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لدراسة الفقد والهدر في الغذاء

السعودية العربية  بالمملكة 

والمبادرات   النتـــائـج 

ــد الغــذاء وهــدره إســاءة اســتخدام للمــوارد البشــرية والميــاه والطاقــة واألراضــي 
ْ

ق
َ

ُيَمِثــل ف
 ألن مــا ُيقــدر بنحــو ثلــث جميــع 

ً
والمــوارد الطبيعيــة األخــرى التــي دخلــت فــي إنتاجــه. ونظــرا

هــدر، فــي وقــت يعانــي فيــه حوالــي 
ُ
فقــد أو ت

ُ
األغذيــة المنتجــة علــى مســتوى العالــم إمــا أن ت

مليــار شــخص مــن الجــوع، فهــذا أمــر غيــر مقبــول ويحتــاج إلــى تدخــل ســريع مــن صنــاع القــرار 
 ألن المملكــة العربيــة الســعودية تحتــل طليعــة االســتهالك 

ً
ــة. ونظــرا علــى مســتوى كل دول

الغذائــي فــي العالــم، فقــد كانــت هنــاك حاجــة ماســة إلجــراء دراســة علميــة للتعــرف علــى 
أبعــاد ظاهــرة الفقــد والهــدر فــي الغــذاء فــي المملكــة العربيــة الســعودية. 

وتتزايــد أهميــة الدراســة الحاليــة كونهــا تســتهدف التعــرف علــى مســببات الفقــد والهــدر خــالل 
المراحــل المختلفــة لسلســلة إمــداد الغــذاء، ولذلــك ُيركــز هــذا الجــزء مــن الدراســة علــى ثالثــة 

أبعــاد أساســية علــى النحــو التالــي:

الُبعــد االقتصــادي، بهــدف التعــرف علــى مؤشــرات الفقــد والهــدر خــالل مراحــل . 1
سلســلة إنتــاج الغــذاء بغــرض اقتــراح مجموعــة مــن التوصيــات والمبــادرات التــي 
يمكــن مــن خاللهــا الحــد مــن الفقــد والهــدر فــي الغــذاء، وكــذا إمكانيــة تصميــم 
نمــوذج محــاكاة للتنبــؤ بنســب الفقــد والهــدر خالل المراحل المختلفة من سلســلة 

اإلمــداد لــكل منتــج، وتخفيضهــا بنســبة تصــل إلــى 50% بحلــول عــام 2030.
الُبعــد الســلوكي، بهــدف تقريــر أثــر ســلوكيات األفــراد علــى الهــدر فــي الغــذاء . 2

خــالل مرحلــة االســتهالك.
الُبعــد القانونــي، بغــرض التعــرف علــى أهميــة الــدور الــذي تلعبــه التشــريعات . 3

القانونيــة فــي الحــد مــن الفقــد والهــدر فــي الغــذاء.

وقد أسفرت نتائج الدراسة عما يلي:
: بالنسبة للُبعد االقتصادي: 

ً
أوال

أســفرت نتائــج الدراســة عــن اختــالف نســبة الفقــد والهــدر مــن منتــج آلخــر ولنفــس المنتــج 
مــن مرحلــة ألخــرى مــن مراحــل سلســلة إنتــاج الغــذاء؛ فعلــي ســبيل المثــال:

إجمالــي 	  مــن  والخبــز %30  الدقيــق  مــن  والهــدر  الفقــد  نســبة  بلــغ مجمــوع 

 )25%( مقارنــة بالفقــد 
ً
الكميــات المتاحــة. وقــد كانــت نســبة الهــدر مرتفعــة جــدا

الــذي بلغــت نســبته 5% مــن الكميــات المتاحــة.

بلغــت نســبة الفقــد والهــدر مــن األســماك حوالــي 33% مــن كميــة األســماك 	 
لالســتهالك. المتاحــة 

ــة الدواجــن المتاحــة 	  ــل نســبة الفقــد والهــدر مــن الدواجــن 29.1% مــن كمي تمث
لالســتهالك.

المقدمة
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بلغــت نســبة الفقــد والهــدر مــن اللحــوم الحمــراء 31.3% مــن إجمالــي الكميــة 	 
المتاحــة لالســتهالك.

بلغت نسبة الفقد والهدر في التمور 21.4% من إجمالي الكمية المتاحة.	 

الكميــة 	  إجمالــي  مــن   %39,5 الخضــراوات  فــي  والهــدر  الفقــد  نســبة  بلغــت 
المتاحــة.

بلغت نسبة الفقد والهدر من الفواكه 39,6% من إجمالي الكمية المتاحة.	 

بلغت نسبة الفقد والهدر من األرز 33.6% من إجمالي الكمية المتاحة.	 

: بالنسبة للُبعد السلوكي: 
ً
ثانيا

أســفرت نتائــج دراســة ســلوكيات األفــراد الخاضعيــن للدراســة فــي التعامــل مــع الغــذاء 
عمــا يلــي:

تتأثــر ســلوكيات الفــرد فيمــا يخــص كميــات األطعمــة الُمهــدرة بنوايــاه لعــدم اتبــاع 	 
ســلوكيات الهدر.

أن ســلوك الهــدر هــو ســلوك واٍع مرتبــط أساًســا بمتغيــرات إدراكيــة أكثــر مــن 	 
بالعــادات. ارتباطــه 

ارتبــاط ســلوك الهــدر ســواء داخــل العائــالت أو فــي المطاعــم بالنــوع ممــا يعنــي 	 
 اختــالف مســببات هــذا الســلوك بيــن الذكــور واإلنــاث.

ً
مبدئيــا

ارتباط ســلوك الهدر داخل األســر بطبيعة الوظيفة وداخل المطاعم بالمســتوى 	 
التعليمي.

تتأثــر نوايــا الشــخص تجــاه ســلوك الهــدر باتجاهاتــه )مواقفــه( نحــو هــذا الســلوك 	 
وبالمعاييــر الشــخصية التــي يضعهــا لنفســه وبقدرتــه المدركــة علــى القيــام 

بســلوكيات تحــد مــن هــدر األطعمــة.

: بالنسبة للُبعد القانوني: أسفرت نتائج الدراسة عما يلي:
ً
ثالثا

وجــود فــراغ تشــريعي فيمــا يتعلــق بأنظمــة الحــد مــن الهــدر والفقــد الغذائــي 	 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية .

غياب الجهة اإلشرافية المباشرة على الحد من الهدر والفقد الغذائي.	 

وفــي ضــوء نتائــج الدراســة، تــم اقتــراح مجموعــة مــن المبــادرات )االقتصاديــة؛ الســلوكية؛ 
والقانونيــة( التــي يمكــن أن تســهم فــي الحــد مــن تفاقــم ظاهــرة الفقــد والهــدر فــي الغــذاء 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وبمــا يتوافــق مــع رؤيــة المملكــة 2030 التــي تســتهدف 

خفــض نســبة الفقــد والهــدر فــي الغــذاء بمــا يعــادل %50.
 للموضوعات التالية:

ً
ولذلك، يتضمن هذا الكتاب تفصيال

نتائج الدراسة االقتصادية.	 
تائج الدراسة السلوكية.	 
نتائج الدراسة القانونية.	 
مبادرات الحد من الفقد والهدر في الغذاء في المملكة العربية السعودية.	 
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الغذاء الفقد والهدر في  لدراسة 

بالمملكة العربية السعودية

 النتـــائـج والمبادرات 

التحليــل االقتصــادي لمؤشــر 
الفقــد والهــدر فــي الغــذاء 

الفصل األول 
1
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حــول  للبشــر  ُينتــج كغــذاء  الــذي  الطعــام  30% مــن  يقــرب مــن  مــا  تتعــرض نســبة 
العالــم للفقــد أو الهــدر كل عــام، وتعــادل هــذه النســبة 1.3 مليــار طــن مــن الغــذاء، 
وتبلــغ التكلفــة اإلنتاجيــة لذلــك تريليــون دوالر، والتكلفــة البيئيــة نحــو 700 مليــون 
دوالر والتكلفــة االجتماعيــة نحــو 900 مليــون دوالر، ونظــًرا لتفاقــم هــذه المشــكلة 
االقتصاديــة التــي تهــدد غــذاء ســكان العالــم أجمــع؛ فقــد اتبعــت منظمــة األغذيــة 
 للحــد مــن فقــد وهــدر األغذيــة وتقليلهمــا، منطلقــة مــن رؤيــة أوســع 

ً
والزراعــة نهجــا

ظــم الغذائيــة الُمســتدامة وتحقيــق األمــن الغذائــي والتغذيــة للجميــع. ممــا جعــل 
ُّ
للن

منظمــة األغذيــة والزراعــة تعمــل بشــكل متــواٍز فــي جميــع مراحــل سالســل توريــد 
الحصــاد والتخزيــن والتصنيــع والتوزيــع وحتــى  بعــد  اإلنتــاج ومــا   مــن 

ً
بــدءا الغــذاء، 

النهائــي. المســتهلك 

وحتــى يمكــن التعــرف علــى األبعــاد االقتصاديــة لظاهــرة الفقــد والهــدر فــي الغــذاء 
علــى مســتوى المملكــة العربيــة الســعودية؛ فقــد جــاء هــذا الفصــل ليتنــاول بالدراســة 
المنتجــات  مــن  لمجموعــة  والهــدر  الفقــد  لنتائــج  االقتصاديــة  األبعــاد  والتحليــل 
األساســية خــالل المراحــل المختلفــة لسلســلة اإلمــداد، وكــذا التعــرف علــى مســببات 
الفقــد والهــدر مــن كل منتــج واالنتهــاء بتصميــم بطاقــة تعريــف لــكل منتــج تتضمــن 
معلومــات أساســية عنــه؛ ونتائــج المســح الميدانــي عــن كميــة ونســبة الفقــد والهــدر 
خــالل المراحــل المختلفــة مــن سلســلة اإلمــداد؛ وأهــم االســتنتاجات التــي كشــفت عنهــا 
 اقتــراح أهــم التوصيــات 

ً
نتائــج المســح ومســببات الفقــد والهــدر مــن كل منتــج؛ وأخيــرا

الممكــن تفعيلهــا لتقليــل والحــد مــن الفقــد والهــدر خــالل كل مرحلــة مــن مراحــل 
سلســلة اإلمــداد لــكل منتــج.

ِتــَم هــذا الفصــل 
ُ
ولكــي تكــون نتائــج الدراســة أكثــر واقعيــة وقابلــة للتطبيــق؛ فقــد اخت

ــراح ســيناريو أو نمــوذج محــاكاة لكيفيــة تخفيــض نســبة الفقــد والهــدر فــي كل  باقت
منتــج مــن المنتجــات موضــع الدراســة بمقــدار 50% بحلــول عــام 2030، وقــد اعتمــد 
فريــق الدراســة علــى مجموعــة مــن األســس العلميــة والمنهجيــة التــي تأخــذ فــي 
اعتبارهــا مســتوى محــددات عــرض الغــذاء الــذي يضمــن تحقيــق هــذا الهــدف بمــا 

يتفــق ورؤيــة المملكــة 2030. 

المقدمة
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لدراسة الفقد والهدر في الغذاء

السعودية العربية  بالمملكة 

والمبادرات   النتـــائـج 

بطاقة منتج )الدقيق / الخبز(

ل االنخفــاض المتواصــل فــي أعــداد المزارعيــن المحلييــن علــى إثــر قــرار وقــف شــراء 
ََّ
ــك

َ
ش

 فــي كميــات اإلنتــاج 
ً
 ســريعا

ً
القمــح المنتــج محلًيــا بشــكل تدريجــي منــذ عــام 2007 خفضــا

المحلــي مــن الحبــوب بنســبة تراجــع وصلــت 12.5% ســنوًيا ليتــم تعويــض النقــص فــي 
اإلنتــاج باالســتيراد. وحســب التعــداد الزراعــي لعــام 2015، فــإن منطقــة الجــوف هــي 
المنطقــة األولــى علــى مســتوى المملكــة مــن حيــث المســاحات المزروعــة قمحــا 
)27.5 % مــن إجمالــي المســاحات المزروعــة مــن القمــح فــي المملكــة(، تليهــا منطقــة 

القصيــم بنســبة )26 %( ،فالريــاض بنســبة )16.9 %(. 
يوضــح الجــدول التالــي تطــور عناصــر العــرض، وإجمالــي اســتخدام القمــح خــالل الفتــرة 
2006-2018 حســب منظمــة نظــم المعلومــات الســوق الزراعيــة . يتضــح مــن الجــدول 
ــا منــذ ســنة 2013/12 ليســجل أدنــاه ســنة 

ً
ــا ملحوظ

ً
ل انخفاض التالــي أن اإلنتــاج ســجَّ

2016/15 بكميــة بلغــت 10 أالف طــن ممــا أدى إلــى ارتفــاع كميــة الــواردات،  كمــا نالحــظ 
ــا نظــًرا لتقلــص المســاحة المزروعــة وانخفــاض اإلنتــاج.  وقــد 

ً
أن اإلنتاجيــة ســجلت انخفاض

أدى انخفــاض اإلنتــاج )متوســط انخفــاض اإلنتــاج 37.1%( إلــى نمــو مطــرد للــواردات 
يبيــن  أخــرى،  ناحيــة  2006-2018.مــن  الفتــرة  خــالل   )%353 الــواردات  نمــو  )متوســط 
الجــدول أن كميــة االســتهالك الغذائــي ســجلت متوســط نمــو ســنوي 2.8% بالتــوازي 
مــع نمــو ســكاني ب 2.6%. كمــا نالحــظ أن نصيــب االســتهالك الفــردي مــن القمــح ظــل 

مســتقًرا مــا بيــن 94.2 و 98.3 كلــغ فــي الســنة بمتوســط نمــو %0.4.  

التعداد الزراعي )2015( – بيانات الهيئة العامة لإلحصاء )2017(.
/http://www.amis-outlook.org/home/en

تعريف المنتج
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تطور عناصر العرض ، وإجمالي استخدام القمح خالل 
الفترة
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لدراسة الفقد والهدر في الغذاء

السعودية العربية  بالمملكة 

والمبادرات   النتـــائـج 

سلسلة اإلمداد الغذائي

مجموع الفقد والهدر

0.01 %0.10مابعد الحصاد )المناولة والتخزين(

0.03 %0.32اإلنــــتــــــــاج

0 %0التجهيز والتعبئة

16.83 %154.27التوزيع

83.13 %762.07االستهالك

كمية الفقد والهدر
ألف طن

916.76

نسبة الفقد والهدر

% 100

مؤشرات الفقد والهدر من كمية )الدقيق / الخبز(
 المتاحة لالستهالك في المملكة في عام 2016

27.6   913 م.ر3085.3%5%25

مجموع الفقد

مجموع الهدر

154.69

762.07

% 16.87

% 83.13

الغذائي  اإلمداد  سلسلة  بمراحل  والهدر  الفقد 
من إجمالي الفقد والهدر  )الدقيق / الخبز(

اإلمداد  سلسلة  مراحل  حسب  والهدر  الفقد  نسب  توزيع 
الغذائي من إجمالي الفقد والهدر  )الدقيق / الخبز(

نسبة الفقد من الكمية 
المتاحة

نسبة الهدر من الكمية 
المتاحة

قيمة الفقد والهدر من 
الكمية المتاحة

نصيب الفرد من الفقد 
والهدر )كلغ(

الكمية المتاحة 
)ألف طن(

كمية الغذاء المتاح من المنتج تم احتسابها بناًء على المعادالت ص70
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ظهــر نتائــج المســح أن نســبة الفقــد والهــدر مــن الدقيــق والخبــز قــد بلغــت . 1
ُ
ت

30% مــن إجمالــي الكميــات المتاحــة. وقــد كانــت نســبة الهــدر )25%( مرتفعــة 
جــًدا مقارنــة بالفقــد الــذي بلــغ نســبة 5% مــن الكميــات المتاحــة. وبذلــك تكــون 
كميــة الفقــد والهــدر مــن القمــح قــد بلغــت تقريًبــا 917 ألــف طــن بقيمــة تقريبيــة 

ــال. 913 مليــون ري
ــا أن تقريًبــا 155 ألــف طــن مــن الدقيــق والخبــز يتم فقدها . 2

ً
ظهــر نتائــج المســح أيض

ُ
ت

فــي مرحلــة التوزيــع )المخابــز، األســواق الكبرى، محــالت الجملة والتجزئة(.
حوالــي 762 ألــف طــن قــد تــم إهدارهــا علــى مســتوى االســتهالك النهائــي . 3

ســواء فــي المنــازل أو المطاعــم.   
بلغ نصيب الفرد من الفقد والهدر تقريًبا 28 كلغ في السنة. . 4

المحافظــة علــى الكميــات الحاليــة لإلنتــاج بتوجيــه المزيــد مــن العنايــة بالمزارعين . 1
لرفــع إنتاجيــة المحاصيــل لتتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة )3 طــن/ هكتار(. 

تطوير سياسة الري لتحقيق معادلة رفع اإلنتاجية مع تقليل استهالك الماء.. 2
رفــع جــودة القمــح المنتــج والمســتورد وبالتالــي رفــع جــودة الدقيــق والخبــز . 3

المنتــج.
عــن طريــق وضــع العناصــر الثالثــة المذكــورة أعــاله فــي سياســة إنتــاج القمــح، . 4

القمــح  لمزارعــي  المهنيــة  االحتياجــات  لتلبيــة  تكــون هنــاك سياســة  أن  يجــب 
والمطاحــن والخبازيــن لرفــع كميــة منتجاتهــم ونوعيتهــا، وفــي نفــس الوقــت 

النفايــات. لتقليــل 
نظــًرا ألن مســتويات نفايــات الخبــز مرتفعــة جــًدا، يلــزم إجــراء تغييــرات كبيــرة فــي . 5

صناعــة الخبــز نحــو اإلنتــاج الضخــم للخبــز الوطنــي عالــي الجــودة المناســب لضمان 
تلبــي احتياجــات غالبيــة  األمــن والســالمة الغذائيــة. هــذه التغييــرات يجــب أن 

المســتهلكين فــي جميــع األوقــات واألماكــن.
 تصميم برامج توعوية وتثقيفية لترشيد االستهالك.. 6
مراجعــة إنتــاج الخبــز بــدل رغيــف كامــل، إنتــاج شــرائح خبــز صغيــرة مــع مراجعــة . 7

الــوزن.
كأعــالف . 8 واســتغالله  المخبــوزات  مــن  الفائــض  لتدويــر  وطــرق  آليــات  وضــع 

نــات.  للحيوا
مراجعة أسعار الرغيف )مثال بدل 4 حبات بريال تصبح 3 حبات بريال(.. 9

 االستنتاجات

التوصيات
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لدراسة الفقد والهدر في الغذاء

السعودية العربية  بالمملكة 

والمبادرات   النتـــائـج 

بطاقة منتج )األرز(

البشــرية حيــث يطعــم نصــف ســكان  التــي تغــذي  ُيعتبــر األرز أحــد أهــم المحاصيــل 
ا لــأرز  

ً
عتبــر المملكــة العربيــة الســعودية مــن بيــن الــدول األعلــى اســتهالك

ُ
العالــم. وت

بنحــو 48 كلــغ للفــرد الواحــد ســنويا بواقــع 132 جــرام/ يــوم. يذكــر أن المملكــة ال تنتــج 
هــذه المــادة نظــًرا لعــدم توفــر الظــروف المناســبة لزراعتهــا، ولذلــك تعتمــد المملكــة 
بشــكل رئيســي علــى اســتيراد احتياجهــا مــن األرز بنوعيــات مختلفــة، والتــي بلغت حســب 
إحصائيــات التجــارة الخارجيــة للهيئــة العامــــة لإلحصــــــاء نحــو 1.3 مليــون طــن خلــــال عــــــام 
2016 بقيمــــــة 3.93 مليــار ريــال. دولــة الهنــد هــي المــزود الرئيســي للمملكــة وتوفــر 
لهــا نحــو 70% مــن حاجياتهــا الســنوية مــن األرز، والمملكــة تقــوم بإعــادة تصديــر نحــو 

11.8 ألــف طــن مــن األرز المســتورد إلــى الــدول المجــاورة بقيمــة 40 مليــون ريــال.

تعريف المنتج

الغذائي  اإلمداد  سلسلة  بمراحل  والهدر  الفقد 
من إجمالي الفقد والهدر  ) األرز (

سلسلة اإلمداد الغذائي

0 %0مابعد الحصاد )المناولة والتخزين(

 0 %0اإلنــــتــــــــاج

0 %0التجهيز والتعبئة

9 %49.74التوزيع

91 %507.12االستهالك

كمية الفقد والهدر
ألف طن

نسبة الفقد والهدر

100 %556.86مجموع الفقد والهدر

مجموع الفقد

مجموع الهدر

49.74

507.12

% 9

% 91
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نسبة الفقد من الكمية 
المتاحة

نسبة الهدر من الكمية 
المتاحة

قيمة الفقد والهدر من 
الكمية المتاحة

نصيب الفرد من الفقد 
والهدر )كلغ(

الكمية المتاحة 
)ألف طن(

مؤشرات الفقد والهدر من كمية األرز المتاحة لالستهالك في 
المملكة في عام 2016

16.8   1,682.5 م.ر1,658%3%30.6

ظهــر نتائــج المســح أن 3% مــن إجمالــي الكميــات المتاحــة مــن األرز فــي . 1
ُ
ت

فقــد باألســاس فــي مرحلــة التوزيــع بمــا تعنــي النقــل والتخزيــن، وأن 
ُ
المملكــة ت

30.6% مــن هــذه الكميــات المتاحــة يتــم هدرهــا ضمــن مرحلــة االســتهالك. 
وبذلــك يكــون 33.6% مــن كميــات األرز التــي توفــرت فــي المملكــة فــي عــام 
2016 والتــي بلغــت 1658 ألــف طــن، قــد ضاعــت ســواء بفعــل الفقــد أو الهــدر 

وتصــل قيمــة هــذا الضيــاع إلــى نحــو 1682.5 مليــون ريــال.
الكميــات . 2 إجمالــي  مــن   %9 نســبة  التوزيــع  مرحلــة  فــي  األرز  فقــد  ل 

ّ
شــك

المفقــودة والمهــدورة مــن األرز فــي عــام 2016، وهــي كميــات تصــل إلــى 
49.7 ألــف طــن  ويحــدث ذلــك بالخصــوص عنــد تخزيــن األرز فــي البيــوت أو فــي 

مخــازن تجــار الجملــة والتجزئــة.

 االستنتاجات

اإلمداد  سلسلة  مراحل  حسب  والهدر  الفقد  نسب  توزيع 
الغذائي من إجمالي الفقد والهدر  ) األرز (
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لدراسة الفقد والهدر في الغذاء

السعودية العربية  بالمملكة 

والمبادرات   النتـــائـج 

ــا للهــدر فــي المملكــة بمــا أن حوالــي . 1
ً

يبــدو أن األرز هــو الغــذاء األكثــر تعرض
39% مــن الكميــات المســتوردة فقــط مــن هــذا المنتــج يتــم االســتفادة منهــا 
والبقيــة يكــون مصيرهــا الهــدر بأشــكال مختلفــة. ولهــذا الســبب فــإن القيــام 
ببرنامــج متكامــل للحــد مــن ظاهــرة هــدر األرز فــي المملكــة هــو أمــر أكثــر 
مــن ضــروري بــل هــو عاجــل. هــذا البرنامــج البــد أن يجمــع بيــن عديــد اإلجــراءات 

كالتوعيــة والتحفيــز والعقوبــات والمنــع إلــى غيــر ذلــك مــن الحلــول. 
األرز ُيســتورد بالعملــة األجنبيــة وهــدره يعتبــر هــدر لمدخــرات الدولــة، ولذلــك . 2

األرز  بتوريــد وتصديــر  المرتبطــة  األنظمــة والشــروط  بعــض  تغييــر  يســتوجب 
تمهيــًدا للرفــع مــن الرســوم علــى اســتيراده.

إيجــاد حلــول عمليــة ومبــادرات توعويــة لترشــيد اســتهالك األرز، والحــد مــن . 3
تأثيــر العــادات االســتهالكية فــي المجتمــع الســعودي علــى هــدر األرز خاصــة 

فــي المناســبات واألفــراح.
تشــجيع جمعيــات حفــظ النعمــة والجمعيــات األخــرى علــى المســاهمة بشــكل . 4

فعــال فــي التوعيــة بأهميــة الحفــاظ علــى النعمــة وعــدم اإلســراف والتركيــز 
علــى االســتفادة مــن فائــض الطعــام بإعــادة التصنيــع أو بالتدويــر . 

بلــورة مبــادرة تهــدف إلــى تشــجيع المطاعــم الشــعبية وقصــور األفــراح علــى . 5
التقليــل مــن هــدر األرز فــي الوجبــات التي يقدمونهــا بمنحهم مميزات جبائية 
و حوافــز ماليــة وتشــريفية، وفــي نفــس الوقــت اعتمــاد مبــدأ العقــاب بتســليط 
الغرامــات والخطايــا علــى المخالفيــن الذيــن ال يلتزمــون بمــدأ المحافظــة علــى 

النعمة.

التوصيات

المفقــودة  الكميــات  مــن   %91 يناهــز  مــا  أن  ــا 
ً

أيض المســح  نتائــج  ظهــر 
ُ
ت  .3

والمهــدورة مــن األرز فــي عــام 2016، أي حوالــي أكثــر مــن نصــف مليــون طــن 
قــد تــم إهدارهــا فقــط علــى مســتوى االســتهالك النهائــي ســواء فــي المنازل 
أو المطاعــم، بحيــث وصــل نصيــب الفــرد الواحد من فقد وهــدر الكميات المتاحة 
االســتهالك  مســتوى  علــى  المهــدورة  الكميــات  عتبــر 

ُ
وت ســنويا.  كلــغ   16.8

النهائــي عاليــة جــًدا بمــا أنهــا تصــل إلــى حوالــي 33.6% مــن الكميــات المتاحــة 
للغــذاء وهــذا أمــر غيــر مقبــول ألنــه يســتنزف مكتســبات الدولــة مــن العمــالت 

ــة.  األجنبي
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بطاقة منتج )التمور(

عتبــر 
ُ
 تعتبــر زراعــة النخيــل مــن أهــم األنشــطة الزراعيــة فــي المملكــة منــذ القــدم، إذ ت

النخلــة مصــدًرا للخيــر وللبركــة، إلــى جانــب القيمــة الغذائيــة لثمارهــا ولقدرتهــا علــى 
تأميــن الغــذاء علــى مــدار الســنة لســكان المنطقــة. فُيعتبــر منــاخ المملكــة الســبب 
هــذه  نمــو  ومتطلبــات  لمالءمتــه  وذلــك  بكثــرة  النخيــل  لزراعــة  والمهــم  الرئيســي 
ــا، وبشــتاًء 

ً
الشــجرة. فتحتــاج النخلــة إلــى درجــات حــرارة نســبًيا مرتفعــة ومنــاخ جــاف صيف

معتــدل وقليــل أو خــال مــن األمطــار. فتحتــاج النخلــة لكــي تزهــر إلــى درجــة حــرارة ال 
تقــل عــن 18 درجــة مئويــة فــي الظــل، وال تعطــي الثمــار إال إذا وصــل متوســط الحــرارة 
اليومــي إلــى 25 درجــة مئويــة  . إلعطــاء تمــور ذات جــودة عاليــة، يحتــاج النخيــل إلــى 
جــو جــاف خــاٍل مــن الرطوبــة ومــن األمطــار خاصــة عنــد التلقيــح خــالل فصــل الربيــع ونضــج 
التمــر خــالل فصــل الصيــف. كمــا تحتــاج أشــجار النخيــل لضــوء كاٍف طيلــة اليــوم إلعطــاء 

محصــول وفيــر ذات جــودة عاليــة.
عت مختلــف حكومــات المملكــة زراعــة النخيــل ممــا جعلهــا تحتــل مراتــب أولــى مــن  شــجَّ
حيــث اإلنتــاج علــى الصعيــد العالمــي، وذلــك عبــر عــدة سياســات تحفيزيــة مــن أهمهــا 
دعــم المزارعيــن وتوفيــر قــروض بــدون فوائــد لهــم، إلــى جانــب توزيــع األراضــي البــور 
قــدر المســاحة 

ُ
بالمجــان ممــا ســاعد علــى زيــادة المســاحات المزروعــة بالنخيــل.  فت

االجماليــة لمــزارع التمــور ب 145 ألــف هكتــار  ســنة 2016 حيــث تمثــل قرابــة 74% مــن 
قــدر عــدد أشــجار النخيــل بالمملكــة ب 28570 

ُ
إجمالــي المســاحة المخصصــة للفواكــه. ت

ــة منهــا 22735 مليــون شــجرة مثمــرة، فتتصــدر المنطقــة الوســطى )نجــد  مليــون نخل
 %53.25 يعــادل  مــا  أي  نخيــل  يناهــز 12244 مليــون شــجرة  بعــدد  القصيــم وحائــل( 
مــن إجمالــي عــدد النخيــل المثمــر، تليهــا المنطقــة الغربيــة )المدينــة المنــورة ومكــة 
المكرمــة( بـــ 4738 مليــون نخلــة ويمثــل 20.8% مــن اجمالــي النخيــل المثمــرة، ثــم تليها 
بالمرتبــة الثالثــة المنطقــة الشــرقية بعــدد أشــجار نخيــل تســاوي 3134 مليــون نخلــة مــا 

يعــادل 13,7% مــن إجمالــي أشــجار النخيــل المثمــرة بالمملكــة. 
يقــدر إنتــاج المملكــة مــن التمــر بأكثــر مــن مليــون طــن ســنوًيا حيــث تســاهم المنطقــة 

الوســطى بحوالــي* 60% مــن إجمالــي اإلنتــاج بكميــة تقــدر ب 616 ألــف طــن، 

تعريف المنتج

*المصدر الهيئة العامة لالحصاء،2016
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تليهــا المنطقــة الشــرقية ب 163,5 ألــف طــن مــا يمثــل 15.2% مــن إجمالــي اإلنتــاج، ثــم 
المنطقــة الغربيــة بإنتــاج يقــدر ب 157 ألــف طــن ممــا يمثــل 15.20%. وتحقــق المملكــة 
ــا 

ً
االكتفــاء الذاتــي مــن التمــور بنســبة تقــدر ب 113.7% ســنة 2016 مســجلة انخفاض

ا مقارنــة بســنة 2015 حيــث قــدرت هــذه النســبة ب 115.4%. ويســجل الميــزان 
ً
بســيط

ــا إذ تبلــغ صــادرات المملكــة مــن التمــور قرابــة 117 ألــف طــن 
ً

التجــاري للتمــور فائض
بقيمــة 141,6 مليــار دوالر مقابــل اســتيرادها 0,5 ألــف طــن بقيمــة 0,7 مليــون دوالر 
ســنة 2016. كمــا قامــت المملكــة بتشــجيع إنتــاج الزراعــات العضويــة فــي مخططاتهــا 
التنمويــة الخماســية وال ســيما فــي زراعــة النخيــل العضــوي، فخصصــت قرابــة 2620 
هكتــار لزراعــة هــذا النــوع مــن النخيــل ليصــل إنتــاج هــذه المــزارع إلــى 11162 طــن ســنة 

100 %136.63مجموع الفقد والهدر

مجموع الفقد

مجموع الهدر

99.66

36.97

% 73

% 27

سلسلة اإلمداد الغذائي

24 %32.24مابعد الحصاد )المناولة والتخزين(

18 %24.87اإلنــــتــــــــاج

0 %0التجهيز والتعبئة

31 %42.55التوزيع

27 %36.97االستهالك

كمية الفقد والهدر
ألف طن

نسبة الفقد والهدر

الغذائي  اإلمداد  سلسلة  بمراحل  والهدر  الفقد 
من إجمالي الفقد والهدر  ) التمور (

اإلمداد  سلسلة  مراحل  حسب  والهدر  الفقد  نسب  توزيع 
الغذائي من إجمالي الفقد والهدر  ) التمور (



18

ر كميــة إنتــاج التمــور بالمملكــة بقرابــة األلــف طــن ســنة 2016, إال أن الكميــة  ــدَّ
َ

ق
ُ
ت

المتاحــة لالســتهالك البشــري تقــدر بـــ 637.6 ألــف طــن، هــذا يعنــي أن قرابــة 350 
تلــف بالكامــل أو يتــم اســتعمالها 

ُ
ألــف طــن تكــون غيــر صالحــة لالســتعمال البشــري ِلت

ر بـــ 587.43 مليــون ريــال. تتلــف هــذه الكميــة خاصــة فــي أولــى  قــدَّ
ُ
كعلــف حيوانــي وت

مراحــل سلســلة اإلمــداد مــن اإلنتــاج ومــا بعــد الحصــاد والمناولــة والتخزيــن وكذلــك 
التوزيــع حيــث يمثــل نســبة الفقــد 15.6% مــن الكميــة المتاحــة فيمــا ال تتجــاوز نســبة 

الهــدر 6% مــن الكميــة المتاحــة.
 وتعود كميات الفقد حســب نتائج االســتبيان في مرحلة اإلنتاج أساًســا إلى العوامل 
المناخيــة كنــزول األمطــار فــي فصــل الربيــع عنــد موعــد اللقــاح وكذلــك تفشــي بعــض 

اآلفــات كسوســة النخيــل الحمــراء إلــى جانــب اتبــاع طــرق تقليديــة عنــد الحصاد.
وتعتبــر ظــروف التخزيــن مــن أهــم العوامــل المســببة لفقــد التمــور حيــث يعتبــر مــن 
بيــن المنتجــات الحساســة والتــي تحتــاج إلــى ظــروف تخزيــن معينــة مــن درجــة رطوبــة 
ثابتــة وحــرارة محــددة إلــى جانــب الحــرص علــى عــدم تخزينهــا مــع مــواد غذائيــة أخــرى 

حتــى ال تفقــد جودتهــا وقيمتهــا الغذائيــة.
إلــى اســتراتيجيات  التمــور أساًســا  الفقــد فــي  التوزيــع، فيعــود  أمــا فــي مرحلــة 
التســويق المعتمــدة إلــى جانــب ظــروف التخزيــن فــي أماكــن التوزيــع مــن محــالت 

تجزئــة أو حتــى أســواق الجملــة.

 االستنتاجات

نسبة الفقد من الكمية 
المتاحة

نسبة الهدر من الكمية 
المتاحة

قيمة الفقد والهدر من 
الكمية المتاحة

نصيب الفرد من الفقد 
والهدر )كلغ(

الكمية المتاحة 
)ألف طن(

مؤشرات الفقد والهدر من كمية التمور المتاحة لالستهالك 
في المملكة في عام 2016

4.12  587.43 م.ر637.6%16%5.5
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المقترحات والتوصيات

مرحلة اإلنتاج وبعد الحصاد البياني 	 
مواصلــة البحــث العلمــي حــول تحســين نجاعــة مكافحــة اآلفــات ، والتنســيق . 1

مــع جهــات مثــل : المركــز الوطنــي للنخيــل والتمــور ومركــز أبحــاث النخيــل 
والتمــور بجامعــة الملــك فيصــل .

مواصلة إرشاد مزارعي النخيل في مجال جمع ومداولة ومعالجة التمور.. 2
التخلــص مــن نفايــات التمــور المصابــة عــن طريــق تحويلهــا إلــى ســماد عضوي . 3

أو علــف للحيوانــات وكذلــك إلــى كتلــة إحيائيــة ووقــود حيوي؛ 
للدرجــة . 4 التمــور  تبريــد  يراعــى  تلفهــا  وعــدم  التمــور  جــودة  علــى  للحفــاظ 

المناســبة قبــل تعبئتهــا فــي وســائط النقــل كمــا يجــب أن تكون هذه الوســائط 
مبــردة ودرجــة حرارتهــا ال تزيــد عــن 7°م، أمــا فــي الصيــف، فيفضــل أن تكــون 

هــذه الدرجــة 2-4°م .   
 للزيــادة الكبيــرة فــي إنتــاج التمــور بالمملكــة، يجــب التبخيــر )إلحتمــال . 5

ً
 نظــرا

تعــرض التمــور آلفــة الحشــرات( كامــل الكميــات الفائضــة مــن التمــور وتوفــر 
طاقــات تخزينيــة مبــردة تتســع لهــذه الكميــات الكبيــرة مــن التمــور الفائضــة. 

مرحلة التصنيع	 
التوسع في إقامة مصانع لتعبئة التمور.. 1
تصنيــع الفائــض مــن التمــور وإدخالهــا فــي إنتــاج أغذيــة جديــدة مثــل عصائــر . 2

الفاكهــة، المعجنــات، الكحــول الطبــي، أغذيــة األطفــال، الــخ 

مرحلة التوزيع	 
تطويــر ســبل جديــدة لخفــض الفاقــد مــن التمــور علــى مســتوى تجــارة التجزئــة . 1

..( علــى  مــن خــالل تحســين الملصقات)تاريــخ االنتــاج، مــدة صالحيــة المنتــج 
المنتجــات المعروضــة والتغليــف الذكــي.

علــى مســتوى تجــارة التجزئــة، يمكــن معالجــة فقــد التمــور مــن خــالل تحســين . 2
تقنيــات مزاولــة األعمــال، مثــل إدارة المخــزون وتحســين مرافــق التخزيــن.

تطويــر حجــم التســويق المحلــي والدولــي لمواجهــة الفائــض الكبيــر فــي . 3
اإلنتــاج الداخلــي، وذلــك عبــر دعــم دور الجمعيــات التعاونيــة الزراعيــة الســيما 

منظمــة الزراعــة العربيــة، دراســة تطويــر وتصنيــع وتســويق التمــور واالســتفادة مــن مخلفــات النخيــل فــي 
الوطــن العربــي. 2015- إحصــاءات منظمــة الزراعــة العربيــة- علــي كامــل يوســف الســاعد، 2005: ص:16
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بطاقة منتج )المانجو(

عتبــر المانجــو نبتــة مداريــة حيــث يمكــن زراعتهــا فــي درجـــة حـــرارة منخفضــة تبلـــــغ 2 
ُ
ت

درجــة مئويــة ،وتتحمــل الحــرارة المرتفعــة التــي تصــل إلــى 45 درجــة مئويــة. يتــراوح 
ارتفــاع شــجرة المانجــو بيــن 35 و 40 متــًرا، ويستحســن زراعتهــا فــي تربــة رمليــة وتكــون 

غيــر معرضــة للريــاح وتصلهــا أشــعة الشــمس أطــول وقــت ممكــن فــي اليــوم.
عتبــر منطقــة جــازان مــن أهــم المناطــق بالمملكــة مــن حيــث كميــات اإلنتــاج ومــن 

ُ
ت

حيــث جــودة المنتــج، فقــد بلــغ عــدد أشــجار المانجــو بجــازان قرابــة 800 ألــف شــجرة 
 مــن المانجــو. وبالرغــم مــن عــدم 

ً
 وهــي تنتــج ثالثيــن صنفــا

ً
وتنتــج 30 ألــف طــن ســنويا

توفــر إحصائيــات تخــص الكميــة اإلجماليــة إلنتــاج المانجــو، إال أن المملكــة تصــدر قرابــة 
1.97 ألــف طــن مــن المانجــو بقيمــة 4.54 مليــون ريــال وتســتورد قرابــة 41.89 ألــف طــن 

مــن جميــع أنحــاء العالــم بقيمــة 149.65 مليــون ريــال ســنة ) الشــكل 1 (2016.

تعريف المنتج

الشكل 1 : كمية و قيمة الصادرات و الواردات
) باأللف طن و المليون ريال(
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لدراسة الفقد والهدر في الغذاء

السعودية العربية  بالمملكة 

والمبادرات   النتـــائـج 

100 %11.83مجموع الفقد والهدر

نسبة الفقد من الكمية 
المتاحة

نسبة الهدر من الكمية 
المتاحة

قيمة الفقد والهدر من 
الكمية المتاحة

نصيب الفرد من الفقد 
والهدر )كلغ(

الكمية المتاحة 
)ألف طن(

مؤشرات الفقد والهدر من كمية المانجو المتاحة لالستهالك 
في المملكة في عام 2016

0.356  42.26  م.ر45%16.9%9.4

مجموع الفقد

مجموع الهدر

6.41

5.42

% 54

% 46

سلسلة اإلمداد الغذائي

0 %0مابعد الحصاد )المناولة والتخزين(

0 %0اإلنــــتــــــــاج

4 %0.50التجهيز والتعبئة

50 %5.91التوزيع

46 %5.42االستهالك

كمية الفقد والهدر
ألف طن

نسبة الفقد والهدر

الغذائي  اإلمداد  سلسلة  بمراحل  والهدر  الفقد 
من إجمالي الفقد والهدر  )المانجو(

اإلمداد  سلسلة  مراحل  حسب  والهدر  الفقد  نسب  توزيع 
الغذائي من إجمالي الفقد والهدر  ) المانجو (
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نســتنتج مــن خــالل الجــدول الســابق أن مجمــوع كميــات الفقــد والهــدر فــي المانجــو 
المتاحــة  المانجــو  كميــات  مــن   %26.2 نســبة  يمثــل  والــذي  طــن،  ألــف   11.83 بلــغ 
ــد فــي المراحــل األولــى بلــغ 16.9% وَهــْدر فــي 

ْ
ق

َ
لالســتهالك، موزعــة بيــن نســبة ف

المرحلــة األخيــرة بنســبة %9.4.
عتبــر مرحلتــي التوزيــع واالســتهالك أهــم المراحــل التــي يســجل فيهــا أعلــى فقــد 

ُ
 ت

وهــدر، حيــث يفقــد 50% مــن مجمــوع الكميــات المفقــودة والمهــدورة مــن المانجــو 
فــي مرحلــة التوزيــع، و 46% فــي مرحلــة االســتهالك، وتمثــل الكميــة المفقــودة 
والمهــدورة فــي المرحلتيــن ربــع كميــة واردات المانجــو. مــن بيــن أســباب تلــف فاكهــة 

المانجــو هــي الكدمــات التــي تصيــب الثمــرة إلــى جانــب زيــادة نضــج المنتــج.

 االستنتاجات
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لدراسة الفقد والهدر في الغذاء

السعودية العربية  بالمملكة 

والمبادرات   النتـــائـج 

 بطاقة منتج )البطيخ(

ُيــزرع البطيــخ فــي األراضــي الرمليــة الخصبــة القــادرة علــى االحتفــاظ بالرطوبــة. تنتمــي 
هــذه النبتــة إلــى العائلــة القرعيــة التــي تحتــاج إلــى طقــس دافــئ خــال مــن الصقيــع 
وتحتــاج لفتــرة تتــراوح بيــن 3 إلــى 4 أشــهر للنمــو. يمكــن زراعــة البطيــخ مــن خــالل البــذور 
العاليــة الجــودة مباشــرة بالحقــل أو عــن طريــق اســتعمال شــتالت بطــول 10-15 ســنتمتر. 
يــزرع البطيــخ عــادة بالمملكــة فــي نهايــة شــهر فبرايــر فــي بعــض محافظــات البــالد 
الليــث  ومحافظــة  بالوســط،  وحائــل  والجــوف  الدواســر  وادي  ســاجر،  كمحافظــة 
والقنفــدة بمنطقــة مكــة بغــرب المملكــة. مــن أكثــر أنــواع البطيــخ التــي تــزرع بالمملكــة 
نجــد النــوع المســتطيل الــذي تكثــر زراعتــه فــي المنطقــة الوســطى وتبــوك باإلضافــة 
إلــى منطقــة حــرض الواقعــة فــي جنــوب المنطقــة الشــرقية. كمــا توجــد أصنــاف جيــزة 
)صنــف مســتدير( وســكاتا والهجــن عديــم البــذور وهــو مــن األصنــاف مبكــرة النضــج. 
 بالتقلبــات الجويــة وخاصــة منهــا عواصــف الغبــار التــي تتســبب 

ً
تتأثــر هــذه النبتــة كثيــرا

فــي تلــف الكثيــر مــن المحاصيــل.

تعريف المنتج

البطيخ

الشكل 3: القيمة ) مليون ريال (الشكل 2 : الكمية ) ألف طن (
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100 %153.29مجموع الفقد والهدر

مجموع الفقد

مجموع الهدر

119.58

33.71

% 78.32

% 21.68

سلسلة اإلمداد الغذائي

28 %42.60مابعد الحصاد )المناولة والتخزين(

26 %39.12اإلنــــتــــــــاج

0.32 %0.49التجهيز والتعبئة

24 %37.37التوزيع

21.68 %33.71االستهالك

كمية الفقد والهدر
ألف طن

نسبة الفقد والهدر

الغذائي  اإلمداد  سلسلة  بمراحل  والهدر  الفقد 
من إجمالي الفقد والهدر  ) البطيخ (

اإلمداد  سلسلة  مراحل  حسب  والهدر  الفقد  نسب  توزيع 
الغذائي من إجمالي الفقد والهدر  ) البطيخ (

بلغــت كميــة إنتــاج البطيــخ بالمملكــة 394,93 ألــف طــن ســنة 2016، حيــث وقــع تصديــر 
حوالــي 0,18 ألــف طــن بقيمــة 0,16 مليــون ريــال. وقــع توريــد 9,66 ألــف طــن من البطيخ 

بقيمــة 57,02 مليــون ريــال ) الشــكل 2 والشــكل 3 (.



