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IV

تـمهيـد

ت�ستند هذه �لمطبوعة على در��سات �أجريت من �أغ�سط�ص/�آب 2010 �إلى يناير/كانون �لثاني 2011 من قبل �لمعهد �ل�سويدي 

للأغذية و�لتكنولوجيا �لحيوية )SIK(، بناء على طلب من منظمة �لأغذية و�لزر�عة �لتابعة للأمم �لمتحدة.

وقد �أجريت �لدر��ستان ب�ساأن �لفاقد �لغذ�ئي �لعالمي )و�حدة للبلد�ن �لمرتفعة و�لمتو�سطة �لدخل و�لأخرى للبلد�ن �لمنخف�سة 

�لدخل( لتكونا بمثابة �أ�سا�ص للموؤتمر �لدولي »حفظ �لأغذية!«، 16-17 مايو/�أيار 2011، في معر�ص �سناعة �لتغليف �لدولية  

لعام 2011 �لذي �أقيم في د�سلدورف، �ألمانيا. وقد �سارك في تنظيم مبادرة » حفظ �لأغذية!« كل من �إنترباك 2011 ومنظمة 

�لأغذية و�لزر�عة. وتهدف مبادرة حفظ �لأغذية! �إلى رفع م�ستوى �لوعي ب�ساأن �لفاقد �لغذ�ئي و�لهدر �لغذ�ئي على �لم�ستوى 

�لعالمي، وب�ساأن �أثرهما على �لفقر و�لجوع في �لعالم، و�أي�سًا على �لتغير �لمناخي وعلى ��ستخد�م �لمو�رد �لطبيعية. 

ويود �لموؤلفون �أن ي�سكرو� ليز� كيتينويا وعادل قادر وفلي�سيتا�ص �سنايدر وفاكلف �سميل وجي�سبر �ستايج، من بين غيرهم 

من �لباحثين �لذين �ساهمو� في �إعطاء مدخلت مفيدة خلل �لم�سروع.

و�ل�سكر �لخا�ص يعود لكل من جوناناثان بلوم وهاري�ص غر�بر ونيك �سالتمار�ص على �سورهم و�سيمون موريني لت�سميم 

�لغلف و�لن�سق �لعام ولري�سا د�كويليو لتن�سيق م�سروع �لر�سوم.



V

المـ�جـز

ت�سلط هذه �لدر��سة �ل�سوء على �لخ�سائر �لتي تحدث على طول �ل�سل�سلة �لغذ�ئية باأكملها، كما تقوم بتقييم حجمها. وعلوة 

على ذلك، فاإنها تحدد �أ�سباب �لفاقد �لغذ�ئي و�لطرق �لممكنة لمنعها.

وت�سير نتائج �لدر��سة �إلى �أن ما يقارب ثلث �لغذ�ء �لمنتج لل�ستهلك �لب�سري يفقد �أو يهدر على �لم�ستوى �لعالمي، مما ي�سل 

�إنتاج �لغذ�ء ت�ستخدم  �أي�سًا، �أن كميات هائلة من �لمو�رد �لم�ستخدمة في  �إلى نحو 1.3 مليار طن �سنويًا. وهذ� يعني حتمًا 

عبثًا، و�أن �نبعاثات غاز�ت �لحتبا�ص �لحر�ري �لناجمة عن �إنتاج �لأغذية �لتي تفقد �أو تهدر، تنبعث عبثًا �أي�سًا.

وتفقد �لأغذية �أو تهدر في جميع مر�حل �ل�سل�سلة �لغذ�ئية، من �لإنتاج �لزر�عي و�سوًل �إلى �ل�ستهلك �لأ�سري. ويهدر �لغذ�ء 

في �لبلد�ن �لمتو�سطة و�لمرتفعة �لدخل �إلى حّد كبير في مرحلة �ل�ستهلك، مما يعني �أنه يتّم رميه حتى ولو كان ل يز�ل 

�أي�سًا في �لمر�حل �لأولى من �ل�سل�سلة �لغذ�ئية في �لمناطق �ل�سناعية.  �سالحًا لل�ستهلك �لب�سري. وتحدث خ�سائر كبيرة 

�لغذ�ئية؛ ويهدر  �ل�سل�سلة  و�لمتو�سطة من  �لأولى  �لمر�حل  �لغالب في  �لغذ�ء في  فقد�ن  يتّم  �لدخل،  �لمنخف�سة  �لبلد�ن  وفي 

�لغذ�ء �أقل بكثير على م�ستوى �لم�ستهلك. 

تتر�وح  تقدير�تنا  وبح�سب  �لنامية.  �لبلد�ن  من  �أكثر  �ل�سناعي  �لعالم  في  �لغذ�ء  يهدر  �لفرد،  ن�سيب  �أ�سا�ص  على  وعمومًا، 

 ن�سبة �لهدر �لغذ�ئي  لكل فرد من �لم�ستهلكين بين 95 و115 كجم/�سنة في �أوروبا و�سمال �أمريكا، بينما ل يتجاوز هذ� �لرقم

6-11 كجم/�سنة في �أفريقيا جنوب �ل�سحر�ء �لكبرى وجنوب �آ�سيا وجنوب �سرق �آ�سيا. 

وترتبط �أ�سباب �لفاقد �لغذ�ئي و�لهدر �لغذ�ئي في �لبلد�ن �لمنخف�سة �لدخل ب�سكل �أ�سا�سي، بالقيود �لمالية و�لإد�رية و�لفنية 

�لمتعلقة بتقنيات �لح�ساد ومر�فق �لتخزين و�لتبريد، وفي ظروف جوية �سعبة وفي �لبنية �لتحتية ونظم �لتعبئة و�لت�سويق. 

�أ�سحاب �لحياز�ت �ل�سغيرة في �لبلد�ن �لنامية يعي�سون على هام�ص �نعد�م �لأمن  �أن �لعديد من �لمز�رعين من  �إلى  ونظر�ً 

�لغذ�ئي، فاإن �لحد من �لفاقد �لغذ�ئي قد يكون له تاأثير فوري وكبير على �سبل عي�سهم. 

ويجب تعزيز  �سل�سل �لإمد�د�ت �لغذ�ئية في �لدول �لنامية من خلل ت�سجيع �لمز�رعين �ل�سغار على تنظيم وتنويع وزيادة 

�إنتاجهم وت�سويقهم في جملة �أمور �أخرى. وهناك حاجة �أي�سًا �إلى �ل�ستثمار في �لبنية �لتحتية و�لنقل و�سناعات �لأغذية 

و�لتعبئة. ولكل من �لقطاعين �لعام و�لخا�ص دور يلعبه لتحقيق ذلك.

وترتبط �أ�سباب �لفاقد �لغذ�ئي و�لهدر �لغذ�ئي في �لبلد�ن �لمتو�سطة و�لمرتفعة �لدخل ب�سكل �أ�سا�سي، ب�سلوك �لم�ستهلك وكذلك 

بعدم وجود تن�سيق بين مختلف �لجهات �لفاعلة في �سل�سلة �لإمد�د. وقد ت�سهم �لتفاقات بين �لمز�رع و�لم�ستري في هدر 

كميات من �لمحا�سيل �لزر�عية. ويمكن هدر �لغذ�ء ب�سبب معايير �لجودة، �لتي ترف�ص �لمو�د �لغذ�ئية غير �لمثالية في �ل�سكل 

�إلى  �أي�سًا،  �ل�سلحية بهدر كميات كبيرة  �نتهاء  لل�سر�ء وتو�ريخ  �لتخطيط  ت�سبب قلة  �لم�ستهلك،  �لمظهر. وعلى م�ستوى  �أو 

جانب موقف �للمبالة من قبل �لم�ستهلكين �لقادرين على تحمل كلفة هدر �لغذ�ء. 

ويمكن تخفيف �لهدر �لغذ�ئي في �لبلد�ن �ل�سناعية عن طريق رفع م�ستوى �لوعي بين �ل�سناعات �لغذ�ئية وتجار �لتجزئة 

و�لم�ستهلكين. وهناك حاجة للعثور على ��ستخد�م جيد ومفيد للغذ�ء �لآمن �لذي يتم رميه في �لوقت �لحا�سر. 

�لغذ�ء على  �لغذ�ئية وف�سلت  �لخ�سائر  �لمتعلقة بالمعرفة ب�ساأن  �لبيانات  �إن هناك فجو�ت كبيرة في  �لدر��سة  وقد ك�سفت 

�لم�ستوى �لعالمي. وهناك حاجة ملّحة للمزيد من �لبحوث في هذ� �لمجال. 



VI

�لأمن �لغذ�ئي م�سدر قلق كبير في �أجز�ء كبيرة من �لعالم �لنامي. ومن �لو��سح �أنه يجب زيادة �لإنتاج �لغذ�ئي ب�سكل كبير 

لتلبية �لطلب �لم�ستقبلي ل�سكان في تز�يد و�أكثر ثر�ء في �لعالم. وتو�سح هذه �لدر��سة �أن و�حدة من �لطرق �لأولية لمحاربة 

�لحد من  �لإنتاج، هي تعزيز  �ل�سعبة في  �ل�سرورية في �ل�ستهلك و�لزيادة  �لزيادة  �لتوتر�ت بين  �لتو�زن و�لحد من  عدم 

�لخ�سائر �لغذ�ئية، �لتي تتمتع لوحدها باإمكانيات كبيرة لزيادة كفاءة �ل�سل�سلة �لغذ�ئية باأكملها. وفي عالم يتمتع بمو�رد 

طبيعية محدودة )�لأر�ص و�لمياه و�لطاقة و�لأ�سمدة(، وحيث يجب �إيجاد حلول فعالة من حيث �لتكلفة لإنتاج �أغذية �آمنة 

ومغذية كافية للجميع، ل يجب �أن يكون �لحّد من �لفاقد �لغذ�ئي �أولوية من�سية. 



1

- مقدمـة 1

�أهمية كبيرة في �لجهود �لمبذولة لمكافحة �لجوع ورفع �لدخل وتح�سين �لأمن �لغذ�ئي في  تكت�سي م�سكلة �لفاقد �لغذ�ئي 

�لبلد�ن �لأكثر فقر�ً في �لعالم. ويوؤثر �لفاقد �لغذ�ئي على �لأمن �لغذ�ئي للفقر�ء ونوعية و�سلمة �لأغذية و�لتنمية �لقت�سادية 

�لمحددة  �ل�سروط  على  كبير  ب�سكل  وتعتمد  �لعالم،  �أنحاء  جميع  في  �لغذ�ئي  للفاقد  �لحقيقية  �لأ�سباب  وتختلف  و�لبيئة. 

و�لو�سع �لمحلي في بلد معين. وب�سكل عام، يتاأثر �لفاقد �لغذ�ئي باإنتاج �لمحا�سيل وخيار�تها و�أنماطها وبالبنية �لتحتية 

وقدر�تها وب�سل�سل �لت�سويق وقنو�ت �لتوزيع وبممار�سات �لم�ستهلك �ل�سر�ئية وتلك �لمتعلقة با�ستخد�م �لغذ�ء. ويجب �إبقاء 

�لفاقد �لغذ�ئي عند �أدنى حد ممكن، بغ�ص �لنظر عن م�ستوى �لتنمية �لقت�سادية ون�سج �لأنظمة في بلد ما. 

�إنتاج  ويوؤدي  و�لمدخلت.  و�لطاقة  و�لمياه  �لأر�ص  مثل  �لإنتاج،  في  �لم�ستخدمة  للم�سادر  هدر�ً  �لغذ�ئي  �لفاقد  وي�سكل 

�لقت�سادية  �لقيمة  فقد�ن  �إلى  بالإ�سافة  �لكربون،  �أك�سيد  ثاني  غاز�ت  �نبعاثات  �إلى  ��ستهلكها  يتم  لن  �لتي   �لأغذية 

للأغذية �لمنتجة.

حد  على  و�لم�ستهلكين  �لمز�رعين  دخل  على  و�سلبي  مبا�سر  ب�سكل  �قت�ساديًا،  تجنبه  يمكن  ل  �لذي  �لغذ�ئي،  �لفاقد  ويوؤثر 

من  �لحّد  فاإن  �لغذ�ئي،  �لأمن  �نعد�م  هام�ص  على  يعي�سون  �ل�سغيرة  �لحياز�ت  �أ�سحاب  من  �لعديد  �أن  �إلى  وبالنظر  �سو�ء. 

