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 نبذة عن التعاون في مجال الزراعة

كما يحتل قطاع الزراعة مكانة مهمة  إذ إنها توفر االحتياجات األساسية لبقائه. ،تحتل الزراعة أهمية خاصة لحياة اإلنسان
للتنمية االقتصادية واالجتماعية، نظًرا لما يسهم به في الناتج المحلي اإلجمالي وتوفير فرص العمل. كما تُعتبر الزراعة مصدر 

 بلدان، وعلى األخص في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء.الدخل الوحيد لغالبية الفقراء في المناطق الريفية في العديد من ال

مليار نسمة، يعيش نصفهم تقريًبا في المناطق الريفية  7.4، بلغ تعداد سكان العالم 2015عام  حتىعالوًة على ذلك، فإنه 
العديد من البلدان،  حيث تعتبر الزارعة النشاط االقتصادي الرئيسي. فالزراعة تؤدي دوًرا محورًيا في التنمية االقتصادية في

وبخاصة في الدول النامية. كما أنها تعتبر قطاًعا رئيسًيا للنمو االقتصادي، والتخفيف من حدة الفقر، وتحقيق التنمية المستدامة 
 1في الدول النامية.بخاصة في المناطق الريفية، و 

 

 الزراعة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

دولة من الدول  21القطاعات المهمة القتصادات الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، حيث تندرج تمثل الزراعة أحد 
 ا لتصنيف األمم المتحدة.ا وفقً األعضاء في فئة أقل الدول نموً 

 ،الدخلوفي معظم الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، تمثل الزراعة أحد القطاعات الرئيسية من حيث اإلسهام في 
، بلغ الناتج المحلي اإلجمالي للزراعة في الدول األعضاء في منظمة التعاون 2014والتجارة. ففي عام  ،وتوفير فرص العمل

بالمائة من الناتج الزراعي العالمي. عالوًة على ذلك، بلغ عدد األشخاص  21مليار دوالر أمريكي بنسبة قدرها  682اإلسالمي 
، وهو ما يعادل 2013مليون شخص عام  240في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي  العاملين في قطاع الزراعة

بالمائة من فرص العمل بالزراعة على مستوى العالم. كما زاد معدل تجارة السلع الزراعية للدول األعضاء في منظمة  18
 2مليار دوالر أمريكي. 357، حيث وصلت إلى 2013و 1990التعاون اإلسالمي زيادة كبيرة بين عامي 

األخيرة نتيجة زيادة  ةوقد شهدت قيمة الناتج الزراعي في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي زيادة في السنوات العشر 
إسهام القطاع الزراعي في الناتج المحلي اإلجمالي ونسبته من الناتج الزراعي  1اإلنتاج وكذلك ارتفاع األسعار. ويوضح الشكل 

مليار  186، بلغ الناتج المحلي اإلجمالي للزراعة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 1990العالمي. في عام 
، بلغ الناتج المحلي اإلجمالي للزراعة في 2014بالمائة من الناتج الزراعي العالمي. وفي عام  16يكي بنسبة تساوي دوالر أمر 

. 3بالمائة من الناتج الزراعي العالمي 21مليار دوالر أمريكي بنسبة تساوي  682الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 
الزراعي بالدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من إجمالي الناتج الزراعي ويوضح الشكل االتجاه المتزايد للناتج 

وفًقا  بالمائة من إجمالي المساحة الزراعية في العالم 29 تمتلك الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي أنالعالمي. ورغم 
ومن ثّم، فهناك إمكانات غير مستَغّلة في هذا القطاع  ، فإن أداءها منخفض نسبًيا في القطاع الزراعي.لمنظمة األغذية والزراعة

                                                                 
1
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في الدول األعضاء. وال بد من االستفادة من إمكانات القطاع الزراعي في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي لزيادة 
 حصتها من الناتج الزراعي في العالم.

