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 التقرير النهائي للمشاورة العلمية واالجتماع الرفيع المستوى 
 إلدارة سوسة النخيل الحمراء

 
 موجزال
 

كافة ت أصحاب املصلحة  ضمّ و  مارس/آذار) 30-29( هلذا احلدثُعقدت املشاورة العلمية خالل اليومني األولني 
السلطات الوطنية واخلرباء والعلماء  جرتوقد أ. Rhynchophorus ferrugineusاملشاركني يف إدارة سوسة النخيل احلمراء 

ات غري احلكومية مناقشات تقنية شاملة بشأن الوضع العاملي الراهن، مالدوليون، وممثلون عن القطاع اخلاص واملنظ
يف التطورات  آخر باإلضافة إىلوالتحديات اليت تعرتض اإلدارة الفعالة لآلفة واخليارات املطروحة لتحسني برامج إدارهتا. 

يل احلمراء ز يف مكافحة سوسة النخبرامج البحوث العاملية الراهنة لسوسة النخيل احلمراء، تناولت املشاورة التقدم احملر 
 آلفة. ذه اخمتلفة لإلدارة املتكاملة هل تقنياتباستخدام 

 
يق من اخلرباء فر  أعّدهاوقد ناقشت املشاورة كذلك االسرتاتيجية اإلطارية الستئصال سوسة النخيل احلمراء اليت 

ومنظمة األغذية والزراعة (املنظمة)، واملركز الدويل للدراسات الزراعية املتقدمة يف البحر املتوسط (املركز)، واالتفاقية  الدوليني
نات القطرية وقد استعرض املشاركون املكو  .الدولية لوقاية النباتات (االتفاقية) ومنظمة وقاية النباتات يف الشرق األدىن

 أدناه.  مبّني اتيجية اإلطارية واتفقوا على تنفيذها، كما هو واإلقليمية والعاملية لالسرت 
 

دعومة من اف، ميف �اية املطيل احلمراء واستئصاهلا احتواء انتشار سوسة النخإىل الرامية  الربامج القطريةوستكون  
ج اإلدارة لتعاون وتنسيق اجلهود على املستويني اإلقليمي واألقاليمي، لدعم براملاالسرتاتيجية اإلطارية. وسوف يصاغ ميثاق 

 ذائي، والتخفيف منألمن الغللبيئة و املضرّة لاملتكاملة واملستدامة ملكافحة سوسة النخيل احلمراء؛ والتقليل من تأثرياهتا 
 تداعياهتا االجتماعية واالقتصادية على اجملتمعات الريفية.

 
إلدارة سوسة النخيل احلمراء من أجل إرساء بيئة متكينية للتعاون والتنسيق، ومن  الربنامج اإلقليميوسيتم إنشاء 

صة بإدارة اخلا اة وبراجمهاإلداري ال أفريقيا يف حتسني اسرتاتيجياهتأجل مساعدة البلدان األعضاء يف إقليم الشرق األدىن ومشا
اً املكتب اإلقليمي للشرق األدىن ومشال أفريقيا للمنظمة باستضافة الربنامج اإلقليمي، مدعوميقوم سوسة النخيل احلمراء. وس

 البلدان األعضاء. من منظمة وقاية النباتات يف الشرق األدىن و من من املركز و 
 

ب واملعارف ار جإلدارة سوسة النخيل احلمراء بغية تعزيز التنسيق وتشاطر املعلومات والت العاملي املنتدىوسيتم إنشاء 
، العاملي بدعم من املنظمة واملركز واالتفاقية وشركاء آخرين وبلدان أعضاء املنتدىسيتم تأسيس و على الصعيد العاملي. 

 وسوف يستضيفه املقر الرئيسي للمنظمة. 
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مارس/آذار) املدير العام للمنظمة واألمني  31فتتح االجتماع الرفيع املستوى الذي عقد يف اليوم األخري للفعالية (ا 
 دي ووزيرة الزراعة يف موريتانيا.العام للمركز، حبضور صاحيب املعايل وزير البيئة واملياه والزراعة السعو 

 
حة اليت نتائج املشاورة العلمية واالسرتاتيجية املقرت  لىن عيوممثلي احلكومات ومشاركني آخر  يرينإطالع الوز  وجرى 

 ستعراض واملوافقة. خضعت لال
 
يجيًة عاملية اسرتات قتضييهتديدًا عامليًا  أصبحتوأشار املدير العام للمنظمة إىل أن سوسة النخيل احلمراء قد  

اون من أجل االلتزام والتعومات كافة املشاركة الفاعلة و مشكلة سوسة النخيل احلمراء تستوجب من احلكالستئصاهلا. ف
 هأنّ  ومفادهااإلجيابية، املشاورة تتسم ب وأضاف أن الرسالة املنبثقة عن تئصاهلا يف البلدان املصابة هبا.وقف انتشار اآلفة واس

باإلمكان مكافحة سوسة النخيل احلمراء والتغلب عليها من خالل اجلهود املشرتكة على املستويني العاملي واإلقليمي.  
 واستئصاهلا. وسوف تنسق املنظمة اجلهود العاملية لوضع حد لآلفة 

 
من املكونات تفاق على االسرتاتيجية اجلديدة املقرتحة ملكافحة اآلفة، واليت تتضالرفيع املستوى باالتم االجتماع واختُ  

 الثالثة املشار إليها أعاله. 
 

 مقدمةال
 
، مراءرفيع املستوى حول إدارة سوسة النخيل احل مشاورة علمية واجتماع بتنظيم بالتعاون مع املركز، املنظمة قامت 

وقد ضمت املشاورة ممثلني . 2017مارس/آذار  31إىل  29، من يف املقر الرئيسي ملنظمة األغذية والزراعة يف روما وذلك
اء دوليني معن السلطات التنظيمية (املنظمات القطرية لوقاية النباتات) وخرباء من بلدان مصابة بسوسة النخيل احلمراء، وعل

قد بلغ العدد و  زارعني وغريهم من أصحاب املصلحة.ومطورين للتكنولوجيات مشاركني يف إدارة سوسة النخيل احلمراء وم
 مشاركاً موزعني كما يلي: 168اإلمجايل للمشاركني الذين حضروا هذه الفعالية 

 بلداً يف إقليم الشرق األدىن ومشال أفريقيا وآسيا وأوروبا وأفريقيا؛ 32ممثًال من  88 •
 ممثلني عن منظمات إقليمية ودولية؛  8و •
 ممثلني عن مجعيات املزارعني ومنتجي خنيل التمور؛  10و •
 خبرياً دولياً ومتحدثاً يف اجللسات العامة واالجتماعات اجلانبية؛  25و •
 ضوع من بلدان خمتلفة؛ خبرياً ومشاركاً مهتماً باملو  15و •
  ؛ممثًال عن شركات خاصة (مطوري التكنولوجيا) معنية بإدارة سوسة النخيل احلمراء 18و •
 وموظفني تقنيني من املكاتب اإلقليمية للمنظمة ومقرها الرئيسي ومن املركز.  •
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 المشاورة العلمية -1
 
كافة ت أصحاب املصلحة  ضمّ و  مارس/آذار) 30-29( هلذا احلدثُعقدت املشاورة العلمية خالل اليومني األولني  

املشاركني يف إدارة سوسة النخيل احلمراء (من سلطات وطنية وخرباء وعلماء دوليني وممثلني عن القطاع اخلاص ومنظمات 
غري حكومية) من أجل عقد مناقشات تقنية شاملة بشأن التحديات اليت تعرتض اإلدارة الفعالة لآلفة واخليارات املطروحة 

 لتحسني برامج إدارهتا. 
 
ال ، املدير العام املساعد للمنظمة واملمثل اإلقليمي للشرق األدىن ومشعبد السالم ولد أمحداورة السّيد وقد افتتح املش 

املتوسط؛  األبيضاألمني العام للمركز الدويل للدراسات الزراعية املتقدمة يف البحر ، Cosimo Lacirignolaأفريقيا؛ والسّيد 
  للشرق األدىن ومشال أفريقيا وأمني الفعالية. النباتاتقاية ، املسؤول اإلقليمي عن و شوقي الدبعي والسّيد

 
، وبصفته من تراثاً ثقافياً للعديد من األمم حول العامل هبار الضوء على أمهية خنيل التمور باعت ولد أمحدسّلط السيد ف 

 خنيلاف أن وأضيف الشرق األوسط ومشال أفريقيا.  القاحلةالسلع الغذائية األساسية لشرائح واسعة من سكان املناطق 
كان الواحات س ضمان سبل معيشةمن حيث ر هي أيضاً العنصر الرئيسي لنظم الواحات املستدامة يف املناطق اجلافة، و التم

نة يف أشجار خنيل الزي ر وغريها منو التم يلكما أشار إىل أن سوسة النخيل احلمراء تشكل أخطر هتديد لنخوغذائهم.  
والرصد غري الكايف  ،ملعايري الصحة النباتية، وغياب أية اسرتاتيجية وقائية فعالة الكاملفقد جنم عن التطبيق غري اإلقليم. 

طة املنظمة أيضًا للمشاركني أنش ولد أمحدفشل يف احتواء اآلفة حىت اللحظة. وقد عرض السيد اللتدابري االستجابة، 
نفذة من أجل توفري املساعدة التقنية إىل البلدان املصابة باآلفة خالل السنوات السبع املاضية، فضًال عن ومشاريعها امل

 أهداف الفعالية احلالية واألمور املتوقعة منها. 
 
لوجيًا واسعاً و ييف كلمته على أن منطقة البحر األبيض املتوسط تضم تنوعًا ب Cosimo Lacirignolaوشدد السيد  

جية الوقاية املستدامة من أن اسرتاتيبمن األصناف النباتية اليت تنبغي محايتها ألسباب اجتماعية واقتصادية وبيئية، وذّكر 
ليت حتدق بالصحة يدات اسوسة النخيل احلمراء تعترب ضرورية اليوم أكثر من أي وقت مضى حلماية اإلقليم بأسره من التهد

التعاون الدويل  وثيقتيضاً باألعوام األربعني من التعاون القدمي العهد بني املنظمة واملركز، وشّدد على ضرورة وذّكر أ النباتية.
إىل تزايد حركة اآلفات اخلاضعة للحجر من خالل  Lacirignolaوأشار السيد  ل التصدي لآلفات العابرة للحدود.من أج

 مج التعاون التقين اجلارية حتت إشراف املنظمة واالتفاقية. عوملة التجارة وحرية السفر، وسّلط الضوء على برا
 
ب املعنية عمبا يف ذلك إنشاء جلنة تنظيمية تتكون من ممثلني عن الشُ  هلذا احلدثتحضريات الالدبعي وعرض السّيد  

واملركز واالتفاقية عاصمة الالقاهرة وتونس كّل من املقر الرئيسي للمنظمة، واملكتبني اإلقليمي ودون اإلقليمي للمنظمة يف   يف
اجتماعًا تنسيقيًا منذ تأسيسها يف نوفمرب/تشرين الثاين  11وقد عقدت اللجنة الشرق األدىن.  ومنظمة وقاية النباتات يف

 . اختاذ الرتتيبات الالزمة هلذا احلدثمن أجل تيسري  2016
 
لى النحو عأن املشاورة ستناقش اإلطار الكامل لإلدارة املستدامة آلفة سوسة النخيل احلمراء باملشاركني أيًضا بلغ وأ 

اء واحتواء ر مبا يف ذلك التحديات اليت تعرتض اإلدارة الناجحة لسوسة النخيل احلم )،1جدول األعمال (امللحق  الوارد يف
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جتارهبم ومعارفهم والتكنولوجيات املبتكرة للمراقبة واإلدارة املستدامة لآلفة وممارسات االستئصال.  نشرانتشارها، وسوف ت
) حيث من املتوقع ملمثلي احلكومات 2017مارس/آذار  31يوم اجلمعة (يُعقد باجتماع رفيع املستوى  ُخيتتم هذا احلدثو 

ة النباتية العابرة األقاليم تتضمن التنفيذ الفعال ملعايري الصح أن يناقشوا ويعتمدوا اسرتاتيجية متعددة التخصصات ومتعددة
 للحدود. 

 
يعية واجتماعات املواض اجملموعاتتضمنت عروضاً للخرباء ومناقشات ة فنيوقد أعقبت اجللسة االفتتاحية جلسات  

 أما املواضيع الرئيسية للمشاورة العلمية فكانت: جانبية. 
 
الوضع العاملي الراهن والتحديات اليت تعرتض برامج إدارة سوسة النخيل احلمراء حول العامل، وكذلك يف أقاليم الشرق  -

 األدىن ومشال أفريقيا، وآسيا واحمليط اهلادئ وأوروبا؛ 
 والدروس املستفادة بشأن إدارة سوسة النخيل احلمراء؛ التجارب الناجحة و   -
التطورات يف برامج البحوث احلالية لسوسة النخيل احلمراء عاملياً، فضًال عن التقدم احملرز يف مكافحتها من  آخرو  -

تشعار املختلفة لإلدارة املتكاملة لآلفة مبا يشمل الرصد املبكر واملكافحة البيولوجية، واالس االسرتتيجياتخالل تطبيق 
جيات القائمة على املواد الكيميائية الدالّة، والدراسات االجتماعية عن بعد وحتديد املواقع اجلغرافية، والتكنولو 

 االقتصادية من أجل تعزيز مشاركة املزارعني وغريهم من أصحاب املصلحة يف برامج مكافحة سوسة النخيل احلمراء. و 
 
  الجلسة الصباحية -اليوم األول  1-1
 
مارس/آذار) من املشاورة العلمية، قّدم خرباء عروضاً تناولت الوضع العاملي  29خالل هذه اجللسة يف اليوم األول ( 

الراهن والتحديات اليت تعرتض برامج إدارة سوسة النخيل احلمراء؛ وبرامج اإلدارة وحتديات مكافحة سوسة النخيل احلمراء 
 دئ وأوروبا. ا الشرق األدىن ومشال أفريقيا، وآسيا واحمليط اهلاهيف أقاليم خمتلفة، مبا في

 
والتوزيع  وائلونطاق الع البيولوجيةعن اخلصائص  حملة سريعةاملتحدثان  أعطىويف عرضني تناوال الوضع العاملي لآلفة،  

 لفريمونيةااجلغرايف وتقنيات الرصد املبكر واالسرتاتيجية املعتمدة حالياً لإلدارة املتكاملة لآلفة، مبا يف ذلك استخدام املصائد 
واملصائد اليت ال تستوجب الصيانة واملعاجلات الوقائية والعالجية باملواد الكيميائية، وإجراءات الصحة النباتية واملمارسات 
الزراعية اجليدة املتصلة بإدارة سوسة النخيل احلمراء، واملكافحة البيولوجية، والوسيلة املبتكرة املعروفة بتكنولوجيا التغليف 

لألشعة فوق البنفسجية،  هوحتمل املمرض للحشرات Beauveria bassianaلزيادة مدة حياة فطر اجملهري اليت طورت 
 والتحديات اليت تواجه ممارسات اإلدارة. 

 
ط العرضان الضوء على قصص النجاح يف إدارة سوسة النخيل احلمراء لدى بعض البلدان مثل اململكة العربية وسلّ  

 السعودية والتحديات الشائعة ملكافحة هذه اآلفة يف بلدان خمتلفة، وهي التالية: 
 

 للرصد املبكر؛  الفعالةلة الوسائل ق –
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 انتشار صابة باآلفة، باعتبارمها عنصرين رئيسيني يفوضعف إنفاذ تدابري احلجر وعدم ضبط حركة األشجار امل –
 اإلصابات بسوسة النخيل احلمراء؛ 

  ؛وعدم القدرة على تطبيق عوامل املكافحة البيولوجية بكفاءة وضمان استدامتها يف الظروف امليدانية  –
  امليدان؛وك سوسة النخيل احلمراء يف والفهم غري الكايف لسل –
حة اليت البشــــــــــــــرية واملالية، واملكاف املواردومواطن النقص يف الربامج اجلارية إلدارة اآلفة النامجة عن عدم كفاية  –

تســــــــتوجب الكثري من العمل والتكاليف وعدم تعاون املزارعني وأصــــــــحاب املصــــــــلحة والتحديات األخرى اليت 
 تواجه املمارسات اإلدارية. 

 
املتعلقة بربامج اإلدارة والتحديات اليت تعرتض مكافحة سوسة النخيل و خلرباء اليت قدمها اوقد شددت العروض  

احلمراء يف األقاليم املختلفة، على إدارة سوسة خنيل التمور يف إقليم الشرق األدىن ومشال أفريقيا، وعلى جوز اهلند يف آسيا 
ي الرئيسي وقد شّكل الرصد املبكر لآلفة التحد واحمليط اهلادئ وعلى خنيل التمور يف جزر الكناري يف أوروبا (إسبانيا).

نتاج ولدى تناول جتربة مكافحة سوسة النخيل احلمراء يف أوروبا، ميكن االست .ملكافحتها يف األقاليم الثالثة املذكورة كلها
ك يف مكافحة اآلفة ن يشار . وينبغي أالوقاية واحلمايةأن إحدى االسرتاتيجيات الفعالة ملكافحتها ينبغي أن تنبثق عن تدابري 

اتيجية أن وينبغي لالسرت  عرب إدراج وسائل فعالة للمكافحة ضمن إدارة متكاملة مشرتكة لآلفة.كافة أصحاب املصلحة  
ورة حياهتا، وتقييم  حتليل النقاط الرئيسية يف د ومراعاةالصحة النباتية،  تدابريتستهدف سوسة النخيل احلمراء عرب تعزيز 

 قة حتركها، وكثافة العوائل، وقدرة اآلفة على استحداث بيئة واقية. كثافة جمموعاهتا وطري
 

 إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا •
 
ت الرئيسية الة إدارة سوسة النخيل احلمراء، والتحدياحل وصفاً العرض املتعلق بإقليم الشرق األدىن ومشال أفريقيا  قدم 
 تحسني الربامج احلالية اليت ميكن اختصارها على الوجه التايل: املتاحة ليارات اخلو 
 

حتسني مشاركة املزارعني/أصحاب املصلحة والقطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية يف برامج اإلدارة، من  –
 خالل كفاءة التوعية والتدريب؛ 

ل احلمراء وسلوك سوسة النخيما خص املكافحة البيولوجية،  وتعزيز اجلهود يف جمال البحوث وال سيما يف –
 املبكر؛  كشفوال

 اع النخيل؛ لكل أنو  فسائللوائح استرياد وتصدير األشجار وال واستعراضحتسني تنفيذ إجراءات احلجر و  –
 ؛ واالستئصالتقييم معاجلات الوقاية والعالج و  –
 سوسة النخيل احلمراء؛  مكافحةتقييم دور املمارسات الزراعية يف و  –
 من الربامج القطرية الناجحة يف إدارة سوسة النخيل احلمراء.  الدروس واستخالص –

 
 ئالهادإقليم آسيا والمحيط  •

 
يف جنوب شرق آسيا انتشار سوسة النخيل احلمراء ومنوها على خنيل جوز اهلند  األوضاعوصف العرض الذي تناول  

) 2005) وماليزيا (1998) والصني (1891اهلند ( ذلكحبسب ما أبلغ عنها يف العديد من البلدان يف اإلقليم مبا يف 
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رس وبعده تطبيق نظم صارمة للحجر قبل دخول مواد الغ وإندونيسيا واليابان والفلبني وتايلند وفييت نام. ومن الضروري
مواد غرس موثقة وخالية من اآلفات فقط، ولكن ال تزال هناك بعض التحديات اليت تعرقل تنفيذ اللوائح  للتأكد من نقل

اآلفة ضمن البلد ذه هاملعلومات حول  تشاطروالتشريعات. وقد طبقت برامج جيدة للتوعية يف ماليزيا والفلبني من أجل 
 نفسه ومع بلدان أخرى يف اإلقليم. 

