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 نبذة عن التعاون في مجال الزراعة

قائه. ة ل اجات األساس اة اإلنسان إذ إنها توفر االحت ة خاصة لح حتل قطاع  تحتل الزراعة أهم ما 
ه في الناتج المحلي اإلجمالي وتوفیر  سهم  ة نظرا لما  ة واالجتماع ة االقتصاد انة مهمة للتنم الزراعة م

س هناك خ ة في الحد من الفقر وتحقی فرص العمل. ول الف على أن الزراعة من القطاعات األساس
ة الفقراء في المناط  ة، فهي مصدر الدخل الوحید لغالب ما في الدول النام ة المستدامة والس ة الرف التنم

. ا جنوب الصحراء الكبر عض البلدان، وعلى األخص في بلدان أفرق ة في    الرف

شأن  ، وٕانتاج2008ذاء في عام وقد أثارت أزمة الغ ، وتغیر المناخ العالمي المخاوف  الوقود الحیو
انة مهمة على جدول أعمال دول العالم، مما دفع العدید من  حت الزراعة تحتل م األمن الغذائي، فأص

ومات إلتخاذ المزد من اإلجراءات لضمان الزراعة المستدامة واألمن الغذائي.    الح

عاني ح ا  870والي والیوم،  ة في العالم، وعلى األخص في مناط أفرق ملیون شخص من نقص التغذ
حلول عام  ة، حتى وٕان تضاعف اإلنتاج الزراعي  ا. وعلى صعید الدول النام جنوب الصحراء الكبر وآس

ظل 2050 في المائة من األشخاص (أ شخص واحد من بین عشرن شخصا) یواجهون خطر  5، س
قرب من تعرضهم لنقص ا عني أن ما  ة. وهذا  عانون من المجاعة حول  370لتغذ ملیون شخص س

ام بدور مهم في مجابهة  ا. وفي هذا الشأن، ستستمر الزراعة في الق ا وآس ما في قارتي أفرق العالم، والس
ة   .1الفقر في المناط الرف

 الزراعة في الدول األعضاء لمنظمة التعاون اإلسالمي
المثل، تمث ل الزراعة أحد القطاعات المهمة القتصادات الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، و
ما تمثل  21حیث تندرج  دولة من الدول األعضاء في فئة أقل الدول نموا وفقا لتصنیف األمم المتحدة. 

ان الدول األعضاء ان المعتمدین على الزراعة أكثر من ثلث إجمالي س ة الس  .2نس

ما هو  ان المعتمدین على الزراعة في 2012، في عام 1مبین في الجدول رقم و ، بلغ إجمالي عدد الس
عادل  568الدول األعضاء  ان الدول األعضاء.  35ملیون نسمة، أ ما  المائة من إجمالي عدد س

ة النصیب األعل ان للمجموعة األفرق ة لمنظمة التعاون اإلسالمي، ف ما یخص المناط الفرع ى من وف
ة. وعلى مستو  ة والعر المجموعتین األسیو ان المعتمدین على الزراعة وذلك مقارنة  ة الس ل دولة  نس

ة  ان المعتمدین على الزراعة نس ة الس ان  50على حدة، فقد تجاوزت نس المائة من إجمالي عدد الس
انت نس2012دولة من الدول األعضاء في عام  16في  ان المعتمدین على . عالوة على ذلك،  ة الس

                                                            

ة للزراعة لعام 1  ك لآلفاق المستقبل   2014: تقرر الكومس
  المرجع الساب 2 
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ة عام  ة العالم ان في دول منظمة التعاون اإلسالمي أقل من النس ة إلجمالي عدد الس النس الزراعة 
2012. 3  

  

ان المعتمدین على الزراعة في دول منظمة التعاون اإلسالمي والعالم1الجدول  ة الس  : نس
 1990 1995 2000 2005 2012 

