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مقدمـة:

-1

تعترب سوسة النيي احلمراء )( )Rhynchophorus ferrugineus (Olivierفصيلة غمديات األجنحة :السوسيات
 )Coleoptera: Curculionidaeمن اآلفات الرئيسية اليت تصيب أشجار النيي وتعود أصوهلا إىل البلدان الواقعة يف جنوب
وجنوب شرق آسيا ،وقد شهد انتشارها اجلغرايف ونطاق النباتات العائلة هلا ،توسعاً ملحوظاً خالل العقود الثالثة األخرية.
ويف الشرق األدىن ،تسبب سوسة النيي احلمراء يف الوقت الراهن أضراراً واسعة يف خني التمور ( Phoenix dactylifera
 )L.مع ما لذلك من تداعيات زراعية على إنتاج أشجار النيي تؤثر سلباً يف سب معيشة املزارعني ،فضالً عن تأثرياهتا
البيئية أيضاً .واآلفة موجودة كذلك يف مشال أفريقيا ( ما عدا اجلزائر) ولكنها تنحصر يف الوقت الراهن ضمن بقع قليلة
حمددة ،وفقط على خني جزر الكناري ( .)P. canariensis.ومع أن تلك املناطق املصابة واقعة على ساح البحر
األبيض املتوسط ،فهي تشك هتديداً دامهاً على الواحات اجلنوبية.
تعد سوسة النيي احلمراء من اآلفات احلجرية يف بلدان الشرق األدىن ومشال أفريقيا فضالً عن بلدان يف أمريكا
الالتينية ،وهي موضع تدابري طارئة يف االحتاد األورويب ،وتعد من اآلفات احلجرية اليت ينبغي إخضاعها للوائح يف بلدان
منظمة وقاية النباتات يف أوروبا والبحر املتوسط مبا أن توزيعها يعترب حمصوراً هناك (ترد يف قائمة اآلفات  1.) A2وإن ضعف
تدابري احلجر والصعوبات على مستوى الكشف املبكر للمواد النباتية املصابة بسوسة النيي احلمراء ،قد سامهت يف سرعة
انتشارها .وإن سوسة النيي احلمراء آخذة يف االنتشار حول العامل يف الفرتة األخرية ،ومل تتم إدارهتا بفعالية على الرغم من
اجلهود واملوارد امللحوظة اليت بذلتها البلدان واملنظمات ،واألحباث املعمقة اليت تناولت إدارة سوسة النيي احلمراء.
 -2األساس المنطقي لالستراتيجية:
تتوفر اليوم وسائ عديدة ملكافحة اآلفة قائمة على تكنولوجيات تقليدية ومبتكرة ،وهي تتوزع على عدد من تدابري
املكافحة أو اسرتاتيجيات اإلدارة ،كما هو مبني يف الشك  .1إال أن الفش يف إدارة سوسة النيي احلمراء يف معظم
البلدان ميكن أن يعزى إىل قلة التوعية وغياب تدابري املكافحة املنهجية واملنسقة أو اسرتاتيجيات اإلدارة اليت يشرتك فيها
مجيع أصحاب املصلحة ،األمر الذي يتص بعدم كفاية املوارد البشرية واملالية املتاحة للسيطرة على هذه اآلفة.

 1أضيفت سوسة النيي احلمراء إىل قائمة اآلفات  A2لدى املنظمة يف عام  2006باالستناد إىل حتلي ملياطر اآلفات قامت به إسبانيا .ميكن
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
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الشكل  -1العناصر الرئيسية الستراتيجية اإلدارة المتكاملة آلفة سوسة النخيل الحمراء
من شأن االسرتاتيجية ،مدعومةً مبوارد كافية ومقرتنة بالتيطيط املنهجي والتنسيق اجليد ومشاركة أصحاب املصلحة
كافة ،أن تؤدي إىل استئصال سوسة النيي احلمراء ،كما حص يف جزر الكناري اإلسبانية حيث استؤصلت اآلفة منذ
عام  2013وأعلن عن خلو البؤر األخرية من سوسة النيي احلمراء خالل شهر مايو/أيار  .2016ويف موريتانيا ،أدت
التدابري السريعة اليت اختذهتا احلكومة بدعم من منظمة األغذية والزراعة (الفاو) ملكافحة اآلفة ،واسرتاتيجية اإلدارة املتكاملة
لآلفة اليت نفذت مبشاركة فاعلة من املزارعني وتعاونيات املزارعني وأصحاب املصلحة اآلخرين ،إىل احتواء سوسة النيي
احلمراء يف البؤر األصلية لإلصابة يف غضون سنة واحدة من بدء تنفيذ الربنامج ،مما يعزز احتماالت االستئصال املبكر
لآلفة.
وتتص احتياجات مكافحة اآلفة اتصاالً مباشراً بتطور أعداد سوسة النيي احلمراء (الشك  .)2وبناءاً عليه ،هناك
ثالثة تصورات ممكنة ،حبسب الوسائ املتاحة ،ملكافحة سوسة النيي احلمراء ،مع االعتبار طبعاً أن التنظيم والتقنيات
املتاحة هي املثلى ومتشاهبة يف التصورات الثالثة:
 الوسائ تفوق مستوى االحتياجات (اخلط األزرق) .هذا السيناريو هو األجنح :فبموجبه سوف تتضاءل أعدادسوسة النيي احلمراء إىل غري رجعة وبسرعة؛
 الوسائ معادلة تقريباً لالحتياجات .تبقى أعداد السوسة مستقرة نوعاً ما .فيمكن اعتبار سوسة النيي احلمراءحتت السيطرة ولكن تسج ك سنة خسارة نسبة مئوية معينة من النيي  .ومن الصعب احلديث عن عتبة حتم
يف حالة سوسة النيي احلمراء مبا أن هذه اآلفة ال تؤثر فقط يف اإلنتاج وإمنا تفتك باألشجار كذلك .وميكن
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اعتبار النسبة املئوية خلسارة أشجار النيي عاماً بعد عام مقبولة يف حالة املساحات الكبرية املزروعة ،ولكنها
ليست مقبولة على اإلطالق يف حالة املساحات الصغرية.
 الوسائ تق عن مستوى االحتياجات .إنه السيناريو اخلاسر .تنمو أعداد سوسة النيي احلمراء بوترية تصاعدية،ولذا ينبغي للوسائ الضرورية ملكافحة اآلفة أن تنمو هي أيضاً بوترية تصاعدية .بيد أن الفجوة بني االحتياجات
والوسائ تتسع بال هوادة .وهذا سباق غري جمد وخاسر.

اإلصابة

الفترة الزمنية
الشـ ـ ـ ــكل  - 2تبيّن التصـ ـ ـ ــورات الثالثة لمكافحة سـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ــة النخيل الحمراء العالقة القائمة بين الوسـ ـ ـ ــائل المتاحة الخط
المتواصـــل) وبين االحتياجات المطلوبة الخط المتقطع) والنتائج التي يمكن توقعاا :الوسـ ــائل تفوق االحتياجات أ رق)،
الوسائل تعادل االحتياجات أخضر) ،الوسائل تقل عن االحتياجات أحمر).

مث :

وباإلضافة إىل العوام املذكورة أعاله ،هناك عوام بيولوجية وتنظيمية عدة كذلك تعيق جناح اسرتاتيجيات املكافحة،

اخلصائص البيولوجية لآلفة:
• الصعوبات على مستوى الكشف املبكر ألشجار النيي املصابة ،جراء اخلصائص البيولوجية املسترتة لآلفة.
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• الصعوبات يف تطبيق معاجلات املكافحة ألن دورة حياة الريقة جتري بكاملها داخ أنسجة النيلة وألن احلشرة
البالغة ختتبئ عند قاعدة السعف.
جوانب إدارة اآلفة:
•
•
•
•
•
•
•

•

الكشف املتأخر للنيي املصاب بسبب عدم تكرار التفتيش بالشك الكايف.
التقييم غري املناسب لليطر الذي متثله أشجار النيي املصابة باآلفة ،ما يؤدي إىل تدابري غري ضرورية ومكلفة
الستئصال النيي .
اخلصائص املورفولوجية الفريدة ألنواع النيي اليت تطرح صعوبات يف تطبيق أساليب املكافحة.
عدم وجود أعداء طبيعيني فعالني يف الظروف احلقلية بوسعهم املسامهة يف خفض أعداد السوسة.
الصعوبات يف إدارة شبكة االصطياد اجلماعي.
تطبيق برنامج اإلدارة بصورة عشوائية غري منهجية.
الصعوبات يف اإلدارة الفعالة لآلفة يف البساتني األسرية الصغرية اليت تعترب الشك املهيمن للنظم الزراعية يف إقليم
الشرق األدىن ومشال أفريقيا ،ويف الواحات واملساحات املزروعة املهملة ويف البيئات احلضرية (البقع املصابة باآلفة
يف مشال أفريقيا).
نق النيي املتضرر/املصاب بشدة والتيلص منه بالطرق غري املناسبة.

اجلوانب املتعلقة بالتنظيم والتنسيق والتوعية:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

احلركة غري املشروعة/غري املنظمة للنيي املصاب ضمن البلد الواحد وبني البلدان.
املشاركة غري الكافية للمزارعني وغريهم من أصحاب املصلحة يف برنامج املكافحة.
املعرفة غري الكافية بالتأثريات االجتماعية واالقتصادية والبيئية لسوسة النيي احلمراء يف نظم زراعة خني التمور
ومنظمات املزارعني.
عدم استيدام نظم املعلومات اجلغرافية على املستويني احمللي والوطين من أج اكتساب معارف حمدثة عن تطور
احلالة وتنظيم األنشطة ومراقبتها لتقييم فعالية اسرتاتيجية املكافحة ودعم القرارات.
قلة اخلرائط الرقمية اليت تضم مواقع كافة أشجار النيي يف البلدان املصابة باآلفة.
نقص املوارد لتنفيذ برنامج إدارة واف.
ضعف التعاون والتنسيق داخ البلد الواحد بني أصحاب املصلحة وكذلك على املستوى اإلقليمي.
ضعف تنفيذ تدابري الصحة النباتية (احلجر الزراعي) لنق نباتات الغرس إىل املزارع اجلديدة أو ردم الثغرات يف
املزارع احلالية ،بني املناطق ضمن البلد الواحد.
عدم كفاية الربوتوكوالت ونظم إصدار الشهادات لتصدير/استرياد خني الزينة والنيي الدخي (غري املألوف).
قلة وعي عامة الناس باملياطر املرتبطة بسوسة النيي احلمراء مبعناها الواسع.

على مر السنوات ،قدمت املنظمة مساعدة فنية لتعزيز التعاون وتشاطر املعارف بني البلدان يف إقليم الشرق األدىن
ومشال أفريقيا ،ولتعزيز قدرات البلدان يف إدارة سوسة النيي احلمراء من أج خفض انتشارها ومنعه .ولكن ،بغية تعزيز
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التنسيق والتعاون بني البلدان والتصدي ملشكلة سوسة النيي احلمراء على مستوى أعلى ،دعت املنظمة إىل عقد "مشاورة
علمية واجتماع رفيع املستوى" للتوص إىل اسرتاتيجية متعددة التيصصات ومتعددة األقاليم من أج إدارة هذه اآلفة.
وقد وضعت االسرتاتيجية بناء على هنج تشاركي مش خرباء دوليني يف جمال سوسة النيي احلمراء ،مع مسامهة ومشاركة
خرباء وطنيني وممثلني عن سلطات تنظيم وقاية النباتات من البلدان املتأثرة باآلفة واملنظمات املعنية.

 -3أهداف االستراتيجية:
يتمث اهلدف العام هلذه االسرتاتيجية يف دعم جهود/برامج البلدان الرامية إىل احتواء انتشار اآلفة والقضاء عليها.
ومن شأن االسرتاتيجية أن تستحدث إطاراً للتعاون وتنسيق اجلهود على املستوى اإلقليمي وما بني األقاليم لدعم برامج
اإلدارة املتكاملة واملستدامة ملكافحة سوسة النيي احلمراء؛ وخلفض تأثرياهتا املدمرة على البيئة واألمن الغذائي ،وتأثريها
االجتماعي واالقتصادي يف اجملتمعات الريفية.
أما اهلدفان احملددان فهما:
 توفري الدعم واإلرشاد الفنيني لتحسني الربامج/االسرتاتيجيات الوطنية ملكافحة سوسة النيي احلمراء. تأسيس منتدى وآلية لتعزيز التعاون والتنسيق بني البلدان على املستوى اإلقليمي وما بني األقاليم لإلدارة الفعالةلسوسة النيي احلمراء.
 -4عناصر االستراتيجية المقترحة:
باالستناد إىل حتلي برامج اإلدارة احلالية لسوسة النيي احلمراء يف البلدان امليتلفة ،وإىل التحديات ومواطن الضعف
اليت متت اإلشارة إليها ،تتكون االسرتاتيجية املقرتحة من عنصرين اثنني من أج التصدي الفعال ملشكلة سوسة النيي
احلمراء على املستويني القطري (الربنامج الوطين) واإلقليمي (املنتدى/الربنامج).

