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 مذكرة إعالمية

 المشاورة العلمّية واالجتماع الرفيع المستوى عن إدارة سوسة النخيل الحمراء
 2017مارس/آذار  29-31

 
 منظمة األغذية والزراعة، روما، إيطاليا

 
 معلومات أساسية –الا أوّ 

 
 ( أحد أن اع اآلفات الغازي  الرئيسوووووووووي    ال امRhynchophorus ferrugineusالنخيل احلمراء )متّثل سووووووووو سووووووووو   -1

ن عاً من أن اع أشواا  النخيل ح   ال ام  ودد اكتشفو ل لرمرا األويف   منة   ايري   40وهي اآلف  األكثر فتكاً حب ايل 
دريم ل مرح ظ خال  ال   د الثالث  اياووووي     ردامل  خال  منتصووول الثمانينات من ال رمل اياووووي وانتفووورت  ر اً  فوووك

الفوورا األدو ولا  أفري يا كاف  ر ريًاً  كما أ ا امتدت  يف   ب  ردامل أو و ا اون  ي    ح ا الًحر األ يب ايت سوو  
دة سووووو سووووو  النخيل احلمراء أثراً ا تم ادتصوووووادياً كً اً اعياً و و يف عدد من الًردامل   أمريكا ال سوووووةب والًحر الكا يح  وسش

 عرب دةاع  نتاج خنيل التم   وعرب سًل كسب عيش ايزا عني   ايناطق ايتضر ا منها 
 
ول د وفّرت منظم  األ ذي  والز اع  )اينظم (، عرب مّر السووونني، ايسووواعدا ال ني  لت طيد الت اومل ورًاد  اي ا    -2

  ردامل  دريم الفوووووووووووووورا األدو ولا  أفري يا ولت زيز دد ا الًردامل عرب  دا ا سوووووووووووووو سوووووووووووووو  النخيل احلمراء من أ ل احلد ني 
 من انتفووووا ها ومن ق  ودامل اينظم   تن يذ عدد من ايفووووا ي  يسوووواعدا الًردامل عرب  دا ا سوووو سوووو  النخيل احلمراء فضووووالً 

   و  ها من أنفة   ناء ال د ات عن  ي اد   ثات دعم فين خمصص  وع د دو ات رد يًي
 

 معلومات عن الحدث -ألف
 
سووووويفوووووا د ايركز الدويل لرد اسوووووات الز اعي  ايت دم    منة   الًحر األ يب ايت سووووو    رنظيم مفووووواو ا عرمي   -3

دريم الفوورا   وا تماع  في  ايسووت ع عن  دا ا سوو سوو  النخيل احلمراء ي او  ايخاو  الع عّا عنها عدد من األعضوواء  
األدو ولا  أفري يا  زاء ر ادم خةر ر فووووووووووووي سوووووووووووو سوووووووووووو  النخيل احلمراء    ردا م وطرًهم  يف اينظم  ر د  الدعم  م 

 يكافح  هذه اآلف  
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وسووووووتام  ايفوووووواو ا ال رمي   ني طثرني عن السوووووورةات التنظيمي  فضووووووالً عن خااء من الًردامل ايتضوووووور ا وعرماء  -4
 عن رة ير التكن ل  يات ايسووووووتخدم  ودا ا سوووووو سوووووو  النخيل احلمراء و  هم من أ ووووووحا  ايصوووووورح  دوليني ومسوووووو ولني

ينادفووووووو  التحديات اياثر  أماة اودا ا النا ح  لسووووووو سووووووو  النخيل احلمراء واحت اء انتفوووووووا ها، ولتفووووووواطر خاا م وم ا فهم 
يستدام  لآلف ، ل ني  عرب ف الي  اييا ات ايتاح  لإلدا ا اوالتكن ل  يات ايًتكرا يكافح  هذه اآلف   وسرتّكز اينادفات ا

