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مركز البيدر للدراسات والتخطيط

الخالصة

هناك صلة وثيقة بني السمنة وهدر الطعام، حيث تتفاقم كلتاهام بسبب الوفرة املفرطة 
الطعام عواقب مختلفة غري مقصودة  للحد من هدر  املبذولة  للجهود  يكون  أن  للطعام. وميكن 
مرتبطة بالسمنة، مام يؤكد الحاجة إىل اتباع نظم ممنهجة للحد من هدر الطعام. ومع ذلك، نادراً 
ما يتم فحص هاتني املسألتني معاً. ومن وجهة نظر املؤلفني أنه ليك يقوم معلموا التغذية وغريهم 
من مزاويل مهنة الصحة العامة بتطوير الحلول التي تعالج عملية هدر الطعام والسمنة يف نفس 
الوقت، عليهم أن يفهموا كيف ميكن لإلجراءات املتخذة عىل مستوى املستهلك أن تؤثر يف الهدر 

وعواقبها املتعلقة بالنظام الغذايئ يف وقت مبّكر يف سلسلة اإلمداد. 

املقدمة

العامل يف عام 2016 أعىل بحوايل ثالثة أضعاف ما كان  السمنة يف  انتشار  لقد كان معدل 
عليه يف عام 19761. فالتناول املفرط للطاقة مقارنة للطاقة املستهلكة يعدُّ السبب الرئيس للسمنة2، 
فخطر اإلصابة بالسمنة هو نتيجة التفاعل املعقد بني البيئة والسلوك البرشي والوراثة3. وغالباً ما 
تشجع البيئات الغذائية اإلفراط يف تناول األطعمة الغنية بالطاقة واملتوفرة بأسعار معقولة والتي 
غالباً ما تكون متوفرة بأحجام كبرية، مام يساهم يف تناول األطعمة ذات السعرات الحرارية العالية 
بالسمنة،  ترتبط  الطاقة  الكثيفة  املتكرر لألغذية  االستهالك  التي تشمل  الغذائية  يوميا4ً. فاألمناط 
بينام ترتبط األمناط الغذائية التي تتفق مع اإلرشادات الغذائية لألمريكيني التي تشمل االستهالك 
الروتيني للفواكه والخرضاوات والحبوب، بانخفاض معدالت السمنة5 6 7. وقد حّددت البحوث التي 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and- الوزن.  وزيادة  السمنة  العاملية.  الصحة  1.منظمة 

overweight. تم الوصول إليه يف 11 سبتمرب 2020.

2.آرون إل جي، نيلينسون دي إس، ليلو جاي. السمنة كحالة مرض: منوذج جديد للتشخيص والعالج. مجلة حجر الزاوية الرسيري. 

2009؛ 25-9:9؛ املناقشة 26−29.

3.نجويندي إم، الرساج اتش يب. وبائيات السمنة. عيادة الجهاز الهضمي. 2010؛ 39:1-7

4.رولز يب جى. تضخم أمريكا: حجم الحصة ووباء السمنة. مجلة التغذية اليوم. 2003؛ 38: 42-53

5.نيوباي يب، مولر د، هالفريش ج، كياو ن، أندريس ر، تاكرك ال. األمناط الغذائية والتغريات يف مؤرش كتلة الجسم ومحيط الخرص 

عند البالغني. مجلة املجلة األمريكية للتغذية الرسيرية. 2003؛ 77:1417-1425

6.جيرسي إم، ولفينغر آر دي، لو وي، لويب تحديد األمناط الغذائية املرتبطة بالسمنة يف دراسة استقصائية ممثلة عىل املستوى الوطني 

للكبار الكنديني: تطبيق أساليب غذائية أولية وهجينة ومبسطة. مجلة املجلة األمريكية للتغذية الرسيرية. 2017؛ 105:669-684

7.جيرسي إم، لو وي، لويب وترتبط املبادئ التوجيهية للغذاء يف عام 2015 لألمريكيني بنظام غذايئ أكرث كثافة من حيث املغذيات، 

وبانخفاض خطر السمنة. مجلة املجلة األمريكية للتغذية الرسيرية. 2016؛104: 1378-1392
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أجريت مؤخراً عن وجود عالقة بني التناول املتكرر لألغذية املصّنعة وزيادة الوزن، مع التأكيد عىل 
أهمية الطهي واألساليب األخرى إلعداد الطعام األقل تصنيعاً لتعزيز وزن الجسم السليم8.

ويف الوقت نفسه، حيث من املتوقع أن يصل عدد سكان العامل إىل 9،7 مليار نسمة بحلول 
عام 20509، مام يدفع العلامء ودعاة مكافحة الجوع إىل البحث عن اسرتاتيجيات لزراعة املزيد من 
الغذاء عىل مساحات أقل من األرايض. فاألثر الكربوين للمخلفات الغذائية هو مصدر قلق متزايد 
ونقلها  األغذية  مراحل حصد  عن  الناتجة  املناخ،  تغرّي  يف  تسهم  التي  الدفيئة  الغازات  النبعاثات 
املناخ يؤدي إىل نشوء تهديدات جديدة للصحة  وتجهيزها وتعبئتها وتخزينها وإعدادها10. فتغرّي 
واألوعية  والقلب  الكىل  بأمراض  املصابني  زيادة  مثل  القامئة،  املخاطر  من  العديد  ويفاقم  العامة 
الدموية خالل موجات الحر11. ونظراً للعواقب املبارشة وغري املبارشة الكثرية التي ترتتب عىل األغذية 
املهدورة عىل البيئة والصحة العامة، حددت مجموعة من كبار العلامء عىل الصعيد العاملي الحد 
تدابري  باعتبارها  الزراعية،  واالبتكارات  النباتية  الغذائية  الُنظم  عىل  واالعتامد  الغذايئ،  الهدر  من 

رئيسة مطلوبة إلبقاء النظام الغذايئ ضمن الحدود البيئية املناسبة.12

ووفقاً لوزارة الزراعة يف الواليات املتحدة، فإن فقد الغذاء وهدره هو »كمية األغذية الصالحة 
لألكل والتي تكون متاحة لالستهالك البرشي ولكنها ال تستهلك ألي سبب كان13. فالسمنة وهدر 
الطعام هام مسألتان مرتبطتان وتتفاقامن بسبب الوفرة املفرطة للغذاء14. ففي البلدان املتقدمة 

8.هول يك دي، ايوكيتا إيه، بريشتا آر، وآخرون. تتسبب النظم الغذائية فائقة املعالجة يف زيادة تناول السعرات الحرارية وزيادة 

الوزن: تجربة تحّكم عشوائية للمرىض املقيمني لتناول الطعام حسب رغباتهم. 2019؛ 30. 77-67. إي 3.

9.األمم املتحدة. السكان: https://www.un.org/en/sections/issues-depth/population/index.html. تم الوصول إليه يف 8 

يونيو 2020.

10.موث مك، بريين يس، كويالر أ، إت آل. نهج نظم لتقييم اآلثار البيئية واالقتصادية لتدخالت فقد األغذية وهدرها يف الواليات 

املتحدة. علوم البيئة. 2019؛ 685: 1240-1254.

https://www.cdc.gov/climateandhealth/effects/default. 11.مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها. آثار املناخ عىل الصحة

htm. تم الوصول إليه يف 10 يونيو 2020.

البيئية. الطبيعة. 2018؛  12.سربينغامن إم، كالرك إم، ماسون دوكروز دي، وآخرون. خيارات إلبقاء النظام الغذايئ ضمن الحدود 

.562:519-525

13.بوزيب جي يس، فرح ويلز اتش، هيامن جى. املقدار والقيمة والسعرات الحرارية لخسائر ما بعد الحصاد الزراعي عىل مستوى 

الزراعة  وزارة  العاصمة:  واشنطن   .121 األورويب  االستثامري  املرصف.   الطراز  املتحدة.  الواليات  يف  واملستهلكني  بالتجزئة  البيع 

األمريكية، دائرة البحوث االقتصادية، 2014.

14.فانديفييه إس، تشو يس، هول يك دي، أومايل إي، سوينربن با. زيادة إمدادات الطاقة الغذائية كمحرك رئيس لوباء السمنة: تحليل 

عاملي. بُل، منظمة الصحة العاملية. 2015؛ 93:446-456.



