف وقت النرش، مواقع الويب ملصادر التصنيف هي كام يي:
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الجدول رقم )6.3( 

صنف الغذاء         منوذج االستجابة

أنواع األغذية املوثقة 
ضمن )الفقد والهدر 

)FLW - الغذايئ
استخدم تصنيف 

)GSFA( أو)CPC( .الحظ 
كذلك أي تشفري آخر 

يزودك بتفاصيل أكر            

من دورة الغذاء

مراحل سلسلة االمداد الغذايئ 
أو دورة حياتها والتي يتم فيها 

 )FLW - الفقد والهدر الغذايئ(
الذي جرى توثيقه . استخدم 
واحدة أو أكر من سبل ترميز 

)ISIC( . باالمكان استعامل 
التشفري الوطني . سجل املرحلة 

يف حالة عدم وجود الشفرة

الحدود الجغرافية             

الحدودو الجغرافية 
التي تم ضمنها      

توثيق )الفقد والهدر 
   )FLW - الغذايئ

تاستخدم طرق 
تشفري األمم املتحدة      
والتفاصيل من مصادر 

أخرى     

الوحدات التنظيمية

الوحدات التنظيمية 
التي تم ضمنها  

توثيق )الفقد 
والهدر الغذايئ 

- FLW(  سجل 
رقم ونوع الوحدة 
التنظيمية )أو اي 

معلومات أخرى(
صنف )GSFA(تحضري القهوة الفورية  

صنف )-14.1.5 قهوة ، 
بدائل القهوة وغريها 

من املرشوبات الساخنة
:)CPC2.1( أو صنف

صنف فرعي ) -23911 
القهوة املنزوعة 

الكافايني ، أو املحمصة
:)GPC( الرمز

القالب: 10000115
القهوة فورية التحضري

مرحلة واحدة:           

1. تحضري             
ISIC(: 1079( مرتبة

تصنيع مواد غذائية أخرى

سويرسا
رمز األمم املتحدة 

)758(

ثالث معامل لصنع 
القهوة

ما وثقته إحدى منشآت 
األلبان العاملية بشان 

)الفقد والهدر الغذايئ 
- FLW(   الخاص مبنتجات 

األلبان يف أحد معاملها 
. املعلومات مستقاة من 
عمليات املصنع نفسه ،       
وكذلك ما قبله وما بعده           

                           :)GSFA( صنف

صنف -1.1.1.1حليب )بدون 
إضافات(أو                                  

                :)CPC2.1( صنف

صنف فرعي -22110               
حليب مصنع سائل                   

                     )GPC( الرمز

القالب:-10000026                
الحليب/وبدائل الحليب                
)طويلة األمد(                        

)ISIC خمس مراحل )رموز

1.الصنف: 0141 – تربية األبقار 
والجواميس ...و

2.الصنف: 1050 – صناعة                
منتجات األلبان ...و

3.الصنف:  4912 – وسيلة الشحن 
والنقل و

4. الصنف: 9820 – الخدمات 
املختلفة 

5. أنشطة االنتاج الخاص للمنازل 
واالستخدام الشخيص

الباكستان                   
  رمز األمم املتحدة 

  )586(
)شيكهوبورا(              

)الفقد والهدر 
     )FLW - الغذايئ

ملصنع ألبان واحد 
من مرحلة االنتاج 

ولغاية مرحلة 
االستهالك

ما وثقته إحدى املدن 
يف الواليات املتحدة 

األمريكية من )فقد وهدر 
غذايئ - FLW( للوحدات 

السكنية العائلية       
املفردة وشمل كافة 

أصناف     املأكوالت 
واملرشوبات         

    :)GSFA( صنف

الجميع )أي أصناف  
)01.0 - 16.0(أو         

)CPC2.1( صنف

 األقسام  21 - 24

مرحلة واحدة                        

1.الصنف: 9820 - الخدمات املختلفة 
أنشطة االنتاج الخاص للمنازل 

واالستخدام الشخيص                             

الواليات املتحدة 
األمريكية   

رمز األمم املتحدة 
  )840(

SD )CBSA(، )أبردين(
الرمز  10100(

  10000 منزل 
سكني

   مخصص للعوائل

املفردة
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      إرشــادات :  يف التوثيــق عــى أســاس فئــة الطعــام )الفئــة 

الغذائية(

املــادة  نــوع   ( مفهــوم  عــن   ) الطعــام  )فئــة  مفهــوم  يختلــف 
ــم  ــي يت ــة الت ــواع األغذي ــري األول إىل أن ــني يش ــي ح ــة( ، فف الغذائي
FLW( ، يعنــي  توثيقهــا مــن مجمــوع )الفقــد والهــدر الغــذايئ - 
الثــاين مكوناتهــا كأن تكــون أغذيــة ، أو مــوادا غــري صالحــة لــألكل 

 . أو كال املكونــني   ، مصاحبــة 

ســجل  يف  الغذائيــة  للفئــات  والواضــح  املفصــل  الوصــف  يف  إن 
الذيــن  لألفــراد  كبــرية  أهميــة   )FLW  - الغــذايئ  والهــدر  )الفقــد 
ــناط بهــم مهمــة تحليــل تلــك الســجالت واتخــاذ القــرارات بشــأنها .  تـُ
فســيكون شــمول املرشوبــات ، وغريهــا مــن املــواد الســائلة وشــبة 
الســائلة )كاملــرق ، والزبــادي ، أو أي مــن املنتجــات العرضيــة أو 
الثانويــة مــن األغذيــة املعنيــة ، أو الــرشش - وهــي امليــاه املتخلفة 
مــن الحليــب بعــد تخرهــا وإزالــة الجبنــة منهــا – وزيــوت القــي يف 
ســجل )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW(، عــىل ســبيل املثــال ، ذو أثــر 
كبــري بالنظــر لثقــل أوزانهــا . عنــد مقارنــة أحــد ســجالت )الفقــد والهــدر 
الغــذايئ - FLW( مــع آخــر، عــىل الجهــة املعنيــة األخــذ بنظــر االعتبــار 

ــات األغذيــة بأوزانهــا .  ــر فئ كيفيــة تأث

ســتقوم الجهــة املعينــة بضــم مختلــف الفئــات الغذائيــة يف ســجل 
التقييــم  تبعــا ألهدافهــا يف   ،  )FLW  - الغــذايئ  )الفقــد والهــدر 
الكمــي ، و وفقــا لقابلياتهــا عــىل فصــل وتحديــد مكوناتهــا املختلفة 
للقهــوة  مصنــع  صاحــب  يرغــب  عندمــا   ، املثــال  ســبيل  فعــىل   .
يف تحســني عمليــات صنعــه لذلــك املنتــج ، فقــد يقــوم بتوثيــق 
ــري( .  ــة التحض ــوة رسيع ــمى )قه ــوج املس ــة املنت ــن فئ ــه ع معطيات
أنظــر إىل الجــدول رقــم )6.3( . عــىل العكــس مــن ذلــك عندمــا ترغــب 
 )FLW - بلديــة مدينــة مــا أن توثــق كميــات )الفقــد والهــدر الغــذايئ
 )FLW ، فهــي تســعى إلدراك كميــات )الفقــد والهــدر الغــذايئ - 
التــي تخلفهــا املنــازل ، وغالبــا مــا توثــق كافــة فئــات األطعمــة 

واملرشوبــات التــي تتضمنهــا .

ــات األغذيــة ميكــن تطبيقــه  ال يوجــد نظــام تصنيــف موحــد لكافــة فئ
عامليــا لتحضــري ســجل )الفقد والهــدر الغــذايئ - FLW( . وعليه ينبغي 
ــىل  ــذايئ - FLW( ، وع ــدر الغ ــد واله ــل )الفق ــتخدمي دلي ــىل مس ع
ــوز  ــا الرم ــني: إم ــني التالي ــد النظام ــب أح ــا مبوج ــر ، توثيقه ــل تقدي أق
 Codex Alimentarius-General Standard for Food( املذكــورة يف
 Central Product( أو يف نظــام األمــم املتحــدة ، )Additives - GSFA
Classification - CPC( . كانــت آخــر طبعــة مــن )GSFA( يف وقــت نــرش 
ــن )  ــني م ــن والثالث ــل الثام ــة الفص ــة لغاي ــي: املحدث ــاب ه ــذا الكت ه
 ، )CPC( وآخــر إصــدار لـــ ، )Codex Alimentarius Commission 2015
وهــو اإلصــدار 2.1. وكال املرجعــني ميكــن مســتخدميهام مــن توثيــق 
 )FLW - فئــات األغذيــة املذكــورة يف ســجل )الفقــد والهــدر الغــذايئ
بأوســع صــورة ممكنــة . مــن الجديــر بالذكــر أن هنــاك بعــض االختالفــات 
الطفيفــة مــا بــني الرمــوز املســتخدمة يف املرجعــني ، ولكــن غالبــا 

مــا ســتجد املقابــل املســتخدم يف أحدهــام موجــودا يف اآلخــر . 

يُســتعمل نظــام )GSFA( مــن قبــل منظمــة الغــذاء والزراعــة الدوليــة 
، ومــن قبــل منظمــة الصحــة العامليــة . يحتــوي هــذا النظــام عــىل 
قامئــة بـــ )16( فئــة غذائيــة مــع تعــداد و وصــف لألغذية التي تشــملها 
ــات  ــف املضاف ــو وص ــه ه ــايس من ــرض االس ــأن الغ ــام ب ــة ، عل كل فئ
الغذائيــة املســموح بهــا ملختلــف الفئــات الغذائيــة ، ولكنــه ، ورغــم 
وضعــه لغــرض غــري مراقبــة )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( ، إال أنــه 

يوفــر تصنيفــا نافعــا ، عــايل الجــودة للمنتجــات الغذائيــة .   

يــرشف قســم االحصــاء التابــع لألمــم املتحــدة عــىل )CPC( الــذي 
يتنــاول منتجــات تغطــى مجمــل النشــاطات االقتصاديــة باإلضافــة إىل 
الزراعــة ، ومصائــد االســامك ، واملنتجــات الغذائيــة ، وغريهــا . وعــىل 
الرغــم مــن أن هــذا النظــام ال يركــز فقــط عــىل القطــاع الغــذايئ ، إال 
أنــه ميكــن الجهــات املعنــي مــن التوثيــق املســهب لبعــض الفئــات 
ــر  ــال يوف ــبيل املث ــىل س ــراه ع ــام )GSFA( . ن ــن نظ ــر م ــة أك الغذائي
اختيــارات أكــر لتصنيــف املــواد الزراعيــة كالفواكــه، والخــرضاوات، 

ــوب. والحب

يف حالــة رغبــة جهــة معينــة توثيــق فئــة واســعة ، كأن تكــون كافــة 
 GSFA( أنــواع األغذيــة ، وجميــع أنــواع املرشوبــات مبوجــب الرمــز
or CPC2.1 Division 21 ,16.0-codes 01.0-24( ، ولكنهــا ارتــأت اســتثناء 
أنــواع محــددة مــن املنتجــات ، أو فئــات غذائيــة محــددة ، فعليهــا يف 
مثــل هــذه الحالــة اإلفصــاح عــن ذلــك االســتثناء . فعــىل ســبيل املثــال 

، قــد يقــرر أحــد متاجــر 

البيــع بالتجزئــة حســاب كافــة كميــات كافــة أنــواع األطعمــة ، وجميــع 
صنــوف املرشوبــات ، ولكــن ألســباب معينــة ، أراد اســتثناء امليــاه 
 GSFA code 14.1.1, or( ــأة واملعــدة للــرشب مــن ذلــك الحســاب املعب

.  )CPC2.1 Class 2441

ــدى  ــي )GSFA( أو )CPC( رشح م ــتيفاء نظام ــدم اس ــة ع ــا يف حال أم
وغايــة الســجل بوضــوح ، فعىل الجهــة املعنية توثيــق أي مواصفات 
 . العمــي املمكــن  ، وبالتفصيــل  الغذائيــة  الفئــة  إضافيــة بشــأن 
لتصنيــف مختلــف  أكــر  تفاصيــل  آخــران يوفــران  وهنــاك مصــدران 
 Global Product( ــام ــا ، ه ــق عاملي ــان للتطبي ــة ، وقابلت ــات األغذي فئ
 United Nations Standard Products( واآلخــر هــو ، )Category - GPC
 )GS1( والــذي تــم تهيئتــه مــن قبــل . )and Services Code - UNSPSC
لصالــح األمــم املتحــدة . يتظافــر هــذان النظامــان ، ويكمــالن أحدهــام 
اآلخــر ، كــام أنهــام ال يتناقضــان . يوفــر نظــام )GPC( خــواص وتفاصيــل 
التصنيــف وقيمــه للمنتجــات املخصصــة لتجــارة املفــرد ، واســتعامله 
للتصنيــف  عامليــا  إطــارا  فيقــدم   ،  )UNSPSC( اآلخــر  أمــا   . مجــاين 
ويشــمل كافــة املنتجــات الخدمــات يف كل القطاعــات الصناعيــة . أمــا 
 ، )FLW - ــذايئ ــدر الغ ــد واله ــل )الفق ــاص بتفاصي ــام والخ ــزء اله الج
ــة  ــة بكاف ــع قامئ ــذي يض ــم 50000000 ، وال ــو القس ــا فه وأغراضه
األغذيــة ، واملرشوبــات ، ومنتجــات التبــوغ . تتوفــر نســخة مجانيــة 
ــا  ــىل موقعه ــة لـــ )UNSPSC( ، ع ــوز والتابع ــوع الرم ــن مجم )PDF( م
إمــكان  يف  كــام   ،  )Codeset-downloads( بواســطة  اإلليكــرتوين 
أعضــاء الـــ )UNSPSC( الولــوج إىل قاعــدة املعلومــات الخاصــة بهــا .
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للمــواد  املــايئ  املحتــوى  بتغــرات  املتعلقــة  االعتبــارات 

ملختلفــة ا

غالبــا مــا يتغــري وزن مــادة معينــة أثنــاء انتقالهــا خــالل سلســلة 
اإلمــداد الغذائيــة. يحــدث ذلــك نتيجــة تغــريات حيويــة تعمــل ومبــرور 
الوقــت ، عــىل اختــزال املحتــوى املــايئ الداخــي لهــا . كــام ميكــن 
لذلــك املحتــوى املــايئ أن يتغــري إىل أشــكال مختلــف بســبب العديــد 
ــايئ  ــوى امل ــؤدي باملحت ــن أن ت ــي ميك ــع ، والت ــل التصني ــن مراح م

إىل:

الزيــادة خــالل مختلــف مراحــل التصنيــع ، أو طــرق التحضــري الغذائية  ◄
ــر  ــري العصائ ــة ، وتحض ــوخ ، واملعكرون ــرز املطب ــة ال ــام يف حال . ك

مــن مركزاتهــا ، أو

النقصــان يف حالــة تســليط الحــرارة عليــه ، أو يف حــاالت التجفيــف  ◄
والتبخــري . كــام يف حالــة خبــز املعجنــات ، وتجفيــف الفواكــه 
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ــي  ــايئ الداخ ــوى امل ــريات يف املحت ــذه التغ ــر له ــه ، وبالنظ وعلي
والتــي تــؤدي إىل تفــاوت ملحــوظ يف وزن مــادة معينــة ، فقــد 
تــود الجهــة املعنيــة توثيــق معلومــات إضافيــة وتفاصيــل بشــأن 
حالــة املــادة صــدد البحــث . مثــال ذلــك تضمــن ســجل )الفقــد والهــدر 
الغــذايئ - FLW( تفاصيــل حــول كــون املعكرونــة مطبوخــة أو يابســة 
، أو كــون العصائــر بحالتهــا املركــزة أو املضــاف إليهــا املــاء ،أو كــون 
التفــاح بحالتــه الطازجــة أو مجففــا . هنــا ينبغــي عىل الجهــة املعنية 
أن تبــني مــدى أهميــة مثــل هــذه التفاصيــل اســتنادا إىل مبــادئ 
التســجيل والتوثيــق املفصلــة يف الفصــل الخامــس ، وباألخــص فيــام 
ــة ، كأن  ــة ذات أهمي ــل املضاف ــات والتفاصي ــذه املعلوم ــت ه إذا كان

تخــدم متطلبــات اتخــاذ القــرار ملســتخدم هــذا الســجل .

االعتبارات املتعلقة بوصف املواد متعددة املكونات

قــد تجابــه جهــة معينــة مهتمــة بتقييــم رضوب األطعمــة التــي متثــل 
ــن  ــف م ــي تتأل ــا ، والت ــبة له ــذايئ - FLW( بالنس ــدر الغ ــد واله )الفق
فئــات متعــددة العنــارص )كصاحــب مطعــم مثــال ، أو أحــد متاجــر البيــع 
باملفــرد( علــام بعــدم كفايــة التفاصيــل التــي توفرهــا مراجــع ترميز كـ 
)GSFA( ، و)CPC( ، و)GPS( ، و)UNSPSC( يف حالــة األطعمــة املحــرضة 
، وأنــواع املــرق املكونــة مــن عنــارص عــدة . عــىل الجهــة املعنيــة – 
ــادة  ــك امل ــائع لتل ــم الش ــتعامل االس ــاالت – اس ــذه الح ــل ه ويف مث
كأن تكــون مــرق لحــم البقــر مثــال ، وبصيغــة تكــون مفهومــة بالنســبة 
. )FLW - للمقصوديــن باالطــالع عــىل ســجل )الفقــد والهــدر الغــذايئ

أمــا إذا كان هنــاك اهتاممــا خاصــا مــن قبــل صانــع القــرار )أو أحــد 
ــىل   ــة ، فع ــرضة معين ــادة مح ــات م ــد مكون ــجل( بأح ــتخدمي الس مس
الجهــة املعنيــة رشح تفاصيــل تلــك املكونــات عنــد توثيــق ســجل 
ــا  )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( . وقــد يكــون مــن املناســب عملي
، وبــدال عــن ذكــر ورشح كافــة املكونــات أن يتــم اختيــار املكونــات 
الهامــة فقــط ، والتــي تكــون مبجموعهــا النســبة العظمــى مــن 

مجمــل املكونــات وزنــا ً، )كأن تكــون بحســاب أوزان مكونــات مــرق 
لحــم البقــر مــن اللحــم ، والبصــل ، والبطاطــا( فقــط دون غريهــا مــن 
املكونــات . بهــذا الصــدد ، ميكــن للجهــة املعنيــة االســتفادة مــن 
الرمــوز املوجــودة يف نظامــي )GPC( ، و)UNSPSC( عــىل ســبيل 

املثــال .

إرشادات: يف التوثيق بخصوص )املنشآت(

ال يتوفــر نظــام تصنيــف مقبــول عامليــا بشــأن مواصفــات الوحــدة 
التنظيميــة التــي يتــم توثيــق كميــات )الفقــد والهــدر الغــذايئ - 
ــدر  ــد واله ــل )الفق ــتخدمي دلي ــىل مس ــن ع ــا . ولك ــة له FLW( التابع
الغــذايئ - FLW( توثيــق كميــات وأنــواع )الفقــد والهــدر الغــذايئ 
ــق  ــتخدام املنط ــر واس ــل تقدي ــىل أق ــا ، ع ــف عنه ــي تتخل - FLW( الت
ستســاعد  التــي  الــوايف  والوصــف  التفاصيــل  لوضــع  املهنــي 

 . مســتخدميه 

 )FLW – تُعــرّف )الوحــدة املنتجــة لألغذيــة املفقــودة واملهــدورة
، وألغــراض الدليــل بأنهــا الوحــدة املســتقلة التــي تخلــف )الفقــد 
والــرشكات،  املنــازل،  ذلــك:  أمثلــة   .  )FLW  - الغــذايئ  والهــدر 
واملواقــع املحــددة كمواقــع االنتــاج، ومخــازن التســوق ، أو أن تكــون 
مســاحة محــددة مــن األرض الزراعيــة . وألغــراض الســجل ، نؤكــد هنــا 
عــىل أن كميــات )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( التــي تخلفهــا هــذه 
الوحــدات ، ولفــرتة زمنيــة محــددة ، هــي مــا ســيتم تقييمهــا كميــا . 
أمــا املقصــود )باملنشــأة( فتعنــي كافــة الوحــدات )املنضويــة تحــت 
لوائهــا( والتــي تخلــف )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( ، والتــي 

ــجالت . ــد الس ــر أح ــا تقري يضمه

أحيانــا، قــد ال يكــون مطلوبــا أن نضيــف معلومــات أخــرى عــىل حقــل 
إذا كانــت  ، فعــىل ســبيل املثــال  الحــدود  بنــد  )املنظمــة( ضمــن 
كميــات )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( توثــق ، وتكــون حدودهــا 
)كافــة أصنــاف األطعمــة( ضمــن فئــة األطعمــة ، و )كافــة القطاعــات 
ــاق  ــد( للنط ــاء البل ــة أرج ــددة ، و)كاف ــة مح ــن مرحل ــة( ضم االقتصادي
ــح  ــل يف توضي ــه للتفصي ــا نضيف ــا م ــى لدين ــا ال يتبق ــرايف ، هن الجغ

املقصــود باملنشــأة كوحــدة .

يف حالــة التوثيــق بخصــوص )املنشــأة( ، عــىل الجهــة املعنيــة 
تحديــد و وصــف أي جــزء مــن عملياتهــا هــو املقصــود بالتســجيل 
تعزيــز  يف  أهميتــه  الشــفافة  عــىل  للحــرص  إن  كــام   . والتوثيــق 
ســالمة املتابعــة املنتظمــة ، وألغــراض املقارنــة . ولكــن ال بــد أن 
تكــون هنــاك بعــض الخصوصيــات ، يتــم االتفــاق بشــأنها مــع أصحــاب 
القــرار واضعــني احتياجــات املســتخدمني نصــب العــني ، واالفصــاح عــن 

املحتويــات بأوضــح صــورة ممكنــة .

ولتوضيح ما ورد أعاله ، نورد األمثلة التالية:

ــول  ◄ ــدة حق ــن ع ــات م ــاد املنتج ــتثمرين بحص ــد املس ــوم أح ــد يق ق
ــام  ــجل في ــق يف الس ــه التوثي ــا علي ــا . هن ــا كله ــه ال ميلكه ، ولكن
ــول  ــة الحق ــمل كاف ــذايئ - FLW( تش ــدر الغ ــد واله ــت )الفق إذا كان
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ــط. ــه فق ــة ل ــول اململوك ــم الحق ــا تض ــة ، أم إنه ــرة واململوك املؤج

والهــدر  ◄ )الفقــد  توثيــق  املطاعــم  مشــغي  أحــد  يــود  قــد 
الغــذايئ - FLW( مــن عــدة مواقــع مختلفــة ، فــإذا كان عــدد مــن 
تلــك املطاعــم )مؤجــرة( ، فعــىل املشــغل توثيــق فيــام إذا كان 
املطاعــم  ســيتضمن   )FLW  - الغــذايئ  والهــدر  )الفقــد  ســجل 
املؤجــرة فقــط ، أو املطاعــم اململوكــة فقــط . كــام أن املطاعــم 
بطبيعتهــا تضــم جهتــني تخلــف مــوادا مختلفــة يف كميتهــا ويف 
نوعيتهــا مــن )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW(: فهنــاك املواقــع 
الخلفيــة ، وتضــم املطابــخ التــي تقــوم بتحضــري الطعــام قبــل 
اســتهالكه ، وهنــاك املواقــع األماميــة التــي تضــم الزبائــن بعــد 
تناولــه . هنــا عليــه توثيــق األنــواع التــي يتــم توثيقهــا يف الســجل 
قبــل وبعــد املســتهلك . كــام عليــه توثيــق أي نــوع مــن )الفقــد 
إذا   ، الســجل  يف  املشــمولة  هــي   )FLW  - الغــذايئ  والهــدر 
ــد  ــتهالك أو بع ــل االس ــات قب ــمل الكمي ــي يش ــم الكم كان التقيي

االســتهالك ، أو كليهــام .

والهــدر  ◄ )الفقــد  بتوثيــق  الطعــام  مصّنعــي  أحــد  يقــوم  قــد 
الغــذايئ - FLW( التــي تنتجهــا منشــآته التــي ميلكهــا ، باإلضافــة 

إىل املنشــآت التــي يشــاركه الغــري مبلكيتهــا كذلــك .

عــىل البلديــات التــي تجمــع وتقيـّـم الـــ )الفقــد والهــدر الغــذايئ -  ◄
FLW( كميــا مــن املنــازل أن توثــق فيــام إذا كانــت مــن أنــواع معينــة 
ــن  ــت م ــد جمع ــال ق ــبيل املث ــىل س ــون ، وع ــازل ، كأن تك ــن املن م

املنــازل التــي تحتــوي عــىل عوائــل مفــردة فقــط .

الجهــات  بإمــكان   ، االعتبــار  نظــر  يف  الســابقة  األمثلــة  آخــذ  عنــد 
هــي:  ، ثــالث  احتــامالت  وفــق  التــرصف  املعنيــة 

كأن تكــون الجهــة املعنيــة مالكــة تامــة الحقــوق ، )كأن متلــك  ◄
ــة( . ــة تام ــريا ملكي ــرا كب متج

كأن تكــون عمليــات مملوكــة ، أو مشــغلة مــن قبــل مالــك معــني  ◄
ــان ميلكــه صاحــب املتجــر  ــزا ، أومتجــرا لبيــع األلب ، )كأن تكــون مخب

الكبــري( .

عمليــات غــري مملوكــة ، وال مــدارة مــن قبــل املالــك ، ولكــن تتــم تحــت 
عالمتــه التجاريــة ، )كأن يكــون متجــرا كبــريا يــدار بالتفويــض التجــاري 

مــن املالــك ملــن يديــره( .

 ، توفرهــا  عنــد  أخــرى  تعريــف  بأنظمــة  االســتعانة  باإلمــكان  كــام 
فعنــد مراجعــة حســابات حقــل مــا ، عــىل ســبيل املثــال ، فقــد يكــون 
 GLOBAL.A.P. –( ــل ــول مث ــاص بالحق ــام خ ــة  بنظ ــة معرف ــة مخول جه
الصناعيــة  الجهــات  بإمــكان  كــام   .]GGN]GLOBAL-G.A.P. Number

ــا . ــم أوضاعه ــا تالئ ــة به ــة خاص ــاء أنظم إنش

ــد  ــة لســجل )الفق ــدود التنظيمي ــل وصــف الح املســتطيل )6.2(: وميث
والهــدر الغــذايئ - FLW( التابعــة لسلســلة مــن الفنــادق . يبــني هــذا 
 )FLW - املثــال كيفيــة توثيــق مجمــل روافــد )الفقــد والهــدر الغــذايئ
، مــن عــدة وحــدات عاملــة و وحــدات إنتــاج مــن قبــل الجهــة املهتمــة 
. توجــد أمثلــة إضافيــة عــن كيفيــة التوثيــق الخــاص باملنظــامت يف 

الجــدول رقــم )6.3( .

املستطيل رقم )6.2(: مثال توضيحي لسلسلة فنادق كمثال عن كونها )منظمة(

 )FLW - متتلــك سلســلة فنــادق )إفرتاضيــة( 50 فندقــا ، 30 منهــا مملوكــة ، و20 مؤجــرة . فــإذا كان ســجل )الفقــد والهــدر الغــذايئ
مطلوبــا لعمليــات القســم اململــوك منهــا فحســب ، فســيكون حــدود املؤسســة هــو )30 فندقــا مملكومــا فقــط( .

ــرتة  ــدورة - FLW( ولف ــودة وامله ــة املفق ــة )لألغذي ــجالتها الخاص ــة س ــادق يف مقارن ــن الفن ــلة م ــذه السلس ــة ه ــة رغب يف حال
محــددة مــن الزمــن ، أو يف حالــة رغبتهــا يف مقارنــة مجمــل ســجالتها مــع ســجالت سلســلة فنــادق ثانيــة ، فعليهــا ذكــر كامــل 
أعــداد املنافــذ والوحــدات التــي مــن املمكــن أن تولــد )أغذيــة مفقــودة ومهــدورة - FLW( ، ونــوع العمليــات املتبعــة يف كل منهــا 
، كأن تكــون مطعــام يعمــل لثــالث وجبــات ، أو مــرشب للقهــوة والساندويتشــات واملعجنــات ، أو مطعــم لوجبــات الغــداء والعشــاء 
فقــط( ، كل ذلــك يعــود إىل حقيقــة اختــالف كميــات )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( بحســب نــوع عمــل املــكان املحــدد . كــام عــىل 
الجهــة املعنيــة ذكــر نــوع العمليــة املعنيــة بــرتك املخلفــات )كأن تكــون ملــا قبــل االســتهالك ، أو مــا بعــده ، بالنظــر الختــالف كميــات 

)الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( ومواصفاتهــا تبعــا لألماكــن التــي تخلفهــا .

ومــن املفيــد أن نوضــح التفاصيــل التاليــة: إن سلســلة املطاعــم موضــوع البحــث أعــاله قــد وثقــت )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( لـــ 
)30( فندقــا مملــوكا ، ولـــ )45( موقعــا إضافيــا هــي: )10( مطاعــم بســاعات عمــل كاملــة ، و)20( َمرشبــا ، و)15( مطعــام يقــدم وجبتي 

الغــداء والعشــاء فقــط ، علــام بــأن الحســاب يشــمل كال املخلفــات مــا قبــل االســتهلك ومــا بعــده للجميــع .
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6.7 أمور أخرى ذوات عالقة:

عــىل املســتخدمني مراعــاة بعــض األمــور األخــرى عنــد توثيقهــم 
. )FLW - ملجــال أي ســجل خــاص )بالفقــد والهــدر الغــذايئ

ــوم  ــن مفه ــل ضم ــي ال تدخ ــواد الت ــن امل ــره م ــف  وغ التغلي

:)FLW - الفقــد والهــدر الغــذايئ(

قــد يدخــل )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( طريقــا معينــا باتجــاه 
عضويــة  )غــري  أخــرى  مبــواد  ممزوجــة  وهــي   ، نهائيــة  محطــة 
ــاالت  ــذه الح ــل ه ــاب( ، يف مث ــص األعش ــة كقصي ــة ، أو عضوي كاألغلف
ــد  ــل )الفق ــتخدمي دلي ــىل مس ــج ، ع ــذا املزي ــىل ه ــوي ع ــي تحت الت
والهــدر الغــذايئ - FLW( أن يســتثنوا مــن ســجالتهم )أي أن يحســموا 
أوزان( أي مــادة ال تعتــرب غــذاء ً/ أو أن تكــون مــادة مصاحبــة غــري 

ــة . ــداد الغذائي ــلة اإلم ــن سلس ــا م ــد إذالته ــة عن غذائي

عنــد الحاجــة لحســاب وزن مــا ســيزال مــن مــواد غــري غذائيــة عــن وزن 
)الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( ، فالعمليــة تكــون بطــرح وزن املــواد 
غــري الغذائيــة مــن مجمــل الــوزن القائــم . عــىل مســتخدمي الدليــل 
ــر أي  ــع ذك ــاب ، م ــا الحس ــم به ــي ت ــة الت ــلوب والطريق ــح االس توضي
تقديــر )أو خطــأ( قــد يتضمنــه حســاب وزن )الفقــد والهــدر الغــذايئ - 

FLW( . أنظــر الفصــل التاســع .

بإمــكان أي جهــة معنيــة تعيــني أوزان )الفقــد والهــدر الغــذايئ - 
FLW( ، وفصلهــا عــن املــواد غــري الغذائيــة املصاحبــة لهــا بعــدة 

ــا: ــرق منه ط

تقديــر كميــات املــواد غــري الغذائية املصاحبــة عنــد وزن املكونني،  ◄
أو فصــل املكــون األول و وزن املــواد الغذائيــة املتخلفة فقط .

ــة تعــزل املكونــني عــن بعضهــام ، بطريقــة  ◄ اســتعامل جهــاز أو آل
ــة . ــبة معين ــرح نس ــابية كط ــة ، أو حس ــة كالغربل فيزيائي

باملالحظة وتسجيل املعلومات . ◄

ســيتم تفصيــل كيفيــة القيــام بعمليــات الفــرز الكمــي يف القســم 
ــدار  ــني مق ــيتطلب تعي ــاالت س ــن الح ــري م ــن يف الكث ــم )7.2( . ولك رق
ــا  ــة يف علبه ــزال األغذي ــا ال ت ــذايئ - FLW( عندم ــدر الغ ــد واله )الفق
)كــام يف حالــة منتجــات األلبــان والزبــادي الــذي ال يــزال يف عبواتــه 
البالســتيكية( أو أن يكــون الغــذاء ممزوجــا بأغلفتــه كــام يف جمــع 
بقايــا الطعــام مــع أغلفتــه يف حاويــة بالســتيكية صغــرية ، أو قــد 
يتضمــن التســجيل تقييــم أوزان الغــذاء مــع أغلفتــه . ســيوفر القســم 
رقــم 8.3( معلومــات إضافيــة وإرشــادات حــول طــرق اســتبعاد أوزان 

. )FLW - ــذايئ ــدر الغ ــد واله ــات )الفق ــص كمي ــن خال ــة م األغلف

امليــاه املضافــة ، أو املزالــة مــن )الفقــد والهــدر الغــذايئ - 

)FLW

يجــب أن يعكــس الــوزن املوثــق مــن قبــل مســتخدمي ســجل )الفقــد 
والهــدر الغــذايئ - FLW( يف دليلهــم حالتهــا األوليــة ، أي قبــل 
إضافــة املــاء إليهــا ، أو قبــل ســحب أي كميــة مــن امليــاه التــي 
تحويهــا أصــال . ويف حالــة الحاجــة ألي حســابات لغــرض تقديــر األوزان 
األصليــة )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( ، عــىل املســتخدمني وصــف 

ــاباتهم . ــتخدموها يف حس ــي اس ــة الت الطريق

ــذايئ  ــدر الغ ــد واله ــاه )للفق ــة املي ــة بإضاف ــة معين ــوم جه ــد تق ق
- FLW( قبــل أن تدخلهــا منعرجــا لغايــة معينــة . وقــد تكــون هــذه 
ــا ، أو  ــاء( موقعي ــات إىل امل ــظ )املخلف ــل لف ــن قبي ــي م ــة ه اإلضاف
أن تكــون كــرضورة تحتمهــا اللوائــح القانونيــة ألجــل )تخفيــف( تراكيــز 
مكونــات )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( قبــل التخلــص منهــا . كــام 
قــد يســتعمل املــاء لغســيل مخــزن أطعمــة ، أو منشــأة تصنيــع مــن 
أجــل الحفــاظ عــىل الســالمة ومطابقــة معايــري الصحــة . يف مثــل 
ــذايئ -  ــدر الغ ــد واله ــن )الفق ــا م ــا خليط ــينتج لدين ــاالت س ــذه الح ه

ــه . ــزء ً من ــح ج ــاء وتصب ــا بامل FLW( ممزوج

 ، )FLW - ــدورة ــودة وامله ــة املفق ــاء )لألغذي ــة امل ــة إضاف يف حال
ــا  ــوا كمياته ــل أن يوثق ــتخدمي الدلي ــىل مس ــت ، ع ــورة كان ــأي ص وب
ــىل  ــان ، ع ــل ألب ــام معم ــإذا ق ــة . ف ــاه املضاف ــة أوزان املي ــد إزال بع
، بطــرح )100( ليــرتا مــن اللــن إىل املجــاري بعــد  ســبيل املثــال 
تخفيفــه بـــ )900( ليــرت مــن املــاء ، عــىل مســتخدمي الدليــل توثــق 
الـــ )100( ليــرت مــن الحليــب فقــط )بعــد تحويلهــا إىل وزن مكافــئ كــام 
ــني  ــرار إىل تخم ــة االضط ــا يف حال ــل( . أم ــق يف الدلي ــه التوثي يتطلب
ــا  ــم به ــي ت ــة الت ــف الطريق ــل وص ــتخدمي الدلي ــىل مس ــوزن، فع ال
ــول  ــد ح ــر املرش ــه. يوف ــل إلي ــة التوص ــي وكيفي ــوزن األص ــني ال تخم
الطــرق الكميــة )لألغذيــة املفقــودة واملهــدورة - FLW( االرشــادات 
 )FLW - ــذايئ ــدر الغ ــد واله ــم وزن )الفق ــة تقيي ــول كيفي ــة ح الالزم
ــم  ــول تقيي ــق )أ(  ، وح ــر امللح ــا . أنظ ــاء إليه ــة امل ــم إضاف ــا يت عندم
التــي يتــم طردهــا خــالل   )FLW  - أوزان )الفقــد والهــدر الغــذايئ 
أنابيــب الــرصف ، كأن تكــون أنابيــب الــرصف الصحــي مثــال ، أنظــر القســم 

ــم )3.2( . رق

مــن  جــزء  بإزالــة  معينــة  جهــة  تقــوم  قــد  أخــرى،  حــاالت  ويف 
 )FLW - املحتــوى املــايئ األصــي )لألغذيــة املفقــودة واملهــدورة
ــا .  ــؤدي إىل رصفه ــق ي ــا إىل طري ــل إدخاله ــا، قب ــرتة خزنه ــالل ف خ
فغالبــا مــا تقــوم مصحــة الخدمــات الغذائيــة بإذالــة تلــك امليــاه 
أو   ، الطحــن  تتضمــن  قــد  والتــي   ، التجفيــف  أو  العجــن،  بواســطة 
التعريــض للحــرارة ، أو غريهــا مــن الطــرق لغــرض إذالــة املــاء وتقليــص 
الحجــم الــذي تشــغله ، مــام يســاعد عــىل جمعهــا يف حاويــات ،و/أو 

ــا . ــص منه ــا والتخل ــة نقله ــن كلف ــل م التقلي

ــد  ــن  )الفق ــايئ م ــوى امل ــزال املحت ــة اخت ــاه إىل حقيق ــا االنتب علين
ــف  ــا ، يختل ــص منه ــزن أو التخل ــراض الخ ــذايئ - FLW( ألغ ــدر الغ واله
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عــن الحــاالت املذكــورة يف القســم رقــم )6.6( . أنظــر االعتبــارات 
ملــادة  االســايس  املــايئ  املحتــوى  تغيــري  حالــة  يف  الالزمــة 
ــا  ــادة ، أو نقص ــد زي ــادة عن ــة امل ــىل طبيع ــز ع ــي ترك ــة( ، والت معين
محتواهــا املــايئ كنتيــة لعمليــات التحضــري/ أو التصنيــع أو نتيجــة 

التغــريات البيولوجيــة التــي قــد تطــرأ عليهــا .

عــىل مســتخدمي الســجل، ويف حالــة إزالــة يشء أو أكــر مــن 
ــذايئ - FLW( ، أن  ــدر الغ ــد واله ــا يف )الفق ــود طبيعي ــاء املوج امل
يقومــوا بتوثيــق أوزانهــا قبــل االزلــة ليعكــس حالتهــا الطبيعيــة 
وقــت تجميعهــا . فعــىل ســبيل املثــال إذا متكــن عامــل مطعــم مــن 
ــم  ــذايئ - FLW( ، ث ــدر الغ ــد واله ــن )الفق ــا م ــع )200( كيلوغرام جم
ــه  ــد ، فعلي ــاء الزائ ــن امل ــا م ــن محتواه ــص م ــا للتخل ــد إىل عجنه عم
توثيــق وزنهــا كـــ )200( كيلوغرامــا قبــل عجنهــا وتخليصهــا مــن املــاء 
ــي  ــوزن األص ــىل ال ــرف ع ــن التع ــه م ــدم متكن ــة ع ــد . ويف حال الزائ
لكميــة )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( قبــل عجنهــا ، عليــه الرجــوع 
إىل املصنــع املســؤول عــن تســويق أداة العجــن الســتخالص )العامــل 
وزنهــا  إىل  املعجونــة  الكميــة  وزن  لتحويــل  الــالزم  الحســايب( 

ــاء . ــن امل ــايس م ــا األس ــع محتواه ــي م األص

وقــد يصعــب يف بعــض االحيــان التوصــل إىل ، أو تقديــر وزن )الفقــد 
ــة ،  ــا بدق ــاء إليه ــة امل ــد إضاف ــل أو بع ــذايئ - FLW( قب ــدر الغ واله
كــام يف حالــة إضافــة املــاء يف مؤسســة صناعيــة لغســل املتبقــى 
مــن )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( املوجــودة يف االنابيــب أو 
االنتهــاء مــن  العموميــة عنــد  الحاويــات ولفظهــا إىل املجــاري 
دورة إنتــاج معينــة ، أو قــد يســتعمل املــاء إلزاحــة تلــك املــواد إىل 

ــا . ــا أو لخزنه ــج لنقله صهري

ــذايئ - FLW( إىل  ــدر الغ ــد واله ــل )الفق ــتخدمو دلي ــد مس ــد يعم ق
ــدر  ــد واله ــن  )الفق ــات م ــذه الكمي ــل ه ــن مث ــايض ع ــار أو التغ اعتب
)أو قــد يعمــدون إىل حســاب  FLW( ضمــن ســجالتهم   - الغــذايئ 
ــال  ــزن مث ــالل الخ ــدث خ ــد يح ــذي ق ــوزن ال ــي يف ال ــان الطبيع النقص

، أو قبــل عمليــة الحســاب ، وذلــك باالســتناد إىل مبــادئ التوثيــق 
ــار كل  ــر االعتب ــذ بنظ ــىل أن يؤخ ــس ، ع ــل الخام ــورة يف الفص املذك
مــا ميكنــه التقليــل مــن مصداقيــة مبــدأ )املصداقيــة( ، ومبقــدار مــا 
يؤثــر عــىل دقــة واحتياجــات صاحــب القــرار . فقــد تعمــد املؤسســة 
الســابق ذكرهــا إىل )إهــامل( الكميــات املتبقيــة مــن )الفقــد والهــدر 
الغــذايئ - FLW( التــي يتــم  غســلها ولفضهــا مــن االنابيــب مــن 
ــر  ــني ، وال يؤث ــة مع ــد عتب ــات دون ح ــك الكمي ــت تل ــجالتها ، إذا كان س
ــد  ــل )الفق ــتخدمي دلي ــىل مس ــة . ع ــاباتها املوثق ــل حس ــىل مجم ع

ــامل( . ــذا )اإله ــل ه ــر مث ــق وتربي ــذايئ - FLW( توثي ــدر الغ واله

عــىل العكــس مــن ذلــك ، قــد تســعى مؤسســة معينــة إىل ضــم تلــك 
ــلها  ــم غس ــي يت ــذايئ - FLW( الت ــدر الغ ــد واله ــن )الفق ــات م الكمي
ولفضهــا مــن االنابيــب إىل ســجالتها ، وذلــك ســعيا للكــامل والدقــة 
يف التســجيل . كــام أنهــا قــد تعمــد إىل أســلوب توثيــق أقــل دقــة 
يف تعيــني أوزان تلــك املــواد ، إن أضطــرت لذلــك ، مــع الحفــاظ عــىل 
ــط  ــا يحي ــاب وكل م ــة الحس ــق طريق ــك بتوثي ــجل ، وذل ــفافية الس ش

بهــا مــن حيثيــات .

الفقد ما قبل الحصاد

ال توجــد مقدمــات لتقييــم أوزان هــذا النــوع مــن الفقــدان يف دليــل 
)الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( والــذي يحــدث قبــل مرحلــة الجنــي 
ــواد  ــري امل ــل تحض ــدث قب ــي تح ــذايئ الت ــاج الغ ــة االنت ــي مرحل )وه
األوليــة الزراعيــة )للجنــي( والحيوانيــة )للذبــح( . مــن املفيــد التحــدث 
الدليــل تُخصــص  عــن تطويــر خطــوات منفصلــة )أو إرشــادات( يف 
ــا  ــن أن يتضمنه ــن املمك ــي م ــاد ، والت ــي والحص ــل الجن ــدان قب للفق
التطويــر املســتقبي لدليــل )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( . بنــاء 
عــىل ذلــك يتحتــم عــىل مســتخدمي دليــل )الفقــد والهــدر الغــذايئ 
- FLW( أن يهملــوا الخســائر و الفقــدان قبــل الجنــي والحصــاد مــن 
ــه  ــل يف صيغت ــات الدلي ــع متطلب ــوا م ــجالتهم يك يتامش ــاق س نط

ــة . الراهن

عــىل مســتخدمي دليــل )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( أن 

يســتثنوا مــن ســجالتهم أي مــادة )ووزنهــا( والتــي ال تعتــرب 

غــذاءً  و/أو أي مــواد مصاحبــة غــري صالحــة لــألكل والتي تـُــزال 

مــن سلســلة اإلمــداد الغذائيــة .
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عــىل الرغــم مــن وجــود بعــض االرشــادات يف دليــل )الفقــد والهــدر 
الغــذايئ - FLW( بخصــوص التقييــم الــوزين للخســائر والفقــدان قبــل 
ــذ  ــره دون أخ ــم تطوي ــد ت ــل كان ق ــذا الدلي ــاد، إال أن ه ــي والحص الجن
هــذه النقطــة بنظــر االعتبــار، كــام أن الطــرق الكميــة لتقييــم الفقــدان 
ــذا  ــر ه ــة تطوي ــالل عملي ــا خ ــم فحصه ــاد مل يت ــي والحص ــل الجن قب

الدليــل .

تختلــف عمليــات تقييــم وحســاب أوزان الفقــد والهــدر الغــذايئ قبــل 
الجنــي والحصــاد عــام هــو عليهــا عندهــا، أو يف املراحــل املختلفــة 
ــة  ــر إىل )فرص ــة األوىل تنظ ــك إىل أن الحال ــبب ذل ــود س ــا . يع بعده
ــواد  ــدان م ــة إىل )فق ــاالت املوالي ــر الح ــني تنظ ــال( يف ح ــة أص ضائع
محسوســة الكميــة( . إن يف حســاب وتقييــم أوزان الفقــدان الغذايئ 
قبــل الجنــي والحصــاد مــن شــأنه )زيــادة املحصــول املحتمــل( ، يف 
الخســائر والفقــدان عنــد  حــني تســعى عمليــات حســاب وتقييــم 
الجنــي والحصــاد/ أو عنــد الذبــح ، أو يف املراحــل الالحقــة لسلســلة 
منهــا  وكل   . الخســائر(  تلــك  مــن  )التقليــل  إىل  الغذائيــة  اإلمــداد 
ــي  ــل الجن ــاءة )قب ــاس الكف ــن قي ــة . يتضم ــرة مختلف ــن ظاه ــارة ع عب
والحصــاد( وجــود كميــة نظريــة )تســمى كامــل كميــة الريــع الزراعــي( 
، يتــم منهــا اســتخالص )كميــة الريــع الزراعــي الفعليــة( ، مبعنــى أن 
ــة( ، يف  ــة و واقعي ــة )فعلي ــل كمي ــة( يف مقاب ــة )نظري ــاك كمي هن
حــني يتضمــن قيــاس الكميــات )عنــد( الجنــي والحصــاد  أو )بعــده( 
املقاديــر الجاهــزة للجنــي والحصــاد ، ومــن ثــم قيــاس أوزان الكميــات 
ــارن  ــا تق ــة ، أي انه ــداد الغذائي ــلة اإلم ــن سلس ــا م ــم إزالته ــي يت الت

ــا .  ــة( أيض ــات )حقيقي ــل كمي ــة( يف مقاب ــات )حقيقي كمي

علــام أن يف حســاب كميــات الفقــدان الغــذايئ قبــل الجنــي والحصــاد 
مــن شــأنه زيــادة توفــر الغــذاء لالســتهالك البــرشي . كــام ال يخفــى 
ــة ، واألذى  ــريات املناخي ــاد ، كالتغ ــي والحص ــل الجن ــدث قب ــا يح أن م
الناتــج عــن القــوارض مــن شــأنه املســاهمة يف تحديــد كميــات 
ــإن  ــه ف ــده . وعلي ــي وبع ــد الجن ــذايئ - FLW( عن ــدر الغ ــد واله )الفق
ــات  ــجيل املعلوم ــىل تس ــل ع ــتخدميه العم ــن مس ــب م ــل يتطل الدلي
الخاصــة واملتعلقــة )بالفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( والتــي تتضمــن 

عوامــل تحــدث قبــل الجنــي والحصــاد.

ــق  ــىل توثي ــني ع ــن العامل ــل م ــتخدمي الدلي ــض مس ــوم بع ــد يق ق
كميــات )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( قبــل الجنــي والحصــاد وذلــك 
وفقــا ألهــداف محــددة رســموها . ولكــن عليهــم االحتفــاظ مبثــل تلــك 

املعلومــات يف معــزل عــن بقيــة نتائــج الســجل .

نقطة الرشوع يف سلسلة اإلمداد الغذائية

الفعاليــات  مجمــوع  بأنهــا  الغذائيــة(  اإلمــداد  )سلســلة  تُعــرف 
واألنشــطة املرتابطــة إلنتــاج ، وتصنيــع ، وتوزيــع ، واســتهالك املــواد 

الغذائيــة . ولألغــراض التوضيحيــة يف دليــل )الفقــد والهــدر الغــذايئ 
ــة ، أو  ــىل النقط ــة ع ــتعمل للدالل ــج( سيس ــل )يُنتـِ ــإن الفع - FLW( ، ف
ــا  ــت عنده ــد أصبح ــة ق ــة الغذائي ــواد األولي ــون امل ــي تك ــة الت املرحل
جاهــزة للجنــي وللحصــاد ، أو للذبــح )مبعنــى أن تكــون جاهــزة للدخول 

ــزيل( . ــتهالك املن ــذاء ، أو لالس ــاج الغ ــي إلنت ــام التقن ــن النظ ضم

فيــام يــي قامئــة مبــا ميكــن أن يُعتــرب )جاهــزا للجنــي والحصــاد ، أو 
جاهــزا للذبــح(:

كافــة املحاصيــل التــي تعتــرب ناضجــة وجاهــزة للجنــي ، أو أن تكــون  ◄
جاهــزة لألغــراض التــي تُجنــى ألجلها .

كافة أنواع الفواكه ، والتوت الناضجة والجاهزة للجني . ◄

كافــة أنــواع املحاصيــل الربيــة ، والفواكــه ، وأنــواع التــوت الناضجــة  ◄
والجاهــزة للجنــي  .

كافة أنواع الحيوانات املعدة للذبح . ◄

كافة أنواع الحيوانات الربية التي يتم اصطيادها ، أو قتلها . ◄

كافة أنواع الحليب الطبيعي  ◄

كافة أنواع البيض من شتى الطيور . ◄

كافة أنواع األسامك التي تُرىب يف الربك والبيئات الصناعية . ◄

ــن  ــتخدامها ضم ــة الس ــادة معين ــا م ــل فيه ــي تدخ ــة الت ــا املرحل أم
سلســلة اإلمــداد الغــذايئ ، فســيتم رشحهــا يف حقــل توثيقهــا يف 

ــم )6.2أ( . ــدول رق ــر الج ــا( . أنظ ــن دورة حياته ــة م ــة املعين )املرحل

6.8 تأثر األهداف

عــىل كافــة الجهــات املعنيــة أن تختــار مجــال ســجل )الفقــد والهــدر 
ــا.  ــبق تحديده ــي س ــداف الت ــق األه ــا وف ــع له ــذايئ - FLW( التاب الغ
يوفــر الجــدول رقــم )6.4( أمثلــة إيضاحيــة عــن مختلــف األهــداف ، 
وكيفيــة تطبيقهــا ضمــن الحــدود املرســومة لســجالت )الفقــد والهدر 

الغــذايئ - FLW( التــي يتــم اختيارهــا مــن قبــل مختلــف الجهــات .

للتطويــر  املتحــدة  األمــم  أهــداف  مــن   )12.3( رقــم  الهــدف  نــص 
أنــه: عــىل  عامليــة،  مرجــع  وكنقطــة  املســتدام، 

2030 أن نختــزل نصــف الهــدر العاملــي مــن  ))علينــا بحلــول عــام 
املــواد الغذائيــة عنــد منافــذ البيــع باملفــرد، ولــدى نقاط االســتهالك 
، مــع األخــذ بنظــر االعتبــار التقليــل مــن خســائر املــواد الغذائيــة لــدى 
سالســل التصنيــع الغــذايئ وتجهيــزه ، مبــا يف ذلــك الهــدر الحاصــل 

عنــد عمليــات الجنــي والحصــاد(( .
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الجــدول رقــم )6.4(: أمثلــة إيضاحيــة عــن مختلــف األهــداف ، وكيفيــة تطبيقهــا ضمــن الحــدود املرســومة لســجالت )الفقــد والهــدر 

:)FLW  - الغذايئ 

املقصود بهنوع الهدفالجهة املعنية

تطبيقه وفقا للحود املرسومة من قبل السجل

املآالتنوع املادة

األمن الغذايئ          جهة حكومية وطنية

)الفقد  من  بالحد  الغذاء  توفر  زيادة 
 30% مبقدار   )FLW  - الغذايئ  والهدر 

بحلول عام 2030

املآالت العرشةغذاء                            

بيئيجهة حكومية محلية

معدالت   وحفظ   ، املوارد  كفاءة  زيادة 
     25% مبقدار  الغازية  االنبعاثات  لفظ 

بحلول عام 2030                       

غري  املواد  مع  غذاء 
املصاحبة  الغذائية 
)بحسابات مختلفة(                  

عدى  ما   ، املآالت  كافة 
الحيوانية  األعالف  لغرض 

، والصناعات

 الحيوية                   

مصنع غذايئ وطني ، أو

مؤسسة تجارية           
اقتصادي و بيئي        

يف   ومخلفاته  الغذايئ  الهدر  تقليص 
%25 بحلول2025  التصنيع بنسبة  دورات 
 ، الفضالت  جمع  مصاريف  توفري  لغرض 

والحفاظ عىل املوارد  الطبيعية

غري  املواد  مع  غذاء 
الغذائية

)بحسابات  املصاحبة 
مختلفة(                 

املآالت العرشة

مخازن كبرة للتوزيع  

باملفرد                  
اقتصادي  

  )FLW  - الغذايئ  والهدر  تقليص)الفقد 
بحلول   50% بنسبة  للمكبات  املنقولة 

2025 لغرض تقليل أجور نقلها

غري  املواد  مع  غذاء 
الغذائية املصاحبة    

مكبات النفايات

بيئيمصنع مواد غذائية

مناطق  ثالثة  من  مجهزيه  مع  التعاون 
من  واملهدور  املفقود  خفض  لغرض 

محصول البطاطا  بنسبة 30%

غري  املواد  مع 
الغذائية املصاحبة

املآالت العرشة 

مصنع مرشوبات  

ال كحولية          
اقتصادي

تقليص كميات الهدر يف املنتج والناتج  
وجبات  بني  باملاء  املعدات  غسل  عن 
تقنية  باستعامل   10% بنسبة  العمل 

جديدة

أو غذاء الفضالت  مياه  مجاري 
محطات معالجة املياه  

بيئيبلدية املدينة

 - الغذايئ  والهدر  تقليص)الفقد 
 90% بنسبة  للمكبات  املنقولة   )FLW
البقية كأعالف حيوانية  واالستفادة من 
أو لتوليد الطاقة بحلول  2025                                                 

غري  املواد  مع  غذاء 
املصاحبة  الغذائية 
)بحسابات مختلفة(                 

حيوانية/ أعالف 
تركيب  الهوايئ.  إتالف 
الهوائية/    باألكسدة 
للردم   املقنن/  االحرتاق 
أو  الفضالت  مياه  مجاري 

محطات معالجة املياه   

اقتصادي                          ُمنِتج زراعي              

الفواكــه  يف  الهــدر  تقليــص 
ــزن  ــد الخ ــي وعن ــد الجن ــرضاوات عن والخ
%50 خــالل الســنوات الخمــس  بنســبة 
يف  مبيعاتهــا   لزيــادة  القادمــة 

ق ألســوا ا

غــذاء مــع املــواد غــري 
املصاحبــة  الغذائيــة 
مختلفــة(                  )بحســابات 

املآالت العرشة
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الجــدول رقــم )6.4(: أمثلــة إيضاحيــة عــن مختلــف األهــداف ، وكيفيــة تطبيقهــا ضمــن الحــدود املرســومة لســجالت )الفقــد والهــدر 

الغــذايئ - FLW( – )تكملــة(

الجهة املعنية  

)مكررة(

تطبيقها ضمن الحدود املرسومة لسجالت )الفقد والهدر الغذايئ - FLW( – )تكملة(

املدى الزمني

الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدود

نوع املادة 

الغذائية

مجالها 

الجغرايف
الجهة املسؤولةمرحلتها من الدورة

جهة حكومية 

وطنية

كافة أنواع املواد سنوي
الغذائية        

كامل سلسلة اإلمداد كافة أنحاء القطر            
الغذائية

كافة القطاعات 
االقتصادية يف القطر

جهة حكومية   

  محلية         

كافة أنواع املواد سنوي                 
الغذائية 

دول االتحاد 
األورويب  

كامل سلسلة اإلمداد 
الغذائية  

كافة االقطار الـ 28 و كافة 
القطاعات االقتصادية 

عدى جهات االنتاج األويل

مصنع غذايئ 

وطني ،أو مؤسسة 

تجارية    

كافة أنواع املواد سنوي 
الغذائية           

مراحل التصنيع ك )ISIC 1010-كافة أنحاء القطر 
)1080

كافة املصانع )70 رشكة(

مخازن كبرية 

للتوزيع  

باملفرد                  

  كافة أنواع سنوي
املواد الغذائية

  كافة األقطار 
التي      

  يوجد فروع له 
فيها    

  البيع باملفرد           

)ISIC 4721 & 4722(  

كافة الفروع لديه

(  وعددها 500

سنوي يتم مصنع مواد غذائية        

التقييم يف 

موسم الحصاد

كافة الحقول وعددها20 زراعة الخرضاوات  وغريها              مناطق مختارة  محصول البطاطا              
بعود مع املصّنع

مصنع مروبات ال 

كحويل           

شهري لتقييم 

استعامل 

التقنية الجديدة   

مرشوبات ال 
كحولية

  كافة املناطق 
الحاوية عىل  
منشآت تعبئة  

إنتاج املرشوبات الال 
كحولية وغريها من األمواه 

املعدنية

جميع مصانع التعبئة  
وعددها 100

كافة أنواع املواد سنوي                 بلدية املدينة
الغذائية              

كافة القطاعات االقتصادية املدينة ذاتها                 
التي تلفظ )الفقد والهدر 
الغذايئ - FLW( كاملنازل   
ومخازن املفرد الصغرية ، 

والخدمات الغذائية ،ومصانع 
األغذية ، ومطاعم التوزيع ،

كافة وحدات لفظ  )الفقد 
)FLW-والهدر الغذايئ

موقع الحقل  الفواكه و الخرض   ُمنِتج زراعيُمنِتج زراعي
ذاته        

 ISIC( 1.الخضار املوسمية
0113( األشجار املعمرة 

)ICIS 0121-0129(  2.املخازن 
)ISIC 510( واملستودعات

خمسة حقول
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7. الفصل السابع: قرار اختيار طرق تقييم 
     )الفقد والهدر الغذايئ - FLW( كميا 
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املتطلبات

بنّي الطريقة أو الطرق الكمية املستخدمة ، و حدد مصادر الدراسات السابقة  ومجاالتها ، إن وجدت .

لقــد ُصمــم هــذا الفصــل ملســاعدة الجهــات املعنيــة يف 
اختيــار طريقــة التقييــم الكمــي )للفقــد والهــدر الغــذايئ - 
FLW( . علينــا اإلشــارة هنــا ، وكــام ســبق ذكــره يف القســم رقم 
ــذايئ -  ــدر الغ ــد واله ــل )الفق ــتخدمي دلي ــىل مس ــه ع )2.4( أن

ــا ً . ــتحصلة وزن ــا املس ــجيل كمياته ــوا بتس FLW( أن يقوم

ال يتطلــب اســتخدام دليــل )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( مــن 
أي جهــة معنيــة أن تســتخدم طريقــة )أو طــرق( تقييــم كمــي 
ــه  ــذي اختارت ــاق ال ــا ، أو بالنط ــتتأثر باهدافه ــا س ــددة ألنه مح
لســجالها ، أو ملواردهــا البرشيــة أو املاديــة لتلــك الجهــة 
باملوجــود  مبــارشة  عالقــة  أي  لهــا  إذا  فيــام  أو   ، املعنيــة 
ــاعدة  ــن ملس ــذايئ - FLW( . ولك ــدر الغ ــد واله ــي )للفق الفع
الجهــات املعنيــة عــىل اختيــار مــا يناســبها مــن طريقــة أو 
ــاباتها .  ــيناريوهات حس ــف س ــع مختل ــامىش م ــة تت ــرق كمي ط
هنــاك وســيلة تصنيــف كميــة ميكــن االطــالع عليهــا يف موقــع 

www.flwprotocol.org العنكبوتيــة:  الشــبكة 

يُنصــح مســتخدمي الســجل االطــالع مليّــا عــىل هــذا الفصــل 
)الفقــد  تقييــم  كيفيــة  حــول  قــرار  أي  اتخــاذ  قبــل  بكاملــه 
والهــدر الغــذايئ - FLW( كميّــا ، بســبب وجــود العديــد مــن 
ــارات .  ــك االختي ــىل تل ــر ع ــن أن تؤث ــن املمك ــي م ــل الت العوام
توفــر الوثيقــة امللحقــة ، والتــي بعنــوان )إرشــادات حــول ُســبل 
 )FLW - اختيــار الطــرق الكميــة لألغذيــة املفقــودة واملهــدورة
التفاصيــل الالزمــة حــول كيفيــة اســتخدام كل طريقــة مــن طــرق 

ــل . ــذا الفص ــي وردت يف ه ــي الت ــم الكم التقيي

التقييــم الكمــي )لأغذيــة املفقــودة  -7.1  اختيــار طريقــة 

)FLW  - واملهــدورة 

ــات  ــة املعطي ــل كاف ــع وتحلي ــوم بجم ــة أن تق ــات املعني ــىل الجه ع
املوجــودة واملنشــورة ، والتــي قــد تكــون ذات فائــدة إلنشــاء ســجل  
)لألغذيــة املفقــودة واملهــدورة - FLW( قبــل رصف واســتثامر أي 
ــد  ــدة ، فق ــات الجدي ــات واملعطي ــع املعلوم ــايف يف جم ــت إض وق
ــة(  ــا أو العاملي ــة منه ــواء املحلي ــات )س ــات واملعطي ــون الدراس تك
والتــي تلبــي الحاجــة إىل تحقيــق أهــداف تلــك الجهــة موجــودة 
 ، املعطيــات  تلــك  ملثــل  االفتقــار  حالــة  ويف   . فعــال  ومنشــورة 
فباالمــكان االســتفادة مــن ثلــة مــن الطــرق لتحقيــق ذلــك الحســاب . 

قــد يتطلــب الحصــول عــىل املعلومــات حــول كميــات )الفقــد والهــدر 
لبعــض  بالنســبة  متعــددة  مصــادر  مــن  جمعهــا   )FLW  - الغــذايئ 

ــذايئ  ــدر الغ ــد واله ــل  )الفق ــتخدمي دلي ــىل مس ــا ع ــات . وهن الجه
- FLW( بيــان الطريقــة أو الطـُــرق الكميــة املســتخدمة ، و تحديــد 

مصادر الدراسات السابقة  ومجاالتها ، إن وجدت . 

املتوفرة  واملعطيات  الدراسات  من  االستفادة  حول  إرشادات 

)FLW - حول )الفقد والهدر الغذايئ

املعلومــات  مــن  مجموعــة  املعنيــة  الجهــة  اعتبــار  حــال  يف 
فائــدة  وذات  لهــا  مناســبة  واملنشــورة  املتوفــرة  واملعطيــات 
قبــل  بتمعــن  ودراســتها  بدقــة  محتوياتهــا  مراجعــة  فعليهــا   ،
اســتخدامها فعليــا . وهنــاك جانبــان عــىل املعنيــني االهتــامم بهــام 

هــام:

أوال: التأكــد مــن أن املعطيــات املتوفــرة مالمئــة وتطابــق مديــات 
ســجل )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( املزمــع تكوينــه . هنا ســيكون 
مــن الــرضوري التأكــد مــن متاثــل املــدى الزمنــي ، ونــوع املــواد 
املدروســة ، ومآالتهــا ، والحــدود التــي تُســتخدم بضمنهــا . عــىل 
ســبيل املثــال: عنــد رغبــة جهــة معينة تســجيل أنــواع املــواد منفصلة 
ــة  ــري الغذائي ــواد غ ــني امل ــذاء ، وب ــني الغ ــا ب ــق م ــا التفري )أي بنيته
املصاحبــة( ، فعليهــا التأكــد مــن أن املعطيــات واملعلومــات الخاصــة 
)بالفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( والتــي يجــري الرجــوع إليهــا متييــز 
فعــال مــا بــني الغــذاء ، وبــني املــواد غــري الغذائيــة املصاحبــة وفقــا 

ملــا ارتأتــه تلــك الجهــة مــن تســجيل منفصــل للمــواد .

ثانيــا: التأكــد مــن أن املعلومــات املســتقاة أمينــة وصحيحــة ، وميكــن 
االعتــامد عليهــا . إن ملصداقيــة املعلومــات املتوفــرة عالقــة وثيقــة 
بدرجــة الزيــغ املصاحبــة )مبــا يف ذلــك مــا ميكــن أن يحــدث مــن 
انحيــاز( . ميكــن تعيــني مقــدار الزيــغ باالســتناد إىل عوامــل عــدة ، مبــا 
ــرق  ــات ، كط ــل العملي ــي ، وتفاصي ــم الكم ــرق التقيي ــار ط ــا اختي فيه

أخــذ النــامذج للفحــص . 

ميكــن االطــالع عــىل إرشــادات أخــذ النــامذج يف امللحــق )أ( ، وتقييــم 
مقاديــر الزيــغ كاملتوفــرة يف الفصــل التاســع . إن مــن خصائــص 
الدراســات املعتمــدة أن تحــيص مصــادر عــدم التأكــد فيهــا وتناقــش 
تأثريهــا املحتمــل عــىل نتائجهــا )وبصــورة كميــة ، كلــام كان ذلــك 
ــامد  ــة االعت ــر امكاني ــة تقري ــة املعني ــنى للجه ــك يتس ــا( . وبذل ممكن
عــىل النتائــج املســتحصلة ألغراضهــا املرجــوة مــن عدمــه ، كــام قــد 
يحــدث ، يف حــاالت محــددة ، أن تبلــغ درجــات عــدم التأكــد مــدى 

ــد . ــتخدام املعتم ــاق االس ــارج نط ــزة خ ــة املنج ــل الدراس يجع

يف حــاالت أخــرى ، قــد ال تطابــق املعطيــات املســتحصلة مــا ترغــب جهــة 
معينــة الحصــول عليــه ، ولكــن قــد تكــون قريبــة جــدا منــه ، األمــر الــذي 
يؤهلهــا ألن تســتخدم كأســاس لحســابات تســتعمل إلغنــاء الســجل . 
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فعــىل ســبيل املثــال قــد تتوصــل مدينــة مــا إىل نتيجــة مفادهــا أن كمية 
)الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( بالنســبة للفــرد الواحــد فيهــا مل تتغيــري 
بنســبة محسوســة مــن ســنة معينــة مقارنــة بالتــي تلتهــا ، ولكــن حــدث 
ــة  ــاق الدراس ــاء نط ــرتاض بق ــىل اف ــا ، وع ــكانها . هن ــدد س ــاد يف ع ازدي
خــالل الســنتني عــىل حالهــا ، فلتلــك املدينــة أن تســتخدم معلومــات 
الســنة الفائتــة لـــ )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( بالنســبة للفــرد الواحد 

وترفيعهــا )إحصائيــا( لتوافــق عــدد ســكان الســنة الالحقــة . 

كذلــك بإمــكان أحــد شــبكات مخــازن التوزيــع بالتجزئــة تطبيــق مــا تــم 
حســابه مــن )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( حســب وحــدات مســاحة 
البضاعــة املباعــة )أي بوحــدة الكيلوغــرام لــكل مــرت مربــع واحــد مــن 
مســاحة املخــازن( ألحــد املخــازن ، بــأن تطبــق ذات النســبة عــىل 
باقــي مخازنهــا ، عــىل فــرض متاثــل مجــال حســاب ســجل تلــك الشــبكة 
، ومواصفــات مخازنهــا )مــن حيــث نوعيــة البضاعــة املُخزنــة واملُباعة( 

. )FLW - وطريقــة التعامــل مــع ، وإدارة )الفقــد والهــدر الغــذايئ ،

ويف حالــة عجــز املعلومــات املتوفــرة عــن الوفــاء بكافــة احتياجــات 
ــة أن  ــذه الحال ــل ه ــا يف مث ــة ، عليه ــة معين ــي لجه ــم الكم التقيي
ــات  ــىل املعطي ــول ع ــرض الحص ــدة لغ ــرتاتيجية جدي ــع س ــر وتض تفك
الناقصــة ، أو املفقــودة . يوضــح املســتطيل رقــم )7.1( مثــاال عــن 
دراســة لنمــوذج )أغذيــة مفقــودة ومهــدورة - FLW( ، والتــي تــم 
، مــع  الحصــول عليهــا  حســاب معطياتهــا مبــزج معطيــات ســبق 

قياســات وتقديــرات جديــدة .

إرشــادات حــول القيــام بعمليــة تقييــم كمــي جديــدة )للفقــد 

)FLW - ــذايئ ــدر الغ واله

ــة  ــام بعملي ــد القي ــا عن ــب اتباعه ــوات الواج ــن الخط ــد م ــاك العدي هن
تقييــم كمــي جديــدة لـــ )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( ، فعــىل 
كيفيــة  عــن  واضــح  تصــور  ذهنهــا  ويف  تبــدأ  أن  املعنيــة  الجهــة 
اســتخدامها للنتائــج ، ومــن ضمــن ذلــك رضورة تفهمهــا التــام للقرارات 
ــري  ــة بتحض ــك الجه ــوم تل ــد تق ــا . فق ــتند عليه ــي ستس ــات الت وللحيثي
وثيقــة تتضمــن النظــرة الشــامل ، مبــا يف ذلــك كافــة التفاصيــل ، مــع 
تعيــني العنــارص املختلفــة التــي تكــّون ســجل )الفقــد والهــدر الغــذايئ 
ــا ،  ــة به ــات الخاص ــع املعطي ــىل جم ــل ع ــا العم ــي عليه - FLW( ، والت
والتــي قــد تتضمــن وضــع بعــض النقــاط التــي تعتــرب خــارج نطــاق )الفقد 
والهــدر الغــذايئ - FLW( يف نظــر االعتبــار ، مثــل: ملــاذا تــُـفقد األغذية 
وتـُــهدر؟ هنــا ال بــد مــن وضــع مخطــط واضــح ليســاعد الجهــة املعينــة 

ــة مــن التخطيــط للعمــل . عــىل الوفــاء بحاجاتهــا يف هــذه املرحل

وبهــذا الصــدد علينــا التأكيــد أن ما ســيحدد نوع القياســات والحســابات 
التــي ســتقوم بهــا ، ســواء كانــت قياســية حقيقيــة ، أو تقريبيــة ، أو 
اســتنتاجية فقــط عــن طريــق الحســاب واالحصــاء هــو الهــدف املُحــِدد 
للجهــة املعنيــة ، ومــداه ، ومواردهــا التــي خصصتهــا لــه . كــام 
ميكــن للجهــة املعنيــة أن تســتفيد مــن اســتخدامها للطــرق الثالثــة 

الســالفة الذكــر  معــا لتحقيــق أهدافهــا .

القياسات واملقاربة

تعتــرب طريقــة القيــاس طريقــة مبــارشة لتقييــم )الفقــد والهــدر 
ــه  ــؤرش علي ــازا م ــتخدم أداة أوجه ــا تس ــا ً، ألنه ــذايئ - FLW( كميّ الغ
بوحــدات قياســية لتقييــم كمياتهــا ، أو مبقارنتهــا بجســم ذو وزن 
بوحــدات  أو   ، الــوزن  بوحــدات  القياســات  تلــك  عــن  يعــرب   . معــني 
العــدد ، أو بوحــدات الحجــم . ســتحتاج الطريقتــني الثانيــة والثالثــة 
)الفقــد  ســجل  تحضــري  عنــد  الــوزن  وحــدات  إىل  تحويلهــام  إىل 
ــادة  ــك ع ــم ذل ــا . يت ــع دليله ــق م ــذايئ - FLW(  بالتواف ــدر الغ واله
بــرضب كمياتهــا بعامــل معــني معــروف ، إال أن ذلــك ســيتضمن بعــض 
الزيــغ يف الحســاب . ســتجد إرشــادات حــول تحويــل وحــدات الحســاب 
ــوايل يف  ــىل الت ــم )2( و )3( ع ــول رق ــم إىل أوزان يف الفص والحج
. )FLW - بــاب )إرشــادات حــول معرفــة كميــات الفقــد والهــدر الغــذايئ

يعتــرب اســلوب التقريــب نوعــا مــن أنــواع القياســات والــذي ينتــج عنــه 
تقديــرا يقــرتب مــن الكميــة الحقيقــة لـــ )الفقــد والهــدر الغــذايئ 
ــىل  ــة ، ع ــة معين ــوم جه ــد تق ــا . فق ــة منه ــل دق ــا أق - FLW( ولكنه
وآالت  ألدوات  افتقارهــا  عنــد  التقريبــي  بالحســاب  املثــال  ســبيل 
القيــاس . هنــا قــد يســتعمل مقــدار كيــل )ملعقــة شــاي( ، أو )مقــدار 
صحــن مملــوء( لتقديــر كميــات )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW(  يف 
أحــد البيــوت . ويف الحقــول الزراعيــة قــد تســتعمل طريقــة القيــاس 
التقريبــي )بالنظــر( لتســجيل مقاديــر  )الفقــد والهــدر الغــذايئ - 
FLW(  بالنســبة ملحاصيــل الحبــوب التالفــة بفعــل القــوارض . ويف 
ــة  ــاء القامم ــم وع ــرف حج ــة أن يع ــل النظاف ــن لعام ــا ميك ــم م مطع
)مقــدرا باالمتــار املكعبــة أو بالغالونــات( ، واعتــامدا عــىل مقــدار 
ــرات إىل  ــك التقدي ــل تل ــن تحوي ــم . وميك ــر الحج ــه تقدي ــه ميكن امتالئ
ــاء .  ــك الوع ــات ذل ــة ملحتوي ــدات الكثاف ــل وح ــتعامل عوام أوزان باس
ــة يف  ــن املوضوعي ــة م ــدود املعقول ــر الح ــاالت توف ــى يف ح وحت
القيــاس فــإن النتائــج التقريبيــة غالبــا مــا تكــون أقــل دقــة مــن قيــاس 

. )FLW - ــدورة ــودة وامله ــة املفق ــي  )لألغذي ــوزن الفع ال

املستطيل رقم )7.1( جمع املعلومات واملعطيات من دراسات متوفرة ودراسات جديدة

اســتندت دراســة الهــدر الغــذايئ املنــزيل )مبــا يف ذلــك املرشوبــات( يف اململكــة املتحــدة لعــام )2012( عــىل مصدريــن للمعلومــات 
، ودراســة جديــدة واحــدة:

معلومات وقياسات متوفرة حول كمية املواد يف مختلف مصادر الهدر الغذايئ املنزيل ◄
معلومات وقياسات متوفرة حول نسب املواد يف مختلف مصادر الهدر الغذايئ املنزيل ، والتي تعترب موادا غذائية ◄
قياسات ومقاربات جديدة حول كمية املواد التي تعترب هدرا غذائيا ، وذلك حسب نوع الغذاء ◄
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االستنتاج بالحساب

يتضمــن االســتنتاج بالحســاب تقديــر كميــات )الفقــد والهــدر الغــذايئ 
طرحهــا  تتضمــن  فقــد   ، أخــرى  معطيــات  عــىل  باالعتــامد   )FLW  -
ــر  ــني مقادي ــا ب ــرق م ــاب الف ــون بحس ــن تك ــرى ) كـ ــات أخ ــن معطي م
األطعمــة الــواردة والناتجــة يف عمليــات صناعيــة كصناعــة تعليــب 
أو تغليــف األطعمــة ( . كــام باالمــكان االســتعانة بنــامذج إلســتنتاج 
الكميــات باالســتعانة بعوامــل معروفــة بعالقتهــا وبتأثريهــا عــىل 
ــة  ــات املناخي ــل املعطي ــذايئ - FLW( مث ــدر الغ ــد واله ــات )الفق كمي
أو الزراعيــة . كــام قــد تقــوم جهــة معينــة باســتنتاج كميــات )الفقــد 
والهــدر الغــذايئ - FLW( باســتخدام معطيــات وأدلــة مــن جهــات 

أخــرى ، كأن تكــون دولــة أخــرى ، أو رشكــة .