25

لدراسة الفقد والهدر في الغذاء

السعودية العربية  بالمملكة 

والمبادرات   النتـــائـج 

 الحجــم الكبيــر مــن الفقــد والهــدر فــي 
ً
مــن خــالل نتائــج المســح الميدانــي يتضــح جليــا

منتــج البطيــخ )الحبحــب( بالمملكــة حيــث بلــغ 153 ألــف طــن ســنة 2016. تمثــل هــذه 
 نصــف الكميــة المتاحــة لالســتهالك حيــث يتــم فقــد حوالــي %40.3 

ً
الكميــة تقريبــا

مــن الكميــات الصالحــة االســتهالك فــي األربــع مراحــل األولــى مــن سلســلة اإلمــدادات 
ويهــدر حوالــي 8.9% مــن الكميــات المتاحــة فــي مرحلــة االســتهالك.

 تمثــل مرحلتــي مــا بعــد الحصــاد والمناولــة والتخزيــن، واإلنتــاج أهــم المراحــل التــي 
يقــع فيهــا فقــد البطيــخ ب 28% و 27% مــن مجمــوع الكميــات المفقــودة والمهــدرة 

علــى التوالــي. 
عتبــر العوامــل المناخيــة مــن أهــم األســباب التــي تؤثــر علــى جــودة المحصــول 

ُ
حيــث ت

وإتــالف كميــات مــن الحبحــب إلــى جانــب اســتعمال أدوات تقليديــة وبــذور غيــر مالئمــة 
وغيــر جيــدة عنــد الزراعــة.

عتبــر كذلــك ظــروف التخزيــن وتوزيــع الحبحــب مــن أهــم أســباب فقــده حيــث يتــم 
ُ
ت

التخزيــن فــي أماكــن عشــوائية غيــر مهيــأة الســتقبال هــذا المنتــج ممــا يغيــر فــي 
جودتــه )يمثــل عامــل وصــول الســلع غيــر مطابقــة للمواصفــات المطلوبــة مــن أهــم 
العوامــل المؤديــة إلــى تلــف المنتــج(، إلــى جانــب طــرق النقــل والتوزيــع حيــث يتــم 
نقلــه لمســافات طويلــة عــادة فــي شــاحنات غيــر مهيــأة للغــرض )عــدم توفــر وســائل 
النقــل الســريعة للمــواد القابلــة للتلــف(، وبيعــه للمســتهلك علــى جانــب الطريــق حيــث 
يعــرض ألشــعة الشــمس لســاعات طويلــة مــن اليــوم فيتســبب فــي خفــض الجــودة 

ــج.  وفقــد المنت

 االستنتاجات

نسبة الفقد من الكمية 
المتاحة

نسبة الهدر من الكمية 
المتاحة

قيمة الفقد والهدر من 
الكمية المتاحة

نصيب الفرد من الفقد 
والهدر )كلغ(

الكمية المتاحة 
)ألف طن(

مؤشرات الفقد والهدر من كمية البطيخ المتاحة لالستهالك 
في المملكة في عام 2016

4.62  253.90 م.ر310.34%40.3%8.9
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بطاقة منتج )البرتقال(

ُيعتبــر البرتقــال مــن الحمضيــات التــي تحتــاج عــادة إلــى معــدل حــرارة مرتفــع نســبًيا 
. يصــل طول شــجرة 

ً
وإلــى ضــوٍء كاٍف طيلــة اليــوم يكــون مــا بيــن 8 إلــى 12 ســاعة يوميــا

البرتقــال إلــى عشــرة أمتــار وهــي عــادة دائمــة الخضــرة علــى مــدار الســنة. للبرتقــال 
أنــواع عديــدة مثــل البرتقــال الفاســي، أبــو ســرة، فالنســيا وبرتقــال دم الزغلــول.  تعتبــر 
منطقــة نجــران مــن المناطــق التــي تشــتهر بزراعــة البرتقــال فــي المملكــة. وهــو مــن 
الفاكهــة التــي ال تخلــو منهــا موائــد العائــالت الســعودية طيلــة الســنة وذلــك لطعمها 
عتبر 

ُ
المميــز باإلضافــة إلــى قيمتهــا الغذائيــة العالية )ألياف، معــادن، فيتامينات...(. وت

المملكــة مســتورًدا صافًيــا للبرتقــال حيــث تبلــغ كميــة التصـديـــر بـــ 19.27 ألــف طــن مقابــل 
418.45 ألــف طــن كميــة مســتوردة بقيمــة 742 مليــون ريــال ســنة 2016 )الشــكل4(. 
وتعتبــر المملكــة أهــم مســتورد للبرتقــال المصــري حيــث إنهــا تســتورد قرابــة 30% مــن 

إجمالــي كميــة صــادرات مصــر مــن البرتقــال.

تعريف المنتج

الشكل 4 : كمية و قيمة الصادرات و الواردات
 ) باأللف طن, و مليون ريال(
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لدراسة الفقد والهدر في الغذاء

السعودية العربية  بالمملكة 

والمبادرات   النتـــائـج 

نسبة الفقد من الكمية 
المتاحة

نسبة الهدر من الكمية 
المتاحة

قيمة الفقد والهدر من 
الكمية المتاحة

نصيب الفرد من الفقد 
والهدر )كلغ(

الكمية المتاحة 
)ألف طن(

مؤشرات الفقد والهدر من كمية البرتقال المتاحة لالستهالك 
في المملكة في عام 2016

180.653.07 م.ر245%14.5%13.5

100 %68.77مجموع الفقد والهدر

مجموع الفقد

مجموع الهدر

19.68

49.09

% 29

% 71

سلسلة اإلمداد الغذائي

0 %0مابعد الحصاد )المناولة والتخزين(

0 %0اإلنــــتــــــــاج

2 %1.35التجهيز والتعبئة

27 %18.33التوزيع

71 %49.09االستهالك

كمية الفقد والهدر
ألف طن

نسبة الفقد والهدر

الغذائي  اإلمداد  سلسلة  بمراحل  والهدر  الفقد 
من إجمالي الفقد والهدر  ) البرتقال (

اإلمداد  سلسلة  مراحل  حسب  والهدر  الفقد  نسب  توزيع 
الغذائي من إجمالي الفقد والهدر  ) البرنقال (
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نســتنتج مــن الجــدول أعــاله أن مجمــوع كميــات الفقــد والهــدر مــن البرتقــال بلــغ 68.77 
ألــف طــن، وهــذا يمثــل نســبة 28% مــن كميــات البرتقــال المتاحــة لالســتهالك، موزعــة 
بيــن نســبة فقــد فــي المراحــل األولــى بلغــت 14.5% وهــدر فــي المرحلــة األخيــرة 

بنســبة %13.5. 
تعتبــر مرحلتــي التوزيــع واالســتهالك أهــم المراحــل التــي يســجل فيهــا أعلــى فقــد 
وهدر،حيــث يفقــد 27% مــن مجمــوع الكميــات المفقــودة والمهــدورة مــن البرتقــال 

فــي مرحلــة التوزيــع، و71% فــي مرحلــة االســتهالك. 
للمواصفــات  المنتجــات  مطابقــة  وعــدم  الغبــار،  مثــل  الطبيعيــة  العوامــل  وتعتبــر 
المطلوبــة إلــى جانــب اســتعمال وســائل نقــل غيــر متناســقة مــع هشاشــة المنتــج 
وبيعــه فــي فضــاءات غيــر مخصصــة للغــرض )علــى جانــب الطريــق( مــن أهــم األســباب 

التــي تســرع وتيــرة تدهــور كميــات كبيــرة مــن البرتقــال.

 االستنتاجات
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لدراسة الفقد والهدر في الغذاء

السعودية العربية  بالمملكة 

والمبادرات   النتـــائـج 

بطاقة منتج )فواكه غير مصنفة(

ُيمثــل منــاخ المملكــة الــذي يتميــز بحــرارة الجــو والضــوء لفتــرات طويلــة مــن اليــوم، 
وخصوبــة التربــة التــي تمتــد علــى مســاحات شاســعة مــن أهــم العوامــل التــي تســمح 

ــاج أنــواع مختلفــة مــن الفاكهــة.  بإنت

من أهم أنواع الفاكهة )غير المصنفة( المنتجة في المملكة نجد:
الشمام الذي يزرع بتبوك.	 
القصيــم 	  الطائــف،  المنــورة،  المدينــة  مــن  كل  فــي  يــزرع  الــذي  العنــب 

والجــوف.
المشمش، الخوخ والكمثرى وهي تزرع في مدينة الجوف.	 

 بـــ 5.4% بيــن ســنة 2015 و 2016، حيــث 
ً
شــهدت المســاحة المخصصــة للزراعــة توســعا

بلغــت المســاحة االجماليــة المثمــرة 215 ألــف هكتــار ســنة 2016. واهتمــت المملكــة منــذ 
ســنة 2005 بالزراعــات العضويــة مــع تزايــد الطلــب علــى هــذه النوعيــة مــن المنتجــات 
 )GIZ( وزيــادة الوعــي الصحــي للمواطنيــن، فقامــت بالتعاقــد مــع مؤسســة ألمانيــة
إلدخــال هــذا النــوع مــن الزراعــات علــى أســس علميــة صحيحــة لتبلــغ المســاحة اإلجماليــة 
لمــزارع الفاكهــة العضويــة وتحــت التحويــل ســنة 2017 حوالــي 9414 هكتــار مقســمة 

ــار للفواكــه تحــت التحويــل. ــار للفواكــه العضويــة و3446.42 هكت بيــن 5958.97 هكت

تبلــغ كميــة إنتــاج الفواكــه غيــر المصنفــة بالمملكــة 1259.79 ألــف طــن ســنة 2016. وقــع 
تصديــر قرابــة 232.26 ألــف طــن فــي المقابــل وقــع توريــد قرابــة 1258.49 ألــف طــن ســنة 

2016 )الشــكل 5 (.

تعريف المنتج
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قــدر نســبة االكتفــاء الذاتــي مــن الفواكــه بالمملكــة 53.3% )الشــكل 6( ولذلــك فهــي 
ُ
 ت

 يقــدر 
ً
 صافًيــا للفواكــه حيــث يســجل ميزانهــا التجــاري للفواكــه إجمــاال عجــزا

ً
عتبــر مــوردا

ُ
ت

ب 4775.62 مليــون ريــال، فتقــدر الصــادرات ب 848.51 مليــون ريــال أمــا الــواردات فتقــدر 
ب 5624.13 مليــون ريــال  )الشــكل 7 (. وتتواجــد جميــع أنــواع الفاكهــة محليــة كانــت أو 
مســتوردة علــى طــول الســنة فــي األســواق الســعودية حيــث يصــل عددهــا إلــى 200 
صنــف. وتــزود أســواق المملكــة بالفواكــه مــن 40 دولــة وأهمهــا جنــوب أفريقيــا، مصــر، 

الشكل 7 :الفواكه و الفواكه غير المصنفة 
) مليون ريال, 2016 (

201420152016

الشكل 5: الفواكه الغير مصنفة 
)ألف طن, 2016(

الشكل 6: نسبة االكتفاء الذاتي في الفاكهة )%(
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لدراسة الفقد والهدر في الغذاء

السعودية العربية  بالمملكة 

والمبادرات   النتـــائـج 

نسبة الفقد من الكمية 
المتاحة

نسبة الهدر من الكمية 
المتاحة

قيمة الفقد والهدر من 
الكمية المتاحة

نصيب الفرد من الفقد 
والهدر )كلغ(

الكمية المتاحة 
)ألف طن(

مؤشرات الفقد والهدر من كمية الفواكه الغير مصنفة المتاحة 
لالستهالك في المملكة في عام 2016

2,256.9518.3 م.ر1,523%22.4%17.5

سلسلة اإلمداد الغذائي

0.6 %3.45مابعد الحصاد )المناولة والتخزين(

45 %275.30اإلنــــتــــــــاج

0.4 %2.58التجهيز والتعبئة

10 %59.33التوزيع

44 %267.01االستهالك

كمية الفقد والهدر
ألف طن

نسبة الفقد والهدر

100 %607.67مجموع الفقد والهدر

مجموع الفقد

مجموع الهدر

340.66

267.01

% 56

% 44

الغذائي  اإلمداد  سلسلة  بمراحل  والهدر  الفقد 
من إجمالي الفقد والهدر  ) فواكه غير مصنفة (

اإلمداد  سلسلة  مراحل  حسب  والهدر  الفقد  نسب  توزيع 
الغذائي من إجمالي الفقد والهدر  )  فواكه غير مصنفة (
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عتبــر إلــى جانــب الخضــروات 
ُ
تســتهلك الفاكهــة طازجــة أو يقــع تحويلهــا )عصائــر...(، وت

مــن أكثــر المــواد المســتهلكة ســرعة فــي التعفــن. لــذا تقــدر نســبة الفقــد والهــدر 
اإلجماليــة للفواكــه الغيــر مصنفــة ب 39.9% مــن كميــة الفواكــه الصالحــة لالســتهالك 
حيــث تمثــل نســبة الفقــد فــي المراحــل األولــى 22.4% مــن هــذه الكميــة المتاحــة، أمــا 

نســبة الهــدر فــي المرحلــة األخيــرة لسلســلة االمــداد فتبلــغ %17.5. 
يمثــل اإلنتــاج واالســتهالك أهــم المراحــل التــي يقــع فيهــا الفقــد والهــدر، حيــث يفقــد 
قرابــة 273.45 ألــف طــن فــي مرحلــة اإلنتــاج والتــي تمثــل 45% من كميــة الفقد والهدر 
للفواكــه الغيــر مصنفــة، أمــا االســتهالك فهــو يمثــل 44% مــن كميــة الفقــد والهــدر 
بكميــة تقــدر ب 268.37 ألــف طــن ســنة 2016. وبحســب االســتبيان الخــاص بالعوامــل 
المؤثــرة علــى الفقــد والهــدر فــي جميــع مراحــل سلســلة اإلمــداد، فــإن فقــد الفاكهــة 
 لعــدم كفــاءة اليــد العاملــة في مــزارع الفواكه وإلى 

ً
فــي مرحلــة اإلنتــاج يعــود أساســا

حــد مــا لســوء الممارســات الزراعيــة واإلجــراءات المتبعــة، أمــا فــي مرحلــة االســتهالك، 
 ، ثــم عــدم مطابقــة المنتــج للمواصفــات المطلوبــة 

ً
فتعتبــر العوامــل المناخيــة أوال

 مــن أهــم العناصــر المؤثــرة والمتســببة فــي الهــدر. 
ً
ثانيــا

 االستنتاجات

توفيــر يــد عاملــة كفــؤة وذات خبــرة عاليــة فــي مجــال زراعــة الفواكــه بمختلــف . 1
أنواعهــا، وذلــك بإقامــة دورات تدريبيــة وتأهيليــة للمزارعيــن مــع توزيــع منشــورات 

دوريــة عليهــم تتضمــن إرشــادات ومشــورات فنيــة.
ــة . 2 ــذور مقاومــة لآلفــات والعوامــل الطبيعيــة إلــى جانــب أدوات حديث اســتعمال ب

ومتطــورة فــي الزراعــة والحصــاد مــن شــأنها تحســين جــودة المنتــج والرفــع مــن 
فعاليــة اإلنتــاج.

توفيــر قــروض غيــر مكلفــة للمــزارع وذلــك لتمكينــه مــن اســتعمال األدوات العصرية . 3
كالبيــوت المحميــة العاديــة والمكيفــة وأغطيــة ضــد األمطــار وشــراء المبيــدات 

بجميــع أنواعهــا.
التخفيــف مــن القواعــد التجاريــة المقيــدة مــن معاييــر تقنيــة ومواصفــات لبيــع . 4

الفواكــه فــي مرحلــة التجزئــة. 
إنشــاء مراكــز لبيــع المنتجــات األقــل جــودة والمرفوضــة مــن طــرف بعــض شــركات . 5

التجزئــة.

 التوصيات
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لدراسة الفقد والهدر في الغذاء

السعودية العربية  بالمملكة 

والمبادرات   النتـــائـج 

 بطاقة منتج )البطاطس(

العربيــة  المملكــة  فــي  بالغــة  أهميــة  ذا   
ً
زراعيــا  

ً
منتجــا بكونهــا  البطاطــس  تتميــز 

الســعودية، فلقــد تمكنــت المملكــة منــذ ســنوات مــن تحقيــق االكتفــاء الذاتــي مــن 
هــذا المنتــج لتصبــح مــن الــدول المصــدرة لــه. وقــد ارتفــع إنتــاج هــذه الســلعة باســتمرار 
ليبلــغ حســب تقديــرات وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة نحــو 477 ألــف طــن فــي عــام 
2017. وتنتــج المملكــة أربعــة أصنــاف رئيســية مــن البطاطــس وهــي ســبونتا وأجاكــس 
وميــركا وديامانــت تســتورد بذورهــا مــن هولنــدا. كمــا ارتفعــت المســاحات المخصصــة 
ســتخدم أحــدث الطــرق الزراعيــة التــي 

ُ
لزراعــة البطاطــس لتبلــغ نحــو 19 ألــف هكتــار وت

ســاهمت فــي تحســين جــودة اإلنتــاج الــذي يتــم حصــاده مرتيــن فــي الســنة )شــهري 
مايــو وديســمبر(. ويبلــغ متوســط اســتهالك الفــرد الســعودي مــن البطاطــس نحــو 16 

كجــم فــي الســنة حســب الجمعيــة التعاونيــة لمنتجــي البطاطــس فــي المملكــة.

تعريف المنتج

فــي متاجــر التجزئــة، يمكــن خفــض الخســائر بشــكل كبيــر مــن خــالل تنظيــم محكــم   .6
لقســم الفواكــه وذلــك بضمــان إمــدادات ثابتــة والحــد مــن تعامــل المســتهلك مــع 

المنتــج المعــروض.
تتمثــل كميــة الفقــد والهــدر فــي الفواكــه أكثــر مــن نصــف الكميــات المســتوردة،   .7
لذلــك وجــب خفــض االســتيراد لتقليــص العجــز فــي الميــزان التجــاري مــن جهــة، 
وتغييــر ســلوكيات المســتهلك عنــد نقــص عــرض هــذه المنتجــات فــي األســواق مــن 

جهــة أخــرى.  
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نسبة الفقد من الكمية 
المتاحة

نسبة الهدر من الكمية 
المتاحة

قيمة الفقد والهدر من 
الكمية المتاحة

نصيب الفرد من الفقد 
والهدر )كلغ(

الكمية المتاحة 
)ألف طن(

مؤشرات الفقد والهدر من كمية البطاطس المتاحة لالستهالك 
في المملكة في عام 2016

372.46  م.ر479%27.8%14.1

100 %200.72مجموع الفقد والهدر

مجموع الفقد

مجموع الهدر

133.34

67.38

% 66

% 34

سلسلة اإلمداد الغذائي

2 %4.17مابعد الحصاد )المناولة والتخزين(

52 %104.14اإلنــــتــــــــاج

1 %2.34التجهيز والتعبئة

11 %22.69التوزيع

34 %67.38االستهالك

كمية الفقد والهدر
ألف طن

نسبة الفقد والهدر

الغذائي  اإلمداد  سلسلة  بمراحل  والهدر  الفقد 
من إجمالي الفقد والهدر  ) البطاطس (

اإلمداد  سلسلة  مراحل  حسب  والهدر  الفقد  نسب  توزيع 
الغذائي من إجمالي الفقد والهدر  ) البطاطس (
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لدراسة الفقد والهدر في الغذاء

السعودية العربية  بالمملكة 

والمبادرات   النتـــائـج 

ظهــر نتائــج المســح أن 27.8% مــن إجمالــي الكميــات المتاحــة مــن البطاطــس . 1
ُ
ت

فقــد فــي مختلــف مراحــل سلســلة اإلمــداد وأن 14.1% مــن هــذه 
ُ
فــي المملكــة ت

الكميــات يتــم هدرهــا ضمــن مرحلــة االســتهالك. وبذلــك يكــون 41.9% مــن كميــات 
البطاطــس التــي توفــرت فــي المملكــة فــي عــام 2016 والتــي بلغــت 200.72 ألــف 
طــن، قــد ضاعــت ســواء بفعــل الفقــد أو الهــدر وتصــل قيمــة هــذا الضيــاع إلــى نحــو 

372.4 مليــون ريــال.
ــا أن نحــو 104.1 ألــف طــن مــن البطاطــس يتــم فقدهــا فــي . 2

ً
ظهــر نتائــج المســح أيض

ُ
ت

مرحلــة اإلنتــاج ســواء فــي فتــرة مــا قبــل الحصــاد أو أثنــاء جمــع المحاصيــل أو هــي 
كميــات تضــل فــي األرض وال يتــم جمعهــا لعــدة أســباب تعــود باألســاس إلــى ضعــف 

أســاليب جمــع المحصــول أو التأخــر فــي جمــع المحاصيــل أو ارتفــاع كلفــة جمعهــا.
ــا أن مــا يناهــز 34% مــن الكميــات المفقــودة والمهــدورة . 3

ً
ظهــر نتائــج المســح أيض

ُ
ت

مــن البطاطــس فــي عــام 2016، أي حوالــي 67.4 ألــف طــن قــد تــم إهدارهــا فقــط 
علــى مســتوى االســتهالك النهائــي ســواء فــي المنــازل أو المطاعــم.   

 االستنتاجات

 وهي . 1
ً
يبــدو أن الكميــات المفقــودة مــن البطاطــس علــى مســتوى اإلنتــاج عاليــة جدا

إشــكالية رئيســية تحتــاج معالجــة حقيقيــة لتحســين قــدرة المزارعيــن وخاصــة الصغــار 
منهــم علــى جمــع محاصيلهــم مــن البطاطــس بالطــرق ذات التقنيــة العاليــة بمــا 

يســاعد علــى التحكــم فــي التكلفــة والحــد مــن نســبة الفقــد.
إرشــاد المزارعيــن ومســاعدتهم علــى جمــع محاصيلهــم حتــى وإن كانــت بكميــات . 2

صغيــرة وذلــك بتوفيــر اآلالت الحديثــة لجمــع البطاطــس ســواء عــن طريــق البيــع أو 
التأجيــر .

إيجــاد حلــول عمليــة لتوفيــر اليــد العاملــة الموســمية وتدريبهــا بأســعار مناســبة . 3
ليتمكــن المــزارع الصغيــر مــن التحكــم فــي تكلفــة اإلنتــاج.

التشــجيع علــى إنشــاء المراكــز والمجمعــات الزراعيــة الكبــرى للقيــام بعمليــات مــا . 4
ــة بمــا يســاعد المزارعيــن علــى تفــادي إتــالف  بعــد الحصــاد مــن فــرز وتدريــج وتعبئ

المحاصيــل و تحقيــق عائــٍد مجــٍز.

 التوصيات
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100 %26.77مجموع الفقد والهدر

مجموع الفقد

مجموع الهدر

14.10

12.67

% 53

% 47

سلسلة اإلمداد الغذائي

2 %0.44مابعد الحصاد )المناولة والتخزين(

33 %8.79اإلنــــتــــــــاج

2 %0.51التجهيز والتعبئة

16 %4.36التوزيع

47 %12.67االستهالك

كمية الفقد والهدر
ألف طن

نسبة الفقد والهدر

الغذائي  اإلمداد  سلسلة  بمراحل  والهدر  الفقد 
من إجمالي الفقد والهدر  ) الجزر (

بطاقة منتج )الجزر(

ِبَحْســب الكتــاب اإلحصائــي لــوزارة البيئــة والميــاه والزراعــة لعــام 2017، بلغــت تقديــرات 
إنتــاج الجــزر فــي المملكــة العربيــة الســعودية مــا يناهــز 15.6 ألــف طــن ولكــن يبقــى 
هــذا اإلنتــاج غيــر كاٍف لتلبيــة الحاجيــات الداخليــة مــن هــذه الســلعة علــى اعتبــار أن 
ظهــر بيانــات 

ُ
المملكــة تســتورد كميــات مــن الجــزر تتجــاوز بكثيــر اإلنتــاج المحلــي. حيــث ت

التجــارة الخارجيــة للهيئــة العامــة لإلحصــاء لعــام 2016 أن المملكــة تســتورد نحــو 50 
ــر نحــو 6.5 ألــف طــن منهــا إلــى  ألــف طــن بقيمــة 75.7 مليــون ريــال يتــم إعــادة تصدي
 لزيــادة 

ً
دول الجــوار بقيمــة 7.2 مليــون ريــال. وقــد ارتفــع إنتــاج الجــزر باســتمرار نظــرا

 فــي عــام 2014 إلــى 
ً
المســاحات المخصصــة لزراعــة هــذا المحصــول مــن 640 هكتــارا

 فــي عــام 2017. 
ً
937 هكتــارا

تعريف المنتج

الجزر
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لدراسة الفقد والهدر في الغذاء

السعودية العربية  بالمملكة 

والمبادرات   النتـــائـج 

نسبة الفقد من الكمية 
المتاحة

نسبة الهدر من الكمية 
المتاحة

قيمة الفقد والهدر من 
الكمية المتاحة

نصيب الفرد من الفقد 
والهدر )كلغ(

الكمية المتاحة 
)ألف طن(

مؤشرات الفقد والهدر من كمية الجزر مصنفة المتاحة 
لالستهالك في المملكة في عام 2016

46.80.8  م.ر87.6%16.1%14.5

الجــزر فــي . 1 المتاحــة مــن  الكميــات  16.1% مــن إجمالــي  أن  المســح  نتائــج  ظهــر 
ُ
ت

هــذه  مــن   %14.5 وأن  اإلمــداد،  سلســلة  مراحــل  مختلــف  فــي  فقــد 
ُ
ت المملكــة 

الكميــات يتــم هدرهــا ضمــن مرحلــة اإلســتهالك. وبذلــك يكــون 30.6% مــن كميــات 
الجــزر التــي توفــرت فــي المملكــة فــي عــام 2016 والتــي بلغــت 87.6 ألــف طــن، 
قــد ضاعــت ســواء بفعــل الفقــد أو الهــدر وتصــل قيمــة هــذا الضيــاع إلــى نحــو 46.8 

ــال. مليــون ري
ــا أن نحــو 8.8 ألــف طــن مــن الجــزر يتــم فقدهــا فــي مرحلــة . 2

ً
ظهــر نتائــج المســح أيض

ُ
ت

اإلنتــاج ســواء فــي فتــرة مــا قبــل الحصــاد أو أثنــاء جمــع المحاصيــل أو هــي كميــات 
تضــل فــي األرض وال يتــم جمعهــا لعــدة أســباب تعــود باألســاس إلى ضعف أســاليب 

جمــع المحصــول أو التأخــر فــي جمــع المحاصيــل أو ارتفــاع كلفــة جمعهــا.
ــا أن مــا يناهــز 47% مــن الكميــات المفقــودة والمهــدورة . 3

ً
ظهــر نتائــج المســح أيض

ُ
ت

مــن الجــزر فــي عــام 2016، أي حوالــي 12.7 ألــف طــن قــد تــم إهدارهــا فقــط علــى 
مســتوى اإلســتهالك النهائــي ســواء فــي المنــازل أو المطاعــم.   

 االستنتاجات

اإلمداد  سلسلة  مراحل  حسب  والهدر  الفقد  نسب  توزيع 
الغذائي من اجمالي الفقد والهدر  ) الجزر (
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بطاقة منتج )الكوسة(

تراجــع إنتــاج الكوســة فــي عــام 2017 مقارنــة بعــام 2014 حيــث بلــغ حســب تقديــرات وزارة 

البيئــة والميــاه والزراعــة نحــو 50.6 ألــف طــن فــي عــام 2017 بعــد أن كان 63.8 ألــف 
ى 

َ
طــن فــي عــام 2014، منهــا حوالــي 23% تــم إنتاجهــا فــي البيــوت المحميــة. وُيْعــز

تراجــع اإلنتــاج إلــى نقــص المســاحات الزراعيــة المخصصــة لهــذه الســلعة مــن 3113 
 فــي 2017 بالنســبة للزراعــات المكشــوفة، ومــن 

ً
 فــي 2014 إلــى 2218 هكتــارا

ً
هكتــارا

 بالنســبة للزراعــات داخــل البيــوت المحميــة، وكذلــك إلــى 
ً
 إلــى 144 هكتــارا

ً
167 هكتــارا

نقــص كميــات ميــاه الــري علــى اعتبــار أن الكوســة هــي مــن القرعيــات التــي تحتــاج 
كميــات كبيــرة مــن المــاء. وبحســب بيانــات التجــارة الخارجيــة للهيئــة العامــة لإلحصــاء 
فــإن المملكــة قامــت فــي 2016 باســتيراد نحــو 1.24 ألــف طــن مــن الكوســة بقيمــة 
نحــو 2.43 مليــون ريــال وذلــك لتلبيــة حاجيــات الســوق الداخليــة والســوق الخارجيــة 
رت فــي نفــس العــام نحــو 5.15 ألــف طــن مــن  فــي دول الجــوار بمــا أن المملكــة َصــدَّ

هــذا المنتــج إلــى دول الخليــج بقيمــة 5.4 مليــون ريــال. 

تعريف المنتج

الكوسة

1 . 
ً
يبــدو أن الكميــات المفقــودة مــن الجــزر علــى مســتوى اإلنتــاج مرتفعــة نســبيا

وهــي إشــكالية مشــتركة تتعــرض لهــا زراعــة الخضــروات الجذريــة فــي المملكــة ، 
وهــي تحتــاج معالجــة حقيقيــة لتحســين قــدرة المزارعيــن وخاصــة الصغــار منهــم 

علــى جمــع محاصيلهــم. 
إرشــاد المزارعيــن ومســاعدتهم علــى جمــع محاصيلهــم حتــى وإن كانــت بكميــات . 2

صغيــرة، وذلــك بتوفيــر اآلالت الحديثــة لجمــع الجــزر ســواء عــن طريــق البيــع أو 
ــن مــن خفــض نســبة الكميــات المفقــودة خــالل مرحلــة الحصــاد.

ّ
التأجيــر بمــا ُيمك

إيجــاد حلــول عمليــة لتوفيــر اليــد العاملــة الموســمية وتدريبهــا بأســعار مناســبة . 3
ليتمكــن المــزارع الصغيــر مــن التحكــم فــي تكلفــة اإلنتــاج.

التشــجيع علــى إنشــاء المراكــز والمجمعــات الزراعيــة الكبــرى للقيــام بعمليــات مــا . 4
بعــد الحصــاد مــن فــرز وتدريــج وتعبئــة بمــا يســاعد المزارعيــن علــى تفــادي إتــالف 

المحاصيــل و تحقيــق عائــٍد مجــٍز.

 التوصيات
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لدراسة الفقد والهدر في الغذاء

السعودية العربية  بالمملكة 

والمبادرات   النتـــائـج 

100 %37.74مجموع الفقد والهدر

مجموع الفقد

مجموع الهدر

23.54

14.20

% 62

% 38

سلسلة اإلمداد الغذائي

2 %0.92مابعد الحصاد )المناولة والتخزين(

49 %18.46اإلنــــتــــــــاج

0 %0التجهيز والتعبئة

11 %4.16التوزيع

38 %14.20االستهالك

كمية الفقد والهدر
ألف طن

نسبة الفقد والهدر

نسبة الفقد من الكمية 
المتاحة

نسبة الهدر من الكمية 
المتاحة

قيمة الفقد والهدر من 
الكمية المتاحة

نصيب الفرد من الفقد 
والهدر )كلغ(

الكمية المتاحة 
)ألف طن(

مؤشرات الفقد والهدر من كمية الكوسة المتاحة لالستهالك 
في المملكة في عام 2016

74.21.1   م.ر92%25.6%15.4

الغذائي  اإلمداد  سلسلة  بمراحل  والهدر  الفقد 
من إجمالي الفقد والهدر  ) الكوسة (

اإلمداد  سلسلة  مراحل  حسب  والهدر  الفقد  نسب  توزيع 
الغذائي من إجمالي الفقد والهدر  )  الكوسة (
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يبــدو أن الكميــات المفقــودة مــن الكوســة علــى مســتوى اإلنتــاج عاليــة جــًدا . 1
وهــي إشــكالية تعرفهــا زراعــة هــذا النــوع مــن القرعيــات بســبب حاجتــه إلــى توفــر 
ظــروف مناســبة مــن حيــث الحمايــة مــن الحشــرات )الذبابــة البيضــاء( التــي تتســبب 

عــادة فــي خســائر كبيــرة لمحاصيــل الكوســة فــي مرحلــة نضجهــا. 
تطويــر الخدمــات الزراعيــة بمــا يســمح بتحســين قــدرة المزارعيــن وخاصــة الصغــار . 2

منهــم علــى الحــد مــن نســبة الفقــد التــي تحصــل فــي مرحلــة مــا قبــل الحصــاد.
إيجــاد حلــول عمليــة لتوفيــر اليــد العاملــة الموســمية وتدريبهــا بأســعار مناســبة . 3

ليتمكــن المــزارع الصغيــر مــن التحكــم فــي تكلفــة اإلنتــاج.

التوصيات

ظهــر نتائــج المســح أن 25.6% مــن إجمالــي الكميــات المتاحــة مــن الكوســة . 1
ُ
ت

فقــد فــي مختلــف مراحــل سلســلة اإلمــداد وأن 15.4% مــن هــذه 
ُ
فــي المملكــة ت

الكميــات يتــم هدرهــا ضمــن مرحلــة اإلســتهالك. وبذلــك يكــون 41% مــن كميــات 
الكوســة التــي توفــرت فــي المملكــة فــي عــام 2016 والتــي بلغــت 92 ألــف طــن، 
ــاع إلــى نحــو   قــد ضاعــت ســواء بفعــل الفقــد أو الهــدر وتصــل قيمــة هــذا الضي

74.2 مليــون ريــال.
ــا أن نحــو 18.5 ألــف طــن مــن الكوســة يتــم فقدهــا فــي . 2

ً
ظهــر نتائــج المســح أيض

ُ
ت

مرحلــة اإلنتــاج ســواء فــي فتــرة مــا قبــل الحصــاد أو أثنــاء جمــع المحاصيــل أو 
هــي كميــات تتلــف لعــدة أســباب مرتبطــة بمراحــل نضــج الثمــار. 

ا أن ما يناهز 38% من الكميات المفقودة والمهدورة . 3
ً

ظهر نتائج المســح أيض
ُ
ت

مــن الكوســة فــي عــام 2016، أي حوالــي 14.2 ألــف طــن قــد تــم إهدارهــا علــى 
مســتوى االســتهالك النهائــي ســواء فــي المنــازل أو المطاعم.   

 االستنتاجات
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لدراسة الفقد والهدر في الغذاء

السعودية العربية  بالمملكة 

والمبادرات   النتـــائـج 

بطاقة منتج )الخيار(

الخيــار فــي  إنتــاج  البيئــة والميــاه والزراعــة، شــهد  لــوزارة  الكتــاب اإلحصائــي  بحســب 
المملكــة العربيــة الســعودية خــالل الفتــرة مــن 2014-2017 ارتفاًعــا مضطــرًدا ليبلــغ مــا 
، منهــا 64.2% يتــم 

ً
يفــوق 111.4 ألــف طــن فــي 2017 علــى مســاحة بلغــت 3106 هكتــارا

إنتاجهــا فــي البيــوت المحميــة. وُيعــد إنتــاج الخيــار مــن أهــم زراعــات الخضــروات فــي 
 يتــم تصديــره بكميــات وصلــت حســب بيانــات التجــارة الخارجيــة 

ً
المملكــة التــي تحقــق فائضــا

للهيئــة العامــــــــة لإلحصــــاء فــي عــــــــــام 2016 إلــى مــا يناهــــــز الـــ 14.5 ألفـــ طـــن بقـيمــــة 
15.3 مليــون ريــال. ولســد حاجيــات الســوق المحليــة واألســواق األخــرى فــي دول الخليــج 
مــن هــذه الســلعة، تقــوم المملكــة ســنوًيا باســتيراد كميــات تعديليــة قليلــة مــن الخيــار 

ال تتجــاوز 1500 طــن.

تعريف المنتج

100 %81.50مجموع الفقد والهدر

مجموع الفقد

مجموع الهدر

49.53

31.97

% 61

% 39

سلسلة اإلمداد الغذائي

2.5 %1.97مابعد الحصاد )المناولة والتخزين(

48.5 %39.43اإلنــــتــــــــاج

0 %0التجهيز والتعبئة

10 %8.13التوزيع

39 %31.97االستهالك

كمية الفقد والهدر
ألف طن

نسبة الفقد والهدر

الغذائي  اإلمداد  سلسلة  بمراحل  والهدر  الفقد 
من إجمالي الفقد والهدر  ) الخيار (
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نسبة الفقد من الكمية 
المتاحة

نسبة الهدر من الكمية 
المتاحة

قيمة الفقد والهدر من 
الكمية المتاحة

نصيب الفرد من الفقد 
والهدر )كلغ(

الكمية المتاحة 
)ألف طن(

مؤشرات الفقد والهدر من كمية الخيار المتاحة لالستهالك في 
المملكة في عام 2016

2602   م.ر191.8%25.8%16.7

ــار فــي . 1 ــات المتاحــة مــن الخي ــج المســح أن 25.8% مــن إجمالــي الكمي ظهــر نتائ
ُ
ت

هــذه  مــن   %16.7 وأن  اإلمــداد  سلســلة  مراحــل  مختلــف  فــي  فقــد 
ُ
ت المملكــة 

ــك يكــون %42.5  ــة االســتهالك. وبذل ــات يتــم هدرهــا علــى مســتوى مرحل الكمي
مــن كميــات الخيــار التــي توفــرت فــي المملكــة فــي عــام 2016 والتــي بلغــت 191.8 
ألــف طــن، قــد ضاعــت ســواء بفعــل الفقــد أو الهــدر وتصــل قيمــة هــذا الضيــاع 
إلــى نحــو 260 مليــون ريــال. وبذلــك يكــون نصيــب الفــرد الســعودي مــن إجمالــي 

ــغ فــي الســنة.  ــار فــي حــدود 2 كل ــات المفقــودة والمهــدورة مــن الخي الكمي
ــا أن نحــو 39.4 ألــف طــن مــن الخيــار يتــم فقدهــا فــي . 2

ً
ظهــر نتائــج المســح أيض

ُ
ت

مرحلــة اإلنتــاج ســواء فــي فتــرة مــا قبــل الحصــاد أو أثنــاء جمــع المحاصيــل أو هــي 
تلــف داخــل البيــوت المحميــة أو ال يتــم جمعهــا لتــردي نوعيتهــا، 

ُ
فقــد أو ت

ُ
كميــات ت

وتمثــل هــذه الكميــة نســبة 48% مــن الفقــد الحاصــل فــي هــذا المنتــج خــالل 
المراحــل األربعــة األولــى مــن سلســلة اإلمــداد.

كمــا أظهــرت نتائــج المســح أن مــا يناهــز 39% من الكميــات المفقودة والمهدورة . 3
مــن الخيــار فــي عــام 2016، أي حوالــي 32 ألــف طــن قــد تــم إهدارهــا فقــط علــى 

مســتوى االســتهالك النهائــي ســواء مــن طــرف األســر أو مــن طــرف المطاعــم.   

 االستنتاجات

اإلمداد  سلسلة  مراحل  حسب  والهدر  الفقد  نسب  توزيع 
الغذائي من إجمالي الفقد والهدر  )  الخيار  (
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لدراسة الفقد والهدر في الغذاء

السعودية العربية  بالمملكة 

والمبادرات   النتـــائـج 

إرشــاد المزارعيــن والعمــال وتدريبهــم علــى طــرق وتقنيــات وأســاليب اإلنتــاج . 1

داخــل المحميــات بالشــكل الــذي يحــد مــن الكميــات المفقــودة ويتيــح لهــم توفيــر 
المحاصيــل فــي فتــرات مناســبة خــالل العــام وبجــودة عاليــة. 

إيجــاد حلــول عمليــة لتوفيــر اليــد العاملــة الموســمية وتدريبهــا بأســعار مناســبة . 2
ليتمكــن المــزارع الصغيــر مــن التحكــم فــي تكلفــة اإلنتــاج.

التشــجيع علــى إنشــاء المراكــز والمجمعــات الزراعيــة الكبــرى للقيــام بعمليــات مــا . 3
بعــد الحصــاد مــن فــرز وتدريــج وتعبئــة بمــا يســاعد المزارعيــن علــى تفــادي إتــالف 

المحاصيــل وتحقيــق عائــٍد مجــٍز.

التوصيات

بطاقة منتج )البصل(

ُيعتبــر البصــل مــن أهــم المحاصيــل الزراعيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية ويــزداد 
إنتاجــه ســنة بعــد أخــرى إلــى أن وصــل إلــى نحــو 71 ألــف طــن حســب تقديــرات وزارة 
البيئــة والميــاه والزراعــة فــي عــام 2017. وتنتــج المملكــة عــدة أصنــاف مــن البصــل 
)األخضــر الطــازج/ األحمــر الجــاف/ األبيــض الجــاف( علــى مــدار العــام، وذلــك مــن خــالل 
تطويــر البرامــج الزراعيــة وانتشــار مــزارع البصــل علــى مســاحات وصلــت فــي عــام 2017 
 موزعــة علــى عــدة مناطــق متباينــة الظــروف المناخيــة. وبالرغــم مــن 

ً
نحــو 2716 هكتــارا

ذلــك مازالــت المملكــة بعيــدة عــن تحقيــق اكتفائهــا الذاتــي مــن هــذه المــادة باعتبــار 
أنهــا تســتورد مــا يفــوق خمســة أضعــاف مــا تنتجــه ســنوًيا، أي مــا يناهــز 366 ألــف 
طــن بقيمــة 558 مليــون ريــال، بحســب الهيئــة العامــة لإلحصــاء فــي عــام 2016. ولذلــك 
منعــت وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة فــي عــام 2018 تصديــر البصــل الجــاف ليــس فقــط 
لكونــه مــن المنتجــات المهــدرة للميــاه ولكــن لكــون  أن الكميــات المتوفــرة محلًيــا ال 

تكفــي لســد  حاجيــات الســوق الداخلــي.

تعريف المنتج

البصل
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100 %109.59مجموع الفقد والهدر

مجموع الفقد

مجموع الهدر

37.21

72.38

% 34

% 66

سلسلة اإلمداد الغذائي

1 %0.85مابعد الحصاد )المناولة والتخزين(

15.5 %17.08اإلنــــتــــــــاج

0 %0التجهيز والتعبئة

17.5 %19.28التوزيع

66 %72.38االستهالك

كمية الفقد والهدر
ألف طن

نسبة الفقد والهدر

نسبة الفقد من الكمية 
المتاحة

نسبة الهدر من الكمية 
المتاحة

قيمة الفقد والهدر من 
الكمية المتاحة

نصيب الفرد من الفقد 
والهدر )كلغ(

الكمية المتاحة 
)ألف طن(

مؤشرات الفقد والهدر من كمية البصل المتاحة لالستهالك في 
المملكة في عام 2016

1673.5   م.ر428.1%8.4%17.2

الغذائي  اإلمداد  سلسلة  بمراحل  والهدر  الفقد 
من إجمالي الفقد والهدر  ) البصل (

اإلمداد  سلسلة  مراحل  حسب  والهدر  الفقد  نسب  توزيع 
الغذائي من اجمالي الفقد والهدر  ) البصل (
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لدراسة الفقد والهدر في الغذاء

السعودية العربية  بالمملكة 

والمبادرات   النتـــائـج 

ظهــر نتائــج المســح أن 8.4% مــن إجمالــي الكميــات المتاحــة مــن البصــل فــي . 1
ُ
ت

هــذه  مــن   %17.2 وأن  اإلمــداد،  سلســلة  مراحــل  مختلــف   فــي  فقــد 
ُ
ت المملكــة 

الكميــات يتــم هدرهــا ضمــن مرحلــة االســتهالك. وبذلــك يكــون 25.6% مــن كميــات 
البصــل التــي توفــرت فــي المملكــة فــي عــام 2016 والتــي بلغــت 428.1 ألــف طــن، 
قــد ضاعــت ســواء بفعــل الفقــد أو الهــدر وتصــل قيمــة هــذا الضيــاع إلــى نحــو 167 

مليــون ريــال.
ظهــر نتائــج المســح أيضــا أن نحــو 17.1 ألــف طــن مــن البصــل يتــم فقدهــا فــي مرحلــة . 2

ُ
ت

اإلنتــاج ســواء فــي فتــرة مــا قبــل الحصــاد أو أثنــاء جمــع المحاصيــل، أو هــي كميــات 
تضــل فــي األرض وال يتــم جمعهــا لعــدة أســباب تعــود باألســاس إلــى ضعــف أســاليب 

جمــع المحصــول أو التأخــر فــي جمــع المحاصيــل أو ارتفــاع كلفــة جمعهــا.
ــا أن مــا يناهــز 66% مــن الكميــات المفقــودة والمهــدورة . 3

ً
ظهــر نتائــج المســح أيض

ُ
ت

مــن البصــل فــي عــام 2016، أي حوالــي 67.4 ألــف طــن قــد تــم إهدارهــا فقــط علــى 
مســتوى االســتهالك النهائــي ســواء فــي المنــازل أو المطاعــم.   