 
لطبيعية الفعالة اآلفة من خالل تكثيف البحوث حول األعداء ذه ارنامج اإلدارة املتكاملة هلوأوصى العرض بتعزيز ب 
ات آلفة أو مقاومتها هلا، وتطبيق إجراءات إدارية متعددة التخصصبقدرهتا على حتّمل امن النخيل تتسم  عأنوا  تربيةو 

 ومتعددة أصحاب املصلحة. 
 

 أوروبا •
 
سيما بسبب  الضوء على الصعوبات اخلطرية يف مكافحة سوسة النخيل احلمراء، ال سّلط العرض عن احلالة يف أوروبا 

(بوصفها من أشجار الزينة) يف أوروبا، على الرغم من تشريعات االحتاد األورويب  Phoenix canariensisتشتت مزارع خنيل 
 وروبية املصابة هباألة اآلفة يف البلدان االيت متنع دخول النباتات. وعلى الرغم من تنفيذ إجراءات وقائية وعالجية ملكافح

 . فعالة بالكاملتكنولوجيات تقليدية ومبتكرة، فلم تكن أي من تلك التكنولوجيات  تقوم على
 
وعلى الرغم من مجيع اجلهود واملوارد اليت بذلتها منظمات وقاية النباتات الوطنية والتابعة لالحتاد األورويب، فإن قدرة  

النخيل ذي  سبة إىلبالنمع النبات العائل جتعل منها آفة خطرية  الفتاكةراء على االنتشار وتفاعالهتا سوسة النخيل احلم
وقد ساهم غياب أدوات الرصد املبكر وضعف إجراءات احلجر وبرامج التوعية  قتصادية يف دول اجلنوب األورويب.األمهية اال

يف أوروبا. أما جزر الكناري فشكلت  P. canariensisغري الفعالة يف االنتشار السريع لسوسة النخيل احلمراء على خنيل 
وقد أعلن عن خلو اجلزر  2013م يف عا لديها الوحيدة يف أوروبا إذ مت استئصال سوسة النخيل احلمراء التجربة الناجحة

 . 2016اآلفة يف مايو/أيار هذه من 
 

 ملناقشات فريق اخلرباء النقاط الرئيسية
 

شدد املشاركون على دور اجملتمع املدين يف برامج إدارة اآلفة وضرورة تعزيز توعية اجلمهور مبخاطر سوسة النخيل  –
 احلمراء وإجراءات احلد من انتشارها. 

 . الفريومونبوقد طرحت وجهات نظر معينة بشأن نظم املصائد املناسبة هلا، مثل الكثافة املثلى ومواقع املصائد  –
ب إلسكات و خل احلمض النووي الرييب (وهو أسلكما مت التشديد على زيادة البحوث حول مقاومة العوائل، وتد –

 وامل البيئية األخرى. اجلينات) وسلوك سوسة النخيل احلمراء إزاء درجة احلرارة والع
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 جلسة بعد الظهر -األول  اليوم 1-2
 
 ما يلي:  يفبإجياز  ما جاء فيهاد أبرز ير قدمت مخسة عروض خالل هذه اجللسة  
 
 تعددة األقاليم إلدارة سوسة النخيل احلمراء املتعددة التخصصات و املمشروع االسرتاتيجية  )1(
 
دىن فريق من املنظمة واملركز واالتفاقية ومنظمة وقاية النباتات يف الشرق األ وضعت االسرتاتيجية املقرتحة من قبل 

وخرباء دوليني آخرين. وارتكز مشروع االسرتاتيجية على حتليل الربامج احلالية إلدارة سوسة النخيل احلمراء يف بلدان خمتلفة، 
تواء لبلدان وبراجمها (املكون القطري) يف احوأشار إىل التحديات ونقاط الضعف. وترمي االسرتاتيجية إىل دعم جهود ا

برامج  وسوف ينبثق عنها ميثاق للتعاون وتنسيق اجلهود على املستويني اإلقليمي واألقاليمي، لدعمتئصاهلا. انتشار اآلفة واس
من الغذائي، والتخفيف ألللبيئة و املضرّة لوالتقليل من تأثرياهتا  ،اإلدارة املتكاملة واملستدامة ملكافحة سوسة النخيل احلمراء

 تداعياهتا االجتماعية واالقتصادية على اجملتمعات الريفية.من 
 
 البحوث والتكنولوجيا الراهنة إلدارة سوسة النخيل احلمراءجمايل آخر التطورات يف  )2(
 
هذا العرض أن مزيدًا من العمل على مكافحة سوسة النخيل احلمراء قد نفذ بشكل عام بعد  يتضح من خالل 

نل اهتماماً  ت بعض اجلوانب مل وإجراءات املكافحة البيولوجية. ولكنّ  بالفريومونبشأن مبيدات احلشرات واملصائد  1996
ملبكر والتوقع بأن تركز أولويات البحوث على الرصد ا وأوصي أيضاً  والدراسات اجلزيئية هلذه اآلفة. كافياً مثل الرصد املبكر

وتقنيات تطبيق مبيدات احلشرات واملبيدات املنهجية والعالقة التفاعلية بني احلشرة والنبتة، والدراسات اخللوية اجلزيئية 
 . التطبيقية

 
 ستئصال سوسة النخيل احلمراء الناجحة الجزر الكناري  جتربة )3(
 
يف  اهمساستئصال سوسة النخيل احلمراء، ما النجاح يف أدت املكونات الرئيسية السرتاتيجية جزر الكناري إىل  

التشريعات والتدريب وتقييم املخاطر وخطط الطوارئ وتطبيق اإلدارة املتكاملة لآلفة و وزيادة التوعية  إبراز هذه املسألة
واملكافحة الكيميائية وتكثيف عمليات التفتيش ونزع أشجار النخيل املصابة) واجلمع الكفؤ للبيانات  أنشطة االصطياد(

راء يف وكان قد مت اإلبالغ عن وجود سوسة النخيل احلم ونقل البيانات واختاذ القرارات بواسطة نظام املعلومات اجلغرافية.
املتكاملة لآلفة بعد عام واحد من ذلك. ومل تطرأ حاالت إصابة  فنفذت اسرتاتيجية لإلدارة 2005جزء الكناري خالل عام 

عن خلو جزر الكناري من سوسة النخيل احلمراء يف مايو/أيار بالتايل فأعلن  2013جديدة ومل يتم صيد أية سوسة منذ عام 
2016 . 

 
 استدامة عوامل املكافحة البيولوجية وتطبيقها وآلية تنفيذها )4(
 
إىل أعداء طبيعية لسوسة النخيل احلمراء، فإن قلة  عديدةأشار هذا العرض إىل أنه على الرغم من وجود إشارات  

إما املكافحة و  احلفظإما من خالل  ىل مستوى املكافحة الفعالة لآلفةقليلة منها تستويف الشروط الالزمة لكي ترقى إ
من  تعترب يتالفطريات املمرضة للحشرات ال). ومت إيالء اهتمام خاص إىل البيولوجية التزايدية (باإلطالق احملدود أو الغزير
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أبرز عوامل املكافحة الواعدة اليت ينبغي إدراجها يف برامج اإلدارة املتكاملة آلفة سوسة النخيل احلمراء. وقد مت عزل عدة 
 لبحر األبيضا رب حوضدة بلدان عسالالت هلذه الفطريات من عينات متنوعة لسوسة النخيل احلمراء املصابة هبا يف ع

وقد بّينت الدراسات اجلزيئية بشأن التنوع والعالقة بني بعض من تلك السالالت، مع الرتكيز املتوسط ويف أمكنة أخرى. 
الالت تمتع معظم ستو  بحر األبيض املتوسط.، انتشار هذا الفطر بواسطة العائل يف حوض الBeauveriaعلى فصيلة 

ميكن اعتماد احلرارة والرطوبة واألشعة فوق البنفسجية.  و  منالفطريات بكفاءة بيئية، حبسب ما يظهر من خالل متطلباهتا 
دة مكافحة سوسة النخيل احلمراء، مبا يف ذلك الرذاذ الفطري إلبا بغرضالفطريات املمرضة للحشرات ب للمعاملة نظمعدة 

، ل اإلصابةدوات اليت حتموالطعم القائم على الفطريات املمرضة للحشرات واألقاعدة السعف، احلشرات الذي يستهدف 
 بينت عن قدرات هامة على صعيد املكافحة الفعالة يف املخترب ويف االختبارات شبه امليدانية وامليدانية. 

 
يدات اآلفات سوسة النخيل احلمراء (مبآخر التطورات يف جمال املعاجلات بواسطة مبيدات اآلفات وتطبيقها ملكافحة  )5(

 الكيميائية والطبيعية، والتقدم على صعيد تكنولوجيات احلقن، واملنتجات العضوية اجلديدة)
 
 عامليةسرتاتيجية اعناصر  أحدفحة سوسة النخيل احلمراء كملكا مبيدات احلشراتواسطة ب ملعاجلاتاينبغي النظر يف  

 ترّكز على استئصال اآلفة. 
 
ء ال حتتاج، كما يُعتقد يف العادة، إىل وجود جروح على شجرة النخيل هم أّن سوسة النخيل احلمرافوري ومن الضر  

، جرى مراعاة هذه املواقعمع و  ذلك.لع احملددة قطريقة وضع البيض وكذلك املوا عرضومت  لكي تضع اإلناث بيضها.
  وصف شروط العمل الفعال واملعاجلات املوجهة.

 
وقد تعمق هذا البحث يف تقنية حقن جذع الشجرة واملبيدات احلشرية الكيميائية واملنتجات الطبيعية املستخدمة  

 ضد سوسة النخيل احلمراء. 
 
كما   .روحاجل عاجلةمواملبيدات احلشرية و ومت وصف جوانب خمتلفة من تقنية حقن اجلذع، مبا يف ذلك احلفر والضغط  

مت الرتكيز على ضرورة وضع بروتوكوالت حلقن اجلذوع من أجل معاجلة النخيل املصاب بسوسة النخيل احلمراء، مع إيراد 
 التطبيق. تكرارمواقعها و اجلذع و يته وعدد الثقوب الواجب إحداثها يف تفاصيل عن تقنية التطبيق ونوع املبيد احلشري وكم

وهناك مواد كيميائية متعددة من فئات منوعة متاحة ملكافحة سوسة النخيل احلمراء، وقد وضعت الئحة هبا. فضًال عن 
 .وية اخلاصة)عضوالرتبة ال عطريةذلك، جتري حالياً حبوث حول منتجات جديدة (مثل مستخلصات النبات والزيوت ال

 
 ملناقشات فريق اخلرباء النقاط الرئيسية

 
، وتأثري املبيدات نبالفريومو األمثل جلاذبية املصائد قطر جرت مناقشة بعض النقاط اليت تتعلق بنظام املصائد وال 

قبل نقله، وإصدار الشهادات  وتفتيش النخيل ،الكيميائية يف التنوع البيولوجي والتلقيح، وتطور املقاومة للمبيدات الكيميائية
جذوع  قطيعتألشجار النخيل، وأمهية إرساء زراعة األنسجة يف املخترب، واشرتاط إعالن خلو املناطق من اآلفة وما إذا كان 

 ؟كافة  الفتك بدورة حياة السوسة يف مراحلهاكفيل بالنخيل  
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 : مناقشات فريق اخلرباء خالل أيًضاية التوصيات التال صدرتوقد 

 
 يف االسرتاتيجية املقرتحة لسوسة النخيل احلمراء.  ،إدراج هدف حمدد يتعلق بالبحوث –
 ووضع دليل/كتيب منّسق بشأن ممارسات إدارة سوسة النخيل احلمراء.  –
 وإشراك آسيا واحمليط اهلادئ وأقاليم أخرى يف االسرتاتيجية املقرتحة لسوسة النخيل احلمراء.  –
تسجيل السالالت الواعدة للفطريات املمرضة للحشرات يف االحتاد األورويب من أجل  بشأنضع لوائح وو   –

 املكافحة البيولوجية لسوسة النخيل احلمراء والختبار املنتجات الطبيعية الكفيلة بتعزيز مقاومة النخيل. 
) Lixophaga sphenophori(وإحدى الطفيليات تعدد اهلدروسيس السيتوبالزمي املواختبار الفريوس  –

  . ملكافحة سوسة النخيلقصب السكر يف مكافحة سوسة  ةاملستخدم
 

  الجلسة الصباحية -اليوم الثاني  1-3
 
 تناول البحث فيهاأجزاء و  4) للمشاورة العلمية إىل 2017مارس/آذار  30قّسمت اجللسة الصباحية يف اليوم الثاين ( 

 التكنولوجيات املتقدمة واحللول املبتكرة. 
 
ب املتعلقة طائفة واسعة من اجلوانملبكر لسوسة النخيل احلمراء عرضان حول التكنولوجيات املتقدمة للرصد ا تناول )1(

 :ما بليبـ
 

 الرصد الكيميائي لألشجار املصابة بواسطة الكالب أو األنف اإللكرتوين؛   –
صوات القضم الصادرة عن يرقات سوسة النخيل احلمراء حني متضغ وتتحرك داخل والرصد السمعي الذي حيدد أ –

 النخيل املصاب؛ 
، واليت ميكن ةصابامل أشجار النخيليولوجية يف سوالرصد بواسطة التصوير احلراري القائم على التغيريات الف –

 استشعارها من خالل تفتيش الطيف احلراري لإلشعاع الناجم عن قمة الشجرة؛ 
ة، بواسطة السوسة يف مصائد املراقب كميات  إىلذي يستند يف أحيان كثرية ورصد أعداد سوسة النخيل احلمراء ال –

 طعم خاص قائم على مزيج من فريومون جتّمع سوسة النخيل احلمراء والكايرومون النبايت. 
 
عني على يتعلى  هإلصابة، وأنامن وقد رّكزت هذه العروض على قلة العالمات اخلارجية الظاهرة للمراحل األوىل  

الكتشاف  متهقالنخيل أو  اعدةواستهدافها التحقق بدقة من ق الذين حياولون مسح تلك العالمات القّيمني على الكشف
كر وبني كل تقنية متاحة للرصد املب  مميزاتمقارنة موجزة بني  تعرضو  باألشجار علي حنو فردي.الالحق ض الضرر اأعر 

مهارات   ستوجبتلتكنولوجيا احلالية اولكن  ،الوسائل السمعية واعدة أكثر من سواها يف اكتشاف الريقات. فكانت عيوهبا
التمييز بني  اعدة على، ويعقب ذلك حتليل معقد لإلشارات من أجل املسة لتحديد أين جيب إدخال املسبار السمعيكبري 

وأعطيت أمثلة عن إمكانية استعمال مزيج  .احمليطةاألصوات ت احلشرات األخرى و النخيل احلمراء وأصوا ةأصوات سوس
ساسية عالية حلركة كلفة تتسم حبتأدوات مصغرة للمراقبة مزودة مبيكروفونات غري مكلفة، أو أجهزة َكْهَرَضْغِطّية أعلى  من

رقمية ألصوات لاحلشرات وذبذبات تناوهلا للغذاء، من أجل جعل احلقل الصويت قابالً للسمع والتخزين ومعاجلة اإلشارات ا



 

12 
 

والربجميات األخرى من أجل  Matlabتطوير برنامج جمال احلشرات داخل األشجار يف احلقل. وقد أحرز التقدم أيضًا يف 
 ضمن أنظمة أجهزة املراقبة املصغرة. بشكل تلقائي  األصوات احمليطةحتسني متييز أصوات احلشرات عن 

 
م عرضان عن احللول املبتكرة اليت تستخدم التكنولوجيات احلديثة من أجل تيسري إدارة سوسة النخيل احلمراء، دّ قُ  )2(

 ومها: 
 

 النخيل احلمراء وحتليلها جتربة جزر الكناري مع نظام املعلومات اجلغرافية إلدارة بيانات سوسة
 
). ونتائجهاليلها وإدارهتا وحت البيانات (مجع البيانات ونقلهاأشار العرض إىل أمهية نظام املعلومات اجلغرافية يف إدارة  

وقد  . لى اإلنرتنتالطالع على البيانات عاإلنرتنت وأداة ل ن هذا النظام قاعدة بيانات وتطبيقاً جواالً وتطبيقاً لشبكةوتضمّ 
مراء الذي جنح سوسة النخيل احلكان نظام املعلومات اجلغرافية من األدوات وعناصر التخطيط والتنسيق الضرورية لربنامج 

كانت األدوار الرئيسية لنظام املعلومات اجلغرافية يف إدارة يف جزر الكناري. و  2016مراء عام يف استئصال سوسة النخيل احل
 : كاآليتسوسة النخيل احلمراء  

 
 حتليل البيانات والتحليل املكاين لصنع القرارات األمثل؛  –
 والتخطيط الكفؤ؛  –
 واالستخدام الكفؤ للموارد، وهو عامل حيوي للنجاح حني تكون املوارد حمدودة؛  –
 تاحة؛ امليدة اجلعلومات املمن انطالقاً وتقييم الربنامج (النتائج وحتقيق األهداف)  –
 وتقييم العاملني؛   –
 للربنامج.  ةواخلارجي ةالداخلي توحتسني االتصاال –

