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 شاركت المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة 
في  أقیم  والذي  للمیاه  العالمي  بالیوم  االحتفال  في 
مارس   22 یوم  الخرطوم  السودانیة  العاصمة 
المنظمة  أن  بالذكر  والجدیر   .2007 (آذار) 
إنشائھا  ومنذ  ظلت  قد  الزراعیة  للتنمیة  العربیة 
المیاه  موضوع   تولى  عامًا  وثالثین  خمسة  قبل 
في المنطقة العربیة أھمیة خاصة لما لھ من تأثیر 
كبیر ومباشر على التنمیة الزراعیة المستدامة في 
دراسات  من  العدید  أكدت  ولقد  العربي.  الوطن 
مع  العربي  إقلیمنا  في  المیاه  محدودیة  المنظمة 
المتاح من  االنخفاض الواضح في كفاءة استخدام 

المیاه من ناحیة أخرى.

 وقد دعت المنظمة في العدید من المحافل 
إلى ضرورة التعاون العربي في مجاالت تطویر 
تقانات إعادة استخدام المیاه أو حصاد المیاه وتنقیتھا 
األحواض  موارد  تنمیة  مجاالت  في  والتعاون 
التنمیة  استراتیجیة  وتضمنت  المشتركة.  المائیة 
الزراعیة العربیة المستدامة للعقدین القادمین والتي 
في  األخیرة  العربیة  القمة  اجتماعات  في  أجیزت 
حول  فصًال  السعودیة  العربیة  بالمملكة  الریاض 
تنمیة الموارد المائیة في الوطن العربي مشیرة الى 
أن جھود تنمیة المتاح من الموارد المائیة وتحسین 
التنمیة  تحدیات  أھم  من  یعد  وإستخدامھا  إدارتھا 
العربیة  الدول  تتبنى  أن  المناسب  یكون من  حیث 
بغرض  للتعاون  مشتركة  وخطط  برامج  مجتمعة 

الحد من األثر السلبي لھذا المحدد.

إلى  الرامیة  الجھود  تكلل  أن  نتمنى   إننا 
العربي  وطننا  في  العربیة  المائیة  الموارد  تنمیة 

بالتوفیق والسداد.

واهللا الموفق

ضجبحلشـخؤنتجبجبٌخم خ�يجبجبسسخضجبجب

1
 (البقیة صفحة 2)

خؤَّإلـخؤهخلٌّـؤالآلخِ
كَخخنرـخضسيخألـرخؤَّإلـخؤهخلٌّـؤالآلخِ

ـخؤحنحمخهـؤالسَآلـخؤهخمرخلحلُّخمـخؤهخإلـؤالآلَنآل
ُّحلهَّـذقـمجخمٍحمطـخظخخلـخضسخ خسـخؤجنألـظخِ

ألجيسرالـخلخِـمـخؤهخ�ـخؤهخمرٌّ

بمناسبة االحتفال بالیوم العالمي للمیاه ، الذي یصادف الیوم الثاني والعشرین من 
شھر مارس (آذار) من كل عام ، أدلى معالي الدكتور سالم اللوزي المدیر العام 
للمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة بتصریح صحفي ، تناول في مستھلھ مشكلة  ندرة 
المیاه في العالم العربي، حیث أشار إلى أن المنطقة العربیة تعتبر من أكثر مناطق 
العالم جفافًا ، إذ یقدر أن نحو 82% من الرقعة األرضیة العربیة تبلغ أو تقل فیھا 
معدالت األمطار عن 300 ملیمتر ، وھي معدالت منخفضة یصعب معھا إقامة 
استثمار زراعي ذي جدوى ویتمتع باالستقرار . وأن نصیب الوطن العربي من 
المیاه المتجددة یقل عن 1% مــن الموارد المائیة العالمیة ، بالرغم  مـن أن مساحة 

الوطن العربي تقارب نحو 10% من مساحة العالم .

كما أوضح معالي الدكتور اللوزي أن نسبة االستخدام  الحالي للمیاه في المنطقة 
العربیة تقدر بنحو 77% ممــا ھو متاح من ھذه الموارد ، في حین تقدر ھذه النسبة 
على المستوى العالمي بنحو 7.5%، وھذه االستخدامات الراھنة للموارد المائیة 
في الدول العربیة أصبحت تمثل ضغوطًا عالیة  على المتاح من ھذه الموارد ، حیث 
یصاحب ھذا االستخدام الكبیر للموارد المائیة المتاحة ھدر لھا في مختلف مجاالت 
االستخدامات الحیاتیة للمواطن العربي ، واستدل معالیھ بالقطاع الزراعي العربي 
أن  إلى  العربي ، مشیرًا  الوطن  المائیة في  للموارد  المستھلك األكبر  یعتبر  الذي 
نسبة االستھالك المائي في ھذا القطاع تقدر بنحو 90% من جملة االستھالك الكلي 
للموارد المائیة ، وأن حوالي 85% من األراضي الزراعیة المرویة تستخدم الري 