 

 الناتج المحلي اإلجمالي للزراعة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ونسبته من الناتج العالمي :1 الشكل

 .2016المصدر: تقرير الكومسيك لآلفاق المستقبلية للزراعة لعام 

بية واآلسيوية. الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي رسمًيا إلى ثالث مجموعات هي المجموعة األفريقية والعر  تصنَّف
منظمة التعاون اإلسالمي، وُيظهر كّل  بلدانإسهام هذه المجموعات الثالثة في إجمالي القيمة المضافة للزراعة في  ويختلف

المجموعة اآلسيوية األعلى إسهاًما في الناتج الزراعي للدول األعضاء في  تعتبر. 2014-1990الفترة  خالل متفاوتًامنها نمًطا 
، بلغ إجمالي الناتج المحلي للزراعة بالدول األعضاء في 2014ام فحتى عمنظمة التعاون اإلسالمي على مدار السنوات. 

مليار دوالر أمريكي، وهو ما  367 مليار دوالر أمريكي ساهمت فيها المجموعة اآلسيوية بقيمة 682منظمة التعاون اإلسالمي 
المجموعة اآلسيوية  وتلييزيد عن نصف إجمالي الناتج المحلي للزارعة بالدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. 

في الفترة ما بين أخرى،  بعبارةمليار دوالر أمريكي على التوالي.  151مليار و 164األفريقية والعربية بما يقارب  تانالمجموع
 التعاون منظمة في األعضاء بالدول للزراعة المحلي الناتج إجماليمن المجموعة األفريقية ت نسبة ، زاد2014و 1990 اميع

 بالمائة 22 إلى بالمائة 25 من العربية المجموعةت نسبة تراجع أخرى، جهة من. بالمائة 24 إلى بالمائة 16 من اإلسالمي
 .نفسها الفترة خالل

بالمائة،  16منظمة التعاون اإلسالمي نحو بلدان التسعينات، بلغ إسهام القطاع الزراعي في إجمالي الناتج المحلي لفي أوائل 
بالمائة، وهو ما يزيد  10 وصلت هذه النسبة إلى، 2104عام حتى بالمائة. و  12 إذ بلغشهد تراجًعا كبيًرا في العقد التالي  لكنه
 زراعة في إجمالي الناتج المحلي العالمي. من مرتين عن إسهام القطاع الأكثر 

 

 نسبة إجمالي الناتج المحلي للزراعة من إجمالي الناتج المحلي حسب المناطق الفرعية :2الشكل 
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 2016المصدر: تقرير الكومسيك لآلفاق المستقبلية للزراعة لعام 

تخذ مساًرا متضائاًل في كّل األفريقية، فإنه ي المجموعةشهد تقلبات في النسبي للنشاط الزراعي في االقتصاد قد  اإلسهام رغم أنو 
اإلجمالي ، تسجل المجموعة األفريقية النسبة األعلى من الناتج المحلي الجانبالعربية واآلسيوية. وفي هذا  من المجموعتين

 11.5المجموعتان العربية واآلسيوية بنسب  وتلي المجموعة األفريقية. 2014عام بالمائة  21.5 وهو ما يساويللزراعة، 
 (.2بالمائة على التوالي )الشكل  5.3بالمائة و

وكما هو الحال مع العديد من الدول النامية، يمثل قطاع الزراعة مصدًرا هاًما لفرص العمل. فقد بلغ عدد األشخاص العاملين 
 18، وهو ما يعادل 2013مليون شخص عام  240مي في القطاع الزراعي في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسال

، عمل بالقطاع الزراعي ببلدان منظمة التعاون 1990بالمائة من إجمالي فرص العمل بالقطاع الزراعي في العالم. وفي عام 
. وحتى عام شخص مليون 344 ين بالدول األعضاءملاالععدد مليون شخص، بينما بلغ إجمالي  182اإلسالمي حوالي 

مليون شخص. وفي العام  240بلغ عدد العاملين في القطاع الزراعي و  ،مليون عامل 58، أضيف إلى القطاع الزراعي 2013
 (.3مليون شخص )الشكل  670نفسه، بلغ إجمالي عدد العاملين في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي حوالي 

