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  اإلقليمي والزراعة األغذية منظمة مؤمتر
 األدىن للشرق

 الدورة اخلامسة والثالثون

 20201 سبتمرب/أيلول 21-22

 بر�مج منظمة األغذية والزراعة الستئصال سوسة النخيل احلمراء 
 ومشال أفريقيايف منطقة الشرق األدىن 

 
 املوجز

 
آفة  Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (Coleoptera: Curculionidae)إّن ســـــــوســـــــة النخيل احلمراء 

صـــــــــــلها إىل بلدان آســـــــــــيا اجلنوبية واجلنوبية أويعود  عابرة للحدود خطرية تصـــــــــــيب خنيل التمور وجوز اهلند وخنيل الزينة.
نوًعا من أشجار النخيل يف خمتلف أحناء العامل،  40الشرقية وتعّد من بني اآلفات الغازية الرئيسية اليت تصيب سنوً� حنو 

 فتخّلف أضرارًا عارمة يف خنيل التمور وأشجار أخرى وتؤثر على اإلنتاج وعلى سبل عيش املزارعني وعلى البيئة. 
 

وترســـــــــي هذه  وأعّدت منظمة األغذية والزراعة (املنظمة) اســـــــــرتاتيجية إطارية الســـــــــتئصـــــــــال ســـــــــوســـــــــة النخيل احلمراء.
االســــــــرتاتيجية اإلطارية ميثاقًا للتعاون وتنســــــــيق اجلهود على املســــــــتويني اإلقليمي ويف ما بني األقاليم لدعم برامج اإلدارة 

مراء واحلد من أتثرياهتا البيئية واالجتماعية واالقتصــــادية الضــــارة للغاية. املتكاملة واملســــتدامة ملكافحة ســــوســــة النخيل احل
ووضــعت املنظمة، يف إطار إجراءات املتابعة، بر�ًجما إقليمًيا الســتئصــال ســوســة النخيل احلمراء من منطقة الشــرق األدىن 

وتتمثل  من املنظمات الشريكة. 20نطقة وويشمل الرب�مج بلدان هذه امل ومشال أفريقيا ابعتبارها املنطقة األكثر تضررًا.
النتيجة الرئيسـية هلذا املشـروع يف وضـع بر�مج إقليمي إلدارة سـوسـة النخيل احلمراء من أجل مسـاعدة البلدان األعضـاء 

 على حتسني اسرتاتيجياهتا وبراجمها إلدارة هذه اآلفة. 
 

وعمدت املنظمة والشـــركاء الدوليون الرئيســـيون  جية.وقد جرى إنشـــاء حســـاب أمانة لتمويل عملية تنفيذ هذه االســـرتاتي
وإنشــاء ســّت جمموعات عمل فنية تُعىن ابملواضــيع  الرئيســيةوأصــحاب املصــلحة على املســتوى الوطين إىل حتديد الثغرات 
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ومواد التكاثر املرخص ) 3الربوتوكوالت؛ ( ضـــبط احلدود -ظم الصـــحة النباتية ) ون2) املكافحة البيولوجية؛ (1التالية: (
 ؛ والرصـــــــــــــــد وتكنولوجيا املعلومات ألغراض الرصـــــــــــــــد املبكر) 4؛ (هلا للوقاية من انتشـــــــــــــــار ســـــــــــــــوســـــــــــــــة النخيل احلمراء

) وتكنولوجيات املكافحة وتعزيز القدرات ومشـــــــاركة املزارعني ألغراض اإلدارة 6) واألثر االجتماعي واالقتصـــــــادي؛ (5(
 املستدامة لسوسة النخيل احلمراء. 

 
ويتمثل اهلدف الشــــامل للمشــــروع يف املســــامهة يف اجلهود املبذولة حالًيا من أجل اســــتئصــــال ســــوســــة النخيل احلمراء يف 

وتتمثل النتيجة اإلمجالية املتوقعة من بر�مج املنظمة الســـتئصـــال ســـوســـة النخيل احلمراء يف  الشـــرق األدىن ومشال أفريقيا.
يف الشـــــرق األدىن ومشال أفريقيا من خالل تنســـــيق اجلهود ملســـــاعدة املزارعني احتواء حاالت التفشـــــي واالنتشـــــار الراهنة 

وحتقيًقا  على إدارة هذه اآلفة واحلد ابلتايل قدر املستطاع من األضرار يف احملاصيل ومنع انتشار اآلفة على نطاق أوسع.
النتائج املنســـــــــقة واحلد قدر  لذلك، تعمل املنظمة بشـــــــــكل وثيق مع شـــــــــركائها يف التنمية ومن أصـــــــــحاب املوارد لتعظيم

 املستطاع من التكرار. 
 