السطحي ، والذي ال تتجاوز كفاءتھ %50 .
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(بقیة حدث الشھر) ) وأكد معالي الدكتور اللوزي أن كل تلك العوامل وغیرھا من العوامل المؤثرة على مستقبل المیاه في العالم 
العربي، تجعل من الضروري والحتمي على األمة العربیة وكافة الھیئات المحلیة واإلقلیمیة والدولیة ذات الصلة ضرورة إعطاء موضوع 
المیاه في المنطقة العربیة اھتمامًا خاصًا ، لما یمثلھ ھذا الموضوع من أھمیة قصوى لألجیال الحالیة ولمستقبل األمة العربیة جمعاء ، مشیرًا 
إلى أن المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة قد أولت ھذا الموضوع الحیوي أھمیة خاصة ، وذلك من واقع مسئولیات وأھداف المنظمة التي 
تراعي الحفاظ على الموارد الطبیعیة العربیة ، حیث قامت المنظمة بإعداد العدید من الدراسات المتخصصة ، وتنفیذ عدد من الدورات التدریبیة 

واللقاءات في ھذا المجال الحیوي الھام.
العربي  الوطن  في  المائیة  التوعیة  في مجال  رائد  لمشروع  تنفیذھا  الصعید ھو  ھذا  في  المنظمة  آخر مستجدات  أن  معالیھ  وأضاف 
التنمیة  للتنمیة الزراعیة (إیفاد) من خالل المركز الدولي ألبحاث  للتنمیة الدولیة (أوفید) والصندوق الدولي  ، بالتعاون مع صندوق األوبك 
(IDRC) ، ویشمل المشروع كافة الدول العربیة ، وتشتمل مكوناتھ الرئیسیة على التدریب في مجال التوعیة المائیة ، وحمالت إعالمیة 

توعویة تستھدف مستھلكي المیاه في القطاع الزراعي.

ـخؤحنحمخهـؤالسَآلـخؤهخمرخلَنآل
سنتخحمؤـمـخضسيخألــرخؤَّإلـخؤهخلٌّـؤالآلخِـ

ظسـنبهخحمـ"ألَّخصٌـإلحلحمطـخلخِ"
خعخم َّإلـ– لٌَّحمُّـخؤجيَّجلخْـ22ت3ت2007

شاركت المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة في االحتفال بالیوم العالمي للمیاه ، الذي أقامتھ اللجنة الوطنیة للتربیة والعلم والثقافة 
(لجنة الھایدرولوجي) بالتعاون مع وزارة الري والموارد المائیة بجمھوریة السودان ، وتحت الرعایة الكریمة لمعالي المھندس / 
كمال علي محمد وزیر الري والموارد المائیة بجمھوریة السودان ، وذلك في یوم الخمیس الموافق 2007/3/22 ، بقاعة الشارقة 

في الخرطوم – جمھوریة السودان . وقد جاء احتفال ھذا العام تحت شعار "مواجھة ندرة المیاه".

وقد تم خالل الجلسة االفتتاحیة لالحتفال عرض فیلم توثیقي عن ندرة المیاه في الوطن العربي قامت بإعداده المنظمة العربیة للتنمیة 
الزراعیة ، ضمن مكونات المشروع اإلقلیمي للتوعیة المائیة في الدول العربیة الذي تنفذه المنظمة بتمویل من صندوق األوبك 

للتنمیة الدولیة (أوفید) والصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة (إیفاد).

كما أشتمل الحفل في جلستھ الثانیة على ندوة علمیة حول "ندرة المیاه وأثرھا على التنمیة المستدامة" ، قدمت خاللھا المنظمة 
العربیة للتنمیة الزراعیة ورقة علمیة حول "ندرة المیاه في المنطقة العربیة" ، تناولت الواقع الراھن للمیاه في المنطقة العربیة 
، والمھددات التي تواجھ ھذا الواقع ، وجھود المنظمة في مجال ترشید استخدام میاه الري، خاصة في المجال الزراعي ، ضمن 

مشروع التوعیة المائیة في الدول العربیة .
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خؤحلٍحمطـخؤسحلحمُّرـخ�ىالآلـضَّألـاسخإلخسـذإلسخصـنبسس
ـخعآلمحخسـخعخؤـألُـخؤي٧ٍخنخس

