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 الثامن للجنة التنفيذية االجتماع ملـخص تــــوصـــيـات

 

 حالة الجراد  الصحراوي

 :أوصى مندوبو الدول

على الوحدات الوطنية لمكافحة الجراد اإلبقاء على اليقظة فيما يخص حالة الجراد، وعليه  .2 ت
داء من منتصف شهر المكافحة ابت/في عمليات المسح تبدأفعلى دول خط المواجهة أن 

 .يونيو، وكذا تكثيف التضامن داخل المنطقة خاصة فيما يخص توفير المبيدات وفرق المسح

 

 خطط تسيير خطر الجراد في الدول

 :أوصى مندوبو الدول

قصد تبادل الخبرات و التجارب، على األمانة أن ترسل إلى الوحدات الوطنية لمكافحة الجراد  .1 ت
 .ة النسخ المصادق عليها لخطط تسيير خطر الجراد لهذه الدوللدول األعضاء في الهيئفي ا

مبرس في المنطقة أعلى األمانة أن تخصص خالل االجتماع المقبل لضباط االتصال لبرنامج  .2 ت
 .(PNUA)الغربية،  فترة نصف يوم لمناقشة معايير تفعيل الخطة الوطنية لطوارئ الجراد 

 

 التدريب 

 :أوصى مندوبو الدول

 

قد ت الوطنية لمكافحة الجراد، أن تنّصب مسئوال على التدريب، إن لم يمكن على الوحدا .1 ت
 .نصب من قبل

على الوحدات الوطنية لمكافحة الجراد، أن تقوم باختيار المرشحين للمشاركة في الدورات  .5 ت
 .التدريبية اإلقليمية للمدربين، على أساس المعايير الفنية والبيداغوجية

حة الجراد أن تدرج في ميزانيتها السنوية فقرة للتكفل بالدورات على الوحدات الوطنية لمكاف .6 ت
 .(نشاط معياري)التدريبية الوطنية بهدف تحقيق التمويل المستدام 

 لتدريبالسنوية لخطط ال الهيئة على الوحدات الوطنية لمكافحة الجراد أن ترسل ألمانة .7 ت
 .سنةخالل شهر يناير من كل  الوطني،

تحظران هيكال متناسقا لقاعدة بيانات كافحة الجراد واألمانة أن على الوحدات الوطنية لم .8 ت
 .خاصة بالدورات التدريبية المنجزة

للدورات التدريبية الوطنية " coachingالمتابعة " على األمانة أن تواصل تنظيم عمليات  .9 ت
 .1121-1122وتقييم هذه الطريقة للمرافقة في إطار تقييم خطة التدريب اإلقليمية 

 
  

 

 يئيةالب
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 :أوصى مندوبو الدول

على الدول األعضاء في الهيئة أن تتابع مجهوداتها في تنفيذ المتطلبات البيئية خاصة تلك  .21 ت
 .المتعلقة باستعمال المبيدات الحيوية

على الملف اإللكتروني الذي يتوافق مع منظومة  تتوفرأن على دول شمال غرب افريقيا   .22 ت
RAMSES قصد أخذها بعين االعتبار خالل بيئياة الخاص بخرائط المناطق الحساسو ،

 .عمليات المعالجة ضد الجراد

التكفل بمشكلة على الدول األعضاء واألمانة مواصلة البحث على التمويل الالزم قصد  .21 ت
 .التربة الملوثةإزالة آثار التلوث في المبيدات المنتهية الصالحية و

 

 األبحاث

 :أوصى مندوبو الدول

ضع على موقعها اإللكتروني ملخص نتائج األبحاث التي تقوم بها على أمانة الهيئة أن ت .22 ت
 .الدول األعضاء

 

 نظام المتابعة والتقييم لبرنامج أمبرس في المنطقة الغربية

 :أوصى مندوبو الدول

المتعلق بتنفيذ المتطلبات األساسية   11على المكلفين بالبيئة أن يقرروا فيما يخص المؤشر .21 ت
ألعباء البيئية خالل الدورة التدريبية القادمة التي ستعنى بتوحيد اإلضافية لمعايير كراس ا

المزمع عقدها ( "score card"  "بطاقة النتيجة") طرق تقييم كراريس األعباء البيئية 
 .1122ر بفي داكار بالسنغال في سبتم

 

 مساهمات الدول في الصندوق االئتماني للهيئة 

 :أوصى مندوبو الدول

في الصندوق االئتماني لهيئتهم وأن  1122ع اشتراكاتها السنوية لـ دفبالدول األعضاء  .25 ت
  . تسوي متأخراتها
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 افتتاح االجتماع. 2 

 

لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية المنعقدة  السادسةلتوصيات الدورة  قاطب .1
لجنة ل 1 االجتماعتزامنا مع  2112 مارس 31إلى  26من تونس ، تونس العاصمةفي 

 14 إلى  12من  ،المغرب، بأغاديرللجنة التنفيذية للهيئة  الثامناالجتماع  انعقد، التنفيذية
 .2113 يونيو

السيد سعيد غاوث مدير المركز الوطني لمكافحة الجراد في المغرب،  االجتماعافتتح أشغال  .2
، (ر والسنغالمالي، موريتانيا، النيج)بحضور مندوبو الدول األعضاء في اللجنة التنفيذية 

السيد محمد األمين ولد أحمدوا، موظف خبير في الجراد من أمانة الهيئة وممثل عن السيدة 
آني مونار، المسئولة على مجموعة الجراد وآفات النباتات العابرة للحدود واألمين التنفيذي 

س الهيئة للهيئة ومنسقة برنامج أمبرس في المنطقة الغربية بالنيابة، السيد عادل جمازي رئي
الحالي، السيد هيليار سانو، مكلف باألمن الوقائي للنباتات على مستوى هيئة اإلتحاد 