�لفاقد �لغذ�ئي قد يكون له تاأثير فوري وكبير على �سبل عي�سهم. وبالن�سبة للم�ستهلكين �لفقر�ء )�لذين يعانون �نعد�م �لأمن 

�لغذ�ئي �أو �لأ�سر �لتي تو�جه خطر �لتعر�ص له(، فاإن �لأولوية تكمن بو�سوح في �لح�سول على منتجات غذ�ئية مغذية و�آمنة 

)�لقدرة  �لو�سول  �لأحيان في م�ساألة  �لغذ�ئي يكمن في كثير من  �لأمن  �نعد�م  �أن  �أن نلحظ  �لمهم  وباأ�سعار معقولة. ومن 

�لغذ�ئية على تخفي�ص  �ل�سل�سلة  �أن ي�ساعد تح�سين كفاءة  �لتزويد. ويمكن  �لغذ�ئية( منه في م�سكلة  �لمو�د  �ل�سر�ئية و�أ�سعار 

كلفة �لأغذية للم�ستهلك وبالتالي زيادة �لو�سول �إليها. ونظر�ً �إلى حجم �لفاقد �لغذ�ئي، قد يكون تحقيق ��ستثمار�ت مربحة 

من خلل �لحد من �لفاقد �أحد �ل�سبل لتخفي�ص كلفة �لغذ�ء. ولكن ذلك قد يتطلب طبعًا �أن ل تفوق تكاليف �لحد من �لفاقد 

�لمكا�سب �لمالية منه. 

�إجابات  �إعطاء  �لم�ستحيل  �لغذ�ئي؟ من  �لفاقد  �ليوم، وكيف يمكننا تجنب  �لعالم  �لمفقود و�لمهدر في  �لغذ�ء  ما هي كمية 

دقيقة لهذه �لأ�سئلة، ول يوجد �لكثير من �لبحوث �لجارية في هذ� �لمجال. وهذ� �أمر مثير للده�سة تمامًا، بما �أن �لتوقعات 

ت�سير �إلى �أنه يجب زيادة �لإنتاج �لغذ�ئي ب�سكل كبير لتلبية �لطلب �لعالمي في �لم�ستقبل. ويظهر �أن هناك �هتمام غير كاٍف 

للخ�سائر في �ل�سل�سلة �لغذ�ئية �لعالمية، وهي على �لأرجح خ�سائر كبيرة. 

وقد ��ستعانت منظمة �لأغذية و�لزر�عة بخدمات �لمعهد �ل�سويدي للغذ�ء و�لتكنولوجيا �لحيوية )SIK(، بمنا�سبة �لموؤتمر �لدولي 

�قت�سدو� في �لغذ�ء! في �إنترباك 2011، لإجر�ء در��ستين حول مدى �لفاقد �لغذ�ئي و�لهدر �لغذ�ئي، و�آثارهما و�أ�سبابهما وطرق 

�لوقاية منهما. در��سة للبلد�ن �لمتو�سطة و�لمرتفعة �لدخل و�أخرى للبلد�ن �لمنخف�سة �لدخل. وقد �سلطت هاتان �لدر��ستان 

�ل�سوء على �لفاقد �لغذ�ئي �لحا�سل على طول �ل�سل�سلة �لغذ�ئية، وقّيمتا حجم هذه �لخ�سائر، مع �لتركيز على وزنها �لكمي. 

كما �أنهما تجّمعان وتحللن �لبيانات و�لتقارير �ل�سادرة في �ل�سنو�ت �لأخيرة ب�ساأن مو�سوع �لفاقد �لغذ�ئي و�لهدر �لغذ�ئي. 

وحيث تعذر وجود �لمعلومات، تم �لقيام بتقييمات و�فتر��سات. وتجمع هذه �لورقة بين نتائج هاتين �لدر��ستين. 
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من �أجل تحديد �لفاقد �لغذ�ئي و�لهدر �لغذ�ئي، قام �لمعهد �ل�سويدي للغذ�ء و�لتكنولوجيا �لحيوية )SIK( باإعادة بناء تدفقات 

�سخمة من �لأغذية �لمخ�س�سة لل�ستهلك �لب�سري، من �لإنتاج �إلى �ل�ستهلك، با�ستخد�م �لبيانات �لمتاحة.

تعريف الفاقد الغذائي والهدر الغذائي  1-2
على  �لموؤدية  �لغذ�ئية  �لإمد�د  �سل�سلة  مرحلة  في  للأكل  �ل�سالحة  �لغذ�ء  كمية  في  �لنخفا�ص  �إلى  �لغذ�ئي  بالفاقد  ي�سار 

وما  �لإنتاج  مر�حل  في  �لغذ�ئي  �لفاقد  ويح�سل  �لب�سري.  لل�ستهلك  و�لمخ�س�ص  للأكل  �ل�سالح  �لغذ�ء  �إلى  �لتحديد  وجه 

نهاية  في  يح�سل  �لذي  �لغذ�ئي  �لفاقد  وي�سمى   .)2010 و�آخــرون،   Parfitt( �لغذ�ئية  �ل�سل�سلة  في  و�لتجهيز  �لح�ساد  بعد 

�لتجزئة و�لم�ستهلكين �لغذ�ئي«، ويتعلق ذلك ب�سلوك تجار  �لنهائي(، »�لهدر  �لتجزئة و�ل�ستهلك  �لغذ�ئية )تجارة   �ل�سل�سلة 

)Parfitt و�آخرون، 2010(.

ويقا�ص �لفاقد �لغذ�ئي و�لهدر �لغذ�ئي فقط للمنتجات �لمخ�س�سة لل�ستهلك �لب�سري، ويتم ��ستثناء �لعلف و�أجز�ء �لمنتجات 

غير �ل�سالحة للأكل. وبح�سب �لتعريف، فاإن �لفاقد �لغذ�ئي �أو �لهدر �لغذ�ئي هو كميات �لغذ�ء �لمفقود �أو �لمهدر في مرحلة 

�لذي كان  �لغذ�ء  �لب�سري«. ولذ� يعتبر  �إلى »منتجات �سالحة للأكل مخ�س�سة لل�ستهلك  �لموؤدية  �لأغذية  �إمد�د�ت  �سل�سلة 

من �لمفتر�ص �أ�سًل ��ستهلكه من قبيل �لب�سر ولكنه �نتهى من قبل �لم�سادفة خارج �ل�سل�سلة �لغذ�ئية �لب�سرية، فاقد غذ�ئي 

بين  �لنهج  ويميز هذ�  �لحيوية...(.  �لطاقة  )�لأعلف،  ��ستخد�م غير غذ�ئي  �إلى  بعد  فيما  تم تحويله  لو  �أو هدر غذ�ئي حتى 

�ل�ستخد�م غير �لغذ�ئي »�لمخطط له« و�ل�ستخد�م غير �لغذ�ئي »غير �لمخطط له«، و�لذين يعتبر� هنا فاقد غذ�ئي. 

اأنواع الفاقد الغذائي والهدر الغذائي  2-2
تم تحديد خم�سة نظم في �ل�سل�سلة �لغذ�ئية لل�سلع �لنباتية و�لحيو�نية. وتم تقدير �لفاقد �لغذ�ئي و�لهدر �لغذ�ئي لكل و�حدة 

من هذه �لفئات في �ل�سل�سلة �لغذ�ئية. وتّم �لنظر في �لجو�نب �لتالية: 

ال�سلع والمنتجات النباتية: 

الإنتاج الزراعي: �لفاقد �لناجم عن �لأ�سر�ر �لميكانيكية و/�أو �لن�سكاب خلل عملية �لح�ساد )على �سبيل �لمثال �لدر�ص 

�أو قطف �لفاكهة( وفرز �لمحا�سيل بعد �لح�ساد، �لخ. 

المناولة والتخزين بعد الح�ساد: بما في ذلك �لفاقد �لناجم عن �لن�سكاب و�لتدهور �أثناء عمليات �لمناولة و�لتخزين 

و�لنقل بين �لمز�رع و�لتوزيع. 

التجهيز: بما في ذلك �لفاقد �لناجم عن �لن�سكاب و�لتدهور �أثناء �لتجهيز �ل�سناعي �أو �لمنزلي، مثل �إنتاج �لع�سير و�لتعليب 

�أثناء عمليات �لغ�سيل و�لتق�سير  �أو  �إذ� لم تكن �سالحة للتجهيز،  وعملية �لخبز. وقد يحدث فاقد عندما يتّم فرز �لمحا�سيل 

و�لتقطيع و�لغليان، �أو عند �نقطاع �لتجهيز و�لن�سكاب �لعر�سي. 

التوزيع: ي�سمل �لفاقد و�لهدر في نظام �لأ�سو�ق، على �سبيل �لمثال �أ�سو�ق �لجملة ومحلت �ل�سوبر ماركت وتجار �لتجزئة 

و�لأ�سو�ق �لتقليدية.

ال�ستهالك: ي�سمل �لفاقد و�لهدر �أثناء �ل�ستهلك على �لم�ستوى �لمنزلي.
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ال�سلع والمنتجات الحيوانية:

الإنتاج الزراعي: ي�سير �لفاقد في ما يتعلق بلحم �لبقر و�لخنازير و�لدو�جن �إلى موت �لحيو�ن خلل فترة �لتربية. وي�سير �لفاقد 

بالن�سبة للأ�سماك �إلى �لمرتجع خلل �ل�سيد. وبالن�سبة للحليب، فاإن �لفاقد ي�سير �إلى �نخفا�ص �إنتاج �لحليب ب�سبب مر�ص �لأبقار 

�لحلوب )�لتهاب �ل�سرع(. 

المناولة والتخزين بعد الح�ساد: ي�سير �لفاقد بالن�سبة للحم �لأبقار و�لخنازير و�لدو�جن �إلى �لموت �أثناء �لنقل �إلى �لم�سلخ. 

وبالن�سبة �إلى �لأ�سماك، فاإن �لفاقد ي�سير �إلى �لن�سكاب و�لتدهور خلل �لتجميد و�لتعبئة و�لتخزين و�لنقل بعد �لو�سول �إلى 

�لياب�سة. وبالن�سبة �إلى �لحليب، فاإن �لفاقد ي�سير �إلى �لن�سكاب و�لتدهور خلل �لنقل بين �لمزرعة و�لتوزيع. 

التجهيز: ي�سير �لفاقد بالن�سبة للحم �لأبقار و�لخنازير و�لدو�جن �إلى �لن�سكاب خلل �لذبح و�لتجهيز �ل�سناعي �لإ�سافي، على 

�سبيل �لمثال �نتاج �ل�سجق. وبالن�سبة للأ�سماك، ي�سير �لفاقد �إلى �لتجهيز �ل�سناعي مثل �لتعليب و�لتدخين. وبالن�سبة للحليب، 

فاإن �لفاقد ي�سير �إلى �لن�سكاب خلل �لمعالجة �ل�سناعية للحليب )مثل �لب�سترة( وت�سنيع �لحليب، مثًل، �إلى �أجبان و�ألبان. 

�لتجزئة  �ل�سوبر ماركت وتجار  �لجملة ومحلت  �أ�سو�ق  �لمثال  �سبيل  �لأ�سو�ق، على  �لفاقد و�لهدر في نظام  التوزيع: ي�سمل 

و�ل�سو�ق �لتقليدية.

ال�ستهالك: ي�سمل �لفاقد و�لهدر �أثناء �ل�ستهلك على �لم�ستوى �لمنزلي.

تحديد حجم الفاقد الغذائي والهدر الغذائي  3-2
�سل�سلة  �متد�د  �لحا�سل على  �لغذ�ئي  و�لهدر  �لغذ�ئي  وللفاقد  �لب�سري  �لمنتجة لل�ستهلك  للأغذية  �لمادي  �لحجم  تم تحديد 

�لإمد�د�ت �لغذ�ئية، با�ستخد�م �لبيانات �لمتاحة و�لنتائج من �لبحوث ب�ساأن �لهدر �لغذ�ئي �لعالمي و�فتر��سات �لمعهد �ل�سويدي 

للغذ�ء و�لتكنولوجيا �لحيوية )SIK(. ولكل مجموعة �سلع تّم ��ستخد�م نموذج للتدفقات �ل�ساملة لحت�ساب �لفاقد �لغذ�ئي و�لهدر 

�لغذ�ئي في كل مرحلة من �ل�سل�سلة �لغذ�ئية لل�سلعة. ويوفر �لملحق 5 نموذجًا عن �لمعادلت .