هآلخْـ– خلآلالئـخحمجلإلـخ:خ٩ـ10ت14ت3ت2007

المشاركون في الدورة التدریبیة 
إلنتاج  خاص  لمشتل  زیارة  في 
بمنطقة  الحمضیات  شتول 

األغوار

تحت الرعایة الكریمة لمعالي الدكتور مصطفى قرنفلة وزیر الزراعة بالمملكة األردنیة الھاشمیة وبحضور معالي الدكتور سالم 
الزراعة  وزارة  مع  وبالتعاون  الزراعیة  للتنمیة  العربیة  المنظمة  عقدت  الزراعیة  للتنمیة  العربیة  للمنظمة  العام  المدیر  اللوزي 
بالمملكة األردنیة الھاشمیة الدورة التدریبیة اإلقلیمیة حول "تقانات إنتاج شتالت الحمضیات الخالیة من الفیروسات " وذلك بمدینة 

عمان خالل الفترة 2007/3/14-10 .

وقد ھدفت ھذه الدورة التدریبیة على تدریب المشاركین في مھارات تقانات إنتاج شتالت الحمضیات الخالیة من الفیروسات حیث 
اشتملت على محاضرات نظریة في التعریف العام بالفیروسات.

ھذا وقد اشتملت الدورة التدریبیة على محاضرات نظریة في التعریف العام بالفیروسات وأھم األمراض الفیروسیة التي تصیب 
الحمضیات ، األصول المستخدمة في إنتاج اشتال الحمضیات، طرق التطعیم المستخدمة في إنتاج اشتال الحمضیات . كما اشتملت 
الدورة على زیارات میدانیة للمشاتل المتخصصة في إنتاج شتول الحمضیات في منطقة األغوار واإلطالع على عملیة التطعیم 
بشكل عملي وزیارات بیوت أمھات الحمضیات. باإلضافة لذلك قام المتدربون بزیارة المركز الوطني للبحوث الزراعیة للتعرف 
على الطرق الحدیثة المستخدمة في تشخیص األمراض الفیروسیة وشبھ الفیروسیة باستخدام تقنیتي ELISA  و PCR ، كما 
اطلع المشاركون في الدورة على طریقة إنتاج اشتال الحمضیات الخالیة من الفیروسات باستخدام زراعة األنسجة والتصحیح القمي 

الدقیق باستخدام القمة النامیة .

استخدام طرق حدیثة فى 
تطعیم شتول الحمضیات
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َّـخلجيسـخؤ٥خألصـهالخنسضحلخشـدؤـهآلالـٍحمنب
خ�ىالآلٌّـكخـفءـخؤجي�خمطـهالـألخميفـخ�صٌخيفـخلهحلّـ
18ت21ت3ت2007 هآلخْـ– خلآلالئـخحمجلإلـخ:خ٩ـ

تحت الرعایة الكریمة لمعالي الدكتور مصطفى قرنفلة وزیر الزراعة بالمملكة األردنیة الھاشمیة وفي إطار تنفیذ برنامج مكافحة 
األمراض واألوبئة الحیوانیة العابرة للحدود عقدت المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة وبالتعاون مع وزارة الزراعة بالمملكة األردنیة 
الھاشمیة ورشة عمل الستحداث آلیة البرامج على المستوى اإلقلیمي بما یحقق السیطرة على مرض اإلجھاض المعدي وذلك بمدینة 

عمان عاصمة المملكة األردنیة الھاشمیة خالل الفترة 2007/3/21-18.

وقد شارك في ھذه الورشة مدراء الثروة الحیوانیة من (16) دولة عربیة وتناول البرنامج التقاریر القطریة حول مكافحة مرض 
اإلجھاض المعدي والعدید من األوراق المحوریة حول األمراض الحیوانیة العابرة للحدود. وفي ضوء التقاریر المقدمة والمناقشات 
أكد المشاركون على األھمیة المتزایدة عالمیًا لألمراض الحیوانیة وخاصة العابرة للحدود والتھدیدات التي تشكلھا تلك األمراض 

على الصحة العامة وصحة الحیوان وانعكاساتھا السلبیة على األمن الغذائي العربي والخسائر االقتصادیة.

ھذا وقد توصل المجتمعون إلى توصیات تؤكد على أھمیة مشروعات وبرامج المكافحة لألمراض الحیوانیة العابرة للحدود وإیالء 
المزید من االھتمام لمرض اإلجھاض المعدي وإعطائھ األولویة في المرحلة القادمة. كما أصدر المجتمعون توصیات بشأن المنھجیة 
واآللیة لضمان استمرار اآلثار التنمویة للمشروعات التي قامت المنظمة بتنفیذھا في إطار برنامج مكافحة األوبئة الحیوانیة العابرة 

للحدود في المنطقة العربیة.