 االستنتاجات

إرشــاد المزارعيــن وتدريــب العمــال ومســاعدتهم علــى إيجــاد الحلــول المناســبة . 1
لمشــاكل تســّبخ األراضــي الزراعيــة التــي أضــرت كثيــًرا بإنتــاج البصــل. 

التشــجيع علــى إنشــاء المراكــز والمجمعــات الزراعيــة الكبــرى للقيــام بعمليــات مــا . 2
بعــد الحصــاد مــن فــرز وتدريــج وتعبئــة بمــا يســاعد المزارعيــن علــى تفــادي إتــالف 

ــٍد مجــٍز. المحاصيــل وتحقيــق عائ
تطويــر طريقــة عــرض البصــل فــي األســواق ومحــالت بيــع الخضــروات بالتجزئــة خاصــة . 3

فــي المســاحات الكبــرى بالشــكل الــذي يحــد مــن تلــف وتعفــن كميــات كبيــرة منــه 
شــكلت نســبة 18% مــن إجمالــي الكميــات المفقــودة والمهــدورة علــى مســتوى 

المملكــة فــي عــام 2016. 
منــع أو ترشــيد عــادة تقديــم شــرائح أو أجــزاء مــن البصــل الطــازج مــع الوجبــات التــي . 4

تقدمهــا المطاعــم الشــعبية للحــد مــن هــدر البصــل أثنــاء مرحلــة االســتهالك.

التوصيات
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بطاقة منتج )الطماطم(

عتبــر الطماطــم مــن أهــم الثمــار أو الخضــروات التــي تنتجهــا المملكــة العربيــة 
ُ
ت

ســتهلك طازجــة أو مصنعــة 
ُ
الســعودية وهــي تتميــز عــن بقيــة الخضــروات كونهــا ت

أو مجففــة أو كعصيــر، ولذلــك فإنهــا تحتــل المرتبــة الثانيــة بعــد البطاطــس مــن حيــث 
. فبحســب الكتــاب اإلحصائــي لــوزارة 

ً
المســاحات المزروعــة والكميــات المنتجــة ســنويا

ــدرت الكميــات المنتجــة مــن جميــع أصنــاف الطماطــم 
ُ

البيئــة والميــاه والزراعــة ق
فــي عــام 2017 بنحــو 306.4 ألــف طــن علــى مســاحة تفــوق 13.3 ألــف هكتــاٍر منهــا 
حوالــي الثلــث )99.3 ألــف طــن( فــي البيــوت المحميــة. ولكــن هذه الكميــات ال تغطي 
 نحــو 17.6 ألــف طــن. 

ً
حاجيــات الســوق الداخلــي إضافــة إلــى أن المملكــة تصــدر ســنويا

تعريف المنتج

الطماطم

100 %233.51مجموع الفقد والهدر

مجموع الفقد

مجموع الهدر

135.73

97.78

% 58

% 42

سلسلة اإلمداد الغذائي

2 %4.84مابعد الحصاد )المناولة والتخزين(

41 %96.87اإلنــــتــــــــاج

1 %2.38التجهيز والتعبئة

14 %31.64التوزيع

42 %97.78االستهالك

كمية الفقد والهدر
ألف طن

نسبة الفقد والهدر

الغذائي  اإلمداد  سلسلة  بمراحل  والهدر  الفقد 
من إجمالي الفقد والهدر  ) الطماطم (
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لدراسة الفقد والهدر في الغذاء

السعودية العربية  بالمملكة 

والمبادرات   النتـــائـج 

نسبة الفقد من الكمية 
المتاحة

نسبة الهدر من الكمية 
المتاحة

قيمة الفقد والهدر من 
الكمية المتاحة

نصيب الفرد من الفقد 
والهدر )كلغ(

الكمية المتاحة 
)ألف طن(

مؤشرات الفقد والهدر من كمية الطماطم المتاحة لالستهالك 
في المملكة في عام 2016

428.58   م.ر589.7%23.1%16.5

ظهــر نتائــج المســح أن 23.1% مــن إجمالــي الكميــات المتاحــة مــن الطماطــم . 1
ُ
ت

فقــد فــي مختلــف مراحــل سلســلة اإلمــداد وأن 16.5% مــن هــذه 
ُ
فــي المملكــة ت

الكميــات يتــم هدرهــا ضمــن مرحلــة االســتهالك. وبذلــك يكــون 39.6% مــن كميــات 
الطماطــم التــي توفــرت فــي المملكــة فــي عــام 2016 والتــي بلغــت 589.7 ألــف 
طــن، قــد ضاعــت ســواء بفعــل الفقــد أو الهــدر وتصــل قيمــة هــذا الضيــاع إلــى نحــو 

428.5 مليــون ريــال.
ــا أن نحــو 96.9 ألــف طــن مــن الطماطــم يتــم فقدهــا فــي . 2

ً
ظهــر نتائــج المســح أيض

ُ
ت

مرحلــة اإلنتــاج ســواء فــي فتــرة مــا قبــل الحصــاد أو أثنــاء جمــع المحاصيــل أو هــي 
كميــات تبقــى فــي أغصانهــا أو فــي البيــوت المحميــة وال يتــم جمعهــا لعــدة 
أســباب تعــود باألســاس إلــى ضعــف أســاليب جمــع المحصــول أو التأخــر فــي جمــع 

المحاصيــل أو ارتفــاع كلفــة جمعهــا.
ــا أن مــا يناهــز 42% مــن الكميــات المفقــودة والمهــدورة . 3

ً
ظهــر نتائــج المســح أيض

ُ
ت

مــن الطماطــم فــي عــام 2016، أي حوالــي 97.8 ألــف طــن مــن قــد تــم إهدارهــا 
علــى مســتوى اإلســتهالك النهائــي ســواء فــي المنــازل أو المطاعــم.   

 االستنتاجات

اإلمداد  سلسلة  مراحل  حسب  والهدر  الفقد  نسب  توزيع 
الغذائي من إجمالي الفقد والهدر  ) الطماطم (
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ــن النتائــج أن الكميــات المفقــودة مــن الطماطــم علــى مســتوى اإلنتــاج عاليــة . 1 بّي
ُ
ت

التدخــل مــن خــالل اإلرشــاد الزراعــي وتوفيــر األدويــة  جــًدا وهــو أمــر يســتدعي 
التــي  للتحكــم فــي األمــراض  المــزارع  بأســعار مناســبة وقريبــة مــن  والمبيــدات 
تصيــب المحاصيــل قبــل الحصــاد، وكذلــك تشــكيل خاليــا إداريــة للمراقبــة ومتابعــة 
وتنظيــم عمليــة زراعــة الطماطــم فــي المناطــق المشــهورة بزراعــة هــذا المنتــج 
 إلنخفــاض أســعاره خاصــة فــي فتــرة ذروة اإلنتــاج، وهــو أمــر يتســبب عــادة 

ً
تفاديــا

فــي عــدم جمــع المحاصيــل والتخلــي عنهــا فــي آخــر مراحــل اإلنتــاج، تجنًبــا للخســارة.
التشــجيع علــى إنشــاء مصانــع فــي المحافظــات المشــهورة بزراعــة الطماطــم . 2

لتحويــل وتعليــب الفائــض مــن الكميــات الطازجــة بالســرعة الالزمــة. 
الهــدر العالــي للطماطــم فــي مرحلــة االســتهالك العائلــي واســتهالك المطاعــم . 3

 42% مــا ُيفقــد فــي مرحلــة اإلنتــاج يســتدعي القيــام بحمــالت 
ً
والــذي ُيعــادل تقريبــا

توعويــة وتكوينيــة فــي التعامــل مــع هــذا المنتــج ســريع التلــف للحــد مــن هــدره.  

التوصيات

بطاقة منتج )خضروات غير مصنفة(

مجموعــة الخضــر غيــر المصنفــة تشــمل بقيــة المنتجــات الزراعية من فصيلــة الخضروات 
مثــل الباذنجــان والباميــا والفلفــل والملفــوف والقرنبيــط وجميــع أنــواع الورقيــات، 
ِرعــت حســب الكتــاب اإلحصائــي لــوزارة البيئــة والميــاه والزراعــة علــى 

ُ
وهــي منتجــات ز

 محمّيــة، وقــد مكنــت 
ً
مســاحات وصلــت إلــى 10.8 ألــف هكتــاٍر مكشــوفة و 984 هكتــارا

هــذه المســاحات المزروعــة فــي عــام 2017 مــن إنتــاج مــا يناهــز 187 ألــف طــن مــن 
الخضــروات المكشــوفة و 69.7 ألــف طــن مــن الخضــروات المحمّيــة. ولكــن هــذا اإلنتــاج ال 
 إلــى تعديــل األســواق 

ً
يفــي بحاجيــات المملكــة وهــو مــا دفعهــا فــي عــام 2016 مثــال

الداخليــة باســتيراد نحــو 446.3 ألــف طــن بقيمــة 2014.4 مليــون ريــال وهــو مــا مكنهــا 
فــي ذات الوقــت مــن تصديــر نحــو 225.4 ألــف طــن إلــى األســواق الخليجيــة.

تعريف المنتج
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لدراسة الفقد والهدر في الغذاء

السعودية العربية  بالمملكة 

والمبادرات   النتـــائـج 

100 %334.92مجموع الفقد والهدر

مجموع الفقد

مجموع الهدر

233.04

101.88

% 70

% 30

سلسلة اإلمداد الغذائي

2 %5.47مابعد الحصاد )المناولة والتخزين(

54 %181.88اإلنــــتــــــــاج

3 %8.30التجهيز والتعبئة

11 %37.39التوزيع

30 %101.88االستهالك

كمية الفقد والهدر
ألف طن

نسبة الفقد والهدر

نسبة الفقد من الكمية 
المتاحة

نسبة الهدر من الكمية 
المتاحة

قيمة الفقد والهدر من 
الكمية المتاحة

نصيب الفرد من الفقد 
والهدر )كلغ(

الكمية المتاحة 
)ألف طن(

مؤشرات الفقد والهدر من كمية الخضروات الغير مصنفة 
المتاحة لالستهالك في المملكة في عام 2016

1,25210     م.ر768.1%27.5%16.5

الفقد والهدر بمراحل سلسلة اإلمداد الغذائي من 
إجمالي الفقد والهدر  ) خضروات غير مصنفة (

اإلمداد  سلسلة  مراحل  حسب  والهدر  الفقد  نسب  توزيع 
الغذائي من إجمالي الفقد والهدر  ) خضروات غير مصنفة (
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ظهــر نتائــج المســح أن 27.5% مــن إجمالــي الكميــات المتاحــة مــن الخضــر غيــر . 1
ُ
ت

ــد فــي مختلــف مراحــل سلســلة اإلمــداد، وأن %16.1 
َ

فق
ُ
المصنفــة فــي المملكــة ت

مــن هــذه الكميــات يتــم هدرهــا ضمــن مرحلــة اإلســتهالك. وبذلــك يكــون %43.6 
مــن كميــات الخضــروات غيــر المصنفــة التــي توفــرت فــي المملكــة فــي عــام 2016 
والتــي بلغــت 768.1ألــف طــن قــد ضاعــت ســواء بفعــل الفقــد أو الهــدر وتصــل قيمــة 

هــذا الضيــاع إلــى نحــو 1252 مليــون ريــال.
ــا أن نحــو 181.9 ألــف طــن مــن الخضــروات غيــر المصنفــة . 2

ً
ظهــر نتائــج المســح أيض

ُ
ت

يتــم فقدهــا فــي مرحلــة اإلنتــاج ســواء فــي فتــرة مــا قبــل الحصــاد أو أثنــاء جمــع 
المحاصيــل أو هــي كميــات تضــل فــي األرض وال يتــم جمعهــا لعــدة أســباب تعــود 
باألســاس إلــى ضعــف أســاليب جمــع المحصــول أو التأخــر فــي جمــع المحاصيــل أو 

ارتفــاع كلفــة جمعهــا.
ــا أن مــا يناهــز 30% مــن الكميــات المفقــودة والمهــدورة، . 3

ً
ظهــر نتائــج المســح أيض

ُ
ت

أي حوالــي 101.9 ألــف طــن مــن الخضــروات غيــر المصنفــة تــم إهدارهــا فــي عــام 
المطاعــم  أو  المنــازل  فــي  ســواء  النهائــي  االســتهالك  مســتوى  علــى   2016

وغيرهــا.   

 االستنتاجات

 مــن الفقــد والهــدر فــي الخضــروات غيــر المصنفــة تحصــل فــي . 1
ً
نســبة كبيــرة جــدا

والبيــوت  المــزارع  مســتوى  علــى  أي  اإلمــداد،  سلســلة  مــن  األولــى  المرحلــة 
الظــروف  مــع  التأقلــم  علــى  المزارعيــن  قــدرة  بمــدى  مرتبــط  وهــذا  المحمّيــة 
المناخيــة والوبائيــة التــي تصيــب المحاصيــل خاصــة فــي فتــرة ماقبــل الحصــاد 
وهــذا يســتدعي مزيــد مــن ترشــيد وتوعيــة المزارعيــن ومدهم بالخدمــات الزراعية 

الضروريــة والمناســبة فــي األوقــات الالزمــة.
تدنــي أســعار كثيــر مــن المنتجــات الزراعيــة فــي مواســم ذروة اإلنتــاج بســبب . 2

الخضــروات  تبريــد وتعقيــم  المعلومــة ونقــص مراكــز  التنســيق، وغيــاب  ضعــف 
تدفــع المزارعيــن وخاصــة الصغــار منهــم فــي فتــرة ذروة اإلنتــاج إلــى التخلــي عــن 
جمــع محاصيلهــم أو تلــف نســبة كبيــرة منهــا. وهــذا يتطلــب التشــجيع علــى إنشــاء 
ــى بمشــاكل الزراعــة والمزارعيــن فــي جميــع أنحــاء المملكــة 

َ
عن

ُ
جمعيــات زراعيــة ت

وتقــدم لهــم المعلومــة والحلــول واإلرشــاد الــالزم.
تطويــر مراكــز بحــث زراعيــة متخصصــة فــي تطويــر البــذور والشــتالت ومعالجــة . 3

األوبئــة والفطريــات واألعشــاب الضــارة التــي تلحــق بالمحاصيــل حســب خصوصيــات 
كل منطقــة مــن مناطــق المملكــة مــن الناحيــة المناخيــة والتضاريــس ونوعيــة 

األرض وجــودة الميــاه وغيرهــا مــن العوامــل األخــرى.

التوصيات
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لدراسة الفقد والهدر في الغذاء

السعودية العربية  بالمملكة 

والمبادرات   النتـــائـج 

بطاقة منتج )اللحوم الحمراء(

ــا حيــث ارتفــع بمتوســط معــدل نمــو 
ً
 شــهد اإلنتــاج الوطنــي مــن اللحــوم نمــًوا بطيئ

ــدر بـــ 1% خــالل الفتــرة )2000-2015(. وبالرغــم مــن إنتــاج 234.76 ألــف طــن 
ُ

ســنوي ق
ســنة 2016 إال أن تحســن مســتوى المعيشــة وارتفاع مســتوى دخل الفرد ســاهم في 
االرتفــاع المســتمر للطلــب المحلــي علــى اللحــوم الحمــراء، وهــو مــا دفــع المملكــة 
لالســتيراد. وقــد بلــغ حجــم واردات المملكــة مــن اللحــوم الحمــراء 171.86 ألــف طــن ســنة 

2016 فــي حيــن لــم تبلــغ الصــادرات ســوى 44.81 ألــف طــن فــي نفــس الســنة.

تعريف المنتج

100 %76.20مجموع الفقد والهدر

مجموع الفقد

مجموع الهدر

39.60

36.60

% 52

% 48

سلسلة اإلمداد الغذائي

19 %14.60مابعد الحصاد )المناولة والتخزين(

12 %8.80اإلنــــتــــــــاج

3 %2.50التجهيز والتعبئة

18 %13.70التوزيع

48 %36.60االستهالك

كمية الفقد والهدر
ألف طن

نسبة الفقد والهدر

اللحوم
 الحمراء

الغذائي  اإلمداد  بمراحل سلسلة  والهدر  الفقد 
من إجمالي الفقد والهدر  ) اللحوم الحمراء (



52

نسبة الفقد من الكمية 
المتاحة

نسبة الهدر من الكمية 
المتاحة

قيمة الفقد والهدر من 
الكمية المتاحة

نصيب الفرد من الفقد 
والهدر )كلغ(

الكمية المتاحة 
)ألف طن(

مؤشرات الفقد والهدر من كمية اللحوم الحمراء المتاحة 
لالستهالك في المملكة في عام 2016

576.32.3   م.ر241.5%16.4%14.9

الكميــة  إجمالــي  مــن   %31.3 الحمــراء  اللحــوم  مــن  والهــدر  الفقــد  حجــم  بلــغ 
المتاحــة لالســتهالك. وتعتبــر مراحــل التخزيــن والتوزيــع المصــدر الرئيســي للفقــد 
حيــث بلغــت نســبة الفقــد والهــدر علــى التوالــي 19% و 18% مــن إجمالــي الفقــد 
والهــدر. كمــا تســاهم العــادات االســتهالكية فــي هــدر كميــات كبيــرة مــن اللحــوم 

الحمــراء بلغــت قرابــة 48% مــن إجمالــي الفقــد والهــدر.
اإلنتــاج  مرحلــة  أثنــاء  الصحيــة  العوامــل  فــإن  الميدانــي  المســح  نتائــج  وحســب 
وظــروف التخزيــن فــي المســالخ وفــي األســواق الكبــرى إضافــة إلــى قلــة كفــاءة 
األســباب  عــد 

ُ
ت الكبــرى(  واألســواق  التجزئــة  محــالت  فــي  )خاصــة  العاملــة  اليــد 

الرئيســية للفقــد والهــدر فــي قطــاع اللحــوم الحمــراء.

 االستنتاجات

تشــجيع المنتجيــن المحلييــن علــى زيــادة اإلنتــاج المحلــي بهــدف الحــد مــن االســتيراد . 1
خاصــة مــع االرتفــاع المســتمر لأســعار العالميــة للحــوم.

تنويع مصادر االستيراد، و عدم اقتصارها على عدد قليل من الدول.. 2
تدريــب عمالــة متخصصــة علــى كامــل سلســلة اإلمــدادات خاصــة فــي المســالخ وفــي . 3

األســواق الكبــرى ومحــالت التجزئة.
تطوير أساليب التعبئة والتغليف.. 4

التوصيات

اإلمداد  سلسلة  مراحل  حسب  والهدر  الفقد  نسب  توزيع 
الغذائي من إجمالي الفقد والهدر  ) اللحوم الحمراء (
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لدراسة الفقد والهدر في الغذاء

السعودية العربية  بالمملكة 

والمبادرات   النتـــائـج 

بطاقة منتج )لحم غنم(

ُيقــدر عــدد الضــأن فــي المملكــة أكثــر مــن 17 مليــون رأس حســب التعداد الزراعي لســنة 
2015 أكثــر مــن نصفهــا يوجــد فــي 4 مناطــق هــي مكــة المكرمــة )22%( والريــاض 
المملكــة  قامــت  كمــا   .)%12( والقصيــم   )%12( الشــرقية  المنطقــة  )17%( وكذلــك 
باســتيراد أكثــر مــن 4 مليــون رأس غنــم فــي نفــس الســنة وفــق بيانــات المنظمــة 
ــام 127.75 ألــف طــن  ــاج المملكــة مــن لحــوم األغن ــغ إنت العربيــة للتنميــة الزراعيــة. وبل
ســنة 2016 بينمــا بلغــت كميــة الــواردات 46.55 ألــف طــن. وبحســب التقاريــر الصــادرة عــن 
مؤسســة -تشــاتام هــاوس البحثيــة- لعــام 2016 فــإن المملكــة تحتــل المركــز الســادس 

.
ً
 فــي اســتهالك لحــوم األغنــام بمتوســط 5.5 كجــم للفــرد ســنويا

ً
عالميــا

تعريف المنتج

الغذائي  اإلمداد  بمراحل سلسلة  والهدر  الفقد 
من إجمالي الفقد والهدر  ) لحم الغنم (

100 %21.72مجموع الفقد والهدر

مجموع الفقد

مجموع الهدر

10.23

11.49

% 47

% 53

سلسلة اإلمداد الغذائي

15 %3.33مابعد الحصاد )المناولة والتخزين(

12 %2.66اإلنــــتــــــــاج

3 %0.61التجهيز والتعبئة

17 %3.63التوزيع

53 %11.49االستهالك

كمية الفقد والهدر
ألف طن

نسبة الفقد والهدر
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نسبة الفقد من الكمية 
المتاحة

نسبة الهدر من الكمية 
المتاحة

قيمة الفقد والهدر من 
الكمية المتاحة

نصيب الفرد من الفقد 
والهدر )كلغ(

الكمية المتاحة 
)ألف طن(

مؤشرات الفقد والهدر من كمية لحم الغنم المتاحة لالستهالك 
في المملكة في عام 2016

401.40.65  م.ر149.9%6.8%7.7

بلــغ حجــم الفقــد والهــدر مــن األغنــام 14.5% من إجمالي الكمية المتاحة لالســتهالك. 
وتعــد طــرق التوزيــع )17% مــن كميــة الفقــد والهــدر( وأســاليب التخزيــن )15% مــن 
كميــة الفقــد والهــدر( مــن أهــم األســباب للفقــد والهــدر فــي قطــاع األغنــام. كمــا 
أن 12% مــن الكميــة المفقــودة تكــون فــي المــزارع. وحســب نتائــج المســح الميدانــي 
والعوامــل  المناخيــة  العوامــل  الــى  باإلضافــة  العاملــة  اليــد  كفــاءة  عــدم  تتســبب 
الصحيــة فــي إتــالف كميــات كبيــرة من لحوم األغنام. ويســتحوذ الســلوك االســتهالكي 
لأفــراد علــى الجــزء األكبــر مــن كميــة الفقــد والهــدر بنســبة 53% مــن إجمالــي الفقــد 

والهــدر مــن لحــوم الغنــم.

 االستنتاجات

اإلمداد  سلسلة  مراحل  حسب  والهدر  الفقد  نسب  توزيع 
الغذائي من إجمالي الفقد والهدر  ) لحم الغنم (
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لدراسة الفقد والهدر في الغذاء

السعودية العربية  بالمملكة 

والمبادرات   النتـــائـج 

تركيــز مناطــق إنتــاج أخــرى للحــد مــن التركيــز الجغرافــي إلنتــاج الغنــم األمــر الــذي . 1
يســاهم فــي تقريــب اإلنتــاج مــن مســالك التوزيــع، وبالتالــي الحــد مــن الكميــات 

المفقــودة فــي هــذه المرحلــة. 
تطوير الخدمات البيطرية للحد من الكميات المفقودة أثناء مرحلة اإلنتاج.. 2
تحسين ظروف التخزين و تأهيل يد عاملة ماهرة على طول سلسلة اإلمدادات.. 3
ــج . 4 ــا لوصــول المنت

ً
ــد ضمان ــا بالنقــل والتبري ــة المتعلقــة أساًس ــة التحتي ــر البني تطوي
ــرى.  فــي الوقــت المناســب وبجــودة عاليــة إلــى األســواق الكب

التوصيات

بطاقة منتج )لحم ابل(

حســب تقريــر الهيئــة العامــة لإلحصــاء لســنة 2015 فقــد بلــغ عــدد اإلبــل فــي المملكــة 
والصومــال.  الســودان  بعــد   

ً
عالميــا الثالثــة  المرتبــة  بذلــك  لتحتــل  رأس  مليــون   1.4

ويتركــز إنتــاج اإلبــل خاصــة فــي الريــاض )23%( وفــي المنطقــة الشــرقية )18%( وفــي 
مكــة المكرمــة )14%(. وبلــغ إنتــاج المملكــة مــن لحــوم اإلبــل 63.01 ألــف طــن ســنة 
2016 فيمــا بلغــت الــواردات 23.14 ألــف طــن فــي نفــس الســنة. وحســب الهيئــة العامــة 
لالحصــاء فقــد بلــغ عــدد اإلبــل المذبوحــة 26.47 ألــف منهــا 89% )23.57 ألــف رأس( مــن 

اإلنتــاج المحلــي لســنة 2016 .

تعريف المنتج
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100 %13.06مجموع الفقد والهدر

مجموع الفقد

مجموع الهدر

8.08

4.98

% 62

% 38

سلسلة اإلمداد الغذائي

22 %2.91مابعد الحصاد )المناولة والتخزين(

23 %3.03اإلنــــتــــــــاج

2 %0.22التجهيز والتعبئة

15 %1.92التوزيع

38 %4.98االستهالك

كمية الفقد والهدر
ألف طن

نسبة الفقد والهدر

نسبة الفقد من الكمية 
المتاحة

نسبة الهدر من الكمية 
المتاحة

قيمة الفقد والهدر من 
الكمية المتاحة

نصيب الفرد من الفقد 
والهدر )كلغ(

الكمية المتاحة 
)ألف طن(

مؤشرات الفقد والهدر من كمية لحم اإلبل المتاحة لالستهالك في 
المملكة في عام 2016

149.70.4  م.ر38.2%14.5%19.7

الغذائي  اإلمداد  بمراحل سلسلة  والهدر  الفقد 
من إجمالي الفقد والهدر  ) لحم اإلبل (

اإلمداد  سلسلة  مراحل  حسب  والهدر  الفقد  نسب  توزيع 
الغذائي من إجمالي الفقد والهدر  ) لحم اإلبل (
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لدراسة الفقد والهدر في الغذاء

السعودية العربية  بالمملكة 

والمبادرات   النتـــائـج 

بلــغ حجــم الفقــد والهــدر مــن لحــوم اإلبــل 34.2% مــن إجمالــي الكميــة المتاحــة 
لالســتهالك. وتســتأثر كل مــن سلســلة اإلنتــاج ومرحلــة التوزيــع بالجــزء األكبــر مــن 
الكميــة المفقــودة بـــ 23% و 22% علــى التوالــي. فخــالل عمليــة اإلنتــاج تســاهم 
العوامــل المناخيــة وانتشــار األمــراض والفيروســات بيــن اإلبــل فــي فقــدان أعــداد 

كبيــرة منهــا. 
التســويق  وإســتراتيجيات  التخزيــن  ظــروف  تعــد  الميدانــي  المســح  نتائــج  وِبحســب 
إلــى طــرق وأســاليب التوزيــع مــن األســباب الرئيســية لفقــدان  المعتمــدة إضافــة 
كميــات كبيــرة مــن لحــوم اإلبــل. ويســاهم الســلوك االســتهالكي لأفــراد فــي هــدر 

38% مــن كميــة الفقــد والهدرمــن لحــوم اإلبــل.

 االستنتاجات

تشــديد المراقبــة الصحيــة للتقليــل مــن األمــراض التــي تصيــب اإلبــل وإنشــاء عيــادة . 1
بيطريــة متنقلــة لتقديــم الخدمــات العالجيــة الالزمــة عنــد الضــرورة وهــو مــا مــن 

شــأنه أن ُيحــد مــن الكميــة المفقــودة أثنــاء العمليــة اإلنتاجيــة.
تقريــب مناطــق اإلنتــاج مــن المســتهلكين للحــد مــن الكميــات التالفــة أثنــاء عمليــة . 2

التوزيــع.
تأهيــل عمالــة متخصصــة وتخصيــص مــوار ماليــة إضافيــة لتحســين ســير العمــل . 3

الجــودة المنتــج.
ً
فــي المســالخ ضمان

تحسين ظروف التخزين وتطوير أساليب التسويق.. 4

التوصيات
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بطاقة منتج )لحوم غير مصنفة- أبقار (

حســب التعــداد الزراعــي لســنة 2015 فقــد بلــغ عــدد األبقــار فــي المملكــة أكثــر مــن 
354 ألــف رأس ســنة 2015 منهــا قرابــة 85% منهــا إنتــاج محلــي )300 ألــف رأس(. 
ــاج األبقــار خاصــة فــي المنطقــة الشــرقية )45%( وفــي الريــاض  ــا، يتركــز إنت جغرافًي
)35%(. وقــد بلــغ إنتــاج المملكــة مــن لحــوم األبقــار 44 ألــف طــن ســنة 2016 فــي 
ــر الصــادرة عــن مؤسســة  ــواردات 102 ألــف طــن. وحســب التقاري حيــن بلغــت كميــة ال
ــا فــي  ــل المركــز 32 عالمًي -تشــاتام هــاوس البحثيــة- لعــام 2016 فــان المملكــة تحت

اســتهالك لحــوم األبقــار بمتوســط 3.9 كجــم للفــرد ســنوًيا.

تعريف المنتج

100 %40.81مجموع الفقد والهدر

مجموع الفقد

مجموع الهدر

21.24

19.57

% 52

% 48

سلسلة اإلمداد الغذائي

20 %8.35مابعد الحصاد )المناولة والتخزين(

8 %3.13اإلنــــتــــــــاج

4 %1.64التجهيز والتعبئة

20 %8.12التوزيع

48 %19.57االستهالك

كمية الفقد والهدر
ألف طن

نسبة الفقد والهدر

الغذائي  اإلمداد  بمراحل سلسلة  والهدر  الفقد 
من إجمالي الفقد والهدر  ) لحوم غير مصنفة (
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لدراسة الفقد والهدر في الغذاء

السعودية العربية  بالمملكة 

والمبادرات   النتـــائـج 

نسبة الفقد من الكمية 
المتاحة

نسبة الهدر من الكمية 
المتاحة

قيمة الفقد والهدر من 
الكمية المتاحة

نصيب الفرد من الفقد 
والهدر )كلغ(

الكمية المتاحة 
)ألف طن(

مؤشرات الفقد والهدر من كمية اللحوم الغير مصنفة المتاحة 
لالستهالك في المملكة في عام 2016

618.71.3  م.ر94.7%23.8%19.3

بلــغ حجــم الفقــد والهــدر مــن لحــوم األبقــار 43.1% مــن إجمالــي الكميــة المتاحــة 
لالســتهالك. وتفقــد النســبة األكبــر مــن لحــوم األبقــار خــالل مرحلــة التوزيــع )20% مــن 
إجمالــي كميــة الفقــد والهــدر(، والتخزيــن )20% مــن إجمالــي كميــة الفقــد والهــدر(. 
وحســب نتائــج المســح الميدانــي, تعــود األســباب الرئيســية لفقــدان كميــات هامــة مــن 
لحــوم األبقــار إلــى ضعــف كفــاءة اليــد العاملــة فــي المســالخ واألســواق الكبــرى 
إضافــة إلــى تــردي ظــروف التخزيــن وعــدم وصــول المنتج في الوقت المحدد. وتتســبب 
العوامــل المناخيــة واألمــراض التــي تتعــرض لهــا األبقــار فــي فقــدان جــزء مــن الثــروة 
الحيوانيــة )8% مــن كميــة الفقــد والهــدر(. كمــا يســاهم الســلوك االســتهالكي غيــر 
ــدرت بـــ 48% مــن إجمالــي 

ُ
الرشــيد لأفــراد فــي هــدر كميــات كبــرى مــن لحــوم األبقــار ق

كميــة الفقــد والهــدر. 

 االستنتاجات

توزيع نسب الفقد والهدر حسب مراحل سلسلة اإلمداد الغذائي من 
إجمالي الفقد والهدر  ) لحوم غير مصنفة -أبقار  (
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بطاقة منتج )الدواجن(

بلــغ إنتــاج الدواجــن فــي المملكــة 755.86 مليــون طــن ســنة 2016 وفــق احصائيــات 
المنظمــة العربيــة للتنميــة الزراعيــة. وتســاهم ثالثــة مناطــق فقــط بحوالــي %80 
مــن اإلنتــاج الوطنــي وهــي القصيــم )37%(، الريــاض )30%( والمنطقــة الشــرقية 
)13%(. وحســب وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة، فقــد بلــغ عــدد المــزارع المتخصصــة 
فــي إنتــاج الدواجــن 527 مزرعــة ســنة 2015 ، منهــا 351 مزرعــة متخصصــة فــي إنتــاج 
الدجــاج الالحــم )61.9%(. كمــا أن زيــادة اإلنتــاج الوطنــي مــن الدجــاج تعــود إلــى توســع 
ــر مــن 75% مــن االحتياجــات االســتهالكية المحليــة هــم:  ثالثــة منتجيــن، يوفــرون أكث
ا 

ً
ــار أن المملكــة تعــد مــن أعلــى الــدول اســتهالك فقيــه، الوطنيــة والمراعــي. وباعتب

للحــوم الدواجــن، فقــد التجــأت إلــى االســتيراد لســد الفجــوة بيــن الطلــب المحلــي 
واإلنتــاج الوطنــي. وقــد بلغــت الكميــات المســتوردة مــن الدواجــن 899.01 ألــف طــن 
ســنة 2016 فــي حيــن لــم تبلــغ الصــادرات ســوى 33.4 ألــف طــن فــي نفــس الســنة. 

تعريف المنتج

زيــادة معــدل التغطيــة فــي الخدمــات البيطريــة فــي المــزارع وخاصــة في المســالخ . 1
للحــد مــن الكميــات التالفة.

تأهيــل عمالــة متخصصــة وتخصيــص مــوارد ماليــة إضافيــة لتحســين ســير العمــل . 2
 لجــودة المنتــج.

ً
فــي المســالخ ضمانــا

تطوير أساليب النقل و التوزيع حتى تصل الكميات المنتجة في ظروف مالئمة.. 3
الحــد مــن التركيــز الجغرافــي إلنتــاج البقــر بإنشــاء مناطــق إنتــاج أخــرى مــن أجــل . 4

تقريــب اإلنتــاج مــن منافــذ التوزيــع والحــد مــن الكميــات المفقــودة فــي هــذه 
المرحلــة. 

التوصيات
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لدراسة الفقد والهدر في الغذاء

السعودية العربية  بالمملكة 

والمبادرات   النتـــائـج 

100 %444.42مجموع الفقد والهدر

مجموع الفقد

مجموع الهدر

240.70

203.72

% 54

% 46

سلسلة اإلمداد الغذائي

14 %63.65مابعد الحصاد )المناولة والتخزين(

9.5 %41.88اإلنــــتــــــــاج

4.5 %19.46التجهيز والتعبئة

26 %115.71التوزيع

46 %203.72االستهالك

كمية الفقد والهدر
ألف طن

نسبة الفقد والهدر

نسبة الفقد من الكمية 
المتاحة

نسبة الهدر من الكمية 
المتاحة

قيمة الفقد والهدر من 
الكمية المتاحة

نصيب الفرد من الفقد 
والهدر )كلغ(

الكمية المتاحة 
)ألف طن(

مؤشرات الفقد والهدر من كمية الدواجن المتاحة لالستهالك في 
المملكة في عام 2016

3,388.213.4 م.ر1532.5%13.1%16

الغذائي  اإلمداد  بمراحل سلسلة  والهدر  الفقد 
من إجمالي الفقد والهدر  ) الدواجن (

اإلمداد  سلسلة  مراحل  حسب  والهدر  الفقد  نسب  توزيع 
الغذائي من إجمالي الفقد والهدر  ) الدواجن (
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نــظًرا للطلــب المتزايــد علــى لحــوم الدواجــن بســبب الزيــادة المتســارعة فــي عــدد . 1

الســكان مــن جهــة وارتفــاع معــدالت اســتهالك الفــرد مــن الدجــاج يستحســن زيــادة 
عــدد المــزارع المتخصصــة فــي إنتــاج الدجــاج الالحــم لرفــع الطاقــة اإلنتاجيــة المحليــة.

يتصــف إنتــاج الدواجــن بالمركزيــة الجغرافيــة حيــث تســاهم ثالثــة مناطــق فقــط . 2
ــاج  ــز مناطــق إنت ــاج الوطنــي. فــي هــذا اإلطــار يجــب تركي بحوالــي 80% مــن اإلنت
أخــرى فــي بقيــة مناطــق المملكــة بهــدف زيــادة اإلنتــاج الوطنــي مــن ناحيــة 
وتقريــب المنتــج مــن المســتهلكين مــن ناحيــة أخــرى. هــذا اإلجــراء من شــأنه التقليل 

مــن نســبة الفاقــد المتأتيــة أساًســا مــن سلســلة التوزيــع والتخزيــن.
- تقريــب مناطــق اإلنتــاج مــن المســتهلكين مــن شــأنه التقليــل مــن تكاليــف النقــل . 3

وتحســين ظــروف التوزيــع والتقليــل مــن مــدة التخزيــن األمــر الــذي يســهم فــي 
الحــد مــن الكميــات المفقــودة نتيجــة انتشــار الفيروســات وأمــراض الطيــور.

التوصيات

نســتنتج مــن خــالل الجــدول أعــاله أن كميــة الفقــد والهــدر مــن الدواجــن تمثــل 
29.1% مــن كميــة الدواجــن المتاحــة لالســتهالك. وتعــود األســباب الرئيســية للفقــد 
والهــدر فــي قطــاع الدواجــن خاصــة إلــى طريقــة التوزيــع )26% مــن إجمالــي 
الفقــد والهــدر( وظــروف التخزيــن )14% مــن إجمالــي الفقــد والهــدر( وبدرجــة 
أقــل أثنــاء عمليــة اإلنتــاج )10% مــن إجمالــي الفقــد والهــدر(. ويســاهم الســلوك 
االســتهالكي لأفــراد فــي النصيــب األكبــر بواقــع 46% مــن إجمالــي الفقــد والهــدر 

مــن الدواجــن.
وحســب نتائــج المســح الميدانــي, تعــد العوامــل الصحيــة مثــل انتشــار الفيروســات 
وأمــراض الطيــور وعــدم مطابقــة المنتجــات للمواصفــات المطلوبــة مــن األســباب 
الرئيســية للفقــد والهــدر فــي قطــاع الدواجــن. كمــا تســبب عــدم كفــاءة األيــدي 
العاملــة فــي القطــاع وعــدم احتــرام شــروط التبريــد إلــى إتــالف كميــات كبيــرة مــن 

لحــوم الدواجــن.

 االستنتاجات
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لدراسة الفقد والهدر في الغذاء

السعودية العربية  بالمملكة 

والمبادرات   النتـــائـج 

بطاقة منتج )األسماك(

ُيعتبــر االســتزراع المائــي وقطــاع المصايــد المصــادر الرئيســية للثــروة الســمكية فــي 
المملكــة. وقــد بلــغ حجــم اإلنتــاج ســنة 2016 حوالــي 112 ألــف طــن وفــق إحصائيــات 
االدارة العامــة للثــروة الســمكية منهــا 70 ألــف طــن متأتيــة مــن المصائــد البحريــة 
)63% مصدرهــا الخليــج العربــي( و40 ألــف طــن مــن المــزارع. ومــع بــطء نمــو اإلنتــاج 
المحلــي، أدت زيــادة الطلــب علــى األســماك بســبب ارتفــاع عــدد الســكان إلــى ارتفــاع 
فــي الكميــات المســتوردة حيــث بلغــت 163.41 ألــف طــن ســنة 2016 فــي حيــن لــم 

تبلــغ الكميــة المصــدرة ســوى 21.5 ألــف طــن فــي نفــس الســنة.

تعريف المنتج

100 %69.41مجموع الفقد والهدر

مجموع الفقد

مجموع الهدر

38.90

30.51

% 56

% 44

سلسلة اإلمداد الغذائي

1 %0.67مابعد الحصاد )المناولة والتخزين(

20 %13.90اإلنــــتــــــــاج

4 %2.85التجهيز والتعبئة

31 %21.48التوزيع

44 %30.51االستهالك

كمية الفقد والهدر
ألف طن

نسبة الفقد والهدر

الغذائي  اإلمداد  بمراحل سلسلة  والهدر  الفقد 
من إجمالي الفقد والهدر  ) األسماك (

األسماك
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نســتنتج مــن خــالل الجــدول أعــاله أن كميــة الفقــد والهــدر مــن األســماك تمثــل %33 
مــن كميــة األســماك المتاحــة لالســتهالك. كمــا نالحــظ أن 51% مــن إجمالــي الفقــد 
والهــدر مــن األســماك يعــود أساًســا إلــى سلســلة اإلنتــاج )20%( وكذلــك سلســلة 
التوزيــع )31%(. كمــا يســاهم الســلوك االســتهالكي لأفــراد فــي هــدر 14.5% مــن 
كميــة األســماك المعــدة لالســتهالك. وتؤكــد نتائــج المســح الميدانــي أن طــرق الصيــد 
التقليديــة وعــدم مطابقــة اإلنتــاج للمواصفــات المطلوبــة باإلضافــة إلــى أســاليب 

التوزيــع بيــن األســواق الكبــرى تعــد مــن المســببات الرئيســية للفقــد والهــدر.

 االستنتاجات

نسبة الفقد من الكمية 
المتاحة

نسبة الهدر من الكمية 
المتاحة

قيمة الفقد والهدر من 
الكمية المتاحة

نصيب الفرد من الفقد 
والهدر )كلغ(

الكمية المتاحة 
)ألف طن(

مؤشرات الفقد والهدر من كمية األسماك المتاحة لالستهالك في 
المملكة في عام 2016

93.52 م.ر210.3%18.5%14.5

اإلمداد  سلسلة  مراحل  حسب  والهدر  الفقد  نسب  توزيع 
الغذائي من إجمالي الفقد والهدر  ) األسماك (
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لدراسة الفقد والهدر في الغذاء

السعودية العربية  بالمملكة 

والمبادرات   النتـــائـج 

توجيــه المزيــد مــن الدعــم والتنظيــم لقطــاع الثــروة الســمكية وخاصــة مجــال . 1
االســتزراع الســمكي واســتغالل موقعهــا االســتراتيجي، حيــث تطــل علــى البحــر 

األحمــر والخليــج العربــي وتمتــد ســواحلها علــى قرابــة 2500 كلــم.
اســتعمال التقنيــات الحديثــة فــي الصيــد وتدريــب العمالــة لرفــع طاقــة اإلنتــاج . 2

المحلــي )هــدف الرؤيــة رفــع طاقــة اإلنتــاج إلــى 600 ألــف طــن بحلــول عــام 2030( 
وتخفيــض الكميــات المفقــودة أثنــاء اإلنتــاج والتوزيــع. 

معالجــة التحديــات التــي تواجــه مشــاريع االســتزراع الســمكي وخاصــة إيجــاد عمالة . 3
وطنيــة مدربــة ومؤهلــة فــي هــذا المجال.

تشــجيع االســتهالك الوطنــي مــن األســماك حيــث إن متوســط نصيــب الفــرد الواحــد . 4
ال يتجــاوز تســع كيلوجرامــات فــي حيــن أن المعــدل العالمــي بلــغ 25 كيلوجــرام 

للفــرد الواحــد و28 كيلوجــرام فــي دول الخليــج العربــي.

التوصيات





الغذاء الفقد والهدر في  لدراسة 

بالمملكة العربية السعودية

 النتـــائـج والمبادرات 

مســتهدفات الحــد مــن الفقــد والهدر 
الغذائي بالمملكة العربية الســعودية 

من 2020 إلى 2030

الفصل الثاني 
2
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تســعى المملكــة العربيــة الســعودية فــي إطــار رؤيــة 2030 إلــى زيــادة نســبة اإلكتفــاء 
الذاتــي الغذائــي الــذي بلــغ فــي عــام 2016 نســبة 41.9%.  وبالرجــوع إلــى أهــداف 
البرنامــج العالمــي للتنميــة المســتدامة علــى مســتوى الغــذاء، الــذي يؤكــد علــى 
خفــض كميــات الفقــد والهــدر الغذائــي بنســبة 50% فــي ضــوء رؤيــة 2030، فــإن 
انخــراط المملكــة العربيــة الســعودية فــي هــذا البرنامــج يتطلــب بنــاء نمــوذج محــاكاة 
يشــرح طريقــة ومراحــل الوصــول إلــى النســب المثلــى علــى مســتوى محــددات عــرض 

الغــذاء الــذي يضمــن تحقيــق هــذا الهــدف فــي المملكــة. 

