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 موجز

 

 أخرى طريقة هناك ومع ذلك، . إنتاجههو زيادة الغذاء  الطلب علىتلبية لأول حل يتبادر عادة إىل الذهن إن -  1

من واحلد احلاجة إىل زيادة املساحات املخصصة لإلنتاج تؤدي إىل تقليل ، وإهدارها ةيذغألا نم دقافلاحد من لل

صبح احلد يدودية املوارد الطبيعية املتوافرة، ونظرًا حمل(. السيما غري املتجددة منها)استغالل املوارد الطبيعية 

 .من فاقد األغذية وإهدارها أكثر جدوى من زيادة إنتاجها

 
يف منطقة الشرق األدنى، تشري التقديرات فاقد الغذاء وتعرضه للهدر فداحة عن البيانات ِقلة على الرغم من و-  2

املواد الغذائية من  يف املائة 03احلبوب والبقول ومن  يف املائة 15أن نسب اهلدر السنوية تتجاوز إىل بشكل عام 

احلد وية غذاألمن الغذائي وإنتاج األو(. أي الفواكه واخلضار ومنتجات األلبان واللحوم واألمساك) للتلفالقابلة 

 امن أجل زيادة توافره ارهاهدإوية غذاألاحلد من  فاقد ُيعترب وهي أمور مرتابطة؛ سالمته ومن فاقد الغذاء 

التوسع يف توفري مستلزمات يف منطقة الشرق األدنى، أقل كلفة من زيادة اإلنتاج من خالل ا وحتقيق سالمته

واألرض والطاقة وغريها ه اييف امليؤدي إلي حدوث  فاقد  األغذية فاقد  أو زيادة الواردات، كما أن /اإلنتاج و

 .إنتاجهايف من املوارد املستخدمة 

 
املتوافرة حاليًا تطبيق املعارف ( 1: )هدرتعرضها للوية غذاألفاقد  االسرتاتيجيات العامة خلفضوتشمل  - 0

 االقتصادية؛و قات االجتماعيةوإزالة املع( 2)؛ اوسالمته اوضمان جودتهنظم تداول األغذية تحسني ل

بنية وتوفري ال( 4)مبا فيهم املزارعني واملستهلكني؛ الغذائية كافة املعنيني بالسلسلة توسع يف توعية لوا( 0)

حتسني القدرة على إجراء ( 5)التسويق؛ ونظم الئمة، مبا يف ذلك منشتت التخزين املحّسنة وامُلتحتية ال

 .على القيود اليت يعاني منها صغار املنتجني للتغلب اهتمام خاصوتوجيه ( 5)وحتقيق التطوير؛ البحوث 

 
. الصناعات الزراعيةتنمية لخطة يف أي العناصر الرئيسية أحد االسرتاتيجيات وتطبيقها ويعد التوسع يف وضع  - 4

حبسب البلد ونوع املنتجات الغذائية وقيمة السوق اخلاصة بها، هذه االسرتاتيجيات خصائص وسوف ختتلف 

على أساس كل لألغذية قطاع احمللي النهوض بال اجاتتيحال األولي  هي التوصيف الدقيقطوة اخللذلك فإن و

 .حدة حالة على

 

 خلفية عامة حول منطقة الشرق األدنى -واًل أ

 

والرتبة وذلك  هاياملمن بلدان الشرق األدنى من عجز حاد يف موارد املياه وتدهور جودة الغالبية العظمى  تعاني - 5

، والتحّضر، والقطاعات الزراعية التقليدية اليت تنتج السكانيزيادة معدل النمو من بينها ألسباب عديدة 

 تسويقغري فعالة يف منتجات زراعية تقليدية متدنية القيمة حتتاج إىل كميات كبرية من املياه، إضافة إىل أنظمة 

 .الغذاء وصناعته
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ربع بمساحة األراضي الصاحلة للزراعة ُيقدَّر جمموع الشرق األدنى، ضخامة مساحة إقليم من الرغم وعلى  - 5

 .مليون هكتار 55.5حبوالي  2338ُقّدرت عام  واليت املساحة اإلمجالية لألراضي الزراعية

 

الشرق األدنى ارتفاع معدل النمو السكاني ومعدالت اخلصوبة، فلقد ازداد إلقليم اخلصائص السكانية بني من و - 7

ومن املتوقع ، 2313مليون نسمة يف عام  083إىل  1995يف عام  نسمةمليون  285العدد اإلمجالي للسكان من 

تعريض يعين هذا و. 2303يف  532وإىل  2323يف مليون نسمة  445يصل إىل أن يرتفع إىل رقم قياسي جديد 

د على إنتاج املزيد من الغذاء وتلبية الطلب املتزاي لمن أجالضغط اإلقليم ملزيد من املوارد الطبيعية احملدودة يف 

 .أخرى املياه ألغراض

 

على املوارد الطبيعية املتاحة ويعتمد ذلك خر آلبلد ن مالشرق األدنى إقليم خيتلف مستوى اإلنتاج الزراعي يف و - 8

وغريها من الرأمسالية، ستثمارات االالعاملة و ييدومهارة األ ية،املناخ الظروفمن الرتبة واملياه وكذلك على 

العامل أقاليم من أهم يعترب اإلقليم واحدًا بشكل عام، ولذلك واإلنتاج منخفض  ،االقتصاديةو العوامل االجتماعية

 واملستوردة للمنتجات الغذائية ئيالغذاعجز الاليت تعاني من 

 

 وأسبابها الفنية ةيذغألا نم دقافلاتقديرات حول  -ثانيًا 

 

وطريقة  ،ونوع التخزينباحلشرات، اإلصابة السلعة،والسنة،ومستوى حبسب  ئيةالغذاالفواقد ختتلف  - 9

 يف األسواق التجاريةعموديًا مثل،السلسلة التقليدية مقابل السلسلة املدجمة )التجفيف وطبيعة سلسلة القيمة 