خلَنآلـخؤهخمرـؤالسَآلـخؤحنحمخهـسمتحلحمـجلحمخخنـ
ضَّألـخؤَرخسخسـخؤخمهَُّّـخؤَّخهحلطـمـخؤَّ ُـخؤهخمرٌّ

أصدرت المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة حدیثًا دراسة "حول النباتات الرعویة الواعدة في الوطن العربي"، تناولت موضوع 
اعتمدت  وقد   . المتدھورة  المراعي  أراضي  تأھیل  برامج وخطط  ركائز  أھم  تعتبر  والتي  العربي  الوطن  في  الرعویة  النباتات 
الدراسة على دراسة حاالت عدد من الدول العربیة التي اختیرت لتمثیل األقالیم الجغرافیة األربعة، وھي الیمن وسلطنة عمان من 
شبھ الجزیرة العربیة، واألردن وسوریا وفلسطین من المشرق العربي ، ومصر والسودان من اإلقلیم األوسط ، وتونس والجزائر 

والمغرب وموریتانیا من المغرب العربي.
وتھدف الدراسة إلى المساھمة في الجھود الرامیة إلى تخطي عقبة محدودیة األنواع النباتیة المستخدمة في استزراع األراضي 
الرعویة، وإثارة االنتباه إلى وجود أعداد ھائلة من النباتات المحلیة الواعدة التي یمكن االعتماد علیھا بدًال من بعض النباتات المستجلبة 

التي لم تحقق نتیجة ملموسة حتى اآلن ، حیث تعتبر األنواع المحلیة أكثر مالءمة للظروف البیئیة واالقتصادیة واالجتماعیة.
النباتات متوسطة  النباتات الرعویة الواعدة في األقطار العربیة، وتم إدراج  وقد تم من خالل الدراسة إعداد وتنقیح قوائم ألھم 
وعالیة االستساغة في قائمة وتبویبھا حسب طبیعتھا وفصیلتھا النباتیة وانتمائھا الى الوحدات البیئیة الكبرى (المتوسطة ، السھبیة 
، الصحراویة والمداریة) في المنطقة العربیة ومناسبتھا لألنواع الحیوانیة المختلفة. وتعتبر ھذه القائمة بمثابة بنك للمعلومات حول 

أھم األنواع النباتیة الرعویة الواعدة النتقاء األنواع المالئمة لكل البیئات المستھدفة.
وركزت الدراسة كذلك على أھمیة وضع البرامج والخطط إلكثار النباتات الرعویة الواعدة إما في مواقعھا حیث تتواجد ، أو خارج 
مواقعھا ضمن نفس النطاق البیئي ، أو في حقول األمھات. وبعد  الوقوف على المتطلبات  البیئیة للنباتات الرعویة الواعدة وتفھم 

متطلبات إكثارھا تأتي التوصیة باعتماد أسلوب االشتال أو البذور لتأھیل المناطق الرعویة.
وتشجیع  لتسھیل  تحدیثھا  وأھمیة   ، الرعویة  بالموارد  العالقة  ذات  والتشریعات  السیاسات  الى  بإسھاب  الدراسة  تعرضت  كما 
االستثمار في  األراضي الرعویة ، مما یضمن تنمیتھا واستدامتھا ، وأیضًا لمواكبة التغیرات االقتصادیة واالجتماعیة والمواثیق 

واالتفاقیات الدولیة.
وأوصـت الدراسة بأھمیة التدریب لبناء القدرات للقوى البشریة العاملة في مجال الموارد الرعویة ، وعلى ضرورة تخصیص 
الموارد المالیة الكافیة لتنمیة الموارد الرعویة ، وبخاصة جانب البحث العلمي لتطویر الحزم الفنیة المناسبة ، وجانب اإلرشاد 

الرعوي والتأھیل وترشید اإلدارة.
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خلَنآلـخؤهخمرـؤالسَآلـخؤحنحمخهـ
سمتحلحمـجلحمخخنـضَّألـسيهالـجلٍحمـخلخمخطـمـخؤهآلالـخؤس�َّهٌّ

ـخؤَرخسـخلَّخحمجلـخؤَّحمخشٌُّّـعآلخـخؤر

 في إطار اھتمام المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة بموضوع حمایة الموارد الوراثیة والتنوع الحیوي ، وتنفیذًا لتوصیات عدد من 
اللقاءات والمؤتمرات العلمیة التي عقدتھا المنظمة مؤخرًا ضمن برنامج المنظمة حول حمایة الموارد الوراثیة والتنوع الحیوي، 
الذي یتضمن من بین مكوناتھ مشروع تفعیل دور المرأة الریفیة في ھذا المجال ، قامت المنظمة حدیثًا بإصدار دراسة حول "تفعیل 

دور المرأة في العمل التطوعي البیئي لحمایة الموارد الوراثیة النباتیة".

