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المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة

العربیةالدوللجامعةالتابعةالمنظماتاحدى

م1970النشأة

فيالزراعيالقطاعوترقیةتنمیةفيالمساعدة:قطریةاھداف
.االعضاءالدول

ء من تشمل التنسیق والتعاون بین الدول االعضا: أھداف اقلیمیة
عربي أجل تنمیة القطاع الزراعي وتحقیق التكامل االقتصادي ال

.وتعزیز االمن الغذائي للدول االعضاء



فيظیمةعوغذائیةوبیئیةواجتماعیةاقتصادیةأھمیةوالتمورللنخیل•
.العربیةالدول

ثحیالعربيالوطنمساحةامتدادعلىالتمرنخیلزراعةتنتشر•
فيبيالعرالوطنفيالنخیلیزرع.المالئمةالبیئیةالظروفتسود

مساحةمن%75حواليالمساحةھذهوتمثلھكتارملیونحوالي
.العالمفيالنخیل

نخلةملیون160منباكثرالعربیةالدولفيالنخیلأشجاریقدرعدد•
%78حواليیمثلماوھوالتمورمنطنملیون6.6منأكثرتنتج
حواليالعربیةالدولتصدربینماللتمورالعالمياإلنتاجإجماليمن
.للتمورالعالمیةالصادراتحجمإجماليمن70%



:العربيالعالمفيالنخیلقطاع

قلیدیاتقطاعاالعربيالوطنفيوالتمورالنخیلقطاعالیزال
المشاكلمنالعدیدویعانيواإلنتاجیةالجودةمنخفض

وغیرھاوالتسویقیةوالبیئیةوالوفنیةالمؤسسیةوالمعوقات
ھذابالنھوضأجلمنالجھودوتنسیقبذلیتطلبالذياألمر

.العربیةالدولمستوىعلىالقطاع



oعالميالاإلنتاجفيالخسائرقدرتوقدالتحدیاتھذهاھماآلفاتتمثل
,FAO(واألمراضاآلفاتبسبب%30بنسبةالتمورمن 2013(.

oورالتمودیدانوالعناكبالحمراءالنخیلسوسةالھامةاآلفاتتشمل
منوالكثیرالبیوضومرضالنخیلجذعوحفاراتالساقوحفارات
والعدیدقعاتوالتبوالتعفناتاللفحاتتسببالتيالمرضیةالمسببات

.األخرىاآلفاتمن

oتدمیراً تحدثالخصوصوجھعلىالحمراءالنخیلسوسةحشرة
.التقلیدیةةالمكافحبطرقعلیھاالقضاءویصعبالنخیلباشجارواسعاً 



نمیــة لقـد اھتمــت المنظمـة العربیــة للتنمیـة الزراعیــة منـذ انشــائھا بت
یرة ضـمن  مر أھمیـة كب ھذا اال مر واولـت  تاج نخیـل الت طویر إن وت

میــة اســتراتیجیاتھا ومــن خــالل دعــم االســتراتیجیات الوطنیــة للتن
ور الزراعیــة وتنفیــذ مشــروعات تنمویــة فــي مجــاالت النخیــل والتمــ

ــذ المشــروعات الق ــل لتنفی ــا واســتقطاب التموی ــة ومكافحــة آفاتھم ومی
ــن  ــد م ــدول االعضــاء والعدی ــع ال ــاون م ــتركة بالتع ــة المش واالقلیمی
المؤسســـات والصـــنادیق االنمائیـــة والتمویلیـــة واعـــداد الدراســـات 

قدی كوادر وت من ال یرة  عداد كب یل ا صدد وتأھ ھذا ال في  حوث  م والب
ة لدعم جھود االستشارات الفنیة وتصمیم وتنفیذ المشروعات المشترك

. الدول االعضاء في تطویر ھذا القطاع الھام



یة لدراسة من المشاریع التي قامت بھا المنظمة العربیة للتنمیة الزراع
:  ومكافحة ھذه اآلفة في الدول المصابة ولمنع انتشارھا 

المشروع االقلیمي للمكافحة الحیویة لسوسة النخیل الحمراء
وحفارات الساق والجذور 

باستخدام النیماتودا والفطریات الممرضة للحشرات -
،  2009-1997ثالث مراحل  من -
لتنمیة، دعم من الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة والبنك اإلسالمي ل-

ألوبك والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي وصندوق ا
.  تفیدةللتنمیة الدولیة باإلضافة إلى المنظمة العربیة والدول المس