 ،النقل والتوزيع،ونظم وتقنيات احلفظ اتاملنتج طرق التعامل معو( الصغارجتار التجزئة مقابل و الكربى

ومدى استجابتها لألسواق احمللية على املنافسة الصناعة وقدرة ، يةثقافوال الغذائية االجتماعية عادات الو

 .وغريها من العوامل ،واإلقليمية والعاملية

 

فقدان  مثل، النوعيةالفواقد ، ال تتوافر الكثري من املعلومات حول فاقد ال كمية مع مقارنة قياسالنظرًا لصعوبة و - 13

 . ومدى قبول املستهلك للمنتجاتاحلرارية السعرات  وقيمة الغذائية القيمة 

 

 احلبوب

 

مليون طن، وهي كمية تكفي إلطعام عدد  15األدنى بأكثر من  الشرقإقليم السنوية يف احلبوب يف  الفواقدُتقدر  - 11

 .مليون نسمة 133و 73او  بني رتمن السكان ي

 

 10رتاو  بني تيف مصر ما بني مرحلة احلصاد واخَلْبز نسبة  القمحفاقد  على سبيل املثال،ُيقدر إمجالي و - 12

ولقد وّثقت العديد من الدراسات اليت أجريت يف مصر . مليون طن تقريبًا 2.5أي ما مقداره  ،يف املائة 15و
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التقديرية على  الفاقد رتاو  نسبةتو. يف املائة 25 بنحويف سلسلة توريد األرز  الفاقدخالل العقود املنصرمة 

مليون دوالر  53و 23 والبقول، تساوي ما بنيبالنسبة للحبوب  يف املائة 13 و 4مستوى املزارع والتاجر بني 

نوعية وكميات  لهتتعرض  الفاقد الذيوتعترب القوارض واحلشرات والطيور من أهم أسباب . أمريكي سنويًا

السنوية اليت تسببها القوارض وحدها تراو  بني  الفاقدنسبة وتشري التقديرات إىل أن . احلبوب امُلخّزنة يف مصر

عن احلشرات  الناجم الفاقدأن نسبة على التقديرات أيضًا وتدل . من وزن احلبوب امُلخّزنة يف املائة 13و 4

 . من اإلنتاج السنوي للحبوب يف املائة 0.7الضارة وحدها تصل إىل 

 

معظم يقوم حيث  ،الشرق األدنى حمدودة للغايةإقليم احلبوب يف  ملعظم أنواع اجليدتعترب طاقة التخزين و - 10

على سبيل املثال، وحبسب البيان الصادر عن وزارة  ،في مصرف. تقليديةظروف حبوبهم يف بتخزين املزارعني 

 4 حوالي إىل إضافة  مليون طن،  4إىل  2311الزراعة واستصال  األراضي، وصلت كمية القمح امُلخّزن يف عام 

 2.1ذلك، فإن الطاقة اإلمجالية ملنشتت التخزين مل تكن تتجاوز ومع . مليون طن أخرى من احلبوب املستوردة

عادة للحبوب املستوردة وليس للقمح املنتج حمليًا الذي يتم ختزينه يف أكياس من خمصصة وأنها مليون طن 

 . يف مناطق ختزين مفتوحةوضع تواخليش وأحيانًا يف أكياس من البوليإيثيلني 

 

الوصول حيث ُتقلب قرون الذرة مواني الذرة بسبب عدم توافر طاقات التخزين املالئمة يف  يف الفاقد  وحيدث - 14

. اجلوية والطيور واحلشرات والقوارضلعوامل نتيجة ل لفواقد مرتفعة وتتعرض على األرض يف اهلواء الطلق، 

مراكز كافية توجد  ومع ذلك، ال.لتخزين احلبوباحلديثة  املنشتتعض السنوات املاضية بأقيمت يف ولقد 

الصوامع املتوافرة فقط وُتستخدم .جففات أو صوامع لتخزين احلبوب امُلنتجة حمليًامزودة مُبلتخزين الذرة 

وقت أسرع يف ، بينما يتم بيع املنتج احمللي منخفضًا الرطوبة فيهايكون حمتوى اليت  لذرة املستوردةكميات ال

 . ممكن لتجّنب تلفه أثناء التخزين

 

سجلة املمضربًا لألرز  533األرز يف الشرق األدنى يف مصر اليت يوجد فيها أكثر من  صناعةيتم اجلزء األكرب من  - 15

يف األرز  الفاقدأسباب ضارب أصحاب املمعظم رجع ُيو. الشعريتتعامل مع أكثر من مليوني طن من األرز واليت 

إذ تعطي بعض أنواع املاكينات . ضرب األرزعملية املستخدمة يف  املاكيناتإىل نوعيته ومستوى الرطوبة ونوع 

إذا ما مت املضارب الناجم عن  الفاقد وميكن احلد من . املكسورةأرزًا متدني اجلودة فيه الكثري من احلبوب 

 . مدربني للعمل عليهاوأفراد توفري ماكينات جديدة 

 

الزراعي اجلرار استخدام األرز بعد حصاده أن احلصاد اليدوي ودرس احملصول ب لفاقدأظهر تقييم حديث وقد  - 15

. ساد والدرااستخدام آليات احلص ةيف حال يف املائة 1.4مقارنة مع نسبة  يف املائة 2.5خسارة بنسبة يؤدي إىل 

 0دة ملفرتة التخزين ارتفعت نسبة تكّسر حبات األرز، إذ يؤدي ختزين األرز طالت كلما فعالوة على ذلك، و

ومن . يف املائة 5.4ة بنسب دقافشهرًا إىل  12دة ملختزينه  يؤدي، كما يف املائة 2.9بنسبة  دقاف أشهر إىل
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العوامل اهلامة األخرى اليت تؤدي إىل تكّسر حبات األرز نسبة الرطوبة فيها، فإذا وصلت نسبة الرطوبة إىل 

 . على التوالي ،يف املائة 9.0و يف املائة 5.0بنسبة  دقاف تسببت يف يف املائة 23وإىل  يف املائة 14

 

 البقول

 

إنتاج هذه ووالعدس من احملاصيل الغذائية اهلامة يف العديد من بلدان الشرق األدنى، واحلّمص يعد الفول  - 17

أيار /مايو، FAOSTAT)منها كل عام  يمرتطن أكثر من مليون  اإلقليمستورد يلذلك والطلب، ال يليب البقول 

2335.) 

