
d ???�d I� 
 
 
 

 
 

¨U?�Ë— 
©UO�UD�«®  

19 – 22 
 uO�u� 

2012 

 

 
 لجنة مكافحة الجراد الصحراوي

 W�«—e�«Ë التابعة لمنظمة األغذية

 …—Ëb�«ÊuF�—_« 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 2012يونيو  22-19 إيطاليا،  روما،      للجنة مكافحة الجراد الصحراوي األربعونالدورة 
 

4 

 
 

d�dI�  
 
 …—Ëb�«ÊuF�—_« 

 
 

�KÍË«d�B�« œ«d'« W��UJ� WM� 

* WF�U��«W�«—e�«Ë W�c�_« WLEM 

 
 
 

 
 
 

 2012يونيو  22-19ا، روم
 
 

 
 
 

 
 



5 
 

 
 
 

 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
2012 روما،



 2012يونيو  22-19 إيطاليا،  روما،      للجنة مكافحة الجراد الصحراوي األربعون الدورة
 

5 
 

 
 U�u�;« ÊUO� 

 
4T4المصطلحات قائمةT ........................................................................................................................... 7 

4T4التوصيات قائمةT ........................................................................................................................... 8 

4T4المقدمةT ........................................................................................................................................ 10 

4T4الدورة مكتب أعضاءT ....................................................................................................................... 11 

4T4األعمال جدولT ............................................................................................................................. 11 

4T4والتوصيات ،الناقشاتالعروضT ........................................................................................................... 12 

4T4الصحراوي الجراد حالة تطور: 1 الجلسةT ............................................................................................. 12 

4T20124 مايو إلى 2009 مارس من الصحراوي الجراد الةح على عامة نظرةT .................................................... 12 

4T2012/20134 شتاء حتى التوقعاتT ....................................................................................................... 14 

4T4الخبراء من المكّون العمل فريق استنتاجات: أفريقيا لغرب الصحراوي الجراد تهديداتT........................................ 15 

4T4اإلقليمية والهيئات الصحراوي الجراد مكافحة لجنة: 2 الجلسةT.................................................................... 17 

4T4حراويالص الجراد مكافحة هيئة وتطور تاريخT ........................................................................................ 17 

4T20124-2009: اإلقليمية الهيئات أنشطةT ............................................................................................... 18 

4T• 4الغربية المنطقة في الصحراوي الجراد مكافحة هيئةT ........................................................................ 18 

4T• 4الوسطى المنطقة في الصحراوي الجراد مكافحة هيئةT ....................................................................... 19 

4T• 4آسيا غرب جنوب في الصحراوي الجراد مكافحة هيئةT ...................................................................... 20 

4T4الصحراوي الجراد إدارة وتحسين الوطنية القدرات تنمية على أمبرس وبرنامج الهيئات أثرT ................................. 21 

4T• 4االستبيان نتائجT ...................................................................................................................... 21 

4T• 4)موريتانيا( يةالغرب المنطقةT ...................................................................................................... 22 

4T• 4)اليمن( الوسطى المنطقةT .......................................................................................................... 23 

4T• 4)باكستان( آسيا غرب جنوب منطقةT ............................................................................................. 24 

4T4االستدامة  لضمان إدراجها الواجب والتحسينات المستقبلية التوجهاتT ............................................................. 24 

4T4الصحراي الجراد مكافحة لجنة أنشطة: 3 الجلسةT .................................................................................... 26 

4T4والثالثين التاسعة الدورة توصيات متابعةT ............................................................................................. 26 

4T20114 -2008 المصروفات/ االشتراكات: 9161 الدولي االئتماني الصندوقT ................................................... 28 

4T20144 -2012 للفترة العمل خطة: 9161 الدولي  االئتماني الصندوقT ............................................................ 29 

4T4أخرى مسائلT ............................................................................................................................... 30 

4T4والزراعة لألغذية المتحدة األمم لمنظمة لمجلس المستقل الرئيس تدخلT ........................................................... 31 

4T4تشكراتT ....................................................................................................................................... 31 

4T4التقرير على المصادقةT ...................................................................................................................... 32 



 2012يونيو  22-19 إيطاليا،  روما،      للجنة مكافحة الجراد الصحراوي األربعونالدورة 
 

6 

4T4االجتماع اختتام جلسةT ...................................................................................................................... 32 

4Tالمالحق 

4T4المشاركين قائمة: األول الملحقT ........................................................................................................... 33 

4T4المعتمد األعمال جدول: الثاني الملحقT ................................................................................................... 39 

4T20124 مايو إلى 2009 مارس من الصحراوي الجراد حالة على عامة نظرة : الثالث الملحقT ............................. 40 

4T2012 أغسطس  إلى يوليو شهر من الممتدة للفترة عمل خطة: الغربية بالمنطقة الصحراوي الجراد ظهور: الرابع الملحق  
 4T ........................................................................................................... 44وتشاد النيجر،مالي تشمل والتي

4T4)المالية الحكامة( االستدامة أجل من والتحسينات المستقبلية التوجهات :الخامس الملحقT........................................ 51 

4T4األمانة حساب على 2012 عام في المستحقة والمساهمة 2011 ديسمبر 31 في المتأخرات: لسادسا الملحقT .............. 55 

4T4:السابع الملحقT ............................................................................................................................. 56 

4T20144-2012خطة العمل : 9161  رقم الدولي االئتماني الصندوقT ............................................................. 56 
 

 
 

  



 2012يونيو  22-19 إيطاليا،  روما،      للجنة مكافحة الجراد الصحراوي األربعون الدورة
 

7 
 

 

 قائمة المصطلحات

 

 قسم الزراعة وحماية المستهلك
Agriculture and Consumer Protection Department (FAO) 

AG 
 

 قسم اإلنتاج النباتي والوقاية
Plant Production and Protection Division (FAO) 

AGP 

 صندوق االستجابة للطوارئ 
Emergency Response Fund 

CERF 

 CRC هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى
 DLCC لجنة مكافحة الجراد الصحراوي للمنظمة

 DLIS مصلحة معلومات الجراد الصحراوي على مستوى مقر المنظمة
 األدوات اإللكترونية لالستجابة لمخاطر الجراد

electronic Locust Emergency Response Toolkit 
eLERT 

 نظام الوقاية من طوارئ اآلفات واألمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود
Emergency Prevention System for Transboundary Animal and Plant 
Pests and Diseases 

EMPRES أمبرس 

 FAO منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
 FEM صندوق البيئة العالمي
 IIA المعهد الدولي للزراعة

 OLCP-EA منظمة مكافحة الجراد الصحراوي في شرق أفريقيا
 منظومة تسيير مخزونات المبيدات

Pesticide Stock Management System 
PSMS 

 الصندوق الخاص بأنشطة الطوارئ وإعادة التأهيل 
Special Fund for Emergency and Rehabilitation Activities (FAO)  

SFERA 

 UBV المبيدات ذات الحجم العالي االنخفاض
 USAID الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

 منظومة التعرف ومتابعة محيط شيسوسيركا
Reconnaissance And Management  System of the Environment  of 
Schistocerca 

 رمسيس
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 التوصيات قائمة
 

تقدمها  التياللجنة باستكشاف جميع اإلمكانيات لضمان استمرارية جميع األنشطة  أوصت .1
مسئولي بصورة مناسبة  في المستقبل بما في ذلك التخطيط لمن سيتولى منصب كبير  المصلحة 

 ؛فيما بعدترقبات حالة الجراد 
تمضي قدما بأن  والماليين، البلدان والمنظمة والهيئات اإلقليمية والشركاء التقنيين اللجنة أوصت .2

 من أجل تعزيز، مع توفير الدعم الكافي من جميع األطراف المتبعةالوقائية  اإلستراتيجية في تنفيذ
 ؛تطويرها ال سيمااالنجازات وضمان استدامتها، و

جنة بأن تتواصل األبحاث فيما يخص طرق أخذ العينات حتى يمكن تقدير مدى انتشار الل أوصت .3
  ؛لجراد الصحراويوحجم مجموعات ا

لشهري مالي والنيجر والتشاد ب المتعلقةعلى خطة العمل  الصحراويلجنة مكافحة الجراد  دقتاص .4
 ؛خبراء عمل مكّون من أعدها فريق التيو 2012يوليو وأغسطس 

والنيجر  ماليالبلدان المعرضة للتهديد المباشر، وهى  الصحراويلجنة مكافحة الجراد  أوصت .5
الخبراء، وأن تحشد كل الموارد العمل المكّون من ة العمل كما وضعها فريق وتشاد، بتنفيذ خط

 ؛الصحراويحالة الجراد لتدهور   أي تفادي أجلالممكنة من 
 لمسحاللجنة البلدان المجاورة بأن تحشد كل الموارد الممكنة على طول الحدود المشتركة  أوصت .6

 ؛الصحراوي مجموعات الجرادلقدوم  و مكافحة أي
، بتنسيق ودعم ذلك اللجنة بلدان المنطقة على مواصلة مساعدة بعضها لبعض كلما أمكن شجعت .7

 ؛.المنطقة الغربية في الصحراويمكافحة الجراد  هيئةمن 
 لدراسة كل السبلاللجنة منظمة األغذية والزراعة وغيرها من الشركاء التقنيين والماليين  أوصت .8

الذي سيساعد على تغطية كامل نفقات  أمريكي دوالر العشرة ماليين التي من شأنها توفير مبلغ
لتغطية أمريكي مليون دوالر  2.5 فيه مبلغ ويسخر ،2012حالة الجراد إلى غاية أكتوبر 

 ؛والنيجر وتشاد لماليالفورية  االحتياجات
بضرورة تشكيل مجموعة عمل لكي تناقش االختصاصات الجديدة للجنة مع  ت اللجنةأُوص .9

في المستقبل، تشكيلها، مهامها، وأي موضوعات  مجموعات العمل التقنية االقتراحات بشأن
 ؛أخرى ذات صلة، وأن ترفع تقريراً بكل ذلك إلى اللجنة في دورتها القادمة

لجنة مكافحة الجراد الصحراوي بأن تعمد الفاو إلى استكشاف سبل ووسائل دعم المرحلة  أوصت .10
 ؛بية، وأن تتابع مجهوداتها مع  المانحينالثانية من برنامج أمبرس في المنطقة الغر

الدعم المالي الذي يّوفره البنك اإلفريقي  بإتمام إجراءاتلجنة مكافحة الجراد الصحراوي  أوصت .11
للتنمية للمرحلة الثانية من برنامج أمبرس في المنطقة الغربية، بناًءا على األعمال التحضيرية 

لصحراوي في المنطقة الغربية والبنك اإلفريقي هيئة مكافحة الجراد ابها كل من  تالتي قام
 ؛للتنمية

هيئة مكافحة الجراد لجنة مكافحة الجراد الصحراوي بأن تتصل كّل من الفاو و أوصت .12
للنظر في إمكانية المساهمة  ) FEM(الصحراوي في المنطقة الغربية بصندوق  البيئة العالمية 

 ؛نامج أمبرس في المنطقة الغربيةالجوانب البيئية للمرحلة الثانية لبرتمويل في 
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المستوى الحالي لجنة مكافحة الجراد الصحراوي أيضاً ببذل جميع الجهود للحفاظ على  أوصت .13
 ؛البشرية في أمانة هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربيةللموارد 

الصحراوي في لجنة مكافحة الجراد الصحراوي البلدان األعضاء في هيئة مكافحة الجراد  دعت .14
المنطقة الغربية إلى التأكد من استعدادها لتحّمل كامل التكاليف المتكّررة في نهاية المرحلة الثانية 

 ؛من برنامج أمبرس في المنطقة الغربية
ينبغي على الفاو أن تبحث مع الجهات المانحة عن  هأنبمكافحة الجراد الصحراوي لجنة  أوصت .15

في المنطقة  مكافحة الجراد الصحراويللدول األعضاء في هيئة المالئم  تقديم الدعمإمكانيات 
 ؛مخاطر الجرادالوسطى للحد من 

اللجنة  جميع الدول المعنية لتسوية متأخراتها في الصندوق االئتماني الخاص بالهيئة التابعة  حثت  .16
 ؛لها

لمكافحة قدراتهما إلعادة تهيئة واليمن  مالي حكومتي الصحراويلجنة مكافحة الجراد  شجعت .17
 ؛ذلكل الالزمعلى تقديم الدعم في التنمية الشركاء  دعتو، الصحراويالجراد 

م لمواجهة مختلف مستويات انتشار "لجنة مكافحة الجراد الصحراوي  أقّرت .18 نظام التمويل المصمَّ
 الذي تّم اقتراحه؛" الجراد الصحراوي

اجتماعا يضم بعض دول  2013لجنة مكافحة الجراد الصحراوي بأن تنظّم الفاو في  أوصت .19
المناطق الثالث المعنية بالجراد الصحراوي  مع المانحين لتحديد األدوات المالية المقترحة على 

 نحو أكثر دقة وعملية؛
نظام " لجنة مكافحة الجراد الصحراوي بأن تقّدم الفاو أثناء دورتها المقبلة تقريراً عن  أوصت .20

 ؛"د الصحراوي التمويل المتماشي وديناميكية تطور الجرا
لجنة مكافحة الجراد الصحراوي بمتابعة األعمال المتعلقة بالمصطلحات المستعملة في  أوصت .21

 ؛مجال الجراد من طرف لجنة الكترونية مختصة
ن االستقالل م ىمستوترسيخ والدعوة لتوفير لجنة مكافحة الجراد الصحراوي بضرورة  أوصت .22

 ؛الجرادللوحدات الوطنية المكلفة بمكافحة  الذاتي
لجنة مكافحة الجراد الصحراوي بأن يقوم فريق العمل المسئول عن تحديث اختصاصات  أوصت .23

وتفويض اللجنة، بالتعاون الوثيق مع األمانة، بتقييم اشتراكات الدول، وإمكانية تخفيض متأخرات 
 ؛الدول األعضاء

 ؛رة أخرىلجنة مكافحة الجراد الصحراوي عمان إلى أن تصبح عضوا في اللجنة م دعت .24
لجنة مكافحة الجراد الصحراوي باستخدام األرباح الناتجة عن صندوق اللجنة في تنفيذ  أوصت .25

 ؛األنشطة
مع إعطاء ) المشكلة  أساسا من االشتراكات السنوية( 2اللجنة على الميزانية رقم  صادقت .26

ل األطراف ك حثاألخذ بعين االعتبار لمالحظات الدول وومن طرف األمانة، لألنشطة األولوية 
 ؛ليتم تسديد االشتراكات السنوية للبلد الالزمةبذل الجهود  ى عل

اللجنة أنه على الفاو، هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في جنوب شرق آسيا والدول  أوصت .27
لمنطقة جنوب شرق ) مكون الجراد الصحراوي(المعنية أن تدرس إمكانية توسيع برنامج أمبرس 

    ؛آسيا
 وآفاتتقدم الفاو اإلمكانات الالزمة، خاصة البشرية منها، لفريق الجراد اللجنة أن  أوصت .28

، وذلك قصد تمكينها الصحراوي النباتات العابرة للحدود وكذا للهيئات اإلقليمية لمكافحة الجراد
 .على أكمل وجه ممكن امن القيام بمهامه
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 المقدمة
 
، قررت لجنة مكافحة 2009مارس  13إلى  10في دورتها التاسعة والثالثين المنعقدة بروما من - 1

أن يتم تحديد تاريخ عقد دورتها األربعون من طرف المدير العام لمنظمة ) DLCC(الجراد الصحراوي 
، 2012يونيو  22إلى  19وقد حدد المدير العام للمنظمة الفترة ما بين . األمم المتحدة لألغذية والزراعة

 .ء والمنظمات الفاعلة التي يمكن أن تهتم بتسيير مشكلة الجرادوعليه تم إرسال الدعوات للدول األعضا
 
 .I قائمة المشاركين في الملحق- 2
 
المدير العام المساعد المكلف بقسم  TRAOREتم افتتاح الدورة رسميا من طرف السيد - 3

أن  طراوريوفي مستهل كلمته قال السيد . ، الذي رحب بالمشاركين )AG(الزراعة وحماية المستهلك 
كون بلده األصلي ينتمي إلى دولة من دول الساحل وهي منطقة متضررة بشكل متكرر بالجراد 
الصحراوي، فإنه معني بصفة خاصة باألنشطة المباشرة أو الغير المباشرة التي تقوم بها األطراف 

 .المشاركة في الوقاية من ظهور، فوران وغزو الجراد أو في الحد من تأثيره
 
تنص على تزويد المدير العام  والذيللجنة، بالتفويض الموكل المشاركين  طراوريد وذّكر السي- 4

القيام بدورها لمنظمة ل بالمشورة العلمية والتقنية بشأن كيفية معالجة قضايا الجراد الصحراوي حتى يتسنى
المنظمة  وأضاف أن من ضمن مسؤوليات. كمنسق عالمي في المسائل المتعلقة بهذه اآلفة العابرة للحدود

كما . اإلقليمية الثالث لمكافحة الجراد الصحراوي الهيئاتأن تزود أمانة اللجنة بالمعلومات وأن تدعم 
المعلومات، وتحليلها، وإصدار نشرة شهرية عن  تبادلأضاف أن من بين المهام الرئيسية األخرى تنسيق 

 .توقعات لمدة ستة أسابيعالالجراد الصحراوي مع  حالة
 
كان قد تضمن مناقشات مطولة عن  2009في  المدير العام المساعد بأن آخر اجتماع للجنةوذّكر - 5

 أن شعوبقال كما . والتطلعات المستقبليةالتحدي الذي يواجه التخطيط للمكافحة الوقائية، واإلدارة البيئية 
ظمات ومنظمة البلدان المتضررة قد بذلت جهوداً ضخمة، بدعٍم من الجهات المانحة والعديد من المن

ومنذ آخر دورة . التحضير لحاالت الطوارئاألغذية والزراعة لوضع إستراتيجية للمكافحة الوقائية و
للجنة، تحقق النجاح في جميع حاالت مكافحة الجراد الصحراوي السبع تقريباً في ثالث مناطق، وذلك 

وبعد تحليل حالة الجراد خالل أنه كما سجل . بفضل جهود البلدان المتضررة بتنسيق من هيئات المنظمة
فعلى المشاركين في هذه الدورة ، في األشهر القليلة القادمة المحتملةوالتطورات  الثالث سنوات الفارطة

تحسين عمل اللجنة والهيئات، وكيفية ضمان استدامة إستراتيجية المكافحة الوقائية وعلى أن يركزوا على 
الصندوق االئتماني  في لدول األعضاء المنتظمة ل شتراكاتاال األخص عن طريق آليات تمويل مناسبة و

كما ذكر أن المرحلة األولى التي نجحت في المنطقة الغربية من نظام الوقاية من طوارئ . الخاص باللجنة
التنمية اإلفريقي والوكالة األمريكية  بنكالعابرة للحدود، التي مولها  والنباتية اآلفات واألمراض الحيوانية

والتي نفذت بالتعاون الوثيق مع البنك الدولي، قد وصلت إلى نهايتها، وحث الجهات المانحة  ةالدولي ميةللتن
 .على دعم المرحلة الثانية ضمانا للمحافظة على المنجزات التي تحققت حتى اآلن

 
الجراد الصحراوي في الوقت الحاضر تنطوي على خطر  حالةوأقر المدير العام المساعد أن - 6

بصورٍة هائلة  حيث قد تتزايد أعداد مجموعات الجراد. األول في غرب إفريقيا خط المواجهة لدولمل محت
 .هذا الصيف إذا سقطت أمطار جيدة وإذا استمر انعدام األمن في إعاقة عمليات المسح والمكافحة
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دات المبي  بصورة أساسية على الزالت تعتمدأن البلدان المتضررة  طراوريوأضاف السيد - 7
دارة مخرونات المبيدات إل نظاماالمنظمة قد وضعت مكافحة الجراد الصحراوي  والكيماوية في 

(PSMS) وأصبحت جميع بلدان المنطقة الغربية . المبيدات بصورٍة آمنة وفعالة مخزونات إدارة ، قصد
جع مواصلة وأوضح أن المنظمة تش. يجري إدخاله إلى المنطقة الوسطىوبرنامج اآلن، التستخدم هذا 

الثالثي  للتبادلالتوسع في هذا النظام واستخدام البلدان األعضاء في لجنة مكافحة الجراد الصحراوي 
 .الخاص بالمبيدات

 
خالل األيام األربعة المقبلة يبدو مشحونا  االجتماعن برنامج إوقال المدير العام المساعد - 8

، أعلن باسم حاسمةنتائج   اتصدر عنهت مثمرة قشانوبعد أن تمنى  للمشاركين . بالموضوعات المهمة
     .الدورة األربعين للجنة مكافحة الجراد الصحراوي عن افتتاح المدير العام،

 

 أعضاء مكتب الدورة
 
 :تم انتخاب -  9
 

 )جمهورية إيران اإلسالمية(  مهدي قميانالسيد  : الرئيس
 )اليمن(  فؤاد باحكيمالسيد : نائب الرئيس

 
 :اغةلجنة الصي

 
اللجنة ( أدريانيسن، السيد)موريتانيا(  )ولد باباه باسم المعروف(  محمد عبد هللا إبالسيد 

 )االسترالية لمكافحة الجراد
 )األمانة( كريس ماريونوالسيدة   كاليف إليوت السيد
األمانة لمراجعة الترجمة الفرنسية (  محمد األمين ولد أحمدووالسيد  دومنيك مونو السيد

 )ية على التواليوالعرب
 

 جدول األعمال
 

 .IIفي الملحق  ،بعد تعديله والموافقة عليه ،يرد جدول األعمال-  10
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 الناقشات والتوصيات،العروض

 تطور حالة الجراد الصحراوي: 1الجلسة 
 

 2012إلى مايو  2009نظرة عامة على حالة الجراد الصحراوي من مارس 
 

الجراد في المنظمة كلمته عن حالة التنبؤ  مسئوليكبير ، K.CRESSMAN استهل السيد-  11
المحافظة على متابعة مساهمة بذلك في  ،بتوجيه الشكر إلى جميع البلدان التي قدمت باستمرار بيانات جيدة

تسجيل قد تم  هوقال إن. المنظمةالتعاون مع حالة الجراد وعلى ضمان إنذار مبكر على المستوى الدولي ب
. 2012مايو غاية إلى  2009من مارس الممتدة الفترة  الصحراوي في دظهور الجرالعودة  تفشيات سبع

مايو  – 2010، أكتوبر2009ديسمبر  –أكتوبر (موريتانيا  فيحدثت في المنطقة الغربية  هاوأن ثالث من
ثالث و أيضا في  تكما ظهر، )2012مايو  –فبراير(وعلى طول الحدود بين ليبيا والجزائر ) 2011
 أكتوبر(وفي السودان ) 2009يونيو  –مارس(في المنطقة الوسطى في اليمن وشمال الصومال  تفشيات
في جنوب غرب آسيا على طول الحدود بين الهند  تفشيفي األخير ظهر و) 2011مايو  –2010

جميع البلدان التي غزاها وكانت هناك تجمعات ألسراب صغيرة في ). 2011نوفمبر  –أكتوبر(وباكستان 
بسبب عمليات المكافحة وقلة  إالّ أنه للجراد  التفشيهذا ورغم . 2009الجراد، عدا موريتانيا في عام 

من شمال السودان إلى المملكة العربية السعودية  االنتقالسراب  بعض األ لم تستطع سوى  ،األمطار
من من الجراد بالغة وأسراب صغيرة  مجموعاتانتقلت و ،)2011يناير (ومصر ) 2010نوفمبر (

انعدام األمن في عرقلة عمليات المسح حالة تسبب قد و). 2012يونيو (الجزائر وليبيا إلى مالي والنيجر 
 350.000مساحة بلغت في مجموعها  وقد تمت معالجة . 2012عام في والمكافحة في الجزائر وليبيا 

، الجزائر، موريتانيا، بها في المملكة العربية السعودية، كان أغلاالستعراضهكتار خالل الفترة موضع 
كانت أنشطة مكافحة الجراد على أوسع نطاق في الفترة  على العموم  فقدو. ليبيا باكستان و، السودان
تكاثر يات ملولم تحدث أي ع. 2012، وخالل ربيع عام 2011وربيع عام  2010بين خريف عام  الممتدة

مفّصل حالة  بشكلعلى وثيقة توضح  IIIيحوي الملحق  .2011وصيف عام أ 2009في شتاء عام  تذكر
 .2012إلى غاية مايو  2009الجراد من مارس 

 
 الجراد تفشيات إلى أن بالمنطقة الجراد عن حالة التنبؤ  مسئوليأشار كبير  ،هعرضوفي ختام -  12

وأن الفضل في  –اإلقليمية   تالهيئاالوحدات الوطنية، بدعم من من طرف السيطرة عليها  تمت السبع 
وتأكيداً لفوائد هذه اإلستراتيجية، أشار . ذلك يرجع إلى تنفيذ إستراتيجية المكافحة الوقائية بصورة ناجحة

على المكافحة الوقائية في  أمريكي مليون دوالر 20 إنفاق نحوتم فقد  ،تقريبيتقدير ، وحسب إلى أنه
عندما انتشر الجراد  2005 - 2003يون دوالر في الفترة مل 570السنوات الثالث الماضية، مقابل 

 .الصحراوي في المنطقة الغربية
 

منظمة األغذية والزراعة على الدور لو  كريسمان على عرضه لسيد ل الدول بالشكر  مندوبوتقدم -  13
ن أانيا وقال مندوب موريت. على المستوى الدوليواإلنذار المبكر الجراد نشاط في  رصد  تلعبه الذي 

