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 تقرير

 اإلسالمي التعاون منظمة لدول الريفي لإلنماء األساسية التحتية البنية تطوير حول العمل ورشة

 24-26 أبريل 2017م اسطنبول - تركيا 

 

 مقدمة

 

( وتمثل OIC( مؤسسة تابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي )ICCIA)الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة )

 تإلى تعزيز تعاون وثيق في مجاالالغرفة هدف تدولة إسالمية. و 57البالغ مجموعها  اءعضلدولها األالقطاع الخاص 

والمشاريع المشتركة ية فرص االستثماررويج للتال، وتكنولوجيا المعلومات، واألعمال المصرفية، وصناعةالتجارة، وال

 .في البلدان األعضاء.

تتماشى مع هدفه من خالل عقد مختلف الفعاليات في البلدان ي تسهم في تحقيق التنشطة األبغرفة اإلسالمية ضطلع التو

األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي مثل: ورش العمل وبرامج التدريب على بناء القدرات والتخفيف من وطأة الفقر 

ن التسويق وإدارة المهارات والقيمة المضافة واألمن الغذائي والزراعة والجنس والتنمية، والتمكين االقتصادي وتحسي

للمرأة، وتعزيز وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، واستخدام التمويل الصغير، وتنمية ريادة األعمال، وال سيما في 

 .النساء والشباب

ير. ولكن بشكل عام، فإن أداء القطاع لى الزراعة إلى حد كبعمي السإلمنظمة التعاون ادول اقتصادات معظم عتمد ت

وفي حين أن التنمية الزراعية كانت ألمد المستوى المطلوب،  فيليس التعاون اإلسالمي الزراعي في دول منظمة 

موجهة نحو العرض، فإن مستقبلها سيكون أكثر توجها نحو السوق. وعالوة على ذلك، يختلف نمط التنمية اختالفا طويل 

تفتقر جمهوريات بينما بلدان جنوب آسيا أكثر تطورا في تنمية الزراعة التنافسية، فنجد أن بيرا من منطقة إلى أخرى. ك

 .سبية جيدةأفريقيا وآسيا الوسطى إلى الممارسات الحديثة في تطوير سلسلة توريد جيدة األداء للسلع التي تتمتع بميزة ن

  للتعاون يريروج  بيريز صندوق

 (PGTF) الجنوب بلدان بين فيما
  لسلعيةا وبورصات التجارة غرف اتحاد

  )TOBB( ةتركيال
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 لإلنماء الريفي لدول منظمة التعاون اإلسالمي ول تطوير البنية التحتية األساسيةورشة العمل ح

 24-26 أبريل 2017م اسطنبول - تركيا 
 

. م2025تعاون اإلسالمي لعام الزراعة من أهم المجاالت ذات األولوية االقتصادية في برنامج عمل منظمة ال د  ع  ت  

ت للتعاون التي جاالعتبارها واحدة من أهم سبعة مإبهتمام أقصى قدر من اإلبأيضا الزراعة حظى وة على ذلك، توعال

مجموعة عمل ل مي من خالسالإلعضاء في منظمة التعاون األالكومسيك على مستوى الدول اسعى إلى تطويرها ت

الزراعة في الكومسيك. ومن أجل تنفيذ األنشطة التي تدخل ضمن المجاالت ذات األولوية في برنامج عمل منظمة 

هذا إلضافة المزيد من القيمة إلى  تجاربهاالتعاون اإلسالمي، تتقاسم مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي خبراتها و

لبنية . وفي هذا السياق، نظمت الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة ورشة عمل حول تطوير االهام النشاط

في إسطنبول  2017أبريل  26إلى  24الريفي لدول منظمة التعاون اإلسالمي في الفترة من ء نمالإلساسية التحتية اال

 .تركيا -

، (PGTF)يريرو للتعاون فيما بين بلدان الجنوبجالعمل المذكورة بالتعاون مع صندوق بيريز ورشة م ينظقد تم تو

 .(FAO)لألمم المتحدة األغذية والزراعة ومنظمة  (TOBB)ةتركيالالسلع التجارة وبورصات واتحاد غرف 

المناطق اإلسالمي، وهي التعاون لون جميع مناطق منظمة يمثدولة  (14)مشاركا من  (23)العمل شارك في ورشة 

ساحل العاج افغانستان والدول التالية: من ون وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا. وكان المشارك ةفريقياألالعربية و

لسودان وطاجيكستان وتونس واوغندا وتركيا. واندونيسيا وايران واالردن وماليزيا والنيجر وباكستان وفلسطين وا

 ، ومنظمة األغذية والزراعةةتركيالالسلع بورصات وغرف التجارة وباإلضافة إلى ذلك، شارك أيضا ممثلون عن اتحاد 

 .(SESRIC، ومركز البحوث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للبلدان اإلسالمية )لألمم المتحدة
 

 : أهداف ورشة العمل

كل والقضايا والخيار االستراتيجي في تطوير العمود الفقري اهو إجراء استعراض شامل للمشالرئيسي للورشة الهدف 

العمل هو نظام سلسلة التبريد والبني التحتية األخرى ذات ورشة ودعم الهياكل األساسية للتنمية الريفية. وكان محور 

لى أهمية تطوير مجموعات من المزارع الصغيرة هدفت إلى تسليط الضوء عكما تنمية اقتصاد ريفي تنافسي. بالصلة 

ي ممرات مختارة من منطقة منظمة التعاون ذات الربحية وما يرتبط بها من أعمال زراعية فكبيرة والمتوسطة وال

خطط لها، ستتركز المجموعات في مناطق ذات إمكانات ستثمارات الم  اإلسالمي. واستنادا إلى العمليات القائمة واإل

 ص.زراعية عالية بشكل خا

فيما بين نقل المعرفة وتبادل أفضل الممارسات والخبرات أيضاً العمل من أهداف ورشة ، كان ما تقدمباإلضافة إلى 

على الورشة األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. وشجعت كل من الدول المشاركة ونظيراتها األخرى من الدول 

 تركيز على اتقان منتجات مختلفة ولكن متوافقة. وقد توصلالبين البلدان المشاركة، مع فيما اتباع نهج أكثر تعاونية 

ذات  المشاركون من هذه البلدان إلى شروط تفاهم متبادلة متفق عليها من أجل زيادة التعاون فيما بينهم وبين المنظمات

 .الصلة
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 : الجلسة االفتتاحية

 إستهلت الورشة أعمالها بتالوة آيات عطرة من الذكر الحكيم . 

