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 والثالثين للكومسيك الثانيةتوصيات السياسة التي اعتمدتها الدورة   
مزارع في ال فجوات المعرفة والمعلومات المتعلقة بمستويات واألسباب الرئيسية لخسائر الغذاءد تحدي

عاون مة التالغذائية بغية توفير الحلول لكل من الدول األعضاء بمنظللمحاصيل الرئيسية والمنتجات 
 .اإلسالمي

 األساس المنطقي:
مزارع، نشطة اللتحسين اإلنتاجية الزراعية، وزيادة الناتج الزراعي، وتعزيز أاالجهود الحثيثة  تذلب   عالميا،

. لغذاءوتشجيع رواد األعمال في مجال االستثمارات في الصناعات الغذائية لتلبية الطلب المتزايد على ا
موعة ومؤخرا، وضعت العديد من الدول المتقدمة، والمنظمات الدولية، والمنابر متعددة األطراف مثل مج

يمات ق بتقيأعمالها. ورغم التقدم الدولي الم حَرز فيما يتعل مسألة خسائر وهدر الغذاء على جدولالعشرين، 
ت خسائر الغذاء وتقليل خسائر الغذاء، لم تصل المساعي الرامية إلى تقليل خسائر الغذاء للمستويا

ة، ارد هائلة من األيدي العامللديها مو تتوافر المرغوبة في منطقة منظمة التعاون اإلسالمي، التي 
    . سمدة، ورأس المال، والطاقةواألراضي، والمياه، واأل

 
ذاء وفي هذا الصدد، فإن تحديد األسباب المحتملة لخسائر الغذاء وتقديم الحلول لخسائر المحاصيل وغ
ف الحيوان والمنتجات السمكية ذات األهمية الكبيرة للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي سو 

ك، رغم ذلإلسالمي. يساعد في الحد من خسائر الغذاء وضمان األمن الغذائي في منطقة منظمة التعاون ا
قة لمتعلفإن معظم الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي تفتقر إلى البيانات/المعلومات الالزمة وا

دقيق بمستويات واألسباب الرئيسية لخسائر الغذاء في المزارع. ومن ثم، فمن أجل الكشف عن المستوى ال
 ميةجهة تلك الخسائر، يمكن إجراء دراسات تقييلخسائر الغذاء في المزارع وتطوير سياسات سليمة لموا

ذلك،  حول خسائر الغذاء للدول األعضاء من خالل استخدام الموارد المحلية والدولية. عالوة على شاملة
تحت  ت جرىالتي و يمكن تشجيع مشاركة الدول األعضاء في دراسات الحالة المتعلقة بتقييم خسائر الغذاء 

 المنظمات الدولية. رعاية 
 
 .ارعاإلرشاد والتدريب واالنتشار الزراعي لتقليل خسائر الغذاء في المز حسين/تطوير أنشطة ت

 األساس المنطقي:
أساسية في  أدواتت عد أنشطة اإلرشاد والتدريب واالنتشار الزراعي وتوفير المعلومات الالزمة للمزارعين 

الحد من خسائر الغذاء في المزارع. وفي هذا الصدد، فإن توفير المعلومات الالزمة للمزارعين حول 
دارة التربة و الصرف الصحي والنظافة الصحية، المكافحة المتكاملة لآلفات، و مثل  ،الممارسات األساسية ا 

، والمعالجة المالئمة للبذور حذرةالالمناولة الحصاد و  ممارسات، و والمياه، واستخدام مؤشرات النضج
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ولتوضيح ذلك، . في هذا الشأن ، يحظى بأهمية بالغةالحبوب والبقول والبذور الزيتية تجفيفوالدرنات أو 
ن يكون المزارعون على نبغي أ، يالكيماويات الزراعية بطريقة سليمة في مكافحة اآلفاتفمن أجل استخدام 

جراءات السالمة، وغيرها. وشروطة بمعدالت االستخدام، وفترة دراي  االستخدام، وا 
 

ليل د وتحكما يمكن أن تكون أنشطة اإلرشاد والتدريب واالنتشار الزراعي ذات أهمية حيوية للغاية في تحدي
من ضة حديثة يمشاكل اإلنتاج التي يواجهها المزارعون. عالوة على ذلك، يمكن تقديم طرق وتقنيات زراع

نتاجية القطاع الزراعي. كما بغية زيادة  ،واالنتشار الزراعي أنشطة اإلرشاد والتدريب م تعمين أكفاءة وا 
 ي.في تعزيز عمليات اإلنتاج الزراع للمزارعين سوف يساهم تقديم شروحالتقنيات المختلفة عبر ونشر 

 
تعاون بالة طوير برامج/مشروعات خاصة لمواجهة خسائر الغذاء في المزارع في سالسل القيمة الزراعيت

 .مع مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة
 األساس المنطقي:

مستوى  عملية اإلنتاج تأثيرا مباشرا على فيالمتبعة أثناء مرحلة الحصاد  األساليبالممارسات أو تؤثر 
صيل خسائر الغذاء في المزارع ومن ثم على اإلنتاجة الزراعية. على سبيل المثال، إذا لم تحصل المحا

، أو الرياححروق الشمس على التغذية المالئمة، أو كانت تعاني من اآلفات، أو األضرار الناتجة عن 
 لى نقص المحصول.ذلك إفسوف يؤدي 