الرئيسي  ، السيد يني بليني، المستشار التقني ( UEMOA)والنقدي لغرب افريقيا  االقتصادي
منسقية برنامج /، وموظفو األمانة ( USAID) لوكالة الواليات المتحدة للتنمية الدولية 

 .6قائمة المشاركين معروضة في الملحق (. المشار إليها باألمانة فيما يلي) س أمبر

وقد أعرب السيد محمد األمين ولد أحمدو، باسم الدكتورة آني مونار عن شكره الخالص  .3
كما ذّكر أن . الثامن للجنة التنفيذية للهيئة  االجتماعللحكومة المغربية لقبولها احتضان أشغال 

المرحلة األولى لبرنامج أمبرس في المنطقة الغربية ، أرست قواعد  الهيئة ومن خالل
كما قامت بوضع األدوات الالزمة للتصدي وبصفة متناسقة المكافحة الوقائية المستدامة 

 .وعقالنية لغزوات الجراد الصحراوي

بمرحلة  والمسماةمن برنامج أمبرس ، ( 2114-2112)كما أوضح أن المرحلة الثانية  .4
بالفعل ، فحاليا لم يتوفر سوى تمويل محدود رغم . لم تنطلق سوى بصفة جزئية الترسيخ،

 .لتمويل الالزممجهودات المرافعة للدول، الهيئة والفاو لدى الشركاء قصد ضمان كامل ا

كما أشار األعضاء في الهيئة وكذا الشركاء في التنمية قد تحركوا بصفة سريعة خالل ظهور  .2
، مما سمح بتقليل خطر تطوره إلى فوران 2112طقة الغربية في الجراد الصحراوي في المن

 .و أثبت درجة تأهب الدول والدور الفاعل لمنسقية  الهيئة

من  2112كما أشار إلى أن تنقل مجموعات من الجراد الصحراوي في شهر مايو من سنة  .6
 الصيفي  مجموعات ناتجة عن التكاثر وعودت يشمال غرب افريقيا نحو دول الساحل اإلفريق

من نفس السنة، قد أبرز شهر نوفمبر الساحل اإلفريقي نحو شمال غرب افريقيا في في 
 .التكامل البيئي ما بين شمال غرب افريقيا وغربها و منه جدوى وأهمية الهيئة

في سياق مرحلة ظهور الجراد والبحث عن التمويل للمرحلة هذا االجتماع يأتي  كما أضاف .1
، والذي سيكون عليه التطرق لمسائل فنية متعلقة س في المنطقة الغربية الثانية لبرنامج أمبر

كما سيكون فرصة سانحة لوضع النقاط على المحاور . بالوقاية وكذا لطوارئ الجراد
اإلستراتيجية للهيئة، وبالخصوص وضع خطط تسيير مخاطر الجراد في الدول األعضاء، 

 . بعة والتقييم وكذا ميزانية الهيئةالتدريب، المتابعة البيئية، األبحاث، المتا

وقد رّحب السيد سعيد غاوث باسم الحكومة المغربية بالمشاركين وتمنى لهم إقامة طيبة  .8
كما أشار إلى أهمية اللجنة التنفيذية كجهاز استشاري للهيئة، يكون من شأنه دراسة . بأغادير

دار توصيات صقد تم إ وتحليل وتقييم المسائل المتعلقة بمكافحة الجراد والتي يكون
 . بخصوصها أثناء دورات الهيئة
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الثامن للجنة التنفيذية للهيئة متمنيا كل النجاح  االجتماعوأخيرا، أعلن عن افتتاح اشغال  .1
 .ألشغالها

 

 والموافقة على جدول األعمال الرئيس، ولجنة الصياغة بانتخاب الرئيس، نائ. 1
 

 :انتخب مندوبو الدول  .11

 (النيجر)با يحيا السيد غار: الرئيس

 (المغرب)السيد سعيد غاوث : نائب الرئيس

السيد غاربا  ،(موريتانيا)حمد عبد اهلل ابي متتكون لجنة الصياغة من السيد   : لجنة الصياغة .11
إضافة ، (رئيس الهيئة) عادل جمازي  السيدو(  المغرب)، السيد سعيد غاوث (النيجر)يحيا 
 .مانة الهيئةإلى أ

أعمال  جدولعلى األعمال المقدم من طرف األمانة، تمت الموافقة  بعد مناقشة جدول .12
 :مع إدراج بعض التعديالت االجتماع

 االجتماعافتتاح  (1

 انتخاب الرئيس، نائب الرئيس، لجنة الصياغة والمصادقة على جدول األعمال (2

 تبعياتها على المنطقة: حالة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية والوسطى (3

 مدى تقدم إعداد خطط تسيير خطر الجراد في الدولنظرة حول  (4

 2114-2111تنفيذ خطة التدريب اإلقليمية  (2

 تنفيذ كراس الشروط البيئية في الدول األعضاء في الهيئة (6

  2114-2111نظرة حول تنفيذ البرنامج اإلقليمي لألبحاث  (1

 يةنظرة حول تجسيد نظام المتابعة والتقييم لبرنامج أمبرس في المنطقة الغرب (8

  2113-2112دراسة الحسابات السنوية لـ  (1

 مسائل أخرى (11

  تقديم أهم نتائج الدورة التدريبية حول التواصل المنعقدة في الجزائر في شهر
 .2113مايو 

 تقديم نموذج تحديث موقع اإلنترنت للهيئة. 

