
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كلمة مكتب تنسيق الكومسيك

 عن

 يالتعاون الزراع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مكتب تنسيق الكومسيك

 2021يونيو 

 

 

 

 الزراعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C. 

KALKINMA BAKANLIĞI 

KAT-7 

AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 



 
 

1 
 

 يالكومسيك عن التعاون الزراع كلمة مكتب تنسيق 

 مقدمة -1

على  ار إليه. يُنظالتي يتزايد ترابطها مع بعضها البعضتلعب الزراعة بطبيعتها الجوهرية دوًرا مميًزا في اقتصادات العالم 

محرك مهم للنمو ومصدر فريد للحد من الفقر في معظم بلدان العالم النامي. تظهر الدراسات التجريبية أن الزراعة هي  اأنه

و االقتصادي للنم أساسيكقطاع قُبلت ، فقد بناًء على ذلك. فقًرا شرائح السكانألكثر أكثر القطاعات فعالية في إدرار الدخل 

خاصة في البلدان النامية. في العديد من البلدان األعضاء في منظمة التعاون  ،لمستدامةوالحد من الفقر والتنمية الريفية ا

 اإلسالمي، تعد الزراعة واحدة من القطاعات الرائدة من حيث الدخل والتوظيف والتجارة.

القطاعات  فيكما هو الحال ، ئيةنظمة الذاااألبشكل كبير على الزراعة و 19-كوفيدر اإلغالق العالمي بسبب جائحة أث  

الحكومات باتخاذ إجراءات بشأن السفر والتجارة والسياحة والواردات  تقد ألزمفاالقتصادية األخرى في جميع البلدان تقريبًا. 

 ت. وهكاا، سرعان ما فرضإلى الحد األدنى هاه اآلثار المرض وتقليلتفشي  وانتشاروالصادرات والنقل للسيطرة على آثار 

ضذوًطا خطيرة على سالسل اإلمداد الذاائي التي تشمل المزارعين والمدخالت الزراعية ومصانع المعالجة والشحن  الجائحة

 مما أدى إلى ضذوط غير متوقعة على أنظمة اإلمداد الذاائي واستدامة الذااء. ،وتجار التجزئة وغير ذلك

 إطار الكومسيكضمن  يالتعاون الزراع -2

راعة والحفاظ على األمن الذاائي في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي هو الهدف إن زيادة إنتاجية قطاع الز

الزراعي ل عمال مجموعةعلى قطاع الزراعة، كرست  للجائحةاالستراتيجي الستراتيجية الكومسيك. بالنظر إلى اآلثار المدمرة 

 هاه القضية المهمة.لمناقشة  2021لكومسيك اجتماعاتها التي عقدت في عام التابعة ل

لسادس اجتماعها الكومسيك العمل الزراعي التابعة ل مجموعةمنا الدورة السادسة والثالثين للكومسيك، عقدت وفي هاا اإلطار، 

 .19-كوفيد مثلالعصيبة عشر مع التركيز على استدامة سالسل اإلمداد الذاائي خالل األوقات 

 .19-كوفيد حالة ي في األوقات العصيبة:كيفية ضمان استدامة سالسل اإلمداد الغذائ .أ

 )االجتماع السادس عشر لمجموعة العمل الزراعي(

 تحت عنوان، 2021مايو  27في  عبر مؤتمر الفيديولكومسيك ي التابعة لعمل الزراعالُعقد االجتماع السادس عشر لمجموعة 

 ".19-كوفيد : حالةالعصيبة"كيفية ضمان استدامة سالسل اإلمداد الذاائي في األوقات 

عشر  لكومسيك )السادسي التابعة لعمل الزراعاليجري إعداد تقرير بحثي بنفس الموضوع الجتماعين متتاليين لمجموعة 

النسخة م ستُقد  ، يعمل الزراعالالنتائج األولية للتقرير إلى االجتماع السادس عشر لمجموعة  في حين قُد متوالسابع عشر(. 