لتجارة والصناعة لسالمية لغرفة اإلل األمين العام المساعد، السيدة عطية نوازش عليشكرت  في كلمتها الترحيبية

وجميع أعضائها والمنظمين المشاركين، وهم صندوق بيريز جيريرو للتعاون فيما غرفة نيابة عن رئيس ال ،والزراعة

(  ومنظمة األغذية والزراعة TOBB(، واتحاد غرف التجارة وبورصات السلع التركية)PGTFبين بلدان الجنوب)

جعل عقد هذه الورشة الهامة ممكنا في الزمان الذي ( على تعاونهم المعتاد ودعمهم النوعي، FAOلألمم المتحدة)

للتنمية االجتماعية واالقتصادية المستدامة على الصعيد ماسة الريفي هو حاجة نماء ن اإلبأ. وقالت المناسبين والمكان

وسلطت الضوء على أهمية  .اإلسالميالتعاون العالمي ولرفاهية البلدان النامية بوجه عام، وال سيما بلدان منظمة 

تحسين مستويات في والسريع في المناطق الريفية ونماء الواتوفير البنية التحتية والمحافظة عليها كعنصر أساسي لإل

التي أسهمت بشكل كبير في ا فضال عن مواجهة التحديات المتزايدة للهجرة إلى المناطق الحضرية، سكانهمعيشة 

افي في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم. كما شددت على أهمية سلسلة التبريد بالتوازن الديموغراإلخالل 

التعاون كوسيلة للقضاء على فقدان الغذاء. وأعربت عن تقديرها لتنوع المشاركة ألنها تغطي جميع مناطق منظمة 

اتحاد اإلسالمي بما في ذلك أفريقيا والدول العربية ووسط وجنوب شرق آسيا. واختتمت كلمتها بتوجيه الشكر إلى 

سن االعلى الغرف التركية   .جميع المشاركينالتي شملت ترتيبات الممتازة وكرم ضيافتهم الستقبال وح 

، عن تقديره وشكره ةالتركيالسيد بهري كان كاليسيوغلو، مستشار رئيس اتحاد الغرف وفي كلمته االفتتاحية، أعرب 

أعلى كيان قانوني في تركيا يمثل اتحادهم بإعتباره قدم ولجميع المشاركين لحضورهم ورشة العمل الهامة هذه. أوال، 

الصناعة والتجارة غرف عضوا في شكل الغرف التجارية المحلية و 365اليوم، وذكر بأن لدى االتحاد القطاع الخاص. 

انتخاب بأن االتحاد أعاد مليون شركة. واضاف  1.5ويضم مقاطعة من تركيا،  81في ية السلعالبورصات البحرية و

غرفة للدارة اإلومجلس مومية اجتماعات الجمعية العمؤخراً غلو، الذي حضر أولوشك مصطفى رفعت هيسارالسيد 

نائبا لرئيس مجلس حيث أعيد إنتخابه أيضاً عمان، سلطنة ة والصناعة والزراعة في مسقط، عاصمة لتجارلاإلسالمية 

إدارة الغرفة اإلسالمية مجلس ننال الثقة لعضوية ، وهذا هو للمرة الثالثة على التوالي م2017أبريل  14اإلدارة في 

القطاع الزراعي ألن قطاع الزراعة له أشار إلى اإلهتمام باألعمال التركية. وأخيرا، قطاع انه لشرف عظيم لنا ولو

نفس األهمية التي يتمتع بها قطاع الطاقة. ويحدد هذان القطاعان الرئيسيان السياسة العالمية. وقد شهدنا ذلك مباشرة 

خالل التوترات بين بعض البلدان. وليس لدى تركيا موارد للطاقة؛ ولكن، بنفس القدر من األهمية، فهي غنية جدا 

( 113بالغ عددها )السلعية الالبورصات د الزراعية. وقد حققنا استثمارات كبيرة في التحديث، حيث زادت بالموار

ال مختبرات النشطة، ووكاالت التصنيف المرخصة، والتبادالت مع حقول الثروة الحيوانية، فضالزيادة كبيرة في عدد 

عن توفير الخدمات للمنتجين والتجار والصناعيين في قاعات التداول. وسوف يلعب التخزين المرخص دورا هاما في 

 .تركيا لتصبح العبا رئيسيا في السوق الزراعية العالمية
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 : الجلسات الفنية

حالة التنمية الزراعية "عن  حسين، الباحث األول في مركز أنقرةظاهر السيد معرض تقني من قبل تم تقديم أول 

مدى و ،السكانيةالديمغرافية، والكثافة ، وأبرز االتجاهات "والريفية في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

الفقر وفجوة الفقر حجم وكثافة شبكات الطرق والصالحة للشرب، الحصول على الكهرباء والصرف الصحي والمياه 

السكان الزراعيين النشطين اقتصاديا، حجم مي. كما شدد على السإلفي المناطق الريفية في بلدان منظمة التعاون ا

والعمالة الزراعية، وحصة الزراعة في الناتج المحلي اإلجمالي، والموارد الزراعية واستخداماتها، واإلنتاجية 

التعاون اإلسالمي، ومقارنتها مع الزراعية، ومؤشر اإلنتاج الزراعي، والتوازن التجاري الزراعي في بلدان منظمة 

انخفضت حصة  م1990البلدان المتقدمة والنامية األخرى. كما نوقشت اتجاهات انعدام األمن الغذائي، ومنذ عام 

في المائة. ومن خالل المشاركة التفاعلية، نوقشت الموارد واإلمكانيات  14.9في المائة إلى  22.3ناقصي التغذية من 

منها من أقل  19منظمة )األعضاء في الدول الدولة من  36اإلسالمي حيث تتمتع التعاون الزراعية لدول منظمة 

البلدان نموا( بإمكانيات عالية على األقل من حيث وفرة أحد الموارد الزراعية )القوى العاملة الزراعية، واألراضي 

رد المياه(. واقترح سبل االنتصاف الممكنة في المجاالت التالية مثل اإلنتاجية واالستثمار الصالحة للزراعة، موا

 .الطوارئ هارات الزراعية والتنظيم القطاعي والحوكمة واألطر الدولية وحاالتلوجستيات الزراعية وتنمية الملوا

الخبير الدولي في األعمال الزراعية والقيمة والسياسة  لورشة العمل، المدرب الرئيسي، مود أحمدالدكتور محقدم كما 

تطوير الممرات ( عرضا عن "BIPPكي للسياسة العامة )هد جاويد بر  امعهد شفي  المائية ومستشار ومنسق البحوث،

". فالبلدان النامية تستخدم بصورة متزايدة ممرات لتنمية االقتصادية والتجارية في منطقة منظمة التعاون اإلسالمي

اقتصاداتها بوجه عام والقطاعات الزراعية بوجه خاص. وأكد على الدور المتنامي للممرات، وشدد على مراحل تطور 

طريق الممرات التي تشمل النقل واللوجستيات والتجارة والنمو االقتصادي. واستكشف المبادرة الجديدة: حزام واحد ل

هذا تحت واقعة بلدا  43حوالي مجموع من ه يوجد لى حقيقة أن(، وتسليط الضوء عRoad One Belt One)واحد 

تنفيذ ثالثة ممرات هامة داخل لتخطيط اليجري وأشار إلى أنه  اإلسالمي.التعاون بلدا من منطقة منظمة  25، الحزام

والممر االقتصادي بين الصين ووسط وغرب آسيا  )CPEC( يباكستانال يممر االقتصادي الصينال، وهي حزامال

(CCWAEC ) هامة على آثار  يباكستانال يممر االقتصادي الصينللهند. لمن ام ودعمباإلضافة إلى ممر في إيران