 الموافقة على التقرير واختتام االجتماع (11
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  والوسطىحالة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية . 2
 

صادق المشاركون على نتائج اجتماع خبراء الدول األعضاء في الهيئة حول تهديد الجراد  .13
، وبالتحديد الخطة 2113يونيو  11و  11لدول الساحل، والمنعقد بأغادير، المغرب يومي 

المعدة على أساس التطور المحتمل لحالة الجراد للفترة ( 2113أغسطس  –يونيو )اإلقليمية 
 .ةالصيفي

إلى القيام بعمليات ( مالي ، موريتانيا، النيجر والتشاد)وقد دعا المشاركون دول خط المواجهة  .14
المسح والمكافحة ابتداء من منتصف يونيو قصد التصدي إلى التنقل المنتظر لمجموعات 
الجراد ولألسراب الصغيرة الناتجة عن عمليات الفقس التي بدأت في منتصف شهر أبريل 

كما طلبوا من التشاد . زائر، المغرب وليبيا والتي أفلتت من عمليات المعالجةفي الج 2113
قصد الكشف المبكر  أخرىفرق  بإضافةالمكافحة الخاص به وذلك /أن يدعم جهاز المسح

 .لقدوم المجموعات الناتجة عن عمليات التكاثر الجارية في المنطقة الوسطى

فيما يخص الصعوبات التي تواجه الفرق المالية  وخالل النقاشات، أعربت موريتانيا عن قلقها .12
للتدخل في مناطق تواجد الجراد في شمال مالي بسبب الوضع األمني المتردي، وإلى عواقب 
هذا الوضع على الدول المجاورة، خاصة موريتانيا، فيما يخص تدعيم أجهزة 

 .2112المكافحة، كما كان الحال عليه في /المسح

 :صى مندوبو الدولوفي ختام النقاشات، أو .16

على الوحدات الوطنية لمكافحة الجراد اإلبقاء على اليقظة فيما يخص حالة الجراد،  .1 ت
المكافحة ابتداء من /وعليه فعلى دول خط المواجهة أن تنطلق في عمليات المسح

منتصف شهر يونيو، وكذا تكثيف التضامن داخل المنطقة خاصة فيما يخص توفير 
 .المبيدات وفرق المسح

 نظرة حول مدى تقدم إعداد خطط تسيير خطر الجراد في الدول .1
 

. قدمت أمانة الهيئة مدى تقدم إعداد خطط تسيير خطر الجراد في الدول األعضاء في الهيئة .11
  2113إلى بداية السداسي األول من  2112حيث تواصل عمل الدول في هذا الخصوص في 

وعليه، فأن خمس دول تتوفر في . لهيئةمع، اذا اقتضى األمر ذلك، دعم من طرف أمانة ا
وهم مالي، ( من خطتهم 1الطبعة رقم )على نسخة مصادق عليها  2113أواخر شهر مايو 

أما الدول التي تعتبر خطتها في المرحلة النهائية والتي . المغرب، موريتانيا، النيجر والسنغال
. ينا فاسو، التشاد وتونسفهي الجزائر، بورك 2113من المقرر أن تتم المصادقة عليها في 

تمرين محاكاة لتنفيذ خطته الوطنية  2112عالوة على ذلك، فقد نظم السنغال في ديسمبر 
قيد تحضير  ومن جهة أخرى، فإن مالي، النيجر والسنغال(. PNUA)لطوارئ الجراد 

 الطبعة الثانية من خطتهم قصد إدراج التجارب المحصل عليها من خالل تسيير تهديد الجراد
نفذ )و كذا تلك المتعلقة بتمارين المحاكاة في حالة مالي  2112في الساحل اإلفريقي في 
 (.2112نفذ التمرين في ديسمبر )والسنغال ( 2112التمرين في أكتوبر 

ومن جهة أخرى، فقد أجرت األمانة تحسينات على نموذج خطة تسيير خطر الجراد  
 :ناتجة عن العناصر الثالثة اآلتيةالمقترحة على الدول انطالقا من التجارب ال

تسيير تهديد الجراد في الساحل اإلفريقي في ( أأ)تمارين المحاكاة المنفذة في مالي والسنغال،  .18
التجربة المكتسبة من خالل تحرير خطط الدول منذ انطالق العملية في ( أأأ)و،  2112
 . بالتباع النموذج الجديدوالتي حررت ، للمشاركين كمثال خطة التشادوقد تم تقديم . 2118
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وخالل النقاشات، أشاد المندوبون بمستوى التقدم المسجل في خطط تسيير مخاطر الجراد في   .11
مع مختلف  بمطابقتهاالدول وبالتحديد في التشاد أين اعتبرت خطته ذات جودة عالية 

لي أن يتم وقد تمنى مندوب ما. والسيناريوهات المقدمة حسب فترة تواجد الجراد االحتماالت
كما تم التطرق لمسألة معايير تفعيل الخطة الوطنية لطوارئ  .الدولتداول والخطط ما بين 

وكذا تلك المتعلقة بإنشاء صندوق احتياطي على المستوى اإلقليمي قصد تنفيذ نفس  الجراد 
بر وستتم مناقشة هذه النقطة األخيرة خالل اجتماع الخبراء المزمع عقده في شهر نوفم. الخطة

قصد تحديد وبصفة عملية اساليب تنفيذ األدوات المالية المصادق عليها خالل الدورة  2113
 . DLCCللجنة مكافحة الجراد الصحراوي  41

 :وفي نهاية النقاشات، أوصى مندوبو الدول  .21

قصد تبادل الخبرات و التجارب، على األمانة أن ترسل إلى الوحدات الوطنية  .2 ت
عضاء في الهيئة النسخ المصادق عليها لخطط تسيير خطر لمكافحة الجراد للدول األ

 .الجراد لهذه الدول

على األمانة أن تخصص خالل االجتماع المقبل لضباط االتصال لبرنامج امبرس في  .3 ت
المنطقة الغربية،  فترة نصف يوم لمناقشة معايير تفعيل الخطة الوطنية لطوارئ 

 (PNUA)الجراد 

 

  1121-1122يمية تنفيذ خطة التدريب اإلقل. 5
 

للفترة  IIبعد أن ذكرت أمانة الهيئة بالدورات التدريبية المبرمجة في خطة التدريب اإلقليمية  .21
دورة طويلة  23دورة فردية و 21دورة وطنية،  12دورات اقليمية،  1) 2111-2114
 .2113وإلى غاية مايو  2112، قدمت حصيلة الدورات المنجزة في (المدى

