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  توطئة

، أبرزت أزم ى مدى العقد املا ي جميع أنحاء العالم أهمية التنمية الزراعية واألمن ع ات األمن الغذائي 

ى نطاق واسع  ن أن الزراعة معروفة ع ي ح ي الواقع،  ي مختلف أنحاء العالم. و ي كافة البلدان  الغذائي 

ي اقتصادات معظم البلدان  رض أن تلعب دورا رئيسيا  ، ويف باعتبارها النشاط االقتصادي الرئيس

ي العديد من دول منظمة التعاون اإلسالمي  ال ة ليست متوفرة  ى مستوى  نامية، إال أن هذه امل سواء ع

ى مستوى املنظمة ككل . حيث ال تزال تواجه العديد من دول منظمة التعاون اإلسالمي  عددا الدول أو ع

ي املتوسط،  ن الحيوين. و ي هذين املجال رة  ي مجموع من املعوقات والتحديات الخط بلغت حصة الزراعة 

ي لبلدان منظمة التعاون اإلسالمي  نسبة  ي اإلجما ي عام 10.3الناتج املح ، منخفضة 2012٪  فقط 

ي عام 12.2 مقارنة بـ تدريجيا  ي عام 16.3و  ٪2000   ٪1990.  

ي العديد من دول منظمة التعاون اإلسالم ي  رة، تم استبدال النشاط الزرا ي  بشكل وخالل هذه الف

ي بالخدمات، وبدرجة أقل بالصناعة. وهذه نتيجة مزيج من العوامل السياسة والهيكلية واملناخية  تدري

ي بعض البلدان، باإلضافة  ي  والجغرافية. وتشمل هذه العوامل التحول االقتصادي وجهود التنويع الهيك

ي الزراعة من املناطق الر  ايدة للقوى العاملة  ى  الهجرة امل ى  املناطق الحضرية إ عن أجور      ً بحثا   يفية إ

ي قطاع الخدمات، وعدم كفاية االستثمارات الزراعية والبنية التحتية،  ي قطاعات أخرى، ال سيما  ى  أع

ي األسعار العاملية للسلع الزراعية  وانخفاض مستوى اآلالت الزراعية واستخدام التكنولوجيا، والتقلبات 

ي أسواق السلع الدولية، وندرة املوارد  والصعوبات التجارية ال ال تزال العديد من هذه الدول تواجهها 

ي  ي مناطق فرعية قاحلة وشبه قاحلة  ي العديد من دول منظمة التعاون اإلسالمي ، وال تقع  املائية 

  غرب آسيا وشمال شرق أفريقيا.

ي معظم بلدان منظمة التعاون اإلسالمي ، لم يواكب اإلنتاج   ر املنتجات الزراعية وخاصة و ي وتوف الزرا

ى  اتساع  ا، مما أدى إ ي أعداد سكا ى الغذاء بسبب الزيادة السريعة  ايد ع املنتجات الغذائية الطلب امل

ي منظمة  ن بلدا  ي ثالث ن سدها بالواردات. مما جعل هذه البلدان؛ وال سيما  الفجوة الغذائية ال يتع

ي أسعار OIC-LIFDCsات العجز الغذائي والدخل املنخفض (التعاون اإلسالمي  ذ )، عرضة ألي ارتفاع حاد 

رة  راد الغذاء والعجز التجاري، مما طرح آثارا سلبية خط ر است املواد الغذائية الدولية من حيث زيادة فوات

ي تفاقم الحالة املتدهورة لأل  ى الصحة و التعليم وال سيما بالنسبة لألطفال وبالتا من الغذائي من خالل ع

  زيادة عدد األشخاص الذين يعانون من سوء التغذية.

ر الزراعة؛ وال تشغل  ي عام 34.7وتعت ي دول منظمة التعاون اإلسالمي   ي عدد السكان  ٪ من إجما

ي التنمية االقتصادية للعديد من دول 2011 ى لعب دور هام  ، نشاطا اقتصاديا هاما مع قدرة عالية ع

ى  37التعاون اإلسالمي . وهذا صحيح بالنسبة لمنظمة  ي منظمة التعاون اإلسالمي  القائمة ع بلدا عضوا 

ا من البلدان األقل نموا. وتتمتع هذه الدول بإمكانات عالية  19الزراعة،  ن ثالثة مكونات  ي واحدم من ب
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ى األقل رئيسية ي:لقطاع الزراعة  ع وى العاملة الزراعية واملوارد ( األرا الصالحة للزراعة، والقو

ى ذلك، صنفت  ي منظمة التعاون اإلسالمي  من مناطق مناخية مختلفة  31املائية). وعالوة ع دولة عضو 

ر  ن أك ي جميع أنحاء العالم. وتختلف هذه السلع من حبوب  20من ب ي السلع الزراعية الرئيسية  من منت

ى  السلع االس ي مثل القمح واألرز والذرة إ ن واملطاط والسكر. و ي املنطقة املعتدلة مثل الكاكاو وال توائية / 

ن  ى التقليص من الفقر وتأم ي هذه البلدان إ ي الحديث  هذا الصدد، سوف يساعد تطوير القطاع الزرا

ي االقتصاد ال ترتبط  ن وتشجيع القطاعات األخرى  ر فرص عمل إضافية للمالي االكتفاء الغذائي وتوف

ي. باإل    نتاج  الزرا

ي منظمة التعاون  ي البلدان األعضاء  ي هذه املعطيات، يسلط تقرير الزراعة واألمن الغذائي  وبالنظر 

ى الوضعية الحديثة فضال عن املعوقات والتحديات ال تواجه التنمية الزراعية  2014اإلسالمي   الضوء ع

ي منظمة التع ي البلدان األعضاء  اون اإلسالمي . ويستكشف قضايا رئيسية مثل اإلنتاج  واألمن الغذائي 

ي  ي الزراعة واإلنتاجية  اإلنتاجيةالزرا ن واستخدام األرا  ي السلع الزراعية والسكان الزراعي والتجارة 

ي الزراعة واإلنتاج  وتجارة املواد الغذائية واملساعدات الغذائيةوانتشار سوء  واملوارد املائية واستخدامها 

ى أهمية تشجيع االستثمار داخل منظمة ال تغذية وآثار تقلب أسعار الغذاء. كما يسلط التقرير الضوء ع

ي قطاع الزراعة ويشمل مجموعة متنوعة من التوصيات املتعلقة بالسياسات  التعاون اإلسالمي  

ي هذا املجال الحيوي  ي منظمة التعاون اإلسالمي   رحات املشاريع لتعزيز التعاون    .ومق

  

روفيسور صافاش ألباي   ال

  املدير العام

  مركز أنقرة
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  ملخص 

  قطاع الزراعة: املوارد واإلمكانات

ي العديد من  ي اقتصاديات منظمة التعاون اإلسالمي  كما هو الحال  تلعب األنشطة الزراعية دورا هاما 

ي التنمية. وت ى  أن البلدان النامية من حيث فرص العمل واإلنتاج ، وبالتا رة إ ر اإلحصاءات األخ  240ش

ن 14.5مليون شخص (يمثلون  ي بلدان منظمة التعاون اإلسالمي  هم نشط ٪ من مجموع السكان) 

ر  ن اقتصاديا أك ن النشط ى وجه الخصوص، تشكل حصة السكان الزراعي ي قطاع الزراعة. وع اقتصاديا 

ي 20من  ي عدد السكان  ي منظمة  17٪ من إجما ن أهمية األنشطة دولة  التعاون اإلسالمي  مما يب

ر من  ي املناطق 51.8الزراعية. وعموما، يعيش أك ي بلدان منظمة التعاون اإلسالمي   ٪ من السكان 

٪ من مساحة األرا الزراعية العاملية حيث تشكل 29الريفية. وتحتل بلدان منظمة التعاون اإلسالمي  

ي الدائمة نصيب األ  ي بلدان منظمة التعاون اإلسالمي .املروج واملرا   سد من األرا الزراعية 

ي العالم من  ى أن بلدان منظمة التعاون اإلسالمي  ليست من الجهات الفاعلة  ر كل هذه األرقام ع وتش

ن فقط ولكن أيضا من حيث حجم األرا الزراعية. وهذا يجعل من أعضاء  حيث حجم السكان الزراعي

.منظمة التعاون اإل  ي العالم ي شبكة اإلنتاج  الزرا   سالمي  مجتمعة فاعال رئيسيا 

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

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

ي العم ى 22ق نسبة األمطار  يا ذات أع ر مال ي منظمة التعاون اإلسالمي ، تعت ن الدول األعضاء  ٪. ومن ب

ي درجة العمق بينما تصنف مصر وليبيا بمستويات منخفضة. وتشكل  (املوارد  IRWRمعدل لهطول األمطار 

ي73املائية املتجددة الداخلية) ما يقرب من  ي املوارد املائية املتجددة  دول منظمة التعاون  ٪ من إجما

ى املوارد املتجددة  ر ع اإلسالمي  مما يع أن دول منظمة التعاون اإلسالمي ، كمجموعة، تعتمد أك

ي منظمة التعاون اإلسالمي  ندرة  الداخلية بدال من الخارجية. ومع ذلك، تواجه العديد من الدول األعضاء 

ى سبيل املثال، تتوفر ا ى أقل مستويات املياه بدرجات مختلفة. فع لكويت واإلمارات العربية املتحدة ع

ي املياه. ومثل هذه  ي املوارد املائية املتجددة للفرد مما يجعلهما ضمن الفئة ذات الندرة املطلقة  إلجما

ي منظمة التعاون اإلسالمي   ر الدول األعضاء  ى  موارد املياه الخارجية لتلبية الطلب  تعت شديدة الحاجة إ

اي ى املياه، إال امل ى  املياه الصالحة لالستخدام من موارد أخرى ي حال وجود  د ع طرق مبتكرة للوصول إ

ي ذات أهمية خاصة  ى ذلك، فإن استدامة املوارد املائية الخارجية  مثل تحلية مياه البحر. وعالوة ع

ى املياه. ا نسبة عالية من االعتماد ع   للبلدان األعضاء ال لد

ي العالم. ونظرا 29.4دان منظمة التعاون اإلسالمي  وتسحب بل ي الزراعة  ٪ من املياه املستخدمة 

ي دول مثل مصر، فإن نسبة مساحة الري كنسبة مئوية  ي درجات العمق  النخفاض معدل هطول األمطار 
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ر من املساحة الزراعية  ى   تعت ي املساحة ال92.8مرتفعة للغاية وتغطي ما يصل إ زراعية. وفيما ٪ من إجما

ي ( ٪)، وهو أقل تقنية 82يتعلق بتقنيات الري، تستخدم بلدان منظمة التعاون اإلسالمي  الري السط

ي  ر تقنية موفرة للمياه،  ي أك ي، و ن تمارس تقنية الري املوض ي ح ن تقنيات الري،  موفرة للمياه من ب

ي بلدان منظمة التعاون  ٪ من مجموع املساحة1.7مليون هكتار فقط، أي ما يعادل  1.3 املجهزة للري 

   اإلسالمي .

رة ( ى حصة صغ ي العالم من حيث مخزون رأس املال 7.4وتتوفر بلدان منظمة التعاون اإلسالمي  ع  (٪

ر كافية من استخدام األسمدة  ا نسبة غ ى ذلك، فإن دول منظمة التعاون اإلسالمي  لد ي. وعالوة ع الزرا

ى سبيل املثال، فإن متوسط ودرجة منخفضة للمكن منظمة التعاون اإلسالمي  من حيث نة الزراعية. فع

ي بلدان  46استخدام األسمدة لكل هكتار من األرا الصالحة للزراعة هو  ا  ن يتم احتسا ي ح كجم، 

  كجم. 93نامية أخرى ب 

ر الفعالة، واال  ي لألسمدة واملكننة وكنتيجة طبيعية لندرة املوارد املائية، وتقنيات الري غ ر الكا ستخدام غ

ي  الزراعية املنخفضة، تواجه دول منظمة التعاون اإلسالمي  مستويات منخفضة لألرا وإنتاجية العمل 

ي.  ر و القطاع الزرا ي بلدان منظمة التعاون اإلسالمي  أقل من  األرا  مستويات  تعت وإنتاجية العمل 

ى الرغم من أن دول منظمة التعاون اإلسالمي  كمجموعة شهدت 2012متوسط العالم اعتبارا من عام  ، ع

ا منذ عام  ي مستويات إنتاجي   .2002زيادة 

رها من  ر أداء بلدان منظمة التعاون اإلسالمي  أفضل قليال من غ ي مجال البحوث والتكنولوجيا، يعت و

ن  ر عدد البلدان النامية من حيث أعداد موظفي البحوث الزراعية. ومن ب ى أك األعضاء، تتوفر األردن ع

ي القطاع العام، وهو  ن  . ومع ذلك، 2187من موظفي البحوث الزراعية لكل مليون من السكان الزراعي

ي مجال البحوث والتكنولوجيا، تبقى بلدان منظمة التعاون  ي  ي للشخص الزرا من حيث اإلنفاق الزرا

رها من البلدان ال دوالر أمريكي. وتنفق  13،8نامية بمتوسط معدل إنفاق يبلغ اإلسالمي  متخلفة عن غ

ر قدر من املال ( يا أك ي منظمة 248مال ن الدول األعضاء  ي من ب دوالر أمريكي) للشخص الواحد الزرا

ي مجال البحوث  التعاون اإلسالمي . وعموما، فإن الصورة ال ترسمها بلدان منظمة التعاون اإلسالمي  

ي  والتكنولوجيا ي بعيدة عن الوضوح. ومن ناحية أخرى، هناك العديد من البلدان األعضاء  الحيوية 

منظمة التعاون اإلسالمي  ال ال يمكن أو ال تستطيع اإلبالغ عن البيانات املتعلقة بالبحوث والتكنولوجيا 

ن هناك بعض بلدان منظمة التعاون اإلسالمي  من أبرز األعضاء  ي ح ي هذا املجالالرائدالحيوية؛  مثل  ة 

يا.  األردن ومال
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ي والتجارة   اإلنتاج  الزرا

رض أن تلعب  ، ويف ى نطاق واسع باعتبارها النشاط االقتصادي الرئيس ن أن الزراعة معروفة ع ي ح

ي حالة بلدان منظمة التعاون  ة ليست ثابتة  ي اقتصادات البلدان النامية، إال أن هذه امل دورا رئيسيا 

رة ما بعد األزمة، انكمش متوسط اإل  ي ف ي سالمي  كمجموعة. فبعد التوسع الطفيف  نصيب الزراعة 

ى   ي القتصادات منظمة التعاون اإلسالمي  إ ي اإلجما ي  عام 10.3مجموع الناتج املح  ٪2012.  

ى أن بلدان منظمة التعاون  ي ملنظمة األغذية والزراعة ع اإلسالمي  كمجموعة ويظهر مؤشر اإلنتاج  الزرا

ي  ي مقابل البلدان النامية األخرى، وكذلك  ي زيادة إنتاجها الزرا ي املتوسط، أداء مماثال  قد سجلت، 

رة  ر باملقارنة مع الدول املتقدمة. وبقدر ما يتعلق األمر  2012- 2000العالم خالل الف وأداء أفضل بكث

ي، فقد لوح رة قيد النظر، شهد متوسط بنصيب الفرد من مؤشر اإلنتاج  الزرا نصيب ظ أنه خالل الف

ي بلدان منظمة التعاون اإلسالمي  زيادة متواضعة نسبيا باملقارنة مع البلدان  ي  الفرد من اإلنتاج  الزرا

  النامية األخرى وكذلك العالم ككل.

ي اإلنتاج2012-2000وخالل  ا  ي حص العالم من   ، شهدت بلدان منظمة التعاون اإلسالمي  زيادة 

ي منظمة التعاون  الحبوب والفواكه والخضروات واللحوم. ومع ذلك، فقد شهدت البلدان األعضاء 

ا  ي حص ي منظمة ب مقارنة اإلسالمي  انكماشا  ي  إنتاج البلدان النامية من اللحوم. ويركز اإلنتاج  الزرا

ى عدد قليل من البلدان األعضاء، حيث ش ٪ من 79.1كلت عشرة دول فقط نسبة التعاون اإلسالمي  ع

ي إنتاج الحبوب، و ي إنتاج الفواكه، و75.2إجما ي إنتاج الخضروات و 74.2٪ من إجما ٪ 66.6٪ من إجما

ي عام  ي إنتاج اللحوم    .2012من إجما

ي إنتاج زيت النخيل ( ي إجما ى عامليا  ى حصصها األع  ٪)67.4٪) والكاكاو (90.3وتتوفر الدول األعضاء ع

ى  - ٪) 34.4٪) والدخن (34.6٪) والذرة الرفيعة (43.8والكسافا ( رى ع رها من السلع الك باملقارنة مع غ

ي  ا. وبالنسبة لغالبية السلع ال تضمن2011أساس بيانات عام  هذه الدراسة، فإن األغذية واألعالف 

ى ما يبدو  ر استخداماع ي املتوسط، تستخدم املؤن املحلية األك ٪ من القهوة 92.6٪ من الشاي و97.7. و

٪ 65.1٪ من الكاكاو و68.2٪ من الدخن و70.4٪ من القمح و73.4٪ من األرز و80.1٪ من السكر و90.6و

ن تستخدم املؤن املحلية 45،4من الذرة و ي ح ي الدول األعضاء  ٪ من الكسافا كمنتجات غذائية لإلنسان 

ر و 74.9   ٪ من الكسافا لتغذية املاشية والدواجن.29.3من الذرة و ٪ 46.2٪ من الشوفان 67.1٪ من الشع

ي والحصة املنخفضة نسبيا لدول منظمة  ي القطاع الزرا ى الرغم من انخفاض مستوى التنمية  وع

ن  ي من ب رة من الدول األعضاء  ، فإن األغلبية الكب ي العالم ي اإلنتاج  الزرا ن التعاون اإلسالمي   املنتج

ي جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، قد تشكل تقلبات  ئلالعشرين األوا لبعض السلع الزراعية الرئيسية 
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ر من هذه البلدان ال سيما تلك ال  ي أسواق السلع الدولية مخاطر وتحديات إضافية بالنسبة لكث األسعار 

ى عدد قليل من هذه السلع الزراعية. ا ع ر من صادرا ركز الجزء األك   ي

ي البلدان النامية، حسب مقارتفع اسقد و  ي يالك املنتجات الحيوانية  الك السنوي للفرد  اس االس

. وح اآلن، ال تزال دول منظمة التعاون اإلسالمي  تعاني من  ر خالل العقد املا كجم، بشكل كب

ي اللحوم والحليب  ي املنتجات الحيوانية الرئيسية، و الك  والبيض. مستويات منخفضة نسبيا من االس

ي املتوسط  ي دول منظمة التعاون اإلسالمي   لك أسرة واحدة  كيلوغرام من املنتجات الحيوانية  91.1وتس

ي البلدان النامية األخرى و 117.4، باملقارنة مع متوسط 2011ي عام كما هو  ي البلدان  314.7كلغ 

ي عام 141.1العالم املتقدمة. وشهد املتوسط  ى  جانب اإلنتاج ، استجابت البلدان 2011 كيلوغرام  . وإ

ى املنتجات الحيوانية من خالل الزيادة السريعة لإلنتاج  ايد ع ى  الطلب امل ى ما يبدو إ بدون  –النامية ع

ن عامي  ، زادت دول منظمة التعاون 2012و  2000استثناء ملجموعة دول منظمة التعاون اإلسالمي . وب

ي. ويبدو 53.3٪ و 54.1٪ و59.3ن إنتاج اللحوم والحليب والبيض بنسبة اإلسالمي  كمجموعة م ى التوا ٪ ع

ى  ي الكفاءة ع ي وتحقيق مكاسب  ر التكنولو ي جانب العرض، مثل العمالة الرخيصة والتغ أن العوامل 

ي من الدوافع الرئيسية لهذا النمو السريع لإلنتاج. وأدى الن رة،  ي العقود األخ الك نطاق واسع  ي اس مو 

ي تجارة هذه املنتجات. ويخلص التحليل  ر  ى  نمو كب روة الحيوانية، مقرونا بزيادة التحرر االقتصادي، إ ال

ى املنتجات  ر ع ن: أوال، تعتمد دول منظمة التعاون اإلسالمي  بشكل كب ن رئيسيت ى  نتيجت ي هذا التقرير إ

ر. واعتبارا من عام الحيوانية املستوردة، باستثناء البيض، وثا ايد هذا االعتماد بشكل كب ، 2011نيا، ي

ي العالم لصادرات املنتجات املاشية و 4.5شكلت دول منظمة التعاون اإلسالمي   ٪ من 17.5٪ من إجما

ي الواردات.   إجما

ي العالم مل بالنسبةو  ىصايد األسماك وتربية األحياء املائية  ي  فقد ارتفعت إ طن من مليون  182.9حوا

ي عام  ي ، ازداد متوسط 2011-2000. وخالل 2012األسماك  الك الفرد من املنتجات السمكية  اس

ي منظمة التعاون اإلسالمي   رة النمو 41.2مسجلة زيادة  - كغ  14.4- 10.2البلدان األعضاء  ي وت ٪. وتضا

ي البلدان النامية األخرى حيث ارتفع متوسط  ا  الك نصيب الفهذه مثيال خالل  18.0- 14.1رد من االس

رة ( ى جانب اإلنتاج ، شكلت دول منظمة التعاون اإلسالمي  نسبة 28.4نفس الف ٪ 16.5٪). ومرة أخرى، وع

ي عام  ي العالم  ي إنتاج مصايد األسماك  . وتوسع إنتاج مصايد األسماك الداخلية بشكل 2012من إجما

ن ظل اإلن ي ح تاج  البحري مستقرا نسبيا. وحسنت بلدان منظمة التعاون سريع خالل العقد املا 

ي اإلنتاج  العالم ملصايد األسماك الداخلية من  ا  ي عام 14.5اإلسالمي  حص ى   ٪2000  ي عام  16.8إ ٪

ي البلدان األعضاء 2012 ، شهد إنتاج األسماك البحرية  ى النطاق العالم ى الرغم من النمو البطيء ع . وع

ي اإلنتاج  البحري العالم من توسعا س ى   9.7ريعا وارتفعت حصته  رة. ومن 16.4٪ إ ٪ خالل نفس الف

ي مصائد األسماك  ربية األحياء املائية  ى اإلنتاج  العالم ل  حيث أسلوب اإلنتاج ، تنطبق نفس الحجة ع
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ي عام 41.7االلتقاط، حيث تضاعف النوع األول من  باملقارنة مع حجم  90.4ح  2000 مليون طن 

  .2011ي عام مليون طن 

ي عام  ي الصادرات من األسماك والقشريات والرخويات ال مصدرها بلدان منظمة 2011و ، بلغ إجما

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

ي نف   مليون طن. 1.5مسجلة عجزا تجاريا صافيا قدره  -س العام مليون طن من هذه املنتجات السمكية 

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

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

ي ى األغذية لنموها السريع للسكان، واصلت بلدان منظمة التعاون اإلسالمي   لإلنتاج الزرا لتلبية الطلب ع

ى  ى الواردات الزراعية، وخاصة املنتجات الغذائية. وهذا واضح، ع ر ع ى االعتماد بشكل كب كمجموعة ع

ي حالة الحبوب مع  ي عام  48.8وجه الخصوص،  كما شكلت دول  ،2011مليار دوالر أمريكي من الواردات 

ر من ثلث العالم 59.4منظمة التعاون اإلسالمي   ي واردات الحبوب للبلدان النامية، وأك ٪ من إجما

ي صادرات الحبوب 38.3( ي نفس 5.3٪ والعالم بنسبة 11.9٪). وكانت حصص البلدان النامية من إجما  ٪

ر من إجما ركز جزء كب ي التجارة الزراعية لبلدان منظمة التعاون العام. وكما هو الحال بالنسبة لإلنتاج، ي

ي  ر خمسة دول مصدرة  ي عدد قليل من البلدان األعضاء. ومن حيث القيمة النقدية، فإن أك اإلسالمي  

٪ الفواكه 68.3٪ منتجات األلبان  و69.0الحبوب ومن  ٪89.9منظمة التعاون اإلسالمي  تصدر نسبة 

ن أن73.4والخضروات و  ي ح ٪ 46.3٪ و47.8٪ و44.4املستوردين الخمس األوائل يمثلون  ٪ اللحوم 

ر 55.8و ٪ من حجم الواردات املتعلقة بكل من هذه املجموعات للمنتجات الرئيسية. وكنتيجة لالعتماد الكب

ى الواردات من املنتجات الزراعية، سجلت بلدان  ي العديد من دول منظمة التعاون اإلسالمي  ع نسبيا 

ي معظم هذه املنتجات منظمة التعاون  را  ي الحبوب  -اإلسالمي  كمجموعة عجزا تجاريا كب ى األخص  وع

ي عام  42.4 . وعموما، فيما يتعلق بجميع املنتجات الزراعية، 2011مليار دوالر أمريكي العجز التجاري 

ا من  ر من ضعف عجز تجار ا أك مليار  23.2لوحظ أن بلدان منظمة التعاون اإلسالمي  كمجموعة لد

ي عام  ى  2000دوالر  ي عام  62،1إ ي من 2011مليار دوالر أمريكي  ى أن اإلنتاج  املح . وهذا يدل ع

ي معظم بلدان منظمة التعاون اإلسالمي  ال يزيد بسرعة  املنتجات الزراعية وخاصة املواد الغذائية 

ى هذه  ي، مع الطلب ع ي عدد السكان، وبالتا   املنتجات.متساوية مع الزيادة 

ى الزراعة ر املناخ ع   آثار تغ

ر أهمية ذات عواقب اجتماعية واقتصادية سلبية  ر املناخ هو أحد التحديات البيئية املعاصرة األك تغ

ي  ى  االعتماد العا ر املناخ ويرجع ذلك أساسا إ رة. ومما ال شك فيه، فإن قطاع الزراعة هو عرضة لتغ خط

ى الظروف املناخية ي من خالل مختلف  للغاية ع ى القطاع الزرا ر املناخ ع والطقس. ويمكن أن يؤثر تغ

ي هطول األمطار وتوزيعها، وأحوال الطقس املتطرفة مثل  ر  القنوات: ارتفاع درجة الحرارة، والتغ
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ى قطاع الزراعة  يؤثرو الفيضانات والجفاف والعواصف وترك الكربون واشتداد نمو اآلفات.  ر املناخ ع  تغ

ي املناطق شبه الرطبة  بدرجة ي البلدان النامية ال تقع أساسا  . وعموما، و ى املستوى العالم متفاوتة ع

ي  ن الدول األعضاء  ر عرضة مقارنة مع الدول املتقدمة. ومن ب ي أك القاحلة وشبه القاحلة والجافة 

رة واملنخفضة الدخل و  ر البلدان الفق ر منظمة التعاون اإلسالمي  تعت ي األك ي أفريقيا وآسيا  الواقعة 

ى الزراعة،  الشديد عرضة للمخاطر. وينبع ضعفها  ر ع ي واالعتماد الكب بشكل رئيس من موقعها الجغرا

ر املناخ. ى التكيف وتخفيف اآلثار السلبية لتغ   وضعف البنية التحتية والقدرة املالية املنخفضة ع

  والتحديات التنمية الزراعية: العقبات الرئيسية

ي منظمة التعاون اإلسالمي  االهتمام الالزم من  ي العديد من البلدان األعضاء  ال تتلقى التنمية الزراعية 

ي السياسات حيث تبقى التنمية الزراعية  ي الواقع، يمكن  راكدة صان ي للفرد الواحد. و مع النمو الزرا

ي أن تعزى مختلف العوامل الهيكلية والسياسية واملناخ ى  اإلنتاجية الزراعية املنخفضة املستمرة  ية إ

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

ي التمويل العام لتطوير  ى  نقص االستثمار  اإلسالمي  قد حلت محلها األنشطة الصناعية، مما أدى إ

ر فعا ي العديد من دول منظمة ممارسات زراعية أك لية وكفاءة. ويمكن أن يعزى ضعف إنتاجية األرا 

ي مضيعة  ي استخدام أساليب زراعية قديمة وال  ن مستمرون  ى  حقيقة أن املزارع التعاون اإلسالمي  إ

ي لألسمدة واآلالت باإلضاف ر الكا ى  للرأس املال البشري واملادي بسبب سوء االستخدام واالستخدام غ ة إ

ى  عدم الكفاءة  ي عوامل إضافية تؤدي إ املشاكل ال تكمن مع حقوق امللكية وضعف إنفاذ العقود وال 

ى توسيع  ن ع ي املناطق الريفية من قدرة املزارع . ويحد نقص االئتمان وال سيما  ي إنتاجية األرا

ي يعمل بشكل  م، حيث أن عدم وجود سوق ما ن إنتاجية أراض ي وتحس جيد ومتاح هو تحدي رئيس 

ى املياه ووجود نظم للري هو  ى  أن الحصول ع اعتماد التكنولوجيا الجديدة. ومن ناحية أخرى، بالنظر إ

، فإن اإلدارة الجيدة للموارد املائية الشحيحة تشكل تحديا بارزا للزراعة  املحدد الرئيس إلنتاجية األرا

ي منظمة  ي وتدهور املوارد ي معظم البلدان األعضاء  التعاون اإلسالمي . وسيؤدي االستخدام املفرط الحا

ى  رفع تكلفة املياه، وتقليص توافره ن إ ر الزراعي لكي املياه غ ايد من قبل مس الك امل  ااملائية واالس

ي جميع أنحاء منطقة منظمة التعاون اإلسالمي ، تتعرض الزراعة بشك ى  أبعد من ذلك. و ل للزراعة إ

رات طويلة من الجفاف و  ر حدة بسبب و تلوث الخاص ملخاطر مناخية مختلفة مثل ف اآلفات ال ستكون أك

ي منظمة التعاون اإلسالمي  تخضع إلجهاد مائي و / أو  ى  أن ثالثة وعشرين دولة عضو  ر املناخ. وبالنظر إ تغ

ر من ن فإندرة  ي دول منظمة التعاو  86.2أك الك املياه  ن أن ن اإلسالمي  يذهب للزراعة، ٪من اس  ي ح

ي هذا الصدد،  سيعيق املستويات املنخفضة لهطول األمطار وزيادة تبخر املياه  ي. و بشدة اإلنتاج  الزرا

ي العديد من دول منظمة التعاون اإلسالمي .  ديدا إضافيا لألمن الغذائي  ي  ن الزرا يشكل انعدام التأم

ن، يوجد تحدي إلدخال ومع ذلك، قبل تقديم املدخ الت الزراعية باستمرار مثل البذور واألسمدة للمزارع

ي فإن املجال اآلخر الذي يتطلب إعادة النظر  ي. وبالتا ن الزرا ي التأم بلدان منظمة التعاون  ي سياساته 



xiii 
 

©  S ES R I C  2 01 4

ي مجال الزراعة  رة العلمية  ي والخ ر الكا ي غ انيات  R  &Dاإلسالمي  هو رأس املال البشري الحا بسبب امل

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

ى  معالجة مع مرافق تخزين مناسبة للحبوب. ائي بسبب الخسائر بعد الحصاد وال تحتاج إ لك ال   املس

  تطوير الصناعات الغذائية الزراعية

رة للتنمية نظرا لعدة أسباب. األهم من ذلك، تولد الصناعات إن الصناعات الزراعي ي ذات أهمية كب ة 

ي وخلق  ي األو الزراعية روابط خلفية وأمامية قوية، مشجعة الطلب وزيادة القيمة املضافة لإلنتاج الزرا

ر تحديدا، تولد شركات التصني ى طول سلسلة التجه والتوزيع. وبشكل أك ع فرص العمل والدخل ع

ي  ى مستوى املزرعة ويساهم  ى املواد الخام الزراعية؛ وهذا بدوره يخلق فرص عمل ع ي الطلب ع الزرا

ي  ى املدخالت الزراعية مثل األسمدة واألعالف. وباملثل، يتم توليد النشاط االقتصادي  زيادة الطلب ع

  مناطق الخدمات اللوجستية والتوزيع وتقديم الخدمات.

ي الرئيس و وغالبا ما تكون صن ي اإلنتاج  وعائدات املاعة األغذية الزراعية النشاط الصنا ساهم الرئيس 

ي العديد من البلدان النامية. وتنتج بلدان منظمة التعاون اإلسالمي  كمجموعة  التصدير وفرص العمل 

ي املحاصيل املصنعة 14.5نحو  ي إجما ا  ي العالم، ولكن حص ي  ٪من مجموع إنتاج املحاصيل  ي العالم 

ى معالجة ما تنتجه فعليا  16.8 ا القدرة ع ى أن بلدان منظمة التعاون اإلسالمي  لد ٪. وهذا يدل ع

واالستفادة من القيمة املضافة خالل مواكبة املنتجات الزراعية. وباملثل، تنتج دول منظمة التعاون 

روة الحيواني 14.6اإلسالمي   ا ال تمثل إال ٪من مجموع اإلنتاج  العالم لل ٪من  10.4ة الرئيسية، لك

، تفتقر دول منظمة التعاون اإلسالمي   روة الحيوانية املعالجة. وفيما يتعلق بتجه املوا ي إنتاج ال إجما

ى معالجة البضائع ال تنتجها وتفقد أرباح قيمة  ا من القيمة املضافة و القدرة ع ال يمكن الحصول عل

  ع.خالل معالجة البضائ

ي خلق فرص العمل وتوليد الدخل. ولدى بلدان منظمة  وتلعب الصناعات الغذائية الزراعية  دورا رئيسيا 

ي املتوسط  ا حصصا مرتفعة  من حيث اإلنتاج  واألجور وفرص التعاون اإلسالمي  ال تتوفر البيانات ع

ي الصناعات الغذائية الزراعية  مقارنة مع متوسطات البلدان ر منظمة التعاون  العمل  النامية غ

ى  األهمية القصوى لقطاع هذه االقتصادات وباإلشارةاإلسالمي،  ن منظمة التعاون  ،إ ى تفاوت ب يوجد أع

ي، حيث أن  ي الناتج اإلجما ي حصة الصناعة  ر منظمة التعاون اإلسالمي   اإلسالمي  والبلدان النامية غ

ي منظمة التعاون اإلسال  15.9نسبة  ي  ن أن ٪ ي ح ر منظمة  10.2مي   ي البلدان النامية غ ٪فقط 

ي املتوسط  ي  15.3التعاون اإلسالمي . وباملثل، تمثل صناعات األغذية الزراعية  ي العمالة  ٪من إجما

ي  ي منظمة التعاون اإلسالمي  باملقارنة مع  25الصناعات التحويلية  ي البلدان النامية  10.2دولة  ٪فقط 

ي صناعات األغذية الزراعية األخرى  ر من مجموع املدفوعات، و األلحصة ا. وتمثل األجور  ٪من  12.1ك
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ي دول منظمة التعاون اإلسالمي  مقارنة ب  ي جميع الصناعات التحويلية  ي البلدان  9األجور املدفوعة  ٪

ر منظمة التعاون اإلسالمي .   غ

ي دول منظمة التعاون  ٪من مجموع الشركات 15.3ومن ناحية أخرى، تعمل  ي الصناعات الزراعية 

ي  19.5اإلسالمي  باملقارنة مع  را فيما يتعلق باألهمية النسبية للصناعة  ي البلدان النامية األخرى. وأخ ٪

ي الصناعات التحويلية من الصناعات الغذائية  12.7القيمة املضافة، تأتي  ي القيمة املضافة  ٪من إجما

ي بلدا ا تشكل الزراعية  ي البلدان النامية األخرى، و 15.3ن منظمة التعاون اإلسالمي ، ولك ي  ٪10.5 ٪

  البلدان املتقدمة. 

  وضعية األمن الغذائي

رة 17) بنسبة FPIارتفع مؤشر اإلنتاج  الغذائي العالم ( ي الف للبلدان األعضاء  FPI. وتظهر 2012- ٪2000 

ى من املتوسط  ي منظمة التعاون اإلسالمي ، كمجموعة، ى اتجاها تصاعديا وتظل أع . ومع ذلك، ع العالم

ي  ى حدة، كانت الزيادة  ي أقل من املتوسط  FPIمستوى كل بلد ع ي منظمة التعاون  21العالم  دولة 

ي عام    .2011اإلسالمي  

ي 2012-2000خالل دول منظمة التعاون اإلسالمي  اتجاها تصاعديا  يويظهر مؤشر إنتاج األغذية للفرد  . و

املتوسط، من حيث نصيب الفرد من اإلنتاج  الغذائي، شهدت بلدان منظمة التعاون اإلسالمي  زيادة قدرها 

رة.8العالم بزيادة بنسبة ٪ متبقية فوق املتوسط 9   ٪ خالل نفس الف

رة  رات الغذائية ، أظهرت تجارة األغذية اتجاها تصاعديا، حيث ارتفعت الصاد2012-2000وخالل الف

ي عام  431العاملية من  ى   2000مليار دوالر أمريكي  ي عام  1374إ . كما شهدت 2012مليار دوالر أمريكي 

رة من  ا الغذائية خالل نفس الف ي صادرا ايدا  ي منظمة التعاون اإلسالمي  اتجاها م البلدان األعضاء 

ي عام مليار دوالر  27خالل زيادة الصادرات الغذائية من  ى   2000أمريكي  ي عام  132إ مليار دوالر أمريكي 

ي عدد قليل من البلدان 2012 ركز الصادرات الغذائية  ى حدة، ت ى مستوى كل بلد ع . ومع ذلك، ع

ي عام  ي منظمة التعاون اإلسالمي ، حيث  ى  جنب، نسبة  10، شكلت 2012األعضاء  بلدان فقط، جنبا إ

ي الصادرات84   الغذائية من بلدان منظمة التعاون اإلسالمي . ٪ من إجما

ي الواردات الغذائية لبلدان منظمة التعاون اإلسالمي  من  ي عام  43وارتفع إجما  2000مليار دوالر أمريكي 

ى   ي عام  199إ ي الصادرات الغذائية، تركزت الواردات الغذائية 2012مليار دوالر أمريكي  . وكما كان الحال 

ي عام ي منظمة ا ي عدد قليل من البلدان األعضاء، حيث  ، شكلت البلدان 2012لتعاون اإلسالمي  أيضا 

ي منظمة التعاون اإلسالمي  من حيث الدول املستوردة للغذاء نسبة  ي 68العشر األوائل  ٪ من إجما

  الواردات الغذائية لبلدان منظمة التعاون اإلسالمي .
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رة  ي دول  ، فاق نمو 2012- 2000وخالل الف صادرات املواد الغذائية من خالل نمو واردات املواد الغذائية 

 16منظمة التعاون اإلسالمي . وزاد العجز التجاري الغذائي لدول منظمة التعاون اإلسالمي  بسرعة من 

ي عام  ى   2000مليار دوالر أمريكي  ي عام  67إ   .2012مليار دوالر 

ى أن ووفقا لتصنيفات منظمة األغذية والز  رة، تم العثور ع ي منظمة التعاون  27راعة األخ دولة عضو 

ن  ي من ب ي العالم ذو عجز غذائي ودخل منخفض ( 55اإلسالمي   ي أفريقيا LIFDCsبلدا  )، معظمها 

ى عدد  ر ع ي غرب آسيا وشمال شرق أفريقيا. وواصل نقص الغذاء بالتأث جنوب الصحراء واملناطق الجافة 

ر من  ا من قبل منظمة األغذية والزراعة ك "بلدان تمر  18، حيث تم تصنيف OIC-LIFDCs 27كب دولة م

ى مساعدات خارجية."   بأزمات وبحاجة إ

ي  ن، من حيث القيمة املطلقة. وتباطأ إجما ى مدى العقدين املاضي وانخفض حجم املعونة للحبوب ع

ى  تقديم مساعدات الحبوب لبلدان منظمة التعاون اإلسالمي   ي عام  1.3إ ري  ، 12- 2010مليون طن م

ي عام  5.6بانخفاض من  ري  ٪. وباملثل، 76، أي ما يعادل انخفاضا قدره 1992-1990مليون طن م

ي شحنات مساعدات الحبوب  ي عام  4.2من   OIC-LIFDCsانخفض إجما ري   1992-1990مليون طن م

ى   ي عام  1.1إ ري    ٪.74ادل انخفاضا قدره ، أي ما يع12- 2010مليون طن م

ي  ى الرغم من أن معدل انتشار سوء التغذية (أي حصة األشخاص الذين يعانون من سوء التغذية  وع

ي بلدان منظمة التعاون اإلسالمي  قد انخفض من  ي 22.2مجموع السكان)  ى   ٪1990-1992  ي 14.5إ  ٪

رة  ي بلدان منظمة التعاون  مليون شخص يعانون من 161، كان ال يزال هناك 13- 2011ف سوء التغذية 

ى حدة، 19اإلسالمي ، املوافق ل  ى مستوى كل بلد ع ن بسوء التغذية. وع ٪ من املجموع العالم للمصاب

أحرزت بعض دول منظمة التعاون اإلسالمي  تقدما باهرا حيث انخفضت حصة األشخاص الذين يعانون 

ر  ي مجموع السكان بشكل كب ن  من سوء التغذية  رة ما ب . ومع ذلك، ال 13- 2011و 1992-1990خالل الف

ي  ي العديد من دول منظمة التعاون اإلسالمي ، وخاصة  يزال معدل انتشار سوء التغذية مرتفعا جدا 

LIFDCs رى وجنوب آسيا.و   ي أفريقيا جنوب الصحراء الك

رة  ي الف ذائية الرئيسية زيادة هائلة وصلت ، شهدت أسعار جميع السلع الغ08- 2006وخالل أزمة الغذاء 

ي عام  ا التاريخية  ى  ذرو ي عام 2008إ ، أظهرت أسعار معظم السلع 2009. وبعد انخفاض طفيف 

، ارتفعت أسعار الذرة، والذرة 2013الغذائية الرئيسية اتجاها تصاعديا مرة أخرى. واعتبارا من عام 

ا    .2008ي عام الرفيعة وفول الصويا والقمح ما فوق مستويا

ي  ا أثناء وبعد األزمة الغذائية  بآثار  08-2006ومما ال شك فيه، تسبب ارتفاع أسعار املواد الغذائية وتقل

ي ذلك أعضاء  ى اقتصاديات العديد من البلدان النامية، بما  رة ع اجتماعية واقتصادية سلبية خط

ي خلقت مزيدا من املع ن األشخاص الذين كانوا يعانون بالفعل منظمة التعاون اإلسالمي ، وبالتا اناة ملالي

ي هذه البلدان. وكانت منظمة التعاون اإلسالمي  و رات  LIFDCsمن الجوع والفقر  ر عرضة لهذه التأث أك
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ي  ى تفاقم حالة األمن الغذائي املتدهور  السلبية من اآلخرين، حيث ساعد تضخم أسعار املواد الغذائية ع

ي، طرح آثار هذه البلدان، وزيا ي، وبالتا راد الغذاء والعجز التجاري، مما تسبب بتضخم ك ر است دة فوات

الك  ى االس ر من دخلهم ع ى صحة وتعليم فقراء هذه البلدان والذين ينفقون الجزء األك رة ع سلبية خط

  الغذائي.

ي الزراعة واألمن الغذائي   تعاون منظمة التعاون اإلسالمي  

ي  راف  ي منظمة التعاون  وقت مبكر تم االع ي اقتصادات البلدان األعضاء  ي  بأهمية القطاع الزرا

ي  اإلسالمي ، وخاصة أهمية القضايا املتعلقة باألمن الغذائي، والحاجة امللحة لتحقيق النمو والتنمية 

ي. وقد لوحظ أيضا أن مسألة الغذاء ترتبط ارتباطا وثيقا مع اإلنتاج  الزرا ي القطاع الزرا

واستخدام املدخالت والبنية التحتية والسياسات الزراعية والتجارية والقضايا ذات الصلة. اإلنتاجيةو 

ى نطاق  رك ع ي سياق األجندة االقتصادية املوسعة، بدأت منظمة التعاون اإلسالمي  بال ونتيجة لذلك، و

ى الزراعة واألمن الغذائي، وخصوصا خالل الثمانينات.   واسع جدا ع

ن عامي  وقد ي الزراعة واألمن  2012و  1981عقدت ستة مؤتمرات وزارية ب لتعزيز التعاون و التنمية 

ى  ذلك، فقد دفعت خطط العمل ملنظمة التعاون  ي دول منظمة التعاون اإلسالمي . باإلضافة إ الغذائي 

ن الدول األع1994و  1981اإلسالمي   ى  تعزيز التعاون االقتصادي ب ي منظمة التعاون ، الرامية إ ضاء 

ي القرن  2005اإلسالمي  وبرنامج العمل العشري لعام  ر 21ملواجهة تحديات األمة املسلمة  ى  اهتمام كب ، إ

  للتنمية الزراعية والريفية و األمن الغذائي.

رافوقد تم  رة باعتبارها واحدة من املجاالت الس االع ي اآلونة األخ ى الزراعة واألمن الغذائي  تة ذات ع

ى األمن  ي والحفاظ ع دف زيادة إنتاجية القطاع الزرا راتيجية الجديدة للكومسيك  ي االس األولوية 

ى  دعم  دف الكومسيك إ راتيجية الجديدة،  ي بلدان منظمة التعاون اإلسالمي . ومع هذه االس الغذائي 

ن فعالية الدور التنظيم والداعم ي، وتحس ي قطاع الزراعة واألمن الغذائي،  إنتاجية القطاع الزرا للدولة 

ن أداء السوق  دف ضمان تحليل سليم للقطاع وتحس ا  الدول ي  وتعزيز موثوقية جمع البيانات وتحدي

  األعضاء.

ى مدى هذه السنوات  ى الرغم من كل هذه الجهود، لم تتوصل دول منظمة التعاون اإلسالمي ، ع وع

ى  ترتيبات تعاون  ي مجال التنمية الزراعية واألمن الغذائي  الطويلة، إ قابلة للتطبيق مع نتائج ملموسة 

ي جهود التنمية لغالبية الدول األعضاء. وقد جلبت جميع  ا  اللقاءات للمساعدة  واالجتماعات املشار إل

ى الرغم من أ ي م اأعاله، ع ن الدول األعضاء  نظمة التعاون لم تتحقق ح اآلن، أفكارا لتعزيز التعاون ب

ن أمور أخرى، تشمل هذه األفكار: ي مجال األمن الغذائي والزراعة. ومن ب   اإلسالمي  

  ن اإلقليم والوط وإعادة ى املستوي ي مجال إعداد وتنفيذ برامج األمن الغذائي ع تعزيز التعاون 

رة وإعادة بنائه، ي البلدان األعضاء الفق ي   تأهيل القطاع الزرا
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 ي،تمويل ال ى املستوى الوط واملجتم  غذاء واملشاريع الزراعية ع

 ،ى إنتاج األغذية  حل القيود املالية ع

  ي منظمة التعاون اإلسالمي ن الدول األعضاء    .تبادل التكنولوجيا الزراعية ب

ي بلد ما من خالل زيادة اإلنتاج  ال ي، وبشكل عام، يمكن أن تتحسن التنمية الزراعية واألمن الغذائي  زرا

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

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

ى املستوى الوط و / أو من حيث االستثمارات  ن (FDI) األجنبية املباشرةقطاع الزراعة ع ي ح . ومع ذلك، 

ر  ي كث ي البلدان املتقدمة، فإنه ال يزال متخلفا  ي الزراعة هو النشاط االقتصادي الراسخ  أن االستثمار 

ى الزراعة ي البلدان األقل نموا والبلدان ذات الدخل املنخفض القائمة ع   .من البلدان النامية، وال سيما 

ى الواقع. وخالل السنوات األ  ن دعما من الدول األعضاء ويتم تجسيدهما ع رح مشروع رة، اكتسب مق خ

ن هما عن إنشاء منظمة إسالمية لألمن الغذائي رح ورابطة منظمة التعاون اإلسالمي   (IOFS) هذين املق

ي منظمة التعاون اإلسالمي . و IOFS لألغذية الزراعية الصناعية. وسوف تكون  دف مؤسسة متخصصة 

رة والدراية الفنية للدول األعضاء بشأن مختلف جوانب الزراعة املستدامة والتنمية  ى  تقديم الخ أساسا إ

ي ذلك معالجة املشاكل الناجمة عن التصحر وإزالة  الريفية واألمن الغذائي، والتكنولوجيا الحيوية، بما 

ر شبكات األمان اال  ربة وامللوحة وكذلك توف ي، وذلك لتقييم ورصد حالة األمن الغابات وتآكل ال جتما

ي  ي حاالت الطوارئ واملساعدات اإلنسانية، بما  ي الدول األعضاء من أجل تحديد واتخاذ الالزم  الغذائي 

ذلك إنشاء احتياطيات األمن الغذائي؛ لتعبئة وإدارة املوارد املالية والزراعية لتطوير الزراعة وتعزيز األمن 

ي الدول األ  ي ذلك تبادل ونقل الغذائي  ركة، بما  عضاء؛ وتنسيق وصياغة وتنفيذ السياسات الزراعية املش

  التكنولوجيا املناسبة، والنظام العام إلدارة األغذية.

ي بمثابة منصة للشركات  ومن ناحية أخرى، فإن رابطة منظمة التعاون اإلسالمي  للصناعات الزراعية 

ي هذه الصناعة لت ن  ي التنمية واألفراد العامل رات ووضع نهج قوي لسلسلة القيمة  بادل األفكار والخ

ا، فإن رابطة منظمة التعاون اإلسالمي  للصناعات الزراعية ستعمل مثل  الزراعية والصناعية. وبعد إنشا

ي مجال التنمية  ي مناطق أخرى، ويتوقع أن توفر منتدى لجميع املشاريع العامة والخاصة العاملة  ا  را نظ

ي نمو الصناعات الغذائية الزراعية ا   . لزراعية والصناعية نحو املساهمة 

ن دول منظمة و  رحات ملشاريع التعاون ب رح التقرير ثالثة مق ى  أنشطة التعاون الجارية، يق باإلضافة إ

ي إنشاء مركز منظمة التعاون اإلس ي مجال التنمية الزراعية واألمن الغذائي. و المي  التعاون اإلسالمي  

ن البذور واملحاصيل ( ي OIC-SCICلتحس )، وإنشاء وكالة منظمة التعاون اإلسالمي  لتشجيع االستثمار الزرا

)OIC-AIPA) ي  )OIC-ACEM) وإنشاء سوق منظمة التعاون اإلسالمي  لتبادل السلع الزراعية 
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ي اقتصاديات منظمة التعاون اإلسال  ي العديد من تلعب األنشطة الزراعية دورا هاما  مي  كما هو الحال 

ي التنمية. ويظهر هذا الفصل بعض  البلدان النامية األخرى من حيث فرص العمل واإلنتاج ، وبالتا

، وتقنيات الري و  الزراعية لبلدان منظمة  اإلنتاجيةاملؤشرات الزراعية املختارة مثل استخدام األرا

ي منظور مقارن. ويظهر ال ن، فإن دول التعاون اإلسالمي   ي سنوات األلف تحليل أنه باملقارنة مع الوضع 

ي و  توجد منظمة التعاون اإلسالمي ، كمجموعة، وامليكنة  اإلنتاجيةي وضع أفضل من حيث اإلنتاج  الزرا

. ومع ذلك، فإن العديد من دول منظمة التعاون اإلسالمي  ال تزال متخلفة وراء متوسطات 2010sي 

ي اإلنتاج  منظمة التعاون اإل  ن وضعها  ى  إصالحات زراعية لتحس ي حاجة إ ي فه  سالمي ، وبالتا

ي منظمة التعاون  ي العديد من البلدان األعضاء  ر الزراعة  ى ذلك، تعت واألنشطة الزراعية. وعالوة ع

ى  مستوى أفضل من  ي نقلهم إ الغاية،  . وتحقيقا لهذهاملعيشة اإلسالمي  قطاعا رئيسيا يمكن أن يساعد 

ي  فإن تعزيز االستفادة من املوارد الزراعية املتاحة وزيادة مستويات العمل وإنتاجية األرا املوجودة 

ي بلدان منظمة التعاون اإلسالمي . ي عملية التنمية  ي سيساهم إسهاما مهما   القطاع الزرا

 

  

 املوارد واإلمكانات.  قطاع الزراعة:1
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ي الزراعة خدامواست ن. السكان الزراعي1.1   األرا 

ي عام  1.6مليار هكتار، ومجموع سكاني بلغ  3.2الية قدرها مع مساحة إجم دولة  57، شكلت 2013مليار 

ي منظمة التعاون  ي العالم، وأقل قليال من  اإلسالمي عضوا  الربع تقريبا من مجموع مساحة األرا 

ا ( ي منظمة التعاون  19.2٪ و 24خمس سكا ي). وتمثل ثمانية دول  ى التوا (كازاخستان،  اإلسالمي ٪ ع

ي)  رتيب التناز ٪ من املساحة 50.7الجزائر، السودان، السعودية، اندونيسيا، ليبيا وإيران والنيجر، بال

ي اإلسالمي منظمة التعاون  ألرا بلدان  اإلجمالية ر خمس دول من حيث عدد السكان  . وتمثل أك

ريااإلسالمي منظمة التعاون  ي: اندونيسيا وباكستان ونيج ٪ من مجموع 51.2وبنغالديش ومصر، نسبة  ، و

ي بلدان منظمة التعاون    .اإلسالمي السكان 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

٪ من مجموع 51.8 اإلسالمي ي بلدان منظمة التعاون  يةالريف املناطق ، بلغت نسبة سكان2013ي عام 

ا، باملقارنة مع  ي البلدان النامية 50.4سكا ن). 1.1الم (الشكل الع٪ املتوسط 48.7و  األخرى ٪  ، يم

رة و  ي بلدان منظمة التعاون 2013- 2000خالل الف ي عدد السكان  سنوي بمتوسط  اإلسالمي ، زاد إجما

  .العالمي ٪ 1.1و  األخرى ي البلدان النامية ٪ 0.9قدره ٪ مقابل متوسط 2.2قدره 
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ن   السكان الزراعي

ن ا2013ي عام  ن اقتصاديا ، بلغت نسبة السكان الزراعي ي دول منظمة التعاون  240لنشط مليون 

ي عام 16.4مقارنة مع ٪ من مجموع السكان 14.5املوافق  ،اإلسالمي  ، يسار). وظلت 1.1(الشكل  ٪2000 

ي البلدان النامية    ).٪21.3العالم (٪) واملتوسط 27.0( األخرى هذه النسبة أقل من ذلك 

ن ال زالومع ذلك،  ن اقتصاديا يمثل السكان الزراعي ر من  ون النشط ي 20أك ي عدد السكان  ٪ من إجما

ي منظمة التعاون  17 رى، اإلسالمي دولة  ي أفريقيا جنوب الصحراء الك ، معظمهم من الدول األقل نموا 

ى  واووصل ر من  إ ي بعض هذه البلدان مثل 35أك مبيق، وغامبيا (الشكل وموز فاسو وغينيا، بوركينا ٪ 

2.1.(  

  زراعيةال ار أل ا

ى باإلضافة  ي الزراعة، فإن  إ ي الزراعة فعال واملثمر لاالستخدام الالقوى العاملة  هو عنصر ألرا 

ي هذا الصدد،  أساس ي منظمة التعاون  57 تتوفري عملية التنمية الزراعية. و ى  اإلسالمي دولة  ع

ي مساحة األرا الزراعية  ي مساحة األرا 37ما يعادل  مليار هكتار، أي 1.4 بإجما ٪ من إجما

ي البلدان النامية و  ي العالم (الشكل 28.7الزراعية    ). 3.1٪ من ذلك 
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ي بلدان منظمة التعاون  اإلجمالية٪ من املساحة 46.7وشكلت حصة مساحة األرا الزراعية  لألرا 

ي جميع البلدان النامية و 39، مقارنة ب اإلسالمي  . و ٪ ٪38.2  ي العالم ى بالنظر مع ذلك، ي اإلجما  إ

لوحظ أن  فقداملحاصيل الدائمة، األرا ذات األرا الصالحة للزراعة و  مجموع يو ؛املساحة املزروعة

ي املساحة  ي منظمة التعاون  اإلجماليةنسبة مساحة األرا املزروعة  ي البلدان األعضاء  الزراعية 

ر من املعدالت ٪) ال تزال 25.6( اإلسالمي  ٪). 31.7٪) والعالم (31.1كل من البلدان املتقدمة (لأقل بكث

ي دول منظمة التعاون  ى  اإلسالمي وبلغت مساحة األرا الصالحة للزراعة  ي  303 إ ن هكتار فقط  مالي

ألرا مساحة ا بلغت، األخرى ي البلدان النامية وساحة الزراعية. امل٪ من 21.6، أي ما يعادل 2011عام 

٪. وهكذا، كانت نسبة األرا 28.6العالم املتوسط بلغ ٪ من املساحة الزراعية و 31.9الصالحة للزراعة 

ي دول منظمة التعاون  ي البلدان النامية  اإلسالمي الصالحة للزراعة  ا اإلجمالية أقل من ذلك  ي مساحا

. واملتوسط  األخرى  ي املقابل، شكلت العالم  اإلسالمي لدول منظمة التعاون حاصيل الدائمة  املاأر و

ي العالم و ٪ من مجموع 35.3 نسبةمليون هكتار)  53.7( البلدان  ي٪ 41.1أرا املحاصيل الدائمة 

ى الرغم من أن النامية.  ٪ فقط من 4تمثل  اإلسالمي لدول منظمة التعاون  املحاصيل الدائمة اأر وع

ي مساحة األرا الزراعي ى بقليل ة، إجما ٪) واملتوسط 3.4بلدان نامية أخرى ( يكانت هذه النسبة أع

ي الشكل و ٪). 3.1العالم ( ن  ر من مساحة األرا ا فإن، 4.1من ناحية أخرى، كما هو مب لجزء األك

ي دول منظمة التعاون  لمروج ل مخصص بليون هكتار) هو  1.07ما نسبته  ٪ أي74.3( اإلسالمي الزراعية 

ي الدائمة، وتستوامل ى خدم را ي املاشية. إ ر لر   حد كب

  

بلدان منظمة التعاون 
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29%

البلدان النامية األخرى
49%

البلدان المتقدمة
22%

ي العالم3.1الشكل   : توزيع األرا الزراعية 

رنت ملنظمة األغذية والزراعة املصدر:  ى اإلن  )2امللحق الجدول (   FAOSTATقاعدة البيانات ع

٪ من األرا 29

الزراعية العاملية 
لبلدان ل ةي تابع

األعضاء بمنظمة 
 التعاون اإلسالمي 
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ي بلدان منظمة التعاون ويعكس  ي الزراعة  ى مستوى كل  اإلسالمي استخدام األرا  رة ع اختالفات كب

ى حدة.  ا، تتوفر واسعة  زراعية مع مساحةو بلد ع بعض بلدان منظمة التعاون من مجموع مساحة أراض

٪)، 70.2الصومال (و ٪)، 77.4٪) وكازاخستان (80.6كة العربية السعودية (، مثل اململاإلسالمي 

ى مساحات أرا ٪)، 69.5وتركمانستان ( رة جدا (أقل من ع ا ٪ من 10صالحة للزراعة صغ مساحا

ي املقابل، مع مساحة واملحاصيل الدائمة. أرا  جد ضئيلة من حيث مساحات وحبل ) الزراعية

رة مقار زراعية  ا، تتوفر نة صغ ى  اإلسالمي بعض بلدان منظمة التعاون من مجموع مساحة أراض ع

رة نسبيا من حيث النسبة املئوية لهذه وأرا را الصالحة للزراعة مساحات لأل  املحاصيل الدائمة كب

اي  املساحات يا (و ٪)، 99.7الزراعية، وال سيما مصر ( مساحا ٪)، 79.4٪ ) وإندونيسيا (96.4مال

رون (78.6سورينام (و  ي منطقة زراعية 78.6٪)، والكام ٪). وكانت حصة مساحة األرا الصالحة للزراعة 

ر من  ي 50أك ي منظمة التعاون  ٪13  ي بنغالديش (اإلسالمي دولة  ٪)، 78.2٪) ومصر (82.7، ال سيما 

املقابل، كانت هذه النسبة  يو٪). 65.1٪)، وتوغو (71.3سورينام (و ٪)، 74.2ن (٪)، وبن77.7وباكستان (

ي 10أقل من   ي بعض الدول مثل كانت جد ضئيلة ا، ح أاإلسالمي منظمة التعاون ي بلدان  عشرة٪ 

  ٪).1من  موريتانيا وجيبوتي (أقل

 

  

األراضي الصالحة 
للزراعة
22%

المحاصيل الدائمة
4%

المروج والمراعي 
الدائمة
74%

 ي بلدان منظمة التعاون اإلسالمي : هيكل األرا الزراعية4.1الشكل 

رنت ملنظمة األغذية والزراعة ر:املصد ى اإلن  )2(امللحق الجدول    FAOSTATقاعدة البيانات ع

تحتل املروج 
ي الدائمة  واملرا
حصة األسد من 
مساحة األرا 
ي دول  الزراعية 

منظمة التعاون 
 اإلسالمي
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ي الزراعةملوار ا 2.1     د املائية واستخدامها 

ى بالنظر  ي العالم كأن الجزء األ إ ى الغذاء ر من املوارد املائية  ي الزراعة وأن الطلب العالم ع يستخدم 

 1.1الجدول 

 2012- 2008مؤشرات املوارد املائية 

متوسط هطول   

ي العمق  األمطار 

(mm/yr) 

IRWR 

(km3/yr) 

ERWR 

(km3/yr) 

TRWR 

(km3/yr) 

TRWR 

  للفرد

(m3/yr) 

 4,724 7,250 1,964 5,286 47,209 اإلسالمي بلدان منظمة التعاون 

 8,571 37,157 8,827 28,330 131,562 األخرى البلدان النامية 

 9,581 9,496 609 8,887 31,041 البلدان املتقدمة

 7,802 53,904 11,400 42,504 209,812 العالم

 كنسبة من اإلسالمي ة التعاون منظم

 … 16.3 18.2 15.7 26.4 البلدان النامية

 … 13.5 17.2 12.4 22.5 العالم

رنت ملنظمة األغذية والزراعة :املصدر ى اإلن  )3(امللحق الجدول   AQUASTAT قاعدة البيانات ع

22%

63%

15%

OIC Other Developing Developed

18%

9%

10%
7%

12%

44%

EAP ECA LAC MENA SA SSA

ي العم5.1الشكل  ي العالم (يسار) وحصص : متوسط هطول األمطار  ق: حصة دول منظمة التعاون اإلسالمي 
ن) ي مجموع منظمة التعاون اإلسالمي (يم  املناطق الفرعية 

رنت ملنظمة األغذية والزراعةاملصدر:  ى اإلن )3امللحق الجدول (   AQUASTATقاعدة البيانات ع
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ي تزايد سريع، فإن  مؤخرا  حظيقد ملائية، من خالل نظم الري الفعال والتقنيات، دور إدارة املوارد اهو 

رةأهمية ب ي املناطفي التنمية الزراعية واألمن الغذائي.  كب ق القاحلة وشبه القاحلة املاء هو مورد نادر 

ي غرب آسيا وشمال شرق أفريقيا. اإلسالمي حيث توجد العديد من دول منظمة التعاون  حيث ، وخاصة 

ي املياه بسبب محدودية  اإلسالمي تواجه معظم دول منظمة التعاون  ي هذه املناطق ضغوطا حادة 

  الفرص املتاحة الستغالل موارد مائية جديدة. 