جمالي فرص الع :3الشكل   مل في بلدان منظمة التعاون اإلسالميفرص العمل في قطاع الزراعة وا 
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 2016المصدر: تقرير الكومسيك لآلفاق المستقبلية للزراعة لعام 

عدد العاملين بالقطاع الزراعي، فإن نسبة العاملين بالزراعة تتضاءل بمرور الوقت. ل الزيادة المستمرةعلى الجانب اآلخر، ورغم 
بالمائة من إجمالي فرص العمل ببلدان منظمة التعاون اإلسالمي، وهي  52.8كانت الزراعة تساهم بحوالي ، 1990ففي عام 

بداية األلفية، تضاءلت نسبة القطاع الزراعي من مع على مستوى العالم. و  بالقطاع الزراعينسبة تزيد عن نسبة العاملين 
أخذت نسبة القطاع الزراعي بالمائة في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي والعالم. وبعد ذلك،  44فرص العمل إلى حوالي إجمالي 

بلغت نسبة التوظيف ، 2013وفي عام من إجمالي فرص العمل ببلدان منظمة التعاون اإلسالمي في االنخفاض مقارنًة بالعالم. 
 (.4)الشكل  بالمائة في العالم 38.7منظمة التعاون اإلسالمي وبالمائة في بلدان  35.8بالقطاع الزراعي 

الذي أدى إلى االستغناء عن لي التوظيف في القطاع الزراعي بالتقدم البيولوجي والكيميائي واآل حجمويمكن تفسير التراجع في 
، التوسع الحضري السريعالزراعية، و زيادة اإلنتاجية . كما أدت هذه التطورات أيًضا إلى العديد من مهام الزراعة والحصاد

 من الدخل في المناطق الريفية. ةواألنشطة غير الزراعية التي توفر نسبة كبيرة ومتزايد

  نسبة فرص العمل بالقطاع الزراعي ببلدان منظمة التعاون اإلسالمي وفي العالم :4الشكل 
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 2016المصدر: تقرير الكومسيك لآلفاق المستقبلية للزراعة لعام 

 

 التحديات الرئيسية في قطاع الزراعة التي تواجه بلدان منظمة التعاون اإلسالمي

االكتفاء الذاتي من اإلنتاج الغذائي، كما تعتمد الغالبية منها عضاء في منظمة التعاون اإلسالمي غالبية الدول األ تحققال 
ا تركيزً  ببلدان منظمة التعاون اإلسالمي يتركز اإلنتاج الزراعيا على استيراد المنتجات الزراعية. باإلضافة إلى ذلك، ا كبيرً اعتمادً 
يران، ومصر، و ونيجيريا، من الدول األعضاء، وهي إندونيسيا، محدود ا في عدد أساسيً  ماليزيا، وتركيا، وباكستان، وا 

على ذلك، يعاني  عية. عالوةً بالمائة من إجمالي المنتجات الزرا 75. وتنتج هذه الدول أكثر من وبنجالديش، والسودان، والجزائر
في الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي من نقص الغذاء كما ال يمكنهم الحصول على الغذاء  شخاصالماليين من األ

 4.الكافي

 ويعاني قطاع الزراعة في الدول األعضاء لمنظمة التعاون اإلسالمي من العديد من المشكالت، من بينها:

  ؛الزراعيةضعف اإلنتاجية 

  نتاجيةاالفتقار إلى اإلطار المؤسسي الذي من شأنه أن يوفر التعديالت الالزمة  ؛لقطاع زراعي أكثر كفاءة وا 

 ؛م في البنية األساسيةعدم كفاية االستثمارات التي يقوم بها القطاع العا 

  ؛راعة واألعمال التجارية الزراعيةغياب استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الز 

 ؛مياه، ومصائد األسماك، والغابات(اب اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية )األراضي، والغي 

 .خسائر ما بعد الحصاد 
 

 تقليل خسائر ما بعد الحصاد في العالم

                                                                 
 المرجع السابق 4
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 مجموعات السلع المختلفةلمنتجات الغذائية الصالحة لألكل في الغذاء لتختلف مناطق العالم فيما بينها في مستوى خسائر وهدر 
)الحبوب، والمحاصيل الجذرية والدرنات، والبذور الزيتية والبقول، والفاكهة والخضروات، واللحوم، ومنتجات األلبان، واألسماك 