مواد تدريبية  2من  4على  2112عن تحديث والمصادقة في ن يشاركمالتم إبالغ وقد  .22
بيو ايكولوجيا الجراد الصحراوي، تقنيات المسح، تقنيات )متعلقة بمكافحة الجراد الصحراوي 

المبيدات ذات األحجام متناهية الصغر على الجراد الصحراوي والمتابعة  باستعمالالمعالجة 
بالمتابعة الصحية " ري حاليا تحديث المادة الخامسة والمتعلقة ويج(. البيئية في مكافحة الجراد

بالتعاقد مع خبير  2113ومن جهة أخرى، فإن أمانة الهيئة ستقوم في ". في مكافحة الجراد
بيداغوجي في وقاية النباتات تكون له نظرة خارجية على مكافحة الجراد قصد تحضير دليل 

  .ستخدامهم للمواد المذكورةقصد استعماله من قبل المدربين اثناء ا

أما فيما يخص الدورات التدريبية اإلقليمية، فقد تم تنظيم خمس دورات حول المسح، المتابعة  .23
إطارا من المراكز  32مما سمح بتكوين . البيئية والصحية، تسيير معلومات الجراد والتواصل

 .الوطنية لمكافحة الجراد

وقد  .المواجهةعلى مستوى دول خط  32تنظيم أما فيما يخص الدورات الوطنية، فقد تم  .24
خصت هذه الدورات تقنيات المسح، تسيير معلومات الجراد، تقنيات المعالجة والمتابعة 

 .الصحية والبيئية

تنطلق أي دورة بسبب وفيما يخص الدورات التدريبية الفردية والتدريب طويل المدى، لم  .22
  .نقص التمويل

الدورات التدريبية، " coachning"اصة حول متابعة أو وخالل النقاشات، والتي دارت خ .26
وبعد أن نّوه المشاركون بأهمية هذه الطريقة الجديدة، فقد أوصى المشاركون بمواصلة هذه 

 .الطريقة ومدى أهمية توقر دليل بيداغوجي لهذه الدورات
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دورات وقد وافق المشاركون باإلجماع على اقتراح األمانة بإنشاء قاعدة بيانات حول ال .21
 . التدريبية المنظمة

 

 :وفي نهاية النقاشات، أوصى مندوبو الدول  .28

 

على الوحدات الوطنية لمكافحة الجراد، أن تنّصب مسئوال على التدريب، إن لم يكن  .4 ت
 .قد نصب من قبل

على الوحدات الوطنية لمكافحة الجراد، أن تقوم باختيار المرشحين للمشاركة في  .2 ت
 .ية للمدربين، على أساس المعايير الفنية والبيداغوجيةالدورات التدريبية اإلقليم

على الوحدات الوطنية لمكافحة الجراد أن تدرج في ميزانيتها السنوية فقرة للتكفل  .6 ت
 .(نشاط معياري)بالدورات التدريبية الوطنية بهدف تحقيق التمويل المستدام 

لخطط السنوية على الوحدات الوطنية لمكافحة الجراد أن ترسل ألمانة الهيئة ا .1 ت
 .للتدريب الوطني، خالل شهر يناير من كل سنة

على الوحدات الوطنية لمكافحة الجراد واألمانة أن تحظران هيكال متناسقا لقاعدة  .8 ت
 .بيانات خاصة بالدورات التدريبية المنجزة

للدورات التدريبية " coachingالمتابعة " على األمانة أن تواصل تنظيم عمليات  .1 ت
م هذه الطريقة للمرافقة في إطار تقييم خطة التدريب اإلقليمية الوطنية وتقيي

1122-1121. 

 

 تنفيذ كراس الشروط البيئية في الدول األعضاء في الهيئة. 6 
 

إلى غاية مايو  2112قدمت أمانة الهيئة األنشطة المنجزة في المنطقة الغربية من مارس  .21
قد هنأ المشاركون أنفسهم على و. 2113وتلك المبرمجة في السداسي الثاني من  2113

إعداد ( أ: )النتائج المحققة من طرف الدول قصد تنفيذ المتطلبات البيئية وبالتحديد فيما يتعلق 
( ب)خرائط المناطق الحساسة وأخذهم بعين اإلعتبار في النسخة الجديدة برنامج رامسس، 

تابعة الميدانية من طرف الم( د)تسيير مخزونات المبيدات و ( ج)دراسات التأثير البيئي، 
  .فرق مختصة لتأثير معالجة الجراد على البيئة والصحة اإلنسانية

إلجتماع الخبراء البيئيينن، والذي سيتم ( أ:  2113سجل المشاركون عقد في سبتمر وقد  .31
تسهيله من طرف خبير بيئي، حيث يعنى هذا اإلجتماع بتوحيد مناهج تقييم إعداد كراريس 

الوطنية واقتراح أنشطة أخرى في المستقبل قصد تسريع عملية ( CCE) الشروط البيئية
ورشة إقليمية للتدريب حول نظام تسيير مخزونات ( اعداد كراريس الشروط البيئية ، و ب

المنصب في تسع من بين عشر دول قصد تحسين استخدام هذه األداة ( PSMS)المبيدات 
 . أعضاء في الهيئة

 :ى مندوبو الدولنهاية النقاشات، أوص وفي .31

 

على الدول األعضاء في الهيئة أن تتابع مجهوداتها في تنفيذ المتطلبات البيئية  .11 ت
 .خاصة تلك المتعلقة باستعمال المبيدات الحيوية
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على دول شمال غرب افريقيا  أن تحوز على الملف اإللكتروني الذي يتوافق مع  .11 ت
قصد أخذها بعين  ،بيئياوالخاص بخرائط المناطق الحساسة  RAMSESمنظومة 

