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 األوصاف المستخدمة في هذا المطبوع وطريقة عرض موضوعاته
 مــة لألمــال تعبر عن أي رأي خاص لمنظمة األغذية والزراع

المتحدة فيما يتعلق بالوضع القانوني ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو 
 .اـا وتخومهـتعلق بسلطاتها أو بتعيين حدودهأو فيما ي ،ةـمنطق

 
 

 
 
 
 
 
 
 

وال  حقوق الطبع محفوظة لمنظمـة األغذية والزراعة لألمم المتحـدة
نظام  يجوز، كليا أو جزئيـا، إعادة طبع هذا الكتاب أو خزنه في أي

استرجاع المعلومـات، أو نقله بأي شكـل من األشكـال أو باالستنساخ 
وتقدم  .الطبع  رخيص مكتوب من صاحب حقـوقالفوتوغرافي إال بت

منه وحدود  طلبات الحصول على هذا الترخيص مع بيان الغرض
 :استعماله إلى 

 

The Director, Information Division, 
Food and Agriculture Organization of the United Nations, 
Viale delle Terme di Caracalla, 00100 Rome, Italy     

                                                   
    ©  FAO  2012 
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 السادس للجنة التنفيذية واالجتماعالسادسة الدورة  ملخـص تـوصـيات
 

  

 

 

  ةاألمان أنشطةتقرير عن 

 :أوصى مندوبو الدول

 .على الدول متابعة تحسيس األهالي والسلطات الالمركزية المتواجدة في المناطق الغير آمنة 0: توصية

 .ة على مستوى حكوماتها وعلى مستوى المانحينتتابع المرافع أنعلى الدول  6: توصية

على الفاو أن تنظم اجتماع ما بين الخبراء المعنيون في مقر المنظمة و  في الميدان قصد  0: توصية
" فوران"، " ظهور" توضيح المصطلحات المتعلقة بالمكافحة الوقائية بما في ذلك كلمات 

 ".غزو"و

 ليبيا  حالة الجراد الصحراوي في  

 :مندوبو الدول

دوالر أمريكي من صندوق الهيئة للمساهمة في الجهود  333.033تخصيص مبلغ قّرروا  4: توصية
 .التي تقوم بها ليبيا

منظمة األغذية والزراعة بتسريع الموافقة على مشروع التعاون التقني قصد أوصوا  5: توصية
 .المساهمة في تغطية حاجيات ليبيا

 آليات التمويل المستدام في مكافحة الجراد الصحراوي

 :مندوبو الدول أوصى

 .على المشاركين أن يطلعوا على التقرير المتعلق بالدراسة حول اآلليات المالية 2: توصية

 اإلستراتيجية والخطة اإلقليمية للتواصل

 :أوصى مندوبو الدول

على موقعها اإللكتروني األنشطة التي تقوم بها الهيئة في مجال  تبرزأن  ةاألمانعلى  7: توصية
 .يد اإلقليميمكافحة الجراد والنتائج على الصع

 .على األمانة أن تنفذ الخطة اإلقليمية للتواصل 8: توصية

المحققة في  والنائح المنجزكل الفرص المتاحة قصد تثمين العمل تغتنم  أنعلى الدول  2: توصية
  .اإلقليمي أوميدان مكافحة الجراد سواء على الصعيد الوطني 
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 في المنطقة الغربيةأمبرس نظام المتابعة والتقييم لبرنامج 

 :مندوبو الدول أوصى

مفصل للمكلفين بالمتابعة والتقييم على عرض الهيئة أن تنظم ورشة قصد تقديم أمانة على  03: توصية
 .دوات التي يتكون منهاألن وامستوى الوحدات الوطنية لمكافحة الجراد النظام المحسّ 

خبراء في علم الجراد قصد تحديد  نن تنظم اجتماعا لفريق تقني مكون مأ ةاألمانعلى  00: توصية
 .راتالمؤش

على األمانة أن تنظم دورة تدريبية للمكلفين بالمتابعة والتقييم للوحدات الوطنية لمكافحة  06: توصية
الجراد قصد تنسيق تنفيذ نظام المتابعة والتقييم وأن يشركوا عنصرا أو اثنين من المنطقة 

 .الوسطى

ين ليبيا على األمانة أن تقوم بترجمة نظام المتابعة والتقييم إلى اللغة العربية قصد تمك 00: توصية
 .ودول المنطقة الوسطى من استعماله

  التدريب

 :أوصى مندوبو الدول

ابع البحث عن التمويل لدى المانحين قصد ضمان التدريب اإلقليمي على أمانة الهيئة أن تت 04: توصية
 .للمكونين

تحسيس الحكومات كي تدرج في ميزانية الوحدات الوطنية  على أمانة الهيئة أن تتابع 05: توصية
 (.نشاط أولي)ا خاصا بتمويل التدريبات الوطنية بصفة مستدامة لمكافحة الجراد سطر

متابعة مرافقة الدورات التدريبية الوطنية ودعوة الدول إلرسال على أمانة الهيئة والدول  02: توصية
 .خطة التدريب الوطنية السنوية ألمانة الهيئة

 .ضع جهاز متابعة وتقييم للتدريب اإلقليمي والوطنيعلى أمانة الهيئة أن ت 07: توصية

  .IIتقييما مستقال لخطة التدريب اإلقليمي  6304تنظم في أمانة الهيئة أن  على 08: توصية

  البحث 

 :أوصى مندوبو الدول

 بمجردمن تنفيذ البرنامج اإلقليمي للبحث  اويكثفو ايتابعوالهيئة وكذا الدول ان  أمانةعلى  02: توصية
 .في المنطقة الغربيةأمبرس لبرنامج  IIالمنتظر للمرحلة  لالتموي توفر

في  Ciradرة من طرف الـ األدوات المطوّ هيئة أن تضع تحت تصرف موريتانيا على ال 63: توصية
مناهج استغالل صور األقمار االصطناعية وتحديد طرق  "إطار مشروع البحث حول 

 ".لالستعماالت التطبيقية المباشرة

تبحث على سبل التمويل ، ويفضل أن تكون مع التعاون الفرنسي، قصد  أن ةاألمانعلى  60: توصية
نتائج المحققة في المحطات النموذجية على كافة موريتانيا وموائل الجراد األخرى توسيع ال

 .(.جنوب الجزائر، جنوب المغرب إلخ/ شمال النيجر/ شمال مالي )في المنطقة السفلى 
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على الدول أن تتابع ترقية البرنامج اإلقليمي للبحث لدى هيئات البحث الوطنية وتكوينات  66: توصية
 .األعضاء، قصد انجاز أبحاث حول المواضيع المختارة ذات األولويةالسلك الثالث في الدول 

 البيئة 

 :أوصى مندوبو الدول

على الدول أن تقوم بوضع خرائط المناطق الحساسة للمعالجة الكيميائية ضد الجراد  60: توصية
من طرف الوحدات الوطنية  االعتبارحتى يتم أخذها بعين  أراضيهاالصحراوي على مستوى 

 .ةوتنفيذ المعالجأثناء التخطيط لمكافحة الجراد 

على الدول أن تقوم بتنظيم في نهاية كل سنة ورشة وطنية لتقييم مدى إنجاز المتطلبات  64: توصية
 .البيئية وقصد التخطيط الجيد ألنشطة السنة الموالية

بعثة تقييم لمدى تنفيذ كراس الشروط البيئية في كامل  6300على األمانة أن تنجز في  65: توصية
 .لهيئةالدول األعضاء في ا

  (تقاعد)ونهاية الخدمة للهيئة شكر لألمين التنفيذي 

 :أوصى مندوبو الدول

أشغال الدورة  لحضورالدول أمانة الهيئة بدعوة السيد التهامي بن حليمة  مندوبويوصي   62: توصية
 . السابعة للهيئة

 الدورة   ماختتااالموافقة على التقرير و

 :مندوبو الدول

جنة التنفيذية لهيئة لالسابع ل واالجتماعرة السادسة صادقوا باإلجماع على تقرير الدو 67: توصية
 .مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية
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 افتتاح الدورة .0 

 

في  ةالمنطقة الغربية المنعقدفي لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي الخامسة لتوصيات الدورة طبقاً  .1
طف الحكومة للدعوة الكريمة الموجهة من وتلبية ،  2002 يونيو 27إلى  24 من  المغرب، أغادير
 السادسة  الدورةوباتفاق مع البلد المضيف، إلى عقد األغذية والزراعة  دعا المدير العام لمنظمة ،التونسية
 السابعاالجتماع  منا مع اوالتي تنعقد تز، 2012 مارس 30إلى  26من  (تونس)بتونس العاصمة للهيئة 

 .للجنتها التنفيذية

 افتتاحكما شارك في . الفالحةيد بوزيد نصراوي، ممثل وزارة افتتاح االجتماع بحضور الستميز حفل  .2
في  األعضاءالدول  مندوبو رئيس الهيئة؛ ؛إفريقيا لشمالنائب ممثل المكتب اإلقليمي الفرعي  : االجتماع
األمين التنفيذي  اتات؛النب وقاية/  أمبرس موظفة الفاو المكلفة ببرنامج  األمين التنفيذي للهيئة؛ الهيئة؛

ممثل مركز التعاون الدولي في  ممثلة فرنسا؛ لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى؛
قائمة المشاركين موجودة في  .موظفو وخبير أمانة الهيئة ؛( CIRAD)البحوث الزراعية من أجل التنمية 

 .12الملحق

للحكومة اسم الدول األعضاء عن شكره وامتنانه ، رئيس الهيئة، باسمه وبسعيد غاوثعبر السيد  .3
هذه  متناغكما . لضمان نجاح هذا االجتماع المهملالستضافة وللترتيبات الممتازة المخصصة التونسية 

 .، التي نفذت تقريبا كلهاللهيئة 5باع وتنفيذ توصيات الدورة الهيئة على إت   انةالفرصة لتهنئه أم

للفاو،  مالمدير العاتي عقدها الرئيس واألمين التنفيذي في روما مع نائب ال االجتماعاتبنتائج كما أشاد  .4
(  AG - Agriculture and Consumer Protection Department)قسم الزراعة ووقاية المستهلكين 

 AGP - Plant Production and Protection  )النباتات  ةقسم اإلنتاج الزراعي ووقاي ومسئولو

Division   . )وقد .نجز من طرف أمانتهاالذي أبالتقدم المحرز من طرف الهيئة والعمل الهام  أشادوا وقد
من طرف رئيس رسالة تقدير وامتنان في حق األمين التنفيذي للهيئة إلى المدير العام للفاو  إرسالتم 

لهيئة وبرنامج  ا همابوالنشاط اللذين يدير  لتفانيلوذلك  –تبعا لتوصية الدورة الخامسة للهيئة  –الهيئة 
نظام الوقاية / –نظام الوقاية من طوارئ اآلفات واألمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود ) أمبرس 

ن الجراد الصحراوي  -ضد اآلفات وأمراض الحيوانات والنباتات العابرة للحدود  واإلنذار المبكر ( مكو 
 .والذي يعتبر منسقه في المنطقة الغربية

الدول األعضاء  اشتراكاتفي األخير عن ارتياحه فيما يخص تطبيق جدول الهيئة  رئيسكما عبر  .5
 .دول 6من طرف  2011الجديد في صندوق الهيئة، مع أول دفع تم  في 

، باسم المدير العام إفريقياب السيد محمد بن غومي، نائب ممثل المكتب اإلقليمي الفرعي لشمال ركما أع .6
ر . أشغال الدورة السادسة للهيئة ستضافتهاالللفاو، عن خالص شكره لتونس  الدول  تزاماتلباوذك 

الهيئة وأكد على أهمية مكتسبات  إنشاءالواردة في اتفاقية المكافحة الوقائية   إستراتيجيةاألعضاء لتنفيذ 
كما أشار . لهيئةافي المنطقة الغربية، والذي تتقارب أهدافه مع هداف  أمبرس المرحلة األولى لبرنامج 

به مختلف بعثات التقييم المستقلة ، وذلك قصد ترسيخ  أوصتيضا إلى ضرورة مرحلة ثانية، كما أ
شامل وتمويل مستدام للمكافحة الوقائية ضد الجراد  حكامهمكتسبات المرحلة األولى ووضع إطار 

مويل بعان المرافعة لدى الشركاء قصد ضمان تاكما أكد للمشاركين أن الفاو والهيئة سيت. الصحراوي
 .ثانيةمرحلة 

 إفريقيا –الدول األعضاء في الهيئة وبمناسبة عقد الندوة اإلقليمية فاو السيد محمد بن غومي وبعدها دعا  .7
على أن مشكلة إلى التأكيد  أإلفريقيةالقارة  أولوياتوالتي تهدف لتعيين  2012المزمع عقدها في يونيو 
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في أمبرس لفاو من تعزيز دعمها للهيئة ولبرنامج ضمن أولوياتها مما يسمح لالجراد الصحراوي تسجل 
ن الجراد الصحراوي/ المنطقة الغربية   .مكو 

جهود الجبارة التي ما فتأت لمجددا التزام الفاو بمتابعة دعمها للهيئة، وشكر الدول األعضاء ل أكدكما  .8
ركاء الماليين مكافحة وقائية ضد الجراد الصحراوي ، كما شكر كل الش إستراتيجيةتتطور قصد وضع 

يساهمون في  ، الذينCiradوبالتحديد البنك اإلفريقي للتنمية وفرنسا، والشركاء التقنيون، خاصة الـ  
 .في المنطقة الغربية أمبرس برنامج  إنجاح

وباسم وزير الفالحة التونسي، رحب السيد بوزيد نصراوي بصفته المدير العام للوقاية ومراقبة جودة  .2
إلى ان تونس فخورة باحتضانها  أشاركما . بالمشاركين في الدورة( DGPCQPA) المنتجات الزراعية

 .6للمشاركين في هذه الدورة 

وقد أشار إلى األهمية التي تلعبها الهيئة قصد منع غزوات الجراد الصحراوي في المنطقة خاصة عن  .10
ر بالخسائر وذك  . أمبرس  المكافحة الوقائية وتنفيذها عن طريق برنامج إستراتيجيةطريق المصادقة على 
رت الخسائر بحوالي . 05-2003و  82-1287غزو  الصحراوي بعدالتي نتجت عن الجراد   1.5حيث قد 

سنة من  170والتي تعادل تكلفة   05-2003مليون دوالر أثناء حملة  570من بينها أمريكي  دوالرمليار 
طرف كل  نجهود المبذولة ملي اي  ينبغي أن نحولذلك . المكافحة الوقائية على كامل دول المنطقة الغربية

 .الشركاء قصد تنفيذ هذه اإلستراتيجية وبالخصوص الهيئة ، الفاو والشركاء في التنمية

 .للهيئةسادسة تمنى إقامة طيبة للمشاركين وأعلن عن افتتاح أشغال الدورة ال ،وفي األخير .11

  

 انتخاب الرئيس و نائب الرئيس و لجنة الصياغة . 6

 

 :تخب المشاركون ان .12

 ( تونس) عبد العزيز شبيلالسيد : الرئيس 

 ( النيجر) غاربا ياحاياالسيد  :  نائب الرئيس 

 

ن محمد عبد هللا ولد (المغرب)، سعيد غوث (الجزائر)خالد مومن  :ادةالستتكون لجنة الصياغة من  .13
 .الهيئةوكذا أمانة  (تونس)، لعجيمي جوهر(السنغال)،آليو ديونغ (موريتانيا)باباه 

 

 الموافقة على جدول األعمال  . 0 

 

بعد مناقشة جدول األعمال المؤقت المقترح من طرف أمانة الهيئة، تمت الموافقة على جدول أعمال  .14
 :الدورة اآلتي
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 افتتاح االجتماع المشترك؛ (1

 انتخاب الرئيس ونائب الرئيس و لجنة الصياغة؛ (2

 الموافقة على جدول األعمال؛ (3

 ة األمانة ومتابعة توصيات الدورة الخامسة للهيئة واالجتماع السادس للجنة التنفيذية؛تقرير حول أنشط (4

للفترة ما بين يوليو  )والمناطق األخرى (لمحة موجزة عن حالة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية  (5
 ؛2012وفبراير  2002

 آليات التمويل المستدام في مكافحة الجراد الصحراوي؛ (6

 اإلستراتيجية والخطة اإلقليمية للتواصل؛الموافقة على  (7

في المنطقة الغربية، واقتراح  أمبرس استعراض للدراسة التي أجريت حول نظام المتابعة والتقييم لبرنامج  (8
 التحسينات قصد انجازه؛

 واآلفاق المستقبلية؛ 2011إلى غاية  2002األنشطة المنجزة من : التدريب  (2

 واآلفاق المستقبلية؛ 2011إلى غاية  2002األنشطة المنجزة من : البحث  (10

 واآلفاق المستقبلية؛ 2011إلى غاية  2002األنشطة المنجزة من : البيئة  (11

وإنجاز برنامج العمل والميزانية لسنتي  2011و 2010 – 2002دراسة الحسابات السنوية لسنوات لـ   (12
 ؛2013- 2012

 تجديد أعضاء اللجنة التنفيذية للسنتين المقبلتين؛ (13

 ل أخرى؛مسائ (14

 تاريخ ومكان انعقاد الدورة السابعة للهيئة واالجتماع الثامن للجنتها التنفيذية؛ (15

 .اعتماد التقرير واختتام الدورة (16

 

 .1وقد تمت المصادقة من طرف المشاركين على برنامج العمل الموجود في الملحق  .15

 

  للجنة التنفيذية 2 عواالجتماللهيئة  5ومتابعة توصيات الدورة  ةاألمان أنشطةعن  تقرير.  4

 

 والتطلعات 6336تذكير موجز بحصيلة التقدم المحقق منذ . 0.4

 

 تذكير موجز

قبل البدء في استعراض أنشطة الهيئة منذ الدورة األخيرة التي انعقدت بأغادير، المغرب في يونيو  .16
 الذكرىوبمناسبة في المنطقة الغربية بشكل موجز  أمبرس منسقية برنامج / الهيئة  أمانة، ذكرت 2002

 (.2الملحقانظر التفاصيل في ) 2002العشرة إلنشاء الهيئة، بحصيلة األنشطة المنجزة منذ 
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حيث أشارت إلى أن دول المنطقة الغربية، وبالتحديد دول خط المواجهة، والذين كانوا يشتكون أثناء  .17
راوي، حيث أنهم لديهم الهيئة من نقائص في عدة مجاالت متعلقة بالمكافحة ضد الجراد الصح إنشاء

أي ظهور حاليا وحدات وطنية لمكافحة الجراد، منظمة وتتمتع بموارد مادية وبشرية كافية لمواجهة 
بشكل أحسن يسمح لهم بإحباط عمليات غزو مجموعات الجراد القادمة من  محضرون أنهمكما . للجراد

 2002، 2008، 2006 يلجراد فإن التحكم في ظهور ا. المناطق األخرى، وتسيير المخاطر البيئية
عكس هذا التطور يفي مالي ل 2011في النيجر وفي  2002في موريتانيا، وتلك في  2011-2010و

 .الملحوظ

 أمبرس منسقية برنامج / كما تم تسجيل تطورات هامة على الصعيد اإلقليمي وذلك بتدعيم أمانة الهيئة  .18
السنوية الجديد في الصندوق االئتماني للهيئة  شتراكاتاالفي المنطقة الغربية بموارد بشرية، تنفيذ جدول 

 (. أمريكي$  227.000عوضا عن  632.000)  2011بثالث أضعاف، وذلك ابتداء من 

وعليه، فإن  مقر المنظمة يعتبر . مجال رؤية الهيئة نه فيومن جهة أخرى، فقد سجل تقدم ال يستهان  .12
ف به على ( Successful Model » [or « Success Story »] »)الهيئة كنموذج ناجح  يليق أن يعر 

عرض على مسئولي  28/02/2012وفي . نطاق أوسع قصد االستلهام  لتطوير مهام أخرى للفاو
وإطارات قسم الزراعة وحماية المستهلك للفاو، اإلنجازات المحققة من طرف الهيئة والتطلعات 

م عرض مماثل في . المستقبلية لفائدة الممثلين الدائمين للدول  2012مايو  17ومن المفترض أن يقد 
 .األعضاء المعنيين بالجراد الصحراوي والمانحين لدى الفاو

 التطلعات

تزال غير كافية لضمان استدامة تسيير  الهيئة أن هذه المكتسبات الهامة، ال أمانةفي هذا اإلطار، ذكرت  .20
هذا السبب تم التخطيط لمرحلة ثانية لبرنامج ول. ة لمكافحة الجراد وفاعلية جهاز التدخليالوطن تالوحدا
 :تهدف بالخصوص إلى( 2014-2011)سنوات  4على مدى  أمبرس 

 جعل الوحدات الوطنية لمكافحة الجراد عملية بشكل كامل؛ -

 ضمان التكفل بالنفقات المتكررة من ميزانية الدولة؛ -

ر الجراد والتسيير خطط تسيير خط)جعل أدوات تسيير مكافحة الجراد عملية بصفة دائمة  -
 ؛(البيئي

وضع آليات تمويل مستدام لمكافحة الجراد تشمل إلى جانب الدول، المتعاملين التقنيين والماليين  -
 .المعنيين باألمن الغذائي

الذي ساهم  USAIDفزيادة على  . يتواصل البحث عن تمويل هذه المرحلة الثانية مع المانحين المهمين .21
وذلك  أمريكيدوالر  2.165.000أمريكي و فرنسا بـ $  470.000ة بمنحه لـ في  تمويل المرحلة الثاني

 تعتبر ،سنوات 4، والمشاورات مع البنك اإلفريقي للتنمية لتمويل جديد على مدى 2012و 2011في 
 .واعدة جدا

 

 للجنة التنفيذية ومتابعة التوصيات 2للهيئة واالجتماع  5أهم النقاط المناقشة خالل الدورة . 6.4

 

وكان أهم النقاط (. 2الملحق ) 2012ومارس  2002قدمت أمانة الهيئة أهم أنشطة الهيئة المنجزة ما بين  .22
 :المقدمة من طرف الهيئة كاآلتي
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( 2002إعالن باماكو، مارس )الوزاري للوزراء المكلفين بمكافحة الجراد  االجتماعتنفيذ توصيات  -
لمكافحة الجراد، المحافظة على اإلمكانات المادية  خاصة تلك المتعلقة باستدامة الهياكل الوطنية

المحصل عليها خالل السنوات األخيرة والمكرسة لمكافحة الجراد الصحراوي، تنفيذ جدول 
 ؛2011السنوية الجديد ابتداء من   االشتراكات

 ؛رس أمبتطبيق نتائج وتوصيات البعثة المستقلة للتقييم في منتصف الطريق للمرحلة األولى لبرنامج  -

 2010يونيو  30إلى  28السادس للجنة التنفيذية للهيئة بواغادوغو، بوركينافاسو، من  االجتماعتنظيم  -
 ومتابعة التوصيات؛

وإعداد خطة تدريب إقليمية  2002-2007تنفيذ توصيات بعثة التقييم المستقلة لخطة التدريب اإلقليمية  -
 ؛2011ثانية في يوليو 

 24في أغادير، المغرب من  ةالمنعقدللهيئة  5رارات وتوصيات الدورة تقديم  ق 2002في أكتوبر تم  -
 ؛المسئولين في قسم الزراعة وحماية المستهلك على مستوى مقر الفاوإلى  2002يونيو  27إلى 

 مستوىالتم التعامل بها مع فترات ظهور الجراد من طرف الدول األعضاء على التي الطريقة  -
 اإلقليمي؛

، مركز Ciradهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى، : ءالتعاون مع الشركا -
Agrhymet و البنك العالمي؛ 

في دول المنطقة  2011و 2010، (السداسي الثاني) 2002الهيئة في  أمانةالبعثات التي قامت بها  -
ل وقت العمل في المهام في الدو نم %50موظفو األمانة يسخرون حوالي  آنوخارجها مما يبين 

 .األعضاء

. منها 41توصية تم تنفيذ  47أما فيما يخص التوصيات التي صيغت في الدورة الخامسة للهيئة، فمن بين  .23
.  أمانة الهيئة وواحدة الفاو 1تخص الدول،  4ومن بين التوصيات التي لم يتم تنفيذها وتم تنفيذها جزئيا، 
في الميدان قصد  معنيون في مقر المنظمة و حيث تتعلق هذه األخيرة بتنظيم اجتماع ما بين الخبراء ال

أسباب عدم تنفيذ هذه التوصيات موضحة في الملحق . توضيح المصطلحات المتعلقة بالمكافحة الوقائية
3. 