مــن املعلــوم أن االســتنتاج ال يتضمــن قياســا وال مقاربــة ألي مــن 
ــة  ــم حقيق ــذايئ - FLW( ، رغ ــدر الغ ــد واله ــات )الفق ــات أو كمي مكون
ــون  ــا تك ــا م ــات غالب ــات ومعطي ــىل معلوم ــتنتاج ع ــك االس ــامد ذل اعت
قــد نتجــت عــن قياســات ومقاربــات ســابقة . فعــىل ســبيل املثــال قــد 
تـُــبنى قياســات ســابقة عــىل مدخــالت مثــل كميــات مــواد مســتعملة 
لصنــع مــادة معينــة ، أو عــىل مخرجــات كأن تكــون كميــات املــواد 
 )FLW - ــذايئ ــدر الغ ــد واله ــات )الفق ــا أن كمي ــإذا علمن ــعة . ف املُصنـّ
قــد تــم اســتنتاجها ، علينــا األخــذ بنظــر االعتبــار أن دقــة األرقــام 
التــي تــم اســتنتاجها ســتتأثر بشــدة بنوعيــة ودقــة املعلومــات 
ــي  ــات الت ــة الفرضي ــىل بقي ــك ع ــا ، وكذل ــتندت إليه ــي اس ــة الت األولي
قامــت عليهــا . مثــال ذلــك مقاديــر املكونــات )الداخلــة( والواجــب 
ــنّي  ــج مع ــن نات ــة م ــة معلوم ــع كمي ــودة تصني ــامن ج ــتعاملها لض اس
)وهــو املخــرج( . ويف كل األحــوال فــإن اســتنتاج الكميــات بواســطة 
ــارش  ــي املب ــاس الكم ــن القي ــة م ــل دق ــج أق ــكل نوات ــاب ستش الحس
)لألغذيــة املفقــودة واملهــدورة - FLW( ، وغالبــا مــا تكــون أقــل دقــة 

ــرق التخمــني كذلــك .  مــن طـُ

7.2 نظرة عامة عى طرق التقييم الكمية

يحتوي املستطيل رقم )7.1( عىل مجموعة من الطرق املستخدمة 
لتقييم )الفقد والهدر الغذايئ - FLW( كمياً.

يف  منهــا  كال  بشــأن  أكــر  تفاصيــل  عــىل  االطــالع  باإلمــكان  كــام 
 FLW -  املرشــد حــول طــرق التقييــم الكمي)للفقــد واهــدر الغــذايئ
Guidance on FLW Quantification Methods( -  ومــا عــىل أي جهــة 
ســوى اختيــار مــا يالمئهــا مــن طريقــة أو طــرق تواكــب متطلباتهــا ، 

ــل . ــذا الدلي ــاق ه ــارج نط ــرى خ ــرق أخ ــتعانة بط ــا االس ــام ميكنه ك

ــدورة -  ــودة وامله ــة املفق ــني )لأغذي ــاس والتخم ــرق القي ط

)FLW

لــن يتمكــن مــن اســتعامل الطــرق املبــارشة للــوزن ، واإلحصــاء ، 
ولتقديــر األحجــام ، أو تحليــل مكونــات املــواد املفقــودة ، كطــرق 
وإمكانيــة  املبــارش  الحــق  لهــا  التــي  الجهــات  إال  كمــي  تقييــم 
التوصــل لكميــات )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( . وال شــك أن أكــر 
الطــرق دقــةً يف نتائجهــا هــي باســتخدام طــرق الوزن املبــارش، ألنه 
ال وجــود للتخمــني فيهــا، كــام ال حاجــة للفرضيــات . ولكــن مــع ذلــك ، 
تفــرتض هــذه الطريقــة متكــن الجهــة املعنيــة مــن اســتعامل الجهــاز 
املناســب والــذي ميكــن مــن خاللــه قــراءة األوزان بدقــة )كأن يحتــوي 
ــب أن  ــام يج ــوزن( . ك ــة ال ــة معلوم ــىل حاوي ــا وع ــا واضح ــىل تدريج ع
يحتــوي عــىل تدريجــات مــن الصغــر بحيــث تبــني تفاصيــل أوزان )الفقــد 
والهــدر الغــذايئ - FLW( التــي يتــم قياســها . فعــىل ســبيل املثــال 
عنــد الحاجــة املتكــررة لقيــاس وزن كميــات )الفقــد والهــدر الغــذايئ 
- FLW( التــي تقــل عــن الكيلوغــرام الواحــد ، ســيكون مــن البديهــي 
ــه عــن الـــ 10  ــزان ال تقــل تدريجات ــدة وجــود واســتعامل مي بطــالن فائ

ــات . كيلوغرام

إن يف أمــكان الجهــة التــي ال تســتطيع قيــاس كميــات )لألغذيــة 
ــرق  ــتعامل الط ــارشة، اس ــورة مب ــدورة - FLW( بص ــودة وامله املفق
التقريبيــة عنــد توفــر الســجالت املالمئــة ، أو معلومــات عــن تلــك 
األغذيــة مــن جهــات أخــرى معنية . ســتتوقف دقــة األرقــام املتحصلة 
واملذكــرات  الســجالت،  مراجعــة  طريــق  عــن  )أي  الطــرق  بهــذه 
ــىل  ــات، وع ــك البيان ــة تل ــىل طبيع ــداين( ع ــح املي ــة ، واملس اليومي
الطريقــة التــي تــم بهــا جمعهــا وتحليلهــا . فعــىل ســبيل املثــال قــد 
تقــرر إحــدى املؤسســات الصناعيــة جمــع معلوماتهــا من منســوبيها 
عــن طريــق اســتبيان خــاص، هنــا ســتكون دقــة النتائــج عاليــة جــدا إذا 
ــوزن(  ــتند إىل ال ــام )تس ــات خ ــري معلوم ــن توف ــاء م ــن األعض ــا متك م
ــتعامل  ــة باس ــذايئ - FLW( مقارن ــدر الغ ــد واله ــات )الفق ــان كمي لبي
ــا  ــد بطبيعته ــي ال تزي ــني والت ــىل التخم ــد ع ــات تعتم ــام ومعطي أرق
عــن كونهــا طريقــة تقريبيــة، كــام إن مســتويات الدقــة يف الحســاب 
ال بــد أن ترتفــع كلــام قــل اســتعامل الفرضيــات والحســابات التــي 

ــا. ــوم عليه تق
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)FLW - الجدول رقم )7.1(: طرق التقييم الكمي )لأغذية املفقودة واملهدورة

طرق القياس أو التقريب 

ميكن استخدام هذه الطرق 

يف حالة الحصول عل األوزان 

الحقيقية )لأغذية املفقودة 

  )FLW - واملهدورة

التعريفالطـُرق                                             

باستعامل آلة قياس معتمدة كميات )الفقد والهدر الغذايئ - FLW(الوزن املبارش

التعداد                             
 

تعداد املواد التي تشكل )الفقد والهدر الغذايئ - FLW(  واستعامل الناتج 
إليجاد الوزن . باملكان استعامل طرق املسح والتقييم البرصي

، تقييم الحجم  )FLW  – الغذايئ  والهدر  )الفقد  تشغله  الذي  الحقيقي  الحجم  حساب 
واستعامل النتيجة إليجاد وزنها

فصل )الفقد والهدر الغذايئ - FLW( عن سواها من املواد بطرق فيزيايئ تحليل املكونات املهدورة
، متهيدا إليجاد وزنها وموناتها

جمعها املراجع                           يتم  والتي   ، خزنها  أو  كتابتها  سبق  مختلفة  مبعطيات  الستعانة 
  )FLW - بصورة روتينية ألسباب غري التقييم الوزين )الفقد والهدر الغذايئ

كأن تكون وصوالت نقل املخلفات الغذائية ، أو سجالت مخازن األطعمة(
السجالت التي تحتفظ باملعلومات بخصوص )الفقد والهدر الغذايئ - FLW( السجالت اليوميات             

، بالضافة إىل معلومات أخرى

أي املسح واالحصاء              أو   )FLW  - الغذايئ  والهدر  )الفقد  بكميات  الخاصة  املعلومات  جمع   
معلومات أخرى مثل )املنحى الشخيص ، املذكرات الشخصية ، إلخ(

القياسات أو املقاربات

التعريفالطرق

التصنيع ألحد املعامل، 1- موازنة الكتلة الداخلة يف  قياس املدخالت )كأن تكون املكونات 
أو كميات الحبوب الداخلة ملطحنة ما ( ، واملخرجات )كأن تكون أوزان املواد 
املصّنعة،، أو كميات الطحني املرسلة للسوق( ، هذا باإلضافة إىل حساب 
التغريات يف أوزان الخزين ، والتغريات التي تطرأ عىل أوزان  األغذية عند 

تصنيعها .              
العوامل 2- النامذج الرياضية  مختلف  تفاعل  عىل  معتمدة  رياضية  سبل  باستخدام  ذلك  يتم 

FLW - املؤثرة عىل توليد )الفقد والهدر الغذايئ

وذلك باستخدام املعطيات الخاصة بـ )الفقد والهدر الغذايئ - FLW( والتي 3- املعطيات التعويضية    
تقع خارج نطاق سجل الجهة املسؤولة عن حسابها )كأن تكون معلومات 
لسنني خلت ، أو معطيات من بلدان أخرى ، أو من رشكات مغايرة( ،تستعمل 
تلك املعطيات الستنتاج كميات )الفقد والهدر الغذايئ - FLW( ، ضمن نطاق 

سجالت الجهة معنية
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ــد  ــم )الفق ــىل تقيي ــة ع ــة املختص ــة الجه ــذر إمكاني ــاالت تع ويف ح
والهــدر الغــذايئ - FLW( بصــورة مبــارشة ، فيمكنهــا اختيــار الطريقــة 
ــداين إن  ــح املي ــات ، أو املس ــجالت ، أو اليومي ــىل الس ــتِندة ع املس
كان ذلــك أنســب للوفــاء بأهدافهــا لغــرض ذلــك التقييــم . فعــىل 
ســبيل املثــال لــو قــررت جهــة معينــة جمــع معلومــات حــول أســباب 
تراكــم )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( أو معلومــات حــول التــرصف 
تســتمد  بطريقــة  االســتعانة  األنســب  مــن  ســيكون  عندهــا   ، بهــا 
معلوماتهــا مــن اليوميــات )أو أن تكــون طريقــة مكملــة( عــام عنهــا 

ــم . ــة للتقيي ــوزن كطريق ــتخدام ال ــد اس عن

ــن  ــذايئ - FLW( ع ــدر الغ ــد واله ــات )الفق ــتنتاج كمي ــرق اس طـُ

ــاب ــق الحس طري

عنــد تعــذر امكانيــة جهــة معينــة الحصــول عــىل معلومــات عــن 
مــن  متكنهــا  عــدم  أو   )FLW  - الغــذايئ  والهــدر  )الفقــد  كميــات 
الحصــول عــىل أي ســجل أو مصــدر مغايــر للمعلومــات يســتند عــىل 
اســتنتاج  الحــاالت  هــذه  مثــل  يف  فعليهــا   ، واملقاربــة  القيــاس 
كميــات )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( عــن طريــق الحســاب . وحتــى 
يف حالــة امكانيــة الجهــة املعنيــة الحصــول عــىل أوزان )الفقــد 
والهــدر الغــذايئ - FLW( فقــد نجدهــا تلجــأ إىل طريقــة تعتمــد عــل 
االســتنتاج ألغــراض خفــض النفقــات ، أو يف حالــة تعذرهــا عــن حــل 

بعــض اإلشــكاليات العمليــة عنــد القيــاس أو التقريــب .

ــرة  ــات املتوف ــة املعطي ــتنتاج معامل ــاب باالس ــة الحس ــب طريق تتطل
بطريقــة حســابية لغــرض الحصــول عــىل قيمــة تقديريــة )للفقــد 
والهــدر الغــذايئ - FLW( ، وغالبــا مــا يســتند االســتنتاج عــىل معطيات 
التــي  الجهــة  قبــل  مــن  جمعهــا  تــم  أن  يســبق  مل  ومعلومــات 
ــة  ــىل الخلفي ــرف ع ــرضورة التع ــن ال ــي م ــه مي ــتخدمها . وعلي تس

ــن  ــد م ــات والتأك ــك املعلوم ــع تل ــا جم ــم مبوجبه ــي ت ــباب الت واالس
صالحيتهــا ومالءمتهــا لنطــاق الســجل املعنــي .

عــىل الجهــات املعنيــة باســتخدام طــرق االســتنتاج أن تحــاول تقييــم 
ــدث  ــد يح ــم . ق ــب لتقديراته ــد( املصاح ــدم التأك ــدار )ع ــني مق وتعي
عليهــا(  املبنيــة  )والفرضيــات  الحســابات  طبيعــة  تكــون  أن  أحيانــا 
ونوعيــة املعطيــات املســتخدمة أن تجعــل مــن االســتنتاجات املبنيــة 
. تعتمــد  عليهــا غــري ذات فائــدة للجهــة املعنيــة لعــدم دقتهــا 
طريقــة الحكــم عــىل درجــة )عــدم التأكــد( املقبــول عــىل القناعــة ، 

ــتخدمة .  ــر املس ــرق التقدي ــا ط ــت به ــي مت ــة الت ــىل الكيفي وع

ــل  ــد( يف الفص ــدم التأك ــة )ع ــم درج ــوص تقيي ــادات بخص ــد االرش تج
ــع . التاس

بعــض االعتبــارات عنــد املفاضلــة مــا بــني طــرق التقييــم الكمي 

ملختلفة   ا

ــاس،  ــة القي ــتخدام طريق ــررت اس ــة وق ــة املعني ــت الجه ــواء رغب س
أو التقريــب ، أو االســتنتاج فــإن حســابات )الفقــد والهــدر الغــذايئ 
- FLW( بالــوزن ســتتأثر بعوامــل عــدة ، مبــا يف ذلــك الغــرض مــن 
التقييــم ، ودرجــة الدقــة املطلوبــة ، ومــدى وكيفيــة حصولهــا عــىل 
)الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( ، واملــوارد املتاحــة ، والعديــد مــن 
االعتبــارات العمليــة األخــرى . يــرشح الجــدول رقــم )7.2( باســهاب 
ــارة ،  ــم املخت ــة التقيي ــىل طريق ــري ع ــا التأث ــي بامكانه ــل الت العوام
وتجدهــا مبينــة يف حقــل أداة تقييــم رتــب )الفقــد والهــدر الغــذايئ 
- FLW( -  FLW Quantification Method Ranking Tool- يف املوقــع 

.  )www.flwprotocol.org(

الجدول رقم )7.2(: بعض االعتبارات التي تؤثر عى اختيار الجهة املعنية ملختلف طرق التقييم 

املالحظات واالعتباراتالعنرص املعني  

درجة الدقة املطلوبة
عىل  باالعتامد  تقديرها  من  دقة  أكر  كميا   )FLW  – الغذايئ  والهدر  )الفقد  تقييم  يكون  ما  غالبا    
التقريب، وكىل الطريقتني عىل الغالب )ولكن ليس دامئا( ما تكونان أكر دقة )الفقد والهدر الغذايئ 

– FLW(  املحسوبة بطريقة االستنتاج

درجة الحصول عىل                      
)FLW – الفقد والهدر الغذايئ(

FLW(  صار بإمكانها قياس أو  إذا ما متكنت جهة معينة من الحصول عىل )الفقد والهدر الغذايئ – 
تقريب وزنها، وإذا ما تعذر عليها ذلك صار لزاما عليها اللجوء إىل الطرق املعتمدة عىل االستنتاج 

بواسطة الحساب

املوارد املتاحة
غالبا ما تستوجب طرق القياس بالوزن والتقريب عددا أكرب من املشتغلني ووقتا أطول وميزانية أكر 
)وكذلك جهدا أكرب يف التوصل لـ )الفقد والهدر الغذايئ – FLW(  باملقارنة مع طرق االستنتاج بالحساب    

نقاط عملية  
لتسهيل عمليات القياس والتقريب عىل الجهة املعنية أخذ بعض النقاط بنظر االعتبار، وهي   إمكانية 
الحصول عىل وسيلة وزن إليكرتونية، واملجال الالزم لوضع )الفقد والهدر الغذايئ – FLW(  متهيدا 

لفرزها ، والتفكري يف كيفية نقلها ، وتخزينها ، وأخذ العينات منها
أهداف التقييم )للفقد والهدر 

الغذايئ – FLW( مبا يتجاوز تعيني 
كمياتها )كفهم أسبابها عىل 

سبيل املثال(

 ال ميكن للطرق املستندة عىل االستنتاج بواسطة الحساب أن تتخطى تقييم كميات )الفقد والهدر 
FLW( ولكن بإمكان الطرق املعتمدة عىل تطبيقات أبحاث العلوم االجتامعية )مثال ذلك:  الغذايئ – 

السجالت اليومية واملسح امليداين( من جمع معلومات إضافية



دليل حساب وتوثيق الفقد والهدر الغذايئ64

الجزء الثالث: 
متطلبات أخرى وتوصيات
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ــرق  ــا بط ــع عالقاته ــذايئ - FLW(  م ــدر الغ ــد واله ــادات  لدليل)الفق ــات واإلرش ــث املتطلب ــزء الثال ــول الج ــني فص تب

تجميعهــا ، وبحســاباتها ، وبتحليــل املعطيــات الخاصــة بهــا )الفصــل الثامــن( ، وبتحديــد درجــات “عــدم التأكــد” )الفصل 

التاســع( ، وكتابــة التقاريــر حــول ســجل جــرد )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( )الفصــل الثالــث عــرش( ، كــام توفــر هــذه 

الفصــول اإلرشــادات  حــول املتطلبــات الالزمــة يف حالــة أخــذ الجهــة املعنيــة عمليــات التأكيــد أو مراجعــة ســجل جــرد 

ــع الجهــة املعنيــة لكميــات   )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( )الفصــل الثــاين عــرش( عــىل عاتقهــا ، ويف حــال تتب

)الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW(  ، أو يف حالــة وضعهــا لهــدف التقليــل منهــا )الفصــل الرابــع عــرش(

باالضافــة إىل تقديــم اإلرشــادات حــول ســبل تطبيــق تلــك املتطلبــات، يحتــوي الجــزء الثالــث مــن هــذا الكتــاب فصــوال 

تتضمــن التوصيــات واإلرشــادات ملســتخدمي دليــل )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( والذيــن يبغــون التنســيق مــا 

بــني عــدة ســجالت خاصــة بهــا بغيــة التوصــل لتحليــل أعمــق )الفصــل العــارش(، وللذيــن يرومــون تســجيل املعلومــات 

الخاصــة بأســبابها )الفصــل الحــادي عــرش(.  
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8. الفصل الثامن:
     جمع وحساب وتحليل البيانات
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املتطلبات

ــا أخــذ العينــات و رفــع متثيــل البيانــات، فعليــك توضيــح الطريقــة التــي متــت بهــا، والحســابات  إذا مــا متــت عمليت
ــي  ــك تاريخ ــا يف ذل ــات )مب ــع العين ــة جم ــتغرقتها عملي ــي اس ــة الت ــرتة الزمني ــر الف ــع ذك ــتخدمتها، م ــي اس الت

ــاء( . ــرشوع واالنته ال

يوفــر هــذا الفصــل اإلرشــادات الالزمــة حــول جمــع وحســاب 
 - الغــذايئ  والهــدر  )الفقــد  حــول  واملعلومــات  املعطيــات 

FLW( يركــز هــذا القســم عــىل مــا يــي:

أخذ العينات ورفع متثيل البيانات ◄

تقييــم نوَعــي املــواد )كغــذاء ومــواد غــري صالحــة لــألكل (  ◄
كل عــىل حــدة

أخذ موضوع التغليف بنظر االعتبار ◄

◄ )FLW - جمــع وتحصيــل معطيات)الفقــد والهــدر الغــذايئ
ــة ــداد الغذائي ــات اإلم ــف حلق ــرب مختل ع

املحافظة عىل رسية املعلومات ◄

8.1  أخذ العينات ورفع متثيل البيانات

مــن املعلــوم أنــه ليــس مــن العمــي وال مــن ناحيــة التكلفــة املاليــة 
أن تقــوم جهــة معينــة بحســاب )أو بتقريــب( كافــة معطيــات )الفقــد 
والهــدر الغــذايئ - FLW( املســتحصلة مــن كافــة نقــاط ووحــدات 
ــك ،  ــن ذل ــل ع ــجالتها . وكبدي ــاق س ــن نط ــون ضم ــي تك ــا والت انتاجه
قــد تقــوم تلــك الجهــة بجمــع البيانــات حــول كميــات )الفقــد والهــدر 
ــا ،  ــاط تجميعه ــن نق ــدد م ــدد مح ــات ، أو ع ــن عين ــذايئ - FLW( م الغ
أو أن تقــوم بحســاب عينــة منهــا فقــط . بعــد ذلــك ســيكون باالمــكان 
رضب هــذه الكميــة مبعامــل خــاص ألجــل الحصــول عــىل تقديــر مقبــول 
ملجمــل كميــات )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( املتولــدة عــن كافــة 
الوحــدات تحــت النطــاق املحــدد لتلــك الجهــة والــذي يتــم دراســته  .

  )FLW - يتحتــم عــىل مســتخدمي دليــل )الفقــد والهــدر الغــذايئ
العينــات ورفــع متثيــل  أخــذ  يرتــؤن اســتخدام طريقتــي  واللذيــن 
ــة  ــوا الطريق ــجالتهم ، أن يِصف ــر س ــل تطوي ــن أج ــا م ــات بقيمه العين
ايت اتبعوهــا يف الجمــع ويف الحســاب ، كــام عليهــم ذكرالفــرتة 
تاريخــي  ذلــك  يف  )مبــا  الجمــع  عمليــة  شــملتها  التــي  الزمنيــة 
ــات  ــني متطلب ــا ب ــا م ــق هن ــم التفري ــن املحت ــاء( . م ــرشوع واالنته ال
هــذا الفصــل وهــي تســجيل الفــرتة الزمنيــة التــي تــم خاللهــا جمــع 
املعلومــات حــول العينــات )لســت فــرتات ، طــول الواحــدة منهــا 
ــم )6.3(  ــات القس ــني متطلب ــخ( ، وب ــر التواري ــع ذك ــدا ، م ــبوعا واح أس
نتائــج  تشــملة  الــذي  الزمنــي  املــدى  تســجيل  يســتوجب  الــذي 

الســجل )كأن يتــم رفــع املــدى الزمنــي لنمــوذج املعطيــات ليمثــل 12 
شــهرا مــن املعلومــات ، والتــي ســيمثل الـــ 12 شــهرا فيهــا املــدى 

)FLW - الزمنــي لســجل )الفقــد والهــدر الغــذايئ

مالحظــات حــول أخــذ العينــات مــن بيانــات )الفقــد والهــدر 

 )FLW  - الغــذايئ 

باالمــكان تعريــف عمليــة أخــذ العينــات بأنهــا االختيــار مــا بــني قيــاس 
أو تقريــب كميــات )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( ، ولفــرتة محــددة 
مــن الزمــن مــن عينــة مــن مجمــل الوحــدات التــي تولدهــا ، أو مــن جــزء 
معنــوي ملمــوس منهــا . كــام ميكــن للجهــة املعنيــة أن تســتخدم 

كال الطريقتــني الســابقتني ، والتــي تتضمــن مــا يــي:

◄  :)FLW - عينــات مــن الوحــدات املولــدة )للفقــد والهــدر الغــذايئ

تختــار الجهــة املعنيــة يف هــذه الحالــة جــزء ً أو عــددا محــددا 
 ،)FLW - مــن مجمــل الوحــدات املنتجــة )للفقــد والهــدر الغــذايئ
والــذي يكــون يف نطــاق ســجل تلــك الجهــة ، وبإمكانــه أن يعكس 
تقــوم   .)FLW  - الغــذايئ  والهــدر  )للفقــد  الواقعيــة  الكميــة 
الجهــة املعنيــة بعــد ذلــك برفــع متثيــل املقاديــر أو العينــات 
ــا يف  ــارة )برضبه ــدات املخت ــن الوح ــا م ــل إليه ــم التوص ــي ت الت
ــات  ــل كمي ــة مجم ــورة تقريب ــس وبص ــوم( ، يك تعك ــل معل معام
ــدات  ــع الوح ــا جمي ــي تنتجه ــذايئ - FLW( الت ــدر الغ ــد واله )الفق

ــة . ــك الجه ــاص بتل ــجل الخ ــاق الس ــمولة  بنط املش

ــد  ◄ ــدات تولي ــة وح ــة لكاف ــة املمثل ــة الحقيق ــن الكمي ــوذج م من

املعنيــة  الجهــة  تقــوم   :)FLW  - الغــذايئ  والهــدر  )الفقــد 

هنــا بأخــذ منــاذج مــن كامــل كتلــة )الفقــد والهــدر الغــذايئ - 
ــد  ــه ق ــزء )ألن ــك الج ــارب وزن ذل ــس أو تق ــة ، وتقي FLW( املتجمع
يتــم وزن كامــل الكميــة املتجمعــة  ال يكــون مــن العمــي أن 
ضمــن نطــاق الســجل( . بعــد ذلــك تقــوم الجهــة املعنيــة بــرضب 
ــل  ــع متثي ــث ترف ــل بحي ــوذج مبعام ــن النم ــتحصلة م ــة املس الكمي
 )FLW - وزنهــا ليقــارب وزن كامــل كميــة )الفقــد والهــدر الغــذايئ

املســتخلصة مــن وحــدات توليدهــا .

عنــد الــرشوع بعمليــة أخــذ العينــات ، قــد تــود الجهــة املعنيــة أن 
تأخــذ بنظــر االعتبــار الفروقــات املتولــدة يف كميــات )الفقــد والهــدر 
الوحــدة  مــن  بالطلــب  )وذلــك  للوقــت  بالنســبة   )FLW  - الغــذايئ 
املســؤولة عــن توليــد تلــك الكميــات مــن )الفقــد والهــدر الغــذايئ - 
FLW(  بــأن توفــر معطياتهــا لعــدة فصــول مختلــف عــىل مــر الســنة ، 
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أو أن تأخــذ معطياتهــا مــن قيــاس الكميــات الحقيقيــة ألســابيع عــدة 
مــن تلــك الســنة .

عــىل الجهــة املعنيــة التأكــد مــن أن وحــدات توليــد )الفقــد والهــدر 
FLW( أو )الكميــة الحقيقيــة املأخــوذة منهــا( والتــي   - الغــذايئ 
ســيُعتمد عليهــا يف إجــراء القياســات أو املقاربات أن تكــون معنوية 
أقــرب درجــة  الــدرس( إىل  الوحــدات مجــال  )أي أن متثــل حقيقــة 
ممكنــة ، أو أن تكــون معنويــة التمثيــل ملــا تنتجــة الوحــدة الواحــدة 
مــن )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW(. إن مــن شــأن االجتهــاد يف 
الحصــول عــىل عينــة متجانســة )متثــل الحقيقــة الفعليــة للكميــة( أن 
ــد  ــذايئ - FLW( وميه ــدر الغ ــد واله ــرات )الفق ــة تقدي ــن دق ــد م يزي

ــجل. ــا يف الس ــن وضعه لحس

الالزمــة  الهامــة  لإلعتبــارات  اإلرشــادات  مجمــل  )أ(  امللحــق  يوفــر 
إلســتحصال عينــة معنويــة متثــل كامــل الكميــة، وكيفيــة اختيــار الطريقة 

ــا ــب له ــم املناس ــني الحج ــة تع ــا، وكيفي ــول عليه ــة للحص املتبع

ــات  ــة يف املعلوم ــل العين ــع متثي ــة رف ــول كيفي ــات ح مالحظ

 :)FLW - ــذايئ ــدر الغ ــد واله ــة بـــ )الفق الخاص

ســتحتاج الجهــة املعنيــة إىل الرتفيــع يف معطياتهــا يف حالة عدم 
ــار  ــل اإلط ــة و/أو كام ــة املدروس ــارص املجموع ــل عن ــا لكام تغطيته
الزمنــي املحــدد للســجل. املقصــود بكامــل عنــارص املجموعــة هــي 
ــذايئ -  ــدر الغ ــد واله ــد  )الفق ــاهمة يف تولي ــدات املس ــة الوح كاف
FLW(والتــي يتضمنهــا النطــاق املحــدد لســجلها . وعليــه قــد يكــون 
املعنــي )بكامــل العنــارص( مــا يوجــد منهــا يف موقــع محــدد، أو 
ــدات  ــة الوح ــدة، أو كاف ــل واح ــدة عم ــاق وح ــن نط ــع ضم ــدة مواق ع
العاملــة ضمــن قطــاع معــني ، أو كل املنــازل يف مدينــة معينــة ، أو 
كافــة الحقــول الزراعيــة يف دولــة مــا ، أو كل القطاعــات االقتصاديــة 
يف ذلــك البلــد ... إلــخ . أمــا النطــاق الزمنــي للســجل فيمثــل الفــرتة 
الزمنيــة التــي يتــم فيهــا تســجيل مقاديــر )الفقــد والهــدر الغــذايئ 
- FLW( ، والتــي مــن املفضــل أن تكــون عــىل مــدى 12 شــهرا . ولكــن 
 )FLW - قــد تقــرر جهــة معينــة جمــع منــاذج )الفقــد والهــدر الغــذايئ
عــىل مــدى فــرتة زمنيــة أقــرص )كـــأن تكــون لفــرتة شــهر واحــد فقــط 
، أو ملــدة أســبوع واحــد ولعــدة مــرات( ، تــربز بنــاء عــىل ذلــك أهميــة 
)رفــع متثيــل العينــات( لجعلهــا تعكــس واقــع الحــال ولكامــل الفــرتة 
املقــررة للســجل . يوفــر امللحــق )أ( اإلرشــادات  الالزمــة حــول كيفيــة 

رفــع متثيــل العينــات يف قيــم املعطيــات . 

الخــربة الالزمــة  ويف حالــة تعــذر حصــول الجهــة املعنيــة عــىل 
بشــأن كيفيــة أخــذ العينــات ورفــع متثيــل قيمهــا ، ويف حالــة عــدم 
معرفتهــا بطريقــة مــن شــأنها التوصــل إىل بيانــات تعكــس الواقــع ، 
عليهــا االســتعانة وطلــب العــون مــن الجهــة املختصــة يف ذلــك ، أو 

ــاء . ــايص إحص ــتعانة بإختص االس

ــا  ــذاء وم ــة ، )الغ ــورة منفصل ــذاء بص ــات الغ ــم مكون -8.2 تقيي

ــأكل(  ــة ل ــر صالح ــواد غ ــن م ــة م يصاحب

يوفــر هــذا القســم املعلومــات الالزمــة لبيــان أســاليب التقييــم 
الكمــي للمــواد بصــورة منفصلــة . إن مــن متطلبــات دليــل )الفقــد 
والهــدر الغــذايئ - FLW( وكــام ســبق وصفــه يف الفصــل الســادس ، 
وجــوب قيــام مســتخدميه بتوثيــق كافــة أنــواع املــواد التــي يتضمنها 
ــواد  ــن م ــا م ــا يصاحبه ــر م ــة ، وذك ــواد الغذائي ــر امل ــجلهم )أي ذك س
غــري صالحــة لــألكل – أنظــر التعاريــف يف املســتطيل رقــم 2.1( . ميثــل 
ــوزة  ــني، فللم ــني املكون ــا ب ــق م ــة التفري ــل طريق ــوز الكام ــع امل أصب
ــري  ــك يف الكث ــرب كذل ــدة ال تعت ــذاء ً، وجل ــرب غ ــؤكل ويعت ــري ي ــزء ط ج

ــة غــري صالحــة لــألكل . ــرب مــادة مصاحب مــن املجتمعــات، وعليــه تعت

ــادة  ــة امل ــجيل ، نوعي ــن وراء التس ــة م ــة املختص ــدف الجه ــدد ه يح
ــام  ــا القي ــإذا كان يف نيته ــجيلها . ف ــتقوم بتس ــي س ــواد الت أو امل
بالتقييــم الكمــي بصــورة منفصلــة للغــذاء ، أو للمــواد املصاحبــة 
التــي ال تــؤكل والتــي تــم إزالتهــام مــن سلســة اإلمــداد الغــذايئ  ، 
فســيتطلب توثيــق دليــل  )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( مــن تلــك 

ــك: ــة كذل ــوات التالي ــام بالخط ــة القي الجه

تحديد الطريقة التي استعملت يف فصل املكونني  ◄

وذكــر عوامــل التحويــل التــي تــم اســتخدامها ، إن كان ذلــك ممكنا  ◄
ومــن أيــن جيــئ بهــا )ذكــر املصــدر( . راجــع امللحــق )ب( للتعــرّف 
عــىل بعــض املصــادر لعوامــل التحويــل والتــي تســتخدم للمــواد 

كل عــىل حــدة .

الطرق املستخدمة لتقييم نوعية املواد كل عى حدة

ــرض  ــرق لغ ــن الط ــد م ــني العدي ــا ب ــار م ــة االختي ــة حري ــة املعني للجه
تقييــم كميــات الطعــام املزالــة مــن سلســة اإلمــداد الغــذايئ  عنــد 
قرارهــا القيــام بذلــك ، يف معــزل عــن املــواد غــري الصالحــة لــألكل  . 

يسلســل الشــكل رقــم )8.1( تلــك الطــرق تنازليــا .

فصل املكونات بالطرق اليدوية. 1

ــرق  ــذايئ - FLW( بالط ــدر الغ ــد واله ــوين )الفق ــل مك ــكان فص باإلم
اليدويــة، إي إىل الغــذاء واملــواد غــري الصالحــة لــألكل. بعــد ذلــك ، 
وحســب رغبــة الجهــة املعنيــة ميكــن تعيــني وزن أي مــن املكونــني 
، أو كليهــام كميــا ، أو تقييمهــام . ميكننــا اعتبــار هــذا املنحــى أكــر 

الطــرق دقــة مــن ضمــن طــرق التقييــم الثالثــة .

قــد يتطلــب الفصــل اليــدوي الكثــري مــن األيــدي العاملــة ، كــام ميكــن 
أن يســتنزف الكثــري مــن الوقــت ، ولذلــك فــال غــرو أن يكــون أكــر كلفــة 
تــربز معــه بعــض  . كــام ميكــن أن  مقارنــة بالطريقتــني االخريتــني 
املشــاكل العمليــة . فعــىل ســبيل املثــال وعنــد أكتــامل كميــات 
)الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW(، قــد تكــون قــد وصلــت إىل مرحلــة 
، أو قــد غزتهــا القــوارض عندهــا ســتكون عمليــة فصــل  التعفــن 

ــة . ــري مجدي ــة وغ ــام متعب ــن بعضه ــني ع املكون
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استعامل عوامل التحويل للمواد كل عىل حدة. 2

ــن  ــواد ، فيمك ــة امل ــىل كاف ــل ع ــالت التحوي ــق معام ــكان تطبي باإلم
ــن  ــي ميك ــواد الت ــة للم ــب الوزني ــا النس ــنّي لن ــل أن تع ــذه العوام له

ــألكل(. ــة ل ــري صالح ــا )الغ ــبة لغريه ــة بالنس ــا غذائي اعتباره

بإمــكان الجهــة املعنيــة الحصــول عــىل معامــل رضبهــا الخــاص بهــا 
بعــد الفــرز اليــدوي للمــواد وتقييمهــا وزنيــا ، أو بإمكانهــا االســتعانة 
مبعامــالت تــم التوصــل إليهــا مــن قبــل طــرف ثالــث . إن يف اســتعامل 
معامــل الــرضب املســتنبط مبــارشة مــن كميــات )الفقــد والهــدر 
FLW( مــن شــأنه ، يف غالــب االحيــان تزويدنــا بأرقــام  الغــذايئ - 
ــرف  ــات ط ــل معطي ــن قب ــوذ م ــن ذاك املأخ ــة م ــر دق ــات أك ومعلوم
ــواد  ــف امل ــالت رضب ملختل ــتعامل معام ــاز اس ــك ميت ــع ذل ــث . وم ثال
مأخــوذة مــن أطــراف أخــرى بســهولته ويــرسه ، كــام أنــه يختــرص 
يــن  إيضاحيــا  مثــاال  يــي  فيــام   . الحــاالت  مــن  كثــري  يف  الوقــت 
التوصــل إىل معامــل  الطريقتــني املذكورتــني املســتعملتني يف 
الــرضب أو التحويــل . هنــا نفــرتض أن أحــد منتجــي املــوز )ونعتــربه هنــا 
الجهــة املعنيــة بالحســاب( يــود معرفــة الــوزن الصــايف لجــزء الثــامر 
التــي تــؤكل مــن املــوز عنــد فصلهــا عــن القشــور ، والتــي نفرتضهــا 

ــألكل. ــة ل ــري صالح ــامدة غ ك

بإمــكان منتــج املــوز هــذا التوصــل إىل معامــل الــرضب الــالزم الخــاص 
بــه بــوزن كميــة معينــة مــن املــوز، ثــم يقــوم بتقشــريها و وزن 
القشــور فقــط، ثــم يطــرح ذلــك مــن الــوزن الــكي للمــوز، ثــم يجــد 
نســب كل مــن الجــزء القابــل لــألكل والجــزء الــذي ال يــؤكل. بعــد ذلــك 
يقــوم بتطبيــق هــذه النســبة عــىل كامــل كميــة املــوز التــي بحوزتــه 

، كأن تكــون حاويــة كاملــة منــه إليجــاد وزن القشــور فيهــا .

ويف حالــة تعــذر منتــج املــوز هــذا عــن القيــام باختيــار العينــة 
الصحيحــة الــذي متثــل املــوز يف حاويتــه، وعندمــا يتعــذر عليــه 
فصــل الثمــرة عــن قرشتهــا يدويــا ً، فقــد يقــوم باالســتعانة مبعامــل 
رضب أو تحويــل تــم التوصــل إليــه مــن قبــل طــرف ثالــث لغــرض التوصــل 
ألوزان الثــامر و أوزان القشــور كال عــىل حــدة. تتوفــر العديــد مــن 
املصــادر التــي ميكــن ملنتــج املــوز هــذا مــن االســتعانة بهــا للحصــول 
أحدهــا هــو مركــز املعلومــات   . الــرضب املنشــود  عــىل معامــل 
الوطنــي األمريــيك للمراجــع الغذائيــة املعتمــدة والتابــع لــوزارة 
 United States Department of Agriculture’s( األمريكيــة  الزراعــة 
 – USDA – National Nutrient Database for Standard References
NNDSR – -( ، والــذي يقــّدر أن وزن القــرشة لثمــرة واحــدة مــن مثــار 
ــل وزن  ــن مجم ــل )%36( م ــون متث ــتهلكها األمريكي ــي يس ــوز الت امل

ــدة .  ــرة الواح الثم

ومــن أجــل تحقــي دقــة أعــىل للتقديــرات، عــىل الجهــة املعينــة 
ــا.  ــك ممكن ــام كان ذل ــك، كل ــة لذل ــل الالزم ــجيل التفاصي ــي تس أن تراع
فعــىل ســبيل املثــال ، إذا تــم التخلــص مــن مثــرة مــوز كاملــة ، 
فســتكون نســبة املــادة غــري القابلــة لــألكل منهــا هــي )%36( حســب 
نســبة )مركــز املعلومــات الوطنــي األمريــيك للمراجــع الغذائيــة 

املعتمــدة والتابــع لــوزارة الزراعــة األمريكيــة( ، أمــا إذا مــا أ ُكلــت 
املــوزة كاملــة ًوتــم التخلــص مــن قرشتهــا ، فســتكون نســبة املــادة 
ــغ الـــ  ــد تبل ــري ، وق ــىل بكث ــرشة( أع ــي )الق ــألكل وه ــة ل ــري الصالح غ
مــن  ســيكون   ، الــرضب  معامــالت  اســتخدام  عنــد  وعليــه   .  )100%(
األهميــة مبــكان معرفــة وتســجيل معلومــات كافيــة بخصــوص حالــة 

املــادة الغذائيــة حــال مغادرتهــا لسلســلة اإلمــداد الغــذايئ .

هنــاك املزيــد مــن املعلومــات واإلرشــادات الخاصــة مبصــادر الــرضب 
ــم  ــدول رق ــني الج ــام يب ــذا ك ــق )ب(. ه ــا يف امللح ــل تجده والتحوي
)8.1( مثــاال حــول كيفيــة تســجيل معلومــات مــن قبــل الجهــة املعنيــة 
ــي  ــادر الت ــر املص ــع ذك ــة، م ــواد مختلف ــل مل ــالت التحوي ــول معام ح

ــث. ــرف الثال ــا الط اعتمده

الشكل رقم )8.1(: 

طرق تقييم املواد بصورة منفصلة

فصل املواد يدويا. 1

استعامل معامالت التحويل للمواد كل عىل حدة. 2

استعامل معامالت التحويل )لألغذية املفقودة . 3
واملهدورة - FLW( دون تفريق بني عنارصها

عالـية

متدنيـية

درجة الدقة
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الجدول رقم )8.1(: أمثلة توضيحية حول توثيق استعال معامالت التحويل ملواد غذائية محددة

والهــدر  )الفقــد  عــى  املئويــة  التحويــل  نســب  تطبيــق 

املصّنفــة غــر   )FLW  - الغــذايئ 

ــن  ــارة ع ــذايئ - FLW( عب ــدر الغ ــد واله ــة )الفق ــون كمي ــة ك يف حال
ــا  ــة بعضه ــة يدوي ــا بطريق ــن فصله ــة ال ميك ــواد مختلف ــن م ــج م مزي
ــب  ــق نس ــة تطبي ــذه الحال ــن يف ه ــال ميك ــهولة ، ف ــض بس ــن البع ع
الفصــل بــني مختلــف مكوناتهــا . وخــري مثــال عــىل ذلــك هــو بالنســبة 
 )FLW - ألحــد املنشــآت املهتمــة بجمــع )الفقــد والهــدر الغــذايئ
التــي تخلصــت منهــا اآلالف مــن املنــازل يف منطقــة معينــة . يف 
ــن  ــس م ــري متجان ــط غ ــن خلي ــارة ع ــواد عب ــتكون امل ــة س ــذه الحال ه
مختلــف املــواد التــي ال ميكــن فصــل بعضهــا عــن البعــض بســهولة .

ــب  ــض النس ــق بع ــة تطبي ــة املعني ــن للجه ــد ميك ــك ق ــع ذل ــن م ولك
ــن  ــذايئ - FLW( يك تتمك ــدر الغ ــد واله ــط  )الفق ــىل خلي ــة ع املئوي
ــكان  ــا ، فباإلم ــؤكل منه ــي ال ت ــواد الت ــب وأوزان امل ــة نس ــن معرف م
تطبيــق ذلــك عــىل كميــة مــن )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( أقــل 
ــبتها  ــتنباط نس ــة اس ــة املعني ــن للجه ــا ميك ــبق . هن ــام س ــدا م تعقي
الخاصــة ، أو االســتعانة بنســب ســبق الوصــول إليهــا مــن قبــل طــرف 
ثالــث . فعــىل ســبيل املثــال باالمــكان تقييــم كميــات املخلفــات مــن 
)الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( لــدى مجّمــع ســكني باالعتــامد عىل 
النســب املئويــة التــي ســبق التوصــل إليهــا بالنســبة ملجّمــع ســكني 
يف بلــد آخــر . ســتؤثر عوامــل عــدة عــىل دقــة هــذا االســلوب مبــا يف 
ذلــك رضورة متاثــل البلديــن يف كيفيــة اعتبــار املــواد القابلــة لــألكل 

واملــواد الغــري صالحــة لــألكل  ، وفيــام إذا كانــت املنــازل يف البلديــن 
تتبــع ذات طــرق الطبــخ وتحضــري الغــذاء ، ومتاثلهــام  يف التخلــص مــن 

.)FLW - مخلفــات )الفقــد والهــدر الغــذايئ

ــة  ــات الكامن ــح الصعوب ــا بوض ــاال نظري ــم )8.1( مث ــتطيل رق ــني املس يب
يف حالــة االســتعانة بنســب تــم التوصــل إليهــا مــن قبــل طــرف ثالــث .

أهميــة  مــن   )8.1( رقــم  املســتطيل  يف  املذكــورة  الحالــة  تقلــل 
ــث  ــرف ثال ــا ط ــل إليه ــد توص ــي كان ق ــل الت ــب التحوي ــتعانة بنس االس
والــذي متاثلــت حالتــه مــع الحالــة املدروســة . كــام قــد يحــدث أن ال 
ــن  ــرتب م ــل و تق ــب متاث ــل أو نس ــل تحوي ــه معام ــا لدي ــا ثالث ــد طرف نج
حالتنــا املدروســة مــام قــد يســاعدنا إســتخدامها بنجــاح لتقديــر 

ــألكل . ــة ل ــري قابل ــواد غ ــات امل ــن كمي ــا ع ــذاء وفصله ــات الغ كمي

يف حالــة رغبــة جهــة معينــة يف مراقبــة التغــريات التــي تطــرأ عــىل 
)الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( عــىل مــدى فــرتة معينــة مــن الزمــن 
، ويف نيتهــا االســتعانة بالنســب املئويــة )عوامــل التحويــل( الخاصــة 
بطــرف ثالــث لغــرض فصــل املــواد املســتحصلة إىل مــواد غذائيــة 
ــع  ــابها م ــام وتش ــاك تناغ ــن أن هن ــد م ــا  التأك ــؤكل ، عليه ــواد ال ت وم
ــل  ــن قب ــا م ــتناد عليه ــم االس ــي ت ــات الت ــرق واالفرتاض ــن يف الط الزم
ذلــك الطــرف الثالــث يف اســتنباطه لتلــك النســب املئويــة واســتخدامه 
ــه ،  ــة ب ــذايئ - FLW( الخاص ــدر الغ ــد واله ــات )الفق ــر مكون ــا لتقدي له
ــرات التــي يتــم الحصــول عليهــا هــي بســب  وذلــك يك التكــون التغاي

اختــالف طبيعــة النســب التــي تــم اســتحصالها مــن ذلــك الطــرف .

املادة

الجزء )أو األجزاء( التي تعترب غر  صالحة 

لأكل ألجل سجل جرد )الفقد والهدر 

       )FLW - الغذايئ

العامل املستعمل لتقدير وزن األجزاء غر 

الصالحة لأكل مبعزل عن وزن املادة الكاملة )%(
املصدر

التفاح )املقشور    
واملستعمل 

للطبخ(

البذور ، جزء الساق امللحق  
القرشة

          23%
حسب: البذور/ جزء الساق امللحق  

=%10 + القشور=13%

)USDA(
)NNDSR( 

)USDA(%36القرشة  املوز
)NNDSR( 

صدور الدجاج بال 
عظام

 %28العظام والجلد
حسب: العظام=%19+الجلد=9%   

)USDA(
)NNDSR(
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ــث .     ــرف ثال ــل ط ــن قب ــا م ــل إليه ــم التوص ــب ت ــتعانة بنس ــة االس ــة يف حال ــاء الكامن ــات  واالخط ــم )8.1( الصعوب ــتطيل رق املس

ــة( ــة افرتاضي )حال

أرادت إحــدى سالســل املطاعــم املعــروف التعــرف عــىل كميــات )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( التــي تتولــد عــن مطابخهــا للنظــر 
يف إمكانيــة اختــزال كميــات الطعــام املهــدور . تقــوم هــذه السلســلة بجمــع )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( واملتضمنــة الغــذاء 
واملــواد غــري الصالحــة لــألكل ســويا مــن مطابخهــا )والتــي ال يتــم التخلــص منهــا إىل أي منفــذ آخــر( ، عــىل أن يقتــرص جمــع تلــك 
املــواد مــن املطابــخ حــرصا . تقــوم إحــدى رشكات جمــع النفايــات بــوزن كامــل مخلفــات مطابــخ هــذه السلســلة حاملــا يتــم جمعهــا 
منهــا ، وترســل نتائجهــا لرئاســة رشكــة تلــك السلســلة . ولغــرض التفريــق مــا بــني كميــات املــواد القابلــة لــألكل وبــني املــواد غــري 

القابلــة لــألكل قامــت هــذه السلســلة باالســتعانة بعامــل تحويــل )نســبة مئويــة( تــم التوصــل إليهــا مــن قبــل رشكــة منافســة .

ولكــن الرشكــة املنافســة ال تعتمــد عــىل توريــد املــواد الطازجــة ولكــن عــىل الفضــالت التــي تتخلــف مــن قبــل الغــري ، وعليــه تكــون 
ــت  ــد أخضع ــت ق ــة كان ــة املنافس ــذه الرشك ــك أن ه ــف إىل ذل ــري . أض ــر بكث ــا أك ــد فصله ــألكل بع ــة ل ــري الصالح ــة غ ــواد املتخلف امل
ــا .  ــة يف مخلفاته ــواد الغذائي ــات امل ــزال كمي ــن اخت ــت م ــذا متكن ــب وله ــة يف التدري ــة ومتقدم ــدورات مكثف ــا ل ــم مطابخه طاق

وعليــه كانــت النســب املئويــة للمــواد غــري الصالحــة لــألكل يف مخلفاتهــا عاليــة جــدا .

عــىل العكــس مــن ذلــك اعتــادت سلســلة املطاعــم األوىل اســتعامل املــواد شــبه املصنعــة لتحضــري وجباتهــا ، وعليــه فإنهــا تلفــظ 
كميــات أقــل مــن املــواد غــري القابلــة لــألكل يف مخلفاتهــا . وهنــا عنــد اســتعامل النســب املئويــة التــي ســبق وأن توصلــت إليهــا 
ــل السلســلة  ــات املــواد غــري الصالحــة لــألكل مــن )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( مــن قب الرشكــة املنافســة لغــرض حســاب كمي
األوىل ســيؤدي إىل التوصــل إىل أرقــام أعــىل بكثــري وغــري دقيقــة للمــواد غــري القابلــة لــألكل ، مــام ســيؤدي إىل قــرارات إداريــة 

خاطئــة وغــري مناســبة لهــا .  

8.3 أخذ مواد التغليف بنظر االعتبار                   

ــف  ــواد التغلي ــذايئ - FLW( م ــدر الغ ــد واله ــف )الفق ــتمل تعري  ال يش
بعــني  األخــذ  )مــع  البالســتيكية  والحاويــات  كالصناديــق  ةالتعبئــة 
االعتبــار مــواد التعبئــة التــي مــن املمكــن أكلهــا ألن باالمــكان اعتبارهــا 
غــذاء ً ألنهــا أصــال معــدة كغــذاء لإلنســان( . بنــاء عــىل مــا ســبق 
يســتوجب دليــل )األغذيــة املفقــودة واملهــدورة - FLW( مــن الجهــات 
املعنيــة اســتبعاد أوزان وكميــات كل مــا يســتخدم للتغليــف والتعبئــة 
مــن ســجالتها . ولكــن قــد يحــدث يف الكثــري مــن الحــاالت، وعنــد تقييــم 
الكميــات، أن تكــون املــواد الغذائيــة ال تــزال يف أغلفتهــا )كأن تكــون 
ــا  ــع أغلفته ــة م ــون مخلوط ــوات( ، أو أن تك ــن يف عب ــن الل ــات م كمي

ــوات( . ــح العب ــل فت ــة قب ــذاء التالف ــات الغ ــة مخلف ــام يف حال )ك

لغــرض  اتباعــه  يجــب  ومــا  الالزمــة  اإلرشــادات  القســم  هــذا  يوفــر 
كميــات                                                           مجمــل  مــن  والتعبئــة  التغليــف  مــواد  أوزان  اســتبعاد 
)األغذيــة املفقــودة واملهــدورة - FLW( . يســطر الشــكل رقــم )8.2( ثالثــة 
ــازيل . ــكل تن ــة بش ــف ةالتعبئ ــواد التغلي ــتبعاد أوزان م ــرض اس ــرق لغ ط

FLW( مــن مســتخدميه   - الغــذايئ  )الفقــد والهــدر  يتطلــب دليــل 
ذكــر الوصــف الكامــل للطريقــة أو الطــرق التــي تــم اتباعهــا لتقديــر 
ــام  ــا، ك ــواد تغليفه ــذايئ - FLW( دون م ــدر الغ ــد واله ــات )الفق كمي
عــىل الجهــة املعنيــة - مثاليــا ً- أن تقــوم بحســاب مقــدار »عــدم 
ــع  ــل التاس ــر الفص ــات )أنظ ــك البيان ــل تل ــع مث ــب لجم ــد« املصاح التأك
ــد«( .    ــدم التأك ــل »ع ــدار معام ــة مق ــة ملعرف ــادات الالزم ــول اإلرش ح

ال يتضمن تعريف )الفقد 

 )FLW - والهدر الغذايئ

مواد التغليف املستعملة 

كالصناديق، ومواد التعبئة، 

والحاويات البالستيكية 
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ــتخدمة  ــواد املس ــتثناء وزن امل ــرق اس ــم )8.2(: ط ــكل رق  الش

والهــدر  )الفقــد  وزن  مجمــل  مــن  والتغليــف  التعبئــة  يف 

 )FLW  - الغــذايئ 

إزالتها قبل الوزن. 1

طرح أوزانها التقديرية من كل مادة. 2

أو . 3 النفايات  مجمل  من  التقديرية  أوزانها  طرح 

املعطيات املتوفرة

عالـية

متدنيـية

درجة الدقة

1. إزالــة وزن مــواد التعبئــة والتغليــف مــن مجمــل وزن )الفقــد 

والهــدر الغــذايئ - FLW( قبــل الــوزن:

تســتطيع الجهــة املعنيــة الحصــول عــىل أكــرب درجــة ممكنــة مــن 
الدقــة يف تقديــر وزن )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( وذلــك دون 
أغلفتهــا )أي بإزالــة أغلفــة املــواد املعــدة للــوزن، و وزنهــا دون 

ــة: ــبل التالي ــك بالس ــام بذل ــكان القي ــا(، وباالم أغلفته

ــم  ◄ ــن املحت ــون م ــد يك ــات ، ق ــات املخلف ــل مكون ــاالت تحلي يف ح
عــىل الجهــة املعنيــة إزالــة املــواد املســتخدمة يف التعبئــة 

ــرز . ــة الف ــن عملي ــزء م ــف كج والتغلي

إذا كان تســجيل االوزان يتــم مــن خــالل ســجالت يوميــة ، فبإمــكان  ◄
الجهــة املســؤولة أن تطلــب مــن الكاتــب املســؤول عــن هــذه 
التعبئــة  يف  املســتخدمة  املــواد  بإزالــة  يقــوم  أن  الســجالت 

... ، أو  والتغليــف 

يف حالــة إجــراء املســح امليــداين ، عــىل الجهــة املســؤولة  ◄
التاكــد مــن أن أوزان املــواد يف ســجالتها تكــون بــدون املــواد 

. املســتخدمة يف التعبئــة والتغليــف 

والتغليــف  التعبئــة  يف  املســتخدمة  املــواد  أوزان  2.طــرح 

مــادة: كل  مــن  التقديريــة 

ــذايئ -  ــدر الغ ــد واله ــات )الفق ــل كمي ــا فص ــهل دامئ ــن الس ــس م لي
FLW( مــن املــواد املســتخدمة يف تعبئتهــا وتغليفهــا ، فقــد تكــون 

ــة  ــغ كاف ــة تفري ــة محاول ــام يف حال ــا ) ك ــة أحيان ــل صعب ــة الفص عملي
ــال( ، أو  ــبيل املث ــىل س ــة ، ع ــا املعدني ــن أوعيته ــرىب م ــات امل كمي
ــيتطلب  ــداين. س ــل املي ــة العم ــل كلف ــتضاف إىل مجم ــا س أن كلفته
فصــل )الفقــد والهــدر الغــذايئ FLW ( مــن أغلفتهــا وأوعيتهــا وقتــا 
طويــال عنــد الرغبــة يف تعيــني مقاديــر املــواد التالفــة دون أوعيتهــا 
ــال . ويف حــاالت تعــذر عمليــة فصــل املــواد مــن  ، عــىل ســبيل املث
أغلفتهــا، أو عنــد عــدم القيــام بذلــك، فعــىل الجهــة املعنيــة تقديــر 
كميــات )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( الصافيــة بــدون أغلفتهــا 
ومــواد تعبئتهــا .  أمــا الطــرق التــي متكننــا مــن القيــام بذلــك فهــي 

كــام يــي: 

طــرح مجمــل األوزان الصافيــة املطبوعــة عــىل الصناديــق مــن  ◄
أوزانهــا القامئــة . ولكــن عليــك االنتبــاه إىل بعــض الحــاالت التــي 
يفــوق وزن األغذيــة الرقــم الطبــوع عــىل صناديقهــا . فقــد وجــد 
يف اململكــة املتحــدة مثــال أن الــوزن الحقيقــي الصــايف للمــواد 
غــري املفتوحــة يــرتاوح مابــني %100 إىل %110 مــن مقــدار األوزان 

املطبوعــة عــىل تلــك الصناديــق .

التغليــف  ◄ مــواد  مــن  ونظيفــة  مشــابهة  كميــة  وزن  إحســب 
والتعبئــة، ثــم اطرحهــا مــن وزن كامــل العبــوة التــي تحتــوي عــىل 
املــواد املعبــأة. مــن املمكــن اتبــاع هــذه الطريقــة واالعتــامد 
تأكــد  ، وعنــد  القياســية  العبــوات  عليهــا يف حالــة اســتعامل 
ــع وزن  ــة م ــة املوزون ــة وزن األغلف ــن مطابق ــة م ــة املعني الجه

األغلفــة املســتخدمة يف رزم الغــذاء موضــوع البحــث ، أو ...

◄  )FLW  - الغــذايئ  والهــدر  )الفقــد  لكميــة  بــرصي  بتقديــر  قــم 
املتبقيــة وخمــن وزنهــا )كــام يف حالــة تبقــي القليــل عــىل 
بهــذه  االســتعانة  ميكــن   . املــريب(  لعلبــة  الداخــي  الجــدار 
الطريقــة يف حالــة تبقــي كميــات قليلــة نســبيا مــن املــادة 
ــل أن  ــري املحتم ــن غ ــون م ــىل أن يك ــا ، وع ــة يف حاوياته الغذائي
ــل االوزان يف  ــىل مجم ــريا ع ــة كث ــات التقريبي ــك التخمين ــر تل تؤث

. النهايــة 

3.طــرح أوزانهــا التقديريــة مــن مجمــل النفايــات أو مــن املعطيــات 

املتوفــرة

عندمــا ال ميكننــا اســتخدام أي مــن الوســائل الســابقة )كــام يف 
حالــة توفــر ســجالت، أو دراســات ســابقة، تحتــوي فقــط عــىل الــوزن 
اإلجــاميل )للفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( مــع أغلفتهــا ومــواد 
تعبئتهــا( ، فــام عــىل الجهــة املعنيــة يف هــذه الحالــة إال )تقديــر( 
مجمــل وزن األغلفــة املســتخدمة يف التعبئــة ، وطــرح مقدارهــا 
مــن مجمــل الــوزن القائــم للتوصــل إىل وزن )األغذيــة املفقــودة 
واملهــدورة - FLW( . ال شــك أننــا بذلــك ســنتوصل إىل حســابات أقــل 
دقــة عنــد تقديــر أوزان )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( ، ولكنهــا قــد 

ــك . ــام بذل ــرة  للقي ــدة املتوف ــة الوحي ــون الطريق تك
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وفيام ييل مثاالن عىل ذلك:

ــد  ◄ ــن أح ــذايئ - FLW( م ــدر الغ ــد واله ــات )الفق ــع كمي ــم جم أذا ت
مخــازن البيــع بالتجزئــة لغــرض أكســدتها بالطريقــة الالهوائيــة 
وكانــت تحتــوي عــىل منتجــات مغلفــة ومعبــأة ، هنــا ســيكون 
ــر  ــات تقدي ــك املنتج ــدة تل ــع وأكس ــة بجم ــة املكلف ــكان الجه بإم
كميــات املــواد املســتخدمة يف التغليــف مــن عمالئهــا . كــام 
ــي  ــبة الت ــك النس ــتخدم تل ــة أن يس ــع تجزئ ــكان كل بائ ــيكون بإم س
متثــل وزن مــواد التغليــف والتعبئــة إليجــاد وزنهــا الحقيقــي، 
ــرض  ــه لغ ــادرة عن ــات الص ــل وزن النفاي ــن مجم ــه م ــم طرح ــن ث وم
 )FLW - ــذايئ ــدر الغ ــد واله ــي )للفق ــوزن التقريب ــل إىل ال التوص

ــه. ــة ب الخاص

أذا مــا تــم التوصــل لحســاب تقديــري لكميــات )الفقــد والهــدر  ◄
الغــذايئ - FLW( التــي تولدهــا كافــة منــازل بلــد مــا مــع مــا تحتوية 
مــن مــواد تعبئــة وتغليــف، وتوفــر لدينــا مقــدار أوزان مــواد 
التعبئــة والتغليــف لذلــك البلــد ، فيمكننــا طــرح القيمــة الثانيــة مــن 
األوىل للحصــول عــىل قيمــة تقديريــة )الفقــد والهــدر الغــذايئ - 

ــازل البلــد املعنــي .   FLW( املتخلفــة عــن من

8.4 تحليــل املعلومــات الخاصــة بـــ )الفقــد والهــدر الغــذايئ - 

FLW( عــى عــدة مراحــل يف أحــدى سالســل اإلمــداد الغــذايئ

قــد ترغــب إحــدى الجهــات املعنيــة تحليــل املعلومــات الخاصــة بـــ 
)الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( عــىل عــدة مراحــل يف أحــدى سالســل 
ــبيل  ــىل س ــق( ع ــى الطب ــل حت ــن الحق ــون )م ــذايئ، كأن تك ــداد الغ اإلم
املثــال، مبــا يف ذلــك كافــة املراحــل التــي ميــر بهــا املنتــج الزراعــي 
األويل وحتــى اســتهالكه . أو قــد ترغــب يف التعــرف عــىل وتحليــل 
)الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( التــي ترتاكــم خــالل املراحــل املتتاليــة 
ضمــن عمليــة تجميعيــة أو صناعيــة محــددة . فقــد ترغــب جهــة معينــة 
يف معرفــة وتحليــل مقاديــر )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( يف 
مزرعــة )للحبــوب( ويف مراحلهــا األوليــة إبتــداء بالحصــاد ، ثــم الدراســة 

ــن . ــع والتخزي ــاء ًبالجم ــف ، انته ــور( فالتجفي ــن القش ــذور ع ــل الب )فص

أثنــاء تحليــل كميــات )الفقــد  وســيكون مــن املفيــد هنــا الحــرص 
والهــدر الغــذايئ - FLW( عــرب املراحــل، أن نضــع مخطــط يبــني حركــة 
الغــذاء )مــع حركــة مــا يصاحبــه مــن مــواد غــري صالحــة لــألكل، كلــام كان 
ذلــك ممكنــا( بــني مراحلــه املتعاقبــة ومــن ضمنهــا املرحلــة األوىل. 
ســتمكن هــذه الوســيلة الجهــة املعنيــة مــن متابعــة انســياب أنــواع 
املــواد بسالســة . كــام ســتمكنها مــن تســجيل كل مــا يطــرأ خــالل كل 

مرحلــة مــن املراحــل الهامــة التــي متــر بهــا .

علينــا يف هــذه املرحلــة االنتبــاه إىل أن مســار املــواد الغذائيــة 
ويف مختلــف مراحلهــا قــد يتعــرض للزيــادة أو للنقصــان )كأن تتــم 
عــىل ســبيل املثــال، بعــض الزيــادة نتيجــة لإلســترياد، أو النقصــان 
بســبب التصديــر واللتــان ميكــن أن تــُـغفال بســهولة( . كــام عــىل الجهة 
املعنيــة أن تكــون عــىل درايــة وعلــم بشــأن مختلــف أنــواع األغذيــة 
املــُـنتجة ، واملـُــصّنعة ، واملـُــباعة يف مختلف املراحل ، مبا يف ذلك 
التأكــد مــن احتوائهــا عــىل املــواد املصاحبــة غــري القابلــة لــألكل مــن 
ــة(  ــواد املصاحب ــات أو امل ــميتها باملخلف ــن تس ــي ميك ــه )والت عدم

ــار ضمــن الحســابات . وفيــام إذا كان قــد تــم أخذهــا بنظــر االعتب

وكلــام تعقــدت سلســة اإلمــداد الغــذايئ، كلــام كانــت حســاباتها 
ــالع  ــة باالط ــة املعني ــب الجه ــد ترغ ــب . وق ــا أصع ــام به ــب القي الواج
عــىل الطريقــة املتبعــة مــن قبــل منظمــة الغــذاء والزراعــة الدوليــة 
 FAO – Global Food Losses and Food( املتحــدة  لألمــم  التابعــة 
عــىل  للتعــرف   )Waste: Extent, Causes, and Prevention-2011
الُســبل التــي تــم بواســطتها إجــراء الحســابات وتوثيقهــا عــرب مختلــف 

ــذايئ . ــداد الغ ــل اإلم ــل سالس مراح

ومــن املهــم جــدا االنتبــاه إىل أنــه ال ميكننــا جمــع النســب املئويــة 
الناتجــة عنــد إجــراء عمليــات تحليــل كميــات )الفقــد والهــدر الغــذايئ 
ــىل  ــرف ع ــك التع ــة . وميكن ــا املتعاقب ــة يف مراحله - FLW( املتتالي
الطريقــة التــي يتــم بواســطتها حســاب مجمــل كميــات )األغذيــة 
املفقــودة واملهــدورة - FLW( وجمعهــا عــرب املراحــل املتتاليــة يف 

املثــال التــايل:

مـــن املفيـــد هنـــا الحـــرص أثنـــاء تحليـــل كميـــات )الفقـــد والهـــدر 

الغـــذايئ - FLW( عـــرب املراحـــل، أن نضـــع مخطـــط يبـــني حركـــة الغـــذاء 

ـــام كان  ـــألكل، كل ـــة ل ـــري صالح ـــواد غ ـــن م ـــه م ـــا يصاحب ـــة م ـــع حرك )م

ــا املرحلـــة  ــا( بـــني مراحلـــه املتعاقبـــة ومـــن ضمنهـ ذلـــك ممكنـ

األوىل. ســـتمكن هـــذه الوســـيلة الجهـــة املعنيـــة مـــن متابعـــة 

ـــجيل كل  ـــن تس ـــتمكنها م ـــام س ـــة . ك ـــواد بسالس ـــواع امل ـــياب أن انس

ـــا. ـــر به ـــي مت ـــة الت ـــل الهام ـــن املراح ـــة م ـــالل كل مرحل ـــرأ خ ـــا يط م
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 )FLW  - حســاب وجمــع كميــات )الفقــد والهــدر الغــذايئ 

متعــددة ملراحــل 

يبــني املثــال التوضيحــي يف الجــدول رقــم )8.2( سلســلة غذائيــة 
تبتــدئ بـــ )1000( طــن مــرتي مــن الغــذاء مــع مــا يصاحبــه مــن مــواد 
غــري قابلــة لــألكل ، ويتخلــف عنهــا كميــات محــددة مــن )الفقــد والهدر 
ــذايئ  ــداد الغ ــة اإلم ــن سلس ــة . تتضم ــذايئ - FLW( يف كل مرحل الغ
املبســطة هــذه، خمســة مراحــل متتابعــة، وأي مــادة ال تتحــول إىل 
FLW( ، تتنتقــل إىل املرحلــة التاليــة .  )الفقــد والهــدر الغــذايئ - 
ــا  يتخلــف عــن مثــال هــذه السلســلة الغذائيــة مــا مجملــه )516.3( طن
ــا إىل  ــد تحويله ــدورة - FLW( . وعن ــودة وامله ــة املفق ــن )األغذي م
نســبة تصبــح )516.3/1000( مــن )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( ، أي 
مــا يســاوي )%52( مــن وزن املــواد الغذائيــة األصليــة . أنظــر الجــدول 

ــود )أ( . ــم )8.2( العم رق

 )FLW - ــذايئ ــدر الغ ــد واله ــة )للفق ــب املئوي ــاب النس ــكان حس باإلم
لــكل مرحلــة )أي مجمــل - )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( - يف تلــك 
املرحلــة مقســومة عــىل كامــل وزن املــواد الداخلــة لتلــك املرحلــة 
. أنظــر العمــود أ( . وال ميكننــا حســاب كامــل النســبة املئويــة )للفقــد 
والهــدر الغــذايئ - FLW( املتولــدة عــرب مختلــف املراحــل يف سلســة 
اإلمــداد الغــذايئ بجمــع النســب املئويــة لكافــة املراحــل، وذلــك ألن 
مجمــل كميــات املــواد الداخلــة إىل كل مرحلــة تقــل بتتابــع املراحــل. 
إذا مــا جمعنــا النســب املئويــة يف العمــود )ب( فســنحصل عــىل 
ــا  ــا هن ــي %52( . علين ــة ه ــبة الصحيح ــح )النس ــري صحي ــذا غ )%65( وه
القيــام   )FLW  - الغــذايئ  والهــدر  )الفقــد  نســب  حســاب  ولغــرض 

بالحســابات كــام هــي مبينــة يف العمــود )ج( .

الجدول رقم )8.2(: حسابات )الفقد والهدر الغذايئ - FLW( التوضيحية عرب مختلف مراحل سلسلة اإلمداد الغذايئ

مرحلة سلسلة اإلمداد 

الغذايئ

الحقل )أ(: كمية )الفقد والهدر الغذايئ 

- FLW( لكل مرحلة )إبتداء من 1000طن من 

املنتج )أي املواد الغذائية مع املواد 

غر الصالحة لأكل(                         

الحقل )ب(: النسبة 

املئوية )للفقد 

والهدر الغذايئ - 

FLW( لكلمرحلة                  

الحقل )ج(: النسبة املئوية 

الرتاكمية )للفقد والهدر 

)FLW - الغذايئ

300 طنــا مــن )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( املرحلة األوىل: اإلنتاج
)مــن مجمــل 1000 طنــا(          

3030

املرحلة الثانية: الشحن 
والخزن

)FLW - 70 طنا من )الفقد والهدر الغذايئ
)من مجمل 700 طنا(

1037
1000/)70+300(

املرحلة الثالثة: التصنيع 
والتعبئة

 )FLW - 31.5 طنــا مــن )الفقــد والهــدر الغــذايئ 
مــن مجمــل )630( طنــا                                                                     

540
1000/)31.5+70+300(

املرحلة الرابعة: التوزيع 
والتسويق

 )FLW - 89.8 طنا من )الفقد والهدر الغذايئ  
من مجمل )598.5( طنا                                                                

1549
1000/)89.8+31.5+70+300(

ــذايئ - FLW( املرحلة الخامسة: االستهالك ــدر الغ ــد واله ــن )الفق ــا م 25 طن
ــا   ــل )508.7( طن ــن مم م

552
      1000/)25+89.8+31.5+70+300(

مجمل
)الفقد والهدر الغذايئ - 

)FLW

 FLW( - 516.3 طنــا مــن )الفقــد والهــدر الغــذايئ
)FLW  - الغــذايئ  )الفقــد والهــدر  %52= مــن 

مجمــل النســب املئويــة عــرب كافــة املراحــل

مجمــل  جمــع  يجــب  ال 
املئويــة النســب 
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8.5 االعتبارات الرّسية

عــىل كل جهــة معنيــة مهتمــة بجمــع وتحليــل املعلومــات املتوفــرة 
FLW( أن تقــرر فيــام إذا كانــت  والخاصــة بـــ )الفقــد والهــدر الغــذايئ - 
معلوماتهــا رّسيــة أم ال . هنــاك العديــد مــن البلــدان التــي ســنت القوانــني 
الخاصــة بحاميــة ورسيــة املعلومــات . كــام أن هنــاك الكثــري مــن الجهــات 
املهنيــة )رشكات أو غريهــا( ، واملرتبطــة بالســوق أو بالجهــات البحثيــة 
والتــي تخضــع إىل الضوابــط املتعلقــة بســالمة ورسيــة كافــة املشــاركني 
يف أي دراســة بحثيــة )ســواء كان فــردا ، أو رشكــة ، أو منظمــة( . فعــىل 
ســبيل املثــال قــد تعكــس املعلومــات الضمنيــة أو االفرتاضيــة مــا ميكــن 
التنبــوء منــه عــن النســبة املحتملــة لنصيــب موزعــي املفــرد يف الســوق 

، والتــي تعتــرب مــن املعلومــات شــديدة الرسيــة .

