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 :ةـمقدم -1
 

( )فصيلة غمديات األجنحة: السقسيات Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)تعترب سقسة النيي  احلمراء  
Coleoptera: Curculionidae قاقعة البلدان التعقد أصقهلا إىل و  ( من اآلفات الرئيسية اليت تصيب أشجار النيي 
، وقد شهد انتشارها اجلغرايف ونطاق النباتات العائلة هلا، تقسعاً ملحقظاً خالل العققد الثالثة يف جنق  وجنق  شرق آسيا

 اهن أضرارًا واسعة يف خني  التمقر يف الشرق األدىن، تسبب سقسة النيي  احلمراء يف الققت الر و األخرية. 
(Phoenix dactylifera L. )تداعيات زراعية على إنتاج أشجار النيي  تؤثر سلبًا يف سب  معيشة  مع ما لذلك من

لكنها تنحصر يف الققت اجلزائر( و  عدا ما يف مشال أفريقيا )كذلك . واآلفة مقجقدة  فضالً عن تأثرياهتا البيئية أيضاً املزارعني، 
واقعة املناطق املصابة تلك  ومع أن (..P. canariensisجزر الكناري ) على خني لراهن ضمن بقع قليلة حمددة، وفقط ا

 دامهاً على القاحات اجلنقبية. تشك  هتديداً على ساح  البحر األبيض املتقسط، فهي 
 

ان يف أمريكا فريقيا فضاًل عن بلدأتعد  سقسة النيي  احلمراء من اآلفات احلجرية يف بلدان الشرق األدىن ومشال  
ائح يف بلدان من اآلفات احلجرية اليت ينبغي إخضاعها للق  تعد  الالتينية، وهي مقضع تدابري طارئة يف االحتاد األورويب، و 

ضعف  إنو  1(. 2Aاملتقسط مبا أن تقزيعها يعترب حمصقراً هناك )ترد يف قائمة اآلفات ر منظمة وقاية النباتات يف أوروبا والبح
تدابري احلجر والصعقبات على مستقى الكشف املبكر للمقاد النباتية املصابة بسقسة النيي  احلمراء، قد سامهت يف سرعة 

إن سقسة النيي  احلمراء آخذة يف االنتشار حقل العامل يف الارتة األخرية، ومل تتم إدارهتا باعالية على الرغم من و . هاانتشار 
 اليت بذلتها البلدان واملنظمات، واألحباث املعمقة اليت تناولت إدارة سقسة النيي  احلمراء. امللحقظةاجلهقد واملقارد 

 

 :األساس المنطقي لالستراتيجية -2
 

ملكافحة اآلفة قائمة على تكنقلقجيات تقليدية ومبتكرة، وهي تتقزع على عدد من  عديدةتتقفر اليقم وسائ   
. إال أن الاش  يف إدارة سقسة النيي  احلمراء يف 1الشك   كما هق مبني  يفارة،  تدابري املكافحة أو اسرتاتيجيات اإلد

معظم البلدان ميكن أن يعزى إىل قلة التقعية وغيا  تدابري املكافحة املنهجية واملنسقة أو اسرتاتيجيات اإلدارة اليت يشرتك 
 هذه اآلفة.  ىلسيطرة عللية واملالية املتاحة فيها مجيع أصحا  املصلحة، األمر الذي يتص  بعدم كااية املقارد البشر 

 
 
 
 
 
 

                                                           
ت به إسبانيا. ميكن باالستناد إىل حتلي  ملياطر اآلفات قام 2006لدى املنظمة يف عام  A2إىل قائمة اآلفات  مراءأضيات سقسة النيي  احل  1

 : االطالع على التحلي  الكام  لآلفة وتقرير التحلي  على
- https://www.eppo.int/QUARANTINE/Pest_Risk_Analysis/PRAdocs_insects/04-10743%20PRA%20Rhyncho%20ferruginus.doc  

https://www.eppo.int/QUARANTINE/Pest_Risk_Analysis/PRAdocs_insects/04-11057%20PRAss%20rep%20RHYCFE.doc  

https://www.eppo.int/QUARANTINE/Pest_Risk_Analysis/PRAdocs_insects/04-10743%20PRA%20Rhyncho%20ferruginus.doc
https://www.eppo.int/QUARANTINE/Pest_Risk_Analysis/PRAdocs_insects/04-11057%20PRAss%20rep%20RHYCFE.doc
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 العناصر الرئيسية الستراتيجية اإلدارة المتكاملة آلفة سوسة النخيل الحمراء  -1الشكل 

 
من شأن االسرتاتيجية، مدعقمةً مبقارد كافية ومقرتنة بالتيطيط املنهجي والتنسيق اجليد ومشاركة أصحا  املصلحة   

 ىل استئصال سقسة النيي  احلمراء، كما حص  يف جزر الكناري اإلسبانية حيث استؤصلت اآلفة منذكافة، أن تؤدي إ
. ويف مقريتانيا، أدت 2016وأعلن عن خلق البؤر األخرية من سقسة النيي  احلمراء خالل شهر مايق/أيار  2013 عام

ة اإلدارة املتكاملة ملكافحة اآلفة، واسرتاتيجي عة )الااو(منظمة األغذية والزرااحلكقمة بدعم من  اختذهتاالتدابري السريعة اليت 
لآلفة اليت ناذت مبشاركة فاعلة من املزارعني وتعاونيات املزارعني وأصحا  املصلحة اآلخرين، إىل احتقاء سقسة النيي  

 تئصال املبكرت االساحتماال يعزز ممااحلمراء يف البؤر األصلية لإلصابة يف غضقن سنة واحدة من بدء تنايذ الربنامج، 
 .لآلفة

 
 ،عليه ءً (. وبنا2تتص  احتياجات مكافحة اآلفة اتصااًل مباشرًا بتطقر أعداد سقسة النيي  احلمراء )الشك  و  
تنظيم والتقنيات مع االعتبار طبعاً أن ال ،ممكنة، حبسب القسائ  املتاحة، ملكافحة سقسة النيي  احلمراء تصقراتهناك ثالثة 

 الثالثة:  التصقراتومتشاهبة يف  ثلىاملتاحة هي امل
 
القسائ  تاقق مستقى االحتياجات )اخلط األزرق(. هذا السيناريق هق األجنح: فبمقجبه سقف تتضاءل أعداد  -

 سقسة النيي  احلمراء إىل غري رجعة وبسرعة؛ 
ة النيي  احلمراء سقسالقسائ  معادلة تقريبًا لالحتياجات. تبقى أعداد السقسة مستقرة نقعًا ما. فيمكن اعتبار  -

ة حتم  من الصعب احلديث عن عتبو ك  سنة خسارة نسبة مئقية معينة من النيي . تسج   حتت السيطرة ولكن 
يف حالة سقسة النيي  احلمراء مبا أن هذه اآلفة ال تؤثر فقط يف اإلنتاج وإمنا تاتك باألشجار كذلك. وميكن 

ة، ولكنها املساحات الكبرية املزروع ةامًا بعد عام مقبقلة يف حالاعتبار النسبة املئقية خلسارة أشجار النيي  ع
 املساحات الصغرية. ةليست مقبقلة على اإلطالق يف حال
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اعدية، . تنمق أعداد سقسة النيي  احلمراء بقترية تصاخلاسر السيناريقالقسائ  تق  عن مستقى االحتياجات. إنه  -
تياجات أن تنمق هي أيضاً بقترية تصاعدية. بيد أن الاجقة بني االحولذا ينبغي للقسائ  الضرورية ملكافحة اآلفة 

 والقسائ  تتسع بال هقادة. وهذا سباق غري جمد وخاسر.
 

 
 
 

الثالثة لمكافحة ســــــــوســــــــة النخيل الحمراء العالقة القائمة بين الوســــــــائل المتا ة  الخط  التصــــــــوراتتبّين  - 2الشــــــــكل 
 الخط المتقطع( والنتائج التي يمكن توقعها: الوســــائل تفوق اال تياجات  أ،رق(،  المتواصــــل( وبين اال تياجات المطلوبة

 الوسائل تعادل اال تياجات  أخضر(، الوسائل تقل عن اال تياجات  أ مر(.
 

باإلضافة إىل العقام  املذكقرة أعاله، هناك عقام  بيقلقجية وتنظيمية عدة كذلك تعيق جناح اسرتاتيجيات و  
 املكافحة، مث : 

 
 : اخلصائص البيقلقجية لآلفة

 
 الصعقبات على مستقى الكشف املبكر ألشجار النيي  املصابة، جراء اخلصائص البيقلقجية املسترتة لآلفة.  •
معاجلات املكافحة ألن دورة حياة الريقة جتري بكاملها داخ  أنسجة النيلة وألن احلشرة  تطبيقالصعقبات يف  •

 .السعفالبالغة ختتبئ عند قاعدة 
 

صابة
اإل

 

 الفترة الزمنية
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 :جقانب إدارة اآلفة
 

 الكشف املتأخر للنيي  املصا  بسبب عدم تكرار التاتيش بالشك  الكايف.  •
التقييم غري املناسب لليطر الذي متثله أشجار النيي  املصابة باآلفة، ما يؤدي إىل تدابري غري ضرورية ومكلاة  •

 الستئصال النيي .
 كافحة.     امل تطبيق أساليبتطرح صعقبات يف  اخلصائص املقرفقلقجية الاريدة ألنقاع النيي  اليت •
 بقسعهم املسامهة يف خاض أعداد السقسة.  يةظروف احلقلالعدم وجقد أعداء طبيعيني فعالني يف  •
 . اجلماعيالصعقبات يف إدارة شبكة االصطياد   •
 تطبيق برنامج اإلدارة بصقرة عشقائية غري منهجية.  •
ية يف إقليم  البساتني األسرية الصغرية اليت تعترب الشك  املهيمن للنظم الزراعالصعقبات يف اإلدارة الاعالة لآلفة يف •

الشرق األدىن ومشال أفريقيا، ويف القاحات واملساحات املزروعة املهملة ويف البيئات احلضرية )البقع املصابة باآلفة 
 يف مشال أفريقيا(. 

  املناسبة. نق  النيي  املتضرر/املصا  بشدة والتيلص منه بالطرق غري •
 

 : اجلقانب املتعلقة بالتنظيم والتنسيق والتقعية
 

 احلركة غري املشروعة/غري املنظمة للنيي  املصا  ضمن البلد القاحد وبني البلدان. •
 املشاركة غري الكافية للمزارعني وغريهم من أصحا  املصلحة يف برنامج املكافحة.  •
ي  التمقر االقتصادية والبيئية لسقسة النيي  احلمراء يف نظم زراعة خنو  املعرفة غري الكافية بالتأثريات االجتماعية •

 ومنظمات املزارعني. 
ثة عن تطقر د  معارف حم اكتسا عدم استيدام نظم املعلقمات اجلغرافية على املستقيني احمللي والقطين من أج    •

 عم القرارات. احلالة وتنظيم األنشطة ومراقبتها لتقييم فعالية اسرتاتيجية املكافحة ود
 قلة اخلرائط الرقمية اليت تضم مقاقع كافة أشجار النيي  يف البلدان املصابة باآلفة.   •
 نقص املقارد لتنايذ برنامج إدارة واف.  •
 ضعف التعاون والتنسيق داخ  البلد القاحد بني أصحا  املصلحة وكذلك على املستقى اإلقليمي.   •
يف  جر الزراعي( لنق  نباتات الغرس إىل املزارع اجلديدة أو ردم الثغراتضعف تنايذ تدابري الصحة النباتية )احل •

 .املزارع احلالية، بني املناطق ضمن البلد القاحد
 .  ألقف(املغري الدخي  ) عدم كااية الربوتقكقالت ونظم إصدار الشهادات لتصدير/استرياد خني  الزينة والنيي    •
 بسقسة النيي  احلمراء مبعناها القاسع. قلة وعي عامة الناس باملياطر املرتبطة •

 
لشرق األدىن املعارف بني البلدان يف إقليم ا شاطرمساعدة فنية لتعزيز التعاون وت املنظمةعلى مر السنقات، قدمت  

ومشال أفريقيا، ولتعزيز قدرات البلدان يف إدارة سقسة النيي  احلمراء من أج  خاض انتشارها ومنعه. ولكن، بغية تعزيز 
إىل عقد "مشاورة  ةاملنظملتنسيق والتعاون بني البلدان والتصدي ملشكلة سقسة النيي  احلمراء على مستقى أعلى، دعت ا

د وضعت االسرتاتيجية . وقإطارية الستئصال سقسة النيي  احلمراءعلمية واجتماع رفيع املستقى" للتقص  إىل اسرتاتيجية 
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ن جمال سقسة النيي  احلمراء، مع مسامهة ومشاركة خرباء وطنيني وممثلني عبناء على هنج تشاركي مش  خرباء دوليني يف 
 سلطات تنظيم وقاية النباتات من البلدان املتأثرة باآلفة واملنظمات املعنية.

 

 :اإلطارية أهداف االستراتيجية -3
 

فة والقضاء عليها. ء انتشار اآلذه االسرتاتيجية يف دعم جهقد/برامج البلدان الرامية إىل احتقاهليتمث  اهلدف العام  
ومن شأن االسرتاتيجية أن تستحدث إطارًا للتعاون وتنسيق اجلهقد على املستقى اإلقليمي وما بني األقاليم لدعم برامج 

 غذائي، وتأثريهاالبيئة واألمن ال علىاإلدارة املتكاملة واملستدامة ملكافحة سقسة النيي  احلمراء؛ وخلاض تأثرياهتا املدمرة 
 االقتصادي يف اجملتمعات الرياية.و  االجتماعي

 
 أما اهلدفان احملددان فهما:

 
 لتحسني الربامج/االسرتاتيجيات القطنية ملكافحة سقسة النيي  احلمراء. الانيني تقفري الدعم واإلرشاد  -
ليم لإلدارة الاعالة اتأسيس منتدى وآلية لتعزيز التعاون والتنسيق بني البلدان على املستقى اإلقليمي وما بني األق -

 لسقسة النيي  احلمراء. 
 

 :المقتر ةاإلطارية عناصر االستراتيجية  -4
 

التحديات ومقاطن  باالستناد إىل حتلي  برامج اإلدارة احلالية لسقسة النيي  احلمراء يف البلدان امليتلاة، وإىل 
اعال ملشكلة رتحة من عنصرين اثنني من أج  التصدي الاملقاإلطارية ، تتكقن االسرتاتيجية ت اإلشارة إليهاالضعف اليت مت

 سقسة النيي  احلمراء على املستقيني القطري )الربنامج القطين( واإلقليمي )املنتدى/الربنامج(.
 