ايد ستوى واملالسكان ارتفاع ي مواجهة هذه الضغوط أن تزيد ومن املتوقع  الستخدام املياه للفرد  امل

ي الزراعة، من املرتبط ن  بالتنمية االقتصادية. ولذلك، فإن كفاءة استخدام املوارد املائية  خالل تحس

ن من نظم وتقنيات الري، هو  ر إلحاحا واملتطلبات األساسية للتن ب مية الزراعية املستدامة االحتياجات األك

ي بلدان منظمة التعاون  ي املناطق الاإلسالمي واألمن الغذائي    تعاني من ندرة املياه. ، ال سيما 

ي العمق   هطول األمطار 

رة  ي متوسط ، بلغ 2012-2008ي الف ى عمق سنويا الهطول األمطار  آالف (مم /  47ما يزيد قليال عن  إ

ي بلدان منظمة ، تلقت مجتمعة اإلسالمي . وهذا يع أن دول منظمة التعاون اإلسالمي التعاون  سنة) 

). 1.1البلدان النامية (الجدول  متوسط٪ من 26.4ي العالم و السنوي هطول األمطار  ٪ من متوسط 22.5

ي العمق توزيعمتوسط الواسعة، يمثل  لظروف املناخيةلنظرا و  ن اهطول األمطار  ئ ب ر متكا املناطق  غ

ى ( 5.1شكل لوفقا لو . اإلسالمي الفرعية ملنظمة التعاون  ن)،  إ ن املناطق املرتبة  SSA تتصدراليم ى ب األو

ي ٪ من 44 ل الفرعية املوافق ي املقابل، تلقت و. اإلسالمي ي بلدان منظمة التعاون  األمطار  هطول إجما

ي  ي منطقة الشرق األوسط بشكل جما ي هطول األمطارمن ٪ فقط 8البلدان    .إجما

0
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4000

5000

)سنة/  km3(الحجم  )سنة/ ملم (العمق 

EAP ECA LAC MENA SA SSA

 2012-2008ية للبلدان)، : متوسط هطول األمطار (مرجحة حسب األرا الزراع6.1الشكل 

رنت ملنظمة األغذية والزراعة  ى اإلن  )3امللحق الجدول )  AQUASTATاملصدر: قاعدة البيانات ع
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ي البلدان ومتوسط و  ئ أصبح األمطار معا، هطول مع مراعاة األرا الزراعية  ر املتكا توسط ملالتوزيع غ

ي منطقة منظمة التعاون  ن املناطق الفرعية  ر وضوحا.  اإلسالمي هطول األمطار ب ، 2012-2008وخالل أك

ي املتEAP ي البلدان التلقت  /  km3 4608ملم سنويا (أو  2724هطول األمطار من نسبة وسط، ، 

ي متوسط 18 ل سنة)، املوافق ي بلدان منظمة التعاون ٪ من إجما ي و. اإلسالمي هطول األمطار املسجلة 

ي حجم وهو ما  تلقتاملقابل،  ي املتوسط، مستوى هطول األمطار  ي منطقة الشرق األوسط،  البلدان 

ي يقرب من الثال ن من أرا أي دولة  ي متوسط  7.1يصور الشكل ).6.1(الشكل  EAPث هطول األمطار 

يا تحتل (يسار)،  شكلال يكما هو موضح و العمق حسب البلد.  ىمال ملم  3000ما يقرب من ب املرتبة األو

ا بروناي دار السالم ( ي الشرق ي املقابل، فإن معظم الدول العربوملم / سنة).  2722سنويا تل ية 

ي املناطق الجافة، حيث تلقت  االوسط مم سنويا  100مطار أقل من لأل هطول مستويات متوسط تقع 

ى ( ن الشكلع   ).يم

  

  

0 1000 2000 3000
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سيرا ليون

غيانا

سورينام

جزر المالديف

الغابون

غينيا

050100150

الكويت

األردن

موريتانيا
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ي7.1الشكل ى  : متوسط هطول األمطار (مم / سنة)، عشرة بلدان أعضاء  منظمة التعاون اإلسالمي ذات أع
ن)   نسبة (يسار) وأدنى نسبة (يم

رنت ملنظمة األغذية والزراعة  ى اإلن  )3امللحق الجدول )  AQUASTATاملصدر: قاعدة البيانات ع

ى  يا ع تتوفر مال
ى معدل لهطول  أع

ي العمق  األمطار 
ن دول منظمة  ب
 التعاون اإلسالمي
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  املوارد املائية املتجددة

ي املوارد املائية املتجددة (13.5 نسبة مجتمعة اإلسالمي بلدان منظمة التعاون تشكل  ) TRWR٪ من إجما
ى ، بتو ي العالم رة  km3 7250فرها ع باملقارنة مع مستوى البلدان النامية و . 2012- 2008سنويا خالل الف

كنسبة مئوية من البلدان  اإلسالمي حصة بلدان منظمة التعاون / سنة)، تبدو km3 37,157( األخرى 
ا. بالنامية منخفضة نسبيا فيما يتعلق  ي مجموع سكا الفرد  نصيبمن  TRWRواقع األمر، كان مستوى و

. مقارنة مع مستوى األخرى ما يقرب من نصف مستوى الدول النامية  اإلسالمي ي دول منظمة التعاون 
ي دول منظمة التعاون لن TRWR/ سنة)، وكان m3 7,729العالم ( / m3 4,558( اإلسالمي صيب الفرد 

ر من مستوى العالم (الجدول    ).1.1سنة) أيضا أقل بكث
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]ندرة مطلقة[ ]ندرة [ ]إجھاد[

 2012-2008/سنة)،  M3: مجموع املوارد املائية املتجددة للفرد (9.1الشكل

رنت ملنظمة األغذية والزراعة قاعدة :املصدر ى اإلن  )3(امللحق الجدول   AQUASTATالبيانات ع
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73%

27%
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ن)، 8.1الشكل ي دول منظمة التعاون اإلسالمي (اليم  2012-2008: هيكل مصادر املياه املتجددة (يسار) 

رنت ملنظمة األغذية والزراعة املصدر: ى اإلن  )3امللحق الجدول )  AQUASTATقاعدة البيانات ع

 IRWRوتشكل 

ما يقرب من 
ي 73 ٪ من إجما

املوارد املائية 
ي دول  املتجددة 
منظمة التعاون 

 اإلسالمي
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ي امل ن مجموعات البلدان. يختلف هيكل إجما ى ( 8.1شكل لوفقا لو وارد املائية املتجددة ب ن)، إ  يتكون  اليم

ي العالم من املوارد املائية الداخلية املتجددة (73 ي املوارد املائية املتجددة  ي)، و IRWR٪ من إجما من  البا

ي  IRWR تشكل في البلدان املتقدمة،ف). ERWRموارد املياه املتجددة الخارجية ( ى نسبة  ، TRWRأع

ى صل لت رها من البلدان النامية، فإن حصة و ، يسار). 8.1٪ (الشكل 93.6مستوى  إ  IRWRباملقارنة مع غ

ى 76.2٪ و 72.9( األخرى أقل بقليل من البلدان النامية ي  اإلسالمي ي دول منظمة التعاون  TRWRي  ٪ ع

ي). ي 12.4نسبة  سالمي اإل ي بلدان منظمة التعاون  IRWR وتمثل التوا ي العالم، و  IRWR٪ من إجما

ي البلدان النامية. باإلضافة 15.7 ى ٪   نسبة اإلسالمي ي بلدان منظمة التعاون  ERWR يغطي ذلك، إ

ي 17.2 ي البلدان ال18.2ي العالم و  ERWR٪ من إجما   ).1.1نامية (الجدول ٪ من ذلك 

  ندرة املياه

ى املياه. ويعدم التب عرف ندرة املياهت ن العرض والطلب ع لألنشطة  TRWR منالحد األدنى  تطلبوازن ب

لية والزراعية والصناعية األساسية  البلدان أو  عاني/ السنة للفرد الواحد. وتm3 1700عتبة ما يقدر بامل

ى معدل ل املناطق ال  عانيتو ، اإلجهاد املائي من/ السنة لكل فرد دون هذا املستوى  TRWR تتوفر ع

ى معدل البلدان بالنسبة و ، ندرة املياه من/  m3 1000 من / السنة للفرد الواحد أقل TRWR ال تتوفر ع

املياه  ي ندرة مطلقةمن تعاني فه / سنة  m3 500/ السنة للفرد الواحد أقل من  TRWRذوي للبلدان 

(UN-Water, FAO, 2007) ال تعاني  اإلسالمي ة التعاون منظماألعضاء بدول البدقة  9.1يلخص الشكل . و

من شح تعاني  اإلسالمي ي منظمة التعاون عضو دولة  23للشكل، فإن وفقا و . رتهمن شح املياه و / أو ند

من  13تعاني بلدان ندرة املياه و  5واجه بلدان من اإلجهاد املائي، وت 5 من ذلك، تعانيو . املياه و / أو ندرته

ى مصادر  تهاإلجهاد املائي و / أو ندر  ذاتتعتمد البلدان و ملطلقة. بقية الدول من ندرة املياه ا خارجية ع

ر    من املياه. احاجلتوف

ى ا   ملياهاالعتماد ع

ر مصطلح  ى املوارد املائيةيش ى  مؤشر االعتماد ع ى  أي مدى يعتمد بلد ع املجاورة من أجل تلبية  البلدانإ

ى الدول  اإلسالمي يف، لوحظ أن بلدان منظمة التعاون احتياجاته من املياه. ووفقا لهذا التعر  تعتمد ع

رة 27.1املجاورة ب  ي الف ي حاجة املياه سنويا  ي كل من 2012- 2008٪ من إجما . وكان هذا املؤشر أقل 

ي منظمة التعاون  10.1٪). ويوضح الشكل 21٪) والعالم (23.8البلدان النامية األخرى ( الدول األعضاء 

ى من  اإلسالمي  ى  18٪. ووفقا لهذا الرقم، فإن 50ذات نسب لالعتماد أع ر. وع ي مؤهلة للمعاي دولة 

ى  اإلسالمي وجه الخصوص، سجلت بلدان منظمة التعاون  ي الشرق األوسط وشمال شرق أفريقيا أع

ى املوارد املائية.   معدالت لالعتماد ع
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ىتحتل و  ى مصادر خارجيةمن حيث االعتماد الك الكويت املرتبة األو ا مصر (امل ع ٪)، والبحرين 96.9، تل

ار ٪). 91.4٪)، وبنغالديش (94.3٪)، وتركمانستان (96.5٪)، وموريتانيا (96.6( وهناك ثمانية أحواض أ

ي إقليم منظمة التعاون دولية  السنغال، و النيل والنيجر، ففي املنطقة اإلفريقية يوجد : اإلسالمي رئيسية 

رة تشاد،  ار ملوبح ر  ؛بوبو وأحواض أ ي منطقة آسيا فيوجد حوض  حوض بحر آرال و الفرات ودجلة، أما 

ار ( ي هذا الصدد،أ ر الجانج. و ر داريا)، وحوض  ى  تعتمد آمو داريا وس را ع الكويت والبحرين اعتمادا كب

ن تعتمد مصر  خزان تدفقات ي ح ر النيل من اثيوبيا املياه الجوفية من اململكة العربية السعودية  ى  ع

ر السنغال وتركمانستان ع ى  ار.وموريتانيا ع ر داريا األ   ى أمو داريا وس

 2012- 2008سحب املياه،   2.1الجدول 
ي سحب املياه    سحب املياه الزراعية إجما

  
km3 

 السنة /
 من  %

IRWR 
 من  %

TRWR 
km3 

 السنة/
ي   % من إجما

 سحب املياه
 TRWR من  %

بلدان منظمة التعاون 
 اإلسالمي 

928 17.6 12.8 800 86.2 11 

 4.2 75.4 1,573 5.6 7.4 1,130 األخرى البلدان النامية 
 5.1 70 2,727 7.2 9.2 2,871 العالم

 كنسبة من اإلسالمي منظمة التعاون 
 ... ... 33.7 ... ... 30.8 البلدان النامية

 ... ... 29.4 ... ... 23.8 العالم
رنت ملنظمة األغذية والزراعة: املصدر ى اإلن   ، تحليل موظفي مركز أنقرةAQUASTAT قاعدة البيانات ع
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 2012-2008:  نسبة التبعية للمصادر الخارجية (باملقياس املئوي)، 10.1الشكل

رنت ملنظمة األغذية والزراعة :املصدر ى اإلن  )3(امللحق الجدول   AQUASTATقاعدة البيانات ع

تسجل الكويت 
ات العربية واإلمار 

املتحدة أدنى 
مجموع للموارد 
املائية املتجددة 

حسب مستويات 
نصيب الفرد مما 

ي فئة  يضعها 
ندرة املياه 

 املطلقة



 

12 
 
©  S ES R I C  2 01 4 

  سحب املياه الزراعية

ى بالنظر  ا، ال زالت  إ رة  اإلسالمي العديد من دول منظمة التعاون النمو السريع لسكا تواجه تحديات خط

ى املياه لالستخل ايد ع ي األنشطة الزراعية. تلبية الطلب امل ي، وخاصة  ي باملقارنة مع حصو دام امل ا 

ي سكان العالم ( ٪ من مجموع سحب 23.8، مجتمعة، اإلسالمي بلدان منظمة التعاون ٪)، تسحب 23إجما

ي العالم. ويعود ذلك جزئيا  ى املياه  ي الزراعة (الجدول  إ ي استخدام املياه  ي ). 2.1عدم الكفاءة  واقع و

ي سحب املياه. 86.2 اإلسالمي ي بلدان منظمة التعاون  ةسحب املياه الزراعييمثل ألمر، ا   ٪ من إجما

ي تظل ال٪، 75.4 البالغ األخرى البلدان النامية ٪ ومتوسط 70العالم البالغ مقارنة مع املتوسط و  نسبة 

ي هذا الصدد،  اإلسالمي دول منظمة التعاون  را عنه كنسبة مئوية من سحب افإن عالية جدا. و ملياه، مع

IRWR ى موارد مل، هو مؤشر ى االعتماد ع ى املوارد املائية).  هياهقدرة البلد ع الخاصة (أي الضغط ع

ي دول منظمة التعاون ويمثل  ي 17.6 اإلسالمي مجموع سحب املياه  ر من  IRWR٪ من إجما ى بكث وهو أع

ي).9.2٪ و 7.4م (عالوال األخرى مستويات البلدان النامية  ى التوا  ٪ ع

 

  

29%

58%
13%

منظمة التعاون اإلسالمي الدول النامية األخرى الدول المتقدمه

ي العالم، 11.1الشكل  2012-2008:  سحب املياه الزراعية: حصة بلدان منظمة التعاون اإلسالمي 

رنت ملنظمة األغذية و  ى اإلن  )4امللحق الجدول )  AQUASTATالزراعة املصدر: قاعدة البيانات ع

تسحب بلدان 
منظمة التعاون 

٪ من 29اإلسالمي 
ي  املياه الزراعية 

 العالم
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ي و  ي دول منظمة التعاون  ستخدمأي مكان آخر، يكما  ر من مجموع سحب املياه  ي  اإلسالمي الجزء األك

ي دول منظمة التعاون ويمثل مجال الزراعة.  ي 86.2 اإلسالمي سحب املياه الزراعية  سحب ٪ من إجما

ي دول منظمة التعاون و . TRWR٪ من 11و مياهها ى  اإلسالمي بلغ سحب املياه الزراعية  /  km3 800 إ

ي العالم (الشكل 29أي ما يعادل سنة،  ي سحب املياه الزراعية  ). ومع ذلك، فإن توزيع 11.1٪ من إجما

ي منطقة منظمة التعاون  ر موحد هو اإلسالمي سحب املياه الزراعية   16 شكلت باألرقام املطلقة،و . غ

 2012-2008املساحة املجهزة للري،  3.1الجدول 

 

 

  املساحة املجهزة للري 

 كنسبة مئوية من 

 

املساحة املجهزة للري 
 (مليون هكتار)

األرا الصالحة 
 للزراعة

مساحة األرا  
 الزراعية

 5.3 25.7 75.2 بلدان منظمة التعاون اإلسالمي 

 7.3 23.7 177,345 امية األخرى البلدان الن

 6.1 21.5 296,381 العالم

 منظمة التعاون اإلسالمي  كنسبة من

 ... ... 34.2 البلدان النامية

 ... ... 25.4 العالم

رنت ملنظمة األغذية والزراعة :املصدر ى اإلن  )5(امللحق الجدول   AQUASTAT قاعدة البيانات ع
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ي منظمة التعاون اإلسالمي، 12.1الشكل   2012-2008:  سحب املياه الزراعية: حصص البلدان األوائل 

رنت ملنظمة األغذية والزراعة  ى اإلن  )4امللحق الجدول )  AQUASTATاملصدر: قاعدة البيانات ع
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ي جميع بلدان منظمة الت91 نسبةدولة، مجتمعة  ، اإلسالمي عاون ٪ من مجموع سحب املياه الزراعية 

م  5وشكلت فقط  ي سحب املياه الزراعي58دول م رز . اإلسالمي ي بلدان منظمة التعاون  ة٪ من إجما وت

ي 22/ سنة، أي ما يعادل  km3 172.4 السحب، بلغباكستان خاصة مع مستوى عال من  ٪ من إجما

ي دول منظمة التعاون    ).12.1(الشكل  اإلسالمي سحب املياه الزراعية 

  ري ال

ر من سحب املياه الزراعي ر املصطلحاتي هذا الصدد، وي الري.  ةيستخدم الجزء األك "املساحة  تش

ى املجهزة للري"، "منطقة الري"، "املساحة املروية"  ر املياه، املمساحة األرض  إ هطول بخالف جهزة لتوف

ي بلدان منظمة للمحاصيل. ووفقا لهذا التعريف، فإن مجموع امل األمطار مباشرة ساحة املجهزة للري 

ي  5.3مثل٪ فقط ٪ من هذا العالم، وي25.4مليون هكتار أو  75.2غطي ي اإلسالمي التعاون  من إجما

مجموع املساحة املجهزة للري  يمثل٪. ومع ذلك، 6.1العالم البالغ ، مقارنة مع املتوسط ةالزراعيا ساحم

ي هو الصالحة للزراعة، و  ا٪ من أراض25.7 اإلسالمي ي بلدان منظمة التعاون  ى من مثيله  مستوى أع

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

ن البلدان.و  ى حدة، لوحظ أن توزيع منطقة الري يختلف ب ى مستوى كل بلد ع  دولة 15 تتوفرو  ع

ى ي مساح90.6هكتار، أي ما يعادل مليون  68.1 مجتمعة ع ي بلدان منظمة التعاون ٪ من إجما ة الري 

ي حالة و . اإلسالمي  ي،  السحبكما هو الحال  ي تقف الزرا ا من منطقة الري  باكستان خارجا مع حص

ي اإلسالمي منطقة منظمة التعاون  ٪ 25.6وحدها وتمثل مليون هكتار،  19.3 بلغتري ذو منطقة بلد ال، و

ي منطقة منظمة ال ي مساحة الري  حصص من ناحية أخرى، تختلف أيضا و . اإلسالمي تعاون من إجما
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ن)، 13.1الشكل  ى (يسار) واألدنى (يم -2008:  منطقة الري كنسبة مئوية من املساحة الزراعية: البلدان األع
2012 

رنت ملنظمة األغذية والزراعة  ى اإلن  )5امللحق الجدول )  AQUASTATاملصدر: قاعدة البيانات ع
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ي املناطق الزراعية مساحات ن مستويات ضئيلة (أقل من  حيث، للبلدان الري  راوح ب ى ٪) 0.1ت ٪. 92.8 إ

وفقا لهذا و مناطق الري كنسبة مئوية من املناطق الزراعية للبلدان.  حصصبدقة  13.1يلخص الشكل و 

رة و ، الشكل ى حصص انبلد 9يتوفر ، 2012- 2008خالل الف ى تصل  ع ر من  إ ي و ٪. 20أك كانت النسبة 

ي جزر املالديف، ليسبل و ٪، 0.2بلدا أقل من  13 ن بلغت ي املقابوالري.  مساحةهناك  تح  ي ح ل، 

ر من املساحة املروية  ي 50أك ي منظمة التعاون  20٪ من األرا الصالحة للزراعة  فإن ، اإلسالمي دولة 

ي 5ذه النسبة كانت أقل من ه    بلدا. ٪18 

ي  اإلنتاج ي  احاسم اجزء من مساحة األرا الصالحة للزراعة املروية دور يلعب الي الواقع، و ي  الزرا

ي املناطق القاحلة وشبه  تلك ال تعاني، وخاصة اإلسالمي العديد من دول منظمة التعاون  من شح 

ي الشرق األوسط.  دور  اتقنيات لهالالزراعة املروية واستخدام نظم الري الفعالة و  ولذلك، فإنالقاحلة 

ي التنمية الزراعية و  ر  ي هذا الصدد،  اإلنتاج مهم جدا وأك ي هذه البلدان. و ر الغذائي  البيانات  تش

ي بلدان منظمة التعاون  حول املتاحة  ى  اإلسالمي تقنيات الري املستخدمة  يأن  إ الذي هو ، الري السط

را لتقليدية تقنية  ى هو  لمياه وأقل توف ى نطاق واسع، ويأسلوبحد بعيد  إ ر استخداما ع ى ا أك مارس ع

ي ٪ من 82.1 رها من مستوى البلدان النامية إجما ٪ (الشكل 89.3املساحة املجهزة للري، باملقارنة مع غ

ر من ي ، يسار). وهذه النسبة 14.1 ي 50أك ي من ٪38  ي  17 دون ، من اإلسالمي ظمة التعاون دولة  بلدا 

ي حيث يمارس ، اإلسالمي منظمة التعاون   إهدار للري. ونتيجة لذلك، يتم  كتقنية وحيدةالري السط

رشيح العميق أو الجريان  ي املزرعة إما عن طريق ال ي هذه البلدان  كميات هائلة من املياه املحولة للري 
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ي دول منظمة 14.1الشكل  ي العالم (يسار) و :  تقنيات الري كنسبة مئوية من مجموع املساحة املجهزة للري 
ن)،   2012-2008التعاون اإلسالمي (يم

رنت ملنظمة األغذية والزراعة  ى اإلن  )5دول امللحق الج)  AQUASTATاملصدر: قاعدة البيانات ع
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ي.   السط

ى  1الري بالرشي املقابل، يمارس و ي بلدان منظمة التعاون 3.5ع ٪ من مجموع املساحة املجهزة للري 

ن). 14.1(الشكل  اإلسالمي  ر  وهذه التقنية، يم ر ي أك ى ي، وتمياه مقارنة مع الري السطا للتوف مارس ع

ر من  ي 20أك ي منظمة التعاون  7٪ من مساحة الري   عاجساحل ال، وال سيما اإلسالمي دول فقط 

نسبة تكاد ال تذكر (أقل و ٪). 27.9٪) ، ولبنان (41.7ن (٪)، وبن59.4٪)، اململكة العربية السعودية (75.4(

ي 0.1من  ي منظمة التعاون  ٪27)  يتمارس . من ناحية أخرى، اإلسالمي دولة  ي ، 2تقنية الري املوض و

ر  ر األك ى ا لتوف ي  ٪1.7مليون هكتار، أي ما يعادل  1.3لمياه، ع فقط من مجموع املساحة املجهزة للري 

ي نسبة أقل من املتوسط اإلسالمي بلدان منظمة التعاون  انتشار هذه ويختلف ٪. 2العالم البالغ . و

ي  ن البلدان  رز . اإلسالمي نطقة منظمة التعاون مالتقنية أيضا ب اإلمارات العربية املتحدة واألردن وت

ي. 81.2٪ و 86.3 تا نسبةي استخدام هذه التقنية، حيث بلغمستويات عالية بشكل ملحوظ ب ى التوا ٪ ع

ى باإلضافة  ر من  إ ي 10هذين البلدين، بلغت هذه النسبة أك ، اإلسالمي دول منظمة التعاون  5٪ فقط 

ي تونس ( ن (13.4٪)، والكويت (16.9و ي املقابل، و٪ ). 10.9٪) وقطر (11.6٪)، والبحرين (12.4٪)، وب

ي  نتكا ي منظمة التعاون  34هذه النسبة ضئيلة  ى وجه الخصوص، و ٪). 0.1(أقل من  اإلسالمي دولة  ع

ي املناطق القاحلة، دون تختار  ي والري بالرش  TRWRالدول الواقعة  املناسب، تطوير تقنيات الري املوض

ر املزيد من املياه.بشك   ل مكثف لتوف

  يةالزراع ستخدام األسمدة وامليكنةا 3.1

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

ي عام  38من  اإلسالمي  ى  2002كجم  ي عام  46 إ ي الشكل 2010كجم  ن  ، 15.1. ومع ذلك، كما هو مب

ي دول منظمة التعاون  فإن باملتوسط  ما تم مقارنتهإذا ، وخاصة كافيا ليس اإلسالمي استخدام األسمدة 

ر منظمة التعاون ومتوسط  العالم ، بلغ متوسط 2010اعتبارا من عام و . اإلسالمي البلدان النامية غ

كجم وهو  93 بنسبة ال، تم قياس األخرى ي البلدان النامية وكجم.  77.8العالم ي استخدام األسمدة 

ى من ٪٪ 102   .اإلسالمي توسط منظمة التعاون مأع

ي دول منظمة  1000جرار لكل الأيضا عدد  15.1يعرض الشكل و  هكتار من األرا الصالحة للزراعة 

ى  2002ي عام  9.81من  ، وانخفضت النسبةاإلسالمي التعاون  ن هذا 2008ي عام  6.94 إ . ويب

ى حتاج تار من األرا الصالحة للزراعة تهك 1000التخفيض أن  ا بدال من جرار  6.94 ب تحصدأن  إ

                                                            
ى شكل معندما يتم رش املاء و اء تحت الضغط امل استخداملري من خالل لطريقة ي   1 ي من خالل خط اطر ع حمل مكونات التوزيع: يصطنا

   بة.و رشاشات دوارة، ناشرون مع مجاري املياه الدائمة وأنابيب مثق
ي  2 ربة من جزء تبلل وتسبب املياه تطبيق ما يتمعند) مختلفة تقنياتب( لري ل طريقة و ى امليدان ي فقط ال ) النبات جذور  منطقة( النبات قاعدة ع

رة بكميات ربالت الري : األنظمة أو التالية املصطلحات شملوت. قطرة قطرة أي متكررة، اولك صغ  الري و  اليومي، التدفقب والري  بالتنقيط والري  قط
  ).UN-FAO، 2000 ،"ي بالضغطالف حول تقنيات الر  الدليل" ،A. Phocaides راجع املعلومات، من لمزيدل. (بالرشفات والري  جرعاتبال
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ى الرغم من أن عدد الجرارات املستخدمة و  9.81 ن  اإلسالمي ي بلدان منظمة التعاون  تارتفعقد ع ب

ي ارتفاعزيادة حجم األرا الصالحة للزراعة فإن ، 2008و  2002عامي  ي و . ي  لذلك، انخفضت النسبة 

ي  مماثال  اأيضا انخفاض األخرى النامية  شهدت البلدان املتقدمة والبلدانو . اإلسالمي دول منظمة التعاون 

فقد  األخرى البلدان النامية متوسط  أما 4.77العالم ، كان املتوسط 2008اعتبارا من عام و هذه النسبة. 

، تبقى دول منظمة التعاون واملتوسط  األخرى  . وبعبارة أخرى، باملقارنة مع البلدان النامية1.72 كان العالم

ي وضع أفضل من حيث استخدام الجرار. ومع ذلك، فإن دول منظمة التعاون  عةمجتم اإلسالمي 

ى ميكنة زراعية  تزالال  اإلسالمي  ر كافية بالنسبة ملجموعة الدول املتقدمة تتوفر ع يغ  حيث النسبة 

ي دول منظمة التعاون 10 ى يحتاج  اإلسالمي . وعموما، فإن استخدام اآلالت الزراعية  ن، حي إ ث تحس

 اإلسالمي ي بلدان منظمة التعاون  جرارا 6.94ب  يتم حصاد نفس مساحة األرا الصالحة للزراعة

  تقدمة.ي البلدان امل 10مقابل 

  الزراعية اإلنتاجية  4.1

ى الرغم من أن الزراعة  ي ذلك أعضاء  اأمعروفة بع النشاط االقتصادي الرئيس للدول النامية بما 

ا االهتمام األول اإلنتاجية  إال أن، المي اإلسمنظمة التعاون    لهذه الصناعة.  ال تبدو بأ

ي جزء منه،  ى يرجع ذلك و ر من هذه البلدان بسبب  إ ي كث ي الزراعة  ي استخدام األرا  عدم الكفاءة 

ر كاملوارد املائية، واستخدام نظم ندرة  ى . كما أنه يرجع افيةري غ ايدة عوامل أخرى، مثل الهجرة  إ امل

ن من الريف ل ى لسكان الزراعي ي قطاع الخدمات.د ال تبحث عناملناطق الحضرية  إ ى، وخاصة    خل أع
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ي العالم15.1الشكل   :  استخدام األسمدة والجرار 

رنت ملنظمة األغذية والزراعة املصد ى اإلن  تحليل موظفي سيسريك ، FAOSTATر: قاعدة البيانات ع
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  ألراإنتاجية ا

ي منطقة منظمة التعاون  ي عام 5.4، بارتفاع قدره اإلسالمي بلغ مجموع األرا الصالحة للزراعة   ٪

ى ، 2002 ي عام  255 إ  . 2012مليون هكتار 
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ي بلدان منظمة التعاون اإلسالمي (قيمة اإلنتاج لكل هكتار من األرا 17.1الشكل  :  إنتاجية األرا 
 الصالحة للزراعة)

رنت ملنظمة األغذية والزر  ى اإلن  تحليل موظفي سيسريك ، FAOSTATاعة املصدر: قاعدة البيانات ع
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ي العالم (قيمة اإلنتاج لكل هكتار من األرا الصالحة للزراعة)16.1الشكل   :  إنتاجية األرا 

رنت ملنظمة األغذية والزراعة :املصدر ى اإلن  في سيسريك، تحليل موظ FAOSTAT قاعدة البيانات ع
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ي الواليات املتحدة و  ي عام مليار دوالر أمريكي  527من ناحية أخرى، وصلت القيمة اإلجمالية لإلنتاج الزرا

ي عام 2002٪ مقارنة بمستوى عام 30.4، أي بزيادة 2012 ، أنتجت بلدان منظمة التعاون 2012. و

ي 15،1 اإلسالمي  ي العالم  اإلنتاج ٪ من إجما ، رفعت دول اإلنتاجيةن حيث مو القيمة.  من حيثالزرا

لكل هكتار من األرا الصالحة  دوالر أمريكي 1668من  امستوى إنتاجية األر  اإلسالمي منظمة التعاون 

ي عام  ى  2012للزراعة  ٪. 2.2، وهو ما يمثل معدل نمو سنوي قدره 2012ي عام  دوالر أمريكي 2067 إ

ي تعزيز إنتاجية األر  األخرى من ناحية أخرى، حققت الدول النامية و  رة  اتقدما أفضل  خالل نفس الف

ي اإلنتاجية  نمو  وظل٪. 2.8وحققت معدل نمو سنوي قدره  ي العالم 0.8نسبة ي البلدان املتقدمة  ٪ و 

ى الرغم من عملية 1.9بنسبة  ا  اإلسالمي ، ال تزال دول منظمة التعاون اللحاق بالركب٪ سنويا. وع لد

  ).16.1(الشكل  األخرى ألرا من حيث القيمة املطلقة باملقارنة مع مجموعات البلدان أدنى إنتاجية ل

ن البلدان. و  را ب ى حدة، لوحظ أن مستويات إنتاجية األرا تتفاوت تفاوتا كب ى مستوى كل بلد ع في فع

ي منظمة التعاون  18، كانت هناك 2012عام  ر من  انتاجية األر إل مع مستويات  اإلسالمي دولة  أك

ى أساس البيانات املتاحة عن  اإلسالمي توسط منظمة التعاون م ي منظمة التعاون  37محسوبة ع دولة 

ى مع ما يقرب من تحتل و . اإلسالمي  ن املرتبة األو ا لبنان وقطر  دوالر أمريكي 35,000فلسط لكل هكتار تل

إنتاجية أقل من مع مستويات  اإلسالمي اون دول منظمة التع 9ي املقابل، كانت هناك و). 17.1(الشكل 

ر دوالر أمريكي للهكتار الواحد. و  1000 ي دول منظمة التعاون تعت أقل  ذات اإلسالمي غيانا، والسنغال 

  .2012ي عام  انتاجية األر إل ستوى م
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ي 18.1الشكل  ي العالم   )2006-2004(بالدوالر الثابت  2012:  إنتاجية العمل 

رنت ى اإلن  تحليل موظفي سيسريك ، FAOSTATملنظمة األغذية والزراعة  املصدر: قاعدة البيانات ع
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  إنتاجية العمل

ي قيمة  ؛من حيث إنتاجية العمل ا إجما ى أ ي اإلنتاج ال تقاس ع ن السك حسب عدد الزرا ان النشط

ي الزراعة، تبقى دول  را عن  األخرى والدول النامية  اإلسالمي منظمة التعاون اقتصاديا  عدالت ممتأخرة كث

ي الزراعة أن ين ، يمكن2012اعتبارا من عام و الدول املتقدمة.   2,700تج أقل من لشخص نشط اقتصاديا 

ي مق اإلنتاج قيمة من  دوالر أمريكي  96,700 و األخرى ي البلدان النامية دوالر أمريكي  1800ارنة ب الزرا

، حققت بلدان منظمة التعاون و ). 18.1ي البلدان املتقدمة (الشكل دوالر أمريكي  ى مدى العقد املا ع

ي إنتاجية العمل، مقارنة مع 1.6نموا سنويا بنسبة  اإلسالمي  ي البلدان النامية ٪3.7  ي 2.2و  األخرى ٪   ٪

ي زيادة إنتاجية العمل  اإلسالمي البلدان املتقدمة. ولذلك، فإن التقدم الذي أحرزته دول منظمة التعاون 

ر من التقدم امل ي مجموعات البلدان هو أقل بكث   .األخرى حرز 

 

ي عام  اإلسالمي بلدان منظمة التعاون  19.1يعرض الشكل و  ى من حيث إنتاجية العمل  . ومن 2012األع

ن دول  أفضل الدول أداء من حيث إنتاجية العمالة الزراعية مع لبنان كانت ، اإلسالمي منظمة التعاون  ب

ر من  ا قطر (دوالر أمريكي  80،000أك ي الزراعة، تل ) و اململكة دوالر أمريكي 23,000للشخص الواحد 

  ). دوالر أمريكي 200 ,22العربية السعودية (
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ي 19.1الشكل  ي العالم   )2006-2004(بالدوالر الثابت  2012:  إنتاجية العمل 

رنت ملنظمة األغذية والزراعة ى اإلن  تحليل موظفي سيسريك، FAOSTATاملصدر: قاعدة البيانات ع



21 
 

©  S ES R I C  2 01 4

ي منظومع ذلك، وح أفضل  تحقيق مستوى إنتاجية  هال يمكن من حيث األداء اإلسالمي مة التعاون بلد 

يا وتركيا كانت األردن وتركمانو البلدان املتقدمة. متوسط مع  يتساوى  ن ومال قيم  ذات ابلدانستان وفلسط

ا نتاجية العمل تتجاإل    .2012ي عام  دوالر أمريكي 10،000وز قيم

  البحوث والتنمية الزراعية

ر  ي مجال التكنولوجيا شرطان أساسيان إدخال مزيد من البحوث الزراعية و و التنمية  تعت التحسينات 

ن والقوى العاملة الريفية. وبالنظر اإلنتاجية  لزيادة ى الزراعية وتوليد الدخل للمزارع ي مناملستوى ا إ  لحا

ى سوف تكون هناك حاجة ي الزراعة، اإلنتاجية  ي البلدان النامية ملواجهة مزيد من االستثمارات  إ

 . ي  بالخصوصالقطاع الخاص  ويلعبتحديات األمن الغذائي العالم ر من االستثمار  دورا مهما، ولكن الكث

ن العام زيادة التللذلك، يمكن و طريق القطاع العام.  يتم تنفيذها عنالبلدان النامية  ن القطاع عاون ب

  لتنمية.نتائج أفضل لإلنتاجية وا والخاص أن يسهل

رة  ى ، 2009- 2002ووفقا ألحدث البيانات املتاحة خالل الف التنمية و البحوث الزراعية يختلف اإلنفاق ع

ن دول منظمة التعاون  قبلمن  ر ب ر أن متوسط اإلسالمي القطاع العام بشكل كب ي دول . غ اإلنفاق 

ا ال تتوا األخرى  ومن البلدان النامية اإلسالمي منظمة التعاون  بعضه من  هو قريببيانات الفر ع

ي منظمة التعاون  25أنفقت و البعض.  دوالر أمريكي لكل شخص نشط  13.8ي املتوسط  اإلسالمي دولة 

ي الزراعة مقابل  ي  13،1اقتصاديا  ى حدة، لوحظ أن و دولة نامية أخرى.  37دوالر  ى مستوى كل بلد ع ع

ى مبلغ للشخص الواحد  يا تنفق أع ي النشط مال ا األردن ( 248 بالزرا دوالر  97دوالر أمريكي، تل

 -
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، اإلسالمي منظمة التعاون ي دول  8في فمن ناحية أخرى، و ). 20.1) (الشكل USD 95أمريكي) وإيران (

ي.دوالر لكل ش 5ي الزراعة أقل من  R  &Dإنفاق يشكل    خص الزرا

ر ال ر مكتملة تماما أيض يالبحوث الزراعية  موظفيبيانات عن وتعت لعدد محدود من البلدان.  وفرةومتا غ

ى الرغم من هذه القيود، و  وكذلك  اإلسالمي نظمة التعاون مل العشر األوائل دول ال 21.1الشكل يعرض ع

ي  25متوسطات  رة البلدان ي ال 38و  اإلسالمي منظمة التعاون دولة  . 2009- 2002نامية أخرى خالل الف

ى عدد و  االردن مع ما  هم منالقطاع العام  ي الذين يعملون من موظفي البحوث الزراعية لوحظ أن أع

ا سوريا ( 2200يقرب من  ي، تل ن اقتصاديا الزرا )، وإيران 1,312باحث لكل مليون من السكان النشط

ى النيجر ال تتوفر ). من ناحية أخرى، 653( ا لبحوث الزراعية لكل مليون من سموظفا ل 23إال ع كا

ن اقتصاديا. ن النشط   الزراعي

ي املتوسط، كان ي دول منظمة التعاون  259هناك  و ي البلدان  90مقابل  اإلسالمي باحث لكل مليون 

ن دول منظمة التعاون  اندونيسياتتوفر باألرقام املطلقة، و . األخرى النامية  ن ب ى عدد من الباحث ى أع ع

ىغامبيا لدى من ناحية أخرى، و لزراعية. موظفي البحوث امن  11,216 ب اإلسالمي   38 ال تتوفر ع

ن. ي يعمل فقط موظفا زراعيا  ى كيف ه وتقدم النافذة أدناالقطاع العام أقل عدد من الباحث مثاال ع

ييمكن أن تكون أنشطة البحث والتطوير عامال  ي تطوير القطاع الزرا   . حاسما 
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وزارة الزراعة، جمهورية اندونيسيا. املصدر:

ي اندونيسيا مثل تحقيق االكتفاء الذاتي من األرز منذ عام  تاستمر  ي ثالث وقد أظهر . 2007التنمية الزراعية  إنتاج األرز 
ر من زيادة ) 2009، و 2008، 2007سنوات متتالية ( ى وهو ما يعادل أك ى مستوى أع ي تحقيق5إنتاج ع  ٪ وأيضا يسهم 

ي  ن حوا ى تحس ي إندونيسيا أيضا ع ي أسعار املواد الغذائية املحلية. وقد ركزت وزارة الزراعة  السلع من  39االستقرار 
روة الحيوانية. لالسلع  7مزارع، وللسلعة  15و ،سلع بستانية 10وذائية، غحاصيل م 7تكون من ت ال الرئيسية الوطنية وزاد ل

ي ى 2009عام  إنتاج املحاصيل البستانية  الخضروات  وارتفعتي املائة،  1.5ارتفعت الفواكه بنسبة حيث ؛ 2008 بالنسبة إ
ى 16،1 من ي  ت٪، وارتفع38 إ  ٪.7،5-3 نطاقالبستنة أيضا 

ي ذلك؛ الدافع لوكانت أنشطة البحث والتطوير  ي بما  ي القطاع الزرا أصناف  46أصناف عالية الغلة من األرز.  196لنجاح 
أنواع من  8تقنيات اللقاحات؛  13سالالت جديدة من املاعز واألغنام والدجاج والبط.  7أصناف من فول الصويا.  64ذرة. من ال

ن و أصناف عالية الغلة جديدة من قصب السكر.  15رض. واملاختبار تقنيات و  معدات التشخيص 10املستضدات.  تم تعي
ى التحديات؛  لية، والتصدي شخاصلجميع األ الالزم الغذاء تلبيةأربعة أهداف للحصول ع ان التغذية امل ن م ، وتحس

 لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية.

 رئيسية(خمسة) سلع  5 تحقيق االكتفاء الذاتي املستدام ل.1
 ئيتنويع الغذاال طويرت.2
 ، القدرة التنافسية والتصديراملضافة تطوير القيمة.3
ن رعاية تطوير .4  املزارع

معدل انتشار سوء التغذية لألطفال دون سن الخامسة إلنمائية لأللفية، وأظهر ألهداف االهدف األول لا حققت اندونيسيو 
را، من  ى  1990ي عام ٪ 31انخفاضا كب   .2007ي عام ٪ 18.4إ

 1النافذة 
ى من خالل  ى تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية األو  ي إندونيسيا R & Dالطريق إ
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ي ى نطاق واسععو  من املعروف رض أن وال  االقتصادي الرئيس النشاط أن الزراعة  دورا  تلعبيف

ة  ال تقف، ومع ذلك .البلدان النامية ي اقتصادات رئيسيا ي أمام ثابتاهذه امل ا   اقتصادات مساهم

 .اإلسالمي  التعاون منظمة 

ي اإلنتاج   1.2   الزرا

ي انخفضت  ي الناتج املح ي لبلدان منظمة حصة الزراعة  ي  12.4٪تدريجيا من  اإلسالمي  التعاون اإلجما

ي عام ى 2000 املئة  ي و  ).2.1الشكل ( 2008م ي عا ٪10.1 إ مع اندالع األزمة املالية العاملية واالنكماش 

ي الحصة  ي، بدأت حصة القطاع الزرا ر الصنا  مع. و 2010- 2009٪ خالل 11.0 متوسط جاوز تتقطاع غ

ى ي،  تعا ي اقتصادات منظمة متوسط بلغ النشاط الصنا ى  اإلسالمي  التعاون نصيب الزراعة  ي  ٪10.7إ

ىو   2011عام ي عام 10.3 إ ي البلدان النامية أن هناك ولوحظ . ٪2012  ر استقرارا  ، األخرى اتجاه أك

ي االقتصاد ملدة طويلة فوق متوسط  استقر حيث   2011ي عام  ٪9.1 و سجلقليال  ٪9نصيب الزراعة 

 .2012و

ى مستوى كل بلد، ي 2012ي عام  وع ى أ، استحوذ القطاع الزرا ي ع ي القيمة املضافة  ر من ثلث إجما ك

ي منظمة أبلدان  10 ناإلسالمي  التعاون عضاء  ي بن وبوركينا فاسو وجزر القمر وغينيا بيساو،  ؛ خاصة 

ي، و  راليون، و النيجر، و ما ي العام  -ودان، وتوغو السو الصومال، و س جميعها ضمن قائمة أقل البلدان نموا 

ي ة. واختلفت نفسه وفقا لتصنيف األمم املتحد ي اإلجما ي الناتج املح ى حصة الزراعة  ن دول  إ ر ب حد كب

 اعي والتجارةاإلنتاج الزر. 2
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ى حصة اإلسالمي  التعاون منظمة  ي الصومال و 60.2، وفقا ألع ي دولة ٪أقل من واحد وهو  أدنى نصيب٪ 

  .0.1٪٪)، وقطر 0.3، والبحرين والكويت ()٪0.7وبروناي ( ،ات العربية املتحدةاإلمار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ي اإلنتاج  مؤشر 1.1.2  اإلجما

ي اإلنتاج  مؤشر ن حيثوم   التعاون دول منظمة سجلت ، نظمة األغذية والزراعةالصادر عن م الزرا
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رة العالم مع وكذلك ألخرى ا لبلدان الناميةمع ا قارن يأداء  متوسط كمجموعة اإلسالمي  -2000 خالل ف

ر وهو ، 2012   ). اللوحة اليسرى   2.2مع الدول املتقدمة (الشكل باملقارنة  بكث

ي اإلنتاج  مؤشري  أدنى درجة عضوا دولة 23 سجلت ،2012 بالنسبة لسنةومع ذلك،  باملقارنة مع  الزرا

ى ذلكوع. العالم بقية ر املؤشر ، الوة ع ى يش ي  تزايد إ ي اإلنتاج  ي سنويةالزيادات ال متوسطمهم   الزرا

رة قيد النظر األعضاء خالل بعض الدول  ي راليون  الدول  وتشمل هذه. الف ٪ 11.3 بمعدل زيادة س

ي 7.0 طاجيكستانو    .٪6.2الجزائر و ٪ 6.3 والكويت٪ 6.6٪ وما

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ي لكل فرد اإلنتاج مؤشر . 2.1.2  اإلجما

ي اإلنتاج مؤشر  صيب الفرد منفيما يخص ن  رة قيد النظر أنه خالل لوحظ، الزرا متوسط ، شهد الف

ي اإلنتاج  الفرد من نصيب البلدان  باملقارنة مع زيادة متواضعة اإلسالمي  التعاون بلدان منظمة  ي الزرا

ي اتجاه  ).اللوحة اليم ،2.2 الشكل( العالم ككلو  األخرى  النامية من نصيب الفرد كان   اإلنتاجفالركود 

ى هذا وأدى ، 2010-2007قويا جدا خالل مدة  ن الفردنصيب  إنتاج فجوة توسعإ رها األعضاء و  الدول  ب غ

ى مستوى و  من البلدان النامية. ى حدة ع ي سنةكل بلد ع  اإلنتاج نصيب الفرد من  كان مؤشر ،2012 ، 

ي  ي  ي سياق مماثل .من املتوسط العالم أقل اإلسالمي  التعاون ي منظمة  دولة 37الزرا أشار املؤشر ، و

ى  ي اإلنتاج ارتفاعات سنوية ملتوسط  إ رة الزرا راليون ٪ 7.9 من قيد النظر، خالل الف ٪ 4.7و لس

  .أذربيجانوألبانيا و وزبكستان أل ٪ 3.8و، بالنسبة للجزائر٪ 4.5و لطاجيكستان،
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3.2 الشكل  
والخضر واللحم)  الحبوب و الفواكه   اإلنتاج الزراعي (

البيانات اإللكترونية  لقاعدة البيانات اإلحصائية، دراسات المنجزة من طرف  المصدر: منظمة األغذية و الزراعة،
أ
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 ئيسيةالسلع الر  واستخدام إنتاج  2.2

ي إنتاج 14،6٪منظمة التعاون اإلسالمي   شكلت دول ، 2012عام أما بالنسبة ل ، العالم الحبوب من إجما
ى طفيف مع تحسن  هذا).و  3.2 (الشكل بالبلدان النامية الخاص 20.0و ٪ 13.6٪من  2000عام  مستوى  ع
 127.0وبنسبة  ،2012ام ي ع ومرة أخرى  .2012ي عام  طن مليون  371.0ل حجم اإلنتاج  يتوافق مع

ي زيادة 19.9٪قد سجلت  العالم فاكهة ي إنتاج دول منظمة التعاون اإلسالمي ، فإن حصة طن مليون  ، و
راكمةحصصها سجلت ، و 2000ي عام  19.2طفيفة باملقارنة مع ٪ ، انخفاضا 23.2٪ي البلدان النامية  امل

ي بلدان منظمة التعاون من ناحية أخرى، سجل إجماو  .2000سنة ي  25.0٪من  ي إنتاج الخضروات 
ي عام  163اإلسالمي   ي إنتاج 2011مليون طن  ي إجما . وارتفعت حصة دول منظمة التعاون اإلسالمي  

ي العالم ارتفاعا طفيفا من ٪ ى ٪ 2000ي عام  14.6الخضروات  ن انخفضت  2012ي عام  15.1إ ي ح
ي البلدان ي تطوير اإلنتاج   ا  ى ٪ 2000ي عام  17.5النامية من ٪ حص . وفيما يتعلق 2012ي عام  16.9إ

ي العالم فضال عن البلدان  ي حصصها  بإنتاج اللحوم، شهدت بلدان منظمة التعاون اإلسالمي  تحسن 
ي عام  29،6النامية. حيث مع  ي  14.6و ٪ 9.8، سجلت الدول األعضاء ٪ 2012مليون طن  ي إجما أسهم 

ى بنسبة ٪إنتاج اللح ا أع ي، وال كانت مستويا ى التوا ي العالم والبلدان النامية، ع ى  8.1وم  و ٪ ع
ي    .2000ي عام  13.5التوا
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  4.2ل الشك
والفواكه واللحم، مليون طن) المنتجون العشرة األوائل (الحبوب   

الفواكه باستثناء مركز أنقرة. موظفي تحليل و، اإللكترونيةقاعدة البيانات اإلحصائية   FAO: منظمة األغذية والزراعةالمصدر
 )9تشمل الخضر الشمشم. (المرفق الجدول  الشمام.
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ي  ي منظمة  اإلنتاج ويالحظ أيضا أن إجما ي  ي عدد قليل من البلدان  اإلسالمي  التعاون الزرا ركز  ي

ي إنتاج الحبوب  66.6٪و  74.2٪و 75.2٪و 79.1٪ سجلت األعضاء إذ أن عشر دول فقط  من إجما

ي عام  ي). وإ4.2الشكل ( 2011والفواكه والخضروات واللحوم  ي الرائدة   4من أصل  3 ندونيسيا 

ي الحبوب والفواكه واللحوم رك و   .مجموعات املنتجات و ى الرغم من أن هذا املستوى من ال ى هو ع  إ

ا، ر مرغوب ف ا الحكومات تكشف د و حد ما نتيجة غ راسات الحالة بعض السياسات الناجحة ال نفذ

ي يمن بشكل جما ي البلدان ال  ى لتعزيز التنمية الزراعية  ي مل اإلنتاج  ع  اإلسالمي  التعاون نظمة الزرا

ى سبيل املثال، (   ).2 النافذةانظر، ع

 تركيا جمھوريةالثروة الحيوانية، و األغذية والزراعةوزارة :مصدر

ي العالم، أصبحت تركيا أحد الدول  ي  راتي ن وبموقعها االس ن واليافع ا النشيط ومع تطور ونمو اقتصادها وسكا
ي هذا املجال. رى  ن  الك رة ماب ي الف ي بمكانته 2011و 2002وقد تطورت تركيا بشكل واضح  . ويحتفظ القطاع الزرا

 .قطاع الرئيس لهذا التطور باعتباره ال
ي جميع أنحاء  ى الرغم من آثار العوملة واألزمات االقتصادية  ي السنوات الثمانية املاضية ع ي  واستمر نموالقطاع الزرا

ي السنوات ال ر استقرارا   .املاضية 50العالم، وبلغت املدى األك
ي، احتل القطاع ا رتيب العالم ألحجام القطاع الزرا ي ال ي تركيا املرتبة الو ي  ي عام  7. وأصبح 2002عام  11لزرا

ي أوروبا كان 2010  .2010ي عام  1وأصبح   4. و
ي الدخل القومي  ي عام  23.7وبينما كانت مساهمة الزراعة  ، الفتا زيادة 2012مليار عام  62.7، فقد بلغت 2002مليار 

ى مدى السنوات التسع املاضية 1.7مضاعفة   مليار دوالر أمريكي 4الصادرات من املنتجات الزراعية أيضا من وزادت  .ع
ى  2002ي عام  ي عام  15.3إ ن 2011مليار $  ي إنتاج  5. وتصنف تركيا من ب ى  ي  20منتج وتصدير  30الدول األع منتج 

 .جميع أنحاء العالم

ي مكان  بعض السياسات 

ي الزراعة:  ي، وال كانت أصبحت أسعار فوائد تمويل دون فوائد  ي عام 59االئتمان الزرا ، أصبحت خالية ٪2002 
ى  روة الحيوانية كما انخفضت إ ي األنشطة الزراعية األخرى 5من الفوائد ألنشطة الري وال  ٪. 

ي: ي الدعم الزرا ر من  اإلصالحات  رة  مليار كدعم 43تم دفع أك ي الف ن   .2011-2003للمزارع

ي من خالل تقييم ما يقرب  30تحديد مجموع تم   نموذج حوض الزراعة: مليون من البيانات املبنية  528حوض زرا
ربة والتضاريس وطبقات األرا وأنواع استخدام األرا ى املناخ وال  .ع

ى 150ارتفع استخدام البذور املعتمدة من دعم البذور والشتالت املعتمدة:  ن  500ألف طن إ  . 2011و  2002ألف طن ب
ي:مدة ا ن الزرا ن  لتأم ن املتضررين من الكوارث الطبيعية، وبدأ خطة التأم من أجل تغطية الخسارة من املنتج

ي عام  ي   .2006الزرا
ربية املوا روة الحيوانية الجديدة حوافز ل ن الذين يتعاملون مع  .: تم تنفيذ مخططات دعم ال وقد دعمت املزارع

 .٪ عن ذي قبل50دفوعات بنسبة تزيد بتربية املوا العضوية عن طريق امل

 2النافذة 
  تركيا في اسة الموجھة للنمو الزراعي يالس
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ن الشكل و  ي السلع الزراعية الرئي إنتاجحجم  5.2يب  والحصص اإلسالمي  التعاون نطقة منظمة مسية 

ي عام  وكذا األخرى  ي البلدان النامية اإلسالمي  التعاون بلدان منظمة لاملقابلة  . 2011البلدان املتقدمة 

ى دى الو  ي إنتاج زيت النخيل  حصصلدول األعضاء أع ي إجما ) والكسافا 67.4٪كاكاو (و  )90.3(٪عامليا 

ا - )34.4٪) والدخن (34.6٪رفيعة () والذرة ال٪43.8( . 5.2ي الشكل  األخرى السلع الرئيسية ب كما تم مقارن

وت وال و ر والشوفان، سورغم ي السلع األساسية مثل القمح واألرز والذرة واملن انت كو وزيت النخيل والشع

ي كل من البلدان النامية اإلسالمي  التعاون دول منظمة  ا  ن حص ى تحس العالم منذ و  األخرى  قادرة ع

ي 2000عام  ى العكس من ذلك، فإن االنخفاض  ي حصصها. وع الدخن والسكر والكاكاو والقهوة  كان 

رة قيد الدراسة ي جميع الحاالت، باستثناء القهوة والدخن، زادت الدول  و. والشاي وفول الصويا خالل الف
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ي -  اإلنتاجاألعضاء ككل حجم  ى  19،3من  127.3زيادة ٪زيت النخيل (مع أهم الزيادات لوحظت   43،8إ

ى  33،4 من 84.1٪مليون طن) والذرة (زيادة  ى  67،7من  59.2٪ مليون طن) والكسافا (زيادة 61،5إ  إ

ى  86،3من  45،1٪ مليون طن) والقمح (زيادة 107،9  0.4من  40.8٪ مليون طن)، والشاي (زيادة125،2 إ

ى    ).مليون طن 0.6 إ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ستخدام السلع ال األنواع املتاحة  حصص، نظرة حول متوسط 2.6و من جهة أخرى، يقدم الشكل 
 يهذه السلع واملواد الغذائية واألعالف ويبدو أن أغلبية . 2011األساسية الزراعية والرئيسية لعام 

من  92.6الشاي و٪من  97.7٪ تم استخدام محليا كل من ،2011في عام ف. املستخدمةاألساليب األساسية 
من الكاكاو و  68.2من الدخن و ٪70.4من القمح و٪ 73.4من األرز و٪ 80.1من السكر و٪ 90.6القهوة و٪
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ي الدول األعضاء.  45،4٪من الذرة و ٪65.1 من ناحية و من الكسافا محليا عن املنتجات الغذائية اإلنسان 
ي نفس العام،  ر 74.9أخرى، ومرة أخرى  من  29.3٪ من الذرة و ٪46.2ومن الشوفان ٪ 67.1و٪ من الشع

ى و لتغذية املاشية والدواجن.  إمدادات  كالكسافا  جانب املواد الغذائية واألعالف، استخدمت أجزاء إ
رة من السلع األساسية مثل زيت النخيل ( ر الغذائية. 26.6٪) والكاكاو (59.9كب أما من ناحية ٪) ألغراض غ

   ٪) قبل أن يتم استخدامها ألغراض أخرى.82.3عظم من فول الصويا (الغالبية الأخرى، تم تصنيع 

  2.1الجدول 

ى دول منظمة التعاون اإلسالمي ر  أع ي 20أك   (2011) ي جميع أنحاء العالماألساسية الزراعية  السلع منت

رتيب العاملي )البلدان)  السلع    ال
ر   )16ملغرب ( )، ا15)، كازاخستان (14)، إيران (8تركيا (  الشع

وت  ريا ( املن ن (15)، الكامرون (11)، أوغندا ( 7)، املوزمبيق (4)، أندونيسيا (1نيج راليون (16)، بن  )18)، س
حبوب 
 الكاكاو

ريا (2)، أندونيسيا ( 1ساحل العاج ( راليون ( 14)، أوغندا (8)، توغو(6)، الكامرون (4)، نيج )، 15) ، س
 )  16غينيا (

رون (11)، أوغندا (3دونيسيا (ان القهوة   )18)، الكام
ريا (8اندونيسيا ( الذرة   )18)، مصر (14)، نيج

 الدخن
ي (2النيجر ( ريا (4) ،ما )، باكستان 11) تشاد (10) السنغال (9)، السودان (7) ، بوركينا فاسو (5)، نيج

 )17)، غينيا (15)، أوغندا (13(
املطاط 

ي   الطبي
يا ()، ما2اندونيسيا ( ريا (7)،  ساحل العاج، (3ل رون (11)،  نيج  )18)، الغابون (15)، الكام

 الشوفان 
 )20كازاخستان (

  
زيت 

 النخيل 
يا (1إندونيسيا ( ريا (2)، مال رون (6)، ساحل العاج (5)، ونيج راليون (7)، والكام  )20) وغينيا (18) وس

ريا (15)، مصر (10ن ()، باكستا4)، بنغالديش (3اندونيسيا ( األرز   )16)، نيج

 سورغم 
ريا ( ي (11) بوركينا فاسو (5)، السودان (2نيج رون (12) ما ) تشاد 15) النيجر (14)، مصر (13)، الكام

 )20) اليمن (19)، أوغندا (17(
حبوب 

 الصوجا 
ريا (12إندونيسيا (  )15)، نيج

 )19)، مصر (13)، تركيا (10باكستان ( السكر 
 )19)، املوزمبيق (16)، أوغندا (14)، بنغالديش (10)، إيران (9)، إندونيسيا (7تركيا (  الشاي
 )17)، مصر (15)، ايران(12)، تركيا(10كازاخسنتان( )،8باكستان( القمح 
ن بمركز أنقرة FAO)منظمة األغذية والزراعة :املصدر رونية ودراسات الباحث  وقاعدة البانات اإللك

ر  املنتجون   3.2  السلع الزراعية ملعظم األك

ي و  ي القطاع الزرا ى الرغم من انخفاض مستوى التنمية  يوع منظمة  حصة دول  االنخفاض النس 
،  اإلنتاج ي  اإلسالمي  التعاون  ي العالم ر  تندرجدولة عضوا  26فإن الزرا ن أك ي السلع  20ب منت

ي جميع أنحاء العالم (انظر  ه السلع من الحبوب مثل القمح تختلف هذو ). 2.1الجدول  الزراعية الرئيسية 
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ر واألرز والذرة ى  والشع ن المناألساسية لاالستوائية /  السلع إ طق املعتدلة مثل زيت النخيل والكاكاو وال
ا   .واملطاط والسكر ر من صادرا ر من هذه البلدان، وال سيما تلك ال الجزء األك ومع ذلك، بالنسبة لكث

ى عدد قليل من هذه السلع الزراعية،  يركز  ي أسواق السلع الدولية مخاطر قد تشكل ع تقلبات األسعار 
ى باإلضافة و  .وتحديات إضافية ر ذلك،  إ  ادوبقيمة مضافة منخفضة أو تصدير هذه السلع األساسية يعت

ر املالئمة هو  ي األسواق التجارية القدرة التنافسية للبتعلق تحدي آخر منظرا ملرافق املعالجة غ سلع 
ي هذا الصدد، يمكن لال  .الدولية ي مواجهة و ي مرافق معالجة الزراعة أن يكون خطوة حاسمة  ستثمارات 
ر فرص عمل إضافيةت اتحديا ن وكذلك توف   .لتنمية الزراعية، وحماية املزارع

روة الحيوانية والسمكية 4.2  ال

ي وقد أدى النمو السريع واالبتكار التكنو  ى لو روة الحيوانية، إ ي قطاع ال رات هيكلية عميقة  حصول تغي

رة  ي ذلك: االنتقال من املزارع املختلطة ألصحاب الحيازات الصغ ى بما  ي  اإلنتاج نظم  إ الصنا

ى نطاق واسع  ى مصادر و املتخصصة ع رك ع ي البلدان النامية وزيادة ال ي الطلب والعرض   تحول 

رات ول .ق العالموالتسوي الدولية ر هذه التغي روة الحيوانية لتوسيع إنتاج مستدام  تأث ى قدرة قطاع ال ع

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

ل مصدرا هاما تشكحيث  ،العالم ي رفاهية وازدهار  مهمةمصايد األسماك وتربية األحياء املائية مساهمات 

ر من سكان العالملألطعمة امل ن الحيواني لكث روت ي ضوء ما سبق، يستعرض هذا القسم . وغذية وال

الك و  ي االس ي االتجاهات الحديثة  ي دول  يوالتجارة  اإلنتاج الفر املنتجات الحيوانية ومصائد األسماك 

   .األخرى مجموعات البلدان مع ة قارنباملو  حيث ما ينطبق ذلك اإلسالمي  التعاون منظمة 
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  7.2الشكل   
ك الفرد  للمنتجات الحيوانيةاستھال  

: يستثني الحليب الزبدة مالحضات
FAOSTAT، موضفوا مركز أنقرة والزراعة، بيانات اإللكترونية ل : منظمة األغذية المصدر  
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 اشيةامل 1.2.4

الك عرف  ي البلدان النامية، والذي يقاس حسب نصيب الفرد من االس الك املنتجات الحيوانية  اس

.  ازديادا ملحوضابالكيلو غرام خالل سنة معينة،  ي هذا الصدد، يصور خالل العقد املا  7.2الشكل و

ي اللحوم والحليب والبيضنصيب الفرد ماالتجاهات الحديثة ل الك املواد الحيوانية الرئيسية، و . ن اس

ى ما يبدو، و  الكمن مستويا اإلسالمي  التعاون دول منظمة تعاني ع ي اس نتجات امل ت منخفضة نسبيا 

ى سبيل املثالالحيوانية الك اللحوم ازداد  ،. وع ى  15.6من اس رة لل /كجم 19.9 إ - 2000فرد خالل الف

ر من هذا الرقم مع ذلك، ال يزال . و 2011 ي  للشخص كغ/ 91.2و  38.7أقل بكث ي  تمستويات لوحظو

ي والبلدان املتقدمة األخرى البلدان النامية  ى التوا ى الرغم من أن . أع الك الحليب، ع ما بالنسبة الس

الك الحليب السنوي الدول األعضاء، حيث بلغ متوسط  ى مستوى اس ى ، يقارن للشخص/  كجم 67.3 إ  إ

ر من مستوى متوسط  رقم كلغ/ شخص)، وهو  69.0( األخرى البلدان النامية بحد ما  ي أقل بكث الك  االس

ى ا). فردللكجم/  210.1فوق ( البلدان املتقدمة الك البيض أيضانفس الحجة تنطبق ع شخص  فكل. س

لك اإلسالمي  التعاون بلدان منظمة  منواحد  ي عام  3.8وسط ي املت اس ي ، و2011كجم من البيض 

را نسبة تقل ي البلدان النامية عن  كث عموما، تم و  ).كجم 13.4كلغ) والبلدان املتقدمة ( 9.8( األخرى نسب 

الك  من نصيب الفرداحتساب نسبة متوسط  ي بلدان منظمة  اس  اإلسالمي  التعاون املنتجات الحيوانية 

ر 2011 سنةي  0.78بنسبة  ى األخر البلدان النامية و  ى ، مما يش ي  إ ر  دول منظمة  وضعيةتدهور كب

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

ي دول منظمة سبة متوسط سجلت ن الك الفرد  تحسنا  دمةالدول املتق باملقارنة مع اإلسالمي  التعاون اس

ى  2000 سنة ي 0.25من  تحيث ارتفع   .2011 سنةي  0.29 إ

ى ما يبدو اإلنتاج وفيما يخص ى ، فقد استجابت البلدان النامية ع ى املنتجات  إ ايد ع الطلب امل

  8.2الشكل  
 إنتاج المنتوجات الحيوانية

  .مركز أنقرةموظفي حليل ، تاإللكترونيةقاعدة البيانات اإلحصائيةFAO: منظمة األغذية والزراعةالمصدر
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ن عامي 8.2عن طريق زيادة إنتاجها بسرعة (الشكل وذلك الحيوانية  ، زادت دول 2012و  2000). فب

ى  18.6من ( 59.3بنسبة  ٪  اللحوم والحليب والبيض  إنتاج كمجموعة من اإلسالمي  ون التعامنظمة   إ

ى  80.9من ( 54.1و٪مليون طن)  29.6 ى  5.1(من  53.3٪مليون طن) و 124.7إ ى مليون  7.9 إ طن) ع

ي   .التوا

ي  فقدوفقا لذلك،  ا  ي العالم اإلنتاجتحسنت حص ي لإلنتاج الحيواني   شكلت، 2012ام في عف .الك

ي إنتاج املنتجات الحيوانية  14.4نسبة ٪الدول األعضاء  ى قيمة  ة بذلك زيادةالعالم، مسجلي من إجما ع

رة، حافظت البلدان النامية األخرى أيضا . و 12.1٪ ال كانت 2000 سنة ى نفس الو خالل نفس الف رة، ع ت

وفيما . 20٪ي ي البلدان النامية مستقرة نسبيا  اإلسالمي  التعاون ونتيجة لذلك، ظلت حصة دول منظمة 

ياإلنتاجالقوة املحركة لنمو  يخص ى  ، يخلص التقرير الحا ى أدت العرض مجال أن العوامل املتعلقة ب إ  إ

ي الكفاءة  أرباح وقد أدت. الحيواني اإلنتاج توسع  ي وتحقيق مكاسب  ر التكنولو العمالة الرخيصة، والتغ

ي رة  واسعة النطاق  ى العقود األخ   .تراجع أسعار املنتجات الحيوانيةإ

 2.2الجدول  
(2011-2005  -2000) ي يةالتجار  روة منتوجات  الحيوانية ال   

ان التجاري الوارداتالصادرات    امل
  20002005201120002005 20112000 2005 2011 

ألف طن) بلدان م.ت.إ  ( ألف طن) ( ألف طن)(
 3,875 2,435 1,642 4,491 792076161,7202,643 ي اللحوم إجما
 1,179 839 603 1,277 154399618882البقر

 150 164 181116 121531128179األغنام
 2,421 1,354 873 2,878 431294579161,483الدواجن

 0 2 134 615141017 لحوم أخرى 
األلبان1

10402958565411,04614,749 20,364 10,007 11,791 14,710 
 33 18 3880 117137421117119البيض

ألف طن) البلدان النامية األخرى   ( ألف طن) ( ألف طن)(
ي  اللحوم   1,478 2,329 454 11,561 4,91410,57113,0395,3688,242 إجما

 1,675 1,871 448 2,217 1,7473,9173,8921,2992,046البقر
 99 96 174160 528975211186األغنام

 1,695 622 497 5,074 2,1994,5586,7692,6963,936الدواجن
 218 57 12155 1311413397683 لحوم أخرى 

 12,077 5,555 9,527 26,367 6,54612,46114,29116,07218,016األلبان1
 300 177 236103 19732553594148البيض

ألف طن) البلدان املتقدمة النمو   ( ألف طن) ( ألف طن)(
ي اللحوم   5,155 2,052 3,213 23,203 19,46520,59328,35816,25118,541 إجما

 311 511 206 5,714 5,5584,8756,0255,3525,387البقر
 213 296 558296 896906771600610األغنام

 2,065 1,512 2,409 7,246 6,5396,2749,3114,1294,762الدواجن
 298 94 619169 216224321386317 لحوم أخرى 

أاللبان1
65,18870,83085,53942,05448,293 56,620 23,134 22,538 28,919 

 158 144 39 1,423 8169421,2668551,086البيض
   %% بلدان م.ت.إ

  9.60%12.40%19.40%37.40%39.90% 39.80%       
as % of World 1.30%2.80%4.50%13.80%15.70% 17.50%       

   مالحظة 1   :   مثيل الحليب
رونيةاملصدر:  مركز أنقرةموظفيحليلوتFAOSTATمنظمة األغدية و الزراعة :قاعدة بيانات اإللك
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روة الحيواوقد تم تسهيل نمو تجارة  الك املنتجات الحيوانية والتحرر  نيةال عن طريق زيادة اس

ي وسائل النقل،  .االقتصادي ريد وقد جعلت التطورات  النقل (ملسافات طويلة مثل شحنات سلسلة الت

رد) و  نقل الحيوانات واملنتجات واألعالف لتجارة و ا وال جعلت منسرع، واسع واأل النطاق شحنات الامل

ى  اإلنتاج  خول  مما  ويلةسافات طمل ممكنة ولو الك و  مواقعاالبتعاد عن  إ لموارد ل اإلنتاج كل من االس

ى إدارة األمراض الحيوانية وعدد من القضايا املتعلقة بالسالمة . ولالعلفية زيادة التدفقات التجارية آثار ع

ي هذا الصدد،الغذائية أيضا ي التلإلنظرة مقارنة  2.2يقدم الجدول  . و ي املنتجات تجاهات  جارة 

  .الحيوانية الرئيسية

  

  

  

  

  

  

  

  

ن ويمكن طرح  نمالحظت ي: أوال،  نقديت ى النحو التا ى  اإلسالمي  التعاون دول منظمة تعتمد ع را ع كث

راد املنتجات الحيوانية،  ي است  هذه التبعية بسرعة ارتفعتوثانيا،  .باستثناء البيضالدول األخرى 

رة و  ملحوضة. ي للبلدان منظمة ، 2011- 2000خالل ف  اإلسالمي  التعاون تضاعف العجز التجاري اإلجما

ر  ى  1.6حيث ازداد من ي اللحوم بشكل كب ر  هذا  وكان .مليون طن 3.9 إ ى عائدا بشكل كب االرتفاع  إ

ي راد لحوم الدواجن نسبة السريع  ى مما أدى ، است ي الدواجن (حصول  إ ي 2.4عجز تجاري   مليون طن 

ي الجدول  ). ولكن2000 ي عام 0.9 باملقارنة مع 2011عام  ي يخص ذال 2.2لوحظ وضع أقل تفاؤال 

ي سنةمنتجات األلبان صافية ملنتجات الستورد امل اإلسالمي  التعاون بلدان منظمة  شكلت، 2011 . كما 

ي هذه املنتجات 14.7 بلغمقابل عجز تجاري األلبان  يمرقم يفوق  هو ، ومليون طن  بلدان ال ا لوحظ 

ي عام  12.1خرى (األ نامية ال  التعاون كلت دول منظمة ، ش2011ي سنة وبشكل عام،  ).2011مليون طن 

ي صادرات منتجات  4.5٪اإلسالمي  يمن إجما روة الحيوانية  عن العالم، وهو ما يزيد ثالث مرات  ال
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  9.2الشكل 
 استھالك منتوجات األسماك لكل فرد  

البيانات اإللكترونية  لقاعدة البيانات اإلحصائية، دراسات المنجزة من طرف موضفي مركز أنقرة  المصدر: منظمة األغذية و الزراعة،
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)، وتتوافق 2000ي عام  13.8كانت ٪ من الواردات (وال 17.5٪، و1.3٪ الذي يشكل 2000سنة مستوى 

ي ومرة  وواردات البلدان النامية من صادرات 39.8٪و 19.4٪هذه األرقام مع  ى التوا ي عام ع    .2011أخرى 

 مصايد األسماك 2.4.2
عن ) FAO(تكشف بيانات مصايد األسماك وتربية األحياء املائية الخاصة بقسم منظمة األغذية والزراعةو 

يبوتربية األحياء املائية زودت العالم  العاديةاألسماك أن مصايد  ي مليون  182.9 حوا طن من األسماك 
ي العالم بشكل  نتاج األسماك وقنوات التوزيع،إل مع النمو املطرد و . 2012عام  نم إنتاج مصايد األسماك 
ي ،  ج رة  كمعدل نمو  2.5٪بمتوسط و خالل العقد املا  و معدل يفوق هو  .2012-2000سنوي خالل الف

رة نفسها.  1.2زيادة متوسط  ي سكان العالم خالل الف   ي املئة سنويا 

  
الك الفرد لألسماك الغذائية وفقا لذلك، كان هناك تحسن  ن الشكل ي اس ي  تطور  2.9ي العالم. ويب

الك الفرد  روة السمكية لاس ة مع مجموعات البلدان ، باملقارناإلسالمي  التعاون ي دول منظمة املنتجة ل
رة  رة، ارتفع متوسط و . 2011-2000األخرى، وكذلك العالم، للف الك الفرد من  نصيبخالل هذه الف االس

ى  10.2من ي البلدان األعضاء  شهدت البلدان و ٪ سنويا). 3.2( أي 41.2مسجال بذلك زيادة ٪ - كجم 14.4 إ
رة مماثلة للنمو وزيادة الكهم الفردي ي النامية األخرى وت ى  14.1 من اس رة 18.0 إ  ،كجم خالل نفس الف

ي ٪. 28.4مسجال  ر من تلك  ى بكث ي البلدان النامية أع الك  ي نصيب الفرد من االس وكانت أرقام النمو 
ى  30.5من  2.4٪ البلدان املتقدمة (انخفاض ى  15.8من  19.9٪ ) والعالم ككل (زيادةكجم 29.7 إ  19.0 إ

 كلغ).

