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 معلومات أساسية -1
 

املعروفة أيضاً  Rhynchophorus ferrugineus (Coleoptera: Curculionidae) (Olivier) سوسة النخيل احلمراء
آسيا.  بلدان جنوب وجنوب شرق إىلموطنها األصلي يرجع بسوسة النخيل اآلسيوية أو سوسة النخيل احلمراء اهلندية، 

خنيل العامل. ويعد  حولنوعاً من أنواع أشجار النخيل  40وهي أحد أنواع اآلفات الغازية الرئيسية يف العامل وتفتك حبوايل 
ة النخيل من أهم األنواع املضيفة لسوس ،خنيل واشنطونيا، و الكناريخنيل الزيت، وخنيل جزر و  ،وخنيل جوز اهلند ،التمور

القرن املاضي  نم ثمانيناتالللمرة األوىل يف منطقة اخلليج خالل منتصف سوسة النخيل احلمراء احلمراء. وقد اكُتشفت 
 تقريباً  بلدان إقليم الشرق األدىن ومشال أفريقيا مجيعوانتشرت غربًا بشكل ملحوظ خالل العقود الثالثة املاضية يف 

 (.1شكل )ال
 

 
 

البيانات العالمية للمنظمة األوروبية لوقاية  ةعدوفق قا Rhynchophorus ferrugineus فةالتوزيع العالمي آل :1 الشكل
 .distribution/RHYCFE/int/taxon.eppo.https://gd: اإللكتروني ترد السجالت المفص لة على الموقعو  النباتات.

 
أو الناضجة  اليافعة مبا يف ذلك أشجار النخيل ،تنتشر سوسة النخيل احلمراء عن طريق نقل مواد الزراعة املصابةو 

وقد سامهت إجراءات احلجر الضعيفة وصعوبة الكشف املبكر ملواد الزراعة املصابة بسوسة النخيل احلمراء  .سائلوالف
 املتكاملة إلدارةا، تتم إدارة سوسة النخيل احلمراء عن طريق اسرتاتيجية راهنويف الوقت ال األخرية بوترية سريعة.تشار هذه بان

لنخيل استئصال سوسة اجمال يف النجاحات القائمة على األدل ة هناك بعض . و فريومونال املدعومة باستخداملآلفات 
مل آلفة و اوسة النخيل احلمراء يف جزر الكناري يف إسبانيا حيث مت استئصال سإلدارة املتكاملة ليذكر منها برنامج ااحلمراء. 

ويعزى  .2013األخرية، أي منذ عام  السنوات الثالث يف املصائد يف التبليغ عن إصابات جديدة وال اصطياد السوسيتم 
 اً واملدعوم باملوارد الكافية. جيدهذا النجاح إىل الربنامج القائم على أسس علمية واملنهجي واملنسق تنسيقاً 

 

https://gd.eppo.int/taxon/RHYCFE/distribution
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 اآلثار االقتصادية لسوسة النخيل الحمراء 1-1
 

حياة اإلنسان يف  احلفاظ علىرمزًا للحياة يف إقليم الشرق األدىن ومشال أفريقيا ولطاملا ساهم يف  خنيل التمور يعد   
دية كبرية على وترتك سوسة النخيل احلمراء آثاراً اجتماعية واقتصا يعترب مورداً طبيعياً متجدداً. املناطق احلار ة والقاحلة حيث

سات حمددة وعلى الرغم من عدم وجود دراعيش املزارعني يف املناطق املتضررة. كسب وعلى سبل   خنيل التمورقطاع إنتاج 
ذه األشجار وترتك هب فتكإال أهنا تعترب آفة رئيسية ت ر النخيل،اشجألسوسة النخيل احلمراء على  االقتصاديحول األثر 

لريفية يف واحات ا عيش اجملتمعات كسب  مع ما لذلك من تداعيات على األمن الغذائي وسبل ،آثاراً اقتصادية وبيئية كبرية
 ،وتكمن اخلسائر املباشرة النامجة عن سوسة النخيل احلمراء يف قيمة أشجار النخيل املتلفة واخلسارة يف الغلة .خنيل التمور
ما أن التكاليف كاملصابة والتخل ص منها.   أشجار النخيلاقتالع نفاق على اإلبرامج اإلدارة و  تكاليف ارتفاع فضاًل عن

يف  حاد ويؤدي ذلك إىل تراجع. الفسائلنقل األشجار، وال سيما  على القيود يالية هي أيضاً. وأمهها هغري املباشرة ع
 وإىل آثارة، املناطق يف البلد نفسه الذي حد من توسع املزارع اجلديد أيضاً بني خمتلف بل ،التجارة ليس فقط بني البلدان

 .الكيميائية واقتالع أشجار النخيل املصابة على التوايل املعاجلاتسلبية على البيئة واملناظر الطبيعية نتيجة 
 
ها منظمة األغذية وتضع ،نخيل التموراحلشرية فتكاً ب ويف الشرق األوسط، كانت سوسة النخيل احلمراء أكثر اآلفات  

 نتيجة اقتالع أشجارالعريب يف منطقة اخلليج  2009السنوية لعام  ة األوىل من اآلفات. وقد تراوحت اخلسائروالزراعة يف الفئ
 يف املائة على التوايل. 5يف املائة و 1 البالغ ملستوى اإلصابةمليون دوالر  8.69و 1.74 النخيل املصابة إصابة شديدة بني

د ق يف منطقة البحر األبيض املتوسط، أشجار النخيلقيمة من  مليون يورو 483أن ما يساوي  ديثة إىلاحل تقاريرالوتشري 
اإلمجالية  القتصاديةاولكن يبقى هذا الرقم تقديراً خبسًا للقيمة  بسوسة النخيل احلمراء.أساسي بشكل  أو أصيبت أتلفت

 .شجارهذه األ هناك دراسة حتدد مجيع اخلدمات البيئية اليت توفرها تذلك أنه ليس ،ألشجار النخيل املتضررة
 

 ختلفة ملكافحة سوسة النخيل احلمراء،املتدابري اليورو على  ماليني 7مت إنفاق أكثر من  ويف إقليم مورسيا اإلسباين، 
 20 000وايل حبسوسة النخيل احلمراء  فتكت ،2009و 2004ال سيما على اقتالع أشجار النخيل املصابة. وبني العامني 

ا مقداره ومت تقدير اخلسائر مب يف منطقة فالنسيا ذات احلكم الذايت، Phoenix canariensis شجرة خنيل معظمها من نوع
 مليون يورو. 16

 
 سوسة النخيل الحمراء في إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا حالة علىنظرة عامة  1-2

 
اإلمارات العربية مة يف س اخليأيف ر  للمر ة األوىل سوسة النخيل احلمراءيف إقليم الشرق األدىن ومشال أفريقيا، اكُتشفت 

. 2015ام عالعراق آخر بلد يبلغ عنها  وكانت ،يف كل اإلقليم انتشارهاويف ما بعد، مت التبليغ عن  .1985عام املتحدة 
في فسوسة النخيل احلمراء خالل العقود الثالثة األخرية، لشرق األدىن قد أفادت بوجود وعلى الرغم من أن مجيع بلدان ا

مليون هكتار من األراضي  0.95فإن مساحة  هذه اآلفة يف اجلزائر. ويف الوقت الراهن،عن مل يرد أي تبليغ مشال أفريقيا 
 .لفئة العمرية اهلش ة دون العشرين عاماً امليون شجرة خنيل إىل  48وتنتمي حوايل  ،يف اإلقليم نخيل التمورب ةمزروع

 
وتظهر التقارير القطرية احلديثة بشأن احلالة الراهنة والتحديات والتوصيات لتحسني مكافحة سوسة النخيل احلمراء 

عمان وفلسطني وقطر نة سلطوالعراق وليبيا واملغرب وموريتانيا و  ومجهورية إيران اإلسالمية مجهورية مصر العربيةيف اإلقليم )
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خنيل  سائلفواململكة العربية السعودية وتونس واليمن( أن سوسة النخيل احلمراء وصلت إىل هذه البلدان إما عن طريق 
 قراراتقوانني/ انذه البلدلتنقل على املركبات املتحركة. ومتلك معظم هلزينة أو من خالل ااملصابة أو أشجار خنيل ا التمور

يف املغرب و . شريعاتهذه  الت تنفيذهناك ضعف يف بشأن الصحة النباتية )احلجر( ملنع نقل أشجار النخيل املصابة، ولكن 
روفاً يف معظم مع الفسائليكون مصدر  ،عادةً و وموريتانيا، ساعدت قوانني احلجر على منع انتشار سوسة النخيل احلمراء. 

تعد قلة الوعي و ة يف األنسجة. عض البلدان أشجار خنيل مزروعتتوفر يف ب، كما ليس هناك مشاتل معتمدة البلدان، ولكن
رتض صعوبة الكشف عن أشجار النخيل املصابة، بعض التحديات والقيود اليت تعاحلجر، فضالً عن  أنظمةوااللتزام بتنفيذ 

عائقًا أمام  الطرق البديلة عرب الفسائلهتريب  . ويف مصر، يعد  ىن ومشال أفريقياتطبيق تدابري احلجر يف إقليم الشرق األد
يف ثالث بؤر عدوى  2016احلجر على حنو فعال. ويف تونس، انتشرت سوسة النخيل احلمراء خالل عام  أنظمة تطبيق

 ، ما يدل على ضعف تدابري احلجر املعمول هبا.   2011كلم عن تونس العاصمة حيث مت اكتشافها عام   60و 30تبعد بني 
 

يدات احلشرات مبب عاجلاتوامل فريومونبالصطياد الالنخيل وأنشطة ا املنتظمة ألشجار تفتيشالعمليات  تعد  و 
األدىن ومشال أفريقيا  إقليم الشرق ت الوقائية املهمة اليت تطبقها بلداناملمارساة واحلجر الداخلي، بعض التدابري/الكيميائي

ملكافحة سوسة النخيل احلمراء. ويف موريتانيا، كانت التدابري الوقائية املعتمدة فعالة جداً يف مكافحة سوسة النخيل احلمراء، 
لوضع اء وليل احلمر سوسة النخلإلدارة املتكاملة ل ربنامج مزمع ومنظمل يف ليبيا نظراً الفتقار هذه األخرية على عكس الوضع

 وسة النخيل احلمراءستنفيذ برنامج وطين جي د التنظيم لإلدارة املتكاملة لأنه مت  وجتدر اإلشارة إىلاألمين السائد يف البالد. 
التعاونيات والوكاالت ن و بليغ عن اآلفة، وشارك فيه املزارعو مباشرًة بعد أول ت بدعم من منظمة األغذية والزراعة يف موريتانيا

 إمكانية استئصاهلا يف املناطق املصابة.   إتاحةا أدى إىل احتواء اآلفة و مم، بصورة نشطة وغري احلكومية احلكومية
 

ة إيران اإلسالمية ومجهوري مجهورية مصر العربيةالكشف املبكر، واملساحات الواسعة اليت متتد عليها مزارع النخيل )و 
مجهورية إيران و  مجهورية مصر العربيةالتقليدية وعدم جتانسها ) زراعةأخاديد البوغرافيا واململكة العربية السعودية(، وط

الكناري   قمم خنلهام نظرا لوجود االصابة يفاملتنفيذ اليت تواجه اجلسدية التعقيدات  واململكة العربية السعودية(،  اإلسالمية
ية الكافية )مجيع املوارد البشرية واملال وعدم توافر بيا(، ووجود احلدائق املهملة)املغرب وتونس(، واألوضاع األمنية السائدة )لي

جار النخيل املصابة يف املكافحة. ويُعرف عدد أشو الوقاية بعض التحديات الرئيسية اليت تعرتض تنفيذ تدابري هي البلدان(، 
نه يتم وضع حيث أ ،البلدان اليت متلك برناجمًا وطنيًا لإلدارة املتكاملة لآلفات من أجل مكافحة سوسة النخيل احلمراء

 ،يف تونسيتم ، ينما ب ،برنامج املكافحة بشكل متكرر يف معظم بلدان اإلقليمل والرسوم البيانية واخلرائط ببيانات اجلداو 
 ألشجار املصابة.  املراجع اجلغرافية ل حتديد

 
صائد ملاوتشري مجيع البلدان املصابة بسوسة النخيل احلمراء يف إقليم الشرق األدىن ومشال أفريقيا إىل استخدام 

وجتري خدمة هذه روف. مع تم نشرها يف احلقليعدد املصائد اليت  ، كما أناجلماعييف برامج املراقبة واالصطياد  يةفريومونال
واستخدامها لقياس  السوس املصطاديومًا ويتم حفظ البيانات بشأن  14إىل  7كل املصائد )تغيري الطعم الغذائي واملياه(  