 اإلجراءات اليت يُقرتح اختاذها من جانب املؤمتر اإلقليمي
 

 إن املؤمتر اإلقليمي مدعو إىل القيام مبا يلي:
 

اختذهتا اإلحاطة علًما ابلتقدم احملرز يف الرب�مج اإلقليمي واإلجراءات اخلاصــــــــة بســــــــوســــــــة النخيل احلمراء اليت  )1(
  املنظمة وشركاؤها من أجل إدارة هذه اآلفة؛

البلدان األعضــــــاء على اختاذ ما يلزم من إجراءات إلدارة ســــــوســــــة النخيل احلمراء واملســــــامهة يف إنشــــــاء  وحثّ  )2(
 حساب األمانة. 

 
 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:

 
 أمانة املؤمتر اإلقليمي

NERC@fao.org-RNE-FAO  
 

  

mailto:FAO-RNE-NERC@fao.org
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 معلومات أساسية -أّوًال 
 
) Rhynchophorus ferrugineus [Olivier], Coleoptera: Curculionidaeإّن سوسة النخيل احلمراء ( -1

ا ابســــم ســــوســــة النخيل اآلســــيوية أو ســــوســــة النخيل احلمراء اهلندية  نة يف بلدان آســــيا اجلنوبية واجلنوبية متوطّ املعروفة أيضــــً
وهي تعّد واحدة من أنواع اآلفات األشــّد غزًوا حيث أ�ا تفتك بزهاء أربعني  الشــرقية حيث تشــكل آفة خطرية جلوز اهلند.

ند وخنيل نوًعا من النخيل حول العامل. وأبرز األنواع املضيفة لسوسة النخيل احلمراء هي أشجار خنيل التمور وخنيل جوز اهل
 . وســــــوســــــة النخيل احلمراء هي أكثر آفات خنيل التمور فتًكا وقد ّمت كشــــــفها واشــــــنطونياوخنيل جزيرة كناري وخنيل  الزيوت

يف منطقة اخلليج يف منتصـــــــف مثانينيات القرن املاضـــــــي واتســـــــعت بشـــــــكل ملحوظ منذ حينها غراًب على مّر العقود الثالثة 
إقليم الشـــرق األدىن ومشال أفريقيا تقريًبا، إضـــافة إىل بلوغ بلدان أورواب اجلنوبية يف حوض املاضـــية حبيث طالت مجيع بلدان 

ا. وســــوســــة النخيل احلمراء هي آفة خاضــــعة للحجر الزراعي يف بلدان الشــــرق  البحر األبيض املتوســــط وبلداً� أخرى أيضــــً
ويتصـــــل حتدي  حباالت الطوارئ يف االحتاد األورويب.األدىن ومشال أفريقيا كما ويف أمريكا الالتينية وختضـــــع لتدابري خاصـــــة 

إدارة هذه اآلفة بشـــكل رئيســـي بعدم القدرة على كشـــف اإلصـــابة هبا يف مراحلها املبكرة وعدم كفاية الوعي لدى املزارعني 
فتقار إىل ونقص اخلربات والقدرات يف جمال اإلرشـــــــــــــاد وعدم كفاية إنفاذ أنظمة احلجر النبايت ونقص التعاون اإلقليمي واال

وهناك إقرار واسع بضرورة معاجلة التحد�ت املتصلة بسوسة  تبادل املعارف واملعلومات بشأن رصد هذه اآلفة ومكافحتها.
النخيل احلمراء على وجه الســـــــــــــــرعة على املســـــــــــــــتو�ت الوطنية واإلقليمية والعاملية وابحلاجة إىل توطيد التعاون بني البلدان 

 سيق اسرتاتيجيات الرصد واملكافحة. واألقاليم خاصة من أجل تن
 

 تدخالت منظمة األغذية والزراعة ملساعدة بلدان الشرق األدىن  -ااثنيً 
 ومشال أفريقيا على مكافحة سوسة النخيل احلمراء

