
1 
 

 للزراعةاالجتماع الخامس عشر لمجموعة عمل الكومسيك المتناولة خالل السياسات توصيات 

ي الكومسيك. 
توصلت و عقدت جلسة مناقشة حول السياسات خالل االجتماع الخامس عشر لمجموعة عمل الزراعة ف 

ي  حسن اإلدارةالملموسة لتعزيز ممارسات  توصيات السياساتمجموعة العمل إىل بعض 
ي والتغذية ف 

لضمان األمن الغذائ 

ي ضوء النتائج الرئيسالوا اتتم تحديد توصيات السياسو البلدان األعضاء. 
حسن اإلدارة ة لتقرير البحث بعنوان "ردة أدناه ف 

ي 
ي والتغذية ف 

" وردود الدول األعضاء عىل أسئلة السياسات لضمان األمن الغذائ  ي منظمة التعاون اإلسالمي
البلدان األعضاء ف 

ي أرسلها مكتب تنسيق الكومسيك. 
 الت 

اتيجيات  ي والتغذية و / أو تعزيز سياسات واستر
اتيجية وطنية شاملة لألمن الغذائ  توصية السياسة األوىل: وضع استر

ي القائمة لتوسيع نطاقها 
ي الفوائد وشمول األمن الغذائ 

ي ذلك الفئات األشد فقرا واألكتر  ها بحيث يمكن للجميع جن 
 

بما ف

ي والتغذية للجميع. 
 ضعفا لتحقيق األمن الغذائ 

ي  : الحيثيات
.  التأهيىلي يتسم اإلطار القانوئ  ي

ي والتغذية بأهمية خاصة لنجاح إدارة األمن الغذائ 
المصحوب بسياسة شاملة لألمن الغذائ 

 . ي
ي والتغذية كخطوة أوىل للتخطيط لإلدارة الجيدة لألمن الغذائ 

اتيجية شاملة لألمن الغذائ  ي يمكن وضع است 
 
 جائحة كورونا ظل  وف

اتيجية المذكورة تحديد رؤية وأهداف و  ي بما يتماشر مع اتجاهات األمن  إدارةأولويات الدولة بشأن يمكن أن تعيد االست 
األمن الغذائ 

ي والتغذية الحالية
اتيجيات والقوانوالمستقبلية للبلد  الغذائ  امج التكميلية والشاملةوتوجيه االست  ة لتحقيق ، فضال عن األنشطي   والتر

ي هذا الصدد واألهداف. 
ات وال ،ف  ي توفرها مؤسسات منظمةقد تستفيد الدول األعضاء من الختر

التعاون اإلسالمي )مثل  تسهيالت الت 

ي ، الكومسيك
معهد ، مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية، المنظمة اإلسالمية لألمن الغذائ 

 (. "الفاو"منظمة األغذية والزراعة لية )مثل ، البنك اإلسالمي للتنمية( وكذلك المنظمات الدو المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية

 

( لضمان  وضعتوصية السياسة الثانية:  ك بي   الوزارات أو مجلس رئاسي آلية تنسيق وطنية رفيعة المستوى )أي مجلس مشتر

الحكومية وغت  الحكومية  الجهات المعنيةمن أجل التنسيق الفعال لجميع المتعددة  الجهات المعنيةحوار صحي ومستدام بي   

ي عمليات صياغة السياسات
ية ومالية كافية.  والتنفيذ  المراقبةو  ف  ة وموارد بشر  ومنحها قوة تنفيذية كبت 

 

ي والتغذية الناجحة لتحقيق سياسات : الحيثيات
ي جميع  اإلدارة، تحتاج آليات األمن الغذائ 

والتنسيق إىل تحديث جذري ف 

تتطلب آليات التنسيق واالتساق الفعالة عملية شاملة وتشاركية و المجاالت من صياغة السياسات إىل التنفيذ والرصد. 

 يتم فيها تمثيل ا
 
ائح السكان، ال سيما األكتر ضعفا  تمتلك الجهات المعنية، بشكل مناسب. حتياجات وحقوق جميع شر

ي مجال  يحدث تفرقة أساسية، وهذا ووظائفها  السياسية ا وتفضيالته ا فهأهداالمتعددة 
قد تستفيد الدول  وبالتاىلي  اإلدارة،ف 

ي منظمة التعاون اإلسالمي من إنشاء آلية تنسيق وطنية رفيعة الم
( األعضاء ف  تتمتع ستوى )أي مجلس وزاري أو رئاشي

ة.   واالجتماعات والمسؤوليات ومعايت  المساءلة وآليات مشاركة  من تفويض العمليات كما قد تستفيد بسلطة تنفيذية كبت 

للتأكد من أن آلية التنسيق الوطنية  بهذه اآلليات، خاصة بهم. عالوة عىل ذلكآلليات التنسيق الوطنية ال الجهات المعنية

ية ومالية كافية.    لديها موارد بشر
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ي األوقات توصية السياسة الثالثة: تحسي   التنسيق واالتساق بي   إجراء
ي والتغذية ف 

