
ةالشراكات المجتمعي
ذاءبالحمالت التوعوية للحد من الفقد والهدر في الغ

يالكتيب التعريف
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..يتضمن العرض 

الوطنيبالبرنامجالتعريف

التوعويةالحمالت

المجتمعيةالشراكاتمشروع
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المجتمعيةالشراكاتمشروع
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وبرامج التحول الوطني إلى استثمار 2030تسعى رؤية المملكة العربية السعودية 
.الموارد الطبيعية بفعالية عالية ورفع كفاءة التشغيل

o تقليعل معو سنعمل مع  المتعتهلنيو ومععنعي األة يعة والتجعا  لل" تحقيقا ألحد أهدافها والتي تنص على أننا

ي البرنععامج الععوطني للحععد مععو الدقععد والهععد  فعع"، واسععناا المبععاا م للم ستععة العامععة للحبععو  "كميععات الهععد 

.القائم على المعايير والتجا   العالمية والمما سات الجيدم " الغ اء

oالحععد مععو الدقععد واحدععر الحععد مععو الهععد ، كمععا يتعععى:ليقوو البرنامووالولبروو ى ملوروو لليوو  يمل    وو مل  ووال

واية، البرنععامج ىلععى ىعععداا ىطععا  العمععل التشععريعي للحععد مععو الدقععد والهععد  الغعع ائي فععي المملنععة العربيععة التععع

قعد والهعد  وتوفير التد يب ألصحا  المعلحة في القطاع الخاص حول أفضل المما سات المتبعة للحعد معو الد

خدام المنتجعات، الغ ائي بما يحقق تعزيز التعاون بيو أصحا  المعلحة في سلتلة التو يد لتحتعيو ىععاام اسعت

.وأديًرا تعزيز قد ات ىعاام تدوير مخلدات الغ اء ةير العالحة لالستهالك احامي

4
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لماذا الفقد والهدر؟

مماالبيئية،وواالجتماعيةاالقتعاايةالمتتوياتعلىوديمةآثا الغ اءفيوالهد الدقديشنل

هالمياةرا علىالغ اءىنتاجعمليةمويتجزأالجزءتمثلالتيالناا مالموا افيوهد دتا مىلىي اي

.البشريةوالموا اوالطاقةواأل اضي

وحتوالطبيعيةموا اهاعلىللحداظمباا اتعدمالتعوايةالعربيةالمملنةأطلقت

.لحبو لالعامةالم ستةتند هال ي"الغ اءفيوالهد الدقدموللحدالوطنيالبرنامج"ومنهااستغاللها

الدقدم شرىصدا تمحيث"الميدانيالمتح"للبرنامجاألولىالمرحلةمواالنتهاءتم

.والعالميالمحليالمتتوىعلىنوعهمواألوليعدوال ي،"األساسدط"بالمملنةالغ اءفيوالهد 
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(لثانيةتم تنفيذ األولى، والعمل جاري على ا)يمر البرنامج بأربع مراحل 

ربية ا اسة الدقد والهد  الغ ائي في المملنة الع
(.المتح الميداني)التعواية 

12

34

د برنامج وطني توعوي تد يبي للحد مو الدق
والهد  الغ ائي 

المرصد الوطني للدقد والهد  الغ ائي في 
.المملنة العربية التعواية

ام ا اسة قد ات ىعاام تدوير المخلدات واالستدا
.مو الدقد والهد  الغ ائي

يذتم تنف
المرحلة 
الحالية

المرحلة 
التالية

المرحلة 
الالحقة
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ةوالمملكعامبشكلالعالمتواجهالتيالتحدياتأهمأحدالغذائيوالهدرالفقديعد
خاصبشكل

7

ام حيث تعد مشنلة الدقد والهد  الغ ائي واحدم مو أهم التحديات التي تواجه العالم بشنل ع

مليعون طعو معو الغع اء 931قرابة أن (FAO) قد  تقرير منظمة األة ية والز اعة باألمم المتحدم 

. 2019تم ىهدا ها في عام 

و يعععاال % 33.1امععا فععي الملنععة العربيععة التعععواية فتبلعع  نتععبة الدقععد والهععد  فععي الغعع اء نحععو 

بحتععب الد اسععة العععاا م مععو الم ستععة مليععون طععو مععو الغعع اء المتععاك فععي المملنععة، 4.066

هد  في العامة للحبو  وبرنامج الحد مو الدقد والهد  الغ ائي حيث تم قياس م شر الدقد وال

