
متازةسالسل القيمة الخاصة بالمحاصيل الم  

 الجوع في البلدان األعضاء في البنك اإلسالمي للتنمية القضاء على الفقر و محاربةمفتاح 

ال شك أن إيجاد سالسل القيمة الخاصة بمحاصيل مهملة قادرة على  – 2019أبريل/نيسان  6مراكش، المغرب، 

ستراتيجيات األمن الغذائي الساس األحجر  يشكلالتكيف كمحصول الكينوا والذرة الرفيعة والساليكورنيا يجب أن 

المعيشة الريفية التي تتربص باإلنتاج الزراعي ومصادر التغير المناخي وغيره من التهديدات  ظلمن الفقر في  والحد  

  (.IsDBفي البلدان األعضاء في البنك اإلسالمي للتنمية )

جاء ذلك بإجماع القادة وصناع السياسات والعلماء والخبراء الذين حضروا فعالية رفيعة المستوى حول سالسل القيمة 

الذي انعقد خالل الفترة من  االجتماع السنوي الرابع واألربعين للبنك اإلسالمي للتنميةالزراعية المستدامة على هامش 

لمتكيفة بلداً الطريقة التي يمكن للمحاصيل ا 30مندوب من قرابة  100، حيث بحث ما يربو على أبريل/نيسان 6 – 3

على األول والثاني من أهداف التنمية المستدامة بخصوص القضاء  ينمن خاللها أن تساعد على تحقيق الهدف مع المناخ

 الفقر والجوع. 

مؤسسة فوسبوكراع ( وإكباوخالل هذه الفعالية التي نظمها البنك اإلسالمي للتنمية والمركز الدولي للزراعة الملحية )

نتاج األغذية وتوليد الدخل في البيئات الهامشية، التي توصف ميزة إلالمحاصيل المتات تم البحث بإسهاب في إمكاني

ولدى الكثير من البلدان األعضاء في البنك ندرة المياه والجفاف. كذلك ببمستويات مرتفعة من ملوحة التربة والمياه، و

اإلسالمي للتنمية مساحات واسعة تقع ضمن فئة البيئات الهامشية التي يسود فيها الفقر الريفي وانعدام األمن الغذائي 

المحاصيل األساسية التي يعتمد عليها الكثير من المزارعين أصحاب الحيازات إنتاجية ما يعني أن وسوء التغذية. 

آخذة في التراجع يوماً تلو اآلخر ضمن الظروف البيئية القاسية التي يزيد من وطأتها يرة في مصادر معيشتهم الصغ

 قادرة علىو مرتفعة القيمة الغذائيةتحويل االهتمام باتجاه محاصيل  أن يتم وعليه، من األهمية بمكانالتغير المناخي. 

إيجاد سالسل للقيمة المستدامة لتلك المحاصيل غير ضرورة في هذا المطاف إغفال  ال يجب لكنلتكيف بدرجة كبيرة. ا

 .  لمزيد من الدخل أصحاب الحيازات الصغيرةالمنتجين  لجنيية ضماناً ساألسا

في كلمته الترحيبية، قال المهندس محمد شرقاوي إقبال، المسؤول اإلقليمي عن تنفيذ مخطط المغرب األخضر في 

آسفي، وزارة الفالحة والتنمية القروية والصيد البحري والمياه والغابات:  -للفالحة في مراكش الجهويةالمديرية 

السنوي الرابع واألربعين. كما  اجتماعه"نشكر البنك اإلسالمي للتنمية على اختيار المغرب ومدينة مراكش الستضافة 

 استراتيجية تنمية هذا القطاع."  شكلالذي ي نشكر البنك اإلسالمي للتنمية على دعم مخطط المغرب األخضر،

يعمل إكبا منذ سنين على الوصول إلى مصادر معيشة : "فقالت في كلمتها الدكتورة أسمهان الوافي، مدير عام إكبا أما

إذ ينفذ مركزنا أنشطته انطالقاً من الشراكات لتوفير حلول شاملة مستدامة وأمن غذائي مستدام في البيئات الهامشية. 

تمكنهم من تحسين إنتاجياتهم الزراعية على التوازي للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في تلك البيئات بحيث 

 حفظ قاعدة الموارد الطبيعية وتحسينها." مع 

لتحقيق الهدفين األول والثاني من أهداف التنمية المستدامة اللذين يدعوان إلى وتضيف الدكتورة أسمهان الوافي قائلة: "

نظمنا الزراعية على نحو يجعلها أكثر كفاءة ونفعاً لعدد أكبر  تغيير، علينا الجوعالقضاء على الفقر و استئصال شأفة

محاصيل بديلة ادخال ومن بين االستراتيجيات المطلوبة تنويع وتعزيز النظم الزراعية من خالل من المزارعين. 