مليار طن( من الغذاء الذي يتم إنتاجه في  1.3بالمائة )حوالي  32والمأكوالت البحرية(. ووفًقا لمنظمة األغذية والزراعة، فإن 
مليار  680شري سنوًيا يتم فقده أو هدره. وتبلغ القيمة االقتصادية لخسائر وهدر الغذاء المشار إليها بحوالي العالم لالستهالك الب

تسجل ، مليار دوالر أمريكي في الدول النامية. ومن حيث الخسائر المادية 310دوالر أمريكي في الدول الصناعية )المتقدمة( و
من مليون طن على التوالي. و  630و 670؛ معدالت متساوية في نسبة الخسائر الدول الصناعية )المتقدمة( والدول النامية

المجموعات الغذائية. فالفاكهة والخضروات حسب خسائر وهدر الغذاء سنوًيا بالعالمي لمستوى الختلف حيث الخسائر الكمّية، ي
بالمائة،  35مائة. أما األسماك فتسجل بال 50-40خسائر الغذاء بنسبة  في والمحاصيل الجذرية والدرنات تسجل أعلى معدالت

  5بالمائة للبذور الزيتية والبقول واللحوم ومنتجات األلبان. 20بالمائة، و 30والحبوب 

ضمن تصنيفات مختلفة. وهناك خمس مراحل  قعمن سلسلة التوريد الزراعية وت تحدث خسائر وهدر الغذاء في مراحل مختلفة
 خسائر وهدر الغذاء:فيها حدث ء يمكن أن تسلسلة الغذارئيسية في 

 :ممارسات الزراعة في المزارع، والحصاد خسائر اإلنتاج 
 :خسائر الفرز، والتصنيف، والتشذيب، والتعبئة، والتبريد، والتخزين  مناولة ما بعد الحصاد 
 خسائر التجهيز 
 :النقل، والشحن إلى األسواق، والتسويق خسائر التوزيع 
 :فاقد االستهالك المنزلي أو فاقد الخدمات الغذائية هدر المستهلك 

 

، صددُتظهر خسائر ما بعد الحصاد لمجموعات السلع المختلفة وفي المناطق المختلفة في العالم اتجاهات متباينة. ففي هذا ال
تسجل هذه المجموعات من بالمائة، كما  18و 9تسجل الحبوب والزيوت الزراعية والبقول أقل نسبة خسائر إجمالية تتراوح بين 

 ية،شمالأمريكا الو  ،وآسيا الصناعية ،السلع مستوى أقل من الخسائر في الدول الصناعية )المتقدمة( والواقعة في أوروبا
وأفريقيا  ،وأمريكا الالتينية ،وغرب ووسط آسيا ،شمال أفريقيا ل والتي تضمبالدول منخفضة ومتوسطة الدخ مقارنةً  وقيانوسياوأ

وجنوب شرق آسيا. أما خسائر ما بعد الحصائد فهي األعلى بوجه عام خاصة في الدول آسيا وجنوب الكبرى، حراء جنوب الص
اك والمنتجات البحرية ومنتجات األلبان. عالوًة على مجموعات الفاكهة والخضروات واألسممنخفضة ومتوسطة الدخل، وذلك ل

بالدول المتقدمة. وفيما يتعلق بالمحاصيل  كبير مقارنةً  امية مرتفع إلى حدّ ذلك، فإن مستوى خسائر منتجات األلبان في الدول الن
دمة( والدول منخفضة الجذرية والدرنات، فإن مستوى الخسائر مرتفع لكن ال يوجد فارق كبير بين الدول الصناعية )المتق

 (.5ل )الشكل ومتوسطة الدخ

  ق العالمخسائر ما بعد الحصاد حسب مجموعات السلع ومناط :5الشكل 

 