فكل بلد يسعى إلى  .التحسن الذي حدث في جمع المعلومات كان مكسبا كبيراً للبلدان المتضررة من الجراد
 مصلحة معلومات الجرادمن بنفس الجودة معلومات بالمقابل ، ويتلقى ذات جودةإعطاء معلومات 

حيث . لدان المجاورةالجراد والتطورات المتوقعة في الب حالة حول  (DLIS)الصحراوي في المنظمة 
مصلحة المستوى الموجودة في  كبيرة الخبرة ال اإلشارة إلىكما تمت . هذه المعلوماتتبين مدى أهمية 

 المتوسط على المدى ةالخدمهذه استمرارية ضمان أثيرت مسألة  حيث الصحراوي،الجراد  معلومات
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شاف جميع اإلمكانيات لضمان اللجنة باستك أوصتو  .المصلحةتقاعد الخبير في هذه  والبعيد بعد
بصورة مناسبة  في المستقبل بما في ذلك التخطيط لمن  المصلحة تقدمها  التياستمرارية جميع األنشطة 

سنة الماضية،  12ه خالل الـ كما أشير إلى أن. فيما بعدترقبات حالة الجراد  مسئوليسيتولى منصب كبير 
حدى البلدان المتضررة من الجراد إمن  اتدربما سنويمعلومات الجراد الصحراوي مصلحة  استقبلت

 .الصحراوي، وهو ما كان له تأثيره اإليجابي على البلدان وعلى المنظمة نفسها
 

، 2011ربيع عام  في بلده خاللمسح ومكافحة  ه قد جرت عمليات باكستان أن وأشار مندوب-  14
 ثيقة في وورة ذكمهذه المعلومة أن مان كريسالسيد  قد قال و .قّدمالذي عرض ولكن ذلك لم يرد في ال

 .العمل
 

أنه لم يتم وأشار مندوب الجزائر . تناولت المناقشات في معظمها الحالة الراهنة في الجزائر وليبيا-  15
/ أن فرق المسحأوضح السيد كريسمان و. مالحظة  سوى مجموعات من الحشرات البالغة في شهر يونيو

في المائة من المساحة التي يحتمل أن تكون قد تضررت في  15 إلى نحو المكافحة لم تستطع الوصول إال
الجنوب باتجاه  إلىانتقلت عدد األسراب التي  قللت من يات المكافحة التي أجريت لالجزائر، ولكن عم

قال إن المكافحة الوقائية أصبحت تنفذ اآلن بصورٍة جادة ولكن انعدام األمن أصبح يمثل كما . الساحل
السابق للجنة مكافحة التنفيذي األمين  بطرسوبشأن الجوانب المتعلقة باألمن، قال السيد . جديدة  مشكلة 

في عدم إمكانية الوصول إلى المناطق المتضررة  أن، (CRC)الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى 
ن لجأ إلى وأن السودا. كردفانمع منطقة منطقة دارفر بالسودان في الماضي القريب، يتكرر حاليا 

 هذه خارجثانياً  ياجمع المعلومات من داخل دارفور، ثم أقام خطاً دفاعيالمنظمات غير الحكومية لكي 
. وكان هناك اتفاق عام على أنه البد من العثور على حلول بديلة ضماناً لجمع البيانات وإبالغها. المنطقة

ء على البيانات المتعلقة بثمانين عاماً في بنا أنه كريسمانورداً على سؤال لمندوب المغرب، قال السيد 
على امتداد الحدود بين الجزائر وليبيا في هذا  تكاثرمعلومات الجراد الصحراوي، فقد حدث  مصلحة

ويبدو أن هذه البيانات كانت ترتبط دائماً باألنماط غير المعتادة لألمطار . الوقت من العام فيما مضى
 .ناء الشتاءأث المعتاد ودرجات حرارة أعلى من

 
مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة  هيئةالتنفيذي لمين األ، BENHALIMAالسيد  وأشار- 16

وأرجع ذلك . الغربية أنه لم يكن هناك في أي وقت مضى مثل هذا الكم من المعلومات المتوفرة عن الجراد
ظام تبادل المعلومات، مع إمكانية المنتشرة، وتفعيل ن الفرقإلى زيادة الوجود في الميدان، مع زيادة عدد 

 لمكافحة ستراتيجية الوقائيةاإلوأوضح أن ذلك كان مفتاحا لنجاح . تقريباً   نقل معلومات  الجراد في 
كما أوضح أنه رغم موافقة لجنة مكافحة الجراد الصحراوي على هذه اإلستراتيجية في أواخر . للجراد

اتيجية لم تنفذ بصورة فعالة إال في السنوات األخيرة، بفضل الستينات من القرن الماضي، فإن هذه اإلستر
وبعد أن . اإلقليمية ومنظمة األغذية والزراعة والجهات المانحةالهيئات الجهود المشتركة من البلدان و

أعربت اللجنة عن ارتياحها للنتائج التي حققتها اإلستراتيجية الوقائية لمكافحة الجراد ال سيما مكافحة 
، في هذا الصدد، البلدان اللجنة أوصت، 2011و 2009خالل الفترة بين عامي مرات لست  رادظهور الج

الوقائية  اإلستراتيجية تمضي قدما في تنفيذبأن  ينوالمنظمة والهيئات اإلقليمية والشركاء التقنيين والمالي
ال ان استدامتها، واالنجازات وضم من أجل تعزيز، مع توفير الدعم الكافي من جميع األطراف، المتبعة

 .تطويرها سيما
 

مدى معرفة  للتمكين من عمليات المسح  بياناتوأثار رئيس الدورة سؤاال آخر حول مدى دقة -  17
 مع الية المستخدمة تتم، وما إذا كانت طرق أخذ العينات الوالغزو خالل فترات التفشيانتشار الجراد 
 مصلحة أن كريسمانوقال السيد . راد الصحراوييمكن تطبيقها على الج) بق الحبوب(حشرة السون 

نتائج عمليات المسح، التي تعتبر في  من بالتحققمعلومات الجراد الصحراوي تواصل العمل فيما يتعلق 
وقال السيد . أوضح أنه من الممكن أن تكون هذه المسألة موضع بحث و. الواقع مجرد إجراء ألخذ العينات
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لجنة راوي بأن تتواصل األبحاث فيما ال أوصتو. لفعل في المنطقة الغربيةن هذا البحث بدأ باإبن حليمة 
 . يخص طرق أخذ العينات حتى يمكن تقدير مدى انتشار وحجم مجموعات الجراد الصحراوي

 2012/2013التوقعات حتى شتاء 
 

حل في الجراد الصحراوي مثيرة لقلق في منطقة الساعن حالة التنبؤات إن  كريسمانقال السيد -  18
جيل واحد على  بتكاثر يسمحس في وقت مبكرً جيدة  حيث أن هطول أمطار. هذا الصيفل إفريقيا الغربية

في النيجر ومالي، وربما تشاد  هائلةاألقل وربما جيلين  مما سيتسبب في زيادة أعداد الجراد بصورٍة 
وأضاف أن . سرابألوا حورياتال د مجموعاتضواألرجح أن تكون عمليات المكافحة ضرورية . أيضا

تتسبب سحيث   ،في نهاية الصيف إلى شمال غرب موريتانيا الجراد سرابأ ما انتقلت إذا تتفاقم الحالة قد 
أما في المناطق األخرى، . فصل الربيع التالي خاللفي تهديد شمال غرب إفريقيا  يالخريف تكاثرال ةعلمي

السودان من  ةالداخليالمناطق الصيف في سوف تحدث أثناء  صغيرعلى نطاق  التكاثرفإن عمليات 
وليس من . ، وإن كانت أعداد الجراد ستظل قليلةيةكستانلباا-يةوغرب إريتريا وعلى جانبي الحدود الهند

 . مهمةالمحتمل أن تحدث تطورات 
 

شار وفيما يتعلق باألعمال التي ينبغي أن تتخذ بشأن األحوال الراهنة للجراد في المنطقة الغربية، أ-  19
وأنه  المكافحة، و على مالي والنيجر أن تبذال أقصى ما لديهما لحشد فرق المسح هإلى أن كريسمانالسيد 

عمليات المسح الصيفية في وقت مبكر هذا العام، وأن على  يبدأّ تشاد وموريتانيا أن كل من من األنسب ل
نه ينبغي وضع أقال كما . الوطنياألربعة أن تستهل حملة توعية عامة على المستوى  خط المواجهةبلدان 
شمال الجراد في سراب ألمن الجراد  بين يونيو وأكتوبر، وغزو  جيلين( تتضمن سيناريو متشائمخطة 

آليات التمويل  دراسةوأنه من الضروري  ،للتأكد من عمليات التأهب) نوفمبر/ غرب إفريقيا في أكتوبر
األمم المتحدة، والمساعدات الخارجية، نظراً  منظمةعلى مستوى صناديق الطوارئ بما في ذلك المتاحة، 
 .المحلية التدخل صناديق   نفاذالحتمال 

 
، وما إذا كانت بعض مدى تضرر المناطق الرعوية كان هناك سؤال حول  ،وأثناء المناقشات-  20

قد  و. وبانتقلت األسراب نحو الجن في حال ما إذا  البلدان مثل بوركينا فاسو قد تتعرض لغزو الجراد
 وأن، قد تضررت في شمال النيجر المناطق الرعوية  ه من المحتمل أن تكونأنكريسمان أجاب السيد  

المرحلة ليست هناك فرصة أنه وفي هذه و. ، الماعز والجمالً  تتكون أساسا من الثروة الحيوانية هناك 
احل ألن الوضع في منطقة ليغزو الجراد بوركينا فاسو ونيجيريا وغيرهما من البلدان في جنوب الس

 .ضدهاسوف يتسبب في رياح مضادة ال يستطيع الجراد الطيران  الجبهة المدارية
 

تقريباً، وأنه  2006المشكالت في الجزء الشمالي من بالده موجودة منذ عام  أنقال مندوب مالي -  21
غ عن وجود الجراد ت تبلّ فرقة ريفية كان 44وقد تم تدريب : تم حلها جزئياً بإشراك السكان المحليين

أما اآلن فقد تعطلت خطوط الهاتف وفقد االتصال بهذه الفرق عدا فرقة واحدة كان لديها هاتف . بالهواتف
باماكو  لمكافحة الجراد بالمركز الوطني  الغبتم إيونيو  شهرمن وفي األول . يعمل باألقمار االصطناعية

راً من الغرب من أغيلهوك وأن الجراد قد غزا ثالثة كيلو مت 160على بعد  من الجراد أسراببتواجد 
بالقرب من أغيلهوك نوعا كبير كبير كما أبلغ المركز خالل اليومين األخيرين عن تواجد سرب  .انودي

 السلطات العموميةوقد عقدت  بحيث أنه كان يميّز في السماء، لكن ليس باستطاعته التحقق من المعلومة
قد المساعدات اإلنمائية كذا ولكن العالقات مع الشركاء و رسال نداء استغاثةـكما قامت بإعدة اجتماعات 

 الكارثةبالحالة الراهنة   ه يمكن تشبيه اعتبرت الحكومة أنقد و. األحداث األخيرة في أعقاب  علقت 
ة والمبيدات الخاص وأن المعدات. وأنه من المرجح أن يكون لها تأثيرها على األمن الغذائي  الطبيعية

وقد . تم التخلص منها المبيدات قدوأن بعض  سلبها كلهاتم قد  ،اوغمركز والتي كانت مخزنة في الب
 .نداءا للمساعدة من طرف دول الجوارمالي  أطلقت
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 مصلحةغير معروفة لدى  مالي أن بعض المعلومات التي قدمها مندوب كريسمانأعلن السيد -  22
لهذه  تم التحقق منها أم السواء  –مهم للغاية أن تتاح أي معلومات معلومات الجراد الصحراوي وأنه من ال

الدائرة  بصورٍة منتظمة وعلى األخص من مالي والنيجر، حتى يمكن تقييم هذه المعلومات وتقاسمها مع 
 .جميع بلدان اإلقليم في الوقت المناسب

 
نها وضعت بالفعل خطة عمل في قال مندوب الجزائر إن بالده تنظر إلى الحالة بجدية بالغة، وأ-  23

وفيما يتعلق بالنيجر قال إنه . في أكتوبر لتغزوهمنطقة الساحل وعادت الجراد حالة ما إذا غادرت أسراب 
ينبغي تقديم صورة واضحة للمناطق التي يمكن فيها القيام بعمليات مكافحة، الوسائل المتوفرة 

. يمكن الحصول على مساعدات من داخل المنطقة حتى ، وهذا واالحتياجات المطلوبة في الوقت الحاضر
من الجزائر وهي الكمية التي الحشرية لتر من المبيدات   50.000وأشار إلى أن النيجر قد طلبت بالفعل 

أن الخبير القادم من بالده  بروما النيجر  من سفارتها  وأعلن مندوب. سترسل إليها في القريب العاجل
تعلق بتأشيرة الدخول، وأضاف أنه سوف يتصل بنيامى وسوف ينقل أي عجز عن السفر بسبب مشكالت ت

الجراد في منظمة األغذية والزراعة أن هيئة مكافحة  خبير ولد  أحمدو وأعلن السيد. معلومات يتلقاها
إلى مالي والنيجر، وأن النتائج أظهرت أن  استبياناالجراد الصحراوي في المنطقة الغربية قد أرسلت 

 6فريقاً مطلوبة في مالي، ليست هناك سوى  22المكافحة مطلوبة في النيجر و/ للمسح قةفر 30مقابل 
أعرب مندوب موريتانيا عن قلق بالده العميق من الحالة في مالي  و. فرق في كل بلد من البلدين

 .واحتماالت تأثير الجراد الموجود فيها على بالده
 

م الشعور بالفزع، وأن األهم من ذلك عدم طلب كميات السيد بن حليمة أنه من المهم عدأشار  و-  24
 .ثمانية ماليين لتر من المبيدات وأبين سبعة ما حيث أن المنطقة بها بالفعل ما يتراوح  المبيداتكبيرة من 

وقال إنه رغم أن هناك مؤشرات تثير القلق، فإن هناك أيضا الكثير من الحقائق غير المعروفة، مثل 
ولكن هناك قبل كل شئ ضرورة البقاء على استعداد . ب التي أشارت إليها التقاريرمعدالت تجمع األسرا

حالة الفزع،  تفاديموافقته على ضرورة  كريسمان وأعلن السيد. ويقظة الحتمال تنفيذ خطط الطوارئ
كما أصر على . لوضع كل الحظوظ من جانبنا  الالزمة في الوقت الحالي تاإلجراءاولكن البد من اتخاذ 

الجهود التي تبذلها، وأن ب تعرفمعلومات عن اإلجراءات التي تتخذها، وأن الالبلدان  تقدمرورة أن ض
 . على علم بما يحدث المنظمةتبقي 

 
وافق جميع المندوبين على ضرورة أن تقوم مجموعة صغيرة من الخبراء بمناقشة الوضع في -  25

والبد . ي بتوصياتها بشأن أي إجراء ينبغي اتخاذهمالي والنيجر وأن تبلغ لجنة مكافحة الجراد الصحراو
عن منظمة  ينأن تضم هذه المجموعة مندوبين من الجزائر، مالي، موريتانيا، المغرب والنيجر، وممثل

مكافحة الجراد  هيئة  و مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية هيئةاألغذية والزراعة، 
 .الصحراوي في المنطقة الوسطى

 

 الخبراءالعمل المكّون من فريق  استنتاجات: لغرب أفريقيا الصحراويدات الجراد تهدي
 

فريق  إليهاتوصل  التي االستنتاجاتبروما المنظمة  فيالجراد  خبير وعرض السيد ولد أحمد-  26
وموريتانيا والمغرب والنيجر، باإلضافة إلى  وماليبون من الجزائر ومند( المكّون من الخبراء العمل

المنطقة الغربية، وهيئة مكافحة الجراد  في الصحراويظفين من المنظمة، وهيئة مكافحة الجراد مو
 الصحراويأثناء الدورة األربعين للجنة مكافحة الجراد  اجتمع الذي، )المنطقة الوسطى في الصحراوي

 للتعامل ،ة أقلولتشاد بدرج ،والنيجر لماليوتم إعداد خطة عمل . لمناقشة تهديد الجراد لغرب أفريقيا
، مع مراعاة عدم وجود 2012يوليو وأغسطس  شهري فيبأفضل طريقة متاحة مع حالة الجراد 

وكانت األهداف الرئيسية . وشمال النيجر ماليشمال  فيمعلومات موثوق بها من المناطق غير اآلمنة 
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مليات المكافحة الالزمة جمع أكبر قدر ممكن من البيانات المتعلقة بالجراد، والقيام بع هيلهذه الخطة 
وقد عرضت خطة العمل . الجراد أو الحد منه، بناء على هذه النتائج انتشارزيادة استمرار للوقاية من 

المسح والمكافحة، وتوريد  فرقتعبئة  فياألنشطة المنتظرة لتعزيز القدرات الوطنية المتمثلة أساسا 
وتصل . ، وتوريد معدات صغيرة ومساعدات تقنية"التثليث"من خالل عملية من داخل المنطقة المبيدات 

 2.5وتشاد إلى  وماليتغطى مصروفات شهرين وتقديم مساعدات إلى النيجر  التيالميزانية اإلجمالية 
الموارد  استكمالوقد وضعت هذه الميزانية على أساس أرقام تفصيلية بغرض . أمريكي مليون دوالر

 .IVالملحق  في) بأرقام تفصيلية(شطة والمصروفات الواردة بها وترد خطة العمل واألن. المالية الوطنية
للعلم وعلى سبيل المثال، فقد وزع مندوب موريتانيا في بلده خطة المسح ومكافحة الجراد الصحراوي 

 .2012/2013لحملة 
 

زء ج إال هو أمريكي مامليون دوالر  2.5إلى أن مبلغ  حول حالة الجراد أشار كبير موظفي التنبؤ-  27
للجهات  الرسميغير  االجتماع، وجه بشأنه نداء أثناء أمريكي مليون دوالر 10بـ المبلغ المقدر من 

. منطقة الساحل فيالراهنة  الغذائيحول أزمة األمن  التقنيالتعاون  قسمنفس اليوم  فيالذي نظمه المانحة 
حالة الجراد  إدارة في تخدامهاسهو أمريكي أوضح أن الغرض من المبلغ المقدر بعشرة ماليين دوالر  و

أما ). 2012أكتوبر (الجراد الحالية إلى بلدان أخرى حالة ظهور  امتدتسياق أوسع ولفترة أطول، إذا  في
عمليات ليست سوى ميزانية تقديرية تحتوى أساسا على تكاليف التشغيل العامة و فهيالمرحلة الحالية،  في

المستقبل  فيوأضاف أنه سترسل معلومات جديدة . لتقنيةوالمساعدات ا المبيداتالتثليث فيما يخص 
 .القريب إلى الجهات المانحة عن التخطيط وتفاصيل الميزانية

 
 فرقمسح سريعة الحركة تساندها  فرققدم مندوب مالي المزيد من الشرح بشأن أهمية وجود -  28

العمل مع مراعاة وسائل  أنه نظرا لضيق الوقت، فقد صممت خطط وأشار إلى. مكافحة متأهبة للعمل
وباإلضافة . الغربية المنطقة تثليث داخلمحل البلدان المعنية، وأن المبيدات ستكون  فيالتشغيل المتاحة 

    لتر إلى تشاد  16.000تم منحها إلى النيجر، فإن الجزائر على استعداد لمنح  التيإلى المبيدات 
 .ماليللتر  50.000و
 

 فيأقصى الجنوب من بالده  بمسوحات  فيالمسح سوف تقوم  فرقأن أضاف مندوب الجزائر -  29
 ماليشمال  فيجيدة عن حالة الجراد والظروف اإليكولوجية ات أوائل شهر يوليو، وهو ما سيعطى مؤشر

مسح إضافية إلى  فرقوأشار مندوب موريتانيا إلى أنه أرسل منذ بداية األسبوع ). ئلانفس المو(والنيجر
سوف يزيد بحسب كمية األمطار وتطور حالة  الفرق، وأن عدد هذه مالية من الحدود مع المناطق القريب

 .هذه المرحلة فيوقال إنه ليست هناك حاجة إلى مساعدات خارجية . الجراد
 

الذي أراد توضيحات أكثر، الدولية،  للتنميةوردا على طلب إيضاح من ممثل الوكالة األمريكية -  30
 األفراد العاملين أنموظفو المنظمة  المنطقة الغربية و في الصحراويحة الجراد مكاف هيئةموظفو  أشار

أثناء غزو عما كانوا عليه  واستعداداأفضل تدريبا وتجهيزا  أصبحواالمراكز الوطنية  لمكافحة الجراد  في
يدون من يستفسكما أنهم . ، سواء من حيث اإلدارة أو القدرات التشغيلية)2005-2003( السابقالجراد ة 

يكونوا  لكيالمنطقة الغربية  في الصحراويمكافحة الجراد  وهيئةتقدمها المنظمة  التيالمساعدات 
 انعدام فيالجراد، مع مراعاة الصعوبات الضخمة المتمثلة  مجموعات  كيةديناميللقضاء على مستعدين 

  .المبالغ المطلوبةعلى توفر من المهم  هوفى هذا الصدد، فإن. وجوب تنفيذ التدابير بسرعةاألمن و
 

مالي والنيجر ب المتعلقةعلى خطة العمل  الصحراويلجنة مكافحة الجراد  دقتاصوفى الختام - 31
 .خبراء عمل مكّون من أعدها فريق التيو 2012لشهري يوليو وأغسطس والتشاد 
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هديد المباشر، البلدان المعرضة للت الصحراويلجنة مكافحة الجراد أوصت وباإلضافة إلى ذلك، -  32
الخبراء، وأن تحشد كل العمل المكّون من والنيجر وتشاد، بتنفيذ خطة العمل كما وضعها فريق  ماليوهى 

 .الصحراويحالة الجراد لتدهور   أي تفادي أجلالموارد الممكنة من 
 

تركة اللجنة البلدان المجاورة بأن تحشد كل الموارد الممكنة على طول الحدود المش أوصتكما -  33
 .الصحراوي مجموعات الجرادلقدوم  و مكافحة أي لمسح

 
، بتنسيق ودعم ذلك اللجنة بلدان المنطقة على مواصلة مساعدة بعضها لبعض كلما أمكن شجعت-  34
 .المنطقة الغربية في الصحراويمكافحة الجراد  هيئةمن 

 
لدراسة اء التقنيين والماليين اللجنة منظمة األغذية والزراعة وغيرها من الشرك أوصتوأخيرا، -  35

الذي سيساعد على تغطية كامل نفقات  أمريكي العشرة ماليين دوالر توفير مبلغالتي من شأنها  كل السبل
 االحتياجاتلتغطية أمريكي مليون دوالر  2.5 فيه مبلغ ويسخر ،2012حالة الجراد إلى غاية أكتوبر 

 .والنيجر وتشاد لماليالفورية 
 

 ة مكافحة الجراد الصحراوي والهيئات اإلقليميةلجن: 2الجلسة 
 

 هيئة مكافحة الجراد الصحراوي تاريخ وتطور
 

لجنة مكافحة الجراد الصحراوي في إطار برنامج عن عرضاً زمنياً موجزاً  كريسمانقدم السيد -  36
ذات الصلة  والمنظمات اإلقليمية والهيئاتع يراالمنظمة لمكافحة الجراد الصحراوي، بما في ذلك المش

الدور الحالي للمنظمة في رصد الجراد الصحراوي ومكافحته يعود إلى ما يقرب حيث أكد أن . بالجراد
 يفي روما، وه  (IIA) ، وافقت اللجنة الدائمة للمعهد الدولي للزراعة1916ففي عام . من قرن مضى

مؤتمر دولي لمكافحة الجراد  منظمة األغذية والزراعة، على استضافةالتي استخلفت فيما بعد بالمؤسسة 
وأسفر المؤتمر عن اتفاقية دولية  .1919 – 1912عندما وصل انتشاره إلى ذروته في الفترة بين عامي 

. ، ورفع تقارير إلى المعهد الدولي للزراعةهلمكافحة الجراد الصحراوي، وتقاسم المعلومات عن تحركات
يل لجنة مكافحة الجراد الصحراوي، عندما تعرضت ، تم تشك1955عام  فيوبعد ذلك بأربعين عاما، أي 

في القرن  هم غزوأنه أ والذي تبين، لجرادل مجموعات الجراد إلى غزو شامل الستقبالالمؤهلة البلدان 
تولت  1978وفي عام  . دولي لهذا الغرض ائتمانيصندوق وبعد ذلك بعشر سنوات أنشئ . العشرين

 عنالمركزية للمعلومات المتعلقة بالجراد، بدالً  المصلحةاملة عن منظمة األغذية الزراعة المسؤولية الك
 .1931برنامج  منذ عام ال، الذي كان يدير )المملكة المتحدة( مركز بحوث مكافحة الجراد في لندن

 
، هي الجهاز 1955إن لجنة مكافحة الجراد الصحراوي التي اجتمعت أربعين مرة منذ عام  - 37

وفي عام . ر العام لمنظمة األغذية والزراعة بشأن جميع المسائل المتعلقة بالجراداالستشاري األول للمدي
تنسيقياً هاماً لعمليات  اوالزالت حتى يومنا هذا جهاز. وافقت على إستراتيجية المكافحة الوقائية 1961