ومن بين . تم انجازها  8توصية  11للجنة التنفيذية ، فمن بين  6 االجتماعأما بالنسبة لتوصيات  .24
أسباب عدم تنفيذ هذه التوصيات موضحة في . بالدول 1و مانةباألتتعلق  2التوصيات الغير منجزة ، 

 .3الملحق 

نشطة المتعددة التي قامت بها وعلى نشاطها ألالهيئة على ا أمانةالدول  مندوبووخالل المناقشات، هنأ  .25
تم تسجيل تطور ملحوظ وأن  2002الهيئة في  إنشاءأنه ومنذ  أكدواكما . وعلى النتائج المحصل عليها

 .مقر المنظمةمن طرف والتقدير  االعترافهيئة تستحق هذه ال

وقد . والبنك اإلفريقي للتنمية في هذه الدورة بعض المندوبون غياب ممثل عن البنك العالمي أثاروقد  .26
كان قد أبلغه يوم  أمبرس الهيئة أن ممثل البنك اإلفريقي للتنمية المكلف بملف دعم برنامج  أمانةأعلمت 
وعليه لم يكن في . الفاو لهذه المؤسسة أرسلتهاه لم يتلقى بعد الدعوة التي كانت قد مارس ان 23الجمعة 
 .المهم االجتماعه أن يشارك في هذا رمقدو

الدول الوضع الصعب الذي تتواجد فيه عدة مناطق لتكاثر الجراد في المنطقة الغربية،  مندوبوكما ابرز  .27
المكافحة  إستراتيجيةذا عامال معيقا لتنفيذ م استتباب األمن فيها، حيث يعتبر هدعوبالخصوص 
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متابعة تحسيس األهالي والسلطات الالمركزية في  ضرورةفقد جددوا  المنظورومن هذا .الوقائية
 .المناطق الغير آمنة

إعادة تعيين اإلطارات التي كانت قد استفادت من التكوين  ضرورة إلىممثلة فرنسا  أشارتوقد  .28
في الوحدات الوطنية لمكافحة  أمبرس الممول من طرف الهيئة وبرنامج المتخصص في مجال الجراد و

كمثال على ذلك ، إطارا من الشاد الذي وبعد ان أنهى تكوين السلك الثالث في علم  أعطتوقد . الجراد
انضم العديد من اإلطارات وقد ذك رت األمانة انه عدا هذه الحالة، فقد . الجراد، تم تعيينه في إدارة أخرى

من تكوينهم كما كان الحال في  االنتهاءى الوحدات الوطنية لمكافحة الجراد الخاصة بهم مباشرة بعد إل
كما ذكر أيضا أن معظم المسئولين الحاليين للوحدات الوطنية . النيجرو المغرب، موريتانيامالي، 

الصحراوي في  الجرادلمكافحة الجراد على مستوى المنطقة، كانوا قد تكونوا من طرف هيئة مكافحة 
 .إفريقياالمنطقة الغربية أو هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في شمال غرب 

وفيما يخص صندوق الطوارئ الخاص بالجراد الصحراوي، فقد أعلم عدة مندوبون المشاركين عن  .22
ي إلى الحل الذي يقتض وغالبا ما يتم اللجوء. الصعوبة التي يتلقونها مع حكوماتهم إلنشاء هذا الصندوق

 سواء ،والتي تغطي حسب كل بلدإدراج مسالة الجراد الصحراوي في إطار الصناديق المتوفرة حاليا ب
الدول ضرورة متابعة المرافعة على  مندوبووقد جدد . من الغذائي بصفة عامة أو الكوارث الطبيعيةألا

 .مستوى الحكومات والمانحين

ر تالمناقشاوبعد  .30  :ليةالدول التوصيات التا مندوبو، كر 

 .على الدول متابعة تحسيس األهالي والسلطات الالمركزية المتواجدة في المناطق الغير آمنة 0: توصية

 .تتابع المرافعة على مستوى حكوماتها وعلى مستوى المانحين أنعلى الدول  6: توصية

على الفاو أن تنظم اجتماع ما بين الخبراء المعنيون في مقر المنظمة و  في الميدان قصد  0: توصية
" فوران"، " ظهور" كلمات لمتعلقة بالمكافحة الوقائية بما في ذلك توضيح المصطلحات ا

 ".غزو"و

 

للفترة ما بين يوليو  )والمناطق األخرى (لمحة موجزة عن حالة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية . 5
 6306و فبراير  6332

 

 6306و فبراير  6332حالة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية للفترة ما بين يوليو . 0.5

 

 2012حتى مارس  2002 ويوليقدمت أمانة الهيئة حالة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية من  .31
 (.4في الملحق  التفاصيل)

، اتسمت حالة الجراد في المنطقة الغربية بتطور حالة ظهور الجراد الصحراوي في موريتانيا 2002في  .32
 .النيجر والمغربوتكاثر على نطاق ضي ق في كل من الجزائر، 

أما بالنسبة لموريتانيا فقد اتخذت تدابير هامة وبصورة سريعة على المستوى الوطني، اإلقليمي والدولي  .33
فرق في  6مما سمح برفع تعداد جهاز التدخل بسرعة من . 2002 أكتوبرمنذ بداية ظهور الجراد في 
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 14.000تمت معالجة  2002ديسمبر  15وإلى غاية . في نوفمبر 22وفي سبتمبر  17أغسطس إلى 
 .عملية معالجة أرضية 300هكتار في 

 .2002هكتار في  1.300أما في النيجر، فقد تم معالجة  .34

فرقة استكشاف، لضمان المراقبة والمكافحة في  41وفي المجموع، فقد نشرت دول المنطقة ما مجموعه  .35
2002. 

إلى بداية لحالة ظهور اتسمت بتجمع ( 2010سبتمبر  -يناير)، انتقلت حالة الجراد من الهادئة 2010وفي  .36
ويرجع سبب هذه . ديسمبر في مالي وموريتانيا –مجموعات الجراد في أكتوبر بالنيجر، وفي نوفمبر 

الحالة إلى  تسجيل تساقطات مطرية مهمة نسبيا في شريط السهل اإلفريقي، خصوصا في موريتانيا أين 
ر موسمي نشط لموائل التكاثر الصيفيتم تسجيل نسبة أمطار مرتفعة وكذالك إلى   وقد دعم هذا . تطو 

الربيعية على نطاق  –النشاط  برجوع مجموعات مهمة  من الجراد نابعة من عمليات التكاثر الشتوية 
 .بالجزائر والمغرب 2002يوليو  –ضيق تمت مالحظتها ما بين أبريل 

، في الوسط والشمال بموريتانيا 2010 بدأت في نوفمبر، تواصلت حالة ظهور الجراد التي 2011في  .37
جهاز االستكشاف والمكافحة الذي وضع من ولكن . 2011يناير إلى مايو الغربي من موريتانيا من 

حوالي ، بعدما تمت معالجة من التحكم في هذا الظهورمك ن طرف المركز الوطني لمكافحة الجراد 
 .2011ومايو   2010من نوفمبر ما بين   عملية معالجة 1.000هكتار مع أكثر من  63.000

في لدرار، تيشال و بئرقندوز وكذا  2011في المغرب، سمح جهاز االستكشاف الذي وضع في أغسطس  .38
في تغير على مساحة  -جنوب جبال األطلس والجنوب الشرقي بمعالجة حوريات ومجنحات انعزالية 

رت بـ   .هكتار 7.032قد 

هكتار على مستوى  1.300جنوب البالد سمح بمعالجة  ربيعي في –في الجزائر، سجل تكاثر شتوي  .32
 .المناطق المسقية في أدرار وبشار

بتساقطات مطرية ضعيفة مما نتج عنه استمرار ( 2011ديسمبر  –أغسطس ) 2011وقد تميزت حملة  .40
من ( هكتار 1.200)في تغير  -لم يتم تحديد ومعالجة سوى مجموعات انعزالية . ئةداهال حالة الجراد

 .المكافحة لمالي في منطقة كيدال/فرق االستكشاف طرف 

 6306 مارس -فبراير –حالة الجراد في يناير 

حيث تنقلت بعض المجنحات إلى . شهر فبراير في جنوب غرب ليبيا بدايةتطورت حالة ظهور الجراد  .41
ات وتتم حاليا عملي .مكتسحةالمناطق المجاورة لجنوب شرق الجرائر أين تتواجد مساحات موضعية 

، 2012مارس  7وفي . استكشاف ومكافحة في هذه المناطق، رغم الظروف األمنية المتردية السائدة بها
هكتار في  2.000هكتار مكتسح منها  4.785بين هكتار من  2.840قدرت المساحة المعالجة بـ 

جراد في يسمح بتطور جيل ثان من ال المناطق مماالظروف البيئية مواتية في هذه  أنكما . الجزائر
 .2012أبريل  –مارس 

 

 6306تطور حالة الجراد في المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية في . 6.5

بالهدوء في المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية في مجال تواجد الجراد  2012تميزت حالة الجراد في  .42
راد في األشهر الصحراوي و ولم يكن هنالك أي تطور ملحوظ كما أنه ال يرتقب أن تتطور حالة الج

 .المقبلة
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 حالة الجراد في ليبيا. 0.5

 :مايلين حالة الجراد الصحراوي في بلده والتي تتميز بـعقدم مندوب ليبيا ملخصا  .43

من تواجد ظروف بيئية مواتية للجراد الصحراوي على  تمطار المسجلة في ليبيا شجعألإن كميات ا .44
الحدود  بمحاذاةمتد من غدامس إلى الجنوب الغربي مستوى وديان الشمال الشرقي لغات وللمناطق التي ت

 .الجزائرية

تم اكتشاف عدة مناطق مصابة  أينوالمكافحة في هذه المناطق  االستكشافعمليات  تتواصلقد و .45
بعتاد سيارات مجهزة  (6)من التدخل وتتكون إمكانيات . بالجراد الصحراوي في حالة تزاوج ووضع

 .للصيانة والحماية ( 2)تين سيارواستكشاف  (2)سيارتي  ،الرش

ورغم أن اإلمكانيات المسخرة قليلة لتغطية كل المناطق المحتمل تكاثر الجراد بها، فقد استطاعت  .46
هكتار مكتسحة عولجت منها   7.225هكتار من بينها  158.200عمليات استكشاف جزئية من تغطية 

 .2012مارس  26هكتار إلى غاية   6.030

المبرمة بين ليبيا والجزائر في مجال مكافحة  االتفاقيةإعادة تفعيل  ضرورة ىإلمندوب ليبيا  وأشار .47
 .إلى بالده إضافياطلب من الهيئة أن تقدم دعما كما . الجراد

حيث توصلت بطلب  2012فبراير  16الهيئة المشاركين باإلجراءات التي قامت بها منذ  أمانة أبلغتوقد  .48
وفي هذا الصدد سارعت األمانة إلى إخبار رئيس . والمكافحة افلالستكشاقتناء معدات  يتضمنمن ليبيا 

مجموعة الجراد و مصلحة ) الهيئة والمكتب الشبه اإلقليمي للفاو بتونس و كذا مقر المنظمة بروما 
والزراعة الموافقة المبدئية  لتقديم مشروع  ةاألغذيوعليه فقد أعطت منظمة (. مشاريع التعاون التقنية

  .الهيئة الحالي اجتماعإلى ليبيا و يتم حاليا صياغة هذا المشروع على هامش  التعاون التقني

وبهدف دراسة اإلجراءات الواجب اتخاذها للتصدي لحالة الجراد وتطورها في األسابيع والشهور المقبلة  .42
 لتصديللمناقشة السبل المتاحة على صعيد ليبيا وكذلك كل المنطقة، قررت الهيئة تكوين لجنة مصغرة 

احتماالت بالنسبة للفترة الممتدة من  3وقد اقترحت اللجنة المصغرة . بسرعة لوضعية الجراد السائدة
 :2012مارس إلى أغسطس 

 والمكافحة؛ لالستكشاففرق  6 باستعمالهكتار  50.000معالجة : األول االحتمال 

 فحة؛والمكا لالستكشاففرق  10 باستعمالهكتار  100.000معالجة : الثاني االحتمال 

 والمكافحة لالستكشاففرق  20 باستعمالهكتار  150.000معالجة : الثالث االحتمال. 

 

على  1.100.000مليون دوالر أمريكي، من بينها  2الثاني، األرجح وقوعه بـ  االحتمالوتقدر تكاليف  .50
 (5أنظر الملحق . )عاتق الحكومة الليبية في حين يجب البحث عن تمويل للمبلغ الباقي

ر وتبعا  .51  :الدول مندوبوللنقاشات ، قر 

دوالر أمريكي من صندوق الهيئة للمساهمة في الجهود التي تقوم  333.033تخصيص مبلغ  4: توصية
 .بها ليبيا

والباقي سيتم صرفه تدريجيا بطلب من ليبيا حسب تطور حالة  أمريكيدوالر  100.000دفع حاليا سيتم  .52
 .الجراد
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 :الدول  مندوبوكما يوصي  .53

لزراعة بتسريع الموافقة على مشروع التعاون التقني قصد المساهمة في منظمة األغذية وا 5: توصية
 .تغطية حاجيات ليبيا

 وأهم األنشطة المنجزة حالة الجراد في المنطقة الوسطى. 4.5

 حالة الجراد في المنطقة الوسطى 0.4.5

كاثر ، خاصة في مناطق الت2010عرفت المنطقة الوسطى نشاطا ضعيفا للجراد الصحراوي خالل سنة  .54
فقد تميزت بارتفاع ملحوظ  2011ما سنة أ. هكتار 1000الشتوية  في العربية السعودية أين تمت معالجة 

لنشاط الجراد في مناطق التكاثر الشتوية على مستوى ضفتي البحر األحمر، خاصة في العربية 
هكتار  2.500و 23.200، 74.200السعودية، في السودان وبصورة أقل في مصر، أين تمتت معالجة 

 .على التوالي

، عادت حالة الجراد إلى الهدوء وال ينتظر أن يكون هنالك تطور 2012وبداية  2011وفي نهاية سنة  .55
 .نظرا لحالة الجفاف التي تعرفها المنطقة

 6306إلى  6332التدريب المنجز من  6.4.5

وعليه، فقد . ءاألعضالدول تابعت الهيئة دعمها لبرامج التدريب الوطني ل المتواصل،في إطار التدريب  .56
تقنيا من الدول  23ورشة في المنطقة الفرعية للتدريب حول مكافحة الجراد لفائدة  2010نظمت في 

 واالستكشافدورات تدريبية وطنية في مجال المسح  3كما انها دعمت . المسماة دول الخط الثاني
 .والمكافحة في مصر، سلطنة عمان والعربية السعودية

ل وحتدريبية نظمت ورشة التعاون مع المناطق األخرى وبالتحديد مع المنطقة الغربية، وفي إطار  .57
 2012صيانة عتاد الرش المستعمل في مجال مكافحة الجراد في المغرب خالل شهر مارس وتشغيل 
المنطقة  مشتركتين معكما تم تنظيم ورشتين إقليميتين .  متربصين من مختلف دول المنطقة 7لفائدة 
 .2011و 2010ية حول تسيير معلومات الجراد خالل سنوات الشرق

 آليات التمويل المستدام في مكافحة الجراد الصحراوي. 2

المؤسسية قصد تحسين دور ومسئوليات هيئات مكافحة الجراد قدمت أمانة الهيئة النتائج األولية للدراسة  .58
وتحضير إطار شامل للَحكاَمُة والتمويل  من القانون التأسيسي للفاو XIVالصحراوي المنشأة طبقا للمادة 

 .المستدام لمكافحة الجراد الصحراوي

االستشارية حول الهيئات المنشأة طبقا للمادة  للورشة "وفيما يخص الجانب القانوني للدراسة ، وتبعا  .52
XIV ني ، فإن المكتب القانو2012يناير  30، المنظمة في مقر المنظمة في "من القانون التأسيسي للفاو
رسل استبيان لجمع المعلومات  إلى الدول األعضاء قصد إبداء آرائهم واقتراحاتهم فيما يخص أللفاو 

في انتظار نتائج  االستبيان، وللمحافظة على جو التنسيق، فإن النتائج و. دور ومسئوليات هيئاتهم
ل عليها في الدراسة المؤسسية  لقانوني ال يمكن تقديمها فيما يخص الش ق ا التي قامت بها الهيئة المحص 

 .2012والمزمع عقدها في يونيو ( DLCC)للجنة الفاو لمكافحة الجراد الصحراوي  40قبل الدورة 

من  ةالتمويل المستدام المقترح آليات أهمفيما يخص الشَّق المالي من الدراسة المؤسسية، قدمت األمانة  .60
و تنظيم نظام التمويل المقترح اإلستراتيجية  حيث أبرزت األمانة التوجهات(. 6الملحق )طرف الدراسة 

 ".صندوق متعدد المانحين للمساهمة في المكافحة الوقائية: " والمفصل على سبيل المثال  أحد األدوات 
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للجنة مكافحة الجراد الصحراوي والتي سيتم من خاللها  40وقصد التحضير بصفة متناسقة للدورة  .61
 المقترحاتوقصد دراسة . قصد تمويل مستدام للمكافحة الوقائية  مناقشة هذه المسائل وتحدد التوجهات

يل وانقسم المشاركون في مجموعات عمل قصد دراسة محددة ألدوات التم ،المقدمة بصفة معمقة
والمجموعة الثانية " ميزانية الهيئات اإلقليمية: "حيث عملت المجموعة األولى على  . األخرى المقترحة

 ".إلقليميصندوق الطوارئ ا"حول 

مالية نقاشا  أداةوأثناء تقديم النتائج، شكلت المالحظات المقدمة من طرف المجموعات حول مميزات كل  .62
 اآللياتفي مناقشات  االعتبارعليها سيتم أخذها بعين  االتفاقالمالحظات التي تم . ما بين المشاركين

 . DLCCافحة الجراد الصحراوي للجنة مك 40الدورة  أعمالالتمويلية، والتي تمثل نقطة في جدول 

حول آليات التمويل  الدراسةأمانة الهيئة في شهر ابريل التقرير الكامل للمشاركين وملخص  سترسل .63
 .ضد الجراد الصحراويالمستدام للمكافحة 

 :، أوصى المندوبونDLCCللـ  40للدورة الـ  تحضيراوفي ختام النقاشات، و  .64

 .ير المتعلق بالدراسة حول اآلليات الماليةعلى المشاركين أن يطلعوا على التقر 2: توصية

 

 الموافقة على اإلستراتيجية والخطة اإلقليمية للتواصل . 7 

عرضت أمانة الهيئة خالل األنشطة المنجزة والتي قيد اإلنجاز والمتعلقة بإنجاز إستراتيجية إقليمية  .65
 :التاليةالنقاط حيث قدمت بالخصوص (. 7 قالملح)لها  ةولخطة التواصل المالئم. للتواصل

 التواصل المقترحة من طرف الهيئة؛ إستراتيجية 

  التواصل والخطة المالئمة للهيئة؛ بإستراتيجيةمتابعة توصيات الدورة الخامسة للهيئة المتعلقة 

 خطة التواصل للهيئة المقترحة من طرف األمانة؛ 

  قة خطة التواصل مع مطابالتحقق من ( التي تهدف إلى  أ 2011المنجزة في  االستشارةنتائج
دعم الدول ( جـتحضير تواصل الهيئة في حالة األزمات ( فيما يخص التواصل، ب إجراءات الفاو

 .األعضاء فيما يخص التواصل

وخالل . الهيئة على المجهود المبذول إلنجاز هذا العمل في ميدان التواصل أمانةشكر المشاركون  .66
 :، وقد تمت اإلشارة إلى النقاط التاليةالنقاشات، ذكروا بالطابع الرئيسي للتواصل 

 من المهم أن تتوفر الوحدات الوطنية لمكافحة الجراد على أفراد مكونين في مجال التواصل؛ 

  في هذا  إقليمياتتكلم الدول واألمانة بصوت واحد مما يستلزم ان يكون هنالك تدريبا  أنمن المهم
القيام بدورة تدريبية إقليمية للمكلفين بالتواصل في فقد تم التذكير بأنه من المقرر  ،وعليه. المجال

 .خطة التدريب الحالية

  المكافحة  بأنشطةالتعريف المتواصل  ألنه من المهم كل بلد من البلدان التواصل في يبدأ أنينبغي كما
 .الوطنية واإلقليمية االجتماعاتعقد  أثناء أواألحداث المتخصصة  أثناءسواء  الوقائية،

  الدور الذي تلعبه الهيئة في مجال مكافحة بوفي إطار التواصل ان تستطيع الدول أن تذكر من المهم
 .الجراد الصحراوي في الجرائد والمجالت العلمية وذلك قصد التعريف بها
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  اإلقليميل عليها على الصعيد صعن أمل أن يبرز موقع الهيئة أكثر النتائج المح بعرااإلتم وقد. 

 الفاو، فقد   إجراءاتفيما يتعلق بالمطابقة مع  الجويةراسة من التحصل على كل وبسبب انه لم تتم الد
يتم نشاط التواصل للهيئة في المنطقة الغربية  أنتم طرح السؤال حول ما إذا ما كان من الممكن 

في هذا  أبحاثهاتواصل الهيئة  أن الضروريالمشاركون أنه من  ورأىبصفة مستقلة عن الفاو؟ 
 .الشأن

 .2011الدراسة التي تمت في تائج نستطلعهم على  أنهاالهيئة المشاركين  أمانة أعلمت، أخرىهة من جو .67

والخطة اإلقليمية للتواصل الموافقة لها،  ستراتيجيةاإل، صادق المندوبون على المناقشاتوفي نهاية  .68
 .والمقترحة من طرف األمانة

 :وعالوة على ذلك، يوصي المندوبون .62

على موقعها اإللكتروني األنشطة التي تقوم بها الهيئة في مجال  تبرزأن  ةاألمانعلى  7: توصية
 .مكافحة الجراد والنتائج على الصعيد اإلقليمي

 .على األمانة أن تنفذ الخطة اإلقليمية للتواصل 8: توصية

المحققة في  والنائح المنجزيغتنموا كل الفرص المتاحة قصد تثمين العمل  أنعلى الدول  2: توصية
  .اإلقليمي أوى الصعيد الوطني ميدان مكافحة الجراد سواء عل

في المنطقة الغربية،  أمبرس استعراض للدراسة التي أجريت حول نظام المتابعة والتقييم لبرنامج . 8
 واقتراح التحسينات قصد انجازه

يو ريزولي، وهو الخبير المكلف بإعداد الدراسة حول متابعة وتقييم برنامج  .70 في  أمبرس قدم السيد كمِّ
 . نتائج هذه الدراسة بيةالمنطقة الغر

ر الخبير أثناء عرضه بوضعية المتابعة والتقييم الحالية في الـدول األعضاء الـ  .71  حيث. في الهيئة 10ذك 
حاليا في مختلف الدول،  ةموجود يتشخيصه أن عددا ال بأس به من األدوات واآلليات ه أثناءالحظ 

ن األدوات الحالية تعتبر فعالة فيما يخص المتابعة حيث أ. سواء في مجال التخطيط أو المتابعة والتقييم
غير أن . المكافحة ومعلومات الجراد/  االستكشافخاصة متابعة عمليات  الميدانية،التطبيقية لألنشطة 

. التنسيق والقيادة المنهجية واإلستراتيجية للعمليات الحتياجاتبنفس األهمية بالنسبة  األدوات ليستهذه 
تعمال نظام المتابعة والتقييم المنجز فسيفساء من العناصر الموضوعة جنبا إلى توضح حصيلة اسكما 

بمعنى الكلمة متكون من عناصر مرتبطة بعضها ببعض بصفة متكاملة " نظام"جنب عوضا على 
 .ومتناسقة

لة للمرح( 8الملحق ) واستنادا إلى هذه المعطيات، قدم الخبير تشكيلة محسنة لمشروع للمتابعة و التقييم  .72
ا مستعمال من هويقترح هذا المشروع أدوات يكون جزء من. في المنطقة الغربية أمبرس الثانية لبرنامج 

ألمانة  واآلخر( متابعة وتقييم عملي ومتابعة وتقييم منهجي)مكافحة الجراد  ةالوطنيطرف الوحدات 
ظام المتابعة والتقييم المحسن، وعليه، ففي ن( . متابعة وتقييم استراتيجي) أمبرس منسقية برنامج / الهيئة 

م لو لوح ( لنظام المتابعة والتقييم وتخطيططير أت أداة)مصفوفة للمتابعة والتقييم  م )لتحك  أداة متابعة تقد 
كما أنه من المقرر ان يكون هناك ترميز . سيتم إدراجهما( البرنامج باتجاه المنتجات، النتائج واألهداف

باألهداف، النتائج أو المؤشرات التي تسمح بمراجعة األهداف وتنسيق  سواء فيما يتعلقما بين الدول 
 .األداء على مستوى المنطقة
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أشار الخبير أن  ،والمنتجالنتائج  ،بالمؤشراتفيما يتعلق ف. وقد دارت المناقشات حول عدة نقاط .73
 رحلة الثانيةهي تلك الموجودة في مخطط تخطيط األنشطة للم االعتبارالمؤشرات التي تم أخذها بعين 

في  واالفتراضاتوإجابة على طلب من بعض المندوبين قصد إدراج المخاطر . والذي لم يحاول تغييره
نظام المتابعة والتقييم، أوضح أنه بما أن هذه األخيرة موجودة في مخطط التخطيط لألنشطة، يستطيع 

ل)بطاقة التنقيط   إنشاءكما أن . المستخدم ان يرجع إليها تلك المستخدمة من  مثل( اإلنجاز تنقيط معد 
وفي األخير، تمنى المندوبون ان يتم . البنك الدولي ال تبدو أنها مقاربة جيدة،  بسبب عدم واقعيتها قبل

والذي هو حاليا عملي، في نظام المتابعة والتقييم ( SVDN)إدراج نظام متابعة القدرات الوطنية 
 .م وبهذا نحسن من ترابطهاالمقترح قصد تجنب تشتت وتعدد أدوات التقيي

والمقدم من طرف األمانة، ى نظام المتابعة والتقييم المحسن لوفي نهاية المناقشات، صادق المندوبون ع .74
 :اوصوأو

الهيئة أن تنظم ورشة قصد التقديم المفصل للمكلفين بالمتابعة والتقييم على أمانة على  03: توصية
 .دوات التي يتكون منهاألسن وامستوى الوحدات الوطنية لمكافحة الجراد النظام المح

خبراء في علم الجراد قصد تحديد  نن تنظم اجتماعا لفريق تقني مكون مأ ةاألمانعلى  00: توصية
 .المؤشرات

على األمانة أن تنظم دورة تدريبية للمكلفين بالمتابعة والتقييم للوحدات الوطنية لمكافحة  06: توصية
ا عنصرا أو اثنين من المنطقة الجراد قصد تنسيق تنفيذ نظام المتابعة والتقييم وأن يشركو

 .الوسطى

على األمانة أن تقوم بترجمة نظام المتابعة والتقييم إلى اللغة العربية قصد تمكين ليبيا  00: توصية
 .ودول المنطقة الوسطى من استعماله

 واآلفاق المستقبلية  6300غاية ى إل 6332األنشطة المنجزة من : التدريب . 2

وفي  (.2الملحق ) 2012إلى مارس  2002المنجز من يوليو الهيئة حصيلة التدريب  أمانةقدمت  .75
ًباً في دول المنطقة  65دورات تدريبية إقليمية مما سمح بتدريب  7 تم القيام بـ  المجموع ، إطاًرا ُمَدرِّ