كــام إن الرسيــة والحفــاظ عــىل املعلومــات قــد تكــون مــن األهميــة 
مبــكان للكثــري مــن الجهــات املهتمــة يف التقييــم الكمــي  )الفقــد 
ــي  ــات الت ــون املعلوم ــاتها )كأن تك ــذايئ - FLW( ودراس ــدر الغ واله
عــىل   ، الجملــة  مجهــزي  مــن  التجزئــة  بائعــي  أصحــاب  يطلبهــا 
ــدة  ــرق ع ــوات بط ــذه املعل ــب ه ــكان حج ــام باالم ــال( . ك ــبيل املث س
ــرس  ــة ال ــاض بكلم ــة ، أو االحتف ــاص بالرسي ــد الخ ــع التعه ــا توقي منه
ــف  ــق توظي ــن طري ــا ، أو ع ــف معلوماته ــول إىل مل ــة للدخ الرضوري
جهــة ثالثــة تقــوم بتشــفري تلــك املعطيــات مــن أجــل حاميــة هويــة 

ــا .    ــن توفريه ــؤولني ع ــة املس ــات كاف ومعلوم
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9. الفصل التاسع:
     تقييم مصادر »عدم التأكد«
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املتطلبات

توفري الوصف الكمي و/أو التقييم الكمي ملقدار »عدم التأكد«

تــربز أهميــة فهــم وتقييــم درجــة “عــدم التأكــد” املتولــدة يف 
ســجل )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( مــن حقيقــة تأثريهــا عــل 

تفســري تلــك النتائــج ، واالســتنتاجات التــي ســتبنى عليهــا .

إن كل تقييــم كمــي )للفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( ال بــد وأن 
يتظمــن درجــة مــا مــن “عــدم التأكــد” . نعنــي بدرجــة أو مقــدار 
“عــدم التأكــد” هــو الفــارق املتوقــع مــا بــني تقديراتنــا لكميــات 
)الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW(، وبــني كمياتهــا الحقيقيــة، 
 )FLW - وهــي الكميــة )الفعليــة( مــن )الفقــد والهــدر الغــذايئ
والتــي مــن املمكــن التوصــل إليهــا مــن حســابات وقياســات 
مثاليــة. وهنــاك مصدريــن للخطــأ أو “عــدم التأكــد” هــام )“عــدم 
التأكــد” العشــوايئ( كالــذي يحــدث عنــد أخــذ عينــة مــن جــزء مــن 
املجموعــة، ثــم تطبيــق النتائــج عــىل مجملهــا أوال. و)املحابــاة 
عــىل  يعتمــد  كمــي  تقييــم  اســلوب  كاســتعامل  واالنحيــاز( 
ــدر  ــد واله ــر )الفق ــدم مقادي ــي تق ــة ، والت ــات اليومي املالحظ

ــا . الغــذايئ - FLW( بأقــل مــن قيمهــا الحقيقيــة ثاني

ــرف  ــة التع ــول كيفي ــة ح ــادات الالزم ــل اإلرش ــذا الفص ــر ه يوف
عــىل مصــادر “عــدم التأكــد” وتســجيلها . وســرتكز أقســامه 

عــىل املحــاور التاليــة:

تسجيل نطاقات »عدم التأكد« ◄

تقيم “عدم التأكد” وصفيا ◄

تقيم “عدم التأكد” كميا ◄

بعض املالحظات عند استعامل نتائج السجل  ◄

9.1 -  تسجيل نطاقات «عدم التأكد»

إن يف مالحظــة وتســجيل وذكــر مصــادر “عــدم التأكــد” مــا يعــزز مــن 
ــزه أي  ــذي تنج ــذايئ - FLW( ال ــدر الغ ــد واله ــة ســجل )الفق مصداقي
جهــة معنيــة، كــام يعــزز مــن ثقــة مســتخدميه اآلخريــن بنتائجــه. كــام 
أنــه يســّهل مهمــة كافــة األطــراف أخــرى عنــد رغبتهــا يف اســتخدام 
نتائجــه يف حســاباتها وقراراتهــا التــي تــود اتخاذهــا بشــأن )الفقــد 
والهــدر الغــذايئ - FLW( الخاصــة بهــا . يضــاف إىل ذلــك العــون الذي 
ــة  ــجيلها ألي جه ــد” وتس ــدم التأك ــباب “ع ــىل أس ــرف ع ــه التع يقدم
معنيــة يف فهــم الخطــوات الواجــب اتباعهــا للرفــع مــن مصداقيــة 

.)FLW - وجــودة ســجالتها الخاصــة بـــ )الفقــد والهــدر الغــذايئ

)الفقــد والهــدر  يجــب عــىل مســتخدمي دليــل  ذلــك  بنــاء عــىل 
التقييــم الكمــي  التقييــم الوصفــي أو  FLW( تســجيل   - الغــذايئ 
ــام  ــني، كل ــجلوا االثن ــم، وأن يس ــد” يف نتائجه ــدم التأك ــر “ع ملقادي
أمكــن ذلــك. كــام ينبغــي عــىل مســتخدمي الدليــل الحــرص عــىل 
التســجيل الدقيــق، والعمــي ملصــادر “عــدم التأكــد” الرئيســية يف 
ــجيل  ــا يف تس ــاول جهده ــة أن تح ــة املعني ــىل الجه ــم. وع نتائجه
تفاصيــل خطواتهــا للتقليــل مــن هــذا “عــدم التأكــد” كلــام آن أوان 
مراجعــة ســجالتها. كــام عــىل مســتخدمي الســجل االفصــاح عــن 

مصــادر “عــدم التأكــد” بأكمــل صــورة ممكنــة. 

9.2 -  تقييم “عدم التأكد” وصفيا

ــاء،  ــو إحص ــد” ه ــدم التأك ــادر “ع ــي ملص ــم الوصف ــود بالتقيي املقص
وجدولــة ، و وصــف مختلــف تلــك املصــادر التــي يتــم اكتشــافها يف 
أثنــاء القيــام بالدراســة . كــام أنــه مــن املهــم جــدا مناقشــة تأثــري تلــك 
املصــادر عــىل النتائــج )يف حالــة عــدم توفــر التقييــم الكمــي لهــا ( .

ــد”  ــدم التأك ــادر “ع ــن مص ــدة م ــة عدي ــم )9.1( أمثل ــدول رق ــر الج يوف
ــة  ــة املعني ــل الجه ــن قب ــا م ــالزم اتبعه ــات ال ــع التوصي ــة ، م الكامن

ــا . ــل منه للتقلي

ــىل  ــرف ع ــة للتع ــري الالزم ــة التداب ــاذ كاف ــة اتخ ــة املعني ــىل الجه ع
ومتابعــة مصــادر “عــدم التأكــد” خــالل كامــل مراحــل إعــداد ســجل 
)الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW(. وقــد يكــون مــن املفيــد إدراج كافــة 
مصــادر “عــدم التأكــد” املمكنــة يف )وثيقــة( يف بدايــة كل عمليــة، 
ــون  ــن أن تك ــن املمك ــي م ــد” الت ــدم التأك ــادر “ع ــك مص ــا يف ذل مب
غــري، أو قليلــة التأثــري فيــام بعــد. كــام وباالمــكان تعزيــز تلــك القامئــة 
ــة  ــت جه ــام متكن ــة . وكل ــغ إضافي ــادر زي ــىل مص ــرف ع ــم التع ــام ت كل
ــتهل  ــد” يف مس ــدم التأك ــادر “ع ــجيل مص ــرف وتس ــن التع ــة م معين
أضحــى  كلــام   )FLW  - الغــذايئ  والهــدر  )للفقــد  حســابها  عمليــة 

ــة. ــج النهائي ــىل النتائ ــلبي ع ــا الس ــل تأثريه ــا تقلي بإمكانه
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الجدول رقم )9.1(: مصادر «عدم التأكد» وُسبل الحد منها

مصدر“عدم التأكد” 

املحتمل
السبيل املقرتح للحد منهاملقصود به

أخطاء تنظيمية أو 
بنيوية )كاالنحياز 

واملحاباة(   

    مكامن االنحياز قد تكون:

استخدام طريقة تقييم تزيد أو تنقص من  ◄
تقديراتها )كأن تكون الطريقة معتمدة عىل 

ذاكرة شخص ما لتعيني كميات )الفقد والهدر 
 )FLW - الغذايئ

الفشل يف املعايرة )عدم تصفري امليزان قبل  ◄
الرشوع بعملية الوزن(

حذف أحدى الوحدات املسببة )للفقد والهدر  ◄
الغذايئ - FLW( من الدراسة – كحذف بعض 

املخازن عند دراسة مجموعتها

عدم شمول كافة مكونات )الفقد والهدر  ◄
الغذايئ - FLW( املفروض تسجيلها )كفقدان جزء 

منها عند تنظيف مواقعها                        

اســتخدم طريقــة تقييــم أكــر دقــة )كتلــك املعتمــدة  ◄
عــىل الــوزن(

معايرة وتصفري امليزان بني فرتة وأخرى ◄

ــات  ◄ ــمول عين ــد وش ــدات التولي ــجام وح ــىل انس ــرص ع الح
ــا ــة منه معنوي

يف حالــة اســتحالة شــمول كافــة املكونــات خــذ بنظــر  ◄
التخمــني لتفــادي الخطــأ يف الحســاب االعتبــار طريقــة 

أخطاء يف طرق 
القياس                       

أثناء عملية  ارتكابها  أخطاء )منهجية أو كمية( ميكن 
تقييم )الفقد والهدر الغذايئ - FLW( مثل:

ــها أو  ◄ ــم قياس ــي ت ــات  الت ــل العين ــع متثي ــد رف عن
ــا  ــني كمياته تخم

ــام  ◄ ــني  )ك ــوذج مع ــق من ــابات وف ــراء الحس ــد أج عن
ــة(       ــادالت مغلوط ــتعامل مع ــد اس عن

غــري  ◄ يف  والهــدر  الفقــد  مكونــات  تحليــل  عنــد 
أماكنهــا   

ــل  ◄ ــع متثي ــد رف ــت عن ــل ثاب ــتخدام املعام ــىل اس ــرص ع الح
ــق أ( ــر امللح ــة )أنظ ــات اململث العين

أجراء التصحيح يف كافة مراحل الحساب ◄

 أوجد الربوتوكول وثبت الطريقة   التي ستتبعها لذلك ◄

ميكن حدوث أخطاء يف قاعدة املعلومات  أو عند الأخطاء أثناء املعالجة                         
تشفري                              

قم بالتحري عن دقة اإلدخال وعن  صحة املخرجات النهائية

أثناء تحويل الكميات   
إىل أوزان

أوزان  الكميات إىل  تحويل  الزيغ عند  قد يحدث بعض 
)مثل تحويل الحجم إىل وزن(      

وزن  تخمني  من  )بدال  فعليا  الكميات  وزن  يتم  أن  عىل  احرص 
الكميات مبجرد النظر إليها(

أثناء استخدام 
الفرضيات

والهدر  )الفقد  كميات  تقييم  يستوجب  قد  أحيانا 
الغذايئ - FLW( استخدام بعض الفرضيات    

الحساسية  فحص  )بإجراء  العوامل  تلك  مثل  تأثري  اخترب 
أحرص  كبريا  تأثريها  كون  حالة  يف   )sensitivity Analysis1(

عىل الحصول عىل معلومات أدق  لتصحيح ذلك التخمني

عدد الوحدات املسببة 
)الفقد والهدر 

الغذايئ - FLW(  يف 
منوذج معني                 

عند  الحساب  يف  التأكد”  “عدم  مقدار  يتولد 
حالة  يف  أما  غريها.  دون  معينة  وحدات  اختيار 
فيمكننا  عشوايئ  شبه  أو  عشوائيا  االختيار  كون 
التالية:   املعادلة  حسب  الزيغ  مقدار  حساب 

مقدار  تقليص  ميكننا  فأنه  أكرب  عينة  اختيار  حاول  عام  بشكل 
“عدم التأكد” باختيار عينة أكرب. ميكنك االطالع عىل مدى تأثري 

حجم العينة عىل مقدار الزيغ بتفاصيل أكر يف امللحق )أ(



79 دليل الفقد والهدر الغذايئ

الجدول رقم )9.1(: مصادر «عدم التأكد» وُسبل الحد منها

مصدر“عدم التأكد” 

املحتمل
السبيل املقرتح للحد منهاملقصود به

الطريقة املستخدمة 
يف اختيار العينات 

)أنظر امللحق أ( 

غري  بشكل  العينة  اختيار  عند  التأكد«  »عدم  ينتج  قد   
أكرب  عدد  أخذ  عند  ذلك  مثال  )مقصود(  عشوايئ 
أكرب  كميات  تنتج  والتي  العينة  يف  الكبرية  الرشكات 
FLW( مقارنة بالرشكات  من )الفقد والهدر الغذايئ - 
فإن  الحسابات  بذات  معهام  التعامل  )وعند  الصغرية 

ذلك سينتج مقدار من “عدم التأكد” يف النتائج 

بعد  البيانات  وتدقيق   ، متجانسة  عينات  عىل  الحصول  حاول 
وزنها للتأكد من كون العينة املختارة عشوائية وممثلة متثيل 

حقيقي

عدم استجابة الوحدات 
املسببة )للفقد 

والهدر الغذايئ - 
)FLW

   قد ال تتمكن بعض الوحدات املسببة )للفقد والهدر 
توفري  من  بالدراسة  واملشمولة   )FLW  - الغذايئ 
ذلك  سيؤدي   . شتى(  )ألسباب  ذلك  حول  بياناتها 
عدم  عن  الناشئ  التأكد«   »عدم  من  قدر  تكون  إىل 
)للفقد  املسببة  الوحدات  ستوفر  وعليه   ، االستجابة 
والهدر الغذايئ - FLW( التي مل تتمكن من االستجابة 
كميات )للفقد والهدر الغذايئ - FLW(  أقل بكثري من 

تلك التي زودتنا مبعلوماتها      

تأثري عدم  تحرى عن  نوع املعطيات املتوفرة   عىل  اعتامدا 
إجراء  وحاول  املعلومات  جمع  بعد  الوحدات  بعض  استجابة 
من  الناقصة  املعلومات  عن   للتعويض  التعديالت  بعض 

الوحدات التي مل تزودك ببياناتها 

التغريات الوقتية يف 
كميات )الفقد والهدر 

)FLW - الغذايئ

قد تتغري كميات )الفقد والهدر الغذايئ - FLW( التي 
 ، االسبوع  أيام  مختلف  خالل  ذاتها  الوحدة  تنتجها 
هذا   يؤثر  قد  هنا   ، السنة  فصول  أو  السنة،  أجزاء  أو 

التباين يف أخذ النامذج عىل النتائج                   

الناتج  التأكد«   »عدم  لتاليف  العينات  أخذ  يف  املوازنة  عليك 
عن التباين اليومي  والفصي واملوسمي يف كميات  )الفقد 
تتغري كميات  FLW( فعىل سبيل املثال قد   - الغذايئ  والهدر 
معني  منزل  يلفظها  التي   )FLW  - الغذايئ  والهدر  )الفقد 
حسب نوع األغذية التي يقتنيها عىل مدار العام . إن الطريقة 
العام  كامل  مدى  عىل  تتم  بأن  هي   العينات  ألخذ  املثالية 
للتأكد من كونها متثل الكمية امللفوظة إىل أقرب مدى ممكن

عدم دقة املعطيات 
املستخدمة يف  

االستنتاج                   

تتأىت عدم الدقة يف تخمني )الفقد والهدر الغذايئ 
واملعطيات      املعلومات  يف  الدقة  عدم  من   )FLW  -
التخمني  ذلك  إىل  للوصول  استخدامها  سبق  التي 
املواد  كميات  تقدير    يف  الخطأ  مصدر  يكون  قد   (

الداخلة والخارجة ، مثال(      

أن يطرأ عىل  الذي من املمكن  الزيغ  أو تخمني  إيجاد،  حاول 
 ( ممكنا  ذلك  كان  كلام  يف الحسابات،  املستخدمة  البيانات 
مثال(   ، واملخرجات  املدخالت  بشأن   املعلومات  تدقق  كأن 
االختالفات عىل مختلف مراحل  تلك  تأثري  تتابع  أن  ، كام عليك 

الحسابات

الخطأ يف النامذج   
الرياضية           

محدودية     من  الرياضية  النامذج  يف  الزيغ  ينشأ 
تبسيط    يف  إن  العملية.  واقع  متثيل  عىل  قابليتها 
العامل الواقعي بشكل أرقام ال بد وأن يصاحب     بدرجة 
أو أخرى من “عدم التأكد” . ميكننا يف غالب   األحيان 
أن نتعرف عىل هذا النوع من “عدم التأكد” عن طريق 
يف  التأكد”  “عدم  مراقبة  طريق  عن  )أي  سبق  ما 
املدخالت واملخرجات والتخمينات بصددها( ، ولكن قد 
ال ميكن التعرف عىل بعض أنواع األخطاء وعدم التأكد 

بهذه الطريقة ، وعليه سيضل اكتشافها صعبا      

الخطأ  مقادير  تخمن  أو  تجد   أن  ممكنا  ذلك  كان  وكلام  حاول، 
راجع   . استعاملها  بصدد  أنت  التي  املعطيات  يف  والزيغ 
أكر  إيضاحات  أجل  من  الكمي  التقييم  طرق  بشأن  االرشادات 

بشأن استعامل النامذج الرياضية

معطيات ومعلومات 
من جهة ثالثة      

التي  املعلومات  مصداقية  من  التحقق  ميكننا  ال  قد 
قد نستقيها من جهة ثالثة، أو مصادر أخرى                                 

  حاول، وكلام كان ذلك ممكنا، االتصال باملرجع أو الجهة الثالثة 
استخدامها  عند  دقتها  من  والتحقق  بالبيانات،  زودتك  التي 
تخمني  طريقة  تطوير  بإمكانك  ذلك  عن  وكبديل  للتخمني. 
مشابهه  مصادر  عل  باالعتامد  املحتمل  التأكد”  ملقدار“عدم 
الزيغ  وأهمية  مقدار  عن  للتعرف  وذلك   ، الحجم  أومبعرفة   ،

بالنسبة لتلك املعلومة بالذات      

 املقصــود بفحــص الحساســية هــو بدراســة وضبــط العوامــل )واملتغــريات( ، أو أي تشــكيلة منهــا اغــرض تحديــد وفهــم درجــة تأثــر النواتــج النهائيــة وحساســيتها بهــا .  مــن دراســات 
ســابقة ) كأن تكــون قــد أجريــت يف قطــر آخــر( أو كدراســة تجريبيــة عــىل عينــة محــدد
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ويف حالــة رغبــة جهــة معينــة مقارنــة وتوثيــق )مواطــن الزيــغ( مــا 
بــني العديــد مــن ســجالت )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( ومل يتوفــر 
ــامد  ــة االعت ــذه الحال ــا يف ه ــا ، فعليه ــي له ــم الكم ــا التقيي لديه
عــىل الطــرق الوصفيــة . فعــىل ســبيل املثــال بإمــكان تلــك الجهــة 
اســتنباط نظــام وصفــي لتقييــم درجــة “عــدم التأكــد” والــذي ميكــن 
ــودة  ــد” املوج ــدم التأك ــأ و”ع ــادر الخط ــف مص ــىل مختل ــتند ع أن يس
يف الجــدول رقــم )9.1( ، أو عــىل عوامــل أخــرى . بإمكاننــا وضــع 
واســتنباط تسلســل مراتــب التقييــم بطــرق متعــددة تعتمــد عــىل 
متطلبــات الجهــة املختصــة وعــىل أولوياتهــا . ويف مــا يــي مثــاالن 

عــىل ذلــك:

املفرتضــة  ◄ التأكــد”  “عــدم  عــىل  باالعتــامد  التقييــم  تسلســل 
. أقلهــا حتــى أكرهــا(  )حســب تسلســلها صعــودا مــن 

ــرتاوح . 1 ــرتض ي ــد” املف ــدم التأك ــدار “ع ــة: مق ــة معقول ــة دق درج
ــة( ــني )+_ 0 – 10 باملئ ــا ب م

درجــة دقــة البــأس بهــا: مقــدار “عــدم التأكــد” املفــرتض يــرتاوح . 2
مــا بــني )+_11– 25 باملئــة(

درجــة دقــة مشــكوك بهــا: مقــدار “عــدم التأكــد” املفــرتض أكــر . 3
مــن )+_26 باملئــة(

التسلســل املســتند عــىل طريقــة التقيــم املســتعملة ذاتهــا  ◄
ودرجــة الحيطــة املتخــذة ملزيــد مــن الدقــة يف تســجيل كميــات 
تسلســلها  )حســب   ،  )FLW  - واملهــدورة  املفقــودة  )األغذيــة 

ــا( ــى أكره ــا حت ــن أقله ــودا م صع

ــض . 1 ــود بع ــرية ، وبوج ــاذج كب ــىل من ــة ع ــات الحاوي ــة الكمي تغطي
ــك  ــىل ذل ــد ع ــج والتأكي ــال للنتائ ــم ع ــع تقيي ــوبة م ــارص املحس العن

تغطيــة الكميــات الحاويــة عــىل منــاذج كبــرية الحجــم ، وبوجــود . 2
بعــض العنــارص املحســوبة مــع بعــض التقييــم للنتائــج والتأكيــد 

عــىل ذلــك

تغطيــة الكميــات الحاويــة عــىل منــاذج كبــرية الحجــم ، وبوجــود . 3
بعــض العنــارص املحســوبة

تغطية الكميات الحاوية عىل مناذج كبرية الحجم. 4

تغطية الكميات الحاوية عىل مناذج صغرية الحجم نسبيا. 5

، نجــد ثالثــة عنــارص  يف التسلســل االفــرتايض الثــاين يف أعــاله 
5 رتــب:  متداخلــة للتوصــل إىل التقيــم املتكــون مــن 

الدقــة  ودرجــة   ، لــه  الحقيقــي  القيــاس  توفــر   ، النمــوذج  حجــم 
املتوفــرة بخصــوص نوعيــة تلــك القياســات . أمــا درجــة الخطــأ و”عدم 

ــي: ــارص فه ــك العن ــع تل ــا م ــرتض تواجده ــد” املف التأك

ــة:  ◄ ــري ، وقليل ــوذج صغ ــتعامل من ــد اس ــة: عن ــوذج )عالي ــم النم حج
ــد اســتخدام منــوذج كبــري( عن

ــم  ◄ ــي تت ــك الت ــل تل ــرة يف مقاب ــل الذاك ــدة ع ــات املعتم القياس
مبــارشة عــىل أرض الواقــع )عاليــة: عنــد اســتعامل الذاكــرة ، و 

ــاس(  ــتخدام القي ــد اس ــة عن قليل

تقييــم األرقــام ولتأكــد مــن مصداقيتهــا )عاليــة: يف حالــة عــدم  ◄
وجــود أي تقييــم أو التأكــد مــن األرقــام واملعطيــات ، وقليلة عند 

وجــود تقييــم جيــد والقيــام بالتأكــد مــن األرقــام واملعطيــات(

9.3 -  تقييم “عدم التأكد” كميا

نتائــج  يوفــر  أن  كميــا  التأكــد”  “عــدم  أو  الخطــأ  تقييــم  بإمــكان 
أكــر دقــة باملقارنــة بالتقييــم الوصفــي، كــام بإمكانــه مســاعدة 
الجهــة املعنيــة لوضــع أولوياتهــا لتحســني معطياتهــا وللرفــع مــن 
جهودهــا باســتهداف املصــادر األكــر مســاهمة يف تكويــن الخطــأ . 
عنــد الرغبــة بإجــراء التقييــم الكمــي ملقديــر الخطــأ و” عــدم التأكــد”، 

ــي: ــا ي ــام مب ــة القي ــة املعني ــىل الجه ع

تعيــني مصــادر الخطــأ و” عــدم التأكــد” التــي هــي بصــدد تقييمهــا  ◄
)مــع تقديــم املــربرات املنطقيــة إلســتبعاد املصــادر التــي ال 

ــها( ــا وقياس ــا تقييمه ميكنه

◄  Confidence( ثقــة  مبجــال  مصحوبــا  ســجالتها  نتائــج  تقديــم 
Interval( يعكــس كافــة عوامــل الخطــأ و”عــدم التأكــد” التــي 

كميــا تقييمهــا  ميكــن 

 )Confidence Interval( ــة ــال الثق ــان مج ــة بي ــة املعني ــكان الجه بإم
لبعــض مصــادر الخطــأ ، كأن تكــون عــىل ســبيل املثــال: ســهلة التعيني 

ومبــارشة كــام يف حالــة الشــك يف أخــذ منــوذج القيــاس كميــا .
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ميكــن بيــان مجــال الثقــة )Confidence Interval( لنتيجــة أو لنتائــج 
ــدة )%95 ، أو  ــكال ع ــة بأش ــان املرتي ــن االطن ــجل بـــ )+ أو - س( م الس
%100 عــىل ســبيل املثــال( مــع بيــان مختلــف درجــات دقتهــا . تتمســك 
األدبيــات املختلفــة بالعديــد مــن االتفاقيــات  بالنســبة ملســتويات 
الثقــة التــي تتضمنهــا ســجالتها ، وغالبــا مــا يعتمــد العديــد مــن 
ــا  ــى أنه ــدار )%95( ، مبعن ــة مبق ــال ثق ــىل مج ــني ع ــامء والباحث العل
تتكلــم عــن مجــال أو حيـّـز تكــون فيــه نتائــج تلــك الحســابات االفرتاضيــة 
متطابقــة يف %95 مــن الحــاالت عنــد إعــادة القيــام بهــا مــرة )أو 
مــرات أخــرى( بــذات الطريقــة بالضبــط . وعــىل مســتخدمي دليــل 
ــة  ــال الثق ــن مج ــاح ع ــدورة - FLW( االفص ــودة وامله ــة املفق )األغذي
)Confidence Interval( التــي يســتخدمونها عنــد كل تقييــم ملواطــن 

ــتخدموها. ــي اس ــم الت ــد” يف طرقه ــدم التأك ــأ و” ع الخط

ــات  ــج ككمي ــن النتائ ــني م ــني مجموعت ــا ب ــة م ــا املقارن ــم احيان ــد يت ق
)الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW(  مــن ذات املســاحة الجغرافيــة ولكن 
يف زمانــني متباينــني . هنــا وحــني إجــراء املقارنــة ، يجــب تســجيل 
التغــري عــرب الزمــن ، أو االختــالف مــا بــني الكميتــني باملــوازاة مــع كل 
مــا لــه عالقــة بــذاك التغــرّي / أو الفــرق/ أو مــا يســمى بقيمــة التغــري 

ــة . ــرق االحصائي ــىل الط ــامد ع ــك باالعت ــل )p-value( ، وذل املحتم

النتائــج مــع  عنــد توثيــق املقارنــات مــا بــني الكميــات يجــب بيــان 
 )p-value أو Confidence Interval( ــة ــال الثق ــني مج ــي تب ــام الت األرق
بغــض النظــر عــن بلــوغ نقطــة االرتــكاز أم ال . فعــىل ســبيل املثــال 
ــة،  ــل املطلوب ــري املحتم ــة التغ ــج إىل قيم ــول النتائ ــدم وص ــد ع وعن
أي)p-value( مبعنــى أن ال تزيــد عــن )0.05( والتــي تقابــل احتــامل 
ــن  ــك ليتمك ــك ، وذل ــق ذل ــا توثي ــي ، علين ــري حقيق ــود تغي )%95( بوج
القــارئ مــن اســتعامل تلــك املعطيــات يف الحــاالت املناســبة لذلــك .

ــم  ــت لتقيي ــد توصل ــت ق ــة كان ــة معين ــرتض أن جه ــك لنف ــح ذل ولنوض
ــن  ــا بـــ )500( ط ــة به ــذايئ - FLW( الخاص ــدر الغ ــد واله ــات )الفق كمي
ــا ســيكون مقدارمجــال  ــل، و بـــ )400( طــن مــرتي بعــد، هن مــرتي قب
االختــزال يف )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW(، ومــا يتبعهــا مــن 
ــإذا  ــو )0.06( ، ف ــري ه ــذا التغي ــل )p-value( له ــري املحتم ــة التغ قيم
فرضنــا أن ذلــك التغــرّي يف )ا الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( مــع 
ــق  ــب توثي ــن املناس ــيكون م ــا س ــوب ، هن ــدف املطل ــت هواله الوق
هــذا التغــرّي قيمــة التغــري املحتمــل )p-value( ، مــع مــا ميكــن توثيقــة 
ــد  ــرّي . ق ــذا التغ ــري ه ــة تفس ــول كيفي ــارئ ح ــني الق ــل تع ــن تفاصي م
يعتــرب بعــض الباحثــون تلــك النتيجــة )غــري مجديــة( ، ألنهــا وببســاطة 
قــد فشــلت يف بلــوغ الحــد املتعــارف عليــة ، وهــو )أقــل مــن 0.05( ، 
ولكــن ومــع ذلــك قــد يســتخدم آخــرون نقطــة االرتــكاز أقــل مــن ذلــك 
، كــام بإمــكان الدراســات املتعــددة أو دراســة اســتعراض التحاليــل 
التــي  النتائــج  مــن  االســتفادة  مــن   )meta-analysis or studies(
تفشــل يف بلــوغ نقطــة االرتــكاز املقــرر بدمــج تلــك النتيجــة مــع نتائــج 

ــرى .  ــات أخ دراس

ــد  قــد تتبايــن درجــات ”عــدم التأكــد” بالنســبة للكميــات املختلفــة عن
حســابها ، وعليــه فســيكون مــن األهميــة مبــكان التأكــد مــن متابعتها 

بتقــدم خطــوات الحســاب . يبــني املثــال التــايل التأثــري النهــايئ 
لرتاكــم الخطــأ عــىل الناتــج النهــايئ ، وميكــن تســمية ذلــك  بـــ )الخطــأ 

أو “عــدم التأكــد” املتغلغــل( .

أثنــاء اســتخدام القبــان لحســاب األوزان ، تــم طــرح مــا وزنــه )90 
ــا  ــن م ــني ، م ــج مع ــرج نات ــة ملُخ ــة تخميني ــان( كقيم ــا +أو- 10 أطن طن
مقــداره )100 طنــا +أو- 10 أطنــان( مــن أصــل وزن املــادة الداخلــة يف 
التصنيــع . هنــا ســتكون النتيجــة )10 أطنــان +أو- 14 طنــا( يف حالــة 
ــا  كــون الخطأيــن متغرييــن مســتقلني )Independent Variables( . هن
ســتكون النســبة املئويــة للخطــأ يف الناتــج النهــايئ )+أو- 140%( 
ــني )+- %11 و 10%-+  ــني األصليت ــام يف الكميت ــوق مقداره ــي تف وه
عــىل التــوايل( ، وهــذه الحالــة املعتــادة عنــد طــرح كميــة مــن أخــرى 
. وقــد ميكــن متابعــة الخطــأ وحســابه بواســطة معــادالت تصــف 
تغلغــل الخطــأ يف الحســابات ، و باســتخدام ســبل كطــرق محــاكاة 

.)Monte Carlo Simulations( مونــت ارلــو

9.4 -  بعض املالحظات عند مشاركة نتائج السجل مع آخرين

باإلضافــة إىل املشــاركة والتوثيــق التقنــي ، قــد تــود جهــة معينــة 
فهمهــم  يف  مســتوى  )أدىن  آخريــن  مــع  نتائجهــا  مشــاركة 
القــرار  وصنــاع  الجمهــور  كعمــوم  التقنيــة(  ومامرســاتهم 
ملســاعدتهم يف تفهــم مصداقيــة النتائــج التــي توصلــوا إليهــا ، أو 

ألغــراض أخــرى .

مــن املفيــد أن يتكاتــف املســؤولون عن توفــري املعلومات املبســطة 
لعمــوم الشــعب مــن العامــة مــع أوالئــك الذيــن عــىل درايــة باألخطــاء 
املحتملــة واملصاحبــة للنتائــج . إن مــن شــأن ذلــك أن يعــزز الثقــة 
يف البالغــات والترصيحــات املدعمــة بنتائــج الدراســة ، واملســتندة 
ــي  ــا ، والت ــتخدمة فيه ــط املس ــادر والرواب ــوح للمص ــرية بوض واملش

يتــم إيصــال خربهــا ونتائجــه ومــا تحويــه ملتلقيــه بدقــة .

عــىل كافــة القــرارات بشــأن نــرش التغــريات يف  بيانات )الفقــد والهدر 
 Confidence( أن تكــون مصحوبــة مبجــاالت الثقــة )FLW - الغــذايئ
Interval أو- value  p( ومعّمــدة بهــا . فعــىل ســبيل املثــال ، إذا كانت 
كميــات )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( املتجمعــة مــن املنــازل 
والبيــوت يف احــدى املناطــق )150 كيلوغراما/للشــخص الواحــد/يف 
ــد/ ــخص الواح ــان +أو- 30 كيلوغراما/للش ــادة أو نقص ــع زي ــنة ، م الس
الواحــد/ كيلوغراما/للشــخص   180-120( بلغــت  وقــد   ، الســنة(  يف 

ــد/يف  ــخص الواح ــت )135 كيلوغراما/للش ــا كان ــني أنه ــنويا ، يف ح س
الســنة( ، مــع زيــادة أو نقصــان +أو- 25 كيلوغراما/للشــخص الواحــد/
الواحــد/ ( كيلوغراما/للشــخص   160-110( بلغــت  الســنة( حتــى  يف 

ــا وبالنظــر لتقــارب الفــوارق بــني  يف الســنة يف منطقــة ثانيــة ، هن
املنطقتــني ، فعــىل الجهــة املعنيــة تجنــب ذكــر وجــود ذلــك الفــارق 
ــود  ــورة وج ــا املذك ــت حالتن ــى وإن بين ــني ، حت ــني املنطقت ــل ب الضئي
فارقــا طفيفــا هــو )15 كيلوغراما/للشــخص الواحــد/يف الســنة( يف 

املعــدل العــام بينهــام .
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10. الفصل العارش:
 التنسيق بني نتائج تحليل أكر من سجل واحد من سجالت
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الرضوريــة  واإلرشــادات  املعلومــات  الفصــل  هــذا  يوفــر   
للجهــات التــي تــود تحليــل وتنســيق نتائــج العديــد مــن ســجالت 
)الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( . هنــاك ســببان رئيســيان 
ــجالت  ــني س ــيق ب ــة يف التنس ــة معين ــة جه ــة وحاج وراء رغب
)الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( هــام: لغــرض ضــم وجمــع 
كميــات )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( والتــي تــم التوصــل 
إليهــا مــن قبــل جهــات متعــددة أوالً، وللمقارنــة بينهــا ثانيــا ً. 
وتســمى الجهــات املعنيــة املــوكل إليهــا القيــام بذلــك يف 
ــيق أو  ــات التنس ــذايئ - FLW( بجه ــدر الغ ــد واله ــل )الفق دلي

ــي: ــا ي ــل مب ــذا الفص ــم ه ــذا ويهت ــة . ه ــات املُنظم الجه

فعاليات وأهداف جهات التنسيق ◄

ــل  ◄ تحديــد املجــاالت ومعرفــة الطــرق املســتخدمة مــن قب
ــجالتها ــات يف س ــف الجه مختل

ــىل  ◄ ــد ع ــجل موح ــن س ــوال إىل تكوي ــادات وص ــري اإلرش توف
ــة. ــتوى الدول مس

ــل  ــري التفاصي ــامم كب ــي وباهت ــقة أن تراع ــة املنس ــىل  الجه ع
ــجالت  ــل س ــتخدمة يف تحلي ــرق املس ــاالت والط ــة باملج املعني
)الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( . إن يف تبايــن املجــاالت التــي 
التــي تســتخدمها  ، وتغايُــر الطــرق  تلــك الســجالت  تتضمنهــا 
الجهــات املختلفــة فيــام يخــص ســجالت )الفقــد والهــدر الغذايئ 
ــة يف  ــك الجه ــة تل ــىل قابلي ــيؤثر ع ــا س ــا م ــة له - FLW( التابع
تنســيق جهودهــا لتجميــع مختلــف النتائــج ، و املقارنــة بينهــا ، 

ــا . ــة منه ــتنتاجات النافع ــل إىل االس ــم التوص ــن ث وم

1.1– فعاليات وأهداف جهات التنسيق

قــد تتبايــن أهــداف الجهــات املنســقة وفعالياتهــا حســب متطلبــات 
ــات  ــواع جه ــض أن ــم )10.1( بع ــدول رق ــدد الج ــة . يع ــا املعني جهاته
واألهــداف  املمكنــة  الفعاليــات  عــن  أمثلــة  ويبــني  التنســيق 

املرتبطــة بهــا .

يف  املســتخدمة  الطــرق  وتعيــني  النطاقــات  تحديــد   –1.2

عــدة  ســجالت  توثيــق 

FLW( بحيــث يتيــح   - الغــذايئ  )الفقــد والهــدر  لقــد صـُــمم دليــل 
الفرصــة للتعامــل مــع مختلــف ُســبل التوثيــق والحســابات واتخــاذ 
مــن  االســتفادة  املعنيــة  للجهــة  يتيــح  حيــث   ، بشــأنها  القــرارات 
ــم  ــرق التقيي ــتها ، وط ــال دراس ــار مج ــا يف اختي ــا وحكمته قابلياته
ــع  ــا . وم ــق أهدافه ــة لتحقي ــر مالءم ــي أك ــي ه ــا والت ــي قررته الت
ذلــك لــن تتمكــن أي جهــة منســقة تــود أن تقــوم باملقارنــة مــا بــني 
نتائــج عــدد مــن ســجالت )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( مــن التوصــل 
التــي  البحــث  مجــاالت  تباينــت  مــا  إذا  الصحيحــة  اســتنتاجاتها  إىل 

يتضمنهــا كل ســجل .

الجدول رقم )10.1(: أمثلة عن الجهات املنسقة وفعالياتها وأهدافها

فعالياتها وأهدافها املمكنة عند تحليل نتائج عدة سجالت تخص )الفقد والهدر الغذايئ -  FLW(الجهة املنسقة

* أجمع كافة معطيات )الفقد والهدر الغذايئ -  FLW( من املصانع املشمولة بالدراسة لغرض تكون سجل عام مؤسسة صناعية
ملجل هذا القطاع، وأنشئ معطيات ومعلومات تستعمل كمرجع سنوي ملجل القطاع

اجمع معلومات )الفقد والهدر الغذايئ -  FLW( من مختلف املواقع الخاصة بالرشكة لتكوين معلومات مجمعة ، رشكة خاصة
ثم ضع هدفك لتقليلها اجمع كافة املعطيات الخاصة بـ  )الفقد والهدر الغذايئ -  FLW( من املوردين )صعودا( 
، ومن املستهلكني )نزوال( من أجل التوصل إىل تصور شامل حولها ، ومن ثم حدد أولويات العمل قارن معطيات 
))الفقد والهدر الغذايئ -  FLW( من مختلف الوحدات التي تحويها الرشكة لغرض تحديد مؤرش الرشوع لها )لغرض 
التعرف عىل القادة )املتمكنني( من غريهم )األقل قابلية( ، ولوضع أولويات االستفادة من الفرص املتاحة لغرض 

)FLW  - الحد من  )الفقد والهدر الغذايئ
ومن حكومة دولة واحدة  ، االقتصادية  القطاعات  كافة  من   )FLW   - الغذايئ  والهدر  )الفقد  حول  املتوفرة  املعطيات  كل  اجمع   *

 )FLW   - الغذايئ  )الفقد والهدر  للدولة لغرض  تخمني مجمل مقادير  الجغرافية  الحدود  التي تتضمنها  املنازل 
التي تكونها تلك الدولة لغرض تحضري سجل وطني لها ومتابعة الحد منها مع مرور الوقت قارن معطيات )الفقد 
والهدر الغذايئ -  FLW( ضمن قطاعات محددة )كأن تكون ما يخص منتج معني ، أو مجموعة من املنازل( لغرض 
فهم التباينات الحاصلة فيها يف مناطق البالد املختلفة )كأن تكون يف أماكن تجمع سكاين معينة ، أو مجموعة 

قومية محددة( وذلك لغرض وضع أولويات التدخل واالستخدام األمثل للموارد
قارن كميات )الفقد والهدر الغذايئ -  FLW( ما بني البلدان لغرض التعرف عىل حقيقة الجهود املبذولة للحد منها حكومات دول مختلفة

، ولتحديد ما هي االسرتاتيجيات التي أدت إىل أفضل النتائج ، وأين تم تطبيقها
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إذا مــا تطابقــت مجــاالت ســجالت متعــددة تــم إعدادهــا مــن قبــل جهات 
مختلفــة ، فقــد يحــدث أن تختلــف طــرق التقييــم الكمــي املتبعــة مــن 
قبــل كل جهــة منهــا وفرضياتهــا ألســباب عمليــة )كأن تكــون يف 
ــة  ــة الدق ــالف يف درج ــودة ، أو االخت ــات املرص ــالف يف امليزاني االخت
املطلوبــة يف عمــل أي منهــا( . بإمــكان اســتخدام طــرق تقييــم 
ــر  ــىل تقدي ــري ع ــة التأث ــات مختلف ــتخدام تخمين ــة ، أو اس ــي متباين كم
الخطــأ و”عــدم التأكــد” يف نتائــج كل منهــا ، وســينضم ذلــك إىل 

ــا . ــة بينه ــة املقارن ــن مصداقي ــد م ــي تح ــل الت ــة العوام حصيل

قــد تبــادر الجهــة املنســقة يف بعــض االحيــان مســبقا ، وكلام تســنى 
لهــا ذلــك أن تقــوم بإرشــاد الجهــة املعنيــة املســئولة عــن تحضــري 
ســجل )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( حــول مــا الــذي ســتقوم 
بتقييمــه )أي مجــال الدراســة( ، وكذلــك الكيفيــة التــي تــود اتباعهــا 
يف التقييــم )أي الطــرق والتخمينــات( ، عندهــا ســيكون مــن املفيــد 

للجهــة املنســقة أن تقــوم مبــا يــي:

ــن . 1 ــخاص الذي ــع االش ــات م ــق الخصوصي ــة تطبي ــة إمكاني مناقش

 )FLW - ســيقومون بجمــع معلومــات )الفقــد والهــدر الغــذايئ

وتســجيلها قبــل الــروع بالعمــل: إذا مــا كان مــن املمكــن 

ــجيل  ــطتها تس ــيتم بواس ــي س ــة الت ــم والطريق ــة التصمي مناقش
)الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( قبــل الــرشوع بالعمــل وتســجيل 
 ، النتائــج مــع االشــخاص الذيــن ســيقومون بجمــع املعلومــات 
فــإن ذلــك سيســاعد عــىل تطبيــق املواصفــات املرجــوة كــام 
يجــب . علــام أنــه ســيكون مــن الصعوبــة مبــكان إعــادة تنســيق 
)الفقــد  املعطيــات واملجــاالت والطــرق املتبعــة يف تســجيل 

والهــدر الغــذايئ - FLW( بعــد االنتهــاء مــن إنجازهــا .

والطــرق . 2  ، الدراســة  مجــال  تحديــد  يف  الدقــة  مراعــاة 

املســتخدمة يف التقييــم الكمــي: ســتمّكن هــذه الطريقــة 

ــذايئ  ــدر الغ ــد واله ــجل )الفق ــري س ــن تحض ــؤولة ع ــة املس الجه
- FLW( مــن الحصــول عــىل معلومــات موثقــة ومكتوبــة ميكــن 

الرجــوع إليهــا عنــد الحاجــة .

ــقة . 3 ــة املنس ــىل الجه ــات:  ع ــة للبيان ــام مراجع ــتعانة بنظ االس

االجتهــاد يف حــث املســؤولني عــن تحضــري ســجل )الفقــد والهــدر 
الغــذايئ - FLW( وتشــجيعهم عــىل اإلفصــاح عــن كل مــا مــن 
شــأنه تحســني عمليــة التحضــري لــه ، )كأن تكــون يف حاجتهــم إىل 
املزيــد مــن التفاصيــل بخصــوص مجــال البحــث وطــرق تقييمــه( ، 
ــث  ــك يف تحدي ــن ذل ــتفادة م ــقة االس ــة املنس ــىل الجه ــام ع ك

وثائقهــا وفــق ذلــك .

إرشادات حول تحديد مجال البحث

ــة  ــات املطلوب ــد املعلوم ــو تحدي ــث ه ــال البح ــد مج ــود بتحدي املقص
 ، الســادس  الفصــل  يف  مناقشــتها  ســبق  التــي  للبيانــات  وفقــا 
وإيصالهــا إىل الجهــة املســؤولة عــن تحديــث ســجل )الفقــد والهــدر 

ــي: ــات فه ــك البيان ــا تل ــذايئ - FLW( ، أم الغ

املــدى الزمنــي – وهــي لفــرتة الزمنيــة التــي تشــملها عمليــات  ◄
 )FLW - وفعاليــات تقديــر )الفقــد والهــدر الغــذايئ

نــوع املــواد املشــمولة – وهــي املــواد التــي ســيتم حســاب  ◄
الــذي ســيتم  كمياتهــا )مــع الحــرص عــىل ذكــر حالــة الغــذاء 
تقيمــه كأن يكــون مبعــزل عــن املــواد املصاحبــة التــي ال تــؤكل( 

املــآل – أي الحــرص عــىل ذكــر أي مــن املــآالت العــرشة التــي  ◄
ســبق ذكرهــا ، والتــي ســيؤول إليهــا الغــذاء املشــمول بالدراســة 

)FLW – ــذايئ ــدر الغ ــد واله ــجل )الفق ــا يف س وتوثيقه

الحــدود – واملقصــود بهــا أي مــن أنــواع األغذيــة ســيتم شــموله  ◄
بالدراســة )أو إقصــاءه منهــا( ، كأن يتــم ضــم املرشوبــات إىل 
الدراســة أو ال ، و مرحلتــه )كأن يكــون يف مرحلــة التصنيــع ، أو 
الخــزن ، أو غريهــام( و أي مــن القطاعــات االقتصاديــة ســيتم ضمها 
ــة . ــمولة بالدراس ــات املش ــواع التجمع ــة ، وأن ــدود الجغرافي ، والح

أمــور أخــرى – كالتأكيــد عــىل اســتبعاد وزن املــواد التــي ال تعتــرب  ◄
FLW( كمــواد التغليــف   - مــن ضمــن )الفقــد والهــدر الغــذايئ 
والتعبئــة ، أو الكميــات املفقــودة قبــل الجمــع والحصــاد ، وأن 
والهــدر  )الفقــد  الفعليــة   الحالــة  املســجلة  األوزان  تعكــس 
ــل  ــا ، أو قب ــاء إليه ــة امل ــل إضاف ــسجل قب ــذايئ - FLW( كأن تـُ الغ

ســحب املــاء الطبيعــي املتواجــد فيهــا منهــا .

يبــني القســم رقــم )6.8( بعــض األمثلــة حــول تأثــري األهــداف التــي تقرر 
 )FLW - تحقيقهــا جهــة معينــة بخصــوص )الفقــد والهــدر الغــذايئ
ــاره ، وعــىل الجهــة املنســقة تعريــف  عــىل املــدى الــذي يتــم اختي
ــل  ــة التفاصي ــع كاف ــال م ــة باملج ــات املتعلق ــة الخصوصي ــادل كاف وتب
الالزمــة لتمكــن الجهــة املعنيــة مــن تطويــر وتوثيــق ســجالتها الخاصــة 
بـــ )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( بصــورة دوريــة . فعــىل ســبيل 
املثــال ، إذا كان يف نيــة الجهــة املعنيــة اســتبعاد )املــواد الغــري 
صالحــة لــألكل( ، فعــىل الجهــة املنســقة وضــع التعريــف الــوايف عــام 
ــجيل  ــون بتس ــه املعني ــع ب ــن أن يق ــس ميك ــك دون أدىن لب ــد بذل يُقص
)الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( . وعنــد الرغبــة يف القيــام بذلــك 
ــا  ــص م ــام يخ ــة في ــة الحضاري ــاة الخلفي ــقة مراع ــة املنس ــىل الجه ع
ــألكل( .  ــح ل ــوادا ال تصل ــرب )م ــا يعت ــة( وم ــوادا غذائي ــرب )م ــن أن يُعت ميك

إرشادات حول تعني طرق إجراء التقييم الكمي والتخمينات

ــات )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW(، عــىل  باالضافــة إىل تحديــد كمي
ــام  ــة القي ــول كيفي ــبة ح ــادات املناس ــري اإلرش ــقة توف ــة املنس الجه
تطالــب  أن  املنســقة  الجهــة  عــىل  املثــال  ســبيل  فعــىل  بذلــك. 
بتســجيل الكميــات وتعيــني أنواعهــا بصــورة دقيقــة ، يف حالــة رغبتهــا 
ــات أكــر مــن  يف زيــادة كمياتهــا )كــام يف حالــة وجــوب تســجيل بيان
ــود  ــة وج ــني ، يف حال ــاق مع ــع يف نط ــة تق ــع غذائي ــة تصني مؤسس
200 مؤسســة يف ذلــك النطــاق ، وذلــك لالحتيــاط مــن وجــود التبايــن 
فيــام بينهــا( . كــام بإمــكان الجهــة املنســقة توفــري معلومــات إضافيــة 
حــول القطــاع املعنــي  تشــمل أي مــن الظــروف املحــددة التــي تتمتــع 
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بهــا مجموعــة بيانــات خاصــة )بالفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( متكننــا 
مــن اســتخدامها مــع غريهــا . مثــال ذلــك فيــام إذا كانــت نتائــج وبيانــات 
منشــآت األلبــان يف منطقــة معينــة متشــابهة مبــا فيــه الكفايــة 
الســتعامل إحداهــا يف زيــادة نتائــج منشــأة أخــرى يف ذات املنطقــة 
. ويف حالــة رغبــة الجهــة املنســقة يف جمــع املعطيــات الخاصــة بـــ 
)الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( واملســتحصلة مــن عــدة مراحــل مــن 
ــة  ــن مرحل ــل ، م ــة املراح ــي كاف ــذايئ  )كأن تغط ــداد الغ ــة اإلم سلس
االنتــاج الزراعــي وحتــى الســتهالك( ، عليهــا الرجــوع إىل القســم رقــم 

ــاب . ــاليب الحس ــة بأس ــادات  املتعلق ــات اإلرش ــل مراع )8.4( ألج

يلخــص الجــدول رقــم )10.2( عــددا مــن أوجــه التقييــم الكمــي التــي 
ــة املنســقة يف تحديدهــا قــد ترغــب الجه

1.3 – إرشــادات حــول تنســيق ســجل )للفقــد والهــدر الغــذايئ - 

FLW( عــى مســتوى الدولــة يضــم مختلــف القطاعــات

 ، )الوطنيــة  مســتوياتها  مختلــف  وعــىل   ، الحكومــات  بإمــكان 
القطاعيــة ، وعــىل مســتويات املــدن والواليــات( القيــام بإعــداد 
للتعــرف   )FLW  - الغــذايئ  والهــدر  )الفقــد  بـــ  الخاصــة  ســجالتها 
عــىل مقاديرهــا وكمياتهــا يف نطــاق حدودهــا الجغرافيــة . عنــد 
حصولهــا عــىل تلــك املعلومــات ، ســيكون بإمكانهــا تحديــد الوســائل 
ــة  ــا ، ومتابع ــل منه ــرض التقلي ــا لغ ــا اتباعه ــي بإمكانه ــرق الت والط
تطــور كمياتهــا مبــرور الزمــن ، أو لغــرض مقارنــة معطياتهــا مــع 
ســجالت حكومــات أخــرى مــن بــاب تبــادل املعلومــات وصــوال لتحديــث 
ســرتاتيجياتها وتحويرهــا وصــوال للحــد منهــا وتقليلهــا . يتنــاول هــذا 
الجــزء اإلرشــادات الالزمــة لتحضــري وتنســيق الســجل عــىل املســتوى 

الحكومــي باســتخدام معطيــات مــن قطاعــات مختلفــة .

تحديــد نطــاق ســجل )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( عــى 

مســتوى الدولــة 

ــىل  ــذايئ - FLW( ع ــدر الغ ــد واله ــجل )الفق ــن س ــام بتكوي ــدأ القي يب
مســتوى الدولــة ، شــأنه شــأن غــريه مــن الســجالت ، بتحديــد األهــداف 
املرجــوة منــه ، ومــن ثــم الــرشوع بتحديــد اإلطــار الــذي ســيتم العمل 
بضمنــه . يبــني املســتطيل رقــم )10.1( أمثلــة عــن إطــار ســجل )األغذيــة 

املفقــودة واملهــدورة - FLW( عــىل نطــاق الدولــة .

 )FLW - العمــل عــى إنجــاز ســجل )الفقــد والهــدر الغــذايئ

عــى مســتوى الدولــة

عــىل املراجــع الحكوميــة ، ســواء كانــت مناطقيــة أم وطنيــة ، أن 
تراعــي اتبــاع خمســة خطــوات يف جمعهــا للمعلومــات املتعلقــة بـــ 
)الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( مــن مختلــف اقســامها االقتصاديــة 
)كمراحــل االنتــاج األوليــة ، أو أثنــاء التصنيــع ، أو خــالل التوزيــع باملفــرد 
، أوخــالل مرحلــة الخدمــات الغذائيــة ، وحتــى االســتهالك املنــزيل( . 
ويف حالــة القــرار بإعــادة الدراســة مــرة أخــرى الحقــا ، فســيكون 
مــن املفيــد مراجعــة الطريقــة التــي متــت بهــا الدراســة األوىل بعــد 
االنتهــاء مــن التقديــرات األوليــة وذلــك ملحاولــة اكتشــاف الســبل 

ــازه  ــم انج ــا ت ــاز م ــه ، أو إلنج ــت ب ــا قام ــني م ــأنها تحس ــن ش ــي م الت
بصــورة أبســط ، وأكــر كفــاءة ، أو حتــى بكلفــة أقــل يف املســتقبل .

أما هذه النقاط الخمسة فهي:

1. راجع املجال املحدد لكل قطاع )أو قطاعات( تشمله الدراسة

2. ضع خطة عمل واضحة

3. حدد وراجع البيانات واملعلومات املتوفرة

4. حدد طريقة التقييم الكمي

5. قــم بعمليــة التقييــم الكمــي باالعتــامد عــىل املعلومــات 

املتوفــرة ، أو عــىل أي بيانــات جديــدة

1.راجع املجال املحدد لكل قطاع )أو قطاعات( تشمله الدراسة

عــىل الجهــة الحكوميــة املختصــة تعيــني القطــاع )أو القطاعــات( 
هــذه  عــىل  الحصــول  وباالمــكان   . الدراســة  ستشــملها  التــي 
ــل  ــن قب ــة م ــة املخول ــه الجه ــذي حددت ــال ال ــا للمج ــات تبع املعلوم
، ســواء كان  البلــد ككل  الســجل عــىل مســتوى  الحكومــة لوضــع 
ــي  ــك ) ولتوخ ــد لذل ــل متعه ــن ِقب ــا ، أو م ــن ِقبله ــيتم م ــل س العم
التبســيط يف التعبــري سنســتبدل مصطلــح - الجهــة املخولــة لوضــع 
الســجل - بالحكومــة( . ففــي حالــة إجــراء التقييــم الكمــي رغبــة يف 
تعيــني كميــات )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( والتــي ستســتعمل 
للــردم يف املدينــة، فعــىل كافــة الجهــات والقطاعــات املنتجــة 
ــة، ويف  ــذه العملي ــاركة به ــذايئ - FLW( املش ــدر الغ ــد واله )للفق
ــة  ــة رغب ــا يف حال ــا . أم ــذايئ فيه ــداد الغ ــة اإلم ــل سلس ــة مراح كاف
 )FLW  - الغــذايئ  والهــدر  )الفقــد  كميــات  حســاب  يف  الحكومــة 
املتخلفــة يف املخــازن بعــد عمليــة الحصــاد ، هنــا ســتقترص الدراســة 
عــىل قطاعــي الزراعــة والخــزن فقــط . أمــا يف حالــة رغبــة الحكومــة 
يف  املتحــدة  األمــم  هــدف  لبلــوغ  تقدمهــا  مــدى  متابعــة  يف 
ــر املســتدام رقــم )12.3( ، فعليهــا شــمول كافــة القطاعــات  التطوي
)إبتــداء مــن قطــاع االنتــاج حتــى االســتهالك املنــزيل( يف الدراســة .

ــىل  ــاع، فع ــه كل قط ــوف يتضمن ــا س ــح م ــة توضي ــىل الحكوم ــام ع ك
ســبيل املثــال إذا مــا رغبــت مدينــة مــا تقييــم مــا تلفظــة متاجــر 
خضارهــا مــن )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( كميــا ، فعــىل الســجل 
توضيــح املقصــود )مبتاجــر الخضــار( ، كأن تســتبعد املتاجــر األصغــر 
مــن حجــم معــني ، أو أن تشــمل املتاجــر التــي تبيــع املــواد الغذائيــة 

ــك . ــة كذل ــري الغذائي ــواد غ وامل

كــام عــىل الحكومــة أن تكــون عــىل درايــة تامــة بجميــع األفــراد 
 ، فيــه  املتنفذيــن  وأهــم   ، املعنــي  الدراســة  لقطــاع  املنتمــني 
واملنظــامت والــرشكات التــي تنضــوي تحــت لوائــه . وقــد يكــون مــن 
ــة  ــل يف حال ــذه التفاصي ــة ه ــة بكاف ــم الحكوم ــرضوري أن تل ــري ال غ
ــا  ــا م ــة غالب ــذه الحال ــل ه ــا يف مث ــوت، ألنه ــازل والبي ــتها للمن دراس
ســتلجأ إىل إســلوب جمــع العينــات والعينــات. ســيمثل األشــخاص 
ــا  ــة معينه ــة ُمعين ــا أو مؤسس ــاع م ــت قط ــة تح ــات املنضوي والجه
الــر للحصــول عــىل املعلومــات الخاصــة بذلــك القطــاع أو بتلــك 

املؤسســة وإلثــراء ســجالتها.
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2.ضع خطة عمل واضحة

توثيــق  عــىل  الحــرص  املراحــل  مختلــف  ويف  الحكومــات،  عــىل 
ــد  ــي ال ب ــامت الت ــن املنظ ــم م ــواد األعظ ــع الس ــا م ــجالت تعامله س
ــة  ــن األهمي ــيكون م ــه س ــا . وعلي ــا معه ــم تعامالته ــن تنظي ــا م له
مبــكان وضــع خطــة عمــل واضحــة متكــن الحكومــة مــن توقــع حجــم 
ــه ، ومــا املتوقــع  العمــل املفــروض انجــازه ، واملــوارد املخصصــة ل

أن تحويــه ســجالته .

ال بد لخطة العمل الناجحة أن تتضمن الفقرات التالية:

قامئــة بكافــة الفعاليــات املتامشــية مــع الخطــوات الخمــس  ◄
الســابق ذكرهــا يف هــذ القســم .

قامئــة بأســامء األفــراد ، واملنظــامت ، والــرشكات الواجــب االتصــال  ◄
بهــا والتــي يتظمنهــا كل قطــاع ، بالضافــة إىل معلومــات وافيــة 

عــن حلقــات االتصــال مــن األفــراد .

ــة يف  ◄ ــة ورشك ــن كل منظم ــط م ــوب بالضب ــو مطل ــا ه ــة مب قامئ
، كاملعلومــات املتوفــرة بخصــوص )الفقــد والهــدر  كل قطــاع 

FLW( ، واملعلومــات الخاصــة بالتــرصف بالفضــالت . الغــذايئ - 

وضــع التخمــني التقريبــي للمــوارد املطلوبــة ، كاألفــراد العاملــني  ◄
، وســاعات عملهــم ، وامليزانيــة الالزمــة إلكــامل ذلــك العمــل .

اإلطار الزمني إلنجاز كل خطوة مطلوبة من خطوات العمل ، و... ◄

تحديد األفراد املسئولني عن تنفيذ كل خطوة منها . ◄

الجدول رقم )10.2(: مجاالت التقييم الكمي التي قد ترغب الجهة املنسقة يف تحديدها

ما الذي بإمكان الجهة املنسقة تحديدهمجال التقييم الكمي

كاســتعامل طريقــة واحــدة يف تســجيل كافــة معطيــات )الفقــد والهــدر الغــذايئ – FLW( التــي يتضمنهــا برنامــج  ◄طريقة التقييم الكمي  
ــد  ــم )الفق ــال -  يف تقيي ــة مث ــة حكومي ــة  – كجه ــة مهتم ــة جه ــد رغب ــال عن ــبيل املث ــىل س ــادرة. ع ــني، أو مب مع

ــرة. ــجيلها يف مذك ــا، أو تس ــل مكوناته ــك يف تحلي ــد ذل ــذايئ – FLW( وتحدي ــدر الغ واله

رغبــة  ◄ يف  كــام  مختلفــة،  لحــاالت  معينــة(  )وبحــدود  تكيفهــا  باإلمــكان  التــي  الطــرق  اســتعامل 
الغــذايئ  والهــدر  )الفقــد  تخــص  معلومــات  عــىل  الحصــول  يف  بالتجزئــة  التوزيــع  سالســل  أحــدى 
وأخــرى  للمنتجــات الزراعيــة،  معينــة  طريقــة  تخصيــص  يف  رغبتهــا  مــع  عمالئهــا  مــن   ) FLW  – 

مغايرة للتصنيع الغذايئ ، عىل سبيل املثال .
كان  )كلام  العينات  أخذ 

ذلك مالمئا(
حجم العينة ◄

الطريقــة املســتخدمة لذلــك )كأن تكــون بإســلوب عشــوايئ، أو عشــوايئ مــن مجاميــع، أو بأســلوب الحصــص.  ◄
ويف حالــة اســتخدام العينــات بالحصــص ، عــىل الجهــة املنســقة تحديــد طريقهــا يف التقليــل مــن االنحيــاز .

ذكر احتامل احتياج النموذج للفصل إىل فئات ، وذكر تفاصيل طريقة القيام بذلك  ◄

ذكــر الفــرتة الزمنيــة املحــددة لــكل عمليــة مــن عمليــات أخــذ العينــات، ]كأن تكــون بجمــع )الفقــد والهــدر  ◄
الغــذايئ – FLW( ملــدة أســبوع واحــد[.

ــذ  ◄ ــرتات أخ ــع ف ــة توزي ــددة، )ككيفي ــة املح ــرتة الزمني ــن الف ــامذج ضم ــع الن ــه جم ــم خالل ــذي يت ــت ال ــر التوقي ذك
ــق )أ(. ــامذج يف امللح ــذ الن ــة أخ ــة بطريق ــادات الخاص ــىل االرش ــول ع ــكان الحص ــام( – وباإلم ــوال ع ــات ط العين

اعتامدا عىل الطريقة املستخدمة، قد تشمل املواصفات ما يي:تفاصيل أخرى

ــم إىل وزن( أو  ◄ ــل الحج ــد تحوي ــة عن ــل الكثاف ــال، عوام ــبيل املث ــىل س ــتخدامها )ع ــددة الس ــل مح ــل تحوي عوام
ــددة( ــات مح ــة بيان ــال، مجموع ــبيل املث ــىل س ــل )ع ــل التحوي ــددة لعوام ــادر مح مص

 كيــف يتــم متثيــل املعلومــات للســكان موضــع الدراســة )عــىل ســبيل املثــال، القيــاس لــكل شــخص، لــكل مــرت  ◄
مربــع مــن منطقــة املبيعــات، أو عامــل آخــر(

بالنسبة لتحليل تركيبة الهدر، يستخدم شبكة كمصفاة لفصل عنارص أكرب من النفاياتعن عنارص أصغر ◄

 عندمــا يتــم اســتخدام معلومــات موجــودة أصــال )مثــل الســجالت مــن رشكات إدارة النفايــات(، مــا هــي نقطــة  ◄
FLW االرتــكاز املســتخدمة لتضمــني أو اســتبعاد الســجالت الفرديــة )انظــر الفصــل 5 يف إرشــادات حــول طــرق الكمــي

“مستوى الثقة املرغوب يف البيانات )انظر الفصل 9( ◄
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املستطيل رقم )10.1(: مثال توضيحي حول مجال التقييم الكمي )الفقد والهدر الغذايئ- FLW ( عى مستوى الدولة

فيــام يــي مثــاال لإلطــار املمكــن أن تتبعــه الجهــة الحكوميــة )املســؤولة عــن التنســيق( يف تعملهــا مــع كل جهــة تقــوم بتســجيل 
معطياتهــا حــول )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( ، كــام بإمكانهــا إضافــة معلومــات تفصيليــة مكملــة بخصــوص كل قطــاع تشــمله الدراســة .

املدى الزمني: أجمع املعطيات واملعلومات عىل مدى سنة تقوميية كاملة .  ◄

نــوع املــواد الداخلــة ضمــن الدراســة: عليــك وزن املــواد الغذائيــة ، كــام عليــك وزن مــا يصاحبهــا مــن مــواد غــري صالحــة األكل،   ◄

كل عــىل حــدة .

يتطلــب دليــل )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( تســجيل املعلومــات حــول املــواد الغذائيــة بحيــث  تشــمل املــواد التــي تــؤكل مفصولة   

عــن املــواد الغــري صالحــة لــألكل ، كلــام كان ذلــك ممكنــا . ســيوفر هــذا املنحــى للجهــات الحكوميــة املســؤولة حريــة اختيــار الطريقــة 
التــي ترتئيهــا لتحليــل املعطيــات )ســواء يف الوقــت الحــارض ، أو يف املســتقبل( بالنســبة للموكونــات الغذائيــة كل عــىل حــدة .

ــي  ــي تنته ــآالت الت ــا وامل ــص منه ــم التخل ــي يت ــذايئ - FLW( الت ــدر الغ ــد واله ــول )الفق ــة ح ــات الالزم ــر املعلوم ــآالت: أذك امل  ◄

ــا . ــك ممكن ــام كان ذل ــدة كل ــىل ح ــا كل ع ــاول توثيقه ــامالت ، وح ــرشة احت ــني الع ــن ب ــار م ــك االختي ــا )بإمكان إليه

قــد ترغــب الجهــة الحكوميــة املســؤولة التــي تعمــل عــىل زيــادة توفــري الغــذاء والرفــع مــن كفــاءة مصــادره أن تذكــر شــيئا   

عــن كل مــن املــآالت العــرشة املحتملــة ، ولكــن جهــة حكوميــة أخــرى قــد ترغــب يف الرتكيــز عــىل الحــد مــن املــواد العضويــة 
التــي تجــد طريقهــا للمــرادم ، أو ألكســدتها جزئيــا ، أو تلــك التــي تذهــب إىل املجــاري ، هنــا عليهــا الرتكيــز عــىل توثيــق كميــات  

)الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( التــي تــؤول إىل تلــك األماكــن ، عــىل ســبيل املثــال .

اإلطار العام:  ◄

نــوع األغذيــة – كافــة أنــواع وفئــات املــواد اغذائيــة قــد يكــون مــن الصعوبــة مبــكان تعيــني كميــات املرشوبــات ، هنــا قــد   ◄

يتطلــب األمــر مــن الجهــات املســؤولة عــن التوثيــق أن تســتعني بطــرق تقييــم كمــي أخــرى .

مرحلــة املحــددة مــن دورة الغــذاء – واملقصــود بهــا نطــاق العمليــة املحــدد والتــي قــد تتضمــن قطاعــا اقتصاديــا معينــا ،   ◄

أو قطاعــا غذائيــا متخصصــا، أو مجموعــة منــازل وبيــوت محــددة .

املجال الجغرايف – املقصود بها املجال الجغرايف املقصود بالدراسة ضمن حدود الدولة .  ◄

املنظــامت املشــمولة – كافــة الوحــدات واملصــادر املنتجــة )للفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( يجــب تعيــني الحــدود التنظيميــة   ◄

بدقــة بحيــث تكــون معــربة عــن كل وحــدة منتجــة )للفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( بصــورة كاملــة وتامــة ، أمــا يف حالــة اســتبعاد 
أي وحــدة منهــا فعــىل الجهــة املعنيــة ذكــر ذلــك . فعــىل ســبيل املثــال عنــد عــدم شــمول أوزان )الفقــد والهــدر الغــذايئ - 

FLW( املتولــدة عــن مجمــع ســكني متعــدد الطوابــق تســكنه عــدة عوائــل ، عــىل الجهــة املعنيــة ذكــر الوحــدة املســتبعدة .

 ،)FLW - نقــاط هامــة أخــرى: تأكــد مــن أســتبعاد أوزان كافــة املــواد املصاحبــة والتــي ال تعتــرب ضمــن )الفقــد والهــدر الغــذايئ  ◄

ــن  ــا ع ــرب فعلي ــذايئ - FLW( تع ــدر الغ ــد واله ــي ، وأن أوزان )الفق ــاد والجن ــل الحص ــا قب ــائر م ــة ، الخس ــف والتعبئ ــواد التغلي كم
حالتهــا عنــد تولدهــا )أي قبــل إضافــة املــاء إليهــا ، أو قبــل تجفيفهــا وســحب كميــة املــاء املوجــودة طبيعيــا منهــا(

ــب  ــو تجني ــا ه ــل تفاصيله ــة بكام ــة الالزم ــع الخط ــن وض ــدف م إن اله
وقــوع الفريــق املســؤول عــن وضــع الســجالت يف أي تراخــي أو 

حــدوث أي هــدر يف إمكانياتــه املاليــة أو البرشيــة .

3. حدد وراجع البيانات واملعلومات املتوفرة

قــد تتوفــر لــدى بعــض القطاعــات الكثــري مــن الدراســات واملعلومــات 
التــي ســبق جمعهــا والتــي تتــامىش مــع حاجــة الحكومــة يف 
القســم  أنظــر   . الكمــي  التقييــم  يف  أهدافهــا  إىل  الوصــول 

 Guidance: Using Existing FLW Studies( وأنظــر   ، للتوضيــح   )7.1(
and Data( . ولكــن عــىل الحكومــة أن تحــدد أوال فيــام لــو إذا كان 
ــدر  ــد واله ــجل )الفق ــار س ــا إلط ــرة مطابق ــات املتوف ــار املعلوم إط
الغــذايئ - FLW( التــي هــي بصــدد تحضــريه ، أي مبعنــى تطابــق 
إطارهــام الزمنــي ، ومتاثــل املــواد الداخلــة يف الدراســتني ، وتشــابه 
مآالتهــام ، وتطابــق حدودهــام . وثانيــا عليهــا أن تتأكــد مــن مصداقيــة 
ــد  ــك بتحدي ــا وذل ــامد عليه ــا االعت ــي ميكنه ــة الت ــات للدرج املعلوم

ــام . ــأ فيه ــد” والخط ــدم التأك ــة “ع درج
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4.حدد طريقة التقييم الكمي

بعــد انتهــاء الجهــة الحكوميــة مــن مراجعــة املعطيــات واملعلومــات 
املتوفــرة لديهــا ميكنهــا تحديــد الطريقــة أو الطــرق التي ســتمكنها 
مــن جمــع العلومــات والقيــام بالتقييــم الكمــي )لألغذيــة املفقــودة 
واملهــدورة - FLW( يف القطــاع أو القطاعــات التــي هــي بصــدد 
ــأت  ــي ارت ــرارات إن ه ــن الق ــلة م ــاذ سلس ــا اتخ ــام عليه ــتها ، ك دراس
ــابع  ــل الس ــل الفص ــأنها . يفّص ــدة بش ــات جدي ــع معطي ــرشوع بجم ال
ــر  ــة بتوفـّ ــرارات املتعلق ــك الق ــاذ تل ــأن اتخ ــل بش ــن التفاصي ــري م الكث
املــوارد ، وكيفيــة التوصــل )للفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( ، وكيفية 
ــة  ــرارات الحكومي ــن الق ــك . وم ــام بذل ــم للقي ــت املالئ ــم الوق تنظي
الهامــة الــالزم اتخاذهــا بهــذا الشــأن ، واملتعلقــة بتنظيــم الســجالت 
عــىل املســتوى الحكومــي حــرصا هــو مــن الــذي ســيقوم بالتقييــم 
الكمــي ، كأن تقــوم الجهــة الحكوميــة بــه بنفســها )أو بواســطة 
بــه  ســيناط  العمــل  أن  أو   ، عنهــا(  ينوبــون  مختصــني  مقاولــني 

ــني . ــاع املع ــت قط ــة تح ــامت ورشكات منضوي ملنظ

ــو  ــي ه ــم الكم ــها( يف التقيي ــة )بنفس ــام الحكوم ــزات قي ــن ممي م
ثبــوت النتائــج . أمــا أهــم مثالــب قيامهــا بذلــك فهــو أنهــا ال متتلــك 
مــن التفاصيــل واملعلومــات حــول أي قطــاع أو عــن الــرشكات التابعــة 
لــه مثلــام ميلكــه العاملــون يف ذلــك القطــاع أو تلــك الــرشكات 
والذيــن يعملــون فيهــا ، األمــر الــذي قــد ينجــم عنــه شــئ مــن 
الســهو عنــد تصميــم طــرق التقييــم . كــام ميكــن أن ميتنــع منتســبو 
قطــاع معــني عــن مشــاركة الحكومــة )أو الغــري( باملعلومــات الخاصــة 
بهــم لرسيتهــا . ميكــن للحكومــة تجــاوز مثــل هــذه العقبــات ، أو 
ــل  ــربة يف التعام ــم الخ ــن له ــتخدام متعاقدي ــا  باس ــف منه التخفي
ــا  ــتقاللية . أم ــني باالس ــوا متمتع ــة ، وأن يكون ــات املعين ــع القطاع م
إذا ارتــأت الحكومــة أن تــوكل عمليــات التقييــم الكمــي للقطــاع ذاتــه 
ــة  ــه إمكاني ــة ل ــرشكات التابع ــامت وال ــن أن للمنظ ــد م ــا التأك ، فعليه
الحصــول عــىل كافــة املعلومــات الخاصــة مبــوارده )ســواء كانــت 
ــه . ــة عن ــات املطلوب ــع املعلوم ــة لجم ــة( والالزم ــة أو املالي البرشي

أن  بنفســها  ســجالتها  تحضــري  تــود  التــي  الحكومــة  عــىل  كــام 
توفــر اإلرشــادات واملعلومــات الالزمــة والخاصــة بطــرق التقييــم 
الكمــي لكافــة القطاعــات املشــاركة ، كــام عليهــا تعيــني درجــة 
الدقــة املطلوبــة يف جمــع املعلومــات ، واألهــداف املبتغــاة مــن 
ذلــك .   باالمــكان الحصــول عــىل معلومــات إضافيــة حــول كيفيــة 
املناســبة  املثــىل  والطريقــة  الكمــي،  التقييــم  طريقــة  اختيــار 
للحــاالت املختلفــة يف الفصــل الســابع يف أداة التقييــم الرتبــي 
 FLW( – FLW - للتقيــم الكمــي  )لألغذيــة املفقــودة واملهــدورة
الحصــول  بإمكانــك  كــام   -Quantification Method Ranking Tool
عــىل التعليــامت واإلرشــادات  العامــة حــول 10 مــن أشــهر طــرق 
 Guidance on FLW( التقييــم الكمــي عــىل املوقــع األليكــرتوين
واملعلومــات  الوثيقــة  هــذه  نــرشت   .  )Quantification Methods
www. :املتعلقــة بهــا عــىل عنوانهــا يف الشــبكة العنكبوتيــة وهــو

 flwprotocol.org

5. قــم بعمليــة التقييــم الكمــي باالعتــاد عــى املعلومــات 

ــدة ــات جدي ــى أي بيان ــرة ، أو ع املتوف

فيــام يــي األمــور الواجــب أخذهــا بنظــر االعتبــار عنــد تحضــري ســجالت 
)الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( عــىل مســتوى الدولــة:

أخــذ العينــات مــن القطاعــات املشــمولة بالدراســة ورفــع  ◄

متثيــل النتائــج

ــكل  ــي ل ــم الكم ــة بالتقيي ــوم الحكوم ــهل أن تق ــن الس ــون م ــن يك ل
مصــادر )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( مــن كل مصــدر بعينــة، وكل 
رشكــة بذاتهــا، ومــن كل مؤسســة تابعــة لقطــاع معــني، كــام لــن 
ــة  ــن للحكوم ــه ميك ــي وعلي ــن منطق ــي وال م ــن العم ــك م ــون ذل يك
أو للقطــاع املوكــول لــه مهمــة التقيــم الكمــي أن يختــار منــاذج مــن 
العينــة املدروســة ومــن ثــم رفــع متثيــل نتائجهــا بالطــرق اإلحصائيــة 
يك يتوصــل لتخمــني مقبــول لكميــات )الفقــد والهــدر الغــذايئ - 
FLW( التــي يولدهــا كامــل القطــاع مجــال الدراســة وباإلمــكان الرجــوع 

ــق )أ(. ــات   يف امللح ــار العين ــرق اختي ــول ط ــادات ح إىل اإلرش

تسجيل املعطيات الخاصة بكل قطاع ◄

ــا  ــب توثيقه ــة الواج ــات الرضوري ــم )13.2( املعلوم ــدول رق ــني الج يب
ضمــن ســجل )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( . عــىل كل قطــاع مــن 
القطاعــات الحكوميــة واملشــمول بخطــة توثيــق الســجالت عــىل 
ــجله  ــظ بس ــا ، أن يحتف ــك ممكن ــام كان ذل ــي ، وكل ــتوى الحكوم املس
الخــاص بــه والــذي يحتــوي عــىل املعلومــات التــي تخصــه . ســيمكننا 
ذلــك مــن املقارنــة مــا بــني القطاعــات إلقتفــاء أثــر التغــريات الحاصلــة 
يف كميــات وأوزان )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( مبــرور الوقــت . 