4

مركز البيدر للدراسات والتخطيط

يكون الطعام وفرياً وغري مكلف نسبيا17،16،15ً،مام قد ال يحّفز الناس عىل حفظ غذائهم ومنع هدر 
الطعام18، وهناك أدلة عىل أن التغرّيات يف تناول الطاقة الغذائية ترتبط بشكل مبارش بزيادة وزن 
الجسم. وعىل أساس التعريف من ِقبَل وزارة الزراعة األمريكية بالنسبة لفقد الغذاء وهدره، فإّن 
الطعام الذي ال يُستهلك يُعدُّ هدراً، مام يعني وجود توتر طبيعي بني املبادرات الرامية إىل الحد من 
هدر الطعام والحد من السمنة وغريها من األمراض املزمنة املرتبطة بالنظام الغذايئ. ويشري هذا 
التوتر إىل رضورة دراسة هذه املسائل من خالل منظور الُنظم، الذي يسمح بالنظر يف العواقب غري 
املقصودة والعوامل الكامنة التي لها تأثري عىل كلتا املسألتني. ويهدف التفكري الُنظمي إىل الفهم 

الشامل بدالً من النهج االختزايل لتقسيم املشاكل إىل أجزاء أصغر20،19.

وهذه الصورة الكبرية تقرُّ بتعقيد النظام العام يف محاولة لتجّنب تفاقم املشاكل املستقبلية 
ضمن النظام نفسه. ومع ذلك، فإن املبادرات املتعلقة باملامرسات والسياسات الرامية إىل مكافحة 
البدانة وهدر الطعام متيل إىل الرتكيز عىل كل قضيّة عىل ِحدة. عىل سبيل املثال، إن تعزيز معايري 
التغذية املنصوص عليها يف )قانون األطفال األصحاء والخالني من الجوع( )HHFKA( لعام 2010، 
مثل زيادة تناول الخرضاوات املتنوعة، وتقديم الحليب منخفض الدسم وغري الدسم، ووضع الحد 
األقىص من السعرات الحرارية للوجبات21، تم إضعافه بسبب القلق بشأن كمية هدر الطعام الحاصل 

https://www.ers.usda.gov/data-products/ األغذية ونفقاتها:  االقتصادية. أسعار  البحوث  دائرة  األمريكية،  الزراعة  15.وزارة 

ag-and-food-statistics-charting-the-essentials/food-prices-and-spending/ تم الوصول إليه يف 24 سبتمرب 2020.

 https://www.theatlantic.com/business/archive/2016/ ،16.شاندلر اى. ملاذا يقود األمريكيون العامل يف مجال هدر الطعام

American-food-waste/491513/07/.تم الوصول يف 9 نوفمرب 2020.

https://www.fb.org/marketintel/ .17 .اتحاد مكتب الزراعة األمريكية. نفقات الواليات املتحدة الغذائية يف الداخل والخارج

u.s.-food-expenditures-at-homeand-abroad. تم الوصول إليه يف 24 سبتمرب 2020.

https:// .18.جيندرز دي، الهدر: كيف تخرس أمريكا ما يصل إىل 40 يف املئة من غذائها من املزرعة إىل الشوكة إىل مكب النفايات

refreshcoe.org/resources/wasted-america-losing-40-percent-food-farm-fork-landfill-second-ed/. تم الوصول يف 

9 نوفمرب 2020.

19.دا كوستا جونيور جاي، ديل جيه يس، إس إن بريسون دي. إطار عمل لنهج تصميم األنظمة يف التعامل مع املشاكل املجتمعية املعقدة.

20.شريوودد. رؤية الغابة من أجل األشجار: دليل املدير لتطبيق نظم التفكري. بوسطن،والية ماساتشوسيتس: نيكوال سربي الييإنرتن 

اشونال؛ 2011.

معايري  املدريس:  اإلفطار  برنامج  و  املدريس  للغداء  الوطني  الربنامج   . األمريكية  التغذية  وخدمات  واألغذية  الزراعة  21.وزارة 

https://.2010 لعام  الجوع  من  الخالني  األصحاء  األطفال  قانون  يقتضيه  ملا  وفقا  املدارس  يف  املباعة  األغذية  لجميع  التغذية 

www.federalregister.gov/documents/2016/07/29/2016-17227/national-school-lunch-program-and-school-

breakfast-program-nutrition-standards-for-all-foods-sold-in تم الوصول إليه يف 25 سبتمرب 2020
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املدرسية  التغذية  أن معايري  تثبت  التي  األدلة  إىل  وبالنظر  املدريس22.  للغداء  الوطني  الربنامج  يف 
القوية تقلل من فوارق السمنة بني الشباب الضعفاء23، فإن التغيريات التي تطرأ عىل معايري التغذية 
املدرسية والتي تهدف إىل معالجة الهدر الغذايئ قد تأيت عىل حساب تعزيز مخاطر السمنة لدى 
األطفال. وبالتايل، فإن وجهة نظر املؤلفني هي أنه يجب مراعاة منظور النظم عند وضع سياسات 
أو مامرسات لتقليل معدالت هدر الطعام أو السمنة. وعىل هذا النحو، سيتناول هذا املنظور يف 

آن واحد مسألتي الهدر الغذايئ والسمنة من حيث النتائج البيئية وتلك املتعلقة بالصحة العامة.

ما هي األطعمة التي يتم إهدارها؟

ميكن التحّدث عن حجم الهدر الغذايئ بطرق عديدة. وإن أكرث الطرق شيوعاً للحديث عن 
فقد الغذاء وهدره هي بالوزن )باألرطال(، ولكن ميكن ترجمة كمية هدر الطعام أيضاً بالسعرات 
الحرارية، وهو أمر متعلّق مبخاطر السمنة. واعتامداً عىل الكيفية التي يقرر بها املرء وصف هدر 
الطعام، فإن أكرث األطعمة املهدورة ميكن أن تكون مختلفة متاماً. فعندما تم فحص هدر الطعام 
ومنتجات   ،)٪19،0( والخرضاوات   ،)٪19،1( األلبان  منتجات  كانت  املتحدة،  الواليات  يف  بالوزن 
الحبوب )13،9٪(، والفواكه )13،9٪( حيث مثلت غالبية الهدر الغذايئ يف عام 2010. وعند تحويل 
مخلفات األغذية إىل سعرات حرارية، فإن الدهون والزيوت املضافة بلغت )27.9 %(، ومنتجات 
الحبوب )21.7 %(، والسكريات والـُمحلّيات املضافة )20.5 %( كانت أكرث الفئات الغذائية املهدورة. 

)الشكل 1( يقارن بني هدر الطعام والوزن والسعرات الحرارية.

الغذائية حسب  النفايات  اإلبالغ عن حجم  عادًة  يتم  الطعام،  مناقشة مسألة هدر  وعند 
الحاالت  الواحد. ويف بعض  للفرد  الحرارية  السعرات  أوال24ً، ويليه يف بعض األحيان مكافئ  وزنها 
يعقب ذلك نقاش حول انعدام األمن الغذايئ وجدال من أجل استعادة األغذية )السعرات الحرارية( 

https://www.usda.gov/ 22.وزارة الزراعة األمريكية. وزير الزراعة«بريدو«يعمل عىل جعل الوجبات املدرسية جيدة مرة أخرى

 9 يف  الوصول  media/press-releases/2017/05/01/ag-secretary-perdue-moves-make-school-meals-great-againتم 

نوفمرب 2020.

23.تابر د.، كريستوي ج ف، باول ل، شالوبكا اف جى. العالقة بني قوانني الدولة التي تنظم محتوى التغذية املدرسية وحالة وزن 

الطالب: اآلثار بالنسبة للمعايري الجديدة لوجبات املدارس التي تستخدم يف وزارة الزراعة. شبكة جاما طب األطفال. 2013؛167: 

.513-519

24. وزارة الزراعة األمريكية. ملاذا نهتم بهدر الطعام؟https://www.usda.gov/foodlossandwaste/why. تم الوصول إليه يف 11 

سبتمرب 2020.
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25. ولكن، كام يتضح من )الشكل 1(، فإن ما يقرب من 50 % من السعرات الحرارية املهدورة تأيت 

من الدهون والزيوت املضافة والسكريات والـُمحلّيات املضافة والتي يُنصح املستهلكون بالحد منها 
يف املقام األول. وبالتايل، ميكن أن تكون هناك عواقب سلبية غري مقصودة عىل الصحة العامة إذا تم 
إعادة استخالص هذه األطعمة املهدورة ذات السعرات الحرارية العالية وإعادة توزيعها لالستهالك 

البرشي.