ألف) العنصر القطري لالستراتيجية:
يهدف العنصر القطري لالسرتاتيجية إىل حتسني الربامج الوطنية احلالية من أج إدارة سوسة النيي احلمراء بشك
فعال على املستوى القطري.
وتشم العناصر األساسية السرتاتيجية اإلدارة املتكاملة لآلفة يف البلدان املصابة بسوسة النيي احلمراء ( )1تفتيش
أشجار النيي من أج كشف اإلصابات )2( ،اصطياد السوس البالغة بواسطة املصائد الفريومونية املزودة بطعم غذائي،
( )3املعاجلات الكيميائية الوقائية والعالجية )4( ،إزالة/اجتثاث أشجار النيي الشديدة اإلصابة .ويُستكم ذلك بتدابري
للصحة النباتية (احلجر الزراعي) من أج تنظيم حركة نبتات الغرس ،وبناء القدرات وأنشطة اإلرشاد .بيد أن برامج املكافحة
اجلاري تنفيذها حالياً مل تنجح باإلمجال يف كبح انتشار اآلفة أو السيطرة عليها ،على الرغم من بعض النجاحات يف بعض
البلدان.
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وميكن أن يُعزى فش برامج املكافحة إىل عوام عدة تتص بشك رئيسي بصعوبة كشف أشجار النيي املصابة
يف املراح املبكرة من غزو اآلفة هلا ،والتحديات والقيود اليت تعرتض تطبيق تدابري احلجر ،وقلة الوعي وااللتزام من جانب
املزارعني وسواهم من أصحاب املصلحة ،يف برامج املكافحة.

أوال) خطة العمل الستراتيجية وطنية محسّنة لتحسين اإلدارة المتكاملة آلفة سوسة النخيل الحمراء:
سوف تركز االسرتاتيجية املقرتحة على مد البلدان األعضاء باملساعدة واملشورة الفنيتني من أج حتسني مكونات
اسرتاتيجية اإلدارة املتكاملة آلفة سوسة النيي احلمراء ،كما يلي:
 -1تدابير الصحة النباتية الحجر الزراعي):
ميكن إجياز مواطن الضعف والقيود املرتبطة بتنفيذ تدابري الصحة النباتية كالتايل:
-1
-2
-3
-4
-5

قلة املعرفة بالتشريعات الوطنية للصحة النباتية املتعلقة بسوسة النيي احلمراء.
عدم كفاية العاملني والوسائ يف البلدان من أج تطبيق األنظمة بفعالية.
احلركة غري املشروعة/هتريب نبتات الغرس عرب مسارات بديلة.
تدخ مسؤولني رفيعي املستوى يف استرياد/حركة مواد الغرس.
عدم كفاية:
( أ ) املصادر املتاحة من أشجار النيي املوثوقة/املضمونة داخ البلدان.
(ب) إنفاذ تدابري احلجر.
(ج) األنظمة/اخلطوط التوجيهية احملددة بشأن تدابري الصحة النباتية من أج تنظيم جتارة النيي ،
وال سيما للمسؤولني/سلطات إنفاذ القوانني عند نقاط الدخول.
(د) املشات املسجلة.

جيب وضع لوائح وتدابري حمددة (بروتوكوالت واضحة للتفتيش واملعاجلة) ضمن تشريعات الصحة النباتية املتعلقة
بشروط االسترياد ،فضالً عن حركة أشجار النيي ضمن البلدان.
وإن استرياد نبتات الغرس وحركتها ضمن البلدان يشكالن الطريق الرئيسي لدخول سوسة النيي احلمراء وانتشارها.
أما منع دخول نبتات الغرس باعتباره أحد تدابري الصحة النباتية ،فهو من النهج الرئيسية اليت جيب اعتمادها مبواجهة سوسة
النيي احلمراء للبلدان اليت ختلو من اآلفة أو اليت تنتشر فيها اآلفة بشك حمدود.
وسوف تؤدي االتفاقية الدولية لوقاية النباتات دوراً هاماً يف حتسني جوانب الصحة النباتية يف الربامج الوطنية املتعلقة
بسوسة النيي احلمراء .واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات هي املنظمة املعنية بوضع معايري الصحة النباتية اليت حتظى باعرتاف
منظمة التجارة العاملية وتضم  183طرفاً متعاقداً مبا يشم بلدان الشرق األدىن ومشال أفريقيا كافة .أما ضمن إقليم الشرق
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األدىن ومشال أفريقيا ،فإن منظمة وقاية النباتات يف الشرق األدىن هي اجلهة املسؤولة عن التعاون اإلقليمي والتنسيق يف جمال
وقاية النباتات ووضع املعايري واالسرتاتيجيات اإلقليمية للصحة النباتية ،من أج رصد آفات النباتات العابرة للحدود
ومكافحتها.

 1-1أنظمة/تشريعات االستيراد المتعلقة بالصحة النباتية
نظراً إىل اخلصائص البيولوجية املسترتة لسوسة النيي احلمراء ،فإن استرياد نبتات النيي جيب أن خيضع إىل أنظمة
صارمة .وينبغي منع استرياد فسائ أشجار خني التمور وخني الزينة اليت يفوق قطر قاعدهتا  6سنتمرتات من البلدان املصابة.
وينبغي استرياد أشجار خني التمور املستنبتة يف أوعية ،داخ أنابيب خمربية .وجيب تنفيذ األقلمة على مستوى البلد املستورد.
ولكن يف حال خاطر بلد معني باسترياد فروع لنيي التمور أو أشجار خني الزينة اليت يفوق قطر قاعدهتا  6سنتمرتات
من بلد مصاب باآلفة ،لن يسمح باستريادها إال من مناطق خالية من اآلفة ،وفقط يف حال أمكن التثبت من حدود تلك
املناطق والتحقق منها بواسطة الضمانات الضرورية كافة اليت ُوضعت حتديداً (أي وجودها على مسافة  50كيلومرتاً من
املناطق املصابة ،وإمكانية تتبع مصدر أشجار النيي كافة يف تلك املنطقة ،وعدم إدخال أي خني إليها خالل السنوات
الثالث املاضية ،وعدم وجود أي خني مصاب أو أية سوسة يف املصائد طيلة السنوات الثالث املاضية).
ويف حال قبول بلد معني اجملازفة باسترياد خني من مناطق خالية من اآلفة ضمن بلدان مصابة به ،يتعني عندها على
املنظمة القطرية لوقاية النباتات تسجي اجلهة املستوردة وإصدار شهادة هلا وحتديد موقعها على اخلريطة (بواسطة نظام
املعلومات اجلغرافية) .وجيب ضمان إمكانية التتبع ومراقبة النيي املستورد ملدة ثالث سنوات .وينبغي إبقاء أشجار النيي
يف حمطات للحجر الزراعي مهيئة ملنع انتشار سوسة النيي احلمراء طيلة عام واحد مع وجوب قيام مسؤويل املنظمة القطرية
لوقاية النباتات ،بتفتيشها مرتني يف السنة.
وينبغي وضع خطوط توجيهية وإجراءات من أج تعزيز التفتيش املتعلق باحلجر عند حدود البلدان ودوائر وقاية
النباتات ضمن البلد املعين (مبا يف ذلك وضع دلي لتعريف خمتلف أنواع النيي ).

 2-1أنظمة/تشريعات الصحة النباتية في ما يتعلق بحركة أشجار النخيل داخل البلد المصاب باآلفة
تفادياً الحتمال توسع انتشار سوسة النيي احلمراء على نطاق أكرب ،ينبغي حلركة أِشجار النيي أن ختضع لألنظمة
ضمن البلد كك  ،مبا أن احلدود احملدثة والدقيقة والقابلة للمراقبة للمناطق املصابة ،غري متاحة عادة .وينبغي إعداد تشريعات
وتنفيذها لضمان احتواء سوسة النيي احلمراء.
ويعترب احلظر التام حلركة فس ا ا ا ااائ خني التمور أو خني الزينة ،باس ا ا ا ااتثناء أش ا ا ا ااجار النيي اليت يق قطر قاعدهتا عن
 6ساانتمرتات (الناجتة عن زرع أنسااجة خني التمور) احل األفض ا طاملا أن اآلفة غري مسااتأصاالة .ولكن ليس من املمكن
دائماً اعتماد تدبري جذري كهذا يف ظ الطلب القوي على زرع مساحات جديدة من النيي .
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وميكن السماح حبركة النيي من املناطق اخلالية من اآلفات وإليها ،ضمن الشروط نفسها املقرتحة السترياد النيي .
ويفرض املنع التام على حركة أشجار النيي من املنطقة املصابة وإليها ،إال يف حال خضوعها للتفتيش مسبقاً ومعاجلتها
قب النق وحفظ ها يف مشات مضمونة مانعة لسوسة النيي احلمراء ،ملدة سنة واحدة على األق  .وينبغي التأكد من
إمكانية تتبع أشجار النيي هذه ملدة ثالث سنوات.
وعلى املشات أن تُسج وأن تصدر هلا شهادة وأن ختضع ملراقبة مؤسسة رمسية من أج ضمان امتثاهلا خلطة إصدار
شهادات (التأكيد على األنواع واخللو من اآلفات مبا فيها سوسة النيي احلمراء).
وينبغي وضع بروتوكوالت مالئمة لتفتيش أشجار النيي ومعاجلاهتا قب نقلها إىل املشت املضمون وإلنشاء مشات
مضمونة مانعة لسوسة النيي احلمراء.
ويف حال كشف اآلفة ،ينبغي للمنظمة القطرية لوقاية النباتات أن تعني حدود املنطقة املصابة ( 100مرت على األق
حول الشجرة املصابة أو املصيدة اليت اصطادت سوسة النيي ) ،وأن حتدد منطقة االحتواء ،ومنطقة واقية وأن تتبع املواد
النباتية ذات الصلة وصوالً إىل مصدرها .ويتوجب وضع خريطة بتلك املناطق ،وعلى املنظمة القطرية لوقاية النباتات بالتعاون
مع املزارعني وعاملي اإلرشاد واإلدارات املعنية كافة وأصحاب املصلحة اختاذ التدابري املناسبة الحتواء السوسة
واستئصاهلا/القضاء عليها مث :
() 1

()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8

معلومات عن ك املزارعني وأصحاب أشجار النيي يف املنطقة اليت جرى تعيني حدودها ،والعم بالتعاون
مع الدوائر األخرى لوزارة الزراعة ،فضالً عن أصحاب املصلحة املعنيني كافة ،على اختاذ ك التدابري اليت من
شأهنا تيسري مشاركة املزارعني وأصحاب أشجار النيي يف مكافحة اآلفة؛
التفتيش املتكرر  -مرة يف الشهر على األق  -لك أشجار النيي يف املنطقة املصابة؛
تنفيذ االصطياد اجلماعي بواسطة املصائد الفريومونية ،أو على األق رصد نظام االصطياد يف املنطقة املصابة؛
برنامج مسح مكثف يف منطقة ال تق عن  10كيلومرتات حول نقطة اإلصابة ،مع تتبع املواد النباتية ذات
الصلة وصوالً إىل مصدرها يف حال تفش جديد لآلفة؛
اإلتالف الفوري ،أو حني يكون ذلك مالئماً ،املعاجلة/املعاجلة امليكانيكية ألشجار النيي املصابة؛
اختاذ تدابري ملنع أي تفش لسوسة النيي احلمراء خالل أعمال اإلتالف أو املعاجلة بواسطة تطبيق املعامالت
الكيميائية يف حميطها املباشر؛
وقف حركة خمزون املشات الصادرة عن املنطقة املصابة؛
ضرورة تسجي مجيع تلك األنشطة ضمن نظام للمعلومات اجلغرافية وحتليلها أسبوعياً من أج التحقق من
حسن تنفيذها وتقييم كفاءهتا وتطور احلالة.

 3-1تعزيز تنفيذ تشريعات الصحة النباتية في البلدان

على إنفاذ أنظمة الصحة النباتية أن يكون مدعوماً مبا يلي:
• تدريب موظفي احلجر النبايت والسلطات األخرى املعنية بإنفاذ القوانني.
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•

•
•
•
•

إصدار كتيبات توجيهية وإجراءات بشأن األنظمة والتدابري احلجرية اليت ختص سوسة النيي احلمراء ،وإجراءات
التفتيش عند حدود البلدان ولدى دوائر وقاية النباتات ضمن البلد املعين (مبا يف ذلك كتيب لتعريف أنواع
النيي ).
توعية أصحاب املصلحة كافة بأنظمة وتدابري الصحة النباتية اليت ختص سوسة النيي احلمراء.
وضع خطوط توجيهية للبلدان من أج إقامة مشات مضمونة ومسجلة يسمح هلا باإلجتار بالنيي اخلايل من
السوسة ضمن البلد الواحد من أج منع التجارة واحلركة غري املشروعتني للنيي .
دعم إنشاء خمتربات لزرع األنسجة من أج إنتاج وتوريد مواد للغرس خالية من سوسة النيي احلمراء.
تعزيز التنسيق ومشاركة أصحاب املصلحة كافة (من مزارعني/تعاونيات مزارعني ومنظمات غري حكومية ومسؤولني
يف وزارات الزراعة والوكاالت األخرى املعنية بإنفاذ القوانني وغريها).

 -2الكشف المب ّكر
يف غياب أية أدوات موثوق هبا للكشف املبكر ،فإن التفتيش البصري يعترب التقنية الفعالة الوحيدة املتاحة ،شريطة
تطبيقه بالشك والوترية املالئمني .وبالوسع حتسني التفتيش البصري عرب اعتماد اخلطوات التالية:
•
•
•
•

وضع بروتوكول تقين موحد للتفتيش البصري بطريقة بسيطة وسهلة الفهم بلغات املزارعني وعاملي الدعم/أصحاب
املصلحة اآلخرين.
حتسني مشاركة املزارعني/أصحاب املصلحة ،وال سيما بالنسبة إىل هذا النشاط ،يف إطار السياسات والربنامج
العامني إلشراك املزارعني يف برنامج مكافحة سوسة النيي احلمراء.
تنفيذ مبدأ الزراعة النظيفة ،وال سيما يف ما خيص إدارة الفسائ وتشذيب سعف النيي من أج تيسري التفتيش
البصري.
تسجي نشاط التفتيش وكذلك ك األنشطة األخرى ملراقبتها وحتليلها يف نظام املعلومات اجلغرافية لربنامج مكافحة
سوسة النيي احلمراء.

