
 

تـقييم الـنفايـات الـغذائـية فـي رمـضان يـساعـد صـناع الـقرار •
لتحــديــد أولــويــات اســتراتــيجيات الحــد والــرصــد لــلتقدم 

المحرز في إدارة هذه النفايات. 

الــمحافــظة عــلى الــقيم اإلســالمــية الــسمحة فــي تــوفــير •
الــطعام لــلمتعففين وفــي نــفس الــوقــت تــحويــل مــشكلة 

النفايات من نقمة إلى نعمة. 

رفــع ثــقافــة الــمجتمع عــن المخــلفات الــغذائــية وذلــك بــأن •
يكون المجتمع جزء من المشروع. 

تحويل المخلفات الغذائية الخالصة الى سماد.•

أهداف المشروع

 مشروع خيام رمضانية صديقة للبيئة 

مخرجات المشروع
المساهمة في تحقيق اكتفاء ذاتي غذائي. •

التدريب على فرز النفايات. •

تقديم  نموذج مشروع حتى يتم تعميمه في المستقبل. •

المساهمة في تقليل البصمة البيئية في دولة قطر. •

مساعدة األسر في التخلص من النفايات الغذائية في •
رمضان بنقلها ألقرب خيمة للمنزل.

ذكــرت الــدراســات الــمنشورة عــن دولــة قــطر الــتي تــناولــت 

مــوضــوع الــنفايــات الــغذائــية، إن أكــثر أوقــات هــدر الــطعام 

تـــكون فـــي شهـــر رمـــضان حـــيث بـــلغت نســـبة المخـــلفات 

ـن  ـل مـــ ـهائـــ ـكم الـــ ـذا الـــ ـتيجة لهـــ ــ ـباً ونــ ـقريـــ الـــغذائـــية 90 %  تـــ

ـتبني  ــ ـتقليلها بــ ـجهود لـــــ ــ ـذل الــ ـن بـــ ـد مـــ ـان البـــ ـات، كـــ ــ ـنفايــ ــ الــ

ـالث  ـير ثـــ ـوفـــ ـق تـــ ـريـــ ـن طـــ ـك عـــ ـلبيئة وذلـــ ــ ـقة لــ ـديـــ ـقنيات صـــ ــ تــ

ـلطعام  ــ ـخصص لــ ـيمة تـــ ـكل خـــ ـلفات لـــ ـفرز المخــــ ـات لـــ ـاويـــ حـــ

ـن  ـمجتمع عــ ـة الــــ ـقافــ ـع ثــ ـتم رفــ ـتى يــ ـتيك حــ ــ ـبالسـ ــ ـورق والـ ــ والـ

ـية  ـغذائـــ ـات الـــ ـنفايـــ ـذه الـــ ـل هـــ ـحويـــ ـات وتـــ ـنفايـــ ـرز الـــ ـمية فـــ ــ أهــ

ـتاج  ــ ـمزارع إلنـ ـسميد الـــ ــ ـي تـ ـتخدم فــ ـماد ليســـ ـى ســ ـصة الــ ـخالــ الــ

ـخضروات والـفواكـه و تـحقيق االكـتفاء الـذاتـي مـن األسـمدة  الـــ

في دولة قطر.

مقدمة عن المشروع

االتصال معلومات   

Sesri@qu.edu.qa          
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الجهات المنفذة للمشروع

جامعة قطر -  معهد البحوث اإلقتصادية واإلجتماعية المسحية

المشروعات • و  البحوث  كتابة 
والسياسات  • التوصيات  صياغة 
لقاء • طريق  عن  للمجتمع  وتقديمها  التجربة  تعميم 

علمي

وزارة البلدية والبيئة  -  إدارة معالجة النفايات

المشروع • اقتراح 
المشروع • تنفيذ 
المعنية• التنفيذية  الجهات  مع  التنسيق 

الهالل األحمر القطري  -  إدارة قطاع التطوع والتنمية المحلية

التنفيذ  • في  والمشاركة  المبادرة  تفعيل 
المشروع • تمويل 
المبادرة• توثيق 

mailto:Sesri@qu.edu.qa
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سياسات واستراتيجيات لتقليل النفايات الغذائية