 :اإلطارية العنصر القطري لالستراتيجية (لف أ
 

سة النيي  ق إىل حتسني الربامج القطنية احلالية من أج  إدارة س اإلطارية يهدف العنصر القطري لالسرتاتيجية 
 على املستقى القطري.بشك  فعال احلمراء 

 
تاتيش  (1تشم  العناصر األساسية السرتاتيجية اإلدارة املتكاملة لآلفة يف البلدان املصابة بسقسة النيي  احلمراء )و  

 ،غذائي مالسقس البالغة بقاسطة املصائد الاريومقنية املزودة بطع ( اصطياد2) ،أشجار النيي  من أج  كشف اإلصابات
شديدة اإلصابة. وُيستكم  ذلك بتدابري الأشجار النيي   اجتثاث( إزالة/4) ،الكيميائية الققائية والعالجية املعاجلات( 3)

للصحة النباتية )احلجر الزراعي( من أج  تنظيم حركة نبتات الغرس، وبناء القدرات وأنشطة اإلرشاد. بيد أن برامج املكافحة 
يف بعض  تامل تنجح باإلمجال يف كبح انتشار اآلفة أو السيطرة عليها، على الرغم من بعض النجاح اجلاري تنايذها حالياً 

 البلدان. 
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فش  برامج املكافحة إىل عقام  عدة تتص  بشك  رئيسي بصعقبة كشف أشجار النيي  املصابة  أن يُعزىوميكن  
تزام من جانب تعرتض تطبيق تدابري احلجر، وقلة القعي واالل يف املراح  املبكرة من غزو اآلفة هلا، والتحديات والقيقد اليت
 املزارعني وسقاهم من أصحا  املصلحة، يف برامج املكافحة. 

 
 لتحسين اإلدارة المتكاملة آلفة سوسة النخيل الحمراء:الستراتيجية وطنية محسّنة عمل الخطة   ( أوال

 
ج  حتسني مكقنات من أالانيتني األعضاء باملساعدة واملشقرة سقف تركز االسرتاتيجية املقرتحة على مد  البلدان  

 اسرتاتيجية اإلدارة املتكاملة آلفة سقسة النيي  احلمراء، كما يلي: 
 
 :تدابير الصحة النباتية  الحجر الزراعي( -1
 

 ميكن إجياز مقاطن الضعف والقيقد املرتبطة بتنايذ تدابري الصحة النباتية كالتايل:  
 

 رفة بالتشريعات القطنية للصحة النباتية املتعلقة بسقسة النيي  احلمراء. قلة املع -1
 باعالية.  األنظمةعدم كااية العاملني والقسائ  يف البلدان من أج  تطبيق  -2
 احلركة غري املشروعة/هتريب نبتات الغرس عرب مسارات بديلة.  -3
 غرس. تدخ  مسؤولني رفيعي املستقى يف استرياد/حركة مقاد ال -4
 : عدم كااية -5

 املصادر املتاحة من أشجار النيي  املقثققة/املضمقنة داخ  البلدان.  أ ( )
 إنااذ تدابري احلجر.  ) (
 ،/اخلطقط التقجيهية احملددة بشأن تدابري الصحة النباتية من أج  تنظيم جتارة النيي األنظمة )ج(

 الدخقل.  عند نقاط الققاننيسيما للمسؤولني/سلطات إنااذ  وال
 املشات  املسجلة.  )د(

 
جيب وضع لقائح وتدابري حمددة )بروتقكقالت واضحة للتاتيش واملعاجلة( ضمن تشريعات الصحة النباتية املتعلقة  

 بشروط االسترياد، فضاًل عن حركة أشجار النيي  ضمن البلدان. 
 

ء ئيسي لدخقل سقسة النيي  احلمرايشكالن الطريق الر  انضمن البلدوحركتها إن استرياد نبتات الغرس و  
وانتشارها. أما منع دخقل نبتات الغرس باعتباره أحد تدابري الصحة النباتية، فهق من النهج الرئيسية اليت جيب اعتمادها 

 مبقاجهة سقسة النيي  احلمراء للبلدان اليت ختلق من اآلفة أو اليت تنتشر فيها اآلفة بشك  حمدود. 
 

ة الدولية لققاية النباتات دورًا هامًا يف حتسني جقانب الصحة النباتية يف الربامج القطنية سقف تؤدي االتااقيو  
ة النباتية اليت حتظى هي املنظمة املعنية بقضع معايري الصح لققاية النباتات املتعلقة بسقسة النيي  احلمراء. واالتااقية الدولية

من إقليم . أما ضكافة  تعاقداً مبا يشم  بلدان الشرق األدىن ومشال أفريقياطرفاً م 183باعرتاف منظمة التجارة العاملية وتضم 
الشرق األدىن ومشال أفريقيا، فإن منظمة وقاية النباتات يف الشرق األدىن هي اجلهة املسؤولة عن التعاون اإلقليمي والتنسيق 
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باتات العابرة نباتية، من أج  رصد آفات النيف جمال وقاية النباتات ووضع املعايري واالسرتاتيجيات اإلقليمية للصحة ال
 ومكافحتها. للحدود

 
 االستيراد المتعلقة بالصحة النباتية أنظمة/تشريعات 1-1
 

نظرًا إىل اخلصائص البيقلقجية املسترتة لسقسة النيي  احلمراء، فإن استرياد نبتات النيي  جيب أن خيضع إىل  
سنتمرتات من البلدان  6جار خني  التمقر وخني  الزينة اليت ياقق قطر قاعدهتا أش فسائ ينبغي منع استرياد و صارمة.  أنظمة

املصابة. وينبغي استرياد أشجار خني  التمقر املستنبتة يف أوعية، داخ  أنابيب خمربية. وجيب تنايذ األقلمة على مستقى 
 البلد املستقرد. 

 
 6قاعدهتا    الزينة اليت ياقق قطرأو أشجار خني ولكن يف حال خاطر بلد معني  باسترياد فروع لنيي  التمقر 
 إال من مناطق خالية من اآلفة، وفقط يف حال أمكن التثبت من يسمح باستريادها لنمن بلد مصا  باآلفة، سنتمرتات 

  50ة حتديدًا )أي وجقدها على مساف ُوضعتاليت كافة حدود تلك املناطق والتحقق منها بقاسطة الضمانات الضرورية  
ي خني  إليها خالل أ إدخاليف تلك املنطقة، وعدم كافة تتبع مصدر أشجار النيي    إمكانيةقمرتاً من املناطق املصابة، و كيل

 السنقات الثالث املاضية، وعدم وجقد أي خني  مصا  أو أية سقسة يف املصائد طيلة السنقات الثالث املاضية(. 
 

تعني عندها يي  من مناطق خالية من اآلفة ضمن بلدان مصابة به، بلد معني  اجملازفة باسترياد خن قبقلويف حال  
نظام قاسطة بتسجي  اجلهة املستقردة وإصدار شهادة هلا وحتديد مققعها على اخلريطة )على املنظمة القطرية لققاية النباتات 
ي إبقاء أشجار النيي  قات. وينبغالتتبع ومراقبة النيي  املستقرد ملدة ثالث سن إمكانيةاملعلقمات اجلغرافية(. وجيب ضمان 

سقسة النيي  احلمراء طيلة عام واحد مع وجق  قيام مسؤويل املنظمة ملنع انتشار  جاهزةيف حمطات للحجر الزراعي 
 . ك  شهرين إىل أربعة أشهرالقطرية لققاية النباتات بتاتيشها  

 
ن ودوائر وقاية باحلجر عند حدود البلدا من أج  تعزيز التاتيش املتعلق وإجراءاتينبغي وضع خطقط تقجيهية و  

 دلي  لتعريف خمتلف أنقاع النيي (.  وضع )مبا يف ذلكاملعين النباتات ضمن البلد 
 
 حركة أشجار النخيل داخل البلد المصاب باآلفة يتعلق بتشريعات الصحة النباتية في ما أنظمة/ 1-2
 

ضع ، ينبغي حلركة ِأشجار النيي  أن ختلى نطاق أكربع تااديًا الحتمال تقسع انتشار سقسة النيي  احلمراء 
إعداد ينبغي و ضمن البلد كك ، مبا أن احلدود احملدثة والدقيقة والقابلة للمراقبة للمناطق املصابة، غري متاحة عادة.  لألنظمة

 وتنايذها لضمان احتقاء سقسة النيي  احلمراء. تشريعات 
 

دهتا عن التمقر أو خني  الزينة، باستثناء أشجار النيي  اليت يق  قطر قاعخني   فسائ التام حلركة  احلظريعترب و  
سنتمرتات )الناجتة عن زرع أنسجة خني  التمقر( احل  األفض  طاملا أن اآلفة غري مستأصلة.  ولكن ليس من املمكن  6

 ى زرع مساحات جديدة من النيي .دائماً اعتماد تدبري جذري كهذا يف ظ  الطلب الققي عل
 



 

12 

 2017 مارس/ آذار 31-29الحمراء، روما،  النخيل سوسة إدارةعن  المستوى الرفيع واالجتماع العلمية المشاورة

ترياد النيي . ناسها املقرتحة الس ضمن الشروط، وإليها املناطق اخلالية من اآلفاتميكن السماح حبركة النيي  من و  
سبقًا ومعاجلتها م ، إال يف حال خضقعها للتاتيشوإليها يارض املنع التام على حركة أشجار النيي  من املنطقة املصابةو 

لسقسة النيي  احلمراء، ملدة سنة واحدة على األق . وينبغي التأكد من ها يف مشات  مضمقنة مانعة ظقب  النق  وحا
 تتبع أشجار النيي  هذه ملدة ثالث سنقات.  إمكانية

 
  وأن تصدر هلا شهادة وأن ختضع ملراقبة مؤسسة رمسية من أج  ضمان امتثاهلا خلطة سج  على املشات  أن تُ و  

 اآلفات مبا فيها سقسة النيي  احلمراء(. إصدار شهادات )التأكيد على األنقاع واخللق من 
 

ينبغي وضع بروتقكقالت مالئمة لتاتيش أشجار النيي  ومعاجلاهتا قب  نقلها إىل املشت  املضمقن وإلنشاء مشات  و  
 مضمقنة مانعة لسقسة النيي  احلمراء.   

 
مرت على  100ملنطقة املصابة )يف حال كشف اآلفة، ينبغي للمنظمة القطرية لققاية النباتات أن تعني  حدود او  

بع (، وأن حتدد منطقة االحتقاء، ومنطقة واقية وأن تتالنيي  سقسة ت اصطاديتال ةاملصيداألق  حقل الشجرة املصابة أو 
اتات يتقجب وضع خريطة بتلك املناطق، وعلى املنظمة القطرية لققاية النبو املقاد النباتية ذات الصلة وصقاًل إىل مصدرها. 

قاء السقسة التدابري املناسبة الحت اختاذوأصحا  املصلحة كافة اإلدارات املعنية  ن مع املزارعني وعاملي اإلرشاد و و بالتعا
 واستئصاهلا/القضاء عليها مث :

 
بالتعاون  عم أشجار النيي  يف املنطقة اليت جرى تعيني حدودها، وال أصحا معلقمات عن ك  املزارعني و  (1)

بري اليت من ك  التداعلى اختاذ  ، كافة  قزارة الزراعة، فضاًل عن أصحا  املصلحة املعنينيمع الدوائر األخرى ل
 شأهنا تيسري مشاركة املزارعني وأصحا  أشجار النيي  يف مكافحة اآلفة؛ 

 لك  أشجار النيي  يف املنطقة املصابة؛  -مرة يف الشهر على األق   -التاتيش املتكرر  (2)
 بقاسطة املصائد الاريومقنية، أو على األق  رصد نظام االصطياد يف املنطقة املصابة؛  ماعياجلتنايذ االصطياد  (3)
حقل نقطة اإلصابة، مع تتب ع املقاد النباتية ذات  كيلقمرتات  10برنامج مسح مكثف يف منطقة ال تق  عن  (4)

 الصلة وصقاًل إىل مصدرها يف حال تاش جديد لآلفة؛ 
 ألشجار النيي  املصابة؛ املعاجلة امليكانيكية /املعاجلةحني يكقن ذلك مالئماً، الاقري، أو  اإلتالف (5)
يق املعامالت بقاسطة تطب املعاجلةأو  اإلتالفاختاذ تدابري ملنع أي تاش لسقسة النيي  احلمراء خالل أعمال  (6)

 الكيميائية يف حميطها املباشر؛ 
 املصابة؛  املشات  الصادرة عن املنطقة خمزونوقف حركة  (7)
تلك األنشطة ضمن نظام للمعلقمات اجلغرافية وحتليلها أسبقعيًا من أج  التحقق من  مجيعتسجي   ضرورة (8)

 ها وتقييم كااءهتا وتطقر احلالة.حسن تنايذ
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 تعزيز تنفيذ تشريعات الصحة النباتية في البلدان 1-3
 

 ي:مبا يلالصحة النباتية أن يكقن مدعقماً  أنظمةعلى إنااذ  
 

 والسلطات األخرى املعنية بإنااذ الققانني.  النبايتتدريب مقظاي احلجر  •
 والتدابري احلجرية اليت ختص سقسة النيي  احلمراء، وإجراءات األنظمةبشأن  إجراءاتكتيبات تقجيهية و   إصدار •

لتعريف أنقاع  كتيب  )مبا يف ذلكاملعين التاتيش عند حدود البلدان ولدى دوائر وقاية النباتات ضمن البلد 
 النيي (.

 وتدابري الصحة النباتية اليت ختص سقسة النيي  احلمراء. كافة بأنظمةتقعية أصحا  املصلحة   •
ايل من بالنيي  اخل باإلجتاروضع خطقط تقجيهية للبلدان من أج  إقامة مشات  مضمقنة ومسجلة يسمح هلا  •

 املشروعتني للنيي .  السقسة ضمن البلد القاحد من أج  منع التجارة واحلركة غري
 دعم إنشاء خمتربات لزرع األنسجة من أج  إنتاج وتقريد مقاد للغرس خالية من سقسة النيي  احلمراء.  •
تعزيز التنسيق ومشاركة أصحا  املصلحة كافة )من مزارعني/تعاونيات مزارعني ومنظمات غري حكقمية ومسؤولني  •

 إنااذ الققانني وغريها(. يف وزارات الزراعة والقكاالت األخرى املعنية ب
 
 رالكشف المبكّ  -2
 

يف غيا  أية أدوات مقثقق هبا للكشف املبكر، فإن التاتيش البصري يعترب التقنية الاعالة القحيدة املتاحة، شريطة  
 بالقسع حتسني التاتيش البصري عرب اعتماد اخلطقات التالية: و تطبيقه بالشك  والقترية املالئمني. 