النباتیة ،  الوراثیة  الموارد  العربي في مجال حمایة  الوطن  الریفیة في  المرأة  التعرف على وضع وجھود  إلى  الدراسة  وتھدف 
والمعوقات الرئیسیة التي تحد من تعزیز دورھا ، وطرح مقترحات وآلیات لتفعیل ھذا الدور في العمل التطوعي البیئي وحمایة 

الموارد النباتیة ، وترسیخ مفاھیم المعارف التقلیدیة.

وقد اعتمدت الدراسة على مصادر المعلومات الثانویة ، والتي شملت التقاریر القطریة حول محور الدراسة ، والمعلومات الواردة 
من قسم التوثیق واإلحصاء بالمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة ، إضافة إلى معلومات من الشبكة العنكبوتیة للمعلومات.

وتناولت الدراسة في بابھا األول الوضع الراھن للتنوع الحیوي والموارد الوراثیة النباتیة في الوطن العربي ، وأھم المھددات 
والمخاطر التي یتعرض لھا ، والجھود المبذولة لحمایة الموارد الوراثیة على المستوى القطري، والمعوقات للحفظ على التنوع 

الوراثي.

وتناول الباب الثاني من الدراسة األھمیة النسبیة لنساء الریف في الوطن العربي، حیث وضح التباین بین الریف والحضر داخل 
القطر الواحد ، والتباین بین الدول العربیة. فیما تناول الباب الثالث النھج التشاركي وإشراك التنظیمات األھلیة والمرأة الریفیة في 
التنمیة المستدامة وحمایة البیئة في الوطن العربي، حیث وضح مفھوم الشراكة ومستویاتھا والمشاركة الشعبیة وأھمیتھا في التنمیة 

المستدامة .

أما الباب الرابع فقد استعرض البرامج واألنشطة الحكومیة الداعمة لجھود المرأة الریفیة في حمایة التنوع الحیوي، وحفظ الموارد 
الدولیة في  االتفاقیات والمواثیق  لعبتھ  الذي  ، والدور  الراھن  العربي  للوضع  الدراسة طرحًا  الخامس من  الباب  الوراثیة. وقدم 
موضوع أھمیة المرأة كشریك فاعل في التنمیة وحفظ التنوع الحیوي . كما استعرض الباب الخامس إسھامات المرأة الثرة في مجال 

التنوع الحیوي والموارد الوراثیة النباتیة التي الزال التوثیق غائبًا عنھا تمامًا في الدول  العربیة.
واشتملت الدراسة كذلك على مقترحات عملیة تضمنت مقترح آلیات للتواصل ، ومبادرات لدعم المرأة الریفیة في الوطن العربي ، 
منھا مقترح مشروع تعزیز مشاركة المرأة الریفیة في حفظ التنوع الحیوي النباتي في الوطن العربي، ومقترح جائزة المرأة العربیة 
الریفیة للحفاظ على الموارد الوراثیة النباتیة ، فضًال عن مقترح لالحتفال بالیوم العالمي للنساء الریفیات ، وھو مناسبة طیبة لتكریم 

المرأة الریفیة العربیة.



إعداد املنظمة العربية للتنمية الزراعية

العدد الثالث 2007النشرة اإلخبارية الشهرية

إعداد املنظمة العربية للتنمية الزراعية

العدد الثالث2007النشرة اإلخبارية الشهرية

6

خؤسخمُّخمـخؤجيََّّــؤالسَآلـخؤحنحمخهـمـخؤَّ ُـخؤهخمرٌّـؤالهخإلـ2006

أصدرت المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة التقریر السنوي للتنمیة الراعیة في الوطن العربي للعام 2006. 
وتجئ ھذه اإلصدارة في إطار جھود المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة الرامیة إلى دعم مسیرة التنمیة الزراعیة 
ومتابعة تطوراتھا ومتغیراتھا على الساحتین اإلقلیمیة والدولیة، حیث یتم إصدار التقریر السنوي للتنمیة الزراعیة 
في الوطن العربي ضمن برنامجھا الرئیسي للمعلومات واإلحصاء. ومواصلة للنھج الذي اتبعتھ المنظمة منذ عام 
2002، یأتي التقریر ھذا العام متضمنًا جزأین رئیسیین، یخصص الجزء األول لعرض وتحلیل مؤشرات التنمیة 
الزراعیة العربیة مقارنة بنظیراتھا على المستوى العالمي، بینما یخصص الجزء الثاني ألحد الموضوعات الھامة 

المؤثرة على مسارات وتطورات التنمیة الزراعیة العربیة وھو موضوع الفقر في الریف العربي. 