 
دعت منظمة األغذية والزراعة إىل عقد أول مؤمتر دويل عن ســـوســـة النخيل احلمراء يف املقر الرئيســـي للمنظمة يف  -2

وتناولت  وكان على شــــــكل مشــــــاورة علمية واجتماع رفيع املســــــتوى. 2017مارس/آذار  31إىل  29خالل الفرتة من روما 
املشــــــاورة، إىل جانب آخر املعلومات عن برامج البحوث العاملية حول ســــــوســــــة النخيل احلمراء، التقدم احملرز على صــــــعيد 

و�قش املؤمتر اسرتاتيجية إطارية الستئصال سوسة النخيل  لآلفات.مكافحتها ابستخدام أساليب خمتلفة لإلدارة املتكاملة 
احلمراء ووافق عليها. وترســــــــي االســــــــرتاتيجية اإلطارية ميثاقًا للتعاون وتنســــــــيق اجلهود على املســــــــتويني اإلقليمي ويف ما بني 

من أتثرياهتا البيئية واالجتماعية  األقاليم لدعم برامج اإلدارة املتكاملة واملســــــــــتدامة ملكافحة ســــــــــوســــــــــة النخيل احلمراء واحلد
واالقتصادية الضارة للغاية. ووافق االجتماع الرفيع املستوى على االسرتاتيجية اإلطارية املقرتحة ومكو�هتا الثالثة الستئصال 

 سوسة النخيل احلمراء من أجل مكافحة هذه اآلفة. 
 
مة يف منطقة البحر األبيض املتوسط اجتماًعا دولًيا علمًيا وعقدت املنظمة واملركز الدويل للدراسات الزراعية املتقد -3

 25إىل  23 من عن "النهج املســــــــتدامة واملبتكرة ملكافحة ســــــــوســــــــة النخيل احلمراء" يف مدينة ابري يف إيطاليا خالل الفرتة
الشـــــــمالية بلًدا من أفريقيا  29مشـــــــارك من أكثر من  100وقد حضـــــــر االجتماع أكثر من  .2018أكتوبر/تشـــــــرين األول 

من شـــركات القطاع اخلاص. ورّكز  11والشـــرق األوســـط وأورواب وآســـيا وأمريكا الشـــمالية واجلنوبية وســـبع منظمات دولية و
االجتماع على الثغرات الرئيســــية يف مكافحة ســــوســــة النخيل احلمراء. واتفقت املنظمات الدولية واللجنة العلمية على ســــّد 
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) ونظم 2) املكافحة البيولوجية؛ (1موعات عمل فنية معنية ابملســـــــــــــــائل التالية: (هذه الثغرات من خالل تفعيل مخس جم
 ؛ ومواد اإلكثار املرخص هلا ملنع انتشـــــــــار ســـــــــوســـــــــة النخيل احلمراء) 3ضـــــــــبط احلدود والربوتوكوالت؛ ( -الصـــــــــحة النباتية 

ضـــــيفت يف ما بعد أُ واالقتصـــــادي. و ) واألثر االجتماعي 5؛ (املعلومات ألغراض الكشـــــف املبكر والرصـــــد وتكنولوجيا) 4(
القدرات ومشـــــــاركة املزارعني من أجل اإلدارة املســـــــتدامة  وتعزيزولوجيات املكافحة نجمموعة عمل فنية ســـــــادســـــــة معنية بتك

 لسوسة النخيل احلمراء. 
 

 حساب األمانة اخلاص ابستئصال سوسة النخيل احلمراء
 
ارة ســوســة النخيل احلمراء مدته مخس ســنوات يف منطقة الشــرق جرى إعداد مذكرة مفاهيمية لرب�مج إقليمي إلد -4

مليون دوالر أمريكي وّمت تعميم هذه املذكرة على  20األدىن ومشال أفريقيا مع ختصـــــــــــــــيص ميزانية حلســـــــــــــــاب األمانة قدرها 
مبادرات عاملية  ويقرتح حســـــــــــاب األمانة أن تتعهد احلكومات والشـــــــــــركاء ابملوارد الالزمة لتنفيذ البلدان األعضـــــــــــاء املعنية.