الشكل 1: النسبة املئوية لنفايات الطعام عىل مستوى البيع بالتجزئة واملستهلكني يف الواليات 

املتحدة بالوزن )اللوحة أ( والسعرات الحرارية )اللوحة ب(

 8 

 
 ئاااااااة وا ساااااااتالك، م الاااااااواايت ا تحااااااادة  : النسااااااابة ا  وياااااااة لنميااااااااايت الطعاااااااام  لااااااا  مساااااااتوى البيااااااا  ابلت 1الشاااااااكل  

 ابلوزن  اللوةة  ( والسعرات ا رارية  اللوةة ب(

 8 

 
 ئاااااااة وا ساااااااتالك، م الاااااااواايت ا تحااااااادة  : النسااااااابة ا  وياااااااة لنميااااااااايت الطعاااااااام  لااااااا  مساااااااتوى البيااااااا  ابلت 1الشاااااااكل  

 ابلوزن  اللوةة  ( والسعرات ا رارية  اللوةة ب(

أين يحدث هدر الطعام، ملاذا يحدث، وبأية كلفة؟

ولفهٍم أفضل عن مكان وسبب حدوث هدر األغذية يف النظام الغذايئ، من املهم النظر يف 
سلسلة اإلمدادات بأكملها ألن تداعيات نفايات األغذية تختلف يف كل مرحلة26. وباإلضافة إىل ذلك، 
فإن العواقب البيئية ونتائجها الالحقة يف مجال الصحة العامة ترتاكم مع تقدم سلسلة اإلمدادات 
لتلك األغذية. لذا من الرضوري النظر يف كيفية تفاوت عواقب مخلفات األغذية عىل امتداد سلسلة 

اإلمداد ملعالجة مسألة الحد من هدر األغذية يف سياق الوقاية من السمنة.

https://www.wfpusa.org/drivers-25.برنامج الغذاء العاملي يف الواليات املتحدة األمريكية. الجانب اآلخر من مخلفات الطعام

of-hunger/food-waste/.تم الوصول إليه يف 11 سبتمرب 2020.

26.بيلامري ام اف، كاكري م، بيرتسون، اتش اتش، نوفاك ل، رودي ج. حول قياس هدر الطعام. املجلة األمريكية لالقتصاد الزراعي. 

2017؛ 99:1148-1158.
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وكمثال توضيحي، فإن سلسلة اإلمدادات العامة للطامطم الطازجة موضحة يف الشكل )2(، 
ملزيد من التفاصيل عن سبب حدوث الهدر يف كل مرحلة، انظر »موث« وآخرونو »بيكر« وآخرون27. 
كام يبني الشكل )2( أن األثر البيئي للهدر يضاف مع انتقال األغذية عرب سلسلة اإلمداد ويف حالة 
الطامطم، فإن الطامطم التي يتم التخلص منها يف املزرعة لن تتسبب يف انبعاثات الغازات الدفيئة 
خالل عمليات النقل املربدة وتجهيز األغذية وتعبئتها، كام أنها لن تتسبب يف أي انبعاثات نتيجة 

لطهي الطامطم يف املنزل أو يف عملية خدمات األغذية.

وبشكل خاص، ال ينبغي لنا أن نتغاىض عام تسمى بنقلة امليل األخري التي تحدث عندما يتم 
نقل الطعام من متجر البقالة إىل املنزل. وعىل الرغم من أن االنبعاثات الصادرة عن سيارة واحدة 
قد تبدو منخفضة، فإن إجاميل االنبعاثات الناتجة عن نقلة امليل األخري عىل مستوى العامل كبرية28. 
ومن منظور بيئي، فإن من األفضل إذا ما حدث الهدر أن يحدث يف وقت مبكر من السلسلة للتقليل 
إىل الحد األدىن من فقدان املوارد الكامنة مثل األرض واملياه والطاقة، فضالً عن النتائج الضارة مثل 

انبعاثات الغازات الدفيئة والتلوث الغذايئ، املعروف أيضاً باسم اإلثراء الغذايئ أو تدفق السامد. 

27.بيكرجي،كالفني إل،غيلامن إيه، الخ. حكايات الطامطم: مقارنة بني محركات تخفيف الخسارة والفرص عرب سالسل توريد الطامطم 

الطازجة يف الواليات املتحدة. مينور يت، ثورنسربي إس، ميرسا اى. اقتصاديات فقد الغذاء يف صناعة املنتجات. نيويورك، نيويورك: 

روتليدج؛ 2020.

28.جيفريز ر، فان دي فوردي إي، فانيل سالندر يت. وضع مناذج التكلفة ومحاكاة خصائص امليل األخري يف بيئة سلسلة توريد مبتكرة، 

مع ما يرتتب عىل ذلك من آثار عىل املناطق الحرضية واملدن. بروسيديا - العلوم االجتامعية والسلوكية 2014؛ 125:398-411.
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الشكل 2: سلسلة اإلمداد للطامطم الطازجة واملدخالت املرتبطة بها واآلثار البيئية. تم تطوير 
الرقم عىل أساس النتائج التي توصل إليها »بيكر« وآخرون و«موث« وآخرون. 
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وميكن تعميم سلسلة اإلمداد يف )الشكل 2( عىل العديد من سلع الفواكه والخرضاوات من 
حيث دوافع الهدر الغذايئ29. ولكن من املهم مالحظة أن بعض سالسل إمداد الفواكه والخرضاوات 
تُعدُّ أكرث كفاءة من غريها يف إدارة الهدر الغذايئ. فعىل سبيل املثال، الطامطم املعالجة ينتج عنها 
مخلفات غذائية أقل بكثري من نظريتها من الطامطم الطازجة. ويرجع ذلك إىل أن معالجة الطامطم 
معظم  بيع  ميكن  وبالتايل  الطازجة،  الطامطم  لها  تخضع  التي  الصارمة  املعايري  لنفس  تخضع  ال 
املنتجات يف أسواق التجزئة. كام أن املنتج النهايئ غري قابل للفساد ويكون له عمر افرتايض أطول 
القشور  املعالجة )مثل  أثناء  الطازجة. عالوة عىل ذلك، فإن أي هدر يحدث  الطامطم  بكثري من 
والبذور( تباع إىل األسواق الثانوية، عىل سبيل املثال كأغذية الحيوانات األليفة، مام يعني أن جميع 

نفايات األغذية املحتملة تقريباً تتجّنب مكبًات النفايات30.

مناقشة

كان هناك القليل من النقاش حول املوضع الذي يجب أن تركز فيه تدخالت الحد من هدر 
الطعام يف سلسلة اإلمداد لتحسني النتائج املتعلقة بالسمنة. يف عام 2015، قامت »نيف« وآخرون31 
باألمن  تتعلق  اعتبارات  شملت  والتي  العامة،  والصحة  الطعام  هدر  بني  التقاطع  نقطة  بفحص 
الغذايئ وسالمة الغذاء والتغذية العامة، ولكنها أولت القليل من االهتامم فقط للبدانة. وعىل الرغم 
من أنه من الواضح أن التكاليف البيئيّة إلنتاج األغذية ترتاكم بشكل خطي مع تحرك األغذية عىل 
طول سلسلة اإلمداد، فإن تأثري األغذية املهدورة عىل مخاطر السمنة يعدُّ أقل وضوحاً. وكام نوقش 
الحقاً، فإن الجهود املبذولة للحد من هدر األغذية ميكن أن تكون لها عواقب غري مقصودة مختلفة 

تتصل بالسمنة، مام يؤكد الحاجة إىل اتّباع نهج النظم للحد من الهدر الغذايئ.

29.ماينور يت، أستل جي، راسازاب وآخرون. الدوافع االقتصادية لفقدان األغذية يف قطاعي الزراعة وما قبل البيع بالتجزئة: نظرة عىل 

سلسلة توريد املنتجات يف الواليات املتحدة. واشنطن العاصمة: وزارة الزراعة األمريكية، 2020.

اقتصاديات خسارة  ماينوريت، وتورنباري اس،وميرسا.  الطامطم.  يانسيك سينيور دراسة حالة عن معالجة  30.إليسون يب، سكورب 

الغذاء يف صناعة اإلنتاج، نيويورك، نيويورك: روتليدج، 2020.

2015؛  )ميلوود(.  الصحية  الشؤون  العامة.  صحة  تحسني  مع  وهدره  الطعام  فقدان  تقليل  إس.  فانديفييه  ر،  كانرت  را،  31.نيف 

34:1821-1829
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مخاطر  عىل  الغذايئ  الهدر  من  للحد  للتدخل  املقصودة  غري  املحتملة  العواقب  هي  ما 

السمنة والصحة العامة؟

ولفهم كيفية تحقيق أقىص قدر من النتائج يف مجايل الصحة العامة والبيئة، من املهم النظر 
يف كيفية جعل هذه الجهود أولويات متنافسة. وبعبارة أخرى، فإن الجهود الرامية إىل الحد من 
البيئية قد تؤثر بشكل سلبي عن غري قصد عىل مخاطر السمنة واألمراض  النتائج  الهدر لتحسني 
إىل  الشخَص  الطعام  هدر  لتقليل  االجتامعي  الضغُط  يدفع  قد  املثال،  سبيل  عىل  لها.  املصاحبة 
الوزن. وسيتناول  زيادة  إىل  يؤدي  التخمة32، مام  إىل حد  بالشبع واألكل  املتعلقة  إشاراته  تجاهل 
الفرع التايل لفحص السياقات املحددة التي يلزم فيها الحد من الهدر الغذايئ. وسيتم تسليط الضوء 
عىل املقايضات بني تقليل هدر الطعام والصحة العامة يف كل سياق لتأكيد عالقتها بالسمنة والوقاية 

من األمراض املزمنة.