ش وتقنيات المتابعة  الغربية وذلك حول تقنيات المسح واالستكشاف، تسيير معلومات الجراد، تقنيات الر 
مت الدول دورات تدريبية مشتركة لتحضير حمالت . يئيةالصحية والب أما على الصعيد الوطني، فقد نظ 
 324دورة تدريبية مما سمح بتدريب  36أما في دول خط المواجهة فقد نظمت  .المكافحة/االستكشاف

 .تقنيا حول مختلف مواضيع مكافحة الجراد

من ( 2011)دكتوراه في المغرب  ةأطروح، تمت مناقشة المدى وفيما يخص التكوينات الفردية طويلة .76
في مراحل  هو ( محمد الزار. السيد) جزائريأطروحة أخرى يقوم بها  .(إيسوفو دوغو. السيد)نيجيري 

سوري . السيد)من طرف مالي  2012في ( ألطروحة دكتوراه كما تم تسجيل جديد .متقدمة من الدراسة
 (.سيسي

ل 2008منذ سنة  .77 دول المنطقة الغربية على شهادات في السلك الثالث في  طالبا من مختلف 20، تحص 
ل إطاران من المركز . اختصاص علم الجراد بالمعهد الزراعي والبيطري بأغادير في المغرب كما تحص 

على شهادة ماستر حول استعمال نظام  2011و 2002الوطني لمكافحة الجراد في موريتانيا في 
 .معطيات الجراد وذلك بفرنسا المعلومات الجغرافية في مجال معالجة

دراستهما في إطار تكوين ( نيجيري وشادي)أما فيما يخص تكوين المهندسين، يزاول حاليا طالبين  .78
في (  IPR/IFRA)بالمعهد المتعدد التقنيات الريفية للتكوين والبحث التطبيقي  النباتات مهندس في وقاية
 .لتكوين مهندس  Aghrymetز كما تم تسجيل طالب نيجيري بمرك. كاتيبوكو، مالي
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، فقد (2002-2007)وتبعا  لتوصيات البعثة المستقلة لخطة التدريب اإلقليمية األولى  ،ومن جهة أخرى .72
. تم تنظيم عدة بعثات مرافقة لدورات التدريب اإلقليمية من طرف خبراء إقليميون في دول خط المواجهة

 .لوطنيةإذ سمحت هذه المتابعة بتعزيز نوعية التدريبات ا

بنواكشوط، نظمت رشة إقليمية خالل و ( 2014-2011)وقد تم إعداد خطة تدريب إقليمية ثانية  .80
، الدول فيما يخص التدريب الحتياجاتالمعرفة المسبقة وقصد . 2011يونيو  22إلى  26موريتانيا، من 

 االستبيانلصة من هذا المستخاألجوبة شكلت وقد . أسابيع قبل انعقاد الورشة 3أرسل استبيان إلى الدول 
 .أرضية إلعداد الخطة الثانية

التنفيذي لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى  األمينخالل مناقشة هذه النقطة، طلب  .81
وقد . الجراد ةلمكافحالفعلية من نتائج التكوينات العليا من طرف الوحدات الوطنية  االستفادةإذا ما تمت 

أن معظم اإلطارات التي كونت عادت إلى مناصبها في الوحدات الوطنية التي هي  أمانة الهيئة أجابت
قد تلقوا تكوينا في هذا  اكانوتابعة لها، وأن عددا كبيرا من مندوبي الدول الحاضرين في هذه الدورة 

 .اإلطار من طرف الهيئة

كما صادقوا على . 2011التدريبية الوطنية التي تمت في  الدوراتوقد هنأ المشاركون نجاح مرافقة  .82
 :التوصيات المقترحة من طرف األمانة أثناء تقديم التطلعات والتي هي

التدريب اإلقليمي ابع البحث عن التمويل لدى المانحين قصد ضمان على أمانة الهيئة أن تت 04: توصية
 .للمكونين

تحسيس الحكومات كي تدرج في ميزانية الوحدات الوطنية  على أمانة الهيئة أن تتابع 05: توصية
 (.نشاط أولي)افحة الجراد سطرا خاصا بتمويل التدريبات الوطنية بصفة مستدامة لمك

متابعة مرافقة الدورات التدريبية الوطنية ودعوة الدول إلرسال على أمانة الهيئة والدول  02: توصية
 .خطة التدريب الوطنية السنوية ألمانة الهيئة

 .مي والوطنيضع جهاز متابعة وتقييم للتدريب اإلقليعلى أمانة الهيئة أن ت 07: توصية

  . IIتقييما مستقال لخطة التدريب اإلقليمي  6304تنظم في على أمانة الهيئة أن  08: توصية

 

 غاية  واآلفاق المستقبلية  6300إلى  6332األنشطة المنجزة من : البحث . 03

 6300-6303ي للبحث إلقليميالبرنامج ا. 0.03

للبحث  إقليميعلى برنامج  2002وبر أعلمت أمانة الهيئة المشاركين عن اإلعداد والمصادقة في أكت .83
من طرف الدول والباحثين الوطنيين والدوليين الذين لهم  2013-2010التطبيقي للفترة الممتدة ما بين 
سنوات  4حيث يحوي هذا البرنامج على مخطط لألنشطة البحثية لمدة . عالقة بالبحث في ميدان الجراد

وسيكون بمثابة . نشطة المختارة، الرزنامة والمسؤولياتومؤشرات األ( 2)يدمج هدفا محددا، النتائج 
مرجع بالنسبة للدول األعضاء في الهيئة وكذا لمؤسسات البحث قصد اختيار مواضيع البحث المراد 

 .تم تحديدهاألولويات التي على أساس اتطويرها 

 وتلك الجاري العمل عليها 6332األبحاث المنجزة منذ . 6.03

الهيئة أهم األنشطة البحثية المنجزة منذ الدورة الخامسة للهيئة وتلك الجاري العمل بعد ذلك قدمت أمانة  .84
 :، ويتعلق األمر بـ(10الملحق )عليها 
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  ر مميزات بيئة الجراد الصحراوي واستعمال صور األقمار االصطناعية لالستشعار المبك 
 (. FFEMبتمويل من  CIRADمشروع تقوده الهيئة و ) لعمل البيئة المواتية في موريتانيا 

  في الجزائر،  االصطناعيةخصوصيات بيئة الجرد الصحراوي واستعمال صور األقمار
 والمساهمة المالية للهيئة؛ Ciradبالتعاون مع 

  والتي يقودها نشاط مجموعات الجراد االنعزالية في فترة الهدوءالدراسة حول ،Cirad  بدعم
 ؛دول األعضاءالمراكز الوطنية لمكافحة الجراد في المن 

 إنجاز لكتاب مجموعة نباتات بيئة الجراد الصحراوي في دول غرب وشمال غرب إفريقيا؛ 

  رقمنة الرصيد الوثائقي للـOCLALAV  مشروع ممول من طرف الهيئة ومنجز في إطار
وبدعم من مديرية  السنغالمن طرف فريق يشرف عليه السيد آليو ديونغ، ضابط اتصال 

  السنغال؛وقاية النباتات في 

  الدراسة حول مدى فاعلية المبيد الحيوي العضلة الخضراء(Green Muscle ®   ) في
الظروف الطبيعية وذلك باستعمال المعالجة بالحواجز على حوريات الجراد الصحراوي في 

 .في المنطقة الغربية أمبرس برنامج /موريتانيا ، بدعم مالي من الهيئة

  " وسيتم ". راد الصحراوي في موائل التكاثر في موريتانيا تجمع الج( سقف)دراسة مستوى
القيام بهذا البحث في إطار منحة الدكتوراه الممولة من طرف الهيئة والتي تتم تحت إشراف 
المعهد الزراعي والبيطري الحسن الثاني بأغادير والمركز الوطني لمكافحة الجراد بالمغرب 

 .اد بموريتانيابالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الجر

وخالل المناقشات ، أعرب المندوبون على رضاهم فيما يخص المجهودات المبذولة سواء من طرف  .85
لمهم من اوكدليل على ذلك العدد  .على صعيد الدول قصد تطوير األبحاث التطبيقيةأو الهيئة  أمانة

 .ةالباحثون في المنطقة الغربي –اإلصدارات التي قام بها الباحثون والطلبة 

 الحيويوقد أعلم وفد السنغال الحاضرين على النتائج المشجعة والمتحصل عليها من استعمال المبيد  .86
« Green Muscle® »  (.2011هكتار عولجت في  5000) الجنادبفي المعالجة بالحواجز على 

 :وفي نهاية النقاشات أوصى المندوبون .87

 بمجردتنفيذ البرنامج اإلقليمي للبحث  من اويكثفو ايتابعوالهيئة وكذا الدول ان  أمانةعلى  02: توصية
 .في المنطقة الغربية أمبرس لبرنامج  IIالمنتظر للمرحلة  لالتموي توفر

في  Ciradاألدوات المطورة من طرف الـ على الهيئة أن تضع تحت تصرف موريتانيا  63: توصية
مناهج استغالل صور األقمار االصطناعية وتحديد طرق  "إطار مشروع البحث حول 

 ".الت التطبيقية المباشرةلالستعما

تبحث على سبل التمويل ، ويفضل أن تكون مع التعاون الفرنسي، قصد  أن ةاألمانعلى  60: توصية
توسيع النتائج المحققة في المحطات النموذجية على كافة موريتانيا وموائل الجراد األخرى 

 .(.خجنوب الجزائر، جنوب المغرب إل/ شمال النيجر/ شمال مالي )في المنطقة السفلى 

على الدول أن تتابع ترقية البرنامج اإلقليمي للبحث لدى هيئات البحث الوطنية وتكوينات  66: توصية
 .السلك الثالث في الدول األعضاء، قصد انجاز أبحاث حول المواضيع المختارة ذات األولوية
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( جدا تيةموا البيئية حيث أن الظروف)عالوة على ذلك، فقد دعا المندوبون ليبيا للشروع منذ هذه السنة  .88
حشرة / للجنة التنفيذية للهيئة حول العالقة نبات  2010في تنفيذ مشروع البحث الذي تقدمت به في 

 .في ليبيا والذي تم رصد تمويله من طرف الهيئة( الجراد الصحراوي)

 واآلفاق المستقبلية  6300إلى غاية  6332األنشطة المنجزة من : البيئة . 00 

 .2002طة المنجزة فيما يخص البيئة منذ الهيئة األنش أمانةقدمت  .82

، قامت دول خط المواجهة األربعة والسنغال بالموافقة على كراس الشروط 2002حيث ذكرت أنه في  .20
كما تمت الموافقة على إجراءات العمل النموذجية . البيئية الوطنية وكذا دليل تنفيذ كراس الشروط البيئية

األعضاء في الهيئة خالل دورتين تدريبيتين إقليميتين كانتا قد لمتابعة التسمم البيئي من طرف الدول 
فقد تلقت ،  ذلكوعالوة على . في النيجر وموريتانيا 2002نظمتا على التوالي في أبريل و أغسطس 

جميع البلدان أطقم كاملة مع األدوات الالزمة لجمع وتحليل البيانات الميدانية خالل عمليات متابعة تأثير 
 .غير مستهدفةالمبيدات على الكائنات استخدام ال

، قامت بوركينا فاسو بالموافقة على كراس الشروط البيئية الخاص بها، والجزائر والمغرب 2010في  .21
 .  2011في 

حيث اتخذت إجراءات بيئية بغرض مطابقة . وقد تتابعت عملية تنفيذ المتطلبات البيئية في كل الدول .22
 مخزونمول بها، المتابعة الصحية لمنفذي عمليات الَرش، إدارة مخازن المبيدات مع المقاييس المع

 .وضعت خرائط للمناطق الحساسة المبيدات كما

ومن ناحية أخرى، وقصد تمكين ليبيا من الموافقة على كراس الشروط البيئية الوطني الخاص بها وكذا  .23
و كذا إجراءات العمل  دول المنطقة الوسطى من استعماله، فقد تم ت ترجمة كراس الشروط البيئية

 .النموذجية للمتابعة البيئية إلى اللغة اإلنجليزية

على نطاق  Green Muscle®  (GM®)المبيد الحيوي  الستعمالوخالل المناقشات، تم التطرق  .24
على الجراد المغربي وكذا  2011ن الجزائر قامت بتجربته في أوقد تم إخبار المشاركين . واسع

زيادة على  .(®GM)فاعلية   توفي كال البلدين تبين. الجنادببانتظام على تفشي السنغال الذي يستعمله 
بعدما ذلك، فقد تبين في السنغال والنيجر أن المساحات المصابة تناقصت بشكل كبير من سنة ألخرى 

تساؤالت حول مدى ثبات فطر الـميتاريزيوم  االستنتاجوقد طرح هذا . (®GM)شرع في استعمال 
لضمان متابعة  االختصاصاتوفي هذا اإلطار، ستشكل الجزائر فريقا متعدد . لنظام البيئيوسلوكه في ا

 .سلوك الـميتاريزيوم

وتبين تجربة السنغال أن التركيبة الزيتية يمكن لها .  (®GM)وقد تمت كذلك مناقشة مدة حياة تركيبة  .25
كما يبدو . جة حرارة المحيطأشهر في در 8و  C ° 4في درجة حرارة ( أو أكثر)أن تخزن لمدة سنتين 
 .أكثر فاعلية ومدة حفظها أطول( مسحوق)وان التركيبة الجافة 

وقد طلب مندوب الجزائر من أمانة . استعمالهالمشكلة المبيدات المنتهية صالحية  وبحدهكما تم التطرق  .26
في  ودالمخزون الموج الهيئة أن تتكفل بهذا الموضوع وذلك بسبب التأخر المسجل في التخلص من

على مستوى المنظمة مكلفة بهذا الملف، والتي " مجوعة المبيدات" وقد ذكرت األمانة بوجود . بالده
" وقد أشارت ممثلة مقر المنظمة أن  .المشكلةمعها قصد إيجاد مخرج لهذه  االتصاالتسيتم تكثيف 

ثليث الذي يعزز تالتساهم في حل هذه المشكلة عن طريق " مجموعة اآلفات واألمراض العابرة للحدود 
 .باستمرار

 :وفي ختام النقاشات أوصى المندوبون .27
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على الدول أن تقوم بوضع خرائط المناطق الحساسة للمعالجة الكيميائية ضد الجراد  60: توصية
من طرف الوحدات الوطنية  االعتبارحتى يتم أخذها بعين  أراضيهاالصحراوي على مستوى 

 .ةلجوتنفيذ المعالمكافحة الجراد أثناء التخطيط 

على الدول أن تقوم بتنظيم في نهاية كل سنة ورشة وطنية لتقييم مدى إنجاز المتطلبات  64: توصية
 .البيئية وقصد التخطيط الجيد ألنشطة السنة الموالية

بعثة تقييم لمدى تنفيذ كراس الشروط البيئية في كامل  6300على األمانة أن تنجز في  65: توصية
 .الدول األعضاء في الهيئة

وإنجاز برنامج العمل والميزانية  6300و 6303 – 6332السنوية لسنوات لـ  دراسة الحسابات . 06
 6300- 6306لسنتي 

، 2002، المصاريف في 2011ديسمبر  31الدول األعضاء إلى  اشتراكاتالهيئة حالة  أمانةقدمت  .28
 (11الملحق ) 2013-2012وكذا برنامج العمل والميزانية لسنتي  2011و 2010

سنة يطبق فيها الجدول الجديد  أولكانت  2011، ذكرت أمانة الهيئة أن سنة االشتراكاتفيما يخص  .22
(. دوالر أمريكي سابقا 227.000عوضا عن )دوالر أمريكي  632.000بمجموع يقدر بـ  لالشتراكات
دوالر  707.634إلى  2011ديسمبر  31، والتي بلغت في المتأخراتبعد ذلك إلى تراكم  تكما أشار

 2012مارس  20ومع ذلك فقد أوضح أن موريتانيا قد دفعت في . بر نوعا ما مرتفعاأمريكي ، مما يعت
ومن جهة . أمريكي $ 100.000، بمقدار تتأخرامالوكذا دفع جزء كبير من  2011اشتراكها لسنة 

، فإن هذه الخيرة لم تتمكن من دفع 2011، ونظرا للظروف الصعبة للغاية التي عرفتها ليبيا في  أخرى
وأخذا لهذه العناصر بعين . كما كانت متعودة عليه سابقا( أمريكي $ 165.000)ا السنوي اشتراكه
لنيجر اوفي الواقع ، عدا ليبيا واستثناءا . يعتبر مقبوال على العموم 2011فإن مستوى الدفع في  االعتبار

 .اومالي والشاد، فإن باقي الدول دفعت اشتراكاتها السنوية وكذلك جزءا من متأخراته

والدول التي سددت متأخراتها أو جزءا  6300السنوية لـ  تشكر الهيئة الدول التي دفعت اشتراكاتها .100
 .منها وتدعوا الدول التي لم تقم بذلك بعد أن تسدد متأخراتها واشتراكاتها السنوية في أقرب اآلجال

وطنية س السلطات الالهيئة أن على الوحدات الوطنية لمكافحة الجراد أن تتابع تحسي أمانةوقد ذكرت  .101
 .متأخرات الدول المعنية يدالسنوية وكذا تسد شتراكاتم لالالمعنية قصد الدفع المنتظ

فقد هنأ المشاركون أمانة الهيئة على حسن إدارتها  2011و 2010، 2002أما فيما يخص مصاريف  .102
 .للهيئة االئتمانيللصندوق 

. 2013و 2012العمل والميزانية للسنوات  الهيئة بصفة مفصلة مشروع برنامج أمانةبعد ذلك قدمت  .103
أمريكي للمساهمة في تنظيم  $ 30.000واقترح المشاركون ان يتم تقديم دعم من طرف الهيئة بـ 

 .بعض التعديالت اأدرجو، كما 2013وزراء المزمع عقده في لاجتماع ا

، FSPبع لمشروع الذي يعتبر مبلغا خارج الميزانية تا( أمريكي $ 208.333)مبلغ سيتم استخدام  .104
والمخصص لتنفيذ آليات التمويل التي من شأنها أن تساهم في استدامة المكافحة الوقائية في المنطقة 

 .2013 -  2012الغربية خالل سنتي 

وبرامج  6300و 6303، 6332صادق المندوبون على الميزانية السنوية لـ  المناقشات،وفي ختام  .105
 .بعد إدراج بعض التعديالت ،6300-6306العمل والميزانية لسنتي 
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بعد التعديل والمصادقة عليه من طرف الهيئة،  ،2013 – 2012برنامج العمل والميزانية للفترة المالية  .106
 : يكون كالتالي

 

 (بالدوالر األمريكي)جدول الميزانية المتوقعة 

 6300 6306 تعيين النشاط

 065.333 23.333 التدريب

 53.333 03.333 يميةدعم لدورات التدريب اإلقل 

 05.333 03.333 دعم لدورات التدريب الوطنية 

 63.333 3 (متدخلين أجانب، مؤطرين) دعم للسلك الثالث في علم الجراد  

 63.333 63.333 دعم لتكوين الدكتوراه 

 03.333 03.333 اإلشراف على الدورات التدريبية الوطنية 

 03.333 03.333 تبادل المدربين الوطنيين 

 45.333 45.333 البحث

 65.333 65.333 دعم مشاريع البحث الوطنية 

 3 3 دعم مشاريع البحث المقدمة من طرف طلبة السلك الثالث  

 05.333 05.333 (خبراء)دعم تنفيذ البرنامج اإلقليمي للبحث  

 5.333 5.333 دعم محتمل لمحطة أكجوجت 

 53.333 45.333 البيئة

 3 05.333 شة تسيير المبيداتالمشاركة في ور 

 03.333 03.333 دعم تنفيذ المتطلبات البيئية 

 63.333 63.333 دعم إلنجاز خرائط المناطق الحساسة 

و    3 65.333 (IGR)اقتناء المبيدات الحيوية و مضبطات النم 

 05.333 05.333 خطط تسيير المخاطر

 05.333 05.333 دعم لتمارين المحاكاة 

 05.333 05.333 ات االستكشاف المشتركدعم عملي

 05.333 05.333 المشاركة في تنظيم عمليات استكشاف مشتركة 

 5.333 5.333 المتابعة والتقييم

 5.333 5.333 دعم انجاز نظام المتابعة والتقييم 

 65.333 65.333 إرسال المعلومات

 Novacom 65.333 65.333نفقات إرسال المعلومات مع  

 03.333 05.333 لالتواص

 03.333 03.333 دعم انجاز خطة التواصل 

 3 5.333 تحضير ونسخ المطويات، ورمز الهيئة 

 05.333 03.333 تبادل الخبراء

 05.333 03.333 تبادل الخبراء 

 23.333 23.333 مستهلكة التجهيزات الغير

 03.333 3 شراء سيارة نفعية ألمانة الهيئة 

 03.333 03.333 مخبريه دعم لشراء تجهيزات 

 03.333 03.333 دعم القتناء تجهيزات ومعدات للبحث الميداني  

 05.333 05.333 دعم لشراء معدات فرق المتابعة البيئية 

 03.333 03.333 (التخييم)دعم لشراء معدات عمليات االستكشاف  
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 03.333 03.333 اإلشتراك في المجالت العلمية 

 5.333 5.333 ر خاصةشراء برامج كمبيوت 

 5.333 5.333 مستهلكةالتجهيزات ال

 5.333 5.333 معدات مختلفة 

 48.333 05.333 (أمبرس الهيئة و)دعم لتنظيم االجتماعات 

 03.333 3 (دول 5)للجنة التنفيذية  8االجتماع  

 0.333 3 للجنة التنفيذية 8مشاركة رئيس الهيئة في االجتماع  

 
في المنطقة  أمبرس لضباط االتصال لبرنامج  12و  11االجتماع 
 الغربية

05.333 05.333 

 3 4.333 المرافعة لدى الشركاء

 3 4.333 زيارة رئيس الهيئة إلى روما 

 03.333 03.333 دعم ألمانة الهيئة

 03.333 03.333 دعم ألمانة الهيئة إلنجاز نشاطاتها 

 83.333 73.333 التضامن اإلقليمي

 53.333 73.333 للدول في حالة ظهور الجراد دعم محتمل 

 
الدول األعضاء في الهيئة المكلفين  وزراءدعم لتنظيم اجتماع 

 بمكافحة الجراد
3 03.333 

 63.333 63.333 مصاريف غير متوقعة 

 558.333 402.333 المجموع الفرعي من دون الرسوم

 76.543 54.473 %( 00)رسوم الوكالة  

 203.543 470.473 لمتوقعة حسب النشطةمجموع النفقات ا
 

 8.423 025.503 الرصيد 

 202.333 202.333 المجموع 
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 تجديد أعضاء اللجنة التنفيذية للسنتين المقبلتين. 00

مالي، المغرب، موريتانيا، النيجر : الدول األعضاء في اللجنة التنفيذية بالنسبة للسنتين المقبلتين هي  .107
 .والسنغال

 ئل أخرىمسا. 04

ثارت ممثلة فرنسا نقطة تتعلق بتاريخ انعقاد أ .(DLCC)للجنة مكافحة الجراد الصحراوي  01لدورة ا .108

وقد ( . DLCC - Desert Locust Control Committee)للجنة مكافحة الجراد الصحراوي  04الدورة 

إلى  91الدورة مقررة من  وقاية النباتات المشاركين أن هذه/أمبرس أعلمت موظفة الفاو المكلفة ببرنامج 

الدعوات الرسمية في أقرب اآلجال إلى  إرسالكما أشارت أنه سيتم . بمقر المنظمة 2492يونيو  22

 .الدائمة في روما DLCCفي  األعضاءالممثليات الدائمة للدول والمؤسسات 

ن حليمة، األمين للسيد التهامي بمندوبوا الدول قّدم .  شكر للسيد التهامي بن حليمة ونهاية الخدمة .102

، شكرهم وامتنانهم 2492في نهاية شهر يونيو سنة، والذي من المقّرر أن يتقاعد  92التنفيذي للهيئة لمدة 

الهيئة والنتائج المحصل عليها وعما بذله للتعريف بالهيئة لدى كل الشركاء  إنشاءلمساهمته في الخالص 

لهيئة المشاركين على التنفيذي ل يناألموقد شكر . يةعلى الصعيد الوطني والدولي وترقية المكافحة الوقائ

قد أوصى ممثلوا عليه فو. 2492يونيو  04لذهاب إلى التقاعد في قراره ل الثقة التي منحوه اياها وأكد على

  :الدول 

 . أشغال الدورة السابعة للهيئة لحضورالسيد التهامي بن حليمة  ةدعوبأمانة الهيئة    62: توصية

 

الهيئة لزيارة ليبيا لمناقشة حالة الجراد الراهنة مع  أمينتقدم مندوب ليبيا بدعوة  .يبياالهيئة لل أمينزيارة  .110

 .الوسائل للتصدي لهذه الحالةالطرق و كذا و نالليبييالمسئولين 

( التاسع للجنة التنفيذية االجتماعاجتماع مشترك مع )تاريخ ومكان انعقاد الدورة السابعة للهيئة . 05
 للجنة التنفيذية الثامن واالجتماع

 الدول األعضاء على عقد ، مندوبواتفق  .111

 للجنة التنفيذية للهيئة  8بناءا على الدعوة الكريمة لمندوب المغرب، سينعقد االجتماع و
، وسيتم تحديد التاريخ بالتشاور بين أمانة الهيئة، الفاو والبلد 2013بالمغرب في يونيو 

 . المضيف 

 للجنتها  2للهيئة واالجتماع  7ندوب موريتانيا، ستنعقد الدورة بناءا على الدعوة الكريمة لمو
، وسيتم تحديد التاريخ بالتشاور بين أمانة (اجتماع مشترك) 2014التنفيذية بموريتانيا في 