( اإلسالمية إيرانمجهورية واحد )مصيدة يف اهلكتار ال 0.5مدى جناح االسرتاتيجية املت بعة. وتراوحت كثافة املصائد بني 
مون و صائد الفري مل مصيدة يف اهلكتار الواحد )اململكة العربية السعودية(. ويف تونس، يتم حتديد املراجع اجلغرافية 1.0و

 بواسطة النظام العاملي لتحديد املواقع.
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تفتيش نات حول تتوافر وحتفظ البيا سوسة النخيل احلمراءإلدارة املتكاملة لبرنامج وطين لاليت لديها يف البلدان و 
يم ال تتم دراسة البعد االجتماعي واالقتصادي للمشكلة على حنو كاف يف إقلولكن  .والعالجية الوقائية املعاجلاتو  خيلالن

ارك أصحاب يشو  ،بصورة عامة، يدرك املزارعون وأصحاب املصلحة اآلخرون ما هي املشكلةو الشرق األدىن ومشال أفريقيا. 
يف جنوب  يل التمورخنويف تونس، لقد مت إشراك املزارعني يف واحة  تدابري املكافحة.يف تنفيذ بعض  يف بعض البلدان احلدائق

 املناطق اجلنوبية للبالد. نع انتشار سوسة النخيل احلمراء إىلالبالد يف صياغة االسرتاتيجية مل
 

تمتع بفعالية متوسطة ة يأشجار النخيل املصابة بواسطة املراقبة البصرية الدوري عن كشفالوتشري بلدان اإلقليم إىل أن 
األولوية  يث تعطىحب فريومونيف مصائد ال ، ويرتبط هذا الكشف يف اململكة العربية السعودية مبا يتم اصطيادهإىل عالية

الكشف  تقنيات أدوات االفتقار إىل. ولكن بصورة عامة، يعترب اليت تأسر السوسصائد امل حوللتفتيش أشجار النخيل 
عند اكتشاف شجرة خنيل مصابة، إما تتم معاجلتها )إذا كانت يف مرحلة و لعائق األساسي يف اإلقليم. املتطورة الفعالة ا

 معظم (. ويتم قياس فعالية برنامج املكافحة يفصابةاإل( أو استئصاهلا )إذا كانت يف مرحلة متقدمة من صابةاإلمبكرة من 
 جتثاثام اقتالع/أما يف موريتانيا، فيت يف املصائد. صطيادهالذي يتم ا السوسالبلدان على أساس التبليغ عن اإلصابات و 

 مجيع أشجار النخيل املصابة.
 

 يل التمورخنيعد ضعف اإلمكانيات البشرية واملالية، وغياب املكافحة البيولوجية، وانعدام التجانس القوي بني حزوز و 
ني وأصحاب املصلحة، ارع، وعدم تعاون املز ارتفاع التكاليفالتقليدية، واملكافحة املعتمدة إىل حد كبري على اليد العاملة و 

يات الوقاية جبميع عمل وتضطلع احلكومة يف معظم البلدان ة اليت تواجهها ممارسات اإلدارة.القيود األساسيالتحديات/
حلكومات يف اإلقليم اواملكافحة، فيما توفر يف بعض البلدان مدخالت املكافحة جماناً. وتشري التقارير القطرية إىل أن معظم 

صطياد الا ويف اإلمارات العربية املتحدة، توكل عملية حة ملكافحة سوسة النخيل احلمراء.تطبق سياسة أو اسرتاتيجية واض
 ختضع إلشراف مسؤولني وزاريني.املصابة إىل وكاالت خاصة خارجية ومعاجلة أشجار النخيل  فريومونبال
 

شأن مكافحة ب للمزارعني وغريهم من أصحاب املصلحة التدريب النباتات يف املنطقةاية محتوفر خدمات اإلرشاد/و 
ورة تستخدم لتكنولوجيات مبتكرة متط يف اململكة العربية السعودية قد جرت اختبارات ميدانية. و سوسة النخيل احلمراء

احًا حمدوداً، ها حققت جنلكن اآلفة املدر بة للكشف املبكر عن املوجات الكهرومغناطيسية، واملوجات الصوتية، والكالب
حقن اجلذوع )مصر واململكة العربية السعودية(، وحتسني فعالية االصطياد )املغرب( وتقنية االجتذاب واإلبادة  يف حني يعد  

 اإلقليم. تطبيقها يفارها/ختبمت ا اليت خرىاألديثة احلبتكرة أو املتكنولوجيات من ال)موريتانيا واململكة العربية السعودية(، 
 

ني، الكشف، والفعالية احملدودة اليت يتمتع هبا برنامج اإلدارة اجلاري تنفيذه، والتعاون والتمويل اإلقليمي اتوتعد صعوب
منية السائدة )ليبيا(، كلفة عالية، واألوضاع األتيرتتب عنها اليت واملكافحة اليت تتطلب جمهوداً جسدياً كبرياً من العاملني و 

ديات والقيود بعض التح ،وغريهم من جهاتوغياب الوعي يف صفوف بعض املزارعني واملسؤولني، ومشاركة املنتجني، 
 الرئيسية اليت تعرتض مكافحة سوسة النخيل احلمراء يف اإلقليم.

 
ات تقييم ممارسات اإلدارة املوصى هبا حالياً، واعتماد تقني إن التوعية، وتطبيق نظام احلوافز والعقوبات، وإعادة

لفسائل االكشف املبكر الفعالة، وبذل اجلهود الدولية واإلقليمية من أجل التنسيق املباشر، ووضع القوائم بشأن استرياد 
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البلدان األعضاء يف  هاهي بعض التوصيات املهمة اليت تقرتح ،وغري ذلكوتصديرها، وتقدمي الدعم إلعداد برنامج مراقبة، 
 إقليم الشرق األدىن ومشال أفريقيا للتغلب على حتديات إدارة سوسة النخيل احلمراء وحتسني برامج اإلدارة.

 
 عمل منظمة األغذية والزراعة السابق وخبرتها في إدارة سوسة النخيل الحمراء في اإلقليم 1-3

 
لبلدان يف إقليم الشرق بني ا ةكبرية لتحسني التعاون وتبادل املعرفالتقنية ال اتساعداملف ر منظمة األغذية والزراعة تو 

رها يف املناطق غري شا/منع انتمن داحلإدارة سوسة النخيل احلمراء بغية يز قدرات البلدان على األدىن ومشال أفريقيا، ولتعز 
لشرق وقد نفذت املنظمة مؤخرًا عد ة مشاريع يف إقليم ا يف البلدان األخرى غري املصابة.البلدان املصابة و  املصابة داخل

األدىن ومشال أفريقيا، ال سيما من أجل مساعدة البلدان يف إدارة سوسة النخيل احلمراء. وقد مت تنفيذ الربنامج التقين 
يف  2014-2012بشأن "إدارة سوسة النخيل احلمراء يف مشال أفريقيا" يف الفرتة  TCP/RAB/3307اإلقليمي الفرعي 

احلمراء القائمة على  التقنية لتعزيز االسرتاتيجية اخلاصة بسوسة النخيل اتالبلدان الواقعة يف مشال أفريقيا. ومت توفري املساعد
 اليت جيري تنفيذها يف اململكة العربية السعودية، والختبار تكنولوجيات جديدة والتحقق منها، ولتدريب املوظفني فريومونال

ارعني على أساليب املكافحة املتطورة اليت مت توفريها خالل مرحليت مشروع الصندوق االستئماين األحادي الفنيني واملز 
-2006خالل الفرتة  لسعوديةيف اململكة العربية ااالحساء  " يف نخيل التمورالتمويل بشأن " إقامة مركز حبوث دويل معين ب

مكافحة بغية  TCP/YEM/3404 (E)))لتعاون التقين نامج طارئ ليف إطار بر وقد مت توفري دعم حمدد إىل اليمن  .2016
بدعم عاون تقين . ومؤخراً، مت إعداد برامج ت، واألمر سي ان بالنسبة إىل الضفة الغربية وقطاع غزةتفشي سوسة النخيل احلمراء

الطارئة ملكافحة تفشي سوسة النخيل احلمراء" يف موريتانيا  اتتوفري "املساعدلمنظمة األغذية والزراعة  من
(TCP/MAU/3505( و"الدعم ملراقبة سوسة النخيل احلمراء وإدارهتا" يف العراق )TCP/IRQ/3602.) 
 

اقرتاحاً  وأعد ت خنيل التمورآفات ب املعينقي مت منظمة األغذية والزراعة برنامج إدارة اآلفات  ،2014وخالل عام 
يف اإلمارات العربية املتحدة مع التشديد على إدارة سوسة النخيل احلمراء على  خنيل التموربشأن اإلدارة املتكاملة آلفات 

ببعثة متخصصة معنية بسوسة النخيل  2016 عاماضطلعت منظمة األغذية والزراعة خالل  كما مستوى مناطق بكاملها.
لتقدمي التوصيات من و  تنفيذه يف اململكة واالطالع عليه،ية السعودية الستعراض الربنامج اجلاري احلمراء يف اململكة العرب

 أجل حتسني القدرة البحثية لربنامج إدارة سوسة النخيل احلمراء.
 

ية ة دورات تقنية يف السنوات القليلة املاضوفضاًل عن املشاريع اآلنف ذكرها، عقدت منظمة األغذية والزراعة عد  
 خنيل التموراج والتكنولوجيات املتطورة بني اخلرباء وأصحاب املصلحة املختلفني املعنيني بإنت ةاخلربات واملعرف لتيسري تشاطر

حلقة العمل الدولية بشأن إدارة سوسة النخيل احلمراء اليت  أحدث حلقة عمل هي وإدارة سوسة النخيل احلمراء. وكانت
هت إليهم رياً وج  خب 22وشارك فيها  منظمة األغذية والزراعة ووزارة الزراعة السعودية 2015يف الرياض يف مايو/أيار  اعقدهت

 الدعوة للحضور. 
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   تحليل مكونات برنامج اإلدارة -2
 
 (النباتي تدابير الصحة النباتية )الحجر 2-1
 
 الحالة الراهنة: 
 

 استرياد أشجار النخيل.بشأن  واضحةلوائح إىل معظم البلدان  تفتقر 
 

 :نخيل التمور -ألف
 

من بلد سائل فالبلد وحتظر استرياد ال املصابة داخلسائل فمتنع نقل اللوائح و بصورة عامة، عد ة قوانني هناك، 
 آخر. ولكن تطبيقها ضعيف. 

 
 :ةينأشجار نخيل الز  -باء

 
من بلد سائل فالبلد وحتظر استرياد ال املصابة داخلسائل فمتنع نقل الأنظمة بصورة عامة، عد ة قوانني و هناك، 

 آخر.
 
  :التحديات/مواطن الضعف 
 

 تردد املزارعني يف تنفيذ تدابري احلجر بسبب افتقارهم إىل الوعي باملخاطر واخليارات املتوفرة.  -1
 على حنو فعال.اللوائح الوسائل يف البلدان لتنفيذ و املوظفني  عدم كفاية -2
 عرب طرق بديلة. الغرسهتريب مواد  -3
 .الغرستدخل موظفني رفيعي املستوى بعمليات استرياد/نقل مواد  -4
 االفتقار إىل: -5

 مصادر موثوقة/معتمدة للنخيل داخل البلدان. -
 .النبايت تنفيذ تدابري احلجر -
الوكاالت )وزارات الزراعة وسلطات إنفاذ القانون( والتنسيق يف ما بينهم مشاركة مجيع أصحاب املصلحة/ -

 االسترياد. لوائحو لتنفيذ تدابري الصحة النباتية الداخلية 
 الوعي عند املزارعني وأصحاب املصلحة اآلخرين والتنسيق يف ما بينهم. -
سلطات اإلنفاذ ني/ال سيما للمسؤولارة النخيل، خطوط توجيهية حمددة بشأن تدابري الصحة النباتية لتنظيم جت -

 عند نقاط الدخول. 
 املشاتل املسج لة. -
 إمكانية تتبع )املصدر والنقل يف وقت الحق( أشجار النخيل املنقولة. -
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 /التوصيات المقترحة:التحسينات 
 

 لالسترياد والنقل وإصدار الشهادات للمشاتل. واضحة حمددة مصحوبة بشروط لوائحوضع  -1
 . لغرساالصحة النباتية وحتديد مواصفات مواد  عاجلاتبروتوكوالت متناسقة بشأن احلجر الزراعي ملتنفيذ  -2
 وتدابري احلجر اخلاصة بسوسة النخيل احلمراء. أنظمةبشأن إعداد دالئل إرشادية  -3
 بأشجار النخيل اخلالية من سوسة النخيل احلمراء. االجتارإنشاء مشاتل معتمدة ومسج لة حيق هلا  -4
 ء. مواد الزراعة اخلالية من سوسة النخيل احلمراوتوفري يف األنسجة بغية إنتاج  دعم إنشاء خمتربات للزراعة -5
 توفري التدريب ملوظفي احلجر الزراعي وغريهم من سلطات إنفاذ القانون. -6
 الصحة النباتية اخلاصة بسوسة النخيل احلمراء.توعية مجيع أصحاب املصلحة بتدابري  -7
ن و سؤولتعاونيات املزارعني، واملنظمات غري احلكومية، واملن/و مجيع أصحاب املصلحة )املزارع تعزيز التنسيق بني -8