African Group  61.7  58.3  54.8  51.5  47.0  

Arab Group  38.3 34.8 31.6 28.5 24.2 

Asian Group  49.9  45.0  41.7  38.6  34.4  

OIC  49.8  45.5  42.3  39.2  35.0  

ة والزراعة ة في منظمة األغذ انات اإلحصائ  المصدر: قاعدة الب
   

قل أداء الدول األعضاء في  منظمة التعاون اإلسالمي في مجال وعلى صعید أخر، ففي المتوسط، 
حوالي ثلث مساحة  أداء الدول المتقدمة. وعلى الرغم من أن الدول األعضاء تحظى  ا مقارنة  الزراعة نسب
انات األمم المتحدة، فإن نصیب الدول األعضاء في الناتج المحلي  ة في العالم، وفقا لب األراضي الزراع

ة مضافة بلغت  21.3اإلجمالي العالمي للزراعة بلغ  مة زراع ق ي في عام  648المائة  ار دوالر أمر مل
20124. 

منظمة التعاون  ما بین الدول األعضاء  ة ف بیرة لتعزز التجارة الزراع ة  ان إال أن قطاع الزراعة یتمتع بإم
ة، ودول ة السعود ة والزراعة، تعد المملكة العر ة اإلمارات اإلسالمي. فوفقا إلحصاءات منظمة األغذ

ة بین الدول األعضاء. في  ة المتحدة، ومصر، والجزائر، والعراق أكبر مستورد المنتجات الزراع العر
وت  ا، ومالیزا، و س ة هي إندون فائض في میزان التجارة الزراع ة التي تتمتع  س حین أن الدول الرئ

ا. فوار، وتر   د
  

  

  

  

                                                            

ة والزراعة 3  ة في منظمة األغذ انات اإلحصائ   قاعدة الب
عة لألمم المتحدة  4  ة اإلحصاء التا انات - شع ة قاعدة ب س ع الرئ ة المجام ات الوطن  للحسا
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ل   ة في دو 1الش ل منظمة التعاون اإلسالمي ونصیبها من اإلجمالي العالمي : تجارة السلع الزراع
)1990-2011(  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

ة للزراعة لعام  ك لآلفاق المستقبل  2014المصدر: تقرر الكومس

بیرة بین عامي  ة للدول األعضاء زادة  ظهر 2011و 1990ما زاد معدل تجارة السلع الزراع ما  . و
ل رقم  ة للدول األعضاء من ، ارتفع إجمالي وار 1من الش ي في  35دات السلع الزراع ار دوالر أمر مل

صل إلى  1990 ي في  205ل ار دوالر أمر . وفي المقابل، بلغ إجمالي صادرات الدول 2011مل
ي في عام  143األعضاء  ار دوالر أمر ة في الدول 2011مل ون إجمالي التجارة الزراع هذا  ، و

ار 348األعضاء قد بلغ  ي في  مل   .2011دوالر أمر

منظمة التعاون اإلسالمي ارتفاعا جدیرا  ة، فقد سجلت الدول األعضاء  ة العمالة الزراع النظر إلى إنتاج و
ل رقم  ة في الدول  2المالحظة خالل العقد الماضي. وُظهر الش ة العمالة الزراع مقارنة بین إنتاج

ل أن إن5األعضاء وفي العالم ة العمالة في الدول األعضاء تزد عن المتوسط . فیتضح من الش تاج
ة العمالة من بین  ة المعدل األعلى إلنتاج ة صاح ل أن المجموعة العر شف هذا الش ما  العالمي. 
ة أقل معدالتها  ة العمالة في بلدان المجموعة األفرق المناط الثالث. وعلى الجانب األخر، سجلت إنتاج

ا، بین الدول األعضاء، ح ، وغین یث تظهر من بین الدول األعضاء في هذه المجموعة أوغندا، وموزمبی
ة العمالة بین الدول األعضاء. وترجع عوامل انخفاض  ات من إنتاج ینا فاسو مسجلة أقل المستو ور و

ة إلى ة العمالة في هذه المنطقة الفرع اه، وتطبی  إنتاج نة واألسمدة، وندرة الم أسالیب قلة استخدام الم
فة العمالة   .6ث

  
                                                            

ة العمالة، تقسم الق 5  ي) على عدد العاملین النشطین لحساب إنتاج السعر الحالي للدوالر األمر ة المضافة ( مة الزراع
ا في قطاع الزراعة.   اقتصاد