تــعتبر تجــربــة دولــة قــطر فــي تــحقيق االكــتفاء الــذاتــي واألمــن 

الـــغذائـــي مـــتفردة، حـــيث كـــانـــت تســـتورد حـــوالـــي 90% مـــن 

الـمنتجات الـغذائـية قـبل الـعام 2017، ولـكن بـعد الـحصار لـذي 

فـرض عـليها، اسـتطاعـت قـطر تـحقيق اكـتفاء ذاتـي وصـل الـى 

مـائـة بـالـمائـة فـي وقـت سـريـع وقـياسـي لـم يسـبق لـه مـثيل فـقد 

تـضاعـف اإلنـتاج الـزراعـي خـالل عـام واحـد لـيصل الـى 400%. كـما 

تـــم تـــخصيص مـــا يـــقارب 70 مـــليون ريـــال قـــطري للخـــمس 

ســنوات الــقادمــة تــقدم فــي شــكل دعــم ســنوي لــلمشاريــع 

الـزراعـية بـاإلضـافـة الـى الـتوسـع فـي األراضـي الـزراعـية. ولـكن 

مــن نــاحــية اخــرى تــؤدي وفــرة الــمواد الــغذائــية المحــلية إلــى 

زيـادة فـي الـعرض ونـقصان فـي األسـعار فـتزيـد الـقوة الشـرائـية 

مـما يتسـبب فـي وجـود نـفايـات غـذائـية هـائـلة قـد تـشكل كـارثـة 

بـــيئية.  ولـــكي تـــتفادى دولـــة قـــطر االســـتراتـــيجيات قـــصيرة 

المـدى التـي توـضعـ كنـتيجة لصـدمةـ اقتـصاديةـ (الحـصار) مثال 

وتـؤدي الـى اثـار بـيئة خـطيرة فـي الـمدى الـبعيد، أولـت اهـتمام 

بـــالـــغ األهـــمية لـــعملية إعـــادة الـــتدويـــر وإدارة المخـــلفات 

الـغذائـية. ومـن هـنا جـاءت أهـمية إقـامـة حـلقة نـقاشـية مـغلقة 

بــتاريــخ ٣١ مــارس ٢٠١٩ حــول مــوضــوع الــنفايــات الــغذائــية الــتي 

تـنقل إلـى مـكب الـنفايـات، بـحضور أكـاديـميين مـن جـامـعة قـطر 

وإداريــين مــن وزارة الــبلديــة والــبيئة ومــمثلين مــن الــقطاع 

الخاص والجمعيات الخيرية.

المقدمة

التنسـيق والـتعاون والـمشاركـة بـين الـمؤسـسات الـمختلفة فـي •

الموضوعات ذات الصلة في إجراء البحوث والمشروعات. 

للبحوث • تخصص  التي  المالية  للموارد  كفؤ  توظيف 

والمشروعات 

مـناقـشة الـموضـوعـات مـن جـوانـب عـدة تـعطى صـورة مـتكامـلة •

ورؤية حقيقية للمشكلة مما يسهل التفاعل معها وحلها.

أهداف الحلقة النقاشية المغلقة

شــامــل • تحــليل  ضــمن  والســياســات   الــتوصــيات  نشــر  يــتم 
قطر  في  العامة  السياسات  حول  كتاب  في 

واســــتهداف • الــــمؤسســــية  الــــنفايــــات  عــــلى  الــــتركــــيز 
مصادرها . 

الـــخاصـــة • الـــحاويـــات  تـــوفـــير  مشـــروع  فـــي  قـــدمـــا  الـــمضي 
ضــبط  بهــدف  وذلــك  تــدويــرهــا  إلعــادة  الــنفايــات  بــتصنيف 

الفرد.  مستوى  على  االستهالك 

تــربــط • تــعليمية  ديــنية  اتــصال  اســتراتــيجية  وجــود  أهــمية 
المحلي  المجتمع  واشراك  بالبيئة  الدين 

مشـروع • مـثل  اإلطـعام  مـشاريـع  مـن  الـغذائـي  الهـدر  تـقليل 
للبيئة  صديقة  رمضانية  خيام  

لــمعالــجة • الــجامــعة  تســتضيفها  وطــنية  لــجنة  تــشكيل 
الخالصة.  الغذائية  المخلفات  مشكلة 

او • بــالــتحفيز  ســواء  االســتهالك  لــتقليل  الــدوافــع  إيــجاد 
لالستهالك.  المنظمة  القوانين 

المخــلفات • لــتقليل  وتــدريــبية  تــثقيفية  بــرامــج  تــضمين 
المدرسية. المناهج  في  الغذائية 

 توصيات وسياسات ومخرجات
حلقة النقاش
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