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 جدول األعمال

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

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

اليوم 
 األول

 العنوان الجلسة

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

 االفتتاحية
ليم قالبيان االفتتاحي يلقيه املدير العام املســـــــــــــــاعد ملنظمة األغذية والزراعة واملمثل اإلقليمي إل -

 الشرق األدىن ومشال أفريقيا
منطقــة البحر  يفالبيــان االفتتــاحي يلقيــه أمني عــام املركز الــدويل للــدراســــــــــــــــات الزراعيــة املتقــدمــة  -

 األبيض املتوسط
 املالحظات االفتتاحية لرئيس اللجنة التنظيمية/عرض البنود املدرجة على جدول األعمال -

 دقيقة) 20(الوقت املخصص: 
 الرئيس / المقررون:  
 الراهنة والتحديات بالنسبة إلى برامج إدارة سوسة النخيل الحمراءالحالة العالمية  -1  

 Polana Vidyasagarو Romeno Faleiroاملتحدثون: 
 دقيقة) 20 -دقيقة، مناقشة  20 -(الوقت املخصص: عرض 

 لنخيل الحمراء في أقاليم مختلفةبرامج اإلدارة والتحديات لمكافحة سوسة ا -2 
 .أفريقياإقليم الشرق األدنى وشمال  -

 الرمحن الداود املتحدث: عبد
 .آسيا والمحيط الهادئ -

 املتحدثة: فريدة حممد 
 .أوروبا -

 املتحدث: خالد جلواح
 دقيقة / عرض) 25(الوقت املخصص: 

 دقيقة) 45مناقشة لفريق الخبراء (
 

  

منظمة األغذية والزراعة 
 لألمم المتحدة
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 )A -122القاعة الخضراء (المبنى  :المكان - )17:00-14:00جلسة بعد الظهر (الساعة  
 الرئيس / المقررون:  
 الحمراء  االستراتيجية المتعددة التخصصات والمتعددة األقاليم المقترحة إلدارة سوسة النخيل -3 

عرض االســـــتراتيجية المتعددة التخصـــــصـــــات والمتعددة األقاليم إلدارة ســـــوســـــة النخيل الحمراء في 
 الشرق األدنى وشمال أفريقيا 

 Michel Ferryاملتحدثان: شوقي الدبعي و
 دقيقة) 40 -دقيقة، مناقشة  30 -(الوقت املخصص: عرض 

 أحدث البحوث والتكنولوجيات الراهنة إلدارة سوسة النخيل الحمراء -4 
 عرض لمجموعة الخبراء بسوسة النخيل الحمراء المعنيين بتقييم آخر البحوث والتكنولوجيات

 آل عائضحسن املتحدث: 
 دقيقة) 30 -(الوقت املخصص: عرض 

 آلية االستدامة والتطبيق والتنفيذ لعوامل المكافحة البيولوجية  -5 
(حملة عامة عن عوامل املكافحة البيولوجية املتاحة وطرق التنفيذ والفعالية واملردودية التكاليفية ودراســـــــــــــــات 

 احلالة) 
 Enrique Quesada Moragaو Josep-Anton Jaques-Miret: اناملتحدث

 دقيقة) 20 -(الوقت املخصص: عرض 
آخر التطورات في مجال المعالجات بواســــــــطة مبيدات اآلفات وتطبيقها لمكافحة ســــــــوســــــــة النخيل  -6 

 الحمراء 
(مبيدات اآلفات الكيميائية والطبيعية، والتقدم على صـــــــــــــــعيد تكنولوجيات احلقن، واملنتجات العضـــــــــــــــوية 

 اجلديدة)
 Michel Ferryاملتحدث: 

 دقيقة) 20 -(الوقت املخصص: عرض 
 دقيقة) 40مناقشة لفريق الخبراء (
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ــــــــوم  الــــــــي
 الثاني

  

 )A -122المكان: القاعة الخضراء (المبنى  - )12:00-9:00الجلسة الصباحية (الساعة  
 الرئيس / المقررون:  
 الحمراءلمحة عامة عن تقنيات وأدوات الكشف المبكر لمكافحة سوسة النخيل  -7 