وقد تم جمع كميات �لإنتاج لجميع �ل�سلع )با�ستثناء �لمحا�سيل �لزيتية و�لبقول( من �لكتاب �ل�سنوي �لإح�سائي للمنظمة لعام 

2009 )فاو�ستات 2010 �أ(. وتم تجميع كميات �لإنتاج للمحا�سيل �لزيتية و�لبقول من �سحائف مو�ز�نات �لأغذية لدى �لمنظمة 

)فاو�ستات 2010 د(.

وقد طبقت عو�مل تخ�سي�ص لتحديد جزء �لمنتجات �لموجه لل�ستهلك �لب�سري )ولي�ص لعلف �لحيو�نات(. وقد طبقت عو�مل 

�لتحويل لتحديد �لكتلة �ل�سالحة للأكل )�لملحق 2(. وتم تقدير �لفاقد �لغذ�ئي و�لهدر �لغذ�ئي عند كل مرحلة من مر�حل �سل�سلة 

�لإمد�د�ت �لغذ�ئية، با�ستخد�م مو�ز�نات �لأغذية �لتابعة لمنظمة �لأغذية و�لزر�عة للعام 2007 و�لنتائج من بحث �سامل للبحوث 

ب�ساأن مو�سوع �لفاقد �لغذ�ئي �لعالمي. وحيثما كان هناك فجو�ت في �لمعرفة، قام معهد )SIK( بافتر��ساته وتقدير�ته �لخا�سة، 

 4 �لغذ�ئية مماثلة. ويعر�ص �لملحق  �ل�سل�سلة  �لغذ�ئي في مناطق ومجموعات �سلع ومر�حل من  �إلى م�ستويات �لهدر  ��ستناد�ً 

.)SIK( لأرقام �لم�ستخدمة. ويتم و�سف �لم�سادر و�لفتر��سات ور�ء هذه �لتقدير�ت بالتف�سيل في تقارير �لدر��سة من معهد�
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كميات الأغذية المنتجة  1-3
�أعلف  منتجات  ذلك  في  بما  �لأ�سا�سي،  �سكلها  في  �ل�سلع  مجموعات  لجميع   2007 لعام  �لإنتاج  �أحجام   1 �ل�سكل  يو�سح 

�لحيو�نات )�لتي يتم �عتبارها فيما بعد با�ستخد�م عو�مل �لتخ�سي�ص(، في مناطق �لعالم �لم�سمولة بالدر��سة. وقد تّم تجميع 

2009، با�ستثناء �أحجام �لإنتاج للمحا�سيل  �أحجام �لإنتاج من �لكتاب �ل�سنوي �لإح�سائي لمنظمة �لأغذية و�لزر�عة لعام 

�لزيتية و�لبقول �لتي تم جمعها من مو�زين �لأغذية �لتابعة لمنظمة �لأغذية و�لزر�عة لعام 2007.

وقد �سيطر �إنتاج لحوم �لخنزير �لكبير )حو�لي 46 مليون طن( و�لدجاج )حو�لي 12 مليون طن( على �إنتاج �للحوم في �آ�سيا 

�ل�سناعية. وفي �أوروبا، �سيطر �إنتاج لحوم �لخنزير )حو�لي 27 مليون طن( على �إنتاج �للحوم �لذي كان �أكثر تنوعًا في �أمريكا 

�ل�سمالية و�أو�سيانيا، مع �لدجاج )18 مليون طن( و�لما�سية )16 مليون طن( و�لخنازير )12 مليون طن(.

وفي �لمناطق �لنامية، �سيطر �إنتاج لحوم �لما�سية �لكبيرة )حو�لي 15 مليون طن( و�لدجاج )حو�لي 17مليون طن( على �إنتاج 

)7 مليون طن( و�لدجاج �لخنزير  �آ�سيا من  �سرق  �لمنتجة في جنوب وجنوب  �للحوم  �للتينية. وتكونت  �أمريكا   �للحوم في 

)9 مليون طن(. وفي �أفريقيا جنوب �ل�سحر�ء �لكبرى، تكون �لإنتاج �لحيو�ني في �أغلبه من �لما�سية )حو�لي 4 مليون طن( 

وفي �سمال �أفريقيا وغرب �آ�سيا و�آ�سيا �لو�سطى، كان معظم �لإنتاج من �لدجاج )حو�لي 4 مليون طن(.

مدى الفاقد الغذائي والهدر الغذائي  2-3
�أي  �أو يهدر على �ل�سعيد �لعالمي ما يقارب ثلث كمية �لأجز�ء �ل�سالحة للأكل من �لغذ�ء �لمنتج لل�ستهلك �لب�سري،  يفقد 

�إلى  �لأولي و�سوًل  �لزر�عي  �لإنتاج  �لغذ�ئية، من  �ل�سل�سلة  �لغذ�ء في جميع مر�حل  �ل�سنة. ويهدر  1.3 مليار طن في  حو�لي 

�ل�ستهلك �لمنزلي �لنهائي. وفي �لبلد�ن �لمتو�سطة و�لمرتفعة �لدخل يهدر �لغذ�ء �إلى حد كبير، مما يعني �أنه يرمى حتى لو 

كان ل يز�ل �سالحًا لل�ستهلك �لب�سري. ولكن �لفاقد �لغذ�ئي و�لهدر �لغذ�ئي يح�سلن ب�سكل كبير �أي�سًا في �لمر�حل �لأولى 

من �ل�سل�سلة �لغذ�ئية. وفي �لبلد�ن �لمنخف�سة �لدخل، يتم فقد�ن �لأغذية ب�سكل رئي�سي خلل �لمر�حل �لأولى و�لمتو�سطة من 

�سل�سلة �لإمد�د�ت �لغذ�ئية؛ كثير على م�ستوى �لم�ستهلك. 
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يبين �ل�سكل 2 �أن �لفاقد �لغذ�ئي للفرد �لو�حد في �أوروبا و�أمريكا �ل�سمالية يتر�وح بين 280 و300 كجم/�سنة. ويتر�وح بين 

120 و170 كجم/�سنة في �أفريقيا جنوب �ل�سحر�ء �لكبرى وجنوب/جنوب �سرق �آ�سيا. وي�سل �إجمالي ن�سيب �لفرد من �إنتاج 

�لأجز�ء �ل�سالحة للأكل �لمخ�س�سة لل�ستهلك �لب�سري �إلى 900 كجم/�سنة في �أوروبا و�أمريكا �ل�سمالية، و�إلى 460 كجم/�سنة 

في �أفريقيا جنوب �ل�سحر�ء �لكبرى وجنوب/جنوب �سرق �آ�سيا. 

ويتر�وح �لهدر �لغذ�ئي للفرد �لو�حد من �لم�ستهلكين في �أوروبا و�أمريكا �ل�سمالية بين 95 و115 كجم/�سنة، في حين يتر�وح 

هذ� �لرقم بين 6 و11 كجم/�سنة في �أفريقيا جنوب �ل�سحر�ء �لكبرى وجنوب/جنوب �سرق �آ�سيا. 

و�إن �لفاقد �لغذ�ئي في �لبلد�ن �ل�سناعية مرتفع كما هو �لحال في �لبلد�ن �لنامية، ولكن �أكثر من 40 في �لمائة من �لفاقد �لغذ�ئي 

في �لبلد�ن �لنامية يحدث في مرحلتي ما بعد �لح�ساد و�لتجهيز، بينما يحدث �أكثر من 40 في �لمائة من �لفاقد �لغذ�ئي في 

 �لبلد�ن �ل�سناعية في مرحلتي تجارة �لتجزئة و�لم�ستهلك. ويقارب �لهدر �لغذ�ئي عند م�ستوى �لم�ستهلك في �لبلد�ن �ل�سناعية

)222 مليون طن( م�ستوى �إجمالي �إنتاج �لأغذية في �أفريقيا جنوب �ل�سحر�ء �لكبرى )230 مليون طن(.

ويبين �لر�سم �لبياني لمجموعات �ل�سلع �ل�سبع �أدناه، �لن�سبة �لمئوية للفاقد �لغذ�ئي و�لهدر �لغذ�ئي للأجز�ء �ل�سالحة للأكل 

من �لغذ�ء �لمنتج لل�ستهلك �لب�سري. 

وفي حالة �لحبوب )�ل�سكل 3(، يحتل �لقمح �لمرتبة �لأولى بين �لمحا�سيل في �لبلد�ن �لمتو�سطة و�لمرتفعة �لدخل، وتحتوي 

مرحلة �لم�ستهلك على �لفاقد �لأكبر، بين 40-50 في �لمائة من �إجمالي �لهدر �لغذ�ئي للحبوب. 

وفي �لمناطق �لمنخف�سة �لدخل يحتل �لأرز �لمرتبة �لأولى بين �لمحا�سيل خا�سة في مناطق جنوب �آ�سيا وجنوب �سرق �آ�سيا 

�لمكتظة بال�سكان. وبالن�سبة لهذه �لمناطق، ت�سكل مر�حل �لإنتاج �لزر�عي وما بعد �لح�ساد و�لمناولة و�لتخزين مر�حًل من 

�ل�سل�سلة �لغذ�ئية يحدث فيها فاقد غذ�ئي عالي ن�سبيا، مقارنًةَ بمرحلتي �لتوزيع و�ل�ستهلك. 

وفي مجموعة �لجذور و�لدرنات )�ل�سكل 4(، تحتل �لبطاطا )�لبطاطا �لحلوة في �ل�سين( �لمرتبة �لأولى بين �لمحا�سيل في 

�أكبر كميات  �لدخل تفقد  �لمتو�سطة و�لمرتفعة  �لثلث  �لمناطق  �أن  �إلى  �لنتائج  �لدخل. وت�سير  �لمتو�سطة و�لمرتفعة  �لبلد�ن 

خلل �لإنتاج �لزر�عي. ويعتمد هذ� ب�سكل رئي�سي على فزر �لمحا�سيل في مرحلة ما بعد �لح�ساد، نظر�ً لمعايير �لجودة من 

قبل تجار �لتجزئة. ومع ذلك، فاإن �لهدر �لغذ�ئي على م�ستوى �لم�ستهلك مرتفع �أي�سًا.
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�لمرتبة  و�لبطاطا  �للتينية،  و�أمريكا  �لكبرى  �ل�سحر�ء  جنوب  �أفريقيا  في  �لمحا�سيل  بين  �لأولى  �لمرتبة  �لك�سافا  تحتل 

لهذه  وبالن�سبة  �آ�سيا.  �سرق  �آ�سيا وجنوب  �لو�سطى وجنوب  و�آ�سيا  �آ�سيا  وغرب  �ل�سمالية  �أمريكا  في  �لمحا�سيل  بين  �لأولى 

�لمناطق، تتميز مر�حل �ل�سل�سلة �لغذ�ئية للإنتاج �لزر�عي وما بعد �لح�ساد و�لمناولة و�لتخزين، بفاقد غذ�ئي مرتفع ن�سبيًا، 

مقارنًة بمرحلتي �لتوزيع و�ل�ستهلك. و�أحد �أ�سباب ذلك هو �أن �لجذور و�لدرنات منتجات قابلة للتلف، مما يعر�سها للتلف 

ب�سهولة خلل مرحلتي �لح�ساد وما بعد �لح�ساد، خا�سًة في �لمناخات �لحارة و�لرطبة في كثير من �لبلد�ن �لنامية.