البلدان األعضــاء  أقّرهتابق أن ســوإقليمية ووطنية دعًما لتنفيذ االســرتاتيجية اإلطارية الســتئصــال ســوســة النخيل احلمراء اليت 
) البحث والتطوير لنهج 1. ويعمل حســـاب األمانة يف جماالت مواضـــيعية رئيســـية ثالثة هي: (2017يف شـــهر مارس/آذار 
قدرات املزارعني  وتنمية) 2ة من الناحية اإليكولوجية من أجل اســــــتئصــــــال ســــــوســــــة النخيل احلمراء؛ (إدارة متكاملة ســــــليم

وإّن البلدان األعضـــــاء يف  ) ونقل املعارف والتكنولوجيا.3واملؤســـــســـــات الوطنية املعنية مبكافحة ســـــوســـــة النخيل احلمراء؛ (
 املذكور.املنظمة والشركاء مدعوون إىل املسامهة يف حساب األمانة 

 
وســـــوف يؤازر الرب�مج اإلقليمي جهود الربامج والبلدان الحتواء انتشـــــار هذه اآلفة واســـــتئصـــــاهلا. وهو يرّكز على  -5

 املكو�ت التالية:
 

 حتسني السياسات وأنظمة الصحة النباتية الحتواء انتشار سوسة النخيل احلمراء. •

ودعم البحوث والُنهج املبتكرة للرصــد وأســاليب اإلدارة املســتدامة والرشــيدة من الناحية البيولوجية وعمليات تقييم  •
 األثر االجتماعي واالقتصادي. 

القدرات وتعزيز مشــــــــــــــاركة املزارعني وأصــــــــــــــحاب املصــــــــــــــلحة اآلخرين اســــــــــــــتناًدا إىل حتليل اجتماعي  تنميةودعم  •
 واقتصادي.

ملعارف والتكنولوجيا يف جماالت اإلدارة املتكاملة لآلفات ونظم الصـــــــــــــــحة النباتية والرتويج وتيســـــــــــــــري عملية نقل ا •
 للموارد الوراثية وتبادل مواد التكاثر اخلالية من سوسة النخيل احلمراء. 

 
م وسوف يسعى الرب�مج اإلقليمي كذلك إىل إنشاء إطار للتعاون وتنسيق اجلهود على املستوى اإلقليمي مبا يدع -6

 برامج اإلدارة املستدامة واملتكاملة ملكافحة سوسة النخيل احلمراء.
 
وخالل املؤمتر الدويل الســـــــادس عن خنيل التمور الذي نّظمته جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي  -7

ة والزراعة جلســــة رئيســــية عن ، عقدت منظمة األغذي2018مارس/آذار  19يف أبو ظيب، اإلمارات العربية املتحدة، بتاريخ 
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سوسة النخيل احلمراء جرى خالهلا تسليط الضوء على أمهية استخدام بر�مج متعدد التخصصات و�ج متكامل ملكافحة 
 سوسة النخيل احلمراء.

 
لدعم حساب األمانة. وكان  2019مارس/آذار  9واستضافت اإلمارات العربية املتحدة اجتماًعا للماحنني بتاريخ  -8

ا االجتماع من تنظيم جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي برعاية معايل الشـــــــــــــــيخ �يان بن مبارك آل هذ
وأقّر املؤمتر االسرتاتيجية اإلطارية  �يان، وزير الدولة للتسامح ابلتعاون مع وزارة تغري املناخ والبيئة ومنظمة األغذية والزراعة.

وأعلنت اإلمارات العربية املتحدة  مراء، إضافة إىل إقرار إنشاء حساب أمانة لتمويل تنفيذها.الستئصال سوسة النخيل احل
دوالر أمريكي،  250 000دوالر أمريكي لدعم حســـــــــــــــاب األمانة فيما تعّهدت ليبيا بتقدمي مبلغ ) 2( مليوينالتربّع مببلغ 

 100 000) دوالر أمريكي) وســلطنة ُعمان (2إضــافة إىل التربعات الســابقة من كل من اململكة العربية الســعودية (مليو� (
ومســـــامهة اململكة العربية الســـــعودية يف عام  2018وتلقت املنظمة ابلفعل مســـــامهة ســـــلطنة ُعمان يف عام  دوالر أمريكي).