المندوبين إلى  انكريسموفي ختام كلمته، دعا السيد  . المكافحة الوقائية واإلنذار المبكر المتعلقة بالجراد
تصبح  أكثر فعالية كجهاز استشاري للمدير العام وأن يتكفل يمكن بها للجنة أن النظر في الكيفية التي 

اإلجراءات اإلقليمية لمكافحة الجراد، وتنسيق المنهجيات التقنية، و الهيئاتبين و ما بين المناطق بالتعاون 
 .إلخاإلدارية، 

 
وافق المندوبون  و).1968في عام  المعدل( تفويض اللجنةتم تقديم  ن،على طلب الحاضري اوبناء-  38

المبكر والمكافحة  يخص اإلنذارفيما اللجنة بحاجة إلى تحديث حتى يمكن زيادة فعاليتها  تفويضعلى أن 
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م وأقترح تقدي. تقنية، كما كان الحال في الماضيال اتمجموعال تفعيلكما تناولت المناقشة إمكانية . الوقائية
من جانب مجموعات تقنية بأعضاء ) يتطلب األمر ذلكعندما ( بصفة مستمرةخالت تقنية إلى اللجنة امد

باستخدام  عن بعد ومن الممكن أن تعمل هذه المجموعات . يتنوعون بحسب الموضوع المطروح
د اجتماعات فمع الصعوبات التي تواجه ميزانية اللجنة في الوقت الحاضر، فإن عق. التكنولوجيات المتاحة

وقد أعلن مندوبا موريتانيا وباكستان دعمهما القتراح إعادة . لمثل هذه المجموعات سيكون مكلفاً للغاية
خالت تقنية إلى اللجنة، حيث أنه من الواضح من جدول االنشاط إلى المجموعة التقنية لكي تقدم مد

 .البحثية والبيئيةالمسائل التقنية وه لم تتم اإلشارة إلى بعض األعمال المطروح أن
 

بضرورة تشكيل مجموعة عمل لكي تناقش االختصاصات الجديدة  ت اللجنةأُوصوفي الختام، -  39
في المستقبل، تشكيلها، مهامها، وأي موضوعات  مجموعات العمل التقنيةللجنة مع االقتراحات بشأن 

 .مةأخرى ذات صلة، وأن ترفع تقريراً بكل ذلك إلى اللجنة في دورتها القاد
 

 2012-2009: أنشطة الهيئات اإلقليمية
 

 الغربية مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة  هيئة •
 

ب�ن حليم�ة، ال�ذي ه�و . هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية، السيد تأعطى أمين -  40
جان�ب هيئ�ة مكافح�ة  مبرس في المنطق�ة الغربي�ة، ش�رحاً لل�نهج اإلقليم�ي المعتم�د م�نأأيضاً منّسق برنامج 

وأش�ار إل�ى . للمكافح�ة الوقائي�ة إستراتيجيةمبرس لوضع أبرنامج / الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية
الق��درات ال��ذي خ��ص  التق��ّدم الُمح��َرز من��ذ االجتم��اع األخي��ر للجن��ة مكافح��ة الج��راد الص��حراوي المتص��ل 

الوطني�ة اإلمكان�ات نظ�ام رص�د ووض�ع  وشملت هذه القدرات إع�داد خط�ط ط�وارئ،. الوطنية في المنطقة
وتنفي��ذ المواص��فات البيئي��ة ف��ي مج��ال مكافح��ة الج��راد الص��حراوي، وتش��جيع تنس��يق ولمكافح��ة الج��راد، 

ف�ي التطبيق�ي تواص�ل إقليمي�ة، والبح�ث  إس�تراتيجيةاالستخدام التشغيلي لمبيدات اآلف�ات الحيوي�ة، ووض�ع 
وق�ال الس�يد ب�ن حليم�ة إن�ه عق�ب ). 2013-2010(ي�ة الثاني�ة المنطقة الغربية، وتنفيذ خطة التدريب اإلقليم

في المنطقة الغربي�ة، والتوص�يات الص�ادرة ع�ن البل�دان األعض�اء ف�ي هيئ�ة أمبرس برنامج لبعثات التقييم 
مكافح��ة الج��راد الص��حراوي ف��ي المنطق��ة الغربي��ة، وع��ن ال��دورة التاس��عة والثالث��ين للجن��ة مكافح��ة الج��راد 

وتهدف هذه ). 2014-2011(في المنطقة الغربية  أمبرسبرنامج لة ثانية بالنسبة الصحراوي، بدأت مرحل
وم�ن . المرحلة إلى تعزيز اإلنجازات المحقَّقة، وضمان استدامة عمل وحدات مكافحة الج�راد الص�حراوي

دوالر ملي�ون  21مليون دوالر أمريكي للمرحل�ة الثاني�ة، أّمن�ت البل�دان مبل�غ  28.8 بـأصل التكلفة المقّدرة 
 تم�تق�د و. مليون دوالر أمريكي، من مصادر خارجية 7.8تمويل المبلغ المتبقي، أي استلزم أميركي فيما 

وق�د ب�دأ خ�الل المرحل�ة (طوال م�دة تنفي�ذ المش�روعين أمبرس إلى أن فرنسا واصلت دعم برنامج  ةراشاإلُ 
دوالر أمريكي ف�ي   470.000بمبلغ  ، وأن الوكالة األمريكية للتنمية الدولية وافقت على المساهمة)األولى

 .للتنمية ريقيالبنك اإلفمناقشات مع كما تتم حاليا . 2011عام 
 

، عل�ى أمبرسوشرح السيد بن حليمة أن البلدان باتت تغطي اآلن الجزء األكبر من تمويل برنامج -  41
ف�ي م�ارس " ام�اكوإع�الن ب"وذّك�ر أيض�اً أن�ه عق�ب اعتم�اد . عكس ما كانت عليه الحال منذ بض�ع س�نوات

 ارتف�ع االش�تراك مكافح�ة الج�راد الص�حراوي،  إلس�تراتيجيةمن جان�ب ال�وزراء المعني�ين للت�رويج  2009
ف�ي المائ�ة  300األعضاء في هيئة مكافحة الج�راد الص�حراوي ف�ي المنطق�ة الغربي�ة بنس�بة  للدولالسنوي 

دان م��ن أص��ل عش��رة ق��د دفع��ت ، كان��ت س��بعة بل��2011؛ واعتب��اراً م��ن يوني��و )2011ب��دءاً م��ن ين��اير (
 .، كما سّددت موريتانيا متأخراتها2012مساهماتها السنوية لعام 

 



 2012يونيو  22-19 إيطاليا،  روما،      للجنة مكافحة الجراد الصحراوي األربعون الدورة
 

19 
 

السيد بن وبين . ورّكزت المناقشات بشكل أساسي على األموال اإلضافية الالزمة للمرحلة الثانية-  42
ريت مع مانحين ، وأن اتصاالت عديدة أُج2010عام  ه قد تم الشروع في البحث عن التمويل منذحليمة أن
على  اإلطالعوأشار مندوب فرنسا إلى عدم إمكانية اتخاذ أي قرار بشأن تمويل إضافي قبل . محتملين

 :وفي الختام، قُّدمت التوصيات الخمسة التالية. الممولين من طرف بلدهنتيجة التقييم الجاري للمشروعين 
 
 

ستكشاف سبل ووسائل دعم المرحلة لجنة مكافحة الجراد الصحراوي بأن تعمد الفاو إلى ا أوصت -
 .المانحين تتابع مجهوداتها مع في المنطقة الغربية، وأن أمبرس الثانية من برنامج 

البنك اإلفريقي الدعم المالي الذي يّوفره  بإتمام إجراءاتلجنة مكافحة الجراد الصحراوي  أوصت -
على األعمال التحضيرية  ابناءً في المنطقة الغربية، أمبرس لمرحلة الثانية من برنامج ل للتنمية

والبنك اإلفريقي هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية بها كل من  تالتي قام
 .للتنمية

هيئة مكافحة الجراد كّل من الفاو وتتصل لجنة مكافحة الجراد الصحراوي بأن  أوصت -
مساهمة  إمكانية النظر في لل) FEM(البيئة العالمية  بصندوق الصحراوي في المنطقة الغربية 

 .في المنطقة الغربيةأمبرس الجوانب البيئية للمرحلة الثانية لبرنامج تمويل في 
المستوى الحالي لجنة مكافحة الجراد الصحراوي أيضاً ببذل جميع الجهود للحفاظ على  أوصت -

 .البشرية في أمانة هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربيةللموارد 
هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في لجنة مكافحة الجراد الصحراوي البلدان األعضاء في  عتد -

المنطقة الغربية إلى التأكد من استعدادها لتحّمل كامل التكاليف المتكّررة في نهاية المرحلة الثانية 
 .في المنطقة الغربيةأمبرس من برنامج 

 

 سطىمكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الو هيئة •
 

 م��أمونالس��يد  ،هيئ��ة مكافح��ة الج��راد الص��حراوي ف��ي المنطق��ة الوس��طىالتنفي��ذي ل م��يناألأوض��ح -  43
الهيئ�ة بالعدي�د م�ن  اضطلعت، 2010في عام  منطقة الوسطىأمبرس في البرنامج  كتمالالعلوي، أنه منذ ا

ال�دورات التدريبي�ة  مجموع�ة متنوع�ة م�نوتجري الهيئة . نشاطهاتوسيع نطاقها قامت ب، والبرنامجأنشطة 
لجراد على طول جانبي الح�دود المش�تركة لمشتركة  مسوحات وتنظماألعضاء؛  بلدانالوطنية واإلقليمية لل

العربي�ة لنش�رة إل�ى اللغ�ة سهر على الترجم�ة تمنشورات، و وتصدر، )السعودية/ اليمن ،السودان / مصر(
عل�ى  خ�اص لصحراوي، بما ف�ي ذل�ك موق�عمعلومات عن الجراد ا كما توفر الجراد الصحراوي الشهرية؛

م�ؤخرا المع�ايير البيئي�ة  وأق�رتعل�ى خط�ط ط�وارئ وطني�ة، وناقش�ت ق�د عمل�ت الهيئ�ة و. شبكة االنترنت
م�ن هيئت�ين بش�كل وثي�ق م�ع  الهيئ�ة كما تعمل. والصحية لمكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى

وهي هيئة مكافحة الجراد الص�حراوي ف�ي الصحراوي،  الجرادالمعنية ب  منظمة األغذية والزراعة هيئات
ة كافح��، وك�ذلك م��ع هيئ�ات إقليمي��ة أخ�رى مث��ل منظم�ة ممثيلته��ا ف�ي جن��وب غ�رب آس��ياوالمنطق�ة الغربي�ة 

مش�تركة ب�ين األق�اليم وتب�ادل ورش�ات  خ�الل م�ن ، (OLCP-EA) ش�رق أفريقي�اف�ي الجراد الصحراوي 
 بل�دانمت�أخرات الت�راكم (تموي�ل مح�دود : م�ا يل�ي  لق�ى الهيئ�ة م�ن أه�م الص�عوبات الت�ي تتو. الخ، ءالخبرا

 ال�دولم�ن بع�ض   ض�عيفة واش�تراكات، وم�وارد بش�رية مح�دودة، )مساعدة خارجية عدم توفراألعضاء، 
تش�جيع وتعزي�ز : اإلج�راءات التالي�ة للهيئ�ة التنفي�ذي م�يناألفقد توخى المستقبل،  وفي ما يخص. األعضاء

في ذلك استخدام المبي�دات الحيوي�ة، الرص�د البيئ�ي، رس�م خ�رائط المن�اطق المعرض�ة األنشطة التقنية، بما 
 ص�����ندوق للط�����وارئ بقيم�����ة إنش�����اءوتس�����وية المت�����أخرات،  االش�����تراكات تش�����جيع تس�����ديدللخط�����ر، 
اإلقليمي�ة ب�ين هيئ�ة مكافح�ة الج�راد الص�حراوي ف�ي ، زيادة التبادالت الهيئة فيدوالر أمريكي  300.000
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األعض�اء فيه�ا وتق�ديم  لبل�دانوا الهيئ�ة ، وزيادة التفاعل بينومثيلتها في جنوب غرب آسياالمنطقة الغربية 
 .الدعم للحفاظ على فعالية اإلنذار المبكر والمكافحة الوقائية

 
في المكافحة مسح والجهاز لتحسين  الهيئةأموال  إتاحة ا،إذا كان من ممكن ،ريترياإوطلب مندوب -  44
يتخ�ذ ولك�ن يج�ب أن  ،مثل ه�ذا ال�دعم لتوفيرمشكلة  ةهناك أي  توجدال ،ن حيث المبدأمأنه رد الوكان . بلده

 .اإلطار المحّدد لذلك من طرف الهيئة ضمن القرار 
 

 ىوس�طال في المنطقت�ين مكافحة الجراد األحمرل الدولية منظمةالمدير  طرحهفي رده على سؤال و-  45
ول�د الس�يد  ف�ي المنظم�ة، الج�راد خبي�ر صرححساسة، الق مناطلرسم خرائط ل حول ،أفريقيامن  يةجنوبالو

فيم�ا توجيهي�ة  ، وأن�ه يج�ري إع�داد خط�وطه�ذه الغاي�ة ف�ي المنطق�ة الغربي�ةل منهجي�ةبأنه تم وضع ، أحمدو
س�يكون م�ن دواع�ي س�رور المنظم�ة و. مكافح�ة الج�رادالمتعلق�ة بالمخ�اطر  التخفيف من حدةتدابير ب يتعلق

 .أفريقيامن  يةجنوبالو ىوسطال في المنطقتين مكافحة الجراد األحمرل يةالدول منظمةالمع  تقاسمها
 

 فقد اتضح أنه ت�م اس�تعمال مخ�زونفي المنطقة الوسطى،   استخدام المبيدات الحيويةب وفيما يتعلق-  46
عملي��ات مكافح��ة الج��راد األحم��ر ف��ي تنزاني��ا ولمكافح��ة ف��ي  "التثلي��ث" عب��ر آلي��ة  غي��ر مس��تخدم ف��ي ال��يمن

أش�ير إل�ى فقد ذكر أهمية وجود مخزون إقليمي في المنطقة الوسطى، وب. اد الصحراوي في الصومالالجر
كيل�وغرام م�ن  300نح�و  لحف�اظ عل�ىإثيوبي�ا، ل ف�ي ف�ي أدي�س أباب�ا مكيف�ةأيضا غرف�ة  أنشأتقد  الهيئة أن

ظم�ة مكافح�ة من مدير وقد أوضح .منظمة مكافحة الجراد الصحراوي في شرق أفريقياتحت إشراف  المبيد
األمريكية  الواليات المتحدة باردة من قبل وكالةالغرفة ال تم تمويل الجراد الصحراوي في شرق أفريقيا أنه

 .عمليات واسعة النطاقل ه تم التخطيطوأن الدولية، للتنمية
 

لجه�ات على الفاو أن تبح�ث م�ع اينبغي  هأنبمكافحة الجراد الصحراوي لجنة  تأوصوفي الختام، -  47
ف�ي المنطق�ة  مكافحة الجراد الصحراويللدول األعضاء في هيئة المالئم  تقديم الدعمعن إمكانيات لمانحة ا

 .مخاطر الجرادالوسطى للحد من 
 

 مكافحة الجراد الصحراوي في جنوب غرب آسيا هيئة •
 

 عتب�رت الت�يأن ه�ذه الهيئ�ة  جنوب شرق آس�يالمنطقة مكافحة الجراد الصحراوي هيئة أمين  أعلنو-  48
منظم�ة األغذي�ة والزراع�ة ، ق�د أنش�أتها اإلقليمية الثالث المعنية ب�الجراد الص�حراويالهيئات أقدم وأصغر 

أفغانس�تان والهن�د : ه�ي بل�دان أعض�اء الهيئ�ة أربع�ةوتض�م . بموجب الم�ادة الرابع�ة عش�رة 1964في عام 
 وكان مقر. دوالر أمريكي 71.450 السنوية وتبلغ قيمة المساهمات. وباكستان اإلسالمية إيران جمهوريةو

 يق�وم بمه�امروم�ا حي�ث  إل�ى بع�د ذل�كثم انتقل ، 1979إلى  1965األمانة العامة في طهران في الفترة من 
 لهيئ�ة وتعق�د ال�دورات العادي�ة. بقسم الجراد وآفات النبات�ات الع�ابرة للح�دود  مسئولالتنفيذي للهيئة  ميناأل

ص�ل يلم  أمبرسعلى الرغم من أن برنامج و. كل سنتين ب آسيامكافحة الجراد الصحراوي في جنوب غر
مكافح�ة الج�راد الص�حراوي ف�ي جن�وب غ�رب آس�يا بش�كل غي�ر  هيئ�ة ق�د اس�تفادتفلى المنطقة الش�رقية، إ

مكافح�ة  وأه�م أنش�طة هيئ�ة. المعني�ة ب�الجراد ف�ي المنطق�ة الوس�طى الوطنية لل�دول الدعم مباشر من برامج
لج�راد الص�حراوي ف�ي من�اطق لالمس�ح الس�نوي المش�ترك ي ب غ�رب آس�يا ه�الجراد الصحراوي في جن�و

في السبعينيات، ث�م والستينيات وباكستان، والذي أجري في  اإلسالمية إيرانجمهورية  فيالتكاثر الربيعي 
تستخدم النتائج في التخطيط لحملة الصيف على ط�ول الح�دود عادة ما و. 1995في عام  إنشائهإعادة تمت 

 ح��ول مس��ألةمش��تركة ب��ين الهن��د وباكس��تان ال وتعق��د اجتماع��ات ش��هرية عل��ى الح��دود. د وباكس��تانب��ين الهن��
. الحدود المشتركة م�ن يوني�و إل�ى ن�وفمبر م�ن ك�ل ع�ام لتب�ادل المعلوم�ات ح�ول حال�ة الج�راد الص�حراوي

مكافح���ة الج���راد الص���حراوي ف���ي جن���وب غ���رب آس���يا أنش���طة الت���دريب وبن���اء الق���درات  هيئ���ةت���دعم و
مكافح�ة الج�راد الص�حراوي ف�ي جن�وب  هيئ�ة واجه�هتالعائق الرئيسي الذي ولعل . الحديثةولوجيات والتكن
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كم�ا ق�د ). دوالر أمريكي 400.000أكثر من (صندوقها االئتماني متأخرات لكبير التراكم الغرب آسيا هو 
 المزيد منفي ئة لذلك، ترغب الهي. األمنية على األنشطة الظروف السياسية غير المستقرة والظروف تؤثر

ال س��يما م�ع هيئ��ة مكافح�ة الج��راد الص�حراوي ف��ي لمنظم�ة، ل األخ��ريين اللجنت�ين فيم��ا بينه�ا وب��ين تع�اونال
 لمبي�دات الحيوي�ة، ووض�ع خط�ط ط�وارئ وطني�ة، وإنش�اء نظ�مباوذلك من أجل اإلف�ادة  المنطقة الوسطى،

 .والرصد البيئي الجرد
 

نس�بة  بخص�وص الهيئ�اتات الت�ي ظه�رت ب�ين باين�بين إل�ى التوخالل المناقشات، أشار أحد المندو-  49
أن األم�ر األمين التنفيذي لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي ف�ي جن�وب ش�رق آس�يا وقال . ت البلداناساهمم

وأشار إلى أنه تم االتفاق على . الخاصة بكل منها للهيئةاألعضاء أن تقرر زيادة مساهماتها  بلدانمتروك لل
يلح�ظ لك�ن ل�م  هيئة مكافحة الج�راد الص�حراوي ف�ي المنطق�ة الغربي�ةي مساهمات البلدان في زيادة كبيرة ف

 ،مكافحة الجراد الصحراوي في جنوب غ�رب آس�يا ما يخص هيئةفي المساهمات  زيادةب اهتمام حتى اآلن
بمعلومات  مكلف واحدوقال مندوب الهند أن بالده لديها . سنوات عديدةلعلى حالها  الميزانية ظلتوبالفعل 
معلوم��ات الج��راد مص��لحة وق��ال الس��يد كريس��مان أن . أنه��ا تحت��اج اثن��ين الص��حراوي، ف��ي ح��ين الج��راد

 اثن�ي عش�رلم�دة المي�دان ف�ي  الص�حراوي معلومات الجراد موظفيكان لديها برنامج لتدريب  الصحراوي
وق�د ت�م . منظم�ةش�هرا ف�ي مق�ر ال أح�د عش�رلم�دة  بمعلوم�ات الج�راد واح�د مكل�ف عاما، حي�ث ت�م ت�دريب 

هناك اآلن مت�درب م�ن المنطق�ة الغربي�ة، و؛ ة بالتناوب من كل منطقة من المناطق الثالث المسئوليناختيار 
وعندئ�ذ . منطقة جنوب غ�رب آس�يا دور أتي، سيالتالية سنةال وفيمن المنطقة الوسطى،  عقبه متدربثم سي

 .طلب الهندسيتم النظر في 
 

 الهيئ��اتتعلي��ق ع��ام عل��ى ب الدولي��ة األمريكي��ة للتنمي��ة والي��ات المتح��دةال وأدل��ى من��دوب م��ن وكال��ة-  50
لتس��وية جمي��ع  جب�ارةد وجه�� ك�ان ال ب��د م��ن ب�ذلمس�اعدة خارجي��ة،  ةأي��طل��ب ، قب�ل همش��يرا إل�ى أن�� ةالثالث�

جمي�ع  اللجن�ة  تحث�عل�ى ه�ذا األس�اس، و. ةالثالث� هيئ�اتلا حساب األمانة الخ�اص بك�ل م�نالمتأخرات في 
 .ة لهاعبالهيئة التابالخاص  في الصندوق االئتماني ة لتسوية متأخراتها المعني الدول

 

على تنمية القدرات الوطنية وتحسين إدارة الجراد  أمبرسبرنامج و الهيئاتثر أ
 الصحراوي

 نتائج االستبيان •
 

د الجراالمعني�ة ب�لم�ديري المراك�ز الوطني�ة موجه�ا على االنترن�ت  ااألمانة استبيانوزعت وأعدت -  51
ك��ان الغ�رض م�ن ه��ذا و. الجراد الص�حراويب� المعني�ة اإلقليمي�ة ال��ثالث هيئ�اتف�ي البل�دان األعض�اء ف��ي ال

ق�د و. ، وم�ا يمك�ن تحس�ينههيئ�ةلفوائد الت�ي اكتس�بتها م�ن اللكل بلد  تلقي االستبيان جمع معلومات عن كيفية
 27النت�ائج ال�واردة م�ن ) م�ةف�ي المنظ توقع�ات الج�رادب األول المعني المسئول( كريسمانالسيد  استعرض

جمي�ع البل�دان  وكانت. مشاركة عاليةنسبة مثل ما ، )الفرنسيةب 11وليزية جإلنبا من الدول الناطقة16(ردا 
لعب�ت دورا هام�ا ومفي�دا ولك�ن يمك�ن ق�د  هيئاته�اأن  تورأ. االخاصة به� ية عن الهيئةجدا أو راض يةراض

أن ، وق�د يك�ون ع�دد م�وظفي الهيئ�ة غي�ر ك�اف:  أيض�ا أن�ه تورأ. تعزيز هذا ال�دور فيم�ا يتعل�ق ب�البحوث
 كون أفضلتاجتماعات اللجنة التنفيذية يمكن أن أن ، ولدولهاما يكفي من الزيارات لم يقم ب التنفيذي  األمين

المس�وحات المش�تركة، والمس�اعدة المالي�ة ف�ي (ن  بع�ض األنش�طة يهن�اك مج�ال لتحس�أنه ، ومما هي عليه
 غالبي�ة المس�تفيدين أن المس�توى الح�الي م�ن المس�اهمات ف�يى ورأ) . ترجم�ة والنش�رحاالت الطوارئ وال

ك�ان ل�ه ت�أثير كبي�ر عل�ى  أمب�رسبأن برن�امج  انطباعكان هناك و. مناسب الهيئة الخاصة بهم حساب أمانة
 فق�د أش�ير إل�ى ع�ددوبش�كل ع�ام، . البح�وث مج�الالغالبية العظمى من أنشطة اللجن�ة، م�ع احتم�ال اس�تثناء 

 .األساسية على أنها تشكل المعوقاتمساهمة المتأخرات إلى و غير الكافي الموظفين
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أنه سيتم إتاحة النت�ائج حس�ب على د يأكتم الت، الدول أثناء المناقشات وبناء على طلب من مندوبيو-  52
ك�ذا فيه�ا، واألعض�اء  بل�دانمواصلة مناقشة النت�ائج م�ع المن الثالث  الهيئاتكل من  تتمكنالمنطقة بحيث 

مكافح�ة  هيئ�ةمالية م�ن المساهمة الرت نقاط أخرى تتعلق بيأثو. إن وجدت للتحسين الت أخرىمجا تعيين 
مكافح�ة الج�راد لجن�ة تاح�ة الفرص�ة لمش�اركة أعض�ائها ف�ي ، إلالجراد الصحراوي في جنوب غ�رب آس�يا

، أك�د وأخي�را. عض�ائهال�بعض م�ن أل المنطقة الوس�طىمكافحة الجراد الصحراوي في  هيئةالصحراوي، و
مكافح�ة الج�راد الص�حراوي ف�ي جن�وب  هيئ�ةبالنس�بة لبل�دان  أمب�رسنه ال يوجد برن�امج أمندوب باكستان 

