
رسالمي دتعالن �اءاء رراا  ادررا�� �� اددل  اعضاء �� منظمة ا� يبرنامج تدر��  

 2013 وماي 21-23

 إزم�ء، ا�جمهور�ة اد�ءكية

���اا  ارشاد الزرا�� �� الدل  اعضا  �� منظمة  ي�انامج التدر��ال��اا  ارشاد الزرا�� املشارك�ن �� نحن، 

 ،2013ماي  23ل  21�اقد �� الف�اة ما ب�ن اي ذالتاالن اسالمي، ل ال

مركز (تتماعةة ل التدر�  للدل  اسالمةة تتاادية ل ا ار ملركز ابحاإل اصاايةة ل اعن تقديرنا للمدير الاأعر�نا 

لتوسة  ناا  التاالن ل التسية  ب�ن دل  منظمة التاالن اسالمي ��  للةذاملب ا�جهود�ل  ع�� بةانه ا�حكةم ل   ) أنقر

 ماا  ارشاد الزرا��،

UأثنيناU  لتالةم امل�ي لالتدر�  اع�� تهود مركز أنقرة �� تنفةذ مختلف برامج لمشاري  بنا  القدرات �� إطار برنامج

 )OIC-AgriCaBالزراعةة ملنظمة التاالن اسالمي (�رنامج بنا  القدرات ل  )OIC-VETنظمة التاالن اسالمي (مل

-Environment�رنامج بنا  القدرات البةئةة (ل  (OIC-CTP)نظمة التاالن اسالمي التدر��ي ع�� القان مل�انامج الل 

CaB.ل برنامج بنا  القدرات �� إدارة املوارد املايةة ( 

لاارة اغذية  أنقرة ل ل مركز   (IDB)البن  اسالمي للتنمةةل (OIC)  يعن تقديرنا ملنظمة التاالن اسالم أعر�نا

ل مركز   (FAO)لمنظمة امم املتحدة لألغذية لالزراعة �يميون  و ماي 19ال�اكةة ل �لةة لالزراعة لال�الة ا�حةوانةة 

طر  ل ، الزرا��رشاد لإل  ل استشار�ة بت�ار�ةا التابةقات  صو   هم الشاملةضعرل ع�� ال�ا�ي،  ’سوتاش‘التالةم 

 ارشاد الزرا�� ع�� التوا��، �� ماا الاار ل  ا��اص ب�ن القااع�نرشاد الزرا��، ل التسية  الدل�� تقنةات ا ل 

U ا�ن اعتبارآ�دين�U  ا  ل أفضل ممارسا��مل التد�الت صو  تاار  الدل  اعضالارلض 

يتخاى  يذلالتفاع�� ال الوا�� السشاط"أن التار�ف املقبو  ع�� ألس  ناا  لإلرشاد هو أنه ب قرن •

 ات الر�اديةلأأل بنا  تدرات ا��اص ع�� صل املشا�ل  م  تاو�ر القدر   "م�الة"ل ��دف إ��  ستشارةا 

 من�ج �شار�يهو ل ، صل املشا�ل عملةة��  تةادياين من شأ��م أن يلابوا دلرا ذبالسيبة لأل��اص ال

 املزارع�ن أل ��اصا مك�نلت ل�اددي

 "ر�فةة يتاداتمل تااالت"ا ل " أامليتادات إياا " نحو الزرا�� لإلرشاد تغ�اامل املفهور ع�� ادضوء �سلط •

 ،ماا' سشرال' ل' رشادا ' مفاهةم استخدارإ��  با�حاتة ع�ءفل�

 عوندل  الرسمةة غ�ا التالةمةة لالفرص  القا�اة اتلامل�ي  التدر�  ع�� أهمةة تحي�ن دلرات دنأك •

 اسالمي التاالن  منظمة برنامجتلف برامج املنظمة �� إطار �� مخ فاالةإ�� املشاركة ال اعضا الدل  

برنامج بنا  القدرات  ا��اوص لته ع��، ل ال�اامج لهذه هااالل �اة�ن نقاط ات لالتدر�  امل�ي للتالةم

 أنقرة, كزمر  رعاية تحت، )OIC-AgriCaBالزراعةة ملنظمة التاالن اسالمي (



 املناط  عمل املرأة �� �� السيايةة م  ال�اك�� ع�� تحي�ن فرص املبادرةبأهمةة املشاري  ال�ي ��ج   ف�ع�ء  •

 الر�فةة؛

 ال�اك�� م  الزرا�� ارشاد ما يتال  بخدمات لتمة  ل ا����اة،الالمركز�ة  نحو اتااه ب��ايد ف�ع�ء  •

 ؛النو  اتتما�� ع��

ه يمكن أن لنؤكد باسيها، املتالقة املشا�ل من ملاموعة تتارض الر�فةة املناط  �� املرأة ن��جل أ •

  نظمةامل �� اعضا  البلدان �� الناجحة املشاري  ستفادة منا 

 كفا ة  ابحاإل ولوتةا ل املؤسياتةة ل التكن ع�� أهمةة القدرات نركر •

 همةة فاالةةبأ �ع�ءفطرف املزارع�ن لل ان�انت من الذكةة  الهواتفللهواتف ل  �ايدستاما  امل�ا ��جل  •