ة للزراعة لعام  6  ك لآلفاق المستقبل   2014تقرر الكومس
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ل  ي لكل عامل 2الش معدل دوالر أمر ة في منظمة التعاون اإلسالمي والعالم ( ة العمالة الزراع : إنتاج
ا في الزراعة)  نشط اقتصاد

  

  

  

  

  

  

  
ة للزراعة لعام  ك لآلفاق المستقبل   2014المصدر: تقرر الكومس

  

ة في قطاع الزراعة التي تو  س ات الرئ  اجه بلدان منظمة التعاون اإلسالميالتحد

ما  االكتفاء الذاتي من اإلنتاج الغذائي،  ة الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي  ال تتمتع غالب
ز اإلنتاج  اإلضافة إلى ذلك، یتر ة.  بیرا على استیراد المنتجات الزراع ة منها اعتمادا  تعتمد الغالب

ا في عدد  یزا أساس ش، ونیجیرا، الزراعي تر نجالد ا، و ا، وتر س من الدول األعضاء، وهي إندون
ستان، والمغرب. وتنتج هذه الدول أكثر من  ازاخستان، وأوز اكستان، وٕایران، ومصر، و المائة من  75و

شر في الدول  عاني المالیین من ال ة للدول األعضاء. عالوة على ذلك،  إجمالي المنتجات الزراع
من نهم الحصول على الغذاء الكافياألعضاء  م ما ال    .7ظمة التعاون اإلسالمي من نقص الغذاء 

الت، من   عاني قطاع الزراعة في الدول األعضاء لمنظمة التعاون اإلسالمي من العدید من المش و
 بینها:
 ،ة ة الزراع  ضعف اإلنتاج
 الت ال الزمة لقطاع زراعي أكثر االفتقار إلى اإلطار المؤسسي الذ من شأنه أن یوفر التعد

ة،  فاءة وٕانتاج
                                                            

 7 .   المرجع الساب
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 ،ة ة األساس قوم بها القطاع العام في البن ة االستثمارات التي  فا  عدم 
 ،ة اب استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الزراعة واألعمال التجارة الزراع  غ
 اه، ومصائد األسماك ة (األراضي، والم ع اب اإلدارة المستدامة للموارد الطب ات)،غ  ، والغا
 .عد الحصاد  خسائر ما 

 
ك  الجهود المبذولة تحت مظلة الكومس

ك التي  ة للكومس ة القمة االقتصاد ك. فقد أعطتها األولو تعد الزراعة من أهم مجاالت التعاون للكومس
ك، التي اعتمدتها2009انعقدت في إسطنبول في نوفمبر/ تشرن الثاني عام  ة الكومس  . وحددت استراتیج

ة في  عة لمؤتمر القمة اإلسالمي التي انعقدت في م ة الرا أغسطس / آب عام  15- 14الدورة االستثنائ
ك.2012   ، الزراعة واحدا من المجاالت الستة للتعاون في الكومس

ة القطاع الزراعي واستدامة األمن الغذائي للدول األعضاء"  ك "زادة إنتاج ة الكومس وحددت استراتیج
ة تصورات ألرعة مجاالت ذات مردود، هدفها االس ة تنفیذ هذا الهدف، وضعت االستراتیج غ تراتیجي. و

انات موثوقة ومحدثة"،  ة"، و"جمع ب مي وتحسین القدرة المؤسس ة"، و"وضع إطار تنظ وهي "زادة اإلنتاج
سیر الوصول إلیها".  و"رفع أداء السوق وت

الزرا  ك المعني  ل فر عمل الكومس وفر ما تش ك. و ة الكومس خطوة من خطوات تنفیذ استراتیج عة 
ن تفاهم مشترك،  ادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتكو هذا الفر منبرا دائما إلنتاج المعرفة ونشرها، وت

عة في هذا المجال. اسات المت ذا تقرب الس   و

یله عام  الزراعة أرعة اجتماعات منذ تش ، حیث انعقدت ثالثة 2013وقد عقد فر العمل المعني 
الزراعة في  قة. فانعقد االجتماع الثاني لفر العمل المعني  ك السا  19اجتماعات منذ دورة الكومس