 .بالنسبة للمعدات السيماهذه المساعدة، إلى لكن هناك حاجة  ،غرب آسيا
 

 )موريتانيا( المنطقة الغربية •
 

مناقشة  أثناء – اموريتاني فيلمكافحة الجراد  لوطنيامدير المركز ) ولد بابه(إبى . ا. أبرز السيد م-  53
 الق�دراتونظام الوقاية من طوارئ اآلفات واألمراض الحيوانية والنباتية العابرة للح�دود عل�ى  الهيئةتأثير 

 إنش��اءع��ن  تلمكافح��ة الج��راد أس��فر أن األهمي��ة الت��ي أعطي��ت: النق��اط التالي��ة –الوطني��ة لمكافح��ة الج��راد 
، وهو جهاز مستقل إداريا وماليا بميزانية س�نوية 2006عام  اموريتاني فيمكافحة الجراد ل الوطنيالمركز 

 ف�ي التحتي�ة البن�ي، وتحس�ين ظ�روف العم�ل بفض�ل بن�اء المرك�ز وغي�ره م�ن أمريك�ي قيمتها مليون دوالر
 الخاص��ة بعملي��ات المس��ح درات الق�� وت��دعيم ، )، ومخ��ازن للمبي��دات، وغيره��اة فرعي��ةع��داق( اموريتاني��

القدرات الفني�ة  في، والزيادة العامة 2006الجراد بنجاح منذ عام  بالتصدي لظهورسمحت  التيوالمكافحة 
، والنظ�ام الجدي�د للرص�د، واإلقليم�ي ال�وطنينظم�ت عل�ى المس�تويين  الت�يبفضل دورات التدريب العديدة 

وتحس�ين  البيولوجي�ةت م�ا يتعل�ق بالمبي�دا فيوعلى األخص  -والبحوث –وتطبيق خطة الطوارئ الوطنية 
 اإلقليمي��ة ، والتب��ادالتمجموع��ات الج��راد كي��ةموائ��ل الج��راد ودينامي المعلوم��ات الخاص��ة ب��التعرف عل��ى 

. كما شرح السيد إبى كيف استطاع المركز الحصول على معلوم�ات م�ن الب�دو الرح�ل. والشراكات الدولية
وقال إن التوقعات . البالغة أهميتهله  أنثبت أ والدولي اإلقليميعلى المستويين  –التضامن  أن وأبرز أيضا

واألم�راض  اآلف�اتإلى تنفي�ذ المرحل�ة الثاني�ة م�ن نظ�ام الوقاي�ة م�ن ط�وارئ  باإلضافة – للمستقبلبالنسبة 
الوطنية، وسيواص�ل تط�وير  القدراتتحسين  فيسوف يستمر  )أمبرس( الحيوانية والنباتية العابرة للحدود

 إقام�ةو البيولوجي�ةويوسع من استخدام المبي�دات  حديثةمن استخدام تكنولوجيات البحوث التطبيقية، ويزيد 
 .وطنيطوارئ صندوق 

 
بتوجيه  ، السيد ة آني مونارفريق اآلفات النباتية العابرة للحدودالمكلفة ب الرئيسية ، المسئولةقامت -  54

موريتاني�ا، ال لمص�لحة  ف�يالجراد  إدارة مكافحة بذلت لتحسين التيعلى الجهود  ي الدولالشكر إلى مندوب
إل�ى هيئ�ة مكافح�ة الج�راد الص�حراوي  كما توجهت بالشكر. وحدها بل لمصلحة المنطقة بأسرها اموريتاني

أحرزت�ه جمي�ع بل�دان المنطق�ة  ال�ذيالتقدم  واكب الذيالتنفيذي المنطقة الغربية، وعلى األخص لألمين  في
 ال�ذيم�ن حي�ث التق�دم  م�الي ف�يأن نف�س االتجاه�ات ح�دثت  إل�ى ماليوأشار مندوب . الغربية وشجع عليه

 .السنوات الماضية في أحرز
 

معظمه��ا عل��ى خارط��ة ظه��ور  ف��يإي��ران وباكس��تان، ترك��زت المناقش��ات  ابن��اء عل��ى طل��ب من��دوب-  55
وهى مأخوذة من نظام المعلوم�ات الجغرافي�ة المس�تخدم (ثناء العرض أطرحت  والتيموريتانيا  فيالجراد 

 بياناتالمعلومات يمكن أن تعطى على أساس جمع وتحليل  هوحدث شرح لذلك بأن مثل هذ). يتانيامور في
، وأن ه�ذه البيان�ات س�محت بتحس�ين خط�ة المس�ح ف�ي موريتاني�ا عاما 30عن الجراد على امتداد أكثر من 

 .أكثر سرعة وأكثر كفاءة وأقل تكلفة وبالتاليأصبحت اآلن أكثر تركيزا  التيالسنوية 
 

ه ق�د ب�ذلت الرع�اة، أش�ار الس�يد إب�ى إل�ى أن�و  الب�دو الرح�لبوردا على س�ؤال ع�ن عالق�ة المرك�ز -  56
الثقة، تسمح بجمع بيانات ع�ن  أساسها لتحسين التعاون معهم وإقامة عالقة  مجهودات على المدى الطويل 

ات لوق��ف أي الج�راد وبيان�ات إيكولوجي�ة، ب�ل وتس��مح بش�رح الغ�رض م�ن المكافح��ة وض�رورة إتب�اع فت�ر
 .نشاط أثناء عمليات الرش والفترات التالية لها، لمصلحة الجميع
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 )اليمن( المنطقة الوسطى •
 

اليمن أنه سيصف ت�أثير نظ�ام  في الصحراويالجراد مكافحة باحكيم مدير مركز . م. قال السيد ف-  57
المنطقة الوسطى وتأثير لجن�ة  فيالوقاية من طوارئ اآلفات واألمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود 

 الممت�دةبل�ده عل�ى امت�داد الفت�رة  ف�يالمنطقة الوسطى على مكافح�ة الج�راد  في الصحراويمكافحة الجراد 
أن ، حي�ث الص�حراويبالنس�بة للج�راد  خ�ط المواجه�ةن اليمن تعتبر من بل�دان إوقال . 2012-1995بين  

ل�يمن أثن�اء المن�اطق الداخلي�ة ل ف�ي: د ويتك�اثر فيه�االيمن ب�ه موائ�ل موس�مية للج�راد يمك�ن أن يظه�ر الج�را
وكان�ت هن�اك إش�ارات إل�ى أن نظ�ام الوقاي�ة م�ن ط�وارئ . الش�تاء فيالصيف، وعلى ساحل البحر األحمر 

اآلفات واألمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود كان لهما تأثير كبير على الجوانب المؤسسية لمكافحة 
حم�الت وطني�ة م�ن جان�ب ف�ي تخت�زل  الماض�ي فيفقد كانت مشكلة الجراد . ليمنا في الصحراويالجراد 
، تحت مظلة وقاي�ة الصحراويفقد أصبح هناك مركز مستقل ذاتيا للجراد  اآلنأما . وقاية النباتات مصلحة

، م�ع إمكاني�ة طل�ب مب�الغ أمريك�ي دوالر 35.000ق�دره  س�نويبمتوس�ط (النباتات، ول�ه م�ديره وميزانيت�ه 
، الرص����د/المس����ح، والمكافح����ة، المعلوم����ات: أقس����ام أربع����ةوب����ه ) ح����االت الط����وارئ ف����ية إض����افي
، 1995المكافحة ث�الث م�رات من�ذ ع�ام /المسح فرق مضاعفةوبفضل . إدارة المخازن/المحاسبة/والتقييم

المعلوم���ات ع���ن الج���راد  مص���لحةأمك���ن القي���ام بعملي���ات المس���ح والمكافح���ة كم���ا ه���و مطل���وب، وتزوي���د 
المنطق���ة الوس���طى  ف��ي الص���حراويمكافح��ة الج���راد  وهيئ���ةمنظم���ة األغذي��ة الزراع���ة  ف���ي الص��حراوي
وباإلض��افة إل��ى ذل��ك، فق��د ك��ان لنظ��ام الوقاي��ة م��ن ط��وارئ اآلف��ات . ع��ن الج��راد ذات ج��ودةبمعلوم��ات 

 ف��ي الص��حراويمكافح��ة الج��راد  هيئ��ةالمنطق��ة الوس��طى و/واألم��راض الحيواني��ة والنباتي��ة الع��ابرة للح��دود
، وأص�بح ل�دى ال�يمن )دورة واح�دة عل�ى األق�ل ك�ل س�نة(وسطى تأثيرهما على أنش�طة الت�دريب المنطقة ال

أم��اكن تربي��ة  ف��يلمكافح��ة الج��راد، ال س��يما  مبي��دا حيوي��اكم��ا جرب��ت ال��يمن . اآلن س�تة م��ن كب��ار الم��دربين
 .النحل

 
بإبق�اء الس�لطات  م�اماهت، كان هناك الوطنيوبالنسبة للمستقبل قال السيد باحكيم إنه على المستوى -  58
لمرك�ز الج�راد، ض�مانا لقيام�ه بعملي�ات المكافح�ة  والم�الي الهيكلياليمن على علم بضرورة االستقالل  في

حينها، والحاجة إلى المزيد من التدريب، وتعيين موظفين بدل ال�ذين تقاع�دوا، والرقاب�ة عل�ى  فيالمستمرة 
مناطق تربية النحل وإعداد خطة لتنفيذ المع�ايير  فيية المعدات المطلوبة، وتطوير استخدام المبيدات الحيو

تش�جع البل�دان  أن الصحراوين على لجنة مكافحة الجراد فإ، اإلقليميأما على المستوى . البيئية والصحية
مواص��لة تنفي��ذ المكافح��ة الوقائي��ة، إقام��ة نظ��ام لمتابع��ة أداء عملي��ات المكافح��ة، إع��داد خط��ة عم��ل : عل��ى

ح��االت الط��وارئ وتش��جيع المس��اعدات  ف��ي، تق��ديم المس�اعدات المس��تعملةلمبي��دات ا حاوي��اتلل�تخلص م��ن 
 .الصحراويمكافحة الجراد  هيئةما بين أعضاء  فيالثنائية 

 
المنطق�ة الغربي�ة، أوض�ح الس�يد  ف�ي الص�حراويمكافح�ة الج�راد  هيئ�ةوردا على سؤال م�ن أم�ين -  59

 ف��يش��هدتها ال�بالد  الت�يالسياس�ية  االض��طراباتة ج��اء نتيج� 2012ع�ام  ف�يب�احكيم أن تخف�يض الميزاني��ة 
وردا على سؤال م�ن الس�يد . أدت إلى تخفيض جميع الميزانيات الوطنية والتيعشر شهرا الماضية  ىاإلثن

األخرى  اآلثارالمنطقة الوسطى عن  في الصحراويمكافحة الجراد  لهيئةالسابق التنفيذي بطرس، األمين 
أن ينق��ل مركبات��ه  اس��تطاعالج��راد  ال��وطني لمكافح��ة  مرك��زالإلجاب��ة أن السياس��ية، كان��ت ا لالض��طرابات

 اض�طرواكم�ا أنه�م . معداته من المكتب قبل أن تبدأ المشكلة، ولكن بعض المعدات مازال�ت مفق�ودة وبعض
 العلويوقال السيد . قريبا إليهالعودة  فيأصيب ببعض األضرار، ولكنهم يأملون  الذيإلى مغادرة المكتب 

ل��يمن ل ال��دعمتق��ديم  ينبغ��ي أن��هالمنطق��ة الوس��طى  ف��ي الص��حراويمكافح��ة الج��راد  هيئ��ةالتنفي��ذي ل م��يناأل
وذك�ر من�دوب . المع�دات المفق�ودة وتع�ويضبمبن�ى المرك�ز  ألحقت التي األضرارإصالح  علىلمساعدتها 

ان عل�ى أن البل�دين يقع� والمالح�ظ. إص�الحويحت�اج إل�ى  غاو فيأن هناك أيضا مبنى تعرض للدمار  مالي
أداء  نالمع�دات المفق�ودة، حت�ى يس�تطيعا وتع�ويض المبني�ينإص�الح  الض�روريخط المواجهة، ولذا فم�ن 

 .الصحراويمن جديد ضمن الجهود المبذولة لتحقيق المكافحة الوقائية للجراد  على أكمل وجهوظيفتيهما 
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اليمن وما أسفرت عنه من و مالي فيالسياسية األخيرة  االضطراباتوبناء على ذلك، وفى أعقاب -  60

وال�يمن  م�الي حك�ومتي الص�حراويلجنة مكافح�ة الج�راد  شجعتلمكافحة الجراد، فقد  التحتيةتدمير البنى 
ال�الزم تق�ديم ال�دعم  عل�ىف�ي التنمي�ة الش�ركاء  دع�ت، والص�حراويقدراتهما لمكافحة الج�راد إلعادة تهيئة 

 .ذلكل
الج�راد مش��كلة مرب��ى النح��ل ال��ذين مكافح��ة مرك��ز  ه��ابع��الج  الت�يوردا عل�ى س��ؤال ح��ول الكيفي��ة -  61

أوض�ح الس�يد ب�احكيم أن المرك�ز . من�اطقهم ف�ييرفضون أحيانا السماح بمكافحة الجراد بالمبيدات الحيوية 
له�م ض�رورة  وش�رح. شخص�ا م�ن مرب�ى النح�ل 120حت�ى  تس�تقبلك�ان م�ن الممك�ن أن نظم أياما ميدانية 

إل��ى أن يص��بح م��ن الممك��ن  ةإبع��اد الخالي��ا إل��ى مك��ان آمن�� ف��يس��اعدة ال��رش، وق��دمت الش��احنات أحيان��ا للم
وتركها لدى مرب�ى النح�ل  المبيد الحيويـ كما أخذت إحدى الخاليا كعينة، وتم رشها ب. إعادتها إلى أماكنها

 .ال يؤثر على النحل المبيد الحيويلمدة أسبوع لبيان أن 
 

 )باكستان(جنوب غرب آسيا منطقة  •
 

ب�وزارة الزراع�ة  وزارة الزراعةات بوقاية النبات إدارةمكافحة الجراد ونائب مدير  قسم رئيسقّدم -  62
مكافحة الج�راد الص�حراوي ف�ي جن�وب غ�رب آس�يا  هيئةعن تأثير  ا، عرضعزام خان، السيد في باكستان

 ل�ى أنإ ف�ي البداي�ةوق�د أش�ار . على تنمية القدرات الوطنية وتحسين إدارة الجراد الصحراوي ف�ي باكس�تان
عل�ى  وذل�كإج�راء مس�ح الج�راد ومكافحت�ه ف�ي ص�حاري باكس�تان،   تمثل�ت ف�يمكافحة الج�راد  قسم مهمة

هن��اك نوع��ان م��ن من��اطق تك��اثر الج��راد الص��حراوي ف��ي و. كيل��ومتر مرب��ع 300.000مس��احة تمت��د عل��ى 
 بية مع جمهوريةعلى طول الحدود الغر) يونيو –فبراير (الربيع والشتاء  نطقة تكاثر خالل فصليم: البالد
عل��ى ط��ول ) ن��وفمبر -يوني��و ( الص��يفية الموس��مية خ��الل فت��رة األمط��ار تك��اثرس��المية، ومنطق��ة اإل إي��ران

خط  ، وباعتبارها بلدا من بلدان1947منذ استقاللها في عام  واجهت باكستانفقد . الحدود الشرقية مع الهند
على المستوى خاص بها مكافحة الجراد لقسم وأنشئ . الجانبين الشرقي والغربيكال من  هجمات، الواجهة
متوس�طة  اتأزم� م�رة واجه بنجاح أكثر من اثنت�ي عش�رة ،منذ ذلك الحين و، الستينياتفي أوائل  الفدرالي

دورا بارزا في مثل هذه الحاالت  وقاية النباتات قسم  فيوقد لعبت الخدمة الجوية . جرادال حوشديدة الجتيا
عملي�ات المس�ح الروتيني�ة  ذل�ك أن، 1996من�ذ ع�ام  زي�ادة مس�تمرة ها السنويةميزانيتوقد سجلت . الطارئة

أص��بحت باكس��تان عض��وا ف��ي لجن��ة مكافح��ة الج��راد ق��د و. لإلن��ذار المبك��ر ا بالنس��بةحاس��متعتب��ر أم��را 
، عل�ى 1964و 1955ف�ي ع�ام  في هيئة مكافحة الجراد الصحراوي ف�ي جن�وب غ�رب آس�ياالصحراوي و

يجابي�ا إق�د لعب�ت دورا  هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في جن�وب غ�رب آس�يان إب قال المندو و. التوالي
البش�رية والتش�غيلية، وخاص�ة (المج�اورة م�ن أج�ل بن�اء الق�درات  بل�دانمنتدى لالجتماع م�ع البصفتها جدا 

 اإلس�المية إي�رانجمهوري�ة مس�وحات مش�تركة م�ع ك�ل م�ن م�ن أج�ل و) الحديثةفيما يتعلق بالتكنولوجيات 
جنة مكافح�ة الج�راد ل من طلب أيضاقد و. رفيع المستوى وأشار إلى الحاجة إلى تدريب إضافي. كستانوبا

دوالر  600.000 ـيق��در ب�� بم��ا(الص��حراوي تق��ديم المس��اعدة إلص��الح س��ت ط��ائرات رش ف��ي باكس��تان 
فت��رات مكافح��ة الج��راد داخ��ل باكس��تان وخارجه��ا خ��الل ف��ي عملي��ات ، بحي��ث يمك��ن اس��تخدامها )أمريك��ي
 .التفشي

  

 االستدامة الواجب إدراجها لضمان التوجهات المستقبلية والتحسينات 
 

، إن هذه الدراسة D.MENON، السيد )مهندس زراعي(منظمة األغذية والزراعة موظف قال -  63
تحسين دور الهيئات ومسؤولياتها كما اتُفِق عليه أصالً في  أ: (ما يليوقد كانت تهدف ل، 2010بدأت عام 

مة والتمويل المستدام لمكافحة اللحك شامل إعداد إطار عمل أأ(دة الرابعة عشرة من دستور المنظمة، الما
أما فيما ). وبرنامج أمبرس مكتب الشؤون القانونية في الفاودراسة ممولة من طرف  (الجراد الصحراوي 
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ائج الدراسة التي قام بها الخبير ألوانه تقديم نت السابقفقد أوضح الموظف أنه من لمسائل القانونية، يتعلق با
األجهزة ، ألن مكتب الشؤون القانونية على مستوى الفاو لم ينهي بعد مراجعة D.FADAالدولي السيد 

 . XIV البندتم إنشائها تحت التي الدستورية 
 

 وضع األجهزة الدستورية المنشأة بموجب المادة استعراضما يتعلق بالجوانب القانونية بشأن  في-  64
XIV  من دستور المنظمة، عرضت السيدةHOFFE  اتخذت  التيالقانونيين الخطوات  المسئولينكبيرة

 فيوافق عليها المؤتمر  التي) 2011-2009(لخطة العمل الفورية لتجديد المنظمة  استجابةحتى اآلن 
ورية سوف تتعزز األجهزة الدست" : 2008عام  في) دورة استثنائية(دورته الخامسة والثالثين 

واالتفاقيات، وتتمتع بمزيد من السلطة المالية واإلدارية في إطار منظمة األغذية والزراعة، وبدرجٍة أكبر 
 في الرئيسيةاألجهزة  الدراسة من قبل  ن هذه الخطوات تشملإوقالت . " من التمويل الذاتي من أعضائها

ضمان تدابير وترتيبات عمل أكثر  أسفرت كلها عن ضرورة التيو الهيئاتالمنظمة، تشاور مع أمانات 
األعضاء لمعرفة وجهات نظرهم، وسوف تكون نتائج هذا الدول إلى جميع  استبيانوقد أرسل . مرونة

 .2012شهر أكتوبر األول  فيالمنظمة  فيعلى الدورة القادمة للجنة البرامج  للعرضجاهزة  االستبيان
 

 االستبيان فيالقانونيين إلى أن معدل المشاركة  المسئولينوردا على طلب محدد، أشارت كبيرة -  65
، فمازالت هناك 2012األصل كان هو شهر أبريل  في النهائيوأنه رغم أن الموعد . المائة في 75كان 

، أكد عدة مندوبين على أهمية زيادة وأخيراً . 2012فرصة إلرسال الردود حتى منتصف شهر يوليو 
 .وتحديث أوضاعها لجعلها أكثر قدرة على العمل الصحراويراد مكافحة الج لهيئات الذاتي االستقالل

 
، مستشارة لدى الفاو وأخصائية DESHOMESوفي ما يتعلّق بالمسائل المالية، عرضت السيدة-  66

واقترحت نظاماً مالياً يرتبط . 2011مة والتنمية الريفية، نتائج العمل الذي اُجري عام كافي مجال الح
وعلى سبيل المثال، أعطت تفاصيل عن الخطوة . متتاليةنتيجة إنذارات يفّعل وي، بحالة الجراد الصحرا

األولى من الخطوات المالية الثمانية لدعم المانحين المتعّددين للمكافحة الوقائية، على أن تُستَخَدم في 
ّدتهما للجنة وثيقتي العمل اللتين أع نتائج الشق المالي للدراسة في رد تو. ظهور الجرادومراحل الهدوء 

 .مكافحة الجراد الصحراوي
 

خالل المناقشات، قال مندوب موريتانيا إنه طال انتظار هذه الدراسة، وأنه بات اليوم لدى  و- 67
أثناء وما يمكن القيام به، للحصول على تمويل  بهالبلدان المتأثرة بالجراد فكرة واضحة عّما ينبغي القيام 

وذكر أيضاً أنه كان من الضروري تقديم هذه الدراسة بكل تأٍن . أزمة للجرادالتي تتخلّل  ةمختلفالمراحل ال
الضوء على نحو جيد على  ةالمستشار تسلطّ  و. لتفادي تراجع المساهمات الوطنية في المكافحة الوقائية

ّم بالتالي، ت و. وزارات المالية على تمويل خارجي في حال ُجمعت أموال إقليمية ودولية إمكانية اعتماد
أشار مندوب الجزائر إلى أنه بالنسبة إلى النشاطات المتصلة بالمكافحة  و. تحديد طريقة لتفادي ذلك

الوقائية، يتعيّن على البلدان أن تستخدم مواردها الخاصة، بما يُظهر حسن نيّتها للمانحين، ويبيّن أنها لم 
ات لضمان ردود سريعة من وأضاف أنه يتوّجب إنشاء آلي. تكن تنتظر نشوء األزمة قبل التصرف

 .  المانحين لدى تقديم طلبات للحصول على تمويل
 

طال انتظار هذا  بأنهوكّرر أمين هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية القول - 68
على ردة فعل المانحين على العرض  اإلطالعالمقترح المتّصل بوضع نظام مالي، وأنه سيكون من الشيّق 

وذكر مندوبا فرنسا والوكالة األمريكية ). على الصندوق المتعدد المانحين للمكافحة الوقائية وبخاصة(
غير أن مندوبة فرنسا أشارت إلى أن فكرة . للتنمية الدولية أنهما لن يعطيا جواباً مباشراً على الفور

. لمشاريع خاصة وااللحد اآلن أمصندوق متعدد المانحين مثيرة جداً لالهتمام، وإلى أن بالدها توفّر 
أن اآللية الُمقتََرحة وفّرت حالً في األجل الطويل، وبعد التهنئة على العمل الذي تّم، أشارت على وشّددت 

وقال مدير اللجنة االسترالية لمكافحة الجراد إنه ال يمثل أستراليا في . إلى استعدادها لدعم النظام المقتََرح
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حين المحتملين قد يبحثون عن نهج للشراكة لتوفير اإلثباتات بأن البلدان هذا االجتماع، إنما يعتقد أن المان
عبر التي تتلقى أمواالً من الصندوق ال تّخفض استثماراتها األساسية الخاصة، وقد يبحثون عن نهج 

استخدام هذا الصندوق حتى تكون نتائج القدرات،  المشاريع التي تهدف إلى تدعيم والمحافظة على
 .األطراف واضحة لجميع

الفاو دعمت هذه الدراسة من خالل أن فريق آفات النباتات العابرة للحدود،  عن  المسئولة توقال- 69
وكان من المهم اإليضاح بأن الصندوق المتعدد . هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية

شارت إلى ضرورة عقد اجتماع بين وأ. المانحين لم يهدف إلى تقليص مسؤوليات البلدان المتأثرة بالجراد
منظمة الفاو والمانحين حول آليات التمويل الجديدة المقترحة وتنفيذها، قبل الدورة القادمة للجنة مكافحة 

 . الجراد الصحراوي
 

 ديسورممن األنشطة، قالت السيدة  آخرليات تمويل مماثلة في مجال آورداً على طلب بشأن وجود - 70
ن الجراد الصحراوي يشّكل حالة خاصة، وأنها ليست على علم والتنمية الريفية، أ المختصة في الحكامة

 .مثل الجراد معقدةبأمثلة أخرى عن صناديق قد تكون ضرورية لمواجهة مشكلة 
 

وأعربت لجنة مكافحة الجراد الصحراوي عن ارتياحها للدراسة التي أجريت، وأثارت النقاط - 71
 :التالية

 
م لمواجهة مختلف مستويات انتشار "الجراد الصحراوي  لجنة مكافحة أقّرت - نظام التمويل المصمَّ

 ؛) Vمبين في الملحق (الذي تّم اقتراحه " الجراد الصحراوي
اجتماعا يضم بعض دول  2013في الفاو تنظّم لجنة مكافحة الجراد الصحراوي بأن  أوصت -