.الغ اء بالمملنة

يتعهم ول لك فإن ىيجاا حلول لتقليل الدقد والهعد  سيتعهم فعي ديعاام األمعو الغع ائي، كمعا س

اءم اإلنداقيعة، كمعا في الحد مو احثا  البيئية التلبية، باإلضافة ىلى تقليعل التنعاليف وديعاام الندع

.سيتهم تخديف الضغط على أنظمة معالجة الندايات

د م شعر الدقع: الم ستة العامعة للحبعو ، دعط األسعاس: المعد 
هع1440والهد  في الغ اء بالمملنة العربية التعواية 

سنة/مليا   يال40,480

القيمة اإلجمالية للهد  الغ ائي

كمية الهد كمية الدقد



الوطنيبالبرنامجالتعريف
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أحدعلىالغذاءفيوالهدرالفقدمنللحدالتوعويةالحملةترسيةبحمداللهتم
..إليالحملةهذهوتهدفالوطنية،الشركات

موللحدفاعلسلوكلتبنيالمجتم أفرااتحديزفيتتهمنوعيةىعالميةمخرجاتىنتاج

مثليال يالمشروعبه اتعنىوالتيالحملة،ألهدافوفقاالمملنةفيالغ اءوهد فقد

انمخالديعدانالهد والدقدكونالوطني،االقتعااعوالضغطلرف التوجهاتأبردأحد

رو مضاالعتبا فياألد م االقتعاا،جتدفيينخروسلوكاً اإلسالمي،ايننالهدي

اإلسرافرمظاهانتشا وتحجيمالمحلي،للمجتم االستهالكيالنمطصياةةبإعاامالتوعية

.يالغ ائباألمويتعلقماودعوصاً الوطنياالقتعاابمنوناتكثيراً أضرتالتي

النطاق الزمني

شهر 24

النطاق المناني
جمي  مناطق المملنة
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تعمل الحملة التوعوية على تنفيذ مجموعة من اهداف البرنامج

02
البرنامجهدفبيوالدرقوترسيختوضيح

الغ اءفيوالهد الدقدموللحدالوطني

الشراءفي(وتداعلوتثقيفتوعية)

النعمةحدظجمعياتوهدفواالستهالك،

.(تهانالحتى)االسرافمعالجةهوال ي

04
واالسراالفراالدىالوعينشر

ثلمالنبرى،االستهالكيةوالمجموعات

والمدا سوالدنااقالمطاعم

لنالوالجامعاتاالهليةوالحنومية

.الجنتيو

رنشفيالنوعياالعالماو تنثيف.06

.الغ اءوهد فقددطر

آاا فياإلسالمبهديالت كير01

03.الغ اءم التعاملوسلوكيات
ونشرالغ اءاستهالكفيالترشيد

فيالتلوكياالقتعااثقافة

تم المجأطيافمختلفبيواالستهالك

.المحلي

05
لسالسفيالجيدمبالمما ساتالوعينشر

والتعني والنقلاإلنتاجمثلاالمداا

(الهد )واالستهالك(الدقد)والتتويق

.الغ اءفائضلتقليل

07
ياامدلتجنبالمتوادناالكلثقافةنشر

وللغ اءالمدرطواالستهالكالودن

09.العحيباألثرالمجتم توعية
وترسيخهالتلوكياالقتعااةرس

المجتم أفراالدىعمليكتلوك

هتطبيقاتاستخدامأهميةوتوضيح
والشراءالتتوققواعدفيالوعينشر08

.ل لكااعمةمثاليةوسائلواقتراكللغ اء



11

مرحلةلكلحملتينمنمكونةمراحلثالثعلىشهر24للمشروعالزمنيةالفترة

(الفقد)األولىالحملة

العامالند وأسواقوالمزا عيووالدنااقوالقاعاتالمطاعموأصحا التجا بهاويتتهدفشهريو،لمدمحملة

.وةيرها

(الهدر)الثانيةالحملة

األسرمثلالمجتم أفراابهاويتتهدفيوما،(30)بع(األولى)الحملةانتهاءبعدتبدأأشهر،أ بعةلمدمحملة

فيثالتريويمنوالد اسيالعامأثناءتنونأنعلى)المراحلبجمي والطالباتوالطال الحنومية،والجهات