سيتم بناء هذا النموذج من خالل مرحلتين أساسيتين:

المراحــل . 1 مــن  مرحلــة  كل  فــي  والهــدر  للفقــد  المثلــى  النســب  تحديــد 
الخمســة لسلســة اإلمــداد )اإلنتــاج/ مــا بعــد الحصــاد والتخزيــن والمناولــة/ 
 مــن بلــوغ 

ً
التعبئــة والتجهيــز/ التوزيــع/ اإلســتهالك( التــي تمكــن نظريــا

الهــدف المنشــود فــي 2030 وهــو خفــض الفقــد والهــدر فــي الغــذاء 
بنســبة %50.

اســتخدام هــذه النســب المثلــى فــي حســاب نســبة تغيــرات محــددات عرض . 2
الغــذاء )اإلنتــاج/ الــواردات/ الصــادرات/ المخــزون(، وتغيــر نســبة االكتفــاء 
الذاتــي مــن كل منتــج غذائــي باالعتمــاد علــى توقعــات التطــور الســكاني 

وعلــى الزيــادة المتوقعــة فــي الطلــب علــى الغــذاء إلــى حــدود 2030.

المقدمة
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لدراسة الفقد والهدر في الغذاء

السعودية العربية  بالمملكة 

والمبادرات   النتـــائـج 

نموذج توقعات مستويات الفقد والهدر 
لكل منتج غذائي من 2020 إلى 2030

1.2  المرحلة األولى: 

سيتم خالل هذه المرحلة بناء نموذج المحاكاة من خطوتين:

الخطوة األولى: . 1
تحديــد الهــدف المتمثــل فــي تخفيــض نســبة الفقــد والهدرالحاليــة )خــط األســاس 

فــي عــام 2016( بنســبة 50% لــكل منتــج فــي أفــق 2030. 

الخطوة الثانية:   .2
يقــوم نمــوذج المحــاكاة بحســاب النســب المثلــى للفقــد والهــدر فــي كل مرحلــة 
مــن مراحــل سلســلة اإلمــداد حســب كل منتــج بحيــث نصــل إلــى الهــدف المعلــن 
ــكل  ــا مــن النســب المتحصــل عليهــا ل

ً
فــي الخطــوة األولــى، ويكــون ذلــك انطالق

مرحلــة عنــد تحديــد خــط األســاس فــي 2016. 

2.2  المرحلة الثانية:

 ســيتم خــالل هــذه المرحلــة اســتخدام النســب المثلــى المتحصــل عليهــا فــي 
)اإلنتــاج/  الغــذاء  عــرض  محــددات  تغيــرات  نســبة  لحســاب  األولــى  المرحلــة 
الــواردات/ الصــادرات/ المخــزون( وتغيــر نســبة االكتفــاء الذاتــي مــن كل منتــج 
غذائــي باالعتمــاد علــى توقعــات التطــور الســكاني وعلــى الزيــادة المتوقعــة 

إلــى 2030. الغــذاء مــن 2020  فــي الطلــب علــى 
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يوضــح الشــكالن التاليــان مخطــط النمــوذج ونــوع اإلرتباطــات والتأثيــرات بيــن مختلــف 
مراحــل سلســلة اإلمــداد الغذائــي إلســتخراج النتائــج النهائيــة لــكل منتــج. 
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لدراسة الفقد والهدر في الغذاء

السعودية العربية  بالمملكة 

والمبادرات   النتـــائـج 
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المعادل األولي 
للفقد في التوزيع 

المصنعة

المعادل األولي 
للهدر في االستهالك 

الطازجة

المعادل األولي للفقد 
 مابعد الحصاد

والمناولة والتخزين

المعادل األولي 
للفقد في التجهيز 

والتعبئة 

المعادل األولي 
للفقد في التوزيع 

الطازجة

االستهالك 
المصنعة

االستهالك 
الطازجة

اإلنتاج

التجهيز

االستهالك 
الطازجة

التجهيز

نسبة الفقد في 
مابعد الحصاد 

والمناولة والتخزين

االستهالك 
الطازجة

نسبة الفقد 
في التوزيع 

الطازجة

نسبة الفقد 
في التجهيز 

والتعبئة

نسبة الفقد 
في التوزيع 

المصنعة

نسبة الهدر 
في االستهالك 

الطازج

المعادل األولي 
للفقد في 

التجهيز والتعبئة

المعادل األولي 
للفقد في التوزيع 

الطازجة

المعادل األولي 
للهدر في االستهالك 

المصنعة

االستهالك 
التجهيزالمصنعة

المعادل األولي 
للفقد في التوزيع 

المصنعة

نسبة الهدر 
في االستهالك 

المصنعة

المعادل األولي 
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÷ × = المعادل األولي 
نسبة الفقداإلنتاجللفقد في االنتاج

في اإلنتاج
نسبة الفقد 
في اإلنتاج  - 1 
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نموذج الحساب النهائي للفقد والهدر في جميع مراحل سلسلة اإلمداد
Final Loss & Waste calculation Model in each step of the food supply chain )FSC(
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لدراسة الفقد والهدر في الغذاء

السعودية العربية  بالمملكة 

والمبادرات   النتـــائـج 

  النمــوذج يأخــذ بعيــن االعتبــار معامــل التحويــل الصناعــي. بالنســبة للمنتجــات الطازجــة وغيــر المصنعــة فــإن الحســاب 
النهائــي للفقــد والهــدر يســاوي المعــادل األولــي للفقــد والهدر

× = الفقد في االنتاج
المعادل 

األولي للفقد 
في اإلنتاج

متوسط معامل 
التحويل

× =  الفقد مابعد الحصاد
والمناولة والتخزين

المعادل األولي 
 للفقد مابعد الحصاد
والمناولة والتخزين

متوسط معامل 
التحويل

× =
الفقد في 

التجهيز والتعبئة 
المعادل األولي 

للفقد في 
التجهيز والتعبئة 

التقشير 
الصناعي

×+× = الهدر في 
االستهالك

المعادل األولي 
للهدر في 

االستهالك الطازجة

المعادل األولي 
للهدر في 
االستهالك 

المصنعة

التقشير التقشير باليد
الصناعي

×+× =
الفقد

 في التوزيع
المعادل األولي 

للفقد في 
التوزيع الطازجة

المعادل األولي 
للفقد في 

التوزيع المصنعة
التقشير التقشير باليد

الصناعي
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لدراسة الفقد والهدر في الغذاء

السعودية العربية  بالمملكة 

والمبادرات   النتـــائـج 

نتائج نموذج المحاكاة )الدقيق / الخبز(
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تظهر نتائج المحاكاة بالنسبة للقمح ما يلي:
بلــوغ هــدف خفــض نســبة الفقــد والهــدر فــي القمــح بـــ 50% فــي نهايــة 2030 . 1

مقارنــة بمســتواه فــي 2016 يتطلــب باألســاس  خفــض معــدالت الفقــد فــي مرحلــة 
التوزيــع مــن 5% فــي 2016 إلــى 4.1% بحلــول 2030 وخفــض معــدالت الهدرعنــد 

اإلســتهالك مــن 26% إلــى 10.8% لنفــس الفتــرة.
حســب ماهــو موضــح فــي الشــكل التالــي، وفــي ضــوء تحقيــق هــذا الهــدف )خفض . 2

نســبة الفقــد والهــدر فــي القمــح بـــ 50% فــي نهايــة 2030 ( ســتتمكن المملكــة 
يبلــغ  القمــح بمتوســط معــدل ســنوي  زيــادة مخزونهــا اإلســتراتيجي مــن  مــن 
ــا نالحــظ أن خفــض نســبة الفقــد والهــدر 

ً
18.3% خــالل الفتــرة 2020-2030 .وأيض

فــي القمــح بـــ50% فــي النهايــة ســيمكن مــن تخفيــض نســق نمــو الــواردات مــن 
4.15% للفتــرة 2016-2020 إلــى 0.59% بحلــول 2030.
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لدراسة الفقد والهدر في الغذاء

السعودية العربية  بالمملكة 

والمبادرات   النتـــائـج 

نتائج نموذج المحاكاة )األرز(
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1 . 2030 نهايــة  فــي  بـــ%50  األرز  فــي  والهــدر  الفقــد  نســبة  خفــض  هــدف  بلــوغ 
مقارنــة بمســتواه فــي 2016 يتطلــب باألســاس  خفــض معــدالت الفقــد فــي مرحلــة 
التوزيــع مــن 3% فــي 2016 إلــى 1.5% بحلــول 2030 وخفــض معــدالت الهدرعنــد 

اإلســتهالك مــن 31.5% إلــى 15.6% لنفــس الفتــرة.
حســب ماهــو موضــح فــي الشــكل التالــي، وفــي ضــوء تحقيــق هــذا الهــدف )خفــض . 2

نســبة الفقــد والهــدر فــي األرز بـــ50% فــي نهايــة 2030 ( ســتتمكن المملكــة مــن 
زيــادة مخزونهــا اإلســتراتيجي مــن األرز بمتوســط معــدل ســنوي يبلــغ 5.7% خــالل 
ــا نالحــظ أن خفــض نســبة الفقــد والهــدر فــي األرز بـــ%50 

ً
الفتــرة 2020-2030. وأيض

فــي نهايــة ســيمكن مــن تخفيــض نســق نمــو الــواردات مــن 1.7% للفتــرة 2016-
2020 إلــى 0.3% بحلــول 2030.
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لدراسة الفقد والهدر في الغذاء

السعودية العربية  بالمملكة 

والمبادرات   النتـــائـج 

نتائج نموذج المحاكاة )الخضروات (

 الخضروات

ء

ء

ء

ء
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بلــوغ هــدف خفــض نســبة الفقــد والهــدر فــي الخضــروات  بـــ 50% فــي نهايــة . 1
2030 مقارنــة بمســتواه فــي 2016 يتطلــب خفــض معــدالت الفقــد أساًســا فــي 

ثــالث مراحــل مــن سلســلة اإلمــداد وذلــك علــى النحــو التالــي:
علــى مســتوى اإلنتــاج: خفــض نســبة الفقــد مــن 20% فــي 2016 إلــى 	 

7% فــي 2030.
علــى مســتوى التوزيــع: خفــض نســبة الفقــد من 5% إلى 2.6% بالنســبة 	 

للخضــروات الطازجــة ومــن 7% إلــى 3.8% بالنســبة للخضــروات المصنعــة 
بيــن 2016 و 2030.

علــى مســتوى االســتهالك: خفــض نســبة الهــدر مــن 21% إلــى %7.6 	 
بالنســبة للخضــروات الطازجــة ومــن 12% إلــى 5.8% بالنســبة للخضــروات 

المصنعــة بيــن 2016 و 2030.
الهــدف  التالــي، وفــي ضــوء تحقيــق هــذا  الشــكل  حســب ماهــو موضــح فــي   .2
)خفــض نســبة الفقــد والهــدر فــي الخضــروات بـــ50% فــي نهايــة 2030 ( ســتتمكن 
المملكــة مــن زيــادة إنتاجهــا الوطنــي بمتوســط معــدل ســنوي 2.5% بمــا يمكنهــا 
مــن زيــادة نســبة اكتفائهــا الذاتــي مــن الخضــروات مــن 67.6% فــي عــام 2016 
ــا نالحــظ أن خفــض نســبة الفقــد والهــدر فــي 

ً
إلــى 73.5% بحلــول 2030. وأيض

الخضــروات بـــ50% فــي نهايــة 2030 ســيمكن مــن تخفيــض نســق نمــو الــواردات 
مــن 1.9% للفتــرة 2016-2020 إلــى 0.3-%  بحلــول 2030 ورفــع نمــو الصــادرات 

بمتوســط نمــو ســنوي 0.3% خــالل الفتــرة 2030-2020.
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لدراسة الفقد والهدر في الغذاء

السعودية العربية  بالمملكة 

والمبادرات   النتـــائـج 

نتائج نموذج المحاكاة )الفواكه(

الفواكه

ء ء
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بلــوغ هــدف خفــض نســبة الفقــد والهــدر فــي الفواكــه  بـــ 50% فــي نهايــة 2030 . 1
مقارنــة بمســتواه فــي 2016 يتطلــب خفــض معــدالت الفقــد أساًســا فــي ثــالث 

مراحــل مــن سلســلة اإلمــداد وذلــك علــى النحــو التالــي:
علــى مســتوى اإلنتــاج: خفــض نســبة الفقــد مــن 18% فــي 2016 إلــى 	 

.2030 فــي   %5.3
علــى مســتوى التوزيــع: خفــض نســبة الفقد من 8% إلــى 3.6% للفواكه 	 

الطازجة.
علــى مســتوى اإلســتهالك: خفــض نســبة الهــدر مــن 19% إلــى %5.2 	 

للفواكــه  بالنســبة   %9.1 إلــى   %15 ومــن  الطازجــة  للفواكــه  بالنســبة 
و 2030.  2016 بيــن  المصنعــة 

حســب ماهــو موضــح فــي الشــكل التالــي، وفــي ضــوء تحقيــق هــذا الهــدف )خفض   .2
نســبة الفقــد والهــدر فــي الفواكــه بـــ50% فــي نهايــة 2030 ( ســتتمكن المملكــة 
ــادة إنتاجهــا الوطنــي بمتوســط معــدل ســنوي 2%،  وخفــض نســق نمــو  مــن زي
مــن 4.31% خــالل الفتــرة 2016-2020 إلــى 0.23% بحلــول 2030 بمــا يمكنهــا مــن 
زيــادة نســبة اكتفائهــا الذاتــي مــن الفواكــه مــن 52.8% فــي عــام 2016 إلــى 

56.3% بحلــول 2030. 
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لدراسة الفقد والهدر في الغذاء

السعودية العربية  بالمملكة 

والمبادرات   النتـــائـج 

نتائج نموذج المحاكاة )التمور(

ءء

ء

ء

ء
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بلــوغ هــدف خفــض نســبة الفقــد والهــدر فــي التمــور  بـــ 50% فــي نهايــة 2030 . 1
مقارنــة بمســتواه فــي 2016 يتطلــب خفــض معــدالت الفقــد أساًســا فــي ثــالث 

مراحــل مــن سلســلة اإلمــداد وذلــك علــى النحــو التالــي:
علــى مســتوى اإلنتــاج: خفــض نســبة الفقــد مــن 2.5% فــي 2016 إلــى 	 

1.3% فــي 2030.
علــى مســتوى التوزيــع: خفــض نســبة الفقــد مــن 7% إلــى 3.2% للتمــور 	 

الطازجــة.
علــى مســتوى االســتهالك: خفــض نســبة الهــدر مــن 8% إلــى %3.3 	 

بيــن 2016 و 2030. بالنســبة للتمــور الطازجــة 
حســب ماهــو موضــح فــي الشــكل التالــي، وفــي ضــوء تحقيــق هــذا الهــدف )خفض   .2
نســبة الفقــد والهــدر فــي التمــور بـــ 50% فــي نهايــة 2030 ( ســتتمكن المملكــة 

مــن زيــادة إنتاجهــا الوطنــي بمتوســط معــدل ســنوي %1.3 . 
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لدراسة الفقد والهدر في الغذاء

السعودية العربية  بالمملكة 

والمبادرات   النتـــائـج 

نتائج نموذج المحاكاة )اللحوم الحمراء(

اللحوم
 الحمراء

ء

ء

ء ء
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بلــوغ هــدف خفــض نســبة الفقــد والهــدر فــي اللحــوم الحمــراء  بـــ 50% فــي . 1
نهايــة 2030 مقارنــة بمســتواه فــي 2016 يتطلــب خفــض معــدالت الفقــد أساًســا 

فــي ثــالث مراحــل مــن سلســلة اإلمــداد وذلــك علــى النحــو التالــي:
علــى مســتوى اإلنتــاج: خفــض نســبة الفقــد مــن 4.2% فــي 2016 إلــى 	 

2.2% فــي 2030.
 	 %4.7 إلــى   %12 مــن  الفقــد  نســبة  خفــض  التوزيــع:  مســتوى  علــى 

الطازجــة. للحــوم 
علــى مســتوى االســتهالك: خفــض نســبة الهــدر مــن 15% إلــى %5.2 	 

بالنســبة للحــوم الطازجــة بيــن 2016 و 2030.
حســب ماهــو موضــح فــي الشــكل التالــي، وفــي ضــوء تحقيــق هــذا الهــدف   .2
)خفــض نســبة الفقــد والهــدر فــي اللحــوم الحمــراء بـــ 50% فــي نهايــة 2030 ( 
ســتتمكن المملكــة مــن زيــادة إنتاجهــا الوطنــي بمتوســط معــدل ســنوي %5.5  
والحــد مــن نســق نمــو الــواردات مــن 4.52% ســنة 2016 إلــى 0.13% بحلــول 2030 
بمــا يمكنهــا مــن زيــادة نســبة اكتفائهــا الذاتــي مــن اللحــوم مــن 18.6% فــي 

عــام 2016 إلــى 27.5% بحلــول 2030.
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لدراسة الفقد والهدر في الغذاء

السعودية العربية  بالمملكة 

والمبادرات   النتـــائـج 

نتائج نموذج المحاكاة  )الدواجن(

ء

ء

ء ء
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بلــوغ هــدف خفــض نســبة الفقــد والهــدر فــي الدواجــن  بـــ 50% فــي نهايــة 2030 . 1
مقارنــة بمســتواه فــي 2016 يتطلــب خفــض معــدالت الفقــد فــي جميــع مراحــل 

سلســلة اإلمــداد وذلــك علــى النحــو التالــي:
علــى مســتوى اإلنتــاج: خفــض نســبة الفقــد مــن 5% فــي 2016 إلــى 	 

.2030 فــي   %3.4
علــى مســتوى مــا بعــد الحصــاد والمناولــة والتخزيــن: خفــض نســبة الفقد 	 

مــن 8% إلــى %4.2.
علــى مســتوى التجهيــز والتعبئــة: خفــض نســبة الفقــد مــن 6% إلــى 	 

.%3
علــى مســتوى التوزيــع: خفــض نســبة الفقــد من 7% إلــى 1.6% للدواجن 	 

الطازجــة ومــن 6% إلــى 4.9% للدواجن المصنعة.
علــى مســتوى اإلســتهالك: خفــض نســبة الهــدر مــن 16% إلــى %4.4 	 

للدواجــن  بالنســبة   %3.9 إلــى   %5 ومــن  الطازجــة  للدواجــن  بالنســبة 
بيــن 2016 و 2030. المصنعــة 

حســب ماهــو موضــح فــي الشــكل التالــي، وفــي ضــوء تحقيــق هذا الهــدف )خفض   .2
نســبة الفقــد والهــدر فــي الدواجــن بـــ50% فــي نهايــة 2030 ( ســتتمكن المملكــة 
مــن زيــادة إنتاجهــا الوطنــي بمتوســط معــدل ســنوي 2.6% وخفــض معــدالت 
نمــو الــواردات مــن  4.59% ســنة 2016 إلــى 1.28% ســنة 2030 بمــا يمكنهــا مــن 
زيــادة نســبة إكتفائهــا الذاتــي مــن الدواجــن مــن 46.6% فــي عــام 2016 إلــى 

50.6% بحلــول 2030.
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لدراسة الفقد والهدر في الغذاء

السعودية العربية  بالمملكة 

والمبادرات   النتـــائـج 
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بلــوغ هــدف خفــض نســبة الفقــد والهــدر فــي األســماك  بـــ 50% فــي نهايــة 2030 . 1
مقارنــة بمســتواه فــي 2016 يتطلــب خفــض معــدالت الفقــد فــي مرحلتــي:

اإلنتاج: خفض نسبة الفقد من 9.4% في 2016 إلى 5.3% في 2030.	 
التوزيع: خفض نسبة الفقد من 9% إلى 4.3% لأسماك الطازجة.	 
علــى مســتوى االســتهالك: خفــض نســبة الهــدر مــن 15% إلــى %5.2 	 

بالنســبة لأســماك الطازجــة ومــن 11% إلــى 6.8% بالنســبة لأســماك 
المصنعــة بيــن 2016 و 2030.

حســب ماهــو موضــح فــي الشــكل التالــي، وفــي صــورة تحقيــق هــذا الهــدف   .2
)خفــض نســبة الفقــد والهــدر فــي األســماك بـــ 50% فــي نهايــة 2030 ( ســتتمكن 
المملكــة مــن زيــادة إنتاجهــا الوطنــي بمتوســط معــدل ســنوي 2.8%  والحــد مــن 
نســق نمــو الــواردات مــن 3.17% إلــى 0.3% بحلــول 2030 بمــا يمكنهــا مــن زيــادة 
نســبة اكتفائهــا الذاتــي مــن األســماك مــن 46.6% فــي عــام 2016 إلــى %53 

بحلــول 2030.
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تحقيــق النســب المثلــى للفقــد والهــدر فــي جميــع مراحــل سلســلة اإلمــداد لجميــع 
ــج نمــوذج المحــاكاة التــي تــم عرضهــا أعــاله، ســيمكن المملكــة  المنتجــات حســب نتائ

مــن:
تحديــد نســق نمــو واردات الغــذاء عنــد متوســط ســنوي يبلــغ 0.55% خــالل الفتــرة 	 

 عــن 2.88% للفتــرة مــن 2016 إلــى 2020. 
ً
مــن 2020 إلــى 2030 عوضــا

تحقيــق نســبة نمــو فــي المخــزون اإلســتراتيجي للغــذاء بمتوســط ســنوي يبلــغ 	 
9.38% خــالل الفتــرة 2030-2020. 

تحســين مســتوى االكتفــاء الذاتــي مــن الغــذاء مــن نســبة 41.9% فــي عــام 2016 	 
إلــى نســبة 48.6% بحلــول 2030.

جميع المنتجات:
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سلســلة  مراحــل  مــن  مرحلــة  كل  فــي  المقــدرة  والهــدر  الفقــد  نســب   .1 الملحــق 
الميدانــي( المســح  نتائــج  )حســب  اإلمــدادات 

NM

مالحق نموذج المحاكاة

الملحق 2. تغير محددات العرض للقمح خالل الفترة 2030-2016

40.94            40.40              39.85            39.28             38.71               38.12              37.52             36.92              36.30              3570              35.02    33.20
مليون نسمة مليون نسمة مليون نسمة  مليون نسمة مليون نسمة مليون نسمة  مليون نسمة مليون نسمة مليون نسمة  مليون نسمة مليون نسمة مليون نسمة 
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الملحق 2. تغير محددات العرض للتمور خالل الفترة 2030-2016
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الدراسة النوعية

مــرت هــذ الدراســة بعــدة مراحــل مــن أجل تشــخيص ســلوك الفقد والهدر فــي المملكة 
العربيــة الســعودية، المرحلــة األولــى؛ واســتهدفت عقــد العديــد مــن حلقــات النقــاش 
ومجموعــات التركيــز، أمــا المرحلــة الثانيــة؛ فقــد اســتهدفت عقــد اللقــاءات المعمقــة 
مــع العديــد مــن األســر والمطاعــم والمنشــآت مــن أجــل تحديد أهم المتغيــرات المؤثرة 
فذتــا بغــرض الدراســة النوعيــة )المنهــج 

ُ
فــي ســلوك الفقــد والهــدر. وكال المرحلتيــن ن

االســتقرائي(، والهــدف منهــا تحديــد المتغيــرات األهــم في البيئة الســعودية المؤثرة 
فــي ســلوك الفقــد والهــدر والتــي ســتعتمد فــي الدراســات الكميــة الالحقــة التــي 

تأخــذ صبغــة تعميميــة أكثــر منهــا اســتقرائية.

مــن ناحيــة أخــرى، فقــد تــم عقــد مجموعــة مــن ورش العمــل فــي إطــار البرنامــج 
الوطنــي للحــد مــن الفقــد والهــدر فــي الغــذاء شــارك فيهــا مجموعــة مــن الخبــراء 
والمختصيــن فــي مجــال الفقــد والهــدر الغذائــي إلــى جانــب مجموعــة مــن ممثلــي 
األســر. إذ تــم طــرح المنتجــات الثمانيــة علــى كال الجانبيــن بمــا يتــم فقــده وهــدره مــن 
غــذاء صالــح لالســتهالك واإلنتــاج للوصــول إلــى حلــول تفيــد البرنامــج فــي قضيــة الفقــد 
والهــدر. وقــد أجمــع المشــاركون علــى أّن العوامــل الرئيســية المرتبطــة بســلوكيات 
)إكــرام  االســتهالكية  المجتمــع  وتقاليــد  عــادات  مــن   

ً
أساســا نابعــة  والهــدر  الفقــد 

ــا مــن التعــّود علــى التبذيــر  ــدت نوًع
َّ
الضيــف، تكــرار المناســبات االجتماعيــة...( التــي َول

ــد بعــض الخبــراء علــى 
ّ
 يغيــب فيــه التخطيــط الجيــد لالســتهالك. كمــا أك

ً
 ســلوكيا

ً
ونمطــا

 لبــروز ســلوكيات 
ً

أّن غيــاب التشــريعات الرقابيــة فــي هــذا المجــال يعتبــر كذلــك عامــال
التشــريعات«  »إصــدار  مثــل  مصطلحــات  تكــررت  الســياق  هــذا  فــي  والهــدر.  الفقــد 
وخاصــة »التوعيــة« كعوامــل أساســية للحــد مــن هــذه الســلوكيات. إذ يــرى البعــض 
ضــرورة تكثيــف الجهــود التوعويــة مــن خــالل تعزيــز فكــرة االســتهالك قــدر الحاجــة داخــل 
المطاعــم والمحــالت، ونشــر الوعــي بضــرورة حفــظ النعمــة مــن قبــل الجمعيــات، بــل 

ــا تضميــن ثقافــة »الحــد مــن الهــدر« فــي المناهــج التعليميــة.
ً

وأيض
 

منهجية الدراسة النوعية
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أعقــب تلــك الــورش تنفيــذ 49 مقابلــة معمقــة مــع أربــاب أســر ومســؤولين عــن عــدة 
مطاعــم وصــاالت حفــالت ومصانــع تغذيــة. وهدفــت المقابــالت إلــى تقييــم أســباب 
الفقــد والهــدر الغذائــي مــن وجهــة نظرهــم، والتعــرف علــى العوامــل المؤثــرة علــى 
ــا التعــرف علــى طــرق الحــد مــن 

ً
ســلوكيات فقــد وهــدر الغــذاء فــي المملكــة، وأيض

الفقــد والهــدر الغذائــي والمعوقــات المحتملــة لهــا وكيفيــة تجاوزهــا. وشــملت بعض 
المقابــالت جوانــب مــن الهــدر الغذائــي )30 مقابلــة( بينمــا ركــزت باقــي المقابالت على 

الفقــد مــن خــالل التركيــز علــى مرحلــة اإلنتــاج. وكانــت خصائــص المشــاركين كالتالــي:

)14( رب أســرة: )57%( ذكــور، )43%( إنــاث. تحــّدث المشــاركون عــن ســلوكياتهم 	 
الغذائيــة داخــل أســرهم ونظرتهــم حــول أســباب الهــدر.

)14( منشــأة غذائيــة تعمــل فــي قطــاع اللحــوم، والدواجــن، والتمــور، واألرز، 	 
والعصائــر. والحلويــات،  والقمــح، 

)9( مطاعــم و6 صــاالت حفــالت تحدثــوا عــن أســباب الهــدر حســب نــوع الطلــب 	 
المفتوحــة(. البوفيهــات  المطعــم،  داخــل  االجتماعيــة،  المناســبات  )فــي 

والغــالل، 	  الخضــر  بيــع  فــي  متخصصــة  والباقــي  كبــرى،   1 منهــا:  أســواق   )4(
واألســماك. واللحــوم 

)1( مصنع تغذية تحّدث عن الرجيع من المنتج الغذائي.	 
)1( مؤسسة تعمل على حفظ النعمة.	 

وفيمــا يخــص طريقــة تحليــل بيانــات المقابــالت الشــخصية ونظــًرا لطبيعــة األســئلة 
ا والمطروحــة علــى المســتجيبين، ونظــًرا ألن الهــدف مــن الدراســة 

ً
المحــددة مســبق

هــو تنقيــح النمــوذج البحثــي واالســتبيان فقــد تــم اســتخدام طريقــة تحليــل المنطــق 
االســتنتاجي Deductive Reasoning حيــث تــم اســتخدام المتغيــرات كعوامــل لتصنيــف 
ثــري 

ُ
البيانــات النوعيــة )اإلجابــات( ذات العالقــة دون تجاهــل أي معلومــات جديــده قــد ت

النمــوذج.
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جريــت مقابلــة لعــدد 16 أســرة تــم اختيارها بشــكل عشــوائي )كما هــو موضح بياناتهم 
ُ
أ

فــي الجــدول التالــي(، وقــد أســفرت نتائــج المقابــالت أن أســباب الهــدر تتلخــص أساًســا 
فــي هويــة المضيــف الكريــم والســلوك الشــرائي؛ ويمكــن توضيــح ذلــك بشــيء مــن 

التفصيــل علــى النحــو التالــي:

 فــي التأثيــر علــى كميــة الغــذاء الُمهــَدر 
ً
 أساســيا

ً
لعبــت هويــة المضيــف الكريــم دورا

خــالل فتــرة االســتضافة؛ فقــد ذكــر بعــض المشــاركين أن مــن أهــم أســباب الهــدر وجــود 
العربــي بصفــة عامــة والســعودي بصفــة خاصــة  المجتمــع  االتجاهــات فــي  بعــض 
والتــي تعــزز قيــم التباهــي والمظهريــة والثقافــة االســتهالكية والتــي تســتهدف 
 إكــرام الضيــف حتــى وإن فــاق ذلــك قــدرات وإمكانــات المضيــف، كمــا أســفرت 

ً
جميعــا

نتائــج المقابلــة عــن زيــادة كميــة الغــذاء الُمهــَدر بصــورة واضحــة فــي المناســبات 
االجتماعيــة، وقــد أرجــع أعضــاء األســر الذيــن تــم مقابلتهــم أســباب تلــك الزيــادة غيــر 
المبــررة لصعوبــة تقديــر كميــة الطعــام المتوقــع أن يتناولــه الضيــوف خــالل تلــك 
المناســبات مــن ناحيــة؛ إضافــة إلــى رغبــة المضيــف فــي الظهــور بمظهــر الئــق أمــام 

ضيوفــه مــن ناحيــة أخــرى.
بعــض  وجــود  األســر  بعــض  مــع  المقابلــة  نتائــج  أوضحــت  فقــد  ســبق؛  لمــا  إضافــة 
المعتقــدات الخاطئــة مــن وجهــة نظــر البعــض والتــي قــد تزيــد مــن كميــة الطعــام 
مــن  المتبقــي  أخــذ  مــن  البعــض  خجــل  مثــل  االجتماعيــة  المناســبات  خــالل  الفائــض 
الطعــام لالســتفادة منــه بعــد انتهــاء المناســبة، بــل والنظــر إلــى هــذا التصــرف علــى 
ــا 

ً
أنــه قــد ُيظِهــرٌه بمظهــر غيــر الئــق أمــام اآلخريــن. كمــا أوضــح بعــض أعضــاء األســر أيض

وجــود بعــض المعتقــدات الخاطئــة األخــرى، مثــل قيــام البعــض باالســتدانة بغــرض شــراء 
الذبائــح مــن المطاعــم اعتقــاًدا منــه بــأن إكــرام الضيــف يتطلــب تجهيــز طعــام بكميــات 

َهــم بالبخــل أمــام ضيوفــه.
َ
كبيــرة مــن خــارج المنــزل، حتــى ال ُيت

تحليل بيانات المقابالت الخاصة 
بالجانب االستهالكي

1- هوية المضيف الكريم:

سر
ُ
الفئة األولى: األ
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فيمــا يتعلــق بالطعــام الُمهــًدر فــي المنــازل، فقــد أوضحــت نتائــج المقابــالت أنــه مــن 
خــذ القــرار الشــرائي 

ِّ
أهــم األســباب الكامنــة وراء ارتفــاع نســبة الُمهــَدر منــه هــو تأثــر ُمت

المــواد  أســعار  فــي  بالتخفيضــات  االســتفادة  فــي  والرغبــة  والترويــج  باإلعالنــات 
الغذائيــة حتــى وإن كان المنــزل فــي غيــر حاجــة حقيقيــة لــكل هــذه الكميــات المشــتراة. 
فــي المقابــل، أشــار بعــض أعضــاء األســر أن عــدم اتبــاع القيــم الدينيــة )ثلــث لطعامــك( 
التــي تحــرص علــى االعتــدال وعــدم اإلســراف فــي الطعــام؛ بــل وتبنــي ثقافــة األكل 
بيــن الوجبــات ورخــص أســعار مطاعــم الوجبــات الســريعة وكذلــك العــروض التنافســية 

عتبــر مــن أهــم األســباب الباعثــة للهــدر.
ُ
بيــن المطاعــم والســوبرماركت ت

كمــا أكــد أعضــاء األســر الذيــن تــم مقابلتهــم علــى أن الشــراء حســب االحتيــاج يجنــب 
األســرة الهــدر فــي الطعــام، وأنــه لكــي يمكــن التقليــل مــن نســبة الهــدر فــي الطعام، 
يجــب عــدم التوســع فــي طلــب الطعــام عبــر االنترنــت ســواء مــن الســوبر ماركــت أو مــن 
المطاعــم، ألن ذلــك قــد يزيــد مــن هــدر الطعــام. ويــرى البعــض زيــادة نســبة الهــدر في 
الطعــام فــي المطاعــم خصوًصــا البوفيهــات المفتوحــة، وهــذا يعنــي ضيــاع جــزء مــن 
حــى البعــض منحــى آخــر لتفســير أســباب زيــادة 

َ
دخــل األســرة. إضافــة لمــا ســبق، فقــد ن

نســبة الهــدر فــي الطعــام وهــو أن »مزاجيــة األكل« واختــالف رغبــات األســرة يصعــب 
معــه توحيــد قائمــة الطعــام؛ وأن عــدم إنهــاء األطفــال لطعامهــم والصحــن المقــدم 
لهــم، ووضــع طعــام أكثــر ممــا يحتاجونــه، وتنــاول الحلويــات قبــل الوجبــات؛ بــل وغيــاب 
التخطيــط المالــي والغذائــي لمعرفــة كــم ُيهــدر الشــخص وكــم يتنــاول قــد يــؤدي 

إلــى زيــادة نســبة الهــدر فــي الطعــام. 

2- السلوك الشرائي واالستهالكي:
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تــم إجــراء مقابــالت متعمقــة مــع المســؤولين عــن 9 مطاعــم و6 قصــور حفــالت )كمــا هــو موضح 
بياناتهــم فــي الجــدول التالــي( بغــرض التعــرف علــى أهــم أســباب الهــدر فــي الطعــام مــن 
وجهــة نظرهــم، وقــد أســفرت نتائــج المقابــالت عــن تعــدد وتنــوع تلــك األســباب، وبنــاًء عليــه تــم 
تصنيــف أســباب الهــدر فــي الطعــام حســب نــوع الطلــب: فــي المناســبات االجتماعيــة، داخــل 

المطعــم، البوفيهــات المفتوحــة علــى النحــو التالــي:

في المناسبات االجتماعية:  )1(
طلب الطعام بكميات تفوق االحتياجات الحقيقية.	 
المباهاة والتفاخر كمفهوم خاطئ للكرم.	 
الرغبة في تجنب الحرج أمام الضيوف.	 
محاكاة وتقليد اآلخرين.	 
العادات والتقاليد االجتماعية.	 
تصميم الصحون التي ُيقدم فيها الطعام.	 
زيادة حجم الوجبة بصورة تفوق قدرة الشخص الواحد على استهالكها.	 

)2( الطلب في المطعم:
الطلب حسب النظر والرغبة في تجربة األطباق الجديدة.	 
الطلب بكميات كبيرة وتفضيل أطباق أكبر.	 
طلب عدة أنواع من المأكوالت.	 

البوفيهات المفتوحة:  )3(
وضع طعام أكثر مما يستطيع الشخص أكله.	 
ثقافــة البوفيــه المفتــوح، وتعــود األشــخاص علــى أخــذ الطعــام مــرة واحــدة ووضــع 	 

أكثــر مــن االحتيــاج.
الرغبة في تجربة أطباق متنوعة وبكميات كبيرة.	 

)4( أخرى:
َعم.	 

ِّ
عدم تقدير الناس للن

المستوى المعيشي المرتفع.	 

الفئة الثانية: المطاعم والحفالت
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التغذيــة )كمــا هــو موضــح  ــا مــن مصانــع 
ً

 مقابــالت متعمقــة مــع 19 موظف
ْ

جِرَيــت
ُ
أ

بياناتهــم فــي الجــدول التالــي(. ركــزت المقابــالت علــى جملــة مــن المتغيــرات التــي 
تؤثــر فــي الهــدر ومنهــا الرجيــع مــن المنتــج الغذائــي والــذي مــدة صالحيتــه قصيــرة 
)باأليــام(. وقــد أشــار المشــاركون إلــى أن الرجيــع مــن المنتــج قــد يعــود إلــى األســباب 

التاليــة:
عرض المنتج بكميات تزيد عن الطلب.	 
المنافسة الشديدة بين الشركات.	 
ملء الرفوف لجذب العميل، وعدم ترك مساحة للمنافس.	 
رغبــة العميــل فــي شــراء المنتــج ذي تاريــخ الصالحيــة األحــدث ومــن الشــركة 	 

التــي تعــرض منتجــات أكثــر.
 الشراء بعبوات أكبر من الحاجة.	 
توزيع المنتج بأكثر من حاجة المنفذ البيعي. 	 

الفئــات  مــن  فئــة  كل  حســب  الهــدر  أســباب  توضيــح  يمكــن  ســبق،  مــا  ضــوء  وفــي 
التالــي: الجــدول  فــي  المتعمقــة  الدراســة  فــي  المشــاركة 

الفئة الثالثة: مصانع التغذية
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عدد تكرار اإلجابات بين األسر والمطاعم



104

وبناًء عليه، يمكن تلخيص األسباب الرئيسية لسلوك الهدر كما يلي:

 إال أّن 
ً
علــى الرغــم مــن أّن الــورش والمقابــالت شــملت جانبــي الفقــد والهــدر معــا

نتائجهــا مكنــت مــن الخــروج بتوصيــات وإضافــات مهمــة علــى النمــوذج البحثــي الخــاص 
بســلوك الهــدر:

: بينمــا اتفــق الجميــع علــى أن الديــن يؤثــر علــى ثقافــة عــدم الهــدر )بالتالــي 	 
ً

أوال
النيــة لعــدم هــدر الطعــام(، فقــد يكــون لمتغيــرات أخــرى مثــل اتجاهــات بعــض 
أفــراد المجتمــع نحــو التباهــي، الكــرم والســلوك الشــرائي الــذي يميــل فيــه الفــرد 
إلــى الشــراء بأكثــر مــن االحتيــاج تأثيــًرا علــى تحــول هــذه النيــة إلــى ســلوك. وقــد 
بــرزت هويــة المضيــف الكريــم متمثلــة علــى ســبيل الذكــر ال الحصــر فــي العــادات 
والتقاليــد والمظاهــر االجتماعيــة كعامــل مهــم لزيــادة الهــدر علــى الرغــم مــن 
إشــارة بعــض المشــاركين مــن األســر والمطاعــم والحفــالت أن مفهــوم الكــرم بــدأ 
يتغيــر وزاد حــرص البعــض علــى تجنــب فائــض الطعــام وينبغــي أال يرتبــط بتزويــد 

ــا.
ً

كميــات أكبــر مــن الطعــام وأن الشــخص قــد يكــون كريــم وغيــر ُمهــِدر أيض

الملخص والتوصيات 
بشأن النموذج البحثي:
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: فيمــا يتعلــق بالســلوك الشــرائي واالســتهالكي، فالشــراء أكثــر مــن االحتيــاج 	 
ً
ثانيــا

 
ً
داخــل المطعــم أو عنــد المناســبات االجتماعيــة ذكــره العديــد مــن المشــاركين ســببا

للهــدر ســواء كان ذلــك لرغبــة الشــخص بإكــرام ضيوفــه أو تجنــب الحــرج أمامهــم، 
لســهولة  أو  متنوعــة،  أطبــاق  تنــاول  فــي  لرغبتــه  ذلــك  كان  ،أو  المباهــاة  أو 
الشــراء مــن خــالل اإلنترنــت وكذلــك التأثــر بالعــروض الترويجيــة. كذلــك ثقافــة تنــاول 
الطعــام فــي البوفيهــات المفتوحــة ووضــع الطعــام دفعــة واحــدة بكميــات أكثــر 
ممــا يســتطيع تناولــه الشــخص ذكــره بعــض المشــاركين كســبب آخــر للهــدر. فــي 
 Stefan هــذا الســياق وبالرجــوع إلــى األدبيــات العالميــة يمكــن االســتعانة بدراســة
et al. )2013( حــول ســلوك الهــدر لعينــة مــن 244 مســتهلك رومانــي. إذ قــام 
الباحثــون بتطويــر نمــوذج Ajzen عبــر إضافــة عامليــن للنمــوذج وهمــا: العــادات 
التخطيطيــة والعــادات الشــرائية وذلــك لدراســة أثــر الســلوكيات الشــرائية علــى 
ســلوك الهــدر. وقــد وجــد الباحثــون مــن خــالل الدراســة الميدانيــة تأثيــرات قويــة 
لهــذه العــادات حيــث تبيــن أّن ضعــف التخطيــط للشــراء وكذلــك الشــراء أكثــر مــن 
الحاجــة يشــجعان أكثــر علــى هــدر األطعمــة. وعليــه، وفــي ظــل مــا تمــت مالحظتــه 
مــن خــالل المقابــالت يتبيــن أنــه مــن المناســب إدراج عاملــي العــادات التخطيطيــة 

والعــادات الشــرائية كمحــددات إضافيــة لســلوك الهــدر.

 لمــا تــم تســجيله مــن تأكيــد علــى تأثيــرات العوامــل الثقافيــة وعلــى 	 
ً
ــا: نظــرا

ً
ثالث

ضــرورة الحــرص علــى التوعيــة ومحاولــة التأثيــر علــى الجوانــب اإلدراكيــة للفــرد 
 Ajzen كســبل للحــد مــن ســلوكيات الهــدر، فيمكــن القــول أّن االعتمــاد علــى نمــوذج
فــي دراســة أســباب الهــدر والفقــد الغذائــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية 
 
ً
 مناســًبا ًللواقــع الســعودي. وباعتبــار أّن هــذا النمــوذج يتميــز أصــال

ً
ُيعتبــر مدخــال

بمرونــة كبيــرة فــي إدراج عوامــل ومتغيــرات إضافيــة، فيمكــن إضافــة المتغيــرات 
التــي ظهــرت مــن خــالل الدراســة النوعيــة )هويــة المضيــف الكريــم والســلوك 
الشــرائي( كمحــددات إضافيــة لتفســير ســلوكيات الهــدر. كمــا أكــدت هــذه الدراســة 
الفرديــة  العوامــل  بعــض  حــول  الحصــول علــى معلومــات  كذلــك علــى أهميــة 
والديمغرافيــة األخــرى )مســتوى التعليــم، الدخــل، حجــم األســرة( كعوامــل قــد 

تؤثــر ولــو بشــكل غيــر مباشــر علــى ســلوكيات الهــدر.

وعليــه فقــد تــم تعديــل النمــوذج البحثــي ليتناســب أكثــر مــع الواقــع الســعودي وذلــك 
حســب معطيــات الدراســة النوعيــة. وفيمــا يلــي النســخة المعدلــة للنمــوذج:
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ويوضح الجدول التالي المعايير المعتمدة لقياس المتغيرات وأهم مصادرها:

ــا، فقــد تــم إعــداد  لدراســة مــدى تأثيــر العوامــل المحــددة علــى ســلوك الهــدر عملًي
اســتبانة بحثيــة بنــاًء علــى معاييــر علميــة، حيــث تــم الرجــوع إلــى الدراســات العلميــة 
جريــت فــي العديــد مــن الــدول لتحديــد العبــارات المناســبة لقيــاس كل متغيــر 

ُ
التــي أ

ــد 
ّ
فــي النمــوذج البحثــي مــع األخــذ بعيــن االعتبــار أن تكــون هــذه العبــارات قــد تــم التأك

مــن صدقهــا وثباتهــا فــي عــدة دراســات وفــي بيئــات مختلفــة.

 الدراسة الكمية

 منهجية الدراسة الكمية
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وباإلضافــة لدراســة ســلوك المســتهلك داخــل األســرة، فقــد شــمل المســح الميدانــي 
دراســة ســلوكه داخــل المطاعــم. وعليــه فقــد تــم إعــداد نســختين مــن االســتبانة )نســخة 
موجهــة للمســتهلكين داخــل العائــالت وأخــرى للمســتهلكين داخــل المطاعــم(. وقــد تــم 
إجــراء بعــض التعديــالت علــى صياغــة بعــض المعاييــر فــي النســخة الموجهــة للمطاعــم 
حتــى تتماشــى مــع طبيعــة الســلوك االســتهالكي داخلهــا. ثــم تــم عــرض النســختين 

علــى خبــراء لتحكيمهــا مــن الناحيــة اللغويــة.