 .االعتبار خالل عمليات المعالجة ضد الجراد

على الدول األعضاء واألمانة مواصلة البحث على التمويل الالزم قصد التكفل  .12 ت
 .بمشكلة المبيدات المنتهية الصالحية وإزالة آثار التلوث في التربة الملوثة

 

 1121-1122تنفيذ البرنامج اإلقليمي لألبحاث . 7
 

نامج األبحاث انطالقا لتنفيذه بسبب عدم توفر مشاريع مطروحة من طرف لم يعرف بر .32
( أ: )غير أن أمانة الهيئة ذكرت المشاركين بشروط قبول مشاريع البحث والتي هي. الدول

( أأ)اسابيع على األقل من انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية و  3ارسال المشروع لألمانة قبل 
 .اطار الخطة اإلقليمية لألبحاثاقتراح موضوع بحث يكون ضمن 

وقد تناقش المشاركون فيما يخص أطروحة الدكتوراه التي يقوم بتحضيرها السيد سوري  .33
بهذه المناسبة التعاون بين  اأشادووقد . سيسي، والتي تتعلق بعتبة تجمع الجراد الصحراوي

اد بالمغرب، المعهد المركز الوطني لمكافحة الجراد بموريتانيا، المركز الوطني لمكافحة الجر
ومركز التعاون الدولي والبحث الزراعي في التنمية  IIالزراعي والبيطري الحسن 

(Cirad.) 

كما سجل المشاركون األشغال البحثية حول موضوع بيئة الجراد الصحراوي وديناميكية  .34
 المجموعات، والتي قام بها المركز الوطني لمكافحة الجراد في موريتانيا خالل السنتين

 .الماضيتين والتي تم نشر نتائجها في مجالت دولية

 :وفي نهاية النقاشات، أوصى مندوبو الدول .32

على أمانة الهيئة أن تضع على موقعها اإللكتروني ملخص نتائج األبحاث التي تقوم  .13 ت
 .بها الدول األعضاء

 

 ربيةنظرة نظرة حول تجسيد نظام المتابعة والتقييم لبرنامج أمبرس في المنطقة الغ. 8
 

ذكرت األمانة باألنشطة المنجزة في مجال المتابعة والتقييم لبرنامج أمبرس في المنطقة  .36
الغربية منذ انعقاد الدورة السادسة للهيئة والتي تمت من خاللها المصادقة على نظام المتابعة 

صدد وعليه، فإن التوصية التي صيغت بهذا ال. المندوبين لىوالتقييم المعّدل الذي تم عرضه ع
والتي مفادها تنظيم اجتماع لمجموعة فنيين تتكون من خبراء في أثناء الدورة السادسة للهيئة 

الجراد قصد تحديد مؤشرات نظام المتابعة والتقييم قد تم تجسيدها في بداية شهر أبريل 
، تخمين على مستوى مراكز مكافحة الجراد 2112وقد سبق عقد هذا االجتماع في . 2113

( e-Commitee)وحول تنصيب لجنة افتراضية  للمسح،الموحدة  االستمارةحول تطوير 
المذكورة أعاله وتحديد أهم مؤشرات نظام  تكون مكلفة بجمع آراء مراكز مكافحة الجراد

 .المتابعة والتقييم

نسخة )المذكور والذي انعقد بنواكشوط بموريتانيا بتحيين استمارة المسح  االجتماعوقد سمح  .31
د أهم المؤشرات لنظام المتابعة والتقييم لبرنامج أمبرس في المنطقة الغربية، وتحدي( 2113
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الموحدة للمسح  االستمارة. والتي تمت المصادقة عليهم من طرف مندوبو اللجنة التنفيذية
  .2ومؤشرات المتابعة والتقييم في الملحق  1معروضة في الملحق 

ن بالمتابعة والتقييم على مستوى مراكز مكافحة وفي األخير، سيتم تنظيم دورة تدريبية للمكلفي .38
بنيامي، في النيجر،  2113الجراد الصحراوي حول نظام المتابعة والتقييم المّعدل في سبتمبر 

 .كما سيتم رقمنة النظام نهاية السنة الجارية

 

 :وفي نهاية النقاشات، أوصى مندوبو الدول .31

 

المتعلق بتنفيذ المتطلبات   11ؤشر المعلى المكلفين بالبيئة أن يقرروا فيما يخص  .14 ت
األساسية اإلضافية لمعايير كراس األعباء البيئية خالل الدورة التدريبية القادمة 

  "بطاقة النتيجة") التي ستعنى بتوحيد طرق تقييم كراريس األعباء البيئية 
"score card" ) 1122 رسبتمبالمزمع عقدها في داكار بالسنغال في. 

 

 1122-1121بات السنوية لـ دراسة الحسا. 9
 

 31إلى  االئتمانيقدمت أمانة الهيئة حالة اشتراكات الدول األعضاء في الهيئة في صندوقها  .41
دوالر   641 113 1 االشتراكاتوقد بلغ مجموع متأخرات (. 3الملحق ) 2112 رديسمب

سنة  كاتاشتراأرسل المدير العلم للفاو رسالة دعوة لدفع   2113يونيو  14وفي . أمريكي
مبلغ المتأخرات ودعاهم لتسوية بقيمة للدول العشرة األعضاء، حيث ذكرهم  2113

 .تحصلهم على هذا البالغيوم التي تلي  31وضعيتهم في 

 .وقد أبدى المشاركون قلقهم ازاء مبلغ المتأخرات المسجل .41

مايو  31 للهيئة إلى االئتمانيأما فيما يخص الميزانية المتوفرة، فيقدر مجموع الصندوق  .42
 .دوالر أمريكي  873  586 1 بـ  2113

ويقدر . مايو من هذه السنة 31إلى غاية  2113و 2112كما قدمت أمانة الهيئة مصاريف  .43
 2113و 2112للهيئة بالنسبة لسنة  االئتمانيمجموع مصاريف الصندوق 