 ( واخنراطهم.واجلهات األخرىيف وزارات الزراعة، والوكاالت املعنية بإنفاذ القانون، 
 
  تدابير الصحة النباتية )الحجر(لتحسين المتاحة الخيارات 
 

دخول مبا أن نقل مواد الزراعة يعد السبيل الرئيسي لو وتدابري حمددة لنظم االسترياد واالحتواء.  أنظمةينبغي وضع  
 عاجلة.  لتفتيش واملواضحة ل لالسترياد مصحوبة بإجراءات أنظمةسوسة النخيل احلمراء إىل البالد، ينبغي وضع 

 
نظرًا إىل البيولوجيا و   البلدان اليت مل تصب هبا بعد.سوسة النخيل احلمراء يفل الوقاية األداة األساسية للتصد ي تعدو  

خنيل سائل فد ر استرياينبغي حظ يل. كماينبغي وضع قواعد صارمة السترياد أشجار النخهبا هذه اآلفة،  تتسماملسترتة اليت 
 املناطق املصابة. من البلدان/ الكبريةواألشجار  خنيل الزينة/التمور

 
نبوب )يف األ ا يتم إدخاهلأشجار النخيل اليتاملخصص للزرع لشروط حمددة مثل حجم  وينبغي أن خيضع خنيل الزينة 

عدة ألشجار النخيل األخرى(.  مرتات عند القايسنت 5عدم ختطي قطر اجلذع ألشجار النخيل املزروعة يف األنسجة، أو 
 على مستوى تأقلمينبغي أن حيصل ال. و النسيجيةلزراعة وتكون منتجة عرب ا ،يف أنابيب خنيل التمور ينبغي استريادكما 

 تفتيش مجيع الشحنات املستوردة. البلد املستورد. وال بد من ظروف
 

سجيل كبري جداً، ينبغي أن تقوم املنظمة القطرية لوقاية النباتات بت  دخول اآلفات عن طريق خنيل الزينةمبا أن خطر و  
تابعة عملية الدخول نظام تتبع وإدارة مل نواأن يؤم  على املستوردين ملستوردين ورسم خرائط هبم )نظام املعلومات اجلغرافية(. و ا

 غيابأكد من ء عمليات مسح رمسية سنوية للتإجرا وجيب. اليت يتم  بيعهاوإدارة املشاتل والوجهة النهائية ألشجار النخيل 
ضع خطوط و  ك كل ساللة النخيل( يف املناطق. وينبغيسوسة النخيل احلمراء ولكشفها املبكر يف أشجار النخيل )مبا يف ذل

 ليل بشأن حتديددتوجيهية وإجراءات لتعزيز تفتيش احلجر على احلدود وخدمات وقاية النباتات داخل البالد )مبا يف ذلك 
 أنواع النخيل(.

 
فاديًا ألي املنطقة املصابة ت داخل البالد، وبصورة خاصة من نقل أشجار النخيل تنظيم، ينبغي االنتشاروالحتواء  

 انتشار حمتمل لسوسة النخيل احلمراء.
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غية ضمان للمشاتل وأن متنحها الشهادات ب تراخيصمؤسسة رمسية  تصدر، ينبغي أن نخيل التموريف ما يتعل ق بو  
 امتثاهلا لنظام إصدار الشهادات )املصادقة على األصناف وعدم محلها أي آفة مبا يف ذلك سوسة النخيل احلمراء(.

 
اآلفة، ينبغي أن ترسم املنظمة القطرية لوقاية النباتات حدود املنطقة املصابة وأن تنفذ وجود ويف حال الكشف عن  

  املالئمة الحتواء سوسة النخيل احلمراء والقضاء عليها، وتشمل هذه التدابري: التدابري
 

 ؛ةكامللا امليكانيكية للمعاجلة  صابة أو، عند االقتضاء، إخضاعهاإتالف النباتات احملتمل أن تكون م -أوال
لكيميائية ا عاجلاتامل من خالل استعمال املعاجلةجتنب أي تفش للكائنات احملددة خالل عملية التلف أو  -ثانيا

 يف احمليط اجملاور؛ 
 أن تكون مصابة؛اليت حيتمل للنباتات  ةاملالئم املعاجلةإجراء  -ثالثا
 يف املناطق املصابة؛ فريومونبال اجلماعيعند االقتضاء، االصطياد  -رابعا

 املشاتل من املناطق املصابة. خمزونمنع نقل  -خامسا
 

حول بؤرة  كيلومرتات  10وينبغي أيضًا أن جتري املنظمة القطرية لوقاية النباتات مسحًا مكثفًا يف حميط ال يقل عن  
ستند وينبغي أن ت ثر املواد الزراعية ذات الصلة.وأن تقتفي أ 6اإلصابة باالستناد إىل املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم 

واملعيار الدويل لتدابري  ،املتصل بربامج استئصال اآلفات 9يل لتدابري الصحة النباتية رقم أي خطة عمل إىل املعيار الدو 
 دارة خماطر اآلفات.تدابري متكاملة يف هنج النظم إل املتصل باللجوء إىل 14الصحة النباتية رقم 

 
أو  خنيل التمور سائلفوينبغي تطبيق تدابري الصحة النباتية على مستوى املزرعة أو على املستوى احمللي حيث يتم مجع  

إضافة إىل ذلك، ينبغي وضع خطوط توجيهية إلنشاء  خدامها إلنشاء مزارع جديدة.نقلها إىل احلدائق القائمة أو است
 ملعاجلة أشجار النخيل ى امليدايناملستو على ضع بروتوكوالت ميكن تنفيذها هناك حاجة إىل و و التجارية.  خنيل التمورمشاتل 

ويف ما آلفات. ولة خالية من ابغية احلرص على أن تكون املواد الزراعية املنق على السواء املخصصة للزراعة وحلدائق الزينة
 مزرعة التوريد، ال بد يف الفسائلقبل أن يتم حتميل ف .خنيل التمور فسائلقرتحة إلدارة يلي وصف إلحدى الربوتوكوالت امل

موعة إىل املزرعة، ميكن استخدام جمسائل فمن إجراء تفتيش بصري شامل والتأكد من عدم وجود إصابات. وبعد إحضار ال
يسمح  من الكالب املدر بة، إن توافرت، للكشف عليها وميكن عزل أي مواد مشتبه بإصابتها وإجراء تدقيق إضايف هبا، وال

ن مبيدات الفطريات موإشباعها خبليط سائل فالسليمة الستزراعها. ومن املفرتض أن يتم رش السائل فللبدخول املزرعة إال 
يف سائل فال غرست ،يف مبيد اآلفات املوصى به. وبعد ذلكفسيلة وعند التفريغ يف املشتل، ميكن غمس كل واحلشرات. 

املستزرعة أو املزروعة يف األصص مرتني أو ثالثة يف الشهر حسب اإلصابات  سائلفوميكن رش ال األصص أو يف احلقل.
حملببة لتحسني آلفات ايف املزارع اجملاورة. وبعد مرور شهر على الزرع يف األصص، قد يكون من املفيد استعمال مبيدات ا

م تقليل خطر هذا األسلوب، يتبشكل منتظم. وباتباع سائل فوينبغي أن يستمر رصد اآلفات واألمراض يف ال املكافحة.
 استرياد السوسة أو اآلفة عن طريق اخلطأ، ويتم القضاء على أي آفة خفية.
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 الكشف المبكر 2-2 
 
 :الحالة الراهنة 
 

ف عن األشجار للكش اهنر رية على نطاق واسع يف الوقت الإن التفتيش البصري واليدوي ألشجار النخيل ممارسة سا 
 ملية التفتيش البصري.بع عادةً  املدربون الفنيوناملصابة بسوسة النخيل احلمراء. ويف العديد من البلدان، يضطلع املوظفون 

 
 حليل الطيفيات الكيميائية، والتالصويت، والتصوير احلراري، والتوقيع وأساليب الكشف املتطورة األخرى )الكشف 

ة، املستحث بالليزر، والتحليل الطيفي باألشعة حتت احلمراء القريبة، ومؤشرات اإلجهاد الفيسيولوجية والبيولوجي للتكسري 
 .( هي قيد التجربة يف الوقت الراهنوسوى ذلكوالكالب البوليسية، 

 
 /مواطن الضعف:التحديات 
 

 البصري. األعداد احملدودة من املوظفني املدر بني املتوفرين إلجراء التفتيش -1
 التفتيش البصري عملية جمهدة ومكلفة.  -2
واألعشاب  لالفسائمزارع النخيل اليت ختضع إلدارة سيئة وحيث تنمو صعوبة إجراء تفتيش بصري يف  -3

 . وسواها الضارة
 .( حيتاج التفتيش البصري إىل تدريب خاصالكناريعندما حتصل اإلصابة يف تاج الشجرة )خنيل جزر  -4
 ير يف عمليات التفتيش البص واجلهات األخرىضعف مشاركة املزارعني، وأصحاب احلدائق، والبلديات،  -5

 الدورية.
 
  /التوصيات المقترحة:التحسينات 
 

أصحاب املصلحة من خالل التدريب، والنهج القائم على مشاركة املزارعني، والعاملني حتسني مشاركة املزارعني/ -1
 .وسوى ذلكالغرامات، احلوافز/  جمال اإلرشاد، وتقدمييف

إعداد بروتوكول للتفتيش البصري بأسلوب بسيط ويسهل فهمه وباللغات اليت يتكلمها املزارعون وموظفو الدعم  -2
 اآلخرون.

 تيش البصري. لتيسري التف سعف النخيلوإزالة  الفسائلإنفاذ الزراعة النظيفة ال سيما يف ما يتعلق بإدارة  -3
احلاجة املاسة إىل تطوير آلة كشف مبكر لسوسة النخيل احلمراء تكون سريعة وموثوقة وفعالة من حيث التكلفة  -4

 . االستعمالوسهلة 
اللجوء إىل الكشف املبكر ألشجار النخيل املصابة بسوسة النخيل احلمراء بواسطة الكالب البوليسية املدر بة  -5

 حيثما يكون ذلك ممكناً.
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 نولوجيات المطو رة لتحسين الكشف المبكروالتك البحوث 
 

 والتقنيات التالية لتعزيز فعالية الكشف.  االستشعاريتعني  النظر يف املنصات وأجهزة  
 
 السواتل والطائرات دون طيار و الطائرات من  المنصات: -
 املرئية، ودون احلمراء، واملتعددة األطياف :االستشعارأجهزة  -
 التقنيات: -
 التوقيعات الكيميائية )األنف اإللكتروني، الكالب البوليسية(:الكشف عن  •
 

ميكن استخدام الكالب لكشف أشجار النخيل املصابة بسوسة النخيل احلمراء عندما تسجل اإلصابات حىت ارتفاع  
مرتين عن سطح األرض. وميكن أن يكون الكشف مبساعدة الكالب مناسباً لتفتيش النخيل يف احلقول، واملشاتل وموانئ 

 الدخول و/أو مرافق احلجر. 
 

ظهرت قد و ابة. النخيل املص عن أشجاراملبكر  الكالب البوليسية املدر بة يف الكشف ثبتت فعالية استخداملقد أُ و  
خالل بضعة و  منطقة اخلليج وغريها من املناطق.ف الكالب مع درجات احلرارة املرتفعة يف بشأن تكي   الشواغلبعض 

سنوات، مت استخدام الكالب البوليسية املدر بة بطريقة فعالة يف املزارع اخلاصة الكتشاف اإلصابات املبكرة ألشجار النخيل. 
 ها من بوابات االسترياد.رات وغري اجلمارك يف املوانئ واملطا مسؤولووأسلوب الكشف املبكر هذا شبيه بالتقنيات اليت يت بعها 

استخدام هذه الكالب البوليسية إىل جانب التفتيش البصري، عند اإلمكان، ال سيما يف نقل املواد الزراعية  بالتايلميكن و 
اد خالية من بغية ضمان أن تكون املو  وسوى ذلك، لقيودحمليًا عند نقاط التفتيش احلدودية، واملناطق الداخلية اخلاضعة 

 اآلفات. 
 

رات. الغازات لكشف املواد املتطايرة املنبعثة من النباتات املصابة باحلش عارستشإلكرتونية ال وقد مت استعمال أجهزة 
نات واألمحاض ت والكيتو يابات األخرى مثل الكحولوجود خمتلف املرك   يف حالأيضاً  شديدة احلساسيةولكن هذه األجهزة 

 الدهنية واإلسرتات.  
 