بيئة الخدمات الغذائية

تنفيذ  عىل  وقدرتهم  املُهَدر  الطعام  وأسباب  أنواع  يف  األغذية  خدمات  مشغلو  يختلف 
الجودة،  عالية  معايري ضامن  لديها  تكون  أن  إىل  الفاخرة  املطاعم  ومتيل  الهدر.  إلدارة  مامرسات 
مام يؤدي إىل التخلص من األغذية التي ال تستويف املعايري املطلوبة33، يف حني أن مطاعم الوجبات 
الرسيعة واملطاعم غري الرسمية لديها معدالت أعىل من هدر الطعام بسبب اسرتاتيجيتها بتقديم 
أحجام كبرية من الطعام للحصول عىل رضا العمالء. وعىل الرغم من مناقشة ما إذا كان االستهالك 
املفرط يعدُّ شكالً من أشكال هدر الطعام واإلرضار بالبيئة تتجاوز نطاق هذا املقال، فمن الواضح 
أن اإلفراط يف استهالك األطعمة يف املطاعم يقّوض جهود الوقاية من السمنة وغريها من جهود إدارة 
التحكم بالوزن34. وعىل وجه الخصوص، فإن مطاعم البوفيه املفتوح قد تزيد يف الوقت نفسه من 
احتامل اإلفراط يف االستهالك وهدر الطعام ألنه ال يوجد عادة رادع يف تحديد أو استهالك قدر ما 
يحتاجه املرء من الغذاء35. وملكافحة هذه املسألة، تفرض بعض املطاعم غرامات عىل الطعام الذي 

32.نيكوالس يس جي، نيكولز ريتشاردسون إس إم، إليسون يب. الطعام املهدر: دراسة نوعية لتصورات الشباب األمريكيني ومعتقداتهم 

وسلوكياتهم. شهية الطعام. 2018؛ 130: 70-78.

33.مكآدامز يب، فون ماسو إم، جاالنت إم، هايهو ما. تقييم عرب الصناعة ملخلفات الطعام يف املطاعم. 2019؛ 22: 449–466.

الغذايئ:  املنزل وارتباطه باملدخول  إ، فريسرتاتني ر، روبر فرويد د، فان كامب ج، كولسرتين ب. األكل خارج  ناڠو  34.الكات يس، 

مراجعة منهجية لألدلة.2012؛ 13: 329–346.

35.جوفان إي، جرون يب، دولنيكار إس. خصم أكرث مام ميكنهم مضغه: فضالت الطعام يف بوفيهات اإلفطار بالفندق. مجلة أبحاث 

السفر. 2018؛ 57: 232-242
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يتم اختياره ولكن ال يتم استهالكه36، مام ميكن أن يحد من الهدر عىل حساب تفاقم االستهالك 
املفرط.

وعىل نحو مامثل، قدمت صاالت الطعام يف الجامعة حوافز مالية لطالب الكلية الستهالك 
كل الطعام الذي اختاروه يف محاولة للحد من الهدر. وعىل الرغم من أن هذا التدخل قد نجح يف 
الحد من هدر الطعام، لكنه مل يُحدث أي تغيري يف كمية الطعام التي اختارها الطالب37. ونظراً ألن 
التدخالت التي تركز عىل هدر الطعام قد تقوض توازن الطاقة، ينبغي أن تركز تدخالت املطاعم بدالً 
من ذلك عىل منع الزبائن من اختيار كميات كبرية من األغذية واملرشوبات يف محاولة للتخفيف من 

الهدر وكذا التناول املفرط للسعرات الحرارية يف آن واحد، كام هو مبني يف الجدول.

بيئة البقاالت للبيع بالتجزئة 

لهم  بالتجزئة  البقالة  بائعي  فإن  اإلمداد،  سلسلة  يف  األخرى  الفاعلة  الجهات  غرار  وعىل 
مصلحة خاصة يف تقليل الهدر للمواد الغذائية ألنهم يعملون بالفعل بهوامش ِربحية ضئيلة للغاية 
تبلغ %1 - %38،2حيث يقوم عدد كبري من بائعي البقالة بالتجزئة يف البالد مببادرات كربى للحد من 
هدر املواد الغذائية يف املتاجر. وبالتايل، يجدر مناقشة دوافع هدر الطعام يف محالت البقالة وآثارها 

املحتملة عىل انتشار السمنة والصحة العامة.

فالدوافع الرئيسة لهدر الطعام يف محالت البقالة هي التلف وإزالة املنتجات من الرفوف 
البعض  يجادل  املنتجات. وقد  اإلفراط يف تخزين  استخدامها وذلك بسبب  انتهاء صالحية  بسبب 
بأن ذلك يُعدُّ إهداراً، غري أن تجار التجزئة مييلون إىل االحتجاج بأن بعض اإلهدار يُعدُّ مفّضالً )مثناً 
ملامرسة األعامل التجارية( حفاظاً عىل سمعتهم التي قد تترضر بسبب عدم وجود املخزون الكايف 
أو املحدود للمنتجات يف البقاالت. هذا واضح بشكل خاص يف أقسام املنتجات الغذائية، حيث يُعدُّ 

https://www.stlmag.com/ .36.كرمان ب. مل تنته من مخلل الزنجبيل: القواعد الخاصة يف أليو ميكن أن تأكل سويش املفاصل

تم   ./dining/You-Didnt-Finish-the-Pickled-Ginger-The-Peculiar-Rules-at-All-You-Can-Eat-Sushi-Joints

الوصول إليه يف 9 نوفمرب 2020.

37.كاتاري يب، ويتزشتاين م، ويوفانوفيتش ن. هل ميكن للحافز االقتصادي أن يساعد يف الحد من هدر الطعام: دليل تجريبي من 

قاعة طعام جامعية. رسائل االقتصاد التطبيقي. 2019؛ 26: 1448-1451

https://www.fmi.org/our-research/supermarket-facts/ األرباح  صايف  البقالة  متجر  الغذائية.  الصناعات  38.جمعية 

grocery-store-chainsnet-profit. تم الوصول إليه يف 25 يونيو 2020.
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هذا القسم نقطة جذب رئيسة للمستهلكني39،ويهدف تجار التجزئة إىل تلبية مطالب املستهلكني 
من خالل تقديم مجموعة واسعة ومتنوعة من الفواكه والخرضاوات الخالية من الشوائب والعيوب. 
فمن منظور الصحة العامة، ميكن أن يؤدي التنوع الكبري يف الفواكه والخرضاوات املتاحة إىل زيادة 
احتاملية رشاء األفراد للمنتجات واستهالكها. بينام من منظور الهدر، فمن املرّجح أن يؤّدي التنوع 
الكبري لهذه املنتجات إىل املزيد من الهدر يف محالت البقالة40. فاألبحاث التي أُجريت تدعم هذا 
للمنتجات  بالتجزئة  البيع  خسارة  معدالت  متوسط  أن  وآخرون41،  »بوزيب«  وجد  املفهوم،حيث 
للسلع  وفقاً  واسع  نطاق  عىل  الفردية  الخسارة  معّدالت  تفاوت  مع   ،٪12 حوايل  كان  الطازجة 
معّدل  كان  حني  يف   ،٪4،4 الحلوة  البطاطا  يف  الخسارة  معّدل  كان  املثال،  سبيل  فعىل  األساسية، 
الخسارة يف اللفت األخرض42 62،9٪. وعالوة عىل ذلك، كثرياً ما يُذكر أن محالت البقالة تساهم يف 
ارتفاع مستويات إهدار األغذية يف سلسلة اإلمداد عن طريق تطبيق معايري صارمة عىل الفواكه 
والخرضاوات الطازجة. وهذا من شأنه أن مينع الفواكه والخرضاوات ذات العنارص الغذائية الكثيفة 
من الوصول إىل املستهلكني، ولكن تجار البقالة لديهم بالفعل فائض من الفواكه والخرضاوات التي 
تهدر يف نهاية املطاف. وبالتايل، فمن غري الواضح ما إذا كان جلب هذه املنتجات إىل السوق من 
شأنه أن يحّسن من الهدر الغذايئ أو يؤّدي إىل تفاقمه. فضالً عن ذلك فإن إمكانية تأثري املنتجات 
غري  أمر  السمنة  لخطر  املعرضني  السكان  بني  االستهالك  وأمناط  املبيعات  عىل  املخّفضة  القبيحة 

محدد.