 
 استئصاهلا ليلمكافحتها وحتسوسة النخيل احلمراء و  لتحسني إدارةتكنولوجيات عصرية تستخدم احللول املبتكرة اليت 

 
ستويني ًا املق وموحد ال يشمل فقط املستوى الوطين وإمنا أيضمنتدى منسّ  إنشاء هذا العرض على ضرورةشدد  

ات اإلدارة االتصاالت، وأفضل اسرتاتيجي، مركزًا على مشاركة الدروس املستفادة، وحتسني اآلفة إلدارةاإلقليمي والعاملي 
نخيل احلمراء، باإلضافة إىل املنتدى العاملي املعين بسوسة الو ريب على املستوى الوطين والدعم. املتكاملة لآلفة ونواحي التد

وجيات كنولوإن إدراج ت النخيل احلمراء.من شأن استخدام احللول املبتكرة أن يساهم أكثر فأكثر يف حتسني إدارة سوسة 
دون طيار (املركبات املوجهة عن بعد) واألجهزة اجلوالة ب، والطائرات املسرية Google Earth غوغل إرث عصرية مثل حمرك

كفيل   ،ونظام املعلومات اجلغرافية وإنرتنت األشياء، واملصائد وأجهزة االستشعار الذكية، ضمن السياق والظروف احمللية
 باملساعدة يف: 

 
 التخطيط الفعال ومجع البيانات والتحليل وإدارة البيانات؛   –
 واإلدارة املكانية والتحديد البصري للمواقع اخلاضعة لإلدارة، ال سيما من أجل صنع القرارات األمثل؛   –
 ؛ بشكل أمثلرية والتكنولوجية واإلدارة الكفؤة وحتسني املوارد البش  –
 واإلقليمية والعاملية.  وحتسني االتصال على املستويات الوطنية  –
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ائية، جرى وصف باملواد الناقلة للرسائل الكيمي اليت تستعني التكنولوجيات جمايل خالل العرضني حول التطورات يف )3(
د (أي بتصميم املصيدة وكثافة أعدادها يف احلقل والصيانة الدورية للمصائ تعلقت ألنشطة االصطيادبروتوكوالت خمتلفة 

زويدها كل مصيدة عرب تصيانة دورية ل بالفريومونصائد وتستوجب املوغريها.  الفريومونتغيري الطعم الغذائي واملياه)، وطعوم 
، استحالت مرافق النقل والنواحي اللوجستية األخرىاء القيود املفروضة على اليد العاملة و وجرّ الغذاء الطازج واملياه. ب دورياً 

صائد ويف هذا السياق، قدمت جتارب عن خيارات املالصيانة الدورية للمصائد حتدياً لكل من املستخدمني ومزودي اخلدمة. 
إن و طيسي". غناامغري املستوجبة للصيانة من اململكة العربية السعودية املستندة إىل مبدأ "اجلذب والقتل" و"اإلشعاع الكهر 

لسوسة النخيل احلمراء تصطاد جزءًا واحدًا فقط من أعداد السوسة يف احلقل، أما إضافة الكايرومون  بالفريوموناملصائد 
مزودة بطعم  ريومونبالفمصيدة  املصطنع (إثيل أسيتات وإثيل الكحول وإثيل الربوبيونات)، كمكون يف غذاء السوسة ضمن

ويف برامج اإلدارة املتكاملة لسوسة النخيل احلمراء الشاملة ملنطقة معينة، يعترب اجلمع واملعاجلة املنهجيني  صيد.امليعزز ف
افحة موا برنامج مكمة لصانعي القرارات كي يقيّ للبيانات املتعلقة بالسوسات اليت يتم صيدها ضرورياً، ويوفر معلومات قيّ 

ل احلمراء (مثل رة لسوسة النخيوينبغي استكشاف إمكانية إدراج مواد منفّ . من صالحياته يتثبتواسوسة النخيل احلمراء و 
 اجلذب" املستعينة-ضمن اسرتاتيجية "الدفعواجلريانيول)  )octen-3-ol-1( نني، واألوكتينولساليسيالت امليثيل، وألفا بي

 لغايات محاية النخيل.  بالفريوموناملصائد ب
 
 االقتصادية و�ج إشراك املزارعني يف برنامج مكافحة سوسة النخيل احلمراءو  عرض للدراسات االجتماعية واقرتح )4(

نقاط الرئيسية ما خص ال االقتصادي يفو  تشخيص حملي تشاركي من أجل اكتساب معرفة أفضل بالسياق االجتماعي إجراء
بعات راعية وحتديد نقاط الضعف التنظيمية وتقييم التالتالية: دور خمتلف أصحاب املصلحة وأنواع الواحات والنظم الز 

 االقتصادية ألضرار سوسة النخيل احلمراء وتقييم معارف املزارعني باآلفة ومبكافحتها.
 
باإلضافة إىل ذلك، من أجل اإلدارة الكفؤة لسوسة النخيل احلمراء يف خنيل التمور، أبرز العرض التفسريي ضرورة  

مستدامة للحوكمة املشرتكة للواحات، عن طريق تعزيز اإلطار السياسي واملؤسسي والقانوين، وبناء  وضع اسرتاتيجية إمنائية
قدرات اجملتمع املدين، وإعادة النظر يف وضع منظمات املزارعني يف الواحات، وحتسني مشاركة سكان الواحات، وتعزيز 

 القدرات التشغيلية خلدمات إدارة نظم الواحات. 
 

 لمناقشة اجلماعيةة لالنقاط الرئيسي
 

 خلالية منها). املصابة باآلفة وتلك ا نطقة املعينة مع مراعاة املناطقأنشطة االصطياد (كثافتها وتوزيعها ضمن امل –
 ومعاجلة أشجار النخيل املصابة واملمارسات الزراعية اجليدة وفرص البحث عن أنواع مقاومة لآلفة.   –
طة (السمعية والصور احلرارية وأنش يزاتالكشف اجلديدة: اخلدمة واملت واملسائل التشغيلية لتكنولوجيا  –

 االصطياد)، مبا يف ذلك تكلفة تلك التكنولوجيات.
مت التشديد على إشراك املزارعني يف مكافحة سوسة النخيل احلمراء بوصفه من العناصر الرئيسية. وأمهية ابتكار  –

 زرعة. صحاب املأعند غياب يل احلمراء، وال سيما سة النخآلية مناسبة ملشاركة عمال املزارع يف مكافحة سو 
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وجدوى استخدام نظام املعلومات اجلغرافية من أجل مجع البيانات مباشرة من املصائد عرب استعمال املصائد  –
افية إتاحة نظام املعلومات اجلغر  مكانيةإ كما متت مناقشةيل االستعاضة عن التدخل البشري.  الذكية وبالتا

 للمستخدمني. 
. مت كشف هذه العثة يف بعض البلدان يف أوروبا Paysandisia archon، يف بلدان أمريكا اجلنوبيةالنخيل  ثاقبة –

اجلنوبية وبالتايل ينبغي أيضًا مراعاهتا يف الرصد واملراقبة إىل جانب برامج مكافحة سوسة النخيل احلمراء يف 
 املصابة. وينبغي وضع إجراءات للحجر يف البلدان غري املصابة. املناطق

 
 جلسة بعد الظهر -اليوم الثاني  1-4
 
تعددة املو صات تعددة التخصاملهذه اجللسة ملناقشات فريق العمل املواضيعي بشأن االسرتاتيجية  جرى ختصيص 

 والتعليقللمراجعة  ،البلدان األعضاء قبل انعقاد املشاورة العلميةاألقاليم إلدارة سوسة النخيل احلمراء اليت متت مشاركتها مع 
 ثالثة مواضيع للمناقشة هي:  حتديدومت  .عليها

 
 مسائل التنظيم واملراقبة؛  )1(
 اإلدارة؛و  )2(
 .بناء القدرات واإلرشاد واالتصال والتنسيقو  )3(

 
يجية، فأبدوا مراجعة عناصر االسرتات ملزيد منعلى اهتماماهتم  مواضيعية بناء جمموعاتثالث  علىن و املشارك توزّعو  

بصياغة  نياملكلف تعليقاهتم وتوصياهتم النهائية بشأن إدارة سوسة النخيل احلمراء لكي ينظر فيها فريق اخلرباء الفنني
 االسرتاتيجية حبسب املقتضى. 

 
 ا. ا عرض نتائج جمموعات العمل ومناقشتهجلسة عامة مت فيه ،وقد أعقبت تلك اجللسات املواضيعية الثالث 
  
 العمل المواضيعية لمجموعاتالتعليقات والتوصيات الرئيسية  1-5

 
لسوسة النخيل  اسرتاتيجية اإلدارة املتكاملة ضمنالبحوث يف جمال مقاومة العوائل على  بقدر أكربالرتكيز ينبغي  –

لنخيل هلجوم سوسة النخيل احلمراء لدى ا ومة الكيميائيةاملقا اليت حتّسنمبا يف ذلك وسائل املناورة احلمراء، 
 . لالعائ

ة النخيل وضع خرائط بأماكن وجود سوسيات املبتكرة لالستشعار عن بعد و ومثة عوائق أمام استخدام التكنولوج –
برامج  منضلبلدان إىل إذن خاص الستخدامها اليت قد حتتاج يف بعض ا ـ،احلمراء، مثل املركبات املوجهة عن بعد

 اإلدارة املتكاملة آلفة سوسة النخيل احلمراء. 
 ما خص سوسة النخيل احلمراء.  فرتات احلجر قبل دخول النخيل وما بعده يف مواءمةوينبغي  –
وعلى برامج مراقبة سوسة النخيل احلمراء، وإنشاء املناطق اخلالية من اآلفة، وواجب اإلبالغ عن حاالت اإلصابة  –

 املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية.  اجلديدة أن تقوم على
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باعتبار نظم من املنطقة املصابة أن ت الفسائلداخل البلد املصاب باآلفة، على حركة خروج أشجار النخيل أو  يفو  –
 تدابري الصحة النباتية، إىل جانب استحداث منطقة عازلة.  ذلك من

من سوسة  النخيل اخلايل فريوعة كأحد خيارات تو املزر وينبغي دعم مشاتل النخيل املعتمدة وإنتاج األنسجة  –
 النخيل احلمراء. 

 (رجوعاً إىل مصدرها وقدماً إىل وجهتها). الفسائلومن املهم تتبع حركة النخيل/ –
ن واملنظمات غري احلكومية والتعاونيات) من املكونات املهمة لربامج إدارة و وإن التدريب وبناء قدرات (املزارع  –

 سوسة النخيل احلمراء. 
رارة حلزيادة قدرهتا على حتّمل امدة حياة ممرضات احلشرات و  إطالةث من أجل و وينبغي إجراء املزيد من البح –

 ألشعة فوق البنفسجية يف احلقل. االعالية و 
مكافحة سوسة  لكناري منوذجاً تقتدي به البلدان األخرى من أجل حتقيق النجاح يفوينبغي اعتبار حالة جزر ا –

يشارك مجيع أصحاب املصلحة يف برنامج إدارة اآلفة، حيث من املهم  ،بموجب هذا النموذجفالنخيل احلمراء. 
 ملناطق احلضرية. ا إدارة اآلفة يف تعاجلممارسة التوعية وبناء القدرات والتدريب ضمن البلديات والشركات اليت 

ار لغايات الرصد ديث االبتكاحلوينبغي للتكنولوجيات الناشئة، مثل الكشف بواسطة جهاز االستشعار الزلزايل  –
 زيد من االختبار وتأكيد صالحيتها.ملأن ختضع  ،املبكر لآلفة

وذات  Baculovirusتعدد اهلدروسيس السيتوبالزمي، املوميكن مواصلة التحقق من إمكانية استخدام الفريوس  –
فصيلة فيلية من ط)، و تاشينياتاجلناحني: (ذات  Villeneuve Lixophaga sphenophori)(اجلناحني 
obscurus Rhabdoscelus  .للمكافحة البيولوجية لسوسة النخيل احلمراء 

وجيب وضع لوائح لتسجيل السالالت الواعدة للفطريات املمرضة للحشرات يف االحتاد األورويب من أجل  –
 .على املقاومة النخيل درةقاملكافحة البيولوجية لسوسة النخيل احلمراء واختبار املنتجات الطبيعية الكفيلة بتعزيز 

داة من ن تواصل تطوير هذه األأعلى املنظمة علومات اجلغرافية. و وقد بدأت بعض البلدان باستخدام نظام امل –
 . كافة  أجل توزيعها على الوكاالت وأصحاب املصلحة

 
ية وقدم بصفته أميناً للفعالية، بعرض موجز عن مناقشات اجللسات التقن الدبعي ويف �اية اجللسة العامة، قام السيد 

. اومكوناهت ددة األقاليم املقرتحةتعاملتعددة التخصصات و املللحضور التغيريات الرئيسية اليت مت اقرتاحها لعنوان االسرتاتيجية 
 وتلك التغيريات هي كالتايل: 

 
 ية الستئصال سوسة النخيل احلمراء" اإلطار  االسرتاتيجيةسيكون العنوان اجلديد " •
 وتتضمن مكونات االسرتاتيجية:  •

 املكون القطري لالسرتاتيجية اإلطارية  –
 والربنامج اإلقليمي إلدارة سوسة النخيل احلمراء يف إقليم الشرق األدىن ومشال أفريقيا –
 العاملي إلدارة سوسة النخيل احلمراء واملنتدى –

 
رية على مشروع وضع اللمسات األخبوتوصياهتا و  الفنيةواختتمت املشاورة العلمية باستعراض تعليقات اجللسات  

  رفيع املستوى.الاالسرتاتيجية من أجل تأييدها من جانب االجتماع 
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 االجتماع الرفيع المستوى -2
 

 افتتاح االجتماع  2-1
 
األمني العام للمركز بافتتاح  ،Cosimo Lacirignolaاملدير العام للمنظمة والسيّد  ،جوزيه غرازيانو دا سيلفاقام السيد  

). وقد تشرف االجتماع حبضور 2017مارس/آذار  31االجتماع الرفيع املستوى الذي عقد خالل اليوم األخري من الفعالية (
 Leminaيتانيا السيدة ووزيرة الزراعة يف مور  ،الفضليعبد الرمحن وزير البيئة واملياه والزراعة السعودي السّيد  ،صاحيب املعايل

Mint Moma . 
  
قرتحة اليت ن على نتائج املشاورة العلمية واالسرتاتيجية امليممثلي احلكومات واملشاركني اآلخر وقد مت إطالع الوزيرين و  

 خضعت لالستعراض واملوافقة.
 
وسة سيف كلمته االفتتاحية على الضرورة امللحة ملكافحة سوسة النخيل احلمراء. وأشار إىل أن السيد دا سيلفا  وشدد 

هذا قد عقد و  حته، وإذا أمكن، الستئصاله.تطلب اسرتاتيجية عاملية ملكافيقد أضحت هتديدًا عامليًا  النخيل احلمراء
ناد إىل املشاريع زيادة التعاون اإلقليمي والعاملي، باالستووضع اسرتاتيجيات الحتواء اآلفة و  ،من أجل تعزيز التوعية االجتماع

العديدة اليت كانت املنظمة وشركاؤها قد بدأوا بتنفيذها للتصدي لسوسة النخيل احلمراء. وأضاف املدير العام أن الرسالة 
. وهناك لتغّلب عليهاوامراء الصادرة عن املشاورة العلمية تتسم باإلجيابية ومفادها أنه باملستطاع مكافحة سوسة النخيل احل

جيد ومشاركة  مقرتن مبوارد كافية وختطيط منهجي وتنسيق ُحمكمأمثلة حمددة مثل جزر الكناري اليت أدى فيها تنفيذ برنامج 
مجيع أصحاب املصلحة، إىل مكافحة سوسة النخيل احلمراء واستئصاهلا. ويف موريتانيا أدى رد الفعل السريع للسلطات 

 مشل املزارعني واجملتمعات احمللية، بدعم من املنظمة، إىل االحتواء السريع لآلفة أيضاً.  الوطنية الذي
 
سة النخيل و مرة أخرى على أن املشاورة العلمية قد أنتجت اسرتاتيجية إطارية الستئصال س دا سيلفاوشّدد السيد  

ء جية من أجل مكافحة سوسة النخيل احلمراوشّدد على التزام املنظمة بدعم تنفيذ االسرتاتي احلمراء حمددة بوضوح.
من هذا  كما حض املشاركني على أن جيعلوا  والعمل اجلماعي والتضامن. ضروريدعا إىل االلتزام السياسي الواستئصاهلا، و 

 ، ويف محاية خنيل التمور.  املعركة ضد سوسة النخيل احلمرال يفاالجتماع نقطة حتوّ 
 
عاً من أصناف ولوجياً واسييف كلمته على أن منطقة البحر األبيض املتوسط تأوي تنوعاً ب Lacirignola وشّدد السيد 

تنبغي محايتها ألسباب اجتماعية واقتصادية وبيئية، وذكر أن اسرتاتيجية الوقاية املستدامة من سوسة النخيل احلمراء  نباتية
األمني  عترباتعترب ضرورية اليوم أكثر من أي وقت مضى حلماية اإلقليم بأسره من التهديدات اليت حتدق بالصحة النباتية. و 

يعد جمرد خيار وإمنا ضرورة يف املعركة ضد سوسة النخيل احلمراء.  ويتطلب هذا النوع  العام للمركز أن برنامج االحتواء مل
 التنسيقن مع االحتياجات اإلقليمية، فضًال ع اً لإلنذار وبرنامج حبوث متسق فعالةمن الربامج نظاماً للرصد املبكر، ونظماً 

 ثلم ألنشطة املشرتكة مع شركاءملركز يرغب يف دعم اكما أشار إىل أن اجل تعزيز أوجه التكامل والتآزر.  املستدام من أ
فمن شأن ذلك أن يضمن ظروف عيش أفضل  سني املعارف وحتديد احللول.، للمسامهة يف حتاألغذية والزراعة منظمة

 للمجتمعات احمللية اليت تساهم يف النمو االقتصادي للريف عرب إدماج اسرتاتيجيات التكيف يف قيودها البيئية. 
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 رض نتائج المشاورة العلميةع 2-2
 
نتائج  ،ممثل إقليم الشرق األدىن ومشال أفريقياالسيد عبد السالم ولد أمحد، املدير العام املساعد للمنظمة و  عرض 

 املشاورة العلمية حبسب ما يرد أدناه. 
 