وفي مجموعة �ل�سلع �لخا�سة بالمحا�سيل �لزيتية و�لبقول )�ل�سكل 5(، تحتل بذور عباد �ل�سم�ص وبذور �للفت �لمرتبة �لأولى 

بين �لمحا�سيل في �أوروبا، بينما يحتل فول �ل�سويا �لمرتبة �لأولى بين �لمحا�سيل في �أمريكا �ل�سمالية و�أو�سيانيا و�آ�سيا 

�ل�سناعية. ويرتفع �لفاقد �لغذ�ئي في جميع �لمناطق �لمتو�سطة و�لمرتفعة �لدخل ب�سكل ن�سبي خلل مرحلة �لإنتاج �لزر�عي، 

وي�ساهم في ن�سب هدر تتر�وح بين 6 و12 في �لمائة خلل فترة �لح�ساد. 
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يحتل �لفول �ل�سود�ني �لمرتبة �لأولى بين �لمحا�سيل �لزيتية في �أفريقيا جنوب �ل�سحر�ء �لكبرى؛ وفول �ل�سويا و�لزيتون 

في �أمريكا �ل�سمالية وغرب �آ�سيا و�آ�سيا �لو�سطى؛ وفول �ل�سويا وجوز �لهند في جنوب �آ�سيا وجنوب �سرق �آ�سيا وفول �ل�سويا 

في �أمريكا �للتينية. و�لفاقد �أكبر في هذه �لمناطق في مر�حل �لإنتاج �لزر�عي وما بعد �لح�ساد و�لمناولة و�لتخزين. ولكن 

ذلك يعود �إلى حقيقة �أنه يتم ��ستهلك �لمحا�سيل �لزيتية ب�سكل �أ�سا�سي في مرحلتي �لتوزيع و�ل�ستهلك على �أنها زيوت 

نباتية، وهي منتجات تهدر �أقل ن�سبيًا بالمقارنة مع �لمنتجات �لطازجة. 

�لمناطق  في  �لإنتاج  مرحلة  في  �لغذ�ئي  �لفاقد  ي�سيطر   ،)6 )�ل�سكل  و�لخ�سرو�ت  بالفو�كه  �لخا�سة  �ل�سلع  مجموعة  وفي 

�ل�سناعية �لثلث جميعها، ويرجع ذلك �إلى فرز �لفو�كه و�لخ�سرو�ت في مرحلة ما بعد �لح�ساد ب�سبب معايير �لجودة �لتي 

�أي�سًا في �لمناطق �لثلث �لمذكورة، مع هدر يتر�وح  و�سعها تجار �لتجزئة. ويظل �لهدر في نهاية �ل�سل�سلة �لغذ�ئية كبير�ً 

بين 15 و 30 في �لمائة للم�ستريات من قبل �لم�ستهلكين.  
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�ل�سل�سلة  مر�حل  لجميع  �لإجمالي  �لفاقد  على  �لنامية،  �لمناطق  في  �لزر�عي  �لإنتاج  مرحلة  في  �لغذ�ئي  �لفاقد  وي�سيطر 

�إلى تدهور �لمحا�سيل �لقابلة للتلف في  �أي�سًا، مما يعود  �لغذ�ئية. و�لفاقد خلل مرحلتي ما بعد �لح�ساد و�لتوزيع �سديد 

�لمناخات �لحارة و�لرطبة في كثير من �لبلد�ن �لنامية، ف�سًل عن �لمو�سمية �لتي توؤدي �إلى �إفر�ط في �لبيع.

وفي حالة �للحوم ومنتجات �للحوم )�ل�سكل 7(، فاإن �لفاقد و�لهدر �أكثر حدة في نهاية �ل�سل�سلة �لغذ�ئية في �لبلد�ن �ل�سناعية، 

�لتجزئة و�لم�ستهلكين،  �أكبر من قبل تجار  �إلى جنب مع ن�سب هدر  �لو�حد، جنبًا  �أكبر للحوم للفرد  ��ستهلك  �إلى  مما يعود 

خا�سًة في �أوروبا و�لوليات �لمتحدة. وي�سكل �لهدر على م�ستوى �ل�ستهلك حو�لي ن�سف �لفاقد و�لهدر �لإجماليين لّلحوم . 

ويعود معدل �لفاقد و�لهدر �لمنخف�ص ن�سبيًا خلل مر�حل �لإنتاج �لزر�عي وما بعد �لح�ساد و�لمناولة و�لتخزين، �إلى نفوق 

منخف�ص ن�سبيًا للحيو�نات خلل فترة �لتربية و�لنقل �إلى �لم�سلخ. 

�لملحوظ  �لغذ�ئية، ولكن من  �ل�سل�سلة  تماما في جميع مر�حل  ب�سكل مت�ساو  �لنامية  �لمناطق  �لفاقد في جميع  ويتوزع 

�رتفاع  �إلى  �لرتفاع  هذ�  ويعود  �لكبرى.  �ل�سحر�ء  جنوب  �أفريقيا  في  �لزر�عي  �لإنتاج  في  ن�سبيًا  مرتفع  �لفاقد  �أن 

في  و�لطفيليات(  �له�سمي  �لجهاز  و�أمر��ص  �لرئوي  �للتهاب  )مثل  �لمتكررة  �لأمر��ص  عن  ناجم  �لحيو�نات  نفوق  في 

�لما�سية.  تربية 

%0

%10

%20

%30

%40

%50

%60

 á°UÉÿG á«FGò¨dG á∏°ù∏°ùdG øe áØ∏àfl πMGôe ‘ Qó¡j hCG ‹hC’G êÉàfE’G øe AõL ó≤Øj :7 πµ°ûdG
áØ∏àîŸG ≥WÉæŸG ‘ Ωƒë∏dG äÉéàæÃ

Ωƒë∏dG – »FGò¨dG óbÉØdG

ÉHhQhCG á«dÉª°ûdG ÉµjôeCG
É«fÉ«°ShCGh

á«YÉæ°üdG É«°SBG  ÜƒæL É«≤jôaCG
iÈµdG AGôë°üdG

 ,É«≤jôaCG ∫Éª°T
,É«°SBG ÜôZh

≈£°SƒdG É«°SBGh

 ÜƒæLh ÜƒæL
É«°SBG ¥öT

á«æ«JÓdG ÉµjôeCG

∑Ó¡à°S’G
™jRƒàdG
õ«¡éàdG
ï∏°ùŸG

ÊGƒ«◊G êÉàfE’G

%0

%10

%20

%30

%40

%50

%60

 áØ∏àfl πMGôe ‘ ¬æe ¢ü∏îàdG ºàj hCG (ájôëÑdG ä’ƒcCÉŸGh ∑Éª°SC’G) ‹hC’G ó«°üdG øe AõL ó≤Øj :8 πµ°ûdG
áØ∏àfl ≥WÉæe ‘h á«FGò¨dG á∏°ù∏°ùdG øe

ájôëÑdG ä’ƒcCÉŸGh ∑Éª°SC’G – »FGò¨dG óbÉØdG

ÉHhQhCG á«dÉª°ûdG ÉµjôeCG
É«fÉ«°ShCGh

á«YÉæ°üdG É«°SBG  ÜƒæL É«≤jôaCG
iÈµdG AGôë°üdG

 ,É«≤jôaCG ∫Éª°T
,É«°SBG ÜôZh

≈£°SƒdG É«°SBGh

 ÜƒæLh ÜƒæL
É«°SBG ¥öT

á«æ«JÓdG ÉµjôeCG

∑Óg
™jRƒàdG
õ«¡éàdG

ó«°üdG ó©H Ée
∑Éª°SC’G ójÉ°üe



9الف�سل 3 - مدى الفاقد الغذائي والهدر الغذائي

معدلت  ب�سبب  كبير   )8 )�ل�سكل  �لبحرية  و�لماأكولت  للأ�سماك  �لأولي  �لإنتاج  في  �لفاقد  فاإن  �لثلث،  �ل�سناعية  للمناطق  وبالن�سبة 

�لبحرية  و�لماأكولت  �لأ�سماك  من  �أي�سًا  كبيرة  ن�سبة  هدر  ويتم  �لبحري.  �ل�سيد  من  �لمائة  في  و15   9 بين  �لمتر�وحة  �لمرتجع   �لم�سيد 

من قبل �لم�ستهلك. 

6 و8 في  ويعتمد �لفاقد في �لإنتاج �لأولي في �لبلد�ن �لنامية على معدلت �لمرتجع من �ل�سيد �لبحري �لتي تتر�وح بين 

�لذي يحدث خلل توزيع  �لتدهور  �لمرتفعة من  �لم�ستويات  �إلى  �لتوزيع  �لمرتفع على م�ستوى  �لفاقد  �لمائة  ويعود معدل 

�لأ�سماك �لطازجة و�لماأكولت �لبحرية.

�لغذ�ئي في  �لفاقد  �إجمالي  �لمائة من  40-65 في  �ل�ستهلك حو�لي  �لهدر على م�ستوى  ي�سكل   :)9 )�ل�سكل  للحليب  بالن�سبة 

�لمناطق �ل�سناعية �لثلث. و�إن �لفاقد في �لإنتاج �لزر�عي كبير بما �أن �أمر��ص �لبقر �لحلوب )خا�سة �لتهاب �ل�سرع( توؤدي 

�إلى �نخفا�ص يقارب 3-4 في �لمائة في �إنتاج �لحليب.

 ولجميع �لمناطق �لنامية، فاإن هدر �لحليب مرتفع ن�سبيًا خلل مر�حل ما بعد �لح�ساد و�لمناولة و�لتخزين و�أي�سًا خلل

مرحلة �لتوزيع.

الإطار 1: لمحة عن حالة: الأ�سماك المرتجعة

الأ�سماك المرتجعة كاحتمال لال�ستهالك الب�سري

تمثل �لأ�سماك �لمرتجعة، �أي �لأ�سماك من مجموع �لم�سيد �لتي تم �رجاعها �إلى �لبحر )في معظم �لأحو�ل ميتة �أو 

��ستخد�م  و�إ�ساءة  �لعالمي، وتعتبر عموما هدر�  �لبحري  �لم�سيد  �أو م�سابة باأ�سر�ر بالغة(، جزء� كبير� من  تموت 

�إلى  ي�سل  �لمرتجعة  �لأ�سماك  مجموع  �أن  وحدد   1994 عام  في  عالمي  تقييم  �أول  ن�سر  وقد  �لبحرية.   للمو�رد 

 2005 �لمنظمة في عام  �أجرتها  �لتي  �لأخيرة  �لعالمية  �لدر��سة  1994(. وت�سير  و�آخرون،   Alverson( 27 مليون طن 

�أن مجموع �لأ�سماك �لمرتجعة قد �نخف�ص �إلى 7.3 مليون طن ولكن من غير �لممكن مقارنة �لأرقام تماما. وحتى 

�لتقدير�ت  يبدو. وت�سير  �لتر�جع كبير على ما  فاإن  �لثاني مقلل من قيمته،  و�لرقم  به  �لأول مبالغًا  �لرقم  لو كان 

�سيد  ومناطق  �أ�ساليب  بين  كبيرة  �ختلفات  هناك  ولكن،  �لمائة.  في   8 قدره  عالمي  مرتجع  ن�سبة  �إلى  �لأخرى 

.)Kelleher، 2005( لأ�سماك�
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- الأ�سباب والوقاية  4 

من الفاقد الغذائي والهدر الغذائي

يتم هدر �لغذ�ء في جميع مر�حل �ل�سل�سلة �لغذ�ئية من �لإنتاج �لزر�عي و�سول �إلى �ل�ستهلك �لمنزلي. ويتم هدر �لغذ�ء في 

�لبلد�ن �لمتو�سطة و�لمرتفعة �لدخل بدرجة عالية، �أي �أنه يرمى حتى لو كان ل يز�ل �سالحًا لل�ستهلك �لب�سري. ويحدث هدر 

كبير �أي�سًا في �لمر�حل �لأولى من �ل�سل�سلة �لغذ�ئية. ويهدر �لغذ�ء في �لبلد�ن �لمنخف�سة �لدخل خا�سة في مر�حل �ل�سل�سلة 

�لغذ�ئية بين �لإنتاج و�لتجهيز.

ويح�سل الفاقد الغذائي في البلدان ال�سناعية عندما يتجاوز الإنتاج الطلب. ومن �أجل �سمان ت�سليم �لكميات �لمتفق عليها 

فيما يتم توقع �لأحو�ل �لجوية �ل�سيئة �أو هجمات �لآفات �لتي ل يمكن �لتنبوؤ بها، ي�سع �لمز�رعون في بع�ص �لأحيان خططًا 

للإنتاج �آمنة، وينتهي بهم �لمطاف باإنتاج كميات �أكبر من �للزم، حتى ولو كانت �لظروف “متو�سطة”. وفي حالة �إنتاج 

يفوق �لمطلوب، تباع بع�ص �لمحا�سيل �لفائ�سة للم�سنعين �أو كعلف للحيو�نات. ومع ذلك، فاإن هذ� �أمر غير مربح ماديًا في 

كثير من �لأحيان، بالنظر �إلى �نخفا�ص �لأ�سعار في هذه �لقطاعات مقارنة باأ�سعار تجار �لتجزئة.