وقــد شــمل المســح الميدانــي 1021 مســتهلك بينهــم 618 مســتهلك داخــل العائــالت 
و403 مســتهلك داخــل المطاعــم. وكان توزيــع االســتبانة متقارًبــا نســبًيا بيــن الذكــور 
واإلنــاث حيــث مثلــت نســبة الذكــور 54.2% مــن مجمــوع اإلجابــات داخــل العائــالت )مقابــل 
 %45.7 )مقابــل  المطاعــم  داخــل  اإلجابــات  مجمــوع  مــن  و%54.3  لإلنــاث(   %45.8
لإلنــاث(. كمــا تجــاوزت نســبة المســتهلكين الســعوديين المشــاركين فــي المســح %89 

ــات. مــن مجمــوع اإلجاب
فــي  المشــاركين  معظــم  أّن  للعينــة  الديمغرافيــة  الخصائــص  دراســة  أوضحــت  كمــا 
المســح مــن الحاصليــن علــى درجــة البكالوريــوس؛ ويتمتعــون بدخــل شــهري يتــراوح بيــن 
ــا إلــى أّن غالبيــة المشــاركين يعملــون فــي 

ً
3000 و8999 ريــال؛ وتجــدر اإلشــارة أيض

القطــاع الخــاص.
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مرحلة الثانوية

مرحلة المتوسطة

مرحلة االبتدائية

دبلوم

بكالوريوس

ماجستير

دكتوارة

أمي

مرحلة الثانوية

أمي

مرحلة االبتدائية
دكتوارة

ماجستير

بكالوريوس

دبلوم
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حكومي
القطاع غير الربحي

القطاع االقتصادي

القطاع الخاص
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القطاع غير الربحي
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القطاع الخاص
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AMOS وSPSS أمــا فيمــا يخــص طــرق وأدوات التحليــل اإلحصائــي؛ فقــد تــم اعتمــاد برنامجــي
للقيــام بالتحليــالت اإلحصائيــة التاليــة:

بالمتغيــرات 	  الهــدر  ســلوك  ارتبــاط  مــدى  لدراســة  Pearson؛  االرتبــاط  معامــل  تحليــل 
الديمغرافيــة )متغيــرات مراقبــة(. باإلضافــة إلــى أن معرفــة هــذا االرتبــاط يســاعد علــى 

تمييــز ســلوك الهــدر بيــن العائــالت والمطاعــم مــن حيــث متغيــرات المراقبــة.
تحليــل العوامــل مــن خــالل تطبيــق تحليــل العوامــل األساســية ))PCA باســتخدام برمجيــة 	 

SPSS؛ والــذي يســاعد علــى دراســة مــدى صــدق وثبــات العبــارات المعتمــدة لقيــاس 
المتغيــرات البحثيــة. وُيعتبــر هــذا التحليــل أساســًيا لضمــان مصداقيــة التحليــالت اإلحصائيــة 

المتعلقــة بدراســة العالقــات بيــن المتغيــرات.
تحليل المعادالت الهيكلية )SEM( باســتخدام برمجية AMOS؛ لدراســة مدى تأثر ســلوك 	 

الهــدر لــدى المســتهلكين المســتهدفين مــن العينــة بالمتغيــرات التــي تــم تحديدهــا فــي 
النمــوذج البحثــي. فــي هــذا الســياق ســيتم عــرض نتائــج التحليــل علــى العينــة اإلجماليــة؛ 
ــرة فــي 

ّ
ثــم علــى كٍل مــن عينــة العائــالت والمطاعــم تباًعــا مــن أجــل حصــر العوامــل المؤث

كل عينــة.

Pearson 1(  تحليل معامل االرتباط(

لمزيــد معرفــة مــدى ارتبــاط هــذه الخصائــص الديمغرافيــة بســلوك الهــدر تــم القيــام بتحليــل 
معامــل االرتبــاط Pearson بالنســبة للمتغيــرات الديمغرافيــة مــع متغيــر ســلوك الهــدر مــن خــالل 
برمجيــة SPSS وذلــك لــكل مــن العينتيــن. ويمكــن اســتعراض أهــم نتائــج هــذا التحليــل مــن خــالل 

الجــدول التالــي:
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من أبرز النتائج التي أظهرها هذا التحليل:

اختــالف . 1  
ً
العينتيــن، ممــا يعنــي مبدئيــا بالنــوع فــي كال  الهــدر  ارتبــاط ســلوك 

مــن  العديــد  فــي  االختــالف  هــذا  ظهــر  وقــد  واإلنــاث.  الذكــور  بيــن  الســلوك 
قيمــت 

ُ
الدراســات الســابقة علــى غــرار دراســة Visschers et al. )2016( التــي أ

علــى 796 مســتهلك فــي سويســرا وأظهــرت اختــالف ســلوكيات الذكــور واإلنــاث 
مــن حيــث كميــات الطعــام المهــدرة.

ارتباط سلوك الهدر داخل األسر بطبيعة الوظيفة وداخل المطاعم بالمستوى . 2
ــه كل مــا ارتفــع المســتوى التعليمــي كلمــا قــل هــدر 

ّ
التعليمــي. وهنــا يتبيــن أن

ــه بارتفــاع المســتوى الثقافــي 
ّ
األطعمــة داخــل المطاعــم، ممــا يعنــي مبدئًيــا أن

والعلمــي يرتفــع مســتوى الوعــي بمخاطــر الهــدر الغذائــي علــى المســتوى 
ــاع ســلوكيات تحــّد  ب

ّ
االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي ممــا قــد يشــّجع علــى ات

مــن هــدر الغــذاء.

أفــراد . 3 الدخــل وعــدد  غــرار  الديمغرافيــة األخــرى علــى  العوامــل  ارتبــاط  عــدم 
فــي  تســجيله  تــم  مــا  عكــس  علــى  الهــدر  بســلوك  األطفــال  وعــدد  األســرة 
 ;2005 ,.Hamilton et al ;2007 ,Cox and Downing( دراســات عديــدة ســابقة
WasteMinz ;2015 ,.Parizeau et al, 2014( التــي أكــدت خاصــة علــى أّن العائــالت 
الكبيــرة الحجــم والتــي يتواجــد بهــا عــدة أطفــال عــادة مــا تهــدر كميــات أكبــر مــن 
 أّن المســتهلكين موضــوع الدراســة يعتبــرون أّن 

ً
األطعمــة. ويوحــي هــذا مبدئيــا

ســلوك الهــدر هــو باألســاس ســلوك »إرادي«.

هــذه النتائــج قــد تتبلــور أكثــر مــن خــالل نتائــج تحليــل المعــادالت الهيكليــة الــذي 
ســيعطي فكــرة أكبــر عــن العوامــل المفســرة لســلوك الهــدر، كمــا قــد تكــون مفيــدة 
إلعطــاء تفســيرات أكبــر لهــذا الســلوك واقتــراح الحلــول الممكنــة علــى ضــوء ذلــك. 
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)2( نتائج تحليل العوامل

من خالل تطبيق تحليل العوامل األساســية )PCA (من خالل برمجية SPSS يتبين جودة 
المتغيــرات والمقاييــس المعتمــدة وذلــك مــن خــالل عينتــي العائــالت والمطاعــم علــى 
حــٍد ســواء. إذ تظهــر التحليــالت اإلحصائيــة درجــة عاليــة مــن صــدق العبــارات المعتمــدة 
باعتبــار أّن وزن كل عبــارة فــي المتغيــر األصلــي تتجــاوز 0.5 كمــا هــو موضــح بالجــدول 
التالــي. كمــا أّن نتائــج تحليــل الثبــات تظهــر جــودة المتغيــرات المعتمــدة باعتبــار أّن 
قيمة مؤشــر Cronbach Alpha تتجاوز 0.6 في معظم المتغيرات باســتثناء متغيري 
 Cronbach Alpha المعاييــر الشــخصية والعــادات الشــرائية التــي بلغــت قيمــة مؤشــر
عتبــر هــذه القيــم مقبولــة بالنظــر إلــى كونــه 

ُ
فيهــا 0.548 و0.584علــى التوالــي. وت

أنــه قــد تــم قيــاس هذيــن المتغيريــن بعبارتيــن فقــط، وهــو مــا قــد يؤثــر بشــكل طبيعي 
علــى القيمــة اإلحصائيــة للصــدق.

 أّن التحليــالت اإلحصائيــة علــى عينــة المطاعــم 
ً
وتجــدر اإلشــارة فــي هــذا الســياق أيضــا

 
ً
أدت إلــى االســتغناء عــن متغيــر العــادات التخطيطيــة فــي هــذه العينــة فقــط نظــرا

لتدنــي قيمــة مؤشــر Cronbach Alpha )0.400(، وهــو مــا يعنــي أّن هــذا المتغيــر 
بصيغتــه الحاليــة غيــر ثابــت فــي عينــة المطاعــم وأّن اســتخدامه فــي تحليــل العالقــات 
 يؤثــر علــى صحــة التحليــالت وبالتالــي علــى جــودة 

ً
بيــن المتغيــرات قــد ُيحــدث تشويشــا

النتائــج والملحوظــات المنبثقــة.
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تحليل العوامل )عينة المطاعم(
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ــح هــذه النتائــج المبدئيــة قــدرة النمــوذج المقتــرح علــى تفســير ســلوك الهــدر 
ّ

توض
 نقــص أهميــة 

ً
ــح أيضــا

ّ
وخاصــة اختــالف أهميــة بعــض العوامــل بحســب العينــة. كمــا توض

بعــض العبــارات فــي عينــة المطاعــم واختفــاء العــادات التخطيطيــة، وبالتالــي يبــدو 
وأّن هــذا العامــل غيــر مهــم لتفســير ســلوك الهــدر داخــل المطاعــم. بعبــارة أخــرى 
ــر بعــادات التخطيــط عندمــا يتنــاول غذائــه داخــل المطاعــم.

ّ
مــن الواضــح أّن الفــرد ال يتأث

وفيمــا يلــي نقــّدم العوامــل التــي تؤثــر أكثــر علــى ســلوك الهــدر مــن خــالل تحليــل 
ح درجــة ونــوع العالقــات بيــن مختلــف المتغيــرات 

ّ
المعــادالت الهيكليــة التــي ســتوض

المقترحــة.

)3(   نتائج تحليل المعادالت الهيكلية

نبــدأ بتقديــم نتائــج تحليــل النمــوذج علــى كامــل العينــة إلظهــار العوامــل التــي تؤثــر 
بصفــة عامــة علــى ســلوك الهــدر. إثــر ذلــك نقــدم نتائــج التحليــل اإلحصائــي علــى كل 
مــن عينتــي العائــالت والمطاعــم لتحديــد العوامــل الخاصــة بــكل عينــة. بهــذه الطريقــة 
يمكــن التمييــز بيــن ســلوك الفــرد داخــل عائلتــه مــن ســلوكه داخــل مطعــم بمــا يســهم 
فــي الحصــول علــى نتائــج أدق بالنســبة لســلوكيات الهــدر فــي أماكــن مختلفــة. وتجــدر 
ــد مــن جــودة النمــوذج )Goodness of Fit( باســتخدام 

ّ
ــه تــم التأك

ّ
ــا إلــى أن اإلشــارة هن

المؤشــرات المعروفــة مثــل GFI, AGFI, CFI, RMSEA...وذلــك علــى العينــة اإلجماليــة 
ثــم علــى العينــات الفرعيــة والتــي تقدمهــا برمجيــة AMOS. وقــد أكــدت نتائــج التحليــل 
اإلحصائــي جــودة النمــوذج فــي كل الحــاالت مــن خــالل الحصــول علــى القيــم المقبولــة 

لهــذه المؤشــرات )أنظــر المالحــق(.

دراسة العينة اإلجمالية  .i

أظهــرت نتائــج التحليــالت اإلحصائيــة علــى العينــة اإلجماليــة وجــود عالقــات ذات داللــة 
معنويــة بيــن مختلــف العوامــل التابعــة لنمــوذج Ajzen كمــا هــو موضــح فــي الشــكل 
ــا مــن جــودة النمــوذج مــن خــالل الحصــول علــى قيــم 

ً
التالــي. وقــد تــم التأكــد أيض

 =RMSEA ,980.  =CFI  ,978.  =AGFI  ,994.  =GFI )مثــل  المؤشــرات  لمختلــف  مقبولــة 
.039(. وتؤكــد هــذه النتائــج أهميــة المدخــل النفســي )اإلدراكــي( فــي تفســير ســلوك 
الهــدر. بعبــارة أخــرى ومــن خــالل العينــة اإلجماليــة يمكــن اعتبــار أن ســلوك الهــدر هــو 
ــا مــن دوافــع شــخصية 

ً
ــا الشــخصية انطالق ــع مــن النواي ــه وناب ــط ل

َ
ط

َ
ســلوك واٍع وُمخ

واجتماعيــة.
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دراســة العالقــات بيــن المتغيــرات 
)العينــة اإلجماليــة(

بالمقارنــة مــع الدراســات الســابقة فــي مجــال هــدر الغذاء، يمكن اســتخالص مالحظتين 
أساسيتين:

داخــل 	  المســتهلكين  بيــن  الهــدر  ســلوك  تفســير  علــى   Ajzen نمــوذج  قــدرة 
المملكــة العربيــة الســعودية. وبالتالــي يمكــن االعتمــاد علــى العوامــل المدرجة 

فــي هــذا النمــوذج لتحديــد األســباب الرئيســية لســلوك الهــدر.
ضعــف تأثيــر العــادات وهويــة المضيــف الكريــم علــى ســلوك الهــدر علــى عكــس 	 

العديــد مــن الدراســات الســابقة التــي أكــدت علــى أهميــة العــادات كمحــرك 
 Russell et ;2016 ,.Stancu et al ;2013 ,.Stefan et al( أساســي لهــذا الســلوك
ا أساســًيا 

ً
al., 2017;(. وبالتالــي يمكــن اعتبــار أّن جانــب الالوعــي ال ُيعتبــر محــرك

ــا  ــب الوعــي. وهــذا يدعــم مبدئًي ــة بجان بالنســبة للمســتهلك الســعودي مقارن
فكــرة التركيــز علــى التوعيــة والنصــح فــي عمليــة دعــم ســلوكيات الحفــاظ علــى 

الطعــام.
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لدراسة الفقد والهدر في الغذاء

السعودية العربية  بالمملكة 

والمبادرات   النتـــائـج 

فيمــا يخــص تأثيــر نمــوذج Ajzen، أظهــرت النتائــج أّن االتجاهــات هــي المحــرك األساســي 
لســلوك الهــدر مــن خــالل تأثيرهــا القــوي علــى النوايــا. ســواء كان داخل البيــت أو خارجه 
فإنــه مــن الواضــح أّن األفــراد المكونيــن للعينــة )ذكــور وإنــاث( يعتمــدون باألســاس 
يخــص درجــة هدرهــم  لتحديــد ســلوكياتهم فيمــا  الشــخصية  علــى وجهــة نظرهــم 
لأطعمــة. إذ أنــه مــن الواضــح أّن ســلوك الهــدر هــو ســلوك واٍع نابــع مــن االتجاهــات 
والمواقــف الشــخصية لأفــراد أكثــر مــن كونــه وليــد عــادات شــرائية. فــإذا كان الشــخص 
 لــه فــإّن 

ً
ــع أن ســلوك الهــدر ســيكون لــه آثــار ســلبية أو ســيكون مكلفــا

ّ
يعتقــد أو يتوق

هــذا ســيدفعه إلــى االعتقــاد بضــرورة عــدم توخــي مثــل هــذا الســلوك. وبالرجــوع إلــى 
 مــا 

ً
المدخــل اإلدراكــي يمكــن اســتنتاج أن معتقــدات الشــخص تجــاه ســلوك معيــن غالبــا

تكــون وليــد عوامــل شــخصية )مســتوى الــذكاء، المســتوى التعليمــي، الدخــل( وكذلــك 
مــدى تعــرض الفــرد لمعلومــات حــول الســلوك المقصــود مــن خــالل تجــارب ســابقة أو 
تعليــم أو مــن خــالل وســائل اإلعــالم. ويتعــزز هــذا االســتنتاج خاصــة فــي ظــل وجــود 
عالقــة معنويــة بيــن المعاييــر الشــخصية )المرتبطــة بالمعاييــر والتأثيــرات االجتماعيــة( 
والتحكــم الســلوكي الُمــدَرك )المرتبــط بمــا تعلمــه وبمــا امتلكــه مــن الوســائل الالزمــة 
التــي تمكنــه مــن الســيطرة علــى ســلوكه الغذائــي بصفــة عامــة( مــن ناحيــة والنوايــا 

لعــدم الهــدر مــن ناحيــة أخــرى. 

أمــا فيمــا يخــص ضعــف تأثيــر العــادات، فمــن الواضــح أّن ســلوكيات الهــدر مرتبطــة 
بســلوكيات اســتهالكية أكثــر منهــا شــرائية علــى العكــس مــن العديــد مــن الدراســات 
جريــت فــي رومانيــا واعتمــدت 

ُ
الســابقة وأهمهــا دراســة Stefan et al. )2013( التــي أ

منهــا العبــارات الخاصــة بقيــاس متغيــري العــادات التخطيطيــة والعــادات الشــرائية. 
ــدت قــوة تأثيــر العــادات 

ّ
حيــث حصــل هــؤالء الباحثــون علــى نتائــج معاكســة تماًمــا أك

علــى ســلوك الهــدر مــع غيــاب أي تأثيــر ذي داللــة معنويــة للنوايــا. وهــو مــا يــدل علــى 
ــه ســلوك 

ّ
أّن ســلوك المســتهلكين موضــوع الدراســة مرتبــط أكثــر بجانــب العــادات أي أن

يجــدون  قــد  المعنييــن  المســتهلكين  أّن  بمعنــى  بالنوايــا.  مرتبــط  وغيــر  »الواعــي« 
صعوبــة فــي تغييــر ســلوك الهــدر حتــى لــو كانــت لديهــم النوايــا لذلــك إذا لــم يغيــروا 

عاداتهــم التخطيطيــة والشــرائية.
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هــذا االختــالف العميــق مقارنــة بالدراســة الحاليــة قــد يجــد مبرراتــه فــي المــوروث 
الثقافــي الســعودي الــذي باإلضافــة الختالفــه عــن الثقافــة األوروبيــة بصفــة عامــة 
يتمّيــز بقــوة تأثيــره علــى الســلوكيات بصفــة عامــة، والســلوكيات الغذائيــة بصفــة 
ــى الشــراء بكميــات أكبــر مــن االحتيــاج ال يــؤّدي قطًعــا إلــى الهــدر. إذ 

ّ
خاصــة. فحت

يمكــن تالفــي ذلــك عبــر ســلوكيات اســتهالكية رشــيدة خاصــة إذا توفــرت »النيــة« 
لذلــك. وحتــى فــي صــورة القيــام بالتخطيــط المســبق للكميــات المزمــع شــراؤها أو 
ــر بصفــة فّعالــة علــى ســلوك الهــدر الرتبــاط 

ّ
اســتهالكها فيبــدو أّن هــذه العــادات ال تؤث

 بالنوايــا التــي تســبق مباشــرة ســلوك الهــدر. كمــا يمكــن تفســير 
ً
هــذا الســلوك أساســا

ضعــف تأثيــر هويــة المضيــف الكريــم مــن واقــع المــوروث الثقافــي الــذي يشــجع 
علــى شــراء وتجهيــز األطعمــة بكميــات كبيــرة للضيــوف مهمــا كانــت هويــة المضيــف 
 أكثــر مــن كونــه 

ً
ووجهــة نظــره تجــاه الضيافــة. وعليــه يصبــح هــذا العامــل مســتقرا

متغيــًرا ، وبالتالــي ال يســاهم فــي رفــع أو خفــض معــدالت الهــدر. فــي هــذا الســياق 
ــد Visschers et al. )2016( أّن اإلنســان يمكــن أن يحافــظ علــى هويتــه كمضيــف 

ّ
يؤك

كريــم دون أن يــؤّدي ذلــك إلــى إهــدار مزيــد مــن األطعمــة.

ولمزيــد حصــر ســلوكيات الهــدر والعوامــل المؤثــرة عليهــا فــي محيطــات مختلفــة، 
ســيتم دراســة كل عينــة علــى حــدة مــع التركيــز كذلــك علــى التمييــز بيــن ســلوكيات 
ــا 

ً
الذكــور وســلوكيات اإلنــاث علــى أســاس أّن تحليــل معامــل االرتبــاط أظهــر اختالف

واضًحــا فــي هــذه الســلوكيات داخــل كل عينــة.

دراسة عينة العائالت  .ii

العينة اإلجمالية )ذكور وإناث(:

النتائــج  أظهــرت  اإلجماليــة  العينــة  علــى  اإلحصائيــة  التحليــالت  ســياق  نفــس  فــي 
الخاصــة بعينــة العائــالت وجــود عالقــات ذات داللــة معنويــة بيــن معظــم العوامــل 
ــا مــن جــودة النمــوذج مــن خــالل الحصــول 

ً
التابعــة لنمــوذج Ajzen. وقــد تــم التأكــد أيض

 ,971. =CFI ,962. =AGFI ,991. =GFI علــى قيــم مقبولــة لمختلــف المؤشــرات )مثــل
.)051.  =RMSEA
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لدراسة الفقد والهدر في الغذاء

السعودية العربية  بالمملكة 

والمبادرات   النتـــائـج 

دراسة العالقات بين المتغيرات )عينة العائالت(

ملخص أوزان االنحدار )عينة العائالت(
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)اإلدراكــي(  النفســي  المدخــل  أّن  يتضــح  الســابقين،  والجــدول  الشــكل  إلــى  بالنظــر 
 فــي تفســير ســلوك الهــدر داخــل العائــالت. إال أنــه وبالمقارنــة مــع 

ً
 أساســيا

ً
يلعــب دورا

نتائــج العينــة اإلجماليــة يمكــن مالحظــة غيــاب تأثيــر المعاييــر الشــخصية علــى نوايــا 
عــدم الهــدر داخــل العائــالت علــى عكــس االتجاهــات والتحكــم الســلوكي. ويمكــن 
تفســير هــذه النتائــج بالرجــوع إلــى محــددات هــذه العوامــل. إذ أّن المعاييــر الشــخصية 
 بالمعاييــر والتأثيــرات االجتماعيــة التــي قــد يضعــف تأثيرهــا علــى نوايــا 

ً
مرتبطــة أساســا

الشــخص عندمــا يتواجــد فــي محيــط ضيــق )العائلــة(. علــى العكــس مــن ذلــك يقــوى 
أنــه يمتلــك داخــل  يــدرك  أّن الفــرد  تأثيــر االتجاهــات وخاصــة التحكــم الســلوكي، إذ 
 وقــدرة أكبــر لتحديــد ســلوكه، وكذلــك الوســائل الالزمــة التــي تمكنــه مــن 

ً
منزلــه مجــاال

الســيطرة علــى ســلوكه الغذائــي بصفــة عامــة.

علــى  أقيمــت  أخــرى  دراســات  مــع  اإلحصائــي  التحليــل  نتائــج  مقارنــة  إطــار  فــي 
 Stefan ــه علــى عكــس دراســات ســابقة مثــل

ّ
مســتهلكين داخــل األســر يمكــن القــول بأن

داخــل  الهــدر  أّن ســلوك  الواضــح  مــن  ــه 
ّ
فإن  )2016(  .Stancu et al أو   )2013(  .et al

العائــالت الســعودية مرتبــط بالنواحــي اإلدراكيــة أكثــر مــن العــادات )وهــو مــا تمــت 
 .Stancu et al يــرى مالحظتــه مــن خــالل العينــة اإلجماليــة(. فعلــى ســبيل المثــال 
)2016( مــن خــالل دراســة أســباب الهــدر الغذائــي علــى عينــة مــن 1062 مســتهلك فــي 
العائــالت الدنماركيــة أّن ســلوك الهــدر مرتبــط فــي الوقــت ذاتــه بطابــع إرادي )النوايــا( 
ــر وقواعــد خاصــة  وآخــر ممارســاتي )العــادات(. وعليــه يوصــون بضــرورة وضــع معايي
 إلــى الحــد مــن هــدر الغــذاء مــن جهــة وتوعيتــه 

ً
مــن شــأنها دفــع المســتهلك اختياريــا

وتنميــة مهاراتــه مــن جهــة أخــرى مــن أجــل تغييــر عاداتــه الغذائيــة فــي اتجــاه تعديــل 
 عــن النتائــج الحاليــة وهــو 

ً
ســلوك الهــدر بطريقــة غيــر إراديــة. هــذه النتائــج تختلــف جزئيــا

مــا يعــزز فكــرة تأثيــر الثقافــة المحليــة علــى ســلوك الهــدر وخاصــة علــى العوامــل 
المســببة لــه.

عينة الذكور:

مــن أجــل تمييــز ســلوك الهــدر عنــد الذكــور، تــّم القيــام بتحليــل المعــادالت الهيكليــة 
ــا 

ً
ا. وتجــدر اإلشــارة أيض

ً
علــى عينــة الذكــور بصفــة منفــردة والتــي ضّمــت 335 مســتهلك

 =GFI( أّن النمــوذج حافــظ علــى جودتــه حتــى عندمــا تــم تقســيم العينــة حســب النــوع
.)042. =RMSEA ,961. =CFI ,940. =AGFI ,985.

ن هذا التحليل من الحصول على النتائج التالية:
ّ
وقد مك
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باإلضافــة إلــى تعزيــز دور االتجاهــات وهــو مــا قــد يــدل علــى أّن الذكــور يعتمــدون أكثــر 
علــى وجهــات نظرهــم الشــخصية فــي تحديــد ســلوكيات الهــدر، فقــد بــرزت العــادات 
الشــرائية كعامــل ذي داللــة معنويــة لتحديــد ســلوكيات الهــدر عند الرجــال داخل محيط 
العائلــة. وتجــدر المالحظــة أّن عينــة الرجــال داخــل العائــالت هــي العينــة الوحيــدة التــي 
ظهــرت فيهــا العــادات كمحــدد إضافــي لســلوك الهــدر، وهــو مــا يتوافــق تماًمــا مــع 
نتائــج Stancu et al. )2016( الذيــن يــرون أّن ســلوك الهــدر مرتبــط فــي الوقــت ذاتــه 
بطابــع إرادي )النوايــا( وآخــر ممارســاتي )العــادات(. وبالرغــم مــن اختــالف هــذه النتائــج 
ــه يمكــن تفســير هــذا االختــالف مــن المنظــور الثقافــي 

ّ
 أن

ّ
مقارنــة بالعينــة اإلجماليــة إال

بحكــم دور الرجــل داخــل العائلــة كمصــدر أساســي للدخــل وكمســؤول أول عــن النفقــات 
ــه مــن الواضــح أّن عاداتــه الشــرائية لهــا تأثيــر هــام علــى ســلوكيات هــدر الطعــام 

ّ
فإن

ز هــذا التفســير خاصــة مــع قــوة تأثيــر االتجاهــات الشــخصية للرجل 
ّ

داخــل العائلــة. ويتعــز
علــى الســلوك موضــوع الدراســة.

عينة اإلناث:

تــّم القيــام بتحليــل المعــادالت الهيكليــة علــى عينــة اإلنــاث بصفــة منفــردة والتــي ضّمــت 
ا داخــل العائــالت. ويمكــن تلخيــص نتائــج التحليــالت اإلحصائيــة مــن خــالل 

ً
283 مســتهلك

الشــكل والجــدول التالييــن:
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يتبيــن مــن الجــدول والشــكل الســابقين ضعــف العالقــات اإلحصائيــة بيــن المتغيــرات 
فــي عينــة اإلنــاث مقارنــة بالعينــة اإلجماليــة وحتــى عينــة الذكــور. وبالرغــم مــن صغــر 
ــر علــى مخرجــات التحليــل اإلحصائــي وقــوة العالقــات 

ّ
حجــم عينــة اإلنــاث الــذي قــد يؤث

ز فكــرة أّن ســلوك الهــدر داخــل 
ّ

بيــن المتغيــرات، فــإّن النتائــج المتحصــل عليهــا تعــز
ــر أكثــر بالجانــب اإلدراكــي لــدى الذكــور. هــذا وتجــدر اإلشــارة أّن معظــم 

ّ
العائــالت يتأث

ــا ُيذكــر بيــن الذكــور واإلنــاث فيمــا يخــص ســلوكيات 
ً

الدراســات الســابقة لــم ترصــد اختالف
الهــدر مــا عــدا بعــض األبحــاث علــى غــرار Visschers وزمالئــه )2016( الذيــن الحظــوا فــي 
 أنهــم لــم يمّيــزوا بيــن الذكــور 

ّ
دراســتهم أّن اإلنــاث أكثــر هــدًرا للغــذاء داخــل المنــازل. إال

واإلنــاث فيمــا يخــّص العوامــل المؤثــرة علــى ســلوكيات الهــدر علــى عكــس مــا توصلــت 
الدراســة الحاليــة.

ــح نتائــج التحليــل اإلحصائــي اســتمرار قــوة تأثيــر االتجاهــات علــى نوايــا عــدم 
ّ

كمــا توض
ــًرا أساســًيا علــى ســلوك هــدر  ــة تأثي ز كذلــك فكــرة أّن للنزعــة الفردي

ّ
الهــدر ممــا يعــز

الغــذاء داخــل العائــالت.

دراسة عينة المطاعم.  .iii

العينة اإلجمالية )ذكور وإناث(:

بســؤال المســتهلكين داخــل المطاعــم تبّيــن أن الســلوك االســتهالكي ال يختلــف كثيــًرا 
عــن الســلوك داخــل المنــازل حيــث ظــل المدخــل اإلدراكــي بمثابــة اإلطــار المهيمــن 
ــه تــم تســجيل اختالفــات بســيطة مــن حيــث العوامــل 

ّ
لتفســير ســلوك هــدر الغــذاء. إال أن

المؤثــرة علــى النوايــا. وباختبــار جــودة النمــوذج، فقــد كانــت المؤشــرات مقبولــة )مثــل 
.)059. =RMSEA ,953. =CFI ,953. =AGFI ,987. =GFI
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علــى الرغــم مــن اســتمرار تأثيــر االتجاهــات داخــل المطاعــم كمحــدد أساســي لســلوك 
الهــدر، بــرزت المعاييــر الشــخصية كعامــل آخــر محــدد للنوايــا فــي حيــن اختفــى تأثيــر 
التحكــم الســلوكي. ويمكــن تفســير هــذه النتيجــة مــن أّن تواجــد المســتهلك داخــل 
مطعــم أو حفلــة مــع مجموعــة مــن النــاس ســيجعله يحــدد معاييــر ســلوكية نابعــة 
 لتأثيــرات النــاس المرافقيــن لــه. كمــا أّن وجــود 

ً
أكثــر مــن محيطــه تجعلــه يتصــرف وفقــا

المســتهلك خــارج اإلطــار العائلــي قــد يجعلــه يفقــد بعــض القــدرات علــى التحكــم فــي 
ســلوكه الشــخصي.

 Russell et نتائــج الســياق مــع  النتائــج المتحصــل عليهــا فــي هــذا  ويمكــن مقارنــة 
ا 

ً
al. )2017( الذيــن اســتخدموا نمــوذج Ajzen المعــدل لدراســة ســلوك 172 مســتهلك

بريطانًيــا خــارج إطــار العائلــة )فــي ســوبرماركت(. إذ الحــظ الباحثــون قــوة تأثيــر المعاييــر 
الشــخصية كمحــدد أساســي لنوايــا عــدم الهــدر، ممــا جعلهــم يؤكــدون علــى أهميــة 
الحمــالت التوعويــة مــن خــالل نقــل تجــارب اآلخريــن فــي ســبيل حفــظ الطعــام كمحــرك 
 Love Food Hate« ــة ــال حمل ــا يذكــر الباحثــون مث أساســي لســلوك عــدم الهــدر. وهن
زت على توعية الناس 

ّ
Waste« التي قامت بها المنظمة البريطانية WRAP والتي رك

مــن خــالل تقديــم تجــارب عمليــة فــي التســوق الذكــي وأفضــل الطــرق لخــزن وإعــادة 
 أّن المســتهلك 

ً
تدويــر األطعمــة.، إذ وبحســب النتائــج المتحصــل عليهــا يتبيــن مبدئيــا

ــر بمواقــف وتجــارب وآراء اآلخريــن بشــكل كبيــر لتحديــد ســلوكياته االســتهالكية.
ّ
يتأث

عينة الذكور:

. وقــد أفــرز تحليــل المعــادالت الهيكليــة 
ً

مــن جملــة عينــة المطاعــم، تــّم ســؤال 219 رجــال
النتائــج التالية:
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ممــا تجــدر اإلشــارة إليــه مــن خــالل النتائــج المعروضــة فــي الشــكل والجــدول الســابقين، 
ــه وبالرغــم مــن بــروز المعاييــر الشــخصية كمحــرك أساســي لنوايــا عــدم الهــدر داخــل 

ّ
أن

 بالنســبة لعينة الذكور 
ً
المطاعــم )بالنســبة للعينــة اإلجماليــة( إال أّن األمــر يبــدو مختلفــا

ز فكــرة أّن 
ّ

منفــردة. إذ تطفــو االتجاهــات مــرة أخــرى كعامــل أساســي للنوايــا ممــا يعــز
 بالبيئــة االجتماعيــة وأّن ســلوكهم نابــع أكثــر مــن قناعــات فرديــة. كمــا 

ً
الذكــور أقــل تأثــرا

يمكــن مالحظــة قــوة تأثيــر النوايــا علــى ســلوك الهــدر مقارنــة بنتائــج العينــة اإلجماليــة 
ــر فــي ســلوك الهــدر داخــل المطاعــم.  ممــا قــد يعنــي أّن الذكــور لديهــم تحكــم أكب
ويمكــن تعزيــز هــذه الفكــرة عبــر القيــام بنفــس التحليــالت اإلحصائيــة علــى عينــة اإلنــاث.
 أكثــر فأكثــر فكــرة أّن ســلوك الهــدر هــو باألســاس ســلوك واٍع 

ً
ز أيضــا

ّ
 هــذه النتائــج تعــز

ســواء كان المســتهلك داخــل أو خــارج إطــار العائلــة.

عينة اإلناث:

شــمل المســح الميدانــي داخــل المطاعــم عينــة مــن 184 امــرأة. وأفــرزت التحليــالت 
اإلحصائيــة فــي هــذا الســياق قــوة تأثيــر المعاييــر الشــخصية بالنســبة لهــذه العينــة. 

ــرز هــذا مــن خــالل الشــكل والجــدول التالييــن: ويب

دراسة العالقات بين المتغيرات )عينة اإلناث(
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ملخص أوزان االنحدار )عينة اإلناث(

فبالرغــم مــن صغــر حجــم عينــة المســتهلكات اإلناث، فقــد أظهرت التحليــالت اإلحصائية 
ــا تجــاه ســلوك  ــروز المعاييــر الشــخصية كمحــدد أساســي للنواي ــة ب علــى هــذه العين
 بالمحيــط االجتماعــي داخــل المطاعــم 

ً
الهــدر، وهــو مــا يوحــي بــأّن المــرأة أكثــر تأثــرا

والحفــالت، إذ قــد يعنــي هــذا أنهــا تحــاول بنــاء معاييــر نابعــة مــن البيئــة االجتماعيــة 
لتحديــد ســلوك الهــدر بمــا يتوافــق مــع الســلوكيات المحيطــة.

ز هــذه النتيجــة أهميــة التركيــز علــى الحمــالت التوعويــة المبنيــة علــى عــرض 
ّ

وتعــز
تجــارب اآلخريــن بطريقــة أو بأخــرى خــارج إطــار العائلــة )المطاعــم والفنــادق(. كما يتبين 
 أهميــة أن تكــون الحمــالت موجهــة لإلنــاث علــى اعتبــار أّن النتائــج أظهــرت 

ً
مبدئيــا

إمكانيــة كبيــرة لتأثرهــن بمواقــف وســلوك اآلخريــن داخــل المطاعــم.
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ملحق: مؤشرات جودة النموذج 
)Goodness of Fit(

العينة اإلجمالية
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عينة العائالت
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عينة العائالت )حسب النوع(
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 عينة المطاعم
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عينة المطاعم )حسب النوع(
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الغذاء الفقد والهدر في  لدراسة 

بالمملكة العربية السعودية

 النتـــائـج والمبادرات 

الفصل الرابع

المقارنــات الدوليــة لظاهــرة
  الفقــد والهــدر فــي الغــذاء

4



144

تــم التركيــز علــى أربــع دول للمقارنــة المرجعيــة مــع المملكــة العربيــة الســعودية 
علــى مســتوى التجــارب والسياســات المتبعــة فــي مجالــي الفقــد والهــدر فــي الغذاء 

وهــي:
 الواليات المتحدة األمريكية . 1
 ماليزيا . 2
 تركيا. 3
بريطانيا. 4

الختيار دول المقارنة مع المملكة العربية السعودية تم اتباع الخطوات التالية:

كمتجهيــن . 1 اثنيــن  مؤشــرين  اســتخدام  عــن  الناتجــة  الــدول  ســحابة  تصميــم 
معبريــن عــن مــدى تقــدم هــذه الــدول علــى مســتوى نســبة نمو الناتــج المحلي 
اإلجمالــي لــكل دولــة فــي عــام 2017 )البنــك الدولــي( ، والتغيــر فــي مســتوى 
مؤشــر األمــن الغذائــي لــكل منهــا بيــن عامــي 2016 و  2017 )منظمــة األغذيــة 

والزراعــة لأمــم المتحــدة(. 

مــن بيــن الـــ40 دولــة األعلــى مــن حيــث الناتــج اإلجمالــي فــي عــام 2017، والتــي . 2
تشــمل المملكــة العربيــة الســعودية، حســب تصنيــف البنــك الدولــي، أظهــرت 
الســحابة كوكبــة مــن 6 دول فــي نفــس المــكان )الكوكبــة داخــل الخــط األحمــر(، 
األمــر الــذي يعنــي تصدرهــم لمجموعــة هــذه الدول من حيث تقاطع المؤشــرين 
المذكوريــن، وهــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة وبريطانيــا والســويد وكنــدا 
وتركيــا وماليزيــا. لــم تكــن المملكــة العربيــة الســعودية )SAU فــي الرســم ( مــن 
بيــن الــدول التــي تشــهد تقدمــا علــى مســتوى تطــور مؤشــر األمــن الغذائــي 

فــي عــام 2016.

مبررات االختيار

المقدمة



145

لدراسة الفقد والهدر في الغذاء

السعودية العربية  بالمملكة 

والمبادرات   النتـــائـج 

د 
ح

وا
ال

د 
فر

لل
ة 

ذي
غ

أل
 ا

ن
م

ر 
د

ه
ال

و
د 

ق
ف

ال
يل 

ام
ج

إ

2
9

6

2
8

1

2
36

2
2

3
2

16

18
4

16
7

12
6

18
1

18
7

16
3

19
8

18
3

10
5

16
0

11
5

11
5

9
4

73

2
5

3
3

79

7
11

050

10
0

15
0

2
0

0

2
50

3
0

0

3
50

ب 

)
/

(

 *
 :

)
FA

O
) (

20
11

(

ي
ذائ

لغ
ر ا

هد
وال

د 
فق

 ال
ي

 ف
ية

ول
لد

ة ا
ارن

مق
ال در

ه
وال

د 
فق

ال

م( 
20

19
(،

هـ( 
14

40
س)

سا
األ

ط 
خ

ب 
تا

 ك
ن

 م
ة 

لك
ملم

 با
ة 

ص
خا

ال
در 

له
وا

د 
فق

 ال
ت

انا
 بي

در 
ص

م



146

3-تــم بعــد ذلــك االختيــار علــى أربــع دول مــن بيــن هــذه الــدول الســتة بعــد مراعــاة 
عامليــن اثنيــن عنــد االختيــار وهمــا توفــر أقصــى مــا يمكــن مــن الدراســات والبيانــات 
ــن من القيــام بالمقارنة 

ّ
اإلحصائيــة التــي تخــص موضــوع الفقــد والهــدر فيهــم بمــا ُيمك

المرجعيــة، وكذلــك وجــود تقــارب ثقافــي ودينــي مــع دول مثــل تركيــا وماليزيــا بمــا 
يســمح باســتخراج التوصيــات والسياســات المقارنــة التــي تتماشــى مــع خصوصيــات 

المجتمعــات اإلســالمية.

4-أخيــًرا تــم األخــذ بعيــن االعتبــار مــا تضمنتــه رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030 
إلــى  الغذائــي  األمــن  رفــع مســتوى مؤشــر  إلــى  اســتراتيجية تطمــح  أهــداف  مــن 
أعلــى المســتويات العالميــة التــي وصلــت إليهــا الــدول التــي لهــا تجــارب ناجحــة علــى 
مســتوى التحكــم فــي فقــد وهــدر الغــذاء. ولذلــك تــم االختيــار علــى مجموعــة الــدول 

الموجــودة فــي أعلــى كوكبــة فــي الرســم الســابق.
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بحســب قواعــد بيانــات الفــا )LAFA: Loss Adjusted Food Availability(، فــإن فاقــد 	 
األغذيــة فــي القطــاع الصناعــي يصــل إلــى 35.9 مليــون طــن متــري ســنوًيا، أي مــا 
يمثــل 15% مــن إجمالــي المنتجــات التــي تدخــل ضمــن سلســلة اإلمــداد الغذائــي 
 فــي ثــالث مجموعــات غذائيــة )الخضــروات 17.4 مليــون 

ً
وهــذا الفاقــد يحصــل أساســا

طــن؛ الفواكــه 6.4 مليــون طــن؛ واللحــوم والدواجــن 12 مليــون طــن(.
بحســب قواعــد بيانــات الفــا )LAFA: Loss Adjusted Food Availability( ، فــإن فاقــد 	 

األغذيــة فــي قطــاع التجــارة والبيــع بالتفصيــل يصــل إلــى 19.5 مليــون طــن متــري 
ســنوًيا، أي مــا يمثــل 10% مــن المنتجــات التــي تدخــل ضمــن سلســلة اإلمــداد 
 فــي األلبــان 4.2  مليــون طــن؛ منتجــات 

ً
الغذائــي، وهــذا الفاقــد يحصــل أساســا

الحبــوب 3.3 مليــون طــن؛ الخضــروات 3.2 مليــون طــن؛ والفواكــه 2.7 مليــون طــن. 
 فــي القطــاع الصناعــي نحــو 

ً
مــن جهــة أخــرى تصــل كميــة الفاقــد مــن الغــذاء ســنويا

80 مليــون طــن، يتــم اســترداد حوالــي 55 % منهــا لتغذيــة الحيوانــات.
وجــد فــرص مختلفــة علــى مســتوى جميــع مراحــل سلســلة 	 

ُ
حســب دراســات عديــدة ت

وإعــادة  الغذائيــة  النفايــات  مــن  واالســتفادة  الهــدر  مــن  للحــد  الغــذاء  إمــداد 
تدويرهــا.

إحصاءات الفاقد في الغذاء

القطاع الزراعي واألمن الغذائي بالدولة

 نحــو 766 مليــون طــن مــن الغــذاء، وهــو 	 
ً
تنتــج الواليــات المتحــدة األمريكيــة ســنويا

رقــم يتجــاوز إنتــاج كل مــن فرنســا وألمانيــا وبريطانيــا وكنــدا واليابــان واســتراليا 
.)FAO( حســب إحصائيــات )مجتمعيــن )595 مليــون طــن

عــد الواليــات المتحــدة األمريكيــة ثالــث أكبــر دولــة مــن حيــث عــدد الســكان ولكنهــا 	 
ُ
ت

.)2015 FAO( األولــى مــن حيــث معــدل إنتــاج الغــذاء للفــرد الواحــد
 للفــرد 	 

ً
يصــل هــدر الغــذاء عنــد المســتهلك األمريكــي إلــى نحــو 132 كلــغ ســنويا

)2014  ,.Buzby et al( الواحــد*. 