حديد األدوات المالية المقترحة على مع المانحين لت المناطق الثالث المعنية بالجراد الصحراوي 
 نحو أكثر دقة وعملية؛

نظام " تقريراً عن أثناء دورتها المقبلة لجنة مكافحة الجراد الصحراوي بأن تقّدم الفاو  أوصت -
 ."الجراد الصحراوي  حالة التمويل المتماشي وديناميكية تطور

 

 أنشطة لجنة مكافحة الجراد الصحراي: 3الجلسة 
 

 ات الدورة التاسعة والثالثينتوصي متابعة
 
 

ورئيسة فريق اآلفات النباتية العابرة  الرئيسية المسئولة ،A.MONARDاستعرضت السيدة - 72
وتبين أن التوصيات قد نفذت بصورة . توصية صدرت عن الدورة التاسعة والثالثين للجنة 17للحدود 
الوحدة تقريراً عن حالة  منطقة معنية بالجرادل توصية بأن يقدم بلد واحد من ك: في الحاالت التالية مقبولة

، )2التوصية (لمصطلحات لدراسة ا، تشكيل لجنة تمثيلية )1التوصية (الوطنية لمكافحة الجراد  )المركز(
رغم صعوبة تغيير المصطلحات الحالية، تشكيل وحدات وطنية مستقلة ذاتياً بدعٍم راسخ من الهيئات 

في إمكانية إنشاء مخزونات من التجهيزات الميدانية لحاالت الطوارئ يتم  ، النظر)3التوصية (اإلقليمية 
، تطوير نظم برمجيات مفتوحة المصدر )6التوصية (إيداعها في مستودعات برنامج األغذية العالمي 

، ينبغي وضع 2012بنهاية عام  الذي كان من المتوقع االنتهاء منه ، )7التوصية (، رمسيسلمساندة نظام 
دارة مخزون المبيدات في المنطقة الغربية وتوسيع نطاقه ليشمل بلدان المنطقة الوسطى ومنطقة نظام إل

 اإللكتروني موقعالجنوب غرب آسيا، وتقديم الئحة بالمبيدات المسجلة لمكافحة الجراد في كل بلد على 
eLERT تسديد المتأخرات  ، أن يبعث المدير العام برسالة إلى البلدان يدعوها إلى)11التوصية ( للفاو

، أن ترسل المنظمة رسائل إلى )12التوصية (الخاص باللجنة الصندوق االئتماني المستحقة عليها إلى 
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، أن )13التوصية (واللتان انضمتا حديثاً وإلى الكويت لكي يسددوا اشتراكاتهم  يتريابوركينا فاسو وإر
، أن تستكشف المنظمة الطرق الممكنة )14صية التو(تدعو المنظمة نيجيريا مجدداً إلى تسديد متأخراتها 

في القاهرة  االجتماع، األمر الذي أدى إلى اقتراح عقد )16التوصية (لتخفيض تكاليف اجتماعات اللجنة 
إب باباه . أ. ، بما فيها نشر رسالة الدكتور م2011 -2009ثم إلغاءه، واعتماد الميزانية المقترحة للفترة 

 ).17توصية ال(عن الجراد الصحراوي 
 

التوصية (لحاالت الطوارئ المتعلقة بالجراد الصحراوي  موضوع إنشاء صندوق دولي نوقش- 73
، وكانت التجربة اإليجابية مع صندوق األمم المتحدة المركزي لحاالت الطوارئ، على المستوى )4

وتم تعزيز الصناديق اإلقليمية في المنطقة . الوطني واإلقليمي جعلت الصندوق الخاص للجراد أقل أهمية
، وكمثال فقد حدث ذلك )5التوصية (في إنشاء صناديق وطنية للطوارئ  الوسطى، وأحرز بعض التقدم

وفي جنوب غرب آسيا توجد . في النيجر، أما في المنطقة الوسطى فال توجد مثل هذه الصناديق في أي بلد
مثل هذه الصناديق في جمهورية إيران اإلسالمية وباكستان والهند، وبإمكان كل منها الحصول على 

وكانت نتائج الدراسة المؤسسية التي طلبتها المنظمة . حاجة من صناديق الطوارئ العامةموارد عند ال
مة اوهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية، والتي تهدف إلى إعداد إطار شامل للحك

 والتمويل المستدام لمكافحة الجراد تتضمن اقتراحا بإنشاء صناديق طوارئ خاصة بالجراد الصحراوي
 .المستوى الدولي لألدوات المتوفرة حاليا على على المستويين الوطني واإلقليمي، تكملة 

 
لمكافحة أنواع أخرى  تطبيقيعلى نطاق  –بدعٍم من المنظمة  –نجح استخدام المبيدات الحيوية - 74

افحة في موريتانيا لمك 2011من الجراد، كما استخدمت المعالجة بالحواجز على سبيل التجربة عام 
وبناء على هذه التجارب الناجحة، تواصل المنظمة تشجيعها لتسجيل المبيدات . الجراد الصحراوي

 ).8التوصية ( الحيوية في البلدان المتضررة من الجراد الصحراوي واستخدام هذه المبيدات
 

ان في جميع بلد) 9التوصية (أحرز تقدم في إنشاء وحدات وطنية لمكافحة الجراد الصحراوي - 75
) 2008عام والتشاد النيجر ،2007، مالي عام 2006موريتانيا عام (خط المواجهة في المنطقة الغربية 
الستدامة اإلبقاء على إستراتيجية فعالة  اأساسي اواعتبر ذلك عنصر. عن طريق التسجيل في البرلمان

وفي المنطقة الوسطى، . مواجهة حاالت األزماتلللمكافحة الوقائية والتأكيد على التأهب بصورٍة أفضل 
مازالت هناك توجد وحدات وطنية كاملة االستقالل كما هو الشأن في مصر والمملكة العربية السعودية 

 . لتحقيق االستقالل الذاتي الكامل في السودان واليمن عٍ مسا
 

تنفيذه  الخاص بالمنطقة الغربية وبدأ) 2014-2011(أمبرس تم إعداد المرحلة الثانية من لبرنامج - 76
) 10التوصية (ضماناً الستدامة إستراتيجية المكافحة الوقائية للجراد الصحراوي في المنطقة الغربية 

أمريكي مليون دوالر  21، منها أمريكي مليون دوالر 28.8وتقدر التكاليف اإلجمالية للمرحلة بمبلغ 
عم الخارجي، وقد أسفرت الجهود من الدأمريكي ماليين دوالر  7، وعلى عاتقها الدول األعضاء تحملتها 

على هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية  و التي بذلتها منظمة األغذية والزراعة
 البنك اإلفريقي للتنمية الدولية واحتمال أن يقدم  للتنميةالتزامات من الوكالة األمريكية الحصول على 

 .منظمة رسمياً من فرنسا أن تواصل دعمها التقنيوقد طلبت ال. أغلب الموارد الخارجية الالزمة
 

تقدير فيما يخص إعادة لم ينفذ الطلب الذي تقدمت به لجنة مكافحة الجراد الصحراوي إلى األمانة - 77
حتى اآلن، بسبب تعقيد هذا الموضوع والحاجة في الوقت نفسه إلى ) 15التوصية (االشتراكات السنوية 

 .اللجنةتفويض تحديث 
 

على التعليقات التي جاءت من الحضور بأن تشكل لجنة  مونارثناء المناقشات، وافقت السيدة أ- 78
وقد دارت مناقشات عديدة حول معنى ). 2التوصية (المصطلحات  علىالكترونية لمواصلة العمل 
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ى آخر، فقد ونظراً ألن هذا المفهوم يبدو مختلفاً من بلد إل. فيما يتعلق بوحدات الجراد "االستقالل الذاتي"
قالت إنه من الواضح أن اللجنة بحاجة إلى تحديد معنى االستقالل الذاتي للوحدات الوطنية لمكافحة الجراد 
الصحراوي على المستويات المؤسسية واإلدارية والمالية، وفيما يتعلق بإبالغ المعلومات، وملكية 

المكافحة الوقائية، قال أمين هيئة مكافحة  وكأحد األهداف باتجاه تحسين. المعدات وإدارة الموارد البشرية
الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية إن المسألة المهمة هي أن وحدات الجراد يمكن أن تدير ميزانياتها 
وأن تتخذ القرارات الضرورية إلجراء عمليات المسح والمكافحة، وأنه من المهم مواصلة الدعوة 

 .ةكافيية الستقالل
 

سؤال من مندوب باكستان، أعلن مندوب موريتانيا أن المبديات الحيوية قد أصبحت ورداً على - 79
كما أعلن . لدواعي البحث استرالياشرائه من يمكن أيضاً  هجزءاً كامالً من خطة العمل في موريتانيا وأن

 .2011المغربي سنة في مكافحة الجراد  المبيد الحيوي استخدمت أنهامندوب الجزائر 
 

، أعلن مندوب مصر ترحيبه بأن تعقد لجنة مكافحة الجراد 16يتعلق بالتوصية رقم وفيما - 80
وقال مندوب موريتانيا إنه في حالة فشل الترتيبات بالنسبة لمصر، فإن . الصحراوي دورتها التالية في بلده

 .بالده يسرها أن تكون مكاناً بديالً الستضافة الدورة التالية
 

المصطلحات ب األعمال المتعلقة بمتابعةافحة الجراد الصحراوي لجنة مك أوصتوختاماً، - 81
 .صةتلجنة الكترونية مخالمستعملة في مجال الجراد من طرف 

 
ن االستقالل م ىمستوترسيخ والدعوة لتوفير لجنة مكافحة الجراد الصحراوي بضرورة  وأوصت- 82

 .للوحدات الوطنية المكلفة بمكافحة الجراد الذاتي
 

 2011 -2008المصروفات / االشتراكات: 9161 ئتماني الدولياالالصندوق 
 

المصروفات في / االشتراكات) األخصائي الزراعي( موظف بالمنظمة MENONعرض السيد - 83
 31وحتى ). VIالمرفق (وتضمن العرض وصفاً تفصيلياً لالشتراكات والمتأخرات . األمانة صندوق
، الصندوق، وهو أعلى رقم في تاريخ أمريكي دوالر 1.742.586 الصندوق  رصيد، كان 2011ديسمبر 

وقال إنه رغم العديد من التوصيات في الدورات السابقة للجنة مكافحة الجراد الصحراوي، فقد تبين أنه 
ولذا ينبغي على اللجنة أن . لم يسدد االشتراكات السنوية سوى ما يقرب من ثلث األعضاء 1991منذ عام 

األمانة سوف  صندوقالتي يدعمها  األنشطةسين حالة المتأخرات، وإال فإن تبحث عن جميع السبل لتح
وقد أُبلغ . أمريكي دوالر 27.000سوى األمانة  صندوقلم يقيد في  2012فحتى يونيو . تكون مهددة

اليورو باألعضاء بأن بإمكانهم تسديد اشتراكاتهم في أي وقت من السنة، وأنه يمكنهم تسديدها بالدوالر أو 
. وأعلن أن بلدين هما أوغندا ومالي قد سويا متأخراتهما خالل السنتين الماضيتين. العمالت المحليةأو 

األمانة الخاص باللجنة ال يمكن أن تستمر وأنها تتطلب  صندوقأن حالة المتأخرات في  مونووأكد السيد 
 .اهتماماً عاجالً 

 
يل األموال التي تلقتها اللجنة في الفترة تفاص) األخصائي الزراعي(المنظمة ب الموظفكما أعطى - 84

حساب  ولوحظ أن .أمريكي دوالر 629.304والمصروفات في تلك الفترة والتي بلغت  2011 -2008
األمانة دعم عدد من األنشطة التي كان لها أهمية بالغة في تحسين مكافحة الجراد الصحراوي والتي 

ان من بين هذه األنشطة التدريب على مستوى درجة وك. منها البلدان المتضررة من الجرادت استفاد
األمانة في  صندوقكما استخدم . ، وتدريب موظفي جمع المعلومات عن الجراد)لمدة سنة(الماجستير 

ضمان توزيع وثائق فنية السيما النشرات المتعلقة بالجراد الصحراوي، ولتغطية تكاليف الدورة التاسعة 
 المصالح العامة ، ولتسديد تكاليف موظف 2009الصحراوي عام  والثالثين للجنة مكافحة الجراد
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كان يزود البلدان بمعلوماٍت وثائقية، الذي المعلومات عن الجراد الصحراوي في المنظمة بمصلحة 
 .باإلضافة إلى دعم أنشطة نظام الوقاية من طوارئ اآلفات الحيوانية والنباتية العابرة للحدود

 
إنه في كل دورة من دورات اللجنة، كانت البلدان تحث على أن تسدد  قال مندوب موريتانيا- 85

في المائة من  50اقترح أن يكون هناك حافز ما، كأن ينص على اإلعفاء من  و. اشتراكاتها ومتأخراتها
 .المتأخرات إذا تم تسديد الباقي، فاألمر يحتاج إلى نهج جديد لتغيير هذا الوضع المستمر منذ فترة طويلة

 
في المائة من المتأخرات عن الفترة  50من  االعراق بطلب رسمي بإعفاء بالده ةمندوب توتوجه- 86
، ويبدأ 2004، على أن يدفع العراق المبلغ الباقي مضافاً إليه المتأخرات منذ عام 2004إلى  1983من 

عضويته في لجنة وقال إن نهجاً مماثال قد طبق على العراق في . في تسديد اشتراكاته السنوية بانتظام
مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى، وإن األمور سارت بشكل جيد جداً، وإن العراق قام 

وأوضح السيد بطرس أنه عندما تم . بتسوية نصف متأخراته وبدأ يسدد اشتراكاته في تلك اللجنة بانتظام
العراق إلى أن تسدد فيما بعد، وهو ما في المائة من متأخرات  50د يجمتم تاالتفاق على هذه الترتيبات، 

ولكن . وكان المندوبون في اللجنة يؤيدون إلغاء نصف متأخرات العراق. حدث بالفعل بعد سنوات قليلة
هذه النقطة أثارت مناقشات من قبل بعض المندوبين حول السبب في تطبيق هذه الترتيبات على العراق 

وكان هناك أيضا تساؤل حول إمكانية اتخاذ اللجنة لمثل . وحده دون تطبيقها على متأخرات بلدان أخرى
هذا اإلجراء، وما إذا كان مطابقا للنظم واللوائح المعمول بها في اللجنة باعتبارها جهازاً دستورياً من 

 .أجهزة منظمة األغذية والزراعة
 

رئيس اللجنة نفسه  في حال ما إذا كاناللجنة، اللجنة  تشكيلحول طبيعة وتال ذلك مناقشة أخرى - 87
وقال الرئيس إن موقف جمهورية إيران اإلسالمية معقد . يأتي من البلد الذي لديه أكبر مبلغ من المتأخرات

وقال مندوب كينيا إن الوضع . وأنه يحتاج إلى توثيق عضوية إيران لكي يسعى إلى حل هذه المسألة
 أن كريسمانورد السيد . ي ليست أعضاءبحاجة إلى إيضاح بالنسبة للبلدان التي هي أعضاء وتلك الت

هناك قائمة باألعضاء تبين بوضوح أن جميع البلدان الحاضرة هي أعضاء، ولكن البد من تحديد وضعها 
وطلب مندوب إثيوبيا أيضا من األمانة إعطاءه معلومات إضافية عن الطريقة التي تقرر بها . القانوني بدقة

 .مبلغ االشتراك السنوي لبالده
 

عن تحديث اختصاصات  المسئوللجنة مكافحة الجراد الصحراوي بأن يقوم فريق العمل  أوصت- 88
الدول تخفيض متأخرات إمكانية ، وبالتعاون الوثيق مع األمانة، بتقييم اشتراكات الدولاللجنة، وتفويض 
 .األعضاء

 
 .أخرىلجنة مكافحة الجراد الصحراوي عمان إلى أن تصبح عضوا في اللجنة مرة  دعت- 89

 
اللجنة في تنفيذ  الناتجة عن صندوق األرباحلجنة مكافحة الجراد الصحراوي باستخدام  أوصت- 90

 .األنشطة
  

 2014 -2012خطة العمل للفترة : 9161الدولي   االئتمانيالصندوق 
 
 

 ئولةالمسبعد التذكير بالوضعية المالية  الحرجة للصندوق االئتماني للجنة، أشارت السيدة مونار - 91
، أنه سيتم تحديد النفقات حسب االشتراكات اآلفات النباتية العابرة للحدود مجموعةالكبيرة ورئيسة 

كما ركزت على أنه في حال ما إذا لم يتم . المحصل عليها، مستوى المتأخرات وما هو متاح في الصندوق
ي هذا السياق، تم تقديم وف. التحصل على االشتراك المنتظر فإن ذلك سيؤثر على أنشطة اللجنة سلبا
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 208.000حوالي (األولى ترتكز على االشتراكات السنوية المنتظرة : 2014-2012ميزانيتين للفترة 
، والثانية ترتكز )دوالر أمريكي سنويا 110.000(مع دفع جزء من المتأخرات ) دوالر أمريكي سنويا

منح دراسية، : ة األولى على ثمانية أنشطةوتشمل الميزانية المقترح. السنوية المنتظرة االشتراكاتعلى 
والدورة الواحد واألربعين للجنة، تدريب ) الحالية(، تنظيم الدورة األربعون طبع وتوزيع الوثائق التقنية

شهرا بمصلحة معلومات الجراد على مستوى مقر المنظمة،  11المكلفين الوطنيين بمعلومات الجراد لمدة 
 تبيدات، استشارة تقنية لتطوير نظام معلومات جغرافية والتكنولوجيااجتماع الفريق االستشاري للم

إنشاء صندوق احتياطي للحاالت الطارئة الحديث، دعم ألنشطة التنبؤ لمصلحة معلومات الجراد وكذا 
، فإن األنشطة الخمسة )التي ترتكز فقط على االشتراكات المستحقة(أما في الميزانية الثانية . الغير متوقعة

منح دراسية، طبع وتوزيع الوثائق التقنية، تنظيم الدورة الواحد واألربعين للجنة،   : ية ال يمكن تنفيذهااآلت
. اجتماع الفريق االستشاري للمبيدات وكذا إنشاء صندوق احتياطي للحاالت الطارئة الغير متوقعة

  .VIIالميزانيتين المقترحتين معروضتين في الملحق 
 

تمت اإلشارة إلى أنه إذا لم تدفع الدول اشتراكاتها السنوية، فإنه لن يكون من وخالل النقاشات، - 92
الممكن مستقبال تنظيم دورات اللجنة، حتى إن كانت الدورة المقبلة مقررة في بلد معني بالجراد 

المندوبون أن اللجنة تقوم بدور كما أشار ). مصر و موريتانيا كبديل(الصحراوي وذلك لتخفيض النفقات 
كما تمت اإلشارة إلى، . على أنشطة أخرى هم في جمع كل األطراف الفاعلة وأن الخيار يجب أن يكونم

ما بوسعهم حتى يتم  ايبذلوولكن حتى الهيئات اإلقليمية والفاو أن ) أوال(ومن جديد، أنه على المندوبين 
 .على األقل دفع االشتراكات السنوية للدول

 
) المشكلة  أساسا من االشتراكات السنوية( 2على الميزانية رقم  اللجنة صادقتوكخالصة، فقد - 93

كل  حثاألخذ بعين االعتبار لمالحظات الدول وومن طرف األمانة، لألنشطة مع إعطاء األولوية 
 .ليتم تسديد االشتراكات السنوية للبلد بذل الجهود الالزمة ى األطراف عل

 
مكون (ندوب الهند أن يتم توسيع برنامج أمبرس وقد طلب مندوب باكستان مدعوما من طرف م- 94

إلى دول جنوب شرق آسيا، مشيرا إلى أن هذا البرنامج كان له وقع إيجابي على ) الجراد الصحراوي
وبهذا الشأن تم التذكير أنه على الدول المعنية بدعم من هيئة مكافحة الجراد . المنطقة الغربية والوسطى

تحضر مقترحا خاصا بمنطقتهم وأن ترسل طلبا رسميا للمدير العام  الصحراوي في جنوب شرق آسيا أن
للمنظمة، ليتم طرحه بعد ذلك على الجهات المختصة في المنظمة، ليتم بعدها البحث عن الجهات المانحة 

وقد وّضح مندوب فرنسا ومندوب الوكالة األمريكية للتنمية الدولية أنه ال يمكن . التي يمكنها تقديم الدعم
اللجنة أنه على الفاو، هيئة مكافحة الجراد  أوصتوفي األخير، . ل أي طلب مباشر للمانحينإرسا

مكون الجراد (توسيع برنامج أمبرس  إمكانيةالصحراوي في جنوب شرق آسيا والدول المعنية أن تدرس 
  .  لمنطقة جنوب شرق آسيا) الصحراوي

 
 

 مسائل أخرى
 

شريطا مصورا قصيرا اآلفات النباتية العابرة للحدود  موعةمجالكبيرة ورئيسة  المسئولةعرضت - 95
التي تتركز حاليا أساس على الجراد ( الصحة النباتية  -على المكونات الثالث لبرنامج أمبرس

التي هيمن اختصاص مركز تسيير األزمات  –، الصحة الحيوانية واألمن الصحي للغذاء )الصحراوي 
 .للفاو والذي يرتكز على أسس وقائية  (CMC-FC)على طول السلسلة الغذائية 
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 تدخل الرئيس المستقل لمجلس منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة
 

، أن الرئيس المستقل اآلفات النباتية العابرة للحدود مجموعةالكبيرة ورئيسة  المسئولةأعلنت    -96
عن المندوبين لتمكينها من تقديم تقرير  ه باسم كلتشكركما . لتواجده شكرتهلمجلس الفاو قد حظر للقاعة و

إلى مدى أهمية  توأشار) 2012يونيو (حالة الجراد في ليبيا والجزائر أثناء الدورة األخير للمجلس 
 .إضافة المجلس لفقرة عن هذه المسألة في تقريره

 
في تقرير ، أن إدراج هذه المسألة M.L.GUYAUوقد أعلن الرئيس المستقل لمجلس الفاو السيد     -97

الدول المهددة بالجراد الصحراوي وإلظهار أن بإمكان المنظمة أن  التضامن معالمجلس يأتي من باب 
النشرة الصحفية التي كما أشار أن المدير العام للفاو كان قد أشار إلى التهديد الحالي للجراد في . تتأهب

المكافحة للمجلس عن مدى أهمية  وقد أكد الرئيس المستقل. صدرت في أعقاب اجتماع المجلس مباشرة
الوقائية ضد الجراد الصحراوي هو في الحقيقة  ةالمكافحالوقائية مشيرا إلى أن كل دوالر يصرف في 

وقد نصح أعضاء اللجنة أن . تم توقيف  ظهور الجراد في بداياتهلم ياقتصاد لمبالغ أهم في حال ما إذا 
 .القيام بالمرافعة على الصعيد الوطني واإلقليمي يعتمدوا على الدعم المقدم من طرف المجلس قصد

 
على دعم المجلس كما طلبت وقد هنأت أمانة هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية     -98

من الرئيس المستقل أن يجذب انتباه المدير العام فيما يخص دوره في تسيير مشكلة الجراد، بأنه على الفاو 
هذه المسألة وأنه عليها أن تسخر الموارد الالزمة لذلك، خاصة الموارد البشرية أن تركز أكثر على 

والموارد األخرى للفريق المكلف بالجراد واآلفات النباتات العابرة للحدود وكذا للهيئات اإلقليمية المكلفة 
 .بمكافحة الجراد الصحراوي

 
الالزمة، خاصة البشرية منها، لفريق الجراد اللجنة أن تقدم الفاو اإلمكانات  أوصتوخالصة، فقد     -99

، وذلك قصد تمكينها من الصحراوي النباتات العابرة للحدود وكذا للهيئات اإلقليمية لمكافحة الجراد وآفات
 .على أكمل وجه ممكن االقيام بمهامه

 

 تشكرات
 

، باسم المنظمة، عن داآلفات النباتية العابرة للحدو مجموعةالكبيرة ورئيسة  المسئولةأعربت     -100
شكرها الخالص لألمين التنفيذي السابق لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى السيد منير 

، وكذا لهيئة المنطقة الوسطىلصالح دول المنطقة  بطرس، للعمل الذي قام به خالل السنوات الماضية
تقدمت بالشكر كما . ل الدورة األربعون للجنةالوسطى  وأمينها التنفيذي الحالي الذي دعاه لحضور أشغا

واالمتنان لألمين التنفيذي للهيئة الغربية، السيد التهامي بن حليمة، الذي من المقرر أن يتقاعد في نهاية 
شهر يونيو، لمساهمته الفاعلة في النتائج المحصل عليها في المنطقة الغربية وكذا بالنسبة إلستراتيجية 

وأعرب مندوب مالي نيابة عن الدول األعضاء في هيئة . ضد الجراد الصحراويالمكافحة الوقائية 
مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية، عن شكره للسيد بن حليمة، مشيرا إلى احترافيته وميزاته 

ل اإلنسانية وكذا دوره في تنمية المكافحة الوقائية، كما طلب منه  سرد تجربته في كتاب لفائدة األجيا
  .القادمة

 المصادقة على التقرير
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 المصادقة على التقرير
 

 .بعد إدراج بعض التعديالت، تمت المصادقة على التقرير باإلجماع    -101
 

 جلسة اختتام االجتماع
 

شكر رئيس الدورة كل المشاركين لمساهمتهم في النقاشات، وكذا األمانة التي ساهمت في تنظيم     -102
 .وأعلن في األخير اختتام أشغال الدورة األربعون للجنة. ة الصياغةالدورة وكذا لجن
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  قائمة المشاركين: الملحق األول
 