 الصوتي: الكشف 
 

الكشف املبكر ممكن بفضل التكنولوجيا الصوتية اليت تقيس األمناط الطيفية والزمنية لألصوات الصادرة عن الريقات   
اليت تتغذى أو تتنقل، ألنه ميكن يف كثري من األحيان مالحظة الفرق بني أصوات احلشرات والضوضاء الزراعية أو احلضرية، 

( من نبضات النطاق العريض اليت تصدر عن احلشرات وليس عن غريها وذلك من خالل متييز جمموعات حمددة )دفقات
ويتم   ماهرين.ألهنا حتتاج إىل مشغلني من احليوانات أو اآلالت. وقد شهدت النظم الصوتية املتوفرة حالياً استعماالً حمدوداً 

تداخل من ميدانية للحد من الكما جترى دراسات   لزيادة القدرة على الكشف املبكر.كلفة تتطوير نظم آلية أبسط وأقل 
 وت احلشرات.  األوراق واليت يصعب متييزها عن ص حفيفجانب الرياح العاتية اليت ميكن أن تولد نبضات صوتية تشبه 
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 التصوير الحراري:  •
 
شري احلمراء لكشف ارتفاع درجات احلرارة يف أشجار النخيل املصابة. وت حتتلقد مت استعمال آالت التصوير باألشعة   

ملصاب بسوسة ا نخيل التموراملؤلفات املتوفرة حاليًا عن هذا املوضوع إىل وجود معلومات أساسية حول املالمح احلرارية ل
قة وقابلة للقياس، ن بعد دقيويعد التصوير احلراري تقنية تشخيص ع بتطوير جهاز استشعار آين. يل احلمراء تسمحالنخ

يتم استخدامها لتصوير التغريات يف درجات احلرارة على سطح النباتات وقياسها بواسطة آالت التصوير باألشعة حتت 
احلمراء العالية األداء. ومت اختبار منوذجني من آالت التصوير باألشعة حتت احلمراء يف احلقل يف فصلني خمتلفني )الصيف 

الت التصوير هذه بقابلية وتتسم آ املصابة بسوسة النخيل احلمراء. يم فعاليتها يف التعر ف على أشجار النخيلوالشتاء( لتقي
املوقع احملدد املصابة بشكل دقيق و  احلمل واملتانة وسهولة النقل يف احلقل. وحصلت جتارب عد ة لتحديد أشجار النخيل

خمتلفة يف جذع ات جتويفات بدرج ايرتتب عنهراء أنفاقًا وثقوبًا محتدث يرقات سوسة النخيل احليف الواقع، و  .لإلصابة
 االختالفاتكانت   ،ألشجار النخيل السليمة واملصابة ويف بعض احلاالت، عندما مت حتليل الرسوم احلرارية الشجرة املتضررة.

يف حاالت  ولكن مل يكن األمر سهالً اد إىل اختالف درجات احلرارة. ل متييز اإلصابة باالستنيف طيف األلوان واضحة وسهُ 
  درجة احلرارة على سطح الشجرة وداخلها.   أخرى، عندما مل يسجل اختالف كبري بني

 
د أمهية أجهزة استشعار أكثر دقة وحساسية لتحديب تكون مزو دة جتارب إضافية على آالت تصويرومن املقرتح إجراء  

 النخيل بسوسة النخيل احلمراء.أشجار صابة يق إلها أداة للكشف السريع والدقهذه التقنية بوصف
 
  :الكشف باألشعة تحت الحمراء القريبة 
 

لقد مت استعمال تقنية التحليل الطيفي باألشعة حتت احلمراء القريبة على نطاق واسع للتحليل غري املتلف للنظم  
في التحليل الطيفي فريات الفسيولوجية يف الكائنات احلية. دراسات عديدة لقياس التغ أجريتوقد رصدها. جية و البيولو 

عة حتت لغرض ما اجلزيئات على امتصاص الضوء يف منطقة األش حتفز الرتكيبة الكيمائية باألشعة حتت احلمراء القريبة،
 CHة )ـــبط الكيميائيات فريدة. ويتوقف طيف األشعة حتت احلمراء القريبة على عدد الرو دااحلمراء القريبة وعلى الذبذبة برتد

اف سطة مطي، يتم مجع الضوء املعكوس أو النافذ بوادة اليت يتم حتليلها. ولتحليل الرتكيبة( املوجودة يف املاOHو NHو
يف قطاع  عويتم استخدام التحليل الطيفي باألشعة حتت احلمراء القريبة على نطاق واسيقيس امتصاص العي نة للطاقة. 

الل التهام ختثري احلشرات آكالت اخلشب إجهاد النباتات إذ تضارب على عملية النتح من و  جودهتا.احلبوب لتحديد 
كذلك، عندما تصاب خنلة التمر بسوسة النخيل احلمراء، تبدأ هذه األخرية بأكل األنسجة الداخلية   أنسجة ساق النبتة.

 األشعة حتت احلمراء القريبة.للشجرة وتثري إجهاداً ميكن كشفه بواسطة تقنية التحليل الطيفي ب
 

 خنيل التمور عينة من أوراقعودية قضت بقياس أطياف االمتصاص يف أعدت دراسة أولية يف اململكة العربية الس وقد 
ج األولية واعدة جداً وتبدو النتائ س الطيف الضوئي.الطازجة املراقبة واجملروحة واملصابة بسوسة النخيل احلمراء بواسطة قيا

أن التحليل الطيفي باألشعة حتت احلمراء القريبة ميكن أن يكون تقنية لكشف إصابات أشجار النخيل بسوسة وتبني  
 النخيل احلمراء يف مراحل مبكرة قبل ظهور األعراض املرئية.  

 



 

 

15 

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

 :المستحث بالليزر للتكسير التحليل الطيفي •
 

بض ليزر مرك ز عايل نبعاثات يستخدم نالطيفي لالو نوع من التحليل املستحث بالليزر ه للتكسري يل الطيفيالتحل 
ياف نقلها عرب مطو  بعد التربيد بواسطة ألياف ضوئية زماويتم مجع الضوء املنبعث من البال زما من اهلدف.الطاقة إلنتاج البال

العي نة اهلدف.  ك ز العناصر يفر ويتم حتليل األطياف لتحديد تستحث بالليزر. امل للتكسري لتسجيل أطياف التحليل الطيفي
 أكانت حالتها الفيزيائية صلبة أو سائلة أو غازية. ،وميكن تطبيق هذه التقنية على أي مادة

 
ة بسوسة لتكسري املستحث بالليزر على الرتبة حول جذور أشجار النخيل املصابومت تطبيق تقنية التحليل الطيفي ل 

لكشف هذه اآلفة مبكراً. ومسح حتليل األطياف من عي نات مصابة وسليمة خمتلفة باكتشاف عناصر  احلمراءالنخيل 
أظهرت األطياف أيضاً و م إضافًة إىل جزيئات اهليدروكسيل والسيانيد. و وديوم والكربون والبوتاسيصالكلسيوم واملغنيسيوم وال

تحث بالليزر كل ما زادت املس للتكسري اضعة لتحليل طيفيملغنيسيوم والكلسيوم يف األطياف اخلادة سريعة يف كثافة ازي
ائج أنه ميكن استخدام وأظهرت النت األمر سيان بالنسبة إىل اجلزيئات يف األطياف اخلاضعة للتحليل نفسه.جمموعات اآلفة. و 

من غري إحلاق الضرر  صابة بسوسة النخيل احلمراءث بالليزر يف الكشف املبكر لإلاملستح للتكسري تقنية التحليل الطيفي
 بأشجار النخيل.

 
 عالي التردد:الالرادار   •
 

املصاب  خنيل التمورلكشف  (Tree Radar 900 MHzو Tree Radar 2000 MHz)مت استخدام رادارات األشجار  
قة أكرب يف الرياض يف اململكة العربية السعودية حيث أظهرت النتائج د خنيل التموربسوسة النخيل احلمراء يف بستان من 

   Radar 900برادارمقارنة  Radar 2000يف املائة( يف كشف سوسة النخيل احلمراء مع رادار  80)
  املائة(.يف 66.7)
 
 :تكنولوجيا األشعة السينية •
 

كشف  الزراعة لالطيب، ولكنها تستعمل بدرجة أقل نسبياً يفاألشعة السينية تقنية مستعملة إىل حد كبري يف التصوير  
وكشفت  ل ظروف خمربية إىل نتائج واعدة.وقد توصلت الدراسات األولية اليت أعدت يف ظاإلصابات باآلفات احلشرية. 

 خلة التمر.لن اخل اجلذع األساسيالنتائج عن صور للمراحل الريقية وللمسارب اليت تشقها يرقات سوسة النخيل احلمراء د
يف  يل التمورخن هناك حاجة إىل مزيد من الدراسات لتحسني منهجية تصوير الشجرة والبتكار نظام مالئم لتصويرلكن و 

 الظروف احلقلية.
 

شف املبكر يف الك دون طيارالطائرات من وميكن أن تسر ع جتارب الكشف باألشعة حتت احلمراء القريبة استخدام  
 البتكاررب . كما ميكن أن توفر التجااحلاصلة التجارب شعار باالستناد إىل نتائجالستلجهزة هذه األ مثل إذا مت تطوير

 سوسة النخيل احلمراءمفيدة للكشف املبكر ل أداةتكنولوجيا حممولة قائمة على التحليل الطيفي للتكسري املستحث بالليزر، 
باالستناد  عدةات العالية الرتدد وعلى تكنولوجيا األشعة السينية، و التجارب على الرادارا يف امليدان. ويف هذا الصدد، فإن

 إىل التجارب األولية.
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 ؛ألمراض عند البشراوراثية إىل حد كبري لكشف العدوى/إضافة إىل ذلك، مت استخدام اسرتاتيجيات علم الربوتينات ال

النباتات تشجع القليل من الدراسات حول الربوتينات الوراثية املتصلة بو ولكنها استعملت بدرجة أقل نسبياً مع النباتات. 
عد جزيئات تسا بسوسة النخيل احلمراء. وقد خنيل التمورعلى استخدام هذه املنهجيات يف الكشف املبكر إلصابة 

ة املصاب، على  ل التموريخنات وال سيما تلك اليت متلك منط اكتساب منظم يف عي ن ،الربوتينات اليت تظهر استجابة متغري 
تنطوي التجارب بواسطة و  سوسة النخيل احلمراء.بعض الوامسات اجلزيئية التشخيصية للكشف املبكر عن اإلصابات ب تطوير

 اسرتاتيجيات الربوتينات الوراثية على إمكانيات كبرية لتطوير اللوازم املستقبلية للكشف املبكر. 
 
 المراقبة والرصد 2-3
 
  الراهنة:الحالة 
 

 فريومونبالصطياد الا( 2) ،التفتيش البصري (1) :يل احلمراء ورصدها من خاللبصورة عامة مراقبة سوسة النخجتري 
 على السواء. املصابةيف املناطق املصابة وغري 

 
 /مواطن الضعف:التحديات 
 

 مة.املراقبة والرصد غري مالئغالباً ما تكون عمليات التفتيش البصري املضطلع هبا يف إطار برنامج  -1
 عدم توافر األموال الالزمة ملراقبة سوسة النخيل احلمراء ورصدها. -2
 قل ة املعلومات اليت تول دها أدوات الرصد. -3
ردد ت إىل حدائقهم، وتجتذب اآلفاالفردية متثل هتديدًا ملزارعهم إذ  تصو ر املزارعني أن مصائد الرصد -4

 حة يف املشاركة يف هذا الربنامج.أصحاب املصلاملزارعني/
 عدم مشاركة أصحاب املصلحة يف الربنامج. -5
مصائد بصورة لعدم كفاية اخلدمات املقدمة لغياب التنظيم واإلدارة الفعالة لربنامج املراقبة والرصد مبا يف ذلك  -6

 دورية )تغيري الطعم الغذائي املسمم واملياه مر تني يف األسبوع( وعدم كفاية عمليات التفتيش. 
 رسم اخلرائط ومجع البيانات واإلدارة.مالئم لنظام وجود عدم  -7
 عدم توافر أدوات الرصد املتطورة. -8
 البلديات والشوارع لربنامج املراقبة.  عدم خضوع أعداد كبرية من أشجار خنيل الزينة يف املنتزهات و  -9

املزارع جيعالن  يانةوسوء ص الفسائلالتقليدية حيث حتمل األشجار عدداً كبرياً من  خنيل التموربوغرافيا حزوز ط -10
 الرصد صعباً وبطيئاً. التفتيش البصري/

 
 /التوصيات المقترحة:التحسينات 
 

 . فريوموناملنطقة بواسطة املراقبة البصرية ومصائد ال يف مخاطرللإجراء تقييم  -1
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تطبيق نظام رصد مبساعدة نظام املعلومات اجلغرافية من أجل رسم اخلرائط، ومجع البيانات، وحتليل برنامج املراقبة  -2
 والرصد وإدارته على حنو فعال.