التجربة األمريكية

إحصاءات الهدر في الغذاء

بحســب قواعد  بيانات الفا ))LAFA: Loss Adjusted Food Availability(    فإن هدر 	 
األغذيــة علــى مســتوى االســتهالك اآلدمــي يصــل إلــى 40.8 مليــون طــن متــري 

ســنوًيا، 

*توجد المصادر والمراجع معتمدة ص 151
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أي مــا يمثــل 21% مــن المنتجــات التــي تدخــل ضمــن سلســلة اإلمــداد الغذائــي 
وهــذا الهــدر يحصــل تنازلًيــا فــي المــواد الغذائيــة : الخضــروات 8.3  مليــون طــن / 
األلبــان 7.3 مليــون طــن / اللحــوم والدواجــن 5.8 مليــون طــن/ الفواكــه 5.7 مليــون 

طــن.
تظهــر النتائــج أنــه علــى أســاس ســنوي، يصــل حجــم الغــذاء المفقــود والُمهــدر 	 

ــاء كامــل مراحــل سلســلة اإلمــداد األمريكيــة إلــى نحــو 150 مليــون طــن، منهــا  أثن
حوالــي 80 مليــون طــن ال يمكــن تجنبهــا، وال يمكــن االســتفادة منهــا كمــا فــي 
مجــال الصناعــة )إعــادة تدويــر( والبقيــة 70 مليــون طــن غــذاء مهــدر علــى شــكل 

خســارة أغذيــة وأطعمــة قابلــة لــأكل.
تتــوزع الـــ 70 مليــون طــن مــن الغــذاء المهــدر بيــن 9 الــى 18 مليــون طــن فــي 	 

ــاء مرحلــة  ــاء مرحلــة الحصــاد، ومــا يقــرب عــن 20 مليــون طــن أثن المــزارع قبــل وأثن
التوزيــع والبيــع بالتجزئــة و41 مليــون طــن عنــد االســتهالك.

للمقارنــة وفهــم حجــم الهــدر الغذائــي فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة يكفــي 	 
 لالســتهالك اآلدمــي فــي فرنســا 

ً
أن نذكــر أن حجــم كميــة الغــذاء المتوفــرة ســنويا

وألمانيــا وأســتراليا وكنــدا واليابــان والمملكــة المتحــدة يتــراوح بيــن 20 و80 مليون 
طــن. وأن اإلمــدادات الغذائيــة الســنوية تقــل عــن 25 مليــون طــن فــي أغلــب الــدول 

اإلفريقيــة حســب بيانــات منظمــة األغذيــة والزراعــة فــي عــام 2011.
توضــح هــذه األرقــام أن تقليــص حجــم الهــدر فــي الطعــام فــي الواليــات األمريكية 	 

المتحــدة يعطــي إمكانيــة هائلــة لتوفيــر كميــات كبيــرة مــن الطعــام يمكــن أن تعــزز 
األمــن الغذائــي وتقــاوم المجاعــة فــي العديــد مــن الــدول اإلفريقية. 

تصــل كميــات األطعمــة الصالحــة لــأكل التــي يتــم تجميعهــا مــن عــدة جهــات فــي 	 
 منهــا مــا بيــن 320 

ً
الواليــات المتحــدة األمريكيــة إلــى نحــو 1 مليــون طــن ســنويا

ألــف و360 ألــف طــن أطعمــة تتبــرع بهــا المصانــع، ومــا بيــن 300 ألــف إلــى 410 
ــة ،ونحــو 250 ألــف طــن مــن  ــة والجمل ألــف طــن تبرعــات مــن محــالت البيــع بالتجزئ
المنتجــات الغذائيــة الطازجــة يتــم تجميعهــا مــن المطاعــم والبيــوت. ورغــم ذلــك 
فــإن هــذه الكميــات المســترجعة تمثــل أقــل مــن 2% مــن كميــات الغــذاء المهــدرة 

   .
ً
ســنويا

يمكــن االســتفادة مــن حوالــي 9 إلــى 18 مليــون طــن مــن الغــذاء علــى مســتوى 	 
المــزارع ونحــو 20 مليــون طــن مــن الغــذاء المصنــع والجاهــز علــى مســتوى تجــار 
الجملــة والتجزئــة وحوالــي 41 مليــون طــن مــن الغــذاء الطــازج علــى مســتوى 

االســتهالك النهائــي لأســر والمطاعــم.
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تعتمــد الواليــات المتحــدة األمريكيــة سياســة التسلســل الهرمــي لخفــض الفقــد 	 
 )Reduction( والهــدر فــي الغــذاء عبــر تفعيــل ثــالث آليــات، وهــي تخفيــض اإلنتــاج
واســترداد المفقــود مــن الغــذاء )Recovery(، وإعــادة تدويــر الجــزء المتبقــي مــن 

 .)Recycling( الغــذاء
مكنــت هــذه السياســة مــن ترشــيد الفقــد فــي الغــذاء، حيــث إنــه مــن بيــن الـــ 20.1 	 

مليــون طــن مــن المــواد الغذائيــة التــي تخــرج مــن قطــاع الصناعــات التحويليــة 
األمريكية هناك نســبة 1.6% )320 ألف طن( يتم اســتعادتها لالســتهالك البشــري 

مــن خــالل التبــرع.
تعاظمــت جهــود الدولــة األمريكيــة فــي الســنوات األخيــرة لرفــع مســتوى الوعــي 	 

بأهميــة الموضــوع ومعالجــة قضايــا نفايــات الطعــام مــن خــالل تفعيــل دور العديــد 
مــن الوســائل مــن بينهــا:

زيادة التوعية اإلعالمية لموضوع هدر الغذاء.. 1
تشجيع مشاركة األفراد والجمعيات الخيرية في جمع وحفظ الطعام. . 2
وإعــادة . 3 وحفــظ  فــرز  عمليــة  تســهل  منشــآت  إحــداث  علــى  المســاعدة 

العامــة.   الصحــة  علــى  يؤثــر  ال  بشــكل  الطعــام  توزيــع 
ــا سياســة الوقايــة Prevention مقابــل 	 

ً
تعتمــد الواليــات المتحــدة األمريكيــة أيض

التحويــل لتخفيــض مســتوى الهــدر فــي الغــذاء، وترتكــز هــذه السياســة علــى 
عنصــري الحــد مــن ضيــاع الغــذاء منــذ المصــدر أي علــى مســتوى سلســلة اإلنتــاج 
ــى فــي القمامــة لالســتخدامات المفيــدة 

َ
واإلمــداد ،وتحويــل فائــض الغــذاء الُملق

ــات وزراعــة(. ــر البشــرية )حيوان غي
الفائــض 	  وتجميــع  الغــذاء،  تحويــل  مبــدأ  تعتمــد  الغذائــي  اإلنقــاذ  سياســات 

واســتخدامه لتخفيــف الجــوع لــدى األفــراد والعائــالت الفقيــرة والمحتاجــة ،وهــي 
 علــى المتطوعيــن والمنظمــات الخيريــة بالشــراكة مــع 

ً
سياســات تعتمــد تقليديــا

الغذائيــة. المــواد  ومصنعــي  المزارعيــن 
تحويــل النفايــات الغذائيــة إلــى اســتخدامات أخــرى غيــر بشــرية تعتمــد التجديــد 	 

التكنولوجــي الــذي يســاهم بشــكل كبيــر فــي تجفيــف وتطهيــر وتجانــس وحفــظ 
النفايــات الغذائيــة بشــكل فعــال.

سياســة تحويــل الطعــام المهــدر إلــى ســماد، وإن كانــت ال تســاهم بشــكل مباشــر 	 
فــي تحقيــق األمــن الغذائــي، فهــي تبقــى سياســة فعالــة فــي االســتفادة مــن 

النفايــات الغذائيــة التالفــة التــي تمــأ مكبــات النفايــات وتحافــظ علــى البيئــة.

السياسات والبرامج المعتمدة للحد من الفقد والهدر في الغذاء
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العمــل علــى تشــجيع مبــادرات إحــداث تحالفــات منظماتيــة لخفــض هــدر الطعــام، 	 
وجــد فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة حيــث تأســس فــي عــام 2011 

ُ
كتلــك التــي ت

أكثــر مــن 30 شــركة رائــدة وشــركاء مــن أصحــاب المصلحــة  تحالــف متكــون مــن 
كاتحــاد مصنعــي المــواد الغذائيــة )يمثــل شــركات األغذيــة والمشــروبات(، ومعهــد 
تســويق األغذيــة )الــذي يمثــل تجــار التجزئــة للمــواد الغذائيــة(، وجمعيــة المطاعــم 

الوطنيــة )التــي تمثــل صناعــة الخدمــات الغذائيــة(. 
اســتحداث لجــان وهيئــات مســتقلة تقــدم المشــورة والمقترحــات ذات الصلة بإنتاج 	 

واســتهالك الغــذاء إلــى أصحــاب القــرار بالدولــة مــن وزراء ومســؤولين وغيرهــم 
كمكتــب كبيــر االقتصادييــن )OCE( الموجــود فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة، 
للسياســات  االقتصاديــة  اآلثــار  بشــأن  الزراعــة  لوزيــر  المشــورة  يقــدم  والــذي 
والبرامــج التــي تنتهجهــا الــوزارة ،والتــي تؤثــر علــى نظــام الغــذاء واألليــاف فــي 

الواليــات المتحــدة والمناطــق الريفيــة.
سياســة تحويــل النفايــات الغذائيــة إلــى ســماد، فهنــاك أكثــر مــن 400 منشــأة 	 

لتحويــل النفايــات الغذائيــة إلــى أســمدة وهــي تتعامــل مــع نحــو 5% مــن الغــذاء 
ــه إلــى ســماد. والطعــام المهــدر فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة لتحويل

سياســة الهضــم الالهوائــي، وهــي عمليــة تحويــل النفايــات العضويــة الــى طاقــة 	 
عــن طريــق دمجهــا مــع الكائنــات العضويــة الزراعيــة أو ميــاه الصــرف الصحــي. 
ويتوقــع أن تســاهم سياســات تحويــل النفايــات إلــى ســماد وسياســات الهضــم 
الالهوائــي فــي تخفيــض هــدر الغــذاء فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة بنحــو 

.2030 عــام  حــدود  فــي   %50
 لوجــود 	 

ً
الحــد مــن فقــد وهــدر الغــذاء ليســت بالمهمــة الســهلة والبســيطة نظــرا

 ناجًعــا مــن 
ً

ــا تحتــاج تدخــال
ً

عــدة آراء وعقبــات واســتراتيجيات ومنهجيــات، وهــي أيض
قبــل القطاعيــن العــام والخــاص باعتمــاد بعــض التدابيــر األساســية، منهــا:

1 . 15 الـــ  بتعليــم األطفــال دون ســن  ويكــون  المســتهلكين:  إشــراك وتثقيــف 
عامــا والعمــل علــى تغييــر عاداتهــم الغذائيــة واالســتهالكية نظــًرا لكونهــم 
يمثلــون نحــو 20% مــن الســكان الســعوديين. وبالتالــي فــإن إشــراك هــذه 
الفئــة العمريــة وإشــعارها بضــرورة الحــد مــن فقــد وهــدر الغــذاء وكيفيــة 
القيــام بذلــك مــن شــأنه أن يســاعدهم علــى تغييــر ســلوكهم االســتهالكي 
ــال القادمــة. ــد للعديــد مــن األجي  يمت

ً
 رشــيدا

ً
ــا  غذائي

ً
 وحســا

ً
ــا بمــا يحقــق توازن

سياسات وبرامج يمكن االستفادة منها وتطبيقها في المملكة العربية 
السعودية



151

لدراسة الفقد والهدر في الغذاء

السعودية العربية  بالمملكة 

والمبادرات   النتـــائـج 

	 Zhengxia. D, James. D.F, David. T.G, Alan.M. K, Steven.M. F, Robert. G: “Assessing U.S. food wastage and 
opportunities for reduction”; Global Food Security 26–19  )2016(8

 - .دراسة حول فقد وهدر الغذاء في سلسلة اإلمداد في الواليات المتحدة األمريكية والحلول المقترحة للحد منها 	
	  Buzby, J.C., Wells, H.F., Hyman, J., 2014. “The estimated amount, value and calories of postharvest food losses 

at the retail and consumer levels in the United States”. Economic Information Bulletin, No. 121. Economic 
Research Service/USDA.

	  Dana Gunders, “Wasted: How America Is Losing Up to 40 Percent of Its Food from Farm to Fork to Landfill”, 
Natural Resources Defense Council )NRDC(, Issue paper, august 2012 iP:-06-12B.

مصادر ومراجع معتمدة

بعــض  بإصــالح  ذلــك  ويكــون  االبتــكار:  وتعزيــز  المصلحــة  أصحــاب  تعبئــة   .2
التــي  الطريقــة  فــي  إيجابيــة  تغييــرات  تحــدث  التــي  التجاريــة  الممارســات 
يتعامــل بهــا المســتهلكون مــع األطعمــة. فعلــى ســبيل المثــال، يمكــن لتجــار 
التجزئــة الذيــن يتبنــون سياســة الترويــج »اشــتر واحــدة تحصــل علــى واحــدة 
ــا« أن يكــون ذلــك عنــد عمليــة الشــراء المقبلــة، وليســت عمليــة الشــراء 

ً
مجان

الحاليــة، وهــذا مــن شــأنه مســاعدة المســتهلكين علــى تقليــل الهــدر. مــن 
جهــة أخــرى، منــع اســتعمال بعــض الشــعارات الترويجيــة مثل )»بيــع من قبل«، 
»أفضــل المبيعــات«، إلــخ( التــي مــن شــأنها إربــاك المســتهلكين ودفعهــم 
إلــى التخلــص مــن المــواد الغذائيــة التــي بحوزتهــم. وهــذا يتطلــب إصــالح 
نظــام وضــع العالمــات التجاريــة بالتــوازي مــع إرشــاد المســتهلكين. كمــا أنــه 
العتمــاد التكنولوجيــات الجديــدة دور كبيرفــي حســن معالجــة األغذية وتطوير 
ــا النانــو فــي تغليــف  أســاليب الحفــظ األفضــل واآلمــن، واســتخدام تكنولوجي
المــواد الغذائيــة والتــزود بالتقنيــات المبتكــرة الســتعادة واســتغالل األغذيــة 
المهــدرة إلطعــام الحيوانــات يمكــن أن تســاعد علــى تقليــل خســائر الغــذاء 

مــع مــرور الوقــت.
االســتثمار فــي بنــاء نظــام غذائــي مســتدام: وذلــك مــن خــالل تنفيــذ برنامــج   .3
الحفــاظ علــى التربــة الــذي يســاعد علــى حمايــة القاعــدة األساســية لإلنتــاج 
الزراعــي، واعتمــاد برنامــج للحفــاظ علــى األغذيــة يمكــن مــن تحقيــق أقصــى 
اســتفادة مــن األغذيــة المنتجــة فعلًيــا وتشــجيع االســتهالك المســتدام لهــا. 
ففــي حــاالت كثيــرة، ُيهــَدر الطعــام ألنــه خيــار أرخــص. علــى ســبيل المثــال، 
يتــم تــرك الخضــار دون حصــاد أو يتــم التخلــص مــن حمولــة الشــاحنات ألســباب 
متعلقــة بظــروف ســوق العمــل، ولذلــك ال يمكــن االســتغناء عــن دورالمبــادرات 
البحثيــة والحمــالت التوعويــة التــي تنســقها الحكومــة إضافــة إلــى اعتمــاد 
آليــات جديــدة للتحفيــز علــى تخفيــض مخرجــات الغــذاء باإلضافــة إلــى إجــراء 
تغييــرات إضافيــة فــي القوانيــن واألنظمــة التــي يمكــن أن تســاهم فــي الحــد 

مــن فقــد األغذيــة بشــكل دائــم.
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فــي عــام 2016، ســاهم قطــاع الزراعــة فــي ماليزيــا بنحــو 8.1 % مــن الناتــج المحلــي 	 
 في الناتج المحلــي اإلجمالي الزراعي 

ً
 رئيســيا

ً
اإلجمالــي. وكان زيــت النخيــل مســاهما

بنســبة 43.1 % يليــه الزراعــات األخــرى )19.5 %(، والثــروة الحيوانيــة )11.6 %(، وصيــد 
األســماك )11.5 %(، والغابــات وقطــع األشــجار )7.2 %(، والمطــاط )7.1 %(.

األرز هــو المكــون الرئيســي فــي النظــام الغذائــي الماليــزي اليومــي. فــي عــام 	 
2016، أنتجــت ماليزيــا 1.77 مليــون طــن متــري مــن األرز، والمعــدل الســنوي هــو 1.68 
مليــون طــن، ولكــن هــذا اإلنتــاج ال يمثــل ســوى 72% مــن احتياجــات البــالد لهــذه 
.
ً
الســلعة. والمواطــن الماليــزي العــادي يســتهلك 82.3 كيلوغــرام مــن األرز ســنويا

أظهــرت اإلحصائيــات الصــادرة عــن شــركة النفايــات الصلبــة فــي ماليزيــا )SWCorp( أن 	 
، بمــا 

ً
نفايــات الطعــام فــي ماليزيــا قــد وصلــت فــي عــام 2015 إلــى 15000 طــن يوميــا

فــي ذلــك 3000 طــن كانــت صالحــة لالســتهالك ولــم يكــن يجــب التخلــص منهــا )ماليزيــا 
كينــي، 2016(.

وأفــادت التقاريــر أن األســرة الماليزيــة الواحــدة تتخلــص مــن حوالــي 0.5 إلــى 0.8 	 
 .

ً
كجــم مــن الطعــام الصالــح لــأكل يوميــا

مــن المتوقــع أن تتفاقــم مشــكلة فقــد وهــدر الغــذاء فــي ماليزيــا فــي غضــون 	 
الســنوات القادمــة بســبب تنامــي عــدد الســكان والتحضــر، حيــث مــن المتوقــع أن يصــل 
عــدد ســكان ماليزيــا إلــى 33.4 مليــون بحلــول عــام 2020 و37.4 مليــون بحلــول عــام 

 .2030
بينــت الدراســات فــي ماليزيــا أن كل أســرة مكونــة مــن خمســة أفــراد تنفــق مــا معدلــه 	 

 علــى الطعــام، فــي حيــن أن ربــع هــذا الطعــام ُيْهــدر أثنــاء 
ً
 شــهريا

ً
 أمريكيــا

ً
210 دوالرا

 تذهــب إلــى ســلة المهمــالت كل 
ً
اإلعــداد والطبــخ واالســتخدام، وأن حوالــي 53 دوالرا

 فــي الســنة.
ً
شــهرأوما يعــادل 631 دوالرا

خــالل الســنوات مــن 2014 إلــى 2016، تضاعفــت نفايــات الماليزييــن مــن الطعــام غيــر 	 
 مــن الخبــز المنتهــي الصالحية والفواكه الفاســدة 

ً
المســتهلك والــذي يتكــون أساســا

والبيــض.

القطاع الزراعي واألمن الغذائي بالدولة

التجربة الماليزية
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لدراسة الفقد والهدر في الغذاء

السعودية العربية  بالمملكة 

والمبادرات   النتـــائـج 

أظهــرت نتائــج دراســة ميدانيــة ماليزيــة أن اإلدارة الجيــدة لمــا بعــد الحصــاد فــي 	 
مــزارع األرز يمكــن أن تقلــل نســبة الفقــد مــن 28.5% إلــى 9.97% فقــط، وأنهــا 
تمكــن علــى مســتوى سلســلة إمــداد األرز مــن زيــادة حجــم المحصــول بمقــدار 

311،792 طــن متــري بقيمــة حوالــي 84.46 مليــون دوالر أمريكــي.
فــي عــام 2016 يفقــد مــا نســبته 1.39% مــن محاصيــل األرز أثنــاء الحصــاد ونســبة 	 

0.63% أثنــاء النقــل و0.12% أثنــاء التجفيــف و3.05% أثنــاء الطحــن و2.71% أثنــاء 
الخــزن.

علــى مســتوى إنتــاج زيــت النخيــل بينــت الدراســات أن فقــدان الزيــت فــي األليــاف 	 
فــي مرحلــة العصــر يمثــل 0.38% مــن إجمالــي الفقــد الحاصــل عنــد سلســلة إنتــاج 
الزيــت يليــه مباشــرة فقــد الزيــت فــي مجــاري تصريــف الميــاه المســتخدمة فــي 

عمليــة اســتخراج الزيــت فــي المعاصــر بنســبة %0.36.
بحســب الدراســات الحديثــة، فــإن متوســط خســائر مــا بعــد الحصــاد فــي الفواكــه 	 

قــدر فــي ماليزيــا بنحــو 20 %، وهــي تختلــف 
ُ
والخضــراوات المبلــغ عنهــا ال تــزال ت

المحصــول والموســم وغيرهــا مــن  ونــوع  الموقــع  كبيــر بحســب   بشــكل 
ً
فعليــا

األخــرى. العوامــل 
تشــير آخــر اإلحصائيــات المتوفــرة عــن ماليزيــا )2013( إلــى أن كميــة المحاصيــل 	 

اإلجماليــة للخضــروات والفواكــه بلغــت 2.65 مليــون طــن موزعــة إلــى 1.77 مليــون 
ِقــَد منهــا بعــد الحصــاد نحــو 530 ألــف 

ُ
طــن فواكــه و0.88 مليــون طــن خضــروات، ف

طــن )نســبة 20%( موزعــة إلــى 353 ألــف طــن فواكــه و177 ألــف طــن خضــروات.
أوضحــت نتائــج دراســة ميدانيــة لمســح عــدد 634 متدخــل فــي سلســلة مــا بعــد 	 

البــالد أن ســلوكيات المتداخليــن )ال مبــاالة  الحصــاد مــن مناطــق مختلفــة فــي 
العمــال + نظــام مناولــة غيــر مناســب )والبنيــة التحتيــة )إمكانيــات لوجيســتية غيــر 
مناســبة لممارســة المناولــة الجيــدة + تجهيــزات غيــر كافيــة وتقنيــة مترديــة( همــا 
العامــالن الرئيســيان اللــذان ســاهما فــي خســائر مــا بعــد الحصــاد مــن الفواكــه 

والخضــروات فــي البــالد.
أظهــرت الدراســات أنــه عــادة مــا تكــون خســائر مــا بعــد الحصــاد فــي الخضــروات 	 

والفواكــه فــي ماليزيــا أعلــى فــي المرحلــة التــي تقــع بيــن البيــع بالجملــة والبيــع 
بالتجزئــة بدرجــة أكبــر مــن المرحلــة التــي تقــع بيــن المزرعــة والبيــع بالجملــة.

تقــوم جامعــة بارتانيــن فــي ماليزيــا بتعليــم الطــرق الفعالــة الخاصــة بمرحلــة 	 
مــا بعــد الحصــاد ،وتصــدر شــهادات فــي اختصــاص الفســيولوجيا والتقنيــات إلــى 
الخريجيــن والطــالب الجامعييــن فــي الدراســات العليــا للمســاهمة فــي المجهــود 

الوطنــي للحــد مــن فقــد الغــذاء.

التجربة في مجال فقد الغذاء
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تمثــل نفايــات الطعــام التــي تفرزهــا األســر من مســاكنها الخاصة العنصر الرئيســي 	 
واألكبــر مــن نفايــات األغذيــة المتولــدة فــي ماليزيــا مقارنــة بالعديــد مــن البلــدان 

المتقدمة.
أظهــرت الدراســات أن مســتوى دخــل األســرة هــو العامــل المؤثــر األهــم فــي 	 

ظاهــرة هــدر الطعــام ، وأن هــذا الهــدر يكــون أشــد فــي المناطــق الحضريــة منــه 
فــي المناطــق الريفيــة.

فــي 	  األســر  مــن  لعينــة  االســتهالكية  للســلوكيات  اســتطالعية  دراســة  أظهــرت 
ماليزيــا أنــه مــن الممكــن تنــاول 61% مــن الطعــام الــذي تهــدره األســر إذا تمــت 
إدارتــه والتصــرف فيــه بشــكل أفضــل )أي نفايــات الطعــام التــي يمكــن تجنبهــا(؛ 
وبينــت كذلــك أن نســبة 20% مــن هــذا الطعــام المهــدر كان مــن الممكــن تجنبــه 

فــي حيــن أن 19% منــه ال يمكــن تجنبــه.
توصلــت نفــس الدراســة إلــى أن هــدر الغــذاء مــن األمــور المقلقــة فــي ماليزيــا 	 

ألنــه يزيــد مــن كميــة النفايــات الصلبــة المتولــدة، وأنــه علــى مســتوى مرحلــة 
االســتهالك يظهــر أنــه ال يتــم اســتهالك كل الطعــام الــذي يتــم شــراؤه ، وأن 
 
ً
بـــ 1.64 كيلوجــرام مــن الغــذاء يوميــا األســرة الماليزيــة تلقــي فــي المتوســط 
فــي ســلة النفايــات، وهــو معــدل مرتفــع مقارنــة بالمعــدل العالمــي البالــغ 1.2 

يومًيــا. كيلوغــرام 
أكدت دراســات ســلوكية أخرى أن رفع المســتوى المعرفي للمســتهلك الماليزي 	 

وكذلــك رفــع مســتوى اندماجــه المجتمعــي تبقــى هــي العوامــل األساســية 
التــي تحتــاج إلــى تفاعــالت أساســية ثابتــة لتغييرهــا مــن أجــل الحصــول علــى تأثيرات 

إيجابيــة تســاهم فــي تحســين ســلوكيات الحــد مــن هــدر الطعــام. 
تتركــز أنشــطة الحــد مــن هــدر الغــذاء فــي التصــرف فــي نفايــات األطعمــة بالطــرق 	 

الهضــم  أو  ســماد  إلــى  التحويــل  خــالل  مــن  للبيئــة  والصديقــة   
ً
وضوحــا األكثــر 

 من الترميد أو الطمر الذي يؤثر على البيئة.
ً

الالهوائــي أو تغذيــة الحيوانــات بدال

التجربة في مجال هدر الغذاء
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تحاليــل 	  وجــود  وعــدم  الماليــة،  المــوارد  قلــة  مــن  الماليزيــة  الحكومــة  تعانــي 
ووثائــق دوريــة علــى المســتوى الوطنــي مــن أي ســلطات محليــة، وكذلــك ضعــف 
وتخفيض  تدوير  إعادة  أنشطة  فــي  المدنــي  والمجتمــع  المواطنيــن  مشــاركة 
نفايات الغذاء، وكلهــا عوامــل جعلــت سياســاتها الخاصــة بــإدارة ومعالجــة نفايــات 
الطعــام ذات كفــاءة ضعيفــة، وذلــك بالرغــم مــن اعتمــاد الحكومــة للعديــد مــن 
البرامــج ذات الصلــة كالبرنامــج الوطنــي لمعالجــة النفايــات الصلبــة )2020-2002( 
وبرنامــج إعــادة التدويــر الوطنــي )2000-2006( ، والخطــة الرئيســية للحــد مــن 
الهــدر )2005(،  واســتراتيجية معالجــة نفايــات الطعــام )2006(. ومــن أجــل زيــادة 
الكفــاءة، قامــت الحكومــة الماليزيــة بتفويــض إدارة النفايــات إلــى اتحــادات خاصــة.

تعتمــد اإلســتراتيجية الوطنيــة الماليزيــة فــي التعامــل مــع ظاهــرة فقــد وهــدر 	 
الغــذاء بمبــدأ الـــ 3Rs ))Reductionالتقليــل أو الحــد مــن هــدر الغــذاء وReuse إعادة 

االســتخدام وRecycleإعــادة التدويــر(.
إعــادة تأهيــل وتطويــر التكنولوجيــا فــي معاصــر زيــت النخيــل لالرتقــاء بمســتوى 	 

ــة الزيــت المســتخرجة لتصــل إلــى نســبة  مردوديــة هــذه المطاحــن مــن حيــث كمي
 .

ً
 عــن 89% حاليــا

ً
92% عوضــا

بإعــادة 	  الحكومــة  )2016-2020(، قامــت  الحاديــة عشــرة  الماليزيــة  الخطــة  فــي 
تعزيــز  أجــل  مــن  العــام  والتطهيــر  الصلبــة  النفايــات  إدارة  قانــون  فــي  النظــر 
اإلطــار المؤسســي وتعزيــز التنســيق بيــن الــوزارات والــوكاالت ذات الصلــة لوضــع 
أنظمــة جديــدة تســمح بــإدارة أفضــل للنفايــات ، وتغييــر جوهــري فــي الســلوك 
االســتهالكي بمــا يمكــن مــن تحقيــق معــدل إعــادة تدويــر للغــذاء المهــدر لــدى 

األســر يصــل إلــى 22 % بحلــول عــام 2020.
بحمــالت 	  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  مــن  والعديــد  الماليزيــة  الحكومــة  تقــوم 

توعويــة للحــد مــن هــدر الطعــام، ولذلــك تعمــل مؤسســة المعونــة الغذائيــة 
ــا الطعــام  )وهــي مؤسســة غيــر ربحيــة( كبنــك طعــام وتنــادي بعــدم رمــي بقاي
مباشــرة فــي ســلة المهمــالت بــل تشــجع المصنعيــن، والموزعيــن، وتجــار الجملــة، 
وتجــار التجزئــة، والشــركات أو األفــراد علــى التبــرع بفائــض األطعمــة واألطعمــة 
المهملــة، والتــي يتــم جمعهــا وتوزيعهــا علــى مؤسســات الرعايــة االجتماعيــة، 

ومجتمعــات الالجئيــن، واألســر الفقيــرة، وغيرهــا.

سياسات وبرامج يمكن االستفادة منها وتطبيقها بالنسبة للمملكة:
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قامــت ماليزيــا مــن خــالل شــراكة بيــن وزارة الزراعــة والصناعــات القائمــة علــى 	 
الزراعــة والمعهــد الماليــزي للبحــوث والتنميــة الزراعيــة، والعديــد مــن أصحــاب 
المصلحــة بإنشــاء شــبكة MY Save food التــي تشــجع علــى الحــد مــن فقــد األغذيــة 
ومخلفــات الطعــام فــي ماليزيــا، وهــي تقــوم باســتمرار بتحديــث المعلومــات 
مــن المصــادر المحليــة والدوليــة بشــأن طــرق الحــد مــن فقــد األغذيــة ومخلفــات 
ــاع والتعليــم،  الطعــام ،والدعــوة إلــى النهــج الطوعــي مــن خــالل الوعــي واإلقن

ومناشــدة الجمهــور وأصحــاب المصلحــة فــي صناعــة األغذيــة والمشــروبات.
الخطــة اإلســتراتيجية الوطنيــة لمخلفــات الطعــام تتكــون مــن ســت إســتراتيجيات 	 

رئيســية تهــدف إلــى توعيــة المواطنيــن بالعــادات الســليمة للتعامــل مــع مخلفــات 
الطعــام، والتأكيــد علــى مســؤولية األســر فــي فصــل نفايــات الطعام عــن النفايات 

األخرى.
اعتمــاد إدارة للنفايــات تعمــل علــى تحويــل عمليــة التخلــص مــن النفايــات الغذائيــة 	 

التقليديــة إلــى نمــوذج إلطــار مســتدام إلدارة النفايــات الغذائيــة يجعــل المواطــن 
 للدولــة فــي الحــد مــن هــدر الغــذاء.

ً
شــريكا

تشــارك المجالــس البلديــة للمــدن الكبــرى، وبعــض المنشــآت الحكوميــة والخاصــة، 	 
مــن  للتخفيــف  برامــج  فــي صياغــة  البحثيــة  والمراكــز  الجامعــات،  مــن  والعديــد 
أســمدة  إلــى  لتحويلهــا  علميــة  بطــرق  ومعالجتهــا  الطعــام،  نفايــات  مشــاكل 

ســائلة وأســمدة عضويــة وغــاز حيــوي.
شــهادات 	  إصــدار   2002 عــام  منــذ  الزراعــة  وزارة  طريــق  عــن  ماليزيــا  تعتمــد 

ــارة علــى شــهادة  الممارســة الزراعيــة الجيــدة فــي ماليزيــا )myGAP(، وهــي عب
م للَمــزارع التــي تلتــزم بالممارســات الزراعيــة الجيــدة اســتناًدا إلــى 

َّ
َســل

ُ
اعتمــاد ت

الزراعيــة. والســلع  للمحاصيــل   2005  :1784 ماليــزي  معيــار 
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توعيــة المواطنيــن بمســؤوليتهم فــي حفــظ الغــذاء، وإشــراك األســر فــي البرامــج 	 
الوطنيــة والمحليــة للحــد مــن هــدره. 

التــي 	  والحلــول  المبــادرات  تقديــم  علــى  البحثيــة  والمراكــز  الجامعــات  تشــجيع 
تســاهم فــي الحــد مــن فقــد وهــدر الغــذاء، واإلســتفادة مــن نفايــات الطعــام فــي 

المجــال الزراعــي والحيوانــي.
يمكــن للحكومــة الســعودية النظــر فــي اعتمــاد الطريقــة الفرنســية للتعامــل مــع 	 

ــا العتمادهــا وهــي تتلخــص فــي 
ً

فضــالت الطعــام، والتــي تســعى ماليزيــا أيض
إصــدار قانــون مــن قبــل مجلــس الشــيوخ الفرنســي، يحظــر علــى محــالت الســوبر 
ماركــت رمــي أو تدميــر المــواد الغذائيــة غيــر المباعــة، بــل يتوجــب عليهــم التبــرع 

بهــا للجمعيــات الخيريــة وبنــوك الطعــام.
يمكــن للمملكــة تشــجيع المبــادرات الخاصــة وحــث الجهــات الحكومية علــى الدخول 	 

فــي شــراكات مــع أصحــاب المصلحــة لتكويــن مرصــد أو شــبكة وطنيــة تتابــع موضــوع 
فقــد وهــدر الطعــام بشــكل دوري مــن خــالل تكويــن قاعــدة بيانــات وإحصــاءات 

تمكــن مــن متابعــة مــدى تطــور هــذه الظاهــرة وســبل الحــد منهــا. 
الزراعيــة 	  المحاصيــل  جمــع  فــي  التميــز  شــهادات  تســليم  مبــدأ  اعتمــاد  يمكــن 

الغــذاء. مــن فقــد  للحــد  تقنيــات متطــورة  تعتمــد  التــي  للمــزارع 
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ر الناتــج المحلــي اإلجمالــي لقطــاع الزراعــة فــي تركيــا بـــ 51.71 مليــار دوالر فــي 	  ُيقــدَّ
2017, أي مــا يعــادل 6% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي. و قــد شــهدت القيمــة 
 حيــث ارتفعــت مــن 57.06 مليــار 

ً
 كبيــرا

ً
المضافــة فــي قطــاع الزراعــة بتركيــا نمــوا

دوالر ســنة 2000 إلــى 84.54 مليــار دوالر ســنة 2017 )باألســعار الثابتــة للــدوالر 
األمريكــي فــي عــام 2010(.

 بـ 2,7% في المدة من 2014-2002.	 
ً
 سنويا

ً
حقق قطاع الزراعة نموا

يشــغل القطــاع الزراعــي حوالــي 19.39% مــن إجمالــي المشــتغلين بتركيــا ســنة 	 
 مقارنــة بســنة 2000 حيــث كانــت تمثــل 

ً
2017، وقــد شــهدت هــذه النســبة انخفاضــا

36% مــن إجمالــي المشــتغلين.
ر قرابــة 1707 مــن منتجاتهــا 	  صــدِّ

ُ
عتبــر تركيــا أول اقتصــاد زراعــي بأوروبــا حيــث ت

ُ
ت

إلــى 190 دولــة فــي 2015. الزراعيــة والغذائيــة 

 بعض السياسات المطبقة في تركيا لتحفيز المزارعين وزيادة اإلنتاج 
الزراعي:

 تمويل دون فوائد في الزراعة.	 
إصالحات في الدعم الزراعي.	 
دعــم البــذور والشــتالت المعتمــدة مــن 150 ألــف طــن إلــى 500 ألــف طــن فــي الفترة 	 

.2011-2002
العمل بخطة التأمين الزراعي بداية من 2006.	 
حوافز لتربية الماشية.	 
تطوير نظام المعلومات الزراعية.	 

القطاع الزراعي واألمن الغذائي بالدولة

التجربة التركية
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مرحلة االستهالك:	 

بتركيــا. فتتــراوح . 1 المصــدر األساســي لهــدر األغذيــة  تعتبــر مرحلــة االســتهالك 
الكميــات المهــدرة مــن األغذيــة مــا بيــن 8.6 مليــون طــن فــي الســنة و 16.5 
مليــون طــن فــي الســنة، وذلــك الختــالف طــرق الحســاب المتبعــة ، وحتــى طبيعــة 

ــأكل فــي كل دراســة. ــر صالحــة ل األغذيــة مــن صالحــة أو غي

مرحلة اإلنتاج الزراعي: 	 

ــاج األعلــى مــن بيــن باقــي مراحــل الفقــد . 1 ــة اإلنت ــر فقــد األغذيــة فــي مرحل ُيعتب
)الجــدول 1(.

ــاج األغذيــة أي مــا يعــادل 13.7 . 2 يمثــل الفقــد فــي هــذه المرحلــة 11.9% مــن إنت
مليــون طــن.

ِقــد فــي هــذه المرحلــة حوالــي 9.48 مليــون طــن مــن الغــالل والخضــروات ســنة . 3
ُ

ف
.2016

مرحلة مناولة ما بعد الحصاد والتخزين:  	 

قــدر قيمــة الفقــد فــي هــذه المرحلــة ب 4.35 مليــون طن، أي مــا يعادل %3.75 . 1
ُ
ت

مــن إنتــاج األغذيــة فــي تركيا.
ر بـــ 3.38 مليــون طــن ســنة . 2 قــدَّ

ُ
ــد 8% مــن إنتــاج الفواكــه والخضــروات والتــي ت

َ
ُيفق

.2016

مرحلة المعالجة والتعبئة والتوزيع:	 

بلــغ الهــدر فــي مرحلتــي المعالجــة والتعبئــة 3.44 مليــون طــن، أي مــا يعــادل . 1
2.99% مــن إنتــاج األغذيــة. وتمثــل الحبــوب يليهــا الفواكه والخضــروات المنتجات 

التــي تســجل أعلــى كميــات مــن الهــدر.
بلــغ الهــدر فــي مرحلــة التوزيــع 2.25 مليــون طــن أي مــا يعــادل 1.96% مــن . 2

إنتــاج األغذيــة. وتمثــل الخضــروات والفواكــه متبوعــة بالحليــب المنتجــات التــي 
ُســِجَل فيهــا أعلــى كميــة هــدر.

التجربة في مجال فقدوهدر  الغذاء
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) 2013 ,Tatlidil, Dellal, Bayramoglu, FAO (

ر الهــدر المنزلــي ب 8% مــن إجمالــي فقــد وهــدر األغذيــة بتركيــا. وتمثــل  ُيقــدَّ  .2
الفواكــه والخضــروات مــن أكثــر المنتجــات هــدًرا حيــث يتــراوح نســبة الهــدر فيهــا 

مــا بيــن 38 و69% مــن إجمالــي الفقــد والهــدر المنزلــي.
ُيعتبر اإلفراط في الطلبيات السبب الرئيسي لهدر األغذية في المطاعم.  .3

ر الهــدر فــي الخبــز بقيمــة 6 مليــون رغيــف فــي اليــوم، أي مــا يعــادل 2.1  ُيقــدَّ  .4
ر قيمــة  قــدَّ

ُ
 لنتائــج بحــث صــادرة فــي ســنة 2012، ت

ً
مليــار رغيــف فــي الســنة؛ وفقــا

هــدر الخبــز بقرابــة 800 مليــون $.

 يبيــن الجــدول 1 نســب الفقــد والهــدر لبعــض المنتجــات المختــارة علــى طــول سلســلة 
اإلمــداد:
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اعتبــرت FUSION فــي تقريــر لهــا ســنة 2016 أن تركيــا لــم تنفــذ أي إســتراتيجية 	 
محــددة للحــد مــن هــدر األغذيــة والوقايــة منــه وإدارتــه بشــكل فعــال. 

المبــادرة الوحيــدة للحــد مــن فقــد وهــدر األغذيــة بتركيــا شــملت منتــج وحيــد وهــو 	 
الخبــز. فقــد ســاهمت هــذه الحملــة مــن منــع أو الحــد مــن هــدر الخبــز بتوفيــر قرابــة 
1.1 مليــون خبــزة ســنويا )6 مليــون رغيــف أهــدر فــي 2012, مقابــل 4.9 مليــون 
ــا فــي تركيــا،  هلك قرابــة 91 مليــون خبــزة يومًي

َ
رغيــف فــي ســنة 2013( حيــث ُيســت

أي توفيــر حوالــي 1.3 مليــار دوالر ســنوًيا.

	 FAO. Food Losses and Waste in Turkey. Country report, 2013.
	 MoFAL. Reducing Post-harvest Losses in Turkey. General Directorate of Agricultural Reform, Ankara, 2016.
	 data.albankaldawli.org/Indicator
	 Salihoglu, G., Salihoglu, N, K., Ucaroglu, S., Benar, M., Food Loss and Waste Management in Turkey. Bioresource 

Technology, V 248, Part A, Jannuary, p 99-88.
 منظمــة التعــاون اإلســالمي. الزراعــة واألمــن الغذائــي فــي الــدول األعضــاء فــي منظمــة التعــاون اإلســالمي. مركــز األبحاث 	 

اإلحصائيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة والتدريــب للدول اإلســالمية, 2016.

النتائج المحققة للحد من الفقد والهدر

المراجع المعتمدة



162

تمثــل القيمــة المضافــة فــي قطــاع الزراعــة فــي إنجلتــرا حوالي 0.52% مــن الناتج 	 
المحلــي اإلجمالــي ســنة 2017, مــا يعــادل 13.55 مليــار دوالر. وقــد شــهدت هــذه 
 مقارنــة بســنة 1990 حيــث كانــت تمثــل 1.33% مــن الناتــج المحلــي 

ً
النســبة تراجعــا

اإلجمالــي. 
تبلــغ مســاحة األراضــي الزراعيــة نحــو 183000 كلــم2, حيــث تتمركــز الزراعــات الكبرى 	 

مــن قمــح وخضــراوات فــي حــوض لنــدن ومــا حولــه، أمــا أشــجار الفاكهــة فتتمركــز 
فــي جنــوب غربــي إنجلتــرا. يفــي اإلنتــاج الزراعــي بثلثــي حاجيــات المملكــة المتحدة 

والباقــي يقــع اســتيراده مــن دول أخــرى.
يشــغل قطــاع الزراعــة 1.11% مــن إجمالــي المشــتغلين ســنة 2017، أي يوفــر مــا 	 

يعــادل 480 ألــف موطــن شــغل، وقــد تناقصــت هــذه النســبة مقارنــة بســنة 1990 
حيــث كانــت تمثــل 2.26% مــن إجمالــي المشــتغلين بالمملكــة المتحــدة. يعــود هذا 
االنخفــاض فــي عــدد المشــتغلين بالقطــاع جزئًيــا النخفــاض الدخــل، ممــا أدى إلــى 
عــزوف الشــباب فــي االنخــراط بهــذا القطــاع، ممــا أدى إلــى تهــرم المشــتغلين 

فيــه.
 يتــم 	 

ً
تشــير التقديــرات إلــى أن حوالــي15 مليــون طــن مــن مخلفــات الطعــام ســنويا

إرســالها إلــى مصــب النفايــات وحرقهــا.
يتــم إهــدار حوالــي 7 مليــون طــن مــن األغذيــة فــي سلســلة اإلمــدادات الغذائيــة 	 

فــي المملكــة المتحــدة قبــل أن تصــل إلــى المســتهلك، وهــو مــا يعــادل حوالــي 
.)WRAP نصــف مــا يقــع هــدره مــن مجمــوع األغذيــة )حســب منظمــة

تشــكل نفايــات الطعــام التــي يمكــن تجنبهــا قرابــة 4,4 مليــون طــن مــن النفايــات 	 
ســنويا، أي مــا يعــادل 29,3% مــن إجمالــي مخلفــات الطعــام. هــذا يشــمل 2,6 
مليــون طــن مــن الطعــام الــذي ال يــؤكل فــي الوقــت المحــدد لــه وبالتالــي يتــم 

التخلــص منــه.

القطاع الزراعي واألمن الغذائي بالدولة

التجربة البريطانية
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مرحلة اإلنتاج الزراعي:	 

 لكميــات الفقــد بهــذه المرحلــة بحوالــي 3 مليــون 
ً
 نشــرت منظمــة WRAP تقديــرا

طــن، إال أن دراســة حديثــة لمنظمــة FUSIONS اعتبــرت أن هــذا الرقــم مبالــغ فيــه 
ومبنــي علــى إحصــاءات قديمــة.

مرحلة مناولة ما بعد الحصاد والتخزين:  	 

وجد معلومات بخصوص هذه المرحلة
ُ
ال ت

مرحلة المعالجة والتعبئة والتوزيع:	 

ر كميــة الهــدر فــي هــذه المرحلــة حســب منظمــة WRAP بأكثــر مــن 5 . 1 قــدَّ
ُ
ت

مليــون طــن، أي مــا يعــادل 20% مــن إجمالــي الفاقــد فــي األغذيــة خــالل 
ر هــذه الكميــة المهــدرة ب 2 مليــار جنيــه  قــدَّ

ُ
ت مرحلــة مــا بعــد الحصــاد. 