 . الهيئة، الفاو والبلد المضيف 

 .على كرم الدعوة اوموريتاني المغربوقد شكر المشاركون كال من  .112
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 الدورة   ماختتارير واالموافقة على التق. 02

 :المندوبون وبعد إدراج بعض التعديالت .113

جنة التنفيذية لهيئة لالسابع ل واالجتماعصادقوا باإلجماع على تقرير الدورة السادسة  67: توصية
 .مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية

اركين الدولة التونسية في الجلسة الختامية لالجتماع، شكر السيد محمد عبد هللا ولد باباه باسم كل المش .114

 .على االستقبال الذي خصت به المشاركين وتمنى لها مستقبال مزدهرا

أشغال هذه الدورة  حضوركما أن السيد بونوا هوريمنز ممثل المكتب الشبه اقليمي تأسف لعدم تمكنه من  .115

قريبا  P3صب كما أعلم المشاركين عن فتح من. ونوه بالعمل الذي تم من طرف  الهيئة والدول األعضاء

  .على مستوى المكتب الشبه اقليمي لمسئول عن اإلنتاج النباتي ووقاية النباتات

ومن جانبه وباسم وزير الزراعة التونسي، أعرب السيد نصراوي بوزيد المدير العام للوقاية ومراقبة  .116

لسيد التهامي بن جودة المنتجات الزراعية، عن شكره الخالص لصديقيه اللذين يقتربان من التقاعد وهما ا

وتمنى لهم . حليمة والسيد عبد العزيز شبيل مدير وقاية النباتات على مستوى وزارة الزراعة التونسية

وشكر المشاركين وتمنى لهم  االجتماعكما أعرب عن تشرف تونس باحتضان هذا . حياة مليئة بالنجاحات

 .عودة سالمة إلى بلدانهم

 تأبين. 07

 وينلدورة السادسة للهيئة والمنعقدة بتونس ببالغ الحزن واألسى نبأ وفاة األخلقد تلقى المشاركون في ا
 .عبد الرحمن زاكور من الجزائر ومحمد الصالح الهاني من تونس ينوالزميل

ويدعون المولى جلّت قدرته أن . وفي هذا المصاب الجلل، يقدمون تعازيهم الخالصة لعائالت الفقيدين
 .يتغمدهما في رحمته الواسعة

 .إنا هلل وإنا إليه راجعون
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 المــالحـــــق
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  للجنتها التنفيذية 7 واالجتماعللهيئة  2الدورة  عمل برنامج: 0الملحق

 
 

 6306مارس  62 االثنين

 
 : الفترة الصباحية

 
 استقبال المشاركين :  02.00
  المشتركافتتاح االجتماع :  10.00
  استراحة :  10.30
    الصياغة الرئيس ونائب الرئيس ولجنة انتخاب:  11.00
  المصادقة على جدول األعمال :  11.15
 أنشطة األمانة ومتابعة توصيات الدورة الخامسة للهيئة واالجتماع السادس للجنة التنفيذية:  11.30
 انتهاء أعمال الفترة الصباحية :  12.30

 
 : الفترة المسائية

 
  للفترة ما بين يوليو  )والمناطق األخرى (بية لمحة موجزة عن حالة الجراد الصحراوي في المنطقة الغر:  14.30

 2012وفبراير   2002              
 

 آليات التمويل المستدام في مكافحة الجراد الصحراوي:  15.30
 استراحة:  16.00
 (في مجموعات عمل المناهجدراسة )آليات التمويل المستدام لمكافحة الجراد الصحراوي  : 16.30
 ال اليوم األولانتهاء أعم:  17.30

 

 6306مارس  67الثالثاء 

 
 : الفترة الصباحية

 
 الموافقة على اإلستراتيجية والخطة اإلقليمية للتواصل :   02.00
 واقتراح التحسينات  نظام المتابعة والتقييم لبرنامج أمبرس في المنطقة الغربية،:   02.45
   استراحة:   10.30
  دراسة والمصادقة على )واقتراح التحسينات  برنامج أمبرس في المنطقة الغربية،نظام المتابعة والتقييم ل:   11.00

 (في مجموعات عمل المناهج  
 انتهاء أعمال الفترة الصباحية :  12.30

 
 :الفترة المسائية

 
 التدريب:  14.30
 األبحاث:  15.15
 استراحة:  16.00
 البيئة : 16.30
 انتهاء أعمال اليوم الثاني:  17.30
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 6306مارس  68األربعاء 

 
 : الفترة الصباحية

 
 وبرامج العمل والميزانية لسنتي 2011و 2010 – 2002دراسة الحسابات السنوية لسنوات لـ  :   02.00

              2012  - 2013 
   استراحة:   10.30
 تجديد أعضاء اللجنة التنفيذية   :   11.00
 مسائل أخرى:   11.15
 ومكان انعقاد الدورة السابعة للهيئة واالجتماع الثامن للجنتها التنفيذية  تاريخ :   11.30
 انتهاء أعمال الفترة الصباحية :   12.30

 
 :الفترة المسائية

 
 صياغة تقرير الدورة:  14.30
 استراحة:  16.00
 (تابع) صياغة تقرير الدورة : 16.45

 

 6306مارس  62الخميس 

 
 : الفترة الصباحية

 
 (تابع) صياغة تقرير الدورة:  02.00
 استراحة:  02.30
 (تابع) صياغة تقرير الدورة : 10.00

 
 : الفترة المسائية
 

 (تابع) صياغة تقرير الدورة : 14.30
 استراحة:  15.00
 (تابع) صياغة تقرير الدورة : 17.00

 
 

 6306مارس  03الجمعة 

 
 : الفترة الصباحية

 
 (تابع) صياغة تقرير الدورة:  02.00
 استراحة:  10.00
 (تابع) صياغة تقرير الدورة : 10.30

 
 : الفترة المسائية
 

 المصادقة على التقرير : 14.30
 .اختتام الدورة:  16.30
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أنشطة األمانة ومتابعة توصيات الدورة الخامسة للهيئة واالجتماع السادس للجنة :  6الملحق
 التنفيذية

 

 مقدمة

 

الوقائية في المنطقة الغربية و مواجهة أنجع للجراد الصحراوي، وأنشئت دول المنطقة في بهدف ترقية إستراتيجية المكافحة 
/ هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية، وانخرطوا في نفس السنة في برنامج أمبرس في المنطقة الغربية  2002

ن الجراد الصحراوي للفاو من البرنامج عند توفر أول دفعة من (  2010 – 2006)حيث انطلقت المرحلة األولى . مكو 
 .التمويل

 

 سنوات من بعد ذلك، السؤال المطروح هو معرفة ما إذا كان قد تم الوصول إلى هذا الهدف أم ال ؟  10، أي 2012وفي  

غرب، في جوان ولإلجابة على هذا السؤال، وقبل أن نستهل حصيلة أنشطة الهيئة منذ الدورة األخيرة المنعقدة في أغادير، الم
 .2002منسقية برنامج أمبرس في المنطقة الغربية أن تذكر بإيجاز بحصيلة األنشطة المنجزة منذ /، تقترح أمانة الهيئة 2002

 

 والتطلعات 6336تذكير موجز بحصيلة التقدم المحقق منذ  .0

 

 االنطالقتذكير بالوضعية عند  .0.0

 

هة أثناء انشاء الهيئة تعاني من نقائص في عدة مجاالت متعلقة بمكافحة كانت دول المنطقة الغربية وبالتحديد دول خط المواج
حيث أنهم لم يكونوا يتوفروا على وحدات وطنية منظمة لمكافحة الجراد، وال على الموارد البشرية والمادية الكافية . الجراد

 .للتصدي ألي ظهور جديد لهذه اآلفة

 

 6335 – 6330غزو في / فوران .    6.0

 

، تطور فوران الجراد الصحراوي 2002سبتمبر  20إلى  18ة من الدورة التأسيسية للهيئة، المنعقدة في روما من بعد سن
في مناطق التكاثر الصيفي في موريتانيا، مالي والنيجر ، شجعته على ذلك الظروف البيئية التي كانت  2003ابتداء من أكتوبر 

 .وقد تطورت هذه الوضعية بشكل سريع نظرا لألسباب المذكورة أعاله. استثنائيا مواتية على صعيد المكان والزمان

حيث وصلت أول اإلمدادات لدول السهل . ورغم حداثة انشائها، فقد شكلت الهيئة مجاال تضامنيا مهما ما بين الدول األعضاء
مليون  30،  2004و 2003من طرف دول شمال غرب افريقيا وقد فاق الدعم داخل المنطقة في  2003اإلفريقي منذ نوفمبر 

 .وعليه فقد أكدت الهيئة أن انشائها كان قرارا صائبا من طرف الدول األعضاء ومن طرف الفاو. أمريكي$ 

 

 تقارب أهداف الهيئة وبرنامج أمبرس في االمنطقة الغربية    .0.0

 

ن الجراد الصحراوي، والذي أقره المدير/ إن برنامج أمبرس في المنطقة الغربية  والذي طب ق في  1224العام للفاو في  مكو 
ر والتدخل السريع ضد الجراد الصحراوي، بدون أن تحدد  البداية  في المنطقة الوسطى، كان يهدف إلى تنفيذ اإلنذار المبك 

هيئة أما على مستوى المنطقة الغربية، فقد تركزت المقاربة المقترحة من طرف أمانة ال. المقاربة التنظيمية لبلوغ هذا الهدف
والمصادق عليها من طرف الدول األعضاء لتنفيذ استراتيجية المكافحة الوقائية المبنية على معرفة حركية مجموعات الجراد 

 :أسس 3وعلى الدروس المستقاة من تسيير األزمات السابقة، على 
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هذه ) ي واتخاذ القرارت وحدات وطنية لمكافحة الجراد قوية وتحظى باستقاللية واضحة  على الصعيد اإلداري والمال -
 ؛(النقطة مقررة في اتفاقية انشاء الهيئة

منسقية اقليمية مناسبة، قادرة أن تضمن التنفيذ الناجع لألنشطة المسطرة وكذا التعاون، التشاور وتبادل المعلومات ما بين  -
 مختلف األطراف المشاركة؛

قليمي، وعن طريق الهيئة، آلليات مناسبة من شأنها ضمان التنفيذ التدريجي على مستوى الدول المعنية وعلى الصعيد اإل -
 .استدامة المكافحة الوقائية على المدى البعيد

 

وقد دعمت هذه المقاربة الجديدة والطموحة بقرار مقر المنظمة، الذي على عكس ما تم تطبيقه في المنطقة الوسطى، أوكل 
 .للهيئة، مما سمح بخلق تناسق وتمامل في انجاز أنشطة المكافحة الوقائية تنسيق أنشطة  الهيئة وبرنامج أمبرس لألمانة التنفيذية

 

 الوضعية الحالية     .4.0

 

 2011)والسنة األولى من المرحلة الثانية ( 2010 – 2006)بعد تنفيذ المرحلة األولى من برنامج أمبرس في المنطقة الغربية 
م المحقق على مستوى المنطقة الغربية، فقد أشارت بعثات التقييم المتعددة إلى ا(2014 – وعليه، فبفضل التزامهم، منسقية . لتقد 

، فإن الدول األعضاء في برنامج (، الفاو والهيئةUSAIDالبنك األفريقي للتنمية،فرنسا، )اقليمية جيدة وتمويل مهم من المانحين 
، قد حققوا تقدما كبيرا لتنفيذ (، النيجر وتشادمالي، موريتانيا)أمبرس في المنطقة الغربية وبالتحديد دول خط المواجهة 

 :وقد اتضح هذا التقدم أساسا في. استراتيجية المكافحة الوقائية ضد الجراد الصحراوي

خلق هياكل وطنية مستقلة لمكافحة الجراد، تتوفر على الموارد البشرية وإمكانات مادية  مهمة، ما يمثل ضمانا إلستدامة  -
 .المكافحة الوقائية

ل السريع يعمل بصفة منتظمة وفعالة وضع - ر   والتدخ   .نظام لإلنذار المبك 

 .تحضير أحسن لمجابهة األزمات ولتسيير المخاطر البيئية -

 

م في التحكم في ظهور الجراد في  ح هذا التقد   2002في موريتانيا، في  2011 – 2010و 2002، 2008، 2006وقد توض 
حت تدابير المكافحة بالنسبة لموريتانيا والنيجر بالتحرك سريعا، على عكس ما وقد سم. في المغرب 2011في النيجر وفي 

 .غزو جديد/، مجنبين المنطقة الغربية فوران2005 – 2003جرى في بداية أزمة 

 

ومن جهة أخرى، وتطبيقا لقرارت اإلجتماع الوزاري األول للوزراء المكلفين بمكافحة الجراد، والذي انعقد في فترة هدوء 
، فقد رفعت الدول األعضاء تدريجيا من تحمل النفقات المتكررة (في باماكو، مالي  2002مارس ) لة الجراد الصحراوي لحا

كما أنهم رفعوا من اشتراكاتهم السنوية في الصندوق . للوحدات الوطنية لمكافحة الجراد على حساب ميزانية حكوماتها
كما يجدر بنا أن (. أمريكي$  227.000عوضا عن  632.000)  2011 االئتماني للهيئة بثالث أضعاف، وذلك ابتداء من

 .قد أعضاء قد  احترموا التزاماتهم منذ السنة األولى من تطبيق االشتراكات الجديدة 10دول أعضاء من بين   5نذكر أن 

 

لوطنية للطوارئ ضد الجراد تنظيم تمرين محاكاة تنفيذ الخطة ا 2011وللمرة األولى في مجال مكافحة الجراد، تم في أكتوبر 
(PNUA )حيث تم تنفيذه في باماكو والمناطق المتاخمة  لها ، وذلك بحظور باقي الدول . في بلد عضو، أال وهو مالي

األعضاء، موظفي أمانة الهيئة، ممثل عن مقر المنظمة وخبراء في الميدان، حيث سمح هذا التمرين لمالي ولباقي المشاركين 
 .دروس قصد تحسين تنظيم تمارين المحاكاة وتحديث خططهم  الوطنية للطوارئ ضد الجرادأن يستخلصوا عدة 

 

وعليه، فإن  مقر المنظمة يعتبر الهيئة كنموذج ناجح . ومن جهة أخرى، فقد سجل تقدم ال يستهان به  في مجال رؤية الهيئة
(« Successful Model » [or « Success Story »] )ف به على   اإلستلهامنطاق أوسع قصد  يليق أن يعر 

عرض على مسئولي وإطارات قسم الزراعة وحماية المستهلك للفاو،  28/02/2012وفي . لتطوير مهام أخرى للفاو
ومن المفترض أن . اإلنجازات المحققة من طرف الهيئة والتطلعات المستقبلية، حيث هنئوا األمانة على هذا النموذج الناجح
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م عرض مماثل في  لفائدة الممثلين الدائمين للدول األعضاء المعنيين بالجراد الصحراوي والمانحين لدى  2012مايو  17يقد 
 .الفاو

 

 التطلعات  . 5.0

 

رغم أهمية هذه اإلنجازات، إال أنها غير كافية لضمان استدامة سير عمل الوحدات الوطنية لمكافحة الجراد وفاعلية أجهزة 
نهدف ( . 2014 – 2011)سنوات  4ة ثانية لبرنامج أمبرس في المنطقة الغربية على مدى ولهذا، تم التخطيط لمرحل. تدخلها

 :بالخصوص إلى

 جعل الوحدات الوطنية لمكافحة الجراد عملية بشكل كامل؛ -

 ، ترتكز على احتياجات المراكز الوطنية لمكافحة الجراد؛ IIانجاز وتنفيذ خطة إقليمية للتدريب  -

 ؛(2013 – 2010) ث التطبيقي حو الجراد الصحراوي تنفيذ برنامج اقليمي للبح -

 تنفيذ كراسات الشروط البيئية وترقية استعمال المبيدات الحيوية؛ -

 .جعل أدوات تسيير مكافحة الجراد عملية، وبالخصوص خطط تسيير خطر الجراد وخطط التواص الوطني واإلقليمي -

 

 :ولتحقيق هذه النتائج، من الواجب أن 

 

تكفل بالنفقات المتكررة للمكافحة الوقائية من طرف دول المنطقة الغربية قصد استكمالها مع نهاية المرحلة مواصلة آلية ال -
 .الثانية

مناصب مهنية  3تعزيز الهيئة اإلقليمية، الضامنة إلستمرار استراتيجية المكافحة الوقائية في المنطقة بالمحافظة على  -
 .تتوفر عليها حاليا

 .لمنطقة بتطوير تضامن إقليمي ودعم ثنائي عبر الهيئة لفائدة دول خط المواجهةتعزيز التعاون داخل ا -

إشراك على المدى الطويل الشركاء التقنيون والماليون المعنيون باألمن الغذائي، قصد تطوير آليات تمويل مناسبة لوضع  -
 .نظام حكامة ما بين الدول المعنية والشركاء في تنمية دول المنطقة الغربية

 

 البحث عن تمويل المرحلة الثانية.   2.0

 

للجنة القيادة لبرنامج ألمبرس في المنطقة  7إن الخطوات العديدة التي تم القيام بها في هذا الخصوص، قدمت قي اإلجتماع 
 .الغربية في ديسمبر الفارط بنجامينا، بتشاد

 

من أمانة الهيئة أن تقدم له اقتراحا  13/02/2012طلب في مع البنك اإلفريقي للتنمية الذي  االتصاالتمنذ هذا التاريخ، تتالت 
محضر مسبقا، باللغة ( إظافة للمالحق)صفحة  15لمشروع ذو صلة مع التغير المناخي، تبعا لنموذج من  20/02/2012في 

المذكور في وقد تم تقديم المشروع ( . COSTAB)اإلنجليزية ويتضمن  تقديرا ماليا حسب نموذج البنك اإلفريقي للتنمية  
 .اآلجال المحددة من طرف البنك اإلفريقي للتنمية الذي استلمه مبديا رضاه

 2011من طرف أمانة الهيئة والمطروح في نوفمبر  2011من جهة أخرى ، فإن مشروع تمويل المرحلة الثانية المنجز في 
وسيتم طرحه قريبا لهذه المؤسسة وهذا . تنميةمن طرف الفاو للمانحين المهمين، كان قد أعد حسب متطلبات البنك اإلفريقي لل

تبعا للمراسالت المتبادلة بين المدير العام للفاو ورئيس البنك اإلفريقي للتنمية من جهة، ولطلبات دول خط المواجهة المرسلة في 
 .إلى البنك اإلفريقي للتنمية من جهة أخرى 2011

 

على ) أمريكي $  470.000في تمويل المرحلة الثانية بمنحه لـ  2011كان قد ساهم في  USAIDكما يجد بنا أن نذكر أن 
 .لتمويل أنشطة بيئية( سنوات 4مدى 
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 للجنة التنفيذية ومتابعة التوصيات 5للهيئة واإلجتماع  5أهم النقاط المناقشة خالل الدورة  .6

 

 27إلى  24ومن  23و 22أغادير، بالمغرب في  الخامس للجنة التنفيذية تتابعا في واالجتماعتم تنظيم الدورة الخامسة للهيئة 
 :المواضيع التي حظيت باهتمام خاص هي. 2002يونيو 

 

 إعالن باماكو   .0.6

 

حول كيفية تنفيذ اإللتزامات التي  5للجنة التنفيذية أو الدورة  5لقد دارت أهم التوصيات المصاغة سواء في اإلجتماع 
ول األعضاء في الهيئة المكلفين بمكافحة الجراد أثناء اجتماع باماكو، وافق عليها الوزراء ورؤساء وفود   الد 

 :وبالخصوص

o  تثبيت المنشآت الوطنية وذلك عن طريق توفير الميزانية الالزمة والمسجلة حاليا في قانون المالية لكل بلد وتسخير
القدرات البشرية لوحداتها لقد عززت الدول األعضاء، وخاصة دول خط المواجهة من : الموارد البشرية الالزمة

الوطنية لمكافحة الجراد وذلك بتوظيف عناصر جدد أو بوضع موظفين من مديريات الزراعة األخرى تحت 
بحدود  2011كما أن التمويل الوطني للوحدات الوطنية لمكافحة الجراد تزايد وكانت نسبة التغطية لسنة . التصرف

 %.70إلى  60متوسط بين 

o عدا بعض الحاالت الخاصة : دات الذي تم اقتنائه وتسخيرها خصيصا لمكافحة الجراد الصحراوي المحافظة على المع
، برنامج أمبرس في المنطقة 2005 – 203، كل المعدات التي تم اقتنائها على حساب تمويل الطوارئ لحملة 

 .لوطنية لمكافحة الجرادللبنك العالمي قد تمت المحافظة عليها على مستوى الوحدات ا AELPالغربية أو مشروع 

o إن الرسائل التي بعث بها وزير الزراعة المغربي، : تسديد االشتراكات بصفة منتظمة في الصندوق االئتماني للهيئة
بصفته رئيس الهيئة، لنظرائه في الدول األعضاء ، الزيارات التي قام بها رئيس الهيئة إلى بعض الدول وكذا مثابرة 

 10دول من بين  5حيث أن . سئولي الوحدات الوطنية لمكافحة الجراد قد أتت بنتاج مقنعةأمانة الهيئة في تحسيس م
 .والدول األخرى تسير في نفس السياق 2011دفعوا اشتراكاتهم مع بداية سنة 

o  تنظيم االجتماعات الوزارية لوزراء الدول األعضاء في هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية المكلفين
لقد تمت هنالك اتصاالت غير رسمية بين أمانة الهيئة والمدير العام للمعهد الوطني : مكافحة الجراد بصفة منتظمةب

ولكن األحداث السياسية التي عرفتها المنطقة لم تسمح . 2011لوقاية النباتات في الجزائر لعقد هذا اإلجتماع في 
 .بتجسيد تنظيم هذا اإلجتماع

 ات بعثة التقييم في منتصف الطريق لبرنامج أمبرس في المنطقة الغربيةاستنتاجات وتوصي  .6.6

لقت تمت مناقشة استنتاجات بعثة التقييم في منتصف الطريق لبرنامج امبرس في المنطقة الغربية بصفة مستفيضة سواء خالل 
متابعة " معروضة في النقطة  التوصيات التي صيغت خالل هاذين االجتماعين. 5للجنة التنفيذية  أو الدورة  5 االجتماع

 .وقد تم متابعة جميع التوصيات عدا واحدة كما هو مبين في النقطة المذكورة. أدناه" التوصيات 

 

 للجنة التنفيذية 2انعقاد اإلجتماع  .0

في جدول وقد كانت أهم النقاط . 2010يونيو   30إلى  28للجنة التنفيذية في واغادوغو، بوركينا فاسو، من  6انعقد اإلجتماع 
 : أعماله النقاط التالية
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I.  وتحضير خطة التكوين اإلقليمي  2002 - 2007نتائج بعثة تقييم خطة التكوين اإلقليمي األولى

 2014-2011الثانية 

II. الوضع القائم واإلجراءات ذات األولوية : تنفيذ كراس الشروط البيئية في المنطقة الغربية 

III. في المنطقة الغربية  دراسة وثيقة مشروع المرحلة الثانية لبرنامج أمبرس 

IV.  2010 -2002دراسة الحسابات السنوية لـ 

V. دراسة التدابير الواجب اتخاذها لتنظيم إشراك األهالي في جمع المعلومات 

 .أدناه" متابعة التوصيات " التوصيات المصاغة في هذا اإلجتماع وكذا متابعتهم موضحة في النقطة 

 وإعداد خطة التكوين اإلقليمي الثانية 6332 – 6337تقييم خطة التدريب اإلقليمية  .4

السادس للجنة  االجتماعفي  2002 – 2007تم استعرا استنتاجات وتوصيات بعثة التقييم المستقلة لخطة العمل اإلقليمية 

م في واغادوغو، بوركينا فاسو من  فقد بلغت خطة " وحسب هذه البعثة . 2010يونيو  30إلى  28التنفيذية الذي كان قد نظ 

تعززت الموارد البشرية على مستوى الوحدات الوطنية لمكافحة الجراد " و" التدريب اإلقليمية بصفة عامة أهم النتائج المنتظرة 

 ".بصفة واضحة بفضل تنفيذ هذه الخطة 

ثانية التي يتوجب عليها أن تعتمد  إقليميةخطة تدريب  التي صاغتها البعثة تشير إلى ضرورة تحضير 25احدى التوصيات الـ 

الخطة اإلقليمية الثانية للتدريب والمصادقة  إعدادوقد تم . الجديدة للدول في ميدان التدريب واالحتياجاتعلى نتائج هذه البعثة 

ة من ناحية األنشطة وتعتبر هذه الخطة واقعي.بنواكشوط في موريتانيا 2011عليها من طرف الدول األعضاء في يونيو 

وقد شرع في . المسطرة وتزامنها، وقد حددت هذه الخطة المؤشرات والمسئوليات، تحديد الموارد الالزمة وتقدير كلفة التنفيذ

 .، وهي تتواصل حاليا2011تطبيقها كما كان متوقعا في بداية 

ى مستوى مقر الفاو للهيئة للمسئولين في قسم الزراعة عل 5استعرض استنتاجات وتوصيات الدورة  .5

 بروما

إللى المسئولين عن قسم الزراعة وحماية  2002أكتوبر  22و 21قدم رئيس الهيئة السيد سعيد غاوث وأمينها التنفيذي في 

 24للهيئة، المنعقدة بأغادير، المغرب من  5على مستوى مقر الفاو القرارات والتوصيات المنبثقة عن الدورة ( AG)المستهلك 

، والسيد باندي، مدير قسم (AG)،  مدير فرعي عام طراوريحيث أنهم التقوا في هذا الصدد بالسيد .  2002و يوني 27إلى 

AGP. 