غرف والتوصل إلى لدى لتجارة العالمية بالنسبة لباكستان والمنطقة. وقد تم فحص مجال االهتمام من بين أمور أخرى ا

تلعبه وهناك حاجة إلى وضع سياسات سليمة. كما سلط أن اً ينبغي رئيسي اً صناعة الوطنية واإلقليمية دورالتجارة وال

الدكتور محمود الضوء على كازاخستان كدولة مهمة على "الحزام االقتصادي لطريق الحرير" ولديها مبادرة يطلق 

" بهدف بناء البني التحتية مثل الطرق السريعة  Brightness to Road -اسم "الطريق إلى السطوعإصطالحاً عليها 

والسكك الحديدية والمطارات ومرافق الطاقة. وحدد أيضا المناطق ذات األولوية بالنسبة للسلع األساسية التي سيتم 

التحتية األساسية والداعمة التي من شأنها أن تحفز توسيعها وخلص إلى أن هذا المشروع سيجلب االستثمار في البني 

 .اإلسالميالتعاون الريفي في منطقة منظمة نماء اإل
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( FAO) لألمم المتحدة لمنظمة األغذية والزراعةالمكتب اإلقليمي في فنية، سؤولة المال، جنيفر سموالكوقدمت السيدة 

ي ائقد الغذافالالحد من "، عرضا عن نهج المنظمة وخبرتها في مجال )NENA(لشرق األدنى وشمال أفريقيا منطقة ال

. ويشمل اإلطار االستراتيجي للمنظمة المساعدة "الشرق األدنى وشمال أفريقيافي منطقة الغذائية اإلنتاجية ض اخفإنو

 انغذية والزراعة لخفض فقدألعلى القضاء على الجوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية. ويظهر نهج منظمة ا

نتاج. إن إلبزيادة اغذية المحلية مقارنة ألإمكانية إيجاد طرق أكثر جدوى وأسرع وأقل تكلفة لزيادة توافر اوغذية ألا

مشاركة جميع أصحاب المصلحة، والجهات الفاعلة في السلسلة، ومنظمات تتطلب توفير الغذاء مهمة معقدة ضخمة و

رق المتبعة نتائج ذات مغزى. في حين أن طبيعة تحقيق تحتاج إلى والدعم  الطبيعة، والحلول غذية ألا انلخفض فقدالط 

في مناطق مختلفة من العالم، وبالتالي هناك حاجة إلى المبادرة العالمية مع التركيز اإلقليمي والتنفيذ الوطني.  تختلف

وتشمل أركان حفظ األغذية زيادة الوعي والتعاون والتنسيق بين المبادرات العالمية بشأن فقدان األغذية والحد من 

فقدان األغذية والحد من خفض ستراتيجيات ووضع البرامج لالنفايات، والبحوث المتعلقة بالسياسات، ووضع اال

الخاص والعام. وركزت أيضا على الطريق إلى األمام في  ينالنفايات، ودعم البرامج والمشاريع التي ينفذها القطاع

 الذي يتألف من: النفاياتالحد من األغذية و انتخفيض فقدلالشرق األدنى وشمال أفريقيا. 

 دول عملية التي تقودها المعالجات الال 

 أصحاب المصلحةالذي ينفذه  نهج التعددي 

 تعبئة المواردحشد و 

 تقييملمتابعة واالرصد وال 

 ، والمدير التنفيذي التحاد االستشاريين من البلدان اإلسالميةاتحاد الغرف التركيةمستشار ، أغاخليل وقدم السيد 

(FCIC)، " ةتركياألرياف الالصغيرة والمتوسطة الحجم في  دور المؤسساتالورقة الرئيسية في جلسة حول " .

التنمية الزراعية والتنمية الريفية والتحول الريفى فى البالد حيث ان تركيا لديها امكانيات هائلة إستعرض أهم معالم و

في العالم في االقتصاد الزراعي، خمس دول من بين أفضل أن تتبوأ مكاناً األهداف الرئيسية لتركيا من فى المنطقة. و

حيث على نمو زراعي مستدام، تركيا حافظ تمليار دوالر أمريكي، و 150لي اإلجمالي الزراعي ويبلغ الناتج المح

مليار دوالر أمريكي. واستعرض دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الريفية  60رات زراعية تزيد على صدر صادت  

ي إنتاج فرئيسي بشكل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الريفية ت ساهم ة. وينافستميزة الالفي سلسلة القيمة وأثرها على 

، وإنتاج األخشاب لبوسات الجاهزة، والموجاتنسمالصناعة المنتجات الجلدية واألغذية والمشروبات، وتعبئة األغذية، و

، ولاليدوية، وإنتاج األسمدة العضوية والبيئية، والمعدات الزراعية، وإنتاج اآلالت، وإنتاج البذور والشتالمنتجات و

تتجه نحو الرئيسية لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الريفية لتركيا هتمامات . في حين أن اإلةطعموالسياحة واأل

د يبرتالنظافة والتخزين والوتطوير تسهيالت الصناعة الريفية الجودة لمنتجات تحسين بة يافسقدرات التنتطوير ال

 لصناعة األغذية الريفية، وتحديث األعمال الريفية القائمة، وخلق موارد مالية بديلة، وإعداد معايير للمنتجات/ الخدمات

 ، إدارة ما بعد الحصاد للفواكه والخضروات وتنظيم الشركات من المنتجين ومقدمي الخدمات.الرئيسية
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خسائر األغذية "، عرضا عن للزراعةالبروفيسور بيرت كاما، أستاذ االقتصاد الزراعي، والمدرسة الوطنية وقدم 

تتلف أو تنعدم الغذائية لألكل أو صالحيتها . ويحدث فقدان األغذية عندما تفقد األغذية "لى األمن الغذائيوتأثيرها ع

ها اآلفات في مرحلة ما خالل سلسلة اإلمدادات الغذائية. وقارن أسباب فقدان تستهلكأن تدهورها أو إيقاف القدرة على 

األغذية لكل من البلدان النامية والبلدان المتقدمة النمو. من حيث الوزن، فإن الفواكه والخضراوات لديها أعلى مستويات 

٪. اللحوم والمأكوالت 20٪ من المجموع، تليها الجذور والدرنات 44 الخسارة والنفايات على مستوى العالم بنسبة

والخسارة اإلجمالية  البحرية ومنتجات األلبان لها مستويات مماثلة من الخسارة، نظرا لمستويات إنتاجها أقل بكثير،

هي أقل بكثير من الفواكه والخضروات. تأثير فقدان الغذاء على االقتصاد والصحة والبيئة هو تخفيض الدخل، 

وانخفاض التنمية االقتصادية والعوائد لتعظيم االستثمار في المدخالت الزراعية، ربع المحاصيل الغذائية الملوثة 

توكسين المرتبطة بمجموعة من األمراض بما في ذلك سرطان الكبد وتليف الكبد، األفالتوكسين سنويا )الفاو( واالفال

وتأخر النمو، والتعرض للمالريا وفيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز، والعبء المفروض على إزالة الغابات على 