إســترليني.
ر الفقــد فــي قطــاع الصناعــات الغذائيــة ب 1.7 مليــون طــن مــن األغذيــة . 2 ُيقــدَّ

ر قيمــة  قــدَّ
ُ
ســنويا، وذلــك بســبب ســوء التخزيــن، التلــوث، تلــف المخــزون، وت

تكلفــة الهــدر 1.2 مليــار جنيــه إســترليني فــي 2017.
ر كميــة فقــد األغذيــة فــي قطــاع التجزئــة ب 0.3 مليــون طــن، أي مــا . 3 قــدَّ

ُ
ت

ر التكلفــة ب 0.8  قــدَّ
ُ
يعــادل 3% مــن هــدر األغذيــة بالمملكــة المتحــدة، وت

مليــار جنيــه إســترليني فــي 2017.
وقــع إعــادة توزيــع أو تحويــل مــا يقــارب عــن 0.8 مليــون طــن مــن فائــض . 4

األطعمــة إلــى أعــالف حيوانيــة فــي عــام 2015.
كشــف بحــث جديــد لـــ WRAP أن أكثــر مــن نصــف هــدر الطعــام التــي تنتجهــا . 5

قطاعــات التصنيــع والتجزئــة يمكــن تجنبهــا.

التجربة في مجال فقد وهدر الغذاء
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مرحلة االستهالك:	 

ر نســبة الهــدر فــي هــذه المرحلــة بحوالــي 81% مــن إجمالــي كميــات . 1 قــدَّ
ُ
ت

األغذيــة المهــدرة فــي مراحــل مــا بعــد الحصــاد.    فيمثــل هــدر األســر أعلــى 
 مــا 

ً
نســبة حيــث تســاوي 63% بكميــات هــدر تفــوق 8 مليــون طــن ســنويا

يمكــن  أنــه  إلــى  التقديــرات  وتشــير  إســترليني.  جنيــه  مليــار   15.5 يعــادل 
تفــادي هــدر مــا بيــن 4.2 إلــى 5.4 مليــون طــن.

تشــير DEFRA Statistics إلــى أن قطــاع االســتهالك المنزلــي يمثــل المصــدر . 2
ر بـــ 13مليــار  ، وُيقــدَّ

ً
األساســي لهــدر األغذيــة بأكثــر مــن 7 مليــون طــن ســنويا

جنيــه إســترليني.
يشــير تقريــر برلمانــي بريطانــي إلــى أن هــدر الطعــام يكلــف كل أســرة مــا . 3

 WRAP بيــن 250 و400 جنيــه إســترليني فــي كل ســنة. أمــا حســب منظمــة
ر ب 60 جنيــه إســترليني  فــإن متوســط هــدر األســرة بالمملكــة المتحــدة ُيقــدَّ

، أي مــا يعــادل التخلــص مــن وجبــة كاملــة فــي كل يــوم.
ً
شــهريا

 مــن . 4
ً
 تنشــأ تكاليــف هــدر الطعــام فــي قطــاع الضيافــة والمطاعــم أساســا

 WRAP الوجبــات الغيــر مباعــة ومــن تكاليــف التخلــص منهــا. فتشــير أرقــام
 فــي هــذا القطــاع تبلــغ 3.5 

ً
إلــى أن قيمــة كميــات األغذيــة المهــدرة ســنويا

 فــي كل 
ً
ــار جنيــه إســترليني، أي ُيهــَدر 17000 جنيــه إســترليني ســنويا ملي

مطعــم.
تشــير األبحــاث التــي أجرتهــا منظمــة WRAP إلــى أنــه يتــم إهــدار أكثــر مــن . 5

1.3 مليــار وجبــة ســنوًيا فــي قطــاع الضيافــة والخدمــات الغذائيــة، أي مــا 
ر كميــة الهــدر فــي قطــاع  قــدَّ

ُ
يعــادل وجبــة واحــدة مــن كل خمــس وجبــات. ت

الضيافــة والخدمــات الغذائيــة حوالــي 2.9 مليــون طــن، أي مــا يمثــل حوالي 
5% مــن إجمالــي هــدر األغذيــة بالمملكــة المتحــدة. 

ر نســبة الهــدر فــي المــدارس 1% مــن إجمالــي هــدر الطعــام. فتمثــل . 6 قــدَّ
ُ
ت

أمــا  االبتدائيــة،  بالمــدارس   
ً
هــدرا األكثــر  المنتجــات  الفواكــه  و  الخضــروات 

بالمرحلــة الثانويــة، فيقــع هــدر خليــط مــن المنتجات والتــي تمثل 19.2% من 
 بـــ الفواكــه 18.3% ثــم الخضــروات 

ً
إجمالــي الهــدر بهــذه المــدارس، متبوعــا

بـ %18.1.
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طوعــي  اتفــاق  هــي   ،)2025  Courtauld Commitment(2025 كورتلــد  معاهــدة 
وطمــوح يجمــع المؤسســات عبــر نظــام الغــذاء لجعــل إنتــاج واســتهالك الطعــام أكثــر 
اســتدامة. يهــدف هــذا االتفــاق إلــى تقليــص هــدر األغذيــة والمشــروبات فــي المملكــة 
المتحــدة بنســبة 20% بحلــول عــام 2025 مقارنــة بعــام 2015. هــذا الهــدف ســيحقق 
خفــض هــدر الطعــام للفــرد الواحــد مــن 156 كجــم إلــى 125 للشــخص الواحــد، ممــا ينجــر 
 مــن 2015 إلــى 2025. 

ً
عنــه خفــض فــي كميــة هــدر الطعــام ب 1,5 مليــون طــن ســنويا

يهــدف هــذا االتفــاق كذلــك إلــى خفــض نســبة الغــازات المســببة لالحتبــاس الحــراري ب 
20% المنبعثــة مــن األطعمــة المســتهلكة بالمملكــة المتحــدة.

أطلقــت منظمــة WRAP وIGD )وهــي مجموعــة بحثيــة لصناعــة األغذيــة( فــي شــهر 
ســبتمبر 2018, خارطــة طريــق جديــدة لمعالجــة مشــكلة هــدر الطعــام، والتــي تحــدد 
بمــا  الغــذاء  إهدارهــا  مــن  للحــد  التجاريــة  األعمــال  لدعــم  اإلجــراءات  مــن  مجموعــة 
يتماشــى واألهــداف المحليــة والدوليــة )SDGs Target 12.3(، والتــي تســعى إلــى 
تقليــص هــدر الطعــام إلــى النصــف خــالل مرحلتــي االســتهالك والبيــع بالتجزئــة بحلــول 

عــام 2030.

الجــدول التالــي يوضــح ملخــص لكميــات وقيمــة الفقــد والهــدر فــي كل مرحلــة مــن 
.)WRAP مراحــل سلســلة اإلمــداد مــع شــرح لكيفيــة إدارة مخلفــات الطعــام )منظمــة

السياسات والبرامج المعتمدة للحد من الفقد والهدر في الغذاء:
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مبادرات لمرحلة اإلنتاج الزراعي:	 

االســتنجاد بالعلــوم التكنولوجيــا الحديثــة للحصــول علــى منتجــات جديــدة، مثــل . 1
الحــرارة  الجفــاف ودرجــات  علــى مقاومــة  قــادرة   ،

ً
وراثيــا المعدلــة  المنتجــات 

مكــن مــن تحســين جــودة المحاصيــل وتقليــل 
ُ
العاليــة أو بعــض اآلفــات، والتــي ت

الفاقــد منهــا.
ضمــان توفــر مجموعــة مــن منتجــات وقايــة النباتــات فــي الســوق وهــو أمــر . 2

ضــروري لضمــان جــودة المحاصيــل وتوفرهــا بكميــات أكبــر.

مبادرات لمرحلة المعالجة والتعبئة والتوزيع:	 

يرتبــط العديــد مــن تجــار التجزئــة ببعــض المؤسســات الخيريــة ، والمنظمــات التــي . 1
تقــوم بإعــادة توزيــع الفائــض مــن األغذيــة.

ســعت بعــض الشــركات عــن طريــق مبــادرات فرديــة للحــد مــن فقــد وهــدر األغذية . 2
علــى طــول سلســلة اإلمــدادات )شــركة ماككيــن لأغذيــة كمثــال(. كمــا قامــت 
بعــض الشــركات األخــرى مــن ربــط عالقــات شــراكة مــع منظمــات خيريــة، وكذلــك 
ــخ للحــد  ــاج تطبيــق )Wise up on waste( يهــدف إلــى مســاعدة المطاب مــن إنت

مــن الهــدر وتوفيــر المــال.
وضــع تشــريع يلــزم شــركات الضيافــة التــي تنتــج أكثــر مــن 50 كلــغ مــن النفايــات . 3

الغذائيــة فــي األســبوع لفصلهــا إلعــادة تدويرهــا.

مبادرات لمرحلة االستهالك: 	 

 Love Food حملــة فــي ســنة 2007، وأطلقــت عليهــا WRAP أطلقــت منظمــة 
Hate Waste تهــدف إلــى مســاعدة المســتهلكين واألســر لخفــض هــدر الطعــام 
وتوفيــر المــال، ونذكــر منهــا كيفيــة التخطيــط للوجبــات، كيفيــة اســتخدام بقايــا 
الطعــام وتخزيــن الطعــام بشــكل صحيــح، وتقديــم المشــورة عبــر اإلنترنــت وإجراء 

دورات تدريبيــة للمســتهلكين فــي كيفيــة منــع إهــدار الطعــام.
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ــذ 2007 بالعديــد مــن اإلجــراءات والتدخــالت التــي . 1 قامــت المملكــة المتحــدة من
ســر. وقــد 

ُ
تهــدف لخفــض هــدر األغذيــة علــى طــول سلســلة اإلمــدادات واأل

ســاهم ذلــك فــي خفــض هــدر األغذيــة خــالل مرحلــة مــا بعــد الحصــاد فــي حــدود 
11% أي مــا يعــادل 1.25 مليــون طــن مــا بيــن ســنة 2007 و2015.

ــا هاًمــا فــي هــدر الطعــام . 2
ً

 بحلــول عــام 2012، حققــت المملكــة المتحــدة انخفاض
المنزلــي بنســبة 21% مقارنــة مــع 2007. وكانــت نســبة الفوائــد المالية الصافية 
للتكاليــف الماليــة المتأتيــة عــن هــذه المبــادرة أكثــر مــن 250 إلــى 1. أي أ ن كل 1 
َمر لغــرض خفــض الهــدر المنزلــي فــي الطعــام أدى إلــى 

ْ
ث

َ
جنيــه إســترليني ُمســت

توفيــر 250 جنيه إســترليني.

	 Data.albankaldawli.org/Indicator
	 Dowing E and Carr, W. Food Waste. Briefing paper, number CBP10  ,07045 June 2015, House of Commons 

Library.
	 WRAP. Estimates of food Surplus and Waste Arisings in the UK. 
	  WRAP, UK food industry commitment to `Target, Measure and Act` and the food waste Reduction Roadmap. 

IGD WRAP, 2018.
	 wrap.org.uk
	 Moller, H and al. Report on Review of )food( Waste reporting and methodology practice. FUSIONS EU project, 

2014.
	 DEFRA Statistics. Department for Environment Food and Rural Affairs.

النتائج المحققة للحد من الفقد والهدر

المراجع المعتمدة
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المقارنات الدولية في
 الجانب التشريعي والقانوني

يســتعرض هــذا التقريــر أبــرز الحلــول التشــريعية الدوليــة فــي التعاطــي مــع مشــكلة 
الفقــد والهــدر، بهــدف إعطــاء المشــرع صــورة واضحــة يســتطيع مــن خاللهــا تحديــد 
االحتيــاج التشــريعي  للحــد مــن الهــدر والفقــد فــي المملكــة العربيــة الســعودية.  لــذا 
كان مــن الواجــب أن يتبنــى هــذا التقريــر مقاربــة ذكيــة، تمكنــه مــن اســتعراض القــدر 
الكافــي مــن التجــارب والممارســات التشــريعية الدوليــة بطريقــة تســهل علــى المشــرع 

عملــه. 

وبعــد االطــالع علــى العديــد مــن التجــارب والممارســات، ولحداثــة الحلــول المطبقــة 
. نــرى أن المقاربــة الذكيــة الواجــب اتباعهــا فــي هــذا 

ً
للحــد مــن الفقــد والهــدر نســبيا

التقريــر هــي محاولــة التركيــز علــى فهــم السياســات العامــة التــي تنطلــق منهــا 
الــدول فــي إيجــاد الحلــول، متبوعــة بأفضــل التطبيقــات الدوليــة لتلــك الفلســفات علــى 
أرض الواقــع. باإلضافــة إلــى اســتعراض مجموعــة مــن التجــارب والمبــادرات القانونيــة 
التــي قــد ال ترقــى إلــى مســتوى سياســة عامــة؛ ولكــن يــرى التقريــر أنــه مــن الضــروري 
ع صناعــة نمــوذج متكامــل  ــرِّ

َ
ل ذلــك علــى الُمش ع عليهــا.  بحيــث ُيَســهِّ ــرِّ

َ
ِلــع الُمش

َّ
أن َيط

بــة.  وبعــد  مبنــي علــى سياســة عامــة واضحــة، قائمــة علــى نظريــات علميــة ُمجرَّ
ذلــك، يســتطيع وضــع المبــادرات القانونيــة المتســقة مــع تلــك السياســة بعــد فهمهــا 

ومعرفــة مــدى اتســاقها مــع الوضــع الراهــن للمملكــة العربيــة الســعودية. 

وبنــاًء علــى مــا ســبق، ســيتكون هــذا التقريــر مــن موضوعيــن أساســيين ـ ينتــج عنهمــا 
مجموعــة مــن المباحــث. حيــث ســيركز الموضــوع األول علــى نمــاذج مــن السياســات 
العامــة المتبنــاة لــدى مجموعــة مــن الــدول، لحــل مشــكلة الفقــد والهــدر.  فــي حيــن 
ســيركز الموضــوع الثانــي علــى اســتعرض أكبــر قــدر ممكــن مــن التجــارب التطبيقيــة 

فــي موضــوع الهــدر والفقــد. 
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الموضوع األول: أفضل السياسات العامة للحد من الفقد والهدر :

المبحث األول: سياسات تصنف الفقد والهدر، كموضوع منفصل: . 1
النموذج األول: النموذج األمريكي.	 
النموذج الثاني:  النموذج الكندي.	 
النموذج الثالث: النموذج األوروبي. 	 

المبحث الثاني: سياسات ال تعترف بكون الفقد والهدر، موضوع منفصل:   .2
المنهج األول: النموذج التركي.	 
المنهج الثاني: النموذج الماليزي.	 

الموضوع الثاني: أفضل الممارسات والتطبيقات الدولية للحد من الهدر:

المبحث األول: تطبيقات تعتمد على اإللزام: . 1
التطبيق األول:إلزام الشركات بتدوير الفائض من الطعام.	 
التطبيق الثاني: إلزام األسر بتدوير الفائض أو دفع الرسوم.	 

المبحث الثاني: تطبيقات تعتمد على التحفيز:   .2
التطبيق األول: تسهيل التبرع بالفائض:	 
التطبيق الثاني: إلزام قطاعات اإليواء باستخدام التكنولوجيا المتطورة 	 

للحد من الهدر.

المبحث الثالث: تطبيقات للتأكد من استغالل األطعمة بشكل أفضل:  .3
التطبيق األول: إطالة العمر االفتراضي للمنتج. 	 
التطبيق الثاني: تحديد كميات االحتياج القومي قبل اإلنتاج.  	 



170

الموضوع  األول :أفضل السياسات
 العامة للحد من الفقد والهدر

لعقــود مــن الزمــان، حاولــت الحكومــة الفيدراليــة تثبيــط هــدر الطعــام بطــرق عديــدة، 
مــن  العديــد  ّبقــت 

ُ
ط أو  دخلــت 

ُ
أ فقــد  النجــاح.  مــن  متفاوتــة  درجــات  واجهــت  حيــث 

السياســات علــى المســتوى الفيدرالــي لمكافحــة هــدر الغــذاء، بمــا فــي ذلــك البرامــج 
والتشــريعات التنظيميــة الفيدراليــة. وفيمــا يلــي وصــف لبعــض أهــم الجهــود علــى 
المســتوى االتحــادي حتــى اآلن، وأوجــه القصــور فــي تلــك السياســات بصفتهــا أدوات 

للحــد مــن الفقــد الغذائــي.
فــي الســنوات األخيــرة ، حاولــت وزارة الزراعــة األمريكيــة )USDA( ووكالــة حمايــة البيئــة 
)EPA( عــدة محــاوالت لمعالجــة مشــكلة فقــد الطعــام. مــن خــالل مبــادرات التعليــم 
علــى مســتوى الدولــة ، ســعت هــذه الــوكاالت إلــى زيــادة الوعــي العــام بمشــكلة 

فقــد الغــذاء وتذكيــر المســتهلكين بمــا يمكنهــم فعلــه للمســاعدة.
 وأبرزهــا فــي عــام 2015 . أعلنــت وزارة الزراعــة األمريكيــة ووكالــة حمايــة البيئــة عــن 
أول هــدف وطنــي يتمثــل فــي الهــدر والفقــد للغــذاء: خفــض بنســبة 50 فــي المائــة 
فــي فقــد الغــذاء وهــدره بحلــول عــام 2030. لمســاعدة الجمهــور علــى فهــم أفضــل 
لكيفيــة تحقيــق أكبــر تأثيــر لتوفيــر الغــذاء، أصــدرت وكالــة حمايــة البيئــة األمريكيــة 
التسلســل الهرمــي فــي خمســة إجــراءات لتوفيــر الغــذاء مــن خــالل قدرتهــا علــى 

االســتفادة مــن البيئــة والمجتمــع واالقتصــاد.
مستويات العمل الخمسة هي: 

تخفيض الفقد. . 1
إطعام الجياع. . 2
تغذية الحيوانات.. 3
االستخدامات الصناعية . 4
التسميد.. 5

يشــجع  برنامــج  وهــو   ، الغــذاء  لتوفيــر  مبــادرة  البيئــة  حمايــة  وكالــة  أطلقــت  كمــا 
الغــذاء. فقــد  مــن  للحــد  الهرمــي  التسلســل  اتبــاع  علــى  المنظمــات 

النموذج األول: النموذج األمريكي:  

المبحث األول: سياسات تصنف 
الفقد والهدر، كموضوع منفصل 
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وبلــت تلــك المبــادرة باالنتقــاد رغــم الجهــود التــي تبذلها الــوكاالت الفيدرالية لكونها 
ُ

ق
زائــدة عــن الحاجــة، وُوصفــت بأنهــا معقــدة للغايــة، وغامضــة. يتمثــل أحــد االنتقــادات 
فــي أن العديــد مــن النقــاط التــي ُوضعــت لتوفيــر الغــذاء كانــت موجــودة بالفعــل مــن 
خــالل برامــج فيدراليــة أخــرى، وال يــزال غيــر واضــح مــا هــي الفوائــد اإلضافيــة التــي 
يمكــن للمشــاركين فــي تلــك المبــادرة الحصــول عليهــا مــن خــالل تطبيــق تلــك المبــادرة.

سلســلة  مســتويات  جميــع  علــى  الهــدر  أن  مــن  الرغــم  علــى  ذلــك،  علــى  عــالوة 
اإلمــدادات الغذائيــة ال يــزال مشــكلة كبيــرة، إال أن تحــدي برنامــج األغذيــة العالمــي 
اســتبعاد  مــع  المشــاركة،  إلــى  الشــركات والمنظمــات  إال  يدعــو  األغذيــة ال  لتوفيــر 
القطــاع الزراعــي وكذلــك المســتهلكين. فشــلت وكالــة حمايــة البيئــة فــي تعزيــز جهــود 
الحــد مــن فقــد الغــذاء علــى نطــاق أوســع وفــي بعــض المراحــل الواعــدة مــن سلســلة 

إمــدادات الغــذاء. 

نهجــت كنــدا نهــج الواليــات المتحــدة فــي سياســات التعامــل مــع الهــدر حيــث إنهــا 
ــا لأهميــة. 

ً
حولــت الخطــوات التــي تتخذهــا الواليــات المتحــدة إلــى شــكل هرمــي طبق

فــي الجــزء العلــوي مــن القائمــة هــو منــع والحــد مــن حجــم الفائــض مــن األغذيــة. 
وكمــا تشــير وكالــة حمايــة البيئــة، أن الفوائــد تشــمل منــع التلــوث المتعلــق بإنتــاج 

األغذيــة، مثــل األســمدة والمبيــدات الحشــرية .
 أكبــر الفوائــد 

ً
منــع الهــدر فــي الجــزء العلــوي مــن التسلســل الهرمــي يوفــر أيضــا

االقتصاديــة عــن طريــق توفيــر هــدر المــوارد. وقــد جــادل بعــض المحلليــن بــأن الوقايــة 
مــن فقــد الغــذاء يمكــن أن تقلــل مــن تكلفــة الغــذاء بنســبة 10-20 فــي المائــة، لذلــك 
فــإن هــذا التسلســل الهرمــي أساســي فــي اإلســتراتيجية المعنية بمنع هــدر الطعام.

هرم فقد الغذاء

النموذج الثاني:  النموذج الكندي:
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يعتمــد النمــوذج األوربــي علــى اســتبدال المخطــط االقتصــادي الخطــي التقليــدي 
والــذي ينتهــي بالتخلــص مــن المــواد المســتزرعة، بمخطــط اقتصــادي دائــري يركــز 

علــى أهميــة اســتغالل دورة حيــاة المنتجــات بشــكل كامــل وإعــادة تدويرهــا. 
 لمــا ُيســمى باالقتصــاد الدائــري، 

ً
 جديــدا

ً
ففــي عــام 2015 أصــدرت لجنــة جونكــر مقترحــا

والــذي أتــاح الفرصــة إلعــادة موازنــة سلســلة إمــدادات األغذيــة علــى مســتوى االتحــاد 
األوروبــي. ويتمثــل الهــدف فــي التحــول مــن المخطــط الخطــي التقليــدي القائــم 
ــري يغلــق الحلقــة،  علــى نمــط »التخلــص مــن المــواد المســتزرعة«، إلــى نمــوذج دائ
األوروبــي  االتحــاد  حــدد  كامــل.  بشــكل  المختلفــة  المنتجــات  حيــاة  باســتغالل دورات 
 مــن وضــع 

ً
ــدءا تدابيــر بعينهــا لمعالجــة هــدر الغــذاء فــي بعــض النقــاط المحوريــة، ب

منهجيــة مشــتركة لقيــاس الظاهــرة إلــى وضــع خطــط فعالــة لمنــع الهــدر والحــد مــن 
فقــد الغــذاء فــي جميــع القطاعــات المعنيــة. وســتكون هــذه المنهجيــة أداة رئيســة 
للــدول األعضــاء للوفــاء بالتزاماتهــا، مــع الــدور الحاســم الــذي يعملــه برنامــج العمــل 
 بشــأن فقــد الغــذاء، والــذي يقــوم علــى أســاس 

ً
ــى حديثــا

َ
المتعــدد األطــراف المعن

ــد مــن 
َّ
عمــل ِفــَرق مــن الخبــراء التــي تشــرف عليهــم المفوضيــة األوروبيــة. بحيــث ُيتأك

التــزام الــدول األعضــاء، بتطبيــق المخطــط االقتصــاد الدائــري. 

علــى  بنــاًء  الصالحيــات  وتوزيــع  الالمركزيــة  مبــدأ  علــى  البريطانيــة  الحكومــة  تركــز 
المســؤوليات. فمــن وجهــة نظــر الحكومــة البريطانيــة أن دورهــا يجــب أن يقتصــر علــى 
الجانــب التشــريعي. فتركــز الحكومــة البريطانيــة علــى وضــع الشــروط واإلرشــادات 
ــأداء دورهــا فــي الحــد مــن الهــدر والفقــد.  التــي تســمح لــكال الشــركات والســلطات ب
حيــث تختــص الشــركات بالتنفيــذ وتقديــم الحلــول االبتكاريــة للحــد مــن الفقــد والهــدر، 
وفــي المقابــل تتمكــن الســلطات مــن القيــام بدورهــا واإلشــراف علــى تلــك الشــركات. 

النموذج الثالث: النموذج األوروبي: 

النموذج الرابع: النموذج البريطاني: 
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ــة للحــد مــن فقــد وهــدر الغــذاء والوقايــة منهــا  ــا إســتراتيجية منفصل ــم تنفــذ تركي ل
وإدارتهــا، بمعنــى أن الحكومــة التركيــة ال تؤمــن بوجــوب وجــود جهــاز مســتقل أو 
ــج هــذه الظاهــرة 

َ
عال

ُ
سياســة عــام متخصصــة فــي محاربــة الهــدر والفقــد؛ بــل يجــب أن ت

 إلــى جنــب مــع المواضيــع المقاربــة لهــا. فعلــى ســبيل المثــال: لمــا رأت الحكومــة 
ً
جنبــا

 فــي نســبة الهــدر للطعــام، ُعولــج هــذا الموضــوع مــن البلديــات بإنشــاء 
ً
التركيــة تزايــدا

حملــة عامــة لمنــع هــدر الطعــام بشــكل خــاص )التعميــم رقــم 3/2013(. وباإلضافــة 
إلــى ذلــك، أوكلــت الحكومــة التركيــة إلــى وزارة الزراعــة والغــذاء والثــروة الحيوانيــة 
ّمــن موضــوع 

ُ
مســؤولية مكافحــة الهــدر والفقــد الحاصــل ضمــن اختصــاص الــوزارة، فض

رقــم  )القانــون  الزراعــي  القانــون  التاليــة:  القوانيــن  فــي  والفقــد  الهــدر  محاربــة 
5488(، قانــون مســتودع المنتجــات الزراعيــة المرخصــة )القانــون رقــم 5300(، والئحــة 
الممارســات الزراعيــة الجيــدة )الجريــدة الرســمية العــدد رقــم 27778(، صحــة النبــات 
واألغذيــة واألعــالف )القانــون رقــم 5996( والئحــة القواعــد الخاصــة بصحــة األغذيــة 
الحيوانيــة )الجريــدة الرســمية العــدد رقــم 28155(. لــذا نســتنتج ممــا ســبق علــى الرغــم 
مــن حــرص الحكومــة التركيــة علــى الحــد مــن الهــدر والفقــد، فإنهــا ال تــرى أنــه مــن 

.
ً
 مســتقال

ً
ــج الهــدر والفقــد بصفتــه موضوعــا

َ
المجــدي أن ُيعال

ال ُيوجــد لــدى الحكومــة الماليزيــة سياســة أو برنامــج منفصــل يعالــج موضــوع الهــدر 
والفقــد؛ لكــن هــذا ال يعنــي إهمــال الحكومــة الماليزيــة لموضــوع الهــدر والفقــد. تــرى 
ــج موضــوع الهــدر والفقــد 

َ
الحكومــة الماليزيــة وبســبب شــح المــوارد الماليــة، أن ُيعال

ّســَم حــل مشــكلة الهــدر والفقــد لتســهيل مشــاركة 
ُ

ئ وق
ّ

بطريقــة غيــر مباشــرة، فُجــز
الصعيــد  فعلــى  التعليمــة.  والمؤسســات  الثالــث،  والقطــاع  الحكوميــة،  الجهــات 
ّســم حــل مشــكلة الهــدر والفقــد إلــى الحــد أو تقليــل الهــدر، إعــادة 

ُ
الحكومــي: ق

ــمَّ توزيــع مهمــة تنفيــذ هــذه الحلــول علــى الجهــات 
َ
اســتخدام، وإعــادة تدويــر، ومــن ث

نشــئ وزارة الزراعــة والصناعــات 
ُ
الحكوميــة بحســب االختصــاص. فعلــى ســبيل المثــال: ت

القائمــة الزراعــة شــبكة )My Save Food( للحــد مــن هــدر وفقــد األغذيــة ومخلفــات 
الطعــام. وبالنســبة للقطــاع الثالــث: تعمــل مؤسســة المعونــة الغذائيــة )مؤسســة 
غيــر ربحيــة(،  بصفتهــا بنــك طعــام وتحــاول تشــجيع المصنعيــن، والموزعيــن، وتجــار 

الجملــة، وتجــار التجزئــة، 

المنهج األول: النموذج التركي: 

المبحث الثاني: سياسات ال تعترف 
بكون الفقد والهدر، موضوع منفصل:

المنهج الثاني: النموذج الماليزي: 
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والشــركات أو األفــراد علــى التبــرع بفائــض األطعمــة واألطعمــة المهملــة، والتــي 
ع علــى مؤسســات الرعايــة االجتماعيــة، ومجتمعــات الالجئيــن، واألســر 

ّ
ــوز

ُ
جَمــع وت

ُ
ت

الفقيــرة، وغيرهــا. وبالنســبة لمشــاركة المؤسســة التعليميــة: تقــوم جامعــة بارتانيــن 
فــي ماليزيــا بتعليــم الطــرق الفعالــة الخاصــة بمرحلــة مــا بعد الحصاد وتصدر شــهادات 
فــي اختصــاص الفســيولوجيا والتقنيــات إلــى الخريجيــن ، والطــالب الجامعييــن فــي 
ــاًء علــى مــا ســبق نــرى  الدراســات العليــا للمســاهمة فــي الحــد مــن فقــد الغــذاء. بن
أن الحكومــة الماليزيــة حريصــة علــى مكافحــة مشــكلة الهــدر والفقــد؛ ولكنهــا تــرى 
أنــه مــن األفضــل عــدم تخصيــص برامــج أو سياســات منفصلــة لحــل المشــكلة ألســباب 

ماديــة، بــل إنــه مــن المناســب أن يكــون حــل المشــكلة موزًعــا وُمقّســًما.
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هــدر الغــذاء قضيــة مكلفــة فــي فرنســا، ففــي كل عــام واحــد، ُيفقــد أو ُيهــدر 10 
. كمــا 

ً
مالييــن طــن مــن األغذيــة فــي البــالد، ممــا يكلــف فرنســا 16 مليــار يــورو ســنويا

ــر نفايــات الطعــام فــي فرنســا  عتب
ُ
. ت

ً
ــار ســلبية علــى البيئــة أيضــا أنهــا تتســبب فــي آث

مســئولة عــن انبعــاث 15.3 مليــون طــن مــن ثانــي أكســيد الكربــون، أي 3% مــن إجمالــي 
انبعــاث ثانــي أكســيد الكربــون فــي البــالد.

علــى الرغــم مــن أن هــذه األرقــام مثيــرة للقلــق، إال أن الحكومــة الفرنســية مصممــة 
علــى التغييــر. ففــي الســنوات الماضيــة، ُوضعــت قوانيــن وأنظمــة جديــدة لتشــجيع 
طلــق القانــون الجديــد الــذي يجبــر القطــاع 

ُ
خفــض الهــدر الغذائــي. وفــي عــام 2012، أ

 منهــا 
ً
الخــاص علــى إعــادة تدويــر نفاياتــه العضويــة إذا مــا أنتــج أكثــر مــن 120 طنــا

ــّور هــذا النظــام. وأصبحــت إعــادة التدويــر إلزاميــة اآلن 
ُ
. ومنــذ ذلــك الحيــن ط

ً
ســنويا

لجميــع الشــركات، بمــا فــي ذلــك قطــاع الفنــادق وخدمــات الطعــام، التــي تنتــج مــا ال 
.
ً
يقــل عــن عشــرة أطنــان مــن النفايــات العضويــة ســنويا

في عام 2016، أصبحت فرنســا أول دولة تحظر أســواق بيع األغذية »الســوبر ماركت« 
مــن رمــي الطعــام غيــر المبيــع. ولــم يعــد ُيســمح حتــى لمحــالت الســوبر ماركــت الكبيرة 
 مــن ذلــك، 

ً
برمــي أطعمــة ذات نوعيــة جيــدة تقتــرب مــن تاريــخ انتهــاء صالحيتهــا، وبــدال

يضطــرون إلــى التبــرع بفائــض الطعــام إلــى المؤسســات الخيريــة وبنــوك الغذاء.

فــي عــام 2013 قامــت كوريــا الجنوبيــة بتنفيــذ سياســة جديــدة جعلــت األســر تدفــع 
رحــت هــذه 

ُ
ــص منــه. وقــد ط

َّ
مقابــل إعــادة التدويــر حســب كميــة الطعــام التــي ُيتخل

السياســة اآلن فــي 16 مدينــة كوريــة إضافيــة. لقــد تمكنــت كوريــا الجنوبيــة مــن إلــزام 
األســر بتحمــل تكاليــف إعــادة التدويــر »والتــي كانــت فــي يــوم مــن األيــام مــن بيــن أكبــر 
 لأغذيــة فــي آســيا«،  ففــي ســول وحدهــا انخفــض حجــم النفايــات بنســبة 

ً
الــدول هــدرا

10 % )أكثــر مــن 300 طــن فــي اليــوم( بالمقارنــة مــع أربــع ســنوات مضــت. 

التطبيق األول: إلزام الشركات بتدوير الفائض من الطعام:  

الموضوع الثاني: أفضل الممارسات 
والتطبيقات الدولية للحد من الهدر

المبحث األول: 
تطبيقات تعتمد على اإللزام

التطبيق الثاني: إلزام األسر على تدوير الفائض أو دفع الرسوم:
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تشــير التقديــرات إلــى أن إيطاليــا تهــدر حوالــي 5.1 مليــون طــن مــن الغــذاء ســنوًيا. 
بعــد مــرور ســتة أشــهر علــى إقــرار القانــون الفرنســي الــذي يحظــر محــالت الســوبر 
ماركــت مــن إلقــاء الطعــام القابــل لــأكل، أطلقــت إيطاليــا الئحــة مماثلــة. علــى عكــس 
القانــون الفرنســي، الــذي يعاقــب محــالت الســوبر ماركــت التــي ال تمتثــل للقواعــد، ركــز 
القانــون اإليطالــي علــى تســهيل تبــّرع الشــركات بالطعــام غيــر المبيــع. حيــث تســاعد 

المبــادرة اإليطاليــة علــى اســترداد مليــون طــن مــن الغــذاء ســنوًيا.
ــف القانــون فــي األســاس مــن اللوائــح التــي كانــت تجعــل مــن الصعــب التبــرع. 

ّ
لقــد خف

فقــد أوضــح علــى ســبيل المثــال، أنــه يمكــن التبــرع بالطعــام حتــى إذا تجــاوز تاريــخ 
البيــع. وقــد اســتفادت كوســتا كــروزس - وهــي خــط الرحــالت البحريــة اإليطالــي الــذي 
ــر شــركة رحــالت بحريــة فــي  يعــد جــزًءا مــن شــركة Carnival Corporation & plc ، أكب
العالــم - مــن هــذا القانــون. يعمــل خــط الرحــالت البحريــة اآلن مــع Winnow لمنــع إهدار 

الطعــام أثنــاء التبــرع بالوجبــات الزائــدة إلــى المحتاجيــن.
عــززت كوســتا دورهــا بصفتهــا شــركة رائــدة فــي مجــال االســتدامة. وأصبــح أول خــط 
ــا عاًمــا للحــد مــن هــدر الغــذاء، حيــث يلتــزم بتقليــص فقــد 

ً
رحــالت بحريــة يحقــق هدف

.»GOODFOOD« الغــذاء إلــى النصــف بحلــول عــام 2020 كجــزء مــن برنامــج

التطبيق الثاني: تخفيض الضريبة: 

عّدلــت النرويــج قانــون ضريبــة الدخــل )الرقــم التسلســلي رقــم 251( وقانــون ضريبــة 
ينظمــان  قانونيــن  إصــداره  مــع  بتوافــق   ،3065 رقــم  )القانــون  المضافــة  القيمــة 
ــر علــى خفــض هــدر الطعــام.  التبرعــات لمصــارف األغذيــة التــي مــن المحتمــل أن تؤث
بحيــث تتمكــن الشــركات المتفاعلــة مــع مصــارف األغذيــة، مــن الحصــول علــى امتيــازات 

وتخفيضــات ضريبيــة. 

التطبيق األول: تسهيل التبرع بالفائض:

المبحث الثاني:
 تطبيقات تعتمد على التحفيز: 
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التطبيــق الثالــث: تشــجيع قطاعــات اإليــواء الســتخدام التكنولوجيــا المتطــورة 
للحــد مــن الهــدر:

. ُيهــُدر 2.7 كجــم مــن 
ً
تكاليــف فقــد الطعــام فــي دبــي تعــادل 4 مليــارات دوالر ســنويا

عــت بلديــة 
َّ

الطعــام للشــخص الواحــد كل يــوم. للبــدء فــي تغييــر هــذه األرقــام، َوق
دبــي مذكــرة تفاهــم مــع ويــن نــاو  )Winnow( لتشــجيع اســتخدام التكنولوجيــا للحــد 
مــن هــدر الغــذاء عبــر قطــاع اإليــواء فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. ســاعدت 
تقنيــة ويــن نــاو الفنــادق الكبيــرة فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة علــى توفيــر أكثــر مــن 
رجــم هــذا التخفيــض إلــى توفيــر مــا 

ُ
 مــن تكاليــف الغــذاء. وقــد ت

ً
887 ألــف دوالر ســنويا

ــر 
ّ

وف
ُ
يقــدر بنحــو 213 طــن مــن المــواد الغذائيــة، وهــو مــا يعــادل أكثــر مــن 1000 وجبــة ت

يومًيــا فــي دبــي.

فــي الدنمــارك، مــن القانونــي بيــع المــواد الغذائيــة المنتهيــة صالحيتهــا طالمــا أنهــا 
تحمــل ملصقــات توضــح تاريــخ اإلنتــاج ومــدى صالحيتهــا بعــد هــذا التاريــخ،  ويكــون 
المنتــج ال ُيظهــر أي عالمــة علــى وجــود مخاطــر صحيــة. كمــا دعــم الوزيــر الدنماركــي 
لأغذيــة التعــاون بيــن منتجــي األغذيــة والمطابــخ لضمــان اســتخدام »الخضــراوات غيــر 

رفض لــوال تلــك المبــادرة.
ُ
الطازجــة« التــي كانــت ســت

التطبيق الثاني: تحديد كميات االحتياج القومي قبل اإلنتاج:

 يهدف إلى 
ً
وقعــت الحكومــة النرويجيــة مــع غرفــة صناعــة األغذيــة فــي النرويج اتفاقــا

خفــض هــدر الغــذاء إلــى النصــف، بحيــث يلتــزم صنــاع األغذيــة بوضــع حــد لكميــات اإلنتــاج 
لأغذيــة يتناســب مــع كميــة االســتهالك الحقيقــي للمواطــن النرويجــي.  وكان أهــم 
داعمــي تلــك االتفاقيــة  الوزيــر فيــدار هيلجيســن »وزيــر المنــاخ والبيئــة«  المشــهور 
ــد علــى أهميــة تجمــع قــادة 

ّ
بدعمــه للمبــادرات التــي تحــد مــن الهــدر والفقــد، حيــث أك
الحكومــات وصنــاع األغذيــة فــي العالــم إلحــداث التغييــر.

التطبيق األول: إطالة العمر االفتراضي للمنتج:

المبحث الثالث: تطبيقات للتأكد من 
استغالل األطعمة بشكل أفضل:





الغذاء الفقد والهدر في  لدراسة 

بالمملكة العربية السعودية

 النتـــائـج والمبادرات 

الفصل الخامس

المبــادرات والحلــول للحــد من
 الفقــد والهــدر فــي الغــذاء

5
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المقدمة

يأتــي هــذا الفصــل األخيــر مــن دراســة ظاهــرة الفقــد والهــدر الغذائــي فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية بعــد الطــرح التفصيلــي للتحليــالت الكميــة والنوعيــة االقتصاديــة 
والســلوكية، وإظهــار النتائــج واألرقــام والمســببات والعوامــل المؤثــرة علــى هــذه 
للدراســة  المشــابهة  الدوليــة  الممارســات  علــى  الدراســة  جــت  َعرَّ كمــا  الظاهــرة، 
المطروحــة، يأتــي هــذا الفصــل ليضــع عــدة مقترحــات ومبــادرات تشــريعية، وأخــرى 
اقتصاديــة ســلوكية لكــي تســاهم فــي البنيــة األساســية للحــد مــن الفقــد والهــدر 
الغذائــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية. ينقســم هــذا الفصــل إلــى عــدة أقســام 

هــي:

النتائج العامة للدارسة. . 1
المعايير التي ُبنيت عليها المبادرات. . 2
مبادرات الحد من الفقد والهدر الغذائي في المملكة العربية السعودية.. 3

يمكن إجمال أهم النتائج العامة للدراسة في النقاط التالية:

أظهرت نتائج الدراسة ما يلي:

الفــراغ التشــريعي فــي الحــد مــن الفقــد والهــدر الغذائــي فــي المملكــة . 1
العربيــة الســعودية .

غياب الجهات اإلشرافية المباشرة للحد من الهدر والفقد الغذائي.. 2

أوضحــت نتائــج الدراســة ارتفــاع معــدالت الفقــد فــي الغــذاء علــى مســتوى العديــد 
مــن المنتجــات التــي ُدرســت كمــا هــو موضــح فــي الجــدول التالــي:

: على المستوى التشريعي: 
ً
أوال

: على مستوى مؤشر نتائج الفقد: 
ً
ثانيا

نتائج الدراسة



181

لدراسة الفقد والهدر في الغذاء

السعودية العربية  بالمملكة 

والمبادرات   النتـــائـج 

أهم النتائجالمنتج

 

حسب العوامل المؤثرة في الفقد 
 نتائج المسح الميداني

القمح

بلغت نسبة الفقد والهدر من القمح  -
وقد . من إجمالي الكميات المتاحة% 30

مرتفعة جدا %) 25(كانت نسبة الهدر 
من % 5مقارنة بالفقد الذي بلغ نسبة 

.  الكميات المتاحة
ألف طن من القمح يتم  155قرابة  -

المخابز، (فقدها في مرحلة التوزيع 
).ةاألسواق الكبرى، محالت الجملة والتجزئ

ألف طن قد تم إهدارها  762حوالي -
على مستوى االستهالك النهائي 

 .   سواء في المنازل أو المطاعم

 حسب نتائج المسح الميداني تعود
:األسباب الرئيسية للفقد الى

عدم توفر إدارة فعالة للمستودعات -
 السيئةالتخزين ظروف -
االنتاج غير المخطط من -

المخبوزات

األسماك

كمية الفقد والهدر من األسماك تمثل  -
من كمية األسماك المتاحة % 33

.  لالستهالك
من إجمالي الفقد والهدر من % 51 -

اج األسماك يعود أساسًا إلى سلسلة اإلنت
%).  31(وكذلك سلسلة التوزيع %) 20(

اد يساهم السلوك االستهالكي لألفر-
من كمية األسماك % 14.5في هدر 

 .  المعدة لالستهالك

رق تؤكد نتائج المسح الميداني أن ط 
الصيد التقليدية وعدم مطابقة 
اإلنتاج للمواصفات المطلوبة 
ن باإلضافة إلى أساليب التوزيع بي

 األسواق الكبرى تعد من المسببات
.الرئيسية للفقد

الدواجن

كمية الفقد والهدر من الدواجن تمثل  -
من كمية الدواجن المتاحة % 29

 وتعود األسباب الرئيسية. لالستهالك
 للفقد والهدر في قطاع الدواجن خاصة إلى

من إجمالي الفقد % 26(طريقة التوزيع 
من إجمالي % 14(وظروف التخزين ) والهدر

وبدرجة أقل أثناء عملية ) الفقد والهدر
).من إجمالي الفقد والهدر% 10(اإلنتاج 

اد يساهم السلوك االستهالكي لألفر-
من % 46في النصيب األكبر بواقع 

 .إجمالي الفقد والهدر من الدواجن

 حسب نتائج المسح الميداني، تعد
العوامل الصحية مثل انتشار 

الفيروسات وأمراض الطيور وعدم 
مطابقة المنتجات للمواصفات 

المطلوبة من األسباب الرئيسية 
ب كما تسب. للفقد في قطاع الدواجن

عدم كفاءة األيدي العاملة في 
القطاع وعدم احترام شروط التبريد 
إلى إتالف كميات كبيرة من لحوم 

.الدواجن
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لدراسة الفقد والهدر في الغذاء

السعودية العربية  بالمملكة 

والمبادرات   النتـــائـج 

: على المستوى السلوكي:
ً
ثالثا

أوضحــت نتائــج الدراســة الســلوكية للفقــد والهــدر فــي المملكــة العربيــة الســعودية 
مــا يلــي:

 بنوايــاه . 1
ً
تتأثــر ســلوكيات الفــرد فيمــا يخــص كميــات األطعمــة المهــدرة أساســا

لعــدم اتبــاع ســلوكيات الهــدر. إذ أظهــرت النتائــج أّن العــادات الشــرائية )الشــراء 
المحــرك  ليســت  للشــراء(  المســبق  )التخطيــط  والتخطيطيــة  كبيــرة(،  بكميــات 

األساســي لســلوك الهــدر. 
ُيعتبــر ســلوك الهــدر بمثابــة ســلوك واٍع مرتبــط أساًســا بمتغيــرات إدراكيــة أكثــر . 2

 فكــرة التركيــز علــى التوعيــة والنصــح 
ً
مــن ارتباطــه بالعــادات، وهــذا يدعــم مبدئيــا

فــي عمليــة دعــم ســلوكيات الحفــاظ علــى الطعــام »فالشــراء بكميــات أكبــر 
 إلــى الهــدر« إذ يمكــن تالفــي ذلــك عبــر ســلوكيات 

ً
مــن االحتيــاج ال يــؤّدي قطعــا

اســتهالكية رشــيدة خاصــة إذا توفــرت »النيــة« لذلــك. وحتــى في صــورة التخطيط 
المســبق للكميــات المزمــع شــراؤها أو اســتهالكها فيبــدو أّن هــذه العــادات ال 
ــا   بالنواي

ً
ــاط هــذا الســلوك أساســا ــة علــى ســلوك الهــدر الرتب ــر بصفــة فّعال

ّ
تؤث

الحينيــة التــي تســبق مباشــرة ســلوك الهــدر. 
أظهــرت الدراســة ضعــف تأثيــر هويــة المضيــف الكريــم مهمــا كانت)كريم/بخيــل( . 3

ــرة  ــات كبي ــز األطعمــة بكمي وذلــك إلدراك األفــراد أن مايحــدث مــن شــراء وتجهي
للضيــوف يأتــي مــن المــوروث الثقافــي وليــس مــن المفهــوم الحقيقــي للكــرم .