مبا فيها اي ا  ات ايا ووو   الر ووود وايرادً ، وفرا الت اومل ورفووواطر اي ر مات، واودا ا ايتكامر  لآلف  وطا سوووات ال ضووواء 
ب هذه اييا ات ، فضووووووووووووووالً عن ررريعريها، واي ا  ات ايًتكرا، ونشظم اي ر مات، وردا   الصووووووووووووووح  النًاري  و ناء ال د ات

 حبسب األول ي  
 
ورتمثل النتيا  اير ّ ا من ايفووواو ا ال رمي    ووووو  اسووورتارياي  و رنام  مت ددات التخصوووصوووات واألداليم ودا ا  -5

 س س  النخيل احلمراء واحت ائها ودرا مها من  انب  ان ي ال را ات 
 
ايسووووت ع سوووويتسووووّص من خاللق لصووووان ي ال را ات اسووووت راا ا سوووورتارياي  وسوووويري ايفوووواو ا ال رمي  ا تماع  في   -6

والانام  ايت ددات التخصصات واألداليم اي رتحني لإلدا ا ال ّ ال  لس س  النخيل احلمراء،  يف  انب اوعرا  عن او ادا 
 ما م السياسي  ايةر    لتن يذ الانام  ودة  ا لتزامات وال ه د الالزم  نيا   عن حك  

 
 مكان انعقاد الحدث -باء

 
 اي ر الرئيسي ينظم  األ ذي  والز اع     وما،  يةاليا، ال اع  ايضراء  -7
 

 موعد انعقاد الحدث -جيم
 
  2017ما س/آذا   29-31 -8
 

 لغــات العمل -دال
 
 وال ر ي  وال رنسووووووووووووووي   كما سووووووووووووووتصوووووووووووووود  وثائق ا  تماعسووووووووووووووتشتاا خدمات الرتل  ال   ي   الرغات اونكريزي   -9

 هبذه الرغات الثالة 
  



3 

 المراســالت -هاء
 

ة واالجتماع الرفيع المســـــتوى عن إدارة ســـــوســـــة النخيل بالمشـــــاورة العلميّ رش  َّق لي  ايراسووووووالت ايا وووووو   -10
  يف أمان  ا  تماع عرب ال ن امل التايل: الحمراء

 
 شوقي الدبعي الّسيد

 جتماعأمين اال
 عن وقاية المحاصيل اإلقليميالمسؤول 

 ، ال اهرا، له  ي  مصر ال ر ي 2223لرفرا األدو ولا  أفري يا،  ندوا  ريد  دم  اودريميمكتب اينظم  
  2808داخري  ،6000 3331 (202+)  دم ا ارل:

  33373419 (202+) أو 37495981 (202+) دم ال اكس: 
 RPW@FAO.ORG-HLM-TC-RNE :لكرتويالايد او

 
 مع إرسال صورة منها إلى:

 
 الّسيدة هبة تكلي

 مساعدة لشؤون االجتماع
 مساعدة البرنامج الفني

 له  ي  مصر ال ر ي ، ال اهرا، 2223لرفرا األدو ولا  أفري يا،  ندوا  ريد  دم  اودريميمكتب اينظم  
  2819داخري  ،6000 3331 (202+)  دم ا ارل:

 33373419 (202+) أو 37495981 (202+) دم ال اكس: 
 0366 141 100 (20+)ا ارل اير ت: 

 RPW@FAO.ORG-HLM-TC-RNE :لكرتويالايد او
 Heba.tokali@fao.org: لكرتويالايد او

 
 Ines DeLaVaraالّسيدة 

 متدرّبة/ مساعدة
 له  ي  مصر ال ر ي ، ال اهرا، 2223لرفرا األدو ولا  أفري يا،  ندوا  ريد  دم  اودريميمكتب اينظم  
  2606داخري  ،6000 3331 (202+) دم ا ارل: 
 33373419 (202+) أو 37495981 (202+) دم ال اكس: 

 RPW@FAO.ORG-HLM-TC-RNE :لكرتويالايد او
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 جهة تنسيق االجتماع في روما:
 