. وأخيرا، حدد النهج المتبع للحد من فقدان األغذية تطبيق نموذج ماغنيت في غاناإلى  في عرضهتطرق التوالي. كما 

مثل تسويق أصحاب الحيازات الصغيرة، وتحسين التعبئة والتغليف، وتحسين سلسلة التبريد، وتحسين البنية التحتية، 

 ، وممارسات التجزئة الكبيرة، والتمويل، وتحسين اللوائح والتعليم.وقعاتوتكنولوجيا المعلومات، وتحسين البيانات والت

 

العمل لمنظمة  بيةبعثة جنوب الضفة الغرب مشروعمديرة ، ياسمين باليكل من السيدة تم تقديم ورقة مشتركة من 

األمن الغذائي،  -التنمية الريفية في األراضي الفلسطينية ورقة عن "، والدكتور محمود أحمد (ACF) لمكافحة الجوع

، تراجعت في فلسطين مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي اإلجمالي على مر "العالقة بين المياه والسوق

ذا القطاع مصدرا هاما للعمالة، وخاصة ٪ من إجمالي المساحة. ويشكل ه30-٪ 15السنين. األراضي الزراعية تمثل 

الرئيسية في القطاع الزراعي  الفلسطينيين من النساء(. وتتمثل التحدياتعاملين في المائة من ال 13بالنسبة للنساء )

الفلسطيني في االحتالل اإلسرائيلي وتدهور الوضع وعدم كفاءة استخدام الموارد المائية والتناقضات والتداخالت بين 

السلطات وضعف اإلطار المؤسسي وتدهور حالة المراعي والتنوع البيولوجي وضعف اآلليات. وقد تم تسليط الضوء 

لفلسطينية لألسواق المحلية ليست تنافسية من حيث الجودة مقارنة بالمنتجات المماثلة القادمة على أن معظم المنتجات ا

مليون من أصل  1.6من الغذائي، فإن ألمن إسرائيل وال تزال استراتيجيات التسويق تقليدية. أما فيما يتعلق بانعدام ا

ضة عر  خرى من األسر م  األ٪ 14 نسبة الـ من الغذائي؛ فإنألانعدام اسر )يعانون من أل٪ من ا27فلسطيني(  3.8

ام األمن الغذائي. وأكد الدكتور أحمد على قضايا المياه ذات الصلة مثل قضايا تسعير المياه، وانخفاض إنتاجية النعد

دراسة حالة عن نهج سلسلة القيمة باستخدام جلسة در للمياه. ونوقشت خالل هذه الاالمياه، وانخفاض الينابيع كمص

بل كسب تزال مصدرا هاما لس ياه / التسويق المالزراعة / ال نقة بيأن العال ىإل البطاطس )قطاع غزة(. وخلصوا

مع إستخدام أقل ة يالزراعكميات من المنتجات ر بأكستقبل يجب أن تنتج مال يلشعب الفلسطيني، وفعيش لغالبية من اال

 ". drop per crop More -كل قطرة  يفصول محر من البياه "كميات أكممن القدر 
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( FAO) لألمم المتحدة المكتب اإلقليمي لمنظمة األغذية والزراعةفي فنية، سؤولة المالجنيفر سموالك ة وقدمت السيد

عرضا عن قضايا البنية التحتية في تنمية سالسل القيمة: تجربة  ،)NANE(لشرق األدنى وشمال أفريقيا منطقة ال

ذج سالسل القيمة الغذائية المستدامة من فرضية أن انعدام األمن المنظمة في الشرق األدنى وشمال أفريقيا. ويبدأ نمو

الغذائي هو أحد أعراض الفقر. إن سلسلة القيمة الغذائية المستدامة هي مربحة في جميع أنحاء )االستدامة االقتصادية(، 

تأثير إيجابي أو محايد على البيئة الطبيعية لها لها فوائد واسعة النطاق للمجتمع )االستدامة االجتماعية( ويظهر 

لتحسين حالة كمصر في النوبارية، منطقة تنمية سلسلة القيمة في لمناقشة مثال خالل الت حضأو)االستدامة البيئية(. و

الحل القائم على السوق وهو الحل الموجه تجاريا تناولت بالتحليل العنب والطماطم )البندورة(. كما اإلنتاج لمحصولي 

الذي يعالج القيود التجارية بطريقة مستدامة ومن خالل خلق تنظيم المنتجين ومقدمي الخدمات. وقد تحتاج طرق 

عادل الالتوزيع جيدة وتبادل المعارف والخبرات وابتكارية لربط صغار المزارعين باألسواق إلى اعتماد ممارسات 

 الدراسية.والجوالت /  حصصلل
 

ة قورال (PACالسيدة زارمين حسن، الخبيرة االستراتيجية للمشاريع في االئتالف الزراعي الباكستاني )وقد قدمت 

. "تطوير وتنفيذ التجارة اإللكترونية وتمويل الزراعة والتسويق واالتصاالتجلسة الخاصة بمحور "الرئيسية في ال

حويل الزراعة في باكستان. االئتالف الزراعي الباكستاني هو حاضنة غير ربحية تهدف إلى تحيث أوضحت بأن 

منافسة كي تتمكن من الا، وريادة األعمال، التكنولوجيسيرها تأن القطاع الخاص الزراعة في باكستان، ويقود ويجب أن 

الحفاظ على / توحيد الجودة من المزرعة إلى المصنع  -منصة التداول اإللكتروني  على الصعيد العالمي. ناقشت أوال،

"  Dandicut "دانديكوتفي منطقة والتحديات التي يواجهها المزارعون والقطاع الخاص. وكانت حالة الفلفل األحمر 

لمتطلبات تستوفي اجزءا من الجلسة التي سلطت الضوء على التكنولوجيا التي يجري الترويج لها لجعل السلع األساسية 

من شأن منصة ذكرت بأن لتداول لهذا الغرض. وتجريبية لمنصة مشروع . واقترحت أيضا للجودة دوليةوالمعايير ال

التداول أن تعود بالنفع على المزارعين بطرق عديدة مثل الجودة العالية والسعر األعلى، والمدفوعات اآلمنة والمأمونة 

هم، والتواصل مع العديد من المزارعين وإمكانيات التصدير مباشرة من للمزارعين، وتمكينهم من البيع من موقع

مناطق اإلنتاج. ثانيا، ناقشت خدمة مدير الضمان الزراعي وتحدياته بالنسبة للمزارعين والقطاع الخاص. كما أن جزءا 

ن الهدر في التخزين، أكبر من هذه الدورة هو الفوائد األوسع نطاقا لتوسيع نطاق التخزين الزراعي الحديث والحد م

وقناة لرأس المال لدخول االقتصاد الريفي وتوثيق االقتصاد الزراعي. وخلصت الجلسة إلى أنه من المهم العمل على 

جميع المستويات داخل المنظمة، وأن بطل القطاع الخاص أمر بالغ األهمية للنجاح. ويجب أن يكون هناك وجود لنظام 

 بيئي لتوسيع نطاقه.
 

