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 توطئة

أهمية التنمية الزراعية مدى على مدى العقد املاض ي، أبرزت أزمات األمن الغذائي في جميع أنحاء العالم 

حين أن الزراعة معروفة على نطاق  واألمن الغذائي في كافة البلدان في مختلف أنحاء العالم. وفي الواقع، في

واسع باعتبارها النشاط االقتصادي الرئيس ي، ويفترض أن تلعب دورا رئيسيا في اقتصادات معظم البلدان 

سواء على مستوى  النامية، إال أن هذه امليزة ليست متوفرة في العديد من دول منظمة التعاون اإلسالمي

ال تزال تواجه العديد من دول منظمة التعاون اإلسالمي عددا حيث ب ؛الدول أو على مستوى املنظمة ككل

 منمن املعوقات والتحديات الخطيرة في هذين املجالين الحيوين. وفي املتوسط، بلغت حصة الزراعة 

، منخفضة 2014فقط في عام  %10.4مجموع الناتج املحلي اإلجمالي لبلدان منظمة التعاون اإلسالمي نسبة 

 .1990في عام  %16.3و  2000في عام  %12.0من تدريجيا 

وخالل هذه الفترة، تم استبدال النشاط الزراعي في العديد من دول منظمة التعاون اإلسالمي بشكل تدريجي 

زيج من العوامل السياسة والهيكلية واملناخية والجغرافية. ملنتيجة  وهذابالخدمات، وبدرجة أقل بالصناعة. 

قتصادي وجهود التنويع الهيكلي في بعض البلدان، باإلضافة إلى الهجرة وتشمل هذه العوامل التحول اال

  املتزايدة للقوى العاملة في الزراعة من املناطق الريفية إلى املناطق الحضرية
 
 بحثا
 
عن أجور أعلى في      

قطاعات أخرى، ال سيما في قطاع الخدمات، وعدم كفاية االستثمارات الزراعية والبنية التحتية، وانخفاض 

مستوى اآلالت الزراعية واستخدام التكنولوجيا، والتقلبات في األسعار العاملية للسلع الزراعية والصعوبات 

التجارية التي ال تزال العديد من هذه الدول تواجهها في أسواق السلع الدولية، وندرة املوارد املائية في 

رعية قاحلة وشبه قاحلة في غرب آسيا العديد من دول منظمة التعاون اإلسالمي، والتي تقع في مناطق ف

 وشمال شرق أفريقيا.

وفي معظم بلدان منظمة التعاون اإلسالمي، لم يواكب اإلنتاج الزراعي وتوفير املنتجات الزراعية وخاصة 

املنتجات الغذائية الطلب املتزايد على الغذاء بسبب الزيادة السريعة في أعداد سكانها، مما أدى إلى اتساع 

بلدا في  ثمانية وعشرونوال سيما  ،لغذائية التي يتعين سدها بالواردات. مما جعل هذه البلدانالفجوة ا

(، عرضة ألي ارتفاع حاد في OIC-LIFDCsمنظمة التعاون اإلسالمي ذات العجز الغذائي والدخل املنخفض )

اري، مما طرح آثارا سلبية أسعار املواد الغذائية الدولية من حيث زيادة فواتير استيراد الغذاء والعجز التج

خطيرة على الصحة والتعليم وال سيما بالنسبة لألطفال وبالتالي تفاقم الحالة املتدهورة لألمن الغذائي من 

 عدد األشخاص الذين يعانون من سوء التغذية. ارتفاعخالل 

مي في عام من إجمالي عدد السكان في دول منظمة التعاون اإلسال  %37.4 شغلتالتي  ،وتعتبر الزراعة

قدرة عالية على لعب دور هام في التنمية االقتصادية للعديد من دول  ذي، نشاطا اقتصاديا هاما 2014

بلدا في منظمة التعاون اإلسالمي  القائمة على لستة وثالثين منظمة التعاون اإلسالمي. وهذا صحيح بالنسبة 

من بين ثالثة  في واحدذه الدول بإمكانات عالية منها من البلدان األقل نموا. وتتمتع ه تسعة عشرالزراعة، 

األراض ي الصالحة للزراعة والقوى العاملة الزراعية واملوارد أي لقطاع الزراعة )  على األقل مكونات رئيسية

في منظمة التعاون اإلسالمي من مناطق  ادولة عضو  خمسة وثالثون املائية(. وعالوة على ذلك، صنفت 

الزراعية الرئيسية في جميع أنحاء العالم.  لدول العشرين األكثر إنتاجا للسلعامناخية مختلفة من بين 

السلع االستوائية / في املنطقة املعتدلة مثل  و حبوب مثل القمح واألرز والذرة ال بينهذه السلع  وتتراوح
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هذه  الكاكاو والبن واملطاط والسكر. وفي هذا الصدد، سوف يساعد تطوير القطاع الزراعي الحديث في

البلدان إلى التقليص من الفقر وتأمين االكتفاء الغذائي وتوفير فرص عمل إضافية للماليين وتشجيع 

 القطاعات األخرى في االقتصاد التي ترتبط باإلنتاج الزراعي. 

األعضاء في منظمة التعاون  الدول الزراعة واألمن الغذائي في وبالنظر في هذه املعطيات، يسلط تقرير 

 تقف عقبة في وجهالضوء على الوضعية الحديثة فضال عن املعوقات والتحديات التي  2016 اإلسالمي

التنمية الزراعية واألمن الغذائي في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. ويستكشف قضايا 

ين واستخدام والسكان الزراعي ،والتجارة في السلع الزراعيةالزراعيين،  اإلنتاجيةو رئيسية مثل اإلنتاج 

واملساعدات وإنتاج األغذية والتجارة فيها،  ،واملوارد املائية واستخدامها في الزراعة ،األراض ي في الزراعة

وآثار تقلب أسعار الغذاء. كما يسلط التقرير الضوء على أهمية تشجيع  ،وانتشار سوء التغذية، الغذائية

زراعة ويشمل مجموعة متنوعة من التوصيات االستثمار داخل منظمة التعاون اإلسالمي في قطاع ال

 املتعلقة بالسياسات ومقترحات املشاريع لتعزيز التعاون في منظمة التعاون اإلسالمي  في هذا املجال الحيوي.

 

 السفير موس ى كوالكليكايا

 املدير العام      

 مركز أنقرة      
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 ملخص 

 قطاع الزراعة: املوارد واإلمكانات

منظمة التعاون اإلسالمي من حيث فرص العمل واإلنتاج،  اقتصاداتاألنشطة الزراعية دورا هاما في تلعب 

من مجموع السكان(  %14.1مليون شخص )يمثلون  238وبالتالي التنمية. وتشير اإلحصاءات األخيرة إلى  أن 

جه الخصوص، تشكل في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي . وعلى و اقتصاديا في قطاع الزراعة  ون طينش

 ستة عشر من دول  من إجمالي عدد السكان في  %20حصة السكان الزراعيين النشطين اقتصاديا أكثر من 

من السكان في  %51.4منظمة التعاون اإلسالمي مما يبين أهمية األنشطة الزراعية. وعموما، يعيش أكثر من 

من  %25.9بلدان منظمة التعاون اإلسالمي   بلدان منظمة التعاون اإلسالمي في املناطق الريفية. وتحتل

مساحة األراض ي الزراعية العاملية حيث تشكل املروج واملراعي الدائمة نصيب األسد من األراض ي الزراعية 

 في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي .

ي العالم من الجهات الفاعلة ففقط وتشير كل هذه األرقام على أن بلدان منظمة التعاون اإلسالمي  ليست 

من حيث حجم السكان الزراعيين ولكن أيضا من حيث حجم األراض ي الزراعية. وهذا يجعل من أعضاء 

 منظمة التعاون اإلسالمي مجتمعة فاعال رئيسيا في شبكة اإلنتاج الزراعي العالمي.

ي مجتمعة ومن حيث موارد املياه واستخدامها في األنشطة الزراعية، تظهر بلدان منظمة التعاون اإلسالم

كمجموعة مهمة من البلدان. وتشكل حصة دول منظمة التعاون اإلسالمي في العالم من حيث هطول 

الدولة . ومن بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، تعتبر ماليزيا %22.6األمطار في العمق نسبة 

مستويات منخفضة. في وليبيا مصر كل من  تنف                                                  ذات أعلى معدل لهطول األمطار في درجة العمق بينما ص  

من إجمالي املوارد املائية املتجددة في دول  %73)املوارد املائية املتجددة الداخلية( ما يقرب  IRWRوتشكل 

منظمة التعاون اإلسالمي مما يعني أن دول منظمة التعاون اإلسالمي، كمجموعة، تعتمد أكثر على املوارد 

. ومع ذلك، تواجه العديد من الدول األعضاء في منظمة التعاون املتجددة الداخلية بدال من الخارجية

املياه بدرجات مختلفة. فعلى سبيل املثال، تتوفر الكويت واإلمارات العربية املتحدة على في اإلسالمي ندرة 

ياه. أقل مستويات إلجمالي املوارد املائية املتجددة للفرد مما يجعلهما ضمن الفئة ذات الندرة املطلقة في امل

شديدة الحاجة إلى موارد املياه الخارجية لتلبية الطلب  تعتبر ومثل هذه الدول في منظمة التعاون اإلسالمي

طرق مبتكرة للوصول إلى املياه الصالحة لالستخدام من موارد أخرى في حال وجود  املتزايد على املياه، إال 

أهمية خاصة  أمرا ذاوارد املائية الخارجية استدامة امل تعتبرمثل تحلية مياه البحر. وعالوة على ذلك، 

 املياه. تبعيةللبلدان األعضاء التي لديها نسبة عالية من 

من املياه املستخدمة في الزراعة في العالم. ونظرا  %29تسحب بلدان منظمة التعاون اإلسالمي كمجموعة، و 

مساحة الري كنسبة مئوية هطول األمطار العمق في دول مثل مصر، فإن نسبة درجات النخفاض معدل 

من إجمالي املساحة الزراعية. وفيما  %92.8مرتفعة للغاية وتغطي ما يصل إلى   تعتبر من املساحة الزراعية

(، وهو أقل تقنية %82يتعلق بتقنيات الري، تستخدم بلدان منظمة التعاون اإلسالمي الري السطحي )

تقنية الري املوضعي، وهي أكثر تقنية موفرة للمياه، في موفرة للمياه من بين تقنيات الري، في حين تمارس 
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من مجموع املساحة املجهزة للري في بلدان منظمة التعاون  %1.7مليون هكتار فقط، أي ما يعادل  1.3

  اإلسالمي.

باملقارنة مع الدول النامية نسبة غير كافية من استخدام األسمدة  علىدول منظمة التعاون اإلسالمي  تتوفر

في دول  كجم 128استخدام األسمدة لكل هكتار من األراض ي الصالحة للزراعة بلغ  ،2013 عام فيف. خرى األ 

 .للهكتار كجم 142 حوالي الدول النامية األخرى بلغ معدل استخدامها في بينما  ،منظمة التعاون اإلسالمي

 للميكنة اإلسالمي اون التع منظمة دول  احتياجاتأصبحت  للزراعة، الصالحة األراض ي نسبة زيادةمع و 

 األراض ي من هكتار ألفلكل  املتاحة الجرارات عددتناقص  في مالحظتها يمكن حيثب وضوحا الزراعيةأكثر

 .للزراعة الصالحة

تقنيات الري واالستخدام غير الكافي لألسمدة واملكننة وعدم فعالية وكنتيجة طبيعية لندرة املوارد املائية 

العمل األراض ي و إنتاجية  مندول منظمة التعاون اإلسالمي مستويات منخفضة الزراعية املنخفضة، تواجه 

في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي أقل من ويعتبر كال مستويي إنتاجية األراض ي والعمل و في القطاع الزراعي. 

ت ، على الرغم من أن دول منظمة التعاون اإلسالمي كمجموعة شهد2013متوسط العالم اعتبارا من عام 

 .2000زيادة في مستويات إنتاجيتها منذ عام 

، يعتبر أداء بلدان منظمة التعاون اإلسالمي أفضل من غيرها من البلدان والتنميةوفي مجال البحوث 

على أكبر عدد يتوفر املغرب  ،أعضاء املنظمةالنامية من حيث أعداد موظفي البحوث الزراعية. ومن بين 

أنشطة البحث على من حيث اإلنفاق و . 747وهو  مزارع( 100.000 لكل)من موظفي البحوث الزراعية 

عن  متقدمة، تبقى بلدان منظمة التعاون اإلسالمي ة(الزراعالنشط في مجال للشخص ) والتنمية الزراعية

أكبر قدر من املال  تركيادوالر أمريكي. وتنفق  172غيرها من البلدان النامية بمتوسط معدل إنفاق يبلغ 

من بين الدول األعضاء في  (في مجال الزراعة النشطللشخص على البحث الزراعي ) أمريكي(دوالر 537)

 منظمة التعاون اإلسالمي. 

 اإلنتاج الزراعي والتجارة

الزراعة على نطاق واسع باعتبارها النشاط االقتصادي الرئيس ي ويفترض أن  في الوقت الذي تعرف فيه

النامية، إال أن هذه امليزة ليست ثابتة في حالة بلدان منظمة  تلعب دورا رئيسيا في اقتصادات البلدان

نصيب التعاون اإلسالمي  كمجموعة. فبعد التوسع الطفيف في فترة ما بعد األزمة، انكمش متوسط 

 .2014في عام  %10.2مجموع الناتج املحلي اإلجمالي القتصادات منظمة التعاون اإلسالمي إلى   منالزراعة 

إلنتاج  الزراعي ملنظمة األغذية والزراعة على أن بلدان منظمة التعاون اإلسالمي كمجموعة ويظهر مؤشر ا

زيادة إنتاجها الزراعي مقابل البلدان النامية األخرى، وكذلك في العالم  من ناحيةأداء مماثال  قد سجلت

لق بنصيب الفرد من يتع وفيماوأداء أفضل بكثير باملقارنة مع الدول املتقدمة.  2013-2000خالل فترة 

نصيب الفرد من اإلنتاج مؤشر اإلنتاج الزراعي، فقد لوحظ أنه خالل الفترة قيد النظر، شهد متوسط 

الزراعي في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي زيادة متواضعة نسبيا باملقارنة مع البلدان النامية األخرى 

 وكذلك العالم ككل.
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اإلنتاج العالمي من  منن منظمة التعاون اإلسالمي زيادة في حصتها ، شهدت بلدا2014-2000 فترة وخالل

فقد شهدت البلدان وفي جميع الحاالت عدا اللحوم، الحبوب والفواكه والخضروات واللحوم. ومع ذلك، 

كز اإلنتاج الزراعي تالبلدان النامية. وير  من إنتاج حصصهااألعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي انكماشا في 

عدد قليل من البلدان األعضاء، حيث شكلت عشرة دول فقط نسبة  فينظمة التعاون اإلسالمي في م

من إجمالي إنتاج % 75.7ومن إجمالي إنتاج الفواكه،  %76.2من إجمالي إنتاج الحبوب، و% 80.7

 .2012من إجمالي إنتاج اللحوم في عام  %69.0الخضروات و 

( والكسافا %64( والكاكاو )%93في إجمالي إنتاج زيت النخيل )الدول األعضاء عامليا  وتتجلى أعلى حصص

باملقارنة مع غيرها من السلع الكبرى على أساس بيانات  -( %35( والدخن )%24( والذرة الرفيعة )40%)

هذه الدراسة، فإن األغذية واألعالف هي على ما  ها. وبالنسبة لغالبية السلع التي تضمنت2014-2013عام 

من  %90.0من القهوة و %91.2من الشاي و %97.7 يتم االعتماد على. وفي املتوسط، استخداما األكثر يبدو 

من الذرة  %67.8من الكاكاو و %81.4من الدخن و %75.2من القمح و %73.5من األرز و %79.7السكر و

ي حين ف ،غذائية لإلنسان في الدول األعضاء تم استخدامها محليا كمواد من الكسافا كمنتجات %45.8و

من  %29.4من الذرة و  %45.2 و من الشوفان %68.2من الشعير و  %74.9املؤن املحلية  يتم االعتماد على

 لتغذية املاشية والدواجن.تم استخدامها محليا الكسافا 

وعلى الرغم من انخفاض مستوى التنمية في القطاع الزراعي والحصة املنخفضة نسبيا لدول منظمة 

نفتي اإلنتاج الزراعي العالمي، فإن األغلبية الكبيرة من الدول األعضاء التعاون اإلسالمي ف املنتجين بين       ص 

لبعض السلع الزراعية الرئيسية في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، قد تشكل تقلبات  العشرين األوائل

ال سيما تلك التي األسعار في أسواق السلع الدولية مخاطر وتحديات إضافية بالنسبة لكثير من هذه البلدان 

 يتركز الجزء األكبر من صادراتها على عدد قليل من هذه السلع الزراعية.

اس االستهالك السنوي للفرد يارتفع استهالك املنتجات الحيوانية في البلدان النامية، حسب مققد و 

سالمي  تعاني من ، بشكل كبير خالل العقد املاض ي. وحتى اآلن، ال تزال دول منظمة التعاون اإل  بالكيلوغرام

مستويات منخفضة نسبيا من االستهالك في املنتجات الحيوانية الرئيسية، وهي اللحوم والحليب والبيض. 

كيلوغرام من املنتجات  123.5أسرة واحدة في دول منظمة التعاون اإلسالمي في املتوسط  واستهلكت

في البلدان  289.9ي البلدان النامية األخرى وكلغ ف 159.2، باملقارنة مع متوسط 2013عام كما الحيوانية 

. وإلى  جانب اإلنتاج، 2013كيلوغرام في عام  174.4 تسجيل معدل العالمياملتقدمة. وشهد املتوسط 

استجابت البلدان النامية على ما يبدو إلى الطلب املتزايد على املنتجات الحيوانية من خالل الزيادة السريعة 

، زادت دول 2013و 2000عامي  فبينناء ملجموعة دول منظمة التعاون اإلسالمي. بدون استث –لإلنتاج 

 %63.7و  %58.3و %63.5منظمة التعاون اإلسالمي كمجموعة من إنتاج اللحوم والحليب والبيض بنسبة 

والتغير التكنولوجي وتحقيق  رخاء املدخالتجانب العرض، مثل ب املتعلقةعلى التوالي. ويبدو أن العوامل 

مكاسب في الكفاءة على نطاق واسع في العقود األخيرة، من الدوافع الرئيسية لهذا النمو السريع لإلنتاج. 

وأدى النمو في استهالك الثروة الحيوانية، مقرونا بزيادة التحرر االقتصادي، إلى نمو كبير في تجارة هذه 

أوال، تعتمد دول منظمة التعاون اإلسالمي املنتجات. ويخلص التحليل في هذا التقرير إلى نتيجتين رئيسيتين: 

بشكل كبير على املنتجات الحيوانية املستوردة، باستثناء البيض، وثانيا، يتزايد هذا االعتماد بشكل كبير. 
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من إجمالي العالم لصادرات املنتجات  %4.6، شكلت دول منظمة التعاون اإلسالمي  2013واعتبارا من عام 

 الي الواردات.من إجم %17.4و  الحيوانية

مليون طن من  191حوالي  فقد ارتفعت إلىصايد األسماك وتربية األحياء املائية في العالم مل بالنسبةو 

استهالك الفرد من املنتجات السمكية في ، ازداد متوسط 2013-2004 فترة . وخالل2013األسماك في عام 

. وتضاهي %16.1 قدرها مسجلة زيادة -غ لك 16.0 إلى 13.8 من البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

من نصيب الفرد من االستهالك وتيرة النمو هذه مثيالتها في البلدان النامية األخرى حيث ارتفع متوسط 

(. ومرة أخرى، وعلى جانب اإلنتاج، شكلت دول منظمة التعاون %6.5خالل نفس الفترة ) 16.5إلى  15.6

. وتوسع إنتاج مصايد 2013مالي إنتاج مصايد األسماك في العالم في عام من إج %17.3اإلسالمي نسبة 

األسماك الداخلية بشكل سريع خالل العقد املاض ي في حين ظل اإلنتاج البحري مستقرا نسبيا. وحسنت 

في عام  %14.5اإلنتاج العالمي ملصايد األسماك الداخلية من  منبلدان منظمة التعاون اإلسالمي حصتها 

. وعلى الرغم من النمو البطيء على النطاق العالمي، شهد إنتاج األسماك 2013في عام  %17.3لى إ 2000

 %17.3إلى   %9.7البحرية في البلدان األعضاء توسعا سريعا وارتفعت حصته في اإلنتاج البحري العالمي من 

لمي لتربية األحياء املائية خالل نفس الفترة. ومن حيث أسلوب اإلنتاج، تنطبق نفس الحجة على اإلنتاج العا

 2000مليون طن في عام  41.7حيث تضاعف األول من بااللتقاط،  باملقارنة مع حجم في مصائد األسماك

 .2013في عام مليون طن  97.2حتى 

، بلغ إجمالي الصادرات من األسماك والقشريات والرخويات التي مصدرها بلدان منظمة 2011وفي عام 

 4.2مليون طن. وعلى العكس من ذلك، استوردت دول منظمة التعاون اإلسالمي  2.7التعاون اإلسالمي 

 مليون طن. 1.5مسجلة عجزا تجاريا صافيا قدره  -مليون طن من هذه املنتجات السمكية في نفس العام 

وفي ما يتعلق بأرقام التجارة الزراعية اإلجمالية، فقد لوحظ أن دول منظمة التعاون اإلسالمي كمجموعة 

قد زادت من وجودها في التجارة العاملية للمنتجات الزراعية الرئيسية. ومع ذلك، مع عدم وجود قدرة 

لإلنتاج الزراعي لتلبية الطلب على األغذية لنموها السريع للسكان، واصلت بلدان منظمة التعاون اإلسالمي  

الغذائية. وهذا واضح، على وجه كمجموعة االعتماد بشكل كبير على الواردات الزراعية، وخاصة املنتجات 

، كما شكلت دول 2013مليار دوالر أمريكي من الواردات في عام  53.3الخصوص، في حالة الحبوب مع 

من إجمالي واردات الحبوب للبلدان النامية،  %53.8 أكثر من النصف 2013في  منظمة التعاون اإلسالمي

 %11.9بلدان النامية من إجمالي صادرات الحبوب (. وكانت حصص ال%36.5العالم ) مجموع وأكثر من ثلث

في نفس العام. وكما هو الحال بالنسبة لإلنتاج، يتركز جزء كبير من إجمالي التجارة  %5.3والعالم بنسبة 

الزراعية لبلدان منظمة التعاون اإلسالمي في عدد قليل من البلدان األعضاء. ومن حيث القيمة النقدية، 

من  %67.2الحبوب ومن  %84.9درة في منظمة التعاون اإلسالمي تصدر نسبة فإن أكبر خمسة دول مص

في حين أن املستوردين الخمس  ،اللحوممن  %79.3الفواكه والخضروات و من  %64.1منتجات األلبان و

من حجم الواردات املتعلقة بكل من هذه املجموعات  %56.4و %42و %45.7و %43.9األوائل يمثلون 

ية. وكنتيجة لالعتماد الكبير نسبيا في العديد من دول منظمة التعاون اإلسالمي على للمنتجات الرئيس

الواردات من املنتجات الزراعية، سجلت بلدان منظمة التعاون اإلسالمي كمجموعة عجزا تجاريا كبيرا في 

في  والر أمريكيد 11.6باملقارنة مع مليار دوالر أمريكي  46.4وعلى األخص في الحبوب  -معظم هذه املنتجات 
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الزراعية وخاصة املواد الغذائية في معظم بلدان لمنتجات ل. وهذا يدل على أن اإلنتاج املحلي 2013عام 

 مع الزيادة في عدد السكان، وبالتالي، مع الطلب على هذه املنتجات. يتماش ىمنظمة التعاون اإلسالمي ال 

 آثار تغير املناخ على الزراعة

لتحديات البيئية املعاصرة األكثر أهمية ذات عواقب اجتماعية واقتصادية سلبية تغير املناخ هو أحد ا

خطيرة. ومما ال شك فيه، فإن قطاع الزراعة هو عرضة لتغير املناخ ويرجع ذلك أساسا إلى االعتماد العالي 

ل مختلف للغاية على الظروف املناخية والطقس. ويمكن أن يؤثر تغير املناخ على القطاع الزراعي من خال

القنوات: ارتفاع درجة الحرارة، والتغير في هطول األمطار وتوزيعها، وأحوال الطقس املتطرفة مثل 

 تغير املناخ على قطاع الزراعة  يؤثرو الفيضانات والجفاف والعواصف وتركيز الكربون واشتداد نمو اآلفات. 

ية التي تقع أساسا في املناطق شبه الرطبة البلدان النام فإنمتفاوتة على املستوى العالمي. وعموما،  بدرجة

القاحلة وشبه القاحلة والجافة هي أكثر عرضة مقارنة مع الدول املتقدمة. ومن بين الدول األعضاء في 

منظمة التعاون اإلسالمي تعتبر البلدان الفقيرة واملنخفضة الدخل والواقعة في أفريقيا وآسيا هي األكثر 

بشكل رئيس ي من موقعها الجغرافي واالعتماد الكبير على الزراعة،  الشديد عرضة للمخاطر. وينبع ضعفها

 وضعف البنية التحتية والقدرة املالية املنخفضة على التكيف وتخفيف اآلثار السلبية لتغير املناخ.

 التنمية الزراعية: العقبات الرئيسية والتحديات

اء في منظمة التعاون اإلسالمي االهتمام الالزم من ال تتلقى التنمية الزراعية في العديد من البلدان األعض

للفرد الواحد. وفي الواقع، يمكن هزيل مع نمو زراعي  راكدة صانعي السياسات حيث تبقى التنمية الزراعية

أن تعزى مختلف العوامل الهيكلية والسياسية واملناخية إلى اإلنتاجية الزراعية املنخفضة املستمرة في 

التعاون اإلسالمي. وقد لوحظ أن أنشطة الزراعة في العديد من دول منظمة التعاون معظم بلدان منظمة 

اإلسالمي قد حلت محلها األنشطة الصناعية، مما أدى إلى نقص االستثمار في التمويل العام لتطوير 

 ممارسات زراعية أكثر فعالية وكفاءة. ويمكن أن يعزى ضعف إنتاجية األراض ي في العديد من دول منظمة

التعاون اإلسالمي إلى حقيقة أن املزارعين مستمرون في استخدام أساليب زراعية قديمة والتي هي مضيعة 

لرأس املال البشري واملادي بسبب سوء االستخدام واالستخدام غير الكافي لألسمدة واآلالت باإلضافة إلى 

وامل إضافية تؤدي إلى عدم ع تعتبراملشاكل التي تكمن مع حقوق امللكية وضعف إنفاذ العقود والتي 

الكفاءة في إنتاجية األراض ي. ويحد نقص االئتمان وال سيما في املناطق الريفية من قدرة املزارعين على 

 اتحدي يشكلتوسيع وتحسين إنتاجية أراضيهم، حيث أن عدم وجود سوق مالي يعمل بشكل جيد ومتاح 

خرى، بالنظر إلى أن الحصول على املياه ووجود نظم في اعتماد التكنولوجيا الجديدة. ومن ناحية أ ارئيسي

للري هو املحدد الرئيس ي إلنتاجية األراض ي، فإن اإلدارة الجيدة للموارد املائية الشحيحة تشكل تحديا بارزا 

للزراعة في معظم البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. وسيؤدي االستخدام املفرط الحالي وتدهور 

 اائية واالستهالك املتزايد من قبل مستهلكي املياه غير الزراعيين إلى رفع تكلفة املياه، وتقليص توافرهاملوارد امل

منظمة التعاون اإلسالمي، تتعرض الزراعة بشكل خاص  دول للزراعة إلى أبعد من ذلك. وفي جميع أنحاء 

ستكون أكثر حدة بسبب تغير  اآلفات التيو تلوث الملخاطر مناخية مختلفة مثل فترات طويلة من الجفاف و 

ن فإوعشرين دولة في منظمة التعاون اإلسالمي تخضع إلجهاد مائي و / أو ندرة  ستةاملناخ. وبالنظر إلى أن 
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املستويات  في حين أن من استهالك املياه في دول منظمة التعاون اإلسالمي يذهب للزراعة،  %84.1أكثر من 

بشدة اإلنتاج الزراعي. وفي هذا الصدد، يشكل انعدام  سيعيق املياهاملنخفضة لهطول األمطار وزيادة تبخر 

التأمين الزراعي تهديدا إضافيا لألمن الغذائي في العديد من دول منظمة التعاون اإلسالمي. ومع ذلك، قبل 

. تقديم املدخالت الزراعية باستمرار مثل البذور واألسمدة للمزارعين، يوجد تحدي إلدخال التأمين الزراعي

بلدان منظمة التعاون اإلسالمي هو رأس  في سياساته في وبالتالي فإن املجال اآلخر الذي يتطلب إعادة النظر 

بسبب امليزانيات ( R&D) والبحث والتنميةاملال البشري الحالي غير الكافي والخبرة العلمية في مجال الزراعة 

أن كمية مهمة من املحاصيل ال تصل إلى  املحدودة املخصصة من قبل الحكومات الوطنية. ويالحظ أيضا

 املستهلك النهائي بسبب الخسائر بعد الحصاد والتي تحتاج إلى معالجة مع مرافق تخزين مناسبة للحبوب.

 تطوير الصناعات الغذائية الزراعية

عية الصناعات الزرا كون  ، ومن أهمهاالصناعات الزراعية ذات أهمية كبيرة للتنمية نظرا لعدة أسباب تعد

الطلب وزيادة القيمة املضافة لإلنتاج الزراعي األولي وخلق بذلك روابط خلفية وأمامية قوية، مشجعة تولد 

فرص العمل والدخل على طول سلسلة التجهيز والتوزيع. وبشكل أكثر تحديدا، تولد شركات التصنيع 

ى مستوى املزرعة ويساهم في الزراعي الطلب على املواد الخام الزراعية؛ وهذا بدوره يخلق فرص عمل عل

زيادة الطلب على املدخالت الزراعية مثل األسمدة واألعالف. وباملثل، يتم توليد النشاط االقتصادي في 

 مناطق الخدمات اللوجستية والتوزيع وتقديم الخدمات.

اج  وعائدات ساهم الرئيس ي في اإلنتاملوغالبا ما تكون صناعة األغذية الزراعية النشاط الصناعي الرئيس ي و 

 املحاصيلخص بعض  تحليال فإن ذلك، ومعالتصدير وفرص العمل في العديد من البلدان النامية. 

سبق معالجة ما تتمتع بالقدرة على  بلدان منظمة التعاون اإلسالمي أن يوضح املختارة الحيوانية واملنتجات

من املنتجات الزراعية. و  حلة معالجةمر واالستفادة من القيمة املضافة خالل   املنتجات بعض وأنتجته من

القدرة على معالجة إلى تفتقر دول منظمة التعاون اإلسالمي األخرى، املنتجات وبالنسبة لبعض ، جهة أخرى 

التي يمكن الحصول عليها من القيمة املضافة خالل معالجة و قيمة  االبضائع التي تنتجها وتفقد أرباح

 البضائع.

بلدان  وتتمتعة الزراعية دورا رئيسيا في خلق فرص العمل وتوليد الدخل. الصناعات الغذائي كما تلعب

أربع مؤشرات من حيث مرتفعة في املتوسط  بحصصالبيانات حولها منظمة التعاون اإلسالمي التي تتوفر 

منظمة التعاون األعضاء في لصناعات الغذائية الزراعية مقارنة مع متوسطات البلدان النامية غير ل

منظمة بلدان أعلى تفاوت بين  ويتركز .األهمية القصوى لقطاع هذه االقتصادات ما يدل علىمي، اإلسال 

الناتج  منمنظمة التعاون اإلسالمي في حصة الصناعة األعضاء في غير النامية التعاون اإلسالمي والبلدان 

. النامية األخرى البلدان  فقط في %10.2 و في منظمة التعاون اإلسالمي  %15.9نسبة ال تبلغاإلجمالي، حيث 

من إجمالي العمالة في الصناعات التحويلية في  %16وباملثل، تمثل صناعات األغذية الزراعية في املتوسط 

فقط في البلدان النامية األخرى. وتمثل األجور في  %11دولة في منظمة التعاون اإلسالمي باملقارنة مع  34

من األجور املدفوعة في جميع  %12.2ر من مجموع املدفوعات، و كباأللحصة اصناعات األغذية الزراعية 

 .النامية األخرى في البلدان  %9.1الصناعات التحويلية في دول منظمة التعاون اإلسالمي مقارنة ب 
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من إجمالي القيمة  %11.9 نسبة وأخيرا فيما يتعلق باألهمية النسبية للصناعة في القيمة املضافة، تأتي

صناعات التحويلية من الصناعات الغذائية الزراعية في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي، املضافة في ال

 أخرى، تعمل ناحية منو في البلدان املتقدمة. % 10.5في البلدان النامية األخرى، و %10.1 باملقارنة مع

 %24.7 مع نةمقار  اإلسالمي التعاون  منظمة بلدان في الزراعية الصناعات في الشركات إجمالي من 16.9%

 .األخرى  النامية البلدان في

 األمن الغذائي وضع

 في 100 األساس سنة مستوى  مع مقارنة 2013 عام في %25 بنسبة( FPI) العالمي الغذائي اإلنتاج مؤشر زاد

للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، كمجموعة، اتجاها تصاعديا  FPI وأظهر أيضا. 2005 عام

أقل من  FPIالعالمي. ومع ذلك، على مستوى كل بلد على حدة، كانت الزيادة في املتوسط أعلى من  وظل

 .2013منظمة التعاون اإلسالمي  في عام  من دول دولة  25العالمي في املتوسط 

-2000 فترة دول منظمة التعاون اإلسالمي اتجاها تصاعديا خالل فيمؤشر إنتاج األغذية للفرد  وأظهر

ملتوسط، من حيث نصيب الفرد من اإلنتاج الغذائي، شهدت بلدان منظمة التعاون اإلسالمي . وفي ا2012

 خالل نفس الفترة. %15الذي عرف زيادة بنسبة العالمي املتوسط  تحت لتبقى %10زيادة قدرها 

، أظهرت تجارة األغذية اتجاها تصاعديا، حيث ارتفعت 2014و 2000 املمتدة بين عامي وخالل الفترة

مليار دوالر أمريكي في عام  1483إلى  2000مليار دوالر أمريكي في عام  430لصادرات الغذائية العاملية من ا

. كما شهدت البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي اتجاها متزايدا في صادراتها الغذائية خالل 2014

مليار دوالر  140إلى  2000ر أمريكي في عام مليار دوال  27نفس الفترة من خالل زيادة الصادرات الغذائية من 

، تتركز الصادرات الغذائية في عدد قليل من البلد الواحد. ومع ذلك، على مستوى 2014أمريكي في عام 

 %84بلدان فقط، جنبا إلى  جنب، نسبة  10حيث شكلت بالبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، 

 .2014في عام لدان منظمة التعاون اإلسالمي من إجمالي الصادرات الغذائية من ب

 2000مليار دوالر أمريكي في عام  43وارتفع إجمالي الواردات الغذائية لبلدان منظمة التعاون اإلسالمي من 

الصادرات الغذائية، تركزت الواردات الغذائية  مع. وكما كان الحال 2014مليار دوالر أمريكي في عام  218إلى 

حيث شكلت البلدان العشر األوائل بن اإلسالمي أيضا في عدد قليل من البلدان األعضاء، في منظمة التعاو 

من إجمالي الواردات الغذائية  %68في منظمة التعاون اإلسالمي من حيث الدول املستوردة للغذاء نسبة 

 .2014في عام لبلدان منظمة التعاون اإلسالمي 

في دول منظمة التعاون  الصادراتملواد الغذائية نمو ا واردات، فاق نمو 2014-2000وخالل الفترة 

مليار دوالر أمريكي في  16اإلسالمي. وزاد العجز التجاري الغذائي لدول منظمة التعاون اإلسالمي  بسرعة من 

 .2012مليار دوالر في عام  79إلى  2000عام 

في منظمة التعاون  اولة عضو د فإن ثمانية وعشرونووفقا لتصنيفات منظمة األغذية والزراعة األخيرة، 

عجز غذائي ودخل منخفض  التي تعاني منفي العالم  البلدان األربعة والخمسين تنتمي لقائمةاإلسالمي 

(LIFDCs معظمها في أفريقيا جنوب الصحراء واملناطق الجافة في غرب آسيا وشمال شرق أفريقيا. وواصل ،)
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دان الثمانية والعشرون ذات العجز الغذائي والدخل هذه البل نقص الغذاء بالتأثير على عدد كبير من

دولة منها من قبل منظمة األغذية والزراعة ك  سبعة عشرحيث تم تصنيف ب،  (OIC-LIFDCsاملنخفض )

 "بلدان تمر بأزمات وبحاجة إلى مساعدات خارجية."

وتباطأ إجمالي  وانخفض حجم املعونة للحبوب على مدى العقدين املاضيين، من حيث القيمة املطلقة.

، 2015-2013 فترةمليون طن متري في  0.41تقديم مساعدات الحبوب لبلدان منظمة التعاون اإلسالمي إلى 

. وباملثل، %92.6، أي ما يعادل انخفاضا قدره 1992-1990 فترةمليون طن متري في  5.5بانخفاض من 

-1990 فترةيون طن متري في مل 3.4من   OIC-LIFDCsلدول انخفض إجمالي شحنات مساعدات الحبوب 

 .%89.4، أي ما يعادل انخفاضا قدره 2015-2013 فترةمليون طن متري في  0.36إلى   1992

وعلى الرغم من أن معدل انتشار سوء التغذية )أي حصة األشخاص الذين يعانون من سوء التغذية في 

في  %14.8إلى   1992-1990في  %23.6مجموع السكان( في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي قد انخفض من 

مليون شخص يعانون من سوء التغذية في بلدان منظمة التعاون  166، كان ال يزال هناك 16-2014فترة 

من املجموع العالمي للمصابين بسوء التغذية. وعلى مستوى كل بلد على  20.8% وهو ما يوافقاإلسالمي، 

ما باهرا حيث انخفضت حصة األشخاص الذين حدة، أحرزت بعض دول منظمة التعاون اإلسالمي تقد

 16-2014. و 1992و 1990مجموع السكان بشكل كبير خالل الفترة ما بين  منيعانون من سوء التغذية 

ومع ذلك، ال يزال معدل انتشار سوء التغذية مرتفعا جدا في العديد من دول منظمة التعاون اإلسالمي، 

 جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا. أفريقيا املتواجدة في LIFDCsوخاصة في 

، شهدت أسعار جميع السلع الغذائية الرئيسية زيادة هائلة وصلت 08-2006وخالل أزمة الغذاء في الفترة 

، أظهرت أسعار معظم السلع 2009. وبعد انخفاض طفيف في عام 2008إلى ذروتها التاريخية في عام 

 في األسعار بدأت ذلك، وبعد. 2012 عام نهاية حتىالغذائية الرئيسية اتجاها تصاعديا مرة أخرى 

 من بكثير أقل والقمح والشعير واألرز  الصويا وفول  الذرة أسعاركانت  2015 واعتبارا من عام االنخفاض

 .2012 عام مستوياتها

في آثار  08-2006ومما ال شك فيه، تسبب ارتفاع أسعار املواد الغذائية وتقلبها أثناء وبعد األزمة الغذائية في 

العديد من البلدان النامية، بما في ذلك أعضاء منظمة  اقتصاداتاجتماعية واقتصادية سلبية خطيرة على 

التعاون اإلسالمي، وبالتالي خلقت مزيدا من املعاناة ملاليين األشخاص الذين كانوا يعانون بالفعل من الجوع 

أكثر عرضة لهذه التأثيرات السلبية من  LIFDCsوالفقر في هذه البلدان. وكانت منظمة التعاون اإلسالمي و

اآلخرين، حيث ساعد تضخم أسعار املواد الغذائية على تفاقم حالة األمن الغذائي املتدهور في هذه 

البلدان، وزيادة فواتير استيراد الغذاء والعجز التجاري، مما تسبب بتضخم كلي، وبالتالي، طرح آثار سلبية 

اء هذه البلدان والذين ينفقون الجزء األكبر من دخلهم على االستهالك خطيرة على صحة وتعليم فقر 

 الغذائي.
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 الزراعة واألمن الغذائيمجال تعاون منظمة التعاون اإلسالمي  في 

بأهمية القطاع الزراعي في اقتصادات البلدان األعضاء في منظمة التعاون  تم االعتراف في وقت مبكر 

يا املتعلقة باألمن الغذائي، والحاجة امللحة لتحقيق النمو والتنمية في اإلسالمي، وخاصة أهمية القضا

 اإلنتاجيةاإلنتاج الزراعي و بالقطاع الزراعي. وقد لوحظ أيضا أن مسألة الغذاء ترتبط ارتباطا وثيقا 

، واستخدام املدخالت والبنية التحتية والسياسات الزراعية والتجارية والقضايا ذات الصلة. ونتيجة لذلك

وفي سياق األجندة االقتصادية املوسعة، بدأت منظمة التعاون اإلسالمي بالتركيز على نطاق واسع جدا على 

 الزراعة واألمن الغذائي، وخصوصا خالل الثمانينات.

لتعزيز التعاون والتنمية في الزراعة واألمن  2015و  1981وقد عقدت ستة مؤتمرات وزارية بين عامي 

العمل ملنظمة التعاون  خطتي أولتة التعاون اإلسالمي. باإلضافة إلى ذلك، فقد الغذائي في دول منظم

تعزيز التعاون االقتصادي بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وبرنامج ل 1994و  1981اإلسالمي 

 اكبير  اماهتما الحادي والعشرين في القرن  اإلسالميةملواجهة تحديات األمة  2005العمل العشري لعام 

 لتنمية الزراعية والريفية و األمن الغذائي.با

الزراعة واألمن الغذائي باعتبارها واحدة من املجاالت الستة ذات األولوية في االستراتيجية  تحديدوقد تم 

الجديدة للكومسيك بهدف زيادة إنتاجية القطاع الزراعي والحفاظ على األمن الغذائي في بلدان منظمة 

المي. ومع هذه االستراتيجية الجديدة، تهدف الكومسيك إلى دعم إنتاجية القطاع الزراعي، التعاون اإلس

وتحسين فعالية الدور التنظيمي والداعم للدولة في قطاع الزراعة واألمن الغذائي، وتعزيز موثوقية جمع 

 ء.الدول األعضافي  البيانات وتحديثها بهدف ضمان تحليل سليم للقطاع وتحسين أداء السوق 

وعلى الرغم من كل هذه الجهود، لم تتوصل دول منظمة التعاون اإلسالمي، على مدى هذه السنوات 

الطويلة، إلى ترتيبات تعاون قابلة للتطبيق مع نتائج ملموسة في مجال التنمية الزراعية واألمن الغذائي 

واالجتماعات املشار إليها  راتاملؤتم جميع نتج عنللمساعدة في جهود التنمية لغالبية الدول األعضاء. وقد 

أعاله  أفكارا لتعزيز التعاون بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي  في مجال األمن الغذائي 

 من بين أمور أخرى:تشمل هذه األفكار و . لم تتحقق حتى اآلن هاعلى الرغم من أن ،والزراعة

 لغذائي على املستويين اإلقليمي والوطني وإعادة تعزيز التعاون في مجال إعداد وتنفيذ برامج األمن ا

 تأهيل القطاع الزراعي في البلدان األعضاء الفقيرة وإعادة بنائه،

 ،تمويل الغذاء واملشاريع الزراعية على املستوى الوطني واملجتمعي 

 ،حل القيود املالية على إنتاج األغذية 

 ظمة التعاون اإلسالمي تبادل التكنولوجيا الزراعية بين الدول األعضاء في من. 

وبشكل عام، يمكن أن تتحسن التنمية الزراعية واألمن الغذائي في بلد ما من خالل زيادة اإلنتاج الزراعي، 

وخاصة املنتجات الغذائية، إما من خالل رفع اإلنتاجية الزراعية أو تمديد مساحة األراض ي الصالحة 

(. وهذا، بطبيعة الحال، يتطلب توفر االستثمارات املناسبة في للزراعة )أي جلب املزيد من األراض ي املزروعة

. ومع ذلك، في (FDI)  قطاع الزراعة على املستوى الوطني و / أو من حيث االستثمارات األجنبية املباشرة
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حين أن االستثمار في الزراعة هو النشاط االقتصادي الراسخ في البلدان املتقدمة، فإنه ال يزال متخلفا في 

ر من البلدان النامية، وال سيما في البلدان األقل نموا والبلدان ذات الدخل املنخفض القائمة على كثي

 .الزراعة

وخالل السنوات األخيرة، اكتسب مقترح مشروعين دعما من الدول األعضاء ويتم تجسيدهما على الواقع. 

ورابطة منظمة التعاون اإلسالمي   (IOFS) هذين املقترحين هما عن إنشاء منظمة إسالمية لألمن الغذائي

مؤسسة متخصصة في منظمة التعاون اإلسالمي. وتهدف  IOFS لألغذية الزراعية الصناعية. وسوف تكون 

أساسا إلى  تقديم الخبرة والدراية الفنية للدول األعضاء بشأن مختلف جوانب الزراعة املستدامة والتنمية 

حيوية، بما في ذلك معالجة املشاكل الناجمة عن التصحر وإزالة الريفية واألمن الغذائي والتكنولوجيا ال

ورصد حالة األمن الغذائي في  وتقييم  ؛الغابات وتآكل التربة وامللوحة وكذلك توفير شبكات األمان االجتماعي

الدول األعضاء من أجل تحديد واتخاذ الالزم في حاالت الطوارئ واملساعدات اإلنسانية، بما في ذلك إنشاء 

وإدارة املوارد املالية والزراعية لتطوير الزراعة وتعزيز األمن الغذائي في  وتعبئة احتياطيات األمن الغذائي؛ 

وصياغة وتنفيذ السياسات الزراعية املشتركة، بما في ذلك تبادل ونقل  ثم تنسيقالدول األعضاء؛ 

 التكنولوجيا املناسبة، والنظام العام إلدارة األغذية.

خرى، فإن رابطة منظمة التعاون اإلسالمي للصناعات الزراعية هي بمثابة منصة للشركات ومن ناحية أ

واألفراد العاملين في هذه الصناعة لتبادل األفكار والخبرات ووضع نهج قوي لسلسلة القيمة في التنمية 

ية ستعمل مثل الزراعية والصناعية. وبعد إنشائها، فإن رابطة منظمة التعاون اإلسالمي للصناعات الزراع

نظيراتها في مناطق أخرى، ويتوقع أن توفر منتدى لجميع املشاريع العامة والخاصة العاملة في مجال التنمية 

 . الزراعية والصناعية نحو املساهمة في نمو الصناعات الغذائية الزراعية 

تعاون بين دول منظمة باإلضافة إلى أنشطة التعاون الجارية، يقترح التقرير ثالثة مقترحات ملشاريع الو 

التعاون اإلسالمي في مجال التنمية الزراعية واألمن الغذائي. وهي إنشاء مركز منظمة التعاون اإلسالمي  

(، وإنشاء وكالة منظمة التعاون اإلسالمي لتشجيع االستثمار الزراعي OIC-SCICلتحسين البذور واملحاصيل )

(OIC-AIPA وإنشاء سوق منظمة التعاون اإلسال )( مي لتبادل السلع الزراعيةOIC-ACEM).
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منظمة التعاون اإلسالمي كما هو الحال في العديد من  اقتصاداتب األنشطة الزراعية دورا هاما في لعت

هذا الفصل بعض املؤشرات  البلدان النامية األخرى من حيث فرص العمل واإلنتاج، وبالتالي التنمية. ويظهر 

الزراعية لبلدان منظمة التعاون  اإلنتاجيةالزراعية املختارة مثل استخدام األراض ي، وتقنيات الري و 

منظور مقارن. ويظهر التحليل أنه باملقارنة مع الوضع في سنوات األلفين، فإن دول منظمة  مناإلسالمي 

العقد  وامليكنة في اإلنتاجيةن حيث اإلنتاج  الزراعي و في وضع أفضل م توجد التعاون اإلسالمي، كمجموعة،

. ومع ذلك، فإن العديد من دول منظمة التعاون اإلسالمي ال تزال متخلفة وراء األول من األلفية الحالية

متوسطات منظمة التعاون اإلسالمي، وبالتالي فهي في حاجة إلى إصالحات زراعية لتحسين وضعها في اإلنتاج 

راعية. وعالوة على ذلك، تعتبر الزراعة في العديد من البلدان األعضاء في منظمة التعاون واألنشطة الز 

. وتحقيقا لهذه الغاية، فإن املعيشة إلى مستوى أفضل من نقلهااإلسالمي قطاعا رئيسيا يمكن أن يساعد في 

راض ي املوجودة في القطاع تعزيز االستفادة من املوارد الزراعية املتاحة وزيادة مستويات العمل وإنتاجية األ 

 الزراعي سيساهم إسهاما مهما في عملية التنمية في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي .

 األراض ي في الزراعة خدامواست ين. السكان الزراعي1.1

الدول ، شكلت 2014مليار في عام  1.67 يبلغمليار هكتار، ومجموع سكاني  3.2مع مساحة إجمالية قدرها 

الربع من مجموع مساحة األراض ي في  ما يقارباإلسالمي في منظمة التعاون  خمسون األعضاءالسبعة وال

على التوالي(. وتمثل ثمانية دول في منظمة التعاون  %23.2و  %22.7العالم، وأقل قليال من خمس سكانها )

ر، بالترتيب التنازلي( ليبيا وإيران والنيجو ندونيسيا وإالسعودية و السودان و الجزائر و )كازاخستان  اإلسالمي

. وتمثل أكبر خمس دول من حيث اإلسالميمنظمة التعاون  ألراض ي بلدان من املساحة اإلجمالية 50.6%

وباكستان ونيجيريا وبنغالديش ومصر، نسبة  إندونيسيا، وهي: اإلسالميعدد السكان في منظمة التعاون 

 .ياإلسالممن مجموع السكان في بلدان منظمة التعاون  52.1%



 2016اإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء الدول  في الغذائي واألمن الزراعة

2 

 
قرة © ن أ  مركز 

من مجموع  %51.4 اإلسالميفي بلدان منظمة التعاون  يةالريف املناطق ، بلغت نسبة سكان2014في عام و

، يمين(. 1.1)الشكل  كمتوسط عالمي %46.4و  األخرى في البلدان النامية  %51.0سكانها، باملقارنة مع 

 إجمالي منالنسبة  أن نحي في 2014 سنة الحضرية املناطق في العالم سكان من %53.2وعاشت نسبة 

-2000خالل فترة و  .%48.1 حوالي بلغت املناطق هذه فيالذين عاشوا  اإلسالمي التعاون  منظمة سكان عدد

توسط املقارنة مع املب بسرعة مضاعفةاإلسالمي ، زاد إجمالي عدد السكان في بلدان منظمة التعاون 2014

 .(%1.1مقابل   %2.2 )العالمي 
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 حضرية ريفية

 العالم  الدول النامية األخرى  الدول األعضاء في المنظمة 

 1.1الشكل: 
الحضرية والريفية  املناطق سكانناشطين اقتصاديا )يسار( و ال الزراعيين هيكل السكان. السكان

 )كنسبة مئوية من إجمالي عدد السكان( 2014)يمين( في عام 
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 حضرية ريفية

 (1قاعدة بيانات منظمة األغذية والزراعة على اإلنترنيت )امللحق، جدول املصدر: 
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 2.1الشكل 
 )كنسبة مئوية من مجموع السكان( 2014السكان الزراعيين الناشطين اقتصاديا، 

 (1قاعدة بيانات منظمة األغذية والزراعة على اإلنترنيت )امللحق، جدول املصدر: 

تتجاوز نسبة 

السكان الزراعيين 

من مجموع  50٪

 16السكان في 

دولة في منظمة 

 التعاون اإلسالمي
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 السكان الزراعيين

مليون في دول منظمة التعاون  238السكان الزراعيين النشطين اقتصاديا  بلغ عدد، 2014ي عام ف

، يسار(. 1.1)الشكل  2000في عام  %16.4مقارنة مع من مجموع السكان  %14.2وهو ما يعادل  ،اإلسالمي

 (.%18.4) العالمي( واملتوسط %23.9) األخرى في البلدان النامية  تلكوظلت هذه النسبة أقل من 

من إجمالي عدد السكان في  %20أكثر من  ون السكان الزراعيين النشطين اقتصاديا يمثل ال زالومع ذلك، 

، معظمهم من الدول األقل نموا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، اإلسالميدولة في منظمة التعاون  16

مبيق وغامبيا وموز فاسو وغينيا ا بوركينفي بعض هذه البلدان مثل  %35أكثر من  إلى  وبلغت النسبة

 (.2.1)الشكل 

 زراعيةال يض ار أل ا

هو عنصر ألراض ي في الزراعة فعال واملثمر لاالستخدام الالقوى العاملة في الزراعة، فإن  إلى باإلضافة 

اإلسالمي في منظمة التعاون  الدول األعضاء تتوفرفي عملية التنمية الزراعية. وفي هذا الصدد،  أساس ي

من  %47مليار هكتار، أي ما يعادل  1.4 يبلغإجمالي مساحة األراض ي الزراعية على  عة والخمسون السب

 (. 3.1في العالم )الشكل  هامن %25.9و  األخرى  إجمالي مساحة األراض ي الزراعية في البلدان النامية

 منظمة التعاون  من املساحة اإلجمالية لألراض ي في بلدان %45.7وشكلت حصة مساحة األراض ي الزراعية 

 اإلجمالي العالمي. ومع ذلك، بالنظر إلى  من %38.2في جميع البلدان النامية و %40اإلسالمي، مقارنة ب 

 وهي مجموع األراض ي الصالحة للزراعة واألراض ي ذات املحاصيل الدائمة، فقد لوحظ ،املساحة املزروعة

 دول املنظمة

26% 

 الدول النامية األخرى 

55% 

 الدول املتقدمة

19% 

 3.1الشكل 

 توزيع األراض ي الزراعية في العالم  

 (2ة األغذية والزراعة على اإلنترنيت )امللحق، جدول قاعدة بيانات منظماملصدر: 

٪ من األراض ي 26

الزراعية في العالم 

تنتمي للدول 

األعضاء في منظمة 

 التعاون اإلسالمي
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لزراعية في البلدان األعضاء في منظمة التعاون املساحة ا من إجماليأن نسبة مساحة األراض ي املزروعة  

( %32.5) األخرى  من البلدان املتقدمة املسجلة في كل( ال تزال أقل بكثير من املعدالت %26.2) اإلسالمي

 مليون  306 اإلسالمي (. وبلغت مساحة األراض ي الصالحة للزراعة في دول منظمة التعاون %31.1والعالم )

 بلغت، األخرى في البلدان النامية وساحة الزراعية. املمن  %21.7أي ما يعادل  ،2013هكتار فقط في عام 

. وهكذا، %27.8العالمي املتوسطبلغ من املساحة الزراعية و  %29.2مساحة األراض ي الصالحة للزراعة 

ن مساحاتها اإلجمالية أقل م من اإلسالميكانت نسبة األراض ي الصالحة للزراعة في دول منظمة التعاون 

لدول ي املحاصيل الدائمة ض اأر وفي املقابل، شكلت العالمي. املتوسط من و  األخرى في البلدان النامية  تلك

راض ي املحاصيل الدائمة في أمن مجموع  %34.7 نسبةمليون هكتار(  62.8) اإلسالميمنظمة التعاون 

فقط من  %4.4تمثل  اإلسالميلدول منظمة التعاون ي املحاصيل الدائمة ض اأر وعلى الرغم من أن . العالم

( %3.2خرى )األ نامية البلدان ال فيكانت هذه النسبة أعلى بقليل إجمالي مساحة األراض ي الزراعية، 

لجزء األكبر من مساحة ا فإن، 4.1من ناحية أخرى، كما هو مبين في الشكل و (. %3.3العالمي )واملتوسط 

  مخصصهكتار(  مليار 1.04ما نسبته  أي %74.8) مياإلسال األراض ي الزراعية في دول منظمة التعاون 

 حد كبير لرعي املاشية. إلىخدم لمروج واملراعي الدائمة، وتستل

اختالفات كبيرة على مستوى كل  اإلسالمياستخدام األراض ي في الزراعة في بلدان منظمة التعاون ويعكس 

بعض بلدان منظمة التعاون ، تتوفر من مجموع مساحة أراضيهاواسعة  زراعية مع مساحةو بلد على حدة. 

الصومال و  (%72.0)تركمانستانو ( %80.4( وكازاخستان )%80.6، مثل اململكة العربية السعودية )اإلسالمي

بل ( مساحاتها الزراعيةمن  %10صالحة للزراعة صغيرة جدا )أقل من على مساحات أراض ي ( 70.3%)

صغيرة زراعية في املقابل، مع مساحة ولدائمة. املحاصيل اأراض ي  جد ضئيلة من حيث مساحات وحتى

األراض ي الصالحة 

 للزراعة

22% 

 املحاصيل الدائمة

4% 

 املروج واملراعي الدائمة

74% 

 4.1الشكل 
 اعية في بلدان منظمة التعاون اإلسالميهيكل األراض ي الزر  

 (2)امللحق الجدول    FAOSTATقاعدة البيانات على اإلنترنت ملنظمة األغذية والزراعة املصدر: 

تحتل املروج 

واملراعي الدائمة 

حصة األسد من 

مساحة األراض ي 

الزراعية في دول 

منظمة التعاون 

 اإلسالمي
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راض ي على مساحات لأل  اإلسالميبعض بلدان منظمة التعاون من مجموع مساحة أراضيها، تتوفر مقارنة 

 وباكستان( %84.3) بنغالديش سيما الالزراعية،  مساحاتهاكبيرة نسبيا في وأراض ي الصالحة للزراعة 

 من للزراعة الصالحة األراض ي حصةتبلغ  املقابل، فيو ؛(%72.1) وسورينام( %72.8) ومصر( 84.0%)

 هذا فيو. فقط %1 حوالي وجيبوتي موريتانيا مثل اإلسالمي التعاون  منظمة بلدانفي الزراعية  األراض ي

 .للغاية قيمة البلدان هذه في املوجودة للزراعة الصالحة األراض ي مناطقتعد  الصدد،

 في الزراعة د املائية واستخدامهاملوار ا 2.1

يستخدم في الزراعة وأن الطلب العالمي على الغذاء ر من املوارد املائية في العالم أن الجزء األكبإلى بالنظر 

مؤخرا  حظيقد ملائية، من خالل نظم الري الفعال والتقنيات، دور إدارة املوارد افي تزايد سريع، فإن 

املاء مورد نادر في املناطق القاحلة وشبه القاحلة حيث ف. في التنمية الزراعية واألمن الغذائي كبيرةأهمية ب

تواجه حيث  ،، وخاصة في غرب آسيا وشمال شرق أفريقيااإلسالميتوجد العديد من دول منظمة التعاون 

في هذه املناطق ضغوطا حادة في املياه بسبب محدودية الفرص  اإلسالميمعظم دول منظمة التعاون 

 ائية جديدة. املتاحة الستغالل موارد م

 الستخدام املياه للفرد املرتبط املتزايد ستوى واملالسكان ارتفاع  في ظلهذه الضغوط ومن املتوقع أن تزيد 

خالل تحسين نظم  بالتنمية االقتصادية. ولذلك، فإن كفاءة استخدام املوارد املائية في الزراعة، من

تطلبات األساسية للتنمية الزراعية املستدامة االحتياجات األكثر إلحاحا وامل بين من وتقنيات الري، هو 

 تعاني من ندرة املياه. ، ال سيما في املناطق التياإلسالميواألمن الغذائي في بلدان منظمة التعاون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.6% 

62.7% 

14.7% 

 الدول النامية األخرى  الدول األعضاء في املنظمة

 الدول املتقدمة

18% 

9% 

10% 

7% 12% 

44% 

EAP ECA LAC MENA SA SSA

 5.1الشكل 

متوسط الهطول في العمق: حصة دول منظمة التعاون اإلسالمي في العالم )يسار( وحصص 

 المي )يمين(املناطق الفرعية من مجموع منظمة التعاون اإلس

 (3قاعدة بيانات منظمة األغذية والزراعة، أكواستات، على اإلنترنيت )امللحق، الجدول  املصدر:



 2016اإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء الدول  في الغذائي واألمن الزراعة

6 

 
قرة © ن أ  مركز 

 هطول األمطار في العمق

ا يزيد قليال م إلىعمق سنويا الهطول األمطار في متوسط ، بلغ 2014-2008 املمتدة بين عامي الفترةخالل 

، اإلسالمي. وهذا يعني أن دول منظمة التعاون اإلسالمي)مم/سنة( في بلدان منظمة التعاون  ألف 47عن 

 البلدان النامية متوسطمن  %36.1في العالم و السنوي من متوسط هطول األمطار  %22.6تلقت مجتمعة 

هطول األمطار في العمق متوسط يمثل  ،املتنوعة لظروف املناخيةلنظرا و (. 3أ. الجدول  املرفق،) األخرى 

بلدان  تتصدر )اليمين(،  5.1شكل لوفقا لو . اإلسالميغير متكافئ بين املناطق الفرعية ملنظمة التعاون  اتوزيع

 هطول إجمالي من  %44 وهو ما يعادلاألولى بين املناطق الفرعية املرتبة  (SSA) أفريقيا جنوب الصحراء

في املقابل، تلقت البلدان في منطقة الشرق األوسط بشكل و. اإلسالميتعاون في بلدان منظمة ال األمطار 

  .إجمالي هطول األمطارفقط من  %7جماعي 

األمطار معا، أصبح التوزيع غير املتكافئ ملتوسط مع مراعاة األراض ي الزراعية البلدان ومتوسط هطول 

-2008عاون اإلسالمي أكثر وضوحا. وخالل منظمة الت مجموعةهطول األمطار بين املناطق الفرعية في 

، في املتوسط، نسبة هطول األمطار من (EAP) الهادئ واملحيط آسيا شرق في  الواقعة، تلقت البلدان 2014

هطول األمطار من إجمالي متوسط  %18 أي ما يعادل/سنة(، كلم مكعب 4608ملم سنويا )أو  2724

وشمال  . وفي املقابل، تلقت البلدان في منطقة الشرق األوسطاملسجلة في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي

 % من مجموع التساقطات.7( مجتمعة فقط MENAأفريقيا )
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 (سنة/ملم)العمق  (سنة/3كلم)الحجم 

 أمريكا الالتينية والكاريبي  أوروبا وآسيا الوسطى  شرق آسيا واملحيط الهادي 

 أفريقيا جنوب الصحراء  جنوب آسيا  الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

 6.1الشكل 

 2014-2008متوسط الهطول )مرجح حسب األراض ي الزراعية للدول(، 

 (3قاعدة بيانات منظمة األغذية والزراعة، أكواستات، على اإلنترنيت )امللحق، الجدول املصدر: 



 قطاع الزراعة: املوارد واإلمكانات

7 

 
قرة © ن أ  مركز 

 

 املوارد املائية املتجددة

( TRWRمن إجمالي املوارد املائية املتجددة ) %13.6 نسبة مجتمعة اإلسالمي بلدان منظمة التعاون تشكل 

باملقارنة مع مستوى البلدان و . 2014-2008سنويا خالل فترة مكعب  كلم 7,229، بتوفرها على في العالم

كنسبة مئوية من  اإلسالميحصة بلدان منظمة التعاون / سنة(، تبدو مكعب كلم 39,68) األخرى النامية 

 حسب TRWRواقع األمر، كان مستوى وفي مجموع سكانها. بالبلدان النامية منخفضة نسبيا فيما يتعلق 

ما يقرب من نصف مستوى الدول  اإلسالميفي دول منظمة التعاون  / سنة(متر مكعب 4652) نصيب الفرد

صيب الفرد في نحسب  TRWR/ سنة(، كان متر مكعب 7601. مقارنة مع مستوى العالم )األخرى النامية 

 (.3أ. الجدول  املرفق،أيضا أقل بكثير من مستوى العالم )  اإلسالميدول منظمة التعاون 

 يتكون  اليمين(، إلى) 8.1شكل لوفقا لو ل إجمالي املوارد املائية املتجددة بين مجموعات البلدان. يختلف هيك

من  الباقي(، و IRWRمن إجمالي املوارد املائية املتجددة في العالم من املوارد املائية الداخلية املتجددة ) 73%

، TRWR منأعلى نسبة  IRWR تشكل في البلدان املتقدمة،ف(. ERWRموارد املياه املتجددة الخارجية )

 IRWRباملقارنة مع غيرها من البلدان النامية، فإن حصة و ، يسار(. 8.1)الشكل  %93.4مستوى  إلى صل لت

 %72.9و  %80.2) األخرى أقل بقليل من البلدان النامية هي  اإلسالميفي دول منظمة التعاون  TRWR من

في العالم، و  IRWRمن إجمالي  %12.3نسبة  اإلسالميالتعاون في بلدان منظمة  IRWR وتمثل على التوالي(.