الزراعي خالل عامي 2003- بالقطاع  المرتبطة  التنمیة  لمؤشرات  التقریر عرضًا وتحلیًال موجزًا  یقدم 
2004 مقارنة بعام 2000، وتقسم ھذه المؤشرات إلى أربع مجموعات رئیسیة تشمل المؤشرات االقتصادیة 
والتقنیة، المؤشرات الموردیة األرضیة والمائیة، المؤشرات السكانیة واالجتماعیة ومجموعة المؤشرات البیئیة. 

توضح المجموعة األولى من المؤشرات بعض المالمح والتطورات الرئیسیة في القطاع الزراعي العربي 
خالل فترة الدراسة، حیث یتبین ارتفاع قیمة الناتج الزراعي العربي من نحو 64.2 ملیار دوالر عام 2003 
إلى حوالي 68.3 ملیار دوالر عام 2004 بزیادة تقدر بنحو 6.4%، بینما شھد الناتج الزراعي على مستوى 
العالم ارتفاعًا بین نفس العامین قدر بنحو 4.5%. ویمثل الناتج الزراعي العربي نحو 4.2% فقط من قیمة الناتج 
الزراعي العالمي عام 2004، بینما یمثل قیمة الناتج المحلي اإلجمالي العربي نحو 2.1% من الناتج اإلجمالي 
العالمي. وقد انعكست الزیادة في قیمة الناتج الزراعي العربي على نصیب الفرد من الناتج الزراعي الذي ارتفع 
المستوى  من نحو 213 دوالر عام 2003 إلى نحو 220 دوالر عام 2004 مقابل نحو 256 دوالر على 
إنتاجیة  الفرد عام 2000 والذي قدر بنحو 227 دوالر. كما ارتفعت  العالمي، إال أنھ مازال أقل من نصیب 
العامل الزراعي العربي من نحو 1889 دوالر عام 2003 إلى نحو 2006 دوالر عام 2004 بزیادة تقدر بنحو 

6.2%، وتقدر إنتاجیة العامل الزراعي على مستوى العالم بنحو 1210 دوالر عام 2004. 

كما توضح مؤشرات االستثمار في قطاع الزراعة استمرار تدني نسبة االستثمارات العربیة البینیة في قطاع 
الزراعة، حیث أنھا لم تتجاوز نسبة 2% فقط من إجمالي االستثمارات البینیة العربیة عام 2004 لمجموعة 
محددة من الدول، كما أن ھذه االستثمارات لیس لھا اتجاه محدد وتتباین كثیرًا من عام آلخر ومن دولة ألخرى 
خاصة في قطاع الزراعة، ویوضح مؤشر استخدام المیكنة الزراعیة في الزراعة العربیة استقرارًا نسبیًا عند 
حوالي 8 جرار لكل 1000 ھكتار على المستوى العربي عامي 2003-2004 مقارنة بنحو 18 جرار على 
المستوى العالمي لكل 1000 ھكتار. كما یستقر متوسط استھالك األسمدة الكیماویة في الزراعة العربیة عند 

مستوى 50-51 كیلوجرام للھكتار مقابل نحو 91 كیلوجرام للھكتار على مستوى العالم. 
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(بقیة التقریر السنوي 2006) وتضم المجموعة الثانیة من المؤشرات تلك المتعلقة بالموارد األرضیة والمائیة في المنطقة 
العربیة، حیث تقدر المساحة الزراعیة عام 2004 بنحو 69.6 ملیون ھكتار تعادل نحو 4.5% من المساحة الزراعیة في العالم 
والمقدرة نفس العام بنحو 1546.4 ملیون ھكتار تعادل نحو 11.9% من المساحة األرضیة للعالم، وتمثل المساحة الزراعیة 
العربیة نحو 4.95% من المساحة األرضیة للوطن العربي، وینعكس المؤشر السابق على متوسط نصیب الفرد من األراضي 
الزراعیة الذي ال یزید عن 0.23 ھكتار للفرد عربیًا، ونحو 0.24 ھكتار للفرد عالمیًا. وتقدر المساحات المرویة من المساحة 

المزروعة على مستوى الوطن العربي بنحو 20% عام 2004، بینما تقدر ھذه النسبة عالمیًا بنحو %18. 