دور تكنولوجيا "، عرضا عن التحاد الغرف التركية، مر سيرداغ توكلو، األمين العام لالستشاريعوقدم السيد 

الشركات التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات تتمتع . "تبادل السلع في مجال اإلنتاج وتقديم الخدمات -المعلومات 

شبكات تكنولوجيا المعلومات يسر ت  هذا وبكفاءة بمزيد من المزايا في الحفاظ على وتوسيع أعمالها وتنويع أعمالها. 

رق العام، وتوفير وسالسة األداء مثل تحسين سير مجاالت الحياة في العديد من ال ، وتقليل فعال تتبع فوري وتقييمط 

بتكثيف  للحاق بركب التطور في عالم األعمالايجب كما  .الخ.... تخزين آمن للبيانات من تكلفة التشغيل وتمكن 

. وينبغي أن تكون هذه االستثمارات في هذه المجاالت يةالسلعفي مجال البورصات تكنولوجيا المعلومات استخدام 

المحددة التي هي أنظمة األجهزة والشبكات وبرمجيات التطبيقات. واختتمت الجلسة بنتائج نشر تطبيقات تكنولوجيا 

سيتم االحتفاظ بقاعدة بيانات اإلنتاج والبيع في البلد باستخدام هذه التطبيقات. المعلومات في أسواق السلع األساسية. و
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قليمية إلالزراعة اتطوير  يت الرئيسية فدخالمنتجة من قاعدة البيانات هذه كإحدى المحصاءات الإلمكن استخدام ايو

 .بورصات السلعيةلللسريع واآلمن . وسوف تساعد على تطوير سير العمل اتجاه كل دولةديد السياسات الزراعية حتو

قدم ورقة ، قد زيز العمالةمدير البرنامج اإلقليمي للتنمية االقتصادية المستدامة وتع، نجم الدين طاهريوكان السيد 

. وبدأت الجلسة بتقديم "التنمية االقتصادية من خالل تعزيز سلسلة القيمة في أفغانستانرئيسية في الجلسة حول "

فرص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في القطاعات األساسية حيث ذكر عن وجود أفغانستان. تعريفي عن  موجز

التالية: الصناعات الزراعية، والمنسوجات والمالبس، والتعدين والبناء. ويتماشى هدف التنمية االقتصادية المستدامة 

األلمانية، أي أن "العمالة والدخول قد ارتفعت في القطاعات  -نية وتعزيز العمالة مع أهداف االستراتيجية القطرية األفغا

االقتصادية التي شجعت في شمال أفغانستان". كما شدد على العمل الذي قام به مكتب التنمية االقتصادية واالجتماعية 

 16،700وظيفة موسمية. ومن بين  2977وظيفة دائمة و  1044. وتم إنشاء 2016وإنجازاته اعتبارا من عام 

 .٪ أن برنامج تنمية القطاع الخاص ساهم في زيادة الدخل56مؤسسة مدربة، أكد 

 

، عرضا عن (BIPP) ركي للسياسة العامةهد جاويد ب  ابير رياض، مشاركة في البحوث، معهد شتعالسيدة قدمت 

. وتناولت في المقام األول اإلصالحات العميقة "الدور الرئيسي للزراعة والمياه في باكستانالتنمية الريفية: "

والتغييرات الهيكلية للقطاع الزراعي، من معالجة قضايا إدارة المياه ذات الصلة بالزراعة، وأخيرا نمو الصادرات 

الزراعية. وأجريت مناقشة حول هيكل الحوافز لتمويل قطاع الزراعة مع انخفاض سعر اإلنتاج، في حين زادت تكلفة 

الت مرتين إلى ثالث مرات. وقد تم اقتراح مجاالت إصالح رئيسية تشمل إصالح سياسة البذور، والبحوث المدخ

واإلرشاد مع تغير المناخ، وإصالح السوق واألسعار الصحيحة والسياسات. وأجريت مناقشة تفاعلية على نظام الري 

 .نهر السندفي حوض 

 

( ICCIAM)والمناجم والزراعة  اتلتجارة والصناعلاإليرانية ، المدير التنفيذي للغرفة أميريالسيد محسن وقدم 

لتحسين بيئة األعمال التجارية للصناعات الزراعية  -عرضا حول كيفية استخدام الحوار بين القطاعين العام والخاص 

مع و م2011دائمة منذ عام هيئة وأصبح لحوار بين القطاعين العام والخاص إيران منتدى لفي إيران. وقد أنشأت 

تحسين المستمر لبيئة األعمال ( وقانون الم2011في عام صدر قانونين: قانون خطة التنمية الخامسة إليران )إصدار 

 :ليها على النحو التاصالحياتوواجباتها وتم تحديد (. م2012في عام صدر في إيران )

 الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص( 1

 تسهيل األنشطة التجارية للقطاع الخاص( 2

 إصالحها في بيئة األعمالالقيود والحواجز وتحديد واستكشاف األخطاء و (3

 اتخاذ القرار، فيما يتعلق بالقوانين والقواعد واألنظمة (4

 اقتراح حلول فعالة للمنظمات التنفيذية الحكومية (5

ن المنتجين اإليرانيين من األسمدة والمبيدنتدى بعض االنجازات التي حققها الم ات السامة من في مجال الزراعة تمكِّ

التنافس مع المنتجين األجانب، وال سيما الصينيين، وتشجيع المزارعين على إنتاج منتجات ذات نوعية أفضل 

ألطباء البيطريين أنفسهم رص عمل لتوفر فللصناعات التي يحتاجون إليها، وجعل الحكومة )وزارة الصرف الصحي( 

 .ةاتبهم الشهريودفع رتو
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  :القطريةاألوراق 

كما قدم المشاركون من باكستان والسودان وتونس وقيرغيزستان وإندونيسيا وماليزيا وطاجيكستان واألردن وأوغندا 

القيود في مختلف قطاعات تطوير البنية التحتية  /مشكالت الوتناولت الضوء سلطت قطرية أوراق عمل والنيجر 

 .قترحات لتطوير وترقية البنية التحتية، وتعزيز النمومالريفي وقدموا نماء الرئيسية لإل

إمكانات سالسل القيمة المحلية والعالمية لدول منظمة التعاون اإلسالمي. وناقشوا قدرات وناقش المشاركون مفاهيم و

أنواع سالسل القيمة العريضة وأهميتها وارتفاعها وسلسلة قيمة المالبس ومراحل تطويرها. وتم تسليط الضوء على 

 اإلسالمي بما فيها بنغالديش وتركيا وباكستان.التعاون منظمة في بعض دول  ةحجحاالت الناال

مي. السإللدول منظمة التعاون االدكتور محمود أحمد إلى مفاهيم وإمكانيات سالسل القيمة المحلية والعالمية تطرق 

ومراحل تطويرها. وسلط جواهز وسلسلة قيمة الكما ، بروزهاسل القيمة العريضة، وأهميتها، وأنواع سالبعض وناقش 

كما تناول أسباب نجاح التقدم الجيد الذي أحرزته بنغالديش ووإستعرض ، ةإسالميحاالت لدول الضوء على ثالث 

 سالسل القيمة.منتهجي نظام كون جزءا من تقليل جدا كي جهد بذل سوى ن لم ي  في باكستاوذكر بأن ، تركيا

 

ن التنمية والمصادر م اهاتالموارد الطبيعية للسودان ومكون مندوب السودان الدكتور محمد سعد علي بيوميإستعرض 

الرئيسية للنمو االقتصادي بما في ذلك قطاع الزراعة والصناعة والخدمات. وناقش نظام الزراعة ووضع الزراعة 

والتحديات واإلنجازات التي  اوبرامجه اوهيكله ابالتفصيل. كما تحدث عن التنمية الريفية في السودان واستراتيجياته

 ها.تحقق

التنمية الريفية والموارد الطبيعية في تونس وأهدافها وتصميمها ومسائلها  تونس،مندوب السيد هواري نبيل، وعرض 

 المؤسسية. كما سلط الضوء على تعزيز الزراعة المستدامة والتنمية الريفية والتحديات التي تواجهها.

