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  قائمة المصطلحات

 

 

 

 

 BID  البنك اإلسالمي للتنمية
 BAD البنك اإلفريقي للتنمية

 BM البنك العالمي
 FFEM  الصندوق الفرنسي للبيئة العالمية
 EIRO فرق التدخل في المنطقة الغربية

   األطراف ة المتعددةالمستقلفريق عمل بعثة التقييم 
Multilateral Evaluation Report Working Group 

MERWOG 

 DLCC لجنة مكافحة الجراد الصحراوي للمنظمة
 CERES-Locustox مرآز البحث في التسمم البيئي لدول السهل اإلفريقي

 CIHEAM المرآز الدولي المتوسطي للدراسات الزراعية العليا
 AGRHYMET المرآزاإلقليمي للتكوين ومعلومات الفالحة والري واألرصاد الجوية

 AELP )البنك العالمي(المشروع اإلفريقي لطوارئ الجراد 
 FAO منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

 OCLALAV المنظمة المشتركة لمكافحة الجراد والطيور
 " أمبرس" الوطني لبرنامج فالموظ

National Professional Officer
NPO 

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

EMPRES 

 CLCPRO هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية
 CRC ة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطىهيئ

 SWAC هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في جنوب غرب آسيا
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  ملـــــخص الــتــــوصــــــيــــــــــات
  إعالن باماآو

  
أن يضمنوا متابعة االلتزامات المذآورة في ) مسؤولوا المراآز الوطنية لمكافحة الجراد( على الدول .1ت

  . بالتعاون مع ممثليات الفاو"الن باماآوإع"
 على أمانة الهيئة أن تتابع أنشطة التحسيس باتجاه حكومات الدول األعضاء قصد تجسيد هذه .2ت

  .االلتزامات
 على الدول أن تستعمل نظام للتشفير والتعرف على المعدات في إطار منظومة جهاز المراقبة لجهاز .3ت

يمكن أن يكون استعمال هذه المعدات في إطار .  في مرحلة اإلتمامالمكافحة والتي هي/االستكشاف
  .عمليات االستكشاف المشترآة وسيلة للمحافظة عليه

 على الدول أن تنظم اجتماعات وزارية آل سنتين، وسيدور موضوع اإلجتماع المقبل حول تمويل .4ت
  .المرحلة الثانية من برنامج أمبرس في المنطقة الغربية

: ر اجتماع التخطيط للمرحلة الثانية لبرنامج أمبرس، على أمانة الهيئة أن تقوم بدعوة آل من  في إطا.5ت
، فرنسا، إيطاليا، هولندا، )USAID(البنك اإلفريقي للتنمية، وآالة الواليات المتحدة للتنمية الدولية 
ظمة العربية للتنمية ، المن)BADEA(اإلتحاد األوربي، البنك العربية للتنمية اإلقتصدية في افريقيا 

، البنك العالمي، الوحدة اإلفريقية، اإلتحاد االقتصادي والمالي لغرب إفريقيا ) OADA(الزراعية 
)UEMOA ( المجموعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا ،)CEDEAO(  آندا، اليابان، منظمة التعاون ،

  .وسويسرا) GTZ(التقني األلماني  
ى الدورة الخامسة للهيئة تقديرا ماليا موجها لتدعيم األمانة من طرف  على األمانة أن تقترح عل.6ت

  .2011ـ2010خبراء وطنيين، قصد إدراجه في ميزانية سنتي 
على مسئولي مراآز مكافحة الجراد أن يحرصوا على تدوين مسألة الجراد بصفة منتظمة في جدول  .7ت

 المسبق مع أمانة الهيئة قصد تحديد النقاط وهم مدعوون للتشاور. أعمال اجتماعات الهيئات المختلطة
  .الواجب طرحها خالل هذه الهيئات المختلطة

  . وبصفة منتظمة باتصاالت مع الممولين على المستوى الوطني مع إشراك للفاو على الدول أن تقوم .8ت
المتعاملين اجتماع على المستوى الوطني يجمع آافة ) 2011 أو بداية 2010في ( على الهيئة أن تنظم .9ت

  .الهامين
على الدول أن تتابع الخطوات الرامية إلى إنشاء صندوق وطني للطوارئ خاص بالجراد .10ت

  .الصحراوي
 على أمانة الهيئة أن تفيد الدول بوثيقة االختصاصات للدراسة الخاصة بإنشاء صندوق طوارئ .11ت

  .يام بهذه الدراسةدولي، وذلك قصد مساعدتها في إيجاد مكاتب دراسات يمكن لها الق

  بعثة تقييم برنامج أمبرس
  
 على الدول المستفيدة من برنامج البنك اإلفريقي للتنمية أن ترسل للمنظمة طلب تمديد للبرنامج .12ت

  . قصد إرساله إلى البنك اإلفريقي للتنمية2011حتى 
  .اد وقصد تفعيله على النيجر أن ينّصب في أقرب اآلجال أفراد المرآز الوطني لمكافحة الجر.13ت
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 أن يتم استعمال دليل تنفيذ دفتر األعباء البيئي قصد التحضير لمخطط سنوي للتسيير البيئي في آل .14ت
  .الدول األعضاء في الهيئة

  .2009 قبل نهاية شهر يونيو Quest على أمانة الهيئة أن تنتهي من الدليل الخاص بفرق .15ت
 قصد تشجيع استعمال المبيد الحيوي 2011ـ2010لهيئة لسنتي  أن يتم تدوين مبلغا في ميزانية ا.16ت

GM®على الجراد .  
الوقاية وتسيير :  على الدول أن تقوم بإنشاء مخطط وطني لتسيير طوارئ الجراد يشمل على شقين.17ت

  .األزمات
راآز طات األنشطة السنوية للم على الدول أن تدرج األيام التحسيسية حول مكافحة الجراد في مخط.18ت

  .الوطنية لمكافحة الجراد و تنظيم أبواب مفتوحة بهذا الخصوص

  
 ومشروع برنامج العمل والميزانية للفترة 2009و 2008، 2007دراسة الحسابات السنوية للفترة 

  2011 – 2010المالية 
  
  ). مايو31إلى  (2009و 2008، 2007 تصادق على الحسابات السنوية لـ .19ت
  .، وذلك بعد إجراء بعض التعديالت2011و 2010 العمل والميزانية لسنتي  تصادق على برامج.20ت
 شكرت الدول األعضاء التي تسدد بانتظام اشتراآاتها في الصندوق االئتماني للهيئة وتدعوا باقي .21ت

  .الدول إلى تسديد متأخراتها واشتراآاتها السنوية في أقرب اآلجال
ذي بالقيام بعمليات تحسيس في الدول األعضاء التي تسجل ارتفاعا توصي رئيس الهيئة وأمينها التنفي.22ت

  . أو ال تدفع بانتظام اشتراآاتها السنوية/في متأخراتها و

  مسائل أخرى

   الهيئة وبرنامج أمبرسالجتماعاتالتخطيط   ) أ

نفيذية  اللجنة التتزامنا مع اجتماعمبدأ تنظيم اجتماعات الهيئة على أن تصادق  على الدورة الخامسة .23ت
  ).2005يونيو (آان معمول به قبل اجتماع طرابلس  حسب ما ،التي تسبقها

  

  الندوات الهاتفية) ب

 أوصى المشارآون ألمانة الهيئة بتنظيم ندوات هاتفية بصفة منتظمة وفي حالة ما إذا استدعى .24ت
  .األمر ذلك
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  افتتاح االجتماع. 1 
  

حة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية المنعقدة في  لهيئة مكافالرابعة لتوصيات الدورة قاطب 1
 الخامساالجتماع ، دعا رئيس اللجنة التنفيذية إلى عقد 2007 أآتوبر 26 إلى 24 من مالي، باماآو

  .2009 يونيو 23 و 22 ،المغرب، بأغاديرللجنة التنفيذية للهيئة 
 

الوطني لمكافحة الجراد بالمغرب، سعيد غوث رئيس المرآز ترأس حفل افتتاح هذا االجتماع السيد  2
الجزائر، بورآينا فاسو، السنغال (مندوبو الدول األعضاء في اللجنة التنفيذية رئيس الهيئة، بحضور 

 ، األمين التنفيذي لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية، )والتشاد، باستثناء تونس
أنظر . (وي في المنطقة الوسطى، وأفراد أمانة الهيئةاألمين التنفيذي لهيئة مكافحة الجراد الصحرا

  ). 4قائمة المشارآين في الملحق 
 

رئيس المرآز الوطني لمكافحة الجراد بالمغرب عن سعادته باحتضان المغرب  سعيد غوثالسيد عّبر 3
آما ألشغال االجتماع الخامس للجنة التنفيذية لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية، 

  .وعّبر عن استعداد المرآز لتقديم آل الدعم الالزم لنجاح أشغال هذا االجتماع بالمشارآينرحب 
   

 الحكومة المغربية على  شكرجنة التنفيذية،للالمنتهية عهدته في امبورودي، الرئيس بامتوبوان السيد  4
شكر أمانة و. ألعضاءروح التعاون والتضامن السائدة مابين الدول ا  عنعّبرآما . ترحيبها الحار

لدعم الذي يقدمونه  ل) البنك العالميUSAID،البنك اإلفريقي للتنمية، فرنسا (الهيئة لنشاطها وللممولين 
 .لبرنامج أمبرس

   

   والموافقة على جدول األعمال الرئيس، ولجنة الصياغةبانتخاب الرئيس، نائ. 2
  

 الجزائرمندوب  خالد مومنة التنفيذية السيد لجن لالخامس االجتماعانتخب مندوبو الدول األعضاء في  5
  . آنائب للرئيسبورآينا فاسومندوب وادراغو أميدو آرئيس، والسيد 

  .أمانة الهيئةو) الجزائر(خالد مومن ، )التشاد (مبوروديتتكون لجنة الصياغة من السيد    6
  : لتالي هو آااالجتماع والذي أعمال جدولوافقت بعدها اللجنة على  7

  

  الدورة؛افتتاح  −
 انتخاب الرئيس ونائب الرئيس ولجنة الصياغة والموافقة على جدول األعمال؛ −
 لمحة موجزة عن أنشطة األمانة ومتابعة توصيات االجتماع الثالث للجنة التنفيذية؛ −
 ؛ 2007 ومتابعة إنجاز خطط العمل السنوية لالستكشاف لـ 2007حالة الجراد الصحراوي في  −
 التكوين واألبحاث؛ −
 ومشروع برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2007 و2006، 2005ة الحسابات السنوية للفترة دراس −