 نسبة اإلسالمي في بلدان منظمة التعاون  ERWR يغطي ذلك، إلىفي البلدان النامية. باإلضافة  16.5%

 (.3أ.الجدول  املرفق،نامية )من ذلك في البلدان ال %25.0في العالم و  ERWRمن إجمالي  19.2%
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 7.1الشكل 

متوسط الهطول في العمق )ملم/سنة(، دول املنظمة العشر ذات أعلى متوسط )يسار( وذات 

 2014-2008أدنى متوسط )يمين(، 

 (3قاعدة بيانات منظمة األغذية والزراعة، أكواستات، على اإلنترنيت )امللحق، الجدول املصدر: 

تتمتع ماليزيا 

بأعلى معدالت 

الهطول في العمق 

ن دول منظمة بي

 التعاون اإلسالمي
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 ندرة املياه

لألنشطة  TRWR منالحد األدنى  تطلبعدم التوازن بين العرض والطلب على املياه. ويب درة املياهعرف نت

 عاني/ السنة للفرد الواحد. وتمتر مكعب 1700 عتبة ما يقدر باملنزلية والزراعية والصناعية األساسية 

، اإلجهاد املائي منستوى / السنة لكل فرد دون هذا امل TRWR تتوفر على معدل ل البلدان أو املناطق التي

ندرة  من/  متر مكعب 1000 من / السنة للفرد الواحد أقل TRWR التي تتوفر على معدل البلدان عانيتو 

من تعاني فهي / سنة  متر مكعب 500/ السنة للفرد الواحد أقل من  TRWR ذاتبالنسبة للبلدان و ، املياه

منظمة التعاون األعضاء بدول البدقة  9.1لخص الشكل ي. و (UN-Water, FAO, 2007) املياه في ندرة مطلقة

في منظمة التعاون  اعضو دولة  26للشكل، فإن وفقا و . رتهالتي تعاني من شح املياه و / أو ند اإلسالمي

بلدان  6واجه بلدان من اإلجهاد املائي، وت 6 من ذلك، تعانيو . من شح املياه و / أو ندرتهتعاني  اإلسالمي

 تهاإلجهاد املائي و / أو ندر  ذاتتعتمد البلدان و بقية الدول من ندرة املياه املطلقة. من  14اني تعندرة املياه و 

 من املياه. تهاحاجخارجية لتوفير على مصادر 

 املوارد املائية التبعية في

رة من املجاو  البلدانعلى ما بلد فيه يعتمد  املدى الذيإلى  مؤشر االعتماد على املوارد املائيةيشير مصطلح 

 أجل تلبية احتياجاته من املياه. ووفقا لهذا التعريف، لوحظ أن بلدان منظمة التعاون اإلسالمي تعتمد على

 الدول األعضاء في 10.1(. ويوضح الشكل %22.6( والعالم )%17.7في كل من البلدان النامية األخرى )
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 8.1الشكل 

-2008بنية املوارد املائية املتجددة في العالم )يسار( وفي دول منظمة التعاون اإلسالمي )يمين(،  
2014 

 (3قاعدة بيانات منظمة األغذية والزراعة، أكواستات، على اإلنترنيت )امللحق، الجدول املصدر: 

تشكل املوارد 

 املائية املتجددة

٪ 73الداخلية  

من إجمالي 

املوارد املائية 

املتجددة في دول 

منظمة التعاون 
 اإلسالمي
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دولة هي مؤهلة  19هذا الرقم، فإن . ووفقا ل%50ذات نسب لالعتماد أعلى من  اإلسالميمنظمة التعاون  

في الشرق األوسط وشمال شرق  اإلسالميللمعايير. وعلى وجه الخصوص، سجلت بلدان منظمة التعاون 

 املوارد املائية. التبعية فيأفريقيا أعلى معدالت 

مصر و  (%97تركمانستان )، تليها من حيث االعتماد الكامل على مصادر خارجية الكويت املرتبة األولىتحتل و 

دولية  نهريةوهناك ثمانية أحواض . (%96.1) السودان( و %96.5( وموريتانيا )%96.6( والبحرين )96.9%)

وبحيرة السنغال و النيل والنيجر ففي املنطقة اإلفريقية يوجد : اإلسالميمنظمة التعاون  دول رئيسية في 

آمو أنهار حوض بحر آرال )و لفرات ودجلة اأما في منطقة آسيا فيوجد حوض نهر  ؛بوبوتشاد وأحواض أنهار مل

 الكويت والبحرين اعتمادا كبيرا على تدفقات تعتمد داريا وسير داريا( وحوض نهر الجانج. وفي هذا الصدد،

وموريتانيا  إثيوبيااملياه الجوفية من اململكة العربية السعودية في حين تعتمد مصر على نهر النيل من  خزان

  أمو داريا وسير داريا.أنهار ى انستان علعلى نهر السنغال وتركم

  سحب املياه الزراعية

تواجه تحديات خطيرة  اإلسالميالعديد من دول منظمة التعاون النمو السريع لسكانها، ال زالت  إلىبالنظر 

في  اباملقارنة مع حصتهو تلبية الطلب املتزايد على املياه لالستخدام املنزلي، وخاصة في األنشطة الزراعية. ل

من مجموع  %23.8، مجتمعة، اإلسالميبلدان منظمة التعاون (، تسحب %23.2إجمالي سكان العالم )

 الجدول  املرفق،عدم الكفاءة في استخدام املياه في الزراعة ) إلىسحب املياه في العالم. ويعود ذلك جزئيا 

من إجمالي  %84.1 اإلسالميون في بلدان منظمة التعا ةسحب املياه الزراعييمثل واقع األمر، وفي (. 4أ.

 سحب املياه. 
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 [إجهاد] [ندرة] [ندرة تامة]

 9.1الشكل 

 2014إجمالي املوارد املائية املتجددة حسب الفرد الواحد )متر مكعب/ سنة(، 

 (3قاعدة بيانات منظمة األغذية والزراعة، أكواستات، على اإلنترنيت )امللحق، الجدول املصدر: 
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نسبة تظل ال، %75.6 البالغ األخرى البلدان النامية ومتوسط  %69.5العالمي البالغ مقارنة مع املتوسط و 

سحب املياه، معبرا عنه كنسبة مئوية فإن عالية جدا. وفي هذا الصدد،  اإلسالميل منظمة التعاون   في دو

الخاصة )أي الضغط على املوارد املائية(.  هياهقدرة البلد على االعتماد على موارد مل، هو مؤشر IRWRمن 

وهو أعلى بكثير من  IRWRمن إجمالي  %17.7 اإلسالميمجموع سحب املياه في دول منظمة التعاون ويمثل 

 على التوالي(. %9.2و  %6.7عالم )وال األخرى مستويات البلدان النامية 

 

 

 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100
ت

وي
لك

ا
 

ان
ست

مان
رك

ت
 

صر
م

 

ن
ري

ح
الب

نيا 
يتا

ر و
م

ان 
ود

س
ال

ش 
دي

ال
نغ

ب
 

جر
ني

ال
 

ان
ست

بك
ز و

أ
 

ان
ست

اك
ب

ان 
ج

بي ر
أذ

 

ريا
سو

اد 
ش

ت
بيا 

ام
غ

 

ين
بن

 

ق
عرا

ال
 

ال
وم

ص
ال

ق 
بي

زم
مو

 

الي
م

 

 10.1الشكل 

 2014نسبة التبعية للموارد الخارجية )بالنسبة املئوية(، 

 (3قاعدة بيانات منظمة األغذية والزراعة، أكواستات، على اإلنترنيت )امللحق، الجدول املصدر: 

الكويت 

وتركمانستان 

تتوفران على 

أدنى إجمالي 

املوارد املائية 

املتجددة 

حسب الفرد 

 الواحد

29% 

59% 
12% 

 الدول املتقدمة الدول النامية األخرى  الدول األعضاء في املنظمة

 11.1ل الشك

 2014-2008سحب املياه الزراعية: حصة دول منظمة التعاون اإلسالمي من العالم،  

 (4قاعدة بيانات منظمة األغذية والزراعة، أكواستات، على اإلنترنيت )امللحق، الجدول  املصدر:

تسحب دول 

منظمة التعاون  

٪ 29اإلسالمي 

من املياه 

الزراعية في 
 العالم
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 اإلسالمي أكبر من مجموع سحب املياه في دول منظمة التعاون   ستخدم الجزء الي مكان آخر، يأكما في و 

سحب من إجمالي  %84.1 اإلسالميسحب املياه الزراعية في دول منظمة التعاون ويمثل في مجال الزراعة. 

كلم  785 إلى اإلسالميبلغ سحب املياه الزراعية في دول منظمة التعاون و . TRWRمن  %10.9و مياهها

(. ومع ذلك، 11.1من إجمالي سحب املياه الزراعية في العالم )الشكل  %29/ سنة، أي ما يعادل  مكعب

 شكلت باألرقام املطلقة،و . غير موحد اإلسالميمنظمة التعاون  مجموعةفإن توزيع سحب املياه الزراعية في 

، اإلسالميجميع بلدان منظمة التعاون  من مجموع سحب املياه الزراعية في %91 نسبةدولة، مجتمعة  16

وتبرز . اإلسالميفي بلدان منظمة التعاون  ةمن إجمالي سحب املياه الزراعي %58 منهادول  5وشكلت فقط 

من  %22/ سنة، أي ما يعادل  كلم مكعب 172.4 السحب، بلغباكستان خاصة مع مستوى عال من 

 (.12.1)الشكل  اإلسالميون إجمالي سحب املياه الزراعية في دول منظمة التعا

 ري ال

"املساحة  مصطلحاتتشير في هذا الصدد، وفي الري.  ةيستخدم الجزء األكبر من سحب املياه الزراعي

غير ، للمحاصيل جهزة لتوفير املياهاملمساحة األرض  إلى"املساحة املروية" و"منطقة الري" واملجهزة للري" 

ا التعريف، فإن مجموع املساحة املجهزة للري في بلدان منظمة . ووفقا لهذباشرةامل التساقطات املطرية

من إجمالي % 5.3مثلفقط العالم، وي مساحةمن  %25.4مليون هكتار أو  75.2غطي ي اإلسالميالتعاون 

مجموع املساحة املجهزة للري  يمثل. ومع ذلك، %6.1العالمي البالغ ، مقارنة مع املتوسط ةالزراعيتها ساحم

مستوى أعلى من مثيله في هو الصالحة للزراعة، و  امن أراضيه 25.7% اإلسالمينظمة التعاون في بلدان م

 (.%21.5( والعالم )%23.7) األخرى البلدان النامية 

 

 باكستان

21.97% 

 إندونيسيا

11.82% 

 إيران

10.96% 
 مصر

7.52% 

 العراق

6.63% 

 أوزبكستان

6.42% 

 باقي دول املنظمة 

34.69% 

 12.1الشكل 

 2014-2008سحب املياه الزراعية: حصص الدول األوائل ضمن دول منظمة التعاون اإلسالمي، 

(. تم اعتماد أحدث البيانات 4قاعدة بيانات منظمة األغذية والزراعة، أكواستات، على اإلنترنيت )امللحق، الجدول املصدر: 

 للحساب. 2014و 2008بين 
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 دولة 15 تتوفرو  على مستوى كل بلد على حدة، لوحظ أن توزيع منطقة الري يختلف بين البلدان.و 

من إجمالي مساحة الري في بلدان منظمة التعاون  %90.6عادل هكتار، أي ما يمليون  68.1 مجتمعة على

باكستان خارجا مع حصتها من منطقة الري في تقف الزراعي،  السحبكما هو الحال في حالة و . اإلسالمي

وحدها وتمثل مليون هكتار،  19.3 بلغتري ذو منطقة بلد ال، وهي اإلسالميمنظمة التعاون  مجموعة

من ناحية أخرى، تختلف أيضا و . اإلسالمية الري في منطقة منظمة التعاون من إجمالي مساح 25.6%

 إلى ( %0.1تتراوح بين مستويات ضئيلة )أقل من  حيث، للبلدان الري في املناطق الزراعية حصص مساحات

مناطق الري كنسبة مئوية من املناطق الزراعية للبلدان.  حصصبدقة  13.1يلخص الشكل و . 92.8%

. %20أكثر من  إلى تصل  على حصص انبلد 9 تتوفر، 2012-2008خالل الفترة و ، الشكلوفقا لهذا و 

في والري.  مساحةهناك  تحتى في جزر املالديف، ليسبل و ، %  0.2بلدا أقل من  13كانت النسبة في و 

نظمة دولة في م 20من األراض ي الصالحة للزراعة في  %50أكثر من ل، في حين بلغت املساحة املروية املقاب

  بلدا. 18في  %5ذه النسبة كانت أقل من هفإن ، اإلسالميالتعاون 

مساحة األراض ي الصالحة للزراعة دورا حاسما في اإلنتاج الزراعي في املروي من وفي الواقع، يلعب الجزء من 

قاحلة العديد من دول منظمة التعاون اإلسالمي، وخاصة تلك التي تعاني من شح في املناطق القاحلة وشبه ال

في الشرق األوسط. ولذلك، فإن الزراعة املروية واستخدام نظم الري الفعالة والتقنيات لها دور مهم جدا 

وأكبر في التنمية الزراعية واإلنتاج الغذائي في هذه البلدان. وفي هذا الصدد، تشير البيانات املتاحة حول 

تقنية تقليدية  يعتبر ، الذي الري السطحيإلى أن تقنيات الري املستخدمة في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي 

% من 82.1استخداما على نطاق واسع، ويمارس على  األسلوب األكثر وأقل توفيرا للمياه هو إلى حد بعيد 

، 14.1% )الشكل 89.3 البالغ البلدان الناميةمن إجمالي املساحة املجهزة للري، باملقارنة مع مستوى غيرها 

بلدا في منظمة  17دولة في منظمة التعاون اإلسالمي، من دون  38% في 50هي أكثر من يسار(. وهذه النسبة 

0 50 100

 مصر

 باكستان

 سورينام

 بنغالديش

 البحرين

 العراق

 اإلمارات العربية املتحدة

 ألبانيا

 أذربيجان

0.000.050.100.15

 الصومال

 موريتانيا

 جزر القمر

 توغو

 تشاد

 الغابون 

 جيبوتي

 أوغندا

 النيجر

 سيرا ليون 

 جزر املالديف

 13.1الشكل 
مساحة الري كنسبة مئوية من املساحة الزراعية: الدول ذات أعلى نسبة )يسار( والدول ذات أدنى 

 2012-2008نسبة )يمين(، 

 (5كواستات، على اإلنترنيت )امللحق، الجدول قاعدة بيانات منظمة األغذية والزراعة، أاملصدر: 

تحتل مصر 

املرتبة األولى 

من حيث 

مساحة الري 

كنسبة مئوية 

من املساحة 

 الزراعية
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كميات هائلة من  إهدار التعاون اإلسالمي، حيث يمارس الري السطحي كتقنية وحيدة للري. ونتيجة لذلك، يتم 

 .ن السطحياملياه املحولة للري في هذه البلدان في املزرعة إما عن طريق الترشيح العميق أو الجريا

من مجموع املساحة املجهزة للري في بلدان منظمة التعاون  %3.5على  1الري بالرشفي املقابل، يمارس و

مارس على حي، وتمياه مقارنة مع الري السطا للتوفير ي أكثر ه وهذه التقنية، يمين(. 14.1)الشكل  اإلسالمي 

 ساحل العاج، وال سيما اإلسالمياون دول فقط في منظمة التع 7من مساحة الري في  %20أكثر من 

نسبة تكاد ال تذكر )أقل و (. %27.9( ولبنان )%41.7ن )ي( وبن%59.4اململكة العربية السعودية )و ( 75.4%)

وهي ، 2تقنية الري املوضعيتمارس . من ناحية أخرى، اإلسالميدولة في منظمة التعاون  27( في %0.1من 

فقط من مجموع املساحة املجهزة للري في  %1.7ون هكتار، أي ما يعادل ملي 1.3لمياه، على ا لتوفير األكثر 

انتشار هذه ويختلف . %2العالمي البالغ . وهي نسبة أقل من املتوسط اإلسالميبلدان منظمة التعاون 

اإلمارات العربية املتحدة واألردن وتبرز . اإلسالمينطقة منظمة التعاون مالتقنية أيضا بين البلدان في 

على التوالي.  %81.2و  %86.3 تا نسبةستويات عالية بشكل ملحوظ في استخدام هذه التقنية، حيث بلغمب

، اإلسالميدول منظمة التعاون  5فقط في  %10هذين البلدين، بلغت هذه النسبة أكثر من  إلىباإلضافة 

في املقابل، و(.  %10.9( وقطر )%11.6( والبحرين )%12.4( وبنن )%13.4( والكويت )%16.9وهي تونس )

على وجه الخصوص، و (. %0.1)أقل من  اإلسالميدولة في منظمة التعاون  34هذه النسبة ضئيلة في  كانت

املناسب، تطوير تقنيات الري املوضعي والري بالرش  TRWRالدول الواقعة في املناطق القاحلة، دون تختار 

 ل مكثف لتوفير املزيد من املياه.بشك

                                                           
1
حمل مكونات التوزيع: يصطناعي من خالل خط اطر على شكل معندما يتم رش املاء و املاء تحت الضغط  استخداملري من خالل لطريقة هي   

  بة.و رشاشات دوارة، ناشرون مع مجاري املياه الدائمة وأنابيب مثق

( النبات جذور  منطقة) النبات قاعدة على امليدان في فقط ربةالت من جزء تبلل وتسبب املياه تطبيق ما يتمعند( مختلفة تقنياتب) لري ل طريقة وهي  2

 الري و  اليومي، التدفقب والري  بالتنقيط والري  قطيربالت الري : األنظمة أو التالية املصطلحات شملوت. قطرة قطرة أي متكررة، هاولكن صغيرة بكميات

 (.UN-FAO، 2000 ،"الفني حول تقنيات الري بالضغط الدليل" ،A. Phocaides راجع املعلومات، من لمزيدل. )بالرشفات والري  جرعاتبال
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 14.1الشكل 
تقنيات الري كنسبة مئوية من إجمالي املساحة املجهزة للري في العالم )يسار( وفي دول منظمة  

 2012-2008التعاون اإلسالمي )يمين(، 

 (5عدة بيانات منظمة األغذية والزراعة، أكواستات، على اإلنترنيت )امللحق، الجدول قااملصدر: 
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 الزراعية دة وامليكنةستخدام األسما 3.1

استخدام األسمدة لكل هكتار من األراض ي الصالحة للزراعة في دول منظمة التعاون ارتفع متوسط 

، 15.1. ومع ذلك، كما هو مبين في الشكل 2013كجم في عام  128إلى  2002كجم في عام  38من  اإلسالمي

باملتوسط  إذا ما تم مقارنته، وخاصة افياك ليس اإلسالمياستخدام األسمدة في دول منظمة التعاون  فإن

العالم في استخدام األسمدة ، بلغ متوسط 2013اعتبارا من عام و . خرى األ البلدان النامية ومتوسط  يالعالم

توسط مأعلى من  %102كجم وهو  142 بنسبة ال، تم قياس األخرى في البلدان النامية وكجم.  152

 للهكتار األسمدة من كيلوغرام 198 تستخدم أخرى، ناحية من املتقدمة، الدول  .اإلسالميمنظمة التعاون 

 دول  فإن الصدد، هذا فيو. اإلسالمي التعاون  منظمة دول  في املتوسط من أعلى كغ 70 هو الذي الواحد

 مجموعات مع باملقارنة نسبيا لألسمدة كمية أقل تستخدم تزال ال املتوسط، في اإلسالمي، التعاون  منظمة

 .األخرى  انالبلد

هكتار  1000لكل  الجراراتعدد مستوى امليكنة الزراعية من خالل النظر إلى أيضا  15.1يعرض الشكل و 

 2002في عام  9.81من  ، وانخفضت النسبةاإلسالميمن األراض ي الصالحة للزراعة في دول منظمة التعاون 

ارتفع في بلدان منظمة قد ملستخدمة عدد الجرارات امجموع على الرغم من أن و . 2009في عام  6.94 إلى

 وبالتالي، كان مرتفعا زيادة حجم األراض ي الصالحة للزراعةفإن ، 2009و  2002بين عامي  اإلسالميالتعاون 

 .للزراعة الصالحة األراض ي من هكتار 1000 لكل املستخدمة الجرارات عدد في كبير انخفاض إلى أدى

اعتبارا من عام و في هذه النسبة.  مماثال  اأيضا انخفاض األخرى مية شهدت البلدان املتقدمة والبلدان الناو 

. وبعبارة أخرى، 1.72 فقد كان األخرى البلدان النامية متوسط  أما 4.77العالمي ، كان املتوسط 2009

في  مجتمعةاإلسالمي العالمي، تبقى دول منظمة التعاون واملتوسط  األخرى  باملقارنة مع البلدان النامية

تتوفر على  تزالال  اإلسالمي وضع أفضل من حيث استخدام الجرار. ومع ذلك، فإن دول منظمة التعاون 

غير كافية بالنسبة ملجموعة الدول املتقدمة حيث يتم حصاد نفس مساحة األراض ي ميكنة زراعية 

 .جرارات 10 ب الصالحة للزراعة
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 15.1الشكل 
 استخدام األسمدة والجرار في العالم

 عة، أكواستات، على اإلنترنيت، تحليل موظفي مركز أنقرةقاعدة بيانات منظمة األغذية والزرااملصدر: 
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 الزراعية اإلنتاجية 4.1

النشاط االقتصادي الرئيس ي للدول النامية بما في ذلك أعضاء  هاأنفة بمعرو على الرغم من أن الزراعة 

 لهذه الصناعة.  ال تبدو بأنها االهتمام األول اإلنتاجية  إال أن، اإلسالميمنظمة التعاون 

عدم الكفاءة في استخدام األراض ي في الزراعة في كثير من هذه البلدان بسبب  إلى يرجع ذلك وفي جزء منه، 

عوامل أخرى، مثل الهجرة املتزايدة  إلى. كما أنه يرجع افيةري غير كارد املائية، واستخدام نظم املو ندرة 

 خل أعلى، وخاصة في قطاع الخدمات.د التي تبحث عناملناطق الحضرية  إلى لسكان الزراعيين من الريف ل

 ألراض يإنتاجية ا

. 2013مليون هكتار في عام  306 اإلسالمين منظمة التعاو  مجموعبلغ مجموع األراض ي الصالحة للزراعة في 

-2004)أسعار ثابتة للدوالر مليار دوالر أمريكي 356نتاج الزراعي اإل  جماليإقيمة من ناحية أخرى، وصلت و 

 اإلنتاجمن إجمالي  %15.9 اإلسالمي ، أنتجت بلدان منظمة التعاون هذه السنةوفي  .2013في عام  (2006

 منظمة دول  في األرض إنتاجية مستوى  قياس تم السياق، هذا وفيقيمة. ال من حيثالزراعي العالمي 

 أخرى، ناحية من. 2013 في للزراعة الصالحة األراض ي من هكتار لكل دوالر 1429بمبلغ  اإلسالمي التعاون 

 حيث العام نفس في دوالر أمريكي 1734ما يعادل  األخرى  النامية البلدان في األراض ي إنتاجية متوسط بلغ

 في اإلسالمي، التعاون  منظمة دول  أن على األرقام هذه وتكشف  .أمريكيدوالر   1704غ املتوسط العالمي بل

 األخرى  البلدان مجموعات مع باملقارنة املطلقة القيمة حيث من األراض ي إنتاجية أدنى لديها املتوسط،

 (.16.1 الشكل)
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 16.1الشكل 
( )قيمة اإلنتاج 2006-2004)السعر الثابت للدوالر األمريكي 2013إنتاجية األراض ي في العالم  عام 

 حسب هكتارات األراض ي الصالحة للزراعة(

 نترنيت، تحليل موظفي مركز أنقرةقاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة األغذية والزراعة على اإل املصدر: 
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في فاألراض ي تتفاوت تفاوتا كبيرا بين البلدان.  على مستوى كل بلد على حدة، لوحظ أن مستويات إنتاجيةو 

أكثر من  يض انتاجية األر إل مع مستويات اإلسالمي دولة في منظمة التعاون  21، كانت هناك 2013عام 

دولة في منظمة التعاون  38محسوبة على أساس البيانات املتاحة عن  اإلسالميتوسط منظمة التعاون م

كمستوى اإلنتاجية  دوالر أمريكي 18202املرتبة األولى مع ما يقرب من  سالمبروناي دار التحتل و . اإلسالمي 

دول منظمة التعاون من  14في املقابل، كانت هناك و(. 17.1)الشكل  فلسطين وماليزيالكل هكتار تليها 

 يجر النو  جزر املالديفتعتبر دوالر أمريكي للهكتار الواحد. و  1000إنتاجية أقل من مع مستويات اإلسالمي 

دول املنظمة الثمانية والثالثين بين من  يض انتاجية األر إل ستوى أقل م ذات اإلسالميدول منظمة التعاون 

 .2013في عام  املتوفرة حولها البيانات
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 17.1الشكل 

-2004)السعر الثابت للدوالر األمريكي  2013إنتاجية األراض ي في دول منظمة التعاون اإلسالمي عام 
 ( )قيمة اإلنتاج لكل هكتار من األراض ي الصالحة للزراعة(2006

 كز أنقرةقاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة األغذية والزراعة على اإلنترنيت، تحليل موظفي مر  املصدر:
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 18.1الشكل 
( )القيمة املضافة للزراعة 2005)السعر الثابت للدوالر األمريكي  2013إنتاجية العمل في العالم في  

 (2005فة حسب العامل )السعر الثابت للدوالر حسب العامل( القيمة املضا

 قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة األغذية والزراعة على اإلنترنيت، تحليل موظفي مركز أنقرة.املصدر: 
 من  30منها من باقي الدول النامية و  28منها تنتمي للمنظمة و 11دولة في املجموع،  69مالحظة: توفرت البيانات حول 
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 إنتاجية العمل

ان النشطين السك حسب عددالزراعي  اإلنتاجالتي تقاس على أنها إجمالي قيمة  ،من حيث إنتاجية العمل

عدالت ممتأخرة كثيرا عن  األخرى والدول النامية  اإلسالميمنظمة التعاون الزراعة، تبقى دول اقتصاديا في 

 5500تج أقل من لشخص نشط اقتصاديا في الزراعة أن ين ، يمكن2013اعتبارا من عام و الدول املتقدمة. 

 43762 و األخرى امية في البلدان الندوالر أمريكي  6147الزراعي مقارنة ب اإلنتاج قيمة من  دوالر أمريكي

دوالر  22395 العمل إلنتاجية العالمي املتوسط بلغ نفسه، العام وفي .في البلدان املتقدمةدوالر أمريكي 

 الصدد، هذا وفي .(18.1)الشكل بشكل كبير  اإلسالمي التعاون  منظمة دول  في املتوسط متجاوزا أمريكي

 في العمل إنتاجية مستوى  تحسين أجل من هاجهود تكثيف اإلسالمي التعاون  منظمة دول  على يتعين

 .الزراعي القطاع

. 2013األعلى من حيث إنتاجية العمل في عام  اإلسالميبلدان منظمة التعاون  19.1الشكل  يصنفو 

أفضل  اململكة العربية السعوديةكانت ، اإلسالميمن بين دول منظمة التعاون حسب املعلومات املتوفرة، و 

الواحد في للشخص دوالر أمريكي  80000نتاجية العمالة الزراعية مع أكثر من الدول أداء من حيث إ

(. دوالر أمريكي 7123) تونس( و دوالر أمريكي 8777) ماليزيا تلتها،  دوالر أمريكي 24110بقيمة تفوق  الزراعة

 .دوالر أمريكي دوالر  956 فقط بلغت أذربيجان في العمل إنتاجية ،ومن جهة أخرى 
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 19.1الشكل 

( )القيمة 2005)السعر الثابت للدوالر  2013إنتاجية العمل في دول منظمة التعاون اإلسالمي في 
 املضافة للزراعة حسب العامل(

 قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة األغذية والزراعة على اإلنترنيت، تحليل موظفي مركز أنقرةاملصدر: 
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 تنمية الزراعيةالبحوث وال

التحسينات في مجال التكنولوجيا شرطان أساسيان إدخال مزيد من البحوث الزراعية و و تعتبر التنمية 

 لحالي مناملستوى ا إلىالزراعية وتوليد الدخل للمزارعين والقوى العاملة الريفية. وبالنظر اإلنتاجية  لزيادة

د من االستثمارات في البلدان النامية ملواجهة مزي إلىسوف تكون هناك حاجة في الزراعة، اإلنتاجية 

دورا مهما، ولكن الكثير من االستثمار في  بالخصوصالقطاع الخاص  ويلعبتحديات األمن الغذائي العالمي. 

عاون بين القطاعين العام زيادة التللذلك، يمكن و طريق القطاع العام.  يتم تنفيذها عنالبلدان النامية 

 أفضل لإلنتاجية والتنمية. نتائج والخاص أن يسهل

القطاع العام بشكل كبير  قبلالتنمية من و البحوث الزراعية يختلف اإلنفاق على ، 2012ووفقا لبيانات  

 اإلسالمي دولة في منظمة التعاون  11أنفقت و . حسب املعلومات املتوفرة اإلسالميبين دول منظمة التعاون 

دولة نامية  17دوالر في  172نشط اقتصاديا في الزراعة مقابل دوالر أمريكي لكل شخص  12في املتوسط 

تنفق أعلى مبلغ للشخص الواحد الزراعي النشط  تركياعلى مستوى كل بلد على حدة، لوحظ أن و أخرى. 

 ناليمن ولبنافي فمن ناحية أخرى، و (. 20.1دوالر أمريكي( )الشكل  528) مصردوالر أمريكي، تليها  537 ب

خص دوالر لكل ش 50في الزراعة أقل من  D  &Rإنفاق شكل ، اإلسالميمنظمة التعاون  فيدول  واألردن

 الزراعي.

لعدد محدود من  وفرةومتأيضا غير مكتملة تماما  يالبحوث الزراعية ه موظفيعن  املتوفرة بياناتوتعتبر ال

 اإلسالمي ظمة التعاون نمل العشر األوائل دول ال 21.1الشكل يعرض على الرغم من هذه القيود، و البلدان. 

 -
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 20.1الشكل 
) تعادل  2012اع العام على البحوث والتنمية الزراعية حسب كل شخص مزارع، نفقات القط 

 

 ، تحليل موظفي مركز أنقرة.(ASTI)قاعدة بيانات  مؤشرات العلوم والتكنولوجيا الزراعية  املصدر: 

 نامية .منها من باقي الدول ال17منها تنتمي للمنظمة و 11دولة في املجموع، 28مالحظة:  توفرت البيانات حول 
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. 2012 لسنةنامية أخرى البلدان في ال 17و  اإلسالمي منظمة التعاون دولة في  11وكذلك متوسطات 

مع ما  املغرب هم منالقطاع العام  في الذين يعملون لوحظ أن أعلى عدد من موظفي البحوث الزراعية و 

(، 229) لبنانقتصاديا الزراعي، تليها من السكان النشطين امزارع  100،000باحث لكل  747يقرب من 

 . 100,000لبحوث الزراعية لكل موظفا ل 6.6إال على  بنغالدشال تتوفر (. من ناحية أخرى، 133) ومصر

في  59مقابل اإلسالمي في دول منظمة التعاون فالح   100,000باحث لكل  130هناك  وفي املتوسط، كان

 مثاال على كيف يمكن أن تكون أنشطة البحث والتطوير عامال  1ذة وتقدم الناف. األخرى البلدان النامية 

 .حاسما في تطوير القطاع الزراعي
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 21.1الشكل 

 2012مزارع،  100.000عدد موظفي البحوث الزراعية لكل 

 يل موظفي مركز أنقرة.، تحل(ASTI)قاعدة بيانات  مؤشرات العلوم والتكنولوجيا الزراعية   املصدر:

 منها من باقي الدول النامية .17منها تنتمي للمنظمة و 11دولة في املجموع، 28مالحظة:  توفرت البيانات حول 

يفوق عدد 

موظفي 

البحوث 

الزراعية لكل 

مليون مزارع في 

دول منظمة 

التعاون 

اإلسالمي العدد 

املسجل في 

الدول النامية 

 األخرى 



 2016اإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء الدول  في الغذائي واألمن الزراعة

20 

 
قرة © ن أ  مركز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وزارة الزراعة، جمهورية اندونيسيا.املصدر: 

إنتاج األرز أظهر وقد . 2007التنمية الزراعية في إندونيسيا مثل تحقيق االكتفاء الذاتي من األرز منذ عام  تاستمر 

وأيضا  %5( زيادة إنتاج على مستوى أعلى وهو ما يعادل أكثر من 2009، و 2008، 2007في ثالث سنوات متتالية )

يسهم في تحقيق االستقرار في أسعار املواد الغذائية املحلية. وقد ركزت وزارة الزراعة في إندونيسيا أيضا على تحسين 

مزارع، للسلعة  15و سلع بستانية، 10وذائية، غحاصيل م 7تكون من تي تيسية الالرئ السلع الوطنيةمن  39حوالي 

ارتفعت الفواكه حيث ؛ 2008 بالنسبة إلى 2009إنتاج املحاصيل البستانية في عام وزاد لثروة الحيوانية. لالسلع  7و

 %.7.5إلى 3 نطاقالبستنة أيضا في  ت، وارتفع%38 إلى 16،1 منالخضروات  وارتفعتفي املائة،  1.5بنسبة 

 46أصناف عالية الغلة من األرز.  196لنجاح في القطاع الزراعي بما في ذلك؛ الدافع لوكانت أنشطة البحث والتطوير 

تقنيات  13سالالت جديدة من املاعز واألغنام والدجاج والبط.  7أصناف من فول الصويا.  64أصناف من الذرة. 

أصناف عالية الغلة جديدة  15رض. واملاختبار تقنيات و  معدات التشخيص 10أنواع من املستضدات.  8اللقاحات؛ 

، وتحسين شخاصلجميع األ الالزم الغذاء تلبيةتم تعيين أربعة أهداف للحصول على التحديات؛ و من قصب السكر. 

 ميزان التغذية املنزلية، والتصدي لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية.

 )خمسة( سلع رئيسية 5دام ل تحقيق االكتفاء الذاتي املست.1

 ئيتنويع الغذاال طويرت.2

 ، القدرة التنافسية والتصديراملضافة تطوير القيمة.3

 املزارعين رعاية تطوير .4

ألهداف اإلنمائية لأللفية، وأظهر معدل انتشار سوء التغذية لألطفال دون سن الهدف األول لحققت اندونيسيا و 

  .2007٪في عام  18.4إلى  1990٪في عام  31الخامسة انخفاضا كبيرا، من 

 1النافذة 

 في إندونيسيا R & Dالطريق إلى تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية األولى من خالل 
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دورا  تلعبيفترض أن والتي  االقتصادي الرئيس ي النشاط أن الزراعة هي على نطاق واسعو  من املعروف

 اقتصادات مساهمتها في غير متوفرة فيهذه امليزة  فإن، ومع ذلك .البلدان النامية في اقتصادات رئيسيا

 .اإلسالمي التعاون منظمة 

 الزراعي اإلنتاج   1.2 

 %12.4تدريجيا من  اإلسالمي التعاون الناتج املحلي اإلجمالي لبلدان منظمة  منحصة الزراعة انخفضت 

قطاع عاملية واالنكماش في مع اندالع األزمة املالية الو  (.1.2الشكل ) 2005م في عا %10.6إلى 2000 عام

 تعافى معو  .2010 في عام %10.8 في االنخفاض وبلغت ، بدأت حصة القطاع الزراعيالصناعة غير التحويلية

في  %10.2 إلى اإلسالمي  التعاون نصيب الزراعة في اقتصادات منظمة متوسط بلغ النشاط الصناعي، 

نصيب متوسط  استقر ، حيث األخرى دان النامية اتجاه أكثر استقرارا في البلأن هناك ولوحظ . 2014

  .في الفترة املحددةقليال  %10و %9 بينالزراعة في االقتصاد 

، استحوذ القطاع الزراعي على أكثر من ثلث إجمالي القيمة املضافة في 2014وعلى مستوى كل بلد، في عام 

راليون وتوغو وغيينيا بيساو ومالي الصومال وسيبلدان أعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي؛ خاصة في  8

جميعها ضمن قائمة أقل البلدان نموا في العام نفسه وفقا لتصنيف  -والنيجر وبوركينا فاسو وجزر القمر

الناتج املحلي اإلجمالي إلى حد كبير بين دول منظمة التعاون  مناألمم املتحدة. واختلفت حصة الزراعة 

بروناي دار السالم في دولة % 1الصومال وأدنى نصيب وهو أقل من في  %60.2اإلسالمي، وفقا ألعلى حصة 

 0.1%( وقطر %0.3( والبحرين )%0.4) الكويتو  (0.8%)

 اإلنتاج الزراعي والتجارة. 2
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 التعاون دول منظمة سجلت ، نظمة األغذية والزراعةالصادر عن م الزراعي اإلنتاج مؤشر ن حيثوم

-2000 خالل فترة العالم مع وكذلك رى األخ لبلدان الناميةمع ا باملقارنة جيدا أداءا كمجموعةاإلسالمي 

 من واعتبارا ذلك، ومع(. اللوحة اليسرى  2.2مع الدول املتقدمة )الشكل باملقارنة  وهو أفضل بكثير، 2013

 اإلنتاج مؤشر على أقل درجة سجلت التي اإلسالمي التعاون  منظمة في دولة 28 هناك كان ،2013 عام

 .العالم من الزراعي

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

1 2 3

 الخدمات (التحويلية)الصناعة  (غير التحويلية)الصناعة  الزراعة

12.0% 10.6% 10.8% 10.2% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

 الدول األعضاء في املنظمة

10.6% 9.5% 9.0% 8.9% 

 الدول النامية األخرى 

 1.2الشكل 
 )القيمة املضافة % من إجمالي لقطاع الزراعي )لالقيمة املضافة  

 (7رئيسية للحسابات القومية لألمم املتحدة )امللحق، الجدول لاقاعدة بيانات  القيم التجميعية ااملصدر: 
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  2.2الشكل 

 مؤشرات اإلنتاج الزراعي

 (8الجدول  ،لحق)املقاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة األغذية والزراعة على اإلنترنيت املصدر: 
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 التعاون  منظمة دول  بعض في الزراعي اإلنتاج في كبيرة سنوية زياداتيشير املؤشر إلى  ذلك، على وعالوة

 %11.5 قدره زيادة بمتوسط سيراليون الدول كل من  هذه وتشمل. النظر قيد الفترة خالل اإلسالمي

 .%6.5 والكويت %6.7 السالم دار برونايو  %6.8 الجزائرو  %7.1 طاجيكستانو 

 جمالياإلنتاج اإل  مؤشر 1.1.2

الوة على وع. العالم باملقارنة مع بقية الزراعي اإلنتاج  مؤشرفي  أدنى درجة عضوا دولة 28 سجلت ،2013

األعضاء  بعض الدول  في الزراعي اإلنتاج  في سنويةالزيادات ال متوسطتزايد مهم في  إلى يشير املؤشر ، ذلك

 والجزائر %7.1 طاجيكستانو  %11.5 يادةبمعدل ز  سيراليون  الدول  وتشمل هذه. الفترة قيد النظر خالل

 .%6.2 كويتالو  %6.3 وبروناي دار السالم 6.8%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلجمالي لكل فرد اإلنتاجمؤشر . 2.1.2

متوسط ، شهد الفترة قيد النظر أنه خالل لوحظ، الزراعي مؤشر اإلنتاج فيما يخص نصيب الفرد من

البلدان  باملقارنة مع التعاون اإلسالمي زيادة متواضعة بلدان منظمة في اإلنتاج الزراعي الفرد من نصيب

اإلنتاج من نصيب الفرد كان  توجهاللوحة اليمنى(. فالركود في  ،2.2 )الشكل األخرى والعالم ككل النامية

غيرها الدول األعضاء و  بين الفردنصيب  إنتاج فجوة إلى توسعهذا أدى و ، 2010-2008 فترةقويا جدا خالل 

كان مؤشر نصيب الفرد من اإلنتاج  ،2013 ، في سنةكل بلد على حدة على مستوى و  النامية.من البلدان 

، أشار املؤشر وفي سياق مماثل من املتوسط العالمي. أقل في منظمة التعاون اإلسالمي دولة 38الزراعي في 

 للجزائر  %5.1و يون لسيرال %8.2 من قيد النظر، خالل الفترة اإلنتاج الزراعيإلى ارتفاعات سنوية ملتوسط 

 أذربيجانو  %7وألوزباكستان  %4.1و  للمغرب %4.2لطجاكستان و %4.8بروناي دار السالم و %4.9و
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3.2الشكل   

  ( الحبوب و الفواكه والخضر واللحم)  نتاج الزراعياإل  

 (9الجدول  ،)امللحققاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة األغذية والزراعة على اإلنترنيت  در:املص
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 السلع الرئيسية واستخدام إنتاج  2.2

، العالمي الحبوب من إجمالي إنتاج %13.9منظمة التعاون اإلسالمي   شكلت دول ، 2014 اعتبارا من عام

 (. 3.2 )الشكل بالبلدان النامية الخاص 19.9%و  %13.5من  2000عام  ى مستو  على طفيف مع تحسن

 123.6 بمعدل ،2013في عام  ومرة أخرى  .2014في عام  طن مليون  387.3يبلغ  حجم إنتاج يتوافق مع هذاو 

وهو ، %18.5سجلت  العالمي للفاكهة نتاجاإل  من دول منظمة التعاون اإلسالمي، فإن حصة طن مليون 

في البلدان النامية  املنخفضةحصصها سجلت ، و 2000في عام  % املسجلة19.0نسبة   عن تراجع طفيف

من ناحية أخرى، سجل إجمالي إنتاج الخضروات و  .2000سنة في  %25.0من انخفاضا  ،2013% في 21.8

. وارتفعت حصة دول منظمة التعاون 2013مليون طن في عام  166.6في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي 

في عام % 14.7إلى  2000في عام  %14.3إجمالي إنتاج الخضروات في العالم ارتفاعا طفيفا من  منسالمي اإل 

 %16.6إلى  2000في عام  %17.3تطوير اإلنتاج في البلدان النامية من  منفي حين انخفضت حصتها  ،2013

في حصصها في  االمي  تحسن. وفيما يتعلق بإنتاج اللحوم، شهدت بلدان منظمة التعاون اإلس2013في عام 

 حصتي، سجلت الدول األعضاء2013مليون طن في عام  29.0 عن البلدان النامية. حيث مع العالم فضال 

 منإجمالي إنتاج اللحوم في العالم والبلدان النامية، على التوالي، والتي كانت أعلى  من %14.2و  9.4%

 .التوالي على %13.2    و% 7.8 ،2000 عام في  املسجلة مستوياتها
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  4.2الشكل 

 املنتجون العشرة األوائل )الحبوب والفواكه واللحم، مليون طن( 

الفواكه باستثناء قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة األغذية والزراعة على اإلنترنيت، تحليل موظفي مركز أنقرة. *املصدر: 

 (9الجدول  ،)امللحقالبطيخ. الخضر بما في ذلك البطيخ. 
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 تركيا جمهوريةالثروة الحيوانية، األغذية والزراعة و وزارة  :صدرامل

الدول  إحدىمع تطور ونمو اقتصادها وسكانها النشيطين واليافعين وبموقعها االستراتيجي في العالم، أصبحت تركيا 

. ويحتفظ القطاع الزراعي بمكانته 2014و 2002وقد تطورت تركيا بشكل واضح في الفترة مابين  جال.الكبرى في هذا امل

 عام فيمليار دوالر  17 والغذائية الزراعية املنتجات من تركيا صادرات بلغت وقد .باعتباره القطاع الرئيس ي لهذا التطور 

 .2014 عام فيمليار دوالر 158 الغةالب البالد صادرات إجمالي من% 10 حوالي يمثل ما وهو. 2014

انضم إلى العشر .  و 2002عام  11وفي الترتيب العالمي ألحجام القطاع الزراعي، احتل القطاع الزراعي في تركيا املرتبة ال

 .2010في عام  ليصبح بعدها في املركز األول في أوروبا ، ليحتل الرتبة الرابعة  2015األوائل في 

، الفتا زيادة 2012مليار عام  62.7، فقد بلغت 2002مليار في عام  23.7زراعة في الدخل القومي وبينما كانت مساهمة ال

 مليار دوالر أمريكي 4وزادت الصادرات من املنتجات الزراعية أيضا من  .املاضية ةعلى مدى السنوات التسع 1.7مضاعفة 

 20منتج وتصدير  30الدول األعلى في إنتاج  5بين  . وتصنف تركيا من2011في عام  دوالر مليار  15.3إلى  2002في عام 

 .منتج في جميع أنحاء العالم

 املطبقةبعض السياسات 

 تمويل دون فوائد في الزراعة: 

، أصبحت خالية من الفوائد ألنشطة الري والثروة 2002٪ في عام 59أصبحت أسعار فوائد االئتمان الزراعي، والتي كانت 

 .٪ في األنشطة الزراعية األخرى 5الحيوانية كما انخفضت إلى 

 اإلصالحات في الدعم الزراعي:

 .2011-2003للمزارعين في فترة  مليار كدعم 43تم دفع أكثر من  

 نموذج حوض الزراعة:

مليون من البيانات املبنية على املناخ والتربة  528 من حوض زراعي من خالل تقييم ما يقرب 30تم تحديد مجموع   

 .ت األراض ي وأنواع استخدام األراض يوالتضاريس وطبقا

 دعم البذور والشتالت املعتمدة: 

 . 2011و  2002ألف طن بين  500ألف طن إلى  150ارتفع استخدام البذور املعتمدة من 

  مدة التأمين الزراعي:

 .2006عي في عام خطة التأمين الزراالعمل بمن أجل تغطية الخسارة من املنتجين املتضررين من الكوارث الطبيعية، بدأ 

 : حوافز لتربية املواش ي

وقد دعمت املزارعين الذين يتعاملون مع تربية املواش ي العضوية  .تم تنفيذ مخططات دعم الثروة الحيوانية الجديدة 

 ٪ عن ذي قبل50عن طريق املدفوعات بنسبة تزيد ب

 الزراعية: املعلومات نظام

 .81 إلى وسيمتد مقاطعة 54 غطيي يزراع تعداد يشمل معلومات، نظام وزارةال طورت

 2النافذة 

  السياسة املوجهة للنمو الزراعي في تركيا 
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يتركز في عدد قليل من البلدان اإلسالمي  التعاون الزراعي في منظمة اإلنتاج يضا أن إجمالي أ يالحظو 

من إجمالي إنتاج الحبوب والفواكه  %69.0و  %75.7و %76.2و %80.7سجلت عشر دول فقط  و األعضاء 

مجموعات  4من أصل  3 لرائدة فيندونيسيا هي ا(. وإ4.2الشكل ) 2013والخضروات واللحوم في عام 

حد ما نتيجة إلى هو على الرغم من أن هذا املستوى من التركيز و   منتجات وهي الحبوب والفواكه واللحوم

تكشف دراسات الحالة بعض السياسات الناجحة التي نفذتها الحكومات لتعزيز التنمية  غير مرغوب فيها،

انظر، على ) اإلسالمي  التعاون نظمة الزراعي مل اإلنتاج على يالزراعية في البلدان التي تهيمن بشكل جماع

 (.2 النافذةسبيل املثال، 
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  5.2الشكل  

 إنتاج السلع األساسية

 . قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة األغذية والزراعة على اإلنترنيت، تحليل موظفي مركز  أنقرةااملصدر: 
 2011تم استخدام أحدث البيانات بين  -الكاكاو. السكر يعادل الخام. األرز، السكر حبوب  هو األرز يعادل املطحون. الكاكاو 
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  لهااملقابلة  والحصصاإلسالمي  التعاون السلع الزراعية الرئيسية في منظمة  إنتاجحجم  5.2يبين الشكل و 

إجمالي إنتاج زيت  نمعامليا  حصصلدول األعضاء أعلى دى ال. و العالم وكذا األخرى  في البلدان النامية

 كما تم مقارنتها -(%35( والدخن )%24( والذرة الرفيعة )%40( والكسافا )%64كاكاو )الو  (%93)النخيل 

وزيت النخيل  والكسافاواألرز  السكر في السلع األساسية مثل  . 5.2في الشكل  األخرى السلع الرئيسية ب

 األخرى سين حصتها في كل من البلدان النامية تح من اإلسالمي  التعاون دول منظمة  تمكنتوالشوفان، 

والسرغم الدخن  كان في حصصها. وعلى العكس من ذلك، فإن االنخفاض في 2000العالم منذ عام و 

في جميع الحاالت، باستثناء القهوة  . والكاكاو والقهوة والشاي وفول الصويا خالل الفترة قيد الدراسة

حظت في زيت النخيل )زيادة   مع أهم الزيادات لو-اإلنتاج والدخن، زادت الدول األعضاء ككل حجم 
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 قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة األغذية والزراعة على اإلنترنيت، تحليل موظفي مركز  أنقرة.: املصدر

 الخام،على التوالي.يعادل  ماالكاكاو وحبوب  املطحون على ما يعادل  والكاكاو والسكر  رز يحيل كل من األ  *

 6.2الشكل 

 (2013-2011) استخدام السلع األساسية 
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مليون طن( والكسافا  67.5إلى  33.4 من %102.1مليون طن( والذرة )زيادة  49.3إلى  19.3من  155.4% 

مليون طن(، 110.0 إلى  86.3من  %27.5 مليون طن( والقمح )زيادة 107.2 إلى  67.8من  %58.1 )زيادة

 (.مليون طن 0.7إلى   0.4من  %52.8 والشاي )زيادة

ستخدام السلع األساسية ال األنواع املتاحة  حصص، نظرة حول متوسط 2.6ومن جهة أخرى، يقدم الشكل 

هذه السلع واملواد الغذائية ويبدو أن أغلبية . 2013و 2011 بين واملتوفر عنه املعلوماتالزراعية والرئيسية 

 %91.2من الشاي و %97.7تم استخدام  ،2013في عام ف. مةاملستخداألساليب األساسية  هيواألعالف 

من  %81.4من الدخن و % 75.2من القمح و %73.5من األرز و %79.7من السكر و %90.0من القهوة و

إلنسان في الدول األعضاء. لغذائية  كمنتجاتمن الكسافا محليا  %45.8و السرغممن  %67.8الكاكاو و 

من الذرة  %45.2ومن الشوفان  %68.2ومن الشعير  %74.9نفس العام، من ناحية أخرى، ومرة أخرى في و 

جانب املواد الغذائية إلى و لتغذية املاشية والدواجن. إمدادات ك تم استخدامهامن الكسافا  29.4%و 

( %14.2( والكاكاو )%55.9واألعالف، استخدمت أجزاء كبيرة من السلع األساسية مثل زيت النخيل )

( قبل أن %82.4الغالبية العظمى من فول الصويا )أما من ناحية أخرى، تم تصنيع ية. ألغراض غير غذائ

  يتم استخدامها ألغراض أخرى.

الزراعية األساسية في  للسلع منتجا 20أكبر التي من بين دول منظمة التعاون اإلسالمي : 1.2الجدول 

 (2014)جميع أنحاء العالم 

 أنقرة مركز موظفي تحليل اإللكترونية، البيانات وقاعدة FAO)) والزراعة األغذية منظمة :املصدر

لبلدانلالترتيب العاملي  السلع   

 (، 14كازاخستان )، (13(،  املغرب )5تركيا )  الشعير 

 .(19( أوغندا ) 17(، ، سيراليون )16(،  بنين )15املوزمبيق )، (13(،  الكامرون )3(، أندونيسيا )1نيجيريا )  الكسافا

 ( 16(، سيراليون ) 15(،  توغو)14(، أوغندا )6(، الكامرون )4(، نيجيريا )3(، أندونيسيا ) 1ساحل العاج ) الكاكاوحبوب 

 (13(،  ساحل العاج )11(، أوغندا )3اندونيسيا ) القهوة 

 (19تركيا )(، 14(، نيجيريا )8اندونيسيا ) الذرة 

 الدخن
(، أوغندا 13(باكستان )9(، السنغال )8(،  تشاد )6نيجيريا ) (،5(،  بوركينا فاسو )4( ،مالي )2النيجر )

 (17غينيا )(، 16سيراليون )(، 15)
املطاط 

 الطبيعي 
 (19(، الغابون )15(، الكاميرون )10(،  نيجيريا )7(،  ساحل العاج )6(، ماليزيا )2اندونيسيا )

 الشوفان 
 (20، تركيا )(18كازاخستان )

  

 ( 20( وسيراليون )15(، والكاميرون )8(، ساحل العاج )5(، نيجيريا )2(، ماليزيا )1) إندونيسيا زيت النخيل 

 (16(، نيجيريا )14(، مصر )13(، باكستان )4(، بنغالديش )3اندونيسيا ) األرز 

 سورغم 
يمن (، ال15( تشاد )14(، مصر )13(، مالي )11الكاميرون ) ،(10النيجر )  ،(9(، بوركينا فاسو )2نيجيريا )

 ( 19أوغندا )، (16)
حبوب 

 الصوجا 
 (19، كازخستان )(15(، نيجيريا )13إندونيسيا )

 (17(، مصر )5باكستان ) السكر 

 (18(، املوزمبيق )14(، أوغندا )12(، ، بنغالديش )8إندونيسيا )، (7(،  إيران )6تركيا ) الشاي 

 (16(ايران)15(، مصر )12(، كازاخسنتان)11) تركيا  (8باكستان) القمح 
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 الرئيسية الزراعية للسلع األوائلاملنتجون   3.2

منظمة  حصة دول  االنخفاض النسبي فيعلى الرغم من انخفاض مستوى التنمية في القطاع الزراعي و 

 للسلع دولة منتجة 20بين أكبر  تندرجدولة عضوا  25فإن الزراعي العالمي،  اإلنتاجفي  اإلسالمي التعاون 

ه السلع من الحبوب مثل القمح تختلف هذو (. 1.2يسية في جميع أنحاء العالم )انظر الجدول الزراعية الرئ

طق املعتدلة مثل زيت النخيل والكاكاو والبن المناألساسية لاالستوائية /  السلع إلى والشعير واألرز والذرة

الجزء األكبر من كز تير ومع ذلك، بالنسبة لكثير من هذه البلدان، وال سيما تلك التي   واملطاط والسكر

تقلبات األسعار في أسواق السلع الدولية قد تشكل صادراتها على عدد قليل من هذه السلع الزراعية، 

بقيمة مضافة منخفضة تصدير هذه السلع األساسية يعتبر ذلك، إلى باإلضافة و  .مخاطر وتحديات إضافية

القدرة التنافسية للسلع في األسواق بتعلق خر متحدي آنظرا ملرافق املعالجة غير املالئمة هو  هادونأو 

ستثمارات في مرافق معالجة الزراعة أن يكون خطوة حاسمة في وفي هذا الصدد، يمكن لال  .التجارية الدولية

 .لتنمية الزراعية، وحماية املزارعين وكذلك توفير فرص عمل إضافيةت امواجهة تحديا

 الثروة الحيوانية والسمكية 4.2

حصول تغييرات هيكلية عميقة في قطاع الثروة الحيوانية، إلى نمو السريع واالبتكار التكنولوجي قد أدى ال

الصناعي  اإلنتاج نظم  إلى بما في ذلك: االنتقال من املزارع املختلطة ألصحاب الحيازات الصغيرة 

 ز على مصادر تحول في الطلب والعرض في البلدان النامية وزيادة التركيو املتخصصة على نطاق واسع 

على قدرة قطاع الثروة الحيوانية لتوسيع إنتاج مستدام  تأثير هذه التغييرات ول .والتسويق العالمي الدولية

تواصل يقدم من ناحية أخرى، و  .الصحة العامةتزيد من من الفقر و  وتقلصتعزز األمن الغذائي بطرق 

تشكل مصدرا هاما حيث  ،العالم هية وازدهار في رفا مهمةمصايد األسماك وتربية األحياء املائية مساهمات 

في ضوء ما سبق، يستعرض هذا القسم . وغذية والبروتين الحيواني لكثير من سكان العالملألطعمة امل

املنتجات الحيوانية ومصائد األسماك في دول  فيوالتجارة  اإلنتاج الفرعي االتجاهات الحديثة في االستهالك و 

  .األخرى مجموعات البلدان ة مع قارنباملو  يث ما ينطبق ذلكح اإلسالمي  التعاون منظمة 

 الثروة الحيوانية 1.4.2

عرف استهالك املنتجات الحيوانية في البلدان النامية، والذي يقاس حسب نصيب الفرد من االستهالك 

 7.2 بالكيلو غرام خالل سنة معينة، ازديادا ملحوضا خالل العقد املاض ي. وفي هذا الصدد، يصور الشكل

االتجاهات الحديثة لنصيب الفرد من استهالك املواد الحيوانية الرئيسية، وهي اللحوم والحليب والبيض. 