 املزارع�ن للوصو  إ��لالومضات اشهار�ة �� التلفزة  الك�ال�ي التالم إ�� مواد الوصو   الت�الةف ل سهولة

 ��اا  ارشاد الزرا�� �� دل  املنظمة.ل 

 ا�حةوانةة لال�الة لالزراعة اغذية لاارةبالتسية  م   ملركز أنقرة  املنفذ ’AgriTV‘ع�� أهمةة مشرل   نؤكد •

  ال�اكةة

 الوماتم نظم إ�شا  �ال  من الزرا�� ارشاد �� )ICT( لاتااالت املالومات تكنولوتةا أهمةةب  �ع�ءف •

 ؛)GIS(  الوط�ي الااةد ع�� من�جةة تغرافةة

 زار امل إ�� زار امل من ارشاد �جانم أهمةة ع�� كدنؤ  •

ؤسيات الوطنةة الفالصةة للبح  لا�جاماات املبأهمةة الراب  ب�ن البح  ل ارشاد ل املزار  ��  �ع�ءف •

الن�ج اش�اا�ي �� إطار التسية   �دنؤ املنظمات غ�ا ا�ح�ومةة لالقاا  ا��اص لاملزارع�ن، ل�التا�� فإننا ل 

 من طرف املدير�ات الاامة للبحوإل الزراعةة؛

�� ع�� أهمةة تب�ي اس�ااتةاةات ابت�ار�ة، لتحي�ن تقديم ا��دمات ارشادية، لتوسة  دلر ارشاد  نؤكد •

 التنمةة الر�فةة لالتخفةف من لطأة الفقر

ع�� دلر ا�جاماات  ل الشرا�ات ب�ن القااع�ن الاار لا��اص �� إ�شا  مراكز تدر�   ��دف �از�ز  نؤكد •

 زرا��ارشاد ال

 من طرف القاا  ا��اص استشارات الزراعةة املقدمةات بأهمةة �دم�ع�ءف  •

 ع�� دلر منظمات ل�االنةات املنتا�ن �� املاا  الفال�� ��دف ا�ادة تودة انتاج الزرا��سلط ادضوء � •

�� القرى من صة  تبلةغ أف�ار لأسالة  تديدة  ف��م لالرايدينع�� أهمةة ا��اص املوثو  �سلط ادضوء  •

 �� ارشاد الزرا�� للمزارع�ن 

، لذل  ��دف تايةد بأهمةة ل فاالةة  شر  التقنةات الزراعةة ا�جديدة من �ال  ايار ا�حقلةة�ا�اف  •

 لا�ادة لضو  النتايج

تاالن للاستادادها  �ا عناسالمي �ا لتاالن تمة  البلدان اعضا  �� منظمة اأن  عتبارعع�ن ا  نأخذ •

 ا���اا ، لاملواد (انوا  املاورة صدينا) لتباد  املارفة؛الننايي لاملتادد اطراف م  



هذا التحو  الر�فةة يسب�� أن  أن د�ؤ لن املةةاللاصد �� هو عنار  رشادأن ا  عتبارأيظا عع�ن ا  نأخد  •

 النامةة؛ الهدف الاار للبلداني�ون 

تمو�ل مشاري  ارشاد الزرا�� من املؤسيات الدللةة أ  املنظمة ع�� طل الدل  اعضا  ��  ��جع •

 الو�االت؛

 ؛سةا  ارشاد الزرا�� �اة عمل لاتاةة ��تحديد أللو�ا��م ل صةاغة إ�� الدل  اعضا  �� املنظمة  ندعو •

ج ممكنة ل موتهة نحو النتايسةاسات إرشاد ارا�� فاالة ل  اةاغةاملنظمة بالدل  اعضا  ��  نو��ي •

فهم لالت�امل املس�ااتة�� ل ا ن�ج املا�ادة الو�� لاملوضوعةة ل  مراعاة سهولة الوصو  ل طو�لة اتل م  ل 

 ؛ستدامة ل امليؤللةة اتتماعةة، لا ا�يان، لالتنمةة متاددة اتااهاتاملوته نحو 

ل �يهل عملةة   ا�حا�� OIC-AgriCaBاستبةان  ��من مركز أنقرة أن يدرج موضوعات ارشاد الزرا��  نطلب •

 ؛تباد  ا���اا  لاملالومات لاملواد

إعداد املشاري  ع�� نظمة  امل لبلدان اعضا  ��ا �� ياعدة املؤسيات الزراعةةممركز أنقرة  من طلبن •

مشاري  ارشاد  ال�ي تمو  ال�ي سيتم ات�ااصها إ�� املنظمات الوطنةة لالدللةة ال  التاالنةة الوطنةة لالدللةة 

 الزرا�� ؛

نظمة من املشبكة الوصدات ارشادية الزراعةة �� البلدان اعضا  ��  أن يسي مركز أنقرة من  طلبن •

 �ال  ال�ايد الك�ال�ي للماموعة ؛

نقل ا���اة لاملارفة �� ماا  ارشاد الزرا�� �� الدل  اعضا  �� منظمة  أن يسي مركز أنقرة من طلب ن •

 اسالمي. تاالن ال

 

، إزم�ء، ا�جمهور�ة اد�ءكية2013مايو  22  

 

 