 

الضوء على االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة،  السيدة ليرا كاسيمبيكوفا من جمهورية قيرغيزستانوسلطت 

ومناطق قيرغيزستان، والمؤشرات االقتصادية، والتقدم المحرز في الحد من الفقر في المناطق الريفية والحضرية، 

 وسياسة التنمية المستقطبة، وتطوير الهياكل األساسية، وقطاع الزراعة في قيرغيزستان.

ورقة عن ( FPCCI) باجوا، النائب األول لرئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الباكستانيةعامر عطاء السيد قدم 

. وسلط الضوء على المشاكل "الريفي في باكستان: السياسات واالستراتيجيات تطوير البنية التحتية للنمو االقتصادي"

ناشئة، واقترح استراتيجيات محددة وإجراءات سياساتية. واقترح أيضا االجتماعية واالقتصادية الرئيسية، والقضايا ال

آفاق التنمية المستدامة المحتملة والمستقبلية. وقال ان النمو االقتصادى الريفى مناسب بشكل مثالي للبناء على قوة 

وممارسات التسويق  المهارات والمعارف التقليدية من خالل ضخ التكنولوجيات وتوفير رأس المال فى الوقت المناسب

 <االبتكارية
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 تطوير البنية التحتية فيمجال في  اهحرزذي تم إالتقدم ال" مندوبة إندونيسيا السيدة إراواتي هيرماوانعرضت إستو

منتصف المدة، واستراتيجية لية وتنمالخطة الالقطاع المستهدف للتنمية الوطنية، بما في ذلك حيث تناولت . "إندونيسيا

ي للحكومة بما في ذلك احتياجات االستثمار إندونيسيا لتعزيز التنمية الريفية المستهدفة. وناقشت أيضا النهج االستراتيج

في الهياكل األساسية، وتحديد أولويات المشاريع، وإصالح النظام اإليكولوجي لتوصيل البنية التحتية؛ وإعطاء األولوية 

 لمشاريع إستثمارية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.ل خطط ستثمار من خاللقطاعات التنمية الريفية، وتشجيع اال

. "في ماليزياالسياحية التنمية الريفية "  ورقة عمل عنإسماعيل  .ج.إسمادي أ .ج.ماليزيا السيد أمندوب وقدم 

الزراعة في المناطق الريفية في إطار االستراتيجية الوطنية للمحيطات الزرقاء. وعالوة على قطاع وأبرز التحول في 

ك عرض صور لنماذج وكذلسيبوبوك، باو، ساراواك، ى في قرالسياحية لمشروعات ريفية ذلك، ناقش التنمية 

سياحية ماردي الزراعية القة حديكامبونغ غاجاه، باريت، بيراك وون، ساراواك، جيدونغ، سيمونجا ىقرمشروعات في 

 .ماليزيابالنكاوي في 

غير  التعاونيةساروب السيد محمدي مومينوف، رئيس مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي، لجمعية  طاجيكستانمندوب 

في تطوير الخدمات الجمعية النهج الذي تتبعه استعرض " ناقش تطوير خدمات اإلرشاد الخاصة. و SAROB"التجارية 

سبوقة من المزارعين النشطين في جميع أنحاء البالد مما يمكن االستشارية الفردية. وقد وضعت ساروب شبكة غير م

في إطار األسواق المنظمة من تعزيز االبتكارات لصالح أكبر عدد من المزارعين وتحقيق وصول أوسع نطاقا إلى 

 .االستثمارتكلفة زمني أقصر مع انخفاض 

رئيس غرفة تجارة الكرك وعضو مجلس إدارة  ،الضالعينأحمد ربيع صبري السيد مندوب المملكة األردنية الهاشمية 

ن التنمية الريفية هي جزء من التنمية الشاملة التي تشمل التنمية ذكر في مستهل عرضه بأ ،غرفة تجارة األردن

لمجتمعات الريفية والتنمية الريفية االقتصادية والتنمية االجتماعية والتنمية الزراعية واإلصالح الريفي وتنمية ا

المتكاملة. واقترح عدة آليات لتنشيط التنمية الريفية، مثل المشاركة العامة في تمويل التنمية الريفية والموارد المحلية، 

فضال عن دعم دور المنظمات غير الحكومية في التنمية الريفية ودور المرأة والشباب. كما سلط الضوء على أن 

حددت أهم والتي  م2025إلى  م2016لفترة من يجية الوطنية للتنمية الزراعية في المملكة األردنية الهاشمية لاالسترات

 السمات والخطط العملية لتحقيق التنمية والنمو في القطاع الزراعي والتنمية الريفية.

لمحة عامة عن  في أوغنداناميرو ناماجيمبي، مسؤولة الصادرات والتسويق حواء أوغندا السيدة دوبة مندمت وق

وخلصت إلى أنه على الرغم من العمل الهائل الذي أنجز من أجل التنمية الريفية، فيه، التنمية الريفية أوضاع وها بلد

خاصة فيما يتعلق بتطوير الهياكل األساسية. وتواصل الحكومة إعطاء  تدرك الحكومة الحاجة إلى مزيد من العمل

 إنشاء الثروة(.مشروع مثل التنمية الزراعية )مثل  -األولوية للبرامج التي تستهدف برامج التنمية الريفية 

لمحة عامة عن مشروع زراعة مبادرة بيوكربون.  بوريما وانكوي، ممثل غرفة التجارة والصناعة في النيجرقدم السيد 

زيادة ، ويغطاء النباتالالحفاظ على وات الغابية ومنتجات الزراعصمغ وأوضح أن الهدف من المشروع هو إدارة بيع ال

. وأبرز اإلنجازات التي تحققت من خالل هذا المشروع في النيجر القرىمن مجموعات التي تنتجها الثمار كميات 

كجم  1021: صمغمليون شجرة وإنتاج ال 7.6وزراعة حوالي المتصحرة، اضي هكتار من األر 2787.87استعادة 

 من الشباب والنساء. 71487 ما مجموعهخلق وظائف مؤقتة ل. إنجاز آخر هو م2016في عام 
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  :جلسة الختاميةال