ویقسم استغالل األراضي المزروعة عربیًا إلى مساحات تزرع بالمحاصیل المستدیمة وتقدر عام 2004 بنحو %15.5 
من األراضي المزروعة مقابل 14.3% عام 2003، وال تزید ھذه النسبة عالمیًا عن 9% فقط. وتقدر نسبة المساحات المزروعة 
بالمحاصیل الموسمیة عربیًا عام 2004 بنحو 84.5% مقابل نحو 85.7% عام 2003 وتقدر عالمیًا مساحة المحاصیل الموسمیة 
بنحو 91% من المساحة المزروعة، وتقدر مساحة محاصیل الحبوب في الدول العربیة بنحو 28.2 ملیون ھكتار عام 2004 تمثل 

نحو 55.2% من المساحة المزروعة نفس العام، بینما تقدر ھذه النسبة عالمیًا بنحو 43.9% فقط عام 2004. 
وتوضح المؤشرات العربیة لمورد المیاه استمرار الوضع الحرج لھذا المورد الھام في المنطقة العربیة، حیث یتبین أن كمیة 
المیاه المتدفقة داخل الوطن العربي تقدر بنحو 458.8 ملیار متر مكعب منھا نحو 138 ملیار متر مكعب تدفقات من مصادر 
داخل الدول العربیة تعادل نحو 30% فقط من إجمالي التدفقات، بینما باقي التدفقات والمقدرة بنحو 320.8 ملیار متر مكعب 
تتدفق من خارج الوطن العربي. كما أن نصیب الفرد العربي من المیاه المتاحة مازال یتراجع، حیث قدر عام 2003 بنحو 1522 
متر مكعب، وعام 2004 بنحو 1489 متر مكعب بانخفاض یقدر بنحو 2.2%، كما أنھا كمیاه ال تتجاوز ما یعادل 18% فقط 
من نصیب الفرد من المیاه المتاحة على مستوى العالم والمقدرة بنحو 8306 متر مكعب، وتنخفض ھذه الكمیات إذا ما قدرت من 
إجمالي المیاه المتدفقة داخلیًا أو من المیاه المستخدمة في المنطقة العربیة. كما توضح المؤشرات أن معدالت السحب من المیاه 
المتاحة في الدول العربیة تقدر في المتوسط خالل الفترة (1987-2004) بنحو 229.3 ملیار متر مكعب تعادل نحو %41.3 
من المیاه المتاحة في الدول العربیة، مقابل نحو 9% فقط یتم سحبھا سنویًا من المیاه المتاحة على مستوى العالم. ومازال ھناك 
استقرارًا نسبیًا لمستوى السحب لقطاع الزراعة عند حوالي 89% عربیًا وحوالي 70% عالمیًا. كما تتضمن ھذه المجموعة مؤشرًا 
جدیدًا إلنتاجیة المتر المكعب من المیاه المسحوبة في قطاع الزراعة والذي قدر عربیًا بنحو 700 دوالر، بینما یقدر على المستوى 

العالمي بنحو 2000 دوالر. 

العربي عام  الریف  أن سكان  السكانیة واالجتماعیة،  بالمؤشرات  والتي تختص  المؤشرات  الثالثة من  المجموعة  وتوضح 
2004 یقدر بنحو 137.4 ملیون نسمة تعادل نحو 44.5% من إجمالي عدد السكان مقابل نحو 45.7% عام 2000، بینما یقدر 
سكان الریف على مستوى العالم بنحو 51.3% من إجمالي سكان العالم عام 2004، وشھد نصیب الفرد الریفي من األراضي 
الزراعیة في السنوات األخیرة استقرارًا نسبیًا على المستوى العربي عند 0.51 ھكتار للفرد وعند حوالي 0.47 ھكتار للفرد على 
المستوى العالمي. كما قدر في ھذه المجموعة من المؤشرات حجم القوى العاملة الزراعیة العربیة عام 2004 بحوالي 34 ملیون 
عامل یمثلون نحو 31.6% من إجمالي القوى العاملة العربیة في نفس العام مقابل نحو 32.5% عام 2003، وتقدر ھذه النسبة 
عالمیًا عام 2004 بنحو 43.1% عام 2004 ونحو 43.5% عام 2003. ویقدر نصیب العامل الزراعي من األراضي الزراعیة 

على المستوى العربي عام 2004 بنحو 2.04 ھكتار للعامل وعلى المستوى العالمي بنحو 1.15 ھكتار للعامل نفس العام. 
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(بقیة التقریر السنوي 2006) وتضم ھذه المجموعة من المؤشرات نسبة السكان تحت خط الفقر القومي في بعض الدول 
العربیة. أیضًا نسبة السكان الحاصلین على میاه نقیة وھي تتسم باالستقرار النسبي في السنوات األخیرة وتقدر على المستوى 
العربي بنحو 88% مقابل نحو 82% على مستوى العالم، وتقل نسبة السكان الحاصلین على میاه نقیة في الریف العربي إلى نحو 

79% في المتوسط مقابل نحو 71% عالمیًا. 