یة الست ضم المشروع في المرحلتین األولى والثانیة دول الخلیج العرب•
ربیة ومصر أما المرحلة الثالثة فقد انضمت باإلضافة إلیھا ثالثة دول ع

وانطلقت انشطة المشروع من موقعین . ھي األردن، فلسطین والیمن
ة متكاملین في اإلمارات العربیة المتحدة واآلخر في المملكة العربی

.السعودیة

بسوسة شملت المرحلتین االولى والثانیة للمشروع إجراء بحوث متعلقة•
ا النخیل الحمراء وعائلھا لفھم جوانب متعلقة بالسلوك وبیولوجی
خیل وایكولوجیا الحشرة وعالقتھا بعائلھا واختالف قابلیة أشجار الن

جمع لإلصابة بسوسة النخیل الحمراء ومواضع تركز االصابة واماكن ت
یل الحشرة على االشجار وكیفیة تأثر دینامیكیة مجتمع سوسة النخ

.  بدرجات الحرارة وغیرھا من الدراسات



:كان من اھداف المشروع التي تحققت

ستخدام تطویر تقانات المكافحة الحیویة لسوسة النخیل الحمراء با•
حیویةالنیماتودا والفطریات الممرضة وغیرھا من وسائل المكافحة ال

تطویر وسائل االنتاج المحلي واالستخدام الحقلي للسالالت•
الممرضة 

نقل تقانات المكافحة الحیویة للمزارعین •

دعم اجھزة البحث و االرشاد  والتدریب•

الربط بین البرامج الوطنیة وتنسیق الجھود في ھذا المجال•



رة عزل سالالت لفطریات ونیماتودا ومفترسات محلیة ممرضة للحش•
.وأعداء طبیعیة محلیة ذات مقدرة إمراضیة عالیة ضد اطوار السوسة

ى تحسین تقنیة تطویر وبلورة تقنیات تطبیقیة حدیثة للمكافحة اشتملت عل•
.حلیةالمصائد الفیرمونیة الكیرمونیة وتقنیة استخالص كیرمونات م

لفطر استخدام تقنیة اصطیاد وتلویث حشرة سوسة النخیل الحمراء با•
Beauveriaالممرض  bassianaوإطالقھا في مزارع النخیل.

ي مكافحة تطبیق تقنیة استخدام النیماتودا المحلیة الممرضة للحشرات ف•
.الحشرة الكاملة لسوسة النخیل الحمراء

متعلقة مع تأسیس شبكة تعاون إقلیمیة ودولیة ھامة في المجاالت الفنیة ال•
.عدد من المراكز العلمیة والجامعات العربیة واألجنبیة المرموقة



لتنمیة شملت المرحلة الثالثة من المشروع الذي نفذتھ المنظمة العربیة ل•
:دوال عربیة9الزراعیة وضم 

وسة النخیل نقل التقانات التطبیقیة الحدیثة للمكافحة الحیویة لحشرة س-
افحة الحمراء إلي حیز التطبیق المیداني حیث تم استخدام تقانة المك

لة الحیویة كعنصر أساسي ضمن إطار حملة وطنیة للمكافحة المتكام
.  لحشرة سوسة النخیل الحمراء في المناطق الزراعیة الرئیسیة



:وقد اشتمل البرنامج في ھذه المرحلة على المكونات التالیة•

oالتقانات العدید من الدراسات والبحوث في تطویر التقانات وتولیف ھذه
.(IPM)ة المنفردة مع بعضھا البعض في حزم متكاملة للمكافحة الحیوی

oةتحسین وتطویر إنتاج واستخالص وتخزین الكائنات الممرض  .

oلفة دراسة الجدوى االقتصادیة واختبار فاعلیة استخدام الحزم المخت
املة من لمكافحة سوسة النخیل الحمراء بھدف انتقاء أفضل الحزم المتك

.اجل تعمیم استخدامھا على المزارعین لمكافحة اآلفة



تھدافاً استخدام استراتیجیات تطبیق النیماتودا في الحقل وذلك اس•
ألماكن تواجد الحشرات الكاملة والعذارى 

ادة فاعلیة تحسین صفات المعلقات النیماتودیة المطبقة في الحقل لزی•
المعلق المستخدم 

وسة االستخدام المشترك لنیماتودا والفطریات مجتمعتان لمقاومة س•
.النخیل الحمراء في الحقل

ة تدریب الكوادر الوطنیة في تقانة المكافحة الحیویة ودعم اجھز•
بادل باالضافة الى تعزیز العالقات البحثیة وت. التوعیة واإلرشاد