 والمنظمات الدول
 

 أستراليا
 السيد كريس أدريانسن

 مدير
 الهيئة األسترالية آلفة الجراد

 القسم األسترالي للزراعة واألسماك والغابات
GPO Box 858 

Canberra   ACT  2601 
 62725727 2 61+ :اتفاله

 428264083 61+ :النقال
 5074 6272 2 61 + :الفاكس

  4TChris.Adriaansen@daff.gov.au:البريد اإلليكتروني
 

 الجزائر
 السيد خالد مؤمن

 مدير عام
 (INPV)المعهد الوطني لوقاية النباتات 

B.P. 80 Avenue Hassen Badi 
El Harrach, Alger 

 550846383 213 00 :الهاتف
 63 58 52 21 213 00 :الفاكس

  4Tkhal63@yahoo.com4T:البريد اإلليكتروني
 

 السيدة كريمة بوبكر
 كاتبة الشؤون الخارجية

 سفارة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية 
 بإيطاليا

Via Bortolomeo Eustachio, 12 
00161 Rome 

 44202533/2546 06 :الهاتف
  bab.karima@hotmail.fr:البريد اإلليكتروني

 
 

 بوركينا فاسو
 السيد لورون كوليدياتي

 مستشار زراعي
 الممثل الدائم المناوب

 سفارة بوركينا فاسو في إيطاليا
 3667045058 39+ :الهاتف

  4Tiati_Laurent@yahoo.frCoulid4T:البريد اإلليكتروني
 
 
 

 
 
 

 
 الرأس األخضر
خوسيه إيدواردو دونتاس فيريرا . سعادة السفير

 باربوسا
 سفير

 سفارة الرأس األخضر
Via Giosué Carducci 4 - Int. 3  

00187 Rome 
 :البريد اإلليكتروني

4Twebnet.itjeduardo.barbosa@fast4T  
4Tjeduardo.barbosa@gmail.com4T 
 
 

EA-DLCO 
 السيد غاسبار مااليا

 مدير
 منظمة مكافحة الجراد الصحراوي في شرق أفريقيا

PO 4255 
Addis Ababa 

Ethiopia 
 1477 11646 251+ :الهاتف

       +251 116460284 
  4Tgasparmallya@hotmail.com4T:رونيالبريد اإلليكت

 
 

 اأريتيري
 السيد هيريو أسغيدوم ولدماريام

 المدير العام للقسم الزراعي
 وزارة الزراعة

P.O. Box 1048 – Asmara   Eritrea 
 181480-1-(00291) :الهاتف
 181274-1-(00291) :الفاكس

  asgedomheruy@gmail.com:كترونيالبريد اإللي
 
 

 أثيوبيا
 السيد فكري ماركوس تيسفاي
 مدير الصحة الحيوانية والنباتية

 وزارة الزراعة
P.O. Box 62347 Addis Ababa, Ethiopia  

 6462417 -11-( 00251) :الهاتف
 6462311-11-(00251) :الفاكس

  4Tfikrem2001@yahoo.com4T:د اإلليكترونيالبري
 
 
 
 

mailto:khal63@yahoo.com�
mailto:Coulidiati_Laurent@yahoo.fr�
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 مصر
 السيد رجب محمود بكري

 المدير العام إلدارة الجراد والطيران الزراعي
 الدقي، مصر

 )مباشر( 37612183-2-0020 : الهاتف
        0020-2-37488974 

 93184-374-2-0020 :الفاكس
  Locust_egypt@yahoo.com:ليكترونيالبريد اإل

 
 

 فرنسا
 السيدة أنييس بواريي

 وزارة الشؤون الخارجية
 محررة التربية الحيوانية، المخاطر الصحية والوقاية 

DGM/BPM/ALIM 
27 rue de la Convention CS 91533  

75732 PARIS Cedex 15  
   73 60 17 43 1(0) 33 + :الهاتف
 143177394 33+ :الفاكس
البريد 

  4Tagnes.poirier@diplomatie.gouv.fr4T:اإلليكتروني
 

 السيد كلود بيلوكان
 طالب دوكتوراه دولة

CIRAD قسماألنظمة البيوليجية 
 TA-A106/Dوحدة الجراد، 

Campus international de Baillarguet  
34398 Montpellier Cedex 5 

 6337 642 520 1 + :الهاتف
  cpeloq@email.arizona.edu:البريد اإلليكتروني

 
 جون ميشال فاسالالسيد 

 خبير حشرات
 مسؤل عن الجراد

 CIRADقسم األنظمة البيولوجية 
Agropolis Avenue, TA-A106/D 

34398 Montpellier Cedex 5 
 61 48 59 67 4 33 + :هاتفال

 73 38 59 67 4 33+ :الفاكس
  4TMichel.Vassal@cirad.fr-Jean4T:البريد اإلليكتروني

 
 

 غانا
 كوماه -السيد ني كاي

 مستشار 
 سفارة غانا بإيطاليا

Via Ostriana, 4  
  00199 Rome 

 3890165333 39+ :الهاتف
 :البريد اإلليكتروني

 4Tnii.quaye.Kumah@gmail.com4T  

4Tfao@ghanaembassy.it4T 
 الهند
 جاغار نات تهاكور السيد

 نائب المدير
 مكافحة الجراد

 وزارة الزراعة الهندية
Faridabad - 121001 

 91129411112 + :الهاتف
 919891904453+ :النقال

 911292412125+ :الفاكس
  jn.thakur@nic.in:البريد اإلليكتروني

 
 

 إيران
 السيد مهدي قميان

 مسئول تسيير اآلفات
 منظمة وقاية النباتات

 وزارة الزراعة
No. 2, Tabnak Ave. 

Evin, Tehran, I.R.Iran 
Postal Code: 19395 

P.O.Box: 4548 Pol-e-Rumi 
 400-23091-21(0)-98+ :الهاتف

             +98-(0)21-22403-198 
 930-1028-912(0)-98+ :النقال

 197-22403-21(0)-98+ :الفاكس
 :البريد اإلليكتروني

4Tghaemian@ppo.ir4T  
4Tehdi.ghaemian@gmail.comM4T 
 

 العراق
 اآلنسة منار حرفوش

 مسيرة مكتب
 الممثلية الدائمة للعراق في الفاو

Via della Fonte di fauna 5 
Roma 

Italy 
 0688920492 39+ :الهاتف

  4TIraq.fao@gmail.com4T:البريد اإلليكتروني
 

CSA-IRLCO 
 زيس كيلومي أوكوباالسيد مو

 مدير
 منظمة مكافحة الجراد األحمر لوسط وجنوب إفريقيا

IRLCO-CSA 
Box 240252, Ndola 

Zambia 
 260919584141+ :الهاتف
        : +260212651251 

 260212650117+ :البريد اإلليكتروني
  4T.zmLocust@zamnet4T:البريد اإلليكتروني

mailto:Locust_egypt@yahoo.com�
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4Tokhoba@yahoo.com4T              
 

 كينيا
 السيد جاسينتا كيفوني نغويري

 الممثل الدائم لكينيا لدى منظمة الفاو
 سفارة جمهورية كينيا

Viale Luca Gaurico, 205  
00143 Rome 

 8082714 06 :الهاتف
 :البريد اإلليكتروني

4Tjacintamngwiri@yahoo.com4T  
4Tmjngwiri@hotmail.com4T              
 

 السيد جوزيف نغيتشي
 نائب مدير الزراعة
 قسم وقاية النباتات

PO Box 30028-00100 Nairobi 
 0721221586 ;0203505481 :الهاتف

  ngetichj@ymail.com:ريد اإلليكترونيالب
 

 
 الكويت

 اآلنسة ستيال بامال
 موظفة بممثلية الكويت لدى منظمة االفاو

Via della fonte di fauna, 26 
 065754598 :الهاتف
 065754590 :الفاكس

  4Tmc8975@mclink.it4T:البريد اإلليكتروني
 

 
 ليبيا

 السيد يوسف أبو لحباس
 رئيس إدارة لجنة المركز الوطني لمكافحة الجراد

3T3وزارةT8T 3T8T3الزراعة والثروة الحيوانيةT8T 3T8Tوالبحرية 
P.O.Box: 4724, Sidi_Elmasri,  

Tripoli, Libya 
 3831885-91-218+ :الهاتف
 3619010-21-218+ :الفاكس

  4Tblapc218@yahoo.co.uk4T:البريد اإلليكتروني
 

 السيد خالد القدقود
 مدير

 مركز مكافحة الجراد واآلفات الزراعية
 وزارة الزراعة 

9TB.O.Box: 780569T 
9TWestern Street 

 9T +218 91 3786232:الهاتف
9T+218 92 7334876 

  4Tel_gadgoud@yahoo.co.uk:البريد اإلليكتروني
 
 

 
 مالي

 السيد سيديبي توماني
 نائب مدير المركز الوطني لمكافحة الجراد الصحراوي

 مكلف بالشؤون البيئية
Centre National de lutte Contre le criquet 

Pèlerin  
Bamako, MALI 

BP E: 4281 
 66716868 (223) :الهاتف
 84 01 22 20 (223) :الفاكس

  4Ttoumsidibe@yahoo.fr4T:البريد اإلليكتروني
 

 السيد باه كونيبو
 مستشار مساعد

 سفارة مالي بإيطاليا
Via Antonio Bosio, 2  

00161 Rome 
 44254068 06 :الهاتف
 44254029 06  :الفاكس

  4Tkonipobah@yahoo.fr4T:البريد اإلليكتروني
 
 

 المغرب
 السيد سعيد غاوث

 مدير
 المركز الوطني لمكافحة الجراد الصحراوي

 وزارة الداخلية
9TBP 125  

9T36850 Inezgane, Maroc 
 9T +212 528242330:الهاتف
 9T +212 528241496:الفاكس

  9T4Ts.ghaout@gmail.com4T:البريد اإلليكتروني
 

 
 موريتانيا

 حمد عبد هللا إبي ولد باباه السيد
 مدير عام

 المركز الوطني لمكافحة الجراد
 وزارة التنمية الريفية

BP 665, Nouakchott 
 45292891 222+ :الهاتف
 45259815 222+ :الفاكس

  4Tmaouldbabah@yahoo.fr4T:البريد اإلليكتروني
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 السيد كوتارو ولد ماينو

 باحث في علم الجراد يحضر للدكتوراه في 
 المركز الوطني لمكافحة الجراد

BP 665, Nouakchott 
 46187292 222＋ :الهاتف
 45259815 222+ :الفاكس

  4Tomaeno@yahoo.co.jpotok4T:البريد اإلليكتروني
 
 

 النيجر
 السيد أبوبكر محمدوا

 مستشار في الممثلية الدائمة للنيجر لدى منظمة الفاو
Via Antonio Baiamonti, 10  

00195 Rome 
 3720164 06 :الهاتف
 372901 06 :الفاكس

  4Tgnamji@yahoo.fr4T:البريد اإلليكتروني
 
 

 انباكست
 السيد عزام خان

 نائب مدير، قسم وقاية النباتات
 مسئول قسم الجراد

 حكومة باكستان
 كراتشي، باكستان

 99248668 9221+ :الهاتف
 99248673 9221+ :الفاكس

  4TPlantprotection.gov@gmail.com4T:البريد اإلليكتروني
 

 عالء الدينالسيد أحمد 
 موظف بالمصلحة

 األمن الغذائي الوطني والبحث
Room #220, Block B 

Pak Secretariat, 
Islamabak 

Pakistan 
 9206009 51 92+ :الهاتف

+7822854 
 :البريد اإلليكتروني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 العربية السعودية

 السيد فهد بن عبد العزيز الماري
 نائب المدير العام

 قسم وقاية النباتات
 وزارة الزراعة

 الرياض
 4035899 1 966+ :الهاتف
 4035899 1 966+ :الفاكس

  4Tlcsctrl@moa.gov.sa4T:البريد اإلليكتروني
4Tlocust_jeddah@hotmail.com4T 
4Tlocust_jeddah@yahoo.com4T 
 4TFahm98@hotmail.com4T 

 
 السيد عدنان بن سليمان خان

 مدير عام
 المركز الوطني للبحث ومكافحة الجراد

 وزارة الزراعة
P.O. Box 4174 
21491 Jeddah  

 )مباشر(6210096-2-966+ :الهاتف
 111 امتداد  966-2-6206262+

 6204085-2-966+ :الفاكس
  4Tlcsctrl@moa.gov.sa4T:البريد اإلليكتروني

4Tlocust_jeddah@yahoo.com4T              
4Tuwadaa474@hotmail.comab4T 
 
 

 السنغال
 السيدة مارياتو دياوارا

 مديرة وقاية النباتات
 وزارة الزراعة والتجهيز الريفي

 9T +221 338340397:الهاتف
9T        +221 775296337 

 9T +221 338342854:الفاكس
  9T4Tdpv1@orange.sn4T:البريد اإلليكتروني

 
 

 انالسود
 السيد محمد الفقي النور

 نائب الممثل الدائم 
 سفارة جمهورية السودان

Via Panama,48   
00198 Rome 

 33221965   33222138 06 :الهاتف
 3340841 06 :الفاكس
البريد 

:اإلليكتروني
4Tme@yahoo.itpermrepoffice_sudanembassyro4T  
 

 

mailto:otokomaeno@yahoo.co.jp�
mailto:gnamji@yahoo.fr�
mailto:Plantprotection.gov@gmail.com�
mailto:lcsctrl@moa.gov.sa�
mailto:locust_jeddah@hotmail.com�
mailto:locust_jeddah@yahoo.com�
mailto:Fahm98@hotmail.com�
mailto:lcsctrl@moa.gov.sa�
mailto:locust_jeddah@yahoo.com�
mailto:abuwadaa474@hotmail.com�
mailto:dpv1@orange.sn�
mailto:permrepoffice_sudanembassyrome@yahoo.it�


 2012يونيو  22-19 إيطاليا،  روما،      للجنة مكافحة الجراد الصحراوي األربعون الدورة
 

37 
 

 
 

 اليمن
 السيد عبد هللا نعمي النعمي

 أمين ثالث
 سفارة جمهورية اليمن 

9TVia Antonio Bosio, 10  
9T00161 Rome  

 9T 06 44231679   44233695:الهاتف
 9T 06 44234763:الفاكس

 9T  info@yemenembassy.it:البريد اإلليكتروني
alnaami2050@yahoo.com 

 
 السيد فؤاد باحكيم

 ركز مكافحة الجرادمدير م
 وزارة الزراعة والري

 صنعاء، شوب، شارع زايد
 اليمن

 967777334426+ - 9671228064+ :الهاتف
 9671250956+ :الفاكس

  4Tfuadbahakim@hotmail.com4T:البريد اإلليكتروني
 
 

 أوغندا
 السيد روبرت سبييتي

 مستشار أول
 رة جمهورية أوغنداسفا

Viale Giulio Cesare 71 (Scala B int 9A, 9B)  
00192 Rome 

 3207232   3225220 06 :الهاتف
 3213688 06 :الفاكس

  rsabiiti@yahoo.com:البريد اإلليكتروني
 
 

 USAID للتنمية الدولية األمريكيةالوكالة 
 السيد يني بياليني

 كبير الفنيين مكلف بالبرامج
USAID/DCHA/OFDA 

717 H.ST.NW, suite # 801 
Washington, D.C. 20006, USA 

 0226-254 202 1+ :الهاتف
  4Tybelayneh@usaid.gov4T:البريد اإلليكتروني

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 FAOمنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة 
 

 هيئات الفاو
 

 راوي في المنطقة الغربيةهيئة مكافحة الجراد الصح
 التهامي بن حليمة السيد

األمين التنفيذي للهيئة ومنسق برنامج أمبر في المنطقة 
 الغربية

30, Rue Asselah Hocine 
B.P. 270 Alger  

16000 Alger Gare, Algérie 
 661754767 212+ :الهاتف

  4TThami.Benhalima@fao.org4T:البريد اإلليكتروني
4Tthami.benhalima1@gmail.com4T 

 
 الوسطىهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة 

 السيد مأمون العلوي
 األمين التنفيذي للهيئة 

Near East Regional Office 
11, El Eslah El Zerai St.  

P.O. Box: 2223 Dokki 
Cairo, Egypt 

 )مباشر( 233316018-20+ :الهاتف
 1006697824-20+ :النقال

 or 749581 237616804-20+ :الفاكس
  mamoon.alalawi@fao.org:البريد اإلليكتروني

 
 السيد منير بطرس

األمين التنفيذ السابق لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي 
 في المنطقة الوسطى

 249922334444+ :الهاتف
  4Tmunir.butrous@gmail.com4T:البريد اإلليكتروني

 
 FAO مقر منظمة األغذية والزراعة

 
AG 
 موديبو طراوري السيد

 مساعد المدير العام
 قسم الزراعة وحماية المستهلك

 B632مكتب 
 57054523 06 39+ :الهاتف

  4TModibo.Traore@fao.org4T:البريد اإلليكتروني
 

AGP 
 السيدة آني مونار

 كبيرة المسئولين، مسئولة فريق 
 الجراد واآلفات النباتية العابرة للحدود

 قسم اإلنتاج النباتي والوقاية
 B-747مكتب 

mailto:fuadbahakim@hotmail.com�
mailto:ybelayneh@usaid.gov�
mailto:Thami.BenHalima@fao.org�
mailto:Thami.benhalima1@gmail.com�
mailto:munir.butrus@gmail.com�
mailto:Modibo.Traore@fao.org�
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 57053311 06 39+ :الهاتف
  4TAnnie.Monard@fao.org4T:البريد اإلليكتروني

 كايث كريسمان السيد
 ) مكلف بتنبؤات الجراد(كبير المسئولين 

 مصلحة معلومات الجراد الصحراوي
 قسم اإلنتاج النباتي والوقاية

 C-796مكتب 
 57052404 06 39+ :الهاتف
 57055271 06 39+ :الفاكس

  4TKeith.Cressman@fao.org4T:البريد اإلليكتروني
 

 اآلنسة كيريس ماريون
 موظفة في برنامج الجراد

 قسم اإلنتاج النباتي والوقاية
 B-749bisمكتب 
 57054525 06 39+ :الهاتف

  4TgMarion.Chiris@fao.or4T:البريد اإلليكتروني
 

 دومنيك مونو السيد
 مهندس زراعي

 قسم اإلنتاج النباتي والوقاية
 B796مكتب 
 55289 570 06 39+: الهاتف

  4TDominique.Menon@fao.org4T:البريد اإلليكتروني
 

 محمد األمين ولد أحمدو السيد
 موظف خبير في الجراد

 تي والوقايةقسم اإلنتاج النبا
 B746مكتب 
 57053789 06 39+ :الهاتف

  4TLemine.OuldAhmedou@fao.org4T:البريد اإلليكتروني
 

 وينفريد هاموند السيد
 كبيرة المسئولين، مختص في الحشرات 

 اآلفات العابرة للحدود
 قسم اإلنتاج النباتي والوقاية

 B751مكتب 
 57054588 06 39+ :الهاتف
  4TWinfred.Hammond@fao.org4T:اإلليكتروني البريد

 
 محمد عماتي السيد

 تسيير المبيدات/موظف مكلف بالبيئة
 قسم اإلنتاج النباتي والوقاية

 B752مكتب 
 57053985 06 39+ :الهاتف

  4TMohamed.Ammati@fao.org4T:البريد اإلليكتروني
 
 
 
 

 
 

 كاليف إليوت السيد
 مستشار

Blue Barn House 
South Leigh 0X29 6XH 

Oxford OX2 7NB, United Kingdom 
 1865514852 44+ :الهاتف

  4Tlive@elliottmail.comC4T:البريد اإلليكتروني
 

 دوني فادا السيد
 أستاذ جامعي

 مدير جامعة سونغور
 وراء البحار العلوم لمناطق ما ةرئيس أكاديمي

7, rue Malcousinat - 82000 - Montauban - 
France 

 538 76 90 334 39+/78 3710 21 6 33+ :الهاتف
  4Tdenis.fadda@yahoo.fr4T:البريد اإلليكتروني

 
 ة  أنييس ديسسورمالسيد

 مستشارة مختصة في الحكامة المالية
  4Tagnesdeshormes@yahoo.com4T:البريد اإلليكتروني

 

mailto:Annie.Monard@fao.org�
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mailto:Marion.Chiris@fao.org�
mailto:Dominique.Menon@fao.org�
mailto:Lemine.OuldAhmedou@fao.org�
mailto:Winfred.Hammond@fao.org�
mailto:Mohamed.Ammati@fao.org�
mailto:Clive@elliottmail.com�
mailto:denis.fadda@yahoo.fr�
mailto:agnesdeshormes@yahoo.com�
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 المعتمداألعمال جدول : الملحق الثاني
 

…—Ëb�« ÕU���« 
 

1. WLK� WO�U���« 
2. »U���« fOzd�« VzU�Ë fOzd�« WM'Ë W�UOB�« 
3. œUL��« ‰Ëb� ‰UL�_« 

 
W�K'« �Ë_«:  «—uD��« WIKF�*« W�U� œ«d'« ÍË«d�B�« 

 
1. …dE� W�U� vK� W�U� œ«d'« ÍË«d�B�« s� ”—U� 2009 �≈ u�U�   2012 
2.  UF�u��« v�� ¡U��   2013/2012 

 
W�K'« WO�U��«:  WM' W��UJ� œ«d'« ÍË«d�B�« O�« U� WOLOK�ù« 

 
1. UN�—U� U�—uD�Ë. 
2. WDA�√  U�O�« WOLOK�ù« : ��Q�  U�O�« ÂUE�Ë W�U�u�« s� ∆—«u�  U�ü« ÷«d�_«Ë WO�«uO(« WO�U�M�«Ë …d�UF�« 
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 2012مايو إلى  2009 نظرة عامة على حالة الجراد الصحراوي من مارس : الملحق الثالث
 

 الموجز
 

لجراد الصحراوي، ثالٌث منها في المنطقة الغربية ا تفشياتسبع حاالت  2012حتى مايو  2009شهدت الفترة من مارس 
مايو  –فبراير(وعلى الحدود الليبية الجزائرية ) 2011 مايو –2010، أكتوبر 2009ديسمبر  –أكتوبر (في موريتانيا 

 – 2010أكتوبر (السودان في و) 2009يونيو  –مارس(في اليمن وشمال الصومال  ، وثالث في المنطقة الوسطى)2012
وقد تشّكلت أسراب ). 2010نوفمبر  -أكتوبر (، وحالة في جنوب غرب آسيا على الحدود الهندية الباكستانية )2011مايو 

بفضل  إلى فورات لم تتطور هذه التفشياتورغم أن . 2009صغيرة في كل مناطق التفشي ما عدا في موريتانيا في عام 
عمليات المكافحة وكميات األمطار المحدودة، انتقلت بعض األسراب من شمال السودان إلى المملكة العربية السعودية 

وقد أعاق ). 2012يونيو (، وانتقلت مجموعات بالغة من الجزائر وليبيا إلى نيجيريا )2011يناير (ومصر ) 2010نوفمبر(
هكتار خالل  350.000 همجموعما وقد عولج . 2012المسح والمكافحة في الجزائر وليبيا في عام انعدام األمن عمليات 

وعلى . الفترة قيد الدراسة، السيما في المملكة العربية السعودية، وموريتانيا، والجزائر، والسودان، وباكستان، وليبيا
ولم تحدث عمليات تكاثر هامة . 2012خالل ربيع ، و2011وربيع  2010، كان نشاط الجراد في أوّجه بين خريف العموم

 .2011وصيف  2010في شتاء 
 

 المنطقة الغربية
 

، وفي شمال الصحراء الغربية )مارس(تواجد جراد بالغ منفرد ومتفرق في مناطق في شمال غرب موريتانيا . 2009ربيع 
 –مارس (ء الوسطى في الجزائر وفي الصحرا) يوليو -مارس(، وجنوب جبال األطلس في المغرب )يوليو -مارس(

، ووادي )يوليو(، وفي شمال الصحراء الغربية )مارس(وحدث تكاثر على نطاق صغير في شمال غرب موريتانيا ). يوليو
 المنعزل وتشكلت مجموعات صغيرة من الجراد البالغ). مايو -أبريل(ووسط الجزائر ) يونيو -مايو(درعة في المغرب 

هكتار  1.858(أرضية في المغرب  مسحوجرت عمليات . المغرب خالل شهري مارس ويونيو في الطور االنتقاليفي و
 ).مايو -هكتار في أبريل 2.640(والجزائر   )في مارس ويوليو

 
بدأت عمليات تكاثر على نطاق صغير في شمال غرب موريتانيا في يونيو وفي الجنوب خالل شهر . 2009خريف  -صيف

بدأت عمليات المكافحة بحلول نهاية الشهر، حيث وازدادت أعداد الجراد في سبتمبر . كتوبريوليو، واستمرت حتى شهر أ
الجراد في غرب موريتانيا حيث وصل الجراد البالغ من مناطق التكاثر الصيفي وأدى جيل ثان من التكاثر إلى تشكيل  ظهر

جراد البالغ إلى المناطق المتاخمة في من ال قليل وتوغل عدد. خالل شهر أكتوبرجماعات توال الجرادمجموعات من 
، وندرة األمطار، وتحرك الجراد المتفرق إلى الصحراء )هكتار 13.907(وساهمت عمليات المكافحة . الصحراء الغربية
ولم يكن من الممكن إجراء المسوح في الصيف في مالي ونيجيريا . ديسمبر شهر في التفشيانتهاء  إلىالغربية والمغرب 