أبدى من جانبهم لخصا لعروضهم. المختصين م  خبراء العمل عقدت جلسة ختامية، قدم فيها جميع الورشة وفي ختام 

 المشاركون آراءهم بشأن التوصيات المقترحة ونوقشت مسائل مختلفة

 . شهادات على المشاركينتم توزيع الفعاليات وفي نهاية ال

 والتوصياتالختامية االستنتاجات 

وتوصياتها إلى األمانة العامة حول وقائع الورشة إلى تقديم تقرير الغرفة اإلسالمية العمل ا المشاركون في ورشة دع

تكرم للتقديمها إلى الكيانات الوزارية المعنية ، والكومسيك لإلحاطة علما بالتوصياتلجنة اإلسالمي والتعاون لمنظمة 

 لنظر فيها.با

 

الصة  :المداوالت خ 

المواضيع التي المحاور ومن المشاركين ذوي الخبرة الهائلة بشأن م قدرة العمل دعوة مجموعة ورشة استطاعت  -1

. وإذا نظرنا إلى الملف الشخصي للمتدربين ومداوالت سائل الجوهريةالمه اهتمام بالغ بهذالورشة، لما لديهم من تناولتها 

تناولت وعمود الفقري لعملية التنمية الريفية، التعتبر التي والمؤسسات األجهزة ورشة العمل فقد غطت بشكل جيد 

 .ةكمواإلصالحات المؤسسية وتحسين الحوجزءا من البنية التحتية الريفية التي تعتبر والبرمجيات بالبحث دعم اآلليات 

أسهمت اإلسالمي. وقد التعاون العمل تدفقا واضحا للمعلومات والمعارف فيما بين بلدان منظمة ورشة كما وفرت  - 2

ورشة في إثراء أعمال ال اتحاد الغرف التركيةو لألمم المتحدة، ومركز أنقرةمنظمة األغذية والزراعة كل من مشاركة 

عاون معالجة القضايا على المستويين اإلقليمي ومستوى منظمة التوالمبادرات قيد التنفيذ لالفنية من خالل طرح الخبرات 

 اإلسالمي.

داخل بلدان منظمة التعاون اإلسالمي في تطوير الهياكل  نسبي   تقدم   ه منإحرازالحظ العديد من المشاركين ما تم  – 3

القيام بعمل كبير في اإلصالحات المؤسسية  مطلوباً أنه ال يزال غير أنهم يرون ب، واآلليات الضروريةاألساسية لألدوات 

 .وتحسين اإلدارة باستخدام أفكار جديدة مبتكرة.

أنه يتمتع بقوة سوقية كبيرة إذ  ،اإلسالميالتعاون أغلبية البلدان األعضاء في منظمة في للوسيط  يالدور السلبلوحظ  – 4

أن صغار المزارعين يقعون في حلقة مفرغة من قلة الورشة بكل من المنتجين والتجار. وأبرزت نفوذه على  ويفرض

الرغبة في االستثمار بسبب المخاطر الكامنة في الزراعة، مما يؤدي إلى انخفاض اإلنتاجية وتوجه السوق. والنتيجة 

وة على ذلك، يعتمد صغار المزارعين . وعالالماديةعوائد التدني المنتج فضالً عن قيمة لإضافة  ةهي أن هناك بالكاد أي

خيارات بديلة، أية في غياب وذلك  لالزم(،ا والتمويلللتوسع رشاد إلاجوهرية )وسيط للحصول على خدمات العلى 

 أنه يقدم خدمة تربط المزارعين باألسواق.إذ 
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: التاجر ويشمل ذلكالمزارعين ونظرائهم المزارعين ات مجموعبين فيما بين لربط ل ةذج ألعمال مختلفاوجد نمت - 5

أو وكيل( آخر ملة تاجر التجزئة )مباشرة أو من خالل تاجر ج   ،المحلي )مع أو بدون محفز خارجي(؛ تاجر الجملة

، مع حافز صنع )التي بدأها الم  صنع الزراعي ر )مع حافز خارجي أو وضعها من قبل المشاركين أنفسهم( والم  د  ص  الم  

 .نجح في توسيع نطاقه وإبراز أثره الحكومة(. غير أن عددا قليال جدا من البلدانتقدمها التي تلك ر أو س  ي  خارجي أو م  

. ومن ناحية الوسيط فيها ربط المزارعين مباشرة بالمصدر إلى الحد من دورتم جربة أوغندا إلى حالة أشارت ت - 6

في العديد من البلدان، الواقع بالغة التباين واإلختالف  أرضعلى أن الحقائق ساحل العاج بأخرى، يعتقد المشارك من 

 .وقابل للتوسعوال يزال الوسيط يشغل دورا مهيمنا وسيواصل القيام بذلك حتى يتم الترويج لخيار أكثر جدوى 

وهو حل  -، بدعم من مشاركين آخرين، خيارا قائما على السوق لألمم المتحدة واقترحت منظمة األغذية والزراعة - 7

يعالج القيود التجارية بطريقة مستدامة وبإنشاء تنظيم لمقدمي المنتجات والخدمات. وقد تحتاج طرق موجه تجاريا 

العادل  التوزيعابتكارية لربط صغار المزارعين باألسواق إلى اعتماد ممارسات جيدة وتبادل المعارف والخبرات و

 .الميدانيةالجوالت للحصص/ و

كما العمل أن الدعم القائم على تكنولوجيا المعلومات لربط المزارعين باألسواق أمر غير موجود ورشة والحظت  - 8

المعلومات عن نشر فتح إمكانيةاستخدام الهواتف النقالة في المناطق الريفية يوأن إزدياد ز. يتعزيجب ويحتاج إلى 

 والمخرجات.اإلنتاج أسعار مدخالت ، وعرض اعتماد ممارسات زراعية جيدة

قدم المشاركون اقتراحا مفاده أنه نظرا ألن مسائل التنمية الريفية تختلف من منطقة إلى أخرى، فإن هناك حاجة إلى  - 9

شبه إقليمي لتقييم ما تم إنجازه، وما يلزم عمله لجعل نموذج األعمال التجارية شامال وقابال للتغيير. وقدمت نهج اعتماد 

 عمل المستقبلي على الصعيدين الوطني ودون اإلقليمي.تجربة تركيا نموذجا جيدا كدليل إرشادي لل

اإلسالمي لتقديم اتجاهات السوق/ التصدير وتمكين التعاون رح أيضا إنشاء هيئة استخبارات سوقية تابعة لمنظمة ت  ق  ا   -10

 ربط كل من: الجهات الفاعلة في القطاع الزراعي من التصدير إلى البلدان الرئيسية. وينبغي أن تساعد هذه الهيئة في 

 لمشترينا •

 حزمة المنتجات •

 القطاع الزراعي من التصديرمكين ت •

أشارت أوغندا إلى أن حصة الناتج المحلي اإلجمالي الزراعي آخذة في االنخفاض في معظم بلدان منظمة التعاون  - 11

ع الزراعة. غير أنه أشير إلى أن تجربة البلدان المتقدمة النمو اإلسالمي، مما يعكس أهمية أقل من المرغوب فيه لقطا

تظهر مع نمو االقتصادات، وتراجعت حصة قطاع الزراعة في حين يتوقع أن تنمو حصة قطاعي الصناعة والخدمات. 

