
ي أعدتها مجموعة السياساتمسودة توصيات 
ي اجتماعها الرابع عشر  للزراعةالكومسيك عمل  الت 

 
عىل هامش ف

ي إطار تبادل وجهات النظر جلسة 
 
"تعزيز النظم الغذائية بشأن الدورة الخامسة والثالثي   للكومسيك ف

ي منظمة 
 
ي الدول األعضاء ف

 
"التعاون المستدامة ف  . اإلسالمي

ي منظمة 
ي الدول األعضاء ف 

اتفقت الدورة الرابعة والثالثون للكومسيك عىل "تعزيز النظم الغذائية المستدامة ف 

ي ال التعاون
" كموضوع لجلسة تبادل اآلراء ف  عمل ، وطلبت من مجموعة دورة الخامسة والثالثي   للكومسيكاإلسالمي

االجتماع سات حول هذا الموضوع ورفع تقرير بذلك إىل التوصل إىل توصيات ملموسة بشأن السياللزراعة لكومسيك ا

ي اجتماعهللزراعة لكومسيك عمل امجموعة  تناولتوقد والثالثي   للكومسيك.  الخامسالوزاري 
الرابع عشر الذي  ا ف 

ين األول  10-9يومي ُعقد  ي أنقرة  2019أكتوبر/تشر
النظم الغذائية بمنظمة التعاون المستوى الحاىلي لتطوير ف 

بعد و الممكنة المتعلقة بمختلف جوانب النظم الغذائية المستدامة.  اتلك خيارات السياساإلسالمي والتحديات وكذ

لتعزيز  اتموعة من التحديات وخيارات السياسإىل مج للزراعةلكومسيك عمل امجموعة  ت، توصلمداوالت مكثفة

ي البلدان األعضاء. 
 النظم الغذائية ف 

 التحديات

ي زيادة مرونة النظم الضوء عىل عمل المعنية بالزراعة مجموعة ال سلطت
التحديات والمشاكل المحتملة التالية ف 

ي البلدان األعضاء: 
 
 الغذائية ف

 اليةمستوى اإلنتاجية الزراعية والعم انخفاض -

ي ارتفاع تكاليف ا -
ي والحيوات 

 إلنتاج النبات 

ة و أرضية  بنية -  أةمجز  صغي 

ي الصالحة  -
 للزراعةانخفاض األراض 



 االستخدام غي  الفعال لآلالت والتقنيات الزراعية -

 األسواقتحديات الوصول إىل ضعف أداء السوق و  -

  غياب -
 
ي بيانات موثوقة ومحد

 ثة عن األمن الغذات 

اتيجيعدم كفاية الت -  اتخطيط الزراعي وتطوير االسي 

ي إلخ وعدم كفاية المؤسسات ارعي   من السكانللمز الحركة القشية  عىل سبيل المثالعدم االستقرار السياسي ) -
( ف 

 اإلسالمي التعاون منظمة بلدان بعض مناطق 

 ضعف البنية التحتية والخدمات ذات الصلة -

ي الصناعات الزراعية -
 محدودية االستثمار ف 

ي والتنظيمي  -
 ضعف اإلطار القانوت 

ي معظم الدول األعضاءالشباب، ال سيما لدى للقطاع الزراعي الممنوحة ولوية األ انخفاض -
 ، ف 

 التحض  الشي    ع وغي  المنضبط -

ي البلدان المتقدمةالتدابي  الو  المرتفعةعانات اإل  -
ي القطاعات الزراعية ف 

 وقائية ف 

 تقلبات أسعار المنتجات الغذائية -

ي  -
المي بسبب ارتفاع اإلس التعاونمنظمة  دولمحدودية / انخفاض مستوى التجارة البينية للمنتجات الغذائية ف 

المنتجات الغذائية لمعايي  السالمة وجودة األغذية  خضوعوعدم  اجز الجمركية وغي  الجمركيةالحو مستوى 

 المطلوبة

 اآلثار الضارة لتغي  المناخ عىل الزراعة والنظم الغذائية )الجفاف وندرة المياه( -



 سوء إدارة مخاطر الكوارث الطبيعية -

ي 
ي زيادة خطر حدوث غش ف 

 اإلسالمي التعاون منظمة  دولالغذاء ونظم محدودة للدفاع عن األغذية ف 

ي صناعة األغذية والزراعة بشكل عام كفاءةعدم   -
 العالمة التجارية الدولية ف 

بية الحيوانات ومصايد األسماك كفاءةعدم   -  الخدمات البيطرية لي 

 الزراعي أدوات التمويل  كفاءةعدم   -

ي ) الناجمةالصعوبات  -
النساء يفتقرن إىل ملكية  عىل سبيل المثالعن الممارسات المختلفة لنظام حيازة األراض 