تحويل  عىل  تركّز  البقالة  محالت  تطبقها  التي  الهدر  من  الحد  مبادرات  من  العديد  إن 
مسار الطعام من مكب النفايات من خالل التربّع بالطعام. وهذا هو ثاين أفضل خيار بعد تقليل 
املصدر عىل التسلسل الهرمي الستعادة الغذاء التابع لوكالة البيئة والحامية األمريكية43. ومع ذلك، 

https:// باسيفيك ميديا.  :أبحاث  التجزئة  تجارة  البقالة  املستهلكني يف تسويق  اتجاهات  تغري  املنتجات. كيف  39.رابطة تسويق 

www.pma.com/content/articles/how-consumer-trends-in-grocery-shopping-are-changing-retail. تم الوصول يف 

9 نوفمرب 2020.

40.بوزيب، ولز إتش إف، أكست مان يب، تقديرات خسائر السوبر ماركت بالنسبة للفاكهة والخرضاوات واللحوم والدواجن واألطعمة 

البحرية الطازجة واستخدامها يف بيانات توافر الغذاء املعدلة بخسارة نظام خدمة البحوث االقتصادية. واشنطن العاصمة: وزارة 

الزراعة األمريكية، 2016.

41.بوزيب، ولز إتش إف، أكستامن يب، تقديرات خسائر السوبر ماركت بالنسبة للفاكهة والخرضاوات واللحوم والدواجن واألطعمة 

البحرية الطازجة واستخدامها يف بيانات توافر الغذاء املعدلة بخسارة نظام خدمة البحوث االقتصادية. واشنطن العاصمة: وزارة 

الزراعة األمريكية، 2016.

42.https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%81%D8%AA

https://www.epa.gov/sustainable-management-food/ .43.وكالة حامية البيئة األمريكية. التسلسل الهرمي الستعادة الغذاء

food-recovery-hierarchy.تم الوصول إليه يف 8 يونيو 2020.
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فإن بعض األغذية التي يرغب تجار التجزئة التربّع بها هي السلع املخبوزة كثيفة الطاقة وتفتقر 
للمغذيات، وقد بدأت بعض بنوك الطعام برفض هذه األنواع من التربعات )الجدول(44. وعىل الرغم 
من أن هذه السياسات ليست مثالية بالتأكيد من منظور الهدر، إال أنه ميكن القول بأنها أفضل من 

حيث املقارنة مع مخاطر السمنة لعمالء مخزن الطعام.

بيئة الوجبات املدرسية

لقد متت تغطية املخاوف املتعلقة مبستويات هدر الطعام يف املدارس بصورة عامة يف وسائل 

اإلعالم الشعبية وبني منتقدي »قانون األطفال األصحاء واملتحررين من الجوعHHFKA« 46،45«. ومع 

ذلك، نادراً ما يُنظر إىل هذه االنتقادات من منظور األنظمة للبث يف قضايا الهدر ضمن سياق قضايا 

الصحة العامة األخرى املتعلقة بالغذاء، مثل الوقاية من السمنة وتطوير أمناط األكل الصحي. فقد 

انخفض معدل تناول الخرضاوات من ِقبل األطفال الذين تبلغ أعامرهم من 13-9 عاماً بشكل كبري 

مبرور الوقت47. وعىل مر التاريخ، حيث شهدت الواليات التي تطبق معايري أقوى للتغذية املدرسية، 

تفاوتات أقل يف معدل انتشار السمنة بني األشخاص املشاركني وغري املشاركني يف الوجبات املدرسية 

مقارنة بالواليات التي تطبق معايري ضعيفة للتغذية. وتوفّر معايري التغذية املنّقحة املنصوص عليها 

برامج  يف  هامة  الجوع»HHFKA«تحسينات  من  واملتحررين  األصحاء  األطفال  »قانون  إطار  يف 

مة لهم. ومع ذلك، فإن هذه الفرص  الوجبات املدرسية، مثل زيادة تناول الخرضاوات املتنّوعة املقدَّ

لتحسني نوعية غذاء األطفال والحد من خطر السمنة لديهم قد حظيت بتدقيق شديد من النّقاد 

الذين يستشهدون بهدر الطعام كدليل عىل فشل السياسة الجديدة48.

https://civileats.com/2016/08/15/why-this-food- .44.بيبكني دبليو. ملاذا يقوم بنك الطعام هذا بإبعاد الوجبات الرسيعة

bank-is-turning-away-junk-food/. تم الوصول إليه يف 8 يونيو 2020.

https://www.nytimes.com/2015/09/27/sunday-review/why- املدرسية.  الغداء  وجبات  الطالب  يكره  ملاذا  ىك.  45.مرييف 

students-hate-school-lunches.html?_r=0. تم الوصول إليه يف 9 نوفمرب 2020.

46.الرابطة الوطنية للمجالس املدرسية. يشعر مسؤولو املدرسة بالقلق من إهدار الطعام. مجلة مجالس املدارس األمريكية 2014؛ 

.1-13 :201

االستشارية  للجنة  العلمي  التقرير  الصحة.  وتعزيز  األمراض  من  الوقاية  مكتب  األمريكية،  اإلنسانية  والخدمات  الصحة  47.وزارة 

https://health.gov/our-work/nutrition-physical-activity/dietary-guidelines/ .2015 للمبادئ التوجيهية الغذائية لعام

previous-dietary-guidelines/2015/advisory-report تقرير استشاري. تم الوصول إليه يف 25 سبتمرب 2020.

48.مكتب محاسبة الحكومة األمريكية. غداء املدرسة: كان تنفيذ التغيريات الغذائية تحديًا وكان هناك حاجة إىل توضيح متطلبات 

الرقابة. https://www.gao.gov/products/gao-14-104. تم الوصول إليه يف 9 نوفمرب 2020.
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بيد أن هدر الطعام ليست مسألة جديدة وال نتيجة ملعايري التغذية ل »قانون األطفال األصحاء 

واملتحررين من الجوع»HHFKA«. حيث طلب الكونغرس تقريراً من وزارة الزراعة األمريكية49بشأن 

هدر الوجبات املدرسية يف عام 2002، أي قبل 10 سنوات من بدء رسيان معايري التغذية الخاصة ب 

»قانون األطفال األصحاء واملتحررين من الجوع»HHFKA«حيز التنفيذ. إن اإلحاطَة املرئيّة للمواد 

الغذائية50، وتكرار التذوق لألغذية الجديدة، لها دوٌر هامٌّ يف منط تغذية األطفال وتنمية األفضليات 

الغذائية لديهم، مبا يف ذلك سلوكيات تناُول الخرضاوات53،52،51. وبالتايل فإن الوجبات املدرسية تُعدُّ 

إحدى الفرص الوطنية القليلة املتاحة لضامن حصول األطفال من األرس ذات الدخل املحدود بوجه 

خاص لتناول مجموعة متنوعة من الخرضاوات وغريها من األغذية الصحية، ولتعزيز تنمية العادات 

التعرض املتكرر  الهدر هو نتيجة غري مقصودة لحاالت  الصحية لألطفال يف نهاية املطاف. إال أن 

الترشيعية إلضعاف معايري  فالتغيريات  الصحية.  ألطعمة جديدة غري مألوفة مبا يف ذلك األطعمة 

التغذية املدرسية تُعطي األولوية إلدارة عملية الهدر عىل تشجيع التحّوالت طويلة األجل يف األمناط 

الغذائية. ومع ذلك، تشري دراسات متعددة إىل أن معدالت الهدر مل ترتفع مبوجب معايري التغذية 

الخاصة بـ »قانون األطفال األصحاء واملتحررين من الجوعHHFKA«55،54«، مام يشري إىل أن هذه 

التضحيات من أجل الصحة عىل املدى الطويل غري مربرة.

التغذية املدرسية  التغذية، هناك سامت إضافية لربامج  التغيريات يف معايري  فباإلضافة إىل 
عموماً  الَسلَطة  مائدة  وتُطبّق  الهدر.  من  والحد  السمنة  من  الوقاية  تعزيز  بني  التوترات  تجّسد 

واشنطن  الكونغرس.  إىل  املقدم  النهايئ  التقرير  املدرسية:  التغذية  برامج  يف  الصفائح  نفايات  اف.  جوثريجي  جي يس،  49.بوزيب 

العاصمة: وزارة الزراعة األمريكية، دائرة البحوث االقتصادية، https://naldc.nal.usda.gov/download/48204/PDF .2002. تم 

الوصول يف 9 نوفمرب 2020.

50.ألدريدج يف، دويف يت إم، هالفورد جي يس جي. دور املعرفة يف تطوير النظام الغذايئ؛ 29:32-44.

51.كوك ل. استعراض ألهمية التعرض لألكل الصحي يف مرحلة الطفولة. مجلة التغذية البرشية وعلم التغذية. 2007؛ 20:294-301.