هم على ثتوثيقة كان أشار فيها إلى أن الهيئة سمحت بإدماج متقدم للدول العشرة األعضاء كما أنها ح غاوثوقد سلمهم السيد 

مجهودات التي بذلتها للتحسيس قد ساهمت في خلق الهياكل الوطنية المستقلة كما أن ال. ربط عالقات تعاون وتضامن مثالية

كما أضاف السيد غاوث إلى رصيد . المكافحة الوقائية الستدامةلمكافحة الجراد على مستوى دول خط المواجهة ، الضامنة 

لجراد للدول األعضاء في الهيئة وذلك انجازات الهيئة  عقد وألول مرة اإلجتماع الوزاري األول للوزراء المكلفين بمكافحة ا

 .2002مارس  27في ( مالي)بباماكو 
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م رئيس الهيئة أهم توصيات الدورة الخامسة للهيئة ركز بالخصوص على  المصادقة باإلجماع على الجدول ( 1بعد ذلك قد 

دول لخطط تسيير خطر الجراد إعداد وتنفيذ على مستوى ال( 2للهيئة؛  االئتمانيالسنوية في الصندوق  لالشتراكاتالجديد 

(PGRA ) وكراريس الشروط البيئية(CCE ) المصادقة على اتفاقية التعاون ما بين الهيئة و مركز ( 3؛AGHRYMET 

 .البعث برسالة امتنان في حق األمين التنفيذي للهيئة إلى المدير العام للفاو( 4من جهة أخرى؛  CIRADمن جهة والهيئة و الـ 

عن فرحتهما  بهذه الحركية التي تعرفها المنطقة الغربية ، للدور المهم الذي لعبته  بانديوكذا السيد  طراوري وقد أبدى السيد

الفاو تحس بكثير من الفخر عند سماعها ألخبار " وأشار السيد طراوري إلى أن . الهيئة وللعمل الجي د الذي قامت به أمانتها

 XIVالتفكير في اتخاذ ترتيبات إلعطاء الهيئة أكثر ليونة في التسيير في إطار المادة يجب " كما أوضح أنه " . ميدانية ايجابية 

 " . من القانون التأسيسي للفاو

 تسيير ظهور الجراد الصحراوي. 2

وقد قامت أمانة الهيئة التي كانت تتابع الوصع عن قرب . ، بدأت حالة ظهور الجراد في موريتانيا من التوسع2002في 

ر لخبراء الدول األعضاء باستدعاء ع قصد تقييم حالة الجراد واتخاذ ( 01/11/2002إلى  28/10)اجل لعقد اجتماع غير مسط 

وبعد زيارة ميدانية منظمة من طرف . التدابير المكملة للمجهودات المبذولة من طرف موريتانيا قصد مواجهة هذه الوضعية

الخبراء على خطة عمل ذات طابع إقليمي تصمن دعما ماليا من الهيئة بـ المركز الوطني لمكافحة الجراد في موريتانيا، صادق 

عالوة على ذلك فقد أعربت كل دول المنطقة على استعدادها لتقديم الدعم . أمريكي زيادة على الدعم البشري$  100.000

كز الوطني لمكافحة الجراد أمريكي تحت تصرف المر$  50.000تم وضع  ماعتاالجومباشرة بعد هذا  . الذي تطلبه موريتانيا

نوفمبر واندمجوا مع  17مستكشفين متمرسين قدموا من باقي الدول األعضاء إلى نواكشوط في  5في موريتانيا زيادة على 

 .الفرق الموريتانية

بل وبهذا التضامن اإلقليمي والدعم المهم الموضوع تحت تصرفه من طرف الحكومة، استطاع المركز أن يتحكم في الوضعية ق

 .2002نهاية شهر ديسمبر 

، باستعمال مواردها الخاصة (مايو) 2011 –( أكتوبر) 2010كما استطاعت موريتانيا أن تتحكم في ظهور مهم للجراد في 

 .ومن دون أن تطلب الدعم من الهيئة أو من شركاء آخرين

 .على التوالي 2011ي و ف 2002ومن جهتهم، تمكن النيجر والمغرب من التحكم في بداية ظهور الجراد في 

 التعاون مع الشركاء .7

 مع المنطقة الوسطى

 .المشاركة المتبادلة في اجتماعات المكلفين بالمعلومات المنظمة من كال الطرفين -

 .المشاركة المتبادلة في بعض الدورات التدريبية اإلقليمية -

 .العادية لكل هيئة االجتماعاتالمشاركة المتبادلة والمنتظمة في  -
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 .تبادل الخبراء -

تنظيم دورات تدريبية خاصة من طرف المركز الوطني لمكافحة الجراد بالمغرب وبموريتانيا لفائدة إطارات وتقنيي  -

 .المنطقة الوسطى

الترجمة إلى اللغة اإلنجليزية لكراس الشروط البيئية وإجراءات العمل النموذجية قصد السماح لهيئة مكافحة الجراد  -

من العمل المنجز من طرف هيئة مكافحة الجراد  االستفادةي المنطقة الوسطى والدول األعضاء فيها من الصحراوي ف

 .الصحراوي في المنطقة الغربية

 تمت الترجمة من اإلنجليزية إلى الفرنسية 

"  Encyclopedic Glossary of scientific terms and techniques used in Acridology" لـ 

 .ف هيئة المنطقة الوسطى حتى تتمكن دول المنطقة الغربية من االستفادة منهالمنجز من طر

   Aghrymetمع 

 .المشاركة في بعض إجتماعات لجنة القيادة لبرنامج أمبرس في المنطقة الغربية -

بتمويل من طرف   Aghrymetتم تكوين إطارمن المركز الزكز الوطني لمكافحة الجراد بالنيجر من طرف  -

 .امج أمبرس في المنطقة الغربيةبرن/الهيئة

 .دراسة امكانية تكوين إطارات أخرى من الهيئة خالل السنوات المقبلة -

  Ciradمع 

 .تعاون مكث ف في مجال البحث والتكوين رفيع المستوى -

قة تعاون لتطوير نظام مراقبة اإلمكانات الوطنية وعن قريب، ترجمته إلى اللغة اإلنجليزية قصد تمكين ليبيا والمنط -

 .منه االستفادةالوسطى من 

 .العادية للهيئة وبرنامج أمبرس في المنطقة الغربية االجتماعاتفي كل  CIRADمشاركة الـ  -

 مع البنك الدولي

مشاركة أمين الهيئة، بدعوة من البنك العالمي في ورشة توزيع تقارير االختتام و التجارب للمشروع اإلفريقي   -

التابع للبنك ( AELP - Africa Emergency Locust Project)الصحراوي  للمكافحة الطارئة ضد الجراد

حيث عرض أمين الهيئة حصيلة المرحلة . 2011مارس  30إلى  28من  لبالسنغاالعالمي، المنعقدة في داكار 

 .يلومشروع وثيقة المرحلة الثانية الذي طرح على المانحين للتمو.األولى من برنامج امبرس في المنطقة الغربية

 .بطلب من البنك العالمي، أعاد األمين التنفيذي للهيئة قراءة تقرير اختتام هذا المشروع  -
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 أنشطة أخرى . 8

لة في تقارير  إن أمانة الهيئة التي تقوم بتنسيق أنشطة أخرى لبرنامج أمبرس في المنطقة الغربية، قامت بعدة أنشطة مفص 

 .  الخاصة بها االجتماعات

 6306وبداية  6300، 6303، 6332ة في مهام األمان. 2

 

 ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو أبريل مارس فبراير يناير 
% 

                                                  

 %50                               (2002يونيو  27-24) 5أنظر وثائق عمل الدور   2009

                                                  

2010                                                                              52% 

                                                  

2011                                                                    48% 
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متابعة توصيات الدورة الخامسة لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة :  0الملحق 
 الغربية واالجتماع السادس للجنة التنفيذية

  (27/06/2002-24أغادير، المغرب، )الدورة الخامسة 

 

 :أوصى المندوبون

 

 متابعة التوصيات  (5ة الدور)التوصيات 

  تقرير االجتماع الخامس للجنة التنفيذية

صادقوا باإلجماع على جدول االشتراكات  .1ت
 632.000السنوية الذي حدد مجموعه بـ 

وسيتم تطبيق قيمة . دوالر أمريكي
 .2011االشتراكات الجديدة ابتداء من 

  الجديدة فعليا ابتداء من يناير  االشتراكاتتم تطبيق
2011 

صادقوا على تقرير االجتماع الخامس للجنة  .2ت
 .التنفيذية مع التوصيات التي تضمنها

 متابعة توصيات اللجنة التنفيذية أسفله. 

 أنشطة في إطار برنامج أمبرس في المنطقة الغربية

أنهههه علهههى السهههنغال أن تنشهههأ علهههى مسهههتوى  .3ت
مديريههة وقايههة النباتههات، خليههة مكلفههة بمكافحههة 

 الجراد الصحراوي

 6303نصيب هذه الخلية في تم ت 

 حالة الجراد

بههأن يههتم تعزيههز جهههاز المراقبههة فههي المنطقههة  .4ت
الغربيههة، وذلههك بسههبب تواجههد عههدد كبيههر مههن 
الجههراد فههي بيئههة تواجههده الشههتوية ـ الربيعيههة 
بههنفس المنطقههة والوصههول المحتمههل ألسههراب 

 .قادمة من المنطقة الوسطى

 تم اتخاذ اإلجراءات الالزمة من طرف دول خط 
 .المواجهة وخاصة موريتانيا

 بعثة التقييم في منتصف الطريق لبرنامج أمبرس في المنطقة الغربية

على الدول األربعة المستفيدة من مشروع  .5ت
البنك اإلفريقي للتنمية أن ترسل للفاو طلب 

لتتم إحالته  2011تمديد للمشروع إلى غاية 
 .على البنك اإلفريقي للتنمية

  رف الدول وتم تمديد مشروع الطلب من ط إرسالتم
 .2011ديسمبر  31البنك اإلفريقي للتنمية إلى غاية 

على النيجر أن يعين موظفي المركز الوطني  .6ت
لمكافحة الجراد في أقرب اآلجال، وذلك 

 .قصد جعله عمليا

 تم تعيين غالبية الموظفين الالزمين . 

أن يتم استعمال دليل تنفيذ كراس الشروط  .7ت
لخطط السنوية للتسيير البيئية لتحضير ا

 .البيئي لكل الدول األعضاء في الهيئة

  يستعمل في الدول التي وافقت على كراس الشروط
 (.دول خط المواجهة والسنغال) البيئية الوطني 

على أمانة الهيئة أن تضع الصيغة النهائية  .8ت
وذلك قبل  Questلدليل اإلجراءات لفرق 

 .2002نهاية شهر يونيو 

 عمال دليل اإلجراءات لفرق يتم حاليا استQuest 
أثناء تنفيذ الدورات التدريبية  2002وذلك  منذ 

 .الوطنية واإلقليمية

 2011-2010أي مبلغ في ميزانية  إدراجلم يتم  أن يدرج مبلغ معين في ميزانية الهيئة لـ   .2ت
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، قصد ترقية استعمال المبيد 2011ـ  2010
 .على الجراد  ®Green Muscleالحيوي

نت هنالك موارد متاحة في إطار برنامج حيث كا
 Greenمما سمح بتمويل العضلة الخضراء . أمبرس

Muscle®  بغرض القيام  2011لفائدة موريتانيا في
 .بتجربة حول مدى فاعليته في المعالجة بالحواجز

على الدول إنشاء وبدعم من الهيئة خطة  .10ت
: وطنية لتسيير مخاطر الجراد تتضمن 

 .ألزماتالوقاية وإدارة ا

  موريتانيا  مالي،كل من  أنهى، 2011في نهاية
مع )والسنغال خططهم الوطنية لتسيير مخاطر الجراد 

شقين بالنسبة لدول خط المواجهة وهم مالي 
، فقد (عدا ليبيا)بالنسبة للدول األخرى (. وموريتانيا

 .قدمت الهيئة دعما إلنجاز خطتهم الوطنية

ية حول على الدول أن تدمج أياما تحسيس .11ت
مكافحة الجراد في خطط األنشطة السنوية  
للمراكز الوطنية لمكافحة الجراد وكذا تنظيم 

 . "أياما مفتوحة "

 قامت بها كل من النيجر، مالي وموريتانيا. 

لبعثة  22صادقوا على تحليل الـتوصيات الـ  .12ت
التقييم وكذا سبل تنفيذها المقترحة من طرف 

 .أمانة الهيئة

 ئة متابعة هذه التوصياتتضمن أمانة الهي . 

بتنفيذ التوصية المنبثقة عن لجنة مكافحة  .13ت
، والمتعلقة (CCDD)الجراد الصحراوي 

بتنظيم اجتماع بين المهنيين المعنيين من مقر 
الفاو و المهنيين الميدانيين، لتوضيح 
المصطلحات المتعلقة بالمكافحة الوقائية بما 

و " فورة"،" ظهور"في ذلك مصطلح 
 ".غزو"

  بروما ولكن لم  2002أكتوبر  20انعقد اجتماع في
 .يتم التطرق إلى توضيح المصطلحات

 إعالن باماكو

مسئولو المراكز الوطنية )على الدول  .14ت
أن يعملوا على متابعة ( لمكافحة الجراد 

بالتعاون مع  "إعالن باماكو"التزامات 
 .ممثليات الفاو

  محافظة ال)قامت الدول بتنفيذ العديد من التوصيات
على التجهيزات، التكفل التدريجي بالنفقات المتكررة، 

 ...(.المصادقة على جدول اشتراكات جديد، 

على أمانة الهيئة أن تتابع األنشطة التحسيسية  .15ت
تجاه حكومات الدول األعضاء قصد تنفيذ 

 .هذه االلتزامات

  يغتنم موظفو األمانة كل الفرص المتاحة أثناء المهام
ها إلى الدول لاللتقاء بالمسئولين التي يقومون ب

مكافحة الجراد ، وذلك قصد بالسامين المكلفين 
تذكيرهم بااللتزامات التي  اتخذوها خالل االجتماع 

 .الوزاري في باماكو

على الدول أن تستخدم نظام ترميز وتحديد  .16ت
المعدات في إطار نظام المراقبة لجهاز 

المكافحة الذي هو في مرحلة / المراقبة 
كما أن استخدام هذه . نجازه  الختاميةا

المعدات في إطار عمليات االستكشاف 
المشتركة يمكن أن تكون وسيلة للمحافظة 

 .عليها

  لم تتلقى أمانة الهيئة معلومات في هذا الشأن من
 .طرف الدول

على الدول أن تعقد اجتماعات وزارية كل  .17ت
سنتين، ويزمع برمجة االجتماع المقبل حول 

 .يل المرحلة الثانية لبرنامج أمبرسموضوع تمو

   كانت هنالك مشاورات غير رسمية  مع الجزائر في
، لكن الجو السياسي الذي عرفته المنطقة في 2010
 .  لم يسمح بمواصلة النقاشات 2011
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على أمانة الهيئة أن تدعوا الجتماع التخطيط  .18ت
للمرحلة الثانية لبرنامج أمبرس المتعاملين 

اإلفريقي للتنمية، وكالة  البنك:  التالين
، (USAID)الواليات المتحدة للتنمية الدولية 

فرنسا، إيطاليا، هولندا، اإلتحاد األوربي، 
 إفريقيافي  ديةااالقتصالبنك العربي للتنمية 

(BADEA) المنظمة العربية للتنمية ،
، البنك العالمي، ( OADA)الزراعية 

مالي الوحدة اإلفريقية، اإلتحاد االقتصادي وال
، المجموعة ( UEMOA)لغرب إفريقيا 

االقتصادية لدول غرب إفريقيا 
(CEDEAO ) كندا، اليابان، منظمة ،

وسويسرا ( GTZ)التعاون التقني األلماني  
 .والشركاء اآلخرين

  كل هؤالء المانحين تمت دعوتهم رسميا للمشاركة في
ورشة التخطيط للمرحلة الثانية من برنامج أمبرس في 

 (في داكار 2010مارس ) الغربية  المنطقة

على األمانة أن تقترح على الدورة الخامسة  .12ت
للهيئة تقديرا ماليا يهدف إلى تعزيز األمانة 
من طرف خبراء وطنيين قصد إدراجه في 

 .2011ـ  2010ميزانية 

  حسب تقدير قامت به أمانة الهيئة، فإن تمويل خدمات
أمريكي $  25.000خبير وطني تكلف حوالي 

 .نوياس

 

( مسئولي مراكز مكافحة الجراد)على الدول  .20ت
أن تحرص على تدوين مسألة الجراد 
الصحراوي بصفة منتظمة في جدول أعمال 

وهي مدعوة . اجتماعات اللجان المختلطة
للتشاور المسبق مع أمانة الهيئة قصد تحديد 
النقاط الواجب طرحها خالل هذه اللجان 

 .المختلطة

 ل مسألة الجراد الصحراوي قامت بعض الدول بتسجي
الدول األعضاء . في جداول أعمال الهيئات المختلطة

 .ءيالشاألخرى مدعوة لنفس 

على الدول أن تقوم وبصفة منتظمة  .21ت
باتصاالت مع الممولين على المستوى 

 .الوطني مع إشراك ممثليات للفاو

 ال توجد معلومات بهذا الخصوص لدى أمانة الهيئة .
رصة للدول لتوضيح ما تم في الف 6ستكون الدورة 

 .هذا الشأن

أو  2010في )على أمانة الهيئة أن تنظم  .22ت
اجتماع على المستوى ( 2011بداية 

 .اإلقليمي يجمع كافة المتعاملين الهامين

  لـ  40من المفترض أن تكون الدورةDLCC  والتي
، الفرصة لجمع أهم 2011كانت مبرمجة في بداية 

 .الشركاء

ابع الخطوات الرامية إلى على الدول أن تت .23ت
إنشاء صندوق وطني للطوارئ خاص 

 .بالجراد الصحراوي

  باستثناء النيجر التي أحدثت صندوقا لدعم األزمات
الغذائية بداخل صندوق المانحين، والمغرب الذي 
يتوفر على صندوق طوارئ، لم يكن هنالك أي تقدم 

 .من طرف الدول األخرى

ول بوثيقة على أمانة الهيئة أن تفيد الد .24ت
االختصاصات للدراسة الخاصة بإنشاء 
صندوق طوارئ دولي، وذلك قصد 
مساعدتها في إيجاد مكاتب دراسات جديدة 

 .يمكن لها القيام بهذه الدراسة

  استطاعت الهيئة أن تحدد خبيرة 2010خالل سنة ،
من الدراسة المؤسسية " الحكامة المالية" بالنسبة لشق 

 .ية الزمةوعليه لم تعد هذه التوص. 

أن يحدد تاريخ االجتماع الوزاري المقبل  .25ت
وأن تتخذ  2011للدول األعضاء  في 

األمانة التدابير الالزمة لتحديد البلد الذي 
 .يمكنه احتضان هذا االجتماع

  17أنظر التوصية 
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 التدريب

أن تقوم األمانة بإجراء تقييم أثر خطة  .26ت
 .2002ـ  2007التكوين اإلقليمية 

  وكانت . 2002مع خبير بحيث تم التقييم في تم التعاقد
 .معظم استنتاجاته جد ايجابية

على الدول أن تأخذ بعين االعتبار سن  .27ت
تدريبهم، وذلك قصد ضمان  عزمالماألفراد 

 .استدامة مكافحة الجراد

  اتخذت أمانة الهيئة هذا المعيار كعامل اختيار، لكن
المرشحين المقدمين من طرف بعض الدول لم يكن 

 .توفر فيهم هذا الشرط، ربما لقلة الموظفين التقنييني

على األمانة والدول إنجاز خطة تكوين  .28ت
 .2012ـ  2010إقليمية 

  2011)تم إعداد الخطة اإلقليمية الثانية للتدريب-
 .2011في يونيو( 2014

ضرورة تدريب مستكشفين جدد قصد ضمان  .22ت
جيل جديد من المستكشفين، ولهذا الغرض 

مكانية تنظيم دورات تدريبية تمت دراسة إ
 .AGHRYMETعلى مستوى مركز 

  لقد تم إجراء االتصاالت مع مركزAgrhymet 
قصد ضمان هذا التكوين، لكنها لم تكن مجدية كون أن 
المركز كان عليه أن يخلق هذا التكوين الذي لم يكن 

زيادة على أنه ال (. تكلفة عالية)موجودا من قبل 
 ختصين في هذا الميدانيتوفر على المكونين الم

أن يستمر التبادل البيني بين دول المنطقة  .30ت
 .وكذا مع المنطقة الوسطى

 تم المحافظة على التبادل بصفة منتظمة. 

 البحث

يدعون، الدول لتقديم مشاريع أبحاث وكلفوا  .31ت
اللجنة التنفيذية للتداول فيما يخص مساهمة 

 25.000)الهيئة في هذه المشاريع البحثية 
 (.لكل مشروع دوالر

  أثر التنوع النباتي " تم تقديم مشرع بحث تحت عنوان
خالل " على الجراد الصحراوي في البيئة الليبية

التي (  2010يونيو )للجنة التنفيذية  6االجتماع 
 .أمريكي$  16.245وافقت على تمويله بما يقارب 

 البيئة

 .ال تطبق  .وافقوا على دفتر األعباء البيئي اإلقليمي .32ت

أن تنجز دول شمال غرب إفريقيا دفتر  .33ت
 .أعبائها البيئي 

  قامت الجزائر والمغرب بالموافقة على كراس
 .2011الشروط البيئية الوطني في 

يدعون الفاو لتسريع تنفيذ المرحلة األولى  .34ت
   « Africa Stock Piles »من مشروع

(ASP ) المتعلق بالمبيدات المنتهية صالحية
رحلة الثانية من ذات استعمالها وتفعيل الم

 .البرنامج

  التخلص من "تمت الموافقة على مشروع بعنوان
المبيدات المنتهية الصالحية بما في ذلك الملوثات 
العضوية الثابتة وتعزيز إدارة المبيدات في اللجنة 
الدائمة المشتركة بين دول مكافحة الجفاف في 

 ("CILSS)الساحل

 « Disposal of obsolete pesticides including 
POPs and strengthening pesticide 
management in the Permanent Interstate 
Committee for Drought Control in the Sahel 

(CILSS) member states » 

، (GEF)صندوق البيئة الدولي طرف ممول من 
بحيث سيتم الشروع في تنفيذه في الدول األعضاء في 

 .2012ابتداء من ( CILSS)الهيئة واألعضاء في 
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 Agrhymetوما بين الهيئة و Ciradإعالن اتفاقيات التعاون المتبادل ما بين الهيئة و 

صادقوا على مشروعي إعالن اتفاقيات  .35ت
التعاون المتبادل ما بين الهيئة ومركز 

AGRHYMET  من جهة وما بين الهيئة
 .من جهة أخرى CIRADو

  أن تمت المصادقة عليهما تم تنفيذ هاذين اإلعالنين منذ
 .للهيئة 5في الدورة 

 6300- 6303وبرنامج العمل والميزانية لسنتي  6332  6338،  6337الحسابات السنوية لسنوات 

،  2007صادقوا على الحسابات السنوية لـ  .36ت
 (.2002مايو  31إلى ) 2002و 2008

 ال تطبق. 

صادقوا على برامج العمل والميزانية لسنتي  .37ت
،  بعدما أدرجوا بعض 2011ـ  2010

 .التعديالت

 ال تطبق. 

شكروا الدول األعضاء التي تدفع بانتظام  .38ت
اشتراكاتها في صندوق الهيئة ودعوا 
بإصرار الدول األخرى أن يسددوا 
متأخراتهم اشتراكاتهم السنوية في أقرب 

 .اآلجال

  تقوم أمانة الهيئة باالتصاالت منتظمة مع مقر المنظمة
حالة االشتراكات وتذكر دائما  قصد اإلطالع على

 .الدول بمتأخراتها

أوصوا الرئيس واألمين التنفيذي للهيئة  .32ت
بالقيام بمهام تحسيسية في الدول األعضاء 
الذين يسجلوا تراكما مهما في المتأخرات 

أو الذين ال يدفعون بانتظام اشتراكاتهم /و
 .السنوية

 ذا تناقش رئيس الهيئة وكذا األمين التنفيذي لها به
الخصوص مع وزير الزراعة في بوركينا فاسو، الذي 

وحقيقة فقد تم تسديد جزء . وعدهم بأن يقوم بالالزم
من المتأخرات من طرف هذا البلد، لكن يجب بذل 

 .مجهودات أكثر

 كما التقوا باألمين العام بوزارة التنمية الريفية . 