ي بعض  األرض
 اإلسالمي التعاون منظمة  مناطق دولإلخ( ف 

 غي  كافية إرشاديةخدمات  -

ية الكافية -  االفتقار إىل القدرات المؤسسية والبشر

ي بعض  -
ي القطاع الزراعي ف 

 اإلسالمي التعاون منظمة دول  اطقمنعدم تمكي   المرأة ف 

 لسياساتتوصيات ا

ي ضوء التحديات 
إىل مجموعة من توصيات ت مجموعة العمل المعنية بالزراعة المذكورة أعاله، توصل والمشاكلف 

 : ، وهي كالتاىلي العامةالسياسات 

ي والتنظيمي  .1
 اإلطار القانون 

اتيجيات / خطط •  ي تستند إىل بيانات قوية عىل المستوى  قوميةوضع اسي 
لضمان استقرار النظام  الوطن 

ي 
 الغذات 

 توحيد المعايي  الخاصة بالمنتجات الزراعية لتعزيز التجارة الزراعية• 



ي تشمل  انية اعتماد المواد الغذائية وفقا للمعايي  العالميةتعزيز األنشطة التنظيمية لضمان إمك• 
الن 

وري  ،حاللشهادة الدينية مثل ات الشهادشهادات السالمة و   إلتاحة التصديروهو أمر ض 

ي المباشر وتشجع القطاع الخاص عىل  تأسيس•  أطر قانونية وتنظيمية توفر بيئة مواتية لالستثمار األجنن 

ي عم
 ليات تجارية زراعية أكير استدامةاالستثمار ف 

ي تشجع وتسمح للدول األ • 
التمويل غي   أشكالعضاء باستخدام تطوير البنية التحتية القانونية الن 

 التمويل اإلسالمي  ال سيما التقليدية 

 

 تحسي   اإلنتاج الزراعي واإلنتاجية الزراعية .2

ي الوقت المناسب إىل  إمكانية وصولوضع سياسات / برامج / آليات لتحسي   • 
 مستلزمات إنتاجالمزارعي   ف 

ها من  ية واألسمدة واألعالف الحيوانية وغي  ( المستلزمات األساسيةعالية الجودة )مثل البذور والمبيدات الحشر

 وقدرتها عىل التسويقبهدف زيادة جودة المنتجات النهائية وكميتها 

ي جميع مراحل السلسلة الغذائية مع  الغذاء وجودتهتحسي   وضمان سالمة • 
 مستمرة رقابةف 

ي  بن  التطوير • 
التحتية / معدات التخزين من االحتياطيات اإلقليمية للمنتجات الغذائية لمواجهة النقص ف 

ا صناعات إنتاج إقليمية من األسمدة والبذور  وتأسيس تيجية والمواد الغذائية األساسيةالمنتجات االسي 

ي باسات المالية الوطنية واإلقليمية المختارة )بنوك البذور( بالتعاون مع المؤس
 التعاونمنظمة لدول األعضاء ف 

 اإلسالمي وكذلك المؤسسات المالية الدولية

ي • 
األعضاء  الدولإطالق برامج للحد من خسائر ما قبل الحصاد والمعالجة وما بعد الحصاد ونفايات األغذية ف 

 إلخ ةواالجتماعي ةالثقافي واألساليبمن خالل الحمالت والتطبيقات التكنولوجية 

ي السلسلة الغذائية بأكملها للحد من تعزيز التع• 
 األغذية وهدرها خسائر اون والتنسيق ف 

ي القطاع الزراعي  للعمل تشجيع مشاركة الشباب وتمكي   المرأة• 
 ف 



ي • 
ي الزراعة وتحسي   الوصول إىل خدمات اإلرشاد الفعالة ف 

 النشاط الزراعي تشجيع االبتكار والبحث والتطوير ف 

 وإنتاج األغذية

ي  اتباع /  اعتماد • 
  النشاط الزراعي وإنتاج األغذيةأفضل الممارسات ف 

 

 تطوير البنية التحتية .3

ي البنية التحتية القادرة عىل ضمان صيانة أفضل وتخزين أفضل لتجنب خسائر ما بعد • 
االستثمار ف 

األعضاء لدول بي   اوتوزيعها الحصاد. تحسي   البنية األساسية للوجستيات لتسهيل نقل المنتجات الغذائية 

 المصدرة والمستوردة

ي المناطق الريفية • 
ي المناطق لتطوير البنية التحتية ف 

زيادة فرص الحصول عىل اإلمدادات الغذائية ف 

ي المناطق المحلية.  وتشجيعالريفية 
 المزارعي   للبقاء مع أشهم ف 

الري والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات  مثلالمادية ) التحتيةتشجيع تطوير كل من البنية • 