 Victoria Sorokerو Richard Mankinاملتحدثان: 
 دقيقة)  40 -(الوقت املخصص: عرض 

اســــتخدام االســــتشــــعار عن بُعد للمراجع الجغرافية ألشــــجار النخيل ونظام المعلومات الجغرافية إلدارة  -8 
 البيانات الخاصة بسوسة النخيل الحمراء وتحليلها

 Moises Fajardoشعبة تكنولوجيا املعلومات، روما و -اعة املتحدثان: منظمة األغذية والزر 
 دقيقة)  40 -(الوقت املخصص: عرض 

التطورات على صـــــــــــعيــد التكنولوجيــات القــائمــة على المواد الكيميــائيــة الــدالــة لمكــافحــة ســـــــــــوســــــــــــة  -9 
 الحمراء  النخيل

 (املصائد الذكية، والفيومون، والكايرومون، واملصائد اجلافة، واجلذب والقتل، واملواد الطاردة) 
 Polana Vidyasagarو Romeno Faleiroاملتحدثان: 

 دقيقة) 20 -(الوقت املخصص: عرض 
لنخيل االدراســـات والمقاربات االجتماعية واالقتصـــادية إلشـــراك المزارعين في برنامج مكافحة ســـوســـة  -10 

 الحمراء
 Michel Ferryاملتحدثون: صالح الدين عبد الدامي ونور الدين نصر و

 دقيقة) 30 -(الوقت املخصص: عرض 
 دقيقة) 50لفريق الخبراء ( مناقشة

 )17:00 - 14:00جلسة بعد الظهر (الساعة  
 لبنــــــان ) وقــــــاعــــــةA -235قــــــاعــــــة العراق (المبنى ) و A -122المكــــــان: القــــــاعــــــة الخضــــــــــــراء (المبنى 

 )D -209(المبنى 
 منــاقشـــــــــــــات مجموعــات العمــل المواضـــــــــــيعيــة بشـــــــــــــأن االســـــــــــتراتيجيــة المتعــددة التخصـــــــــــصـــــــــــــات -11 

 والمتعددة األقاليم المقترحة إلدارة سوسة النخيل الحمراء 
 املواضيع -

 املسائل التنظيمية واملتعلقة باملراقبة  •
 اإلدارة  •
 بناء القدرات واإلرشاد والتواصل والتنسيق  •

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

 الرئيس / المقررون:  
 جلسة عامة لعرض حصيلة مداوالت مجموعات العمل (المواضيعية) -12

 دقيقة) 90(الوقت املخصص: 
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 )2017مارس/آذار  31االجتماع الرفيع المستوى ( -2

 )A -122المكان: القاعة الخضراء (المبنى 

الــــــــــــيــــــــــــوم 
 الثالث

 العنوان الجلسة

 12:30 - 10:00الجلسة الصباحية: الساعة  

 مراسم االفتتاح -1 

 املالحظات االفتتاحية للمدير العام ملنظمة األغذية والزراعة -
نطقة البحر م للمركز الدويل للدراســـــــــــــــات الزراعية املتقدمة يف العاماملالحظات االفتتاحية لألمني  -

 األبيض املتوسط

  املشاورة العلميةعرض نتائج  -2

 عرض االسرتاتيجية املتعددة التخصصات واملتعددة األقاليم املقرتحة إلدارة سوسة النخيل احلمراء -3

 بيانات الوزراء -4

 اعتماد اإلعالن -5

 املالحظات اخلتامية للمدير العام ملنظمة األغذية والزراعة  - -6
 املالحظـــات اخلتـــاميـــة ألمني عـــام املركز الـــدويل للـــدراســـــــــــــــــات الزراعيـــة املتقـــدمـــة يف منطقـــة البحر -

 املتوسط  األبيض
 

  



 
 

5 

 برنامج االجتماعات الجانبية 
ســــــــاهمة م -لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات عن "وقف ســــــــوســــــــة النخيل الحمراء"  ندوة: العنوان الجلسة  اليوم األول