ويتناول التفتيش البصري بشك رئيسي فسائ خنلة التمر وقاعدة جذعها ،وهو يف حالة خني الكناري يرتكز على
قمة الشجرة اليت يزيد طوهلا عن مرتين إىل ثالثة أمتار مبا أن معظم اإلصابات يف هذا النوع من النيي حيدث عند القمة.
وتعترب املصائد الفريومونية أداة مفيدة جداً الستكمال التفتيش البصري وكأداة للتنبيه إىل وجوب زيادة عمليات
التفتيش حني تلتقط املصائد سوسة النيي احلمراء.
وبغية زيادة كفاءة الكشف وسرعته عامة ،جيب القيام باملزيد من االختبارات على تكنولوجيات الكشف قيد التطوير
وحتسينها ،من أج ابتكار جهاز سريع وموثوق وذي مردودية تكاليفية وسه االستيدام كفي بالكشف املبكر لسوسة
النيي احلمراء.
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وميكن االستعانة بكالب الشم لكشف أشجار خني التمور املصابة بالسوسة مبا أن اإلصابة تبدأ بشك رئيسي يف
الفسائ ويف قاعدة اجلذع حىت ارتفاع مرتين عن األرض .والكشف مبعاونة الكالب قد يكون مالئماً أيضاً لدى املشات
و/أو نقاط الدخول و/أو حمطات احلجر الزراعي.
وهناك تقنيات متطورة أخرى للكشف متاحة حالياً ولكن استيدامها حمدود/اختباري وحسب.
وقد كان استيدام النظم السمعية حمدوداً ألنه يستوجب عاملني ماهرين لتشغيلها .وجيري حالياً تطوير نظم أكثر
بساطة وأق تكلفة من أج زيادة قدرات جهود الكشف املبكر .وكذلك ،تنفذ حالياً دراسات ميدانية خلفض التشويش
الناجم عن الرياح القوية اليت قد تنتج نبضات صوتية حلفيف األوراق يصعب التمييز بينها وبني أصوات احلشرات األخرى.
وميكن الستيدام األشعة ما دون احلمراء القريبة أن يكشف اإلصابة املبكرة ،ولكن يتوجب تنفيذ اختبار ميداين
ألجهزة االستشعار خاصة إذا كان اهلدف هو استيدام هذه التقنية بواسطة طائرات من دون طيار أو طائرات عادية.
وحتدث اإلصابات يف خني الكناري على مستوى قمة الشجرة حيث قد يكون كشف االضطراب الفيزيولوجي أسه مما
هو عليه يف خنلة التمر اليت عادة ما تتعرض لغزو اآلفة على مستوى الفسائ أو قاعدة اجلذع.
وينبغي لالختبارات الرامية إىل ابتكار جهاز حممول للتحلي الطيفي املستحث بواسطة الليزر أن تستمر .فسيكون
هذا اجلهاز مبثابة أداة سهلة مثرية لالهتمام من أج الكشف املبكر لسوسة النيي احلمراء على األرض .فضالً عن ذلك،
فإن الرادار عايل التواتر واختبارات تكنولوجيا األشعة السينية تعترب من األساليب الواعدة ،حبسب االختبارات األولية .كما
أن االختبارات حول اسرتاتيجيات الربوتيوميات واعدة هي أيضاً جلهة تطوير جمموعة أدوات للعم يف املستقب .
 -3المراقبة والرصد
يشك عنصر املراقبة والرصد عامالً حيوياً من حيث اختاذ القرارات يف الوقت املناسب إلدارة سوسة الني احلمراء
يف حال مت الكشف عن خنلة مصابة أو يف حال سج وجود سوسة بالغة يف مصائد الرصد .وتساعد خدمات الرصد
أيضاً على تقييم فعالية تدابري املكافحة وإعالن خلو منطقة معينة من اآلفات .وتتم عملية املراقبة والرصد من خالل التفتيش
البصري املنهجي للنيي وعرب استيدام املصائد الفريومونية .وبالوسع حتسني هذا الربنامج عرب اعتماد اخلطوات التالية:

 1-3التفتيش البصري:
جيب أن تكون وترية عمليات التفتيش كالتايل:
• املنطقة غري املصابة :مرة يف ك فص
• املنطقة املصابة :مرتان يف الشهر

 2-3استخدام المصائد
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إن املصائد الفريومونية املزودة بطعم غذائي (الفريوجينول) واملوضوعة داخ دلو ،هي األكثر استيداماً من أج
اصطياد السوسة البالغة وهي جتذب اإلناث والذكور على حد سواء .وتعترب تلك املصائد كمؤشرات فعالة جداً إىل وجود
اآلفة وانتشارها املكاين يف حال صيانتها بالشك املناسب ،وذلك يف غياب أية تكنولوجيا معادلة ومقبولة التكلفة.
وميكن احلفاظ على كفاءة استيدام املصائد من خالل اخلطوات التالية:
• صيانة املصيدة مرة ك اسبوعني على األق (جتديد الطعم واملياه).
• كثافة املصائد
• املنطقة غري املصابة :باالرتكاز على االحتياجات بعد تقييم املياطر
• املنطقة املصابة 2-1 :مصيدة/هكتار
• ينبغي وضع بروتوكول واضح للمراقبة والرصد بناء على املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية (املعيار الدويل
رقم  )6مبا يف ذلك خطة واضحة للمسح حمددة زمنياً ،وإرشادات للقائمني على املسح ،مع إتاحة املسامهات
واملوارد البشرية واملالية الالزمة للربنامج.
• جيب إيالء االهتمام إىل مشات النيي  ،ال سيما لنيي الزينة ( )P. canariensisعلى سبي املثال.
• تعزيز توعية املزارعني/أصحاب املصلحة واالتصال هبم وإشراكهم يف برنامج الرصد ،وحتسني وترية اإلبالغ عن
اآلفات.
• تطوير وتنفيذ تطبيق جوال ونظام للرصد مدعوم بنظام املعلومات اجلغرافية مبا يكف فعالية وضع اخلرائط ومجع
البيانات والتحلي وإدارة برنامج املراقبة والرصد.
• التطبيق الفوري لربنامج مكثف للمكافحة يف نصف قطر يبلغ  10كيلومرتات تقريباً حول النيلة املصابة/املصيدة
اليت اصطادت السوسة واليت كشف عنها مؤخراً ،بناء على محالت املعلومات ومشاركة املزارعني وأصحاب
املصلحة املعنيني كافة ،وبناء على املكونات اجلوهرية لإلدارة املتكاملة لآلفة املتمثلة يف التفتيش البصري لك
خنلة واستعمال املصائد واملعاجلة الوقائية واملعامالت امليكانيكية العالجية السريعة واالستئصال السريع للنيي
الشديد اإلصابة.

 -4الممارسات الزراعية الوقائية
هناك ممارسات زراعية عدة تؤثر يف عدد السوس وجتمعها يف احلق  ،وكذلك كفاءة التفتيش البصري واملعامالت
األخرى .ويف هذا السياق ،جيب اعتماد/دراسة املمارسات التالية ،من أج خفض خطر اإلصابة وتيسري إدارة اآلفة:
()1

20-15

إدارة الفسائ  :تتسم أشجار خني التمور اليافعة يف الشرحية العمرية املعرضة لإلصابة واليت تق عن
عاماً ،يف أحيان كثرية بالعدد الكبري من الفسائ  ،األمر الذي جيع التفتيش البصري لكشف اإلصابة غاية يف
الصعوبة .وإن التشذيب املنتظم لألوراق/الفسائ فضالً عن إزالة الفسائ  ،يعد ممارسة ال غىن عنها .وإن
املعاجلة الوقائية بغمس الفسائ واجلذع يف املبيدات عقب تلك العمليات ،ضرورية لقت سوسة النيي احلمراء
وردعها إذ جتذهبا املواد السريعة التبير النامجة عن اجلروح .فضالً عن ذلك ،فإن إزالة الفسائ من دون معاجلة
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()2

()4

()5

()6

اجلرح باملبيدات على النيلة األم ،تؤدي يف أحيان كثرية إىل جذب إناث السوسة احلوام إىل تلك املواقع
لوضع بيضها ،األمر الذي يؤدي إىل إصابة جديدة باآلفة.
تشذيب السعف :اجلروح على النيلة اليت تعقب قطع السعف عنها واليت مل تعاجل مببيد رادع لآلفة من أج
إبطال مفعول املواد السريعة التبير النامجة عنها ،قد تؤدي إىل اإلصابة باآلفة ،عرب اجتذاب إناث السوسة إىل
تلك الروائح .لذا يُوصىى يف بعض البلدان بنزع السعف بآلة حادة خالل الشتاء حني يكون نشاط السوسة
متدنياً )3( .وسيلة الري املعتمدة :من املعروف أن الري املفتوح بالغمر ،ال سيما يف مزارع النيي حيث
تص املياه إىل منطقة العنق عند اجلذع ،جيتذب سوسة الني احلمراء .وحيبذ لذلك االستعاضة عنه بالري
املضبوط بالتنقيط .ويف احلدائق املنزلية أو حدائق الزينة ،يتوجب عزل جذوع خني التمور بصفائح من البوليثني
عند القاعدة لوقايتها من املياه املتطايرة من املرشات ونظم الري األخرى.
دور األمسدة يف إدارة سوسة النيي احلمراء :إن املعلومات عن العالقة بني اإلصابة بسوسة النيي احلمراء
واستعمال املغذيات الكربى (تَس ِميد نرتات فوسفات البوتَ ِ
اسيوم) واملغذيات الدقيقة (الزنك والسيليكون واحلديد
ُ
ْ
ِ
واملنغنيز واملغنيزيوم والسليكا القابلة للذوبان وغريها) قليلة جداً .تشري بعض النتائج األولية إىل أن أشجار
النيي اليت جرى تسميدها برتاب َعايل املحتَوى من امل َواد العضويَّة من أص كائنات دقيقة ،قد تكون أفض
َ
ُ
قدرة على مقاومة اإلصابة بسوسة النيي احلمراء.
كثافة أشجار الني (التباعد بينها) يف احلق  :إن أِشجار الني املرتاصة ،ال سيما يف األخاديد التقليدية اليت
ال يصلها سوى القلي من أشعة الشمس ،تتيح مناخاً موضعياً مناسباً لسوسة النيي احلمراء ،رمبا جراء الرطوبة
املعززة داخ األخاديد .أما اعتماد مسافة أكرب بني الشجرة واألخرى ال تق عن  8 x 8أمتار فقد يكون
مفيداً.
اختيار األصناف :ال يتم استغالل مقاومة النبات العائ لآلفة يف إدارة سوسة النيي احلمراء .ويقوم املزارعون
بزرع أصناف معينة معروفة تقليدياً لنيي التمور ،ومن املعلوم أن سوسة النيي احلمراء هلا تفضيالت متفاوتة
ألصناف معينة من النيي يف احلق  .وينبغي ملؤسسات البحوث الوطنية القيام بدراسات لتحديد عوام
املقاومة وإدراج هذه العوام يف األصناف املزروعة تقليدياً.

 -5ممارسات المكافحة
تقوم إدارة سوسة النيي احلمراء يف احلق بشك رئيسي على تدابري املكافحة التالية .وينبغي دعم عمليات املكافحة
كافة بنظام جلمع البيانات وجيب أن تستند إدارهتا إىل نظام املعلومات اجلغرافية.
1-5

المعالجة الميكانيكية:

ميكن معاجلة أشجار النيي غري املصابة بالعمق (حيث ال يكون الربعم الطريف مصاباً حني تنطلق اإلصابة من قواعد
أوراق الظلة ،وحيث ال يكون اجلذع متضرراً بالعمق جراء الريقات حني تنطلق اإلصابة من الفسائ أو اجلذور اهلوائية أو
بقايا السويقات) إما عرب حقنها باملبيدات وإما بواسطة املعاجلة امليكانيكية .واهلدف من املعاجلة امليكانيكية هو إزالة
األنسجة اليت توجد فيها الريقات فضالً عن حتديد مكان الشرانق واحلشرات البالغة كلها وإتالفها .ويف ما يتعلق بأشجار
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خني الزينة الطويلة (حيث تقع اإلصابة يف قاعدة أوراق الظلة) ،ينبغي وضع بروتوكول دقيق وفعال هلا .أما بالنسبة إىل خني
التمور ،فإن املعاجلة امليكانيكية تطبق عليه منذ سنوات بك بساطة بواسطة أدوات يدوية .وحني تظهر أعراض اإلصابة
من خالل تلف السعف أو الفسائ  ،قد يكون من الكايف أحياناً نزع الفسيلة وتلفها من أج تطهري النيلة .وحني تنتق
الريقات من الفسائ إىل اجلذع أو حني تنطلق اإلصابة من بقايا السويقات ،تتوجب إزالة املنطقة املصابة بواسطة أداة حادة
حىت الوصول إىل النسيج السليم .أما النسيج املصاب يف حال تقطيعه إىل أجزاء صغرية ،فال حيتاج إىل مزيد من املعاجلة
(ألن البيوض والريقات ستموت بسرعة يف النسيج املتيبس) .تتمتع هذه املعاجلة امليكانيكية البسيطة مبيزتني هامتني :إذ
بإمكان املزارع نفسه تنفيذه بسهولة ،وال ينق أي من األنسجة املصابة إىل خارج املنطقة املصابة ما حيول دون أي احتمال
انتشار سوسة النيي احلمراء البالغة .فضالً عن ذلك ،يف حال الضرر الطفيف والسطحي ،يزال النسيج من النيلة ويتلف.
وبعد ذلك يرش نسيج النيلة اجملروح مببيد طارد أو مبعجونة الطني أو اجلص منعاً الجتذاب اإلناث.
وإذ أوصي يف أمكنة معينة بربوتوكوالت معقدة جداً يف الغالب للتيلص من األنسجة املصابة ،قد يكون حمبذاً تنفيذ
اختبارات بسيطة جداً إلثبات انعدام اخلطر الذي تشكله الريقات أو البيوض املوجودة يف نفايات األنسجة املقطعة إىل
اقرتح استيدام بعض التكنولوجيات اجلديدة معاجلة امليكانيكية للنيي املصاب ،ولكن ال يبدو أهنا تقدم
أجزاء صغرية .و ُ
أية ميزة مقارنة بالتقنيات احلالية.
 2-5التطبيقات الوقائية للمبيدات كيميائية/طبيعية)
تنفذ التطبيقات الوقائية للمبيدات حالياً إما بواسطة مواد كيميائية وإما بواسطة مواد طبيعية املنشأ .وتسعى تلك
التطبيقات إىل غايتني )1( :قت احلشرات البالغة امليتبئة لدى قاعدة األوراق؛ ( )2محاية النيي عرب قت اإلناث البالغات
يف املراح األوىل من منو اآلفة.
وينبغي استيدام التطبيقات الوقائية للمبيدات إما بواسطة رش/نقع املناطق املستهدفة من النيي  ،وإما بواسطة احلقن
(فقط لنيي الزينة) .ولضمان كفاءة املعامالت الوقائية للمبيدات وخفض نسبة املياطر على الصحة البشرية وعلى البيئة،
ينبغي احرتام النقاط التالية:
•
•
•
•