 ؛2008-2009
 تجديد أعضاء اللجنة التنفيذية للسنتين المقبلتين؛ −
 مسائل أخرى؛ −
 .الموافقة على التقرير −



   للجنة التنفيذية  لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية الخامس االجتماع تقرير
 2009 يونيو 23 - 22أغادير، المغرب 

 

 9

  إعالن باماآو. 3
   

لى مستوى الدول األعضاء في  الجراد علوزراء المكلفين بمكافحةا اجتماعقدمت أمانة الهيئة نتائج  8
انعقاده تبعا يأتي  و.مع التأآيد أنها المرة األولى التي ينظم فيها اجتماع في فترة ظهور الجرادالهيئة، 

لعدة توصيات قدمت من طرف الهيئة وبرنامج أمبرس، حيث أن آخرها آان خالل الدورة الرابعة 
 االآتسابآلية يندرج ضمن آما أن هذا االجتماع . 2007للهيئة، المنعقدة قي باماآو في أآتوبر 

 إلستراتيجية المكافحة الوقائية ضد الجراد الصحراوي الذي تدعو  الهيئةاألعضاء فيلدول التدريجي ل
  .إليه الهيئة وبرنامج أمبرس في المنطقة الغربية

  
مارس، خلص اجتماع  26و 25بعد اإلطالع  على تقرير اجتماع الخبراء المنعقد في باماآو، أيام  9

، والذي رّآز )1الملحق (" إعالن باماآو"الوزراء المكلفين  بمكافحة الجراد إلى اإلعالن المسمى 
المحافظة على وحدات يرمي إلى وعلى أهمية إستراتيجية المكافحة الوقائية ضد الجراد الصحراوي، 

  .وطنية لمكافحة الجراد مستقلة على مستوى الدول األعضاء
  
رقم الفقرة في (  "إعالن باماآو" عنانة الهيئة بالتزامات الوزراء وقدمت التوصيات المنبثقة ذآرت أم 10

  ).األصلية إلعالن باماآو بين قوسينالنسخة 
  
  

  :المقّرةااللتزامات  •
 

o               انون ا في ق ة والمسجلة حالي ة الالزم وفير الميزاني ق ت ك عن طري ة وذل شآت الوطني تثبيت المن

 ؛)10(األفراد الالزمين  المالية لكل بلد وتسخير

o  ؛)11(المحافظة على العتاد الذي تم اقتنائه خصيصا لمكافحة الجراد الصحراوي 

o  ؛)16(تسديد االشتراآات بصفة منتظمة في الصندوق االئتماني للهيئة 

o         ين بمكافحة الجراد بصفة      التنظيم االجتماعات الوزارية لوزراء الدول األعضاء في ة المكلف هيئ

 ؛)21 (منتظمة

 

  :حول آيفية تطبيق هذه االلتزامات وخلصت إلىنقاشات دارت ال  11

    
 في  وحدات مكافحة الجراد على مستوى الدول أن يضمنوا متابعة االلتزامات المقرةمسئوليعلى  −

  .ممثليات الفاوبالتعاون مع إعالن باماآو، 
  .دول األعضاءا التحسيسية باتجاه حكومات الجب على أمانة الهيئة أن تتابع أنشطتهتو ي −

  
التي أخذتها حكومات الدول قصد المحافظة على العتاد  االلتزامات آما أثنى المشارآون على  −

المتحصل عليه في إطار مكافحة الجراد الصحراوي، وشجعوا الدول على استعمال نظام للتشفير 
 مرحلة فيالمكافحة التي هي /والتعرف على المعدات في إطار منظومة مراقبة جهاز المراقبة

 استعمال هذه المعدات في إطار عمليات االستكشاف المشارآون أيضا أنأشار و. انجازها األخيرة
  . المشترآة قد يكون وسيلة للمحافظة عليها
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وبالنسبة لفترة انعقاد االجتماع الوزاري، فقد خلص المشارآون إلى أنه من األفضل أن ينظم آل  −
م حول الموضوع المتعلق بتمويل المرحلة الثانية من برنامج وعليه فسيبرمج االجتماع القاد. سنتين

  .أمبرس في المنطقة الغربية

 :توصيات أو تشجيعات، للوحدات الوطنية لمكافحة الجراد وألمانة الهيئة •

o  ؛)9(تدعيم أمانة الهيئة 
o  ؛)12(تنظيم عمليات استكشاف مشترآة مابين دول المنطقة 
o ول أعمال االجتماعات المختلطة والمنظمة بصفة ثنائية تدوين مشكلة الجراد الصحراوي في جد

 ؛)13(مابين دول المنطقة الغربية 
o  تشجيع العالقات ما بين الدول األعضاء في الهيئة والمانحين لضمان إطار شامل للتمويل على

 ؛)15(المدى البعيد للمكافحة الوقائية في المنطقة الغربية 
o الهيئة في صندوقها االئتماني على أساس اإلنتاج الزراعي الرفع من اشتراآات الدول األعضاء في 

 ؛)PIBA) 17الداخلي الخام 
o ؛)17(تقديم جدول اشتراآات جديد للمصادقة عليه 
o ؛)19(إنشاء صندوق وطني للطوارئ 
o 20(تدعيم فكرة إنشاء صندوق طوارئ خاص بالجراد الصحراوي.( 

  
  : وصيات وانبثق عنها ما يلي التإتباع هذهنقاشات بصفة خاصة حول آيفية دارت ال 12

 

ن وآلفوا األمانة بتقديم ي المشارآون إلى فكرة دعم أمانة الهيئة من طرف خبراء وطنينظّما −
  .2011 ـ 2010تقدير مالي قصد إدراجه في البرنامج المالي للسنتين 

  
 مشكلة الجراد بصفة منتظمة في تدوين يواصلوا مراآز مكافحة الجراد أن مسئوليعلى  −

وهم مدعوون للتشاور المسبق مع أمانة الهيئة .  الهيئات المختلطةاجتماعاتأعمال جدول 
  .قصد تحديد النقاط الواجب طرحها خالل هذه الهيئات المختلطة

  
بصفة منتظمة فيما يخص التشاور مع الممولين، أّآد المشارآون على أن تقوم الدول و −

وعلى الهيئة أن تدعم هذه . ك للفاوباتصاالت مع الممولين على المستوى الوطني مع إشرا
  .المشاورات بتنظيم اجتماع على المستوى الوطني يجمع آافة المتعاملين الهامين

  
ع المشارآون الخطوات التي أقدمت عليها الدول قصد  شّجالطوارئ،فيما يخص صندوق  −

ومن جهة أخرى تعرفوا على العوائق التي تقف في وجه .  صندوق وطني للطوارئإنشاء
نتائج لمنظمة والهيئة قصد انجاز دراسة حول صندوق الطوارئ الدولي، علما أن ا

آما طلب المشارآون من أمانة الهيئة أن تفيدهم . المناقصة التي نشرت آانت غير مجدية
 مكاتب دراسات يمكن إيجاد مساعدتها في قصدبوثيقة االختصاصات لهذه الدراسة، وذلك 

  .لها القيام بهذه الدراسة
  

 التخطيط للمرحلة الثانية لبرنامج أمبرس في المنطقة الغربية، اقترح الجتماعقبا وتر −
 وآالة الواليات المتحدة للتنمية البنك اإلفريقي للتنمية،: المشارآون دعوة المتعاملين اآلتين

 البنك العربي للتنمية  اإلتحاد األوربي،، فرنسا، إيطاليا، هولندا،)USAID(الدولية 
 البنك ،) OADA(، المنظمة العربية للتنمية الزراعية )BADEA(ي افريقيا  فاالقتصادية
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، ) UEMOA(العالمي، الوحدة اإلفريقية، اإلتحاد االقتصادي والمالي لغرب إفريقيا 
منظمة التعاون ، آندا، اليابان،  )CEDEAO(المجموعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا 

  .وسويسرا) GTZ(التقني األلماني  
  

  :ي نهاية هذه النقطة من جدول األعمال، أوصت اللجنة بـ وف  13
  

 المذآورة في االلتزاماتأن يضمنوا متابعة )  المراآز الوطنية لمكافحة الجرادولوئمس( على الدول .1ت
  . بالتعاون مع ممثليات الفاو"إعالن باماآو"

عضاء قصد تجسيد هذه  على أمانة الهيئة أن تتابع أنشطة التحسيس باتجاه حكومات الدول األ.2ت
  .االلتزامات

 على الدول أن تستعمل نظام للتشفير والتعرف على المعدات في إطار منظومة جهاز المراقبة .3ت
يمكن أن يكون استعمال هذه المعدات . المكافحة والتي هي في مرحلة اإلتمام/االستكشافلجهاز 

  .ا المشترآة وسيلة للمحافظة عليهاالستكشاففي إطار عمليات 
 المقبل حول تمويل االجتماع على الدول أن تنظم اجتماعات وزارية آل سنتين، وسيدور موضوع .4ت

  .المرحلة الثانية من برنامج أمبرس في المنطقة الغربية
في إطار اجتماع التخطيط للمرحلة الثانية لبرنامج أمبرس، على أمانة الهيئة أن تقوم بدعوة آل  .5ت

، فرنسا، إيطاليا، )USAID(تنمية، وآالة الواليات المتحدة للتنمية الدولية البنك اإلفريقي لل: من 
، المنظمة العربية )BADEA (إفريقيا في ديةااالقتصهولندا، اإلتحاد األوربي، البنك العربي للتنمية 

، البنك العالمي، الوحدة اإلفريقية، اإلتحاد االقتصادي والمالي لغرب ) OADA(للتنمية الزراعية 
، آندا، اليابان،  )CEDEAO(، المجموعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا ) UEMOA(ريقيا إف

  .وسويسرا) GTZ(منظمة التعاون التقني األلماني  
على األمانة أن تقترح على الدورة الخامسة للهيئة تقديرا ماليا موجها لتدعيم األمانة من طرف  .6ت

  .2011ـ2010ي خبراء وطنيين، قصد إدراجه في ميزانية سنت
 مراآز مكافحة الجراد أن يحرصوا على تدوين مسألة الجراد بصفة منتظمة في مسئوليعلى  .7ت