 الّسيدا مص شّيا
 كً ا اينّس ني
 6717 311 349 0039 ا ارل اير ت:

 Mona.Chaya@fao.org: لكرتويالايد او
 

 السفر واإلقامة -ثانياا 
 

 إجراءات الدخول إلى إيطاليا -ألف
 

ايفوووووا كني   ا  تماع الذين نتا  مل  يف ردشووووو ا دخ    يف  يةاليا ر د  طرًات احلصووووو    السوووووادا ير ب من -11
من را يخ ل ابيع على األققبل ثالثة أس ايختص     ردا مالً ثات الد ر ماسي  ال نصري  اويةالي  أو  يف عرب ردش ا م 

  أما ايفا ك مل من الًردامل الع   ر  د فيها   ثات د ر ماسي  ويةاليا، ف  ب منهم طرب ايساعدا من س ا ات س رهم
  شنغندو  أخرع   منة   

 
 ا األدو،لرفوووووووووووور  اودريميويشر ب من السووووووووووووادا ايفووووووووووووا كني   الا أمان  ا  تماع والران  التنظيمي    ايكتب  -12

 ووو  م  دسوووً عني عرب األدل،  اسوووم شووورك  الة امل الع يسوووافرومل عرب متنها، و دم الرحر ، وسووواع  ال  ووو  ، و   دًل و 
  RPW@FAO.ORG-HLM-TC-RNE :لكرتوي،   اسة  الايد اوم ر ماتذلك من 

 

 الفنادق -باء
 

سووتك مل اينظم  مسوو ول  عن ردمني اودام    ال نادا لرمفووا كني الذين ر دة الدعم  م، وذلك مب  ب الر ائ   -13
 واألنظم  ايرعي    هذا الصوووووووووووودد  وسووووووووووووتشخصووووووووووووم ركاليل اودام    ال نادا من  د  اي يفوووووووووووو  الي مي الذت سوووووووووووويشدف 

  يف ايفا كني الذين ردعمهم اينظم  
 

، من لر  شوووووركات Carlson Wagonlit Travel كني ايم لني ذارياً، ميكنهم ا رصوووووا  مبكتب شووووورك  و النسوووووً   يف ايفوووووا
  +)39 (06 57055970ا ارل:  ؛  دمfaotravel@cwtbook.it التايل: لكرتويأخرع، عا الايد او

 
 تسهيالت السفر/ بدالت المعيشة اليومية -جيم

 
سوووووووتك مل اينظم  مسووووووو ول  عن ردمني رذاكر السووووووو ر ذها اً و يا اً   الد    السوووووووياحي  األدل كر   و  الرحالت  -14

ايًاشووووووووووورا لرمفوووووووووووا كني الذين ر دة الدعم  م، وذلك مب  ب الر ائ  واألنظم  ايرعي    هذا الصووووووووووودد  ويشر ب من لي  

mailto:RNE-TC-HLM-RPW@FAO.ORG
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 Carlson Wagonlitم عد مًكر  وميكن احلصوو   عرب مسوواعدا شوورك    ا  تماع   اء ررريًات سوو رهم   ايفووا كني 

Travel    اي   دا   م ّر ا  تماع، عند احلا 
 

سوووووووويشتم دف   د  اي يفوووووووو  الي مي لرمفووووووووا كني ايدع مني من اينظم ،   اي ّر الرئيسووووووووي  ذه األخ ا عن طريق  -15
لصووووندوا  ويغّةي هذا الًد  و ًع الغداء وال فوووواء والن  ات النثري  وف اً لدسوووو ا  ا ددا   منظم  األمم مكتب أمني ا

 ايتحدا 
 

من اوثنني  11:00حىت السوووواع   09:00وي ت  أ  ا ق من السوووواع   D202وي   مكتب أمني الصووووندوا   الغرف   
ن طريق يدع مني من اينظم   د  اي يف  الي مي اياا هبم عو  حا ت فردي ، سيتر ب   ب ايفا كني ا حىت اوم   

