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 نبذة عن التعاون في مجال الزراعة

تحتل الزراعة مكاًنة مهمة في مجال التنمية االقتصادية للبلدان عموًما، والسيما أقل البلدان نمًوا والبلدان 
النامية، بما في ذلك البلدان األعضاء في الكومسيك. كما تعد إحدى األنشطة االقتصادية التي توفر 

اد العالمي. فضال عن أنها تسهم بشكل هام في النمو االقتصادي القومي فرص عمل في مجال االقتص
% من السكان في  52,8وفي توفير فرص عمل في المناطق الريفية. ففي منطقة الكومسيك، يعيش  

، ومن ثم ال تقتصر الزراعة على 1المناطق الريفية، حيث يعتمد أغلبهم على الزراعة في كسب العيش
بل أيًضا تشكل إحدى المصادر الرئيسية إلدرار الدخل على نطاق موسع في كثير  إنتاج الغذاء فحسب،

 الكومسيك .  من بلدان

 

 الزراعة حول العالم

حيوي للماليين  تشكل ضرورة بالنسبة لحياة اإلنسان في عالم تسوده العولمة، كما أنها أمرالزراعة وتظل 
درار الدخ أدى تزايد السكان حول العالم، وفي هذا الصدد، ل. من البشر من أجل سد حاجاتهم األساسية وا 

ومن ثم، ازدادت الحاجة إلى رفع  النامية، إلى زيادة الطلب على المنتجات الزراعية. البلدانوالسيما في 
 على مستوى العالم. الوفاء بالطلب المتزايد اإلنتاجية الزراعية من أجل

نموا.  البلدانعا كبيرا من سكان العالم، والسيما في أقل سكان المعتمدون على الزراعة قطاال يمثلاليوم ،و 
من إجمالي سكان  %  37,6نسبة ، يمثل السكان المعتمدون على الزراعةالبنك الدوليفوفقًا لتقديرات 

% من إجمالي  06نموا بأكثر من  بلدانتقدر نسبة السكان المعتمدين على الزراعة في أقل الكما العالم. 
بلغ اقتصاد العديد من البلدان، حيث ي من جزًءا مهًماالزراعة  تشكلضافة إلى هذا، باإل عدد السكان.

. أما بالنسبة ألفريقيا جنوب % 4242نموا  بلدانقل الألنصيب الزراعة في إجمالي الناتج المحلي 
% من إجمالي سكانها بالمناطق الريفية، و يعتمد أغلبهم على  06الصحراء  الكبرى، يعيش أكثر من 

 2لزراعة إلدرار الدخل.ا

 

                                                            
 4602وثيقة الرؤية المستقبلية للكومسيك في مجال الزراعة لعام   1
 قاعدة بيانات البنك الدولي  2
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 الزراعة في منطقة الكومسيك

نسبة  تقدر  ،46003الكومسيك. ففي عام  منطقةالقتصادات  نفس األهمية بالنسبةالزراعة وتشكل  
الكومسيك. بل وتزيد نسبة  بلدانالسكان المعتمدين على الزراعة بأكثر من ثلث إجمالي عدد سكان 

 .نموا في الكومسيك البلدان% في العديد من أقل  06السكان المعتمدين على الزراعة عن 

أهم مصادر الدخل  واحدة من تظلكما وتعد الزراعة أحد السبل المهمة إلدرار الدخل على نطاق موسع، 
ففي العديد من أقل البلدان نموًا، والسيما البلدان األعضاء في منظمة  األعضاء. البلدانفي العديد من 

فوفقًا لقائمة بلدان  .4 4604% من إجمالي الناتج المحلي لعام   06ق الزراعة التعاون اإلسالمي، تحق
 06، هناك التابعة لألمم المتحدة العجز الغذائي منخفضة الدخل، التي تعدها منظمة األغذية والزراعة

لغذائي ين والستين المدرجة بقائمة بلدان النقص اتاألعضاء بالكومسيك من بين الدول االثن الدولدولة من 
األعضاء  بلدان% من سكان ال40منخفضة الدخل حول العالم. وتشير التقديرات إلى وجود ما يقرب من 