وعلى ما يبدو، تعاني دول منظمة التعاون اإلسالمي  من مستويات منخفضة نسبيا في استهالك املنتجات 

-2000كجم/ للفرد خالل الفترة  31.3إلى   25.0الحيوانية. وعلى سبيل املثال، ازداد استهالك اللحوم من 

كغ/ للشخص وهي مستويات لوحظت في  77.2و  52.4. ومع ذلك، ال يزال هذا الرقم أقل بكثير من 2013

البلدان النامية األخرى والبلدان املتقدمة على التوالي. أما بالنسبة الستهالك الحليب، على الرغم من أن 

كجم / للشخص، يقارن إلى   87.4استهالك الحليب السنوي إلى   مستوى الدول األعضاء، حيث بلغ متوسط 

االستهالك في كلغ/ شخص(، وهو رقم أقل بكثير من مستوى متوسط  99.8حد ما بالبلدان النامية األخرى )
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 فكل 2013في  كجم/ للفرد(. نفس الحجة تنطبق على استهالك البيض أيضا. 202.1البلدان املتقدمة )فوق 

، وهي نسبة كجم من البيض 4.8بلدان منظمة التعاون اإلسالمي استهلك في املتوسط شخص واحد من 

وعموما، تم  كجم(. 10.6كلغ( والبلدان املتقدمة ) 7.0تقل كثيرا عن نسب في البلدان النامية األخرى )

سالمي  املنتجات الحيوانية في بلدان منظمة التعاون اإل احتساب نسبة متوسط نصيب الفرد من استهالك 

في وضعية دول منظمة تحسن طفيف، مما يشير إلى 2011في سنة  0.78والبلدان النامية األخرى بنسبة 

(. وبالرغم من ذلك فقد 7.2)الشكل  2000التعاون اإلسالمي  باملقارنة مع البلدان النامية األخرى منذ عام 

ي  باملقارنة مع الدول املتقدمة تحسنا استهالك الفرد في دول منظمة التعاون اإلسالمسجلت نسبة متوسط 

 .2013في سنة 0.43إلى   2000في سنة  0.38حيث ارتفعت من 

وفيما يخص اإلنتاج، فقد استجابت البلدان النامية على ما يبدو إلى الطلب املتزايد على املنتجات الحيوانية 

، زادت دول منظمة التعاون 2012و  2000(. فبين عامي 8.2وذلك عن طريق زيادة إنتاجها بسرعة )الشكل 

مليون طن(  29.2إلى   17.8)من  %64.0اإلسالمي  كمجموعة من إنتاج اللحوم والحليب والبيض بنسبة  

وفقا لذلك،  مليون طن( على التوالي. 8.3إلى   5.1)من  %62.7مليون طن( و 124.3إلى  78.5)من % 58.3و

املنظمة دول  ، شكلت2013ففي عام  .حيواني في العالمفقد تحسنت حصتها في اإلنتاج الكلي لإلنتاج ال

التي  2000من إجمالي إنتاج املنتجات الحيوانية في العالم، مسجلة بذلك زيادة على قيمة سنة %14.0نسبة 

وخالل نفس الفترة، حافظت البلدان النامية األخرى أيضا على نفس الوتيرة، ونتيجة لذلك،  %.11.7كانت 

. وفيما يخص القوة 19%التعاون اإلسالمي في البلدان النامية مستقرة نسبيا في  ظلت حصة دول منظمة

املحركة لنمو اإلنتاج، يخلص التقرير الحالي إلى أن العوامل املتعلقة بمجال العرض أدت إلى  توسع اإلنتاج  
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  7.2الشكل   

 استهالك الفرد  للمنتجات الحيوانية

 .الزبدةالحليب يستثني ت:ظامالح 

 قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة األغذية والزراعة على اإلنترنيت، تحليل موظفي مركز  أنقرة.املصدر: 
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ءة واسعة النطاق الحيواني. وقد أدت أرباح العمالة الرخيصة، والتغير التكنولوجي وتحقيق مكاسب في الكفا

 في العقود األخيرة إلى تراجع أسعار املنتجات الحيوانية

عن طريق زيادة استهالك املنتجات الحيوانية والتحرر  الثروة الحيوانيةوقد تم تسهيل نمو تجارة 

النقل )ملسافات طويلة مثل شحنات سلسلة التبريد وقد جعلت التطورات في وسائل النقل،  .االقتصادي

نقل الحيوانات واملنتجات واألعالف لتجارة و ا والتي جعلت منسرع، واسع واأل النطاق شحنات الو  املبرد(

لموارد ل اإلنتاج كل من االستهالك و  مواقعاالبتعاد عن  إلى  اإلنتاج  خول  مما  سافات طويلةمل ممكنة ولو

دد من القضايا املتعلقة بالسالمة زيادة التدفقات التجارية آثار على إدارة األمراض الحيوانية وع. ولالعلفية

تجاهات في التجارة في املنتجات لإلنظرة مقارنة  2.2يقدم الجدول  . وفي هذا الصدد،الغذائية أيضا

 .الحيوانية الرئيسية

كثيرا على  اإلسالمي التعاون دول منظمة تعتمد على النحو التالي: أوال،  نقديتينمالحظتين ويمكن طرح 

 هذه التبعية بسرعة ارتفعتوثانيا،  .باستثناء البيضيراد املنتجات الحيوانية، الدول األخرى في است

 اإلسالمي التعاون تضاعف العجز التجاري اإلجمالي لبلدان منظمة ، 2013-2000خالل فترة و  .ملحوظة

 االرتفاع إلى عائدا بشكل كبير  هذا وكان .مليون طن 4.0إلى  1.6حيث ازداد من في اللحوم بشكل كبير 

مليون طن في  2.7عجز تجاري في الدواجن )حصول  إلى مما أدى ، استيراد لحوم الدواجن نسبة السريع في

ي ذال 2.2لوحظ وضع أقل تفاؤال في الجدول  (. ولكن2000 في عام 0.9مليون طن   باملقارنة مع 31عام 

صافية الستورد امل  اإلسالمي التعاون بلدان منظمة  شكلت، 2013 . كما في سنةمنتجات األلبانيخص 

 ما لوحظ فيرقم يفوق  هو ، ومليون طن في هذه املنتجات 14.7 بلغمقابل عجز تجاري ملنتجات األلبان 

كلت دول منظمة ، ش2013في سنة وبشكل عام،  (.2013مليون طن في عام  7.7خرى )األ نامية البلدان ال

العالم، وهو ما يزيد ثالث مرات  حيوانية فيالثروة المن إجمالي صادرات منتجات  4.6%اإلسالمي  التعاون 

  8.2ل الشك 

 إنتاج املنتوجات الحيوانية

 قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة األغذية والزراعة على اإلنترنيت، تحليل موظفي مركز  أنقرة.املصدر: 

11.7% 12.6% 14.0% 

50.7% 53.0% 55.2% 

37.6% 
34.4% 

30.7% 

18.8% 19.2% 20.3% 

0

0

0

0

0

1

1

0

100

200

300

400

500

2000 2005 2013 2000 2005 2013 2000 2005 2013

 الدول املتقدمة الدول النامية األخرى  الدول األعضاء في املنظمة

ن
 ط

ن و
ملي

 

 من الدول النامية %  من العالم %  البيض  الحليب  اللحم 



 2016اإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء الدول  في الغذائي واألمن الزراعة

32 

 
قرة © ن أ  مركز 

(، 2000في عام  %14.1من الواردات )والتي كانت  %17.4، و%1.3 الذي يشكل 2000سنة مستوى عن 

أخرى في على التوالي ومرة  وواردات البلدان النامية من صادرات %29.2و %10.9هذه األرقام مع وتتوافق 

  .2013عام 

 
 الثروة السمكية 2.4.2
( عن FAO) ئية الخاصة بقسم منظمة األغذية والزراعةبيانات مصايد األسماك وتربية األحياء املا تكشف

مليون طن من األسماك في عام  191أن مصايد األسماك العادية وتربية األحياء املائية زودت العالم بحوالي 

. ومع النمو املطرد إلنتاج األسماك وقنوات التوزيع، نم إنتاج مصايد األسماك في العالم بشكل جلي 2013

. وهو معدل يفوق 2013-2004كمعدل نمو سنوي خالل الفترة  2.4%اض ي، وبمتوسط خالل العقد امل

 في املئة سنويا في سكان العالم خالل الفترة نفسها.  1.1زيادة متوسط 

 2.2الجدول 
 

(2013-2005  -2000) في   منتوجات الثروة الحيوانية 
 

 
 امليزان التجاري  الواردات الصادرات

 
2000 2005 2013 2000 2005 2013 2000 2005 2013 

 ( ألف طن) ( ألف طن) ( ألف طن) بلدان م.ت.إ

 إجمالي اللحوم
109 260 892 1.698 2.609 4.939 1.589 2.349 4.047 

 الدواجن
43 129 584 903 1.434 3.251 860 1.305 2.667 

األلبان1
 

1.042 2.819 6.155 10.871 14.579 20.897 9.829 11.76 14.742 

 البيض
117 136 474 113 114 502 -4 -22 28 

 ( ألف طن) ( ألف طن) ( ألف طن) البلدان النامية األخرى 

 إجمالي  اللحوم
8.234 14.509 21.567 7.925 10.418 16.217 -309 -4.091 -5.35 

 الدواجن
3.453 5.411 8.996 4.017 4.652 5.971 564 -759 -3.025 

 األلبان1
22.617 29.409 39.084 23.507 27.461 46.799 890 -1.948 7.715 

 البيض
379 567 845 408 515 785 29 -52 -60 

 ( ألف طن) ( ألف طن) ( ألف طن) البلدان املتقدمة

 إجمالي اللحوم
16.143 16.683 21.609 13.496 16.077 19.123 -2.647 -606 -2.486 

 الدواجن
5.277 5.403 7.526 2.637 3.783 5.514 -2.64 -1.62 -2.012 

أاللبان1
 

47.199 52.044 71.101 31.867 36.625 41.561 -15.332 -15.419 -29.54 

 البيض
459 459 796 378 475 752 -81 16 -44 

 % % بلدان م.ت.إ
 

النامية من  
3,9 6,7 10,9 28,5 31,1 29,2 

   

العالم من  
1,3 2,8 4,6 14,1 15,9 17,4 

   

 مالحظة 1 :   مثيل الحليب
وتحليل موظفي مركز أنقرةFAOSTAT املصدر: منظمة األغدية و الزراعة :قاعدة بيانات اإللكترونية
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تطور في  9.2وفقا لذلك، كان هناك تحسن في استهالك الفرد لألسماك الغذائية في العالم. ويبين الشكل 

سمكية املنتجة في دول منظمة التعاون اإلسالمي، باملقارنة مع مجموعات البلدان استهالك الفرد للثروة ال

نصيب الفرد من االستهالك . وخالل هذه الفترة، ارتفع متوسط 2013-2004األخرى، وكذلك العالم، للفترة 

األخرى  . وشهدت البلدان النامية%16.1مسجال بذلك زيادة  -كجم 16.0إلى  13.8في البلدان األعضاء من 

. %6.5كجم خالل نفس الفترة، مسجال  16.5إلى   15.6وتيرة مماثلة للنمو وزيادة في استهالكهم الفردي من 

 17.9كلغ حيث املعدل املتوسط ارتفع من  30.6إلى  29.8استهالك الفرد الواحد زاد من في البلدان النامية 

 %.8 كلغ في نفس الفترة يمثل زيادة بنسبة 19.3إلى 

من إجمالي إنتاج مصايد األسماك في  17.3%، شكلت دول منظمة التعاون اإلسالمي  2013سبة لسنة وبالن

حصة البلدان النامية األخرى. وفي نفس السنة، شكلت من  %67 بكثير من أقل(. وهو 10.2العالم )الشكل 

التعاون اإلسالمي  لدول منظمة %17.3 من إجمالي اإلنتاج. ومع ذلك، تمثل حصة %15.2البلدان املتقدمة 

. ومن ناحية أخرى، 2000سنة  تسجيلهاالتي تم  %10.7في إجمالي الثروة السمكية تحسنا كبيرا باملقارنة مع 

كما في الشكل ، 2013% في 15.2إلى  2000% في 22.7من  ملحوظاشهدت حصة البلدان املتقدمة تقلصا 

10.2 
وفقا  ي تم التقاطها من قبل مختلف مجموعات البلدانإجمالي حجم األنواع املائية الت 11.2ويوضح الشكل 

ملساحة الصيد )أي الداخلية أو البحرية( وطريقة الصيد )أي مصائد األسماك أو تربية األحياء املائية(. وفي 

إلى   27.4هذا السياق، لوحظ أن إنتاج مصايد األسماك الداخلية قد توسع بسرعة )حوالي الضعف( من 

نسبيا  ا(، في حين ظل اإلنتاج البحري مستقر %106)بزيادة  2013و  2000عامي مليون طن بين  56.4

 بنسبة تراكمية زيادة إلى يشير والذي 2000 عام في 109.1 مع باملقارنة 2013 عام في طن مليون  134.6)أي

 في كبيرا تحسنا الداخلي اإلنتاج حصة شهدت لذلك، ونتيجة(. األعلى في ،2.11 الشكل( )فقط %23.4

 فقد الشكل، نفس في أيضا لوحظ كما و. الدراسة فترة خالل البحري  اإلنتاج مع باملقارنة املجاالت ميعج
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  9.2الشكل 
 األسماك لكل فرد منتجات استهالك  

 وظفي مركز  أنقرة.قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة األغذية والزراعة على اإلنترنيت، تحليل ماملصدر: 
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% 14.5 من العاملية الداخلية األسماك مصايد إنتاج في حصتها اإلسالمي التعاون  منظمة بلدان حصة زادت

 حيث البحري، اإلنتاج الةح في جليا تطور  هناك أن يتبين ذلك، ومع. 2013 في% 17.3 إلى 2000 عام في

 خالل% 17.3  إلى% 9.7 من العاملية البحرية املصايد إنتاج في اإلجمالية حصتها من األعضاء الدول  زادت

 دول  في السمكية املصائد إنتاج من طن مليون  23.3و 9.8 مع املذكورة الحصص وتتوافق. الفترة نفس

 ناحية ومن. التوالي على والداخلية، البحرية يدالص مناطق بخصوص 2013 سنة اإلسالمي التعاون  منظمة

 البحري  اإلنتاج و الداخلي البحري   اإلنتاج من األكبر الجزء إنتاج األخرى  النامية البلدان واصلت أخرى،

 .  التوالي على ،2013 سنة في% 64.6و% 46 بحصص العالمي،

اء املائية باملقارنة مع مصايد األسماك وتنطبق نفس الحجة أيضا على إنتاج الثروة السمكية وتربية األحي

الطبيعية كذلك. وذكرت منظمة األغذية والزراعة أن إنتاج تربية األحياء املائية في العالم قد تزايد بأكثر من 

، 11.2( )الشكل %132.9)بزيادة قدرها  2013في عام  97.2إلى 2000مليون طن في عام  41.7الضعف من 

في مستوى  اذلك، فقد كان إجمالي إنتاج مصائد األسماك الطبيعية مستقر  في األسفل(. وعلى العكس من

مليون طن خالل نفس الفترة. وقد ضاعفت بلدان منظمة التعاون اإلسالمي حصصها  90أعلى بقليل من 

مليون طن، في إجمالي إنتاج مصايد األسماك وتربية األحياء املائية في  17.8إلى  2.3 مرات تقريبا زيادة عن

حصتها في اإلنتاج العالمي  تحسنت. و من ناحية أخرى، 2012-2003خالل  %18.3إلى   %5.6عالم من ال

. وفي نفس السنة، شكلت دول نامية أخرى 2013في عام  %22.5لألسماك الطبيعية، وارتفع أيضا وبلغ 

 لم، على التوالي.من مجموع تربية األحياء املائية ومصايد األسماك الطبيعية في العا %75و  %75.3نسبة 

 

في سنة فاالتجاهات في تجارة مصايد األسماك ملجموعات مختلفة من املنتجات.  3.2ويقدم الجدول 

مليون طن. وعلى  2.0، بلغ إجمالي صادرات األسماك الصادرة من بلدان منظمة التعاون اإلسالمي 2013

17.3% 

67.4% 

15.2% 

 الدول املتقدمة الدول النامية األخرى  الدول األعضاء في املنظمة

  10.2الشكل 

 2013 إنتاج مصايد األسماك ة منالحص 

على نظمة األغذية والزراعة ملإلحصاءات مصائد األسماك وتربية األحياء املائية  الكتاب السنوي  قاعدة بياناتاملصدر: 

   مركز أنقرة.تحليل موظفي ، اإلنترنت
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مسجلة  -من األسماك في نفس العاممليون طن  4،0نحو مغاير، استوردت دول منظمة التعاون اإلسالمي  

مليون طن. وتشكل األسماك أكبر حصة في تجارة األسماك في منظمة التعاون  2.0عجزا تجاريا صافيا قدره 

اإلسالمي . ومع ذلك، فقد ازداد العجز في تجارة األسماك في منظمة التعاون اإلسالمي  إلى  حد كبير بين
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 (  من العالم)% املناطق البحرية  ( من العالم)% املياه الداخلية  املياه الداخلية  املناطق البحرية 

  11.2الشكل 

 لصيد وطريقة الصيدنطقة امإنتاج مصايد األسماك حسب 
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 (في العالم)% االلتقاط  تربية األحياء املائية تربية األحياء املائية االلتقاط

وألهداف  ةوصناعي ة: تجاريأيتشمل أرقام اإلنتاج كل  أصناف األنواع و مناطق الصيد و أهداف اإلنتاج )مالحظات :  

  محاصيل األحياء املائية و اإلستزراع املائي واألنواع األخرى.ترويجية ومعيشية( وتشمل أيضا 

 غذية والزراعة على اإلنترنيت، تحليل موظفي مركز  أنقرة.قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة األ املصدر: 
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با(، حيث شكلت الجزء األكبر من العجز التجاري اإلجمالي لبلدان )ثالث مرات تقري 2011و  2000عامي  

منظمة التعاون اإلسالمي في تجارة األسماك. و فيما يتعلق بحجم التجارة، تأتي القشريات والرخويات بعد 

، على التوالي. ومع ذلك، يتبين أن 2011مليون طن من الصادرات في عام  0.3و  0.4األسماك، بحجم 

امية األخرى هي املصدر الرئيس ي لصادرات املنتجات السمكية للدول النامية، بينما يذهب جزء البلدان الن

 كبير من صادراتها إلى  البلدان النامية والتي تعتبر  أكثر البلدان استيرادا.

 املنتجات الزراعية التجارة في  2.5

مليار دوالر   6.9 اإلسالمي ، بلغ إجمالي صادرات الحبوب لبلدان منظمة التعاون 12.2كما لوحظ من الشكل 

 إلى تشير هذه الحصة و  فقط من إجمالي صادرات الحبوب في العالم.  5.4%، وهو ما يمثل 2013في عام 

. 2008في  6%لكنها مثلت تناقضا باملقارنة مع  2003الذي لوحظ في عام 5.2%ادة طفيفة على مستوى زي

 10.2 %بنسبة في إجمالي صادرات الحبوب في البلدان النامية اإلسالمي حصة دول منظمة التعاون ارتفعت 

أن صادرات  منتجات األلبان، لوحظ وبخصوص .2008في  %9.2و   2003عامفي  8.1%باملقارنة مع 

  3.2الجدول 
 (2011و 2005و 2000التجارة في املنتوجات السمكية  )

 ميزان السوق  الواردات  الصادرات   

 
2000 2005 2011 2000 2005 2011 2000 2005 2011 

 )ألف طن( )ألف طن( )ألف طن( بلدان م.ت.إ
 2013.2 848 561.7 4002.8 2417.4 1523.6 1989.6 1569.3 961.9 1األسماك 
 259.1 313.7 217.1 182.4 78.8 53.9 441.6 392.5 271 2القشريات 

 223.2 189.7 227.4 61.5 31.9 30.3 284.7 221.6 257.7 الرخويات 

 208.3 83.1 267.3 364.6 194.1 310.5 156.3 111 43.1 الوجبات 

 12.6 11.7 2.8 41.4 13.7 12.7 28.9 25.4 9.9 الزيوت 

 156.3 77.4 32.6 9.6 5.7 2.6 165.8 83.1 35.3 األعشاب املائية 

 12.2 11.7 4.9 19 15.9 8 6.8 4.3 3.1 غير صالحة لألكل 

 )ألف طن( (طن)ألف  )ألف طن( ي البلدان النامية باق
 2447 1047.8 2278.7 8504.8 7170.1 4055.4 10951.8 8217.9 6334.1 1 األسماك

 1849.8 1367.1 932.5 343.4 289.1 155.1 2193.2 1656.1 1087.7 2 القشريات

 1115.9 993.9 679.9 647.4 401.3 370.3 1763.3 1395.2 1050.2 الرخويات 

 536.2 896 1074.2 1608.1 2165 1826.6 2144.3 3061 2900.7 الوجبات 

 271 256.2 273.5 174.4 105.9 225.6 445.3 362.2 499.1 الزيوت 

 38.6 52.8 119.4 222.1 94.3 45.6 183.5 147.2 165 األعشاب املائية 

 35.9 0.2 74.7 106.9 108.1 91.6 71 107.9 166.3 غير صالحة لألكل 

 )ألف طن( )ألف طن( )ألف طن( البلدان املتقدمة النمو 
 886.7 1125.6 1321.3 11599.9 11014.3 9862.1 10713.2 9888.7 8540.8 1األسماك

 1698.4 1595.1 1249.1 2536.5 2445.5 1929.2 838.1 850.4 680 2القشريات

 1074.6 1057.9 743 2097.1 1952 1721.2 1022.5 894 978.2 الرخويات 

 605.9 860.1 1122.1 1369.4 1947.1 2308.5 763.4 1087 1186.4 الوجبات 

 239.8 332.9 246.9 696 661 628.7 456.2 328 381.8 الزيوت 

 173.3 169.5 178 253.8 242.6 227.9 80.5 73.1 49.9 األعشاب املائية 

 504.5 381 562.6 855.1 845.9 956.5 350.6 464.9 393.8 غير صالحة لألكل 

تشمل الحية والطازجة  2يشمل طازجة أو مبردة أو مجمدة أومجففة أو مملحة أومدخنة وكذلك أنواع األسماك املحضرة أو املحفوظة.  1مالحظات: 

 والقشريات الجاهزة او املحفوظة والرخويات

  ، تحليل موظفي مركز أنقرة FAOSTAT:قاعدة بيانات على شبكة االنترنيت  FAOمنظمة األغدية و الزراعة املصدر: 
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زيادة كبيرة في حصتها في كل من  -2013في  دوالر مليار  5.3بلغت قد اإلسالمي  التعاون منتجات دول منظمة 

مع غياب قدرة اإلنتاج  الزراعي و  (.5.9إلى  %2.5 ( والعالم ككل )من6.8%إلى  2.7% البلدان النامية )من

، تعتمد بلدان منظمة التعاون اإلسالمي  كمجموعة لتلبية الطلب على األغذية من الساكنة املتزايدة بسرعة

بشكل كبير على الواردات الزراعية، وخاصة املنتجات الغذائية. وتصبح صورة التبعية هذه أكثر وضوحا 

عندما يتم جمع أو مقارنة حصة دول منظمة التعاون اإلسالمي، كمجموعة، في إجمالي واردات وصادرات 

مليار،  53.3، بمقدار 13.2والبلدان النامية معا. وكما هو مبين في الشكل املنتجات الزراعية في العالم 

( أكثر من نصف إجمالي واردات الحبوب للبلدان النامية في 53.8%شكلت دول منظمة التعاون اإلسالمي )0

مسجلة  -وقد زادت الحصتين على مدى العقد املاض يم. إجمالي العال ( أكثر من ثلث36.5%، و)2013عام 

ادة في االعتماد على استيراد منتجات الحبوب. وفي سياق مماثل، بلغ إجمالي واردات منتجات األلبان لدول زي

نصيب البلدان النامية في العام  23.8%، وكان 2013مليار دوالر في عام  15.5منظمة التعاون اإلسالمي 

ت دول منظمة التعاون ، زاد2013و  2003فبين عامي في العالم. ومن ناحية أخرى، 16.3%و نفسه،

مليار دوالر بينما كانت لحصة إجمالي واردات  23.4إلى   5.6اإلسالمي  من واردات الفواكه والخضروات من 

البلدان النامية باملقارنة مع العالم نظرة مختلطة: ارتفعت حصة دول منظمة التعاون اإلسالمي  في إجمالي 

نصيبها في  ارتفعفي حين  2013-2003خالل  9.5%إلى   5.5%واردات الفواكه والخضروات العاملية من 
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 الدول املتقدمة  الدول النامية غير األعضاء  الدول األعضاء في املنظمة 

 ( من  العالم)% املنظمة  (  من الدول النامية)% املنظمة 

  12.2الشكل 

 (2013-2003) املنتجات الزراعية الرئيسية  مجموعات صادرات

 (.10قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة األغذية والزراعة على اإلنترنيت )امللحق، الجدول  املصدر:

 *منتجات األلبان تشمل حتى البيض. 
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في نفس الفترة. وأما بالنسبة لواردات اللحوم، لوحظ أن بلدان  12.7%إلى   6.4%البلدان النامية من 

منظمة التعاون اإلسالمي  قد زادت من حصتها الجماعية في واردات اللحوم في كل من البلدان النامية )من 

 12.6من خالل استيراد   ( خالل الفترة قيد النظ9.0%إلى  4.7%العالم ككل )من( و 13.0%إلى   %5.7

 في الزراعيةالواردات و  حجم الصادرات 14.2الشكل ، يظهر التجارة تركيز فيال ومن حيث مليون قيمة اللحم

الواردات و  إجمالي الصادرات الجزء األكبر من . ويتركزالخمس األولى منظمة التعاون اإلسالمي أعلى بلدان

  األعضاء. عدد قليل من البلدان في لدول منظمة التعاون اإلسالمي  الزراعية

كما  ،اتجو املنتمن  في كل فئة اإلسالمي  التعاون بمنظمة مصدرة  دول  5أعلى  شكلت ،وعلى وجه التحديد

 منتجات األلبانو ، الحبوب صادرات من إجمالي 79.3%و 67.2%و 84.9%نسبة  ،في الشكل هو مبين

 بلغت في حين، 2011في عام  اإلسالمي التعاون دول منظمة ب اللحوم على التواليو الخضروات والفواكه و 

 مجموعات من املتعلقة بكل حجم الواردات من 56.8%و 42.8%و 45.7%و 43.9% ستوردةم دول  5أعلى 

 أيضا. على التوالي، هذه املنتجات الرئيسية

املنتجات الزراعية، على واردات اإلسالمي د من دول منظمة التعاون لعديلالعتماد الكبير نسبيا لنتيجة كو 

هذه املنتجات  جميعفي امليزان التجاري في  اكبير  اكمجموعة عجز اإلسالمي بلدان منظمة التعاون  تجلس

بلدان منظمة التعاون أصبحت  عجز، أظهر والخضروات الفواكه في التجاري  امليزان بعد (.15.2)الشكل 

بشكل وزاد هذا االعتماد  ،لمنتجات الزراعيةلأربعة مجموعات رئيسية  كلعلى الواردات في  عتمدتاإلسالمي 

 التعاون ، بلغ إجمالي العجز التجاري الحبوب للبلدان منظمة 2013في عام . وعلى مدى العقد املاض ي سريع

 . 2003في عام دوالر  مليار  11.6مع ، مقارنة مليار دوالر 46.4 اإلسالمي 
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 الدول املتقدمة  الدول النامية غير األعضاء   الدول األعضاء في املنظمة  

 (  من  العالم)% املنظمة  (  من الدول النامية)% املنظمة 

  13.2الشكل 

 (2013-2003)الرئيسية  مجموعات املنتجات الزراعية واردات 

 (.11قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة األغذية والزراعة على اإلنترنيت )امللحق، الجدول املصدر: 

 *منتجات األلبان تشمل حتى البيض. 
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دوالر  مليار  10.3إلى في منتجات األلبان اإلسالمي ازداد عجز تجارة دول منظمة التعاون لعام نفسه، وفي ا

 قبلاأللبان من و  الحبوبفي منتجات فوائض ال ويتم تسيير أغلبية. 2003 سنةفقط  مليار دوالر  3.6مقابل 

 التعاون جز التجاري ملنظمة ، ارتفع الع2013-2003بين في الفترة احية أخرى، من نو  .البلدان املتقدمة

، خالف هذاوعلى   2013.في عام مليار دوالر  10.9في منتجات اللحوم أكثر من أربعة أضعاف وبلغ  اإلسالمي 

، في الفواكه اقادرة على تسجيل فائض تجاري، وإن كان صغير  اإلسالميبلدان منظمة التعاون كانت 

دوالر مليار  2.3 بلغ صافي الواردات 2013. وفي 2012 لكن انقلبت إلى عجز في ،2011 كما في سنةوالخضر 

لفواكه ل ةصافي ةرئيسي ة ومستوردةمصدر ك البلدان النامية واملتقدمة األخرى  وتبرز. من تجارتها

 .على التوالي والحضروات

وعة، ، كمجماإلسالمي التعاون جميع املنتجات الزراعية، لوحظ أن بلدان منظمة بعموما، عندما يتعلق األمر و 

في عام  مليار دوالر  69.9إلى  2003في عام  مليار دوالر  15.9من  أكثر من أربعة أضعافقد زاد عجز تجارتها 

في معظم دول منظمة  ،أساسا املواد الغذائية و لمنتجات الزراعية، لاملحلي  اإلنتاج . وهذا يدل على أن 2013

ة في عدد السكان، وبالتالي، مع زيادة الطلب على هذه ال يزيد في سرعة متساوية مع الزياد اإلسالمي  التعاون 

زيادة  عن طريقسدها  من واالستهالك، والتي البد اإلنتاج  بين اتساع الفجوة إلى وهذا، بدوره، أدى . املنتجات

 إلى ظروف املناخية املعاكسة األخرى، أدى الجانب  إلى  نزول أمطار غير كافيةوعالوة على ذلك،  .الواردات

واجهت والزالت العديد من دول وقد  .اإلسالمي  التعاون منظمة بم حالة ندرة الغذاء في البلدان األعضاء تفاق

ذات بلدان كحاالت طوارئ غذائية حادة، وتصنف من قبل منظمة األغذية والزراعة  اإلسالمي  التعاون منظمة 

ية في أسعار املواد الغذائية وهذا، بدوره، يجعل هذه الدول معرضة بشدة للصدمات الخارج .عجز غذائي

آثار سلبية مما يخلف والعجز التجاري،  واردات املواد الغذائيةالدولية من خالل جملة أمور منها زيادة فواتير 

زيادة عدد األشخاص  الناتج عنتدهور حالة األمن الغذائي  إلىيؤدي خطيرة على الصحة والتعليم، وبالتالي 

  .من هذا التقرير 6 القسمبعض هذه القضايا في  ةقشيتم مناف وسو  .التغذية املعانين من سوء
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  14.2الشكل 
  ،دوالر أمريكي الرئيسية )مليون  زراعية جموعات املنتجات الملالدول الخمس األكثر تصديرا واستيرادا  

2013) 

 قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة األغذية والزراعة على اإلنترنيت، تحليل موظفي مركز  أنقرة. املصدر: 

 منتجات األلبان تشمل حتى البيض.*

 الصادرات

 الواردات

* 
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 الدول املتقدمة  الدول النامية غير األعضاء  الدول األعضاء في املنظمة 

  15.2الشكل 

 ساسيةاأل  زراعيةال جموعات املنتجاتمامليزان التجاري في 

 قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة األغذية والزراعة على اإلنترنيت، تحليل موظفي مركز  أنقرة.  املصدر:

 منتجات األلبان *
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األكثر أهمية والتي لها عواقب اجتماعية واقتصادية سلبية يعتبر تغير املناخ أحد التحديات البيئية املعاصرة 

 متصاعدةبوتيرة  تزيد ومنذ قرون هو ظاهرةتغير املناخ فشرية، طبيعية وب وهي ناتجة عن أسباب خطيرة.

 اإلنتاج بخالل العقود القليلة املاضية، ظهرت األنشطة البشرية املرتبطة أساسا و  .شدة في اآلونة األخيرةبو 

حتباس الحراري )غازات لإل املسببة في تركيز غازات  مساهمة رئيسيةالصناعي والزراعة والنقل باعتبارها 

سبب ظاهرة االحتباس الحراري )أي يغازات الدفيئة البعاثات وزيادة تركيز ان. دفيئة( في الغالف الجوي 

التغير  إلىباإلضافة . و شيوعا لتغير املناخ األكثر  املظاهر أحد التي تعد و سطح األرض( في درجة حرارة  زيادةال

الضواهر  كثرةأيضا متغير بدرجة كبيرة و  مستوى هطول األمطار أصبح ، املستمر في توقيت وكمية األمطار

تغيرات فال. باملاض ي وذلك باملقارنةواألعاصير والعواصف  جفافوالمثل الفيضانات شديدة الوطأة ة الجوي

ألنها تؤثر سلبا على توفر الكائنات البشرية الهامة لها آثار سلبية وخيمة على  العواملهذه  الحاصلة في

 .ع الصحيةتدهور األوضا إلى بالتالي تؤدي الضروريات األساسية مثل الغذاء واملياه و 

 االجتماعية التنمية جعل إلى الرامية العاملية الجهود في تحول  نقطة 2015 عام أصبح الخلفية، هذه علىو 

 على 2015 سبتمبر في اتفاقإلى  العالمي املجتمع توصل السياق، هذا فيو. استدامة أكثر واالقتصادية

. املناخ تغير ذلك في بما ،2030 عام بحلول  تحقيقه يتعين الذي املستدامة لتنميةل هدف 17 من مجموعة

 بشأن اإلطارية املتحدة األمم تفاقيةال املؤتمر الواحد والعشرين في بلدا 196 اجتمع ذلك، إلى وباإلضافة

 من للحد الطموح مع املناخ تغير بشأن ةجديد" باريس اتفاقية" إنشاء أجل من  (UNFCC)املناخ تغير

 قبل ما مستوياتمع  قارنةبامل 2100 عام في C1.5 أو C 2من أقل إلى ةالعاملي الحرارة درجات في التغيرات



 2016اإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء الدول  في الغذائي واألمن الزراعة

42 

 
قرة © ن أ  مركز 

 واملالي التكنولوجي الدعم توفير أجل من إطار وضع إلى أيضا" باريس اتفاق" تهدف. الصناعية الثورة

  .ومناخ مرن  منخفض كربون تقود إلى تنموية  مسارات نحو االنتقال لتسريع النامية للبلدان

العالي على  اعتماده إلى يرجع ذلك أساسا و عرضة لتغير املناخ  أكثرقطاع الزراعة هو ن أمما ال شك فيه، و 

: العواملتغير املناخ أن يؤثر على القطاع الزراعي من خالل مختلف يمكن لو . الظروف املناخية والطقس

حداث املناخية أل تزايد ا، وتركيز الكربون، و وتوزيع الهطول ارتفاع درجة الحرارة، وتغير في هطول األمطار 

مستوى ومدى التأثير على ويعتبر . نمو اآلفات وكثافةاملتطرفة مثل الفيضانات والجفاف والعواصف، 

 .كبيرةال والتغيراتاآلثار نتائج لتقدير واملستخدمة  املختلفة ماذج املناخونأمرا غير مؤكدا الزراعي  اإلنتاج

-2030الفترة  إلى تصل ) لقصيرة واملتوسطة املدىالفترات اخاصة ب التغيرات هذه معظمومع ذلك، فإن 

تأثير سلبي كلي لتغير املناخ على قطاع الزراعة في وجود نماذج المعظم تتوقع  ،طويلةالوفي الفترة ( 2050

وفي  تفاوت على املستوى العالمييآثار تغير املناخ على قطاع الزراعة ف(. IPCC, 2014) جميع أنحاء العالم

البلدان النامية وبصفة عامة، تعبر  .أكثر تأثرا من غيرهابعض املناطق املتوقع أن تكون  ومنبعض املناطق 

باملقارنة مع الدول عرضة أكثر شبه الرطبة والجافة القاحلة وشبه القاحلة و  تقع أساسا في املناطقالتي 

 .األمطار وتوزيع هطول  والتغيرات الناتجة عنمناخها الدافئ  إلىأساسا ويعود ذلك  املتقدمة،

في منظمة  الدول األعضاء العالم النامي، تعتبر من اجوهري اجزءدول منظمة التعاون اإلسالمي  ولكون 

بسبب  الزراعياإلنتاج في  فادحةسائر خ امعظمهومن املتوقع أن تشهد  ال يتجزأ اجزء اإلسالميالتعاون 

 في الفقيرةو  ذات الدخل املنخفض هي عرضة لهذه الخسائراألكثر  الدول األعضاءيبدو أن و  .املناخ تغير

القدرة املالية و  سوء التغذية ارتفاع معدل انتشارو  الجغرافي موقعهاإلى  ويرجع ذلك أساساآسيا أفريقيا و 

هذا  يهدفبناءا على ذلك و . املناخ السلبية لتغيراآلثار من تخفيف الو  مع التكيف التي تعيق نخفضةامل

التي  الهامة في املناطق الزراعةب املتعلقة العوامل بعض املناخ على تغير آثار  تسليط الضوء على إلى  الفصل

  .اإلسالمي  التعاون في منظمة  الدول األعضاء أغلبية توجد فيها

 ارتفاع درجة الحرارة 1.3

نحن لسنا ف الجهود لرغم من كلعلى أنه با تبيندالئل واضحة وهناك  دفئا يزداد من املالحظ أن العالم

املعترف به  الهدف، وهو  (oC)درجة مئوية 2 في الحرارة العاملية ةمتوسط درجلحد من حيحة لعلى خطى ص

غازات ال بعاثاتفعلى الصعيد العالمي يتبين أن ان مناخ.لل كانكون املتحدة حول اتفاقية  معاهدة األمم في

غازات الانبعاثات  بلغت السنة تلك في. 2014 لعام . وتتوفر تقديرات االنبعاثات األخيرةتزايد في الدفيئة

في  ما كانت عليهم أعلىوهي  20%بنسبة  (GtCO2e) الكربون  من مكافئ جيجا طن 52.7حوالي إلى  الدفيئة

أن  مما يجب %11بنسبة  هي أعلى االنبعاثات أخرى، فإن هذه ومن ناحية .(UNEP, 2015) 2000  عام

إلى . وبالنظر درجة مئوية 2كثر من أل في العالم الحرارة ةدرج لتاكيد عدم ارتفاع 2020في عام عليه  تكون 

متوسط درجات  صليأن  من املتوقع ،االنبعاثات قطعلااللتزامات السياسية و  ةاتجاهات االنبعاث الحالي

 درجات في الزيادة ستكون و  .(UNEP،2015) هذا القرن  حلول نهايةب  oC 5 و oC 3.5الحرارة العاملية في نطاق 

 .(IPCC، 2014) املحيط فوق  من ألرضا على أكبر الحرارة
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وتوقيت عملية  موسم هذه املحاصيل مدة تأثر أيضا علىو  .بشكل كبيراملحاصيل تأثر درجة الحرارة على 

في املناطق و .في جميع أنحاء العالم متجانس غير أمر هو استجابة املحصول الرتفاع درجة الحرارةنموها. ف

آثار إيجابية على  هذه الحرارةيمكن أن يكون ل ،غير الكافي الدفءب بسب عائد املحصول  نحصر ي الباردة حيث

وخاصة في املناطق املحاصيل مع انخفاض  لهذه الوضعية سلبا الحبوب تستجيب قداملحاصيل في حين 

احتياج من  مستوى قريب إلى درجة الحرارةتتجه ستوائية وشبه القاحلة حيث اال االستوائية وشبه 

في و .التبخربيعرف رتفاع درجة الحرارة على املحاصيل يوجد تأثير آخر ال و ( ،2012 ج. أنطون،)ملحاصيل ا

بينما  هاواستخدامالرطوبة الحصول على  فيزيادة درجة الحرارة على قدرة النباتات تؤثر هذه العملية، 

قد أوراقها املزيد وبالتالي تفالنتح  منالنباتات تزيد ونتيجة لذلك،  ./ النتحالتربة فيتسبب زيادة في التبخر 

  .اإلنتاج هذه الظاهرة سلبا على دورة حياة النباتات والقدرة على وتؤثر من الرطوية. 

وعلى الصعيد العالمي، من املتوقع أن تكون البلدان النامية أكثر عرضة لهذه التأثيرات السلبية باملقارنة مع 

بشكل ملحوظ. ويقدر أن تكون اآلثار األقوى في ي الدول املتقدمة، وبالتالي، يتوقع أن ينخفض إنتاجها الزراع

منظمة في عضاء األ دول الأفريقيا جنوب الصحراء وجنوب شرق آسيا وجنوب آسيا حيث تقع غالبية 

عندما ترتفع  تنخفض غلة املحاصيل اإلقليمية املهيمنة بقدر كبير وفي هذه املناطق، قد  .اإلسالمي التعاون 

خسائر محصول متوسط وفقا ألحدث تقرير صادر عن البنك الدولي، في و . 4oCأو  3oCدرجات الحرارة 

في  15و ،درجة مئوية من االحتباس الحراري  2-1.5 في حالة في املئة 5يتوقع خسارة أفريقيا جنوب الصحراء 

 منو  .جة مئويةدر  4-3 إلىحرارة ارتفاع درجة عند في املئة  15-20درجة مئوية، و oC2-2.5د حصول املئة عن

 متوسطةاملناطق الزراعية حتى في ظل مستويات احترار في حصول تغيير ملحوظ ناحية أخرى، من املتوقع 

تراوح ي انخفاض إلى 2040-2030املتوقعة في  oC1.5-2درجة الحرارة  تؤدي يمكن أنو  .نسبيا في هذه املنطقة

 من oC3 وفي حالة  رفيعة.والدخن والذرة ال الذرةالحالية  األصنافمناطق زراعة في  %40و %80 بين

، تقدر oC4  مستوى في أما  .في املئة %90أكثر من  إلى  االنخفاضأن يصل هذا يمكن االحتباس الحراري، 

. ويتوقع أن ينخفض 2100بحلول عام  oC6 إلى  oC3درجات الحرارة في الصيف في جنوب آسيا بنسبة 

محاصيل  ، انخفضت1980منذ عام   .باس الحراري االحتمن  oC4.5 - 3مقابل  10-30%حوالي  إلىاملحصول 

هذه  في مواسم نمو املحاصيل فيدرجات الحرارة في متوسط  oC1كل  زيادة مقابل %8بنحو األرز والقمح 

 .(2013املنطقة )البنك الدولي، 

 سلبيةالثار اآلمن  تعانيس وحارة تتواجد في مناطق جافة اإلسالميدول منظمة التعاون معظم لكون 

الذي  بات عرضة للخطر لهذه الدول  الزراعي اإلنتاجف .درجة الحرارة بسبب ارتفاع املناخ تغيرلناتجة عن ا

 10-5%تسفر عن قد  درجة الحرارة املحلية في فقط oC 1أن زيادة  الحرارة حيث درجة يخلفه ارتفاع

الدول  تقع معظم حيث يةواالستوائالقاحلة  املناطق شبه في الحبوب الرئيسية محاصيل عوائد في انخفاض

 .األعضاء

 التغير في الهطول وتساقط األمطار 2.3

عرضة لتغير املناخ بسبب تأثيراته على سقوط األمطار وذوبان الثلوج  املياهموارد تعتبر على الصعيد العالمي، 

 الجوفية هوامليا املتجددة السطحية املياه من للحد املناخ تغيرأن ي املتوقع ومن. ومستوى هطول األمطار
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 التعاون  منظمة بلدان سجلت الواقع، فيو. الجافة االستوائية شبه املناطق معظم في ملحوظ بشكل

 وهو سنويا، الواحد للفرد املتجددة املائية املوارد إجمالي منمتر مكعب  4652 قيمةب متوسط اإلسالمي

متر  9373) اإلسالمي التعاون  ظمةمناألعضاء في  غير النامية البلدان في ذلك املسجل من بكثير أقل معدل

 املناخ تغير ظل في املياه ندرة زيادة تشكل سوف العالم، من كثيرة مناطقعدة  في(. سنويامكعب للفرد 

 من حقيقة املياه ندرةتعد  اإلسالمي، التعاون  ملنظمة اإلقليمي املستوى  علىو . املناخ مع للتكيف كبيرا تحديا

 املائية املوارد مجموعيقف . والجافة القاحلة أفريقيا وشمال ألوسطا الشرق  منطقة في الحياة حقائق

 وهو الواحد، للفرد متر مكعب 913عند  السنوي  املتوسط في اإلسالمي التعاون  منظمة دول في  ةاملتجدد

 املياه في مزمنا نقصا تواجه التي البلدان ضمن ايضعه وهذا ،متر مكعب 1000 عتبة من أقل معدل

 دول ، تتوفر الوسطى وآسيا أوروبا في اإلسالمي التعاون  منظمة دول  إلى وباإلضافة(. 2015 ،سيسريك)

سنوي محدود  متوسط مجموع معدلعلى  الكبرى  الصحراء جنوب أفريقيا فيو آسيا، جنوب في نظمةامل

 3م 418، و3م 4164، و 3م 3319 التوالي على سجلت،حيث  للفرد املتجددة املائية ملواردا جماليإل 

 (.2015 ،يسريكس)

عهد الدولي املووفقا لتقديرات  .مصدرا رئيسيا للغذاء وخاصة في البلدان النامية املطريةالزراعة تعتبر و 

في أمريكا  %90 و لزراعية في أفريقيا جنوب الصحراءمن األراض ي ا %95شكل أكثر من ت هيف، إلدارة املياه

ومن املتوقع . في جنوب آسيا %60في شرق آسيا و % 65وفي الشرق األدنى وشمال أفريقيا  %75الالتينية و 

عام، فإن  . وبشكلوبالتالي في الزراعة املطرية أن يجلب تغير املناخ اضطراب شديد في أنماط هطول األمطار 

 فقدانالوضع سيكون أسوأ في املناطق شبه القاحلة والجافة مع انخفاض كبير في املحصول وزيادة في 

 السنوي غلبا في متوسط هطول األمطار داديز ، من املتوقع أن يا جنوب الصحراءوفي أفريق  .املحاصيل

أجزاء من جنوب وغرب  قد تشهدالقرن األفريقي )مع اآلثار اإليجابية والسلبية على حد سواء(، في حين 

على الزراعة بشكل كبير في الكاميرون، وهي دولة تعتمد نخفاضا في معدل هطول األمطار. و أفريقيا ا

في خسائر اقتصادية كبيرة،  14%بنسبة يسبب انخفاض معدل هطول األمطار  أن من املتوقع، لبعليةا

تأخير أو عدم  يكون هناك أنفي جنوب آسيا، من املتوقع (. و2013)البنك الدولي،  مليار  4.65نحو  إلى تصل 

أن الرياح  إلىوبالنظر  . ناخيةبعض التغيرات امل إلى هطول األمطار في بداية موسم الرياح املوسمية والعائد 

تغير املناخ سبسبب املوسمية الصيفية أمر بالغ األهمية للزراعة في بنغالديش والهند ونيبال وباكستان، 

  (.Vincent Gitz ،2012الزراعي في هذه املنطقة ) اإلنتاجي انخفاضا كبيرا ف

من املحاصيل  %40 أن إلى. وبالنظر تراجعو ال لالنخفاضأيضا عرضة نظم الزراعة القائمة على الري تعتبر 

من أحواض أنهار جبال الهيمااليا يصدر تقريبا  هذه النسبة الزراعية في العالم تعتمد على الري ونصف

 2050في  %5 الغذائي العالمي بنسبة  اإلنتاج مقدار سبب انخفاضكون أن ت ندرة املياهلوحده، يمكن 

(UNEP ،2015) . ملياه الري في آسيا الوسطى وأجزاء من جبال الهيمااليا  اهام ادية مصدر األنهار الجلي تعتبرو

من إنتاج املحاصيل  %35 حواليستند تهندو كوش والصين والهند وباكستان وأجزاء من جبال األنديز. و و 

مليار  2.5توفير الغذاء لوذلك لالهند وميانمار ونيبال وباكستان على الري و الصين و بوتان و في بنغالديش 

 سوف يسبب انخفاض كبير في  االحتباس الحراري ذوبان األنهار الجليدية بسبب فنسمة. ومع ذلك، 

  (.IPCC ،2014الري في هذه املناطق )ب الخاصةاملياه  إمدادات 
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دورا هاما  األمطار  هطول ل. و آثار تغير املناخ على املوارد املائية أحدهطول األمطار مستوى  ختالف فياال يعتبر 

 إلى األمطار  هطول مستوى انخفاض وسيؤدي  .رطوبة التربة الالزمة ج املحاصيل من خالل توفيرفي إنتا

في البلدان الجافة والقاحلة بما في ذلك  أكبر  اإلنتاجخسائر ستكون الواقع،  . فيالزراعي اإلنتاجانخفاض 

تعلقة بتغير املناخ في هطول امل ستؤثر التغيرات و.اإلسالمي  التعاون العديد من البلدان األعضاء في منظمة 

وهذا يمكن أن يسبب   .األمطار أيضا على مستويات تخزين املياه في البحيرات والخزانات في البلدان األعضاء

األخيرة.  األربعينفي السنوات  %50بنحو حجمها  مشاكل كبيرة للبحيرات، مثل بحيرة تشاد، والتي انخفض

املياه وجريان  في هطول األمطار والتبخر %10بنسبة  متوقع فهناك تغيير لحوض نهر النيجر بالنسبة و 

بنسبة سينخفض  لجريان املياه السطحيةي منطقة الشرق األوسط، فإن املتوسط السنوي ف . ةالسطحي

تدفق املياه في نهر الفرات فإن مع الزيادة املستمرة في درجة الحرارة،  و . 2050بحلول عام   %27 إلىتصل 

 دي هذاؤ سيو (. AFED ،2009)قبل نهاية القرن  %80 وذلك من نهر األردن بنسبة %30 بنسبةقد ينخفض 

  .ية الزراعيةاإلنتاجخسارة كبيرة في  إلى وبالتالي تفاقم مشكلة نقص املياه،  إلى

 صغير والتي لها جزءالقاحلة الجافة و  في املناطق اإلسالمي  التعاون في منظمة  الدول األعضاء غالبية وتقع

مزيد لل 1أنظر القسم ) أراضيهامساحة و  هاسكانعدد  مع قارنةبامل املياه في العالم موارد مجموع ا مننسبي

 %84تمثل  التي اإلسالمي التعاون  منظمة دول  في الزراعة في املياه استخدام أدق، بتعبيرو  (.من التفاصيل

 املتقدمة والبلدان( %76) نظمةاملاألعضاء في  غير دول  في لوحظت التي تلك يفوق  املياه سحب مجموع من

 في للمياه زراعي استخدام أعلى لوحظ ،للمنظمة اإلقليمي املستوى  وعلى. النامية( 2015 سيسريك،( )39%)

 وبالنظر (.2015 سيسريك،) املياه سحب عمليات جميع من %93 تمثل حيث آسيا، جنوبلاملنتمية  دول ال

 سيزيد من تفاقمتغير املناخ أن في البلدان األعضاء و  بيرتحت ضغط ك بالفعل هي املوارد املائية أن إلى

بعدها ندرة املياه و  مشكلالبلدان األعضاء  املزيد من تواجه سوف، هذه املناطق في املياه توفر وضعية 

  .الزراعي اإلنتاج  فيانخفاض 

 ارتفاع مستوى سطح البحر  .3.3 

 الحادي القرن  خالل العالم في البحر سطح ستوى م متوسط سيرتفع البحر، مياهارتفاع دفئ  استمرار معو 

 69 إلىأن مستوى سطح البحر قد يرتفع  إلىوتشير التقديرات  .املاضية العقود من أسرع بشكل والعشرين

الجليدية في جبال والصفائح األنهار وذوبان درجة حرارة املياه  ارتفاع بسبب 2100بحلول عام  سنتيمتر

 في ذلك، إلى وباإلضافة(. Ice2sea ،2013) جرينالند والقارة القطبية الجنوبيةجبال الهيمااليا و و األنديز 

 0.17نطاق في البحر سطح ملستوى  العالمي املتوسط سيكون ارتفاع ،(2005-1986 إلى نسبة) 2046-2065

(. UNEP، 2015) التوالي على الدفيئة، غازات تركيز مسارات وأعلى ألدنى متر 0.38إلى  0.22متر و 0.32إلى 

سيلحق و  .املناطق بعض في املستقبل في البحر سطح مستوى  تطرف وتيرة في كبيرة زيادة أيضا هناك سيكون 

بالقطاع الزراعي من خالل إغراق أراض ي املحاصيل وزيادة ملوحة ضررا خطيرا ارتفاع مستوى سطح البحر 

ش ومصر، حيث أجزاء كبيرة من ويمكن لبلدان مثل فيتنام وبنغالدي .التربة وتلوث موارد املياه العذبة

 ،مثل جزر املالديف ،الصغيرةالجزر و في الدول الجزرية املناطق الساحلية املنخفضة،  تقعالزراعي اإلنتاج 

وفقا و  (.IPCC،2014 ) الفيضانات وتسرب املياه املالحة الذي تسفره اإلنتاجخسارة كبيرة في  منأن تعاني 

في  تكون مليون هكتار من األراض ي املتأثرة بامللوحة  950 حواليفإن ئة، لتقديرات برنامج األمم املتحدة للبي
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ن مساحة األراض ي الصالحة م %33من  ما يقرب وذلك باملقارنة معاملناطق القاحلة وشبه القاحلة، 

مع  ( متأثرة بامللحkm2 450،000من األراض ي املروية ) %20على الصعيد العالمي، نحو  . وللزراعة في العالم

 .(UNEP،2009والذي سببه امللوحة )سنويا  الضائع اإلنتاج منكيلومتر مربع  5000-2500 ودوج

 التعاون ؤثر تأثيرا خطيرا على عدد من الدول األعضاء في منظمة يارتفاع مستوى سطح البحر أن ويستطيع 

قطاع الزراعة في  سيكون و  . حيث تتركز األنشطة االقتصادية وقطاع الزراعةفي املناطق الساحلية  اإلسالمي

من األراض ي  %12ضع مما سيمتر واحد  إلىمستوى سطح البحر ارتفاع  سيصل إذ للخطر عرضةأكثر مصر 

تفاقم آثار فيضان األنهار الكبيرة، وخاصة من مستوى سطح البحر ارتفاع  و سيزيد أيضا .الزراعية في خطر

الغانج في  و براهمابوترا  دلتا نهري يل في مصر و دلتا الن للخطر عرضة األكثر املناطق  . وتشملالنيجر والنيل

أن يكون هناك تسرب كبير للمياه املالحة ومن املتوقع ( AFED ،2009)بنغالديش وجزيرة املالديف والبحرين 

 رتفاع مستوى سطح البحر بالنسبة ال . بعض البلدان األعضاء في منطقة شرق آسيا واملحيط الهادئفي 

-7بنسبة مساحة األراض ي املتضررة من تسرب املياه املالحة أن ترتفع  توقعي، 2100سم بحلول عام  100ب

 (. 2013،البنك الدولي)في منطقة نهر مهاكا بأندونيسيا  C°4درجة حرارة  تحت 12%

 الطقس املتطرفة أحوال  .4.3 

 انزالقو  فوالجفا مثل موجات الحر والفيضانات واألعاصير  قصوى جوية ظواهر  إلى بروز تغير املناخ ؤديي

الذي يحدث مرة واحدة األكثر سخونة اليوم من املرجح أن  ”( IPCC ،2012 )ووفقا لنتائج تقرير  األراض ي.

، حيث من ةفي نصف الكرة الشمالي العالية، إال في خطوط العرض حدث كل عامينيصبح سعاما   20 كل

التي عادة ماتحصل  ةمطار اليومياأل  ومن املرجح أن أعلى  سنوات.خمسة  تحصل مرة واحدة كلاملرجح أن 

سرعة الرياح القصوى متوسط  من املرجح أن يزيدو   .سنوات 15-5كل ستحصل عاما   20 كلمرة واحدة 

ومن  .لألعاصير املدارية أو تبقى على حالها ةرة العامليمن املرجح أن تنخفض الوثياملدارية، ولكن  لألعاصير 

شمال شرقي البرازيل وأوروبا الوسطى ودول البحر األبيض و ريقيا املتوقع زيادة الطقس الجاف في جنوب أف

 ."املتوسط ووسط أمريكا الشمالية

هناك دليل على أن اتجاهات االحترار الحالية وما ينتج عنها من ظواهر الطقس املتطرفة في جميع أنحاء 

لخسائر االقتصادية الناجمة ا هذه أمثلةبعض يمكن ذكر  العالم قد بدأت بالفعل في التأثير على الزراعة. و 

 :(DKN ،2012)عن الظواهر املناخية املتطرفة على النحو التالي 

  في منطقة آسيا واملحيط الهادئ حدث متطرف 207، تم تسجيل حوالي 2004-1950خالل الفترة. 

 مليون دوالر. 14.2حوالي بكلفة هذه الكوارث املرتبطة باملناخ ت يرقدتم تو 

  قطاع في ( ةؤمناملغير الخسائر االقتصادية ) ير قدتم ت 2003 في عاموروبية خالل موجة الحر األ و

 .أورو مليار  13الزراعة في االتحاد األوروبي بقيمة 

  في وادي بو، حيث سادت  في نمو الذرةإيطاليا ب %36 بنسبة حدث تراجع قياس ي في املحصول و

 .2003درجات الحرارة املرتفعة للغاية في عام 
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 ،هكتار من األراض ي الزراعية  167،000فقدان  إلى 2000في عام  أدت الفياضانات  وفي موزامبيق

ويقدر البنك الدولي أن إجمالي الخسائر املباشرة  . هكتار من املحاصيل املدمرة 277،000 وخلفت

 مليون دوالر. 273 بلغت عنها الفيضانات قد أسفرتالتي 

 الزراعي، اإلنتاج على أيضا  حصول أن تؤثر امل نموبعد التي تحصل  لظواهر املتطرفةو يمكن ل

هكتار من    430,000 عنما يقرب  2009ستراليا عام ـأحرائق الغابات في دمرت  ،على سبيل املثالف

 .أعمال تجارية 55الغابات واملحاصيل واملراعي وأكثر من 

ل أن تكون هناك آثار تعتبر الزراعة هشة وعرضة للتطرف املناخي الناجم عن تغير املناخ. ومن املحتمو 

وخاصة في  اإلسالمي سلبية كبيرة على البلدان النامية بما في ذلك بعض الدول األعضاء في منظمة التعاون 

على الزراعة والبنية التحتية الفقيرة الكبير اعتمادهم  إلىأفريقيا جنوب الصحراء وآسيا ويرجع ذلك أساسا 

األخير الذي قامت به منظمة  تحليليبين ال السياق، هذا فيو. .والحد األدنى من القدرة على إدارة الكوارث

 أن 2013-2003 بين ناميا بلدا 48 فيا بعد الكوارث ملحتياجات وسبعين تقييم لال لثمانية  األغذية والزراعة

 البلدان في العواصف وكذلك والفيضانات الجفاف عن ناجمة واألضرار االقتصادية الخسائر كل من 25%

 (.FAO، 2015) الزراعة قطاع على تؤثر لتيا النامية

تتكرر الحرارة الشديدة والعواصف والفيضانات ووفقا آلخر تقرير صادر عن البنك الدولي، من املتوقع أن  

االحتباس  من C2°إلى تحت درجة حرارة تصل في جنوب شرق آسيا، . وفي جميع أنحاء العالم بشكل متزايد

هي  من املساحة الكلية لألراض ي في فصل الصيف و  70-60% ما يقرب دةالشدي الحرارةستغطي و الحراري، 

كان هناك زيادة في حدوث و  .C4° إلى حرارةالمع ارتفاع درجة  %90ما يصل  إلى ترتفعيمكن أن نسبة 

، هناك احتمال C4° إلى حرارةالمع ارتفاع درجة . و 1950منذ عام في أفريقيا جنوب الصحراء  الجفاف

حتمل في شرق منخفاض اخطر في غرب أفريقيا و الوسط أفريقيا وزيادة  و في جنوب  حصول جفاف شديد

في شمال غرب الهند وباكستان الجفاف . وباملثل، في جنوب آسيا يمكن أن يحدث 2080 حين إلىأفريقيا 

ة باإلضافو  .كون هناك زيادة كبيرة في طول فترات الجفاف في شرق الهند وبنغالديشتوأفغانستان في حين س

من جراء الفيضانات الساحلية في املدن الساحلية في  مليون شخص 1.5 تأثريذلك، من املتوقع أن  إلى

ساحلية في جنوب المليون شخص سيتعرضون للفيضانات  8.5، نحو 2100. وبحلول عام 2070بنغالديش 

 .(2013شرق آسيا )البنك الدولي، 

 اآلفات وتركيز ثاني أكسيد الكربون  اشتداد .5.3  

. وتلعب اآلفات ومسببات األمراض تكاثر  إلى عائد تغير املناخ على املحاصيل البارزة ل تأثيراتالأحد سيكون 

 املناخ تغير يزيد قد أدق، نحو علىو ها.وانتشار هذه اآلفات  الظروف املناخية والطقس دورا هاما في توزيع

 املثال، سبيل علىف. يسبق لها أن عانت منها التي املناطق في بانتشارها السماح خالل من اآلفات تأثير من

 قادرة تكن لم التي االستوائية األنواع إنشاءب املتوسط األبيض البحر حوض في الحرارة درجات ارتفاع يسمح

بيدات متغير املناخ أيضا على كفاءة يؤثر ذلك،  إلىوباإلضافة  (.UNEP، 2015) املنطقة في االزدهار على

في فعالية املبيدات الحشرية  بارزاالعوامل التي تلعب دورا أحد أهم ثال، على سبيل املف الحشرات.

في والذي يصعب توقعه  غير املناخبت التي تتأثر التساقطات املطريةحجم توقيت و ال ونقلها هو مقاومتهاو 
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انية شدة اآلفات واألمراض الحيو ومعدل و توزيع  يأثر علىأن تغير املناخ بهناك أدلة واضحة و   .املستقبل

 إلى وتزيدفي فصل الشتاء حتى  تنتشر بعض اآلفات  ،عن تغير املناخ الناجم،اإلحترار  سيجعل . ووالنباتية

مع هطول و سيناريوهات املناخ  وفي إطار . فصلفي  مبكرة هجمات ظهور  إلىكما سيؤدي مستويات أعلى 

و فر ظروف أفضل لتربية اآلفات و تت زيد من االمطار في فصل الشتاء في منطقة الساحل في أفريقيا، قدامل

كليا على األمطار ودرجة الحرارة والغطاء  الذي يعتمدالنباتية املهاجرة مثل الجراد الصحراوي الحشرات 

األمراض في املناطق املعتدلة الباردة، حيث . والزراعي والحيواني اإلنتاجعلى كارثة مما سيشكل النباتي، 

. ظروف أكثر دفئا الضرر تحتأن يزداد من املرجح ، الراهنت خطيرة في الوق غير اآلفات الحشرية و 

ظل في  خطيرةمستويات إلى للوصول  كبيرةمعظم األمراض الزراعية إمكانية لدى ذلك، فإن  إلى باإلضافة و 

 .الدافئةظروف ال

 األحفوري الوقود من( CO2) العالمي الكربون  أكسيد ثانيانبعاثات  تم تقديروفقا آلخر التقديرات، 

ارتفاع مستوى ف (.UNEP،2015) 2014 عام  (GtCO2) الكربون  مكافئ من طن بليون  35.5 ب صناعةالو 

CO2  الضوئي. وبالتالي،  البناءية الزراعية من خالل آلية اإلنتاجيؤثر على  مهم عاملفي الغالف الجوي هو

الدفيئة، على املحاصيل  غازاتالزيادة انبعاثات  إلىيرجع  يالذو  في الغالف الجوي، CO2تركيز سيؤثر 

نوع لكل  طاملاالقطاع  على CO2 لاإلجمالية  اآلثار حد كبير إلى و  يكتفن الغموض وإنتاجيتها. ولكن حتى اآلن

في  CO2مستويات  ارتفاعالعلماء على أن ، أجمع عموماو لهذه الظاهرة.  مختلفة ةاستجابمن املحاصيل 

مثل القمح واألرز وفول الصويا.  C3حاصيل م  في يةنتاجاإل  الكفائة ساعد على زيادةقد يالغالف الجوي 

على العديد من العوامل األخرى مثل أنواع املحاصيل وظروف  اإلنتاجية  الكفائةمدى زيادة يعتمد لكن و 

، مثل قصب السكر والذرة C4،حاصيل مإنتاجية  ستنخفض وبكل تأكيدمن ناحية أخرى، و  .خصوبة التربة

على  CO2 الرتفاع اآلثار اإليجابية ف(. 2007)سيلين،  جميع املحاصيل من حيث القيمةالتي تمثل حوالي ربع و 

ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط ب املتعلقة ثار اآلعلى  بشكل كبير وتعتمد  بتاتاغير مؤكدة هي املحاصيل 

ات على املحاصيل هطول األمطار، واحتمال زيادة تواتر األحداث املناخية املتطرفة مثل الجفاف والفيضان

 نتاج الغذاء العالميعلى إ اإلخصاب كربون  إمكانية تأثيرالزراعية. ولذلك، فإنه ليس من الواضح جدا 

   .بطريقة إيجابية في املستقبل
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العقبات  :تنمية الزراعيةال .4

 الرئيسية      توالتحديا

 

 

 

 

 

 اإلسالمي  التعاون واجهها البلدان األعضاء في منظمة يحدد هذا الفصل العقبات والتحديات الكبرى التي ت

في مستوى أدنى باملقارنة مع املتوسط  هذه الدول الزراعية في  اإلنتاجيةفي مجال الزراعة والتي أبقت على 

 خرى.األ نامية الدول الالعالمي واملتوسط في 

 غير الفعال لألراض ي االستخدام 1.4  

تعوق التنمية الزراعية املستدامة في العديد من دول منظمة التعاون  القضايا الرئيسية التيتتعلق بعض 

في و .راض ي، وهو أمر ذو أهمية قصوى في عملية التنمية الزراعيةفعال لأل ستخدام غير الاال ب اإلسالمي

من مساحة األراض ي الزراعية في   25.9% اإلسالمي  التعاون ، شكلت الدول األعضاء في منظمة 2015سنة

نطقة املوشكلت حصة  .فقط 14.3%الزراعي في العالم اإلنتاج في إجمالي  اي حين كانت مساهمتهالعالم ف

في البلدان  40.3%، مقابل اإلسالمي التعاون من املساحة الكلية لألراض ي في بلدان منظمة  45.7%زراعية ال

راعية في البلدان األعضاء ومع ذلك، فإن املساحة املزروعة ضمن هذه املنطقة الز  .في العالم 40%النامية و 

واملتوسط  31.1%  فقط، في حين أن املعدل في البلدان النامية هو 26.2%هي  اإلسالمي التعاون في منظمة 

 تشكل اإلسالمي التعاون وباملثل، فإن نسبة األراض ي الصالحة للزراعة في دول منظمة   .32.5%العالمي هو 

 العالميالبلدان النامية واملتوسط  معدلأقل بكثير من  أيضاهي  الزراعية والتي املساحةمن إجمالي  %21.7

 ويمكن أن يعزى عدم الكفاءة في استخدام األراض ي  .على التوالي 27.8%و  29.2%بنسبة 
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فعالة الغير األراض ي سواق أمشاكل  تعاني من اإلسالمي  التعاون لعديد من دول منظمة ا حقيقة أن  إلى

وضعف إنفاذ العقود والقيود القانونية الصارمة التي تحد من أداء أسواق  اآلمنة بسبب حقوق امللكية غير

لم  حيث ء  األقل نماوخاصة في البلدان األعضاء  اإلسالميالتعاون هو مشكل رئيس ي في منظمة ، و األراض ي

األثر  يتم إنفاق مليارات الدوالرات سنويا على برامج التنمية، ولكن حتى وقت قريب كان هناك دليل ضئيل نسبيا على

ويمكن للبرامج املختلفة التي تم معالجتها بنفس الطريقة السياساتية أن يكون  الحقيقي لهذه البرامج على حياة الفقراء.

لها نتائج مختلفة جدا، ولكن من دون دليل واضح على التأثير النهائي. وهناك القليل من التوجيه لواضعي السياسات 

ي السنوات األخيرة، ظهرت آثار تقييمات صارمة للبرامج االجتماعية كأداة قوية حول البرنامج الذي يجب اختياره. وف

وعلى وجه الخصوص، يمكن للتقييمات العشوائية التي تسمح بقياس  لتوجيه السياسات االجتماعية في البلدان النامية.

ال تعمل، وذلك حتى يمكن تعزيز دقيق وبإسناد األثر أن تساعد صناع القرار على تحديد البرامج التي تعمل وتلك التي 

وقد شهدت السنوات األخيرة أيضا زيادة الوعي بضرورة استخدام مثل  تلك البرامج وبالتالي إيقاف البرامج غير الفعالة.

 .هذه األدلة في القرارات السياسية

 التقييمات العشوائية

ر رؤى حاسمة في السياسة يمكن للتقييمات في حين يمكن لتقييمات األثر الصارمة باستخدام منهجيات مختلفة أن توف

 :( أن تكون مناسبة بشكل خاص تماما لعدد من األسبابREsالعشوائية )

نتائج الفائدة )على سبيل املثال، اعتماد األسمدة( من املستفيدين الذين  REsتقارن  ودقيق قياس األثر بشكل صارم

واملشابه في جميع النواحي إال أنه لم يتلق  مجموعة املقارنة(حصلوا على برنامج )مجموعة العالج( إلى مجموعة أخرى )

 البرنامج )على سبيل املثال، عرض األسمدة في وقت الحصاد.(

ويمكن للباحثين تصميم التقييمات  .أن توفر الفكرة الرئيسية حول سبب نجاح البرامج أو فشلها REs يمكن ل و  

فر عمليات املسح الكمي والنوعي معلومات أساسية عن اآلليات الكامنة بطريقة مختلفة وجمع البيانات اإلدارية كما تو 

 التي تسهم في نجاح أو فشل برنامج.