ها( والبنية التحتية االجتماعية ) ها( عىل المستوى مثل واالتصاالت وغي  المدارس والمستشفيات وغي 

 . وعمليات المعالجةالمحىلي لدعم اإلنتاج الزراعي 

 

 التمويل واالستثمار .4

ي وتنوي    ع فللحصول عىل المنتجي    فرضزيادة • 
 رص االئتمانالتمويل الكاف 

ي • 
ي المباشر ف  ي التعاون منظمة  دولتشجيع تدفقات االستثمار األجنن 

مجال اإلسالمي لزيادة االستثمارات ف 

 وتسهيل نقل التكنولوجيا الزراعة

 لتمويل استثمارات جديدة األموالس ؤو لمنتجي   لتجميع ر للمزارعي   ونقابات لتشكيل تعاونيات • 

ي منتديات / مؤتمرات لتشجيع االستثمار  إقامةتشجيع • 
 الجهاتالقطاعات الفرعية للزراعة تجمع  ف 

ي منظمة المعنية 
 اإلسالمي  التعاونلتعبئة الموارد بي   البلدان األعضاء ف 



 األسواقأداء السوق والوصول إىل  .5

لمزارعي   / منظمات المزارعي   لتوفي  الدعم من أجل االمزارعي    لتسجيلإنشاء / تحسي   نظام • 

 شاد وتسويق المعلومات للمزارعي   واإلر  الخاصةوالمساعدة 

    لرفع مستوىتوفي  دعم وتنمية القدرات عىل أساس االحتياجات للمزارعي   ورابطات المزارعي 

 التخزينوصولهم إىل قدرات 

كي   عىل التسويقجات حيد المنتوتو إنشاء / تحسي   تتبع المكونات والمدخالت • 
وإصدار الشهادات  للي 

ي كل من األسواق المحلية والدولية
 لتعزيز سالمة المنتجات الزراعية وتسويقها ف 

دعم من خالل  ةالمستهدف الجهات المعنيةمن خالل تقييم ومراجعة  معلومات السوق أنظمةتصميم • 

انية وإطار فعال لل  رصد والتقييم مستدام للمي  

األخرى ذات الصلة  المسائلوكذلك  هم وتحليل االتجاهات والتنبؤ بها القدرات الكافية لرصد األسبناء • 

ي تعمل بشكل أفضل إىل جانب توفي  معلومات عن األسعار لنظم المعلوما
 ت اإلدارية الن 

زيادة ألخرى لربط نظم المعلومات اإلدارية بمؤسسات دعم السوق األخرى و / أو أدوات إدارة المخاطر ا• 

 المنافع المتبادلة 

 تشجيع تطوير أسواق البيع بالتجزئة لضمان الوصول المادي للمستهلكي   إىل المنتجات• 

 المستلزماتتشجيع التعاونيات الزراعية والنقابات والجمعيات بي   صغار المزارعي   لتحسي   جودة • 

ي والوصول إىل األسواقواألد
 اء التسويق 

ي تطوير وتعزيز منصات اإلن• 
ونية ف  نت وتطبيقات التجارة اإللكي  األعضاء لتحسي   وصول  الدولي 

 المنتجي   إىل األسواق وتعزيز القدرة التنافسية. 

 

 الحواجز أمام التجارة تقليلاإلسالمي /  التعاونتشجيع التجارة الزراعية داخل منظمة  .6



والتدابي   خالل تخفيض التعريفات الجمركية اإلسالمي من التعاونتشجيع التجارة الزراعية داخل منظمة • 

اكات الثنائية بي   البلدان األعضاء عي  مختلف قطاعات المنتجات الغذائية  تيبات / الشر غي  الجمركية  والي 

 والزراعية

  تعزيز وتنفيذ ترتيبات التجارة متعددة األطراف )مثلTPS-OIC - األفضليات التجارية بي   الدول  نظام

ي منظمة 
اإلسالمي  التعاونتعزيز النظم الغذائية عىل نطاق منظمة  بغية( اإلسالمي  التعاوناألعضاء ف 

 مع األخذ بعي   االعتبار  بالنسبة للبلدان األعضاء الضعيفةوالحد من مخاطر األزمات الغذائية وخاصة 

تيبات التجارية التفض  قليمية القائمةيلية األصغر / اإلالي 

 

ية والمؤسسية .7  القدرات البشر

ية للمزارعي   تحسي   القد•  والوكاالت الحكومية ذات الصلة المزارعي    ومنظمات رة المؤسسية والبشر

ها من   نظم مبتكرة لإلدارة والتنظيم اعتماد من خالل الجهات المعنية المحتملة وغي 

اتيجيات لتنمية المهارات عىل المدى ال•  ي قطاع الزراعة من خالل نظم وضع اسي 
التعليم ومراكز طويل ف 