ــاع  ◄ ــن كل قط ــتقاة م ــات املس ــني املعلوم ــيق ماب التنس

ــا ــع بينه ــة الجم وكيفي

بعــد أن تحصــل الحكومــة عــىل املعلــوات الالزمــة مــن الســجل التابــع 
لــكل قطــاع ، ســتحتاج إىل الجمــع بينهــا للحصــول عــىل جــدول موحــد 
ــن  ــد م ــادة التأك ــة إىل إع ــتربز الحاج ــة س ــذه املرحل ــأنها . يف ه بش
ســجل كل قطــاع عــىل حــدة ، للتأكــد مــن متاثــل مجاالتهــا مــام يؤهــل 
ــات  ــاالت القطاع ــن يف مج ــود تباي ــة وج ــا يف حال ــا . أم ــع بينه للجم
ــجيله  ــوح وتس ــكل وض ــك ب ــق ذل ــن توثي ــد م ــال ب ــة ، ف ــع الدراس موض
املعنونــة  الدراســة  يف  تجــد   . النهــايئ  الســجالت  تقريــر  ضمــن 
 Estimates of Food Packaging Waste in the UK Grocery Retail(
and Hospitality Supply Chains - 2013( مثــاال عــىل دراســة عــىل 
املســتوى الوطنــي وثقــت مجمــل كميــات الغــذاء املهــدور ســنويا 
ــة  ــات الغذائي ــة ، والخدم ــازل ، و الضياف ــات املن ــن قطاع ــد ع واملتول
ــق  ــن طري ــع ع ــة ، والبي ــق الجمل ــن طري ــع ع ــذاء ، والبي ــع الغ ، وتصني

ــة التجزئ

يبــني املســتطيل رقــم )10.2( مثــاال مبســطا عــن ســجل حكومــي 
ــام  ــم القي ــدورة - FLW( ت ــودة وامله ــة املفق ــص )األغذي ــري يخ نظ

ــة .  ــتوى املدين ــىل مس ــه ع ب
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املستطيل رقم )10.2(: سجل توثيق نظري أنجزته أحدى املنظات البلدية  )راجع ملف الجداول(

قــررت بلديــة أحــدى املــدن القيــام بدراســة حــول كميــات )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( ملعرفــة كمياتهــا املتولــدة مــن قبــل 
اثنتــني مــن القطعــات ضمــن تلــك املدينــة، وهــي قطــاع التصنيــع الغــذايئ و قطــاع توزيــع األغذيــة بالتجزئــة. أمــا الهــدف مــن 
وراء ذلــك فهــو لغــرض معرفــة كميــات )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( التــي تجــد طريقهــا للــردم ، والكميــات التــي تســتخدم 

لغــرض األكســدة الجزئيــة .

أما مجال الدراسة الذي حددته بلدية تلك املدينة فكان:

املدى الزمني: سنة تقوميية واحدة

نوع املواد: املواد الغذائية وما يصاحبها من مواد ال تصلح لألكل 

املآالت: الردم، واألكسدة الجزئية

الحدود: نوع األغذية: كافة أنواع األغذية باستثناء املرشوبات )GSFA 1.0-13.0, 15.0, 16.0(؛ 

املرحلة يف دورة الغذاء: عند تصنيع الغذاء )ISIC 1010-1070( ، وعند بيعه بالتجزئة )ISIC 4721 and 4722(؛ 

نطاقه الجغرايف: ضمن املدى الجغرايف لتلك املدينة؛ 

الجهات واملنظامت املشمولة يف الدراسة: كافة املنشآت املختصة بالتصنيع الغذايئ ، وكل املتاجر املعنية بالبيع بالتجزئة . 

آخذيــن مجــال ســجل )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( الــذي تــم تحديــده مــن قبــل بلديــة تلــك املدينــة، عليهــا الــرشوع بوضــع 
الخريطــة املفصلــة لتعيــني كافــة منشــآت قطاعــي التصنيــع الغــذايئ ومخــازن البيــع بالتجزئــة. تقــوم البلديــة يف هــذا املثــال 
بتحديــد الــرشكات التــي ســتمثل العينــة املمثلــة ضمــن كل مــن القطاعــني، و االتصــال بهــم والتأكــد مــن رغبتــم يف املســاهمة 
يف هــذه الدراســة الكميــة. تقــوم البلديــة بتجهيــز الــرشوح الوافيــة حــول مجــال الدراســة والطــرق الكميــة املســتخدمة 
ــال  ــد مج ــري وتحدي ــن توف ــرض م ــا الغ ــة( . أم ــواد املتخلف ــات امل ــل مكون ــتكون تحلي ــال س ــذا املث ــة )يف ه ــكل رشك ــاس ل للقي
ــتكون  ــجلة س ــات املس ــن أن املعلوم ــد م ــو للتأك ــة فه ــل البلدي ــن قب ــاس م ــتخدمة يف القي ــة املس ــرق الكمي ــة والط الدراس

ــض. ــا ببع ــة بعضه ــة للمقارن صالح

تــرشع كل رشكــة بالعمــل وتســجيل معطياتهــا مســتعينة بالخــربات واملســاعدة التقنيــة املمكــن تقدميهــا لهــا مــن قبــل البلديــة 
إلنجــاز عملهــا .  يتــم بعــد ذلــك مشــاركة البيانــات مــع اختصاصيــي اإلحصــاء والباحثــني امللحقــني بالبلديــة لغــرض تعديلهــا بحيــث 
ــايئ  ــا النه ــم تقريره ــة بتقدي ــة املعني ــة الحكوم ــوم الجه ــاء تق ــد االنته ــة . عن ــمولة يف الدراس ــع املش ــة املصان ــل كاف متث

والنتائــج كــام يف الجــدول التــايل:

النتائج النظرية لسجل )الفقد والهدر الغذايئ - FLW( مقدرة بوحدة الكيلو غرام الواحد عىل مستوى املدينة الواحدة

القطاع
)الفقد والهدر الغذايئ 

)FLW -

املواد الصالحة لألكل 
وغري الصالحة لألكل

املواد الغذائية 
)الصالحة لألكل

ألجزاء غري الصالحة لألكل 

للردم
لألكسدة 

الجزئية
للردم

لألكسدة 
الجزئية

للردم
لألكسدة 

الجزئية
400700               500                900         1200                        1300          2500                      مصنعي الغذاء

100100               300                800         400                          900           1300                       بائعي التجزئة
500800               800                1700       1600                         2200          3800                      املجموع                             

 )FLW - تســتنتج بلديــة املدينــة مــن هــذا املثــال املبســط أن معامــل تصنيــع الغــذاء تولــد مــن كميــات )الفقــد والهــدر الغــذايئ
مــا يعــادل ضعــف مــا تولــده مخــازن البيــع بالتجزئــة ، وأن ذلــك الجــزء مــن  )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( الــذي تنتجــه مخــازن 
البيــع بالتجزئــة يذهــب ألغــراض الــردم . مــام تقــدم قــد توضــع الخطــط وتبــذل الجهــود للنظــر يف إمكانيــة الحــد مــن ذلــك الهــدر 

مــن قبــل هــذان القطاعــان ، أو اســتعادة جــزء منــه ، أو تحويلــه مــن ســبيله للــردم إىل مــآالت أخــرى .
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11. الفصل الحادي عرش:
 )FLW - توثيق أسباب )الفقد والهدر الغذايئ
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الجدول رقم )11.1(: مسببات تراكم )الفقد والهدر الغذايئ - FLW( حسب مراحل سلسلة اإلمداد الغذايئ )غر شامل(

مرحلة الصنيعمرحلة النقل والخزنمرحلة اإلنتاج
مرحلة التوزيع 

والتسويق
مرحلة االستهالك

االنسكاب العريض ◄

عيب يف التغليف  ◄

التلف بسبب القوارض  ◄
والحيوانات

مل يتم جْنيَه  ◄

*االنسكاب العريض            ◄

عيب يف التليف  ◄

التلف بسبب القوارض  ◄
والحيوانات

رفضه من قبل السوق   ◄

فشل يف إيصاله  ◄
للسوق

فشل التسويق بسبب  ◄
النوعية

أو حجم العبوة ◄

تلف املنتج ◄

االنسكاب العريض               ◄

التشذيب أثناء التصنيع   ◄

رفضها من قبل  ◄
السوق

استعادة املنتوج                      ◄

خطأ يف الطهي   ◄

طعام مطهو ومل  ◄
يؤكل

عيب يف التغليف             ◄

*تلف املنتج ◄

تعدي فرتة الصالحية  ◄
واالستعامل

ستعادة املنتوج ◄

خطأ يف الطهي ◄

طعام مطهو ومل   ◄
يؤكل      

عيب يف التغليف ◄

تلف املنتج ◄

تعدي فرتة الصالحية  ◄
واالستعامل

عــىل الجهــات التــي تــود اســتخدام دليــل )الفقــد والهــدر 
FLW( تســجيل وتوثيــق األســباب والدوافــع  الغــذايئ - 
ــجالتها .  ــك يف س ــق ذل ــا وتوثي ــؤدي إىل تكونه ــي ت الت
يُعــرّف )الســبب( يف الدليــل بأنــه الداعــي لحــدوث )الفقــد 
والهــدر الغــذايئ - FLW( ، أمــا الدافــع لذلــك ، فيعــرف 

بأنــه العامــل الــذي يلعــب دوره يف توليــد الســبب .

ــل  ــات دلي ــن متطلب ــع م ــباب والدواف ــق األس ــرب توثي ال يعت
)الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( ، مــع ذلــك فإنــه مــن 
املناســب ملختلــف الجهــات املعنيــة أن تقــوم بذلــك . 
إن يف توثيــق املعلومــات الخاصــة باألســباب والدوافــع 
ــا أدى إىل  ــم م ــىل فه ــة ع ــة املختص ــيُعني الجه ــا س م
تكويــن )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( لديهــا . كــام 
ســيكون لهــذه العلومــات األثــر والفائــدة يف تطويــر 

ــا . ــل منه ــأنها التقلي ــن ش ــي م ــرتاتيجيات الت الس

ــرد يف  ــة املف ــد باع ــد أح ــد يج ــال ، ق ــبيل املث ــىل س فع
ســجالت )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( لديــه الكثــري مــن 
ــه  ــن دون إحاطت ــجلة ، ولك ــة واملس ــض التالف ــات البي كمي
الصعوبــة  مــن  وســيكون   ، لذلــك  املؤديــة  باالســباب 
مبــكان أن يجــد الحلــول العمليــة للحــد مــن ذلــك . وكذلــك 
للمعلومــات  معينــة  حكوميــة  جهــة  جمــع  حالــة  يف 
واملعطيــات مــن مختلــف قطاعاتهــا واملتعلقــة بتكويــن 
)الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( ، فإنهــا وبــدون معرفــة 
الصعوبــة مبــكان  ، فإنــه ســيكون مــن  مســببات ذلــك 

ــك . ــن ذل ــد م ــة للح ــج الالزم ــرق والربام ــاد الط إيج

11.1 – تحديد األسباب 

قــد تتمكــن الجهــة املعنيــة يف بعــض األحيــان مــن التعــرف عــىل 
الســبب املبــارش فقــط لرتاكــم  )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW(عنــد 
ــه ، وعليــه  إجرائهــا للتقييــم الكمــي ، بالنظــر لغمــوض الدوافــع ورائ
ــات  ــن األولوي ــا ضم ــا يجعله ــا م ــببات وتوثيقه ــد املس ــإن يف تحدي ف
 . )FLW - ــذايئ ــدر الغ ــد واله ــن )الفق ــع وراء تكوي ــق الدواف ــد توثي عن
قــد نجــد أحيانــا عــدة أســباب أدت إىل تكويــن   )الفقد والهــدر الغذايئ 
- FLW( ، هنــا علينــا توثيقهــا جميعــا . يبــني الجــدول رقــم )11.1( قامئــة 
 ،  )FLW - مختــرصة لألســباب املؤديــة لرتاكــم )الفقــد والهــدر الغــذايئ

والتــي بإمــكان الجهــة املعنيــة االختيــار مــام بينهــا .

11.2 – تحديد الدوافع

غالبــا مــا تتحــدد الدوافــع ضمــن الســياق الــذي تتبعــه الجهــة التــي 
تقــوم بوضــع الســجل . فعــىل ســبيل املثــال ، إذا وجــد مــزارع مهتــم 
بتســويق منتجاتــه مــن الطامطــم أن منتجاتــه ال تشــكل طلبــا مقبــوال 
مــن ِقبــل الســوق رغــم جودتهــا ، فعليــه االنتبــاه إىل أن ســبب ذلــك 
قــد يكــون يف طريقــة تغليفــه وعرضــه ملنتوجــه . وإذا أكتشــف 
ــة  ــاذ بقي ــد نف ــا بع ــة دامئ ــي املتبقي ــا ه ــة م ــم أن وجب ــب مطع صاح
الوجبــات يف مطعمــه يف نهايــة النهــار ، فقــد يكــون الدافــع وراء 
ــايش  ــدم مت ــات ، أو ع ــة الوجب ــع بقي ــجامها م ــدم انس ــو ع ــك ه ذل
وفهــم صاحــب املطعــم لطلبــات الزبائــن الواقعيــة ، مقارنــة مبــا 
حكوميــة  جهــة  توصلــت  مــا  وإذا   . مفضلــة  كوجبــة  هــو  يعتقــده 
ــا يف  ــوم وانتهائه ــات اللح ــن كمي ــري م ــف الكث ــة تخل ــا إىل حقيق م
املــرادم أو إىل التلــف ، فقــد تســتنتج تلــك الجهــة الحكوميــة الدافــع 
لذلــك متمثــال بفقــدان الثالجــات وسالســل التربيــد يف أماكــن الخــزن 
والالزمــة للحفــاظ عــىل كميــات اللحــوم املتبقيــة قبــل توزيعهــا 

واســتهالكها .
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الجدول رقم )11.2(: مخترص دوافع تراكم )الفقد والهدر الغذايئ - FLW( حسب مراحل سلسلة اإلمداد الغذايئ

مرحلة الصنيعمرحلة النقل والخزنمرحلة اإلنتاج
مرحلة التوزيع 

والتسويق  
مرحلة االستهالك

الحصاد املتأخر أو قبل  ◄
نضج املحصول  

ضعف كفاءة تقنية   ◄
الحصاد                

بُعد االسواق أو  ضعف  ◄
التسويق    

ضعف قدرة املبيدات  ◄
أو ضعف التسوير       

تباين أسعار املنتج    ◄
وعدم تغطية التكلفة    

مواصفات املنتج   ◄
كحجمه ومظهره     

سوء تجفيف الحبوب و   ◄
تكون الفطريات             

عدم كفاءة حاويات  ◄
التخزين   

االفتقار لوسائل  ◄
التخزين واملربدة منها              

سوء معاملة املنتج    ◄
أثناء التخزين والتفريغ   

سوء العناية أثناء  ◄
النقل            

التأخري لدى األرصفة    ◄
ومنافذ الحدود الربية     

التلوث الحاصل لدى   ◄
خطوط االنتاج            

األخطاء االنتاجية عن  ◄
سوء التصنيع        

سوء التعبئة والتغليف  ◄

مواصفات املنتج  ◄
كحجمه ومظهره      

التحديث الدوري  ◄
للمنتجات وما يتبعه 

من اختيار األحدث من 
قبل املستهلك   

األطعمة املحرضة  ◄
وغري املستهلكة

األحجام الكبرية غري  ◄
املستهلكة للمنتج                       

الفشل يف توقع  ◄
الكميات املطلوبة               

عدم وجود أنظمة  ◄
للتربع باألغذية 

الفائضة

عبوات كبرية، أكر  ◄
منحاجة املستهلك

االفتقار إىل جدولة   ◄
ممنهجة للتسّوق

عدم وضوح تعليامت  ◄
االستهالك عىل 

العبوات  

االفتقار ملعلومات  ◄
واضحة عن طريقة 

الطبخ

سوء التخزين ◄

التخزين بظروف غري  ◄
مالمئة

ــدر  ــد واله ــم )الفق ــع تراك ــرصا لدواف ــم )11.2(: مخت ــدول رق ــني الج يب
الغــذايئ - FLW( حســب مراحــل سلســة اإلمــداد الغــذايئ ، والتــي مــن 

املمكــن أن تكــون املســبب يف تراكمهــا حســب األســباب املذكــورة 
يف الجــدول رقــم )11.1( ســابقا .
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جدول رقم )11.3(: مثاال توضيحا يبني طريقة توثيق األسباب والدوافع يف السجالت

)FLW - الدافعالسببكميته بالكيلوغراماتنوع )الفقد والهدر الغذايئ

 )CPC - 01234(سوء العناية أثناء النقلتلف يف التغليف  1000طامطم من نوع

)CPC - 01234( االفتقار للمخازن املربدةتلف املنتج       30003000   طامطم من نوع

 )CPC - 01341( مل ميكن تسويقه  500تفاح من نوع)مواصفات املنتوج )صغر حجمه

 )CPC 0112( غري معروفمل يتم حصاده2000ذرة من نوع

11.3 – كيفية توثيق األسباب والدوافع

ــاد  ــة إيج ــة املعني ــىل الجه ــجالت ، ع ــباب يف الس ــق األس ــد توثي عن
التطابــق مــا بــني األســباب والدوافــع لــكل صنــف مــن أصنــاف   )الفقــد 
ــاال  ــم )11.3( مث ــدول رق ــني الج ــه . يب ــذايئ - FLW( وكميات ــدر الغ واله
ــف  ــآت التغلي ــدى منش ــا أح ــق به ــي توث ــة الت ــول الطريق ــا ح توضيحي
والهــدر  )الفقــد  لرتاكــم  والدوافــع  األســباب  مختلــف  والتعبئــة 
الغــذايئ - FLW( . فعــىل ســبيل املثــال وجــدت تلــك املنشــأة أن 
ســبب رفــض األســواق لـــ )500( كيلوغرامــا مــن عبواتهــا مــن التفــاح 
كان بســبب صغــر حجمــه ، وتعــذر بيعــه . إن مــن شــأن التفاصيــل 
املذكــورة بهــذه الدقــة أن تبــني للجهــة املعنيــة الطريقــة الالزمــة 

للحــد أو للتقليــل مــن وجــود هــذا املنتــج ضمــن فئــة )الفقــد والهــدر 
الغــذايئ - FLW( يف املســتقبل ، كأن تطــرح التفــاح صغــري الحجــم 

ــة . ــعار مخفض بأس

ــل  ــن التفاصي ــن م ــدر ممك ــى ق ــري أق ــة توف ــات املعني ــىل الجه ع
يف ســجالتها . أمــا يف حالــة العجــز عــن تشــخيص ســبب مــن األســباب 
أو دافــع مــن الدوافــع ، فعــىل الجهــة املعنيــة أن توثــق ذلــك يف 

ســجالتها .

ســتجد املزيــد مــن اإلرشــادات حــول التوثيــق يف الفصــل الثالــث 
ــرش. ع
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الفصل الثاين عرش
املراجعة ومعايري الضامن والجودة
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املتطلبات

إذا كان املطلــوب التأكّــد مــن معايــري الضــامن والجــودة  للســجل )وقــد يتضمــن ذلــك: مراجعــة املصــادر ، والتحقــق منهــا 
، والتحقــق مــن صحــة املعطيــات ، وتأكيــد جودتهــا ، ومامرســة مراقبــة الجــودة عليهــا ، ومراجعتهــا وتدقيقهــا( عليــك 

اســتحداث إقــرارا بذلــك 

تتضمــن معايــري الضــامن والجــودة مراجعــة املصــادر 
، والتحقــق منهــا ، والتحقــق مــن صحــة املعطيــات ، 
وتأكيــد جودتهــا ، ومامرســة مراقبــة الجــودة عليهــا 
، ومراجعتهــا وتدقيقهــا . ستســاعد معايــري الضــامن 
التــي  التقديــرات  دقــة  مــن  التأكــد  عــىل  والجــودة 
 )FLW - جــاءت عنــد توثيــق )الفقــد والهــدر الغــذايئ
 ، ومصداقيتهــا   ، وشــفافيتها   ، للســجل  ومطابقتــه   ،
. هــذا وباإلمــكان  وخلوهــا مــن املغالطــات املاديــة 
االناطــة مبوضوعــة معايــري الضــامن والجــودة لــذات 
ــة  ــة ثالث ــق ، أو إىل جه ــن التوثي ــؤولة ع ــة املس الجه
خارجيــة . وعــادة مــا يتــم إنجــاز عمليــة معايــري الضــامن 

والجــودة قبــل الفــراغ مــن التوثيــق .

معايــري  عمليــات  مامرســة  أن  عــىل  التأكيــد  علينــا 
الضــامن والجــودة ليســت مــن رضورات إمتــام دليــل 
ــا  ــن يف إنجازه ــذايئ - FLW( ، ولك ــدر الغ ــد واله )الفق
عــىل التقديــرات الكميــة التــي تتــم باســتعامل الدليــل 
مــا ميكنهــا مــن تحقيــق العديــد مــن الفوائــد للجهــات 

التــي تقــوم بالتوثيــق ، منهــا:

زيــادة الثقــة يف البيانــات املوثقــة والتــي ســتكون  ◄
ــد  ــرتاتيجيات الح ــة ، ولس ــداف الوقائي ــاس لأله األس
 ،  )FLW  - الغــذايئ  والهــدر  )الفقــد  كميــات  مــن 

ولكافــة القــرارات ذوات الصلــة ؛

تحســني مســتويات التســجيل والتوثيــق )مــن ناحيــة  ◄
منهجيــة التوثيــق ، وجمــع املعلومــات واملعطيــات 

، وإجــراء الحســابات( . 

املهتمــني  ◄ ثقــة  رفــع  عــىل  تســاعد  أنهــا  كــام 
. املوثـّــقة  باملعلومــات 

ــاع املنهجيــة يف  إن للتوثيــق الدقيــق والشــامل للســجل ، ويف اتب
ــودة.  ــامن والج ــري الض ــري معاي ــة يف التحض ــة بالغ ــابات ألهمي الحس
وإذا مــا ارتــأت جهــة معينــة أن تقــوم بتطبيــق )مبعايــري الضــامن 
والجــودة( ، فعليهــا تحضــري اإلقــرار بذلــك ، والــذي يجــب أن يتضمــن 

مــا يــي:

ــل  ◄ ــن قب ــودة م ــامن والج ــري الض ــم تحضريمعاي ــد ت ــام إذا كان ق في
ــرى . ــة أخ ــل جه ــن قب ــا ، أم م ــة ذاته ــة املعني الجه

رأي الجهة القامئة مبعايري الضامن والجودة وقرارها . ◄

ملخــص بالعمليــة )أو العمليــات( التــي متــت مبوجبهــا معايــري  ◄
الضــامن والجــودة .

عمليات معايري الضامن والجودة . ◄

ذكــر أي تضــارب مصالــح ، )أو الحصــول عــىل أي متويــل مــايل  ◄
خارجــي( ، أو أي هبــات مــن أي جهــة كانــت .

الضــان  معايــر  مجــال  يف  األساســية  املصطلحــات   –  12.1

والجــودة 

توجــد يف مجــال معايــري الضــامن والجــودة العديــد مــن املصطلحــات 
ــه ، مــن  التــي تســتخدم لوصــف وتوضيــح املقصــود مبختلــف عمليات
ذلــك عــىل ســبيل املثــال: التحقــق )Verification( ، والتأكــد مــن صحــة 
 )Quality Assurance( الجــودة ، وضــامن   )Validation( املعلومــات
، ومراقبــة الجــودة )Quality Control( ، والتدقيــق )Audit( . يلخــص 
الجــدول رقــم )12.1( املقصــود مــن بعــض تلــك املصطلحــات ، والتــي 

كرمــا تســتخدمها الــرشكات واملصالــح املهتمــة بالتوثيــق .
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12.2 – مراحل عملية معاير الضان والجودة 

العالقــة مــا بــني مختلــف الجهــات املنخرطــة يف عمليــة معايــري 
الضــامن والجــودة 

هنــاك ثــالث جهــات منخرطــة يف عمليــة إجــراء وضــع معايــري للضــامن 
ــة  ــات املهتم ــا ، والجه ــة بإجرائه ــة املطالب ــي الجه ــودة ؛ وه والج
باالســتفادة مــن اســتعامل دليــل وســجالت )الفقــد والهــدر الغــذايئ - 

FLW( ، والجهــة )أو الجهــات( التــي تقــوم بالعمليــة .

ـقة بإجــراء خطــوات معايــري الضــامن  عندمــا تقــوم الجهــة املوثـِـّ
الضــامن  معايــري  تطبيــق  عمليــة  فستـُــعرف   ، بذاتهــا  والجــودة 
والجــودة بأنهــا قــد متــت مــن قبــل الطــرف األول . أمــا إذا قامــت 
بالعمليــة جهــة أخــرى خــالف تلــك التــي قامــت بالتوثيــق ، فســتعرف 
عمليــة تطبيــق معايــري الضــامن والجــودة بأنهــا قــد متــت مــن قبــل 

الطــرف الثالــث . راجــع الجــدول رقــم )12.2( .

عــىل الجهــات املعنيــة املهتمــة بإجــراء معايــري الضــامن والجــودة 
اختيــار اختصــايص )أو مراجعــي( معايــري الضــامن الذيــن ليــس لهــم 
 Conflicts of( ــة ــح مالي أي عالقــة )Independent of(، وال لهــم مصال
ــدر  ــد واله ــجالت )الفق ــم س ــام بتنظي ــن ق ــع م ــرتكة م Interest( مش

ــا . ــة توثيقه ــام بعملي ــن ق ــع أي مم ــذايئ - FLW( ، وال م الغ

عــىل  الحصــول  يف  املصالــح  وأصحــاب  للمهتمــني  بالنســبة  أمــا 
املصداقيــة لتوثيــق ســجالت )الفقد والهــدر الغــذايئ - FLW( ، فإن يف 
القيــام مبعايــري الضــامن والجــودة مــن قبــل )الطــرف ثالــث( مــا يرفــع 
مــن درجــات مصداقيتهــا . ولكــن، ومــع ذلــك فــإن يف توظيــف الطــرف 
األول إلجــراء عمليــات الضــامن مــا ميكــن أن يوفــر مــن املصداقيــة 
املعتمــدة الشــئ الكثــري ويؤهــل العتــامد اســتخدام دليــل  )الفقــد 
والهــدر الغــذايئ - FLW( بكفــاءة ، كــام ميكــن إن نعتــرب مثــل هــذا 

التوظيــف تطبيقــا فعــاالً للقيــام مبتطلبــات معايــري الضــامن والجــودة 
مــن قبــل الطــرف األول قبــل الــرشوع باســتخدام )طــرف ثالــث( إلجرائهــا .

مــام الشــك فيــه أن اســتخدام طــرف ثالــث للقيــام مبتطلبــات ومعايــري 
الضــامن والجــودة ينطــوي عــىل درجــات أعــىل مــن املصداقيــة ، 
ــتخدام  ــة اس ــرض عملي ــام يع ــن م ــتقاللية . ولك ــة ، واالس واملوضوعي
الطــرف الثالــث للخطــورة ، هــو يف وجــود املصالــح املاليــة املشــرتكة 
بينــه وبــني الجهــة املســؤولة عــن التوثيــق ، وبــني املؤمِّن ذاتــه . عىل 
ــل  ــار يف مقتب ــدات واألخط ــك التهدي ــل تل ــاه إىل مث ــني االنتب املهتم
الــرشوع بخطــوات معايــري الضــامن والجــودة . كــام عــىل الــرشكات 
الضــامن  معايــري  عــىل  باالعتــامد  وتقتنــع  تقبــل  التــي  والجهــات 
ــة  ــوح كيفي ــني وبوض ــرف األول( أن تب ــه )الط ــوم ب ــذي يق ــودة ال والج
ــة . ــام بالعملي ــالل القي ــة خ ــة الخاص ــح املالي ــارب املصال ــا لتض تفاديه

مواصفات الكفاءة يف من يقوم بإنجاز معاير الضان والجودة 

ــة  ــودة الخاص ــامن والج ــري الض ــاز معاي ــوم بانج ــن يق ــاءة م ــاز بالكف ميت
بســجالت )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( إذا متتــع باملواصفــات التالية:

حيازتــه للخــربة يف مجــال معايــري الضــامن والجــودة وكفاءتــه يف  ◄
االســتفادة مــن تفاصيلها .

ــد  ◄ ــجالت )الفق ــق س ــراء وتوثي ــات إج ــربة يف عملي ــة والخ املعرف
والهــدر الغــذايئ - FLW( والخــربة يف ميادينهــا .

القــدرة عــىل تحديــد مواطــن الخطــأ ، وأماكــن الحــذف والســهو ،  ◄
ــابها ــىل حس ــة ع ــرة والقابلي ــات املتوف ــن املعلوم ــتنتاج م ــوء االس وس

التمتــع باملصداقيــة، واالعتــامد عــىل الــذات ، والتمتــع الصالحيــة  ◄
املهنيــة التــي  متكـّــنه مــن فحــص واختبــار البيانــات واملعلومــات 

التــي يــزّود بهــا .

الجدول رقم )12.1(: بعض املصطلحات األساسية املستخدمة يف مجال معاير الضان والجودة 

                                                   املقصود بهاملصطلح  

التوكيد
 )Assertion(

وهــو اإلقــرار الــذي تقدمــه الجهــة املَوثـِّــقة بشــأن تقديراتهــا لكميــات )الفقــد والهــدر الغــذايئ –FLW( ، عىل أن 
يُقــّدم ذلــك التوكيــد للقائــم بإجــراءات الضــامن والجــودة .  

املواضيع ذوات األهمية
)Subject Matter(

                                                        

وتشــمل التقديــرات الكميــة )الفقــد والهــدر الغــذايئ –FLW( واملعلومــات والبيانــات املســاندة التــي يتضمنهــا 
ــن  ــؤولة ع ــة املس ــل الجه ــن قب ــا م ــم تحديده ــة فيت ــع ذوات األهمي ــا املواضي ــجل . أم ــوارد يف الس ــر ال التقري

إجــراءات الضــامن وســبل القيــام بــه . 
مواصفات الضامن 

والجودة 
Assurance Criteria 

وهــي املــؤرشات املســتخدمة يف تقييــم وقيــاس املواضيــع ذوات األهميــة. تتضمــن هــذه املواصفــات 
املتطلبــات التــي يســتجوبها مســتوى الضــامن ، واألســاليب املختــارة ، ونوعيــة البيانــات ومقاديــر “عــدم التأكــد”، 
وغريهــا مــن النقــاط التــي يعتربهــا القائــم بإجــراءات الضــامن واملنظمــة املســؤولة عــن التوثيــق تســتحق الذكــر 

لغــرض التوثيــق العــام .
األدلة والرباهني

Evidence
وتشــمل ذكــر مصــادر البيانــات واملســتندات املســتخدمة يف عمليــة تقديــر كميــات )الفقــد والهــدر الغــذايئ –

FLW( ، والتــي تدعــم املواضيــع ذات األهميــة الــواردة يف توكيــد الجهــة املوثقــة. ينبغــي لألدلــة والرباهــني أن 
تكــون كافيــة مــن حيــث الكميــة ، ومناســبة مــن حيــث النوعيــة .

أسس الضامن والجودة
Assurance Standards

وهــي األســس املســتخدمة مــن قبــل القامئــني بإجــراءات الضــامن ، والتــي تثبـِّــت املتطلبــات والقواعــد التــي تتــم 
مبوجبهــا عمليــة الضــامن .

إقرار الضامن والجودة
Assurance Statement

وهــو خالصــة النتائــج لتقييــم القائــم بإجــراءات الضــامن للتوكيــد الــذي قدمتــه املنظمــة ، والــذي تــم توثيقــه . 
ويف حالــة اإلقــرار بأنــه ال ميكــن التوصــل إىل أي اســتنتاج بذلــك الخصــوص ، عليــه بيــان أســباب ذلــك يف إقــراره .
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امتام عملية معاير الضان والجودة

يتضمــن االنخــراط وإنفــاذ عمليــة معايــري الضــامن والجــودة ، يف 
ــددا  ــث ، ع ــرف الثال ــرف األول أو الط ــل الط ــن قب ــا م ــام به ــة القي حال

ــي: ــوات ه ــن الخط م

وضــع خطــة ملعايــري الضــامن والجــودة وتحديــد مداهــا )كأن يتــم  ◄
ــدان يف  ــأ أو الفق ــامل الخط ــة ، واحت ــر املصاحب ــرق للمخاط التط

عمليــة التوثيــق( .

ومصــادر  ◄  ، الســجل  اتبعــه  الــذي  االســلوب  تفهــم  رضورة 
املعلومــات املوثقــة ، وطريقــة إجــراء الحســابات للوصــل إىل 

. التخمينــات(  كافــة  ذلــك  يف  مبــا   ( النتائــج 

الضــامن  ◄ إجــراء معايــري  الطــرق املســتخدمة يف  اتبــاع  رضورة 
والجــودة  )كعمليــات جمــع األدلــة ، وإجــراءات النقــد والتحليــل( .

تقييم النتائج . ◄

صياغة وتوثيق االستنتاجات . ◄

ــا  ــودة تبع ــامن والج ــري الض ــراء معاي ــات إج ــة ومدي ــف طبيع ــد تختل ق
وجــودة   ضــامن  ومعايــري  نتائــج  إىل  للتوصــل  مصممــة  لكونهــا 
)معقولــة - Reasonable( أو )محــدودة - Limited( . إن يف تطبيــق 
ــرب  ــا يعت ــة م ــن املصداقي ــة( م ــودة  )املعقول ــامن والج ــري الض معاي
الضــامن  معايــري  درجــات  أقــى  أن  يخفــى  وال   ، درجاتــه  بأعــىل 
ــة(  ــودة املطلق ــامن والج ــري الض ــمى )مبعاي ــا يس ــي م ــودة ه والج
والــذي ال ميكــن تحقيقــه بالنظــر لوجــوب وجــود حــاالت مــن عــدم 
ــق  ــة تطبي ــاز طريق ــات . متت ــات والقياس ــك يف املعطي ــة والش الدق
معايــري الضــامن والجــودة )املحــدودة( بســهولتها النســبية مقارنــة 

بعمليــة تطبيــق معايــري الضــامن والجــودة )املعقولــة( . 

توقيت إجراء معاير الضان والجودة

ــرش  ــل ن ــا قب ــودة وامتامه ــامن والج ــري الض ــام مبعاي ــن القي ــد م الب
ــقة ،  نتائــج )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( مــن قبــل الجهــة املوثـِّ
مــام ميكـِّــن مــن إجــراء التعديــالت التــي قــد تنتــج عــن اخطــاء الصياغــة 

ــا . ــي طلبته ــة الت ــايئ للجه ــرأي النه ــرش ال ــل ن ــاب قب والحس

عــىل الجهــات املعنيــة التخطيــط والــرشوع بإجــراء معايــري الضــامن 
ــت  ــذايئ - FLW( بوق ــدر الغ ــد واله ــج )الفق ــرش نتائ ــل ن ــودة قب والج
كاف ، مــام ميكنهــا مــن إجــراء التعديــالت الالزمــة عــىل تلــك النتائــج 

ــا .  ــا ومتاح ــك رضوري ــام كان ذل كل

تطبيـــق  امتـــام  يســـاعد 

ــودة  ــامن والجـ ــري الضـ معايـ

نتائـــج  دقـــة  ضبـــط  يف 

وتقديـــرات )الفقـــد والهـــدر 

وتؤكـــد   ،  )FLW  - الغـــذايئ 

توافقهـــا مـــع ســـجالتها ، 

وشـــفافيتها ، ومصداقيتهـــا 

احتـــامل  أي  تجنـــب  مـــع   ،

ألخطـــاء أخـــرى

الجدول رقم )12.2(: أنواع الضان والجودة 

كيفية متتعه باالستقالليةمواصفاتهنوع الضان

يقــوم بــه الشــخص )أو األشــخاص( املنتمــني إىل ذات ضامن الطرف األول                             
املنظمــة أو الجهــة املســؤولة عــن التوثيــق ، ولكــن ال 

ــق                    ــات التوثي ــم( بعملي ــه )أو له ــة ل عالق

بإيجاد مسالك توثيق مختلفة

ال ينتمي من يقوم بإعامل التأمني

إىل املجموعــة التــي تقــوم بتوثيــق ســجل )الفقــد 
FLW( والعكــس صحيــح                             – الغــذايئ  والهــدر 

إىل تأمني الطرف الثالث                             املنتمــني  األشــخاص(  )أو  الشــخص  بــه  يقــوم 
ــت  ــي قام ــة الت ــا بالجه ــة له ــة ال عالق ــة  أو رشك منظم
)FLW – بإعــامل توثيــق  ســجل ))الفقــد والهــدر الغــذايئ

 ال عالقة بني القائم بالضامن والجهة 

 املوثقة، فهام ال ينتميان إىل ذات املؤسسة
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قــد ترغــب الجهــة املعنيــة يف املبــارشة بإجــراءات معايــري الضــامن 
والجــودة عنــد إكــامل مراحــل التخطيــط للمــرشوع ، وذلــك لــيك تتيــح 
املجــال للجهــة التــي طلبتهــا الوقــت الــكايف إلبــداء مالحظاتهــا 
ومــا ترغــب تعديلــه فيهــا قبــل الــرشوع يف العمــل امليــداين . يوفــر 
ــامن  ــري الض ــراء معاي ــة بإج ــد مقارن ــن الفوائ ــري م ــى الكث ــذا املنح ه
والجــودة مــع بــدأ مرحلــة التوثيــق ، وذلــك ألن الكثــري مــن التصحيحــات 
واالســتدراكات التــي ال ميكــن اكتشــافها إال عنــد هــذه املرحلــة ، قــد ال 
ميكــن ، أو يكــون مــن الصعوبــة مبــكان تالفيهــا عنــد إكــامل الحســاب 
ــىل  ــودة ع ــامن والج ــري الض ــق معاي ــر تطبي ــي . يوف ــم الكم والتقيي
ــادة  ــجالت إلع ــري الس ــوم بتحض ــن يق ــة مل ــة ،الفرص ــاليب املتبع األس
ــىل  ــا ع ــدى تأثريه ــاب وم ــرق الحس ــه وط ــة أوج ــص كاف ــر وفح النظ

النتائــج املتوقعــة يف مرحلــة مبكــرة مــن ســري العمــل .

ال بــد مــن توثيــق االســباب التــي دعــت إىل اختيــار طــرق حســاب معينة 
الضــامن  مبعايــري  الــرشوع  مــن  مبكــرة  مرحلــة  ويف  غريهــا  دون 
ــاف  ــن اكتش ــق م ــىل التوثي ــون ع ــن القامئ ــد يتمك ــام ق ــودة. ك والج
بعــض األوجــه والجوانــب يف طــرق الحســاب مــا يســتدعي تعديلهــا 
. هــذا وستســاعد خــربة اختصــايص معايــري الضــامن والجــودة يف 
تقييــم الطــرق املســتخدمة يف التقييــم الكمــي مــن تقويتهــا ، 
مــام يعــود بالفائــدة عــىل الســجل ذاتــه ويضفــي الكثــري مــن املتانــة 

ــة . ــه النهائي ــىل نتائج ع

وأخــريا فمــن الطبيعــي أن تعتمــد الفــرتة املطلوبــة إلجــراء ولإلنتهــاء 
ــابك  ــدى تش ــة وم ــىل طبيع ــودة ع ــامن والج ــري الض ــاز معاي ــن انج م

ــا. ــرتض بلوغه ــة املف ــارة والدرج ــع املخت ــة املواضي وصعوب

الضــان  معايــر  تطبيــق  يف  للمبــارشة  التحضــر  خطــوات 

والجــودة   

يعتمــد مقــدار الجهــد والوقــت واملــال املطلــوب للتحضــري لتطبيــق 
معايــري الضــامن والجــودة عــىل الدالئــل املطلوبــة ومــدى دقتهــا، 
كــام تعتمــد عــىل نوعيــة األدلــة ودقــة التوثيــق املطلوبــة مــن قبــل 
ــة،  ــوع ذي الصل ــىل املوض ــودة ع ــامن والج ــري الض ــق معاي ــن يطب م
ــول  ــودة املأم ــامن والج ــري الض ــة معاي ــىل نوعي ــاع، وع ــىل القط وع

إنجازهــا.

ــق  ــرشوع بتطبي ــل ال ــق ، وقب ــن التوثي ــؤولة ع ــة املس ــد للمنظم ال ب
معايــري الضــامن والجــودة أن توفــر املســتندات التاليــة وتضعهــا يف 

متنــاول يــد مــن ســيقوم بالعمليــة:

كافــة املســتندات املطبوعــة )كالتقديــرات الكميــة للفقــد والهدر  ◄
الغــذايئ – FLW والتقاريــر الخــاص بهــا( .

وصــف دقيــق وكامــل للطريقــة )أو الطــرق( التــي تــم اتباعهــا يف  ◄
الحســاب .

مــا ميكــن توفــريه مــن أدلــة عــىل القيــام باألعــامل )كمســتندات  ◄
املعلومــات الخــام ، وتفاصيــل العمليــات الحســابية التــي أنجــزت( .

قــد ال تتوفــر بعــض املتطلبــات عنــد الــرشوع بتطبيــق معايــري الضــامن 
ــذه  ــل ه ــي . يف مث ــر الكم ــابات التقدي ــع حس ــن م ــودة  بالتزام والج
الحالــة عــىل الجهــة املســؤولة عــن التوثيــق تقديــم مثــل تلــك 

ــا . ــال توفره ــتندات ح املس

عـــىل الجهـــات املســـؤولة مراعـــاة اختيـــار اختصـــايص معايـــري 

الضـــامن والجـــودة مـــن الذيـــن ال عالقـــة لهـــم مبـــن يقـــوم 

ـــا ،  ـــذايئ - FLW( ، وال بتوثيقه ـــدر الغ ـــد واله ـــجل )الفق ـــات س بعملي

ـــم . ـــرتكة معه ـــة مش ـــح مالي ـــم أي مصال ـــون له ـــب أن ال تك ـــام يج ك
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التحديات املصاحبة لعمليات تطبيق معاير الضان والجودة

ــري  ــق معاي ــات تطبي ــة لعملي ــات املصاحب ــن التحدي ــد م ــاك العدي هن
الضــامن والجــودة ، فكثــري مــا تعتمــد الحســابات عــىل خليــط مــن 
املعطيــات التــي قــد تــم جمعهــا ميدانيــا ، واملتوفــرة مســبقا ، و/

رت تقديــرا . وال بــد مــن توقــع  أو تلــك التــي تــم حســابها ، والتــي قـُــدِّ
درجــات متفاوتــة مــن الخطــأ وعــدم الدقــة يف كل مرحلــة مــن تلــك 
املراحــل والتــي ال تخلــو مــن االنحيــاز الــذي يصعــب حســابه أو تالفيــه 
. يف ضــوء مــا ســبق ينبغــي االنتبــاه للطــرق املســتخدمة يف جمــع 
املتوفــرة  املعلومــات  متاســك  وإىل   ، واملعطيــات  املعلومــات 

ــاب . ــتخدمة يف الحس ــات املس ــة الفرضي ــابقا ، وإىل مالءم س

إقرار تطبيق معاير الضان والجودة 

ــامن  ــري الض ــق معاي ــب تطبي ــل طال ــن قب ــدم م ــرار املق ــوي اإلق يحت
ــدر  ــد واله ــجل )الفق ــج س ــوص نتائ ــتنتاجاته بخص ــىل اس ــودة ع والج
الغــذايئ - FLW( . وهنــا تتبايــن الصيغــه تبعــا للطريقــة التــي تــم بهــا 
تطبيــق معايــري الضــامن والجــودة مــن قبــل الطــرف األول أو الثالــث 
ــا  ــازج م ــذي مي ــرار وال ــه اإلق ــب أن يحوي ــا يج ــز مل ــي موج ــام ي . وفي
ــات  ــني أي معلوم ــودة ، وب ــامن والج ــري الض ــق معاي ــرار تطبي ــني إق ب
أخــرى يتطلبهــا توثيــق الســجل مــن ِقبــل الجهــة املعنيــة ، كلــام كان 

ــا : ذلــك ممكن

املقدمة ، وتحتوي عىل:

وصف للجهة املوثِّقة ◄

املصــادر املعتمــدة مــن قبــل الجهــة املوثِقــة يف صياغتهــا  ◄
إلقرارهــا

وصف عملية تطبيق معايري الضامن والجودة 

الســرية الذاتيــة إلختصــايص معايــري الضــامن والجــودة )والتــي  ◄
يذكــر فيهــا أعاملــه ومــا ســبق لــه القيــام بــه ، وهــي وثيقــة 

واجبــة(

ــل  ◄ ــودة والعم ــامن والج ــري الض ــق معاي ــوات تطبي ــص لخط ملخ
ــة( ــة واجب ــي وثيق ــز ، )وه املنج

وصــف للمؤسســة املســئولة عــن التوثيــق، واملســئوليات  ◄
املناطــة مبــن يطلــب تطبيــق معايــري الضــامن والجــودة

قامئة مبواصفات معايري الضامن والجودة ◄

فيــام إذا كانــت معايــري الضــامن والجــودة قــد أنجــزت مــن قبــل  ◄
الطــرف األول أو الثالــث )وثيقــة واجبــة(

ــل  ◄ ــن قب ــز م ــد أنج ــودة ق ــامن والج ــري الض ــق معاي إذا كان تطبي
ــح  ــارب املصال ــادي تض ــم تف ــف ت ــرف األول ، فكي الط

ســجل معايــري الضــامن والجــودة املســتخدم إلمتام االجــراءات  ◄
، )أنظــر الجــدول رقــم 12.1( 

االستنتاج

رأي اختصــايص معايــري الضــامن والجــودة ، مبــا يف ذلــك  ◄
درجــة الضــامن والجــودة التــي تــم بلوغهــا

أي تفاصيــل أخــرى بشــأن رأي الجهــة املســتفيدة مــن تطبيــق  ◄
ــك أي  ــا يف ذل ــتنتاجاتها ، مب ــودة واس ــامن والج ــري الض معاي
حــوادث  أوأي   ، رصدهــا  تــم  اســتثناءات  أي  بشــأن  تفاصيــل 

ــودة. ــامن والج ــري الض ــق معاي ــالل تطبي ــت خ لوحظ

 ويف حالــة مالحظــة أي حيــود يف الوثيقــة عــن املواصفــات التــي 
ســبق وضعهــا لتطبيــق معايــري الضــامن والجــودة ، عــىل الجهــة 
املوثـِّــقة تفصيــل مجــاالت الســهو املحتملــة مــن ذلــك الحيــود . كــام 
بإمــكان الجهــات املعنيــة توثيــق أي توصيــات تحصــل عليهــا مــن 
الجهــة املســتفيدة بخصــوص أي تطويــر مســتقبي محتمــل ميكــن 
إجــراءه عنــد تحديــث حســابات الجهــة املعنيــة بإجــراء حســاباتها 

. )FLW - بشــأن )الفقــد والهــدر الغــذايئ
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الفصل الثالث عرش
التوثيق
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النتائــج  اعتــامد  لضــامن  القصــوى  أهميتــه  للتوثيــق  إن 
واخذهــا بنظــر االعتبــار مــن قبــل كافــة الجهــات املهتمــة 
، داخليــا وخارجيــا . كــام أنــه مــن الواجــب أن تســتند كافــة 
 ، باملوضــوع  الصلــة  مبــادئ  عــىل  املوثقــة  املعلومــات 
والشــمولية ، واالتســاق ، والشــفافية ، والدقــة )التــي ســبق 
رشحهــا يف الفصــل الخامــس( . ســتجد نســخة مــن ســجل 

.  )www.flwprotocol.org( املوقــع  عــىل  التوثيــق 

ســيلخص هــذا الفصــل ، وباالســتناد إىل املتطلبــات الحســابية 
ومتطلبــات التوثيــق التــي ســبق رشحهــا يف فصــول ســابقة 
ــق  ــامىش وثائ ــا يك تت ــب توثيقه ــات الواج ــة املعلوم ، جمل
)الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( مــع متطلبــات دليلــه ، كــام 
عــىل الجهــة املعنيــة أن تقــوم بتوثيــق كافــة املعلومــات 
الجهــات  كافــة  قبــل  مــن  املطلوبــة  والعنــارص  اإلضافيــة 
األخــرى  والتــي قــد تتطلبها أهدافهــا الخاصــة ، أو احتياجاتها 
. مــع  ، أو مــن ســرياجع ملفاتهــا يف املســتقبل  الالحقــة 
العلــم أن هــذه املتطلبــات هــي متطلبــات اختياريــة )ســيأيت 
ذكرهــا يف القســم 13.3 . ويف اإلمــكان إلحــاق هــذه العنــارص 
FLW( ، أو  واملعطيــات بســجل )الفقــد والهــدر الغــذايئ - 

ــد الحاجــة . جعلهــا يف ملــف منفصــل للرجــوع إليهــا عن

ستوفر األقسام التالية املعلومات الوافية بخصوص:

الغاية من التوثيق ◄

واملهتمــني  ◄ املســتفيدين  لكافــة  املحتمــل  املــدى 
)FLW  – واملهــدورة  املفقــودة  )األغذيــة  ســجل  بتوثيــق 

كيفية ايصال النتائج املوثقة إىل كل من هو بحاجة إليها ◄

وصف قيود ومحددات التوثيق ◄

◄ )FLW - ضبط التوثيق مبتطلبات سجل )الفقد والهدر الغذايئ

العنارص واملعلومات التي توثق بصورة اختيارية ◄

13.1 – االرشادات الالزمة حول كيفية التوثيق

الغرض من التوثيق

)الفقــد  إيجــاد ســجل  الشــامل مــن  الغــرض األســايس والهــدف  إن 
والهــدر الغــذايئ - FLW( والــذي يتوافــق مــع دليلهــا ، هــو إيجــاد 
الدوافــع للــرشوع واالســتمرار يف جهــود التقليــل والحــد منهــا عــىل 
طــول سالســل اإلمــداد الغــذايئ . هــذا ويعترب تحديــد األهــداف املرجوة 

مــن التقييــم الكمــي )للفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( خطوتــه األوىل ، 
كــام ويعتــرب التوثيــق غايتــه . إن الغايــة مــن مجمــل العمليــة ابتــداء مــن 
تطويــر الســجل الخــاص )بالفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( ولغايــة توثيق 
ــرص  ــا للف ــني فهمن ــىل تحس ــاعدة ع ــث واملس ــي للح ــه ه ــة نتائج كاف
 )FLW - املتوفــرة مــن أجــل الحــد مــن وتقليــل )الفقــد والهــدر الغــذايئ
ــة  ــات املهتم ــات للجه ــم املعطي ــىل تقدي ــق ع ــاعد التوثي ــذا ويس . ه
ــات ذوات  ــم الجه ــاعدون بدوره ــن يس ــا ، والذي ــا وخارجي ــرى داخلي األخ
ــدر  ــد واله ــببات )الفق ــول مس ــا ح ــع أولوياته ــرار بوض ــاص والق االختص

ــا .   ــد منه ــة الح ــذايئ - FLW( ، وكيفي الغ

املستفيدون املفرتضون

 )FLW - عنــد وضــع األهــداف ، وتطويــر ســجل )الفقــد والهــدر الغــذايئ
، عــىل الجهــات املهتمــة أن تضــع يف الحســبان كافــة احتياجــات 
اســتخدامه  منهــم  املؤمــل  مــن  الذيــن  املنتفعــني  ومتطلبــات 
واالســتفادة منــه . قــد يتســع مــدى املســتفيدين واملســتخدمني 
للســجل ليتضمــن الجهــات التــي أوكل إليهــا الــرشوع بوضــع األهــداف 
التــي أدت بالجهــات املســؤولة عــن التوثيــق إىل تطويــر ســجلها 
الجهــات  تكــون  )كأن   )FLW  - الغــذايئ  والهــدر  )بالفقــد  الخــاص 
ــة( .  ــة حكومي ــة ، أو وكال ــة صناعي ــاركة يف اإلدارة ، أو مؤسس املش
يبــني الجــدول رقــم )13.1( بعــض الجهــات املســتفيدة ، ولكــن ال ميكــن 

اعتبــاره مســتفيضا يف ذلــك .

إيصال النتائج للمستفيدين منها

بغــض النظــر عــن فئــات املســتفيدين وتنوعهــم ، مــن الواجــب تصميــم 
الســجل بحيــث يبــني األهــداف املبتغــاة مــن التقييــم الكمــي  )للفقــد 
والهــدر الغــذايئ - FLW( ، مــع االفاضــة يف بيــان كيفيــة اتخــاذ قــرارات 
الحســاب املختلفــة ، والصيــغ املتبعــة لذلــك ، مــع تلخيــص ذكــر كافــة 
االســتنتاجات التــي مــن املمكــن التوصــل إليهــا مــن مراجعــة الســجل ، 
مــع ذكــر والتفصيــل يف رشح املعوقــات التــي انعكســت عــىل نتائجــه 
ــد  ــجل )الفق ــة س ــن وثيق ــتفيدون م ــم املس ــع أن يهت ــن املتوق . وم
والهــدر الغــذايئ - FLW( بكمياتهــا ، ولكنهــم قــد يبــدون اهتاممهــم 
مبــا انجزتــه الجهــة املعنيــة فعــال ، وخططهــا التــي يف نيتهــا اتباعها 
 )FLW – لغــرض الحــد ، واإلقــالل مــن كميــات )الفقــد والهــدر الغــذايئ
كنتيجــة لتطبيقهــا النتائــج التــي جــاء بهــا الســجل . وعليــه وعنــد 
 ، )FLW - العمــل عــىل تحضــري وتوثيــق نتائــج )الفقــد والهــدر الغــذايئ
البــد للجهــة املعنيــة مــن التفكــري بإخطــار املهتمــني بعملهــا بخطــط 
عملهــا املقبلــة بخصــوص تطبيــق واالســتفادة مــام توصلــت إليــه مــن 
نتائــج بخصــوص الحــد مــن )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( ، كــام قــد 
ــني ، كأن  ــن املهتم ــة م ــالغ فئ ــبا – بإب ــك مناس ــام كان ذل ــب – وكل ترغ
ــة  ــا العملي ــرار بخطواته ــاع الق ــن صن ــتهلكني أو م ــن املس ــوا م يكون

. )FLW - للحــد والتقليــل مــن )الفقــد والهــدر الغــذايئ
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ــر لهــا بخصــوص )الفقــد  حــال قيــام الجهــة املعنيــة بنــرش أول تقري
ــة بتوفــري  ــة العناي ــر الالحق ــىل التقاري ــذايئ - FLW( ، ع ــدر الغ واله
ــز  ــر األول مــع الرتكي ــذ نــرش التقري تفاصيــل التغــريات التــي حدثــت من
عــىل كافــة الجهــود املبذولــة بشــأن الحــد مــن )الفقــد والهــدر 
الغــذايئ - FLW( . فقــد يكــون التنقيــح منصبــا عــىل ملخــص الجهــود 
 )FLW - التــي بذلــت لغــرض اختــزال كميــات  )الفقــد والهــدر الغــذايئ
ــه ،  ــبق توثيق ــا س ــة مب ــا مقارن ــت فيه ــي حصل ــادات الت ــر الزي ، أو ذك
أو ذكــر األســباب التــي أدت إىل الزيــادة أو النقصــان يف كمياتهــا 
، أوتســليط الضــوء عــىل بعــض املبــادرات والخطــط ذات األهميــة 
والتــي كان لهــا األثــر امللمــوس يف تقليــص تلــك الكميــات يف 

ــا . ــن حدوثه ــرز أماك ــض أب بع

رشح قيود ومحددات نتائج سجل الجرد

مــن األهميــة مبــكان أن يــدرك كافــة املســتفيدين مــن معطيــات 
ــود  ــه والقي ــذايئ – FLW( محدوديات ــدر الغ ــد واله ــرد الفق ــجل )ج س
ــي  ــل الت ــم العوام ــم فه ــام عليه ــه ، ك ــه علي ــا طبيعت ــي تفرضه الت
تؤثــر عــىل نتائجــه ، وتحــد مــن مجــاالت اســتخدامه . عليــه البــد للجهات 
املعنيــة مــن وضــع ملحــق أو وثيقــة بتلــك الحــدود والقيــود . وهــي 
عبــارة عــن توضيــح يبــني كافــة الحيثيــات التــي عــىل مســتخدمي 
النتائــج  واســتخدام  تقييــم  عنــد  االعتبــار  بنظــر  أخذهــا  الســجل 
 )FLW - املنشــورة يف وثيقــة ســجل )جــرد الفقــد والهــدر الغــذايئ
. سيســاعد ذلــك عــىل ايصــال الرســالة الصحيحــة للمســتفيدين منــه 
بشــأن حــدوده وامكانيــات اســتخدام نتائجــه والتــي مــن املمكــن أن 
تؤثــر عــىل مصداقيــة املقارنــة بينــه وبــني غــريه مــن الســجالت ، وبــني 

ــج .  ــك النتائ ــن تل ــتفادة م االس

املستطيل رقم )13.1(: مثال نص يبني الحدود والقيود

تتعلــق النتائــج املبينــة يف هــذا التقريــر بالفرضيــات واملامرســات الخاصــة باملؤسســة )س( حرصيــا. عــىل املطلعــني واملســتفيدين 
مــن هــذه الوثيقــة توخــي الحــذر عنــد التوصــل إىل أي اســتنتاجات مبنيــة عــىل مقارنــة نتائجهــا مــع نتائــج أي ســجل آخــر يخــص )الفقــد 
والهــدر الغــذايئ – FLW(. تتبايــن دقــة وقابليــة مقارنــة نتائــج أي ســجل تبعــا ملجاالتــه ومحدداتــه، )كأن تكــون املــدى الزمنــي لــه، أو 
نــوع املــادة الغذائيــة قيــد الدراســة، أو مآالتهــا، أو حــدود الدراســة كــام ســبق توضيحهــا يف فقــرة: ســجل توثيــق )الفقــد والهــدر 

الغــذايئ – FLW(، وطــرق تقييمــه الكميــة، والفرضيــات امللحقــة بــه. 

قــد يرغــب املطلعــون يف زيــارة املوقــع )www.flwprotocol.org( الخــاص بســجل توثيــق )الفقــد والهــدر الغــذايئ – FLW( للتعــرف عــل 
. )FLW – التعاريــف واملقصــود بعــدد مــن  املصطلحــات وللتعــرف عــىل فكــرة أوثــق بخصــوص طــرق إنجــاز ســجل )الفقــد والهــدر الغــذايئ

الجدول 13.1 | الجمهور املحتمل لتقرير الجرد FLW ومصالحهم

طبيعة املصلحة يف سجل الجرد)FLW(  وصف ارشادي نوع الجمهور

الوكاالت الحكومية الدولية
ــالغ  ــا لإلب ــان م ــعى كي ــذايئ يس ــدر الغ ــد واله ــر الفق ــتهدفات لتقدي ــداف أو مس ــاك أه ــون هن ــد يك ق

 )12.3a( ــتدامة ــة املس ــدة للتنمي ــم املتح ــدف األم ــل ه ــا ، مث عنه

صنــاع السياســات ومديــرو الربامــج 
الحكوميــة

قــد تســتخدم نتائــج  ســجل جــرد الفقــد والهــدر الغــذايئ للتخطيــط للربامــج والسياســات املســتقبلية ، 
مثــل برامــج تطوعيــة أو إلزاميــه لتخفيــض الفقــد والهــدر الغــذايئ.

قد توفر منصة لتقديم التقارير والتسجيل ونرش نتائج سجل جرد الفقد والهدر الغذايئ تقارير برامج *التنمية املستدامة

عموم الناس )الجمهور(
قــد يكــون لديــه مصلحــة يف معرفــة تقديــرات الفقــد والهــدر الغــذايئ ولكــن ال يوجــد لديــه فهــم أو 

خــربة ســابقة حــول فحــوى ســجالت جــرد الفقــد والهــدر الغــذايئ.

* تحــدد أهــداف التنميــة املســتدامة )SDGs( األهــداف العامليــة الطموحــة حيــث تضــع كل حكومــة أهدافهــا الوطنيــة الخاصــة بهــا ، مسرتشــدة مبســتوى الطمــوح 

ــاج املســتدامني«. الهــدف  العاملــي ولكــن مــع مراعــاة الظــروف الوطنيــة. الهــدف 12 مــن أهــداف التنميــة املســتدامة هــو: »ضــامن أمنــاط االســتهالك واإلنت

املصاحــب )الهــدف 12-3( هــو: »بحلــول عــام 2030 ، خفــض نصيــب الفــرد مــن مخلفــات الغــذاء العامليــة إىل النصــف عــىل مســتويي التجزئــة واملســتهلكني والحــد 

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg12« .مــن خســائر األغذيــة عــىل طــول اإلنتــاج واإلمــداد. السالسل ، حلا يف ذلك خسائر ما بعد احلصاد
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13.2 – املعلومات املطلوبة

يبــني الجــدول رقــم )13.2( ملخصــا بالعنــارص الواجــب توفرهــا عنــد 
ــجالته  ــات س ــا ملتطلب ــذايئ - FLW( وفق ــدر الغ ــد واله ــق )الفق توثي
، كــام بإمكانــك إيجــاد منــوذج لتســجيل ذلــك باالســتناد إىل هــذا 

 )www.flwprotocol.org( املوقــع:  يف  الجــدول 

ومــع ذلــك فبإمــكان مســتخدمي الســجل توثيــق نتائجــه بــأي طريقــة 
يرونهــا ، أكــر مالءمــة لعرضهــا عــىل املســتفيدين منهــا ، بــرشط 
ــا . ويف  ــا فيه ــروض توافره ــات املف ــة املعلوم ــى كاف ــا ع احتوائه
ــجل  ــتخدمي الس ــىل مس ــوايف( ، ع ــرشح ال ــب )ال ــي تتطل ــة الت الحال
ــتخدام  ــا االس ــي يتطلبه ــات الت ــن املعلوم ــوايف م ــم ال ــق الك توثي
االمثــل لســجل )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( مــن قبل مســتخدميه .

13.3 – التوثيق االختياري

باإلضافــة إىل املعلومــات والبيانــات الرضوريــة الواجــب إدراجهــا يف 
ســجل )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( ، عــىل الجهــات املعنيــة 
ــق  ــة ، وتحق ــكل أهمي ــي تش ــارص الت ــات والعن ــاة إدراج املعلوم مراع
أهــداف معينــة ، أو أي متطلبــات أخــرى للمســتفيدين . كــام باالمــكان 
إضافــة هــذه العنــارص املطلوبــة إىل وثيقــة ســجل )جــرد الفقــد 
والهــدر الغــذايئ - FLW( ، أو جعلهــا يف متنــاول مــن يطلبهــا ، عــىل 

أن تحتــوي عــىل مــا يــي:

النطاق/ وتفاصيل الوسائل املُتّبعة:

أي معلومــات إضافيــة بشــأن نتائــج ســجل الجــرد وكيفيــة التوصــل  ◄
إليهــا ، وكيفيــة حســابها .

أي تقســيم إضــايف للنتائــج ، مبــا يف ذلــك جدولــة كميــات )الفقد  ◄
والهــدر الغــذايئ - FLW( وفقا:

1 . ، فاكهــة  أو   ، أوحبوبــا   ، لحــام  يكــون  )كأن  الغــذاء  صنــف 
.)... أوخــرضاوات 

مرحلتها من الدورة الغذائية. 2

موقعها الجغرايف. 3

الوحدات املستخدمة يف الحساب. 4

ــا: أذكــر أي قيمــة  ◄ يف املــآالت املحــددة ، وكلــام كان ذلــك ممكن
ماديــة ممكــن وضعهــا )للفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( ، ونســبة 
الكميــات التــي تــم تقييمهــا ماديــا ، وأي مــن املصــادر أمكــن 

ــم )6.5( . ــم رق ــر القس ــا . أنظ ــتعادتها وتقييمه اس

ــدم  ◄ ــل »ع ــل أو عوام ــن عام ــل م ــد والتقلي ــة للح ــود املبذول الجه
ــع . ــل التاس ــر الفص ــد« . أنظ التأك

أذكــر رشحــا مفصــال  ◄  ، التحويــل  يف حالــة اســتعامل معامــالت 
 ، الختيارهــا  املوجبــة  واألســباب   ، املســتخدمة  للمعامــالت 

. )ج(  امللحــق  أنظــر   . ومصادرهــا 

:)FLW - استعامالت وثيقة سجل )الفقد والهدر الغذايئ

أنظــر  ◄  . للنتائــج  أمثــل  الســتخدام  مراعاتهــا  الواجــب  الحــدود 
.  )13.1( رقــم  املســتطيل 

النتائــج  ◄ اســتعامل  تعــني عــىل كيفيــة  إضافيــة  أي معلومــات 
. وتفســريها 

: )FLW - األسباب والدوافع وراء تراكم )الفقد والهدر الغذايئ

دراســة  ◄ مــن  إليهــا  التوصــل  تــم  التــي  الوصفيــة  املعلومــات 
التقييــم الكمــي )لألغذيــة املفقــودة واملهــدورة – FLW( فيــام 

يخــص مســبباته . أنظــر الفصــل الحــادي عــرش .

وضع األهداف وتتبع التغريات:

مربرات اختيار سنة محددة بذاتها كأساس . ◄

الخطــط املفصلــة لإلختــزال والحــد مــن كميــات )الفقــد والهــدر  ◄
. )FLW  - الغــذايئ 

◄  )FLW - ملخــص للمتغــريات الحادثــة يف )الفقــد والهــدر الغــذايئ
منــذ أخــر تســجيل لهــا ، وتفســري أســباب حدوثهــا .

ذكــر قيمــة عامــل »عــدم التأكــد« ، يف دقــة التســجيل ، أو التوصل  ◄
. للنتائج 

األســس املتبعــة يف إعــادة حســاب كميــات )ســنة األســاس( ،  ◄
واألســس وتفاصيــل أي إعــادة للحســابات .

األساليب املستخدمة لتحديد ومراقبة األهداف . ◄

ــن الفــرتة  ◄ ــدر الغــذايئ - FLW( ضم ــات )الفقــد واله ــة كمي متابع
ــجلة  ــة املُس ــل الكمي ــك كام ــا يف ذل ــا ، مب ــددة له ــة املح الزمني
الهــدف  ذكــر  مــع   ، التســجيل  يف  املســتخدمة  والوحــدات   ،
 )FLW  - الغــذايئ  والهــدر  )الفقــد  كميــة  تكــون  كأن  والحــدود، 

للشــخص الواحــد والســاكن يف منطقــة محــددة .
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اسم املؤسسة التي يتم توثيق معلوماتها ◄معلومات عامة

عنوانها وكيفية االتصال بها ◄

وحدات التقييم الكمي )بوحدات الوزن( ◄

تاريخ املبارشة بتحضري السجل ◄

ذكر تفاصيل الرجوع ألي سجالت موثقة، مع ◄

وصــف مســهب ألي تغيــري يف الطــرق املتبعــة، يف  ◄
ــرى ــجالت أخ ــق س ــرشوع بتوثي ــة ال حال

نطاق الدراسة   

أنظر الفصل 
السادس

الحدود الزمنية للدراسة )مبا يف ذلك تاريخي الرشوع واالنتهاء(

نــوع املــواد الخاضعــة للدراســة )املــواد الغذائيــة، مــع مــا 
يصاحبهــا مــن مــواد غــري صالحــة لــألكل، أو كليهــام(

يف حالــة التعامــل بصــورة منفــردة مــع املــواد 
الغذائيــة واملــواد الغــري صالحــة لــألكل وطريقــة 

إزالتهــام مــن سلســلة اإلمــداد الغــذايئ:

تصنيــف  ◄ يف  املســتخدمة  املصــادر  أذكــر 
غــري  كمــواد  أو  غذائيــة،  كمــواد  املــواد 
ــات  ــة الفرضي ــك كاف ــا يف ذل ــألكل )مب ــة ل صالح
املقــرر  باملــواد  للتعريــف  املســتخدمة 

البرشيــة( للتغذيــة  اســتخدامها 

كل  ◄ املــواد،  لحســاب  املســتخدمة  الطريقــة 
ــة  ــر كاف ــع ذك ــك، م ــن ذل ــام أمك ــدة كل ــىل ح ع
معامــالت التحويــل املســتعملة وذكــر املصــادر 

ــا ــتقائها منه ــم اس ــي ت الت

املآالت والطـُرق )تذكر الطرق فقط يف حالة عدم معرفة املآل(

الحــدود: واملقصــود بهــا نــوع املــادة الغذائيــة، مرحلتهــا يف دورتهــا الغذائيــة، مناطقهــا الجغرافيــة، املنظمــة 
املعنيــة )مبــا يف ذلــك مصــادر التصنيــف املســتخدمة(

رضورة العناية والرتكيز عىل النقاط التالية:

اســتبعاد أوزان كافــة مــواد التعبئــة والتغليــف، وغريهــا مــن املــواد التــي ال تعتــرب ضمــن )الفقــد والهــدر الغــذايئ 
- FLW( وال ضمــن أوزانهــا.