 

يف الشرق األدنى، وميكن أن تتسبب اجلرذان والفئران إقليم يف البقول  فاقد حول البيانات ال يتوافر الكثري من و - 18

 السوس من فصيلةات،وخصوصًا احلشراإلصابة ب، كما تتسبب األغذيةكبرية أثناء ختزين هذه  فواقدحدوث 

 و  ارتي يف حمصول اللوبيا الفاقدوتشري التقديرات إىل أن . ةكبرير اضر،يف حدوث أ(Burchidae)بورشيدا 

 .يف املائة 5.4و 0.4بني 

 

 البستانيةاحملاصيل 

 

الفاقد  مرتفعة من مستويات اجلين إىل  بعديف مرحلة ما  وتتعرضلتلف قابلة لالفواكه واخلضار هي حماصيل -  19

 . ومساحات اإلنتاج واملواسماحملصول سب نوع حبتتباين إىل حد كبري 

 

من مقدار األربع وأربعون مليون طن من  يف املائة 73 و 05بني او  يرت إيرانيف  الفاقد أنلى عالتقديرات وتدل  -23

العربية السعودية، اململكة ويف  .مليون نسمة 23إلطعام حوالي  -أمكن إنقاذها إذا  -السلع املنتجة اليت تكفي 

 ُقدِّرت بنسبة دقاوفإىل احلصاد تتعرض الطماطم واخليار والتني والعنب والتمر أثناء تسويقها يف مرحلة ما بعد 

على  ،يف املائة 15، ويف املائة 22.8إىل  يف املائة 15.9، ويف املائة 19.8، ويف املائة 21.0، ويف املائة 17

 .التوالي

 

احلصاد القيود املالية واإلدارية والتقنية املفروضة على ممارسات اإلنتاج وتقنيات  للفاقداألسباب العامة ومن بني -  21

 .احلصادبعد  مااحملاصيل يف مرحلة وتقنيات تداول 

 

جيدة  إلدارةحديثة وختضع ميكننا يف معظم بلدان الشرق األدنى أن جند أمثلة على منشتت وتكنولوجيات  - 22

، ولكنها غالبًا ما تكون خمصصة احلصاديف مرحلة ما بعد  لتلفابستانية سريعة ال احملاصيللتعامل مع ل

اإلنتاج احمللي  طرق التعامل معخالف ذلك، ميكننا أن جند أمثلة سيئة للغاية عن وعلى . ألسواق التصدير

 . إىل سالمة املنتج االفتقاروالفاقد حلدوث املمكنة  بطرق ختلق العديد من األسباب
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 (األمساكو، والدواجن اللحوم،و، األلبان)أصول حيوانية  مناملأخوذة األغذية 

 

الشرق األدنى واملعدالت إقليم اإلمجالي يف معظم بلدان احمللي الفرد من الناتج نصيب الزيادة احلاصلة يف أدت  - 20

معظم بلدان  وتعاني .حيوانية املصدر إىل زيادة الطلب على األغذية العمراني،والتوسع املرتفعة للنمو السكاني 

ماشية مبا تستوردان  نياملتحدة اللتالعربية السعودية واإلمارات العربية ململكة فا من نقص هذه األغذية، اإلقليم 

 .مليار دوالر أمريكي سنويًا 2-1بني قيمته ما 

 

يف  يف املائة 10.2تصل إىل  ةشديداقد ولفالشرق األدنى إقليم يف أصول حيوانية  مناملأخوذة األغذية تتعرض  - 24

كبري على البيض فاقد عد يو. األلبانيف   يف املائة 18 واألغذية البحرية وألمساك يف ا يف املائة 28 للحوم وا

يف  15)واالستهالك ( يف املائة 13)أثناء البيع بالتجزئة  فاقدال وتكاد تتساوى تقديرات نسبة  ،السلسلةامتداد 

، وبناًء على تقرير منظمة اإلنتاج يف مرحلة ما بعد  يةغذاألد سلسلة توريامتداد على  الفاقددث حي؛ كما (املائة

 ،خالل مرحلة اإلنتاج يف املائة 5.5إىل الفاقد األمساك، تصل نسبة  فاقداألغذية والزراعة لألمم املتحدة حول 

يف  يف املائة 13والتغليف، وإىل  التصنيعمرحلة يف  يف املائة 9والتخزين، وإىل مرحلة التداول يف  يف املائة 5وإىل 

 . ستهالكالتوزيع واالمرحليت 

 

 والتصنيعوالتخزين التداول أثناء اليت هي من أصل حيواني األغذية  اتتعرض هل يتال اقدوالفتعد ، وعمومًا - 25

 .أثناء اإلنتاجدث حي الفاقد الذي  أعلى بكثري من  األدنىالشرق إقليم والتغليف والتوزيع واالستهالك يف 

 

اليت تتعرض هلا واهلدر الفواقد أفادت التقارير األخرية ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة بأن أنواع وقد  -25

 :كما يلياليت هي من أصل حيواني األغذية 
 

  اخنفاض إنتاج وأثناء الصيد، غري املرغوبة األمساك واالستغناء عن موت احليوانات أثناء الوالدة، )اإلنتاج

 ؛(ض األبقار بالتهاب الضرعبسبب مراأللبان 

  تعرض : األمساك. ساخلوعدم إجازتها يف املاملوت أثناء النقل للذبح : احليوانات امُلجرّتة: والتخزينالتداول

تعرض األلبان : احلليب. والنقل الربي ،والتخزين ،والتغليفاألمساك للتلف والتفسخ أثناء عمليات التثليج،