دوالر أمريكي في سنة   901 136دوالر أمريكي، منها  330 197بـ ( 31/12/2113)
(. 4الملحق ) 2113دوالر أمريكي في الخمسة أشهر األولى من   430 60و  2112

للجنة  1 واالجتماعالمشترك للدورة السادسة  االجتماعوعليه، فتطبيقا للتوصية المصاغة في 
دوالر أمريكي  000 300والمتعلقة بمنح ليبيا مبلغ ( ، تونس2112مارس )التنفيذية للهيئة 
في  2112للهيئة حتى تتمكن من مواجهة حالة الجراد التي سادت  االئتمانيمن الصندوق 

ما يعادل ( 2112خارج ميزانية )فقد بلغت المصاريف فيما يتعلق بهذا البند  هذا البلد،
 .دوالر أمريكي 191,78 152

 .2113تم تذكير المشاركين ببرنامج العمل والميزانية الموافقة له لسنة وفي األخير،  .44

هنأ مندوبوا الدول أمانة الهيئة على حسن التدبير التسيير الصارم ات، وفي ختام النقاش .42
 :االئتماني للهيئة ودعو للصندوق

في الصندوق االئتماني  1122الدول األعضاء إلى دفع اشتراكاتها السنوية لـ  .12 ت
  . لهيئتهم وأن تسوي متأخراتها
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 مسائل أخرى. 21
 

إلقليمية حول التواصل التي أجريت بالجزائر في تقديم أهم نتائج الدورة التدريبية ا 2.21
 1122مايو 

قدمت أمانة الهيئة أهم نتائج الدورة التدريبية اإلقليمية للمكلفين بالتواصل على مستوى مراكز  .46
مايو  23إلى  11مكافحة الجراد الصحراوي المنعقدة بالجزائر العاصمة، الجزائر، من 

وقد . 2عرضها على المشاركين موجودة في الملحق  نتائج الدورة التدريبية التي تم. 2113
أبلغت أمانة الهيئة المشاركين بنموذج متطلبات منصب المكلف بالتواصل على مستوى 
المركز الوطني لمكافحة الجراد ولما يجب أن يتوفر عليه هذا األخير، وهذا طبقا لما تمت 

 .مناقشته والمصادقة عليه خالل الدورة التدريبية المذكورة

تم عرض التوصيات المنبثقة عن الورشة التدريبية التي نظمت في شات، اوفي ختام النق .41
 (.2الملحق )، وتمت المصادقة عليها الجزائر

 

 تقديم نموذج تحديث موقع اإلنترنت الخاص بالهيئة 1.21

طلت أمانة الهيئة من مندوبي الدول في البداية رأيهم بخصوص النسخة الحالية للموقع  .48
وقد أبدى . بعدها تم تقديم مقترح للواجهة الجديدة للموقع قصد تحديثه. وني للهيئةاإللكتر

يجب أن يكون للموقع مظهر تفاعلي، ( 1: )بهذا الخصوص االقتراحاتمندوبو الدول بعض 
يجب أن يحتوي الجزء المتعلق بحالة الجراد النشرات الشهرية للدول األعضاء التي تم ( 2)

وضع رابط لموقع هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة ( 3)وم، تحريرها إلى غاية الي
( 4)، ولمرصد الجراد بالقوقاز، (SWAC) ، ومنطقة جنوب شرق آسيا(CRC) الوسطى

( 6)والمطبوعات العلمية،  االستشاراتنشر تقارير ( 2)إبراز األنشطة التي تقوم بها الهيئة، 
 .ترجمة الموقع إلى اللغة العربية

. 

تزامنا مع االجتماع التاسع للجنة )تاريخ ومكان انعقاد الدورة السابعة للهيئة  .22
 (التنفيذية

 

رت امانة الهيئة، أنه خالل الدورة السادسة للهيئة التي انعقدت بتونس العاصمة في مارس ذّك .41
 االجتماع، قرر مندوبوا الدول واستجابة للدعوة الكريمة من مندوب موريتانيا، فسيعقد 2112

، بتاريخ سيتم 2114للجنتها التنفيذية في موريتانيا في  1واإلجتماع   1المشترك للدورة 
 .تحديده ما بين األمانة، الفاو والبلد المضيف

 واالجتماع 1المشترك للدورة  االجتماعيقترح مندوبو الدول على الفاو وأمانة الهيئة أن ينعقد  .21
 .2114ير فبرا 21إلى  16للجنة التنفيذية للهيئة من  1
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 و اختتام االجتماع صادقة على التقريرالم. 21
 

 .للجنة التنفيذية 8تمت المصادقة باإلجماع من طرف مندوبو الدول على تقرير االجتماع  .21

بحضور السيدة آني  مدير المركز الوطني لمكافحة الجراد بالمغربترأس السيد سعيد غاوث  .22
الجراد وآفات " ية والمسئولة عن مجموعة ، الموظفة الرئيس(عبر خدمة سكايب)مونار 

 .االجتماعواألمين التنفيذي للهيئة بالنيابة، اختتام أشغال " النباتات العابرة للحدود

وخالل تدخلها، أبلغت الموظفة الرئيسية على مستوى مقر الفاو المشاركين أنها قد اطلعت  .23
لالجتماع، وأبلغتهم أن على التوصيات التي تمت صياغتها وهنأتهم على النتائج اإليجابية 

كما شكرت الدول األعضاء في الهيئة . أمانة الهيئة ستسهر على متابعة تجسيد التوصيات
كما طمأنت . للهيئة االئتمانيالمبذولة قصد دفع اشتراكاتهم في الصندوق على مجهوداتهم 

المشاركين فيما يخص دعم الفاو والهيئة لتنفيذ خطة العمل اإلقليمية للفترة ما بين يونيو 
والمتعلقة بتهديد الجراد في دول الساحل اإلفريقي، والتي تمت المصادقة  2113وأغسطس 