 تواتر التفتيش البصري: -3
 املناطق غري املصابة: مر ة يف الفصل -
 ن يف الشهرااملناطق املصابة: مر ت -

على  )تغيري الطعم الغذائي واملياه( يف املناطق املصابة وغري املصابةمرة كل اسبوعني لمصائد توفري اخلدمات ل -4
 السواء. 

 تعزيز الوعي والتواصل املتكرر بني مجيع أصحاب املصلحة. -5
 كثافة املصائد -6

 عد تقييم املخاطراملناطق غري املصابة: حتديد احلاجة ب -
 ن يف اهلكتاراأو مصيدتواحدة املناطق املصابة: مصيدة  -

 
 التكنولوجيات التي يجب اعتمادها لتحسين نظام المراقبة والرصد 
 
 :االقمار الصناعية تحليل صور غرافية/نظام المعلومات الجقاعدة البيانات/ -
 

وغل غمن املستحسن وجود نظام جلمع البيانات يقضي )أ( بتحديد املراجع اجلغرافية ألشجار النخيل باستخدام نظام  
، واالستشعار عن بعد، )ب( باستخدام اهلواتف احملمولة إلدخال البيانات ونقلها، )ج( باستخدام Google Earthإرث 

اليت تعمل بنظام أندرويد  تف الذكيةاوينبغي تطوير تطبيق خمصص للهو . افية إلدارة البيانات وحتليلهانظام املعلومات اجلغر 
أن  بغينألمثل، يالة اد. ويف احليف منوذج موح   ات اجلغرافية املرجعية يف احلقل، يسمح للمستخدمني بتسجيل البيانiOSو

تخدم التطبيق خدمة وسيس هتا.أجهزة فريدة وتوزيعها وإدار  استحداثيستعمل املستخدمون هواتفهم الذكية اخلاصة لتفادي 
البيانات النقالة اليت يوفرها النظام العاملي لالتصاالت النقالة )اخلدمة الراديوية احلزمية العامة( لنقل البيانات من احلقل إىل 

قل لبيانات من احلاد امكتب مركزي وطين معين بسوسة النخيل احلمراء بصورة آنية. وميكن وضع إجراء حمدد للسماح باستري 
وسيتم خيل احلمراء. املعنية بسوسة الن نظام معلومات جغرافية خمصص يتضمن قاعدة بيانات مكانية يف املكاتب تلقائياً إىل

استخدام نظام املعلومات اجلغرافية إلدارة البيانات من احلقل واملصائد الذكية وحتليلها بغية إعداد اخلرائط واجلداول والرسوم 
  ختاذ القرارات اإلدارية الضرورية. البيانية والتقارير، وا

 
ونظام  PostgreSQL/PostGISمثل قاعدة بيانات  فوظة امللكيةاحملربجميات املفتوحة املصدر وغري قرتح استخدام الويُ  

هبذه الطريقة، و  علومات اجلغرافية على التوايل.قاعدة البيانات املكانية ونظام امل الكمي للمعلومات اجلغرافية معالتحليل 
ميكن تفادي رسوم الرتخيص السنوية حبيث يكون نظام املعلومات اجلغرافية مستقاًل )ميكن تشغيله على نظام ويندوز، 

ع متطلبات مرين واخلربات لتكييف نظام املعلومات اجلغرافية وماك، ولينوكس(، وميكن اللجوء إىل جمموعة كبرية من املطو  
املراجع اجلغرافية  ددحت بغي أن تكون اخلريطة األساسية األولية لنظام املعلومات اجلغرافية، خريطةً وين سوسة النخيل احلمراء.

لقدمية واحملد ثة ا مع البيانات احلقلية ام هذه اخلريطة األساسيةألشجار النخيل )املخرج من البند )أ( أعاله(. وميكن استخد



 

 

18 

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

نظام خيل احلمراء، ورصد معدالت ظهورها وانتشارها اجلغرايف، والعمل كبغية تقييم الوضع الراهن لسوسة الن بصورة منتظمة
 .النخيل احلمراء على حنو أفضلاالجتاهات التارخيية من أجل إدارة سوسة  مدروسة، ودراسةقرارات اذ إنذار مبكر، واخت

 
وسيسمح التدفق التلقائي للبيانات ونظام املعلومات اجلغرافية بإعداد أنواع متعددة من اخلرائط واجلداول والرسوم البيانية  

دوات التحليلية لوضع األ حبسب نوع املعلومات املطلوبة. وال ميكن االستغناء عن هذه ختتلف مكانيةمراحل زمنية وبدقة يف 
 ة األقاليم والتخصصات ملكافحة سوسة النخيل احلمراء على مجيع املستويات.اسرتاتيجية فعالة متعددبرنامج/

 
انات دون طيار للمساعدة يف عمليات التفتيش ومجع البيالطائرات من ميكن استكمال النظام باستخدام يف النهاية، و  

  ونقلها.
 
 تحسين نظام االصطياد -
 

التحديد برتددات الراديو، هناك حاجة إىل تكنولوجيا االتصاالت لتطوير نظام إدارة أنشطة االصطياد من خالل دمج  
سلكية وإىل نظام املعلومات اجلغرافية بغية التمكن من حتديد املراجع اجلغرافية واستخدام املوارد البشرية بطريقة فعالة يف الال

اليت اآلين لآلفات  جملاالت املعنية التحديثعلى املستويات احمللية والوطنية واإلقليمية. وتشمل ا فريومونبالصطياد الإدارة ا
 صائد، ووظيفة حتديد املوقع، والنمذجة الثالثية األبعاد، وحتديد مواصفات املعدات احلاسوبية، وتركيبيف امل يتم اصطيادها

األشجار  بل أيضاً لعمليات حتديد موقع ،ولن يكون ذلك مفيداً لنظم االصطياد فحسبنظام التحديد برتددات الراديو. 
 املتضررة واملنقذة ومتابعتها.

 
التايل، ينبغي بصيف بسبب ارتفاع درجات احلرارة. يف جهاز التوزيع خالل فصل ال فريومونترتفع معدالت إطالق الو  

تواتر أكرب ما ينطوي ب ية، يف البلدان اليت تسجل درجات حرارة مرتفعة خالل فصل الصيف،فريوموناستبدال اجلاذبات ال
قوالب القائمة على لوشهدت اهلند مؤخراً تطوير ا اجلاذبات ووسائل النقل اإلضافية.على زيادة التكاليف على اليد العاملة و 

نجاح يف اجلرادل ب وقد مت اختبار هذه القوالب لة حياة اجلاذبات يف احلقل.إلطا فريومونوالغنية مبكونات ال تقنية النانو
ومن املقرتح اعتماد مثل هذه التكنولوجيات يف البلدان اليت تسجل درجات مة الصطياد سوسة النخيل احلمراء. املستخد

 ال سيما يف بلدان اخلليج. ،حرارة مرتفعة لفرتات طويلة
 
 الممارسات الزراعية 2-4
 
 :الحالة الراهنة 
 

 تنظيف و لقد ثبت أن املمارسات الزراعية مثل كثافة أشجار النخيل )املسافة الفاصلة بينها(، والري، ونظافة النخيل  
خيل احلمراء سوسة الن إصابة خنيل التموركما تقاوم أصناف ، تؤثر على شد ة اإلصابة.  سائلفلوا السعفاحلقل، وإزالة 

غية إدارة املتكاملة لآلفات ب اإلدارةمل يتم استغالل هذا املكون )مقاومة النباتات العائلة( من ولكن بدرجات متفاوتة. 
 سوسة النخيل احلمراء.

 



 

 

19 

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

ار هذه سوسة النخيل احلمراء ومن انتشوعادًة ال يتم تبين هذه املمارسات الزراعية اليت ميكن أن حتد من اإلصابة ب 
 ليها وعالجها.ع شجار النخيل من أجل الكشف املبكرالتقليدية. ويصع ب ذلك عملية تفتيش أ األخاديد، ال سيما يف اآلفة

 
 /مواطن الضعف:التحديات 
 

 ال يعتمد املزارعون أفضل املمارسات الزراعية اليت من شأهنا احلد من اإلصابة بسوسة النخيل احلمراء. -1
 تؤثر على اإلصابة بسوسة النخيل احلمراء. املزارعون ليسوا على علم باملمارسات الزراعية اليت -2
 طرق الزراعة التقليدية أحياناً بسبب القيود االقتصادية ونقص اليد العاملة.مقاومة التغيري يف  -3
 بسبب الري بالغمر، ما يسهل اإلصابة بسوسة النخيل احلمراء.  األخاديدنسبة الرطوبة املرتفعة داخل  -4

 
 /ة:التوصيات المقترحالتحسينات 
 

، وكثافة النخيل، سعفال، وتنظيف سائلفتشجيع اعتماد املمارسات الزراعية اجلي دة ال سيما يف ما يتعل ق بإزالة ال -1
 والري.

 ارسات الزراعية اجليدة اليت حتد من هجمات سوسة النخيل احلمراء، والتوصية هبا.ممعايري للمإمكانية وضع  -2
 لتيسري التفتيش البصري. خنيل التموربصورة دورية و/أو إزالتها من سائل فتقليم ال -3
 . سائلفوإزالة ال السعففوراً بعد تقليم ية عليها حشر  بيدات باستخدام مباجلروح محاية  -4

 
وسة سالعوامل السابق ذكرها واإلصابة بجل حتديد العالقة بني املمارسات/هناك اقرتاحات إلعداد دراسات من أو  

ذه السوسة إما من خالل برامج تربية النباتات الكالسيكية أو هل أشجار النخيل دماج مقاومةاحلمراء، وإل النخيل
 الربوتوكوالت اجلزيئية املتطورة اليت تستخدم تقنية إسكات اجلني.  

 
 ممارسات المكافحة  2-5
 

 المعالجة الميكانيكية   )أ(
 

أشجار النخيل اليت مل تصب إصابة شديدة )الربعم الطريف غري مصاب، اجلذع األساسي قليل التضرر  معاجلةميكن  
نسجة اليت هي إزالة األ ةاألخري  ه. والغاية من هذةامليكانيكي املعاجلةمن الريقات( إما حبقن مبيدات احلشرات أو بواسطة 

يل )تقع اإلصابة وبالنسبة إىل خنيل الزينة الطو  .االقضاء عليهنق والسوس البالغ و تتواجد فيها الريقات وحتديد مكان الشرا
، خنيل التمورإىل  أما بالنسبة سنوات بوضع بروتوكول دقيق وفعال.األوراق العليا(، مسحت البحوث منذ بضعة  عند أسفل

ما يتم تقطيع عندو فيمارس اإلصحاح امليكانيكي عليه منذ عد ة سنوات بطريقة بسيطة جدًا وبواسطة األدوات اليدوية. 
غالباً ، كان يوصى ماكنيف بعض األو ليس هناك حاجة إىل عالج تكميلي. األنسجة اليت توجد فيها الريقات قطعاً صغرية، 

بسيط جداً  اختبارراء ولرمبا قد يكون من املرغوب فيه إجل ق باألنسجة املصابة املتلفة. باتباع بروتوكول معق د جداً يف ما يتع
بعض  رُتحتوقد اقاملقط عة قطعًا صغرية.  ت أو البيوض املوجودة يف البقاياللتأكد من عدم وجود خطر ناجم عن الريقا

 التقنيات القائمة. مع ولكن ال يبدو أهنا تتمتع بأي ميزة مقارنةً  ،التكنولوجيات اجلديدة لتعقيم أشجار النخيل املصابة
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 الطبيعية(ة/يلمبيدات الحشرات )الكيميائ ةالوقائي اتاالستخدام )ب(
 

بني من  وإشفائها ورةاملصابة باآلفة املذك خنيل التمورعترب املكافحة الكيميائية طريقة سريعة وموثوقة ملراقبة أشجار تُ  
ي ملبيدات . ولكن االستخدام املكث ف والعشوائمجلة أساليب املكافحة املتعددة اليت مت اختبارها ضد سوسة النخيل احلمراء

 إىل تلوث بيئي فحسب، بل يضر  أيضاً بصحة النباتات واحليوانات واإلنسان.  ال يؤدي احلشرات 
 
 الحالة الراهنة: 
 

 يف العديد من البلدان، يتم رش مبيدات احلشرات بصورة روتينية ألغراض وقائية.   -1
 الوقائية. معاجلاتخنيل الزينة لل يف حالة قاسستخدم حقن اليُ  -2

 
 /مواطن الضعف:التحديات 
 

مسجلة بار وال لوقائية خاضعة لالختا عاجلاتكثري من األحيان، ال تكون مبيدات احلشرات املستخدمة يف املاليف  -1
 ملكافحة سوسة النخيل احلمراء يف بعض البلدان.