  (سترسل لهم المعلومات بشكل فردي)ح ال  مصرفي  
 

 العمالت األجنبية والخدمات المصرفية -دال
 

ال مالت (  و  اي ووامالت الي ميوو ، ميكن رصووووووووووووووريل EUR مل ال مروو  ال طنيوو  ايتووداولوو     يةوواليووا هي الي  و ) -16
األ نًي  حسووووووب األسوووووو ا  الر ي  ايتداول    ايصووووووا   أو ال نادا  ور ًل ال نادا وايتا ر وايةاعم الكاع الفوووووويكات 

  السياحي  و ةادات ا ئتمامل اي رت  هبا دولياً 
 

 الخدمات الطبية واألمن -هاء
 

  تماع  و  حا ت الة ا ئ الةًي ، سوووووووووووووتك مل ايدمات الةًي  وا سووووووووووووو افات األولي  متاح    م ر ان  اد ا -17
من أت هارل داخل اينظم   و النسوووووووً   يف ايدمات الةًي  األخرع، يشر ب ا رصوووووووا   الردم  30يشر ب ا رصوووووووا   الردم 

 ( اينظم من خا ج   3577-5705-06)أو  الردم  53577الداخري 
 

مزود  د هزا كفووووووووول اي ادمل   Aلرمنظم   ومدخل ايًص  ورةًق ردا   أمني  مفوووووووووددا   مًاي اي ر الرئيسوووووووووي -18
وير ب من السووادا ايفووا كني ر ريق  ةادات الدخ    يف مًاي اينظم    لي  األودات  وير ب منهم أ  يرتك ا ت ظات 

 األو اا وال ثائق أو أت م تنيات مثين    داعات ا  تماع 
 

ات الثمين    مكامل آمن، و  سويما   وسوائل الن ل ال اة  فمن ايمكن وينصو  السوادا ايفوا ك مل   وو  اي تني -19
نصووووووو    و  د   اء   راءات التسوووووووايل   ال نادا، يوالرتاةمصوووووووادف  الكث  من النفوووووووالني   الفووووووو ا ع وايرتو واحلافالت 

 ايفا ك مل  رتد ايستندات ا ام  مثل   از الس ر   خزن  ال ندا، ومحل    ا منها 
 

لةًي /سيا ات الة ا ئ ا ودد رك مل أ داة ا  ارل التالي  م يدا   حا ت الة ا ئ خا ج اي ر الرئيسي لرمنظم : -20
( الذت ميكن Medico di Guardia  حا ت الة ا ئ ) الةًيب ؛115؛ احلريق 113؛ الة ا ئ ال ام  118اوسووووووو ا  
  06-58201030ا رصا   ق 
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 اللوجستيةاإلجراءات    -ثالثاا 

 
 عملية التسجيل -ألف

 
يشر ب من السووادا ايفووا كني كاف   متاة   راءات التسووايل من خال    سووا  اسووتما ا التسووايل ايرف    يف الران   -21

  RPW@fao.org-HLM-TC-RNE التنظيمي  لال تماع عرب ال ن امل التايل:
 

سيتم رسايل الدخ   ورسريم شا ات الت ريل   اي ّر الرئيسي لرمنظم   وستك مل م اعيد ال مل من الساع  و  -22
  2017مارس/ آذار  31إلى  29، من 16:00حتى الساعة  07:30

 
ما س/ آذا  دًل  داي  ا  تماع، ي  وووووووووووووب  29ايا  والة ا   الة ير   وووووووووووووًاا ي ة األ   اء ور ادياً لرتدخ      

ما س/ آذا   28 فووّدا  اسووتالة شووا ات الت ريل مسووً اً،  ذا أمكن ذلك  لذا، من ايت د  أمل نصوول التسووايل ايسووًق   
 يف السوووووواع  الرا    من   د الظهر    ده   من السوووووواع  التاسوووووو    ووووووًاحاً  يف السوووووواع  ال احدا  هراً ومن السوووووواع  الثاني 

 ا ست ًا    اي ّر الرئيسي لرمنظم ،   احلا ت اينةً   عرب   ب ايفا كني 
 

 وســــــيقتصــــــر إصــــــدار شــــــارات التعريف التي تســــــمع بدخول المبنى وقاعات االجتماع على المشــــــاركين 
 الذين سجلوا أسماءهم.