وهم مدعوون للتشاور المسبق مع أمانة الهيئة قصد . جدول أعمال اجتماعات الهيئات المختلطة
  .تحديد النقاط الواجب طرحها خالل هذه الهيئات المختلطة

بصفة منتظمة باتصاالت مع الممولين على المستوى الوطني مع إشراك و على الدول أن تقوم .8ت
  . للفاو

اجتماع على المستوى الوطني يجمع آافة ) 2011 أو بداية 2010في ( على الهيئة أن تنظم .9ت
  .المتعاملين الهامين

على الدول أن تتابع الخطوات الرامية إلى إنشاء صندوق وطني للطوارئ خاص بالجراد .10ت
  .راويالصح

 على أمانة الهيئة أن تفيد الدول بوثيقة االختصاصات للدراسة الخاصة بإنشاء صندوق طوارئ .11ت
  .دولي، وذلك قصد مساعدتها في إيجاد مكاتب دراسات يمكن لها القيام بهذه الدراسة
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  جدول االشتراآات الجديد

  
على أساس اإلنتاج الزراعي آما أوصى به الوزراء ورؤساء البعثات، سيتم رفع اشتراآات الدول  14

  .لكل دولة) PIBA(الداخلي الخام 
  
الهيئة على الطريقة المستعملة في حساب  الجديد، ارتكزت أمانة االشتراآاتوقصد تحديد جدول  15

وعليه، فإن المقاربة . الدليل القطاعيمؤشر التنمية الموضوع من طرف األمم المتحدة على أساس 
و ) PIBA(رتكز على اإلنتاج الزراعي الداخلي الخام تلجديدة س ااالشتراآاتالمقترحة لحساب 

)PIBA (/أما فيما يخص الـ .  لكل فرد)PIBA ( الذي تم االحتفاظ  به فهو يمثل متوسط الـ)PIBA (
  .2006، والذي تم تحديثه إلى سنة 2006 إلى 1990لكل دولة من 

  
 واالشتراآات الجديدة االشتراآاترنة بين وبتطبيق الطريقة المقترحة، تجدون أدناه جدوال يمثل مقا 16

دوالر،  426.000 المدى القصير بمجموع اشتراآات سنوية يقدر بـ ةيمثل الجدول نظريو. الحالية
 والذي يكون من  دوالر سنويا639.000 المدى البعيد بمجموع اشتراآات سنوية مقدر بـ ونظرية

  .سةاألجدر على الهيئة أن تحتفظ به خالل الدورة الخام
  

  المبرر
  
 المقترحة على المدى البعيد وتكلفة الجهاز الوطني للمكافحة االشتراآاتهنالك عالقة وثيقة بين قيمة  17

وفعليا فإذا آان على الهيئة أن تشارك سنويا في تشغيل هذه . الوقائية في دول خط المواجهة األربعة
ألجهزة ـ ويجب أن تدّخر آل سنة  من تكاليف هذه ا%70 ـ تتحمل الدول %30األجهزة بنسبة تقارب 

وإذا ما أرادت أن تساهم أيضا في تجديد سيارات هذه األجهزة وذلك باقتناء .  دوالر300.000حوالي 
، فعليها أن تّدخر ما )1، التشاد 2، النيجر 2، مالي 4ا موريتاني (2012تسعة سيارات سنويا ابتداء من 

 دوالر 300.000 دوالر سنويا يضاف إليه 570.000أي مجموع .  دوالر سنويا270.000مقداره 
  .لتغطية األنشطة العادية

  
 على المقترح لالشتراآات دوالر، وهو مبلغ أآبر من المجموع 870.000 ويكون المجموع العام  18

  . دوالر639.000المدى البعيد في جدول االشتراآات الجديد والمقدر بـ 
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االشتراآات السنوية سقف   
رعضاء في الهيئة بالدوالللدول األ  

 
 

االشتراك الجديد المقترح 
 على المدى البعيد

االشتراك الجديد األدنى 
المقترح على المدى 

 (C)القصير

 االشتراك الحالي

(Co) 
 البلد

 الجزائر 40.000 100.000 150.000
آينا فاسوربو 12.000 16.000 24.000  

 ليبيا 46.000 110.000 165.000
 مالي 13.000 16.000 24.000

 المغرب 37.000 80.000 120.000
 موريتانيا 15.000 18.000 27.000
 النيجر 12.000 13.000 19.500
 السنغال 16.000 17.000 25.500
 التشاد 12.000 16.000 24.000
 تونس 24.000 40.000 60.000

    
 المجموع 227.000 426.000 639.000

 
  

 المقترح، رأت اللجنة أن تقترح على دورة الهيئة االشتراآاتل في ختام المناقشات حول جدو 19
  ). دوالر639.000( على المدى البعيد باالشتراآات االحتفاظ

  

  توصيات بعثة التقييم في منتصف الطريق لبرنامج أمبرس في المنطقة الغربية تحليل. 4
  

لمستفيدة، وبهدف معاينة مدى التقدم طبقا لالتفاق المبرم بين البنك اإلفريقي للتنمية والدول األربعة ا 20
العام لبرنامج أمبرس في المنطقة الغربية، تّم إجراء تقييم في منتصف الطريق لذات البرنامج  في 

  :يلي حددت أهداف هذه البعثة بما. 2008نوفمبر 
تقييم األنشطة الممولة من طرف المانحين للفاو في المنطقة الغربية، مع الترآيز على مشروع  •

 .نك اإلفريقي للتنميةالب
تقديم تقييم للمانحين، للدول األعضاء في الهيئة وآذا للفاو عن مدى تقدم البرنامج وآذا عن مدى  •

 .تأثيره
 .تقدير ما إذا آان يتوجب تنفيذ مرحلة ثانية للبرنامج وما هي خطوطها العريضة •



   للجنة التنفيذية  لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية الخامس االجتماع تقرير
 2009 يونيو 23 - 22أغادير، المغرب 

 

 14

 
وقد .  توصية22ثره وخلصت إلى قدمت البعثة الوضعية الحالية لبرنامج أمبرس، تنفيذه وآذا وقعه وأ 21

الملحق (شكل تحليل هذه التوصيات والمقترحات المقدمة لتنفيذها من طرف األمانة موضوع نقاشات 
2.(  

وقد هنأ المشارآون باإلجماع أمانة الهيئة على العمل الذي قامت به فيما يخص تحليل توصيات بعثة  22
  .فيذها والتي يشارآونها فيها ويصادقون عليهاالتقييم في منتصف الطريق واالقتراحات العملية لتن

  
  :وفي ختام النقاشات، أوصت اللجنة التنفيذية 23
  
على الدول المستفيدة من برنامج البنك اإلفريقي للتنمية أن ترسل للمنظمة طلب تمديد للبرنامج  .12ت

  . قصد إرساله إلى البنك اإلفريقي للتنمية2011حتى 
  .أقرب اآلجال أفراد المرآز الوطني لمكافحة الجراد وقصد تفعيله على النيجر أن ينّصب في .13ت
 أن يتم استعمال دليل تنفيذ دفتر األعباء البيئي قصد التحضير لمخطط سنوي للتسيير البيئي في آل .14ت

  .الدول األعضاء في الهيئة
  .2009و  قبل نهاية شهر يونيQuest على أمانة الهيئة أن تنتهي من الدليل الخاص بفرق .15ت
 قصد تشجيع استعمال المبيد الحيوي 2011ـ2010 أن يتم تدوين مبلغا في ميزانية الهيئة لسنتي .16ت

GM®على الجراد .  
الوقاية وتسيير : الجراد يشمل على شقين على الدول أن تقوم بإنشاء مخطط وطني لتسيير طوارئ .17ت

  .األزمات
 مكافحة الجراد في مخططات األنشطة السنوية للمراآز الدول أن تدرج األيام التحسيسية حول على .18ت

  .الوطنية لمكافحة الجراد و تنظيم أبواب مفتوحة بهذا الخصوص
  

 ومشروع برنامج العمل 2009 و2008، 2007دراسة الحسابات السنوية للفترة . 5
  2011 – 2010والميزانية للفترة المالية 

  
 وآذا 2009 و 2008، 2007 مايو، مصاريف 31اء إلى  للدول األعضاالشتراآاتقدمت األمانة حالة  24

 األمانة أشارت، االشتراآات أما فيما يخص .)3الملحق  (2011ـ2010برامج العمل والميزانية لسنتي 
، وأنها قد وصلت إلى حد يمكن اعتباره مرتفعا، حيث يقدر بـ 2009 مايو 31إلى متأخرات الدول إلى 

وذآرت األمانة . بيا والتشاد قد سددتا قسطا آبيرا من متأخراتهما دوالر، وهذا، رغم أن لي475.882
  . السنويةاشتراآاتهما منتظمةأن الجزائر والمغرب يسددان بصفة 

  .وقد أوضح بعض المندوبون أن اإلجراءات سارية قصد تسديد متأخراتهم 25
ي تسديد متأخراتهم وقد بّين المشارآون أن موريتانيا، بورآينا فاسو وتونس قد سجلوا تأخرا مهما ف 26

وقد ألحوا على أن يلعب رؤساء مراآز مكافحة الجراد دورا في تحسيس . ودفع اشتراآاتهم السنوية
وعليه، فقد تم .  السنوية بصفة منتظمةاالشتراآاتالسلطات الوطنية المكلفة بتسديد المتأخرات ودفع 
  .اقتراح تنظيم زيارات تحسيسية في الدول المعنية
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واقترح . 2011 و 2010ألمانة بصفة مفصلة مشروع برنامج العمل والميزانية لسنتي ت بعدها اموقد 27
وذلك بمبلغ قدره  ® Green Muscleفي التشجيع على استعمال المبيد الحيوي أن تساهم الهيئة 

  . اتصال بمبلغ مماثلإستراتيجية دوالر سنويا، ووضع 10.000
 االئتمانيالهيئة والفاو على التسيير الّجيد للصندوق  الدول أمانة مندوبووفي ختام المناقشات، شكر  28

  .للهيئة وعبروا عن انشغاالتهم فيما يخص قيمة المتأخرات المرتفعة
  

  :اللجنة
  
  ). مايو31إلى  (2009و 2008، 2007 تصادق على الحسابات السنوية لـ .19ت
  . بعض التعديالتجراءإ، وذلك بعد 2011و 2010 تصادق على برامج العمل والميزانية لسنتي .20ت
 للهيئة وتدعوا باقي االئتماني شكرت الدول األعضاء التي تسدد بانتظام اشتراآاتها في الصندوق .21ت