 .املزرعة ومراكز التربيد واملصانع ومراكز التوزيعوالفساد أثناء النقل بني للتلف 

 املعاجلة الصناعية : األمساك. من العمليات الصناعية ذلك وغرييف املساخل املعاملة تعرض الذبائح لسوء :التصنيع

 مثل التعليب والتدخني أثناء العمليات التقليدية مثل التجفيف بالشمس والتغليف؛ 

 مثاًل يف متاجر البيع بالتجزئة والبيع باجلملة واألسواق ةيقيسوتالالعمليات سلسلة وهدر يف  فاقد: التوزيع ،

 .التجارية الكربى

 اجلائلنيوهدر على مستوى املنازل واملطاعم والفنادق والباعة  فاقد: االستهالك. 
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املتبعة يف مارسات املسوء  إىلاإلقليم أساسًا الدجاج يف حلوم و احلمراء اللحوم لفواقدالرئيسية ترجع األسباب  - 27

أو الذبائح بأكملها كميات كبرية من رفض أو إبادة ما يؤدي إىل األغذية عايري سالمة التقيد مبوعدم الرعاية 

ومن التحديات الرئيسية اليت تواجهها بلدان الشرق األدنى  .من املنتجات الغذائية بعد تصنيعهاأو ا،ء منهاجزأ

للحد من النمو امليكروبي  ةالتربيد الضروريطرق االفتقار إىل  ُيعّدفاف، بينما الشهور الطويلة شديدة احلرارة واجل

( مثل دول اخلليج)ويتمتع عدد من بلدان الشرق األدنى . لفساد اللحوم وحلوم الدجاجمن األسباب الرئيسية 

 .مالئمةمنشتت ، ولكن معظم البلدان األخرى ليس فيها تربيدتعمل ضمن سلسلة حديثة  منشتتبوجود 

 

واألنظمة ( شبه التجارية)اجلديدةحبسب األنظمة التقليدية واألنظمة  األلبان فاقدفداحة وأسباب وختتلف -  28

ومناطق الرعي ُتستهلك أساسًا طازجة  ىالقريف لعمليات التقليدية يف إطار ا ةامُلنَتجألن األلبان ؛ املتبعة التجارية

الكمية  ويتم حتويل.القريبة واجلريان الذين ال ميلكون ماشية ُمدرَّة للحليبللمتاجر  اوبشكل يومي، أو يتم بيعه

حجم املخاطر الصحية اليت تكمن يف مثل هذا النوع من العمليات و. إىل لنب وجنب ومسناملتبقية من احلليب 

 .الفاقديتجاوز بكثري حجم 

 

تعتمد األنظمة شبه التجارية الناشئة واليت ُتدار من قبل تعاونيات ومنظمات فالحية على التخزين امُلربَّد يف و - 29

ويقوم . مواقع مجع احلليب امُلستخدمة من قبل صغار املزارعني الذين ميلكون أقل من عشرة أبقار حلوب

كز التربيد يف شاحنات صغرية أو عربات أو الشرق األدنى بنقل احلليب إىل مراإقليم أصحاب مزارع احلليب يف 

من  مكغ 233أما املزارعون األقدر الذين ميكنهم إنتاج مقدار يصل إىل . عادية  على درجات نارية أو دراجات

من إمجالي أصحاب مزارع  يف املائة 13مثال، )لديهم صهاريج تربيد خاصة بهم كون تاحلليب، فيمكن أن 

ويف معظم هذه العمليات، يتم نقل احلليب بشكل غري ُمربَّد (. مزارع 112 333م احلليب يف تونس البالغ عدده

ويف أغلبية . واهلدر نتيجة منو امليكروبات الفاقدإىل مراكز التربيد، األمر الذي قد يكون سببًا رئيسيًا يف 

ن بعض رجال وإن كايف القرى الصغرية إىل غرف تربيد وجتميد، األلبان البلدان، تفتقر مصانع مشتقات 

من ناحية أخرى، يستخدم املزارعون يف دول اخلليج و. صهاريج نقل ُمربَّدةيستخدمون سلسلة القيمة األعمال يف 

 . صانعت تربيد متطورة لنقل احلليب إىل املآليا

 

يف  48-25)اليت هي من أصل حيواني ألغذية بني ا فاقدعلى نسبة ألاألمساك واألغذية البحرية تتعرض  - 03

ترجع بالدرجة األوىل إىل عدم قدرة أنظمة والصغرية، التجارية و رفيةاحِليف األنظمة  الفواقدتقع أعلى و، (املائة

، واالفتقار إىل منشتت اليت يتم االستغناء عنهالألمساك اخلسارة املادية تذبذبات السوق، والتوزيع على جماراة 

وجودها، واالفتقار إىل الشروط الصحية األساسية أثناء التسويق ويف  ةيف حال هاتشغيلسوء التخزين امُلربَّدة أو 

الذي تتعرض له من إمجالي اهلدر  يف املائة 59والتغليف والتوزيع نسبة  التصنيععمليات ومتثل . املنازل

 . األمساك
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 هدرتعرضها للواألغذية  فاقدسياسات واسرتاتيجيات احلد من  -ثالثًا

 

تغيريات يف التكنولوجيات واملمارسات التقنية وكذلك يف على إدخال  يةغذاأل فاقداحلد من سرتاتيجيات اقوم ت-  01

لدعم احبسب مستوى تطّور صى بها واالسرتاتيجيات امُلوختتلف . الزراعيالتصنيع السياسات امُلطبقة يف قطاع 

 .ةالغذائي اتالعمليات ونوع املنتج نطاقحبسب  وأيضًاوالبنية التحتية احلالي املؤسسي 

 

 :واهلدر ما يلي يةغذاأل فاقداحلد من تتضمن اسرتاتيجيات و- 02
 

 ؛اوسالمته اوضمان جودته يةغذاألتداول تطبيق املعارف احلالية بهدف حتسني أنظمة  (1)