 وخالل املشاورة، تداول املشاركون بشأن النقاط التالية:  
 

شرق األدىن وكذلك يف أقاليم ال ،إدارة سوسة النخيل احلمراء على املستوى العامليالوضع الراهن وحتديات برامج  –
 ومشال أفريقيا وآسيا واحمليط اهلادئ، وأوروبا؛ 

 وقصص النجاح والدروس املستفادة على صعيد إدارة سوسة النخيل احلمراء؛ –
حتها من التقدم احملرز يف مكاف وآخر التطورات يف برامج البحوث احلالية لسوسة النخيل احلمراء، فضًال عن –

خالل تطبيق �ج خمتلفة لإلدارة املتكاملة لآلفة مبا يشمل الرصد املبكر واملكافحة البيولوجية، واالستشعار عن 
 ةئمة على املواد الكيميائية الدالة والدراسات االجتماعيبعد وحتديد املواقع اجلغرافية، والتكنولوجيات القا

عزيز مشاركة املزارعني وغريهم من أصحاب املصلحة يف برامج مكافحة سوسة النخيل االقتصادية من أجل تو 
 احلمراء.

 
مبناقشة وتنقيح وتأييد االسرتاتيجية اإلطارية املقرتحة الستئصال سوسة النخيل احلمراء اليت كذلك قامت املشاورة  و  

 ة وقاية النباتات يف الشرق األدىن.ومنظم واالتفاقيةأعدها فريق من اخلرباء الدوليني واملنظمة واملركز 
 
 ستئصاهلا. ا وترمي االسرتاتيجية اإلطارية إىل دعم اجلهود والربامج القطرية الحتواء انتشار هذه اآلفة ومن مثّ  
 
وسوف ينبثق عنها أيضًا ميثاق للتعاون وتنسيق اجلهود على املستويني اإلقليمي واألقاليمي، لدعم برامج اإلدارة  

ي، والتخفيف من وطأة لبيئة واألمن الغذائاملضرّة لاملتكاملة واملستدامة ملكافحة سوسة النخيل احلمراء؛ والتقليل من تأثرياهتا 
 على اجملتمعات الريفية. تداعياهتا االجتماعية واالقتصادية

 
 .ةوعاملي ةوإقليمي ةتتألف االسرتاتيجية اإلطارية املقرتحة من مكونات ثالثة قطريو  
 
 العنصر القطري لالسرتاتيجية اإلطارية  )1(
 
 من اآلفات الصعبة، فإن اسرتاتيجيًة مدعومة باملوارد البشرية واملاليةتعّد على الرغم من أن سوسة النخيل احلمراء  

قد كانت هناك و ة كافة، قد تؤدي إىل استئصاهلا. الكافية والتنظيم املنهجي والتنسيق اجليد ومشاركة أصحاب املصلح
 قصص جناح متنوعة على صعيد القضاء على هذه اآلفة، كما حصل يف جزر الكناري. 
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لة أدت التدابري في تلك احلاف موريتانيا.ن يف إقليمنا فكان يف اإلدارة والتنظيم اجليدي نأما أحد األمثلة األخرى ع 
السريعة اليت استهلتها احلكومة بدعم من املنظمة ملكافحة اآلفة، مقرتنة باسرتاتيجية لإلدارة املتكاملة لآلفة نفذت مبشاركة 

ر األصلية ؤ فاعلة من املزارعني وتعاونيات املزارعني وأصحاب املصلحة اآلخرين، إىل احتواء سوسة النخيل احلمراء يف الب
 لإلصابة يف غضون سنة واحدة من بدء تنفيذ الربنامج، مع إمكانات جيدة لالستئصال املبكر.

 
حلمراء على املستوى فعالة لسوسة النخيل االويهدف املكّون القطري لالسرتاتيجية إىل حتسني الربامج الوطنية اجلارية لإلدارة 

 القطري.
 
 املكونات األساسية لالسرتاتيجية اإلطارية  •
 

 تدابري الصحة النباتية (احلجر الزراعي)
 
 .الطريق الرئيسي لدخول سوسة النخيل احلمراء وانتشارهاالواحد ضمن البلد  تهاوحركلزراعة مواد ال استرياد يشكّ  

خالل تنفيذ  من ،ولذا فإن منع دخول مواد الزراعة من اإلجراءات الرئيسية اليت من شأ�ا منع انتشار سوسة النخيل احلمراء
 لوائح املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية حبذافريها. 

 
 الت للتفتيش. و وسوف تساعد االسرتاتيجية البلدان األعضاء يف وضع تدابري حمددة للصحة النباتية وبروتوك 
 

 املبكر الكشف
 
يستند  يف الوقت الراهن،و  وسة النخيل احلمراء واستئصاهلا.جناح مكافحة س يف املبكر عامل أساسي الكشفإن  

لية بني الوسائل املستخدمة األكثر فعاكما أن التفتيش البصري يعترب   بالفريوموناملبكر بصورة رئيسية إىل املصائد  فالكش
 على نطاق واسع. 

 
وبغية زيادة الكفاءة العامة وسرعة الكشف، هناك حاجة إىل املزيد من اختبار تكنولوجيات الكشف الواعدة  

كلفة وسهل توحتسينها، مثل التكنولوجيات السمعية أو الصور احلرارية، من أجل ابتكار جهاز سريع وموثوق ومقبول ال
 االستخدام للكشف املبكر لسوسة النخيل احلمراء.

 
 املراقبة والرصد

 
سوف تنطوي االسرتاتيجية املقرتحة على تقنيات حمسنة للمراقبة والرصد تستند إىل املعيار الدويل لتدابري الصحة  

 لية املطلوبة. شرية واملاتضم خططاً واضحة للمسح وحمددة زمنياً، وإرشادات للقائمني على املسح، واملوارد البو  النباتية
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 املمارسات الزراعية الوقائية
 
التفتيش البصري  ، وكذلك كفاءةامليدانمثة ممارسات زراعية عديدة تؤثر يف انتشار سوسة النخيل احلمراء وتكاثرها يف  

واملعاجلات األخرى. ويف هذا السياق، سيتم توحيد بروتوكوالت اعتماد املمارسات الزراعية اجليدة املتمحورة على إدارة 
 سوسة النخيل احلمراء. 

 
 ممارسات املكافحة

 
ة مبواءمة االسرتاتيجية اإلطاريوسوف تقوم يف احلقل على العديد من النهج.  تعتمد إدارة سوسة النخيل احلمراء 

الربوتوكوالت املطلوبة لإلدارة، مبا فيها املعاجلة امليكانيكية واستعمال املبيدات احلشرية (الكيميائية/الطبيعية) وأنشطة 
 جية ونزع النخيل شديد اإلصابة والتخلص منه. و لصطياد اجلماعية واملكافحة البيو اال
 

 اجلغرافية/التحقق من الصالحيةإدارة البيانات/نظام املعلومات 
 
يشّكل استخدام نظام املعلومات اجلغرافية جلمع البيانات ونقلها وصنع القرارات جانباً هاماً من جوانب االسرتاتيجية  

 اإلطارية، وستكون لتلك األمور تداعيات عاملية على مكافحة سوسة النخيل احلمراء وتعزيز التعاون والتنسيق اإلقليميني. 
 
رت برنامج زر الكناري اليت ساعدت ويسّ للتجربة الناجحة جلوكان نظام املعلومات اجلغرافية أحد املكونات الرئيسية  

ز وسوف تضع االسرتاتيجية نظامًا جلمع بيانات اخلرائط واإلدارة يرتك استئصال سوسة النخيل احلمراء. اإلدارة الرامي إىل
 تطبيق جوال سيكون استخدامه متاحاً للبلدان األعضاء. مدعوًما بم املعلومات اجلغرافية على نظا

 
 العناصر الداعمة لالسرتاتيجية اإلطارية  •

 
 مشاركة أصحاب املصلحة واخنراطهم يف برامج مكافحة سوسة النخيل احلمراء

 
إن املشاركة واالخنراط مهمان لنجاح مكافحة سوسة النخيل احلمراء واستئصاهلا. فإن ميزة إشراك املزارعني وغريهم  

من أصحاب املصلحة يف برنامج مكافحة سوسة النخيل احلمراء مهمة جدًا نظرًا إىل وجودهم يف املزرعة وقدرهتم على 
 ىل هلجوم اآلفة. املساعدة يف كشف النخيل املصاب خالل املراحل األو 

 
املصلحة  /أصحاباملزارعنيوسوف تساعد االسرتاتيجية البلدان يف وضع سياسة واضحة املعامل بشأن مشاركة  

بات جدوى وسوف تنّفذ مشاريع جتريبية لالختبار وإلث سوسة النخيل احلمراء. آلفةواخنراطهم يف برامج اإلدارة املتكاملة 
 إشراك املزارعني/أصحاب املصلحة. 
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 دور التعاونيات واملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص
 

على الوكاالت احلكومية اليت تعمل مع برامج اإلدارة املتكاملة آلفة سوسة النخيل احلمراء، أن ترسي روابط حمددة  
عالية. كما أن مشاركة وفوآليات تنسيق مع التعاونيات واملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص جلعل الربنامج أكثر فائدة 

 برامج الواحات يف برنامج مكافحة سوسة النخيل احلمراء يف البلدان املعنية، حمبذة هي أيضاً.
 

 التعاون املؤسسي وإقامة الشبكات
 

على االسرتاتيجيات الوطنية أن تتضمن آلية لتعزيز التعاون بني املؤسسات على املستوى القطري. أما االخنراط  
القويني لسلطات إنفاذ القوانني وغريها من املنظمات املعنية فمهمان جداً للتنفيذ الفعال لتدابري الصحة النباتية واملشاركة 

 وللحد من انتشار سوسة النخيل احلمراء وخماطرها.
 

 بناء القدرات واالتصال وخدمات اإلرشاد
 
مصممة  مراء أن تتضمن برامج لبناء القدراتعلى االسرتاتيجيات الوطنية لإلدارة املتكاملة آلفة سوسة النخيل احل 

تنفيذ اإلدارة ب املعنينيخصيصًا للفئات املختلفة من أصحاب املصلحة (املزارعني/العمال وغريهم من أصحاب املصلحة) 
 املتكاملة آلفة سوسة النخيل احلمراء.

 
وسوف يساعد الربنامج اإلقليمي لسوسة النخيل احلمراء البلدان يف وضع برامج لبناء القدرات ومواد تدريبية سهلة  

 االستعمال أصيلة الطابع ويعززها استخدام النهج التشاركي (كما يف املدارس احلقلية للمزارعني). 
 
ويتوجب على برامج اإلدارة أن تستعني باسرتاتيجية لالتصال واإلرشاد من أجل تيسري نشر املعلومات على أصحاب  

املصلحة من خالل وسائل اإلعالم. ومبقدور وكاالت اإلرشاد يف كل بلد أو إقليم أن تتبىن قريًة أو جمموعة من املزارعني 
يني مسلطة الضوء على مزاياه للمزارعني اآلخرين. وبوسع الصحاف كاملهبوأن تطبق برنامج مكافحة سوسة النخيل احلمراء 

 وعلماء االجتماع وخرباء االقتصاد امللمني مبشكلة سوسة النخيل احلمراء أن يسامهوا يف التوعية بربامج إدارة هذه اآلفة.
 
 أفريقياالربنامج اإلقليمي إلدارة سوسة النخيل احلمراء يف إقليم الشرق األدىن ومشال  )2(

 
لغايات دعم تنفيذ االسرتاتيجية اإلطارية، سوف يوضع برنامج إقليمي إلدارة سوسة النخيل احلمراء من أجل  

يف حتسني  افريقيأاستحداث بيئة متكينية للتعاون والتنسيق ومساعدة البلدان األعضاء يف إقليم الشرق األدىن ومشال 
 احلمراء. اسرتاتيجياهتم وبراجمهم إلدارة سوسة النخيل 

 
ه، مدعوماً بتأسيس الربنامج اإلقليمي واستضافت ليمي للشرق األدىن ومشال أفريقياوسوف يقوم مكتب املنظمة اإلق 
 الشرق األدىن والبلدان األعضاء. يفن املركز ومنظمة وقاية النباتات م
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 وستقوم املنظمة بتأسيس أمانة الربنامج اإلقليمي واستضافتها.  
 

 : ما يليالرئيسية للربنامج فستقضي بـأما األدوار 
 

تعزيز التعاون والتنسيق بني البلدان األعضاء يف جمال اإلنذار املبكر وتقاسم املعلومات واملعارف، من أجل  –
 املكافحة الفعالة لسوسة النخيل احلمراء؛

تدخل السريع ومكافحة وال واملساعدة يف صياغة الربامج واخلطوط التوجيهية والربوتوكوالت للوقاية والكشف املبكر –
 السوسة ودعم البلدان يف تنفيذها؛

 وتوفري برامج خمصصة لبناء القدرات واملساعدة الفنية إىل الربامج الوطنية إلدارة سوسة النخيل احلمراء؛ –
 تدابري متوائمة للصحة النباتية و�ج خلطط الطوارئ من أجل استئصال سوسة النخيل احلمراء الختاذودعم البلدان  –

 واحتواء انتشارها؛
 واملساعدة يف بناء القدرات البشرية واملؤسسية للربامج القطرية لدى البلدان األعضاء؛  –
 ودعم برامج البحوث والتطوير من أجل الرتويج للتكنولوجيات املبتكرة واآلمنة ومقبولة الكلفة وإثبات صالحيتها. –
 

 لدى الربنامج اإلقليمي.ين املعوعلى البلدان األعضاء تعيني جهة اتصال وطنية تعىن بالتنسيق واالتصال ومتثيل البلد  
 
امج دعمًا إلنشاء الربن وسوف تنشئ املنظمة حساب أمانة من أجل املسامهات املالية للبلدان األعضاء واملنظمات 

 وعملياته وأنشطته. اإلقليمي
 
 الربنامج اإلقليمي اجتماعاً سنوياً للبلدان األعضاء من أجل:وسوف يعقد  

 
 تقييم التطور السنوي لوضع سوسة النخيل احلمراء وكفاءة الربامج على املستوى اإلقليمي؛ –
 ووضع برنامج سنوي لإلقليم قائم على األولويات الوطنية واإلقليمية. –

 
يكون الربنامج مفتوحاً للشراكات والتعاون مع أصحاب املصلحة اآلخرين مبن فيهم تعاونيات املزارعني واملنظمات وس 

غري احلكومية والشركات اخلاصة ومؤسسات البحوث من أجل الرتويج لالسرتاتيجيات الوطنية لإلدارة املتكاملة آلفة سوسة 
ضمن  اجلنسني مسائل املساواة بنيقدمة وإثبات صالحيتها. وسيتم تناول النخيل احلمراء، ووضع تكنولوجيات لإلدارة املت

 هذا السياق. 
 
 العاملي إلدارة سوسة النخيل احلمراء املنتدى )3(

 
التجارب سيق العاملي وتقاسم املعلومات و نالنخيل احلمراء من أجل تعزيز التعاملي إلدارة سوسة  سيتم إنشاء منتدى 

 واملعارف. 
 
 العاملي مبا يلي:  املنتدىوسوف يقوم  
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تعزيز التنسيق بني البلدان األعضاء يف جمال اإلنذار املبكر وتقاسم املعلومات واملعارف، من أجل املكافحة الفعالة  –
 لسوسة النخيل احلمراء؛

أكثر أماناً من الناحية البيئية ملكافحة سوسة النخيل احلمراء، بغية خفض خماطر عمليات املكافحة  لنظموالرتويج  –
 على الصحة البشرية والبيئة؛

 ووضع قائمة باخلرباء يف جمال سوسة النخيل احلمراء؛ –
 إدارهتا.و وتيسري تبادل نتائج البحوث والتكنولوجيات املبتكرة بشأن رصد سوسة النخيل احلمراء وكشفها  –

 
عضاء، األبلدان الشركاء و بني الوسيتم تأسيس املنتدى العاملي بدعم من املنظمة واملركز واالتفاقية وجهات أخرى من  

سيكون املنتدى مفتوحًا للشراكات والتعاون مع أصحاب املصلحة اآلخرين مبن يف ذلك و وسوف تستضيفه املنظمة. 
 بحوث واملنظمات غري احلكومية والشركات اخلاصة.املنظمات اإلقليمية والدولية ومؤسسات ال

 
وستقوم املنظمة واملركز بإعداد اقرتاح بإنشاء املنتدى العاملي إىل جانب خطة تشغيله ومسامهة أعضائه، وسوف توزعه  

 التماساً الهتمامهم ومسامهاهتم. كافة على البلدان واملنظمات  
 
من رفيع املستوى بتأييد االسرتاتيجية اجلديدة املقرتحة ملكافحة سوسة النخيل احلمراء، واليت تتضالواختتم االجتماع  

املكونات الثالثة املشار إليها أعاله. وقد أتى هذا التأييد بعد قيام وزراء الزراعة واملمثلني احلكوميني اآلخرين والعلماء وخرباء 
ة باملشاركة يف املشاورة العلمية واالجتماع الرفيع املستوى املعين بإدارة سوساآلفة وممثلي املزارعني وسواهم هذه مكافحة 
وزيادة  وتتضمن االسرتاتيجية تدخالت وطنية مثل حتسني رصد اآلفة املنظمة واملركز. اللذين استضافتهمامراء النخيل احل

يل من البلدان حة النباتية منعًا السترياد النخمشاركة املزارعني فضًال عن اجلهود الدولية مثل اعتماد التدابري الصارمة للص
 املصابة باآلفة. 