الوقاية: التوا�سل والتعاون بين المزارعين. يمكن للتعاون بين �لمز�رعين �أن يقلل من خطر �لإفر�ط في �لإنتاج، من خلل 

.)2009 ،Stuart( ل�سماح لفائ�ص �لمحا�سيل من مزرعة ما بحّل م�سكلة نق�ص �لمحا�سيل في مزرعة �أخرى�

وقد يفقد الغذاء في البلدان النامية، واأحيانا في البلدان المتقدمة النمو، ب�سبب الح�ساد ال�سابق لأوانه. ويح�سد �لمز�رعون 

�لفقر�ء �لمحا�سيل في وقت مبكر جد�ً، ب�سبب نق�ص �لغذ�ء �أو �لحاجة �لما�سة للنقد خلل �لن�سف �لثاني من �لمو�سم �لزر�عي. 

وبهذه �لطريقة، يتكبد �لغذ�ء خ�سارة في �لقيمة �لغذ�ئية و�لقيمة �لقت�سادية، وقد يهدر �إذ� لم يكن منا�سبًا لل�ستهلك.

الوقاية: تنظيم المزارعين ال�سغار وتنويع ورفع م�ستوى اإنتاجهم وت�سويقهم. يمكن تنظيم �لمز�رعين ذوي �لمو�رد �ل�سغيرة 

في مجموعات لإنتاج مجموعة متنوعة من كميات كبيرة من �لمحا�سيل �لنقدية �أو �لحيو�نات. ويمكنهم بهذه �لطريقة �أن 

يح�سلو� على �ئتمان من �لموؤ�س�سات �لمالية �لزر�عية �أو على دفعات مقدمة من م�ستري �لمنتجات.

الإطار 2: لمحة عن حالة: معايير الج�دة للمظهر

معايير الج�دة للجزر، ل�سل�سلة �س�برماركت “ا�سدا”

في �إطار �لبحث لكتابه “�لهدر- فهم ف�سيحة �لغذ�ء �لعالمية” )2009(، ز�ر تري�ستر�م �ستيو�رت عدة مز�رع بريطانية 

من �أجل فهم كيف توؤثر معايير �لجودة على م�ستوى �لهدر �لغذ�ئي. وز�ر �ستيو�رت، من بين �آخرين، بو�سكيت كاروت�ص 

في يورك�ساير، وهو مورد كبير ل�سل�سلة �سوبرماركت “��سد�”. وقد ر�أى �لكاتب في �لمزرعة كميات كبيرة من �لجزر 

�لمفروز جانبًا، و�لذي �أر�سل كعلف للحيو�نات ب�سبب وجود �نحناء طفيف فيه. وفي مركز �لتعبئة، خ�سع �لجزر لآلت 

ت�سوير تعمل باأجهزة �ل�ست�سعار، تفت�ص عن عيوب جمالية. وجرف �لجزر �لذي لم يكن لونه برتقالي ز�هي و�لذي 

كان فيه عيوب �أو كان مك�سور�ً، �إلى حاوية لعلف �لما�سية. وكما قال �لموظفون في �لمزرعة:” ت�سر “��سد�” على �أن 

 .)2009  ،Stuart( ”يكون جميع �لجزر م�ستقيم حتى يتمكن �لعملء من تق�سير �لجزرة بالكامل ب�سربة و�حدة �سهلة

ويتم ��ستبعاد ما يقارب 25-30 في �لمائة من مجموع �لجزر �لذي تتعامل معه �سركة بو�سكيت كاروت�ص. وقد ��ستبعد 

حو�لي ن�سف هذ� �لجزر ب�سبب �لعيوب �لجمالية، مثل �ل�سكل �أو �لحجم �لخطاأ؛ �لك�سور �أو وجود �سقوق.
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�لمنتجات  ت�ستبعد بع�ص  الغذاء.  اإلى هدر  ال�سوبر ماركت  بالمظهر من قبل محالت  المتعلقة  العالية  الجودة  توؤدي معايير 

من قبل محلت �ل�سوبر ماركت عند بو�بة �لمزرعة ب�سبب معايير جودة �سارمة تتعلق بوزن �لمحا�سيل وحجمها و�سكلها 

�أن بع�ص �لمحا�سيل �لم�ستبعدة ت�ستخدم  ومظهرها. ولذلك، فاإن كميات كبيرة من �لمحا�سيل تظل في �لمز�رع. وحتى لو 

�أخرى  ��ستخد�مات  �إلى  �لب�سري  لل�ستهلك  �أ�سًل  مخ�س�سة  �أغذية  تحول  قد  �لجودة  معايير  فاإن  للحيو�نات،   كعلف 

.)2009 ،Stuart(

الوقاية: درا�سات ا�ستق�ساء بين الم�ستهلكين من قبل ال�سوبر ماركت. يبدو �أن محلت �ل�سوبر ماركت مقتنعة �أن �لم�ستهلكين 

باأن  تظهر  �ل�ستق�سائية  �لدر��سات  ولكن  و�لمظهر.  و�لحجم  �لوزن  “خطاأ” في  من  تعاني  �لتي  �لغذ�ئية  �لمو�د  ي�سترو�  لن 

�لم�ستهلكين م�ستعدين ل�سر�ء هذه �لمنتجات غير �لمتجان�سة طالما �أن �لطعم ل يتاأثر )Stuart، 2009(. ويتمتع �لم�ستهلكون 

من  �أو�سع  مجموعة  وتقديم  عليهم  �لأ�سئلة  طرح  طريق  عن  بذلك  �لقيام  ويمكن  �لجودة.  معايير  في  �لتاأثير  على  بالقدرة 

�لمنتجات لهم في متاجر �لبيع بالتجزئة. 

الوقاية: البيع مبا�سرة اإلى الم�ستهلك. �إن بيع �لمحا�سيل �لزر�عية مبا�سرة �إلى �لم�ستهلك دون �لحاجة �إلى �لمرور من خلل 

�لمحا�سيل  �لوزن و�لحجم و�لمظهر، قد يقلل من كمية  �ل�سوبر ماركت على  �لتي ت�سعها محلت  �ل�سارمة  �لجودة  معايير 

�لزر�عية   �لتجارية  و�لمحلت  �لمز�رعين  �أ�سو�ق  �لمثال،  �سبيل  على  خلل،  من  ذلك  تحقيق  ويمكن  رف�سها.  يتم   �لتي 

 .)2009 ،Stuart(

ت�سبب مرافق التخزين الفقيرة والتي تنعدم فيها البنية التحتية فاقداً غذائيًا في مرحلة ما بعد الح�ساد في البلدان النامية 

في �لمناخات �لحارة، يمكن �أن تف�سد �لمنتجات �لطازجة مثل �لفو�كه و�لخ�سرو�ت و�للحوم و�لأ�سماك مبا�سرة من �لمزرعة 

.)2009 ،Stuart 2006؛ ،Rolle( أو بعد �لم�سيد، ب�سبب عدم وجود �لبنية �لتحتية للنقل و�لتخزين و�لتبريد و�لأ�سو�ق�

و�لأ�سو�ق.  و�لطاقة  للطرق  �لتحتية  �لبنية  �لحكومات  تح�سن  �أن  ينبغي  والنقل.  التحتية  البنية  في  ال�ستثمار  الوقاية: 

�لنقل  و�سائل  وكذلك  �لتبريد  و�سل�سلة  �لتخزين  مر�فق  �لخا�ص  �لقطاع  ��ستثمار�ت  تح�سن  �أن  يمكن  لحق،  وقت   وفي 

.)2006 ،Choudhury(

ل�سلمة  �لأدنى  �لحد  لمعايير  �لمتثال  لعدم  يمكن  يتم هدرها.  وبالتالي  الب�سري  لال�ستهالك  ت�سلح  ل  الآمنة  غير  الأغذية 

�لأغذية �أن يوؤدي �إلى فاقد غذ�ئي، وفي �لحالت �لق�سوى، �أن يوؤثر  على حالة �لأمن �لغذ�ئي في بلد ما. وقد توؤدي مجموعة 

من �لعو�مل �إلى �أن يكون �لغذ�ء غير �آمن، مثل �ل�سموم �لتي تتكون ب�سكل طبيعي في �لغذ�ء نف�سه و�لمياه �لملوثة و�ل�ستخد�م 

غير �لآمن للمبيد�ت ومخلفات �لعقاقير �لبيطرية. وقد توؤدي �لظروف غير �ل�سحية و�ل�سيئة للمناولة و�لتخزين وعدم �لتحكم 

في درجة �لحر�رة �لمنا�سبة �إلى �أغذية غير �آمنة �أي�سًا.

الإطار 3: لمحة عن حالة: المرافق الفقيرة ما بعد الح�ساد

عدم وج�د مرافق لدر�س الأرز والتجفيف 

والتذرية، طاجيك�ستان

طاجيك�ستان  تور�سونز�دي،  في  �لأرز  يــذري  مــز�رع 

للقو�ر�ص  �لأرز  يعر�ص  �ل�سم�ص  في  �لتجفيف   .2010

�لمحا�سيل  تتلف  �أو  تــاأكــل  قــد  �لتي  و�لطفيليات، 

�أي�سًا  هي  �ل�سليمة  �لتخزين  مر�فق  و�إن  �لمح�سودة. 

خلل  �لمفقود  �لغذ�ء  كميات  تخفي�ص  �أجل  من  مهمة 

مر�حل ما بعد �لح�ساد و�لمناولة و�لتخزين.
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الوقاية: تطوير معرفة وقدرة م�سغلي ال�سل�سلة الغذائية المتعلقة بتطبيق الممار�سات الآمنة لمناولة الأغذية. ينبغي �أن يكون 

م�سغلو �ل�سل�سلة �لغذ�ئية ماهرين وعلى در�ية في كيفية �إنتاج غذ�ء �آمن. ويجب �إنتاج �لغذ�ء ومناولته وتخزينه وفقًا لمعايير 

�سلمة �لأغذية. وهذ� يتطلب تطبيق �لممار�سات �ل�سحية و�لزر�عية �لجيدة من قبل جميع م�سغلي �ل�سل�سلة �لغذ�ئية، ل�سمان 

�أن �لغذ�ء �لنهائي يحمي �لم�ستهلك. 

بالأغذية. الهدر  اإلى  ال�سناعية،  بالبلدان  الخا�ص  ال�ستخدام”  اإعادة  اأو  ال�ستخدام  من  اأرخ�ص  “التخل�ص  موقف  ‘يوؤدي 
و�لحجم  �ل�سحيح  بال�سكل  يتمتع  �لنهائي  �لمنتج  �أن  ل�سمان  بالفرز،  �ل�سناعية  �لأغذية  تجهيز  خطوط  تقوم  ما  غالبًا 

�ل�سحيح. وفي بع�ص �لحالت، يمكن ��ستخد�م �لأغذية �لم�ستبعدة لل�ستهلك �لب�سري ولكن عادًة يتم �لتخل�ص منها. ويفقد 

�لغذ�ء �أي�سًا خلل عملية �لتجهيز ب�سبب �لتلف �لحا�سل في �أ�سفل خط �لإنتاج. وتوؤدي �لأخطاء خلل �لتجهيز �إلى منتجات 

نهائية بوزن خاطئ �أو �سكل �أو مظهر خاطئ �أو تغليف مت�سرر، من دون �أن توؤثر على �لقيمة �لغذ�ئية للمنتج. وغالبًا ما يتم 

.)2008 ،SEPA �لتخل�ص من هذه �لمنتجات )Stuart، 2009؛ 

الإطار 4: لمحة عن حالة: الأمن الغذائي في خطر 

عربات نقل الحليب في بنغالدي�س

�إلى  �لريف  من  �لحليب  تنقل  �لحليب  نقل  عربات 

�لتجهيز في بغاباريغات في بنغلدي�ص. نقل  م�سانع 

دون  من  و�لرطب  �لحار  بنغلدي�ص  مناخ  في  �لحليب 

�إن  �لحليب.  في  فاقد  ت�سبب  قد  �ل�سليم  �لتبريد  �سل�سلة 

ومتعرجة  �سيقة  طرق  على  عربات  على  �لحليب  نقل 

يطيل وقت مناولة �لحليب في درجات حر�رة حارة.