ات السياسة المتعلقة باألمن الغذائ 

اوح منكوروناالمضطربة )مثل جائحة   ي تتر
ي  ( عىل جميع المستويات النر

ي إىل الوطن 
ي أو متعدد وط ،المستوى دون الوطن 

ي إىل ثنائ 
ن 

 من مستوى منظمة التعاون اإلسالمي إىل من شبه اإلقليمي إىل اإلقليمي ، األطراف
ً
ا . ، وأخت   المستوى العالمي

تب عليها واالنكماش االقتصادي كورونا ؤدي جائحة  تمن المتوقع أن  : الحيثيات ي وسوء  المت 
إىل تفاقم حالة انعدام األمن الغذائ 

ي العديد من البلدان بشكل رئيسي من خالل )
 
( الوصول 2)نكماش إنتاج األغذية وتجارتها( و( انخفاض توافر الغذاء )بسبب ا1التغذية ف

مليون  130ضاف سي 2020إىل أنه بحلول نهاية عام  ىل الغذاء )بسبب خسائر العمالة والدخل(. تشت  األرقام المنشورة مؤخًرا ع

ي البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل إىل أولئك الذين يعانو 
 
ما يقرب و . الجائحةبدأ تن بالفعل من الجوع الحاد قبل أن شخص ف

ي تواجه أعىل المخاطر بسبب جائحة  
ي منظمة التعاون اإلسالمي من بي   البلدان الت 

 
. يتطلب التقليل كورونا من نصف الدول األعضاء ف

جيدة خاصة فيما يتعلق بتنسيق إجراءات السياسة عىل المستويات الوطنية ودون  إداريةممارسات  بالجائحةمن المخاطر المرتبطة 

. الوطنية والثنا  عىل المستوى العالمي
 
ا  ئية وعىل مستوى منظمة التعاون اإلسالمي وأخت 

 

توصية السياسة الرابعة: تصميم خطة تنفيذ مفصلة وشفافة للمهام الوطنية ودون الوطنية وتزويد العاملي   الميدانيي   بالمعرفة 

 التنفيذ. الفنية ذات الصلة وتخصيص الموارد المالية الكافية لكل خطوة من خطوات عملية 

ي أو عدم  : الحيثيات
ي ال تدعمها خطط تنفيذ مفصلة وشفافة إىل التنفيذ الجزئ 

امج المعتمدة الت  قد ينتهي األمر بالسياسات والتر

وقراطية األخرى. المهمة المناصب أصحاب  إعفاءنتيجة  التنفيذ  ي وهو بسبب التعيينات الجديدة والعقبات البت 
أمر ممكن للغاية ف 

. لذلكجائحة كورونا باآلثار السلبية لـيشعر الناس هذا العرص الجديد حيث  ، فإن التحدي األكتر فيما يتعلق بالتنفيذ هو بشكل كبت 

امج مع خطة تنفيذ واضحة للمهام الوطنية ودون الوطنية.  وضع ة فيما يتعلق الرئيس اإلدارةيرتبط أحد تحديات و السياسات والتر

ية والمالية الكافية. لذلك التنفيذ بنقص الموارد ب ي منظمة البشر
اإلسالمي عىل آليات تدريب العاملي    التعاون، قد تركز الدول األعضاء ف 

ويدهم بالمعرفة ذات الصلة الميدانيي     وتخصيص الموارد المالية الكافية لكل خطوة من خطوات عملية التنفيذ.  لت  

 

نت / أنظمة معلومات غذائية )مثلتوصية السياسة الخامسة: إنش أطلس الضعف ومنتديات األمن  خريطة اء منصة عىل اإلنتر

ي 
ي حول مراقبة األمن الغذائ 

ي الوقت الحقيقر
ي تنقل بشكل مثاىلي معلومات ف 

( النر ي
التغذية بهدف إنتاج بيانات  وإدارةالغذائ 

 . دلةوإحصاءات موثوقة وصياغة سياسات قائمة عىل األ 

ي الحاد من خالل نظم المعلومات الغذائية. إن عىل مرة أخرى  كورونا جائحة   برهنت : الحيثيات
أهمية رصد انعدام األمن الغذائ 

ي والتغذية يعيق صنع القرار القائم عىل األدلة من 
ي الوقت المناسب حول األمن الغذائ 

التوافر المحدود للبيانات الموثوقة والمتسقة ف 

ي القطاع
ي البلدان األعضاء وكذلك المنظمات الدولية. قبل الجهات الفاعلة ف 

إىل جانب استخدام األدوات الحالية و ي   العام والخاص ف 

وتنفيذ المشاريــــع الجديدة  وضع، يجب ( بشكل أكتر فاعليةOIC-StatComمثل اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي )

رة بشدة ) توليد لبسبب جائحة كورونا لتجارة والتمويل وما إىل ذلك( السياحة واالمتداخلة والداخلية مع القطاعات األخرى المترص 

ودعم تطوير السياسات واالستثمار وخطط العمل بناًء عىل ت البلدان األعضاء عىل تحليلها تعزيز قدراو بيانات وإحصاءات موثوقة 