إن األوزان املســجلة تعكــس وبالــرضورة حالــة املــواد الطبيعيــة، أي قبــل إضافــة أي كميــة مــن املــاء إليهــا، أو 
قبــل إزالــة أي كميــة مــن امليــاه الطبيعيــة التــي تحويهــا 

مع األخذ بنظر االعتبار استبعاد أي خسائر أو فقدان نجم قبل مرحلة الجني والحصاد

FLW( سجل الجرد  - الغــذايئ  والهــدر  )الفقــد  كميــات  كامــل  وهــي 
وزنــا   املســجلة 

تقسم هذه الكميات إىل:

حسب نوع املادة )كامل وزن املواد القابلة  ◄

لــألكل واملــواد املصاحبــة الغــري صالحــة لــألكل( أو  ◄
حســب نــوع املــادة املســجلة مآالتهــا )إن أمكــن(، أو 
 )FLW - ذكــر كامــل كميــات )الفقــد والهــدر الغــذايئ
ــوال ــآل مجه ــه إذا كان امل ــذي اتبعت ــبيلها ال ــب س حس
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أي معلومات إضافية مطلوبةالنقاط املطلوبة                         نوع التوثيق                                  

القرار بشأن كيفية 
التقييم الكمي 
)الفقد والهدر 

 )FLW - الغذايئ

)أنظر الفصل السابع(                        

ارشح طريقــة )أو طــرق( التقييــم الكمــي املســتخدمة يف 
ــر  ــابقة ـ أذك ــات س ــات أو معلوم ــأي دراس ــتعانة ب ــة االس حال

املصــادر التــي اســتندت عليهــا ونطاقاتهــا

جمع املعلومات، 
وإجراء الحسابات، 

وتحليل البيانات

 )أنظر الفصل الثامن(   

يف حالــة أخــذ العينــات ورفــع متثيلهــا باســتعامل معامــالت 
الرفــع، عليــك رشح الطريقــة والحســابات املســتخدمة، مــع 
ذكــر الفــرتة الزمنيــة ايت اســتغرقتها لجمــع تلــك املعطيــات

 )مبا يف ذلك تاريخي الرشوع واالنتهاء(

تعيني مقدار 
“عدم التأكد” 

)أنظر الفصل 
التاسع(         

الكمــي  الحســاب  و/أو  الوصفــي  التفســري  توفــري  عليــك 
ــد  ــجل )الفق ــج س ــاب نتائ ــد« يف حس ــدم تأك ــدار »ع ألي مق

)FLW  - الغــذايئ  والهــدر 

يف حالة إجراء 
متطلبات الضامن 

والجودة 

 )أنظر الفصل الثاين 

عرش(       

 عليك وضع نص اإلقرار بالضامن والجودة ، والذي يشمل:

هــل متــت إجــراءات الضــامن والجــودة للســجل مــن قبــل  ◄
الطــرف األول أو الثالــث

رأي الجهة التي أنجزت عملية الضامن والجودة ◄

ملخــص بالطريقــة التــي تــم اتباعهــا إلجــراءات الضــامن  ◄
والجــودة

بعمليــة  ◄ قــام  مــن  بخــربة  وملخــص  الذاتيــة  الســرية 
والجــودة الضــامن 

رشح وتوضيح أي تضارب يف املصالح املادية ◄

يف حالة تتبع 
كميات  

)الفقد والهدر 
 )FLW - الغذايئ

مبرور الزمن، 
ووضع الهدف 

إلنقاصها

)أنظر الفصل الرابع 

عرش(

أذكر السنة املستخدمة كمرجع ◄

أذكــر نطاقــات الهــدف )أذكــر، إن أمكــن ، مقاديــر النقــص  ◄
ــل  ــه( ، وه ــت في ــذي مت ــخ ال ــا والتاري ــم انجازه ــي ت الت
ســوف يتــم متابعــة كافــة ، أو جــزء مــن نتائــج ســجل 

)الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW(  مبــرور الزمــن

ــزء  ◄ ــة ج ــتخدام ومتابع ــك الس ــباب ايل دفعت ــني األس وب
ــا ــة حدوثه ــجل يف حال ــج الس ــن تائ م

الحــرص عــىل إعــادة حســاب كافــة نتائــج ســجل جــرد  ◄
)الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( يف حالــة ظهــور تباين 

ــه ــي أو فرضيات ــم الكم ــرق التقيي ــر يف ط ــري وظاه كب

)تكملة(
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الفصل الرابع عرش
 تحديد األهداف ومتابعة املتغريات مبرور الزمن
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املتطلبات

ــنة  ــار س ــك اختي ــا ، علي ــدف إلختزاله ــد اله ــذايئ – FLW( و/أو تحدي ــدر الغ ــد واله ــات )الفق ــع كمي ــرار بتتب ــد الق عن
األســاس لذلــك ، وتحديــد املــدى لهدفــك املنشــود ، واالســتعداد إلعــادة حســاباتك لســجل )الفقــد والهــدر 

ــك . ــر ذل ــب األم ــام تطل ــنة كل ــك الس ــذايئ - FLW( لتل الغ

ميّكــن حســاب وتوثيــق كميــات )الفقــد والهــدر الغــذايئ - 
ــه وتوثيقــه مبــرور الزمــن.  FLW( الجهــات املعنيــة مــن متابعت
كــام قــد ترغــب تلــك الجهــات بوضــع أهدافهــا الختــزال كمياتــه 
، يك تحققهــا يف املســتقبل وبتــاميش مــع أهدافهــا التــي 
وضعتهــا للتقييــم الكمــي لهــا . بــدال عــن ذلــك قــد ترغــب 
ــة ،  ــلطة محلي ــة ، أو س ــة حكومي ــون وكال ــرى )كأن تك ــة أخ جه
أو منظمــة صناعيــة( يف اختيــار هدفهــا الخــاص بهــا بشــأن 

ــا . ــددة منه ــات مح مكون

بإمــكان جهــة معينــة أن توثــق ســجلها الخــاص )بالفقــد والهــدر 
الغــذايئ - FLW( ، وبتوافــق مــع دليلهــا لذلــك  دون الحاجــة 
إىل وضــع هــدف خفــض أو تقليــل تلــك الكميــات يف حســابها ، 
وال إىل متابعــة التغــريات يف ســجالتها . ولكــن عــىل الجهــات 
التــي تقــرر وضــع أهدافهــا لذلــك الخفــض أو التقليــل ، وتقــرر 
املتطلبــات  اتبــاع  عليهــا   ، ســجالتها  يف  التغــريات  متابعــة 

ــل . ــذا الفص ــوص يف ه ــذا الخص ــواردة به ــادات ال واالرش

سرتكز األقسام التالية عىل ما يي:

اختيار سنة املرجع أو األساس ◄

تحديد مدى الهدف ◄

اختيار الهدف ◄

مراقبة األداء وصوال لتحقيق الهدف ◄

◄  )FLW  - الغــذايئ  والهــدر  )الفقــد  كميــات  حســاب  إعــادة 
األســاس  أو  املرجــع  لســنة 

14.1 -  اختيار سنة املرجع أو األساس

تســمى الفــرتة الزمنيــة ، والتــي غالبــا مــا تكــون ســنة واحــدة 
، والتــي ســيتم متابعــة كميــات )الفقــد والهــدر الغــذايئ - 
FLW( بالنســبة إليهــا بســنة األســاس . ســيمكن مقارنــة كميــات 
)الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( املتولــدة خالل ســنة األســاس 
مــع الكميــات املتولــدة يف نهايــة الســنة املســتهدفة بطــرق 

حســابية ، لبيــان التوصــل إىل الهــدف املنشــود مــن عدمــه .

 )FLW  - الغــذايئ  والهــدر  )الفقــد  دليــل  مســتخدمي  عــىل 
اختيــار ســنة األســاس التــي ســيتم بالنســبة لهــا وضــع األهداف 
وتتبــع النتائــج مبــرور الزمــن . كــام عليهــم ذكــر وتحديد األســباب 
املوجبــة التــي دفعتهــم الختــار تلــك الســنة كمرجــع بالــذات . 
ســتُجنى الكثــري مــن الفوائــد يف اختيــار الجهــة املعنيــة لســنة 
ــة  ــل درج ــة )أي بأق ــم بدق ــد ت ــاب ق ــا الحس ــون فيه ــاس يك أس
عــدم تأكــد ممكنــة( ، وذلــك ألن تتبــع التغــريات مــع الزمــن 
مبوجــب تلــك الســنة سيكســب الدليــل الكثــري مــن املصداقيــة 
والتامســك . وعليــه قــد ترغــب الجهــة املعنيــة بعــدم التــرّسع 
يف اختيارهــا لتلــك الســنة إال بعــد أن تتوصــل ســجالتها الخاصــة 
ــع  ــس الواق ــج تعك ــذايئ - FLW( إىل  نتائ ــدر الغ ــد واله )بالفق

الحقيقــي لهــا .

14.3 -  تحديد نطاق الهدف

 )FLW  - الغــذايئ  والهــدر  )الفقــد  دليــل  مســتخدمي  عــىل 
تحديــد نطــاق هدفهــم املختــار، وباألخــص تحديــد فيــام إذا 
ــيتم  ــه س ــط من ــدا فق ــزء واح ــجلهم ، أو ج ــج س ــة نتائ ــت كاف كان
متابعتــه  مبــرور الزمــن . ويف حالــة قــرار الجهــة املعنيــة 
احتســاب جــزء واحــدا فقــط مــن معطيــات ســجلها ضمــن نطــاق 
هدفهــا املحــدد ، عليهــا تفســري وبيــان ســبب )أو أســباب( ذلــك . 

يجــب أن يطابــق نطــاق الســجل الــذي اعتــرب كســنة األســاس 
املتطلبــات   )FLW  - الغــذايئ  والهــدر  )الفقــد  لحســاب 
واالرشــادات التــي ســبق ذكرهــا يف الفصــل الســادس. كــام 
مــن الواجــب االحتفــاظ بهــذا املــدى ثابتــا عــىل كافــة ســنوات 

. الحســاب وباألخــص عنــد وضــع األهــداف وتتبعهــا 
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١٤.٣- اختيار الهدف

حــال االتفــاق بشــأن ســنة األســاس للحســاب، بإمــكان الجهــة املعنيــة 
وضــع هــدف الخفــض أو التقليــل مــن كميــات )الفقــد والهــدر الغذايئ 
ــذايئ  ــدر الغ ــد واله ــل )الفق ــب دلي ــرى. ال يوج ــد أخ ــنة بع - FLW( س
- FLW( عــىل الجهــات املعنيــة وضــع أهدافهــا املحــددة للحــد مــن 
ذلــك ، ولكــن عليهــم وضــع ذلــك يف حســاباتهم كهــدف مــن ضمــن 
بقيــة األهــداف . بإمــكان األهــداف أن ترفــع مــن مســتويات الوعــي، 
وأن تـُــذيك االنتبــاه لــه وتســاعد عىل تركيــزه ، وأن تدفع إىل اســتثامر 
 )FLW - أمثــل املــوارد لغــرض خفــض  كميــات )الفقــد والهــدر الغــذايئ
ــاه لعــدد مــن العوامــل حــني وضعهــا  . عــىل الجهــات املعنيــة االنتب
ألهدافهــا ، فعليهــا توخــي الدقــة يف تعيــني هــدف خفــض كميــات 
)الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( ، وتحديــد نوعــه ، والســقف الزمنــي 

إلنجــازه ، ودرجــة الدقــة يف ذلــك .  

طبيعة الهدف

بإمــكان الجهــات املعنيــة وضــع أهــداف مطلقــة ،أو أهــداف نســبية 
)قــد تســمى أهدافــا مكثفــة( ، أوهــدف مركــب مــن االثنــني . يعــرّب عــن 
الهــدف املطلــق بكميــة معينــة . مثــال ذلــك أن ترغب إحــدى الرشكات 
بخفــض كمياتهــا مــن )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( مبقــدار مليون 
طــن مــرتي خــالل الفــرتة الواقعة مــا بــني عامــي )2016( و)2020( . أما 
الهــدف النســبي فيتــم التعبــري عنــه مقارنــة مبقــدار آخــر . مثــال ذلــك 
أن تعمــد إحــدى الســلطات املحليــة إىل وضــع هدفهــا يف التقليــل 
مــن مقاديــر )األغذيــة املفقــودة واملهــدورة – FLW( بنســبة )50%( 
للفــرد الواحــد خــالل الفــرتة الواقعــة مــا بــني عامــي )2016( و)2030( . 
ولغــرض تأكيــد شــفافية النتائــج ، عــىل الجهــة املعنيــة التــي تبغــي 
ــد  ــن )الفق ــة م ــات املطلق ــق الكمي ــبي أن توث ــا النس ــق هدفه تحقي
ــذي  ــدف ال ــاق اله ــن نط ــمولة ضم ــذايئ - FLW( واملش ــدر الغ واله

تســعى لتحقيقــه .

والهــدر  )الفقــد  كميــات  مقارنــة  النســبي  الهــدف  بإمــكان  كــام 
الغــذايئ - FLW( بالنســبة لكامــل كميــات الغــذاء ضمــن نطــاق الهــدف 
املحــدد كذلــك ، فعــىل ســبيل املثــال تولــد إحــدى الــدول مــن كميــات 
)الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( مــا يســاوي %20 مــن مجمــل كميات 
الغــذاء التــي تنتجهــا ، أو إن أحــد املطاعــم يخــرس مــا يبلــغ %40 مــن 
مجمــل كميــات )الَسلـَــطة( التــي ينتجهــا بشــكل )فقــد وهــدر غــذايئ 
ــات  ــل كمي ــني كام ــرف وتع ــة أن تع ــة املعني ــىل الجه ــا ع - FLW( . هن
ــر  ــل إىل مقادي ــوب يك تتوص ــاق املحس ــن النط ــج ضم ــذاء املنت الغ

.)FLW - األوزان الفعليــة ملــا اعتــرب منهــا )فقــدا وهــدرا غذائيــا

تاريخ امتام الهدف

هــو  املســتهدف  وتحقيــق   ، الهــدف  إمتــام  تاريــخ  يحــدد  مــا  إن 
التفاصيــل التــي يحويهــا ، أي فيــام إذا كان هدفــا يتطلــب الكثــري 
مــن الوقــت أو القليــل منــه . ال بــد مــن تحديــد الفــرتة الزمنيــة إلنجــاز 
الهــدف بــذات الوحــدات الزمنيــة املســتعملة لتعيــني )ســنة األســاس( 
كأن تكــون ســنة تقومييــة واحــدة ، أو فــرتة محــددة بـــ 12 شــهرا . 
بإمــكان الجهــة املعنيــة وضــع ســقفا زمنيــا طويــال ، كأن يكــون ملــدة 
ــدى  ــىل امل ــط ع ــن التخطي ــتفادة م ــرض االس ــر لغ ــنوات أو أك 10 س
البعيــد . إن يف تحديــد األهــداف لفــرتات قصــرية ضمــن األهــداف 
طويلــة األمــد ، مــا يســاعد يف قيــاس ومراقبــة التطــور الحــادث 
بدقــة أكــر . ســيتحدد اختيــار األهــداف طويلــة أو قصــرية األمــد مبدى 
التكــرار )أو عــدد املــرات( الــذي تــود الجهــة املعنيــة القيــام بقيــاس 

ومراقبــة )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( مبوجبــه .

الجــدول رقــم )14.1(: توضيــح االختــالف مــا بــني نطــاق ســجل جــرد )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( ومســتهدف اإلختــزال منــه: إحــدى 

رشكات تعليــب األنانــاس                                                                  

مؤرش نطاق )الفقد والهدر 

الغذايئ - FLW( لسجل الجرد

)FLW - ( سجل الجرد )للفقد والهدر الغذايئFLW - املستهدف من )الفقد والهدر الغذايئ

سنة واحدة )عام 2035(سنة واحدة )عام 2016(        املدى الزمني    

املــواد الغذائيــة واملــواد املصاحبــة غــري الصالحــة نوع املادة                     
كل      لأل

املواد الصالحة لألكل فقط                               

ألغراض الردم فقطكافة املآالت                         املآل                                          

ــع التعليــب الحدود  كل محصــول األنانــاس يف كافــة مصان
)الهنــدوراس(  يف  األم  الرشكــة  تديرهــا  التــي 

مبــارشة           

كل محصــول األنانــاس يف كافــة مصانــع التعليــب 
)الهنــدوراس(  يف  األم  الرشكــة  تديرهــا  التــي 

مبــارشة
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مستوى الهدف

ــدر  ــد واله ــات )الفق ــض كمي ــدد لخف ــدف املح ــتوى اله ــل مس     ميث
يُحــدد  ، فعندمــا  FLW( درجــة الطمــوح املبتغــاة منــه   - الغــذايئ 
ــها ،  ــقة نفس ــة املوثـِّ ــل الجه ــن قب ــا ، أي م ــا وداخلي ــدف ضمني اله
فســيعكس هــذا الهــدف درجــة طمــوح تلــك الجهــة بذاتهــا . وعندمــا 
يتــم وضــع الهــدف مــن قبــل جهــة خارجيــة ، كأن تكــون الحكومــة 
ــة أن  ــة املعني ــىل الجه ــيتحتم ع ــة ، فس ــة صناعي ــة أو جمعي املحلي
ــك .  ــبيل ذل ــا يف س ــن طموحه ــع م ــد للرف ــه ، أو تجاه ــاد لتحقيق تنق
وعــىل كل حــال ، ينبغــي عــىل الجهــة املعنيــة وضــع هدفهــا بحيــث 
 )FLW - ــر )الفقــد والهــدر الغــذايئ يحقــق خفضــا واضحــا يف مقادي
نســبًة لســنة األســاس . وباالضافــة إىل مــا ســبق ، عــىل األهــداف أن 
ــض  ــل يف خف ــج أفض ــق نتائ ــع تحقي ــن م ــا بالتزام ــر طموح ــون أك تك
كميــات )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( مبــرور الزمــن وبظهــور 
تقنيــات أكــر حداثــة ، وبتوفــر التداخــالت الالزمــة لتحقيــق تلــك النســب 

ــل .  ــض والتقلي ــن الخف م

14.4  مراقبة األداء وصوال لتحقيق األهداف

ــة األداء  ــة كيفي ــار ملراقب ــم واالختب ــرق التقيي ــن ط ــد م ــاك العدي هن
وتحقيــق األهــداف . واملقصــود باملراقبــة هــو التقييــم الكمــي 
زمنيــة  فــرتات  حســب   )FLW  - الغــذايئ  والهــدر  )الفقــد  ملقاديــر 
معلومــة خــالل املــدى الزمنــي املحــدد لتحقيــق الهــدف؛ ســتتمكن 
الجهــة املعنيــة مبوجــب ذلــك مــن التعــرف عــىل مــدى تقدمهــا 
ــي الطريقــة  ــا التقييــم فيعن ــن عدمــه. أم ــق هدفهــا م ــو تحقي نح
التــي يتــم مبوجبهــا تحديــد مــدى الجهــود املبذولــة إلختــزال كميــات 
)الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( ، وهــل تتمتــع بالكفــاءة الالزمــة؛ 
أو  املبــادرات  مــن  أي  وتحديــد  لفهــم  أعمــق  نظــرة  توفــر  كــام 
ــدف أو   ــول إىل اله ــاح الوص ــنّي يف إنج ــر الب ــا األث ــراءات كان له االج

يف الدفــع نحــوه .

تطويــر خطــة ملراقبــة التقــدم يف خفــض كميــات )الفقــد 

)FLW  – الغــذايئ  والهــدر 

مــن املستحســن للجهــة املعنيــة أن تقــوم بوضــع خطتهــا للمراقبــة 
حــال رشوعهــا بوضــع هدفهــا والســقف الزمنــي إلنجــازه ، وباألخــص 
ألن   ، الهــدف  تفاصيــل  بخصــوص  لالتفــاق  املحــددة  الفــرتة  خــالل 
ــة  ــة صياغ ــر يف كيفي ــة أن تؤث ــوات املراقب ــل وخط ــأن تفاصي ــن ش م
الهــدف ذاتــه . أمــا عنــد توثيــق التقــدم يف العمــل والحســاب فعــىل 
ــر  ــة . توف ــا للمراقب ــي اتبعته ــل الت ــح التفاصي ــة توضي ــة املعني الجه
األقســام التاليــة العديــد مــن االعتبــارات الهامــة بصــدد مراقبــة: 
ــة  ــس طريق ــاق، وتجان ــق النط ــي، وتناس ــم الكم ــرار التقيي ــدى تك م

ــي . ــم الكم التقيي

تكرار التقييم الكمي

ــي  ــرات الت ــدد امل ــرا لع ــن ذك ــة أن تتضم ــة املراقب ــىل خط ــي ع ينبغ
ســيتم مبوجبهــا تكــرار التقييــم الكمــي )للفقــد والهــدر الغــذايئ - 
ــة  ــل العملي ــك يف مقتب ــم ذل ــر أن يت ــل تقدي ــىل أق ــد وع FLW( . ال ب
وعنــد انتهــاء الفــرتة املحــددة لهــا . كــام باإلمــكان القيــام بعــدد مــن 
ــدف ،  ــوال لله ــات وص ــرى العملي ــالل مج ــي خ ــم الكم ــات التقيي عملي
ــة  ــىل صح ــرف ع ــة للتع ــات الالزم ــري املعلوم ــك توف ــكان ذل ــث بإم حي
ــن  ــد م ــة التأك ــات املعني ــىل الجه ــي ع ــام ينبغ ــة . ك ــياب العملي انس
إجــراء التقييــم الكمــي بفواصــل زمنيــة ثابتــة ، ومحــددة ، ومعلومــة 
حيــث سيســاعد ذلــك عىل توفــري املعلومــات الالزمــة وتعيــني درجات 
النجــاح لالســرتاتيجيات املتبعــة لغــرض الحــد مــن ، وخفــض كميــات 
)الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( ، والتخــاذ اإلجــراءات التصحيحيــة 
تقــوم  املثــال  ســبيل  فعــىل   . املناســبة  األوقــات  يف  الالزمــة 
الجهــات املحليــة يف اململكــة املتحــدة بجمــع نفايــات األغذيــة مــن 
 )FLW - املنــازل وتقــوم بالتقييــم الكمــي )للفقــد والهــدر الغــذايئ
باســتعامل مرجــع معــروف ملكوناتهــا. كــام تقــوم الجهــات املحليــة 
بإجــراء التحليــل الــالزم ملكونــات تلــك النفايــات يف فــرتات متغايــرة 
وتقــوم بجمــع معلوماتهــا وإضافتهــا إىل التقديــرات الوطنيــة التــي 

ــنتني . ــم كل س تت

ــة  ــات املعني ــبيل للجه ــق الس ــاب والتوثي ــرق الحس ــد ط مته

 )FLW - ملتابعــة وتوثيــق كميــات )الفقــد والهــدر الغــذايئ

ــن . ــرور الزم مب
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تكــراري  كفاصــل  الســنتني  اعتــامد  يف  أن  التجــارب  أثبتــت  لقــد 
ــر  ــا يوف ــذايئ - FLW( م ــدر الغ ــد واله ــي )للفق ــم الكم ــراء التقيي إلج
املعلومــات الكافيــة التــي تؤهــل للوصــول إىل تقديــرات دقيقــة 
وبدرجــة معقولــة. إن يف إجــراء التقديــرات الكميــة وحســاباتها يف 

ــي: ــا يعن ــك م ــن ذل ــل م ــرتات أق ف

اســتناد التقديــرات عــىل عــدد أقــل مــن التحليــالت بخصــوص كميــات  ◄
ــة  ــة الدق ــد« وقل ــدم التأك ــالت »ع ــع معام ــك ترتف ــات، وبذل النفاي

إىل معامــالت غــري مقبولــة؛ أو

تحليــل  ◄ مــن  املســتقاة  املعطيــات  اســتخدام  إىل  االضطــرار 
مكونــات النفايــات والتــي ســبق اســتخدامها يف إجــراء تقديــرات 
ســابقة. علينــا تجنــب مثــل هــذه املامرســات عنــد مراقبــة جــودة 

األداء مقارنــة باألهــداف.

التأكيــد عــى التناســق مــا بــني النطــاق وخفــض معامــل «عدم 

التأكد»

ــد  ــاص )بالفق ــا الخ ــق هدفه ــة تحقي ــود مراقب ــي ت ــة الت ــىل الجه ع
والهــدر الغــذايئ - FLW( بنجــاح أن تتأكــد مــن امتــام وتطابــق نطاقــات 
 )FLW - التقييــم الكمــي لســجلها الخــاص )بالفقــد والهــدر الغــذايئ
ومقارناتهــا مبــرور الزمــن . كــام عــىل الجهــة املعنيــة ، وكلام ســنحت 
لهــا الفرصــة بذلــك ، أن تســتخدم أقــل مــا ميكــن مــن املعلومــات غــري 
املؤكــدة التــي متكنهــا مــن التعــرف عــىل التغــريات الضئيلــة )باتجــاه 

أو بعيــدا عــن( الهــدف . وباإلمــكان تحقيــق ذلــك عــن طريــق:

اختيــار طريقــة تقييــم كمــي متتــاز بدرجــة عاليــة مــن الدقــة .  ◄
عــىل ســبيل املثــال اســتخدام طــرق الــوزن املبــارش لكميــات 
)الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( والتــي ســتكون أكــر دقــة مــن 
ــالل  ــن خ ــات م ــر الكمي ــم تذك ــب منه ــاس والطل ــؤال الن ــرد س مج

اســتامرة اســتبيان ، أو باالستفســار املبــارش .

لتقليــل  ◄ العينــات  عــىل  للحصــول  دقيقــة  طريقــة  اســتخدام 
و/أو  ،  )8.1 القســم  )راجــع  التأكــد«  »عــدم  احتــامالت 

محاولــة التقليــل مــن معامــل »عــدم التأكــد« )واالنحيــاز( األخــرى،  ◄
كــام هــو مبــني يف الفصــل التاســع .

التأكيد عى تناسق طريقة التقييم الكمي

ــم  ــرق تقيي ــق ط ــك بتطبي ــد والتمس ــكان التقي ــة مب ــن األهمي ــه م إن
كميــة متامثلــة يف املراحــل الزمنيــة املخصصــة ملراقبــة )الفقــد 
توفــر  الجهــة املعنيــة مراعــاة  . عــىل   )FLW  - الغــذايئ  والهــدر 
املعلومــات املطلوبــة حــول الطريقــة املختــارة عنــد كل مرحلــة 

زمنيــة تســتوجب القيــام بالتقييــم الكمــي )للفقــد والهــدر الغــذايئ 
، إذا كانــت الحســابات الكميــة قــد  FLW( . فعــىل ســبيل املثــال   -
اعتمــدت عــىل ســجالت مأخــوذة مــن رشكــة إدارة وترصيــف النفايــات ، 
فيجــب أن تكــون تلــك الســجالت متوفــرة عنــد القيــام بحســابات ســنة 

ــم . ــدف للتقيي ــددة كه ــنة املح ــاس ، والس أس

إن يف اختــالف طــرق التقييــم الكمــي ، ســواء كانــت ملموســة أو 
ضئيلــة ، مــا ينعكــس بشــكل اختــالف ظاهــر وبــنّي عــىل تقديــر كميــات 
)الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( . ويف مثــل هــذه الحــاالت ال بــد 
ــتخدمة  ــرق املس ــري يف الط ــن أي تغي ــتفيض ع ــاح املس ــن اإلفص م
لتبايــن  محتمــل  كســبب  إليهــا  واالشــارة  الســجل،  يف  وتوثيقهــا 
)FLW - املناســيب املالَحظــة عــىل كميــات )الفقــد والهــدر الغــذايئ

 )FLW - ــذايئ ــدر الغ ــد واله ــات )الفق ــاب كمي ــادة حس 14.5 - إع

ــاس ــع أو األس ــنة املرج لس

 )FLW - يســتوجب عــىل مســتخدمي دليــل )الفقــد والهــدر الغــذايئ
إعــادة حســاب نتائــج ســجالتهم الخاصــة بذلــك عنــد ظهــور اختالفــات بيّنــة 
. إن يف إعــادة الحســاب ألهميــة يف الحفــاظ عــىل التناســق ، وللتمكــني 
 ، الزمــن  مبــرور  الســجل  نتائــج  بــني  املقبولــة  املقارنــات  إجــراء  مــن 
وللتحقــق مــن التطــورات والتقــدم الحاصــل بالنســبة للهــدف املوضــوع . 

ــن: ــابات تتضم ــادة الحس ــتوجب إع ــي تس ــة والت ــريات الهام إن التغ

ــاج  ◄ ــات االندم ــة كعملي ــكل املؤسس ــة يف هي ــريات مفصلي اي تغ
أو االســتحواذ أو ســحب االســتثامرات أو التغيــريات يف الحــدود 

ــة. الجغرافي

أي تغيري يف نطاق السجل . ◄

أي تغــري يف طــرق الحســاب ، أو أي تحســن يف دقــة املعطيــات  ◄
، أو اكتشــاف خطــأ جســيم يف الحســاب .

ــة ، أو حــدود صالحيتهــا  ◄ ــريات يف صالحيــة الجهــة الحكومي أي تغ
، و/أو

أي تغيــري يف معامــالت التحويــل الحســايب والتــي ال تعكــس  ◄
. )FLW - التغــريات الحاصلــة يف كميــات )الفقــد والهــدر الغــذايئ

قــد يحــدث االختــالف الكبــري مــن جــراء حــدوث تغيــري كبــري ، أو مــن 
خــالل تراكــم العديــد مــن التغيــريات الصغــرية . قــد ميكــن االســتعاضة 
ــنة  ــذايئ - FLW( لس ــدر الغ ــد واله ــات )الفق ــاب كمي ــادة حس ــن إع ع
األســاس يف حالــة حــدوث تغيــري هيــكي جســيم ، وذلــك بإعــادة 
اختيــار ســنة أســاس جديــدة حديثــة إذا مل يحــدث أي تغيــري يف 

 . )FLW - هــدف خفــض كميــات )الفقــد والهــدر الغــذايئ
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إعتاد سياسة إعادة حساب سنة املرجع أو سنة األساس

عــىل الجهــات املعنيــة ، وحــال اعتامدهــا لســنة أســاس لحســاباتها ، 
أن تضــع سياســة واضحــة ومعلومــة إلعــادة حســابها ، عــىل أن تذكــر 
ــة  ــكل وضــوح وشــفافية األســس واإلطــار الــذي ســتعتمده يف حال ب
حاجتهــا إلعــادة الحســاب . يعتمــد قــرار إعــادة حســابات ســنة األســاس 
عــىل مــدى التغــريات الحاصلــة يف نطاقــات الســجل أو يف طريقــة 
)نقطــة  تعيــني وتعريــف  الجهــة املعنيــة  . عــىل  إجــراء حســاباته 
االرتــكاز - Threshold( للقيــام بذلــك عــىل رشط أن تلتــزم بتطبيقــة 
ــاق  ــري النط ــبب تغي ــابات بس ــنّي يف الحس ــري ب ــدث تغي ــد يح ــا . ق دامئ
مثــال، أو عنــد اختــالف طــرق الحســاب والتــي تتســبب بتغيــري نتائــج 
كميــات )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( املوثقــة مبــا مقــداره )10%( 
أو أكــر. وكجــزء مــن سياســة إعــادة حســاب مقاديــر وكميــات )الفقــد 
والهــدر الغــذايئ - FLW( لســنة األســاس، عــىل الجهــات املعنيــة أن 
تحــدد وتوضــح )نقطــة االرتــكاز( التــي عليهــا تــم القيــام بإعادة حســاب 
كميــات )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( لســنة األســاس عنــد حدوثهــا.

إعادة الحساب وفق التغرات الهيكلية يف امللكية أو الرقابة

عــىل الجهــات املعنيــة اإلرساع وبــكل همــة إىل إعــادة حســابات 
حــال  FLW( لســنتها األســاس   - الغــذايئ  )الفقــد والهــدر  كميــات 
جهدهــا  عــىل  واملنعكــس  هيكلتهــا  يف  كبــري  تغيــري  حــدوث 
املؤسســة  هيــكل  يف  مفصليــة  تغــريات  تحــدث  كأن  التوثيقــي 
كعمليــات االندمــاج أو االســتحواذ أو ســحب االســتثامرات أو التغيــريات 
يف الحــدود الجغرافيــة. مثــال ذلــك الرشكــة التــي تســتخدم الدليــل 
ــق  ــنة التوثي ــا يف س ــض فروعه ــامل بع ــة أع ــرت لتصفي ــي اضط والت
الثالثــة ، فعــىل هــذه الرشكــة إعــادة حســاب كميــات )الفقــد والهــدر 
الغــذايئ - FLW( لســنتها األســاس بطــرح الكميــات التــي تولدهــا تلــك 
الفــروع مــن الســنة األســاس األوىل لســجل كامــل الرشكــة . ســيوضح 
هــذا التعديــل أن الخفــض يف كميــات )الفقــد والهــدر الغــذايئ - 
FLW( يف الســنة الثالثــة كان نتيجــة للتغــريات الهيكليــة للرشكــة، ومل 

ــا . ــة له ــات اإلداري ــري يف املامرس ــة التغي ــن كنتيج يك

ويف حالــة اســتحواذ رشكــة مــا عــىل فــروع جديــدة لهــا دون أن يكون 
لتلــك الفــروع الجديــدة أي ســابق خــربة يف تســجيل كميــات )الفقــد 
والهــدر الغــذايئ - FLW( التــي تولدهــا، فعــىل الرشكــة األم أن تثبــت 
ذلــك كســبب للزيــادات الكبــرية التــي طــرأت عــىل كميــات )الفقــد 
ــتحواذ.  ــك االس ــد ذل ــا بع ــم توثيقه ــي ت ــذايئ - FLW( الت ــدر الغ واله
كــام ميكــن للجهــة املعنيــة أن تبــذل بعــض الجهــد للحصــول مــن 
رشكات مامثلــة عــىل تخمينــات تقريبيــة لكميــات )الفقــد والهــدر 
الغــذايئ - FLW( التــي قــد تكــون قــد كونتهــا هــذه الفــروع الجديــدة 
ــات  ــاب كمي ــن حس ــام ميك ــا . ك ــل ضمه ــة قب ــنني املنرصم ــالل الس خ
)الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( الخاصــة بهــذه الفــروع الجديــدة 
نتائجهــا ســلبيا عــىل حســابات  للرشكــة عــىل حــدة ، يك ال تؤثــر 

وســجل الرشكــة األم .

إعادة الحساب وفق تغرات نطاق السجل مبرور الزمن

قــد تقــوم الجهــة املعنيــة بتغيــري نطــاق ســجل )الفقــد والهــدر 
تقــرر  الزمــن، فعــىل ســبيل املثــال قــد  FLW( مبــرور   - الغــذايئ 
الحكومــة املحليــة إلحــدى املقاطعــات أن تقــوم بالتقييــم الكمــي 
ملقاديــر )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( يف إحــدى املــدن التابعــة 
لهــا وفــق ســنة األســاس الخاصــة بهــا ، ولكنهــا تقــرر إضافــة مــدن 
أخــرى تابعــة لهــا يف الســنوات التاليــة . أو أن يقــرر أحــد املزارعــني 
حســاب كميــات )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( بالنســبة ملحصولــه 
مــن )الدُخــن – وهــو نــوع مــن الحبــوب يســتعمل لتغذيــة الدواجــن أو 
ــرر  ــم يق ــني، ث ــام مع ــان( يف ع ــذاء لإلنس ــذرة كغ ــني ال ــاف لطح يض
التاليــة.  الســنة  )الــذرة( يف  بالنســبة ملحصــول  حســاب كمياتهــا 
فــإذا كان تأثــري مجمــل الكميــات املضافــة نتيجــة لتغيــري نطــاق ســجل 
FLW( كبــريا، فعــىل الجهــة املعنيــة  )الفقــد والهــدر الغــذايئ - 
إضافــة املــادة الجديــدة إىل حســابات ســنة األســاس )بأثــر رجعــي(، 
أي بإضافتهــا إىل حســابات ســنة األســاس باالعتــامد عــىل معلومــات 
تلــك  مثــل  توفــر  عــدم  حالــة  ويف  مســبقا.  موثقــة  وإحصائيــات 
الحســابات الواجــب أخذهــا بنظــر االعتبــار عنــد تغيــري نطــاق الدراســة، 
فعــىل الجهــة املعنيــة اإلفصــاح عــن كافــة التغيــريات التــي حصلــت 
لنطــاق الدراســة ونتائجهــا بعــد حســاب نتائــج ســنة األســاس األوىل.

إعادة الحساب بحسب التغرات الحاصلة يف طرق التقييم 

الكمي، أو عند حدوث التحّسن يف دقة البيانات مبرور الزمن

قــد تقــوم الجهــة املعنيــة بتغيــري طريقتهــا يف حســاب كميــات 
)الفقــد والهــدر الغــذايئ – FLW( مبــرور الزمــن . مثــال ذلك قــد تقوم 
الجهــة املعنيــة بتحســني نوعيــة بياناتهــا بجمــع بيانــات جديــدة مــن 
مصــادر أخــرى . عــىل الجهــة املعنيــة يف مثــل هــذه الحالــة أن 
تتأكــد مــن أن التغــريات الحاصلــة يف قيــم وكميــات )الفقــد والهــدر 
الغــذايئ - FLW( مبــرور الزمــن هــي نتيجــة للزيــادة أو النقصــان يف 
ــة  ــس نتيج ــة ، ولي ــذايئ - FLW( الحقيقي ــدر الغ ــد واله ــات )الفق كمي
التباعهــا طــرق مغايــرة يف الحســاب . ويف حالــة وجــود اختــالف 
واضــح يف حســاب الكميــات نتيجــة اختــالف مصــادر املعلومــات أو 
تبايــن طــرق الحســاب ، فعــىل الجهــة املعنيــة يف مثــل هــذه الحالــة 
 )FLW - أن تقــوم بإعــادة حســاب كميــات )الفقــد والهــدر الغــذايئ
لســنة األســاس بضــم الكميــات مــن مصادرهــا الجديــدة أو إضافــة 
الكميــات التــي نتجــت عــن تغيــري طــرق الحســاب . أمــا يف حالــة عــدم 
ــة  ــة املعني ــىل الجه ــات ، فع ــپ واملعلوم ــك البياناتپ ــل تل ــود مث وج
ان تفصــح عــن كافــة التغــريات التــي نتجــت عــن املعلومــات املضافــة 
مــن مصادرهــا الجديــدة و/أو تلــك التــي نتجــت عــن تغيــري طــرق 

ــاس . ــنة األس ــات س ــاب كمي ــد حس ــاب بع الحس
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املالحق

امللحق )أ(:
أساليب الحصول عىل العينات وترفيع املعطيات

)أ (1 مقدمة

عنــد جمــع البيانــات عــن عينــة مــن الوحــدات املنتجــة )للفقــد والهــدر 
ــك  ــد ذل ــم بع ــا ، وت ــة منه ــات حقيقي ــن عين ــذايئ - FLW( و/أو م الغ
ترفيــع القيــم املقــّدرة لغــرض التّوصــل إىل كامــل وزن كميــة )الفقــد 
ــذايئ -  ــدر الغ ــد واله ــل )الفق ــب دلي ــذايئ - FLW(  ، يوج ــدر الغ واله
ــكل  ــج - ب ــتعملة والنتائ ــاب املس ــرق الحس ــج وط ــق املنه FLW( توثي

دقــة وعنايــة -  .

يوفــر هــذا امللحــق االرشــادات العامــة حــول كيفيــة الحصــول عــىل 
ــار الطريقــة ،  ــد اختي ــك االعتبــارات الالزمــة عن العينــات ، مبــا يف ذل
والحصــول عــىل العينــات النموذجيــة التــي متثــل كميــات )الفقــد 
الحصــول عــىل  الزمــن  وكيفيــة  FLW( مبــرور   - الغــذايئ  والهــدر 
حجمهــا املناســب . كــام ويوفــر االرشــادات حــول اختيــار طــرق ترفيــع 
نتائــج )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW(  ، والتــي تــربز الحاجــة لهــا 
عنــد اســتحالة دراســة كامــل الكميــة املوجــودة و/أو كامــل إطارهــا 

ــي . الزمن

وعنــد افتقــاد الجهــة املعنيــة للتخصصــات الالزمــة ألخــذ النــامذج و/
ــم  ــني يف عل ــد املختص ــتعانة بأح ــا االس ــا ، فعليه ــع نتائجه أو لرتفي

ــك . ــارته يف ذل ــرض استش ــرس لغ ــث متم ــاء ، أو بباح اإلحص

)أ ( 2 بعض االرشادات حول كيفية الحصول عى العينات

تؤثــر طريقــة الحصــول عــىل عينــة منوذجيــة متثــل كامــل الكتلــة 
اإلحصائيــة عــىل صحــة ودقــة النتائــج املؤمل الحصــول عليهــا ، وعليه 
ــدات  ــن وح ــتحصلة م ــات املس ــون العين ــكان أن تك ــة مب ــن األهمي فم
انتــاج )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( ، ومــن كمياتهــا الفعليــة متثل 
متثيــال أقــرب مــا يكــون لواقــع تلــك الوحــدات ، ولواقــع جميــع كميــات 
)الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( املقــرر شــمولها بالدراســة . هنــاك 
ــة  ــة املمثل ــات النموذجي ــىل العين ــول ع ــيتان للحص ــان اساس طريقت
لكامــل وحــدات توليــد )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( ، واللتــان 
تختلفــان يف مقــدار دقــة متثيــل املعطيــات لكافــة كميــات وحــدات 
. األوىل هــي الحصــول عــىل العينــات بطريقــة االختيــار  انتاجهــا 
متســاو الفــرص )االختيــار العشــوايئ( والثانيــة بطريقــة االختيــار غــري 
متســاوي الفــرص - االختيــار املقصــود -. يف حالــة الحصــول عــىل 

العشــوايئ(  )االختيــار  الفــرص  متســاو  االختيــار  بطريقــة  العينــات 
ــن  ــذايئ - FLW( ضم ــدر الغ ــد واله ــاج )الفق ــدات إنت ــة وح ــع كاف تتمت
العينــة املدروســة بــذات احتامليــة اختيارهــا ، وهكــذا يتــم الحصــول 
ــا .  ــة إحصائي ــة املعنوي ــل العين ــي متث ــوائية والت ــة العش ــىل العين ع
ــة  ــة املدروس ــل الكمي ــدق( كام ــوائية )بص ــة العش ــذه العين ــل ه متث
ــود(  ــار املقص ــرص – االختي ــاو الف ــري متس ــار غ ــة )االختي ــا يف حال . أم
فســيكون احتــامل اختيــار أي وحــدة مــن وحــدات انتــاج )الفقــد والهدر 
الغــذايئ - FLW( غــري معروفــا )كــام يف حالــة عــدم تجانــس ومتاثــل 
كافــة الوحــدات التــي تتألــف منهــا كامــل العينــة املدروســة والتــي 
ــة  ــاز طريق ــال( . متت ــبيل املث ــىل س ــا ، ع ــامذج منه ــحب الن ــيتم س س
الحصــول عــىل النــامذج بطريقــة )االختيــار غــري متســاو الفــرص – 
االختيــار املقصــود( بقلــة مصداقيتهــا وبضعــف متثيلهــا ملواصفــات 

ــة . ــة املدروس ــل املجموع كام

قــد يحــدث أحيانــا أن يتــم الحصــول عــىل املعلومــات مــن جــزء بســيط 
ــي  ــة والت ــذايئ - FLW( الفعلي ــدر الغ ــد واله ــة )الفق ــل كمي ــن كام م
انتجتهــا إحــدى وحداتهــا )خــالل فــرتة زمنيــة محــددة( ألنــه ليــس مــن 
ــة  ــة الفعلي ــل الكمي ــج( لكام ــب النتائ ــى تقري ــاس )أو حت ــي قي العم
مــن )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( قيــد الــدرس ، بالنظــر لكمياتهــا 
ــتحيل  ــي يس ــددة والت ــة املح ــرتة الزمني ــالل الف ــدة خ ــة املتول الهائل
معهــا وزنهــا بكاملهــا . يتحتــم علينــا يف مثــل هــذه الحــاالت االكتفــاء 
بأخــذ عينــات منوذجيــة متثــل كامــل الكميــة املنتجــة وقياســها حســب 
ــع  ــدة . راج ــذايئ - FLW(  املتول ــدر الغ ــد واله ــاس )الفق ــدات قي وح

القســم )أ( 2.2 - أدنــاه .

)أ (2.1 طــرق وكيفيــة الحصــول عــى منــاذج )الفقــد والهــدر الغــذايئ - 

FLW(  مــن وحــدات توليدهــا

سنســتهل هــذا القســم بعــرض عــام حــول كيفيــة الحصــول عــىل 
ــوايئ-  ــار العش ــرص - االختي ــاو الف ــار متس ــي )االختي ــامذج بطريقت الن
ــرض  ــك بع ــود -( وذل ــار املقص ــرص - االختي ــاو الف ــري متس ــار غ واالختي

ــام .  ــرق بينه ــان الف ــني يوضح مثال

الفــرص  متســاو  االختيــار  بطريقــة  النــامذج  عــىل  الحصــول  مثــال 
)االختيــار العشــوايئ(: أرادت إحــدى رشكات البيــع باملفــرد أن تجــري 
تحليــال ملكونــات الهــدر يف عينــة مــن املخــازن التابعــة لهــا ، ألنهــا 
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ال تتمكــن مــن تحمــل أعبــاء ومصاريــف أجــراء التحليــل لكافــة تلــك 
املخــازن . وملــا كانــت الرشكــة عــىل درايــة تامــة بعــدد املخــازن 
 ، الجميــع  مبشــاركة  تعليامتهــا  إصــدار  وبإمكانهــا   ، لهــا  التابعــة 
ــوع  ــن مجم ــوائية( م ــة عش ــار )عين ــىل اختي ــادرة ع ــتكون ق ــه س علي
املخــازن لضمهــا للدراســة ، حيــث ميكنهــا منــح رقــام لــكل مخــزن 
ــة  ــن معرف ــتتمكن م ــوائية س ــام العش ــدة األرق ــتعامل مول ــم باس ث

املخــازن املشــاركة .

ــال الحصــول عــىل النــامذج بطريقــة االختيــار غــري متســاو الفــرص  مث
- االختيــار املقصــود: عــىل العكــس مــن ذلــك إذا أرادت بلديــة مدينــة 
تلــك املدينــة  الهــدر يف مخــازن  بتحليــل مكونــات  تقــوم  أن  مــا 
املتخصصــة لبيــع األطعمــة ، فمــن املمكــن جــدا أن ال تحيط علــام بعدد 
ــة ، كــام قــد تفتقــد للصالحيــة التــي  كافــة تلــك املخــازن يف املدين
تجربهــم مبوجبهــا عــىل املشــاركة يف تلــك الدراســة . هنــا ســتقوم 
بجدولــة أســامء كافــة املخــازن وتختــار بعــض منهــا عشــوائيا . وملــا 
ــاركة  ــارة املش ــازن املخت ــك املخ ــض تل ــض بع ــامل رف ــاك احت كان هن
يف الدراســة ، فســتربز الحاجــة حتــام لتعويضهــا . كــام ميكــن أن 
تكــون بعضهــا قــد أغفلــت مــن القامئــة أصــال . هنــا ســتنعدم احتامليــة 
حصــول كافــة املخــازن يف تلــك املدينــة عــىل ذات فرصــة املشــاركة 
، أي أن النــامذج املأخــوذة لــن تكــون )عشــوائية( باملعنــى الفعــي 
. هــذا مــا يســمى بالحصــول عــىل النــامذج بطريقــة االختيــار غــري 

ــود . ــار املقص ــرص – أي باالختي ــاو الف متس

الحصــول عــىل النــامذج بطريقــة االختيــار متســاو الفــرص )االختيــار 

االختيــار  بطريقــة  النــامذج  عــىل  الحصــول  يتضمــن  العشــوايئ( 

متســاو الفــرص )االختيــار العشــوايئ( مــن وحــدات توليــد )الفقــد 
FLW( ، والتــي غالبــا مــا يطلــق عليهــا إســم  والهــدر الغــذايئ - 

)الطريقــة العشــوائية البســيطة( ، ثــالث خطــوات رئيســية هــي:

ضــع قامئــة بــكل وحدات توليــد )الفقد والهدر الغــذايئ - FLW( – كأن . 1
تكــون كافــة مخــازن الخــرضاوات( والتــي تقــع ضمــن مجــال الدراســة 
ــول  ــاق الحص ــرف بنط ــا يع ــذا م ــا : وه ــام به ــع القي ــة املزم الكميّ
ــذايئ -  ــدر الغ ــد واله ــد )الفق ــدات تولي ــكل وح ــات . تش ــىل العين ع
FLW( يف هــذا املجــال مبجموعهــا مــا يســمى بالكتلــة اإلحصائيــة 
الخاضعــة للدراســة . ال بــد للجهــة املعنيــة بإجــراء الدراســة هنــا أن 
يكــون لديهــا قامئــة كاملــة بكافــة مخــازن الخــرضاوات املشــمولة 
بالدراســة إلختيــار النــامذج منهــا . ويف حالــة عــدم توفــر القامئــة 
الســابقة ، فعــىل الجهــة املعنيــة الحصــول عــىل معلوماتهــا مــن 
ــات  ــب القطاع ــارات حس ــدة اختي ــك ع ــا يف ذل ــة ، وله ــادر خارجي مص
املشــمولة بالدراســة ، و وفقــا لتعريــف الوحــدة التــي تولــد )الفقــد 
والهــدر الغــذايئ - FLW(  ، مبــا يف ذلــك دليــل الــرشكات واألعــامل 
، والــرشكات الخاضعــة لــألداء الرضيبــي ، وقاعــدة معلومــات دائــرة 
ــىل  ــول ع ــة الحص ــتوجب الدراس ــد تس ــا( . وق ــان عناوينه ــد )لبي الربي
معلوماتهــا مــن مصــادر متعــددة ، هنــا علينــا حســاب وحــدات توليــد 
)الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( التــي يــأيت ذكرهــا يف أكــر مــن 

مصــدر كوحــدة واحــدة تفاديــا للتكــرار .

2 . )FLW  - الغــذايئ  والهــدر  )للفقــد  املولــدة  الوحــدات  اختيــار 
العشــوائية  االختيــار  طريقــة  متثــل   : القامئــة  مــن  عشــوائيا 
قاعــدة العمــل بطريقــة االختيــار متســاو الفــرص ألنهــا تضمــن 
ــة  ــىل ذات فرص ــة ع ــمولة بالدراس ــدات املش ــة الوح ــول كاف حص
املختــارة  العينــة  تكــون  أن  بدورهــا  تضمــن  والتــي   ، اختيارهــا 
ــة ،  ــات معين ــتخدام برامجي ــك باس ــام بذل ــكان القي ــة . وباإلم ممثل
ــة  ــة الثاني ــوائية . والطريق ــام العش ــد األرق ــطة أداة تولي أو بواس
ــار  ــم باختي ــات ، ث ــة العين ــم كاف ــي برتقي ــتخدامعا ه ــن اس املمك
العينــة )س يف1 ( ، ثــم )س يف 2( ، ثــم )س يف 3( ... وهكــذا ، 
عــىل أن يكــون اختيــار العينــة األوىل عشــوائيا . وســيتم مناقشــة 
ــذايئ -  ــدر الغ ــد واله ــد )الفق ــدات تولي ــدد وح ــد ع ــوع تحدي موض
FLW( التــي ســيتم اختيارهــا يف القســم )أ2.4( . تســمى هــذه 
القامئــة مــن وحــدات )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( والتــي تــم 

اختيارهــا عشــوائيا )بالعينــة( .

ــذايئ . 3 ــدر الغ ــد واله ــد )الفق ــدات تولي ــات وح ــىل معطي ــل ع إحص
- FLW( مــن ضمــن عيناتهــا املختــارة: غالبــا مــا يتعــذر الحصــول 
والهــدر  )الفقــد  توليــد  وحــدات  كافــة  مــن  املعلومــات  عــىل 
ــاركة  ــم املش ــض بعضه ــة ، كأن يرف ــن العين ــذايئ - FLW(  ضم الغ
ــة  ــود املمكن ــذل كل الجه ــني ب ــىل الباحث ــا ع ــة . وهن يف الدراس
مــن أجــل ضــم أكــرب عــدد ممكــن مــن وحــدات توليــد )الفقــد والهــدر 
الغــذايئ - FLW( واملحســوبة ضمــن العينــة . ستشــكل املعلومات 
املفقــودة مــن الوحــدات غــري املشــاركة مــا يســمى )االنحيــاز 
بســبب فقــد املعطيــات( ، ويظهــر هــذا النــوع مــن االنحيــاز واضحــا 
يف حالــة وجــود تبايــن كبــري يف كميــات )الفقــد والهــدر الغــذايئ 
مقارنــة  الدراســة  يف  املشــاركة  للوحــدات  املســجلة    )FLW  -
بتلــك التــي للوحــدات غــري املشــاركة . إن مــن مــربرات بــذل أقــى 
الجهــود لضــم املعلومــات مــن كافــة الوحــدات املحســوبة ضمــن 
العينــة هــو اعتــامد اســلوب الحصــول عــىل العينــات بطريقــة 
االختيــار متســاو الفــرص )العشــوايئ( عــىل حقيقــة عــدم امكانيــة 
الجهــود  ســيضعف  مــام   ، الدراســة  مــن  املنســحبني  تعويــض 
التــي بُذلــت مــن أجــل توفــري الفــرص املتســاوية لكافــة العنــارص 

ــة . ــة العين ــن مجموع ــودة ضم املوج

نجــاح  مــدى  يبــني  للعينــات  بســجل  االحتفــاظ  هنــا  املفيــد  ومــن 
أو  تعــذر  حالــة  ويف   ، منهــا  كل  مــن  املعلومــات  أخــذ  وتفاصيــل 
تعــر الحصــول عــىل املعلومــات املطلوبــة مــن واحــدة أو أكــر مــن 
وحــدات توليــد )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( فيجــب توثيــق ذلــك 

ــباب . ــر األس ــع ذك م

هنــاك العديــد مــن رضوب أخــذ العينــات بطريقــة االختيــار متســاو 
الفــرص ، ولكنهــا جميعهــا تشــرتك بالخطــوات الثالثــة الســالف ذكرهــا 
والخاصــة بالطريقــة البســيطة للحصــول عــىل العينــات . وقد تســعمل 

طــرق أخــرى كالعنقوديــة ، أو الطبقيــة يف أماكــن أخــرى .
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الطريقيــة العنقوديــة للحصــول عــىل املعلومــات مــن العينــة :يفضــل 

ــدر  ــد واله ــد )الفق ــدات تولي ــت وح ــة إذا كان ــذه الطريق ــتعامل ه اس
الغــذايئ - FLW( متباعــدة جغرافيــا وتشــكل عمليــة جمــع املعلومــات 
مــن العينــات العشــوائية عبــأً  كبــريا . تشــمل طريقــة جمــع املعلومات 
بالطريقــة العنقوديــة مرحلتــني )أو مراحــل متعــددة( . تتضمــن األوىل 
بالدراســة  املشــمولة  الجغرافيــة  للمناطــق  العشــوايئ  االختيــار 
ــدة  ــدات املول ــار الوح ــم اختي ــن ث ــة( ، وم ــول الكامل ــدن والحق )كامل
FLW( مــن بينهــا )كأن تكــون املنــازل   - )للفقــد والهــدر الغــذايئ 
ضمــن املدينــة ، أو املــزارع ضمــن الحقــول واملختصــة بإنتــاج محصــول 
واحــد( . يســاعد هــذا االســلوب يف جمــع العينــات عــىل التقليــل مــن 
نفقــات الحســاب الكمــي يف حالــة توفــر أعــداد كبــرية مــن النــامذج 
، مــع وجــود الحاجــة إىل ضغــظ مصاريــف الســفر واختيــار املواقــع .

الطريقــة الطبقيــة العشــوائية: وهــي أكــر مالءمــة يف حــاالت 

االحصائيــة  الكتلــة  ضمــن  الفرعيــة  املجاميــع  مــن  العديــد  تواجــد 
ــي  ــذايئ - FLW( الت ــدر الغ ــد واله ــات )لفق ــن كمي ــاز بتباي ــي متت والت
. تتضمــن هــذه العمليــة تقســيم  توليدهــا مــع اختــالف أنواعهــا 
العينــة ، أي تقســيم كتلتهــا االحصائيــة إىل أجــزاء قبــل اختيــار العينــة 
، ومــن ثــم معاملــة كل جــزء كمجموعــة احصائيــة قامئــة بذاتهــا . 
ينبغــي للطريقــة الطبقيــة العشــوائية الصحيحــة أن تخفــض مــن 
درجــة عــدم التأكــد يف النتائــج النهائيــة للمجموعــة اإلحصائيــة . 
ــة  ــة املعني ــة الجه ــذه الطريق ــاعد ه ــبق ستس ــا س ــة إىل م باالضاف
يف تكويــن اســتنتاجاتها حــول املجاميــع املختلفــة ضمــن الكتلــة 
االحصائيــة ، وباالخــص يف حالــة وجــود عــدد قليــل مــن الوحــدات يف 
ــا  ــب منه ــدد املناس ــم الع ــا ض ــذر معه ــي يتع ــع والت ــض املجامي بع
يف الدراســة . وفيــام يــي بعــض األمثلــة التــي ميكــن اســتعامل 

الطريقــة الطبقيــة العشــوائية يف دراســتها:

مواقع تصنيع األغذية ، التي تقسم وفقا لنوع الغذاء املصّنع . ◄

األرايض الزراعية ، التي تقسم وفقا لنوع املحصول املزروع فيها . ◄

املنازل ، التي تقسم وفق عدد ساكنيها . ◄

الحصــول عــىل النــامذج بطريقــة االختيــار غــري متســاو الفــرص 

املقصــود( )االختيــار 

يف حــاالت عــدم التمكــن مــن أخــذ العينــات بطريقــة االختيــار متســاو 
املعنيــة  للجهــة  ميكــن   ، عمليــة  ألســباب  )العشــوايئ(  الفــرص 
اســتخدام طريقــة االختيــار غــري متســاو الفــرص )االختيــار املقصــود( 
ــا  ــر أنواعه ــن أك ــص( م ــاب )بالحص ــام الحس ــرب نظ ــا . ويعت ــا عنه عوض
ــاث  ــة واألبح ــواق التجاري ــتعمل يف األس ــا يس ــذي كرم ــيوعا ، وال ش

االجتامعيــة .

الحصول عىل النامذج عن طريق الحصص

ــوائية  ــة العش ــامذج  الطبقي ــىل الن ــول ع ــواع الحص ــن أن ــوع م ــو ن ه
بطريقــة االختيــار غــري متســاو الفــرص أو االختيــار املقصــود )راجــع مــا 
ســبق( ، وهنــا يُســتعاض عــن اختيــار النــامذج عشــوائيا مــن مجموعــة 

متتــاز بصفاتهــا املشــرتكة ، باختيــار عــددا مــن الوحــدات )حصــة( مــن 
ــتبدال  ــة اس ــو إمكاني ــة ه ــذه الطريق ــزات ه ــن ممي ــة . م كل مجموع
أي وحــدة  بوحــدة أخــرى يف حالــة رفــض إحــدى وحــدات توليــد 
)الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( املشــاركة يف الدراســة ، أو يف 
حالــة تعــذر االتصــال بهــا ، عــىل أن يكونــا متامثلتــني يف املواصفــات . 
قــد ينتــج عــن انعــدام العشــوائية يف اختيــار الوحــدات ، عينــة ال متثــل 
الكتلــة االحصائيــة متثيــال صحيحــا ، وعليــه تلجــأ الجهــات املعنيــة اىل 
ــة  ــامذج يف حال ــىل الن ــول ع ــرض الحص ــاء لغ ــن االحص ــوع م ــذا الن ه
ــام يف  ــيطة ) ك ــوائية البس ــة العش ــا بالطريق ــول  عليه ــذر الحص تع
ــوب  ــار املطل ــاع االط ــراء اتس ــن ج ــة م ــدوى املادي ــدان الج ــة فق حال
للدراســة ( .  هنــا ســتكون هــذه الطريقــة أقــل يف تكلفتهــا املاديــة 
مقابــل الحصــول عــىل عينــة كبــرية . أمــا مــا يقــرر اللجــوء إىل إحــدى 
الطريقتــني دون األخــرى فهــي مجموعــة عوامــل تتلخــص بالســهولة 

ــة . ــة  ، والدق ، والكلف

بامــكان الجهــة املعنيــة ضــم العديــد مــن الوحــدات لتكويــن الحصــة 
املطلوبــة منهــا ، ولكــن مــن األهميــة مبــكان التأكــد مــن أن الطريقــة 
ــة  ــد رغب ــال ، عن ــبيل املث ــىل س ــازة . فع ــج منح ــد نتائ ــارة ال تول املخت
ــك يف  ــاز ذل ــا انج ــازل فعليه ــن املن ــة م ــم عين ــة ض ــة املعني الجه
ــون  ــي يك ــازل الت ــن أن كال املن ــد م ــار للتأك ــن النه ــة م ــات متفاوت اوق
ــد  ــكانها ق ــغولة بس ــازل املش ــة واملن ــا يف الخدم ــا خارجه اصحابه
ــاليف  ــاه إىل ت ــة االنتب ــربز أهمي ــار . ت ــة االختي ــىل ذات فرص ــا ع حصلت
ــار الوحــدات وجمــع املعلومــات يف تجنــب  ــاز يف اختي حــدوث االنحي
وصــم جمــع النــامذج عــن طريــق الحصــص بأنهــا ال متثــل العينــة 

ــث . ــال البح ــة مج ــة املدروس االحصائي

ــري  ــار غ ــطة االختي ــات بواس ــع العين ــرى لجم ــكال أخ ــرق وأش ــاك ط هن
ــؤدي إىل  ــا ت ــا م ــا غالب ــود( ، ولكنه ــار املقص ــرص )االختي ــاو الف متس
 ، املدروســة  االحصائيــة  للمجموعــة  بالنســة  معنويــة  غــري  نتائــج 
وعليــه ال يــوىص باســتعاملها يف هــذا الدليــل . مثــال ذلــك أخــذ 
دراســة  يتــم  هنــا   ،  )Convenience Sampling( املالمئــة  النــامذج 
وحــدات توليــد )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( املعروفــة للباحثــني 
فقــط  ، وطريقــة الكــرة الثلجيــة )Snowball Sampling( التــي يتــم 
بواســطتها االتصــال بوحــدات توليــد )األغذيــة املفقــودة واملهــدورة 
ثــم جمــع  ، ومــن  للباحثــني وجمــع معطياتهــا  FLW( املعروفــة   -
املعطيــات مــن وحــدات أخــرى يتــم إرشــاد الباحثــني إليهــا مــن قبــل 

ــم . ــة لديه ــون معروف ــي تك ــابقة والت ــدات الس الوح

)أ (2.2 الحصــول عــى النــاذج التــي متثــل توليــد )الفقــد والهــدر 

الغــذايئ - FLW( مبــرور الزمــن:

 )FLW - ال بــد عنــد جمــع عينــة حقيقــة مــن )الفقــد والهــدر الغــذايئ
أن تكــون ممثلــة للمتغــريات التــي ترتبــط بكمياتهــا واملتجمعــة بحيــث 
تعكــس اســلوب وكيفيــة تراكمهــا مــع الزمــن بصــورة مقنعــة . وهــذا 
يتطلــب فهــم دقيــق للحيثيــات التــي تــؤدي إىل توليــد تلــك الكميــات 
، والتــي غالبــا مــا تعتمــد   )FLW  - الغــذايئ  )الفقــد والهــدر  مــن 
ــد  ــم )الفق ــد وتراك ــة تول ــة ، أي كيفي ــريات اآلني ــىل املتغ ــا ع بدوره
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والهــدر الغــذايئ - FLW( مبــرور الزمــن . مثــال ذلــك إذا كانــت كمياتــه 
ــة  ــس الكمي ــي نف ــبوع ه ــم يف كل اس ــد املطاع ــن أح ــة ع املتخلف
ــواع  ــم أن ــام بتقدي ــم مهت ــون املطع ــذاء )كان يك ــة الغ ــذات نوعي و ب
محــددة مــن الطعــام يف كل أســبوع ، وال يغريهــا( ، هنــا ســيكون مــن 

ــة واحــدة أو عينتــني يف كل أســبوع . املالئــم أن يتــم أخــذ عين

بعــض املتغــريات املرحليــة التــي تؤثــر عــىل كميــات )الفقــد 

التولــدة:  )FLW  - الغــذايئ  والهــدر 

والهــدر  ◄ )الفقــد  كميــات  كاختــالف  األســبوع:  خــالل  املتغــريات 
الغــذايئ - FLW( املتولــدة يف نهايــة االســبوع مقارنــة بأيــام 

العمــل االعتياديــة خاللــه .

ــد  ◄ ــا )الفق ــم فيه ــا يرتاك ــا م ــي غالب ــام: والت ــالل الع ــريات خ املتغ
والهــدر الغــذايئ - FLW( يف موســم الجنــي والحصــاد .

املتغريات ما بني عام وآخر: واملقصود بها سنوات الوفرة والقحط.  ◄

كــام قــد يحــدث التغــرّي بصــورة موســمية حســب فصــول العــام ، 
وغريهــا مــن التغــريات . وعليــه ســيكون يف جمــع العينــات عــىل مدار 
العــام مــا يجعلهــا معنويــة ومتثــل كميــات )الفقــد والهــدر الغــذايئ 
. هنــاك أمنــاط رشاء محــددة  العــام متثيــال دقيقــا  لــذاك   )FLW  -
 )FLW - لإلطعمــة واملرشوبــات )ومــا يتبعهــا مــن فقــد وهــدر غــذايئ
مرتبطــة ارتباطــا وثيقــا باملواســم . ففــي اململكــة املتحــدة عــىل 
ــريا  ــا كب ــة ارتفاع ــات الغازي ــرتيات املرشوب ــع مش ــال ترتف ــبيل املث س
ــاء  ــرتيات الحس ــع مش ــني ترتف ــتاء ً، يف ح ــظ ش ــف وتنخف ــالل الصي خ

ــا ً . ــظ صيف ــتاء وتنخف ــالل الش ــريا خ ــا كب ــاخن ارتفاع الس

أمــا بخصــوص املــواد التــي تتولــد ملــرة واحــدة يف الســنة ، كأن تكــون 
يف موســم الجنــي والحصــاد للمنتجــات الزراعيــة( فيجــب جمــع النامذج 
واملعطيــات )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( خــالل تلــك الفــرتة الزمنية 
ــىل  ــاد( ، ع ــي والحص ــم الجن ــوذج )موس ــامد من ــة اعت ــط . ويف حال فق
الجهــة املعنيــة االحتيــاط والحــذر للتأكــد مــن أن النــامذج املأخــوذة 

هــي مــا متثــل هــذه الفــرتة بالــذات ، وال تشــمل كامــل الســنة .

ــي  ــمية ، وه ــريات املوس ــع التغ ــل م ــة للتعام ــة ثاني ــاك طريق وهن
بأخــذ تغرياتهــا بنظــر االعتبــار عنــد ترفيــع النتائــج )أنظــر القســم 
أ3.3( . ولكــن هــذا يتطلــب فهــام دقيقــا ملعنــى وفحــوى التغــريات 
قــد   . مقاديرهــا  تعيــني  عــىل  والقــدرة  وتأثرياتهــا  املوســمية 
ــريات  ــوص التغ ــة بخص ــات الالزم ــدان االحصائي ــض البل ــدى بع ــر ل يتوف
ــن  ــي ميك ــة ، والت ــة واألرشب ــف األطعم ــرتيات مختل ــمية ملش املوس
ــىل  ــق ع ــم للتطبي ــوذج املالئ ــتنباط النم ــة الس ــا كخط ــامد عليه االعت

)الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW(  يف مــكان آخــر .

باإلضافــة إىل التبايــن املوســمي فقــد يكــون هنــاك تغــريا ســنويا يف 
ــاب  ــد حس ــدث عن ــد يح ــذايئ - FLW(  . فق ــدر الغ ــد واله ــات )الفق كمي
كمياتهــا  للمواســم الزراعيــة تباينــا ســنويا تبعــاً  لكمياتهــا ولنوعياتهــا 
، وذلــك بســبب تغــريات الطقــس ، وســنوات الوفــرة والقحط   ، أو بســبب 
ــالل  ــك خ ــاقطة وذل ــوج املتس ــار أو الثل ــيب األمط ــادة مناس ــة أو زي قل

املواســم الحرجــة  لنمــو النباتــات . عــىل الجهــة املعنيــة االنتبــاه 
ــك  ــع ذل ــمية ، ووض ــريات املوس ــال التغ ــا ح ــنوية حاله ــريات الس للتغ
ضمــن تصميــم برنامجهــا البحثــي ، كأن يكــون بجمــع النــامذج عــىل 

ــنوية . ــريات الس ــاب التغ ــدة إلحتس ــنوات عدي ــدى س م

بعــد أخــذ كافــة األمــور الســابقة بنظــر االعتبــار ســيكون مــن الســهل 
جمــع  كيفيــة  حــول  ســرتاتيجيتها  رســم  املعنيــة  الجهــة  عــىل 
منــاذج )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( لحســاب كمياتهــا . عــىل 
الســرتاتيجية املعتمــدة أن تذكــر وبوضــوح عــدد النــامذج التــي ســيتم 

ــا . ــات جمعه ــن وأوق ــك ، وأماك ــام بذل ــة القي ــا ، وكيفي جمعه

ــذايئ  ــدر الغ ــد واله ــاذج )الفق ــتخالص من ــة الس ــرق العملي )أ ( 2.3 الط

 )FLW -

 ســيتطرق هــذا القســم إىل االعتبــارات الــالزم اتباعهــا إلســتخالص مناذج 
)الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( الفعليــة ، مــع ذكــر ثالثــة طــرق لذلــك .

ــتخالص  ــا إلس ــالزم اتباعه ــارات ال ــة باالعتب ــات العملي ــم املتطلب تتحك
منــاذج )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( الفعليــة ، وكــام ذُكــر ســابقا 
تكــون  أن  العينــات املأخــوذة يجــب  أن  أعيننــا  أن نضــع نصــب  البــد 
  )FLW - ــذايئ ــد والهــدر الغ ــات )الفق ــة وتعكــس حقيقــة كمي معنوي
املتولــدة مــن قبــل وحــدة توليدهــا خــالل كامــل عمليــة القيــام بذلــك 
ــع  ــة تجمي ــة معين ــراء دراس ــني بإج ــني املهتم ــىل الباحث ــا ، ع . نظري
كافــة البيانــات الخاصــة )بالفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW(  والواقعــة 
مبعنــى   . توصيــات ســجلها  وحســب  الدراســة  تلــك  نطــاق  ضمــن 
ــن  ــات م ــىل العين ــول ع ــرية ، والحص ــارص املتغ ــل العن ــة بكام االحاط
ــاد إىل  ــا االفتق ــا فيه ــباب مب ــن األس ــة م ــن لثل ــا . ولك ــة مصادره كاف
املفقــودة  )األغذيــة  تحلــل  وامكانيــة   ، املناســبة  الخــزن  محــالت 
واملهــدورة - FLW( يف أماكــن خزنهــا ، وألعتبــارات الصحــة والســالمة 
املهنيــة ســيكون مــن الصعوبــة مبــكان القيــام بذلــك . ولكــن عمليــا 
ســيكون باالمــكان الحصــول عــىل عــدد مــن العينــات مــع مــرور الزمــن 
، وإن حــدث أن كانــت بأحجــام وأوزان جســيمة ، فــال بــأس مــن أخــذ 

ــا . ــرة منه ــاذج مصّغ من

قــد يتطلــب الحصــول عــىل العينــات االســتعانة باملعــدات واملكائــن 
وتحضــري الفضــاء الــالزم لوضعهــا فيــه . عــىل الجهــة املعنيــة تحضــري 
كافــة املتطلبــات الالزمــة لذلــك ، ألن يف نقــص إحداهــا مــا ســيجربها 
عــىل التخــي عــن االســلوب العمــي الــذي تّدعيــه ، كــام عليهــا 
أن تــدرك خطــورة التقنيــات التــي مــن شــأنها التغيــري مــن الحالــة 
الفيزيائيــة )لألغذيــة املفقــودة واملهــدورة - FLW( ، كــام يف حــاالت 
)املــزج( ، والــذي ســينتج عنــه صعوبــة بالغــة يف التعــرف عــىل أنــواع 
ــدورة -  ــودة وامله ــة املفق ــة  )األغذي ــودة يف كوم ــة املوج األغذي
FLW( ، والتــي قــد تــربز أهميتهــا بــل ورضورتهــا عنــد دراســة )الفقــد 

والهــدر الغــذايئ - FLW( املتولــدة عــن املنــازل أو املطاعــم .

يف حالــة كــون )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( متكــون مــن مــادة 
واحــدة )كأن تكــون القمــح مثــال( ، هنــا ميكــن أخــذ نســبة منهــا كعينــة 
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وحســابها كميــا . ولكــن يف حالــة كونــه متكــون مــن مزيــج مــن املواد 
)كالقمــح والشــعري مثــال( علينــا أخــذ العينــة التــي متثلهــام فعــال .

)الفقــد  مكونــات  كامــل  إىل  يُنظــر  أن  جــدا  املناســب  مــن  لعلــه 
والهــدر الغــذايئ - FLW( وذلــك لإلحاطــة بهــا كلهــا عنــد أخــذ العينــات 
ــا إىل  ــال إذا نظرن ــبيل املث ــىل س ــا . فع ــب تواجده ــب نس ــك حس وذل
حاويــة مملــوءة بالطامطــم وبالخــس ، ولكــن الخــس متموضــع يف 
أســفلها ، هنــا لــن تبــني العينــة املأخــوذة مــن أعــىل الحاويــة حقيقــة 
ــا إفــراغ  ــا علين ــال متثيــال صادقــا لهــا . وهن ــن يكــون ممِث مكوناتهــا ول
الحاويــة ، ومــزج مكوناتهــا بصــورة جيــدة وأخــذ النمــوذج املكــون 
ــابات أدق ، وكلــام  ــوغ حس ــة لبل ــة الرغب ــا يف حال ــن املادتــني . أم م
ــة  ــة )كأغذي ــواد املتخلف ــات امل ــاس كمي ــا قي ــا ، علين ــك ممكن كان ذل

ــا . ــا يف حاوياته ــل وضعه ــى قب ــدورة - FLW(  حت ــودة ومه مفق

أمــا أهــم ثــالث طــرق ألخــذ النــامذج الحقيقــة فســيتم التطــرق إليهــا 
أدنــاه . وملــا كانــت هــذه الطــرق مصممــة وتتطلــب أن تكــون كميــات 
FLW( ممزوجــة مــع بعضهــا ، فهــي   - )الفقــد والهــدر الغــذايئ 
ــىل ،  ــرف ع ــب يف التع ــة ترغ ــل جه ــن قب ــتعامل م ــة لإلس ــري مالمئ غ
وفهــم املكونــات الغذائيــة التــي تتألــف منهــا كميــة )الفقــد والهــدر 

ــة . ــال الدراس ــذايئ - FLW( مج الغ

1.  أخذ العينات بطريقة املخروط والربع

تســتعمل هــذه الطريقــة إلختــزال كميــة كبــرية مرتاكمــة مــن )الفقــد 
ــا ،  ــل معه ــن التعام ــة ميك ــة معقول ــذايئ - FLW( إىل كمي ــدر الغ واله
وذلــك بأخــذ مجموعــة من العينــات منها . يتجســد التحدي يف اســتعامل 
هــذه الطريقــة بالتأكــد مــن أن النمــوذج األخــري منهــا ميثــل كامــل الكميــة 

املرتاكمــة مــن )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( ومبعنويــة تامــة .

تتــم العمليــة كــام يــي: يتــم مــزج )األغذيــة املفقــودة واملهــدورة 
ــم  ــا يت ــي . بعده ــكل مخروط ــم بش ــب يف مجس ــم تص ــة ، ث - FLW( بعناي
تقســيم املخــروط إىل أربعــة أجــزاء ، يتــم التخلــص مــن ربعــني متقابلــني 
منــه . ثــم يتــم خلــط الكتلــة املتبقيــة أيضــا . بعــد ذلــك يتــم وضعهــا يف 
مخــروط مناســب آخــر ، ثــم يــزال منهــا ربــع واحــد أو ربعــان . نســتمر يف 
تطبيــق هــذه العملــة حتــى نتوصــل إىل كميــة مناســبة ميكننــا التعامــل 
معهــا . أمــا مــا نعنيــة بـــ )الكميــة املناســبة التــي ميكننــا التعامــل معهــا( 
ــن  ــم م ــىل الرغ ــة ، ع ــة املحيط ــرضوف العملي ــىل ال ــد ع ــح يعتم فمصطل
الواجــب  العينــة  لتعيــني حجــم  الطــرق االحصائيــة  امكانيــة اســتخدام 
أخذهــا . ويف حالــة كــون املــزج قــد تــم كــام ينبغــي ، فســتكون العينــة 
ــتعامل  ــر اس ــتوجب األم ــا اس ــه . إذا م ــوذج بكامل ــتمثل النم ــة وس معنوي
طريقــة املخــروط والربــع ، واعتــامدا عــىل حجــم وطبيعــة )الفقــد والهــدر 
ــاروف . ــائق ، وج ــة ، وس ــة إىل عرب ــاج العملي ــد تحت ــذايئ - FLW( ، فق الغ

2.أخذ العينات بطريقة )البوصلة( 

يتــم بهــذه الطريــق مــزج )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( جيــدا 
، وتجميعــه عــىل شــكل كومــة ، ويتــم أخــذ العينــات مــن جهاتهــا 
ــك  ــزج تل ــم م ــرب( . يت ــرشق ، والغ ــوب ، وال ــامل ، والجن ــع ، )الش األرب

ــن  ــوزن . م ــدة لل ــة املع ــل العين ــي متث ــة الت ــكيل الكتل ــات لتش العين
ــن  ــات م ــذ العين ــم أخ ــة أن يت ــذه الطريق ــتعامل ه ــد اس ــرضوري عن ال
عــىل طــول الكومــة املوجــودة ، تالفيــا ألي عــدم تأكــد يف العينــات 
لصالــح املخلفــات األقــل وزنــا والتــي ميكــن أن تكــون قــد تركــزت يف 
أعــىل الكومــة . باإلمــكان اســتعامل طريقــة )البوصلــة( ألخــذ العينــات 

ــيك . ــل ميكاني ــاروف تحمي ــات ، وج ــتخدام الجراف بإس

3.أخذ العينات من الحاويات 

أذا مــا تــم التأكــد مــن أن )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( قــد تواجــد 
بتجانــس يف الحاويــة ، فســيكون مــن شــأن الجهــة املعنيــة أن تأخــذ 
عيناتهــا مبــارشة مــن تلــك الحاويــة . وميكــن االســتعانة بهــذه الطريقــة 
مثــال ألخــذ العينــات مــن الحبــوب املخزونــة يف أكيــاس ، كــام هــي 
الحــال يف البلــدان التــي هــي يف طريقهــا إىل التطــّور . هنــا باإلمــكان 
كانــت  إذا  أمــا   ، منهــا  العينــات  عــىل  للحصــول  )املثقــاب(  اســتخدام 
ــة . ــب طويل ــتعامل مثاق ــكان اس ــايلوات فباإلم ــة يف س ــوب مخزون الحب

الشكل رقم أ1 : أمثلة للمثاقب

الشكل رقم أ2: صفيحة استخالص
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أ2.4 – تعيني الحجم املناسب للعينة

عــىل الجهــة املعنيــة األخــذ بنظــر االعتبــار بعــض العوامــل عنــد 
ــي  ــذايئ - FLW( الت ــدر الغ ــد واله ــن )الفق ــة م ــم عين ــا لحج اختياره
ــدر  ــد واله ــة )الفق ــل كمي ــار كام ــد اعتب ــة ، أو عن ــدة معين ــا وح تنتجه

الغــذايئ - FLW( عنــد دراســتها: 

مــن ضمنهــا مقــدار عــدم التأكد املقبــول يف النتائج ، واحتامل فشــل 
بعــض الوحــدات )أو بعــض النــامذج الحقيقيــة( يف توفــري معلومــات 
ومعطيــات قابلــة لإلســتخدام . قــد يحــدث عنــد إجــراء دراســة مــا 
 )FLW  - الغــذايئ  والهــدر  )للفقــد  املولــدة  الوحــدات  توفــر  ال  أن 
املعلومــات املطلوبــة منهــا ، أو أنهــا تقــوم بتوفــري معلومــات غــري 
ــائل  ــبل والوس ــن الس ــددا م ــاك ع ــة . هن ــا الدراس ــي تتطلبه ــك الت تل
االحصائيــة التــي متكننــا مــن تعيــني حجــم العينــة الواجــب دراســتها .