16.5%

68.4%

15.0%

إ.ت.دول م الدول النامية األخرى الدول المتقدمة

  10.2الشكل 
(2012) إنتاج مصايد األسماكالحصص في    

ائد األسماك وتربية مص بيانات اإللكترونية إلحصاءاتاب السنوي للالكت : المصدر
 األحياء المائية منظمة األغذية و الزراعة، الدراسات المعدة من طرف موضفي مركز

 أنقرة.  
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ي  16.5٪ اإلسالمي  التعاون ، شكلت دول منظمة 2012بالنسبة لسنة و  ي إنتاج مصايد األسماك  من إجما

ر من10.2العالم (الشكل  ي نفس  68.4٪). وهو اقل بكث ، شكلت السنةحصة البلدان النامية األخرى. و
ي  15.0البلدان املتقدمة ٪  اإلسالمي  التعاون دول منظمة ل 16.5٪حصةتمثل . ومع ذلك، و  اإلنتاجمن إجما

را  روة السمكية تحسنا كب ي ال ا سنة 10.7باملقارنة مع ٪ي إجما رة 2000 ال تم مالحظ . وخالل الف
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  11.2الشكل 
نطقة الصيد وطريقة الصيدمإنتاج مصايد األسماك حسب   
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اإللتقاط تربية األحياء المائية تربية األحياء المائية )في العالم(% االلتقاط 

ي وألهداف ترويجية ومعيشية) وتشمل: تشمل أرقام اإلنتاج كل  أصناف األنواع  مالحظات  و مناطق الصيد و أهداف اإلنتاج (مثال: تجاري وصنا
راع املائي واألنواع األخرى. أيضا   محاصيل األحياء املائية و اإلس

رونيةاملصدر   مركز أنقرة. لقاعدة البيانات اإلحصائية، والدراسات املعدة من طرف موضفي  : منظمة األغذية والزراعة  البيانات اإللك
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ي العالم منحصة نفسها، زادت  ي إنتاج مصايد األسماك  ي إجما ى  77.1٪ البلدان النامية ككل   .85.0٪ إ
ى  22.7٪من تقلصا ملحوضا  البلدان املتقدمة حصة شهدت ية أخرى،ومن ناح ي  إ ي كما مستواه الحا
  .10.2الشكل 

  
ي حجم األنواع املائية  11.2ويوضح الشكل  وفقا  مجموعات البلدان مختلف من قبل اهالتقاطال تم إجما

ي و .تربية األحياء املائية)أو  ماكمصائد األسأي ( ملساحة الصيد (أي الداخلية أو البحرية) وطريقة الصيد
ي الضعف) من توسع بسرعة (قد هذا السياق، لوحظ أن إنتاج مصايد األسماك الداخلية  ى  27.4حوا  إ

ن عامي  53.7 ن ظل 96.1٪(بزيادة  2012و  2000مليون طن ب ي ح البحري مستقر نسبيا (أي اإلنتاج )، 
ي عام  مليون  129.2 ر والذي  2000ي عام  109.1 باملقارنة مع 2012طن  ى يش بنسبة  زيادة تراكميةإ

ىي األ ، 2.11) (الشكل فقط ٪18.4 ياإلنتاج ونتيجة لذلك، شهدت حصة . )ع ي جميع  تحسن الداخ ر  كب
رة الدراسة اإلنتاج  باملقارنة معاملجاالت   زادتفقد ، الشكلنفس ي كما لوحظ أيضا  . والبحري خالل ف

ي إنتاج مصايد األسماك الداخلية اإلسالمي  التعاون ة بلدان منظمحصة  ا   ي 14.5من ٪ العاملية حص
ى 2000ام ع ن أن هناك. ومع ذلك، 2012ي  16.8٪ إ البحري، حيث زادت اإلنتاج ي حالة  جليا تطور  يتب

ي إنتاج املصايد البحرية العاملي احص منالدول األعضاء  ى  9.7٪ من ةاإلجمالية  خالل نفس  16.4٪ إ
رة ي دول منظمة  ةالسمكي إنتاج املصائدمليون طن من  21.2و 9.0مع  الحصص املذكورة تتوافقو  .الف

ي ،والداخلية مناطق الصيد البحريةبخصوص  2012 سنة اإلسالمي  التعاون  ى التوا من ناحية أخرى، . و ع
ر من  إنتاجواصلت البلدان النامية األخرى  ي اإلنتاج الجزء األك ، البحري  اإلنتاج  و البحري الداخ العالم

ي2012 سنةي  62.9٪و 81.6بحصص ٪ ى التوا     .، ع

   3.2الجدول
ي املنتوجات السمكية  ( )2011و2005و 2000التجارة 

ان السوق الواردات الصادرات     م
2000 20052011200020052011 2000 2005 2011 

ألف) بلدان م.ت.إ  2013.2 848 561.7 1569.31989.61523.62417.44002.8 961.9 1األسماك ( ألف طن) ( طن ألف)(طن
 259.1 313.7 217.1 182.4 392.5441.653.978.8 271 2القشريات
 223.2 189.7 227.4 61.5 221.6284.730.331.9 257.7الرخويات
 208.3 83.1 267.3 111156.3310.5194.1364.6 43.1الوجبات
 12.6 11.7 2.8 41.4 25.428.912.713.7 9.9الزيوت

 156.3 77.4 32.6 9.6 83.1165.82.65.7 35.3 األعشاب املائية 
ر صالحة لألكل   12.2 11.7 4.9 19 4.36.8815.9 3.1 غ

ي البلدان النامية  ألف) با طن  ( ألف طن) ( طن ألف)(
 2447 1047.8 2278.7 8217.910951.84055.47170.18504.8 16334.1 كاألسما

 1849.8 1367.1 932.5 1656.12193.2155.1289.1343.4 21087.7 القشريات
 1115.9 993.9 679.9 1395.21763.3370.3401.3647.4 1050.2الرخويات
 536.2 896 1074.2 30612144.31826.621651608.1 2900.7الوجبات
 271 256.2 273.5 362.2445.3225.6105.9174.4 499.1الزيوت

 38.6 52.8 119.4 222.1 147.2183.545.694.3 165 األعشاب املائية 
ر صالحة لألكل   35.9 0.2 74.7 107.97191.6108.1106.9 166.3 غ

ألف) البلدان املتقدمة النمو  طن 1األسماك (ألف طن) ( طن ألف)(
8540.8 9888.710713.29862.111014.311599.9 1321.3 1125.6 886.7 

2القشريات
680 850.4838.11929.22445.52536.5 1249.1 1595.1 1698.4 

 1074.6 1057.9 743 8941022.51721.219522097.1 978.2الرخويات
 605.9 860.1 1122.1 1087763.42308.51947.11369.4 1186.4الوجبات
 239.8 332.9 246.9 696 328456.2628.7661 381.8الزيوت

 173.3 169.5 178 73.180.5227.9242.6253.8 49.9 األعشاب املائية 
ر صالحة لألكل   504.5 381 562.6 464.9350.6956.5845.9855.1 393.8 غ

ردة أو مجمدة أومجففة أو مملحة أومدخنة وكذلك أنواع األسماك املحضرة أو املحفوظة.  يشمل طازجة 1مالحظات:    تشمل الحية والطازجة والقشريات الجاهزة او املحفوظة والرخويات 2أو م
رنيت  FAOمنظمة األغدية و الزراعة  املصدر: ى شبكة االن   مركز أنقرة موظفي، تحليل  FAOSTAT:قاعدة بيانات ع
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ى إنتاجبق نفس التنطو   روة السمكية و  حجة أيضا ع مصايد األسماك  باملقارنة معتربية األحياء املائية ال
ر من العالم  ي إنتاج تربية األحياء املائيةمنظمة األغذية والزراعة أن وذكرت  كذلك. الطبيعية قد تزايد بأك
ي عام  41.7من  الضعف ى 2000مليون طن  ، 2.11) (الشكل 116.7٪ دة قدرها(بزيا 2012ي عام  90،4إ

ى و سفل). ي األ  ي إنتاج مصائد األسماك الطبيعية من عكس الع ي مستوى مستقر ذلك، فقد كان إجما
ى بقليل من رة.  90 أع حصصها ، اإلسالمي  التعاون بلدان منظمة وقد ضاعفت مليون طن خالل نفس الف

ى  2.3زيادة عنثالث مرات تقريبا  ي إنتاج مصايد األسماك ن، مليون ط 14،1 إ  تربية األحياء املائيةو ي إجما
ى  5.6٪ العالم من ي ي و من ناحية أخرى، ارتفعت . 2012-2000خالل  15.5٪ إ ا  العالم  اإلنتاج حص

ي نفس السنة. 2012ي عام  17.5٪ارتفع أيضا وبلغ و ، لألسماك الطبيعية ، شكلت دول نامية أخرى و
ي.العالم، عي  ومصايد األسماك الطبيعية من مجموع تربية األحياء املائية 59.5٪و  77.5نسبة ٪   ى التوا

  
ي تجارة مصايد األسماك ملجموعات مختلفة من املنتجات.  3.2ويقدم الجدول  ، 2011 سنةي واالتجاهات 

ي صادرات األسماك  ى و  مليون طن. 2،0 اإلسالمي  التعاون من بلدان منظمة  الصادرةبلغ إجما نحو ع
ي نفس  4،0 اإلسالمي  التعاون ، استوردت دول منظمة مغاير  مسجلة -العاممليون طن من األسماك 

ي منظمة تو مليون طن.  2.0عجزا تجاريا صافيا قدره  ي تجارة األسماك  ر حصة   التعاون شكل األسماك أك
ي منظمة اإلسالمي  ي تجارة األسماك  ى  اإلسالمي  عاون الت. ومع ذلك، فقد ازداد العجز  ن  إ ر ب حد كب

ي لبلدان  حيث شكلت(ثالث مرات تقريبا)،  2011و  2000عامي  ر من العجز التجاري اإلجما الجزء األك
 بعدالقشريات والرخويات تأتي حجم التجارة، و فيما يتعلق بي تجارة األسماك.  اإلسالمي  التعاون منظمة 
ي. 2011ي عام  الصادرات من مليون طن 0.3و  0.4حجم ب ،األسماك ى التوا ن أن ، ع ومع ذلك، يتب

لصادرات املنتجات السمكية للدول النامية، بينما يذهب جزء ي املصدر الرئيس  البلدان النامية األخرى 
ا  ر من صادرا ى كب رادا. إ ر البلدان است ر  أك   البلدان النامية وال تعت

  
ي  2.5   يةاملنتجات الزراع التجارة 

ي صادرات الحبوب لبلدان منظمة التعاون 12.2كما لوحظ من الشكل  مليار دوالر   6.4 اإلسالمي ، بلغ إجما
ي تلك السنة.  5.3، وهو ما يمثل ٪2011ي عام  ي العالم  ي صادرات الحبوب  ر هذه و  فقط من إجما تش
ى الحصة  ى  مستوى ٪ إ ي عام  5.1زيادة طفيفة ع من ناحية أخرى،تبلغ حصة دول . و 2000الذي لوحظ 

ي البلدان النامية وال تقلصت  اإلسالمي منظمة التعاون  ي صادرات الحبوب  ى ي إجما ي عام  11.9٪ إ
ي عام 17.1، باملقارنة مع 2011 منتجات األلبان، لوحظ أن صادرات منتجات األلبان  وبخصوص. ٪2000 

ي كل من  -2011ي  دوالر مليار  4.0بلغت قد  اإلسالمي  التعاون من دول منظمة  ا  ي حص رة  زيادة كب
ى  20.6٪ البلدان النامية (من ى   ٪1.8) والعالم ككل (من29.0٪ إ  ).5.2٪ إ

 
ايدة بسرعة، تعتمد بلدان  و  ى األغذية من الساكنة امل ي لتلبية الطلب ع مع غياب قدرة اإلنتاج  الزرا

ى الواردات الزراعية، وخاصة املنتجات الغذائية. منظمة التعاون اإلسالمي  كمجموعة بش ر ع كل كب
ر وضوحا عندما يتم جمع أو مقارنة حصة دول منظمة التعاون اإلسالمي ،  وتصبح صورة التبعية هذه أك
ي  ن  ي العالم والبلدان النامية معا. وكما هو مب ي واردات وصادرات املنتجات الزراعية  ي إجما كمجموعة، 
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ي 59.4مليار، شكلت دول منظمة التعاون اإلسالمي  (٪ 48.8، بمقدار 13.2الشكل  ر من نصف إجما ) أك
ي عام  ر من ثلث38.3، و(٪2011واردات الحبوب للبلدان النامية  ي العالم ) أك   إجما

  
ى مدى العقد املا ن ع ي -وقد زادت الحصت راد منتجات الحبوب. و ى است ي االعتماد ع  مسجلة زيادة 

ي واردات منتجات األلبان لدول منظمة التعاون اإلسالمي   ي عام  12.9سياق مماثل، بلغ إجما مليار دوالر 
ي العام نفسه، 45.0، وكان 2011٪  ي العالم. ومن ناحية أخرى، 17.0و٪ نصيب البلدان النامية 

 
ن عامي   4.5واكه والخضروات من ، زادت دول منظمة التعاون اإلسالمي  من واردات الف2011و  2000فب

ى   ي واردات البلدان النامية باملقارنة مع العالم نظرة مختلطة:  18.9إ مليار دوالر بينما كانت لحصة إجما
ي واردات الفواكه والخضروات العاملية من ٪ ي إجما ى   6.1ارتفعت حصة دول منظمة التعاون اإلسالمي   إ

ن انخفض نصي 2011-2000خالل  ٪9.0 ي البلدان النامية من ٪ي ح ى  ٪ 35.8ا  رة.  31.6إ ي نفس الف
ي البلدان النامية األخرى. وأما بالنسبة للواردات  ى الزيادة السريعة  ر إ ى ما يبدو، يعود هذا األخ وع
ي كل  ي واردات اللحوم  ا الجماعية  اللحوم، لوحظ أن بلدان منظمة التعاون اإلسالمي  قد زادت من حص

ى  ٪ 27.6بلدان النامية (من ٪من ال ى ٪ 4.8) والعالم ككل (من٪31.4إ رة قيد النظر.9.3إ   ) خالل الف
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  12.2الشكل 
(2000-2011) صادرات مجموعات المنتجات الزراعية الرئيسية    

*تشمل  ).10(الجدول الملحق رقم اإللكترونيةقاعدة البيانات اإلحصائية   (FAO)المصدر: منظمة األغذية و الزراعة 
 منتوجات األلبان البيض.
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يال ومن حيث ى  ي الزراعيةالواردات و  حجم الصادرات 14.2الشكل ، يظهر التجارة رك   بلدان 5أع

ركز ر من منظمة التعاون اإلسالمي . وي ي الصادرات الجزء األك لدول منظمة  ات الزراعيةوالوارد إجما
   األعضاء. عدد قليل من البلدان ي التعاون اإلسالمي 
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إ.ت.دول م دول نامية أخرى الدول المتقدمة
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  13.2الشكل  
الرئيسية  ة مجموعات المنتجات الزراعياردات و  
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 )2011 $ دوالر أمريكي  الرئيسية (مليون مجموعات المنتجات الزراعية لمصدرين ومستوردين  5أعلى  

منتجات األلبان تشمل مركز أنقرة . * موظفي ، تحليل اإللكترونيةقاعدة البيانات اإلحصائية  FAO: منظمة األغذية والزراعةالمصدر
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ى وجه التحديد ى  شكلت ،وع كما  ،اتجو املنتمن  ي كل فئة اإلسالمي  التعاون بمنظمة   مصدرة دول  5أع
ن ي 73.4و٪ 68.3و٪ 69.0و٪ 89.9٪نسبة  ،ي الشكل هو مب  لبانمنتجات األو ، الحبوب صادرات من إجما

يو الخضروات والفواكه و  ى التوا ن، 2011ي عام  اإلسالمي  التعاون دول منظمة ب اللحوم ع  بلغت ي ح
ى   مجموعات من املتعلقة بكل حجم الواردات من 55.8٪و 46.3٪و 47.8٪و 44.4٪ ستوردةم دول  5أع

ي، هذه املنتجات الرئيسية ى التوا   أيضا. ع
  

ر نسبيا  ى واردات  اإلسالمي لعديد من دول منظمة التعاون لونتيجة االعتماد الكب املنتجات الزراعية، ع
ي جل هذه املنتجات  اإلسالمي بلدان منظمة التعاون  تجلس ان التجاري  ي امل ر  كمجموعة عجز كب

ي  اإلسالمي بلدان منظمة التعاون  وتعتمد ).15.2(الشكل  ى الواردات  أربعة مجموعات رئيسية  كلع
ى مدى العقد  بشكل سريعالزراعية، باستثناء الفاكهة والخضروات، وزاد هذا االعتماد  لمنتجاتل ع

ي العجز التجاري الحبوب للبلدان منظمة 2011ي عام . واملا مليار  42.4 اإلسالمي  التعاون ، بلغ إجما
  . 2000ي عام دوالر  مليار  12.7مع ، مقارنة دوالر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

ي العام نفسه ى ي منتجات األلبان  اإلسالمي ازداد عجز تجارة دول منظمة التعاون ، و دوالر  مليار  9.0 إ
ر أغلبية. 2000 سنةفقط  مليار دوالر  3.3مقابل   قبلاأللبان من و  الحبوبي منتجات فوائض ال ويتم تسي

رة احية أخرى، من نو  .البلدان املتقدمة ن ي الف  التعاون اري ملنظمة ، ارتفع العجز التج2011و 2000ب
ر من أربعة أضعاف وبلغ  اإلسالمي  ى   2010.ي عام مليار دوالر  9.9ي منتجات اللحوم أك ، خالف هذاوع

ي الفواكه  اإلسالمي بلدان منظمة التعاون كانت  ر،  ى تسجيل فائض تجاري، وإن كان صغ قادرة ع
ي سنةوالحضروات،  ى  تحصلو ، 2011 كما  ي دوالر مليار  2.3ع ي صا ا  ر  هذه من تجار رزة. األخ  وت

ي لفواكه والحضرواتل ةصافي ةرئيسي ة ومستوردةمصدر ك البلدان النامية واملتقدمة األخرى  ى التوا  .ع
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إ.ت.دول م الدول النامية األخرى الدول المتقدمة العالم

  15.2الشكل 
األساسية زراعيةال جموعات المنتجات مالميزان التجاري في   

 منتجات األلبان البيض.تشمل * .مركز أنقرةموضفي  ، تحليل اإللكترونيةة البيانات اإلحصائية قاعدFAO: منظمة األغذية والزراعة المصدر
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، اإلسالمي  التعاون جميع املنتجات الزراعية، لوحظ أن بلدان منظمة بعموما، عندما يتعلق األمر و 
ر كمجموعة،  ا بأك ى  2000ي عام  مليار دوالر  23.2من من الضعف  قد زاد عجز تجار  مليار دوالر  62.1 إ

ى أن 2011ي عام  ي  اإلنتاج . وهذا يدل ع ي معظم  ،أساسا املواد الغذائية و لمنتجات الزراعية، لاملح
ي، مع زيا اإلسالمي  التعاون دول منظمة  ي عدد السكان، وبالتا ي سرعة متساوية مع الزيادة  دة ال يزيد 

ى هذه املنتجات ى وهذا، بدوره، أدى . الطلب ع ن اتساع الفجوة إ الك، وال البد اإلنتاج  ب  من واالس
ى ذلك،  .زيادة الواردات عن طريقسدها  ر كافيةوعالوة ع ى  نزول أمطار غ ظروف املناخية الجانب  إ

ى املعاكسة األخرى، أدى  ي البلدان األ  إ وقد  .اإلسالمي  التعاون منظمة بعضاء تفاقم حالة ندرة الغذاء 
حاالت طوارئ غذائية حادة، وتصنف من قبل  اإلسالمي  التعاون واجهت والزالت العديد من دول منظمة 

وهذا، بدوره، يجعل هذه الدول معرضة بشدة  .عجز غذائيذات بلدان كمنظمة األغذية والزراعة 
ي أسعار املواد الغذائية الدول ر للصدمات الخارجية  ا زيادة فوات واردات املواد ية من خالل جملة أمور م

ي مما يخلف والعجز التجاري،  الغذائية ى الصحة والتعليم، وبالتا رة ع ى يؤدي آثار سلبية خط تدهور  إ
ن من سوءزيادة عدد األشخاص الذين  الناتج عنحالة األمن الغذائي   ةقشيتم مناوسوف  .التغذية املعان
ي املادة بعض هذه القضا    .من هذا التقرير 6يا 
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ى الزراعة.آ3 ر املناخ ع  ثار تغ
 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

ر أهمية وال لها عواقب اجتماعية واقتصادية سلبية  ر املناخ أحد التحديات البيئية املعاصرة األك ر تغ يعت

رة. ي ناتجة عن أسباب خط ر املناخ فشرية، طبيعية وب و رة  تزيدومنذ قرون هو ظاهرة تغ  متصاعدةبوت

رةشدبو  ي اآلونة األخ  اإلنتاج بخالل العقود القليلة املاضية، ظهرت األنشطة البشرية املرتبطة أساسا و  .ة 

ي والزراعة والنقل باعتبارها  حتباس الحراري (غازات لإل املسببة ي ترك غازات  مساهمة رئيسيةالصنا

ي الغالف الجوي  بب ظاهرة االحتباس الحراري (أي سيغازات الدفيئة الوزيادة ترك انبعاثات . دفيئة) 

ر  املظاهر أحد ال تعد و سطح األرض) ي درجة حرارة  زيادةال ر املناخ األك ىباإلضافة . و شيوعا لتغ ر  إ التغ

ي توقيت وكمية األمطار رة و أصبح ، املستمر  ر بدرجة كب رةأيضا مستوى هطول األمطار متغ الضواهر  ك

ر والعواصف  جفافوالنات مثل الفيضاشديدة الوطأة الجوية  رات فال. باملا وذلك باملقارنةواألعاص تغ

ي ى  العواملهذه  الحاصلة  ى توفر الكائنات البشرية الهامة لها آثار سلبية وخيمة ع ا تؤثر سلبا ع أل

ي تؤدي الضروريات األساسية مثل الغذاء واملياه و  ى بالتا   .تدهور األوضاع الصحية إ

ر قطاع الزراعة هو أن  مما ال شك فيه،و  ر املناخ أك ى يرجع ذلك أساسا و عرضة لتغ ى  اعتماده إ ي ع العا

ي من خالل مختلف يمكن لو . الظروف املناخية والطقس ى القطاع الزرا ر املناخ أن يؤثر ع : العواملتغ

ي هطول األمطار  ر  حداث املناخية األ تزايد ، وترك الكربون، و وتوزيع الهطول ارتفاع درجة الحرارة، وتغ

ر . نمو اآلفات وكثافةاملتطرفة مثل الفيضانات والجفاف والعواصف،  ى ويعت ر ع مستوى ومدى التأث

ي  اإلنتاج  ر مؤكدا الزرا راتاآلثار نتائج لتقدير واملستخدمة  املختلفة ماذج املناخونأمرا غ رةال والتغ  .كب

رات معضم هذهومع ذلك، فإن  راتخاصة ب التغ رة واملتوسطة املدى الف ى تصل ( القص رة  إ -2050الف
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رة ) 2030 ي الف ي وجود نماذج المعظم تتوقع  ،طويلةالو ى قطاع الزراعة  ر املناخ ع ي لتغ ر سل ك تأث

ى قطاع الزراعة ف). IPCC, 2007( جميع أنحاء العالم ر املناخ ع ى املستوى العالميآثار تغ ي  تفاوت ع و

رهابعض املناطق من املتوقع أن تكون و بعض املناطق  ر تأثرا من غ ر  .أك البلدان النامية وبصفة عامة، تع

ي املناطقال  ر شبه الرطبة والجافة القاحلة وشبه القاحلة و  تقع أساسا  باملقارنة مع الدول عرضة أك

ى أساسا ويعود ذلك  املتقدمة، ئ  إ رات الناتجة عنمناخها الدا   .األمطار يعوتوز  هطول  والتغ

ر جزء جوهري مندول منظمة التعاون اإلسالمي   ولكون  ي منظمة  الدول األعضاء العالم النامي، تعت

ياإلنتاج ي  فادحةسائر خ امعظمهومن املتوقع أن تشهد  جزء ال يتجزأ اإلسالمي التعاون  بسبب  الزرا

ر ر  الدول األعضاء يبدو أن و  .املناخ تغ رةو  ذات الدخل املنخفض ي ئرعرضة لهذه الخسااألك  ي الفق

ى  ويرجع ذلك أساساآسيا أفريقيا و  ي موقعهاإ القدرة املالية و  سوء التغذية ارتفاع معدل انتشارو  الجغرا

راآلثار من تخفيف الو  مع التكيف ال تعيق نخفضةامل ى ذلك و . املناخ السلبية لتغ هذا  دفبناءا ع

ى  الفصل ى إ رآ تسليط الضوء ع ى ثار تغ ي املناطق الزراعةب املتعلقة العوامل بعض املناخ ع ال  الهامة 

ا    .اإلسالمي  التعاون ي منظمة  الدول األعضاء أغلبية توجد ف

 ارتفاع درجة الحرارة 1.3

ى أنه بادالئل واضحة وهناك  دفئا يزداد من املالحظ أن العالم ن ع نحن لسنا ف الجهود لرغم من كلتبي

ى خ رف به  الهدف، وهو  (oC)درجة مئوية 2 ي الحرارة العاملية ةمتوسط درجلحد من طى صحيحة  لع املع

ن أن ان مناخ.لل كانكون املتحدة حول اتفاقية  معاهدة األمم ي ى الصعيد العالم يتب غازات ال بعاثاتفع

غازات الانبعاثات  بلغت،(UNEP) ةاألمم املتحدة للبيئ برنامج منتقرير صادر  ألحدث ووفقاتزايد.  ي الدفيئة

ى  اآلن الدفيئة ي إ ئ جيجا طن 50حوا ي  20بنسبة ٪ (GtCO2e) الكربون  من مكا ىو  ما كانت عليهم أع

ى االنبعاثات أخرى، فإن هذه ومن ناحية .2000ي عام  ي عام عليه  أن تكون  مما يجب ٪11بنسبة  ي أع

ي ةدرج لتاكيد عدم ارتفاع 2020 ر من أل العالم الحرارة  ى . وبالنظر درجة مئوية 2ك اتجاهات االنبعاث  إ

امات السياسية و  ةالحالي ي  صليأن  من املتوقع ،االنبعاثات قطعلاالل متوسط درجات الحرارة العاملية 

ايةي   oC 5 و oC 3.5نطاق    .(UNEP, 2012)هذا القرن  حلول 

ى  راملحاصيل تأثر درجة الحرارة ع ىو  .بشكل كب وتوقيت عملية  موسم هذه املحاصيل مدة تأثر أيضا ع

رهوأمر  استجابة املحصول الرتفاع درجة الحرارةنموها. ف ي املناطق و .ي جميع أنحاء العالم متجانس غ

ي الدفءبسبب  عائد املحصول  نحصر ي الباردة حيث ر الكا ى  هذه الحرارةيمكن أن يكون ل ،غ آثار إيجابية ع

ي ح ي املناطق املحاصيل مع انخفاض  لهذه الوضعية سلبا الحبوب تستجيب قدن املحاصيل  وخاصة 

ى  درجة الحرارةتتجه ستوائية وشبه القاحلة حيث اال االستوائية وشبه  احتياج من  مستوى قريب إ

ر آخر ال و ) ،2012ج.  أنطون،(ملحاصيل ا ى املحاصيل يوجد تأث ي و .التبخربيعرف رتفاع درجة الحرارة ع

ى قدرة النباتات تؤثر هذه العملية،  ى  يزيادة درجة الحرارة ع بينما  هاواستخدامالرطوبة الحصول ع

ي التبخر  ربة يتسبب زيادة  ي تفقد أوراقها املزيد النتح  منالنباتات تزيد ونتيجة لذلك،  ./ النتحال وبالتا

ى دورة حياة النباتات وتؤثر من الرطوية.  ى هذه الظاهرة سلبا ع    .اإلنتاج والقدرة ع
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رات السلبية باملقارنة مع  ر عرضة لهذه التأث ، من املتوقع أن تكون البلدان النامية أك ى الصعيد العالم وع

ي  ي، يتوقع أن ينخفض إنتاجها الزرا ي الدول املتقدمة، وبالتا بشكل ملحوظ. ويقدر أن تكون اآلثار األقوى 

 التعاون رق آسيا، وجنوب آسيا حيث تقع غالبية دول أعضاء منظمة أفريقيا جنوب الصحراء، وجنوب ش

ي هذه املناطق، قد  .اإلسالمي ر و عندما ترتفع درجات  تنخفض غلة املحاصيل اإلقليمية املهيمنة بقدر كب

ي . 4oCأو  3oCالحرارة  ي،  أفريقيا جنوب خسائر محصول متوسط وفقا ألحدث تقرير صادر عن البنك الدو

د ي املئة عن 15و ،درجة مئوية من االحتباس الحراري  2- 1.5 ي حالة ي املئة 5يتوقع خسارة ء الصحرا

ىحرارة ارتفاع درجة عند ي املئة  15-20درجة مئوية، و oC2 -2.5حصول  من ناحية و  .جة مئويةدر  4-3 إ

ر ملحوظ أخرى، من املتوقع  ي ظل مستويات احي حصول تغي نسبيا  متوسطةرار املناطق الزراعية ح 

ي  oC1.5 -2درجة الحرارة  تؤدي يمكن أنو  .ي هذه املنطقة ى 2030-2040املتوقعة  ني انخفاض إ  راوح ب

ي حالة  والدخن والذرة الرفيعة. الذرةمناطق زراعة االصناف الحالية ي  40و٪ ٪80 االحتباس  من oC3 و

ى  االنخفاضأن يصل هذا يمكن الحراري،  ر من  إ ، تقدر درجات oC4  مستوى ي أما  .ي املئة 90٪أك

ي جنوب آسيا بنسبة  ي الصيف  ى  oC3الحرارة  ى املحصول . ويتوقع أن ينخفض 2100بحلول عام  oC6 إ  إ

ي  محاصيل األرز والقمح  ، انخفضت1980منذ عام  و .االحتباس الحراري من  oC4.5 - 3مقابل  10- 30٪حوا

يدرجات الحرارة ي متوسط  oC1كل  زيادة مقابل 8٪بنحو  املنطقة (البنك هذه  ي مواسم نمو املحاصيل 

ي،    .)2013الدو

ي مناطق جافة اإلسالمي دول منظمة التعاون معظم لكون   سلبيةالثار اآلمن  تعانيس وحارة تتواجد 

رالناتجة عن  ي اإلنتاج ف .درجة الحرارة بسبب ارتفاع املناخ تغ الذي  ت عرضة للخطربا لهذه الدول  الزرا

 10-5٪تسفر عن قد  درجة الحرارة املحلية ي فقط oC 1أن زيادة  الحرارة حيث درجة يخلفه ارتفاع

الدول  تقع معظم حيثاستوائية القاحلة و  املناطق شبه ي الحبوب الرئيسية محاصيل عوائد ي انخفاض

  .األعضاء

ي الهطول وتساقط األمطار 2.3 ر    التغ

ى الصعيد ال ، ع ر عالم ى سقوط األمطار وذوبان الثلوج  املياهموارد تعت راته ع ر املناخ بسبب تأث عرضة لتغ

ر املناخ سلبياكون يومن املتوقع أن  .ومستوى هطول األمطار ي لتغ ر الصا ى  التأث املياه  إمدادات  ع

ن أن ي الواقع، و .العاملية ي بالفعل تحت ضغطيتب ي جميع أنحاء العالم ومتوسط  شديد املوارد املائية 

ر مكعب 10180انخفض منقد نصيب الفرد من املوارد املائية املتجددة  ى  1990ي سنة  م ر مكعب  إ م

ر املناخ أن يؤدي وفقا لبعض التقديرات، يتوقع ). FAO،2013(أكواستات  ي   7802 ي ٪تغ ي املئة   20إ

ي  ى البلدان ال تعاني حاليا من نقص املياه تتعرضسذا املياه و  ندرةمن الزيادة العاملية  ضرر شديد  إ

)FAO،2007(.   

ر و  ي البلدان النامية املطريةالزراعة تعت ي املووفقا لتقديرات  .مصدرا رئيسيا للغذاء وخاصة  عهد الدو

ر من ت ه، فIWMI)،2010( إلدارة املياه ي أفريقيا جنوب الصمن األرا ا 95٪شكل أك  و  حراءلزراعية 

. ي جنوب آسيا 60ي شرق آسيا و ٪65 ي الشرق األدنى وشمال أفريقيا ٪ 75ي أمريكا الالتينية و ٪ ٪90
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ي أنماط هطول األمطار  ر املناخ اضطراب شديد  ي الزراعة املطرية ومن املتوقع أن يجلب تغ ي  . وبالتا

ي املناطق شبه القاحلة وا وبشكل ي املحصول عام، فإن الوضع سيكون أسوأ  ر  لجافة مع انخفاض كب

ي  ي أفريقيا جنوب الصحراء  .املحاصيل فقدانوزيادة   متوسط هطول األمطار داديز ، من املتوقع أن و

ي ن  السنوي غلبا  ي ح ى حد سواء)،  أجزاء من  قد تشهدالقرن األفريقي (مع اآلثار اإليجابية والسلبية ع

ي معدل جنوب وغرب أفريقيا ا ي دولة تعتمد هطول األمطار. و نخفاضا  رون، و ر ي الكام ى بشكل كب ع

ي خسائر اقتصادية  14٪بنسبة يسبب انخفاض معدل هطول األمطار  أن من املتوقع، الزراعة البعلية

رة، تصل  ى كب ي،  مليار  4.65نحو  إ ر  يكون هناك أني جنوب آسيا، من املتوقع ). و2013(البنك الدو تأخ

ي بداية موسم الرياح املوسمية والعائد أو عدم هطو  ى ل األمطار  رات املناخية إ ىوبالنظر  . بعض التغ أن  إ

ي بنغالديش والهند ونيبال وباكستان،  ر سبسبب الرياح املوسمية الصيفية أمر بالغ األهمية للزراعة  تغ

را  ي هذه املنطقة ( اإلنتاج ي املناخ انخفاضا كب ي    ).Vincent Gitz ،2012الزرا

ر  ى الري تعت راجعأيضا عرضة نظم الزراعة القائمة ع ى. وبالنظر لإلنخفاض و ال من املحاصيل  40٪ أن إ

ى الري ونصف ي العالم تعتمد ع ار جبال الهيمااليا يصدر تقريبا  هذه النسبة الزراعية  من أحواض أ

 2050ي  5٪ الغذائي العالم بنسبة   اإلنتاج مقدار سبب انخفاضكون أن ت ندرة املياهلوحده، يمكن 

)UNEP ،2009(ر ي آسيا الوسطى وأجزاء من جبال الهيمااليا  . تعت ار الجليدية مصدر هام ملياه الري  األ

ن والهند وباكستان وأجزاء من جبال األنديز. و و  يستند تهندو كوش والص ي  35٪ حوا من إنتاج املحاصيل 

ن و بوتان و بنغالديش  ى الري الهو الص ر الغذاء لوذلك لند وميانمار ونيبال وباكستان ع مليار نسمة.  2.5توف

ار الجليدية بسبب فومع ذلك،  ي  االحتباس الحراري ذوبان األ ر  املياه  إمدادات  سوف يسبب انخفاض كب

ي هذه املناطق (ب الخاصة   ).IPCC ،2008الري 

ر  ياال يعت ى املوارد املائيةآثا أحدهطول األمطار مستوى  ختالف  ر املناخ ع دورا هاما  األمطار  هطول ل. و ر تغ

ر  ربة الالزمة ي إنتاج املحاصيل من خالل توف ى األمطار  هطول مستوى انخفاض وسيؤدي  .رطوبة ال  إ

ي اإلنتاج انخفاض  يالزرا ر كون ست اإلنتاج الواقع، فإن خسائر  .  ي  أك ي البلدان الجافة والقاحلة بما 

ي منظمة  ذلك رات و.اإلسالمي  التعاون العديد من البلدان األعضاء  ي  ستؤثر التغ ر املناخ  املتعلقة بتغ

ي البلدان األعضاء رات والخزانات  ي البح ى مستويات تخزين املياه  وهذا يمكن أن   .هطول األمطار أيضا ع

رة تشاد، وال انخفض رات، مثل بح رة للبح  40ي السنوات ال 50٪بنحو حجمها  يسبب مشاكل كب

رة.  ر النيجر بالنسبة و األخ ر لحوض  وجريان  ي هطول األمطار والتبخر  10٪بنسبة  متوقع فهناك تغي

سينخفض  لجريان املياه السطحيةي منطقة الشرق األوسط، فإن املتوسط السنوي  و. ةالسطحياملياه 

ىبنسبة تصل  ي درجة الحرارة، مع الزيادة  و . 2050بحلول عام  ٪27 إ ر فإن املستمرة  ي  تدفق املياه 

ر األردن بنسبة 30٪بنسبة الفرات قد ينخفض  اية القرن  80٪ وذلك من  دي ؤ سيو ). 2009أفد، (قبل 

ى  هذا ي تفاقم مشكلة نقص املياه،  إ ى وبالتا ي  إ رة     .ية الزراعيةاإلنتاجخسارة كب

يالقطاع  يشكل، اإلسالمي تعاون الي منظمة  ي البلدان األعضاءو الك من  86.2٪ نسبة الزرا ي اس  إجما

القاحلة الجافة و  ي املناطق اإلسالمي  التعاون ي منظمة  الدول األعضاء غالبية وتقع. موارد املياه املتجددة
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ر وال لها جزء ي العالم موارد مجموع نسبيا من صغ ا مساحةو  اسكاعدد  مع قارنةبامل املياه   أراض

ى وبالنظر ). مزيد من التفاصيللل1أنظر القسم ( ر بالفعل ي املوارد املائية أن إ ي البلدان  تحت ضغط كب

ر املناخ أن  األعضاء و  يد من تفاقمتغ  املزيد من تواجه سوف، هذه املناطق ي املياه توفر وضعية  س

ي نتاج اإل  يانخفاض بعدها ندرة املياه و  مشكلالبلدان األعضاء     .الزرا

 ارتفاع مستوى سطح البحر  .3.3 

ر التقديرات  ى وتش ىأن مستوى سطح البحر قد يرتفع  إ درجة  ارتفاع بسبب 2100سم بحلول عام  69إ

ار وذوبان حرارة املياه  ي جبال األنديز والصفائح األ جبال الهيمااليا وجرينالند والقارة القطبية و الجليدية 

 ةاملعني ةالحكومي الهيئة الدوليةتوقعات سم  59بقدر هذه التقديرات ). وتفوق Ice2sea ،2013( الجنوبية

ر املناخ را ارتفاع مستوى سطح البحر و سيلحق . 2007ي عام  بتغ ي من خالل ضررا خط بالقطاع الزرا

ربة وتلوث موارد املياه العذبة ل فيتنام ويمكن لبلدان مث .إغراق أرا املحاصيل وزيادة ملوحة ال

رة من  ي  اإلنتاج وبنغالديش ومصر، حيث أجزاء كب ي الدول الجزرية املناطق الساحلية  تقعالزرا

رةالجزر و املنخفضة،  ي  منأن تعاني  ،مثل جزر املالديف ،الصغ رة   الذي تسفره اإلنتاجخسارة كب

ياألمم املتحدة للبيئة، وفقا لتقديرات برنامج و  ).IPCC،2007 ( الفيضانات وتسرب املياه املالحة  950 حوا

ما  وذلك باملقارنة معي املناطق القاحلة وشبه القاحلة،  تكون مليون هكتار من األرا املتأثرة بامللوحة 

ي العالمم 33٪ يقرب ، نحو  . ون مساحة األرا الصالحة للزراعة  ى الصعيد العالم من األرا  20٪ع

والذي سببه سنويا  الضائع اإلنتاج من  5,000–2,500 مع وجود بامللح) متأثرة  km2 450،000املروية (

  .)UNEP،2009امللوحة (

ي منظمة يارتفاع مستوى سطح البحر أن ويستطيع  ى عدد من الدول األعضاء  را ع را خط  التعاون ؤثر تأث

ركز األنشطة االقتصادية وقطاع الزراعةي املناطق الساحلية  اإلسالمي  قطاع الزراعة كون سيو  . حيث ت

ر ي مصر  ىمستوى سطح البحر ارتفاع  سيصل إذ للخطر عرضةأك ر واحد  إ من  12ضع ٪مما سيم

ي خطر يد أيضا .األرا الزراعية  رة، من مستوى سطح البحر ارتفاع  و س ار الكب تفاقم آثار فيضان األ

ر املناطق  . وتشملوخاصة النيجر والنيل ي مصر و دلتا  للخطر عرضة األك ري النيل   و براهمابوترا  دلتا 

ي بنغالديش وجزيرة املالديف والبحرين  ر ومن املتوقع ) AFED ،2009(الغانج  أن يكون هناك تسرب كب

ي  ي منطقة شرق آسيا واملحيط الهادئللمياه املالحة  رتفاع مستوى بالنسبة ال . بعض البلدان األعضاء 
مساحة األرا املتضررة من تسرب املياه أن ترتفع  يتوقع، 2100سم بحلول عام  100ب سطح البحر 

ر مهاكا بأندونيسيا  C°4درجة حرارة  تحت  12-7بنسبة ٪املالحة  ي(ي منطقة    ). 2013،البنك الدو

 الطقس املتطرفة أحوال  .4.3 

ر املناخ ؤديوي ى بروز تغ ر  قصوى جوية ظواهر  إ  انزالقو  الجفافو  مثل موجات الحر والفيضانات واألعاص

. ر سخونة اليوم من املرجح أن  ”) IPCC ،2012 (ووفقا لنتائج تقرير  األرا الذي يحدث مرة واحدة األك

نيصبح سعاما  20 كل ي خطوط العرض حدث كل عام ، حيث من ةي نصف الكرة الشمالي العالية، إال 

ى سنوات.خمسة  تحصل مرة واحدة كلاملرجح أن  ال عادة ماتحصل  ةاألمطار اليومي  ومن املرجح أن أع
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سرعة الرياح القصوى متوسط  من املرجح أن يزيدو   .سنوات  15-5كل ستحصل عاما  20 كلمرة واحدة 

ر  ى حالها ةرة العامليمن املرجح أن تنخفض الوثاملدارية، ولكن  لألعاص ر املدارية أو تبقى ع ومن  .لألعاص

ي جنو  رازيل وأوروبا الوسطى ودول البحر األبيض و ب أفريقيا املتوقع زيادة الطقس الجاف  ي ال شمال شر

  ."املتوسط ووسط أمريكا الشمالية

ي جميع أنحاء  ا من ظواهر الطقس املتطرفة  رار الحالية وما ينتج ع ى أن اتجاهات االح هناك دليل ع

ى الزراعة. و  ر ع ي التأث الخسائر االقتصادية الناجمة  ذهه أمثلةبعض يمكن ذكر  العالم قد بدأت بالفعل 

ي  ى النحو التا  :)DKN ،2012(عن الظواهر املناخية املتطرفة ع

  رة ي 2004-1950خالل الف  .ي منطقة آسيا واملحيط الهادئ حدث متطرف 207، تم تسجيل حوا

ي بكلفة هذه الكوارث املرتبطة باملناخ ت يرقدتم تو   مليون دوالر. 14.2حوا

  ر الخسائر االقتصادية ( ير قدتم ت 2003 ي عاماألوروبية  خالل موجة الحر و قطاع ي ) ةؤمناملغ

ي االتحاد األوروبي بقيمة   .مليار 13€الزراعة 

  ي املحصول و ي وادي بو، حيث سادت  ي نمو الذرةإيطاليا ب 36٪ بنسبة حدث تراجع قياس 

ي عام   .2003درجات الحرارة املرتفعة للغاية 

 ،ي موزامبيق ى 2000ي عام  أدت الفياضانات  و هكتار من األرا الزراعية  167،000فقدان  إ

ي الخسائر املباشرة  . هكتار من املحاصيل املدمرة 277،000 وخلفت ي أن إجما ويقدر البنك الدو

ا الفيضانات قد أسفرتال   مليون دوالر. 273 بلغت ع

 ى أيضا  حصول أن تؤثر امل نموبعد ال تحصل  لظواهر املتطرفةو يمكن ل ي، اإلنتاج ع الزرا

ى سبيل املثالف ي دمرت  ،ع راليا عام ـأحرائق الغابات  هكتار من    430,000 عنما يقرب  2009س

ر من  ي وأك  .أعمال تجارية 55الغابات واملحاصيل واملرا

ر املناخ. ومن املحتمو  ي الناجم عن تغ ر الزراعة هشة وعرضة للتطرف املنا ل أن تكون هناك آثار تعت

ي منظمة التعاون  ي ذلك بعض الدول األعضاء  ى البلدان النامية بما  رة ع ي  اإلسالمي سلبية كب وخاصة 

ىأفريقيا جنوب الصحراء وآسيا ويرجع ذلك أساسا  ر اعتمادهم  إ رة الكب ى الزراعة والبنية التحتية الفق ع

ى إدارة الكوارث ي، من املتوقع أن والحد األدنى من القدرة ع تتكرر . ووفقا آلخر تقرير صادر عن البنك الدو

ايد تحت ي جنوب شرق آسيا، . وي جميع أنحاء العالم الحرارة الشديدة والعواصف والفيضانات بشكل م

ى درجة حرارة تصل  من  70- 60٪ ما يقرب الشديدة الحرارةستغطي و االحتباس الحراري،  من C2° إ

ي فصل الصيف و املساحة الكلية ل ى ترتفعيمكن أن ي نسبة  ألرا  مع ارتفاع درجة  90٪ما يصل  إ

ى حرارةال ي حدوث و  .C4° إ مع ارتفاع . و 1950منذ عام ي أفريقيا جنوب الصحراء  الجفافكان هناك زيادة 

ى  حرارةالدرجة  ي خطر الوسط أفريقيا وزيادة  و ي جنوب  حصول جفاف شديد، هناك احتمال C4° إ

ي شرق أفريقيا منخفاض اغرب أفريقيا و  ىحتمل  ن إ ي جنوب آسيا يمكن أن يحدث 2080 ح . وباملثل، 

ن سالجفاف  ي ح رات تي شمال غرب الهند وباكستان وأفغانستان  ي طول ف رة  كون هناك زيادة كب

ي شرق الهند وبنغالديش ىباإلضافة و  .الجفاف  من جراء  ليون شخصم 1.5 تأثريذلك، من املتوقع أن  إ
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ي بنغالديش  ي املدن الساحلية  مليون شخص  8.5، نحو 2100. وبحلول عام 2070الفيضانات الساحلية 

ي،  ي جنوب شرق آسيا (البنك الدو   .)2013سيتعرضون للفيضانات ساحلية 

 اآلفات وترك ثاني أوكسيد الكربون  اشتداد .5.3  

راتأحد سيكون  و  ر املالبارزة ل تأث ى املحاصيل تغ ى عائد ناخ ع . وتلعب اآلفات ومسببات األمراض تكاثر  إ

ي توزيع ىوباإلضافة  ها.وانتشار هذه اآلفات  الظروف املناخية والطقس دورا هاما  ر املناخ يؤثر ذلك،  إ تغ

ى كفاءة  ى سبيل املثال، ف الحشرات.بيدات مأيضا ع لية ي فعا بارزاالعوامل ال تلعب دورا أحد أهم ع

ااملبيدات الحشرية و  ر املناخبت ال تتأثر التساقطات املطريةحجم توقيت و ال ونقلها هو مقاوم والذي  غ

ر املناخ بهناك أدلة واضحة و   .ي املستقبليصعب توقعه  ىأن تغ شدة اآلفات ومعدل و توزيع  يأثر ع

رار  سيجعل . وواألمراض الحيوانية والنباتية ر  الناجم،اإلح ي فصل ح  تنتشر بعض اآلفات  ،املناخعن تغ

ى وتزيدالشتاء  ى  إ ى كما سيؤدي مستويات أع ي إطار . فصلي  مبكرة هجمات ظهور  إ سيناريوهات  و

ي أفريقيا، قداملمع هطول و املناخ  ي منطقة الساحل  ي فصل الشتاء  وفر ظروف أفضل تت زيد من االمطار 

ربية اآلفات  ى األمطار ودرجة  الذي يعتمدهاجرة مثل الجراد الصحراوي النباتية املو الحشرات ل كليا ع

ى كارثة مما سيشكل الحرارة والغطاء النباتي،  ي والحيواني اإلنتاجع ي املناطق املعتدلة الباردة، . والزرا

ر اآلفات الحشرية األمراض و حيث  ي الوقت  غ رة  ر  الضرر تحتأن يزداد من املرجح ، الراهنخط  ظروف أك

ى باإلضافة . و دفئا رةمعظم األمراض الزراعية إمكانية لدى ذلك، فإن  إ ى للوصول  كب رةمستويات إ  خط

  .الدافئةظروف ظل الي 

ي املليون قبل الثورة  280ي الغالف الجوي من  CO2وفقا آلخر التقديرات، فقد ازداد ترك  جزء 

ى الصناعية  ي  392 إ ي املليون  ، HELP( 2100ملحتمل أن يتضاعف بحلول عام ، ومن ا2010جزء 

ى  مهم عاملي الغالف الجوي هو  CO2ارتفاع مستوى ف). 2012 ية الزراعية من خالل آلية اإلنتاجيؤثر ع

ي،  البناء ى يرجع  يالذو  ي الغالف الجوي، CO2ترك سيؤثر الضوئي. وبالتا غازات الزيادة انبعاثات  إ

ى املحاصيل وإنت ا. ولكن ح اآلنالدفيئة، ع ى و  يكتفن الغموض اجي ر إ  CO2 لاإلجمالية  اآلثار حد كب

ى ى أن ، أجمع عموماو لهذه الظاهرة.  مختلفة ةاستجابنوع من املحاصيل لكل  طاملاالقطاع  ع العلماء ع

ى زيادةقد يي الغالف الجوي  CO2مستويات  ارتفاع مثل  C3حاصيل م  ي يةاإلنتاج الكفائة ساعد ع

ى العديد من العوامل األخرى مثل  اإلنتاجية  الكفائةمدى زيادة يعتمد لكن و لقمح واألرز وفول الصويا. ا ع

ربة  C4،حاصيل مإنتاجية  ستنخفض وبكل تأكيدمن ناحية أخرى، و  .أنواع املحاصيل وظروف خصوبة ال

ي ربع جميع املحاصيل من حيث القيمة، و مثل قصب السكر والذرة ن،  ال تمثل حوا اآلثار ف). 2007(سيل

ى املحاصيل  CO2 الرتفاع اإليجابية  ر مؤكدة ي ع ر وتعتمد  بتاتاغ ى  بشكل كب ارتفاع ب املتعلقة ثار اآلع

ر أنماط هطول األمطار، واحتمال زيادة تواتر األحداث املناخية املتطرفة مثل الجفاف  درجات الحرارة وتغ

ى املحاصيل الزراعية. و  رلذلك، فإنه ليس من الواضح جدا والفيضانات ع  اإلخصاب  كربون  إمكانية تأث

ى إ ي املستقبل نتاج الغذاء العالمع    .بطريقة إيجابية 
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      تالعقبات والتحديا :تنمية الزراعيةال .4
 الرئيسية     

  

  

 

 

ي من رى ال تواجهها البلدان األعضاء   اإلسالمي  التعاون ظمة يحدد هذا الفصل العقبات والتحديات الك

ى  ي  اإلنتاجيةي مجال الزراعة وال أبقت ع ي مستوى أدنى باملقارنة مع املتوسط  هذه الدول الزراعية 

ي دول نامية أخرى.   العالم واملتوسط 

ر الفعال لألرا االستخدام 1.4    غ

ي العديد من دول منظمة التعاون القضايا الرئيسية ال تعوق التنمية الزراعية املستدامة تتعلق بعض 

ر الاال ب اإلسالمي  ي عملية التنمية الزراعيةفعال لأل ستخدام غ ، وهو أمر ذو أهمية قصوى  ي و .را

ي منظمة 2011سنة ي   28.7٪ اإلسالمي  التعاون ، شكلت الدول األعضاء  من مساحة األرا الزراعية 

ن كانت مساهم ي ح ي  االعالم  ي العالم نتاج اإل ي إجما ي  نطقة املوشكلت حصة  .فقط14.3٪الزرا

ي بلدان منظمة  46.7٪زراعية ال ي البلدان  39٪، مقابل اإلسالمي التعاون من املساحة الكلية لألرا 

ي  .ي العالم  38.2٪النامية األخرى و  ومع ذلك، فإن املساحة املزروعة ضمن هذه املنطقة الزراعية 

ي البلدان النامية هو 25.6٪ي  اإلسالمي  التعاون ي منظمة البلدان األعضاء  ن أن املعدل  ي ح   فقط، 

ي دول منظمة   .31.7٪العالم هو واملتوسط  ٪31.1  التعاون وباملثل، فإن نسبة األرا الصالحة للزراعة 

ي  21.6٪ تشكل اإلسالمي ي  املساحةمن إجما ر من  أيضاالزراعية وال  البلدان النامية  لمعدأقل بكث

ي 28.5٪و  31.8٪بنسبة  العالمواملتوسط  ى التوا ي استخدام األرا  .ع  ويمكن أن يعزى عدم الكفاءة 
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ى  ر األرا سواق أمشاكل  تعاني من اإلسالمي  التعاون لعديد من دول منظمة ا حقيقة أن  إ فعالة الغ

ر  د والقيود القانونية الصارمة ال تحد من أداء أسواق وضعف إنفاذ العقو  اآلمنةبسبب حقوق امللكية غ

ي منظمة ، و األرا ي البلدان األعضاء  اإلسالمي التعاون هو مشكل رئيس  لم  حيث ءً األقل نماوخاصة 

ى األرا . فحيازة األراي مجال  مناأل يتم تأسيس  ر السيطرة ع ى األرا وتوف ضمان الحصول ع

ي لألسر الريفية الفق يرة واملهمشة أمر مهم لتعزيز النمو الزرا ي البلدان  وبالتا للتخفيف من الفقر 

يتم إنفاق مليارات الدوالرات سنويا على برامج التنمية، ولكن حتى وقت قريب كان ھناك دليل ضئيل نسبيا على 
ويمكن للبرامج المختلفة التي تم معالجتھا بنفس الطريقة السياساتية أن  الفقراء. األثر الحقيقي لھذه البرامج على حياة

يكون لھا نتائج مختلفة جدا، ولكن من دون دليل واضح على التأثير النھائي. وھناك القليل من التوجيه لواضعي 
صارمة للبرامج  السياسات حول البرنامج الذي يجب اختياره. وفي السنوات األخيرة، ظھرت آثار تقييمات

وعلى وجه الخصوص، يمكن للتقييمات  االجتماعية كأداة قوية لتوجيه السياسات االجتماعية في البلدان النامية.
العشوائية التي تسمح بقياس دقيق وبإسناد األثر أن تساعد صناع القرار على تحديد البرامج التي تعمل وتلك التي ال 

وقد شھدت السنوات األخيرة أيضا  رامج وبالتالي إيقاف البرامج غير الفعالة.تعمل، وذلك حتى يمكن تعزيز تلك الب
 .زيادة الوعي بضرورة استخدام مثل ھذه األدلة في القرارات السياسية

 التقييمات العشوائية
ت في حين يمكن لتقييمات األثر الصارمة باستخدام منھجيات مختلفة أن توفر رؤى حاسمة في السياسة يمكن للتقييما

 :) أن تكون مناسبة بشكل خاص تماما لعدد من األسبابREsالعشوائية (
نتائج الفائدة (على سبيل المثال، اعتماد األسمدة) من المستفيدين الذين  REsتقارن  ودقيق قياس األثر بشكل صارم

نواحي إال أنه والمشابه في جميع ال حصلوا على برنامج (مجموعة العالج) إلى مجموعة أخرى (مجموعة المقارنة)
 لم يتلق البرنامج (على سبيل المثال، عرض األسمدة في وقت الحصاد.)