انون األول،  مبر /  س ة في أنقرة تحت عنوان " 2013د ع االستثمارات األجنب اشرة في الدول تشج الم
ة ة الزراع منظمة التعاون اإلسالمي من أجل زادة اإلنتاج ". وٕاثراء للمناقشات خالل االجتماع، األعضاء 

ة حول موضوع االجتماع ة للزراعة لعام  أعددت دراسة تحلیل ك لآلفاق المستقبل ما أعد "تقرر الكومس
ات االج2013 قة "فعال الزراعة" ونشرت ". إضافة إلى هذا، أعدت وث تماع الثاني لفر العمل المعني 

ك من أجل عرض نتائج االجتماع (   ).www.comcec.orgعلى موقع الكومس

الزراعة على السبل والوسائل التي من شأنها  في هذا االجتماع، لم تقتصر مناقشات فر العمل المعني 
اشرة في الدول األعضاء، إنما تطرق االجتماع أن تخل بیئة تم ة الم ع االستثمارات األجنب ن من تشج
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ات التي تواجه الدول األعضاء. ومن بین الموضوعات التي سلط فر العمل الضوء  ذلك لمناقشة التحد
اشرة، هي: ة الم الحد من مخاطر االستثمارات األجنب  علیها خالل االجتماع، والتي تتعل 

  ة،  دةجو ط استخدام األراضي واحترام حقوق الملك  تخط
  اشرة على المستثمرن الزراعین المهتمین ة الم ة لالستثمارات األجنب یز البرامج الجاذ ضرورة تر

بیرة الحجم،  االستثمارت 
  ة الستمرارة واستدامة شأن المقومات االقتصاد فة  ومات الدول المض م من قبل ح إجراء تقی

 ات االستثمارة المقترحة،المشروع
  .س مستو مالئم لدفعات عقود اإلیجار  فرض الضرائب على األراضي غیر المستثمرة وتأس

الزراعة في  ك المعني  سان  3ما انعقد االجتماع الثالث لفر عمل الكومس ، تحت 2014أبرل / ن
ة لقطاع الزراعة في الدول األعضاء  منظمة التعاون اإلسالمي". وقد عنوان "تحسین القدرة اإلحصائ

ة للزراعة لعام  ك لآلفاق المستقبل ما أعد "تقرر الكومس ة حول موضوع االجتماع  أعدت دراسة تحلیل
ات" التي تتضمن المناقشات التي أجرت 2014 قة الفعال " لمناقشتهما في هذا االجتماع. وقد نشرت "وث

ك (  ).www.comcec.orgخالل االجتماع على موقع الكومس

ة:  وخالل االجتماع الثالث، سلط فر العمل الضوء على الموضوعات التال
 ،ة في بلدانهم ع الدول األعضاء على إعداد تقارر عن اإلحصاءات الزراع  تشج
 ،ة انات شاملة ومتكاملة لإلحصاءات الزراع  بناء قاعدة ب
  ة،دمج اإلحصاءات الزر ة في أنظمة اإلحصاء الوطن  اع
 ،ة في مجال اإلحصاء الزراعي انات العلم شرة ورفع مستو الب یز على تدرب الموادر ال  التر
 .ة ة لإلحصاءات الزراع  وضع خطط استراتیج

 
الزراعة في  ع لفر العمل المعني  ر / تشرن األول،  25ثم انعقد االجتماع الرا ، تحت 2014أكتو

منظمة التعاون عنوان " ازات الصغر إلى السوق في الدول األعضاء  سیر سبل وصول أصحاب الح ت
انت أهم  صا لالجتماع حول الموضوع الذ ناقشه فر العمل. و حثي خص اإلسالمي". وقد أعد تقرر 
ون خالل االجتماع هي، تعزز منظمات المنتجین، وسبل نشر  ز علیها المشار الموضوعات التي ر

ما تم التأكید على ال ة في الدول األعضاء.  ع الزراعة التعاقد ذا تشج ة، و ة والسوق معلومات التقن
ات الدول األعضاء على األسئلة الم لالموضوعات ذاتها خالل إجا اسات التي جاءت في  الس  تعلقة 