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات لمنع دخول هذه اآلفة وانتشارها 
 الشيخ زايد مركزالمكان: 

29 
مـــــــارس/آذار 

2017 
 13:30-12:30جلسة بعد الظهر: الساعة 

 البرنامج المبدئي: 
 .، أمني االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتJingyuan Xiaاملالحظات االفتتاحية للدكتور  -1
 ســـــــفري اململكة العربية الســـــــعودية لدىالســـــــيد حممد أمحد الغامدي، املالحظات االفتتاحية لســـــــعادة  -2

 .والزراعة منظمة األغذية
، املدير Michel Ferryالدروس املســــــتخلصــــــة من إدارة ســــــوســــــة النخيل احلمراء، من تقدمي الدكتور  -3

 العلمي ملركز فينيكس للبحوث، املعهد الوطين الفرنسي للبحوث الزراعية.
كيف يساهم تطبيق معايري االتفاقية الدولية لوقاية النباتات يف اإلدارة الفعالة لسوسة النخيل احلمراء، من  -4

  .، مسؤولة تنمية القدرات يف االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتSarah Brunelتقدمي السيدة 
لدكتورة ا اإلقليمية إلدارة سوسة النخيل احلمراء يف بلدان املغرب العريب، من تقدميالوطنية و  املنظورات -5

، املدير التنفيذي الدكتور مكي شــويباينو  فتحية اهلاليل، من املنظمة الوطنية لوقاية النباتات يف تونس
 .الشرق األدىن يفوقاية النباتات ملنظمة 

 
ـــــــــــوم  ـــــــــــي ال

 الثاني
اجتمـــــاع جـــــانبي للمركز الـــــدولي للـــــدراســـــــــــــــات الزراعيـــــة المتقـــــدمـــــة في منطقـــــة البحر  العنوان: الجلسة 

 اإلدارة المتكاملة آلفة سوسة النخيل الحمراء بواسطة علم البيئة  -المتوسط  األبيض
 )A -235المكان: قاعة العراق (المبنى 

30 
مارس/آذار 

2017 
 13:30-12:30جلسة بعد الظهر: الساعة 

 إبراهيم الجبوري (أستاذ فخري في جامعة بغداد) ميّسر الجلسة:
 البرنامج المبدئي:  

 سوسة النخيل كناقل للبكترييا واخلمائر والطفيليات والفطريات -1
مكتب باري التابع للمركز الدويل للدراســـــــــــــــات الزراعية املتقدمة يف منطقة البحر (املتحدث: خالد جلواح، 

 )األبيض املتوسط
 اإلصابة بسوسة النخيل احلمراء يستحّث إجياد بيئة رادعة قائمة على عامل املكافحة -2

 ))(UNIBA، قسم علم األحياء يف جامعة باري Maria Scrascia(املتحدثة: 
 العائلة وتداعيات اإلدارة على اإلصابة واألضرار واملكافحةأنواع النباتات  -3

 )(املتحدث: حسنني رحيم، وزارة الزراعة يف بغداد
 النظام الغذائي لريقات السوسة: التغذية النسيجية مقابل التغذية بالبالزما -4

 ))D3A-UNICT( كلية الزراعة واألغذية والبيئة يف جامعة كتانيا  - Pompeo Suma(املتحدث: 
 الغدد غري الصماء املتصلة بناقل البيض: الوظيفة املمكنة  -5

، كليــة العلوم الزراعيــة واألغــذيــة والبيئــة يف Antonella Di Palmaو Salvatore Germinara(املتحــدثــان: 
 ))SAFE-UNIFGجامعة فوجيا (

 يف قدرة النبتة على الدفاع واملكافحة البيولوجية وتغيري سلوك احلشرة B. bassianaدور فطر  -6
)Luis Vicente Lopez Llorca -  جــــــامعــــــة أليكــــــانيت  كليــــــة علوم البحــــــار وعلم األحيــــــاء التطبيقي يف

)DCMBA-UA(( 
 