 ائر املوارد األخرى اليت تربّع هبا املاحنون اآلخرون. وهي تتطلع إىل تلقي س 2019
 
وأطلقت منظمة األغذية والزراعة ابلتعاون مع املنظمة العربية للتنمية الزراعية واملركز الدويل للبحوث الزراعية يف  -9

واملركز الدويل للزراعة امللحية وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي التحالف من أجل خنيل  اجلافةاملناطق 
 على هامش املؤمتر السادس عن خنيل التمور يف أبو ظيب. 2018يف شهر مارس/آذار  التمور

 
ع اسرتاتيجية من أجل التنمية املستدامة لنخيل وأبرمت املنظمة أيًضا اتفاقًا مع املنظمة العربية للتنمية الزراعية لوض -10

يف املنطقة العربية واليت جرت صــــــياغتها ابلفعل يف ضــــــوء عملية تشــــــاورية والعمل جاٍر حالًيا على وضــــــعها بصــــــيغتها  التمر
 النهائية. 

 
 من منظمة األغذية الزراعة واملنظمة العربية للتنمية الزراعية واملركز وجرى تشكيل جلنة استشارية إقليمية تضّم كالًّ  -11

الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة واملركز الدويل للزراعة البيولوجية يف األراضـــــــــــــــي املاحلة ومنظمة وقاية النبااتت يف 
سات الزراعية املتقدمة يف منطقة البحر األبيض املتوسط، الشرق األدىن واالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت واملركز الدويل للدرا

اإلمارات العربية املتحدة وســـلطنة عمان وليبيا واململكة إىل جانب ممثل واحد من كل من البلدان اليت قّدمت تربعات (أي 
 ) وخرباء دوليني يف جمال سوسة النخيل احلمراء. العربية السعودية

 
يوليو/متوز وأغســــــــطس/آب من هذا العام، عقد مكتب املنظمة اإلقليمي للشــــــــرق وخالل أشــــــــهر يونيو/حزيران و  -12

األدىن جمموعة من االجتماعات بصورة افرتاضية مبشاركة اللجنة التوجيهية لرب�مج استئصال سوسة النخيل احلمراء ووحدة 
ية للتنمية الزراعية واملركز الدويل وشـــــــــاركت يف هذا االجتماع املنظمة العرب تنســـــــــيق الرب�مج واللجنة االســـــــــتشـــــــــارية العلمية.

للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة واالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت ومنظمة وقاية النبااتت يف الشـــــرق األدىن واملركز الدويل 
جية يف األراضــي مكتب ابري واملركز الدويل للزراعة البيولو  -للدراســات الزراعية املتقدمة يف منطقة البحر األبيض املتوســط 

اإلمارات العربية املتحدة إســــــــــبانيا والبلدان املاحنة يف حســــــــــاب األمانة (أي  -املاحلة وحمطة األحباث عن ســــــــــوســــــــــة النخيل
هذا ابإلضـــافة إىل خرباء دوليني يف ســـوســـة النخيل احلمراء واملســـؤولني الفنيني  اململكة العربية الســـعودية).وســـلطنة عمان و 

واســتعرض االجتماع حالة بر�مج  لرئيســي للمنظمة واملكتب اإلقليمي للشــرق األدىن ومشال أفريقيا.واملتخصــصــني يف املقر ا
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إدارة ســــــــــوســــــــــة النخيل احلمراء وبلورة اقرتاحات جمموعة العمل الفنية مبا يف ذلك حزم العمل ذي األولوية واألنشــــــــــطة اليت 
 واجلداول الزمنية والبلدان املشـــــــاركة وخمصـــــــصـــــــات امليزانية.ينبغي االضـــــــطالع هبا واملنجزات وأدوار الشـــــــركاء وتوزيع املهام 

 وأحاط االجتماع علًما مبالحظات املنظمات الشريكة والبلدان واقرتاحاهتا وتطلعاهتا. 
 