تتم في حاالت العالم  REsوألن  املعلومات العملية املساعدة على تسهيل وتوجيه عمليات رفع املستوى. REsتوفر 

ع البرنامج إذا ثبت أنه فعال، فإنه يمكن أن يسفر عن الحقيقي، وفي كثير من األحيان مع الشركاء الذين يمكنهم توسي

 .العديد من األفكار العملية القيمة التي تتجاوز التقديرات البسيطة لفعالية البرنامج

 الحواجز التي تحول دون اعتماد واإلثبات

صل اليوم تطوير منتجات وتوا 1970و 1960االستثمار في التكنولوجيا الزراعية، األمر الذي أدى إلى الثورة الخضراء في 

جديدة، وتكافح حاليا بوجود فجوة عميقة وخاصة بين صغار املزارعين. أما زيادة اعتماد التكنولوجيا على نطاق واسع 

يشمل اعتماد تحسين املمارسات الزراعية وأصناف املحاصيل واملدخالت واملنتجات املرتبطة بها مثل التأمين على 

ى املساهمة في النمو االقتصادي والتخفيف من حدة الفقر بين الفقراء. وبشكل أكثر تحديدا املحاصيل، فلديها القدرة عل

يمكن العتماد تقنيات زراعية جديدة من قبل املزارعين أن يساعد على تحسين إدارة املوارد املائية الشحيحة والتكيف 

 .مع تغير املناخ وزيادة الغلة

سواق جميع التكاليف والفوائد، ويتم إعالم األفراد تماما وبشكل غير وفي اقتصاد يعمل بشكل جيد حيث تلتقط األ 

وبطبيعة الحال، فإن معظم اقتصادات العالم ال  مقيد، وسيعتمد املزارعين على التكنولوجيا إذا كانت تعود عليهم الربح.

 .تكنولوجيات ولو كانت مربحة تزال بعيدة جدا عن ماهو مثالي. ويخلق االبتعاد عن هذا املثل األعلى قيودا على اعتماد

3النافذة   
 استخدام نهج قائم على األدلة ملواجهة التحديات في اعتماد التكنولوجيا الزراعية 

 (J-PAL) كافحة الفقرعبد اللطيف جميل  مل مختبر ، معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا :ملصدرا
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اض ي ضمان الحصول على األراض ي وتوفير السيطرة على األر . فحيازة األراض يفي مجال  مناأل يتم تأسيس 

للتخفيف من الفقر في البلدان  وبالتاليلألسر الريفية الفقيرة واملهمشة أمر مهم لتعزيز النمو الزراعي 

أن التفاوت املفرط في ملكية األرض يقلل من فرص الحصول على  إلى وتشير الدراسات  .ء  نما األقل األعضاء

في حين كانت نظم الحيازة و(.  2009 مكاال و  بنسوانغر)األراض ي ويخلق عدم الكفاءة في إنتاجية األرض 

ارتفاع الكثافة السكانية وعدم االستقرار السياس ي في بعض البلدان األعضاء في منظمة فالتقليدية جيدة، 

في بشكل كبير   للزراعة املخصصةتفاقم الضغوط على مساحة األرض  إلىسوف يؤدي  اإلسالمي  التعاون 

 التعاون بمثابة ضمانات في بعض بلدان منظمة  تخدماألصول  عدم وجود ملكيةأما  .املستقبل القريب

مشاكل في تأمين القروض املصرفية، والذي من شأنه أن يمهد الطريق الستثمارات أيضا يخلق  اإلسالمي 

 ةواملخاطر األخالقي طابقةالقضاء على املعلومات غير املتتوفرها على إضافية في مجال الزراعة كما يساعد 

 .(2010فوستر وروزنزويج،  ) رضينبالنسبة للمق

 املنخفضةاإلنتاجية  2.4 

يعيشون في املناطق الريفية ومعظمهم يعتمدون على الزراعة ول األعضاء دال أكثر من نصف سكان بوجود

 احاسم اأمر  اإلسالمي التعاون الزراعية في بلدان منظمة  اإلنتاجيةتعزيز يعتبر  ،وعيشكمصدر دخل 

الزراعي سواء من خالل توسيع اإلنتاج ويمكن زيادة . وتحقيق التنمية االقتصادية للتخفيف من حدة الفقر 

محدودة  مساحة م تبقى إالله أن إلىوبالنظر أو من خالل زيادة إنتاجية املحصول. مساحة األراض ي املزروعة 

بما أن ق، و تركيا والسودان وأوغندا وموزمبي غير  اإلسالمي التعاون األراض ي في دول منظمة  وسيعتلفقط 

األراض ي الصالحة  من مليون  400غينيا حيث يمكن استخدام و في منطقة سافانا  يقعان ينخر هذين اآل 

 في الهكتار الواحد )موريس اإلنتاجبشكل متزايد على تكثيف  الزراعي اإلنتاج الرفع من اعتمدكما ، للزراعة

من  اتم الحصول عليهالتي اتج و نالزراعية كال اإلنتاجيةتقاس في هذا السياق، (. و 2011بنسوانغر وبيرلي،و 

املوارد الطبيعية  فيه الذي تستخدم دىاملى كمية ونوعية املدخالت مثل باإلعتماد عل مدخالت كل وحدة

 .بكفاءة والبشرية

بسبب استمرار  جداضعيف  اإلسالمي التعاون أداء قطاع الزراعة في البلدان األعضاء في منظمة يعتبر و 

قد قلصت من ومن املفارقات، فإن البلدان األكثر اعتمادا على الزراعة  .القطاع العام في ضعف االستثمار 

قد  اإلسالمي  التعاون لوحظ أن الزراعة في العديد من دول منظمة و (. 2010زراعة )مركز أنقرة، للدعمها 

إلجمالي للبلدان نصيب الزراعة في الناتج املحلي االنشاط الصناعي حيث انخفض متوسط ب تم استبدالها

. وتظهر الدراسات 2014في عام  %10.2 إلى  1990في عام  %17.6 من اإلسالمي التعاون األعضاء في منظمة 

قروض التكيف شجعت عندما  1990و 1980حكومات  مع بدأالذي أن هذا االتجاه من نقص االستثمارات 

كمثال في أفريقيا جنوب الصحراء و (. 2009الهيكلي للبنك الدولي اإلصالحات في الزراعة واملالية )ميتال، 

من مجموع السكان يعيشون في املناطق الريفية التي تعتمد اعتمادا مباشرا على الزراعة، ومع  %60حوالي 

في  تبينكما و (. 2013، وورلدمانفقط ) %4إجمالي اإلنفاق الحكومي هو  منذلك فإن حصة الزراعة 

إغالق فروع البنوك  إلىقروض التكيف الهيكلي للبنك الدولي  طريق عنتحرير القطاع املالي  أدىبنغالديش، 

في العديد من البلدان النامية األخرى قائم نفس الوضع و سلبا على تمويل الزراعة  يؤثر ما مالريفية 
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أكبر  قد يكون خصص لقطاع الزراعة من قبل الحكومات موبالتالي، عدم وجود تمويل  .(2002)تشودري، 

 .اإلسالمي التعاون زراعية أكثر فعالية في بلدان منظمة وكفاءات ر ممارسات عقبة أمام تطوي

، والتي ظلت تتزايد منذ العقد اإلسالميو يبدو أن إنتاجية العمل في البلدان األعضاء في منظمة التعاون 

ثل أي مو ومع ذلك،  العالمي. املاض ي، قد فاقت الدول النامية األخرى ولكنها الزالت أقل من املتوسط 

القيمة ب. و اإلسالمي التعاون متنوعة للغاية داخل دول منظمة  الزراعة عملإنتاجية فمتغيرات أخرى 

ولكن نظرا  إنتاجية العمل في وسط أرقاما عاليةبلدان منطقة الشرق األ سجلت نسبيا بعض املطلقة، 

من . و ذه املنطقة محدود للغايةالزراعي في ه اإلنتاجال يزال  الطقس الجافظروف  و  الضئيلة للموارد املائية

منطقة أفريقيا جنوب الصحراء مناسبة تماما لإلنتاج  فيعلى الرغم من أن الثروات الطبيعية جهة أخرى، 

اإلستخدام الضعيف و  املرتفعة منخفضة جدا بسبب نسبة زراعة الكفاف العملإنتاجية إال أن الزراعي 

 خلف اإلسالمي  التعاون بلدان منظمة ال تزال ألراض ي وباملثل، من حيث إنتاجية ا. األسمدةو يكنة للم

في الهكتار اإلنتاج  قيمة، كان متوسط 2013في عام  العالمي. واملتوسط خلف خرى و األ نامية البلدان ال

مقابل فقط دوالر أمريكي  1429اإلسالمي  التعاون في دول منظمة  من األراض ي الصالحة للزراعة الواحد

 إنتاجيةويمكن أن يعزى ضعف   .دوالر كمتوسط عالمي 1704و لدان النامية األخرى في الب دوالر 1734

زراعية في استخدام أساليب  يستمرونحقيقة أن املزارعين  إلى اإلسالمي التعاون األراض ي في بلدان منظمة 

سمدة لأل غير الكافي واإلستخدام هي مضيعة لرأس املال البشري واملادي بسبب سوء االستخدام قديمة و 

الصالحة كجم لكل هكتار من األراض ي  38ارتفع من قد على الرغم من أن استخدام األسمدة  و .وامليكنة

دمة في البلدان ، فإنه ال يزال أقل بكثير من الكمية املستخ2013كجم في عام  128إلى  2010للزراعة في

التحديات الرئيسية في زيادة مقدار أحد  (. ومن بينكلغ 152العالمي )واملتوسط  (kg142النامية األخرى )

 التعاون البنية التحتية في العديد من دول منظمة  ضعف أو عدم وجوداستخدام األسمدة هو استمرار 

بعين اإلعتبار أن  األخذمع من قيمة الصادرات،  %77 بنسبةتكلفة النقل  ارتفاع علىمما يبقي ، اإلسالمي

تأثير سلبي على أسعار املدخالت )البنك الدولي،  ماف النقل لهاألسواق وارتفاع تكالي إلىصعوبة الوصول 

استهالك األسمدة ولكن في نفس الوقت يحد من اعتماد املحاصيل على هذا في املقابل ال يقتصر و  (.2009

، يواجه 2006أسعار األسمدة وغيرها من املدخالت منذ عام  تضاعف جانب ذلك، مع إلى. و عالية الغلة

حالة مالوي، التي تمكنت من زيادة إنتاج وفي  .اإلنتاجإضافيا في زيادة  تحديا بلدان األقل نماء  الاملزارعون في 

، هو مثال صارخ في إظهار الدور البارز لبرنامج 2007عام  3.7 إلى 2005 مليون طن في عام 1.2الذرة من 

 .(2009،دعم األسمدة في تحسين إنتاجية الزراعة )ميتال

 الزراعة ميكنة  .3.4

عقبة اإلسالمي  التعاون في دول منظمة  اآلالت والتكنولوجيا ملتوسط استخدام ستوى املنخفض يعتبر امل

االستثمار معدالت و  اإلنتاجية الزراعيةالزراعية حيث أن هناك عالقة قوية بين  اإلنتاجية أمام زيادةأخرى 

الي رأس املال كنسبة مئوية من ، كان إجم2011سنة  وفقا ألحدث بيانات .الواحد الزراعي حسب العامل

. %9.5في البلدان النامية األخرى  كانت بينما %6.8 اإلسالمي  التعاون الناتج املحلي اإلجمالي في دول منظمة 

هكتار من  142واحد لكل  اجرار اإلسالمي  التعاون في بلدان منظمة  املزارعون يستخدم في املتوسط، و

 .هكتار من األراض ي الصالحة للزراعة في العالم 207 واحد لكل ار جر ب مقارنةاألراض ي الصالحة للزراعة، 
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هو أمر مرتبط الزراعية،  اإلنتاجيةالتي من شأنها أن تمهد الطريق لزيادة و اعتماد التكنولوجيا الجديدة، ف

قص االئتمان وال سيما في املناطق الريفية يحد . فنبشكل جيد ا وتعملإليه الولوجيمكن  ةسوق ماليوجود ب

نقص رأس املال هو أن  كثيرا بما أن املزارعين يذكرون اإلنتاجيةن قدرة املزارعين على توسيع وتحسين م

ديميكي كروبانستيد و )،  اإلنتاجيمن التقنيات التي يمكن أن تحسن  اعتمادالسبب الرئيس ي لعدم 

 بما أنيازة األراض ي الواجهة قضية ح إلىيجلب آخر على تمويل  بالحصول  املتعلقةقيود (. فال2003وميش ي،

ضعيفة وحقوق امللكية غير آمنة، قد ال  أراض يحيازة حيث هناك  ماكناأل  تذكر أنه فيالدراسات السابقة 

الزراعية اإلنتاجية في التقنيات املفيدة التي من شأنها تحسين  ستثماراإل  ملزارعون متحمسون لفكرةايكون 

التكنولوجيا الجديدة في مجال و  املكننةاستخدام  إلىار فاإلفتقونتيجة لذلك،  (.2011 ،جاك) الخاصة بهم

أيضا املمارسة بل ويمنع الزراعية  اإلنتاجيةفقط من يقلل  ال اإلسالمي التعاون الزراعة في بلدان منظمة 

 .الزراعية على املدى الطويل

 للري  حديثاملائية الشحيحة وعدم وجود نظام . املوارد  4.4

يعتبر  املاء أيضا  اإلسالميالقاحلة حيث توجد العديد من دول منظمة التعاون وفي املناطق القاحلة وشبه 

أخرى. ويقتصر هطول األمطار الغزيرة في منطقة منظمة  إلىحد كبير من سنة  إلىمن املوارد النادرة واملتقلبة 

مم  3000الي دار السالم التي تستقبل حو  في عدد قليل من الدول مثل ماليزيا وبروناياإلسالمي التعاون 

الدول العربية الواقعة في منطقة الشرق  معظم، فإن ومن جهة أخرى   ملم سنويا، على التوال 2722و

إجمالي  من حيث سنويا. وملم 100 بنسبة تقل عنهطول األمطار متوسطة من مستويات  تستقبلاألوسط 

سنة، الفي  ³م 4652 فقطفي املتوسط   اإلسالمي التعاون بلدان منظمة تشكل للفرد، املوارد املائية املتجددة 

في الواقع، . وسنةفي  ³م 7601لغ الذي يبالعالمي سنة في البلدان النامية واملتوسط ال في ³م 9373مقارنة مع 

املطلقة ندرة الشح املياه و  تعاني من 14 منها ندرة املياه،من اإلسالمي  التعاون دولة في منظمة  26تعاني 

،  من إجمالي السحب %84.1 في منظمة التعاون اإلسالمي املياه الزراعية يمثل سحببل في املقا. ولمياهل

. وباعتبار البلدان النامية األخرى  كمتوسط %75.6و  %70العالمي الذي يبلغ قارنة مع املتوسط باملوذلك 

ة األراض ي إنتاجيتفوق  -نتاجية األرض، إل  ينرئيسيين وجود نظم الري محددو على املياه  لحصول اأن 

للموارد املائية للمحاصيل و الفعالة  اإلدارةاستقرار يشكل  -البعلية األراض ي ضعف ما عليه املروية

 .اإلسالمي  التعاون الشحيحة التحدي األبرز للزراعة في معظم البلدان األعضاء في منظمة 

ستهلكين املياه غير ممن قبل  املفرط الحالي وتدهور املوارد املائية واالستهالك املتزايد االستخدامسيزيد 

. وعالوة على ذلك، مع األخذ بعين االعتبار ذلك إلىو ما للزراعة  قلل من توفرهيوستكلفة املياه  منالزراعية 

و على أنظمة الري  ال يزال يعتمد اإلسالمي  التعاون منظمة  مجموعةالزراعي في معظم أنحاء  اإلنتاجأن 

هو بنظام الري، فمن الواضح أن االستثمار في أنظمة الري  راعية مجهزالز  املنطقةفقط من إجمالي  26.7%

في دول ، ى خر ومن ناحية أ. اإلسالميالتعاون عالجته من قبل الدول األعضاء في منظمة يجب م تحد كبير

من  %82 برز التملح كمشكلة رئيسية ألن ،كثفمري زراعي يوجد  يثمثل باكستان ومصر والعراق ح

الري السطحي أقل ويعتبر . مروي بالتقنية السطحية اإلسالمي التعاون ة في بلدان منظمة املساحة الزراعي

كميات هائلة من املياه املحولة للري بسبب التسرب ألنه يتسبب في ضياع ، فعاليةالري  تتكنولوجيا

في  تشكل الري بالرش والري املوضعيتقنيات كثر كفاءة مثل األتكنولوجيات فالالعميق والجريان السطحي. 
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 التعاون على التوالي من إجمالي املساحة املجهزة للري في أنحاء دول منظمة  %2و %.1و  %4نسبة الواقع 

قنوات  تستخدم، مثل باكستان، اإلسالمي التعاون ذلك، فإن بعض بلدان منظمة  إلى باإلضافة و . اإلسالمي

 التيالقنوات املائية  هذه املياه ألنر من الكثيضياع في  ذلك سببيتو زراعة الالري غير مبطنة كمصدر مياه 

(. 2013، وورلدمون املياه الجوفية ) خسارةتبخر املياه و /أو  إلى  تؤديألشعة الشمس  بشكل مباشر  عرضتت

توفر مياه الري مجانا،  اإلسالمي التعاون أن بعض البلدان األعضاء في منظمة إلى بالنظر و من ناحية أخرى، و 

استدامة نظام الري ف، والتشغيل الصيانةتكاليف  الدول األعضاء األخرى بعض تغطي نادرا ما في حين

 التعاون في منظمة التوسع الحضري  سكان و ذلك، ارتفاع معدالت ال إلى إضافة و تحد آخر. يعتبر الحالي 

 تعاون اللدول منظمة  القليلةاملوارد املائية حد من تغير املناخ العالمي، سي انعكاسات، فضال عن اإلسالمي

 والصحيح نظام الري الشامل عن طريقوالفعال للموارد املائية  الجيداالستخدام يندرج . ولذلك، اإلسالمي

الزراعية، وبالتالي اإلنتاجية من أجل زيادة  معالجتهاهو أحد املجاالت الرئيسية ذات األولوية التي يتعين 

منظمة بيف من حدة الفقر في البلدان األعضاء توفير األدوات املناسبة للتعامل مع األمن الغذائي والتخف

  .اإلسالمي التعاون 

  عدم وجود تأمين زراعي  5.4. 

متغيرات املناخ ببسبب عدم القدرة على التنبؤ  اإلنتاجفي نتائج  شديدةتغيرات بغالبا ما تتسم الزراعة 

 لزراعة بشكل خاص ملخاطر تعرض ات، اإلسالميمنظمة التعاون في العديد من دول  ر. ووالبيولوجية والسع

في الواقع، فإن الظواهر الجوية  . واآلفات بسببمختلفة مثل فترات طويلة من الجفاف والتلوث مناخية 

يجعل الزراعة في هذه البلدان سأكثر شيوعا في املستقبل القريب بسبب تغير املناخ  تصبحاملتطرفة التي 

تأمين يمكن لل، لهذا . وملزارعينتغطيتها من قبل ايصعب تسبب في التكاليف سيأكثر عرضة للخطر، مما 

إنتاجية أكثر املزارعين على االنخراط في ممارسات زراعية  تشجيعأدوات إدارة املخاطر  من غيره والزراعي 

ه ليس ألنأعلى واستثمارات ذات دخل  طةشأناملزارعين من االنغماس في  يمنعالتعرض للمخاطر  بما أن

تشير د. و وفشل الحصااإلنتاج أثناء انخفاض يها عل لإلعتمادبديلة دخل مصادر امة بصفة عاملزارعين  لدى

بيع سبب باألطفال غالبا ماتصيب أن فشل األصول في املناطق الريفية في البلدان النامية  إلىالدراسات 

 أطفالها من سحب إلىاألسر  األحيان تضطر  معظمي فثم  الزراعية الصدمات مقاومةاألصول من أجل 

 مرتفع الذي هو تفاقم معدل األمية إلىؤدي يونتيجة لذلك، عدم وجود تأمين الزراعة يمكن أن  .املدرسة

دى املعلى نقل الفقر بين األجيال  إلى  أيضايمكن أن يؤدي  و أصال بين األطفال في املجتمعات الريفية 

 .(2007،)ماحول و سكيس طويلال

لنشاط االقتصادي الرئيس ي واملصدر املعيش ي األساس ي للغالبية ومع ذلك، على الرغم من أن الزراعة تظل ا

، تبقى أداة إدارة املخاطر الرائدة في العديد من هذه اإلسالميالعظمى من الدول األعضاء في منظمة التعاون 

التأمين  يشكل تقديمو  البلدان هي تنويع مصادر الدخل من خالل زراعة مجموعة متنوعة من املحاصيل.

لكثير من املزارعين بالنسبة لتحديا ألنها ذات أولوية منخفضة  اإلسالمي التعاون ي بلدان منظمة الزراعي ف

التأمين  لن يشتروا اإلسالمي التعاون وعلى عكس الدول املتقدمة، فإن املزارعين في بلدان منظمة  .الفقراء

ثل البذور واألسمدة واألدوات م بالدرجة األولىاإلنتاج شراء مستلزمات تكون أولويتهم هي  الزراعي عندما

، في يزيد على ذلكما و  .املالية ممواردهالخاصة بالبديلة  الخيارات األخرى رتفاع تكلفة ااملالية نتيجة 
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ه وكما تبين ألن وحده لن يحل املشكلة اإلسالمي  التعاون منظمة ب التأمين الخاصة بالدول األعضاءمنتجات 

 عمل بمعزل عنيلتأمين الزراعي ال يمكن أن غيرها أن اوي والسنغال و التجربة السابقة في بنغالديش ومال  في

كون تعزيز التأمين الزراعي إال إذا عندما ت، ال يمكن (. وبهذا2010األخرى )محول وستوتلي، التحديات

 .للمخرجات الزراعية متاحةتاحة على الدوام وعندما تكون القنوات التسويقيةماملدخالت الزراعية 

في . عتمد التأمين الزراعي في البلدان املتقدمة على تحويالت الدخل فهو يعتمد على إدارة املخاطروبقدر ما ي

النخراط جزء  تحويالت الدخل نظراب القيام اإلسالمي  التعاون من دول منظمة  ال تستطيع مجموعة حين

لتأمين سيكون ااص و ، في ظل غياب التأمين الخ( لذا2005، لبنك الدولي)ا سكانها في الزراعة كبير من

الدول األعضاءاألقل نماء في  وخصوصا، اإلسالمي التعاون في دول منظمة  هتنفيذيتم الزراعي مكلف للغاية ل

ذات تكلفة  طريقة في تعزيز  سيكون  اإلسالمي التعاون ولذلك، فإن التحدي في منظمة و ذات ميزانية مقيدة. 

املخاطر الصغيرة واملتكررة من قبل فيها باالحتفاظ  التي يتمو الزراعي، اإلنتاج مخاطر  لتصنيف فعالة

القطاع الصناعي املحلي  إلى حدوثا الكبرى واألقل يتم تحويل الخسائر و املزارعين، من املزارعين أو مجموعات 

 (.2010)مهول و ستوتلي، إعادة التأمين الدولي سوق  إلى الكارثيةو يتم تحويل الخسائر 

وبالتالي  ة.ختلفمناطق م في مشتت اإلسالمي التعاون الزراعي في بلدان منظمة خر هو أن القطاع اآل  عائقوال

املزارعين في مناطق مختلفة اعتمادا على بطريقة تستجيب الحتياجات  تصميم برامج التأمين الزراعييشكل 

هذا تعتبر غير فعالة في  "حجم واحد يناسب الجميع" تحديا ألن برامج األسواق إلى الولوجحجمها ودرجة 

لقطاع الخاص، سيكون من الضروري لفي هذا السياق، إلشراك الزراعة التجارية و. النطاق غير املتجانس

لسد الذين ينتجون  التقليديينللمزارعين بالنسبة توفير أدوات تأمين الزراعة حسب الطلب، في حين 

)مهول و  تكون متوفرةأن شبكة األمان برامج املؤسسات املالية الريفية و يجب من ، احتياجاتهم الخاصة

في زراعية، يجب على صناع السياسات ألية سياسات تأمين يتم التخطيط  بينمالذلك، (. و 2012ستوتلي، 

طر قانونية وتنظيمية التنظيمية وعيوب السوق وتأسيس أ التصدي للعيوب اإلسالمي التعاون دول منظمة 

 .قطاع التأمين الخاصمشاركة مناسبة من أجل تشجيع 

ك شرط مسبق آخر لتطوير التأمين الزراعي املستدام وهو التصدي للتحديات التقنية املتأصلة في وهنا

أو  / و اإلنتاجمخاطر  خاطئة بشأنتقديرات سيئة أو  ألن أي اإلسالمي التعاون البلدان األعضاء في منظمة 

قدرة البلدان األعضاء في  تعتبرتحقيقا لهذه الغاية غير مجدية. و  تدخالت إلىالتكاليف املالية سوف يؤدي 

ثم جمع وقياس بيانات الطقس والزراعة في الوقت املناسب وبطريقة دقيقة على  اإلسالمي التعاون منظمة 

 اإلحصائيةدور املكاتب  سيكون في هذه املرحلة، و  أمرا جوهريا.نشرها للمزارعين وشركات التأمين يكون 

  .الزراعي التأمين و أسات وضع السيا بهدففي جمع البيانات سواء الوطنية 

 تغير املناخ 6.4

ارتفاع درجات الحرارة، وانخفاض  نظرا ألنالزراعة معرضة بشدة لآلثار السلبية لتغير املناخ العالمي تعتبر 

يمكن أن  كلها ، واألحداث املناخية املتطرفة مثل الجفاف أو الفيضاناتCO2هطول األمطار، وتركيز مستوى 

أنه مع انبعاثات  إلىوتشير الدراسات . تلف املحاصيل إلىتؤدي دات املحاصيل أو انخفاض عائ إلىؤدي ت

 درجات مئوية 5إلى  3.5بين العاملية الحرارة متوسط درجات  صلي ، قدغازات الدفيئة الحالية أو زيادتهاال
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دات في أعلى الزيا يتوقع أن تحدثذجة، و وفقا لنتائج النمو  .(UNEP، 2015) القرن  هذا نهاية بحلول 

من شمال درجات الحرارة في املناطق القاحلة وشبه القاحلة، ال سيما في منطقة البحر األبيض املتوسط 

 التعاون ( حيث توجد أيضا العديد من دول منظمة 2009أفريقيا وأقص ى جنوب أفريقيا )البنك الدولي، 

 كماخ على املوارد املائية املتجددة، نفس املنطقة تحمل اآلثار السلبية لتغير املنا وسيكون على .اإلسالمي

ذلك،  إلى (. وباإلضافة IPCC ،2007)  %30 إلى  %10 هطول األمطار بنسبة منتغير املناخ العالمي سقلل 

املناطق القاحلة أن  حيث %20ندرة املياه العاملية بنسبة سترتفع وفقا لحسابات منظمة األغذية والزراعة، 

 اإلنتاجعند النظر في تأثير كل من هذه على و (. 2011أكواستات،) يربشكل كبعاني ستوشبه القاحلة 

بسبب  %9إلى  2بنسبة نخفض تحصة الزراعة في الناتج املحلي اإلجمالي سوف هناك تقدير بأن الزراعي، 

 (.2007الجفاف املتكررة والظروف الجوية املتقلبة )البنك الدولي، فترات 

سوف تؤثر في الغالب على  اإلسالميفي البلدان األعضاء في منظمة التعاون فإن اآلثار السلبية لتغير املناخ 

االقتصادات الزراعية نظرا للدور الحاسم للزراعة في ناتجها املحلي اإلجمالي الكلي، وكذلك الدول األعضاء 

دولة   26 أن إلىوبالنظر  حيث الزراعة البعلية هي املعيار كما هو الحال في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.

من استهالك املياه في  84.1% أو ندرة وأن أكثر من تخضع إلجهاد مائي و/ اإلسالميعضوا في منظمة التعاون 

نخفاض مستويات هطول األمطار وزيادة تبخر املياه فإن الزراعة، ا إلىيعود  اإلسالمي التعاون دول منظمة 

 اإلنتاجية تعرقل اض مستويات هطول األمطار انخففوعالوة على ذلك،  .الزراعي اإلنتاجتعوق هي عوامل 

إنتاجية املحاصيل  وقد تتقلص.املحاصيل إنتاجية جوهريا فيلعب دورا تالتي  يرطب التربة وكما أنهالزراعية 

مليون هكتار من األراض ي  950 أن حوالي كما تعريتهاو  هااملغذيات ونضوبأيضا بسبب الزيادات في تملح التربة 

 (.2009)برنامج األمم املتحدة للبيئة،  تحدث في املناطق القاحلة وشبه القاحلة في كل عام حباألمال املتأثرة 

هو احتمال  اإلسالميوالضرر اآلخر الذي سيلحقه تغير املناخ باألنشطة الزراعية في بلدان منظمة التعاون 

وكمية األمطار، والتي سوف املبيدات تعتمد بشكل كبير على توقيت  وكثافةوذلك ألن العدوى  انتشار اآلفات.

تشير الخبرة . و  (2008)منظمة األغذية والزراعة،  تكون متقلبة للغاية في هذه الحالة نتيجة تغير املناخ

أنه كان لآلفات تأثير سلبي كبير على املحاصيل الزراعية في أفريقيا جنوب الصحراء حيث إلى سابقة ال

 إلى مما قد يؤدي رئيسية، محاصيل ثمانية لعائد يكي كدوالر أمر  12,8تقدر ب في خسائر سنوية تتسبب

جميع هذه  بعين اإلعتبار  عندما تؤخذو  (.2010 )مركز أنقرة، %50 خفض الغلة في البلدان النامية بنحو 

لقدرات الزراعية للبلدان األعضاء في منظمة جب على اتو سي، لتغير املناخ واملذكورة أعالهاآلثار السلبية 

مع تغير املناخ من خالل استخدام التكنولوجيا الجديدة، مدعمة للتماش ي أن تكون  مياإلسال  التعاون 

أكثر  ري  تغير املناخ، نظامل املقاومةمن أجل خلق املزيد من أصناف املحاصيل  البحث و التنمية واملزيد من

 .أداء أفضلذات  أسواقتخزين املياه واالستثمار في مرافق و  وشموليةكفاءة 

 والتكنولوجيا الحيوية الزراعية البحوث. 7.4

لتطوير محاصيل جديدة وممارسات زراعية جديدة،  ةتعتبر البحوث والتكنولوجيا الحيوية الزراعية مهم

من  التقليلحد كبير في  إلىيمكن أن تساهم ومن ثم  املدى.  ةطويلوتنمية زراعي ي في قلب نمو وبالتالي فه

ومع  .نتاج األغذية وخسائر ما بعد الحصاد والقيمة الغذائية للطعاميجابي على إاإل تأثير ال من خالل الفقر 
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 التعاون الزراعي في البلدان األعضاء في منظمة  التطويرللبحث و مبلغ امليزانيات املخصصة ذلك، فإن 

في مجال التكنولوجيا الحيوية بين البلدان  البحث والتطويرفجوة كما أن  غير واعدا زاليال  اإلسالمي

األموال العامة والخاصة املتاحة في  إمدادات ة والبلدان األعضاء آخذة في االتساع بسبب نقصاملتقدم

على اإلنفاق  اإلسالمي التعاون تعتمد معظم الدول األعضاء في منظمة و  .اإلسالمي التعاون بلدان منظمة 

بالبحث  الخاصة نياتيزااملولكن على مدى السنوات املاضية، انخفضت  يالزراع لبحث والتطويراعلى العام 

 التعاون ، كان اإلنفاق الزراعي في القطاع العام في منظمة 2011-2005خالل فترة و  .بشكل ملحوظوالتطوير 

في  دوالر  مليار  51األخرى بلغت النسبة نامية البلدان البينما في  دوالر في السنة مليار  12حول اإلسالمي 

دوالر مليار  7.5مقارنة مع  اإلسالميفي بلدان منظمة التعاون  ةمليار دوالر في السن 2.3تقابل ، والتي السنة

  متوسط يجعلالواحد، الزراعي من حيث اإلنفاق الزراعي للشخص . و في البلدان النامية األخرى  سنويا 

 . دوالر 7.5 بنسبةالدول النامية األخرى متخلفة عن متوسط  اإلسالمي التعاون دول منظمة  فقط دوالر 5.2

متوسط  يفوق  اإلسالميمنظمة التعاون دولة عضوا في  57من أصل  فقط 9ملفت أكثر هو أن هو ما و 

تراجع التمويل الحكومي الوطني وفي الواقع  .اإلسالميمنظمة التعاون  متوسطفيها اإلنفاق الزراعي للفرد 

وتخصص ، 2000و  1981في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بين عامي  %27للبحوث الزراعية بنسبة 

  R & Dيلزراعتطوير و البحث الفي املئة من ميزانياتها الوطنية ل 1العديد من الحكومات أقل من 

منظمة قدرات البنية التحتية التكنولوجية والعلمية للبلدان األعضاء في تعتبر  (. وكنتيجة،2009ميتال)

أظهرت و  .الزراعية اإلنتاجيةم التي من شأنها دعو   R & D جهود والتستحمل ضعيفة اإلسالميالتعاون 

البحوث في مجال التكنولوجيا الحيوية قدرة سبعة عشر مؤسسة تجري  حول دراسة أجريت في نيجيريا 

 إمدادات منتجة بالكامل بسبب النقص في الكهرباء وعدم كفاية غير في املئة من املؤسسات  40الحديثة أن 

منظمة التعاون في البلدان األعضاء في كذلك  هولةيمكن مالحظته بس وضع-(Ozor 2009)مزارع األنسجة 

، األمر الذي يتطلب وجود عدد خاص مجال والبحث في مجال التكنولوجيا الحيوية هف .خرى األ اإلسالمي 

ومع ذلك،  .للزراعة املطلوبةتحقيق املنافع على قدرة  لتكون هناككاف من العلماء ذوي الكفاءات العالية 

وإجمالي عدد  اإلسالمي من نقص في العلماء. التعاون البلدان األعضاء في منظمة  ال زال يعاني العديد من

اإلسالمي هو  التعاون املوظفين في البحوث الزراعية الذين يعملون من أجل القطاع العام في دول منظمة 

البحوث في ومع ذلك، من حيث عدد املوظفين  .16074العدد يبلغ، بينما في البلدان النامية األخرى 22352

الدول النامية من  يعتبر أعلىاإلسالمي مجتمعة التعاون بلدان منظمة معدل  مزارع 100000الزراعية لكل 

ومع . 59هو فأما بالنسبة للبلدان النامية األخرى   131اإلسالمي التعاون نظمة في معدد الاألخرى حيث بلغ 

في جميع  ةمتكافئالتوزيع غير نسبة  يتبين أن اإلسالميالتعاون على املستوى القطري في إطار منظمة فذلك، 

اإلسالمي هي أكثر التعاون دول فقط في منظمة كانت النسبة في ثالث اإلسالمي،  التعاون أنحاء دول منظمة 

 100000 مقابلالبحوث الزراعية  في موظفين 7سوى  بنغالدش ى، في حين أن ليس لد51من املتوسط من 

 .مزارع
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4النافذة   

 ع املتعلقة باعتماد تقنيات الزراعةصنع السياسات املبنية على األدلة: التحديات السب

 
سبعة أوجه قصور في  ماساتشوستس للتكنولوجياتعرض تقارير مختبر عبد اللطيف جميل ملكافحة الفقر ومعهد 

السوق التي تؤدي إلى انخفاض األرباح املتوقعة من اعتماد التكنولوجيا الزراعية وهي على النحو التالي )انظر أيضا 

 :(19الجدول  ،املرفق

 أوجه القصورفي األسواق املالية.1

يذكر العديد من املزارعين عدم وجود رأس املال كسبب رئيس ي لعدم تبني التكنولوجيا املفيدة. وفي العديد من البلدان 

، بما في ذلك القروض وآليات االدخار الحصول على الخدمات املاليةالنامية، والسيما في املناطق الريفية، يتبين أن 

أمر محدود. وحتى عند وجود الخدمات املالية، فهي غالبا ما تكون غير مالئمة للمزارعين أصحاب الحيازات الرسمية، 

كضمان الصغيرة. ومن ناحية أخرى، قد يكون املزارعين الفقراء، الذين عادة يفتقرون إلى أصول قيمة الستخدامها 

ولكن بدأت تظهر بدائل عن األشكال ، غير مالئمين بشكل خاص للحصول على التمويل، الحصول على قروض

على سبيل املثال، استخدمت "عقود التوريد" املخرجات الزراعية )حيث يتم سداد القرض ف التقليدية للضمانات.

حسب اإلنتاج في املستقبل( لتقديم قروض للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة. وتعتبر الضمانات البديلة مسؤولية 

رأس املال االجتماعي للضمانات وعادة ما ينظر إليها كابتكار يقلل من تكاليف الرصد ويخفض الجماعة حيث تعتمد على 

الذين  استهدافويمكن تعزيز فوائد جعل االئتمان أكثر إتاحة لصغار املزارعين عن طريق  معدالت التخلف عن السداد.

املتاحة لصغار املزارعين، يمكن  دمات املاليةالخباإلضافة إلى التحديات الناتجة عن نقص و  لديهم احتمالية ربح كبيرة.

وعلى سبيل املثال، تعتبر القرارات املالية في غالب األحيان عرضة  ملحو األمية املالية املنخفضة أن تشكل عائقا آخر.

ة التي مثل عدم االنضباط الذاتي. وعلى سبيل املثال، في اإلعدادات املتعددة، واملنتجات املالي للتحيزات السيكولوجية

تسمح لألفراد بااللتزام بالتوفير أو االستثمار للمستقبل في عندما يتوفر لديهم النقد، مثل بعد فترة الحصاد مباشرة، ثم 

 .تحسين اعتماد التكنولوجيا

 السوق  قصور  أوجهمخاطر  .2

عملية التبني  حلةمر  قد يرى املزارعون أن اعتماد تكنولوجيات جديدة هو أمر محفوف باملخاطر، وخاصة في بدايةو 

. فالسماح للمزارعين بتجربة هذه التكنولوجيا على الغلةعندما يكون هناك نقص في فهم االستخدام السليم ومتوسط 

 يقلل من حجم املخاطر والشك في تبني التكنولوجيا الجديدة ألول مرة.و( سفترة التجربةكليا ) نطاق صغير قبل اعتماده

األدوات واالستراتيجيات املختلفة، مثل التأمين أو شبكات األمان، أن تقلل من حجم  إلى جانب ذلك، يمكن لعدد من

وعالوة على ذلك، قد تكون املؤسسات املالية  الذي يكون لدى املزارع عند تبني التكنولوجيا الجديدة.املخاطر والشك 

رجة متوسطة أو كبيرة( في االستثمارات هم مترددة في توفير التأمين ألنهم يخشون أن املزارعين الذين يخاطرون )سواء بد

هناك حاجة إلى بحوث إضافية لفهم كيف يمكن لتصميم وتسويق ف سوء اإلختيار(.الذين سيقومون بشراء التأمين )

منتجات التأمين القضاء على مشكلة الخطر األخالقي ومساعدة املزارعين على التغلب على مخاطر اعتماد تكنولوجيات 

 .جديدة

كآلية الحد من عتبر التأمين وسيلة هامة للمزارعين للحد من املخاطر، يمكن للبذور املحسنة أن تعمل أيضا بينما ي

لها أهمية خاصة ألن أن تغير املناخ يؤثر على  التقنيات التي تقلل من الخطرهذه و  التي يواجهها املزارعون. املخاطر

ن يحاولون اكتشاف كيف يمكن ألنواع األرز ذو العائد املرتفع في لباحثون في سيراليو وكمثال، فا أنماط الطقس العاملية.

حمل ت. فعن طريق إضافة بذور ت1مواسم نمو أقصر أن تساعد على التقليل من الجوع في املواسم العجاف بين الحصاد

على  املخاطر أو مواسم نمو مختلفة، سيخفف املزارعون من املخاطر الناجمة عن الصدمات املناخية، مما يساعد

 .تحسين األمن الغذائي
تعزيز اعتماد أصناف األرز الجديد: معالجة تكاليف اعتماد املبكر ” كيم وسوري. أر و  جلنرستر ، س يديكسون و  جيعنان و  1

 .العمل في التقدم “في سيراليون 
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خر هو القدرة املحدودة املتاحة لإلمتداد التكنولوجي في البلدان األعضاء في منظمة والتحدي الرئيس ي اآل 

 بما أن الظروف والهياكل االجتماعية واالقتصادية املتفاوتة بين البلدان األعضاء في  اإلسالمي التعاون 

 تتمة   -4النافذة 

  جوانب القصور اإلخبارية -3

يتطلب عدة أنواع من املعلومات. وقد تأتي أنواع هذه املعلومات من مصادر اختيار املزارعين لتبني تكنولوجيا جديدة هو أمر 

وتشير  خارجية )املرشدين الزراعيين واألسواق( ومن مراقبة القرارات وتجارب الدول املجاورة ومن تجربة املزارع الخاصة.

ئك الذين يقدمون املعلومات، والحد البحوث إلى أن موانع الوصول إلى املعلومات يمكن تخفيضها عن طريق تحسين حوافز أول

والتقدم في تكنولوجيا  من تكلفة الحصول على املعلومات وتحسين تصميم توفير املعلومات )املحتوى، واملصدر والعرض(.

املعلومات، مثل الهواتف الخلوية والرسائل القصيرة، تتيح إمكانات كبيرة لخفض تكاليف توفير املعلومات البسيطة. وفي 

، يقوم الباحثون بتجربة ربط التمديد عن طريق الرسائل القصيرة إلى نظام مصرفي هاتفي والذي يشمل حساب قموزامبي

على تطوير منصة على االنترنت تسمح ملربي املواش ي  باكستان. ويعمل الباحثون في 2توفيرات مخصصة باملدخالت الزراعية

.  وكطريقة أخرى للتقليل من تكاليف  3لقاحات والتخصيببتبادل املعلومات حول نوعية الطب البيطري وبالخصوص ال

الحصول على املعلومات يتم ربط تلك املعلومات بخدمة أخرى، وخاصة تلك التي يمكن أن ينظر إليها على أنها ذات قيمة 

تقليدية عندما يتم للنهوض بالريف مع باحثين لتقييم فعالية الخدمات اإلرشادية ال بنغالدشللمزارعين. وفي أوغندا تعمل لجنة 

. وغالبا ما تبين املعلومات التي يتم 4دمجها بإمكانية الولوج إلى التمويل األصغر، مع التركيز باألخص على النساء املزارعات

وهكذا،  تسليمها من خالل خدمات اإلرشاد الزراعي قطعة أرض تجريبية والتي ال تقبل دائما التطبيق في سياقات أخرى.

أنه حتى عندما يستخدم املزارعون تكنولوجيا جديدة )وفي هذه  إندونيسياوجدت دراسة في  ات حاسمة أيضا.فمالءمة املعلوم

وعندما تم إبالغهم وعندما تمم اطالعهم على نتائج فوائد األسلوب  الحالة بالطريقة الزراعية( كان فهمهم للمنافع منخفضا.

جهة أخرى، تقترح البحوث املسحية أن انتشار ابتكارات بسيطة تميل إلى  . ومن5ارتفع اعتماد املزارعين للتكنولوجيا الجديدة

 أني أسرع من االبتكارات املعقدة ألنها أكثر قدرة على التكيف مع االحتياجات الفردية واألفضليات.

 العوامل الخارجية -4

 في كثير من األحيانى مستويات تبنيها تبق أوعوامل خارجية آثار إيجابية غير مباشرة التي تخلق التقنيات الزراعية ما زالت

 الذي اعتمدها. وباملثل، فإن أول  املزارع غير أفراد آخرين تعود على هذه التكنولوجيات كل فوائد أو ألن بعض منخفضة

في بعض و -املزارعين لغيرهم من خارجية إيجابية في قرية ما قد يولدون عوامل اعتمدوا تكنولوجيا جديدةالذين  املزارعين

يحاول ، سيراليون  في في تجربة كما ذكر أعاله،و  استخدام التكنولوجيا بشكل أفضل. حول كيفية شكل معلومات على ألحيانا

، أوغنداوفي . القرية في البذور  العتماد األوائل املزارعين من خالل دعم بذور األرز املحسنة من اتخاذ املتابعة تحسين الباحثون 

 .6على التجربة بجهاز سقي بسيط لتخفيز املزارعين طرق مختلفة استكشافعلى  وسنوبورغ تشاسانغو  دوباس
 

 في وف يستثمرون، فإنهم سلآلخرين املزارعين على الفوائد التي يولدونها تتم مكافأة األفراد طاملا لمو  الحاالت، في كل هذه

في  العوامل الخارجية ملعالجة راتيجياتالعديد من االست ما يفضله املجتمع. وقد تم استخدام التكنولوجيا الجديدة أقل من

 مثل، شاملة تتطلب مراقبة النامية. أما النهوج التي زراعية في البلدان تم تطبيقهم في سياقات نادرا ما، ولكن البلدان املتقدمة

تعود بنتائج  دخالتأسعار امل التي تغير النهوج في حين تنفيذها، أكثر صعوبة في عادة ما تكون ، عامل خارجي على إنتاج الضرائب

قد  أن املرأة فقد قيل، املتعلقة بالزراعة العوامل الخارجية العديد من مشاكل يتحملن وطأة غالبا ما وفوائد أكبر. وألن النساء

 .املستفيد األول ، والتي هي املوارد املائية مثل، الطبيعية املوارد إلدارة في وضع أفضل تكون 

 

2 Batista, C, and Yang, D. “Promoting Correct Fertilizer Use through Information and Commitment Savings using Mobile Banking 
in Mozambique.” Work in progress. 
3 Berman, E, and Callen, M. “Coordinating Farmers with Cellphones: Technology Innovation in Livestock Extension Services in 

Pakistan.” Work in progress. 
4 Bandiera, O, Burgess, R, Deserranno, E, Rasul, I, and Sulaiman, M. “Women Farmers and Barriers to Technology Adoption: A 

Randomized Evaluation of BRAC's Extension Program in Rural Uganda.” Work in progress. 
5 Hanna, Rema, Sendhil Mullainathan, and Joshua Schwartzstein. "Learning Through Noticing: Theory and Experimental 
Evidence in Farming." Working Paper, Harvard University, February 29, 2012. 
6 Dupas, P, Chassang, S, and Snowberg, E. “Selective Trials for Agricultural Technology Evaluation and Adoption: A Pilot.” 

Work in progress. 
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  .اإلسالميعاون تعيق تطوير استراتيجيات البحوث الزراعية الواسعة ملنظمة الت اإلسالميمنظمة التعاون 

حيث بعضها البعض  تكملومع ذلك، على الرغم من هذه التناقضات الهيكلية، يجب البحث عن وسائل 

لديها مزايا  اإلسالمي  التعاون كل مجموعة من املجموعات املتميزة في مجال الزراعة في إطار منظمة أن 

وبالتالي، إنشاء . املوارد الطبيعيةفي غني بعض غني في القوى العاملة في حين اآلخر أن النسبية محددة حيث 

، والتي لن اإلسالمي  التعاون التي تنتظر الحل في منظمة  والتحديات أعظم املهام أحدالتكامل الزراعي هو 

جهود متزامنة البحث و  فتح األبواب أمام  إلى  فقط بل وأيضا زيادة التجارة البينية في الزراعة إلى ؤدي ت

 .اإلسالمي التعاون منظمة دول انتشار التكنولوجيا في  من نستمكوبالتالي  ،عةالتطوير  في الزرا

 الحبوب  مخازن  8.4

والتحدي اآلخر للتنمية الزراعية في معظم بلدان منظمة التعاون اإلسالمي هو خسائر ما بعد الحصاد 

-20يقيا وحدها نسبة بسبب عدم وجود مرافق مناسبة لتخزين الحبوب. ووفقا لألدلة املوجودة، تعاني أفر 

 (. 2011مليارات دوالر سنويا )موريس وبنسوانغر  وبيرلي،  4من خسائر ما بعد الحصاد بقيمة  30%

وعموما، تؤدي خسائر ما بعد الحصاد إلى ارتفاع أسعار املواد الغذائية من خالل إزالة جزء من العرض من 

صغيرة في البلدان األعضاء في منظمة التعاون السوق، وهو ما يفسر ملاذا العديد من أصحاب الحيازات ال

اإلسالمي هم مشترون صافون للغذاء على الرغم من أنهم يزرعون كفاية الستهالكهم الخاص. وباإلضافة إلى  

تتمة -4 نافذة   
  جوانب قصور مدخالت ومخرجات السوق  -5

زارعون الذين سيستفيدون من اعتماد التكنولوجيا غير قادرين على الولوج إلى أو دفع ثمن التكنولوجيا بسبب عدم قد يكون امل 

ارتفاع األسعار دون فائدة. وتلعب البنية التحتية مثل الطرق والري، دورا رئيسيا  التوريد أوكفاية البنية التحتية أوغياب سالسل 

في تسهيل التكنولوجيا. وتظهر األدلة عبر البالد على تأثير البنية التحتية على اإلنتاجية الزراعية ويبين وجود عالقة إيجابية بين 

قل أيضا بانتشار التكنولوجيا، وباالستخدام الجيد للمدخالت واألسعار املناسبة ويرتبط تحسين الن اإلنتاجية وتطوير الطرق والري.

املزارعون في تبني التقنيات، ألنها قد ال تكون مربحة. وعدم الربحية قد يحصل بسبب التكلفة أوعدم  للمزارعين. وقد يفشل

ع في استخدام التكنولوجيا الجديدة. بدأ الباحثون في أن نوعية املدخالت قد تحد أيضا من إرادة املزارعين للشرو  . ويتضحاملالئمة

أوغندا باستكشاف مدى هيمنة األسمدة املزيفة على السوق وما إذا كانت هذه املنتجات ذات جودة منخفضة تباع للمستهلكين 

ت األداء السيئ بشكل تمييزي. ويمكن تجاوز معيقات تبني التكنولوجيا عن طريق مقاطعة دورة أسواق املدخالت واملنتجات ذا

والتي تؤدي إلى انخفاض الطلب على تكنولوجيات الزراعة وتعيق وظيفة السوق. ويمكن لإلعانات املالية املوجهة تحفيز الطلب 

فرض الرسوم على املدخالت املقدمة للعموم بما  وتوليد الحجم األولي الالزم النشاء شبكات التوزيع وخفض التكاليف. وقد يساعد

ومع ذلك، قد يؤدي فرض الرسوم أيضا إلى استبعاد  اد الزراعي قد يساعد على زيادة اإليرادات والقضاء على الهدر.في ذلك اإلرش

والتعاقد مع مجموعات من املزارعين )على خالف األفراد فقط( قد يقلل أيضا من مخاطر التراجع. فمجموعات املزارعين  الفقراء.

مفيدة للطرفين إذا كان يمكن القبض على اإلنشقاق من خالل رصد يعتمد عليه. ففي هم أكثر إقباال على الدخول في اتفاقات 

وغالبا ما تحدد قدرة املزارعين على الولوج إلى السوق من قبل  العديد من البلدان النامية، تكون سالسل القيمة محطمة جدا.

ترتيبات تعاقدية مختلفة مع تجار الكاكاو  شف الباحثينيكت 9والسنغال 8سيراليون التجار الذين يشترون محاصيلهم في املزرعة. وفي 

تجد أن التجار ذوي الحوافز السعرية يوزعون كاكاو  سيراليون النتائج من العمل في  والبصل، على التوالي. وجدت النتائج املبكرة

 .ذوجودة أعلى، ولكن أن ارتفاع األسعار ال يصل إلى املزارعين

 
7 Yanagizawa-Drott, D, and Svensson, J. “Does Poor-Quality Hinder Agricultural Technology Adoption? Evidence 
from the Market for Fertilizers in Uganda.” Work in progress. 
8 Casaburi, L, Reed, T, and Suri, T. “Contract Structure and Export Quality in Sierra Leone.” Work in progress 
9 Bernard, T, de Janvry, A, and Mbaye, S. “Incentive Contracts for the Sale of High Value Crops by Smallholder 
Producers in Senegal.” Work in progress 
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هذا، في غياب مرافق فعالة لتخزين الحبوب، يضطر املزارعون الذين يحتاجون إلى النقد لبيع املحاصيل 

بعد الحصاد الناتجة عن آفات التخزين ومسببات األمراض. ونتيجة لذلك،  فور حصادها لتجنب خسائر ما

يبيع املزارعون محاصيلهم عندما تكون األسعار منخفضة، وال يمكنهم استخدام محصولهم كضمان 

للحصول على االئتمان مما يقوض أمنها الغذائي ويؤدي إلى  تفاقم الفقر. ولذلك، أصبح من املقبول وبشكل 

عامل مع خسائر ما بعد الحصاد على امتداد السلسلة الغذائية من خالل منازل تخزين الحبوب إذ متزايد الت

يوفر وسيلة توفير األمن الغذائي أكثر فعالية من حيث التكلفة وأكثر استدامة بيئيا. وذلك ألن االستثمارات 

تثمار بسرعة حيث تزداد الالزمة للحد من خسائر ما بعد الحصاد قليلة نسبيا و يرتفع مردود هذا االس

أسعار السلع. وعلى سبيل املثال، في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وفقا لتقديرات التقليل من خسائر ما 

ربح سنوي )موريس و بنسوانغر  وبيرلي، كمليون دوالر  40فقط من شأنه أن يوفر  %1بعد الحصاد بنسبة 

2011.) 

املستخدمة حاليا في البلدان األعضاء في منظمة التعاون و مع ذلك، فإن مرافق التخزين التقليدية و 

حفار  أكبر  ضد اآلفات الناشئة مثل اغير فعالة بشكل دائم ألن الطرق التقليدية ال تحمي جيد اإلسالمي

تقليدية الكثير و يتطلب بناء مرافق تخزين داخلية ، بسبب إزالة الغابات، هذا إلى افة ض. وباإل (LGB) حبوب

من ناحية أخرى، و   .اإلسالمي التعاون في كثير من بلدان منظمة هي محدودة التي و الخشبية  مداداتمن اإل 

صنوعة من املصهاريج الميل النفط املعدنية، و املغلقة وبراخازن املجديدة مثل ن تخزييعتبر تقديم أنواع 

وعالوة على . مياإلسال  التعاون الحديد، وصوامع معدنية غالي الثمن لبعض البلدان األعضاء في منظمة 

منخفضة، ولن تكون مستدامة  هازن الحبوب معدالت اعتماداخوحدها ملالجوانب التقنية ستبقي ذلك، 

 . على املدى الطويل

فبينما حققت العديد من مشاريع مخازن الحبوب قدرا من النجاح في تقليل خسائر ما بعد الحصاد في 

اق واسع ويرجع ذلك أساسا إلى نقص حوافز البلدان النامية، حقق عدد قليل جدا تحسن على نط

وبجانب تكنولوجيا مرافق التخزين وعالقتها  االستثمار التجارية وتوسيع نطاقها في مثل هذه املبادرات.

بالظروف املحلية، مثل توفر املواد املحلية واملعيقات املالية و السوقية، وقبولها من قبل املزارعين ألسباب 

وكمثال على  ة أخرى تحدد توزيع مخازن الحبوب بين املزارعين في املناطق الريفية.ثقافية هي عوامل رئيسي

، وفي مالوي، اذلك، فشل تبني الصوامع املعدنية في موزامبيق بسبب القدرات املحلية غير الكافية لصنعه

في منازلهم لم تستخدم صوامع معدنية املقدمة للمزارعين مجانا حيث يفضل املزارعون اإلبقاء على الحبوب 

السرقة. ولتحقيق جهود القضاء على خسارة ما بعد الحصاد بأكملها، يجب تحقيق نهج  تفش يبسبب 

 سلسلة القيمة التي تربط املزارعين باألسواق و كذا إدماج القطاع الخاص. و سيشجع هذا التجارة التي 

من خسائر ما بعد الحصاد بدورها سوف تقلل من الحاجة لتخزين الحبوب في املزارع وبالتالي ستقلل 

آخر وهو توفير البنية التحتية مثل  تحدوتحقيقا لهذه الغاية، هناك  (. 2011)موريس وبنسوانغر وبيرلي،

الطرق والكهرباء، األمر الذي سيسهل توفير مخازن الحبوب، ويمهد الطريق للولوج إلى األسواق، و من ثم 

 .سيجعل نهج سلسلة القيمة ممكنا
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  تتمة - 4 نافذة

 جوانب قصور سوق األراض ي-  6

ستخدامها بطريقة أكثر إنتاجية مما يخلق تسمح أسواق األراض ي العاملة بنقل ملكية األرض إلى الذين يستطعون ا

حافزا لالستثمار في التقنيات الزراعية التي تحسن اإلنتاجية. فحقوق امللكية غير اآلمنة تخلق حوافز ضعيفة للمزارعين 

لالستثمار في التكنولوجيات الجديدة. كما أن البحوث الدقيقة حول ما يحسن اعتماد التكنولوجيا عن طريق التقليل 

شاكل سوق األراض ي قليلة جدا. و في األماكن التي تم تنفيذ اإلصالح الزراعي أو تمليك األراض ي فيها، كانت النتائج من م

بيمان مختلطة، وتستفيد منها في بعض األحيان جماعات معينة، مثل الرجال، أكثر من غيرهم. وفي مالي، يستكثف 

 . 10يازة األراض ي وكذلك نظم إدارة املياه الجماعيةديلون آثار مشروع كبير للري والذي يتضمن توضيحا لحو 
 

 جوانب قصور سوق العمل  -7

وتقلل بعض التكنولوجيات من العمل بالنسبة لألسرة  املعتمدة في  .يكون للتقنيات الجديدة متطلبات عمل مختلفةقد 

لألساليب التي تجعل من كن ويم هذا من يتبناها وإلى أي مستوى.ويحدد  حين يتطلب البعض اآلخر العمل اإلضافي.

 السهل العثورعلى عمل وتوظيف واإلشراف عليه، أن تساعد األسر على اتخاذ قرارات أفضل حول كيفية تسيير العمل.

تخفيض تكاليف اإلشراف وتطوير عقود العمل التي ال تتطلب تطبيق خارجي يمكن أن يساعد أيضا أسواق العمل ف

سة. وفي املقابل، يمكن لهذا أن يزيد من الحوافز الفردية لتبني تقنيات زراعية املحلية أن تعمل على نحو أكثر سال 

جديدة. وبسبب موسمية أسواق العمل، قد يكون النهج الذي يتطلبه العمل السلس واألجور في دورة املحاصيل 

على الطلب  الزراعية مفيد بشكل خاص. ويمكن لشبكات األمان، مثل برامج العمل العام، أن تساعد في الحفاظ

 .والتأكد من أنه يتم تقدير العمل على مدار السنة في املناطق الزراعية

 
10 Beaman, L, and Dillon, A. “Irrigation and Property Rights for Farmers in Mali.” Work in progress 



لزراعيةا الغذائية الصناعات تطوير  

63 

 
قرة © ن أ  مركز 

 

. تطوير الصناعات الغذائية 5

 الزراعية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقليديا، تم  تشكل ميزة معظم االقتصادات النامية األهمية النسبية للقطاع الزراعي في اقتصاداتها. و

تفضيالت لنظرا لومع ذلك،  . التصنيع مع قارنةباملقطاع الزراعي في عملية التنمية للالدور الثانوي  اكتشاف

تنامي لألبحاث والتكنولوجيا في تطوير املنتجات الدور املوكذا  بشأن التغذية والصحة والبيئة، املتزايدة

خلق التصنيع نتيجة لذلك، بتنوع ونطاق ملحوظ.  و  تتميز نفسها صناعةبالزراعة ، أصبحت الزراعية

 .صناعات تجهيز املنتجات الزراعية نوع جديد تماما من القطاع الصناعيالزراعى وتطوير 

املركز املهيمن في قطاع الصناعات التحويلية لى نحو متزايد وعالصناعات الغذائية احتلت على مر السنين، و 

هذه الصناعة أنشطة ما  وتشمل  هذه األخيرة. حد كبير في نمو  إلى تفي العديد من البلدان النامية وساهم

وتعتبر  .الزراعي لالستهالك الوسيط أو النهائي اإلنتاجبعد الحصاد مثل التحول واملحافظة عليها وإعداد 

 نشطة الزراعية والصناعية في كل من البلدان املتقدمة والناميةمكون لأل ت الغذائية أهم عنصر صناعاال

لصناعات الغذائية أكثر تجانسا وأسهل عادة ما تكون اغير الغذائية، الصناعات الزراعية  مع قارنةوبامل

 غايات االستعمال. فس نالتي يتم استخدام منتجاتها كلها لالصناعات غير الغذائية باملقارنة مع  لتصنف

عملية االبتكار والتكنولوجيات الجديدة والتطور  الناتجة عن التعقيد املتزايد للمدخالت واآلثار فومع ذلك، 

متزايد رسم تمييز واضح بين ما ينبغي  وبشكلتنامية من عمليات التحول تجعل من الصعب امل اتجموعاملو 

  .زراعيةاعة كصنصنف يوما يمكن أن  فقط صناعةك إليه النظر 

يستعرض هذا الفصل أهمية صناعة تجهيز املنتجات الزراعية من أجل التنمية وتحليل حالة الصناعة في 

يناقش بعض القضايا السياسية الرئيسية في تعزيز كما  اإلسالمي البلدان األعضاء في منظمة التعاون 

 صناعة األغذية الزراعية.في القدرة التنافسية 
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 عات الزراعية من أجل التنميةأهمية الصنا .1.5

وفيرة للصناعات التي البشكل واسع عندما تستخدم الدول مواردها  يمكن القول بأن هناك تنمية صناعية

الصناعات التي من املرجح أن تنجح في البلدان النامية هي في الواقع تلك . و تتطلب بشكل مكثف هذه املوارد

 رأس املاللقل نسبيا األستخدام إل د الخام والعمالة غير املاهرة والموالتي تجعل االستخدام املكثف نسبيا لا

الوفرة النسبية للمواد الخام الزراعية وانخفاض ففي هذا الصدد، و ة.بدو نادر تعلى ما  والعمالة املاهرة التي

 .تكلفة اليد العاملة في البلدان النامية يخلق إمكانية تطوير الصناعات الزراعية في هذه البلدان

مع  تتماش ىتجعلها  خاصة خصائصلها على املواد الخام الزراعية  بشكل كبير الصناعات التي تعتمد أما 

ما ما ناسبة والعمالة املاهرة هعلى الرغم من أن البنية التحتية املو  .العديد من البلدان النامية ةعيوض

هذه هائلة لهذه الدول كما تمثل  توفرة بأسعار معقولة توفر فرصةاملاملواد الخام ف ،تفتقر له هذه الدول 

من  بالنسبة للعديدو وعالوة على ذلك،  .نسبة كبيرة من التكاليف اإلجمالية لهذه الصناعاتاملواد 

من الناحية االقتصادية عامل آخر مهم في البلدان النامية  كافون مصنع صغير يكالصناعات الزراعية، قد 

 .صغر حجم السوق نفسه بسببقوة الشرائية وأحيانا السوق املحلي محدود بسبب انخفاض الأن حيث 

في نفس السياق، واألهم من ذلكـ، أن  تحمل الصناعات الزراعية أهمية كبيرة للتنمية نظرا لعدة أسباب. وو 

الصناعات الزراعية تولد روابط خلفية وأمامية قوية، والتي تشجع الطلب والزيادة في القيمة املضافة 

شركات تولد ، وبالخصوص معالجة التوزيع.سلسلة في لي وخلق فرص العمل والدخل لإلنتاج الزراعي األو 

تصنيع الزراعي الطلب على املواد الخام الزراعية؛ وهذا بدوره يخلق فرص عمل على مستوى املزرعة لا

خلق النشاط وباملثل، يتم  .ساهم في زيادة الطلب على املدخالت الزراعية مثل األسمدة واألعالفيو 

 .توزيع وتقديم الخدماتة و كيمصب الخدمات اللوجستتصادي في مناطق االق

الطلب على املنتجات  وتزيدعزز روح املبادرة، تالزراعية رأس املال والخدمات للمزارعين، و  الصناعة توفر و 

نتيجة كو . تسويق وتوزيع املنتجات الزراعيةوتجهيز و  معالجةالزراعية وتربط املزارعين باألسواق من خالل 

االستقرار االقتصادي لألسر الريفية واألمن الغذائي و الزراعي  اإلنتاجونوعية  اإلنتاجية يمكن تعزيز لذلك، 

يرافقه وجود   -حفز النمو الزراعيأن ت الفعالة الزراعية ةصناعلويمكن ل .واالبتكار من خالل سلسلة القيمة

 .يفيالحد من الفقر الر و  -صلة قوية مع أصحاب الحيازات الصغيرة

وتشكل مساهمة الصناعة  وتحتل الصناعات الزراعية املركز املهيمن في قطاع الصناعة في البلدان النامية.