  .الدول إلى تسديد متأخراتها واشتراآاتها السنوية في أقرب اآلجال
ي تسجل بالقيام بعمليات تحسيس في الدول األعضاء الت توصي رئيس الهيئة وأمينها التنفيذي .22ت

  . أو ال تدفع بانتظام اشتراآاتها السنوية/ارتفاعا في متأخراتها و
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  :  بعد تعديله والمصادقة عليه يكون آاألتي 2011 – 2010 للفترة الماليةبرنامج العمل والميزانية  29
  

 تعيين النشاط )بالدوالر األمريكي(المبلغ 
2010 2011 

 21000 14000 الخبراء

 6000 6000 افحة الجراد الصحراوي بالمنطقة الغربية دعم ألمانة هيئة مك

 15000 8000 متابعة ومراقبة التكوينات الوطنية

 25000 40000 العقود
 0 5000 تحضير ونسخ المطويات، ورمز الهيئة

 25000 25000 تمويل مشاريع البحوث
ة اإلنجليزية من ترجمة قاموس المصطلحات الخاصة بالجراد الذي أنجز باللغة العربية واللغ

 0 10000 .طرف هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى

 110000 98000 األسفار
 4000 4000 مهمة رئيس الهيئة لروما

 3000 0 مشارآة رئيس الهيئة في الدورة السادسة للهيئة

 20000 20000 )  بلدان5(   للجنة التنفيذية 7  و 6االجتماع 
  15000 15000 

 8000 8000 تبادل الخبراء

 0 10000   لضباط االتصال لبرنامج أمبرس في المنطقة الغربية8االجتماع 

 10000 0   لضباط االتصال لبرنامج أمبرس في المنطقة الغربية9االجتماع 

     :دعم لتكوين السلك الثالث في علم الجراد

 15000 15000 متدخلين أجانب 
 15000 6000 مؤطرين

 20000 20000 ألبحاث الطلبةدعم 
 35000 35000 التكوين

 20000 20000 ودآتوراهمنحة دراسية لنيل 
 15000 15000 دعم للتكوينات الوطنية

 10000 40000  )ة مستهلكالغير( التجهيزات 

 10000 10000 )عن طريق االنترنت(االشتراآات في المجالت العلمية 
 0 30000  شراء سيارة نفعية ألمانة الهيئة

 85000 45000 المصاريف العامة 

 0 10000 بلدان) 5(  للجنة التنفيذية 6االجتماع 
 40000 0  للجنتها التنفيذية 7 للهيئة واالجتماع 6الدورة 

 10000 10000 دعم ألمانة الهيئة
 5000 5000 دعم لمحطة أآجوجت

 10000 0  المشترآةاالستكشافعمليات 
 20000 20000 مصاريف غير منتظرة

 GM®   10000 10000 التطبيقي لمبيد  االستعمالدعم للدول على 
 10000 10000  االتصال إستراتيجيةالمساهمة في تنفيذ 
 312000 275000 المجموع الفرعي
 40560 35750  13%مصاريف الوآالة 

 352560 310750 2011 و 2010مجموع لسنتي ال
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  لسنتين المقبلتينتجديد أعضاء اللجنة التنفيذية ل. 6

تنص مسطرة اختيار أعضاء اللجنة التنفيذية التي اعتمدتها الهيئة في دورتها الثالثة باقتراح من  30
 االعتبار من أعضائها آل سنتين، آخذا بعين 3في اجتماعها األول إلى تجديد التنفيذية اللجنة 

  .الترتيب األبجدي الالتيني السم البلدان

بورآينافاسو، : اللجنة التنفيذية خالل السنتين المقبلتين مكونة من وعلى هذا األساس،  تصبح  31
  . الجزائر ، ليبيا، مالي والمغرب 

  مسائل أخرى. 7

   الهيئة وبرنامج أمبرس في المنطقة الغربيةالجتماعاتالتخطيط ) 1

المشارآين في اجتماعات الهيئة ليسوا نفس المشارآين في أن اعتبارا أوضحت أمانة الهيئة  32
ومن جهة أخرى، فإن المواضيع . دمج هذه االجتماعات، فمن الصعب تماعات أمبرساج

مناقشات وتوصيات بالنسبة للجنة التنفيذية وتخطيط لألنشطة (المناقشة والمقاربة المستعملة 
  .مختلفة)  أمبرسالجتماعاتبصفة جماعية بالنسبة 

  :وفي ختام النقاشات، أوصت اللجنة  33

 تزامنا مع اجتماعمبدأ تنظيم اجتماعات الهيئة على ة للهيئة أن تصادق على الدورة الخامس: 23ت
  ).2005يونيو (آان معمول به قبل اجتماع طرابلس حسب ما  ،اللجنة التنفيذية التي تسبقها

  الندوات الهاتفية) 2

  الرابع للجنة التنفيذية، أخبرت أمانة الهيئة المشارآين على نجاحاالجتماعطبقا إلحدى توصيات  34
.  ما بين أعضاء األمانة ومع بعض الدولSkypeتجربة الندوات الهاتفية باستعمال برنامج 

مابين ) أو إذا دعت الحاجة إلى ذلك( ندوات بصفة دورية لتنظيمواقترح استعمال هذه الوسيلة 
  .الدول األعضاء والهيئة

في حالة ما إذا استدعى أوصى المشارآون أمانة الهيئة بتنظيم ندوات هاتفية بصفة منتظمة و: 24ت
  .األمر ذلك

   المصادقة على التقرير . 8
  

صادقت اللجنة التنفيذية لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية باإلجماع على  35
 .تقرير اجتماعها الخامس

    اختتام االجتماع.9
  
ارآين على نقاشاتهم  الخامس للجنة التنفيذية بعد أن قدم شكره للمشاالجتماعختم رئيس اللجنة  36

  .االجتماعآما جدد شكره للحكومة المغربية على التنظيم المحكم لهذا . ةءالبنا
  

 الرسمي باالختتاموقد قام السيد سعيد غوث، مدير المرآز الوطني لمكافحة الجراد بالمغرب  37
لبناءة،  وأمانة الهيئة لمشارآتهم ااألعضاء الدول مندوبو شاآرا الرئيس، االجتماعألشغال هذا 

  .وآذا لجنة الصياغة على جودة التقرير
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 المالحـــق
 
  
  
  

  باماكوإعالن  – 1امللحق 

 حتليل توصيات بعثة التقييم يف منتصف الطريق لربنامج أمربس يف املنطقة الغربية – 2امللحق 

 2011 و 2010 ومشروع امليزانية لـ 2009 و2008، 2007احلسابات السنوية لـ  – 3امللحق 

  قائمة املشاركني - 4امللحق 
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  )النسخة اإلنجليزية(إعالن باماآو  – 1الملحق 
BAMAKO DECLARATION 

ON THE SUSTAINABILITY OF DESERT LOCUST 
PREVENTIVE CONTROL IN THE WESTERN REGION 

 
 
Considering the threat to food security represented by the Desert Locust in the 
Countries of the Western Region; 
 
Considering the transboundary feature of this pest; 
 
Considering the actions implemented by the Commission for Controlling the Desert 
Locust in the Western Region (in the French acronym, CLCPRO) since its creation 
in 2002 and, in particular those of the EMPRES1 Programme of FAO2 in the 
Western Region since 2006, in the framework of a preventive control strategy 
against the Desert Locust; 
 
Considering the positive results achieved so far in the framework of the 
aforementioned Programme and, especially the creation of autonomous Desert 
Locust national Structures in the frontline Countries; 
 
Considering the strengthening of national capacities in the Countries of the 
Western Region in the context of Desert Locust control since the inception of the 
EMPRES Programme in the Western Region; 
 
Considering the impulse of regional solidarity expressed during the last plague 
2003-05, sustained by the contributions of the international community; 
 
Leaning on the quick demonstrations of Countries’ solidarity during the recent 
December 2008 outbreak in Mauritania, which has been effectively controlled 
thanks to the preventive control set-up in that Country with the help of the EMPRES 
Programme; 
 
After having listened to the opening speech of His Excellency the Minister of 
Agriculture of Mali; 
 
After having listened to the speech of the Representative of the FAO Director 
General in Mali; 
 
After having acquainted with the report of the experts’ workshop held in Bamako 
on March 25 and 26 2009. 
                                                 
FIT = ITCZ 
1 EMPRES: Emergency Prevention System for Transboundary Animal and Plant Pests and 
Diseases – Desert Locust Component. 
2 FAO: Food and Agriculture Organization of the United Nations. 



   لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية   للجنة التنفيذيةالخامس االجتماع تقرير
 2009 يونيو 23 - 22أغادير، المغرب 

 20

The Ministers and Heads of delegation 
 
(1) Express their gratitude to the President of the Republic of Mali, His 

Excellency Amadou Toumani Touré, for the organisation of this important 
meeting and for the fraternal and warm-hearted reception; 

 
(2) Thank the Minister of Agriculture of Mali for the organisation of this 

ministerial meeting on the sustainability of Desert Locust preventive control; 
 
(3) Salute the creation by law of autonomous Desert Locust national Structures 

in the frontline Countries: Chad, Mali, Mauritania and Niger; 
 
(4) Acknowledge with satisfaction the important progresses achieved by the 

member Countries of the CLCPRO in strengthening their capacity of Desert 
Locust management; 

 
(5) Are very pleased of the concrete results obtained by the CLCPRO in 

regional coordination and in support to the Desert Locust national Structures 
and pay tribute to the work realised so far; 

 
(6) Are very pleased of the interest granted by FAO to the Desert Locust control 

in all its breeding area and thank it for the constant support to the Western 
Region; 

 
(7) Warmly thank all development partners, specifically the United States 

Agency for International Development (USAID), the African Development 
Bank, the World Bank, the International Fund for Agricultural Development 
(IFAD) and France, contributing to the implementation of activities in the 
framework of the EMPRES Programme in the Western Region; 

 
(8) Reinforce that the only sustainable strategy to control the Desert Locust 

threat is preventive control. They are pleased of the progresses achieved in 
the implementation of this strategy in the Western Region. 
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From the above, the Ministers and Heads of delegations 
 