وّمت عرض اقرتاحات منقحة جملموعات العمل الفنية وعمل األعضـــــــــــــاء يف اللجنة التوجيهية للرب�مج على تقييمها  -13
جمموعات العمل تلك وحزم العمل ذي األولوية واألنشـــــطة وخمصـــــصـــــات التمويل اســـــتناًدا إىل جدوى وتصـــــنيف مشـــــاريع 

ســـتدامتها ومواءمتها من الناحية االســـرتاتيجية مع االســـرتاتيجية اإلطارية اخلاصـــة بســـوســـة ااملشـــاريع والقدرة على تنفيذها و 
 النخيل احلمراء إىل جانب معايري أخرى. 

 
 من البلدان األعضاء.  15تصال وطنية من وجرى تعيني جهات ا -14

 
 هذا ابإلضافة إىل تعيني مدير للمشروع.  -15

 
وأعّدت املنظمة دليًال إلدارة ســــوســــة النخيل احلمراء لدعم بر�مج مكافحة هذه اآلفة وقد صــــدر خالل الفصــــل  -16

 . 2020الثالث من عام  ومن املقرر أن تصدر النسخة العربية من الدليل خالل الفصل .2019األول من عام 
 

وتبحث املنظمة حالًيا يف إمكانية إرســـال مواد وعقد دورات تدريبية عن بُعد حول أســـاليب إدارة ســـوســـة النخيل  -17
 احلمراء يف جزيرة سقطرى يف اليمن حيث مت الكشف مؤخرًا عن وجود هذه اآلفة. 

 
 )TCP/INT/3606/C1إنشاء الرب�مج العاملي إلدارة سوسة النخيل احلمراء (

 
بني األقاليم لدعم إنشـــاء الرب�مج العاملي إلدارة ســـوســـة النخيل  لتقيناجرى إطالق املرفق اخلاص برب�مج التعاون  -18

دوالرًا أمريكًيا. ويهدف هذا املشــــــــروع إىل حتســــــــني عملية رصــــــــد ســــــــوســــــــة النخيل احلمراء  99 870احلمراء مبيزانية قدرها 
ن خالل تطوير تطبيق على اهلواتف احملمولة جلمع البيا�ت من امليدان وبر�مج عاملي لرســـــــــــــــم وأنشـــــــــــــــطة اإلنذار املبكر م

لبيا�ت اليت يتم مجعها وحتليلها، فضـــــــــًال عن رســـــــــم خرائط خنيل التمور بواســـــــــطة نظام املعلومات ابالســـــــــتناد إىل ااخلرائط 
ار "بيتا" من التطبيق احملمول اخلاص بســـــوســـــة اجلغرافية لتســـــهيل عملية رصـــــد ســـــوســـــة النخيل احلمراء. ومت إطالق اإلصـــــد

وخضــع  2018("ســوســة محراء") يف منتصــف شــهر أكتوبر/تشــرين األول  SusaHamraســم االنخيل احلمراء الذي حيمل 
لالختبار امليداين يف كل من ســــلطنة عمان واألردن. وفور إطالق اإلصــــدار األول من التطبيق، ســــتتم بلورة الرب�مج العاملي 
ا على رســـــــــــــــم خرائط خنيــل التمور يف بعض منــاطق اململكــة العربيــة  لتحليــل البيــا�ت اليت يتم مجعهــا. والعمــل جــاٍر حــاليــً

 ستخدامه يف سائر مناطق زراعة خنيل التمور.السعودية وسيصبح التطبيق متاًحا ال
 

 املساعدة الفنية للبلدان األعضاء
 

، قّدمت املنظمة املســــــاعدة الفنية للبلدان األعضــــــاء يف منطقة الشــــــرق األدىن ومشال 2020-2016خالل الفرتة  -19
من أجل  واململكة العربية الســـــــعودية وموريتانيااألردن وتونس ومجهورية مصـــــــر العربية والعراق وليبيا واملغرب أفريقيا وحتديًدا 
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وموريتانيا هي حالًيا البلد الوحيد الذي جنح يف استئصال سوسة  ذهلا تلك البلدان ملكافحة هذه اآلفة.بت مؤازرة اجلهود اليت
لية املتضــــــررة النخيل احلمراء يف املناطق اليت تفشــــــت فيها وذلك بفضــــــل اإلجراءات املتضــــــافرة بني احلكومة واجملتمعات احمل

 وااللتزام ابلربوتوكول حبذافريه واملساعدة الفورية اليت قدمتها منظمة األغذية والزراعة.
 