.  المعلومات مع العدید من المؤسسات اإلقلیمیة والدولیة



تراتیجیة تؤكد المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة على ضرورة تبني اس
اجتماعیة شاملة للتصدي لخطر ھذه اآلفة والتي تھدد بعواقب اقتصادیة و

.  وبیئیة كبیرة

ذلك تدابیرتتضمن االستراتیجیة نھج اإلدارة المتكاملة لآلفة بما في
نظم الصحة النباتیة والكشف المبكر والرصد باستخدام تقنیات و

حة المعلومات الحدیثة واتباع الممارسات الزراعیة الوقائیة والمكاف
الكیمائیة المرشدة ومشاركة أصحاب المصلحة في برامج الوقایة 

المزارعین وتفعیل أجھزة اإلرشاد واإلعداد والمكافحة وبناء قدرات
.  والخبراتالمؤسسي الجید والتقییم والبحث والتطویر وتبادل المعلومات



منصة تنشط المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة حالیا ضمن فعالیات•
حثیة عالمیة تضم منظمة االغذیة والزراعة العالمیة وبعض المراكز الب

لخطر والدول لتسھیل تبادل المعرفة والخبرات والعمل على التصدي
.  سوسة النخیل الحمراء

المیة منظمة االغذیة والزراعة العشاركت المنظمة العربیة بفعالیة مع •
)FAO( ومركزCIHEAM وممثلي الدول والقطاع الخاص والمنظمات

ال غیر الحكومیة ضمن شركاء آخرین في منطقة الشرق االدنى وشم
ارة سوسة المشورة العلمیة واالجتماع الرفیع المستوى إلدافریفیا في 

.2017مارس 31-29النخیل الحمراء والذي عقد في روما في 



ة النخیل ناقش االجتماع االستراتیجیة اإلطاریة الستئصال سوس•
غذیة الحمراء التي أعّدھا فریق من الخبراء الدولیین ومنظمة األ

والزراعة، والمركز الدولي للدراسات الزراعیة المتقدمة في
نظمة وقایة البحر المتوسط واالتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات وم

النباتات في الشرق االدنى 

حتواء ستدعم االستراتیجیة االطاریة البرامج القطریة الرامیة ال•
.واستئصال سوسة النخیل الحمراء



شاركت المنظمة العربیة في الجلسة التي عقدت في مارس
یل في ابوظبي ضمن فعالیات المؤتمر السادس للنخ2018

كار جائزة خلیفة الدولیة لنخیل التمر واالبتالذي نظمتھ 
خیل وقد تركز  النقاش على سبل مكافحة سوسة الن. الزراعي

اتالحمراء بتطبیق برامج متكاملة شاملة ومتعددة التخصص

ذي یعقد تشارك المنظمة العربیة ضمن فعالیات اللقاء الدولي ال
من 2018أكتوبر 25-23في  باري بایطالیا في الفترة من 

لى بحث الطرق المبتكرة والحلول المستدامة للسیطرة عأجل 
.سوسة النخیل الحمراء



سوسة باالضافة لجھود المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة في مكافحة
ثیر من النخیل الحمراء فقد قامت بالكثیر من الدراسات وبتنفیذ الك

:  المشاریع والفعالیات المتعلقة بنخیل التمر منھا

على المشروع اإلقلیمي البحثي للكشف المبكر عن مرض البیوض
.  دولة عربیة15النخیل وتطویر تقانات مكافحتھ وضم المشروع 

خیل مشروع المكافحة المتكاملة للحشرة القشریة الخضراء على ن
.التمر بجمھوریة السودان



ریة في نفذت المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة العدید من المشاریع القط•
دولة االمارات العربیة المتحدة وسلطنة عمان ودولة الكویت وجمھوریة

.  السودان ودولة قطر وجمھوریة مصر العربیة والمملكة المغربیة

قومیة عقدت المنظمة العدید من الدورات التدریبیة والندوات االقلیمیة وال•
نخیل والقطریة ضمن الجھود الرامیة الى تنمیة الكوادر العاملة في مجال ال
تقنیات والتمور في مجاالت زراعة النخیل ومكافحة آفات النخیل والتمور و

زراعة االنسجة وتقنیات ما بعد الحصاد وحفظ الموارد الوراثیة 
ي والممارسات الزراعیة السلیمة والدراسات االقتصادیة واالجتماعیة ف

ر دولة االمارات العربیة المتحدة وسلطنة عمان ودولة الكویت ودولة قط
وریة وجمھوریة مصر العربیة وتونس والمملكة المغربیة والبحرین وجمھ

