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 فهرس

هيكلة الهيئة الوطنية لوقاية النباتات: مقدمة 

اجراءات الصحة النباتية 

 (مع افاد نسخة من هذه القوانين)القوانين المعمول بها 

 (اهم افات الحجر الزراعي)قائمة افات الحجر الزراعي 

 (نسبة استعمال المعايير الدولية)طرق المراقبة 

(عالية المخاطر والتهديد)الجديدة  اآلفات الزراعية 

 المواضيع )، التشخيص (العالج)حاجيات البلد فيما يخص المعايير، المعامالت

 (االولية

خاتمة 

 



 

 



 هيكلية  وأقسام ادارة وقاية النبات 



 المناطق الزراعية



    

 انماط االنتاج في المناطق الزراعية



  بالطن 2011المنتجة عام  أهم الخضراوات



 

 

 

 2011المنتجة عام  أهم أصناف الفاكهة



 2011االعالف الخضراء المنتجة عام 

    (بالطن )



اهم السلع التي تم استيرادها وتصديرها عام 

2011 

               



   2012نباتات الزينة المستوردة خالل النصف االول من عام 



 المعايير الدولية المطبقة
 رقم المعيار المعيار الدولي

 1 مبادئ الصحة النباتية وتطبيق تدابير الصحة النباتية في التجارة الدولية 

 5 مسرد مصطلحات الصحة النباتية

 7 نظام اصدار الشهادات الصحية

 12 شهادات الصحة النباتية

خطوط توجيهية لإلبالغ عن حاالت عدم التقيد باشتراطات الصحة النباتية 

 واالجراءات الطارئة

13 

 15 اخضاع مواد التعبئة الخشبية  في التجارة الدولية للوائح

المفهوم والتطبيق: اآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح  16 

 SPS ) 17    قسم االخطار واالستعالم    ( االبالغ عن اآلفات  

 19 خطوط توجيهية عن قوائم اآلفات الخاضعة للوائح

 20 الخطوط التوجيهية لنظام تطبيق لوائح الصحة النباتية على الواردات



النباتيةاتفاقية الصحة و الصحة   
 

 إحدى اتفاقيات منظمة التجارة العالمية المعنية بتطبيق النظم الخاصة بسالمة األغذية

وتعمل . مالحق 3مادة باإلضافة إلى  14وتشمل االتفاقية على , وصحة الحيوان و النبات 

الجهات المعنية باالتفاقية في الدولة على تطبيق متطلبات االتفاقية بما يضمن انسيابية 

 .حركة السلع الزراعية

 إدارة الوقاية و  -تتولى وزارة البيئة والمياه مسئولية السلطة الوطنية لإلخطار واالستعالم

 اإلخطاراتالحجر الزراعي والتي تعمل من خالل مكتب االتفاقية في اإلدارة على تلقي 

الواردة من الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية من خالل سكرتارية المنظمة 

ودراستها مع الجهات ذات العالقة في الدولة للتعليق عليها وإبداء مالحظاتهم واتخاذ 

اإلجراءات المناسبة في حالة تأثير تدابير الدول على حركة تجارة السلع الزراعية للدولة 

 .وإرسال ما تم اتخاذه إلى مكتب االستعالم 

  الخاصة بتدابير الصحة و الصحة النباتية إلى سكرتارية  اإلخطاراتباإلضافة إلى إرسال

اتفاقية الصحة و الصحة النباتية ليتم نشرها الكترونيا إلى الدول األعضاء إلبداء الرأي 

 .لضمان انسيابية حركة تجارة السلع الزراعية

 