 
لغات للتاتيش البصري بطريقة بسيطة وسهلة الاهم بمصحق  برسقمات تقين مقحد  /دلي وضع بروتقكقل •

 املزارعني وعاملي الدعم/أصحا  املصلحة اآلخرين. 
والربنامج  اتحتسني مشاركة املزارعني/أصحا  املصلحة، وال سيما بالنسبة إىل هذا النشاط، يف إطار السياس •

 مكافحة سقسة النيي  احلمراء.   إلشراك املزارعني يف برنامج العامني 
 التاتيش وتشذيب سعف النيي  من أج  تيسري الاسائ ص إدارة خيما  ، وال سيما يفةالنظيامبدأ الزراعة تنايذ  •

 البصري. 
تسجي  نشاط التاتيش وكذلك ك  األنشطة األخرى ملراقبتها وحتليلها يف نظام املعلقمات اجلغرافية لربنامج مكافحة  •

 احلمراء.    سقسة النيي 
 
رتكز على خنلة التمر وقاعدة جذعها، وهق يف حالة خني  الكناري ي فسائ يتناول التاتيش البصري بشك  رئيسي و  

 قمة الشجرة اليت يزيد طقهلا عن مرتين إىل ثالثة أمتار مبا أن معظم اإلصابات يف هذا النقع من النيي  حيدث عند القمة. 
 

ات أداة مايدة جدًا الستكمال التاتيش البصري وكأداة للتنبيه إىل وجق  زيادة عملي تعترب املصائد الاريومقنيةو  
 التاتيش حني تلتقط املصائد سقسة النيي  احلمراء. 
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بغية زيادة كااءة الكشف وسرعته عامة، جيب القيام باملزيد من االختبارات على تكنقلقجيات الكشف قيد و  
شف املبكر وسه  االستيدام كاي  بالك ذي مردودية تكاليايةهاز سريع ومقثقق و التطقير وحتسينها، من أج  ابتكار ج

 لسقسة النيي  احلمراء. 
 

االستعانة بكال  الشم لكشف أشجار خني  التمقر املصابة بالسقسة مبا أن اإلصابة تبدأ بشك  رئيسي  ميكنو  
دى املشات  عاونة الكال  قد يكقن مالئماً أيضاً لويف قاعدة اجلذع حىت ارتااع مرتين عن األرض. والكشف مب الاسائ يف 

 و/أو نقاط الدخقل و/أو حمطات احلجر الزراعي. 
 

 للكشف متاحة حالياً ولكن استيدامها حمدود/اختباري وحسب. أخرى هناك تقنيات متطقرة و  
 

طقير نظم أكثر الياً توقد كان استيدام النظم السمعية حمدوداً ألنه يستقجب عاملني ماهرين لتشغيلها. وجيري ح 
جهقد الكشف املبكر. وكذلك، تناذ حاليًا دراسات ميدانية خلاض التشقيش  اتكلاة من أج  زيادة قدر تبساطة وأق  

 الناجم عن الرياح الققية اليت قد تنتج نبضات صقتية حلايف األوراق يصعب التمييز بينها وبني أصقات احلشرات األخرى. 
 

ما دون احلمراء القريبة أن يكشف اإلصابة املبكرة، ولكن يتقجب تنايذ اختبار ميداين  ميكن الستيدام األشعةو  
طائرات من دون طيار أو طائرات عادية. هق استيدام هذه التقنية بقاسطة  كان اهلدف  خاصة إذاألجهزة االستشعار 

أسه  مما  ا  الايزيقلقجيحتدث اإلصابات يف خني  الكناري على مستقى قمة الشجرة حيث قد يكقن كشف االضطر و 
 أو قاعدة اجلذع. الاسائ مستقى  هق عليه يف خنلة التمر اليت عادة ما تتعرض لغزو اآلفة على

 
وينبغي لالختبارات الرامية إىل ابتكار جهاز حممقل للتحلي  الطياي املستحث بقاسطة الليزر أن تستمر. فسيكقن  

من أج  الكشف املبكر لسقسة النيي  احلمراء على األرض. فضالً عن ذلك،  هذا اجلهاز مبثابة أداة سهلة مثرية لالهتمام
 فإن الرادار عايل التقاتر واختبارات تكنقلقجيا األشعة السينية تعترب من األساليب القاعدة، حبسب االختبارات األولية. 

ما أن االختبارات كاالهتزازية.  ت وميكن على سبي  التجربة اختبار صقر األقمار االصطناعية والكشف بقاسطة االرجتاجا
 .جممقعة أدوات للعم  يف املستقب حقل اسرتاتيجيات الربوتيقميات واعدة هي أيضاً جلهة تطقير 

 
 المراقبة والرصد -3
 

يشك  عنصر املراقبة والرصد عامالً حيقياً من حيث اختاذ القرارات يف الققت املناسب إلدارة سقسة الني  احلمراء  
صد تساعد خدمات الر و الكشف عن خنلة مصابة أو يف حال سج   وجقد سقسة بالغة يف مصائد الرصد. يف حال مت 

د من خالل التاتيش تتم عملية املراقبة والرصو  أيضاً على تقييم فعالية تدابري املكافحة وإعالن خلق منطقة معينة من اآلفات.
 ت التالية:. وبالقسع حتسني هذا الربنامج عرب اعتماد اخلطقاالبصري املنهجي للنيي  وعرب استيدام املصائد الاريومقنية

 
 التفتيش البصري: 3-1
 

 تكقن وترية عمليات التاتيش كالتايل: جيب أن  
 

 املنطقة غري املصابة: مرة يف ك  فص  •
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 ن يف الشهرااملنطقة املصابة: مرت •
 
 استخدام المصائد  3-2
 

ن أج  ، هي األكثر استيدامًا مدلقداخ  واملقضقعة ي )الاريوجينقل( إن املصائد الاريومقنية املزودة بطعم غذائ 
قد تعترب تلك املصائد كمؤشرات فعالة جداً إىل وجو اصطياد السقسة البالغة وهي جتذ  اإلناث والذكقر على حد سقاء. 

 قلة التكلاة. ة ومقباآلفة وانتشارها املكاين يف حال صيانتها بالشك  املناسب، وذلك يف غيا  أية تكنقلقجيا معادل
 

 ميكن احلااظ على كااءة استيدام املصائد من خالل اخلطقات التالية: و  
 

 على األق  )جتديد الطعم واملياه(.  أسبقعنيك    مرة صيانة املصيدة  •
 كثافة املصائد  •

 االرتكاز على االحتياجات بعد تقييم املياطرباملنطقة غري املصابة:  •
 ة/هكتارمصيد 2-1املنطقة املصابة:  •

ينبغي وضع بروتقكقل واضح للمراقبة والرصد بناء على املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية )املعيار الدويل  •
امهات سمع إتاحة امل، ( مبا يف ذلك خطة واضحة للمسح حمددة زمنياً، وإرشادات للقائمني على املسح6 رقم
 لربنامج. الالزمة لالية املبشرية و القارد املو 

 ( على سبي  املثال. P. canariensisب إيالء االهتمام إىل مشات  النيي ، ال سيما لنيي  الزينة )جي •
تعزيز تقعية املزارعني/أصحا  املصلحة واالتصال هبم وإشراكهم يف برنامج الرصد، وحتسني وترية اإلبالغ عن  •

 اآلفات. 
ية وضع اخلرائط ومجع فعال مبا يكا اجلغرافية  تطقير وتنايذ تطبيق جقال ونظام للرصد مدعقم بنظام املعلقمات •

 البيانات والتحلي  وإدارة برنامج املراقبة والرصد. 
كيلقمرتات تقريباً حقل النيلة املصابة/املصيدة   10يبلغ  نصف قطرالتطبيق الاقري لربنامج مكثف للمكافحة يف  •

لقمات ومشاركة املزارعني وأصحا  اليت اصطادت السقسة واليت كشف عنها مؤخراً، بناء على محالت املع
ك  ، وبناء على املكقنات اجلقهرية لإلدارة املتكاملة لآلفة املتمثلة يف التاتيش البصري لكافة  املصلحة املعنيني

ريع للنيي  العالجية السريعة واالستئصال السامليكانيكية الققائية واملعامالت  واملعاجلةخنلة واستعمال املصائد 
 ة. شديد اإلصابال

 

 الوقائية الزراعيةالممارسات  -4
 

هناك ممارسات زراعية عدة تؤثر يف عدد السقس وجتمعها يف احلق ، وكذلك كااءة التاتيش البصري واملعامالت  
 يف هذا السياق، جيب اعتماد/دراسة املمارسات التالية، من أج  خاض خطر اإلصابة وتيسري إدارة اآلفة: و األخرى. 

 
 20-15: تتسم أشجار خني  التمقر اليافعة يف الشرحية العمرية املعرضة لإلصابة واليت تق  عن ئ الاساإدارة  (1)

اية يف ، األمر الذي جيع  التاتيش البصري لكشف اإلصابة غالاسائ عاماً، يف أحيان كثرية بالعدد الكبري من 
نها. وإن ، يعد  ممارسة ال غىن ع سائفضاًل عن إزالة الاسائ  الصعقبة.  وإن التشذيب املنتظم لألوراق/الا
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مراء واجلذع يف املبيدات عقب تلك العمليات، ضرورية لقت  سقسة النيي  احلسائ  الققائية بغمس الا املعاجلة
 معاجلةمن دون  سائ وردعها إذ جتذهبا املقاد السريعة التبير النامجة عن اجلروح. فضالً عن ذلك، فإن إزالة الا

النيلة األم، تؤدي يف أحيان كثرية إىل جذ  إناث السقسة احلقام  إىل تلك املقاقع اجلرح باملبيدات على 
 لقضع بيضها، األمر الذي يؤدي إىل إصابة جديدة باآلفة. 

ادع لآلفة من أج  مببيد ر  تشذيب السعف: اجلروح على النيلة اليت تعقب قطع السعف عنها واليت مل تعاجل (2)
التبير النامجة عنها، قد تؤدي إىل اإلصابة باآلفة، عرب اجتذا  إناث السقسة إىل سريعة الإبطال ماعقل املقاد 
يف بعض البلدان بنزع السعف بآلة حادة خالل الشتاء حني يكقن نشاط السقسة يُقصى تلك الروائح. لذا 

ي  حيث نيوسيلة الري املعتمدة: من املعروف أن الري املاتقح بالغمر، ال سيما يف مزارع ال (3) متدنياً.
نه بالري االستعاضة ع وحيبذ لذلكإىل منطقة العنق عند اجلذع، جيتذ  سقسة الني  احلمراء.  املياهص  ت

البقليثني  أو حدائق الزينة، يتقجب عزل جذوع خني  التمقر بصاائح من املنزليةدائق احل املضبقط بالتنقيط. ويف
 ات ونظم الري األخرى. عند القاعدة لققايتها من املياه املتطايرة من املرش

دور األمسدة يف إدارة سقسة النيي  احلمراء: إن املعلقمات عن العالقة بني اإلصابة بسقسة النيي  احلمراء  (4)
واستعمال املغذيات الكربى )َتْسِميد نرتات فقساات الُبقتَاِسيقم( واملغذيات الدقيقة )الزنك والسيليكقن واحلديد 

 لسليكا القابلة للذوبان وغريها( قليلة جداً. تشري بعض النتائج األولية إىل أن ِأشجارواملنغنيز واملغنيزيقم وا
ََقاد العضقيَّة من أص  كائنات دقيقة، قد تكقن أفض  

حَتقى من امل
ُ
النيي  اليت جرى تسميدها برتا  َعايل امل

 إلصابة بسقسة النيي  احلمراء. امقاومة قدرة على 
تباعد بينها( يف احلق : إن ِأشجار الني  املرتاصة، ال سيما يف األخاديد التقليدية اليت كثافة أشجار الني  )ال (5)

سقى القلي  من أشعة الشمس، تتيح مناخاً مقضعياً مناسباً لسقسة النيي  احلمراء، رمبا جراء الرطقبة  يصلهاال 
أمتار فقد يكقن  x 8 8  عن املعززة داخ  األخاديد. أما اعتماد مسافة أكرب بني الشجرة واألخرى ال تق

 مايداً. 
يققم املزارعقن و مقاومة النبات العائ  لآلفة يف إدارة سقسة النيي  احلمراء.  ال يتم استغاللاختيار األصناف:  (6)

بزرع أصناف معينة معروفة تقليدياً لنيي  التمقر، ومن املعلقم أن سقسة النيي  احلمراء هلا تاضيالت متااوتة 
ينبغي ملؤسسات البحقث القطنية القيام بدراسات لتحديد عقام  و ة من النيي  يف احلق . ألصناف معين

 املقاومة وإدراج هذه العقام  يف األصناف املزروعة تقليدياً. 
 سقسة النيي  احلمراء للققاية من انتقال اإلصابة إىل مناطق جديدة.املبيدات الطاردة لينبغي دراسة  (7)
 ارسات زراعية وقائية بالنسبة إىل خني  الزينة وضع بروتقكقل مناص  هلا. يستقجب اعتماد مم (8)

 

 ممارسات المكافحة -5
 

غي دعم عمليات ينبو تققم إدارة سقسة النيي  احلمراء يف احلق  بشك  رئيسي على تدابري املكافحة التالية.  
 املعلقمات اجلغرافية. بنظام جلمع البيانات وجيب أن تستند إدارهتا إىل نظام كافة   املكافحة
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 :المعالجة الميكانيكية 5-1
 

أشجار النيي  غري املصابة بالعمق )حيث ال يكقن الربعم الطريف مصابًا حني تنطلق اإلصابة من  معاجلةميكن  
اهلقائية و اجلذور أ الاسائ ققاعد أوراق الظلة، وحيث ال يكقن اجلذع متضرراً بالعمق جراء الريقات حني تنطلق اإلصابة من 

هق إزالة  يكانيكيةامل املعاجلة. واهلدف من املعاجلة امليكانيكيةأو بقايا السقيقات( إما عرب حقنها باملبيدات وإما بقاسطة 
ما يتعلق بأشجار  يفو األنسجة اليت تقجد فيها الريقات فضاًل عن حتديد مكان الشرانق واحلشرات البالغة كلها وإتالفها. 