 طور  في البلدان في %42و  في البلدان القائم اقتصادها على الزراعة %61 في التصنيع الكليالزراعية 

أيضا  وتلعب الصناعات الزراعية (.2008 ويلكنسون وروشا)في البلدان النامية الحضرية  %37 التحول و

ويتميز  جزء من قواها العاملة.كلنساء لتميز بوجود ملحوظ الذي يدورا مركزيا في توليد فرص العمل و 

، والذي هو حاليا األكثر ديناميكية من (لخضروات والفواكه واملنتجات السمكية)ا "القطاع غير التقليدي"

  و %50 تتراوح بين والتي يمكن أنعمالة اإلناث، مرتفعة ل بنسبةحيث الصادرات من البلدان النامية، 

 (.2008ويلكنسون وروشا، ) 90%
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 الدول النامية غير األعضاء في املنظمة الدول املتقدمة املنظمة

 يتون وزيت الزيتون ب. الز  أ. بذور القطن وزيت بذور القطن

 د. بذورعباد الشمس وزيت عباد الشمس ج.  بذور الصويا وزيت بذور الصويا

 و. مجموع الحليب وكل من الجبن والزبدة ه. حليب البقر والزبدة من حليب البقر

 5.1الشكل 
 اإلنتاج الصناعي الزراعي األولي واملصنع في دول منظمة التعاون اإلسالمي

 البيانات اإلحصائية ملنظمة األغذية والزراعة على اإلنترنيت، تحليل موظفي مركز  أنقرة. قاعدة: املصدر
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الصناعات  :تأثيرات تطوير الصناعات الزراعية على النحو التاليوفي ظل هذه الظروف، يمكن تلخيص 

 الزراعية:

  الغذائية عن طريق منع الخسائر الكمية والنوعية. مدادات اإل تحسين 

 منتجات الغابات وغيرها من املنتجات الزراعية غير الغذائية من خالل استخدام  إمدادات ن تحسي

 لمواد الخام.لأفضل 

 .زيادة االعتماد على الذات عن طريق الحد من الواردات 

 توفير فرص العمل، وخاصة في املناطق الريفية؛ 

 .تقليل التفاوت في الدخل 

 تحفيز التنمية الريفية؛ 

 للمنتج. أحسن التي تتيحها األسواق فرصن ضما 

  نتجات املصنعة ونصف املصنعة.بي من خالل تصدير املأرباح النقد األجنزيادة 

  املناطق الحضرية؛ إلى الحد من هجرة السكان 

 .زيادة فرص االستثمار في املناطق الريفية والحضرية  

من خالل تطورها للبلدان النامية، ينبغي تعزيز بالنسبة  للصناعات الزراعية لألهمية البالغةونظرا 

طوير فت .اختيار املواد الخام والتكنولوجيات املالئمة اجتماعياو واستغالل  لتحسينتخصيص موارد كافية 

وتعزيز البنية التحتية املؤسسية وتدريب املوظفين في مجاالت التكنولوجيا وإدارة وتنظيم املشاريع واألبحاث 

ن كما أ. الزراعية الصناعة تنميةوج والسالمة في تعزيز وامل هامة في تحسين جودة املنتوالتطوير، كلها ع

ثغرة هامة سيمأل وطنية لتحديد التكنولوجيات املناسبة الراكز املإقامة تعاون بين البلدان اإلقليمية وتعزيز 

 في تطوير الصناعات الغذائية وتجهيز املنتجات الزراعية.

الزراعية في بلدان منظمة التعاون غذائية الالصناعات  وضع .2.5

 اإلسالمي

غالبا ما تكون صناعة األغذية الزراعية بمثابة النشاط الصناعي الرئيس ي واملساهم الرائد في إنتاج وتصدير 

تعتمد أيضا العائدات والتوظيف في العديد من البلدان النامية. وباعتبارها جزءا كبيرا من البلدان النامية، 

في هذا القسم، يتم تحليل حالة و .اعتمادا كبيرا على القطاع الزراعي اإلسالمي التعاون ن منظمة بعض بلدا

مقارنة إنتاج املحاصيل والثروة عن طريق  اإلسالمي التعاون صناعة األغذية الزراعية في بلدان منظمة 

 4على مستوى  (UNIDOاإلحصاءات الصناعية )  ثم باستخدام قاعدة بيانات. الحيوانية األولية واملصنعة

 التعاون ، وسيتم تحليل أداء دول منظمة ISIC (INDSTAT4) أرقام من التصنيف الصناعي الدولي املوحد

وعدد الشركات  خمسة مؤشرات رئيسية في صناعات األغذية الزراعية، وهي العمالةإلى بالنظر  اإلسالمي

 .املضافةاملخرجات والقيمة و  واألجور 
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 ثروة الحيوانية املصنعةاملحاصيل وال .1.2.5

والثروة  املصنعة في إنتاج ومعالجة املحاصيلاإلسالمي حصة دول منظمة التعاون  1.5يقارن الشكل 

البيانات التي وتضم . مختلفة من املنتجاتفئات لست  2013 سنة األولية في إجمالي إنتاج العالم الحيوانية

بلدا  56 دولة من بينها FAO 210األغذية والزراعة  ملنظمة اإلحصائيةتم تجميعها من قاعدة البيانات 

بالفعل  تنتجهما  تصنيععلى  قادرةاإلسالمي  التعاون بلدان منظمة . فاإلسالمي التعاون عضوا في منظمة 

  .ملنتجات الزراعيةا أو معالجة تصنيعواالستفادة من القيمة املضافة خالل 

 املنتجات من أكبر حصة اإلسالمي التعاون  منظمة نبلدا لدى املنتجات،من  فئات ست أصل من ثالث فيف

 اإلسالمي التعاون  منظمة دول  تنتج بينما. الشمس عباد وزيت الصويا فول  وزيت القطن بذرةوهي . املصنعة

 في حصتها أن حين في وباملثل،. القطن بذرة زيت إنتاج إجمالي من %20.6 أنها تمثل إال القطن، من 18.1%

 من العالمي اإلنتاج إجمالي من حصتهاإال أن  ،%6.1 و %0.7 يه الشمس بادوع الصويا فول  إنتاج

 أن كمجموعة نظمةامل دول  أن يبدو أخرى، ناحية منو . التوالي على %10.5 و %2.5 هو النفطية املشتقات

 الإ الزيتون، إنتاج إجمالي من %29.6 تمثل أنها حين في. األلبان ومنتجات الزيتون  معالجة في حصتها تفقد

 اأنه إال الحليب، إنتاج إجمالي من %15.8 تمثل بينما أخرى، مرةو . الزيتون  زيت من فقط %28.1 تمثل اأنه

 .العالم في والزبدة الجبن إنتاج من فقط %9.1تمثل 

السلع التي ينتجونها  تصنيعالقدرة على اإلسالمي  التعاون املواش ي، تفتقر دول منظمة  ربيةبتوفيما يتعلق 

 .البضاعة إنتاج املضافة على قيمتها ادخارأرباح القيمة التي يمكن  ر ومن ثم تخس

 التعاون التحليل معلومات محدودة عن حالة صناعات األغذية الزراعية في بلدان منظمة هذا  قدميو 

في . والنهائي استهالكهاملواد الخام  إنتاجوصلة واحدة فقط في سلسلة متواصلة بين  . والتصنيع هو اإلسالمي

منظمة التعاون ط الضوء على بعض املؤشرات الهامة للصناعات الغذائية الزراعية لبلدان يسلتم تلي، ما ي

 .التي تتوفر عنها بيانات اإلسالمي

 الزراعية الغذائية الصناعات مؤشرات  . 2.2.5

ة البيانات، يكون تحليل وتطوير صناعات األغذية الزراعية في كثير من األحيان مهمة صعب قلةنظرا ل

املصادر  أحدباعتبارها و  .اإلسالميبالنسبة للعديد من البلدان النامية، بما في ذلك دول منظمة التعاون 

قواعد  (UNIDO) منظمة التنمية الصناعية لألمم املتحدةتنتج حصاءات التنمية الصناعية، إل الرئيسية 

 والنواتجعمالة واألجور والرواتب املنشآت وال من بيانات اإلحصاءات الصناعية للمتغيرات بما في ذلك عدد

الذي يصنف و ،  (ISIC)التصنيف الصناعي املوحدنظام رمز مبني على علومات املبنك . فوالقيمة املضافة

قطاع الصناعات التحويلية والقطاعات الفرعية بما في ذلك املواد الغذائية  151الصناعة تحت 

 .واملنسوجات والحديد والصلب

دول  2.5الشكل يقارن املصنفة في قاعدة البيانات،  وحدهاالصناعات الغذائية  التركيز علىمن خالل و 

خمسة مؤشرات رئيسية في  بناءا علىمع غيرها من البلدان النامية واملتقدمة  اإلسالمي التعاون منظمة 
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ة بلدا عضوا في منظم 34مثل البيانات متوسط أحدث البيانات املتاحة عن . وتصناعات األغذية الزراعية

 الحصول على كما تم. 2012و  2003بين عامي  متقدمةدولة  34دولة نامية أخرى  57و اإلسالمي التعاون 

 . قاعدة بيانات منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعيةقيمة من البيانات الجميع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كما هو مبين في  و.دورا رئيسيا في خلق فرص العمل وتوليد الدخلالزراعية تلعب الصناعات الغذائية و 

في  حصصأعلى على متوسط  -البيانات حولها  املتوفرة - اإلسالمي التعاون دول منظمة تتوفر ، 2.5الشكل 

 التعاون منظمة  إلىالتي التنتمي متوسطات البلدان مع قارنة باملالزراعية  الغذائيةصناعات لمؤشرات ل أربع

بين بلدان الكبير التناقض ف .االقتصادات لهذهلقطاع األهمية الكبرى لهذا ا إلىشير ذلك يو ، اإلسالمي

بلدان منظمة ل %15.9 يفي حصة الصناعة في الناتج اإلجمالي، وه يكمن هاوغير  اإلسالمي التعاون منظمة 

في  الصناعات الغذائية الزراعيةتمثل وباملثل،   فقط في البلدان النامية األخرى  10.2%و  اإلسالمي التعاون 

باملقارنة  اإلسالمي التعاون دولة في منظمة  34إجمالي العمالة في الصناعات التحويلية في  من %16 املتوسط

حصة أكبر من صناعات الزراعة الغذائية األجور في . وبذلك تمثل فقط في البلدان النامية األخرى   %11مع 

 التعاون ول منظمة من األجور املدفوعة في جميع الصناعات التحويلية في د %12.2إجمالي املدفوعات، و

   .اإلسالمي التعاون نظمة املنتمية ملفي البلدان غير  %9.1 مقارنة باإلسالمي 

من إجمالي القيمة املضافة  %11.9تأتي األهمية النسبية للصناعة في القيمة املضافة، بوأخيرا فيما يتعلق 

 مع، مقارنة اإلسالمي التعاون في الصناعات التحويلية من الصناعات الغذائية الزراعية في بلدان منظمة 

 إجمالي من %16.9 أخرى، ناحية منو  .املتقدمةفي الدول  %9.7في البلدان النامية األخرى و  10.1%

 البلدان في %24.7 مع مقارنة اإلسالمي التعاون  منظمة بلدان في الزراعية الصناعات في تعمل الشركات

 .األخرى  النامية
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20%

 العمال الشركات األجور  القيمة املضافة الناتج

 الدول املتقدمة الدول النامي األخرى  الدول األعضاء في املنظمة

 5.2الشكل 

 حصة صناعات األغذية الزراعية

 2015طبعة  INDSTAT 4منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية ،  املصدر:
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 حيث من التغطية تختلف اإلسالمي، التعاون  منظمة في دولة 34 عن حةاملتا البيانات من الرغم وعلى

 من بدال لذلك،. الزمنية السالسل تحليل الصعب من يجعل وهذا آخر، إلى بلد من واملؤشرات سنواتال

 السنوية البيانات أحدث باستخدام والصناعية، الزراعية التنمية مجال في نظمةامل دول  في االتجاه إظهار

 األعلىذات النسب  نظمةامل دول  5.3 الشكل يصور و . قيم أعلى ذات البلدان صفتم و مؤشر  لكل املتاحة

-2005 الفترة خاللاملتوفرة  الزراعية الغذائية الصناعات في املضافة والقيمة اإلجمالي الناتج حيث من

 االنتاج حيث منلى املرتبة األو  اإلسالمي التعاون  منظمة دول ك تركياو  وماليزيا اندونيسيا وتحتل .2012

 إيران تليهما. الزراعية من األغذية مريكىأ دوالرمليار  44-42 كل منهما حواليتنتج حيث  ،والصناعي الزراعي

 البلد هي اندونيسيا اآلن حتى ،املضافة القيمة حيث منو (. دوالر مليار 17) والسعودية( دوالر مليار 20)

 تركيا تليها. الزراعية الغذائية الصناعات في املضافة اإلنتاج قيمةك دوالر مليار 12.4 إذ لديها إنتاجا األكثر

 (.دوالر مليار 4.4) والسعودية( دوالر مليار 4.6) وماليزيا( دوالر مليار 5.2) وإيران( دوالر مليارات 6.5)

 الغذائية الصناعات في والشركات املوظفين عدد حيث من املنظمة في الدول  أفضل 5.4 الشكل يصور 

 الصناعات في عمل رب أكبر بعيد حد إلىو  أخرى  مرة اندونيسياتعتبر  موظف، ألف 675مع . راعيةالز 

 تركيا هو عمل رب أكبر ثانيو . بياناتال عنها تتوفر التي املنظمة في دولة 30 بينمن  الزراعية الغذائية

 190 و ألف 170 بينح الذي يتراو  املوظفين عدد مع وإيران، وماليزيا مصر تليها موظف، ألف 278بنسبة 

 من أكثر مع الزراعية الغذائية الصناعات في الشركات من عدد أكبر تركيا تتوفر أخرى، ناحية منو . ألف

 وبنغالديش( 12000) تونسو ( 18500) اليمنو ( 20500) السعودية العربية اململكة تليها. منشأة ألف 34

 منشأة 5500 سوى فهي ال تملك  املوظفين، من ددع أكبر إندونيسيا أن إندونيسيا من الرغم على(. 6500)

عدد  يتجاوز اندونيسيا  في ،مؤسسة هناك عمال 8 لكل تركيا في حين في. الزراعية الغذائية الصناعات في
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 القيمة املضافة

 3.5الشكل 

 دول األوائل في منظمة التعاون اإلسالمياإلنتاج والقيمة املضافة في صناعات األغذية الزراعية، ال

 .2005. مالحظة: أحدث سنة متوفرة بعد 2015طبعة  INDSTAT 4منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية،  املصدر:
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 الصناعات في العاملة الشركات عدد زيادة ندونيسياإل  يمكن األعمال، ريادة دعم خالل من. و 122 العمال

 .ايضا اإلنتاجية من تحسن أن املرجح من التي الزراعية، الغذائية
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 املؤسسات

 5.4الشكل 
 العمال وعدد الشركات في صناعات األغذية الزراعية، الدول األوائل في منظمة التعاون اإلسالمي

 .2005. مالحظة: أحدث سنة متوفرة بعد 2015طبعة  INDSTAT 4مم املتحدة للتنمية الصناعية، منظمة األ  املصدر:
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 إجمالي تكوين رأس املال الثابت
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 األجور والرواتب

 5.5الشكل 
األجور وإجمالي تكوين رأس املال الثابت في صناعات األغذية الزراعية، الدول األوائل في منظمة 

 التعاون اإلسالمي

 .2005. مالحظة: أحدث سنة متوفرة بعد 2015طبعة  INDSTAT 4منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، املصدر: 
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. الزراعية األغذية إلنتاج األجور  من مبلغ أكبر دفع في نظمةة األولى في املدولال تركياتعد  األجور، حيث من

 و إيران في أمريكي دوالر مليار 1.4 فقد بلغ أمريكي، دوالر مليار 2.8 تركيا في األجور  إجمالي تجاوز  حين في

 األجر متوسط يتجاوز  وبينما. السعودية العربية واململكة وماليزيا إندونيسيا في أمريكي دوالر مليار 1.1

 أخرى، ناحية منو . إندونيسيا في دوالر 1600 فهو يتراوح بين ،تركيا في أمريكي دوالر 10000 الواحد للعامل
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20126,6916,2719,5189,3487,9200.85ألبانيا )1(

200961,51549,30757,95816,70924,69633,2581.35أذربيجان

200613,4617,4093,6453,3293,1244,8851.56بنغالديش

200610,55914,2756,0885,18710,5726,8640.65مصر

20042,6079302,6072.8غامبيا )2(

200927,12323,42216,98711,48716,91918,3191.08إندونيسيا

201131,93230,96338,02126,71347,58730,1630.63إيران

20122,96911,2652,9690.26العراق

201137,16620,43418,68010,64627,84918,0030.65األردن

201224,07240,57023,53014,60785,78920,6070.24الكويت

201015,50110,07911,7959,29018,85410,9010.58قيرغيزستان

200722,29916,08857,76019,15127,43821,1950.77لبنان

200831,02531,23227,67115,74818,34224,9301.36ماليزيا

20128,53028,69125,36418,57619,30714,1880.73املغرب

201035,17240,34682,29727,506103,99235,7980.34عمان

200641,15519,20816,09212,24016,25119,8371.22باكستان

201022,655110,92422,6550.2قطر )2(

200916,23713,39216,2371.21فلسطين

200825,84815,84733,98624,23528,39424,8680.88تركيا

200915,53322,73721,29316,6780.78اليمن

  1.5الجدول 

 اإلنتاجية في األغذية الزراعية باملقارنة مع الصناعات التحويلية

 .154و 153و 152تشمل  151 ،154تشمل أيضا  153. مالحظات 2015طبعة  INDSTAT وUNIDO: املصدر

اعات التحويليةاإلنتاجية في األغذية الزراعية باملقارنة مع الصن  
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 مليار 2.6) تركيا تليها ،(دوالر مليار 3.8) الثابت املال لرأس جماليإ تشكيل في األولى الدولة هي اندونيسيا

 دوالر مليار 0.7) وماليزيا( دوالر مليار 1.4) السعودية العربية اململكةو ( دوالر مليار 2.5) ومصر( دوالر

 وهذا. واألجور  والعمالة الناتج حيث من متميزة أنماط تظهر املنظمة دول  أن إلى التحليل هذا يشير(. أمريكي

 .البلدان هذه في الزراعية األغذية صناعاتال تاجإن د منتزي آثار أيضا له

  الصناعات الغذائية الزراعيةفي  اإلنتاجية  3.2.5

أهمية الصناعات الزراعية  عن ملحة كبيرةمضافة لكل موظف،  قيمةكقاس هنا التي ت، و اإلنتاجيةتوفر 

في أربع فئات رئيسية  نتاجيةاإل مستوى  حسبالبلدان  1.5لجدول و يصنف ا .الغذائية للبلدان النامية

تشير و  .أحدث البيانات املتاحة املتوفر فيفي مجموع التصنيع  اإلنتاجيةناعات األغذية الزراعية وكذلك لص

إنتاجيتها في  مع قارنةباملالزراعية الغذائية كثر إنتاجية في فئة الصناعات أأن البلدان  إلى املظللةاملربعات 

 ه لدىأنسيالحظ ملوارد الطبيعية الوفيرة وقيرغيزستان، ذات ا ينا الدول األعضاءوإذا استثن .تصنيع الكليال

 .الفئات الفرعية للصناعات الغذائية الزراعية إحدىجميع الدول األخرى أعلى إنتاجية على األقل في 

ناعات البلدان املنتجة في صو  .وكذلك القطاعات الفرعيةمن بلد آلخر يات اختالفا كبيرا اإلنتاجتختلف و 

باملقارنة مع  وفلسطين وباكستان وماليزياإندونيسيا و وغامبيا بنغالدش األغذية الزراعية هي أذربيجان و 

 . تصنيع الكليالإنتاجيتهم في 

 30،000 تفوق مستويات إنتاجية  على وإيران وعمانأذربيجان  تتوفر كل منمن حيث القيم املطلقة، و  

 عمانوتقف  .ملطلقة في فئات معينة من الصناعات الغذائية الزراعيةالتنافسية ا قدرتهادوالر، مما يعكس 

البلد األكثر إنتاجا في فئة في مرتبة  مطحنة الحبوبمضافة لكل عامل في كقيمة  دوالر 82.000 بنسبة تفوق 
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 التحويلية/ اإلنتاجية في األغذية الزراعية

  6.5الشكل

 اإلنتاجية في األغذية الزراعية مقابل الصناعات التحويلية

  .2015طبعة  INDSTAT 4منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، املصدر: 
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نتجات املحوالي أربع مرات أكثر إنتاجية في  بنغالدشوتعتبر  .معينة من الصناعات الغذائية الزراعية

فيما يخص اإلنتاجية اإلجمالية  من ناحية أخرى،  . وإنتاجيتها في تصنيع الكلي مع مقارنةفئة  151عيةالفر 

قل إنتاجية فتكون بذلك ا دوالر 10،000 بقيمة تقل عنمصر وغامبيا واليمن و  وبنغالدشتظهر ألبانيا 

  .نسبيا

متوسط أعلى من معظم البلدان هي  فيفي الصناعات الغذائية  اإلنتاجيةيالحظ أن مستويات وفي املتوسط، 

هذا أيضا ويحدد القطاعات االقتصادية األكثر كفاءة في البلدان األعضاء.  إحدىالتصنيع، مما يجعلها 

املنخفض واملتوسط من الدخل  ذات أكبر األنشطة الصناعية في البلدان كأحدقطاع األغذية الزراعية 

تصنيع قطاع األغذية الزراعية مع مجموع الالنسبية في  جيةاإلنتا 5.6الشكل يقارن  حيث القيمة املضافة.

متوسط البلدان ذات درجة و . تتوفر بياناتهاالتي  اإلسالمي التعاون ي في البلدان األعضاء في منظمة اإلنتاج

أذربيجان غامبيا وبنغالدش وماليزيا و فالزراعية. الغذائية كثر إنتاجية في الصناعات األهي الدول  1أعلى من 

ذات من ناحية أخرى، فإن البلدان و لسطين وإندونيسيا هي أكثر إنتاجية نسبيا في الصناعات الزراعية. وف

 أقل منزراعية والصناعية لديها إنتاجية وسلطنة عمان  والعراق قطر والكويتكفرة او املوارد الطبيعية ال

 نصف إنتاجيتهم في تصنيع الكلي.

الغذائية الزراعية ال تزال أحد القطاعات االقتصادية األكثر عموما، يؤكد هذا التحليل أن الصناعات و 

في . ووالتنمية اإلنتاجية التي تعزز نمو و  اإلسالميكفاءة في بعض البلدان األعضاء في منظمة التعاون 

زيد من الجهود لتعزيز القدرة التنافسية للصناعات األغذية املخرى، قد تكون هناك حاجة لبذل األ بلدان ال

بعض القضايا الهامة املتعلقة بتعزيز التنمية  على 3.5القسم الفرعي يركز في هذا السياق . وةالزراعي

 .اإلسالميمنظمة التعاون الزراعية والصناعية في دول 

 الزراعية الغذائية تعزيز القدرة التنافسية للصناعات  .3.5

 .العديد من املنتجات الزراعية والصناعيةفي األسواق العاملية في 4طبيعيةميزة نسبية البلدان النامية لدى 

الصناعية واالقتصادية و تعزيز التنمية الزراعية بالفعل من أجل دائما تحقق هذه املزايا لم تكن ومع ذلك، 

سواق املتزايد لأل صعود اليجبر ، أخرى  من ناحيةو  .البلدان القائم اقتصادها على الزراعة من قبلالتنافسية 

للصناعات  ‘البيئة التمكينية’تقييم على صناع السياسات  بشكل متزايدامليزة التنافسية على املبني العاملية 

شوهة في البلدان امل والرسوم الجمركيةبسبب األنظمة التجارية الحمائية و من ناحية أخرى، . و الزراعية

ة تحديات كبيرة في تواجه البلدان النامي  -السياسة الزراعية املشتركة في أوروبا والتي أشهرها -املتقدمة

  .الصناعية العامليةو سوق التجارة الزراعية اإلجمالية في  زيادة حصتها

                                                           
 

 ال التي الموارد بعض إلى الوصول من نسبية ميزة يعطى. األخرى البلدان تستطيعه مما نسبيا أرخص بسعر شيئا تنتج أن بلدال تستطيع عندما نسبية ميزة حدثت4
 .اآلخرون يستطيع

υ    من تنافسية مزايا إنشاء يتم. للمستهلكين أقل وبتكلفة المنافسة من أعلى أرباح في خدمات تقديم أو سلع إنتاج على قادرة الشركة كانت عندما تنافسية ميزة يحدث 
  األول المقام في والمعرفة الموارد مختلف بين الجمع خالل

5
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هي عدم كفاية اإلنفاق الحكومي على التعليم  غير املنافسة بعض أسباب الصناعات الزراعيةكما أن 

وبة الحصول على وصع يةواتاملغير  و التجارة املناخاستثمار   والبنية التحتية وسياسة والبحث والتطوير

خلق بيئة أعمال وإطار الناجحة الصناعة الزراعية املحلية والتصديرية وتتطلب   .التكنولوجيا والطاقة

من خالل وضع آلية مناسبة على املستوى الوطني و  (.FAO 2008، )انظر اإلنتاجيةداعم لتعزيز  يسياس 

ستخدام التجاري الناجح اإل تنمية و تيار والاإلختحديد و الالبلدان النامية في  كفاءةواإلقليمي، يجب رفع 

 .هاوتحسينامليزة النسبية الئمة اجتماعيا حتى يتمكنوا من الحفاظ على املحديثة و الللتكنولوجيات 

التي يمكن للحكومات أن و لتمكين االحتياجات  التسلسل الهرمي لإلحتياجات التمكينية 7.5 الشكلويحدد 

من ورش العمل اإلقليمية  عدداالقتصادي، واملستمدة من وقائع  تنظر في دورها في دفع عجلة التقدم

ويقسم . 2007التي أجريت في عام و " ،بيئة التمكينيةلل ة"التقييمات املقارن حول  األغذية والزراعة ملنظمة

ثة مستويات من األنشطة التي تميز وتقيم البيئات ثال إلى الدولة  إجراءاتالتسلسل الهرمي املقترح 

في قاعدة الهرم، يجب توفير العوامل املساعدة األساسية من قبل  . الزراعية والصناعية الشركاتة التمكيني

بنود سيادة القانون )إنفاذ العقود، وحقوق وتشمل هذه الفئة . والشركاتالدولة لتحسين أداء األسواق 

هي ف املهمةعوامل املساعدة البما يسمى  . أماالخ( وكفاءة البنية التحتية وسياسة تجارية مواتية ،امللكية

وأخيرا،   .مثل التمويل والنقل واملعلومات هاميقدوغالبا ما يمكن للدولة تالدرجة الثانية  تأتي فينشاطات 

ربط صغار تمعايير لتشمل درجات و  ضروريةكافية ولكن غير كشروط  العوامل التمكينيةيتم تعريف 

  .(2009عمال )كريستي املزارعين باألسواق الرسمية، وخدمات تطوير األ 

 150الصفحة  2009: كريستي املصدر
 

الشروط 
 الضرورية

 العوامل املساعدة املفيدة

 الروابط التجارية -

 خدمات التنمية التجارية -

 سهولة ممارسة األنشطة التجارية -

 العوامل املساعدة املهمة

 الخدمات املالية -
 البحث والتنمية -

 املعايير و األنظمة -

 العوامل املساعدة الضرورية

 السياسة التجارية -

 البنية التحتية -

 حيازة األراض ي وحقوق امللكية -

 الشروط الكافية

 7.5الشكل 

 مكينية التسلسل الهرمي لإلحتياجات الت
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روح املبادرة وتحسين  من خالل تقديم وتسريع االبتكارات التقنية وتعزيزففي قطاع التصنيع الغذائي، و

تساهم بشكل أن شركات الصغيرة واملتوسطة رية على طول سلسلة القيمة، يمكن للاملمارسات التجا

ومع ذلك، فإنها . النامية في األسواق العاملية اندماج البلدان وتسهيل يةأساس ي في التنمية املحلية /الريف

يحدد و  .التنافسية نطاق الجودة واملعايير و تواجه تحديات كبيرة فيما يتعلق بالتكيف مع زيادة البيئة 

 :وهذه هي .محتملة لتعزيز وجود الشركات الصغيرة واملتوسطة كأماكن( ستة مجاالت 2004ويلكنسون )

 الجديد على الجودة، الطلبآثار  جنبتتاألنشطة التقليدية التي . 1

 والخدمات والتقنيات، املالئمة تزود األسواقالتي لشركات املبتكرة . ا2

 ،الكبرى موردين للشركات كالشركات الصغيرة واملتوسطة . 3

 بين الشركات الصغيرة واملتوسطة والشركات الكبيرة، املفروض التعاقد .4

 في شبكات مستقلة، ظمةاملنو الشركات الصغيرة واملتوسطة   5.

 .املنتجات الحرفيةبنوعية خاصة من املرتبطة و  الصغيرة واملتوسطةالتقليدية تشجيع الشركات . 6

سيظل  أنه إلىاألدلة من أوروبا واليابان وتشير  فرص العمل لمصدرا رئيسيا  الغذائية الصناعات تأصبح

فرص العمل التي تولدها الصناعات الغذائية  إلىباإلضافة و . مسار التنمية مراحلفي جميع  هكذا الحال

لبلدان استراتيجيات ال النمو الشامل التنمية الزراعية والصناعية دورا استراتيجيا في تلعب الزراعية، 

 .النامية

أمر ذو الصغيرة واملتوسطة، األغذية الزراعية الضغط على جهات الصناعة، وخاصة على شركات ويعتبر 

شكل عام على أن الشركات الصغيرة واملتوسطة لديها وقد تبين وب  .ن االقتصاداتفي العديد مأهمية كبرى 

 .يضعف قدرتها التنافسية، الش يء الذي رأس املال والقوى العاملة املاهرةب املتعلقةنقص مستمر في املوارد 

يمكن و ، الزراعيةمن أجل دعم القدرة التنافسية للشركات الصغيرة واملتوسطة والصناعات الغذائية و 

 :التالية يةتوصيات السياساتالقيام بال

 تشجيع ريادة األعمال من خالل زيادة الدعم للشركات الصغيرة واملتوسطة -

 مصادر التمويل املتاحة إلى تحسين وصول الشركات الصغيرة واملتوسطة  -

 وبرامج البحوث تمويل اإلبتكار  وتسهيلدعم تطوير التكنولوجيات الغذائية الجديدة  -

 األسواق اإلقليمية إلى الصغيرة واملتوسطة األغذية الزراعية شركات صول تسهيل و  -

 دائرة املنافسة اإلبقاء علىمعايير التجارة الدولية من أجل  تشجيعوالعاملية و  -

ونمو الدخل واالتجاهات العاملية األخرى الطلب على املنتجات الصناعية  السريعي ر احضال التوسععزز يس

 أن يسهلأيضا قطاع العام لليمكن  ولكنع الخاص أمرا ضروريا، ثمارات القطااستستكون و  .الزراعية

على الرغم من استمرار الحواجز . و املبتكرةمن خالل السياسات واملؤسسات  والغذائيةالتنمية الزراعية 

ية وتستتكشف الفرص املتاحة في األسواق التصدير تحدد  أن أمام التجارة، يعتقد أن البلدان النامية يمكن

االندماج في األسواق الزراعية العاملية أمرا جوهريا يعتبر . و بهاعن طريق تطوير الصناعات الزراعية الخاصة 

قضايا أخرى مثل االلتزام بمعايير نوعية الجودة وحجم االحتياجات والتسليم  إلى للنجاح، هذا وباإلضافة 

  .في الوقت املناسب
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على مدى العقود القليلة املاضية، و التحديات التي تواجه البشرية اليوم.  أبرز  أحد هواألمن الغذائي 

اتخذت العديد من املبادرات على الصعيدين الوطني والدولي إلنهاء الجوع وتحقيق هدف األمن الغذائي على 

ف اإلنمائية ادهاأل  ضمنذية القضاء على الجوع وسوء التغ تحديد، تم 2000في عام واملستوى العالمي. 

ف املراد تحقيقها على املستويات الوطنية والعاملية على حد سواء. ومع ادهاأل أهم  أحدلأللفية باعتبارها 

في جميع أنحاء العالم حيث  تزايدانعدام األمن الغذائي في الزال ذلك على الرغم من كل الجهود املبذولة 

اآلن مليون شخص في جميع أنحاء العالم يعانون  795ية والزراعة أن تشير التقديرات الحالية ملنظمة األغذ

ي املناطق فيعانون من سوء التغذية  الذين غالبية هؤالء الناسيقيم و . 2016-2014  سوء التغذيةمن 

النامية في آسيا واملحيط الهادئ وأفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي. وبالنظر 

تقع في هذه املناطق، من الواضح تماما  اإلسالمي  التعاون حقيقة أن غالبية الدول األعضاء في منظمة  لىإ

 التعاون في بلدان منظمة  يتواجدون يعانون من سوء التغذية في هذه املناطق  الذينأن قسما كبيرا من 

النظر في اآلثار بلوضع قد ساء مما ال شك فيه أن هذا او ، وخاصة في الدول األعضاء األقل نموا. اإلسالمي

، والتي تفرضها التحديات 2008-2006األمن الغذائي، وخاصة بعد أزمة الغذاء في  نقصاناملترتبة على 

 .اإلسالمي التعاون السياسات في العديد من دول منظمة  وصناعاالجتماعية واالقتصادية الخطيرة لألسر 

من  اإلسالمي  التعاون ألمن الغذائي في بلدان منظمة ا وضعفي ضوء هذه التحديات، يبرز هذا القسم و

الدخل املنخفض واملساعدات الغذائية و وتجارة املواد الغذائية وبلدان العجز الغذائي  اإلنتاجحيث 

 والحرمان من الطعام وأثر تقلبات أسعار املواد الغذائية.

 

. وضع األمن الغذائي6  
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  فيها تجارةالو األغذية إنتاج  .1.6

 %25بنسبة  ا( تزايدFPI، عرف املؤشر الدولي ألسعار الغذاء )1.6الشكل  منيسر كما هو مبين في الجانب األ

 الخاص بالبلدان النامية غير هذا املؤشر . وبقي 2005في  100باملقارنة مع مستوى سنة األساس   2013في 

رة قيد خالل الفت %32 زيادة قدرها وسجلأعلى من املتوسط العالمي  اإلسالميمنظمة التعاون  األعضاء في

اتجاه  إلىكمجموعة  اإلسالميمنظمة التعاون لبلدان األعضاء في الخاص با FPIأيضا أشار و النظر. 

إنتاج الغذاء تزيد من ول املتقدمة أن لداستطاعت اوبقي أعلى من املتوسط العالمي، في حين  تصاعدي

جدير بالذكر، على الرغم من أقل بكثير من املتوسط العالمي. وال وهي نسبةنفس الفترة في فقط  %6بنسبة 

خالل الفترة، على مستوى كل بلد  %26بنسبة  كمجموعة قد ارتفع اإلسالميمنظمة التعاون بلدان ل FPIأن 

 2013في عام  اإلسالمي منظمة التعاون دولة في  25أقل من املتوسط العالمي في  FPIعلى حدة، وكان 

   (.13الجدول أ.املرفق، )

 النمو من أعلى كان الغذاء إنتاج نمو أن يعني مما تصاعديا اتجاها للفرد العالمي يالغذائ اإلنتاج وأظهر

 اإلنتاج سجل التقلبات، بعض من الرغم على 1.6 الشكل من األيمن الجانب في موضح هو وكما. السكاني

 اإلنتاج هرأظ ذلك، خالف على و. النظر قيد الفترة خالل تتغير لم املتقدمة للدول  الفرد مؤشر في الغذائي

-2000 فترة خالل تصاعديا اتجاها األخرى  والبلدان اإلسالمي التعاون  منظمة بلدان في الفرد ملؤشر الغذائي

 اإلسالمي التعاون  منظمة بلدان شهدت الغذائي، اإلنتاج من الفرد نصيب حيث من املتوسط، وفي. 2013

 ظلت خاص، وبشكل. األساسية 2005 وياتمست منذ التوالي على% 23و% 10 قدرها زيادة األخرى  والبلدان

 .الفترة نفس خالل العالمي املتوسط تحت الدول  مجموعات من كل نسب
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 34العالمي في ، وعلى مستوى كل بلد على حدة، كان إنتاج الغذاء في مؤشر الفرد أقل من املتوسط ولهذا

الغذائي اإلنتاج من حيث مؤشر مي اإلسال منظمة التعاون أداء دول ف .اإلسالميمنظمة التعاون  مندولة 

ما يلبي الطلب املحلي على القدرة على إنتاج في هذه الدول نقص  أغلبية ه لدىللفرد نفسه يدل على أن

. على الواردات الغذائية اإلعتماد بشكل كبير عليهم يتوجب عداد املتزايدة من السكان، وبالتالي، لأل  الغذاء

 التعاون سم على حالة التجارة في املواد الغذائية في بلدان منظمة باقي هذا القيركز في هذا الصدد، و

 .اإلسالمي

تجارة األغذية اتجاها تصاعديا، حيث ارتفعت الصادرات  سجلت، 2014-2000 املمتدة بين خالل الفترةو 

(.  2.6 )الشكل 2014في عام  مليار دوالر  1483إلى  2000في عام  مليار  دوالر  430الغذائية العاملية من 

قارنة بامل 2014في عام  837بلغ لدول املتقدمة اتجاها تصاعديا لإجمالي الصادرات الغذائية  أظهروباملثل، 

والبلدان النامية  اإلسالمي منظمة التعاون دول األعضاء في وشهدت ال. 2000في عام  مليار دوالر 295 مع

 27 منصادراتها الغذائية  األولىجموعة املت زادو   في صادراتها الغذائية خالل نفس الفترة تزايدا األخرى 

 إلىصادراتها الغذائية  الثانيةفي حين زادت املجموعة  2014مليار  في عام  140 إلى  2000في عام  دوالر مليار

األغذية صادرات مجموع شكل . وفي املتوسط، 2000في عام مليار  109 من 2014في عام  مليار دوالر  507

من إجمالي الصادرات  %22من إجمالي الصادرات الغذائية العاملية و %8.6 اإلسالمين منظمة التعاو بلدان ل

 .2014-2000 فترةلبلدان النامية خالل لالغذائية 
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 2.6الشكل 

 )مليار دوالر أمريكي( 2014-2000 صادرات األغذية 

 ، تحليل موظفي مركز أنقرة.(15 ، الجدول )امللحقعلى اإلنترنيت قاعدة بيانات منظمة التجارة العاملية املصدر: 
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على مستوى كل بلد على حدة، تتركز الصادرات الغذائية في عدد قليل من البلدان األعضاء في منظمة و 

دول فقط وهي إندونيسيا وماليزيا وتركيا واإلمارات  10 شكلت ،2014، حيث في عام اإلسالمي التعاون 

من إجمالي الصادرات  84%مصر واملغرب مجتمعة و باكستان نيجيريا و و العربية املتحدة وإيران وكوت ديفوار 

إندونيسيا وماليزيا وتركيا  فقط: وعالوة على ذلك، ثالثة منهم  .اإلسالميمنظمة التعاون بلدان  فيالغذائية 

 (.3.6 )الشكل اإلسالمي منظمة التعاون بلدان لإجمالي الصادرات الغذائية من  %58

 البلدان املتقدمة من في ، حيث ارتفعت بشكل متزايدواردات الغذاء العاملية تزايدت من ناحية أخرى، و 

الي ارتفع إجمالوقت، نفس وفي (. 4.6)الشكل  2014في عام دوالر  885إلى  2000في عام مليار  دوالر  337

في عام  دوالر 218 إلى 2000في عام  دوالر مليار  43من اإلسالمي منظمة التعاون لبلدان الواردات الغذائية 

منظمة التعاون  األعضاء في الواردات الغذائية للبلدان النامية غيرزادت . وخالل الفترة نفسها، 2014

. وفي املتوسط، بلغت نسبة إجمالي 2000 في عام دوالر مليار  69من  2014في عام  دوالر  341 إلى اإلسالمي

من إجمالي الواردات  %38من هذا العالم و % 12.6 اإلسالمي منظمة التعاون الواردات الغذائية في 

 .الغذائية للبلدان النامية

أيضا في عدد  اإلسالميمنظمة التعاون الواردات الغذائية في  توكما كان الحال في الصادرات الغذائية، تركز 

منظمة التعاون دول مستوردة للغذاء في  10أعلى مثلت ، 2014من البلدان األعضاء، حيث في عام  قليل

والعراق مصر  ماليزيا و و وهي اململكة العربية السعودية واندونيسيا واإلمارات العربية املتحدة  ،اإلسالمي

 اإلسالمي منظمة التعاون لبلدان من إجمالي الواردات الغذائية  %68نسبة  ،نيجيرياتركيا والجزائر و و وإيران 

 (.5.6)الشكل 
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 3.6 الشكل

 2014البلدان العشر األكثر تصديرا للمواد الغذائية في منظمة التعاون اإلسالمي،  

 (15الجدول  ، )امللحق على اإلنترنيت قاعدة بيانات منظمة التجارة العاملية املصدر: 
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  4.6الشكل  
 )مليار دوالر أمريكي(  2014-2000واردات األغذية 

 ، تحليل موظفي مركز أنقرة.(16 ، الجدول )امللحقعلى اإلنترنيت جارة العاملية قاعدة بيانات منظمة الت املصدر:
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منظمة التعاون ردات املواد الغذائية في دول انمو الصادرات الغذائية نمو و  فاق، 2014-2000خالل فترة و 

في  دوالر مليار  16من  شكل سريعب اإلسالميمنظمة التعاون وزاد العجز التجاري الغذائي لدول . اإلسالمي

منظمة التعاون أن دول  إلىبوضوح هذا يشير و  (. 6.6)الشكل  2014في عام  دوالر ار ملي 79 إلى 2000عام 

 استيرادتعتمد اعتمادا كبيرا على  منها ال تزال األغلبية، حيث للغذاء مسوردة صافية، كمجموعة، اإلسالمي

طردة املزيادة الع في هذا الوض وتبين. املنتجات الغذائية املختلفة لتلبية الطلب املتزايد على الغذاء املحلي

جز للمتوسط العالمي لعمماثلة وهي كمجموعة،  اإلسالميمنظمة التعاون بلدان للعجز التجاري الغذائي ل

ومع  لألغذية.فية أيضا مستوردة صاخالل نفس الفترة، كانت الدول املتقدمة و  .امليزان التجاري الغذائي

فائض في زيادة مطردة في املقابل  اإلسالميالتعاون  منظمة عضاء فياأل البلدان النامية غير حققت ذلك، 

 .تجارة األغذية

، وهي إندونيسيا اإلسالميمنظمة التعاون دول فقط في  7على مستوى كل بلد على حدة، لوحظ أن و 

 سنةامليزان التجاري الغذائي  في فائضاسجلت  ،وكوت ديفوار وأوغندا وغيانا وموريتانيا وتركيا وماليزيا

 (.WTOبيانات حسابها استنادا على )نم  2014
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  5.6الشكل 
 2014لبلدان العشر األكثر استيرادا للمواد الغذائية في منظمة التعاون اإلسالمي، ا

 (16 ، الجدول )امللحقعلى اإلنترنيت قاعدة بيانات منظمة التجارة العاملية املصدر: 
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 بلدان العجز الغذائي ذات الدخل املنخفض واملعونة الغذائية .2.6

  54 من بين هي اإلسالميمنظمة التعاون دولة عضوا في  28 تبين أنلمنظمة، األخيرة ل تصنيفاتلوفقا ل

معظمهم في أفريقيا جنوب  ويتمركز، (LIFDCs)العالم في بلدان العجز الغذائي ذات الدخل املنخفض 

بشكل عام، تتميز غالبية ( و  1.6الجدول )الصحراء واملناطق الجافة في غرب آسيا وشمال شرق أفريقيا 

LIFDCs  سوء لصراعات وعدم االستقرار السياس ي وارتفاع معدل انتشار بمستوى الدخل املنخفض وا

 يمكنهاال وبسبب نقص في املوارد  املحلية للغذاء طالبامل يلبيعلى إنتاج ما  قادرةغير  أنهاالتغذية. كما 

  .ذلكك هااستيراد

 1.6الجدول 
 بلدان العجز الغذائي ذات الدخل املنخفظ في البلدان األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي

 

 سوريا موريتانيا  جزر القمر أفغانستان
 السودان موزامبيق جيبوتي بنغالديش

 تانطاجيكس النيجر غامبيا  بنين
 توغو  نيجيريا غينيا  بوركينا فاسو

 أوغندا السنغال بيساو-غينيا كوت ديفوار
 أوزبكستان  سيراليون   قيرغيزستان الكاميرون

 اليمن الصومال مالي تشاد
  www.fao.orgالمصدر : 

 

من دون شك تؤثر و  البلدان وال سيما في أفريقيا وعالوة على ذلك، فإن الصراعات الداخلية في بعض هذه

الظروف املعيشية السيئة ولكن أيضا من  تأجيجعن طريق سلبا على جميع جوانب الحياة، ليس فقط 

الظروف غير اآلمنة في هذه كما أن إمكانية تحقيق التنمية االقتصادية. تعرقل عقبات  اإلبقاء علىخالل 

 إلى لوصول امن دول أخرى أو منظمات دولية القادمة دات الغذائية من الصعب على املساع تجعل الدول 
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 العالم  الدول املتقدمة  الدول النامية األخرى  الدول األعضاء في املنظمة 

  6.6الشكل 
 )مليار دوالر أمريكي( 2014-2000امليزان التجاري الغذائي 

 تحليل موظفي مركز أنقرة.، على اإلنترنيترة العاملية : قاعدة بيانات منظمة التجااملصدر

http://www.fao.org/


الغذائي األمن وضع  

83 

 
قرة © ن أ  مركز 

 

، OIC-LIFDCs 28على عدد كبير من  في التأثير  التغذية سوء يستمرفي هذا الصدد، واملناطق املحتاجة. 

مساعدة خارجية"  إلىتحتاج  أزماتبلدان في كمنها من قبل منظمة األغذية والزراعة " 17 تم تصنيف حيث

 (.2.6)الجدول 

 2.6الجدول 

 بلدان منظمة التعاون اإلسالمي في أزمات تحتاج إلى  مساعدة خارجية*

 نقص استثنائي في إنتاج الغذاء الكلي  / لوازم

 تفاقم النزاع والنزوح الداخلي الكبير العراق

 تفاقم الحروب األهلية والنزوح الداخلي والخارجي  سوريا

 نقص كبير في وصول 

 تدفق الالجئين من مالي بوركينا فاسو

 تشاد
 عبء كبير من الالجئين ضغطا إضافيا على اإلمدادات الغذائية املحلية

  

 جيبوتي
 توفر املراعي وعدم كفاية بسبب التوالي

 مواسم األمطار غير املواتية

 اندالع االيبوال وتأثيرها على التجارة الزراعية ينبع من املجاورة غينيا

 ن وانعدام األمن في املناطق الشماليةنزوح السكا مالي

 موريتانيا
 عدد الالجئين مواصلة الضغط اإلضافي

 اإلمدادات الغذائية املحلية

 أزمة الغذاء املتعاقبة، اللجئين املاليين، والنزوح الداخلي النيجر

 اندالع االيبوال وآثارها على التجارة الزراعية القادمة من الدول املجاورة سيراليون 

 الصراع الطويل والفقر واملواد الغذائية املرتفعة واملحروقات اليمن

 انعدام األمن الغذائي املحلي الحاد 

 استمرار النزاع ونزوح السكان أفغانستان

 تدفق الالجئين من أفريقيا الوسطى ونيجيريا والنزوح الداخلي الكامرون

 وب بسبب األمطار املوسمية غير املواتيةقلة إمدادات الحبوب وقلة فرص إنتاج الحب املوزمبيق

 الصومال 
 الصراع وانعدام األمن املدني والجفاف وانخفاض املحاصيل املحلية

 اإلنتاج

 الصراع، والنازحين داخليا السودان

 إنتاج املحاصيل  أقل من املتوسط بسبب موسم األمطار غير املواتية  أوغندا

دول التي تمر بأزمات تستدعي دعما خارجيا  إلى موارد تساعدها على  التعامل مع املشاكل و  األوضاع الحرجة املبلغ عنها و املتعلقة من املتوقع أن تفتقر ال: مالحظات

النوع من األزمات  كان هذا باألمن الغذائي. وغالبا ما تكون األزمات الغذائية ناتجة عن مجموعة من العوامل ولكن استجابة ألغراض التخطيط، من املهم تحديد ما إذا

حة البلدان التي تحتاج الغذائية يرتبط باألساس لعدم توافر الغذاء، أو محدودية فرص الحصول على الغذاء أو بمشاكل محلية شديدة. وبناء على ذلك، تم تنظيم الئ

جه نقصا استثنائيا في املنتجات و اإلمدادات  الغذائية اإلجمالية نتيجة البلدان التي توا-1 إلى الدعم الخارجي إلى أربعة فئات واسعة، إال أنها ليست متالزمة بالضرورة :

 لفشل املحاصيل، والكوارث الطبيعية، وانقطاع الواردات واختالل التوزيع والخسائر الهائلة ما بعد الحصاد أو بعض  املشاكل األخرى  

يكون أغلب السكان غير قادرين على جلب و الحصول على  الغذاء من األسواق املحلية، وذلك البلدان التي لديها نقص كبير في الوصول الى امدادات غذائية، حيث  -2

 بسبب الدخل املنخفض جدا وارتفاع أسعار املواد الغذائية بشكل استثنائي وعدم القدرة على التنقل داخل البالد.

 لالجئين واملشردين داخليا أو املناطق التي تعاني من  فشل املحاصيل والفقر املدقع.البلدان التي تعاني من  انعدام أمن غذائي محلي حاد  نظرا لتدفق أعداد ا -3

 2016مارس (، "آفاق املحاصيل وحالة األغذية، 2016: منظمة األغذية والزراعة )املصدر
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ساعدات الحبوب من محجم انخفض نظمة األغذية والزراعة، ملحصاءات املساعدات الغذائية إل ووفقا 

تباطئ إجمالي توصيل ، 7.6كما هو مبين في الشكل و على مدى العقدين املاضيين.  حيث القيمة املطلقة

 2015-2013 فترةمليون طن متري في  0.36 إلى اإلسالميمنظمة التعاون بلدان  إلى مساعدات الحبوب 

انخفض إجمالي و . %92.6ل نسبة ، أي ما يعاد1992-1990 فترةمليون طن متري في  5.5بانخفاض من 

 0.52 إلى 1992-1990 فترةمليون طن متري في  7.1من  LIFDCsلجميع أيضا مساعدات الحبوب  شحن

 .%92.7، أي ما يعادل انخفاضا بنسبة 2015-2013مليون طن متري في 

مليون طن  3.4من  LIFDCs اإلسالمي نظمة التعاون مساعدات الحبوب مل وباملثل، انخفض إجمالي شحن 

. %89.4 ، أي ما يعادل انخفاضا بنسبة2015-2013مليون طن متري في  0.36إلى  1992-1990 فترةمتري في 

أيضا من  LIFDCsاملساعدات الحبوب لجميع  في إجمالي شحن OIC-LIFDCsوفقا لذلك، انخفض نصيب 

  .2015-2013في   %69قبل بلوغ نسبة  07-2005في  %38.3 إلى  92-1990في  48%

 التغذية( سوءالحرمان من الغذاء )أشخاص يعانون من  .3.6

 جميع في شخص مليون  795 حوالي يعاني, SOFI) 2015(  والزراعة، األغذية ملنظمة األخيرة للتقديرات وفقا

. أشخاص تسعة أصل من واحد أو العالم، سكان من% 12.0 يمثل ما وهو التغذية سوء من العالم أنحاء

( مليون  487)  الهادئ واملحيط آلسيا النامية املناطق في التغذية سوء من يعانون  ذينال أغلبية ويقيم

 ألن ونظرا(. مليون  34) الكاريبي البحر منطقة و الالتينية وأمريكا ،(مليون  220)  الصحراء جنوب وأفريقيا

 في و. مستثناة غير هيف النامية البلدان من كبيرا جزءا تمثل اإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء البلدان

  اإلسالمي التعاون  منظمة بلدان في التغذية سوء من يعانون  مليون  166 هناك كان ،2014-2016

 ناحية ومن. العالم في التغذية سوء من يعانون  الذين مجموع من% 20.8 يعادل ما وهو ،(8.6الشكل)
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  7.6الشكل  

 (عونة الحبوب )مليون طن متري ملالشحنات اإلجمالية 

  (17قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة األغذية والزراعة على اإلنترنيت )امللحق، الجدول املصدر: 
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( السكان مجموع في التغذية سوء من يعانون  الذين نسبة أي) التغذية سوء انتشار معدل انخفض أخرى،

 بقي كما 2016-2014 في% 14.8  إلى 92-1990 فترة في في% 23.6 من  اإلسالمي التعاون  منظمة بلدان في

 .الفترة نفس خالل% 12.0 عالمي كمتوسط% 14.0 البالغ األخرى  النامية البلدان معدل فوق 
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  8.6لشكل ا

 اإلسالميالتعاون األعضاء في منظمة الدول التغذية في سوء 

  (، تحليل موظفي مركز أنقرة.19و 18قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة األغذية والزراعة على اإلنترنيت )امللحق، الجدولين ر: املصد
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  9.6الشكل 
 سوء التغذية  ) ٪ من مجموع السكان(انتشار 

 (19( قاعدة البيانات اإللكترونية ملنظمة األغذية والزراعة )مرفق الجدول FAOمنظمة األغذية  والزراعة ) املصدر:
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حيث تراجعت وبشكل كبير ب اباهر  امي  تقدموعلى مستوى كل بلد، عرفت بعض دول منظمة التعاون اإلسال 

-2014و 1992-11990نسبة الذين يعانون من سوء التغذية في مجموع السكان وذلك خالل الفترة ما بين 

في العديد من دول منظمة التعاون اإلسالمي، و  امعدل انتشار سوء التغذية مرتفع ما زالومع ذلك،  .2016

تشاد وطاجكستان آسيا مثل ووسط وجنوب  لصحراء الكبرى وأفريقيا جنوب ا  LIFDCsخاصة في

(. ولذلك، من السهل القول بأن أزمة الغذاء  9.6الشكل )واملوزمبيق وأفغانستان واليمن وأوغندا 

 قد دهورت حالة األمن الغذائي في العديد من هذه البلدان حيث كان الرتفاع 2008-2007واالقتصاد في 

يات اجتماعية واقتصادية سلبية أشد في هذه البلدان مما كانت عليه في البلدان أسعار املواد الغذائية تداع

 .األخرى 

 أسعار املواد الغذائية .4.6

من حيث زيادة فواتير  العامليةلألي ارتفاع في أسعار املواد الغذائية  غيرهاأكثر عرضة من   LIFDCs تعتبر

لبية خطيرة على القطاعات االجتماعية واالقتصادية آثار س يخلف وارداتها الغذائية والعجز التجاري، مما

تفاقم حالة األمن الغذائي من خالل زيادة عدد  إلىيؤدي األساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم، وبالتالي 

الصراعات الداخلية في بعض هذه  دفعتوعالوة على ذلك، . األشخاص الذين يعانون من نقص التغذية

على إنتاج وتجارة املواد الغذائية و  يسلب مما أثر بشكلأراضيهم  ةهجر إلى ملزارعين البلدان عددا كبيرا من ا

 .األسعار املحلية للمنتجات الغذائية ارتفاعفي كذلك ساهم 

بلغت ذروتها ، شهدت أسعار جميع السلع الغذائية الرئيسية زيادة هائلة 2008-2006خالل أزمة الغذاء في و 

أسعار السلع الغذائية الرئيسية معظم ، أظهرت 2009انخفاض طفيف في عام  . وبعد2008 التاريخية سنة

 واألرز الذرة  مثل 2015وبعدها، انخفضت األسعار حتى سنة  .2012حتى نهاية  اتجاها تصاعديا مرة أخرى 

 إلى ، وصلت أسعار القمح 10.6كما هو مبين في الشكل . و 2008مستويات عام  أقل منفول الصويا والقمح و 
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  10.6الشكل  
 أسعار السلع الغذائية الرئيسية )دوالر أمريكي/طن متري(

 ل موظفي مركز أنقرةتحلي: منظمة األغذية والزراعة، قاعدة بيانات أسعار السلع الدولية، املصدر

أسعار السلع 

الغذائية 

الرئيسية آخذة 

 االنخفاضفي 
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نسبة  وكانت. 2012 أسعار قارنة معاملب %33ما يقرب  انخفاض، مسجال 2013طن في عام / دوالر 276

. وفي الوقت 2015في عام  دوالر  170 إلى أسعار الذرة من نصيب ، 2012عن مستوى عام  انخفاض 43%

 .2012 سنةعن أسعار  %35وفول الصويا بنسبة  %35نفسه، ارتفعت أسعار الذرة بنسبة 

قد أظهرت أسعار السلع الغذائية الرئيسية اتجاهات ف، اإلسالمي التعاون منظمة  دول ستوى وعلى م

نظمة األغذية والزراعة، كانت أسعار الدخن مل 2015لسنة  "آفاق املحاصيل وحالة األغذية"لوفقا  . مختلفة

سنة إلى شتنبر في ال %128و %91بينما ارتفعت أسعار  الذرة بنسبة  %15 قد انخفضت بنسبة في النيجر 

في قيرغيزستان، كانت أسعار دقيق و  .شيخالل نفس الفترة، ارتفعت أسعار القمح في بنغالدفي بنين. و  2015

. 2011فبراير باكستان بسبب األنماط املوسمية بينما انخفضت أسعار طحين القمح في بنغالديش القمح في 

 .نوفمبر في بشكل قياس ي اليةمتت ستة أشهر ملدة األرز  أسعار استقرت اندونيسيا، فيو

قد  2008-2006أسعار املواد الغذائية أثناء وبعد األزمة الغذائية في وتقلب ارتفاع ال شك فيه أن مما و 

خطيرة على اقتصادات العديد من البلدان النامية، بما في ذلك اجتماعية واقتصادية سلبية  آثار خلفت

املزيد من الصعوبات للماليين من الناس الذين كانوا  تق، وبالتالي خلاإلسالميمنظمة التعاون أعضاء 

من أكثر عرضة  LIFDCsو اإلسالمي منظمة التعاون من الجوع والفقر في هذه البلدان. وكانت  مسبقايعانون 

في  السيئة حالة األمن الغذائيتدهور  إلى تضخم أسعار الغذاء  أدىلهذه التأثيرات السلبية، حيث اآلخرين 

 ت، وبالتالي، طرحرئيس يتضخم  إلى ثم  زيادة فواتير واردات الغذاء والعجز التجاري، إلى أدت ن، و هذه البلدا

 ى االستهالك الغذائي.التي تنفق جل دخلها عل تعليم الفقراء في هذه البلدان صحة و على آثار سلبية خطيرة 

الرقم مؤشر  ر يتغيمن حيث  خمأسعار املواد الغذائية دورا هاما في زيادة معدل التضولذلك لعب تضخم 

أن حصة املواد الغذائية عالية جدا  إلىومع ذلك، بالنظر . القياس ي ألسعار املستهلك في جميع أنحاء العالم

تضخم في أسعار املواد الغذائية وتقلب معدل ارتفاع تسبب في مجموع نفقات األسر في البلدان النامية، 

 الغذائية السلع أسعار تضخم تراجع فقد، 2012 عام نذمف ذلك، ومع .بشكل كبير هذه االقتصادات

املنخفض  الدخل ذات البلدان في خاصةكبيرة  واقتصادية اجتماعية أعباء من بها يرتبط الرئيسية وما

  . للمنتجات الغذائية املستوردة

 عام وفي. 2004 عام بعد متقلبا اتجاها العالمي التضخم معدل أظهر ،11.6 الشكل في مبين هو وكما

 كان اإلسالمي التعاون  منظمة بلدان وفي. 2008 عام في مستواه من بكثير أقل وهو% 3.5 بلغ ،2015

 الوقود ثمن وبسبب. والنامية املتقدمة االقتصادات  متوسط من بكثير أعلى التضخم معدل متوسط

 ضعف يشكل مام ،.2008- نهاية في املئة في% 11.4 ليبلغ 2005 في% 8.0 من التضخم ارتفع والغذاء،

 تنازلي منحى اإلسالمي التعاون  منظمة في التضخم معدل متوسط أظهر ذلك، ومع. العالم دول  متوسط

 يرتفع بدأ ذلك بعد ولكن% 6.8 نحو  إلى% 11.4 مستوياته أعلى من انخفض إذ 2010-2008 فترة خالل

 في% 7.0  إلى التضخم طمتوس تسارع ذلك، بعد االنخفاض من الرغم وعلى. 2012 عام حتى معتدل بشكل

 .2015 عام
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 العالم  الدول املتقدمة  الدول النامية األخرى  دول املنظمة 

  11.6الشكل 

 )في املائة( التضخم: التغير السنوي في مؤشر أسعار املستهلك 

 أنقرةمركز تحليل موظفي (، 2015صندوق النقد الدولي، قاعدة بيانات التوقعات االقتصادية العاملية )املصدر: 

 MIT, The Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL)املصدر: 

املوقع: كوريجرام واملونيرات مناطق في شمال غرب  Gharad Bryan, Shyamal Chowdhury,  ،Mushfiq Mobarak: باحثون ال

 2008بنغالديش. الجدول الزمني: 

املحلية أو إلى  ةفي مناطق أخرى من بنغالديش إما التحول إلى أسواق العمل غير الزراعيمن الشائع بالنسبة للعمال الزراعيين 

األجور خالل موسم ما انخفاض رتفاع األسعار و واستجابة ال الهجرة إلى أسواق العمل الرسمية الحضرية بحثا عن أجور أعلى 

ما قبل موسم  جفافتخفيف آثار الته للمساعدة في يرسل املال إلى عائلأن عمل، يمكن للعامل تم إيجاد إذا و قبل الحصاد. 

في املئة من مجموع  22منطقة رانجبور. وجدت دراسة استقصائية وطنية أن  فهذه الحالة التنطبق علىالحصاد. ومع ذلك، 

ت املالية التحويال  ىلقت٪ فقط من األسر في رانجبور ت5 أن الدش تتلقى التحويالت املالية املحلية، بينما ذكرتغاألسر في بن

 يرتحلون موسميا إلى فرص عمل أفضل. أنهذا التدخل في املقام األول  ويظهر املحلية. 

في املائة من األسر التي  40أكثر من فم حافزا للهجرة كان له تأثير كبير على احتماالت الهجرة املوسمية. يون أن تقدووجد الباحث

توفير املعلومات حول فرص فقد رفع . ليس لديها حافز معينالتي األسر  من٪ 14مع باملقارنة ، للهجرةحافز كان لديها تلقت نقدا 

 املالية نقاط مئوية. وتشير هذه النتائج إلى أن االئتمان أو القيود 3 بنسبة معينةمن أسرة هاجر احتمال أن شخصا  منالعمل 

 الهجرة. تقلل من

نقاط  6خفض احتمال الهجرة بنحو أدى إلى  عات زوجيةمجمو املهاجرين تشكيل مجموعات من ثالثة بدال من  فالطلب من

األفراد املعنيين باستخدام الشبكات االجتماعية على العثور على وظيفة بحث مئوية. املهاجرة في مجموعات أكبر يغير ديناميكية 

نقاط مئوية فقط  3ة بنسب الكبيرة من الهجرةجموعة تقلل املشركاء،  إضافةوتقاسم مخاطر الهجرة مع شركائها. عندما يتم 

صعوبة تشكيل  يواجهون يشير هذا إلى أن الناس قد و نقاط مئوية.  9إلى الهجرة بنحو يقل امليل بينما في املجموعات املختارة 

 الهجرة. فيمن الشركاء أخرى مجموعات وإيجاد مجموعة 

 إحدى هياملسافة إلى الوجهة  بين أنويتنقطة مئوية.  7.4 ب إلى نسبة الهجرةعلى وجهة املهاجر املوضوعة قيود ال أدت

الفرص املتاحة في السوق، و الحجم  بنفسخيار الهجرة إلى مدينتين  تتم مواجهةعلى سبيل املثال، عندما فاالعتبارات الهامة. 