وأغسطس، وفي سهول  انعدام األمن لكن وجد جراد بالغ متفرق في أقصى جنوب الجزائر خالل شهري يوليونظراً إلى 
وجرى تكاثر على نطاق صغير في الجزائر في . تشاد خالل شهر أكتوبرفي تامسنا في نيجيريا، وفي وسط مالي و

معالجة (منعزل  بالغ وجراد االنتقاليالطور في حوريات الصحراء الوسطى في نوفمبر وديسمبر، مما أدى إلى تواجد 
والجراد البالغ غير الناضج في تامسنا في شهر  حورياتالنيجر، تواجدت مجموعات صغيرة من الوفي ). هكتار 240

 ).هكتار 1.605معالجة (ديسمبر 
 

راير لكن من ديسمبر إلى فب في شمال غرب موريتانيا صغيرحدث تكاثر على نطاٍق . 2010إلى ربيع  2009شتاء من 
خالل  وفي شمال غرب أفريقيا، حدث تكاثر على نطاق صغير. بقيت أعداد الجراد متدنية ولم تتطلب عمليات مكافحة

 جرادشهري مارس وأبريل في وادي درعة في المغرب، وفي وسط وجنوب الجزائر، وفي غرب ليبيا، مما أدى إلى 
 - هكتار مايو 1.798(وجرت عمليات مكافحة في المغرب  .، شّكل بعضه مجموعات صغيرةيالطور االنتقالفي  منعزل
 ).مايو هكتار 40(، وليبيا )يوليو - هكتار مايو 878(، والجزائر )يونيو

 
وحدثت . تساقطت أمطار جيدة في مناطق التكاثر الصيفي في شمال الساحل من يوليو إلى أواسط سبتمبر -2010صيف 

جنوب شرق موريتانيا وشمال مالي، وخالل سبتمبر وأكتوبر في غرب  عمليات تكاثر على نطاق صغير في أغسطس في
بعض ل نيجر وشكّ الوترّكز الجراد في . نيجر وشمال شرق تشادالوشمال غرب موريتانيا، في سهول تامسنا في 

ضج بالغ غير ناجراد وفي مالي، شكل . المساحات الخضراء في تامسنا خالل شهر أكتوبر جفافصغيرة مع المجموعات ال
 .مجموعات في الشمال خالل شهر نوفمبر

 
ظهور استمر التكاثر في شمال غرب موريتانيا لمدة ثمانية أشهر، مما أدى إلى . 2011إلى ربيع  2010خريف من 

وانتقل بعض الجراد البالغ إلى شمال . وشكلت مجموعات حتى نهاية شهر مايوة منها تركزت البالغالتي  مجموعاته
وانتقلت أيضاً إلى المنطقة الجنوبية في الصحراء الغربية في . ر نوفمبر حيث بقيت حتى شهر مايوموريتانيا في أواخ
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بيضاً من جديد من ) مارس(الجراد البالغ وسربان صغيران  تجمعاتووضعت . المغرب في أوائل ديسمبر ووضعت بيضها
جموعات من الجراد البالغ غير الناضج وظهرت م. في أبريل الجراد تجمعات، مما أدى إلى تشكيل  يناير إلى مارس

في موريتانيا خالل ) هكتار 64.454(وأدت عمليات المكافحة . والناضج في شمال شرق الصحراء الغربية في أواخر مايو
وفي الجزائر، تواجدت أعداد متدنية من الجراد . فترة الثمانية أشهر إلى تفادي تشكيل األسراب الواسعة النطاق وهجرتها

في ) هكتار 410(وجرت عمليات المكافحة . في مناطق من الصحراء الوسطى والجنوبية من أكتوبر إلى أبريل البالغ
الناضج وشكل مجموعات في مناطق  البالغ وفي فبراير، تركز الجراد. ديسمبر لمكافحة الجراد البالغ المتفرق في الجنوب

 في أبريل وبعض التجمعات حورياتشكيل مجموعات في الصحراء الوسطى حيث أدى التكاثر على نطاق صغير إلى ت
. الجنوبي من جبال األطلس من يناير إلى مايو الجانبوفي المغرب، تواجد الجراد البالغ والمتفرق في . في مايو القليلة

 –هكتار فبراير 1.224(الجزائر في و) أغسطس –هكتار في يناير 7.039(ونتيجة عمليات المكافحة في المغرب 
حيث تمت وفي شمال مالي، حدث تكاثر على نطاق صغير في ديسمبر . تراجع عدد الجراد في أوائل سبتمبر ،)أغسطس
نيجر، تواجد الجراد الوفي . ومجموعات الجراد الناضج الطور االنتقاليفي  جرادمن تجمعات لل) هكتار 850(مكافحة 

 .امسنا في مارس، وفي سهول ت شباط ومايو/المنعزل في جبال إير في فبراير بالغال
 

، لم يحدث سوى تكاثر  من األمطار في شمال الساحل من يونيو إلى سبتمبرهطول كمية جيدة رغم  .2011خريف -صيف
وفي ). أكتوبر(، وربما في تشاد )سبتمبر ونوفمبر(نيجر ال، و)أكتوبر-سبتمبر (، وموريتانيا )سبتمبر(محدود في مالي 

 ناضج وغير ناضج في أغسطسمنعزل ، وعن جراد بالغ  ومتفرق في يونيو عزلاد منشمال مالي، أبلغ البدو أوالً عن جر
غير االنعزالي  المجنحصغيرة من الجراد  تجمعات، مما أدى إلى تكوين  ، وعن تكاثر على نطاق صغير في سبتمبر

غير ناضج وناضج في  نيجر، شوهد جراد متفرقالوفي ). هكتار 1.200معالجة (في شهر أكتوبر  طور انتقاليالناضج في 
،  في أغسطس منعزلة بالغة حشرات، وتواجدت  الجراد البالغ في يوليو عدد قليل من، وتكاثر  سهول تامسنا في شهر يونيو

وحدث تكاثر على نطاق صغير في سبتمبر في تامسنا وفي المنطقة الجنوبية الشرقية، وتواجد الجراد البالغ متفرق في 
، وفي جبال )هكتار 95معالجة (وحدث تكاثر على نطاق صغير في نوفمبر في مناطق من تامسنا . جنوب تامسنا في أكتوبر

وفي موريتانيا، تواجد الجراد البالغ . المنعزلة في ديسمبر ويناير حورياتالإير، والصحراء الغربية تينيري، وتواجدت 
غير أّن ) هكتار 60معالجة (سبتمبر وأكتوبر وحدث تكاثر على نطاق صغير في . الناضج والمنعزل من يوليو إلى سبتمبر

وتراجعت أعداد الجراد في . وانتقل الجراد من الجنوب باتجاه الشمال الغربي في أكتوبر ونوفمبر. أعداد الجراد بقيت متدنية
لي، وفي تشاد، تواجد الجراد البالغ الناضج وغير الناضج المنعزل في أكتوبر ومن المرجح أن حدث تكاثر مح. ديسمبر

 .وبقي الجراد البالغ المنعزل خالل شهر نوفمبر
 

من الجراد في الطور االنتقالي والتجمعي في جنوب غرب  صغيرة بقع، تّم اإلبالغ عن  في أوائل يناير. 2012ربيع /شتاء
ادة في غير معتالمطار األ كمية جيدة من تكاثر محلي حدث بعد هطولهذه هو  التفشيحالة وسبب . ليبيا بالقرب من غات

وكثافتها، وانتقل الجراد البالغ إلى  حاالت التفشيزاد عدد  فبراير،ومع تركز الجراد البالغ في بداية شهر . أوائل أكتوبر
، وفقس بعد ذلك مما أدى إلى تشكيل تجمعات  ووضع البيض في مارس. جنوب شرق الجزائر، وتطور الوضع إلى تفشّ 

لمكافحة الجراد في ليبيا على إجراء  الوطنيوضعفت قدرة البرنامج . أواسط مايو، وتشكيل األسراب في  في أبريل الجراد
 الوطنيةالمسح والمكافحة  فرقوأعيق وصول . 2011ومكافحة التفشي بشكل كبير عقب أحداث عام  ةالروتيني المسوحات

هكتار وليبيا  41.664جزائر وعالجت ال. إلى المناطق التي يحتمل أن تكون مصابة على طول الحدود بسبب انعدام األمن
، انتقلت مجموعات من الجراد البالغ غير الناضج من  وخالل النصف الثاني من مايو. إلى مايو هكتار من يناير 21.400

وتراجع عدد الجراد في الجزائر وليبيا في . مايو 30منطقة التفشي إلى جنوب الجزائر، وبلغت أرليت في شمال نيجيريا في 
 .في أوائل يونيو) او، هضبة جادالعيرتامسنا، جبال (نيجر الد من المجموعات في شمال حين ظهر المزي

 
 المنطقة الوسطى

 
كلم مربع تقريباً  1.000حالة في الساحل الجنوبي في اليمن في منطقة مساحتها  مارس،حدثت حالتا تفشٍّ في . 2009ربيع 

 حورياتوتشكلت تجمعات . كلم مربع تقريباً  2.000مساحتها وحالة على الساحل الشمال الغربي في الصومال في منطقة 
في البلدين من مارس إلى مايو وانتقلت األسراب إلى المناطق الداخلية في البلدين  صغيرة صغيرة متعددة وبضعة أسراب

لي في صغيرة على حافة الربع الخا حورياتوفي مايو، تشكلت تجمعات . وعبرت إلى جيبوتي وشرق إثيوبيا أبريل،في 
، انتقلت األسراب شرقاً مروراً بشمال الصومال والغرب إلى شرق وشمال إثيوبيا حيث بقيت حتى  وفي يونيو. اليمن

وجرت عمليات مكافحة في الصومال . الجراد البالغ خالل شهر يونيو حاالت تفشيوفي اليمن، تراجعت . أغسطس
Green MusclePليات جوية واستخدام ، بما في ذلك عم)هكتار 3.064(وإثيوبيا ) هكتار 1.874(

®
P وفي اليمن ،

على ساحل البحر األحمر من ) هكتار 269( حورياتللالوفي المملكة العربية السعودية، جرت معالجة تجمعات ). 6.015(
 .أبريل إلى مايو

 
يدة خالل بدأ تكاثر على نطاق صغير في يونيو في المناطق الداخلية في السودان حيث هطلت أمطار ج. 2009صيف 

 .د بقيت متدنيةاالصيف غير أّن أعداد الجر
 

 ظهرت أعداد محدودة من الجراد البالغ على ساحل البحر األحمر في السودان في. 2009/2010شتاء 
وحدث تكاثر على نطاق صغير في المملكة . كانون األول/نوفمبر وعلى الساحل الشمالي الغربي للصومال في ديسمبر
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وفي المملكة العربية السعودية، جرت عمليات مكافحة . وإلى حد أقل في مصر والسودان وإريترياالعربية السعودية، 
جمعات تشّكلت في منطقة واحدة على ساحل البحر األحمر تو الجرادللقضاء على مجموعات صغيرة من ) هكتار 3.526(

 .الداخلية في يونيوالتي تشكلت في المناطق  الجرادمن مارس إلى يونيو وللقضاء على جماعات من 
 

، حدث تكاثر على نطاق صغير في بعض األماكن على الساحل الجنوبي في اليمن وفي  في شهر أبريل. 2010ربيع 
 وشوهد. عمليات مكافحة ولم يتطلب األمر. وشكل مجموعات صغيرة في مايو الجرادالشمال الشرقي في عمان حيث تجّمع 

 4و 3وهطلت أمطار غزيرة مصحوبة بإعصار فيت في شمال عمان في . هر مايوفي شرق إثيوبيا في ش منعزل بالغجراد 
 .يونيو

 
ظهر جراد بالغ وناضج متفّرق في يونيو على طول نهر النيل في شمال السودان، وفي جنوب مصر، وفي . 2010صيف 

ي في المناطق الداخلية في وتساقطت أمطار جيّدة في مناطق التكاثر الصيف. المناطق الداخلية في اليمن وفي شمال عمان
وحدث تكاثر محلي في يوليو في شرق إثيوبيا وخالل . السودان واليمن، وفي غرب إريتريا في شهري يوليو وأغسطس

وحدث تفش في شمال السودان في . شهر سبتمبر في صحراء بيوضة في شمال السودان وفي الهضبة في شمال الصومال
ومجموعات من الجراد البالغ، بما في ذلك سرب  الجرادشكيل جماعات صغيرة من ت وتواصلتشرين األول /أواخر أكتوبر

 .هكتار 10.378وعالجت عمليات المكافحة . صف ديسمبرتنمناضج، استمر حتى 
 

، انتقلت مجموعات وأسراب صغيرة من الجراد البالغ  من نصف نوفمبر إلى نصف ديسمبر. 2011ربيع /2010شتاء 
مناطق التفشي في المناطق الداخلية في السودان إلى السهول الساحلية في البحر األحمر  الناضج وغير الناضج من

صف تنموفقس البيض وتشكلت الجماعات من . والمناطق المحاذية للساحل في الشمال الشرقي حيث وضعت بيضها
ل الشرقي وعلى الساحل ووضعت مجموعات من الجراد البالغ واألسراب الصغيرة بيضها في الشما. ديسمبر إلى فبراير
وفي المملكة العربية السعودية، . في مارس وأبريل حورياتالمن  مجموعات، مما أدى إلى تكوين  الوسطي في فبراير

عبرت مجموعة واحدة على األقل من الجراد البالغ غير الناضج البحر األحمر من السودان إلى السهول الساحلية الشمالية 
وظهر . تفّرق الجراد البالغ في السواحل الوسطى حيث وضعت مجموعات من الجراد البالغ بيضها وربّمافي أواخر نوفمبر 
ومجموعات الجراد البالغ  الجرادجماعات تتزايد عدد في  مما تسببالتكاثر حتى أوائل يونيو في مناطق جيالن من الجراد 

ووضعت ). هكتار 25.715(ى مارس وجرت عمليات مكافحة أرضية وجوية من ديسمبر إل. بعض األسرابتشكلت و
مجموعات من الجراد البالغ وبعض األسراب الصغيرة بيضها على ساحل البحر األحمر في جنوب شرق مصر من 

ع  مجنحات جمت ، وشكل  صف فبراير، وفقس البيض من األسبوع األخير في يناير إلى أوائل مارستنمصف يناير إلى تنم
على ساحل  حاالت التّفشيبعد ذلك، تراجعت ). هكتار 5.288معالجة (أواسط أبريل  مجموعات حتى ةالجراد غير الناضج

وفي إريتريا، حدث . الجراد البالغالبحر األحمر مع انتقال الجراد البالغ إلى المناطق الداخلية نحو بحيرة ناصر حيث تفّرق 
مع  الجرادصغيرة من المجموعات عض البتكاثر على نطاق صغير على ساحل البحر األحمر في يناير وفبراير وتشكلت 

وفي اليمن، حدث تكاثر على نطاق صغير على ساحل البحر األحمر ). هكتار 920معالجة (يبس المساحات الخضراء 
في ديسمبر  والجماعات حورياتالصغيرة من المجموعات بعض ال، مما أدى إلى تشكيل  خالل شهري أكتوبر ونوفمبر

) اتهكتار 8( الفرقوفي شمال عمان، عالجت . دث تكاثر على نطاق صغير مجدداً في ينايروح). هكتار 1.450معالجة ( 
 .في نوفمبر وتفرق الجراد البالغ وتواجد على الساحل الشمالي في مارس الطور االنتقاليالجراد البالغ في 

 
داخلية في السودان في يوليو األمطار في مناطق التكاثر الصيفي في المناطق الهطول كميات جيدة من رغم . 2011صيف 

، بقيت أعداد الجراد البالغ الناضج وغير الناضج محدودة من يونيو إلى أكتوبر ولم يكشف عن أي عمليات  وأغسطس
 .تكاثر

 
مناطق التكاثر الصيفي في المناطق الداخلية في  فيظهر بعض الجراد البالغ المنعزل . 2012إلى ربيع  2011خريف من 

حل البحر األحمر في دلتا طوكر من نوفمبر الثاني إلى مارس وعلى السهول الساحلية الوسطى في إريتريا السودان على سا
وفي المملكة . وتواجد جراد بالغ متفرق في المناطق الساحلية المحاذية في الشمال الشرقي في يناير. خالل شهر ديسمبر

لساحلية الوسطى المحاذية للبحر األحمر في نوفمبر العربية السعودية، حدث تكاثر على نطاق صغير في المناطق ا
وفي اليمن، شوهد جراد بالغ متفرق في السهول الساحلية في . وتواجدت أعداد صغيرة من الجراد البالغ في ديسمبر ويناير

وفي شمال عمان، حدث تكاثر . الظروف الجافة خالل الشتاء سادت، عموماو. شمال البحر األحمر خالل شهر ديسمبر
وحدث تكاثر على نطاق صغير في وسط عمان في شهري . محلي في شهر فبراير وتواجد جراد بالغ غير ناضج في مارس

 .في مايو الجراد، مما أدى إلى تكوين مجموعات صغيرة من  مارس
 

 غرب آسيا-منطقة جنوب
 

رق إيران في شهر وجنوب ش) هكتارات 10معالجة (حدث تكاثر على نطاق صغير في غرب باكستان . 2009ربيع 
 .في إيران في شهري مايو ويونيو) هكتار 5.500( الجرادأبريل، وعولجت مجموعات من 

 
 .من الجراد على جانبي الحدود الهندية الباكستانية بسبب ندرة األمطار الموسميةفقط تواجدت أعداد صغيرة . 2009صيف 
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فبراير إلى أبريل غير أّن التكاثر لم يحدث في ظل الظروف  تواجد الجراد البالغ منعزل في غرب باكستان من .2010ربيع 
 5و 4ونظراً إلى األمطار الغزيرة وإعصار فيت في المناطق الساحلية في جنوب شرق إيران وغرب باكستان في . الجافة
 .يونيو 7و 6، اتسعت الرقعة لتشمل مناطق التكاثر الصيفي على طول الحدود الهندية الباكستانية في  يونيو

 
وحدث تكاثر من يوليو  .في صحراء تشوليستان في باكستان في أواخر يونيو وناضج ظهر جراد بالغ متفرق. 2010صيف 

وحدث التفشي في أوائل . على جانبي الحدود الهندية الباكستانية الجيدة التي تهاطلتإلى سبتمبر نتيجة األمطار الموسمية 
. في البلدينوالجماعات  الجرادتيجة فقس جيل ثان مما أدى إلى تزايد مجموعات أكتوبر عندما تزايدت أعداد الجراد فجأة ن

 14.204(وجرت عمليات المكافحة في باكستان . الجراد غير الناضج على طول الحدود من أسراب ةعد تكما شوهد
 ).من سبتمبر إلى نوفمبر، ولم يشاهد أي جراد بعد ديسمبر) هكتار 4.700(والهند ) هكتار

 
تواجدت أعداد صغيرة من الجراد البالغ الناضج وغير الناضج في المناطق الساحلية والداخلية في بالوشيستان . 2011ربيع 

نيسان، حدث تكاثر على نطاق صغير في المناطق الداخلية في جنوب شرق إيران /وخالل شهر أبريل. في غرب باكستان
والجراد البالغ وبعض جماعات  الطور االنتقاليةفي  عزلةالمن ادالجروتكّونت مجموعات من . وفي بالوشيستان في باكستان

في جنوب شرق إيران في حين استمرت صغير ، ظهر سرب  وفي شهر يونيو. في مايو في شمال بالوشيستان الجراد
يجة وتراجعت أعداد الجراد مع أوائل شهر يوليو نت. والجراد البالغ بتكوين مجموعات في شمال بالوشيستان حورياتال

تحركات محدودة إلى مناطق التكاثر بسبب و) هكتار 8.771(وباكستان ) هكتار 6.703(عمليات المكافحة في إيران 
 .الصيفي على طول الحدود الهندية الباكستانية

 
ناضج في أواخر يونيو قرب الحدود الهندية في تشوليستان، في باكستان، في وظهر جراد بالغ منفرد . 2010صيف 

وتواجدت أعداد محدودة من الجراد البالغ على جانبي الحدود . ل من مناطق التكاثر الربيعي في بالوشيستاناألرجح وص
 .تشرين األول مما أدى إلى جيل تكاثر محدود واحد/حزيران إلى أكتوبر/الهندية الباكستانية من يونيو

 
،  ل بالوشستان من أواخر يناير إلى مارسمنفرد ناضج ومنعزل في بضعة أماكن في ساح تواجد جراد بالغ .2012ربيع 

 .بالغ متفرق في الشمال في المناطق الداخلية في أبريل جرادو
 

 
 
 
 
 

 
 

التي تعاني من في البلدان  الوطنيةالمكافحة  فرقمن قبل  2012إلى مايو  2009عدد الهكتارات المعالجة من مارس 
 .الجراد
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عمل للفترة الممتدة من  خطة: الغربية لمنطقةبا ظهور الجراد الصحراوي :الملحق الرابع
 وتشاد والتي تشمل النيجر،مالي  2012أغسطس  شهر يوليو إلى 

 
W�bI� 

 
WO�U(« ÍË«d�B�« œ«d'« W�U� q��9  �uO�u� 2012  W&U� …�G� »«d�√ l� œ«d'« s�  U�uL� b�«u�� …eOL�*«Ë

«e'«Ë UO�O� s� q� � œ«d�K� ��_« —uNE�« s� W��M�U� U�—u� «dD�Ë WO�dG�« WIDMLK� W��M�U� öL�� «dD� ¨dz

 �≈ »«d�_«Ë  U�uL:« qB� Ê√ qL�;« s� t�√ YO� ¨œUA�Ë w�U� ¨d�OM�« s� q� � W�u�d�«Ë WO�«—e�« œ—«uLK�

WO�«—e�« o�UM*« W�U� Æ 

 …—Ëb�« ‰UG�√ g�U� vK� ¡«�)« s� o�d� qOJA� - ¨V���« «c�Ë40 WM�K�  bB� ÍË«d�B�« œ«d'« W��UJ�

 fD��√ �≈ uO�u� dN� s� …b�L*« …�H�« qLA� qL� WD� Õ«��«Ë WA�UM�2012  W�U� s� W�{«Ë …—u� r�bI�� p�–Ë

 —uD� VM&Ë œ«d'«  U�uL� WOJO�UM�œ s� b�K� W�“ö�« W��UJ*«  UOKL� � ŸËdA�«Ë ¨‰Ëb�« Ác� � …bzU��« œ«d'«

√ ‚UD� vK� ÊU� qO�l�ËÆ 

 ?� WD)« Ác� WO�«eO� —bI�2.515.300  � W��UJ*«Ë ·UAJ��ö� “UN� W��F� ÷�H*« s� YO� ¨wJ�d�√ —ôËœ

w�üU� p�–Ë ¨UHK� …—u�c*« W�ö��« ‰Ëb�«   : 
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1 Æ d�OM�«©250.000 —U�J�® 
 

1.1 Æ W��UJ*«Ë ·UAJ��ô« “UN� 
- 14  ¨·UAJ��« …—UO� s� UNM� q� ÊuJ�� ·UAJ��« W�d� wJO���uK�« qIMK� …—UO� W��UJ� …—UO�© �

‰ULA�« :�F�« UM�L��«Ë®Æ 

- 14 Ë W��UJLK� 5�—UO� s� UNM� q� ÊuJ�� W��UJ� W�d� 

-  5��d�©2 ® wJO���u� qI� …—UO�Ë WO�O��« WF�U�LK�©‰ULA�« � :�F�« UM�L��«Ë®Æ 

- 5�d�©2 ®oO�M�K�Æ 

- 5�d�©2 ®s�uL�K�Æ 

- 5�d�©2 ®pO��O�uK�Æ 

- 5�d�©2 ®W�UOBK�Æ 

-  s� Ê�uJ� Íu� ·UAJ��« “UN�3  «dzU� :W��UJ*«Ë ·UAJ��ö�Æ 

2.1  Æ «bO�*« 
 ÷UH�ô« w�UF�« r�(«  «–  «bO�*« s�  U�UO��ô« —bI�©UBV ® ?�50Æ000 �� Æ s� dz«e'« X�d�√ b�Ë

WOLJ�« Ác� r�bI�� U�œ«bF��« Æ»dG*« �≈ w�— VK� ‰U�—« r�O� t�√ UL� ÆN� s�Ë mK�� hOB�  - bI� ¨Èd�√ W
 ?� —bI� Íu'« qIMK� �«e�320Æ000 wJ�d�√ —ôËœÆ 

 
3.1  Æ «bF*«Ë …eN�_« 

-  WOB�A�« W�U�u�« œU�� :100 rI�Æ 

- wLKF�« œU�F�« :20 rI�Æ 

-  ôUB�ô« …eN�√ :11  q�d�-  Ë q�I���5 U�—u� …eN�√Æ 

-   «—UO�…d�Q��� :10Æ 

4.1  Æ�I��« r�b�« 
�Ëœ s���� 5O© œd�/ s�dN�®Æ 
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2 Æ w�U� 

2.1  ÆW��UJ*«Ë ·UAJ��ô« ‚d� 

- 10  —u� vK� qLF� Ë …—UO� s� W�uJ� UNM� q� WHOH� ·UAJ��« ‚d�«“U��ËËœ © WIDM���u� ®– 
«—U� © WIDM�Ë—uJO�u�Æ® 

- 4 ‘— œU�F� 5�œËe� 5�—UO� s� W�uJ� W��UJ� ‚d� Æ s� W��dI�« Êb*« � Ê«b�«u��� ULN�√ YO�
l�d��« q�b�K� p�–Ë ·UAJ��ô« o�UM�Æ 