 ؛الرئيسية االقتصاديةو االجتماعيةاملعوقات إزالة  (2)

 مبا فيهم املزارعني واملستهلكني؛ ،املعنينيبناء القدرات وتدريب مجيع  (0)

 ؛حتسني أنظمة التسويق وإنشاء بنية حتتية مالئمة (4)

 ؛وحتقيق التطويرالبحوث على إجراء  القدرةحتسني  (5)

 .واألنشطة الصغرية اليت تواجهها العملياتباملعوقات إعطاء اهتمام خاص  (5)

 

 اودتهواالهتمام جب اوسالمته يةغذاألتداول 

 

يف معظم احلاالت، تتطلب حلول املشاكل الراهنة استخدام املعلومات املتوافرة حاليًا وتطبيق التكنولوجيات -  00

 والبد من وجود سياسات. أحباث جديدة أو تطوير تكنولوجيات جديدة إجراءاملالئمة املتوافرة بداًل من 

 .لتعزيز وتيسري استخدام املمارسات املعروفة والتكنولوجيات ذات الصلة حكومية وتدخالت

 

 :اوهدره اصيل الغذائيةاحمل فواقد للحد من  إتباعها اليت ميكن اصة اخل تقنيةالمارسات تشمل امل - 04
 

 ؛يف املائة 8مستوى الرطوبة إىل أقل من قليل لتجتفيف البذور 

 التخلص الفعال من احلشرات الضارة؛ 

  حرارة املخزن؛درجة يف التحّكم 

 احلفاظ على الرطوبة النسبية يف املخزن؛ 

  تكوين الفطرياتتطبيق إجراءات صحية مالئمة للحد من التلوث امليكروبي وجتّنب. 

 
واستخدام  ةسلسلة تربيد مالئمبإنشاء األغذية  كافةاليت تتعرض هلا  الفواقدد بدرجة كبرية من حلاميكن  - 05

 .وتطبيق اسرتاتيجيات اإلدارة واملمارسات اآلمنة على مستوى القرية واملنزل األخرىالتكنولوجيات 
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 االقتصادية و االجتماعيةاملعوقات 

 

االقتصادية أن و االجتماعيةللحد من املعوقات ميكن لإلجراءات واالسرتاتيجيات القطاعية التالية املستخدمة  - 05

 :واهلدر الفاقداحلد من تساعد يف 
 

 السلع، األمر الذي من شأنه توفري اخلاصة بقيمة اليف سلسلة مضافة قيمة تحقيق وضع خطوات فعالة ل تعزيز

 وزيادة الوصول إىل األسواق؛القدرة على املنافسة حوافز كافية للمنتجني من خالل تعزيز 

  االستثمار وحتمل املخاطر؛يف تكاليف ضمان قيام تعاون بني القطاعني العام واخلاص وتشاركهما 

  األغذية توافرسني مستوى وذلك بهدف حت يةغذاأل دقافاحلد من القطاعني العام واخلاص يف التعاون بني دعم 

 .الغذائيانعدام األمن واحلد من 

 ات زيادة وعي املنتجني التقليدين حول أسباب اهلدر، وتعزيز قدرتهم ودعم معارفهم خبصوص أفضل املمارس

 اليت من شأنها خفض اهلدر؛

  يف كل بلد؛ ئيةالغذابالفواقد اخلاصة املعلومات نظم تطوير 

  تعزيز خدمات تطوير الشركات مبا يف ذلك التدريب واالطالع على العقود الرمسية واملمارسات امُلطبقة من أجل

 حتسني روابط التسويق؛

  توضيح القضايا املتعلقة بالعقود بدءًا بالسؤال حول ما إذا كانت العقود القانونية ُمستخدمة أم ال، ويف حال

 ؛واإلنفاذكانت موجودة، توضيح قضايا مثل اإلنصاف والشفافية 

  ألصحاب غري متوافرة القروض، بدءًا بتوضيح ما إذا كانت أصاًل متوافرة أم لى عصول احلزيادة القدرة على

 .، ما هي شروط احلصول عليها وأسعار الفائدة امُلطبقة والضمانات املطلوبةتوافرها ةاألعمال الريفيني، ويف حال

 

يساعد يف حتديد أهم اجلهات الفاعلة والقضايا الرئيسية السيما تلك  أنميكن سلسلة القيمة واستخدام نهج  - 07

سلسلة القيمة أداة نهج عترب وُي. واالجتماعية وبالسياسة والتمويل ةاالقتصاديوة يالثقافاجلوانب املتصلة ب

قد تبدو صغرية يف  الفواقدمن أن الرغم على و. اليت تتعرض هلا احملاصيل بعد احلصادالفواقد ضرورية لتقييم 

 .السلسلة بأكملها كبريًا حقًاعلى امتداد أية نقطة على طول سلسلة التوريد، قد يكون الرقم اإلمجالي 

 

 والتدريب اتالقدربناء 

 

، كما أن (من الوعي واملعرفة إىل التطبيق والتكيف)هناك العديد من املستويات املمكنة الستخدام املعلومات -  08

استخدامها حلل املشكالت اجلديدة يف لراغيب املعرفة اليت ميكن  املبتكرةسرتاتيجيات االهناك العديد من 

يف برامج التعليم )وبالبدء بالشباب .احلصاد،كلما نشأت هذه املشكالتمرحلة ما بعد يف  يةغذاألجمال تداول 

وميكن . السيما املعرضني للخطر منهم وفقراء الريف، ميكن املساعدة يف توفري مهارات وفرص العمل( املهين

 االجتماعيوضعها امُلوّجهة إىل املرأة أن تساعدها يف حتسني  اتالقدرأيضًا للجهود املبذولة يف جمال بناء 

 .االقتصادي ومستواها التعليميو
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 :وأولويات التدريب ما يلي اتالقدربناء املوضوعات املتصلة بجيب أن تتضمن  - 09
 