 أهم االفات الحجرية المصاحبة لالستيراد 

 سبب الرفض المنشأ الصنف النوع المرفوض

 العفن االبيض  اثيوبيا روز زهور قطف 

 نيماتودا حية ضارة   هولندا اليكوتشيا كوديم  نباتات داخلية

 نيماتودا حية ضارة   هولندا سباثفيلم نباتات داخلية

 نيماتودا حية ضارة   هولندا راديرماشيرا نباتات داخلية

 وجود عناكب حية وبيوض  تركيا  كرنيشن زهور قطف

 نيماتودا حية ضارة   هولندا فاالنوبسس نباتات داخلية

 نيماتودا حية ضارة   هولندا انثوريوم كاالثاي  نباتات داخلية

 نباتات خارجية
اكزورا اجافي 

 اتنواتا
 نيماتودا حية ضارة   الهند

 نيماتودا حية ضارة   هولندا انثريوم نباتات داخلية



 اّفات النخيل الموجودة داخل الدولة

 Scientific –االسم العلمي   - Arabic nameاالسم العربي

name 

 English common name 

  Rhynchophorous سوسة النخيل الحمراء

ferrugineus 

Red Palm weevil 

 Ommatissus lybicus Dubass bug بق الدوباس  

 Batrachedra amydraula Lesser date moth الحميرة

 Parlatoria blanchardii Date scale)  الحشرات القشرية    

 Pseodophilus  testaceus Longhorn date palmحفار الساق ذو القرون الطويلة     

 Oryctes  elegans Stalk borer حفار العذوق

 Oligonychus  afrasiaticu (المغبرة) عنكبوت الغبار 

 

Dust mites 



 اّفات المانجو

 Arabicاالسم العربي

name -  

 Scientific name  English common name –االسم العلمي 

 Ceratosystis fimbriata المانجو (لفحة ) ذبول

Botrydiplodia  theobromea 

Mango suden decline 

syndrome 

 Sphenoptera arabia Mango stem borer المانجو ساق حفار

 Procontarina  metteiana Mango leaf gall المانجو اوراق تدرن

 Myllocerus المانجو اوراق سوسة

undecimpustulatus 

Mango leaf weevil 

 Parlatoria crypta Scales of mango البيضاء القشرية الحشرات

 Scolytus sp Bark beetles القلف سوس

 Aspidiotus destructor Scale insects القشرية الهند جوز



 اّفات المحاصيل االخرى

 Scientific –االسم العلمي   - Arabic nameاالسم العربي

name 

 English common name 

 Scirtothrips dorsalis Hot pepper theips تربس الفلفل الحار

   .Megalothrips  sp تربس الجت

 Thrips tabaci Onion thrips تربس البصل

 Frankliniella occidentalis تربس االزهار الغربي

Frankliniella schultzei 

Flower thrips 

 Retithrips syriacus Grape thrips تربس العنب

 Dacus dorsalis ذبابة ثمار الفاكهة الشرقية

Dacus ciliatus 

Oriental fruit fly 

 Bemisia tabaci White fly الذبابة البيضاء

 Phyllocnistis citrella Citrus Leaf miners صانعات أنفاق الحمضيات

 Phytomyza atricomis صانعات أنفاق الخضراوات

Melonogromyza phaseoli 

Leaf miners 

 Aonidella citrina Lemon scale insects حشرة الليمون القشرية

 Aphis craccivora Peanut Aphids من الفول السوداني

 Aphis gossypi Cotton aphids من القطن

 Lipaphis erysimi Cabbage pseudo aphids من الملفوف الكاذب

 Aphis spiracola Citrus Aphids من الحمضيات

 Aphis fabae Aphid of phaseolus من الفاصوليا

 Ceratitis capitata  Med fly  البحر االبيض المتوسط ذبابة



 الجهات الحكومية ذات العالقة

 http://www. economy.ae وزارة االقتصاد 

http://www.moft.gov.ae  وزارة التجارة الخارجية 

http://www.esma.ae هيئة االمارات للمواصفات والمقاييس 

http://www.adfca.ae جهاز ابو ظبي للرقابة الغذائية 

http://www.fujairahmunc.gov.ae (بلديات الدولة)تنسيق شؤون البلديات  مكتب  

http://www.customs.ae الهيئة االتحادية للجمارك 

http://www.moft.gov.ae/
http://www.esma.ae/
http://www.adfca.ae/
http://www.fujairahmunc.gov.ae/
http://www.customs.ae/