 اإلستراتيجية اإلقليمية للتواصل

يل نتائج الدراسة أن تقوم األمانة بتحل .40ت
الخاصة بالتواصل قصد مطابقة هذه النتائج 

 .مع إجراءات الفاو فيما يخص التواصل

  رغم التحقيقات مع الفاو التي قام بها الخبير المتعاقد
مع األمانة، إال أن السؤال المتعلق  بمطابقة 

بل على العكس . اإلجراءات لم يلقى جوابا واضحا
األولى تتعلق : رشتينفهذا التحليل يفتح الباب لو

لها عالقة بالدراسة المؤسسية )بدرجة استقاللية الهيئة 
واألخرى تتعلق باإلجراءات في مجال ( الجارية حاليا

 .التواصل والتي يتوجب على الفاو أن تطورها

أن تقترح األمانة أنشطة ذات أولوية لتجسيد  .41ت
 .إستراتيجية التواصل المقترحة

 ولوية في وثيقة مشروع تم إدراج األنشطة ذات األ
تندرج هذه األنشطة في إطار . المرحلة الثانية ألمبرس

مشروع خطة التواصل للهيئة ، يتم تقديمها للمندوبين 
 .للهيئة 6خالل الدورة 

توفير ميزانية لتمويل أنشطة التواصل مع  .42ت
التمييز بين االستثمار الواجب تمويله من 
طرف المشاريع وما يتعلق بالنشاطات 

تكررة التي يمكن تمويلها بصفة دائمة من الم
 .طرف الهيئة

  تم رصد تمويل األنشطة ذات األولوية التي احتفظ بها
في وثيقة مشروع المرحلة الثانية لبرامج أمبرس في 
المنطقة الغربية وذلك بالتمييز بين االستثمار الممول 
من طرف المشروع عن ذلك الممول من طرف 

ميزانيات على المندوبين سيتم عرض هذه ال. الهيئة
 (1أنظر الملحق )للهيئة  6خالل الدورة 
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 متابعة التوصيات  (5ة الدور)التوصيات 

 الندوات الهاتفية

صادقوا على توصية اللجنة التنفيذية حول  .43ت
تنظيم أمانة الهيئة لندوات هاتفية دورية وعند 

 .الحاجة للتواصل مع الدول األعضاء

  تم القيام بعدة ندوات عبرSkype   في عدة مناسبات
ة ومسئولي المراكز الوطنية لمكافحة بين أمانة الهيئ

 .الجراد

 ( ®Green Muscle)استعمال المبيد العضلة الخضراء 

شجعوا الجزائر والدول األخرى بالمنطقة  .44ت
الغربية على استعمال مبيد العضلة الخضراء 

(Green Muscle® ) على نطاق واسع
 . وعلى أنواع أخرى من الجراد

  عضلة الخضراء مبيد التم تنفيذ تجربة  2011في
(Green Muscle® ) على الجراد الصحراوي في

الجزائر وقد قدمت النتائج من طرف ضابط اتصال  
الجزائر لبرنامج أمبرس في المنطقة الغربية أثناء 

 .االتصاللضباط  10 االجتماع

 تنظيم الدورات واجتماعات اللجنة التنفيذية

صادق المندوبون على توصية اللجنة  .45ت
لمتعلقة بعقد دورة الهيئة واجتماع التنفيذية ا

 .لجنتها التنفيذية التي تسبقها بالتزامن

  للجنة التنفيذية عقدتا بالتزامن  7واالجتماع  6الدورة
 .في تونس

 

 امتنان وتقدير لألمين التنفيذي لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية

أنه على المغرب، الذي يرأس حاليا الهيئة،  .46ت
يبعث إلى المدير العام لمنظمة األغذية  أن

والزراعة برسالة امتنان تجاه األمين التنفيذي 
لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة 

 .الغربية

  إلى  2002أرسل وزير الزراعة المغربي في أكتوبر
المدير العام للفاو رسالة عرفان تجاه األمين التنفيذي 

 .للهيئة

 ر واختتام الدورةالمصادقة على التقري

صادقوا باإلجماع على تقرير الدورة  .47ت
الخامسة لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي 

 .في المنطقة الغربية

 طبقت التوصيات. 
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 (03/32/6303-68واغادوغو، بوركينافاسو، )االجتماع السادس 

 

 :أوصى المشاركون

 

 متابعة التوصيات  (للجنة التنفيذية 2االجتماع )التوصيات 

 نتائج بعثة تقييم خطة التكوين اإلقليمي 

ب من دولة أخرى في  . 1 ت أن يتم إشراك مدرِّ
الدورات التدريبية الوطنية ، قصد دعم هذه 

 .الدورات وتشجيع تبادل الخبرات

  لم يتم تنفيذها على حذافيرها، لكن تمت مرافقة دورات
من طرف خبراء  2011و 2010تدريبية وطنية في 
 .مدربين من المنطقة

أن تأخذ بعين االعتبار توصيات بعثة تقييم  . 2 ت
خطة التكوين اإلقليمية األولى خالل انجاز 
خطة التكوين اإلقليمية الثانية 

، وكذا النقاط التي تم (2013ـ2011)
التطرق إليها في االجتماع السادس للجنة 

 .التنفيذية

  طبقت التوصية أثناء التحضير إلعداد خطة التدريب
 .2011في يونيو  اإلقليمية الثانية

 

 تنفيذ كراس الشروط البيئية 

ع ترجمة كراس  . 3 ت على أمانة الهيئة أن تسرِّ
الشروط  البيئية إلى اللغة اإلنجليزية وكذا 

 .إجراءات العمل النموذجية

  تمت ترجمة كراس الشروط  البيئية وإجراءات العمل
 .6300النموذجية إلى اللغة اإلنجليزية في 

أو  2012ن تبرمج في على أمانة الهيئة أ . 4 ت
م  2013 تقييم خارجي قصد تقييم التقد 

ل في اإلطار البيئي على مستوى  المسج 
 .المنطقة الغربية

  2013من المقرر القيام بالتقييم في. 

 في المنطقة الغربية  دراسة وثيقة مشروع المرحلة الثانية لبرنامج أمبرس

على الدول األعضاء، الفاو والهيئة أن يجدوا  . 5 ت
ريقة المناسبة لالتصال بالبنك اإلفريقي الط

للتنمية على مستوى رفيع، قصد تحسيسه 
بضرورة متابعة دعمه لبرنامج المكافحة 

 . الوقائية في المنطقة الغربية 

  حضرت األمانة رسالة أرسلها المدير العام للمنظمة
جاء الرد إيجابيا من طرف . 11/06/2011في 

. 12/07/2011 رئيس البنك اإلفريقي للتنمية في
أرسلت الرسالة الثانية من  18/08/2011وفي 

المدير العام للمنظمة ليشكر البنك اإلفريقي للتنمية 
 .  ويقترح مقاربة لطرح مشروع المرحلة الثانية

على الدول األعضاء في الهيئة أن تطبق  . 6 ت
قرارات وتوصيات االجتماع الوزاري المنعقد 

 . 2008بباماكو سنة 

 الحفاظ على )بعة عدة التزامات للدول تم تنفيذ ومتا
العتاد، التكفل التدريجي بالنفقات المتكررة، المصادقة 

 ...(. على جدول اشتراكات جديد،

 

 6303 -6332دراسة الحسابات السنوية لـ 
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 متابعة التوصيات  (للجنة التنفيذية 2االجتماع )التوصيات 

دعوا مسئولي مراكز مكافحة الجراد  . 7 ت
الصحراوي أن يشرعوا منذ اآلن في تحسيس 

د المبلغ وزارات المالية في دولهم قصد رص
الجديد الذي اتفق عليه في جدول االشتراكات 

 . 2011وتسجيله في قانون المالية لسنة 

  معظم مسئولي المراكز الوطنية لمكافحة الجراد قاموا
بتحسيس وزارات المالية في بلدانهم، وقد كانت النتائج 

من الدول األعضاء  5على العموم مقنعة حيث أن 
 .2011ى غاية سنة قاموا بتسديد اشتراكاتهم إل

دعوا الفاو إلى أن تدرج في رسالة المدير  . 8 ت
العام المرسلة سنويا للدول األعضاء، فقرة 
ر بالتزامات  وزراء هذه الدول األعضاء  تذك 

مارس  27أثناء اجتماع باماكو المنعقد في 
حول استدامة المكافحة الوقائية ضد  2002

  .الجراد الصحراوي

 لرسالة التي أرسلها المدير تم إدراج فقرة خاصة في ا
 .2011و 2010العام للفاو في 

ه ( المغرب)دعوا رئيس الهيئة الحالي  . 2 ت أن يوج 
إلى  2010رسالة في النصف الثاني من 

الدول األعضاء يذكرهم فيها بجدول 
االشتراكات الجديد، وضرورة تسديد 

 .المتأخرات ودفع االشتراكات السنوية

  زراعة المغربي ، أرسل وزير ال07/07/2011في
وقد كانت هذه . رسالة إلى نظرائه في الدول األعضاء

 (.مثال السنغال)المراسلة ايجابية 

 دراسة التدابير الواجب اتخاذها لتنظيم إشراك األهالي في جمع المعلومات

أن يتم التعاقد مع خبير تكون له تجربة في  . 10 ت
يمكنها " خارطة طريق"الميدان قصد انجاز 

 .في تنظيم إشراك األهاليمساعدة الدول 

 لم تطبق نظرا للمشاكل األمنية التي تعرفها المنطقة. 

 مشروع البحث المقترح من طرف ليبيا

أن يتم منح ليبيا التمويل المطلوب قصد انجاز  . 11 ت

 .مشروع البحث المقترح
  تتوفر الهيئة على التمويل الالزم، لكنها لم تتلقى أي

 . طلب رسمي من ليبيا
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للفترة ما بين  )والمناطق األخرى (حالة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية :   4الملحق 
 6306و فبراير  6332يوليو 

 
 6332حالة الجراد في 

 

بتطور حالة ظهور الجراد الصحراوي في موريتانيا وتكاثر على  2002اتسمت حالة الجراد في المنطقة الغربية خالل سنة 

 تغير مرحلةحيث تمت مالحظة ومعالجة مجموعات مجنحات وحوريات في . ، النيجر والمغربنطاق ضي ق في كل من الجزائر

شمال غرب )هكتار بالجزائر  2.220في الجزائر والمغرب، كان هنالك تكاثر ربيعي، مما تطلب معالجة . في التامسنا بالنيجر

 . اشدية وبوعرفة هكتار بالمغرب في مناطق غلمين، تاتا، الر 1.857و( تمنراست وجنوب أدرار

 

. في نوفمبر 22في سبتمبر و 17فرق في أغسطس إلى  6أما بالنسبة لموريتانيا، فقد ارتفع تعداد جهاز التدخل بسرعة من 

وقد اتخذت تدابير هامة . عملية معالجة أرضية 300هكتار في  14.000تمت معالجة  2002ديسمبر  15وإلى غاية 

بحيث تفاعلت الحكومة مع تطور الوضعية بصفة سريعة وذلك . اإلقليمي والدولي وبصورة سريعة على المستوى الوطني،

لم يكن مبرمجا  الجتماعأما على الصعيد اإلقليمي، فقد دعت الهيئة . بإعادة تنشيط مركز القيادة وبإنشاء لجنة مابين الوزارات

وسة وذلك قصد تدعيم اإلجراءات التي اتخذها البلد مدر إجراءاتيجمع الخبراء لتقييم حالة الجراد مع الموريتانيين، واقتراح 

وقد ساهمت الهيئة بـما مقداره  . إقليميخطة عمل على نطاق  إعداد، تم االجتماعوفي نهاية هذا . للتحكم في ظهور الجراد

ل وقد أعربت دو. أمريكي لتنظيم اجتماع الخبراء$  40.000أمريكي في تسيير جهاز التدخل يضاف إليه $  50.000

 .أمريكي$  300.000وساهمت ليبيا ماليا بـ . لموريتانياا المنطقة الغربية على استعدادها لتقديم دعمه

 .2002فرقة استكشاف، لضمان المراقبة والمكافحة في  41وفي المجموع،  فقد نشرت دول المنطقة ما مجموعه 

 
 6303حالة الجراد في 

 

إلى بداية لحالة ظهور اتسمت بتجمع مجموعات الجراد في أكتوبر ( 2010مبر سبت -يناير)انتقلت حالة الجراد من الهادئة 

تسجيل تساقطات مطرية مهمة نسبيا في ( أ: )ويرجع سبب هذه الحالة إلى . ديسمبر في مالي وموريتانيا –بالنيجر، وفي نوفمبر 

ي وقت متأخر، كما  سجل في وسط فوشريط السهل اإلفريقي، خصوصا في موريتانيا أين تم تسجيل نسبة أمطار مرتفعة  

ر نشط لموائل التكاثر الصيفي، مدعمة برجوع مجموعات مهمة  من الجراد نابعة من ( إنشيري وأدرار)والوسط الشرقي  تطو 

 .يوليو بالجزائر والمغرب –الربيعية على نطاق ضيق في أبريل  –عمليات التكاثر الشتوية 

 .أكثر لألهالي إقحام( 34)اء في الهيئة بتسخير عدد مهم من الفرق لمتابعة هذه الوضعية، قامت الدول األعض

 
 6300حالة الجراد 

 

. 2011بموريتانيا وتتابعت في شمال شرق موريتانيا من يناير إلى مايو  2010تحولت حالة الجراد إلى ظهور في نوفمبر 

ي لمكافحة الجراد من التحكم في هذا الظهور والمكافحة الذي وضع من طرف المركز الوطن االستكشافوعليه فقد مك ن جهاز 
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 2011هكتار حتى نهاية مايو  63.000عالجت ما مجموعه  2010كما أن عمليات المعالجة التي شرع فيها ابتداء من نوفمبر 

 .عملية معالجة 1.000مع أكثر من 

دوز وكذا جنوب جبال األطلس في لدرار، تيشال و بئرقن 2011في المغرب، سمح جهاز االستكشاف الذي وضع في أغسطس 

رت بـ  في تغير - والجنوب الشرقي بمعالجة حوريات ومجنحات انعزالية  .هكتار 7.032على مساحة قد 

هكتار على مستوى المناطق المسقية في  1.300ربيعي في جنوب البالد سمح بمعالجة  –في الجزائر، سجل تكاثر شتوي 

 .أدرار وبشار

لم . بتساقطات مطرية ضعيفة مما نتج عنه استمرار هدوء حالة الجراد( 2011ديسمبر  –س أغسط) 2011وقد تميزت حملة 

المكافحة لمالي في / االستكشافمن طرف فرق ( هكتار 1.200) في تغير -يتم تحديد ومعالجة سوى مجموعات انعزالية 

 .منطقة كيدال

 
  6306فبراير  –حالة الجراد خالل يناير 

 

حيث تنقلت بعض المجنحات إلى المناطق المجاورة . في جنوب غرب ليبيا 2012د بداية فبراير تطورت حالة ظهور الجرا

وحاليا تتم عمليات استكشاف ومعالجة في هذه . للجنوب الشرقي الجزائري أين كانت متواجدة من قبل مجموعات من الجراد

 4.785درت مجموع المساحة المعالجة في ليبيا بـ مارس ، ق 07في . المناطق، وذلك رغم الوضع األمني المتردي السائد فيها

ٍ  من الجراد الصحراوي في  مارس . هكتار  .2012أبريل  –وستسمح الظروف المواتية في هذه المناطق من ظهور جيل ثاِن

ل لحالة الجراد في ليبيا، اإلجراءات المتخذة   .اتبيتوالترسيقوم مندوب ليبيا بعرض مفص 

 
  6306نطقة الوسطى والشرقية في تطور حالة الجراد في الم

، ات سمت حالة الجراد في المنطقة الوسطى والشرقية بالهدوء في كامل مناطق تواجد الجراد الصحراوي وال يرتقب 2012في 

ر ملحوظ لحالة الجراد خالل األشهر المقبلة  .أي تطو 
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 لوقف اكتساح الجراد(  6االحتمال ) خطة التدخل في ليبيا:  5الملحق 
 

 التعيين مفر
القيمة 

 $الوحدة 
 المطلوب المتوفر

 القيمة

 (ليبيا)

 القيمة

 $( خارجي)
 مالحظات

9 
تأجير سيارات استكشاف 

 صحراوية
 921.444 4 91--  يوم/924

الستخدامها في عمليات االستكشاف مقسمة 

 (لمدة شهرين)فرق ( 94)على عدد 

 941.444 310.444 22 3 03.444 سيارات مكافحة صحراوية 2
سيثبت عليها أالت الرش لتنفيذ عمليات 

 (سيارات تمويل خارجي 0)المكافحة 

0 
محمولة ( ULV)آالت رش 

 على السيارة
 تثبت على سيارات المكافحة 13.444 921.444 92 93 1.444

0 
 –زيوت  –وقود )محروقات 

 (وومواد تنظيف
 لتسيير عمليات االستكشاف والمكافحة 4 04.444   

 444 يدانيةتجهيزات م 4
 04لـ 

 شخص

 944لـ 

 شخص
24.444 44.444 

 –أكياس نوم  –مراتب  –اسرة ميدانية 

 وغيرها... بطاطين 

 توزع على فرق االستكشاف والمكافحة 34.444 04.444 24 94  خيام ميدانية 3

  مرتبات العاملين 7
924 

 شخص
 274.444 4  

1 

معدات وأجهزة مساعدة في 

افحة أعمال االستكشاف والمك

 الميدانية

  -- --4 04.444 

 –، أجهزة الرصد الجوي  GPSأجهزة )

 –حقائب تشريح  –عدسات تكبير  –مناظير 

مضخات وقود   -مجرفات  –مولدات 

 (وغيرها....  خات مبيداتضوم

 44.444 4-- --   نضائد -إطارات  –قع غيار  1
 – بطاريات –إطارات  –صيانة  –قطع غيار 

 وغيرها  صناديق عدة صيانة

94 
نفقات تشغيل فرق العمل 

 (عالوة مبيت)الميدانية 
  972.444 4 شخص 924  

 44.444 4    التدريب 99
لتدريب العاملين في المركز والمكاتب التابعة 

 له

 لتوعية وإرشاد المزارعين والمربين والبدو 04.444 4    التوعية واالرشاد 92

  04.444     الدعم الفني 90

  031.111 001.1111 اإلجـــــمــــــــــــــاليغ المبل
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 آليات التمويل المستدام في مكافحة الجراد الصحراوي:  2الملحق 

 
 سياق الدراسة المؤسسية

 
 

 :للتذكير، تهدف هذه الدراسة إلى
 
 
  وي المنشأة طبقا للمادة تحسين دور ومسئوليات هيئات مكافحة الجراد الصحرا: 1الشَّقXIV ،من القانون التأسيسي للفاو 

  تحضير إطار شامل للَحكاَمُة والتمويل المستدام لمكافحة الجراد الصحراوي: 2الشَّق. 
 

االستشارية حول    1للورشة" وتبعا  1وعليه، وفيما يخص الَشق . 2َشق الخالل الدورة السادسة للهيئة، لن يِتم مناقشة سوى 

، فإن المكتب 2012يناير  30، المنظمة في مقر المنظمة في "من القانون التأسيسي للفاو XIVالمنشأة طبقا للمادة  الهيئات

رائهم واقتراحاتهم آلجمع المعلومات  إلى الدول األعضاء قصد إبداء استبيان القانوني للفاو ومن خالل الهيئات سيقوم بإرسال 

، تم  لقاء غير مبرمج بين أمانة الهيئة والمسئولة 2012فبراير  2جهة أخرى، وفي  ومن. فيما يخص دور ومسئوليات هيئاتهم

عن مجموعة أمبرس من جهة والمكتب القانوني للفاو من جهة أخرى، وذلك لتنسيق األنشطة التي تقوم بها الهيئة في إطار 

وفي انتظار نتائج  . لتحسين تسيير عمل الهيئات الدراسة المؤسسية المذكورة سلفا، واإلجراءات التي يقوم بها المكتب القانوني

ل عليها في الدراسة المؤسسية  فيما يخص الش ق القانوني ال يمكن االستبيان ، وللمحافظة على جو التنسيق، فإن النتائج المحص 

 .2012والمزمع عقدها في يونيو ( DLCC)للجنة الفاو لمكافحة الجراد الصحراوي  40تقديمها قبل الدورة 

 

 
 آليات التمويل المستدام في مكافحة الجراد الصحراوي

 
 

قة  فيما يخص الشَّق الثاني من الدراسة المؤسسية، سيتوزع المشاركون في الدورة على مجموعات عمل بغرض الدراسة المعم 

 .لالقتراحات المقدمة من طرف الخبيرة

ي، وذلك تبعا للسير التدريجي إلطالق اإلنذارات ولعملية تقترح الخبيرة نظام تمويل يساير ديناميكية تطور الجراد الصحراو

م النظام لتفادي انقطاع التمويل، تحديد ظروف استعماله وتوضيح . تسخير الموارد في حالة ما إذا تفاقمت حالة الجراد حيث صم 

 .مويل الثمانية المقترحةيوضح الشكل أسفله، حالة أدوات الت. مستويات المسئولية والتكفل بها من طرف كل الجهات الفاعلة

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 XIV طبقا للمادةللهيئات المنشأة  94خالل هذه الورشة، تمت دعوة األمناء التنفيذيين الـ   
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لة لبعض الطرق المالية   1خاصة تلك المرقمة من )ستقترح أمانة الهيئة على مندوبي الدول خالل الدورة أن يقوموا بدراية مفص 

األهلية، الهدف، : لسلة من المعاييرتتميز في اقتراحات الخبيرة بس ،لتحسينلكل طريقة يتم اختيارها للتجسيد أو (. 5إلى 

مت الخبيرة اقتراحات . والمراقبةالتمويل، التسيير والمتابعة  ترتيبات، االنطالق، المبلغ، كيفية التمويل لكل من هذه المعايير، قد 

إلثراء هذه  المندوبون، وكذا المشاركون مدعوون. مع عدة اختيارات في بعض األحيان مرفقين بالجوانب اإليجابية والسلبية

للجنة مكافحة الجراد الصحراوي،  40الرؤية وذلك على شكل مجموعات عمل تليها جلسة شاملة، وذلك لتحضير الدورة الـ 

 .والتي سيتم من خاللها طرح هذه األسئلة كما سيتم إتباع مناهج التمويل المستدام في مكافحة الجراد الصحراوي

 . سيتم توزيع ملخص خالل الجلسة

 

 نظام التمويل حسب الفترات :مكافحة الجراد الصحراوي
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 الموافقة لها اإلستراتيجية والخطة اإلقليمية للتواصل:  7حق المل

 
 إستراتيجية التواصل الخاضعة للموافقة من طرف المندوبين

بأغادير أهم نتائج الدراسة التي تمت في  2002عقدة في يونيو نعرضت أمانة الهيئة خالل أشغال الدورة الخامسة للهيئة والم

وعقب العرض والنقاشات التي دارت بعده، أوصى مندوبو الدول . إقليمية للتواصل يجيةتراإستوالمتعلقة بإنجاز  2002أبريل 

أن تقترح ( فيما يخص التواصل، ب مطابقة هذه النتائج مع إجراءات الفاوأن تقوم بتحليل نتائج الدراسة قصد ( أ: أمانة الهيئة

لتمويل أنشطة التواصل مع التمييز بين  ميزانيةتوفير ( جـ لتجسيد إستراتيجية التواصل المقترحة، أنشطة ذات أولويةاألمانة 

 .االستثمار الواجب تمويله من طرف المشاريع  وما يتعلق بالنشاطات المتكررة التي يمكن تمويلها بصفة دائمة من طرف الهيئة

هذه النقاط، وبغرض  وانطالقا من. 1الدراسة معروضة في الملحق  2002النقاط المقترحة من طرف الخبير الذي أنجز في 

 :إبراز المكافحة الوقائية، تطرح أمانة الهيئة على المندوبين إستراتيجية التواصل اآلتية للمصادقة عليها

 

 مقترح إستراتيجية التواصل للهيئة

 الهدف العام

تهدف إلى إرساء  إن الهدف من إستراتيجية التواصل للهيئة في مكافحة الجراد هو تدعيم لمهامها وأنشطتها الدائمة، كما

 .رؤية الهيئة على الصعيد اإلقليمي والدولي

 األهداف الخاصة

 :على إستراتيجية الهيئة في التواصل أن تهدف إلى

ومنه ( للمرافعة)تجاه المتعاملين التقنيين، المؤسسات اإلقليمية ومجتمع المانحين النظرة المؤسسية للهيئة تمتين وتطوير  .1

 .توطيد أهميتها ومصداقيتها

 بالمقاربة الشاملةللهيئة وخاصة ذلك المتعلق  وفي النشاط اإلقليمي مكافحة الجراد الصحراويفي  المقاربة الوقائيةترقية  .2

 .والمتضمنة حماية البيئة، صحة اإلنسان واألثر االقتصادي، زيادة على ذلك تثمين البحث في مكافحة الجراد

ول وبث  التحسين النوعي والكّمي للمعلوماتمواصلة  .3 المعطيات، بهدف اتخاذ القرارات الصائبة من طرف حكومات الد 

 (.توصيل المعلومات واتخاذ القرارات ،’linking information and decision making‘: المبدأ)

 .دعم استراتيجي وتقني في مجال التواصل للّدول األعضاءتقديم  .4

 

 تنفيذ توصيات الدورة الخامسة للهيئة وخطة التواصل  

ها المندوبون في الدورة 2010 في ، باشرت أمانة الهيئة في األنشطة المتعلقة بمسألة التواصل انطالقا من التوصيات التي قدم 

 .الخامسة

 والميزانية( األولويات)خطة التواصل 

مبرس في المنطقة لقد تم  إدراج األنشطة ذات األولوية والميزانية الموافقة لها في وثيقة مشروع المرحلة الثانية لبرنامج أ

 .والمطروح للمصادقة من طرف المندوبين، األنشطة ذات األولوية( 1الملحق )ويتضمن مشروع خطة التواصل للهيئة . الغربية
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رة بـ ( أ)، كان الخبير قد اقترح خطة تواصل تتضمن خيارين ممكنين، 2002في الدراسة التي أجريت في  الخطة األولى والمقد 

رة بـ ( ب)تتضمن توظيف خبير في التواصل على مستوى األمانة و أمريكي، $  683.000  .أمريكي$  357.000الثانية مقد 

ونظرا لعدم توافق الخيار األول فيما يخص االستدامة، فإن خطة التواصل المقترحة والتي تم  إدراجها في ميزانية المرحلة الثانية 

 :ة ذات األولوية المتماشية والمبادئ التاليةلبرنامج أمبرس في المنطقة الغربية، احتفظت باألنشط

 

  ممولة عن طريق األرصدة المتبقية من مشاريع المرحلة األولى )التمييز بين األنشطة التي تعتبر استثمارا مبدئيا

رة في المرحلة الثانية ل كأنشطة أولوية على حساب الميزانية السنوية للهيئة( ألمبرس أو المقر   .وتلك تمو 

 راءات الفاو فيما يخص التواصل، بما أن الهيئة أنشأت تحت غطائهااحترام إج. 