دوالر أمريكي في اليوم، ويعيش حوالي  0440الكومسيك يعيشون تحت عتبة الفقر التي تبلغ منطقة ب
. ويعتمد 5 كي في اليومدوالر أمري 4األعضاء بالكومسيك تحت عتبة الفقر التي تبلغ  بلداننصف سكان ال

 لتوفير سبل العيش. الكومسيك على الزراعةبمنطقة الماليين من البشر الذين يعيشون تحت خط الفقر 

 في المتقدمة البلدان أداء إلى بالقياس جودة أقل المتوسط، في للكومسيك، األعضاء البلدان أداء ويعد
 األرض إجمالي من%  42 تحتل الكومسيك في األعضاء البلدان أن من الرغم وعلى. 6الزراعة مجال

 وفًقا العالم، في المحلي الناتج إجمالي من البلدان هذه نصيب فإن العالم، مستوى  على الزراعية
 عام في مليار 022 بقرابة تقدر ُمضافة زراعية قيمة مع%  4040 إلى يصل المتحدة، األمم إلحصاءات

 (0. ) انظر الشكل 4604

 

 

 

 .راعة في إجمالي الناتج المحلي في دول منظمة التعاون اإلسالمي والعالم: نصيب الز 1الشكل

                                                            
 نفس المرجع السابق  3
 4602وثيقة الرؤية المستقبلية للكومسيك في مجال الزراعة لعام  4
 4602قائمة  -خل، منظمة األغذية والزراعةبلدان العجز الغذائي منخفضة الد  5
 4662مركز أنقرة،   6
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 .4112المصدر: وثيقة الرؤية المستقبلية للكومسيك في مجال الزراعة لعام 

يتمتع قطاع الزراعة بإمكانية كبيرة لتعزيز التجارة الزراعية فيما بين الدول األعضاء بمنظمة التعاون و 
ودولة اإلمارات  ،اءات منظمة األغذية والزراعة، تعد المملكة العربية السعوديةوفقًا إلحصو اإلسالمي. 

والعراق أكبر مستوردي المنتجات الزراعية في منطقة الكومسيك. في  ،والجزائر ،ومصر، العربية المتحدة
وار، وتركيا حين أن الدول التي تتمتع بفائض في ميزان التجارة الزراعية هي إندونيسيا، وماليزيا، وكوت ديف

.7 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 قاعدة البيانات اإلحصائية في منظمة األغذية والزراعة 7
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 (. 4111 -1991بالكومسيك، ونصيبها في اإلجمالي العالمي ) األعضاء  تجارة السلع الزراعية للبلدان:4الشكل

  .4112المصدر: وثيقة الرؤية المستقبلية للكومسيك في مجال الزراعة لعام 

لتعاون اإلسالمي، التي يبلغ تزايدت  بشكل كبير تجارة السلع الزراعية للبلدان األعضاء في منظمة ا
، حيث وصلت قيمة إجمالي واردات السلع الزراعية  4600إلى عام  0226بلدة، من عام  00عددها 

لى   4600مليار دوالر أمريكي في عام  460الخاصة بمنطقة منظمة التعاون اإلسالمي إلى   00، وا 
 060ات السلع الزراعية للمنطقة إلى . ومن ثم، ارتفع إجمالي صادر 0226مليار دوالر أمريكي في عام 
. وبناء على ذلك، نما إجمالي 4600مليار دوالر أمريكي في عام  020%، حيث وصلت قيمته إلى 

 0226% من عام  006معدل التجارة الزراعية في منطقة منظمة التعاون اإلسالمي إلى ما يقرب من 
 (. 4ريكي ) انظر الشكل مليار دوالر أم 022، كما وصلت قيمته إلى 4600إلى عام 

وعالوة على النمو الذي طرأ على تجارة السلع الزراعية  في البلدان األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي، 
، 4600وعام  0226ارتفع  أيًضا نصيب المنظمة في تجارة السلع الزراعية على مستوى العالم بين عام 

ارة في عدد من السنين. وكما هو موضح في على الرغم من االنخفاض الملحوظ لمعدالت هذه التج
% في عام  0044، ارتفع نصيب واردات السلع الزراعية لمنطقة منظمة التعاون اإلسالمي إلى 4الشكل 
السلع صادرات . وعلى غرار ذلك، ارتفع نصيب 0226% التي سجلها عام  242مقارنة بنسبة  4600

 رة نفسها.% في الفت 0642% إلى  040الزراعية للمنطقة من 
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 منطقة الكومسيكب قطاع الزراعة التحديات الرئيسية التي تواجه
 

 باكتفاء ذاتي فيما يتعلق باإلنتاج الغذائي، كما أنها تعتمد األعضاء في الكومسيك بلدانال أغلب  ال تتمتع
تركيزا  سيكاإلنتاج الزراعي في منطقة الكوم يتركز، باإلضافة إلى ذلكو على استيراد المنتجات الزراعية. 