ويمكن للباحثين تصميم التقييمات  .أن توفر الفكرة الرئيسية حول سبب نجاح البرامج أو فشلھا REs  يمكن لو 
ت أساسية عن اآلليات بطريقة مختلفة وجمع البيانات اإلدارية كما توفر عمليات المسح الكمي والنوعي معلوما

 الكامنة التي تسھم في نجاح أو فشل برنامج.
تتم في حاالت  REsوألن  رفع المستوى.المعلومات العملية المساعدة على تسھيل وتوجيه عمليات  REsتوفر 

كن أن العالم الحقيقي، وفي كثير من األحيان مع الشركاء الذين يمكنھم توسيع البرنامج إذا ثبت أنه فعال، فإنه يم
 .يسفر عن العديد من األفكار العملية القيمة التي تتجاوز التقديرات البسيطة لفعالية البرنامج

 الحواجز التي تحول دون اعتماد واإلثبات
وتواصل اليوم تطوير  1970و 1960االستثمار في التكنولوجيا الزراعية، األمر الذي أدى إلى الثورة الخضراء في 

حاليا بوجود فجوة عميقة وخاصة بين صغار المزارعين. أما زيادة اعتماد التكنولوجيا على منتجات جديدة، وتكافح 
نطاق واسع يشمل اعتماد تحسين الممارسات الزراعية وأصناف المحاصيل والمدخالت والمنتجات المرتبطة بھا مثل 

يف من حدة الفقر بين الفقراء. التأمين على المحاصيل، فلديھا القدرة على المساھمة في النمو االقتصادي والتخف
وبشكل أكثر تحديدا يمكن العتماد تقنيات زراعية جديدة من قبل المزارعين أن يساعد على تحسين إدارة الموارد 

 .المائية الشحيحة والتكيف مع تغير المناخ وزيادة الغلة
عالم األفراد تماما وبشكل غير وفي اقتصاد يعمل بشكل جيد حيث تلتقط األسواق جميع التكاليف والفوائد، ويتم إ

وبطبيعة الحال، فإن معظم اقتصادات العالم  مقيد، وسيعتمد المزارعين على التكنولوجيا إذا كانت تعود عليھم الربح.
ال تزال بعيدة جدا عن ماھو مثالي. ويخلق االبتعاد عن ھذا المثل األعلى قيودا على اعتماد تكنولوجيات ولو كانت 

  .مربحة

3ة النافذ  
 استخدام نھج قائم على األدلة لمواجھة التحديات في اعتماد التكنولوجيا الزراعية 

ر، معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا :لمصدر  (J-PAL) كافحة الفقرمل عبد اللطيف جميل  مخت
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ر الدراسات  .ءً نما األقل األعضاء ى وتش ى  إ ي ملكية األرض يقلل من فرص الحصول ع أن التفاوت املفرط 

ي إنتاجية األرض  ن كانت و).  2009 مكاال و  بنسوانغر(األرا ويخلق عدم الكفاءة  نظم الحيازة ي ح

ي منظمة فالتقليدية جيدة،  ي بعض البلدان األعضاء  ارتفاع الكثافة السكانية وعدم االستقرار السياس 

ىسوف يؤدي  اإلسالمي  التعاون  ى مساحة األرض  إ ر   للزراعة املخصصةتفاقم الضغوط ع ي بشكل كب

ي بعض بلدان منظمة بمثابة ضما تخدمعدم وجود ملكية األصول أما  .املستقبل القريب  التعاون نات 

ن القروض املصرفية، والذي من شأنه أن يمهد الطريق الستثمارات أيضا يخلق  اإلسالمي  ي تأم مشاكل 

ي مجال الزراعة كما يساعد  ى إضافية  ر املتتوفرها ع ى املعلومات غ  ةواملخاطر األخالقي طابقةالقضاء ع

ن ر وروزنزويج، ( بالنسبة للمقرض  .)2010 فوس

 اإلنتاجية انخفاض  2.4 

ر من نصف سكان بوجود ى الزراعة ول األعضاء دال أك ي املناطق الريفية ومعظمهم يعتمدون ع يعيشون 

ر  وعيشكمصدر دخل  ي بلدان منظمة  اإلنتاجية تعزيز يعت أمر حاسم  اإلسالمي  التعاون الزراعية 

ي سواء من خالل توسيع اإلنتاج ويمكن زيادة . ةللتخفيف من حدة الفقر وتحقيق التنمية االقتصادي الزرا

ى وبالنظر  أو من خالل زيادة إنتاجية املحصول. مساحة األرا املزروعة   مساحة م تبقى إالله أن إ

ي دول منظمة  وسيعتلفقط محدودة  ر  اإلسالمي  التعاون األرا  تركيا والسودان وأوغندا وموزمبيق،  غ

األرا  من مليون  400غينيا حيث يمكن استخدام و ي منطقة سافانا  يقعان نيخر بما أن هذين اآل و 

ي اإلنتاج  الرفع من اعتمدكما ، الصالحة للزراعة ى تكثيف  الزرا ايد ع ي الهكتار  اإلنتاج بشكل م

ري،و  الواحد (موريس تم  الاتج و نالالزراعية ك اإلنتاجيةتقاس ي هذا السياق، ). و 2011بنسوانغر وب

 فيه الذي تستخدم دىاملى كمية ونوعية املدخالت مثل املدخالت باإلعتماد ع كل وحدةمن  االحصول عل

  .بكفاءة املوارد الطبيعية والبشرية

ر و  ي منظمة يعت ي البلدان األعضاء  بسبب استمرار  جداضعيف  اإلسالمي  التعاون أداء قطاع الزراعة 

ى الزراعة  .القطاع العام ي ضعف االستثمار  ر اعتمادا ع قد قلصت من ومن املفارقات، فإن البلدان األك

ي العديد من دول منظمة و ). 2010زراعة (مركز أنقرة، للدعمها  قد  اإلسالمي  التعاون لوحظ أن الزراعة 

ي حيث انخفض متوسط ب تم استبدالها ي للبلدان النشاط الصنا ي اإلجما ي الناتج املح نصيب الزراعة 

ي منظمة ا ى  1990ي عام  17.6٪ من اإلسالمي  التعاون ألعضاء  . وتظهر الدراسات 2013ي عام  11.5٪ إ

قروض التكيف شجعت عندما  1990و 1980حكومات  مع بدأالذي أن هذا االتجاه من نقص االستثمارات 

ي الزراعة واملالية (ميتال،  ي اإلصالحات  ي للبنك الدو يو ). 2009الهيك أفريقيا جنوب الصحراء  كمثال 

ي  ى الزراعة، ومع  60٪حوا ي املناطق الريفية ال تعتمد اعتمادا مباشرا ع من مجموع السكان يعيشون 

ي اإلنفاق الحكومي هو ٪ منذلك فإن حصة الزراعة  نكما و ). 2013، وورلدمانفقط ( 4إجما ي  تب

ي  أدىبنغالديش،  ي قروض التكي عن طريقتحرير القطاع املا ي للبنك الدو ى ف الهيك إغالق فروع  إ

ى تمويل الزراعة  يؤثر ما مالبنوك الريفية  ي العديد من البلدان النامية نفس الوضع يتواجد و سلبا ع
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ي، عدم وجود تمويل  .)2002األخرى (تشودري،  قد خصص لقطاع الزراعة من قبل الحكومات موبالتا

ر عقبة أمام تطوير ممارسات  يكون  ي بلدان منظمة اءات وكفأك ر فعالية    .اإلسالمي  التعاون زراعية أك

ي منظمة التعاون  ي البلدان األعضاء  ايد منذ العقد اإلسالميو يبدو أن إنتاجية العمل  ، وال ظلت ت

ا الزالت أقل من املتوسط  ، قد فاقت الدول النامية األخرى ولك . املا مثل أي و ومع ذلك،  العالم

را القيمة ب. و اإلسالمي  التعاون متنوعة للغاية داخل دول منظمة  ي الزراعة عملإنتاجية فت أخرى متغ

ولكن نظرا  إنتاجية العمل ي وسط أرقاما عاليةبلدان منطقة الشرق األ سجلت نسبيا بعض املطلقة، 

ي هذه املن اإلنتاج ال يزال  الطقس الجافظروف  و  الضئيلة للموارد املائية ي  . طقة محدود للغايةالزرا

روات الطبيعية من جهة أخرى، و  ى الرغم من أن ال منطقة أفريقيا جنوب الصحراء مناسبة تماما  يع

ي  اإلستخدام و  املرتفعة منخفضة جدا بسبب نسبة زراعة الكفاف العملإنتاجية إال أن لإلنتاج الزرا

 اإلسالمي  التعاون بلدان منظمة ال تزال وباملثل، من حيث إنتاجية األرا . األسمدةو يكنة الضعيف للم

. واملتوسط خلف خرى و األ نامية البلدان ال خلف ي  اإلنتاج كمية ، كان متوسط 2011ي عام  العالم

ي دول منظمة  ي البلدان النامية  1.69مقابل فقط طن  1.15 اإلسالمي  التعاون الهكتار الواحد  طن 

ي بلدان منظمة  إنتاجيةويمكن أن يعزى ضعف   .المالعطن من املتوسط  1.68األخرى و  التعاون األرا 

ى  اإلسالمي  ن  إ ي مضيعة لرأس املال زراعية قديمة و ي استخدام أساليب  يستمرونحقيقة أن املزارع

ي واإلستخدام البشري واملادي بسبب سوء االستخدام  ر الكا ى الرغم من أن  و .سمدة وامليكنةلأل غ ع

يكجم لكل هكتار من األرا  38ارتفع من قد م األسمدة استخدا ى  2010الصالحة للزراعة  كجم  46 إ

ر من الكمية املستخ2010ي عام  ي البلدان النامية األخرى (، فإنه ال يزال أقل بكث واملتوسط  )kg93دمة 

نكلغ 77العالم ( ي زيادة مقدار استخدام  ). ومن ب ضعف أو األسمدة هو استمرار أحد التحديات الرئيسية 

ي العديد من دول منظمة  عدم وجود ىمما يبقي ، اإلسالمي التعاون البنية التحتية  تكلفة النقل  ارتفاع ع

ن اإلعتبار أن من قيمة الصادرات،  77٪ بنسبة ىصعوبة الوصول مع األخد بع األسواق وارتفاع تكاليف  إ

ى أسعار املدخال  ماالنقل له ر سل ع ي، تأث ي املقابل ال يقتصر و  ).2009ت (البنك الدو ى هذا  الك ع اس

ي نفس الوقت يحد من اعتماد املحاصيل عالية الغلة ى. و األسمدة ولكن  أسعار  تضاعف جانب ذلك، مع إ

رها من املدخالت منذ عام  ي 2006األسمدة وغ ي  تحديا البلدان األقل نماءً ، يواجه املزارعون  إضافيا 

ي  .إلنتاج ازيادة  ي عام 1.2حالة مالوي، ال تمكنت من زيادة إنتاج الذرة من و ى 2005 مليون طن   3.7 إ

ن إنتاجية الزراعة 2007عام  ي تحس رنامج دعم األسمدة  ي إظهار الدور البارز ل ، هو مثال صارخ 

 .)2009،(ميتال
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 مكننة الزراعة  .3.4

ر امل هو  اإلسالمي  التعاون ي دول منظمة  اآلالت والتكنولوجيا م ملتوسط استخداستوى املنخفض ويعت

ن  اإلنتاجية عقبة أخرى لزيادة  واالستثمار  الزراعية اإلنتاجية  نسبالزراعية حيث أن هناك عالقة قوية ب

ي ي للعامل الزرا ي رأس املال كنسبة مئوية من الناتج 2007سنة  وفقا ألحدث بيانات .الزرا ، كان إجما

ي دول منظمة امل ي  ي اإلجما ي البلدان النامية األخرى واملتوسط  كانت بينما 1.42٪ اإلسالمي  التعاون ح

ي. و  2.06٪و  1.78٪العالم  ى التوا ي بلدان منظمة يستخدم ي املتوسط، ع ن   اإلسالمي  التعاون املزارع

ى عكسهكتار من األرا الصالحة للزراعة،  100جرار واحد لكل  هكتار من  73جرار واحد لكل  ع

ي البلدان النامية األخرى و  ي العالم 48األرا الصالحة للزراعة   .هكتار من األرا الصالحة للزراعة 

ا أن تمهد الطريق لزيادة و اعتماد التكنولوجيا الجديدة، ف هو أمر مرتبط الزراعية،  اإلنتاجيةال من شأ

ي املناطق الريفية يحد . فنبشكل جيد وتعمل ا إل الولوجيمكن  ةسوق ماليوجود ب قص االئتمان وال سيما 

ن  ى توسيع وتحس ن ع ن يذكرون اإلنتاجية من قدرة املزارع را بما أن املزارع نقص رأس املال هو أن  كث

ديميكي كروبانستيد و (،  اإلنتاجيةمن التقنيات ال يمكن أن تحسن  اعتمادالسبب الرئيس لعدم 

، ى تمويل  بالحصول  املتعلقةقيود ). فال2003ومي ى يجلب آخر ع  بما أنالواجهة قضية حيازة األرا  إ

يالدراسات السابقة  ر آمنة، قد ال  أراحيازة حيث هناك  ماكناأل  تذكر  أنه  ضعيفة وحقوق امللكية غ

ن ي التقنيات املفيدة ال من شأ ستثمار ملزارعون متحمسون لفكرةاإل ايكون  الزراعية  اإلنتاجية ا تحس

م ىفاإلفتقار ونتيجة لذلك،  ).2011 ،جاك( الخاصة  ي مجال و  املكننةاستخدام  إ التكنولوجيا الجديدة 

ي بلدان منظمة  أيضا املمارسة بل ويمنع الزراعية  اإلنتاجيةفقط من يقلل  ال اإلسالمي التعاون الزراعة 

ى املدى الطويل   .الزراعية ع

 ري حديثاملائية الشحيحة وعدم وجود نظام وارد . امل 4.4

ي املناطق القاحلة وشبه القاحلة حيث توجد العديد من دول منظمة التعاون  ر  املاء أيضا  اإلسالمي و يعت

ىمن املوارد النادرة واملتقلبة  ر من سنة  إ ىحد كب ي منطقة منظمة  إ أخرى. ويقتصر هطول األمطار الغزيرة 

يا وبروناي المي اإلسالتعاون  ي  ي عدد قليل من الدول مثل مال مم  3000دار السالم ال تستقبل حوا

ي 2722و ى التوا ي منطقة الشرق  معظم، فإن ومن جهة أخرى   ملم سنويا، ع الدول العربية الواقعة 

ي  من حيث سنويا. وملم 100 بنسبة تقل عنهطول األمطار متوسطة من مستويات  تستقبلاألوسط  إجما

ي  ³م   4724فقطي املتوسط  اإلسالمي  التعاون بلدان منظمة تشكل للفرد، املوارد املائية املتجددة 

ي البلدان النامية واملتوسط ال ي ³م 8571سنة، مقارنة مع ال  . وسنةي  ³م 7802لغ الذي يبالعالم سنة 

ي منظمة  23تعاني ي الواقع،  م و  درة املياه،ناإلسالمي  التعاون دولة  يعانون شح املياه وندرة املياه  18م

ي حسابات منظمة  يمثل سحبي املقابل مياه. ولدولة من النذرة املطلقة ل 13كما تعاني  املياه الزراعية 

 70٪العالم الذي يبلغ قارنة مع املتوسط باملوذلك مجموع سحب املياه، من  86.2٪ اإلسالمي  التعاون 

ى املياه  لحصول ا. وباعتبار أن من البلدان النامية األخرى  75.4٪واملتوسط  ين وجود نظم الري محددو ع
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استقرار يشكل  -البعلية األرا ضعف ما عليه تفوق  إنتاجية األرا املروية -نتاجية األرض، إل  نرئيسي

ي مللمحاصيل و الفعالة  اإلدارة ي للموارد املائية الشحيحة التحدي األبرز للزراعة  عظم البلدان األعضاء 

  .اإلسالمي  التعاون منظمة 

ايد من قبل اإل ف الك امل ي وتدهور املوارد املائية واالس ر الزراعية مستخدام املفرط الحا ن املياه غ لك س

يد من ى و ما للزراعة  وسقلل من توفرهتكلفة املياه  س ن االعتبار أن ذلك إ ى ذلك، مع األخذ بع . وعالوة ع

ي معظم أنحاء  نتاج اإل  ي  ى أنظمة الري و اإلسالمي  التعاون منظمة منطقة الزرا  26.7٪ال تزال تعتمد ع

ي  ي أنظمة الري  الزراعية مجهز املنطقةفقط من إجما  تحديهو بنظام الري، فمن الواضح أن االستثمار 

را  ي منظمة يجب مكب ي دول مثل ، ى خر ومن ناحية أ. اإلسالمي التعاون عالجته من قبل الدول األعضاء 

ي يوجد  يثباكستان ومصر والعراق ح من املساحة  82.1٪ برز التملح كمشكلة رئيسية ألن ،كثفمري زرا

ي بلدان منظمة  ي. ب مجهزة اإلسالمي  التعاون الزراعية  ر ري سط ي أقل تكنولوجيا الري ويعت الري السط

ي ضياع ، فعالية املياه املحولة للري بسبب التسرب العميق والجريان كميات هائلة من ألنه يتسبب 

ي.  ر كفاءة مثل األتكنولوجيات فالالسط ي تقنيات ك و  3نسبة ٪ي الواقع  تشكلالري بالرش والري املوض

ي أنحاء دول منظمة ٪1.7 ي املساحة املجهزة للري  ي من إجما ى التوا ى باإلضافة و . اإلسالمي التعاون ع  إ

ر مبطنة كمصدر  تستخدم، مثل باكستان، اإلسالمي التعاون بلدان منظمة ذلك، فإن بعض  قنوات الري غ

ر من ضياع ي  ذلك سببيتو زراعة المياه   بشكل مباشر  عرضتت الالقنوات املائية  هذه املياه ألنالكث

ى  تؤديألشعة الشمس  احية أخرى، من نو ). 2013، وورلدمون املياه الجوفية ( خسارةتبخر املياه و /أو  إ

ى بالنظر و  ي منظمة إ ن اإلسالمي التعاون أن بعض البلدان األعضاء  ي ح  نادرا ما توفر مياه الري مجانا، 

ي ف، والتشغيل الصيانةتكاليف  تغطي الدول األعضاء األخرى بعض ر استدامة نظام الري الحا تحد يعت

ى إضافة و آخر.  ، فضال عن اإلسالمي التعاون ي منظمة ضري التوسع الح سكان و ذلك، ارتفاع معدالت ال إ

، سي انعكاسات ر املناخ العالم . ولذلك، اإلسالمي التعاون لدول منظمة  القليلةاملوارد املائية حد من تغ

هو أحد املجاالت  والصحيح نظام الري الشامل عن طريقوالفعال للموارد املائية  الجيداالستخدام يندرج 

ن الرئيسية ذات األولوية ال ا يتع ر األدوات اإلنتاجية من أجل زيادة  معالج ي توف الزراعية، وبالتا

ي البلدان األعضاء   التعاون منظمة باملناسبة للتعامل مع األمن الغذائي والتخفيف من حدة الفقر 

   .اإلسالمي

ي  5.4.  ن زرا   عدم وجود تأم

ي نتائج بوغالبا ما تتسم الزراعة  رات الشديدة  ى التنبؤ  تاج اإلنتغ رات املناخ ببسبب عدم القدرة ع متغ

 تعرض الزراعة بشكل خاص ملخاطر ت، اإلسالميمنظمة التعاون ي العديد من دول  ر. ووالبيولوجية والسع

رات طويلة من الجفاف والتلوث مناخية  ي الواقع، فإن الظواهر الجوية  . واآلفات بسببمختلفة مثل ف

ر املناخ أك تصبحاملتطرفة ال  ي املستقبل القريب بسبب تغ ي هذه البلدان سر شيوعا  يجعل الزراعة 

ر عرضة للخطر، مما  ي التكاليف سيأك ا من قبل اتسبب  نيصعب تغطي ن يمكن لل، لهذا . وملزارع تأم
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ي  ره والزرا ي ممارسات زراعية  تشجيع أدوات إدارة املخاطر  من غ ى االنخراط  ن ع ر املزارع إنتاجية أك

ي  يمنعالتعرض للمخاطر  بما أن ن من االنغماس  ى واستثمارات ذات دخل  طةشأناملزارع ه ليس ألنأع

ن  لدى ر د. و وفشل الحصا اإلنتاج أثناء انخفاض ا عل لإلعتمادبديلة دخل مصادر بصفة عامة املزارع تش

ىالدراسات  ي البلدان النا إ ي املناطق الريفية  بيع سبب باألطفال غالبا ماتصيب مية أن فشل األصول 

ىاألسر  األحيان تضطر  معظمي ثم  الزراعية الصدمات  مقاومةاألصول من أجل  أطفالها من  سحب إ

ن الزراعة يمكن أن  .املدرسة ى ؤدي يونتيجة لذلك، عدم وجود تأم املرتفع  الذي هو  تفاقم معدل األمية إ

ي املجتمعات الريفية ن األطفال  ى  أيضايمكن أن يؤدي  و  أصال ب ن األجيال  إ ى مدى نقل الفقر ب  طويلع

  .)2007،(ماحول و سكيس

ى الرغم من أن الزراعة تظل النشاط االقتصادي الرئيس واملصدر املعي األساس للغالبية  ومع ذلك، ع

ي منظمة التعاون  ي العديد من هذه ، تبقى أداة إدارة املخاطر الرااإلسالميالعظم من الدول األعضاء  ئدة 

ي تنويع مصادر الدخل من خالل زراعة مجموعة متنوعة من املحاصيل. ن  يشكل تقديمو  البلدان  التأم

ي بلدان منظمة  ي  ا ذات أولوية منخفضة  اإلسالمي التعاون الزرا ن بالنسبة لتحديا أل ر من املزارع لكث

ن .الفقراء ى عكس الدول املتقدمة، فإن املزارع روا اإلسالمي التعاون ي بلدان منظمة  وع ن  لن يش التأم

ي عندما ي  الزرا م  ىاإلنتاج شراء مستلزمات تكون أولوي مثل البذور واألسمدة واألدوات  بالدرجة األو

ى ذلكما و  . املالية ممواردهالخاصة بالبديلة  الخيارات األخرى رتفاع تكلفة ااملالية نتيجة  ي يزيد ع  ،

ن الخاصة بالدول األعضاءالتمنتجات  ن ألن وحده لن يحل املشكلة اإلسالمي  التعاون منظمة ب أم ه وكما تب

ي بنغالديش ومالوي والسنغال و  ي رها أن االتجربة السابقة  ي ال يمكن أن غ ن الزرا  عمل بمعزل عنيلتأم

ي، التحديات ذا2010األخرى (محول وستوت ن الزرا، ال يمكن ). و كون ي إال إذا عندما تتعزيز التأم

ى الدوام وعندما تكون القنوات التسويقيةماملدخالت الزراعية    .للمخرجات الزراعية متاحةتاحة ع

ى إدارة املخاطر ى تحويالت الدخل فهو يعتمد ع ي البلدان املتقدمة ع ي  ن الزرا ي . وبقدر ما يعتمد التأم

ن النخراط جزء  تحويالت الدخل نظراب القيام سالمي اإل  التعاون من دول منظمة  ال تستطيع مجموعة ح

ر من ي الزراعة كب ا  ي(ا سكا ن الخاص و ) لذا2005، لبنك الدو ي ظل غياب التأم ن سيكون ا،  لتأم

ي مكلف للغاية ل الدول األعضاءاألقل ي  وخصوصا، اإلسالمي  التعاون ي دول منظمة  هتنفيذيتم الزرا

انية مقيدة ي منظمة  . نماء و ذات م ذات  طريقة ي تعزيز  سيكون  اإلسالمي  التعاون ولذلك، فإن التحدي 

ي،  اإلنتاج مخاطر  لتصنيف تكلفة فعالة ا بال يتم االحتفاظ و الزرا رة واملتكررة من قبل ف املخاطر الصغ

ن أو مجموعات  ن، من املزارع رى واألقل يتم تحويل الخسائر و املزارع ى حدوثا الك ي القط إ ي املح اع الصنا

ى الكارثيةو يتم تحويل الخسائر  ي سوق  إ ن الدو ي،إعادة التأم   ).2010(مهول و ستوت

ي بلدان منظمة اآل  عائقوال ي  ي  ة.ختلفمناطق م ي مشتت اإلسالمي التعاون خر هو أن القطاع الزرا وبالتا

ييشكل  ن الزرا ى املز بطريقة تستجيب الحتياجات  تصميم برامج التأم ي مناطق مختلفة اعتمادا ع ن  ارع

ى الولوجحجمها ودرجة  ي هذا  "حجم واحد يناسب الجميع" تحديا ألن برامج األسواق إ ر فعالة  ر غ تعت
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ر املتجانس لقطاع الخاص، سيكون من الضروري لي هذا السياق، إلشراك الزراعة التجارية و. النطاق غ

ن الزراعة حسب الطلب، ر أدوات تأم ن  توف ن بالنسبة ي ح نللمزارع لسد الذين ينتجون  التقليدي

م الخاصة (مهول و  تكون متوفرةشبكة األمان أن برامج املؤسسات املالية الريفية و يجب من ، احتياجا

ي،  ن يتم التخطيط  بينمالذلك، ). و 2012ستوت ى صناع السياسات ألية سياسات تأم ي زراعية، يجب ع

طر قانونية وتنظيمية التنظيمية وعيوب السوق وتأسيس أ التصدي للعيوب اإلسالمي  التعاون دول منظمة 

ن الخاصمشاركة مناسبة من أجل تشجيع   .قطاع التأم

ي  ي املستدام وهو التصدي للتحديات التقنية املتأصلة  ن الزرا وهناك شرط مسبق آخر لتطوير التأم

ي منظمة  أو  / و اإلنتاجمخاطر  خاطئة بشأنتقديرات سيئة أو  ن أيأل  اإلسالمي التعاون البلدان األعضاء 

ىالتكاليف املالية سوف يؤدي  ر مجدية. و  تدخالت إ ر تحقيقا لهذه الغاية غ ي تعت قدرة البلدان األعضاء 

ى  اإلسالمي التعاون منظمة  ي الوقت املناسب وبطريقة دقيقة ع ثم جمع وقياس بيانات الطقس والزراعة 

ن يكون نشرها للمزارع  اإلحصائيةدور املكاتب  سيكون ي هذه املرحلة، و  أمرا جوهريا.ن وشركات التأم

ن و أوضع السياسات  دفي جمع البيانات سواء الوطنية  ي التأم   .الزرا

ر املناخ 6.4  تغ

ر  ر املناخ العالم تعت ، وانخفاض ارتفاع درجات الحرارة نظرا ألنالزراعة معرضة بشدة لآلثار السلبية لتغ

يمكن  كلها  ، واألحداث املناخية املتطرفة مثل الجفاف أو الفيضاناتCO2هطول األمطار، وترك مستوى 

ىؤدي تأن  ىتؤدي انخفاض عائدات املحاصيل أو  إ ر الدراسات . تلف املحاصيل إ ىوتش أنه مع انبعاثات  إ

ا، فمن املحتمل جدا أن ال ي درجات الحرارة خالل القرن كون تغازات الدفيئة الحالية أو زياد رات   21التغ

ي القرن  ن 20أسرع مما كانت عليه  راوح ما ب وفقا لنتائج و ). IPCC 2007درجة مئوية ( 5.8و  1.4، وال ت

ي  يتوقع أن تحدثذجة، و النم ي املناطق القاحلة وشبه القاحلة، ال سيما  ي درجات الحرارة  ى الزيادات  أع

ي، بيض املتوسط منطقة البحر األ  ) حيث توجد 2009من شمال أفريقيا وأق جنوب أفريقيا (البنك الدو

ى .اإلسالمي التعاون أيضا العديد من دول منظمة  ر  وسيكون ع نفس املنطقة تحمل اآلثار السلبية لتغ

ى املوارد املائية املتجددة،  ر املناخ العالم سقلل  كمااملناخ ع ى  10٪سبةهطول األمطار بن منتغ   30٪ إ

)IPCC ،2007 ى ). وباإلضافة رتفع ذلك، وفقا لحسابات منظمة األغذية والزراعة،  إ ندرة املياه العاملية س

رعاني ستاملناطق القاحلة وشبه القاحلة أن  حيث 20٪بنسبة  ي و ). 2011أكواستات،( بشكل كب عند النظر 

ى  ر كل من هذه ع ي،  اإلنتاج تأث ي سوف ير بأن هناك تقدالزرا ي اإلجما ي الناتج املح حصة الزراعة 

رات بسبب  9-2٪بنسبة نخفض ت ي، ف   ).2007الجفاف املتكررة والظروف الجوية املتقلبة (البنك الدو

ي منظمة التعاون  ي البلدان األعضاء  ر املناخ  ى  اإلسالميفإن اآلثار السلبية لتغ ي الغالب ع سوف تؤثر 

ي، وكذلك الدول األعضاء االقتصادات الزر  ي الك ي اإلجما ي ناتجها املح اعية نظرا للدور الحاسم للزراعة 

ي منطقة أفريقيا جنوب الصحراء. ي املعيار كما هو الحال  ىوبالنظر  حيث الزراعة البعلية  دولة   23أن إ

ي منظمة التعاون  ر من تخضع إلجهاد مائي و/ اإلسالميعضوا  ي   86.2٪ أو ندرة وأن أك الك املياه  من اس
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ى يعود  اإلسالمي التعاون دول منظمة  نخفاض مستويات هطول األمطار وزيادة تبخر املياه فإن الزراعة، ا إ

ي اإلنتاجتعوق ي عوامل  ى ذلك،  .الزرا  اإلنتاجية تعرقل انخفاض مستويات هطول األمطار فوعالوة ع

ربة وكما أنهالزراعية  يورا لعب دتال  يرطب ال إنتاجية املحاصيل  وقد تتقلص.املحاصيل إنتاجية جوهريا 

ربة  ي تملح ال او  ااملغذيا ونضوبأيضا بسبب الزيادات  ي كما تعري مليون هكتار من األرا  950 أن حوا

ي كل عام باألمالحاملتأثرة  ي املناطق القاحلة وشبه القاحلة    ).2009(برنامج األمم املتحدة للبيئة،  تحدث 

ي بلدان منظمة التعاون  ر املناخ باألنشطة الزراعية  هو احتمال  اإلسالميوالضرر اآلخر الذي سيلحقه تغ

ى توقيت وكمية األمطار، وال سوف  وكثافةوذلك ألن العدوى  انتشار اآلفات. ر ع املبيدات تعتمد بشكل كب

ر املناخ ي هذه الحالة نتيجة تغ رة . و  )2008األغذية والزراعة،  (منظمة تكون متقلبة للغاية  ر الخ تش

ى سابقة ال ي أفريقيا جنوب الصحراء حيث إ ى املحاصيل الزراعية  ر ع ر سل كب أنه كان لآلفات تأث

ى مما قد يؤدي رئيسية، محاصيل ثمانية لعائد دوالر أمريكي ك 12,8تقدر ب ي خسائر سنوية تتسبب  إ

ي البلدان النامية بنح ن اإلعتبار  عندما تؤخذو  ).2010 (مركز أنقرة، 50٪ و خفض الغلة  جميع هذه  بع

ر املناخ واملذكورة أعالهاآلثار السلبية  ى اتو سي، لتغ ي منظمة جب ع لقدرات الزراعية للبلدان األعضاء 

ر املناخ من خالل استخدام التكنولوجيا الجديدة، مدعمة للتما أن تكون  اإلسالمي التعاون  مع تغ

ر املناخ، نظامل املقاومةمن أجل خلق املزيد من أصناف املحاصيل  البحث و التنمية يد منواملز  ر  ري  تغ أك

ي مرافق و  وشموليةكفاءة    .أداء أفضلذات  أسواقتخزين املياه واالستثمار 

 البحوث والتكنولوجيا الحيوية الزراعية. 7.4

ر البحوث والتكنولوجيا الحيوية الزراعية مهمو  طوير محاصيل جديدة وممارسات زراعية جديدة، لت ةتعت

ي فه ي قلب نمو وبالتا ي   ىيمكن أن تساهم ومن ثم  . والتنمية طويل املدىزرا ي  إ ر  من  التقليلحد كب

ر ال من خالل الفقر  ى إنتاج األغذية وخسائر ما بعد الحصاد والقيمة الغذائية للطعاماإل تأث ومع  .يجابي ع

ي منظمة  التطويرللبحث و انيات املخصصة مبلغ املذلك، فإن  ي البلدان األعضاء  ي   التعاون الزرا

ر واعدا زاليال  اإلسالمي  ن البلدان  البحث والتطويرفجوة كما أن  غ ي مجال التكنولوجيا الحيوية ب

ي االتساع بسبب نقص ي األموال العامة والخاصة ا إمدادات   املتقدمة والبلدان األعضاء آخذة  ملتاحة 

ي منظمة و  .اإلسالمي التعاون بلدان منظمة  ى اإلنفاق  اإلسالمي  التعاون تعتمد معظم الدول األعضاء  ع

ى العام  ى مدى السنوات املاضية، انخفضت  يالزرا لبحث و التطويراع  الخاصة انياتاملولكن ع

رة و  .بشكل ملحوظبالبحث والتطوير  ي ، كان اإلنفا2008-2000خالل الف ي القطاع العام  ي  بلدان ق الزرا

ي السنة مليار  2.3حول  اإلسالمي  التعاون منظمة  ي  دوالر    51.3األخرى بلغت النسبة نامية البلدان البينما 

ي السنة 2.3تقابل ، وال ي السنة دوالر  مليار   7.5مقارنة مع  اإلسالميي بلدان منظمة التعاون  مليار دوالر 

ي للشخص . و ي البلدان النامية األخرى  سنويا دوالر مليار   ي من حيث اإلنفاق الزرا  يجعلالواحد، الزرا

الدول النامية األخرى متخلفة عن متوسط  اإلسالمي التعاون دول منظمة  من فقط دوالر  5.2  متوسط

ر هو أن ما هو و   $ .7،5 بنسبة ي  57من أصل  فقط 9ملفت أك  يفوق  اإلسالمين منظمة التعاو دولة عضوا 
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ي للفرد متوسط  ا اإلنفاق الزرا ي الواقع  .اإلسالميمنظمة التعاون  متوسطف تراجع التمويل الحكومي و

ن عامي ٪ 27الوط للبحوث الزراعية بنسبة  رى ب ، 2000و  1981ي أفريقيا جنوب الصحراء الك

ا 1العديد من الحكومات أقل من وتخصص  انيا  R & Dيلزراتطوير و البحث االوطنية ل ي املئة من م

ر  ). وكنتيجة،2009ميتال( ي تعت منظمة قدرات البنية التحتية التكنولوجية والعلمية للبلدان األعضاء 

ا دعم و   R & D جهود والتستحمل ضعيفة  اإلسالميالتعاون  أظهرت و  .الزراعية اإلنتاجيةال من شأ

ريا  ي نيج ي مجال التكنولوجيا الحيوية سبعة عشر مؤسسة تجري قدرة  حول دراسة أجريت  البحوث 

ر ي املئة من املؤسسات  40الحديثة أن  ي الكهرباء وعدم كفاية غ  إمدادات منتجة بالكامل بسبب النقص 

ي كذلك  يمكن مالحظته بسهولة وضع- (Ozor 2009)مزارع األنسجة  منظمة التعاون ي البلدان األعضاء 

ي مجال التكنولوجيا الحيوية هف .خرى األ اإلسالمي  ، األمر الذي يتطلب وجود عدد خاص مجال والبحث 

ى قدرة  لتكون هناككاف من العلماء ذوي الكفاءات العالية  ومع ذلك،  .للزراعة الطلوبةتحقيق املنافع ع

ي منظمة  ي العلماء. التعاون ال زال يعاني العديد من البلدان األعضاء  ي عدد  اإلسالمي من نقص  وإجما

ي دول منظمة  ي البحوث الزراعية الذين يعملون من أجل القطاع العام  ن  اإلسالمي هو  التعاون املوظف

ي العدد22352 ي البلدان النامية األخرى  ن  .16074، بينما  البحوث ي ومع ذلك، من حيث عدد املوظف

ىاإلسالمي مجتمعة لتعاون ابلدان منظمة معدل  ون الزراعيالسكان الزراعية لكل مليون من  ر أع من  يعت

أما بالنسبة للبلدان النامية األخرى   51اإلسالمي التعاون نظمة ي معدد الالدول النامية األخرى حيث بلغ 

ي إطار منظمة فومع ذلك، . 41.7هو ف ى املستوى القطري  ن أناإلسالمي التعاون ع ر نسبة  يتب التوزيع غ

ي منظمة   8فاإلسالمي،  التعاون ول منظمة ي جميع أنحاء د ةمتكافئ اإلسالمي النسبة التعاون دول فقط 

ي منظمة  ر من املتوسط  ن أن ليس لد51اإلسالمي من  التعاون ي أك ي ح ن 9سوى النيجر  ى،   ي موظف

  .ون الزراعيمليون واحد من السكان  مقابلالبحوث الزراعية 
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4النافذة 
 صنع السياسات المبنية على األدلة: التحديات السبع المتعلقة باعتماد تقنيات الزراعة

ر عبد اللطيف جميل ملكافحة الفقر ومعهد  ي  ماساتشوستس للتكنولوجياتعرض تقارير مخت سبعة أوجه القصور 
ي (انظر أيضا  ى النحو التا ي ع ى انخفاض األرباح املتوقعة من اعتماد التكنولوجيا الزراعية و السوق ال تؤدي إ

 ):19الجدول املرفق 

ي األسواق املالية.1  أوجه القصور

ي العديد من البلدان يذك ن عدم وجود رأس املال كسبب رئيس لعدم تب التكنولوجيا املفيدة. و ر العديد من املزارع
ن أن  ي املناطق الريفية، يتب ى الخدمات املاليةالنامية، والسيما  ي ذلك القروض وآليات االدخار الحصول ع ، بما 

ن أصحاب الحيازات الرسمية، أمر محدود. وح عند وجود الخدمات امل ر مالئمة للمزارع الية، فه غالبا ما تكون غ
ى أصول قيمة الستخدامها  ن الفقراء، الذين عادة يفتقرون إ رة. ومن ناحية أخرى، قد يكون املزارع كضمان الصغ

ى قروض ى التمويل، ولكن بدأت تظهر بدائل عن األشكال الحصول ع ن بشكل خاص للحصول ع ر مالئم ، غ
ى سبيل املثال، استخدمت "عقود التوريد" املخرجات الزراعية (حيث يتم سداد القرض ف قليدية للضمانات.الت ع

ر الضمانات البديلة مسؤولية  رة. وتعت ن أصحاب الحيازات الصغ ي املستقبل) لتقديم قروض للمزارع حسب اإلنتاج 
ي للضمانات وعادة  ى رأس املال االجتما ا كابتكار يقلل من تكاليف الرصد ويخفض الجماعة حيث تعتمد ع ما ينظر إل

داف الذين  معدالت التخلف عن السداد. ن عن طريق اس ر إتاحة لصغار املزارع ويمكن تعزيز فوائد جعل االئتمان أك
رة. م احتمالية ربح كب ى التحديات الناتجة عن نقص الخدمات املالية املتاحة لصغار املزارعو  لد ن، يمكن باإلضافة إ

ي غالب األحيان عرضة  ملحو األمية املالية املنخفضة أن تشكل عائقا آخر. ر القرارات املالية  ى سبيل املثال، تعت وع
ي اإلعدادات املتعددة، واملنتجات املالية ال  ى سبيل املثال،  ات السيكولوجية مثل عدم االنضباط الذاتي. وع للتح

ام بالتو  رة الحصاد مباشرة، ثم تسمح لألفراد باالل م النقد، مثل بعد ف ي عندما يتوفر لد ر أو االستثمار للمستقبل  ف
ن اعتماد التكنولوجيا  .تحس

 السوق  قصور  أوجهمخاطر  .2
ي بدايةو  عملية التب  مرحلة قد يرى املزارعون أن اعتماد تكنولوجيات جديدة هو أمر محفوف باملخاطر، وخاصة 

ي فهم االستخدام السليم ومتوسط عندما يكون هناك نق ى الغلةص  ن بتجربة هذه التكنولوجيا ع . فالسماح للمزارع
ر قبل اعتماده رة التجربة) س نطاق صغ ي تب التكنولوجيا الجديدة ألول مرة.وكليا (ف  يقلل من حجم املخاطر والشك 

راتيجيات املختلفة، م ى جانب ذلك، يمكن لعدد من األدوات واالس ن أو شبكات األمان، أن تقلل من حجم إ ثل التأم
ى ذلك، قد تكون املؤسسات املالية  الذي يكون لدى املزارع عند تب التكنولوجيا الجديدة.املخاطر والشك  وعالوة ع

ي االستثمارات رة)  ن الذين يخاطرون (سواء بدرجة متوسطة أو كب م يخشون أن املزارع ن أل ر التأم ي توف رددة  هم  م
ن (سوء اإلختيار). ى بحوث إضافية لفهم كيف يمكن لتصميم وتسويق ف الذين سيقومون بشراء التأم هناك حاجة إ

ى مخاطر اعتماد تكنولوجيات  ى التغلب ع ن ع ي ومساعدة املزارع ى مشكلة الخطر األخال ن القضاء ع منتجات التأم
 .جديدة

ن ل ن وسيلة هامة للمزارع ر التأم لحد من املخاطر، يمكن للبذور املحسنة أن تعمل أيضا كآلية الحد من بينما يعت
ى  التقنيات ال تقلل من الخطرهذه و  املخاطر ال يواجهها املزارعون. ر املناخ يؤثر ع لها أهمية خاصة ألن أن تغ

راليون يحاولون اكتشاف كيف يمكن ألنواع األ وكمثال، فا أنماط الطقس العاملية. ي س ي لباحثون  رز ذو العائد املرتفع 
ن الحصاد ي املواسم العجاف ب ى التقليل من الجوع  حمل ت. فعن طريق إضافة بذور ت1مواسم نمو أقصر أن تساعد ع

ى  املخاطر أو مواسم نمو مختلفة، سيخفف املزارعون من املخاطر الناجمة عن الصدمات املناخية، مما يساعد ع
ن األمن الغذائي  .تحس

ر ، سديكسون و  يعنان و  1 رس تعزيز اعتماد أصناف األرز الجديد: معالجة تكاليف اعتماد املبكر ” كيم وسوري. أر و  جل
راليون  ي التقدم “ي س  .العمل 
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ي منظمة والتحدي الرئيس اآلخر هو القدرة امل ي البلدان األعضاء  ي  حدودة املتاحة لإلمتداد التكنولو

ي  اإلسالمي التعاون  ن البلدان األعضاء   بما أن الظروف والهياكل االجتماعية واالقتصادية املتفاوتة ب

  تتمة   -4النافذة 
  جوانب القصور اإلخبارية -3

ن لتب تكنولوجيا جديدة هو أمر يتطلب عدة أنواع من املعلومات. وقد  تأتي أنواع هذه املعلومات من مصادر اختيار املزارع
ن واألسواق) ومن مراقبة القرارات وتجارب الدول املجاورة ومن تجربة املزارع الخاصة. ر  خارجية (املرشدين الزراعي وتش

ن حوافز أولئك الذين يقدمون املعلومات، والحد  ى املعلومات يمكن تخفيضها عن طريق تحس ى أن موانع الوصول إ البحوث إ
ر املعلومات (املحتوى، واملصدر والعرض).م ن تصميم توف ى املعلومات وتحس ي تكنولوجيا  ن تكلفة الحصول ع والتقدم 

ي  ر املعلومات البسيطة. و رة لخفض تكاليف توف رة، تتيح إمكانات كب املعلومات، مثل الهواتف الخلوية والرسائل القص
ي هاتفي والذي يشمل حساب ، يقوم الباحثون بتجربة ربط التمديموزامبيق ى نظام مصر رة إ د عن طريق الرسائل القص

رات مخصصة باملدخالت الزراعية ي 2توف رنت تسمح ملربي املوا  باكستان. ويعمل الباحثون  ى االن ى تطوير منصة ع ع
لتقليل من تكاليف .  وكطريقة أخرى ل 3بتبادل املعلومات حول نوعية الطب البيطري وبالخصوص اللقاحات والتخصيب

ا ذات قيمة  ى أ ا ع ى املعلومات يتم ربط تلك املعلومات بخدمة أخرى، وخاصة تلك ال يمكن أن ينظر إل الحصول ع
ي أوغندا تعمل لجنة  ن. و ن لتقييم فعالية الخدمات اإلرشادية التقليدية عندما يتم  بنغالدشللمزارع وض بالريف مع باحث لل

ى النساء املزارعاتدمجها بإمكانية ا رك باألخص ع ى التمويل األصغر، مع ال ن املعلومات ال يتم 4لولوج إ . وغالبا ما تب
ي سياقات أخرى. ي قطعة أرض تجريبية وال ال تقبل دائما التطبيق  وهكذا،  تسليمها من خالل خدمات اإلرشاد الزرا

ي  فمالءمة املعلومات حاسمة أيضا. ي هذه  يسياإندونوجدت دراسة  أنه ح عندما يستخدم املزارعون تكنولوجيا جديدة (و
ى نتائج فوائد األسلوب  الحالة بالطريقة الزراعية) كان فهمهم للمنافع منخفضا. وعندما تم إبالغهم وعندما تمم اطالعهم ع

ن للتكنولوجيا الجديدة رح البحوث املسحية أن5ارتفع اعتماد املزارع ى  . ومن جهة أخرى، تق انتشار ابتكارات بسيطة تميل إ
ى التكيف مع االحتياجات الفردية واألفضليات. ر قدرة ع ا أك   أني أسرع من االبتكارات املعقدة أل

 العوامل الخارجية -4
ر مباشرة ال تخلق التقنيات الزراعية ما زالت ا  أوعوامل خارجية آثار إيجابية غ ر من األحياتبقى مستويات تبن  ني كث

ى هذه التكنولوجيات كل فوائد أو ألن بعض منخفضة ر أفراد آخرين تعود ع  الذي اعتمدها. وباملثل، فإن أول  املزارع غ
ن رهم من خارجية إيجابية ي قرية ما قد يولدون عوامل اعتمدوا تكنولوجيا جديدةالذين  املزارع ن لغ ي بعض و - املزارع
ى األحيان راليون  ي ي تجربة كما ذكر أعاله،و  ستخدام التكنولوجيا بشكل أفضل.ا حول كيفية شكل معلومات ع يحاول ، س

ن الباحثون  ن من خالل دعم بذور األرز املحسنة من اتخاذ املتابعة تحس ي . القرية ي البذور  العتماد األوائل املزارع ، أوغنداو
ى استكشاف وسنوبورغ تشاسانغو  دوباس ى التجربة بجهاز سقي بسيط نلتخف املزارع طرق مختلفة ع  .6ع

ا تتم مكافأة األفراد طاملا لمو  الحاالت، ي كل هذه ى الفوائد ال يولدو ن ع م سلآلخرين املزارع  ي وف يستثمرون، فإ
راتيجيات ما يفضله املجتمع. وقد تم استخدام التكنولوجيا الجديدة أقل من ي  العوامل الخارجية ملعالجة العديد من االس

ي سياقات نادرا ما، ولكن البلدان املتقدمة ي البلدان تم تطبيقهم  وج ال زراعية   مثل، شاملة تتطلب مراقبة النامية. أما ال
ى إنتاج الضرائب ي ع ي عادة ما تكون ، عامل خار ر صعوبة  ن تنفيذها، أك وج ي ح ر ال تعود بنتائج  أسعار املدخالت ال تغ

ر. وألن قد  أن املرأة فقد قيل، املتعلقة بالزراعة العوامل الخارجية العديد من مشاكل يتحملن وطأة غالبا ما النساء وفوائد أك
ي املوارد املائية مثل، الطبيعية املوارد إلدارة ي وضع أفضل تكون   .املستفيد األول ، وال 

 

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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راتيجيات البحوث الزراعية الواسعة ملنظمة التعاون  اإلسالمي منظمة التعاون    .اإلسالمي تعيق تطوير اس

ى الرغم من هذه التناقضات الهيكلية، يجب البحث عن وسائل  حيث بعضها البعض  تكملومع ذلك، ع

ي إطار منظمة أن  ي مجال الزراعة  ة  ا مزايا  اإلسالمي  التعاون كل مجموعة من املجموعات املتم لد

ن اآلخر غ أن النسبية محددة حيث  ي ح ي القوى العاملة  ي، إنشاء . الطبيعية املواردي بعض غ  وبالتا

ي هو  ي منظمة  والتحديات أعظم املهام أحدالتكامل الزرا ، وال لن اإلسالمي  التعاون ال تنتظر الحل 

ى ؤدي ت ي الزراعة إ ى  فقط بل وأيضا زيادة التجارة البينية  امنة البحث و  فتح األبواب أمام  إ جهود م

ي الزراعة ي  ،التطوير   ي  من نتمكسوبالتا   .اإلسالمي  التعاون منظمة دول انتشار التكنولوجيا 

 . منازل تخزين الحبوب 4.8

ي معظم بلدان منظمة التعاون اإلسالمي  هو خسائر ما بعد الحصاد  والتحدي اآلخر للتنمية الزراعية 

وحدها نسبة بسبب عدم وجود مرافق مناسبة لتخزين الحبوب. ووفقا لألدلة املوجودة، تعاني أفريقيا 

ي،  4من خسائر ما بعد الحصاد بقيمة  ٪20-30 ر  ). 2011مليارات دوالر سنويا (موريس وبنسوانغر  وب

ى ارتفاع أسعار املواد الغذائية من خالل إزالة جزء من العرض من  وعموما، تؤدي خسائر ما بعد الحصاد إ

تتمة -4 نافذة   
 جوانب قصور مدخالت ومخرجات السوق  -5
ى أو دفع ثمن التكنولوجيا بسبب عدم قد يكون امل  ى الولوج إ ر قادرين ع زارعون الذين سيستفيدون من اعتماد التكنولوجيا غ

. وتلعب البنية التحتية مثل الطرق والري، دورا رئيسيا ارتفاع األسعار دون فائدة كفاية البنية التحتية أوغياب سالسل التوريد أو
ن  ن وجود عالقة إيجابية ب ى اإلنتاجية الزراعية ويب ر البنية التحتية ع ى تأث ر البالد ع ي تسهيل التكنولوجيا. وتظهر األدلة ع

ن النقل أيضا بانتشار التكنولوجيا، وباالس اإلنتاجية وتطوير الطرق والري. تخدام الجيد للمدخالت واألسعار املناسبة ويرتبط تحس
ن. وقد يفشل ا قد ال تكون مربحة. وعدم الربحية قد يحصل بسبب التكلفة أوعدم  للمزارع ي تب التقنيات، أل املزارعون 

ي استخدام التكنولوجيا الجديدة. ب . ويتضحاملالئمة ن للشروع  ي أن نوعية املدخالت قد تحد أيضا من إرادة املزارع دأ الباحثون 
ن  لك ى السوق وما إذا كانت هذه املنتجات ذات جودة منخفضة تباع للمس أوغندا باستكشاف مدى هيمنة األسمدة املزيفة ع
ئ  ي. ويمكن تجاوز معيقات تب التكنولوجيا عن طريق مقاطعة دورة أسواق املدخالت واملنتجات ذات األداء الس بشكل تمي

ى انخفا ى تكنولوجيات الزراعة وتعيق وظيفة السوق. ويمكن لإلعانات املالية املوجهة تحف الطلب وال تؤدي إ ض الطلب ع
ي الالزم النشاء شبكات التوزيع وخفض التكاليف. وقد يساعد ى املدخالت املقدمة للعموم بما  وتوليد الحجم األو فرض الرسوم ع

ى زيادة اإلير  ي قد يساعد ع ى الهدر.ي ذلك اإلرشاد الزرا ى استبعاد  ادات والقضاء ع ومع ذلك، قد يؤدي فرض الرسوم أيضا إ
ن  الفقراء. راجع. فمجموعات املزارع ى خالف األفراد فقط) قد يقلل أيضا من مخاطر ال ن (ع والتعاقد مع مجموعات من املزارع

ن إذا كان يمكن القبض ع ي اتفاقات مفيدة للطرف ى الدخول  ر إقباال ع ى اإلنشقاق من خالل رصد يعتمد عليه. ففي هم أك
ى السوق من قبل  العديد من البلدان النامية، تكون سالسل القيمة محطمة جدا. ى الولوج إ ن ع وغالبا ما تحدد قدرة املزارع

ي  ي املزرعة. و رون محاصيلهم  راليون التجار الذين يش ن 9والسنغال 8س مع تجار الكاكاو ترتيبات تعاقدية مختلفة  يكتشف الباحث
ي. وجدت النتائج املبكرة ى التوا ي  والبصل، ع راليون النتائج من العمل  تجد أن التجار ذوي الحوافز السعرية يوزعون كاكاو  س

ن ى املزارع ى، ولكن أن ارتفاع األسعار ال يصل إ   .ذوجودة أع

 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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رة ي منظمة التعاون  السوق، وهو ما يفسر ملاذا العديد من أصحاب الحيازات الصغ ي البلدان األعضاء 

ى   الكهم الخاص. وباإلضافة إ م يزرعون كفاية الس ى الرغم من أ رون صافون للغذاء ع اإلسالمي هم مش

ى النقد لبيع املحاصيل  ي غياب مرافق فعالة لتخزين الحبوب، يضطر املزارعون الذين يحتاجون إ هذا، 

الحصاد الناتجة عن آفات التخزين ومسببات األمراض. ونتيجة لذلك، فور حصادها لتجنب خسائر ما بعد 

م استخدام محصولهم كضمان  يبيع املزارعون محاصيلهم عندما تكون األسعار منخفضة، وال يمك

ى  تفاقم الفقر. ولذلك، أصبح من املقبول وبشكل  ا الغذائي ويؤدي إ ى االئتمان مما يقوض أم للحصول ع

ايد التعامل  ى امتداد السلسلة الغذائية من خالل منازل تخزين الحبوب إذ م مع خسائر ما بعد الحصاد ع

ر استدامة بيئيا. وذلك ألن االستثمارات  ر فعالية من حيث التكلفة وأك ر األمن الغذائي أك يوفر وسيلة توف

بسرعة حيث تزداد  الالزمة للحد من خسائر ما بعد الحصاد قليلة نسبيا و يرتفع مردود هذا االستثمار 

رى وفقا لتقديرات التقليل من خسائر ما  ي أفريقيا جنوب الصحراء الك ى سبيل املثال،  أسعار السلع. وع

ي،  40فقط من شأنه أن يوفر  1بعد الحصاد بنسبة ٪ ر مليون دوالر  ربح سنويا (موريس و بنسوانغر  وب

2011.(  

ي منظمة التعاون و مع ذلك، فإن مرافق التخزين التقليدية واملس ي البلدان األعضاء  تخدمة حاليا 

ر فعالة بشكل دائم ألن الطرق التقليدية ال تحم جيد اإلسالمي  ر  ضد اآلفات الناشئة مثل اغ حفار  أك

ى افة ض. وباإل (LGB) حبوب ر و يتطلب بناء مرافق تخزين داخلية ، بسبب إزالة الغابات، هذا إ تقليدية الكث

ر من بلدان منظمة ي محدودة ال و الخشبية  إمدادات  من ال من ناحية و   .اإلسالمي  التعاون ي كث

ر تقديم أنواع أخرى،  صنوعة املصهاريج الميل النفط املعدنية، و املغلقة وبراخازن املجديدة مثل ن تخزييعت

ي منظمة  ي الثمن لبعض البلدان األعضاء  ى . مي اإلسال  التعاون من الحديد، وصوامع معدنية غا وعالوة ع

منخفضة، ولن تكون مستدامة  هازن الحبوب معدالت اعتماداخوحدها ملالجوانب التقنية ستبقي ذلك، 

ى املدى الطويل   . ع

ي  ي تقليل خسائر ما بعد الحصاد  فبينما حققت العديد من مشاريع مخازن الحبوب قدرا من النجاح 

ى ن ى  نقص حوافز البلدان النامية، حقق عدد قليل جدا تحسن ع طاق واسع ويرجع ذلك أساسا إ

ي مثل هذه املبادرات. ا  االستثمار التجارية وتوسيع نطاقها  وبجانب تكنولوجيا مرافق التخزين وعالق

ن ألسباب  بالظروف املحلية، مثل توفر املواد املحلية واملعيقات املالية و السوقية، وقبولها من قبل املزارع

ي عوامل رئي ي املناطق الريفية.ثقافية  ن  ن املزارع ى  سية أخرى تحدد توزيع مخازن الحبوب ب وكمثال ع

ي مالوي، لم  ر الكافية لصنعه، و ي موزامبيق بسبب القدرات املحلية غ ذلك، فشل تب الصوامع املعدنية 

ى الحبوب ن مجانا حيث يفضل املزارعون اإلبقاء ع ي منازلهم  تستخدم صوامع معدنية املقدمة للمزارع

ى خسارة ما بعد الحصاد بأكملها، يجب تحقيق نهج  بسبب وجود السرقة. ولتحقيق جهود القضاء ع

ن باألسواق و كذا إدماج القطاع الخاص. و سيشجع هذا التجارة ال   سلسلة القيمة ال تربط املزارع
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ي ستقل ي املزارع وبالتا ل من خسائر ما بعد الحصاد بدورها سوف تقلل من الحاجة لتخزين الحبوب 

ري، ر البنية التحتية مثل  ). 2011(موريس وبنسوانغر وب وتحقيقا لهذه الغاية، هناك تحدي آخر وهو  توف

ى  األسواق، و من ثم  ر مخازن الحبوب، ويمهد الطريق للولوج إ الطرق والكهرباء، األمر الذي سيسهل توف

  .سيجعل نهج سلسلة القيمة ممكنا

  

  

  

  

  

 

  

  تتمة - 4 نافذة

 جوانب قصور سوق األرا-  6
ر إنتاجية مما يخ ى الذين يستطعون استخدامها بطريقة أك لق تسمح أسواق األرا العاملة بنقل ملكية األرض إ

ن  ر اآلمنة تخلق حوافز ضعيفة للمزارع ي التقنيات الزراعية ال تحسن اإلنتاجية. فحقوق امللكية غ حافزا لالستثمار 
ي التكنولوجيات الجديدة. كما أن البحوث الدقيقة حول ما يحسن اعتماد التكنولوجيا عن طريق التقليل  لالستثمار 

ي األ  ا، كانت النتائج من مشاكل سوق األرا قليلة جدا. و  ي أو تمليك األرا ف ماكن ال تم تنفيذ اإلصالح الزرا
ي، يستكثف  ي ما رهم. و ر من غ ي بعض األحيان جماعات معينة، مثل الرجال، أك ا  بيمان مختلطة، وتستفيد م

ر للري والذي يتضمن توضيحا لحيازة األرا وكذلك نظم إدارة املياهو    . 10الجماعية ديلون آثار مشروع كب
  

  جوانب قصور سوق العمل  -7
ي  .يكون للتقنيات الجديدة متطلبات عمل مختلفةقد  وتقلل بعض التكنولوجيات من العمل بالنسبة لألسرة  املعتمدة 

ي. ن يتطلب البعض اآلخر العمل اإلضا ى أي مستوى.ويحدد  ح لألساليب ال تجعل من ويمكن  هذا من يتبناها وإ
ر العمل.السهل العث ى اتخاذ قرارات أفضل حول كيفية تسي ى عمل وتوظيف واإلشراف عليه، أن تساعد األسر ع  ورع

ي يمكن أن يساعد أيضا أسواق العمل ف تخفيض تكاليف اإلشراف وتطوير عقود العمل ال ال تتطلب تطبيق خار
ي املقابل، يمكن لهذا أن يزيد  ر سالسة. و ى نحو أك من الحوافز الفردية لتب تقنيات زراعية املحلية أن تعمل ع

ي دورة املحاصيل  جديدة. وبسبب موسمية أسواق العمل، قد يكون النهج الذي يتطلبه العمل السلس واألجور 
ى الطلب  ي الحفاظ ع الزراعية مفيد بشكل خاص. ويمكن لشبكات األمان، مثل برامج العمل العام، أن تساعد 

ي املناطق الزراعية والتأكد من أنه يتم تقدير  ى مدار السنة    .العمل ع
  10 Beaman, L, and Dillon, A. “Irrigation and Property Rights for Farmers in Mali.” Work in progress 
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تطوير الصناعات الغذائية   . 5
 الزراعية

  

  

  

ا. و ي اقتصادا ي  ة معظم االقتصادات النامية األهمية النسبية للقطاع الزرا تقليديا، تم  تشكل م

ي عملية التنمية الدور الثانوي  اكتشاف ي  ي أعقاب  . التصنيع مع قارنةبامللقطاع الزرا ومع ذلك، 

ايد بشأن التغذية والصحة والبيئة،تفضيالت متطورة عال الدور املتنامي لألبحاث وكذا  ى نحو م

ي تطوير املنتجات الزراعية بتنوع ونطاق ملحوظ.   تتم نفسها صناعة بالزراعة ، أصبحت والتكنولوجيا 

ى وتطوير نتيجة لذلك، و  قطاع صناعات تجه املنتجات الزراعية نوع جديد تماما من الخلق التصنيع الزرا

ي  .الصنا

ن، و  ى مر السن ايد الصناعات الغذائية احتلت ع ى نحو م ي قطاع الصناعات التحويلية وع املركز املهيمن 
ى تي العديد من البلدان النامية وساهم ي نمو  إ ر  رة. حد كب هذه الصناعة أنشطة ما  وتشمل  هذه األخ

ا وإعداد  ائي نتاج اإل بعد الحصاد مثل التحول واملحافظة عل الك الوسيط أو ال ي لالس ر  .الزرا وتعت
ي كل من البلدان املتقدمة والناميةمكون لأل صناعات الغذائية أهم عنصر ال  .نشطة الزراعية والصناعية 

ر الغذائية، الصناعات الزراعية  مع قارنةوبامل ر تجانسا وأسهل عادة ما تكون اغ لصناعات الغذائية أك
ر الغذائية مع باملقارنة  لتصنف ا كلها لالصناعات غ  غايات االستعمال. نفس ال يتم استخدام منتجا

ايد للمدخالت واآلثار فومع ذلك،  عملية االبتكار والتكنولوجيات الجديدة والتطور  الناتجة عن التعقيد امل
ايد رسم تمي و  وبشكلتنامية من عمليات التحول تجعل من الصعب امل اتجموعاملو  ي م ن ما ينب اضح ب

  .زراعيةكصناعة صنف يوما يمكن أن  فقط صناعةك إليه النظر 
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ي  يستعرض هذا الفصل أهمية صناعة تجه املنتجات الزراعية من أجل التنمية وتحليل حالة الصناعة 

ي منظمة التعاون  ي تعزيز كما  اإلسالمي البلدان األعضاء  يناقش بعض القضايا السياسية الرئيسية 

  صناعة األغذية الزراعية.ي لقدرة التنافسية ا

 أهمية الصناعات الزراعية من أجل التنمية .1.5

رة للصناعات ال تتطلب بشكل التحدث التنمية الصناعية بشكل واسع عندما تستخدم الدول مواردها  وف

ي ا. و مكثف هذه املوارد ي  ي البلدان النامية  ل تجعل لواقع تلك االصناعات ال من املرجح أن تنجح 

ر املاهرة وا  لمواد الخاماالستخدام املكثف نسبيا ل والعمالة  رأس املاللقل نسبيا األستخدام إل والعمالة غ

ى ما  املاهرة ال الوفرة النسبية للمواد الخام الزراعية وانخفاض تكلفة في هذا الصدد، و ة.بدو نادر تع

ي البلدان النامية يخلق ي هذه البلدان اليد العاملة    .إمكانية تطوير الصناعات الزراعية 

ر الصناعات ال تعتمد أما  ى املواد الخام الزراعية  بشكل كب مع  تتماتجعلها  خاصة خصائصلها ع

ى الرغم من أن البنية التحتية املو  .العديد من البلدان النامية ةعيوض ما ما ناسبة والعمالة املاهرة هع

هذه توفرة بأسعار معقولة توفر فرصة هائلة لهذه الدول كما تمثل املاملواد الخام ف ،ل تفتقر له هذه الدو 

رة من التكاليف اإلجمالية لهذه الصناعاتاملواد  ى ذلك،  .نسبة كب من  بالنسبة للعديدو وعالوة ع

ر يكالصناعات الزراعية، قد  يون مصنع صغ ي البلدا كا ن النامية من الناحية االقتصادية عامل آخر مهم 

ي محدود بسبب انخفاض القوة الشرائية وأحيانا أن حيث    صغر حجم السوق نفسه بسببالسوق املح

رة للتنمية نظرا لعدة أسباب. وو  ي نفس السياق، واألهم من ذلكـ، أن  تحمل الصناعات الزراعية أهمية كب

ي القيمة املضافة الصناعات الزراعية تولد روابط خلفية وأمامية قوية، وال تشجع الطل ب والزيادة 

ي وخلق فرص العمل والدخل  ي األو شركات تولد ، وبالخصوص معالجة التوزيع.سلسلة ي لإلنتاج الزرا

ى مستوى املزرعة لا ى املواد الخام الزراعية؛ وهذا بدوره يخلق فرص عمل ع ي الطلب ع تصنيع الزرا

ى املدخالت الزراعية ميو  ي زيادة الطلب ع خلق النشاط وباملثل، يتم  .ثل األسمدة واألعالفساهم 

ي مناطق   .توزيع وتقديم الخدماتة و كيمصب الخدمات اللوجستاالقتصادي 

ن، و  الصناعة توفر و  ى املنتجات  وتزيدعزز روح املبادرة، تالزراعية رأس املال والخدمات للمزارع الطلب ع

ن باألسواق من خالل  نتيجة كو . تسويق وتوزيع املنتجات الزراعيةوتجه و  معالجةالزراعية وتربط املزارع

ي  اإلنتاج ونوعية  اإلنتاجية يمكن تعزيز لذلك،  االستقرار االقتصادي لألسر الريفية واألمن الغذائي و الزرا

يأن ت الفعالة الزراعية ةصناعلويمكن ل .واالبتكار من خالل سلسلة القيمة يرافقه وجود   -حفز النمو الزرا

رةصلة ق   .الحد من الفقر الريفيو  -وية مع أصحاب الحيازات الصغ
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ي البلدان النامية. ي قطاع الصناعة  وتشكل مساهمة الصناعة  وتحتل الصناعات الزراعية املركز املهيمن 

يالزراعية  ى الزراعة  61٪ ي التصنيع الك ي 42٪و  ي البلدان القائم اقتصادها ع  طور  ي البلدان 

أيضا أن  ). وتلعب الصناعات الزراعية2008 ويلكنسون وروشا(ي البلدان النامية الحضرية  37٪ التحول و 

ي توليد فرص العمل و  ويتم  جزء من قواها العاملة.كلنساء لتم بوجود ملحوظ الذي يدورا مركزيا 

ر التقليدي" ر ديناميكية من ، والذي هو حاليا األك)لخضروات والفواكه واملنتجات السمكية(ا "القطاع غ

نبنسبة مرتفعة لحيث الصادرات من البلدان النامية،  راوح ب ي ت ى حيث تصل   50٪ عمالة اإلناث، و  إ

 ).2008ويلكنسون وروشا، ( ٪90

ي ظل هذه الظروف، يمكن تلخيص  يو ى النحو التا رات تطوير الصناعات الزراعية ع الصناعات  :تأث

  الزراعية:

  ن   غذائية عن طريق منع الخسائر الكمية والنوعية.ال إمدادات تحس

  ن ر الغذائية من خالل استخدام  إمدادات تحس رها من املنتجات الزراعية غ منتجات الغابات وغ

  لمواد الخام.لأفضل 

 .ى الذات عن طريق الحد من الواردات   زيادة االعتماد ع

ي املناطق الريفية؛ ر فرص العمل، وخاصة    توف

 ي الدخل.تقليل   التفاوت 

تحف التنمية الريفية؛  

 للمنتج. أحسن ال تتيحها األسواق فرصضمان  

 نتجات املصنعة ونصف املصنعة. من خالل تصدير املأرباح النقد األجنزيادة  

 ى الحد من هجرة السكان   املناطق الحضرية؛ إ

.ي املناطق الريفية والحضرية   زيادة فرص االستثمار 

ي تعزيز  للصناعات الزراعية لألهمية البالغةا ونظر  من خالل تطورها بالنسبة للبلدان النامية، ينب

نتخصيص موارد كافية  طوير فت .اختيار املواد الخام والتكنولوجيات املالئمة اجتماعياو واستغالل  لتحس

ي مجاالت التكنولوجيا وإدا ن  رة وتنظيم املشاريع واألبحاث وتعزيز البنية التحتية املؤسسية وتدريب املوظف

ن جودة املنت ي تحس ي تعزيز والتطوير، كلها عوامل هامة  ن كما أ. الزراعية الصناعة تنميةوج والسالمة 

ن البلدان اإلقليمية وتعزيز  ثغرة هامة سيمأل وطنية لتحديد التكنولوجيات املناسبة الراكز املإقامة تعاون ب

 جه املنتجات الزراعية.ي تطوير الصناعات الغذائية وت
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ي بلدان منظمة التعاون  .2.5  اإلسالميحالة الصناعات الزراعية والغذائية 

ي إنتاج وتصدير  ي الرئيس واملساهم الرائد  غالبا ما تكون صناعة األغذية الزراعية بمثابة النشاط الصنا

ي العديد من البلدان النامية. وبا را من البلدان النامية، العائدات والتوظيف  تعتمد أيضا عتبارها جزءا كب

ي اإلسالمي التعاون بعض بلدان منظمة  ى القطاع الزرا را ع ي هذا القسم، يتم تحليل حالة .واعتمادا كب

ي بلدان منظمة  روة عن طريق  اإلسالمي التعاون صناعة األغذية الزراعية  مقارنة إنتاج املحاصيل وال

 )UNIDOقاعدة بيانات اإلحصاءات الصناعية (  ثم باستخدام قاعدة بيانات . واملصنعة الحيوانية األولية

ى مستوى  ي املوحد 4ع ي الدو ، وسيتم تحليل أداء دول ISIC (INDSTAT4) أرقام من التصنيف الصنا

ى بالنظر  اإلسالمي  التعاون منظمة  ي العمإ ي صناعات األغذية الزراعية، و  الةخمسة مؤشرات رئيسية 