52.أنزمان - فراسكا س، سافاج ج س، ماريني مي، فيرش جو، بريش إل. كام أن التعرض املتكرر والتكييف العالجي يعززان من حب 

أطفال ما قبل املدرسة للخرضاوات. شهية الطعام. 2012؛ 58:543-553

53.الكا كوال أ، وجيمس ج، وزانوفيك م، وبيريس س ، وتووري ج. شهية الطعام. 2010؛ 55:226-231.

54.كوهني جيه إف دبليو، ريتشاردسون إس، باركر إي، كاتاالنو يب جي، ريم أي يب. تأثري معايري الوجبات املدرسية الجديدة لوزارة 

الزراعة األمريكية عىل األغذية 442، مجلة التثقيف الغذايئ والسلوك مجلد 53، العدد 5، 2021 االنتقاء واالستهالك والنفايات. أم 

جي بريف ميد. 2014؛ 46:388-394.

55.شوارتز إم يب، هندرسون ىك، ريد إم، دانا إن، إيكوفيكس جونيور إن لوائح وجبة الطعام املدرسية الجديدة تزيد من استهالك 

الفاكهة وال تزيد من إجاميل فضالت األطباق. السمنة عند األطفال. 2015؛ -11:242 247.
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بزيادة  ترتبط  والخرضاوات56،ولكنها  الفواكه  استهالك  زيادة  لتشجيع  املدرسية  التغذية  برامج  يف 
مستويات الهدر قبل االستهالك ألن املواد التي تُقّدم دون اختيار الطالب يتم التخلص منها ألسباب 
برامج  األحيان يف  من  كثري  السلويك58 يف  االقتصاد  تدخالت  تنّفذ  كام  الغذائية57.  بالسالمة  تتعلق 
التغذية املدرسية لتحسني السلوكيات الغذائية والحد من الهدر الغذايئ59. ومع ذلك، ال توجد سوى 
دراسات قليلة شبيهة لتقييم أثر هذه التدخالت يف الهدر، وتشري األدلة املحدودة املتاحة إىل أن 
تدخالت االقتصاد السلويك ترتبط بعدم حدوث أي تغيري يف مستويات الهدر أو زيادته. فعىل سبيل 
الغذاء  وجبات  خالل  والفواكه  بالخرضاوات  الخاصة  الِحصص  حجم  بزيادة  الباحثون  قام  املثال 
زيادة  من  الرغم  وعىل  الطعام.  من  الصنف  هذا  تناول  لتعزيز  كمجهود   50% بنسبة  املدرسية 
زيادات يف هدر  االستهالك بالنسبة لألصناف التي تُقّدم كحصص أكرب، باملقابل توجد هناك أيضاً 
الفواكه والخرضاوات60. وتُعرض يف الجدول املرفق اسرتاتيجيّات محددة للتغذية يف املدارس ملعالجة 

الحد من الهدر الغذايئ والوقاية من السمنة يف آن واحد من خالل تنمية العادات الصحية.

البيئة املنزلية

ال يُعدُّ هدر الطعام املنزيل واحداً من أكرب املساهمني يف الهدر يف البلدان املتقدمة فحسب، 
للبيئة واالقتصاد.  بالنسبة  كُلفة  األكرث  املنازل هي أيضاً  التخلص منها يف  التي يتم  بل إن األغذية 
الطازجة فقط  ومن املخاوف املتعلّقة باألمراض املرتبطة باألغذية62،61، والرغبة يف تناول األطعمة 

56.سالرس، كومربالند، براودي، النج، نيومان يس. تزيد أطباق السلطة يف الجبة املدرسية معدل استهالك الفواكه والخرضاوات بني 

األطفال الذين يعيشون يف أرس معيشية محدودة الدخل. التغذية، الصحة العامة. 2007؛10: 1490-1496.

قبل  الطعام  لهدر  مختلطة  أساليب  تحليل  واملقايضات:  الحواجز  إل.  سابو  كونينغهام  إم،  بننينغ  يس،  هرييت  إم،  57.برسكوت 

االستهالك يف املدارس. مجلة التغذية والنظام الغذايئ. 2019؛119. 1270−1283.

58.غوثري جي إف. دمج االقتصاد السلويك يف أبحاث ومامرسات التثقيف الغذايئ. مجلة التثقيف والسلوك الغذايئ. 2017؛ -49:700

.705

التدخل  59.ميتكالف ج، إليسون ب، حمدي ن، ريتشاردسون ر، برسكوت م. إن املراجعة املنهجية للوجبات املدرسية تدفع إىل 

لتحسني سلوكيات الشباب يف مجال الغذاء. املجلة الدولية للتغذية السلوكية والنشاط البدين 2020؛ 17:77.

60.ميلر ن، ريكس م، ريدن ج ب، مان ت، ميكرييزي إ، فيكرز ز. وميكن لزيادة أحجام حصص الفواكه والخرضاوات يف برنامج غداء 

يف املدارس االبتدائية أن تزيد من استهالك الفواكه والخرضاوات. شهية الطعام. 2015؛ 91:426-430.

61.نيف را، سبايكر ام ل، ترونت. الطعام املهدر: املستهلكني يف الواليات املتحدة يعن وعيهم وسلوكهم.. مجلة بالس ون 2015؛10: 

0127881

62.فان دير ويرف ب، سيربوك جا، غيليالند جا: »الحد من نفايات األغذية، ادخار املال«: اختبار تدخل جديد للحد من نفايات 

األغذية املنزلية. السلوك البيئي. 2021؛ 53:151-183.
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والسلوكيات السيّئة إلدارة األغذية )التسوق والطهي والتخطيط للوجبات(66،65،64،63، تُعدُّ من العوامل 
الرئيسة املساهمة يف هدر الطعام املنزيل.

التلف مثل املنتجات الطازجة واللحوم ومنتجات األلبان هي عادة مواد  فاألغذية رسيعة 
إىل  الهدر  هذا  مثل  تقليل  عىل  الوحيد  الرتكيز  يؤّدي  قد  األساس،  هذا  وعىل  املنازل.  يف  ُمهدرة 
توصية ساذجة بتشجيع استهالك املزيد من األغذية املعالجة التي تدوم لفرتات طويلة. فمن منظور 
الهدر، قد تكون األغذية املصّنعة مرغوبة أيضاً ألنه ميكن إعادة استخدام نفاياتها أو التخلص منها 
يف وقت مبكر يف سلسلة اإلمداد. ومع ذلك، فإن األغذية املصّنعة قد تتطلب زيادة يف مدخالت 
الطاقة والنقل مقارنة بغريها من األغذية غري املصّنعة. ويرتبط استهالك األغذية املصّنعة بالعديد 
من النتائج الصحية السلبية67.عالوة عىل ذلك، فإن األغذية الصحيّة، التي تشمل املزيد من الفواكه 
والخرضاوات، ترتبط بقدر أكرب بهدر الطعام69،68، وهو ما يشري إىل أن تحّدي تصحيح حجم هدر 
األغذية املنزلية ال ميكن حلّه مبجرد االبتعاد عن األطعمة رسيعة التلف إىل أنواع أقل قابلية للتلف.

األغذية  الستهالك  عرضة  أكرث  الطهي  مهارات  إىل  يفتقرون  الذين  األشخاص  ألن  ونظراً 
املصّنعة70. وهذا النوع من األغذية لها العديد من النتائج السلبية املحتملة عىل الصحة والبيئة، 
املنازل  يف  الطبخ  سلوكيات  تكون  أن  املرجح  فمن  مقصود،  غري  بشكل  الوزن  زيادة  ذلك  يف  مبا 
األرَُس. وعىل  مستوى  السمنة عىل  من  والوقاية  بالهدر  املتعلقة  النتائج  لتحسني  الجذري  السبب 

63.روماين إس، جرايب إس، باجوزي آر يب، بارون إيه إم. املامرسات الغذائية املحلية: دراسة سلوكيات إدارة الغذاء ودور تخطيط 

إعداد الطعام يف تقليل الفاقد. شهية. 2018؛ 121: 215-227.

املوارد. 2013؛ 79:  الطعام. حفظ  العامل املعقد لسلوكيات إهدار  أ. حساء املعكرونة:  باري  64.كويست، مارش إي، ستونيل دي، 

.43-51

65.ستيفان يف، فان هريبن اي، تيودورن أى، الهتني مايك إل. تجنب إهدار الطعام من قبل املستهلكني الرومانيني: أهمية التخطيط 

وإجراءات التسوق. جودة الطعام املفضل. 2013؛ 28: 375-381.