.(الم ستةم بالتنتيقأدرىظروفأيةأواإلجاداتم تزامنتىذاتندي ها

1

المرحلة األولى

ىعالمية
مووالحدالدقدمخاطرعلىفيهايركز

الشرعية،الناحيةموالغ اءفيالهد 

عبرةوالبيئيواالجتماعية،واالقتعااية،

متموع/مرئي)المختلدةالوسائل

المحدامالوسائلباستخدام(مقروء/

حملتيوىلىوتنقتم
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مرحلةلكلحملتينمنمكونةمراحلثالثعلىشهر24للمشروعالزمنيةالفترة

(الفقد)األولىالحملة

ه هبدأت)األولىالمرحلةمو(األولى)الحملةفيللمتتهدفيوبزيا اتالقيامداللهايتمشهريولمدمحملة

جمي يوفالعقدفترمأثناءالقائمةوالمعا ضالدعالياتجمي فيالمشا كةم ...(المرحلةبدايةم الحملة

.المملنةمناطق

(الهدر)الثانيةالحملة

لعيناتبزيا اتوتتمثليوما،(30)بعالمرحلةه همو(األولى)الحملةانتهاءبعدتبدأأشهرأ بعةلمدمحملة

ئحللشراالزيا اته هشموليحققبمااألولىالمرحلةمو(الثانية)الحملةفيالمتتهدفيوموممثلة

.الدترمندسفيالقائمةوالمعا ضالدعالياتفيالمشا كةم الم كو م

2

ةالمرحلة الثاني

ة ميداني
أفراااو تدعيلعلىفيهايركز)

األدرىوالقطاعاتواألسرالمجتم 

ا استقطفيالتوعويبالدو للقيام

بثلالمجتمعي،او هملتدعيلعداأكبر

بعدتبدأ(واس بشنلونشرهالوعي

وهييوما(30)بعاألولىالمرحلةانتهاء

فيللمتتهدفيوديا اتعوعبا م

يفالمشا كةوك لكالتابقة،المرحلة

االجتماعيةوالدعالياتالمعا ض

برنامجبالالتعريفىلىوتهدفوالرياضية،

:.حملتيوىلىوتنقتموأهدافه
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مرحلةلكلحملتينمنمكونةمراحلثالثعلىشهر24للمشروعالزمنيةالفترة

(الهدر)األولىالحملة

والطال ة،الحنوميوالجهاتلألسر،ممثلةعيناتبهاويتتهدف،(المرحلةبدايةم الحملةه هتبدأ)أشهرأ بعةلمدمتثقيديةحملة

:التاليةالعناصرعلىفيهاويركز

فيالتلوكوتعديلالوعيمتتوىلرف والطرقالوسائلأهمعلىيحتويصدحة(15)حدوافيمد سيلمنهجنوامينونتوعويكتيبىعداا•
.واالستهالكالشراء

.نتتوقوأيومتى..الرشيدالتتوقكيدية•

.الحاجةبقد المنزلفيالغ ائيةالتل م والتعامل،الحاجةوفقالضرو يةالتل شراءأهمية•

.المتتهلنةأوالمطبودةالغ اءكميةبترشيديليهال يلليومالتابقاليوممواالستداام•

(الفقد)الثانيةالحملة
العامالند أسواق/والمعان المزا ع)بهاويتتهدفيوما،(30)بع(األولى)التثقيديةالحملةبعدتبدأشهريولمدمتثقيديةحملة

:التاليةالعناصرعلىفيهاويركز(تجا يةمجمعات/الغ ائيةالموااأسواق(/الخضا )

برعالغ ائيةالتل م التعاملفيالمثلىوالطرقالوسائلأهمعلىيحتويالدئات،له هموجهصدحات(5)عويزيدالتوعويى شااياليلىعداا•

.(الشأنه افياالدتعاصذاتالجهاتم والتنتيق)منها،القعوىواالستدااماإلمدااسالسل

.(النقل/التخزيو/التعبئة/اإلنتاج)،(اإلمدااسالسلمراحل)التتويقحتىاإلنتاجموالغ ائيةالماامم التعاملفيالمثلىالطرق•

.(االجتماعية/االقتعااية/البيئية/الشرعية)الناحيةموكميتهاكانتمهماالغ ائيةالماامم التعاملىساءمعوالناتجةاألدطا •

3

ة المرحلة الثالث

ية تثقيد
ة سلوكي

والطرقالوسائلعلىفيهايركز

وعيوالالثقافةمتتوىلرف المتاعدم

جابيةاإليواحثا والهد الدقدمولتقليل

م ،المجتعلىوأثرهاذلكعلىالمترتبة

(30)بعالثانيةالمرحلةانتهاءبعدوتبدأ

:لتاليةاللدئاتحملتيوعلىوتنونيوما
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لخالمنالتوعويةللحملةاالستراتيجيةاألهدافلتحقيقنسعى