(9) Reinforce the need to strengthen the Secretariat of the CLCPRO ; 
 
(10) Commit to sustain the Desert Locust national Structures through the 

allocation of budgets duly inscribed annually in the budgetary law of every 
Country and through the nomination of the required personnel; 

 
(11) Commit to preserve the acquired material capacity, specifically dedicated to 

Desert Locust control; 
 
(12) Encourage joint surveys between the Countries of the region, in the 

framework of Desert Locust surveillance; 
 
(13) Recommend to put the Desert Locust in the agenda of mixed bilateral 

meetings between Countries of the Western Region; 
 
(14) Invite development partners to grant a lasting support to preventive control, 

specifically through the CLCPRO Trust Fund; 
 
(15) Encourage the Countries-Donors cooperation for the set up of a global 

framework for governance and long-term funding of preventive control in 
the Western Region; 

 
(16) Commit to fulfil their respective contribution to the CLCPRO Trust Fund on 

a regular basis; 
 
(17) Recommend to increase the contributions of member States to the CLCPRO 

Trust Fund, defined on the basis of the Agricultural Gross Domestic Product 
(AGDP). A new contribution scheme will be presented during the next 
CLCPRO Session for adoption; 

 
(18) Invite development partners to keep supporting the EMPRES Programme in 

the Western Region in the framework of a second phase, consolidating its 
achievements; 

 
(19) Approve the principle of creating a special national emergency fund for 

Desert Locust control; 
 
(20) Support the efforts of the Director General of FAO aiming at creating a 

special emergency fund for Desert Locust; 
 
(21) Decide in principle to periodically organise meetings of the Ministers of the 

member Countries of CLCPRO, in charge of Desert Locust control. 
 

Bamako, 27 March 2009 
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  التقييم في منتصف الطريق لبرنامج أمبرس في المنطقة الغربيةتحليل توصيات بعثة  – 2الملحق 

 التطبيق التحليل توصيات بعثة التقييم
    ) البنك اإلفريقي للتنمية–الفاو (

على منظمة الفاو والبنك اإلفريقي صياغة  .1
 إتباعهااتفاقية حول اإلجراءات الواجب 

في المشاريع الطارئة الممولة من طرف 
ذة من طرف لتنمية  والمنّفالبنك اإلفريقي ل

 .الفاو

مشروع البنك اإلفريقي للتنمية الرامي إلى دعم برنامج 
غير أن هذه التوصية . أمبرس غير معني بمشاريع الطوارئ

مناسبة في حالة تسجيل نقاط مبهمة حول الطرق الواجب 
 المشروع المذآور بين الفاو والبنك اإلفريقي ذلتنفي إتباعها
 للتنمية 

 اتفاقية بين الفاو والبنك حضيرتيتوجب 
اإلفريقي للتنمية إلقرار الطرق الواجب 

  .إتباعها

   )الفاو(
 للقدرات المحصل االستدامةلضمان  .2

عليها، من الواجب برمجة مرحلة ثانية 
برسلبرنامج   .المنطقة الغربية في أم

  :تبرر هذه التوصية بـ
تعتبر المرحلة األولى مرحلة استثمار، حيث عرفت  .1

 مراآز مكافحة الجراد، انجاز الخطوط شاءإن
خطة تسيير الطوارئ، : تلإلستراتيجيا العريضة
، دفتر األعباء البيئي ومنظومة المتابعة االتصال

 .المنشآت القاعديةوالتقييم واآتساب المعدات وبناء 
اآلليات  الآتسابأهمية مسايرة الدول في جهودهم  .2

 .والسبل التي تم تطويرها

لتخطيط للمرحلة الثانية ستنظم ورشة ل
 إلى 13من طرف الهيئة في داآار، من 

  .2009 أآتوبر 15
  
  
  
  
 

   ) المتعاملين-الفاو(
على الفاو ومتعامليها تحسيس المانحين  .3

 تخصيص صندوق خاص ضرورةبشأن 
لطوارئ، آما يجب على الفاو ومتعامليها ل

عدم استصغار األموال المخصصة 
دوق للطوارئ المتوفرة مثل الصن

في النيجر ) FCD(المشترك للممولين 
 للطوارئ لالستجابةوالصندوق المرآزي 

)CFRD (لألمم المتحدة.  

لقد أعيد سرد هذه التوصية من طرف لجنة مكافحة  −
 في مارس 39الجراد الصحراوي في دورتها 

2009. 
إدراج هذه اإلمكانيات المالية في خطة تسيير  −

 .المخاطر
 
 
 

دراسة متابعة عملية انجاز ال −
الخاصة بوضع صندوق دولي 

للطوارئ خاص بالجراد 
 .الصحراوي

 إتباعهاتوضيح الطرق الواجب  −
للحصول على تمويل هذين 

 .الصندوقين
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 التطبيق التحليل توصيات بعثة التقييم
    ) البنك اإلفريقي للتنمية–الفاو (

 إلى BADيجب إعادة تمديد مشروع الـ  .4
  . على األقل2010غاية نهاية سنة 

.  التوصيةإن نسبة الصرف الضعيف هو ما يحفز هذه
 الدول على اإلتباع الصارم لتنفيذ النشاطات  فإنه علىعليهو

 .المسّطرة

على الدول األربعة المستفيدة من 
تتقدم مشروع البنك اإلفريقي للتنمية أن 

 أن تطلب  فيهدعوهاتللفاو بطلب تمديد 
من البنك اإلفريقي للتنمية تمديدا إلى 

 .2011غاية 
وي في المنطقة هيئة مكافحة الجراد الصحرا(

 )الغربية
  

 إستراتيجيةيجب أن يكون التخطيط أآثر  .5
وأن يرتكز على أولويات أآثر وضوحا، 

 من القاعدة، وأن يعكس القدرات االنطالق
يجب . المتوفرة وحتى الديناميكية المحلية

أن توضع األنشطة المبرمجة على 
المستوى الوطني من طرف الدول نفسها، 

د محدد من المبادرات ومن ثّم تثمينها بعد
وتدعيمها من طرف  على مستوى المنطقة

 على شكل مخطط سنوي يقدم الهيئة
للمصادقة عليه في اجتماع لجنة القيادة في 

  .آخر السنة

تم بها يالكيفية الحقيقية التي و تتناقض التوصيةإن هذه 
خالل اجتماع لألنشطة التخطيط من طرف الدول نفسها 

على  السنويمخطط هذا الرتكز يو . السنوياالتصال ضباط
أربع (أمبرس لبرنامج المخطط التخطيطي للمرحلة األولى 

إن . 2001من طرف الدول أنفسهم في المعتمد ) سنوات
 االتصالالتخطيط السنوي الذي يوضع من طرف ضباط 

ومن هنا نظن أن . قيادة للمصادقة عليهاليحال على لجنة 
  .هذه التوصية ال أساس لها

 ةوالتنظيمي القدرات المؤسساتية االعتبار بعين يجب أخذ
المختلفة من دولة ألخرى خالل انجاز المرحلة الثانية من 

  .برنامج أمبرس
  

 االعتبارعلى المرحلة الثانية األخذ بعين 
اإلنجازات المحققة في آل دولة زيادة 

البشرية، المادية (على القدرات 
لوضع خطة عمل سنوية ) والمالية
 . لمبكر والتدخل السريعلإلنذار ا

    )  الدول األعضاء في الهيئة-الهيئة ( 
  للتقليل من وقع نقص المعلومات عن .6

 على البرنامج والدول ،"العمياءالمناطق "
المعنية مواصلة تطوير شبكة األشخاص 
المحليين القادرين على تقديم المعلومات 

 االصطناعيةواستعمال صور األقمار 

تأتي هذه التوصية آنتيجة لصعوبة القيام بعمليات 
 في بعض المناطق الشمالية لدول خط المواجهة االستكشاف

وتقوم . أو صعوبة التضاريس/بسبب عدم توفر األمن فيها و
حاليا آل من مالي والنيجر بنشاطات قصد تحسين نوعية 

من هذه المناطق ، آما تنظم عمليات المعلومات المجموعة 

 ودعم األنشطة التي بدئ فيها ةمواصل
لحد  من طرف الدول المعنية ل2008في 

 االستكشافمن أثر نقص عمليات 
وتحسين نوعية جلب المعلومات انطالقا 

  ."العمياء المناطق "من 
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 التطبيق التحليل توصيات بعثة التقييم
 المشترآة على اتاالستكشافوتكثيف 

  .مشارف المناطق العمياء
 من مالي ٍلاستكشاف مشترآة وبصفة منتظمة بين آ

وموريتانيا، السنغال وموريتانيا، آما برمجت عملية 
استكشاف مشترك بين النيجر والتشاد خالل شهر أآتوبر من 

  .السنة الجارية
    )  النيجر-الهيئة ( 

 المرآز مسئولي تعيينعلى النيجر  .7
الوطني لمكافحة الجراد في أقرب اآلجال 

 االستفادةحتى تتمكن هذه المؤسسة من 
  .من الدعم المقدم من طرف البرنامج

 التوصية ترتكز على آون النيجر قد صادق على إن هذه
، 2007 المرآز الوطني لمكافحة الجراد في إنشاءقانون 

 2008صدر مرسوم تطبيق القانون المذآور في يونيو أ
، 2009درج ميزانية للتشغيل في قانون المالية أوخصص و

نشاط غير أن أفراد المرآز لم يعينوا بعد، وعليه فإن 
 .متعطل المرآز 

ى النيجر أن يرّسم أفراد المرآز عل
الوطني لمكافحة الجراد حتى يصير 

 .المرآز عمليا

    )DLIS –الهيئة (
على البرنامج أن يرآز أثناء الدورات  .8

التدريبية الخاصة بتسيير المعلومات على 
استغالل المعطيات حتى يوّجه اتخاذ 

 على المستوى الوطني، آما تالقرارا
المستكشفين  أن يقحم DLISيجب على 

ذوي الخبرة في تحليل معطيات الجراد 
  .الشهرية

 نظمتهاتستند هذه التوصية على ما قدمته الورشة التي 
 والتي ذآرت نقص استغالل 2007الهيئة في أغادير في 

الدول لإلمكانيات التحليلية لمنظومة رمسيس ونقص 
التواصل بين قسم المعلومات الخاص بالجراد على مستوى 

 .ظمة واألفراد العاملين في الميدانمقر المن
 
 
 
  
  
  
  
  
 