 
 انان الوزاريانالبي 2-3
 
أعرب صاحبا املعايل وزير البيئة واملياه والزراعة السعودي ووزيرة الزراعة يف مجهورية موريتانيا اإلسالمية عن تقديرمها  

وسة النخيل الربامج اجلارية حاليًا ملكافحة س لىع الوزيران احلاضرين أطلعجتماع. وقد جلهود املنظمة واملركز يف تنظيم اال
ويف املنظمة.  اللذين مت تلقيهما من اآلفة، والتعاون واملساعدة هذه مكافحة من أجلاحلمراء واجلهود اليت تبذهلا حكومتامها 

 االجتماع.  تائجب الوزيران عن دعم بلدامها لنخطابيهما، أعر 
 
 
 االجتماع الصادرة عن عالناتاإل 2-4
 
) من أجل مكافحة سوسة النخيل 2ان أبرز ما حدث يف االجتماع الرفيع املستوى هو اعتماد إعالن روما (امللحق ك 

ة الوطنية لآلفة على أشجار النخيل مع تداعياهتا اخلطرية على النظم االقتصادي الفّتاكاحلمراء واستئصاهلا، الذي سّلم باألثر 
ة اجلهود فضًال عن التداعيات السلبية على البيئة؛ وأعاد التأكيد على أمهي ،وسبل معيشة اجملتمعات الريفية واألمن الغذائي
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؛ ووافق على ملضرّةاالتعاونية وااللتزامات املقطوعة على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية ملنع انتشار هذه اآلفة 
االسرتاتيجية اإلطارية املقرتحة الستئصال سوسة النخيل احلمراء؛ والتمس اإلرادة السياسية وااللتزامات الضرورية لتنفيذ 

 االسرتاتيجية. 
 
فضًال عن ذلك أعرب جمتمع املزارعني أيضًا عن التزامه بالنهج التشاركي والتوعية من أجل جناح مكافحة سوسة  

). كما أعرب القادة العامليون وممثلو املؤسسات والشركات اخلاصة اليت تعىن بوضع 3واحتوائها (امللحق  النخيل احلمراء
ها ومكافحتها واستئصاهلا عن استعدادهم للتعاون وعقد الشراكات من كبحإلدارة سوسة النخيل احلمراء و  أدوات وحلول

 ). 4ه الفعالية ونواجتها (امللحق أجل توفري األدوات واحللول املطلوبة لدعم تنفيذ توصيات هذ
 
 المالحظات الختامية 2-5
 
ليومني ومهدت  تامتدأعرب املدير العام للمنظمة يف مالحظاته اخلتامية عن تقديره ملداوالت املشاورة العلمية اليت  

هذه  أعمال حمضر ميعجت اء، وحض اللجنة التنظيمية علىاالسرتاتيجية اإلطارية الستئصال سوسة النخيل احلمر  إىلالطريق 
ظمة ستنشئ اجتماع ثان يف واحد من البلدان املصابة باآلفة. وأبلغ املشاركني بأن املن والتحضري لعقد ،ونشره ريرهالفعالية وحت

دعا و لى املشاريع. ل احلمراء القائم عحساب أمانة حيظى مبوافقة جلنة توجيهية من أجل تيسري متويل استئصال سوسة النخي
صاهلا اإلقليمي والعاملي ملنع انتشار سوسة النخيل احلمراء والعمل حنو استئعلى املستويني األمني العام للمركز إىل التعاون 

 هلذه اآلفة املميتة على النظم اإليكولوجية للنخيل حول العامل.  املضرّةيف مرحلة الحقة من أجل ختفيف التداعيات 
 

 تدابير المتابعة 2-6
 
 ة اإلطارية: تنفيذ االسرتاتيجيلوات املقبلة املتفق عليها أدناه إىل اخلط فصلةتدابري املتابعة امل تستند 

 
 العاملي والربنامج اإلقليمي للشرق األدىن ومشال أفريقيا.  املنتدىإنشاء  •
 

ملشاورة ا سوف توجه رسالة رمسية من املدير العام للمنظمة إىل البلدان األعضاء من أجل إطالعها على نتائج –
دىن ومشال العاملي والربنامج اإلقليمي للشرق األ املنتدىالعلمية واالجتماع الرفيع املستوى والتماس دعمها إلنشاء 

 أفريقيا.
وختصص  تؤسس املنظمة أمانةسمن املركز وشركاء آخرين مهتمني. و  وسوف تنشئ املنظمة املنتدى العاملي بدعم  –

 أمواًال للتشغيل الفوري للمنتدى العاملي. 
وسوف ترّتب املنظمة اجتماعاً تنسيقيًا من أجل إنشاء الربنامج اإلقليمي إلدارة سوسة النخيل احلمراء يف إقليم   –

 . 2017الشرق األدىن ومشال أفريقيا، على أن يعقد يف القاهرة حبلول �اية 
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 رفيع المستوىالشاورة العلمية واالجتماع الم ضر أعمالمح •
 
لكي يعد املشاركون   ةأما املهلة النهائي وستبلغ سائر أصحاب املصلحة به. بنتائج الفعالية سوف تعد املنظمة حمضراً  

، وبعد ذلك سوف تقوم املنظمة بتحرير 2017عروضهم التفسريية فهي �اية شهر أبريل/نيسان ب وثائق املتعلقةكامل ال
 احملضر وطباعته. 

 
 البحوث والتطوير •
 
وسة النخيل بإدارة س تعلقةغرات على مستوى البحوث املإعداد خطة لسد الث من أجلستعمل املنظمة مع باحثني  

ومطوري التكنولوجيات  املنظمةوينبغي للبحوث أن تؤدي دوراً رئيسياً يف إرشاد . وستقدم اقرتاحاً لسد تلك الثغرات ،احلمراء
وعلى مطوري التكنولوجيا يف القطاع اخلاص أن يعملوا بشكل وثيق مع العلماء من أجل البلدان حنو الطريق إىل األمام. و 

وجيب  املون يف امليدان.األخصائيون العلكي يطبقها املزارعون و  ،نقل نتائج علومهم وحبوثهم والتكنولوجيات مقبولة التكلفة
 تقدمي اخلطة إىل االجتماع العاملي الثاين الذي سيتم تنظيمه للعام املقبل. 

 
 اإلجراء

 
 يستضيفه املركز يف أحد املعاهد التابعة له.  2018تنظيم اجتماع مع الباحثني يف �اية مارس/آذار قرتاح ا 

 
 تنظيم االجتماع العالمي الثاني  •
 
رق ليم الشيف أحد البلدان املصابة بسوسة النخيل احلمراء يف إق 2018عام  يفالجتماع الثاين من املقرر أن يعقد ا 

 وسوف تتصل املنظمة بالبلدان املعنية للتثبت من اهتمامها بالتطوع الستضافة هذا االجتماع.  األدىن ومشال أفريقيا.
 

 اإلجراء
 
بالبلدان للتثبت من اهتمامها باستضافة هذا االجتماع. أما التاريخ املقرتح فهو �اية اتصاالت املنظمة  جتري 

 . 2018مارس/آذار 
 
 حساب األمانة الخاص بسوسة النخيل الحمراء  •
 
البلدان األعضاء واملنظمات  وإطالعتقرتح املنظمة إنشاء حساب أمانة من أجل استئصال سوسة النخيل احلمراء  –

سوف يقدم حساب األمانة الدعم املايل للمساعدة و لكي تساهم فيه.  على هذا احلساب الشريكة والشركات اخلاصة
التقنية إىل البلدان األعضاء من قبيل تبادل زيارات اخلرباء بني البلدان وأنشطة التدريب، وتشجيع النهج التشاركية 

 ما خص تقاسم املعارف، وإشراك املزارعني يف برامج اإلدارة فضًال عن دعم أنشطة البحوث.  للمزارعني يف
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يقوم سو وتكون البلدان األعضاء مسؤولة عن ملكية حساب األمانة وتنسيقه وسوف تتخذ القرارات بشأن املصروفات.  –
 الصندوق على �ج املشاريع مع جلنة توجيهية لضمان الشفافية يف إدارته. 

 
 تكتفي املنظمة بأداء دور األمني لتشغيل حساب األمانة هذا. وس –
 

 اإلجراء
 
 ماساللتمبختلف البلدان واملنظمات جتري اتصاالت و  هذا احلدثتنشئ املنظمة حساب أمانة فور انتهاء  

 مسامهاهتا. 
 

 االجتماعات الجانبية -3
 
 ). 1 حبسب ما يرد يف جدول األعمال (امللحق ني جانبينياجتماع جرى تنظيمخالل املشاورة العلمية،  
 
منع انتشار هذه  يف" مبثابة مسامهة من االتفاقية اءوكان االجتماع اجلانيب األول، بعنوان "وقف سوسة النخيل احلمر  

 : هي كاآليت عروضثالثة اآلفة. وقد تضمنت اجللسة 
 

 الدروس املستفادة من إدارة سوسة النخيل احلمراء.  –
 وكيفية مسامهة معايري االتفاقية يف اإلدارة الفعالة لسوسة النخيل احلمراء.   –
 ووجهات النظر الوطنية واإلقليمية إلدارة سوسة النخيل احلمراء يف بلدان املغرب العريب.   –

 
من مكافحة سوسة النخيل احلمراء، واالستئصال الناجح هلا يف جزر  خلصةومت تسليط الضوء على الدروس املست 

 الكناري واحتوائها يف تونس يف بؤرها األصلية.
 
م "اإلدارة املتكاملة آلفة سوسة النخيل احلمراء بواسطة علم البيئة" فكان من تنظي أما االجتماع اجلانيب الثاين بعنوان 

 وانطوى على العرضني التاليني:  ،املركز
 
 سوسة النخيل كناقل للبكترييا واخلمائر والطفيليات والفطريات.   –
 .اإلصابة بسوسة النخيل احلمراء يستحّث إجياد بيئة رادعة قائمة على عامل املكافحة  –
 .أنواع النباتات العائلة وتداعيات اإلدارة على اإلصابة واألضرار واملكافحة  –
 .النسيجية مقابل التغذية بالبالزماالنظام الغذائي لريقات السوسة: التغذية   –
  .املرتبطة بسوسة النخيل احلمراء الغدية املفرتضة املناطق –
 
كما مت تسليط الضوء على دور املركز يف مكافحة بعض اآلفات الناشئة يف بلدان املتوسط والشرق األوسط خالل  

 هذه اجللسة.
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 1 الملحق
 جدول األعمال

 الرفيع المستوى إلدارة سوسة النخيل الحمراءالمشاورة العلمية واالجتماع  
 

 2017 مارس/آذار 31-29، روما، إيطاليا

 )2017مارس/آذار  30-29المشاورة العلمية ( -1
 )A-122المكان: القاعة الخضراء (المبنى 

اليوم 
 األول

  

 )12:00 – 9:00الساعة ( الجلسة الصباحية 
الجلسة  

 االفتتاحية
 

ل اإلقليمي غذية والزراعة واملمثملدير العام املساعد ملنظمة األا يلقيه االفتتاحي بيانال –
 لشرق األدىن ومشال أفريقياإلقليم ا

البحر  مني العام للمركز الدويل للدراسات الزراعية املتقدمة يفيلقيه األاالفتتاحي  بيانال –
 املتوسطاألبيض 

جدول  ىدرجة علامل بنودال عرضلرئيس اللجنة التنظيمية/ فتتاحيةاملالحظات اال –
 األعمال

 ) دقيقة 20الوقت املخصص: (
 الرئيس/ المقررون: 
 ءبرامج إدارة سوسة النخيل الحمرا بالنسبة إلى تحدياتالو  ةالراهن ةالعالمي حالةال 1   

 Polana Vidyasagarو Romeno Faleiro :املتحدثان 
 دقيقة)  20مناقشة دقيقة،  20 عرض:  املخصص وقت(ال

 برامج إدارة اآلفة والتحديات في مكافحة سوسة النخيل الحمراء لدى مختلف األقاليم  2 
 إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا  –
 عبد الرمحن الداوداملتحدث:    –
 آسيا والمحيط الهادئ –
 فريدة حممداملتحدثة:   –
 أوروبا –
 خالد جلواحاملتحدث:   –

 )عرض دقيقة/ 25(الوقت املخصص: 
 دقيقة) 45( لفريق الخبراءمناقشة                     

 )A-122القاعة الخضراء (المبنى  ) المكان:17:00 - 14:00الساعة ض الظهر (جلسة بع  
 الرئيس/ المقررون 
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يل متعددة األقاليم إلدارة سوسة النخالمتعددة التخصصات و المشروع االستراتيجية  3 
  الحمراء

املة آلفة اإلدارة المتك ،المتعددة التخصصات والمتعددة األقاليم ستراتيجيةالا عرض
 سوسة النخيل الحمراء للشرق األدنى وشمال أفريقيا

 Michel Ferryو شوقي الدبعي: املتحدثان
 دقيقة) 40مناقشة دقيقة،  30(الوقت املخصص: عرض 

 دارة سوسة النخيل الحمراءالراهنة إلنولوجيات البحوث والتكأحدث  4 
حوث الب آخر تقييمالمعنيين ب بسوسة النخيل الحمراءعرض لمجموعة الخبراء 

 والتكنولوجيات
 حسن آل عائضاملتحدث:  

 دقيقة) 30(الوقت املخصص: عرض 
 آلية االستدامة والتطبيق والتنفيذ لعوامل المكافحة البيولوجية 5 

 املردوديةالفعالية و التنفيذ و وجية املتاحة وطرق عوامل املكافحة البيول حملة عامة عن( 
 ) ةة ودراسات احلاليفيلاالتك

 Enrique Quesada Moragaو Josep-Anton Jaques-Miret: املتحدثان
 دقيقة) 20 (الوقت املخصص: عرض

آخر التطورات في المعالجات بواسطة المبيدات الحشرية واستخدامها لمكافحة  6 
 سوسة النخيل الحمراء 

الكيميائية والطبيعية وتقدم تكنولوجيات احلقن واملنتجات العضوية  مبيدات اآلفات(
 اجلديدة)

 Michel Ferryاملتحدث: 
 دقيقة) 20 (الوقت املخصص: عرض

 دقيقة) 40( لفريق الخبراءمناقشة 
 
   اليوم الثاني 
 )A-122المكان: القاعة الخضراء (المبنى  -) 12:00 - 9:00الساعة الجلسة الصباحية ( 
 الرئيس/ المقررون 
 مكافحة سوسة النخيل الحمراءلالكشف المبكر  وأدوات عن تقنياتلمحة عامة  7 

 Victoria Sorokerو Richard Mankinن: ااملتحدث 
 دقيقة) 40عرض (الوقت املخصص:  

ألشجار النخيل ونظام  ةالجغرافي مراجعاستخدام االستشعار عن بعد لل 8 
 لهابسوسة النخيل الحمراء وتحلي خاصةإلدارة البيانات الجغرافية المعلومات ال
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 Moisesو شعبة تكنولوجيا املعلومات، روما –منظمة األغذية والزراعة ن: ااملتحدث 
Fajardo 

 دقيقة) 40 (الوقت املخصص: عرض 
التطورات على صعيد التكنولوجيات القائمة على المواد الكيميائية الدالة  9 

 النخيل الحمراءلمكافحة سوسة 
ملواد فة، واجلذب والقتل، واواملصائد اجلا يروموناوالك (املصائد الذكية، والفريومون

 ). طاردةال
 Polana Vidyasagarو Romeno Faleiroن: ااملتحدث

 دقيقة) 20عرض (الوقت املخصص:  
الدراسات والمقاربات االجتماعية واالقتصادية إلشراك المزارعين في برنامج  10 

 مكافحة سوسة النخيل الحمراء
 Michel Ferryونور الدين نصر و  صالح الدين عبد الدامياملتحدثون: 

 دقيقة) 30 عرض(الوقت املخصص: 
 دقيقة) 50( لفريق الخبراءمناقشة 

 ) 17:00 - 14:00الساعة جلسة بعد الظهر ( 
 ) وقاعة لبنان A-235قاعة العراق (المبنى و  )A-122المكان: القاعة الخضراء (المبنى 

 )D-209(المبنى 
مناقشات مجموعات العمل المواضيعية بشأن االستراتيجية المتعددة  11 

 التخصصات والمتعددة األقاليم المقترحة إلدارة سوسة النخيل الحمراء
 املواضيع  -

 املسائل التنظيمية واملتعلقة باملراقبة •
 اإلدارة •
 والتنسيقبناء القدرات واإلرشاد والتواصل  •

 (مديرو اجللسة / املقررون)
 القاعة العامة وقاعتان أخريان) -دقيقة  60(الوقت املخصص:  

 الرئيس/ المقررون 
 )A-122المكان: القاعة الخضراء (المبنى  

 جلسة عامة لعرض حصيلة مداوالت مجموعات العمل (المواضيعية) 12
 دقيقة) 90(الوقت املخصص:  
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 )2017مارس/آذار  31الرفيع المستوى حول سوسة النخيل الحمراء (االجتماع  
10:00 - 12:00 

 )A-122المكان: القاعة الخضراء (المبنى  
 1 

 
 مراسم االفتتاح

 ملنظمة األغذية والزراعة للمدير العام املالحظات االفتتاحية –
ة املتقدمة الزراعياملالحظات االفتتاحية لألمني العام للمركز الدويل للدراسات  –

 يف منطقة البحر األبيض املتوسط
عرض نتائج املشاورة العلمية (املدير العام املساعد، املمثل اإلقليمي للشرق األدىن لدى  2 

 املنظمة)
 البيانان الوزاريان 3

 اململكة العربية السعودية –
 موريتانيا –

 إعالن منظمات املزارعني (ممثل املنظمات)  4
 إعالن الشركات اخلاصة 5  

 إعالن االجتماع (وفد روما)  6 
اعتماد إعالن االجتماع (املدير العام املساعد، املمثل اإلقليمي للشرق األدىن  7

 للمنظمة)
 املالحظات اخلتامية للمدير العام ملنظمة األغذية والزراعة 8

 
 برنامج االجتماعات الجانبية

مساهمة  -الدولية لوقاية النباتات عن "وقف سوسة النخيل الحمراء"  ندوة لالتفاقية  اليوم األول
 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات لمنع دخول هذه اآلفة وانتشارها

 
 مركز الشيخ زايد المكان:

الخميس،  
29 

مارس/آذار 
2017 

 13:30 - 12:30الساعة جلسة بعد الظهر: 
، أمني االتفاقية الدولية لوقاية Jingyuan Xiaاملالحظات االفتتاحية للدكتور  -1 

 النباتات
 السيد حممد أمحد الغامدي، سفري اململكة العربية االفتتاحية لسعادة حظاتاملال -2

 السعودية لدى منظمة األغذية والزراعة
 Michelالنخيل احلمراء، من تقدمي الدكتور  سوسةمن إدارة  املستخلصةالدروس  -3

Ferry العلمي ملركز فينيكس للبحوث، املعهد الوطين الفرنسي للبحوث ، املدير
 الزراعية
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كيف يساهم تطبيق معايري االتفاقية الدولية لوقاية النباتات يف اإلدارة الفعالة  -4
، مسؤولة تنمية Sarah Brunelلسوسة النخيل احلمراء، من تقدمي السيدة 

 النباتات.القدرات يف االتفاقية الدولية لوقاية 
ريب، سوسة النخيل احلمراء يف بلدان املغرب الع إلدارةاملنظورات الوطنية واإلقليمية  -5

من تقدمي الدكتورة فتحية اهلاليل، من املنظمة الوطنية لوقاية النباتات يف تونس 
 والدكتور مكي شويباين، املدير التنفيذي ملنظمة وقاية النباتات يف الشرق األدىن.