66.تيربغ ; ىك ال، تونجي دي جى. العوامل املسببة لهدر الطعام وانعكاساتها عىل تطوير السياسات املستدامة. حفظ املوارد. 2016؛ 

.110-123 :106

67.رسور ب، فيزيو إل ك، كييس غايوت إي وآخرون. استهالك األغذية فائقة املعالجة وخطر اإلصابة مبرض السكري من النوع 2 بني 

املشاركني يف املجموعة املرتقبة. املوارد والحفظ وإعادة التدوير. 2020؛ 180: 283 - 291

68.يو واي، جينيك اي يس. تقدير هدر الطعام عىل أنها عدم كفاءة يف اإلنتاج املنزيل. املجلة األمريكية لالقتصاديات الزراعية. 2020؛ 

.525-547 :102

69.يو واي، جينيك اي يس. تقدير هدر الطعام عىل أنها عدم كفاءة يف اإلنتاج املنزيل. املجلة األمريكية لالقتصاديات الزراعية. 2020؛ 

.525-547 :102

70.برونر يت اى، فان دير هورست ك، سيغرست إم. منتجات غذائية مالمئة. محركات االستهالك. الشهية. 2010؛ 55: 498-506.
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الرغم من أنه من الثابت أن سلوكيات الطبخ وغريها املتعلقة بإعداد الطعام ترتبط بتحسني نوعية 
الغذاء72،71، فإن العالقة بني الطبخ وحجم هدر الطعام هي أقل وضوحاً. فمن املحتمل أن يكون لدى 
الطباخني يف املنازل كميات أكرب من نفايات القطع الذي يتم التخلص منه عىل املستوى األرُسي73. 
غري أن الطباخني املهرة قد يكونون قادرين عىل دمج نفايات القطع يف املخازن واستخدامات الطهي 
األخرى. فالذين يطهون الطعام بكرثة يف بيوتهم ميكنهم إدارة مخزون طعامهم بشكل أفضل، كام 
أن لديهم القدرة عىل تقنني رشاء املواد الغذائية املكّررة، والحرص عىل سالمة موادهم الغذائية من 

نها. انتهاء صالحيتها أو تعفُّ

وقد تكون مجموعات الوجبات اسرتاتيجية محتملة للتغلُب عىل أوجه القصور يف الطهي، 
ويف الوقت نفسه تفيد للوقاية من السمنة والنتائج البيئيّة )الجدول(. فقد خلُصت دراسة أجرتها 
»هريد« وآخرون74 يف عام 2019 إىل أن انبعاثات الغازات الدفيئة هي أعىل بنسبة 33٪ يف املتوسط 
بالنسبة لوجبات البقالة مقارنة مبجموعات الوجبات املصنوعة من نفس الوجبات. فقد أكّد املؤلفان 
الطعام،  هدر  من  والحد  باملستهلك  املبارشة  اإلمداد  سلسلة  من  توفريها  تم  التي  االنبعاثات  أن 
االنبعاثات  عن  للتعويض  كافية  كانت  األخري،  امليل  يف  النقل  عن  الناتجة  االنبعاثات  وانخفاض 
الناتجة عن الزيادة يف نفايات التغليف ملجموعات الوجبات. كام الحظ املؤلفان أن عبوات التربيد 
ملجموعات الوجبات يقل انبعاثاتها يف املتوسط نسبة إىل تربيد البيع بالتجزئة. غري أن مجموعات 

الوجبات قد ال تكون من الخيارات املتاحة لبعض العوائل.

الطعام  هدر  بشأن  املخاوف  متنع  قد  الغذايئ.  الهدر  مبعدالت  أيضاً  األرسة  دخل  ويرتبط 
للعائالت ذات الدخل املنخفض من رشاء املنتجات أو األطعمة الصحية غري املألوفة ألنها ال تريد 
أن تخاطر بأن تصبح األغذية تالفة أو غري قابلة لألكل75. عالوة عىل ذلك، قد يكون من األرجح أن 

71.تيواري أ، أغاروال أ، تانغ و، درينوفسيك أ. الطهي يف املنزل: اسرتاتيجية لالمتثال لإلرشادات الغذائية األمريكية دون أي تكلفة 

إضافية. املجلة األمريكية لالقتصاديات الزراعية. 2017؛ 52: 616-624.

72.الرسون ين، بريي يس إل، ستوري إم، نيومارك - سزتايرن د. يرتبط تحضري الطعام من قبل الشباب بتحسني جودة النظام الغذايئ. 

مساعد حمية جمعية الحمية األمريكية 2006؛ 106: 2001-2007.

73.باريزو ك، فون ماسو م، مارتن ر. ديناميّات عىل مستوى األرسة نتيجة هدر الطعام واملعتقدات واملواقف والسلوكيات ذات الصلة 

يف جيلف، أونتاريو. إدارة النفايات. 2015؛ 35: 207-217.

74.هريد يب آر، بانديكار ام، فاسار يب، ميلر اس أي. مقارنة التأثريات البيئية لدورة الحياة بني أطقم الوجبات ووجبات البقالة. حفظ 

املوارد. 2019؛ 147: 189-200.

75.دانيال يس. القيود االقتصادية عىل تكوين الذوق والتكلفة الحقيقية لألكل الصحي. مجلة العلوم االجتامعية والطب 2016؛148: 

.34-41
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يشرتي املستهلكون املهتمون بالتكلفة كميات كبرية باعتبار األغذية املصّنعة أقل قابلية للتلف مام 
قد يسهم يف تقنني إهدار األغذية كام يشجع عىل اإلفراط يف االستهالك76. وباإلضافة إىل ذلك، هناك 
نسبة مئوية غري مسبوقة من السكان األمريكيني الذين تتجاوز أعامرهم 65 عاماً، وكثري منهم من 
ذوي الدخل الثابت78،77. ونظراً لقلة توافر األطعمة املعبأة للعوائل الصغرية )أرغفة الخبز الصغرية(، 
فإن هناك أيضاً إمكانية أن يشرتي املستهلكون املسنون أكرث مام يستطيعون استهالكه. عالوة عىل 
الدخل والتي قد تواجه تفاقامً  التي قد تواجهها األرس محدودة  القيود  النظر يف  ذلك، من املهم 
عىل  القادرة  غري  الثالجات  مثل  املنزل،  يف  الطعام  قدرتها عىل طهي  من  تُحد  أو  الغذايئ  بالهدر 
االحتفاظ باألغذية عىل نحو سليم يف درجات حرارة آمنة واالفتقار إىل معدات الطهي79. وتشري هذه 
الظروف مجتمعة إىل أن التوترات بني هدر الطعام والصحة قد تكون أكرث أهمية بالنسبة للفئات 

الضعيفة من السكان.

إدارة النفايات

الرضائب  من خالل  النفايات  إدارة  تكاليف خدمات  دفع  عادة  يتم  املتحدة،  الواليات  يف 
حافز  أي  يوجد  ال  النموذج،  هذا  ومبوجب  أرسة80.  لكل  ثابتة  رسوم  دفع  من خالل  أو  العقارية 
اقتصادي لألمريكيني للحد من كمية املواد الغذائية التي يتم التخلص منها يف القاممة ألن السعر 
أكرث وعياً  املستهلكون  يكون  النفايات. وقد  النظر عن حجم  بغض  ثابت  الواحدة  املحدد لألرسة 
إذا نفذت اسرتاتيجيات بديلة لألسعار. حيث تفرض  التي يتم رشاؤها واستهالكها  بحجم األغذية 
بتسعرية الدفع حسب حجم النفايات أو تسعرية املعّدل املتغرّي،  نظام الوحدات، واملعروفة أيضاً 

عىل  وآثاره  املنزيل  الغذايئ  الهدر  ملامرسات  منهجي  استعراض   - الغذايئ  الهدر  مسائل  ب.  غوزت  ك،  دوبرينيغ  ك،  76.تشانيس 

السياسات. مجلة اإلنتاج األنظف. 2018؛ 182:978-991.

https://www.ncoa.org/article/get-the-facts-on- السن:  كبار  لحقائق  االقتصادي  األمن  للشيخوخة.  الوطني  77.املجلس 

economic-security-for-seniors. تم الوصول إليه يف 25 يونيو 2020.

78.دبليو يو ىك يب. مصادر دخل املسّنني األمريكيني، 2012. واشنطن، العاصمة: معهد السياسة العامة للجمعية األمريكية لألشخاص 

https://www.aarp.org/content/dam/aarp/research/public_policy_institute/econ_sec/2013/  .2013 املتقاعدين، 

sources-of-income-for-older-americans-2012-fs-AARP-ppi-econ-sec.pdf. تم الوصول إليه يف 25 يونيو 2020.

79.أوكيل آر، نيكوالوس يس جي، إليسون يب، نيكولز ريتشاردسون إس إم. انعدام األمن الغذايئ ومعدات تحضري الغذاء يف األرس 

األمريكية: نتائج استكشافية من خالل استبيان متعدد القطاعات. جريدة التغذية البرشية وعلوم األغذية. 2019؛ 32:143-151.

