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 ½ÊÝA ÉB�ÛA  
االستفادة املث من فائض الطعام 

تمع  تاجة. دمة شرائح ا   ا

ادة  .١  عدد ز
ً
ا ون األسر املستفيدة من الوجبات سنو و    ) أفراد٥(و

  عدد االسر الواحدة 

ادة  .٢ ات مع الفنادق وقصور األفراح ز   عدد الشرا

ادة  .٣  عدد ز
ً
   الوجبات الغذائية املوزعة / يوميا

ً
ا   /سنو

يو  .٤ أعالف ل   نات ااالستفادة من فائض األطعمة / 

ر .٥   االستفادة من فائض األطعمة / سماد ـ تدو

دفة  .٦ ات املس درة  ا سبة األطعمة امل   تخفيض 

 التقنية. إجراء البحوث والدراسات  مجال البدائل   .١

شغيل لشركة متخصصة   .٢  األطعمة. مجال إسناد ال

ومية  .٣ ات ا  املساندة.توقيع اتفاقيات شراكة مع ا

شغيل. الرقابة الصارمة ع تطبيق معاير جودة  .٤  ال

وجبات غذائية أو   البحث عن أحدث تقنيات االستفادة من فائض األطعمة 

  أسمدة أو أعالف. 

ÎÂBRºA ÉB�ÛA  
)(lÍ¿NºA  

ة   شغيل وفق معاي متم ال

ة وادر   وأساليب إدار حديثة و

ة    متخصصة. شر

ية املماثلة .١ ات ا ات مع ا     تبادل ا

صول ع   .٢ اطات ا يفاء االش اخيص واس   ال

دمةرفع  .٣ ات   مستوى جودة ا ل االتجا   املقدمة  

ق عمل متخصص  .٤ ن فر و   ت

ادة   .٥ صول ع ش صول   األيزو ا ادة ال وا   اسب. ع ش

ات  .١ ية. التعاون مع ج  متخصصة لتنفيذ الدورات التدر

ة  .٢ ات الفندقية املتم ودة مع ا  نجوم.) ٥( املقارنات املرجعية ملعاي ا

يانات  .٣ ع االست دمة من خالل توز   دوري   / قياس جودة ا

A ÉB�ÛAº SºBR  
(¼ÕAfJºA)  

تقنيات متطورة  بدائل و تصميم 

األطعمة من  لالستفادة من فائض  

يع ر والتص     خالل التدو

  التعرف ع التجارب العاملية  مجال تصميم البدائل  .١

اتب متخصصة  اعداد الدراسات   .٢   املوثقة البحث عن م

دوى الفنية واملالية لبديل األسمدة  .٣   دراسة تطبيق ا

دوى الفنية واملالية لبديل التجفيف  .٤   دراسة تطبيق ا

دوى الفنية   .٥   واملالية لبديل األعالف دراسة تطبيق ا

تلفة .٦ يع ا ات التص   الشراكة مع ج

  

 

ارجية للدول ذات التجارب ا .١ ارات ا ة. لز  النا

ار  .٢ ا دراسة أف ل ة  البدائل وتحو  عملية. نماذج لنا

ة توقيع عقود دراسات  .٣ ات موثوقة وذات خ  جدوى مع ج

يع  .٤ ات تص  األسمدة. توقيع عقود شراكة مع ج

ات تجفيف الطعام.توقيع  .٥  عقود شراكة مع ج

يع  .٦ ات تص  األعالف. توقيع عقود شراكة مع ج
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¨IAjºA ÉB�ÛA  
 eiAË�A)(ÑÍºB�A  

تنمية املوارد املالية لدعم املشروع  

ا. وتحقيق    استدام

مات من التجار   .١ عات ومسا   جمع ت

ات املانحة  .٢ مات من ا عات ومسا   جمع ت

مات من األفراد .٣ عات ومسا   جمع ت

معية  .٤  تنمية املوارد املالية من أوقاف ا

شغيلية  غطية .٥ اليف ال   الت

س إدارة لتنمية املوارد املالية  .١  واألوقاف.تأس

ية لضمان  ايجاد .٢  .املاليةاالستدامة األوقاف ا

ق رسائل  .٣ ع عن طر  .SMSخدمة الت

ع من خالل بوا  .٤ لل.خدمة الت  ال

ات بالرعاية الدائمة أو  .٥ معية.  املؤقتةقيام الشر  ل

ات املانحة أو رجال   .٦   األعمال. بيع الوجبات ع ا

o¾B�A ÉB�ÛA  
)(ÑÍ¦ËNºA  

مية  تنمية الو  تم بأ ا

فاظ ع النعمة والتوعية   ا

  بخطورة اإلسراف والتبذير

س مركز إعالمي   .١   تأس

معية  .٢ تمع تجاه دور ا   كسب والء ا

مية حفظ النعمة  .٣ تم بأ   تنمية الو ا

تم بأساليب حفظ النعمة  .٤   تنمية الو ا

معية  .٥   بناء التحالفات الدائمة ل

ديد للوصول ألك  االستخدام األمثل  .١ افة أساليب وقنوات االعالم ا ل

حة   تمع. شر  ا

 العالقة.االتصال املباشر بذوي   .٢

بانة لقياس آثر الو تجاه حفظ النعمة  .٣  اعتماد اس

 النعمة.املشاركة الواسعة  امللتقيات واملؤتمرات الداعمة لفكرة حفظ   .٤

امعات  .٥  واملدارس. إقامة املسابقات واملناشط  ا

مالت اإلعالنية  .٦ امعات واملدارس  تنفيذ ا  والتوعية  ا

ن سف  .٧ ل جامعة ومدرسة  املنطقة   ومساعد سفعي معية   ل

غرافي معية ا   ة ل

  

  