  .املخرجات والقيمة املظافةو  وعدد الشركات واألجور 

روة الحيوانية املصنعة .1.2.5  املحاصيل وال

روة  املصنعة ي إنتاج ومعالجة املحاصيل اإلسالمي حصة دول منظمة التعاون  1.5يقارن الشكل  وال

ي إنتاج العالم الحيوانية ي إجما تجميعها من قاعدة البيانات  البيانات ال تموتضم . 2012 سنة األولية 

ا FAO 210األغذية والزراعة  ملنظمة اإلحصائية ي منظمة  56 دولة من بي  .اإلسالمي التعاون بلدا عضوا 

ي كمجموعة اإلسالمي التعاون بلدان منظمة وينتج  ي العالم ولكن  14.5٪ حوا من مجموع إنتاج املحاصيل 

ي املحاصيل  ي إجما ا  ي حص يالعاملصنعة  ى أن بلدان منظمة هذا يدل  . و  16.8٪ الم   التعاون ع

14.5%

16.8%

14.6%

10.4%

0%

4%

8%

12%

16%

20%

أولي مصنع

محصول الثروة الحيوانية

  1.5الشكل 
اإلسالميالتعاون في بلدان منظمة  والمصنع األوليالصناعي  الزراعياإلنتاج ا  

  .مركز أنقرةموضفي  تحليل و، اإللكترونيةقاعدة البيانات اإلحصائية وFAOاعة : منظمة األغذية والزرالمصدر
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ى  قادرة اإلسالمي   أو معالجة تصنيعما ينتجونه بالفعل واالستفادة من القيمة املضافة خالل  تصنيعع

 .ملنتجات الزراعيةا

روةقبل مقارنة و  ىجدر اإلشارة ي، ة املصنعةالحيواني إنتاج ال األغذية منظمة أن البيانات ال تقدمها  إ

روة إنتاجحول  والزراعة  تشملومع ذلك،  .البيضو تشمل أساسا اللحوم والحليب و الرئيس  ةالحيواني ال

روة الحيوانية  املذكورةالبيانات  ن ،منتجات األلبان فقطاملصنعة ي ال قتصر تولذلك، . مثل الزبدة والج

روة  إنتاجإحصاءات  ى إ األولية ةالحيوانيال روة ل حدهو نتاج الحليب ع  ةالحيوانييتم مقارنته مع إنتاج ال

ن ا .املصنعة روةمن مجموع  14.6٪تنتج  اإلسالمي  التعاون أن دول منظمة  1.5لشكل ويب  إنتاج ال

ا تمثل ي  األولية ةالحيواني ي  10.4٪العالم، لك روة فقط من إجما وفيما  ة املصنعة.الحيوانيإنتاج ال

، تفتق ربيةبيتعلق  ى  اإلسالمي  التعاون ر دول منظمة املوا ا  تصنيعالقدرة ع ومن ثم السلع ال ينتجو

ا ادخارأرباح القيمة ال يمكن  تخسر  ى قيم   .البضاعة إنتاج املضافة ع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ي بلدان منظمة هذا  قدميو   التعاون التحليل معلومات محدودة عن حالة صناعات األغذية الزراعية 

ن  يع هو . والتصناإلسالمي ي سلسلة متواصلة ب الكهاملواد الخام  إنتاجوصلة واحدة فقط  ائي اس ي . وال

ي،  ى بعض املؤشرات الهامة للصناعات الغذائية الزراعية لبلدان يسلتم تما ي منظمة التعاون ط الضوء ع

ا بيانات اإلسالمي   .ال تتوفر ع
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 لغذائيةالزراعية للصناعات االصناعات مؤشرات  . 2.2.5

ر من األحيان مهمة صعبة  قلةونظرا ل ي كث البيانات، يكون تحليل وتطوير صناعات األغذية الزراعية 

ي ذلك دول منظمة التعاون  املصادر  أحدباعتبارها و  .اإلسالمي بالنسبة للعديد من البلدان النامية، بما 

قواعد  (UNIDO) ناعية لألمم املتحدةمنظمة التنمية الصتنتج حصاءات التنمية الصناعية، إل الرئيسية 

ي ذلك عدد رات بما   والنواتجاملنشآت والعمالة واألجور والرواتب  من بيانات اإلحصاءات الصناعية للمتغ

ى علومات املبنك . فوالقيمة املضافة ي املوحدنظام رمز مب ع الذي يصنف و ،  (ISIC)التصنيف الصنا

ي ذلك املواد الغذائية قطاع الصناعات الت 151الصناعة تحت  حويلية والقطاعات الفرعية بما 

  .واملنسوجات والحديد والصلب

  

  

  

  

  

  

  

 

ى من خالل و  رك ع ي قاعدة البيانات،  وحدهاالصناعات الغذائية ال دول   6.2الشكل يقارن املصنفة 

رها من البلدان النامية واملتقدمة  اإلسالمي  التعاون منظمة  ىمع غ ي خمس بناءا ع ة مؤشرات رئيسية 

ي منظمة  25مثل البيانات متوسط أحدث البيانات املتاحة عن . وتصناعات األغذية الزراعية بلدا عضوا 

ن عامي  متقدمةدولة  32دولة نامية أخرى و 47و اإلسالمي التعاون  جميع تحميل  كما تم. 20103و  2006ب

ي العملةإقيمة من البيانات ال يتم تحويل البيانات من . و الوطنية باألسعار الجارية حصاءات األمم املتحدة 

ىالعملة الوطنية  ي صندوق النقد كما هو و أسعار الصرف ثابت باستخدام متوسط الالدوالر األمريكي  إ ارد 

                                                            
 إندونيسياو ،)2010( ومصر ،)2008( والكاميرون) 2010( أذربيجان و،)2010( وألبانيا ،)2010( أفغانستان ھي الدول ھذه  3
 لبنانو ،)2010( قيرغيزستانو ،)2010( والكويت) 2007( وكازاخستان) 2010( األردنو ،)2009( إيرانو ،)2009(
 ،)2010( وقطر ،)2010( فلسطينو ،)2006( وباكستان ،)2010( عمانو ،)2010( والمغرب ،)2010( وماليزيا ،)2007(

 تركيا ،)2008( وتونس ،)2008( وطاجيكستان ،)2010( وسوريا ،)2010( والسنغال ،)2006( السعودية العربية والمملكة
  ).2006( واليمن ،)2009(
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ي لك  واملؤشرات (IFS) اإلحصاءات املالية الدوليةو ) IMF( الدو قواعد ي  املعطاتالقياسية ألسعار املس

ي توقعات االقتصاالبيانات    . (WEO) دية العاملية لصندوق النقد الدو

ي خلق فرص العمل وتوليد الدخلالزراعية تلعب الصناعات الغذائية و  ي  .دورا رئيسيا  ن  كما هو مب

ى متوسط  -ذات البيانات املتوفرة- اإلسالمي التعاون دول منظمة تتوفر ، 2.5الشكل  ى ع ي  حصصأع

ىال التنتم متوسطات البلدان مع قارنة باملالزراعية  الغذائيةات صناعلثالثة مؤشرات ل منظمة  إ

ر ذلك يو ، اإلسالمي التعاون  ى ش رى لهذا القطاع  إ ر التناقض ف .االقتصادات لهذهاألهمية الك ن الكب ب

ر  اإلسالمي  التعاون بلدان منظمة  ي، و يكمن هاوغ ي الناتج اإلجما بلدان ل  15.9٪ يي حصة الصناعة 

ي البلدان النامية األخرى  10.2٪و  اإلسالمي  التعاون منظمة  الصناعات الغذائية تمثل وباملثل،   .فقط 

ي  15.3٪ ي املتوسط الزراعية ي الصناعات التحويلية  ي العمالة  ي منظمة  25من إجما  التعاون دولة 

ي البلدان النامية األ   10.2٪باملقارنة مع  اإلسالمي  ي . وبذلك تمثل خرى فقط  صناعات الزراعة األجور 

ي املدفوعات، والغذائية  ر من إجما ي  12.1٪حصة أك ي جميع الصناعات التحويلية  من األجور املدفوعة 

ر  9٪ مقارنة باإلسالمي  التعاون دول منظمة      .اإلسالمي التعاون نظمة املنتمية ملي البلدان غ

  

  

  

  

  

  

  

  

ي بلدان منظمة  15.3٪تعمل ناحية أخرى، ومن  ي الصناعات الزراعية   التعاون من مجموع الشركات 

را فيما يتعلق  .ي البلدان النامية األخرى  19.5٪باملقارنة مع  اإلسالمي  ي بوأخ األهمية النسبية للصناعة 

ي الصناعات التحويلية من الصناعات ا 12.7تأتي ٪القيمة املضافة،  ي القيمة املضافة  لغذائية من إجما

ي بلدان منظمة  ي الدول  10.5٪ي البلدان النامية األخرى و  15.3٪ مع، مقارنة اإلسالمي التعاون الزراعية 
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ى الرغم من ي  25لمتاحة أن البيانات  وع التغطية من حيث تختلف ، اإلسالميمنظمة التعاون دولة 

ى سنوات، فضال عن عناصر البيانات، من بلد ال من الصعب إجراء تحليل السالسل  مما يجعل، آخر إ

ي  11نسبة للباولكن   .الزمنية ا توجد  ،اإلسالميمنظمة التعاون دولة  بيانات سنوية ثابتة ملقارنة أدا

رة من  ي والقيمة املضافة من قبل هذه الدول  5.3 يصور الشكلو   2010.4- 2003خالل الف الناتج اإلجما

ن  . و2010-2003خالل  ر وخاصة بعد عام 2008أن هناك اتجاها تصاعديا ح عام ي ح ، هناك تقدم كب

ي لهذه الدول من كما  .والقيمة املضافة اإلنتاج ي كل من  2005 ي مليار دوالر   75.3ارتفع الناتج اإلجما

ى  2003 ي عام  مليار  124.2 إ ي الصناعات الزر  2008دوالر  اعية من وارتفعت القيمة اإلجمالية املضافة 

ىمليار دوالر  16.1 رة (بأ 22.3 إ ى الرغم من أن الناتج و  ).الثابتة2005سعار مليار دوالر خالل نفس الف ع

ي  ي القيمة املضافة  64٪ بنسبةارتفع اإلجما ى  ،فقط 38٪بنسبة ارتفع إجما القيمة قلة حصة مما يدل ع

ي  ي  ي الناتج اإلجما  لسنةيبدو أن األزمة االقتصادية العاملية و  . عيةالصناعات الغذائية الزرااملضافة 

ى الصناعةقد  2009 ي الناتج او  .أثرت سلبا ع ىنخفض إجما ي عام  10.7 إ ، لكنه 2009مليار دوالر أمريكي 

ىالعودة لم يستطع  ي عام  إ مجموع القيمة املضافة  ومع ذلك تجاوز . 2010مستوى ما قبل األزمة 

ى والوصمستوى ما قبل األزمة  ي عام  22.5 إ ى هبعد انخفاض 2010مليار دوالر أمريكي  مليار دوالر  20.9 إ

  .2009 عام

ي  4.5ويوضح الشكل  رة نفسها  العمالةالتقدم  ي منظمة  11لوعدد من املشاريع خالل الف دولة عضوا 

ي و  .اإلسالميالتعاون  ن  ي عام مل1.2من  الصناعات الغذائية الزراعيةارتفع عدد العامل ى  2003يون   إ

ي  1.5 ر 2010مليون شخص  ى ، مما يش ى. باإلظافة من مجموع العمالة 25٪زيادة بنسبة  إ ارتفع هذا  إ

ي  45عدد الشركات من  ي ألف  65 ح 2003ألف 

ر 2008عام  ى، مما يش ي  44٪ زيادة بنسبة إ ي إجما

ي    .الصناعات الغذائية الزراعية املنشآت العاملة 

ن كانت هناك اتجاهات و ي  ةصاعدمتي ح واضحة 

ااملؤشرات ال  األجور عرفت أعاله،  تمت مناقش

متذبذب  توجهااملدفوعة لعمال الصناعات الزراعية 

ن الشكل  .نوعا ما ي متوسط  5.5ويب  11االتجاه 

ي منظمة التعاون   املكتسبةي األجور  اإلسالمي دولة 

مجموع ارتفع و  .لزراعيةالصناعات الغذائية اي 

ي  3.9األجور املدفوعة من   4.9ح  2003مليار دوالر 

الثابتة)، مما يدل 2005سعار (بأ 2010ي دوالر  مليار 

واستقراء بيانات  .قطر وتركياو وعمان والمغرب وماليزيا وجمھورية قيرغيزستان واألردن يرانوإإندونيسيا وھذه الدول ھي: ألبانيا وأذربيجان  4                                                            
 .الندونيسيا وايران وتركيا لزيادة حجم العينة 2010عام 
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ى  ي األجور   26٪زيادة بنسبة الع دوالر  3211أجر املوظف الواحد، تم دفع متوسط من حيث . و ي إجما

ي  ى ، ولكنه ارتفع 2003عام للعامل  ي  3629 إ تحسن الدخل ومستويات املعيشة ، مما يعكس 2008دوالر 

ي  ن  ن العامل  املعدل بعد األزمة االقتصادية العاملية، انخفضلكن الصناعات الغذائية الزراعية. للموظف

ى  ن ، مما دوالر 3230 إ ي األنشطة الزراعية للصدمات الخارجية عرضةيب   .األشخاص الذين يعملون 

 5.1الجدول 

ي األغذية الزراعية / التصنيع ا  إلنتاجية 

 السنة الدولة

اللحوم واألسماك  
والفواكه والخضار 

والدهون 
 )151املصنعة(

منتجات األلبان 
)1520( 

منتجات الحبوب 
املطحونة. 
النشويات. 

األعالف 
 )153الحيوانية (

منتجات غذائية 
 )154أخرى (

مجموع 
 التصنيع

ي  اإلنتاجية 
األغذية 
ة / الزراعي

 التصنيع 

)1ألبانيا (  2010 7286 8956 9628 - 7951 1.08 

 1.46 16145 17271 37857 68195 18970 2010 أذربيجان

 0.58 11670 5204 9998 13024 5936 2010 مصر

 1.08 12189 8275 12238 16874 19540 2009 أندونيسيا

 0.54 19584 8537 10957 10590 12728 2009 إيران
 0.65 21074 8056 14135 15463 28124 2010 األردن
 0.3 45471 9949 11924 28320 17523 2010 الكويت

ستان رغ  0.58 11304 5570 7072 6043 9294 2010 ق

 0.7 27438 17433 52580 14645 20299 2007 لبنان
يا  0.98 26071 16640 19895 20506 36455 2010 مال
 0.86 19670 20982 21428 31179 10820 2010 املغرب
 0.34 78712 20840 62353 30568 26649 2010 عمان
 1.22 15046 11333 14899 17783 38103 2006 باكستان
ن  1.45 14580 - - - 21195 2010 (2) فلسط
 0.2 81648 - - - 16675 2010 (2) قطر
 0.98 36790 - - - 35950 2006  م.ع.السعودية(2)
 0.72 17262 14424 20167 … 10267 2009 تركيا
 1.60 4447 - - - 7126 2006 (2) اليمن

 .154و 153، 1520يشمل أيضا  151) 2. (154يشمل أيضا  UNIDO, INDSTAT4. (1) 153املصدر: 

  الصناعات الغذائية الزراعيةي  اإلنتاجية  3.2.5

رةمضافة لكل موظف،  قيمةكقاس هنا ال ت ، و اإلنتاجيةتوفر  أهمية الصناعات الزراعية  عن ملحة كب

ي أربع فئات رئيسية  اإلنتاجيةمستوى  حسبالبلدان  5.1لجدول و يصنف ا  .الغذائية للبلدان النامية

يي مجموع التصنيع  اإلنتاجيةناعات األغذية الزراعية وكذلك لص ر و  .أحدث البيانات املتاحة املتوفر  تش

ىاملربعات املظللة  ر إأأن البلدان  إ ي فئة الصناعات ك ي  مع قارنةباملالزراعية الغذائية نتاجية  ا  إنتاجي

يال ستان، ذات ا وإذا استثنينا الدول األعضاء .تصنيع الك رغ رة وق  ه لدىأنسيالحظ ملوارد الطبيعية الوف

ي  ى األقل  ى إنتاجية ع  .ةالفئات الفرعية للصناعات الغذائية الزراعي إحدىجميع الدول األخرى أع

را اإلنتاجتختلف و  ي صناعات و  .وكذلك القطاعات الفرعيةمن بلد آلخر يات اختالفا كب البلدان املنتجة 
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ي  م  ي ألبانيا وأذربيجان وإندونيسيا واملغرب وباكستان باملقارنة مع إنتاجي تصنيع الاألغذية الزراعية 

ي يلدى من حيث القيم املطلقة، .  و الك  30،000 تفوق ا وباكستان مستويات إنتاجية أذربيجان ولبنان ومال

مدوالر ، مما يعكس  ي فئات معينة من الصناعات الغذائية الزراعية قدر وتقف  .التنافسية املطلقة 

ي منتجات األلبان كقيمة  دوالر 68،000 بنسبة تفوق أذربيجان  ر ي مرتبة مضافة لكل عامل  البلد األك

ي فئة معينة من الصناعات ر  .الغذائية الزراعية إنتاجا  ي وتعت ر إنتاجية  ي أربع مرات أك أذربيجان حوا

ي مع منتجات األلبان مقارنة ي تصنيع الك ا  ستان واليمن  . وإنتاجي رغ من ناحية أخرى، تظهر ألبانيا وق

   .قل إنتاجية نسبيافتكون بذلك ا دوالر 10،000 بقيمة تقل عن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ي املتوسط،  ي ي الصناعات الغذائية  اإلنتاجيةمستويات  يالحظ أنو ى من ي معظم البلدان  متوسط أع

ي البلدان األعضاء.  إحدىالتصنيع، مما يجعلها  ر كفاءة  هذا أيضا ويحدد القطاعات االقتصادية األك

ي البلدان كأحدقطاع األغذية الزراعية  ر األنشطة الصناعية  املنخفض واملتوسط من الدخل  ذات أك

 حيث القيمة املضافة.

ي  اإلنتاجية  5.6الشكل يقارن  ي البلدان اإلنتاتصنيع قطاع األغذية الزراعية مع مجموع الالنسبية  ي 

ي منظمة  اال  اإلسالمي التعاون األعضاء  ى من متوسط البلدان ذات درجة و . تتوفر بيانا ي الدول  1أع

ي الصناعات األ ر إنتاجية  ن وباكستان وإندونيسيا وألبانيا فعية. الزراالغذائية ك اليمن وأذربيجان وفلسط

ي الصناعات الزراعية.  ر إنتاجية نسبيا  فرة او ذات املوارد الطبيعية المن ناحية أخرى، فإن البلدان و ي أك

0.0
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التصنيع / اإلنتاجية في األغذية الزراعية

5.6الشكل 
األغذية الزراعية / التصنيع إنتاجية  
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ا إنتاجية قطر والكويت وسلطنة عمان وايران ك م ال تزيد دائما عن زراعية والصناعية لد نصف إنتاجي

ي. ي   تصنيع الك

ر و  عموما، يؤكد هذا التحليل أن الصناعات الغذائية الزراعية ال تزال أحد القطاعات االقتصادية األك

ي منظمة التعاون  ي بعض البلدان األعضاء  ي . ووالتنمية اإلنتاجية ال تعزز نمو و  اإلسالميكفاءة 

هود لتعزيز القدرة التنافسية للصناعات األغذية زيد من الجاملخرى، قد تكون هناك حاجة لبذل األ بلدان ال

ي يركز ي هذا السياق . والزراعية ى 3.5القسم الفر بعض القضايا الهامة املتعلقة بتعزيز التنمية  ع

ي دول    . اإلسالمي منظمة التعاون الزراعية والصناعية 

 تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الزراعية والغذائية .3.5

ة نسبية ان النامية البلدلدى  ي العديد من املنتجات الزراعية والصناعية 5طبيعيةم  .ي األسواق العاملية 

الصناعية واالقتصادية و تعزيز التنمية الزراعية بالفعل من أجل دائما تحقق هذه املزايا لم تكن ومع ذلك، 

ى الزراعة من قبلالتنافسية  ر ، رى أخ من ناحيةو  .البلدان القائم اقتصادها ع ايد لأل صعود اليج سواق امل

ة التنافسيةاملب العاملية  ى امل ايد 6ع ى صناع السياسات  بشكل م للصناعات  ‘البيئة التمكينية’تقييم ع

 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 حدثت5                                                            
 من تنافسية مزايا إنشاء يتم. للمستھلكين أقل وبتكلفة المنافسة من أعلى أرباح في خدمات تقديم أو سلع إنتاج على قادرة الشركة كانت عندما تنافسية ميزة يحدث    5  .اآلخرون يستطيع
   األول المقام في والمعرفة الموارد مختلف بين الجمع خالل

150الصفحة 2009: كريستي المصدر

الشروط 
 الضرورية

سھولة ممارسة األنشطة التجارية-خدمات التنمية التجارية-الروابط التجارية-العوامل المساعدة المفيدة

المعايير و األنظمة-البحث والتنمية-الخدمات المالية-العوامل المساعدة المھمة

حيازة األراضي وحقوق الملكية-البنية التحتية-السياسة التجارية-العوامل المساعدة الضرورية

 الشروط الكافية

  5.7الشكل 
 التسلسل الھرمي لإلحتياجات التمكينية 
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ي البلدان امل والرسوم الجمركيةبسبب األنظمة التجارية الحمائية و من ناحية أخرى، . و الزراعية شوهة 

ي أوروباالسي وال أشهرها -املتقدمة ركة  ي   - اسة الزراعية املش رة  تواجه البلدان النامية تحديات كب

ا ي  زيادة حص    .الصناعية العامليةو سوق التجارة الزراعية اإلجمالية 

ر املنافسة بعض أسباب الصناعات الزراعيةكما أن  ى التعليم  غ ي عدم كفاية اإلنفاق الحكومي ع

ر  و التجارة املناخاستثمار   تية وسياسةوالبنية التح والبحث والتطوير ى  يةواتاملغ وصعوبة الحصول ع

خلق بيئة أعمال وإطار الناجحة الصناعة الزراعية املحلية والتصديرية وتتطلب   .التكنولوجيا والطاقة

ى املستوى الوط و  ).FAO 2008، (انظر اإلنتاجيةداعم لتعزيز  سياس من خالل وضع آلية مناسبة ع

، يجب رفع واإل ي  كفاءةقليم ستخدام التجاري الناجح اإل تنمية و اإلختيار والتحديد و الالبلدان النامية 

ى املحديثة و الللتكنولوجيات  ة النسبية الئمة اجتماعيا ح يتمكنوا من الحفاظ ع   .اوتحسيامل

ن االحتياجات  التسلسل الهرمي لإلحتياجات التمكينية 5.7 الشكلويحدد  ل يمكن للحكومات أن او لتمك

ي دفع عجلة التقدم االقتصادي، واملستمدة من وقائع عددا من ورش العمل اإلقليمية  ي دورها  تنظر 

ي عام و " ،بيئة التمكينيةلل ة"التقييمات املقارن حول  األغذية والزراعة ملنظمة ويقسم . 2007ال أجريت 

رح  ى الدولة  إجراءات التسلسل الهرمي املق ثة مستويات من األنشطة ال تم وتقيم البيئات ثال إ

ر العوامل املساعدة األساسية من  . والزراعية والصناعية الشركاتالتمكينية  ي قاعدة الهرم، يجب توف

ن أداء األسواق  بنود سيادة القانون (إنفاذ العقود، وتشمل هذه الفئة  . والشركاتقبل الدولة لتحس

 املهمةالعوامل املساعدة بما يسم  . أمافاءة البنية التحتية وسياسة تجارية مواتيةالخ) وك ،وحقوق امللكية

يه نشاطات ف   .مثل التمويل والنقل واملعلومات هاميقدوغالبا ما يمكن للدولة تالدرجة الثانية  تأتي 

را، يتم تعريف  ر كشروط  العوامل التمكينيةوأخ ربط صغار تر معايلتشمل درجات و  ضروريةكافية ولكن غ

ن باألسواق الرسمية، وخدمات تطوير األعمال (كريس    .)2009املزارع

ن  من خالل تقديم وتسريع االبتكارات التقنية وتعزيز في قطاع التصنيع الغذائي، و روح املبادرة وتحس

ى طول سلسلة القيمة، يمكن للاملمارسات التجا رة واملتوسطة رية ع شكل تساهم بأن شركات الصغ

ي التنمية املحلية /الريف  ي األسواق العاملية وتسهيلأساس  ا . اندماج البلدان النامية  ومع ذلك، فإ

رة فيما يتعلق بالتكيف مع زيادة البيئة  ر و تواجه تحديات كب يحدد و  .التنافسية نطاق الجودة واملعاي

رة واملتوسطة محتملة لتعزيز وجود الشركات كأماكن) ستة مجاالت 2004ويلكنسون ( ي .الصغ   :وهذه 

ى الجودة، الطلبآثار  تتجنباألنشطة التقليدية ال . 1  الجديد ع

 والخدمات والتقنيات، املالئمة تزود األسواقال لشركات املبتكرة . ا2

رة واملتوسطة . 3 رى موردين للشركات كالشركات الصغ  ،الك

رة واملتو  املفروض التعاقد .4 ن الشركات الصغ رة،ب  سطة والشركات الكب
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رة واملتوسطة   5.  ي شبكات مستقلة، املنظمةو الشركات الصغ

رة واملتوسطةالتقليدية تشجيع الشركات . 6   .املنتجات الحرفيةبنوعية خاصة من املرتبطة و  الصغ

ر  فرص العمل لمصدرا رئيسيا  الغذائية الصناعات تأصبح ىاألدلة من أوروبا واليابان وتش يظل س أنه إ

ىباإلضافة و . مسار التنمية مراحلي جميع  هكذا الحال فرص العمل ال تولدها الصناعات الغذائية  إ

ي تلعب الزراعية،  راتيجيا  راتيجيات ال النمو الشامل التنمية الزراعية والصناعية دورا اس لبلدان اس

 .النامية

ر  ى شركات ويعت ى جهات الصناعة، وخاصة ع رة واملتوسطة، الزراعية األغذية الضغط ع أمر ذو الصغ

رى  ن وب  .ي العديد من االقتصاداتأهمية ك ا وقد تب رة واملتوسطة لد ى أن الشركات الصغ شكل عام ع

ي املوارد  ء الذي رأس املال والقوى العاملة املاهرةب املتعلقةنقص مستمر  ا التنافسية، ال  .يضعف قدر

رة واملتوسطة والصناعات الغذائية من أجل دعم القدرة التنافسيو  يمكن و ، الزراعيةة للشركات الصغ

  :التالية يةتوصيات السياساتالقيام بال

رة واملتوسطة -  تشجيع ريادة األعمال من خالل زيادة الدعم للشركات الصغ

رة واملتوسطة  - ن وصول الشركات الصغ ى تحس  مصادر التمويل املتاحة إ

 وبرامج البحوث تمويل اإلبتكار  وتسهيلات الغذائية الجديدة دعم تطوير التكنولوجي -

رة واملتوسطة األغذية الزراعية شركات تسهيل وصول  - ى الصغ األسواق اإلقليمية والعاملية  إ

ر التجارة الدولية من أجل  تشجيعو  ىمعاي   دائرة املنافسة اإلبقاء ع

ى املنتجات الصناعية  ستعزز ملية األخرى ونمو الدخل واالتجاهات العا السريعي ر احضوسع الالتف الطلب ع

 أن يسهلأيضا قطاع العام لليمكن  ولكنع الخاص أمرا ضروريا، استثمارات القطاستكون و  .الزراعية

ى الرغم من استمرار الحواجز . و املبتكرةمن خالل السياسات واملؤسسات  والغذائيةالتنمية الزراعية  ع

ي األسواق التصديرية تحدد  أن دان النامية يمكنأمام التجارة، يعتقد أن البل وتستتكشف الفرص املتاحة 

م. و  ر عن طريق تطوير الصناعات الزراعية الخاصة  ي األسواق الزراعية العاملية أمرا يعت االندماج 

ى جوهريا للنجاح، هذا وباإلضافة  ر نوعية الجودة وحجم االحتياجا إ ام بمعاي ت قضايا أخرى مثل االل

ي الوقت املناسب    .والتسليم 
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ر و  ى مدى العقود القليلة و من التحديات الحاسمة ال تواجه البشرية اليوم.  أحداألمن الغذائي يعت ع

اء الجوع وتحقيق  ى حد سواء إل ي ع ى الصعيدين الوط والدو املاضية، اتخذت العديد من املبادرات ع

. هدف األمن الغذائي ع ي  تحديد، تم 2000ي عام وى املستوى العالم ى الجوع وسوء التغذية  القضاء ع

ى املستويات الوطنية والعاملية ا دهاأل أهم  أحدف اإلنمائية لأللفية باعتبارها ادهاأل  ف املراد تحقيقها ع

ى الرغم من كل الجهود املبذولة  ى حد سواء. ومع ذلك ع ي جميع  تزايدي انعدام األمن الغذائي الزال ع

ر التقديرات الحالية ملنظمة األغذية والزراعة أن  ي جميع أنحاء  842أنحاء العالم حيث تش مليون شخص 

ي املناطق يعانون من سوء التغذية  الذين غالبية هؤالء الناسيقيم و . سوء التغذيةمن اآلن العالم يعانون 

ي آسيا واملحيط الهادئ وأفريقيا جنوب ا . وبالنظر النامية  لصحراء وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاري

ى ي منظمة  إ ي هذه املناطق، من الواضح تماما  اإلسالمي  التعاون حقيقة أن غالبية الدول األعضاء  تقع 

را من  ي هذه املناطق  الذينأن قسما كب  التعاون ي بلدان منظمة  يتواجدون يعانون من سوء التغذية 

ي الدول األعضاء األقل نموا. ، اإلسالمي  ي اآلثار بمما ال شك فيه أن هذا الوضع قد ساء و وخاصة  النظر 

ى  رتبة ع ي  نقصانامل ، وال تفرضها التحديات 2008- 2006األمن الغذائي، وخاصة بعد أزمة الغذاء 

رة لألسر  ي العديد من دول منظمة  وصناعاالجتماعية واالقتصادية الخط   .اإلسالمي تعاون الالسياسات 

ي بلدان منظمة و رز هذا القسم حالة األمن الغذائي  من  اإلسالمي  التعاون ي ضوء هذه التحديات، ي

الدخل املنخفض واملساعدات الغذائية و وتجارة املواد الغذائية وبلدان العجز الغذائي  اإلنتاج حيث 

 والحرمان من الطعام وأثر تقلبات أسعار املواد الغذائية.

عية األمن الغذائي. وض6  
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 إنتاج وتجارة األغذية .1.6

ي الشكل  ي الجانب األيسر  ن  ي ألسعار الغذاءؤشر املعرف ، 6.1كما هو مب ي  17٪نسبة تزايد ب) FPI( الدو

رة  ر الخاص ب هذا املؤشربقي و . 2012-2000الف ىال تنتم  البلدان النامية غ  اإلسالمي منظمة التعاون  إ

ى من املتوسط العالم  رة قيد النظر.  26٪ دة قدرهازيا وسجلأع الخاص  FPIأيضا أشار و خالل الف

ي با ىكمجموعة  اإلسالميمنظمة التعاون لبلدان األعضاء  ى من املتوسط  اتجاه تصاعدي إ وبقي أع

ن  ي ح  ، رة ي فقط  1٪إنتاج الغذاء بنسبة تزيد من ول املتقدمة أن لداستطاعت االعالم ي نفس الف و

ر م نسبة ى الرغم من أقل بكث . والجدير بالذكر، ع منظمة التعاون بلدان ل FPIأن ن املتوسط العالم

رة  23٪بنسبة  كمجموعة قد ارتفع اإلسالمي ى حدة، وكان 2012-2000خالل الف ى مستوى كل بلد ع ، ع

FPI  ي ي  21أقل من املتوسط العالم  قاعدة البيانات ( 2012ي عام  اإلسالمي منظمة التعاون دولة 

ي املنظمة اإلحصائية     ).FAOSTAT املوضوعية 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ى من النمو اتجاها تصاعديا مما يع أن للفرد الغذائي العالم  اإلنتاج  وأظهر نمو إنتاج الغذاء كان أع

ي الشكل و  .السكاني ي الجانب األيمن  ى الرغم من  6.1كما هو موضح   اإلنتاج ، سجل بعض التقلباتع

ي مؤشر الفرد  رة قيد النظر 4٪ لدول املتقدمة انخفاضا إجماليا بنسبةلالغذائي  ى خالف  . وخالل الف ع

اتجاها  األخرى والبلدان  اإلسالمي منظمة التعاون بلدان  يؤشر الفرد مل ئيالغذا اإلنتاج ، أظهر ذلك

الغذائي، شهدت بلدان  اإلنتاج ي املتوسط، من حيث نصيب الفرد من و .2012-2000 تصاعديا خالل

ي ٪19و 9٪ زيادة قدرها والبلدان االخرى  اإلسالمي منظمة التعاون  ى التوا وبشكل خاص، ظلت نسب  .ع
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رة 8٪ زيادةالعالم بدول فوق املتوسط المجموعات كل من   .خالل نفس الف

ى مستوى كل بلد ع ي مؤشر الفرد أقل من املتوسط ومع ذلك، وع ي ى حدة، وكان إنتاج الغذاء  العالم 

ي  32 ي مؤشرات فرد  19ال أظهرت اإلسالمي منظمة التعاون دولة  ي إنتاج طعامهم  را  ا انخفاضا كب م

ي ا اإلحصائيةقاعدة البيانات (  ).FAOSTAT ملنظمةاملوضوعية 

ى أناإلنتاج من حيث مؤشر اإلسالمي منظمة التعاون هذا أن أداء دول ويع  ه الغذائي للفرد نفسه يدل ع

ى إنتاج ي هذه الدول نقص  أغلبية لدى ى الغذاءالقدرة ع ي ع ايدة من لأل  ما يل الطلب املح عداد امل

ي،  م يتوجب السكان، وبالتا ر اإلعتماد بشكل عل ى الواردات الغذائية كب ي يركز ي هذا الصدد،  . وع با

ي بلدان منظمة  ي املواد الغذائية  ى حالة التجارة   .اإلسالمي  التعاون هذا القسم ع

رة و  تجارة األغذية اتجاها تصاعديا، حيث ارتفعت الصادرات الغذائية  سجلت، 2012-2000خالل الف

ى   2000م ي عا مليار  دوالر  431العاملية من  وباملثل، ).  2.6(الشكل 2012ي عام  مليار دوالر  1374إ

ي الصادرات الغذائية   296معقارنة بامل 2012ي عام  765بلغ لدول املتقدمة اتجاها تصاعديا لأظهرت إجما

ي وشهدت ال. 2000ي عام  مليار دوالر  األخرى والبلدان النامية  اإلسالمي منظمة التعاون دول األعضاء 

رة تزايدا ا الغذائية خالل نفس الف ىجموعة املزادت و   .ي صادرا ا الغذائية  األو  دوالر مليار 27 منصادرا

ى  2000ي عام  ي عام  132 إ ن زادت املجموعة  2012مليار   ا الغذائية  الثانيةي ح ىصادرا مليار  476 إ

ي املتو 2000ي عام مليار  109 2012ي عام  دوالر  منظمة بلدان لاألغذية صادرات مجموع شكل سط، . و

ي الصادرات الغذائية العاملية و  8٪ اإلسالميالتعاون  ي الصادرات الغذائية  21٪من إجما لبلدان لمن إجما

رة    .2012-2000النامية خالل الف
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ي عدد قليل من البلدان و  ركز الصادرات الغذائية  ى حدة، ت ى مستوى كل بلد ع ي منظمة ع األعضاء 

ي عام اإلسالمي التعاون  يا وتركيا واإلمارات  10 شكلت ،2012، حيث  ي إندونيسيا ومال دول فقط و

من  84٪مصر واملغرب مجتمعة و باكستان و العربية املتحدة وإيران واململكة العربية السعودية وكوت ديفوار 

ي الصادرات الغذائية  م  .سالمياإل منظمة التعاون بلدان  يإجما ى ذلك، ثالثة م  فقط: وعالوة ع

يا وتركيا  ي الصادرات الغذائية  58٪إندونيسيا ومال  (الشكل اإلسالمي منظمة التعاون بلدان لمن إجما

3.6.(  

  

  

  

  

  

  

  

 

ايدواردات الغذاء العاملية تزايدت من ناحية أخرى، و   البلدان املتقدمة من ي ، حيث ارتفعت بشكل م

ى  2000ي عام والر مليار  د 341 ي ). 4.6(الشكل  2012ي عام دوالر  834 إ ي الوقت، نفس و ارتفع إجما

ي عام  43من اإلسالمي منظمة التعاون لبلدان الواردات الغذائية  ى  2000مليار $  . 2012ي عام  $ 199 إ

رة نفسها،  ر زادت وخالل الف ى ال تنتم الواردات الغذائية للبلدان النامية غ  اإلسالمي منظمة التعاون  إ

ى ي عام  341 إ ي عام  65من  $2012  ي الواردات الغذائية 2000مليار $  ي املتوسط، بلغت نسبة إجما . و

ي الواردات الغذائية للبلدان النامية 37٪من هذا العالم و 11٪ اإلسالمي منظمة التعاون ي   .من إجما

ي الصادرات الغذائية ي  ت، تركز وكما كان الحال  ي  اإلسالمي منظمة التعاون الواردات الغذائية  أيضا 

ي عام  ى مثلت ، 2012عدد قليل من البلدان األعضاء، حيث  ي  10أع منظمة دول مستوردة للغذاء 

يا واندونيسيا ومصر  ،اإلسالمي التعاون  ي اململكة العربية السعودية ومال واإلمارات العربية املتحدة  و

ي الواردات الغذائية لبلدان  68نسبة ٪تركيا والجزائر وبنغالديش و وإيران والعراق  منظمة التعاون من إجما

 ).5.6(الشكل  اإلسالمي 
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 2012الصادرات الغذائية، دول أعلى  10منظمة المؤتمر اإلسالمي 
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رة و  ي دول انمو الصادرات الغذائية نمو و  فاق، 2012- 2000خالل الف منظمة التعاون ردات املواد الغذائية 

ي عام  16من  شكل سريعب اإلسالمي نظمة التعاون موزاد العجز التجاري الغذائي لدول . اإلسالمي  مليار $ 

ى  2000 ي عام  67 إ ر و  ). 6.6(الشكل  2012مليار $  ى بوضوح هذا يش اإلسالمي منظمة التعاون أن دول  إ

ي ى  ال تزال األغلبية، حيث للغذاء مسوردة صافية ، كمجموعة،  را ع م تعتمد اعتمادا كب رادم  است

ياملنتجات ال ى الغذاء املح ايد ع ن. غذائية املختلفة لتلبية الطلب امل ي  وتب طردة املزيادة الهذا الوضع 

ي كمجموعة،  اإلسالمي منظمة التعاون بلدان للعجز التجاري الغذائي ل جز للمتوسط العالم لعمماثلة و

ان التجاري الغذائي رة، كانت الدول املتقدمة و  .امل ومع  لألغذية.فية ا مستوردة صاي أيضخالل نفس الف

ر حققت ذلك،  ى ال تنتم البلدان النامية غ فائض ي زيادة مطردة ي املقابل  اإلسالمي منظمة التعاون  إ

 .تجارة األغذية

ى حدة، لوحظ أن و  ى مستوى كل بلد ع ي  7ع ي إندونيسيا اإلسالمي منظمة التعاون دول فقط  ، و

يا ان التجاري الغذائي  ي سجلت فائض ،وار وأوغندا وغيانا وموريتانياوكوت ديف وتركيا ومال  سنةامل

ى  2012 ا استنادا ع   ).WTOبيانات (نم حسا
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  بلدان العجز الغذائي ذات الدخل املنخفض واملعونة الغذائية .2.6

رة ل تصنيفاتلوفقا ل ن أنلمنظمة، األخ ي  27تب ن ي اإلسالمي مة التعاون منظدولة عضوا    55من ب

ي أفريقيا جنوب ويتمركز ، (LIFDCs)العالم ي بلدان العجز الغذائي ذات الدخل املنخفض  معظمهم 

ي غرب آسيا وشمال شرق أفريقيا  بشكل عام، تتم غالبية ) و  1.6الجدول (الصحراء واملناطق الجافة 

LIFDCs سوء م االستقرار السياس وارتفاع معدل انتشار لصراعات وعدبمستوى الدخل املنخفض وا

ى إنتاج ما التغذية. كما  ر قادرين ع م غ ي املوارد  املحلية للغذاء طالبامل يلأ  مال يمكوبسبب نقص 

راد    .ذلكك هااست
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ي أفريقيا ي بعض هذه البلدان وال سيما  ى ذلك، فإن الصراعات الداخلية  ن شك من دو تؤثر و  وعالوة ع

ى جميع جوانب الحياة، ليس فقط  الظروف املعيشية السيئة ولكن أيضا من  تأجيجعن طريق سلبا ع

ىخالل  ي هذه كما أن إمكانية تحقيق التنمية االقتصادية. تعرقل عقبات  اإلبقاء ع ر اآلمنة  الظروف غ

ى املساعدات الغذائية  تجعل الدول  ى لوصول اات دولية من دول أخرى أو منظمالقادمة من الصعب ع  إ

ر  التغذية سوء ويستمري هذا الصدد، واملناطق املحتاجة.  ر من  ي التأث ى عدد كب ، OIC-LIFDCs 27ع

ا من قبل منظمة األغذية والزراعة "  18 تم تصنيف حيث ي كم ى تحتاج  أزماتبلدان  مساعدة  إ

  ).2.6خارجية" (الجدول 

  1.6الجدول 
ي البلدان األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالميبلدان العجز الغذائي   ذات الدخل املنخفظ 

 السينيغال غامبيا أفغانستان

راليون  غينيا بنغالديش  س

ن  صوماليا غينيا بيسو بن

 بوركينا فاسو
 

ستان رغ  السودان جمهورية ق

ي كوت ديفوار  طاجاكستان ما

 توغو موريتانيا الكامرون

 أوغندا مزمبيق تشاد

ر القمرجز   أوزباكستان النيجر 

 اليمن نيجريا دجيبوتي
   www.fao.orgاملصدر:  

  
ا الغذائية لتلك البلدان. ولعبت املعونة  لذلك، قبل بضعة عقود، بدأت األمم املتحدة برنامج مساعدا

ي مساعدة هذه البلدان لضمان توفر ال ى مشكلة الغذائية دورا هاما  رة والتغلب ع غذاء ألسرهن الفق
رمجة األولوية وكانت للمعونة الغذائية  تزايد انعدام األمن الغذائي. ففي البداية، كان للمساعدات امل
ها من  ر برنامج املعونة الغذائية لألمم املتحدة ترك الطارئة من أولوية منخفضة جدا. ومع ذلك، تم غ

ى م رمجة إ ساعدات غذائية طارئة بسبب زيادة الصراعات والحروب والظروف مساعدات غذائية م
ذات معدل انتشار انعدام  LIFDCsاملناخية املعاكسة وتشريد السكان. ومع ذلك، ال تزال بعض دول 

ن من املساعدات الغذائية.  األمن الغذائي مرتفع من املستفيدين الدائم
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 2.6الجدول  
ي منظمة البلدان* ي حاجة لدعم األعضاء  التعاون اإلسالمي ال تمر بأزمات و ال   الدول  

ي املواد واالمدادات الغذائية اإلجمالية    نقص استثنائي 
ي خالل حصاء الشتاء  العراق وح الداخ اع و ال  تصاعد ال
اعات األهلية  سوريا  ال

ي الولوج واسع النطاق   نقص 
ن املبوركينا فاسو  ن ، ارتفاع أسعار املواد الغذائيةتدفق الالجئ  الي

ريا شاد ن من دارفور وجمهورية أفريقيا الوسطى وشمال نيج  تدفق الالجئ
 ضعف موسم األمطار، مساعدات إنسانية محدودة جيبوتي 

 أسعار األغدية مرتفعة  غينيا
ي ي   ما  نزاعات أهلية و انعدام األمن  بشمال ما

ن موريتانيا ن ، أسعار األغدية مرتفعة  تدفق الالجئ  املالي
 أزمة أمن غذائي متواصلة ،  حصاد املحاصيل تحت املتوسط  النيجر 

راليون   تضخم مرتفع طويل املدى  س
 صراع طال أمده، فقر، ارتفاع أسعار األغدية و الوقود اليمن

ي  ي لألمن الغذائي املح  اإلنعدام الك
 ة نزاعات ، كوارث طبيعي أفغانستان
ن من جمهورية أفريقيا الوسطى  الكامرون  تقلبات و صدمات متعلقة بالطقس ، تدفق الالجئ

 نزاعات، أشخاص متشردون داخليا ساحل العاج
ستان ر مؤكد، ارتفاع أسعار املواد الغذائية قرغ  حصاد غ
 الكوارث الطبيعية (األمطار الغزيرة والفيضانات) املوزمبيق
ي  السنغال   اإلنتاج، ارتفاع أسعار املواد الغدائيةعجز 
 الجفاف، نزاعات أهلية  الصومال
 نزاعات، أشخاص متشردون داخليا  السودان

ي اإلنتاج  أوغندا  عجز 

  : مالحظات
ى  التعامل مع املشاكل و  األ  ى موارد تساعدها ع ي دعما خارجيا  إ ا و املتعلقة باألمن ومن املتوقع أن تفتقر الدول ال تمر بأزمات تستد وضاع الحرجة املبلغ ع

ا النوع من األزمات الغذائي. وغالبا ما تكون األزمات الغذائية ناتجة عن مجموعة من العوامل ولكن استجابة ألغراض التخطيط، من املهم تحديد ما إذا كان هذ
ى ا ى ذلك، تم تنظيم الئحة البلدان ال تحتاج الغذائية يرتبط باألساس لعدم توافر الغذاء، أو محدودية فرص الحصول ع لغذاء أو بمشاكل محلية شديدة. وبناء ع

ا ليست متالزمة بالضرورة : ى أربعة فئات واسعة، إال أ ي إ ى الدعم الخار ي املنتجات و اإلمدادات  الغذائية اإلجمالية نتيجة -1 إ البلدان ال تواجه نقصا استثنائيا 
  وارث الطبيعية، وانقطاع الواردات واختالل التوزيع والخسائر الهائلة ما بعد الحصاد أو بعض  املشاكل األخرى  لفشل املحاصيل، والك

ى  الغذاء من األ  -2 ى جلب و الحصول ع ر قادرين ع ى امدادات غذائية، حيث يكون أغلب السكان غ ي الوصول ا ر  ا نقص كب سواق املحلية، وذلك البلدان ال لد
ى التنقل داخل البالد.بسبب   الدخل املنخفض جدا وارتفاع أسعار املواد الغذائية بشكل استثنائي وعدم القدرة ع

ن واملشردين داخليا أو املناطق ال تعاني من  فشل امل -3 ي حاد  نظرا لتدفق أعداد الالجئ   حاصيل والفقر املدقع.البلدان ال تعاني من  انعدام أمن غذائي مح
 2012)، "آفاق املحاصيل وحالة األغذية، يونيو 2012منظمة األغذية والزراعة (: املصدر

  

ساعدات الحبوب من محجم انخفض نظمة األغذية والزراعة، ملحصاءات املساعدات الغذائية إل ووفقا 

ن.  حيث القيمة املطلقة ى مدى العقدين املاضي ي الشكل و ع ن  ي توصيل ، 6.7كما هو مب تباطئ إجما

ى ات الحبوب مساعد ى اإلسالميمنظمة التعاون بلدان  إ ي عام  1.3 إ ري   2010- 12مليون طن م

ي عام  5.6بانخفاض من  ري  ي شحن و . 76٪، أي ما يعادل نسبة 1992-1990مليون طن م  انخفض إجما

ي عام  7.6من  LIFDCsلجميع أيضا مساعدات الحبوب  ري  ى 1992- 1990مليون طن م مليون طن  2.5 إ

ي  ري    .67٪، أي ما يعادل انخفاضا بنسبة 12-2010م
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ي شحن  مليون طن  4.2من  LIFDCs اإلسالمي نظمة التعاون مساعدات الحبوب مل وباملثل، انخفض إجما

ي عام  ري  ى  1992- 1990م ي  1.1 إ ري  . وفقا 74٪ ، أي ما يعادل انخفاضا بنسبة12-2010مليون طن م

ي شحن OIC-LIFDCsفض نصيب لذلك، انخ  55٪أيضا من  LIFDCsاملساعدات الحبوب لجميع  ي إجما

ى  رة قيد  43٪ إ   الدراسة.خالل الف

 

  

  

  

  

  

  

 التغذية) سوءالحرمان من الغذاء (أشخاص يعانون من  .3.6
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  7.6الشكل  
 )مليون طن متريعونة الحبوب (لمالشحنات اإلجمالية 

لمنظمة األغذية والزراعة اإللكترونية (مرفق الجدول  ) قاعدة البيانات اإلحصائيةFAO: منظمة األغذية  والزراعة (المصدر

انخفض حجم 
معونة  شحنات

الحبوب لبلدان 
منظمة المؤتمر 
اإلسالمي على 
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إ.ت.مجموع  سوء التغذية في م )يمين% إ، .ت.م(شيوع سوء التغذية  )يمين% نامية أخرى، (شيوع سوء التغذية 

  8.6الشكل 
 اإلسالميالتعاون  التغذية في البلدان األعضاء في منظمةسوء 

(مرفقوالزراعة اإللكترونية  لمنظمة األغذيةقاعدة البيانات اإلحصائية ، FAO ة: منظمة األغذية والزراعالمصدر
دراسات الباحثين بمركز أنقرة)، و19و  18جداول 
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رة ملنظمة األغذية والزراعة  ي يعاني، (SOFI 2013)وفقا للتقديرات األخ ي جميع مليون شخص  842 حوا

ثمانية أشخاص.  أصل  من سكان العالم، أو واحد من 12.0أنحاء العالم من سوء التغذية وهو ما يمثل ٪

ي املناطق النامية آلسيا واملحيط الهادئ (  مليون) 552ويقيم أغلبية الذين يعانون من سوء التغذية 

 ونظرا ألن ).مليون 47(بحر الكاري منطقة ال ، وأمريكا الالتينية و)مليون 223 (وأفريقيا جنوب الصحراء 

ي منظمة التعاون  را من البلدان النامية تمثل  اإلسالمي البلدان األعضاء  ر مستثناجزءا كب ي  . وةفه غ

ي بلدان منظمة  سوءمليون يعانون من  161، كان هناك 2011-13  اإلسالمي  التعاون التغذية 

من ناحية أخرى، و  ي العالم. التغذية ن يعانون من سوءالذيمن مجموع  19ل٪ املوافقو ، )8.6الشكل(

ي مجموع السكان سوءمن  الذين يعانون  نسبةأي (التغذية  سوءانخفض معدل انتشار  ي بلدان  )التغذية 

ى  1990- 92ي سنة 22.2من ٪ اإلسالمي  التعاون منظمة   تحت معدل كما بقي  13-2011ي  14.5٪ إ

رة 12.0٪ وفوق املتوسط العالم البالغ 15.4األخرى ٪ البلدان النامية   .خالل نفس الف

  

  

  

  

 

  

  

  

ى مستوى كل بلد، عرفت بعض دول منظمة التعاون اإلسالمي  تقدم باهر من حيث تراجعت وبشكل  وع

ن  رة ما ب ي مجموع السكان وذلك خالل الف ر نسبة الذين يعانون من سوء التغذية   1992-1990كب

ي العديد من دول منظمة التعاون  ومع ذلك، .13-2011و فالزال معدل انتشار سوء التغذية مرتفع 

ي رى وجنوب آسيا مثل جزر القمر وموزمبيق   LIFDCsاإلسالمي، و خاصة  وأفريقيا جنوب الصحراء الك

راليون وتوغو واليمن (الشكل  ). ولذلك، من السهل القول بأن أزمة الغذاء  .9.6والسودان وتشاد وس

ي واالقت ي العديد من هذه البلدان حيث كان الرتفاع  2008-2007صاد   قد دهورت حالة األمن الغذائي 

ي البلدان  ي هذه البلدان مما كانت عليه  أسعار املواد الغذائية تداعيات اجتماعية واقتصادية سلبية أشد 
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  9.6الشكل 
( ٪ من مجموع السكان) شيوع سوء التغذية   

 )19قاعدة البيانات اإللكترونية لمنظمة األغذية والزراعة (مرفق الجدول  )FAO: منظمة األغذية  والزراعة (المصدر
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 أسعار املواد الغذائية .4.6

ر و  رهم ل  LIFDCsيعت ر عرضة من غ ي أسعار املواد الغذائية أك ر  العامليةألي ارتفاع  من حيث زيادة فوات

ا الغذائية والعجز التجاري، مما ى القطاعات االجتماعية واالقتصادية  يخلف واردا رة ع آثار سلبية خط

ي  ىيؤدي األساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم، وبالتا عدد تفاقم حالة األمن الغذائي من خالل زيادة  إ

ى ذلك، . األشخاص الذين يعانون من نقص التغذية ي بعض هذه  دفعتوعالوة ع الصراعات الداخلية 

ن  را من املزارع ى البلدان عددا كب م  ةهجر إ ى إنتاج وتجارة املواد الغذائية و  سل مما أثر بشكلأراض ع

 .األسعار املحلية للمنتجات الغذائية ارتفاعي كذلك ساهم 

ي خالل أو  ا ، شهدت أسعار جميع السلع الغذائية الرئيسية زيادة هائلة 2006-08زمة الغذاء  بلغت ذرو

ي عام 2008 التاريخية سنة أسعار السلع الغذائية الرئيسية معظم ، أظهرت 2009. وبعد انخفاض طفيف 

يا والقمح فوق فول الصو السرغوم و ، كانت أسعار الذرة و 2013 وابتداءا من .اتجاها تصاعديا مرة أخرى 

ي الشكل . و 2008مستويات عام  ن  ى ، وصلت أسعار القمح 6.10كما هو مب ي عام /$  276 إ ، 2013طن 

من نصيب ، 2008عن مستوى عام  ٪18زيادة  وكانت. 2008 أسعار قارنة معاملب٪ 3مسجال زيادة ما يقرب 

ى أسعار الذرة  ي عام  264 إ ي الوقت نفسه، ارتف2013$/ طن  ٪ وفول 14عت أسعار الذرة بنسبة . و

 .2008 سنة٪ عن أسعار 16الصويا بنسبة 

 (J-PAL)معھد ماساتشوستس للتكنولوجيا، مختبر مكافحة الفقر عبد اللطيف جميل  :المصدر

ر جي عنان، تشارلز ديكسون، راشيل: الباحثون  رس  سوريتاونيت ، كيمينس ، فرانسيسجلي

راليون؛  :املكان  ى الوقت الحاضر  2011: الزم الجدول س  إ
الكاال  نسبة كافية من األرز تل تنتج العديد من البلدان األفريقيةال ايدة يةحتياجات االس ىامل راليون،  . ويجب اآلن ع صدر وال كانت املس
ي بتكلفة عاليةال الكها اإلجما راد ثلث اس ي لألرز قبل الحرب األهلية، است ديدا لألمن الغذائي للفئات  إنتاج نخفاض. ويعد اصا األرز 

ي املناطق الريفية الذين يزرعون األرز   .ساسأرئيس غذاء كالضعيفة، وال سيما الفقراء 
ريكا)ا (األرز الجديد ألفريقي أصناف ، مثلعالية الغلةأرز  واعد هو نشر أصنافال حلفال عجزة" املال أصبحت تعرف باسم "محصول ، و ن

ي األ  ن الصفات الوراثية لألرز ملزار ا تجمع ب ). مقاومة عالية للجفاف واألمراضذو ) واألرز األفريقي (ذو عوائد عالية( اآلسيوي رز األفريقي أل
ريكا ويعرف ي موسم الجوع مع  بقصر مدة نموه حيث ن ومع ذلك، هناك أيضا مخاوف من أن  .فوائد األمن الغذائي املحتملةيمكن أن تحصد 
ر التقديرات الحالية .جديد يتطلب املزيد من العمل ويجب أن تجفف خالل موسم األمطاراألرز ال ى أن وتش ي  2٪ إ ن  فقط من املزارع

راليون  ريكايستخدمون س ى  40من  املزارعتكلف األصناف املحسنة و  .ن ر من األصناف التقليدية،  100إ را  مما سشكلي املئة أك عائقا كب
ن من قبل العتماده  .الفقراء املزارع

ى الباحثون الختبار ما إذاو  راليون و  كانت س ي س . نظرا الرتفاع تكاليف االعتماد املبكر هتعزيز  معرفة سبل البذور املحسنة مفيدة للفقراء 
ن عوامل ويخلف املتبنون األوائل فعالية أصناف  ول حواملجتمعات املحلية من خالل تقديم معلومات  املجاورين خارجية إيجابية للمزارع

ا  ر جديدة وكيفية االستفادة م  .ي الظروف املحليةبشكل كب

 5النافذة 
 معالجة تكاليف االعتماد المبكر في سيراليون تشجيع اعتماد أنواع جديدة من األرز:
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ى مستوى دولة  قد أظهرت أسعار السلع الغذائية الرئيسية اتجاهات ف، اإلسالمي  التعاون منظمة و ع

راير مل 2012لسنة  "آفاق املحاصيل وحالة األغذية"لوفقا  . مختلفة ي ف  2011نظمة األغذية والزراعة، 

ي النيجر وبوركينا فاسو  كانت ي، أي أقل من مستوياته 9٪ و 12أسعار الدخن  ى التوا راير ي ٪ ع  .2010ف

ي بنغالديش بنسبة  رة، ارتفعت أسعار القمح  ستان، كانت أسعار و  .٪40ومع ذلك، خالل نفس الف رغ ي ق

راير  ي ف ى بنسبة  2011دقيق القمح  راير 70أع ي ف  .2010٪ من مستواه 

ى الرغم من و  ي بعض البلدان،النخفاض اال عموما، ع ي أسعار الغذاء العاملية  أسعار املواد  التزال طفيف 

ي البلدان النامية رة من العالم، وخاصة  ي أجزاء كث ووفقا إلحصاءات منظمة  .الغذائية مرتفعة جدا 

ي العديد ال زالت األغذية والزراعة،  ي ذلك أعضاء أسعار املواد الغذائية قائمة  من البلدان النامية، بما 

، حيث أسعار بعض السلع الغذائية الرئيسية مثل الذرة، الذرة وفول الصويا اإلسالمي منظمة التعاون 

ر من مستوى األزمة الغذائية لعام  ى بكث ي أع  .2008والقمح 

  

  

  

  

  

  

  

  

ي أسعار املواد الغذائية أثناء وبوتقلب ارتفاع ال شك فيه أن مما و   قد خلفت 2006- 08عد األزمة الغذائية 

ي ذلك أعضاء اجتماعية واقتصادية سلبية  آثار ى اقتصادات العديد من البلدان النامية، بما  رة ع خط

ي خلقاإلسالمي منظمة التعاون  ن من الناس الذين كانوا الذين  ت، وبالتا املزيد من الصعوبات للمالي

ي مسبقايعانون  ر عرضة  LIFDCsو اإلسالمي منظمة التعاون هذه البلدان. وكانت  من الجوع والفقر  من أك

رات السلبية، حيث اآلخرين  ى تضخم أسعار الغذاء  أدىلهذه التأث ي  السيئة حالة األمن الغذائيتدهور  إ

ى أدت هذه البلدان، و  ر واردات الغذاء والعجز التجاري، إ ى ثم  زيادة فوات  تي، طرح، وبالتارئيستضخم  إ

رة صحة و  ي هذه البلدان آثار سلبية خط الك الغذائي.ال تنفق جل دخلها علتعليم الفقراء     االس
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الذرة األرز السرغم فول الصويا القمح

  10.6الشكل  
(US$/للطن) أثمنة السلع الغذائية األساسية    

بيانات أسعار السلع الدولية، دراسات الباحثين بمركز أنقرة  : منظمة األغذية والزراعة، قاعدةالمصدر  

أسعار السلع 
الغذائية 
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آخذة في 
 االرتفاع
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ي زيادة معدل التضولذلك لعب تضخم  الرقم مؤشر  ر تغيخم من حيث أسعار املواد الغذائية دورا هاما 

ي جميع أنحاء العالم لك  ى ظر ومع ذلك، بالن. القياس ألسعار املس أن حصة املواد الغذائية عالية جدا  إ

ي البلدان النامية،  تضخم ي أسعار املواد الغذائية وتقلب معدل ارتفاع تسبب ي مجموع نفقات األسر 

ر هذه االقتصادات ي الشكل و   .بشكل كب ن  ، قد أظهر معدل التضخم العالم اتجاها 6.11كما هو مب

ي. 2004متقلب بعد عام  ى ، وصلت 2013عام  و ي عام 3.7إ ر من مستواه    .2008٪ وهو أقل بكث

ر من كان متوسط  اإلسالمي منظمة التعاون ي بلدان و ى بكث االقتصادات  متوسط معدل التضخم أع

ي ، أظهر متوسط 2004-2001خالل و   .املتقدمة والنامية ى اإلسالمي منظمة التعاون معدل التضخم   من

ي ى مستوياته من انخفض إذ  تناز ى  11.7٪من أع ح يرتفع بشكل معتدل ولكن بعد ذلك بدأ  6.6٪نحو  إ

ى التضخم  تراجع، والغذاء ارتفاع أسعار الوقودفبسبب . ومع ذلك، 2007عام   ٪11.4  مضاعفة مستوى إ

اية عام  ى الرغم من االنخفاض بعد ذ. معدل التضخم العالممتوسط  تقريبا ضعف، 2008ي  لك، وع

ى التضخم تسارع متوسط  ي عام 8.5 إ  ٪2013.  
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  11.6الشكل 
)ئةفي الم(التضخم: التغير السنوي في مؤشر أسعار المستھلك   

اسات الباحثين بمركز )، در2014: صندوق النقد الدولي، قاعدة بيانات التوقعات االقتصادية العالمية (المصدر
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راير :   3.6الجدول   لك (ف ي مؤشر أسعار املس راير  2011مساهمة الغذاء  ى ف )2012إ

   الدول 
ر  مؤشر  مجموع تغي

لك٪%   أسعار املس
 حصة اإلنفاق من املواد الغذائية % تضخم أسعار الغذاء %

ي مجموع  مساهمة  الغذاء 
ي مؤشر أسعار ا ي  ر الك لتغي

لك،٪   املس

 الدول النامية
 7.3 57 41.4 32 أثيوبيا
ويال  8.9 29.5 30.1 26.3 ف
 7.4 27.2 27.3 25.7 أوغندا
انيا  12.5 47.8 26.2 19.7 ت
 8.9 36 24.6 18.3 كينيا

ريا  6.8 51.8 13.1 10.9 نيج
 3.4 56.3 6.1 10.3 مالوي 

 4.2 45.5 9.2 10.1 باكستان
ن  1.6 20.3 8.1 9.7 األرجنت
 5.7 52 10.9 9.7 بنغالديش
 5.4 43.8 12.3 9.4 الجزائر

 الدول املتقدمة
 0.6 7.8 5.3 2.9 الواليات املتحدة األمريكية

 0.4 14.7 3.6 2.3 فرنسا
 0.4 10.4 3 2.1 أملانيا

 0.4 11.8 3.5 3.6 اململكة املتحدة
 0.2 19 1.4 0.1 اليابان
 0.3 18.2 2.3 2 إسبانيا

 0.6 24.1 4.7 4.6 بولندا

ي , OECD-FAO: املصدر  2021-2012التقرير الزرا

ي االقتصادات النامية مقارنة بالدول املتقدمة تعد  ر  ي التضخم العالم أك يرجع و حصة أسعار الغذاء 

ى ذلك  رةحقيقة أن الغذاء يشكل حصة  إ ي  نسبةمن  كب الك الك راير . و هذه البلدانلاالس  2011من ف

ى  راير  إ ي   6.8بنسبة  ، ساهم تضخم أسعار الغذاء2012ف  سعر ٪ مؤشر 9،10نقطة مئوية من إجما

لك  ريا   (CPI) املس لك من  4.2وي نيج ي باكستان و 10.1نقطة مئوية من مؤشر أسعار املس نقطة  ٪5.7 

لك  لك  5.4و  ي بنغالديش٪ 9.7سبة بنمئوية من مؤشر أسعار املس نقطة مئوية من مؤشر أسعار املس

ي 9.4ل    )..6.3الجدول الجزائر (٪ 

ى وباإلضافة  ى التضخم،  إ رها املباشر ع  عواملمعدل التضخم من خالل ي ارتفاع أسعار الغذاء زاد تأث

ر الغذ ى نمو الرواتب وزيادة أسعار السلع غ ر مباشرة مثل تشكل ضغوط تصاعدية ع شهدت  . وائيةغ

را  الكي، هذه  منمعظم البلدان النامية ذات الدخل املنخفض، حيث يمثل الغذاء جزءا كب اإلنفاق االس

ر املباشرة  رهابشكل أعمق ماآلثار غ ي،  . ن غ ي البلدان إوفقا لتقديرات صندوق النقد الدو ن التضخم 

ي، تقرير (ملواد الغذائية ارتفاع أسعار ا غالبا بسبب قد تتضاعفذات الدخل املنخفض  صندوق النقد الدو

ي البلدان النامية آفاق االقتصاد  رك الناس  ي إنفاق األسرة، عادة ما ي رى للغذاء  وبسبب الحصة الك

بدخل منخفض جدا للخدمات االجتماعية األساسية األخرى مثل التعليم والرعاية الصحية واإلسكان. 