وجوب تطبيق املعاجلات الوقائية باملبيدات فقط على أشجار النيي املوجودة يف املنطقة املصابة اليت عينت
حدودها ،وخالل فرتة زمنية يتم حتديدها بناء على تطور املصيد يف املصائد.
وجوب اختبار مجلة من مبيدات سوسة النيي احلمراء وتسجيلها لك بلد.
جرعة املعاجلة وعدد مرات تطبيقها ،يف ما خص ك مبيد مسج لسوسة النيي احلمراء ،من أج ضمان
استيدامها املناسب يف العمليات امليدانية.
ينبغي النظر يف التدابري التالية لدى التطبيق الوقائي للمبيدات:
 يف حال الرش/النقع جيب توجيه حملول املبيد إىل قاعدة أوراق القمة (يف حالة خني الزينة الذي يفوق طولهاملرتين) وإىل الدوارة الداخلية للورقة ،واجلذع حىت ارتفاع مرتين والفسائ (خني التمور وخني الزينة الصغري
احلجم).
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 بالنسبة إىل خني الزينة ،يتطلب تركيب أنابيب لرش املبيدات على قاعدة أوراق القمة ،تغيري مكاهنا بوتريةدورية.
 ويف حال خني الزينة ال جيب اعتبار املعاجلات بواسطة احلقن من التقنيات الروتينية املعتادة إذ أهنا قد تتسببجبروح دائمة .وينبغي تطبيقها فقط لعدد حمدد من املرات ويف إطار برنامج العم املوضوع وحسب وتطبيقها
من أج االستئصال السريع لآلفة .وبالنسبة إىل خني التمور ،ال جيب استعمال احلقن إذ ال تتوفر حالياً بيانات
رمسية بشأن خملفات املبيدات يف التمور بعد احلقن.
• جيب إجراء دراسات بشأن خملفات املبيدات يف نسيج النيي وخاصة يف التمور قب تسجي أي مبيد جديد
الستيدامه ضمن برنامج املكافحة.
 3-5المعالجات العالجية بالمبيدات كيميائية/طبيعية)
•
•
•
•

جيب تطبيق ك النقاط ذات الصلة املذكورة يف البند .1-5
ضرورة وضع بروتوكول لالستيدام املربر للتطبيقات العالجية باملبيدات ،خاصة يف ما يتعلق حبقن اجلذوع.
ينبغي استعراض الربوتوكوالت احلالية للبلدان امليتلفة وإثبات صالحيتها من قب أخصائيني/خرباء يف اجملال.
جيب اختبار املبيدات الطبيعية بعد معرفة تفاصي تركيبة املنتج.

 4-5االصطياد الجماعي
ال تلتقط املصائد الفريومونية لسوسة النيي احلمراء سوى جزء من أعداد هذه األخرية املوجودة يف احلق  .وقد أفيد
مؤخراً أن املصائد سوداء اللون تصطاد أعداداً أكرب من السوسة ،أما يف ما يتعلق بالتصميم ،فاملصائد هرمية الشك تصطاد
السوسة بنسبة أكرب مقارنة باملصيدة التقليدية على شك دلو .ويعرف عن مادة الكايرومون االصطناعية (إثي أسيتات)
أهنا حني تضاف كأحد مكونات املصيدة الفريومونية املزودة بطعم غذائي لسوسة النيي احلمراء ،تعزز معدالت املصيد.
أما االستبدال الدوري للطعم الغذائي واملياه فيحد من احلاجة إىل زيادة عدد املصائد الفريومونية يف احلق  ،عدا عن أنه يزيد
بصورة ملحوظة تكلفة برنامج االصطياد اجلماعي الذي يشم املنطقة كلها .وميكن يف بعض البلدان ملزارعني رائدين/مدربني
ممارسة االصطياد اجلماعي .ويعترب ترقيم ك مصيدة فريومونية يف احلق ضرورياً من أج اجلمع املنهجي للبيانات ومعاجلتها.
وميكن حتقيق ذلك عرب تزويد املصائد مبرجع جغرايف ،واستيدام ترددات الراديو احملددة للهوية.
وقد تبني يف اململكة العربية السعودية أن املصائد اليت ال تستوجب صيانةً والقائمة على مبدأ "اجلذب والقت "
واستيدام املصيدة اجلافة القائمة على "اإلشعاع الكهرطيسي" مها من اخليارات الواعدة كعناصر إضافية يف برنامج االصطياد
اجلماعي ،ضمن اإلدارة املتكاملة آلفة سوسة النيي احلمراء .وينبغي النظر يف إجراء املزيد من التقييمات ألسلويب "اجلذب
والقت " والفخ اجلاف الذي يستعني بالتكنولوجيا الكهرطيسية ،يف األمكنة اليت مل خيتربا فيها بعد.
 5-5المكافحة البيولوجية
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مل ينجح يف الوقت الراهن أي من حلول املكافحة البيولوجية لدى تطبيقه على نطاق احلقول الكبرية ولفرتات زمنية
طويلة .وبالنسبة إىل املعاجلة الوقائية لنيي الزينة يف البيئة احلضرية حيث كان هذا النوع من احللول حمبذاً جداً ،سرعان
ما مت التيلي عن هذه احللول بعد سنوات قليلة بسبب تكلفتها وصعوبة تطبيقها وهو ما يتطلب تكرار املعاجلة عدة مرات
يف السنة.
وبصورة عامة ،ينبغي لنظم التنفيذ اخلاصة بعوام املكافحة البيولوجية (مث الفطر املمرض للحشرات) أن ُختترب يف
ُ
بيئة امليترب واحلق  .أما التجارب الرامية إىل تقوية هذه العوام البيولوجية كي تكون قادرة على مقاومة املناطق البيئية
القاحلة فمن العوام الضرورية لنجاحها يف احلق .
 6-5إ الة أشجار النخيل الشديدة اإلصابة والتخلص مناا
تتفاوت اإلجراءات املعتمدة للتعام مع النيي املصاب تفاوتاً كبرياً .ففي بعض األمكنة يقطع النيي املصاب
بالكام  .وتتطلب هذه العملية األخرية استيدام آليات ضيمة تكون متاحة فقط يف أمكنة قليلة يتوجب نق أشجار
النيي املصابة إليها .وتولد آلة التمزيق حرارة مرتفعة جداً للقضاء على مراح منو احلشرة كافة (البيضة  -الريقة  -الشرنقة
 احلشرة البالغة) .ومل يعتمد هذا الربوتوكول الذي يتسم بدرجة كبرية من الثق والتعقيد جلهة التنفيذ اآلمن (تفادياً النتشارالسوسة) والتكلفة ،سوى يف قلة من األمكنة .ولبضع سنوات ،اقرتح أن يكون اإلجراء املعتمد قائماً على هنج حتلي
املياطر .وقد أتاحت املعرفة احملسنة بالسمات البيولوجية لسوسة النيي احلمراء خالل السنوات القليلة املاضية ،التوص
إىل إدراك هام جيب مراعاته خالل حتلي املياطر ،وهو أن الريقات ليست آكلة لليشب وأهنا تفىن بسرعة يف النسيج
املتيبس .ويف بعض األمكنة ،أوصي غالباً باستيدام بروتوكوالت معقدة جداً ملسألة النسيج املصاب املنزوع من النيلة،
ولكن قد يكون حمبذاً إجراء اختبارات بسيطة جداً للتثبت من غياب اخلطر الناجم عن الريقات أو البيوض املوجودة يف
األنسجة املقطعة إىل أجزاء صغرية.
ويف خني الزينة ،أدى هنج حتلي املياطر إىل التمييز بني األجزاء املصابة واألجزاء غري املصابة يف أشجار النيي
املصابة باآلفة .ويف احلالة األوىل (أي األجزاء املصابة) يتوجب اعتماد بروتوكوالت حمددة للتدخ  .أما يف احلالة الثانية
(األجزاء غري املصابة) فتعتمد أنواع خمتلفة من الربوتوكوالت حبسب املعدات املتاحة والظروف احمللية .وإن هكذا هنج قائم
على حتلي املياطر ومراع للظروف احمللية مل يوضع بعد لنيي التمور .ويتوجب اقرتاح بروتوكول بسيط جداً ميكن توليه
على مستوى املزارع بواسطة معدات بسيطة جداً.
ويوصى بتقييم أشجار الني تلك والتيلص منها يف املوقع نفسه عرب النظر يف إمكانية تقطيعها يف املوقع يدوياً إىل
أجزاء صغرية وحرقها بواسطة فرن جوال لإلحراق وتقطيعها ميكانيكياً بواسطة آالت صغرية/جوالة للتقطيع .وينبغي
لإلجراءات املتعلقة بنزع أشجار النيي املصابة والتيلص منها أن ختضع ملزيد من التنقيح والتطوير.

 -6إدارة البيانات/نظام المعلومات الجغرافية/التحقق
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من احملبذ طرح ح جاهز يقوم على نظام جلمع البيانات يتألف من( :أ) تزويد أشجار النيي مبراجع جغرافية بواسطة
حمرك غوغ إرث  Google Earthواالستشعار عن بعد( ،ب) استيدام اهلواتف اجلوالة إلدخال البيانات ونقلها؛ (ج)
واستيدام نظام املعلومات اجلغرافية إلدارة البيانات وحتليلها .وينبغي استحداث تطبيق خمصص ميكن استيدامه على
اهلواتف الذكية اجملهزة بنظامي التشغي  Androidو iOSيتيح للمستيدم تسجي البيانات ذات املرجع اجلغرايف يف املوقع
امليداين على استمارة موحدة .ويفرتض باملستيدمني يف أفض احلاالت أن يستعملوا هواتفهم الذكية اخلاصة هبم جتنباً
لضرورة توفري أجهزة فريدة وتوزيعها وإدارهتا .ويفرتض بالتطبيق أن يستعني خبدمة  GSMللبيانات اجلوالة ( )GPRSمن
أج نق البيانات من احلق إىل مكتب وطين مركزي معين بسوسة النيي احلمراء نقالً بصورة مباشرة .وجيب وضع إجراء
حمدد للسماح باسترياد بيانات من احلق إىل نظام للمعلومات اجلغرافية مصمم على الطلب وحيتوي على قاعدة بيانات
مكانية لدى املكاتب املعنية بسوسة النيي احلمراء .ويستيدم نظام املعلومات اجلغرافية إلدارة وحتلي البيانات الواردة من
احلق ومن املصائد الذكية إلعداد خرائط وجداول وتقارير واختاذ القرارات اإلدارية املطلوبة .ويقرتح استيدام برجميات من
مصدر مفتوح وغري مملوكة ،مث قاعدة بيانات  PostgreSQL/PostGISأما نظام املعلومات اجلغرافية الكمية فمقرتح لقاعدة
البيانات املكانية ونظام املعلومات اجلغرافية ،على التوايل .وسوف يسمح ذلك بتجنب دفع رسوم سنوية لرخصة الربجميات،
كما أن نظام املعلومات اجلغرافية مستق عن أي برنامج (ميكنه العم على نظام  Windowsأو  Macأو  )Linuxوميكن
استيدام جمموعة واسعة من خرباء تطوير الربجميات املتاحني واخلربات لتصميم نظام املعلومات اجلغرافية حبسب متطلبات
سوسة النيي احلمراء .ينبغي لليريطة القاعدية األولية لنظام املعلومات اجلغرافية أن تكون خريطة ذات مراجع جغرافية
ملواقع أشجار النيي (حصيلة البند (أ) أعاله) .وهذه اخلريطة القاعدية ،بالتكام مع بيانات حمدثة بانتظام والبيانات
السابقة من احلق  ،ميكن أن تستيدم لتقييم الوضع الراهن لسوسة النيي احلمراء ،ورصد وترية ظهورها وانتشارها اجلغرايف،
وميكنها أن تؤدي دور نظام اإلنذار املبكر وأن تساعد يف اختاذ القرارات املستنرية والبحث يف االجتاهات املاضية من أج
إدارة أفض لسوسة النيي احلمراء.
ومن شأن التدفق اآليل للبيانات ووجود نظام للمعلومات اجلغرافية ،إتاحة أنواع خمتلفة من اخلرائط واجلداول والرسوم
البيانية عند خمتلف الفرتات الزمنية ومبيتلف درجات الدقة املكانية حبسب نوع املعلومات املطلوبة.
وال غىن عن هذه األدوات التحليلية من أج فعالية الربامج/االسرتاتيجيات املتعددة األقاليم ملكافحة سوسة النيي
احلمراء على املستويات كافة.
ومن املقرتح أن يقود املقر الرئيسي ملنظمة األغذية والزراعة اجلهود حول هذا املوضوع ،مستفيداً من الدروس املستيلصة
من النظام املعتمد يف جزر الكناري ومعتمداً على جتربته يف هذا اجملال .وجيب وضع برنامج تدرييب مليتلف فئات مستيدمي
األدوات (التطبيقات اجلوالة ،ونظم املعلومات اجلغرافية والربجميات).
ومن الضروري التحقق دورياً من صالحية برنامج املكافحة بناء على معدالت مصيد سوسة النيي احلمراء يف املصائد
وتقارير اإلصابة باآلفة والنماذج املكانية والزمنية اليت يولدها نظام املعلومات اجلغرافية ،من أج اإلدارة الفعالة لآلفة ،إىل
جانب ترشيد استيدام املوارد البشرية واملواد األخرى.