 التدريب المناسبة

ها بهدف  من أجلتعزيز قدرة البلدان األعضاء •  ي وإدارتها ونشر
سياسات  وضعجمع بيانات األمن الغذات 

ي من أجل ا رشيدة وقائمة عىل األدلة
 ألمن الغذات 

  ي قطاع األغذية  مؤسسات التمويلتعزيز
ي عموم دولللقيام بأنشطة البحث والتطوير ف 

منظمة  ف 

ي التعاون 
اإلسالمي فيما يتعلق باألمن التعاون منظمة دول اإلسالمي وزيادة الوعي بالفرص والتحديات ف 

ي 
 الغذات 

 

ي  .8
 رصد وتقييم األمن الغذان 

نت املة متكاملة شتشجيع البلدان األعضاء عىل اتخاذ خطوات نحو إنشاء قاعدة بيانات •  عىل اإلني 

 لإلحصاءات الزراعية



ي • 
ي تعزيز فهم أفضل للثغرات المحددة واإلجراءات المطلوبة ف 

ي بلد ما من خالل تشجيع  النظام الغذات 
ف 

ي إجراء دراسات متعمقة عىل المستوى عىل تعرضا للخطر البلدان األعضاء األكير 
 / اإلقليمي  الوطن 

ات األمن •  ي المتفق عليها دوليا بمراقبة وتصنيف مفص  استكمال مؤشر
 ل للدول األعضاءالغذات 

ات أداء متسقة وقابلة للمقارنة لرصد استقرار •  ي تطوير مؤشر
لتطوير نظم اإلنذار المبكر عىل النظام الغذات 

 اإلسالمي  التعاونمستوى منظمة 

 

اتيجيات التكيف والتخفيف للح .9 ي يتسبب بها والكوارث  د من اآلثار الضارة لتغت  المناخاست 
اإلنسان  الت 

 إلخ

ي للتخفيف من اآلثار الضارة لألزمات • 
ي حاالت الطوارئ عىل المستوى الوطن 

تطوير آليات المساعدة ف 

 اإلسالمي لتحقيق هذه الغاية التعاونالغذائية والكوارث الطبيعية وتعزيز التعاون داخل منظمة 

العمل المبكر نظام  – UNFAOلدى الفاو  اإلنذار المبكر  نظام مثلاستخدام أنظمة اإلنذار المبكر )• 

(EWEA . ي
ي البلدان األعضاء المعرضة للكوارث الطبيعية وانعدام األمن الغذات 

 (( ال سيما ف 

  ي الدول األعضاء من أجل تحسي   التكيف مع القطاع
تعزيز قدرات الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها ف 

 ال سيما من خالل:  المناخاعي وتخفيف حدته مع تغي  الزر 

o  الحديثة لتحسي   كفاءة أنظمة الرياعتماد تقنيات الري 

o  بة اعتماد  أصناف نباتية / محصولية مناسبة لمواجهة ندرة المياه وتدهور الي 

 

 التعاون الدوىلي واإلقليمي  .10

ي منظمة • 
ات ونقل التكنولوجيا بي   البلدان األعضاء ف  ي المجاالت  التعاونتشجيع تبادل الخي 

اإلسالمي ف 

ي المتعلقة بالنظم ال
 غذائية المستدامة واألمن الغذات 

ي عىل الصعيدين • 
كفاءة اإلنتاج   لرفعاإلقليمي  وشبه القومي وضع برامج ومشاري    ع تجريبية لألمن الغذات 

اكة مع منظمة  ي القطاع الاإلسالمي والمؤسسات الدولية األ  التعاونالزراعي بالشر
 زراعي خرى المتخصصة ف 



ها( بدعم من الحكومات •  وة السيادية وصناديق الزكاة وغي 
ي )مثل صناديق الير

تطوير صناديق األمن الغذات 

اإلسالمي ذات الصلة )مثل البنك اإلسالمي للتنمية( والمنظمات األخرى متعددة  التعاونومؤسسات منظمة 

 القطاع الخاصومستثمري ( الفاواألطراف )مثل البنك الدوىلي و 

تلبية احتياجات البلدان األعضاء وتنفيذ لعىل وضع مشاري    ع قابلة للتطبيق  مؤسسات التمويلشجيع ت• 

 العامة للكومسيك اتاستوصيات السي

ي جميع مجاالت النظم الغذائية المستدامة وضمان مشاركة جميع • 
 الجهاتتعزيز تعاون القطاع الخاص ف 

ي  ةالمعني
ي ذلك القطاع الخاص ف 

ي أكير استدامة إيجاد حلول  عملية بما ف 
 وتغذيةلنظام غذات 