املوازنة ما بني حجم العينة ومدى عدم التأكد

عــىل الجهــة املســؤولة أن تختــار الحجــم املناســب للعينــة اســتنادا 
إىل درجــة عــدم التأكــد املقبولــة لديهــا ، والتــي تعتمــد بدورهــا 
عــىل طبيعــة القــرار املتخــذ وعــىل مــدى الدقــة املطلوبــة يف 

ــا . ــذايئ - FLW( لديه ــدر الغ ــد واله ــجل )الفق ــج س نتائ

ويف الغالــب األعــم هنــاك عالقــة عكســية تحكــم حجم العينــة مبقدار 
ــوذة ،  ــة املأخ ــم العين ــام ازداد حج ــا ، فكل ــق له ــد املراف ــدم التأك ع

قــل مقــدار عــدم التأكــد املرافــق للنتائــج املســتقاة منهــا .

غالبــا مــا تطبــع عمليــة تحديــد حجــم العينــات بطابــع التكراريــة . قبــل 
ــدى  ــني م ــة تخم ــة املعني ــىل الجه ــة ، ع ــراء أي دراس ــرشوع بإج ال
ــدر  ــد واله ــات )الفق ــاب كمي ــراء حس ــن ج ــع م ــد املتوق ــدم التأك ع
ــم  ــع حج ــد أو رف ــيمكنها تحدي ــك س ــب ذل ــذايئ - FLW( ، ومبوج الغ
مــن  املتوقــع  التأكــد  عــدم  مقــدار  مــع  تتناســب  بحيــث  العينــة 

ــا . نتائجه

ــاعدنا يف  ــي ستس ــات الت ــن املعطي ــري م ــىل الكث ــول ع ــكان الحص باإلم
ــة  ــن مراجع ــة م ــد املتوقع ــدم التأك ــات ع ــد مدي ــىل ، وتحدي ــرف ع التع
دراســة  أن  املثــال  ســبيل  عــىل  افــرتض   . مامثلــة  ســابقة  دراســات 
ســابقة ملقــدار )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( وجــدت أن يف اختيــار 
عينــة مؤلفــة مــن )200( منــزل أدت إىل مــدى ثقــة )وهــي طريقــة 
ــدة  ــة جدي ــن دراس ــاوي +/- %10 ، ولك ــد( تس ــدم التأك ــدار ع ــاس ملق قي
تطلبــت مــدى ثقــة )%95( أي مبــدى عــدم تأكــد ال يزيــد عــن +/- %5 . هنــا 
ــه إىل  ــى اختزال ــذا )أي مبعن ــد ه ــة الجدي ــدى الثق ــق م ــرض تحقي ولغ
النصــف( ، علينــا مضاعفــة حجــم العينــة مجــال البحــث أربــع مــرات . وعليــة 
فــإن حجــم العينــة الحقيقيــة يف دراســتنا الجديــد ستشــمل )800( دارا . 
يبــني هــذا املثــال حقيقــة هامــة هــي: إن الرفــع مــن دقــة النتائــج غالبــا 
ــاك الكثــري مــن االرشــادات االضافيــة حــول  مــا يكــون باهــض الثمــن . هن

)عــدم التأكــد( تجدهــا يف الفصــل التاســع مــن مــن الدليــل .

باالمــكان حســاب حجــم العينــة املطلوبــة بدقــة باســتعامل معــادالت 
 Power – خاصــة ، والتــي غالبــا مــا يشــار إليهــا مبصطلح )تحليــل القــوى
ــة  ــكان الجه ــوب ، بإم ــة املطل ــم العين ــني حج ــرض تعي Analysis( .  ولغ
املعنيــة االســتعانة مبعلومــات مســبقة عــن التغــريات يف كميــات 
)الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( مابــني مختلــف وحــدات توليــده ، كــام 
 Standard – يوضحــه عــىل ســبيل املثــال قيــاس )االنحــراف القيــايس
 . )Distribution of Measurements – ( أو )توزيع القياســاتDeviation
ويف حالــة العجــز عــن الحصــول عــىل مصــادر معلومــات ســابقة ، عــىل 
 )Pilot Study( الجهــة املعنيــة القيــام بدراســة اســتطالعية متهيديــة
للتعــرف عــىل مــدى االختــالف يف كميــات )الفقــد والهــدر الغــذايئ - 
ــج  ــل النتائ ــال تحلي ــة ح ــم العين ــل حج ــط وتعدي ــادرة بضغ FLW( ، أو املب
األوليــة . عــىل الجهــة املعنيــة ، ويف حالــة افتقارهــا للخــربة الالزمــة 
ــرباء  ــتعانة بخ ــة ، االس ــورة صحيح ــامذج بص ــىل الن ــول ع ــة الحص بطريق

إحصــاء ، أو بباحــث إجتامعــي يوفــرون لهــا الدعــم الفنــي الــالزم .

أخذ املعلومات غري املستخدمة يف النموذج بنظر االعتبار

 )FLW - ــذايئ ــدر الغ ــد واله ــد )الفق ــدات تولي ــدد وح ــد ع ــرض تحدي لغ
ــة  ــة املعني ــىل الجه ــة ، ع ــة املدروس ــن العين ــابها ضم ــب حس الواج
ــام  ــة م ــم العين ــق بحج ــد يلح ــذي ق ــهو ال ــد والس ــدار الفق ــد مق تحدي
 ، املثــال  ســبيل  فعــىل   . معطياتهــا  اســتخدام  عــدم  إىل  يــؤدي 
ضــم   )FLW  - الغــذايئ  والهــدر  )الفقــد  دراســات  إحــدى  أرادت  لــو 
)100( مصنعــا كحجــم نهــايئ لعينتهــا ، مــع العلــم بوجــود فقــدان 
ــة  ــدى الدراس ــىل م ــع ع ــض املصان ــن بع ــبة )%25( م ــات بنس باملعطي
، فعــىل حجــم العينــة أن يــزداد ليضــم )133( مصنعــا . إحــدى طــرق 
تخمــني نســبة الفقــدان يف مصــادر املعلومــات ، هــي باالســتعانة 

بدراســات ســابقة .
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أ3 – إرشادات حول الرتفيع من حجم البيانات

ــدات  ــن وح ــة م ــن عين ــتقاة م ــات املس ــم البيان ــن حج ــع م أ3.1 – الرتفي

  )FLW - ــذايئ ــدر الغ ــد واله ــد )الفق تولي

إحــدى أســاليب الرتفيــع مــن حجــم البيانــات املســتقاة مــن عينــة 
مــن وحــدات توليــد )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( هــي باســتخدام 
)معــدل( كميــة )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( لــكل وحــدة ) كأن 
يكــون 70 كيلوغرامــا مــن الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW لــكل مطعم( 
، ومــن ثــم رضب هــذه الكميــة بكامــل عــدد الوحــدات املولــدة )للفقــد 
والهــدر الغــذايئ - FLW( ضمــن العينــة االحصائيــة )كأن يكــون هنــاك 
)الفقــد  كميــة  كامــل  ســتكون  املثــال  هــذا  يف   ، مطعــام(   1000
والهــدر الغــذايئ - FLW( يف الســجل هــي حاصــل رضب املقداريــن ، 

أي تســاوي )7000( كيلوغرامــا .

عــىل الجهــة املعنيــة ، ويف حالــة وجــود عــدة رشائــح وتــم أخــذ 
النــامذج مــن كل منهــا أن تقــوم برتفيــع نتائــج كل رشيحــة أوال ، ثــم 
تقــوم بعــد ذلــك بجمــع النتائــج للوصــول إىل املجمــوع الفعــي لكامــل 
ــا عينــة إحصائيــة  العينــة االحصائيــة . فعــىل ســبيل املثــال إذا كان لدين
نظريــة تتضمــن نوعــني مــن األعــامل )مصّنــع غــذايئ ، ومخبــز إلنتــاج 
رقائــق الــذرة لفطــور الصبــاح واملعجنــات( . ال بــد مــن إيجــاد معــدل 
كميــة )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( لــكل مــن كال الجهتــني ثــم رضب 
املعــدل لــكل منهــام بكامــل عــدد الوحــدات املشــمولة ضمــن عينتهــا 
ــول إىل  ــني للوص ــل رضب الكميت ــع حاص ــك جم ــد ذل ــم بع ــة . يت االحصائي
ــني .  ــدى اإلثن ــذايئ - FLW( ل ــدر الغ ــد واله ــة )الفق ــل كمي ــدار كام مق

هنــاك أســلوب ثــان للرتفيــع مــن كميــات )الفقــد والهــدر الغــذايئ - 
 - Normalized Amount - باســتعامل طريقــة معايــرة كميــات )FLW
الفقــد والهــدر الغــذايئ – FLW ، كأن تكــون نســبة للشــخص الواحــد ، 
أو بصــورة حوليــة ، أو حســب كميــة األغذيــة املباعــة ، كــام مبــني فيام 
ســيي: )يوفــر امللحــق ج إرشــادات ضافيــة حــول الطــرق املعياريــة( 
. إن مــن ايجابيــات اســتخدام طــرق املعايــرة بــدل اســتخدام كميــات 
، هــو  FLW( نســبة لوحــدات توليدهــا   - )الفقــد والهــدر الغــذايئ 
الرفــع مــن دقــة الحســابات .  هنــاك فائــدة كبــرية يف حســاب درجــة 
 )FLW - دقــة أعــىل يف تقديــر كميــات )الفقــد والهــدر الغــذايئ
خصوصــا عنــد متابعــة األهــداف )كوحــدات التوليــد( ، مام ميكــن الجهة 

املعنيــة مــن اتخــاذ قراراتهــا بدقــة أكــرب .

ترفيــع املعطيــات  الرغبــة يف  حالــة  الجهــة املعنيــة يف  عــىل 
)الفقــد  بتقســيم كميــات  تقــوم  أن   ، باســتخدام طــرق املعايــرة 
والهــدر الغــذايئ - FLW( لــكل وحــدة مولــدة لهــا عــىل أســاس عامــل 
معايــرة محــدد )كأن يكــون وزن الغــذاء املبــاع مــن قبــل وحــدة توليــد 
الفقــد والهــدر الغــذايئ – FLW ، أو عــدد الســكان املنتمــني إىل تلــك 
ــاري  ــري معي ــكل تعب ــاس ل ــدة قي ــع وح ــيتم وض ــك س ــدة( ، وبذل الوح
ــرام  ــكل كيلوغ ــذايئ – FLW ل ــدر الغ ــد واله ــدار الفق ــون مق ، كأن يك
 . مبــاع مــن الغــذاء ، أو أن يكــون ذلــك املقــدار للشــخص الواحــد 
ــات  ــدل الكمي ــاب مع ــام بحس ــك القي ــد ذل ــة بع ــة املعني ــىل الجه ع
املعياريــة لكافــة معطيــات )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( ،كأن 

ــاع مــن الغــذاء ، أو أن يكــون ذلــك املقــدار  يكــون لــكل كيلوغــرام مب
ــل  ــة بكام ــة املعياري ــدل القيم ــم رضب مع ــم يت ــد . ث ــخص الواح للش
عــدد الوحــدات املشــمولة )كأن يكــون كامــل وزن الغــذاء املبــاع 

بالكيلوغــرام ، أو بكامــل عــدد الســكان( . 

التــي  )أ2( مثــاال حــول طريقــة الحســاب  يوضــح املســتطيل رقــم 
ــة باســتخدام الطريقيتــني الســابقتني للرتفيــع  تنتهجهــا جهــة معين

مــن معطيــات حســاباتها . )راجــع ملــف الجــداول(

ويف حالــة فقــدان كميــة هامــة مــن البيانــات ، فــإن بامــكان الجهــة 
املعنيــة اســتعامل الطريقــة املعياريــة للرتفيــع مــن كميــات منــاذج 
ــب  ــد ترغ ــال ق ــبيل املث ــىل س ــذايئ - FLW( . فع ــدر الغ ــد واله )الفق
والهــدر  )الفقــد  كميــات  تعيــني  يف  الوطنيــة  املصالــح  إحــدى 
ــة يف  ــرضاوات بالتجزئ ــة الخ ــع باع ــن جمي ــة ع ــذايئ - FLW( الناتج الغ
بلــد معــني . عليهــا يف هــذه الحالــة الحصــول عــىل املعلومــات 
الالزمــة مــن كافــة باعــة التجزئــة ، ولكــن لــو حــدث أن امتنــع أكــرب باعــة 
الخــرضاوات باملفــرد يف ذلــك البلــد ، واملســيطر عــىل نســبة )25%( 
مــن حصــة أســواقها عــن البــوح مبــا لديــه مــن معلومــات . فبإمــكان 
الجهــة املعنيــة يف مثــل هــذه الحالــة أن تقــوم مبعايــرة )أو إيجــاد( 
كميــات )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( لــكل مــن باعــة التجزئــة 
املشــاركني يف الدراســة باســتعامل )عامــل حســايب( متناســب مــع 
وزن تلــك الكميــات )كأن يكــون كميــة املــواد الغذائيــة املباعــة مــن 
ــد  ــوق( . بع ــه يف الس ــبة لحصت ــون بالنس ــم ، أو أن يك ــل كل منه قب
ذلــك خــذ معــدل املعايــرات التــي حصلــت عليهــا )كأن تكــون كميــة أو 
وزن الفقــد والهــدر الغــذايئ – FLW  للكيلوغــرام الواحــد مــن األغذية 
املباعــة( ، عندئــذ ســيكون بإمكانــك الرتفيــع مــن املعطيــات لتشــمل 
ــاليف  ــيمكنك ت ــة س ــذه الطريق ــرد ، وبه ــات املف ــوق مبيع ــل س كام

الخلــل الحــادث جــراء عــدم حصولــك عــىل جــزء مــن املعطيــات .

كيفية اختيار أفضل عوامل املعايرة

ألجــل تحديــد أفضــل عوامــل املعايــرة ، عــىل الجهــة املعنيــة الــرشوع 
ــق فيهــا  ــات التحليــل االستكشــافية والتــي تطبّ بإجــراء عــدد مــن عملي
مــن  محــدد  منــوذج  عــىل  املختلفــة  املعايــرة  عوامــل  مــن  عــددا 
معطياتهــا . مــن صفــات عامــل املعايــرة الجيــد هــو قــوة ارتباطــه 
بكميــات )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( ، وعليــه ســيؤدي اســتخدامه 
إىل الحصــول عــىل نتائــج أدق لهــا . فعــىل ســبيل املثــال إذا كانــت 
كميــة )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( لــكل موظــف أقــل يف تباينهــا 
مــا بــني املواقــع ، مقارنــة بكمياتهــا يف املوقــع الواحــد ، هنا ســتكون 
عالقــة مقــدار )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( لــكل موظــف  أقــرب إىل 
ــتعاملها  ــل اس ــام يؤه ــذايئ - FLW( م ــدر الغ ــد واله ــتويات )الفق مس
ســيتضمن   . املعطيــات  مقاديــر  مــن  الرتفــع  يف  معايــرة  كوحــدة 
ــرة .  ــالت املعاي ــار معام ــة اختي ــل كيفي ــر ح ــات أك ــق )ج( معلوم امللح

التعامل مع املعطيات الشاذة

عــىل الجهــة املعنيــة بــذل جهودهــا للتأكــد مــن عــدم اســتعامل أي 
ــف  ــن مختل ــة م ــات املتجمع ــة املعلوم ــد مراجع ــاذة عن ــات ش معطي
ــتبعاد  ــى اس ــذايئ - FLW( ، مبعن ــدر الغ ــد واله ــد )الفق ــدات تولي وح
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القيــم التــي تقــع خــارج حــدود املعقــول واملنطــق . ميكــن القيــام 
ــتعمل  ــي ستس ــا والت ــم معايرته ــي ت ــات الت ــتعامل البيان ــك بإس بذل
الجهــة  تأكــد  . ويف حالــة  الرتفيــع مــن املعطيــات  يف عمليــات 
، أو  املعنيــة مــن وجــود أي خطــأ فيهــا فعليهــا إمــا تصحيحهــا 
إســتبعادها مــن حســاباتها . أمــا يف حالــة كونهــا معقولــة )وال خطــأ 

فيهــا( ، فعلينــا اســتخدامها . أمــا يف حالــة وجــود شــك عــام إذا كانت 
بيانــات معينــة مغلوطــة أم ال ، فمــن األفضــل القيــام بالحســابات 
مــرة باســتخدام البيانــات املشــكوك بصحتهــا ، واألخــرى بدونهــا . 
هنــا ســيتضح تأثرهــا يف الحســابات وعــىل التقديــر النهــايئ لكميــات 

. )FLW - ــذايئ ــدر الغ ــد واله )الفق

أ3.2 -  الرتفيــع يف البيانــات باالعتــاد عــى منــوذج حقيقــي مــن 

)FLW - كميــات )الفقــد والهــدر الغــذايئ

والهــدر  )الفقــد  مــن  حقيقيــة  كميــة  وزن  تعيــني  مــن  متكنــا  إذا 
الغــذايئ - FLW( أخــذت مــن كامــل كميتهــا األصليــة ، فســنحتاج هنــا 
ــن  ــدة م ــة املتول ــل الكمي ــة وزن كام ــد( ملعرف ــع والتصعي إىل )الرف
)الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( . عــىل الجهــة املعنيــة اســتخدام 
عمليــات )الــرضب( كوســيلة للرفــع والتصعيــد . مثــال ذلــك ، إذا طرحــت 
والهــدر  )الفقــد  مــن  حاويــات  ثــالث  مجموعــة  مــا  معينــة  جهــة 
الغــذايئ - FLW( اســبوعيا ، وبطريقــة حســابية وجــد أن وزن الحاويــة 
يف  منهجــي  تغــري  أي  بــدون   ( مرتيــة  أطنــان   10 يبلــغ  الواحــدة 
محتويــات الحاويــات الثالثــة( ، حينهــا الــرضب بـــ )3( ســيعطينا مقــدار 
الــوزن الكامــل وهــو )30( طنــا مرتيــا اســبوعيا لتلــك الوحــدة املنتجــة 

 . )FLW - للفقــد والهــدر الغــذايئ(

عــىل الســرتاتيجية املتبعــة يف أخــذ العينــات االحتيــاط يف حالــة 
اســتخدام  وميكــن   ، الحاويــات  تلــك  مكونــات  يف  تبايــن  وجــود 
التصعيــد لرشائــح متعــددة )كأن تكــون منــاذج حقيقيــة مأخــوذة يف 
ــن  ــدة أماك ــن ع ــامذج م ــذ الن ــنة ، أو أن تؤخ ــن الس ــة م ــول متبان فص

تابعــة للرشكــة مجــال الدراســة( .

ويف حالــة احتــواء الســجل عــىل أكــر مــن وحــدة مكونــة )للفقــد والهــدر 
الغــذايئ - FLW( ، ولكننــا متكنــا مــن الحصــول عــىل معطيــات وحــدة 
واحــدة منهــا فقــط ، فعــىل الجهــة املعنيــة يف هــذه الحالــة الرتفيــع 
مــن أو تصعيــد املعطيــات بحيــث تشــمل النتيجــة كامــل نطــاق الســجل .

أ3.3 – الرتفيع تبعا للتغرات املرحلية

يعــرف املــدى الزمنــي لســجل الجــرد بالفــرتة الزمنيــة التــي يتــم 

املســتطيل رقــم )أ2(: أمثلــة توضيحيــة تبــني طريقــة الرتفيــع يف البيانــات املســتقاة مــن أحــدى عينــات وحــدات توليــد )الفقــد 

 )FLW - ــذايئ ــدر الغ واله

الخلفية

 تــم جمــع بيانــات )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( مــن عينــة شــملت ثــالث عــامرات بهــا شــققا ســكنية . تضــم املجموعــة االحصائيــة الكاملــة 

للعــامرات )واملقصــود بهــا كافــة وحــدات توليــد الفقــد والهــدر الغــذايئ – FLW الواقعــة ضمــن نطــاق ســجل جردهــا(  )100 ( عــامرة ســكنية 
، يقطنهــا )50000( ســاكن . املعلومــات املســتقاة مــن العــامرات الســكنية الثــالث )العينــة( ملــدة أســبوع واحــد كانــت كــام يــي:

العينة )1( )العامرة السكنية األوىل( = 50 كيلوغراما من مواد )الفقد والهدر الغذايئ - FLW( لكل شقة )عدد السكان 100 ساكن(

العينة )2( )العامرة السكنية الثانية( = 200 كيلوغراما من مواد )الفقد والهدر الغذايئ - FLW( لكل شقة )عدد السكان 500 ساكن(

العينة )3( )العامرة السكنية الثالثة( = 500 كيلوغراما من مواد )الفقد والهدر الغذايئ - FLW( لكل شقة )عدد السكان 1000 ساكن(

الطريقة األوىل: رفع متثيل العينات باستعال معدل معطيات )الفقد والهدر الغذايئ - FLW( واملجموعة االحصائية الكاملة

الخطوة األوىل: إحسب املعدل من العينات الثالث )50+200+500(/3=250 كيلوغراما من مواد )الفقد والهدر الغذايئ - FLW( لكل شقة
ــع النتائــج لتشــمل )100( عــامرة ســكنية )250( كيلوغرامــا مــن مــواد )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( رضب )100( عــامرة  الخطــوة الثانيــة: رفـّ

ســكنية=25000 كيلوغرامــا مــن مــواد )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( لكافــة العــامرات املائــة.

الطريقة الثانية: رفع متثيل العينات باستعال معدل معيار معطيات )الفقد والهدر الغذايئ - FLW( و جميع وحدات العامل املعياري

الخطوة األوىل: جد املساوي املعياري لكل ساكن يف كل شقة )أي جد عامل املعيارية(
50 كيلوغرام/100ساكن= 0.5 كيلوغراما لكل ساكن

200 كيلوغرام/500ساكن= 0.4 كيلوغراما لكل ساكن

500 كيلوغرام/1000ساكن= 0.5 كيلوغراما لكل ساكن

الخطوة الثانية: جد معدل القيم املعيارية )0.5+0.4+0.5(/3=0.47 كيلوغراما لكل ساكن
الخطوة الثالثة: استخرج النتائج لتشمل جميع الـ )100( عامرة سكنية باستعامل عامل املعايرة لكافة املتساكنني:

)0.47( كيلوغراما لكل ساكن رضب 50000 ساكن( = 23500 كيلوغراما من مواد )الفقد والهدر الغذايئ - FLW( لكافة العامئر الـ )100(
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ــون  ــا تك ــا م ــذايئ - FLW( ، وغالب ــدر الغ ــد واله ــق )الفق ــا توثي ضمنه
12 شــهرا . ولكــن بإمــكان الجهــة املعنيــة اختيــار فــرتة زمنيــة أقــرص 
ــد  ــبوع واح ــا أس ــرتات مدته ــهر ، أو لف ــدة ش ــون مل ــا )كأن تك لعمله
ــر  ــة أم ــس حقيق ــات لتعك ــع املعطي ــا ترفي ــا علين ــرات( . هن ــدة م ولع

ــرد . ــجل الج ــي لس ــدى الزمن ــل امل كام

يف حالــة متثيــل النــامذج املأخــوذة بصــورة مقبولــة لكامــل الفــرتة 
الزمنيــة املنصــوص عليهــا يف ســجل الجــرد ، أو يف حالــة عــدم 
ــوص  ــبق بخص ــا س ــر م ــر )أنظ ــري يذك ــة ذات تأث ــريات املرحلي ــون التغ ك
الحصــول  وكيفيــة   ، املرحليــة  التغــريات  حــول  الالزمــة  االرشــادات 
عــىل منــاذج متثــل واقــع الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( ، فــام علينــا 
لرتفيــع النتائــج مــن قيــم النــامذج املأخــوذة إىل كامــل الكميــة 
النطاقــني  بــني  مــا  النســبة  تعيــني  إال  املحــددة  الفــرتة  ولكامــل 
الزمنيــني ومــن ثــم اســتعامل عمليــة الــرضب . فعــىل ســبيل املثــال 
إذا كانــت الفــرتة الزمنيــة شــهرا واحــدا فستســاوي كامــل كميــة 
ــة بـــ )12( يك  ــة مرضوب ــك الكمي ــذايئ - FLW( تل ــدر الغ ــد واله )الفق
نتمكــن مــن تســجيل كامــل الكميــة التــي علينــا جمعهــا ضمــن نطاقهــا 

ــهرا .  ــو 12 ش ــي وه الزمن

ويف حالــة كــون العينــات املأخــوذة غــري ممثلــة بصــورة مقبولــة 
لكامــل الفــرتة الزمنيــة املنصــوص عليهــا يف الســجل ، فســتكون 
ــع  ــني بالرتفي ــىل القامئ ــة ، ع ــة وخيم ــج النهائي ــىل النتائ ــا ع تأثرياته
ــاليف  ــار لت ــر االعتب ــريات بنظ ــل التغ ــذ كام ــة أخ ــذه الحال ــل ه يف مث
الزيــغ والخطــأ فيهــا . وهنــاك العديــد مــن الطــرق والوســائل للقيــام 

ــج .  ــل النتائ بتعدي

ــون  ــن تك ــط )ك ــة فق ــرتات معين ــات لف ــع البيان ــام بجم ــة القي يف حال
لعــدد محــدد مــن أشــهر الســنة ، أو أليــام معــدودة كل أســبوع( 
فباالمــكان القيــام بالرتفــع باســتخدام معطيــات افرتاضيــة تنــوب عــام 
ــر  تبقــى مــن أشــهر وأيــام )proxy data( لغــرض الرتفيــع مــن مقادي
، عــىل افــرتاض أن املعلومــات   )FLW  - )الفقــد والهــدر الغــذايئ 
االفرتاضيــة املســتخدمة لــن تؤثــر ســلبا عــىل دقــة نتائجهــا . قــد 

يكــون االفــرتاض املســتخدم مــن قبــل فــالح مــا هــو بياناتــه مــن 
موســم جنيــة الســابق . وبالنســبة ألحــد املنــازل ، قــد يكــون افــرتاض 
مقاديــر )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( مســتندا إىل مشــرتيات 
ســاكنيه مــن األطعمــة واألرشبــة خــالل الســنة الســابقة آخذيــن بنظــر 
االعتبــار التغــريات املوســمية فيهــا . وبالنســبة ألحــد معامــل تصنيــع 
الغــذاء فســيكون اإلفــرتاض مبنيــا عــىل أســاس إنتاجــه الشــهري 
منهــا . ويف حالــة انعــدام العوامــل املســتخدمة يف االفــرتاض 
، علينــا اللجــوء إىل افــرتاض نســب ثابتــة لتوليــد )الفقــد والهــدر 
ــار  ــر االعتب ــن بنظ ــددة . آخذي ــة مح ــرتة زمني ــالل ف ــذايئ - FLW( خ الغ
ــدم  ــادة ع ــأنها زي ــن ش ــي م ــائل الت ــن الوس ــة م ــذه الطريق ــون ه ك

ــجل . ــج الس ــل نتائ ــة يف مجم الدق

أ3.4 – تقييم البيانات خالل الرتفيع

ــذايئ -  ــدر الغ ــد واله ــد )الفق ــدات تولي ــل وح ــة ال متث ــت العين إذا كان
FLW( و/أو املــدى الزمنــي املحــدد لهــا مــن قبــل الســجل ، فبإمــكان 
الجهــة املعنــي تقييــم تلــك البيانــات أثنــاء عمليــة ترفيعهــا لغــرض 
إزالــة االنحيــاز يف النتائــج ، ولزيــادة دقتهــا . فــإذا قامــت جهــة 
معينــة ، عــىل ســبل املثــال بجمــع املعلومــات خــالل ســنة الدراســة 
ولعــدة أيــام مــن عــدد مــن االســابيع ولكنهــا مل تكــن ممثلــة للواقــع 
ــهر  ــن ش ــت ضم ــد جمع ــامذج ق ــن الن ــن 1/12 م ــر م ــون أك ــبب ك )بس
واحــد( ، هنــا ميكننــا إعــادة التقييــم . كــام ميكــن تبويــب النــامذج إىل 

ــم أ2.1 . ــر القس ــا . أنظ ــادة تقييمه ــح وإع رشائ

لغــرض إنجــاز التصحيــح عــىل العينــات التــي تفتقــر للتمثيــل الواقعــي 
، بإمــكان الجهــة املعنيــة إجــراء إعــادة تقييــم للعوامــل املختلفــة . 
بذلــك نتأكــد مــن وضــع وزن أكــر عــىل وحــدات توليــد )الفقــد والهــدر 
ــرتض  ــن املف ــل م ــا أق ــات منه ــذ عين ــم أخ ــي ت ــذايئ - FLW( والت الغ
البيانــات  تقييــم  عمليــة  تتطلــب  قــد   . صحيــح(  )والعكــس  اخذهــا 
عمليــات حســابية معقــدة . وكالعــادة ، ويف حالــة افتقــار الجهــة 
املعنيــة للخــربة الالزمــة ، عليهــا االســتعانة بخــربات مــن خارجهــا عــن 

ــني .  ــني مختص ــق مهني طري
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امللحق )ب(: فصل أنواع املواد 
مصادر البيانات الالزمة للحصول عىل معامالت التحويل وفق

تطبيقاتها عىل املواد املختلفة كل بشكل منفصل

ب-1 مقدمة

ــا  ــا يصاحبه ــا ، وم ــذاء  م ــة غ ــة كمي ــة معرف ــة معين ــب جه ــام ترغ حين
ــل(  ــل تحوي ــتعامل )عام ــا اس ــألكل ، بإمكانه ــة ل ــري صالح ــواد غ ــن م م
يطبّــق عــىل املــواد املختلفــة بشــكل منفصــل ألجــل حســاب النســبة 
املئويــة )الوزنيــة( للقســم غــري الصالــح لــألكل منهــا )تــم رشح ذلــك 
ــادات  ــق االرش ــذا امللح ــر ه ــل( . يوف ــن الدلي ــن م ــم 8.2 م يف القس
الالزمــة للجهــة التــي تــود االســتعانة مبصــادر معلومــات مــن فريــق 
ثالــث ألجــل حســاب معامــل )أو معامــالت( التحويــل التــي ترغــب فيهــا 
. ســتجد التفاصيــل الواجــب أخذهــا بنظــر االعتبــار عنــد اختيــارك ملصــدر 

معــنّي ، مــع بعــض التفاصيــل الخاصــة مبصــادر محــددة .

ب-2 إختيار مصدر املعلومات للحصول عى معامالت التحويل

البيانــات  اختيــار  مــن  متكننــا  التــي  املصــادر  مــن  العديــد  هنــاك 
املناســبة الختيــار معامــالت التحويــل ، علــام أنــه ال يوجــد مصــدر محــدد 
بذاتــه ميكــن تطبيقــه عــىل كافــة الحــاالت ويف كل مــكان . عــىل 
الجهــة املعنيــة أن تقييــم صالحيــة ومواملــة أي مصــدر للمعلومــات 

ــة : ــل التالي ــق العوام وف

توفــر البيانــات املناســبة حــول )الفقــد والهــدر الغــذايئ -  ◄

FLW( الــذي يتــم تقييمــه: هنــاك العديــد مــن البيانــات التــي تــم 

تصميمهــا وتطويرهــا لتالئــم أمــة معينــة ، أي أنهــا تحتــوي عــىل 
ــط . ــني فق ــد مع ــتهلكة يف بل ــة املس ــول األغذي ــات ح معوم

تصنيــف املــواد غــري الصالحــة لــألكل: عــىل معامــل التحويــل  ◄

تعريفهــا  مــع  يتطابــق  أن  معينــة  جهــة  تســتخدمة  الــذي 
ومفهومهــا وتصنيفهــا للمــواد الغذائيــة يف مقابــل املــواد غــري 
الصالحــة لــألكل والــذي ستســتخدمه يف ســجلها الخــاص )بالفقــد 

. )FLW - والهــدر الغــذايئ

املعلومــات املتوفــرة بشــأن )تحضــري( مــادة مــا: قــد تكــون بعــض  ◄

البيانــات التــي باالمــكان اســتخدامها )كعوامــل تحويــل( مختصــة 
ببعــض املــواد يف حالتهــا الكاملــة ، أي قبــل تجهيزهــا لالســتهالك 
كغــذاء )كأن تكــون ســمكة كاملــة عــىل ســبيل املثــال( . كــام ميكــن 
أن تكــون بيانــات أخــرى قــد صممــت عــىل أســاس املــادة الغذائيــة 

املنظفــة الداخلــة للمطبــخ )كأن تكــون عــىل شــكل رشائــح الســمك 
املعــدة للطبــخ عــىل ســبيل املثــال( . مــن الــرضوري أن تكــون 
عليهــا  التحويــل(  )معامــل  تطبيــق  بصــدد  نحــن  التــي  املــادة 
مطابقــة لجميــع املواصفــات الخاصــة بــأي مــادة نــروم تقييمهــا 
 )FLW - ــذايئ ــدر الغ ــد واله ــاص )بالفق ــا الخ ــجل جردن ــا يف س كمي
، ألنــه مــن املعلــوم أن أي اختــالف يف مــا بينهــام مــن شــأنه أن 

ــج النهائيــة . ــد الكثــري مــن االختالفــات يف النتائ يول

الطريقــة املتبعــة: قــد ال تتوفــر الطريقــة الالزمــة ، وال البيانــات  ◄

ــن  ــد نتمك ــل( . وق ــل التحوي ــاب )عام ــن حس ــا م ــي متكنن ــة الت الكافي
الطريقــة  يف  الالزمــة  والشــفافية  الوضــوح  توفــر  حالــة  ويف 
ــواد  ــدد امل ــن ع ــة ع ــة و واضح ــات كاف ــر معلوم ــتعملة )كتوف املس
ــوذة  ــة املأخ ــات الغذائي ــة العين ــدى مصداقي ــن م ــا ، وع وطبيعته
بالنســبة لكامــل العينــة املدروســة( مــن التأكــد مــن مــدى مصداقية 
ــتخدامه .  ــة اس ــن رجاح ــه ، وم ــت إلي ــذي توصل ــل( ال ــل التحوي )معام

ومــع التأكــد مــن مراعــاة العوامــل الســابقة ، فــال بــد مــن وجــود 
ــالت  ــتخدام )معام ــد اس ــأ عن ــد والخط ــدم التأك ــن ع ــة م ــة معين درج
ــة  ــة معين ــادة غذائي ــوزن م ــة ل ــبة املئوي ــر النس ــد تقدي ــل( عن التحوي
ــي  ــا ، والت ــة له ــواد املصاحب ــل امل ــذاء( يف مقاب ــرب كغ ــي تعت )والت
ــود  ــامل وج ــك احت ــف إىل ذل ــألكل( . أض ــة ل ــري صالح ــوادا غ ــرب )م تعت
االختــالف يف النســب املســتخدمة حســب نــوع النبــات مصــدر املــادة 
الغذائيــة ، أو حســب ســاللة الحيــوان مصــدر اللحــوم مجــال الدراســة ، 
أو حتــى حســب االختــالف يف ظــروف الرعــي والرتبيــة والتنشــئة ) كأن 
ــات  تكــون يف توفــر االعــالف الجيــدة ، أو بتزويــد الحيــوان بالفيتامين
 . الجيــدة(  برعيــه يف مواســم األعــالف  أو   ، الغذائيــة  واالضافــات 
وأخــريا عنــد اســتخدام معامــالت التحويــل ، عــىل الجهــة املعنيــة 
ذكــر كافــة العوامــل التــي مــن شــأنها املســاهمة يف عــدم التأكــد 
)بالفقــد  الخــاص  جردهــا  ســجل   يف  وتســجيلها  الحســابات  يف 
والهــدر الغــذايئ - FLW( ، وكــام ســبق إيضاحــه يف القســم 9.1 مــن 

ــجل . ــن الس م
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ب-3 مصادر معلومات عامة للحصول عى معامالت التحويل:

هنــاك مصــدران أساســيان يحويــان عــىل الكثــري مــن املعلومــات 
الخاصــة مبكونــات مختلــف األغذيــة مــن مختلــف أرجــاء املعمــورة 
 ، )FAO( ــة ــة الدولي ــذاء والزراع ــة الغ ــن منظم ــادر ع ــي: األول الص ه
 International Network of Food Data Systems – INFOODS( وهــو
 European Food( لـــ  العنكبوتيــة  الشــبكة  موقــع  الثــاين  و   ،  )-
Information Resource – EuroFIR -( . علــام بــأن غالبيــة املعلومــات 
املوجــودة فيهــام تخــص بلدانــا بعينهــا ، وإن املعلومــات املتوفــرة 
يف هذيــن املصدريــن مل تصمــم أصــال لغــرض حســاب نســب املــواد 
التــي نعتربهــا غــذاء ًيف مقابــل املــواد املصاحبــة غــري الصالحــة 
ــا  ــت أساس ــات صمم ــىل معلوم ــدران ع ــذان املص ــوي ه ــألكل . يحت ل
لتوفــر املعلومــات املســتفيضة حــول املكونــات الغذائيــة يف بلــدان 
محــددة بعينهــا . ولكــن لغــرض الحصــول عــىل املعلومــات املطلوبــة 
ــا  ــري منه ــد أن الكث ــة ، نج ــك األغذي ــن تل ــألكل م ــل ل ــزء القاب ــول الج ح
تذكــر النســبة أو الجــزء مــن الغــذاء املعــنّي والــذي يعتــرب غــري صالــح 
لــألكل )وزنــا( اســتنادا إىل مــا هــو معتــاد حســب املنطقــة الجغرافيــة 
ــح  ــري الصال ــادة غ ــن امل ــزء م ــذا الج ــر ه ــا يذك ــا م ــث . غالب ــال البح مج
لــألكل تحــت مســمى )الهــدر( أو)الفضــالت( . باالمــكان اســتعامل تلــك 
النســب كعوامــل تحويــل مــا دمنــا نأخــذ الــرشوط املذكــورة يف هــذا 
امللحــق بالحســبان ، كــام إن هنــاك العديــد مــن املعلومــات التــي ال 
ميكــن الحصــول عليهــا إال مبقابــل . مل يتمكــن ســجل )الفقــد والهــدر 
الغــذايئ - FLW( مــن إجــراء مقارنــة معتمــدة بــني كل املعطيــات 
ــد االن . ــك لح ــة بذل ــات الخاص ــبكات املعلوم ــة ش ــرة يف كاف املتوف

 National Nutrient Database( تعتــرب مجموعة املعلومات التابعة لـــ
for Standard Reference – NNDSR -( والصــادرة عــن وزارة الزراعــة 
يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة )USDA( واحــدة مــن قالئــل قواعــد 
املعلومــات التــي تصــف بدقــة أي مــن مكونــات مــادة معينــة ميكــن 
ــل  ــك الفواض ــت تل ــا إذا كان ــألكل . أم ــة ل ــري صالح ــال ً( غ ــا )فواض اعتباره
مكونــة مــن عــدة مــواد ، فإنهــا غالبــا مــا تبــني النســبة املئويــة لــكل 
جــزء مــن تلــك املكونــات بالنســبة لكامــل وزن تلــك املــادة . عــىل 
ــا  ــات م ــد املعلوم ــة قواع ــف بقي ــا ال تص ــا م ــك فغالب ــن ذل ــس م العك
ــةة  ــري الصالح ــواد غ ــة( و)امل ــواد الغذائي ــدي )امل ــت بن ــود تح املقص

ــألكل( ، أو أنهــا تذكــر معلومــات منقوصــة عنهــا فقــط . ل

 USDA-( تصنيــف  حســب  لتفاحــة  مثــاال  )ب1(  رقــم  الشــكل  يوضــح 
NNDSR( . صنفــت املــادة يف قاعــدة املعلومــات أوال بأنهــا )تفاحــة 
، خــام ، بــال قشــور( . بلغــت نســبة املــواد التــي اعتــربت )فواضــل( 
حســب )NNDSR( 23% وزنــا ، أي التــي تألفــت مــن بــذور التفاحــة 

. )13% %10( ، وقرشتهــا )بنســبة  وغصينهــا )بنســبة 

ــة  ــات األمريكي ــدة املعلوم ــتعامل قاع ــن اس ــدة م ــرص الفائ ــن ح ميك
ــددة  ــزاء املح ــة لألج ــب املئوي ــا للنس )USDA’s NNDSR( يف توفريه
ــة  ــري صالح ــة غ ــواد مصاحب ــت كم ــي صنف ــة والت ــواد الغذائي ــن امل م
. فعنــد اعتبــار جهــة معينــة قــرشة التفــاح ضمــن املــواد  لــألكل 
الغذائيــة القابلــة لــألكل )بالنظــر لتناولهــا واســتهالكها ضمــن حلقــة 
 )FLW - ــذايئ ــدر الغ ــد واله ــجل )الفق ــة لس ــذايئ التابع ــداد الغ اإلم
مجــال التقييــم ، وليســت ضمــن املــواد غــري الصالحــة لــألكل ، فعليهــا 
اســتبعاد نســبة البــذور والغصــني فقــط . هنــا ســتكون نســبة املــواد 

ــط . ــألكل )%10( فق ــة ل ــري الصالح ــتبعدة غ املس

ــة  ــدة املعلومــات األمريكي ــرية يف قاع ــل كث ــود تفاصي سيســهل وج
)NNDSR( األمــر عــىل كثــري مــن الجهــات إلختيــار النســبة املئويــة 
يف  موضــح  هــو  )كــام  اعتبارهــا  حــاالت  حســب  املحــددة  لألجــزاء 
ــدة  ــات املتح ــارج الوالي ــتخدامها خ ــن اس ــام ميك ــم ب1( . ك ــكل رق الش
ــة التــي تفتقــر لقواعــد معومــات وطنيــة  األمريكيــة ، أي يف األمكن

ــا . ــع له كمرج

ــدول  ــع الج ــدة )راج ــباب ع ــادة ألس ــذات امل ــاب ل ــب الحس ــتتغري نس س
ــادة  ــات امل ــن مكون ــك إىل تباي ــبب يف ذل ــود الس ــد يع ــم ب1( . ق رق
الواحــدة بــني مختلــف األقطــار والــدول )كأن يكــن يف اختــالف أحجــام 
وأوزان مثــرات التفــاح املنتجــة يف البلــدان املختلفــة( ، أو إلختــالف 
الخاصــة بتحضــري ذات املــادة الغذائيــة حســب أماكنهــا  الفرضيــات 
الجغرافيــة . ففــي فرنســا عــىل ســبيل املثــال ، قــد تختلــف نســبة 
ووزن قــرشة التفــاح بــني حالتــي تقرشهــا يدويــا بواســطة الســكني ، أو 
عنــد تقشــريها باملقشــارة األوتوماتيكيــة . أمــا بالنســبة للمعلومــات 
الــواردة يف الصــورة )ب1( والخاصــة ببــذور التفاحــة املزالــة ، فهنــاك 
قواعــد معلومــات متباينــة يف حســابها لتلــك النســبة ، وذلك اســتنادا 
ملــدى قــرب أو بعــد املســتهلك عــن تلــك البــذور عنــد تناولــه لتفاحته .

الصورة )ب1(
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ب-4 مصادرعوامل التحويل الخاصة مبختلف القطاعات

هنــاك العديــد مــن املصــادر األخــرى التــي مــن شــأنها توفــري عوامــل 
التحويــل لإلســتخدام يف مختلــف الطاعــات .

الضيافة والخدمات الغذائية

مــن  الكثــري   )The Book of Yields( الغــذايئ  التوفــري  كتــاب  يوفــر 
ــة  ــاع الضياف ــة وقط ــات الغذائي ــأن الخدم ــص بش ــات ، وباالخ املعلوم
الطباخــني  ارشــاد  الرئيــي هــو يف  الكتــاب  . هــدف  واملطاعــم 
ــبة  ــات املناس ــرشاء الكمي ــبل ل ــع الس ــول أنج ــة ح ــؤويل التغذي ومس
مــن األغذيــة . يوفــر هــذا الكتــاب نســب مئويــة )للعائــدات( التــي 
ميكــن الحصــول عليهــا ، والتــي تعــرف بأنهــا كميــة الطعــام املحــرض 
يوفــر   . املشــرتاة  الطعــام  كميــة  عــل  مقســوما  املســتهلك  أو 
بشــأن  والقــرارات  والنصائــح  االختيــارات  مــن  العديــد  الكتــاب  هــذا 
كميــات الطعــام املســتهلكة واملهــدورة . قــد تقــوم جهــة معينــة 
ــل  ــاب )كعوام ــذا الكت ــورة يف ه ــة املذك ــب املئوي ــتخدام النس باس
تحويــل( ، ولكــن عليهــا التأكــد أوال مــن أن املــواد املذكــورة يف 
الكتــاب تتطابــق مــع ماهــو )مســتهلك( فعــال مــن غــذاء مقارنــة 
ــوادا ً  ــتهالك وم ــذاء ً لإلس ــاره غ ــىل اعتب ــة ع ــك الجه ــدت تل ــا عه مب

مصاحبــة غــري صالحــة لــألكل . 

ــق  ــدة ملراف ــاب ذي فائ ــذا الكت ــار ه ــن اعتب ــذي ميك ــت ال ويف الوق
الضيافــة واملطاعــم والخدمــات الغذائيــة االخــرى عنــد اســتعامل مــا 
ــا  ــى ميكنن ــنّي مت ــل ب ــر بتفصي ــه ال يذك ــل ، فإن ــل تحوي ــن عوام ــه م في
اســتبعاد أي مــن مكونــات مــادة معينــة )كأن تكــون قــرشة مثــرة 
التفــاح ، باالضافــة إىل مــا يتوســطها مــن بــذور ، ومــا يتصــل بهــا مــن 
ــذور والغصــني  ــتبعاد الب ــألكل ، أو )اس ــة ل ــري صالح ــواد غ ــني( كم غص
فقــط( . قــد تشــابه هــذه التحديــات مــا يرافــق اســتخدام الكثــري مــن 
قواعــد املعومــات الخاصــة باملــواد الغذائيــة مــن استفســارات . 
وبنــاء عــل ذلــك علينــا توخــي الحيطــة والحــذر عنــد اســتخدام عوامــل 
التحويــل املنصــوص عليهــا يف كتــب التوفــري الغــذايئ . ال يذكــر هــذا 
الكتــاب مصــادره التــي اســتقى منهــا معامــالت تحويلــه ، وعليــه 

ســيكون مــن الصعوبــة مبــكان معرفــة مديــات عــدم التأكــد والخطــأ 
ــه . ــواردة في ــام ال ــف األرق ــة ملختل املصاحب

املواد الغذائية واملرشوبات املصنعة

تصنيــع  طــرق  يخــص  فيــام  معلومــات  أو  منشــورات  أي  توجــد  ال 
ومعاملــة األغذيــة واملرشوبــات ميكــن االطــالع عليهــا مــن قبــل 
املتخصصــة  للــرشكات  أن  املفــروض  فمــن  ذلــك  ومــع   . العامــة 
ــاب  ــل إىل حس ــىل ، أو للتوص ــول ع ــة للحص ــا الخاص ــك طرقه يف ذل
عوامــل التحويــل الخاصــة بهــا . باالمــكان تفســري نــدرة أو انعــدام 
قواعــد املعلومــات الخاصــة بالتصنيــع الغــذايئ وعزوهــا للخصوصيــة 
والحساســية التــي تتمتــع بهــا تلــك املعلومــات . كــام قــد يعــود 
الســبب إىل حقيقــة صعوبــة تعميــم مــا تعتــربه رشكــة معينــة كأجــزاء 
غــري صالحــة لــألكل كــون املعلومــة خاصــة بهــا ، أو لصعوبــة تعميــم 
تعريفهــا عــىل غريهــا مــن الــرشكات . بعبــارة أخــرى مــا ميكــن اعتبــاره 
كأجــزاء غــري صالحــة لــألكل مــن قبــل رشكــة مــا قــد يعتــرب مــوادا 
غذائيــة مــن قبــل رشكــة أخــرى . فعــىل ســبيل املثــال قــد تعمــد 
ــة  ــه الحمضي ــذور الفواك ــتبعاد ب ــر إىل اس ــاج العصائ ــض رشكات انت بع
ــألكل  ــة ل ــري صالح ــة غ ــوادا مصاحب ــربه م ــا تعت ــه فإنه ــا ، وعلي وتفله
ألنهــا غــري مخصصــة لإلســتهالك البــرشي ضمــن هــذه السلســلة 
الغذائيــة ، يف حــني قــد تعمــد رشكــة أخــرى إىل ضــم البــذور وتفــل 
الفواكــة الحمضيــة إىل عصريهــا حــني انتاجــه وتعتربهــا جــزء ً تكميليــا 
لهــا ، هنــا تصنــف الرشكــة الثانيــة تلــك املكونــات كمــواد غذائيــة 

داخلــة يف الصناعــة .

علــام أن هنــاك الكثــري مــن املــواد الزراعيــة واملكونــات التــي تدخــل 
ولكنهــا   ، املرشوبــات  وتحضــري  الغذائيــة  الصناعــات  معامــل  إىل 
ويف الكثــري مــن الحــاالت تختلــف اختالفــا بيّنــا عــن املــواد واملنتجــات 
التــي تخــرج منهــا للبيــع يف األســواق . وعليــه يتحتــم عــىل مختلــف 
عوامــل  تطــّور  أن  املرشوبــات  واعــداد  األغذيــة  تصنيــع  رشكات 
تحويلهــا الخاصــة بهــا لألســتخدام يف مختلــف مراحــل تصنيــع انتــاج 

ــا . ــتى منتجاته ش

الجدول رقم )ب1(: نسب املكونات )وزنا( من الكل . مثال التفاح من ثالثة قواعد للمعلومات

مكونات مثرة التفاح

املكونات كنسبة مئوية من كامل الثمرة )وكا تـُشرتى(

الغذاء املهدور1
مكونات الغذاء حسب

 )WIDDPWSON’S(و )MCCANCE(
)NNDSR(و )USDA( حسب

%10 مع الغصن%11 دون الغصن%20 دون الغصناللبذور واللب

%13   %13   %17                              القرشة

 
حسب )WRAP( لعام )2008(. 1

حسب مؤسسة الصحة العامة الربيطانية لعام )2015(. 2
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الزراعة

ــة  ــات واملعلومــات الخاصــة باملــواد الغذائي ــاك الكثــري مــن البيان هن
واملــواد الغــري صالحــة لــألكل مــن املكونــات الزراعيــة ، متوفــرة 
األمريكيــة  والزراعــة  الغــذاء  منظمــة  اتبعتهــا  التــي  الطــرق  يف 
 Global Food Losses and Food Waste( يف دراســتها املوســومة
Extent, Causes and Prevention(. لقــد تــم التوصــل إىل تلــك النتائــج 
ــل  ــا بالتفصي ــم ذكره ــدة ت ــة عدي ــة وثانوي ــادر أولي ــن مص ــا م وجمعه

يف تلــك املطبوعــة .

ــل  ــن العوام ــددا م ــة )FAO( ع ــة الدولي ــذاء والزراع ــة الغ ــرش منظم تن
املســتعملة يف تحديــد نســب )املخلفــات( الوزنيــة عــىل موقعهــا 
ذلــك  يف  مبــا   ، أخــرى  مصــادر  عــىل  باالعتــامد  االنرتنــت  يف 
املعلومــات املنشــور يف )USDA NNDSR( الســابق ذكرهــا . قــد 
ــا مــع تلــك املنشــورة عــىل موقــع  ال تتطابــق تلــك املعطيــات أحيان
. كــام هنــاك سلســلة مرشــد )األمــن الغــذايئ العمــي(   )USDA(
ــدول  ــة ، وج ــة العاملي ــات الغذائي ــاث السياس ــز أبح ــن مرك ــادرة ع الص
ــذي  ــت ال ــا . ويف الوق ــتعمل يف أفريقي ــة املس ــات الغذائي املكون
توفــر كل تلــك املصــادر معلومــات هامــة عــن )العوامــل( التــي ميكــن 
ــا  ــو أنه ــا وه ــام عليه ــب ه ــود مثل ــاه لوج ــا االنتب ــتخدامها ، علين اس
جميعــا ، مبــا فيهــا الصــادرة عــن منظمــة الغــذاء والزراعــة الدوليــة 
ــن  ــي ميك ــة الت ــات الحقيقي ــل للمكون ــف الكام ــر الوص )FAO( ، ال توف
اعتبارهــا )مــوادا غــري صالحــة لــألكل( ، وال توفــر املعلومــات املفصلــة 
ــري  ــوادا غ ــا م ــرب مبجموعه ــي تعت ــات الت ــف املكون ــزاء مختل ــن أج ع
ــل  ــذه التفاصي ــل ه ــىل مث ــل ع ــد تحص ــبها . ق ــألكل ، وال نس ــة ل صالح
ــة  ــذاء والزراع ــة الغ ــل منظم ــن قب ــدة م ــادر املعتم ــض املص يف بع
الدوليــة )FAO( ، ولكــن ال بــد مــن االســتعانة بالكثــري مــن األبحــاث 

ــات . ــك املعطي ــث تل لتحدي

أمــا بالنســبة للنســب املطلوبــة يف حالــة املنتجــات الحيوانيــة ، 
وعوامــل التحويــل ملعرفــة الــوزن القائــم للحيوانــات الحيــة مقارنــة 
بنســبة لحومهــا املســتحصلة ، أو اللحــوم الصافيــة دون العظــام 
املؤسســات  مصــادر  يف  إيجادهــا  فيمكــن   ، الفضــالت  وبقيــة 
املهتمــة بتقديــم النصائــح الزراعيــة والحيوانيــة كاملرجــع الصــادر عن 
 Technical( ــوم ــة )FAO( ، واملوس ــة الدولي ــذاء والزراع ــة الغ منظم

.  )Conversion Factors for Agricultural Commodities



125 دليل الفقد والهدر الغذايئ

امللحق )ج(: 
معلومات حول معايرة البيانات 

ج-1 مقدمة

قــد ترغــب جهــة معينــة يف معايــرة بيانــات )الفقــد والهــدر الغــذايئ 
ــول  ــا وللحص ــترشاف حيثياته ــرض اس ــا لغ ــت عليه ــي حصل - FLW( الت
عــىل معلومــات أدق عنهــا . املعايــرة هــي حاصــل قســمة وزن كمية 
)الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( عــىل عامــل معــنّي ، يســمى )عامــل 
املعايــرة( وينتــج عــن حاصــل القســمة وزن )الفقــد والهــدر الغــذايئ 
- FLW( بوحــدة أخــرى كأن تكــون حســب عــدد محــدد مــن األفــراد )كأن 
تكــون حســب عــدد ســكان منطقــة محــددة( ، أو بحســب مقــدار مــايل 
ــرأس مــال رشكــة مــا( ، أو بالنســبة ألي  محــدد )كأن يكــون بالنســبة ل
عامــل مهــم آخــر )كأن يكــون حســب كميــة املــواد الغذائيــة املباعــة( 
ــون  ــددة )كأن تك ــاس مح ــة قي ــات طريق ــرة البيان ــة معاي ــر عملي . توف
مقــدار وزن الفقــد والهــدر الغــذايئ – FLW لــكل فــرد ، أو لكامــل 

كميــة الغــذاء املباعــة ، أو بالنســبة لكامــل رأس املــال( .

ــذايئ  ــدر الغ ــد واله ــات )الفق ــل بيان ــؤولة جع ــة املس ــكان الجه بإم
 ، األســهم  حملــة  مــن  للمهتمــني  وفائــدة  وضوحــا  أكــر   )FLW  -
واملهتمــني وللمقارنــة بــني نتائــج أكــر مــن ســجل واحــد )للفقــد 
والهــدر الغــذايئ - FLW( ، ولغــرض فهــم أفضــل للتغــريات التــي 
ــد .  ــل واح ــن عام ــر م ــرّي يف أك ــدوث تغ ــد ح ــن ، عن ــرور الزم ــرأ مب تط
ــة  ــة معين ــود جه ــد ت ــايل: ق ــال الت ــرضب املث ــا ن ــك دعن ــح ذل ولتوضي
مقارنــة مقــدار )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( الناتــج عــن الوحــدات 
الســكنية يف الربازيــل يف عــام )2010( نســبة للعــام )2015( ، علــام 
 . الفــرتة  تلــك  خــالل   )4%( بنســبة  ازدادوا  قــد  الربازيــل  ســكان  أن 
ســتوفر لنــا مقارنــة مقــدار )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( للشــخص 
الواحــد )باالضافــة إىل مقارنــة مقــدار التغــرّي املطلــق لتلــك الكميــة( 

ــني . ــني العام ــة ب ــد املقارن ــدة عن ــات مفي معلوم

ج-2 كيفية اختيار عامل املعايرة 

مــن األمــور الواجــب أخذهــا بنظــر االعتبــار عند اختيــار العامل املناســب 
ــك  ــري تل ــود توف ــي ن ــودة الت ــة املقص ــة الجه ــو معرف ــرة ه للمعاي
املعلومــة لهــا )كأن تكــون لعمــوم النــاس ، أو لصنــاع القــرار فقــط ، 
أو ملــدراء قطــاع محــدد مــن الــرشكات( ، ومــا هــي املعلومــة األكــر 
أهميــة بالنســبة لــكل فئــة حســب اهتامماتهــا ومســتواها العلمــي 

والثقــايف .

كــام البــد مــن أخــذ مقــدار مصداقيــة املعلومــات الناتجــة مــن اختيــار 
عامــل معايــرة معــني وتوفرهــا ضمــن النطــاق الزمنــي املحــدد ، 
ومــن قبــل ســجل )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( بنظــر االعتبــار أيضــا 
. فــإذا كان يف نيــة الجهــة املعنيــة اســتخدام الكميــات املعياريــة 
)للفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( كنقطــة بدايــة ومقارنــة مــع ســجالت 
)فقــد وهــدر الغــذايئ - FLW( خــاص بجهــات أخــرى ، فعليهــا الحــرص 
عــىل كــون املعطيــات الخاصــة بعامــل املعايــرة )كأن يكــون عــدد 
الســكان ، أو عــدد املوظفــني( متاحــا لتلــك الجهــات املعنيــة األخــرى 
أيضــا . وإذا كان يف النيــة اســتخدام املعطيــات التــي تــم معايرتهــا 
ــت ،  ــرور الوق ــذايئ - FLW( مب ــدر الغ ــد واله ــر )الفق ــة مقادي ملتابع
فعــىل الجهــة املعنيــة يف هــذه الحالــة التأكــد مــن اســتخدام أحدث 
املعلومــات املتوفــرة مــن أجــل تحديــد عامــل املعايــرة املســتخدم .

ــع  ــة م ــورة تام ــا وبص ــون متوافق ــرة أن يك ــل املعاي ــروض بعام املف
ــذايئ -  ــدر الغ ــد واله ــف )الفق ــتخدمة لتعري ــدود املس ــدى والح امل
FLW( مــن قبــل جهــة معينــة ، فــإذا كان مــدى ســجل )الفقــد والهــدر 
الغــذايئ - FLW( لتلــك الجهــة  – عــىل ســبيل املثــال – ال يشــمل 
ــرة أن  ــل املعاي ــىل عام ــألكل ، فع ــة ل ــري القابل ــة غ ــواد املصاحب امل
ال يشــملها أيضــا )عندمــا يتعلــق األمــر بقيــاس كميــات األغذيــة ، كأن 

ــال( . ــة ، مث ــة املصنع ــات األغذي ــون كمي تك

عنــد رغبــة جهــة معينــة يف إجــراء بعــض املقارنــات مــع ، أو بــني 
جهــات أخــرى )كأن تكــون مقارنــة بــني بلــدان مختلفــة ، أو بــني رشكات 
ــل  ــار عوام ــا اختي ــددة( فعليه ــة متع ــات زراعي ــني منتج ــة ، أو ب متباين
املعايــرة األقــوى عالقــة مع )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( الخاص 
بهــا ألنهــا ســتكون األنســب واألكــر قــدرة عــىل اســتنباط االســتنتاجات 
الصحيحــة والنافعــة منهــا . ومــن أمثلــة عوامــل املعايــرة األكــر 
 )FLW - ــذايئ ــدر الغ ــد واله ــتويات )الفق ــا مبس ــد ارتباط ــوة واألش ق
ــالد  ــك الب ــه تل ــا حددت ــو م ــال ، ه ــدة مث ــة املتح ــزيل يف اململك املن
لـــ )عــدد النــزالء يف تلــك البيــوت( .  ويعنــي ذلــك أنــه كلــام ازداد 
عــدد القاطنــني يف منــزل معــني بنســبة مئويــة محــددة ، فإنــه مــن 
املتوقــع أن تــزداد كميــات )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( بــذات 
ــة( .  ــرى ثابت ــل األخ ــة العوام ــىل كاف ــاظ ع ــد الحف ــا )عن ــبة فيه النس
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 )FLW - وعليــه ميكننــا املقارنــة بــني كميــات )الفقــد والهــدر الغــذايئ
ــدد  ــتعامل )ع ــد اس ــرى عن ــدان أخ ــاكنني يف بل ــا املتس ــي يولده الت

ــرة . ــل معاي ــت(  كعام ــزالء يف البي الن

ــدد  ــاع مح ــن قط ــتقاة م ــرة مس ــل معاي ــتخدام عوام ــم اس ــد ال يالئ ق
اســتخدامه يف قطاعــات أخــرى عنــد القيــام باملقارنــة بينهــام ، 
فعنــد امليــل إلســتخدام )عــدد الســكان( كعامــل معايــرة مناســب 
 )FLW - وجيــد لحســاب مقاديــر وكميــات )الفقــد والهــدر الغــذايئ
عنــد املقارنــة بــني بلديــن فــإن عــدد الســكان لــن يكــون مناســبا عنــد 
املقارنــة بــني القطاعــات الزراعيــة فيهــام . والســبب يف ذلــك هــو 
ــدر  ــد واله ــات )الفق ــع كمي ــوة م ــط بق ــا ال يرتب ــد م ــكان بل ــدد س أن ع

الغــذايئ - FLW( التــي يولدهــا املنتجــون الزراعيــون .

والخالصة فإن عىل أفضل عوامل املعايرة أن تتمتع مبا يي:

أن تكــون ذات معنــى وصــدى لــدى الجهــة املقصــودة التــي  ◄
توجــه إليهــا النتائــج الكميــة )للفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW(؛

أن تتوفــر مبعيتهــا كافــة املعطيــات الخاصــة للفــرتة الزمنيــة  ◄
ــجل  ــدى س ــة مب ــل ذوات العالق ــة العوام ــة ، وبقي ــال الدراس مج

)الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW(؛ و...

أن متتــاز بعالقتهــا القويــة مــع مســتوى أو نــوع )الفقــد والهــدر  ◄
ــرتات  ــني ف ــات ب ــم املقارن ــن دع ــا م ــام ميكنه ــذايئ - FLW( م الغ

زمنيــة متباينــة ، أو املقارنــة بــني نتائــج جهــات مختلفــة .

ميثــل الجــدول رقــم )ج1( عــددا مــن عوامــل املعايــرة ، واملرحلــة 
املحــددة التــي ميكــن اســتخدامها ضمــن سلســلة اإلمــداد الغــذايئ ، 

ــداول( ــف الج ــع مل ــرى. )راج ــارات أخ ــة إىل اعتب باالضاف

الجدول رقم )ج1( عددا من عوامل املعايرة  املحتملة

عامل املعايرة 

)املقام(

املرحلة أو املراحل 

املناسبة
املالحظات

عدد السكان

)أي عدد السكان يف 
منطقة جغرافية معينة(

عــادة مــا تتوفــر املعطيــات حــول الســكان ، وغالبــا مــا يتــم تحديثهــا دوريــا عــادة مــا تكــون لألرس                                     
العالقــة مــا بــني العامــل و )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW(  عالقــة متناســبة طرديــا

غالبا ما تتوفر املعلومات حول عدد األرسلألرس                                     عدد األرس
عــادة مــا تكــون العالقــة مــا بــني العامــل و )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( عالقــة 

متناســبة طرديــا ، ولكنهــا قــد تتأثــر بإختــالف عــدد األفــراد يف األرسة الواحــدة

الواصلــة  الغــذاء  كميــة 
)وزنــا(                            للــدار 

بقســمة كميــة )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( عــىل هــذا العامــل نحصــل عــىل جــزء الغــذاء لألرس                                     
الواصــل إىل الــدار والــذي ســنعتربه )فقــدا وهــدرا غذائيــا  - FLW( . وبالرغــم مــن أن العالقــة مــع 
)الفقــد والهــدر الغــذايئ – FLW( قــد ال تكــون ثابتــة مــع الزمــن ، إال أن هــذا الحســاب يضــع )الفقد 

والهدر الغذايئ - FLW( يف سياقه ال تتوفر كافة املعطيات يف كل األقطار 
كمية الغذاء املباع ، 
واملحرض ، أو املنتج 

)وزنا(

كل األصناف األخرى 
عدى  األرس

بقســمة كميــة )الفقــد والهــدر الغــذايئ  FLW( عــىل هــذا العامــل نحصــل عــىل جــزء الغــذاء 
والــذي ســنعتربه )فقــدا وهــدرا غذائيــا – FLW( ملرحلــة محــددة مــن سلســلة اإلمــداد 
الغــذايئ .وبالرغــم مــن أن العالقــة مــع )الفقــد والهــدر الغــذايئ -  FLW( قــد ال تكــون ثابتــة 

مــع الزمــن ، إال أن هــذا الحســاب يضــع  )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( يف ســياقه 
علينــا توخــي الحــذر عنــد اســتخام هــذا العامــل لتحليــل كميــات )الفقــد والهــدر الغــذايئ - 
FLW( لبلــد مــا ، إذا مــا كان هــذا البلــد يســجل مناســيب عاليــة  مــن الــواردات والصــادرات . يف 
مثــل هــذه األحــوال علينــا الحصــول عــىل  عامــل آخــر لتقديــر كميــات )الفقــد والهــدر الغذايئ 
- FLW( يف هــذا البلــد ، وذلــك بقســمة مقــدار )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( عــىل 
كميــات الغــذاء املســتهلكة فعــال ، أو عــل كامــل كميــات الغــذاء املنتجــة لغــرض االســتهالك 

البــرشي فيــه ، ســواء أكانــت تنتــج يف داخلــه أو يف بلــد آخــر  )أي يتــم اســتريادها(
تفــوق دقــة الحســابات املبنيــة عــىل أســاس اوزان تلــك التــي تســتند إىل القيــم النقديــة 
، وذلــك لتأثــر القيــم النقديــة ملختلــف العمــالت بعوامــل التذبــذب ، والتضخــم ، واختــالف 
أســعار مختلــف الســلع الغذائيــة حــول العــامل ال بــد مــن توخــي الحــذر غــذا مــا رغبــت جهــة 
ــات  ــل كمي ــن مجم ــة م ــب مئوي ــذايئ - FLW( كنس ــدر الغ ــد  واله ــات )الفق ــاب كمي ــا حس م
الغــذاء عــرب مختلــف مراحــل سالســل اإلمــداد الغــذايئ ، حيــث ال ميكنــا القيــام بذلــك بجمــع 

النســب املئويــة لــكل مرحلــة ببســاطة )راجــع القســم رقــم 8.4 يف مــن النــص( 
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ج-3 التوثيق والتبليغ حول املعطيات التي تم معايرتها

عند استعامل وتطبيق عوامل املعايرة، من املفيد أن نوثق:

نتائــج ســجل )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( قبــل وبعــد تطبيــق  ◄
عوامــل املعايــرة؛

وصف )عامل أو( عوامل املعايرة املختارة وصفا دقيقا؛ ◄

بيان األسباب التفصيلية التي دفعت نحو اختيار تلك العوامل؛ و ◄

مصــدر املعلومــات التــي اســتخدمت يف املعايــرة )كأن يكــون  ◄
ــرة( . ــكان للمعاي ــدد الس ــتخدام ع ــد اس ــكاين عن ــاء الس ــدر اإلحص مص

وقــد   ، مثاليــا  عامــال  اعتبــاره  ميكــن  معايــرة  عامــل  أي  يوجــد  ال 

يكــون مــن صالــح الجهــة املعنيــة التفصيــل يف ذكــر قيــود وحــدود 
معطيــات )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( التــي اســتخدمت يف 
 )FLW - ــذايئ ــدر الغ ــد واله ــيب )الفق ــة مناس ــد مقارن ــرة . فع املعاي
يف املنــازل بــني األقطــار ، قــد ترغــب الجهــة املعنيــة يف االفصــاح 
عــن حقيقــة تبايــن كميــات الطعــام التــي تــؤكل خــارج املنــازل بصــورة 
كبــرية حســب البلــدان املختلفــة ، مــام يؤثــر عــىل حســاب كميــات 
ــا  ــة منه ــازل كل مجموع ــل من ــذايئ - FLW( داخ ــدر الغ ــد واله )الفق
. وكذلــك يتحتــم عــىل أي جهــة معينــة عنــد قيامهــا باســتنتاجات 
حــول كميــات )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( الــواردة يف ســجلها 
واملســتندة إىل تحليلهــا ملعطياتهــا التــي تــم معايرتهــا ، أن تذكــر 
ــوم  ــة  لعم ــا املوجه ــا وتقاريره ــة نرشاته ــة يف كاف ــذه الحقيق ه

ــع . املجتم

الجدول رقم )ج1( عددا من عوامل املعايرة  املحتملة

عامل املعايرة 

)املقام(

املرحلة أو املراحل 

املناسبة
املالحظات

جميعهاالريع ودوران رأس املال
)عدى األرس(

ميكــن االســتفادة مــن مقارنــة قيمــة )الفقــد والهــدر الغــذايئ – FLW( مــع قيمــة الغــذاء 
)FLW - املبــاع ، أواملصنــع ، أو املنتــج لغــرض فهــم األثــر املــايل )للفقد والهــدر الغــذايئ

ولكــن ميكــن أن تتفــاوت املقارنــة وذلــك لتأثــر القيــم النقديــة ملختلــف البلــدان  بعوامــل                                                                                                 
التذبــذب ، والتضخــم ، واختــالف أســعار مختلــف الســلع الغذائيــة حــول العــامل . كــام ميكــن 
أن تتأثــر املقارنــة مــا بــني مختلــف البلــدان والــرشكات بعوافــر فــرق العملــة ، أو الفروقــات 

املوسمية ، أو تغريات الطقس التي قد تؤثر عىل االنتاج

الضيافة والخدمات عدد الوجبات املقدمة
الغذائية األخرى

ــذاء  ــات الغ ــابه كمي ــك يش ــواد ، وبذل ــة امل ــورش حرك ــه م ــل ببيان ــذا العام ــة ه ــربز أهمي ت
ــا( ــة )وزن ــة ، أواملنتج ــة ، أو املصنع املباع

علينــا توخــي الحــذر عنــد إجــراء املقارنــات ، وذلــك بالنظــر إلختــالف أحجــام الكميــات 
الواحــدة      الوجبــة  اختــالف تعريــف  ، وكذلــك  املقدمــة 

عدد الزوار او املرىض 
املنومني

الضيافة والخدمات 
األخرى كاملستفيات                                              

ــدد  ــن ع ــذايئ - FLW(م ــدر الغ ــد واله ــع )الفق ــوى م ــة أق ــة عالق ــات املقدم ــدد الوجب لع
الــزوار أو عــدد املــرىض ومــع ذلــك غالبــا مــا تتوفــر املعلومــات عــن عــدد الوجبــات 

املقدمــة بســهولة أكــر مــن املعلومــات حــول كمياتهــا                    

القيمة أو الربح املضاف                                       
)حسب العملة املحلية(

تعتــرب العالقــة بــني هــذه العوامــل وبــني كميــات )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( أقــل جميعها )عدى األرس(
دقــة ، ولذلــك ال يحبــذ اســتعاملها لغــرض املقارنــة بــني القيــم املعياريــة  )للفقــد والهدر 
الغــذايئ - FLW(  مبــرور الزمــن مــا بــني مختلــف الجهــات  . مثــال ذلــك احتــامل رص بعــض  

املخــازن كميــات مــن املــواد الغذائيــة أكــر مــن غريهــا عــىل ذات املســاحة مــن  األرض
جميعها )عدى األرس(عدد املوظفني

مساحة العرض 
)أقدام مربعة أم                          

أمتار مربعة(

بيع التجزئة ، 
والضيافة ، والخدمات 

الغذائية

عدد املعارض أو الرشكات 
املشمولة

جميعها )عدى األرس(

)تكملة(



دليل حساب وتوثيق الفقد والهدر الغذايئ128

امللحق )د(:
توثيق أوزان كميات )الفقد والهدر الغذايئ - FLW( مبصطلحات ، 

أو بوحدات قياس  أخرى

د )1( – مقدمة 

يتطلــب دليــل )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( توثيــق ذلــك الفقــدان 
ــرب  ــؤولة أن تع ــة املس ــب الجه ــد ترغ ــن ق ــة . ولك ــغ وزني ــدر بصي واله
FLW( بصيــغ أو بوحــدات   - عــن مقاديــر )الفقــد والهــدر الغــذايئ 
قيــاس أخــرى باالضافــة إىل وحــدات الــوزن وذلــك ألخــذ عوامــل أخرى  
كالتأثــريات البيئيــة ، واملحتويــات الغذائيــة ، والتبعــات املاليــة بنظــر 
ــل   ــات دلي ــياق ومتطلب ــارج س ــرارات خ ــذه الق ــل ه ــرب مث ــار . تعت االعتب
)الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW(  ، ولكــن الغــرض مــن هــذا امللحــق 
هــو تزويــد كل مــن يــروم االســتعانة بوحــدات قيــاس مختلفــة أخــرى 
 )FLW - تســاعد يف وصــف وتحويــل مقاديــر )الفقــد والهــدر الغــذايئ
الوزنيــة إىل أي وحــدات قيــاس أخــرى مــن شــأنها توفــري معنــى 
أدق وإيصــال رســالة أوضــح إىل كافــة املســتفيدين منهــا إىل صنــاع 

القــرار .