. أما بالنسبة إىل خني  اهل ينبغي وضع بروتقكقل دقيق وفعال ،)حيث تقع اإلصابة يف قاعدة أوراق الظلة( خني  الزينة الطقيلة
ر أعراض اإلصابة حني تظهو طبق عليه منذ سنقات بك  بساطة بقاسطة أدوات يدوية. ت امليكانيكية املعاجلةالتمقر، فإن 
حني تنتق  من أج  تطهري النيلة. و  اوتلاه الاسيلةناً نزع ، قد يكقن من الكايف أحياالاسائ أو  السعف تلفمن خالل 
إىل اجلذع أو حني تنطلق اإلصابة من بقايا السقيقات، تتقجب إزالة املنطقة املصابة بقاسطة أداة حادة  الاسائ الريقات من 

 املعاجلةإىل مزيد من  جحىت القصقل إىل النسيج السليم. أما النسيج املصا  يف حال تقطيعه إىل أجزاء صغرية، فال حيتا 
مبيزتني هامتني: إذ  ةسيطالب امليكانيكية املعاجلة ههذتمتع ت)ألن البيقض والريقات ستمقت بسرعة يف النسيج املتيبس(. 

 تنايذه بسهقلة، وال ينق  أي من األنسجة املصابة إىل خارج املنطقة املصابة ما حيقل دون أي احتمال بإمكان املزارع ناسه
سة النيي  احلمراء البالغة. فضالً عن ذلك، يف حال الضرر الطايف والسطحي، يزال النسيج من النيلة ويتلف. انتشار سق 

 وبعد ذلك يرش نسيج النيلة اجملروح مببيد طارد أو مبعجقنة الطني أو اجلص منعاً الجتذا  اإلناث. 
 

ن حمبذاً من األنسجة املصابة، قد يكق  وإذ أوصي يف أمكنة معينة بربوتقكقالت معقدة جدًا يف الغالب للتيلص 
تنايذ اختبارات بسيطة جداً إلثبات انعدام اخلطر الذي تشكله الريقات أو البيقض املقجقدة يف ناايات األنسجة املقطعة 

لكن ال يبدو أهنا املصا ، و لنيي  ل امليكانيكية معاجلةبعض التكنقلقجيات اجلديدة  ح استيداماقرتُ و إىل أجزاء صغرية. 
 تقدم أية ميزة مقارنة بالتقنيات احلالية. 

 
 التطبيقات الوقائية للمبيدات  كيميائية/طبيعية( 5-2
 

تلك سعى تو  تناذ التطبيقات الققائية للمبيدات حالياً إما بقاسطة مقاد كيميائية وإما بقاسطة مقاد طبيعية املنشأ. 
( محاية النيي  عرب قت  اإلناث البالغات 2) ؛لدى قاعدة األوراق قت  احلشرات البالغة امليتبئة (1)غايتني: التطبيقات إىل 

 يف املراح  األوىل من منق اآلفة. 
 

وإما بقاسطة  ،التطبيقات الققائية للمبيدات إما بقاسطة رش/نقع املناطق املستهدفة من النيي  استيدامينبغي و  
ة وعلى للمبيدات وخاض نسبة املياطر على الصحة البشرياحلقن )فقط لنيي  الزينة(. ولضمان كااءة املعامالت الققائية 

 البيئة، ينبغي احرتام النقاط التالية: 
 

ت ملبيدات فقط على أشجار النيي  املقجقدة يف املنطقة املصابة اليت عينباالققائية  املعاجلاتوجق  تطبيق  •
 . يتم حتديدها بناء على تطقر املصيد يف املصائد زمنيةحدودها، وخالل فرتة 

 وجق  اختبار مجلة من مبيدات سقسة النيي  احلمراء وتسجيلها لك  بلد.  •
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 ميكن تسجي  منتجات االجتذا  واإلبادة باعتبارها معاجلة وقائية كيميائية دالة. •
 املنتجات الطبيعية ملكافحة سقسة النيي  احلمراء حباجة إىل مزيد من االختبار. •
خص ك  مبيد مسج  لسقسة النيي  احلمراء، من أج  ضمان  ما وعدد مرات تطبيقها، يف املعاجلةجرعة  •

 استيدامها املناسب يف العمليات امليدانية. 
 ينبغي النظر يف التدابري التالية لدى التطبيق الققائي للمبيدات:  •

يف حال الرش/النقع جيب تقجيه حملقل املبيد إىل قاعدة أوراق القمة )يف حالة خني  الزينة الذي ياقق طقله  -
صغري الي  الزينة )خني  التمقر وخن الاسائ و  مرتينملرتين( وإىل الدوارة الداخلية للقرقة، واجلذع حىت ارتااع ا

 احلجم(. 
بالنسبة إىل خني  الزينة، يتطلب تركيب أنابيب لرش املبيدات على قاعدة أوراق القمة، تغيري مكاهنا بقترية  -

 دورية. 
د تتسبب بقاسطة احلقن من التقنيات الروتينية املعتادة إذ أهنا ق ملعاجلاتاويف حال خني  الزينة ال جيب اعتبار  -

جبروح دائمة. وينبغي تطبيقها فقط لعدد حمدد من املرات ويف إطار برنامج العم  املقضقع وحسب وتطبيقها 
الياً بيانات حبالنسبة إىل خني  التمقر، ال جيب استعمال احلقن إذ ال تتقفر و من أج  االستئصال السريع لآلفة. 

 املبيدات يف التمقر بعد احلقن.رمسية بشأن خملاات 
جيب إجراء دراسات بشأن خملاات املبيدات يف نسيج النيي  وخاصة يف التمقر قب  تسجي  أي مبيد جديد  •

 الستيدامه ضمن برنامج املكافحة. 
 

 لمبيدات  كيميائية/طبيعية(باالعالجية  لجاتالمعا 5-3
 

 . 1-5قاط ذات الصلة املذكقرة يف البند جيب تطبيق ك  الن •
 لق حبقن اجلذوع. ما يتع ملبيدات، خاصة يفباضرورة وضع بروتقكقل لالستيدام املربر للتطبيقات العالجية   •
 ينبغي استعراض الربوتقكقالت احلالية للبلدان امليتلاة وإثبات صالحيتها من قب  أخصائيني/خرباء يف اجملال.   •
 ات الطبيعية بعد معرفة تااصي  تركيبة املنتج. جيب اختبار املبيد •

 
 الجماعياالصطياد  5-4
 

ال تلتقط املصائد الاريومقنية لسقسة النيي  احلمراء سقى جزء من أعداد هذه األخرية املقجقدة يف احلق . وقد  
شك  رمية الهلتصميم، فاملصائد ما يتعلق با أفيد مؤخراً أن املصائد سقداء اللقن تصطاد أعداداً أكرب من السقسة، أما يف

ة )إثي  يعرف عن مادة الكايرومقن االصطناعيو . دلقتصطاد السقسة بنسبة أكرب مقارنة باملصيدة التقليدية على شك  
أسيتات( أهنا حني تضاف كأحد مكقنات املصيدة الاريومقنية املزودة بطعم غذائي لسقسة النيي  احلمراء، تعزز معدالت 

ستبدال الدوري للطعم الغذائي واملياه فيحد من احلاجة إىل زيادة عدد املصائد الاريومقنية يف احلق ، عدا املصيد. أما اال
البلدان ملزارعني  يف بعضوميكن الذي يشم  املنطقة كلها.  اجلماعيعن أنه يزيد بصقرة ملحقظة تكلاة برنامج االصطياد 

هجي قيم ك  مصيدة فريومقنية يف احلق  ضروريًا من أج  اجلمع املن. ويعترب تر اجلماعيرائدين/مدربني ممارسة االصطياد 
 ميكن حتقيق ذلك عرب تزويد املصائد مبرجع جغرايف، واستيدام ترددات الراديق احملددة للهقية. و للبيانات ومعاجلتها. 
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بدأ "اجلذ  والقت " مالسعقدية أن املصائد اليت ال تستقجب صيانًة والقائمة على  اململكة العربية وقد تبني  يف 
 واستيدام املصيدة اجلافة القائمة على "اإلشعاع الكهرطيسي" مها من اخليارات القاعدة كعناصر إضافية يف برنامج االصطياد

اجلذ  ينبغي النظر يف إجراء املزيد من التقييمات ألسلقيب "و ، ضمن اإلدارة املتكاملة آلفة سقسة النيي  احلمراء. اجلماعي
 ألمكنة اليت مل خيتربا فيها بعد.والقت " والاخ اجلاف الذي يستعني بالتكنقلقجيا الكهرطيسية، يف ا

 
 المكافحة البيولوجية 5-5
 

كبرية ولارتات قل الأي من حلقل املكافحة البيقلقجية لدى تطبيقه على نطاق احلقيف الققت الراهن مل ينجح  
داً، سرعان الققائية لنيي  الزينة يف البيئة احلضرية حيث كان هذا النقع من احللقل حمبذاً ج املعاجلةزمنية طقيلة. وبالنسبة إىل 

عدة مرات رار املعاجلة وهق ما يتطلب تكمت التيلي عن هذه احللقل بعد سنقات قليلة بسبب تكلاتها وصعقبة تطبيقها  ما
 ة.يف السن

 
مرض للحشرات( أن ختُ و  

ُ
ترب بصقرة عامة، ينبغي لنظم التنايذ اخلاصة بعقام  املكافحة البيقلقجية )مث  الاطر امل

يف بيئة امليترب واحلق . أما التجار  الرامية إىل تققية هذه العقام  البيقلقجية كي تكقن قادرة على مقاومة املناطق البيئية 
 لنجاحها يف احلق . القاحلة فمن العقام  الضرورية 

 
م يف تعزيز يف االحتاد األورويب واختبار املنتجات الطبيعية اليت قد تساه بالاع ويقصى باختبار العقام  املعتمدة  

 قدرة النيي  على املقاومة. 
 

قق يف وجقد احلرارة وضقء األشعة ما ف Beauveria bassianaاجلديدة متاحة أيًضا إلطالة عمر فطر  والتكنقلقجيا 
 البناسجية على مستقى احلق . 

 
 شديدة اإلصابة والتخلص منها الإ،الة أشجار النخيل  5-6
 

تتااوت اإلجراءات املعتمدة للتعام  مع النيي  املصا  تااوتاً كبرياً. فاي بعض األمكنة يقطع النيي  املصا   
شجار فقط يف أمكنة قليلة يتقجب نق  أتتطلب هذه العملية األخرية استيدام آليات ضيمة تكقن متاحة و  بالكام .

الشرنقة  -الريقة  -ضة )البيكافة تقل د آلة التمزيق حرارة مرتاعة جداً للقضاء على مراح  منق احلشرة  و النيي  املصابة إليها. 
تاادياً النتشار ) احلشرة البالغة(. ومل يعتمد هذا الربوتقكقل الذي يتسم بدرجة كبرية من الثق  والتعقيد جلهة التنايذ اآلمن -

ي  أن يكقن اإلجراء املعتمد قائمًا على هنج حتلن األمكنة. ولبضع سنقات، اقرتح السقسة( والتكلاة، سقى يف قلة م
املياطر. وقد أتاحت املعرفة احملسنة بالسمات البيقلقجية لسقسة النيي  احلمراء خالل السنقات القليلة املاضية، التقص  

عاته خالل حتلي  املياطر، وهق أن الريقات ليست آكلة لليشب وأهنا تاىن بسرعة يف النسيج دراك هام جيب مراإ إىل
لة، بروتقكقالت معقدة جدًا ملسألة النسيج املصا  املنزوع من النياستيدام يف بعض األمكنة، أوصي غالبًا بو املتيبس. 

قدة يف طر الناجم عن الريقات أو البيقض املقجغيا  اخل للتثبت مناختبارات بسيطة جدًا  إجراءولكن قد يكقن حمبذًا 
 األنسجة املقطعة إىل أجزاء صغرية.
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يف خني  الزينة، أدى هنج حتلي  املياطر إىل التمييز بني األجزاء املصابة واألجزاء غري املصابة يف أشجار النيي  و  
لة الثانية وتقكقالت حمددة للتدخ . أما يف احلايف احلالة األوىل )أي األجزاء املصابة( يتقجب اعتماد بر و املصابة باآلفة. 

)األجزاء غري املصابة( فتعتمد أنقاع خمتلاة من الربوتقكقالت حبسب املعدات املتاحة والظروف احمللية. وإن هكذا هنج قائم 
كن تقليه مي على حتلي  املياطر ومراع للظروف احمللية مل يقضع بعد لنيي  التمقر. ويتقجب اقرتاح بروتقكقل بسيط جداً 

 على مستقى املزارع بقاسطة معدات بسيطة جداً.
 

يقصى بتقييم أشجار الني  تلك والتيلص منها يف املققع ناسه عرب النظر يف إمكانية تقطيعها يف املققع يدوياً و  
. وينبغي يعلتقطلميكانيكيًا بقاسطة آالت صغرية/جقالة  وتقطيعهاإىل أجزاء صغرية وحرقها بقاسطة فرن جقال لإلحراق 

 زيد من التنقيح والتطقير.مللإلجراءات املتعلقة بنزع أشجار النيي  املصابة والتيلص منها أن ختضع 
 

 إدارة البيانات/نظام المعلومات الجغرافية/التحقق -6
 

 افيةأ( تزويد أشجار النيي  مبراجع جغر ) :ذ طرح ح  جاهز يققم على نظام جلمع البيانات يتألف منمن احملب   
 ؛اجلقالة إلدخال البيانات ونقلها ( استيدام اهلقاتف )واالستشعار عن بعد،  Google Earthبقاسطة حمرك غقغ  إرث 

يدامه على ينبغي استحداث تطبيق خمصص ميكن استو استيدام نظام املعلقمات اجلغرافية إلدارة البيانات وحتليلها. و ج( )
يتيح للمستيدم تسجي  البيانات ذات املرجع اجلغرايف يف املققع  iOSو Android التشغي  بنظامياجملهزة اهلقاتف الذكية 

هبم جتنباً  أن يستعملقا هقاتاهم الذكية اخلاصةيف أفض  احلاالت يارتض باملستيدمني و امليداين على استمارة مقحدة. 
( من GPRSللبيانات اجلقالة ) GSMيارتض بالتطبيق أن يستعني خبدمة و لضرورة تقفري أجهزة فريدة وتقزيعها وإدارهتا. 

جيب وضع إجراء . و بصقرة مباشرةأج  نق  البيانات من احلق  إىل مكتب وطين مركزي معين بسقسة النيي  احلمراء نقالً 
قاعدة بيانات ى علحيتقي و  حمدد للسماح باسترياد بيانات من احلق  إىل نظام للمعلقمات اجلغرافية مصمم على الطلب

اردة من يستيدم نظام املعلقمات اجلغرافية إلدارة وحتلي  البيانات الق و ب املعنية بسقسة النيي  احلمراء. مكانية لدى املكات
م برجميات من قرتح استيدايو احلق  ومن املصائد الذكية إلعداد خرائط وجداول وتقارير واختاذ القرارات اإلدارية املطلقبة. 