  هدر؛تعرضها للو يةغذاأل فاقداحلد من املمارسات األساسية يف 

  يةغذاألتصنيع والنقل، واملخازن امُلربدة، /التربيدو، احلصادالتعامل يف مرحلة ما بعد )التقنية املوضوعات ،

 ؛(، اخلاوسالمته يةغذاألجودة و

  ؛(العمليات واملمارسات)تطوير سلسلة القيمة 

  السلسلة؛امتداد على لألغذية اآلمن التداول ممارسات تطبيق و ةالصحيمراعاة اشرتاطات النظافة 

 ؛(إدارة العمالة واملعدات والتمويل واملخاطر والتسويق، اخل)اإلدارة املوضوعات املتصلة ب 

  ؛(التعقيدات التفاعلية إلدارة نظام ما)اللوجستيات 

  (. التصميم، التعديالت، اإلصالحات، الصيانة)ة ياهلندساجلوانب 

 

من االقتصادية اليت و القضايا والعوامل االجتماعيةاالعتبار العديد من يف  اتالقدرمن الضروري أن يأخذ بناء - 43

، اوتصنيعه يةغذاألتداول املمارسات امُلحّسنة يف األخذ بوالقدرة على االستعداد  مدىأنها تؤثر على املعروف 

 :وتشمل
 

  ؛(معرفة القراءة والكتابة ومبادئ احلساب)املستويات التعليمية 

  ؛(للمستخدمني" العائد على االستثمار"الفائدة و/املعدل املتوقع للكلفة)نطاق املالءمة 

  ؛(أو برامج ُموّجهة إىل املرأة بشكل خاص/و)تفرق بني اجلنسني  البرامج 

 أو غري املاهرة/لعمالة املاهرة ولاجات تدريب تيحا. 

 

يف بلدان الشرق األدنى احلصاد تكنولوجيا ما بعد يتصل ب مافي اتالقدربناء ل املبذولة هوداجلأن تكون  بجي - 41

لى عصول واحل، البحثيةهارات امل، ويةغذاألتداول مارسات اخلاصة مبشاملة حبيث تضم املعارف التقنية 

، والوصول إىل شبكة اإلرشاديةاملهارات النهوض بو، الفائدة/الكلفةاملتصلة باألدوات والتجهيزات، واملعلومات 

وملا كانت . برامج التدريب الرمسيةاالنتهاء من بعد ومتابعتهم ملهنيني الشباب ي العشراف واإلاإلنرتنت، 

تغريات يف سالسل القيمة اخلاصة حلدوث الوقت نظرًا ستتغري مبرور  اتالقدراجات التدريب وبناء تيحا

 ةتلبيل اتالقدرجهود بناء مواصلة ل لتحسني الربامج وضمان متواصتقييم ، فال بد من عملية يةغذباأل

 .اجلمهور املستهدف يف الشرق األدنىاجات تيحا

 

دراسات مبا يف ذلك إعداد التدريب اليت تستهدف املنتجني واملصّنعني اإلرشاد ونشاطات ب االهتمامالالزم ن م-  42

وحتسني زراعية، المارسات حتسني امل: لمحاصيللملتكاملة دارة اُنهج اإللتطبيق الالزمة عملية عن البيانات ال

املطبقة يف عمليات مارسات وكذلك حتسني املصحية، النظافة ال، وممارسات بعد احلصادإدارة احملاصيل 

 .تصنيعال
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 التسويق والبنية التحتيةنظم 

 

الكبرية اليت توفر  ةليس هناك سوى عدد قليل جدًا من منشتت البيع باجلملة وبالتجزئة واألسواق التجاري-  40

وغالبًا ما تتميز أسواق البيع باجلملة وبالتجزئة . بيع مناسبة للمنتجات الغذائية وشروطمالئمة مرافق ختزين 

االفتقار يعترب و. املوجودة يف املنطقة بأنها صغرية وكثرية االزدحام وغري صحية وتفتقر إىل جتهيزات التربيد

 .يف بلدان الشرق األدنى يةغذألا اهلتتعرض الكبرية اليت  الفواقد العام هلذه املرافق أو عدم فعاليتها سبب 

 

الكبرية اليت  سيارات النقلمبا أنه يصعب تسويق األغذية القابلة للتلف بدون توافر طرق ُمعّبدة مناسبة لسري و-  44

اليت  الفواقدللحد من ُيعترب االستثمار يف الطرق أمرًا أساسيًا وتصل مناطق اإلنتاج باملرافئ أو مراكز املدن، 

( املياه، اخلوشبكات الكهرباء، وشبكات الطرق، )التحتية األساسية  البنيةونظرًا ألن  .يةغذاألتتعرض هلا 

. من الضروري أن يتم االستثمار فيها بتدخل من القطاع العامف، املنفردينُمكلفة جدًا بالنسبة إىل املستثمرين 

ة أو ختزين األغذية القابلة تصنيع األغذية األساسي ،إن مل يكن من املستحيل ،ومبا أنه من الصعب ،كذلك

، ُتعترب مساعدة احلكومة يف هذه اجملاالت الرئيسية بدرجة ُيعتمد عليهاكهرباء الو توافر املياه  للتلف بدون 

 .يةساسمن املقتضيات األ

 

غري أن . معلومات السوق هو حتقيق زيادة شفافية األسعار يف األسواق املختلفةوضع وتطبيق نظم اهلدف من و - 45

. السيما بالنسبة لصغار املزارعني ،أكثر صعوبة إليهاملعلومات جتعل الوصول لحصول على االكلفة املرتفعة ل

معلومات السوق قائمة على مصادر معلومات عامة أم خاصة، نظم مبا إذا كانت  تعلقتأيضًا  استفساراتهناك و

ذلك أن مصادر املعلومات اخلاصة متيل ألن  ثوقة ودقيقة ومالئمة يف توقيتها؛هذه املعلومات مو توما إذا كان

معلومات السوق اخلاصة نظم كلفة، بينما تُتسجل هذه العوامل على حنو جيد، ولكنها قد تكون عالية ال