  خاصة )يتطلب الطابع الدولي لمكافحة الجراد تنسيقا في مجال التواصل، حيث يتوجب أن تكون أنشطة التواصل للهيئة

 (.DLIS)متصلة مع قسم التواصل للفاو وكذا مصلحة معلومات الجراد الصحراوي ( مع الصحافة المكتوبة

 

ر الميزانية المصروفة من متبقيات المرحلة األولى ألمبرس، على المرحلة الثانية وكذا على 2014إلى  2011إذا، فمن  ، تقد 

 .أمريكي$ 22.000و222.000 (à identifier )، (FSP) 68.000الهيئة، على التوالي 

 

 المطابقة مع إجراءات الفاو

خطة التواصل  مطابقةدراسة مدى ( أ)تهدف إلى ( 2011تمت في) استشارة دولية بالقيام ب 2010قامت أمانة الهيئة في نهاية 

 .  دعم الدول األعضاء في مجال التواصل( جـ)تحضير بالغات الهيئة أثناء و ( ب)وإجراءات الفاو في هذا المجال، 

المسألة المتعلقة بمطابقة اإلجراءات بعد تحليل معم ق وعدة لقاءات مع المسئولين المعنيين على مستوى المنظمة فإن . المطابقة

 .لم تلقى إجابة واضحة، بل على العكس فإن هذا التحليل فتح المجال على ورشتي عمل

حيث يتعلق األمر هنا بمسألة قانونية هي من اختصاص . األولى، تتعلق بتوضيح مستوى استقاللية الهيئة في المنظمة كونها هيئة

 .المكتب القانوني للفاو

حيث أن مسئوليات وحدة . ، تتعلق بإجراءات المنظمة في إنتاج وتسيير المعلومات  وخصوصا في ظروف األزماتالثانية

 FCC-ICU - Food Chain Crisis-Intelligence)المراقبة والتنسيق في مجال تسيير األزمات في السلسلة الغذائية 

and Coordination Unit ) بقسم الزراعة وحماية المستهلكين (سم قAG) والذي نص ب مؤخرا، يتضمن هذا السؤال ،

يعمالن معا قصد إيجاد حل مناسب  FCC-ICUإن الهيئة وكذا . المهم والمتعلق بتسيير التواصل وخاصة في فترات األزمات

 .فيما يخض تواصل الهيئة أثناء فترات األزمات

إجراءات الهيئة في مجال التواصل خصوصا في تمت صياغة الخطوط العريضة فيما يخص دور و. التواصل أثناء األزمات 

) كما تم تحضير نصوص ذات مدلول الستعمالها في الرسائل التي تبعث في مختلف حاالت الجراد السائدة . فترات األزمات

 . فئات من الجمهور 06، موجهة لـ (غزو، فترة ما بعد األزمة/ظهور، فوران/هدوء



 6306مارس   03إلى  62،  تونس، تونس العاصمة               هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربيةللجنة التنفيذية ل 7واإلجتماع   2تقرير الدورة 

- 54 - 
 

فصال تكوينيا، موزعين على دورتي تدريب إقليميتين يتم انجازهما  13) في التواصل تم تحضير برنامجا إقليميا . دعم الدول

من الضروري أن يتم مرافقة المراكز الوطنية . للمكلفين بالتواصل على مستوى المراكز الوطنية لمكافحة الجراد( خالل سنين

المرافقة خبير في التواصل يتم التعاقد معه خالل هذه حيث يمكن أن يكلف بهذه . الدورات التدريبية( وخالل)لمكافحة الجراد بعد 

 .الفترات ويكون متعودا على العمل في المنطقة

كما تم تحضير الئحة لمسئوليات وكفاءة المكلفين بالتواصل على مستوى المراكز الوطنية لمكافحة الجراد وكذا مسئوليات الخبير 

 .اإلقليمي في مجال التواصل

مذكرة تقنية تتعلق بخطط التواصل الوطنية التي تم اإلطالع عليها وكذا بتسيير التواصل في الدول وفي األخير، تم تقديم 

كما تحوي هذه الدراسة على تصميم لخطة وطنية للتواصل تستعمل من طرف . حيث تم إرفاقها بتوصيات. األعضاء في الهيئة

 .  الدول
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 (نية من برنامج أمبرسممولة على امتداد المرحلة الثا)خطة التواصل للهيئة 

تمويل متبقيات المرحلة  (ابتداءا من)تنفيذ  تعيين النشاط
 ($)األولى من أمبرس

 مالحظات ($) تمويل الهيئة ($) تمويل أمبرس

انظر )  2011 توظيف خبير في التواصل لدى الهيئة -9

 (النشاط الموالي

لدعم الهيئة في األنشطة  االحتياجاتاستشارة حسب   60.000 
المقدمة فيما يلي، بما في ذلك التنسيق مع قسم 

 (*OCE)التواصل على مستوى الفاو 

زيادة على ما هو مقرر في ميزانية الهيئة  8.000 0 0 2011 تشغيل+ صيانة + عتاد اإلعالم اآللي والتواصل مع البرامج  -2
 (سنويا/2.444$)

سنويا للصيانة /4.444+  لالستشارة 34.444تقريبا  15.000 65.000  2011 بر الوابتدعيم الموقع اإللكتروني للهيئة ووضع قاعدة تواصل ع -0
( سنوات على عاتق الهيئة 0من بينها )سنوات  0لمدة 
 =14.444$ 

 منجز 0تنفذ مرة واحدة النشاط  pm 0 0 2012 الهيئة اإلشهار لموقع -0

 *OCEمع . لمدة سنتينسنويا /0444 6.000 0 0 2012 .متخصص)وقع الهيئة إشهار لم -4

 ad hoc ندوات صحفية -3

 غير مسطر

تمول من ميزانية . احتسابها في مراحل األزمات 0 0 0
 *OCE مع . األزمة

 *c OCEتنجز مع . ليست في نطاقنا 0 0 0 / التعاقد مع وسائل اإلعالم اإلقليمية والدولية  -7

 *OCE مع . $4444: قيمة تحضير األطقم 0 5.000 0 2011 للصحفيين( متعدد اللغات)طقم ارشادات مرجعية  -1

في مرحلة الهدوء، ترسل المعلومات بانتظام لوسائل  pm 0 0 2011 رسائل الكترونية لوسائل اإلعالم اإلقليمية والدولية -1
 *OCE مع . اإلعالم 

 10.000 2011 قابلة للتوزيع تحضير رسائل نمطية -94

(FSP) 

 *OCE مع  استشارة دولية انظر 0 0

 18.000 2011 (إصدار وتوزيع)دليل الهيئة إلجراءات التواصل أثناء األزمات -99

(FSP) 

 *OCE استشارة دولية انظر مع  0 0
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 (نية من برنامج أمبرسممولة على امتداد المرحلة الثا)خطة التواصل للهيئة 

تمويل متبقيات المرحلة  (ابتداءا من)تنفيذ  تعيين النشاط
 ($)األولى من أمبرس

 مالحظات ($) تمويل الهيئة ($) تمويل أمبرس

 10.000 2011 تحضير، الموافقة وتوزيع نموذج تربوي -92

(FSP) 

نظرا لألهمية ومع وزارة  إقليميللمناقشة في اجتماع  0 0
خبير مختص في . طنيالتربية على المستوى الو

 .البيداغوجيا

 5.000 2011 تصميم، تنفيذ وتوزيع مطويات للهيئة، متعددة اللغات -90

(FSP) 

 تقريبا انتهى العمل عليها 0 0

 حيث يوجد اآلن موقع إلكتروني. أكثر أهمية 0 0 0 / .تحديث سنوي+ قرص الهيئة المضغوط  -90

 يام بذلكللهيئة القيمكن  pm 0 0 2011 تحسين ترتيب موقع الهيئة والروابط -94

على المستوى الوطني إقليمي أساسي للمكلفين بالتواصل تكوين  -93

 (ندوة لمدة عشرة أيام)

2011 15.000 

(FSP) 

. للمناقشة حسب تطور خطة التكوين اإلقليمية 0 45.000
لتحضير $ 94.444لورشة التكوين و$ 04.444

  الدوليالمادة  التكوينية من طرف الخبير 

 10.000 2011 (أيام 4)ن يإعادة تأهيل المكلفين بالتواصل الوطني -97

(FSP) 

.  IIتأخذ في الحسبان في خطة التدريب اإلقليمي  0 20.000
تنظيم ورشة + خبير دولي مدرب في التواصل 

 تدريب

والمنظمات نشاطات تجاه الجمعيات اإلقليمية الفالحية والرعوية  -91

  المهنية

2011 0 7.000 0  

مصاريف )سنوات  0لمدة $ 24.444= $ 4.444 0 20.000 0 2011 تنفيذ منتظم لخطة التواصل

 (السفر، األمانة

  29.000 222.000 68.000 2100إلى  2100 المجموع

OCE*    :  مكتب التواصل والعالقات الخارجية /Office of Corporate Communications and External Relations 
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 متابعة وتقييم عملي

 الوحدات الوطنية لمكافحة 

 الجراد

 متابعة وتقييم منهجي متابعة وتقييم استراتيجي منسقية الهيئة

 الوحدات الوطنية لمكافحة الجراد 

  اجتماعات  سنوية لضباط

 االتصال

   اجتماعات سنوية للجنة قيادة

 البرنامج

 لجان قيادة وطنية 

 تقييم في منتصف الطريق 

  لبرنامج أمبرس في المنطقة الغربيةن المحسّ نظام المتابعة والتقييم :  8الملحق 

  

 تقرير تقني ومالي سنوي 

  اجتماعات دورية للتنسيق

 والمتابعة

 ( استمارة سداسية لتقدم

 (األشغال

 تشاور وورشات داخلية أيام 

  جداول نظام متابعة اإلمكانات

   SVDNالوطنية 

 المتدخلون

المستكشفون، مسؤل المعالجة، مسؤول العمليات، 
المتابعة البيئية، المعلومات، التكوين، اإلدارة 

.واللوجيستيك، إلخ  

 المتدخلون
 المسئولون

 المنسقون  

مدير الوحدة الوطنية لمكافحة 

 الجراد

جدول المتابع والتقييم 

 لنتائج البرنامج

 

 الهيئة المكلف بالمتابعة والتقييم 

 

جدول المتابعة  

 السنوية للهيئة

 المتدخلون

كافحة مدراء الوحدات الوطنية لم
الهيئة، /الجراد، المنسقية اإلقليمية

ضباط اإلتصال، لجنة القيادة، 
المجالس الوطنية، / اللجان

الحكومات، الشركاء، المانحون، 
 الفاو

جدول المتابعة 

 والتقييم لألهداف

  استمارة

 الستكشاف والمكافحةا

  استمارة المعلومات

 لرمسيس

  النشرات الدورية

 لمعلومات الجراد

  استمارة كراس

 الشروط البيئية

  استمارة التسيير

، اإلداري  العملي

 واللوجيستي

  اجتماعات، لقاءات

 عملية

جدول المتابعة 

 السداسي 

الوحدات الوطنية 

 الجراد كافحةلم

 التقرير النهائي للبرنامج 

 برنامج التقييم النهائي 

المكلف بالمتابعة والتقييم  

الوحدات الوطنية لمكافحة 

  الجراد
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 التدريب:  2الملحق 
 

عدة أنشطة متعلقة  2012إلى غاية فبراير  2002طبقا لخطة التدريب اإلقليمية األولى، فقد أنجزت في المنطقة الغربية من 

 .الدورات التدريبيةبتنظيم وتنفيذ 

 حصيلة التدريب

ت  ، بحيث سمحوا 2012إلى غاية مارس  2002دورات تدريبية من مارس  7على صعيد الدورات التدريبية اإلقليمية فقد نفذ 

ًباً في دول المنطقة الغربية، وذلك حول تقنيات  65بتدريب  واالستكشاف، تسيير معلومات الجراد، تقنيات  المسحإطاًرا ُمَدرِّ

ش وتقنيات المتابعة الصحية والبيئية مت الدول دورات تدريبية مشتركة لتحضير حمالت . الر  أما على الصعيد الوطني، فقد نظ 

أما في دول . المكافحة حول أهم المواضيع خاصة تقنيات االستكشاف، تقنيات المكافحة والمتابعة الصحية والبيئية/االستكشاف

تقنيا حول مختلف مواضيع مكافحة  324دريبية خالل الفترة المعنية مما سمح بتدريب دورة ت 36خط المواجهة فقد نظمت 

 .الجراد

وعليه، . ومن جهة أخرى، تتواصل الدورات التكوينية الفردية طويلة المدى التي تهدف لتكوين جيل جديد من خبراء علم الجراد

، وآخر 2011و 2002موريتاني ونيجيري في  من طرفتمت مناقشة أطروحتي دكتوراه في فرنسا وفي المغرب على التوالي 

 .2012في ( مالي)في مراحل متقدمة من الدراسة كما تم تسجيل جديد ( جزائري)

ل 2008منذ سنة  طالبا من مختلف دول المنطقة الغربية على شهادات في السلك الثالث في اختصاص علم الجراد  20، تحص 

ل إطاران من المركز الوطني لمكافحة الجراد في موريتانيا في . المغرببالمعهد الزراعي والبيطري بأغادير في  كما تحص 

 .على شهادة ماستر حول استعمال نظام المعلومات الجغرافية في مجال معالجة معطيات الجراد 2011و 2002

بالمعهد المتعدد التقنيات أما فيما يخص تكوين المهندسين، يزاول حاليا طالبين دراستهما في إطار تكوين مهندس في الوقاية 

 .  Aghrymetفي كاتيبوكو، مالي، وطالب نيجيري بمركز (  IPR/IFRA)الريفية للتكوين والبحث التطبيقي 

بتمويل )في كاتيبوكو   IPR/IFRAدراسته كتقني سامي في الزراعة بـ  2011في ( النيجر)وأخيرا، أنهى السيد هارونا سابي

 (.FSPوع مشر/المنطقة الغربية-من أمبرس

عدة  2011و 2010، فقد عرفت سنوات (2002-2007)وتبع لتوصيات البعثة المستقلة لخطة التدريب اإلقليمية األولى 

إذ سمحت هذه المتابعة . بعثات مرافقة لدورات التدريب اإلقليمية من طرف خبراء إقليميون خاصة في دول خط المواجهة

 .بتعزيز نوعية التدريبات الوطنية

 (6304-6300)دريب اإلقليمية الثانية خطة الت

-14باماكو، مالي، )لضباط االتصال لبرنامج أمبرس في المنطقة الغربية  8من االجتماع  1تطبيقا للتوصية  رقم 

، وفي إطار  تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج المذكور، نظمت ورشة إقليمية إلعداد خطة التدريب اإلقليمية (18/12/2002

حيث شارك فيها تسع دول أعضاء في الهيئة . 2011يونيو  22إلى  26بنواكشوط، موريتانيا، من (  2014-2011) الثانية

وقصد تهيئة الظروف . منسقية برنامج أمبرس في المنطقة الغربية/إضافة ألمانة الهيئة( ليبيا لم تشارك)من  مجموع عشرة 

التعرف على  قصدأسابيع قبل انعقاد الورشة وذلك  3ل استبيان إلى الدول المواتية إلعداد والمصادقة على هذه الخطة، فقد أرس

 .وقد مك نت األجوبة من التحضير والتخطيط للدورات التدريبية المزمع عقده والتي نوقشت خالل الورشة. احتياجات ورغبات
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ي خطة تدريب إقليمية على أربع كما سمحت المساهمة الفعالة للمشاركين بتحقيق الهدف الرئيسي من الورشة، والمتمث ل ف

سنوات تكون واقعية بما فيه الكفاية فيما يخص األنشطة المخططة وتسلسلها، تكون فيها المؤشرات والمسئوليات محددة مسبقا، 

ة  :الجدول التاليالنتائج الستة المنتظرة معروضة في . الموارد المالية معينة وتكلفة التنفيذ مقدر 
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 مصادر الفحص (في نهاية خطة التدريب اإلقليمية الثانية)رات المؤش النتائج الرقم

( الكمي والنوعي)سد العجز في الموارد البشرية  1ن
 للوحدات الوطنية لمكافحة الجراد

الموارد البشرية المنتظرة في الوحدات الوطنية لمكافحة الجراد هي عملية ولها المؤهالت 
 الئحة المهام/ س الشروط الالزمة للقيام باألنشطة المفصلة في كرا

  المخطط اإلداري للوحدات الوطنية لمكافحة
 الجراد

  الئحة المهام/ كراس الشروط 

   تقارير الوحدات الوطنية لمكافحة الجراد 

 تقرير المكلف بالتدريب 

 :وتقييم التدريب تتوفر الوحدات الوطنية لمكافحة الجراد لنظام متابعة ةالتدريبيجهاز لمتابعة وتقييم الدورات  إعداد 2ن

علههى الصههعيد   II تحتههوي علههى أدوات المتابعههة والتقيههيم لخطههة التههدريب اإلقليميههة ( أ
 ؛(2.1.5 – 2.1.1النشاط )الوطني 

تعتمد وتؤطر مختلف مناهج وآليات المتابعة البيداغوجية وتهدرجها فهي نظهام متناسهق  ( ب
 ؛(2.1.7 – 2.1.6النشاط )ومتجانس 

a) بعة والتقييم الخاص بالوحدات الوطنية لمكافحة يكون يمث ل جزءا من نظام المتا
 (.2.2.4 – 2.2.1النشاط )الجراد 

 تقارير الوحدات الوطنية لمكافحة الجراد 

 تقارير المكلف بالمتابعة والتقييم 

 تقارير الخبراء 

التدريب الموحدة  والمدربين على مراجع ودالئل تتوفر الوحدات الوطنية لمكافحة الجراد تحسين معدات التعليم/  إنتاج 3ن
رة (3.4،  3.3النشاط )والموافق عليها  ، 3.1النشاط )، األدوات البيداغوجية األخرى المقر 

 .وتقوم باستعمالها بصفة منتظمة أثناء الدورات التدريبية ( 3.6، 3.5، 3.2

  المكلف بالتدريب/ ملف التدريب 

 تقارير المدربين 

 تقارير الوحدات الوطنية لمكافحة الجراد 

 قارير الخبراءت 

مدربين وطنيين قاموا بتحسين مستواهم البيداغوجي عن طريق أنشطة التدريب ( 2)على األقل  IIتسخير الموارد البشرية لخطة التدريب اإلقليمية  4ن
، 4.4، 4.3النشاط ) IIالتطبيقي والمتابعة البيداغوجية المقررة في خطة التدريب اإلقليمية 

 .ير، تنفيذ وتقييم الدورات التدريبية بصفة مناسبة ومستقلةوهم قادرون على تسط( 4.5

 تقارير المدربين 

 تقارير الوحدات الوطنية لمكافحة الجراد 

في المغرب و مركز  II دعم التعاون مع المعهد الزراعي والبيطري الحسن  تدعيم للتعاون مع مؤسسات التدريب في المنطقة/ وضع  5ن
AGHRYMET وينات تعود بالفائدة على البرنامج؛في النيجر بإجراء تك 

  كل  وحدة وطنية لمكافحة الجراد قد أمضت على األقل على اتفاقية مع واحدة من
 .مؤسسات التكوين بالمنطقة

 واالتفاقياتالعمل  إجراءات 

 تقارير الهيئة 

 تقارير الوحدات الوطنية لمكافحة الجراد 

 تقارير المعهد الزراعي والبيطري 

  تقاريرAGHRYMET 

على التمويل الالزم لتنفيذ كافة أنشطتها المسطرة وعلى  IIتحصلت خطة التدريب اإلقليمية  IIتسخير الموارد المالية لخطة التدريب اإلقليمية  6ن
 المستوى المطلوب

 تقارير الهيئة 

 تقارير الوحدات الوطنية لمكافحة الجراد 
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 التطلعات

 II (2011على الصعيد اإلقليمي والوطني سيمثل أولوية في المرحلة II (2011 – 2014 )إن تنفيذ  خطة التدريب اإلقليمية  

 :ولهذا فإنه من الضروري. لبرنامج امبرس في المنطقة الغربية( 2014 –

 متابعة البحث عن التمويل لدى المانحين وضمان التدريب اإلقليمي للمدربين؛ -

الوطنية لمكافحة الجراد سطرا خاصا لتمويل الدورات متابعة تحسيس الحكومات قصد إضافة في ميزانية الوحدات  -

 ؛(نشاط معياري)التدريبية الوطنية بصفة دائمة 

 التركيز على الدعوة للتدريب الوطني؛ -

 وضع جهاز للمتابعة والتقييم للدورات التدريبية اإلقليمية و الوطنية؛ -

 . IIتقييما مستقال لخطة التدريب اإلقليمية  2014تنظيم في  -
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 البحث:  10ق الملح
 

منسقية برنامج أمبرس في المنطقة الغربية بحيث يهدف إلى تدعيم قدرات /يعتبر البحث محورا مهما في إستراتيجية أمانة الهيئة

المكافحة الوقائية التي تدعوا إليها الهيئة  إستراتيجيةيتوقف نجاح . الوحدات الوطنية المكلفة بمكافحة الجراد في المنطقة الغربية

ر والسريعوبرن وتعير . امج أمبرس في المنطقة الغربية على المعرفة الدقيقة للحشرة، نشاط مجموعاته وقدرتنا على اإلنذار المبك 

 6/1من برنامج أمبرس اهتماما خاصا للبحث، حيث يمث ل التمويل المنتظر لتنفيذه أكثر من ( 2014 – 2011)المرحلة الثانية 

 .لبعث هذه المرحلة( المانحينلدى )الميزانية الواجب إيجادها 

لمعلومات  أكثر تفصيال حول أشغال البحث، من األجدر الرجوع إلى المالحق . سيتم تقديم ملخص ألنشطة البحث في هذا البند

 . لضباط اتصال برنامج أمبرس في المنطقة الغربية 10و 2، 8في تقرير االجتماع 

 الغربيةالبرنامج اإلقليمي للبحث التطبيقي في المنطقة  -0

، والتي جمعت  2002أكتوبر  2إلى  5لقد كانت الغاية من عقد الورشة اإلقليمية للبحث التطبيقي في داكار، السنغال، من 

الباحثين الوطنيين والدوليين العاملين في مجال البحث في ميدان الجراد وكذا مسئولو الهياكل المكلفة بمكافحة الجراد؛ هي تركيز 

لمستقبلية على المحاور المهمة، التي يمكنها أن تزيد من كفاءة عمليات المراقبة والمكافحة وذلك بتسجيل األبحاث الجارية وا

 .النواقص في برنامج بحث تطبيقي طموح

وقد تركزت أشغال الورشة على حوصلة األبحاث حول الجراد الصحراوي التي تمت في الدول األعضاء في الهيئة خالل 

 :سمح هذا بتحديد ثالث مواضيع بحث هامة، قام المشاركون بمناقشتها بصفة مفصلة، ويتعلق األمر بـ الخمسين سنة الماضية، و

 ايكولوجيا الجراد الصحراوي؛ -بيو (1

 إستراتيجية المكافحة والبيئة؛ (2

 .اإلنذار المبكر (3

 

دقة عليه من طرف حيث تمت المصا(  2013 – 2010)سنوات  4وفي نهاية األشغال، تم إعداد مخطط ألنشطة البحث على  

 . ومؤشرات األنشطة المختارة، الرزنامة والمسؤوليات( 2)المشاركين، ويحوي هدفا أساسيا، النتائج 

 

 األبحاث المنجزة أو الجارية -6

في انتظار التمويل لتنفيذ البرنامج اإلقليمي للبحث، تم انجاز عدة أشطة بحثية وأخرى جار  العمل عليها أو سيشرع فيها في إطار 

الصندوق الفرنسي للبيئة ) روحات الدكتوراه، مذكرات نهاية الدراسة في السلك الثالث، و مشاريع ممولة من طرف فرنساأط

 .[(FSP]و صندوق التضامن ذو األولوية [ FFEM]العالمية 

ر االصطناعية تتمحور هذه األنشطة البحثية حول مواضيع تطبيقية مثل مميزات بيئة الجراد الصحراوي واستعمال صور األقما

ر لعمل البيئة المواتية  كما يجري العمل على (. FFEMبتمويل من  CIRADمشروع تقوده الهيئة و ) لالستشعار المبك 

حول نشاط مجموعات الجراد  االنعزالية في فترة الهدوء باستعمال تقنيات علم البيئة الجزيئي،   CIRADمشروع يقوده الـ 

 .نية لمكافحة الجراد في الدول األعضاءوذلك بالتعاون مع المراكز الوط
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 أهم األبحاث ذات الطابع اإلقليمي  0.6

 :إنجاز لكتاب مجموعة نباتات بيئة الجراد الصحراوي في دول غرب إفريقيا والشمال الغربي ( أ

ا لتدريب حيث من المنتظر أن تمث ل مرجعا لكل العاملين في مجال مراقبة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية، وكذ 

 .2012نسخة وتوزيعها قبل نهاية السداسي األول من  1000وسيتم طبع . المستكشفين الجدد

التي تدخل في تطور الجراد الصحراوي من طرف ( 15)ويتم كذلك تحضير صور كبيرة المقاسات لبعض من أهم لنباتات  

CIRAD.  مل كل هذه الملصقات كأدوات  بيداغوجية وستستع. األخرى لمجموعة النباتاتكما سيتم تحضير ملصقات أخرى

 .أثناء التدريبات الوطنية واإلقليمية التي ستنظم بغرض استعمال أنجع لهذه لمجموعة النباتات من طرف المستكشفين

 "تحديد طرق مناهج استغالل صور األقمار االصطناعية لالستعماالت التطبيقية المباشرة " أبحاث حول   ( ب

والمركز الوطني لمكافحة  DLISبالتعاون مع الهيئة،  CIRAD، بإدارة من طرف الـ 2002ي يناير هذه األبحاث ف في بوشر

 االصطناعيةتسمح بتحديد مناطق التواجد المهم للجراد انطالقا من صور األقمار  ةمنهجيالجراد بموريتانيا، وتهدف إلى وضع 

ر للمناطق المواتية لتكاثر الجراد الصحراويمما سيسمح بالتحديد  RAMSESوالمعطيات التاريخية المخزنة في   .المبك 

بمنبوليه، فرنسا خبراء الفاو  2011اختتام هذه األبحاث في يوليو / وبعد سنتين ونصف من انطالقها، جمعت ورشة تقييم 