أما نظام املعلقمات اجلغرافية الكمية فمقرتح لقاعدة  PostgreSQL/PostGISدة بيانات عقح وغري مملقكة، مث  قاتمصدر ما
صة الربجميات،  تجنب دفع رسقم سنقية لرخوسقف يسمح ذلك ب. على التقايلالبيانات املكانية ونظام املعلقمات اجلغرافية، 

( وميكن Linuxأو  Macأو  Windowsكما أن نظام املعلقمات اجلغرافية مستق  عن أي برنامج )ميكنه العم  على نظام 
استيدام جممقعة واسعة من خرباء تطقير الربجميات املتاحني واخلربات لتصميم نظام املعلقمات اجلغرافية حبسب متطلبات 
سقسة النيي  احلمراء. ينبغي لليريطة القاعدية األولية لنظام املعلقمات اجلغرافية أن تكقن خريطة ذات مراجع جغرافية 

النيي  )حصيلة البند )أ( أعاله(. وهذه اخلريطة القاعدية، بالتكام  مع بيانات حمدثة بانتظام والبيانات  ملقاقع أشجار
السابقة من احلق ، ميكن أن تستيدم لتقييم القضع الراهن لسقسة النيي  احلمراء، ورصد وترية ظهقرها وانتشارها اجلغرايف، 

  اختاذ القرارات املستنرية والبحث يف االجتاهات املاضية من أجتساعد يف أن وميكنها أن تؤدي دور نظام اإلنذار املبكر و 
 إدارة أفض  لسقسة النيي  احلمراء.

 
نظام للمعلقمات اجلغرافية، إتاحة أنقاع خمتلاة من اخلرائط واجلداول وجقد لبيانات و اآليل لتدفق الومن شأن  

 .ةدرجات الدقة املكانية حبسب نقع املعلقمات املطلقبوالرسقم البيانية عند خمتلف الارتات الزمنية ومبيتلف 
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حة سقسة تعددة األقاليم ملكافاملال غىن عن هذه األدوات التحليلية من أج  فعالية الربامج/االسرتاتيجيات و  
 النيي  احلمراء على املستقيات كافة. 

 
الدروس ن مقل هذا املقضقع، مستايدًا اجلهقد ح ملنظمة األغذية والزراعةمن املقرتح أن يققد املقر الرئيسي و  

درييب مليتلف جيب وضع برنامج تو . يف هذا اجملال جتربتهعلى يف جزر الكناري ومعتمدًا املعتمد من النظام املستيلصة 
 فئات مستيدمي األدوات )التطبيقات اجلقالة، ونظم املعلقمات اجلغرافية والربجميات(. 

 
حية برنامج املكافحة بناء على معدالت مصيد سقسة النيي  احلمراء يف ومن الضروري التحقق دوريًا من صال 

املصائد وتقارير اإلصابة باآلفة والنماذج املكانية والزمنية اليت يقلدها نظام املعلقمات اجلغرافية، من أج  اإلدارة الاعالة 
 . األخرى ملقاداملقارد البشرية و ااستيدام ترشيد لآلفة، إىل جانب 

 

 كة أصحاب المصلحة وانخراطهم في برامج مكافحة سوسة النخيل الحمراءمشار  -7
 
 مشاركة المزارعين 7-1
 

يف معظم البلدان املصابة باآلفة، تكقن مشاركة املزارعني/أصحا  املصلحة يف برامج مكافحة سقسة النيي   
تلك الربامج و كقمية بتنايذ األنشطة كافة. احلمراء معدومة أو حمدودة جداً. ويف العديد من البلدان، تضطلع القكاالت احل

امليتصة شطة السلطات تقتصر أن ،منع انتشارها. ويف بعض البلدانيف مكلاة للغاية ومل تنجح يف استئصال اآلفة أو حىت 
 على تزويد املزارعني ببعض املبيدات. 

 
عدة يف  يف املزارع وقدرهتم على املسا أما ميزة إشراك املزارعني يف برنامج املكافحة فمهمة نظرًا إىل وجقد هؤالء 

كشف أشجار النيي  املصابة يف املراح  األوىل من تعرضها لآلفة، وهذه خطقة أساسية يف مكافحة اآلفة واستئصاهلا. زد 
أو معظمها يف أي برنامج ملكافحة سقسة النيي  احلمراء، ميكن أن تناذ على أفض  وجه من كافة أن األنشطة  ذلك على 
 .حصقهلم على التدريب اجلي دكلاة متدنية جداً يف حال تزارعني بقب  امل

 
حة واضحة املعامل بشأن مسامهة املزارعني/أصحا  املصل اتوسقف تساعد االسرتاتيجية البلدان على وضع سياس 

ابلية إشراك قجيب تنايذ مشاريع جتريبية الختبار و ومشاركتهم يف برامج اإلدارة املتكاملة آلفة سقسة النيي  احلمراء. 
قن وينبغي لتشجيع مشاركة املزارعني يف برنامج اإلدارة املتكاملة لآلفات أن يك. جدواها اتاملزارعني/أصحا  املصلحة وإثب

 مدعقماً بـما يلي: 
 

 .رسم خرائط أصحا  املصلحة وحتلي  االحتياجات -
ي  احلمراء االقتصادية ملشكلة سقسة النيو  دراسات عاجلة أوالً لتكقين معرفة أفض  بالتبعات االجتماعية إجراء -

 وللنظم الزراعية يف املناطق املصابة، وثانياً القرتاح حلقل مكي اة من أج  تيسري مشاركة املزارعني. 
املعارف واالتصاالت ومنظمات املزارعني وغري ذلك لصاحل  تشاطرتعزيز برامج اإلرشاد واألنشطة وآليات  -

 . املزارعني/أصحا  املصلحة
 حتسني السياسات عرب تضمينها حقافز من أج  التأثري إجياباً يف حتسني التسقيق والدخ  للمزارعني.  -
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 دور التعاونيات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص 7-2
 

ددة حم على القكاالت احلكقمية اليت تعم  مع برامج اإلدارة املتكاملة آلفة سقسة النيي  احلمراء أن تقيم روابط 
وآليات تنسيق مع التعاونيات واملنظمات غري احلكقمية والقطاع اخلاص جلع  الربنامج أكثر فائدة وفعالية. كما أن مشاركة 

 برنامج القاحات يف مكافحة سقسة النيي  احلمراء يف البلدان املعنية، حمبذة هي أيضاً. 
 
 التعاون بين المؤسسات/إقامة الشبكات 7-3
 

يجيات القطنية أن تتضمن آليًة لتعزيز التعاون بني املؤسسات على املستقى القطين. أما االخنراط على االسرتات 
واملشاركة الققيني لسلطات إنااذ الققانني وغريها من املنظمات املعنية، فمهمان جداً للتنايذ الاعال لتدابري الصحة النباتية 

 رها. خماطاحتقاء وللحد من انتشار سقسة النيي  احلمراء و 
 

 وخدمات اإلرشاد والتواصلبناء القدرات  -8
 

على االسرتاتيجيات القطنية لإلدارة املتكاملة آلفة سقسة النيي  احلمراء أن تتضمن برامج لبناء القدرات مصممة  
دارة إلخصيصاً للائات امليتلاة من أصحا  املصلحة )املزارعني/العمال وغريهم من أصحا  املصلحة( الضالعني يف تنايذ ا

( وحققل للمزارعني ةدارس احلقلياملاملتكاملة آلفة سقسة النيي  احلمراء. وينبغي تعزيز الربنامج عرب اعتماد هنج تشاركي )
يستيدمها املزارعقن وعمال املزارع على سبي  التجربة، من أج  متكينهم بقاسطة املعارف احملدثة واملمارسات امليدانية. 

 شاطرتدرات أن يتمث  يف استيدام وسائ  التقاص  االجتماعي والتطبيقات اجلقالة من أج  وعلى أحد مكقنات بناء الق
املعارف والتجار . كما أن التبادل الدوري للمقظاني من أج  الدراسة والتعرف على الربنامج اجلاري لإلدارة املتكاملة 

  الانيني واملزارعني وخرباهتم. ملياطر اآلفة على املستقى القطين، هق أمر حيقي لتحديث معارف املقظاني
 

وسقف يساعد الربنامج اإلقليمي املعين بسقسة النيي  احلمراء البلدان على وضع برامج لبناء القدرات ومقاد  
تدريبية سهلة االستيدام مع معلقمات صحيحة وحمدثة مبيتلف اللغات لتلبية احتياجات الائات امليتلاة من املقظاني 

 وأصحا  املصلحة. 
 

ومن أهم مكقنات برنامج اإلدارة املتكاملة لآلفة، خدمة/برنامج االتصال واإلرشاد. فعلى مقظاي االتصال  
ووكاالت اإلرشاد املشاركة بصقرة فاعلة طيلة مدة الربنامج لتيسري نشر املعلقمات على أصحا  املصلحة مجيعاً عرب خمتلف 

عي من أج  تسريع نق  املعلقمات، فضروري لضمان االتصال وسائ  اإلعالم. أما استيدام وسائ  التقاص  االجتما
 السريع واألوسع بكافة أصحا  املصلحة واجلمهقر. 

 
وإن خمتلف أدوات نشر املعلقمات واملقاد مث  الرسائ  القصرية بالايديق وامللصقات اإلعالمية واألكياس واهلدايا  

 قر.الائات امليتلاة للجمه نتباه وتققم بتقعيةاألخرى اليت حتم  رسائ  سهلة الاهم وخمتصرة، جتذ  اال
 

بقسع وكاالت اإلرشاد يف ك  بلد أو إقليم أن تتبىن قريًة أو جممقعة من املزارعني وأن تطبق برنامج مكافحة و  
الية من جية اخلميكن تسمية تلك املزارع باملزارع النمقذو سقسة النيي  احلمراء بكليته وتعرض مزاياه على املزارعني اآلخرين. 
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سقسة النيي  احلمراء حيث ميكن تنظيم أيام يف احلق  من أج  تثقيف جممقعات املزارعني واألقاليم األخرى بشأن 
 وجتريبها. املستيدمة التكنقلقجيا 

 
ومثة حاجة إىل زيادة إدراك الصحافيني لكي يسامهقا يف التقعية. وينبغي إشراك اخلرباء يف علم االجتماع واالقتصاد  

 رنامج إدارة سقسة النيي  احلمراء. يف ب
 

 الهيكل اإلداري والمؤسسي -9
 

كافحة سقسة النيي  احلمراء يف معظم البلدان تناذ أو تكقن حتت ِإشراف املنظمات القطرية القطنية ملربامج الإن  
قسة النيي  احلمراء كافحة سلققاية النباتات التابعة لقزارة الزراعة. ويف بعض البلدان تقجد مراكز/برامج مستقلة مكلاة مب

أن مسؤولية مكافحة هذه اآلفة يف بلدان أخرى تكقن على عاتق مؤسسات خمتلاة واقعة  يف حنيحتت رعاية وزارة الزراعة، 
آلفة يف أحيان  وقد لقحظ أيضاً أن أشجار خني  الزينة اليت تعي  اما بينها.  حتت إشراف وزارات خمتلاة مع تنسيق ضعيف يف

النيي   اريشارك عادة أصحا  أشجقن حتت وصاية البلديات باإلمجال. فضالً عن ذلك، يف معظم البلدان، ال كثرية، تك
 أن مشاركتهم فيها حمدودة جداً.واملزارعقن يف برامج مكافحة سقسة النيي  احلمراء أو 

 
سن سري راطي احلكقمي حتؤدي تلك العقام  إىل ضعف إدارة اآلفة. وغالبًا ما يعيق اهليك  اإلداري والبريوقو  

نايذ الربنامج القطين يف معظم البلدان، يقاجه تو الربنامج القطين ملكافحة سقسة النيي  احلمراء وتطبيقه يف الققت املناسب. 
ذ برنامج املكافحة يف بعض البلدان يعهد بتناي هأن يف حنيحتديات جراء النقص يف املقارد البشرية واملالية على حد سقاء، 

 أو كلياً إىل شركات خاصة، ويقرتن ذلك بضعف الرصد والتقييم والرقابة.  جزئياً 
 

معدومة الروابط مع مؤسسات أن تكقن فضاًل عن ذلك، فإن برامج مكافحة سقسة النيي  احلمراء تكاد  
ل عادة و البحقث/اجلامعات اليت تعم  على مقضقع سقسة النيي  احلمراء، ونتيجة لذلك فإن نتائج تلك البحقث ال تتنا

 االحتياجات العملية يف احلق . 
 

على  قجبيتلكي تكقن الربامج القطنية ملكافحة سقسة النيي  احلمراء فعالة من حيث عملها وتنايذها، و  
احلكقمات املعنية اختاذ تدابري ملعاجلة الثغرات اآلناة الذكر على مستقى اهليك  اإلداري واملؤسسي، ووضع إطار للتنسيق 

 ج القطين ملكافحة سقسة النيي  احلمراء وبني املؤسسات احلكقمية وغري احلكقمية األخرى وجممقعات املزارعني. بني الربنام
 

 الرصد والتقييم -10
 

يف الققت الراهن، معظم الربامج القطنية لإلدارة املتكاملة آلفة سقسة النيي  احلمراء إىل عنصر "الرصد تاتقر،  
يم سليب يف جناح الربامج ويف استدامة النتائج اإلجيابية اليت حتققت ويف االستيدام احلك والتقييم." وقد كان لذلك أثر

 للمقارد. 
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جيب أن ترتكز االسرتاتيجيات القطنية على هنج التيطيط االسرتاتيجي/اإلدارة القائمة على النتائج، على أن و  
 وآلية للرصد والتقييم. ء وأهدافتكقن مدعقمة بإطار منطقي مع مؤشرات رئيسية واضحة لألدا

 
األهداف للمعلقمات من أج  تتبع التقدم يف تنايذ اخلطط و  نياملنهجييعر ف الرصد على أنه اجلمع والتحلي  و  

احملددة، والتحقق من االمتثال للمعايري املعتمدة. وهق يساعد يف حتديد االجتاهات واألمناط، وتكييف االسرتاتيجيات وتنقير 
 إدارة الربنامج.القرارات، من أج  

 
ائج على حتديد آثار العم  املنجز والتاكري فيها ملياً وإبداء الرأي يف جناحها. وسقف تتيح نت ، فيعتمدأما التقييم 

التقييم ملدراء الربنامج واألطراف املستايدة منه والشركاء واملاحنني وأصحا  املصلحة اآلخرين يف الربنامج التعلم من التجربة 
 خالت املستقبلية. وحتسني التد

 
يشك  الرصد والتقييم أساس اإلبالغ القاضح والدقيق عن النتائج اليت حققتها الربامج القطنية. ولذا فإن إبالغ و  

لقرارات الدروس من قب  املنظمات، وتنقير عملية صنع امن ستاادة الاملعلقمات يصبح مبثابة فرصة للتحلي  النقدي وا
 مهية مبكان إشراك أصحا  املصلحة الرئيسيني قدر اإلمكان يف عملية التقييم. وتقييم أثر الربامج. ومن األ

 
نتصف املدة وتقييم تقييم مل إجراءيف سياق الربامج القطنية لإلدارة املتكاملة آلفة سقسة النيي  احلمراء، من احملبذ و  

 .على أساس سنقيآخر 
 

 البحوث والتطوير -11
 

ينبغي للربنامج القطين لإلدارة املتكاملة و . 1 امللحققسة النيي  احلمراء يف ترد أحدث املراجع بشأن حبقث س 
أن أحدث املعلقمات بش تشاطرلآلفة أن يقيم تعاونًا جيدًا مع مؤسسات البحقث وجهات تطقير التكنقلقجيا من أج  

 نتائج البحقث واالبتكارات اليت مت التقص  إليها.
 