كلفة ولكن معلوماتها قد تكون غري دقيقة أو تأتي ُمتأخرة عن وقت حاجة تبالقطاع العام ميكن أن تكون أقل 

 . امُلسوقني إليها

 

 التطويرالبحث و قدرات

 

رحلة ما وال تتطرق كثريًا ملاإلنتاج الزراعي أساسًا على الشرق األدنى إقليم يف البحوث اجلامعات ومراكز تركز  - 45

ليست مرتبطة اإلقليم القطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية يف اإلرشاد و، كما أن خدمات احلصادبعد 

ُتركز على قضايا اإلنتاج ونادرًا ما تتناول مشاكل مرحلة التوعية اإلرشادية برامج ال تزال و.جيد بالبحوثبشكل 

يستطيعون ليس لديهم إطالع واسع على املعارف العملية امليدانية وال  نالشبااملهنيني ، كما أن احلصادما بعد 

 .يفها املرتفعةاجملالت العلمية نظرًا لتكالأو حضور املؤمترات أو احلصول على إقامة شبكات فيما بينهم 
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تعرض األساسية والتطبيقية على حد سواء فيما يتعلق بتكنولوجيات احلد من البحوث من الضروري إجراء و - 47

حلل املشكالت سرعة تطبيق نتائجها أفضل من حيث  تهافرص ةث التطبيقيوأن البحعلمًا بية لإلهدار،غذاأل

ديدة للتكنولوجيات احلالية على التطبيقات اجلحبوث املواءمة التطبيقية أو البحوث وجيب أن تركز . الراهنة

 .يف املناطق األخرىاملطبقة وتسعى لإلفادة من التكنولوجيات اجلديدة الناجحة 

 

يف كل بلد، فمن شأن ذلك خمتصة بالتعامل مع احملصيل الغذائية بعد احلصاد جمموعة عمل تشكيل ميكن و - 48

إنشاء كيان يربط بني مجيع األطراف املعنية، وتكون اخلطوة التالية منتدى للتواصل أن يكون مفيدًا يف توفري 

 .من أجل تسهيل تبادل املعلومات والتعاون اإلقليمي املوجودةبني خمتلف جمموعات العمل 

 

االت جمهو التواصل والتنسيق والتعاون بشكل فعال بني العاملني يف  ئيةالغذاالفواقد احلل األساس ملشكلة -  49

روابط أفضل واتصاالت ُمحسنة  تعزيز قيام ؛ كما أناحلصاداملعنيني بنظام ما بعد  والصناعةالبحوث واإلرشاد 

ازدواجية اجلهود وزيادة احلد من الزراعي ميكن أن يفيد يف التصنيع بني اجلهات الفاعلة املتعددة يف قطاع 

 .ئيةالغذاالفواقد كلفة للحد من تتبين ممارسات فعالة من حيث ال

 

 التحديات اليت يواجهها صغار املزارعني

 

صغار املزارعني على  االقتصادية اليت جتعل من الصعبو توجد جمموعة واسعة من اخلصائص االجتماعية-  53

 :وتتضمن هذه اخلصائص ما يلي. ئيةالغذاالفواقد احلد من وامُلصّنعني 
 

 ق؛يسوتالمزرعة لسد احتياجات الكفاف أو مزرعة بغرض : نوع املزرعة 

 ؛نظام املشاركة يف احملصول تأجري أواليف العديد من احلاالت : ملكية األرض 

 مهارات أساسية يف احلساب؛مع غالبًا ما يكون أمية متدنية : املستوى التعليمي 

  عمل حبسب النوع االجتماعي؛الأدوار وعبء 

  ترتبط بالثروة والصحة؛: متدنيةمعيشية مستويات 

 درجة أدنى من املستوى والقدر االجتماعي والشبكات االجتماعية. 

 

، كثريًا ما متيل السياسة عظمىالغالبية اليشكلون قيه منتجي الغذاء وجتاره ومسّوصغار من أن الرغم وعلى -  51

،ينبغي ذلكوللالحنياز حنو الفقراء الذين يعيشون يف املدن وأصحاب األعمال الزراعية كبرية احلجم؛ العامة 

اصة اليت تواجه الظروف والتحديات اخلتزيد من اهتمامها بأن  ئيةالغذاالفواقد لالسرتاتيجيات املعنية مبعاجلة 

 .صغار املزارعني
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بسبب ما يتسم  ما يكون صغار املنتجني خارج هذا الرتكيز وذلك على الصادرات، غالبًاالرتكيز ما يكون عندو - 52

والصعوبات اليت يواجهونها يف حتقيق الشروط  يةغذاألوعدم مالئمة شروط سالمة  الكمياتبه عملهم من ضتلة 

 .املعيارية وتطبيق التكنولوجيات واملعارف املالئمة

 

، ولكنهم يظلون حباجة بفرص أكرب  صغار املنتجني وحيظى عندما يكون الرتكيز على تطوير السوق احمللية، و-  50

املدن والفنادق أسواق اجلملة الكبرية يف خمتلف  مثلالزبائن احملتملني  متطلباتإىل مساعدة خاصة يف حتقيق 

 . ، اخلواملعنيني بتصنيع األغذيةواملطاعم 

 

لذلك جيب إعطاء و.اجملموعات امُلستهدفةاإلملام بالقراءة والكتابة بني معدالت ميكن أن يعتمد الوصول على و-  54

صغار املنتجني والشركات الصغرية واملتوسطة يف الربامج اليت تقّدم خدمات تطوير شاركة ملاهتمام خاص 

كورة، التشريعي من أجل إجنا  الربامج املذ الدعموقد تكون هناك أيضًا ضرورة حلشد التأييد لقضايا . األعمال

 .احلالية اليت تواجه التسويقاملعوقات ضافة إىل ضرورة التخلص من باإل

 

نظرًا لكون العديد من صغار املنتجني وعمال  ةالزراعيالتنمية جهود  إرباك إىل االجتماعي  نوعقضايا الوتؤدي -  55