 الوقائية. جلاتعاالنخيل بسبب اإلفراط يف استخدام املتراكم خملفات مبيدات احلشرات يف البيئة وأشجار  -2
 إمكانية اكتساب سوسة النخيل احلمراء القدرة على مقاومة أصناف خمتلفة من مبيدات احلشرات.  -3
 العالج الوقائي. قل ة التدريب على استخدامات -4

 
 /التوصيات المقترحة:التحسينات 
 

 املصائد.صيد مالوقائية مببيدات احلشرات باالستناد إىل البيانات بشأن بؤر اإلصابة و  عاجلاتامل احلاجة إىل حتديد -1 
 ملبيدات احلشرات ألغراض وقائية. ةالرشيد اتاحلاجة إىل وضع بروتوكول لالستخدام -2 
 ميكن إجراء جتارب على جمموعة من مبيدات احلشرات وتسجيلها ملكافحة سوسة النخيل احلمراء. -3 
 . يل التمورخنالوقائية املمارسة على  عاجلاتقبل ترخيص احلقن يف امل التجارب ملخلفاتنية إجراء حتليل مكاإ -4 

 
 :الخيارات والبحوث التي يجب النظر فيها للعالج الوقائي 
 

ت البالغة املواقع حيث تضع اإلناث بيوضها فيها أو حيث ختتبئ احلشرا الوقائية اليت تقضي بإشباع عاجلاتاملتعد  
لرش وينبغي ا معاجلاتال تكفي عادًة عامًة، مكو نًا مألوفًا من االسرتاتيجية املتكاملة ملكافحة سوسة النخيل احلمراء )

، واملخاطر يف كثري من األحيانهي كلفتها من جهة ألنه جيب تكرارها  عاجلاتمنعها(. ولكن املشكلة األساسية هلذه امل
اليت متثلها على البيئة وصحة اإلنسان إذا اعتمدت على مدى سنوات عديدة من جهة أخرى. ويف ما يتعل ق بنخيل الزينة، 

ن اجلروح اليت بصورة روتينية أل عاجلاتال ميكن استخدام هذه املولكن الوقائية أيضًا عن طريق احلقن.  عاجلاتتطبق امل
ء غطى. وبالنسبة إىل أشجار النخيل املزروعة إلنتاج التمر، ال بد من إجراأبدًا وال تُ  تلتئماجلذع األساسي ال يصاب هبا 

حبوث لتحديد املهلة الفاصلة عن احلصاد لكل نوع عالج ومبيد للحشرات قبل الرتخيص ملثل هذه التقنيات. ويف ما يتعلق 
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فة؛ وهناك حاجة ماسة املختل عاجلاتوى احلقل لتحديد فعالية وتواتر املاإلشباع، ينبغي إجراء دراسات على مست عاجلاتمب
 عد ة.  بعض األماكن منذ سنواتتطبق يف عاجلاتإىل حتليل خملفات اآلفات على التمر والرتبة ألن هذه امل

 
يومًا من  45ن و الوقائية مببيدات اآلفات على أشجار النخيل اليت حتمل مثارًا يف غض عاجلاتوال ينبغي استعمال امل 

 ميكن جتن ب املخلفات يف الثمار أو تقليلها إىل املستويات املسموح هبا. وعند اللجوء إىل تاريخ احلصاد. وهبذه الطريقة،
غري الضروري  النتشاراالرش الوقائي، ينبغي احلرص على تغطية املناطق املستهدفة من شجرة النخيل فقط وتفادي التناثر أو 

 املناطق غري املستهدفة ملا ميكن أن يرتتب عن ذلك من تلوث بيئي. ملبيد اآلفات إىل
 
 الطبيعية(ة/يمبيدات الحشرات )الكيميائب عالجيةال معالجاتال (ج)
 
 الحالة الراهنة: 
 

سوسة أشجار النخيل املصابة ب املستخدمة لعالج عالجيةن اجلذع/الساق هو التقنية ال، حقيف الوقت الراهن -1
 النخيل احلمراء إىل جانب رش مبيدات احلشرات.

 يليها استخدام مبيدات ،النخيل املصاب بواسطة اإلزالة امليكانيكية للنسيج املتضرر معاجلةتم تيف بعض البلدان،  -2
 احلشرات حلماية النسيج اجملروح.

 األلومينيوم. فوسفيدبواسطة  خنيل التمورعلى  عالجيةال عاجلاتكما تطبق امل -3
 يف الوقت الراهن، هناك عد ة آالت )أدوات( للحقن متاحة جتارياً يف السوق. -4
 أيضاً عد ة منتجات طبيعية/عضوية.تتوافر  -5

 
 /مواطن الضعف:التحديات 
 

مسجلة بار وال خاضعة لالخت عالجيةال عاجلاتيف امل املستخدمة يف كثري من األحيان، ال تكون مبيدات احلشرات -1
 ملكافحة سوسة النخيل احلمراء يف بعض البلدان.

  .عالجيةال عاجلاتاآلثار الضارة النامجة عن الضغط العايل واجلرعات الكبرية املستخدمني يف امل -2
 الكافية املتعل قة حبقن اجلذوع.املناسبة/ عرفةاالفتقار إىل امل -3
 العالج الشايف بواسطة حقن اجلذوع. اتاستخداماالفتقار إىل التدريب حول  -4
 العضوية.صية باستعمال املنتجات الطبيعية/االفتقار يف الوقت الراهن إىل الرباهني للتو  -5

 
 /التوصيات المقترحة:التحسينات 
 

عل ق حبقن سيما يف ما يت احلاجة إىل وضع بروتوكول لالستخدام الرشيد ملبيدات احلشرات ألغراض عالجية ال -1
 اجلذوع.

 إجراء جتارب على مبيدات اآلفات الطبيعية بعد الكشف عن تركيبة املنتج.  -2
 
 :الخيارات والبحوث التي يجب النظر فيها للعالج الشافي 
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كانيكية. ويف املي عالجيةال عاجلاتيتم استخدام تقنيات احلقن يف العديد من األماكن منذ وقت طويل عوضًا عن امل 

ولكن املمارسات اجليدة  عاماً  30األساسية منذ  عرفةالصحة النباتية عن طريق احلقن، لقد مت اكتساب امل عاجلاتما يتعل ق مب
اًل مع ويؤدي ذلك إىل استخدامات خاطئة كما هي احلال مثوفة مبا فيه الكفاية. ليست معر  ول إليهاؤ تأن  اليت يُفرتض

ولكن  ،لحقنعد ة معد ات جديدة ل أيضاً  تتوافر يف السوقيف بعض األماكن. و  على احلقن عايل الضغطالتقنية القائمة 
امها بغية دمزاياها مشكوك فيها يف الكثري من األحيان. وينبغي تقييم التقنيات ومبيدات احلشرات املختلفة اليت سيتم استخ

 .ه التقنياتالتوصية هبذ
 

السعودية  يةالرياض، اململكة العرب يف مكافحة الكيميائية بالتعاون مع وزارة الزراعةجرت جتارب على عد ة برامج للو  
ن اجلذوع مبا يف ذلك الرش وحق ،هااجلرعات املثلى منها، ونظام تسليمالختبار فعالية العديد من مبيدات احلشرات، و 

للحشرات يف  يف الوقت الراهن، تتوافر عد ة مبيداتو وأظهرت النتائج تفاوتاً يف مستوى النجاح.  .نخيل التمورساسية لاأل
 حاجة كبرية إىل فحص مبيدات احلشرات املالئمة،بالتايل هناك و السوق يقال إهنا فعالة ضد سوسة النخيل احلمراء. 

لبيئة لها، وإىل وضع اسرتاتيجية مكافحة كيميائية لسوسة النخيل احلمراء تكون صديقة رعات املثلى منها، ونظام تسليمواجل
 وقائمة على الدقة. 

 
اً يوملعاجلة أشجار النخيل املصابة، تتوافر يف السوق حقن للجذوع منخفضة وعالية الضغط. ويف أوروبا، تتوافر جتار  

عالية  اجلرعة املناسبة من مبيد اآلفات ويتم استخدامها مع خنيل الزينة. وتستخدم احملقنات عد ة أنابيب بالستيكية لتسليم
رة استنسابية هذه التقنية بصو  ال تكون النتائج جيدة. وينبغي اللجوء إىلة نقاط على جذع النخلة وأحيانًا الضغط عد  

دًا وبالتايل جيب جضار ة على أشجار النخيل الفتية  آثار كون هلذه التقنيةت األشجار. وقد تابعة متينة لتعايفمب ومرافقتها
 ها.جتنب

 
حياناً ملكافحة اآلفة أو أإما تم ثقب جذع النخلة لوضع حماليل مبيدات اآلفات دائمًا ما تظهر املخاوف عندما يو  

ألغراض وقائية. وتتوفر أنابيب هالمية قابلة للتحلل حيويًا لسد الثقب مث حقن مبيد اآلفات يف املادة اهلالمية من حيث 
 حسب نوع احلقنة.تشر داخل النخلة. وميكن استخدام هذه الطريقة ين
 

ارب وينبغي النظر يف إجراء جت وزيع مبيدات احلشرات يف احلقل.حاجة كبرية إلجراء جتارب على نظم تهناك و  
 الستكشاف حركة مبيدات اآلفات داخل جذع النخلة ويف أجزاء أخرى منها، ال سيما يف الثمار.

 
 الجماعياالصطياد  (د)
 
 الحالة الراهنة 
 

ن املزو دة بالطعوم الغذائية )مصائد اجلردل( يف العديد م فريومونبواسطة مصائد ال اجلماعييستخدم االصطياد  -1
 البلدان املصابة بسوسة النخيل احلمراء.

 ل التقليدية. من مصائد اجلرد أكرب فعاليةتتمت ع ب الشكل هرمية اللون تتوافر يف الوقت الراهن مصائد سوداء -2
 واإلبادة.  على االجتذاب املصائد والطعوم واليت تقومة من اخلالي فريومونبالتتوافر تكنولوجيا االصطياد  -3
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 /مواطن الضعف:التحديات 
 

 لعمالة.عملية مكلفة وكثيفة ا ،احلاجة إىل خدمة املصائد )تغيري الطعم الغذائي واملياه( بصورة دورية تعد   -1
  .اجلماعييف كثري من األوقات، ميكن أن حيد الدعم اللوجسيت للنقل من فعالية برنامج االصطياد  -2
 االفتقار إىل نظام مالئم لتعداد املصائد ورسم خريطة مبوقعها. -3
 تعد املصائد اليت ال تتم خدمتها سيفاً ذو حدين إذ تشكل خطراً على أشجار النخيل املوجودة حوهلا. -4

 
 التوصيات المقترحة:/التحسينات 
 

 .بنياملزارعني املدر  املزارعني/ على يد قادة اجلماعيعمليات االصطياد  ن جترىيف بعض البلدان، ميكن أ -1
سوسة تكاملة لإلدارة املوا اجلماعيتكنولوجيا االجتذاب واإلبادة بوصفها مكوناً إضافياً لربنامج االصطياد  اعتماد -2

 النخيل احلمراء.
 الضرورة.  ة حيثما تقتضيتقييم إضايف لتكنولوجيا االجتذاب واإلبادإجراء  -3
 احلاجة إىل تقييم املصائد اجلافة بواسطة التكنولوجيا الكهرومغناطيسية.  -4
من خالل استعمال نظام املعلومات اجلغرافية مع حتديد املصائد برتددات الراديو )التشفري  اجلماعيإدارة االصطياد  -5

 الشريطي(.
 
   الجماعيالبحوث والتقنيات لتحسين فعالية نظام االصطياد 
 

، على نطاق كبري لرصد سوسة 1993جينول( واملصن ع عام و لقد مت استخدام فريومون التقارب املفرز عند الذكور )الفري  
لطعوم املزو دة باردل وذلك بواسطة مصائد اجلمن الزمن على مدى أكثر من عقدين  اجلماعيالنخيل احلمراء واصطيادها 

وتعد مكوناً  ،جزءاً فقط من جمموعات السوس يف احلقل فريومونتأسر مصائد سوسة النخيل احلمراء بواسطة الالغذائية. و 
جلمع البيانات  اً ضروري اً يف احلقل أمر  فريومونبالترقيم كل مصيدة  دارة املتكاملة لسوسة النخيل احلمراء. ويعد  من اإل

نهجية. وميكن حتقيق ذلك من خالل حتديد املراجع اجلغرافية للمصائد واستخدام التحديد برتددات ومعاجلتها بطريقة م
 الراديو. 