 -7مشاركة أصحاب المصلحة وانخراطام في برامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء
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1-7

مشاركة المزارعين

يف معظم البلدان املصابة باآلفة ،تكون مشاركة املزارعني/أصحاب املصلحة يف برامج مكافحة سوسة النيي احلمراء
معدومة أو حمدودة جداً .ويف العديد من البلدان ،تضطلع الوكاالت احلكومية بتنفيذ األنشطة كافة .وتلك الربامج مكلفة
للغاية ومل تنجح يف استئصال اآلفة أو حىت يف منع انتشارها .ويف بعض البلدان ،تقتصر أنشطة السلطات امليتصة على
تزويد املزارعني ببعض املبيدات.
أما ميزة إشراك املزارعني يف برنامج املكافحة فمهمة نظراً إىل وجود هؤالء يف املزارع وقدرهتم على املساعدة يف كشف
أشجار النيي املصابة يف املراح األوىل من تعرضها لآلفة ،وهذه خطوة أساسية يف مكافحة اآلفة واستئصاهلا .زد على
ذلك أن األنشطة كافة أو معظمها يف أي برنامج ملكافحة سوسة النيي احلمراء ،ميكن أن تنفذ على أفض وجه من قب
املزارعني بتكلفة متدنية جداً يف حال حصوهلم على التدريب اجليد.
وسوف تساعد االسرتاتيجية البلدان على وضع سياسات واضحة املعامل بشأن مسامهة املزارعني/أصحاب املصلحة
ومشاركتهم يف برامج اإلدارة املتكاملة آلفة سوسة النيي احلمراء .وجيب تنفيذ مشاريع جتريبية الختبار قابلية إشراك
املزارعني/أصحاب املصلحة وإثبات جدواها .وينبغي لتشجيع مشاركة املزارعني يف برنامج اإلدارة املتكاملة لآلفات أن يكون
مدعوماً باما يلي:
 إجراء دراسات عاجلة أوالً لتكوين معرفة أفض بالتبعات االجتماعية واالقتصادية ملشكلة سوسة النيي احلمراءوللنظم الزراعية يف املناطق املصابة ،وثانياً القرتاح حلول مكيفة من أج تيسري مشاركة املزارعني.
 تعزيز برامج اإلرشاد واألنشطة وآليات تشاطر املعارف واالتصاالت ومنظمات املزارعني وغري ذلك لصاحلاملزارعني/أصحاب املصلحة.
 حتسني السياسات عرب تضمينها حوافز من أج التأثري إجياباً يف حتسني التسويق والدخ للمزارعني. 2-7دور التعاونيات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص
على الوكاالت احلكومية اليت تعم مع برامج اإلدارة املتكاملة آلفة سوسة النيي احلمراء أن تقيم روابط حمددة
وآليات تنسيق مع التعاونيات واملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص جلع الربنامج أكثر فائدة وفعالية .كما أن مشاركة
برنامج الواحات يف مكافحة سوسة النيي احلمراء يف البلدان املعنية ،حمبذة هي أيضاً.
 3-7التعاون بين المؤسسات/إقامة الشبكات
على االسرتاتيجيات الوطنية أن تتضمن آليةً لتعزيز التعاون بني املؤسسات على املستوى الوطين .أما االخنراط واملشاركة
القويني لسلطات إنفاذ القوانني وغريها من املنظمات املعنية ،فمهمان جداً للتنفيذ الفعال لتدابري الصحة النباتية وللحد من
انتشار سوسة النيي احلمراء واحتواء خماطرها.
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 -8بناء القدرات والتواصل وخدمات اإلرشاد
على االسرتاتيجيات الوطنية لإلدارة املتكاملة آلفة سوسة النيي احلمراء أن تتضمن برامج لبناء القدرات مصممة
خصيصاً للفئات امليتلفة من أصحاب املصلحة (املزارعني/العمال وغريهم من أصحاب املصلحة) الضالعني يف تنفيذ اإلدارة
املتكاملة آلفة سوسة النيي احلمراء .وينبغي تعزيز الربنامج عرب اعتماد هنج تشاركي (املدارس احلقلية للمزارعني) وحقول
يستيدمها املزارعون وعمال املزارع على سبي التجربة ،من أج متكينهم بواسطة املعارف احملدثة واملمارسات امليدانية.
وعلى أحد مكونات بناء القدرات أن يتمث يف استيدام وسائ التواص االجتماعي والتطبيقات اجلوالة من أج تشاطر
املعارف والتجارب .كما أن التبادل الدوري للموظفني من أج الدراسة والتعرف على الربنامج اجلاري لإلدارة املتكاملة
ملياطر اآلفة على املستوى الوطين ،هو أمر حيوي لتحديث معارف املوظفني الفنيني واملزارعني وخرباهتم.
وسوف يساعد املنتدى/الربنامج اإلقليمي املعين بسوسة النيي احلمراء البلدان على وضع برامج لبناء القدرات ومواد
تدريبية سهلة االستيدام مع معلومات صحيحة وحمدثة مبيتلف اللغات لتلبية احتياجات الفئات امليتلفة من املوظفني
وأصحاب املصلحة.
ومن أهم مكونات برنامج اإلدارة املتكاملة لآلفة ،خدمة/برنامج االتصال واإلرشاد .فعلى موظفي االتصال ووكاالت
اإلرشاد املشاركة بصورة فاعلة طيلة مدة الربنامج لتيسري نشر املعلومات على أصحاب املصلحة مجيعاً عرب خمتلف وسائ
اإلعالم .أما استيدام وسائ التواص االجتماعي من أج تسريع نق املعلومات ،فضروري لضمان االتصال السريع
واألوسع بكافة أصحاب املصلحة واجلمهور.
وإن خمتلف أدوات نشر املعلومات واملواد مث الرسائ القصرية بالفيديو وامللصقات اإلعالمية واألكياس واهلدايا
األخرى اليت حتم رسائ سهلة الفهم وخمتصرة ،جتذب االنتباه وتقوم بتوعية الفئات امليتلفة للجمهور.
وبوسع وكاالت اإلرشاد يف ك بلد أو إقليم أن تتبىن قريةً أو جمموعة من املزارعني وأن تطبق برنامج مكافحة سوسة
النيي احلمراء بكليته وتعرض مزاياه على املزارعني اآلخرين .وميكن تسمية تلك املزارع باملزارع النموذجية اخلالية من سوسة
النيي احلمراء حيث ميكن تنظيم أيام يف احلق من أج تثقيف جمموعات املزارعني واألقاليم األخرى بشأن التكنولوجيا
املستيدمة وجتريبها.

 -9الايكل اإلداري والمؤسسي
إن الربامج الوطنية ملكافحة سوسة النيي احلمراء يف معظم البلدان تنفذ أو تكون حتت إِشراف املنظمات القطرية
لوقاية النباتات التابعة لوزارة الزراعة .ويف بعض البلدان توجد مراكز/برامج مستقلة مكلفة مبكافحة سوسة النيي احلمراء
حتت رعاية وزارة الزراعة ،يف حني أن مسؤولية مكافحة هذه اآلفة يف بلدان أخرى تكون على عاتق مؤسسات خمتلفة واقعة
حتت إشراف وزارات خمتلفة مع تنسيق ضعيف يف ما بينها .وقد لوحظ أيضاً أن أشجار خني الزينة اليت تعي اآلفة يف
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أحيان كثرية ،تكون حتت وصاية البلديات باإلمجال .فضالً عن ذلك ،يف معظم البلدان ،ال يشارك عادة أصحاب أشجار
النيي واملزارعون يف برامج مكافحة سوسة النيي احلمراء أو أن مشاركتهم فيها حمدودة جداً.
وتؤدي تلك العوام إىل ضعف إدارة اآلفة .وغالباً ما يعيق اهليك اإلداري والبريوقراطي احلكومي حسن سري الربنامج
الوطين ملكافحة سوسة النيي احلمراء وتطبيقه يف الوقت املناسب .ويف معظم البلدان ،يواجه تنفيذ الربنامج الوطين حتديات
جراء النقص يف املوارد البشرية واملالية على حد سواء ،يف حني أنه يف بعض البلدان يعهد بتنفيذ برنامج املكافحة جزئياً أو
كلياً إىل شركات خاصة ،ويقرتن ذلك بضعف الرصد والتقييم والرقابة.
فضالً عن ذلك ،فإن برامج مكافحة سوسة النيي احلمراء تكاد أن تكون معدومة الروابط مع مؤسسات
البحوث/اجلامعات اليت تعم على موضوع سوسة النيي احلمراء ،ونتيجة لذلك فإن نتائج تلك البحوث ال تتناول عادة
االحتياجات العملية يف احلق .
ولكي تكون الربامج الوطنية ملكافحة سوسة النيي احلمراء فعالة من حيث عملها وتنفيذها ،يتوجب على احلكومات
املعنية اختاذ تدابري ملعاجلة الثغرات اآلنفة الذكر على مستوى اهليك اإلداري واملؤسسي ،ووضع إطار للتنسيق بني الربنامج
الوطين ملكافحة سوسة النيي احلمراء وبني املؤسسات احلكومية وغري احلكومية األخرى وجمموعات املزارعني.

 -10الرصد والتقييم
تفتقر ،يف الوقت الراهن ،معظم الربامج الوطنية لإلدارة املتكاملة آلفة سوسة النيي احلمراء إىل عنصر "الرصد
والتقييم ".وقد كان لذلك أثر سليب يف جناح الربامج ويف استدامة النتائج اإلجيابية اليت حتققت ويف االستيدام احلكيم
للموارد.
وجيب أن ترتكز االسرتاتيجيات الوطنية على هنج التيطيط االسرتاتيجي/اإلدارة القائمة على النتائج ،على أن تكون
مدعومة بإطار منطقي مع مؤشرات رئيسية واضحة لألداء وأهداف وآلية للرصد والتقييم.
ويعرف الرصد على أنه اجلمع والتحلي املمنهجيني للمعلومات من أج تتبع التقدم يف تنفيذ اخلطط واألهداف
احملددة ،والتحقق من االمتثال للمعايري املعتمدة .وهو يساعد يف حتديد االجتاهات واألمناط ،وتكييف االسرتاتيجيات وتنوير
القرارات ،من أج إدارة الربنامج.
أما التقييم ،فيعتمد على حتديد آثار العم املنجز والتفكري فيها ملياً وإبداء الرأي يف جناحها .وسوف تتيح نتائج
التقييم ملدراء الربنامج واألطراف املستفيدة منه والشركاء واملاحنني وأصحاب املصلحة اآلخرين يف الربنامج التعلم من التجربة
وحتسني التدخالت املستقبلية.
ويشك الرصد والتقييم أساس اإلبالغ الواضح والدقيق عن النتائج اليت حققتها الربامج الوطنية .ولذا فإن إبالغ
املعلومات يصبح مبثابة فرصة للتحلي النقدي واالستفادة من الدروس من قب املنظمات ،وتنوير عملية صنع القرارات
وتقييم أثر الربامج .ومن األمهية مبكان إشراك أصحاب املصلحة الرئيسيني قدر اإلمكان يف عملية التقييم.
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ويف سياق الربامج الوطنية لإلدارة املتكاملة آلفة سوسة النيي احلمراء ،من احملبذ إجراء تقييم ملنتصف املدة وتقييم
آخر على أساس سنوي.