ــن  ــري ع ــة التعب ــول كيفي ــة ح ــرة عام ــىل نظ ــق ع ــذا امللح ــوي ه يحت
ــص: ــام يخ ــذايئ - FLW( في ــدر الغ ــد واله ــر )الفق مقادي

تأثرياته البيئية ، كام يف حاالت: ◄

استخدامات الطاقة وتأثري انبعاثات الغازات الدفيئة ◄

استهالك املياه ◄

استنزاف األرايض ◄

محتوياته الغذائية ◄

تأثرياته املالية ◄

ــة ،  ــارات الفني ــض االعتب ــدم بع ــا تق ــب م ــق وبحس ــذا امللح ــدم ه يق
واألمثلــة التطبيقيــة عــىل تحويــل مقاديــر )الفقــد والهــدر الغــذايئ - 
FLW( إىل تلــك الوحــدات الجديــدة ، كــام يوفــر األمثلــة حــول املصــادر 
التــي تحــوي العــون واالرشــاد حــول كيفيــة اســتعامل العوامــل التي 
مبوجبهــا ميكــن تحويــل مقاديــر )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( مــن 
أوزان إىل أي وحــدات قيــاس أخــرى نافعــة . عــىل الجهــات املعنيــة 
اســتخدام الوحــدات الجديــدة وعوامــل تحويلهــا للحصول عــىل أفضل 
النتائــج ألغراضهــا املنشــودة . كــام عــىل الجهــات املعنيــة األخــذ 

ــة  ــار للدق ــد واالفتق ــدم التأك ــل ع ــن عوام ــاك م ــار أن هن ــر االعتب بنظ
مــا ســيُضاف ، ويؤثــر ســلبيا عــىل دقــة النتائــج عنــد إجــراء التحويــالت 

وتوثيقهــا يف هــذا املضــامر .

د )2( – إعتبارات عامة

عــىل الجهــة املعنيــة التــي ترغــب يف اختيــار أحــد العوامــل الــذي 
ميكنهــا مــن تحويــل كميــات )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( مــن وزن 

إىل أي مــن وحــدات القيــاس األخــرى ، مراعــاة مــا يــي:

ــم  ◄ ــة وفه ــل ، ودراس ــل التحوي ــىل عام ــول ع ــدر الحص ــني مص تع
الطريقــة التــي اتبعــت للوصــول إليــه ، مبــا يف ذلــك الحــدود 
ــن  ــد م ــرى تح ــل أخ ــا ، وأي عوام ــي يقصيه ــا والت ــي يتضمنه الت

... إســتعامله؛ و 

رضورة توثيق الطرق املستعملة واملصادر املعتمدة . ◄

قــد تكــون طريقــة تحويــل وزن معــني مــن )الفقــد والهــدر الغــذايئ 
- FLW( ألي  وحــدة أخــرى عمليــة مبنتهــى البســاطة وال تتضمــن 
ســوى رضب ذلــك الــوزن بعامــل تحويــل معــنّي . ولكــن يف أحيــان 
ــى  ــرى حت ــل أخ ــل تحوي ــتعامل عوام ــة اس ــب العملي ــد تتطل ــرى ق أخ
ــال إذا  ولــو كان التحويــل لــذات وحــدات القيــاس . فعــىل ســبيل املث
أرادت جهــة معينــة أن تحــول كميــات )الفقــد والهــدر الغــذايئ - 
FLW( الوزنيــة إىل وحــدات انبعــاث الغــازات الدفيئــة )غــازات البيــوت 
يف  األغذيــة  مــن  مختلفــة  أنواعــا  وجــدت  أن  وحــدث   ، الزجاجيــة( 
ســجل )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( ، كوجــود اللحــوم و الخبــز 
فسيســتلزم اســتعامل عامــل تحويــل مختلــف لــكل نــوع مــن نوعــي 
األغذيــة الســابقة . تعتمــد قابليــة تطبيــق مختلــف عوامــل التحويــل 
وعــىل   ، منهــا  كل  نســبة  عــىل  الغذائيــة  الفئــات  مختلــف  عــىل 

التفاصيــل املعروفــة حــول كل نــوع مــن مكوناتهــا .

تحويــل  عوامــل  املعنيــة  الجهــات  تجــد  أن  الغريــب  مــن  وليــس 
مختلفــة )لــذات عمليــة التحويــل ، ولعــني املــواد( بإختــالف املصــادر 
التــي تركــن إليهــا . ولعلــه مــن املناســب أن يتــم اســتخدام املعــدل 
ــني  ــق القيمت ــال تطبي ــىل مج ــول ع ــل للحص ــل التحوي ــف عوام ملختل

العليــا والدنيــا لعوامــل التحويــل املتوفــرة . 
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املكافئــات  تســتخدم  أن  املســؤولة  للجهــة  وميكــن  كــام 
 .  )FLW  - الغــذايئ  والهــدر  )الفقــد  مقاديــر  حــول   )Equivalents(
)الفقــد  كميــات  وزن  عــن  التعبــري  بإمكاننــا  املثــال  ســبيل  فعــىل 
FLW( بذكــر أوزان مــواد معروفــة ، كأن تكــون  والهــدر الغــذايئ - 
ــا ،  ــن خزنه ــادة ميك ــي مل ــدد الفع ــر الع ــكر ، أو بذك ــن الس ــاس م أكي
ــن األرض  ــافة م ــون املس ــر )كأن تك ــروف آلخ ــكان مع ــن م ــا م أو رّصه
إىل القمــر وبالعكــس( ، أو بصيغــة حجــم يشــابه حجــم معلــوم )كأن 
يكــون بحجــم ملعــب كــرة قــدم مثــال( . وعــىل أيــة حــال ، ومهــام كان 
ــع  ــا أن تتمت ــة ، فعليه ــدة املكافئ ــل ، أو الوح ــدة التمثي ــا لوح اختيارن
الجهــة  إىل  بالنســبة  الحقيقيــة  وباملعنويــة  الواضحــة  بالصفــة 
املقصــودة باإليضــاح ، وأن متكـّــن الجهــة املســؤولة مــن إيصــال 
رســالتها بالصــورة الصحيحــة . ومــن األهميــة مبــكان أن تعمــل الجهــة 
املســؤولة عــىل توفــري الوثائــق واملصــادر الواضحــة واملفهومــة 
حــول كافــة حســاباتها التــي قامــت بهــا ، ألنــه قــد يحــدث وأن تكــون 
طريقــة تحويــل أوزان )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( إىل الوحــدات 

األخــرى )كوحــدات الطــول والحجــم( معقــدة بعــض الشــئ .

كــام بإمــكان الجهــات املســؤولة الحصــول عــىل تفاصيــل أخــرى 
والتأثــريات  واالجتامعيــة  االقتصاديــة  اآلثــار  تقييــم  يخــص  فيــام 
البيئيــة )للفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( يف بعــض التقاريــر مثــل 
 Criteria for and Baseline Assessment of Environmental and(
 )FUSIONS( والصــادر عــن )Socio-Economic Impacts of Food Waste
هــذا  محتويــات  تقتــرص  ال   . األورويب  االتحــاد  ضمــن  لإلســتخدام 
ــة  ــار االقتصادي ــول اآلث ــة ح ــات الحالي ــق املعلوم ــىل توثي ــر ع التقري
 )FLW - واالجتامعيــة والتأثــريات البيئيــة )للفقــد والهــدر الغــذايئ
، ولكنــه يوفــر املعطيــات واملعلــوات الجديــدة التــي مــن شــأنها 
ــيولدها  ــي س ــريات الت ــم التأث ــتمرار يف تقيي ــىل االس ــاعدة ع املس

)الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( يف املســتقبل .

د )3( – التأثر البيئي

تتداخــل ســبل انبعــاث الغــازات الدفيئــة واســتهالك املــوارد املائيــة 
الغذائيــة  املــواد  انتــاج  صلــب  يف  للزراعــة  األرايض  واســتخدام 
واملرشوبــات يف كافــة مراحــل سلســلة اإلمــداد الغــذايئ – مــن 
ــتهالك  ــة االس ــى كيفي ــع ، وحت ــل التوزي ــرورا مبراح ــاج م ــة االنت مرحل
وصــوال إىل مرحلــة نبــذ املتبقــي منهــا كفضــالت – وعليــه ميكــن 
ــن  ــل م ــم التقلي ــا يت ــوارد عندم ــيد يف امل ــن الرتش ــري م ــق الكث تحقي
، واختــزال )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( . أمــا عنــد الفشــل يف 
اقتنــاص واســتعادة أي قيمــة إضافيــة مــن األغذيــة املزالــة مــن 
، فســيعني ذلــك وبالــرضورة خســارة  الغــذايئ  اإلمــداد  سلســلة 
ــة  ــك الكمي ــاج تل ــتخدامها إلنت ــبق اس ــي س ــوارد الت ــة امل ــدر كاف وه
ــة  ــة الدفيئ ــات الغازي ــار االنبعاث ــاليف مض ــن ت ــد ميك ــذاء . ق ــن الغ م
الناتجــة عنــد إرســال كميــات )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( إىل 
ــىل  ــك ع ــدث ذل ــعريها . يح ــا وتس ــا تقييمه ــم فيه ــي يت ــن الت األماك
ــات  ــن كمي ــص م ــا التقلي ــم فيه ــي يت ــن الت ــال يف االماك ــبيل املث س
غــاز امليثــان املتولــدة عنــد تحلــل مــواد غذائيــة بعينهــا. تــزداد الدقــة 
يف تقديــر تأثــريات )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( حينــام يتضمــن 

ــة  ــا الغذائي ــل دورته ــف مراح ــول مختل ــة ح ــل الوافي ــجلها التفاصي س
والنهايــات التــي تــؤول إليهــا . إن يف التقييــم الكمــي ملــدى األثــار 
الناجمــة عــن )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( ملــؤرش قــوي يســاعد 

ــا . ــزال كمياته ــة اخت ــق أهمي ــم وتوثي ــىل فه ع

يعتــرب كتــاب آثــار الهــدر الغــذايئ )Food Wastage Footprint( كتابــا 
 )FLW - مرجعيــا عامليــا لتقييــم آثــار ومديــات )الفقــد والهــدر الغــذايئ
عــىل البيئــة . أصــدرت منظمــة الغــذاء والزراعــة العامليــة )FAO( هــذا 
، ويعتــرب   )2015( ، وتــم تحديثــه يف عــام   )2013( الكتــاب يف عــام 
مرجعــا نافعــا لتقييــم تأثــري )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( عــىل 
العوامــل البيئيــة الثــالث مجــال البحــث يف هــذا القســم ) والتــي تتمثل 
يف اســتخدام الطاقــة ، وتأثــري غــازات البيــوت الزجاجيــة الدفيئــة ، 

ــة( . ــة والرتب ــتخدام األرايض الزراعي ــاه ، واس ــتهالك املي واس

مقــدار الطاقــة املســتخدمة وكميــة غــازات البيــوت الزجاجيــة 

الدفيئــة املنبعثــة

أهميتها

مصدريــن  عــن  مســؤوال   )FLW  - الغــذايئ  والهــدر  )الفقــد  يعتــرب 
هامــني مــن مصــادر انبعــاث غــازات البيــوت الزجاجيــة الدفيئــة  . األول 
هــو املصــدر الحيــوي كانبعاثــات غــاز امليثــان عــن التحلــل الناتــج عــن  
)الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( ، وعــن املــواد الزراعيــة . واملصــدر 
الثــاين مــن مصــادر االحــرتاق التــي تتضمــن غــاز ثــاين أكســيد الكربــون 
املتولــد عــن احــراق مختلــف أنــواع الوقــود لتوفــري الطاقــة الالزمــة 
ــة  ــن كاف ــذايئ )وتتضم ــاج الغ ــاة االنت ــل دورة حي ــف مراح إلدارة مختل
ــرض  ــه( . ولغ ــن طهي ــاء م ــي االنته ــذاء وحت ــة الغ ــن زراع ــل م املراح
تســليط الضــوء عــىل انبعاثــات غــازات البيــوت الزجاجيــة الدفيئــة ، 

ــة . ــتخدام الطاق ــة اس ــم أهمي ــا فه علين

اعتبارات فنية

ــة  ــة الدفيئ ــوت الزجاجي ــازات البي ــاث غ ــات انبع ــن كمي ــرب ع ــا يع ــا م غالب
 )CO2e or CO2eq( مبكافئاتهــا مــن انبعاثــات غاز ثــاين أكســيد الكربــون
. يأخــذ هــذا املصطلــح خليــط كافــة أنــواع غــازات البيــوت الزجاجيــة 
الدفيئــة بعــني االعتبــار )والتــي تشــمل غــاز ثــاين أكســيد الكربــون 
CO2، وغــاز امليثــان CH4، وغــاز أكســيد النــرتوزN2O ( مــع مختلــف 
درجــات تأثرياتهــا عــىل البيئــة ، والتــي يشــار إليهــا مبصطلــح جهــد 
  . )Global Warming Potential - GWP ( االحتبــاس الحــراي العاملــي
عــىل الجهــة املســؤولة أخــذ الحيطــة والحــذر يف اســتعامل الوحــدات 
الصحيحــة للتوثيــق يك ال تخطــئ يف اســتعامل مختلــف وحــدات هــذا 
الفصــل ، كأن تســتعمل مصطلــح )أنبعاثــات غــاز ثــاين أكســيد الكربــون( 

ــون(. ــيد الكرب ــاين أكس ــاز ث ــاث غ ــات انبع ــح )مكافئ ــن مصطل ــدال ع ب

مبعامــالت  مســتفيضة  قامئــة  أدنــاه  يف  املصــادر  قســم  يوفــر 
)الفقــد والهــدر  لتحويــل وزن  التــي ميكــن اســتخدامها  التحويــل 
ــيد  ــاين أكس ــاز ث ــات غ ــن مكافئ ــا م ــا يقابله ــذايئ - FLW( إىل م الغ
الكربــون . تتوفــر يف العديــد مــن املصــادر املنشــورة قوائــم مطولة 
ــة الدفيئــة املصاحبــة  ــازات البيــوت الزجاجي ــات انبعــاث غ حــول كمي
إلنتــاج الكثــري مــن أصنــاف األغذيــة واملرشوبــات املنتجــة ، ولكــن 
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ــل  ــض مراح ــتثني بع ــا تس ــا م ــات غالب ــك الدراس ــأن تل ــاه ب ــا االنتب علين
دورة الغــذاء ، كأن ال تذكــر أي معلومــة تخــص كيفيــة تدبــري مــآل 
الفضــالت ، وال االســتخدامات التــي مــن شــأنها تغيــري مكونــات الرتبــة 
. مــن األهميــة مبــكان عنــد اســتخدام املعلومــات املنشــورة لغــرض 
تقييــم مــدى التأثــريات املختلفــة أن نفهــم املرحلــة املحــددة مــن 
الــدورة الغذائيــة الــذي يشــمله )أو ال يشــمله( عامــل أو عوامــل 
التحويــل يك ال ينتــج لدينــا نقــص يف املعطيــات املســتحصلة . كــام 
علينــا التحــي مبنتهــى الشــفافية يف إثبــات وتوثيــق مثــل تلــك 
ــن  ــد م ــد والتأك ــذل الجه ــا ب ــام علين ــا ، ك ــق نتائجن ــد توثي ــرات عن الثغ
أن املعطيــات املختــارة تتــامىش مــع أســس الجــودة والنوعيــة . 
يوفــر املرجــع )ISO14044( االرشــادات الالزمــة حــول كيفيــة إجــراء 
التقييــم املناســب ملختلــف مراحــل الــدورة الغذائيــة ، مبــا يف ذلــك 

ــودة . ــارات الج ــول اعتب ــة ح ــادات الالزم االرش

مــن األهميــة مبــكان وعنــد القيــام بالحســابات الخاصــة بالطاقــة ، 
التأكــد التــام مــن اســتعامل ذات الوحــدات الحســابية . ميكننــا التعبــري 
عــن مقاديــر الطاقــة بجملــة مــن الوحــدات املختلفــة ، وهــي وحــدات 
الجــول )joules - J( ، والكيلوكالــوري )kilocalories - kcal( ، والكيلــو 
ــن  ــرتي م ــن امل ــئ الط ــاعة )kilowatt hours - kWh( ، ومكاف واط س
مــن  العديــد  هنــاك   .  )metric tons oil equivalent - toe( البــرتول 
الوســائل التــي تعــني عــىل إجــراء التحويــالت مــن وحــدة إىل أخــرى 
الحاســبة  اآللــة  ذلــك  مثــال   . تامــة  بدقــة  أخــرى  وحــدات  وإىل   ،
 United States( األمريكيــة  البيئــة  حاميــة  وكالــة  طّورتهــا  التــي 
ــتخدامها  ــكان اس Environmental Protection Agency( والتــي باالم
لتحويــل أي معطيــات عــن الطاقــة إىل مــا يقابلهــا مــن وحــدات 

ــة . ــة الدفيئ ــوت الزجاجي ــازات البي ــاث غ إنبع

كــام إنــه مــن األهميــة مبــكان األخــذ يف الحســبان النقطــة التــي متــت 
فيهــا عمليــة توليــد املعطيــات ، وذلــك للتأكــد مــن الرتابــط والتجانس 
مــا بــني كافــة الحســابات . فعــىل ســبيل املثــال يحــوي الوقــود 
االحفــوري عــىل كميــة مــن الطاقــة التــي ميكــن اســتخدامها لتوليــد 
الكهربــاء . لكــن عنــد احــراق الوقــود االحفــوري ويتــم تحويــل الطاقــة 
املتحــررة منــه إىل كهربــاء ، البــد مــن وجــود بعــض الخســائر يف 
الطاقــة ، كــام البــد مــن وجــود بعض الخســائر يف كميــة الكهربــاء عند 
إرســالها عــرب األســالك مــن أماكــن توليدهــا إىل أماكــن اســتهالكها ، 
مــام يعنــي أن كميــة الطاقــة الكهرائيــة )مقــدرة بالكيلــو واط ســاعة( 
ــرب  ــة أك ــاوي كمي ــا ، تس ــزل م ــل من ــن قب ــتهالكها م ــم اس ــي يت والت
مــن الكهربائيــة يف موقــع توليدهــا ، كــام تســاوي كميــة أكــرب مــن 

الوقــود االحفــوري الــذي اســتهلك لتوليدهــا .

أمثلــة حــول تحويــل )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( إىل وحــدات 

قيــاس طاقــة مســتهلكة وإىل مقاديــر إنبعاثــات غازيــة

فيــام يــي منوذجــا لبعــض الدراســات التــي تعــرب عــن )الفقــد والهــدر 
ــازات  ــات غ ــتهلكة ، أو بكمي ــة املس ــدات الطاق ــذايئ - FLW( بوح الغ
ــزال  ــىل اخت ــل ع ــة . إن يف العم ــة املنبعث ــة الدفيئ ــوت الزجاجي البي
كميــات )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( مــا ســيؤثر عــىل اســتهالكنا 
للطاقــة ، وعــىل كميــات غــازات البيــوت الزجاجيــة الدفيئــة املتولــدة 
وبدرجــات متفاوتــة . متكــن األداة املســامة )WARM tool( والتــي 
ــم  ــن رس ــتخدميها م ــادر مس ــم املص ــا يف قس ــارة إليه ــبق االش س
ــازات  ــاث غ ــر إنبع ــل يف مقادي ــري الحاص ــة التغي ــن كيفي ــم ع تصوره
البيــوت الزجاجيــة الدفيئــة كنتيجــة ملختلــف التداخــالت ، بافــرتاض 

ــزل . ــة( يف املن ــد )الثالج ــق التربي ــد صنادي ــتعامل أح ــود واس وج

قــّدر ويــرب )Webber - 2012( أن الهــدر الغــذايئ يف الواليــات املتحدة  ◄
األمريكيــة ميثــل )%2.5( من االســتهالك الســنوي للطاقــة هناك .

قــّدر هيــل ومعاونــوه )Hall et al.( أن مقــدار الطاقــة الالزمــة  ◄
إلنتــاج كميــات الغــذاء املهــدور يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة 

ــنويا . ــط س ــن النف ــل م ــون برمي ــادل )300( ملي تع

قــدرت وكالــة الغــذاء والزراعــة الدوليــة )FAO( كميــات انبعــاث  ◄
الغــازات الكربونيــة املصاحبــة إلنتــاج الغــذاء الــذي اليــؤكل بـــ )4.4( 
 ، )GtCO2e( بليــون طــن مــن مكافئــات غــاز ثــاين أكســيد الكربــون
وإن كميــات األغذيــة املهــدورة تعتــرب ثالــث أكــرب مصــدر لإلنبعاثــات 
الغازيــة الدفيئــة بعــد االنبعاثــات التــي تطرحهــا كل مــن الواليــات 

املتحــدة األمريكيــة والصــني .

االتحــاد  ◄ لصالــح  عملهــا  مــن  وكجــزء   )FUSION( منظمــة  قــدرت 
األورويب )EU-28( مقاديــر االنبعاثــات الغازيــة املصاحــب لهــدر 
املصاحبــة  االنبعاثــات  كميــة  كامــل  مــن   )22%-16( بـــ  األغذيــة 
النتــاج الغــذاء املســتهلك )حــوايل 3.2 كيلــو غرامــا مــن مكافــئ 
ــذاء  ــن الغ ــد م ــو الواح ــون - CO2e- للكيل ــيد الكرب ــاين أكس ــاز ث غ
املســتهلك( تعكــس الطريقتــني املذكورتــني يف أعــاله ، وعــىل 
التــوايل مــا تســمى بطريقتــي مــن األســفل إىل األعــىل ، ومــن 

األعــىل إىل األســفل .

ــات  ◄ ــة مكافئ ــد كمي ــة املتح ــة )WRAP( يف اململك ــّدرت مؤسس ق
غــاز ثــاين أكســيد الكربــون امللفوظــة واملصاحبــة لهــدر األغذيــة 
املنزليــة واملرشوبــات يف عــام )2010( مبــا يســاوي )17( مليــون 
طــن مــرتي مــن مكافــئ غــاز ثــاين أكســيد الكربــون )CO2e( ، أي 
مــا يســاوي حــوايل )4( أطنــان مرتيــة مــن )CO2e( لــكل طــن مــرتي 

واحــد مــن الغــذاء املهــدور .

قــّدر ســاكاي ومشــاركوه )Sakai et al.( أن كّمية الغــازات املنبعثة  ◄
ــون  ــغ )4.1( ملي ــان يبل ــنوي يف الياب ــذايئ الس ــد الغ ــة الفق نتيج
طــن مــرتي مــن )CO2e( . متاشــت هــذه التقديــرات مــع الدراســة 
التــي نرشهــا ماتســودا ومشــاركه )Matsuda et al.( عــام )2012( . 
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املصادر

تحتفــظ الحكومــات بكافــة املعلومــات حــول مقاديــر الطاقــة التــي 
ــوت  ــازات البي ــات غ ــن كمي ــري ، وع ــتوى القط ــىل املس ــتهلكها ع تس
الزجاجيــة الدفيئــة امللفوظــة ســنويا منهــا ، كــام تقــوم بنرشهــا تباعــا 
وبصــورة منتظمــة . قــد توفــر املعطيــات الســابقة بعــض املعلومــات 
الخاصــة بالبلــدان التــي تهتــم بجمعهــا حــول انبعاثاتهــا الغازيــة ، وعــن 
ــن  ــذايئ ضم ــاج الغ ــة لالنت ــك املصاحب ــا تل ــة خصوص ــتهالكها للطاق اس
سالســل تجهيــزه ، كــام قــد تفتقــد الكثــري مــن البلــدان األخــرى ألي 
أرقــام أو معطيــات تخــص )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( الخــاص بهــا .

هنــاك العديــد مــن قواعــد املعلومــات وأدوات تثمــني دورات الحيــاة 
التــي ميكننــا الركــون إليها للحصــول عــىل املعلومات الخاصــة بالكثري 
ــم  ــول تقيي ــة ح ــات األوروبي ــدة املعلوم ــر قاع ــات . فتوف ــن املنتج م
 )The European Platform on Life Cycle Assessment( دورات الحيــاة
عــىل ســبيل املثــال ، روابــط الشــبكة العنكبوتيــة الهامــة للعديــد 
ــورة  ــات بص ــض املعلوم ــوج لبع ــن الول ــن م ــام متك ــادر ، ك ــن املص م
املبــارشة . كــام ميكننــا اعتبــار جهــاز حســاب مقاديــر انبعــاث الكربــون 
مــن األغذيــة )The Food Carbon Calculator( مثــاال ألجهــزة الحســاب 
الزجاجيــة  البيــوت  غــازات  انبعاثــات  كميــة  تقديــر  ميكنهــا  التــي 
الدفيئــة وبحســب ارتباطهــا باالنتــاج ، وبالنقــل ، ومبقاديــر مــا يخلفــه 
ــة  ــواد الغذائي ــف امل ــب مختل ــك حس ــالت وذل ــن فض ــتهلكون م املس

ــاملية . ــكا الش ــة يف أمري املنتج

ــول  ــاد ح ــن االرش ــري م ــر الكث ــي توف ــادر الت ــة باملص ــي قامئ ــام ي في
الطــرق واملعامــالت التــي ميكــن للجهــة املســؤولة اســتعاملها 
لتحويــل أوزان )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( إىل وحــدات طاقــة ، 

ــة: ــة الدفيئ ــوت الزجاجي ــازات البي ــاث غ ــدات انبع أو إىل وح

◄  WRAP’s New Estimates for Household Food and Drink(
Waste in the UK 2012( والــذي يحتــوي عــىل املعلومــات الالزمــة 
ــة . ــون املنبعث ــيد الكرب ــاين أكس ــاز ث ــات غ ــاب مكافئ ــرق حس ــول ط ح

)ISO 14067( والــذي يوفــر االرشــادات الخاصــة بإنبعــاث غــازات  ◄
البيــوت الزجاجيــة الدفيئــة .

◄  )The Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC( تقرير
والــذي يوفــر عوامــل التحويــل الالزمــة ملختلــف غــازات البيــوت 
. )CO2e( ــون ــيد الكرب ــاين أكس ــاز ث ــن غ ــا م ــة إىل مكافئاته الزجاجي

◄  )The U.S. EPA’s Waste Reduction Model - WARM( يوفــر 
كميــة  لحســاب  والوســائل  الطــرق  لــه  املصاحبــة  واالدوات 
انبعاثــات غــازات البيــوت الزجاجيــة مــن املخلفــات الصلبــة املحليــة 
باملقارنــة مــع االختيــارات األخــرى لتدبــري شــؤون تلــك املخلفــات ، 
أو لغــرض القيــام بــأي أعــامل أخــرى  مــن شــأنها اختــزال كمياتهــا 
ــذا  ــر ه ــا . يوف ــا ، أو حرقه ــاد تركيبه ــا ، أو إع ــا الهوائي ، أو إتالفه
ــن  ــاف ضم ــن االصن ــد م ــار العدي ــة اختي ــتخدميه حري ــدر ملس املص
ــىل  ــوب ع ــر الحاس ــذايئ - FLW( يوف ــدر الغ ــد واله ــة )الفق قامئ

الشــبكة العنكبــويت ثالثــة أصنــاف مــن املــواد )وتســعة مبنظومــة 
ــي: ــل( ، وه أكس

املــواد الغذائيــة عــدى اللحــوم والتــي متثــل معــدل دورة  ◄
غــذاء الفواكــه ، والخضــار ، والحبــوب )الخبــز( ، ومنتجــات األلبــان؛

اللحوم ومتثل معدل دورة غذاء الدواجن ، ولحوم األبقار؛ و... ◄

خليطــا مــن مــواد )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( ، والتــي  ◄
تتضمــن معــدالت مــام ســبق االشــارة إليــه أعــاله .

استخدام املياه

أهميته

يســتهلك انتــاج كافــة أنــواع األغذيــة واملرشوبــات كميــات كبــرية 
مــن امليــاه والتــي تعتــرب الباعــث لهــا جميعهــا . إن يف التعبــري 
)الفقــد  كميــات   عــن  املــايئ  التوفــري  مبكافئــات  أو  مبصطلحــات 
والهــدر الغــذايئ - FLW( التــي ميكــن تالفيهــا مــا يســاعد عــىل الربــط 
بينهــا وبــني قضايــا الرتشــيد املــايئ ، والتــي لهــا تأثريهــا االجتامعــي 
والبيئــي الهــام ، كــام لهــا أهميتهــا يف الربــط بــني كميــات امليــاه 

ــامل . ــول الع ــاه ح ــحة املي ــاكل ش ــني مش ــتهلكة وب املس

اعتبارات فنية

يتفــوق االطــار العــام لتأثــري كميــات امليــاه املســتهلكة يف اهميتــه 
ــي  ــتويني املح ــىل املس ــة ع ــوت الزجاجي ــازات البي ــات غ ــىل انبعاث ع
والقطــري . يعتمــد ذلــك التأثــري عــىل نقــاط عديــدة منهــا: توفـّــر 
الكميــات املطلوبــة مــن امليــاه مــن الناحيتــني املوقعيــة الجغرافيــة 
والزمنيــة املناخيــة ، وعــىل مــدى الكفــاءة التــي تتم فيها االســتفادة 
ــل دورة  ــن مراح ــا م ــة ، ويف غريه ــة للزراع ــاه املتاح ــات املي ــن كمي م
ســبل  تتبايــن   . الغــذايئ  التجهــري  سلســلة  يف  األطعمــة  تحضــري 
االســتفادة مــن امليــاه وكفاءتهــا كثــريا تبعــا للتقنيــات املســتخدمة ، 
ــن .  ــف األماك ــة يف مختل ــري املتبع ــؤون ال ــري ش ــة إدارة وتدب وطريق

ــام: ــا ه ــؤولة اتباعه ــة مس ــن ألي جه ــان ميك ــاك طريقت هن

ــف  ــم مختل ــة تقيي ــاه ، وطريق ــتهالك ملي ــام الس ــه الع ــم الوج تقيي
مراحــل دورة اســتهالكه .

سلســلة  مراحــل  مختلــف  يف  املســتهلكة  امليــاه  كميــات  متيــل 
ــالل دورة  ــذايئ خ ــوج الغ ــدم املنت ــادة بتق ــذايئ إىل الزي ــداد الغ اإلم
مراحلــه املختلفــة ، وال تتناســب كميــات امليــاه املســتهلكة خــالل 
يف  املوجــودة  كميتهــا  مــع  الغــذايئ  اإلمــداد  سلســلة  مراحــل 
ــل  ــالل كام ــتهالكه خ ــم اس ــا ت ــل م ــع مجم ــا م ــذايئ ، وإمن ــج غ أي منت
مراحــل انتاجــه . قــد يشــار إىل كميــات امليــاه املســتهلكة يف االنتــاج 
الغــذايئ )بامليــاه الكامنــة ، أو املتظمنــة( ، وبــذات منطــق اســتعامل 
كميــة انبعاثــات غــازات البيــوت الزجاجيــة كونهــا )كامنــة( ضمــن املنتــج .

لكميــات  بالنســبة  بيانــه  ســبق  وكــام   ، مســؤولة  جهــة  ألي  بــد  ال 
غــازات البيــوت الزجاجيــة امللفوظــة ، حــني رغبتهــا يف االســتعانة 
أن  املــايئ  االســتهالك  عمــوم  بخصــوص  املنشــورة  باملعلومــات 
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تحــدد وتفهــم املرحلــة املحــددة مــن سلســلة اإلمــداد الغــذايئ 
التــي يشــملها معامــل )أو معامــالت( التحويــل التــي هــي بصــدد 
اســتخدامها والتــي لــن تــؤدي إىل حصــول ثغــرات يف الحســاب . أمــا 
ــىل  ــة التح ــة املعني ــىل الجه ــرات فع ــك الثغ ــل تل ــود مث ــة ج يف حال
مبنتهــى الشــفافية يف ذكرهــا وتوثيقهــا ، والتأكــد مــن أن املعطيات 

املســتخدمة تتــامىش مــع كافــة مواصفــات الجــودة املمكنــة .

أمثلــة حــول تحويــل )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( إىل وحــدات 

قيــاس اســتهالك امليــاه

فيــام يــي قامئــة باملصــادر والدراســات التــي توفرمعلومــات تحويل 
)الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( إىل وحــدات املياه املســتهلكة:

يقــّدر هــول ومعاونــوه )Hall et al.( كميــات امليــاه املتظمنــة  ◄
يف األغذيــة املهــدورة يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة مبــا 
يــوازي )%25( مــن كامــل كميــات امليــاه العذبــة املســتهلكة يف 

ــالد . ــك الب ــة يف تل الزراع

تقــّدر منظمــة الغــذاء والزراعــة الدوليــة )FAO - 2013( كميــات  ◄
ــا  ــن مصادره ــا م ــت مياه ــواء كان ــتهلكة )س ــة املس ــاه العذب املي
ملهــدورة  األغذيــة  يف  واملتظمنــة  الجوفيــة(  أو  الســطحية 
مبــا يقــارب الـــ )250( كيلومــرتا مكعبــا ، وهــي الكميــة املســاوية 
ــا  ــنويا ، أو م ــا )Volga River( س ــر الفولغ ــة يف نه ــاه الجاري للمي

. )Geneva Lake( يعــادل ثالثــة أضعــاف حجــم بحــرية جنيــف

يقــّدر )WRAP and WWF - 2011( كميــة امليــاه املتظمنــة يف  ◄
طــن مــرتي واحــد مــن األغذيــة املهــدورة – والتــي تعــرف بأنهــا 
ــدى  ــرشي يف إح ــتهالك الب ــة لإلس ــات القابل ــة واملرشوب األغذي
مراحلهــا قبــل التخلــص منهــا – والقابلــة لإلســتعادة بأكــر مــن 
)730( مــرتا مكعبــا مــن امليــاه ، وهــي الكميــة املســاوية لـــ )6%( 

ــدة . ــة املتح ــتهلكة يف اململك ــاه املس ــة املي ــل كمي ــن كام م

املصادر

ــادات  ــر االرش ــي توف ــادر الت ــن املص ــة م ــة جمل ــة التالي ــر القامئ توف
ــات  ــتعملها الجه ــد تس ــي ق ــالت الت ــرق واملعام ــاد الط ــة إليج الالزم
إىل   )FLW  - الغــذايئ  والهــدر  )الفقــد  أوزان  لتحويــل  املســؤولة 

مقابلتهــا مــن كميــات امليــاه القابلــة لإلســتعامل :

تّوفــر )The Water Footprint( ، وهــي قاعــدة معلومــات حــول  ◄
امليــاه الكثــري مــن اإلحصائيــات عــن محتويــات مختلــف املنتوجــات 
 ، ، وكميــات امليــاه املســتهلكة وطنيــا  الغذائيــة مــن امليــاه 
وكميــات امليــاه املنســابة عامليــا ، ومعلومــات عــن شــحة امليــاه 

ــة . ــاه امللوث ــات املي ــن كمي ، وع

يوفـّـر بـُـويل ومشــاركوه )Boulay et al.( ، مقارنــات مــا بــني طريقة  ◄
تقديــر كميــات امليــاه املســتهلكة ، وبــني طريقــة تقديــر كميــات 

امليــاه املســتهلكة يف مختلــف املراحــل .

والزراعــة  ◄ الغــذاء  منظمــة  أنظمــة  أحــد   )AQUASTAT( تعتــرب 
الدوليــة )FAO( حــول املعلومــات املتعلقــة بامليــاه التــي متّكــن 

مســتخدميها مــن إيجــاد املعلومــات الضافيــة ، واملحّدثــة دوريــا 
ــاه ، ومختلــف اســتخداماتها ، ومناطــق الحاجــة  حــول مــوارد املي
إليهــا ، وأســاليب تدبــري اســتخداماتها الزراعيــة ، عــىل مختلــف 

املســتويات العامليــة ، واملحليــة ، والوطنيــة .

واألرشــادات  ◄ واملتطلبــات  املبــادئ   )ISO 14046:2014( تحــدد 
املتعلقــة بتقييــم كميــات امليــاه املســتهلكة يف االنتــاج ، ويف 
ــف  ــا ملختل ــب تقييمه ــامت مبوج ــف املنظ ــب مختل ــع وحس التصني

ــذايئ . ــاج الغ ــل االنت مراح

استثار األرايض

أهميتها

تعتــرب األرايض الخصبــة والصالحــة للزراعــة مــن املــوارد العامليــة الهامة 
والتــي تشــح يف أرجــاء كثــرية مــن املعمــورة . كــام وتعتــرب كميــات 
ــي  ــة والت ــألكل( املنتج ــة ل ــري صالح ــواد غ ــن م ــا م ــا يصاحبه ــذاء )وم الغ
ال تجــد مــن يســتهلكها ، والتــي تجــد طريقهــا خــارج حلقــات سلســلة 
اإلمــداد الغــذايئ هــدرا يف األرايض الزراعيــة التــي اســتخدمت إلنباتهــا 
ــا  ــكان عاملي ــداد الس ــاد أع ــوء ازدي ــك يف ض ــة ذل ــربز أهمي ــا . ت ولرعايته
وتســارع حاجاتهــم للغــذاء ، والتــي تســتوجب تســارع وازديــاد الضغــط 
لتحويــل أرايض الغابــات والكثــري غريهــا مــن األرايض الربيــة إىل أراض 

ــلبية . ــة س ــة واجتامعي ــريات بيئي ــن تأث ــك م ــب ذل ــا يصاح ــع م ــة ، م زراعي

 اعتبارات فنية

ــي يف  ــتثامر العامل ــدالت االس ــة مع ــة التالي ــع املقرتح ــني املراج تب
تختلــف  الزراعيــة  األرايض  متطلبــات  أن  علــام   . الزراعيــة  األرايض 
اختالفــا بينــا يف أنحــاء العــامل ، وحســب اختــالف متطلباتهــا يف 
البلــدان املختلفــة ، وحســب اختــالف مواقعهــا يف البلــد الواحــد مــام 
ينتــج عنــه تباينــا كبــريا يف االنتاجيــة يف مختلــف االماكــن ، حتــى ولــو 
تســاوت مســاحات األرايض الزراعيــة . وعليــه فمــن املتوقــع أن نجــد 
ــة  ــات الزراعي ــام للمتطلب ــي الع ــدل العامل ــني املع ــا ب ــا ملحوظ تباين

ــة . ــكل قطع ــة ب ــات الخاص ــني املتطلب وب

أمثلــة حــول تحويــل )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( إىل وحــدات 

ــة ــتثامر األرايض الزراعي ــاس اس قي

ــد  ــات )الفق ــان كمي ــا بي ــم فيه ــي ت ــات الت ــاذج للدراس ــي من ــام ي في
والهــدر الغــذايئ - FLW( بوحــدات اســتثامر األرايض الزراعيــة:

◄  FAO -( تقــّدر منظمــة الغــذاء والزراعــة الدوليــة يف تقريرهــا
ــة  ــري املأكول ــة غ ــة يف األغذي ــاحات األرايض املتظمن 2013( مس
مبــا يســاوي )1.4( بليــون هكتارمــن األرايض تقريبــا ، والتــي تقــارب 

ــامل . ــول الع ــة ح ــل األرايض الزراعي ــن مجم )%30( م

تقــّدر )WRAP – 2013a( مســاحات األرايض الزراعيــة املتظمنــة  ◄
يف كميــات األطعمــة واملرشوبــات التــي ترميهــا املنــازل يف 
ألنتــاج  اســتخدمت  )ســواء  املتحــدة  اململكــة  يف  القاممــة 
األغذيــة يف داخــل اململكــة املتحــدة أو يف خارجهــا( مــا يــوازي 
)19000( كيلومــرتا مربعــا مــن األرايض الزراعيــة ، أو مــا يعــادل 

)%91( مــن مســاحة مقاطعــة ويلــز .
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املصادر

فيــام يــي قامئــة باملصــادر التــي توفــر االرشــادات حــول اســتخدام 
الطــرق والعوامــل التــي قــد تســتعملها جهــة مســؤولة لتحويــل 
وزن )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( إىل مــا يقابلهــا مــن مســاحات 

ــتثمرة: ــة املس األرايض الزراعي

حســاب مســاحات األرايض املســتثمرة يف الزراعــة حســب كميــات  ◄
وثقتهــا  وكــام   ، املتحــدة  اململكــة  يف  املهــدورة  الغــذاء 
 Household Food( يف إصدارهــا املوســوم )WRAP( مؤسســة
تقــدرات  إىل  باالســتناد   ،  )and Drink Waste in the UK - 2012
 Audsley et al. -( األرايض املســتثمرة يف الزراعــة والــواردة يف
 )DeVries and deBoer - 2010(و ، )Boucher et al. 2012(و ، )2009
. ميكــن الركــون إىل الحســابات الــواردة يف املصــادر الســابقة 

ــرى . ــن أخ ــار أو أماك ــة يف أقط ــابات املامثل ــاز الحس إلنج

ميكــن التوصــل إىل معــدل مســاحة األرايض الالزمــة إلنتــاج وحــدة  ◄
الحيــواين  املنتــوج  مــن  وحــدة  أو   ، الغذائيــة  املحاصيــل  مــن 
 Mekonnen and Hoekstra( باالســتناد إىل املالحــق املدرجــة مــع

. )Mekonnen and Hoekstra - 2012(و ، )- 2011

د )4( – املحتوى الغذايئ

أهميته

املكونــات  يف  خســائر    )FLW  - الغــذايئ  والهــدر  )الفقــد  ميثــل 
زيــوت  أو   ، أوبروتينــات   ، كاربوهيــدرات  كانــت  ســواء   ، الغذائيــة 
ــات  ــا املعلوم ــن أن تزودن ــادن . ميك ــات ، أو مع ــحوم ، أو فيتامين وش
 )FLW - الخاصــة بقيــم املكافئــات الغذائيــة )للفقــد والهــدر الغــذايئ
ــال ،  ــبيل املث ــىل س ــا . فع ــة بينه ــراء املقارن ــد إج ــرية عن ــد كث بفوائ
عنــد مقارنــة )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( املتولــد عــن قطاعــات 
ــوى  ــة املحت ــة مقارن ــتربز أهمي ــا ، س ــد م ــة يف بل ــاد املختلف االقتص
الغــذايئ )املفقــود( مــن كل قطــاع مبســاواة أهميــة فهمنــا ألوزان 
ــد  ــاع عن ــك القط ــا ذل ــي يولده ــذايئ - FLW( الت ــدر الغ ــد واله )الفق

ــا .  ــكلة م ــة مش ــوراد ملجابه ــة امل ــني أهمي ــة ب املفاضل

باالضافــة ملــا ســبق ، ميكننــا اعتبــار املحتــوى الغــذايئ )للفقــد 
والهــدر الغــذايئ - FLW( مــؤرشا هامــا ملــدى خطــورة )الفقــد والهدر 
الغــذايئ - FLW( خصوصــا يف تلكــم األماكــن مــن العــامل والتــي تعتــرب 
ــا قــد يعتــرب  حــاالت ســوء التغذيــة مــن مشــاكلها املســتعصية . احيان
عــدد الوجبــات ، أو مقــدار الحصــة يف كل وجبــة أكــر أهميــة مــن وزن 
الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW )كــام يف حالــة قطاعــات الضيافــة 

ــة( . ــات الوطني ــبة للحكوم ــة ، او بالنس ــات الغذائي والخدم

إعتبارات فنية 

قوائــم  فيهــا  تــدرج  معلومــات  قواعــد  البلــدان  مــن  العديــد  توفــر 
باملحتويــات الغذائيــة يف وزن معــني )عــادة مــا يكــون 100 غرامــا( 
مــن مختلــف أنــواع األغذيــة . تجــد الكثــري مــن األمثلــة عــن تلــك القواعــد 
ــول  ــات ح ــك املعلوم ــن تل ــتفادة م ــكان االس ــادر . باالم ــم املص يف قس
املحتــوى الغــذايئ واســتعاملها كعوامــل تحويــل ميكــن تطبيقهــا 

ــذايئ  ــدر الغ ــد واله ــن )الفق ــة ضم ــادة غذائي ــن أي م ــىل أي وزن م ع
- FLW( ملعرفــة مجمــل املحتــوى الغــذايئ املهــدور أو املفقــود . 
إذا مــا توفــرت املحتويــات الغذائيــة بصيغــة )الكميــة لــكل 100 غرامــا( ، 
ميكننــا معاملــة تلــك االرقــام كنســب مئويــة عنــد تطبقهــا عــىل األوزان .

لغــرض تطبيــق معلومــات املحتــوى الغــذايئ عــىل )الفقــد والهــدر 
الغــذايئ - FLW( مــن الــرضوري معرفــة نــوع الغــذاء ضمــن تلــك 
ــدر  ــد وه ــة )فق ــن قامئ ــذايئ ضم ــوى الغ ــيتباين املحت ــة . س القامئ
غــذايئ - FLW( تحتــوي عــىل مــواد ممزوجــة )بضمنهــا اللحــوم مثــال( 
، عــن تلــك التــي تتضمــن فواكــه وخضــار فقــط ، أو تلــك التــي تحــوي 

عــىل مخبــوزات فقــط .  

مــن األهميــة مبــكان وحــني تطبيــق املعلومــات الغذائيــة عــىل 
تلــك  نتأكــد مــن أن  ، أن   )FLW  - الغــذايئ  )الفقــد والهــدر  كميــات 
ــة  ــل العين ــط ، أم كام ــألكل فق ــح ل ــام الصال ــص الطع ــات تخ املعلوم
الغذائيــة )كأن تكــون املعلومــات الغذائيــة واملعلومــات الخاصــة 
مبــا   – الكاملــة  للدجاجــة  تعــود   FLW  - الغــذايئ  والهــدر  بالفقــد 
فيهــا مــن عظــام – أو تعــود ملــا فيهــا مــن لحــم صالــح لــألكل فقــط( 
ــة  ــواد الصافي ــرة للم ــة املتوف ــات الغذائي ــود املعلوم ــا تع ــا م . غالب
الصالحــة لــألكل ، يف حــني قــد تحتــوي املعلومــات الخاصــة )بالفقــد 
ــة  ــواد املصاحب ــن امل ــات ع ــض املعلوم ــذايئ - FLW( بع ــدر الغ واله
غــري الصالحــة لــألكل أيضــا . أمــا يف حالــة وجــود بعــض التضــارب ، كــام 
ــمل  ــذايئ - FLW( تش ــدر الغ ــد واله ــات )الفق ــون معلوم ــة ك يف حال
كال املــواد القابلــة لــألكل وتلــك الغــري صالحــة لــألكل ، يف مثــل هــذه 
الحالــة علينــا اســتبعاد وزن املــواد غــري الصالحــة لــألكل مــن حســاباتنا .

كــام ميكــن أن يتغيــري املحتــوى الغــذايئ لبعــض األطعمــة عنــد 
طبخهــا )كأن متتــص املعكرونيــا – الباســتا – املــاء عنــد طبخهــا( 
ــا  ــا منه ــودة يف الـــ 100 غرام ــة املوج ــات الطاق ــظ محتوي ــام يخف م
. مــن األفضــل ، وكلــام كان ذلــك ممكنــا ، أن تكــون الحقائــق الغذائيــة 
مرتبطــة وألقــى درجــة ممكنــة مــع حالــة الحقيقيــة للــامدة املزالــة 

ــذايئ . ــداد الغ ــلة اإلم ــن سلس م

 )FLW  - الغــذايئ  والهــدر  )الفقــد  مقاديــر  بيــان  حــول  أمثلــة 

الغذائيــة قيمهــا  مبصطلحــات 

فيــام يــي أمثلــة عــىل بعــض الدراســات التــي تبــني )الفقــد والهــدر 
الغــذايئ - FLW( وفــق مصطلحــات القيــم الغذائيــة التــي تحتويهــا:

◄  ، املاديــة  والقيمــة   ، كميــات   )USDA( قــّدرت   )2014( عــام  يف 
ومحتــوى الطاقــة بالســعرات الحراريــة لكميــات الغــذاء املتوفــرة 
والتــي مل يتــم اســتهالكها لــدى منافــذ اإلمــداد الغــذايئ ومحــالت 
ــام )1010( . ــالل ع ــة خ ــدة األمريكي ــات املتح ــرد يف الوالي ــع باملف البي

◄  )WRAP( )Defra - 2010( املعلومــات املســتقاة مــن  اســتخدم 
وامللفوظــة  والبيــوت  املنــازل  عــن  املتخلفــة  األغذيــة  حــول 
كفضــالت لحســاب نســب العنــارص الغذائيــة التــي تــم رشاؤهــا 

لإلســتهالك الشــخيص ، والتــي تــم هدرهــا .
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عــرّب )COMCEC - 1016( عــن مقــدار الخســائر بوحــدات الســعرات  ◄
الحراريــة ملختلــف املحاصيــل وحولهــا إىل مكافئاتهــا مــن الحاجــة 
ــة  ــدل الحاج ــتناد إىل مع ــة )باالس ــنة كامل ــعرات لس ــة للس اليومي
البلــد  2500 ســعرة يوميــا( بالنســبة لســكان  البالغــة  اليوميــة 

ــه . ــول في ــك ملحص ــة ذل ــم زراع ــذت ت ال

كميــات  ◄  )Lipinski et al. - 2013( ومعاونــوه  ليبينســيك  حــّول 
األغذيــة املفقــودة واملهــدورة عامليــا )حســب تعريــف منظمــة 
ــا  ــات إىل م ــا بالكيلوغرام ــن أوزانه ــة( م ــة الدولي ــذاء والزراع الغ
يقابلهــا مــن ســعرات حراريــة ، وقــّدر أن هنــاك مــا يقــارب ســعرة 
ــة  ــعرات حراري ــن كل 4 س ــدورة م ــودة أو مه ــدة مفق ــة واح حراري

ــرشي . ــتهالك الب ــرض االس ــة لغ منتج

املصادر

فيــام يــي قامئــة باملصــادر التــي توفــر االرشــادات حــول اســتخدام 
الطــرق والعوامــل التــي قــد تســتعملها جهــة مســؤولة لتحويــل وزن 

)الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( إىل مــا يقابلهــا مــن قيــم غذائيــة:

هنــاك العديــد مــن األقطــار التــي متتلــك قواعــد معلومــات خاصــة  ◄
 European Food( بالقيــم الغذائيــة ميكــن االطــالع عليهــا عــرب

 .  )Information Resource - EuroFIR

◄  )USDA( تنــرش وزارة الزراعــة يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة
 National Nutrient Database for Standard( مصــادر أخــرى مثــل

. )Reference - NNDSR

تعتــرب  ◄ معلومــات  الدوليــة  والغــذاء  الزراعــة  منظمــة  تنــرش 
 International Network of Food Data Systems -( مــن   ً جــزء 

. بهــا  الخــاص   )INFOODS

د )5( – التطبيقات املالية

أهميتها

إن )للفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( أهميتــه وتطبيقاتــه املاليــة 
مبــارشة  كلــف  بصيغــة  الغــذايئ  اإلمــداد  سلســلة  كامــل  عــىل 
 )FLW - ــذايئ ــدر الغ ــد واله ــام إن  )للفق ــا . ك ــروغ منه ــائر مف وكخس
أثــره البــنّي يف خفــض العوائــد املاليــة لالعــامل والتنافــس ، وحســب 
إحــدى دراســات الهــدر الغــذايئ يف كنــدا ، فــإن ذلــك ســيرتجم إىل 
مبالــغ أكــر تدفــع مــن قبــل املســتهلك لــرشاء الغــذاء . يضــاف إىل 
ذلــك تأثــر عوائــد الفالحــني وأرباحهــم بســبب عالقــة مــا يهدرونــه مــن 
أمــوال لكامــل كميــات املحاصيــل التــي ينتجونهــا ، ولكامــل املنتجــات 
الحيوانيــة التــي يبيعونهــا بغــض النظــر عــن كميــة املنتــج الصــايف 

ــاع . املب

يضــاف إىل ذلــك مصاريــف الجنــي ، والتصنيــع ، والتخلــص مــن املــواد 
املشــمولة )بالفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( . يف كثــري مــن البلــدان 
يتحتــم عــىل كل مــن يــردم بالنفايــات الغذائيــة أن يدفــع رضيبــة ذلــك 
ــدر  ــد واله ــات )الفق ــن كمي ــال م ــض امل ــي بع ــا جن ــن أحيان ــد ميك . ق

الغــذايئ - FLW( كأن يســتعمل كأعــالف للحيوانــات ، أو يتلف بالطريقة 
الالهوائيــة . كــام قــد يكــون هامــش الربــح مــن تينــك العمليتــني ضئيــال 
ــة  ــة الصافي ــق للكلف ــاب الدقي ــن الحس ــا م ــزءا هام ــكل ج ــه يش ، إال أن
بالنســبة )للفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( إلحــدى املؤسســات أو 
إحــدى الــرشكات . يعتــرب الريــع وهومقيــاس ملقاديــر املصاريــف 
واألربــاح وعالقتــه )بالفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( عامــال هامــا البــد 
مــن أخــذه بنظــر االعتبــار يف اتخــاذ الخطــوات الالزمــة إلختــزال كميــات 

)الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( بالنســبة ألي رشكــة أو مؤسســة .

ــع إذا  ــا املجتم ــي يتحمله ــة الت ــة املادي ــبق الكلف ــا س ــاف إىل م يض
أخذنــا انعكاســات ذلــك عــىل املنــاخ والبيئــة . يتصاحــب لفــظ )الفقــد 
والهــدر الغــذايئ - FLW( بتأثــريات ســلبية عــىل البيئــة ميكــن ترجمتها 

إىل أمــوال تؤثــر عــىل االســتثامرات ، وعــىل السياســات املتخــذة . 

إعتبارات فنية

ــد  عنــد حســاب الكلفــة املاديــة )للفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( ال ب
مــن األخــذ بنظــر االعتبــار بــأن هنــاك الكثــري مــن العوامــل التــي تتداخــل 
بصــورة معقــدة لتأثــّــر عــىل القيمــة االقتصاديــة لــه . عنــد رغبــة جهة 
معينــة الحصــول عــىل تقديــرات دقيقــة لألربــاح والخســائر املحتملــة ، 
عليهــا أخــذ عوامــل مثــل امكانيــة تــاليش القيمــة الســوقية للســلعة 

، أو للعملــة ، لتفــادي خطــر اتخــاذ القــرارات املغلوطــة .

ومــن املهــم أيضــا توخــي منتهــى الوضــوح حــول اي تبعــات ماليــة 
ميكــن أن تحــدث ، وأخذهــا بعــني االعتبــار . أمــا العنــارص املاليــة التــي 

ميكــن اعتبارهــا لغــرض التقييــم فتشــمل مــا يــي:  

ســعر املنتــج الــذي تــم رشاؤه ،  ومــن ثــم متــت إزالتــه مــن  ◄
. الغــذايئ  اإلمــداد  سلســلة 

ســعر املــواد املشــرتاة ، والداخلــة ضمــن التصنيــع الغــذايئ )مــع  ◄
مــا يضــاف إليهــا ككلفــة تصنيــع ، أو كلفــة خدمتهــا(.

كلفــة املــواد األخــرى الداخلــة يف التصنيــع )كأن تكــون كلفــة  ◄
الحــرشات  مكافحــة  يف  املســتعملة  واملــواد  األســمدة 

املُنتــج( يتجشــمها  والتــي  والقــوارض 

كلفة األيدي العاملة ◄

ــج  ◄ ــن املنت ــض %20 م ــون برف ــودة )كأن تك ــة املفق ــف القيم تكالي
ــه( . ــبب رداءة نوعيت بس

◄ )FLW - ً تكاليف جمع ما يعترب  )فقدا ًوهدرا ً غذائيا

التكاليــف )واألربــاح( الناجــة عــن التخلــص مــن ، أو معالجــة مــا يعتــرب  ◄
)FLW - - فقــدا وهــدرا غذائيــا(

الكلــف املصاحبــة للتأثــريات البيئيــة )كأن تكــون بســبب انبعــاث  ◄
غــازات البيــوت الزجاجيــة ، واســتهالك امليــاه ، اســتخدام األرايض 

ــا( . ــة ، وغريه للزراع

قــد تتضمــن بعــض الفقــرات الســابقة جــزء مــن الكلفــة املصاحبــة 
)للفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( ، وهنــا البــد وأن تكــون تلــك الكلفــة 
. فعــىل   )FLW  - الغــذايئ  )الفقــد والهــدر  متناســبة مــع كميــات 
ســبيل املثــال إذا كان ُخمــس املــواد املصنعــة يف معمــل مــا تقــع 



135 دليل الفقد والهدر الغذايئ

ضمــن )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW(  فســيكون مــن املنطقــي أن 
نصنــف ُخمــس الكلفــة التشــغيلية لــذاك املعمــل )ســواء كانــت أيــدي 
ــد  ــة )الفق ــن فئ ــرى( ضم ــف أخ ــة ، أو مصاري ــوادر مادي ــة ، أو م عامل

. )FLW - والهــدر الغــذايئ

هنــاك الكثــري مــن الحكومــات التــي تنــرش أســعار املنتجــات الغذائيــة 
املتوفــرة فيهــا كل حســب نوعــه وصنفــه . وعليــه ميكــن حســاب 
كلفــة العديــد مــن املــواد الغذائيــة لــكل طــن مــرتي منهــا )أو بــأي 
وحــدة وزن أخــرى( والتــي ميكــن تطبيقهــا عــىل مقاديــر )الفقــد 
والهــدر الغــذايئ - FLW( للمنــازل . كــام ميكــن حســاب الريــع الزراعــي 
واســتعاملة لحســاب كلفــة الغــذاء ومكوناتــه يف مراحــل أخــرة مــن 

ــذايئ . ــداد الغ ــلة اإلم سلس

مــن األهميــة مبــكان أن نراعــي تطابــق عامــل الكلفــة الذي نســتعمله 
، وكونــه مناســبا للــامدة الغذائيــة مجــال البحــث . فعــىل ســبيل 
املثــال قــد يتــم امتصــاص الكثــري مــن امليــاه مــن قبــل بعــض األطعمــة 
عنــد طهيهــا )كاملعكرونيــا - الباســتا( ، أو عنــد تخفيفهــا )كالرشابــت 
املركــزة( يف املنــزل . علينــا ، وكلــام كان ذلــك ممكنــا مراعــاة تصحيــح 

عامــل الكلفــة ليأخــذ يف االعتبــار مثــل تلــك التغــريات .

ــن  ــة ع ــة الناتج ــات املالي ــىل املعلوم ــول ع ــق والحص ــابه التطبي يش
)الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( ســابقتها بشــأن املعومــات الغذائية 
ــواد  ــود للم ــات تع ــت املعطي ــام إذا كان ــد في ــة التأك ــة أهمي ــن ناحي م
ــواد  ــن م ــا م ــا يصاحبه ــع م ــة م ــواد الغذائي ــب ، أو امل ــة فحس الغذائي
غــري قابلــة لــألكل . عــىل املعلومــات املاليــة واملعلومــات التــي 
تخــص )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( اإلشــارة إىل ]كامــل مثــرة 
ــا  ــا[ . غالب ــال دون قرشته ــرة الربتق ــا ، أو إىل مث ــع قرشته ــال م الربتق
مــا تشــري معظــم املعلومــات املاليــة إىل الثمــرة بكاملهــا ككل ، 
)كأن تشــري إىل ســعر الكيلوغــرام الواحــد مــن الربتقــال ، أو إىل ســعر 
ــد مــن إجــراء  ــة( ، وعليــه الب الطــن املــرتي الواحــد مــن الثمــرة الكامل
بعــض التعديلــت عــىل معامــل التحويــل ليتــم الحســاب عــىل اســتناد:

الحقيقــة الواضحــة التــي تقــول بتواجــد القيمــة االقتصاديــة يف أ. 
مثــرة الربتقــال املقشــورة . و

االنتبــاه إىل حــاالت الخلــط التــي غالبــا مــا تحــدث ملختلــف األغذيــة ب. 
)بــني جزئيهــا الصالــح لــألكل ، وذاك الغــري صالــح لــألكل( يف ســياق 

 . )FLW - الفقــد والهــدر الغــذايئ(

ــات  ــذايئ - FLW( مبصطلح ــدر الغ ــد واله ــان )الفق ــول بي ــة ح أمثل

ــة ــة املالي الكلف

ــدر  ــد واله ــن )الفق ــرب ع ــي تع ــات الت ــن الدراس ــة م ــي جمل ــام ي في
FLW( مبصطلحــات الكلفــة املاليــة:  - الغــذايئ 

◄  FAO( قــّدرت منظمــة الغــذاء والزراعــة الدوليــة يف منشــورها
حســب  عاملــا   )FLW  - الغــذايئ  والهــدر  )الفقــد  كلفــة   )- 2013

مختلــف املنطــق ، وحســب نــوع املــادة الغذائيــة .

قــّدر )WRAP( مجمــوع األمــوال املرصوفــة مــن قبــل كافــة البيــوت  ◄
يف اململكــة املتحــدة عــىل كميــات األغذيــة التــي تــم هدرهــا ، 
ــا  ــىل مصنعيه ــة ، وع ــع بالتجزئ ــار البي ــىل تج ــا ع ــدر كلفته ــام ق ك
ــي  ــة الت ــا ، والكلف ــا وتعبئته ــل يف تغليفه ــدر الحاص ــدر اله ، وق
ــدور  ــذاء  امله ــرصّف بالغ ــع والت ــة يف جم ــاع االعان ــمها قط تجش
ــة ،  ــدي العامل ــاه ، واألي ــة ، واملي ــدر بالطاق ــن ه ــا م ــا يقابله وم
ــب  ــام حس ــا ، ك ــرصف بفضالته ــة ، والت ــات اإلداري ــل ، والنفاق والنق

كلــف املــواد االوليــة التــي دخلــت يف تصنيعهــا .

قــام ناهــامن ومشــاركوه )Nahman et al. - 2012( بتقديــر جملــة  ◄
كافــة  يف  املهــدور  الغــذاء  عــن  الناجمــة  املاديــة  الخســائر 

القطاعــات يف أفريقيــا الجنوبيــة .

كــام قــام )Gooch and Felfel - 2014( بتقديــر القيمــة الســنوي  ◄
دوالر  بليــون   )27( بحــوايل  كنــدا  يف  املهــدورة  لألغذيــة 
كنــدي حســب أســعار عــام )2010( ، وبـــ )31( بليــون دوالركنــدي 
ــىل  ــا ع ــدر أيض ــذا املص ــوي ه ــام )2014( . ويحت ــعار ع ــب أس حس
املعلومــات النافعــة والتــي تعــني الجهــات املســؤولة عــىل 

. الخاصــة  بحســاباتهم  القيــام 

مصادر

فيــام يــي قامئــة باملصــادر التــي توفــر االرشــادات حــول اســتخدام 
الطــرق والعوامــل التــي قــد تســتعملها جهــة مســؤولة لتحويــل وزن 

)الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( إىل مــا يقابلهــا مــن قيــم ماليــة:

ــة يف  ◄ ــواد الداخل ــول امل ــات ح ــىل املعلوم ــول ع ــكان الحص باالم
التصنيــع الغــذايئ )كأن تكــون مــوادا خــام مثــال( ، كــام وميكــن 
الحصــول عــىل متوســط أســعاراألغذية ومكوناتهــا التــي غالبــا 
 . )Eurostat( ــن ــة م ــات التجاري ــن االحصائي ــا ًم ــزء ًهام ــكل ج ــا تش م
أمــا االحصائيــات الخاصــة باألســعار املعروضــة للمســتهلك فيمكــن 
الحصــول عليهــا مــن مجاميــع البيانــات التــي يتــم التحفــظ والحرص 
عليهــا عامليــا عنــد )Eurostat( ، أو قــد يتــم نرشهــا مــن قبــل بعــض 

األقطــار كل عــىل حــدة .

يوفــر )WRAP – 2013d( الطــرق الســليمة لحســاب أســعار األغذيــة  ◄
التــي تشــرتيها البيــوت واملنــزل يف اململكــة املتحــدة .
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امللحق )هـ(: 
قياس وتوثيق أوزان كميات الغذاء املستنقذة

هـ -1 مقدمة

التوصيــات  مــع   )FLW  - والهدرالغــذايئ  )الفقــد  دليــل  يتــامىش 
العامليــة حــول أولويــة تجنــب حــدوث الفقــد والهــدر يف الغــذاء 
يف املقــام األول . يشــمل هــذا التجنــب محــاوالت اســتنقاذ األغذيــة 
الســليمة والكاملــة والتــي مــن املمكــن إزالتهــا مــن سلســلة اإلمــداد 
الغــذايئ ، وإعــادة توزيعهــا إىل مــن هــم بحاجــة إليهــا . تتجــىل 
أهميــة اســتنقاذ الغــذاء أو أي جــزء منــه كونــه أحــد الحلــول العمليــة 

ــا . ــا وعاملي ــوع قطري ــكلة الج ملش

ــربع  ــات الت ــاعد عملي ــي( ستس ــاء الرضيب ــز )كاالعف ــر الحواف ــد توف عن
املســاعدة  يف  بيعــه  يتــم  مل  والــذي   ، لــألكل  الصالــح  بالغــذاء 
عــىل التخفيــف مــن وطــأة التبعــات االقتصاديــة لعــدم بيــع األغذيــة 
 ، ورشائهــا   ، اســتزراعها  يف  الجهــود  بذلــت  وأن  ســبق  التــي 
وخزنهــا ، ونقلهــا ، و/أو تحضريهــا . ويجنــب اســتنقاذ األغذيــة بعــض 
 )FLW - ــذايئ ــد والهدرالغ ــؤون )الفق ــري ش ــة لتدب ــلبيات املرافق الس
الزجاجيــة  البيــوت  ظاهــرة  تفاقــم  مــن  الحــد  يف  كمســاهمتها 
عنــد تحللهــا ، كــام تســاهم يف تحســني االســتفادة مــن املــوارد 
امللحــق  هــذا  ســيوفر   . الغــذاء  وتوزيــع  انتــاج  يف  املســتخدمة 
االرشــادات العامــة حــول كيفيــة حســاب كميــات األغذيــة املســتنقذة 
ــن  ــض م ــه الفائ ــة توجي ــار أهمي ــر االعتب ــن بنظ ــا آخذي ــق أوزانه وتوثي
بــه داخــل  الطعــام إىل محتاجيــه ومــا يتبــع ذلــك مــن االحتفــاظ 

سلســلة اإلمــداد الغــذايئ .

ــمية ،  ــة رس ــج حكومي ــالل برام ــن خ ــذاء م ــتنقاذ الغ ــات اس ــم عملي تت
ومــن خــالل الجهــود الشــخصية غــري الرســمية ) والتــي ميكــن االشــارة 
إليهــا كجهــود اســتعادة ، أو إعــادة توزيــع ، أو التــربع بالغــذاء( . 
ــة  ــة أو حلق ــة نقط ــن أي ــة م ــواد الغذائي ــع امل ــرشوع بجم ــكان ال باالم
ــالل  ــل )خ ــدأ يف الحق ــذايئ كأن تب ــداد الغ ــلة اإلم ــات سلس ــن حلق م
ــن  ــذايئ ، أو م ــع الغ ــأة التصني ــر( ، أو يف منش ــاط الثم ــات التق عملي

ــم( . ــرية ، واملطاع ــع الكب ــازن البي ــع )كمخ ــذ التوزي ــالل مناف خ

هنــاك الكثــري مــن املوجبــات التــي تدفــع البلــدان ، والــرشكات ، والجهات 
املعنيــة للعنايــة بحســاب كميــات األغذيــة املســتنقذة وتوثيقهــا . 
منهــا مــا ميثــل روابــط التعــاون والتــآزر الوثيقــة بــني الســكان ، ومنهــا 
املتوخــاة  األهــداف  لبلــوغ  املنجــز  التقــدم  مــدى  مراقبــة  لغــرض 

ــن . ــرور الزم ــتنقذة مب ــة املس ــات األغذي ــدالت وكمي ــع مع ــة برف الخاص

ــي  ــة الت ــل الجه ــن قب ــتنقذة م ــة املس ــاب أوزان األغذي ــكان حس باإلم
ــم  ــق بإس ــذا امللح ــا يف ه ــارة إليه ــيتم االش ــي س ــا ) والت ــربع به تت
ــي  ــة الت ــوم الجه ــرى أن تق ــاالت أخ ــن ، ويف ح ــام ميك ــربع( . ك املت
تســتلم الغــذاء لغــرض توزيعــه ملــن هــم بحاجــة إليــه بحســاب كمياته 

وأوزانــه نيابــة عــن الجهــة املتربعــة . 

ــوف  ــتنقذ س ــذاء املس ــة أن وزن الغ ــا مالحظ ــر هن ــر بالذك ــن الجدي م
 ، )FLW - لــن يدخــل ضمــن حســابات ســجل )الفقــد والهدرالغــذايئ
وذلــك ألن املقصــود مــن ســجل )الفقــد والهدرالغــذايئ - FLW( هــو 
الرتكيــز عــىل توثيــق الكميــات التــي مل تعــد موجــودة ضمــن سلســلة 
اإلمــداد الغــذايئ ، بينــام يعتــرب الغــذاء املســتنقذ ال يــزال جــزءا منهــا 
. بنــاء عــىل ذلــك ســيتحتم عــىل املعنيــني باســتعامل دليــل )الفقــد 
باألغذيــة  الخاصــة  املعطيــات  يوثقــوا  أن   )FLW  - والهدرالغــذايئ 
املســنقذة بصــورة منفصلــة ، وأن ال يضمنوهــا مــع نتائــج ســجالتهم  

. )FLW - للفقــد والهدرالغــذايئ(

هـ 2 -  الخطوات املتبعة لغرض حساب وزن الغذاء املستنقذ

ــاع  ــة إتب ــة املعني ــىل الجه ــتنقذ ، ع ــذاء املس ــاب وزن الغ ــل حس ألج
الخطــوات التــي ســبق وأن انتهجــت بعضهــا لغــرض تحضــري ســجل  جــرد 

)الفقــد والهدرالغــذايئ - FLW( ، هنــا عليهــا:

والتــي  ◄ الشــأن  ذات  والتوثيــق  الحســاب  مبــادئ  اســتخدام 
 ،  )Relevance( باملوضــوع  الصلــة  وهــي:  اســتخدامها  ســبق 
ــجام  ــاق واالنس ــة )Completeness( ، واالتس ــمولية واإلحاط والش
والدقــة   ،  )Transparency( والشــفافية   ،  )Consistency(

؛ قراراتــه  إلتخــاذ  كأســاس   )Accuracy(

تعريــف و وصــف نطــاق مــا ســيتم شــموله يف التقييــم الكمــي  ◄
ألغذيــة املســتنقذة بدقــة كاملــة؛

تحديــد مــن ســيقوم مبهمــة التقييــم الكمــي ، والقيــام باختيــار  ◄
الطريقــة )أو الطــرق( التــي ســتنتهجها لتحديــد أوزانهــا؛ و

ــق  ◄ ــاب وتوثي ــرض حس ــات لغ ــل املعطي ــع وتحلي ــىل جم ــرص ع الح
كامــل وزن الغــذاء املســتنقذ .
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التأكــد  عــدم  مصــادر  وتوثيــق  تحديــد  األخــرى  الخطــوات  تتضمــن 
الرغبــة  بــرزت  مــا  وإذا   . الحســابات  إجــراء  أثنــاء  تــربز  قــد  والتــي 
يف الوصــول إىل درجــات عاليــة مــن الدقــة ، علينــا اعتــامد طــرق 
املراجعــة والتأكــد مــن صحــة املعطيــات . وقــد تقــوم إحــدى الجهــات 
املعنيــة مبتابعــة كميــات األغذيــة املســتنقذة )بأوزانهــا املطلقــة ، 
ــادة  ــدف زي ــاع( به ــذاء املب ــة الغ ــن جمل ــة م ــبها املئوي ــب نس و حس
مقاديرهــا وكمياتهــا مبــرور الزمــن . كــام أنــه بإمكانهــا اســتخدام ذات 
 )FLW - ــذايئ ــد والهدرالغ ــرد )الفق ــجل ج ــة يف س ــوات املتبع الخط

ــا . ــة تقدمه ــا وملتابع ــد أهدافه لتحدي

هـ 3 – إرشادات: تعريف و وصف النطاق

عنــد توثيــق كميــات األغذيــة املســتنقذة ، عــىل الجهــة املعنيــة 
تعريــف وتوثيــق نطــاق مــا تضمنته عمليــة التقييــم الكمــي . الخطوة 

األوىل هــي تعريــف املقصــود باألغذيــة املســتنقذة بدقــة . 

يبــني املســتطيل رقــم )هـــ 1( تعريــف )اســتنقاذ وإعادة توزيــع املواد 
الغذائيــة الصحيــة واآلمنــة والصالحــة لإلســتهالك البــرشي( الــذي 
 The Food and Agriculture( تبنتــه منظمــة الغــذاء والزراعــة الدوليــة
Organization - FAO( . يتــم اإلســتنقاذ وإعــادة التوزيــع حســب هــذه 
املنظمــة مبقابــل مــادي ، أو بدونــه . وقــد ال تعتــرب جهــات أخــرى 
ــو  ــى ول ــه )حت ــادي ل ــل م ــتالم مقاب ــم اس ــا ت ــتنقذا إذا م ــذاء مس الغ

كان مثنــا رمزيــا ، أو كان قــد بيــع بعــد انتهــاء فــرتة تســويقه( .