من الرجال؛ إذ ميكن باإلرشاد من النساء، بينما يكون معظم العاملني  يةغذاألاملزارع والعاملني يف تصنيع 

الثقافية أن جتعل من الصعب بالنسبة للرجال العمل بشكل مباشر مع النساء اللواتي واحملظورات  للمحّرمات

 .حيتجن إىل أن يطلعن أكثر على املمارسات والتكنولوجيات امُلحّسنة

 

 الدعم اإلقليمي والدولي -رابعًا 

 

الشرق األدنى مع نظرياتها يف املناطق األخرى من والقضايا اليت تواجهها بلدان العديد من املشكالت تشابه ي - 55

املوارد االستفادة من من أجل حتسني القائمة املنظمات مع صل واتيالشرق األدنى أن إلقليم وميكن . العامل

يف هذا العاملة نمية املنظمات اإلقليمية ووكاالت التويوجد العديد من . احملدودة والتخطيط للمشروعات املشرتكة

 .ترحب بالتعاوندائما ما اجملال وهي 

 

ملواطين الوعي مبدى تفاقم املشكلة وتقّدم فرصًا تعليمية تعزيز م بدور يف وتقميكن للربامج الدولية واإلقليمية أن و-  57

، احلصادبعد وتداول األغذية اإلنتاج، جماالت ومساعدة فنية للمنظمات املوجودة العاملة يف الشرق األدنى 

الشبكات اإلقليمية والدولية، كما جيب دعوة العاملني  تشجيعوجيب . تسويقاللتصنيع ويف جماالت اوكذلك 

ومن الضروري أيضًا تشجيع التعاون بني هيئات التسويق يف . الشباب يف اجملال الزراعي لالنضمام إليها

مجعية تنمية وتطوير الصادرات و ،نتجي اخلضارملصدري وم األردنيةاجلمعية خمتلف بلدان الشرق األدنى مثل 

 .يف مصرالبستانية 
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 توصياتالستنتاجات واال -خامسًا 

 
السيما يف بلدان الشرق  ،وتعزيز الدخل وضمان األمن الغذائي يةغذاأل وفروسيلة لتحسني الفاقد احلد من يعترب -  59

 .إمكانيات زيادة اإلنتاجمن د اليت تعاني من معوقات حادة يف جمال املوارد حتاألدنى 

 

من أجل احلصاد ، فهم أسبابها وتطبيق تكنولوجيات مالئمة يف مرحلة ما بعد الفواقد هذه املهم للحد من من و - 53

وهناك حاجة إلجراء مراجعة شاملة للعوامل االقتصادية واالجتماعية . اوسالمته يةغذاألة على جودة افظاحمل

 .اإلقليممن بلدان بلد يف كل  ئيةالغذا الفواقدعلى والتقنية اليت تؤثر 

 
من الضروري قيام تعاون فعال ف، ية وتعرضها للهدرغذاألفواقد يف احلد من هود هذه اجلأي من ولكي ينجح -  51

الزراعي على وجه التصنيع وميكن لقطاع .  واخلاص العاموبني القطاعني بني القطاعات األكادميية والصناعية 

، اتوافرهوزيادة  هدرتعرض املنتجات الغذائية للو ئيةالغذاالفواقد اخلصوص أن يلعب دورًا هامًا يف خفض 

الهتمام أن يقوم كل بلد بتأسيس جمموعة عمل لميكن أيضًا و. الغذائيانعدام األمن حالة احلد من وبالتالي 

تكنولوجيات مرحلة اخلاصة باملعلومات العلمية نشر يف ضمان للقيام بدور رائد وداعم ، احلصادرحلة ما بعد مب

 .املستخدمني النهائينيلى احلصاد عما بعد 

 
 :تتضمن التوصيات ذات األولوية على مستوى البلد ما يلي-  52
 

  ؛اوسالمته اوضمان جودته يةغذاألنظم تداول لتحسني املعروفة التكنولوجيات املالئمة  تطبيقدعم 

  ؛والتعامل معهااالقتصادية و االجتماعية املعوقاتتقييم 

  والتدريب؛ اتالقدرواملهارات لدى مجيع األطراف املعنية من خالل برامج بناء  املعارفتعزيز 

  ؛املناسبةتحتية وإنشاء مرافق البنية التسويق نظم الاالستثمار يف تطوير 

  احلصاد السيما تلك اليت تستهدف التعامل مع املنتجات يف مرحلة ما بعد  ،التطويرالبحث و قدراتحتسني

 ختزينها وتوزيعها؛نظم و

  اليت تواجهها العمليات صغرية النطاققات وللمعاهتمام خاص توجيه. 

 
يف احلصاد يف مرحلة ما بعد  يةغذاأليف واهلدر  الفاقداحلد من ميكن ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة و-  50

 :املهتمة يف ما يليالبلدان مساعدة  خاللالشرق األدنى من إقليم 
 

  من حيث جودتها أهم املنتجات الغذائية اليت تتعرض هلا الفواقد وأسباب لتحديد مدى ضخامة إجراء استبيان

 ؛(أساسية قاعدة بياناتإنشاء )من بلدان املنطقة بلد يف كل وكمياتها 

 والتغليف والنقل والتخزين والتصنيع والتسويق والتعبئة ألغراض احلصاد املتاحة حمليًا  تقييم األدوات واملنشتت

 اخلاصة بكل سلعة؛
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  واحلفاظ  ئيةالغذاالفواقد احلد من تطبيق التكنولوجيات امُلحسنة من أجل نتيجة لحتديد العائد على االستثمار

 ؛اوسالمتهاألغذية  ةجودعلى 

 ؛احلصاديف مرحلة ما بعد والتكنولوجيات املناسبة املستخدمني النهائيني باملعلومات املتعلقة باملمارسات  تزويد 

 ثواملزيد من البحإجراء حتديد املشكالت اليت سيحتاج حلها إىل و. 