وتضم المجموعة األخیرة المؤشرات البیئیة المرتبطة بقطاع الزراعة، حیث توضح ھذه المجموعة األوضاع البیئیة في الوطن 
العربي خاصًة ظاھرة التصحر والزحف الصحراوي ومدى تأثر الدول العربیة بھا وتأثیرھا على األراضي الزراعیة المتاحة 
لإلنتاج، وھي مؤشرات بطیئة التغیر من عام آلخر، حیث تقدر المساحة المتصحرة في الوطن العربي بنحو 9.8 ملیون كیلومتر 
مربع، تمثل نحو 68% من مساحتھ الكلیة، بینما تقدر المساحة المھددة بالتصحر بنحو 2.87 ملیون كیلومتر مربع تمثل نحو 

2.0% من مساحة الوطن العربي. 

وضمن ھذه المؤشرات، یتضح ارتفاع مساحة المناطق المحمیة في الدول العربیة من حولي 266.2 ألف كیلومتر مربع عام 
1996 إلى حوالي 1237.2 ألف كیلومتر مربع عام 2004 تمثل نحو 8.8% من مساحة الوطن العربي، كما أنھا تمثل نحو 
9% من المساحة اإلجمالیة للمحمیات الطبیعیة على مستوى العالم، كما أوضحت مؤشرات ھذا العام ألول مرة مساحة المحمیات 
البحریة في المنطقة العربیة والتي قدرت عام 2004 بنحو 132.5 ألف كیلومتر مربع تعادل نحو 0.9% فقط من مساحة الوطن 
العربي، كما أنھا مساحة تعادل نحو 3% فقط من مساحة المحمیات البحریة على مستوى العالم، كما تضم ھذه المجموعة من 
المؤشرات مؤشرات أخرى حول التنوع الحیوي في المنطقة العربیة ویشار إلیھا باألنواع المتواجدة والمھدد منھا باالنقراض لكل 

من أجناس الثدیات والطیور والنباتات العلیا المنتشرة في الدول العربیة. 

وتناول التقریر موضوع الفقر في الریف العربي لما لھ من تأثیر مباشر على تطورات التنمیة الزراعیة في البالد العربیة. 
الفقر  العالم. كما أن  قضیة  الریف حوالي 75% من فقراء  الریفیة، ویشكل فقراء  بالمناطق  التاریخ  الفقر ارتبط عبر  فمفھوم 
عامة، وقضیة الفقر الریفي على وجھ الخصوص تحتل أھمیة كبرى على المستوى العالمي وأجندة العمل الدولي التي شھدت عقد 
مؤتمرات دولیة عدیدة ناقشت قضایا الفقر، وأقرت بأنھ إذا لم یتم التعاون المشترك للقضاء على الفقر الریفي فإن معظم أھداف 

التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة الشاملة یصعب تحقیقھا والوفاء بمتطلباتھا.

وفي ھذا الصدد قدم التقریر استعراضًا لخصائص وأبعاد الفقر الریفي ومفاھیمھ ومقاییسھ وأنماطھ ومسبباتھ، كما استعرض 
مؤشرات الفقر في الدول العربیة بما في ذلك التوزیع النسبي للسكان تحت خط الفقر في الدول العربیة وخرائط الفقر في الریف 
العربي والمجموعات المعرضة للفقر في الریف العربي.  ھذا إلى جانب تناولھ إلستراتیجیات وسیاسات وبرامج الحد من الفقر في 
الدول العربیة، ولبرامج ومشروعات الحد من الفقر في تلك الدول والتي من أبرزھا السیاسات االقتصادیة الكلیة وسیاسات التنمیة 
الزراعیة وسیاسات التنمیة البشریة واإلقلیمیة، وتوفیر الخدمات االجتماعیة وسیاسات تمكین الفقراء في الریف العربي، مع تسلیط 
الضوء على النماذج الناجحة والتجارب الرائدة للبرامج والمشروعات التي ساھمت في الحد من الفقر في بعض الدول العربیة. 
وتناول التقریر  إنجازات بعض المؤسسات اإلقلیمیة والدولیة  في مجال الحد من الفقر في الدول العربیة. وتشمل تلك  المؤسسات 
المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة ومنظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة والصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة والبنك الدولي. 
واستعرض التقریر آفاق التعاون المقترحة للحد من الفقر الریفي في الوطن العربي من خالل التعاون الثنائي ومتعدد األطراف بین 

الدول العربیة ومؤسسات التنمیة والتمویل اإلقلیمیة والدولیة.


