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 للكومسيك والثالثين الثالثة الدورة اعتمدتها التي السياسة توصيات  
تطوير إطار عمل تشريعي محدد وخارطة طريق للحد من الهدر الغذائي في سياق كلي يشمل سالسل 

 اإلمداد.

 األساس المنطقي:

البلدان يعتبر تطوير إطار عمل تشريعي مسألة رئيسية في الحد من الهدر الغذائي.  تنفذ كثير من 
لوائح تهدف إلى الحد من الهدر الغذائي عبر كافة مراحل سالسل اإلمداد الغذائي. ومن ثم فإنها تهدف 
تاحتها لالستهالك اآلدمي. مع  إلى التأكد من فصل كافة األغذية عن مسار النفايات إلى حد كاف وا 

فعلًيا إال لدى عدد قليل  ذلك، تشير األبحاث إلى عدم وجود إطار عمل تشريعي يتصل بالهدر الغذائي
ندونيسيا.  من الدول األعضاء بمنظمة المؤتمر اإلسالمي، مثل قطر وتركيا ومصر وباكستان وا 

وفي هذا الشأن، يمكن للدول األعضاء بمنظمة المؤتمر اإلسالمي التي تفتقر إلى إطار عمل تشريعي 
ائي. على الدول األعضاء، قبل للهدر الغذائي أن تضع إطار عمل قانوني وخارطة طريق للهدر الغذ

الشروع في هذا العمل، تقدير مستوى الهدر بوجه عام ومستوى الهدر في بعض المنتجات والقطاعات 
بعينها بوجه خاص، ليتسنى لها التركيز على المناطق التي تتزايد فيها كميات الهدر على نحو مالحظ. 

للتنمية المستدامة وهي "تخفيض  12.3الغاية وبذلك تكون الدول األعضاء قد شاركت أيًضا في تحقيق 
نصيب الفرد من النفايات الغذائية العالمية على صعيد أماكن البيع بالتجزئة والمستهلكين بمقدار 
النصف، والحد من خسائر األغذية في مراحل اإلنتاج وسالسل اإلمداد، بما في ذلك خسائر ما بعد 

 ".2030الحصاد، بحلول عام 

 وشبكات توزيع الغذاءتطوير بنوك 

 األساس المنطقي:

يعتبر إنشاء بنوك وشبكات توزيع الغذاء أحد الطرق األساسية للحد من الهدر الغذائي على الصعيد 
العالمي وعلى صعيد الدول األعضاء بمنظمة المؤتمر اإلسالمي. يمكن لهذه المبادرات أن تلعب دوًرا 

. ويمثل نموذج بنك الطعام المصري إحدى هذه المبادرات مهًما في توزيع فائض الغذاء على المحتاجين
مليون  17وبلغ حجم تبرعاته ما يربو على  2005الناجحة في هذا المجال. تم تدشين البرنامج عام 
فندق ومطعم تراوحت مستوياتها بين الفنادق  400وجبة شهرًيا. سهل هذا البرنامج مشاركة أكثر من 

 بية بنظام بنك الطعام المصري.ذات الخمس نجوم والمقاهي الشع
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في هذا اإلطار، يساعد تطوير بنوك وشبكات توزيع الغذاء الدول األعضاء على الحد من الهدر 
الغذائي. عالوة على أن توزيع الغذاء المهدر دون حاجة من شأنه أيًضا أن يعزز فرص الفقراء في 

األمن الغذائي. من أجل ذلك ُتشجع الحصول على الغذاء، ومن ثم يساعد الدول األعضاء في تحقيق 
 الدول األعضاء على إنشاء بنوك الطعام أو تحسين كفاءة البنوك الحالية.

 إطالق مبادرات وحمالت مترابطة لرفع الوعي بالهدر الغذائي في سلسلة اإلمداد واالستهالك.