 
ت لمنظماوفي هذا اإلطار، يمكن لمؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي بالتعاون مع المنظمات الدولية وا

ش وسلسلة من ور  ،، وبرامج تعليم إلكترونينموذجيةمشروعات م يم وتقديتصمغير الحكومية ذات الصلة 
لى ع التإدخال التعدي ، وتكاليف وفوائدوتقليل خسائر الغذاء ،العمل للمزارعين حول تقييم خسائر الغذاء

مشروعات ال" تلك األغذية. ويمكن أن تصفالمختلفة من مجموعات لممارسات الحصاد والمناولة ل
ير ا لتطو تتضمن الميزانيات التي يمكن استخدامهأن و  ،كنولوجياوحزم الت ،اإلجراءات الرئيسية النموذجية"

. في سالسل القيمة اإلسالمي لتقليل الخسائرمشروعات مماثلة في الدول األعضاء في منظمة التعاون 
م ستخداباعمليا الجهود المتضافرة والتي يمكن تنفيذها  التي تستهدفومن ثم، فإن تطوير المشروعات 

لدول الموارد الحالية يمكن أن يعزز اإلجراءات الجماعية التي يتم اتخاذها لتقليل خسائر الغذاء في ا
 مي.األعضاء في منظمة التعاون اإلسال
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تبادل و يات، تشكيل لجان تنسيق وطنية معنية بتقليل خسائر ما بعد الحصاد ُبغية تعيين، وتحديد أولو 
وى ع مستالبيانات والممارسات الخاصة بخسائر ما بعد الحصاد في عدد من السلع االستراتيجية ورف

 الوعي بخسائر ما بعد الحصاد.
 األساس المنطقي:

ي ثين فتتطلب عمليات مناولة وتجهيز السلع المعرفة والخبرة الفنية الالزمة. ورغم ذلك، فإن عدد الباح
ائد مشكالت ما بعد الحصاد قليل للغاية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، كما أن الفو 

د تحدي وفي هذا الصدد، فإن التي يمكن اكتسابها من هؤالء الباحثين غير م عترف بها على النحو الكافي.
 خسائراألسباب الخاصة وراء خسائر ما بعد الحصاد من خالل توفير وتحديد أولويات البيانات المرتبطة ب
جانب ما بعد الحصاد في السلع االستراتيجية ت عد خطوة محورية في ضمان تحقيق األمن الغذائي. على ال

ات المؤسسية الالزمة للتعامل بشكل مباشر مع مستوي اآلخر، تفتقر معظم الدول األعضاء إلى اآلليات
غاية خسائر ما بعد الحصاد وأسبابها المحددة. وفي هذا الصدد، فإن تشكيل لجان تنسيقية أمر جوهري لل

ن في تحديد أسباب خسائر ما بعد الحصاد، وتبادل الممارسات السليمة، ورفع مستوى الوعي. وقد تتضم
     لمعنية من القطاع العام، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية. هذه اللجان جميع األطراف ا

 
ي ستثمار فت االحشد موفري األموال الزراعيين لتخصيص المزيد من الموارد المالية ُبغية تلبية احتياجا

 البنية التحتية الزراعية فيما يتعلق بخسائر ما بعد الحصاد

 األساس المنطقي: 

ة رئيسيلتقنيات المناسبة وغياب استثمارات البنية التحتية الالزمة من األسباب الي عد قصور استخدام ا
لحدوث خسائر ما بعد الحصاد في الدول األعضاء. وهناك حاجة إلى توفير التمويل المناسب ألصحاب 
الحيازات الصغرى والصناعات الغذائية من أجل التكيف مع أحدث التقنيات والوسائل وكذا تحقيق 

 نمية،رات البنية التحتية الالزمة. وفي هذا الصدد، ي عد حشد الموردين الماليين مثل بنوك التاستثما
ئية والجمعيات التعاونية أو الجهات المانحة، ذات أهمية خاصة في تميكن المزارعين والصناعات الغذا

 لحصاد.للتكيف مع التقنيات الحديثة والحصول على المعدات الالزمة لتقليل خسائر ما بعد ا
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سائر خقليل تحسين وتطوير خدمات اإلرشاد الزراعي وأنشطة البحث الخاصة بالتدريب والتوعية ُبغية ت
 ما بعد الحصاد

 األساس المنطقي:

مية ات أهذت عد خدمات اإلرشاد الزراعي، وأنشطة التدريب والتوعية، وتقديم المعلومات الالزمة للمزارعين 
ورة جوهرية في تجنب خسائر ما بعد الحصاد. وينبغي التعامل مع عمليات المناولة والنقل والتخزين بص

اسبة المن خدام الوسائل والتقنياتسليمة خاصة في حالة المنتجات القابلة للتلف. ومن ثّم، فإن تصميم واست
ل يمثل أهمية كبرى في كل تلك العمليات. وفي هذا الصدد، سوف يساهم نشر التقنيات المختلفة من خال

 لذلك،توفير التعليم الصناعي الزراعي والتدريب والعروض للمزارعين في تقليل خسائر ما بعد الحصاد. و 
 في منظمة التعاون اإلسالمي. ينبغي نشر هذه األنشطة في الدول األعضاء 

 
 