ه خبراء الفاو بالمجهود المبذول والذي سمح بتطوير نموذج ي.  CIRADوالباحثين في ( DLISالهيئة و ) ن المعطيات وقد نو  ثم 

ل   االستعمالغير أنهم أصروا على أن ينتج عن هذا المشروع نموذج تطبيقي يكون سهل (. RAMSES)التي هي بحوزة الدو 

 .االستكشافلمكافحة الجراد قصد تحسين التخطيط لعمليات  الوحدات الوطنيةمن طرف 

مما يتطلب . التي هي اآلن قيد اإلنجاز RAMSESلـ للمستخدم في النسخة الجديدة  ةهذا النموذج وكذا واجه إدراجوسيتم 

حتى يتم استعماله من طرف الوحدات  ( األنظمة المفتوحة" )  Open source »ومعايير إعادة صياغة النموذج للتماشي 

لنموذج كما أنه يجب أن تكون  واجهة مستخدم ا. الوطنية لمكافحة الجراد دون الحاجة لبرامج أو معدات إضافية باهظة الثمن

 .وأكثر آلية االستعمالسهلة 

ومن المنتظر أن توسع األشغال التي أنجزت في محطات نموذجية في موريتانيا، إلى موائل الجراد األخرى في المنطقة السفلى 

 .(شمال النيجر، جنوب الجزائر، جنوب المغرب، إلخ/ شمال مالي )

 تمويل مشاريع البحث من طرف الهيئة 6.6

، إال أنه لم يتم 2008أمريكي في بداية $  25.000إلى  15.000ميزانية دعم الهيئة لمشاريع البحث، من  رغم أنه تم رفع

للجنة  6حيث تم تقديم هذا المشروع في االجتماع  .الهيئةألمانة  2010واحد تقدمت به ليبيا في  مشروع بحثتلقي سوى 

$  16.245و، التي وافقت على تمويله من صندوق الهيئة بمبلغ بواغادوغو، بوركينا فاس 2010التنفيذية المنعقد في يونيو 

 .أمريكي

للمساهمة في أبحاث ( للجنة التنفيذية 4في االجتماع  2007المقدم في أكتوبر )كما استمرت الجزائر باالستفادة من تمويل الهيئة 

 .أمريكي$  12.000للتذكير، يقدر المبلغ اإلجمالي بـ . محمد الزارأطروحة الدكتوراه للسيد 

التطبيقي للمبيدات الحيوية، وبدعم مالي منها ومن برنامج أمبرس في  لالستعمالومن جهة أخرى، وفي إطار تشجيع الهيئة 

في الظروف (   ® Green Muscle)المنطقة الغربية، قام متخرج موريتاني بتجربة فاعلية المبيد الحيوي العضلة الخضراء 

في  2011وقد أجريت التجربة في مارس . لجة بالحواجز على حوريات الجراد الصحراويالطبيعية وذلك باستعمال المعا
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من المعهد  2011موريتانيا وكانت النتائج مرضية، وقد تم  إصدارها في مذكرة التخرج لنيل شهادة ماستر للمتخرج في دورة 

 .الزراعي والبيطري الحسن الثاني، أغادير، المغرب

ُل أساسا من طرف الهيئة، وستهتم أبحاثه بـ (مالي)ه للسيد سوري سيسي وفي إطار تكوين الدكتورا دراسة مستوى " ، والمموَّ

وقد تم اقتراح هذا البحث من طرف أمانة الهيئة كونه يمث ل ". تجمع الجراد الصحراوي في موائل التكاثر في موريتانيا ( سقف)

وسيتم (. 2013-2010)مي للبحث التطبيقي حول الجراد الصحراوي أحد أهم المواضيع البحثية المختارة في البرنامج اإلقلي

تحت إشراف المعهد الزراعي والبيطري الحسن الثاني بأغادير والمركز الوطني لمكافحة الجراد بالمغرب بالتعاون مع المركز 

تجمع الجراد ( سقف)مستوى وتكمن خاصيته في كونه وسيساعد  وللمرة األولى في تحديد . الوطني لمكافحة الجراد بموريتانيا

 .الصحراوي في الظروف الطبيعية

 OCLALAVرقمنة الرصيد الوثائقي للـ  0.6

بفضل رقمنته في إطار مشروع ممول من طرف الهيئة ومنجز من  OCLALAVلقد تمت المحافظة على الرصيد الوثائقي للـ 

 .طرف فريق يشرف عليه السيد آليو ديونغ، ضابط اتصال السنغال

ن هذا المشروع من معالجة وترتيب وقد م ومن بين المستندات التي . ملفا مستندا مختلفا 172بحث و 23مستندا للفاو،  113ك 

صفحة مرقمنة  18.665ملفا بمجموع   2.827، تمت رقمنة  (مستندا 75)تحوي على معلومات حول الجراد الصحراوي 

ل هذه المعطيات المسجلة من طرف مختلف المتدخلين في مجال يمكن استغال. تحوي معلومات مفيدة حول الجراد الصحراوي

 .مكافحة الجراد وسيتم وضعها على موقع الهيئة

برقمنة رصيدهم الوثائقي الخاص بالجراد  ايقوموللدول أن  االتصاللضباط  10الـ  االجتماعوعلى أساس هذه التجربة، أوصى 

 .الصحراوي على مستواهم

 التطلعات. 0

ز تنفيذ البرنامج اإلقليمي للبحث بمجرد أن يتوفر التمويل المنتظر في المرحلة الثانية من المفترض أن  - يتواصل يتعز 

 .لبرنامج أمبرس في المنطقة الغربية

في إطار مشروع  CIRADومن المهم أن يتم وضع تحت تصرف موريتانيا األدوات المنجزة من طرف الـ  - -

 "األقمار االصطناعية لالستعماالت التطبيقية المباشرة  تحديد طرق مناهج استغالل صور" البحث حول 

يجب البحث عن الموارد المالية، من األفضل لدى الجهات المكلفة بالتعاون الفرنسي، قصد توسيع النتائج المحصل  -

/ شما مالي )عليها في المحطات النموذجية إلى كل موريتانيا وفي موائل تجمع الجراد األخرى بالمنطقة الوسطى 

 .(.جنوب الجزائر، جنوب المغرب إلخ/ شمال النيجر

من المهم متابعة ترقية البرنامج اإلقليمي للبحث لدى هيئات البحث الوطنية وتكوينات السلك الثالث في الدول  -

 .األعضاء، قصد انجاز أبحاث حول المواضيع المختارة ذات األولوية
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وإنجاز  6300و 6303 – 6332دراسة الحسابات السنوية لسنوات لـ  :  00الملحق 
 6300- 6306برنامج العمل والميزانية لسنتي 

 

تتوفر الهيئة على صندوق ائتماني مسي ر من قبل الفاو، وممول باشتراكات الدول األعضاء في الهيئة  وفي بعض األحيان 

رنامج عمل، وميزانية مقسمة على يساهم هذا الصندوق في تمويل األنشطة السنوية للهيئة حسب ب. بمساهمات غير متعود عليها

 . سنتين ومصادق عليها أثناء دورة الهيئة

 

 اشتراكات الدول األعضاء

ر بـ   ر مجموع االشتراكات السنوية التي يتوجب دفعها من طرف الدول يقد  وقد . 2010دوالر وذلك إلى غاية  227.000قد 

أمريكي يشرع في تطبقه $  632.000شتراكات جديد بمقدار الدول خالل الدورة الخامسة للهيئة على جدول ا مندوبوصادق 

 .2011ابتداء 

 (.بالدوالر األمريكي) 2011ديسمبر  31يمث ل الجدول التالي وضعية اشتراكات كل بلد إلى 

 

 - MTF/INT/006/MUL -  9169.00صندوق ائتماني رقم 

 هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية

 (بالدوالر األمريكي) 31/05/2009كات إلى وضعية االشترا
  Oracle :TF - AGPDD - TFAA970089143رمز 

 
 

 الدول األعضاء
 المتأخرات إلى

00/06/6332 

6303 6300 
 المتأخرات إلى

االشتراكات  00/06/6300
 السنوية

االشتراكات المحصل 
 عليها

االشتراكات 
 السنوية

 االشتراكات
 المحصل عليها

 43 *150.022 150.000 39.965 40.000 30 الجزائر

 58.945 13.067 24.000 11.988 12.000 48.000 بوكينا فاسو

 210.615 0 165.000 48.074 46.000 688 .47 ليبيا

 038 23 24.220 24.000 0 13.000 257 .10 مالي

 0 134.893 120.000 0 37.000 22.107- المغرب

 146.784 0 27.000 0 15.000 104.784 موريتانيا

 90.817 0 19.500 0 12.000 59.316 النيجر

 25.939 64.947 25.500 0 16.000 49.387 السنغال

 60.025 0 24.000 0 12,000 24.025 التشاد

 91.428 *60.000 60.000 0 24.000 67.428 تونس

 707.634 447.149 639.000 100.027 227.000 388.810 المجموع

مصادر خارج 
 يزانيةالم

  208.333**    

 
 2012حساب الهيئة في فبراير  إلىوردت * : 
 ".دعم إلنشاء آليات مالية "  FSPدفع من طرف مشروع **: 
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مع إدراج اشتراك الجزائر وتونس ، )دوالر أمريكي $  707.634، قدرت متأخرات االشتراكات بـ 2011ديسمبر  31في 

، أي أكثر من مقدار                                                     (2012ئتماني للهيئة في فبرايراللذان أضيفا فعليا لحساب الصندوق اال

 . مجموع االشتراكات السنوية المستحقة

ر رصيد صندوق الهيئة بـ   PSF، يضاف إلى ذلك رصيد صندوق مشروع 2002مايو  31دوالر إلى  1.112273كما يقد 

ل في نهاية   (.31/05/2002إلى  421.727رصيد بمقدار )  2008الذي حو 

ر رصيد صندوق الهيئة بـ  ر )  2012مارس  15دوالر إلى  1.626.768كما يقد  بما في ذلك الرصيد خارج الميزانية والمقد 

 (. أمريكي $  208.333بـ 

 6303ـ  6303ـ  6332مصاريف 

 . (2011مايو  31إلى ) 2011و 2010، 2002يمثل الجدول اآلتي مصاريف 

 6300و 6303، 6332ملخص مصاريف الصندوق االئتماني لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية لسنوات 
 (00/06/6300)إلى 

 وصف النشاط
6332 

 الميزانية 
6332 

 المصاريف
6303 

 الميزانية 
6303 

 المصاريف
6300 

 الميزانية 
6300 

 المصاريف

 3 05.333 3 06.333 0.333 67.333 الخبراء

دعم ألمانة هيئة مكافحة الجراد 
 الصحراوي بالمنطقة الغربية 

 12.000 3.000 4.000  20.000  

متابعة ومراقبة التكوينات 
 الوطنية

 15.000  8.000  15.000  

 00.527 65.333 5.222 03.333 46.523 65.333  العقود

تحضير ونسخ المطويات، ورمز 
 الهيئة

    5.000      

 26.853 25.000 6.811 25.000  25.000  ويل مشاريع البحوثتم

ترجمة قاموس المصطلحات 
الخاصة بالجراد، الذي أعد 

بالعربية واإلنجليزية من طرف 
 .هيئة المنطقة الوسطى

        4.800 

عقد إرسال المعطيات عبر القمر 
 .االصطناعي

  42.560   -815  -56 

 05.736 036.333 68.372 70.333 04.308 003.333 األسفار

  4.000  4.000 2.712 4.000  مهمة رئيس الهيئة لروما

مشاركة رئيس الهيئة في الدورة 
 الخامسة للهيئة

3.000 2.342        

 5) للجنة التنفيذية   5االجتماع 
 (بلدان

20.000 14.531     

للجنة التنفيذية   7و   6االجتماع 
 (بلدان 5) 

    15.000 8.841  20.000  

  15.000     15.000  عمليات االستكشاف المشتركة

 2.814 8.000 1.200 8.000 3.040 8.000  تبادل الخبراء

لضباط  8تنظيم االجتماع 
                                (                                                                                                         باماكو)االتصال 

. 
 10.000 3.232        

لضباط  2تنظيم االجتماع 
           (                                                                                                                            طرابلس)االتصال 

. 
   10.000 14.382     

لضباط  10ظيم االجتماع تن
             (                                                                                                                            نجامينا)االتصال 

     10.000 12.882 
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 وصف النشاط
6332 

 الميزانية 
6332 

 المصاريف
6303 

 الميزانية 
6303 

 المصاريف
6300 

 الميزانية 
6300 

 المصاريف

. 

دعم لتكوين السلك الثالث في علم 
 :الجراد

        

 10.000 3.645 10.000 4.523 15.000  انب متدخلين أج  

 15.000 15.000   6.000  15.000  مؤطرين 

 20.000 20.000   20.000  20.000  دعم ألبحاث الطلبة 

ورشة إقليمية حول دليل 
إجراءات كراس الشروط البيئية 

أبريل  30إلى  27نيامي من )
02.) 

 2.874         

 4.202 05.333 00.345 05.333 2.075 05.333 التكوين

  20.000  20.000  20.000 منحة دراسية لنيل ودكتوراه

  15.000  15.000 3.822 15.000 دعم للتكوينات الوطنية

 4.202  13.045  5.353  دعم للتكوينات اإلقليمية

   05.333   45.333   05.333 (المستهلكةالغير )التجهيزات 

  10.000  10.000  10.000  االشتراكات في المجالت العلمية

  5.000  5.000  5.000 شراء برامج كمبيوتر خاصة

    30.000   شراء سيارة نفعية لألمانة الهيئة.

 07.362 033.333 04.307 23.333 045.866 85.333 المصاريف العامة

 5و االجتماع  5تنظيم  الدورة 
 للجنة التنفيذية للهيئة

40.000 31.422     

للجنة التنفيذية  6االجتماع  تنظيم
 (بلدان 5)

  10.000 5.207    

 7و االجتماع  6تنظيم  الدورة 
 للجنة التنفيذية للهيئة

    404 40.000  

دعم ألمانة هيئة مكافحة الجراد 
 الصحراوي بالمنطقة الغربية 

10.000  10.000  10.000  

      5.000 دعم لمحطة أكجوجت

  10.000     10.000 مشتركةعمليات االستكشاف ال

 17.026 20.000 7.285 20.000 23.834 20.000 مصاريف غير منتظرة

دعم للدول إلستعمال المضاد 
 GMالحيوي 

  10.000  10.000  

  10.000  10.000   المساهمة في تنفيذ خطة التواصل 

تسيير حالة ظهور الجراد في 
 في موريتانيا 6332

      

ر لخبراء اجتماع غير مس - ط 
الدول األعضاء في الهيئة 

28/10-01/11/2002 
 40.627     

دعم المركز الوطني  -
لمكافحة الجراد أثناء 
 2002ظهور الجراد في 

 42.861     

المجموع الفرعي بدون احتساب 
 رسوم الوكالة

227.000 234.524 255.000 61.154 312.000 68.241 

 2.112 40.560 7.425 33.150 26.066 38.610 رسوم الوكالة 

 78.323 056.523 28.242 688.053 623.223 005.203 المجموع

 

ل عن طريق اشتراكات الدول األعضاء لسنوات   2010، 2002يقدر إجمالي مصاريف الصندوق االئتماني للهيئة والذي يمو 

، 623.223ف على التوالي هذه المصاري. دوالر أمريكي،  بما في ذلك مصاريف الوكالة$  407.370بـ  2011و

 .6300 6303، 6332بالنسبة لسنوات  78.323و 28.242
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هذه المصاريف هي إذا أقل من مجموع المبلغ المدفوع من طرف الدول ومن الميزانية التي سطرت خالل الدورة الخامسة 

وذلك كون هذه النفقات قد تم تمويلها من بالفعل فإن مجموع نفقات كل أقسام الميزانية هي أدنى من الميزانية المبرمجة . للهيئة

ل حاليا برنامج أمبرس في المنطقة الغربية إلى ذلك، فقد تم إدراج قسم جديد إلى الميزانية  إضافةو. طرف المشاريع التي تمو 

عم المالي نظرا لظهور الجراد في موريتانيا والد 2002نوفمبر -خبراء الهيئة التي انعقدت في أكتوبر الجتماعاألولية وذلك 

 .الذي قدمته الهيئة لهذا البلد

ر له، بسبب عدم اقتراح الدول لمشاريع  د أقل أهمية مما كان قد  كما يجب اإلشارة إلى أن المصاريف المتعلقة بقسم األبحاث تع 

 .في هذا

بالنسبة )هم حاليا التي ساهمت وتسا.( ، إلخBAD ،USAID ،FSPالبنك اإلفريقي للتنمية) كخالصة، فإن المشاريع الحالية  

في تمويل برنامج أمبرس قد سمحوا بتمويل العديد من األنشطة التي كان من المقرر مبدئيا أن تأخذ على عاتق ( للبعض منها

إن الهيئة التي تعتبر ضمانا الستدامة جهاز المكافحة الوقائية المعمول به في دول المنطقة الغربية، تحضر . ميزانية الهيئة

ك بمواصلة سياسة جمع مخزون مالي قصد دعم الدول، إذا تطلب األمر ذلك، أثناء حاالت ظهور الجراد، للمستقبل وذل

 . والتحضير لمواجهة مرحلة نهاية المشاريع التي تمّول حاليا برنامج أمبرس

رة في اتفاقية إنشاء الهيئة   ر بأن الفاو تأخذ كل سنة على عاتقها المصاريف المقر  رة من جهة أخرى، نذك  بحوالي والمقد 

رواتب األمين التنفيذي للهيئة، الكاتبة، السائق، المكلفة بتنظيف المق ر، : بما في ذلك مصاريف الوكالة أمريكي،$  453.333

راتب المكلف باإلعالم اآللي، تكملة رواتب الموظفين الحكوميين الموضوعين تحت التصرف من طرف الحكومة الجزائرية، 

 .ةودعم لتسيير األمان
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 قائمة المشاركين . 06الملحق 

 

 هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربيةللجنة التنفيذية ل 1واالجتماع  6الدورة في قائمة المشاركين 

 2102مارس  31إلى  26 تونس، تونس العاصمة، 

 

 اإللكتروني البريد الهاتف المهنة المؤسسة اللقب االسم

 الجزائر

المدير العام  للعهد الوطني لوقاية  المعهد الوطني لوقاية النباتات خالد مومن
 النباتات

+213 21 52 12 31 
Khal63@yahoo.com 

إدارة وقاية / وزارة الفالحة والتنمية الريفية  علي بن جودي
 النباتات

 Ali.bendjoudi@yahoo.fr 68 44 74 21 213+ مدير فرعي لمراقبة الصحة النباتية

 بوركينا فاسو

 42 84 37 71 226+ مدير وقاية النباتات والري وزارة الزراعة حميدو أودراغو
Ouedramidou06@yahoo.fr 

+226 50 36 19 15  

 اليبي

مركز المكافحة ضد الجراد الصحراوي  يوسف أحمد أبولحباس
 واآلفات األخرى

مكافحة الجراد مدير مركز 
 األخرى الصحراوي واآلفات

+218 91 38 31 885  

مركز المكافحة ضد الجراد الصحراوي  خالد محمد القدقود
 واآلفات األخرى

مكافحة الجراد مدير قسم  
 الصحراوي 

+218 927334876 
Elgadgoud@gmail.com 

 

mailto:toumsidibe@yahoo.fr
mailto:toumsidibe@yahoo.fr
mailto:khal63@yahoo.com
mailto:ouedramidou06@yahoo.fr
mailto:elgadgoud@gmail.com
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 اإللكتروني البريد الهاتف المهنة المؤسسة اللقب االسم

 مالي

المركز الوطني لمكافحة الجراد  فاكابا دياكيتي
(CNLCP) 

مدير المركز الوطني لمكافحة 
 (CNLCP)الجراد 

+223 2220182 Fakabadiakit@yahoo.fr 

+223 2220193 

 المغرب

المركز الوطني لمكافحة الجراد  سعيد غوث
(CNLAA) 

مدير المركز الوطني لمكافحة 
 (CNLAA)الجراد 

+212 661 17 77 66 
S.ghaout@gmail.com 

    

 موريتانيا

مدير المركز الوطني لمكافحة  (CNLA)راد المركز الوطني لمكافحة الج ولد باباه محمد عبد هللا 
 (CNLA)الجراد 

+222 45 25 98 15 

+222 45 29 28 91 Maouldbabah@yahoo.fr 

 النيجر

المركز الوطني لمكافحة الجراد  ياحيا غاربا
(CNLAA) 

مدير المركز الوطني لمكافحة 
 (CNLAA)الجراد 

+227 20 37 03 03 
Ajwal88@gmail.com 

 السنغال

النباتات وقاية وزارة الزراعة، مديرية  ماريتو دياوارا
(DPV) 

 (DPV)مديرة حماية النباتات 
+221 77 52 96 337 Dpv1@orange.sn 

 

النباتات وقاية راعة، مديرية وزارة الز ديونغ آليو
(DPV)قسم اإلنذارات الزراعية ، 

 رئيس قسم
+221 77 71 05 081 A.diong6@hotmail.com 

 اتشاد

 مدير الوكالة الوطنية لمكافحة الجراد الوكالة الوطنية لمكافحة الجراد مبورودي بامتوبوان
+235 63 85 23 22 

+235 93 20 56 64 
Bamtoboin@yahoo.fr 
Anla.tchad@gmail.com 

 تونس

mailto:toumsidibe@yahoo.fr
mailto:toumsidibe@yahoo.fr
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mailto:s.ghaout@gmail.com
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mailto:a.diong6@hotmail.com
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 اإللكتروني البريد الهاتف المهنة المؤسسة اللقب االسم

المديرية العامة للوقاية ومراقبة جودة  لعزيزعبد ا شبيل 
 المنتوجات الفالحية

 وقاية النباتاتمدير 
+216 98 35 41 17 hebilabdelaziz@yahoo.frC 

المديرية العامة للوقاية ومراقبة جودة  منى محافظي
 المنتوجات الفالحية

 رئيسة مصلحة الجراد
+216 71 78 87 97 

+216 71 78 44 19 
Mounamhafdhi@gmail.com 

 

المديرية العامة للوقاية ومراقبة جودة  جوهر لعجيمي 
 المنتوجات الفالحية

رئيس محطة )رئيس مصلحة 
 (الوسط

+216 73 24 92 13 Jawhar4@yahoo.fr 

امة للوقاية ومراقبة جودة المديرية الع بوجمعة كربوس
 المنتوجات الفالحية

رئيس محطة )رئيس مصلحة 
 (الشمال

+216 98 44 69 58 

+216 78 45 17 71 
Karbouboujemaa@hotmail.fr 

 

المديرية العامة للوقاية ومراقبة جودة  جمال بوحامد 
 المنتوجات الفالحية

رئيس محطة )س مصلحة رئي
 (الجنوب

+216 74 24 23 04 Bouhamedjamel@yahoo.fr 

 منظمة األغذية والزراعة

 Annie.Monard@fao.org 311 53 70 065 39+ موظف رئيسي قسم الزراعة ووقاية المستهلكين مونارد آني 

 الوسطى ي في المنطقةهيئة مكافحة الجراد الصحراو

هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في  مأمون العلوي
 الوسطى المنطقة

 للهيئة األمين التنفيذي
+201 00 66 97 828 

Mamoon.AlAlawi@fao.org 

 فرنسا

مكلفة بمهمة األخطار الصحية  وزارة الشؤون الخارجية واألوربية أنييس بواريي
 والنباتية

+33 1 43 17 60 73 
.gouv.frAgnes.poirier@diplomatie 

CIRAD 

مسئول فريق البحث في ميدان  CIRAD جون ميشيل فاسال
 الجراد

+33 4 67 59 38 61 
michel.vassal@cirad.fr-Jean 

mailto:toumsidibe@yahoo.fr
mailto:toumsidibe@yahoo.fr
mailto:mounamhafdhi@gmail.com
mailto:Jawhar4@yahoo.fr
mailto:karbouboujemaa@hotmail.fr
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 اإللكتروني البريد الهاتف المهنة المؤسسة اللقب االسم

 الغربية هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة/ عة منظمة األغذية والزرا

 CLCPRO +212 661 75 47 67  Thami.benhalima@fao.orgاألمين التنفيذي لـ  CLCPRO التهامي  بن حليمة

 Lemine.ouldahmedou@fao.org 798 53 70 065 39+ موظف مختص في الجراد  CLCPRO محمد األمين ولد أحمدو

 Dominique.menon@fao.org 289 55 70 065 39+ خبير زراعي CLCPRO دومينيك مونون

 204 26 78 66 213+ خبير معلوماتية CLCPRO هشام دريدي
Hichem.dridi@fao.org 

Hichemdridi2@yahoo.fr 

 المترجمون

 أحمد بن عمر
FAO 

   مترجم

 محمد علي بن يّدر
FAO 

  مترجم
 

 محمد منصوري
FAO 

  مترجم
 

 أسماء معال
FAO 

   ةمترجم

mailto:toumsidibe@yahoo.fr
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 قائمة المصطلحات

 

 

 

  

 AELP (البنك العالمي)روع اإلفريقي لطوارئ الجراد المش

 AGRHYMET المركزاإلقليمي للتكوين ومعلومات الفالحة والري واألرصاد الجوية
 BAD البنك اإلفريقي للتنمية

 CLCPRO هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية

 CRC هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى

 DLCC جنة مكافحة الجراد الصحراوي للمنظمةل

 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

 FFEM الصندوق الفرنسي للبيئة العالمية

 FSP صندوق التضامن األولوي

 ® Green Muscle المبيد الحيوي العضلة الخضراء

 Office of Corporate/ مكتب التواصل والعالقات الخارجية 
Communications and External Relation 

OCE 

 OCLALAV المنظمة المشتركة لمكافحة الجراد والطيور

 RAMSES ظام التعرف ومتابعة محيط شيستوسيركان

 SWAC هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في جنوب غرب آسيا

 USAID يصندوق المساعدة األميرك