  وتتمثل النقطة المهمة في تحسين إنتاجية العامل للزراعة على مر الزمن.
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لتعزيز التدفقات التجارية، صات قدمت مالحظة واقتراح من باكستان بأن الممرات في أفريقيا وآسيا أصبحت من - 12

الذي يزيد المشترك المحلي  يبسبب نمو وتعزيز المؤسسات اإلقليمية، وتطوير الخبرات المشتركة والحس المجتمع

التعاون بلدان منظمة أن مشترك. واإلقليمي العلى المستوى من الثقة، وكذلك قدرتها على تقديم السلع والخدمات العامة 

ر الطاقة يطوعمل على زيادة تمي أن تسالإلاون ادول منظمة التعلذا يتعين على اإلسالمي أقل استجابة لهذه الفرص. 

ع هذه الممرات يتشجأن زراعي على وجه الخصوص. وها الوالممرات الزراعية لتنمية اقتصادها بشكل عام وقطاع

واألنشطة على طول البنية األساسية حشد الجهود عمال التجارية الزراعية الشاملة، باالستناد إلى األمن شأنه أن ي نمي 

 .والمواصالت للنقلالقائمة 

اإلسالمي. وتستخدم الزراعة التعاون العمل االنتباه مرة أخرى إلى قضايا المياه في بلدان منظمة ورشة وجهت  - 13

حصة كبيرة من المياه في المنطقة، وتضيع معظم النفايات وتدفع أقلها. ومع تغير المناخ والطلب من االستخدام المتنافس 

لك اآلخر في االرتفاع، فإن النهج األكثر فعالية من حيث التكلفة هو ترشيد استخدام المياه في الزراعة. وسيتطلب ذ

 .(زيادة القيمة لكل قطرة) ام المياهاستخد وكفاءة تخصيص (من المحصول لكل قطرة اً مزيد) نتاجيةإلتحسين ا

مياه الجوفية مصرفا مائيا ممتازا / تخزينا للمناطق الريفية من بالنسبة إلى منطقة منظمة التعاون اإلسالمي، تعتبر ال - 14

ن استخدام المياه الجوفية يتجاوز التغذية المستدامة في ألمداد المحلي، ولكن تم إساءة استخدامها إلأجل الزراعة وا

ل المفرط واستنفاد طبقة المياه الجوفية مما يؤثر على الستغالي مما يؤدي إلى امالسإلمعظم بلدان منظمة التعاون ا

 استدامة الزراعة.

تفتقر العديد من بلدان منظمة التعاون اإلسالمي إلى بيانات عن الزراعة والبنية األساسية الريفية، مما يعوق إجراء  - 15

تحليل دقيق للتحديات والفرص في هذا القطاع. وفي هذا الصدد، يجب أن تستفيد هذه البرامج من مختلف برامج بناء 

 نظمة التعاون اإلسالمي مثل مركز أنقرة والبنك اإلسالمي للتنمية وغيرها.القدرات التي تقدمها مختلف مؤسسات م

ط الضوء على السياحة البيئية والزراعية المحتملة. واقترح تشجيع األنشطة غير الزراعية وتوليد فرص يسلتم ت – 16

الزراعية والقطاع الصناعي وقطاع الخدمات. السياحة الزراعية والسياحة البيئية والسياحة العمل في قطاع السياحة 

 . السياحة من خالل التجربة الريفية لمسلمين". وخلق قيمة فيالمالئمة ل"

عضاء منظمة التعاون اإلسالمي الجهات المعنية في الدول األفلسطين اإلبقاء على التفاعل بين من ح المشاركون اقتر - 17

في مجال التواصل بين التقدم المحرز في بناء التنمية الريفية المستدامة، على سبيل المثال؛ كل عضو في منظمة 

 إرسال تحديث سنوي عن المشاريع والبرامج الحالية.يتولى اإلسالمي التعاون 

ى اتصال بالمتابعة، وتبادل المعلومات والخبرات ذات الصلة، اتفق على إنشاء فريق عامل افتراضي، والبقاء عل - 18

 والنظر أيضا في إمكانية تحديد الموضوع ومناقشته على أساس منتظم.
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  :التوصيات

الطرق والري وتنمية مثل )  infrastructure hardware بنية االساسية للالكبيرة على الهياكل  العملورشة ركزت 

)إصالح المؤسسات   nfrastructurei waresoftt الصغيرة للبنية األساسية على الهياكل وسالسل التبريد وما إلى ذلك( 

التي يجري التخطيط لها الريفي والقضايا التي تواجهها مختلف عناصر الممرات الريفية عملية اإلنماء والحوكمة( في 

 مي. واستنادا إلى العروض والمناقشات، اعتمدت التوصيات التالية:سالإلوتنفيذها في منظمة التعاون ا

وضع العمل على ي وصى بالعمل السابقتين، نتائج ورشتي العمل و ورشمن خالل زيادة التفاعل مع المشاركين في  - 1

خطة عمل تنفذ بدعم من المانحين المناسبين، حيث حددت الحاجة الواضحة إلى العمل على الصعيدين الوطني 

 واإلقليمي. على سبيل المثال، سن سياسات لترشيد استخدام المياه في الزراعة.

على عمل عقد ورش وحيثما تدعو الحاجة إلى مزيد من المداوالت بشأن المسائل التي تندرج في إطار المناقشات،  - 2

اإلسالمي(، وتقديم الدعم في إطار إجراء الدراسات / التعاون قليمي )في أربع مناطق من منظمة اإلدون المستوى 

التجارب التجريبية )باكستان وأفغانستان وغيرها( لتقييم تنفيذها وقياسها. على سبيل المثال نموذج األعمال األنسب 

 تقدمين والصغار الذين يأخذون حالة تركيا كنموذج جيد.ملسوق للمزارعين الإلنشاء روابط ا

الشروع في إجراءات تعاونية لتعزيز تنمية الممرات اإلقليمية في دول منظمة التعاون اإلسالمي. ومن المهم وفي  - 3

ها المانحون نداسمن االستثمارات الضخمة التي ي الوقت المناسب تقييم كيفية استفادة االقتصادات الزراعية والريفية

 الصينيون والجهات المانحة األخرى.

مي. سالإلالوعي حول إمكانات السياحة البيئية والزراعية في بلدان مختارة في منطقة منظمة التعاون ارفع مستوى  - 4

ومع التخطيط للممر االقتصادي وتنفيذه، من المتوقع أن يؤدي الوصول األفضل إلى المناطق الريفية إلى االستفادة من 

ي يمكن أن تولد عائدات هائلة من خالل السياحة، إذ أن طريق كوهراكروم السريع مواقع الزراعة والمياه الضخمة الت

نيا الذي يجري تحديثه في باكستان ينطوي على إمكانية أن ي  .يةناثمجعل عجائب الد 
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