 .أهمية أيضا قرب. ومع ذلك، فإن حجم سوق العمل هو أكثر األنقطة مئوية إلى املدينة  12بنسبة  هاجر تاألسر يتبين أن 

 6النافذة 

 هجرة العمالة املؤقتة على النحو الذي التخفيف: استراتيجيات إلدارة املوسمية املجاعة



املقترحة واملشروعات الفرص: الغذائي واألمن الزراعة مجال في  اإلسالمي التعاون  منظمة تعاون   
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 خلفيةال .1.7

وخصوصا املواضيع  اإلسالميإن أهمية القطاع الزراعي في اقتصادات البلدان األعضاء في منظمة التعاون 

الحاجة امللحة لتحقيق النمو والتنمية في القطاع الزراعي قد تم االعتراف املتعلقة باألمن الغذائي وأيضا 

 اإلنتاجيةالزراعي و  تاجاإلنبارتباطا وثيقا  مرتبطةضية الغذاء تم معرفة أن ق و   في وقت مبكر جدا بأهميتها

ونتيجة لذلك، في   واستخدام املدخالت والبنية التحتية والسياسات الزراعية والقضايا املتعلقة بالتجارة

 وبشكل دقيق  التركيز  في اإلسالمي عاون الت، بدأت منظمة املتزايد بسرعة االقتصادي جدول األعمالسياق 

 .فترة الثمانينات على الزراعة واألمن الغذائي، وخصوصا خالل

من أجل تعزيز التعاون االقتصادي بين البلدان  اإلسالميملنظمة التعاون  1981خطة عمل تحتوي و 

الثالث الذي عقد في مكة  مياإلسال مؤتمر القمة في  اعتمادها تم والتي، اإلسالمياألعضاء في منظمة التعاون 

الضوء  تسلطكما لتعاون في مجال األمن الغذائي والزراعة، خاص باقسم  على، 1981املكرمة في يناير عام 

 :على النقاط التالية

 على  يجب توجيه اهتمام أكبر  ة والصناعية،يلقطاعات الزراعفي اخلق تنمية متوازنة  بهدف

بالزراعة مثل إنتاج الجرارات واألسمدة  املتعلقةصناعات على الزراعة والو الصناعات القائمة 

 الزراعية؛الخامات  أدواتوصناعة البذور واملبيدات وكذلك تجهيز 

  قليميإغذائي حتياطي مخزون ا، يجب إنشاء اإلسالمي في العالم  لضمان األمن الغذائي 

   فق النقل؛تدابير الالزمة لتحسين البنية التحتية الزراعية ومرايجب اتخاد ال 

.تعاون منظمة التعاون اإلسالمي في 7
 :الزراعة واألمن الغذائيمجال 

  الفرص واملشروعات املقترحة



 2016اإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء الدول  في الغذائي واألمن الزراعة

90 

 
قرة © ن أ  مركز 

   بديلة ملعالجة الظواهر الطبيعية مثل التصحر وسائل و  طرق بعين اإلعتبار  واألخذيجب وضع

 .وامللوحة وتشبع التربة باملياه وإزالة الغابات وقطع األشجار 

   للتنمية واملؤسسات املالية األخرى أن تلعب دورا أكثر نشاطا في تمويل  اإلسالمي البنك يجب على

 .واملجتمعيية واملشاريع الزراعية للبلدان األعضاء على الصعيدين الوطني املواد الغذائ

حول  اإلسالميوزارية ملنظمة التعاون ثالثة مؤتمرات  تم عقد 1988و  1981وخالل الفترة املمتدة بين عامي 

األمن الغذائي  حول اإلسالمي واعتمد املؤتمر الوزاري األول ملنظمة التعاون . األمن الغذائي والتنمية الزراعية

عمل" في مجال األغذية والزراعة ، "برنامج 1981أنقرة في أكتوبر  بمدينةعقد  والذيوالتنمية الزراعية، 

الثاني  اإلسالمياستعرض املؤتمر الوزاري ملنظمة التعاون . و اإلسالميللبلدان األعضاء في منظمة التعاون 

، تنفيذ القرارات الصادرة 1986مارس  إسطنبول في عقد  والذيحول األمن الغذائي والتنمية الزراعية، 

جديدة في قطاع الزراعة، بما في ذلك مصايد األسماك  تعاون  مجاالتو تم التداول بشأن  مسبقا

 املؤتمر الوزاري  وخالل. صناعة البذور والري والثروة الحيوانية وتربية الحيواناتو وتكنولوجيا الصيد، 

عقد في إسالم آباد في أكتوبر  ذيالو ألمن الغذائي والتنمية الزراعية، احول  ياإلسالمملنظمة التعاون الثالث 

رصد مستوى األمن  إلى تهدف  إجراءات تم اعتمادالقضايا الغذائية املختلفة و  مراجعة تتم، 1988

 إنشاء ووافق علىكما أوص ى املؤتمر بالتعاون في مجال الثروة الحيوانية  .الغذائي في البلدان األعضاء

ومع ذلك،  .مبدأ االعتماد الجماعي على الذات بناءا علىاإلسالمي الغذائي ملنظمة التعاون  األمني االحتياط

 .بين الدول األعضاء محدود للغاية كان التقدم في كل مجاالت التعاون 

 لتعزيز التعاون االقتصادي بين الدول األعضاء اإلسالميخطة عمل منظمة التعاون ل 1994نسخة عام أما 

السابع الذي عقد في الدار البيضاء في  اإلسالميالذي أقره مؤتمر القمة و ، اإلسالميفي منظمة التعاون 

بين دول  للتعاون  عشرةال كإحدى األولوياتوالزراعة والتنمية الريفية"  الغذاء"فقد حددت ، 1994ديسمبر 

مجتمع منظمة التعاون اجه على املشاكل الرئيسية التي تو خطة ال ركزت. و اإلسالميمنظمة التعاون 

والتصحر  واملتفش ي التغذية واملجاعة والفقر الشامل نقصوالزراعة مثل الجوع و  الغذاءفي مجال  اإلسالمي

جزء استيراد  إلى الحاجةالغذائي وآثار  اإلنتاجوعدم االستفادة من االمكانات والطاقات املتاحة وعدم كفاية 

شكل ضغطا على النقد األجنبي تالواردات الغذائية الثقيلة التي احتياجاته الغذائية وفواتير كبير من 

يتعين اتخاذها على مستوى  برامج عملبعض  الخطة . ووفقا لذلك، حددتللتنمية الشاملة الضروري 

 :على النحو التالي اإلسالمي منظمة التعاون 

 ،ء من خالل إعطا تعزيز وتوسيع التعاون في مجال البحوث الزراعية وتطوير األنشطة املشتركة

 .حوري للقطاع الخاصدور م

    التغلب على التهديدات الرئيسية لإلنتاج الغذائي الناجم عن اآلفات واألمراض النباتية

 .مشتركةأخرى والحيوانية من خالل نظم اإلنذار املبكر وآليات 

   ة من القطاع الغذائي والزراعي، بمشاركة فاعل اإلنتاج حديد وتنفيذ مشاريع مشتركة في مجال ت

 .الخاص
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   الريفية من خالل االستفادة من املرافق املوجودة  األساسية الهياكلتشجيع االستثمارات في

تطوير نظم ثم   للتنمية اإلسالمي  بما في ذلك املوجودة في البنك اإلسالمي داخل منظمة التعاون 

 .االئتمان الزراعي

األمن الغذائي والتنمية الزراعية، الذي عقد  حول الرابع  مياإلسال واعتمد املؤتمر الوزاري ملنظمة التعاون 

 اإلنتاج السبل والوسائل لزيادة  اكتشافشدد على ضرورة ي ، بيان1995في طهران في يناير كانون الثاني عام 

 .اإلسالمي منظمة التعاون  دول أعضاء الزراعي وقرر أن يستعرض بشكل دوري حالة األمن الغذائي في كل

ة في القرن الحادي اإلسالميبرنامج العمل العشري ملواجهة تحديات األمة " أكدنة األخيرة، وفي اآلو 

االستثنائي الثالث الذي عقد في مكة املكرمة  اإلسالميتمر القمة من قبل مؤ ده ااعتمتم الذي و "، والعشرين

اء، وال سيما في ضرورة دعم التنمية والتخفيف من حدة الفقر في الدول األعض على ،2005في ديسمبر 

اعتماد برنامج خاص  إلى برنامج دعا التحقيقا لهذه الغاية، و  ا.عضاء األقل نمو فب البلدان األ أفريقيا و 

تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية في هذه البلدان، بما في  إلىلتنمية أفريقيا وتعزيز األنشطة الرامية 

وتخفيف عبء الديون والقضاء على   ونقل التكنولوجيا وتنشيط التجارة واالستثمار ذلك دعم التصنيع

 .  األمراض

الذي عقد  ،حول األمن الغذائي والتنمية الزراعية اإلسالمينظمة التعاون وحث املؤتمر الوزاري الخامس مل

  :علىالدول األعضاء ،2010في الخرطوم في أكتوبر 

  تعبئة املوارد لتنفيذ انياتها وكذا وميز  جداول أعمالهاإعطاء األمن الغذائي أولوية قصوى في

 مشروعات األمن الغذائي والتنمية الزراعية،

  من امليزانيات الوطنية لبرامج األمن الغذائي وخلق الظروف املواتية  %6تخصيص ما ال يقل عن

 في قطاع األمن الغذائي والتنمية الريفية يهاواملحافظة علاالستثمارات األجنبية الستقطاب 

 ،الزراعية

  تنفيذي للزراعة والتنمية الريفية واألمن الغذائي في الدول األعضاء في منظمة ار طإصياغة

تشاركية الطار عملي موجهة نحو تحقيق النتائج اإل  هذا يجب أن يكون . و اإلسالمي التعاون 

 .شاملة، بما في ذلك الجداول الزمنية واملعاييرالو 

للتنمية لزيادة  اإلسالمي ة وخاصة البنك اإلسالميت املالية دعا االجتماع أيضا البلدان املانحة واملؤسساو 

تمويلها للمشروعات الزراعية في الدول األعضاء مع التركيز بشكل خاص على تمكين معظم الشرائح 

كما دعا القطاع الخاص لزيادة االستثمار في القطاع الزراعي وتطوير الشراكة مع  .الضعيفة من السكان

 .الهيئات غير الحكومية لتعزيز األمن الغذائي والتنمية الريفية في الدول األعضاءالحكومات الوطنية، و 

السادس حول األمن الغذائي والتنمية الزراعية الذي عقد  اإلسالمي نظمة التعاون وأكد املؤتمر الوزاري مل

تخصيص  إلى  ي اإلسالممنظمة التعاون ضرورة قيام الدول األعضاء في  إلى  2011في أكتوبر  إسطنبول في 

واألمن الغذائي تمشيا مع قرار املؤتمر الزراعية املزيد من املوارد من ميزانياتها الوطنية لبرامج التنمية 

 قليميةاإلشاريع املعلى مواصلة دعم  اإلسالميمنظمة التعاون كما حث الدول األعضاء في  .الوزاري الخامس
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في مجال الزراعة  اإلسالمي منظمة التعاون ن فيما بين بلدان تعزيز التعاو  إلى تهدف  والعابرة للقارات التي

 .والتنمية الريفية واألمن الغذائي

ذات األولوية في استراتيجية الكومسيك  الستة املجاالت كأحدكما تم تحديد الزراعة واألمن الغذائي مؤخرا 

اإلسالمي منظمة التعاون بلدان  جديدة بهدف زيادة إنتاجية القطاع الزراعي والحفاظ على األمن الغذائي في

دعم إنتاجية القطاع الزراعي وتحسين فعالية  إلى مع هذه االستراتيجية الجديدة، تهدف الكومسيك و  .

لضمان وموثوقيتها داعم للدولة في قطاع الزراعة واألمن الغذائي وتعزيز وجمع البيانات الالدور التنظيمي و 

 .ء إليهالدول األعضا وولوجالسوق تحليل سليم لهذا القطاع وتحسين أداء 

على مدى هذه السنوات  لم تصل اإلسالميمنظمة التعاون على الرغم من كل هذه الجهود، فإن دول و 

تعاون قابل للتطبيق مع نتائج ملموسة في مجال التنمية الزراعية واألمن الغذائي ترتيبات  إلى الطويلة

جميع املؤتمرات واالجتماعات املذكورة . فة الدول األعضاءغالبياملبذولة من طرف  ملساعدة جهود التنمية

في مجال األمن  اإلسالمي أبرزت أفكار لتعزيز التعاون بين الدول األعضاء في منظمة التعاون أعاله قد 

 :وتشمل هذه األفكار. تتحقق حتى اآلن الغذائي والزراعة التي لم

  في الغذائي على املستويين اإلقليمي والوطني وتعزيز التعاون في مجال إعداد وتنفيذ برامج األمن

 إعادة التأهيل وإعادة بناء القطاع الزراعي في البلدان األعضاء الفقيرة،مجال 

  واملجتمعيالزراعية على املستوى الوطني و  مشاريع األغذية تمويل، 

  ،حل القيود املالية على إنتاج األغذية 

  اإلسالمي منظمة التعاون ألعضاء في تبادل التكنولوجيا الزراعية بين الدول ا. 

 اإلسالمي منظمة التعاون اإلطار التنفيذي للزراعة والتنمية الريفية واألمن الغذائي في دول  طبيقتيعتبر و  

 التعاون بين الدول األعضاء. موجهة نحو تحقيق نتائج نتيجةعملية ذات  طةيخر العتماد أهمية كبيرة  ذو 

مؤسسات  اإلسالمي منظمة التعاون مكتب تنسيق الكومسيك بالتعاون مع وقد أعد هذا اإلطار من قبل 

عام  أكتوبر في  إسطنبول للكومسيك التي عقدت في  28الدورة ال إلى  ثم تم تقديمهدولية ذات الصلة 

 اإلسالمي نظمة التعاون املؤتمر الوزاري السابع ملهذا املشروع  من طرف د اعتمتم ا. ومن املتوقع أن ي2012

 .2013األمن الغذائي والتنمية الزراعية الذي سيعقد في داكار في نوفمبر عام ل حو 

في  اإلسالمي بلدان منظمة التعاون  فيتشجيع االستثمار البيني   .2.7

 قطاع الزراعة

 واالستثمار الزراعة  1.2.7 

الزراعي  اإلنتاج عن طريق زيادةفي أي بلد تنمية الزراعية واألمن الغذائي يمكن تحسين ال بشكل عام،و 

الصالحة للزراعة  أو تمديد األراض يالزراعية  اإلنتاجية زيادة إما من خاللوذلك وخاصة املنتجات الغذائية 

توفر االستثمارات املناسبة في قطاع الزراعة على هذا يتطلب  (. و األراض ي املزروعة زيادة مساحات)أي 

ومع ذلك، في حين أن االستثمار في .  (FDI)بية املباشرةاملستوى الوطني و / أو من حيث االستثمارات األجن

في كثير من البلدان  ازال متخلفيالزراعة هو النشاط االقتصادي الراسخ في البلدان املتقدمة، فإنه ال 
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 .على الزراعة ةالقائمو النامية، وال سيما في البلدان األقل نموا ذات الدخل املنخفض 

بشكل عام، يرجع  . وعالية املخاطر اتمن االستثمار  الخاصة بالزراعةاملشاريع وغالبا ما يعتبر االستثمار في 

وتشمل هذه العوامل، من  .مناخ األعمال في معظم هذه البلداناالستثمار و ضعف بعوامل تتعلق  إلى ذلك 

بين أمور أخرى، الصراع وعدم االستقرار السياس ي، وعدم كفاية البنى التحتية املادية مثل النقل 

وفقا  .الئقةاالتصاالت السلكية والالسلكية واآلالت والتقنيات الزراعية والنظم املالية واملصرفية غير وا

 ةملاقوة العالقدرة عالية في املوارد الزراعية مثل املوارد البشرية )توفر لذلك، على الرغم من أنها قد 

الصعب للغاية بالنسبة لكثير من هذه الدول الزراعية( واألراض ي الصالحة للزراعة واملوارد املائية، فإنه من 

 .الزراعيةو ية و التنم هاالتمويل الكافي ملشاريع إلى لوصول ا

األقل نموا والبلدان القائمة  اإلسالميمنظمة التعاون من دول وهذا صحيح بصفة خاصة في حالة العديد 

ية، سواء محليا أو من حيث نظرا ملحدودية املوارد املالأنه  ذات الدخل املنخفض حيثو على الزراعة 

شكل مستويات  نفسها علىاإلمكانات الزراعية الكامنة في هذه الدول التظهر االستثمار األجنبي املباشر، 

 ذات معدالت LIFDCs دول معقولة من التنمية الزراعية واألمن الغذائي، حيث ال تزال تصنف معظمها ك

في املشاريع  مياإلسال منظمة التعاون  البيني لدى بلدان ار ولذلك، ينبغي تشجيع االستثمعالية.  التغذية سوء

أو تمديد  /الزراعية و اإلنتاجيةزيادة من أجل الزراعية، وخاصة في البلدان األعضاء القائمة على الزراعة 

األراض ي الصالحة للزراعة من خالل توفير البذور املحسنة واألسمدة واآلالت الزراعية ونظم الري الحديثة 

من خالل تطوير البنى التحتية املتعلقة بالزراعة وتجهيز السلع الزراعية الخام، وخاصة املنتجات  وكذلك

الغذائية بهدف تأسيس الصناعات القائمة على الزراعة لتحسين حالة األمن الغذائي على املستوى اإلقليمي 

 .اإلسالمي نظمة التعاون مل

، وخاصة البلدان اإلسالميمنظمة التعاون عضاء في في هذا الصدد، من املعروف أن بعض البلدان األ و

فرص االستثمار في القطاع الزراعي في بعض بحثت عن  ، قد(GCC)التعاون الخليجي  مجلساألعضاء ب

من أجل تعزيز وتشجيع هذه . و اإلسالميمنظمة التعاون األقل نموا في و  ةالزراع القائمة علىالبلدان 

إمكانات عالية في القطاع  التي لديهاو  هاوالدول األعضاء فياإلسالمي عاون نظمة التاالستثمارات البينية مل

 الصالحة للزراعة تحديد األراض ي إلى هناك حاجة فالزراعي، وخاصة من حيث القوة العاملة الزراعية، 

 لهذا. و في قطاع الزراعة املنظمةعلى تشجيع االستثمار داخل للتأكد من قدرة هذه الدول  ومصادر املياه

جذب كافية ل عالية قدرة ذاتتسليط الضوء على الدول األعضاء و  تقييم الغرض، يحاول القسم التالي

 .في القطاع الزراعي اإلسالمي نظمة التعاون االستثمارات البينية مل

 البلدان األعضاء ذات إمكانات زراعية عالية .2.2.7

املكونات الرئيسية لقطاع  منملوارد املائية الصالحة للزراعة والقوى العاملة الزراعية وا تعد األراض ي

 هذه املوارد الزراعية العشرين األكثر توفرا على اإلسالميمنظمة التعاون  بلدان 1.7الشكلويعرض . الزراعة

 منمنها  19) اإلسالمي منظمة التعاون دولة في  36ومن الواضح أن . فيبصفة عامة الرئيسية الثالث 

 . املذكورةالثالثة بامكانيات عالية على األقل من حيث أحد املوارد الزراعية  عتتمتبلدان األقل نموا( ال
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القائم اقتصادها على  اإلسالميفي منظمة التعاون الدول األعضاء كبشكل عام هذه الدول تعتبر  و  أن كن

 :على النحو التاليوهي مجموعات  7 إلى تصنيفها التي تم و  الزراعة

واملوارد  الصالحة للزراعة األراض يو العاملة الزراعية  تتوفر على القوةالتي  سالمياإل منظمة التعاون دول 1-

 .وأوغندا وموزمبيق ومالي وإندونيسيا وبنغالديش أفغانستاناملائية: 

 إيران، الكاميرون،: املائية املواردو األراض ي الصالحة للزراعة التي تتميز  ب اإلسالميمنظمة التعاون دول  -2

 .تركيا باكستان، نيجيريا، اخستان،كاز  العراق،

 بوركيناالقوى العاملة الزراعية واألراض ي الصالحة للزراعة: ب التي تتميز سالمياإل منظمة التعاون دول  3 -

 .والنيجر تشاد، فاسو،

 .واملوارد املائية: غينيا وسيراليون  الزراعية القوى العاملةب التي تتميز اإلسالميمنظمة التعاون دول  4-

 والسودان واملغرب الجزائراألراض ي الصالحة للزراعة: ب التي تتميز اإلسالميمنظمة التعاون بلدان  -5
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ألف )األراض ي الصالحة للزراعة 

 (هكتار

1.7الشكل   

 بلدان منظمة التعاون اإلسالمي القائمة على الزراعة أكثر 

 ليل موظفي مركز أنقرة.قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة األغذية والزراعة  واألكواستات على اإلنترنيت، تح املصدر:



املقترحة واملشروعات الفرص: الغذائي واألمن الزراعة مجال في  اإلسالمي التعاون  منظمة تعاون   

95 

 
قرة © ن أ  مركز 

 

 .وسوريا

 .سورينام ماليزيا، غيانا، الغابون، ديفوار، كوتاملوارد املائية: ب التي تتميز اإلسالميمنظمة التعاون دول  -6

 جيبوتي، القمر، جزر  ألبانيا، :العاملة الزراعيةالقوة ب التي تتميز اإلسالميمنظمة التعاون بلدان  7 -

 .وتوغو والصومال والسنغال وموريتانيا بيساو غينيا غامبيا،

لالستثمارات البينية  استهدافهاالتي يمكن  اإلسالميمنظمة التعاون دان بل املعلومات تبين هذهبشكل عام، و 

يمكن تعزيز االستثمارات الدول األعضاء التي  اقتراح ، فإنه يمكناملعطياتفي ضوء هذه . وفي قطاع الزراعة

هذه  التي يجب أن تركز عليهانوع املدخالت الزراعية  اقتراح بصفة تقديريةيمكن أيضا فيها. و  البينية

اقتراح بعض التوصيات  قد يكون من املمكن املعلوماتفي ضوء هذه ومن ناحية أخرى، و  .االستثمارات

ول عند هذه الد من قبل االعتبار بعينتأخذ أن  لسياسات التي يجبل يهيةمبادئ توجالعامة لتكون بمثابة 

. ومع ذلك، الزراعةقطاع تحقيق التنمية الزراعية املستدامة وجذب االستثمار األجنبي املباشر في  إلى  سعيها

البنية التحتية ابتداءا ب .لجذب االستثمارات األجنبية كاف غيريبقى أن توفر املوارد وحدها  إلىاإلشارة ينبغي 

لعديد من فهناك ا ،تحقيق االستقرار االقتصادي والسياس ي إلىالتعليم من بيئة األعمال التجارية و  إلى

 إلىتسعى أن يجب على البلدان ذات املوارد الوفيرة . و لالستثمارأصحاب األموال العوامل التي تؤثر على قرار 

 .ستثمرينتعتبر حاسمة لجذب امل ألنهاتحسين الظروف األخرى 

بلدان فر العام للموارد الزراعية الرئيسية الثالثة معا )العمل واألرض واملياه(، يبدو أن اتو المن حيث و 

جذب االستثمارات البينية ل تظهر إمكانيات أكثر وأوغندا وموزمبيق ومالي وإندونيسيا وبنغالديش أفغانستان

محدودية قدرة هذه البلدان على جذب  إلىنظر بالو ، من وجهة نظر املستثمرين، . ولكنفي قطاع الزراعة

ناخ األعمال واالستثمار والبنية التحتية الزراعية الفقيرة، مل النسبيضعف الاالستثمار األجنبي املباشر بسبب 

نظرا لبيئاتها التجارية واالستثمارية املواتية و  .فإن هذه البلدان قد ال تجذب اهتمام كاف من املستثمرين

 إيران، الكاميرون،)املجموعة الثانية  فبلدانمن األراض ي واملوارد املائية الصالحة للزراعة، وكذلك الكثير 

 وتبدو على أنها لغايةلبارزة  اتميز ذات ( تظهر كخيارات أقوى وتركيا باكستان، نيجيريا، كازاخستان، العراق،

ألسباب و وإن كان بدرجة أقل  .عةلالستثمار األجنبي املباشر في قطاع الزرا ذات االحتمال األكبر األماكن 

( وتلك التي في املجموعة السادسة وسوريا والسودان واملغرب الجزائربلدان املجموعة الخامسة )فمماثلة 

 .للمستثمرينأفضل أيضا أن توفر آفاق  ها( يمكنسورينام ماليزيا، غيانا، الغابون، ديفوار، كوت)

إمكانات عالية من حيث  والنيجر تشادو  فاسو بوركيناالدول الخمس في املجموعة الثالثة وهي وتحمل 

تحسين  إلىاألقل نموا فإنها تحتاج  نبلداال لكونها ولكن .القوة العاملة الزراعية واألراض ي الصالحة للزراعة

مناخ االستثمار من أجل أن تكون قادرة على جذب االستثمار األجنبي املباشر في قطاع الزراعة، وخاصة 

ت إنتاجيتها الزراعية من خالل االستثمار في كفاءة استخدام املوارد املائية في الزراعة و لزيادة مستويا

في املقابل، فإن البلدين في املجموعة الرابعة، وهي غينيا و .إدخال نظم الري الحديثة واآلالت الزراعية

وبالتالي، فإن التحدي  .اعيةإمكانات عالية من حيث القوى العاملة واملوارد املائية الزر  يحمالنوسيراليون، 

في هذه البلدان هو جلب املزيد من األراض ي املزروعة من خالل االستثمار في البذور املحسنة واألسمدة 

واآلالت الزراعية ونظم الري الحديثة وكذلك من خالل تطوير البنى التحتية املتعلقة بالزراعة وتجهيز السلع 

 .ئيةالزراعية الخام وخاصة املنتجات الغذا
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البلدان الثمانية في املجموعة األخيرة، تظهر نسبيا  الزراعةعلى قائمة  ةدول 37بين من من ناحية أخرى، و 

غينيا بيساو وغامبيا وجيبوتي والسنغال وجزر القمر والصومال وتوغو وموريتانيا، أدنى إمكانية لجذب  وهي

على . و واملوارد املائية الصالحة للزراعة األراض ي دنظرا لقلة تواجالزراعة قطاع االستثمار األجنبي املباشر في 

املوارد غير املستغلة من أراض ي ومياه  استخدام واستعمالالتركيز على  إلىهذا النحو، تحتاج هذه الدول 

ستثمار امال و جانب خلق بيئة أع إلىالزراعية  اإلنتاجيةتحسين مستويات  عن طريقصالحة للزراعة 

 .معقولة

قوية إمكانات باملذكورة أعاله و  اإلسالميمنظمة التعاون دولة في  37تتميز  هأن إلىإلشارة ، تجدر اوكخالصة

ستثمارات البينية في أرضية صلبة لجذب اال  هذا يشكلو  وفرة مواردذات  الزراعية عندما تعتبر  للتنمية

االستثمار في هذه لزراعة وفرص املخصصة لهناك حاجة لتحديد املشاريع  تزالال  ،ومع ذلك قطاع الزراعة.

حددة امليزات املهذا، بطبيعة الحال على الظروف الجغرافية واملناخية املحددة وكذلك على ويعتمد  .البلدان

 تمإذا . و عمليا ليتم زراعتهاعلى املحاصيل املناسبة يعتمد أيضا ألراض ي واملوارد املائية في كل بلد، وبالتالي، ل

ن قد تكون من بين أكبر ، فإن هذه البلداواستثمار مناسبة أعماليئة خلق بب املتعلقةحل القضايا األخرى 

 .اإلسالمينظمة التعاون األجنبي املباشر في قطاع الزراعة على املستوى اإلقليمي مل لالستثمار املستقبلين 

ين تركيا وماليزيا وكازاخستان ونيجيريا، هي بالفعل من باندونيسيا و في الواقع، بعض هذه البلدان، مثل و

مركز أنقرة تقرير نظر أمن حيث جذب االستثمار األجنبي املباشر ) اإلسالميمنظمة التعاون في دول  10 أكثر

ك، كما هو مبين في ذل إلى باإلضافة و  (.2015 ،اإلسالميمنظمة التعاون  حول التوقعات االقتصادية  في

 تندرجان، من مناطق مناخية مختلفة، كثير من هذه البلدفإن المن هذا التقرير،  2في القسم  2.2الجدول 

حبوب مثل من هذه السلع . وتختلف منتجي السلع الزراعية الرئيسية في جميع أنحاء العالم 20بين أكبر 

 .املعتدلة مثل زيت النخيل والكاكاو والبن واملطاط والسكر املناطق اإلستوائية/ سلع إلىالقمح واألرز والذرة 

في قطاع  اإلسالميمنظمة التعاون  البيني لدى تشجيع االستثمار و  تعزيز ير سيساهم بشكل كب، وفي األخير

 كلها. اإلسالمي منظمة التعاون التنمية الزراعية واألمن الغذائي في منطقة  تطوير الزراعة في هذه البلدان في 

في التنمية الزراعية واألمن  اإلسالميتعزيز التعاون في منظمة التعاون  .3.7

 نشطة الجاريةالغذائي: األ

التي عقدت في  اإلسالميملنظمة التعاون  (CFM) ملجلس وزراء الخارجية الخامسة والثالثينالدورة  تتناول

موضوع األمن الغذائي والتنمية الزراعية في البلدان األعضاء في  2008كمباال، جمهورية أوغندا، في يونيو 

من  جهودهاالدول األعضاء لتوحيد هذا القرار دعا  . وواتخذت قرارا في هذا الشأن اإلسالميمنظمة التعاون 

 إلى بهدف إطالق مشاريع زراعية مشتركة تهدف  البينيأجل معالجة أزمة الغذاء وأكد على أهمية التعاون 

  .زيادة إنتاجها الزراعي من خالل االستثمارات ونقل الخبرات

 التنفيذ إلىل انتقتم اال و  دولتين عضوتينمن ، اكتسبت مقترحات املشاريع الدعم املواليةخالل السنوات و 

نظمة الرابطة الصناعية الغذائية والزراعية ملألمن الغذائي و حول إنشاء مؤسسة اوكانت هذه املقترحات 

 .اإلسالمي التعاون 
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 سالمية لألمن الغذائيإمنظمة إنشاء  .1.3.7

 خلفيةال

جلس وزراء مل الثامنة والثالثينألقاها في الدورة  رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف في كلمته التيدعا 

تطوير  إلى، 2011يونيو  30-28التي عقدت في أستانا في الفترة  اإلسالمينظمة التعاون ( ملCFMالخارجية )

نظمة ملصندوق اإلقليمي للفي شكل مماثل  اإلسالمي في منظمة التعاون  ةنظام املساعدات الغذائية املشترك

 .عة، والتي تشمل إمكانية إنشاء مجموعة من املواد الغذائية في الدول املعنيةاألغذية والزرا

األمن الغذائي والتنمية الزراعية، الذي  حول  اإلسالميملنظمة التعاون السادس املؤتمر الوزاري و صرح 

 إنشاء حول ، عن تأييده القتراح جمهورية كازاخستان 2011أكتوبر عام  06- 03في  إسطنبول عقد في 

رحبت الدورة السابعة والعشرون وفي سياق مماثل،  .اإلسالمينظمة التعاون ألمن الغذائي ملامؤسسة 

ملنظمة  السادس ، بقرار املؤتمر الوزاري 2011أكتوبر  20-17في فترة إسطنبول ، الذي عقد في للكومسيك

هذه املبادرة ب املتعلقة األمن الغذائي والتنمية الزراعية، وأوصت بأن التفاصيل حول  اإلسالميالتعاون 

ة للشؤون اإلسالميجنة للامن خالل  جلس وزراء الخارجيةمل التاسعة والثالثون الدورة  إلىستقدم 

 ( .ICECSاالقتصادية والثقافية واالجتماعية )

، قدمت البعثة الدائمة لجمهورية كازاخستان مشروع ميثاق مؤسسة األمن الغذائي 2012في أواخر أبريل و

بين الدول األعضاء  املذكور  شروعامل اإلسالميمن جانبها، وزعت األمانة العامة ملنظمة التعاون . و ةاملقترح

ملخص  وقدمتكل التعليقات الواردة من الدول األعضاء أخذت بعين اإلعتبار و  اإلسالميمنظمة التعاون في 

 الخامسة  ICECSب قرار. وحس ICECSوالثالثون ل الخامسةالدورة  إلىكل من الدول األعضاء  تعليقات

 حول للنظر في مشروع الوثائق ، 2012أكتوبر  9في  إسطنبول في اجتماع فريق الخبراء تم عقد ، والثالثون 

 .لألمن الغذائي اإلسالمي نظمة التعاون مإنشاء مكتب 

د في الذي عقو ، اإلسالمينظمة التعاون مل  (CFM)وزراء الخارجيةملجلس  تاسعة والثالثون الدورة الوخالل 

إنشاء املؤسسة املقترحة في أستانا، املوافقة على  تتم، 2012نوفمبر  17-15جيبوتي خالل فترة 

بالتشاور مع الدول و عقد  اإلسالمينظمة التعاون األمين العام مل من كازاخستان، وتحقيقا لهذه الغاية، طلب

وفي سياق . التأسيسية ةوثيقال لىعاألعضاء اجتماع فريق الخبراء الحكومي الدولي لوضع اللمسات األخيرة 

قرار  ،2013فبراير  7-2 خالل فترة ،في القاهرة الذي عقدالثاني عشر  اإلسالميلقمة اتمر مؤ أيد مماثل، 

ألمن اإنشاء مؤسسة حول  اإلسالميملنظمة التعاون  ملجلس وزراء الخارجية والثالثينتاسعة الدورة ال

 .ازاخستانفي ك اإلسالمي الغذائي ملنظمة التعاون 

الصك التأسيس ي ملؤسسة  على اجتماع فريق الخبراء الحكومي الدولي لوضع اللمسات األخيرةو تم عقد 

االجتماع وحضر . 2013يونيو  13-11في كازاخستان في أستانا  اإلسالميمنظمة التعاون في األمن الغذائي 

بما في ذلك األمانة  إلسالميادولة عضوا فضال عن ممثلين من مؤسسات منظمة التعاون  30أكثر من 

قام مشروع النظام األساس ي و  في وبحث االجتماع باستفاضة .للتنمية اإلسالميمركز أنقرة والبنك و  العامة

مجلس  وأوص ىجديدة الواعتمد االجتماع النظام األساس ي للمؤسسة . تعديالت على أحكامهبالعديد من ال
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اعتمد االجتماع اسم كما  .في الوثيقة وأخذها بعين االعتبارنظر لبا اإلسالمينظمة التعاون مل وزراء الخارجية

 .ة لألمن الغذائياإلسالميالتالي: املنظمة وهو مناسب للمؤسسة 

 ة لألمن الغذائياإلسالميلمنظمة لالرئيسية  والغايات فا دهاأل 

 :ة لألمن الغذائي فياإلسالميمنظمة للالرئيسية غايات الو  األهداف تتمثل

لخبرة والدراية التقنية للدول األعضاء بشأن مختلف جوانب الزراعة املستدامة أ( تقديم ا

والتنمية الريفية واألمن الغذائي والتكنولوجيا الحيوية، بما في ذلك معالجة املشاكل الناجمة عن 

 .التصحر وإزالة الغابات وتآكل التربة وامللوحة وكذلك توفير شبكات األمان االجتماعي

األمن الغذائي في الدول األعضاء من أجل تحديد بالتنسيق مع الدول األعضاء  تقييم ورصد ب(

في حاالت الطوارئ واملساعدات اإلنسانية، بما في ذلك إنشاء  الالزمة جراءات اإل تخاذ او 

 احتياطيات األمن الغذائي؛

 في الدول األعضاء؛ وج( تعبئة وإدارة املوارد املالية والزراعية لتطوير الزراعة وتعزيز األمن الغذائي 

د( تنسيق وصياغة وتنفيذ السياسات الزراعية املشتركة، بما في ذلك تبادل ونقل التكنولوجيا 

 .املناسبة ونظام إدارة األغذية العام

 ة لألمن الغذائياإلسالميعضوية املنظمة 

 .اإلسالمياون نظمة التعنظمة مؤسسة متخصصة تابعة ملستكون املوفقا للنظام األساس ي املتفق عليه، 

نظمة عند املتصبح عضوا في  يمكن أن اإلسالمي وفقا لذلك، فإن كل دولة عضو في منظمة التعاون و 

ضوية وفقا العالخاصة بالقانونية  جراءات من اإل ميا على النظام األساس ي، وبعد اإلنتهاء توقيع رسال

 التعاون نظمة بم عضو يمكن لدولة غير ال و  . كتابة األمانة العامة للمنظمةلتشريعاتها الوطنية ثم إبالغ 

 .عضوا في املؤسسة أن تصبح اإلسالمي

لحصول على انظمة، طلب امل فيغير  عضو ، و اإلسالميمنظمة التعاون دولة عضو أو مراقب في ويمكن ل

صفة مراقب بعد تقديم طلب الحصول على يجوز للمنظمات اإلقليمية والدولية . و نظمةاملصفة مراقب في 

 .ة العامةلجمعيل

 اإلسالمي إنشاء رابطة الصناعات الزراعية ملنظمة التعاون  .2.3.7

 خلفيةال

، الذي اإلسالميمنظمة التعاون الغذائية في الدول األعضاء في و  الزراعيةالصناعات منتدى تنمية أوص ى 

لعام بحضور وفود تضم مسؤولين من القطاعين او ، 2011أكتوبر  12-11عقد في كمباال، أوغندا، في 

كون تس والتي اإلسالمي إنشاء رابطة الصناعات الزراعية ملنظمة التعاون دولة عضو،  22والخاص من 

لسلسلة بمثابة منصة للشركات واألفراد العاملين في هذه الصناعة لتبادل األفكار والخبرات ووضع نهج 

 .في التنمية الزراعية والصناعية قوية قيمة

 بحثا علىالدول األعضاء  إلىهذه التوصية  اإلسالميالتعاون  العامة ملنظمة وبناء على ذلك أبلغت األمانة

  املقترحة اإلسالميرابطة الصناعات الزراعية ملنظمة التعاون  إنشاء طرق بشأن  نظرها وخبراتهاوجهات 

أظهرت العديد من الردود التي وردت من السلطات املختصة في الدول األعضاء في منظمة التعاون و 
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 .لهذه املبادرةتأييدا ساحقا  المياإلس

 اإلسالمي رابطة الصناعات الزراعية ملنظمة التعاون  حول  2013مايو  14وعقد اجتماع تشاوري يوم 

 :قدم االجتماع التوصيات التاليةو  .سلطنة عمانبفي مسقط  املقترحة

ف هدااأل  تحقيق لضمان اإلسالمي األمانة العامة ملنظمة التعاون  املبذولة من طرفجهود المتابعة  -

 .املنصوص عليها في مشروع النظام األساس ي للجمعية

ألنشطة االجهات املعنية إلثراء مشروع النظام األساس ي وخطة بخاص جماعي  بريد إلكترونيإنشاء  -

 .املستقبلية

اص بين مؤسسات القطاع الخ والتواصلنقل التكنولوجيا والبحوث املتعلقة بمعالجة القضايا الحرجة  -

في مجال الصناعات  اإلسالمي والقدرة التنافسية للدول األعضاء في منظمة التعاون  اإلنتاجيةبهدف زيادة 

 .الزراعية

 العمل بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين في مجال الزراعة والتنمية الريفية واألمن الغذائي مثل الصندوق  -

 . (FAOلزراع )األغذية واومنظمة ( IFADالدولي للتنمية والزراعة )

 املقترحة رابطةمشروع النظام األساس ي لل

 بإعداد اإلسالمي األمانة العامة ملنظمة التعاون  شرعتردود مشجعة من الدول األعضاء، تلقي   بعدو 

ف واملوارد والعضوية وغيرها ا دهالهيكل املحتمل واأل حيث ذكرت  ةاملقترح للرابطةمشروع النظام األساس ي 

أخرى لدول األعضاء، ومرة بين اوقد تم تعميم مشروع النظام األساس ي  .ذات الصلة رى االخ من املسائل

 .لنظر فيها واعتمادهايتم اهذا االجتماع لخالل قيمة تم إدراجها في وثيقة العمل بتعليقات عدد كبير أدلى 

مفتوحة  جعلهاو  اإلسالمي عضوية من الدول األعضاء في منظمة التعاون الشرط يتم سحب ومن املقترح أن 

ذلك العاملة في مجال صناعة األغذية الزراعية والصناعات الغذائية، و و أيضا للشركات والجمعيات الفردية 

 :فقا للفئات العضوية التاليةو 

رابطات  غذائية مثلالخاصة بكل مادة معالجات لل: تشمل الهيئات الوطنية العليا األعضاء العاديون  -

العاملة في وكذا الشركات الفردية العامة والخاصة الحبوب التمور و واللحوم و  واأللباناألسماك  مصنعات

 .دوالر 500،000مركز استثمارها اليقل عن صناعة وتجهيز األغذية و و مجال األغذية الزراعية 

وكاالت ترويج و مثل مكتب املعايير  الدعم هيئاتو القطاعين الحكومي والخاص شمل ت :ون األعضاء املنتسب -

 األدوات و املدخالت مصنعياملزارعين و وكاالت ترويج االستثمار ومؤسسات البحوث وجمعيات و  اتالصادر 

 ..الخ

من قبل املجلس التنفيذي بحكم عملهم الفني  ماألفراد الذين قد يتم ترشيحهتشمل  :أعضاء الشرف -

من  هذا الترشيح ة علىقداصيتم املتحسين وتطوير التصنيع الغذائي و بالعلمي أو الخدمة العامة واملعنية و 

 .طرف الجمعية العمومية

الجمعية املقترحة أجهزتها الخاصة وفقا ملشروع النظام األساس ي من أجل أن تنش ئ ومن املتوقع كذلك 

 .تنفيذ أنشطتها

 النتيجة املتوقعة

ناطق تعمل مثل نظيراتها في مس اإلسالمينظمة التعاون مل الصناعات الزراعية رابطةبعد إنشائها، فإن و 

منتدى لجميع املشاريع العامة  منها توفير  ، ويتوقع (AOAD)أخرى، مثل املنظمة العربية للتنمية الزراعية

املذكورة  العقباتمعالجة إلى الهادفة التنمية الصناعية و والخاصة العاملة في مجال الصناعات الزراعية 
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مجموعة من علىبشكل كبير ورها ستؤثر أعاله واملساهمة في نمو الصناعات الزراعية الغذائية والتي بد

 :األمور من بينها

 .خسائر الكمية والنوعيةعن طريق منع  الغذائية اإلمداداتتحسين  -

 .زيادة االعتماد على الذات عن طريق الحد من الواردات -

 توفير فرص العمل وخاصة في املناطق الريفية؛ -

 .الحد من التفاوت في الدخل -

 ريفية؛تحفيز التنمية ال -

 .زيادة عائدات النقد األجنبي من خالل تصدير املنتجات املصنعة ونصف املصنعة -

 املناطق الحضرية؛ إلىالحد من الهجرة  -

 .زيادة فرص االستثمار في املناطق الريفية والحضرية -

في التنمية الزراعية واألمن  اإلسالميتعزيز التعاون في منظمة التعاون . 4.7

 مشاريعات الغذائي: مقترح

الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري  اإلسالميللجنة منظمة التعاون  رابعة والعشرونالدورة الطلبت 

االجتماعية االقتصادية و و  اإلحصائيةاألبحاث من مركز ، 2008في أكتوبر  تعقد والتيكومسيك(، )ال

االقتصادي والتجاري التعاون تعزيز ة )مركز أنقرة( إعداد دراسة شاملة بعنوان "اإلسالميوالتدريب للدول 

مشاريع مجدية وعملية لتعزيز و مقترحات  هدف وضعب "اإلسالميبين الدول األعضاء في منظمة التعاون 

في املجاالت والقطاعات  اإلسالميالتعاون في مجال التجارة واالستثمار بين الدول األعضاء في منظمة التعاون 

 .ياحةاملحتملة بما في ذلك الزراعة والس

نتائج البحوث األكاديمية و تم إعداد الدراسة على أساس منهجية تشمل تحليل البيانات ذات الصلة و 

 ."رشة عمل لتبادل األفكار حول موضوع "إثراء جدول أعمال الكومسيكو الخاصة و واملقابالت واالستبيانات 

وصيات لتعزيز التعاون التي تتضمن مجموعة من املشاريع املقترحة والت ،تم عرض نتائج الدراسةو 

االقتصادي والتجاري بين البلدان األعضاء في مختلف املجاالت والقطاعات، بما في ذلك الزراعة واألمن 

و تم النظر  2009في نوفمبر  إسطنبول للكومسيك التي عقدت في  خامس والعشرونفي الدورة ال ،الغذائي

 .اإلسالميمنظمة التعاون عضاء في من قبل وزراء االقتصاد والتجارة في البلدان األ  فيها

ملجلس وزراء الخارجية ملنظمة  الخامس والثالثون في ضوء كل ما سبق، وال سيما القرار الصادر عن الدورة و

تعزيز التعاون  حول حول األمن الغذائي والتنمية الزراعية ونتائج دراسة مركز أنقرة  اإلسالميالتعاون 

هذا القسم ملخصات  يقدم بقية، اإلسالميمنظمة التعاون عضاء في االقتصادي والتجاري بين الدول األ 

في مجال التنمية الزراعية  اإلسالميثالثة مقترحات مشاريع للتعاون بين دول منظمة التعاون  شكل على

 .واألمن الغذائي
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     لتحسين البذور واملحاصيل اإلسالميإنشاء مركز  منظمة التعاون  1.4.7

(OIC-SCIC)  

 مهمة؟ بحوث الزراعيةملاذا تعتبر الة: خلفيال

إمكانات الوقود بإزاء تغير املناخ العالمي واالهتمام الجديد  والقلق ارتفاع أسعار املواد الغذائيةأدخل 

وضاع أتدهور  ومع زيادة .جديدا من التحدي وفرص للتنمية الزراعية وإدارة املوارد الطبيعية  عهداالحيوي 

حيوية لألمن اإلنتاجية د نمو يقدرة األراض ي الزراعية وتهد الضغط على إلىاملناخ تغير سيؤدي املحاصيل، 

وتغير أنماط سقوط املرتفعة درجات الحرارة يتوقع من وفي هذا الصدد،  .من الفقر والتقليلالغذائي 

   .ب آسيافي وسط وجنو  %30في البلدان األفريقية وبنسبة  %50الزراعي بحوالي  اإلنتاجأن تقلل من  األمطار 

مخاطر وعواقب  لها فهي ،اإلسالميمنظمة التعاون على جميع بلدان هذه االتجاهات العاملية في حين تؤثر 

مليون نسمة( الذين يعتمدون بشكل مباشر أو  573من إجمالي سكانها ) %40 حواليمرتفعة بشكل خاص ب

تمدون على الزراعة كمصدر للدخل في حين أن معظم هؤالء الناس يعغير مباشر على الزراعة في معيشته. 

لكثير ال يمكن و املوارد الالزمة للزراعة أو شراء ما يكفي من الغذاء،  إلى الغالبية العظمى منهم وتفتقر ورزق 

وبالتالي، تعزيز االستثمار في مجال العلوم والبحوث الزراعية على . املحاصيل بطرق آمنة بيئيا زراعةأن منهم 

روري ملواجهة هذه التحديات الجديدة ومتعددة ض اإلسالمي منظمة التعاون مستوى على الوطني و  املستوى 

يعتبر اإلستثمار  في البحث الزراعي قد   ،"2008"تقرير التنمية في العالم  الدولي في للبنكووفقا   .األوجه

  ctp.php-http://www.oicvet.org/cbp  اإللكتروني املوقع  VET-OICبرنامج أنقرة مركز :املصدر

، اإلسالمي التعاون ة أهم املحاصيل في العالم، ويكتس ي أهمية خاصة في العديد من البلدان األعضاء في منظم أحدقطن يعتبر ال

سنوات على  5ة عمل ملدة بخطاإلسالمي  التعاون منظمة  تدد، جاءوفي هذا الص. مأكبر املنتجين في العالمن بعضها إذ أن 

اإلسالمي في مجال  التعاون وسائل أكثر عملية لتعزيز التعاون بين البلدان األعضاء في منظمة و لتطوير طرق  2006القطن في عام 

 .والتجارة وتمكينها من زيادة كفاءة وفعالية قطاع القطن إنتاج القطن

ة العمل من قبل مركز أنقرة في إطار تنفيذ خط (OIC-CTP) اإلسالمي  التعاون نظمة ملالقطن على وقد تم تطوير برنامج التدريب 

اون وثيق مع مراكز التميز على القطن لتنظيم دورات تدريبية قصيرة وطويلة األجل في تع اإلسالمي التعاون ملنظمة سنوات  5

 .اإلسالمي التعاون املتخصصة في بحوث القطن والتدريب في البلدان األعضاء في منظمة 

 .القطن بعد جمع وتقييم االستبيانات ذات الصلة من الدول األعضاءعلى مركز أنقرة التي لتنفيذ برامج التدريب شرع 

 :بعض البرامج التدريبية املنفذة

 املقر التاريخ البرنامج

 بنغالديش/  دكا 2015 ديسمبر   24-22 لقطنل الحيوية التكنولوجيا

 واألعشاب واألمراض اآلفاتفي تحكم ال

  الضارة
 موزمبيق نامبوال 2015 أكتوبر 06-07 

 تركيا/  أزمير  2015 غشت   05-03 " ملوضةإلى ا نموذجمن ال" تمرمؤ 

 بنغالديش/  دكا 2015 مايو  08-07 عالية جودةذات  بذور  إنتاج

 

7النافذة   
 (OIC-CTP)برنامج تدريبي على القطن 

http://www.oicvet.org/cbp-ctp.php
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  .ان الناميةفي البلد مشروع تنموي تم تقييمه 700في  %43 توسط "نجح بشكل رائع" وخلف كعائد نسبة م

االستفادة القصوى من العلوم والبحوث  إلى ، هناك حاجة اإلسالمينظمة التعاون وعلى املستوى اإلقليمي مل

الزراعية وبذلك تحسين مستويات التنمية الزراعية واألمن الغذائي مع الحفاظ  اإلنتاجيةالزراعية لزيادة 

األسماك. ويجب أن تكون البرامج القوية املتعلقة بالعلوم على املوارد الطبيعية مثل املياه والغابات ومصائد 

والبحوث الزراعية الفعالة و ذات الصلة من أولويات جدول أعمال التنمية الزراعية واألمن الغذائي في 

 .اإلسالمي منظمة التعاون 

ة نشاط ينتج وفي هذا الصدد، أصبح في اآلونة األخيرة تطوير وتحسين جودة عالية من البذور ونظم الزراع

ونتيجة لذلك، ازداد اعتماد  .اإلنتاج الزراعية و  اإلنتاجية قيمة كبيرة مضافة من خالل زيادة مستويات 

وبالتالي،  الزراعة على البذور املحسنة بشكل كبير، خصوصا في مواجهة األهمية املتزايدة لألمن الغذائي.

مليون هكتار في  فيزرعها سيزيد مثل القمح، و  ،تحسنت تربية البذور وأصناف عديدة من الحبوب الزراعية

 إلى مما سيؤدي غلة املحاصيل و من  اإلسالمي منظمة التعاون املناطق غير املعتدلة في العديد من دول 

 : agricab.php-http://www.oicvet.org/cbp  اإللكتروني املوقع  VET-OICبرنامج أنقرة مركز :املصدر

ووفقا لقاموس وبستر يتم تعريف الزراعة بأنها "فن أو علم  عالمي.ال يمكن التقليل من دور الزراعة في االقتصاد ال

الزراعة. " كما أنها و تربية و  زراعة األرض، بما في ذلك حصاد املحاصيل وتربية وإدارة الثروة الحيوانية؛ الحراثة

فقط الخام  و ة الغذائياملواد الزراعة ال توفر . فاألنشطة وموارد الدخل الرئيسية لإلنسانولسنوات اعتبرت أحد 

التحسينات بومع ذلك، في حين تتمتع بعض الدول  .ولكن أيضا فرص عمل لنسبة كبيرة جدا من السكان

ما  ،فقا لذلك تنخفض نسبتها من القوى العاملةو في الزراعة و  املتطورة التكنولوجية الجديدة والقدرات امليكانيكية

في القطاع الزراعي نظرا لعدم وجود  اإلكتفاءع تواجه مشاكل والتي تعاني من الفقر املدقع والجو  الدول زالت بعض 

 الوزارية ملنظمة التعاون اإلسالمي املؤتمراتفي املساهمة في ". وبتجربته تقنيات زراعية مفيدة وفعالة لزيادة الخصوبة

(OIC)  "عية والتدريب مركز البحوث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماشرع حول األمن الغذائي والتنمية الزراعية

في إطار من  اإلسالمي التعاون منظمة للبلدان األعضاء بة يبرنامج بناء القدرات الزراعفي للدول اإلسالمية )مركز أنقرة( 

 .(CPBs) القدراتبرامج بناء 

ي اإلسالم التعاون املؤسسات ذات الصلة في البلدان األعضاء في منظمة  لتعزيز قدرات OIC-AgriCaB أن  ومن املتوقع 

في مجموعة واسعة من املجاالت مثل تقنيات فعالة لألراض ي واملياه وإدارة الثروة الحيوانية ومصايد األسماك وتربية 

 .املمارسات يمكن تشارك أفضلمنصة حيث ستنشأ جانب ذلك،  إلىو  .األحياء املائية واألمن الغذائي

  (.Environment-CaB)والبيئة  (OIC-CTP) نلقطبلخاص   CBPs مركز أنقرة أيضا ىفي إطار هذا البرنامج، لدو

 :تنفيذها التي تم بعض البرامج التدريبية

 املقر التاريخ البرنامج

 أذربيجان/  باكو 2015 ديسمبر 10-09 الحيوية التكنولوجيا دراسات: البذور  تطوير

 أفغانستان/  كابول  2015 ديسمبر 07-06 املياه دارةإ

 أوغندا/  كمباال 2015 مبرسبت 17-16 الدفيئات الزراعية

 من والحدالصغيرة  األسماك مصايد

 الفقر
 الصومال/  مقديشو 2015 أغسطس 23-27

 

 8النافذة 
 (OIC-AgriCaB)برنامج بناء القدرات الزراعية للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي   

http://www.oicvet.org/cbp-agricab.php
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االعتماد على هذا بدوره من لل وسيق  .نخفاض أسعار املحاصيل الغذائية األساسية في هذه البلدانا

، وبالتالي تخفيض عدد األطفال املصابين استهالك الفرد نصيب سيزيد منالواردات من املواد الغذائية و 

 يعانون من نقص التغذية في كثير من هذه البلدانالذين بسوء التغذية و 

 الرؤية و الرسالة

إلى  أن يكون مركز األبحاث  (OIC-SCIC)مركز  منظمة التعاون اإلسالمي  لتحسين البذور واملحاصيل يهدف 

نمية الزراعية، القائم على الشراكة األولية، وذلك من خالل تحسين بذور عالية الجودة التطبيقية للت

مهمة  OIC-SCICوالنظم الزراعية املرتبطة بها في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي . وسوف تتولى 

ة للنظم الزراعية بهدف إنشاء وتبادل واستخدام املعرفة والتكنولوجيا لتحسين اإلنتاجية  الزراعية والربحي

 تحقيق األمن الغذائي املستدام والحد من الفقر في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي . 