ي ويؤجج تضخم أسعار املواد الغذائي رة. وتو ى الدخل الحقيقي لألسر الفق ر سلبا ع ة هذا الوضع بالتأث
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م ال يستطيعون  ى النتائج التعليمية للفقراء كما أ را ع تجارب سابقة لصدمات الدخل بأن هناك خطرا كب

لية. و  ي األنشطة اإلنتاجية لتغطية النفقات امل م  ى  املدرسة وبدال من ذلك يضعو م إ ى إرسال أبنا ع

ي  ر من 1998-1997سبيل املثال،  ي أسعار املحاصيل الغذائية 40، واجهت بوركينا فاسو زيادة قدرها أك  ٪

ي الناتج  - السرغوم والدخن والذرة- الرئيسية الثالثة  ي اإلنتاج الزرا ر  الناجمة أساسا عن االنخفاض كب

ن للمواد  ). ونتيجة لذلك، فقد تأثر  سلبيا كال  2009عن الجفاف (جريم،  لك ن فضال عن املس من املنتج

ر  ى التعليم وانخفاض أك ي االنفاق ع ر  ى انخفاض كب الغذائية وتدهور الدخل الحقيقي الذي أدى بدوره إ

ي معدالت االلتحاق باملدارس. ومثال آخر هو بنغالديش، حيث أشارت دراسة 10بنسبة  ).2012العالم   ٪

ي (أكتوبر  ى التعليم ) 2008البنك الدو ي نصف األسر ال شملها املسح قد قللت من إنفاقها ع أن حوا

رة من  ملواجهة ارت ي الشرائح الفق ى الصحة أيضا، وخاصة  والرتفاع أسعار املواد الغذائية آثار سلبية ع

ا، يبقى الفقراء أنفسهم دون  ي مجموع نفقا  املجتمع، حيث بسبب انخفاض الدخل وارتفاع حصة الغذاء 

ي التغذية املناسبة  ر الحد من كمية ونوعية الطعام. ويؤدي النقص  الصحية السيئة  ي الظروفخيار  غ

 يزيد من عرضة الفقراء لألمراض  وال سيما األطفال.فاع أسعار املواد الغذائية.

(J-PAL)معھد ماساتشوستس للتكنولوجيا، مختبر مكافحة الفقر عبد اللطيف جميل  :مصدرال

ي شمال غرب بنغالديش؛  : مناطق كوريجرام وللمونرهاتاملوقع جراد بريان، شيامال تشودري، مشفق مبارك. :الباحثون:
:  2008 الجدول الزم

ر زراعية أو الهجرة ومن الشائع بالنسبة للع ى أسواق عمل محلية غ ي مناطق أخرى من بنغالديش إما التحول إ ن  مال الزراعي
ى تتما مع ارتفاع األسعار وانخفاض األجور خالل موسم ما قبل  ر الرسمية بحثا عن أجور أع ى أسواق العمل الحضرية غ إ

ي تخفيف آثار موسم العجاف ملا قبل الحصاد.إذا وجد العمل، يستطيع العامل إرسال املال ألس الحصاد.و ولكن  رته للمساعدة 
ي منطقة رانجبور. حيث وجدت دراسة استقصائية وطنية أن  ي بنغالديش تتلقي 22الحالة مختلفة  ٪ من مجموع األسر 

ي رانجبور تتلقى تحويالت مالية محلية.5تحويالت مالية محلية، بينما ذكرت أن  ي ويس ٪ فقط من األسر  ى هذا التدخل 
رحال موسميا  ي ال ي بنغالديش)  ى فهم سبب تردد العمال املتضررين بموسم املونغا (ظاهرة فقر مجاعة موسمية  املقام األول إ

ى فرص عمل أفضل  .إ
ر من  ى احتمال الهجرة املوسمية. فقد هاجر أك ر ع ر كب األسر ال  ٪ من40ووجد الباحثون أن تقديم الحافز للهجرة كان له تأث

ر املعلومات حول فرص العمل وليس  ٪ فقط من األسر ال ال تتلقى شيئا.14تلقت نقدا أو ائتمان كحافز، مقارنة مع  فتوف
ى أن االئتمان أو  3الحوافز قد زاد فقط من نسبة احتمال هجرة شخص من أسرة معينة ب ر هذه النتائج إ نقاط مئوية. وتش

ر تقلل من ال  .هجرةتحديات التوف
ن قد خفض من احتمال الهجرة بنحو  ي  نقاط مئوية. 6فمطالبة املهاجرين بتشكيل مجموعات من ثالثة عوض زوج فالهجرة 

ن فيما يتعلق باستخدام الشبكات االجتماعية إليجاد فرص العمل وتشارك  ر ديناميكية األفراد املعني ر أمر يغ مجموعات أك
م. وعندما  ى الهجرة بنسبة مخاطر الهجرة مع شركا رى امليول إ ن شركاء تقلل املجموعة الك نقاط مئوية فقط بينما  3يتم تعي

ى الهجرة بنحو  ر تقلل من امليل إ ى تشكيل مجموعة أك ر  9ي املجموعات ال اختارت نفسها، فالحاجة إ نقاط مئوية.وهذا يش
ي العثور ع ي تشكيل مجموعات و ى أن الناس قد يجدون صعوبة   .ى املجموعة املناسبة من الشركاء للهجرة معهمإ

 
ى وجهة املهاجر من تواجد حافز للهجرة بنسبة  ى الوجهة  نقطة مئوية. 7.4وقللت القيود املفروضة ع ويبدو أيضا أن املسافة إ

ي هذا اإلطار. ن لهما نفس ي أحد االعتبارات الهامة  ن مدينت ر األسر ب ى سبيل املثال، عندما تخ حجم فرص العمل، تزداد  فع
ر أهمية: تزداد نسبة موافقة  نقطة مئوية. 12لة املدينة األقرب ب‘نسبة املوافقة  ومع ذلك، فإن حجم سوق العمل هو أك

ي مكان قريب، كمونشيجاني 6املهاجرين ب  رة  ى العرض، مثل عند تحديد دكا كوجهة باملقارنة مع بلدة صغ  .نقاط مئوية ع

  6الخانة 
 استراتيجيات إلدارة المجاعة الموسمية  :تخفيفوسيلة العمالة المؤقتة ك جرةھ
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  خلفية .1.7

ي منظمة  ي اقتصادات البلدان األعضاء  ي  وخصوصا املواضيع  اإلسالمي التعاون إن أهمية القطاع الزرا

راف املتعلقة باألمن الغذائي وأيضا  ي قد تم االع ي القطاع الزرا الحاجة امللحة لتحقيق النمو والتنمية 

ي و  تاجاإلنبارتباطا وثيقا  مرتبطةضية الغذاء تم معرفة أن ق و   ي وقت مبكر جدا.م بأهمي  اإلنتاجية الزرا

ي   .لبنية التحتية والسياسات الزراعية والقضايا املتعلقة بالتجارةواستخدام املدخالت وا ونتيجة لذلك، 

ايد بسرعة االقتصادي جدول األعمالسياق  رك  ي اإلسالمي  التعاون ، بدأت منظمة امل  وبشكل دقيق  ال

ى الزراعة واألمن الغذائي، وخصوصا خالل   .1980 سنوات ع

ن البلدان  اإلسالميتعاون ملنظمة ال 1981خطة عمل تحتوي و  من أجل تعزيز التعاون االقتصادي ب

ي منظمة التعاون  ي مكة  اإلسالميمؤتمر القمة ي ده ااعتم تم الذيو ، اإلسالمياألعضاء  الثالث الذي عقد 

ي يناير عام  ى، 1981املكرمة  ي مجال األمن الغذائي والزراعة، خاص باقسم  ع الضوء كما يسلط لتعاون 

ى   :النقاط التاليةع

  ر  ة والصناعية،يلقطاعات الزراعي اخلق تنمية متوازنة  دف ى الصناعات  يجب توجيه اهتمام أك ع

ى الزراعة والصناعات و القائمة  بالزراعة مثل إنتاج الجرارات واألسمدة وصناعة البذور  املتعلقةع

 الزراعية؛الخامات  أدواتواملبيدات وكذلك تجه 

 اإلسالمي التعاون منظمة تعاون.7
 الفرص :الغذائي واألمن الزراعة في

  والمشروعات المقترحة
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   ؛إغذائي حتياطي مخزون ا، يجب إنشاء اإلسالمي ي العالم  األمن الغذائيلضمان  قليم

  ن البنية التحتية الزراعية ومرافق النقل؛يجب اتخاد ال ر الالزمة لتحس  تداب

   ن اإلعتبار بديلة ملعالجة الظواهر الطبيعية مثل التصحر وإزالة وسائل و  طرق يجب وضع واألخد بع

ربة باملياه شجار الغابات وقطع األ  .وامللوحة وتشبع ال

   ى ي تمويل املواد  اإلسالمي البنك يجب ع ر نشاطا  للتنمية واملؤسسات املالية األخرى أن تلعب دورا أك

ى الصعيدين الوط  يالغذائية واملشاريع الزراعية للبلدان األعضاء ع   .واملجتم

رة  سالمياإل وزارية ملنظمة التعاون ثالثة مؤتمرات  تم عقد حول األمن الغذائي والتنمية الزراعية خالل الف

حول األمن الغذائي والتنمية الزراعية، اإلسالمي واعتمد املؤتمر الوزاري األول ملنظمة التعاون . 1981-1988

ي أكتوبر  بمدينةعقد  والذي ي ، "برنامج 1981أنقرة  ي مجال األغذية والزراعة للبلدان األعضاء  عمل" 

الثاني حول األمن الغذائي  اإلسالمي استعرض املؤتمر الوزاري ملنظمة التعاون . و اإلسالمي ة التعاون منظم

ي  والذيوالتنمية الزراعية،  و تم التداول  مسبقا، تنفيذ القرارات الصادرة 1986مارس  إسطنبول عقد 

ي ذلك مصايد األسماك و  تعاون  مجاالتبشأن  ي قطاع الزراعة، بما  صناعة و تكنولوجيا الصيد، جديدة 

روة الحيوانية وتربية الحيوانات  اإلسالمي ملنظمة التعاون الثالث  املؤتمر الوزاري  وخالل. البذور والري وال

ي أكتوبر  ذيالو ألمن الغذائي والتنمية الزراعية، احول  ي إسالم آباد   تم مراجعةفقد ، 1988عقد 

ى دف  جراءات إ تم اعتمادالقضايا الغذائية املختلفة و  ي البلدان األعضاء إ  .رصد مستوى األمن الغذائي 

روة الحيوانية  ي مجال ال ىكما أو املؤتمر بالتعاون  الغذائي ملنظمة  األم االحتياط إنشاء ووافق ع

ىاإلسالمي التعاون  ى الذات بناءا ع ي ع ي كل مجاالت  .مبدأ االعتماد الجما ومع ذلك، كان التقدم 

ن الدول األعضاء محدود للغاية عاون الت  .ب

ن الدول األعضاء  اإلسالمي خطة عمل منظمة التعاون ل 1994نسخة عام أما  لتعزيز التعاون االقتصادي ب

ي  اإلسالميالذي أقره مؤتمر القمة و ، اإلسالميي منظمة التعاون  ي الدار البيضاء  السابع الذي عقد 

ر  ن دول  للتعاون  عشرةال كإحدى األولوياتوالزراعة والتنمية الريفية"  الغذاء"فقد حددت ، 1994ديسم ب

ى املشاكل الرئيسية ال تواجه خطة ال ركزت . واإلسالميمنظمة التعاون  مجتمع منظمة التعاون ع

والتصحر  واملتف التغذية واملجاعة والفقر الشامل نقصوالزراعة مثل الجوع و  الغذاءي مجال  اإلسالمي

ى الحاجةالغذائي وآثار  اإلنتاجاالستفادة من االمكانات والطاقات املتاحة وعدم كفاية وعدم  راد  إ جزء است

ر من  ر الواردات الغذائية الثقيلة ال كب ى النقد األجن تاحتياجاته الغذائية وفوات شكل ضغطا ع

ى مستوى يتع برامج عملبعض  الخطة . ووفقا لذلك، حددت للتنمية الشاملة الضروري  ن اتخاذها ع

ي اإلسالمي منظمة التعاون  ى النحو التا  :ع

  ركة، من خالل إعطا ي مجال البحوث الزراعية وتطوير األنشطة املش ء دور تعزيز وتوسيع التعاون 

 .حوري للقطاع الخاصم
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  ديدات الرئيسية لإلنتاج الغذائي الناجم عن اآلفات واألمراض النباتي ى ال ة والحيوانية من التغلب ع

ركةأخرى خالل نظم اإلنذار املبكر وآليات   .مش

  ي مجال ت ركة  ي، بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص اإلنتاج حديد وتنفيذ مشاريع مش  .الغذائي والزرا

  ي الريفية من خالل االستفادة من املرافق املوجودة داخل منظمة  األساسية الهياكلتشجيع االستثمارات 

ي البنك اإلسالمي عاون الت ي ذلك املوجودة  يثم   للتنمية اإلسالمي  بما   .تطوير نظم االئتمان الزرا

األمن الغذائي والتنمية الزراعية، الذي عقد  حول الرابع  اإلسالميواعتمد املؤتمر الوزاري ملنظمة التعاون 

ي يناير كانون الثاني عام  ى ضرورة ي ، بيان1995ي طهران   اإلنتاج السبل والوسائل لزيادة  كتشافاشدد ع

ي كل ي وقرر أن يستعرض بشكل دوري حالة األمن الغذائي   .اإلسالمي منظمة التعاون  دول أعضاء الزرا

رة،  ي اآلونة األخ ي القرن الحادي اإلسالميبرنامج العمل العشري ملواجهة تحديات األمة " أكدو ة 

ي مكة املكرمة  اإلسالميتمر القمة مؤ  من قبلده ااعتمتم الذي و "، والعشرين االستثنائي الثالث الذي عقد 

ر  ى ،2005ي ديسم ي  ع ي الدول األعضاء، وال سيما  ضرورة دعم التنمية والتخفيف من حدة الفقر 

ى رنامج دعا التحقيقا لهذه الغاية، و  ا.عضاء األقل نمو فب البلدان األ أفريقيا و  اعتماد برنامج خاص  إ

ىة أفريقيا وتعزيز األنشطة الرامية لتنمي ي  إ ي هذه البلدان، بما  تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية 

ى   ونقل التكنولوجيا وتنشيط التجارة واالستثمار ذلك دعم التصنيع وتخفيف عبء الديون والقضاء ع

  .  األمراض

الذي عقد  ،من الغذائي والتنمية الزراعيةحول األ  اإلسالمي نظمة التعاون وحث املؤتمر الوزاري الخامس مل

ي أكتوبر  ىالدول األعضاء ،2010ي الخرطوم    :ع

  ي ا وكذا  جداول أعمالهاإعطاء األمن الغذائي أولوية قصوى  انيا تعبئة املوارد لتنفيذ مشروعات وم

 األمن الغذائي والتنمية الزراعية،

  انيات ال6تخصيص ما ال يقل عن رامج األمن الغذائي وخلق الظروف املواتية ٪ من امل وطنية ل

 ،الزراعية ي قطاع األمن الغذائي والتنمية الريفية اواملحافظة علاالستثمارات األجنبية الستقطاب 

 ي منظمة ار طإصياغة ي الدول األعضاء   التعاون تنفيذي للزراعة والتنمية الريفية واألمن الغذائي 

ي موجهة نحو تحقيق النتائج اإل  هذا كون يجب أن ي. و اإلسالمي  ي ذلك التشاركية و الطار عم شاملة، بما 

ر  .الجداول الزمنية واملعاي

للتنمية لزيادة  اإلسالمي ة وخاصة البنك اإلسالميدعا االجتماع أيضا البلدان املانحة واملؤسسات املالية و 

رك  ي الدول األعضاء مع ال ن معظم الشرائح  تمويلها للمشروعات الزراعية  ى تمك بشكل خاص ع

ي وتطوير الشراكة مع  .الضعيفة من السكان ي القطاع الزرا كما دعا القطاع الخاص لزيادة االستثمار 

ي الدول األعضاء ر الحكومية لتعزيز األمن الغذائي والتنمية الريفية   .الحكومات الوطنية، والهيئات غ
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السادس حول األمن الغذائي والتنمية الزراعية الذي عقد  اإلسالمي ن نظمة التعاو وأكد املؤتمر الوزاري مل

ى  2011ي أكتوبر  إسطنبول ي  ي  إ ى  اإلسالمي منظمة التعاون ضرورة قيام الدول األعضاء  تخصيص  إ

رامج التنمية  ا الوطنية ل انيا تمر واألمن الغذائي تمشيا مع قرار املؤ الزراعية املزيد من املوارد من م

ي  .الوزاري الخامس ى مواصلة دعم  اإلسالميمنظمة التعاون كما حث الدول األعضاء   قليميةاإلشاريع املع

ى دف  والعابرة للقارات ال ن بلدان  إ ي مجال الزراعة  اإلسالمي منظمة التعاون تعزيز التعاون فيما ب

 .والتنمية الريفية واألمن الغذائي

راتيجية الكومسيك  الستة املجاالت كأحدواألمن الغذائي مؤخرا كما تم تحديد الزراعة  ي اس ذات األولوية 

ي بلدان  ى األمن الغذائي  ي والحفاظ ع دف زيادة إنتاجية القطاع الزرا اإلسالمي منظمة التعاون جديدة 

دف الكومسيك و  . راتيجية الجديدة،  ى مع هذه االس ي وتح إ ن فعالية دعم إنتاجية القطاع الزرا س

ي قطاع الزراعة واألمن الغذائي وتعزيز وجمع البيانات الالدور التنظيم و  ا داعم للدولة  لضمان وموثوقي

ن أداء السوق   .ء إليهالدول األعضا وولوجتحليل سليم لهذا القطاع وتحس

ى الرغم من كل هذه الجهود، فإن دول و  ى مدى هذه  لم تصل اإلسالميمنظمة التعاون ع السنوات ع

ى الطويلة ي مجال التنمية الزراعية واألمن الغذائي ترتيبات  إ تعاون قابل للتطبيق مع نتائج ملموسة 

جميع املؤتمرات واالجتماعات املذكورة . فغالبية الدول األعضاءاملبذولة من طرف  ملساعدة جهود التنمية

ي أعاله قد  ن الدول األعضاء  ي مجال األمن  اإلسالمي منظمة التعاون أبرزت أفكار لتعزيز التعاون ب

 :وتشمل هذه األفكار. تتحقق ح اآلن الغذائي والزراعة ال لم

 ن اإلقليم والوط و ى املستوي ي مجال إعداد وتنفيذ برامج األمن الغذائي ع ي مجال تعزيز التعاون 

ي البلدان األعضاء ا ي  رة،إعادة التأهيل وإعادة بناء القطاع الزرا  لفق

 ى املستوى الوط و  مشاريع األغذية تمويل يالزراعية ع  ،واملجتم

 ،ى إنتاج األغذية  حل القيود املالية ع

  ي ن الدول األعضاء    .اإلسالمي منظمة التعاون تبادل التكنولوجيا الزراعية ب

ر و    اإلسالمي منظمة التعاون ي دول اإلطار التنفيذي للزراعة والتنمية الريفية واألمن الغذائي  طبيقتيعت

رة  ذو  ن الدول األعضاء. موجهة نحو تحقيق نتائج نتيجةعملية ذات  طةيخر العتماد أهمية كب  التعاون ب

مؤسسات  اإلسالمي منظمة التعاون وقد أعد هذا اإلطار من قبل مكتب تنسيق الكومسيك بالتعاون مع 

ى  ثم تم تقديمهدولية ذات الصلة  ي  28الدورة ال إ عام  أكتوبر ي  إسطنبول للكومسيك ال عقدت 

 اإلسالمي نظمة التعاون املؤتمر الوزاري السابع ملهذا املشروع  من طرف د اعتمتم ا. ومن املتوقع أن ي2012

ر عام حول  ي نوفم ي داكار    .2013األمن الغذائي والتنمية الزراعية الذي سيعقد 
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 ي قطاع الزراعة اإلسالمي بلدان منظمة التعاون  تشجيع االستثمار البي لدى  .2.7

 واالستثمار الزراعة  1.2.7 

ن ال بشكل عام،و  ي  اإلنتاج عن طريق زيادة ي أي بلد تنمية الزراعية واألمن الغذائي يمكن تحس الزرا

الحة الص أو تمديد األراالزراعية  اإلنتاجية  زيادة إما من خاللوذلك وخاصة املنتجات الغذائية 

ي قطاع الزراعة هذا يتطلب  ). و األرا املزروعة زيادة مساحاتللزراعة (أي  توفر االستثمارات املناسبة 

ى املستوى الوط و / أو من حيث االستثمارات األجنبية املباشرة ن أن االستثمار .  (FDI)ع ي ح ومع ذلك، 

ي البلدان املتق ر من البلدان يدمة، فإنه ال ي الزراعة هو النشاط االقتصادي الراسخ  ي كث زال متخلف 

ي البلدان األقل نموا ذات الدخل املنخفض  ى الزراعة ةالقائمو النامية، وال سيما   .ع

ي املشاريع  ر االستثمار  بشكل عام، يرجع  . وعالية املخاطر اتمن االستثمار  الخاصة بالزراعةوغالبا ما يعت

ى ذلك  ي معظم هذه البلدانمار و االستثضعف بعوامل تتعلق  إ وتشمل هذه العوامل، من  .مناخ األعمال 

، وعدم كفاية الب التحتية املادية مثل النقل  ن أمور أخرى، الصراع وعدم االستقرار السياس ب

ر  وفقا  .الئقةاواالتصاالت السلكية والالسلكية واآلالت والتقنيات الزراعية والنظم املالية واملصرفية غ

ا قد لذلك، ع ي املوارد الزراعية مثل املوارد البشرية (توفر ى الرغم من أ  ةملاقوة العالقدرة عالية 

ر من هذه الدول  الزراعية) واألرا الصالحة للزراعة واملوارد املائية، فإنه من الصعب للغاية بالنسبة لكث

ى لوصول ا ي ملشاريع إ  .الزراعيةو ية و التنم هاالتمويل الكا

ي حالة العديد وهذا صح األقل نموا والبلدان القائمة  اإلسالميمنظمة التعاون من دول يح بصفة خاصة 

ى الزراعة  نظرا ملحدودية املوارد املالية، سواء محليا أو من حيث أنه  ذات الدخل املنخفض حيثو ع

ي هذه الدول التظهر االستثمار األجن املباشر،  ى نفسهااإلمكانات الزراعية الكامنة  شكل مستويات  ع

 ذات معدالت LIFDCs دول معقولة من التنمية الزراعية واألمن الغذائي، حيث ال تزال تصنف معظمها ك

ي تشجيع االستثمار  عالية.  التغذية سوء ي  مياإلسال منظمة التعاون  البي لدى بلدان ولذلك، ينب

ى  ي البلدان األعضاء القائمة ع أو  /الزراعية و اإلنتاجيةزيادة من أجل الزراعة املشاريع الزراعية، وخاصة 

ر البذور املحسنة واألسمدة واآلالت الزراعية ونظم الري  تمديد األرا الصالحة للزراعة من خالل توف

الحديثة وكذلك من خالل تطوير الب التحتية املتعلقة بالزراعة وتجه السلع الزراعية الخام، وخاصة 

ى املنتجات الغذائية  ن حالة األمن الغذائي ع ى الزراعة لتحس دف تأسيس الصناعات القائمة ع

 .اإلسالمي نظمة التعاون املستوى اإلقليم مل

ي  ، وخاصة البلدان اإلسالميمنظمة التعاون ي هذا الصدد، من املعروف أن بعض البلدان األعضاء 

ي  مجلساألعضاء ب ي بعض البلدان فرص االسبحثت عن  ، قد)GCC(التعاون الخلي ي  ي القطاع الزرا تثمار 

ى ي و  ةالزراع القائمة ع من أجل تعزيز وتشجيع هذه االستثمارات . و اإلسالميمنظمة التعاون األقل نموا 

او  اوالدول األعضاء فاإلسالمي نظمة التعاون البينية مل ي، وخاصة  ال لد ي القطاع الزرا إمكانات عالية 

ى هناك حاجة فلة الزراعية، من حيث القوة العام للتأكد  ومصادر املياه الصالحة للزراعة تحديد األرا إ
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ى تشجيع االستثمار داخل من قدرة هذه الدول  لهذا الغرض، يحاول القسم . و ي قطاع الزراعة املنظمةع

ي ى الدول األعضاء و  تقييم التا نظمة لبينية ملجذب االستثمارات اكافية ل عالية قدرة ذاتتسليط الضوء ع

ي اإلسالمي التعاون    .ي القطاع الزرا

 البلدان األعضاء ذات إمكانات زراعية عالية .2.2.7

ي املكونات الرئيسية لقطاع الزراعةف . األرا الصالحة للزراعة والقوى العاملة الزراعية واملوارد املائية 

الرئيسية الثالث  هذه املوارد الزراعية ر توفمن حيث  اإلسالمي ي منظمة التعاون  بلد 20 تم تصويرو 

ي  37ومن الواضح أن   .8.1الشكل  يبصفة عامة  ي  19( اإلسالمي منظمة التعاون دولة  ا  بلدان الم

ى األقل من حيث أحد املوارد الزراعية  تتمتعاألقل نموا)    . املذكورةالثالثة بامكانيات عالية ع
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 بلدان منظمة التعاون اإلسالمي القائمة على الزراعة 

: تشمل السودان جنوب السودان مالحظات  
 مركز أنقرة دراسات الباحثين ب ،AQUASTATاإللكترونيةاعدة البيانات اإلحصائية وقواعد البيانات ) قFAO: منظمة األغذية والزراعة (مصدرال
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ر  و  أن ويمكن القائم اقتصادها  اإلسالمي ي منظمة التعاون الدول األعضاء كدول بشكل عام هذه التعت

ى الزراعة ى تصنيفها ال تم و  ع ي مجموعات  7 إ يو ى النحو التا   :ع

ى اإلسالمي منظمة التعاون دول 1- واملوارد  الصالحة للزراعة األراو القوة العاملة الزراعية ب ال تتح

رون  ي وموزمبيق والسوداناملائية: بنغالديش والكام  .وما

: إندونيسيا وباكستان املائية املواردو األرا الصالحة للزراعة ال تتم  ب اإلسالميمنظمة التعاون دول  - 2

ريا وتركيا وإيران وكازاخستان  .ونيج

القوى العاملة الزراعية واألرا الصالحة للزراعة: ب ال تتم سالمياإل منظمة التعاون دول  3 -

 .أوغنداو النيجر و تشاد و بوركينا فاسو و أفغانستان 

راليون  الزراعية القوى العاملةب ال تتم اإلسالميمنظمة التعاون دول  4-  .واملوارد املائية: غينيا وس

 االجزائر وسوريو األرا الصالحة للزراعة: املغرب ب ال تتم اإلسالميمنظمة التعاون بلدان  - 5

 .وأوزبكستان

يا وغيانا والغابون وسورينامب ال تتم اإلسالميمنظمة التعاون ل دو  - 6 وأوزبكستان،  املوارد املائية: مال

 .وطاجيكستان والعراق

غينيا بيساو وغامبيا وجيبوتي  :القوة العاملة الزراعيةب ال تتم اإلسالميمنظمة التعاون بلدان  7 -

  .تانياوالسنغال وجزر القمر والصومال وتوغو وموري

ن هذهبشكل عام، و  فها لالستثمارات البينية ذا ال يمكن اس اإلسالميمنظمة التعاون دان علومة بلامل تب

راح ، فإنه يمكناملعلومةي ضوء هذه . وي قطاع الزراعة يمكن تعزيز االستثمارات الدول األعضاء ال  اق

ا.  و  راح بصفة تقديريةيمكن أيضا البينيةف ادخالت الزراعية نوع امل اق هذه  ال يجب أن تركز عل

راح بعض التوصيات العامة  قد يكون من املمكن ةي ضوء هذه املعلومومن ناحية أخرى، و  .االستثمارات اق

يةلتكون بمثابة  اهذه الد تأخذ بعن اإلعتبار من قبلأن  لسياسات ال يجبل مبادئ توج ى  ول عند سع  إ

ي تحقيق التنمية الزراع ي . ومع ذلك، الزراعةقطاع ية املستدامة وجذب االستثمار األجن املباشر  ينب

ىاإلشارة  ر أن توفر املوارد وحدها  إ ي لجذب االستثمارات األجنبية غ ىالبنية التحتية ابتداءا ب .كا بيئة  إ

ىالتعليم من األعمال التجارية و  عديد من العوامل ال لفهناك ا ،تحقيق االستقرار االقتصادي والسياس إ

ى قرار  رة أصحاب األموال لإلستثمار. و تؤثر ع ى البلدان ذات املوارد الوف ى أن يجب ع ىتس ن  إ تحس

االظروف األخرى  ر حاسمة لجذب املستثمرين أل  .تعت

بلدان فر العام للموارد الزراعية الرئيسية الثالثة معا (العمل واألرض واملياه)، يبدو أن اتو المن حيث و 

ي وموزمبيق والسودان  رون وما ربنغالديش والكام ي قطاع ل تظهر إمكانيات أك جذب االستثمارات البينية 

ىبالنظر و ، من وجهة نظر املستثمرين، . ولكنالزراعة ى جذب االستثمار  إ محدودية قدرة هذه البلدان ع

رة، فإن هذه ناخ األعمال واالستثمار و مل النسضعف الاألجن املباشر بسبب  البنية التحتية الزراعية الفق

ا التجارية واالستثمارية املواتية وكذلك و  .البلدان قد ال تجذب اهتمام كاف من املستثمرين نظرا لبيئا
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ر من األرا واملوارد املائية الصالحة للزراعة،  إندونيسيا وباكستان (املجموعة الثانية  فبلدانالكث

ريا وتركيا وإيران ا لغايةلبارزة  اتم ذات وكازاخستان) تظهر كخيارات أقوى  ونيج ى أ األماكن  وتبدو ع

ر  ي قطاع الزراعة ذات االحتمال األك ألسباب مماثلة و وإن كان بدرجة أقل  .لالستثمار األجن املباشر 

ي املجموعة اوالجزائر وسوريا بلدان املجموعة الخامسة (املغرب ف يا وأوزبكستان) وتلك ال  لسادسة (مال

أفضل أيضا أن توفر آفاق  اوالعراق) يمك وطاجيكستان وأوزبكستان وغيانا والغابون وسورينام

 .للمستثمرين

ي أفغانستان وبوركينا فاسو وتحمل  ي املجموعة الثالثة و أوغنداإمكانات و النيجر و  تشادو الدول الخمس 

ا  نبلداال مكول ولكن .صالحة للزراعةعالية من حيث القوة العاملة الزراعية واألرا ال األقل نموا فإ

ىتحتاج  ي قطاع  إ ى جذب االستثمار األجن املباشر  ن مناخ االستثمار من أجل أن تكون قادرة ع تحس

ي كفاءة استخدام املوارد املائية  ا الزراعية من خالل االستثمار  الزراعة، وخاصة لزيادة مستويات إنتاجي

ي املجموعة الرابعة، و .و إدخال نظم الري الحديثة واآلالت الزراعية ي الزراعة ي املقابل، فإن البلدين 

راليون،  ي غينيا وس ي، فإن  .إمكانات عالية من حيث القوى العاملة واملوارد املائية الزراعية يحمالنو وبالتا

ي هذه البلدان هو جلب املزيد من األرا املزروعة من خال ي البذور املحسنة التحدي  ل االستثمار 

واألسمدة واآلالت الزراعية ونظم الري الحديثة وكذلك من خالل تطوير الب التحتية املتعلقة بالزراعة 

 .وتجه السلع الزراعية الخام وخاصة املنتجات الغذائية

ن من من ناحية أخرى، و  ى قائمة  ةدول 37ب رة، البلدان الثمانية تظهر نسبيا  الزراعةع ي املجموعة األخ

وهما غينيا بيساو وغامبيا وجيبوتي والسنغال وجزر القمر والصومال وتوغو وموريتانيا، أدنى إمكانية لجذب 

ي  ى . و واملوارد املائية الصالحة للزراعة األرا نظرا لقلة تواجدالزراعة قطاع االستثمار األجن املباشر  ع

ىهذا النحو، تحتاج هذه الدول  ى ا إ رك ع ر املستغلة من أرا ومياه  استخدام واستعمالل املوارد غ

ن مستويات  عن طريقصالحة للزراعة  ىالزراعية  اإلنتاجية تحس ستثمار امال و جانب خلق بيئة أع إ

  .معقولة

ى، تجدر اإلشارة وكخالصة ي  37تتم  هأن إ إمكانات باملذكورة أعاله و  اإلسالميمنظمة التعاون دولة 

ر  ستثمارات البينية أرضية صلبة لجذب اال  هذا يشكلو  وفرة مواردذات  التنمية الزراعية قوية عندما تعت

ي املخصصة لال يزال هناك حاجة لتحديد املشاريع  ،ومع ذلك ي قطاع الزراعة. لزراعة وفرص االستثمار 

ى الظروف الجغرافية واملناخويعتمد  .هذه البلدان ى هذا، بطبيعة الحال ع ات املية املحددة وكذلك ع

ي، لحددة امل ي كل بلد، وبالتا ى املحاصيل املناسبة يعتمد أيضا ألرا واملوارد املائية  اع . عمليا ليتم زراع

ن قد تكون من ، فإن هذه البلداواستثمار مناسبة أعمالخلق بيئة ب املتعلقةحل القضايا األخرى  تمإذا و 

ن لإل  ر املستقبل ن أك ى املستوى اإلقليم ملسب ي قطاع الزراعة ع نظمة التعاون تثمار األجن املباشر 

  .اإلسالمي 
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ن و ي بالفعل من ب ريا،  يا واندونيسيا وكازاخستان ونيج ي الواقع، بعض هذه البلدان، مثل تركيا ومال

ى  تقرير االقتصادي نظر أمن حيث جذب االستثمار األجن املباشر ( اإلسالميمنظمة التعاون دول  10أع

ى باإلضافة و  ).2012 ،اإلسالمي منظمة التعاون بلدان  ملركز أنقرة حول السنوي  ي ذل إ ن  ك، كما هو مب

ر من هذه البلدان، من مناطق مناخية مختلفة، فإن المن هذا التقرير،  2ي القسم  2.2الجدول   تندرجكث

ر  ن أك ي  20ب ي السلع الزراعية الرئيسية  حبوب مثل من هذه السلع . وتختلف جميع أنحاء العالممنت

ىالقمح واألرز والذرة  ن واملطاط والسكر املناطق اإلستوائية/ سلع إ  .املعتدلة مثل زيت النخيل والكاكاو وال

ر ي األخ ر ، و ي قطاع  اإلسالمي منظمة التعاون  البي لدى تشجيع االستثمار و  تعزيز سيساهم بشكل كب

ي الزراعة  ي منطقة  تطوير ي هذه البلدان   كلها. اإلسالمي منظمة التعاون التنمية الزراعية واألمن الغذائي 

ي منظمة التعاون  .3.7  ي التنمية الزراعية واألمن الغذائي: األنشطة الجارية اإلسالمي تعزيز التعاون 

ي كمباال، جمهورية  اإلسالميملنظمة التعاون  (CFM) ملجلس وزراء الخارجية 35الدورة ال ال عقدت 

ي يونيو  ي منظمة  2008أوغندا،  ي البلدان األعضاء  وتناول موضوع األمن الغذائي والتنمية الزراعية 

ي هذا الشأن اإلسالمي التعاون  الدول األعضاء لتوحيد جهودهم من أجل هذا القرار دعا  . وواتخذت قرارا 

ى أهمية ا دف  البيلتعاون معالجة أزمة الغذاء وأكد ع ركة  ى دف إطالق مشاريع زراعية مش زيادة  إ

رات ي من خالل االستثمارات ونقل الخ   .إنتاجها الزرا

رحات املشاريع الدعم من املواليةخالل السنوات و  ن، اكتسبت مق ن عضوت ىل انتقتم اال و  دولت  .التنفيذ إ

رحات  نظمة الرابطة الصناعية الغذائية والزراعية ملائي و ألمن الغذحول إنشاء مؤسسة اوكانت هذه املق

  .اإلسالمي التعاون 

  سالمية لألمن الغذائيإمنظمة إنشاء  .1.3.7

 خلفية

ي الدورة دعا  ي كلمته ال ألقاها  مجلس وزراء الخارجية من  38رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف 

)CFMي أست اإلسالمينظمة التعاون ) مل رة ال عقدت  ي الف ى، 2011يونيو  30-28انا  تطوير نظام  إ

رك نظمة ملصندوق اإلقليم للي شكل مماثل  اإلسالمي ي منظمة التعاون  ةاملساعدات الغذائية املش

ي الدول املعنية   .األغذية والزراعة، وال تشمل إمكانية إنشاء مجموعة من املواد الغذائية 

األمن الغذائي والتنمية الزراعية، الذي  حول  اإلسالمينظمة التعاون ملالسادس املؤتمر الوزاري و صرح 

ي  راح جمهورية كازاخستان 2011أكتوبر عام  06- 03ي  إسطنبول عقد  إنشاء  حول ، عن تأييده الق

ي سياق مماثل،  .اإلسالمينظمة التعاون ألمن الغذائي ملامؤسسة  رحبت الدورة السابعة والعشرون و

ي ، الللكومسيك رة من إسطنبول ذي عقد   السادس ، بقرار املؤتمر الوزاري 2011أكتوبر  20-17ي الف

ذه  املتعلقةاألمن الغذائي والتنمية الزراعية، وأوصت بأن التفاصيل  حول  اإلسالميملنظمة التعاون 

ىاملبادرة ستقدم  ة إلسالمياجنة للامن خالل  مجلس وزراء الخارجية من التاسعة والثالثون الدورة  إ
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 ) .ICECSاالقتصادية والثقافية واالجتماعية (للشؤون 

، قدمت البعثة الدائمة لجمهورية كازاخستان مشروع ميثاق مؤسسة األمن الغذائي 2012ي أواخر أبريل و

رح ا، وزعت األمانة العامة ملنظمة التعاون ة. و املق ن الدول األعضاء  املذكور  شروعامل اإلسالميمن جان ب

ن اإلعتبار و  اإلسالميمنظمة التعاون ي  ملخص  وقدمتكل التعليقات الواردة من الدول األعضاء أخذت بع

ىكل من الدول األعضاء  تعليقات الخامس   ICECS. وحسب قرار ICECSالخامس والثالثون لالدورة  إ

ي ، والثالثون  ي ، 2012أكتوبر  9ي  إسطنبول تم عقد  راء للنظر   حول مشروع الوثائق اجتماع فريق الخ

 .لألمن الغذائي اإلسالمي نظمة التعاون مإنشاء مكتب 

ي و ، اإلسالمينظمة التعاون مل  (CFM)وزراء الخارجيةملجلس  تاسعة والثالثون الدورة الوخالل  الذي عقد 

رة  ر  17- 15جيبوتي خالل الف ى ، 2012نوفم ي أستانا، كازاتم املوافقة ع رحة  خستان، إنشاء املؤسسة املق

ن العام مل من وتحقيقا لهذه الغاية، طلب بالتشاور مع الدول األعضاء و عقد  اإلسالمينظمة التعاون األم

رة  ي لوضع اللمسات األخ راء الحكومي الدو ي سياق مماثل، . التأسيسية ةوثيقي الاجتماع فريق الخ أيد و

راير  7- 2م يو  ،ي القاهرة الذي عقدالثاني عشر  اإلسالميلقمة اتمر مؤ  تاسعة قرار الدورة ال ،2013ف

ألمن الغذائي ملنظمة اإنشاء مؤسسة حول  اإلسالميملنظمة التعاون  والثالثون ملجلس وزراء الخارجية

 .ي كازاخستان اإلسالمي التعاون 

رةو تم عقد  ي لوضع اللمسات األخ راء الحكومي الدو ى اجتماع فريق الخ الصك التأسيس ملؤسسة  ع

ي أستانا  اإلسالمي منظمة التعاون ي من الغذائي األ  االجتماع وحضر . 2013يونيو  13- 11ي كازاخستان 

ر من  ن من مؤسسات منظمة التعاون  30أك ي ذلك األمانة  اإلسالميدولة عضوا فضال عن ممثل بما 

قام النظام األساس و  مشروع ي وبحث االجتماع باستفاضة .للتنمية اإلسالميمركز أنقرة والبنك و  العامة

ى أحكامهبالعديد من ال مجلس  واعتمد االجتماع النظام األساس للمؤسسة جديدة وأوصت. تعديالت ع

ن االعتبارلنظر با اإلسالمينظمة التعاون مل وزراء الخارجية اعتمد االجتماع اسم كما  .ي الوثيقة وأخذها بع

ي: املنظمة وهو مناسب للمؤسسة   .لألمن الغذائية اإلسالميالتا

 ة لألمن الغذائياإلسالميلمنظمة لالرئيسية  والغايات فا دهاأل 
ياإلسالميمنظمة للالرئيسية غايات الف و ا دهاأل  تتمثل   :ة لألمن الغذائي 

رة والدراية التقنية للدول األعضاء بشأن مختلف جوانب الزراعة املستدامة  أ) تقديم الخ

ي ذلك معالجة املشاكل الناجمة عن  والتنمية الريفية واألمن الغذائي والتكنولوجيا الحيوية، بما 

ي ر شبكات األمان االجتما ربة وامللوحة وكذلك توف  .التصحر وإزالة الغابات وتآكل ال

ي الدول األعضاء من أجل تحديد بالتنسيق مع الدول األعضاء تقييم ورصد  ب) األمن الغذائي 

ي ذلك إنشاء ي حاال  الالزمة جراءات اإل تخاذ او  ت الطوارئ واملساعدات اإلنسانية، بما 

 احتياطيات األمن الغذائي؛

ي الدول األعضاء؛ و  ج) تعبئة وإدارة املوارد املالية والزراعية لتطوير الزراعة وتعزيز األمن الغذائي 



109 
 

©  S ES R I C  2 01 4

ي ذلك تبادل ونقل التكنولوجي ركة، بما  ا د) تنسيق وصياغة وتنفيذ السياسات الزراعية املش

  .املناسبة ونظام إدارة األغذية العام

 ة لألمن الغذائياإلسالميعضوية املنظمة 

 .اإلسالمينظمة التعاون نظمة مؤسسة متخصصة تابعة ملستكون املوفقا للنظام األساس املتفق عليه، 

ي منظمة التعاون و  ي  يمكن أن اإلسالمي وفقا لذلك، فإن كل دولة عضو  نظمة عند املتصبح عضوا 

اء توقيع رسلا ، وبعد اإلن ى النظام األساس ضوية وفقا العالخاصة بالقانونية  جراءات من اإل ميا ع

ا الوطنية ثم إبالغ  ر عضوة بمو  . كتابة األمانة العامة للمنظمةلتشريعا  التعاون نظمة ال يمكن لدولة غ

ي املؤسسة أن تصبح اإلسالمي  .عضوا 

ي ويمكن ل ر  عضو ، و اإلسالمية التعاون منظمدولة عضو أو مراقب  ى انظمة، طلب امل يغ لحصول ع

ي  ى يجوز للمنظمات اإلقليمية والدولية . و نظمةاملصفة مراقب  صفة مراقب بعد تقديم طلب الحصول ع

  .لجمعية العامةل

  اإلسالمي إنشاء رابطة الصناعات الزراعية ملنظمة التعاون  .2.3.7

 خلفية

ي و  الزراعيةت الصناعامنتدى تنمية أو  ي الدول األعضاء  ، الذي اإلسالميمنظمة التعاون الغذائية 

ي  ي كمباال، أوغندا،  ن العام و ، 2011أكتوبر  12- 11عقد  ن من القطاع بحضور وفود تضم مسؤول

كون تس وال اإلسالمي إنشاء رابطة الصناعات الزراعية ملنظمة التعاون دولة عضو،  22والخاص من 

رات ووضع نهج بمثابة من ي هذه الصناعة لتبادل األفكار والخ ن  لسلسلة صة للشركات واألفراد العامل

 .ي التنمية الزراعية والصناعية قوية قيمة

ى ذلك أبلغت األمانة العامة ملنظمة ىهذه التوصية  اإلسالميالتعاون  وبناء ع ىالدول األعضاء  إ  بحثا ع

راو  همنظر وجهات  رحة اإلسالميرابطة الصناعات الزراعية ملنظمة التعاون  اءإنش طرق بشأن  مخ  .املق

ي منظمة التعاون و  ي الدول األعضاء  أظهرت العديد من الردود ال وردت من السلطات املختصة 

 .لهذه املبادرةتأييدا ساحقا  اإلسالمي 

 اإلسالمي التعاون  رابطة الصناعات الزراعية ملنظمة حول  2013مايو  14وعقد اجتماع تشاوري يوم 

رحة  :قدم االجتماع التوصيات التاليةو  .سلطنة عمانبي مسقط  املق

ف هداتحقيق األ  تحقيق لضمان اإلسالمي األمانة العامة ملنظمة التعاون  املبذولة من طرفجهود المتابعة  -

ي مشروع النظام األساس للجمعية ا   .املنصوص عل

رونيإنشاء  - ي  بريد إلك ألنشطة االجهات املعنية إلثراء مشروع النظام األساس وخطة بص خاجما

 .املستقبلية

ن مؤسسات القطاع الخاص  والتواصلنقل التكنولوجيا والبحوث املتعلقة بمعالجة القضايا الحرجة  - ب
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ي منظمة التعاون  اإلنتاجية دف زيادة  عات ي مجال الصنا اإلسالمي والقدرة التنافسية للدول األعضاء 

 .الزراعية

ي مجال الزراعة والتنمية الريفية واألمن الغذائي مثل الصندوق  - ن   العمل بشكل وثيق مع الشركاء الدولي

ي للتنمية والزراعة (  . )FAOاألغذية والزراع (ومنظمة ) IFADالدو

رحة رابطةمشروع النظام األساس لل  املق

 بإعداد اإلسالمي األمانة العامة ملنظمة التعاون  شرعتردود مشجعة من الدول األعضاء، تلقي   بعدو 

رح للرابطةمشروع النظام األساس  رها ا دهالهيكل املحتمل واأل حيث ذكرت  ةاملق ف واملوارد والعضوية وغ

ن اوقد تم تعميم مشروع النظام األساس  .ذات الصلة االخرى  من املسائل أخرى لدول األعضاء، ومرة ب

ى  ر أد ي وثيقة العمل ليقات بتععدد كب ا واعتمادهايتم اهذا االجتماع لخالل قيمة تم إدراجها   .لنظر ف

رح أن  ي منظمة التعاون الشرط يتم سحب ومن املق مفتوحة  جعلهاو  اإلسالمي عضوية من الدول األعضاء 

ي مجال صناعة األغذية الزراعية والصناعات و أيضا للشركات والجمعيات الفردية  ذلك الغذائية، و العاملة 

 :فقا للفئات العضوية التاليةو 

رابطات  غذائية مثلالخاصة بكل مادة معالجات لل: تشمل الهيئات الوطنية العليا األعضاء العاديون  -

ي وكذا الشركات الفردية العامة والخاصة الحبوب التمور و واللحوم و  واأللباناألسماك  مصنعات العاملة 

 .$ 500،000مركز استثمارها اليقل عن اعة وتجه األغذية و صنو مجال األغذية الزراعية 

ن الحكومي والخاص شمل ت :ون األعضاء املنتسب - ر  الدعم هيئاتو القطاع وكاالت ترويج و مثل مكتب املعاي

ن و وكاالت ترويج االستثمار ومؤسسات البحوث وجمعيات و  الصادرات ياملزارع  األدوات و املدخالت مصن

 ..الخ

من قبل املجلس التنفيذي بحكم عملهم الف  ماألفراد الذين قد يتم ترشيحهتشمل  :الشرفأعضاء  -

ن وتطوير التصنيع الغذائي و بالعلم أو الخدمة العامة واملعنية و  ىدقاصيتم املتحس رشيح ة ع من  هذا ال

 .طرف الجمعية العمومية

ئ ومن املتوقع كذلك  ا الخاصةأن تن رحة أجهز وفقا ملشروع النظام األساس من أجل  الجمعية املق

ا  .تنفيذ أنشط

 النتيجة املتوقعة

ا، فإن و  ي مناطق س اإلسالمينظمة التعاون مل الصناعات الزراعية رابطةبعد إنشا ا  را تعمل مثل نظ

ر  ، ويتوقع (AOAD)أخرى، مثل املنظمة العربية للتنمية الزراعية ا توف ة منتدى لجميع املشاريع العام م

ي مجال الصناعات الزراعية  ى الهادفة التنمية الصناعية و والخاصة العاملة  املذكورة  العقباتمعالجة إ

ي نمو الصناعات الزراعية الغذائية وال بدورها ستؤثر  ر أعاله واملساهمة  مجموعة من علىبشكل كب

ا   :األمور من بي
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ن ال -  .مية والنوعيةخسائر الكعن طريق منع  الغذائية إمدادات تحس

ى الذات عن طريق الحد من الواردات -  .زيادة االعتماد ع

ي املناطق الريفية؛ - ر فرص العمل وخاصة   توف

ي الدخل -  .الحد من التفاوت 

 تحف التنمية الريفية؛ -

 .زيادة عائدات النقد األجن من خالل تصدير املنتجات املصنعة ونصف املصنعة -

 املناطق الحضرية؛ ىإالحد من الهجرة  -

ي املناطق الريفية والحضرية -   .زيادة فرص االستثمار 

ي منظمة التعاون . 4.7 رحات املشاريع اإلسالميتعزيز التعاون   ي التنمية الزراعية واألمن الغذائي: مق

لتجاري الدائمة للتعاون االقتصادي وا اإلسالميللجنة منظمة التعاون  رابعة و العشرونالدورة الطلبت 

االجتماعية االقتصادية و و  اإلحصائيةاألبحاث من مركز ، 2008ي أكتوبر  تعقد والكومسيك)، (ال

االقتصادي والتجاري التعاون ة (مركز أنقرة) إعداد دراسة شاملة بعنوان "تعزيز اإلسالميوالتدريب للدول 

ي منظمة التعاون  ن الدول األعضاء  رحات  دف وضع"اإلسالميب شاريع مجدية وعملية لتعزيز مو مق

ي منظمة التعاون  ن الدول األعضاء  ي مجال التجارة واالستثمار ب ي املجاالت  اإلسالمي التعاون 

ي ذلك الزراعة والسياحة  .والقطاعات املحتملة بما 

ى أساس منهجية تشمل تحليل البيانات ذات الصلة و  نتائج البحوث األكاديمية و تم إعداد الدراسة ع

 ."رشة عمل لتبادل األفكار حول موضوع "إثراء جدول أعمال الكومسيكو الخاصة و واملقابالت االستبيانات و 

رحة والتوصيات لتعزيز التعاون  ،تم عرض نتائج الدراسةو  ال تتضمن مجموعة من املشاريع املق

ي  ي مختلف املجاالت والقطاعات، بما  ن البلدان األعضاء  ذلك الزراعة واألمن االقتصادي والتجاري ب

ي  خامس والعشروني الدورة ال ،الغذائي ر  إسطنبول للكومسيك ال عقدت  و تم النظر  2009ي نوفم

ا ي  ف ي البلدان األعضاء   .اإلسالميمنظمة التعاون من قبل وزراء االقتصاد والتجارة 

ملجلس وزراء الخارجية ملنظمة  ثون الخامس والثالي ضوء كل ما سبق، وال سيما القرار الصادر عن الدورة و

تعزيز التعاون  حول حول األمن الغذائي والتنمية الزراعية ونتائج دراسة مركز أنقرة  اإلسالميالتعاون 

ي  ن الدول األعضاء  هذا القسم ملخصات  يقدم بقية، اإلسالميمنظمة التعاون االقتصادي والتجاري ب

ى رحات مشاريع للتعاون  شكل ع ن دول منظمة التعاون ثالثة مق ي مجال التنمية الزراعية  اإلسالميب

  .واألمن الغذائي

  

  

ن البذور واملحاصيل  اإلسالميإنشاء مركز  منظمة التعاون  1.4.7    (OIC-SCIC)لتحس
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ر الخلفية:   مهمة؟ بحوث الزراعيةملاذا تعت

ر املناخ العالم والقلق ارتفاع أسعار املواد الغذائيةأدخل  إمكانات الوقود ب واالهتمام الجديد إزاء تغ

وضاع أتدهور  ومع زيادة .جديدا من التحدي وفرص للتنمية الزراعية وإدارة املوارد الطبيعية هذا الحيوي ع

ر املناخ سيؤدي املحاصيل،  ى تغ ى إ د الضغط ع حيوية لألمن اإلنتاجية د نمو يقدرة األرا الزراعية و

ي هذا الصدد،  .من الفقر والتقليلالغذائي  ر أنماط سقوط املرتفعة درجات الحرارة يتوقع من و وتغ

ي  اإلنتاج أن تقلل من  األمطار  ي بحوا ي البلدان األفريقية وبنسبة 50الزرا ي وسط وجنوب آسيا٪30   ٪.   

ن تؤثر  ى جميع بلدان هذه االتجاهات العاملية ي ح واقب مخاطر وع لها فه،اإلسالمي منظمة التعاون ع

يمرتفعة بشكل خاص ب ا (40 حوا ي سكا مليون نسمة) الذين يعتمدون بشكل مباشر أو  573٪ من إجما

ي معيشته.  ى الزراعة  ر مباشر ع ى الزراعة كمصدر للدخل غ ن أن معظم هؤالء الناس يعتمدون ع ي ح

م وتفتقر ورزق  ى الغالبية العظم م ر ال يمكن و ما يكفي من الغذاء، املوارد الالزمة للزراعة أو شراء  إ لكث

م  ى . املحاصيل بطرق آمنة بيئيا زراعةأن م ي مجال العلوم والبحوث الزراعية ع ي، تعزيز االستثمار  وبالتا

ى مستوى الوط و  املستوى  روري ملواجهة هذه التحديات الجديدة ومتعددة ض اإلسالمي منظمة التعاون ع

يالبنك الدو  ووفقا ل  .األوجه ي العالم ي  ي قد  " 2008"تقرير التنمية  ي البحث الزرا ر اإلستثمار   يعت

ي 43 توسط "نجح بشكل رائع" وخلف كعائد نسبة م ي البلدان الناميةتم  تنمويةمشاريع  ٪700     .تقييمها 

ى املستوى اإلقليم مل ى ، هناك حاجة اإلسالمي نظمة التعاون وع العلوم االستفادة القصوى من  إ

ن مستويات التنمية الزراعية واألمن الغذائي مع  اإلنتاجية والبحوث الزراعية لزيادة  الزراعية وبذلك تحس

    http://www.oicvet.org  الموقع اإللكتروني OIC-VET المصدر: مركز أنقرة برنامج

ر ال ي العالم، ويكتس أهم أحدقطن يعت ي منظمة أهم املحاصيل  ي العديد من البلدان األعضاء  ، اإلسالمي التعاون ية خاصة 
ي العالمن بعضها إذ أن  ن  ر املنتج ي هذا الص. مأك ى  5ة عمل ملدة بخطاإلسالمي  التعاون منظمة  تدد، جاءو سنوات ع

ي عام  ن البلدان األعضاء و لتطوير طرق  2006القطن  ر عملية لتعزيز التعاون ب ي مجال  التعاون ي منظمة وسائل أك اإلسالمي 
ا من زيادة كفاءة وفعالية قطاع القطن  .إنتاج القطن والتجارة وتمكي

ى وقد تم تطوير برنامج التدريب  ي إطار تنفيذ خط (OIC-CTP) اإلسالمي  التعاون نظمة ملالقطن ع ة العمل من قبل مركز أنقرة 
ى القطن ل اإلسالمي التعاون ملنظمة سنوات  5 ي تعاون وثيق مع مراكز التم ع رة وطويلة األجل  تنظيم دورات تدريبية قص

ي منظمة  ي البلدان األعضاء  ي بحوث القطن والتدريب   .اإلسالمي التعاون املتخصصة 
ى مركز أنقرة ال لتنفيذ برامج التدريب شرع   .القطن بعد جمع وتقييم االستبيانات ذات الصلة من الدول األعضاءع
رامج التدريبية املنفذة بعض  :ال

رنامج  املقر التاريخ ال
 مابوتو/ موزامبيق 2013 يناير 18-17 الهندسة الزراعية: دوران املحاصيل

ربة  كمباال أوغندا  2013 يناير 17-15 علم الزراعة: زراعة ال

ر 22-20 تكنولوجيا األلياف: التلوث   توغو  2012 دجن

ي  2012 أكتوبر 17-15 دةتقنية األلياف: ليونة الوجو   كوتياال/ما

7النافذة 
 (OIC-CTP)تدريبي على القطن  برنامج
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رامج القوية املتعلقة  ى املوارد الطبيعية مثل املياه والغابات ومصائد األسماك. ويجب أن تكون ال الحفاظ ع

ولويات جدول أعمال التنمية الزراعية واألمن بالعلوم والبحوث الزراعية الفعالة و ذات الصلة من أ

ي   .اإلسالمي منظمة التعاون الغذائي 

ن جودة عالية من البذور ونظم الزراعة نشاط ينتج  رة تطوير وتحس ي اآلونة األخ ي هذا الصدد، أصبح  و

رة مضافة من خالل زيادة مستويات  ازداد اعتماد ونتيجة لذلك،  .اإلنتاج الزراعية و  اإلنتاجية قيمة كب

ايدة لألمن الغذائي. ي مواجهة األهمية امل ر، خصوصا  ى البذور املحسنة بشكل كب ي،  الزراعة ع وبالتا

يد ، مثل القمح، و تحسنت تربية البذور وأصناف عديدة من الحبوب الزراعية ي  يزرعها س مليون هكتار 

ي العديد من دول  ر املعتدلة  ى مما سيؤدي غلة املحاصيل و من  اإلسالمي منظمة التعاون املناطق غ  إ

ي هذه البلدانا ى هذا بدوره من لل وسيق  .نخفاض أسعار املحاصيل الغذائية األساسية  االعتماد ع

يد منالواردات من املواد الغذائية و  الك الفرد نصيب س ن اس ي تخفيض عدد األطفال املصاب ، وبالتا

ر من هذه البلدانيعانون من الذين بسوء التغذية و  ي كث  نقص التغذية 

 الرؤية و الرسالة

ن البذور واملحاصيل دف  ى  أن يكون مركز األبحاث  (OIC-SCIC)مركز  منظمة التعاون اإلسالمي  لتحس إ

ن بذور عالية الجودة  ى الشراكة األولية، وذلك من خالل تحس التطبيقية للتنمية الزراعية، القائم ع

ى  والنظم الزراعية ي منظمة التعاون اإلسالمي . وسوف تتو ي الدول األعضاء  ا  مهمة  OIC-SCICاملرتبطة 

دف  ن اإلنتاجية  الزراعية والربحية للنظم الزراعية  إنشاء وتبادل واستخدام املعرفة والتكنولوجيا لتحس

ي منظمة ا ي البلدان األعضاء   لتعاون اإلسالمي . تحقيق األمن الغذائي املستدام والحد من الفقر 

ي شبكة واسعة من األفراد واملؤسسات الذين يتشار  كون األهدا ف اإلنمائية وسيقوم املركز بخلق واملشاركة 

ر الحكومية ومنظمات املجتمع املدني ووكاالت اإلغاثة , .املماثلة ي ذلك القطاع العام والخاص واملنظمات غ

ن ومجتمع املساعدة اإلنما   .ئيةوالصحة واملزارع

رك والوظائف  مجاالت ال

ي  OIC-SCIC وتتمثل املهمة الرئيسية ل ن جودة عالية من البذور والنظم الزراعية  ي تطوير وتحس رح  املق

ي منظمة التعاون اإلسالمي ، وخاصة بالنسبة للمحاصيل الغذائية األساسية، وذلك  البلدان األعضاء 

ي األ  دف إنتاج نباتات تقاوم بشكل طبي رة وتقاوم  و ربة الفق مراض واآلفات وتتحمل القليل من املاء و ال

ى ذلك، فإن  رة وتنتج نسبة مضاعفة. وبناء ع ظروف الطقس البارد أو الحرارة الشديدة وتقدم تغذية وف

ي OIC-SCICمجاالت ترك  ووظائف  ي ما ي رحة   :املق

ي منظمة جمع البذور وعينات األعشاب وأحدث املعلومات و البيا - نات ذات الصلة من البلدان األعضاء 

ي املناطق املناخية والجغرافية املختلفة   .التعاون اإلسالمي  
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ى أفضل البذور الجيدة والنظم الزراعية  - إجراء البحوث التطبيقية العلمية والزراعية إلنتاج والحفاظ ع

ا، والسيما بالنسبة للمحاصيل الغذائية األساسية و  ر املناخ املرتبطة  تطوير سالالت محسنة ملقاومة تغ

ن االستجابة لألسمدة  .واملوجهة نحو زيادة اإلنتاج وتحس

رها) لزيادة مقاومة  - ى تربية محاصيل األمن الغذائي (القمح واألرز والذرة والقطن والشاي وغ رك ع ال

ن األمن الغذائي للفقراء   .الجفاف وتحس

دف تطوير إقامة شراكة وترتيب الشبكة  - ن البذور وحفظها  دف جينات والحفاظ بنك ال ي مجال تحس

ن مجموعات مهمة من البذور لألجيال القادمة  .تأم

ي  - ي البلدان األعضاء   اإلسالمي منظمة التعاون وضع وتنفيذ برامج تدريبية لبناء القدرات ملربي النبات 

Source: SESRIC OIC-VET Programme website at: http://www.oicvet.org 

. ي االقتصاد العالم ا "فن أو علم ال يمكن التقليل من دور الزراعة  ر يتم تعريف الزراعة بأ  ووفقا لقاموس وبس
روة الحيوانية؛ الحراثة ي ذلك حصاد املحاصيل وتربية وإدارة ال ا و تربية و  زراعة األرض، بما  الزراعة. " كما أ

رت أحد  فقط الخام  و الغذائية املواد الزراعة ال توفر . فاألنشطة وموارد الدخل الرئيسية لإلنسانولسنوات اعت
رة جدا من السكان ن تتمتع بعض الدول و  .ولكن أيضا فرص عمل لنسبة كب ي ح التحسينات بمع ذلك، 

ا من القوى العاملةو ي الزراعة و  املتطورة التكنولوجية الجديدة والقدرات امليكانيكية ما  ،فقا لذلك تنخفض نسب
ي نظرا لعدم وجود  اإلكتفاءوال تعاني من الفقر املدقع والجوع تواجه مشاكل  الدول زالت بعض  ي القطاع الزرا

ي ". وبتجربته ات زراعية مفيدة وفعالة لزيادة الخصوبةتقني  الوزارية ملنظمة التعاون اإلسالمي املؤتمراتي املساهمة 
(OIC)  "مركز البحوث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب شرع حول األمن الغذائي والتنمية الزراعية

ي إطار من  اإلسالمي التعاون منظمة للبلدان األعضاء بة يدرات الزراعبرنامج بناء القي للدول اإلسالمية (مركز أنقرة) 
 .(CPBs) القدراتبرامج بناء 

ي منظمة  لتعزيز قدرات OIC-AgriCaB أن  ومن املتوقع  ي البلدان األعضاء  اإلسالمي  التعاون املؤسسات ذات الصلة 
روة الحيوانية ومصايد األسماك وتربية ي مجموعة واسعة من املجاالت مثل تقنيات فعالة لألرا واملي اه وإدارة ال

ىو  .األحياء املائية واألمن الغذائي  .املمارسات يمكن تشارك أفضلمنصة حيث ستنشأ جانب ذلك،  إ
رنامج، لدو   ).Environment-CaB(والبيئة  (OIC-CTP) لقطنبلخاص   CBPs مركز أنقرة أيضا ىي إطار هذا ال

رامج التدريبي  :تنفيذها ال تم ةبعض ال

رنامج  املقر التاريخ ال

: ربة  إدارة األرا ورسم  تحليل ال
  الخرائط

راير 04-06 روت/ لبنان  2013 ف  ب

روة الحيوانية والسمكية راير 04-02 ال  مغاديشو/ صوماليا 2013 ف

 املحاصيل زراعة :زراعة محاصيل
 الصالحة للزراعة

 دان الخرطوم/ السو  2013 يناير 29-31

  مزنبيق/ مابوتو 2013 يناير 18-17 دوران املحاصيل :علم الزراعة

 8النافذة 
ي منظمة التعاون اإلسالمي     (OIC-AgriCaB)برنامج بناء القدرات الزراعية للبلدان األعضاء 
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ى إنتاج محاصيل أفضل  م ع ربية التقليدية أصناف جديدة و و ملساعد محسنة باستخدام أدوات ال

 .والجزيئية

ي البلدان  - ن إنتاجية وربحية نظم الزراعة  إنشاء وتبادل واستخدام املعارف والتكنولوجيا الزراعية لتحس

ي   .اإلسالمي منظمة التعاون األعضاء 

ي  - ي البلدان األعضاء  حول البذور  اإلسالمي منظمة التعاون تطوير برامج توعية لألسر الزراعية 

رها من  ي من املجاعة والجفاف والفيضانات وغ ى التعا م ع واملمارسات الزراعية املناسبة ملساعد

ي  ى  تقليصالكوارث، وبالتا  .ئيةالغذااملساعدات خطر استمرار نقص الغذاء واالعتماد الطويل ع

ن وصنا - ر املعلومات الفنية والدعم الذي يساعد الباحث ي توف ي مجال التنمية  ن  منظمة ع القرار والعامل

  .ملناصرة السياسات املناسبة لتعزيز األمن الغذائي اإلسالمي التعاون 

 OIC-SCICاملتوقعة من  البحوث و نتائج ال

ي علوم  خلقمن املتوقع  ي البلدان األعضاء  ي املستدام   اإلسالمي منظمة التعاون متطورة تعزز النمو الزرا

ى تحقيق  تساعد و  ى وتحسن إدارة كما توفر وتحسن التغذية والصحة البشرية  قوي من غذائي أع دخل أع

ي ى نطاق واسع األ وسوف تتاح  .OIC-SCIC املوارد الزراعية  املحاصيل واملعرفة من جديدة الصناف وع

رها من املنتجات الناتجة عن البحوث التعاونية  تعمل من أجل لألفراد واملنظمات ال OIC-SCIC لوغ

ي دول  ي، فإن .اإلسالمي منظمة التعاون التنمية الزراعية املستدامة  مكاسب ستضمن  OIC-SCIC وبالتا

رة من حيث  ي العديد من دول  التقليل منكب ن  ن الدخل لصغار املزارع منظمة التعاون الجوع وتحس

ىاإلضافة ب. و اإلسالمي  ر من  OIC-SCIC بحوثأن تكون  ذلك،من املتوقع إ  اإلنتاجية أن تشمل أوسع بكث