 
ألبيض ااالجتماع الجانبي للمركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة في البحر   الجلسة يالثاناليوم 

 اإلدارة المتكاملة آلفة سوسة النخيل الحمراء بواسطة علم البيئة -المتوسط 
 )A-235المكان: القاعة الخضراء (المبنى 

الخميس،  
30 

مارس/آذار 
2017 

 13:30 - 12:30 الساعة جلسة بعد الظهر:
 إبراهيم الجبوري (أستاذ فخري في جامعة بغداد) ميّسر الجلسة:

 Porcelliسوسة النخيل كناقل للبكترييا واخلمائر والطفيليات والفطريات (املتحدث:  -1 

F. DiSSPAقسم علم األحياء يف جامعة باري ألدو مورو ، UNIBA)(( 
النخيل احلمراء يستحّث إجياد بيئة رادعة قائمة على عامل املكافحة  بسوسةاإلصابة  -2

، قسم علم األحياء يف جامعة باري ألدو .Scrascia. M(املتحدثة: 
 ))(UNIBAمورو 

أنواع النباتات العائلة وتداعيات اإلدارة على اإلصابة واألضرار واملكافحة (املتحدث:  -3
 )العراقحسنني الشلشي، حالة البحوث الزراعية، وزارة الزراعة، 

  النظام الغذائي لريقات السوسة: التغذية النسيجية مقابل التغذية بالبالزما -4
-Di3Aكلية الزراعة واألغذية والبيئة يف جامعة كتانيا (  - .Suma P (املتحدث: 

UNICT (( 
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  2 الملحق
 عن سوسة النخيل الحمراء إعالن روما

 
 

املشـــــاورة العلمية واالجتماع الرفيع املســـــتوى عن إدارة ســـــوســـــة النخيل احلمراء من تنظيم منظمة املشـــــاركون يف حنن  
الدويل للدراســـــــــــات الزراعية املتقدمة يف منطقة البحر األبيض املتوســـــــــــط (املركز) يف املقّر األغذية والزراعة (املنظمة) واملركز 

 :2017مارس/آذار  31إىل  29، إيطاليا خالل الفرتة املمتدة من الرئيسي للمنظمة يف روما
 
مة على اخنيل التمور وما لذلك من تداعيات اقتصـــــــــــادية ه بالعواقب الوخيمة لســـــــــــوســـــــــــة النخيل احلمراء على نقرّ  

 السلبية على البيئة؛ التأثرياتالريفية، فضًال عن  األمن الغذائي وسبل عيش اجملتمعات احملليةو مستوى االقتصاد الوطين 
 
 ّكل حتديا هاًما هذا يشــالســتئصــال هذه اآلفة أو إدارهتا على حنو فعال، ال يزال ملبذولة بأنه، رغم كّل اجلهود ا ونقرّ  

 غياب التعاون على املستوى األقاليمي؛القيود املوجودة يف الربامج الوطنية و فعل معظم البلدان، وذلك ب يف
 
بأنّه من شـــــأن وضـــــع اســـــرتاتيجية مدعومة باملوارد البشـــــرية واملالية الكافية مبوازاة التخطيط املنهجي والتنســـــيق  ونقرّ  

 ســــتئصــــالاا احلديثة، أن يفضــــي إىل اجليد ومشــــاركة أصــــحاب املصــــلحة كافة، إىل جانب االســــتخدام احلاســــم للتكنولوجي
 سوسة النخيل احلمراء؛

 
على جهود كـّل من منظمـة األغـذيـة والزراعـة واملركز الـدويل للـدراســـــــــــــــات الزراعيـة املتقـدمـة يف منطقـة البحر  ونثني 

صـــــــــــحاب أخمتلف مجع بني  هذا احلدث العاملي األول الذياألبيض املتوســـــــــــط والشـــــــــــركاء اآلخرين الذين بادروا إىل عقد 
 التوصـــــل و وتبادل النجاحات والدروس املســـــتخلصـــــة من خمتلف األقاليم  الراهنةالتحديات للتداول يف العمق يف املصـــــلحة 

 إىل االسرتاتيجية اإلطارية الستئصال سوسة النخيل احلمراء؛
 
 على أمهية تآزر اجلهود وااللتزامات على املســــــــــــــتويات القطرية واإلقليمية والعاملية لوقف انتشــــــــــــــار  نؤكد مجدًداو  

 هذه اآلفة الفّتاكة؛
 
مع االســــرتاتيجية اإلطارية املقرتحة الســــتئصــــال ســــوســــة النخيل احلمراء ونســــعى إىل تأمني اإلرادة الســــياســــية  تفقون 

 وااللتزامات الضرورية لتطبيق االسرتاتيجية اإلطارية. 
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 3 الملحق
  إعالن المزارعين

 
ريقيا املشاركون الشرق األدىن ومشال أفإقليم حنن املزارعون، ممثلو احتادات منتجي خنيل التمور واملنظمات املهنية يف  

يف املشاورة العلمية واالجتماع الرفيع املستوى عن إدارة سوسة النخيل احلمراء، من تنظيم منظمة األغذية والزراعة (املنظمة) 
 روما: مة يفظواملركز الدويل للدراسات الزراعية املتقدمة يف منطقة البحر األبيض املتوسط (املركز) يف املقر الرئيسي للمن

 
هتنئة املنظمة واملركز على املبادرة املمتازة والفريدة اليت أطلقاها لتنظيم هذا احلدث اهلام الذي مجع أصحاب  دّ و ن 

 .املصلحة كافة املعنيني بإدارة سوسة النخيل احلمراء من خمتلف األقاليم
 
عن خالص شكرنا ملنظمي هذا احلدث على دعوهتم الكرمية للمشاركة يف هذا احلدث اهلام للغاية وعلى  نعربو  

إتاحتهم الفرصة لنا للتعّرف على هذا الكّم من املعارف والتجارب من خمتلف األقاليم وعلى اكتساب دراية بالتكنولوجيات 
 اجلديدة املعروضة خالل هذا احلدث.

 
 ور يشكل حمصوًال أساسًيا تقوم عليه حياة اجملتمعات احمللية للمزارعني القاطنني يف الواحات يفأّن خنيل التم ونؤكد 

إقليم الشرق األدىن ومشال أفريقيا. ومما ال شّك فيه أّن خسارة خنيل التمور تعين فقدان املزارعني لدخلهم وهتدد سبل عيشهم 
 .ومستقبل األجيال املقبلة يف تلك املناطق

 
ى التأثريات السلبية لسوسة النخيل احلمراء على إنتاج التمور وعلى رفاه املزارعني واجملتمعات احمللية يف عل ونشدد 

 .الواحات وعلى دخلها
 
مبا الهتمام ومشاركة املزارعني واحتادات املزارعني من أمهية يف برامج إدارة سوسة النخيل احلمراء ونعرب عن  ونقرّ  

تشاركي وبتوعية جمتمعات املزارعني احمللية من أجل إجناح عملية مكافحة سوسة النخيل احلمراء التزامنا بالرتويج للنهج ال
 .واحتوائها

 
 .عن استعدادنا للتعاون وبناء الشراكات من أجل دعم تنفيذ التوصيات والنتائج املنبثقة عن هذا احلدث ونعرب 
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 4 الملحق
 إعالن القطاع الخاص

 
حنن قادة العامل وممثلو املؤسسات والشركات اخلاصة املعنية بتطوير أدوات وابتكار حلول إلدارة سوسة النخيل احلمراء  

يف إطار هذا  (املنظمة) والزراعةوالتخلص منها ومكافحتها واستئصاهلا، اجملتمعون يف روما يف املقّر الرئيسي ملنظمة األغذية 
رة سوسة النخيل احلمراء الذي دعت إليه منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة واملركز االجتماع الرفيع املستوى عن إدا

 ،من الغذائي العامليللبحث يف سبل حتقيق األ املتوسط (املركز)الدويل للدراسات الزراعية املتقدمة يف منطقة البحر األبيض 
 �اية ارة هذه اآلفة واحتواء انتشارها واستئصاهلا يفويف هذا السياق، ملناقشة التحديات والنجاحات اليت تفضي إىل إد

 :املطاف على حنو فّعال من بقع جغرافية حمددة
 
 أن نثين على جهود كل من منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة واملركز الدويل للدراســــــــــــــات الزراعية املتقدمة  نودّ  

يف منطقة البحر األبيض املتوســـط على هذه املبادرة اليت أتاحت ألصـــحاب املصـــلحة كافة، من خمتلف أحناء العامل املعنيني 
 مامهمأأو املشــاركني يف إدارة ســوســة النخيل احلمراء، منتدى ممتازًا ميكنهم من خالله أن يناقشــوا بانفتاح التحديات املاثلة 

 .رة املتكاملة هلذه اآلفة بالذاتوالنجاحات يف تطبيق برامج اإلدا
 
عن عميق تقديرنا للقّيمني على تنظيم هذا احلدث لدعوهتم القطاع اخلاص للمشــــــــــــــاركة يف هذا االجتماع  ونعرب 

الرفيع املســتوى وعلى حتضــرياهتم املمتازة له، ما أتاح أرضــية مشــرتكة واضــحة من املعارف ميكن االســتناد إليها يف مناقشــاتنا 
نامج حمكم التصميم عقب سلسلة من الفعاليات كانت من ضمنها جلسات إحاطة ومناقشات وجلسات وذلك ضمن بر 

 عمل، يف موقع ممّيز ساهم يف تشاطر التكنولوجيا واملعارف والتجارب بصورة نشطة ومنفتحة بني أصحاب املصلحة كافة 
 من خمتلف جماالت املعرفة واملناطق اجلغرافية.

 
التزام قطاع مكافحة اآلفات توفري أدوات وحلول مأمونة وفعالة وكفؤة واقتصــــــــــادية بقدر أكرب من أجل إدارة  ونؤكد 

ســــوســــة النخيل احلمراء، مع التأكيد جمدًدا على قدرة قطاع النخيل العاملي على محاية أشــــجاره وحماصــــيله يف مواجهة هذه 
بفعل ســوســة النخيل احلمراء إمنا يعين فقدان أصــول قّيمة للغاية اآلفة الفتاكة. وإّن خســارة كل شــجرة من أشــجار النخيل 

ا  تتجلى من خالل اخنفاض الدخل واألمن الغذائي وتراجع نوعية احلياة ليس فقط ألصــــــــحاب تلك األشــــــــجار، بل أيضــــــــً
ســـة النخيل احلمراء و بالنســـبة إىل أفراد اجملتمع احمللي أمجعني. وإّن التغريات الرتاكمية النامجة عن تطّور حاالت اإلصـــابة بســـ

 ا على مستقبل األجيال املقبلة يف املناطق املصابة.تؤثّر سلبً 
 
اق، مها ا بتمويل متواصل من األسو واالبتكار، مصحوبً  والتكنولوجياعلى أّن التعاون يف جماالت العلوم  ونشدد 

وحلول فعالة  بغية التوصل إىل أدواتاحملركان الرئيسيان لقطاع مكافحة اآلفات من أجل االستثمار يف البحوث والتطوير 
كلفة وأكثر فعالية تومأمونة أكثر ملكافحة سوسة النخيل احلمراء واليت تتطور باستمرار إلتاحة حلول أسهل استخداًما وأقّل 

من أصحاب املصلحة. ومن األمهية مبكان، لكي تكون الربامج احمللية إلدارة سوسة  إلدارة تلك اآلفة ومبا يناسب كّالً 
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احلمراء ناجحة، أن تدعم التشريعات واهليئات املنظِّمة يف البقعة اجلغرافية املعنية تسجيل األدوات واحللول اجلديدة النخيل 
 لكي تكون متاحة يف األسواق. بسرعة ومن دون عقبات

 
زامنا بالبحث عن التونقّر مبا الهتمام ومشاركة قطاع إدارة اآلفات بشكل نشط من أمهية يف برامج إدارة اآلفة ونعرب  

العملية والتطوير بغية التوصل إىل أدوات وحلول أكثر فعالية وكفاءة وتتسم باالستدامة والقدرة على االستمرار من الناحية 
 وسهلة االستخدام لكي تتكّلل عملية مكافحة سوسة النخيل احلمراء واحتوائها بالنجاح.

 
ات من أجل توفري األدوات واحللول الالزمة لدعم تنفيذ التوصيات ونعرب عن استعدادنا للتعاون وإلقامة شراك 

 املنبثقة عن هذا االجتماع.والنتائج 
 



 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المشاركينبأسماء قائمة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 5 الملحق
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NENA COUNTRIES: 
ALGERIA 
Ms Dalila Basta 
Director General 
National Institute for Agricultural Protection 
Algiers, Algeria 
Tel: (+23) 82 88 92 
Mobile: 05 56 18 01 65 
E-mail: Dalilabasta@gmail.com 
 
Ms Bouchra Boudaoud 
Head of Laboratory of Entomology 
Institute National de la Protection des 
Vegetaux 
Algiers, Algeria 
Tel: (+213) 561 22 32 10 
E-mail: Bouchraboudaoud76@gmail.com 
 
EGYPT  
Mr Ahmed Shalaby 
Deputy Permanent Representative 
of Egypt to UN Agencies based in Rome 
Embassy of the Arab Republic of Egypt 
Rome, Italy 
Tel: (+393) 281 330323 
(+390) 685 48956 
(+390) 685 42603 
E-mail: Egypt@agrioffegypt.it 
 

Mr Fathi AbdelAzim 
Prof. Emeritus 
Plant Protection Research Institute 
Agricultural Research Center 
Ministry of Agriculture 
Cairo, Egypt 
Mobile: (+2) 010 0 199 4187 
E-mail: ffabdallah@hotmail.com 
 
Mr Salah Mahrous Aboouf 
Senior Researcher 
Head of Fruit Tree Borers Special Unit 
Plant Protection Research Institute 
Agricultural Research Center 
Giza, Egypt 
Mobile: (+10) 2600 2708 
E-mail: salahashim@hotmail.com 
 
 
 
 
 

IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF  
Mr Akbar Ahangaran 
Director General of Bureau of Plant 
Quarantine  
Plant Protection Organization 
Tehran, Iran 
Tel: (+98) 21 22417449  
(+98) 21 230 91500 
Mobile: (+98) 912 398 4814 
E-mail: akbarahangaran@yahoo.com 
quarantine@ppo.ir 
 
Mr Yousef Rigi Ladez 
Technical Deputy of Agriculture Organization 
Jehad Agriculture Organization 
Iran 
Tel: (+98) 334 41076 
Mobile: (+98) 915 1414 143 
E-mail:Yousef.Rigi.Ladez@gmail.com 
 
IRAQ  
Mr Nazar Al-Anbaky 
National Consultant 
Plant Protection Directorate (NPPO) 
Ministry of Agriculture 
Baghdad, Iraq 
Tel: (+964) 7806 809 227 
(+964) 770 923 6958 
E-mail: nizar.alanbaky@yahoo.com 
 
Ms Manar Harfoush 
Administrative Assistant 
Permanent Representation to the UN Agencies 
Rome, Italy 
Tel: (+39) 06 45684356 
E-mail: iraq.permrep@gmail.com 
 
JORDAN 
Mr Faisal Al Arkaan 
Agricultural Attache 
Embassy of Jordan 
Rome, Italy 
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Ms Kholoud Aranki 
Director of Plant Protectionand Phytosanitary 
Directorate 
IPPC Jordanian Contact Point 
Amman, Jordan 
Tel: (+962) 6 568 6151 Ext 458 
Mobile: (+962) 795 444 392 
E-mail: Kholoud.aranki@moa.gov.jo 
Kholoudaranki@yahoo.com 
  
Mr Yousef Alrifaee 
Head of Section of Plant Health 
Ministry of Agriculture 
Amman, Jordan 
Tel: (+962) 795 436 439 
E-mail: Yousefrefaie@yahoo.com 
 
KUWAIT  
H.E. Engineer Faisal Al Hasawi 
Chairman and Director-General 
Public Authority of Agriculture Affairs and 
Fish Resources (PAAF) 
Kuwait, State of Kuwait 
Tel: (+39) 06 575 4598 
E-mail: mc8975@mclink.it 
 
Mr Yousef Jhail 
Permanent Representative of the State of 
Kuwait to FAO 
Permanent Representation of the State of 
Kuwait to FAO  
Rome, Italy 
Tel: (+39) 06 575 4598 
E-mail: mc8975@mclink.it 
 
Ms Manar Al Sabah 
Alternate Permanent Representative of Kuwait 
to FAO 
Permanent Representation of the State of 
Kuwait to FAO  
Rome, Italy 
Tel: (+39) 06 575 4598 
E-mail: mc8975@mclink.it 
 
Mr Mohamed Jamal 
Head of Plant Researches and Nurseries 
Department. 
Public Authority of Agriculture Affairs and 
Fish Resources (PAAF) 
Kuwait, State of Kuwait 

Tel: (+965) 222 53 060 
E-mail: mc8975@mclink.it 
 
Mr Fahad Al Khamees 
Head of Coordination and Follow-up 
Administration in the Chairman’s Office  
Public Authority of Agriculture Affairs and 
Fish Resources (PAAF) 
Kuwait, State of Kuwait 
Tel: (+39) 06 575 4598 
 
Mr Salah Al Bazzaz 
Technical Advisor 
Permanent Representation of the State of 
Kuwait to FAO  
Rome, Italy 
Tel: (+39) 06 575 4598 
E-mail: mc8975@mclink.it 

 
Mr Mehdi El Nemr 
Journalist 
Kuwait News Agency (KUNA) 
C/O Permanent Representation of the State of 
Kuwait to FAO  
Rome, Italy 
Tel: (+39) 06 575 4598 
E-mail: mc8975@mclink.it 
 