إدراج تقييم مدى استغالل  −
المعطيات واستعمالها في اتخاذ 
القرارات في اللقاءات الدورية 
التي تجمع بين رؤساء مراآز 

لون عن ئومكافحة الجراد والمس
 .المعلومات

فيما يخص قسم المعلومات  −
الخاص بالجراد على مستوى 

دول أن مقر المنظمة، على ال
 عملية إشراآها فيتناقش سبل 

 .تحليل حالة الجراد الصحراوي
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 التطبيق التحليل توصيات بعثة التقييم
   )الفاو(

 أن تلح على قسم األمم المتحدة على الـفاو .9
لألمن للحصول على ترخيص السفر 

يسمنظومة لتمكين تثبيت    ورمس
 في eLocust2 التدريب على استعمال 

  .التشاد

سم تأتي هذه التوصية آنتيجة لعدم تمكن الهيئة و ق
المعلومات الخاص بالجراد على مستوى مقر المنظمة 

تثبيت منظومة رمسيس وتدريب لبإرسال خبير إلى التشاد 
 الصعوبات المكلفين بالمعلومات حول استعماله وذلك بسبب

 .لوضع األمني السائدالمتعلقة با

 من منظومة 3تم تثبيت النسخة 
 وتم تدريب 2009رمسيس في مايو 

ية استعمال المستكشفين عن آيف
eLocust2 من طرف خبير من الهيئة 

  . والمكلف بالمعلومات من النيجر
    ) تنسيقية برنامج أمبرس–الهيئة (

 التي يجب مواصلة مجهودات التنسيق .10
 لتجنيس األنظمة 2008استهل فيها في 

البيئية عن طريق دفتر شروط بيئي عام 
والتوجه نحو ترسيخ القدرات الالزمة 

ؤشرات والمواصفات ذات واحترام الم
  .األولوية

 

 التوصية على وجود ترآيبة مختلفة في الدول في هترتكز هذ
، تدابير المحافظة للبنك العالمي، Quest(المجال البيئي 

وقد تم انجاز دفتر ). ...، الخالخطة الوطنية لتسيير البيئة
أعباء بيئي موّحد على مستوى المنطقة وعلى مستوى 

 أنجزوا دفتر األعباء قدخط المواجهة الدول، خاصة دول 
  .البيئي الوطني

دفتر تم تنظيم ورشة حول تطبيق 
 في 2009األعباء البيئي في مايو 

 استعمال وقد سمحت بإنجاز دفتر النيجر
خاص بكيفية تطبيق دفتر األعباء 

وسيستعمل هذا الدفتر لتحضير . البيئي
الخطط السنوية للتسيير البيئي لكل 

يجب توصية  (ء في الهيئةالدول األعضا
  .)صياغتها خالل الدورة الخامسة

    ) الهيئة–الفاو (
 تدعيم متابعة QUESTعلى فرق  .11

جودة المعالجات وأثر ذلك على األحياء 
 متفاعالتعلى الفاو اقتناء . الغير مستهدفة
TEST MAT بصفة مستمرة للدول 

في األخير يجب أن . األعضاء في الهيئة
العاملون في المخازن يستفيد الحراس و

 .من الفحوصات الصحية بصفة مستمرة

فرق  (Questتعتبر هذه التوصية مهمة حيث أن فرق 
 استعمالال تتوفر على دفتر )ئة وجودة المعالجةيمتابعة الب

 المعالجة على جودة عملياتدقيق يحدد آيفية القيام بمتابعة 
  .األحياء الغير مستهدفة

  
  
  
  
  
  

 موجه ستعماللاليصاغ حاليا دفتر 
 من طرف الهيئة ومن Questفرق ل

 أواخر فيه من العمل االنتهاءالمفترض 
  .2009شهر يونيو 

 يجب "Test Mat"أما فيما يخص طقم 
 بالشرآة المنتجة قصد االتصال

الحصول على أفضل عرض للتحصل 
على المتفاعالت في الوقت المناسب 

  .لفائدة آل المنطقة
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 التطبيق التحليل توصيات بعثة التقييم
    ) في الهيئة األعضاء الدول-الهيئة ( 

 أن تستمر في QUESTعلى فرق  .12
التدخل على نطاق أوسع من الحمالت 

) ضد الجراد النطاط، الطيور(الوقائية 
حتى يساهموا بصفة قصوى في حماية 

  .البيئة وصحة الفرق
 

 Questتهدف  هذه التوصية إلى اإلبقاء على فاعلية فرق 
الفرق غير أنه من غير المناسب أن تكلف هذه . وتكوينها

  .بالمسألة البيئية فيما يخص مكافحة أنفلونزا الطيور
  
  

 في المتابعة الصحية Questإقحام فرق 
والبيئية لحمالت مكافحة مجموعات 
  .الجراد النطاط يتم بإبرام عقد خدمات

    )تنسيقية برنامج أمبرس(
يجب القيام بتجارب على نطاق أوسع  .13

  ، يستحق اقتراح Metarhizium لمبيد الـ
الجزائر لتجربة المبيد على الجراد 
المغربي الدعم من طرف برنامج 

برس    . أم

الحيوي لقد أآدت الورشتين الدوليتين حول استعمال المبيد 
GM ® )2007في المكافحة الوقائية ضد ) 2009 و

 الهيئة تدعم آل المبادرات  أنآما. الجراد الصحراوي
 على أنواع ® GM الفعال لـ االستعمالاألخرى للدول حول 

 . الجرادأخرى من

  الهيئة لـ مبلغ مالي في ميزانيةافةضإ
 ® GM لتشجيع استعمال 2011- 2010

  .على الجراد

    )تنسيقية برنامج أمبرس(
إن انجاز مخطط لتسيير المخاطر  .14

رة يتطلب إقحام عناصر هي اآلن مطّو
 اآلنمخطط يخص ( بصفة منفصلة 

باطي ارت جمعالوقاية وتسيير األزمات، 
 ةالمحددبين المرحلتين و الخصائص 

  . من مخطط لآلخرلالنتقال

من المفروض أن تقوم ورشة باماآو بالوصل بين خطتين 
وعليه فإن تطويرهم بصفة ). أنظر التقرير(لحالتين مختلفتين

 .منفصلة أمر غير وارد

من المفروض أن اآللية الحالية ستنجز 
 دمخاطر الجراخطة وطنية لتسيير 

الوقاية وتسيير : لى شقينتحوي ع
 .المخاطر

    )تنسيقية برنامج أمبرس(
على نظام المتابعة و التقييم المطور  .15

برسمن طرف  أن يرآز على تقارير   أم
  .للمانحينسهلة ومفصلة لتقديمها 

 الوطنية AELP فكرة أن مشاريع لترتكز هذه التوصية حو
مدمجة  وإن لم تكن "حتى  والتقييم،أدوات للمتابعة طورت 

 ومن جهة أخرى فإن مشروع ."جيدا على صعيد المنطقة 
FSP بإنجاز نظام لمراقبة اإلمكانيات الوطنية حاليا يقوم 

م بمهمات يلقد قام المكلف بالمتابعة والتقي
 المواجهة،ربعة لخط ألفي الدول ا

 البنك من مشروعوالذين استفادوا 
وقد شملت هذه المهام . اإلفريقي للتنمية



   لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية   للجنة التنفيذيةالخامس االجتماع تقرير
 2009 يونيو 23 - 22أغادير، المغرب 

 27

 التطبيق التحليل توصيات بعثة التقييم
للمكافحة الوقائية والذي من المفترض أن يمد نظام المتابعة 

   .مهموالتقييم بجزء 
 يعتبرحسب بعثة التقييم فإن البنك اإلفريقي للتنمية والذي 

ال يتوفر بما فيه الكفاية برنامج أمبرس الممول الرئيسي ل
  .نجازات المحققةعلى المعلومات الخاصة باإل

ترمي التوصية إذا إلى جمع المعلومات الصادرة عن هذه 
  .األدوات في تقرير خاص يرسل إلى البنك اإلفريقي للتنمية

 

 في إطار المستعملةتحليل األدوات 
التي  ."النتائج " خاصة ،AELPمشرع 

ستجمع في تقرير فصلي خاص يرسل 
  .إلى البنك اإلفريقي للتنمية

    )الدول األعضاء في الهيئة(
على الدول األعضاء في الهيئة والتي  .16
م تسدد بعد متأخراتها أن تسوي ل

  .اوضعيته

تمكن الدول ألنها جد مهمة وذلك السنوية  االشتراآاتتعتبر 
 أنشطة المكافحة ديمومة الهيئة وآذا اآتساباألعضاء من 

ستحق اهتماما خاصا من  تسديدها يوعليه فإن. الوقائية
 .طرف الدول

لقد تم التطرق إلى هذه التوصية خالل 
ي للدول األعضاء في  الوزاراالجتماع

الهيئة  بباماآو، والذي أوصى برفع 
اشتراآات الدول األعضاء استنادا إلى 

توصية (  الزراعي الفردي الخاماإلنتاج
يجب صياغتها خالل الدورة الخامسة 
 .)قصد تحديد جول االشتراآات الجديد

    )تنسيقية برنامج أمبرس(
على البرنامج أن يستمر في دعم   .17

 الجتماع هاالي في تحضيرمــــدولة 
الوزراء، بوضع رزنامة ترتكز على 

  .المسائل ذات الطابع السياسي

توصية الدورة الرابعة للهيئة على تؤآد هذه التوصية 
 الدول األعضاء في  وزراءالجتماعلترتيب أفضل الرامية 

 .الهيئة المرتقب

 الجتماعلقد تم التحضير بصفة جيدة 
هيئة وقد وزراء الدول األعضاء في ال

 إعالن مهم االجتماعتمخض عن هذا 
 حيث تمت " إعالن باماآو "يطلق عليه 

ة دععلى المصادقة عليه ويحوي 
توصيات ترمي إلى تدعيم التعاون داخل 

المنطقة لضمان استدامة المكافحة 
  .الوقائية
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 التطبيق التحليل توصيات بعثة التقييم
    ) األعضاء في الهيئة الدول-الهيئة ( 

 في حضوراعلى الهيئة أن تكون أآثر  .18
زائر العاصمة وتشارك في إيجاد الج

المتبعة نية قواعد األمالمكاتب تتطابق و
  .من طرف األمم المتحدة

لهيئة من الخبراء الوليين لتأتي هذه التوصية نتيجة لترحيل 
  .2007الجزائر العاصمة في ديسمبر 