ة لاة لرصد سقسة النيي  احلمراء ومراقبتها وإدارهتا يف السنقات القليلضعت أساليب وتكنقلقجيات خمتوقد وُ  
املاضية من قب  باحثني وخرباء تطقير التكنقلقجيا، ويتقجب إخضاعها ملزيد من التقييم واالختبار ملعرفة مدى قابلية 

 كلاة. تستعمال ومقبقلة الاالاستيدامها ميدانياً كتكنقلقجيات سريعة وسهلة 
 

امج القطنية ملكافحة سقسة النيي  احلمراء أن تتضمن عنصراً الختبار وإثبات صالحية التقنيات املبتكرة وعلى الرب  
ية والعالجية الكيميائية الققائ جلاتاحلديثة وأساليب إدارة سقسة النيي  احلمراء، مبا يف ذلك تقنيات االصطياد واملعا

   وحتسني فعالية الربنامج. إذ من شأهنا تيسري العم ،وبروتقكقالت احلجر وغريها
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 مصفوفة نتائج خطة العمل -ثانياا 
 

المســـــــــــــاهمـــة المتوقعـــة من  اإلطار الزمني الغايات المؤشرات  
 اإلقليمي برنامجال

 تدابير الصحة النباتية  الحجر الزراعي( التنفيذ الفعال ل  1النتيجة 
 1-1النشاط  

اســـــــــــــــتعراض النظــــــــام القطين 
تعلق ا يم للصــــــــــــــحة النباتية يف

مبكافحة ســـــــــــــــقســـــــــــــــة النيي  
 احلمراء 

اســــــــــــتعراض نظم الصــــــــــــحة  
 جعتهامرا تاليت مت النباتية

حتــــــــــــديــــــــــــد مــــــــــــقاطــــــــــــن  
الققة/الثغرات يف النظـــــــام 

 وإبالغها للااو 

ـــــــــق/متـــــــــقز   ـــــــــقلـــــــــي ي
2017 

دعــــم اســــــــــــــــــتــــعــــراض الــــنــــظـــم 
 وتقييمها

  2-1النشاط  
 مراجعـــة/حتـــديـــث/صـــــــــــــــيـــاغـــة  

واضـــــــــــــــحـــــــة لشـــــــــــــــروط لقائح 
 رياالســــــــــترياد فضــــــــــالً عن تداب

للصـــــــــــــــحة النباتية بغية تنظيم 
حركـــة النييـــ  ضـــــــــــــــمن البلـــد 

 القاحد

 تعــــــــدد الــلــقائــح الــيت متـــــــ 
  تهاغ/صياها/حتديثتهامراجع

يت ال اإلبالغ عن اللقائح 
 إعدادها /تها مراجع تمت

وإطــــــالع الــــــاــــــــاو عــــــلــــــى 
 مسقداهتا   

ســــــــــــــــبــتــمــرب/أيــلــقل 
2017 

بقســــــــع الااو/االتااقية الدولية 
 ادعدإلققاية النباتات مراجعة/

ري باالرتكاز على املعاي اللقائح
ـــــدابري الصــــــــــــــحـــــة  ـــــة لت ـــــدولي ال

 النباتية.  

 3-1النشاط 
طقط بروتقكقالت/خ إعــــــــداد 

ـــــة واضـــــــــــــــحـــــة لتاتيش  تقجيهي
وأشـــــــــــجار  الاســـــــــــائ  جلةومعا

ـــــ ، مع إجراءات لتعزيز  النيي
التاتيش عنـــد حـــدود البلـــدان 
لغــايــات احلجر الزراعي وتعزيز 

 خدمات وقاية النباتات

مـــــــــــــــن  عـــــــــــــــدد إعـــــــــــــــداد
الـــــــربوتـــــــقكـــــــقالت/اخلـــــــطـــــــقط 

 التقجيهية   

ــــــــــر عــــــــــن  ــــــــــقــــــــــري رفــــــــــع ت
الــــربوتــــقكــــقالت/اخلــــطــــقط 

مــع  املــعــــــــدةالــتــقجــيــهــيـــــــة 
 مسقداهتا إىل الااو   

ســــــــــــــــبــتــمــرب/أيــلــقل 
2017 

اإلقليمي  الربنــــــــامجبقســـــــــــــــع 
املســـــــــــــــــــاعـــــدة يف صـــــــــــــــيـــــاغـــــة 
الــــــــربوتــــــــقكــــــــقالت/اخلــــــــطــــــــقط 

 التقجيهية

  4-1النشاط 
خـــطـــقط تـــقجـــيـــهـــيـــــــة  إعــــــــداد

  يإلنشـــــاء مشـــــات  جتارية لني
التمقر وإرســـاء نظام لتســـجي  

 ر  التمقر وإصـــــدامشـــــات  خني
 الشهادات هلا.

عــدد من اخلطقط التقجيهيــة 
إلقامة مشـــــات  جتارية لنيي  

ظام للتســــــــــــــجي  التمقر مع ن
 وإلصدار الشهادات.

رفع تقارير قطرية بشــــــــــــــأن 
اخلطقط التقجيهيــة ونظــام 
التســـــــــــــــجيـــــ  وإصـــــــــــــــــــدار 
الشــــهادات اليت أنشــــئت، 

  إىل الااو 

يناير/كانقن الثاين 
2018  

اإلقليمي  الربنــــــــامجبقســـــــــــــــع 
خطقط  إعداداملســــــــــــــاعدة يف 

تــقجــيــهــيــــــــة وإرســــــــــــــــــــــاء نــظــم 
 للتسجي  وإصدار الشهادات
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  5-1النشاط 
دعم إنشـــــــــــــــــــاء مرافق إلنتــــاج 
 النيي  بقاسطة زرع األنسجة

يف  املنشـــــــــــــــــــأةرافق املعـــــدد  
نـتــــــــاج الـنييـــــــ  إل الـبـلــــــــدان

 بقاسطة زرع األنسجة 

 لبلدان بشــــأنتقارير من ا 
التقـدم يف إنشــــــــــــــــاء مرافق 

 لزرع األنسجة 

  نشاط متقاص    

  6-1النشاط 
وضـــــــــــــع آلية لتعزيز التنســـــــــــــيق 
  وإشراك وكاالت إنااذ الققانني

وغريها من أصـــــــــــــــحا   كافة
املصـــــــــــــــلحــــة من أجــــ  تنايــــذ 

 الصحة النباتية  أنظمة

آليــة لتعزيز التنســـــــــــــــيق  وجقد
وإشـــــــــــــــراك وكـــــــاالت إناـــــــاذ 

 كافة  الققانني

 نــــــــامــج الــقطــينرب لــا يــزتــعــز 
فـــــــة لإلدارة املتكـــــــاملـــــــة آل
ن مسقسة النيي  احلمراء 

آليـــــــة واضـــــــــــــــحـــــــة خالل 
إلشـــــــــــــــراك وكــاالت إناــاذ 

 وغريهــا منكــافــة الققانني  
 أصحا  املصلحة

هنـــــــــــــــــــــــــــــــــايــــــــــــــــــــــــــــــــة 
ديســـــــــــــمرب/كانقن 

 2017األول 

 

 الكشف المبكر والمراقبة والرصدفي مجال قدرات التحسين  2النتيجة 
 1-2النشاط 

ن ل فين مقحد موضــع بروتقكق 
أج  التاتيش البصري وإشراك 
املزارعني وغريهم من أصحا  
املصــــــلحة يف عملية الكشــــــف 

 املبكر

عــــــــدد الربوتقكقالت الانيـــــــة 
من عدة املللتاتيش البصـــــــري 

 قب  البلدان

وضــــــــع ثالثة بروتقكقالت  
على األقـــ  من قبـــ  كـــ  

 امجالربنــــإىل  هــــابلــــد ورفع
اإلقـــــلـــــيـــــمـــــي مـــــن أجـــــــ  

 استعراضها.

/أيــلــقل ســــــــــــــــبــتــمــرب
2017 

 اإلقليمي الربنــــــامجبقســـــــــــــــع  
املساعدة يف وضع بروتقكقالت 

 فنية للتاتيش البصري. 

 2-2النشاط 
تقييم واختبــــــار تكنقلقجيـــــات 
جــديــدة متقــدمــة قيــد التطقير 

 من أج  الكشف املبكر

ديـــــــدة اجلـــــــتكنقلقجيـــــــات ال 
ـــــــــــيت مت تـــــــــــقـــــــــــدمـــــــــــة املـــــــــــ ال

ـــــــار  من  هـــــــااعتمـــــــاد/هـــــــااختب
 جانب البلدان 

ــــام البلــــدان ب  قرير رفع تقي
ــــتــــكــــنــــقلــــقجــــيــــــــات  عــــن ال
اجلـــــــــــــديـــــــــــــدة الـــــــــــــيت مت 

 اختبارها/اعتمادها 

  نشاط متقاص  

 3-2النشاط 
وضــع بروتقكقل/برنامج واضــح 
للمراقبــة والرصــــــــــــــــد قــائم على 
ة املعايري الدولية لتدابري الصــــح
( 6النباتية )املعيار الدويل رقم 

مبا يشـــم  إرشـــادات للقائمني 
على املسح واملدخالت/املقارد 

 طلقبة.امل

وضــــــــع برنامج وطين للمراقبة 
 من قب  البلدان والرصد

تقرير عن برنـــامج املراقبــة  
والرصـــــــــــــــد الذي وضـــــــــــــــع 
ــــار  ــــاد إىل املعي ــــاالســـــــــــــــتن ب

 6الدويل رقم 

أكتقبر/تشــــــــــــــرين  
 2017األول 

بقســــــــع الااو/االتااقية الدولية 
لققاية النباتات املســـــــــــاعدة يف 
 اســتعراض/تطقير برامج املراقبة

 والرصد

 4-2ط النشا
ام جقال ونظاســــــتعمال تطبيق 

ظــــــام نللرصــــــــــــــــــــد قــــــائم على 
املعلقمــات اجلغرافيــة من أجــ  
رســــــــــــم اخلرائط ومجع البيانات 

ق على حنوحتليلهــــــــا وإدارهتــــــــا 

 قيــــــام الاــــــاو بتطقير التطبيق
اجلقال ونظــــــــام املعلقمــــــــات 
 اجلغرافية وإتاحتهما للبلدان

تطبيق الشـــغي  املباشـــرة بت 
اجلقال ونظــــام املعلقمــــات 

واســــــــــــــتيدامهما اجلغرافية 
 البلدان األعضاء  من قب 

مــــــــــــــــــــــــــــارس/آذار  
2018 

، بــــدعم الربنــــامجتققم أمــــانــــة 
مــن شــــــــــــــــعــبــــــــة تــكــنــقلــقجــيـــــــا 
املـــعـــلـــقمــــــــات لــــــــدى الـــاــــــــاو، 
باملســـــــــاعدة يف وضـــــــــع النظام 

 وإتاحته للبلدان
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ة يف ســــــياق برنامج املراقبفعال 
 والرصد.

 تحسين تدابير الوقاية والمكافحة  3النتيجة  
 1-3النشاط 

إعداد خطقط تقجيهية وطنية 
العتمـــاد ممـــارســـــــــــــــــات زراعيـــة 
جيدة )معدل كثافة أشـــــــــــــجار 

 ،والري ،النييــــــــ  يف احلقــــــــ 
وإصـــــــحاح احملاصـــــــي  واحلققل 
وغريها( من أج  إدارة سقسة 

 النيي  احلمراء

عــــــــدد اخلطقط التقجيهيــــــــة 
العتمــــــــاد املعــــــــدة القطنيــــــــة 

املمارســــــــــــــات الزراعية اجليدة 
من أج  مكافحة ســــــــقســــــــة 

 ي  احلمراءالني

قيـــام البلـــدان األعضـــــــــــــــــاء 
برفع تقرير عن اخلطقط 
الـــتـــقجـــيـــهـــيــــــــة العـــتـــمـــــــاد 
ممارســـــــــــــــات زراعية جيدة 
من أج  مكافحة ســقســة 

 النيي  احلمراء

أكـتـقبـر/تشـــــــــــــــرين 
 2017األول 

قدمي اإلقليمي ت الربنامجبقسع 
 املساعدة إىل البلدان األعضاء

 2-3النشاط 
اخلطقط التقجيهيـــــــة  تقحيــــــــد

ة الققـــائيـــ اتجلـــالقطنيـــة للمعـــا
)الرذاذ/الرش/حقن اجلــــــــذوع( 

ية املعاجلة الكيميائوالعالجية )
  ( لســــقســــة النييوامليكانيكية
 احلمراء  

التقجيهيــــــــة عــــــــدد اخلطقط 
املعــــــــدة من قبـــــــ   القطنيــــــــة
يــة الققــائ جلــاتللمعــاالبلــدان 

)الرذاذ/الرش/حقن اجلـــذوع( 
ــــــعــــــالجــــــيـــــــة )  املــــــعــــــــاجلـــــــةوال

 (وامليكــــــانيكيــــــة الكيميــــــائيــــــة
 ي  احلمراءلسقسة الني

حــــقل وضــــــــــــــــــع تــــقــــريــــر  
ــــهــــيـــــــة  اخلــــطــــقط الــــتــــقجــــي
الققــــــــائيـــــــة  جلــــــــاتللمعــــــــا

)الـــــــــرذاذ/الـــــــــرش/حـــــــــقـــــــــن 
ــــــعــــــالجــــــيـــــــة  اجلــــــــذوع( وال

 الكيميــــــــائيـــــــة املعــــــــاجلــــــــة)
 (  وامليكانيكية

أكـتـقبـر/تشـــــــــــــــرين 
 2017األول 

قدمي اإلقليمي ت الربنامجبقسع 
 املساعدة إىل البلدان األعضاء

  3-3النشاط 
وضـــــــــــــــع قــــــائمــــــة بــــــاملبيــــــدات 

لســــــــــقســــــــــة النيي   املســــــــــجلة
احلمراء اليت خضـــــــــــــــعــــــت إىل 