من الدول األعضاء، وهي إندونيسيا، وتركيا، وبنجالديش، ونيجيريا، وباكستان،  عدد كبيرفي  أساسيا
يران، ومصر، و  % من إجمالي 00غرب. وتنتج هذه الدول أكثر من كازاخستان، وأوزبكستان، والموا 

ن البشر في منطقة يعاني الماليين م. عالوة على ذلك، 8المنتجات الزراعية في منطقة الكومسيك
 غذاء.ما يكفيهم من على الكومسيك من نقص في الغذاء، كما ال يحصلون 

 :9منطقة الكومسيكيعاني منها قطاع الزراعة بيما يلي أبرز التحديات التي وف

 ،ضعف اإلنتاجية الزراعية 

  نتاجيةكفاءة  أكثرزراعي  لقطاعاالفتقار إلى اإلطار المؤسسي الذي يقدم التعديالت الالزمة  ،وا 

 ،عدم كفاية االستثمارات التي يقوم بها القطاع العام في البنية األساسية المادية 

 الزراعة واألعمال التجارية الزراعية، غياب استثمارات القطاع الخاص في مشروعات 

 ،)غياب اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية )األراضي، والمياه، ومصائد األسماك، والغابات 

 بعد الحصاد. خسائر ما 

 

 الجهود المبذولة تحت مظلة الكومسيك

أعطتها األولوية القمة االقتصادية  فقد مجاال من مجاالت التعاون الخاصة بالكومسيك، الزراعة  تعد
. وحددت استراتيجية 4662سطنبول في نوفمبر/ تشرين الثاني عام إللكومسيك التي انعقدت في 

 00-02 فيستثنائية الرابعة لمؤتمرالقمة اإلسالمي الذي انعقد في مكة الكومسيك، التي اعتمدتها الدورة اال
 الكومسيك.الخاصة بالمجاالت الستة للتعاون  واحدا منالزراعة مجال  ،4604عام  أغسطس/آب

وحددت استراتيجية الكومسيك "زيادة إنتاجية القطاع الزراعي واستدامة األمن الغذائي في منطقة الكومسيك" 
حقيق بالزراعة لتالكومسيك المعني فريق عمل  تشكلوفيما يتعلق بالتنفيذ،  ا االستراتيجي.لتكون هدفه

منبر دائم للخبراء من الدول األعضاء من أجل  وفيرأهداف استراتيجية الكومسيك ، حيث يعمل على ت
وأفضل وكذا لتبادل الخبرات  ، القضايا، وبواعث القلق، والمشكالت ذات االهتمام المشترك مناقشة 

                                                            
 قاعدة البيانات اإلحصائية في منظمة األغذية والزراعة  8
 استراتيجية الكومسيك  9
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فضاًل عن أنها تسهم في  خلق أرضية للتفاهم المشترك، وفي تقريب الممارسات في هذا المجال. 
 السياسات بين البلدان األعضاء في هذا القطاع الحيوي. 

واجتمع فريق عمل الكومسيك المعني بالزراعة ثالث مرات حتى وقتنا هذا. وفيما يلي قائمة بمواعيد تلك 
 ات التي تناولتها:االجتماعات والموضوع

تحت عنوان  4600يونيو/ حزيران  0انعقد االجتماع األول لفريق العمل المعني بالزراعة في  -
  "زيادة إنتاجية القطاع الزراعي في منطقة الكومسيك: تحسين القدرة على الري."

تحت  4600ديسمبر/ كانون األول  02انعقد االجتماع الثاني لفريق العمل المعني بالزراعة في  -
 عنوان "تشجيع االستثمارات األجنبية المباشرة  بمنطقة الكومسيك لزيادة اإلنتاجية الزراعية."