80.سكوماتز ال، فرميان دي جي. دفع مقابل ما ترميه يف الواليات املتحدة: تحديث عام 2006 وتحليله. واشنطن العاصمة: مكتب 

 .https://archive.epa.gov/wastes/conserve/tools/payt/web/pdf/sera06.pdf .2006 البيئة للنفايات الصلبة؛ وكالة حامية 

تم الوصول إليه يف 15 يونيو 2020.
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وهي رسوم إدارة النفايات املنزلية حسب عدد الوحدات من النفايات بدالً من فرض رسم ثابت. 
وقد نجح هذا النهج يف إدارة النفايات الغذائية يف تحويل مخلفات األغذية من مقالب النفايات يف 
كوريا الجنوبية81. ومع ذلك، فمن غري املعروف كيف سيؤثر تغيري تسعرية النفايات عىل قرار رشاء 
األغذية لألرس وما إذا كان سيؤدي اىل االستهالك املفرط للطعام، وبالتايل سيؤثر يف معدالت السمنة. 
وعىل الرغم من أنه من املمكن أن يؤدي معدل التسعريات حسب الوحدات إىل تخفيض معدالت 
هدر املنتجات، حيث تهدر الفواكه والخرضاوات الطازجة مبعدالت مرتفعة، فإن هذا املكسب يف 
مجال الصحة العامة ميكن أن يقابله ارتفاع يف استهالك األغذية الغنية بالطاقة والفقرية من حيث 

املغذيات، والتي كانت قد أهدرت لوال ذلك.

اآلثار املرتتّبة عىل البحث واملامرسة

وبالنظر إىل التحوالت عىل مستوى السكان نحو نظم غذائية أكرث صحة وأكرث اعتامداً عىل 
الغذايئ تحتاج  الهدر  التوصيات ملعالجة  فإن  اإلنسان والكوكب82،  لتحسني صحة  النباتية  األغذية 
تحديد  النظم عىل  منظور  تطبيق  الغذائية. وسيساعد  األمناط  املحتملة عىل  آثارها  النظر يف  إىل 
اسرتاتيجيات الحد من الهدر، مع األخذ يف الحسبان العواقب املحتملة غري املقصودة، ال سيام تلك 
بشكل  تعالج  أن  املنزيل  الطهي  وترية  زيادة  شأن  ومن  السمنة.  ومخاطر  الطاقة  بتوازن  املتصلة 
إيجايب كل من السمنة والحد من الهدر عىل حد سواء. عالوة عىل ذلك، هناك أدلة مستجدة عىل 
أن مواقف الشعوب من نظام األغذية ومعرفتها به ترتبط بتحسني نوعية النظام الغذايئ84،83وبتقليل 
هدر الطعام85. وميكن ملعلمي التغذية أن يشجعوا أمناط األكل الصحي وإدارة هدر الطعام يف آٍن 

واحد عن طريق دمج وحدات تعليمية عن نظم األغذية يف جهودهم التعليمية القامئة.

https://www.intelligentliving.co/south- الطعام، هكذا.  مخلفات  صفر من  تقريباً  لديها  الجنوبية  كوريا  ستيفن.  81.إعالن 

korea-zero-food-waste/. تم الوصول إليه يف 9 نوفمرب 2020.

82.تيلامن دي، كالرك إم. تربط النظم الغذائية العاملية باالستدامة البيئية وصحة اإلنسان. الطبيعة. 2014؛ 515:518-522.

83.روبنسون-أوبراين ر، الرسون ن، نيومارك-سزاترن د، حنان يب، ستوري ام. الخصائص واألمناط الغذائية للمراهقني الذين يقّدرون 

تناول األطعمة املزروعة محلياً والعضوية وغري املعدلة وراثياً وغري املصنعة. مجلة التثقيف الغذايئ والسلوك. 2009؛ 41:11-18.

84.بيلتييه جى اي، السكا ام ان، نيوماركسترن دي، ستوري ام. ترتبط املواقف اإليجابية تجاه األغذية العضوية واملحلية واملستدامة 

بجودة غذائية أعىل بني الشباب البالغني. مجلة أكادميية التغذية وعلم التغذية. 2013؛ 113:127-132.

85.برسكوت ام يب، بورغ إكس، ميتكالف جى جى، ليبكا إيه إي، هرييت يس، كونينغهام سابو إل، كوكب صّحي، شباٌب أصّحاء: 

تعليم الُنظم الغذائية والتدخل يف الرتويج لتحسني نوعية النظام الغذايئ للمراهقني والحد من هدر الطعام. العنارص الغذائية. 2019؛ 

.11:1869
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ويف الختام، فإن الرتكيز بشكل منفرد عىل الحد من هدر الطعام قد يأيت عىل حساب نتائج 
الصحة العامة املرتبطة بالسمنة. قد تكون درجة معينة من هدر الطعام رضورية لتقليل معدالت 
السمنة وكذا لتحسني تنوع النظام الغذايئ وجودته. ففي البلدان املتقدمة هناك حاجة لألرس للرتكيز 
عىل الحجم املناسب ملشرتياتها الغذائية ملنع اإلفراط يف الرشاء وبالتايل اإلفراط يف االستهالك والهدر. 
وهناك  والفهم،  التقدير  تكتسب  الهدر  من  والحد  السمنة  من  الوقاية  بني  العالقة  بدأت  حيث 
البحوث يف  تتضّمن  أن  الدراسة. وميكن  املزيد من  تتطلب  العالقة  الجوانب يف هذه  العديد من 
املستقبل النتائج املتعلقة بالتغذية والهدر لتحديد املقايضات وفهم أفضل للنتائج الفعلية للصحة 
العامة والبيئة لتدخالت الحد من الهدر. عالوة عىل ذلك، هناك حاجة إىل تطبيق اسرتاتيجيات قامئة 
عىل األدلة الستخدام الطهي كوسيلة للحد من الهدر وتحقيق أوزاٍن صحيّة للجسم يف نفس الوقت.
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هوية البحث

اسم الباحث: برينا إليسون - ميليسا فلوج بريسكوت

عنوان البحث: فحص مقايضات التغذية وهدر الطعام باستخدام سياق الوقاية من السمنة

تأريخ النرش:  ترشين األول 2022

رابط البحث: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1499404620307119

مالحظة:

اآلراء الواردة يف هذا البحث ال تعرب بالرضورة عن وجهة نظر املركز، إمنا تعرب فقط عن وجهة نظر كاتبها



عن املركز 

تأسس سنة  ربّحية،  عراقية غري حكوميّة، وغري  منظمة  والتخطيط  للدراسات  البيدر  مركز 

2015م، وُمسجل لدى دائرة املنظامت غري الحكومية يف األمانة العامة ملجلس الوزراء.

ويسعى املركز للمساهمة يف بناء الدولة، عن طريق طرح الرؤى والحلول العملية للمشاكل 

السياسات  ورسم  العام،  القطاع  إدارة  آليات  وتطوير  الدولة،  تواجهها  التي  الرئيسة  والتحديات 

البيانات  عىل  املستندة  الرصينة  الدراسات  طريق  عن  وذلك  االسرتاتيجية،  الخطط  ووضع  العامة 

واملعلومات املوثقة، وعن طريق اللقاءات الدورية مع الجهات املعنية يف الدولة واملنظامت الدولية 

املساعدة  وتقديم  املستدامة  والتنمية  االقتصادية  اإلصالحات  لدعم  املركز  ويسعى  العالقة.  ذات 

الفنية للقطاعني العام والخاص، كام يسعى املركز لدعم وتطوير القطاع الخاص، والنهوض به لتوفري 

فرص عمل للمواطنني عن طريق التدريب والتأهيل لعدد من الشباب، مبا يقلل من اعتامدهم عىل 

املؤسسة الحكومية، ويساهم يف دعم اقتصاد البلد واالرتقاء به.

ويحرص أيضاً للمساهمة يف بناء االنسان، باعتباره ثروة هذا الوطن، عن طريق تنظيم برامج 

إلعداد وتطوير الشباب الواعد، وعقد دورات لصناعة قيادات قادرة عىل طرح وتبني وتطبيق رؤى 

وخطط مستقبلية، تنهض بالفرد واملجتمع وتحافظ عىل هوية املجتمع العراقي املتميزة ومنظومته 

القيمية، القامئة عىل االلتزام مبكارم االخالق، والتحيل بالصفات الحميدة، ونبذ الفساد بأنواعه كافة، 

إدارية ومالية وفكرية وأخالقية وغريها.

www.baidarcenter.org

info@baidarcenter.org

حقوق النرش محفوظة ملركز البيدر للدراسات والتخطيط