ي والغابات  حيث ستتضمنالزراعية وحدها،  مجموعة من املبادرات املتعلقة باملياه والتنوع البيولو

ي  ن من الهكتارات من الغابات واملرا ي حماية املالي ، وبالتا ى األرا ومصائد األسماك واملحافظة ع

ي ومنع تدهور  ن النتائج املتوقعة من  .األراوحماية التنوع البيولو ي OIC-SCICأبحاث ومن ب  :ماي

ي بلدان لاملكافحة البيولوجية الناجحة   - ر حيوية لألمن الغذائي  منظمة التعاون لبذور واملحاصيل ال تعت

 .للظروف املناخية السلبية واآلفات واألمراض املحلية وذلك بتوفر مقاومة اإلسالمي 

ر ال - ي املجتمعات الريفيةتخفيض فوات ى   .واردات الغذائية الوطنية وتوليد دخل أع

ى  - ن من الحصول ع ر من تطوير أصناف مقاومة للجفاف والفيضانات وال تمكن املزارع ضعفي أو أك

ر املقاومة، عوائد ر املناخ األصناف غ ر شيوعا نتيجة لتغ ا أن تصبح أك ي حالة من شأ  .و

ى "زراعة بدون حرث" وال وجيا تكنولنشر واعتماد  - تولد الفوائد من خالل ارتفاع و املوارد تحافظ ع

 .املياه والطاقة وادخار  اإلنتاج حجم املحاصيل وانخفاض تكاليف 

" والذي يجدد خصوبة fertilizer tree fallows "بنشر واعتماد نظام الزراعة املختلطة بالغابات يسم  -

ربة باستخدام املوارد ع ي ال  .من األضرار البيئية ويحداألمن الغذائي  يعزز ى مستوى املزرعة، وبالتا
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ي أعضاء و   OIC-SCICشركاء 

لمؤسسات ويمكن ل .OIC-SCICي أن يصبحوا أعضاء  اإلسالمي منظمة التعاون عضاء أدول يمكن لجميع 

ى استعداد الستثمار واملنظمات الوطنية واإلقليمية والدولية ال تع بالتنمية الزراعية والبحث ية وع

ي تن أاملوارد املالية والبشرية والتقنية لتحقيق هذا الهدف  هذه لأمثلة  . وتشملOIC-SCICكون شركاء 

 :املؤسسات واملنظمات

ن املحاصيل -  ،(ACCI) املركز األفريقي لتحس

ن القمح و  مركز- ي الذرة تحس  ،)CIMMYT(الدو

 ،(CGIAR) راعية الدوليةاملجموعة االستشارية للبحوث الز  -

ي املناطق االستوائية شبه القاحلة - ي لبحوث املحاصيل   . (ICRISAT)املعهد الدو

 ،)ACSADاملركز العربي لدراسات املناطق الجافة واألرا القاحلة ( -

 ،(FAO) منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة -

ي للتنمية الزراعية -  ،(IFAD) الصندوق الدو

 ،(UNDP)نامج األمم املتحدة اإلنمائيبر  -

ي -    .البنك الدو

 ترتيبات التمويل

ي  ي  اإلسالمي منظمة التعاون ويتوقع من الدول األعضاء  ي شريكة  قاسم تكاليف تت أن شروعاملال 

ي، فضال عن نفقات التشغيل للمشروع ولكن  ن االستثمار األو ي من وكاالت يمكن أيضا تأم الدعم املا

 .والقطاع الخاص مويل اإلنمائية الدولية واإلقليمية واملؤسسات الخاصةالت

ي  اإلسالميإنشاء وكالة منظمة التعاون  .2.4.7 وض باالستثمار الزرا  (OIC-AIPA)لل

رح  دف املشروع املق ى و ي  إ ي قطاع الزراعة  إنشاء وكالة جديدة لتشجيع وتعزيز االستثمارات املباشرة 

ي البلدان األعضاء لكل من املستثمرين  اإلسالمي التعاون منظمة بلدان  من خالل تسهيل فرص االستثمار 

رحة بمثابة نقطة تكون ومن املتوقع أيضا أن  .خارجهمن و  اإلسالمي منظمة التعاون من مجتمع  الوكالة املق

ي ي الدول األعضاء  ن وكنقطة اتصال لألطراف املعنية  منظمة التعاون  مرجعية للمستثمرين الدولي

 .اإلسالمي 

 األساس املنطقي والفوائد املتوقعة

ي منطقة  -  .اإلسالمي منظمة التعاون زيادة حجم االستثمارات األجنبية والبينية املباشرة 

ن صورة  - ي اتحس  .وجهات االستثمار األجن املباشر اإلسالمي منظمة التعاون لبلدان األعضاء 

 .خالل املوافقات لبدء العملساعدة املستثمرين من م -

ى املستوى الوط و  - راح إصالحات السياسات ع ن  اإلسالمي منظمة التعاون اق العام ومناخ  العمللتحس
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ي الدول األعضاء  .االستثمار 

دف املشروع ن و الشركاء املحتمل ى :   أن تكون مفتوحة لجميع الدول األعضاء إ

رتيبات املالية: الدول األعضاء املشاركة  من طرفوكالة الوال الالزمة لبدء عمليات األميمكن تقديم  ال

  .اإلسالمي وبعض املؤسسات املالية اإلقليمية مثل بنك التنمية 

 (OIC-ACEM)لتبادل السلع الزراعية   اإلسالمي إنشاء سوق منظمة التعاون  .3.4.7

رح  دف املشروع املق ى و ي السلع ال إ زراعية من خالل إنشاء "سوق بورصة السلع تعزيز التجارة البينية 

رنت "اإلسالمي نظمة التعاون ملالزراعية  ى شبكة االن رة ت، ويفضل أن ع ي مدينة كب مثل ومركزية كون 

رحومن املتوقع أن  .ودبيأوالقاهرة أاسطنبول  ي السلع الزراعية  يسهل السوق املق ن الدول دوليا التجارة  ب

ي  ي السوق كذا ماديا  اإلسالمي ون منظمة التعااألعضاء  أو من حيث األوراق املالية القابلة للتداول 

رحة دف السوق أيضا  . املق ى و   .هذه السلعتخزين مرخص لها لمع مرافق مندمجة أن تكون  إ

 األساس املنطقي والفوائد املتوقعة

ي منظمة  - ي البلدان األعضاء  ن تجارة السلع الزراعية املنتجة  رنتاإلسالمي التعاون تمك ر االن  عامليا ع

ن دول   .ي منصة موثوقة وشفافةوذلك  اإلسالميمنظمة التعاون وب

ىالسلع الزراعية من خالل جذب املزيد من املستثمرين  تجارةزيادة عمق  - ل يتحو عن طريق السوق  إ

ى السلع املادية   للتداول.أوراق مالية قابلة  إ

ن أو املؤسسات املالية من خالل السلع املادية  خلق فرص ضمانات إضافية - اللمنتج ي  املحافظ عل

 .مرافق التخزين املرخصة

ي سيكون  ن:و الشركاء املحتمل ي البلدان األعضاء  منظمة املشروع مفتوحا لجميع أسواق السلع الزراعية 

ي اإلسالمي التعاون  ى أساس طو ر دان ي املستقبل، يمكن أيضا فتح سوق للبل. وع ي غ منظمة األعضاء 

  .اإلقليمية والدولية األخرى  واملبادالت السلعية اإلسالمي التعاون 

ي املبادالت السلعيةشاركوامل اإلسالمي البنك  ترتيبات التمويل: ي الدول األعضاء واملؤسسات املعنية  ون 

.األخرى 
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  ت مالحظات ختامية وتوصيا. 8       

   

  

  

ي  مجموعة اإلسالمي ال تزال تواجه العديد من دول منظمة التعاون  رة  من القيود والتحديات الخط

ي تناولها بعناية من قبل السلطات الوطنية املعنية و مجاالت التنمية الزراعية واألمن الغذائي  ال ينب

ي صناعو  ي هذه البلدان. و ي القطاع الخاص  هذا الصدد، لوحظ أنه مع مرور  السياسات، فضال عن ممث

ي معظم بلدان منظمة التعاون نوعا ما الوقت، تم  ي  وبنسبة بالخدمات،  اإلسالمياستبدال النشاط الزرا

ي، حيث بلغ متوسط ب أقل ي النشاط الصنا ي الك ي اإلجما ي الناتج املح ي  فقط 10.7%حصة الزراعة 

ي 2011عام  ي هذا الوضع  كاني الواقع، . و1990 سنة ي بداية٪ 18، وتراجع تدريجيا من حوا السبب 

تشمل هذه العوامل و ، اإلسالميمنظمة التعاون معظم بلدان  ي جغرافيةعوامل مختلفة هيكلية ومناخية و 

ي، فزيادة سلبية للتحول االقتصادي وجهود التنويع الهيآثار  ى القطاع الزرا ي ع هجرة القوة العاملة ك

ىملناطق الريفية الزراعية من ا ي القطاعات األخرى  بحثا عناملناطق الحضرية  إ ى  ي و  ،أجور أع ال سيما 

ر  ي غ والبنية التحتية واملستوى املنخفض من  يكاالقطاع الخدمات وندرة املوارد املائية واالستثمار الزرا

لع الزراعية والصعوبات التجارية تقلبات األسعار العاملية للسو التكنولوجيا الزراعية واالستفادة من اآلالت 

 .ي أسواق السلع الدوليةي مجموعة من الصعوبات ال تواجهها مجموعة من الدول 

ى مستوى  هذه العوامللو  ر سل ع ي العديد من دول منظمة التعاون  اإلنتاجيةتأث  اإلسالمي الزراعية 

ى  ي للمجموعة.ستوى املوع يفولذلك،  اإلجما املنتجات الزراعية، وخاصة املنتجات  إمداداتو  اإلنتاج الزرا

ي معظم بلدان منظمة التعاون  ى الغذاء بسبب تو  لم اإلسالميالغذائية،  ايد ع النمو اكب الطلب امل

ىالسريع، مما يؤدي  السكاني ايدة االتساع إ ا بالواردات. وجود فجوة غذائية م وهذا ما  وال يجب تغطي
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، عرضة اإلسالمي التعاون منظمة ي  LIFDCs البلدان الخمس والثالثون ب  سيما يجعل هذه البلدان، وال 

راد الغذاء والعجز التجاري، مما رتفاع ألي ا ر است ي أسعار املواد الغذائية الدولية من حيث زيادة فوات حاد 

ي يخلف  ى الصحة والتعليم، وبالتا رة ع ى يؤدي آثار سلبية خط ألمن الغذائي احالة  ر و تفاقم وتده إ

ى ذلك،  .غذيةيعانون من سوء التبالفعل من خالل زيادة عدد األشخاص الذين   دفعتوعالوة ع

ي بعض هذه البلدان عدد ن  راكب االصراعات الداخلية  ىمن املزارع م وأثرت بشكل مباشر  ةجر اهم إ أراض

ر مباشر  ى  أو غ ي والتجارة اإلنتاجع ي الوقت نفسه، واص. الزرا عدم انتظام  الناتج عنل نقص الغذاء و

ى بعض هذه البلدان ال واجهت حاالت ي التالظروف املناخية السلبية األخرى عن األمطار و  ر ع أث

ي أزمة تحتاج  ا بلدان  ى أ ى الطوارئ الغذائية وصنفت ع  .مساعدة خارجية إ

ي األمن الغذائي املعوقات والتحديات الرئيسية ال تواجه ايمكن تلخيص ، وعموما لتنمية الزراعية وبالتا

ي اإلسالميي غالبية بلدان منظمة التعاون  ى النحو التا   :ع

 

  ر املالئم لستخدام اال ي ل ملوارد املائيةندرة ا الناتج عن ألرا واملوارد املائيةغ ر الكا آلالت واالستخدام غ

 .الزراعية والتقنيات

  ىالعائد ياه ملواحقوق حيازة األرا مشاكل مناسبة، فضال عن  وأطر قانونيةوائح عدم وجود قواعد ول إ

ر الحدودباملشاكل املتعلقة   .اتفاقات تقاسم املياه ع

 ى  اإلنتاجيةانخفاض مستويات  اإلنتاج والخدمات املتعلقة بدخالت املالزراعية وصعوبة الحصول ع

 .والبنية التحتية

ي األسعار العاملية للسلع الزراعية  عدم كفاية االستثمارات الزراعية ومحدودية املوارد املالية والتقلبات 

ي أسواق السلع الدولية  .والصعوبات التجارية األخرى 

 هجرة القوة العاملة الزراعية من سياسات التنويع الهيكلية وزيادة التحول االقتصادي وعدم كفاية

ىاملناطق الريفية  ي  أجور  بحثا عناملناطق الحضرية  إ ى  ي قطاع الخدماتأقطاعات أع  .خرى، وخاصة 

 بواعث قلق بشأن الحكم واالستقرار السياس واالقتصادي وضعف القدرات املؤسسية  وجود

روقراطية اإلدارية وعدم  ي  مالئمةوالب راتيجياتهالتخطيط الزرا   .واس

ى الرغم من هذه العقبات والتحديات،  ي عام٪ من م34.7مل عوبومع ذلك، ع ي  2012 جموع السكان 

ي العديد من دول منظمة التعاون الزراعة ر الزراعة قطاعا اقتصاديا مهما جدا وحاسما  ، ال تزال تعت

ي هذه البلدان  ومع قدرة عالية  اإلسالمي ي حالة األمن الغذائي  وهذا صحيح . مجموعةكتحسن ملحوظ 

ىبالنظر  ي منظمة التعاون  57حقيقة أن  إ ي مناطق  ي تنتشر اإلسالمي دولة  مساحة جغرافية واسعة 

ي أربع قارات، وكمجموعة فه  ي مختلف املجاالت جيدة موارد اقتصادية  تمتلكمناخية مختلفة 

ى افة ضباإل و  هذا ،األرض والطاقة والتعدين واملوارد البشريةو والقطاعات مثل املياه الصالحة للزراعة   إ

ى  رةمنطقة تجارية توفرها ع راتيجية كب ى ذلك،   .اس ي منظمة التعاون  31 تم تصنيفوعالوة ع دولة 

ر من من مناطق مناخية مختلفة  اإلسالمي  ن أك ي جميع أنحاء من  20ب ي السلع الزراعية الرئيسية  منت
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ى هذه السلع من الحبوب مثل القمح واألرز والذرة االستوائيةتختلف و  .العالم  /لةاملعتد سلع املناطق إ

ن واملطاط والسكرستوائية اال   .مثل زيت النخيل والكاكاو وال

ي بلدان  ولذلك، يعتقد عادة أنه ال يزال هناك مجاال واسعا لتطوير الزراعة املستدامة والقطاع الغذائي 

راتيجيات طويلة يتطلب عموما و  .اإلسالمي التعاون منظمة  اعتماد األجل وكذلك ومتوسطة هذا اعتماد اس

ى الصعيدين الوط واإلقليم جنبا برام رة األجل ع ىج قص جنب مع عملية خلق بيئة داعمة للتعاون  إ

ي منظمة التعاون وال ي هذا السياق، يمكن  .اإلسالمي تنسيق  تخدم الخطوط أن لتوصيات التالية لو

ى التعاون  العامة لسياسات     .البيو الصعيدين الوط  كل من ع

 ى الصعيد الو ف ي زيادة ع ، ينب ي املنتجات الغذائية من خالل توسيع  اإلنتاجيةط الزراعية وخاصة 

)  زرعمساحة األرا الصالحة للزراعة (أي  االستثمارات الوطنية املناسبة و/  عن طريقاملزيد من األرا

ي قطاع الزراعة.FDIأو من خالل جذب االستثمارات األجنبية املباشرة (  (  

  ي تشجيع ي   اإلسالمي توجيه املزيد من االستثمارات البينية ملنظمة التعاون وتعزيز ينب ي القطاع الزرا

ي منظمة التعاون و  ى الزراعة  ي البلدان القائمة ع املوارد الزراعية  تمتلك ال و  اإلسالميال سيما 

  األساسية مثل األرا واملوارد املائية الصالحة للزراعة.

يل اإلسالميالتعاون وكالة منظمة  تو وض باإلستثمار الزرا دف تشجيع  أن تتأسسب) OIC-AIPA( ل

ي بلدان منظمة التعاون  ي قطاع الزراعة  تسهيل فرص  عن طريق اإلسالميوتعزيز االستثمارات املباشرة 

  .اإلسالمي منظمة التعاون خارج مجتمع و االستثمار للمستثمرين من داخل 

ن البذور  اإلسالميمة التعاون منظ مركز بتأسيس  يو دف OIC-SCICواملحاصيل (لتحس  خلق) 

ن  ي نظم الزراعية و  اإلنتاجيةوتبادل واستخدام املعرفة والتكنولوجيا لتحس الربحية الزراعية، وبالتا

ي  والتقليصتحقيق األمن الغذائي املستدام  ي البلدان األعضاء    .اإلسالميمنظمة التعاون من الفقر 

رنت اإلسالميسوق منظمة التعاون  منبتطوير  يو ر االن دف OIC-ACEM( لتبادل السلع الزراعية ع  (

ي السلع الزراعية ي منظمة التعاون  دوليا و  تسهيل التجارة  ن الدول األعضاء  ى حد سواء أو  اإلسالمي ب ع

أسواق املواد ي السوق  معلومات نظام تبادلكأيضا هذا عمل يمن حيث األوراق املالية القابلة للتداول. وس

ي كما املجتمع. ي الغذائية    .حول هذا املوضوع اإلسالميملنظمة التعاون نشرة دورية نشر ينب

  ي الدول ي منشآت معالجة الزراعة وخاصة  ي تشجيع االستثمار  ر ينب ي منظمة التعاون  إنتاجية األك

ي دف زيادة القيمة املضافة للسلع ال اإلسالمي ي زيادة القدرة التنافسية لهذه السلع  زراعية وبالتا

ي هذا الصدد، يمكن تطوير العالمات التجارية الغذائية  ي منظمة العاملية املعروفة األسواق الدولية. و

ي األسواق  اإلسالمي التعاون  ي لقطاع األغذية الخاص من أجل املنافسة  ر التمويل الكا من خالل توف

ي حقيقا لهذه الغاية، تو العاملية.  ر   اإلسالمي نظمة التعاون صندوق األعمال الزراعية ملإنشاء يجب التفك

ي برامج    طاع األغذية.األمن الغذائي وقوذلك لتشجيع االستثمارات 

عادة التأهيل وإعادة بناء قطاع الزراعة إل  اإلسالميبرنامج األمن الغذائي ملنظمة التعاون تطوير  ب ووي

ي البلدان األقل نمو ي ية وخاصة واألغذ التخفيف من آثار و من أجل منع   OIC-LIFDCو OIC-LDCا 
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ر السياسة العامة و. قطاع الزراعةي  واإلستعداد لها الكوارث الطبيعية ي وضع تداب ي هذا السياق، ينب

فورية من  إجراءات  دف حماية الفقراء من صدمات أسعار املواد الغذائية ونقص املواد الغذائية واتخاذ

لخدمة هذه  الصوامعقبل حكومات هذه الدول. وهناك أيضا حاجة ملحة لبناء مرافق تخزين الحبوب مثل 

م  ن الستغالل قدرا ي وضع سياسات فعالة نحو مساعدة صغار املزارع ى ذلك، ينب الحاجة. وعالوة ع

ىالحقيقية من خال ى صعيد دول  يدين الوط و الصعكل من  ل إنشاء مرافق القروض الصغرى ع ع

  .اإلسالميمنظمة التعاون 

 ى الصعيد الوط و  للتعاون  هناك حاجة ملحة ى مستوى ع ى حد سواء،  اإلسالمي منظمة التعاون ع ع

ى دف  ي والحصول ع ي سياق األمن الغذائي والصحة العامة والصرف الص معالجة قضية نقص املياه 

ى وجو لشرب. ل صالحة مياه ي املناطق ع ي تعزيز البنية التحتية ونظم الري املادية  ه الخصوص، ينب

ي نظم الري الحديثة والفعالة.   الريفية من خالل تشجيع املزيد من االستثمارات 

 ى املستوى الوط من خالل وضع حوافز للمستثمرين من داخل ي تعزيز بيئة األعمال واالستثمار ع ينب

ي  ي  اإلسالمي منظمة التعاون وخارج الدول األعضاء  ر محددة  األطر التنظيمية عن طريق إدخال تداب

راتيجيات الوطنية وتعزيز  ركة / واالس رك مثل برامج االستثمارات التجارية املش ومداخل نهج االستثمار املش

ركة ى  مش هذا من أجل تحقيق و بقيادة بنوك االستثمار الخاص.  اإلسالمي أسواق منظمة التعاون  إ

ى الدول األعضاء إعادة النظر ومراجعة  راخيص منح املتعلقة بعقدة امل اإلجراءاتالهدف، يجب ع ال

  املؤسسية األخرى. العقباتو 

 ر املناخ وآثار الكوارث تطوير بينصح آلية االستجابة للطوارئ ليتم اعتمادها لتقليل اآلثار السلبية لتغ

ر الطبيعية مثل الفيضانات والجفاف واألعا ال تسبب أضرارا بالغة لقطاع الزراعة وتشكل و ص

ر  ى  اديداخط ي  حياةع ي البلدان األعضاء  ن من الناس    .اإلسالمي منظمة التعاون املالي

 ى هناك حاجة ى كمية  اإلنتاجية األسمدة كما تعتمد  دعمإلنشاء برامج  إنشاء برامج فعالة إ الزراعية ع

ر وسل بسبب الحالة األمن الغذائي تتأثر و  ،ونوعية املدخالت ي أسعار املواد املزيادات بشكل كب امنة 

ي األسواق الدولية وأسعار املدخالت.   الغذائية 

 راتيجيات لز ي وضع اس ر املحلية، ينب ي ذلك إنشاء مخططات التأج يادة عدد اآلليات الزراعية، بما 

ي ذلك، للمخططات املتواجدة الفعال ستخداماال وضمان  ن. بما  ر دورات تدريبية للمزارع   ، توف

 رامج التدريبية ر ما يكفي من ال ي ضمان توف ن الستخدام تقنيات للينب ن واملزارع ر الري بشكل فالح أك

ي، فضال عن حوافز زيادة استخدام هناك أيضا حاجة لزيادة و تقنيات. ال مثل هذه فعالية، مثل الري املوض

ن  ى وصول املزارع   محاصيل.للتخطيط أفضل من أجل سعر الالطقس و توقعات  إ

  ي تشجيع إنشاء خزانات رة واعتماد نظمينب الري الحديثة من خالل تشجيع استثمارات  تقنيات مياه كب

ر مياه الري والبنية التحتية إلدارة وتخزين املياه  ي نظم جديدة لتوف ن العام والخاص  كل من القطاع

رك. السدودرافق مثل اقبة املومر الصالحة للشرب    وال

 ي تشجيع وترويج ن لتحديد أفضل ينب ممارسات الزراعة املستدامة من خالل مساعدة وتثقيف املزارع
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ي تربية األحياء  ي الغابات والتوسع  ى األرا الهامشية والزراعة  ن العائد ع ي ذلك تحس التقنيات بما 

  ية وتشجيع الزراعة الحضرية.كتشاف األطعمة املنسوإعادة ااملائية 

 رتيبات القانونية ي األنشطة واملشاريع الزراعية من خالل ال ي دعم مشاركة القطاع الخاص  ينب

دف تحويل القطاع الخاص  ى والتنظيمية املناسبة  ي إنتاج وتمويل املشاريع  إ ر نشاطا  مشارك أك

ر ل تعد قضية حيازة األرا امعالجة  ب هذاالزراعية. و يتطل ن القروض املصرفية أحد أك عقبات تأم

ن. ن املزارع   ملالي

ي تعزيز وتشجيع ا ي أنشطة ينب ي أصناف جديدة و ،  D  &Rالستثمار  ي ذلك املمارسات واالبتكارات  بما 

ى  من املحاصيل الزراعية الجديدة، والذي سيؤدي بدوره ي إ ر  التخفيف من حدة  املساهمة وبشكل كب

ن  الفقر     والقيمة الغذائية للطعام. اإلنتاجية من خالل تحس

 ي تشجيع ودعم ر املناخ و  املرنةتطوير أصناف املحاصيل ينب لجفاف. وهناك الحرارة و املقاومة لتجاه تغ

ى حاجة أيضا  ي  اإلنتاج تعزيز وتشجيع نظم  إ . املواتيةالزرا   للمناخ وسياسات استخدام األرا

 ي اتخاذ ى املستوى الوط لنشر م الالزمة راءاتجاإل ينب ن رافق تخزين الحبوب وإنشاء مرافق ع تأم

رة  ي تقليل وت ن من خسائر ما بعد الحصاد، وبالتا سوء أسعار املواد الغذائية و  ارتفاعحماية املزارع

  .التغذية

 ي وضع راتيجيات وسياسات تعزيز التنمية الزراعية والصناعية وهو  وتنميةينب يخدم  جوهري أمر اس

، تخصيص موارد كافية لتطوير واستخدام املواد الخام وكذلك اختيار  عن طريق البلدان الناميةمصلحة 

  واستخدام التكنولوجيات املالئمة اجتماعيا.

 ي مجاالت تيجب أن ن  عطى أولوية قصوى لتطوير وتعزيز البنية التحتية املؤسسية وتدريب العامل

ى باعتبارها جزءا أساسيا من الجهود الرامية  D&Rوتنظيم املشاريع و التكنولوجيا وإدارة  ن كمية  إ تحس

  .ناعية وتشجيع تنمية الصناعات الزراعيةوجودة وسالمة املنتجات الزراعية والص

 رة واملتوسطة والصناعات ر وبرامج خاصة لدعم القدرة التنافسية للشركات الصغ ي وضع  تداب ينب

رة الغذائية الزراعي ا تعزيز ريادة األعمال (عن طريق زيادة الدعم للشركات الصغ ة من خالل جملة أمور م

رة واملتوسطة  ن وصول املؤسسات الصغ ى واملتوسطة والجديدة املبتدئة وتحس مصادر التمويل املتاحة  إ

ى برامج االبتكار وتمويل البحوث)،  ودعم تطوير التكنولوجيات الغذائية الجديدة وتبسيط حصولهم ع

رة واملتوسطة  ى األغذية الزراعية الخاصة بوتسهيل وصول الشركات الصغ األسواق اإلقليمية والعاملية  إ

ر التجارة الدولية.   وتعزيز أفضل معاي

  ي ى مستوى التعاون  را، ع ى ، هناك حاجة اإلسالميمنظمة التعاون وأخ ىليس فقط التعاون تعزيز  إ  ع

ى املستوى بل و أيضا اإلسالمي ن مستوى منظمة التعاو  ن البلدان األعضاء وتعزيز مراكز ع اإلقليم ب

ا دف تب التقنيات الزراعية املالئمة ال من شأ ي تطوير  البحوث والتنمية الوطنية  ملء ثغرة هامة 

  الصناعات الغذائية وتصنيع املنتجات الزراعية.
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 اإلحصائية لجداول ا
 (2013) كانالس :A.1 الجدول 

 الزراعية الريفية الحضرية    

 من المجموع % (مليون) من المجموع % (مليون) من المجموع % (مليون) مجموع، المليون الدول

 19.01 5809 75.87 23179 24.13 7372 30552 أفغانستان

 18.5 587 44.41 1409 55.59 1764 3173 ألبانيا

 8.64 3387 25.32 9926 74.68 29282 39208 الجزائر

 11.43 1076 45.9 4321 54.11 5093 9413 أذربيجان

 0.3 4 11.19 149 88.81 1183 1332 البحرين

 20.53 32154 70.64 110626 29.36 45969 156595 بنغالديش

 17.14 1769 53.78 5552 46.23 4772 10323 بنين

 .. .. 23.21 97 76.79 321 418 روني

 42.48 7194 71.8 12160 28.2 4775 16935 بوركينا فاسو

 17.09 3803 46.76 10405 53.24 11849 22254 الكاميرون

 25.22 3234 78.04 10009 21.96 2816 12825 تشاد

 30.2 222 71.84 528 28.16 207 735 جزر القمر

 13.36 2715 47.24 9597 52.76 10719 20316 كوت ديفوار

 32.3 282 22.79 199 77.21 674 873 جيبوتي

 7.65 6277 56.19 46110 43.81 35946 82056 مصر

 11.72 196 13.16 220 86.84 1452 1672 الغابون

 35.1 649 41.59 769 58.41 1080 1849 غامبيا

 38.06 4470 63.61 7471 36.39 4274 11745 غينيا

 29.23 498 54.69 932 45.31 772 1704 غينيا بيساو

 6.5 52 71.5 572 28.5 228 800 غيانا

 20.01 50004 47.75 119316 52.25 130549 249866 أندونيسيا

 8.56 6630 30.65 23739 69.35 53708 77447 إيران

 1.21 408 33.61 11350 66.39 22415 33765 العراق

 1.64 119 16.79 1221 83.2 6052 7274 األردن

 6.98 1147 46.63 7667 53.37 8774 16441 كازاخستان

 0.5 17 1.72 58 98.28 3311 3369 الكويت

 9.08 504 64.49 3578 35.49 1969 5548 قيرغيزستان

 0.56 27 12.53 604 87.47 4218 4822 لبنان

 0.92 57 21.94 1361 78.06 4841 6202 ليبيا

 5 1486 25.84 7680 74.16 22037 29717 ماليزيا

 6.67 23 56.52 195 43.48 150 345 جزر المالديف

 19.53 2989 63.78 9759 36.22 5542 15302 مالي

 21.62 841 57.99 2256 42.01 1634 3890 موريتانيا

 8.8 2905 42.24 13944 57.76 19065 33008 المغرب

 36.94 9544 68.31 17648 31.68 8185 25834 موزمبيق

 27.14 4839 81.68 14564 18.33 3268 17831 النيجر

 7.21 12520 49.13 85303 50.87 88312 173615 نيجيريا

 11.56 420 26.05 946 73.95 2686 3632 عمان

 14.22 25895 63.15 115030 36.85 67113 182143 باكستان

 2.43 105 25.22 1091 74.78 3235 4326 فلسطين

 0.41 9 0.92 20 99.03 2148 2169 قطر

 1.59 459 17.29 4984 82.71 23845 28829 م. ع. السعودية

 30.94 4373 56.87 8038 43.13 6095 14133 السنغال

 21.95 1337 60.01 3656 39.99 2436 6092 سيرا ليون

 25.91 2720 61.32 6436 38.67 4059 10496 الصومال

 15.87 6025 70.07 26601 29.93 11363 37964 سودان

 6.12 33 29.5 159 70.5 380 539 سورينام

 6.25 1369 43.15 9449 56.85 12449 21898 سوريا

 10.93 897 73.39 6024 26.6 2183 8208 طاجيكستان

 20.98 1430 61.02 4160 38.98 2657 6817 توغو

 7.47 821 33.27 3659 66.73 7338 10997 تونس

 10.29 7710 26.6 19935 73.39 54997 74933 تركيا

 13.89 728 50.63 2653 49.37 2587 5240 تركمانستان

 32.46 12197 83.6 31416 16.4 6162 37579 أوغندا

 1.72 161 15.05 1407 84.95 7939 9346 اإلمارات ع.م

 9.36 2708 63.75 18445 36.25 10490 28934 أوزبكستان

 9.07 2214 66.52 16236 33.48 8171 24407 اليمن

 14.57 240049 51.88 854819 48.12 792911 1647736 إجمالي / متوسط م.ت.إ 

 27.03 1576504 50.44 2942097 49.56 2890344 5832447 متوسط باقي النامية 

 21.36 1832062 46.77 4012514 53.23 4566255 8578785 متوسط/إجمالي العالم

   15.23   29.05   27.43 28.25 م.ت.إ )٪ من النامية(
   13.1   21.3   17.36 19.21 م.ت.إ )٪ من العالم(
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 )2011( الزراعية األرا A.2 الجدول 

 المراعي الدائمة المحاصيل الدائمة األراضي الصالحة للزراعة  المساحة الزراعية مساحة األراضي  

ھكتار 1,000 ھكتار 1,000   
 من %

ھكتار 1,000 
 من %

 ھكتار 1,000 
 من %

 ھكتار 1,000 
 من %

المساحة الزراعية المساحة الزراعية المساحة الزراعية مساحة األراضي 

 79.13 30000 0.31 119 20.55 7791 58.12 37910 65223أفغانستان
 42.05 505 6.16 74 51.79 622 43.83 1201 2740ألبانيا

 79.65 32963 2.2 910 18.15 7510 17.38 41383 238174الجزائر
 55.69 2655.8 4.76 227.2 39.54 1885.7 57.69 4768.7 8265.8أذربيجان
 47.85 4 35.89 3 16.27 1.36 11 8.36 76البحرين
 6.57 600 9.86 900 83.57 7628 70.12 9128 13017بنغالديش

 16.03 550 8.75 300 75.22 2580 30.42 3430 11276بنين
 29.82 3.4 43.86 5 26.32 3 2.16 11.4 527روني

 51 6000 0.55 65 48.45 5700 43 11765 27360بوركينا فاسو
 20.83 2000 14.58 1400 64.58 6200 20.31 9600 47271الكاميرون

 90.12 45000 0.06 32 9.81 4900 39.65 49932 125920تشاد
 9.68 15 37.42 58 52.9 82 83.29 155 186.1جزر القمر
 64.39 13200 21.46 4400 14.15 2900 64.47 20500 31800كوت ديفوار

 99.88 1700 .. .. 0.12 2 73.43 1702 2318جيبوتي
 .. .. 21.69 795 78.31 2870 3.68 3665 99545مصر
 90.41 4665 3.29 170 6.3 325 20.03 5160 25767الغابون
 26.02 160 0.81 5 73.17 450 60.77 615 1012غامبيا
 75.14 10700 4.85 690 20.01 2850 57.95 14240 24572غينيا

 66.26 1080 15.34 250 18.4 300 57.97 1630 2812غينيا بيساو
 73.35 1230 1.61 27 25.04 420 8.52 1677 19685غيانا

 20.18 11000 36.7 20000 43.12 23500 30.08 54500 181157أندونيسيا
 60.31 29524 3.86 1892 35.83 17541 30.06 48957 162855إيران
 48.72 4000 2.56 210 48.72 4000 18.9 8210 43432العراق
 74.01 742 8.48 85 17.51 175.6 11.29 1002.6 8878األردن

 88.47 185000 0.04 80 11.49 24035 77.46 209115 269970كازاخستان
 89.47 136 3.29 5 7.24 11 8.53 152 1782الكويت

 87.27 9257.9 0.7 74.7 12.03 1275.9 55.31 10608.5 19180قيرغيزستان
 62.7 400 19.75 126 17.55 112 62.37 638 1023لبنان
 86.62 13500 2.15 335 11.23 1750 8.86 15585 175954ليبيا

 3.62 285 73.51 5785 22.87 1800 23.95 7870 32855ماليزيا
 14.29 1 42.86 3 42.86 3 23.33 7 30جزر المالديف

 83.23 34640 0.29 120 16.48 6861 34.11 41621 122019مالي
 98.84 39250 0.03 11 1.13 450 38.53 39711 103070موريتانيا
 69.76 21000 3.85 1160 26.39 7943.8 67.45 30103.8 44630المغرب
 89.07 44000 0.4 200 10.53 5200 62.82 49400 78638موزمبيق
 48.56 37000 4.2 3200 47.24 36000 83.67 76200 91077النيجر
 96.02 1700 2.17 38.5 1.81 32 5.72 1770.5 30950نيجيريا
 57.58 150 25.34 66 17.08 44.5 43.27 260.5 602عمان

 75.76 50 3.03 2 21.21 14 5.68 66 1161باكستان
 18.83 5000 3.15 836 78.02 20714 34.44 26550 77088فلسطين
 98.06 170000 0.14 245 1.79 3110 80.64 173355 214969قطر

 58.92 5600 0.58 55 40.5 3850 49.37 9505 19253 م. ع. السعودية
 64.05 2200 3.93 135 32.02 1100 47.96 3435 7162السنغال

 97.44 43000 0.07 29 2.49 1100 70.34 44129 62734سيرا ليون
 84.15 91453.8 0.16 169 15.69 17056 .. 108678.8 ..الصومال
 20.73 17 7.32 6 71.95 59 0.53 82 15600سورينام
 59.14 8199 7.6 1054 33.26 4611 75.5 13864 18363سوريا

 79.81 3875 2.68 130 17.51 850 34.69 4855 13996طاجيكستان
 26.88 1000 5.65 210 67.47 2510 68.39 3720 5439توغو
 48.04 4839 23.77 2394 28.19 2839 64.83 10072 15536تونس
 38.22 14617 8.08 3091 53.7 20539 49.7 38247 76963تركيا

 94 30700 0.18 60 5.82 1900 69.5 32660 46993تركمانستان
 36.35 5112 15.65 2200 48 6750 70.38 14062 19981أوغندا

 76.77 305 10.5 41.7 12.74 50.6 4.75 397.3 8360اإلمارات ع.م
 82.52 22000 1.35 360 16.13 4300 62.67 26660 42540أوزبكستان

 93.81 22000 1.24 291 4.95 1161 44.42 23452 52797اليمن
 74.3 1043367 4.03 56652 20.88 293208 47.74 1404257 2941253إجمالي / متوسط م.ت.إ

 40.65 1539994 2.19 82802 20.35 770947 56.22 3787960 6738343 متوسط باقي النامية 
 68.25 3332873 3.15 153937 28.59 1396271 38.25 4883081 12765739 متوسط/إجمالي العالم
   67.75   68.42   38.03 37.07 43.65 م.ت.إ (٪ من العالم)
   31.31   36.8   21 28.76 23.04 م.ت.إ (٪ من العالم)
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 )2012(املياه استخدام :A.3الجدول 

) IRWRمتوسط ھطول األمطار في العمق (مم / سنة)   /السنة3كم )ERWR( السنة3كم/ )TRWR ( /السنة3كم ) TRWR السنة3لكل فرد (م/ )   
 نسبة اإلعالة٪

 27.8 2069 65.3 18.2 47.2 327أفغانستان
 35.5 13015 41.7 14.8 26.9 1485ألبانيا

 3.6 329 11.7 0.4 11.3 89الجزائر
 76.6 3774 34.7 26.6 8.1 447أذربيجان
 96.6 91.92 0.1 0.1 0 83البحرين
 91.4 8252 1227 1122 105 2666بنغالديش

 61 2982 26.4 16.1 10.3 1039بنين
 0 21303 8.5 0 8.5 2722روني

 0 759 12.5 0 12.5 748 بوركينا فاسو
 4.4 14567 285.5 12.5 273 1604 الكاميرون

 65.1 3830 43 28 15 322تشاد
 0 1633 1.2 0 1.2 900 جزر القمر
 5.3 4111 81.1 4.3 76.8 1348 كوت ديفوار

 0 337.5 0.3 0 0.3 220جيبوتي
 96.9 706.4 57.3 55.5 1.8 51مصر
 0 108970 164 0 164 1831نالغابو
 62.5 4630 8 5 3 836غامبيا
 0 22641 226 0 226 1651غينيا

 48.4 20462 31 15 16 1577 غينيا بيساو
 0 319629 241 0 241 2387غيانا

 0 8417 2019 0 2019 2702أندونيسيا
 2 1859 131.2 2.7 128.5 228إيران
 53.4 2387 75.6 40.4 35.2 216العراق
 27.2 151.4 0.9 0.3 0.7 111األردن

 40.6 6839 108.4 44.1 64.4 250 كازاخستان
 100 7.307 0 0 0 121الكويت

 107.2- 9177 23.6 25.3- 48.9 533 قيرغيزستان
 6.6- 1065 4.5 0.3- 4.8 661لبنان
 0 110.1 0.7 0 0.7 56ليبيا

 0 20422 580 0 580 2875ماليزيا
 0 94.94 0 0 0 1972 يفجزر المالد

 40 6506 100 40 60 282مالي
 96.5 3295 11.4 11 0.4 92موريتانيا
 0 907.6 29 0 29 346المغرب
 53.8 9281 217.1 116.8 100.3 1032موزمبيق
 89.6 2169 33.7 30.2 3.5 151النيجر
 22.8 1807 286.2 65.2 221 1150نيجيريا
 0 503.2 1.4 0 1.4 125عمان

 77.7 1422 246.8 191.8 55 494باكستان
 3 207.2 0.8 0 0.8 402فلسطين
 3.4 32.97 0.1 0 0.1 74قطر

 0 87.44 2.4 0 2.4 59 م. ع. السعودية
 33.5 3120 38.8 13 25.8 686السنغال

 0 27267 160 0 160 2526 سيرا ليون
 59.2 1575 14.7 8.7 6 282الصومال
 뙌481 53.5 64.5 34.5 30 416سودان
 27.9 232381 122 34 88 2331سورينام
 57.5 823.1 16.8 9.7 7.1 252سوريا

 198.9- 2323 21.2 42.2- 63.5 691 طاجيكستان
 21.8 2439 14.7 3.2 11.5 1168توغو
 8.7 438.4 4.6 0.4 4.2 207تونس
 7.9- 2936 210.4 16.6- 227 593تركيا

 94.3 4903 24.8 23.4 1.4 161 تركمانستان
 40.9 1975 66 27 39 1180أوغندا

 0 19.97 0.2 0 0.2 78 اإلمارات ع.م
 67.6 1837 50.4 34.1 16.3 206 أوزبكستان

 0 87.31 2.1 0 2.1 167اليمن
 27.1 4557.69 7250.3 1964.3 5286 47209إجمالي/متوسط م.ت.إ

 23.8 8466.48 37157.2 8826.8 28330.3 131562 متوسط باقي النامية 
 21.1 7729.2 53903.8 11400 42503.6 209812 متوسط/إجمالي العالم
 ... ... 16.3 18.2 15.7 26.40753 م.ت.إ (٪ من النامية)
 ... ... 13.5 17.2 12.4 22.50062 م.ت.إ (٪ من العالم)
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 )2012- 2008( املياه سحب :A.4الجدول  

 سحب المياه الزراعية إجمالي سحب المياه
 TRWR من % مجموع السحب% /السنة3كم TRWRمن % of IRWR % /السنة3كم

 30.6 98.6 20 31 43 20.3 أفغانستان
 2.5 57.7 1.1 4.4 6.8 1.8 ألبانيا

 33.8 64 3.9 52.8 54.8 6.2 الجزائر
 26.9 76.4 9.3 35.2 150.5 12.2 أذربيجان
 137.2 44.5 0.2 308.1 8935 0.4 البحرين
 2.6 87.8 31.5 2.9 34.2 35.9 بنغالديش

 0.2 45.4 0.1 0.5 1.3 0.1 بنين
       1.1 1.1 0.1 روني

 5.5 70.1 0.7 7.9 7.9 1 بوركينا فاسو
 0.3 76.1 0.7 0.3 0.4 1 الكاميرون

 0.4 51.8 0.2 0.9 2.4 0.4 تشاد
 0.4 47 0 0.8 0.8 0 جزر القمر
 0.7 42.6 0.6 1.7 1.8 1.4 كوت ديفوار

 1 15.8 0 6.3 6.3 0 جيبوتي
 103 86.4 59 119.2 3794.4 68.3 مصر
 0 38.5 0.1 0.1 0.1 0.1 الغابون
 0.3 28.1 0 0.9 2.4 0.1 غامبيا
 0.6 84 1.4 0.7 0.7 1.6 غينيا

 0.5 82.3 0.1 0.6 1.1 0.2 غينيا بيساو
 0.7 97.6 1.6 0.7 0.7 1.6 غيانا

 4.6 81.9 92.8 5.6 5.6 113.3 أندونيسيا
 65.5 92.2 86 71.1 72.6 93.3 إيران
 68.8 78.8 52 87.3 187.5 66 العراق
 65.2 65 0.6 100.4 138 0.9 األردن

 12.9 66.2 14 19.5 32.9 21.1 كازاخستان
 2459.5 53.9 0.5 4566 0.9 الكويت

 40 93.8 9.5 42.7 20.6 10.1 قيرغيزستان
 17.3 59.5 0.8 29.1 27.3 1.3 لبنان
 512 82.8 3.6 618 618 4.3 ليبيا

 0.8 34.2 4.5 2.3 2.3 13.2 ماليزيا
 0 0 0 19.7 19.7 0 جزر المالديف

 5.9 90.1 5.9 6.5 10.9 6.5 مالي
 13.2 93.7 1.5 14 400.3 1.6 موريتانيا
 38 87.3 11 43.5 43.5 12.6 المغرب
 0.3 73.9 0.6 0.3 0.7 0.7 موزمبيق
 6.2 88 2.1 7 67.5 2.4 النيجر
 1.9 53.4 5.5 3.6 4.7 10.3 نيجيريا
 83.4 88.4 1.2 94.4 94.4 1.3 عمان

 69.9 94 172.4 74.4 333.6 183.5 باكستان
 22.6 45.2 0.2 49.9 51.5 0.4 فلسطين
 451.7 59 0.3 765.5 792.9 0.4 قطر
 867.9 88 20.8 986.3 986.3 23.7 . السعوديةم. ع

 5.3 93 2.1 5.7 8.6 2.2 السنغال
 0.2 71 0.4 0.3 0.3 0.5 سيرا ليون
 22.3 99.5 3.3 22.4 55 3.3 الصومال
 55.9 97.1 36.1 57.6 123.8 37.1 سودان
 0.5 92.5 0.6 0.5 0.8 0.7 سورينام
 87.4 87.5 14.7 99.8 235 16.8 سوريا
 49.2 90.9 10.4 54.1 18.1 11.5 كستانطاجي
 0.5 45 0.1 1.1 1.5 0.2 توغو
 47.1 76 2.2 62 67.9 2.9 تونس
 14.1 73.8 29.6 19.1 17.7 40.1 تركيا

 97.1 96.5 24 100.6 1773 24.9 تركمانستان
 0.2 37.8 0.1 0.5 0.8 0.3 أوغندا

 2208 82.8 3.3 2665.3 2665.3 4 اإلمارات ع.م
 107.9 91.2 54.4 118.3 364.8 59.6 ستانأوزبك
 154 90.7 3.2 169.8 169.8 3.6 اليمن

 11 86.2 800.5 12.8 17.6 928.3 إجمالي/ متوسط م.ت.إ
 4.2 75.4 1573.4 5.6 7.4 2086.8 متوسط باقي النامية 
 5.1 70 2727 7.2 9.2 3894.4 متوسط/إجمالي العالم
 ... ... 33.7 ... ... 30.8 م.ت.إ (٪ من النامية)
 ... ... 29.4 ... ... 23.8 م.ت.إ (٪ من العالم)
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 )2012-2008( الري  :A.5الجدول 

 تقنيات الري (٪ من إجمالي المساحة المروية) مجموع المساحة المجھزة للري  
 موضعية الرشاش السطح الصالحة للزراعة األراضي  %األراضي الزراعية %ھكتار 1,000  

   3.6   41.2 8.5 3208 أفغانستان
   0 100 64.9 33 397 ألبانيا

   7.8   6.8 1.2 513.4 الجزائر
 0.2 10.4 91.3 76.1 30 1426 أذربيجان
 11.6 4 84.4 308.8 51.5 4 البحرين
 0 0 100 66.7 55.2 5050 بنغالديش

 12.4 41.7 46 0.4 0.3 11 بنين
 0 0 100 33.3 8.8 1 روني

 0 21 79 0.3 0.2 18.6 بوركينا فاسو
   24.2 75.8 0.4 0.2 22.5 الكاميرون

 0 12.4 87.6 0.7 0.1 30.3 تشاد
       0.2 0.1 0.1 جزر القمر
   75.4 24.6 1.7 0.2 47.8 كوت ديفوار

       50.6 0.1 1 جيبوتي
 6.5 5 88.5 118.7 92.8 3422 مصر
       1 0.1 3.2 الغابون
 0 0 100 0.5 0.3 2.1 غامبيا
 0.8 1.5 97.7 0.7 0.1 20.4 غينيا

     100 2.9 0.5 8.6 غينيا بيساو
 0 0 100 35.7 9 150.1 غيانا

 0 0 100 28.5 12.5 6722 أندونيسيا
 5.2 3.4 91.4 47.3 16.8 8132 إيران
 0.2     78.3 40.3 3525 العراق
 81.2 1.3 17.6 39.3 7.7 78.9 األردن

 0.9 2.5 96.6 5.1 0.6 1200 كازاخستان
 13.4 7 35.1 76.1 5.7 8.6 الكويت

 0 3.4 96.6 84.4 10.1 1077 قيرغيزستان
 8.6 27.9 63.6 62.1 13.1 90 لبنان
       26.9 3 470 ليبيا

 0 0 100 18.9 4.3 340.7 ماليزيا
       0 0 0 جزر المالديف

 0 0.1 100 1.5 0.2 97.5 يمال
       11.5 0.1 45 موريتانيا
 6.7 10.4 82.9 18.1 4.9 1459 المغرب
       2.3 0.2 118.1 موزمبيق
       0.1 0 13.7 النيجر
   0 100 0.7 0.3 238.2 نيجيريا
 9.4 11.3 79.3 59.4 3.2 58.9 عمان

     100 94.3 73.3 19270 باكستان
       20.1 5.5 20.1 فلسطين
 10.9 14 75 107.8 19.9 12.9 قطر

 1.8 59.4 31.6 54.1 1 1731 م. ع. السعودية
 0.4 0 100 2.7 1.1 102.2 السنغال

 0 0 100 0.1 0 1 سيرا ليون
     100 5 0.1 50 الصومال
       8.6 1.3 1731 سودان
 0 1.7 98.3 88.2 62.9 51.2 سورينام
 4 9 86.9 30.8 10.3 1439 سوريا

 0 0 100 100 15.6 742.1 طاجيكستان
     100 0.1 0.1 2.3 توغو
 16.9 24.5 58.6 13.6 3.7 367 تونس
 2 6 92 23.3 12.8 4970 تركيا

 0 0 100 94.3 5.3 1744 تركمانستان
   4.1 95.9 0.1 0 5.6 أوغندا

 86.3 1.8 12 354.1 39.8 226.6 اإلمارات ع.م
 0.1 0 99.9 99.5 16.1 4281 أوزبكستان

 0.1 0.1 99.9 38.8 1.9 454.3 اليمن
 1.7 3.5 82.1 25.7 5.3 75212.7 إجمالي/متوسط م.ت.إ

 1.2 6.9 89.3 23.7 7.3 177344.8 متوسط باقي النامية 
 2 10.3 80.1 21.5 6.1 296381.1 متوسط/إجمالي العالم
       34.2 م.ت.إ (٪ من النامية)

       25.4 من العالم)م.ت.إ (٪ 
اإللكترونيةAQUASTATالمصدر: قاعدة بيانات 
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 اإلقتصادية األنشطة ي األساسية القطاعات طرف من املضافة القيمة:A.6 الجدول 

 الخدمات التصنيع الصناعة (غير تصنيعية) الزراعة  

  2000 2005 2012 2000 2005 2012 2000 2005 2012 2000 2005 2012 

 47.3 36.5 19.8 13.4 16.7 16.8 9 10.3 6.4 30.3 36.6 57 أفغانستان
 59.9 55 58.5 7 6.6 4.8 12.7 17.8 11.3 20.4 20.6 25.5 ألبانيا

 40.9 32.3 34.5 4.2 4.6 6 46 55.1 50.7 8.8 8 8.8 الجزائر
 31.7 27 37.9 4.4 7 5.6 58.4 56.2 39.5 5.5 9.8 17 أذربيجان
 51.6 56.9 58.2 15.2 12.9 10.9 32.9 29.9 30.3 0.3 0.3 0.6 البحرين
 55.8 55.1 51.8 17.1 16.1 14.8 9.9 9.3 8.7 17.3 19.5 24.7 بنغالديش

 50.7 50.2 48.2 8.2 8.6 8.9 5.8 6 5.1 35.3 35.2 37.8 بنين
 28.2 27.5 35.3 11.8 12.3 15.4 59.3 59.3 48.3 0.7 0.9 1 بروناي دار السالم

 43.6 43.8 45.6 8 11.5 13.2 13.4 6.2 8.4 35 38.5 32.8 ركينا فاسوبو
 47 47.8 42.3 15.6 18.5 20.7 14 13.2 15.1 23.3 20.4 22 الكاميرون

 29 24.9 46.4 6.5 5.8 9.1 45.8 48.1 2.2 18.7 21.3 42.3 تشاد
 38.9 41 41 3.7 4.1 4.5 6.5 6.3 6.9 50.9 48.5 47.7 جزر القمر

 43.6 49.3 47.8 15.2 17.7 22.5 11.2 7.8 4.9 30 25.2 24.8 يفواركوت د
 75.9 80.2 81.3 2.4 2.6 2.6 17.9 13.6 12.6 3.7 3.6 3.5 جيبوتي
 47.4 48.8 52.9 16.2 17.3 18 21.7 19.6 15.3 14.8 14.4 13.8 مصر
 26.9 33.2 36 4 4.9 3.7 66.4 58.2 56 2.7 3.8 4.3 الغابون
 61.8 56.5 61.7 6 7 6.6 9.2 7.9 7.8 23 28.6 23.8 غامبيا
 41 40.9 44.6 6.4 6.4 3 26.7 28.4 29.7 25.9 24.3 22.7 غينيا

 40.4 39.9 29.4 11.7 13 9.7 1.5 1.5 2.7 46.4 45.6 58.1 غينيا بيساو
 46.7 45.6 39.7 6.1 7.4 6.6 29.2 21.3 26 18 25.7 27.7 غيانا

 38.6 40.3 38.5 23.9 27.4 27.7 23 19.1 18.2 14.4 13.1 15.6 أندونيسيا
 51.9 46.5 50.5 10.4 11.3 13.2 28.4 33.3 22.9 9.3 9 13.4 إيران
 34.7 29.9 10.8 1.7 1.3 0.9 59.5 62 83.6 4.1 6.9 4.6 العراق
 68.6 70.1 73.3 17.8 16.6 14.8 10.6 10.3 9.7 3 3 2.3 األردن

 56.3 54.2 51.3 11.9 12.5 17.5 27.3 26.6 22.6 4.5 6.6 8.6 كازاخستان
 31.1 39.5 42.5 5.2 7 6.7 63.4 53.2 50.5 0.3 0.3 0.3 الكويت

 55.5 46.7 32.1 13.9 14.1 19.4 11.2 7.8 11.9 19.5 31.3 36.6 قيرغيزستان
 75.6 76.8 72.7 7.4 10.7 12 12 7.3 8.8 5 5.3 6.4 لبنان
 32.6 22.2 45.9 4.6 4.7 5.4 60.5 71 42.2 2.3 2.2 6.5 ليبيا

 48.5 44.7 46.4 24.5 27.9 28.7 16.8 19 16.4 10.2 8.4 8.5 ماليزيا
 79 77.7 82.9 6 6.3 4.8 10.9 8.5 7.1 4.1 7.5 5.2 جزر المالديف

 35.8 38.5 42.9 7 9.8 7.2 14.9 14.2 13.7 42.3 37.5 36.3 مالي
 38.9 37.8 36.7 6.6 9 11.1 30.9 23.5 16.3 23.6 29.8 35.9 موريتانيا
 57.4 59.1 58.1 15.2 15.8 17.5 13.7 11.1 10.3 13.7 14 14.2 المغرب
 47.6 48.9 52.3 13.4 15.1 12 9 9.6 12.1 30 26.4 23.6 موزمبيق
 38 42.7 46.1 6.4 5.9 6.4 15.2 5.8 6.3 40.4 45.5 41.2 النيجر
 26.3 23.7 21.8 1.9 2.8 3.7 38.7 40.7 48.5 33.1 32.8 26 نيجيريا
 33.6 36.2 39.4 9.6 8.3 5.7 55.7 54 52.9 1.1 1.5 2 عمان

 53.6 54.6 53.2 14.4 13.4 10.5 7.6 7.7 7.3 24.4 24.3 29 باكستان
 71.2 66.1 63 12.3 15.3 13.1 10.9 12.1 12.7 5.6 6.5 11.3 فلسطين
 28.5 26 30.1 9.7 9.8 5.3 61.7 64.1 64.2 0.1 0.1 0.4 قطر

 35.5 35 41.5 10.1 9.5 9.6 52.5 52.3 44 1.9 3.2 4.9 م. ع. السعودية
 58.7 59.6 57.6 15.2 15.1 14.7 9.1 8.6 8.6 17 16.8 19.1 السنغال

 28.1 37.4 42.2 1.9 2.6 3.3 24.2 9 6.1 45.8 51 48.3 سيرا ليون
 32.5 32.6 32.5 2.5 2.5 2.5 4.9 4.9 4.9 60.2 60.1 60.2 الصومال
 41.6 43.7 45.6 9.9 7.8 5.7 6.7 14 11.7 41.8 34.5 37.1 سودان
 52.2 51.3 52.4 23.2 23.5 18.7 15.5 13.9 8.3 9.1 11.3 20.6 سورينام
 49.4 48.5 41.9 4.7 2.5 1.5 24.9 28.7 31.8 21 20.3 24.7 سوريا

 50.1 45.6 34.3 16.2 25.6 36.1 10.6 5.1 2.3 23.1 23.8 27.3 طاجيكستان
 31.6 37.6 42.4 7.7 9.5 9.2 13.5 9.6 10.5 47.1 43.3 37.8 توغو
 61.2 61.3 59.1 16.8 17 18.1 13.1 11.7 11.7 8.9 10 11.1 تونس
 64.4 61.3 59.2 17.5 19.6 21.4 9.2 8.4 8.5 8.9 10.6 10.8 تركيا

 36.1 43.6 35.2 39.3 29.4 33 10.8 8.3 8.8 13.8 18.8 22.9 تركمانستان
 49.7 50.1 49.1 8.5 7.3 7.5 17.6 17.1 14.9 24.2 25.5 28.5 أوغندا

 41.3 44.8 46.4 8.6 10.3 12.8 49.4 43.6 38.6 0.7 1.4 2.2 اإلمارات ع.م
 47 41.4 42.5 21.9 19.8 13.6 11.3 9.3 9.5 19.8 29.5 34.4 أوزبكستان

 49.4 46.6 45.7 8.9 5.8 5.3 27.1 38 36.8 14.6 9.6 12.2 اليمن
 44.7 45.1 46.9 13.4 14.3 15.4 31.6 29.7 25.3 10.3 11 12.4 متوسط م.ت.إ

 53.3 52.9 59 22 22.3 19 15.6 15.3 12.9 9.1 9.5 9.1متوسط باقي النامية 
 65.8 67.9 69.1 16.5 16.9 17.6 13.2 11.8 10.3 4.4 3.4 3.1 متوسط العالم

 اميع الرئيسية للحسابات القومية لألمم المتحدةالمصدر: قاعدة بيانات المج
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ي اإلنتاج مؤشر:A.7 الجدول   *الزرا

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 121.7 111 116.2 117.1 100.5 107.9 97.8 106 96.2 97.8 94.9 77.9 84.9 أفغانستان

 131.9 124.7 119 112.1 107.4 102.7 102.3 98.1 99.6 95 90.6 90.3 87.9 ألبانيا
 143.5 135.8 125.1 119.2 95.2 93.3 102.9 99.1 98 88.9 76.3 74.7 69.4 الجزائر
 132.5 125.8 118.1 120.5 111.1 105.5 104.1 104 91.9 90.2 85.2 81.1 74.2 أذربيجان
 168.7 164.8 114.8 126.4 111.4 114.2 118.5 91.8 89.7 102.4 106.8 105.1 122.8 البحرين
 106.6 133 129.3 121.4 120.4 112.1 102.7106.1 91.2 92.8 90.4 87.9 89.6 بنغالديش

 134.2 125.6 114.7 111.8 111.5 96.5 92.6 102 105.4 100.6 97.4 89.6 88.9 بنين
 135.5 132.9 113.5 105.5 105.4 102.2 106.6 87.3 106.2 90.5 90.8 99.2 86.3 بروناي دار السالم

 121.4 101.3 115.3 101.5 114 85.8 103.3105.9 90.8 96.7 86 83.4 65.8 بوركينا فاسو
 148.4 145.8 139.2 127.9 119 114.5 102.8109.5 87.7 84.2 81.7 80.4 79 الكاميرون

 126.1 96.8 104.5 101.7 101.3 95.9 101.1 104 94.9 94.9 91.2 91.8 78.4 تشاد
 112.1 109.4 113.5 107.8 99.6 102.2 102.1 95.8 102.1 98.8 96.9 97.1 95.5 جزر القمر
 115 109.6 104.2 99.9 106 99.8 104.1 99.9 96.1 94.2 95 93.7 99.9 كوت ديفوار

 134.5 132.3 118.6 126.5 141.5 137.3 111.3 95.3 93.4 97.1 97.9 85.8 84.9 جيبوتي
 118.6 113.6 109.3 116.4 115.1 110.7 105.8 98.5 95.6 92.1 88 83.6 85.5 مصر
 121.4 118.4 117 110.9 106.8 103.2 100.2101.3 98.5 98.1 97.8 96.9 99 الغابون
 107.3 88.3 133.5 120.9 102.9 73.1 98.4 94.1 107.5 87.7 69.4 105.5 98.2 غامبيا
 122.3 116.4 113.3 110.4 110.1 105.3 100.7101.6 97.7 92.9 88.5 83.8 84 غينيا

 137.1 130.7 125.6 113.8 115.1 104.3 103.6 99.4 97.1 90.2 90.4 89.8 87.2 غينيا بيساو
 112.8 108.1 105.9 104.4 97.8 98.4 97.7 94.2 108.1 109.2 101.9 101.3 96.5 غيانا

 132.2 125.6 120.5 119.2 113.3 109.2 106.4 98.1 95.5 91.4 85.9 80.9 78.2 أندونيسيا
 111.5 107.9 107.4 106.9 98.9 106.9 102.9102.6 94.6 93.4 90 82.4 78 إيران
 112.1 113.2 104.6 91.3 90.5 100.9 104.1103.6 92.3 95.4 125.5 112.4 96.7 العراق
 127.6 134.1 129.3 115.4 107.9 103.8 103 97.5 99.5 88.5 93.2 71.6 80.9 األردن

 112.5 142.6 106.8 122.9 107.7 115.5 100.1106.4 93.5 94.7 93.5 91.4 78.4 كازاخستان
 167.5 161.6 134.4 133.5 100.2 107 103.3 96.9 99.8 94.5 86.4 92.1 80.1 الكويت

 105.8 107 104.7 104.8 102.4 101.2 100 97.8 102.2 98.8 96.2 101.1 96.2 قيرغيزستان
 102.3 98.2 92.5 94.8 103.8 100 98.6 97.3 104.1 96.2 98.7 90.5 99.1 لبنان
 112.7 110.3 110.1 111.2 104.8 106.1 101.4100.2 98.4 101.5 98 91.4 94.8 ليبيا

 120.3 119 110.4 109.3 110.4 103.9 105 99.7 95.3 90.7 83.6 82 78.2 ماليزيا
 88.3 84.8 81.4 77.7 82.4 84 98.1 88.5 113.4 91.8 78.2 81.4 89.4 جزر المالديف

 151.8 141.8 142.2 137.1 123.8 111.4 102.5102.3 95.2 99.4 82.4 85 70.9 مالي
 120.3 111.5 112.5 102 101.5 103.5 100.4102.7 96.9 97 94.5 90.1 89.4 موريتانيا
 124.1 130.7 126.4 122 103.1 93.2 109.6 93 97.4 96.3 84.3 77.6 72.1 المغرب
 159.3 157.4 147.9 118.6 110 109.6 104 95.7 100.4 95.9 91.5 86.8 80.9 موزمبيق
 138.1 127.8 145.1 113.9 138.7 116.4 101.8110 88.2 96.4 91.5 84.2 71.7 النيجر
 108 102.8 101.7 90.7 103.6 97.2 104.6 99.9 95.5 88.9 84.4 80.2 80 نيجيريا
 111.5 114.1 121.5 98.6 97.3 97.6 111.895.3 92.9 75.7 81.2 90.4 90.2 عمان

 119.3 118.6 110.5 112.8 110.1 106 100.4102.1 97.5 90.4 87.1 85.7 87.8 باكستان
 92.9 90.2 80 98.9 98.7 97.3 107.295.3 97.4 104.8 100.9 101.3 88.1 فلسطين
 132.7 132 120 114.8 106.7 113.6 103.1 94.8 102.2 94.8 106.1 88.4 110.7 قطر

 108.2 106.1 105.3 101.9 105 103.4 100.4101.8 97.8 91.9 88.5 88 81.2 م. ع. السعودية
 131.9 108.1 150.3 138.8 127.2 86.3 109.695.1 95.3 95.9 70.8 102.6 107.3 السنغال

 161.1 154.8 148.7 130.5 106.4 99.6 113.7 93.5 92.8 83.7 58.6 49.8 44.8 سيرا ليون
 115.2 116.1 107 99.3 95.4 98.8 100.4102.6 97 95.7 93.4 89.5 89.6 الصومال
     98.9 103.7 101 101.3 101.4102.1 96.6 97.6 88.8 87 78.6 سودان
 130.8 133.3 136.9 130.7 115.5 113.2 106.1 98.6 95.4 90.6 83.7 104.5 95.1 سورينام
 87.7 98.5 88.8 94.3 88.1 92.3 105.1 99.6 95.3 90.8 95.9 81.3 79.6 سوريا

 144 129.9 123.6 117.7 109.7 105.2 101.8 99.1 99.2 88.6 83.3 73.4 64 طاجيكستان
 130.7 136.3 123 120.6 111.6 103.5 100.2 96.4 103.4 100.3 98.6 97.2 89.7 توغو
 115.3 104 104.2 105.4 109.5 104.5 105.6 101 93.5 109.1 74 72.9 84.1 تونس
 121.9 115.6 109.9 105.5 102.8 99 101.2103.2 95.7 94.6 93.6 88 94.9 تركيا

 103.6 102 108.2 111.4 113.5 118 106.994.6 98.4 91.7 85.4 83.4 70.6 تركمانستان
 110.3 113.6 111.6 108.4 106.5 102.8 99.2 100 100.7 100.4 97.8 93.1 87.7 أوغندا