- ©2 ® W'UF*« …œu�Ë WO�u� rOOI�Ë  «bO�*« w�b���* WO�B�« WF�U�*« ÊULC� WO�O��« WF�U�LK� 5�d�
W�O��« vK�  «bO�*« qLF��« ��Q� Èb� «c�ËÆ 

- ©2 ®oO�M�K� 5�d�¨ *« Èu��*« vK� …œUOI�« e�d�Ë WO�«bO*« ‚dH�« 5� q�«u��« ÊULC�Íe�dÆ 

- ©2  ®O�uK� 5�d���OW�UOB�«Ë p¨ '« WODG��uOJO��O�uK�« V�«WÆ 

2.1  Æ «bO�*« 
 ÷UH�ô« w�UF�« r�(«  «–  «bO�*« s�  U�UO��ô« —bI�©UBV ® ?�25Æ000 �� Æ dz«e'« s� q� X�d�√ b�Ë

WOLJ�« Ác� r�bI�� UL�œ«bF��« s� »dG*«Ë Æ«e� mK�� hOB� - bI� ¨Èd�√ WN� s�Ë ?� —bI� Íu'« qIMK� �
175Æ000 wJ�d�√ —ôËœÆ 

 
3.1 Æ  «bF*« 

-  WOB�A�« W�U�u�« œU�� :100 rI�Æ 

-  wLKF�« œU�F�«©ÍËb� œ«b� ¨W�u�d�« ”UO� “UN� ¨ÕU�d�« ”UO� “UN� :®20 rI�Æ 

- rOO���«  «bF� :50 rI�Æ 

-  ôUB�ô«Ë  U�UO��« l� …eN�√:12“UN� eLocust2 ©ËUH�« rN�bI�®¨  ¨5 N�√U�—u� …e ¨10 
—≈ …eN�√�U ‰– I��«�U‰Æ 

4.1  Æ�I��« r�b�« 
 w�Ëœ ���© œd�/ s�dN�®Æ 
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‰Ëb'« 1 ∫  U�UO��« d�OM�« ÍdNA� uO�u� fD��√Ë 2012 
 

تكلفة شهرين لكل  المساهمة
 وحدة

/ عدد الفرق(حتياجات اال
 التكلفة بالدوالر األمريكي )الوحدات

 فرق الجهاز األرضي
 200 382 14 300 27 االستكشاف        

 200 382 14 300 27 المعالجة     
 000 14 2 000 7 المتابعة البيئية     
 350 11 2 675 5 التنسيق     
 350 11 2 675 5 اللوجيستيك     
 350 11 2 675 5 ةالصيان     
 350 11 2 675 5 التموين     

 المجموع الفرعي للجهاز األرضي
  

823 800 
      

 الجهاز الجوي   
 000 200 1 000 200 )جزافي(المكافحة /االستكشاف   

     Avgas 
  

22 700 
 المجموع الفرعي للجهاز الجوي

  
222 000 

 المبيدات    
 )لتر 50000(الكمية   
  

 هبة من الجزائر والمغرب
 000 320 )جزافي(النقل الجوي

 
320 000 

 المجموع الفرعي للمبيدات
  

320 000 

 العتاد    
 000 15 100 150 االستكشاف        

 000 5 20 250 العلمي     
 500 60 11 500 5 )استقبال-إرسال(االتصاالت      
 000 5 5 000 1 )ثوريا(االتصاالت      
 000 120 10 000 12 )مبلغ جزافي لالستئجار(السيارات      

 المجموع الفرعي للعتاد
  

205 500 

 الدعم التقني    
 000 60 2 000 30 خبير دولي   

 المجموع الفرعي للدعم التقني
  

60 000 

   المجموع اإلجمالي    
 

1 631 300 
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‰Ëb'« 2 ∫  U�UO��« w�U� ÍdNA� uO�u� �√ËfD� 2012 
 

تكلفة شهرين لكل  المساهمة
 وحدة

/ عدد الفرق(االحتياجات 
 التكلفة بالدوالر األمريكي )الوحدات

 فرق الجهاز األرضي
 000 80 10 000 8 االستكشاف        

 000 32 4 000 8 المعالجة     
 000 26 2 000 13 المتابعة البيئية     
 000 12 2 000 6 التنسيق     
 000 16 2 000 8 اللوجيستيك     

 المجموع الفرعي للجهاز األرضي
  

166 000 

 المبيدات    
 )لتر 25000(الكمية   
  

 هبة من الجزائر والمغرب
في إطار التبادل / جزافي(النقل الجوي

 )الثالثي
  

175 000 
 المجموع الفرعي للمبيدات

  
175 000 

 العتاد    
 000 15 100 150 االستكشاف       

 000 5 20 250 العلمي    
 000 30 50 600 التخييم   
 000 55 10 500 5 )استقبال-إرسال(االتصاالت    
 000 5 5 000 1 )ثوريا(االتصاالت    
 000 60 5 000 12 )مبلغ جزافي لالستئجار(السيارات    

 المجموع الفرعي للعتاد
  

170 000 

 المبيدات    
 )لتر 16000(الكمية   
  

 هبة من الجزائر والمغرب
في إطار التبادل / جزافي(النقل الجوي

 )الثالثي
  

175 000 
 المجموع الفرعي للمبيدات

  
175 000 

 الدعم التقني    
 000 30 1 000 30 خبير دولي   

 المجموع الفرعي للدعم التقني
  

30 000 

   المجموع اإلجمالي    
 

541000 
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‰Ëb'« 3 ∫  U�UO��« œUA� ÍdNA� uO�u� fD��√Ë 2012 
 

تكلفة شهرين لكل  المساهمة
 وحدة

/ عدد الفرق(االحتياجات 
 التكلفة بالدوالر األمريكي )الوحدات

 الفرق 
 000 84 7 000 12 االستكشاف        

 000 36 3 000 12 المعالجة     
 000 6 1 000 6 المتابعة البيئية     
 000 6 1 000 6 التنسيق     
 000 6 1 000 6 اللوجيستيك     

 المجموع الفرعي للفرق
  

138 000 

 المبيدات    
 )لتر 16000(الكمية   
  

 هبة من الجزائر والمغرب
 )في إطار التبادل الثالثي/ جزافي(النقل الجوي

 
175 000 

 المجموع الفرعي للمبيدات
  

175 000 

 الدعم التقني    
 000 30 2 000 15 دولي خبير   

 المجموع الفرعي للدعم التقني
  

30 000 

   المجموع اإلجمالي    
 

343 000 
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 )مة الماليةاالحك(التوجهات المستقبلية والتحسينات من أجل االستدامة  :الملحق الخامس
 
حسين دور قامت منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة بإجراء دراسة بهدف ت .أهداف الدراسة .1

ومسؤوليات الهيئات المعنية بمكافحة الجراد الصحراوي، والتي أُسست بموجب المادة الرابعة عشرة 
، وكذلك إلعداد إطار شامل من أجل إدارة مستدامة وتمويل لعمليات )FAO(من دستور المنظمة 

سسية واآلخر وقد تم تقسيم الدراسة بين خبيرين استشاريين أحدهما تناول الجوانب المؤ. الجراد
 .ويهتم هذا التقرير بدراسة كيفية معالجة قضايا التمويل. تناول المسائل المالية

 
ال يستند نظام التمويل الحالي على ديناميكية تحركات الجراد الصحراوي على . نظام التمويل الحالي .2

، )االعتيادية( المرحلة الروتينية: وعوضاً عن ذلك، يمكن التمييز بين مرحلتين مختلفتين. نحو تام
وهي التي تتوافق مع فترات سكون الجراد، واألخرى مرحلة الطوارئ وهي التي تشمل حاالت 

ويعتمد هذا النظام على مصادر تمويل كثيرة . تفشي الجراد وعودته بعد الركود وحاالت األوبئة
وارد ومتنوعة تتضمن حسابات متعددة مما يكون من الصعب إتاحة نظرة شاملة على كافة الم

عالوة على ذلك، فإن القدرة على التوقعات بالموارد تكون . الُمتاحة واإلنفاق بداخل منطقة واحدة
محدودة للغاية، األمر الذي يؤثر على عمليات البرمجة سواء على مستوى وحدات مكافحة الجراد 

 .أو الهيئات اإلقليمية لمكافحة الجراد الصحراوي) NLCUs(الوطنية 
 

نظام الوقاية من (لقد ساهمت مشاريع تمويل برنامج إمبرس ). االعتيادية(ينية المرحلة الروت .3
، وكذلك ما قدمته الجهات المانحة من )طوارئ اآلفات واألمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود

ومع ذلك، فإن التغيرات في تخصيص . أموال في بناء وحدات وطنية ُمستدامة لمكافحة الجراد
من خالل (مالية ما بين عام وآخر لوحدات مكافحة الجراد الوطنية والهيئات اإلقليمية الموارد ال

حالت بينهم وبين تطوير البرامج الوقائية االعتيادية والتي كانت تغطي ) مساهمات الدول األعضاء
وهذا االفتقار إلى االنتظام في المخصصات المالية يعكس وجود النقص . كافة االحتياجات المالية

الحقيقي في موارد البلدان األفقر، فضال عن الصعوبة في جعل التحكم في الميزانية لصالح األنشطة 
وفي تلك البلدان، يقتضي األمر وجود موارد مكملة لضمان تطبيق . الوقائية دون وجود آثار ملموسة

 .المكافحة الوقائية خالل فترات ركود الجراد
 

تُعد وحدات مكافحة الجراد الوطنية قادرة على أن تفي  في حاالت األزمات لم .مرحلة الطوارئ .4
بالمتطلبات الالزمة لمكافحة الجراد بأدوات مالية على نحو منتظم، حيث تقوم بتوجيه النداءات من 

وتقوم الهيئات اإلقليمية لمكافحة الجراد الصحراوي بتسهيل . أجل التضامن اإلقليمي والدولي
وجد اآللية المنظمة لدفع ذلك األمر أو باألحرى أن تجعله بطريقة التضامن اإلقليمي، غير أنه ال ت

وعالوة على ذلك، فقد أوضحت األزمات التي حدثت في الماضي أنه يوجد . مخصصة لهذا الغرض
فارق زمني لعدة أشهر بين اللحظة التي تصبح فيها األزمة مؤكدة والوقت الذي تكون فيه الموارد 

بغي أن تكون خطة طوارئ الجراد بمثابة أداة رئيسية إلدارة حاالت وين. المالية الدولية متاحة
طوارئ الجراد غير أنها ال تكون متاحة إال في عدد قليل فقط من البلدان، كما ال توجد خطة إقليمية 



 2012يونيو  22-19 إيطاليا،  روما،      للجنة مكافحة الجراد الصحراوي األربعونالدورة 
 

52 

موحدة، في الوقت الذي ينبغي فيه أن تشكل اإلدارة اإلقليمية عنصراً فاصالً في حالة الكوارث 
 .العابرة للحدود

يتماشى نظام التمويل المقترح مع ديناميكية تحركات الجراد الصحراوي،  .نحو نظام ُمعزز للتمويل .5
: إلى جانب وجود عملية منظمة تصاعدية ألجل إطالق التحذيرات وتعبئة الموارد، حيث يقوم على

ت اإلقليمية مثل الهيئا(مكافحة، الذي يستند إلى هيئات أو هياكل تتخطى الحدود القومية لنظام شامل ل
؛ وعلى تبادل المعلومات لكل من )لمكافحة الجراد الصحراوي ، ولجنة مكافحة الجراد الصحراوي

من خالل شبكات االتصال الوطنية، الهيئات اإلقليمية (المستويات المحلية واإلقليمية والدولية 
على خطط ، وأيضاً يقوم ) DLIS-لمكافحة الجراد الصحراوي، وحدة خدمات معلومات الجراد

كما يهدف هذا النظام إلى تحسين وضوح . طوارئ الجراد اإلقليمية، وعلى تقاسم المسؤوليات المالية
األمور ذات الصلة، أي أنه يحدد شروط االستفادة من الموارد المالية لكل مستوى من مستويات 

يعمل  يراً فإنهوأخ. التمويل، كما يوضح مستويات المسؤولية وِنسبها ألصحاب المصلحة المختلفين
والصندوق الخاص ) CERF(على تعبئة أموال الطوارئ الجديدة مثل صندوق االستجابة للطوارئ 

، األمر الذي من شأنه أن يعمل على زيادة السرعة في )SFERA(بأنشطة الطوارئ وإعادة التأهيل 
 .الوصول إلى الموارد المالية في حاالت الطوارئ

 
المقترح وصف لألدوات المالية التي ُصممت كي تفي بمتطلبات كل  يتضمن نظام التمويل .التنظيم .6

 :مرحلة من مراحل ديناميكية التطور في وضع الجراد، كما هو موضح في الشكل أدناه

 

 األدوات المالية الُمقترحة – 1شكل 
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ل حالة وقد تم تصميم نظام التمويل بحيث ال يعاني من أي انقطاع، على عكس ما حدث خال .7
أنه عندما ُتفتح مرحلة جديدة أو عندما : ، وذلك على أساس 2005 – 2003الطوارئ في الفترة من 

ولضمان تتابع . تكون الموارد المرتبطة بأداة مالية ُمعينة لم تعد كافية فإن أداة جديدة تتولى األمر
تفعيل األداة المالية عمليات تلك األدوات، فإن النظام يخطط أيضاً، فيما بعد ركود الجراد، أن يسبق 

وعلى (والهدف من ذلك هو القيام بأنشطة تمهيدية الزمة لتفعيل أداة ما . واالستعداداإلنذار المبكر 
بحيث عندما تؤكد حالة الجراد الميدانية ضرورة ....) سبيل المثال إعداد الوثائق، وعمل االتصاالت

نظام، فمن المهم أن يكون لدى كافة البلدان  ولحسن سير ال. التفعيل فإن ذلك يتم بأقصى سرعة
تنسيق، والعمل على تحديث خطط طوارئ الجراد على نحو منتظم، والتأكيد على صالحيتها من قبل 

وأخيراً، فإن النظام . الهيئة اإلقليمية المعنية، والمشاركة على الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي
نتظم بين الجهات المانحة التي تساهم في عمليات مكافحة يتضمن القيام بإجراء الحوار على نحو م

الجراد والبلدان المستفيدة، والذي ينبغي أن يركز على أساليب استخدام الموارد المخصصة، وبشكل 
 .أعم على كيفية تنفيذ وأداء عمليات مكافحة الجراد الصحراوي، بما فيها المكافحة الوقائية

 
الجراد يجب أن يقوم نظام التمويل بتأمين تمويل وحدات مكافحة  أثناء فترات ركود .ركود الجراد .8

الجراد الوطنية التي لديها القدرات التقنية والموارد الالزمة لضمان عملية رصد ومكافحة الجراد، 
بحيث يمكنها أن تتهيأ بأسرع ما يمكن في حالة ظهور الجراد وتطور حالته تجاه المراحل الالحقة 

وباإلضافة إلى ذلك، فإنه يجب أن يغطي تمويل هيئات . الفورات واألوبئةالتي تشمل التفشي و
ويجب أن يتم ضمان التمويل بالدرجة األولى من ميزانيات الدولة الوطنية . مكافحة الجراد اإلقليمية

وقد يقتضي األمر دعم إضافي، على األخص في البلدان محدودة الموارد، ويمكن أن ). 1بطاقة (
وأيضاً من المساعدات الدولية من خالل ) 2بطاقة (من ميزانية الهيئات اإلقليمية  يأتي ذلك الدعم

المشاريع الُمخصصة لتعزيز المؤسسات أو من خالل صناديق الجهات المانحة المتعددة المخصصة 
 ).3بطاقة (للمكافحة الوقائية 

 
وحدات مكافحة الجراد خالل فترات تفشيات الجراد يجب أن يسمح نظام التمويل ل .تفشيات الجراد .9

وتستهدف . الوطنية بأن تقوم بتمويل الزيادة في عدد الفرق الميدانية، وأيضاً المعدات اإلضافية
عمليات المكافحة خالل تلك الفترة عشائر الجراد التي تكون في طريقها ألن تصبح حشرات تجمعية 

إلى  10.000ملها من المظهر والتي توجد في بقع محدودة ومتفرقة في مساحات تبلغ في مج
. وتتضمن النفقات التكاليف المتعلقة بالفرق األرضية اإلضافية والمبيدات الحشرية. هكتار 50.000

وينبغي أن يتم تأمين نظام التمويل من الميزانيات الوطنية للدول ذات الصلة ويفضل أن يكون في 
اإلضافي المقدم من قبل الهيئات ، وأيضاً عن طريق الدعم )4بطاقة (شكل صندوقاً وطنياً للطوارئ 

اإلقليمية لمكافحة الجراد الصحراوي والمساعدات الدولية من خالل صناديق الطوارئ اإلقليمية 
 ).5بطاقة (

 
خالل فترات فورات الجراد يجب أن يقوم نظام التمويل بتمكين وحدات مكافحة  .فورات الجراد .10

ة الجراد الموسعة، بحيث يكون قادراً على الجراد الصحراوي الوطنية من تمويل عمليات مكافح
تغطية ثالث بلدان في المتوسط، ألنه إذا حدث وكانت الظروف البيئية مواتية فإن الضرر قد يطول 

وتشمل النفقات تغطية التكاليف اإلضافية الناجمة عن تعبئة وحشد فرق . منطقتين في ذات الوقت



 2012يونيو  22-19 إيطاليا،  روما،      للجنة مكافحة الجراد الصحراوي األربعونالدورة 
 

54 

وينبغي . لحشرية وساعات الطيران في المكافحة الجويةالمكافحة اإلضافية، وأيضاً تكاليف المبيدات ا
أن يستمر استخدام صناديق الطوارئ الوطنية المخصصة لحاالت تفشي الجراد كي تغطي حاالت 

كما تستمر صناديق الطوارئ اإلقليمية في تمويلها لتغطي . الفورات وأيضاً أوبئة الجراد الالحقة
ت الجراد، وحتى يتم تفعيل صندوق االستجابة لحاالت االحتياجات في المراحل المبكرة من فورا

وحتى صندوق االستجابة لحاالت الطوارئ نفسه ينبغي تأمينه خالل ). 6بطاقة ( CERF–الطوارئ 
) FAO(الفترة االنتقالية، إذا حدث وساءت حالة الجراد، حتى تطلق منظمة األغذية والزراعة 

. وتصبح األموال ُمتاحة فعال) 8بطاقة (ى األموال النداءات للمجتمع الدولي من أجل الحصول عل
حتى يمكن ) 7صحيفة ( SFERA–ويتم تحريك الصندوق الخاص بأنشطة الطوارئ وإعادة التأهيل 

 .الوصول على وجه السرعة إلى األموال بمجرد التوقيع على اتفاقية التمويل مع الجهات المانحة
 

صحراوي يجب أن يقوم نظام التمويل بتمكين وحدات خالل فترات أوبئة الجراد ال .أوبئة الجراد .11
ويتم تعبئة وتحريك . مكافحة الجراد الصحراوي الوطني من تمويل عمليات أكبر لمكافحة الجراد

من أجل ) FAO(المساعدات الدولية من خالل النداءات التي تطلقها منظمة األغذية والزراعة 
أكثر من صندوق االستجابة للطوارئ الحصول على األموال، وكذلك للحصول على موارد 

)CERF( وأيضاً من خالل استمرار الصندوق الخاص بأنشطة الطوارئ وإعادة التأهيل ،
)SFERA (في القيام بدوره في تسليف صناديق التمويل. 
 

 .وهي التي تصف بإيجاز األدوات المالية الثمانية المعروضة على نحو منفصل .البطاقات .12
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في عام  المستحقةمساهمة وال 2011ديسمبر  31متأخرات في ال: الملحق السادس
  حساب األمانةعلى  2012

 r�—MTF/INT/008/MUL≠ 9161.00 ©wJ�d�_« —ôËb�U�® 
 

 U�uJ(« ¡UC�_« 
 �  «d�Q�*«31  �L��œ

Ø ‰Ë_« Êu�U�2011 
©wJ�d�_« —ôËb�U�® 

   �  «d�Q�*«31  �L��œ2011 
I���*« WL�U�*«  «uM�ËWK�UI*« W 

   � WI���*« WL�U�*«
 ÂU�2012 © —ôËb�U�

wJ�d�_«¿® 
ÊU���UG�√ 830,00 0 3 480,00 

dz«e'« 7 734,00 1 7 700,00 
W�œuF��« WO�dF�« WJKL*« 0,00 0 20 000,00 

s�d���« 920,00 1 920,00 
u�U� UMO�—u� 9 000,00 3 3 000,00 

ÊË��UJ�« 9 992,06 3 2 780,00 
w�u�O� 34 580,00 30 1 120,00 

dB� 0,00 0 5 740,00 
…b��*« WO�dF�«  «—U�ù« 36 843,80 8 4 600,00 

U���—≈ 9 000,00 3 3 000,00 
UO�uO�√ 21 648,00 5 4 320,00 
UO��U� 58 729,50 24 2 420,00 

U�U� 3 280,00 1 3 280,00 
bM�« 269,16 0 20 000,00 

ù« Ê«d�≈ W�—uN�WO�ö� 461 495,24 23 20 000,00 
‚«dF�« 178 626,00 24 7 440,00 
Êœ—_« 0,00 0 3 420,00 
UOMO� -21 919,34 0 3 580,00 

X�uJ�« 60 000,00 3 20 000,00 
ÊUM�� 35 514,85 11 3 060,00 
UO�O� 31 940,00 3 10 640,00 
w�U� 6 706,59 1 3 600,00 

»dG*« 40,00 0 5 360,00 
�UO�U��—u 82 836,09 28 2 900,00 

d�OM�« 107 080,00 28 3 760,00 
U���O�         √Ø 67 369,61 a/ 0,00 
«bM�Ë√ 9 425,23 2 3 380,00 

ÊU���U� 6 520,00 1 6 520,00 
dD� 2 637,84 1 1 760,00 

‰UGM��« 45 563,16 12 3 520,00 
‰U�uB�« 100 774,77 28 3 500,00 
Ê«œu��« 83 868,20 21 3 980,00 

�—u�W -1 814,08 0 4 520,00 
œUA� 114 680,00 32 3 520,00 
f�u� 111 056,44 24 4 460,00 
sLO�« 67 359,23 10 6 500,00 

ŸuL:« 1 742 586,35 8 207 780,00 
 

√Ø �«���X  ÂU� �1995   :¿�« WM��« √b��O��dCuO�u� � W 
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 :السابعالملحق 
 MTF/INT/008/MUL -9161.00ماني الدولي رقم الصندوق االئت

 2014-2012خطة العمل 
 )بالدوالر األمريكي( 1الميزانية المقترحة رقم 

 )جزء من المتأخرات المسددة+ ترتكز على االشتراكات المستحقة والمحصل عليها كاملة (
 

 2014 2013 2012 التعيين الرقم
 45.000 45.000 45.000 منح دراسية 1
 4.400 4.400 4.400 وتوزيع الوثائق التقنية طبع 2
والدورة الواحد ) الحالية(تنظيم الدورة األربعون  3

 واألربعين للجنة
100.000 0 60.000 

 11تدريب المكلفين الوطنيين بمعلومات الجراد لمدة  4
شهرا بمصلحة معلومات الجراد على مستوى مقر 

 المنظمة

45.000 45.000 45.000 

 0 25.000 0 الفريق االستشاري للمبيداتاجتماع  5
استشارة تقنية لتطوير نظام معلومات جغرافية  6

 الحديثة توالتكنولوجيا
20.000 20.000 20.000 

 85.000 85.000 85.000 دعم ألنشطة التنبؤ لمصلحة معلومات الجراد 7
إنشاء صندوق احتياطي للحاالت الطارئة الغير  8

 متوقعة
20.000 20.000 20.000 

 279.400 244.400 319.400 المجموع الفرعي 
 36.322 31.772 41.522 نفقات دعم البرامج 9

 315.722 276.172 360.922 *المجموع  

 دوالر أمريكي 317.605المبلغ السنوي المتوسط  للميزانية هو *: 
 
 )بالدوالر األمريكي( 2الميزانية المقترحة رقم 

 )مستحقة والمحصل عليها كاملةترتكز على االشتراكات ال(
 

 2014 2013 2012 التعيين الرقم
S1 45.000 45.000 45.000 منح دراسية 
 4.400 4.400 4.400 طبع وتوزيع الوثائق التقنية 2
والدورة الواحد ) الحالية(تنظيم الدورة األربعون  3

 واألربعين للجنة
100.000 0 60.000 

 11مات الجراد لمدة تدريب المكلفين الوطنيين بمعلو 4
شهرا بمصلحة معلومات الجراد على مستوى مقر 

 المنظمة

45.000 45.000 45.000 

 0 25.000 0 اجتماع الفريق االستشاري للمبيدات 5
استشارة تقنية لتطوير نظام معلومات جغرافية  6

 الحديثة توالتكنولوجيا
20.000 20.000 20.000 

 85.000 مات الجراددعم ألنشطة التنبؤ لمصلحة معلو 7
25 000 

85.000 85.000 

إنشاء صندوق احتياطي للحاالت الطارئة الغير  8
 متوقعة

20.000 20.000 20.000 

 210.000 150.000 190.000 المجموع الفرعي 
 27.300 19.500 24.700 نفقات دعم البرامج 9

 300 .237 169.500 214.700 **المجموع  

 .دوالر أمريكي أي ما يعادل االشتراكات السنوية المنتظرة 207.167: هو وسط للميزانيةالمتالمبلغ السنوي **: 
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