 

صدد توفير مكاتب بالسلطات الجزائرية 
تتماشى ومواصفات األمن لألمم 

 .المتحدة

   )ل األعضاء في الهيئةالدو(
يجب أن تقتصر مساعدة مديريات  .19

وقاية النباتات أثناء الحمالت المحددة ضد 
أنواع الجراد األخرى على حاالت التطور 

الخطير لهذه األنواع، وذلك حسب اتفاق 
  .محدد يتضمن تمويال محددا

اإلنذار تهدف هذه التوصية إلى المحافظة على مكتسبات 
للمراآز  ضد الجراد الصحراوي السريعة  والمكافحةالمبكر
 . لمكافحة الجرادةالوطني

يجب إبرام عقد بين المراآز الوطنية 
لمكافحة الجراد ومديريات وقاية 

النباتات حتى تتم المحافظة والتجديد 
للعتاد الذي يجند في مكافحة الجراد 

 .النطاط
(AGPP)   

ب بين  أن تحاول أن تقّرAGPPعلى  .20
 المكافحة الوقائية جيةإستراتيمنظور 

  .إتباعهاوالعالجية الواجب 

وجهات النظر المختلفة موجودة على مستوى مجموعة 
الجراد بصفة موسعة وتتطلب أن يتم التحدث فيها لتوضيح 

 .الخالفيةآل النقاط 

تنظيم اجتماع مابين األخصائيين 
المعنيين على مستوى المنظمة وفي 

 وذلك حتى يتم توضيح الميدان
 ةطلحات ذات الصلة بالمكافحالمص

 " الظهور"الوقائية خاصة مصطلحات 
يجب توصية ( "الغزو; "الفورة"و

  ..)صياغتها خالل الدورة الخامسة
   )الدول األعضاء في الهيئة(

على المصالح الوطنية للدول األعضاء  .21
في الهيئة أن تنظم أياما تحسيسية حول 

  .لينئوخطر الجراد لفائدة المس

إطالعها  األطراف السياسية إشراكالتوصية إلى ترمي هذه 
ألنشطة التي تقوم بها مراآز مكافحة الجراد، خاصة على ا

  . الجراد وبداية ظهورالهدوءفي مرحلة 
 
 
 

يام التحسيسية في خطط ألا إدراج هذه
العمل السنوية لمراآز مكافحة الجراد 

 .وتنظيم أبواب مفتوحة
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 التطبيق التحليل توصيات بعثة التقييم
    )تنسيقية برنامج أمبرس(

ن تقوم المرحلة الثانية للبرنامج يجب أ .22
بتخفيض دعمها المادي ورفع دعمها 

التقني على المدى البعيد آما يجب تطوير 
القدرات على مستوى المنطقة وذلك 

المعدات وسيارات : مثل( برعاية الهيئة 
 االستكشافات تمويل االستكشاف،

  .)المشترآة على مستوى المنطقة

ات المحققة من طرف ترتكز هذه التوصية على المكتسب
 خالل AELPة ومشروع يبرنامج أمبرس في المنطقة الغرب

 الهيئة بالوسائل وأهمية مّد) 2009 – 2006(المرحلة األولى 
الفعالة التي تسمح لها بالتدخل سريعا إلعانة المستوى 

 الهيئة بإمكانيات فعالة ال تعتبر المقاربة غير أن مّد. الوطني
  .مكافحة الوقائية من طرف الدولالمثلى لضمان اآتساب ال

يجب أن تأخذ ورشة من  −
التخطيط للمرحلة الثانية 

لبرنامج أمبرس والمزمع 
 أآتوبر 15 إلى 12انعقادها من 

من السنة الجارية، بعين 
 الجزء األول من هذه االعتبار
 .التوصية

البحث عن السبل لرفع  التمويل  −
 باالستكشافاتالخاص 
 .المشترآة
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  2009 و2008، 2007الحسابات السنوية لـ – 3 الملحق 

يئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية على صندوق ائتماني مسّير من طرف المنظمة، توفر ه
يساهم هذا الصندوق في تمويل األنشطة السنوية للهيئة حسب . وممّول من طرف الدول األعضاء في الهيئة

 .ى سنتين ومصادق عليها من طرف دورة الهيئةبرنامج العمل وميزانية مقسمة عل

  اشتراآات الدول األعضاء

يمّثل الجدول .  دوالر227.000يقّدر مجموع االشتراآات السنوية التي يتوجب دفعها من الطرف الدول بـ  
  ).بالدوالر األمريكي (2009 مايو 31التالي وضعية اشتراآات آل بلد إلى 

 - MTF/INT/006/MUL -  9169.00صندوق ائتماني رقم  

 هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية
  )بالدوالر األمريكي( 31/05/2009وضعية االشتراآات إلى 

   Oracle: TF - AGPDD - TFAA970089143رمز 
  
  

2008 2009 
 المتأخرات إلى الدول األعضاء

االشتراآات  31.12.07
 السنوية

شتراآات المحصل اال
 عليها

االشتراآات 
 السنوية

 االشتراآات
 المحصل عليها

  لىإلمتأخرات ا
31.5.09 

 30 40,000 40,000 79,970 40,000 40,000 الجزائر
 48,000 0 12,000 0 12,000 24,000  بوآينا فاسو

 95,968 195,623 46,000 0 46,000 199,591 ليبيا
 25,049 0 13,000 0 13,000 951- مالي

 22,107- 0 37,000 37,000 37,000 59,107- المغرب
 104,784 0 15,000 0 15,000 74,784 موريتانيا
 59,317 0 12,000 0 12,000 35,317 النيجر
 49,387 0 16,000 16,000 16,000 33,387 السنغال
 24,025 0 12,000 47,975 12,000 48,000 التشاد
 91,428 0 24,000 0 24,000 43,428 تونس

       
ج  475,882 235,623 227,000 180,945 227,000 438,450 موعالم

 دوالر، أي ما يعادل ضعفي المبلغ اإلجمالي 475.882، قدرت متأخرات االشتراآات بـ 2009 مايو 31في 
  .لالشتراآات السنوية المستحقة

صندوق ، يضاف إلى ذلك رصيد 2009 مايو 31 دوالر إلى 1.112273آما يقّدر رصيد صندوق الهيئة بـ 
  ).31/05/2009 إلى 421.727رصيد بمقدار  ( 2008 الذي حّول في نهاية FSPمشروع 
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  2009 ـ 2008 ـ 2007مصاريف 

بصفة مؤقتة، في انتظار ) 2009 مايو 31إلى  (2009و 2008، 2007يمثل الجدول اآلتي مصاريف 
  .دراستها من طرف االجتماع الخامس للجنة التنفيذية

  
  

وق االئتماني لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية إلى ملخص مصاريف الصند
   بالدوالر األمريكي31.05.2009

  
 وصف النشاط 2009 2008 2007
 الميزانية المصاريف  الميزانية المصاريف المصاريف

                
027,000 12,000 0 18,565 الخبراء

دعم ألمانة هيئة مكافحة الجراد 
 12,000   4,000     حراوي بالمنطقة الغربية الص

متابعة ومراقبة التكوينات 
 15,000   8,000     الوطنية

استشارات خاصة بتكوين 
المكونين بغدامس، ليبيا يوليو 

2007. 18,384         
 لضباط 6ميسر االجتماع 

         1,095 .االتصال
استرجاع مصاريف استشارة 

         914- .)2006 (أستن
             

39,52625,000 40,000 0 0  العقود
تحضير ونسخ المطويات، ورمز 

     5,000     الهيئة
 25,000   25,000     تمويل مشاريع البحوث

ترجمة قاموس المصطلحات 
     10,000     .الخاصة بالجراد

عقد إرسال المعطيات عبر القمر 
  39,526       .االصطناعي

             
8,738110,000 78,000 69,370 29,154 األسفار

 4,000   4,000     مهمة رئيس الهيئة لروما
مشارآة رئيس الهيئة في الدورة 

 3,000         الخامسة للهيئة
مالي، (الدورة الرابعة للهيئة 

         34,766 )07أآتوبر 
  للجنة التنفيذية 6  و 5االجتماع 

 20,000   15,000     )ن بلدا5( 
 15,000          المشترآةاالستكشافعمليات 

 2,1548,000 8,000 6,007   تبادل الخبراء
 10,000         لضباط 8 االجتماعتنظيم 
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 الميزانية المصاريف  الميزانية المصاريف المصاريف وصف النشاط 2009 2008 2007
 .االتصال

 لضباط 7 االجتماعتنظيم 
 للجنة 4 واالجتماع االتصال
     10,000 37,353   .القيادة

ث في علم دعم لتكوين السلك الثال
        :الجراد
 3,46715,000 15,000 5,907   متدخلين أجانب  −
 15,000   6,000     مؤطرين −
 20,000   20,000     دعم ألبحاث الطلبة −

ورشة المصادقة على خطة 
التكوين على مستوى المنطقة 

 أبريل 13 إلى 11نيامي من (
07.( 1,680         

 والمراقبة االستكشافتقنيات 
  5,264   9,342 21,713 ).تكوين(

ورشة حول رمسيس النسخة 
فرق ) 06، يوليو أغادير( الثالثة 
         122 الرصيد

 مصاريف حمّلت رجاعستا
 UNDPبالخطأ من طرف 

   29,127- .الجزائر
تكوين حول تقنيات التطبيق 

  2921  ).08 مايو 28ـ 19أغادير (
 المشارآة في ورشة انجاز نظام

 5ـ2، طنواآشو(المتابعة والتقييم 
  3,146 ).08يونيو 
 حول دفتر إقليميةورشة 

 دفتر األعباء البيئي إجراءات
1,488   ).09 أبريل 30ـ27نيامي (

ورشة تجنيس خطط التسيير 
  2,629).08 مايو 16ـ13داآار (البيئي 
 حول استعمال طقم إقليميةورشة 

TestMate. 2065  
رجاع المصاريف المرصودة است

3,635-   .لتكوين الدآتوراه
     

9,28035,000 35,000 481 880- التكوين
20,000 20,000 481 880- ودآتوراهمنحة دراسية لنيل 