 إجراءات التسجي  القطنية

قيام ك  بلد بقضـــــــــــــــع قائمة 
باملبيدات املســــجلة لســــقســــة 
الـنـيـيــــــــ  احلـمـراء بـعــــــــد أن 
خضــــــــــــــــعــــــــت إىل إجــراءات 

 التسجي  القطنية

شــــــأن ب ســــــنقيةتقارير رفع 
قائمة املبيدات املســــــــــــجلة 
لســــــــقســــــــة النيي  احلمراء 
الــــــــيت خضــــــــــــــــــــــعــــــــت إىل 
  إجـــراءات الـــتســـــــــــــــــجـــيـــــــ

 القطنية  

  نشاط سنقي

  4-3النشاط 
تعيني خمتربات/وكــاالت وطنيــة 
لكي تققم بتحليــــــ  خملاــــــات 
املــبــيــــــــدات يف خنــيــــــــ  الــتــمــقر 
واألنقاع األخرى من النييـــ ، 

 واملصادقة عليه  

تــــعــــيــــني خمــــتــــربات/وكــــــــاالت 
ــــــ   وطنيــــــة لكي تققم بتحلي
خملاــــات املبيــــدات يف خنيــــ  
التمقر واألنقاع األخرى من 

 املصادقة عليهالنيي ، و 

قيـــام البلـــدان األعضـــــــــــــــــاء 
بــــــتــــــقــــــــدمي تــــــقــــــريــــــر عــــــن 
املــــــيــــــتــــــربات/الــــــقكـــــــاالت 
 القطنيــة وعن نتــائج حتليــ 
 خملاات املبيدات يف خني 
الــتــمــقر واألنــقاع األخــرى 

 من النيي 

  نشاط سنقي

  5-3النشاط 
وضـــــــع بروتقكقالت للمصـــــــائد 
الاريومقنية لســــــــــقســــــــــة النيي  
احلمراء وتقحيــدهــا فيمــا خص 

تقحيد بروتقكقالت املصــــــــائد 
الاريومقنية لســــــقســــــة النيي  

 احلمراء 

قيــــــام البلــــــدان برفع تقرير 
عن بروتقكقالت اســتعمال 
ــــــة  املصـــــــــــــــــــــائــــــد الاريومقني

 لسقسة النيي  احلمراء

أكـتـقبـر/تشـــــــــــــــرين 
 2017األول 
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عها صائد وكثافة تقزيتصميم امل
 وصيانتها
 6-3النشاط 

اختبار التكنقلقجيات اجلديدة 
اء يي  احلمر ملصائد سقسة الن

مبا يشـــــــــــــم  املصـــــــــــــائد الذكية 
ــــاملراجع  ــــد ب ــــد املصــــــــــــــــــائ وتزوي
اجلغرافية واســــــــــــتيدام ترددات 
الــــــراديــــــق احملــــــــددة لــــــلــــــهـــــقيـــــــة 
واخليارات اليت ال تســـــــــــــتقجب 
الصـــــــــــــــيـــــانـــــة مثـــــ   "اجلـــــذ  

ــــــــــــد بــــــــــــادةواإل " واملصـــــــــــــــــــــــــــائ
 الكهرطيسية 

اختبار تكنقلقجيات جديدة 
 للمصائد الاريومقنية 

قيــــــام البلــــــدان برفع تقرير 
ــــتــــكــــنــــقلــــقجــــيــــــــات  عــــن ال

ــــــد  اجلــــــديــــــدة للمصـــــــــــــــــــــائ
الاريومقنيـــة لســـــــــــــــقســــــــــــــــــة 
النييــــــــ  احلمراء اليت مت 

 اختبارها

  نشاط متقاص 

  7-3النشاط 
وضـــــــــــــــع واعتمــــــــاد بروتقكقل 

أشـــــجار النيي   إلزالةبســـــيط 
املصـــــــــــابة بشـــــــــــك  آمن ميكن 
إدارتــه على مســـــــــــــــتقى املزرعــة 

 بقاسطة معدات بسيطة

 األعضـــــــــــــــــــاءقيـــــام البلـــــدان  
شجار زع أبقضع بروتقكقل لن

النيي  املصـــــــــــــــابة بشـــــــــــــــك  
صـــــــــــــــحيح وآمن بقاســـــــــــــــطــة 

 تقنيات بسيطة

قيـــام البلـــدان األعضـــــــــــــــــاء 
 برفع تقرير عن بروتقكقل
النزع الصـــــــــــــــحيح واآلمن 
 ألشجار النيي  املصابة 

ديســـــــــــــمرب/كانقن 
 2017األول 

 

 تنفيذهوتخطيطه و المؤسسية لبرنامج اإلدارة المتكاملة آلفة سوسة النخيل الحمراء  اتتعزيز القدر  4النتيجة 
 1-4النشاط 

وضـــــع خطة "لنهج تشـــــاركي" 
واعتمــــــادهــــــا من أجــــــ  تعزيز 
مشـــــــــاركة املزارعني/أصـــــــــحا  
املصـلحة واخنراطهم يف الربامج 
القطنيــة لإلدارة املتكــاملــة آلفـة 

 سقسة النيي  احلمراء 

ام ك  بلد بقضـــــــــــــــع خطة يق
ـــــــــــلتعزي ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــز مشاركـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ة ـ

 املزارعني/أصـــحا  املصـــلحة
واخنراطهم يف الربامج القطنية 
لإلدارة املتكاملة آلفة سقسة 

 النيي  احلمراء

  من قبــــ  كــــتقرير  تلقي
عـن خـطــــــــة الـنـهـج بـلــــــــد 

التشــــــــــــــــــــــاركي يف الربامج 
القطنيـــة لإلدارة املتكـــاملـــة 
آلفــة ســـــــــــــــقســــــــــــــــة النييـ  

 احلمراء 

أكـتـقبـر/تشـــــــــــــــرين 
 2017األول 

 

 2-4النشاط 
إرســاء آلية للتنســيق واالتصــال 

لشبكات مع أصحا  وإقامة ا
املصـــــــــــــــلحــة القطنيني اآلخرين 
)مـــــن وكــــــــاالت حـــــكـــــقمـــــيـــــــة 
ومؤســــــــســــــــات حبثية وأكادميية 
وتعــــــاونيــــــات ومنظمــــــات غري 

 حكقمية وقطاع خاص( 

إرســـــــــــــــــــاء آليـــــة للتنســــــــــــــيق  
واالتصــــال وإقامة الشــــبكات 
مع أصـــــــــــــــحا  املصـــــــــــــــلحة 

 القطنيني اآلخرين

قيـــام البلـــدان األعضـــــــــــــــــاء 
بتقــــــــدمي تقرير عن آليـــــــة 

ة تصـــال وإقامالتنســـيق واال
الشــــــبكات مع أصــــــحا  
املصـــــــــــــــــلـــحــــــــة الـــقطـــنـــيـــني 

 اآلخرين

أكـتـقبـر/تشـــــــــــــــرين 
 2017األول 

 



 

29 

 2017 مارس/ آذار 31-29الحمراء، روما،  النخيل سوسة إدارةعن  المستوى الرفيع واالجتماع العلمية المشاورة

 3-4النشاط 
وضـــــــــــــــع برنـــــامج وطين لبنـــــاء 
القدرات مصـــــــمم خصـــــــيصـــــــاً 
للعـــــــاملني يف برنـــــــامج اإلدارة 
املتكاملة آلفة ســــقســــة النيي  
احلــمــراء واملــزارعــني ووكــــــــاالت 
إناــــــاذ الققانني وأصـــــــــــــــحـــــا  

 املصلحة اآلخرين 

ام البلدان األعضــاء بقضــع قي
برنــامج وطين لبنــاء القــدرات 
مصـــــــمم خصـــــــيصـــــــاً لربنامج 
اإلدارة املتكاملة آلفة ســقســة 

 النيي  احلمراء
 

قيـــام البلـــدان األعضـــــــــــــــــاء 
بـــقضـــــــــــــــــع بـــرامـــج لـــبـــنــــــــاء 
القدرات يف ســياق براجمها 

 القطنية
 

  نشاط متقاص 

 4-4النشاط 
صــياغة مقاد للتدريب والتقعية 
  ســـــــــهلة االســـــــــتيدام تشـــــــــم

تطبيقات رقمية بلغة بســـــــــــيطة 
 تاهمها الائات املستهدفة 

قيـــام البلـــدان بقضـــــــــــــــع مقاد 
للتـــدريـــب والتقعيـــة ســـــــــــــــهلــة 

 االستيدام 
 

قيـــام البلـــدان األعضـــــــــــــــــاء 
بقضـــــــــــــــع مقاد للتـــــدريـــــب 
والتقعية سهلة االستيدام 
ــــــــــــى  وقــــــــــــائــــــــــــمــــــــــــة عــــــــــــل
االحــتــيــــــــاجــــــــات، لــــــــدعــم 
الربنــــــــامج القطين لإلدارة 
املتكاملة آلفة ســـــــــــــقســـــــــــــة 

 راءالنيي  احلم

  نشاط متقاص 

 5-4النشاط 
وضـــــــع مشـــــــاريع جتريبية إلدارة 
ســــــــــــقســــــــــــة النيي  احلمراء يف  
كــامــ  املنطقــة ميكن تنايــذهــا 
بطريقــة تشــــــــــــــــاركيــة تشـــــــــــــــمــ  
املــــــزارعــــــني يف جمــــــتــــــمــــــعـــــــات 
القاحـــات، بـــاســـــــــــــــتيـــدام هنج 

 " للمزارعني دارس احلقليةامل"

قيام البلدان بقضــــع مشــــاريع 
جتريبية إلدارة ســقســة النيي  

 يف كام  املنطقة بناء احلمراء
تشـــــــــــــــــــــاركيـــــــة مع على هنج 
  املزارعني

ــــام البلــــدان برفع تقرير   قي
عن املشـــــــــــــــــاريع التجريبيــة 
إلدارة ســـــــــــــقســـــــــــــة النيي  
 احلمراء يف كام  املنطقة   

قدمي اإلقليمي ت الربنامجبقسع  نشاط متقاص 
 املساعدة إىل البلدان األعضاء

  6-4النشاط 
دارة برنامج اإل حتســـــني ختطيط

ملتكاملة آلفة ســــقســــة النيي  ا
احلمراء وتنايـــــذه عرب اعتمـــــاد 
هنج قـــائم على النتـــائج مبـــا يف 
ذلك الرصــــــد والتقييم الاعالني 
مع التيصـــــــــــــــيص املناســـــــــــــــب 

 للمقارد والقسائ  

وضــــــع/اســــــتعراض عدد من  
برامج اإلدارة املتكاملة لآلفة 
بناء على هنج اإلدارة القائمة 

 على النتائج. 

 صـــــــــــــياغة اســـــــــــــرتاتيجيات
وطنيـــــة لإلدارة املتكـــــاملـــــة 
لآلفـــــــة بـــــــاالرتكـــــــاز على 
ـــمــــــــة عـــلـــى  ـــقــــــــائ اإلدارة ال
النتائج مع خطط للرصــــــد 
 والتقييم وإبالغها للااو

اإلقليمي  الربنــــــــامجبقســـــــــــــــع  2018مايق/أيار 
مســـاعدة البلدان األعضـــاء يف 
اســتعراض/صــياغة الربامج اليت 
تســـــــــــــــتنـــد إىل اإلدارة القـــائمــة 

 على النتائج
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 اإلقليمي لالستراتيجيةلعالمي و ا المكّون  باء(
 
 المنتدى العالمي -1
 

يتم استحداث منتدى عاملي إلدارة سقسة النيي  احلمراء ألغراض تقطيد التنسيق وتشاطر املعلقمات واخلربات س 
 شأن هذا املنتدى القيام مبا يلي:واملعارف على املستقى العاملي. ومن 

 
ة فعالة ال اإلنذار املبكر وتشاطر املعلقمات واملعارف للتقص  إىل إدار تعزيز التنسيق بني البلدان األعضاء يف جم -

 لسقسة النيي  احلمراء؛
تشجيع تقنيات أكثر سالمة من الناحية البيئية إلدارة سقسة النيي  احلمراء من أج  احلد قدر املستطاع من  -

 خماطر عمليات املكافحة على صحة اإلنسان والبيئة؛
  جمال سقسة النيي  احلمراء؛إنشاء قائمة باخلرباء يف -
 تيسري تبادل نتائج البحقث والتكنقلقجيات املبتكرة يف جمال الرصد والكشف واإلدارة لسقسة النيي  احلمراء. -

 
وسيحظى إنشاء املنتدى العاملي بدعم ك  من املنظمة واملركز واالتااقية وشركاء آخرين وبلدان أعضاء أخرى  

 وميكن أن تستضياه املنظمة.
 

تكقن املشاركة يف هذا املنتدى ماتقحة للشراكات والتعاون مع أصحا  املصلحة اآلخرين مبا فيهم املنظمات وس 
 وغري ذلك.  ،اإلقليمية والدولية ومؤسسات األحباث واملنظمات غري احلكقمية وشركات القطاع اخلاص

 
لى البلدان ة األعضاء فيه وسُيعرض عوستعد  املنظمة واملركز اقرتاًحا إلنشاء املنتدى وخطته التشغيلية ومسامه 

 واملنظمات كافة إلبداء اهتمامها ومسامهتها فيه. 
 
 البرنامج اإلقليمي إلدارة سوسة النخيل الحمراء في إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا -2
 

ن أج  م سعًيا إىل دعم تنايذ االسرتاتيجية املقرتحة، سيتم وضع برنامج إقليمي إلدارة سقسة النيي  احلمراء 
سرتاتيجيات ومساعدة البلدان األعضاء يف إقليم الشرق األدىن ومشال أفريقيا على حتسني اإرساء بيئة متكينية للتعاون والتنسيق 

 وبرامج إدارة سقسة النيي  احلمراء اليت تعتمدها. 
 

ريقيا بدعم من ال أفوميكن إنشاء الربنامج اإلقليمي واستضافته يف مكتب املنظمة اإلقليمي للشرق األدىن ومش 
 املركز ومنظمة وقاية النباتات يف الشرق األدىن والبلدان األعضاء.