 . ي جميع أنحاء منظمة التعاون اإلسالمي
 هذه األدلة ف 
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ي 
ي منظمة التعاون اإلسالمي ف 

ات بي   البلدان األعضاء ف  توصية السياسة السادسة: تعزيز بناء القدرات وتبادل المعرفة / الختر

ي والتغذية )أي )ا لحسن إدارةالمستويات األربعة 
ي )1ألمن الغذائ 

 ( التنفيذ 3( التنسيق واالتساق )2( السياسة واإلطار القانوئ 

 . (التقييم -رصد  - ( المعلومات4)

ها من الدولهناك دروس يمكن أن تتعلمها الدول األعضاء من تجارب  : الحيثيات . عندما  غت  األعضاء داخل منظمة التعاون اإلسالمي

ا  إدارة، فإن النتائج الناجحة لسياسات وممارسات ات فعالة للمشاركة وبناء القدراتيتم إنشاء آلي
ً
ي تم اختبارها جيد

ي الت 
األمن الغذائ 

ي تلك السياسات والممارسات دون ارتكاب األخطاء 
ي بلد ما يمكن أن تسمح لآلخرين بتبت 

 
ي قد تكون الدولة المبتدئة قد  الثمينةف

الت 

المنتظمة أو العرضية ، يمكن تشجيع التجمعات ة الضبط الدقيق. مبادرات جديدة وتوفت  موارد قيمة. وبالتاىلي ارتكبتها أثناء عملي

كة  ي لصانعي السياسات وكذلك الممارسي   من البلدان األعضاء لمناقشة المشاكل المشت 
وإنشاء برامج المتعلقة بإدارة األمن الغذائ 

نت  ي تنظيم التجمعات واالجتماعات عتر اإلنت 
 
ايدة لجميع البلدان ف ة المت    جائحةخالل انتشار اللتبادل الموظفي   والتدريب. إن الختر

ايد.  قد تطلب البلدان المساعدة الفنية من مؤسسات منظمة و تقدم نفسها عىل أنها فرصة لجعل مثل هذه األحداث ممكنة بشكل مت  

 التعاون اإلسالمي و / أو تسع للحصول عىل تمويل قائم عىل المشاريــــع من منظمة التعاون اإلسالمي والهيئات الدولية األخرى. 

 

 

 : السياسات توصيات لتنفيذ أدوات 

ي الكومسيك: 
 
ي مجاالت السياسقد تتوسع مجموعة العمل  مجموعة عمل الزراعة ف

ي اجتماعاتها الالحقة ف 
المذكورة أعاله ات ف 

 .
ً
 بطريقة أكتر تفصيال

وع الكومسيك يدعو مكتب تنسيق الكومسيك للمشاريــــع كل عام الكومسيك: مشاري    ع تمويل صندوق  ي إطار تمويل مشر
من و . ف 

ي مجموعات العمل تقديم مشاريــــع تعاون متعددة األطراف ليتم يالكومسيك  مشاريــــعخالل تمويل 
مكن للدول األعضاء المشاركة ف 

يمكن للدول األعضاء استخدام ف، لمجاالت السياسة المذكورة أعاله بالنسبةأما تمويلها من خالل منح من مكتب تنسيق الكومسيك. 

ي هذا الصدد. قد تشمل هذه  المشاريــــعك ويمكن لمكتب تنسيق الكومسيك تمويل الكومسيمشاريــــع تمويل صندوق 
الناجحة ف 

اء وورش عمل وإعداد دراسات تحليلية وتقييمات لال  حتياجات المشاريــــع تنظيم ندوات وبرامج تدريبية وزيارات دراسية وتبادل الختر

 إلخ.  ومواد / وثائق تدريبية

ي )
، بصفتها مؤسسة متخصصة تابعة لمنظمة  من الغذائ: قد تساهم المنظمة اإلسالمية لأل (IOFSالمنظمة اإلسالمية لألمن الغذائ 

ي والتغذيةالتعاون اإلسالمي مكرس
ي منظمة التعاون اإلسالمي ودعم ة لتعزيز األمن الغذائ 

ي البلدان األعضاء ف 
ي صياغة السياسات ف 

، ف 

ي داخل 
 منظمة. الاإلدارة الجيدة لألمن الغذائ 

يمكن للبلدان األعضاء االستفادة من برامج بناء  : حاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالميةمركز األب

ي 
وكذلك اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون  مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالميةالقدرات ف 

ي المجاالت المتع
ي والتغذية. اإلسالمي ف 

 لقة باألمن الغذائ 

ال سيما تنفيذ ق مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، : يمكن للبلدان األعضاء االستفادة من مرافمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية

ي البنك اإلسالمي للتنميةسياسة الزراعة والتنمية ال
ي والتغذية.  حسن اإلدارة، لتحقيق ريفية ف 

 لألمن الغذائ 

 يمكن االستفادة من اللجان الفنية للمعهد.  : صفات والمقاييس للدول اإلسالميةمعهد الموا