15,000 15,000   دعم للتكوينات الوطنية
 7 االجتماع .الباقيةالمصاريف 

 4 واالجتماع االتصاللضباط 
9,280    .ةللجنة القياد

     
0 8,821  1,571 )المستهلكةالغير (التجهيزات 
 eLocust2.   8,821 20,000شراء طقم 

10,000 10,000  االشتراآات في المجالت العلمية 
5,000 5,000   .شراء برامج آمبيوتر خاصة
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 الميزانية المصاريف  الميزانية المصاريف المصاريف وصف النشاط 2009 2008 2007
   1,571 .نظام سمعي السلكي للترجمة
 30,000    .يئةشراء سيارة نفعية ألمانة اله

    
085,000 45,000 12,611 54,833 المصاريف العامة

مصاريف تنظيم تكوين المكونين 
  14,032 .2007بغدامس، ليبيا يوليو 

 للجنة القيادة 2 االجتماعتنظيم 
   8,991 ).رصيد للدفع(لبرنامج أمبرس 

 لضباط 6 االجتماعتنظيم 
  للجنة3 االجتماع و االتصال
   3,283 ).رصيد للدفع(القيادة 

 مالي،(الدورة الرابعة للهيئة 
   23,994 ).07أآتوبر 
 الخامس للجنة التنفيذية االجتماع

 10,000  ). بلدان5(
 لضباط 7 االجتماعتنظيم 

 للجنة 4 االجتماع و االتصال
  12,265 .القيادة
 للجنة 6 و 5 االجتماعتنظيم 

 40,000     .الهيئةالتنفيذية ودورة 
دعم ألمانة هيئة مكافحة الجراد 

 10,000  10,000   الصحراوي بالمنطقة الغربية 
 5,000  5,000  0 دعم لمحطة أآجوجت

 10,000   135   المشترآةاالستكشافعمليات 
 20,000  20,000 211 4,533 مصاريف غير منتظرة

 
 297,000 57,544 275,000 91,283 103,243 المجموع

 38,610 7,841 35,750 11,867 13,422  13%مصاريف الوآالة 

  

لسنوات  يقدر إجمالي مصاريف الصندوق االئتماني للهيئة والذي يمّول عن طريق اشتراآات الدول األعضاء
 على التوالي فهذه المصاري.  دوالر،  بما في ذلك مصاريف الوآالة285.200 بـ 2009و 2008، 2007

  .2009 والخمسة أشهر من سنة 2008، 2007 بالنسبة لسنوات 65.385و 103.150، 116.665

هذه المصاريف هي إذا أقل من مجموع المبلغ المدفوع من طرف الدول ومن الميزانية التي سطرت خالل 
د الغير بالفعل فإن آل أقسام الميزانية المتعلقة باالستشارات ، العقود، التكوين ، العتا. الدورة الرابعة للهيئة

مستهلك قد تم تمويلهم من بصفة آاملة أو جزئية من طرف المشاريع التي تمّول حاليا برنامج أمبرس في 
وبالمقابل فإن األقسام المتعلقة باألسفار .). ، إلخUSAID ،FSPالبنك اإلفريقي للتنمية، ( المنطقة الغربية 

مر قد يتعلق مثال بتمويل االجتماعات القاّرة والمصاريف العامة قد تقترب مما آان قد قّدر لها، ألن األ
مثال على ذلك، تقدر مصاريف الدورة التكوينية التي . للهيئة، اجتماعات أمبرس وحتى الورشات اإلقليمية

دوالر ، االجتماع الرابع لجنة التنفيذية  14.032 + 21.713بـ ) 2007يوليو (جرت في غدامس، ليبيا 
دوالر ، االجتماع  23.994 + 34.677)  2007أآتوبر (دا في باماآو، مالي والدورة الرابعة اللذان انعق
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  + 37.533) 2008ديسمبر (السابع لضباط االتصال والرابع للجنة القيادة، المنعقدين بنيامي، النيجر 
  . دوالر 12.265

ّدر له، بسبب عدم آما يجب اإلشارة إلى أن المصاريف المتعلقة بقسم األبحاث تّعد أقل أهمية مما آان قد ق
اقتراح الدول لمشاريع في هذا السياق وبسبب أن الورشة اإلقليمية في مجال مكافحة الجراد الصحراوي لم 

  ). 2009من المفترض أن تنعقد في أآتوبر ( تنعقد بعد 

المساهمة في تمويل .) ، إلخUSAID ،FSPالبنك اإلفريقي للتنمية، ( آخالصة، إن المشاريع الحالية  
امج أمبرس قد ساهموا أيضا في تمويل عدد من األنشطة التي برمجت في البدء أن تكون على حساب برن

إن الهيئة التي تعتبر ضمانا الستدامة جهاز المكافحة الوقائية الموضع في دول المنطقة . ميزانية الهيئة
 2010التي تنتهي في الغربية، تحضر للمستقبل برصد مخزون مالي لمواجهة مرحلة ما بعد هذه المشاريع 

  . 2011أو 
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  2011 – 2010 للفترة الماليةبرنامج العمل والميزانية 
  

 آما هو مقترح من طرف أمانة 2011 – 2010 للفترة المالية برنامج العمل والميزانية يمثل الجدول اآلتي
  .الهيئة بصفة مؤقتة، في انتظار دراسته من طرف االجتماع الخامس للجنة التنفيذية

  

 تعيين النشاط )بالدوالر األمريكي(المبلغ 
2010 2011 

 21000 14000 الخبراء

 6000 6000 دعم ألمانة هيئة مكافحة الجراد الصحراوي بالمنطقة الغربية 

 15000 8000 متابعة ومراقبة التكوينات الوطنية

 25000 40000 العقود
 0 5000 تحضير ونسخ المطويات، ورمز الهيئة

 25000 25000 شاريع البحوثتمويل م
ترجمة قاموس المصطلحات الخاصة بالجراد الذي أنجز باللغة العربية واللغة اإلنجليزية من 

 0 10000 .طرف هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى

 110000 98000 األسفار
 4000 4000 مهمة رئيس الهيئة لروما

 3000 0 سادسة للهيئةمشارآة رئيس الهيئة في الدورة ال

 20000 20000 )  بلدان5(   للجنة التنفيذية 7  و 6االجتماع 
  15000 15000 

 8000 8000 تبادل الخبراء

 0 10000   لضباط االتصال لبرنامج أمبرس في المنطقة الغربية8االجتماع 

 10000 0   لضباط االتصال لبرنامج أمبرس في المنطقة الغربية9االجتماع 

     :م لتكوين السلك الثالث في علم الجراددع

 15000 15000 متدخلين أجانب 
 15000 6000 مؤطرين

 20000 20000 دعم ألبحاث الطلبة
 35000 35000 التكوين

 20000 20000 ودآتوراهمنحة دراسية لنيل 
 15000 15000 دعم للتكوينات الوطنية

 10000 40000  )ة مستهلكالغير( التجهيزات 

 10000 10000 )عن طريق االنترنت(الشتراآات في المجالت العلمية ا
 0 30000  شراء سيارة نفعية ألمانة الهيئة

 85000 45000 المصاريف العامة 

 0 10000 بلدان) 5(  للجنة التنفيذية 6االجتماع 
 40000 0  للجنتها التنفيذية 7 للهيئة واالجتماع 6الدورة 

 10000 10000 دعم ألمانة الهيئة
 5000 5000 دعم لمحطة أآجوجت

 10000 0  المشترآةاالستكشافعمليات 
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 تعيين النشاط )بالدوالر األمريكي(المبلغ 
2010 2011 

 20000 20000 مصاريف غير منتظرة
 286000 272000 المجموع الفرعي
 37180 35360  13%مصاريف الوآالة 

 323180 307360 2011 و 2010مجموع لسنتي ال
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  قائمة المشارآين في االجتماع – 4الملحق  
/ البلد  المهنة االسم واللقب الرقم

 العنوان الفاآس الهاتف البريد اإللكتروني المؤسسة

 fakdiakite@yahoo.fr ماليلمكافحة  الجراد    رئيس المرآز الوطني فاآابا دياآيتي1
 

+223 20 22 01 82 
+223 20 22 01 93 

+223 20 22 
01 83 

B.P E/4281 
Bamako Mali 

األمين التنفيذي لهيئة مكافحة الجراد  منير بطرس2
 CRC Munir.Butrous@fao.org +202  33 31 60 18       الصحراوي في المنطقة الوسطى

+201  01 59 05 90 
+202 37 61 
68 04   

 Khal63@yahoo.com +213 52 12 31 +213 52 58 الجزائرمعهد الوطني لوقاية النباتاتالمدير العام لل خالد مومن3
63 

INPV Avenue 
des frères 
ouadek B.P 80 
El Harrach 
Alger 

 cnlaa@menara.ma +212 528242330 +212 52824 المغربلمكافحة  الجراد    رئيس المرآز الوطني سعيد غاوت4
1529 

B.P 125 
Inezgane 
Agadir, Maroc 

 مدير وقاية النباتات أودراغو أميدو5
 Ouedramidou06@yahoo.fr بورآينا فاسو 

dpvcagriculture@yahoo.fr 
+226 50 36 19 15 
+226 76 84 83 72 

+226 50 36 
18 65 

B.P 5362 
ouagadogou 
Burkina Fasso 

 دياوارا مارييتو6
 مديرة وقاية النباتات

 
 

 dpv1@orange.sn +221 77 52 28 696 +221 33 83 السنغال
42 854 

B.P 20054 
Thiaroye 
Dakar Sénégal

 aelpchad@intnet.td التشاد رئيس الوآالة الوطنية لمكافحة الجراد مبورودي بامتومبوان7
bamtoboin@yahoo.fr 

+235 2524509  
+235 6305876  B.P 1551 

Najamena 

أمين هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في   التهامي بن حليمة8
"  أمبرس"المنطقة الغربية ومنسق برنامج 

FAO/ 
CLCPROThami.BenHalima@fao.org +21261754167   

مساعد تقني على مستوى هيئة مكافحة  محمد األمين ولد أحمدو9
 الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية

FAO/ 
CLCPRO

Lemine.OuldAhmedou@FAO.Org 
 +222 63 32 263   

مستشار، على مستوى هيئة مكافحة  هشام دريدي10
 الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية 

FAO/ 
CLCPRO

Hichem.Dridi@fao.org 
HichemDridi2@yahoo.fr 

00213 21733354 
00213 74418141 

+213 21 73 
03 05 

، شارع عسلة 30
 حسين ، الجزائر

 