الحالي  االجتماعالذي سبق  االجتماعألعضاء في الهيئة أثناء عليها من قبل خبراء الدول ا
وفي األخير، أبلغت المشاركين أن عملية توظيف . يونيو 11و 11للجنة التنفيذية يومي 

 .تنصيبه سيتم عن قريباألمين التنفيذي الجديد للهيئة هي في المرحلة الختامية وأن 

ميا أشغال االجتماع الثامن للجنة التنفيذية، سواختتم مدير المركز الوطني لمكافحة الجراد ر .24
كما شكر بالخصوص . الهيئات الدولية على مشاركتهم الفعالة ، ممثلومندوبو الدولحيث شكر 

كما نّوه بالتوصيات الهامة التي . الهيئةالستجابتهم لدعوة  USAIDو  UMOAE ممثال
، وفي األخير. المة لبلدانهموتمنى للمشاركين عودة س االجتماعتمت صياغتها من خالل هذا 

  .للجنة التنفيذية للهيئة 8 االجتماعأعلن عن اختتام أشغال 

 
 

 تأبين. 22

 
 

 
الثامن للجنة التنفيذية لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة  االجتماعالمشاركون في  أبلغ

ي أمانة الهيئة السيدة بنبأ وفاة زميلتهم ف 1121 في سبتمبر الغربية المنعقدة بأغادير بالمغرب
 .من الجزائر محمد شريف مريم

 
ودعو اهلل جلت قدرته أن يتغمدها  .وفي هذه المناسبة المؤلمة قدموا تعازيهم الخالصة لعائلة الفقيدة

 .في رحمته الواسعة
 

 . إنا هلل وإنا هلل راجعون
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 المالحـــق

 

 
 

 27 ............................................ (1122نسخة )الفاو /المكافحة للهيئة /ستمارة الموحدة للمسح اال  – 1الملحق 

 كما الغربية المنطقة في أمبرس لبرنامج والتقييم المتابعة لنظام الثانوية والمؤشرات المؤشرات قائمة – 2الملحق 

 11 ..................................................................................................... الخبراء وضعه

 15 ....................................................... 22/12/2012مساهمات الدول األعضاء في الهيئة إلى  – 3الملحق  

 17 ..................................... (22/15/1122إلى ) 1122و  1121ملخص مصاريف الهيئة لسنتي  – 1الملحق  

 19 .......................... (1122مايو  12-29الجزائر، )توصيات الدورة التدريبية اإلقليمية حول التوصل  – 5الملحق  

 22 .... (1122يونيو  21-21اغادير، المغرب، )جنة  التنفيذية للهيئة قائمة المشاركين في االجتماع الثامن لل – 6الملحق 
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 (1122نسخة )الفاو /المكافحة للهيئة /االستمارة الموحدة للمسح   – 1الملحق 

 
Fiche standard de prospection/lutte CLCPRO/FAO 

(version 2013) 

Pays : 

Date : 
 

1 Point d'arrêt 1 2 3 
1.1 Nom de la Localité     

1.2 Heure    

1.3 Latitude     (DD MM SSS)    

1.4 Longitude   (DD MM SSS / O, E)    

1.5 Superficie prospectée (ha)    

1.6 Criquet (Présent ou Absent)    

1.7 Zone à traiter (donner les coordonnées des quatre points de la zone) 
1 : 1 : 1 : 

   

  1 
 

 2 
2 : 2 : 2 : 

   

  4   3 
3 : 3 : 3 : 

   

  
4 : 4 : 4 : 

   

1.8 Superficie à traiter (ha)    
 

2 Conditions écologiques    

 Habitat    

2.1 
Topographie (Oued, Plaine, Plateau, Collines, Dunes, Interdunes, 
Cultures, Pâturage, Oasis, Reg, Sebkha, Cuvette)    

2.2 
Nature sol (Sableux, Limoneux., Argileux, Caillouteux, Graveleux, 
Rocheux)    

2.3 Sol (Sec ou Humide)    

2.4 Humidité du sol (de x à x cm)    
 

 Végétation    

2.5 Etat  (Reverdissement, Verte, en Dessèchement, Sèche)    

2.6 Densité (Faible, Moyenne, Dense)    

2.7 Espèces annuelles (lister les trois espèces dominantes)    

2.8 Etat (Verte, En dessèchement, Sèche)    

2.9 Couverture (%)    

2.10 En dessèchement (%)    

2.11 Stade développement (1,2,3,4,5)    

2.12 Espèces pérennes (lister les trois espèces dominantes)    

2.13 Etat (Reverdissement, Verte, En dessèchement, Sèche)    

2.14 Couverture (%)    

2.15 En dessèchement (%)    

2.16 En reverdissement (%)    
 

 Conditions météorologiques    

2.17 Date de dernière pluie    

2.18 Pluie approximative (Faible, Modérée, Forte)    

2.19 Quantité de pluie (mm)    

2.20 Température (°C)    

2.21 Provenance du vent (N, NO, NE, O, E, S, SO, SE)    

2.22 Vitesse du vent (m/s)    
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3 Situation acridienne    

 Stade larvaire    

3.1 Stade de développement (E-1-2-3-4-5-6-Mi)    

3.2 Stade dominant (E-1-2-3-4-5-6-Mi)    

3.3 Phase (Solitaire, Transiens, T/congregans, T/dissocians, Grégaire)    

3.4 Comportement (Isolées, Dispersées, Regroupées)    

3.5 Couleur (Vert, Brun, Brun pigmenté, Jaune pigmenté, Noir)    

3.6 Densité (Faible, Moyenne, Forte)    

3.7 Moyenne du nombre d'individus (par touffe, m²)    

3.8 Distance moyenne entre touffes (m)    

3.9 Activité (en Eclosion, en Déplacement, se Nourrissant, Perchées, en Mue)    

 Bandes larvaires    

3.10 Stade de développement (E-1-2-3-4-5-Mi)    

3.11 Stade dominant (E-1-2-3-4-5-Mi)    

3.12 Densité (Faible, Moyenne, Forte)    

3.13 Densité minimale, maximale et moyenne (par m²)    

3.14 Taille minimale, maximale et moyenne de la bande (en m², ha)    

3.15 Nombre de bandes    

3.16 Distance moyenne inter bandes (m)    

3.17 Couleur (Noire, Jaune pigmentée, Verte)    

3.18 Activité (en Eclosion, en Déplacement, se Nourrissant, Perchées, en Mue)    
 

 