                                                                 
5
 3، صفحة 2016تقليل خسائر ما بعد الحصاد في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي،   
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 2016المصدر: تقليل خسائر ما بعد الحصاد في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، 

 

  تقليل خسائر ما بعد الحصاد في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

إلى حدوث ثالثة أنواع رئيسية من الخسائر خالل فترة ما بعد الحصاد في الدول األعضاء في منظمة التعاون  األبحاثشير ت
وتتسم خسائر ما بعد الحصاد واألسباب . القيمة الغذائيةاإلسالمي، وهي الخسائر المادية، واالقتصادية، وخسائر الجودة/

في كافة مجموعات السلع. من جهة أخرى، عادًة ما تكون  الخسائر تلك بالتعقيد، ويمكن أن تحدثحدوثها  الرئيسية وراء
الخسائر خاصة بكل نوع من المحاصيل وعلى األرجح بسالسل القيمة لكل مجموعة محددة من السلع. على سبيل المثال، نجد 

زالة القشور، والفرزأن الخسائر المادية للحبوب ترتبط بالحصاد، والتجفيف، والنقل، و  ، والتسويق، والتخزين، إذ تمثل الدَّْرس وا 
هذه المراحل خطوات التجهيز الرئيسية لتلك المجموعة من السلع، بينما تحدث الخسائر في الفاكهة والخضروات عند تعبئتها 

 ونقلها بصورة غير مناسبة.

وبسالسل  ،لكن في جميع الحاالت ترتبط هذه الخسائر بمجموعة السلع ،ما بعد الحصادليصعب قياس الخسائر االقتصادية 
ة عندما تحدث وبالمرحلة التي تحدث عندها الخسائر في سالسل القيمة. وتكون الخسائر االقتصادية أكثر حدّ  ،القيمة المحددة

لبان ومنتجاتها واألسماك والمنتجات لسلع ذات القيمة األعلى مثل اللحوم ومنتجاتها واألفي حالة لعلى مستوى المستهلك، خاصة 
 ،والبيئة ،وأمن الغذاء ،واالستهالك ،على اإلنتاجبعيدة المدى البحرية. ويمكن أن تترتب على خسائر ما بعد الحصاد آثار 

 (.1وسالمة الغذاء )الجدول 

 اإلسالمي خسائر ما بعد الحصاد في الدول األعضاء في منظمة التعاوناآلثار طويلة األمد ل :1الجدول 

 اآلثار طويلة األمد لخسائر ما بعد الحصاد في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإٍلسالمي

 خسائر في الدخل للمنتجين والمزارعين  اآلثار على اإلنتاج
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  استيراد المواد الخام المستعملة في إنتاج الغذاء قد يؤدي إلى زيادة الضغط على العملة
 األجنبية

  اإلنتاج قد تؤدي إلى ارتفاع األسعار على المستهلكينزيادة تكلفة  
  يمكن أن تؤدي خسائر ما بعد الحصاد إلى فجوات في العائد نتيجة نقص تغذية النبات

أو الحيوان، والعجز في إدارة المياه ومكافحة اآلفات في الدول األعضاء في منظمة 
  التعاون اإلسالمي.

في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي يكون إما من  الغذاء تجهيزمعظم   اآلثار على سلسلة القيمة
المواد الخام الغذائية التي يتم إنتاجها في األسواق المحلية أو من المواد المستوردة. 
ولذلك، فإن المنتجات النهائية إما يتم استهالكها محلًيا أو تصديرها على نحو متزايد. 

ما بعد الحصاد إلى االنخفاض بسالسل القيمة دون وهكذا يمكن أن تؤدي خسائر 
  المستوى المطلوب في الدول األعضاء.

يمكن أن تؤدي خسائر ما بعد الحصاد إلى فقد السعرات الحرارية وانخفاض القيمة   اآلثار على األمن الغذائي
، وهو ما يؤدي الغذائية للمستهلكين في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

الُمعيلين والمنتجين على نطاق على الفور إلى تقليل األمن الغذائي للمجتمع وبخاصة 
صغير. فخسائر ما بعد الحصاد تعرض هذه المجموعات إلى التقلبات الموسمية في 

 توفير الغذاء حيث يتم فقد الغذاء ومن ثم الحصول على دخل أقل.