كون األهدا ف اإلنمائية وسيقوم املركز بخلق واملشاركة في شبكة واسعة من األفراد واملؤسسات الذين يتشار 

ات غير الحكومية ومنظمات املجتمع املدني ووكاالت اإلغاثة ي ذلك القطاع العام والخاص واملنظم, .املماثلة

 .والصحة واملزارعين ومجتمع املساعدة اإلنمائية

 مجاالت التركيز والوظائف

املقترح في تطوير وتحسين جودة عالية من البذور والنظم الزراعية في  OIC-SCIC وتتمثل املهمة الرئيسية ل

إلسالمي ، وخاصة بالنسبة للمحاصيل الغذائية األساسية، وذلك البلدان األعضاء في منظمة التعاون ا

وبهدف إنتاج نباتات تقاوم بشكل طبيعي األمراض واآلفات وتتحمل القليل من املاء و التربة الفقيرة وتقاوم  

ظروف الطقس البارد أو الحرارة الشديدة وتقدم تغذية وفيرة وتنتج نسبة مضاعفة. وبناء على ذلك، فإن 

 :املقترحة هي ما يلي OIC-SCICتركيز  ووظائف  مجاالت

جمع البذور وعينات األعشاب وأحدث املعلومات و البيانات ذات الصلة من البلدان األعضاء في  -

 .منظمة التعاون اإلسالمي  في املناطق املناخية والجغرافية املختلفة

ضل البذور الجيدة والنظم إجراء البحوث التطبيقية العلمية والزراعية إلنتاج والحفاظ على أف -

الزراعية املرتبطة بها، والسيما بالنسبة للمحاصيل الغذائية األساسية وتطوير سالالت محسنة 

 .ملقاومة تغير املناخ واملوجهة نحو زيادة اإلنتاج وتحسين االستجابة لألسمدة

 لزيادة( وغيرها والشاي والقطن والذرة واألرز  القمح) الغذائي األمن محاصيل تربية على التركيز -

 .للفقراء الغذائي األمن وتحسين الجفاف مقاومة

 بنك والحفاظ تطوير بهدف وحفظها البذور  تحسين مجال في الشبكة وترتيب شراكة إقامة - -

 .القادمة لألجيال البذور  من مهمة مجموعات تأمين بهدف الجينات

 التعاون  منظمة في األعضاء لبلدانا في النبات ملربي القدرات لبناء تدريبية برامج وتنفيذ وضع - -

 أدوات باستخدام ومحسنة جديدة وأصناف أفضل محاصيل إنتاج على ملساعدتهم  اإلسالمي

 .والجزيئية التقليدية التربية

 الزراعة نظم وربحية إنتاجية لتحسين الزراعية والتكنولوجيا املعارف واستخدام وتبادل إنشاء - -

 . اإلسالمي تعاون ال منظمة في األعضاء البلدان في
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 حول   اإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء البلدان في الزراعية لألسر توعية برامج تطوير - -

 والفيضانات والجفاف املجاعة من التعافي على ملساعدتهم املناسبة الزراعية واملمارسات البذور 

 على الطويل واالعتماد الغذاء نقص استمرار خطر تقليص وبالتالي الكوارث، من وغيرها

 .الغذائية املساعدات

 التنمية مجال في والعاملين القرار وصناع الباحثين يساعد الذي والدعم الفنية املعلومات توفير - -

 .الغذائي األمن لتعزيز املناسبة السياسات ملناصرة  اإلسالمي التعاون  منظمة في

 OIC-SCICاملتوقعة من  البحوث و نتائج ال

 اإلسالمي منظمة التعاون متطورة تعزز النمو الزراعي املستدام في البلدان األعضاء في علوم  خلقمن املتوقع 

دخل أعلى وتحسن إدارة كما توفر وتحسن التغذية والصحة البشرية  قوي من غذائي أتساعد على تحقيق  و 

املعرفة املحاصيل و من جديدة الصناف وعلى نطاق واسع األ وسوف تتاح  .OIC-SCIC املوارد الزراعية في

لألفراد واملنظمات التي تعمل من أجل OIC-SCIC لوغيرها من املنتجات الناتجة عن البحوث التعاونية 

مكاسب ستضمن  OIC-SCIC وبالتالي، فإن .اإلسالمي منظمة التعاون التنمية الزراعية املستدامة في دول 

منظمة التعاون العديد من دول الجوع وتحسين الدخل لصغار املزارعين في  التقليل منكبيرة من حيث 

 اإلنتاجية أن تشمل أوسع بكثير من  OIC-SCIC بحوثأن تكون  ذلك،من املتوقع إلىاإلضافة بو  .اإلسالمي

مجموعة من املبادرات املتعلقة باملياه والتنوع البيولوجي والغابات  حيث ستتضمنالزراعية وحدها، 

الي حماية املاليين من الهكتارات من الغابات واملراعي ومصائد األسماك واملحافظة على األراض ي، وبالت

 :مايلي OIC-SCICأبحاث ومن بين النتائج املتوقعة من  .وحماية التنوع البيولوجي ومنع تدهور األراض ي

منظمة لبذور واملحاصيل التي تعتبر حيوية لألمن الغذائي في بلدان لاملكافحة البيولوجية الناجحة  -

 .للظروف املناخية السلبية واآلفات واألمراض املحلية ذلك بتوفر مقاومةو  اإلسالمي التعاون 

 .تخفيض فواتير الواردات الغذائية الوطنية وتوليد دخل أعلى في املجتمعات الريفية  -

ضعفي أو تطوير أصناف مقاومة للجفاف والفيضانات والتي تمكن املزارعين من الحصول على  -

وهي حالة من شأنها أن تصبح أكثر شيوعا نتيجة لتغير  ومة،األصناف غير املقا عوائدأكثر من 

 .املناخ

تولد الفوائد من خالل و املوارد تحافظ على "زراعة بدون حرث" والتي تكنولوجيا نشر واعتماد  -

 .املياه والطاقة وادخار  اإلنتاج ارتفاع حجم املحاصيل وانخفاض تكاليف 

" والذي يجدد fertilizer tree fallows "بيسمى  نشر واعتماد نظام الزراعة املختلطة بالغابات -

من  ويحداألمن الغذائي  يعزز خصوبة التربة باستخدام املوارد على مستوى املزرعة، وبالتالي 

 .األضرار البيئية

 OIC-SCICشركاء في أعضاء و 

سسات لمؤ ويمكن ل .OIC-SCICفي أن يصبحوا أعضاء  اإلسالمي منظمة التعاون عضاء أدول يمكن لجميع 

واملنظمات الوطنية واإلقليمية والدولية التي تعنى بالتنمية الزراعية والبحثية وعلى استعداد الستثمار 
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هذه لأمثلة  . وتشملOIC-SCICكون شركاء في تن أاملوارد املالية والبشرية والتقنية لتحقيق هذا الهدف 

 :املؤسسات واملنظمات

 ،(ACCI) املركز األفريقي لتحسين املحاصيل -

 ،(CIMMYT)الدولي الذرة تحسين القمح و  مركز-

 ،(CGIAR) املجموعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية -

 . (ICRISAT)املعهد الدولي لبحوث املحاصيل في املناطق االستوائية شبه القاحلة -

 ،(ACSADاملركز العربي لدراسات املناطق الجافة واألراض ي القاحلة ) -

 ،(FAO) والزراعة لألمم املتحدة منظمة األغذية -

 ،(IFAD) الصندوق الدولي للتنمية الزراعية -

 ،(UNDP)برنامج األمم املتحدة اإلنمائي -

  .البنك الدولي -

 ترتيبات التمويل

قاسم تكاليف تت أن شروعاملالتي هي شريكة في  اإلسالمي منظمة التعاون ويتوقع من الدول األعضاء في 

الدعم املالي من وكاالت يمكن أيضا تأمين فضال عن نفقات التشغيل للمشروع ولكن االستثمار األولي، 

 .والقطاع الخاص التمويل اإلنمائية الدولية واإلقليمية واملؤسسات الخاصة

 (OIC-AIPA)للنهوض باالستثمار الزراعي  اإلسالميإنشاء وكالة منظمة التعاون  .2.4.7

كالة جديدة لتشجيع وتعزيز االستثمارات املباشرة في قطاع الزراعة في إنشاء و  إلى ويهدف املشروع املقترح 

من خالل تسهيل فرص االستثمار في البلدان األعضاء لكل من املستثمرين  اإلسالمي منظمة التعاون بلدان 

ة الوكالة املقترحة بمثابة نقطتكون ومن املتوقع أيضا أن  .خارجهمن و  اإلسالمي منظمة التعاون من مجتمع 

منظمة التعاون مرجعية للمستثمرين الدوليين وكنقطة اتصال لألطراف املعنية في الدول األعضاء في 

 .اإلسالمي 

 املتوقعةاملنطقية  الفوائد

 .اإلسالمي منظمة التعاون زيادة حجم االستثمارات األجنبية والبينية املباشرة في منطقة  -

 .وجهات االستثمار األجنبي املباشر اإلسالمي منظمة التعاون لبلدان األعضاء في اتحسين صورة  -

 .ساعدة املستثمرين من خالل املوافقات لبدء العملم -

العام  العمللتحسين  اإلسالمي منظمة التعاون اقتراح إصالحات السياسات على املستوى الوطني و  -

 .ومناخ االستثمار في الدول األعضاء

 مفتوحة لجميع الدول األعضاء أن تكون  إلى ن: يهدف املشروع و الشركاء املحتمل -

الدول األعضاء املشاركة  من طرفوكالة الاألموال الالزمة لبدء عمليات يمكن تقديم الترتيبات املالية: 

 .اإلسالمي وبعض املؤسسات املالية اإلقليمية مثل بنك التنمية 
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          لتبادل السلع الزراعية  اإلسالمي إنشاء سوق منظمة التعاون  .3.4.7

(OIC-ACEM) 

تعزيز التجارة البينية في السلع الزراعية من خالل إنشاء "سوق بورصة السلع  إلى ويهدف املشروع املقترح 

مثل ومركزية كو  في مديظنة كبيرة ت، ويفضل أ  على شبكة االنترنت "اإلسالمي ظنمةة التعاو  ملالزراعية 

بي  الدول دوليا التجارة في السلع الزراعية  ملقترحيسهل السوق اومن املتوقع أ   .ودبيأوالقاهرة أاسطظنبول 

أو من حيث األوراق املالية القابلة للتداول في السوق كذا ماديا  اإلسالمي مظنمةة التعاو  األعضاء في 

 .هذه السلعتخزين مرخص لها لمع مرافق مظندمجة أ  تكو   إلى ويهدف السوق أيضا  . املقترحة

 املتوقعة املنطقية الفوائد

عامليا عبر اإلسالمي ةكي  تجارة السلع الزراعية املظنتجة في البلدا  األعضاء في مظنمةة التعاو  ت -

 .في مظنصة موثوقة وشفافةوذلك  اإلسالميمظنمةة التعاو  وبي  دول  االنترنت

عن طريق السوق  إلىالسلع الزراعية من خالل جذب املزيد من املستثةرين  تجارةزيادة عةق  -

 للتداول.أوراق مالية قابلة  إلى ادية ل السلع امليتحو 

 املحافظ عليهاخلق فرص ضةانات إضافية للةظنتجي  أو املؤسسات املالية من خالل السلع املادية  -

 .في مرافق التخزين املرخصة

مظنمةة املشروع مفتوحا لجةيع أسواق السلع الزراعية في البلدا  األعضاء في سيكو   ن:و الشركاء املحتمل

مظنمةة األعضاء في غير في املستقبل، يةكن أيضا فتح سوق للبلدا  . وعلى أساس طوعي سالمي اإل التعاو  

 .اإلقليةية والدولية األخرى  واملبادالت السلعية اإلسالمي التعاو  

في الدول األعضاء واملؤسسات املعظنية  و  في املبادالت السلعيةشار وامل اإلسالمي البظنك  ترتيبات التمويل:

 .األخرى 
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 مالحظات ختامية وتوصيات . 8 

  

 

 

من القيود والتحديات الخطيرة في  مجموعة اإلسالمي ال تزال تواجه العديد من دول منظمة التعاون 

التي ينبغي تناولها بعناية من قبل السلطات الوطنية املعنية و مجاالت التنمية الزراعية واألمن الغذائي 

عن ممثلي القطاع الخاص في هذه البلدان. وفي هذا الصدد، لوحظ أنه مع مرور  السياسات، فضال  صناعو 

وبنسبة بالخدمات،  اإلسالمياستبدال النشاط الزراعي في معظم بلدان منظمة التعاون نوعا ما الوقت، تم 

في  فقط 10.4%حصة الزراعة في الناتج املحلي اإلجمالي الكلي النشاط الصناعي، حيث بلغ متوسط ب أقل

السبب في هذا الوضع  كانفي الواقع، . و1990 سنة في بداية %16.3، وتراجع تدريجيا من حوالي 2014عام 

تشمل هذه العوامل و ، اإلسالميمنظمة التعاون معظم بلدان  في جغرافيةعوامل مختلفة هيكلية ومناخية و 

هجرة القوة العاملة اعي، فزيادة كلي على القطاع الزر سلبية للتحول االقتصادي وجهود التنويع الهيآثار 

ال سيما في و  ،أجور أعلى في القطاعات األخرى  بحثا عناملناطق الحضرية  إلىالزراعية من املناطق الريفية 

والبنية التحتية واملستوى املنخفض من  يكافالقطاع الخدمات وندرة املوارد املائية واالستثمار الزراعي غير 

تقلبات األسعار العاملية للسلع الزراعية والصعوبات التجارية و ولوجيا الزراعية التكنواالستفادة من اآلالت 

 .في أسواق السلع الدوليةهي مجموعة من الصعوبات التي تواجهها مجموعة من الدول 

 اإلسالمي الزراعية في العديد من دول منظمة التعاون  اإلنتاجيةتأثير سلبي على مستوى  هذه العوامللو 

املنتجات الزراعية، وخاصة املنتجات  إمداداتو اإلنتاج الزراعي فولذلك،  اإلجمالي للمجموعة.ى ستو املوعلى 

النمو اكب الطلب املتزايد على الغذاء بسبب تو  لم اإلسالميالغذائية، في معظم بلدان منظمة التعاون 

وهذا ما  يتها بالواردات.والتي يجب تغط وجود فجوة غذائية متزايدة االتساع إلىالسريع، مما يؤدي  السكاني
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حاد رتفاع ، عرضة ألي ااإلسالمي التعاون منظمة في  LIFDCs ب 28البلدان  يجعل هذه البلدان، وال سيما 

آثار يخلف في أسعار املواد الغذائية الدولية من حيث زيادة فواتير استيراد الغذاء والعجز التجاري، مما 

بالفعل من خالل األمن الغذائي حالة  ر و تفاقم وتده إلى يؤدي ي سلبية خطيرة على الصحة والتعليم، وبالتال

الصراعات الداخلية في  دفعتوعالوة على ذلك،  .غذيةيعانون من سوء التزيادة عدد األشخاص الذين 

على  أراضيهم وأثرت بشكل مباشر أو غير مباشر  ةجر اهم إلىمن املزارعين  راكبي ابعض هذه البلدان عدد

عن عدم انتظام األمطار و  الناتج عنوفي الوقت نفسه، واصل نقص الغذاء . ي والتجارةالزراع اإلنتاج

أثير على بعض هذه البلدان التي واجهت حاالت الطوارئ الغذائية في التالظروف املناخية السلبية األخرى 

 .مساعدة خارجية إلى وصنفت على أنها بلدان في أزمة تحتاج 

والتحديات الرئيسية التي تواجه التنمية الزراعية وبالتالي األمن الغذائي املعوقات يمكن تلخيص ، وعموما

 :على النحو التالي اإلسالميفي غالبية بلدان منظمة التعاون 

   واالستخدام غير الكافي  ملوارد املائيةندرة ا الناتج عن ألراض ي واملوارد املائيةغير املالئم لستخدام اال

 .آلالت الزراعية والتقنياتل

 مناسبة،  وأطر قانونيةوائح عدم وجود قواعد ول إلىالعائد ملياه واحقوق حيازة األراض ي شاكل م

 .اتفاقات تقاسم املياه عبر الحدودبفضال عن املشاكل املتعلقة 

  والخدمات املتعلقة دخالت املالزراعية وصعوبة الحصول على  اإلنتاجيةانخفاض مستويات

 .والبنية التحتية اإلنتاج ب

 فاية االستثمارات الزراعية ومحدودية املوارد املالية والتقلبات في األسعار العاملية للسلع عدم ك

 .الزراعية والصعوبات التجارية األخرى في أسواق السلع الدولية

  هجرة القوة العاملة الزراعية سياسات التنويع الهيكلية وزيادة التحول االقتصادي وعدم كفاية

خرى، وخاصة في قطاع أقطاعات أعلى في  أجور  بحثا عناملناطق الحضرية  إلىمن املناطق الريفية 

 الخدمات

  واالستقرار السياس ي واالقتصادي وضعف القدرات املؤسسية  الحوكمةبواعث قلق بشأن  وجود

 .واستراتيجياتهالتخطيط الزراعي  مالئمةوالبيروقراطية اإلدارية وعدم 

في  2014 من مجموع السكان في عام %37.7مل عوبتحديات، ومع ذلك، على الرغم من هذه العقبات وال

، ال تزال تعتبر الزراعة قطاعا اقتصاديا مهما جدا وحاسما في العديد من دول منظمة التعاون الزراعة

وهذا صحيح . مجموعةكتحسن ملحوظ في حالة األمن الغذائي في هذه البلدان و مع قدرة عالية  اإلسالمي

مساحة جغرافية واسعة في مناطق  في تنتشر اإلسالميدولة في منظمة التعاون  57حقيقة أن  إلىبالنظر 

في مختلف املجاالت جيدة موارد اقتصادية  تمتلكمناخية مختلفة في أربع قارات، وكمجموعة فهي 

 إلى افة ضباإل  هذا ،األرض والطاقة والتعدين واملوارد البشريةو والقطاعات مثل املياه الصالحة للزراعة 

دولة في منظمة التعاون  25 تم تصنيفوعالوة على ذلك،  .منطقة تجارية استراتيجية كبيرةفرها على تو 

منتجي السلع الزراعية الرئيسية في جميع أنحاء من  20بين أكبر من من مناطق مناخية مختلفة  اإلسالمي

 /املعتدلة سلع املناطق ىإل هذه السلع من الحبوب مثل القمح واألرز والذرة االستوائيةتختلف و  .العالم

 .مثل زيت النخيل والكاكاو والبن واملطاط والسكرستوائية اال 



وتوصيات ختامية مالحظات  

109 

 
قرة © ن أ  مركز 

 

ولذلك، يعتقد عادة أنه ال يزال هناك مجاال واسعا لتطوير الزراعة املستدامة والقطاع الغذائي في بلدان 

اعتماد ل وكذلك األجومتوسطة هذا اعتماد استراتيجيات طويلة يتطلب عموما و  .اإلسالميالتعاون منظمة 

جنب مع عملية خلق بيئة داعمة للتعاون  إلىبرامج قصيرة األجل على الصعيدين الوطني واإلقليمي جنبا 

تخدم الخطوط العامة أن لتوصيات التالية لوفي هذا السياق، يمكن  .اإلسالميتنسيق في منظمة التعاون وال

   .البينيو الصعيدين الوطني  كل من على التعاون  لسياسات

 الزراعية وخاصة في املنتجات الغذائية من خالل توسيع  اإلنتاجيةعلى الصعيد الوطني، ينبغي زيادة ف

االستثمارات الوطنية  عن طريقاملزيد من األراض ي(  زرعمساحة األراض ي الصالحة للزراعة )أي 

 .( في قطاع الزراعةFDIاملناسبة و/ أو من خالل جذب االستثمارات األجنبية املباشرة )

   في القطاع  اإلسالمي توجيه املزيد من االستثمارات البينية ملنظمة التعاون وتعزيز ينبغي تشجيع

املوارد  تمتلك التي و  اإلسالميال سيما في البلدان القائمة على الزراعة في منظمة التعاون و الزراعي  

 ملوارد املائية الصالحة للزراعة.الزراعية األساسية مثل األراض ي وا

  لنهوض باإلستثمار الزراعيل اإلسالميوكالة منظمة التعاون  ىتوص (OIC-AIPA )بهدف  أن تتأسسب

 عن طريق اإلسالميتشجيع وتعزيز االستثمارات املباشرة في قطاع الزراعة في بلدان منظمة التعاون 

 .اإلسالمي منظمة التعاون خارج مجتمع و تسهيل فرص االستثمار للمستثمرين من داخل 

 لتحسين البذور  اإلسالميمنظمة التعاون  مركز أسيس بت يوص ى( واملحاصيلOIC-SCIC بهدف )خلق 

الربحية الزراعية، وبالتالي نظم الزراعية و  اإلنتاجيةوتبادل واستخدام املعرفة والتكنولوجيا لتحسين 

 .إلسالميامنظمة التعاون من الفقر في البلدان األعضاء في  والتقليصتحقيق األمن الغذائي املستدام 

 لتبادل السلع الزراعية عبر االنترنت اإلسالميسوق منظمة التعاون  منبتطوير  يوص ى (OIC-ACEM )

على  اإلسالمي بين الدول األعضاء في منظمة التعاون  دوليا و  بهدف تسهيل التجارة في السلع الزراعية

 معلوماتنظام تبادل ك أيضاهذا عمل يحد سواء أو من حيث األوراق املالية القابلة للتداول. وس

 اإلسالميملنظمة التعاون نشرة دورية نشر ينبغي كما املجتمع. في أسواق املواد الغذائية في السوق 

 .حول هذا املوضوع

   في منظمة  إنتاجية األكثر ينبغي تشجيع االستثمار في منشآت معالجة الزراعة وخاصة في الدول

فة للسلع الزراعية وبالتالي زيادة القدرة التنافسية لهذه بهدف زيادة القيمة املضا اإلسالميالتعاون 

العاملية السلع في األسواق الدولية. وفي هذا الصدد، يمكن تطوير العالمات التجارية الغذائية 

من خالل توفير التمويل الكافي لقطاع األغذية الخاص من أجل  اإلسالميفي منظمة التعاون املعروفة 

صندوق األعمال الزراعية إنشاء يجب التفكير في تحقيقا لهذه الغاية، و عاملية. املنافسة في األسواق ال

 طاع األغذية.األمن الغذائي وقوذلك لتشجيع االستثمارات في برامج  اإلسالمينظمة التعاون مل

 عادة التأهيل وإعادة بناء قطاع إل  اإلسالميبرنامج األمن الغذائي ملنظمة التعاون تطوير  ب وص ىوي

التخفيف و من أجل منع   OIC-LIFDCو OIC-LDCا في البلدان األقل نمو في ة واألغذية وخاصة الزراع

في هذا السياق، ينبغي وضع تدابير و. قطاع الزراعةفي  واإلستعداد لها من آثار الكوارث الطبيعية

ة السياسة العامة بهدف حماية الفقراء من صدمات أسعار املواد الغذائية ونقص املواد الغذائي

فورية من قبل حكومات هذه الدول. وهناك أيضا حاجة ملحة لبناء مرافق تخزين  إجراءات واتخاذ 

لخدمة هذه الحاجة. وعالوة على ذلك، ينبغي وضع سياسات فعالة نحو  الصوامعالحبوب مثل 
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 ل إنشاء مرافق القروض الصغرى علىمساعدة صغار املزارعين الستغالل قدراتهم الحقيقية من خال

 .اإلسالميمنظمة التعاون على صعيد دول  الصعيدين الوطني و من  كل

 على حد  اإلسالمي منظمة التعاون على مستوى على الصعيد الوطني و  للتعاون  هناك حاجة ملحة

معالجة قضية نقص املياه في سياق األمن الغذائي والصحة العامة والصرف الصحي بهدف سواء، 

على وجه الخصوص، ينبغي تعزيز البنية التحتية ونظم الري و لشرب. ل صالحة والحصول على مياه

 ت في نظم الري الحديثة والفعالة.املادية في املناطق الريفية من خالل تشجيع املزيد من االستثمارا

  ينبغي تعزيز بيئة األعمال واالستثمار على املستوى الوطني من خالل وضع حوافز للمستثمرين من

األطر عن طريق إدخال تدابير محددة في  اإلسالمي ء في منظمة التعاون داخل وخارج الدول األعضا

نهج االستثمار املشترك مثل برامج االستثمارات التجارية املشتركة / التنظيمية الوطنية وتعزيز 

بقيادة بنوك االستثمار  اإلسالمي أسواق منظمة التعاون  إلى ومداخل مشتركةواالستراتيجيات 

 اإلجراءاتقيق هذا الهدف، يجب على الدول األعضاء إعادة النظر ومراجعة من أجل تحو الخاص. 

 املؤسسية األخرى. العقباتالتراخيص و منح املتعلقة بعقدة امل

  آلية االستجابة للطوارئ ليتم اعتمادها لتقليل اآلثار السلبية لتغير املناخ وآثار الكوارث تطوير بينصح

التي تسبب أضرارا بالغة لقطاع الزراعة وتشكل و عاصير الطبيعية مثل الفيضانات والجفاف واأل 

 اإلسالميمنظمة التعاون املاليين من الناس في البلدان األعضاء في  حياةعلى  اتهديداخطير 

  الزراعية على  اإلنتاجية األسمدة كما تعتمد  دعمإلنشاء برامج  إنشاء برامج فعالة إلى هناك حاجة

تزامنة في املزيادات بشكل كبير وسلبي بسبب الحالة األمن الغذائي تتأثر و  ،كمية ونوعية املدخالت

 ألسواق الدولية وأسعار املدخالت.أسعار املواد الغذائية في ا

  يادة عدد اآلليات الزراعية، بما في ذلك إنشاء مخططات التأجير املحلية، ينبغي وضع استراتيجيات لز

 توفير دورات تدريبية للمزارعين. ما في ذلك،، بللمخططات املتواجدة الفعال ستخداماال وضمان 

  الري بشكل فالحين واملزارعين الستخدام تقنيات للينبغي ضمان توفير ما يكفي من البرامج التدريبية

هناك أيضا و تقنيات. ال مثل هذه أكثر فعالية، مثل الري املوضعي، فضال عن حوافز زيادة استخدام

 محاصيل.للتخطيط أفضل من أجل سعر الالطقس و قعات تو  إلى حاجة لزيادة وصول املزارعين 

   الري الحديثة من خالل تشجيع  تقنيات مياه كبيرة واعتماد نظمينبغي تشجيع إنشاء خزانات

استثمارات كل من القطاعين العام والخاص في نظم جديدة لتوفير مياه الري والبنية التحتية إلدارة 

 والبرك. السدودرافق مثل امل ومراقبةوتخزين املياه الصالحة للشرب 

  ممارسات الزراعة املستدامة من خالل مساعدة وتثقيف املزارعين لتحديد ينبغي تشجيع وترويج

أفضل التقنيات بما في ذلك تحسين العائد على األراض ي الهامشية والزراعة في الغابات والتوسع في 

 شجيع الزراعة الحضرية.املنسية وتكتشاف األطعمة وإعادة اتربية األحياء املائية 

  ينبغي دعم مشاركة القطاع الخاص في األنشطة واملشاريع الزراعية من خالل الترتيبات القانونية

مشارك أكثر نشاطا في إنتاج وتمويل املشاريع  إلىوالتنظيمية املناسبة بهدف تحويل القطاع الخاص 

روض عقبات تأمين القأحد أكبر قضية حيازة األراض ي التي تعد معالجة  ب هذاالزراعية. ويتطل

 املصرفية ملاليين املزارعين.
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 الستثمار في أنشطة ينبغي تعزيز وتشجيع اD  &R  ، بما في ذلك املمارسات واالبتكارات في أصناف و

 املساهمة وبشكل كبير في إلى  جديدة من املحاصيل الزراعية الجديدة، والذي سيؤدي بدوره

  والقيمة الغذائية للطعام. اإلنتاجية تحسين التخفيف من حدة الفقر من خالل 

  لجفاف. الحرارة و املقاومة لتجاه تغير املناخ و  املرنةتطوير أصناف املحاصيل ينبغي تشجيع ودعم

للمناخ وسياسات استخدام  املواتيةالزراعي  اإلنتاجتعزيز وتشجيع نظم  إلى وهناك حاجة أيضا 

 األراض ي.

  تأمين رافق تخزين الحبوب وإنشاء مرافق على املستوى الوطني لنشر م ةالالزم جراءاتاإل ينبغي اتخاذ

سوء أسعار املواد الغذائية و  ارتفاعحماية املزارعين من خسائر ما بعد الحصاد، وبالتالي تقليل وتيرة 

  .التغذية

  م يخد جوهري استراتيجيات وسياسات تعزيز التنمية الزراعية والصناعية وهو أمر  وتنميةينبغي وضع

، تخصيص موارد كافية لتطوير واستخدام املواد الخام وكذلك  عن طريق البلدان الناميةمصلحة 

 التكنولوجيات املالئمة اجتماعيا.اختيار واستخدام 

  عطى أولوية قصوى لتطوير وتعزيز البنية التحتية املؤسسية وتدريب العاملين في مجاالت تيجب أن

تحسين  إلى باعتبارها جزءا أساسيا من الجهود الرامية  D&Rع و التكنولوجيا وإدارة وتنظيم املشاري

 .ناعية وتشجيع تنمية الصناعات الزراعيةكمية وجودة وسالمة املنتجات الزراعية والص

  ينبغي وضع تدابير وبرامج خاصة لدعم القدرة التنافسية للشركات الصغيرة واملتوسطة والصناعات

مور منها تعزيز ريادة األعمال )عن طريق زيادة الدعم للشركات الغذائية الزراعية من خالل جملة أ

مصادر  إلىالصغيرة واملتوسطة والجديدة املبتدئة وتحسين وصول املؤسسات الصغيرة واملتوسطة 

التمويل املتاحة ودعم تطوير التكنولوجيات الغذائية الجديدة وتبسيط حصولهم على برامج االبتكار 

 إلى األغذية الزراعية الخاصة بوصول الشركات الصغيرة واملتوسطة وتمويل البحوث(، وتسهيل 

 يز أفضل معايير التجارة الدولية.األسواق اإلقليمية والعاملية وتعز 

   ليس التعاون تعزيز  إلى ، هناك حاجة اإلسالميمنظمة التعاون وأخيرا، على مستوى التعاون في

اإلقليمي بين البلدان األعضاء على املستوى ضا بل و أياإلسالمي مستوى منظمة التعاون  علىفقط 

ملء  وتعزيز مراكز البحوث والتنمية الوطنية بهدف تبني التقنيات الزراعية املالئمة التي من شأنها

 ثغرة هامة في تطوير الصناعات الغذائية وتصنيع املنتجات الزراعية.
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 اإلحصائية لجداول ا
 (2014) السكان :1.أ الجدول 

     حضرية ريفية زراعية

 الدول  املجموع، مليون  مليون  % من املجموع )مليون( % من املجموع )مليون( % من املجموع
 أفغانستان 31281 7648 24.45 23633 75.5506538 5931 18.96
 ألبانيا 3185 1804 56.64 1381 43.3594976 581 18.24

 الجزائر 39929 30137 75.48 9792 24.5235293 3399 8.51
 أذربيجان 9515 5172 54.36 4343 45.6437204 1071 11.26

 البحرين 1344 1195 88.91 149 11.0863095 3 0.22

 بنغالديش 158513 47333 29.86 111180 70.1393577 31974 20.17
 بنين 10600 4968 46.87 5632 53.1320755 1782 16.81

 بروناي 423 326 77.07 97 22.9314421 0.01 ..

 بوركينا فاسو 17420 5058 29.04 12362 70.9644087 7435 42.68
 الكاميرون 22819 12280 53.81 10539 46.1851965 309 1.35

 تشاد 13211 2915 22.06 10296 77.9350541 3280 24.83

 جزر القمر 752 213 28.32 539 71.6755319 228 30.32
 كوت ديفوار 20805 11125 53.47 9680 46.5272771 2719 13.07
 جيبوتي 886 685 77.31 201 22.6862302 287 32.39

 مصر 83387 36682 43.99 46705 56.0099296 6232 7.47
 الغابون  1711 1491 87.14 220 12.8579778 198 11.57

 غامبيا 1909 1125 58.93 784 41.0686223 672 35.2

 غينيا 12044 4443 36.89 7601 63.1102624 4572 37.96
 غينيا بيساو 1746 802 45.93 944 54.0664376 509 29.15

 غيانا 804 230 28.61 574 71.3930348 51 6.34

 إندونيسيا 252812 133983 53 118829 47.0029113 50012 19.78
 إيران 78470 54537 69.5 23933 30.499554 6621 8.44
 العراق 34769 23076 66.37 11693 33.6305329 402 1.16

 األردن 7505 6262 83.44 1243 16.5622918 118 1.57
 كازاخستان 16607 8851 53.3 7756 46.7031974 1132 6.82
 الكويت 3479 3420 98.3 59 1.69588962 17 0.49

 قرغيزستان 5625 2003 35.61 3622 64.3911111 502 8.92
 نانلب 4966 4349 87.58 617 12.4244865 26 0.52
 ليبيا 6253 4893 78.25 1360 21.7495602 54 0.86

 ماليزيا 30188 22579 74.79 7609 25.2053796 1459 4.83
 جزر املالديف 352 157 44.6 195 55.3977273 22 6.25

 مالي 15768 5814 36.87 9954 63.1278539 3064 19.43

 موريتانيا 3984 1686 42.32 2298 57.6807229 863 21.66
 املغرب 33493 19468 58.13 14025 41.8744215 2878 8.59

 موزمبيق 26473 8460 31.96 18013 68.0429116 9788 36.97

 النيجر 18535 3446 18.59 15089 81.4081467 5021 27.09
 نيجيريا 178517 91888 51.47 86629 48.527031 12577 7.05

 سلطنة عمان 3926 2913 74.2 1013 25.8023434 451 11.49

 باكستان 185133 68855 37.19 116278 62.8078192 26260 14.18
 فلسطين 4436 3328 75.02 1108 24.9774572 103 2.32
 قطر 2268 2249 99.16 19 0.8377425 8 0.35

 اململكة العربية السعودية 29369 24352 82.92 5017 17.0826382 440 1.5
 السنغال 14548 6321 43.45 8227 56.5507286 4515 31.04
 سيرا ليون  6205 2505 40.37 3700 59.6293312 1350 21.76

 الصومال 10806 4231 39.15 6575 60.8458264 2794 25.86
 سودان 38764 11664 30.09 27100 69.910226 6087 15.7
 سورينام 544 386 70.96 158 29.0441176 33 6.07

 سوريا 21987 12587 57.25 9400 42.7525356 1352 6.15
 طاجيكستان 8409 2243 26.67 6166 73.3261981 907 10.79
 توغو 6993 2760 39.47 4233 60.5319605 1458 20.85

 تونس 11117 7443 66.95 3674 33.0484843 821 7.39
 تركيا 75837 56324 74.27 19513 25.7301845 7607 10.03
 تركمانستان 5307 2638 49.71 2669 50.2920671 735 13.85

 أوغندا 38845 6536 16.83 32309 83.1741537 12542 32.29
 اإلمارات العربية املتحدة 9446 8050 85.22 1396 14.7787423 154 1.63
 أوزبكستان 29325 10652 36.32 18673 63.6760443 2689 9.17

 اليمن 24969 8506 34.07 16463 65.9337579 2215 8.87

 
 مجموع املنظمة / املتوسط 1678314 815047   863267   238310

 
 مجموع الدول النامية األخرى/املتوسط 4541747 2227037   2314710   1084400

 
 مجموع العالم/املتوسط 7239382 3877620   3361762   1333629

 
 املنظمة )% من الدول النامية( 36.95 36.6   37.29   21.98

 
 املنظمة )% من العالم( 23.18 21.02   25.68   17.87

FAOSTATاملصدر: قاعدة بيانات  اإللكترونية   
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 (2013) الزراعية األراض ي :2.أ الجدول 

   مساحة األراض ي املناطق الزراعية األراض ي الصالحة للزراعة املحاصيل الدائمة املراعي الدائمة

% من املناطق 
 الزراعية

 هكتار 1000
طق % من املنا

 الزراعية
 هكتار 1000

% من املناطق 
 الزراعية

 هكتار 1000
% من مساحة 

 األراض ي
   هكتار 1000 هكتار 1000

 أفغانستان 65286 37910 58.07 7785 20.54 125 0.33 30000 79.13
 ألبانيا 2740 1187.3 43.33 617.1 51.98 79.2 6.67 491 41.35

 الجزائر 238174 41431.64 17.4 7496.2 18.09 939 2.27 32996.43 79.64
 أذربيجان 8265.9 4769.8 57.7 1925.3 40.36 230.3 4.83 2614.2 54.81
 البحرين 77 8.6 11.17 1.6 18.6 3 34.88 4 46.51

 بنغالديش 13017 9108 69.97 7678 84.3 830 9.11 600 6.59
 نينب 11276 3750 33.26 2700 72 500 13.33 550 14.67
 بروناي 527 14.4 2.73 5 34.72 6 41.67 3.4 23.61

 بوركينا فاسو 27360 12300 44.96 6200 50.41 100 0.81 6000 48.78
 الكاميرون 47271 9750 20.63 6200 63.59 1550 15.9 2000 20.51
 تشاد 125920 49935 39.66 4900 9.81 35 0.07 45000 90.12

 جزر القمر 186.1 133 71.47 65 48.87 53 39.85 15 11.28
 كوت ديفوار 31800 20600 64.78 2900 14.08 4500 21.84 13200 64.08
 جيبوتي 2318 1702 73.43 2 0.12 .. .. 1700 99.88

 مصر 99545 3761 3.78 2738 72.8 1023 27.2 .. ..
 الغابون  25767 5160 20.03 325 6.3 170 3.29 4665 90.41
 غامبيا 1012 605 59.78 440 72.73 5 0.83 160 26.45

 غينيا 24572 14500 59.01 3100 21.38 700 4.83 10700 73.79
 غينيا بيساو 2812 1630 57.97 300 18.4 250 15.34 1080 66.26
 غيانا 19685 1678 8.52 420 25.03 28 1.67 1230 73.3

 إندونيسيا 181157 57000 31.46 23500 41.23 22500 39.47 11000 19.3
 إيران 162855 46161 28.34 14878 32.23 1806 3.91 29477 63.86
 العراق 43432 9230 21.25 5000 54.17 230 2.49 4000 43.34

 األردن 8878 1056.6 11.9 231 21.86 83.6 7.91 742 70.23
 كازاخستان 269970 216994.1 80.38 29394.7 13.55 131.5 0.06 187467.9 86.39
 الكويت 1782 153.6 8.62 10.6 6.9 7 4.56 136 88.54

 قرغيزستان 19180 10585.8 55.19 1276 12.05 74.8 0.71 9235 87.24
 لبنان 1023 658 64.32 132 20.06 126 19.15 400 60.79
 ليبيا 175954 15355 8.73 1720 11.2 335 2.18 13300 86.62

 ماليزيا 32855 7839 23.86 954 12.17 6600 84.19 285 3.64
 جزر املالديف 30 7.9 26.33 3.9 49.37 3 37.97 1 12.66
 مالي 122019 41201 33.77 6411 15.56 150 0.36 34640 84.08

 موريتانيا 103070 39711 38.53 450 1.13 11 0.03 39250 98.84
 املغرب 44630 30401 68.12 8045 26.46 1356 4.46 21000 69.08
 موزمبيق 78638 49950 63.52 5650 11.31 300 0.6 44000 88.09

 النيجر 126670 44782 35.35 15900 35.51 100 0.22 28782 64.27
 نيجيريا 91077 70800 77.74 34000 48.02 6500 9.18 30300 42.8
 سلطنة عمان 30950 1468.5 4.74 37.7 2.57 30.8 2.1 1400 95.34

 باكستان 77088 36280 47.06 30470 83.99 810 2.23 5000 13.78
 فلسطين 602 262 43.52 46 17.56 66 25.19 150 57.25
 قطر 1161 67.61 5.82 14.11 20.87 3.5 5.18 50 73.95

 اململكة العربية السعودية 214969 173295 80.61 3068 1.77 227 0.13 170000 98.1
 السنغال 19253 8918 46.32 3250 36.44 68 0.76 5600 62.79
 سيرا ليون  7218 3948.65 54.71 1583.65 40.11 165 4.18 2200 55.72

 الصومال 62734 44125 70.34 1100 2.49 25 0.06 43000 97.45
 سودان 237000 108815.3 45.91 17220 15.82 145.3 0.13 91450 84.04
 سورينام 15600 83.2 0.53 60 72.12 6 7.21 17.2 20.67

 سوريا 18363 13921 75.81 4662 33.49 1071 7.69 8188 58.82
 طاجيكستان 13996 4875 34.83 860 17.64 140 2.87 3875 79.49
 توغو 5439 3820 70.23 2650 69.37 170 4.45 1000 26.18

 تونس 15536 9943 64 2853 28.69 2276 22.89 4814 48.42
 تركيا 76963 38423 49.92 20574 53.55 3232 8.41 14617 38.04
 تركمانستان 46993 33838 72.01 1940 5.73 60 0.18 31838 94.09

 أوغندا 20052 14415 71.89 6900 47.87 2200 15.26 5315 36.87
 اإلمارات العربية املتحدة 8360 382.3 4.57 37.5 9.81 39.8 10.41 305 79.78
 أوزبكستان 42540 26770 62.93 4400 16.44 370 1.38 22000 82.18

 اليمن 52797 23546 44.6 1248 5.3 298 1.27 22000 93.43

 مجموع املنظمة / املتوسط 3178445 1409016.3   306328.36   62843.8   1039844.1  
 مجموع الدول النامية األخرى/املتوسط 7713049.3 2998198.3   875307.05   98728.1   2006860.9  

 مجموع العالم/املتوسط 13951207 5444287.3   1514161.5   180867.19   3720726.8  
 املنظمة )% من الدول النامية( 41.21 47   35   63.65   51.81  
 املنظمة )% من العالم( 22.78 25.88   20.23   34.75   27.95  

 اإللكترونية FAOSTATاملصدر: قاعدة بيانات 
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 (2014-2008) املائية املوارد :3.أ الجدول 

 نسبة التبعية %
TRWR   حسب

الفرد )متر 
 مكعب/سنة( 

TRWR   كلم(
 مكعب/سنة( 

ERWR  كلم(
 مكعب/سنة( 

IRWR  كلم(
 مكعب/سنة( 

متوسط الهطول 
في العمق 
 )ملم/سنة(

  

 أفغانستان 327 47.15 18.18 65.33 2088 28.72
 ألبانيا 1485 26.9 3.3 30.2 9482 10.93
 الجزائر 89 11.25 0.42 11.67 292.3 3.599

 أذربيجان 447 8.115 26.56 34.68 3645 76.6
 البحرين 83 0.004 0.112 0.116 86.31 96.55
 بنغالديش 2666 105 1122 1227 7741 91.44

 بنين 1039 10.3 16.09 26.39 2490 60.97
 بروناي 2722 8.5 0 8.5 20095 0

 سوبوركينا فا 748 12.5 1 13.5 775 7.407

 الكاميرون 1604 273 10.15 283.1 12406 3.585
 تشاد 322 15 30.7 45.7 3459 67.18

 جزر القمر 900 1.2 0 1.2 1596 0

 كوت ديفوار 1348 76.84 7.3 84.14 4044 8.676
 جيبوتي 220 0.3 0 0.3 338.6 0

 مصر 51 1.8 56.5 58.3 699.1 96.91

 الغابون  1831 164 2 166 97019 1.205
 غامبيا 836 3 5 8 4191 62.5

 غينيا 1651 226 0 226 18765 0

 غينيا بيساو 1577 16 15.4 31.4 17984 49.04
 غيانا 2387 241 30 271 337065 11.07

 أندونيسيا 2702 2019 0 2019 7986 0

 إيران 228 128.5 8.545 137 1746 6.773
 العراق 216 35.2 54.66 89.86 2584 60.83
 األردن 111 0.682 0.255 0.937 124.9 27.21

 كازاخستان 250 64.35 44.06 108.4 6527 40.64
 الكويت 121 0 0.02 0.02 5.749 100

 قرغيزستان 533 48.93 25.31- 23.62 4199 1.128

 لبنان 661 4.8 0.297- 4.503 906.8 0.7854
 ليبيا 56 0.7 0 0.7 111.9 0
 يزيامال 2875 580 0 580 19213 0

 جزر املالديف 1972 0.03 0 0.03 85.23 0
 مالي 282 60 60 120 7610 50

 موريتانيا 92 0.4 11 11.4 2861 96.49

 املغرب 346 29 0 29 865.9 0
 موزمبيق 1032 100.3 116.8 217.1 8201 53.8

 النيجر 151 3.5 30.55 34.05 1837 89.72

 انيجيري 1150 221 65.2 286.2 1603 22.78
 سلطنة عمان 125 1.4 0 1.4 356.6 0

 باكستان 494 55 191.8 246.8 1333 77.71

 فلسطين 402 0.812 0.025 0.837 188.7 2.987
 قطر 74 0.056 0.002 0.058 25.57 3.448

 اململكة العربية السعودية 59 2.4 0 2.4 81.72 0

 السنغال 686 25.8 13.17 38.97 2679 33.8
 سيرا ليون  2526 160 0 160 25786 0

 الصومال 282 6 8.7 14.7 1360 59.18

 سودان 250 4 33.8 37.8 975.1 96.13
 سورينام 2331 99 0 99 181985 0

 سوريا 252 7.132 9.67 16.8 764.1 72.36

 طاجيكستان 691 63.46 41.55- 21.91 2606 17.34
 توغو 1168 11.5 3.2 14.7 2102 21.77
 تونس 207 4.195 0.42 4.615 415.1 9.101

 تركيا 593 227 15.4- 211.6 2790 1.518
 تركمانستان 161 1.405 23.36 24.77 4667 97

 أوغندا 1180 39 21.1 60.1 1547 35.11

 اإلمارات العربية املتحدة 78 0.15 0 0.15 15.88 0
 أوزبكستان 206 16.34 32.53 48.87 1666 80.07

 اليمن 167 2.1 0 2.1 84.1 0

 مجموع املنظمة / املتوسط 47043 5271 1958 7229 4652 32
 مجموع الدول النامية األخرى/املتوسط 130474 31846 7843 39689 9373 18

 مجموع العالم/املتوسط 208187 42788 10199 52987 7601 23
 املنظمة )% من الدول النامية( 36.06 16.55 24.97 18.22 .. ..
 املنظمة )% من العالم( 22.60 12.32 19.20 13.64 .. ..

 املصدر: قاعدة بيانات األكواستات اإللكترونية
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 (2014-2008) املياه سحب :4.أ الجدول 

   مجموع سحب املياه سحب املياه الزراعية

 TRWR% من 
% من مجموع 

 السحب
   كلم مكعب/سنة IRWR% من  TRWR% من  كلم مكعب/سنة

 أفغانستان 20.37 43.21 31.18 20.00 98.17 30.61
 ألبانيا 1.31 4.87 4.34 0.52 39.49 1.71

 الجزائر 6.03 53.63 51.70 3.50 58.04 30.01

 أذربيجان 12.98 159.96 37.43 10.10 77.81 29.12
 البحرين 0.36 8935.00 308.10 0.16 44.54 137.24

 بنغالديش 35.87 34.16 2.92 31.50 87.82 2.57

 بنين 0.13 1.26 0.49 0.06 45.38 0.22
 بروناي .. .. .. .. .. ..

 بوركينا فاسو 0.82 6.54 6.06 0.42 51.43 3.12

 الكاميرون 1.09 0.40 0.38 0.74 67.71 0.26
 تشاد 0.88 5.86 1.92 0.67 76.42 1.47
 جزر القمر 0.01 0.83 0.83 0.00 47.00 0.39

 ديفوار كوت 1.55 2.02 1.84 0.60 38.43 0.71
 جيبوتي 0.02 6.33 6.33 0.00 15.79 1.00

 مصر 68.30 3794.44 117.15 59.00 86.38 101.20

 الغابون  0.14 0.08 0.08 0.04 28.97 0.02
 غامبيا 0.10 3.39 1.27 0.04 38.58 0.49
 غينيا 0.57 0.25 0.25 0.29 51.04 0.13

 غينيا بيساو 0.19 1.19 0.61 0.14 75.79 0.46
 غيانا 1.44 0.60 0.53 1.36 94.34 0.50
 إندونيسيا 131.40 6.51 6.51 92.76 70.59 4.59

 إيران 93.30 72.61 68.10 86.00 92.18 62.77
 العراق 66.00 187.50 73.45 52.00 78.79 57.87
 األردن 0.94 137.96 100.42 0.61 64.96 65.23

 انكازاخست 21.14 32.85 19.50 14.00 66.22 12.92
 الكويت 0.96 .. 4817.50 0.49 51.05 2459.50

 قرغيزستان 7.66 15.66 32.43 7.10 92.69 30.06

 لبنان 1.31 27.29 29.09 0.78 59.54 17.32
 ليبيا 4.33 618.00 618.00 3.58 82.85 512.00

 ماليزيا 11.20 1.93 1.93 2.51 22.38 0.43

 ديفجزر املال 0.01 19.67 19.67   0.00 0.00
 مالي 5.19 8.64 4.32 5.08 97.86 4.23

 موريتانيا 1.35 337.55 11.84 1.22 90.58 10.73

 املغرب 10.43 35.97 35.97 9.16 87.78 31.57
 موزمبيق 0.98 0.98 0.45 0.69 70.42 0.32
 النيجر 0.73 20.91 2.15 0.66 89.70 1.93

 نيجيريا 13.11 5.93 4.58 7.05 53.75 2.46
 سلطنة عمان 1.32 94.36 94.36 1.17 88.42 83.43
 باكستان 183.45 333.55 74.33 172.40 93.98 69.85

 فلسطين 0.42 51.48 49.94 0.19 45.22 22.58
 قطر 0.44 792.86 765.52 0.26 59.01 451.72
 اململكة العربية السعودية 23.67 986.25 986.25 20.83 88.00 867.92

 السنغال 2.22 8.61 5.70 2.07 92.98 5.30
 سيرا ليون  0.21 0.13 0.13 0.05 21.54 0.03

 الصومال 3.30 54.97 22.44 3.28 99.48 22.32

 سودان 26.94 673.38 71.26 25.91 96.19 68.54
 سورينام 0.62 0.62 0.62 0.43 70.00 0.44

 سوريا 16.76 235.00 99.76 14.67 87.53 87.32

 طاجيكستان 11.49 18.11 52.46 10.44 90.82 47.65
 توغو 0.22 1.94 1.52 0.08 34.08 0.52

 تونس 3.31 78.78 71.61 2.64 80.00 57.29

 تركيا 44.50 19.60 21.03 34.00 76.40 16.07
 تركمانستان 27.95 1989.61 112.85 26.36 94.30 106.42

 أوغندا 0.64 1.63 1.06 0.26 40.66 0.43

 اإلمارات العربية املتحدة 4.00 2665.33 2665.33 3.31 82.84 2208.00
 أوزبكستان 56.00 342.72 114.59 50.40 90.00 103.13
 اليمن 3.57 169.76 169.76 3.24 90.74 154.05

 مجموع املنظمة / املتوسط 933.22 17.70 12.91 784.81 84.10 10.86
 نامية األخرى/املتوسطمجموع الدول ال 2124.22 6.67 5.35 1606.33 75.62 4.05
 مجموع العالم/املتوسط 3925.51 9.17 7.41 2729.45 69.53 5.15

 املنظمة )% من الدول النامية( 43.93 .. .. 48.86 .. ..

 املنظمة )% من العالم( 23.77 .. .. 28.75 .. ..

 املصدر: قاعدة بيانات األكواستات اإللكترونية
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 (2014-2008) الري  :5.أ الجدول 

   مجموع املناطق املجهزة للري  تقنيات الري )% من مجموع املناطق املسقية(

 سطحي رشاشات موضعي
% من املناطق 
 الصالحة للزراعة

% من املناطق 
 الزراعية

   هكتار 1000

 أفغانستان 3208 8.5 41.2   3.6  
 ألبانيا 397 33 64.9 100 0  
 الجزائر 513.4 1.2 6.8   7.8  

 أذربيجان 1426 30 76.1 91.3 10.4 0.2
 البحرين 4 51.5 308.8 84.4 4 11.6

 بنغالديش 5050 55.2 66.7 100 0 0

 بنين 11 0.3 0.4 46 41.7 12.4
 بروناي 1 8.8 33.3 100 0 0
 بوركينا فاسو 18.6 0.2 0.3 79 21 0

 الكاميرون 22.5 0.2 0.4 75.8 24.2  
 تشاد 30.3 0.1 0.7 87.6 12.4 0
 جزر القمر 0.1 0.1 0.2      

 كوت ديفوار 47.8 0.2 1.7 24.6 75.4  
 جيبوتي 1 0.1 50.6      

 مصر 3422 92.8 118.7 88.5 5 6.5

 الغابون  3.2 0.1 1      
 غامبيا 2.1 0.3 0.5 100 0 0

 غينيا 20.4 0.1 0.7 97.7 1.5 0.8

 غينيا بيساو 8.6 0.5 2.9 100    
 غيانا 150.1 9 35.7 100 0 0
 إندونيسيا 6722 12.5 28.5 100 0 0

 إيران 8132 16.8 47.3 91.4 3.4 5.2
 العراق 3525 40.3 78.3     0.2

 األردن 78.9 7.7 39.3 17.6 1.3 81.2

 كازاخستان 1200 0.6 5.1 96.6 2.5 0.9
 الكويت 8.6 5.7 76.1 35.1 7 13.4

 قرغيزستان 1077 10.1 84.4 96.6 3.4 0

 لبنان 90 13.1 62.1 63.6 27.9 8.6
 ليبيا 470 3 26.9      

 ماليزيا 340.7 4.3 18.9 100 0 0

 جزر املالديف 0 0 0      
 مالي 97.5 0.2 1.5 100 0.1 0
 موريتانيا 45 0.1 11.5      

 املغرب 1459 4.9 18.1 82.9 10.4 6.7
 موزمبيق 118.1 0.2 2.3      
 لنيجرا 13.7 0 0.1      

 نيجيريا 238.2 0.3 0.7 100 0  
 سلطنة عمان 58.9 3.2 59.4 79.3 11.3 9.4

 باكستان 19270 73.3 94.3 100    

 فلسطين 20.1 5.5 20.1      
 قطر 12.9 19.9 107.8 75 14 10.9

 اململكة العربية السعودية 1731 1 54.1 31.6 59.4 1.8

 السنغال 102.2 1.1 2.7 100 0 0.4
 سيرا ليون  1 0 0.1 100 0 0
 الصومال 50 0.1 5 100    

 سودان 1731 1.3 8.6      
 سورينام 51.2 62.9 88.2 98.3 1.7 0
 سوريا 1439 10.3 30.8 86.9 9 4

 طاجيكستان 742.1 15.6 100 100 0 0
 توغو 2.3 0.1 0.1 100    

 تونس 367 3.7 13.6 58.6 24.5 16.9

 تركيا 4970 12.8 23.3 92 6 2
 تركمانستان 1744 5.3 94.3 100 0 0
 أوغندا 5.6 0 0.1 95.9 4.1  

 اإلمارات العربية املتحدة 226.6 39.8 354.1 12 1.8 86.3
 أوزبكستان 4281 16.1 99.5 99.9 0 0.1
 اليمن 454.3 1.9 38.8 99.9 0.1 0.1

 مجموع املنظمة / املتوسط 75212.7 5.3 25.7 82.1 3.5 1.7
 مجموع الدول النامية األخرى/املتوسط 177344.8 7.3 23.7 89.3 6.9 1.2

 مجموع العالم/املتوسط 296381.1 6.1 21.5 80.1 10.3 2

 املنظمة )% من الدول النامية( 34.2          
 املنظمة )% من العالم( 25.4          

 املصدر: قاعدة بيانات األكواستات اإللكترونية
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 )%( االقتصادي النشاط في الرئيسية للقطاعات املضافة القيمة :6.أ الجدول 

   الزراعة الصناعة )غير التحويلية( التحويلية الخدمات

2014 2005 2000 2014 2005 2000 2014 2005 2000 2014 2005 2000   

 أفغانستان 36.6 29.6 25.7 10.3 8.9 10.2 16.7 13 11.9 36.5 48.5 52.2

 ألبانيا 20.1 20.7 22.7 28.5 22 20.1 28.5 7 6.4 46.4 50.4 50.8

 الجزائر 8 8.6 10.7 55.1 47.2 39.9 55.1 4.3 4.1 32.3 40 45.4

 أذربيجان 9.8 5.9 5.7 56.2 58.9 52.8 56.2 5.1 5.1 27 30.1 36.4

 البحرين 0.3 0.3 0.3 29.9 30.8 32.5 29.9 14.6 14.9 56.9 54.2 52.3

 بنغالديش 20.1 17.8 16.1 10.7 9.3 10.2 10.7 16.9 17.4 52.6 56 56.3

 بنين 27.1 25.4 23 9.1 9.3 8.6 9.1 15.4 14.1 42.5 49.9 54.3

 بروناي دار السالم 0.9 0.7 0.8 57.2 52.7 50.9 57.2 14.6 15.9 27 31.9 32.4

 بوركينا فاسو 38.9 35.6 35.4 6.3 15.1 16.9 6.3 7.9 7.3 43.1 41.4 40.3

 الكاميرون 20.4 23.3 22 13.2 13.6 15.7 13.2 16.1 14.2 47.8 47 48.1

 تشاد 26.1 35.9 24.4 29.8 29.4 28.6 29.8 7.3 11.5 39 27.4 35.5

 جزر القمر 41 38.5 33.6 7.7 6.4 3.7 7.7 5.1 6.9 47.2 50 55.8

 كوت ديفوار 25.2 27 25.4 7.8 9.7 8.9 7.8 15 15 49.3 48.3 50.6

 جيبوتي 3.6 3.6 3.2 13.6 15.6 20.4 13.6 3.4 2.4 80.2 77.4 74

 مصر 14.4 14 14.5 19.6 20.6 23.5 19.6 16.9 16.4 48.8 48.5 45.6

 الغابون  5.2 4.6 3.9 57.9 50.5 44.1 57.9 5.1 6.9 32.2 39.8 45.2

 غامبيا 28.6 30.7 19.7 7.9 8.1 9.7 7.9 5 5.5 56.5 56.3 65.1

 غينيا 24.3 22.1 18 28.4 37.5 32.8 28.4 7.3 8.6 40.9 33.2 40.6

 غينيا بيساو 45.4 46.4 46 1.6 1.7 2.1 1.6 11.7 12.2 39.9 40.3 39.7

 غيانا 25.7 17.6 18.2 21.3 27.9 26.7 21.3 6.6 6 45.6 47.9 49.1

 إندونيسيا 12.1 14.3 13.7 18.4 21.3 21.4 18.4 22.6 21.6 44.8 41.8 43.3

 إيران 6.4 6.7 7.4 32.5 28.6 30.2 32.5 11.6 11.5 47.9 53.1 50.9

 العراق 6.9 5.1 4.1 62 53.2 56.1 62 2.3 2.9 29.9 39.4 36.9

 األردن 3 3.2 3.6 10.3 11 10.2 10.3 18.2 18 70.1 67.6 68.2

 كازاخستان 6.6 4.6 4.5 26.6 30.1 25.1 26.6 11.6 11 54.2 53.6 59.4

 الكويت 0.3 0.4 0.4 53.2 52.9 56.7 53.2 5.3 5.2 39.5 41.4 37.7

 قرغيزستان 31.3 18.8 16.6 8 10.1 11.1 8 18.1 14.7 46.6 53 57.6

 لبنان 4 4.3 3.2 8.5 7.2 10.2 8.5 8.5 13.4 79.3 80.1 73.2

 ليبيا 2.2 2.5 2 71 68.4 56 71 5.6 3.5 22.2 23.5 38.4

 ماليزيا 8.4 10.5 9.2 19 16.8 16.8 19 24.8 24.2 44.7 48 49.8

 جزر املالديف 7.5 4.1 3.5 8.5 10.7 13.2 8.5 4.2 4.9 77.7 81 78.4

 مالي 37.5 40.5 39.5 14.2 14.7 14 14.2 5.4 8.3 38.5 39.4 38.2

 موريتانيا 29.8 21.3 20.6 23.4 33.4 37.3 23.4 7.5 7.1 37.9 37.8 35

 املغرب 13.1 14.4 13 10.3 11.2 11.1 10.3 17.4 18.2 58 56.9 57.7

 موزمبيق 25.4 28.9 24.6 5.7 7.5 11 5.7 11.1 9.6 53.8 52.5 54.7

 النيجر 45.5 43.8 39.2 5.8 11.6 14.5 5.8 5.1 6.3 42.7 39.4 39.9

 نيجيريا 25.6 23.9 20.2 17.5 18.8 15.2 17.5 6.6 9.8 50.7 50.8 54.8

 سلطنة عمان 1.6 1.4 1.2 53.7 52.4 51.5 53.7 10.4 9.3 36.3 35.9 37.9

 باكستان 24.3 24.3 25.1 7.7 6.9 7.2 7.7 13.6 14.1 54.6 55.1 53.6

 فلسطين 5.8 6.4 5.5 11.8 8 8.7 11.8 15.3 14.7 68.3 70.2 71.1

 قطر 0.1 0.1 0.1 64.1 58 55.3 64.1 8.8 9.8 26 33.1 34.8

 اململكة العربية السعودية 3.2 2.4 1.9 52.3 47.4 46.7 52.3 11 10.8 35 39.2 40.6

 السنغال 16.8 17.5 15.3 8.6 9.6 10.2 8.6 13.8 14.1 59.6 59.2 60.4

 سيرا ليون  51 55.2 52.3 9 5.8 13.2 9 2.3 2 37.4 36.7 32.4

 الصومال 60.1 60.2 60.2 4.9 4.9 4.9 4.9 2.5 2.5 32.6 32.5 32.5

 سودان   42.9 32.2   3.8 12.3   9.9 9.6   43.4 45.9

 سورينام 11.3 10.2 9.9 13.9 15.3 14.8 13.9 22.6 17.8 51.3 51.9 57.5

 سوريا 20.3 19.7 20.6 28.7 25.8 25.5 28.7 4.8 4.7 48.5 49.6 49.2

 طاجيكستان 23.8 21.8 27.2 5.1 11.4 11.6 5.1 16.4 13.9 45.6 50.3 47.3

 توغو 43.3 46.1 46.7 9.6 9.4 13 9.6 8.7 6.4 37.6 35.7 33.9

 تونس 10 8.1 9.3 11.7 13.4 13 11.7 17.7 16 61.3 60.8 61.6

 تركيا 10.6 9.5 8 8.6 9 9.3 8.6 17.4 17.8 61.4 64.2 64.9

 تركمانستان 18.8 14.5 14.5 8.3 10.4 10.4 8.3 38 38 43.6 37 37

 أوغندا 29.1 26.2 27 9.8 10.2 11.9 9.8 10.2 10 51 53.4 51.1

 اإلمارات العربية املتحدة 1.4 0.8 0.6 43.6 43.8 43.6 43.6 8.6 8.5 44.8 46.8 47.2

 أوزبكستان 29.5 19.8 19.3 9.3 11.4 11 9.3 22 21.9 41.4 46.8 47.8

 اليمن 9.6 12.1 14.7 38 30.1 29.1 38 8.5 8.2 46.6 49.2 48

 متوسط املنظمة 12 10.6 10.2 15.7 14.5 13.7 24 27.6 27 48.3 47.3 49.1

 متوسط الدول النامية األخرى  10.6 9.5 8.9 14.4 22.3 20.8 21.7 16 16.1 53.3 52.1 54.2

 متوسط العالم 3.5 3.4 4.5 17.2 16.9 16.4 11.8 11.8 13 67.5 67.8 66.1

 املتحدة لألمم الرئيسية القومية الحسابات مجاميع بيانات قاعدة :املصدر
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 *الزراعي اإلنتاج مؤشر :7.أ دول الج

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2000   

 أفغانستان 84.9 106 97.8 108.9 101 117.2 116.1 110.9 122.9 120.4

 ألبانيا 87.9 98.1 102.3 102.6 107.3 112 119 124.7 131.7 127.3
 الجزائر 69.4 99.1 102.9 93.3 95.1 119.2 125 134.7 143.8 158.4
 أذربيجان 74.2 104 104.1 105.5 111.1 120.5 118.1 125.3 132 136.9

 البحرين 122.8 91.8 118.5 114.2 111.4 126.4 115.4 165.5 169.4 206.8
 بنغالديش 89.6 102.7 106.1 112.1 120.4 121.4 129.3 132.8 133.8 136.3
 بنين 88.9 102 92.6 96.5 111.3 112 115 126.1 131.7 144.9

 بروناي دار السالم 85.1 75.5 123 128.5 132 131.9 139.1 148.1 153.3 166.6
 بوركينا فاسو 65.8 103.3 105.9 85.9 114.1 101.6 116 104.8 122.2 123.2
 الكاميرون 79 102.8 109.5 114.5 119 127.9 139.2 143 149.9 154.5

 تشاد 78.4 104 101.1 95.9 101.3 102.8 104.3 96.9 120 115.2
 جزر القمر 95.5 95.8 102.1 102.2 99.6 107.8 113.6 109.6 112.3 113.5
 كوت ديفوار 99.3 99.9 104.2 100.1 106.4 100.6 107.5 110.6 120.3 123.5

 جيبوتي 84.9 95.3 111.3 137.3 141.5 126.5 118.6 132.3 134.5 134.4
 مصر 85.5 98.5 105.8 110.7 115.1 116.4 109.3 113.5 118.7 118.4
 الغابون  99 100.2 101.3 103.2 106.8 110.9 117 118.4 121.2 122.3

 غامبيا 98.2 94.1 98.4 73.1 102.9 120.9 133.5 88.3 107.6 98.2
 غينيا 84 100.7 101.6 105.3 110.1 110.4 113.4 116.5 122.3 122.8
 غينيا بيساو 87.3 99.2 103.6 104.2 118.7 121.7 121.7 128 137.4 140.4

 غيانا 95.8 94.2 97.8 98.6 98 106 107.7 113.4 113 128.9
 إندونيسيا 78.2 98.1 106.4 109.2 113.8 119.7 122.9 127.1 135.4 136.9
 إيران 78 102.9 102.5 106.9 98.9 106.9 107.9 108.6 112.3 113.4

 العراق 96.3 104.1 103.6 100.8 90 90.9 104.4 113 113.5 128.6
 األردن 80.9 97.5 103 103.8 107.9 115.5 129.3 134.2 132.2 136.6
 كازاخستان 78.4 100.1 106.4 115.5 107.7 122.9 106.8 142.5 110.5 127.1

 الكويت 80.1 96.9 103.3 107 100.2 133.5 134.4 161.6 167.5 171.2
 قرغيزستان 96.2 97.8 100 101.2 102.5 106.6 104.8 107.1 106.7 111.6

 لبنان 99.1 97.3 98.6 100 103.9 94.2 94.7 92.4 94.7 97.3

 ليبيا 94.6 100.7 100.4 106.2 104.8 107.6 109.7 110.5 111.5 110.6
 ماليزيا 78.1 99.7 105 104.4 111.6 109.7 110.7 119.7 119.3 121.4

 جزر املالديف 89.4 88.5 98.1 84 82.4 77.7 71.5 70.2 66 63.6

 مالي 70.8 102.5 102.3 111.5 124.1 137.3 142.4 136.3 146.3 141.3
 موريتانيا 89.4 100.4 102.7 103.5 101.5 102 112.5 111.5 120.3 120.3
 املغرب 72.1 93 109.6 93.2 103.1 122 126.4 130.6 124.1 134.4

 موزمبيق 80.9 95.7 104 109.6 110 118.6 147.9 157.5 151.5 156.6
 النيجر 71.7 101.8 110 116.4 138.7 113.9 145.1 127.8 138.1 132.4
 نيجيريا 80 99.9 104.6 97.2 103.6 90.7 103.9 96.3 106.3 109.9

 سلطنة عمان 91.8 111.9 95.7 99.7 100.5 98.2 122.1 114.6 127 124.4
 باكستان 87.8 100.4 102.1 106 110.1 112.8 110.5 116.1 115.5 94.8

 فلسطين 88.1 107.2 95.3 97.3 98.7 98.9 80.6 91.4 95.9 93

 قطر 110.7 94.8 103.1 113.6 106.7 114.8 120 132 132.7 134.1
 اململكة العربية السعودية 81.2 100.4 101.8 103.3 104.1 101.2 108 108.4 109.7 107.5
 السنغال 107.3 109.6 95.1 86.3 127.2 138.8 150.7 108.3 128.2 125.9

 سيرا ليون  44.8 93.5 113.7 99.6 106.4 130.5 148.7 155.5 161 169.3
 الصومال 89.6 100.4 102.6 98.8 95.3 99.4 104.3 107.5 110.6 117.1
 السودان 78.6 101.4 102.1 101.3 101 103.7 98.9 107 102.2 113.5

 سورينام 95 98.7 106 113.2 115.6 130.7 137.3 134.6 135.5 145.8
 سوريا 79.6 99.6 105.1 92.3 88.1 94.3 88.8 98.5 89.1 78.7
 طاجيكستان 64 99.1 101.8 105.2 109.7 117.8 123.3 129.8 144.6 154

 توغو 89.7 96.4 100.2 103.5 111.6 120.6 123 136.3 132.6 120.7
 تونس 84.1 101 105.5 104.6 109.3 105.4 106.5 106.7 118.8 118

 تركيا 94.9 101.2 103.2 99 102.8 105.5 109.9 115.6 121.9 125.3

 تركمانستان 68.5 103.7 100.8 112.6 109.7 102.4 101.5 96.3 100.3 102.6
 أوغندا 87.7 100 99.2 102.8 106.5 108.4 111.6 113.6 110.9 111.8

 اإلمارات العربية املتحدة 168.1 105.4 92.7 92.9 102.4 101.4 111.4 69.1 70.1 72.6

 أوزبكستان 77 99.9 107 109.2 116.4 119.8 127.5 135.6 143.1 151.9
 اليمن 82.8 97.6 106.4 116.7 121.7 126.6 136.3 133.4 140.6 137.7

 وسط املنظمةمت 84 100.3 104.3 104.8 108.7 111.5 114.9 118.6 122.5 123.9

 متوسط الدول النامية األخرى  85.7 99.8 103.4 108.7 113.5 114.1 118.9 124.7 126.9 131.4
 متوسط الدول املتقدمة 99.2 100.1 98.2 100.1 102.2 103 102.3 102.7 101.8 105.4

 متوسط العالم 89.7 100 102.2 105.8 109.8 110.8 114 118.4 120.1 124
 

إحصاءات اإلنتاج  -دة بيانات منظمة األغذية والزراعة املصدر: قاع  

2006-2004* املستوى النسبي للحجم الكلي لإلنتاج الزراعي لكل سنة باملقارنة مع فترة األساس   
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 *الفرد حسب الزراعي اإلنتاج مؤشر :8.أ الجدول 

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2000   

 أفغانستان 102.3 105.9 94.7 102.6 92.7 105 101.5 94.6 102.3 97.8

 ألبانيا 85 98.1 102.8 103.6 108.7 113.6 120.7 126.4 133.2 128.2
 الجزائر 74.3 99.2 101.3 90.3 90.5 111.3 114.6 121.2 127 137.3
 أذربيجان 78.3 104.1 102.9 103.1 107.2 114.9 111.2 116.7 121.5 124.6

 البحرين 163.1 92.6 110.5 98.2 88.6 94 81.8 113.6 114 137.8
 بنغالديش 96.9 102.8 104.9 109.6 116.5 116.2 122.5 124.4 123.8 124.6
 بنين 104.4 101.8 89.6 90.5 101.3 98.9 98.7 105.3 107 114.6

 بروناي دار السالم 94.4 75.6 120.8 124.2 125.3 123.3 127.8 134.1 137.1 146.8
 بوركينا فاسو 76.2 103.4 103 81.1 104.6 90.4 100.3 88.1 99.8 97.7

 الكاميرون 90.2 103 106.9 108.9 110.3 115.6 122.6 122.8 125.5 126.1

 تشاد 94.6 104 97.7 89.8 91.9 90.5 89.1 80.3 96.5 89.9
 جزر القمر 108.7 95.7 99.4 96.9 92.2 97.3 99.9 94.1 93.9 92.8

 كوت ديفوار 107.1 100 102.7 97 101.4 94.1 98.6 99.3 105.6 105.8

 جيبوتي 91.3 95.4 109.8 133.6 135.9 119.7 110.5 121.5 121.6 119.7
 مصر 92.8 98.6 104.1 107.1 109.5 108.9 100.5 102.7 105.6 103.6
 الغابون  111.4 100.2 98.9 98.4 99.3 100.7 103.7 102.5 102.4 100.9