.موریتانیا ودولة العراق



راعة اعدت المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة دراسات بحثیة عن تحسین ز•
، دراسة عن مقاومة )1977سلطنة عمان (النخیل وتطویر صناعة التمور 

، دراسة جدوى فنیة اقتصادیة لتطویر )1977سلطنة عمان (دوباس النخیل 
، )1979لیبیا (، دراسة عن تنمیة وتطویر النخیل )1977الیمن (انتاج التمور 

، دراسة عن )1982الكویت (دراسة جدوى فنیة اقتصادیة لتطویر انتاج التمور 
، تقریر فني عن )1984السعودیة (زراعة وانتاج وتصنیع وتسویق التمور 

، دراسة جدوى فنیة اقتصادیة لمشروع )1985سوریا (تطویر زراعة النخیل 
، كتاب نخیل التمر )1990الیمن (تنمیة  المنطقة الجنوبیة الغربیة من دولة قطر 

نتاج في دولة االمارات العربیة المتحدة، دراسة الحزم التقنیة الموصى بھا ال
، دراسة عن انتاج وتصنیع وتسویق التمور)1999(النخیل في الوطن العربي 

، مرض البیوض على نخیل )2003الوطن العربي (واالستفادة من مخلفاتھا 
).2016(، دلیل المواصفات العربیة االسترشادیة الموحدة للتمور )2006(التمر 



ة المؤتمر اإلقلیمي األول حول إدارللتنمیة الزراعیةعقدت المنظمة •
).2012العربیة المتحدةدولة االمارات (آفات نخیل التمر 

ات ومھام انجزت المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة العدید من االستشار•
ظم الخبیرة ، الن)االردن(إنتاج فسائل النخیل : التعاون الفني في مجاالت

، )البحرین والكویت(، زراعة أنسجة النخیل )االمارات(في النخیل 
ن والعدید م) السودان، فلسطین، موریتانیا(وقایة وآفات النخیل 

.لعربیةالدراسات والمشاریع االخرى التي استفادت منھا غالبیة الدول ا



oلتي تدرك المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة واقع وحجم التحدیات ا
عیة تواجھ قطاع النخیل والتمور من ناحیة الضغط على الموارد الطبی

إلنتاج والمیاه وضعف المؤسسات والمشاكل الفنیة المرتبطة بنواحي ا
والتصنیع والتجارة والمخاطر المرتبطة باآلفات 

oیل تدرك المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة قیمة وأھمیة قطاع النخ
العربیة والتمور والدور الذي یلعبھ القطاع في تنمیة اقتصادیات الدول

ع واألداء وفي تعزیز األمن الغذائي العربي وللبون الشاسع بین الواق
الراھن للقطاع مقابل اإلسھام المأمول تحقیقھ في ظل االمكانیات 

.  والموارد البیئیة والبشریة الكبیرة المتوفرة في المنطقة



لنخیل وضعت المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة ملف تطویر قطاع ا
من والتمور في صمیم استراتیجیة وخطط عملھا للمرحلة القادمة ض

إستراتیجیة التنمیة الزراعیة العربیة المستدامة

اعیة نحو في سبیل تحقیق ذلك تتوجھ المنظمة العربیة للتنمیة الزر
الدولي تعبئة الطاقات وتھیئة الموارد وتعزیز التعاون على الصعید

.  واإلقلیمي والوطني للنھوض بقطاع النخیل في العالم العربي

مة بالتعاون مع منظمة االغذیة والزراعة لالمم المتحدة  انجزت المنظ
:العربیة للتنمیة الزراعیة



دراسة شاملة حول سلسلة القیمة لنخیل التمر في الوطن العربي. 1

نخیل االطار االستراتیجي االقلیمي لتطویر سلسلة القیمة لقطاع ال. 2
والتمور في المنطقة العربیة

ھ القطاع تعد لقیادة تحالف دولي للعمل على مواجھة التحدیات التي تواج. 3
لنخیل ووضع نھج استراتیجي شامل لتطویر وتعزیز سلسلة القیمة ل

والتمور وتنمیتھا المستدامة في المنطقة العربیة

ر واالبتكار بالتنسیق مع منظمة االغذیة والزراعة العالمیة وجائزة خلیفة الدولیة لنخیل التم
والمركز ) ICARDA(الزراعي والمركز الدولي للبحوث الزراعیة في المناطق الجافة 

. وآخرین) ICBA(الدولي البحاث الزراعة الملحیة 



ُشكراً 