 
 ي ّر الرئيسووووووووووووووي لرمنظمووو     من خال  الً ا ووو  الرئيسوووووووووووووويووو  ال اد ووو  عنووود مووودخووولولن يتسووووووووووووووص الووودخ    يف ا -23

Viale Aventino  ال ر  من تة  ايرتو  وسوو   يةرب أفراد  هاز األمن من ايفووا كني ايرو  عا   ا   الت تيش األمين 
 ا وحا ت اي ّدم    الرحظ  األخ كما نش رم لي  ايفوووووووووووا كني  دنق لن يتم الت امل م  طرًات ايفوووووووووووا ك     مركز الزوا  

  التسايل    ايكتمل،      د أمل يتم رسريم لي  شا ات الت ريل اواهزا 
 

وجيب   راز  ةاد  ه ي   ووووواحل /   از سووووو ر سوووووا ت اي      يف أفراد  هاز األمن أل راا الت ريل كّرما طشرب  -24
  تماع  ذلك عند ن اط الت تيش، وذلك طير  فرتا ا 

 
 وير ب   الا مكتب ش ومل األمن   اينظم  عرب ال      حا  ف دامل  ةاد  الدخ    يف ايًص  -25
 

 الوصول إلى مقّر االجتماع -باء
 

  Circo Massimo، دًووووووالوووووو  حرًوووووو  Viale delle Terme di Caracallaالرئيسووووووووووووووي لرمنظموووووو     ي   اي رّ  -26
 ( Circo Massimo( من ايرتو )تة  B، واي   اء )والرتاةت ال ام ، وميكن ال      ليق  السيا ا، واحلافال

 

mailto:RNE-TC-HLM-RPW@fao.org
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  Aويتك مل اي ر الرئيسي لرمنظم  من ست  مًامٍل، رصل  ينها طرات  ور   ال اع  ايضراء   ايًص  -27
 

، Viale Aventino)شوووووا ع  Aوميكن لرزوا  الذين نمر مل  ةادات الدخ   اسوووووت ما  ايدخل الرئيسوووووي لرمًص  -28
خمرج ايرتو( لردخ    يف اي ر الرئيسووووووووووووي لرمنظم   و  ميكن اسووووووووووووت ما  أت ن اط دخ  /خروج أخرع   سووووووووووووائر ايًاي 

 األخرع  وميكنهم الدخ   جمدًدا من خال    ا ات الت تيش األمين   مركز الزوا  
 

 مقّر االجتماع   -رابعاا 
 

 المقاصف والمطاعم -ألف
 

 عدد من اي ا ووول وايةاعم حيس يسوووتةي  ايفوووا ك مل رناو  و ًا م  ر سووواً، رمنظم ي  د   اي ر الرئيسوووي ل -29
 Vialeأو طرب و ًات سوووووووووووري   ومفووووووووووورو ات  ومن ناحي  أخرع، هناد الكث  من ايةاعم ا ري  وا الت   شوووووووووووا ع 

Aventino  
 

 و اسوووووووووتةاع  ايفوووووووووا كني رناو  و ًات الغداء  ني السووووووووواع  ،Bور   كافت يا اينظم    الةا ق الثامن من ايًص  -30
 والسارةات  ،  ور دِّة الكافت يا رفكير  من اي ًالت، واألطًاا، وايفاوت14:30والساع   12:00

 
 في وودة دووائموو  ط وواة ي ميوو   وواوووووووووووووووووافوو   يف أطًوواا ،Cأمووا مة م اينظموو ، الكووائن   الةووا ق الثووامن من ايًص  -31