 ارتبــاط ســلوك الهــدر ســواء داخــل العائــالت أو فــي المطاعــم بالنــوع، ممــا . 4
بيــن الذكــور واإلنــاث.  اختــالف الســلوك 

ً
يعنــي مبدئيــا

المطاعــم . 5 وداخــل  الوظيفــة  بطبيعــة  األســر  داخــل  الهــدر  ســلوك  ارتبــاط 
ــه كلمــا ارتفــع المســتوى التعليمــي كلمــا 

ّ
بالمســتوى التعليمــي. وهنــا يتبيــن أن

ــه بارتفــاع المســتوى 
ّ
 أن

ً
قــل هــدر األطعمــة داخــل المطاعــم، ممــا يعنــي مبدئيــا

الثقافــي والعلمــي يرتفــع مســتوى الوعــي بمخاطــر الهــدر الغذائــي علــى 
بــاع 

ّ
ات علــى  قــد يشــّجع  االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي،  ممــا  المســتوى 

ســلوكيات تحــّد مــن هــدر الغــذاء.
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تتأثــر نوايــا الشــخص تجــاه ســلوك الهــدر باتجاهاتــه )مواقفــه( نحــو هذا الســلوك   .6
وبالمعاييــر الشــخصية التــي يضعهــا لنفســه ، وبقدرتــه المدركــة علــى القيــام 
بســلوكيات تحــد مــن هــدر األطعمــة. إال أّن درجــة تأثيــر هــذه العوامــل تتغيــر 
 
ً
ــال بحســب وجــوده داخــل المنــزل أو فــي مطعــم. إذ إّن المعاييــر الشــخصية مث
 بالمعاييــر والتأثيــرات االجتماعيــة التــي قــد يضعــف تأثيرهــا على 

ً
مرتبطــة أساســا

نوايــا الشــخص عندمــا يوجــد فــي محيــط ضيــق )العائلــة(. 
علــى العكــس مــن ذلــك يقــوى تأثيــر االتجاهــات وخاصــة التحكــم الســلوكي إذ 
 وقــدرة أكبــر لتحديــد ســلوكه،  

ً
إّن الفــرد يــدرك أنــه يمتلــك داخــل منزلــه مجــاال

وكذلــك الوســائل الالزمــة التــي تمكنــه مــن الســيطرة علــى ســلوكه الغذائــي 
بصفــة عامــة. أّمــا فــي المطاعــم فعلــى الرغــم مــن اســتمرار تأثيــر االتجاهــات 
 لســلوك الهــدر؛ فقد بــرزت المعايير الشــخصية بصفتها 

ً
 أساســيا

ً
بصفتهــا محــددا

 للنوايــا، فــي حيــن اختفــى تأثيــر التحكــم الســلوكي. 
ً
 آخــَر محــددا

ً
عامــال

أّن وجــود المســتهلك داخــل مطعــم أو فــي حفلــة مــع مجموعــة مــن النــاس   .7
 
ً
ســيجعله يحــدد معاييــر ســلوكية نابعــة أكثــر مــن محيطــه تجعلــه يتصــرف وفقــا

لتأثيــرات النــاس المرافقيــن لــه. كمــا أّن وجــود المســتهلك خــارج اإلطــار العائلــي 
قــد يجعلــه يفقــد بعــض القــدرات علــى التحكــم فــي ســلوكه الشــخصي.
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لدراسة الفقد والهدر في الغذاء

السعودية العربية  بالمملكة 

والمبادرات   النتـــائـج 

ُروِعي في اختيار المبادرات عدة عوامل رئيسة أهمها:

نتائج الدارسة:

التجارب الدولية.

تتميــز هــذا الدراســة بقــوة المنهجيــة العلميــة المتبعــة وبدقــة المعاييــر العالميــة 
 علــى مســتوى العالــم، بــل إنــه 

ً
ــف أنهــا مــن أكثــر الدراســات تميــزا

ّ
صن

ُ
المتبنــاة حيــث ت

قيمــت دراســة بمثــل هــذا الحجــم وتتبنــى ذات المنهجيــة العلميــة، 
ٌ
لــم يســبق أن أ

كمــا هــو فــي هــذه الدارســة، لــذا فــإن نتائجهــا لهــا قيمــة عاليــة ومصداقيــة كبيــرة 
تنعكــس بشــكل فّعــال علــى أهميــة المبــادرات والبرامــج المقترحــة. 

ٌصممــت المبــادرات آخــذة فــي عيــن االعتبــار النتائــج التــي توصلــت لهــا الدراســة ســواء 
فــي الجانــب االقتصــادي الكمــي أو فــي الســلوكي النوعــي أو فــي الجانــب القانونــي 
واآلليــات  المبــادرة  مــن  المســتهدفة  الجهــة  أخــص  بشــكل  وُروِعــي  التشــريعي. 
مســتهدفات  يحقــق  الــذي  الوجــه  علــى  المبــادرة  تحقيــق  تكفــل  التــي  والطــرق 

البرنامــج الوطنــي للحــد مــن الفقــد والهــدر الغذائــي. 

بالرغــم مــن أن الدراســة لــم تعتمــد بشــكل أساســي علــى منهجيــة المقارنــة الدوليــة 
للوصــول إلــى نتائجهــا إال أنهــا لــم تغفــل دراســة أهــم الــدول والتجــارب علــى مســتوى 
الفقــد والهــدر  تحــارب ظاهــرة  التــي  الدوليــة  العالــم لمعرفــة أفضــل الممارســات 
الغذائــي، ســواء علــى الصعيــد االقتصــادي أو الســلوكي أو التشــريعي، باإلضافة إلى 
األخــذ فــي عيــن االعتبــار توصيــات المنظمــات الدوليــة والمبــادرات الدوليــة فــي هــذا 
مــت المبــادرات  الجانــب ســواء كان فــي الجانــب التطوعــي أو الجانــب التشــريعي. ُصمِّ
بعــد اســتعراض أهــم المســاهمات الدوليــة والتجــارب الناجحــة وأخــد الــدروس مــن 

التجــارب التــي لــم تــؤِت نتائجهــا المتوقعــة.

معايير اختيار  المبادرات 
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 الفئات المستهدفة.

ظاهــرة الفقــد والهــدر الغذائــي مــن الظواهــر التــي تمــس جميــع أفــراد ومؤسســات 
األثــر  الخــاص والعــام لهمــا  القطاعيــن  أن  المجتمــع بجميــع طبقاتــه وفئاتــه، كمــا 
المباشــر علــى هــذه الظاهــرة، ولــذا حرصــت المبــادرات فــي تصميمهــا علــى إشــراك 
 للوصول 

ً
جميــع الجهــات والفئــات بمــا يتوافــق مــع طبيعــة الجهــة المســتهدفة ضمانــا

إلــى أفضــل النتائــج المرجــوة مــن المبــادرات.

 االتزان التشريعي.

َعدَّ من أكثر األدوات فاعلية في تنفيذ المســتهدفات 
ُ
ال شــك أن األدوات التشــريعية ت

 
ً
 وإشــرافيا

ً
تشــريعيا  

ً
أظهــرت فراغــا الدراســة  ونتائــج  الوطنيــة،  للبرامــج  والمبــادرات 

 فيمــا يتعلــق بالحــد مــن الفقــد والهــدر الغذائــي، إال أن التشــريعات اإللزاميــة 
ً
واضحــا

للوصــول  األمثــل  الحــل  هــي   
ً
دائمــا ليســت  عقوبــات  بفــرض  المصحوبــة  والجبريــة 

للنتيجــة، فقــد تكــون التكلفــة االقتصاديــة لتنفيــذ برنامــج تشــريعي معيــن أكبــر مــن 
التكلفــة االقتصاديــة للفقــد والهــدر، ممــا يحمــل الناتــج القومــي لالقتصــاد الوطنــي 
إلــى أن بعــض  البرنامــج. باإلضافــة   دون ضمــان لتحقيــق مســتهدفات 

ً
 إضافيــا

ً
عبئــا

التشــريعات الجبريــة تواجههــا عقبــات كثيــرة فــي تطبيقاتهــا وهــذا مــا أظهرتــه بعــض 
التجــارب الدوليــة. لــذا أخــذت المبــادرات جانًبــا إيجابًيــا تحفيزًيــا باإلضافــة إلــى التشــريعات 
اإللزاميــة ولكــن بطــرق غيــر مباشــرة، فاســتخدمت فــي الطــرق اإللزاميــة السياســات 
العامــة وتعديــل اللوائــح واالشــتراطات بمــا يتوافــق مــع مســتهدفات البرنامــج، كمــا 
ُوِضعــت تشــريعات تحفيزيــة للقطاعــات المســاهمة فــي الحــد مــن الفقــد والهــدر 
ا تشــريعًيا 

ً
الغذائــي فــي المملكــة ، وذلــك بحســب حجــم المســاهمة وهــذا يعطي اتزان

ويقلــل مــن الكلفــة االقتصاديــة ويحقــق أهــداف البرنامــج الوطنــي.
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 االستدامة.

أظهــرت نتائــج الدراســة أن حجــم ظاهــرة الفقــد والهــدر الغذائــي عامــة علــى جميــع 
القطاعــات ممــا يســتدعي وضــع برامــج ومبــادرات تضمــن االســتدامة واالســتمرارية 
مــت  لتحقيــق المســتهدفات، وليــس فقــط بشــكل مؤقــت أو لقطــاع معيــن، لذلــك ُصمِّ
المبــادرات بمــا يحقــق هــذه االســتدامة باإلضافــة إلــى شــموليتها وتغطيتهــا أكبــر قــدر 

ممكــن مــن الفئــات المســتهدفة والقطاعــات الخاصــة والعامــة.

باإلضافــة إلــى ذلــك عــرض الفريــق العلمــي المبــادرات المقترحــة علــى مجموعــة مــن 
الخبــراء وأصحــاب المصالــح مــن خــالل ثــالث ورش عمــل مركــزة عــن المبــادرات المقترحــة. 
ورشــة العمــل األولــى كانــت عــن المبــادرات المتعلقــة بمكافحــة الفقــد، وقــد عرضــت 
ــراء وأصحــاب المصالــح مــن مختلــف الشــركات العاملــة فــي  علــى مجموعــة مــن الخب
سلســلة اإلمــداد الغذائيــة. أمــا ورشــة العمــل الثانيــة والثالثــة فكانــت عــن المبــادرات 
المتعلقــة بمكافحــة الهــدر وقــد قســمت إلــى ورشــتين، إحداهــا مــع خبــراء وأصحــاب 
مصالــح مــن القطــاع الخــاص، واألخــرى مــع عينــة ممثلــة عشــوائية مــن األســر وربــات 
وِقــش فــي هــذه الــورش المبــادرات 

ُ
األســر فــي المملكــة العربيــة الســعودية. وقــد ن

المقترحــة مــن الفريــق العلمــي بشــكل تفصيلــي، كمــا تناولــت المقترحــات التــي تقــدم 
الــورش, وذلــك للوصــول ألفضــل  الخبــراء وأصحــاب المصالــح المشــاركين فــي  بهــا 

المبــادرات التــي تحقــق أكثــر النتائــج فعاليــة للحــد مــن الهــدر والفقــد الغذائــي.

 إمكانية التطوير.

صممــت المبــادرات وبرامجهــا علــى شــكل قوالــب قابلــة للتطبيــق ابتــداًء مــن وزارة 
البيئــة والميــاه والزراعــة - المؤسســة العامــة للحبــوب , كونهــا المالــك للمبــادرات, 
مــع إمكانيــة التطويــر والتحســين والتعديــل وإضافــة البرامــج واألفــكار عليهــا وإدخــال 
جهــات أخــرى مــن أصحــاب المصالــح بمــا يســاهم فــي تحقيــق أهدافهــا بشــكل فعــال.
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يوضح الهيكل أعاله عدة نقاط :

الطبقة األولى: اسم البرنامج الشامل. 1
الطبقة الثانية: الفئات المستهدفة من المبادرات. 2
الطبقة الثالثة: األسباب والنتائج العلمية التي ُبنيت عليها المبادرة. 3
الطبقة الرابعة: المبادرات . 4

 وشــعاًراموحًدا لجميــع المبــادرات، ويمثــل مســتهدفات 
ً

تقتــرح الدراســة برنامًجــا شــامال
الدراســة والبرنامــج الوطنــي للحــد مــن الهــدر والفقــد الغذائــي، وتقتــرح الدراســة 

شــعار )لتــدوم..( لعــدة أبعــاد:

البعــد اللغــوي: والمتمثــل فــي اختيــار هــذه المفــردة الدالــة علــى أن . 1
جميــع اإلســهامات والمبــادرات ُوِضعــت لهــدف واحــد هــو دوام النعمــة

البعــد النفســي: والمتمثــل فــي مفــردة إيجابيــة تــدل علــى عمــل إيجابــي . 2
بنــى علــى النفــي 

ُ
فّعــال مبتعديــن فيــه عــن المفــردات والشــعارات التــي ت

)ال للهــدر. ال للفقــد..( إلــى غيرهــا.

ــمت المبــادرات علــى قســمين رئيســيين، مبــادرات تطبيقيــة لحــل ظاهــرة الحــد مــن الهــدر والفقــد  سِّ
ُ

ق

مــت المبــادرات بوضــع برنامــج  الغذائــي، ومبــادرات أخــرى تضمــن اســتدامة تطبيــق المبــادرة. كمــا ُصمِّ

 فــي التطبيــق والمشــاريع المدرجــة تحــت 
ً
يشــمل جميــع المبــادرات، ويكــون شــعار البرنامــج موحــدا

البرامــج وفــق للهيكلــة التاليــة:

مبادرات الحد من 
الفقد والهدر في الغذاء 
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البعــد الســلوكي: والمتمثــل فــي تشــجيع الفــرد والمجتمــع والقطاعــات   .3
الخاصــة والعامــة علــى اإلســهام فــي تحقيــق هــدف الــدوام واالســتمرار 

للنعمــة.
البعــد االجتماعــي: ســهولة انتشــار الشــعار وانعكاســه علــى الجهــات   .4

المســتهدفة. والفئــات 

كتب المبادرة وفق المنهجية التالية:
ُ
 ت

منهجية كتابة المبادرات:
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أن  مــن  الدراســة  لهــا  توصلــت  التــي  العلميــة  النتيجــة  علــى  المبــادرة  تقــوم 
المســتهلك ُيهــدر بشــكل تعمــدي، ولــذا ترتكــز فكــرة المبــادرة علــى رفــع مســتوى 
الهــدر علــى جميــع  الغــذاء والطعــام وخطــر ظاهــرة  المتعلــق بقيمــة  الوعــي 
األصعــدة البيئيــة واالقتصاديــة والســلوكية، باإلضافــة إلــى األخالقيــة والدينيــة، 
وذلــك باســتهداف كافــة فئــات المجتمــع، وباســتخدام كافــة الوســائل الممكنــة 
ــا رفــع مســتوى 

ً
والمتاحــة بحســب اآلليــات المقترحــة. كمــا تســتهدف المبــادرة أيض

الوعــي لــدى الجهــات الخاصــة ومنســوبيها فــي جميــع مراحــل سلســلة اإلمــداد 
حــول خطــورة هــذه الظاهــرة.

ترتكز آليات تفعيل المبادرة التوعوية على عدة محاور أهمها:

تحديد مستهدفات المبادرة بشكل دقيق.	 
الفئــة 	  بحســب  تفصيلــي  بشــكل  للمبــادرة  الداخلــي  المحتــوى  صناعــة 

لمســتهدفة. ا
تحديد اإلستراتيجية اإلعالمية.	 
واإلعالنيــة 	  اإلعالميــة  أنواعهــا  بشــتى  االتصاليــة  الوســائل  تحديــد 

لتوعويــة. وا
رسم إستراتيجية استخدام الوسائل المباشرة وغير المباشرة.	 
علــى 	  القائمــة  الثنائيــة  االتصــال  وســائل  اســتخدام  إســتراتيجية  رســم 

والتدريــب. التعليــم 
رســم إســتراتيجية اســتخدام وســائل االتصــال الرقمــي للوصــول إلــى أكبــر 	 

شــريحة ممكنــة.
تحديد الجمهور المســتهدف واختيار الرســائل اإلعالمية المناســبة بشــكل 	 

دقيــق باإلضافــة إلــى الوســائل اإلعالميــة المناســبة لــكل فئة مســتهدفة.
خلــق ســوق للمنتجــات تضمــن بقــاء المبــادرة التوعويــة مــن خــالل برامــج أو 	 

مشــاريع أو معــارض أو مناســبات أو مســابقات ... مرتبطــة بالمبــادرة.
وضع آلية لتنفيذ الخطة التوعوية بخطة زمنية محددة. 	 

وصف المبادرة.

آليات تفعيل المبادرة:

المبادرة األولى:
مبادرة )لتدوم...( التوعية
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وعلــى ســبيل المثــال يقتــرح الفريــق العلمــي بعــض المواضيــع والمحــاور التــي 
تشــكل المحتــوى التوعــوي وهــي:

الشــخصي . 1 المســتوى  علــى  الهــدر  ســلوك  لتداعيــات  الســلبية  ااآلثــار 
اإلســراف،(.  ، الزائــد  االنفــاق  )الصحــة، 

اآلثــار الســلبية لتداعيــات ســلوك الهــدر والفقــد علــى المســتوى البيئــي . 2
)تلــوث، مســتوى األجيــال( .

المســتوى . 3 علــى  والفقــد  الهــدر  ســلوك  لتداعيــات  الســلبية  اآلثــار 
والمقــدرات(. المــال  )ضيــاع  االقتصــادي 

التركيــز علــى تقديــم إحصائيــات عــن المملكــة حــول بعــض األمــراض ونســب . 4
اإلنفاق.

كما يقترح بعض اآلليات ِبَحسِّ الجهات المستهدفة على النحو التالي:

طالب المدارس .. 1
د مــن قبــل لجــان 	  حــدَّ

ُ
إدراج موضــوع حفــظ النعمــة فــي مقــررات دراســية ت

علميــة مختصــة.
إجراء تجارب عملية جماعية مع الطالب داخل المدارس.	 
رفع مستوى الوعي في األنشطة الصفية والالصفية في المدارس.	 

وسائل االعالم. . 2
فــرض عــدد مــن الســاعات التلفزيونيــة علــى جميــع القنــوات واإلذاعــات 	 

المصرحــة لهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية بمــا يحقــق مســتهدفات 
ــادرة. المب

فــرض عــدد مــن اإلعالنــات والتقاريــر والتغطيــات الموجهــة علــى وســائل 	 
االعــالم غيــر المرئيــة بمــا يحقــق مســتهدفات المبــادرة.

إنشــاء حملــة إعالميــة واســعة علــى مناطــق المملكــة باســتخدام جميــع 	 
الوســائل المتاحــة التــي تتبنــى مســتهدفات الحملــة وشــعارها.
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جميع فئات المجتمع. . 1
موظفــي ومنســوبي القطــاع العــام و الخــاص مــن مرحلــة اإلنتــاج إلــى مرحلــة . 2

التوزيــع.

وزارة البيئة والمياه والزراعة.. 1
المؤسسة العامة للحبوب .. 2
وزارة الداخلية.. 3
وزارة الشؤون البلدية والقروية.. 4
وزارة اإلعالم.. 5
وزارة التعليم.. 6
وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد.. 7
وزارة الصحة.. 8

الفئة المستهدفة:

الجهات المنفذة:

المساجد والجوامع.  .3
وضــع عــدد مــن المواضيــع المقترحــة ألئمــة المســاجد وخطباء الجوامــع بما يتوافق 
مــع مســتهدفات المبــادرة، والتنســيق مــع وزارة الشــؤون اإلســالمية والدعــوة 

واإلرشــاد حــول تحقيــق مســتهدفات المبــادرة.

ربات األسر.  .4
إقامــة عــدد مــن الــدورات التدريبيــة الموجهــة لربــات البيــوت بقصــد تمكينهــم مــن 
األدوات والطــرق المثلــى للتعامــل مــع األطعمــة )كيــف أخطــط للمشــتريات؟ كيــف 

أحافــظ علــى األطعمــة مــن التلــف؟ كيــف أعيــد اســتعمال الفائــض؟...(.
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تســتهدف هــذه المبــادرة تشــجيع وتحفيــز جهــات القطــاع الخاص بشــتى أنواعها 	 
المتصلــة بالغــذاء مــن مرحلــة الحصــاد واإلنتــاج إلــى مرحلــة التوزيــع والتجزئــة 

المشــتملة لقصــور األفــراح والمطاعــم والســوبرماركت وغيرهــا. 
ترفــع هــذه المبــادرة كفــاءة اإلنتــاج مــن خــالل تقييــم مســتوى مســاهمة القطاع 	 

الخــاص فــي الحــد مــن الهــدر والفقــد الغذائي.
وضــع معاييــر محــددة مــن الجهــات اإلشــرافية تبيــن مــدى فعاليــة الجهــة 	 
ُ
ت

المســتهدفة مــن مســاهمتها فــي تحقيــق أهــداف البرنامــج الوطنــي للحــد مــن 
الفقــد والهــدر الغذائــي.

لمســتهدفات 	  الجهــة  تحقيــق  مســتوى  بيــن 
ُ
ت ونطاقــات  مســتويات  وضــع 

ُ
ت

المبــادرة.
منــح الجهــة التــي تحقــق تلــك المســتهدفات والمعاييــر شــهادة تبيــن مــدى 	 
ُ
ت

مســاهمته، ويوضــع شــعار الحملــة )لتــدوم..( علــى منتجــات وأماكــن الجهــة 
المحققــة للمعاييــر المطلوبــة.

ــازات 	  ــة مــن االمتي بمقتضــى هــذا الشــعار والشــهادة تحصــل الجهــة علــى جمل
والتســهيالت والتحفيــزات التشــريعية.

تكــون االمتيــازات والتســهيالت الممنوحــة للجهــات المحققــة لأهــداف متناســبة 	 
مــع مــدى مســاهمة الجهــة فــي الحــد مــن الفقــد والهــدر الغذائــي، وذلــك 
عــن طريــق المســتويات والنطاقــات التــي حققتهــا الجهــة. فعلــى ســبيل المثــال 
ــا مــن 

ً
ــح عــدًدا معين

َ
من

ُ
ــا ت

ً
ــا معين

ً
ــا ونطاق

ً
فــي حــال تحقيــق الجهــة مســتوى معين

االمتيــازات والتســهيالت التشــريعية.

وصف المبادرة.

المبادرة الثانية: مبادرة )لتدوم...(
 رفع كفاءة اإلنتاج والتشغيل
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تنقسم آليات تفعيل المبادرة إلى عدة أقسام:

وضــع معاييــر دقيقــة يمكــن بهــا قيــاس مســتوى مســاهمة الجهــة فــي الحــد مــن . 1
الفقــد والهــدر الغذائــي. ويكــون هنــاك تصنيــف لمســتوى مســاهمة الجهــة علــى 

ســبيل المثــال إلــى أربعــة مســتويات:

التوقيع مع جمعيات حفظ النعمة	 
استخدام التقنيات المساعدة في حفظ النعمة	 
االبتكار في طرق حفظ النعمة	 
المساهمة في رفع مستوى الوعي على صعيد المنظمة أو المجتمع	 

بنــاء علــى المســتوى المحقــق مــن الجهة تحصــل الجهة على عدة مزايــا وامتيازات . 2
تحفيزية تشــريعية على ســبيل المثال:

إلــى 	  باإلضافــة  الجهــة  ومعــارض  أماكــن  فــي  الشــعار  اســتخدام  حــق 
. تهــا منتجا

المحققــة 	  الشــركات  علــى  بالغــذاء  المتعلــق  الحكومــي  الدعــم  حصــر 
المبــادرة. مــن  معيــن  لمســتوى 

تخفيف الضرائب.	 
حصر إقامة المناسبات الحكومية على الجهات المحققة للمبادرة.	 
تخفيف فاتورة المياه بنسبة معينة.	 
حصر التمويل الزراعي والصناعي على الجهات المحققة للمبادرة.	 
إسقاط الرسوم اإلدارية .	 
حصر استخراج التأشيرات االستثنائية على الجهات المحققة للمبادرة.	 
التخفيف من متطلبات وزارة العمل المتعلقة بنطاقات وغيرها ....	 
التخفيف من رسوم الجمارك بنسبة معينة.	 
باإلضافــة إلــى التنســيق مــع الجهــات ذات المصلحــة والعمــل علــى وضــع 	 

حزمــة مــن المعاييــر والتشــريعات المحققــة لــذات الغــرض.
 	

آليات تفعيل المبادرة:
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لدراسة الفقد والهدر في الغذاء

السعودية العربية  بالمملكة 

والمبادرات   النتـــائـج 

الشركات الغذائية.	 
المزارع.	 
مصانع التغذية.	 
المطابخ المركزية.	 
المطاعم.	 
السوبرماركت.	 
الكافيهات.	 
قصور األفراح.	 
األسواق بجميع أنواعها ) النفع العام والتجارية(.	 
محالت الخضار والفواكه.	 
الفنادق.	 

وزارة البيئة والمياه والزراعة.. 1
المؤسسة العامة للحبوب.. 2
وزارة العمل والتنمية االجتماعية.. 3
وزارة البلدية والقروية.. 4
وزارة التجارة واالستثمار.. 5
مصلحة الجمارك.. 6
هيئة الزكاة والدخل.. 7
وزارة المالية.. 8

الفئة المستهدفة:

الجهات المنفذة:
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أظهــرت نتائــج الدراســة عــدم قــدرة الجمعيــات الخيريــة علــى اســتقبال وتدويــر 
الكميــة المفقــودة والمهــدرة مــن الغــذاء، كمــا أن دورهــا التوعــوي فــي نشــر 
, ولــذا يأتــي هــذا المقتــرح فــي ســبيل وضــع 

ً
 جــدا

ً
حفــظ النعمــة يعــد متواضعــا

مبــادرة إســتراتيجية بنائيــة تطويريــة توســعية تنتهــج مبــدأ صناعــة االســتدامة فــي 
عمــل جمعيــات حفــظ النعمــة .

مؤسســي  عمــل  النعمــة  حفــظ  جمعيــات  عمــل  لجعــل  المبــادرة  هــذه  تهــدف 
يتعلــق  مــا  ــم كل 

َ
وُيَحْوك السياســات واألنظمــة،  وضــع 

ُ
ت ممتــد ومســتدام، حيــث 

بعمــل الجمعيــات، باإلضافــة إلــى وضــع خطــة إســتراتيجية لزيــادة أعــداد الجمعيــات 
ــا مــع وجــود جهــة تنظيميــة إشــرافية، بمــا يكفــل قــدرة  ــا وإدارًي واســتقاللها مالًي
الجمعيــات علــى التوقيــع مــع الجهــات المتنوعــة فــي القطــاع الخــاص وتحويــل مــا 

يصلهــا مــن فائــض فــي الطعــام إلــى مســتحقيها.

وصف المبادرة.

آليات تفعيل المبادرة:
يمكن حصر آليات تفعيل المبادرة في النقاط التالية:

مــدن 	  جميــع  فــي  الميــدان  فــي  العاملــة  النعمــة  حفــظ  جمعيــات  حصــر 
. لمملكــة ا

لــدى الجمعيــات والمســتندات 	  حصــر جميــع الخطــط اإلســتراتيجية القائمــة 
المرتبطــة بعملهــا لتحليلهــا واإلفــادة منهــا.

بمــا 	  النعمــة  حفــظ  جمعيــات  واختصــاص  وأهــداف  اســتراتيجيات  رســم   
المبــادرة. أهــداف  مــع  يتوافــق 

العالقــة لعمــل دراســة 	  الجهــات ذات  تشــكيل منظومــة وفــرق عمــل مــن 
إســتراتيجية تحليليــة للواقــع والمســتهدف ودراســة نقــاط القــوة والضعــف، 

لتحليــل الفجــوة.
إعــداد خطــة إســتراتيجية متكاملــة لعمــل المنظومــات فــي مجــال اإلطعــام 	 

الخيــري.
تنفيذ الخطة و اإلشراف عليها.	 
المراجعة المستمرة وتقويم النتائج وتطوير أساليب العمل. 	 

المبادرة الثالثة: مبادرة )لتدوم...(
 تطوير جمعيات حفظ النعمة وتفعيل دورها التوعوي
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السعودية العربية  بالمملكة 
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جمعيات حفظ النعمة.. 1
بنوك الطعام.. 2

وزارة البيئة والمياه والزراعة.. 1
وزارة العمل والتنمية االجتماعية.. 2
وزارة المالية.. 3

الفئة المستهدفة:

الجهات المنفذة:
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بالرغــم مــن أن مســتهدفات البرنامــج تهــدف إلــى تقليــل كميــة الهــدر والفقــد إلــى 
أقــل درجــة ممكنــة، والمتمثــل فــي خفــض 50% مــن المهــدور والمفقــود بحلــول 
عــام 2030، إال أن الدراســة تؤمــن أنــه ال يمكــن إيصــال النســبة إلــى منطقــة صفــر % 
 للغــذاء المفقــود والمهــدور بعــد وصولــه إلــى آخــر 

ً
، ولــذا أوجــدت الدراســة حلــوال

مراحلــه فــي مكبــات النفايــات وغيرهــا. تؤمــن الدراســة أن مــا بقــي مــن الغــذاء ممكــن 
االســتفادة منــه بشــكل فعــال بمــا يعــود علــى االقتصــاد الوطنــي بشــكل إيجابــي. 
ولــذا تهــدف هــذه المبــادرة إلــى تدويــر الغــذاء المفقــود أو المهــدر حســب تعريــف 
الدراســة وغيــر الصالــح لالســتهالك اآلدمــي، وذلــك مــن خــالل إعــادة تصنيــع الغــذاء 

ــال: ــه علــى ســبيل المث ــج عن بطريقــة تحويليــة لينت

أسمدة.. 1
علف حيواني.. 2
طاقة بديلة .. 3
منتجات أخرى قابلة لالستخدام.. 4

وصف المبادرة

آليات تفعيل المبادرة:

وغيــر . 1 الدراســة  تعريــف  حســب  والمفقــود  المهــدر  الغــذاء  كميــات  حصــر 
ُ
ت

الصالــح لالســتهالك اآلدمــي مثــل )بقايــا األطعمــة غيــر الصالحــة والعظــام 
والقشــور والنــوى وغيرهــا( وذلــك عــن طريــق الجهــات المعنيــة بهــذا األمــر، 

والــذي ســوف ُيحــّول إلــى أســمدة أو علــف حيوانــي.
ا عند إعداد خطة تفصيلية إستراتيجية لتفعيل المبادرة.. 2

ً
حدد أدوارها الحق

ُ
ت

ُينّســق بيــن الجهــات المعنيــة بالمبــادرة ليكــون ضمــن آليــات العمــل وخطتهــا . 3
 إيصالــه للجهــات التحويليــة.

ً
كيفيــة حصــر الغــذاء مــن أماكنــه وأيضــا

دعــم . 4 إيجــاد  تشــمل  والمفقــود  المهــدر  للغــذاء  تحويليــة  بنــاء منظومــة 
المهــدر. الغــذاء  لحصــر  لوجســتي 

إنشــاء مصانــع متخصصــة موزعــة علــى مناطــق محــددة في المملكــة لتدوير . 5
الغــذاء المفقود.

المبادرة الرابعة: مبادرة )لتدوم...(
تدوير باقي الطعام
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شركات التدوير. . 1
القطاع الخاص.. 2

وزارة البيئة والمياه والزراعة.. 1
وزارة المالية.. 2
وزارة الشؤون البلدية والقروية.. 3
وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.. 4
الهيئة العامة للغذاء والدواء.. 5

الفئة المستهدفة:

الجهات المنفذة:
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 فــي الحــد مــن الهــدر والفقــد الغذائــي 
ً
 واضحــا

ً
 تشــريعيا

ً
أظهــرت نتائــج الدراســة فراغــا

فــي المملكــة العربيــة الســعودية، كمــا بينــت أن هنــاك قطاعــات حكوميــة متعــددة 
ومتفرقــة تتقاطــع مــع ظاهــرة الهــدر والفقــد الغذائــي ابتــداء مــن مرحلــة اإلنتــاج 
األخيــر،  المســتهلك  لــدى  إلــى وصولهــا  والتخزيــن  النقــل  بمرحلــة   

ً
مــرورا والحصــاد 

ووضــع تشــريعات لــكل جهــة ذات مصلحــة مــع  ظاهــرة الفقــد والهــدر الغذائــي قــد 
 لكثــرة األنظمــة واللوائــح والقــرارات التــي تتقاطــع مــع سلســلة اإلمــداد 

ً
يكــون متعــذرا

نظــام  بيــن  مــن  وثيقــة،   30 لهــا  ســريع  اســتطالع  حســب  تتجــاوز  والتــي  الغذائــي، 
والئحــة تنفيذيــة ودليــل بالشــروط وااللتزامــات، كلهــا لهــا تأثيــر مباشــر أو غيــر مباشــر 
علــى الظاهــرة محــل الدراســة، لــذا ترتكــز هــذا المبــادرة علــى صناعــة تشــريعية تكفــل 
ــادرات المطروحــة، وذلــك مــن خــالل رســم سياســة  االســتدامة والبقــاء للحلــول والمب
الغذائــي  والهــدر  الفقــد  مــن  بالحــد  متعلقــة  الســعودية  العربيــة  للمملكــة  عامــة 
تهــدف إلــى ضمــان العمــل علــى مكافحــة الهــدر والفقــد الغذائــي والوصــول إلــى 

أهــداف البرنامــج الوطنــي للحــد مــن الفقــد والهــدر فــي الغــذاء الوطنــي.

وصف المبادرة

آليات تفعيل المبادرة:

 من الممكن تلخيص المراحل واآلليات لرسم هذه السياسة في النقاط التالية:

تحديد مستهدفات البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر الغذائي	 
رســم السياســات العامــة التــي تكفــل اســتدامة العمــل بالبرنامــج الوطنــي 	 

وتحقيــق مســتهدفاته .
حصــر األنظمــة واللوائــح التنفيذيــة المرتبطــة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر 	 

بالحــد مــن الهــدر والفقــد الغذائــي ومنهــا علــى ســبيل المثــال:

جميــع اللوائــح التنفيذيــة الصــادرة مــن اإلدارة العامــة لصحــة البيئــة . 1
بــوزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة .

المبادرة الخامسة: مبادرة )لتدوم...( رسم
 السياسة العامة للحد من الهدر والفقد الغذائي 
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لدراسة الفقد والهدر في الغذاء

السعودية العربية  بالمملكة 

والمبادرات   النتـــائـج 

الوزارات والجهات الحكومية ذات العالقة.

الفئة المستهدفة:

هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.. 1
وزارة الشؤون البلدية والقروية.. 2
وزارة البيئة والمياه والزراعة.. 3
المؤسسة العامة للحبوب.. 4
وزارة النقل.. 5
مصلحة الجمارك.. 6
الهيئة العامة للغذاء والدواء.. 7
الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.. 8

الجهات المنفذة:

البيئــة  لصحــة  العامــة  اإلدارة  مــن  الصــادرة  البيئيــة  االشــتراطات  جميــع   -2
. والقرويــة  البلديــة  الشــؤون  بــوزارة 

أنظمة إدارة النفايات.  -3
أنظمة الجمعيات التعاونية الزراعية.  -4

أنظمة مصلحة الجمارك.  -5
األنظمة واالشتراطات الفنية المتعلقة بنقل األغذية.  -6

تعديــل جميــع األنظمــة واللوائــح ذات العالقــة بمــا يعكــس السياســة العامــة 	 
الســعودية. العربيــة  للمملكــة 



202

 إشــرافًيا مباشــًرا لمكافحــة ظاهــرة الفقــد والهــدر 
ً
أظهــرت نتائــج الدراســة غيابــا

الغذائــي، ســواء علــى الصعيــد الجمعيــات الصغيــرة، أو على صعيــد المراكز الوطنية 
والهيئــات وغيرهــا مــن الكيانــات اإلشــرافية الحكوميــة، وأظهــرت الدارســة خطــورة 
وحساســية هــذه الظاهــرة علــى جميــع األصعــدة االقتصاديــة، البيئيــة، االجتماعيــة 
والســلوكية، ممــا يجعــل وضــع الحلــول الموســمية أو المؤقتــة، غيــر قــادرة علــى 
 طويلــة 

ً
اجتثــاث الظاهــرة مــن جذورهــا، كمــا أن البرنامــج الوطنــي وضــع أهدافــا

األمــد يأتــي أهمهــا تقليــل الفقــد والهــدر الغذائــي ب 50% مــن النســبة الحاليــة 
ــة علــى  ــادرة بصفتهــا أداة كفيل التــي أظهرتهــا الدراســة. ولذلــك تأتــي هــذه المب

ــج والوصــول إلــى مســتهدفات البرنامــج.  ضمــان تحقيــق هــذه النتائ

ترتكــز هــذه المبــادرة علــى صناعــة االســتدامة مــن خــالل إنشــاء مركــز وطنــي للحــد 
مــن الفقــد والهــدر الغذائــي يضمــن اســتدامة محاربــة الهــدر والفقــد الغذائــي فــي 
 علــى تحقيــق أهــداف البرنامــج الوطنــي للحــد مــن الفقــد 

ً
المملكــة ويكــون مشــرفا

والهــدر والمشــرف العــام عليهــا وذلــك يشــمل األعمــال التاليــة:

تعييــن مجلــس إدارة يشــمل أصحــاب المصالــح ويكــون برئاســة المؤسســة 	 
للحبــوب. العامــة 

القيــام بالدراســات الالزمــة وتحديــث القياســات الكميــة لنســب الهــدر والفقــد 	 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

العمــل مــع المنظمــات المحليــة والدوليــة فــي إيجــاد ســبل الحــد مــن الهــدر 	 
والفقــد الغذائــي.

العمــل مــع أصحــاب المصالــح فــي تحقيــق أهــداف البرنامــج الوطنــي للحــد مــن 	 
الهــدر والفقــد الغذائي.

يحقــق 	  بمــا  وتنفيذهــا  اســتدامتها  وضمــان  المبــادرات  علــى  اإلشــراف 
. تها فا مســتهد

تطويــر البحــث العملــي فــي قطــاع محاربــة الهــدر والفقــد الغذائــي وتطويــر 	 
ســبل كفــاءة اإلنتــاج بالشــراكات مــع القطاعــات البحثيــة فــي المملكــة وخارجهــا

التدريــب والتأهيــل للعامليــن فــي قطــاع التغذيــة والزراعــة مــن مرحلــة اإلنتــاج 	 
إلــى مرحلــة االســتهالك بمــا يحقــق أهــداف البرنامــج الوطنــي.

وصف المبادرة

المبادرة السادسة: مبادرة )لتدوم...( إنشاء 
مركز وطني للحد من الفقد والهدر الغذائي.
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لدراسة الفقد والهدر في الغذاء

السعودية العربية  بالمملكة 

والمبادرات   النتـــائـج 

آليات تفعيل المبادرة:

مجلس الوزراء.. 1
هيئة الخبراء.. 2
مجلس االقتصاد والتنمية.. 3
وزارة البيئة والمياه والزراعة.. 4
المؤسسة العامة للحبوب.. 5

تفيــد الممارســات المشــابهة لتأســيس المراكــز الوطنيــة فــي المملكــة العربيــة 
العربيــة  المملكــة  رؤيــة  إقــرار  لحقــت  التــي  الســنوات  فــي  خصوًصــا  الســعودية 

ثــالث مراحــل رئيســة إلنشــاء المركــز:   إلــى أن هنــاك  الســعودية 2030 

وجود مبادرة داعمة ومسببة إلنشاء المركز.. 1
كتابــة الترتيبــات التنظيميــة، والتــي تمثــل نظــام المركــز الــذي يحــدد . 2

أهدافــه، خصائصــه، اســتقالليته الماليــة واإلداريــة، وأصحــاب المصالــح 
ومجلــس اإلدارة، مــواردة الماليــة وغيرهــا مــن األمــور التــي تشــكل 

رؤيــة واضحــة للمركــز.
استصدار قرار من مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء المركز.. 3

الجهات المنفذة:
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الحمــد للــه الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات، وأصلــي وأســلم علــى المبعــوث رحمــة للعامليــن 
ســيدنا محمــد صلــى اللــه عليــه وســلم.

بعــد أن انتهينــا - بفضــل اللــه -  مــن إتمــام دراســة الفقــد والهدر فــي الغذاء بالمملكة   
العربيــة الســعودية، أوجــه جزيــل الشــكر والتقديــر لمعالــي وزيــر البيئــة والميــاه والزراعــة 
المهنــدس/ عبــد الرحمــن بــن عبــد المحســن الفضلــي، لمــا قدمــه مــن دعــم وتشــجيع وتذليــل 
ثنــي علــى جهــود 

ُ
ألي صعوبــات واجهــت الفريــق العلمــي طيلــة فتــرة إجــراء الدراســة. كمــا أ

المهنــدس / أحمــد بــن عبــد العزيــز الفــارس محافــظ المؤسســة العامــة للحبــوب، فقــد كان 
نعــم الموجــه والناصــح األميــن فــي حــل كثيــر مــن اإلشــكاليات، وســاهم فــي توفيــر البيانــات 
التــي كان لهــا أبلــغ األثــر فــي إتمــام الدراســة علــى الوجــه األكمــل. ولــم يبخــل بالمعلومــة 

المفيــدة وال النصيحــة األمينــة فــي أي أمــر لجــأ إليــه الفريــق العلمــي بشــأن الدراســة.

وإذا كانــت هــذه الدراســة حققــت أهدافهــا، فالفضــل كلــه يرجــع إلــى »اللــه ســبحانه« ثــم 
ببــذل أعضــاء الفريــق العلمــي واإلداري مــن جهــود اســتمرت قرابــة العاميــن. فلقــد تنوعــت 
ــة اإلطــار النظــري للدراســة وتشــكيل وإدارة ورشــة العمــل  جهــود الفريــق العلمــي بيــن كتاب
ومجموعــات التركيــز، ليجمــع بيــن النظريــة والواقــع فــي إعــداد دراســة تعكــس إلــى حــد كبيــر 
ظاهــرة الفقــد والهــدر فــي الغــذاء بالمملكــة العربيــة الســعودية. واألن وقــد وصلــت الدراســة 
إلــى محطتهــا األخيــرة، أتوجــه بوافــر الشــكر واالمتنــان لجميــع أعضــاء الفريــق العلمــي علــى 

مــا بذلــوه مــن جهــود طيبــة خــالل المراحــل المختلفــة مــن إعــداد الدراســة.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

الخاتمة 

المشرف العام ورئيس الفريق العلمي للدراسة

د. عبدالرحمن بن ناصر الخريف 
أستاذ إدارة صناعة القرار والقيادة 

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

فريق العمل 
27 شعبان 1440 هـ الموافق 02 مايو 2019 م

مدير البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر الغذائي

أ . زيد بن عبـــدالله الشبـــــانات
مدير عام األسعار واإلعانات

 بالمؤسسة العامة للحبوب