تحت عنوان  4602أبريل/ نيسان  0انعقد االجتماع الثالث لفريق العمل المعني بالزراعة في  -
 "تحسين القدرة اإلحصائية لقطاع الزراعة بمنطقة الكومسيك."

"الرؤية المستقبلية للكومسيك في مجال  وثيقةة التي أعدت لهذه االجتماعات، و وتتوافر الدراسات التحليلي
التي أعدها مكتب تنسيق الكومسيك، و فعاليات االجتماعات، والعروض التي قدمت أثناء  الزراعة"

 (.www.comcec.orgعلى موقع الكومسيك )االجتماعات 

لتقديم مشروعات للتعاون المعني بالزراعة  عضاء فريق العملتتوافر الفرصة أيضا ألفضال عن ذلك، و 
التي أنشئت حديثًا بالكومسيك، وهي أداة أخرى مهمة لتفعيل  المشروعمتعددة األطراف في إطار إدارة دورة 

بالكومسيك  المشروعاالستراتيجية. إن المشروعات التي تسعى للحصول على التمويل في إطار إدارة دورة 
األطراف، وأن تكون مصممة بالتوافق مع األهداف والنتائج المتوقعة يجب أن تخدم التعاون متعدد 

وفي هذا الصدد، إن المشروعات الثالث التي أعدتها المحددة في االستراتيجية تحت قطاع الزراعة. 
قد تم  4600لمشروعات في  سبتمبر/أيلول، لتسليم ااألولى  البلدان األعضاء وقدمتها في إطار الدعوة

 قائمة النهائية، كما تم تفعيلها.إدراجها في ال

 يمكن تلخيص األنشطة األخرى في مجال الزراعة تحت مظلة الكومسيك فيما يلي:و 

وزارة الزراعة، والغذاء، والثروة عقدت تزامنًا مع القرار الصادر عن الدورة الثامنة والعشرين للكومسيك، 
عمل حول "تعزيز قدرة الدول األعضاء على  الحيوانية بالجمهورية التركية ومكتب تنسيق الكومسيك ورشة

 .4600يناير/ كانون الثاني عام  00 -00 فيإنتاج القمح" في إزمير، بالجمهورية التركية، 

 :10وأكدت ورشة العمل على أهمية ما يلي
  تعزيز القدرة المؤسسية والبشرية في الدول األعضاء لزيادة إنتاج القمح في منطقة

 الكومسيك،

 تعاون واالتصال بين مراكز األبحاث الزراعية بالدول األعضاء،ال تعزيز سبل 

                                                            
 "على إنتاج القمح األعضاء الدول قدرة تعزيز" حول عملال ورشةتقرير  10
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 ،تنفيذ برامج ومشروعات بحثية مشتركة إلنتاج القمح 

 تهاومعالج هاوتصنيف تحسين قدرة الدول األعضاء على جمع البيانات ، 

 ،تشجيع االستثمارات ووضع برامج ومشروعات لالستثمارات المشتركة 

  القمح لزيادة اإلنتاجيةإدخال أنواع جديدة في إنتاج. 

 

حتى اآلن، ُعِقَدت ستة اجتماعات وزارية بشأن الزراعة. وقد انعقد االجتماع الوزاري السادس بشأن الزراعة 
سطنبول بالجمهورية التركية، تحت عنوان "األمن الغذائي: إفي  4600تشرين األول  /أكتوبر 0 - 0 في

ذية في الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي". وقد أكد الغذاء والتغالتنمية الزراعية والحصول على 
االجتماع على أهمية تبادل المعرفة والخبرات، وتطوير التعاون الفني، وبناء القدرات، والبرامج التدريبية 

 عام  ، الذي كان من المقرر عقده في السنغال فيالمؤتمر الوزاري السابعكما أن بين الدول األعضاء. 
 إرجاؤه.، تم 4600

، انعقدت العديد من المحافل األخرى ذات 4662وختاًما، منذ انعقاد القمة االقتصادية للكومسيك في عام 
، وورشة  4606الصلة بهذا المجال، مثل ) اجتماع المسؤولين / الخبراء رفيعي المستوى بإزمير في عام 

 (  4606العمل المعنية بالزراعة وتنمية الريف في أنطاليا في عام 
 
 

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

 

 