 -11البحوث والتطوير
ترد أحدث املراجع بشأن حبوث سوسة النيي احلمراء يف امللحق  .1وينبغي للربنامج الوطين لإلدارة املتكاملة لآلفة
أن يقيم تعاوناً جيداً مع مؤسسات البحوث وجهات تطوير التكنولوجيا من أج تشاطر املعلومات بشأن أحدث نتائج
البحوث واالبتكارات اليت مت التوص إليها.
وقد ُوضعت أساليب وتكنولوجيات خمتلفة لرصد سوسة النيي احلمراء ومراقبتها وإدارهتا يف السنوات القليلة املاضية
من قب باحثني وخرباء تطوير التكنولوجيا ،ويتوجب إخضاعها ملزيد من التقييم واالختبار ملعرفة مدى قابلية استيدامها
ميدانياً كتكنولوجيات سريعة وسهلة االستعمال ومقبولة التكلفة.
وعلى الربامج الوطنية ملكافحة سوسة النيي احلمراء أن تتضمن عنصراً الختبار وإثبات صالحية التقنيات املبتكرة
احلديثة وأساليب إدارة سوسة النيي احلمراء ،مبا يف ذلك تقنيات االصطياد واملعاجلات الكيميائية الوقائية والعالجية
وبروتوكوالت احلجر وغريها ،إذ من شأهنا تيسري العم وحتسني فعالية الربنامج.
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ثانيا  -مصفوفة نتائج خطة العمل
المؤشرات

الغايات

اإلطار الزمني

التنفيذ الفعال لتدابير الصحة النباتية الحجر الزراعي)
النتيجة 1
اس ا ا ا ا ااتعراض نظم الص ا ا ا ا ااحة حتا ا ا ا ا ااديا ا ا ا ا ااد م ا ا ا ا ا اواط ا ا ا ا اان ي ا ا ا ااول ا ا ا اي ا ا ا ااو/متا ا ا ااوز
النشاط 1-1
القوة/الثغرات يف النظ ا ا ااام 2017
اس ا ا ا ا ا ا ااتعراض النظ ا ا ااام الوطين النباتية اليت متت مراجعتها
وإبالغها للفاو
للص ا ا ا ا ا ااحة النباتية يف ما يتعلق
مبكافحة سا ا ا ا ا ا ااوس ا ا ا ا ا ا ااة النيي
احلمراء
ع ا ا اادد ال ال اوائااح الاايت متا ا ا ات اإلبالغ عن اللوائح اليت سا ا ا ا ا ا ا اباتاماارب/أيالااول
النشاط 2-1
مراجع ااة/حت اادي ااث/ص ا ا ا ا ا ا اي اااغ ااة مراجعتها/حتديثها/صياغتها متت مراجعتها  /إعدادها 2017
وإط ا ااالع الا ا اف ا ا اااو عا ا ال ا ااى
لوائح واض ا ا ا ا ا ا اح ا ا ااة لشا ا ا ا ا ا ااروط
مسوداهتا
االس ا ا ا ااترياد فضا ا ا ا االً عن تدابري
للصا ا ا ا ا ا ااحة النباتية بغية تنظيم
حركااة النيي ا ضا ا ا ا ا ا اامن البلااد
الواحد
إعا ا ا ا ا ا ااداد عا ا ا ا ا ا اادد ما ا ا ا ا ا اان رف ا ا ا ااع ت ا ا ا ا اق ا ا ا ا اري ا ا ا اار ع ا ا ا اان سا ا ا ا ا ا ا اباتاماارب/أيالااول
النشاط 3-1
إع ا ا ااداد بروتوكوالت/خطوط ال ا ا ااربوت ا ا ااوك ا ا ااوالت/اخل ا ا اطا ا ااوط الا ااربوتا ااوكا ااوالت/اخل ا اط ااوط 2017
ال اتااوج اي اه اي ا ا ااة امل اع ا ا اادة مااع
توجيهي ا ااة واض ا ا ا ا ا ا اح ا ااة لتفتيش التوجيهية
مسوداهتا إىل الفاو
ومعاجلة الفسا ا ا ا ااائ وأشا ا ا ا ااجار
النيي ا ا  ،مع إجراءات لتعزيز
التفتيش عن ااد ح اادود البل اادان
لغااايااات احلجر الزراعي وتعزيز
خدمات وقاية النباتات
عاادد من اخلطوط التوجيهيااة رفع تقارير قطرية بش ا ا ا ا ا ااأن يناير/كانون الثاين
النشاط 4-1
اخلطوط التوجيهيااة ونظااام 2018
إع ا ا ااداد خ اطااوط تااوج اي اه اي ا ا ااة إلقامة مش ا ااات جتارية لنيي
إلنشا اااء مشا ااات جتارية لنيي التمور مع نظام للتس ا ا ا ا ا ااجي التسا ا ا ا ا ا ااجي ا ا وإصا ا ا ا ا ا ا ا اادار
الش ااهادات اليت أنش اائت،
التمور وإرس اااء نظام لتس ااجي وإلصدار الشهادات.
إىل الفاو
مش ا ااات خني التمور وإص ا اادار
الشهادات هلا.
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المس ـ ـ ـ ـ ـ ــاهمــة المتوقعــة من
المنتدى اإلقليمي /الفاو -
المركز الدولي للدراسـ ـ ـ ـ ــات
الزراعيــة المتقــدمــة لمنطقــة
البحر المتوسط
دع اام اسا ا ا ا ا ا ا ا اتا اعا اراض الا انا اظ اام
وتقييمها

بوسا ا ا ااع الفاو/االتفاقية الدولية
لوقاية النباتات مراجعة/إعداد
اللوائح باالرتكاز على املعايري
ال ا اادولي ا ااة لت ا اادابري الص ا ا ا ا ا ا اح ا ااة
النباتية.

بوس ا ا ا ا ا ا ااع املنت ا ا اادى اإلقليمي
املسا ا ا ا ا ا ا ا اااعا اادة يف ص ا ا ا ا ا ا ايا اااغا ااة
ال ا ا ااربوت ا ا ااوك ا ا ااوالت/اخل ا ا ا اط ا ا ااوط
التوجيهية

بوس ا ا ا ا ا ا ااع املنت ا ا اادى اإلقليمي
املس ا ا ا ا ا اااعدة يف إعداد خطوط
تااوجاياهاي ا ا ااة وإرس ا ا ا ا ا ا ا ا ا اااء ناظاام
للتسجي وإصدار الشهادات
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النشاط 5-1

دعم إنشا ا ا ا ا ا ا ا اااء مرافق إلنتا اااج
النيي بواسطة زرع األنسجة

النشاط 6-1

وض ا ا ا ا ا ااع آلية لتعزيز التنس ا ا ا ا ا اايق
وإشراك وكاالت إنفاذ القوانني
كافة وغريها من أصا ا ا ا ا ا ااحاب
املصا ا ا ا ا ا االح ااة من أج ا ا تنفي ااذ
أنظمة الصحة النباتية
النتيجة

2

النشاط 1-2

وضااع بروتوكول فين موحد من
أج التفتيش البصري وإشراك
املزارعني وغريهم من أصحاب
املص ا االحة يف عملية الكش ا ااف
املبكر

نشاط متواص

عا اادد املرافق املنشا ا ا ا ا ا ا ا ااأة يف تقارير من البلدان بش ااأن
الابال ا ا اادان إلنات ا ا اااج الانييا ا ا ا التقادم يف إنش ا ا ا ا ا ا اااء مرافق
لزرع األنسجة
بواسطة زرع األنسجة
وجود آليااة لتعزيز التنسا ا ا ا ا ا اايق ت اع ازيااز ال اربن ا ا ااامااج الااوطااين هنا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااايا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة
وإش ا ا ا ا ا ا اراك وكا ا اااالت إنفا ا اااذ لإلدارة املتكا ا اااملا ا ااة آلفا ا ااة ديس ا ا ا ا ا اامرب/كانون
سوسة النيي احلمراء من األول 2017
القوانني كافة
خالل آلي ا ا ااة واض ا ا ا ا ا ا اح ا ا ااة
إلش ا ا ا ا ا ا اراك وكاااالت إنفاااذ
القوانني كااافااة وغريهااا من
أصحاب املصلحة
تحسين القدرات في مجال الكشف المبكر والمراقبة والرصد
ع ا ا اادد الربوتوكوالت الفني ا ا ااة وض ا ا ااع ثالثة بروتوكوالت سا ا ا ا ا ا ا اباتاماارب/أيالااول بوسا ا ا ا ا ا ااع املنت ا ا اادى اإلقليمي
2017
املساعدة يف وضع بروتوكوالت
للتفتيش البصا ا ااري املعدة من على األقا ا من قبا ا ك ا
فنية للتفتيش البصري.
بلا ااد ورفعها ااا إىل املنتا اادى
قب البلدان
اإلقا ا الا ا ايا ا ام ا ااي م ا اان أجا ا ا ا
استعراضها.

التكنولوجي ا ا ااات اجلا ا ا ادي ا ا اادة
النشاط 2-2
تقييم واختب ا ااار تكنولوجي ا ااات امل ا ا ا ا ات ا ا ا ا اق ا ا ا ا اادم ا ا ا ا ااة ال ا ا ا ا اايت مت
جاادياادة متقاادمااة قيااد التطوير اختب ا ا اااره ا ا ااا/اعتم ا ا اااده ا ا ااا من
جانب البلدان
من أج الكشف املبكر
وض ا ا ااع برنامج وطين للمراقبة
النشاط 3-2
وضااع بروتوكول/برنامج واضااح والرصد من قب البلدان
للمراقبااة والرص ا ا ا ا ا ا ااد قااائم على
املعايري الدولية لتدابري الص ااحة
النباتية (املعيار الدويل رقم )6
مبا يش اام إرش ااادات للقائمني
على املسح واملدخالت/املوارد
املطلوبة.
قي ا ااام الف ا اااو بتطوير التطبيق املباش اارة بتش ااغي التطبيق
النشاط 4-2
اس ا ااتعمال تطبيق جوال ونظام اجلوال ونظ ا ا ااام املعلوم ا ا ااات اجلوال ونظا ااام املعلوما ااات
للرص ا ا ا ا ا ا ا ا ااد ق ا ااائم على نظ ا ااام اجلغرافية وإتاحتهما للبلدان اجلغرافية واسا ا ا ا ا ا ااتيدامهما
من قب البلدان األعضاء
املعلومااات اجلغرافيااة من أج ا
رسا ا ا ا ا اام اخلرائط ومجع البيانات
وحتليله ا ا ااا وإدارهت ا ا ااا على حنو

قي ااام البل اادان برفع تقرير
ع اان ال ا ات ا اك ا ان ا اول ااوج ا اي ا ا ااات
اجلا ا ا ا ا ااديا ا ا ا ا اادة الا ا ا ا ا اايت مت
اختبارها/اعتمادها
تقرير عن برنااامج املراقبااة أكتوبر/تش ا ا ا ا ا ا ارين
والرص ا ا ا ا ا ا ااد الذي وضا ا ا ا ا ا ااع األول 2017
ب اااالسا ا ا ا ا ا ااتن اااد إىل املعي ااار
الدويل رقم 6
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نشاط متواص

بوسا ا ا ااع الفاو/االتفاقية الدولية
لوقاية النباتات املس ا ا ا ا اااعدة يف
اسااتعراض/تطوير برامج املراقبة
والرصد

م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااارس/آذار تقوم أمانة املنتدى ،بدعم من
2018
شا ا ا ا ا ا ااعبة تكنولوجيا املعلومات
لادى الفااو ،بااملس ا ا ا ا ا ا اااعادة يف
وضع النظام وإتاحته للبلدان
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فعال يف س ا ااياق برنامج املراقبة
والرصد.
تحسين تدابير الوقاية والمكافحة
النتيجة 3
ع ا ا اادد اخلطوط التوجيهي ا ا ااة قيااام البلاادان األعضا ا ا ا ا ا ا اااء
النشاط 1-3
إعداد خطوط توجيهية وطنية الوطني ا ا ااة املع ا ا اادة العتم ا ا اااد برفع تقرير عن اخلطوط
العتم اااد مم ااارس ا ا ا ا ا ا ا ااات زراعيااة املمارس ا ا ا ا ا ااات الزراعية اجليدة الا ات ااوجا ايا اه اي ا ا ااة العا اتا ام ا ا اااد
جيدة (معدل كثافة أشا ا ا ا ا ااجار من أج مكافحة سا ا ا ااوسا ا ا ااة ممارس ا ا ا ا ا ا ااات زراعية جيدة
من أج مكافحة سااوسااة
النييا ا ا ا يف احلقا ا ا ا  ،والري ،النيي احلمراء
النيي احلمراء
وإصا ا ااحاح احملاصا ا ااي واحلقول
وغريها) من أج إدارة سوسة
النيي احلمراء
ع ا ا اادد اخلطوط التوجيهي ا ا ااة وضا ا ا ا ا ا ا ا ااع ت ا اق ا اري اار ح ااول
النشاط 2-3
توحي ا ا ااد اخلطوط التوجيهي ا ا ااة الوطني ا ا ااة املع ا ا اادة من قبا ا ا ا اخل ا اطا ااوط ال ا اتا ااوج ا اي ا اه ا اي ا ا ااة
الوطني ااة للمع اااجل ااات الوق ااائي اة البلاادان للمعاااجلااات الوقااائيااة للمع ا ا اااجل ا ا ااات الوق ا ا ااائي ا ا ااة
(الرذاذ/الرش/حقن اجل ا ا ااذوع) (الرذاذ/الرش/حقن اجلااذوع) (الا ا ا اارذاذ/الا ا ا اارش/ح ا ا ا اقا ا ا اان
والعالجية (املعاجلة الكيميائية وال ا ا اع ا ااالج ا ا اي ا ا ااة (امل ا ا اع ا ا اااجل ا ا ااة اجل ا ا ااذوع) وال ا ا اع ا ااالجا ا اي ا ا ااة
وامليكانيكية) لس ااوس ااة النيي الكيمي ا ااائي ا ااة وامليك ا ااانيكي ا ااة) (املع ا ا اااجل ا ا ااة الكيمي ا ا ااائي ا ا ااة
وامليكانيكية)
لسوسة النيي احلمراء
احلمراء
قيام ك بلد بوضا ا ا ا ا ا ااع قائمة رفع تقارير س ا اانوية بش ا ااأن
النشاط 3-3
وضا ا ا ا ا ا ااع ق ا ااائم ا ااة ب ا اااملبي ا اادات باملبيدات املس ااجلة لس ااوس ااة قائمة املبيدات املس ا ا ا ا ااجلة
املس ا ا ا ااجلة لس ا ا ا ااوس ا ا ا ااة النيي الانايايا ا ا ا احلاماراء باع ا ا ااد أن لس ا ا ااوس ا ا ااة النيي احلمراء
احلمراء اليت خض ا ا ا ا ا ا اع ا اات إىل خض ا ا ا ا ا ا ا اع ا ا اات إىل إج اراءات ال ا ا اايت خض ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اع ا ا اات إىل
إج اراءات الااتس ا ا ا ا ا ا ا اج ايا ا ا ا
التسجي الوطنية
إجراءات التسجي الوطنية
الوطنية
تا اعا اي ااني خما اتا اربات/وك ا ا اااالت قيااام البلاادان األعضا ا ا ا ا ا ا اااء
النشاط 4-3
تعيني خمتربات/وكاااالت وطنيااة وطنيا ا ااة لكي تقوم بتحلي ا ا ا ب ا ا ات ا ا اق ا ا اادم ت ا ا اق ا ا اري ا اار ع ا اان
لكي تقوم بتحليا ا ا خملف ا ااات خملف ااات املبي اادات يف خنيا ا املا ا ايا ا اتا ا اربات/ال ا ااوك ا ا اااالت
املاباي ا ا اادات يف خنايا ا ا ا الاتامااور التمور واألنواع األخرى من الوطنيااة وعن نتااائج حتليا
خملفات املبيدات يف خني
واألنواع األخرى من النيي ا  ،النيي  ،واملصادقة عليه
ال ات امااور واألن اواع األخاارى
واملصادقة عليه
من النيي
توحيد بروتوكوالت املص ا ا ااائد قي ا ااام البل ا اادان برفع تقرير
النشاط 5-3
وض ا ا ااع بروتوكوالت للمص ا ا ااائد الفريومونية لس ا ااوس ا ااة النيي عن بروتوكوالت اسااتعمال
املصا ا ا ا ا ا ا ا ا ااائا ا ااد الفريوموني ا ااة
الفريومونية لس ا ا ا ااوس ا ا ا ااة النيي احلمراء
لسوسة النيي احلمراء
احلمراء وتوحياادهااا فيمااا خص
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أكاتاوبار/تش ا ا ا ا ا ا اارين بوسااع املنتدى اإلقليمي تقدم
املساعدة إىل البلدان األعضاء
األول 2017