 6823-5705-06من داخوول اينظموو  )أو عرب الردم  56823ب  ولرحاز، ميكن ا رصوووووووووووووووا  عرب الردم حسوووووووووووووووب الةروو
 من خا ج اينظم ( 

 
 التغطية الالسلكية -باء

 
 ر فر اينظم  رغةي   سركي    لي  داعات ا  تماعات  -32
 

 ي  داعات ا  تماعات( متاح  داخل لWi-Fiوسوووووووتك مل خدمات اونرتنل   اسوووووووة  الفوووووووًك  الالسوووووووركي  ) -33
  wifi2internet  كرم  ايرو : guest_internetو  الًه  الرئيسي و  لي  اي ا ل  استخداة: 

 
 الخدمات المصرفية ومرافق صرف العمالت   -خامساا 

 
   الةا ق األ وووووووووووووووي Banca Intesa San Paolo  مّل ال مر  ايتداول     يةاليا هي الي  و  وي   مصوووووووووووووور   -34

  الةا ق  Banca Popolare di Sondrio   وي   مصر 16:35 يف الساع   8:35وي ت  أ  ا ق من الساع   ،Bمن ايًص 
  و يف  انب ايدمات الع ي دمها ايصوووورفامل 16:30 يف السوووواع   8:30، وي ت  أ  ا ق من السوووواع   Dاأل وووووي من ايًص 
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، ر د  رسوووووهيالت احل ا ت الايدي / Banca Intesa San Paoloجملاو  يصووووور  ايذك  امل، يت يف مكتب الايد اويةايل ا
 الن ووديوو   وهنوواد آ ت لرصوووووووووووووور  اآليل عنوود موودخوول ايصوووووووووووووورفني ومكتووب الايوود ميكن السووووووووووووووحووب منهووا  وواسووووووووووووووتخووداة

  ةادات ا ئتمامل 
 

 للحدث لكترونيالموقع اإل   -سادساا 
 

 التايل: لكرتوياحلص   عرب وثائق ا  تماعات واي ر مات األخرع عرب اي د  اوميكن  -35
crisis-chain-www.fao.org/food  

 قاعة الصالة   -ابعاا س
 

  A250 Ter إمكامل ايفا كني   ا  تماع استخداة داع  الصالا ال اد     الغرف   -36
  

http://www.fao.org/food-chain-crisis
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 المرفق ألف
 

 استمارة التسجيل
 

( على أن تكون JPEGتُقّدم هذه االستمارة مصحوبة بصورة حديثة بحجم صورة جواز السفر في شكلها الرقمي )
بكسل )عرضاا(  190ملم )طوالا( أو  x 33ملم )عرضاا(  26مطابقة للمتطلبات التالية: خلفية بيضاء اللون، الحجم 

x 248 )كيلوبايت فضالا عن صورة ممسوحة ضوئياا لجواز السفر   100وال يجب أن يتعدى حجمها  بكسل )طوالا 
 
 
 
 

 الًيانات الفخصي 
 
 

  سم اينظم :ا
  الفهرا:
  ا سم:

 الّسيد  السيدا 
  ال  ي   الر ي :
  ال ن امل الر ي:

  

  
 
 
 
 
 

 

  اونسيووو 
  را يخ ال     )ايدين (:

  را يخ ايغاد ا:
  

   دم ا ارل: 
 
 
 

   دم ال اكس:
 :لكرتويالايد او

 
 

  التا يخ
 
 
 
 

  

 

 

 

 

يرجي وضع الصورة في 
 هذا المكان
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 المرفق باء

PASSPORT DETAILS  

First Name   

Father's Name  

Family Name  

Date of Birth  

Place of Birth  

Nationality  

Type of Passport  

Passport No.  

Date & Place of 

Issue 

 

Expiry Date  

Occupation  

Place visa to be 

issued  

 

Duration of stay in 

Italy 

 

The last entry date 

to Italy 

 

Travel itinerary 

(must not include 

any other Schengen 

country) 

 

Details of arrival 

flight 

Flight Number: 

Date and hour of arrival: 

 

 
 