 
  



 

31 

 2017 مارس/ آذار 31-29الحمراء، روما،  النخيل سوسة إدارةعن  المستوى الرفيع واالجتماع العلمية المشاورة

 وسقف يققم الربنامج مبا يلي:  
 

، من أج  املعلقمات واملعارف شاطرتعزيز التعاون والتنسيق بني البلدان األعضاء يف جمال اإلنذار املبكر وت -
  ؛حة الاعالة لسقسة النيي  احلمراءاملكاف

ملساعدة يف صياغة الربامج واخلطقط التقجيهية والربوتقكقالت للققاية والكشف املبكر والتدخ  السريع ومكافحة ا -
 ؛السقسة ودعم البلدان يف التنايذ

يف إدارة  املساعدة يف صياغة النهج واالسرتاتيجيات والطرق وأدوات التدريب من أج  زيادة اخنراط املزارعني -
 ؛سقسة النيي  احلمراء

  ؛قفري برامج خمصصة لبناء القدرات واملساعدة الانية إىل الربامج القطنية إلدارة سقسة النيي  احلمراءت -
  ؛داد خطط للرصد والتقييم وتنايذهادعم البلدان األعضاء يف إع -
بيق طإنشاء قاعدة بيانات مكانية قائمة على نظام املعلقمات اجلغرافية من أج  إدارة البيانات وحتليلها بقاسطة ت -

  ؛وميكن اعتماده لدى ك  من البلدانجقال جيمع البيانات وينقلها 
دعم البلدان يف وضع تدابري متقائمة للصحة النباتية وهنج خلطط الطقارئ من أج  استئصال سقسة النيي   -

  ؛تشارهااحلمراء واحتقاء ان
 ؛األعضاءاملساعدة يف بناء القدرات البشرية واملؤسسية للربامج القطنية لدى الدول  -
دعم وتنسيق األنشطة املشرتكة على املستقى اإلقليمي )املسقحات وبرامج اإلدارة املشرتكة( وما بني األقاليم  -

  ؛لرعاية التعاون وتبادل التجار  امليدانية بني اخلطط/املشاريع القطنية املعنية بسقسة النيي  احلمراء
اطر عمليات خمللحد  من ملكافحة سقسة النيي  احلمراء، امليططات األكثر أمانًا من الناحية البيئية  تشجيع -

  ؛املكافحة على الصحة البشرية والبيئة
دعم الدراسات حقل تقليد البيانات بشأن خملاات املبيدات يف الااكهة )التمقر وجقز اهلند وغريها( وتقفري  -

  ؛بشأن احلدود القصقى املسمقح هبا مليتلف فئات املبيدات وتشاطرهااملعلقمات 
 ؛لاة وإثبات صالحيتهاكتقبقلة الاملدعم برامج البحقث والتطقير من أج  الرتويج للتكنقلقجيات املبتكرة واآلمنة و  -
  ؛وضع قائمة باخلرباء يف جمال سقسة النيي  احلمراء -
 وضع برامج حلشد املقارد من أج  دعم عمليات املنتدى.  -

 
 :الجهات المستفيدة وأصحاب المصلحة 2-1
 

سه   الربنامج اإلقليمي ملكافحة سقسة النيي  احلمراء وسيحس ن التعاون وتشاطر املعارف بني البلدان يسقف  
 . إىل البلدان األعضاء لكي حتسن براجمها لإلدارة املتكاملة لآلفةاألعضاء وسيقفر الدعم الاين 

 
املزارعني  مبن فيهم تعاونياتماتقحًا للشراكات والتعاون مع أصحا  املصلحة اآلخرين  لربنامجاسقف يكقن و  

واملنظمات غري احلكقمية والشركات اخلاصة ومؤسسات البحقث وغريها من أج  الرتويج لالسرتاتيجيات القطنية لإلدارة 
يف هذه االسرتاتيجية  وسرتاعىاملتكاملة آلفة سقسة النيي  احلمراء، ووضع تكنقلقجيات لإلدارة املتقدمة وإثبات صالحيتها. 

 ساواة بني اجلنسني. مسألة امل
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 :اإلقليمي تشغيل البرنامج 2-2
 

 تستضياهاوأن اإلقليمي أمانة الربنامج  تنشئلااو أن ميكن ل . 
   على البلدان األعضاء تعيني جهة اتصال وطنية تعىن بالتنسيق واالتصال وبتمثي  البلد لدى الربنامج يتعني

 اإلقليمي. 
   من أج  املسامهات املالية للبلدان األعضاء واملنظمات دعمًا إلنشاء  على الااو أن تنشئ حسا  أمانةيتعني

 الربنامج وتشغيله وألنشطته. 
 للبلدان األعضاء من أج : اسنقيً  ااجتماعً  اإلقليمي يعقد الربنامج 

 
 قييم التطقر السنقي لقضع سقسة النيي  احلمراء وكااءة الربامج على املستقى اإلقليمي. ت -
 .قائم على األولقيات القطنية واإلقليمية اإلقليميللربنامج وضع برنامج سنقي  -

 
 
 :اإلقليمي خطة عمل البرنامج 2-3
 

 الميزانية المقدرة بالدوالر األمريكي  الجهة المسؤولة اإلطار الزمني 
كـــلـــفــــــة لـــمـــرة تـــالـــ

 وا دة
  غير المتكررة(

كـــــــلـــــــفـــــــة تـــــــالـــــــ
الــتشـــــــــــــغــيــلــيــــــة 
ـــــــة  ـــــــوي الســــــــــــــــــن

 المتكررة
  النخيل الحمراءإنشاء برنامج إقليمي معني بسوسة  1النتيجة 
 1-1النشاط 

إنشــــــــــــــــــاء الربنــــامج اإلقليمي 
املعين بسقسة النيي  احلمراء 
ــلــــــــدان  ــب وإقــراره مــن قــبــــــــ  ال

 األعضاء

 حبلقل هناية يقنيق/حزيران 
2017 

الــــاــــــــاو، املــــركــــز الــــــــدويل 
للــــــدراســــــــــــــــــــات الزراعيــــــة 

نطقــــــة البحر ملاملتقــــــدمــــــة 
املتقســـــــــــــط ومنظمة وقاية 
النبـــــــاتـــــــات يف الشـــــــــــــــرق 

 ن األعضاءاألدىن والبلدا

  

 2-1النشاط 
ـــــربنـــــــامـــــج   ـــــني أمـــــني ال ـــــعـــــي ت

اإلقليمي املعين بســـــــــــــــقســـــــــــــــة 
النيي  احلمراء وإنشــــاء أمانة 

  للربنامج

 حبلقل هناية يقنيق/حزيران 
2017 

الــــاــــــــاو، املــــركــــز الــــــــدويل 
للــــــدراســــــــــــــــــــات الزراعيــــــة 

نطقــــــة البحر ملاملتقــــــدمــــــة 
املتقســـــــــــــط ومنظمة وقاية 
النبـــــــاتـــــــات يف الشـــــــــــــــرق 

 اءضوالبلدان األع األدىن

راتـــــــــب األمـــــــــني  
 وناقات األمانة  

 3-1النشاط 
تعيني جهة اتصـــــــــــــــال وطنية  

وحتديد مســـــــــــــــامهات البلدان 
 والتزاماهتا  

حبلقل هنــــــــايــــــــة يقليق/متقز 
2017 

   البلدان األعضاء
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 4-1النشاط 
إعداد النظام األســـــــــــــــاســــــــــــــي 

لــربنــــــــامــج اإلقــلــيــمــي املــعــين لــ
 بسقسة النيي  احلمراء

قز /متلقل هنــــــــايــــــــة يقليقحب
2017 

الــــاــــــــاو، املــــركــــز الــــــــدويل 
للــــــدراســــــــــــــــــــات الزراعيــــــة 

نطقــــــة البحر ملاملتقــــــدمــــــة 
املتقســـــــــــــط ومنظمة وقاية 
النبـــــــاتـــــــات يف الشـــــــــــــــرق 

 األدىن

  

 5-1النشاط 
 إنشاء حسا  أمانة الربنامج

 اإلقليمي

حبلقل هنـــــــايـــــــة يقليق/متقز  
2017 

الــــاــــــــاو واملــــركــــز الــــــــدويل 
للــــــدراســــــــــــــــــــات الزراعيــــــة 

ر البح ةملنطقــــــاملتقــــــدمــــــة 
 املتقسط

  

 6-1النشاط 
لربنــــــــامج لاالجتمــــــــاع األول 

اإلقليمي املعين بســـــــــــــــقســـــــــــــــة 
النييــــــــ  احلمراء من أجـــــــ  
ـــــنـــــظـــــــام  ـــــى ال املـــــقافـــــقــــــــة عـــــل
األســــــــــاســــــــــي، والتأكيد على 
مســـــــــــــــامهة البلدان ووضــــــــــــــع 

 الربنامج السنقي. 

 أيلقلســــبتمرب/حبلقل هناية 
2017 

الــــاــــــــاو، املــــركــــز الــــــــدويل 
للــــــدراســــــــــــــــــــات الزراعيــــــة 

نطقــــــة البحر ملاملتقــــــدمــــــة 
تقســـــــــــــط ومنظمة وقاية امل

النبـــــــاتـــــــات يف الشـــــــــــــــرق 
 األدىن والبلدان األعضاء

000 60  

  مباشرة البرنامج اإلقليمي المعني بسوسة النخيل الحمراء عمله بالكامل 2النتيجة 
 1-2النشاط  

صــــياغة اإلطار االســــرتاتيجي 
 3لربنـــــامج البـــــالغـــــة مـــــدتـــــه ل

ســنقات وبرنامج خطة العم  
 ءالســــنقية مع مؤشــــرات لألدا

 وأهداف واضحة. 

حبــــــــــــــــلــــــــــــــــقل هنــــــــــــــــايــــــــــــــــة 
ديســـــــــــــــمرب/كــــــانقن األول 

2017 

 الـــــربنــــــــامـــــجأمــــــــانــــــــة   -
وجهات االتصال القطنية 

 للبلدان األعضاء 
اعتمـــــاد اإلطـــــار من   -

الاـــاو واملركز الـــدويل  قبـــ 
للــــــدراســــــــــــــــــــات الزراعيــــــة 

نطقــــــة البحر ملاملتقــــــدمــــــة 
املــــتــــقســــــــــــــــــط والــــبــــلــــــــدان 

 األعضاء   

000 20  

 2-2النشاط 
دان األعضاء يف مساعدة البل

ختـــطـــيـــط الـــربامـــج الـــقطـــنـــيـــــــة 
ملكافحة ســــــــــــــقســــــــــــــة النيي  
احلمراء وتنايــــــذهــــــا وإثبــــــات 

 صالحيتها 

بــدعم من  الربنــامجأمــانــة  نشاط متقاص 
 خرباء متيصصني

 000 50 
  

 3-2النشاط 
وضــــع شــــبكة معنية بســــقســـة 
النييـــــ  احلمراء مع قـــــاعـــــدة 

ــــــات  ــــــان يف لمشــــــــــــــــــــاركــــــة لبي
 املعلقمات واملعارف. 

ــــة مــــارس/آذار حبلقل هنــــا ي
2018  

بــدعم من  الربنــامجأمــانــة 
 عب املتيصصة للااوالشُ 

واملركز الدويل للدراســــات 
قـــة نطملالزراعيـــة املتقـــدمـــة 

 البحر املتقسط

000 20  
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 4-2النشاط 
وضـــــــــــــــع وتنايــــذ منهجيــــة  -

قائمة على حمرك غقغ  إرث 
Google Earth  واالستشعار

عــــــــد والتكنقلقجيـــــــات عن بُ 
 األخـــرى مـــن أجــــــــ  تـــعـــيـــني
مراجع جغرافيـــــة ملقاقع مزارع 
النيي ، كأســـــــــــــاس لقضـــــــــــــع 
خرائط لألشـــــــــــجار املصـــــــــــابة 
ورصدها يف نظام للمعلقمات 

 اجلغرافية 
ابتكار تطبيق جقال جلمع  -

 البيانات ونقلها 
وضـــــــــــــــع نظام للمعلقمات  -

اجلغرافيــة مع قــاعــدة بيــانــات 
مكـــــــانيـــــــة إلدارة البيـــــــانـــــــات 

 وحتليلها 

يف غضــــــقن عام واحد من 
 نامج تأسيس الرب 

بدعم من  الربنامجأمانة  
عــبــــــــة تــكــنــقلــقجــيــــــــا شــــــــــــــــُ 

 املعلقمات لدى الااو 

000 150  

  5-2النشاط 
تزويــد البلــدان بــاملســــــــــــــــاعــدة 
 الانيـــة املطلقبـــة وبربامج بنـــاء

 القدرات 

بدعم من  الربنامجأمانة   نشاط متقاص 
خرباء متيصـــــــــــــــصـــــــــــــــني 

 ومعاهد متيصصة

  000 150  

 6-2النشاط  
شــــــــــــــــــد إعــــداد مقرتحــــات حل

املقارد واملتــابعــة مع القكــاالت 
املــــــــاحنــــــــة للحصـــــــــــــــقل على 

 التمقي  

بــدعم من  الربنــامجأمــانــة  نشاط متقاص 
 خرباء متيصصني

    

  7-2النشاط 
 تيسـري التنسـيق واالتصـال مع
مؤســـــســـــات البحقث القطنية 
واإلقليميـة والـدوليـة من أج  
الــتــثــبــــــــت مــن صــــــــــــــــالحــيـــــــة 
الـتـكـنـقلـقجـيــــــــات اجلــــــــديــــــــدة 

ي  احلمراء إلدارة سقسة الني
 واختبارها 

   الربنامجأمانة  نشاط متقاص  

  8-2النشاط 
مســــــــــــــاعدة البلدان يف إعداد 
املقارد الانية إلدارة ســــــــقســــــــة 
النييــــــــ  احلمراء )األنظمـــــــة 
واخلــــــطــــــقط الــــــتــــــقجــــــيــــــهــــــيـــــــة 

 والربوتقكقالت( 

بــدعم من  الربنــامجأمــانــة  نشاط متقاص 
خرباء متيصـــــــــــــــصـــــــــــــــني 

عب الااو ومعاهد وشـــــــــــــــُ 
 خارجية 

 000 50 
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  9-2النشاط  
وضـــــع خطة للرصـــــد والتقييم 
ودعم تنايــذهــا هبــدف تقييم 
الربامج القطنية لســـــــــــــــقســـــــــــــــة 

 النيي  احلمراء 

 10 000  الربنامجأمانة  نشاط سنقي
  

 10-2النشاط  
  جللربنامعقد اجتماع سنقي 

 50 000  الربنامجأمانة  نشاط سنقي 
 

  11-2النشاط 
نشــــــــــــر التقرير الســــــــــــنقي عن 

لة ســــــــقســــــــة النيي  تطقر حا
 احلمراء يف البلدان األعضاء

 5 000  الربنامجأمانة  نشاط سنقي

 315 000 250 000  ينمن دون رواتب الموظف التقديريةالميزانية اإلجمالية 
 