 األساس المنطقي:

قطاع كبير من سكان الدول األعضاء يشير التقرير البحثي المعد عن هذا االجتماع إلى عدم اكتراث 
بمنظمة المؤتمر اإلسالمي بأمر إهدار الغذاء. كما يشير إلى أنه من المحتمل إذا حظوا بمزيد من 
المعلومات حول اآلثار البيئية المرتبطة بالهدر الغذائي وتقديم حلول لكيفية الحد منه، أن يشجعهم ذلك 

نازل وقطاع الخدمات الغذائية في مفهوم عدم االكتراث على تقليص حجم الهدر الغذائي. تتساوى الم
بالهدر الغذائي. وبالنظر إلى ذلك، نرى أنه ال بد أن يأتي إطالق مبادرات وحمالت الهدر الغذائي 

 ضمن قائمة أولويات الدول األعضاء بمنظمة المؤتمر اإلسالمي.

األعضاء للحد من الهدر الغذائي ثمة حمالت ومبادرات حيوية على الصعيد الدولي وعلى صعيد الدول 
مثل مبادرة "اقتصدوا في الغذاء" التي أطلقتها األمم المتحدة، و"قانون الطبق الواحد" في باكستان، 
و"قانون الغذاء" في إندونيسيا، وحملة "ال تهدر خبزك" التي أطلقتها تركيا. على سبيل المثال، أطلقت 

بالمائة وما يعادل  18تقليص حجم فاقد الخبز بنسبة  تركيا حملة "ال تهدر خبزك" التي أسفرت عن
مليون دوالر أمريكي يومًيا. قد تختبر الدول األعضاء بمنظمة المؤتمر اإلسالمي هذه التجارب  131

التي انطوت عليها المبادرات المذكورة من حيث التنفيذ والتقييم والمراقبة آخذين في االعتبار المناخ 
لفريد لكل منهم. عالوة على ذلك، تبرز األهمية الخاصة للمشاركة الفاعلة االقتصادي واالجتماعي ا

للجهات المعنية ذات الصلة بتوفير الغذاء في نجاح الحمالت/المبادرات. وفي هذا الشأن، يجُدر 
تصميم الحمالت/المبادرات على نحو يضمن المشاركة الفاعلة للجهات المعنية التي تشمل فيما بينها 

 تجارية والسلطات المحلية والمستهلكين.المؤسسات ال
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تأسيس / تحسين نظام سجل المزارعين / مؤسسات المزارعين لتوفير الدعم والمساعدات المخصصة 
 باإلضافة إلى تبليغ المزارعين بالمعلومات السوقية

 األساس المنطقي:
تؤدي قلة المؤسسات / الهيئات المسجل فيها المزارعون إلى تباطؤ جمع المعلومات السوقية. ويسهم تسجيل 
المزارعين في تمكين الحكومات من تطوير سياسات مخصصة وفي جمع اإلحصاءات والبيانات والمعلومات 

لسجل في منح الحوافز المرتبطة بالقطاع الزراعي وتحليلها ونشرها. ويمكن كذلك االستفادة من نظام ا
ومراقبتها فضاًل عن تطوير الدعم والمساعدات المخصصة لتعزيز الكفاءة اإلنتاجية للمزارعين وتيسير 
وصولهم إلى المعلومات المتعلقة باألسعار اإلرشادية. كما أن هذا النظام قد يسهم في زيادة الكفاءة واألداء 

مات السوق المتاحة فرص ربط اإلنتاج الزراعي بأنشطة لنظام السوق الزراعية بوجه عام حيث تبرز معلو 
ضافة القيمة وغيرها من أنشطة ما بعد الحصاد، وصواًل في آخر األمر إلى االستهالك.    المعالجة وا 

 

تطوير السياسات/البرامج/اآلليات لتعزيز الوصول الفوري للمزارعين إلى الخدمات عالية الجودة )مثل 
، واألسمدة، وغيرها من المكونات األساسية( بغية زيادة النوعية والكمية والقدرة البذور، ومبيدات الحشرات

 التسويقية للمنتجات النهائية.
 األساس المنطقي:

يعاني كثير من صغار المالك / المزارعين ذوي الحيازات الصغيرة من الوصول المحدود إلى المواد الموثوقة 
ى إلى المواد رديئة الجودة أو حتى المقلدة. ما يحث الحكومات عالية الجودة، بل ال يصلون في الغالب سو 

على إنشاء هيئات واإلشراف عليها )أو إعادة تفويض إحدى الهيئات الحالية(، على أن تتحمل تلك الهيئات 
المسؤولية عن ضمان جودة وتوزيع المواد )على سبيل المثال، األعالف والبذور واألسمدة والمبيدات الحشرية 

دات( واعتماد المواد المحلية والمستوردة. وسوف يسهم ذلك في زيادة األداء واإلنتاجية العامة لنظام والمع
 السوق الزراعية. 

تقديم الدعم القائم على االحتياجات لتطوير القدرات وتدريب المزارعين وجمعيات المزارعين لتعزيز فرص 
 الوصول إلى المستودعات وسعة التخزين.

 :األساس المنطقي

نقص السعة التخزينية والمستودعات ومرافق ما بعد الحصاد تجبر المزارعين على بيع منتجاتهم بعد الحصاد 
مباشرة. ويؤدي ذلك إلى فائض في المنتجات خالل فترة ما بعد الحصاد مما يؤدي بدوره إلى خفض األسعار. 
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، مما يتيح لها إمكانية تخزين وتسهم أنظمة التخزين في تيسير وصول صغار المالك إلى مرافق التخزين
منتجاتهم وبيعها حينما يكون العرض قلياًل )أقل(، وتكون أسعار السوق بالتالي أفضل. إضافة إلى ذلك، تسهم 

 مرافق التخزين في زيادة حصول صغار المالك على القروض )حيث يستخدم المنتجات المخزنة كضمان(. 
 

ين خاصة بها. وتمثل المشاركة المباشرة للمنتجين الرئيسيين أحد يمكن للجمعيات الزراعية إنشاء مرافق تخز 
العوامل الرئيسية في نجاح الجمعيات الزراعية، وذلك من خالل الملكية أو الترتيبات التعاقدية التي تدعمها 

اعية. القدرة السوقية المشتركة للمنتجين من حيث التجهيز النهائي والتسويق وعناصر التوزيع لنظام السوق الزر 
ومن دون ذلك، يقبل المنتجين فروق األسعار وال يحصلون سوى على فائدة / ربح محدود للغاية من نظام 

 السوق.

تأسيس / تحسين القدرة على تتبع المكونات والمدخالت باإلضافة إلى مصادقة وتوحيد معايير المنتجات 
 ة في كل من األسواق المحلية والعالمية التسويقية لتعزيز السالمة والقدرة التسويقية للمنتجات الزراعي

 األساس المنطقي:

تمثل القدرة على تتبع األغذية في النظام السوقي أحد العوامل الهامة في سالمة الغذاء وفي تحقيق األهداف 
اإلستراتيجية األشمل وكذلك أهداف مراقبة السوق. وقد يعاني عمل نظام السوق الغذائية األوسع من الركود إذا 

 ُتستخدم ميزة التتبع في سلسلة التوريد.    لم
 

يتيح نظام التتبع لمؤسسات األسواق الزراعية إمكانية تتبع المزارعين أو المجاالت التي ال تلبي طلبات 
التصدير من حيث وحدة المعايير وسالمة الغذاء والتدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية. ويمثل توحيد 

لعناصر التكميلية الهامة للتتبع )مثل، المقياس والحجم والمكونات(، وذلك نظًرا ألهميته معايير المنتجات أحد ا
في تحسين وصول السوق إلى منتجات صغار المالك. أنظمة التتبع القائمة على التدابير الصحية وتدابير 

لحيوانات(، وعلى الصحة النباتية وعلى إطار عمل تنظيمي لسالمة األغذية واألعالف، )مثل نظام التعريف ل
 مراقبة األعالف ومؤسسات األغذية، تمثل خطوة كبيرة نحو تطوير قدرات مراقبة سلسلة التوريد.

 

 


