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 معلومات أساسية:

 

 يف العللام ال ئيسللية الغازيللة اآلفللا  أنللوا  أحلل ( Rhynchophorus ferrugineusسوسللة النليلل  اءملل ا    متّثلل  

يف منطقة اخلليج خالل منتصل    ق  اكُتشفت للم ة األوىلالنلي  حول العام. و أشجارمن أنوا  نوعًا  40 حبوالياألكث  فتكًا  اآلفة وهي

كافة بل ان إقليم الش ق األدنى ومشال أف يقيلا   يفالثمانينا  من الق ن املاضي وانتش   غ بًا بشك  ملحوظ خالل العقود الثالثة املاضية 

يف أم يكا الوسطى والبحل    إىل ع د من البل انويف حوض البح  األبيض املتوسط اجلنوبية بل ان أوروبا  امت   إىل بعضنها أتق يبًا. كما 

الكارييب. وُتح ث سوسة النلي  اءم ا  أث ًا اجتماعيًا واقتصاديًا كبريًا على قطا  إنتاج خني  التمور وسب  كسب علي  امللزارعيف يف   

 .املتض رة منهااملناطق 

 

بيف بلل ان   وتبادل املعارف التعاون توطي ل، على مّ  السنيف، املساع ة الفنية لألمم املتح ة ولق  وّف   منظمة األغذية والزراعة 

 ءللل ملللن أجللل  ا البلللل ان عللللى إدارة سوسلللة النليللل  اءمللل ا      ةتعزيلللز قللل ر لإقلللليم الشللل ق األدنلللى ومشلللال أف يقيلللا و   

 ملللن انتشلللارها. وقاملللت املنظملللة بتنفيلللذ عللل د ملللن املشلللارير ملسلللاع ة البلللل ان عللللى إدارة سوسلللة النليللل  اءمللل ا  فضلللالً   

 دورا  ت ريبية وغريها من أنشطة بنا  الق را .عق  ين خمصصة وبعثا  دعم فإرسال  عن

 

 :معلومات عن احلدث

 

عّبل    ملعاجلة امللاوف الل  اء ث امل كز ال ولي لل راسا  الزراعية املتق مة يف البح  األبيض املتوسط هذا  سيشارك يف تنظيم 

إىل املنظملة  وطلبهم  بل انهمتفاقم خط  تفشي سوسة النلي  اءم ا  يف  إزا إقليم الش ق األدنى ومشال أف يقيا يف  عضا األع د من  عنها

 هذه اآلفة. تق يم ال عم هلم ملكافحة
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خلاا  ملن البلل ان املتضل رة وعلملا       فضلاًل علن   وسيجتمر ممثلون عن السلطا  التنظيمية  املنظما  الوطنية لوقاية النبلا (  

سوسة النلي  اءم ا  وغريهلم ملن أالحامل املصللحة، يف إطلار مشلاورة        املستل مة إلدارة عن تطوي  التكنولوجيا  ليف ومسوويفدولي

خللااتهم ومعللارفهم  لتبللادلو ،علميلة، ملناقشللة التحلل يا  املاثلللة أملا  اإلدارة الناجحللة لسوسللة النليلل  اءملل ا  واحتلوا  انتشللارها   

هلا  مبلا في  ،للددارة املسلت امة لةفلة    املتاحةفنية على فعالية اخليارا  والتكنولوجيا  املبتك ة ملكافحة هذه اآلفة. وسرتّكز املناقشا  ال

 واملقاربلا  وممارسلا  القضلا  عليهلا،     ةال ا  وامل اقبة، وف ص التعاون وتشاط  املعلوما ، واإلدارة املتكامللة لةفل  املقاربا  اخلااة ب

 .ةهذه اخليارا  حبسب األولوي ت تيب فضاًل عن املبتك ة، وُنظم املعلوما ، وت ابري الصحة النباتية وبنا  الق را ،

 

التلصصا  واألقاليم إلدارة سوسلة النليل     يمتع َداسرتاتيجية وب نامج من املشاورة العلمية يف وضر  امل جّوةوتتمث  النتيجة  

 .ا اءم ا  واحتوائها إلق ارهما من جانب اانعي الق ار

 

الانلامج  االسلرتاتيجية و اسلتع اض   ا صلانعي القل ار  سيتسّنى من خالله ليلي املشاورة العلمية اجتما  رفير املستوى وف وس 

لددارة الفّعالة لسوسة النليل  اءمل ا ، إىل جانلب اإلعل امل علن اإلرادة السياسلية املطلوبلة        يف التلصصا  واألقاليم املقرتح ياملتع َد

 حكوماتهم. نيابة عنالالزمة  والعهود اما لتنفيذ الانامج وقطر االلتز

 

 :مكان انعقاد احلدث
 

 .يف روما، إيطاليالألمم املتح ة املق  ال ئيسي ملنظمة األغذية والزراعة  -
 

 :انعقاد احلدث موعد
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 التلالي   اإللكرتونلي  العنلوان  ملن املوقلت  واجلل ول اللزمين   املوقلت  ملذك ة املعلوملا  وجل ول األعملال     اءصول عللى  ميكن  

crisis/home/ar/-chain-http://www.fao.org/food. 

 

 كرتونللللي التللللالي لالايلللل  اإلبالكتابللللة علللللى عنللللوان اءلللل ث  للمشللللاركة يف هللللذاطلبللللا  الي جللللى إرسللللال  

RPW@fao.org-HLM-TC-RNE . 
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