. الهدف الرئيسي 2021الاي سيعقد في سبتمبر ي، وعمل الزراعالالجتماع السابع عشر لمجموعة النهائية من التقرير إلى ا

 في الدول األعضاء في العصيبةضمان استدامة سالسل اإلمداد الذاائي في األوقات لمن الدراسة هو تقييم الوضع الحالي 

بهدف وضع توصيات بشأن السياسات من أجل نظام إدارة إمدادات غاائية  19-كوفيد منظمة التعاون اإلسالمي تحت تأثير

ساهم أيًضا في تحديد الثذرات تأكثر استدامة ومسؤولية وكفاءة للمساهمة في األمن الذاائي. ضمن هاا النطاق، يجب أن 

فيما يتعلق بالتنمية االقتصادية  المائدةفي استدامة سالسل اإلمداد الذاائي من المزرعة إلى  19-كوفيد الموجودة في فهم دور

  واألمن الذاائي في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.والسالمة 

تم تقديم النتائج األولية للتقرير الماكور أعاله خالل االجتماع السادس عشر لمجموعة العمل. وأشار العرض إلى أنه على 

إلسالمي قد أظهرت تحسنا كبيرا في التنمية الزراعية واألمن الذاائي على الرغم من أن الدول األعضاء في منظمة المؤتمر ا

 جائحة تمدى السنوات الماضية، إال أن درجة وسرعة التنمية متفاوتة بين البلدان وداخلها. بالتوازي مع االتجاه العالمي، تسبب

 وكالك في الذالب بسبب السياساتون اإلسالمي في تعطيل اإلمدادات الذاائية واستدامة الذااء في دول منظمة التعا 19-كوفيد

الحد  هاه اآلثار إلى تفشي المرض وتقليل للسيطرة على آثار وانتشارواإلجراءات التي اتخاتها الحكومات بشكل أساسي 

ضة منخف ، خاصة. هاا يؤدي إلى تقلبات أسعار الذااء وانعدام األمن الذاائي وسوء التذاية. تعاني البلدان األعضاءاألدنى

أن لى اإلشارة إ تمن ضعف البنية التحتية، وعدم كفاية القدرات، واالستخدام غير الفعال للموارد الزراعية. تممنها، الدخل 
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. أوالً، يؤدي االنخفاض في إنتاج الذااء وإمداداته 19-كوفيد ا انعدام األمن الذاائي معمقناتين رئيسيتين يتفاعل من خالله هناك

ن زيادة تضخم الذااء إلى اضطرابات في إنتاج األغاية وسالسل التوريد. ثانيًا، يؤدي انخفاض الطلب وما يرتبط به م

 وانخفاض مدخول السعرات الحرارية والتذاية المعرضة للخطر إلى انخفاض الدخل.

 .2021سبتمبر  16ي الاي سيعقد فو ،النسخة النهائية من تقرير البحث إلى االجتماع السابع عشر لمجموعة العمل ستُقد م 

جميع الوثائق والعروض التقديمية التي تم تقديمها خالل االجتماع السادس عشر لمجموعة العمل متاحة على موقع الكومسيك 

 (www.comcec.orgعلى اإلنترنت. )

 أدوات الدعم المالي للكومسيك .ب

 تمويل مشروع الكومسيك

برعاية الكومسيك يجب أن تخدم ( هو األداة الهامة األخرى لالستراتيجية. المشاريع الممولة CPFالكومسيك ) مشروعتمويل 

 لزراعةااألطراف ويجب تصميمها وفقًا لألهداف والنتائج المتوقعة التي حددتها اإلستراتيجية في قسم  ةالشراكة التعاونية متعدد

توصيات السياسة التي صاغتها الدول األعضاء خالل اجتماعات الخاص بها. تلعب المشاريع أيًضا أدواًرا مهمة في تحقيق 

 .مجموعة العمل الزراعي

لمشاريع اختيرت خمسة ، 2019في سبتمبر  قُدمتإطار الدعوة السابعة لتقديم مقترحات المشاريع التي ضمن  من قبل  لتمو 

بسبب قيود السفر الدولية الناشئة  2021ام . ومع ذلك، تأجل تنفيا هاه المشاريع حتى ع2020مكتب تنسيق الكومسيك في عام 

مشروع  اختير، 2020في سبتمبر  قُدمتإطار الدعوة الثامنة لمقترحات المشاريع التي  وضمن، وكالك. 19-كوفيدعن جائحة 

لواحد  . بالتالي، من المتوقع االنتهاء من جميع المشاريع الزراعية في 2021من قبل مكتب تنسيق الكومسيك في عام  ليُمو 

 هي كما يلي؛ 2021خالل سنة التنفيا  ستكتمل. المشاريع الزراعية المختارة التي 2021عام 

غو وساحل بيا" بالشراكة مع النيجر وتووتخزين الحبوب واللو استيداععنوان "تعزيز القدرة على تحت مشروع البنين  ستنفا

وتخزين الحبوب في  الستيداعالعاج. يهدف المشروع إلى زيادة وعي ومعرفة أصحاب المصلحة بشأن الممارسات الجيدة 

 غرب إفريقيا.