 غامبيا 114.6 93.9 95.3 68.6 93.5 106.6 114 73 86.2 76.2
 غينيا 92.1 100.8 99.3 100.5 102.3 99.9 99.9 100 102.3 100.2
 غينيا بيساو 97.5 99.3 101.4 99.8 111.3 111.6 109 112.1 117.5 117.2

 غيانا 97.9 94.2 97.3 97.4 96.1 103.3 104.2 109 108.2 122.6
 أندونيسيا 84.1 98.2 105 106.2 109.1 113.2 114.7 117.1 123.2 123

 إيران 83.1 102.9 101.4 104.4 95.5 102 101.7 101.1 103.1 102.7

 العراق 110.8 104.2 101.1 96 83.7 82.5 92.3 97.2 94.8 104.3
 األردن 89.1 97.8 99.6 96.4 95.9 98.1 105.2 104.7 99.1 98.6

 كازاخستان 81.1 100.2 105.3 113.1 104.3 117.6 101.1 133.4 102.3 116.5

 الكويت 96.7 97.1 98.3 96.4 85.3 107.8 103.4 119 118.6 116.9
 قرغيزستان 98 97.9 99.3 99.5 99.6 102.2 99.2 100.1 98.3 101.6

 لبنان 121.6 96.8 95.9 95.9 98.5 88 86.6 81.9 80.9 80.1

 ليبيا 102.2 100.8 98.8 102.8 99.8 101 101.6 101.3 101.4 99.8
 ماليزيا 86.2 99.7 103.1 100.6 105.7 102.1 101.2 107.6 105.5 105.6

 جزر املالديف 97.5 88.4 96.4 81.2 78.1 72.3 65.3 62.9 58.1 54.9

 مالي 82.5 102.6 99.2 104.7 112.9 121 121.7 112.9 117.7 110.3
 موريتانيا 103.9 100.4 99.8 97.8 93.3 91.2 98.1 94.7 99.7 97.3

 املغرب 75.7 93.1 108.7 91.6 100.3 117.6 120.4 122.8 115 122.7

 موزمبيق 93 95.7 101.2 103.8 101.5 106.6 129.7 134.6 126.3 127.3
 النيجر 86.3 102 106.2 108.4 124.3 98.3 120.6 102.3 106.4 98.1
 نيجيريا 91 100 102 92.2 95.7 81.5 90.9 81.9 88 88.4

 سلطنة عمان 105.2 111.5 94.2 97.6 97.4 92.7 109.5 95.3 96.4 86.1
 باكستان 96.4 100.4 100.3 102.2 104.2 104.8 100.8 104.2 101.9 82.2
 فلسطين 97.9 107.3 93.3 93 92.1 90 71.5 79.1 80.9 76.6

 قطر 153.7 95.2 87.8 81.3 64.7 60.5 56.6 57 53.4 51
 اململكة العربية السعودية 99.3 100.2 98.8 98.2 97.3 93 97.5 96.2 95.5 91.8

 السنغال 122.6 109.5 92.5 81.7 117.1 124.2 131.1 91.5 105.2 100.4

 سيرا ليون  55.4 93.4 110.2 94.1 98.4 118.4 132.3 135.7 137.8 142.2
 الصومال 102.7 100.4 100 93.9 88.3 89.7 91.7 91.9 91.9 94.5

 سورينام 101.6 98.6 104.8 110.8 112.1 125.5 130.6 126.9 126.5 135.1

 سوريا 88.6 99.9 101.9 86 78.9 81.7 75.1 82.3 74.2 65.5
 طاجيكستان 70.4 99.1 99.6 100.7 102.6 107.7 110 113.1 122.9 127.7

 توغو 102.1 96.4 97.5 98.2 103.2 108.7 108 116.6 110.5 98

 تونس 88.6 101.1 104.5 102.4 105.8 100.8 100.8 99.7 109.8 107.9
 تركيا 101.8 101.2 101.8 96.5 99 100.3 103.2 107.2 111.6 113.3

 تركمانستان 72.2 103.7 99.7 110.1 106 97.6 95.6 89.6 92.1 93

 أوغندا 103.7 100 95.9 96.1 96.2 94.7 94.2 92.8 87.6 85.4
 اإلمارات العربية املتحدة 230.7 105.5 78.9 66.5 62.5 54.5 54.8 32.1 31.6 32.3

 أوزبكستان 80.8 100 105.9 106.7 112.3 114 119.7 125.5 130.7 136.8

 اليمن 95.2 97.7 103.8 111 113 114.7 120.7 115.3 118.7 113.7
 متوسط املنظمة 92.3 100.3 102.5 101.3 103.2 104.2 105.5 107.3 109 108.4

 متوسط الدول النامية األخرى  89.9 99.8 102.5 106.8 110.6 110.1 113.6 118.2 119.2 122.4

 متوسط الدول املتقدمة 103 100.1 97.5 98.6 99.9 100 98.5 98.3 96.8 99.6

 متوسط العالم 94.3 100 101.2 103.7 106.6 106.5 108.5 111.6 112.1 114.7

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2000   

إحصاءات اإلنتاج  -املصدر: قاعدة بيانات منظمة األغذية والزراعة    

 2006-2004* املستوى النسبي للحجم الكلي لإلنتاج الزراعي لكل سنة باملقارنة مع فترة األساس 
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قرة © ن أ  مركز 

 (طن مليون ) الرئيسية اإلنتاج مجموعات حسب الزراعي اإلنتاج :9.أ الجدول 

   الحبوب الفواكه الخضر اللحم
2013 2000 2013 2000 2013 2000 2014 2000   

 أفغانستان 1.94 6.76 0.70 1.00 0.71 0.92 0.32 0.32
 ألبانيا 0.57 0.70 0.14 0.39 0.62 0.88 0.07 0.10
 الجزائر 0.93 3.46 1.43 4.23 2.58 6.79 0.56 0.74

 أذربيجان 1.50 2.30 0.53 0.96 1.04 1.67 0.11 0.30
 البحرين     0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02
 بنغالديش 39.50 55.07 1.36 3.70 1.80 4.19 0.45 0.64

 بنين 0.99 1.71 0.16 0.54 0.35 0.55 0.05 0.08
 بروناي دار السالم 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03
 بوركينا فاسو 2.29 4.47 0.09 0.10 0.36 0.28 0.16 0.20

 الكاميرون 1.27 3.05 1.99 5.64 1.27 2.56 0.21 0.33
 تشاد 0.93 2.65 0.10 0.12 0.11 0.11 0.11 0.15
 جزر القمر 0.02 0.04 0.06 0.07 0.01 0.01 0.00 0.00

 كوت ديفوار 1.29 2.86 2.35 2.30 0.84 0.70 0.20 0.27
 جيبوتي 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.04 0.01 0.01
 مصر 20.11 22.05 6.97 10.90 15.15 19.59 1.32 2.07

 الغابون  0.03 0.05 0.29 0.31 0.04 0.05 0.03 0.04
 غامبيا 0.18 0.17 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
 غينيا 1.80 3.38 1.00 1.26 0.52 0.52 0.05 0.09

 بيساوغينيا  0.18 0.22 0.08 0.10 0.03 0.04 0.02 0.03
 غيانا 0.45 0.98 0.08 0.04 0.07 0.06 0.01 0.03
 إندونيسيا 61.58 89.85 8.41 16.00 6.99 10.24 1.70 3.32

 إيران 12.87 17.06 12.29 11.81 11.66 23.65 1.55 2.51
 العراق 0.90 6.08 1.74 1.28 3.47 3.83 0.15 0.20
 األردن 0.06 0.09 0.24 0.32 0.89 1.77 0.14 0.24

 كازاخستان 11.54 17.10 0.26 0.29 1.97 4.95 0.62 0.87
 الكويت 0.00 0.05 0.01 0.04 0.17 0.33 0.07 0.08
 قرغيزستان 1.55 1.36 0.19 0.24 0.81 1.08 0.20 0.20

 لبنان 0.12 0.18 0.85 0.82 0.89 0.99 0.17 0.14
 ليبيا 0.22 0.30 0.31 0.42 0.89 0.99 0.14 0.18
 ماليزيا 2.21 2.73 1.18 0.94 0.55 1.24 0.89 1.62

 جزر املالديف 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 مالي 2.31 6.98 0.25 0.44 0.63 0.86 0.19 0.39
 موريتانيا 0.18 0.30 0.02 0.02 0.01 0.00 0.08 0.11

 املغرب 2.00 6.94 2.68 3.63 3.17 5.63 0.61 1.12
 موزمبيق 1.59 1.72 0.29 0.78 0.12 0.50 0.19 0.21
 النيجر 2.13 4.78 0.07 0.52 0.79 1.16 0.23 0.30

 نيجيريا 21.37 25.83 9.28 10.90 8.66 11.92 1.05 1.46
 سلطنة عمان 0.01 0.05 0.34 0.35 0.23 0.30 0.03 0.07
 باكستان 30.46 38.11 5.19 6.12 4.86 5.06 1.70 3.04

 فلسطين 0.07 0.03 0.24 0.09 0.57 0.74 0.09 0.09
 قطر 0.01 0.00 0.02 0.02 0.06 0.03 0.01 0.02
 اململكة العربية السعودية 2.17 0.88 1.19 1.72 1.55 2.30 0.64 0.80

 السنغال 1.03 1.25 0.13 0.25 0.41 0.85 0.12 0.20
 سيرا ليون  0.22 1.27 0.17 0.26 0.18 0.35 0.02 0.04
 الصومال 0.39 0.25 0.19 0.22 0.08 0.11 0.17 0.20

 سورينام 0.16 0.28 0.07 0.14 0.03 0.02 0.01 0.01
 سوريا 3.51 2.70 1.88 2.20 1.78 1.80 0.35 0.36
 طاجيكستان 0.54 1.25 0.28 0.50 0.44 1.99 0.03 0.09

 توغو 0.74 1.32 0.06 0.06 0.13 0.14 0.04 0.07
 تونس 1.11 2.35 1.01 1.31 2.07 3.34 0.25 0.33
 تركيا 32.25 32.71 10.86 15.34 24.61 28.28 1.40 3.00

 تركمانستان 1.75 1.43 0.24 0.42 0.59 1.01 0.15 0.32
 أوغندا 2.11 3.56 10.09 9.56 0.55 1.12 0.27 0.46
 اإلمارات العربية املتحدة 0.00 0.07 0.80 0.27 2.30 0.22 0.09 0.14

 أوزبكستان 3.91 7.84 1.42 3.58 3.10 10.04 0.50 1.00
 اليمن 0.67 0.70 0.66 1.00 0.59 0.76 0.17 0.38

 مجموع املنظمة 275.72 387.30 90.31 123.59 111.33 166.60 17.76 29.05

 مجموع الدول النامية األخرى  1057.02 1562.77 271.31 443.98 531.07 839.95 116.50 175.97
 مجموع العالم 2045.64 2783.39 474.06 667.26 778.90 1129.83 228.32 307.58

 املنظمة )% من الدول النامية( 0.21 0.20 0.25 0.22 0.17 0.17 0.13 0.14

 املنظمة )% من العالم( 0.13 0.14 0.19 0.19 0.14 0.15 0.08 0.09
 إحصاءات اإلنتاج  -املصدر: قاعدة بيانات منظمة األغذية والزراعة 
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© قرة  ن أ  مركز 

 

 (أمريكي دوالر مليون ) الرئيسية الزراعي اإلنتاج مجموعات صادرات :10.أ الجدول 

 اللحم الخضر والفواكه األلبان الحبوب  
  2003 2013 2003 2013 2003 2013 2003 2013 

       -                         -               190.3 50.9 0.1       -                     -                         -                   أفغانستان
 0.7 1.2 34.2 2.4 1.2 0.6 0.1 0.6 ألبانيا

 0 0 57.1 19.6 4.9 7.1 0.3 0 الجزائر

 10.4       -               273.9 61 1.2 0.4 0 0.8 أذربيجان
 1.6 0.5 79.8 12.8 265.5 4.2 0.6 0.3 البحرين

 0.8 0.2 143.6 14.4 0.3 0 3.4 0.2 بنغالديش

       -                   2.1 79.2 18.3 5.1 0.2 18.7 0 بنين
 0.2 0.2 7 0 1 0 0       -                   بروناي

       -                   0 69.5 11.6 0.1 0.1 9.6 1.9 بوركينا فاسو

 0 0.1 229 75.1 0.1 1.2 0.5 0.4 الكاميرون
       -                         -               0 0       -                         -               0       -                   تشاد

       -                         -               0       -                         -                         -                     -                         -                   جزر القمر

 1.1 0.1 545.1 189 2.2 20.7 47.7 0.7 كوت ديفوار
 0       -               1.7 1.2 0.2 0.5 0.1 5 جيبوتي

 3.3 2 2,385.60 214.3 411.5 22.9 242.6 155.6 مصر

       -                   0.2 0.1 0.1       -                   0.1 0.1 0 الغابون 
 0.3       -               7.3 0.5 2.7       -               0.8 0.4 غامبيا
 0       -               25.2 1.2 0       -               1.5 0.6 غينيا

       -                         -               176.2 46       -                         -                     -                         -                   غينيا بيساو
 0.1 0 6.8 5.6 0.1 0.2 172.6 35.5 غيانا

 23.1 25.4 749.4 320.3 75.4 63.3 49 12 إندونيسيا

 45.5 7.6 1,750.40 1,052.80 800.1 21.9 21.5 0.6 إيران
       -                         -               55.5 2.1 0.2 0.2 0 29.6 العراق
 152.3 13.1 724.7 169.1 51.1 55.4 9.7 5.2 األردن

 10.5 0.7 29.9 29.2 20.6 8.5 1,892.90 622.2 كازاخستان
 19 0.2 137.5 7.8 142.1 1 41.6 0.2 الكويت

 4.5 0.2 126.9 12.4 17.7 6.5 0.2 1.2 قرغيزستان

 21.9 5 275.7 84.3 8.8 3.7 22.6 8.6 نانلب
 0       -               1.1 0.3 0.4 0 0.1 0 ليبيا

 127.5 37.3 491.7 234.5 425.4 121 50.3 25.9 ماليزيا

       -                         -                     -                         -                         -                         -                     -                         -                   جزر املالديف
 0 0 16.4 1.5 0 0 0.8 3.7 مالي

       -                         -               0.1 0.1       -                         -                     -                         -                   موريتانيا

 4.8 0.4 1,733.80 725.1 149 42.4 89.7 33.3 املغرب
       -                   0.4 67.3 19.8       -                         -               24 0.4 موزمبيق

 0 0 23.1 26.3 0.3 0.1 22.6 0.8 النيجر

 0       -               70.4 18.3 2.5 0.3 1 1.9 نيجيريا
 35.3 5.5 107.8 25.2 264.1 79.7 205.2 28.1 سلطنة عمان

 184.3 10.7 754.2 156 99.8 6 2,392.90 747.8 باكستان

 17.1 0.7 18.7 30.8 1.6 2.2 6.1 1.5 فلسطين
 1.5 2.1 6.5 1 1.1 0.3 4.9 0.3 قطر

 194.4 56.4 664.6 323.5 1,107.60 259.3 16.1 4.2 اململكة العربية السعودية

 2.3 1.1 91.9 7.1 41 7.5 45.9 8.9 السنغال
       -                         -                     -                   0       -                         -                     -                         -                   سيرا ليون 
 0.1 0 0.9 0 0.2 0 0 0 الصومال

 11.4 23 10 40.2 0.2 0 9.6 2.7 السودان
 0.8       -               53.9 23.4 0.5       -               34.7 6 سورينام

 2.1 0.2 293.7 161.8 22.8 10.6 1.5 159 سوريا

       -                         -               42.3 20.8       -                         -               0.6       -                   طاجيكستان
 0.1 0.3 6.5 1.1 20.1 7.8 4.5 9.9 توغو
 2.3 0.9 406.7 103.5 54.4 7.5 6.8 14.5 تونس

 663.9 20.1 6,882.20 2,549.20 649.5 39.9 1,137.80 170.8 تركيا
       -                         -               1.1 0.9       -                         -                     -                         -                   تركمانستان

 4.6 33.4 40.4 3.4 25.7 0 121.5 5.6 أوغندا

 160.2       -               505.3 251.4 553.9 44.6 139.8 157.2 اإلمارات العربية املتحدة
       -                         -               545.4 111.9 0 0 35 0.1 أوزبكستان

       -                         -               80 30.9 29.7 4.9 28.7 2.4 اليمن

 1,708 251 21,078 7,271 5,262 853 6,916 2,266 مجموع املنظمة
 46,970 12,703 105,852 33,432 12,100 2,471 59,286 15,516 الدول النامية األخرى  مجموع

 133,942 52,542 222,437 90,440 89,162 33,747 126,655 40,765 مجموع العالم

 %3.50 %1.90 %16.60 %17.90 %30.30 %25.70 %10.40 %12.70 املنظمة )% من الدول النامية(
 %1.30 %0.50 %9.50 %8.00 %5.90 %2.50 %5.50 %5.60 (املنظمة )% من العالم

 اإلنتاج إحصاءات  - والزراعة األغذية منظمة بيانات قاعدة: املصدر
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 (أمريكي دوالر مليون ) الرئيسية الزراعي اإلنتاج مجموعات واردات :11.أ الجدول 

 اللحم الفواكه والخضر األلبان الحبوب  

  2003 2013 2003 2013 2003 2013 2003 2013 

 85.6 1 259.6 19.1 121.3 17.5 350.9 129.9 أفغانستان
 66.6 38.6 93.9 66.7 21.6 9.2 140.7 56 ألبانيا

 254.5 88.7 1,063.40 263.8 1,260.40 520.5 3,271.00 1,124.80 الجزائر
 23 10.3 55.8 19 72.8 20.3 453 117.7 أذربيجان
 294.8 47.4 272.8 118.4 212.8 77 109 28.5 البحرين

 3.7 1 972.6 248.4 343.5 62 1,370.00 589.1 بنغالديش
 235 54.1 24.3 11.9 24.7 17.1 646.4 48.4 بنين

 40.7 7.7 82.5 47.1 47.1 20.9 33.4 14.7 بروناي

 0.7 0.6 15.1 8.5 24.6 6.4 179.9 42.3 بوركينا فاسو
 9.8 22 42.5 10.2 73.5 24.8 559.4 125 الكاميرون

 1.2 0.7 6 0.7 5.8 6.4 49.1 11.7 تشاد

 18.8 8 2.5 1.7 2.8 1.5 25.5 7 جزر القمر
 31 26 99.1 46.8 82.3 47.6 705.6 221.4 كوت ديفوار

 15.7 1.5 44.8 10.1 27.9 19.1 309.6 24.6 جيبوتي

 1,017.70 153.3 1,056.40 225.1 773.5 123.9 4,744.20 1,137.60 مصر
 172.9 28.6 46.8 9.6 46.1 11.8 116.6 16.4 الغابون 
 1.6 0.7 7.3 2.5 5.4 5.2 55.7 11.6 غامبيا

 24 2.6 42.2 9.8 46.6 8.3 260.4 70.9 غينيا
 2.2 1.1 6.5 0.7 14.3 1.5 36.7 28.2 غينيا بيساو

 6.5 1.7 24.8 9.4 52.8 22.2 38.2 8.6 غيانا

 242.6 24.9 1,455.50 316.4 1,328.00 281.4 3,704.10 1,161.00 إندونيسيا
 380.2 60.7 852.5 101.2 255.9 72.3 5,545.40 884.3 إيران

 977 11.1 753.5 218.4 766.2 116.7 2,307.20 520.3 العراق

 451 54.1 445 103.4 260.5 108.6 786.1 251.7 األردن
 400.2 39.4 1,093.70 46.5 411.8 61.9 27.5 5.4 كازاخستان

 600.6 155.2 909.4 136.1 535.2 121.6 574.5 130.3 الكويت

 87.5 3.7 56.8 4.1 23 1.3 138.7 10.7 قرغيزستان
 217.4 67.3 372.3 155.6 349.1 153.2 374.5 142.2 لبنان
 250.6 14.5 640.4 41.9 519.1 108.2 1,131.80 256.9 ليبيا

 765.8 197.8 1,667.70 458.6 1,003.30 304.9 1,959.10 559.3 ماليزيا
 54.7 9.4 97.4 26.9 47.1 14 31.8 8.5 جزر املالديف

 8.4 0.3 36.1 6.8 41 15.1 149.5 59.3 مالي

 16.8 6 31 20.9 75.6 25.6 176.8 53.5 موريتانيا
 63.4 4.2 276.6 71.4 302.5 93.3 1,528.40 563.6 املغرب

 65.3 10 66.6 19 68.3 6.3 549.6 117.8 موزمبيق

 2.6 0.1 21.4 6.8 36.1 13.1 226.1 54.1 النيجر
 13.5 8.2 345.3 95.9 655.3 254 3,146.30 697.6 نيجيريا

 365.1 95.2 439.4 155.3 591.1 157.5 463.7 116.2 سلطنة عمان

 8.3 1.2 672.2 194 95 14.3 244.6 42.8 باكستان
 15 17.3 133.4 87.7 41.5 35.9 104 118.4 فلسطين

 413.7 68.6 427.8 89.6 322.5 80.6 181.6 44.3 قطر

 2,861.50 690 2,629.50 827.8 1,900.80 724.1 6,151.30 1,472.60 اململكة العربية السعودية
 11.5 25.5 104.2 46.7 81.1 57.1 709.1 289.8 السنغال

 25.4 5.6 18.6 12.1 18.5 7.1 117.2 75.6 سيرا ليون 

 4.5 0 617.9 5.1 57.5 0.1 333.3 39.6 الصومال
 12.3 0.1 218.4 29.7 137 19.9 944 166.2 السودان
 45.4 11.6 26.8 7.4 19.8 6.7 8.2 9.9 سورينام

 35.6 2.3 322.7 89.1 98.3 53.7 1,119.40 200.8 سوريا
 24.8 14.1 28.1 3.8 3.6 4.6 267 26 طاجيكستان

 11.8 4.7 11.7 3.3 22.9 6.8 65.5 30.4 توغو

 33.2 4.1 73 43.9 53 35.4 993.6 339.2 تونس
 28.3 0.2 839.3 129.6 159.7 50 2,000.30 695.4 تركيا

 16.2 4.6 15.3 7.6 14.4 4.9 135.2 3 تركمانستان

 2.5 0.5 15.1 7.4 5 2.8 223.9 88 أوغندا
 1,485.50 370.6 3,170.40 825.6 1,598.10 323.7 1,409.80 392.6 اإلمارات العربية املتحدة

 37.3 9.5 25.2 6.4 37.8 19.3 448.2 34 أوزبكستان

 256.9 101 290.9 73.3 319.4 102.3 1,606.30 379.7 اليمن

 12,598 2,589 23,420 5,605 15,515 4,482 53,339 13,855 مجموع املنظمة

 42,748 9,697 60,979 14,103 30,023 5,871 46,961 15,338 مجموع الدول النامية األخرى 
 129,483 52,978 232,142 98,242 87,753 33,981 138,795 45,539 مجموع العالم

 %22.80 %21.10 %27.70 %28.40 %34.10 %43.30 %53.20 %47.50 املنظمة )% من الدول النامية(

 %9.70 %4.90 %10.10 %5.70 %17.70 %13.20 %38.40 %30.40 املنظمة )% من العالم(

 اإلنتاج إحصاءات  - والزراعة األغذية منظمة بيانات قاعدة: املصدر
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 *األغذية إنتاج مؤشر :12.أ الجدول 

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2000   

 أفغانستان 83.9 106 97.9 109.2 100.9 117.2 116.1 110.7 122.9 120.3

 ألبانيا 87.1 98.1 102.3 102.7 107.6 112.2 119.2 124.9 132.1 127.5
 الجزائر 69.2 99 103 93.2 95 119.2 125.1 134.9 144.1 158.8
 أذربيجان 73.5 103 105 107.4 114.4 124.7 121.9 129.4 136.7 142.1

 البحرين 122.8 91.8 118.5 114.2 111.4 126.4 115.4 165.5 169.4 206.8
 بنغالديش 89.5 102.8 106.1 112.4 120.8 121.7 129.6 132 133 135.7
 بنين 84.7 101.6 95.3 99.6 116 118.4 122.4 130.7 137.8 150.3

 بروناي دار السالم 85.1 75.2 123.3 128.8 132.3 132.3 139.6 148.6 153.8 167.2
 بوركينا فاسو 69.6 102.9 103.5 90.3 114.6 106.1 122.6 112.5 128.8 124.1
 الكاميرون 76.6 102.2 109.8 116.1 121.7 132.1 142.9 148.4 155 159.4

 تشاد 77.7 103.5 103.6 98.3 104 106.5 110.1 101.2 124.2 119.5
 جزر القمر 95.5 95.7 102.1 102.1 99.6 107.8 113.7 109.6 112.3 113.5
 كوت ديفوار 94.3 98.1 104.2 101.3 108.2 102.2 109.5 114.4 121.9 124.4

 جيبوتي 84.9 95.3 111.3 137.3 141.5 126.5 118.6 132.3 134.5 134.4
 مصر 85.3 98.8 106.1 111 116.3 117.7 110.1 114.2 119.9 119.6
 الغابون  99.7 100.3 100.3 101.8 103.2 109.5 114.5 115.5 118.5 119.7

 غامبيا 98.3 94 98.4 73 102.9 120.9 133.6 88.2 107.6 98.2
 غينيا 82.2 100.8 101.5 105.1 109.9 110.2 113.2 116.3 122.2 123.4
 غينيا بيساو 87.3 99.2 103.7 103.9 118.8 122 122 128.4 137.9 140.9

 غيانا 95.9 94.2 97.8 98.6 98 106.1 107.7 113.4 113.1 129
 إندونيسيا 78.5 98.1 106.2 108.8 113.8 121 123.9 127.5 136.2 137.6
 إيران 77.4 102.9 102.8 107.2 98.5 106.8 108 108.9 112.5 113.5

 العراق 96.2 104.2 103.7 100.8 90.1 90.8 104.1 113.1 113.6 129
 األردن 80.6 97.5 103 103.8 107.9 115.5 129.5 134.4 132.4 136.8
 كازاخستان 78.8 99.9 106.6 116.9 108.7 124.6 107.9 143.9 110.6 126.1

 الكويت 80.1 96.9 103.3 107 100.1 133.7 134.6 161.9 167.9 171.6
 قرغيزستان 94.8 97.7 100 102 103.2 108.9 106.6 108.2 108.5 114.3

 لبنان 99 97.3 98.7 100 103.7 94.1 94.5 92.1 94.6 97.1

 ليبيا 94.4 100.7 100.5 106.4 104.9 107.8 109.9 110.7 111.7 110.8
 ماليزيا 78 100.3 104.8 105.1 114.5 114.7 114.8 124.4 124.8 128.1

 جزر املالديف 89.4 88.5 98.1 84 82.4 77.7 71.5 70.2 66 63.6

 مالي 72.7 102.7 106.1 119.7 134.3 148.8 153.9 144.6 154.4 149.8
 موريتانيا 89.4 100.4 102.7 103.5 101.5 102 112.5 111.5 120.3 120.3
 املغرب 71.9 92.8 109.8 93.1 103 122.2 126.7 130.9 124.3 134.7

 موزمبيق 86.5 95.1 103.6 108.4 109.1 117.8 153.4 162.5 155.5 161.4
 النيجر 71.4 101.8 110 116.5 138.8 113.8 145.3 127.8 138.2 132.4
 نيجيريا 80.1 99.9 104.6 97.3 103.8 90.9 103.8 96.6 106.8 110.5

 سلطنة عمان 91.8 111.9 95.7 99.8 100.6 98.2 122.2 114.8 127.3 124.6
 باكستان 88.3 100.6 103 108.3 112.8 114.8 113.3 117.6 117.4 94.4
 فلسطين 88.2 107.2 95.4 97.3 98.8 99 80.6 91.5 96 93.1

 قطر 110.7 94.8 103.1 113.6 106.7 114.8 120 132 132.7 134.1
 اململكة العربية السعودية 81.2 100.4 101.8 103.4 104.2 101.4 108.1 108.6 109.8 107.6
 السنغال 108.4 110.1 94.4 85.7 127.8 140.4 152.4 108.9 128.8 126.4

 سيرا ليون  43.6 93.1 114.1 99.4 106.4 131.3 148.8 155.4 160.8 169.3
 صومالال 89.6 100.4 102.6 98.8 95.3 99.4 104.3 107.5 110.6 117.1
 سورينام 95 98.7 106 113.2 115.5 130.7 137.2 134.6 135.5 145.8

 سوريا 77.2 98.7 106.9 93.5 89.1 96.3 91.7 102.5 93.6 82.3
 طاجيكستان 64 99.3 104.3 108.7 117.4 131 137.1 143.8 157.4 170

 توغو 84.7 99.1 104.9 107.7 118 127.6 129.2 140.5 137 124.5

 تونس 84 101 105.6 104.6 109.4 105.5 106.6 106.7 118.9 118.1
 تركيا 94.6 101.4 103.2 99.5 104.3 107.3 111.3 116.7 123.6 127.3

 تركمانستان 66.6 102.4 105 113.7 109.6 107.3 105.9 101.5 106.2 109

 أوغندا 168.1 105.4 92.7 92.9 102.4 101.4 111.4 69.1 70.1 72.6
 اإلمارات العربية املتحدة 87.5 99.9 99.9 102.7 105.5 108.2 111.6 112.9 110.5 111.3
 أوزبكستان 75.6 98.8 109 112.6 119.5 125.7 135.2 145.4 155 166.3

 اليمن 82.9 97.7 106.1 116.6 121.6 126.6 136.7 133.6 141.2 138.4
 متوسط املنظمة 83.9 100.2 104.6 105.5 109.8 113.2 116.7 120.2 124.4 125.8

 متوسط الدول النامية األخرى  86 99.9 103.4 108.7 113.7 114.4 119.1 124.7 126.9 131.7

 متوسط الدول املتقدمة 99.2 100 98.4 100.5 103.1 103.9 102.9 103.5 102.4 106.4

 متوسط العالم 89.9 100 102.2 106 110.2 111.4 114.5 118.6 120.5 124.5

 اإلنتاج إحصاءات  - والزراعة األغذية منظمة بيانات قاعدة: املصدر

 2006-2004 األساس فترة مع باملقارنة سنة لكل الزراعي لإلنتاج الكلي للحجم النسبي املستوى * 
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 *الفرد حسب األغذية إنتاج مؤشر :13.أ الجدول 

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2000   

 أفغانستان 101.1 105.9 94.8 102.9 92.7 105 101.5 94.5 102.3 97.7

 ألبانيا 84.3 98.1 102.9 103.8 108.9 113.9 121 126.6 133.6 128.5
 الجزائر 74.2 99 101.4 90.2 90.4 111.4 114.7 121.4 127.2 137.6
 أذربيجان 77.6 103.1 103.9 104.9 110.5 118.9 114.9 120.5 125.8 129.4

 البحرين 163.1 92.6 110.5 98.2 88.6 94 81.8 113.6 114 137.8
 بنغالديش 96.8 102.8 104.8 109.8 116.9 116.5 122.8 123.6 123.1 124
 بنين 99.6 101.5 92.3 93.4 105.6 104.7 105.1 109.2 112 119

 سالمبروناي دار ال 94.4 75.3 121.1 124.5 125.6 123.7 128.2 134.5 137.5 147.4
 بوركينا فاسو 80.5 103 100.5 85.2 105 94.4 106 94.5 105.1 98.5

 الكاميرون 87.4 102.4 107.1 110.5 112.8 119.4 125.9 127.5 129.8 130.1

 تشاد 93.8 103.5 100.2 92.1 94.5 93.9 94.1 83.9 99.9 93.4
 جزر القمر 108.7 95.7 99.4 96.9 92.2 97.3 100 94 93.9 92.8

 كوت ديفوار 101.7 98.2 102.7 98.3 103.1 95.6 100.4 102.6 106.9 106.5

 جيبوتي 91.3 95.4 109.8 133.6 135.9 119.7 110.5 121.5 121.6 119.7
 مصر 92.6 98.8 104.4 107.4 110.7 110.1 101.3 103.3 106.7 104.7

 الغابون  112.1 100.3 97.9 97 96 99.4 101.5 100 100.1 98.7

 غامبيا 114.7 93.9 95.3 68.5 93.6 106.6 114 72.9 86.2 76.2
 غينيا 90.1 100.9 99.3 100.2 102.1 99.7 99.8 99.8 102.2 100.7
 غينيا بيساو 97.5 99.2 101.5 99.6 111.3 111.9 109.3 112.5 117.9 117.6

 غيانا 98.1 94.2 97.3 97.4 96.1 103.3 104.3 109.1 108.2 122.7
 إندونيسيا 84.4 98.2 104.7 105.8 109.1 114.4 115.6 117.5 123.9 123.7
 إيران 82.4 102.9 101.6 104.7 95.1 101.9 101.8 101.3 103.3 102.9

 العراق 110.7 104.3 101.2 96 83.9 82.4 92.1 97.3 95 104.6
 األردن 88.8 97.7 99.6 96.4 95.9 98.1 105.3 104.9 99.2 98.8

 كازاخستان 81.4 100 105.5 114.4 105.2 119.3 102.1 134.7 102.5 115.6

 الكويت 96.6 97.1 98.3 96.4 85.3 107.9 103.5 119.2 118.9 117.2
 قرغيزستان 96.5 97.8 99.3 100.2 100.2 104.4 100.8 101.1 100 103.9

 لبنان 121.5 96.9 96 95.9 98.4 87.9 86.4 81.7 80.8 79.9

 ليبيا 102.1 100.7 98.9 102.9 99.9 101.1 101.8 101.5 101.6 100
 ماليزيا 86.1 100.3 102.9 101.3 108.4 106.7 105 111.8 110.3 111.4

 جزر املالديف 97.5 88.4 96.4 81.2 78.1 72.3 65.3 62.9 58.1 54.9

 مالي 84.7 102.9 102.9 112.5 122.3 131.2 131.6 120 124.3 117.1
 موريتانيا 103.9 100.4 99.8 97.8 93.3 91.2 98.1 94.7 99.7 97.3
 املغرب 75.5 92.9 108.9 91.5 100.3 117.8 120.6 123.1 115.2 123

 موزمبيق 99.5 95.1 100.9 102.7 100.7 105.9 134.4 138.9 129.6 131.2
 النيجر 85.8 102 106.2 108.4 124.4 98.2 120.8 102.3 106.4 98.1
 نيجيريا 91 100 102 92.3 95.9 81.7 90.8 82.2 88.3 88.9

 سلطنة عمان 105.2 111.6 94.1 97.6 97.5 92.7 109.6 95.4 96.6 86.3
 باكستان 97.1 100.6 101.2 104.4 106.7 106.7 103.4 105.5 103.6 81.9
 فلسطين 98 107.3 93.3 93.1 92.1 90.1 71.6 79.2 81 76.6

 قطر 153.7 95.2 87.8 81.3 64.7 60.5 56.6 57 53.4 51
 اململكة العربية السعودية 99.3 100.1 98.8 98.2 97.4 93.2 97.7 96.3 95.6 91.9

 السنغال 123.8 110.1 91.9 81.1 117.7 125.7 132.6 92.1 105.7 100.8

 سيرا ليون  54 93.1 110.5 93.9 98.4 119.1 132.4 135.6 137.6 142.2
 الصومال 102.7 100.4 100 93.9 88.3 89.7 91.7 91.9 91.9 94.5

 السودان 91 101 99.3 95.9 93.6 93.2 87.1      

 سورينام 101.6 98.6 104.8 110.8 112.1 125.5 130.6 126.9 126.5 135.1
 سوريا 86 99.1 103.6 87.1 79.8 83.5 77.6 85.7 77.9 68.5

 طاجيكستان 70.4 99.4 102.1 104.1 109.9 119.8 122.4 125.3 133.8 141.1

 توغو 96.5 99.1 102.3 102.3 109.2 115.1 113.5 120.4 114.3 101.3
 تونس 88.4 101 104.5 102.4 105.9 100.9 100.8 99.8 109.9 108

 تركيا 101.5 101.4 101.9 97 100.4 102.1 104.5 108.2 113.2 115.1

 تركمانستان 70.3 102.5 103.8 111.2 105.8 102.4 99.8 94.4 97.6 98.8
 أوغندا 103.5 99.8 96.5 95.9 95.3 94.6 94.3 92.2 87.3 85

 اإلمارات العربية املتحدة 230.7 105.5 79 66.5 62.5 54.6 54.8 32.1 31.6 32.3

 أوزبكستان 79.4 98.9 107.9 110.1 115.3 119.6 126.9 134.6 141.5 149.9
 اليمن 95.3 97.8 103.4 110.9 112.9 114.8 121 115.5 119.3 114.2

 متوسط املنظمة 92.1 100.3 102.7 101.7 103.8 105.2 106.4 108.4 110.3 109.7

 متوسط الدول النامية األخرى  90.1 99.9 102.5 106.7 110.7 110.5 113.9 118.3 119.3 122.8

 دمةمتوسط الدول املتق 103 100 97.6 99 100.7 100.8 99 98.9 97.2 100.3

 متوسط العالم 94.5 100 101.2 103.8 107 107 108.8 111.9 112.4 115.2

 اإلنتاج إحصاءات  - والزراعة األغذية منظمة بيانات قاعدة: املصدر
 2006-2004 األساس فترة مع باملقارنة سنة لكل الزراعي لإلنتاج الكلي للحجم النسبي املستوى * 
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 (الحالي بالسعر دوالر ن مليو ) األغذية صادرات :14.أ الجدول 

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2000   

 أفغانستان 101.1 105.9 94.8 102.9 92.7 105 101.5 94.5 102.3 97.7
 ألبانيا 84.3 98.1 102.9 103.8 108.9 113.9 121 126.6 133.6 128.5
 الجزائر 74.2 99 101.4 90.2 90.4 111.4 114.7 121.4 127.2 137.6

 أذربيجان 77.6 103.1 103.9 104.9 110.5 118.9 114.9 120.5 125.8 129.4
 البحرين 163.1 92.6 110.5 98.2 88.6 94 81.8 113.6 114 137.8

 بنغالديش 96.8 102.8 104.8 109.8 116.9 116.5 122.8 123.6 123.1 124

 بنين 99.6 101.5 92.3 93.4 105.6 104.7 105.1 109.2 112 119
 بروناي دار السالم 94.4 75.3 121.1 124.5 125.6 123.7 128.2 134.5 137.5 147.4

 بوركينا فاسو 80.5 103 100.5 85.2 105 94.4 106 94.5 105.1 98.5

 الكاميرون 87.4 102.4 107.1 110.5 112.8 119.4 125.9 127.5 129.8 130.1
 تشاد 93.8 103.5 100.2 92.1 94.5 93.9 94.1 83.9 99.9 93.4
 جزر القمر 108.7 95.7 99.4 96.9 92.2 97.3 100 94 93.9 92.8

 كوت ديفوار 101.7 98.2 102.7 98.3 103.1 95.6 100.4 102.6 106.9 106.5
 جيبوتي 91.3 95.4 109.8 133.6 135.9 119.7 110.5 121.5 121.6 119.7
 مصر 92.6 98.8 104.4 107.4 110.7 110.1 101.3 103.3 106.7 104.7

 الغابون  112.1 100.3 97.9 97 96 99.4 101.5 100 100.1 98.7
 غامبيا 114.7 93.9 95.3 68.5 93.6 106.6 114 72.9 86.2 76.2

 غينيا 90.1 100.9 99.3 100.2 102.1 99.7 99.8 99.8 102.2 100.7

 غينيا بيساو 97.5 99.2 101.5 99.6 111.3 111.9 109.3 112.5 117.9 117.6
 غيانا 98.1 94.2 97.3 97.4 96.1 103.3 104.3 109.1 108.2 122.7
 إندونيسيا 84.4 98.2 104.7 105.8 109.1 114.4 115.6 117.5 123.9 123.7

 إيران 82.4 102.9 101.6 104.7 95.1 101.9 101.8 101.3 103.3 102.9
 العراق 110.7 104.3 101.2 96 83.9 82.4 92.1 97.3 95 104.6

 األردن 88.8 97.7 99.6 96.4 95.9 98.1 105.3 104.9 99.2 98.8

 كازاخستان 81.4 100 105.5 114.4 105.2 119.3 102.1 134.7 102.5 115.6
 الكويت 96.6 97.1 98.3 96.4 85.3 107.9 103.5 119.2 118.9 117.2
 قرغيزستان 96.5 97.8 99.3 100.2 100.2 104.4 100.8 101.1 100 103.9

 لبنان 121.5 96.9 96 95.9 98.4 87.9 86.4 81.7 80.8 79.9
 ليبيا 102.1 100.7 98.9 102.9 99.9 101.1 101.8 101.5 101.6 100

 ماليزيا 86.1 100.3 102.9 101.3 108.4 106.7 105 111.8 110.3 111.4

 املالديفجزر  97.5 88.4 96.4 81.2 78.1 72.3 65.3 62.9 58.1 54.9
 مالي 84.7 102.9 102.9 112.5 122.3 131.2 131.6 120 124.3 117.1

 موريتانيا 103.9 100.4 99.8 97.8 93.3 91.2 98.1 94.7 99.7 97.3

 املغرب 75.5 92.9 108.9 91.5 100.3 117.8 120.6 123.1 115.2 123
 موزمبيق 99.5 95.1 100.9 102.7 100.7 105.9 134.4 138.9 129.6 131.2

 النيجر 85.8 102 106.2 108.4 124.4 98.2 120.8 102.3 106.4 98.1

 نيجيريا 91 100 102 92.3 95.9 81.7 90.8 82.2 88.3 88.9
 سلطنة عمان 105.2 111.6 94.1 97.6 97.5 92.7 109.6 95.4 96.6 86.3
 انباكست 97.1 100.6 101.2 104.4 106.7 106.7 103.4 105.5 103.6 81.9

 فلسطين 98 107.3 93.3 93.1 92.1 90.1 71.6 79.2 81 76.6
 قطر 153.7 95.2 87.8 81.3 64.7 60.5 56.6 57 53.4 51

 اململكة العربية السعودية 99.3 100.1 98.8 98.2 97.4 93.2 97.7 96.3 95.6 91.9

 السنغال 123.8 110.1 91.9 81.1 117.7 125.7 132.6 92.1 105.7 100.8
 سيرا ليون  54 93.1 110.5 93.9 98.4 119.1 132.4 135.6 137.6 142.2

 الصومال 102.7 100.4 100 93.9 88.3 89.7 91.7 91.9 91.9 94.5

 السودان 91 101 99.3 95.9 93.6 93.2 87.1      
 سورينام 101.6 98.6 104.8 110.8 112.1 125.5 130.6 126.9 126.5 135.1

 سوريا 86 99.1 103.6 87.1 79.8 83.5 77.6 85.7 77.9 68.5

 طاجيكستان 70.4 99.4 102.1 104.1 109.9 119.8 122.4 125.3 133.8 141.1
 توغو 96.5 99.1 102.3 102.3 109.2 115.1 113.5 120.4 114.3 101.3

 تونس 88.4 101 104.5 102.4 105.9 100.9 100.8 99.8 109.9 108

 تركيا 101.5 101.4 101.9 97 100.4 102.1 104.5 108.2 113.2 115.1
 تركمانستان 70.3 102.5 103.8 111.2 105.8 102.4 99.8 94.4 97.6 98.8

 أوغندا 103.5 99.8 96.5 95.9 95.3 94.6 94.3 92.2 87.3 85

 اإلمارات العربية املتحدة 230.7 105.5 79 66.5 62.5 54.6 54.8 32.1 31.6 32.3
 أوزبكستان 79.4 98.9 107.9 110.1 115.3 119.6 126.9 134.6 141.5 149.9
 اليمن 95.3 97.8 103.4 110.9 112.9 114.8 121 115.5 119.3 114.2

 متوسط املنظمة 92.1 100.3 102.7 101.7 103.8 105.2 106.4 108.4 110.3 109.7

 ول النامية األخرى متوسط الد 90.1 99.9 102.5 106.7 110.7 110.5 113.9 118.3 119.3 122.8

 متوسط الدول املتقدمة 103 100 97.6 99 100.7 100.8 99 98.9 97.2 100.3

 متوسط العالم 94.5 100 101.2 103.8 107 107 108.8 111.9 112.4 115.2

 العاملية التجارة منظمة بيانات قاعدة: املصدر
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 (الحالي بالسعر دوالر مليون ) األغذية واردات :15.أ الجدول 

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2000   

 أفغانستان         525 610 706 897 1248 1200 1064

 ألبانيا 238 455 540 690 863 777 826 897 845 865 891

 الجزائر 2578 3935 4121 5480 8457 6414 6683 10762 9998 10467 11784

 أذربيجان 218 441 551 903 1118 963 1223 1373 1408 1554 1536

 البحرين 449 635 513 595 944 806 934 621 649 934 1311

 بنغالديش 1254 1755 2620 3946 5059 4431 4859 8036 6662 7229 8240

 بنين 120 269 308 508 619 482 824 702 878 1186 1181

 مبروناي دار السال      285     417 419 508 501 543 555

 بوركينا فاسو 77     249 313 294 310 399 523 526 452

 الكاميرون 269 493 556 692 984 1016 906 1273 1263 1218 1315

 جزر القمر 16 29 29 23 67 69          

 كوت ديفوار 427 858 1006 1163 1546 1613 1511 1689 1955 1820 1883

 مصر 3519 3979 3926 5521 8916 7726 10145 14794 15666 11674 14898

 الغابون  174 278 287 382 450 429 523 643 637 680 519

 غامبيا 66 98 81 100 96 104 102 112 126 131 141

 غينيا 148 261 273 217 243 140 186 279 304    

 غينيا بيساو   51                  

 غيانا 80 118 113 143 192 168 215 245 274 271 262

 إندونيسيا 3336 4841 5455 7857 9383 8639 11470 16730 15828 16395 17028

 إيران 2585 3051 3177 3884 6304 9188 8156 9654 12442 13140 12695

 العراق 203   4287 4415 6772 7592 9191 12997 13163 14278 13810

 األردن 851 1424 1523 2029 2809 2395 2476 2948 3598 3691 4042

 كازاخستان 459 1263 1644 2241 2938 2415 2281 3938 4165 4462 4228

 الكويت 1249 2195 2487 2757 3630 2909 2949 3780 3676 4435 4917

 قرغيزستان   166 247 371 533 502 544 708 780 842 812

 لبنان 1107 1385 1410 1900 2246 2422 2799 3113 3229 3360 3224

 ليبيا       1089 1493 1512 2151 974 2678 3286 2313

 ماليزيا 3526 5866 6841 8536 10966 9920 12786 16524 16518 15610 16537

 جزر املالديف 92 116 148 182 220 215 245 296 329 390 419

 مالي 122 255 314 323 416 368 331 460 474 535  

 موريتانيا 66 137   364 462 389 335 355 452 438 439

 املغرب 1585 2195 2168 3883 4993 3695 4057 5593 5581 4872 5619

 موزمبيق 162 360 395 542 570 581 700 778 800 1077 1096

 النيجر 126 252 240 226 301 253 346 304 534 563 533

 نيجيريا 1159 2864 4112 6490 5908 4010 4535 11556 8147 7952 8520

 سلطنة عمان 1122 1060 1167 1562 2494 1953 2394 2617 2913 3159 3612

 باكستان 1524 2606 3061 2889 5014 3583 4893 5203 4846 4467 5565

 قطر 382 662 857 1123 1688 945 1974 2539 2569 2586 3014

 لكة العربية السعوديةاملم 5375 8716 9388 11827 12541 10785 16690 19770 21413 23756 23652

 السنغال 362 984 858 1221 1693 1140 1072 1356 1554 1588 1481

 السودان 360 922 1053   1229 1283 3073 1716 992 1038 964

 سورينام 74 100 98 117 152 198 212 235 294 320 296

 سوريا 726 1404 1519 1848 2538 3530 3695 3534 1536 1136 1410

 طاجيكستان 66                    

 توغو 59 92 83 115 135 142 155 204 251 281 338

 تونس 706 1114 1231 1873 2515 1634 2077 2712 2219 2579 2444

 تركيا 2128 3284 3486 5167 8502 6104 7411 10653 10420 10830 12047

 تركمانستان 210                    

 أوغندا 3026 5371 6263 7641 10629 10062 11198 13744 15572 17012 17024

 اإلمارات العربية املتحدة 132 308 348 436 587 528 579 758 652 666 673

 أوزبكستان                 1265 1338  

 اليمن   1522 1509 2125 2605 2556 2845 3163 3642 3799 3694

 مجموع املنظمة 42509 68166 80578 105649 142656 127908 153992 202137 205464 210181 218478

 مجموع الدول النامية األخرى  68610 127198 144192 185685 250991 219490 262700 323636 346602 362092 374627

 مجموع الدول النامية   336873 509502 551113 645330 750255 670449 711649 839710 825964 862477 885422

 مجموع العالم 447992 704867 775884 936664 1143903 1017846 1364948 1365483 1378030 1434750 1478527

 العاملية التجارة منظمة بيانات قاعدة: املصدر
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 (سنة / متري  طن مليون ) الحبوب من الغذائية املساعدات شحن :16.أ الجدول 

2015-2013 2007-2005 2002-2000 1992-1990   

 أفغانستان 0.08 0.34 0.15 0.02

 ألبانيا 0.53 0.04 0.00  
 الجزائر 0.01 0.03 0.01 0.00

 أذربيجان   0.01 0.04  

 البحرين        
 بنغالديش 1.04 0.23 0.20 0.01
 بنين 0.02 0.02 0.00 0.00

 بروناي دار السالم        
 بوركينا فاسو 0.03 0.02 0.03 0.00
 الكاميرون 0.00 0.00 0.00 0.01

 تشاد 0.00 0.01 0.05 0.01
 جزر القمر 0.01   0.00  

 كوت ديفوار 0.04 0.01 0.02 0.01

 جيبوتي 0.01 0.01 0.01 0.00
 مصر 0.53 0.01 0.00  
 الغابون    0.00    

 غامبيا 0.01 0.00 0.01 0.00
 غينيا 0.03 0.02 0.02 0.00
 اوغينيا بيس 0.01 0.01 0.01 0.00

 غيانا 0.06 0.05 0.00  
 إندونيسيا 0.04 0.21 0.02  

 إيران 0.05 0.01 0.00 0.00

 العراق 0.04 0.00 0.01 0.00
 األردن 0.26 0.22 0.00 0.00

 كازاخستان 0.00      

 الكويت        
 قرغيزستان 0.06 0.05 0.06 0.00
 لبنان 0.02 0.05 0.00 0.00

 ليبيا        
 ماليزيا 0.00      
 جزر املالديف 0.00 0.01 0.01  

 مالي 0.03 0.00 0.03 0.00
 موريتانيا 0.03 0.04 0.04 0.01

 املغرب 0.16 0.01    

 موزمبيق 0.96 0.19 0.06 0.00
 النيجر 0.02 0.02 0.06 0.02

 نيجيريا 0.00 0.01    

 سلطنة عمان        
 باكستان 0.33 0.14 0.07 0.03
 فلسطين 0.01 0.05 0.08 0.01

 قطر        
 اململكة العربية السعودية        

 السنغال 0.10 0.00 0.01 0.00

 سيرا ليون  0.04 0.06 0.02 0.00
 الصومال 0.30 0.03 0.09 0.03
 السودان 0.43 0.13 0.27 0.01

 سورينام        
 سوريا 0.01 0.01 0.00 0.13
 جيكستانطا 0.06 0.11 0.01 0.00

 توغو 0.01   0.00  
 تونس 0.06      
 تركيا 0.00      

 تركمانستان 0.00 0.01    
 أوغندا 0.03 0.06 0.10 0.00

 اإلمارات العربية املتحدة        

 أوزبكستان   0.12    
 اليمن 0.04 0.15 0.03 0.09

 مجموع املنظمة 5.50 2.52 1.53 0.41

مجموع دول منظمة التعاون اإلسالمي ذات الدخل الغذائي  3.39 1.66 1.30 0.36
 املنخفض

 مجموع كل الدول ذات الدخل الغذائي املنخفض 7.07 4.48 3.38 0.52

 للطوارئ  االستجابة إحصاءات – والزراعة األغذية منظمة بيانات قاعدة: املصدر
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 (شخص ن مليو )  التغذية سوء من يعانون  الذين األشخاص مجموع :17.أ الجدول 

2016-2014 2010-2008 2002-2000 1995 - 1997 1990 - 1992   

 أفغانستان 3.8 8.4 10 7.2 8.6

 ألبانيا          
 الجزائر 2.1 2.5 2.7 2  
 أذربيجان 1.8 2.1 1.4    

 البحرين          
 بنغالديش 36 44.2 27.7 25.7 26.3
 بنين 1.5 1.6 1.6 1.2 0.8

 اي دار السالمبرون          
 بوركينا فاسو 2.4 2.2 3.3 3.5 3.7
 الكاميرون 4.7 5.4 5 3 2.3

 تشاد 3.6 3.7 3.5 4.7 4.7
 جزر القمر          

 كوت ديفوار 1.3 1.7 2.7 2.7 2.8

 جيبوتي 0.5 0.5 0.4 0.2 0.1
 مصر          
 الغابون  0.1        

 غامبيا 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1
 غينيا 1.5 2 2.3 2 2

 غينيا بيساو 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4

 غيانا 0.2 0.1      
 أندونيسيا 35.9 28.8 38.3 37.6 19.4

 إيران 2.9   3.8 4.8  

 العراق 1.4 4.8 5.8 7.8 8.1
 األردن 0.2 0.4 0.3    
 كازاخستان          

 الكويت 0.8        
 قرغيزستان 0.7 0.7 0.8 0.5 0.3

 لبنان          

 ليبيا          
 ماليزيا 1        
 جزر املالديف          

 مالي 1.4 1.7 1.3 0.7  
 موريتانيا 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2

 املغرب 1.5 2 1.9 1.7  

 موزمبيق 7.8 8.3 7.9 7.8 6.9
 النيجر 2.2 3.1 2.3 1.8 1.8

 نيجيريا 20.8 13.2 11.2 9.3 12.9

 سلطنة عمان 0.3 0.4 0.3 0.2  
 باكستان 28.7 28.3 34.4 37.2 41.4

 فلسطين          

 قطر          
 اململكة العربية السعودية          

 السنغال 1.9 2.6 2.9 1.8 1.5

 سيرا ليون  1.7 1.4 1.7 1.7 1.4
 الصومال          

 السودان 10.6 9.1 9.6 10.7  

 سورينام          
 ياسور           

 طاجيكستان 1.6 2 2.5 2.8 2.9

 توغو 1.5 1.5 1.4 1.3 0.8
 تونس          
 تركيا          

 تركمانستان 0.4 0.4 0.4    
 أوغندا 4.2 6 7.1 8.3 10.3

 اإلمارات العربية املتحدة          

 أوزبكستان     3.6 2.4  
 اليمن 3.6 4.7 5.3 6.1 6.7

 جموع املنظمةم 191 195 204 198 166

 مجموع الدول النامية األخرى  773 713 651 568 508
 مجموع العالم 1011 930 942 821 795

 الغذائي األمن إحصاءات – والزراعة األغذية منظمة بيانات قاعدة: املصدر
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 السكان مجموع من  التغذية سوء انتشار :18.أ الجدول 

*2016-2014 2010-2008 2002-2000 1992-1990   

 أفغانستان 30 47 26 27

 ألبانيا        
 الجزائر 8 8 6  
 أذربيجان 24 17    

 البحرين        
 بنغالديش 33 21 17 16
 بنين 28 22 13 8

 بروناي دار السالم        
 بوركينا فاسو 26 28 23 21
 الكاميرون 38 31 15 10

 تشاد 59 40 41 34
 جزر القمر        

 كوت ديفوار 11 16 15 13

 جيبوتي 75 49 24 16
 مصر        
 الغابون  12      

 غامبيا 13 13 11 5
 غينيا 23 26 19 16
 غينيا بيساو 23 27 24 21

 غيانا 23 10 12 11
 إندونيسيا 20 18 16 8

 إيران 5 6 7  

 العراق 8 24 26 23
 األردن 6 6    
 كازاخستان        

 الكويت 39      
 قرغيزستان 16 17 9 6

 لبنان        

 ليبيا        
 ماليزيا 5      

 جزر املالديف 12 12 12 5

 مالي 17 13 5  
 موريتانيا 15 11 8 6

 املغرب 6 7 5  

 موزمبيق 56 42 33 25
 النيجر 28 21 12 10
 نيجيريا 21 9 6 7

 سلطنة عمان 18 12 7 5
 باكستان 25 23 22 22

 فلسطين        

 قطر        
 اململكة العربية السعودية        

 السنغال 25 28 15 10

 سيرا ليون  43 40 31 22
 الصومال        
 السودان 40 27 24  

 سورينام 16 14 10 8
 سوريا        

 طاجيكستان 28 40 38 33

 توغو 38 29 21 11
 تونس        
 تركيا        

 نستانتركما 9 8    
 أوغندا 23 28 25 26

 اإلمارات العربية املتحدة        

 أوزبكستان   14 9  
 اليمن 29 29 27 26

 متوسط املنظمة 23.6 19.1 16.1 14.8

 متوسط الدول النامية األخرى  25.7 19.4 16.5 14.0
 متوسط العالم 18.6 14.9 11.8 10.9

 الغذائي األمن إحصاءات – راعةوالز  األغذية منظمة بيانات قاعدة: املصدر
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 ملكافحة جميل اللطيف عبد مختبر للتكنولوجيا، ماساتشوستس معهد مشاريع :19.أ الجدول 

 اإلسالمي التعاون  منظمة دول  في (ATAI) الزراعية التكنولوجيا اعتماد ومبادرة  (MIT J-PAL)الفقر
 

 العنوان البلدان العوائق سؤال البحث النتائج

للهجرة كان له تأثير كبير تقديم حافز 
 على احتماالت الهجرة املوسمية

هل يمكن للحوافز النقدية 
الدفع باملزارعين في املناطق 
الريفية إلى الهجرة إلى املدن 

والبحث عن فرص عمل 
 موسمية خالل أوقات املجاعة؟

 بنغالديش عوائق متعلقة بسوق العمل
هجرة العمالة املؤقتة كتخفيف: 

 دارة املجاعة املوسمية استراتيجيات إل 

عند تجربة تقنيات زراعية جديدة،  لم 
يكن املزارعون يفهمون الفوائد في 

البداية. لكن عندما يتم التقرير عن 
نتائج التقنيات الجديدة من أراضيهم، 
يبدي املزارعون رغبة أكبر في مواصلة 

 استخدام التقنية الجديدة

هل تزويد املزارعين بالبيانات 
ل سابقة غير مالحظة حول عوام

تؤثر على املحاصيل الزراعية 
يمكن أن تساعدهم على اعتماد 

 ممارسات زراعية مثلى؟

 إندونيسيا ضعف الكفاءة في املعلومات
مزارع صنع قرار املزارع وتجريب 

 التكنولوجيا في إندونيسيا

 (العمل مستمر)

هل بموسوع التمويل األصغر في 
شكل قروض أو منح أو منتجات 

دخار تخفيف القيود على اال 
االستثمار بين صغار املزارعين في 

 مالي؟

 مالي عدم كفاءة أسواق االئتمان
فرص لتحسين توسع وأثر اإلقراض 

 الزراعي في مالي

 (العمل مستمر)

كيف يمكن ملشروع الري على 
نطاق واسع تحسين املحاصيل 
ومساعدة املزارعين على تأمين 

 حقوق امللكية؟

 مالي ض يقيود سوق األرا

 في مالي  Alatonaأثر مشروع الري 

 (العمل مستمر)

هل الوصول إلى مرافق االدخار 
باإلضافة إلى الدعم في األسمدة 
الزيادة في اعتماد األسمدة بين 
املزارعين على املدى الطويل في 

 موزمبيق؟

 موزمبيق عدم كفاءة أسواق االئتمان
االدخار ودعم األمن الغذائي املستدام في 

 زمبيقمو 

املنتج املالي الذي تم تطويره ال يحظى 
بشعبية في أوساط العمال وفشل أن 
يكون كافيا التخاذ املتابعة الختبار ما 

إذا كان سيكون هناك أي تأثير على 
 شراء املدخالت الزراعية.

هل يمكن للتحويالت املالية 
املحددة ألغراض زراعية الزيادة 

من استيعاب التكنولوجيات 
 ة؟الزراعي

 موزمبيق عدم كفاءة أسواق االئتمان
حشد تحويالت املهاجرين لتحديث 

 الزراعة فى موزمبيق

 (العمل مستمر)

هل توفير وفورات املعلومات 
وااللتزام للمدخالت الزراعية 

من خالل الهاتف املحمول 
يساعد على زيادة استيعاب 

 املدخالت؟

عدم كفاءة أسواق املدخالت 
أسواق واملخرجات، عدم كفاءة 

االئتمان، ضعف الكفاءة في 
 املعلومات

 موزمبيق

تعزيز االستخدام الصحيح لألسمدة من 
خالل وفورات املعلومات وااللتزام 

باستخدام الخدمات املصرفية املتنقلة 
 فى موزمبيق

 (العمل مستمر)

هل إعطاء املزارعين منبرا 
للحصول على املعلومات وتبادل 

الخبرات في مجال الرعاية 
يطرية يزيد من استخدام الب

 تلك الخدمات؟

 باكستان ضعف الكفاءة في املعلومات
تنسيق املزارعين بالهواتف الخليوية: 

االبتكار التكنولوجي في خدمات اإلرشاد 
 املتعلقة بتربية املواش ي  في باكستان

 (العمل مستمر)

هل األنواع املختلفة من العقود 
لتجار البصل تحسن من 

سعار الجودة وترفع األ 
 للمزارعين؟

عدم كفاءة أسواق املدخالت 
 واملخرجات

 السنغال
عقود تحفيزية لبيع املحاصيل ذات 

القيمة العالية من قبل صغار املنتجين 
 في السنغال

 (العمل مستمر)

يحقق الباحثون في ما إذا كان 
دعم األسعار والتدريب األولي 

يشجع التجريب واعتماد 
أصناف جديدة من األرز بشكل 
 فعال بين املزارعين في سيراليون.

العوامل الخارجية، عدم كفاءة 
مخاطر السوق، ضعف الكفاءة في 

 املعلومات
 سيراليون 

تعزيز اعتماد أصناف األرز الجديد: 
معالجة تكاليف االعتماد املبكر في 

 سيراليون 

التجار الذين عرضت عليهم مكافآت 
يشترون الكاكاو ذي الجودة بشكل 

الرتفاع في األسعار التي أكبر، ولكن ا
 يحصلون عليها ال تنتقل للمزارعين.

هل التنوع في العقود املمنوحة 
لتجار الكاكاو تزيد من نوعية 

 الكاكاو الذي يشترونه؟

عدم كفاءة أسواق املدخالت 
 واملخرجات

 سيراليون 
هيكل العقد وتصدير الجودة في سوق 

 سيراليون للكاكاو

 (العمل مستمر)

جمع بين هل من شأن ال
خدمات اإلرشاد جنبا إلى جنب 
مع التمويل األصغر الزيادة في 

االستفادة من املشورة 
 الزراعية؟

عدم كفاءة أسواق املدخالت 
واملخرجات، عدم كفاءة أسواق 

االئتمان، ضعف الكفاءة في 
 املعلومات

 أوغندا
املزارعات والحواجز التي تحول دون 
اعتماد التكنولوجيا: تقييم عشوائي 

 برنامج اإلرشاد براك في أوغندا الريفيةل

 (العمل مستمر)

كيف يمكن استخدام الشبكات 
االجتماعية بشكل استراتيجي 

لزيادة اإلقبال على تكنولوجيا 
 الري البسيطة؟

العوامل الخارجية وعدم كفاءة 
 أسواق االئتمان

 أوغندا
تجارب انتقائية لتقييم التكنولوجيا 

 يبالزراعية واعتمادها: التجر 

 (العمل مستمر)

ما مدى محدودية اعتماد 
األسمدة بسبب ضعف الجودة 

واملنتجات املقلدة الرديئة في 
 السوق؟

 أوغندا ضعف الكفاءة في املعلومات
هل يعيق ضعف الجودة اعتماد 

تكنلوجيا زراعية؟ الدليل من سوق 
 األسمدة في أوغندا

 MIT J-PAL: املصدر



 

 

 

 