 
وقد أفيد مؤخرًا بأن املصائد السوداء تأسر عددًا أكرب من السوس، يف حني أنه بالنسبة إىل الشكل، تأسر املصائد  

 ثيل( يزيدومعروف أن الكايرمون املرك ب )أسيتات اإلي ردل التقليدية.رنًة مبصائد اجلأعدادًا أكرب بكثري مقا اهلرمية الشكل
املزو دة و  فريومونالالقائمة على  سوسة النخيل احلمراء مصائد من أعداد السوس املصطاد عندما يستخدم كمكو ن يف

يف احلقل،   ريومونفوحيد استبدال الطعم الغذائي واملياه بصورة دورية من احلاجة إىل زيادة عدد مصائد ال بالطعوم الغذائية.
 يبدوق، اكلفة برنامج االصطياد الكتلي املطبق على نطاق واسع. ويف هذا السيتإىل ارتفاع ملحوظ يف ذلك كما يؤدي 

لى األشعة ع يا االجتذاب واإلبادة، واستخدام مصائد جافة تقومأن اخليارات اخلالية من اخلدمات واليت تقوم على تكنولوج
جينول و عاث الفري ميكن أن خيتلف معدل انبيف الواقع، و يف اململكة العربية السعودية.  مستقبل واعد الكهرومغناطيسية، هلا

لقائمة على مركبات شريكة ابشكل كبري من غري التأثري على استجابة سوسة النخيل احلمراء؛ وباستطاعة العوامل اجلاذبة ال



 

 

24 

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

مون الطبيعي و اير جينول وميكن استعماهلا عوضاً عن الكو التخمري وأسيتات اإليثيل واإليثانول أن حتسن مستوى اجتذاب الفري 
فاءة تقنيات يادة كز سني النسب واجلرعات املستخدمة. وميكن غري املعياري يف نظم اصطياد سوسة النخيل احلمراء بعد حت

سة النخيل ( إىل جانب املواد الطاردة لسو جلماعيااستخدام املواد الناقلة للرسائل الكيميائية )االصطياد  طريق املكافحة عن
 الدفع والسحب.  تقوم على احلمراء يف اسرتاتيجية

 
ناهز الصفر مع وي اريالكنتقريباً مع خنيل جزر  الصفر والذي يبلغجداً  املتدين اإلجراءاتاحلد احلرج الختاذ ونظراً إىل  

، يبدو البحث عن مواد جتميع أو طرد قوية هو السبيل الوحيد لزيادة فعالية التقنيات القائمة على  املواد الناقلة خنيل التمور
 للرسائل الكيميائية.  

 
قييم: ، هناك حاجة إىل تفريومونوهبدف حتسني الكفاءة العامة لربامج اصطياد سوسة النخيل احلمراء بواسطة ال 

تسجل تلقائيًا وبصورة متواصلة  ( املصائد الذكية اليت2)نظام ترقيم املصائد باالستناد إىل التحديد برتددات الراديو،  (1)
االصطياد اليت ال  ( خيارات4)( إدماج املصائد الذكية يف نظام املعلومات اجلغرافية، 3)، اليت مت اصطيادهاأعداد السوس 

املرك ب  مونو ( أنواع الكاير 5)تاج إىل خدمة باالستناد إىل تكنولوجيا االجتذاب واإلبادة واإلشعاع الكهرومغناطيسي، حت
 التجارية بصورة متواصلة.   فريومونجاذبات ال (6)والبنتانول،  اإليثيلاألخرى مثل اإليثانول وبروبيونات 

 
كافحة سوسة ماملواد الناقلة للرسائل الكيميائية من أجل  لآلفات بواسطةدارة املتكاملة اسرتاتيجية اإل وميكن أن تشتمل 

ن، تقنية الدفع والسحب حيث ينبغي اختبار املواد الطاردة لسوسة النخيل احلمراء )ألفا بينني، فريبينو احلمراء، على  النخيل
 ساليسيالت امليثيل، املنثون( حلماية أشجار النخيل.

 
 المكافحة البيولوجية (ه)
 
 :الحالة الراهنة 
 

وردت تقارير عن العديد من عوامل املكافحة البيولوجية املعروفة بأهنا أعداء طبيعية لسوسة النخيل احلمراء، مبا يف ذلك  
ويف الوقت الراهن، تستخدم .  Beauveria bassiana لفطرات، وجرى تقييم واسع النطاق الديدان اخليطية املمرضة للحشر 

 املمرضة للحشرات يف بعض البلدان كمكو ن من مكونات اإلدارة املتكاملة لسوسة النخيل احلمراء.الديدان اخليطية 
 
 /مواطن الضعف:التحديات 
 

متخفية، تواجه هذه الكائنات صعوبة يف الوصول إىل مراحل اآلفة داخل أن سوسة النخيل احلمراء مسترتة/ مبا -1
 عاجلاتاملكافحة العالجية، وأيضاً إىل السوس الناضج الوافد يف املشجرة النخيل املصابة عندما تستخدم يف برامج 

 الوقائية.  
 .ىل حد كبري بالعوامل املناخيةهذه الكائنات إ تتأثر فعالية -2
 االفتقار إىل تقنية التطبيق/ التسليم الفعالة. -3
 النظام ليس مكتٍف ذاتياً وحيتاج إىل إعادة إطالقه بصورة متكررة. -4
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 /التوصيات المقترحة:التحسينات 
 

 إجراء تقييم واختبار إضايف للكائنات الواعدة يف احلقل. -1
 .واجدهاتأماكن يف  اآلفة يف الوصول إىلعوامل املكافحة البيولوجية يساعد فعال تطبيق وضع نظام  -2
 .Beauveria bassiana حتديد السالالت األصلية للديدان اخليطية املمرضة للحشرات ولفطر -3

 
 :البحوث والفرص في مجال المكافحة البيولوجية من أجل مكافحة سوسة النخيل الحمراء 
 

على  ةاالستخدام الكثيف ملبيدات احلشرات ضد اجملموعات الغازية من سوسة النخيل احلمراء، آثار ضار  علىرتتب ت 
 ل احلمراء حتد  وتشكل سوسة النخي يف األغذية.خملفات يرتك ، و البيئة احليوانات غري املستهدفة، كما يؤدي إىل تلوث

بيدات احلشرات م ؤخرًا تفيد باالخنفاض املستمر لفعاليةماضعي السياسات نظرًا إىل ورود تقارير للمزارعني والباحثني وو 
مكافحة  . وتربز هذه الوقائع أمهية تطوير عواملشجار النخيل القدرة على املقاومةبسبب اكتساب اآلفة األكثر فتكًا بأ

ما يتعل ق بالديدان اخليطية،  ويف يات والبكترييا املمرضة للحشرات.بيولوجية صديقة للبيئة، ال سيما الديدان اخليطية والفطر 
بوصفهما عوامل مكافحة  االنتباهعظم مب ، Steinernematidaeو Heterorhabditidae، مها ساللتان فقط ظيتح
ت حمدود لريقا فوقنأظهرت العالقة التكافلية بني البكترييا والديدان اخليطية معدل قد و لسوسة النخيل احلمراء. ولوجية بي

ة النخيل احلمراء. يف مكافحة سوس اثباهتيس هناك تقارير واعدة بشأن فعاليتها و ولكن ل سوسة النخيل احلمراء يف احلقل.
 أن وتبنَي  ية.افحة البيولوجية البكتري ل املكوقد يكون اإلخفاق نامجًا عن آلية دفاع الشجرة املضيفة عن نفسها ضد عوام

 ةبيولوجيالكافحة خياراً واعداً يف املقد يكون   Beauveria bassianaلحشرات ال سيما فطر املمرضة لفطريات الاستخدام 
 .ويف الظروف شبه امليدانيةللبيئة  ةصديقبطريقة  لسوسة النخيل احلمراء

 
بوصفه عاماًل للمكافحة  Beauveria bassianaفعالية فطر  بشأندراسات مفص لة  أجرى العديد من الباحثنيو  

 احلقل وإىل ويعزى النجاح احملدود إىل عمر الفطر القصري جداً يفمراء، وكانت النتائج متباينة. سوسة النخيل احلالبيولوجية ل
 يم الضعيفة إىل الكائن املستهدف.آلية التسل

 
مصغ ر  يف الواليات املتحدة تقنية تغليف إحدى الشركاتومت إحراز تقدم كبري يف تكنولوجيا النانو وقد طو رت  

بيدات اآلفات البيولوجية ر مللمكافحة البيولوجية. ويعد التغليف املصغ  لية والبكتريية املستخدمة كعوامل للممرضات الفطر 
ملمرضات الفطرية استخدام ا النامجة عنللمشاكل  األنسب فوظة امللكية، احللماية من األشعة فوق البنفسجية احملاملزو دة حب

وستزيد هذه التقنية من عمر مبيدات اآلفات البيولوجية يف احلقل من بضعة يف احلقل.  ،B. bassianaمثل فطر  ،املتوافرة
 "eShieldا ب"ولوجيات املرخ ص هلوتعرف هذه التكنن غري فقدان فعاليتها ومفعوهلا. ساعات إىل حنو ثالثة أسابيع م

أطول  عمربمبيدات اآلفات البيولوجية  . وتتمي ز هذه التقنية بتمت ع B. bassianaفطر على منو ولديها قدرة على التأثري
. ومحاية أفضل من األشعة فوق ا األوساط ونة احملتملة يف حتديد األطراف املتعابالتايل قرتح يُ و لبنفسجية وقدرة على حتمل احلر 

بعد إجراء  وذلكمن املكافحة البيولوجية  اً مهم اً األكادميية أو املنظمات التنموية إلدماج هذه املبيدات بوصفها مكون
 التجارب اإللزامية وامليدانية. 
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بصورة من إيطاليا  (وإضافة إىل الديدان اخليطية والفطريات، يتم ربط الوحدات التصنيفية )البكترييا واخلمائر والقراديات 
 ، وهذا أمر ينبغي تقييمه.وميكن أن حيد حث ها مع سوسة النخيل احلمراء من قدرات اآلفة ،منتظمة بالسوسة

 
 اقتالع أشجار النخيل المصابة إصابة شديدة والتخل ص منها (و)
 
 الحالة الراهنة: 
 

 ال يتم تطبيق بعض هذه هالقتالع أشجار النخيل املصابة والتخل ص منها. ولكن هناك خيارات عديدة -1
 التقنيات بطريقة صحيحة.اخليارات/

ني أنه يف بلدان حيف بعض البلدان، يتم اقتالع أشجار النخيل املصابة إصابة شديدة فقط والتخل ص منها، يف  -2
 للحد من انتشار اآلفة. ابات جديدةتظهر إص حاملا ، يتم استئصال كل األشجار املصابةأخرى

  وتعتمد بعض البلدان ممارسة تقطيع أشجار النخيل املصابة وطمرها من دون أي معاجلة مسبقة. -3
 
 /مواطن الضعف:التحديات 
 

ا، يف على أهنا مصابة إصابة شديدة و/أو طفيفة واليت يفرتض اقتالعه حددتثرياً ما تبقى أشجار النخيل اليت ك -1
 طويلة. لفرتةاحلقل 

  :املصابة والتخل ص منها بطريقة آمنة، مبا يف ذلك النخيلبشأن اقتالع أشجار  معرفةهناك افتقار لل -2
األشجار عندما ال تتوافر منشآت يف املوقع للقيام  منالعالج املالئم والنقل اآلمن إىل مكان التخل ص  -

 بذلك. 
  .هبذا الشأن اختاذ أي إجراءات ترك أشجار النخيل املصابة يف مكاهنا من غري -

 أي خطوط توجيهية مفص لة القتالع أشجار النخيل املصابة والتخل ص منها بطريقة آمنة. ال تتوافر -3
 جار.الذي ينطوي عليه التخل ص من مثل هذه األش اخلطرال ال يتم تقييم حجم الضرر يف بعض أشجار النخيل و  -4

 
 /التوصيات المقترحة:التحسينات 
 

 القتالع أشجار النخيل املصابة والتخل ص منها. إجراءاتينبغي وضع  -1
 يوصى بتقييم أشجار النخيل هذه والتخل ص منها يف املوقع نفسه. -2
أشجار النخيل املقتلعة بالكامل أو تقطيعها قطعًا صغرية يف املوقع بواسطة شاحنات  النظر يف إمكانية حرق -3

 آالت التقطيع املتنقلة.احلرق/
 
   :الخيارات واالعتبارات لتحسين اقتالع أشجار النخيل المصابة والتخل ص منها 
 

ذ عض األماكن، اختُ ففي ب .كبريإىل حد  ختتلف التدابري املعتمدة للتعامل مع أشجار النخيل املصابة إصابة شديدة،  
خدام آالت ضخمة م هذه العملية است. وتستلز إىل قطع صغرية القرار بوجوب قطع أشجار النخيل املصابة وتقطيعها بالكامل

ل اجملهد . وقد مت اعتماد مثل هذا الربوتوكو إليها يجب نقل أشجار النخيل املصابةن متوفرة يف مجيع األماكن، فتكو ال 



 

 