الإطار 5: لمحة عن حالة: التخل�س اأرخ�س من ال�ستخدام اأو اإعادة ال�ستخدام

اإنتاج البطاطا المقلية في ه�لندا

للبطاطا  �أطروحته، منتج  قابل د.�سوم�سن عندما كان يكتب 

�لمقلية هولندي، ليفهم بطريقة �أف�سل �أ�سباب هدر �لغذ�ء في 

�إنتاج �لبطاطا �لمقلية  )Somsen، 2004(. وقد ذكرت �ل�سركة 

عدة خطو�ت في �سل�سلة �لإنتاج حيث تم فقد�ن وهدر �لبطاطا 

يتم  حيث  �لحجم  تخفي�ص  خلل  �لمثال  �سبيل  على  �لنيئة، 

ه�سة  �لمقلية  �لبطاطا  و�إن  �سر�ئح.  �إلــى  �لبطاطا  تقطيع 

وتنك�سر ب�سهولة عند نقلها خلل عمليتي �لتجهيز و�لتعبئة. 

�لأحيان  بها وفي بع�ص  �لمرغوب  �لمنتجات غير  ويتم فرز 

رميها في �لنهاية. �إ�سافة �إلى ذلك، يتم فرز بع�ص �لبطاطا 

قبل دخول �لم�سنع، ب�سبب �لأ�سر�ر �أثناء �لتحميل و�لنقل من 

�لمنتج �إلى �لم�سنع و/�أو �أثناء �لتخزين.
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الوقاية: تطوير اأ�سواق المنتجات “دون الم�ستوى”. با�ستطاعة �لمنظمات �لتجارية و�لخيرية على حد �سو�ء �أن ترتب لجمع 

.)2008 ،SEPA( وبيع �أو ��ستخد�م منتجات “دون �لم�ستوى” م�ستبعدة، ل تز�ل �آمنة وذ�ت طعم جيد وتتمتع بقيمتها �لغذ�ئية

تجهيز  �سناعة  تملك  ل  الأحيان،  من  كثير  في  النامية.  البلدان  في  عال  غذائي  فاقد  اإلى  تجهيز  مرافق  وجود  عدم  يوؤدي 

الأغذية القدرة على تجهيز وحفظ المنتجات الزراعية الطازجة لتتمكن من تلبية الطلب. وينبع جزء من �لم�سكلة من مو�سمية 

�لإنتاج وتكلفة �ل�ستثمار في مر�فق �لتجهيز �لتي لن يتم ��ستخد�مها على مد�ر �ل�سنة.

الوقاية: تطوير روابط تعاقدية زراعية بين المجهزين والمزارعين. ينبغي �أن تخلق �لحكومات “بيئة تمكين” �أف�سل ومناخ 

��ستثماري �أف�سل، لتحفيز �لقطاع �لخا�ص على �ل�ستثمار في �سناعة �لأغذية وللعمل ب�سكل وثيق مع �لمز�رعين لمعالجة 

م�ساكل �لتزويد.

اإلى هدر الأغذية في البلدان  توؤدي المجموعات الوا�سعة والكميات الكبيرة المعرو�سة من المنتجات /العالمات التجارية، 

ال�سناعية. ينبغي بمتاجر �لتجزئة �أن ترتب مجموعة متنوعة من �لأغذية و�لعلمات �لتجارية من نف�ص �لم�سّنع للح�سول 

مجموعة  وجود  ولكن  �لمتاجر.  في  �لمنتجات  من  و��سعة  مجموعة  وجود  �أي�سًا،  �لم�ستهلكون  ويتوقع  مربحة.  �أ�سعار  على 

�أن تباع، وبالتالي تهدر. وعند  “تاريخ �لبيع” �لمحدد لها قبل  �إلى  و��سعة من �لمنتجات يزيد من �حتمال و�سول بع�سها 

�لمبيعات،  لإح�ساء�ت  مفيد�ً  كونه  من  وبالرغم  و�ف.  ب�سكل  مليئة  �لمحلت  رفوف  تكون  �أن  �لم�ستهلكون  يتوقع  �لت�سوق، 

قبل  من  تجاهلها  يتم  ما  غالبًا  �سلحيتها  �نتهاء  موعد  �قترب  �لتي  �لغذ�ئية  �لمنتجات  �أن  يعني  �لمتو��سل  �لتزويد  فاإن 

.)2008 ،SEPA( لم�ستهلكين. وهذ� �أمر �سعب خا�سة على متاجر �لتجزئة �ل�سغيرة�

توؤدي نظم ال�سوق غير الكافية اإلى فاقد غذائي مرتفع في الدول النامية. لتخفيف �لفاقد، يجب �أن ت�سل �ل�سلع �لتي ينتجها 

�لمز�رعون �إلى �لم�ستهلكين بطريقة فعالة. وهناك عدد قليل جد�ً من مر�فق �لبيع بالجملة ومحلت �ل�سوبر ماركت ومتاجر 

�لتجزئة �لتي توفر �لتخزين �لمنا�سب وظروف �لبيع �لمنا�سبة للمنتجات �لغذ�ئية. وغالبًا ما تكون �أ�سو�ق �لجملة و�لتجزئة 

.)2005 ،Kader( في �لبلد�ن �لنامية �سغيرة ومكتظة وغير �سحية وتفتقر �إلى معد�ت �لتبريد

الوقاية: تعاونيات الت�سويق ومرافق ت�سويق مح�سنة. تعاونيات �لت�سويق هي منظمات توفر نقطة مركزية لتجميع �لمنتجات 

من �لمز�رعين �ل�سغار وتجهيز �ل�سلع للنقل �إلى �لأ�سو�ق وقنو�ت �لتوزيع �لأخرى. وينبغي �أن تكون تعاونيات �لت�سويق قادرة 

�أ�سو�ق �لجملة  �أن يتم تطوير  �أنه يف�سل  على تخفيف �لفاقد �لغذ�ئي عن طريق زيادة كفاءة هذه �لأن�سطة. وعلى �لرغم من 

و�لتجزئة من قبل �لقطاع �لخا�ص، فممن �لممكن �أن تلعب �لحكومات �لمحلية و تعاونيات �لت�سويق دور� محوريا في تاأ�سي�ص 

 .)2005 ،Kader( وتح�سين مر�فق �لأ�سو�ق

الإطار 6: لمحة عن حالة:مرافق الأ�س�اق الفقيرة

�س�ق الجملة المركزي في باك�ستان

يتم  باك�ستان.  لهــور،  في  �لمركزي  �لجملة  �سوق 

مما  �سحية،  غير  ظروف  في  �لموز  هذ�  في  �لتجارة 

مناولة  يتم  ــه  �أن بما  كبيرة  �سحية  مخاطر  ي�سبب 

�لمجاري.  من  بالقرب  �لأر�ــص  على  �لغذ�ء  وتكدي�ص 

�أن  بما  للغذ�ء،  هــدر�ً  �لأ�سو�ق  من  �لنوع  هذ�  وي�سبب 

تدهور�  ي�سبب  �لخ�سن  و�لتبادل  �ل�سحية  غير  �لظروف 

للمنتجات �لطازجة �له�سة.
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�لمحدود من غير  �لأ�سري  و�لدخل  �لفقر  النامية. يجعل  البلدان  الم�ستهلك �سئيلة في  م�ستوى  المهدرة على  الغذائية  المواد 

�لمقبول �أن يتم هدر �لغذ�ء. ومن �لعو�مل �لم�ساهمة هو �أن �لم�ستهلكين في �لبلد�ن �لنامية ي�سترون عمومًا كميات �أ�سغر من 

�لمنتجات �لغذ�ئية في كل مرة، وفي كثير من �لأحيان ما يكفي لتناول وجبات �ليوم نف�سه فقط.. 

توؤدي الوفرة و�سلوك الم�ستهلكين اإلى هدر غذائي مرتفع في البلدان ال�سناعية. ربما يكون �أحد �أهم �لأ�سباب للهدر �لغذ�ئي 

�أن يتحملو� هدر �لأغذية. وقد ز�دت كمية �لغذ�ء  �أن �لنا�ص يمكنهم بب�ساطة  على م�ستوى �ل�ستهلك في �لبلد�ن �لغنية، هو 

�لمتوفر في متاجر �لتجزئة و�لمطاعم خلل �لعقود �لأخيرة في كل من �لوليات �لمتحدة و�لتحاد �لأوروبي. ويقدم �لكثير 

من �لمطاعم بوفيهات باأ�سعار ثابتة، مما ي�سجع �لنا�ص على ملء �سحونهم بطعام يفوق ما يمكنهم �أن ياأكلوه.  وتقدم متاجر 

�لتجزئة عرو�سًا كبيرة مثل “�لح�سول على منتج مجانًا”. وبالمثل، ينتج �لم�سنعون وجبات جاهزة للأكل كبيرة �لحجم 

.)2009 ،Stuart(

الوقاية: التوعية العامة. يمكن �أن يكون �لتعليم في �لمد�ر�ص و�لمبادر�ت �ل�سيا�سية ب�ساأن هذه �لم�سائل، نقطة �نطلق ممكنة 

لتغيير مو�قف �لنا�ص �لمتعلقة بالهدر �لغذ�ئي �لحالي �لهائل.

الإطار 7: لمحة عن حالة: رفع م�ست�ى ال�عي العام

المبادرات الط�عية

تعطي حملة “توقفو� عن هدر �لغذ�ء” في �لد�نمرك �لتوجيهات للم�ستهلكين حول كيفية تجنب هدر �لغذ�ء من خلل 

�لت�سوق وفقا للحتياجات �لأ�سرية �ليومية، وت�سجع لتخطيط �أ�سري �أف�سل و�أنماط ت�سوق من �أجل �لبتعاد عن �لت�سرع 

�سوب �لعقلنية في �لت�سوق �لغذ�ئي و�أنماط �ل�ستهلك.

�لتجارية  �لعلمات  و�أ�سحاب  �لتجزئة  تجار   )WRAP( �لهدر  من  للحد  �لعمل  خطة  ت�سجع  �لمتحدة،  �لمملكة  وفي 

و�سل�سل �لإمد�د �لخا�سة بهم على تحديد �لنهج �لتعاونية نحو تقليل كمية �لمو�د �لغذ�ئية و�لتغليف �لمهدرة، �لتي 

تنتهي في �سلة �لمهملت �لمنزلية وفي نهاية �لمطاف في مكب �لنفايات. وت�سعى WRAP  �إلى تقليل �لتغليف �لمهدر 

و�لهدر �لغذ�ئي من قبل �لم�ستهلك من خلل �لقيام باأعمال �لبحث و�لتطوير ومن خلل �لتوجيه ب�ساأن �لممار�سات 

�لتجارية  �لتجزئة و�لعلمات  �لتغليف وتجار  بالم�ساركة مع م�سنعي   WRAP �لترويج. وتعمل  �لف�سلى ومن خلل 

و�لمزودين ومعاهد �لبحوث و�لجامعات ووكالت �لت�سميم و�ل�ست�ساريين �لبيئيين.
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تقدير  تم  وقد  �لغذ�ئي.  و�لهدر  �لغذ�ئي  �لفاقد  ب�ساأن  و�لتقارير  �لبيانات  من  كبيرة  كمية  وحللت  �لدر��سة  هذه  جمعت  لقد 

م�ستويات �لهدر و�أحجامه في كل مرحلة من مر�حل �ل�سل�سلة �لغذ�ئية. وذكرت �لأ�سباب و�ل�سبل �لممكنة لمنع �لفاقد �لغذ�ئي 

و�لهدر �لغذ�ئي في كل مرحلة من مر�حل �ل�سل�سلة �لغذ�ئية.

ونظر� �إلى عدم وجود بيانات كافية، كان ل بد من �لقيام بالعديد من �لفتر��سات ب�ساأن م�ستويات �لهدر �لغذ�ئي خا�سة 

على م�ستوى �لتوزيع و�ل�ستهلك. ولذلك، يجب تف�سير نتائج هذه �لدر��سة بحذر �سديد.

وتك�سف �لدر��سة �أوًل عن �لثغر�ت �لكبيرة في �لبيانات �لمتعلقة بالمعرفة �لمتاحة ب�ساأن �لهدر �لغذ�ئي �لعالمي، خا�سة في 

ما يتعلق بالتقييم �لكمي للفاقد �لغذ�ئي للأ�سباب �لفردية، وفي تكلفة �لوقاية من �لفاقد �لغذ�ئي. وحيثما توفرت �لبيانات، 

غالبا ما �ساحبتها �سكوك كبيرة.