من خالل إما ا بعد الحصاد إلى فرض عبء مباشر على البيئة قد تؤدي خسائر م  اآلثار على البيئة
غذاء المفقود وهو ما يتسبب في حدوث تلوث ورائحة أو لمن االتخلص غير الصحيح 

 من خالل تكاليف التخلص من الغذاء المفقود. 
نتاج الغذاء،تجهيز في   اآلثار على سالمة الغذاء عندما يكون أّي من األطعمة غير اآلمنة عبارة عن جزء من  وا 

كمية أو مجموعة أو شحنة من الغذاء من نفس الفئة أو الوصف، يمكن افتراض أن 
جميع الغذاء في هذه الكمية أو المجموعة أو الشحنة غير آمن أيًضا. وفي هذه 

ى المستهلكين وفي الحاالت، فإن خسائر الغذاء يمكن أن تتسبب في زيادة التكاليف عل
  حدوث خسائر في دخول المنتجين.

 2016المصدر: تقليل خسائر ما بعد الحصاد في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، 

اآلثار السلبية لخسائر ما بعد الحصاد في الدول األعضاء، تقوم مؤسسات ومنظمات دولية مختلفة بتمويل عدد من أجل تقليل 
توفر الموارد التي يتم توجيهها حالًيا إلى تقليل خسائر مدى الوضع الحالي و والبرامج الدولية. ولذلك، فقد اختلف من المشروعات 

ة والمحاصيل الزراعية وسلسلة طقما بعد الحصاد في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي اختالًفا كبيًرا حسب المن
 القيمة.

  

 مسيكالجهود المبذولة تحت مظلة الكو

  لفريق عمل الكومسيك المعني بالزراعة الثامناالجتماع 
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نظًرا ألهمية خسائر الغذاء، خصص فريق عمل الكومسيك المعني بالزراعة اجتماعاته الثالثة لمناقشة األبعاد المختلفة لهذه 
األعضاء بمنظمة التعاون خسائر ما بعد الحصاد، وهدر الغذاء في الدول و أال وهي: خسائر الغذاء في المزارع،  المسألة،

 اإلسالمي.

تحت موضوع "تقليل خسائر  2016مارس/آذار  3العمل المعني بالزراعة في  االجتماع السابع لفريقوفي هذا الشأن، ُعقد 
تحت عنوان  ةتحليلي سالمي". كما ُقّدمت إلى هذا االجتماع دراسةالغذاء في المزارع في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإل

. وقد ناقش فريق العمل هذه المسألة وخرج تعاون اإلسالمي"تقليل خسائر الغذاء في المزارع في الدول األعضاء في منظمة ال"
 بالتوصيات الخاصة بالسياسات التالية:

ة تحديد فجوات المعرفة والمعلومات المتعلقة بمستويات واألسباب الرئيسية لخسائر الغذاء في المزارع للمحاصيل الرئيسي .1
 والمنتجات الغذائية بغية توفير الحلول لكل من الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي.

 اإلرشاد والتدريب واالنتشار الزراعي لتقليل خسائر الغذاء في المزارع.تحسين/تطوير أنشطة  .2
بالتعاون مع مؤسسات تطوير برامج/مشروعات خاصة لمواجهة خسائر الغذاء في المزارع في سالسل القيمة الزراعية  .3

 منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة.

الموقع اإللكتروني للكومسيك  أثناء االجتماعات علىمحاضر االجتماعات والعروض المقدمة يمكن االطالع على 
(www.comcec.org.) 

أكتوبر/تشرين األول في أنقرة،  13ن لفريق العمل المعني بالزراعة في على ذلك، من المقرر أن ينعقد االجتماع الثام عالوةً 
وأخيًرا، من  "تقليل خسائر ما بعد الحصاد في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي". عنوانبالجمهورية التركية تحت 

في أنقرة بالجمهورية التركية تحت  2017 ،/شباطفبراير 23المقرر أن ينعقد االجتماع التاسع لفريق العمل المعني بالزراعة في 
 عنوان "تقليل خسائر الغذاء في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي".