أكاتاوبار/تش ا ا ا ا ا ا اارين بوسااع املنتدى اإلقليمي تقدم
املساعدة إىل البلدان األعضاء
األول 2017

نشاط سنوي

نشاط سنوي

أكاتاوبار/تش ا ا ا ا ا ا اارين
األول 2017
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تصميم املصائد وكثافة توزيعها
وصيانتها
النشاط 6-3

اختبار التكنولوجيات اجلديدة
ملصائد سوسة النيي احلمراء
مبا يشا ا ا ا ا اام املصا ا ا ا ا ااائد الذكية
وتزوي ااد املصا ا ا ا ا ا ا ا ااائ ااد ب اااملراجع
اجلغرافية واسا ا ا ا ا ااتيدام ترددات
الا ا ارادي ا ااو احمل ا ا ااددة لا ا الا ا اه ا ااوي ا ا ااة
واخليارات اليت ال تسا ا ا ا ا ااتوجب
الصيانة مث "اجلذب والقت "
واملصائد الكهرطيسية

اختبار تكنولوجيات جديدة قي ا ااام البل ا اادان برفع تقرير نشاط متواص
ع اان ال ا ات ا اك ا ان ا اول ااوج ا اي ا ا ااات
للمصائد الفريومونية
اجلا ا ااديا ا اادة للمصا ا ا ا ا ا ا ا ا ااائ ا ااد
الفريوموني ااة لسا ا ا ا ا ا ااوس ا ا ا ا ا ا ا ااة
النييا ا ا ا احلمراء اليت مت
اختبارها

قيا ااام البلا اادان األعض ا ا ا ا ا ا ا ا اااء قيااام البلاادان األعضا ا ا ا ا ا ا اااء ديس ا ا ا ا ا اامرب/كانون
النشاط 7-3
وض ا ا ا ا ا ا ااع واعتم ا ا اااد بروتوكول بوضع بروتوكول لنزع أشجار برفع تقرير عن بروتوكول األول 2017
بس ا اايط إلزالة أش ا ااجار النيي النيي املصا ا ا ا ا ا ااابة بشا ا ا ا ا ا ااك النزع الصا ا ا ا ا ا ااحيح واآلمن
املص ا ا ا ا ااابة بش ا ا ا ا ااك آمن ميكن صا ا ا ا ا ا ااحيح وآمن بواس ا ا ا ا ا ا اطااة ألشجار النيي املصابة
إدارتااه على مسا ا ا ا ا ا ااتوى املزرعااة تقنيات بسيطة
بواسطة معدات بسيطة
النتيجة 4

النشاط 1-4

وض ا ااع خطة "لنهج تش ا اااركي"
واعتم ا اااده ا ااا من أجا ا ا تعزيز
مش ا ا ا اااركة املزارعني/أص ا ا ا ااحاب
املصالحة واخنراطهم يف الربامج
الوطنيااة لإلدارة املتكاااملااة آلفاة
سوسة النيي احلمراء
النشاط 2-4

إرساااء آلية للتنساايق واالتصااال
وإقامة الشبكات مع أصحاب
املصا ا ا ا ا ا االحااة الوطنيني اآلخرين
(ما اان وك ا ا اااالت ح ا اكا ااوم ا اي ا ا ااة
ومؤس ا ا ا اس ا ا ااات حبثية وأكادميية
وتع ا اااوني ا ااات ومنظم ا ااات غري
حكومية وقطاع خاص)
النشاط 3-4

تعزيز القدرات المؤسسية لبرنامج اإلدارة المتكاملة آلفة سوسة النخيل الحمراء وتخطيطه وتنفيذه

قيام ك بلد بوضا ا ا ا ا ا ااع خطة
لتعزي ا ا ا ا ا ا ا ا از مشاركا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اة
املزارعني/أص ااحاب املص االحة
واخنراطهم يف الربامج الوطنية
لإلدارة املتكاملة آلفة سوسة
النيي احلمراء

تلقي تقرير من قب ا ا ك ا ا أكاتاوبار/تش ا ا ا ا ا ا اارين
بال ا ا ااد عان خاط ا ا ااة الاناهاج األول 2017
التش ا ا ا ا ا ا ا ا ا اااركي يف الربامج
الوطني ااة لإلدارة املتك اااملااة
آلفااة سا ا ا ا ا ا ااوس ا ا ا ا ا ا ااة النييا
احلمراء

إرس ا ا ا ا ا ا ا ا اااء آلي ا ااة للتنسا ا ا ا ا ا اايق قيااام البلاادان األعضا ا ا ا ا ا ا اااء أكاتاوبار/تش ا ا ا ا ا ا اارين
واالتص ااال وإقامة الش اابكات بتق ا ا اادم تقرير عن آلي ا ا ااة األول 2017
مع أصا ا ا ا ا ا ااحاب املصا ا ا ا ا ا االحة التنساايق واالتصااال وإقامة
الش ا اابكات مع أص ا ااحاب
الوطنيني اآلخرين
املص ا ا ا ا ا ا ا ال اح ا ا ااة ال ااوط ان ايااني
اآلخرين

قيام البلدان األعضاااء بوضااع قيااام البلاادان األعضا ا ا ا ا ا ا اااء نشاط متواص
برنااامج وطين لبناااء القاادرات بااوضا ا ا ا ا ا ا ااع ب ارامااج ل اب ان ا ا اااء
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وضا ا ا ا ا ا ااع برن ا ااامج وطين لبن ا اااء مصا ا اامم خصا ا اايص ا ا ااً لربنامج القدرات يف سااياق براجمها
القدرات مص ا ا اامم خص ا ا اايص ا ا ااً اإلدارة املتكاملة آلفة سااوساة الوطنية
للعا ا اااملني يف برنا ا ااامج اإلدارة النيي احلمراء
املتكاملة آلفة س ااوس ااة النيي
احلاماراء واملازارعااني ووك ا ا اااالت
إنف ا اااذ القوانني وأص ا ا ا ا ا ا اح ا اااب
املصلحة اآلخرين
قي ااام البل اادان بوضا ا ا ا ا ا ااع مواد قيااام البلاادان األعضا ا ا ا ا ا ا اااء نشاط متواص
النشاط 4-4
صااياغة مواد للتدريب والتوعية للتاادريااب والتوعيااة سا ا ا ا ا ا ااهلااة بوضا ا ا ا ا ا ااع مواد للتا اادريا ااب
والتوعية سهلة االستيدام
س ا ا ا ااهلة االس ا ا ا ااتيدام تش ا ا ا اام االستيدام
وقا ا ا ا ا ااائ ا ا ا ا ا اما ا ا ا ا ااة ع ا ا ا ا ا ال ا ا ا ا ااى
تطبيقات رقمية بلغة بس ا ا ا ا اايطة
االحاتاي ا ا اااج ا ا ااات ،ل ا ا اادعاام
تفهمها الفئات املستهدفة
الربن ا ا ااامج الوطين لإلدارة
املتكاملة آلفة سا ا ا ا ا ااوسا ا ا ا ا ااة
النيي احلمراء
قيام البلدان بوضا ااع مشا اااريع قي ااام البل اادان برفع تقرير نشاط متواص
النشاط 5-4
وض ا ا ااع مش ا ا اااريع جتريبية إلدارة جتريبية إلدارة سااوسااة النيي عن املشا ا ا ا ا ا ا اااريع التجريبيااة
س ا ا ا ا ااوس ا ا ا ا ااة النيي احلمراء يف احلمراء يف كام املنطقة بناء إلدارة سا ا ا ا ا ااوسا ا ا ا ا ااة النيي
كااام ا املنطقااة ميكن تنفيااذهااا على هنج تش ا ا ا ا ا ا ا ا ا اااركيا ا ااة مع احلمراء يف كام املنطقة
بطريقااة تشا ا ا ا ا ا ا اااركيااة تش ا ا ا ا ا ا ام ا املزارعني
امل ا ا ازارعا ا ااني يف جم ا ا ات ا ا ام ا ا اع ا ا ااات
الواحااات ،باااسا ا ا ا ا ا ااتياادام هنج
"املدارس احلقلية للمزارعني"
وضا ا ااع/اسا ا ااتعراض عدد من ص ا ا ا ا ا ااياغة اس ا ا ا ا ا ارتاتيجيات مايو/أيار 2018
النشاط 6-4
حتس ا ااني ختطيط برنامج اإلدارة برامج اإلدارة املتكاملة لآلفة وطنيا ااة لإلدارة املتكا اااملا ااة
املتكاملة آلفة س ااوس ااة النيي بناء على هنج اإلدارة القائمة لآلف ا ا ااة ب ا ا اااالرتك ا ا اااز على
اإلدارة ال اق ا ا ااائ ام ا ا ااة ع ال ااى
احلمراء وتنفي ا ااذه عرب اعتم ا اااد على النتائج.
النتائج مع خطط للرص ا ااد
هنج قااائم على النتااائج مبااا يف
والتقييم وإبالغها للفاو
ذلك الرص ا ااد والتقييم الفعالني
مع التيصا ا ا ا ا ا اايص املناس ا ا ا ا ا ا ااب
للموارد والوسائ
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بوسااع املنتدى اإلقليمي تقدم
املساعدة إىل البلدان األعضاء

بوس ا ا ا ا ا ا ااع املنت ا ا اادى اإلقليمي
مساااعدة البلدان األعضاااء يف
اسااتعراض/صااياغة الربامج اليت
تسا ا ا ا ا ا ااتنااد إىل اإلدارة القااائمااة
على النتائج
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المكون اإلقليمي لالستراتيجية
باء)
ّ
يهدف املكون اإلقليمي لالسرتاتيجية إىل إرساء بيئة متكينية للتعاون والتنسيق من أج حتسني اسرتاتيجية مكافحة
سوسة النيي احلمراء على املستوى اإلقليمي وفيما بني األقاليم.
ولغاية تعزيز التعاون والتنسيق على املستوى اإلقليمي وما بني األقاليم واإلدارة الفعالة لسوسة النيي احلمراء ،ينبغي
إنشاء منتدى/برنامج إقليمي معين بسوسة النيي احلمراء بدعم من الفاو واملركز الدويل للدراسات الزراعية املتقدمة ملنطقة
البحر املتوسط من أج دعم وتنسيق تنفيذ املكون اإلقليمي لالسرتاتيجية .وميكن أن يكون مقر املنتدى/الربنامج لدى
منظمة األغذية والزراعة وسوف تساهم االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ومنظمة وقاية النباتات يف الشرق األدىن يف عم
املنتدى/الربنامج من الناحية الفنية.

 -1أدوار المنتدى/البرنامج:
-

تعزيز التعاون والتنسيق بني البلدان األعضاء يف جمال اإلنذار املبكر وتشاطر املعلومات واملعارف ،من أج
املكافحة الفعالة لسوسة النيي احلمراء.
املساعدة يف صياغة الربامج واخلطوط التوجيهية والربوتوكوالت للوقاية والكشف املبكر والتدخ السريع ومكافحة
السوسة ودعم البلدان يف التنفيذ.
املساعدة يف صياغة النهج واالسرتاتيجيات والطرق وأدوات التدريب من أج زيادة اخنراط املزارعني يف إدارة
سوسة النيي احلمراء.
توفري برامج خمصصة لبناء القدرات واملساعدة الفنية إىل الربامج الوطنية إلدارة سوسة النيي احلمراء.
دعم البلدان األعضاء يف إعداد خطط للرصد والتقييم وتنفيذها.
إنشاء قاعدة بيانات مكانية قائمة على نظام املعلومات اجلغرافية من أج إدارة البيانات وحتليلها بواسطة تطبيق
جوال جيمع البيانات وينقلها وميكن اعتماده لدى ك من البلدان.
دعم البلدان يف وضع تدابري متوائمة للصحة النباتية وهنج خلطط الطوارئ من أج استئصال سوسة النيي
احلمراء واحتواء انتشارها.
املساعدة يف بناء القدرات البشرية واملؤسسية للربامج الوطنية لدى الدول األعضاء
دعم وتنسيق األنشطة املشرتكة على املستوى اإلقليمي (املسوحات وبرامج اإلدارة املشرتكة) وما بني األقاليم
لرعاية التعاون وتبادل التجارب امليدانية بني اخلطط/املشاريع الوطنية املعنية بسوسة النيي احلمراء.
تشجيع امليططات األكثر أماناً من الناحية البيئية ملكافحة سوسة النيي احلمراء ،للحد من خماطر عمليات
املكافحة على الصحة البشرية والبيئة.
دعم الدراسات حول توليد البيانات بشأن خملفات املبيدات يف الفاكهة (التمور وجوز اهلند وغريها) وتوفري
املعلومات وتشاطرها بشأن احلدود القصوى املسموح هبا مليتلف فئات املبيدات.
دعم برامج البحوث والتطوير من أج الرتويج للتكنولوجيات املبتكرة واآلمنة واملقبولة التكلفة وإثبات صالحيتها.
وضع قائمة باخلرباء يف جمال سوسة النيي احلمراء.
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-

وضع برامج حلشد املوارد من أج دعم عمليات املنتدى.