سوسة النخيل احلمراء يف منطقة الشرق  للتصدي لتحد�تبرامج منظمة األغذية والزراعة للمساعدة الفنية 
  األدىن ومشال أفريقيا

 
ملواجهة تقّدم منظمة األغذية والزراعة حالًيا املســـــــــــاعدة الفنية يف العديد من بلدان الشـــــــــــرق األدىن ومشال أفريقيا  -20

عن ســــوســــة النخيل احلمراء احملدقة بقطاع خنيل التمور. وترّكز املســــاعدة الفنية على تنمية قدرات ذوي  التهديدات الناشــــئة
وطنية إلدارة اآلفات واســـــتحداث أنواع جديدة من تكنولوجيا الكشـــــف عن االختصـــــاص واملزارعني وحتســـــني اإلجراءات ال

 سوسة النخيل احلمراء ورصدها وإدارهتا. وقد جرى تنفيذ املشاريع التالية:
 

"تطوير ســالســل القيمة اخلاصــة بنخيل التمور يف مجهورية  TCP/EGY/3603املشــروع  مجهورية مصــر العربية: •
القدرات يف  لتنمية. ومشلت خطة العمل اخلاصـــــة ابملشـــــروع بر�ًجما 2019مصـــــر العربية" الذي أُجنز يف يوليو/متوز 

 بات اإلعالمية واســتفاد أكثروجرى إصــدار ســلســلة من الكتيّ  جمال اإلدارة املتكاملة آلفة ســوســة النخيل احلمراء.
من التدريب على استخدام املمارسات اجليدة ملكافحة هذه اآلفة، مبا ختطى العدد املقرر يف  شخص 4 500من 

 متدّراًب. 750األساس وقدره 

تقدمي الدعم الفين ملراقبة سوسة النخيل احلمراء وإدارهتا يف العراق. ومشلت ل TCP/IRQ/3602: املشروع العراق •
ة يف بغداد ومراجعة خطة العمل الوطنية ملكافحة ســـــــوســـــــة النخيل احلمراء يف أنشـــــــطة املشـــــــروع عقد دورة تدريبي

املناطق املوبوءة (البصـــرة). وعالوة على ذلك، جرى التخطيط ألســـاليب مكافحة مســـتدامة على غرار موزّع مواد 
 اجلذب والقتل يف املناطق اليت تفشت فيها اآلفة. 

لدعم تقييم حالة ســــــــوســــــــة النخيل احلمراء يف األردن. ومشلت  TCP/JOR/3705/C3: أُطلق املشــــــــروع األردن •
تدريبية واحدة للمدرّبني على استخدام اسرتاتيجيات املراقبة واإلدارة املستدامة لسوسة  ورةدأنشطة املشروع عقد 

الزراعية بشأن النخيل احلمراء. وإضافة إىل ذلك، نُّظمت عشر دورات تدريبية ابلتعاون مع املنظمة العربية للتنمية 
الرصــــــــد واســــــــتخدام تدابري املكافحة املســــــــتدامة. وّمتت مراجعة اخلطة الوطنية ملكافحة ســــــــوســــــــة النخيل احلمراء 

 املراقبة واإلدارة املستدامة.لتحسني عملية 
 

 إجراءات املتابعة من قبل منظمة األغذية والزراعة -ااثلثً 
 

جنة التوجيهية لرب�مج مكافحة ســـوســـة النخيل احلمراء لتقييم التقدم واملوافقة على خطة عمل املشـــروع اجتماع للّ  •
اليت متتد على ثالث سنوات استناًدا إىل دعائم خطة عمل وطنية فعالة إلدارة سوسة النخيل احلمراء؛ ومن املقرر 

 وحدته وتقييم االحتياجات واملوارد املتاحة؛ أن يقوم كل من البلدان بتنفيذ هذا املكّون حبسب حالة االنتشار 

 على اإلجراءات يف إطار املنصة اإلقليمية وجيري إبرام رسائل اتفاق مع البلدان األعضاء؛  التوجيهية وتوافق اللجنة •
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 وتنظيم عملية إطالق املشروع رمسًيا وتنسيق أنشطة جمموعات العمل الفنية السّت؛  •

 . 2021ومن املقرر عقد اجتماع اثٍن للماحنني يف متصف سنة  •
 