 لجوع وسوء التغذية والفقر." مسألة ا معالجةالتقلبات المناخية وقادرة على تحمل 

يدرك البنك  " عمليات في البنك اإلسالمي للتنمية:، قسم الرئيسالمن جانبه، قال الدكتور منصور مختار، نائب 

وطنية من خالل منتجات سالسل القيمة التي تمتلك أسواق شاركة الفعالة للقطاع الخاص مال أناإلسالمي للتنمية 

المستدام لمدخالت اإلنتاج التوصيل يعزز ذلك حيث  أمر حاسم وجوهري في تسويق هذا القطاع. وإقليمية وعالمية

وذلك هو . باألسواق الخارجية، وغيرها( ويربط المزارعين بشكل أفضل الت، واآل)البذور المخصبة، واألسمدة

 بلداننا."الريفية في قتصاديات االالحيازات الصغيرة التي تهيمن على زراعة  لتطويرالسبيل 

حول دور سالسل القيمة الزراعية المستدامة في  لجنة رفيعة المستوىلهذه الفعالية الجانبية حلقة نقاش وتضمنت 

السيد محمد جمال الساعاتي، مدير مكتب رئيس البنك اإلسالمي للتنمية  ئها، كان من أعضاالقضاء على الفقر والجوع

(؛ والدكتورة إيفادهونجبو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية )سعادة جيلبيرت ووعضو مجلس إدارة إكبا؛ 

أسمهان الوافي، مدير عام إكبا؛ والسيد علي أبو سبع، مدير عام المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة 

 جبوها الزبير، رئيسة مؤسسة فوسبوكراع. ا؛ والسيدة ح(رداإيكا)

 

https://www.isdb.org/
http://www.isdb-am44.org/
http://www.biosaline.org/
http://www.phosboucraafoundation.org/
http://www.phosboucraafoundation.org/
https://www.ifad.org/en/
http://www.icarda.org/
http://www.icarda.org/
http://www.icarda.org/


فيما يتعلق بدور سالسل القيمة، فقد  "جبوها الزبير قائلة: ا، علقت السيدة حبين أعضاء اللجنة وخالل حلقة المناقشة

يعتمد على الكينوا، وهنا نتوجه بالشكر نوع جديد من الكسكس دعمت مؤسسة فوسبوكراع مشاريع خاصة حول إنتاج 

تدريب  لما قدموه منالجزيل إلكبا ووزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في المغرب 

وبالتالي الحصول على تحويل لحوم اإلبل وتحويل المنتجات الثانوية النباتية إلنتاج نوع جديد من السيالج حول مهني 

 ".وذات نوعية جيدة حوم صحيةحليب ول

تنفذ  يجب أنإلجراء تحوالت في الريف أن أية عملية نؤمن إيفاد  نحن فيأما سعادة جيلبيرت هونجبو فقال: "

نتطلع كما رضا السكان. لى إواستناده  ،بالشراكة مع السكان األصليين والمحليين وذلك لضمان شمولية التحول الريفي

البنك اإلسالمي للتنمية في هذا الميدان، السيما من خالل مرفق إيفاد لمساعدة السكان إلى تعزيز شراكتنا مع 

لمشاريع التي لالتمويل مباشرة قدم ، ويمؤلف من قياديين من السكان األصليين مجلس إدارةاألصليين، الخاضع ل

 بأنفسها."  وتديرها يناألصليالسكان مجتمعات  تصممها

مشروع العديد من قصص النجاح بما في ذلك خالل هذه الفعالية الجانبية كذلك عرضت الدكتورة أسمهان الوافي 

والذي يهدف إلى تحسين األمن الغذائي والدخل لدى المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في  الرحامنة فيالكينوا 

لإلجهاد. والمتحمل  مرتفعةإنتاج واستهالك وبيع محصول الكينوا ذي القيمة الالبيئات الهامشية من المغرب من خالل 

، التابع لكندا (IDRC/CRDIنمية )يقوم إكبا بتنفيذ هذا المشروع بتمويل من المركز الدولي لبحوث التكذلك 

 القرويةوبالتعاون مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ووزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية 

 والمياه والغابات في المغرب. 

تعتمد على الكينوا كالكسكس. ذات قيمة مضافة منتجات بإنتاج  الجمعياتوضمن المشروع المذكور، بدأت العديد من 

، حيث تنتج هذه الرابطة امرأة ريفية 30األلفية الثالثة للتنمية والتعاون الخاضعة إلدارة ما يزيد على  رابطةمنها 

من المحاصيل، وتوفر الدخل للنساء والفتيات الريفيات. كما يعمل ا من محصول الكينوا وغيره منتجات عديدة

مشروع مع رابطات المزارعين كرابطة "شباب مخالف" الذين استفادوا من إدخال الممارسات الزراعية الفضلى ال

أمندي "يسعى المشروع أيضاً إلى دعم إطالق األعمال الزراعية كمشروع  إلى جانب ذلك،. لزراعيةا واآلالت

، حيث أسس المشروع نظاماً إلنتاج البذور وطور أدوات لمعالجتها لتحفيز الكينوا على المستوى الوطنيلألغذية" 

 إلنتاج أصناف الكينوا الخاصة بإكبا واإلتجار بها.  "بن ريم"بالتعاون مع مزرعة 

### 

  

 السيد شوكت نبي راذر، إكبا يرجى التواصل معساؤالتكم حول البيان الصحفي، تل

 ، rather@biosaline.org.aes.عبر البريد االلكتروني: 

  8653 137 55 971+أو باالتصال هاتفياً على الرقم: 

 

 إكبا نبذة عن

إكبا مركز فريد في العالم مختص في البحوث الزراعية التطبيقية ويركز على المناطق الهامشية التي يعيش فيها 

مليار شخص. ويقوم المركز بتحديد واختبار وإدخال محاصيل وتكنولوجيات ذكية مناخياً تتسم بكفاءة  1.7زهاء 

رة بالملوحة وندرة المياه والجفاف. ومن خالل عمله استخدام الموارد وتالئم بالدرجة الفضلى شتى المناطق المتأث

 يساعد إكبا على تحسين األمن الغذائي ومصادر المعيشة لبعض من أشد المجتمعات الريفية فقراً حول العالم.  

www.biosaline.org 
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