
 وثيقة صادرة عن جلسة المناقشة بشأن السياسات
 لالجتماع الثامن لفريق عمل الكومسيك المعني بالزراعة

 
ُبغية التوصل إلى انعقدت جلسة مناقشة بشأن السياسات أثناء االجتماع الثامن لفريق عمل الكومسيك المعني بالزراعة 

 ،الحصاد في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميتقليل خسائر ما بعد ل اتبعض التوصيات الخاصة بالسياس
تم تحديد النصائح الخاصة بالسياسات الواردة أدناه في ضوء . الهام  وتقريب السياسات بين الدول األعضاء في هذا المجال 

االستنتاجات الرئيسية للدراسة التحليلية التي ُأعدت تحت عنوان "تقليل خسائر ما بعد الحصاد في الدول األعضاء في 
ا إلى مكتب منظمة التعاون اإلسالمي"، وكذا ردود الدول األعضاء على األسئلة الخاصة بالسياسات والتي سبق إرساله

 تنسيق الكومسيك.
 

، تعيينالنصيحة األولى الخاصة بالسياسات: تشكيل لجان تنسيق وطنية معنية بتقليل خسائر ما بعد الحصاد ُبغية 
وتحديد أولويات، وتبادل البيانات والممارسات الخاصة بخسائر ما بعد الحصاد في عدد من السلع االستراتيجية ورفع 

 بعد الحصاد. مستوى الوعي بخسائر ما
 

 األساس المنطقي:
فإن عدد الباحثين في مشكالت ما بعد  ،رغم ذلكو . الالزمةتتطلب عمليات مناولة وتجهيز السلع المعرفة والخبرة الفنية 

هؤالء  منكتسابها التي يمكن افوائد للغاية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، كما أن القليل الحصاد 
. وفي هذا الصدد، فإن تحديد األسباب الخاصة وراء خسائر ما بعد الحصاد الباحثين غير ُمعترف بها على النحو الكافي

خطوة محورية في  ُتعدوتحديد أولويات البيانات المرتبطة بخسائر ما بعد الحصاد في السلع االستراتيجية  توفيرمن خالل 
جانب اآلخر، تفتقر معظم الدول األعضاء إلى اآلليات المؤسسية الالزمة للتعامل على الضمان تحقيق األمن الغذائي. 

تشكيل لجان تنسيقية أمر  فإنبشكل مباشر مع مستويات خسائر ما بعد الحصاد وأسبابها المحددة. وفي هذا الصدد، 
تحديد أسباب خسائر ما بعد الحصاد، وتبادل الممارسات السليمة، ورفع مستوى الوعي. وقد تتضمن هذه في للغاية جوهري 

      والمنظمات غير الحكومية. ،والقطاع الخاص ،اللجان جميع األطراف المعنية من القطاع العام
 

من الموارد المالية ُبغية تلبية  حشد موفري األموال الزراعيين لتخصيص المزيدالخاصة بالسياسات:  الثانيةالنصيحة 
 بخسائر ما بعد الحصاد يما يتعلقاحتياجات االستثمار في البنية التحتية الزراعية ف

 األساس المنطقي: 

خسائر ما بعد لحدوث ُيعد قصور استخدام التقنيات المناسبة وغياب استثمارات البنية التحتية الالزمة من األسباب الرئيسية 
صحاب الحيازات الصغرى والصناعات الغذائية ألالتمويل المناسب  األعضاء. وهناك حاجة إلى توفير دولالحصاد في ال

عد حشد استثمارات البنية التحتية الالزمة. وفي هذا الصدد، يُ وسائل وكذا تحقيق أحدث التقنيات والالتكيف مع من أجل 



في تميكن المزارعين خاصة ذات أهمية  ،والجمعيات التعاونية أو الجهات المانحة ،الموردين الماليين مثل بنوك التنمية
 الالزمة لتقليل خسائر ما بعد الحصاد.معدات والصناعات الغذائية للتكيف مع التقنيات الحديثة والحصول على ال

 

التدريب حث الخاصة بأنشطة البتحسين وتطوير خدمات اإلرشاد الزراعي و  النصيحة الثالثة الخاصة بالسياسات:
 غية تقليل خسائر ما بعد الحصادوالتوعية بُ 

 األساس المنطقي:

في تجنب  ات أهمية جوهريةوتقديم المعلومات الالزمة للمزارعين ذ ،وأنشطة التدريب والتوعية ،ُتعد خدمات اإلرشاد الزراعي
والتخزين بصورة سليمة خاصة في حالة المنتجات  عمليات المناولة والنقللتعامل مع خسائر ما بعد الحصاد. وينبغي ا

الوسائل والتقنيات المناسبة يمثل أهمية كبرى في كل تلك العمليات. وفي هذا استخدام ، فإن تصميم و من ثم  القابلة للتلف. و 
ارعين في التعليم الصناعي الزراعي والتدريب والعروض للمز  توفيرالصدد، سوف يساهم نشر التقنيات المختلفة من خالل 

 تقليل خسائر ما بعد الحصاد. ولذلك، ينبغي نشر هذه األنشطة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. 
 

 :اتالسياسب الخاصة توصياتالاألدوات الالزمة للعمل ب
 

 الخاصة مجاالتاللفريق العمل التوسع في  مكن: في اجتماعاته القادمة، يزراعةفريق عمل الكومسيك المعني بال
 .المذكورة أعاله على نحو أكثر تفصياًل  اتالسياسب
 

الكومسيك، تتم الدعوة للمشروعات كل عام من خالل  اتآلية تمويل مشروع في إطار: آلية تمويل مشروعات الكومسيك
مشروعات  قديمالعمل أن تقوم بت فرق، يمكن للدول األعضاء المشاركة في ةلياآلمكتب تنسيق الكومسيك. ومن خالل 

 الخاصة مجاالتلتعاون متعددة األطراف ليتم تمويلها من خالل منح مقدمة من مكتب تنسيق الكومسيك. وبالنسبة ل
مكتب تنسيق يمكن لالكومسيك، و  اتالمذكورة أعاله، يمكن للدول األعضاء االستفادة من آلية تمويل مشروع اتالسياسب

تتضمن تلك المشروعات تنظيم  قدفي هذا الصدد. و  تازت التصفياتاجبتمويل المشروعات التي  أن يقوم الكومسيك
عداد بحثال ، والزياراتيةبرامج التدريبالالندوات، و   ييمالدراسات التحليلية وتقكل من ية، وتبادل الخبراء، وعقد ورش العمل، وا 
 وثائق التدريب، إلخ./ومواد ،االحتياجات