المجتمعيةالشراكات

ىلىوعويةالتالحملةوأهداف سائلإليعالالغ اءفيوالهد الدقدموللحدالوطنيوالبرنامجللحبو العامةالم ستةتتطل 

الدرقوالربحيةيروالقطاعوالخاصةالحنوميةالجهاتم المجتمعيةالشراكاتمشروعفيالمتتهدفةالمجتم شرائحجمي 

.التطوعية

مدم العمل

شها20

الجمعيات القطاع الخاصالجهات الحكومية
فرق

المتطوعين
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:إلىالشراكات المجتمعية يهدف مشروع 

الحعد تعريف الجهات المشا كة بأهمية البرنامج الوطني

.مو الدقد والهد 

.اتتوسي  اائرم التداعل واالهتمام مو جمي  القطاع

ا ادتعععععا  الوقععععت والتنععععاليف بمشععععا كة القطاعععععات بمعععع

.تقدمه مو تتهيالت لدعم جهوا الحملة التوعوية

و ىتاحعععة الدرصعععة للقطاععععات المشعععا كة فعععي البرنعععامج مععع

.منطلق المت ولية المجتمعية

.تتهيل مهمة البرنامج للوصول ألفراا المجتم 

االسععععععتداام مععععععو أفنععععععا  وآ اء وىبععععععداعات القطاعععععععات 

.المشا كة إليعال  سالة البرنامج بدعالية

01

05

03

02

06

04
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ملخص لبعض المهام والبرامج المقترحة إلسهام الشركاء المجتمعيين

الرسائل 
التوعوية

ات استبيان– سائل )
مطبوعات -محتوى
..(ىلخ–

الندوات 
والمحاضرات 
القعيرم 
والدعاليات
الرقمية

او ات 
تثقيدية

بأهمية الحد
الدقد 
والهد 

الوسم 
التشا كي

محتوى تداعلي
ابداعي

م تعامي–اندوجرافيك )

موشو –فيديوهات –

(لتدوم #) (قرافيك
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الشراكات المجتمعيةهناك عدة عوامل تساعدنا في إنجاح مشروع 

الدعم الرسمي 
من مالك المشروع

1

االستثمار األمثل
إلمكانات أطراف الشراكة

4

التعرف على محددات الشراكة 
(الدوافع والمحفزات)المجتمعية 

2

وضوح 
األدوار والمسؤوليات للشركاء

5

الثقة المتوقعة بين الشركاء

2

توحيد الجهود المبذولة

5
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مميزات
مميزات9الشراكات المجتمعية 
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اءيقدم المشروع مجموعة من المميزات والحقوق للشرك

الجهات 
الحكومية

القطاع 
الخاص

الجمعيات 
فرق 

نالمتطوعي المميزات

(رعاية. )ىضافة الشعا  في التغطيات والمونتاج.1

(رعاية. )ىبراد الشعا  في المطبوعات.2

.حضو  حدل تدشيو الشراكات.3

.تنريم المشا كيو في حدل التدشيو.4

.ىبراد الشعا  في الم تمرات العحدية.5

نشر ىعالمي في العحف والقنوات ومواق  التواصل .6
.االجتماعي

.  ىعداا محتوى الرسائل التوعوية.7

مميزات 
9وحقوق

تمنح الميزم في حال تقديم الدعم 
المالي للحملة التوعوية 
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الجهات 
الحكومية

القطاع 
الخاص

الجمعيات 
فرق 

نالمتطوعي المميزات

.  ىعداا الخطة الزمنية للنشر.8

صو  و مقاط  -الرسومات المتحركة –تعميم الرسومات الثابتة .9
اعية و مقاط  للمها ات اإلبد–فيديو ثالثي االبعاا وثنائي االبعاا 

مميزات اءيقدم المشروع مجموعة من المميزات والحقوق للشرك
9وحقوق
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التزامات
التزام16الشراكات المجتمعية 
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يلتزم الشركاء بتنفيذ مجموعة من المهام والواجبات

الجهات 
الحكومية

القطاع 
الخاص

الجمعيات 
فرق 

نالمتطوعي االلتزامات

(.موق  النتروني وحتابات تواصل) ىعالن  قمي .1
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