 71.2 69.1 111.4 101.4 102.4 92.9 105.492.7 101.9 93.2 101.9 105.1 186.8 اإلمارات ع.م
 139.1 134.1 127.2 119.7 116.4 109.1 107 99.9 93.1 85.4 82.3 79 77 أوزبكستان

 141.4 134.3 136.3 126.6 121.7 116.7 106.4 97.6 96 92.9 89.3 89.5 82.8 اليمن
 121.3 119.4 114.2 111.5 108.6 104.8 100.3104.2 95.7 92.7 88.8 84.6 84.1 متوسط م.ت.إ

 125 123.9 118.5 114.1 113.4 108.4 103.3 99.8 97.1 93 89.9 88.9 86.2متوسط باقي النامية 
 101 102.3 102.5 103 102.1 100.2 100.298.3 101.6 97.1 96.6 97.6 99.2 متوسط المتقدمة

 118.8 118.1 113.9 110.9 109.8 105.8 102.2 100 98.1 94.1 91.6 90.8 89.7 متوسط العالم 
 اإللكترونية FAOSTATالمصدر: قاعدة بيانات 

 2006- 2004س فترة المستوى النسبي للحجم الكلي الخاص باإلنتاج الزراعي لكل سنة بالمقارنة مع أسا
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ي اإلنتاج مؤشر:A.8 الجدول   *فرد لكل الزرا

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 101.3 94.7 101.6 104.9 92.3 101.7 94.7 105.9 99.4 105 106.1 90.6 102.4 أفغانستان

 133.3 126.4 120.8 113.7 108.7 103.7 102.9 98.1 99 93.8 88.8 87.8 85 ألبانيا
 126.7 122.2 114.7 111.3 90.5 90.3 101.3 99.2 99.5 91.5 79.6 78.9 74.3 الجزائر
 121.9 117.1 111.3 114.9 107.2 103.1 102.9 104.1 93 92.3 88.1 84.8 78.3 أذربيجان
 113.5 113 81.4 94 88.6 98.2 110.5 92.6 96.9 117.7 129.3 133.4 163.1 البحرين
 98.6 124.6 122.5 116.2 116.5 109.6 104.9 102.8 92.4 95.5 94.5 93.4 96.9 بنغالديش

 109.1 104.9 98.5 98.8 101.5 90.5 89.6 101.8 108.6 107.2 107.3 102 104.4 بنين
 121 120.1 104.1 98.5 100 98.6 104.6 87.2 108.2 94.1 96.5 107.7 95.6 روني
 99.1 85.1 99.7 90.4 104.5 81 103 103.4 93.6 102.7 94 93.8 76.2 ركينا فاسوبو

 124.2 125.2 122.6 115.6 110.3 108.9 106.9 103 90.1 88.8 88.5 89.4 90.2 الكاميرون
 101.4 80.2 89.2 89.5 91.9 89.8 97.7 104 98.3 102 102 106.6 94.6 تشاد

 93.8 93.8 99.8 97.3 92.2 96.9 99.4 95.7 104.9 104.2 104.7 107.6 108.7 جزر القمر
 100.9 98.4 95.6 93.5 101 96.8 102.5 100 97.5 97 99.2 99.3 107.8 كوت ديفوار

 121.6 121.5 110.5 119.7 135.9 133.6 109.8 95.4 94.9 99.9 102.3 90.9 91.3 جيبوتي
 105.6 102.7 100.5 108.9 109.5 107.1 104.1 98.6 97.3 95.3 92.5 89.4 92.8 مصر
 102.5 102.5 103.7 100.7 99.3 98.4 98.9 100.2 100.9 102.8 105 106.5 111.4 الغابون
 85.9 73 114 106.6 93.5 68.6 95.3 93.9 110.8 93.3 76.1 119.4 114.6 غامبيا
 102.3 100 99.9 99.9 102.3 100.5 99.3 100.8 99.9 96.7 93.8 90.3 92.1 غينيا

 117.1 114.5 112.5 104.4 107.9 100 101.4 99.4 99.3 94.2 96.6 98.1 97.4 غينيا بيساو
 107.9 103.9 102.5 101.7 95.9 97.2 97.2 94.2 108.7 110.2 103.2 103.1 98.7 غيانا

 120.3 115.7 112.5 112.8 108.6 106.2 105 98.2 96.9 94.1 89.7 85.7 84.1 أندونيسيا
 102.4 100.4 101.2 102 95.5 104.5 101.4 102.9 95.7 95.6 93.3 86.4 83.1 إيران
 93.6 97.4 92.5 82.9 84.2 96.2 101.1 104.1 94.8 100.6 136.2 125.5 111.3 العراق
 95.6 104.7 105.2 98.1 95.9 96.4 99.6 97.8 102.6 93.3 99.8 77.7 89.1 األردن

 104.2 133.5 101.1 117.6 104.3 113.1 105.3 100.2 94.6 96.7 96.3 94.6 81.1 كازاخستان
 118.6 119 103.4 107.8 85.3 96.4 98.3 97.1 104.6 102.8 97 106.9 96.7 الكويت

 97.5 100 99 100.5 99.5 99.5 99.3 97.9 102.8 99.6 97.1 102.3 98 قيرغيزستان
 87.4 87.1 84.5 88.6 98.4 95.9 95.9 96.8 107.2 103.5 111.4 107 121.6 لبنان
 102.5 101.2 102 104.3 99.8 102.6 98.6 101.4 100 104.8 102.7 97.2 102.5 ليبيا

 106.4 106.9 101 101.7 104.6 100.2 103.1 99.7 97.2 94.2 88.5 88.6 86.3 ماليزيا
 77.7 76 74.4 72.3 78.1 81.2 96.4 88.4 115.2 94.9 82.2 87.2 97.5 جزر المالديف

 122.1 117.5 121.5 120.8 112.6 104.6 99.2 102.6 98.3 105.8 90.5 96.1 82.5 مالي
 99.7 94.7 98.1 91.2 93.3 97.8 99.8 100.4 99.8 102.9 103.4 101.5 103.9 موريتانيا
 115 122.9 120.4 117.6 100.3 91.6 108.7 93.1 98.3 98.1 86.7 80.5 75.7 المغرب
 132.8 134.6 129.7 106.6 101.5 103.8 101.2 95.7 103.2 101.4 99.5 97 93 موزمبيق
 106.4 102.3 120.6 98.3 124.3 108.4 106.2 102 91.8 104 102.3 97.6 86.3 النيجر
 89.3 87.5 89 81.5 95.7 92.2 102 100 98 93.7 91.2 88.9 91 نيجيريا
 84.6 94.8 109 93.1 94.3 95.5 93.8 111.5 94.8 79.6 88.4 101.5 103.4 عمان

 105.2 106.4 100.8 104.8 104.2 102.2 100.3 100.4 99.3 93.7 91.9 92.2 96.4 باكستان
 78.5 78.1 71 90 92.1 93 93.3 107.3 99.4 108.9 106.8 109.6 97.9 فلسطين
 53.4 57 56.6 60.5 64.7 81.3 87.8 95.2 117 118.5 138.9 119.1 153.7 قطر

 94.2 94.1 95.2 93.6 98.1 98.3 98.8 100.2 101.1 99.1 99.9 103.7 99.3 عوديةم. ع. الس
 108.3 91.4 130.8 124.2 117.1 81.7 92.5 109.5 97.9 101.2 76.8 114.3 122.6 السنغال

 137.9 135.1 132.3 118.4 98.4 94.1 110.2 93.4 96.4 90.9 66.7 59.3 55.4 سيرا ليون
 95.7 99.2 94 89.6 88.3 93.9 100 100.4 99.6 100.9 101 99.6 102.7 الصومال
     86 92.6 92.7 95.7 99.2 101.4 99.4 103.4 96.7 97.6 90.7 سودان
 122.1 125.6 130.2 125.5 112 110.9 104.9 98.5 96.7 93 87.1 110.3 101.7 سورينام
 73 82.3 75.1 81.7 78.9 86 101.9 99.9 98.3 95.7 102.8 88.7 88.6 سوريا

 122.4 113.1 110.4 107.6 102.6 100.7 99.6 99.1 101.3 92.4 88.5 79.4 70.4 طاجيكستان
 109 116.6 108 108.7 103.2 98.2 97.5 96.4 106.1 105.6 106.5 107.8 102.1 توغو
 106.6 97.3 98.5 100.9 106 102.3 104.5 101 94.5 111.4 76.3 75.9 88.5 تونس
 111.6 107.2 103.2 100.3 99 96.5 101.8 101.2 97 97.2 97.5 93 101.8 تركيا

 95.1 94.9 101.9 106.2 109.6 115.3 93.6 106.9 99.5 93.6 88.1 87 74.5 تركمانستان
 87.1 92.8 94.2 94.7 96.2 96.1 95.9 100 104.2 107.4 108.2 106.6 103.7 أوغندا

 32.1 32.1 54.8 54.5 62.5 66.5 78.9 105.5 115.6 114.8 131.2 139.3 256.3 اإلمارات ع.م
 127.1 124.2 119.4 113.9 112.2 106.7 105.8 100 94.1 87.1 84.6 82 80.9 أوزبكستان

 119.4 116.1 120.6 114.7 113 111 103.8 97.7 98.6 98.1 97 100 95.2 اليمن
 107.4 107.7 104.4 103.9 102.9 101.2 102.4 100.3 97.5 96.2 93.9 91.2 92.5إجمالي/متوسط م.ت.إ

 117.5 117.6 113.3 110.2 110.5 106.5 102.4 99.8 98 94.7 92.3 92.1 90.2 متوسط باقي النامية 
 95.8 97.7 98.5 99.8 99.6 98.6 97.5 100.2 102.4 98.7 98.9 100.8 103.1 متوسط المتقدمة

 110.8 111.3 108.3 106.6 106.6 103.7 101.1 100 99.1 96.1 94.4 94.5 94.4 العالم

 اإللكترونيةFAOSTATالمصدر: قاعدة بيانات 
 2006-2004  نصيب الفرد من اإلنتاج الزراعي لكل سنة بالمقارنة مع أساس فترة المستوى النسبي لحجم *
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ي اإلنتاج:A.9 الجدول   )طن مليون ( الرئيسية املنتجات مجموعات خالل من الزرا

 اللحم الخضر لفواكها الحبوب  
  2000 2012 2000 2012 2000 2012 2000 2012 

 0.32 0.32 0.99 0.71 0.94 0.7 6.38 1.94 أفغانستان
 0.09 0.07 0.96 0.62 0.43 0.14 0.7 0.57 ألبانيا

 0.71 0.56 6.04 2.58 3.84 1.43 5.14 0.93 الجزائر
 0.29 0.11 1.65 1.04 0.92 0.53 2.71 1.5 أذربيجان
 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02     البحرين
 0.63 0.45 4.16 1.8 3.66 1.36 36.2 39.5 بنغالديش

 0.08 0.05 0.46 0.35 0.55 0.16 1.53 0.99 بنين
 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 روني

 0.26 0.16 0.29 0.36 0.1 0.09 4.9 2.29 بوركينا فاسو
 0.34 0.21 2.38 1.27 5.26 1.99 2.96 1.27 الكاميرون

 0.15 0.11 0.11 0.11 0.12 0.1 3.47 0.93 تشاد
 0 0 0.01 0.01 0.07 0.06 0.03 0.02 جزر القمر
 0.26 0.2 0.69 0.84 2.17 2.35 1.5 1.29 كوت ديفوار

 0.01 0.01 0.04 0.02 0 0 0 0 جيبوتي
 2.03 1.32 19.83 15.15 10.68 6.97 23.76 20.11 مصر

 0.04 0.03 0.05 0.04 0.32 0.29 0.05 0.03 غابونال
 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.22 0.18 غامبيا
 0.08 0.05 0.54 0.52 1.26 1 3.26 1.8 غينيا

 0.03 0.02 0.04 0.03 0.1 0.08 0.25 0.18 غينيا بيساو
 0.03 0.01 0.04 0.07 0.04 0.08 0.61 0.45 غيانا

 3.17 1.7 10.51 6.99 17.74 8.41 88.42 61.58 أندونيسيا
 2.5 1.55 23.49 11.66 11.97 12.29 20.83 12.87 إيران
 0.2 0.15 3.98 3.47 1.17 1.74 3.51 0.9 العراق
 0.24 0.14 1.52 0.89 0.32 0.24 0.08 0.06 األردن

 0.93 0.62 4.71 1.97 0.28 0.26 12.79 11.54 كازاخستان
 0.08 0.07 0.32 0.17 0.04 0.01 0.02 0 الكويت

 0.19 0.2 1.02 0.81 0.23 0.19 1.36 1.55 قيرغيزستان
 0.22 0.17 0.99 0.89 0.81 0.85 0.19 0.12 لبنان
 0.18 0.14 1 0.89 0.41 0.31 0.31 0.22 ليبيا

 1.59 0.89 1.22 0.52 1.02 1.18 2.8 2.21 ماليزيا
 0 0 0 0 0.01 0.01 0 0 جزر المالديف

 0.38 0.19 0.91 0.63 0.44 0.25 6.67 2.31 مالي
 0.11 0.08 0 0.01 0.03 0.02 0.3 0.18 موريتانيا
 1.06 0.61 5.63 3.17 3.77 2.68 5.31 2 المغرب
 0.18 0.19 0.55 0.12 0.81 0.29 1.76 1.59 موزمبيق
 0.3 0.23 1.13 0.79 0.5 0.07 5.32 2.13 النيجر
 1.56 1.05 11.94 8.66 11.06 9.28 26.33 21.37 نيجيريا
 0.05 0.03 0.3 0.21 0.35 0.34 0.05 0.01 عمان

 2.9 1.7 5.08 4.86 6.4 5.19 38.03 30.46 باكستان
 0.1 0.09 0.72 0.57 0.1 0.24 0.02 0.07 فلسطين
 0.02 0.01 0.03 0.06 0.02 0.02 0 0.01 قطر

 0.79 0.64 2.36 1.55 1.72 1.19 1.47 2.17 م. ع. السعودية
 0.21 0.12 0.72 0.41 0.24 0.13 1.66 1.03 السنغال

 0.04 0.02 0.34 0.18 0.25 0.17 1.3 0.22 سيرا ليون
 0.19 0.17 0.11 0.08 0.22 0.19 0.3 0.39 الصومال
 1.08 0.84 3.04 2.12 2.97 1.29 2.66 3.26 سودان
 0.01 0.01 0.02 0.03 0.12 0.07 0.22 0.16 سورينام
 0.4 0.35 2.28 1.78 2.01 1.88 4.6 3.51 سوريا

 0.09 0.03 1.81 0.44 0.48 0.28 1.17 0.54 طاجيكستان
 0.07 0.04 0.15 0.13 0.06 0.06 1.1 0.74 توغو
 0.31 0.25 2.85 2.07 1.33 1.01 2.31 1.11 تونس
 2.86 1.4 27.82 24.61 14.97 10.86 33.37 32.25 تركيا

 0.31 0.15 0.99 0.59 0.43 0.24 1.46 1.75 تركمانستان
 0.44 0.27 1.13 0.55 9.83 10.09 3.55 2.11 أوغندا

 0.13 0.09 0.18 2.86 0.28 0.8 0.14 0 اإلمارات ع.م
 0.96 0.5 8.58 3.1 3.07 1.42 7.03 3.91 أوزبكستان

 0.36 0.17 0.87 0.59 1 0.66 0.91 0.67 اليمن
 29.6 18.6 166.6 114 127 91.6 371 279 إجمالي م.ت.إ

 172.9 119.6 820.2 535.7 420.7 275 1479.9 1099.5 إجمالي باقي النامية 
 302.4 229.9 1106.1 781.5 636.5 476.3 2545 2058.2 إجمالي العالم

 14.6 13.5 16.9 17.5 23.2 25 20 20.2م.ت.إ (٪ من النامية)
 9.8 8.1 15.1 14.6 19.9 19.2 14.6 13.6 م.ت.إ (٪ من العالم)

 اإللكترونية FAOSTATالمصدر: قاعدة بيانات  
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 )مليون  $ US ،2011 ،2000( األساسية الزراعية املنتجات صادرات مجموعات:A.10 الجدول 

 اللحم الفواكه والخضر األلبان الحبوب
2000 2011 2000 2011 2000 2011 2000 2011 

     141.03 34.93 0.22 0 0.05 0 أفغانستان
 1.17 0.23 21.89 2.07 2.91 0.19 0.85 0.01 ألبانيا

 0.1 0.07 37 16.8 1.03 0 0.01 0 الجزائر
 7.11 0 254.5 25.76 0.01 0 0.04 0.64 أذربيجان
 2.46 0.93 13.25 3.24 177.14 0.82 1.08 0.83 البحرين
 0 0.06 80.74 11.43 0.08 0.04 0.83 0.5 بنغالديش

 93.94 0.54 160.8 18 0.25 0.01 2.83 0.33 بنين
 0.09 0.23 0.02 0.06 0.01 0 1.99 0 روني

 0.01 0.01 75.37 3.33 0.09 0.01 6.5 2.55 بوركينا فاسو
 0.01 0.01 99.41 51.74 4.01 2.21 0.84 0.2 الكاميرون

 0 0.62 0.01 0.84 0 0 0 0 تشاد
 0 0 0 0 0 0 0 0 جزر القمر
 0.31 0.06 463.81 185.91 7.73 10.19 39.26 0.38 كوت ديفوار

 0 0 1.71 0.06 0.16 0 0.01 0 جيبوتي
 8.15 1.68 2317.57 138.21 512.88 5.88 78.63 113.64 مصر
 0 0.01 0.02 0.08 0.02 0.46 0 0.08 الغابون
 1.27 0 3.95 0.71 4.11 0.01 1.25 0 غامبيا
 0.03 0 28.74 1.14 0.05 0 3.75 0.11 غينيا
 0 0 203.86 49.05 0 0 0 0 ينيا بيساوغ

 0 0.04 9.71 3.51 0.14 0.33 149.22 40.87 غيانا
 21.79 13.31 808.47 300.56 83.61 74.91 28.65 5.94 أندونيسيا
 31.84 2.06 2891.06 564.46 365.54 24.68 29.25 1.32 إيران
 0 0 47.81 6.04 0.06 0 1.23 0 العراق
 122.18 3.46 654.46 105.54 42.8 11.05 7.27 1.19 األردن

 5.66 1.27 20.11 15.23 4.07 0.39 1310.69 542.63 كازاخستان
 1.68 2.81 34.23 13.76 31.34 5.16 21.77 4.7 الكويت

 0.7 0.04 135.95 9.13 27.07 1.39 0.79 3.39 قيرغيزستان
 17.68 0.63 243.01 59.75 8.78 0.94 7.64 0.86 لبنان
 0 0 0.7 6.47 0.05 0.21 0.03 0.12 ليبيا

 89.12 16.64 442.78 204.95 370.86 102.62 37.91 30.52 ماليزيا
 0 0    0 0 0 0 جزر المالديف

 0.1 0 5.7 0.5 0.09 0 0.1 1.2 مالي
 0 0 0 0.06 0 0.03 موريتانيا
 2.63 0.66 1716.06 530.55 36.19 19.5 5.97 13.42 المغرب
 0 0 117.92 15.93 0.07 0 21.23 0 موزمبيق
 0 0.04 51.59 24.3 0.36 0.2 2.98 0.06 النيجر
 0 0 30.23 2.85 2.95 0 0.39 1.89 نيجيريا
 32.84 1.08 98.5 21.49 240.01 32.01 35.14 36.01 عمان

 147.48 6.94 626.73 126.31 70.67 1.57 3159.28 544.1 باكستان
 3.49 1.36 11.75 51.84 1.53 2.92 1.12 1.27 فلسطين
 3.5 0.18 3.43 1.96 1.62 0.28 2.64 0.72 قطر

 165.49 41.01 692.85 105.64 1022.39 137.66 17.76 2.66 م. ع. السعودية
 0.55 0.31 49.52 11.71 20.94 1.26 59.52 0.17 السنغال

 0 0 0 0.18 0 0 سيرا ليون
 0.09 0 0.38 7.2 0 0 0 0 الصومال
 22.75 20.99 19.41 34.59 0 0.59 13.66 4.87 سودان
 1.49 0 3.5 25.45 1.57 0 33.8 26.71 سورينام
 3.86 0 344.78 252.46 70.3 7.54 0.43 0.4 سوريا

 0 0 50.38 24.97 0 0 2.74 0 طاجيكستان
 1.22 0.19 3.96 0.52 12.41 1.58 1.21 5.4 توغو
 8 0.65 393.11 72.78 64.16 8.57 77.07 33.25 تونس
 423.85 12.5 6699.68 1817.53 478.83 18.32 1043.65 293.93 تركيا

     1.04 1.72 0 0 تركمانستان
 1.44 0.02 30.39 7 18.19 0.3 42.29 2.15 أوغندا

 74.39 4.16 320.21 134.47 272.2 10.7 72.66 84.28 اإلمارات ع.م
 0 0.15 581.42 108.82 0.04 0.47 35.85 0.68 أوزبكستان

 0.05 0.91 92.9 17.62 26.27 1.13 25.22 0.6 اليمن
 1299 136 21137 5231 3986 486 6387 1805 إجمالي م.ت.إ

إجمالي النامية 
 37511 7622 75769 21157 9761 1868 47425 8736 األخرى

 124549 41829 203403 67441 76654 26622 120051 35427 إجمالي العالم 
 3.3 1.8 21.8 19.8 29 20.6 11.9 17.1 م.ت.إ (٪ من النامية)
 1 0.3 10.4 7.8 5.2 1.8 5.3 5.1 م.ت.إ (٪ من العالم)

اإللكترونيةFAOSTATالمصدر: قاعدة بيانات 
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 )مليون  $ US ،2011 ،2000( األساسية الزراعية املنتجات واردات مجموعات :A.11 الجدول 
 اللحم الفواكه والخضر األلبان الحبوب
2000 2011 2000 2011 2000 2011 2000 2011 

 72.33 0.1 92.09 4.43 51.79 0.56 488.48 113.77 أفغانستان
 69.01 19.3 96.31 43.05 24.32 5 156.88 48.12 ألبانيا

 165.94 35.55 840.8 194.32 1543.74 429.56 4022.16 1074.99 الجزائر
 29.45 18.42 99.12 11.61 76.28 11.8 368.64 108.76 أذربيجان
 213.4 43.96 212.78 107.01 218.87 50.64 101.3 32.76 البحرين
 1.25 0.16 712.89 152.65 265.27 86.96 1875.88 354.54 بنغالديش

 295.73 35.55 57.88 12.55 30.97 12.72 127.23 18.85 بنين
 31.4 8.45 46.17 23.55 22.64 15.09 48.14 19.72 روني

 0.39 0.12 14.53 15.77 20.04 13.47 140.2 56.99 بوركينا فاسو
 6.29 12.65 23.78 6.21 54.66 16.31 479.73 75.93 الكاميرون

 0.64 0.38 2.33 0.37 7.53 4.21 51.92 7.1 تشاد
 18.48 3.19 2.05 0.52 3.3 0.93 25.89 6.33 جزر القمر
 24.83 8 70.12 18.04 69.4 35.55 787.74 142.86 كوت ديفوار

 5.47 1.17 33.14 3.95 17.16 15.97 204.55 19.39 جيبوتي
 781.43 251.61 961.27 217.83 630.63 179.9 5455.06 1264.73 مصر
 139.33 43.52 34.67 11.63 46.42 17.78 88.52 28.04 الغابون
 2.73 1.15 8.99 6.13 7.94 3.76 46.62 22.4 غامبيا
 19.72 1.57 27.54 8.14 35.31 14.75 113.07 47.16 غينيا

 2.64 1.78 3.66 0.74 4.69 0.96 36.29 22.85 غينيا بيساو
 5.21 7.53 24.45 9.08 38.89 17.24 41.61 9.9 غيانا

 251.35 54.77 1535.2 246.93 1155.15 258.39 5037.73 1063.97 أندونيسيا
 987.57 35.48 816.29 112.46 410.36 50.8 2545.21 1502.13 إيران
 792.39 0 615.48 33.5 531.14 143.55 2152.24 1177.27 العراق
 344.78 51.31 360.91 90.61 222.64 66.09 558 239.8 األردن

 329.82 26.08 845.61 24.14 377.28 42 51.61 3.57 كازاخستان
 374.31 121.23 390.37 293.79 253.49 167.45 612.3 169.52 الكويت

 72.21 1.66 37.73 1.78 17.48 1.68 124.9 34.77 قيرغيزستان
 224 58.53 326.9 156.27 297.95 148.95 357.74 116.09 لبنان
 31.95 8.5 328.56 107.95 305.09 74.27 799.01 544.99 ليبيا

 630.88 188.29 1384.64 416.34 802.26 302.15 2102.78 636.88 ماليزيا
 35.7 6.5 74.6 21.82 39.47 12.06 26.26 10.68 جزر المالديف

 3.71 0.16 19.76 3.69 47.2 16.15 99.16 19.67 مالي
 10.83 3.01 22.04 8.52 62.12 11.62 139.44 37.4 موريتانيا
 62.34 3.96 269.33 67.49 265.78 64.91 1943.83 731.39 المغرب
 37.6 7.67 39.99 5.09 27.39 14.6 315.93 64.76 موزمبيق
 0.37 0.17 16.45 5.92 33.69 9 77.73 37.16 النيجر
 10.33 0.61 234.57 20.15 622.61 133.85 2724.25 468.29 نيجيريا
 300.11 47.5 351.9 96.1 451.59 103.78 363.33 112.28 عمان

 9.1 0.68 717.59 211.85 123.75 16.93 112.85 152.3 باكستان
 21.86 13.31 89.08 99.55 23.13 22.29 119.19 117.56 نفلسطي
 241.01 45.84 199.67 78.34 147.99 67.12 166.79 38.13 قطر

 2586.73 594.22 2295.45 690.35 1822.83 601.65 4437.94 1342.81 م. ع. السعودية
 12.58 2.34 96.09 28.17 120.26 32.5 593.7 146.52 السنغال

 16.75 1.32 12.92 6.6 12.38 3.26 96.18 54.95 سيرا ليون
 0.14 0 20.93 2.91 3.3 1.41 206.33 74.25 الصومال
 13.93 0.22 187.74 24.58 120.49 16.25 779.27 252.28 سودان
 30.01 9.77 21.23 11.1 15.37 7.66 18.54 14.24 سورينام
 20.07 0.06 454.78 55.36 165.72 51.02 873.8 229.8 سوريا

 32.82 28.39 18.67 0.25 7.46 0.75 208.09 45.14 طاجيكستان
 10.86 3.57 10.25 2 10.16 2.42 46.97 13.47 توغو
 17.37 7.88 82.61 34.03 49.63 22.49 924.54 284.28 تونس
 514.67 1.16 833.88 192.3 104.74 35.72 1931.82 390.64 تركيا

 8.91 8 43.94 6.72 12.92 6.63 62.17 1.4 تركمانستان
 3.24 0.25 16.81 2.45 5.01 0.86 207.67 46.82 أوغندا

 1123.06 143.67 2553.85 491.26 859.44 197.77 1495.69 438.51 اإلمارات ع.م
 21.95 20.82 24.92 13.01 29.44 20.14 483.69 131.54 أوزبكستان

 172.94 62.25 159.46 31 218.67 83.11 1370.31 285.96 اليمن
 11244 2053 18875 4542 12945 3744 48827 14506 دول م.ت.إ

 24511 5392 40835 8129 15844 4235 33346 11243إجمالي باقي النامية 
 120951 42361 208700 74962 76179 26571 127535 40872 إجمالي العالم 
م.ت.إ (٪ من 

 31.4 27.6 31.6 35.8 45 46.9 59.4 56.3 النامية)

م.ت.إ (٪ من 
 9.3 4.8 9 6.1 17 14.1 38.3 35.5 العالم)

اإللكترونيةFAOSTATالمصدر: قاعدة بيانات 
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 الغذائي اإلنتاج مؤشر :A.12 الجدول 

2000200120022003200420052006200720082009201020112012

83.976.994.597.896.1106.097.9108.1100.5117.0116.2110.8121.6 أفغانستان
87.189.990.595.199.698.1102.4102.8107.6112.3119.3124.9132.2 ألبانيا

69.274.576.288.998.199.0103.093.295.0119.2125.1136.0143.7 الجزائر
73.581.886.891.392.0103.0105.0107.4114.4124.7122.0129.4136.5 أذربيجان
122.8105.1106.8102.489.791.8118.5114.2111.4126.4114.8164.8168.7 البحرين
89.587.790.392.791.1102.8106.1112.4120.8121.7129.6132.2105.2 بنغالديش

84.786.492.297.9103.0101.695.399.6116.1118.2122.0130.2137.8 بنين
86.399.390.890.5106.287.1106.7102.3105.5105.7113.7133.2135.8 بروناي

69.689.989.4101.993.6102.9103.590.2114.4106.0121.9108.3127.8 بوركينا فاسو
76.678.380.984.188.0102.2109.8116.1121.7132.1142.9149.9152.1 الكاميرون

77.790.890.196.392.9103.5103.698.3104.0106.5110.1101.2131.3 تشاد
95.597.196.998.8102.195.7102.1102.199.6107.8113.5109.3112.0 جزر القمر
94.991.193.993.897.998.1104.1101.0107.8101.5105.9113.3117.5 كوت ديفوار

84.985.897.997.193.495.3111.3137.3141.5126.5118.6132.3134.5 جيبوتي
85.382.687.492.395.198.8106.1111.0116.3117.7110.1114.2119.8 مصر
99.798.099.4100.099.4100.3100.3101.8103.2109.5114.5115.5118.7 الغابون
98.3105.669.387.7107.694.098.473.0102.9120.9133.688.2107.3 غامبيا
82.283.588.492.797.7100.8101.5105.1109.9110.2113.2116.2122.1 غينيا

87.289.790.289.997.199.3103.6104.1115.1114.1125.9131.1137.6 غينيا بيساو
96.6101.3101.9109.2108.194.297.798.497.7104.4105.9108.1112.8 غيانا

78.581.186.391.895.798.2106.2108.8113.2120.4121.3125.9132.9 أندونيسيا
77.482.189.893.294.3102.9102.8107.298.5106.8107.5108.1111.7 إيران
96.7111.7124.895.092.1104.2103.8100.990.791.2104.4113.3112.2 العراق
80.671.692.888.499.697.5103.0103.8107.9115.4129.4134.3127.7 األردن

78.892.094.594.893.599.9106.6116.9108.7124.6107.9144.0112.7 كازاخستان
80.192.086.494.699.896.9103.3107.0100.1133.7134.6161.9167.9 الكويت

94.8100.696.999.5102.397.7100.0102.0103.1107.0106.4108.1107.5 قيرغيزستان
99.090.098.696.1104.097.398.7100.0103.694.792.298.1102.1 لبنان
94.791.197.9101.498.4101.4100.3106.2105.0111.4110.2110.6112.9 ليبيا

78.182.984.591.694.9100.3104.8104.6113.1114.3114.9124.3125.4 ماليزيا
89.481.478.291.8113.488.598.184.082.477.781.484.888.3 جزر المالديف

72.779.780.694.791.3102.7106.0119.7134.0148.5153.7150.8160.5 مالي
89.490.194.597.096.9100.4102.7103.5101.5102.0112.5111.5120.3 موريتانيا
71.977.484.296.497.492.8109.893.1103.0122.2126.7131.0124.3 المغرب
86.591.094.299.1101.295.1103.6108.4109.1117.8153.4162.4162.0 موزمبيق
71.484.191.696.588.2101.8110.0116.5138.8113.8145.3127.8138.2 النيجر
80.180.384.488.995.599.9104.697.3103.890.8101.6103.2108.4 نيجيريا
88.386.388.091.896.4100.6103.0108.3112.8114.8113.3120.3121.6 عمان

88.2101.4100.9104.997.4107.295.497.398.899.080.190.393.0 باكستان
90.290.481.175.692.8111.995.397.697.498.6121.7114.3111.7 فلسطين
110.788.4106.194.8102.294.8103.1113.6106.7114.8120.0132.0132.7 قطر

81.288.088.592.097.8100.4101.8103.4105.1102.1105.5106.2108.3 م. ع. السعودية
108.4102.870.495.095.5110.194.485.7127.8140.4152.0108.5132.7 السنغال

43.649.258.983.592.893.1114.199.4106.4131.3148.8154.7160.9 سيرا ليون
89.689.593.495.797.0100.4102.698.895.399.3107.0116.1115.2 الصومال
79.087.289.498.396.8101.0102.2101.5102.0104.4100.1 سودان
95.1104.583.790.695.498.6106.1113.2115.5130.7136.9133.3130.8 سورينام
77.279.497.190.894.498.7106.993.589.196.391.7102.592.0 سوريا

64.068.577.883.896.499.3104.3108.7117.4130.9137.5143.9158.8 طاجيكستان
84.790.291.093.196.099.1104.9107.7118.0127.6129.2140.5135.7 توغو
84.072.773.8109.293.5100.9105.6104.5109.6105.5104.2104.1115.4 تونس
94.687.593.194.695.4101.4103.399.5104.3107.3111.3116.7123.7 تركيا

69.176.486.994.196.1106.397.6120.3114.2118.6114.4108.7110.3 تركمانستان
87.592.396.3100.3100.299.999.9102.7105.5108.2111.6112.9109.9 أوغندا

186.8105.0101.793.1101.9105.492.792.9102.4101.4111.469.171.2 اإلمارات 
75.677.281.486.792.298.8109.0112.6119.5125.5134.8146.5151.4 أوزبكستان

82.989.689.493.196.297.7106.1116.6121.6126.6136.7134.6142.1 اليمن

83.283.988.592.795.2100.2104.7105.5109.5112.9115.5120.4121.2 متوسط م.ت.إ

86.488.990.393.497.1100.0103.1107.7112.9113.5117.8123.2124.3متوسط النامية األخرى

99.097.396.597.3101.6100.198.4100.7102.9103.6102.9102.3101.9 متوسط المتقدمة

89.590.591.894.398.1100.0102.2105.5109.8110.9113.8117.8117.2 المتوسط العالمي

رونية FAOSTAT: قاعدة بيانات املصدر  اإللك
رة  ي كل سنة باملقارنة مع الف   .2006-2004*املستوى النس لحجم اإلنتاج الغذائي لكل فرد 
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 فرد لكل الغذائي اإلنتاج  مؤشر :A.13 الجدول 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 101.2 94.5 101.6 104.9 92.3 101.9 94.8 105.9 99.4 105.0 105.7 89.5 101.2 أفغانستان
 133.7 126.7 121.1 113.9 109.0 103.8 102.9 98.1 99.0 93.9 88.6 87.5 84.2 ألبانيا

 126.9 122.4 114.7 111.4 90.4 90.2 101.4 99.0 99.6 91.5 79.5 78.8 74.2 الجزائر
 125.7 120.5 114.9 118.9 110.5 104.9 103.9 103.1 93.1 93.5 89.9 85.5 77.6 أذربيجان
 113.5 113.0 81.4 94.0 88.6 98.2 110.5 92.6 96.9 117.7 129.3 133.4 163.1 البحرين
 97.3 123.8 122.8 116.5 116.9 109.8 104.8 102.8 92.4 95.4 94.3 93.1 96.8 بنغالديش

 112.1 108.8 104.8 104.5 105.8 93.4 92.3 101.5 106.3 104.4 101.6 98.4 99.6 بنين
 121.3 120.4 104.3 98.7 100.1 98.7 104.7 87.1 108.3 94.0 96.6 107.8 95.6 بروناي

 104.3 90.9 105.3 94.3 104.8 85.1 100.5 103.0 96.5 108.2 97.7 101.1 80.5 بوركينا فاسو
 127.3 128.8 125.9 119.4 112.8 110.5 107.1 102.4 90.5 88.7 87.5 87.0 87.4 الكاميرون

 105.6 83.9 94.1 93.9 94.5 92.1 100.2 103.5 96.3 103.6 100.7 105.5 93.8 تشاد
 93.7 93.8 99.8 97.3 92.2 96.9 99.4 95.7 104.9 104.2 104.7 107.6 108.7 جزر القمر
 103.1 101.7 97.1 94.9 102.8 98.0 102.5 98.1 99.3 96.5 98.0 96.6 102.4 كوت ديفوار

 121.6 121.5 110.5 119.7 135.9 133.6 109.8 95.4 94.9 99.9 102.3 90.9 91.3 جيبوتي
 106.6 103.3 101.3 110.1 110.7 107.4 104.4 98.8 96.8 95.5 91.9 88.3 92.6 مصر
 100.2 100.0 101.5 99.4 96.0 97.0 97.9 100.3 101.8 104.8 106.7 107.7 112.1 الغابون
 85.9 72.9 114.0 106.6 93.6 68.5 95.3 93.9 110.9 93.2 76.1 119.6 114.7 غامبيا
 102.2 99.8 99.7 99.7 102.1 100.2 99.3 100.9 99.9 96.5 93.6 90.0 90.1 غينيا

 117.6 114.9 112.8 104.6 107.9 99.8 101.4 99.3 99.3 93.9 96.4 97.9 97.4 غينيا بيساو
 107.9 104.0 102.5 101.7 95.8 97.2 97.2 94.2 108.7 110.2 103.2 103.1 98.7 غيانا

 120.9 116.0 113.1 113.9 108.5 105.8 104.7 98.2 97.1 94.5 90.1 85.9 84.4 أندونيسيا
 102.5 100.6 101.3 101.9 95.1 104.7 101.6 102.9 95.5 95.4 93.1 86.1 82.4 إيران
 93.7 97.5 92.3 82.8 84.4 96.2 101.3 104.2 94.5 100.3 135.4 124.8 111.2 العراق
 95.7 104.8 105.3 98.1 95.9 96.4 99.6 97.7 102.7 93.2 99.4 77.7 88.8 األردن

 104.4 134.8 102.1 119.3 105.2 114.4 105.5 100.0 94.5 96.9 97.4 95.2 81.4 كازاخستان
 118.9 119.2 103.5 107.9 85.3 96.4 98.3 97.1 104.6 102.8 97.1 106.9 96.6 الكويت

 99.2 101.0 100.7 102.6 100.1 100.2 99.3 97.8 102.9 100.2 97.8 101.8 96.5 قيرغيزستان
 87.2 86.9 84.3 88.5 98.3 95.9 96.0 96.9 107.1 103.4 111.4 106.3 121.5 لبنان
 102.7 101.4 102.1 104.5 99.9 102.8 98.7 101.4 99.9 104.6 102.6 97.0 102.4 ليبيا

 110.9 111.8 105.1 106.3 107.1 100.8 102.9 100.4 96.8 95.1 89.5 89.5 86.2 ماليزيا
 77.7 76.0 74.4 72.3 78.1 81.2 96.4 88.4 115.2 94.9 82.2 87.2 97.5 جزر المالديف

 129.2 125.1 131.4 131.0 122.0 112.5 102.9 102.9 94.3 100.9 88.5 90.3 84.8 مالي
 99.7 94.7 98.1 91.2 93.3 97.8 99.8 100.4 99.8 102.9 103.4 101.5 103.9 موريتانيا
 115.2 123.1 120.6 117.8 100.3 91.5 108.9 92.9 98.3 98.2 86.6 80.4 75.5 المغرب
 135.0 138.8 134.4 105.9 100.7 102.7 100.9 95.1 104.0 104.8 102.5 101.8 99.5 موزمبيق
 106.4 102.3 120.8 98.2 124.4 108.4 106.2 102.0 91.8 104.0 102.4 97.5 85.8 النيجر
 89.7 87.8 88.9 81.7 95.9 92.3 102.0 100.0 98.1 93.7 91.3 89.0 91.0 نيجيريا
 84.7 95.0 109.1 93.1 94.4 95.5 93.7 111.5 94.7 79.5 88.4 101.5 103.4 عمان

 107.2 107.9 103.4 106.7 106.7 104.4 101.2 100.6 98.2 95.2 93.0 92.8 97.1 باكستان
 78.5 78.1 71.1 90.1 92.1 93.1 93.3 107.3 99.4 109.0 106.9 109.7 98.0 فلسطين
 53.4 57.0 56.6 60.5 64.7 81.3 87.8 95.2 117.0 118.5 138.9 119.1 153.7 قطر

 94.3 94.2 95.3 93.8 98.2 98.3 98.8 100.1 101.1 99.1 99.9 103.7 99.3 م. ع. السعودية
 109.0 91.7 132.2 125.7 117.6 81.1 91.9 110.1 98.1 100.3 76.3 114.5 123.8 السنغال

 137.8 135.0 132.4 119.1 98.4 93.9 110.5 93.1 96.4 90.7 67.1 58.6 54.0 سيرا ليون
 95.7 99.2 94.0 89.6 88.3 93.9 100.0 100.4 99.6 100.9 101.0 99.6 102.7 الالصوم
 87.1 93.2 93.6 95.9 99.3 101.0 99.7 104.1 97.5 97.7 91.0 سودان
 122.1 125.6 130.2 125.5 112.0 110.9 104.9 98.5 96.7 93.0 87.1 110.3 101.7 سورينام
 76.6 85.7 77.6 83.5 79.8 87.1 103.6 99.1 97.3 95.7 104.2 86.6 86.0 سوريا

 135.1 125.4 122.8 119.7 109.9 104.1 102.1 99.4 98.5 87.4 82.7 74.2 70.4 طاجيكستان
 113.2 120.4 113.5 115.1 109.2 102.3 102.3 99.1 98.6 98.2 98.5 100.2 96.5 توغو
 106.7 97.3 98.6 100.9 106.1 102.3 104.5 101.0 94.5 111.5 76.1 75.7 88.4 تونس
 113.3 108.2 104.5 102.1 100.4 97.0 101.9 101.4 96.7 97.2 97.0 92.5 101.5 تركيا

 101.3 101.1 107.7 113.1 110.2 117.6 96.5 106.3 97.2 96.1 89.7 79.7 72.9 تركمانستان
 86.8 92.2 94.3 94.6 95.3 95.9 96.5 99.8 103.7 107.3 106.5 105.7 103.5 أوغندا

 32.1 32.1 54.8 54.6 62.5 66.5 79.0 105.5 115.6 114.8 130.9 139.2 256.3 اإلمارات 
 138.3 135.7 126.5 119.5 115.3 110.1 107.9 98.9 93.3 88.4 83.7 80.2 79.4 أوزبكستان

 120.0 116.3 121.0 114.8 112.9 110.9 103.4 97.8 98.8 98.3 97.1 100.1 95.3 اليمن

 109.8 109.2 106.1 105.6 104.0 102.0 103.0 100.3 97.0 96.1 93.5 90.3 91.2 متوسط م.ت.إ
متوسط النامية 

 118.9 117.2 112.9 109.8 110.1 105.8 102.3 100.0 97.9 95.0 92.6 92.1 90.4 األخرى

 97.7 97.7 99.0 100.4 100.5 99.1 97.6 100.1 102.5 98.9 98.9 100.4 103.0 متوسط متقدمة

 107.8 108.9 108.4 106.8 106.7 103.5 101.2 100.0 99.0 96.3 94.5 94.2 94.2 متوسط عالم

اإللكترونيةFAOSTATالمصدر: قاعدة بيانات 
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 )دوالرأمريكي US مليون ( الغذائي التصدير :A.14 الجدول 

2000 2001 200220032004200520062007 2008 2009 2010 2011 2012 
 75 147 156 221 284أفغانستان

 91 81 70 62 54 122535384557 18 17ألبانيا
 320 359 320 116 127 445262708898 28 36الجزائر
 829 714 592 525 531 66125154325320505 54 55أذربيجان
 441 438 306 289 284 526355595765 33 56البحرين
 970 944 776 576 1057 370371511581693857 327 418بنغالديش

 289 291 264 210 127 7552547088104 39 38بنين
 6 12 9 1277 1بروناي

 186 201 135 111 116 335864107 39 35بوركينا فاسو
 1099 861 948 829 687 373449465418430488 293 272الكاميرون

تشاد
 968321 7 6جزر القمر
 4727 5307 5001 4851 3936 290630572978277028563185 1941 1806كوت ديفوار

جيبوتي
 4038 4487 4356 4058 2786 4085247509328961273 413 375مصر
 40 40 36 40 39 152035575040 21 22الغابون
 77 31 27 35 8 3364910 6 12غامبيا
 22 29 27 19 24 817738434 11 13غينيا

595323غينيا بيساو
 577 434 356 340 376 214239254287289338 212 226غيانا

 33692 32865 25630 19998 24090 62546729857298721145316681 5002 5526أندونيسيا
 5600 4318 4738 3592 4243 105014321394210826903695 906 818إيران
 80 69 131 13 30 13854525242 185 114العراق
 1245 1257 1111 1032 1050 409436557642690745 314 182األردن

 3087 1826 1969 1625 2972 46577180566910552033 454 600كازاخستان
 262 229 209 183 194 7896103138119142 58 54الكويت

 222 221 192 155 178 5251797696156قيرغيزستان
 607 570 511 432 441 170229250285288369 160 131لبنان
 140 128 117 100 142 1113181826ليبيا

 28486 31716 23609 17627 23121 703789981006698301117516220 5329 5440ماليزيا
 73 81 71 75 124 567691103134106 44 41جزر المالديف

 156 134 110 114 135 4552676489101 71 8مالي
 582 434 278 237 188 7496143138175 82 71موريتانيا
 3692 3751 3347 3232 3542 168018851888237024142790 1502 1596المغرب
 572 739 485 498 390 219178241245365268 160 156موزمبيق
 148 123 89 188 369 7480173146160166 98 101النيجر
 2083 2256 2891 2264 1054 1196113433876 3 38نيجيريا
 1125 1102 980 808 966 706565508508464541 681 399عمان

 4187 4901 3531 2888 3621 106412821322193320022116 1003 964باكستان
فلسطين
 60 56 70 49 27 121521332123 6 9قطر

 4959 3528 3086 1018 687 5308781038125614972119 440 474م. ع. السعودية
 680 776 559 542 443 402429460424495569 363 363السنغال

سيرا ليون
الصومال
 178 482 820 452 284259357296299300 189 508سودان
 102 98 49 63 69 333943674246 23 21سورينام
 841 2102 2386 2651 3157 85380379186418992401 314 408سوريا

 29طاجيكستان
 122 83 73 81 101 587893777444 40 38توغو
 1851 1801 1269 1334 1716 4686081072108813841444 521 510تونس
 15033 14209 11878 10582 10704 362047355892771479329007 3997 3521تركيا

 7تركمانستان
 6209 5358 4701 3766 3615 131714511672229924792731 1187 1128أوغندا

 1092 1163 887 802 923 297103372473523739 276 241اإلمارات
 878أوزبكستان

 415 521 459 370 390 165182195247277332 122اليمن
 132247 131272 109612 89060 99416 323183765843844497795613473868 26971 26883م.ت.إ

 476089 453563 357404 308187 335603 122728144880168351193465219260268964 116233 108816نامية أخرى
 765342 763692 649778 601256 679652 317660369527416689438664478100570496 300923 295516المتقدمة
 1373678 1348527 1116794 998503 1114671 472706552065628884681907753494913327 444127 431216العالم

اإللكترونية WTOالمصدر: قاعدة بيانات 
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راد :A.15 الجدول   )دوالرأمريكي US مليون ( الغذائي اإلست

2000 2001200220032004200520062007 2008 2009 2010 2011 2012 
 265 897 706 610 525نستانأفغا
 845 897 826 777 863 258303366443455540690 238ألبانيا

 9998 10762 6683 6414 8457 2600297730344012393541215480 2578الجزائر
 1408 1373 1223 963 1118 231236309411441551903 218أذربيجان
 1060 969 934 806 944 504548541534635513595 449البحرين
 7243 6684 4859 4431 5059 1398138719181747175526203946 1254بنغالديش

 511 511 477 482 619 122173216220269308508 120بنين
 501 508 419 197201219285417بروناي

 523 399 310 294 313 120124136151249 77بوركينا فاسو
 1288 1273 906 1016 984 286337381441493556692 269الكاميرون

تشاد
 14151729292923 16جزر القمر
 1930 1689 1511 1613 1546 53758776981185810061163 427كوت ديفوار

جيبوتي
 15666 14794 10145 7726 8916 3315347927252895397939265521 3519مصر
 637 643 523 429 450 183180189327278287382 174الغابون
 122 111 100 104 96 556061939881100 65غامبيا
 304 279 186 140 243 141154185261273217 148غينيا

402251غينيا بيساو
 287 245 215 168 192 93898790118113143 80غيانا

 15828 16730 11470 8639 9383 3053336538184537484154557857 3336أندونيسيا
 12442 9654 8156 9188 6304 2599201626012946305131773884 2585إيران
 13163 12997 9191 7592 6772 14915342874415 203العراق
 3333 2948 2476 2395 2809 8578469981386142415232029 851األردن

 4165 3938 2827 2415 2938 520533671912126316442241 459كازاخستان
 3676 3780 2949 2909 3630 1206138316671770219524872757 1249الكويت

 780 708 544 502 533 7692127166247371قيرغيزستان
 3229 3113 2799 2422 2246 1236120612961456138514101900 1107لبنان
7361060ليبيا

 16523 16524 12786 9920 10966 3865408842015755586668418536 3526ماليزيا
 329 296 245 215 220 898999117116148182 92 جزر المالديف

 424 460 331 368 416 141164228187255314323 122مالي
 459 355 335 389 462 697894144137269364 66موريتانيا
 5581 5593 4057 3695 4993 1586166415681945219521683883 1585المغرب
 800 778 700 581 570 147186238300360395542 162موزمبيق
 323 301 346 253 301 174164189207252240226 126النيجر
 5228 5741 4535 4010 5908 1727171523082196286441126490 1159نيجيريا
 2913 2617 2394 1953 2494 1290126111491173106011671562 1122عمان

 4846 5203 4893 3583 5014 1245131914721856260630612889 1524باكستان
فلسطين
 2905 2539 1974 945 1688 4254844864566628571123 382قطر

 18600 19770 16690 10785 12541 47405204592566378716938811827 5375 م. ع. السعودية
 1554 1356 1072 1140 1693 4635097108029848581221 362السنغال

 2430 2136 2353 1283 1229 4664755119071053519 360سيرا ليون
 256 235 212 198 152 6574948210098117 74الصومال
سودان
سورينام
 1536 3534 3695 3530 2538 5627319681178140415191848 726سوريا

 66طاجيكستان
 251 204 155 142 135 8190971019283115 59توغو
 2986 2712 2077 1634 2515 7939739891097111412311873 706تونس
 10420 10653 7411 6104 8502 1487190327913090328434865167 2128تركيا

 210تركمانستان
 652 758 579 528 587 123151197280308348436 132أوغندا

 15572 13744 11198 10062 10629 3009330838474625537162637641 3026اإلمارات
 1188 786 485أوزبكستان

 4114 3163 2845 2556 2605 81884010191136152215092125اليمن
 199093 194570 126327151317 141882 425774588852031604796815280847105563 42508إجمالي م.ت.إ

 340908 315904 216299258024 247900 723627617292232110380123114140870182493 64902إجمالي نامية أخرى
 833613 846947 675703717665 755655 367494428100485260514756555951650379 345636 341272 إجمالي المتقدمة
 1373613 1357422 10183291127007 1145437 489554572362656119706022777668938435 460574 448682إجمالي العالم

اإللكترونية WTOالمصدر: قاعدة بيانات 
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ري  طن مليون ( الحبوب من الغذائية املعونة شحنات  :A.16 الجدول   )السنة/م

1990-92 1995-1997 2000-02 2005-07 2010-2012 
 0.07 0.12 0.3 0.15 0.05 أفغانستان

 0 0.02 0.01 0.24 ألبانيا
 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 الجزائر
 0.04 0.130.01 أذربيجان
 البحرين
 0.14 0.2 0.43 0.61 1.07 بنغالديش

 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 بنين
 بروناي
 0.03 0.03 0.02 0.02 0.04 فاسو بوركينا

 0.01 0.01 000 الكاميرون
 0.07 0.06 0.020.020.02 تشاد

 0 0 0 0 جزر القمر
 0.02 0.01 0.01 0.03 0.05 كوت ديفوار

 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 جيبوتي
 0 0.01 0.02 0.12 1.26 مصر
 0 الغابون
 0.01 0.01 0.0100 غامبيا
 0 0.02 0.02 0.01 0.02 غينيا

 0 0.01 0.01 0 0.01 غينيا بيساو
 0 0.03 0.04 0.05 غيانا

 0 0.03 0.28 0.01 0.05 أندونيسيا
 إيران
 0 0.02 0.040.070 العراق
 0.03 0.04 0.28 0.1 0.3 األردن

 0 0 كازاخستان
 الكويت

 0.01 0.06 0.05 0.09 0.02 قيرغيزستان
 0 0.01 0.0200.08 لبنان
 0.01 ليبيا

 0 ماليزيا
 0.01 0.01 0 0 0 جزر المالديف

 0.03 0.03 0 0.02 0.03 مالي
 0.02 0.05 0.03 0.02 0.05 موريتانيا
 0.1900.1 المغرب
 0.1 0.09 0.610.180.2 موزمبيق
 0.1 0.08 0.02 0.01 0.04 النيجر
 0 0 0 نيجيريا
 عمان

 0.08 0.02 0.09 0.08 0.35 باكستان
 0.01 0.01 0.020.010.05 فلسطين
 قطر

 م. ع. السعودية
 0.02 0.02 0.02 0.01 0.06 السنغال

 0.02 0.03 0.04 0.05 0.04 سيرا ليون
 0.09 0.09 0.02 0.02 0.15 الصومال
 0.09 سودان
0.010.01 سورينام
 سوريا
 0 0.07 0.11 0.12 0.02 جيكستانطا

 0.01 0 0 0 0.01 توغو
 0 0.02 0.2 تونس
0.010 تركيا

 00.030 تركمانستان
 0.03 0.1 0.05 0.03 0.02 أوغندا

 اإلمارات 
 0.07 أوزبكستان

 0.03 0.04 0.15 0.03 0.07 اليمن
 1.31 1.89 2.79 2.2 5.68 مجموع م.ت.إ

LIFDCs-  1.09 1.69 4.191.712.05   مجموع م.ت.إ 
LIFDCs 2.53 4.15 7.654.045.74 مجموع كل 

اإللكترونيةWTOالمصدر: قاعدة بيانات 



 

142 
 
©  S ES R I C  2 01 4 

ن( التغذية سوء من يعانون  الذين عدد مجموع :A.17 الجدول   )باملالي

1990-92 1995-97 2000-02 2005-07 2011-13 

 أفغانستان
 ألبانيا

 ns ns 2 2 1 الجزائر
 ns ns 21 أذربيجان
 البحرين
 25 22 23 40 37 بنغالديش

 1 1 1 1 1 بنين
 ns ns ns ns ns بروناي

 4 4 4 2 2 بوركينا فاسو
 3 4 555 الكاميرون

 4 4 444 تشاد
 1 0 0 0 0 جزر القمر
 4 3 4 2 2 كوت ديفوار

 0 0 0 0 0 جيبوتي
 ns ns ns ns ns مصر
 0 0 000 الغابون
 0 0 000 غامبيا
 2 2 2 2 1 غينيا

 0 0 0 0 0 غينيا بيساو
 0 0 0 0 0 غيانا

 22 38 43 33 42 أندونيسيا
 nsnsns 4 ns إيران
 9 7 255 العراق
 ns ns 0 0 0 األردن

 ns 1 ns ns كازاخستان
 ns ns ns ns 1 الكويت

 0 1 1 1 قيرغيزستان
 nsnsns ns ns لبنان
 nsnsns ns ns ليبيا

 ns ns ns ns ns ماليزيا
 0 0 0 0 0 جزر المالديف

 1 2 3 3 2 مالي
 0 0 0 0 0 موريتانيا
 ns 2 222 المغرب
 9 9 888 موزمبيق
 2 3 3 3 3 النيجر
 12 11 14 13 21 نيجيريا
 عمان

 31 34 38 31 31 باكستان
 1 1 1 فلسطين
 قطر

 ns ns ns ns ns م. ع. السعودية
 3 2 2 2 2 السنغال

 2 2 2 1 2 سيرا ليون
 13 10 10 11 سودان
 0 0 000 سورينام
 nsnsns ns 1 سوريا

 2 2 3 2 طاجيكستان
 1 1 1 1 1 توغو
 ns ns ns ns ns تونس
 ns ns ns ns ns تركيا

 ns 0 00 تركمانستان
 nsnsns ns ns أوغندا

 11 9 7 7 5 اإلمارات 
 2 3 4 1 أوزبكستان

 7 7 6 5 4 اليمن

 161 189 198 190 191 إجمالي م.ت.إ
 566 625 658 661 712 إجمالي باقي النامية

 842 907 1015949957 إجمالي العالم
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 السكان مجموع ي التغذية سوء شيوع :A.18 الجدول 

1990-921995-972000-022005-072011-13 
 أفغانستان

 ألبانيا
 5> 676 الجزائر
 5> 5> 2910 أذربيجان
 البحرين
 16 15 343317 بنغالديش

 6 13 221917 بنين
 5> 5> 5>5>5> بروناي

 25 25 231928 بوركينا فاسو
 13 20 383830 الكاميرون

 29 38 605342 تشاد
 65 58 414866 جزر القمر
 21 19 131322 كوت ديفوار

 21 33 705847 جيبوتي
 5> 5> 5>5>5> مصر
 6 6 1077 الغابون
 16 20 182320 غامبيا
 15 17 182221 غينيا

 10 19 222321 غينيا بيساو
 5 9 22128 غيانا

 9 17 221620 أندونيسيا
 5> 6 5>5>5> إيران
 26 25 102220 العراق
 5> 5> 696 األردن

 5> 5> 58> كازاخستان
 5> 5> 5>5>39 الكويت

 6 10 1418 قيرغيزستان
 5> 5> 5>5>5> لبنان
 5> 5> 5>5>5> ليبيا

 5> 5> 5>5>5> ماليزيا
 5 10 111110 جزر المالديف

 7 15 252622 مالي
 8 9 131010 موريتانيا
 5 5 776 المغرب
 37 40 584745 موزمبيق
 14 21 363626 النيجر
 7 8 211211 نيجيريا
 عمان

 17 21 272325 باكستان
 32 18 1522 فلسطين
 قطر

 5> 5> 5>5>5> م. ع. السعودية
 22 17 222625 السنغال

 29 35 433641 سيرا ليون
 الصومال
 39 32 423228 سودان
 10 15 181618 سورينام
 6 5> 5>5>5> سوريا

 30 35 303642 طاجيكستان
 16 21 352726 توغو
 5> 5> 5>5>5> تونس
 5> 5> 5>5>5> تركيا

 5> 6 108 تركمانستان
 30 29 273226 أوغندا

 5> 5> 5>5>5> اإلمارات 
 6 10 516 أوزبكستان

 29 32 293232 اليمن
 14 17 222018 متوسط م.ت.إ

 15 18 252120 متوسط نامية أخرى
 12 14 191616 متوسط العالم
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ر اللتكنولوجي ماساتشوستس معهد مشاريع :19 الجدول  -MIT J( جميل اللطيف عبد الفقر مكافحة ومخت
PAL( الزراعية التكنولوجيا اعتماد ومبادرة )ATAI( اإلسالمي التعاون  منظمة ي األعضاء البلدان ي  

 النتائج أسئلة البحوثالمعيقات  البلدانعنوان المشروع 
الھجرة  المؤقتة: العمالة 
كوسيلة تخفيف: 
استراتيجيات إلدارة 

 اعة  الموسمية المج

القيود على  سوق  بنغالديش 
 العمل 

ھل من الممكن  أن تدفع  الحوافز النقدية   
المزارعين في المناطق الريفية  إلى الھجرة  إلى 
المدن و السعي للحصول على فرص عمل موسمية 

خالل أوقات المجاعة؟

أثر  تقديم الحوافز من أجل الحث على الھجرة 
 ية الھجرة الموسمية. بشكل كبير على احتمال

صناعة القرار المتعلقة  
بالمزارعين  وتجريب 

 التكنولوجيات بإندونيسيا
قصور في  إندونيسيا

 المعلومات 

ھل يمكن أن يساعد تزويد المزارعين ببيانات حول 
العوامل التي تم االغفال عنھا  في السابق والتي 
أثرت على  محاصيلھم على تبني الممارسات 

 ألمثل؟ الزراعية ا

في البداية، عند تجربة تقنيات زراعية جديدة، ال  
يكون المزارعون على وعي تام بالفوائد، لكن 
عندما يتم االعالن عن نتائج و فوائد التكنولوجيا 
الجديدة في أراضيھم، يصبح المزارعون أكثر 
ميال لالستمرار في استخدام ھذه التكنولوجيا 

 الجديدة.

 فرص توسيع النطاق وأثر
ضعف سوق  مالي  القروض الزراعية بمالي  

 االئتمان 

ھل يمكن للتمويل البالغ الصغر الذي قد يكون على 
شكل  قروض ومنح ومنتجات لالدخار التقليص من  
قيود االستثمار بالنسبة لصغار المزارعين في 

 مالي؟

 العمل جاري بشأن الحصول على نتائج 

قيود على سوق ال مالي  آثار مشروع الري بأالتونا 
 األراضي 

كيف يمكن لمشروع ري واسع النطاق أن  يساھم 
في تحسين الغالت  ويساعد المزارعين في 

الحصول على  حقوق الملكيسة؟
 العمل جاري بشأن الحصول على نتائج

المدخرات والدعم واألمن 
الغذائي المستدام في 

 الموزمبيق
ضعف سوق  الموزمبيق

 االئتمان 

على تسھيالت لالدخار   ھل يمكن للحصول
واالعانات للحصول على أسمدة  أن يزيد من 
استعمال المزارعين لألسمدة على المدى الطويل في 

الموزمبيق؟

 العمل جاري بشأن الحصول على نتائج

تعبئة تحويالت المھاجرين 
من أجل تحديث الزراعة  

 بالموزامبيق
ضعف سوق  الموزمبيق 

 االئتمان 

المحددة خصيصا  لألغراض  ھل يمكن للتحويالت
الزراعية أن تزيد من  اإلقبال على التقنيات 

 الزراعية؟?

لم يحظ المنتج المالي الذي تم تطويره  بشعبية  
بين العمال و فشل بذلك  في اتخاذ المتابعة الكافية  
الختبار ما إذا كان سيكون ھناك أي تأثير على 

 مشتريات المدخالت الزراعية .
دام الصحيح تعزيز االستخ

لألسمدة من خالل وفورات 
االلتزام و المعلومات  عن 
طريق  الخدمات المصرفية 

 المتنقلة في الموزمبيق 

 المزمبيق 

ضعف مدخالت 
ونواتج سوق 
االئتمان و ندرة في 

 المعلومات 

ھل يزيد توفير وفورات  االلتزام و المعلومات 
ل المتعلقة  بالمدخالت الزراعية عبر الھاتف المحمو

 من المدخالت؟
 العمل جاري بشأن الحصول على نتائج

التنسيق بين المزارعين 
بواسطة الھواتف المحمولة: 
التكنولوجيا واالبتكار في 
خدمات االرشاد المتعلقة 
بالثروة الحيوانية في 

باكستان

ندرة في المعلومات  باكستان

ھل يمكن إلعطاء المزارعين منبرا للحصول على 
دل الخبرات في مجال  الرعاية المعلومات وتبا

البيطرية أن يزيد من اللجوء الستخدام  تلك 
 الخدمات؟?

 العمل جاري بشأن الحصول على نتائج

حوافز عقود بيع المحاصيل 
عالية القيمة من قبل صغار 

 المنتجين في السنغال
ضعف مدخالت و  السنغال

 نواتج السوق 

ة بتجار ھل يمكن لألنواع المختلفة من العقود الخاص
البصل أن تحسن من الجودة وترفع من أسعار 

المزارعين؟
 العمل جاري بشأن الحصول على نتائج

تشجيع اعتماد أنواع جديدة 
من األرز: معالجة مسألة 
تكاليف االعتماد المبكر في 

سيراليون

 سيراليون 
العوامل الخارجية 
ومخاطر السوق 
 وندرة المعلومات  

في ما إذا كانت اإلعانات يقوم الباحثون بالتحقيق 
األولية المتعلقة بالتدريب او األسعار  تعزز بفعالية 
عملية التجريب واعتماد  أصناف جديدة من األرز 

 من قبل المزارعين  في سيراليون.

 العمل جاري بشأن الحصول على نتائج

شكل العقود وتصدير الجودة 
في ما يخص سوق الكاكاو 

بسيراليون 
مدخالت ضعف  سيراليون 

 ونواتج السوق 

ھل يمكن لألنواع المختلفة من العقود المعروضة 
على  تجار الكاكاو أن تزيد من جودة  نوعية الكاكاو 

الذي يشترونه؟

يشتري التجار الذين عرضت عليھم مكافآت  
كاكاو أعلى جودة إال أن  األسعار المرتفعة التي 

 يحصلون عليھا ال تصل للمزارع. 
حواجز التي المزارعات وال

 Aتحول دون تطبيق التقانة: 
تقييم عشوائي برنامج 
إرشادي براك في ريف 

أوغندا

 أوغندا 

ضعف مدخالت 
ونواتج السوق 
وضعف سوق 
االئتمان وندرة 

 المعلومات 

ھل يزيد الجمع بين خدمات اإلرشاد والتمويل 
 نتائج العمل جاري بشأن الحصول على األصغر من االستعانة بالمشورة الزراعية؟

تجارب انتقائية لتقويم 
واعتماد التكنولوجيا 

الزراعية
 أوغندا 

عوامل خارجية 
وضعف سوق 

االئتمان 

كيف يمكن الستخدام الشبكات االجتماعية بطريقة 
استراتيجية أن يساعد على  النھوض  بتكنولوجيا 

ري عادية؟
 العمل جاري بشأن الحصول على نتائج

ي ھل يھدد انعدام الجودة تبن
التكنولوجيا ال زراعية؟ أدلة 
من سوق األسمدة في أوغندا 

ندرة في المعلومات  أوغندا 
إلى أي حد  يحد انعدام الجودة والمنتجات المقلدة في 

 العمل جاري بشأن الحصول على نتائج السوق من استعمال األسمدة؟

 MIT J-PAL: المصدر  
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