وهناك حاجة ملّحة لمزيد من �لبحوث في هذ� �لمجال، ول �سيما بالنظر �إلى �أن �لأمن �لغذ�ئي هو م�سدر قلق كبير في �أجز�ء 

كبيرة من �لعالم �لنامي.

�ل�سغط  �لممكن تخفي�ص  �لم�ستقبلي، من  �لنهائي  �لطلب  لتلبية  �أ�سا�سي  �أمر  �لغذ�ئي  �لإنتاج  �لوقت نف�سه حيث زيادة  وفي 

بين �لإنتاج و�لو�سول �إلى �لغذ�ء من خلل �ل�ستفادة من �لإمكانات للحد من �لفاقد �لغذ�ئي. وتوجد حلول فعالة على طول 

�ل�سل�سلة �لغذ�ئية، للحد من �لكميات �لإجمالية للمو�د �لغذ�ئية �لمفقودة و �لمهدرة. ول ينبغي توجيه �لإجر�ء�ت نحو �لمر�حل 

�لمعزولة من �ل�سل�سلة فقط، بما �أن ما يتم )�أو ل يتم( فعله في مرحلة ما يوؤثر على �لمر�حل �لأخرى. وفي �لبلد�ن �لمنخف�سة 

ومر�فق  �لمز�رعين  وتعليم  �لح�ساد  تقنيات  تح�سين  مثل  �لمنتج  بمنظور  �سيء،  كل  ،قبل  �لتد�بير  تتميز  �أن  ينبغي  �لدخل، 

�لتخزين و�سل�سل �لتبريد. �أما في �لبلد�ن �ل�سناعية، فاإن �لحلول على م�ستوى �لإنتاج و�لت�سنيع �ستكون هام�سية �إذ� ��ستمر 

�لم�ستهلكون بالهدر على �لم�ستويات �لحالية. يجب توعية �لم�ستهلكين على �لم�ستوى �لمنزلي، ويجب �أن يغيرو� �ل�سلوك �لذي 

يوؤدي �إلى �رتفاع �لم�ستويات �لحالية من �لهدر �لغذ�ئي.

و�لنقطة �لأخرى �لتي يجب �لت�سديد عليها، هي �أن �ل�سل�سلة �لغذ�ئية �ليوم تت�سم بالعولمة �أكثر و�أكثر. ويتم �إنتاج �سلع غذ�ئية 

�أثر نمو �لتجارة �لدولية على �لفاقد �لغذ�ئي  �أنحاء مختلفة جد� من �لعالم. ويجب تقييم  معينة وتحويلها و��ستهلكها في 

بطريق �أف�سل.
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الملحق 1: ت�سنيف مناطق العالم

�لبلد�ن �لمدرجة في مناطق �لعالم 1-3 – �لبلد�ن �لمتو�سطة و�لمرتفعة �لدخل 

المنطقـة 1: اأوروبا

هولند�فرن�سا�ألبانيا

�لنرويججورجيا�أرمينيا

بولند��ألمانيا�لنم�سا

�لرتغال�ليونان�أذربيجان

رومانياهنغاريابيلرو�ص

�لتحاد �لرو�سي�آي�سلند�بلجيكا

�سربيا�آيرلند��لبو�سنة و�لهر�سك

�سلوفاكيا�إيطاليابلغاريا

�سلوفينيالتفياكرو�تيا

�إ�سبانياليتو�نياقبر�ص

�ل�سويدلوك�سمبورغجمهورية �لت�سيك

�سوي�سر�مقدونيا�لد�نمرك

�أوكر�نيامولدوفا�إ�ستونيا

�لمملكة �لمتحدة�لجبل �لأ�سودفينلند� 

المنطقـة 3: اآ�سيا ال�سناعيةالمنطقـة 2: ال�ليات المتحدة، كندا، اأو�سيانيا

�ليابان�أ�ستر�ليا

�ل�سينكند�

كوريا �لجنوبيةنيوزيلند�

�لوليات �لمتحدة �لأمريكية
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�لبلد�ن �لمدرجة في مناطق �لعالم 4-7 - �لبلد�ن �لمنخف�سة �لدخل

المنطقـة 4

اأفريقيا جن�ب ال�سحراء الكبرى

المنطقـة 5

�سمال اأفريقيا، غرب اآ�سيا،

اآ�سيا ال��سطى

المنطقـة 6

جن�ب وجن�ب �سرق اآ�سيا

المنطقـة 7

اأمريكا الالتينية

�لأرجنتين�أفغان�ستان�لجز�ئرليبيريا�أنغول

بليزبنغلدي�صم�سرملويبنين

بوليفيابوتان�لعر�قماليبوت�سو�نا

�لبر�زيلكامبوديا��سر�ئيلموريتانيابوركينافا�سو

ت�سيلي�لهند�لأردن�لموز�مبيقبوروندي

كولومبيا�إندوني�سياكاز�خ�ستانناميبيا�لكاميرون

كو�ستا ريكا�إير�ن�لكويت�لنيجرجمهورية �أفريقيا �لو�سطى

كوبالو�صقرغيز�ستاننيجيريات�ساد

�لجمهورية �لدومينيكيةماليزيالبنانرو�ند��لكونغو – بر�ز�فيل

�لإكو�دورميانمارليبيا�ل�سنغال�لكونغو – كن�سا�سا

�ل�سلفادورنيبالمونغوليا�سير�ليونكوت ديفو�ر

غو�تيمالباك�ستان�لمغرب�ل�سومالغينيا �ل�ستو�ئية

غيانا�لفليبينعمانجنوب �أفريقيا�إريتريا

هايتي�سري لنكا�لمملكة �لعربية �ل�سعودية �ل�سود�ن�إثيوبيا

هندور��صتايلند�سوريا�سو�زيلندغابون

جامايكافييت نامطاجك�ستانتنز�نياغامبيا

�لمك�سيكتون�صتوغوغانا

نيكار�غو�تركيا�أوغند�غينيا

بنماتركمان�ستان ز�مبياغينيا بي�ساو

بار�غو�ي�لإمار�ت �لعربية �لمتحدةزمبابويكينيا

�لبيرو�أوزبك�ستان لي�سوتو

�سورينام�ليمن

اأوروغ�اي

فنزويال
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الملحق 2: مجم�عات ال�سلع

 تم تجميع �ل�سلع �لمختلفة وفقا للمو�زنات �لغذ�ئية �لتابعة لقاعدة �لبيانات �لإح�سائية في �لمنظمة

:)http://www.fao.org/corp/statistics/en/(

�لحبوب )با�ستثناء �لبيرة(: �لقمح، �لأرز )�لم�سروب(، �ل�سعير، �لذرة، �ل�سيلم، �ل�سوفان، �لدخن، �لذرة �لرفيعة،   .1 

وغيرها من �لحبوب.

�لجذور و�لدرنات: �لبطاطا، �لبطاطا �لحلوة، �لك�سافا، �ليام، وغيرها من �لجذور.  .2

�لبذور �لزيتية و�لبقول )بما في ذلك �لجوزيات(: فول �ل�سويا، �لفول �ل�سود�ني )�لمق�سور(، بذور عباد �ل�سم�ص،   .3 

�للفت وبذور �لخردل، بذور �لقطن، جوز �لهند )بما في ذلك �لكوبر�(، بذور �ل�سم�سم، بذور �لنخيل، �لزيتون، وغيرها 

من �لمحا�سيل �لزيتية. 

�لفاكهة و�لخ�سرو�ت )بما في ذلك �لموز(: �لبرتقال و �لمندرين، �لليمون و�لليمون �لحام�ص، �لجريب فروت،   .4

غيرها من �لحم�سيات، �لموز، موز �لجنة، �لتفاح )با�ستثناء ع�سير �لتفاح(، �لأنانا�ص، �لتمر، �لعنب )با�ستثناء 

�لنبيذ(، فو�كه �أخرى، �لطماطم، �لب�سل، وخ�سر�و�ت �أخرى. 

�للحوم: �للحم �لبقري، لحم �ل�ساأن/ �لماعز، لحم �لخنزير، لحم �لدو�جن، لحوم �أخرى وف�سلتها.  .5

�لأ�سماك و�لماأكولت �لبحرية: �أ�سماك �لمياه �لعذبة، �لأ�سماك �لقاعية، �لأ�سماك �ل�سطحية، �لأ�سماك �لبحرية   .6

�لأخرى، �لق�سريات، �لرخويات �لأخرى، ر�أ�سيات �لأرجل، �لمنتجات �لمائية �لأخرى، لحوم �لثدييات �لمائية، 

�لحيو�نات �لمائية �لأخرى و�لنباتات �لمائية. 

منتجات �لألبان: �لحليب.  .7
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 الملحق 3: مراجع اإ�سافية 

لتحديد كمية الفاقد الغذائي

يحدد عامل �لتحويل �لجزء �ل�سالح للأكل من �لمنتج �لزر�عي.  ملحظة: 

و يحدد عامل �لتوزيع �لجزء �لمخ�س�ص لل�ستهلك �لب�سري من �لمنتج �لزر�عي.   

الحب�ب:

عوامل التحويل : �لقمح، �ل�سيلم = 0.78؛ �لذرة و�لدخن و�لذرة �لرفيعة = 0.79 )�لبلد�ن �لمنخف�سة �لدخل(، = 0.69 )�لبلد�ن 

.)2000) Wirsenius :لمتو�سطة/�لمرتفعة �لدخل(؛ �لأرز = 1؛ �ل�سوفان و�ل�سعير و�لحبوب �لأخرى = 0.78. �لم�سدر�

عوامل التوزيع للفاقد خالل مراحل الإنتاج الزراعي وما بعد الح�ساد والمناولة والتخزين:

�أوروبا = 0.35؛ �أمريكا �ل�سمالية و�أو�سيانيا= 0.50؛ �آ�سيا �ل�سناعية = 0.60؛ �أفريقيا جنوب �ل�سحر�ء �لكبرى = 0.75؛ �سمال 

�أفريقيا وغرب �آ�سيا و �آ�سيا �لو�سطى = 0.60؛ جنوب وجنوب �سرق �آ�سيا = 0.67؛ �أمريكا �للتينية = 0.40.

الجذور والدرنات:

ن�سبة الجذور والدرنات الطازجة الم�ستخدمة:

 Westby 50%. �لم�سدر:  �أفريقيا جنوب �ل�سحر�ء �لكبرى =  �لن�سبة �لمتو�سطة �لمفتر�سة للك�سافا �لطازجة �لم�ستخدمة في 

 .)1998) Brabet :2002(. في �أمريكا �للتينية = 20%. �لم�سدر)

�لن�سبة �لمتو�سطة �لمفتر�سة للبطاطا �لطازجة �لم�ستخدمة في �أوروبا و�أمريكا �ل�سمالية و�أو�سيانيا = 27%. �لم�سدر: وز�رة 

�أفريقيا  �لبطاطا في جنوب  �لم�سدر:   .%81  = �لو�سطى  و�آ�سيا  �آ�سيا  �أفريقيا وغرب  �سمال  في  )2010ب(.  �لأمريكية  �لزر�عة 

)2009) Pendey :2010(. في جنوب وجنوب �سرق �آ�سيا = 90%. �لم�سدر(

و Keijbets )2008(. في �آ�سيا �ل�سناعية = 85%. �لم�سدر: Keijbets )2008( و فاو�ستات )2010�أ(.

.)2001) Mattsson عوامل التحويل: �لتق�سير باليد = 0.74؛ �لتق�سير �ل�سناعي = 0.90. �لم�سدر : �ليوني�سف )1990( و

البذور الزيتية والبق�ل: 

عوامل التوزيع: �أفريقيا جنوب �ل�سحر�ء �لكبرى = 0.63؛ �سمال �أفريقيا وغرب �آ�سيا و�آ�سيا �لو�سطى = 0.12؛ جنوب وجنوب 

�آ�سيا �ل�سناعية = 0.24.  �آ�سيا = 0.63؛ �أمريكا �للتينية = 0.12؛ �أوروبا = 0.20؛ �أمريكا �ل�سمالية و�أو�سيانيا = 0.17؛  �سرق 

�لم�سدر: فاو�ستات )2010 د(.