تب تنسی ا ك والتقرر من دراسة المخزون الزراعي المرسلة إلى نقا اتصال فر العمل عبر م لكومس
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ورة، أوصى فر  شأن الموضوعات المذ صا لهذا االجتماع. وعقب انتهاء المناقشات  حثي المعد خص ال
ات: اس الس   العمل بهذه النصائح الخاصة 

فاءة المنظمات القائمة، .1 س منظمات المنتجین ورفع   تعزز تأس
ازات الصغر  .2 ه ألصحاب الح ة والسوق  ،نشر المعلومات التقن
ة. .3 ع الزراعة التعاقد  تشج

ك ( والعروض التي قدمت خاللهاالجتماع  محضر وقد نشر  ).www.comcec.orgعلى موقع الكومس

الزراعة مرتین خالل عام  ك المعني  ما یلي عنوان 2015ومن المقرر أن یجتمع فر عمل الكومس . وف
 تارخ انعقاده:ل من االجتماعین و 

  الزراعة في ك المعني  مارس / آذار،  5من المقرر انعقاد االجتماع الخامس لفر عمل الكومس
س منظمات  2015 ة: تأس ة، تحت عنوان "دعم القدرة المؤسس الجمهورة التر في أنقرة 

منظمة التعاون اإلسالمي".  المزارعین ودعمها في الدول األعضاء 

 الزراعة في  من المقرر انعقاد ك المعني  ر /  8االجتماع السادس لفر عمل الكومس أكتو
ة في الدول األعضاء".2015تشرن األول،  مة الزراع  ، تحت عنوان "تعزز سالسل الق

 
الزراعة فرصة اقتراح  عالوة على هذا، فأمام الدول األعضاء التي سجلت في فر العمل المعني 

ك والتي تعد أداة تنفیذ مهمة مشروعات تعاون متعددة األط ل مشروعات الكومس ة تمو راف في إطار آل
ة  لها تحت مظلة آل ة. ومن الضرور أن تعني المشروعات المتوقع تمو أخر من أدوات تنفیذ االستراتیج
ك بخدمة التعاون متعدد األطراف وأن ُتصمم وفقا لألهداف  إدارة دورة المشروعات التي صاغتها الكومس

الزراعة.وال ة في القسم الخاص   نتائج المرجوة التي حددتها االستراتیج

ك في سبتمبر / أیلول  ل مشروعات الكومس ة تمو م المشروعات تحت مظلة آل وجاءت الدعوة األولي لتسل
ا بنجاح مشروع "نموذج دولة 2013عام  م المشروعات، ُینفذ حال . وضمن إطار الدعوة األولى لتسل

رنامج بناء القدرات بین الدول األعضاء في اكستان لإلص اه الصرف و الح البیولوجي من أجل معالجة م
سمبر انون األولمنظمة التعاون اإلسالمي". ومن المتوقع االنتهاء من المشروع في د / 2014.  

م المشروعات في سبتمبر / أیلول عام  ة لتسل دول ، فقدمت ال2014إضافة إلى ذلك، ُأطلقت الدعوة الثان
الزراعة  ك في هذا الخصوص.  15األعضاء في فر العمل المعني  تب تنسی الكومس وقد مشروعا لم

ار على  ة وتم اإلعالن عنها. 10وقع االخت ات النهائ   مشروعات منها في التصف
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ذا فقد  شأن الزراعة. وقد انعقد االجتماع الوزار السادوه س ُعِقدت حتى اآلن ستة اجتماعات وزارة 
ر/ تشرن األول  5-3شأن الزراعة في  ة، تحت عنوان  2011أكتو الجمهورة التر في إسطنبول 

منظمة التعاون  ة في الدول األعضاء  ة والحصول على الغذاء والتغذ ة الزراع "األمن الغذائي: التنم
ر التعاو  ادل المعرفة والخبرات، وتطو ة ت ناء القدرات، اإلسالمي". وقد أكد االجتماع على أهم ن الفني، و

ة بین الدول األعضاء. م البرامج التدرب  وتنظ

ز  ة في قطاع الزراعة.أنقرة وفي هذا اإلطار، فقد نظم مر  العدید من أنشطة بناء القدرات والبرامج التدرب

 

------------- 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 