 

 آلية تمويل مشروعات الكومسيك 

يمكن للدول التي سجلت في فريق العمل المعني بالزراعة ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي العاملة في المجال االقتصادي 
باقتراح مشروعات تعاون متعددة األطراف في إطار آلية تمويل مشروعات الكومسيك التي تعد أداة تنفيذ مهمة أخرى  أن تتقدم

 من أدوات تنفيذ االستراتيجية.

، واقُترحت أربعة مشروعات نفذتها بنجاح كل من إيران، وفلسطين، المشروعاتلتقديم  ذا اإلطار، ُأطلقت الدعوة الثالثةوفي ه
 ؛2016فيما يلي عناوين ونبذة عن المشروعات التي تم تنفيذها في وتركيا. و 

http://www.comcec.org/
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  بمشاركة وذلك " السوقوالوصول إلى  إدارة اإلنتاج والعرض فيالريفي البيت نفذت إيران مشروًعا بشأن "تمكين
قدرات الوصول إلى األسواق للمزارعين أصحاب الحيازات الصغرى وبناء أذربيجان وتركيا. ويهدف المشروع إلى تيسير 

 جيدة. زراعيةالذين ينتجون منتجات 
  إنتاجية المجتّرات الصغيرة باستخدام الوسائل التكنولوجية المختلفة مثل العلف المحفوظ وكتل أما مشروع "تحسين

، فلسطينبمشاركة ثالثة من الدول هي فلسطين نّفذته قد فالتغذية والزراعة المائية في فلسطين واألردن وتونس" 
إنتاجية المجتّرات الصغيرة من خالل استخدام التكنولوجيا الحديثة في تحسين يهدف المشروع إلى و . تونس، و األردنو 

 .التغذية البديلة نظم
  التعاونية الزراعية ا تحت عنوان "إنشاء قاعدة بيانات، وربط شبكي، وصفحات إلكترونية للجمعيات تركيا مشروعً نّفذت و

 25" بمشاركة منظمة التعاون اإلسالمين بين الدول األعضاء في ألصحاب الحيازات الصغرى/األسر من المزارعي
ة لتعزيز التجارة والتعاون بين تأسيس بوابة يتم من خاللها توفير منصّ يهدف المشروع إلى دولة من الدول األعضاء. 

 .على نطاق محدودمنتجات األغذية الزراعية التي ينتجها المزارعون  الدول األعضاء خاصة فيما يخص تجارة

 

، اقترحت كّل من إيران 2015المشروعات التي انطلقت في سبتمبر/أيلول لتقديم الرابعة على ذلك، وضمن إطار الدعوة  عالوةً 
 .2016 فينفيذها ت التالية والتي يجريثالثة المشروعات الوفلسطين وتركيا 

 مقترح من جمهورية إيران اإلسالمية(. الريفي في إدارة اإلنتاج والعرض والوصول إلى السوق تمكين البيت( 
  والزراعة المائية في ،وكتلة التغذية ،مثل العلفالصغيرة باستخدام تقنيات مختلفة الماشية )الُمجترَّات( تحسين إنتاجية 

 من فلسطين(. )مقترح فلسطين واألردن وتونس
  بيانات، وربط شبكي، وصفحات إلكترونية، للجمعيات التعاونية الزراعية ألصحاب الحيازات إنشاء قاعدة

 )مقترح من تركيا(. المزارعين بين الدول األعضاء في الكومسيكمن سر األ/ىالصغر 

 

 وفيما يخص أنشطة التعاون القائمة في هذا المجال من مجاالت التعاون:

  بعااجتماعات وزارية بشأن الزراعة. وقد انعقد االجتماع الوزاري السسبعة  ُعِقدت، 2016 /تشرين الثانينوفمبرحتى 
 .بكازاخستان اأستانفي  2016 /نيسانأبريل 28-26 بشأن الزراعة في

 
------------------- 