الفاكهة والخ�سروات:

ن�سبة الفاكهة والخ�سروات الطازجة الم�ستخدمة: 

�لن�سبة �لمتو�سطة �لمفتر�سة للفاكهة و�لخ�سرو�ت �لطازجة �لم�ستخدمة في �أفريقيا جنوب �ل�سحر�ء �لكبرى = 99%. �لم�سدر: 

في جنوب وجنوب   .)2008)  Guajardo �لم�سدر:   .%50  = �لو�سطى  و�آ�سيا  �آ�سيا  وغرب  �أفريقيا  �سمال  في   .)2000)  Mungai

 .)2008) Guajardo :سرق �آ�سيا = 95%. �لم�سدر: منظمة �لأغذية و�لزر�عة )غير موؤرخ(. في �أمريكا �للتينية = 50%. �لم�سدر�
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في �أوروبا و�أمريكا �ل�سمالية و�أو�سيانيا = 40%. �لم�سدر: وز�رة �لزر�عة �لأمريكية )2010 ج(. في �آ�سيا �ل�سناعية = %96. 

 .)2008) Cheng :لم�سدر�

عوامل التحويل: �لتق�سير باليد = 0.8؛ �لتق�سير �ل�سناعي = 0.75؛ �لمتو�سط = 0.77. �لم�سدر: تحقيق خا�ص و منظمة �لأمم 

�لمتحدة للتنمية �ل�سناعية )2004ج(.

الأ�سماك والماأك�لت البحرية:

ن�سبة الأ�سماك والماأكولت البحرية الطازجة الم�ستخدمة: 

�لن�سبة �لمتو�سطة �لمفتر�سة للأ�سماك و�لماأكولت �لبحرية �لطازجة �لم�ستخدمة في �لبلد�ن �لمنخف�سة �لدخل = 60%؛ في 

�لبلد�ن �لمتو�سطة و�لمرتفعة �لدخل = 4%. �لم�سدر: منظمة �لأغذية و�لزر�عة )2009(.

عامل التحويل: متو�سط عامل �لتحويل للأ�سماك و�لماأكولت �لبحرية = 0.5. �لم�سدر: منظمة �لأغذية و�لزر�عة )1989(.
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 الملحق 4: ن�سب ال�زن للفاقد الغذائي والهدر الغذائي 

)في ن�سبة ما يدخل كل مرحلة(

ن�سب �لهدر �لمقدرة/�لمفتر�سة لكل مجموعة �سلع في كل مرحلة من �ل�سل�سلة �لغذ�ئية في اأوروبا بما في ذلك رو�سيا.

ما بعد الح�ساد الإنتاج الزراعي

والمناولة والتخزين

 التوزيع: التجهيز والتعبئة

بيع التجزئة

ال�ستهالك

25%2%0.5%، 10%4%2%�لحبوب

17%7%15%9%20%�لجذور و�لدرنات

4%1%5%1%10%�لبذور �لزيتية و�لبقول

19%10%2%5%20%�لفاكهة و�لخ�سرو�ت

11%4%5%0.7%3.1%�للحوم

11%9%6%0.5%9.4%�لأ�سماك و�لماأكولت �لبحرية

7%0.5%1.2%0.5%3.5%�لحليب

ن�سب �لهدر �لمقدرة/�لمفتر�سة لكل مجموعة �سلع في كل مرحلة من �ل�سل�سلة �لغذ�ئية في اأمريكا ال�سمالية واأو�سيانيا.

ما بعد الح�ساد الإنتاج الزراعي

والمناولة والتخزين

 التوزيع: التجهيز والتعبئة

بيع التجزئة

ال�ستهالك

27%2%0.5%، 10%2%2%�لحبوب

30%7%15%10%20%�لجذور و�لدرنات

4%1%5%0%12%�لبذور �لزيتية و�لبقول

28%12%2%4%20%�لفاكهة و�لخ�سرو�ت

11%4%5%1.0%3.5%�للحوم

33%9%6%0.5%12%�لأ�سماك و�لماأكولت �لبحرية

15%0.5%1.2%0.5%3.5%�لحليب
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ن�سب �لهدر �لمقدرة/�لمفتر�سة لكل مجموعة �سلع في كل مرحلة من �ل�سل�سلة �لغذ�ئية في اآ�سيا ال�سناعية.

ما بعد الح�ساد الإنتاج الزراعي

والمناولة والتخزين

ال�ستهالكالتوزيعالتجهيز والتعبئة

20%2%0.5%، 10%10%2%�لحبوب

10%9%15%7%20%�لجذور و�لدرنات

4%1%5%3%6%�لبذور �لزيتية و�لبقول

15%8%2%8%10%�لفاكهة و�لخ�سرو�ت

8%6%5%0.6%2.9%�للحوم

8%11%6%2%15%�لأ�سماك و�لماأكولت �لبحرية

5%0.5%1.2%1%3.5%�لحليب

ن�سب �لهدر �لمقدرة/�لمفتر�سة لكل مجموعة �سلع في كل مرحلة من �ل�سل�سلة �لغذ�ئية في اأفريقيا جن�ب ال�سحراء الكبرى.

ما بعد الح�ساد الإنتاج الزراعي

والمناولة والتخزين

ال�ستهالكالتوزيعالتجهيز والتعبئة

1%2%3.5%8%6%�لحبوب

2%5%15%18%14%�لجذور و�لدرنات

1%2%8%8%12%�لبذور �لزيتية و�لبقول

5%17%25%9%10%�لفاكهة و�لخ�سرو�ت

2%7%5%0.7%15%�للحوم

2%15%9%6%5.7%�لأ�سماك و�لماأكولت �لبحرية

0.1%10%0.1%11%6%�لحليب

اآ�سيا وغرب  اأفريقيا  �سمال  �لغذ�ئية في  �ل�سل�سلة  �سلع في كل مرحلة من  لكل مجموعة  �لمقدرة/�لمفتر�سة  �لهدر   ن�سب 

واآ�سيا ال��سطى.

ما بعد الح�ساد الإنتاج الزراعي

والمناولة والتخزين

ال�ستهالكالتوزيعالتجهيز والتعبئة

12%4%2%، 7%8%6%الحب�ب

6%4%12%10%6%الجذور والدرنات

2%2%8%6%15%البذور الزيتية والبق�ل

12%15%20%10%17%الفاكهة والخ�سروات

8%5%5%0.2%6.6%اللح�م

4%10%9%5%6.6%الأ�سماك والماأك�لت البحرية

2%8%2%6%3.5%الحليب
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ن�سب �لهدر �لمقدرة/�لمفتر�سة لكل مجموعة �سلع في كل مرحلة من �ل�سل�سلة �لغذ�ئية في جن�ب وجن�ب �سرق اآ�سيا.

ما بعد الح�ساد الإنتاج الزراعي

والمناولة والتخزين

ال�ستهالكالتوزيعالتجهيز والتعبئة

3%2%3.5%7%6%الحب�ب

3%11%10%19%6%الجذور والدرنات

1%2%8%12%7%البذور الزيتية والبق�ل

7%10%25%9%15%الفاكهة والخ�سروات

4%7%5%0.3%5.1%اللح�م

2%15%9%6%8.2%الأ�سماك والماأك�لت البحرية

1%10%2%6%3.5%الحليب

ن�سب �لهدر �لمقدرة/�لمفتر�سة لكل مجموعة �سلع في كل مرحلة من �ل�سل�سلة �لغذ�ئية في اأمريكا الالتينية.

ما بعد الح�ساد الإنتاج الزراعي

والمناولة والتخزين

ال�ستهالك على التوزيعالتجهيز والتعبئة

الم�ستوى الأ�سري

10%4%2%، 7%4%6%الحب�ب

4%3%12%14%14%الجذور والدرنات

2%2%8%3%6%البذور الزيتية والبق�ل

10%12%20%10%20%الفاكهة والخ�سروات

6%5%5%1.1%5.3%اللح�م

4%10%9%5%5.7%الأ�سماك والماأك�لت البحرية

4%8%2%6%3.5%الحليب



32

 الملحق 5: مثال على 

ح�سابات للفاقد الغذائي والهدر الغذائي

مثال: ح�سابات �لفاقد �لغذ�ئي و�لهدر �لغذ�ئي للفاكهة و�لخ�سرو�ت في �أفريقيا جنوب �ل�سحر�ء �لكبرى. يبين �ل�سكل �أدناه 

�لتدفق �ل�سامل للفاكهة و�لخ�سرو�ت )1000 طن(، كما ورد في �لمو�زين �لغذ�ئية لعام 2007 لأفريقيا جنوب �ل�سحر�ء �لكبرى.  

.

áLRÉ£dG äGhö†ÿGh á¡cÉØdG
(∑)

63 991

êÉàfE’G
(CG)

83 325

∑ ¢Vô©dG öUÉæY  = á«∏ëŸG äGOGóeE’G á«ªc
(`g)

81 517

− ∑ ΩGóîà°S’G öUÉæY  =

∞∏©dG
(h) 

2 373

AGò¨dG
(…)

64 637 á©æ°üŸG äGhö†ÿG á¡cÉØdG
(∫) 
646

OGÒà°S’G á«ªc
(Ü)

2 583

øjõîàdG øjÉÑJ
(ê)
179

ôjó°üàdG á«ªc
(O)

4 570

QhòÑdG
(R)
0

õ«¡éàdG
(ì)

6 431

Qó¡dG
(•)

8 076

2007 ΩÉ©d á«FGò¨dG øjRGƒŸG ‘ OQh Éªc (øW 1000) äGhö†ÿGh á¡cÉØ∏d πeÉ°ûdG ≥aóàdG :10 πµ°ûdG
iÈµdG AGôë°üdG ÜƒæL É«≤jôaC’

�أ + ب + ج – د = هـ – )و + ز + ح + ط( = ي = ك + ل

ن�سبة الهدر في كل مرحلة من مراحل ال�سل�سلة الغذائية:

�لإنتاج �لزر�عي = %10

ما بعد �لح�ساد و�لمناولة و�لتخزين = %9

�لتجهيز و�لتعبئة = %25

�لتوزيع )�لفاكهة و�لخ�سرو�ت �لطازجة( = %17

�لتوزيع )�لفاكهة و�لخ�سرو�ت �لم�سنعة( = %10

�ل�ستهلك )�لفاكهة و�لخ�سرو�ت �لطازجة( = %5

�ل�ستهلك )�لفاكهة و�لخ�سرو�ت �لم�سنعة( = %1
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ح�سابات المعادل الأولي للفاقد والهدر  للفاكهة والخ�سروات في كل مرحلة من مراحل ال�سل�سلة الغذائية: 

�لإنتاج �لزر�عي: )0.1/)1-0.1(( * 325 83 = 258 9 = 9.3 مليون طن

ما بعد �لح�ساد و�لمناولة و�لتخزين: 0.09 * 325 83 = 817 7 = 7.8 مليون طن 

�لتجهيز و�لتعبئة: 0.25 * )646 + 431 6( = 769 1 = 1.8 مليون طن

�لتوزيع )�لفاكهة و�لخ�سرو�ت �لطازجة(: 0.17 * 991 63 = 878 10 = 11 مليون طن

�لتوزيع )�لفاكهة و�لخ�سرو�ت �لم�سنعة(: 0.1 * )646 + 431 6 – 769 1( = 531 = 0.5 مليون طن

�ل�ستهلك )�لفاكهة و�لخ�سرو�ت �لطازجة(: 0.05 * )991 63 – 878 10( = 656 2 = 2.7 مليون طن

�ل�ستهلك )�لفاكهة و�لخ�سرو�ت �لم�سنعة(: 0.01 * )646 + 431 6 – 769 1 – 531( = 48 = 0.05 مليون طن

عو�مل �لتحويل: �لتق�سير باليد = 0.8؛ �لتق�سير �ل�سناعي = 0.75؛ �لمتو�سط = 0.77 

ح�سابات الفاقد والهدر للفواكه والخ�سار ال�سالحة لالأكل في كل مرحلة من مراحل ال�سل�سلة الغذائية: 

�لإنتاج �لزر�عي: 258 9 * 0.77 = 129 7 = 7.1 مليون طن

ما بعد �لح�ساد و�لمناولة و�لتخزين: 817 7 * 0.77 = 019 6 = 6.0 مليون طن

�لتجهيز و�لتعبئة: 769 1 * 0.75 = 327 1 = 1.3 مليون طن 

�لتوزيع: )878 10 * 0.8( + )531 * 0.75( = 101 9 = 9.1 مليون طن

�ل�ستهلك: )656 2 * 0.8( + )48 * 0.75( = 161 2 = 2.1 مليون طن
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