وكمثــال آخــر يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة ، لدينــا التعاضديــة 
 The industry-led Food waste( الصناعيــة للحــد مــن الهــدر الغــذايئ
)الغــذاء  مصطلــح  تســتخدم  التــي   )Reduction Alliance - FWRA
غــري املبــاع( يف خــالل مســحها ملصنـّــعي األغذيــة وألســواق البيــع 
بالتجزئــة . وتعنــي بــه )الغــذاء الــذي يف حالــة صحيــة تامــة وصالــح 
متــام الصلوحيــة لإلســتهالك البــرشي ، ولكنــه مل يبــاع بســبب تــردي 
نوعيتــه ، أو بســبب الفائــض الكبــري يف انتاجه ، أو بســبب عدم مالءمة 
ــة   ــذه املجموع ــن ه ــد تتضم ــه( . ق ــة علي ــة امللصق ــات التجاري العالم

املستطيل رقم )هـ 1( تعريف )استنقاذ وإعادة توزيع املواد الغذائية الصحية واآلمنة والصالحة لإلستهالك البرشي(

ــبه  ــع ، أو ش ــواء املصن ــذاء )س ــتالم الغ ــا اس ــد به ــرشي: ويقص ــتهالك الب ــة لإلس ــة والصالح ــة واآلمن ــة الصحي ــواد الغذائي ــتنقاذ امل اس
املصنــع ، ، أو غــري املطبــوخ( بثمــن مقابــل أو بدونــه ، والــذي بخالفــه ميكــن أن يهــدر أو أو يرمــى مــع املخلفــات . أمــا مصــادره فقــد 

ــد األســامك . تكــون مختلــف سالســل اإلمــداد الغــذايئ مــن زراعيــة ، أو حيوانيــة ، أو ناتــج عــن مصائ

إعــادة توزيــع املــواد الغذائيــة الصحيــة واآلمنــة والصالحــة لإلســتهالك البــرشي: املقصــود بهــا خــزن أو إعــادةة تصنيــع ، وبعــد ذلــك 
ــع  ــذ توزي ــالل مناف ــن خ ــارشة أو م ــورة مب ــة بص ــبكات خاص ــالل ش ــن خ ــدة م ــة الجي ــني ، وذو النوعي ــح ، واألم ــذاء الصال ــع الغ ــادة توزي إع

وعمــالء )بثمــن مقابــل أو بدونــه(  ملــن هــم بحاجــة إليــه

The online Technical Platform on the Measurement and Reduction of Food loss and Watse :املصدر
Accessible at: http://www.fao.org/platform-food-loss-waste/food-waste/food-waste-reduction/country-level-guidance/en/.

أنواعــا مــن األغذيــة املرزومــة أو الطازجــة ، أو بعــض املكونــات التــي 
تســتعمل لتحضــري أغذيــة أخــرى ، أو منتجــات نصــف محــرضة . تســتثني 
هــذه التعاضديــة مــن حســاباتها كافــة األغذيــة املعــدة خصيصــا 
لغــرض التــربع بهــا ، أو تلــك التــي تــم رشاؤهــا مــن قبــل حرفائهــا ، أو 
موظفيهــا لغــرض التــربع بهــا ، أو منحهــا للمنظــامت املســؤولة عــن 

جمــع التربعــات إذا مــا زالــت صالحــة للبيــع بالتجزئــة .

ــىل  ــه ع ــد مــن احتوائ ــة املســتنقذة فــال ب أمــا توثيــق نطــاق الألغذي
تلــك  بالضبــط  تطابــق  ال  ولكنهــا  تشــابه  والتــي   ، التاليــة  النقــاط 
 . )FLW - املســتخدمة يف تحضــري ســجل جــرد )الفقــد والهدرالغــذايئ

املدى الزمني: والذي يتظمن تاريخي الرشوع واالنتهاء . ◄

وزن  ◄ عــىل  معينــة  جهــة  تتعــرف  أن  املفيــد  مــن  املــواد:  نــوع 

بكليتهــا  تكــون  أن  )أي  املســتنقذة  الغذائيــة  املــواد  ومكونــات 
ــري  ــوادا غ ــىل م ــوي ع ــا تحت ــرشي( ، أو انه ــتهالك الب ــة لإلس موجه
ــا . ــزء منه ــك الج ــتبعاد ذل ــى رضورة اس ــام يعن ــك ، م ــألكل كذل ــة ل صالح

الحدود: ◄

ــة مهتمــة بفهــم وتحليــل  ◄ ــوع الغــذاء – إذا كانــت جهــة معين ن
أعمــق ملكونــات الغــذاء املســتنقذ عليهــا تصنيفــه ، )كأن يكــون 

فواكــه ، أو خــرضاوات ، أو معجنــات ، أو ســمك ، أو لحــوم( .

مرحلــة الغــذاء يف الــدورة الغذائيــة – هنــاك مرحلــة واحــدة  ◄
فقــط مــن مراحــل عمليــات الجهــات التجاريــة ميكنهــا توثيــق 
كميــات الغــذاء املســتنقذ خاللهــا . أمــا إذا كانــت كميــات 
الغــذاء املســتنقذ تتــم خــالل مراحــل عــدة )كأن تتــم مــن قبــل 
كامــل قطاعــات املجتمــع( ، ميكنهــا هنــا ضــم مراحــل عــدة .

الحدود الجغرافية ◄

الوحــدات التنظيميــة – )كأن تكــون عــدد الهيكتــارات مــن املحصول  ◄
الــذي تــم جنيــه ، أو عــدد املخــازن التــي تربعــت بالغــذاء( .
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التغليــف  ◄ أوزان مــواد  أو اســتبعاد  التغليــف والتعبئــة – ضــم 

توثيــق األوزان يف ســجل  . يف حالــة  الحســاب  والتعبئــة مــن 
)الفقــد والهدرالغــذايئ - FLW( كان لزامــا اســتبعاد وزن كل ماهــو 
ــذاء  ــات الغ ــق كمي ــالل توثي ــا خ ــة . أم ــف والتعبئ ــتعمل للتغلي مس
ــم  ــا لض ــرر حاجته ــؤولة أن تق ــة املس ــكان الجه ــتنقذ ، فبإم املس
أو اســتبعاد وزن املــواد املســتعملة يف التغليــف والتعبئــة )كأن 
تقــرر أن وزن مــواد التغليــف والتعبئــة املســتعملة لــن يكــون لهــا 
أهميــة ، ولــن تؤثرعــىل كامــل وزن املــواد الغذائيــة املســتنقذة( 
. ميكنــك اســتعامل الطــرق التــي ســبق رشحهــا يف القســم )8.3( 
ــة  ــف والتعبئ ــواد التغلي ــتبعاد أوزان م ــرض اس ــص لغ ــن الن ــن م م
عنــد توثيــق ســجل )الفقــد والهدرالغــذايئ - FLW( لغرض اســتبعاد 

ــد حســاب أوزان اإلغذيــة املســتنقذة . أوزانهــا عن

ــة أن  ــه املقارن ــني أوج ــفافية ولتحس ــرض الش ــدا ولغ ــم ج ــن امله م
ــام ضــم أو اســتبعاد أوزان مــواد  ــة وبوضــوح ت توثــق الجهــة املعين
للمــواد  الكمــي  تقييمهــا  مراحــل  كافــة  يف  والتعبئــة  التغليــف 
الغذائيــة املســتنقذة . فــإذا كانــت الحســابات املســتخدمة مصممــة 
الغذائيــة  املــواد  أوزان  مــن  األوزان  تلــك  اســتبعاد  أســاس  عــىل 
العمليــات  تلــك  وصــف  املعنيــة  الجهــة  فعــىل   ، املســتنقذة 
الحســابية وطريقــة القيــام بهــا بالتفصيــل . أمــا يف حالــة ضــم تلــك 
األوزان ، فعــىل الجهــة املســؤولة أن توثــق تلــك األوزان )بصــورة 
ــل . ــوزن الكام ــن ال ــة م ــبة مئوي ــكل نس ــىل ش ــة( ع ــة أو تقريب دقيق

هـ 4 – إرشادات حول اختيار طرق تقييم الوزن

ــتنقذ ،  ــذاء املس ــاب وزن الغ ــرق( لحس ــة )او الط ــار الطريق ــد اختي عن
عــىل الجهــة املعينــة أخــذ درجــة الدقــة املطلوبــة وأي معلومــات 
إضافيــة تــود متابعتهــا بنظــر االعتبــار . فقــد تــود جهــة معينــة ، 
وعــىل ســبيل املثــال متابعــة وتوثيــق املعطيــات الخاصــة بإنــواع 
األغذيــة املســتنقذة ، أو الوحــدة التنظيميــة التــي تــم اســتنقاذ 
ــون  ــة( ، أو تك ــا ، أو مؤسس ــال ، أو مخزن ــون حق ــا )كأن تك ــذاء منه الغ
ــآالت  ــا ، أو امل ــة منه ــتنقاذ األغذي ــم اس ــي ت ــة الت ــة الجغرافي الرقع
التــي تــود إيصالهــا إليهــا . إن مــن شــأن املعلومــات التفصيليــة 
ــورة  ــرف وبص ــىل التع ــة ع ــة املعني ــاعدة الجه ــوص مس ــذا الخص به
أفضــل عــىل الســبل التــي مــن شــأنها رفــع مقاديــر وكميــات األغذيــة 

املســتنقذة وألعــىل درجــة ممكنــة .

لغــرض حســاب  اتباعهــا  التــي ميكــن  الطــرق  العديــد مــن  هنــاك 
ــورة  ــرق املذك ــكان اســتخدام الط ــتنقذ ، فباإلم ــذاء املس ــات الغ كمي
 FLW – ــذايئ ــد والهدرالغ ــل الفق ــوزين لدلي ــم ال ــرق التقيي يف )ط
 ، )– FLW Standard’s Guidance on FLW Quantification Methods
ــى  ــد ، حت ــق الع ــن طري ــارش ، أو ع ــوزن املب ــق ال ــن طري ــون ع كأن تك
ولــو كانــت االرشــادات يف تلــك الوثيقــة تخــص تقييــم كميــات الفقــد 
والهــدر الغــذايئ . يوفــر هــذا الجــزء مــن امللحــق ارشــادات إضافيــة 

ــتنقذ . ــذاء املس ــص الغ تخ

هــي  املســتنقذ  الغــذاء  كميــات  لتقييــم  املبــارشة  الطريقــة  إن 

العبــوة  يف  املوجــود  الصــايف  الغــذاء  وزن  كان  إذا  أمــا   ، بوزنــه 
أو الوحــدة الواحــدة )باســتثناء وزن مــواد التغليــف والتعبئــة( منــه 
معلومــا ، فبإمــكان الجهــة املعينــة احصــاء عــدد العلــب أو الوحــدات 
ــدة  ــه الوح ــا تحتوي ــوع يف وزن م ــم رضب املجم ــن ث ــتنقذة وم املس
الواحــدة . فيمكــن عــىل ســبيل املثــال الحصــول عــىل وزن كامــل كمية 
ــة  ــال التجاري ــد املح ــن إح ــتنقذ م ــذاء مس ــا كغ ــربع به ــم املت الطامط
بــرضب عــدد العلــب يف الــوزن الصــايف للوحــدة الواحــدة ، كأن يكــون 

450 غرامــا يف العلبــة )أي باســتثناء وزن الغــالف املعــدين( .

)املســح  لتقنيــة  املعنيــة  الجهــة  اســتخدام  حالــة  يف  أمــا 
األليكــرتوين( املربوطــة بطابعــة أو بقــارئ كــود الخطــوط العموديــة 
)والتــي  الغــذاء املســتنقذ  )Bar Code( فبإمكانهــا مســح عبــوات 
غالبــا مــا تكــون أغذيــة معبــأة( ، ومــن ثــم تســجيل معلومــات املنتــج  
مبوجــب الوحــدات ، أو الحــاالت ، أو القطــع . ثــم باالمــكان تحويــل 
ــوط  ــود الخط ــارئ ك ــطة ق ــحها بواس ــم مس ــي ت ــدات الت ــدد الوح ع
العموديــة إىل وزن باســتخدام االوزان القياســية التــي يبينهــا كــود 
الجهــة  وبإمــكان   . عبــوة  أو  علبــة  كل  عــىل  العموديــة  الخطــوط 
املتربعــة بتلــك الكميــة مــن الغــذاء القيــام بالعمليــة . أو بإمــكان 
ــع  ــن جم ــؤولة ع ــة املس ــربع بهــا إىل الجه ــواد املت ــف امل ــة مل إحال
ــا  ــة ، أو إحالته ــابات املطلوب ــوم بالحس ــواد لتق ــك امل ــتالم تل أو اس
إىل فريــق ثالــث للقيــام بالعمليــة نيابــة عــن املتــربع أو املســتلم . 
تتطبــق الطريقــة األخــرية يف حالــة دميومــة العالقــة بــني الفريقــني 
ــتنقذة .  ــة املس ــن األغذي ــدوام م ــىل ال ــة وع ــات متتالي ــود كمي و وج

ــتنقذة )كأن  ــة املس ــن األغذي ــرية م ــات كب ــربع بكمي ــة الت ــا يف حال أم
ــات  ــل كمي ــني ، أو كام ــل مع ــن حق ــودة م ــة املحص ــل الكمي ــون كام تك
املــواد الداخلــة إىل إحــد معامــل التصنيــع الغذائيــة( ، أو مــوادا غــري 
موحــدة األوزان )والتــي قــد يطلــق عليهــا مصطلــح املنتجــات الســائبة 
– Loose Products( والتــي يتــم تحديــد أوزانهــا بعمليــة منفصلــة 
. باإلمــكان القيــام بذلــك بطــرق متعــددة ، منهــا االحتفــاظ بســجل 
منفصــل يتــم توثيــق كميــات وأوزان تلــك الوحــدات حــال ورودهــا . بعــد 
ــة  ــون حاوي ــرى كأن يك ــدات أخ ــا بوح ــدل أوزانه ــاب مع ــم حس ــك يت ذل

ــه . ــاع مبوجب ــا ، أو تب ــدد يضمه ــايس مح ــني ، أو وزن قي ــم مع بحج

ــة  ــواد الغذائي ــن امل ــرة ع ــات املتوف ــار املعلوم ــة اقتص ــا يف حال أم
املســتقذة عــىل قيمتهــا االقتصاديــة فقــط ، فيمكــن للجهــة املعنيــة 
االســتعانة بعامــل تحويــل لتحويــل القيمــة االقتصاديــة إىل وزن . كــام 
ميكــن للجهــة املعينــة التوصــل إىل عامــل التحويــل الخــاص بهــا يف 
حالــة توفــر معلومــات كافيــة عــن وزن تلــك الوحــدات كل عــىل حــدة ، 
ومعلومــات عــن أنواعهــا . أمــا يف حالــة وجــود )مــوادا بكميــات كبــرية 
، أو يف حالــة املنتجــات الســائبة( فيمكــن تقســيم قيمتهــا الســوقية 
كمــواد غذائيــة مســتنقذة بالتجزئــة )أو كصنــف محــدد بذاتــه( عــىل 

معــدل قيمــة الكيلوغــرام الواحــد أو الباونــد الواحــد منهــا .

كــام ميكــن للجهــة املســؤولة اســتعامل عامــل تحويــل توصلــت 
ــدد أو  ــي مح ــاع صناع ــا لقط ــون مخصص ــذي يك ــة وال ــة ثالث ــه جه إلي
لنــوع معــني مــن املنتجــات أو كمعــدل وطنــي عــام . ففــي الواليــات 
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ــمى  ــة تس ــاك مؤسس ــال هن ــبيل املث ــىل س ــة ع ــدة األمريكي املتح
ــن  ــبكة م ــن ش ــارة ع ــي عب ــكا – Feeding America( وه ــذاء ألمري )الغ
البنــوك الغذائيــة تقــوم بحســاب مجمــل معــدالت أمثــان مبيعــات 
األغذيــة بالنســبة للباونــد الواحــد مــن األغذيــة املتــربع بهــا مبــا يعادل 
)1.70( دوالرا حســب قيمــة الــدوالر لعــام )2015( . ولغــرض معرفــة أو 
تقديــر كامــل وزن الغــذاء املســتنقذ ،عــىل الجهــة املعنيــة قســمة 

ــل . ــل التحوي ــىل عام ــة ع ــل الكمي ــوقية لكام ــة الس القيم

هـ 5 – اعتبارات أخرى تخص الغذاء املستنقذ 

هنــاك العديــد مــن االعتبــارات األخــرى الخاصــة باســتنقاذ الغــذاء 
والتــي عــىل الجهــة املســؤولة تذكرهــا ، وهــي:

السياسات الوطنية الخاصة بدعم استنقاذ الغذاء

بــرزت وتنامــت منــذ فــرتة غــري وجيــزة االهتاممــات املشــرتكة بــني 
ــا  ــة غرضه ــات متخصص ــاء سياس ــدول بإنش ــف ال ــات يف مختل الحكوم
التشــجيع والرفــع مــن جهــود اســتنقاذ الفائــض الغــذايئ . وبالفعــل 
الــدول  مــن  العديــد  يف  السياســات  تلــك  مثــل  تفعيــل  تــم  فقــد 
ففــي   . األمريكيــة  املتحــدة  والواليــات   ، واملكســيك   ، األوروبيــة 
األخــرية عــىل ســبيل املثــال ، هنــاك الكثــري مــن القوانــني واالجــراءات 
التــي تقلــل مــن الرســوم الرضيبيــة حســب الكلفــة والقيمــة الســوقية 
ــن  ــري م ــاك الكث ــام أن هن ــا . ك ــربع به ــم الت ــي يت ــة الت ــواد الغذائي للم
الترشيعــات الفيدراليــة التــي تحمــي املتربعــني مــن كثــري مــن التبعات 
املاليــة األخــرى . كــام ســنت الحكومــة الفرنســية قانونــا يحتــم عــىل 
كل بائــع مــن بائعــي املــواد الغذائيــة بالتجزئــة والــذي ميلــك مســاحة 
تخزيــن تفــوق الـــ )400( مــرتا مربعــا ، أن يوقــع عقــد تــربع مــع واحدة أو 
أكــر مــن مؤسســات املصــارف الغذائيــة  التــي مــن شــأنها اســتعادة 

ــا . ــة منه ــري املباع ــة غ ــات الغذائي ــع املنتج ــادة توزي وإع

أساليب أخرى إللقاء الضوء عىل فوائد استنقاذ الغذاء

قــد تهتــم إحــدى الجهــات يف بيــان الغــذاء املســتنقذ عــىل شــكل 
ــا  ــون مب ــة ، كأن تك ــة االقتصادي ــوزن أو القيم ــري ال ــاس غ ــدات قي وح
يقابلهــا مــن ريــع الفوائــد املناخيــة عــىل ســبيل املثــال . كاســتعامل 
 )Waste Reduction Model - WARM( ــذايئ ــدر الغ ــزال اله ــال اخت مث
الــذي طورتــه منظمــة الواليــات املتحــدة الألمريكيــة لحاميــة البيئــة 
)United States Environmental Protection Agency( ، والتــي تقــدر 
كميــة الطاقــة ومقاديــر غــاز البيــوت الزجاجيــة الدفيئــة التــي ميكــن 
تجنبهــا عــن طريــق اســتنقاذ كميــات محــددة مــن املصــادر الغذائيــة .

وميكــن اعتبــار كميــات الغــذاء املســتنقذ )كوجبــات( ، طريقــة ال بــأس 
بهــا للحســاب أيضــا . ويتــم ذلــك باســتخدام معامــل تحويــل )أو نســبة 
مئويــة( تســتند إىل معــدل وزن الوجبــة الغذائيــة الواحــدة . تســتعمل 
رشكــة تاســكو ملبيعــات التجزئــة )Tesco Food Retailer( يف الواليــات 
ــة الواحــدة( وهــو الــوزن  املتحــدة األمريكيــة وزن )420 غرامــا للوجب
ــكان  ــام باالم ــا . ك ــدة له ــة املعاض ــات التطوعي ــه الجه ــذي اقرتحت ال
اســتعامل هــذا الــوزن لحســاب كميــات الغــذاء املســتنقذة عــىل 

. )Equivalent Meals(  ــة ــات مكافئ ــكل وجب ش

تطوير برنامج إلستنقاذ الغذاء

يتطلــب مــرشوع تطويــر برنامــج إلســتنقاذ الغــذاء أخــذ العديــد مــن األمــور 
بنظــر االعتبــار . قــد تتبايــن تلــك التفاصيــل حســب القطــاع الصناعــي 
املعنــي ، ولكنهــا ال بــد أن تتضمــن النقــاط التاليــة عــىل وجــه العمــوم: 

توفــري طــرق وأســاليب اإلمــداد )Logistics( املتعلقــة بتجميــع  ◄
ــؤولة ، أو  ــة املس ــل الجه ــن قب ــا م ــتنقذة ، وبخزنه ــواد املس امل

ــرى .  ــات أخ ــا إىل جه بنقله

وجود التقنية الالزمة ملتابعة الغذاء املستنقذ . ◄

توفــري الســالمة الغذائيــة  والتــي تعتــرب عامــال حرجــا وهامــا يف  ◄
تدبــري شــؤون الغــذاء املســتنقذ والتقليــل مــن أخطــار توزيــع 
أو مناولــة غــذاء غــري صحــي . ومــن أمثلــة املصــادر املهمــة 
والنافعــة التــي ميكــن االســتعانة بهــا بخصــوص الســالمة الغذائية 
، وأصدرتــه  تــم تطويــره مــن قبــل منظــامت أمريكيــة  والــذي 
هيئــة )الغــذاء ألمريــكا – Feeding America( هــو إرشــادات حــول 
 )The Retail Food safety Guidelines( ســالمة األغذيــة بالتجزئــة
 Resources( ــف ــة التل ــرضة رسيع ــة املح ــتنقاذ األغذي ــاب اس ، وكت
for Rescuing Prepared Perishable Food( والصــادر عــن شــبكة 

.  )Harvest Support Network(

مــدى العالقــات واملشــاركة الواجــب توفرهــا لنجــاح الربنامــج ،  ◄
والتــي قــد تضمــن وتســتوجب ارشاك عــددا مــن الفئــات املحليــة 
 Global( واملجتمعيــة . تقــوم شــبكة مصــارف األغذيــة العامليــة
منظــامت  باســامء  قامئــة  بوضــع   )Food Banking Network
املتحــدة  الواليــات  ففــي   . العــامل  حــول  األغذيــة  مصــارف 
األمريكيــة عــىل ســبيل املثــال ، توفــر )Feeding America( قامئــة 
مســتفيضة باســامء تلــك املصــارف والتــي ميكــن الوصــول إليهــا 
 . منطقتهــا  رمــز  باســتخدام  العنكبوتيــة  الشــبكة  طريــق  عــن 
 Food( وتعتــرب شــبكة متعهــدي األغذيــة الزائــدة عــن الحاجــة
Surplus Entrepreneurs( مصــدرا مفيــدا آخــر يســلط الضــوء عــىل 
املبــادرات املجتمعيــة )يف أوروبــا عــىل وجــه الخصــوص( والتــي 
تبــذل الجهــود وتكرزهــا عــىل اختــزال كميــات الطعــام املهــدورة ، 

ــة . ــن الحاج ــد ع ــذاء الزائ ــتخدام الغ ــادة اس ــدة إلع ــل جاه وتعم

توقــع املخاطــر والحــدود القانونيــة واالعتبــارات الثقافيــة والتــي  ◄
ــة  ــل الغذائي ــذاء والفواض ــتنقاذ الغ ــا إلس ــكل موانع ــن أن تش ميك
أو حتــى األغذيــة الكاملــة . ويعتــرب دليــل املامرســة الفضــىل 
 Best Practice and Emerging Solutions( املنبثقــة  والحلــول 
Guide( مــن أحــد أهــم املصــادر الحاويــة عــىل األفــكار التــي 
ــاوز  ــن تج ــة بش ــدة األمريكي ــات املتح ــا يف الوالي ــن تطبيقه ميك
مثــل تلــك العقبــات الخاصــة بقطاعــات مبيعــات األغذيــة باملفــرد ، 
وتصنيــع األغذيــة ، والخدمــات الغذائيــة والتــي أصدرتهــا تعاضديــة 

.)Food Waste Reduction Alliance( اختــزال الهــدر الغــذايئ
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التقييم 

Account for

التقييــم الكمــي للفقــد والهــدر الغــذايئ بقصــد 
توثيقــه

الدقة 

 Accuracy

مــدى قــرب تقديــر مــا مــن القيمــة الحقيقيــة ، )اي 
ــام  ــد القي ــا عن ــول عليه ــن الحص ــي ميك ــة الت القيم

ــة(                                               ــابات مثالي بحس

ــدر  ــد واله ــابات الفق ــى أن حس ــة ع ــدأ الدق ــد مب يؤك
الغــذايئ والتــي متــت بصــورة نظاميــة ، أي مل تســجل 
بصــورة أقــل و أكــر مــن واقعهــا قــدر املســتطاع ، 
وإن مقاديــر الزيــغ  قــد تــم اختزالهــا قــدر املســتطاع 
كذلــك .إن مــن شــأن الحســابات  الدقيقــة أن متكــن 
ثقــة  بدرجــة  قرارتهــم  اتخــاذ  مــن  املســتخدمني 

مقبولــة بالنســبة للمعطيــات املّوثقــة

التقريب 

  Approximation

ــا لــوزن أو    نــوع مــن التقييــم الكمــي يتضمــن تقريب
لحجــم  الفقــد والهــدر الغــذايئ – FLW ينتــج عنــه 
والهــدر  للفقــد  الحقيقــة  الكميــة  مياثــل  تقريــب 
ــة  ــن القيم ــة م ــل دق ــا أق ــذايئ - FLW ، ولكمنه الغ
ــاس -  ــع القي ــي  )راج ــاس الفع ــد القي ــة عن املتحصل

 )Measurement

اســتحالة  حــال  يف  التقريــب  إىل  اللجــوء  يتــم     
القيــاس . فعــى ســبيل املثــال: ميكــن اســتخدام 
بعــد  الحاصــل  الفقــد  لتقريــب  البــري  املقيــاس 
ــع  ــد البي ــزن ، أو عن ــاء الخ ــل ، أو أثن ــاد يف الحق الحص
ــأ  ــة ، أو م ــدار ملعق ــل )كمق ــتعامل مكايي ــن اس ميك
صحــن طعــام( يف دراســات الفقــد والهدرالغــذايئ 

الخاصــة باملنــازل   FLW -

السنة املرجعية 

أو سنة األساس 

  Base year

ــذي  ــدة( وال ــنة واح ــون س ــي )كأن يك ــال الزمن املج
الفقــد  ملتابعــة  املســؤولة  الجهــة  تســتخدمة 

الزمــن  مبــرور   FLW  – والهدرالغــذايئ 

     يتــم تحديــد ذلــك قبــل القيــام بــأي خطــوة أخــرى 
والهــدر  الفقــد  لكميــات  الكمــي  التقييــم  تخــص 

FLW  – الغــذايئ 

التحيز    

    Bias

يحــدث الخطــأ املنهجــي يف الحســاب عنــد حــذف ويعني )الخطأ املنهجي( يف الحسابات والتخمني
مــن  أو  املنــازل  مــن  املأخــوذة  العينــات  كامــل 

مثــال  ، الســكنية  الشــقق 

الجهة املعنية 

أو املسؤولة    

أو جهة ما 

Entity

مصطلــح عــام يشــر إىل أي جهــة مســؤولة عــن 
FLW – تطويــر ســجل الفقــد والهــدر الغــذايئ

قبــل  مــن  لإلســتعامل  الدليــل  هــذا  صمــم  لقــد 
الجهــات املســؤولة مبختلــف أشــكالها ، وأحجامهــا ، 

وبــأي بلــد أو قطــاع كانــت .

الوحدة املولدة  

لفقد والهدر 

الغذايئ 

 FLW- Producing

 Unit

والهــدر  للفقــد  املولــد  الكيــان  أو  الوحــدة  هــي 
ــزال ، أو  ــون من ــدة أن تك ــذه الوح ــن له ــذايئ ميك الغ
رشكــة ، أو موقعــا محــددا )كأن يكــون وحــدة انتاجيــة 
، أو مخزنــا لبيــع الخــراوات( أو أن يكــون مســاحة 

معلومــة مــن األرايض الزراعيــة

  يشــكل مجمــوع الوحــدات املولــدة للفقــد والهــدر 
الغــذايئ املجموعــة االحصائيــة الكاملــة التــي يتــم 

حســاب الفقــد والهــدر الغــذايئ لهــا .
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الغذاء 

Food

املقصــود بهــا أي مــادة – ســواء كانــت مصنعــة ، 
ــتهالك  ــبه مصنعــة ، أو خــام – والصالحــة لالس أو ش
يشــمل  عــام  مصطلــح  الغــذاء  كغــذاء  البــرشي 
ــات ، وأي مــادة دخلــت أو اســتعملت  كافــة املرشوب
ــف  ــوع أو صن ــة  أي ن ــر ، أو ملعالج ــة ،أو لتحض لصناع

ــة   ــن األغذي م

يشــمل مصطلــح )الغــذاء( أيضــا كل مــادة تالفــة ومل 
تعــد صالحــة لالســتهالك البــرشي ال يشــمل )الغــذاء( 
مــواد التجميــل ، واللتبــوغ ، وال املــواد املقصــود 
اســتخدامها كعقاقــر ال يشــمل مصطلــح )الغــذاء( 
مراحــل  خــالل  التصنيــع  يف  املســتخدمة  املــواد 
املســتخدم  كاملــاء  الغــذايئ  اإلمــداد  سلســلة 
للتنظيــف ، أو لطبــخ املــواد الخــام  ســواء كان يف 
املعامــل ، أو يف البيــوت قــد يســتخدم مصطلــح 
)املــواد القابلــة لــأكل( مــن قبــل بعــض الجهــات 
املســؤولة كمــرادف ملصطلــح  )الغــذاء( . ينبغــي 
عــى أي جهــة تســتخدم أي مصطلــح  آخــر كمــرادف 
ــهاب . ــره بإس ــك وتفس ــان ذل ــذاء( بي ــح )الغ ملصطل

مأخوذ عن 
مؤسسة

Codex 
Alim- 

entarius 
)2013(

الفقد والهدر 

الغذايئ          

 Food Loss and

  Waste

)FLW(

  الغــذاء و/أو املــواد املصاحبــة الغــر قابلــة لــأكل 
واملزالــة مــن سلســلة  اإلمــداد الغــذايئ 

الفقــد  دليــل  يســتخدم  التعابــر  تبســيط  لغــرض    
واختصــاره   ، املصطلــح  هــذا  الغــذايئ  والهــدر 
ــا  ــرق م ــل ال يف ــذا الدلي ــام إن ه ــزي )FLW( .عل اإلنكلي
ــكان  ــدور . باالم ــذاء امله ــود والغ ــذاء املفق ــني الغ ب
تطبيــق ســجل الفقــد والهــدر الغــذايئ عــى املــواد 
الغذائيــة مــع مــا يصاحبهــا مــن مــواد غــر قابلــة لأكل 
ــذايئ .  ــداد الغ ــلة اإلم ــن سلس ــا م ــم إزالته ــي يت والت
ولغــرض التــاميش مــع متطلبــات هــذا الســجل ،عــى 
الجهــة املعنيــة تحديــد حســاباتها التــي تخــص توثيــق 
املــواد الغذائيــة فقــط ، أو املــواد غــر القابلــة لــأكل 
فقــط ، أو كال املــواد الغذائيــة القابلــة لــأكل مــع تلــك 
الغــر قابلــة لــأكل . إن يف اختيــار الجهــة املســؤولة 
لطريقــة حســاباتها مــا ســيؤثر عــى تحديــد أهدافهــا 
ــس  ــذايئ .لي ــدر الغ ــد واله ــات الفق ــاب كمي يف حس
ــا  ــق دولي ــا متف ــآال معين ــددة ، أو م ــة مح ــاك نهاي هن
عــى  اعتبــاره النهايــة التــي تقــرر اعتبــار الغــذاء مــع 
مــا يصاحبــه مــن مــواد غــر قابلــة لــأكل ، والتــي يتــم 
إزالتهــا مــن سلســلة اإلمــداد الغــذايئ ، فقــدا وهــدرا 
ــتعامل  ــق اس ــارة إىل تطاب ــر باالش ــن الجدي ــا . م غذائي
ــة  ــر القابل ــواد غ ــذاء( ، و)امل ــف )الغ ــح وتعري مصطل
قبــل  مــن  الغــذايئ(  التجهيــز   و)سلســلة   ، لــأكل( 
ــة  ــذاء والزراع ــة الغ ــف منظم ــع تعاري ــجل م ــذا الس ه
الدوليــة )FAO( لهــا . إال أن اســتخدام هــذه املنظمــة  
عــى  يقتــر  الغــذايئ  والهــدر  الفقــد  ملصطلــح 
)الغــذاء( مــع اســتبعاد أي مــواد غــر قابلــة لــأكل 
منــه . كــام أن تعريــف هــذه  املنظمــة )للفقــد والهــدر 
التــي  العــرشة   املــآالت  كافــة  يشــمل  الغــذايئ( 
عرفهــا وحددهــا ســجلها لهــا . باالمــكان اســتخدام 
ســجل الفقــد والهــدر الغــذايئ مــع  مختلــف التعاريــف 

ــذايئ ــدر الغ ــد واله ــتعملة للفق املظس
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دليل الفقد 

والهدر الغذايئ                 

 Food Loss &

 Waste Protocol

                        )FLW Protocol(

جهــد مشــرك مــن قبــل العديــد مــن املهتمــني 
كميــات  وتوثيــق  لتقييــم  عاملــي  ســجل  لتطويــر 
ــأكل  ــة ل ــر قابل ــواد غ ــن م ــة م ــا يصاحب ــذاء وم الغ
ــذايئ   ــداد الغ ــلة اإلم ــن سلس ــا م ــم إزالته ــي ت والت

ــه  ــذ إطالق ــذايئ من ــدر الغ ــد واله ــل الفق ــرص دلي ح
يف عــام )2013( عــى تطويــر ســجل للفقــد والهــدر 
و  تقييــم  عــى  يعمــل  عامليــا  مقبــول  الغــذايئ 
االدوات  الغــذايئ وتوفــر  الفقــد والهــدر  توثيــق 
مــن  مســتخدميه  متكــن  والتــي   ، لذلــك  الالزمــة 
إلتخــاذ  الدوافــع  وتطويــر  املعلومــات  اكتســاب 
ــد  ــات الفق ــص كمي ــل تقلي ــن أج ــة م ــوات الالزم الخط

الغــذايئ والهــدر 
سجل تقييم 

وتوثيق كميات 

الفقد والهدر  

الغذايئ 

             Food Loss and

 Waste

       Accounting

 And Reporting

 Standard )FLW

   )Standard

املتطلبــات واالرشــادات الالزمــة لتقييــم و توثيــق 
كميــات الفقــد والهــدر الغــذايئ 

الغــذايئ  والهــدر  الفقــد  بســجل  أيضــا  ويســمى 
ــن  ــة م ــجل طائف ــذا الس ــر ه ــط يوف ــجل( فق ،أو )الس
املتطلبــات والتعاريــف املقبولــة عامليــا ، والتوصيــات 
واالرشــادات حــول الطــرق التــي تســاعد  يف التقييــم 
الكمــي ويف التوثيــق وهــو بذلــك يســاعد عــى 
ســهولة  مــن  ،وميّكــن  والرابــط  االتســاق  تأكيــد 
مــن  وميّكــن   ، املقارنــة  عــى  ،ويســاعد  الفهــم 
االفصــاح وبــكل شــفافية عــن ســجالت الفقــد والهــدر 

الغــذايئ داخــل ومــا بــني الجهــات املســؤولة

سلسلة اإلمداد 

الغذايئ  

 Food Supply

 Chain

سلســلة فعاليــات متصلــة مــن شــأنها إنتــاج، وتصنيــع، 
وتوزيــع ، واســتهالك الغــذاء 

الفقــد  ســجل  وألغــراض  )ينتــج(،  الفعــل  ســيعرّف 
ومقتبســة مــن الهــدر الغــذيئ ليعنــي: لحظــة كــون 
ــح )أي  ــاد ، أو الذب ــزة للحص ــام جاه ــذاء الخ ــواد الغ م
حــال كونهــا جاهــزة  للدخــول للنظــام االقتصــادي 
االســتهالك  لغــرض  أو  الغــذاء  إلنتــاج  والتقنــي 
املنــزيل( . يوفــر القســم ) 6.7 بعــض األمثلــة ملــا 

ميكــن اعتبــاره )جاهــزا للحصــاد أو للذبــح( 

مقتبسة من
 )2014( FAD

 FUSIONS
)2014 أ(

األجزاء غر 

القابلة لأكل 

     Inedible Parts

األجــزاء املصاحبــة للغــذاء ، يف سلســلة  اإلمــداد 
توجيههــا  يُقصــد  ال  والتــي   ، معينــة  الغــذايئ 

البــرشي لإلســتهالك 

ــن  ــذور م ــة ، والب ــور ، واألنوي ــام ، والقش ــر العظ تعت
والتــي  للغــذاء  املصاحبــة  املــواد  عــى  األمثلــة 
تعتــر أجــزاء غــر قابلــة لــأكل ألغــراض ســجل الفقــد 
غــر  )األجــزاء  مصطلــح  يــوازي  الغــذيئ  الهــدر  و 
الغذائيــة  غــر  )األجــزاء  مصطلــح  لــأكل(  القابلــة 
حســب  الحيوانــات(  ومــن  الغذائيــة  النباتــات  مــن 
 )FAO( تعريــف منظمــة الغــذاء والزراعــة الدوليــة
، أي أنهــا تلــك األجــزاء مــن النباتــات الغذائيــة ، ومــن 
الحيوانــات والتــي ال يقصــد اســتهالكها مــن قبــل 
ــواد  ــأكل م ــة ل ــر قابل ــواد غ ــن امل ــان .ال تتضم اإلنس
اللــف  والــرزم ،كالصناديــق ، واألوراق ، والحاويــات 
البالســتيكية يتفــاوت مــا يعتــر )غــر قابــل لــأكل( بــني 
املســتهلكني ، ويتغــر مــع الزمــن ، كــام يتأثــر بجملــة 
ــل الثقافــة ،والعوامــل االقتصاديــة  مــن العوامــل مث
واالجتامعيــة ، والوفــرة ، والســعر ، والتقــدم التقنــي 
ــار  ــد يش ــة ق ــة الجغرافي ــة ، والبقع ــارة الدولي ، والتج
إىل املــواد غــر القابلــة لــأكل يف بعــض القطاعــات 

باملخلفــات ، أو باملــواد املصاحبــة

مقتبسة من 
   )2014( FAD



143 دليل الفقد والهدر الغذايئ

املصدرالتعليقالتعريف حسب سجل الفقد والهدر الغذايئاملصطلح

استخالص النتائج 

بالحساب      

                  Inference by

                    Calculation

املتوفــرة  املعطيــات   عــى  االســتناد  ويتضمــن 
عــى  الحصــول  ألجــل  حســابيا  معهــا  والتعامــل   ،
الغــذايئ  والهــدر  الفقــد  كميــات  حــول  تخمينــات 

مبدأيــا تعتــر هــذه الخطــوة عمــال مكتبيــا الغــرض 
منــه تقديــر كميــات الفقــد والهــدر الغــذايئ يعتمــد 
اســتخالص النتائــج بالحســاب عــى اســتنتاج مقاديــر 
كميــات الفقــد والهــدر الغــذايئ مــن معطيــات أخــرى 
،أو  صناعيــة(  عمليــة  ونتائــج  مدخــالت  تكــون  )كأن 
بطبيــق معامــالت لهــا صلــة بالفقــد والهــدر الغــذايئ 
)كأن تكــون مــن خــالل اســتعامل منــاذج املحــاكاة( ،أو 
ــل  ــؤولة كوكي ــة مس ــة ثالث ــات جه ــتعانة مبعطي باالس
لتوفــر التقديــرات بشــأن الفقــد والهــدر الغــذايئ ال 
تتضمــن هــذه العمليــة أي قياســات فعليــة أو تقريــب 
الرغــم  ، عــى  الغــذايئ  والهــدر  الفقــد  ملقاديــر 
مــن حقيقــة كــون املعطيــات التــي اســتند عليهــا 
اســتخالص املعلومــات قــد ســبق قياســها أوتقريبهــا

املعدة 

لالستهالك 

البرشي   

 Intended for

     human

               Consumption

إن الغايــة االساســية مــن أي مــادة يف سلســلة 
اإلمــداد الغــذايئ هــي ألجــل تناولهــا كغــذاء مــن 

قبــل املســتهلك 

البــرشي(  لإلســتهالك  )املوجــه  اصطــالح  يتضمــن 
ــواد  ــذايئ ، امل ــدر الغ ــد واله ــجل الفق ــراض س وألغ
التــي مــن املتوقــع )منطقيــا( أن تــؤكل مــن قبــل 
 ، والفطــر   ، النباتــات  أنــواع  اعتبــار  يعتمــد  البــرش 
والحيوانــات أو أي جــزء منهــا موجهــا لإلســتهالك 
ــى  ــذايئ ، وع ــداد الغ ــلة اإلم ــى  سلس ــرشي ع الب
املنطقــة  وعــى   ، املتبعــة  الغذائيــة  األنظمــة 
الجغرافيــة ، وعــى الســياق الثقــايف والحضــاري 
للقــرار  التوصــل  الحــاالت  بعــض  يف  ميكــن  ال  قــد 
املســبق حــول كــون مــادة مــا ســتؤول كغــذاء ، كــام 
إن األهــداف قــد تتغــر عنــد  تقــدم مــادة مــا يف 
الفقــد  ســجل  يقــدم   . الغــذايئ  اإلمــداد  سلســلة 
والهــدر الغــذايئ النصائــح واالرشــادات حــول كيفيــة 

التــرف يف مثــل تلــك الحــاالت 

سجل الجرد          

   Inventory

ــر  ــرض تطوي ــت لغ ــي مت ــات الت ــج العملي ــي نتائ    ه
ــبق  ــام س ــذايئ ك ــدر الغ ــد واله ــة للفق ــة كميّ قامئ
للفقــد  املخصــص  النطــاق  قبــل  مــن  تحديدهــا 

الغــذايئ والهــدر 

مقتبسة من 
  Green دليل

 house
 )Gas)GHG

تقرير سجل الجرد   

 Inventory

 Report

ــة  ــذايئ لجه ــدر الغ ــد واله ــج الفق ــف نتائ ــر يص تقري
معينــة بصــورة بينــة شــفافة ، مــع توثيــق  كافــة 
الفقــد  املعطيــات املصاحبــة واملوافقــة لســجل 
والهــدر الغــذايئ )كتحديــد املــدى ،وورشح عمليــات 

التقييــم الكمــي املســتخدمة( 

بإمكانــك إيجــاد منــوذج لســجل توثيــق الفقــد ولهــدر 
www. :ــة ــع  الشــبكة العنكبوتي ــى موق ــذايئ ع الغ

flwprotocol.org

نتيجة سجل 

الجرد            

 Inventory

  Result

ــتمدة    ــذايئ مس ــدر الغ ــد واله ــة بالفق ــة كميّ قامئ
ــرد ــجل الج ــن س م

ــدر  ــد واله ــات الفق ــني كمي ــي تب ــام الت ــم االرق    تض
الغــذايئ )وزنــا( ضمــن نطــاق جهــة مســؤولة معينــة 

وحســب نــوع املــادة ومآلهــا         

مقتبسة 
من دليل 

Green-
 ouse

)GHG( gas
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القياسات                

    Measurements

الفقــد  كميــات  يبــني  الكمــي  التقييــم  مــن  نــوع 
مدرّجــة  قيــاس  آلــة   باســتعامل  الغــذايئ  الهــدر 
بوحــدات قياســية ، أو عــن طريــق مقارنتهــا مبكيــال 
ــاس  ــة القي ــر طريق ــوم . تعت ــنّي معل ــم مع ذي  حج
ولكــن قــد يســتحيل   ، لدقتهــا  االســلوب املفضــل 
ــل  ــا مدخ ــر أيض ــتية )أنظ ــباب لوجس ــا ألس ــام به القي

 )Approximation– التقريــب 

   وتشــمل الــوزن املبــارش ، والعــد وحســاب االحجــام 
ملقاديــر الفقــد والهــدر الغــذايئ . ميكــن االســتعانة 
يكــون  عندمــا  التقريــب  عــى  املســتندة  بالطــرق 

ــا  ــر ممكن ــاس غ ــوء إىل القي اللج

املعيارية             

  Normalization

ــذايئ  ــدر الغ ــد اله ــات الفق ــمة كمي ــن قس   وتتضم
العامــل    هــذا  يكــون  أن  )أي  معــني  عامــل  عــى 
بســطا( ، قــد يكــون عــدد األفــراد )أي عــدد ســكان بلــد 
ــنوي  ــع الس ــون الري ــا )كأن يك ــام اقتصادي ــا( ، أو رق م

ــة  ــذاء املباع ــة الغ ــا(، أو كمي ــة م لرشك

  تلجــأ الجهــات املســؤولة واملختصــة إلســتعامل 
ــدر  ــد واله ــدار الفق ــاد مق ــاري( إليج ــل املعي )العام
ــد  ــدار الفق ــال  أو مق ــد ،مث ــف الواح ــذايئ للموظ الغ
األغذيــة  مــن  لكميــة  بالنســبة  الغــذايئ  والهــدر 

املباعــة

املجموعة 

االحصائية أو 

الكتلة

             Population

ونعنــي بهــا كافــة الوحــدات املولــدة للفقــد والهدر 
الغــذايئ ضمــن نطاق ســجلها 

ــد  ــات الفق ــب كمي ــاس أو تقري ــتحيل قي ــا يس ــا م غالب
والهــدر الغــذايئ مــن كامــل املجموعــة االحصائيــة ، 
وعليــه يتــم اللجــوء ألخــذ عينــات ممثلــة للمجموعــة 

االحصائيــة 

التقييم الكمي         

  Quantification

الطريقــة املتبعــة للحصــول عــى عــدد ميثــل كميــة 
ضمــن  ســيدخل  الــذي  الغــذايئ  والهــدر  الفقــد 

ســجالتها 

يوفــر ســجل الفقــد والهــدر الغــذايئ االرشــادات 
مــن  أنــواع  بثالثــة  القيــام  كيفيــة  حــول  الالزمــة 
 ، والتقريــب  القيــاس  هــي:  الكمــي  التقييــم 
واالســتنتاج بواســطة الحســاب )راجــع الفصــل الســابع(

طريقة التقييم 

الكمي              

 Quantification

  Method

هــي الطريقــة التــي يتــم بواســطتها الحصــول عــى 
املعطيــات ، وتســجيلها ، وتحليلهــا ألغــراض ســجل 

الفقــد والهــدر الغــذايئ

  تتضمن طرق التقييم الكمي:

 ، ،والعــد  كالــوزن  املعتــادة  االساســية  الطــرق   -
ــدا  ــر تعقي ــرق أك ــوع املادة(ط ــب ن ــف )حس والتصني
تعتمــد عــى إجــراء األبحــاث كتحليــل مكونــات املــواد 
املهــدورة ، أوالقيــام باملســوحات امليدانيــة ، أو 
عــن طريــق إجــراء االســتبيانات الطــرق املعتمــدة 
عــى االســتنتاج ، كاســتخدام النــامذج وتحاليــل تــوازن 

)mass-balance Analysis( الكتلــة 

دراسة التقيمم 

الكمي         

 Quantification

 Study

وتشــمل أي بحــث ، أو مــرشوع ، أو مبــادرة  تتــم لغــرض 
التقييــم الكمــي ملقاديــر الفقــد والهدرالغــذايئ . 
كــام ميكــن االســتعانة بهــذه الدراســات ألغــراض أخرى

  يجــري اســتخدام طــرق التقييــم الكميــة املســتندة 
عــى القيــاس ، التقريــب ، و/أو االســتنتاج عــن طريــق 
ميكــن  معلومــات  الدراســة  عــن  ينتــج  الحســاب 
اســتعامها لتكملــة ســجل الفقــد والهــدر الغــذايئ . 
كــام قــد تحتــوي عــى معلومــات إضافيــة كأن تكــون 

ــذايئ ــدر الغ ــد واله ــباب الفق ــول أس ــا ح رشح

السجالت    

  Records

تــم  أو  كتبــت  معطيــات  أو  مفــردة  معلومــات 
تســجيلها آنفــا . وعــادة مــا يجــري تجميعهــا بصــورة 

روتينيــة 

قــد تكــون الســجالت بصــورة ورقيــة ، أو أليكرونيــة 
وتتضمــن فواتــر ، وســجالت املســتودعات ، ومالحظات 
ــول  ــات ح ــات ، وأي مالحظ ــل النفاي ــع ونق ــول تجمي ح
االمانــات ، واالرســاليات ، وااليداعــات . غالبــا مــا يتــم 
ــراض  ــجالت ألغ ــذه الس ــل ه ــى مث ــاظ ع ــاد والحف إيج
والهــدر  للفقــد  الكمــي  بالتقييــم  القيــام  غــر 

ــك ــى ذل ــني ع ــد تع ــا ق ــذايئ ، ولكنه الغ
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مدى املصداقية  

 والثقة  

  Reliability

ــدم  ــك )ع ــة الش ــات بدرج ــة املعلوم ــط مصداقي ترتب
ــا ــة به ــد( املرتبط التأك

مــن  مجموعــة  يف  الشــك  درجــة  قلــت  كلــام 
املعطيــات ، كلــام زادت مصداقيتهــا ، اي إنــه بإمــكان 
جهــة معينــة افــراض كــون معلومــات مــا قريبــة مــن 
)القيمــة الحقيقيــة( ملقــدار الفقــد والهــدر الغــذايئ 

ــة ــرارات الزم ــاذ  أي ق ــل اتخ ــا ألج ــامد عليه ، واالعت
وثق ، يوثق   

       Report

 )as a verb(

وتتــم   يسجل بدقة ويشارك ما سجله مع االخرين   ، الغــذايئ  والهــدر  الفقــد  ســجل  ـق  يوثـَـّ
ــك  ــا يف ذل ــات ، مب ــن الجه ــد م ــع العدي ــاركته م مش
ــدت  ــي ح ــداف الت ــد االه ــن تحدي ــؤولة ع ــم املس تلك
وهــدر  الفقــد  ســجل  لتطويــر  املوثقــة  بالجهــة 
،أو مؤسســة  إدارة مشــركة  تكــون  )كأن  الغــذايئ 

حكوميــة( وكالــة  أو   ، صناعيــة 
أخذ العينات  

   Sampling

ــد  ــن وحــدات تولي ــة  م ــار عين ــة  اختي ــر إىل عملي تش
الفقــد والهــدر الغــذايئ مــن املجموعــة االحصائيــة 
ملموســة  فيزيائيــة  كميــة  اختيــار  و/أو   الكاملــة 
مــن مجمــل كميــات الفقــد والهــدر الغــذايئ لغــرض 

ــا ــا كمي تقييمه

املعلومــات  كــون  العينــات  أخــذ  يف  يراعــى 
ــرب  ــل وألق ــا متث ــة ، أي أنه ــا معنوي ــتقاة منه املس
درجــة ممكنــة املجموعــة االحصائيــة الكاملــة التــي 
ــة  ــرة الزمني ــي الف ــا أن تراع ــام عليه ــا ك ــذت منه أخ
ــدد  ــدد ع ــامذج )كأن تح ــع الن ــا جم ــم  خالله ــي يت الت
االســابيع التــي ســيتم أخــذ العينــات خاللهــا( والوقــت 

ــات  ــك العين ــذ تل ــه أخ ــيتم خالل ــذي س ــذي ال ال
إطار أخذ العينات 

 Sampling

 frame

ويعنــي إدراج كافــة الوحــدات التابعــة ملجموعــة مــا 
، والتــي تــم اختيــار العينــات  منهــا 

  يطلــق عــى جــزء العينــات املأخــوذة مــن إطــار   
العينــات الكامــل والــذي تجمــع منــه املعلومــات 

)النمــوذج( إســم  
الرتفيع 

 Scaling

هــو القيــام برفــع قيــم املعطيــات بنســبة  ثابتــة يك 
تعكــس كامــل طيــف ســجل الفقــد والهــدر الغــذايئ 

ــدود  ــن عــدد مح ــم ترفيــع القيــم املســتحصلة م   يت
ــاء  ــتحصلة أثن ــات املس ــاهدات )كاملعلوم ــن املش م
جمــع العينــات( لغــرض التوصــل إىل تقديــر قيمــة 
كامــل العينــة االحصائيــة و/أو كامــل الفــرة الزمنيــة 

ــجل ــددة للس املح
يجب 

  Shall

 

والهــدر  الفقــد  لالئحــة  رضوري  مطلــب  تــؤرش 
ســجله   مــع  لتتــامىش  الغــذايئ 

لغــة  الغــذايئ  والهــدر  الفقــد  ســجل  يســتخدم 
دقيقــة للتعبــر عــام هــو )رضوري و واجــب( ، وعــام 

هــو )محبــذ واختيــاري( االســتخدام 

مقتبسة 
من دليل 
 Green-
 house

GHG( gas
من املفروض   

 Should

تؤرش مطلب اختياري وليس إجباري

زماين )آين( 

 Temporal

ــت له عالقة بالوقت ــة بالوق ــه عالق ــذي ل ــر ال ــو التأث ــر اآلين( ه )التأث
)املــدى اآلين( هــو املــدى الــذي لــه عالقــة بالوقت

إبهام ، غمض 

 Uncertainty

ــرق  ــدار الف ــوض مق ــام أو الغم ــة االبه ــد بدرج يقص
املحتمــل بــني تقديــر كميــة الفقــد والهــدر الغــذايئ 
)أي القيمــة التــي تــم التوصــل إليهــا حســابيا وكميــة 
تلــك  أي  )الحقيقيــة(  الغــذايئ  والهــدر  الفقــد 
الكميــة التــي ميكــن التوصــل إليهــا عــن طريــق إجــراء 

ــة  ــابات املثالي الحس

اســهامات  عــن  القيمتــني  بــني  الفــرق  يتســبب 
)كأن  الزيــغ  مصــادر  مــن  وعشــوائية  مختلفــة 
ــن  ــط م ــد فق ــزء واح ــن ج ــوذة م ــامذج مأخ ــون الن تك
املجموعــة االحصائيــة ثــم تــم ترفيــع النتائــج( ، أو 
ــم  ــيلة تقيي ــتخدام وس ــون بإس ــغ )كأن يك ــة الزي بتيج
ملعــدالت  وبتصغرهــا  بإنقاصهــا  معروفــة  كميــة 
اليوميــة  )كاملالحظــات  الغــذايئ  والهــدر  الفقــد 

املطبــخ( يف  تدوينهــا  يتــم  التــي 
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ENDNOTES

1. The FUSIONS project has received funding from the Euro-
pean Union’s Seventh Framework Programme for Research, 
Technological Development and Demonstration under 
Grant Agreement No. 311972. http://www.eu-fusions.org/ 

2. Target 12.3 of the United Nations Sustainable Development 
Goals states: “by 2030, halve per capita global food waste 
at the retail and consumer levels and reduce food losses 
along production and supply chains, including post-harvest 
losses.”

3. FAO (2011). 

4. FAO (2015).

5. Kummu et al. (2012).

6. Kummu et al. (2012).

7. FAO (2015).

8. Such a development would resemble the way in which the 
Greenhouse Gas (GHG) Protocol’s standards have been 
applied.

9. Pre-harvest losses are not within the scope of this first 
version of the FLW Standard but may be addressed in future 
work by the FLW Protocol. 

10. What is considered inedible is a function of the particular 
food supply chain, may vary among users, may change over 
time, and is influenced by a range of variables including 
culture, socio-economic factors, availability, price, tech-
nological advances, international trade, and geography. 
Examples of inedible parts associated with food could 
include bones, rinds, and pits/stones.

11. Strictly speaking, the measurement is called “mass” and is 
expressed as pounds, kilograms, tons, metric tons (tonnes), 
etc. In colloquial terms, however, it is most often referred 
to as “weight” and the FLW Standard accordingly uses the 
term “weight.”

12. MassDEP (2014).

13. The United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) 
define aspirational global targets with each government 
setting its own national targets, guided by the global 
level of ambition but taking into account national cir-
cumstances. As drafted, Goal 12 of the SDGs is to: “Ensure 
sustainable consumption and production patterns.” An 
accompanying target (Target 12.3) is: “by 2030, halve per 
capita global food waste at the retail and consumer level 
and reduce food losses along production and supply chains, 
including post-harvest losses.” 

14. CGF (2015).

15. European Parliament (2014).

16. “Food category” refers to the type of food included in the 
FLW inventory (e.g., meat, dairy, bakery products, type of 
fruit or vegetable). It should not be confused with “material 
type.”

17. WRAP (2008).

18. For the purpose of the FLW Standard, valorization refers to  
extracting value from FLW, typically in the form of an out-
put that can be put to some beneficial use (e.g., some FLW is 
converted to energy or fertilizer).

19. The FLW Standard includes in the destination of bio-based 
materials/biochemical processing the production of 
biodiesel (e.g. through rendering of fat, oil or grease). The 
definition proposed by FUSIONS, however, includes the 
production of biodiesel as part of its definition of "food 
waste," to promote from a resource efficiency perspective 
the use of this resource in food and feed applications. See: 
FUSIONS (2016).

20. For additional details see CGF (2015).

21. Resources for FLW management hierarchies include the 
U.S. Environmental Protection Agency’s Sustainable 
Management of Food program, Bagerzadeh (2014), UNEP 
(2014), European Parliament (2014), and FUSIONS (2014a).

22. For additional discussion about food category classification 
sources, see FUSIONS (2014b, 105).

23. A summary sheet on the Central Product Classification 
System (CPC) is available from FAO and UN Statistics 
Division (2015, 39). An official annex developed by FAO is 
also available for use in agricultural statistics; see FAO 
Statistics Division (2014). 
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24. GS1, Global Standards, is a neutral, not-for-profit, interna-
tional organization that develops and maintains standards 
for supply and demand chains across multiple sectors.

25. GPC is a rules-based, four-tier classification system for 
grouping products. The four tiers are Segment, Family, 
Class, and Brick (with attributes and attribute values). A 
Brick identifies a category incorporating products (e.g., 
crops) that serve a common purpose, are of a similar form 
and material, and share the same set of category attributes. 
Examples of a Brick code are included in Table 6.3. The GPC 
Brick code links to the product’s GTIN (Global Trade Item 
Number), the 12- or 13-digit number that is contained in the 
UPC/EAN product barcode. 

26. Website for United Nations Standard Products and Services 
Code (UNSPSC): http://www.unspsc.org/

27. Water content, or moisture content, is the amount of water 
contained in a food. It is usually expressed as a percentage 
of total weight. See Manitoba Department of Agriculture, 
Food, and Rural Development (n.d.) for more detail.

28. Packaging comes in various forms including boxes, 
wrapping, or plastic containers (edible packaging would be 
considered food because it is intended for human consump-
tion).

29. An entity may discuss this decision with assurance pro-
viders, as needed, to determine the possible impact and 
relevance of the exclusion on the overall inventory report.

30. The FLW Protocol has not determined an appropriate de 
minimis threshold or benchmark of materiality, though 
users of the FLW Standard may elect to do so, or follow 
guidelines set by others. 

31. Adapted from FAO (2014) and FUSIONS (2014a).

32. Strictly speaking, the measurement is called “mass” and 
is expressed as pounds, kilograms, tons, metric tons, etc. 
In colloquial terms, however, it is most often referred to as 
“weight” and the FLW Standard accordingly uses the term 
“weight.”

33. USDA (2015).

34. See WRAP (2014, 150).

35. Random uncertainty refers to uncertainties that stem from 
variation around the true value. If the measurement of FLW 
were to be repeated many times, random uncertainties 
would mean that the measured values of FLW would cluster 
around the true value. In most FLW studies, the major 
contribution to random uncertainty comes from sampling 
because an entity will rarely be able to sample (a) from all 
FLW-producing units within the population of interest, or 
(b) for the entire timeframe specified in the FLW inventory. 
As there are natural variations in the quantity of FLW gen-
erated (a) between FLW-producing units, and (b) by a single 
FLW-producing unit over time, sampling leads to random 
uncertainty in the estimate produced.

36. Confidence intervals may also be estimated for other 
important quantities in addition to the total (e.g., subsets of 
that total). For instance, in WRAP’s household food waste 
work, confidence intervals were calculated and reported for 
the total amount of FLW and for each type of food or drink 
(e.g., apples, bread).

37. A p-value is the probability of obtaining the observed 
difference (or a more extreme difference) when there is 
actually no difference between the two populations (or no 
change over time), assuming that the null hypothesis is 
that there is no difference between the two populations or 
change over time. It is also possible to calculate the proba-
bility that, for example, a target has been met.

38. In studies where a difference is expected as a result of an 
action that has been taken, the threshold for acceptance 
could be set much lower (e.g., p ≤ 0.10).

39. When adding or subtracting two quantities, if the uncer-
tainties associated with those quantities are independent 
of one another, one can take the square root of the sum 
of the values (i.e., Sqrt (10^2 + 10^2) = c. 14 metric tons (or 
140% of 10 metric tons).

40. For example, see section 7.2 in Bell (1999).

41. Monte Carlo simulation is a form of random sampling 
used in uncertainty analysis that shows the range of likely 
results (estimates of FLW) based on the range of input val-
ues for the calculation. In order to perform a Monte Carlo 
simulation, input parameters (variables) must be specified 
as uncertainty distributions, rather than point estimates. 
The calculation is repeated many times with different 
input parameters used each time, drawn from the specified 
uncertainty distributions. The repeated calculations pro-
duce a distribution of the predicted output values (estimate 
of FLW), reflecting the combined uncertainty of the various 
input parameters.
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ENDNOTES

42. This section is adapted from FUSIONS (2016).

43. These steps follow the outline presented in FUSIONS (2016).

44. See Chapter 11 of WRAP (2013d).

45. More details on power analysis can be found online. See, for 
example, http://www.biostathandbook.com/power.html, 
http://documents.software.dell.com/Statistics/Textbook/
Power-Analysis. Calculators to determine sample size 
also exist: http://powerandsamplesize.com/Calculators/. 
However, entities that do not have sufficient expertise in 
statistics are advised to consult a professional. 

46. It is important to keep in mind, when undertaking these 
calculations, that while there are 52 complete weeks in a 
year, the year has 365 days, and leap years have 366 days. 
This creates one or two extra days per year, respectively. 
Thus, there are 52 1/7 weeks in a normal year and 52 2/7 
weeks in a leap year.

47. FAO (n.d.)

48. EuroFIR (n.d.)

49. At the time of publication, when searching the NNDSR 
online, the percentages for “refuse” are found by clicking 
on the tab labeled “Full Report (All Nutrients)” and 
scrolling down to the row labeled “Refuse” (where the 
percentage and description are provided).

50. However, as NNDSR was developed for use in the United 
States, it may not have information on all relevant 
items. The FLW Protocol has not reviewed the methods 
underlying the data. 

51. Lynch (2012). 

52. FAO (2011).

53. See “Refuse factors.xls” at: http://www.fao.org/fileadmin/
templates/ess/documents/food_security_statistics/Adept.
zip. 

54. FAO (2000).

55. FUSIONS (2015).

56. FAO (2013) and FAO (2015).

57. GWP is a factor describing the radiative forcing impact 
(degree of harm to the atmosphere) of 1 unit of a given 
greenhouse gas relative to 1 unit of CO2.

58. This calculator is accessible at: http://www.epa.gov/
energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculator.

59. Webber (2012).

60. Hall et al. (2009).

61. FAO (2015).

62. FUSIONS’ definition of food waste includes food and 
associated inedible parts removed from the food supply 
chain, entering all 10 of the destinations used in the FLW 
Standard except for animal feed and bio-based materials & 
biochemical processing, which, for the EU’s purposes, are 
called valorization and conversion. 

63. FUSIONS (2015).  

64. WRAP (2011). For this study, household food waste was 
defined as “including FLW contained in curbside refuse, 
curbside recycling, curbside food waste and mixed-organic 
collections, and household waste recycling centre (HWRC) 
residual waste.” 

65. Sakai et al. (2014); Matsuda et al. (2012).

66. Life cycle assessment is a scientific method used to 
quantify environmental impacts of all activities occurring 
over the life cycle of a product or service, from extracting 
natural resources to managing generated waste. 

67. The European reference Life Cycle Database (ELCD) is 
accessible at: http://eplca.jrc.ec.europa.eu/.

68. Food Carbon Emissions Calculator is accessible at: http://
www.foodemissions.com/foodemissions/Calculator.aspx.

69. WRAP (2011).

70. ISO 14067 is accessible at http://www.iso.org/iso/
catalogue_detail?csnumber=59521. 

71. IPCC (2013). Feedback refers to the diminishing ability of 
oceans and soils to absorb carbon dioxide as the climate 
warms. As greenhouse gas emissions continue to warm the 
climate, oceans and soils become increasingly saturated 
with carbon dioxide. Some carbon dioxide that, in a cooler 
climate, would have been absorbed by land and ocean sinks 
therefore remains in the atmosphere, causing additional 
warming.  

72. Accessible at: http://www.epa.gov/warm.

73. See Boulay et al. (2013) for an example.

74. Data quality requirements can be found in ISO (2006).

75. Hall et al. (2009).

76. FAO (2013).

77.  WRAP and WWF (2011).

78. WaterStat is accessible at http://waterfootprint.org/en/
resources/water-footprint-statistics/.

79. Boulay et al. (2013).

80. AQUASTAT is accessible at http://www.fao.org/nr/
aquastat/.
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81. Accessible at: http://www.iso.org/iso/catalogue_
detail?csnumber=43263.

82. FAO (2013).

83. WRAP (2013a).

84. Audsley et al. (2009); Boucher et al. (2012); DeVries and 
deBoer (2010).

85. Mekonnen and Hoekstra (2011); Mekonnen and Hoekstra 
(2012).

86. Buzby et al. (2014).

87. Defra (2010).

88. COMCEC (2016).

89. Lipinski et al. (2013).

90. Accessible at: http://www.eurofir.org/. 

91. Accessible at: http://ndb.nal.usda.gov/ndb/foods.

92. Accessible at: http://www.fao.org/infoods/infoods/tables-
and-databases/en/.

93. For example, in the UK, the Department for Environment, 
Food and Rural Affairs (Defra) publishes the Family Food 
Statistics: https://www.gov.uk/government/collections/
family-food-statistics. 

94. FAO (2013).

95. WRAP (2013a).

96. WRAP (2013b).

97. WRAP (2013c).

98. Nahman et al. (2012).

99. Gooch and Falfel (2014).

100. Eurostat is accessible at: http://ec.europa.eu/eurostat/data/
database.

101. Eurostat comparative price levels of consumer goods and 
services are accessible at: http://ec.europa.eu/eurostat/
statistics-explained/index.php/Comparative_price_levels_
of_consumer_goods_and_services. 

102. WRAP (2013d).

103. Field gleaning is the collection of crops from fields that 
have already been mechanically harvested or on fields 
where it is not economically profitable to harvest. See CFP 
Food Recovery Committee (2007) for more detail.

104. Any food that is rescued but subsequently removed from 
the food supply chain (i.e., not ultimately eaten) should be 
accounted for as FLW.

105. The components of an FLW inventory scope that are 
not relevant when quantifying rescued food are: 
“Destinations,” which are only relevant to food removed 
from the food supply chain; the requirement to exclude pre-
harvest losses because the food is not ready for harvest; and 
taking into account water added or removed from FLW.

106. The figure of $1.70 is based on Feeding America (2015). 
Guidance on determining the economic value of donated 
foods may also be available in related legislation (for 
example, in the United States, in the Consolidated 
Appropriations Act of 2016).

107. O’Connor et al. (2014).

108. In the United States, the Bill Emerson Good Samaritan 
Food Donation Act (Public Law 104–210) protects donating 
entities. The text for this act is available through the U.S. 
Department of Agriculture’s website at: www.usda.gov/
news/pubs/gleaning/appc.htm.

109. Sénat (2016).

110. See Modeling Food Donation Benefits in EPA’s Waste Reduction 
Model (WARM), accessible at: https://www3.epa.gov/warm/
SWMGHGreport.html. 

111. Tesco (2016).

112. Feeding America’s guidelines are based on CFP Food 
Recovery Committee (2007).

113. Accessible at: http://www.harvestsupport.org/training.
html.
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املراجعون ومرشدو االختبارات 

شكر وتقدير

يتقــدم دليــل )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( باالمتنــان للمســاهامت القيمــة للعديــد مــن األفراد الذيــن شــاركوا مبســاهامتهم ، ومبالحظاتهم 
، وبوجهــات نظرهــم ، وهم:
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Postharvest Loss, University of Illinois
Prasanta Kumar Kalita, ADM Institute for the Prevention of 
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حول منتدى بضائع املستهلك

 :)The Consumer Goods Forum - CGF( ــتهلك ــع املس ــدى بضائ منت
شــبكة عامليــة صناعيــة بحقــوق متســاوية ، والتــي تعمــل عــىل جمع 
املــدراء التنفيذيــني العامــني وكبــار اإلداريــني مــن حــوايل )400( 
ــع بالتجزئــة ، ومصّنــع ، وموفــر خدمــات ، وغريهــم مــن  منفــذ توزي

ــة. ــني يف )70( دول املهتم

ــة  ــة لهيئ ــة التابه ــدواء العاملي ــذاء وال ــة الغ ــول منظم ح

ــدة  ــم املتح األم

 :Food and Agriculture Organization of the United nation – FAO(
منظمــة حكوميــة تضــم )194( عضــوا ، وعضويــن مشــاركني ، واالتحــاد 
األورويب )كمنظمــة مشــاركة( . الهــدف األســايس لهــذه املنظمــة 
هــو توفــري الغــذاء للجميــع ، ولتأكيــد تحقيــق الحصــول عــىل كميــات 
ــة  ــاة الصحي ــل الحي ــي تكف ــة الت ــة العالي ــة ، وبالنوعي ــذاء الكافي الغ

والفعالــة لــكل النــاس .

حــول مــرشوع )فيوشــن( املمــول من قبــل االتحــاد األورويب 

:)EU-Funded Fusion Project(

يعمــل هــذا الربنامــج لبلــوغ أوروبــا مبــوارد كفــوءة عــن طريــق الحــد 
منالهــدر الغــذايئ . يعاضــد هــذا املــرشوع )21( رشيــكا مــن )13( بلــدا 
ــد  ــات ، واملعاه ــني الجامع ــر ب ــات النظ ــب وجه ــىل تقري ــل ع . ويعم

ــامل . ــال األع ــف رج ــتهلك ، ومختل ــامت املس ــة ، ومنظ املرموق

 United Nations( للبيئــة  املتحــدة  األمــم  مــرشوع  حــول 

 :)Environment Program - UNEP

يضــع جــدول األعــامل العاملــي فيــام يخــص البيئــة ، ويدفــع نحــو 
األمــم  نظــام  ضمــن  املســتدام   التطويــر  مراحــل  بلــوغ  تجانــس 

املتحــدة ، ويعمــل كمدافــع مخــّوأل عــن البيئــة يف العــامل .

 World( ــتدام ــر املس ــي للتطوي ــل العامل ــس العم ــول مجل ح

:)Business Council for Sustainable Development )WBCSD

ــرشكات  ــة ال ــون لطليع ــون العام ــدراء التنفيذي ــا امل ــة يقوده منظم
والتــي مــن شــأنها اســتقطاب املجتمــع الصناعــي العاملــي لتوفــري 

ــة . ــاخ ملســتقبل مســتدام ملجمــل األعــامل ،واملجتمــع والبيئ املن

 WRAP –( ــوارد ــى امل ــاض ع ــدر والحف ــل اله ــج عم ــول برنام ح

:)The Waste and Recourses Action Program

منظمــة خرييــة مركزهــا اململكــة املتحــدة ، مهمتهــا العمــل عــىل 
ــالل  ــن خ ــتدامة م ــة ومس ــوارد كافي ــاد مب ــو اقتص ــرك نح ــل التح تعجي
إعــادة اخــرتاع طــرق التصميــم ، واالنتــاج ، واملبيعــات ، وإعــادة النظــر 
يف كيفيــة اســتعاملنا واســتهالكنا ملختلــف املنتجــات ، وإعــادة 
تعريــف مفاهيــم )املمكــن( مــن خــالل إعــادة االســتعامل والتدويــر .

 :)World Recourses Institute( حول معهد املوارد العاملي

هــو منظميــة بحثيــة دوليــة تضمــن أكــر مــن )50( بلــدا . لهــا مكاتــب 
ــات  ــا ، والوالي ــد ، وأندونيزي ــا ، والهن ــني ، وأوروب ــل ، والص يف الربازي
)450( خبــريا  أكــر مــن  . يضــم هــذا املعهــد  املتحــدة األمريكيــة 
وموظفــا يعملــون مــع قــادة العــامل لتحقيــق ولتجســيد األفــكار 
الهامــة والعمــل عــىل إدامــة مختلــف مواردنــا الطبيعيــة . يعتربهــذا 
اإلقتصاديــة  الفــرص  لتحقيــق   املتخصصــة  املؤسســة  املعهــد 

والبحبوحــة البرشيــة .

شكر وتقدير

الجزيــل  بشــكره  الغــذايئ  والهــدر  الفقــد  دليــل  رآســة  مجلــس  يتقــدم 

ملنتــدى النمــو األخــرض العاملــي )3GF( لتوفــريه قاعــدة االنطــالق ملــرشوع 

ــوزارة  ــدا ، ولل ــة يف هولن ــوزارة الخارجي ــذايئ ، ول ــدر الغ ــد واله ــجل الفق س

امللكيــة الدمناركيــة للشــؤون الخارجيــة ، ولوكالــة التعــاون والتطويــر الــدويل 

 )Irish Aid( ولقســم الشــؤون الخارجيــة والتجارة آليرلنديــة ،  )SIDA( الســويدية

ــذي  ــي( وال ــوارد العامل ــد امل ــخي  )ملعه ــادي الس ــم امل ــم الدع ، لتوفريه

عمــل عــىل تطويــر وانجــاز دليــل الفقــد والهــدر الغــذايئ . كــام يتقــدم 

مجلــس رآســة دليــل الفقــد والهــدر الغــذايئ بشــكرة إىل وزارة الخارجيــة 

ــات  ــر اللبن ــذي وف ــي( وال ــوارد العامل ــر امل ــذ )تقري ــا تنفي ــة لدعمه الرنويجي

ــرشوع ــذا امل ــق ه ــة لتحقي األولي
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ــاركني ،  ــني واملش ــرتك للمهتم ــد مش ــاج جه ــذايئ - FLW( نت ــدر الغ ــد واله ــل (الفق ــرب دلي يعت
ــج عنــه تطويــر ســجل حســاب وتوثيــق )الفقــد والهــدر الغــذايئ - FLW( العاملــي ،  والــذي نت
لغــرض التقييــم الكمــي للمــواد الغذائيــة ومــا يصاحبهــا مــن مــواد غــري صالحــة لــألكل ، والتــي 
يتــم إزالتهــا مــن سلســلة اإلمــداد الغــذايئ ، والتــي عامــة مــا يشــار إليهــا )بالفقــد والهــدر 

)FLW - ــذايئ الغ

www.flwprotocol.org