LEBANON 
Ms Najwa El Khansa 
Agricultural Engineer 
Ministry of Agriculture 
Beirut, Lebanon 
Tel: (+961) 3 216 972 
E-mail: Najwa_khansa@hotmail.com 
 
Ms Rosine Habchy 
Agricultural Engineer 
Ministry of Agriculture 
Beirut, Lebanon 
Tel: (+961) 71 113 083 
E-mail: rosinehabchy@hotmail.com 
 
LIBYA  
H.E. Mr Mahmud Eltellisi 
Ambassador Permanent Representative of 
Libya to FAO in Rome 
Embassy of Libya 
Rome, Italy 
Tel: (+39) 063 260 9854 
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E-mail: metellisi@hotmail.com 
faoprlby@gmail.com 
 
Mr Ali Amin Kafu 
Entomologist and Member of the Board for 
National Centre of Plant Protection and Plant 
Quarantine 
Ministry of Agriculture, Animal, and Marine 
Wealth 
Tripoli, Libya 
Tel: (+218) 925 022 980 
E-mail: benkafu@yahoo.com 
 
MAURITANIA  
H.E. Ms Lemina Mint Moma 
Minister for Agriculture 
Ministry of Agriculture 
Nouakchott, Mauritania  
 
Mr Fouad Moctar Nech 
Directeur and Joint Cabinet PM 
Nouakchott, Mauritania  
 
Mr Diye Mohamed Teyib 
Second Counsellor Alternate Permanent 
Representative to FAO 
Rome, Italy  
E-mail: teyibdiye@yahoo.fr 
 
Mr Sidi Mahmoud Doussou 
Directeur de Protection des Vegetaux 
Ministry of Agriculture 
Nouakchott, Mauritania 
Tel: (+222) 465 72667 
E-mail: smsidi@mDrgov.mr 
 
Mr Mohamed Kneyta 
Chef Service Lutte Contre le ennemis de 
Cultures 
Direction de la Protection de Vegetaux 
Ministry of Agriculture 
Nouakchott, Mauritania 
Tel: (+222) 46 056 568 
E-mail: kkneyta@yahoo.fr 
 
Mr Mamadou Diop 
Thematic Leader  
Environment and Sustainable Development  
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 

FAO Representation 
Nouakchott, Mauritania 
Tel: (+222) 452 53157 
E-mail: Mamadou.Diop@fao.org 
 
MOROCCO  
Mr Kouider Harrachi 
Chef de la Protection des Vegetaux, Rabat, 
Office National de Securité Sanitaire des 
Produits Alimentaires (ONSSA) 
Rabat, Morocco 
Tel: (+212) 673 997 851 
E-mail: Harrachi.kouider@onssa.gov.ma 
Harrachi.k@gmail.com 
 
Mr Abdelhak Ben Ayad 
Chef de la Division de Controle et de la 
Protection des Vegetaux, Tangier 
Office National de Securité Sanitaire des 
Produits Alimentaires (ONSSA) 
Tangier, Morocco 
Tel: (+212) 673 997 905 
E-mail: benayad55@hotmail.com 
 
 
OMAN 
H.E. Ahmed bin Salim bin Mohamed Baomar 
Ambassador Permanent Representative of the 
Sultanate of Oman to FAO 
Embassy of Sultanate of Oman 
Rome, Italy 
 
Mr Salim Ali Al-Khatri 
Director of Plant Protection Research Centre 
Plant Protection Research Centre, Directorate 
General of Agriculture and Livestock 
Research, Ministry of Agriculture and 
Fisheries  
Muscat, Sultanate of Oman. 
Tel: (+968) 268 93560 
E-mail: salim_alkhatri@hotmail.com 
 
Mr Khalid Khamis Said Al Shammakhi 
Head of Plant Protection Department 
Ministry of Agriculture and Fisheries 
Sultanate of Oman 
Tel: (+968) 993 37851 
E-mail: Kalshammaki@yahoo.com 
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QATAR  
H.E. Abdulaziz Ahmed Al Maki Al-Jehani 
Ambassador 
Permanent Representative to FAO 
Embassy of the State of Qatar 
Rome, Italy 
 
Mr Salem Nasser Al-Saadi  
Head of Plant Protection and Quarantine Dept. 
Ministry of Municipality and Environment 
Doha, Qatar 
Tel: (+974) 556 889 88 
E-mail: snaadi@mme.gov.qa 
 
Mr Akeel Hatoor 
Expert 
Embassy of the State of Qatar 
Rome, Italy 
 
SAUDI ARABIA 
H.E. Abdulrahman bin Abdulmohsen Al-
Fadly 
Minister for Environment, Water and 
Agriculture 
Ministry of Environment, Water and 
Agriculture 
Riyadh, Saudi Arabia 
 
Mr Mohammed Ahmed M. Alghamdi 
Ambassador of Saudi Arabia to FAO  
Embassy of Saudi Arabia 
Rome, Italy 
 
Mr Salah Al Khoder 
Alternate Permanent Representative to FAO 
Embassy of Saudi Arabia 
Rome, Italy 
 
Mr Bandar Shalboob 
Counsellor 
Permanent Mission of Saudi Arabia to FAO 
Rome, Italy 
 
Mr AbdelAziz Bin Abederrahman Lehoueich 
Director General of the Department of 
Technical Cooperation and Agricultural 
Investment Abroad 
 
Mr Salman Al Soweinee 
General Director 

Head Quarter Agricultural Affairs 
Al Qassim, Kingdom of Saudi Arabia1 
Tel: (+966) 016 323 1511 
Mobile: (+966) 0505 1600 76 
E-mail: salmans555@hotmail.com 

 
Mr Bandar Bin Abderrahman Al Amri 
Deputy Director Genearl of Public Relations 
Department of Information 
Ministry of Agriculture 
Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia 
 
Mr Faisal Bushulaybi 
RPW Specialist/Date Palm Center in Alahsa 
Alahsa, Kingdom of Saudi Arabia 
Tel: (+966) 555 93 1117 
E-mail: Ss66yy@hotmail.com 
Mr Yousef Alfehaid 
Vice General Manager 
Palmdate and Dates Center 
AlHasa, Kingdom of Saudi Arabia 
Tel: (+13) 530 1748 
Mobile: (+59) 863 5230 
E-mail: alfehaid2000@gmail.com 
 
Mr Abubakr Mohamed 
Programme Coordinator  
FAO, Kingdom of Saudi Arabia  
Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia 
E-mail: Abubakr.mohamed@fao.org 
 
Ms Maria Magar Cappiello 
Assistant 
Embassy of Saudi Arabia 
Rome, Italy 
 
SUDAN  
Mr Khidir Gibril Musa Edrees 
Director General of the Plant Protection 
Directorate 
Ministry of Agriculture and Irrigation of the 
Republic of Sudan 
Khartoum, Sudan 
Tel: (+09) 121 38 939 
Email: Khidirgme@outlook.com 
 
Mr Sid Ahmed M. Alamain Hamid 
First Secretary Alternate Permanent 
Representative to FAO 
Embassy of the Republic of Sudan 
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Rome, Italy 
Tel: (+39) 069 922 2138 
Tel: (+39) 063 340 841 
E-mail: 
permrepoffice_sudanembassyrome@yahoo.it 
 
SYRIA  
Mr Fiher AlMoushref 
General Director of Plant Protection 
Ministry of Agriculture and Agrarian Reform 
Damascus, Syria 
Tel: (+963) 112 220 187 
E-mail: Fhrr955@hotmail.com 
 
Mr Mounzer Kher Bek  
Director of Agriculture and Agrarian Reform 
Ministry of Agriculture and Agrarian Reform 
Latakia, Syria 
Tel: (+963) 412 310 70 
E-mail: Raghdsusu@gmail.com 
 
TUNISIA  
Mr Youssef Trifa 
Advisor to the Ministry of Agriculture 
Water Resources and Fisheries 
Ministry of Agriculture, Water Resources and 
Fisheries 
Tunis, Tunisia 
Tel: (+216) 995 78999 
E-mail: Youssef.trifa@gmail.com 
 
Ms Fethia Hellali 
Director of Plant Protection  
Ministry of Agriculture, Water Resources and 
Fisheries 
Tunis, Tunisia 
Tel: (+216) 98 37 34 86 
E-mail: Fbh.nppo@gmail.com 
 
UNITED ARAB EMIRATES  
Ms Fatima Obaid Alkalbani 
Senior Agricultural Engineer 
Ministry of Climate Change and Environment 
Dubai, United Arab Emirates 
Tel: (+971) 421 48335 
Mobile: (+971) 507 507 336 
E-mail: fosaeed@moccae.gov.ae 
 
Mr Jamal AlNaqbi 
Head of Plant Health Section 
Ministry of Climate Change and Environment 

Dubai, United Arab Emirates 
Tel: (+971) 506 262 107 
E-mail: jmhassan@moccae.gov.ae 
 
YEMEN  
H.E. Ms Asmahan Abdukhameed Hezam 
Ambassador Permanent Representative to 
FAO 
Rome, Italy 
Tel: (+39) 06 442 31679 
Tel: (+39) 06 442 34763 
E-mail: segreteria@yemenembassy.it 
 
Mr Abdullah Na’ami Qutran Al-Na’ami 
Alternate Permanent Representative to the UN 
RBAs 
Embassy of Yemen 
Rome, Italy 
Tel: (+644) 23 4763 
Tel: (+393) 272 853 902 
E-mail: segreteria@yemenembassy.it 
 
OBSERVERS 
 
PALESTINE 
 
H.E. Dr Mai Al Kaila 
Ambassador of Palestine 
Embassy of Palestine 
Rome, Italy 
 
Mr Mamoun Barghouthi 
Office of the Observer of Palestine to FAO 
Embassy of Palestine 
Rome, Italy 
 
Mr Ibrahim AbdelHamid 
Head of Plant Pest Control Division 
Ministry of Agriculture, NPPO 
Ramallah, Palestine 
Tel: (+970) 2240 7361 
E-mail: Ibm_hamdan@yahoo.com 
 
OTHER COUNTRIES FROM OTHER 
REGIONS 
 
ANGOLA 
Ms Maria Esperança Pires Dos Santos 
Counsellor Alternate Permanent 
Representative to FAO 
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Permanent Representation  
Embassy of Angola 
Rome, Italy 
 
Mr Angelo Rafael 
Counsellor Alternate Permanent 
Representative to FAO 
Permanent Representation  
Embassy of Angola 
Rome, Italy 
 
BURUNDI 
H.E. Ms Justine Nisubire 
Ambassador Permanent Representative to 
FAO 
Permanent Representation 
Embassy of Burundi 
Rome, Italy  

 
Mr Jean Bosco Ndinduruvugo 
Alternate Permanent Representative to FAO 
Permanent Representation 
Embassy of Burundi 
Rome, Italy 
Tel: (+393) 348 352 352 
Tel: (+396) 363 817 86 
E-mail: ndindujean@hotmail.com 
 
CUBA 
Ms Cutié Cancino 
Deputy Permanent Representative to FAO 
Permanent Representation of Cuba 
Rome, Italy 
Tel: (+393) 391 120 859 
E-mail: adjuntocuba@ecuitalia.it 
CYPRUS 
Mr Spyridon Ellinas 
Agricultural Avvtaché Alternate Permanent 
Representative to FAO 
Permanent Representation of the Republic of 
Cyprus to the UN Agencies 
Rome, Italy 
E-mail: saellinas@hotmail.com 
faoprcyp@tin.it 

 
DOMINICAN REPUBLIC 
Ms Diana Infante Quinónes 
Counsellor 
Permanent Mission of the Dominican 
Republic  
Rome, Italy 

Tel: (+393) 273 936 680 
E-mail: dianainfanteq@gmail.com  
 
Ms Liudmila Kuzmicheva 
Counsellor Alternate Permanent 
Representative to FAO 
Permanent Mission of the Dominican 
Republic 
Rome, Italy 
Tel: (+393) 663 574 757 
E-mail: kuzliudmila@gmail.com 
 
Ms Maria Cristina Laureano 
First Secretary Alternate Permanent 
Representative to FAO 
Rome, Italy 
E-mail: marialaureano313@gmail.com 
 
ISRAEL 
Ms Maya Federman 
Alternate Israel Permanent Representation to 
FAO, WFP and IFAD 
Rome, Italy 
E-mail: alternate@roma_mfa.gov.il 
 
ITALY  
Ms Elisabetta Lanzellotto 
Directorate General of International Policies 
International Relations Unit 
Rome, Italy 
  
Mr Fernando Monroy 
PhD in Biology 
Research Council in Agriculture and 
Economics – Research Unit for Floriculture 
and Ornamental Species (CREA-FSO) 
Sanremo, Italy 
Tel: (+39) 0184 694 845 
E-mail: fernando.monroy@crea.gov.it; 
 
Mr Paolo Curir 
Research Council in Agriculture and 
Economics Research Unit for Floriculture and 
Ornamental Species (CREA-FSO) 
Sanremo, Italy 
Tel: (+39) 184 694 844 
E-mail: paolo.curir@crea.gov.it 
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MALAYSIA  
Ms Faridah Aini Muhammad 
Director of Plant Biosecurity Division 
Department of Agriculture 
Kuala Lumpur, Malaysia 
Tel: (+603) 203 01401  
E-mail: farieaini@gmail.com 
 
Ms Azulita Binti Salim 
Alternate Permanent Representative to FAO 
Embassy of Malaysia 
Rome, Italy 
Tel: (+06) 4815 764 
E-mail: Azulita@moa.gov.my 
 
Mr Mohamed Nazrain Bin Nordin 
Alternate Permanent Representative to FAO 
Embassy of Malaysia 
Rome, Italy 
Tel: (+06) 4815 764 
E-mail: Nazrain@moa.gov.my 
 

MOZAMBIQUE 

Mr Melquisedec Muapala 
Assistant of the Permanent Representative of 
the Republic of Mozambique 
Permanent Representation of the Republic of 
Mozambique, Rome, Italy 
Tel: (+39) 06 37 514 675  
(+393) 249 597 361 
E-mail: sec@ambasciatamozambico.it 
muapala@gmail.com 
 
Ms Leodmila Serdezellos Amone  
Assistant of the Permanent Representative of 
the Republic of Mozambique 
Permanent Representation of the Republic of 
Mozambique 
Rome, Italy 
Tel: (+393) 298 772885 
E-mail: amoneleodmila732@gmail.com 
 
PAKISTAN 
Mr Muhammad Tariq Khan  
Deputy Director 
Department of Plant Protection 
Government of Pakistan 
Karachi, Pakistan 
Tel: (+92) 21 992 481 19 

Mobile: (+923) 005 795 650 
E-mail: tariqpak007@gmail.com 
 
PHILIPPINES 
Mr Bonifacio F. Cayabyab 
University Researcher and Head Technical 
Support and Advisory services of the National 
Crop Protection Center 
University of the Philippines 
Los Banos Laguna, Philippines 
Tel: (+49) 536 2615 
E-mail: bfcayabyab@yahoo.com 
 
SPAIN  
H.E. Antonio Flores Lorenzo 
Alternate Permanent Representative of Spain 
to FAO 
Permanent Representation of Spain to FAO 
Rome, Italy 
Tel: (+39) 06 687 8762 
E-mail: afloresl@magrama.es 
 
Ms Beatriz Zamora 
Technical Assistant 
Permanent Representation of Spain to FAO 
Rome, Italy 
Tel: (+39) 06 687 8762 
E-mail: beaconcenta@gmail.com 
 
Mr Jose Juan Lopez Calatayud 
Agronomic Engineer 
Empresa de Transformacion Agraria, S.A. 
(TRAGSA) 
Valencia, Spain 
Tel: (+346) 187 47103 
E-mail: jlopez9@tragsa.es 
 
Ms Marina Dobrenko 
Technical Assistant 
Permanent Representation of Spain to FAO 
Rome, Italy 
Tel: (+39) 06 687 8762 
E-mail: Marinka_94@hotmail.com 
 
Mr Vicente Nicolas Dalmau Sorli 
Agronomic Engineer 
Genarlitat Valenciana 
Regional Ministry of Agriculture of Valencia 
Valencia, Spain 
Tel: (+346) 707 94705 
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E-mail: Dalmau_vic@gva.es 
 
TURKEY  
Mr Murat Şahin  
Head of Department 
Department of Plant Health and Quarantine 
General Directorate of Food and Control  
Republic of Turkey Ministry of Food, 
Agriculture and Livestock  
Ankara/Turkey 
Tel: (+90) 312 2587711 
E-mail: murat.sahin@tarim.gov.tr 
 
Mr Hasan Deda Büyüköztürk 
Engineer 
Department of Plant Quarantine of Adana 
Biological Control Research Institute 
Republic of Turkey Ministry of Food, 
Agriculture and Livestock 
Adana/Turkey 
Tel: (+90) 322 344 17 84 
E-mail: dedaturk@hotmail.com 
 
INTERNATIONAL/REGIONAL 
ORGANIZATIONS 
 
APPPC  
Mr Piao Yongfan 
Senior Plant Protection Officer 
Executive Secretary of APPPC 
Thailand, Bangkok 
Tel: (+66) 2 697 4268 
E-mail: Yongfan.piao@fao.org 
 
 
FAO/IAEA 
Mr Marc Vreysen 
Laboratory Head 
Joint FAO/IAEA Division, International 
Atomic Energy Agency 
Vienna, Austria 
Tel: (+43) 1 2600 28404 
E-mail: m.vreysen@iaea.org 
 
ICARDA 
Mr Ben Salah 
Regional Coordinator 
ICARDA 
Muscat, Oman 
Tel: (+968) 268 935 78  

E-mail: M.Ben-Salah@cgiar.org  
 
Mr Mustapha El-Bouhssini 
Principal Entomologist  
ICARDA 
Rabat, Morocco 
Tel: (+212) 656 632 313 
E-mail: M.Bohssini@cgiar.org 
 
IFAD 
Mr Wafaa El Khoury 
Officer-in-Charge 
Policy and Technical Advisory Division 
International Fund for Agricultural 
Development (IFAD) 
Rome, Italy 
Tel: (+39) 334 662 4859 
E-mail: w.elkhoury@ifad.org 
 
Mr Massimo Giovanola 
Technical Specialist – Agriculture Risk 
Management (IFAD) 
Rome, Italy 
Tel: (+39) 06 545929 44 
E-mail: m.giovanola@ifad.org 
 