27 

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

والذي يصعب تنفيذه بطريقة آمنة )تفاديًا النتشار سوسة النخيل احلمراء( واملكلف، يف بعض األماكن فقط. ولعد ة 
ات األخرية بشأن املكتسبة خالل السنو  عرفةد على هنج حتليل املخاطر. وقد مسحت املاإلجراء املعتم   ح أن يقومسنوات، اقرتُ 

وهي أن الريقات ليست  ،يف حتليل املخاطر االعتباربيولوجيا سوسة النخيل احلمراء بإثبات نقطة مهمة جداً جيب أخذها يف 
يف  توكول معقد جداً ماكن باتباع برو يوصى يف بعض األكثرياً ما آكلة لألخشاب ومتوت بسرعة يف األنسجة اجلافة. ومبا أنه  
خطر  إجراء جتارب بسيطة جداً للتأكد من عدم وجود أي فيهما يتعل ق باألنسجة املصابة املتلفة، قد يكون من املرغوب 

 أو البيوض املوجودة يف البقايا املقطعة قطعاً صغرية.   ناجم عن الريقات
 

 .ومع خنيل الزينة، أدى النهج القائم على حتليل املخاطر إىل التمييز بني األجزاء املصابة وغري املصابة من أشجار النخيل 
ول املت بع على التجهيزات وك. ويتوقف نوع الربوتويف ما خيص  األجزاء املصابة فقط، ينبغي اتباع بروتوكوالت تدخ ل حمددة

املتوافرة والظروف احمللية. وال يزال ينبغي تطوير مثل هذا النهج القائم على حتليل املخاطر والذي يأخذ الظروف احمللية يف 
زرعة ويتطلب اقرتاح بروتوكول بسيط جدًا تتم إدارته على مستوى امل ،ال بل ينبغي ،. وميكنخنيل التمور، مع احلسبان

 ت بسيطة.جتهيزا
 
 التحققعلومات الجغرافية/منظام الإدارة البيانات/ 2-6
 
 :الحالة الراهنة 
 

ها، ليلحت، وإدارهتا، و هانقلملتكاملة لسوسة النخيل احلمراء )مجع البيانات، و إن نظام إدارة البيانات بشأن اإلدارة ا 
. ويف الوقت الراهن، ليس هناك تطبيق سهل االستعمال جلمع البيانات ونقلها بشكل عام ( حمدود وغري متماسكاخمرجاهتو 

 يكون متاحاً للمزارعني وغريهم من املوظفني املشاركني يف عمليات املكافحة يف احلقل. 
 
 /مواطن الضعف:التحديات 
 

 أصحاب املصلحة يف مجع البيانات ورصدها.عدم مشاركة املزارعني/ -1
 املصلحة بإدارة البيانات مبساعدة نظام املعلومات اجلغرافية ومبزاياها.أصحاب عدم دراية  -2
 إدارة للبيانات مبساعدة نظام املعلومات اجلغرافية يف معظم البلدان املصابة بسوسة النخيل احلمراء. االفتقار إىل -3
 يعمل النظام احلايل يدوياً وهو معر ض لوقوع أخطاء. -4
 البيانات متاح للبلدان. عدم وجود شكل موحد جلمع  -5
 عدم وجود خرائط حتدد املراجع اجلغرافية ألشجار النخيل يف معظم البلدان. -6

 
 /التوصيات المقترحة:التحسينات 
 

 ، ومجع البيانات ونقلها.ال سهل االستعمال للتبليغتطوير تطبيق نق   -1
 وضع نظام معلومات جغرافية وقاعدة بيانات مكانية تستخدمهما البلدان عملياً.  -2
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خريطة أساسية ك  غرافية ألشجار النخيل يف البلداناستخدام التصوير باالستشعار عن بعد لتحديد املراجع اجل -3
 أولية يف نظام املعلومات اجلغرافية.

ظام معلومات ، ناهلواتف احملمولةمي األدوات )تطبيقات من مستخد املختلفةإعداد برنامج تدرييب للفئات  -4
 جغرافية، برجميات(.

نخيل لحرص على تناسق نظم املعلومات اجلغرافية املتعل قة بسوسة الظمة األغذية والزراعة دوراً قيادياً لقد تؤدي من -5
 تخدام ليشملتوسيع نطاق االس من شأهنا تيسريواليت احلمراء اليت متلك عقدًا مرتابطة على املستوى القطري 

 مجيع أشجار النخيل املضيفة.   
 

ع دون طيار للمساعدة يف عمليات التفتيش ومجالطائرات من استكمال النظام باستخدام يف هناية املطاف ميكن و  
ستخالص انظمة األغذية والزراعة الدور الرئيسي يف هذا اجملال، مع الرئيسي ملقر  املالبيانات ونقلها. ومن املقرتح أن يؤدي 

 واتباع التجربة نفسها.    الكناريالدروس من نظام جزر 
 
 اتالمتكاملة لآلف اإلدارةمشاركة المزارعين في برنامج  2-7
 
 :الحالة الراهنة 
 

 بلدان.جداً يف الوقت الراهن يف معظم الأصحاب املصلحة اآلخرين يف برنامج اإلدارة ضعيفة مشاركة املزارعني/ -1
التبادل تشجيع مشاركة املزارعني/أصحاب املصلحة و لدان إىل سياسات ووسائل اإلشراك بغية العديد من الب افتقار -2

 يف ما بينهم.
 تشهد بعض البلدان مشاركة جي دة ونشطة للمزارعني، ما يساعد على مكافحة اآلفة.  -3
  .وسوى ذلكواللقاءات بني املزارعني،  بتنظيم بعض االجتماعات الوكاالت العامة قيام -4

 
 /مواطن الضعف:التحديات 
 

ما يؤدي إىل إقفال العديد من احلدائق. ويفرض ذلك صعوبة يف نقل  ،أصحاب املصلحةل ة االهتمام باملزارعني/ق -1
 التكنولوجيا وبناء حلقات االتصال. 

فات أصحاب املصلحة يف برامج اإلدارة املتكاملة لآليفة إىل إضعاف مشاركة املزارعني/اإلرشاد الضعتؤدي برامج  -2
 ما حيد من قدرة آلية التعقيب على حتسني الربامج القائمة.

يل خنخاطر سوسة النخيل احلمراء وإدارهتا ووقعها االقتصادي على إنتاج مبمل تبذل جهود كافية لتوعية املزارعني  -3
 وإنتاجيته.  مورالت

ني ويف هذه احلاالت، فإن التواصل ب جرون مزارعهم.يف بعض البلدان، يستخدم أصحاب املزارع عمااًل أو يؤ  -4
 العمال الذين يؤدون العمل يف املزرعة. بصورة مباشرة وكاالت اإلرشاد وأصحاب املزارع ال يشمل

 قتصادي.عدم وجود معرفة كافية بوضع املزارعني االجتماعي واال -5
 
 /التوصيات المقترحة:التحسينات 
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أصحاب املصلحة واخنراطهم يف برامج واضحة بشأن مشاركة املزارعني/ اتسهناك حاجة ماسة إىل وضع سيا -1

 اإلدارة املتكاملة لسوسة النخيل احلمراء. 
 أصحاب املصلحة واخنراطهم حيث ال توجد مثل هذه الربامج. ريادي إلبراز مشاركة املزارعني/ إطالق مشروع -2
صاحل ل وسواها، واالتصاالت، ومنظمات املزارعني، عرفةامل اإلرشاد، واألنشطة، وآليات تبادل تعزيز برامج -3

 املزارعني/أصحاب املصلحة.
 حتسني التسويق ودخل املزارعني. علىالتحفيزية ليكون وقعها إجيابياً  بالسياساتالنهوض  -4

 
 دور التعاونيات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص 2-8
 
  :الحالة الراهنة 
 

 إلدارةاال يوجد سوى القليل من التعاونيات واملنظمات غري احلكومية وشركات القطاع اخلاص اليت تدعم برامج  -1
 سوسة النخيل احلمراء.املتكاملة ل

 الربامج بالضعف وليس هناك أي تقييم هلا. هذه الوكاالت يف تتسم مشاركة -2
 
 :التحديات/مواطن الضعف 
 

 . وكاالت املعنية قليلة وبعيدةال -1
ة/القطاع اخلاص املنظمات غري احلكوميامة العاملة يف هذا اجملال و االفتقار إىل التنسيق بني الوكاالت احلكومية/الع -2

 والتعاونيات.
 
 /التوصيات المقترحة:التحسينات 
 

ط وآليات سوسة النخيل احلمراء، الرواباملتكاملة ل اإلدارةينبغي أن حتدد الوكاالت احلكومية اليت تعمل مع برامج  -1
 امجة القطاع اخلاص والتعاونيات باألمهية لزيادة جدوى الربنمشاركوتتسم التنسيق مع املنظمات غري احلكومية. 

 . يتهوفعال
 برنامج الواحات يف الربنامج اخلاص بسوسة النخيل احلمراء يف البلدان املعنية.إشراك  -2

 
 بناء القدرات 2-9
 
 :الحالة الراهنة 
 

يتم تطبيق العديد من برامج بناء القدرات يف جمال اإلدارة املتكاملة لسوسة النخيل احلمراء. ولكن هذه الربامج  -1
 .واجلهات األخرىليست كافية وال تصل يف كثري من األحيان إىل العمال، واملزارعني، 

 
 /مواطن الضعف:التحديات 
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 وغريها من املوارد.تواتر الربامج ليس مالئماً بسبب قل ة األموال  -1
 ألصحاب املصلحة على فرتات منتظمة.   بشكل مستمر  توافر التحديثات عدم  -2
والفئات فنيني، مال، واملزارعني، والبرامج منظمة لبناء القدرات للفئات املختلفة من املوظفني مثل الع عدم توافر -3

 .األخرى
 
  /التوصيات المقترحة:التحسينات 
 

إىل إعداد برامج بناء القدرات املصممة خصيصًا ملختلف الفئات من املوظفني ة ساهناك حاجة م -1
 )املزارعني/العمال وغريهم( املعنيني بتنفيذ اإلدارة املتكاملة لسوسة النخيل احلمراء.

هم رفاعم( مع املزارعني وعمال املزارع لتمكينهم من حتديث املدارس احلقلية للمزارعنياعتماد النهج التشاركي ) -2
 وممارساهتم يف احلقل.

 والتجارب. عرفةوتطبيقات اهلواتف احملمولة لتقاسم امل االجتماعياستخدام مواقع التواصل  -3
علومات موثوقة تدريبية مصحوبة مب اً ينبغي أن تطور الربامج الوطنية لإلدارة املتكاملة لسوسة النخيل احلمراء مواد -4

  وحمد ثة متوافرة بلغات خمتلفة لتلبية احتياجات فئات املوظفني املختلفة.
 
 واإلرشاد التواصلخدمات  2-10
 
 الحالة الراهنة: 
 

واإلرشاد املتعل قة باإلدارة املتكاملة لسوسة النخيل احلمراء ضعيفة جدًا يف الوقت الراهن يف  التواصلخدمات  -1
 معظم البلدان.

تتوافر خطوط هاتفية خمصصة لسوسة النخيل احلمراء يف بعض البلدان املعتادة على نقل اإلنذار بشأن هذه  -2
 السوسة.

 
 /مواطن الضعف:التحديات 
 

 ضعيفة بني أصحاب املصلحة املعنيني. االتصالقنوات  -1
 املعنيني.االفتقار إىل برامج اإلرشاد املصممة خصيصاً ألصحاب املصلحة  -2

 
 /التوصيات المقترحة:التحسينات 
 

 لنقل املعلومات بسرعة.  االجتماعيالتواصل  استخدام مواقع -1
تيسري نشر املعلومات بني مجيع أصحاب أيضًا ل إشراك األخصائيني يف جمال االتصاالت ووكاالت اإلرشاد -2

 املصلحة.
 الربنامج.مشاركة وكاالت اإلرشاد بنشاط طيلة فرتة تطبيق  -3
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 الربط الشبكي الوطني واإلقليمي والدوليالتعاون/ 2-11
 
 الحالة الراهنة: 
 

 يف بعض البلدان. متوافرة مكونات التعاون والربط الشبكي على املستوى الوطين -1
 
  /مواطن الضعف:التحديات 
 

يني اإلقليمي احلمراء على املستو  االفتقار إىل التعاون والربط الشبكي يف جمال اإلدارة املتكاملة لسوسة النخيل -1
 والدويل.

 
  /التوصيات المقترحة:التحسينات 
 

هناك حاجة ماسة إىل تعزيز التعاون بني املؤسسات على املستوى الوطين، وإىل إطالق برامج للتعاون على  -1
 املستويني اإلقليمي والدويل.

 سوسة النخيل احلمراء.لإلدارة املتكاملة ل تبادل املوظفني بصورة دورية للتعلم والتعامل مع برنامج -2
 