 -2الجاات المستفيدة وأصحاب المصلحة
سوف يوفر املنتدى/الربنامج اإلقليمي دعماً فنياً مباشراً إىل البلدان األعضاء لكي حتسن ختطيط براجمها لإلدارة املتكاملة
لآلفة ورصدها وتقييمها .وسوف يقوم املنتدى أيضاً بدعم البلدان يف تنفيذ الربامج الوطنية من خالل املساعدة الفنية
واملشورة وبرامج بناء القدرات .فضالً عن ذلك ،سوف يعزز املنتدى كذلك التعاون اإلقليمي وتشاطر املعلومات واخلربات
بشأن إدارة سوسة النيي احلمراء وما يتص هبا من مسائ .
سوف يكون املنتدى مفتوحاً للشراكات والتعاون مع أصحاب املصلحة اآلخرين مبن فيهم تعاونيات املزارعني واملنظمات
غري احلكومية والشركات اخلاصة ومؤسسات البحوث وغريها من أج الرتويج لالسرتاتيجيات الوطنية لإلدارة املتكاملة آلفة
سوسة النيي احلمراء ،ووضع تكنولوجيات لإلدارة املتقدمة وإثبات صالحيتها.

 -3تشغيل المنتدى/البرنامج:





يتعني على الفاو أن تنشئ أمانة املنتدى/الربنامج وأن ترعاها.
يتعني على البلدان األعضاء تعيني جهة اتصال وطنية تعىن بالتنسيق واالتصال وبتمثي البلد لدى املنتدى/الربنامج
اإلقليمي.
يتعني على الفاو أن تنشئ حساب أمانة من أج املسامهات املالية للبلدان األعضاء واملنظمات دعماً إلنشاء
املنتدى/الربنامج وتشغيله وألنشطته.
يعقد املنتدى/الربنامج اجتماعاً سنوياً للبلدان األعضاء من أج :
 تقييم التطور السنوي لوضع سوسة النيي احلمراء وكفاءة الربامج على املستوى اإلقليمي. -وضع برنامج سنوي للمنتدى قائم على األولويات الوطنية واإلقليمية.
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 -4خطة عمل المنتدى/البرنامج:

النتيجة

1

النشاط 1-1

إنش ا ا ا ا ا ا ا ا اااء املنت ا اادى/الربن ا ااامج
اإلقليمي املعين بسا ا ا ا ا ا ااوس ا ا ا ا ا ا ااة
النييا ا ا ا احلمراء وإقراره من
قب البلدان األعضاء
النشاط 2-1

تعيني أمني املنتدى/الربنامج
اإلقليمي املعين بسا ا ا ا ا ا ااوس ا ا ا ا ا ا ااة
النيي احلمراء وإنشا اااء أمانة
املنتدى
النشاط 3-1

تعيني جهة اتصا ا ا ا ا ا ااال وطنية
وحتديد مس ا ا ا ا ا ا ااامهات البلدان
والتزاماهتا

الميزانية المقدرة بالدوالر األمريكي
الجاة المسؤولة
اإلطار الزمني
الـ ـتـ ـكـ ـلـ ـف ـ ــة لـ ـم ــرة ال ـ ـ ـت ـ ـ ـك ـ ـ ـل ـ ـ ـفـ ـ ــة
الــتش ـ ـ ـ ـ ـ ـغ ـي ـل ـي ـ ــة
واحدة
الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوي ـ ـ ــة
غير المتكررة)
المتكررة
إنشاء منتدى/برنامج إقليمي معني بسوسة النخيل الحمراء
حبلول هناية يونيو/حزيران الا اف ا ا اااو ،امل اارك ااز ال ا ا اادويل
2017
لل ا اادراس ا ا ا ا ا ا ا ا ااات الزراعي ا ااة
املتق ا اادم ا ااة ملنطق ا ااة البحر
املتوسا ا ا ا ا ااط ومنظمة وقاية
النبا ا اااتا ا ااات يف الشا ا ا ا ا ا اارق
األدىن والبلدان األعضاء
راتا ا ا ااب األما ا ا ااني
حبلول هناية يونيو/حزيران الا اف ا ا اااو ،امل اارك ااز ال ا ا اادويل
2017
ونفقات األمانة
لل ا اادراس ا ا ا ا ا ا ا ا ااات الزراعي ا ااة
املتق ا اادم ا ااة ملنطق ا ااة البحر
املتوسا ا ا ا ا ااط ومنظمة وقاية
النبا ا اااتا ا ااات يف الشا ا ا ا ا ا اارق
األدىن
حبلول هن ا ا اااي ا ا ااة يوليو/متوز البلدان األعضاء
2017

حبلول هن ا ا اااي ا ا ااة يوليو/متوز الا اف ا ا اااو ،امل اارك ااز ال ا ا اادويل
النشاط 4-1
إعداد النظام األسا ا ا ا ا ا اااسا ا ا ا ا ا ااي 2017
لل ا اادراس ا ا ا ا ا ا ا ا ااات الزراعي ا ااة
املتق ا اادم ا ااة ملنطق ا ااة البحر
للمنتا اادى/الربنا ااامج اإلقليمي
املتوسا ا ا ا ا ااط ومنظمة وقاية
املعين بسوسة النيي احلمراء
النبا ا اااتا ا ااات يف الشا ا ا ا ا ا اارق
األدىن
حبلول هنا ا ااايا ا ااة يوليو/متوز الا اف ا ا اااو وامل اارك ااز ال ا ا اادويل
النشاط 5-1
إنش ا ا ا ا ا ا ا اااء حس ا ا ا ا ا ا ا اااب أم ااان ااة 2017
لل ا اادراس ا ا ا ا ا ا ا ا ااات الزراعي ا ااة
املتق ا اادم ا ااة ملنطقا ا اة البحر
للمنتدى/الربنامج
املتوسط
حبلول هناية أكتوبر/تشرين الا اف ا ا اااو ،امل اارك ااز ال ا ا اادويل
النشاط 6-1
لل ا اادراس ا ا ا ا ا ا ا ا ااات الزراعي ا ااة
االجتما اااع األول للمنتا اادى /األول 2017
املتق ا اادم ا ااة ملنطق ا ااة البحر
ال اربن ا ا ااامااج اإلق ال اي امااي امل اعااين
املتوسا ا ا ا ا ااط ومنظمة وقاية
بس ا ااوس ا ااة النيي احلمراء من
النبا ا اااتا ا ااات يف الشا ا ا ا ا ا اارق
أجا ا ا املوافق ا ااة على النظ ا ااام
األدىن والبلدان األعضاء
األس ا ا ا اااس ا ا ا ااي ،والتأكيد على
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مس ا ا ا ا ا ا ااامهاة البلادان ووضا ا ا ا ا ا ااع
الربنامج السنوي.
مباش ـ ـ ــرة المنتدى/البرنامج اإلقليمي المعني بس ـ ـ ــوس ـ ـ ــة النخيل الحمراء
النتيجة 2
عمله بالكامل
حبا ا ا ا ا ا ا ال ا ا ا ا ا ا ااول هن ا ا ا ا ا ا اااي ا ا ا ا ا ا ااة  -أمانة املنتدى وجهات 20 000
النشاط 1-2
ص ااياغة اإلطار االس ا ارتاتيجي ديسا ا ا ا ا ا اامرب/ك ا ااانون األول االتص ااال الوطنية للبلدان
للمنت ا اادى/الربن ا ااامج الب ا ااالغ ا ااة 2017
األعضاء
 اعتما اااد اإلطا ااار منماادتااه  3سا ا ا ا ا ا اانوات وبرنااامج
قب ا الفاااو واملركز الاادويل
خطااة العم ا السا ا ا ا ا ا اانويااة مع
لل ا اادراس ا ا ا ا ا ا ا ا ااات الزراعي ا ااة
مؤش ا ا ا ا ا ا ارات لألداء وأه ااداف
املتق ا اادم ا ااة ملنطق ا ااة البحر
واضحة.
املا ات ااوس ا ا ا ا ا ا ا ااط والا ابا ال ا ا اادان
األعضاء
أمااانااة املنتاادى باادعم من
نشاط متواص
النشاط 2-2
خرباء متيصصني
مساعدة البلدان األعضاء يف
خت اط ايااط ال اربامااج الااوط ان اي ا ا ااة
ملكافحة س ا ا ا ا ا ااوس ا ا ا ا ا ااة النيي
احلمراء وتنفي ا ااذه ا ااا وإثب ا ااات
صالحيتها
حبلول هن اااي ااة م ااارس/آذار أمااانااة املنتاادى باادعم من 20 000
النشاط 3-2
وض ااع ش اابكة معنية بس ااوس ااة 2018
الشعب املتيصصة للفاو
ُ
واملركز الدويل للدراس ااات
النيي ا ا احلمراء مع قا اااعا اادة
الزراعيااة املتقاادمااة ملنطقااة
بيا ا ااانا ا ااات للمشا ا ا ا ا ا ا ا ا ااارك ا ااة يف
البحر املتوسط
املعلومات واملعارف.
يف غض ا ااون عام واحد من أمانة املنتدى بدعم من 150 000
النشاط 4-2
 وضا ا ا ا ا ا ااع وتنفي ااذ منهجي ااة تأسيس املنتدى/الربنامج ُش ا ا ا ا ا ا ا اع اب ا ا ااة ت اك انااولااوجاي ا ا ااااملعلومات لدى الفاو
قائمة على حمرك غوغ إرث
 Google Earthواالساتشاعار
عن بُع ا ا ااد والتكنولوجي ا ا ااات
األخاارى ماان أجا ا ا ا ت اع ايااني
مراجع جغرافي ا ااة ملواقع مزارع
النيي  ،كأس ا ا ا ا ا اااس لوض ا ا ا ا ا ااع
خرائط لألشا ا ا ا ااجار املصا ا ا ا ااابة
ورصدها يف نظام للمعلومات
اجلغرافية
 ابتكار تطبيق جوال جلمعالبيانات ونقلها
 وضا ا ا ا ا ا ااع نظام للمعلوماتاجلغرافيااة مع قاااعاادة بيااانااات
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مك ا ا اااني ا ا ااة إلدارة البي ا ا ااانا ا ااات
وحتليلها
النشاط 5-2

نشاط متواص

تزويااد البلاادان باااملسا ا ا ا ا ا ا اااعاادة
الفني ااة املطلوب ااة وبربامج بن اااء
القدرات
نشاط متواص
النشاط 6-2
إعا ااداد مقرتحا ااات حلشا ا ا ا ا ا ا ا ااد
املوارد واملتااابعااة مع الوكاااالت
املاحنة للحصول على التموي
نشاط متواص
النشاط 7-2
تيسااري التنساايق واالتصااال مع
مؤس ا اسا ااات البحوث الوطنية
واإلقليميااة والاادوليااة من أجا
ال ات اث اب ا ا اات ماان ص ا ا ا ا ا ا ااالحاي ا ا ااة
الاتاكاناولاوجاي ا ا ااات اجل ا ا اادي ا ا اادة
إلدارة ساوساة النيي احلمراء
واختبارها
نشاط متواص
النشاط 8-2
مسا ا ا ا ا ا اااعدة البلدان يف إعداد
املوارد الفنية إلدارة سا ا ا ااوسا ا ا ااة
النييا ا ا ا احلمراء (األنظم ا ا ااة
واخلا ا اط ا ااوط الا ا ات ا ااوجا ا ايا ا اها ا اي ا ا ااة
والربوتوكوالت)
نشاط سنوي
النشاط 9-2
وض ا ااع خطة للرص ا ااد والتقييم
ودعم تنفيااذهااا هباادف تقييم
الربامج الوطنية لسا ا ا ا ا ا ااوس ا ا ا ا ا ا ااة
النيي احلمراء
نشاط سنوي
النشاط 10-2
عقد اجتماع سنوي للمنتدى
نشاط سنوي
النشاط 11-2
نش ا ا ا ا اار التقرير الس ا ا ا ا اانوي عن
تطور حالة س ا ا ااوس ا ا ااة النيي
احلمراء يف البلدان األعضاء

أمانة املنتدى بدعم من
خرباء متيص ا ا ا ا ا ا اص ا ا ا ا ا ا ااني
ومعاهد متيصصة

150 000

أمااانااة املنتاادى باادعم من
خرباء متيصصني
أمانة املنتدى

أمااانااة املنتاادى باادعم من
خرباء متيص ا ا ا ا ا ا اص ا ا ا ا ا ا ااني
و ُش ا ا ا ا ا ا ا عب الفاو ومعاهد
خارجية

50 000

أمانة املنتدى

10 000

أمانة املنتدى

50 000

أمانة املنتدى

5 000

الميزانية اإلجمالية التقديرية من دون رواتب الموظفين

250 000
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