ACSAD 
Mr Hossam Ali Metwally 
Head of Plant Department Resources 
Chairman of the Date Palm Program 
Arab Center for the studies of Arid Zones and 
Dry Lands (ACSAD)  
League of Arab States 
Tel: (+2) 0100 254 5254  
Fax: (+963) 11 39 44 170 
E-mail: Email@acsad.org 
 
ASSOCIATIONS/FARMERS 
 
Egyptian Dates Association  
Mr Khaled Hassanien 
Board Member 
Egyptian Dates Association  
Cairo, Egypt 
Tel: (+20) 100 662 4790 
E-mail: Khaled_hassanien@hotmail.com 
 
Egyptian Association for Science and 
Technology Experts  
Mr Mohammed Raouf Mohammed 
General Secretary 
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Egyptian Association for Science and 
Technology Experts (EASTE) 
Cairo, Egypt 
Tel: (+02) 286 481 44 
Mobile: (+2) 0100 648 2499 
E-mail: Easts_net@hotmail.com 
 
Fimadattes 
Mr Mohamed Bouiala 
Agronomist 
Fimadattes 
Agadir, Morocco 
Tel: (+212) 661 191 485 
E-mail: med.bouiala@gmail.com 
 
Groupement Interprofessionnel des Fruits 
Ms Rim Dridi 
Groupement Interprofessionnel des Fruits 
Ingénieur en chef 
Chef de Service Suivi de la Filière Dattes 
Tel: (+216) 71 787 721 
Mobile: (+216) 97 560 134 
E-mail: dremita@yahoo.fr 
 
Saudi Arabia 
Mr Othaman Abdulrahman AlDbikei 
Farmers’ Representative 
Qassim Area 
Qassim, Kingdom of Saudi Arabia 
Tel: (+966) 0505 134 277 
E-mail: Salmans555@hotmail.com 
 
Mr Suliman Yousef Alsalem 
Farmers’ Representative 
Alreef Farm 
Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia 
Tel: (+966) 504 464 000 
E-mail: anoudalsalem@gmail.com 

 
Mr Youssef Nassir Al Humaidi 
Vice Chairman of the Agricultural Committee 
Farmers’ Representative 
Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia 
Tel: (+966) 505 920 302 
E-mail: Nqnqn@hotmail.com 
 
 
United Arab Emirates 
Mr Abdulla Saif Mohammed Altalay Al-Ali 
Head of Control Section  
Ministry of Economy  

Dubai, United Arab Emirates 
Tel: (+971) 505 950 999 
Fax: (+971) 435 813 11 
E-mail: Altalay@economy.ae 
Altalay1970@gmail.com 

 
Mr Mohamed Ali Abdullah Almarzooqi 
Engineer 
Ministry of Climate Change and Environment, 
Dubai, United Arab Emirates 
Tel: (+971) 50 646 7887 
(+971) 656 10101 
E-mail: graceuae5@g.m.com 
 
Mr Rashid Saif Mohamed Aleiwah 
Alyammahi 
Engineer  
Acceptance and Service Confirmation 
Ministry of Climate Change and Environment 
Fujairah, Masafi, United Arab Emirates 
Tel: (+971) 506 492 926 
E-mail: rashidsaliwah@gmail.com 

 
COMPANIES 
 
Adama Agriculture Solutions Ltd. 
Mr Yosef Kuttin 
Sales and Marketing Manger 
North and East Africa,  
Adama Agriculture  
Airport City, Israel 
Tel: (+972) 52 312 5966 
E-mail: Yossi.kuttin@adama.com 

 
Agrint-Sensing Solutions 
Mr Yehonatan Ben-Hamozeg 
Co founder and CEO 
Agrint-Sensing Solutions 
Hod Hasharon, Israel 
Tel: (+972) 50 850 7200 
E-mail: yehonatanb@agrint.net 
 
AgriPower Australia Ltd 
Mr Peter David Prentice 
Managing Director 
Sydney, Australia 
Tel: (+61) 487 774 870 
E-mail: Peterp@agripower.com.au 
 
ChemTica Internacional 
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Ms Lilliana Gonzalez-Miranda 
President 
ChemTica Internacional 
Costa Rica 
Tel: (+11) 506 8381 9973 
E-mail: lilly@chemtica.com 
 
Mr Cam Oehlschlager 
Vice President 
ChemTica Internacional 
Costa Rica 
Tel: (+11) 506 8381 9973 
E-mail: cam@chemtica.com 

 
Future Innovation 
Right Solutions Technologies AFZ 
Mr Luigi Porcella  
Chairman 
Future Innovation Right Solution 
Technologies AFZ 
Abu Dhabi, United Arab Emirates 
Tel: (+971) 56 633 6308 
E-mail: luigi.porcella@uaefirst.com 
 
Mr Emad Mohamed Ragheb Hardan 
International Marketing Manager 
Future Innovation Right Solution 
Technologies AFZ 
Abu Dhabi, United Arab Emirates 
Tel: (+971) 50 612 3763 
E-mail: emad.hardan@uaefirst.com 

 
Ms Sharmila Mainali  
Deputy Chair 
Future Innovation Right Solution 
Technologies AFZ 
 
Abu Dhabi, United Arab Emirates 
Tel: (+971) 56 253 3245 
E-mail: sharmila.mainali@uaefirst.com 
Glen Biotech 
Mr Rafael López Follana 
Agricultural Engineer  
Glen Biotech S.I. 
Alicante, Spain 
Tel: (+34) 633 034 536 
E-mail: r.lopez@glenbiotech.es 
 
Ms Lucía Anza Gómez 
Forest Engineer  

Glen Biotech 
Alicante, Spain 
Tel: (+34) 635 879 246 
E-mail: l.anza@glenbiotech.es 
 
Green World Consulting Endopalm S.A.S. 
– Indrogreen SRL 
Mr Giangabriele Iannicelli 
Agricultural Engineer 
Green World Consulting 
Rome, Italy 
Tel: (+393) 065 236 4826 
(+393) 398 963 939 
E-mail: info@idrogreen.com 

 
Mr Nabawy Metwaly 
General Manager 
Green World Consulting 
Researcher at University of Tuscia Viterbo 
Rome, Italy 
Tel: (+393) 069 374 449 
(+393) 069 374 8045 
(+393) 473 310 669 
E-mail: Info@greenworldconsulting.it 
 
ISCA Technologies, Inc. 
Mr Agenor Mafra Neto 
CEO/President 
ISCA Technologies, Inc. 
CA, United States of America 
Tel: (+951) 686 5008 
E-mail: president@iscatech.com 

 
Russell IPM Ltd  
Ms Amel Nahass 
Executive Manager 
Russell IPM 
Amman, Jordon 
Tel: (+96) 7992 44 577 
E-mail: Amal@russellipm.net 
 
Mr Habeeb AlMohammed 
Agricultural Engineer 
Russell IPM 
Amman, Jordan 
Tel: (+96) 7992 44 577 
E-mail: Habib_almohamd@yahoo.com 
 
Mr Soliman Masaoudi 
Area Manager ME and Africa 
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Russell IPM 
Deeside, United Kingdom 
Tel: (+316) 340 047 27 
E-mail: Soliman@russllipm.net 
 
Yousef Abdullatif Jameel Group 
Mr Zaid Al-Aifari 
Managing Director - Agriculture Division 
Yousef Abdullatif Jameel Group 
Qassim, Saudi Arabia 
Tel: (+90) 549 660 7101 
E-mail: z.alaifari@yaljgroup.com 
 
Mr Abdelaziz El Jiati 
R&D Manager 
Yousef Abdul Latif Jameel Group 
Qassim, Saudi Arabia  
Tel: (+966) 568 176 001 
E-mail: e.eljiati@yaligroup.com 
 
 
Mr Mousa Asiri 
RPW Center Manager 
Yousef Abdul Latif Jameel Group 
Sheehea, Al-Qassim, Saudi Arabia 
Tel: (+966) 537 99 7788 
E-mail: M.Asiri@yalijgroup.com 
 
 
EXPERTS/SPEAKERS 
 
Mr Abdulahman Aldawood  
Professor 
Economic Entomology Research Unit (EERU) 
Department of Plant Protection 
College of Food and Agriculture Sciences 
King Saud University 
Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia 
Tel: (+966) 146 78426 
Mobile: (+966) 504 426975 
E-mail: aldawood88@yahoo.com 
  
Mr Enrique Quesada Moraga 
Professor 
University of Cordoba 
Cordoba, Spain 
Tel: (+34) 957 211 8475 
(+34) 699 870 821 
E-mail: equesada@uco.es 
 

Mr Hassan Al-Ayedh 
Professor 
King Abdulaziz City for Science and 
Technology 
Life Science Research Institute 
Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia 
Tel: (+966) 114 813614 
Mobile: (+966) 505 748439 
E-mail: alayedh@kacst.edu.sa 
 
Mr Jose Romeno Faleiro 
IPM (Red Palm Weevil) Specialist 
Independent Consultant 
Goa, India  
Tel: (+91) 832 274 0324 
Mobile: (+91) 982 268 6923 
E-mail: jrfaleiro@yahoo.co.in  
 
Mr Mekki Chouibani 
Executive Director 
Near East Plant Protection Organization 
(NEPPO) 
Rabat, Morocco 
Tel: (+212) 0537 704 810 
Mobile: (+212) 0673 997 808 
Skype: mekki.chouibani1 
E-mail: hq.neppo@gmail.com 
m.chouibani@neppo.org 
chouibani@gmail.com 
 
Mr Michel Ferry  
Doctor/Engineer 
Phoenix Research Station  
Av. Padre Ismael, 58 – 03680  
Aspe, Spain 
Tel/fax: (+349) 656 490229 
Mobile: (+346) 879 56656 
E-mail: ferry.palm@gmail.com 
 

Mr Mohamed Kamal Abd-El Latif Abbas  
MSc and PhD RPW 
Plant Protection Research Institute ARC 
Cairo, Egypt 
Mobile: (+20) 111 3560621 
E-mail: mohamed.kmal55@yahoo.com 
 
Mr Moises Alberto Fajardo Bello 
Agricultural Engineer 
Tenerife, Canary Islands, Spain 
Mobile: (+34) 622 901866 
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E-mail: fajardo_innfforma@yahoo.es 
 
Mr Richard Mankin 
Research Entomologist 
USDA–Agricultural Research Service 
USDA/ARS/CMAVE 
Gainesville, Florida, United States of America 
Tel: (+352) 514 2179 
E-mail: Richard.Mankin@ARS.USDA.GOV 
 
Mr Slaheddine Abdedaiem 
Coordinator of Oasis Maghreb Project 
FAO Tunisia 
Tunis, Tunisia 
Tel: (+216) 552 277 23 
E-mail: Slaheddine.abdedaiem@fao.org 

 
Mr Sri Panduranga Vithal Vidyasagar Polana  
Agricultural Expert 
Kasaragod, Hyderabad, India 
Tel: (+91) 271 759 996 
Mobile: (+91) 994 976 3595 
E-mail: vidyasagar49@yahoo.com 
 
Ms Victoria Soroker  
Research Entomologist 
Agricultural Research Organization 
The Volcani Center  
Rishon LeZion, Israel 
Tel: (+972) 3 968 3832  
Fax: (+972) 3 968 3906  
E-mail: sorokerv@volcani.agri.gov.il 
 
CIHEAM 
 
Mr Cosimo Lacirignola 
Secretary General 
CIHEAM–Paris 
Paris, France  
Tel: (+390) 804 606 209 
(+390) 804 606 206 
E-mail: lacirignola@ciheam.org 
 
Mr Maurizio Raeli 
Director 
CIHEAM–Bari 
Bari, Italy 
Tel: (+390) 804 606 209 
(+390) 804 606 206 
E-mail: iamdir@iamb.it 

Mr Biagio Di Terlizzi 
Deputy Director 
CIHEAM–Bari 
Bari, Italy 
Tel: (+390) 804 606 209 
(+390) 804 606 206 
E-mail: diterlizzi@iamb.it 
 

Mr Vito Roberto Capone 
Principal Administrator 
CIHEAM–Bari 
Bari, Italy 
Tel: (+390) 804 606 209 
(+390) 804 606 206 
E-mail: capone@iamb.it 
 
Mr Franco Valentini 
Researcher 
CIHEAM–Bari 
Bari, Italy 
Tel: (+390) 804 606 337 
E-mail: Valentini@iamb.it 

 
Mr Khaled Djelouah 
Scientific Administrator 
CIHEAM–Bari 
Bari, Italy 
Tel: (+39) 328 945 83 73 
E-mail: djelouah@iamb.it 
 

Mr Maurizio Desantis 
Doctor Agronomist 
CIHEAM–Bari 
Bari, Italy 
Tel: (+393) 382 304 237 
E-mail: m.desantis@iamb.it 
 
EXPERTS – CIHEAM SIDE EVENT 
 

Mr Francesco Porcelli 
Associate Professor PhD 
University of Bari Aldo Moro 
Bari, Italy 
Mobile: (+39) 329 811 2593  
E-mail: francesco.porcelli@uniba.it 
francescoporcelli@alice.it 
 
Mr Ibraheem Al Juboori 
Emeritus Professor 
University of Baghdad 
College of Agriculture 
Baghdad, Iraq 
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Amman, Jordan 
Tel: (+962) 655 45938 
Mobile: (+962) 795 581 5543 
E-mail: ijboory@yahoo.com 
 
Mr Luis Vicente Lopez-Llorca 
Professor 
Department of Marine Sciences and Applied 
Biology 
University of Alicante 
Alicante, Spain 
Tel: (+34) 965 903 400 
E-mail: lv.lopez@ua.es 
 
Ms Maria Scrascia  
Researcher in Microbiology PhD 
Department of Biology 
University of Bari Aldo Moro 
Bari, Italy 
Tel: (+39) 080 544 2065 
E-mail: maria.scrascia@uniba.it 
 

Ms Laura Diana 
Department of Soil, Plant and Food Sciences 
University of Bari Aldo Moro 
Bari, Italy 
Tel: (+39) 328 838 6606 
E-mail: lauradiana@email.com 
 
Ms Roberta Roberto 
University of Bari Aldo Moro 
Bari, Italy 
E-mail: robertonutrizione@gmail.com 
 
Mr Pompeo Suma 
Researcher 
University of Catania 
Catania, Italy 
Tel: (+39) 095 71 47 262 
E-mail: suma@unict.it 
 
Ms Martina Salerno 
Trani, Italy 
Tel: (+39) 333 602 3094 
E-mail: martinasalerno87@gmail.com 
 
Ms Valentina Russo 
CIHEAM–IAM 
Bari, Italy 
Tel: (+370) 130 2063 
E-mail: vrbio@libero.it 

 
EXPERTS/OTHER PARTICIPANTS 
 
Mr Abderrazak Bannari 
Professor and Head 
Arabian Gulf University 
Manama, Kingdom of Bahrain 
Tel: (+973) 172 795 545 
E-mail: abannari@agu.edu.bh 
 
Mr Brahim Chermiti 
Professor of Ecological Entomology and 
Biological Control 
Tunis, Tunisia  
Tel: (+216) 28 156 148 
E-mail: Chermiti54@yahoo.fr 
Ms Badr El Sabah Fetoh 
Department of Biology, College of Science 
Imam Abdulrahman Bin Faisal University 
Dammam, Saudi Arabia 
Tel: (+966) 592 294 978 
E-mail: drabadrelsabah@hotmail.com 
 
Ms Elisabeth Tabone 
Engineer of Research 
INRA 
France 
Tel: (+33) 643 627 547 
E-mail: Elisabeth.tabone@inra.fr 
 
Mr Gerrit van de Klashorst 
FAO International Consultant 
Netherlands 
Tel: (+31) 6 21 44 22 23 
E-mail: gvdk.ic@wxs.nl 
Ms Laurence Ollivier 
CIRAD 
Montpellier, France 
Tel: (+33) 4 67 59 38 14 
Mobile: (+33) 6 75 79 61 50 
 
E-mail: Laurence.ollivier@cirad.fr 
 
Mr AbdulAziz Mohamed  
Associate Professor and Chairman 
Arabian Gulf Universities 
Manama, Bahrain 
Tel: (+973) 364 66477 
E-mail: amamohamed@agu.edu.bh 
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Mr Nacer Tarai 
Professor 
Agronomy Department 
University Mohamed Khider 
Biskra, Algeria 
Tel: (+213) 771 648 346 
E-mail: tarainacer@yahoo.fr 
 
Mr Rangaswamy Muniappan 
Director, IPM Innovation Lab 
Virginia Tech 
Virginia, United States of America 
Tel: (+1) 540 231 3516 
E-mail: rmuni@vt.edu 
 
 
Mr Robert Castellana 
Coordinator 
Centre de Recherches sur le Patrimoine 
France 
Tel: (+33) 6 600 977 65 
E-mail: Robert.castellana@laposte.net 
 
ORGANIZING COMMITTEE 
 
Mr Keith Cressman 
Senior Agricultural Officer, AGPM 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations  
Rome, Italy 
E-mail: Keith.Cressman@fao.org 
 
Ms Mona Chaya 
Senior Coordinator 
AGDD 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
Rome, Italy 

Tel. (+349) 311 6717 
E-mail: Mona.Chaya@fao.org 
Mr Noureddine Nasr  
Fonctionnaire Technique PhD 
Chargé de la Production et la Protection des 
Végétaux 
FAO Subregional Office for North Africa 
Tunis, Tunisia 
Tel: (+216) 70 145.700 Ext. 316 
Fax: (+216) 71 861 960 
E-mail: noureddine.nasr@fao.org 
 
Ms Sarah Brunel 
Capacity Development Officer 
International Plant Protection Convention 
(IPPC) 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
Rome, Italy 
Tel. (+39) 06 570 53768 
E-mail: Sarah.Brunel@fao.org 
 
Mr Shoki Al-Dobai 
Crop Protection Officer 
FAO Regional Office for Near East (RNE) 
Cairo, Egypt 
Tel: (+202) 333 16000 7 Ext. 2808 
Mobile: (+201) 066 978 25 
E-mail: Shoki.AlDobai@fao.org 

 
Ms Heba Mohamed Tokali 
Technical Programme Assistant 
FAO Subregional Office for Near East (RNE) 
Dokki, Cairo, Egypt 
Tel: (+202) 333 16000 7 Ext. 2819 
Mobile: (+201) 00 141 03 66 
E-mail: heba.tokali@fao.org 
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