اكة مع الشربلألمن الذاائي والتذاوي" الحيوانات تربية في جديدة تقنيات عنوان "تحت المشروع الثاني الكومستيك  ستنف ا

مصر والعراق واألردن وماليزيا وباكستان والسعودية وتركيا. يهدف المشروع إلى زيادة قدرة مؤسسات القطاعين العام 

 المتقدمة.الحيوانات من خالل تقنيات تربية والتذاوي والخاص على األمن الذاائي 

 تخزين الحبوب واللوبيا" بالشراكة مع بنينعنوان "بناء القدرات في مجال تحت المشروع الزراعي الثالث النيجر  ستنفا

الدول  وتخزين الحبوب بين استيداعونيجيريا. يهدف هاا المشروع إلى تبادل المعرفة والممارسات الجيدة بشأن  ساحل العاجو

 الشريكة.

شراكة " بالوميةالعمعنوان "تعزيز األمن الذاائي من خالل الميزانيات الذاائية تحت خر اآلمهم المشروع السيسرك ستنفا 

مع بنذالديش وجيبوتي وإندونيسيا واألردن وعمان وفلسطين والسعودية والسنذال والسودان وسورينام وتركيا وأوغندا. 

 تاالذرض من المشروع هو تشجيع جمع البيانات الموثوقة والحديثة لضمان التحليل السليم لألمن الذاائي من خالل زيادة قدر

 السنوية. العموميةالميزانيات الذاائية ير وإعداد البلدان األعضاء على تطو

. يهدف إندونيسيا وتركيا مع" بالشراكة اواتكما ستنفا سورينام مشروع "بناء القدرات في أنظمة الري في محاصيل الخضر

يادة خالل ز هاا المشروع إلى المساهمة في ضمان األمن الذاائي وسالمة الذااء للسكان في البلدان الشريكة في المشروع من

 أصحاب المصلحة على إدارة المياه. اتقدر

عنوان "الزراعة التعاقدية لربط صذار المزارعين باألسواق داخل تحت المشروع الخامس ستنفا جمهورية إيران اإلسالمية 

الرئيسية  االمزايالبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" بالشراكة مع تركيا وعمان وماليزيا. يهدف المشروع إلى تقييم 

 كة.لزراعة التعاقدية وتبادل المعرفة ذات الصلة داخل البلدان الشريلونقاط القوة والضعف 
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 استجابة الكومسيك للكوفيد

الاي بدأه مكتب تنسيق الكومسيك من أجل مساعدة الدول األعضاء في جهودها للكوفيد إطار برنامج استجابة الكومسيك  ضمن

لمشاريع  اختيرت ثالثة على اقتصادات الدول األعضاء، 19-لجائحة كوفيدللتخفيف من اآلثار السلبية  من قبل مكتب  لتُمو 

 كاآلتي؛ يمختارة هالمشاريع ال. 2021الكومسيك في عام تنسيق 

عنوان "تسهيل وصول الفئات الفقيرة والضعيفة والمهمشة إلى الذااء في مقاطعة جاوة تحت المشروع األول ستنفا إندونيسيا 

هيل وصولهم م لتسالذربية". الذرض من المشروع هو تقييم الظروف الحالية للفئات الضعيفة لصياغة المزيد من السياسات له

 إلى الذااء.

عنوان "تسريع التحول الرقمي في قطاع الزراعة لضمان األمن الذاائي المستدام". يهدف تحت ستنفا تركيا المشروع الثاني 

هاا المشروع إلى تحديد خارطة طريق العتماد ونشر التقنيات الرقمية من قبل الجهات الفاعلة الرئيسية في القطاع الزراعي 

 .19-فيدكوالتركي وكالك للتحقيق في الفجوات والعقبات والتحديات التي أثارها 

والسياسات ذات الصلة  19-كوفيدعنوان "التحقيق في آثار تحت المشروع الزراعي الثالث ستنفا جمهورية إيران اإلسالمية 

وخاصة تقييم أداء  19-كوفيدعلى القطاع الزراعي اإليراني". الذرض من المشروع هو تقييم العواقب االقتصادية لتفشي 

 قطاع الزراعة. حزم الدعم التي تقدمها الحكومة في

 

 