 Stade adulte    

3.19 Maturité (Jeune Ailé, Immature, Mature)    

3.20 Maturité dominante (Jeune Ailé, Immature, Mature)    

3.21 Couleur (Gris, Brun, Ailes Jaunes, Rose, Jaune)    

3.22 Phase (Solitaire, Transiens, T/dissocians, T/congregans, Grégaire)    

3.23 Comportement (Isolés, Dispersés, Regroupés)    

3.24 Reproduction (Accouplement, en Ponte)    

3.25 Densité (Faible, Moyenne, Forte)    

3.26 Nombre par transect (x)    

3.27 Longueur (m) et largeur (m) du transect    
 

 

 Essaims    

3.28 Maturité (Jeune Ailé, Immature, Mature)    

3.29 Maturité dominante (Jeune Ailé, Immature, Mature)    

3.30 Couleur (Rose, Jaune)    

3.31 Reproduction (Accouplement, En Ponte)    

3.32 Activité (Posé, en Vol d'entraînement, en Vol tourbillonnant, en Vol)    

3.33 Densité minimale, maximale et moyenne (par m²)    

3.34 Densité (Faible, Moyenne, Forte)    

3.35 Taille (ha, km2)    

3.36 Provenance du vol (N, NO, NE, O, E, S, SO, SE)    

3.37 Destination du vol (N, NO, NE, O, E, S, SO, SE)    

3.38 Altitude (Basse, Moyenne, Haute)    

3.39 Durée de passage (en heures et minutes)    

3.40 Cohésion (Faible, Moyenne, Forte)    

3.41 Forme (Cumuliforme, Stratiforme)    
 

 

 

 

4 Lutte    

4.1 Type d’application (En couverture totale, Barrière)    
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4.2 Superficie traitée et Superficie protégée (ha)    

4.3 Nom du pesticide utilisé    

4.4 Formulation (EC, UBV)    

4.5 Teneur matière active (g m. a./L ou %)    

4.6 Volume d’application (litre/ha ; g /ha)    

4.7 Quantité utilisée (litre, gramme)    

4.8 Moyens utilisés (Manuel, à Dos, Véhicule, Aérien)    

4.9 Durée de traitement (h et min)    

4.10 Taux de mortalité (%)    

4.11 Temps écoulé après traitement (en heures)    

4.12 Phytotoxicité (Présence, Absence)    

4.13 Zootoxicité (Présence, Absence)    
 

5 Protection      

5.1 
Utilisation matériel de protection : Lunettes, Masque, Combinaison, 
Bottes, gants (Oui, Non)    

5.2 Observation cas d'intoxication (Oui, Non)    

5.3 Suivi taux cholinestérase (Oui, Non)    

5.4 Dégâts sur cultures (%)    

5.5 Dégâts sur pâturages (%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

6 Commentaires 
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 الخبراء وضعه كما الغربية المنطقة في أمبرس لبرنامج والتقييم المتابعة لنظام الثانوية والمؤشرات المؤشرات قائمة – 2الملحق 

 
 عمل الوحدات الوطنية لمكافحة الجراد بصفة مستدامةت: 2النتيجة 

  1121نفقات التسيير السنوية ونفقات اإلستثمار مستوفات عن طريق الميزانية الوطنية للدولة من هنا إلى غاية  %: 2المؤشر 

 مالحظات المؤشر الثانوي المراكز الوطنية لمكافحة الجراد

a.1 )%  الميزانية المسخرة أو المستهلكة من طرف المركز الوطني لمكافحة الجراد =البسط  عن طريق الميزانية الوطنية للدولةنفقات التسيير السنوية مستوفات 

 الميزانية المطلوبة من طرف المركز الوطني لمكافحة الجراد =القاسم 

b.1 )%  لمسخرة أو المستهلكة من طرف المركز الوطني لمكافحة الجرادالميزانية ا =البسط  الستثمار مستوفات عن طريق الميزانية الوطنية للدولةانفقات 

 الميزانية المطلوبة من طرف المركز الوطني لمكافحة الجراد =القاسم 

 1121خططها السنوية للمراقبة حتى  %211كل الوحدات الوطنية لمكافحة الجراد للدول السبع التي تحوي مناطق لظهور الجراد، تطبق : 1المؤشر 

 مالحظات الثانوي المراكز الوطنية لمكافحة الجراد المؤشر

a.2 )1112لجنة القيادة لبرنامج أمبرس الجزائر، مارس " انظر: فرقة معبئة في فترة الهدوء (%) عدد الفرق المعبئة في الشهر وفي الحملة \عدد الفرق المعبئة في الشهر و في الحملة  

b.2 ) عدد أرباع الدرجة المربعة \والممكن أن تحوي عمليات تكاثرعدد أرباع الدرجة المربعة الممسوحة

 (%)الواجب مسحها والتي يمكن أن تحوي على عمليات تكاثر

 مؤشر ينفد في البلد اين ينمكن دلك -

المناطق التي يمكنها ان ( في بداية كل موسم تكاثر)للدول التي يمكنها دلك، بمسعدة خارطة، وضع  :اقتراح -
 (ر للجراد الصحراوي والتي يمكن لعمليات المسح التركيز عليهاتحوي عمليات تكاث

 .نظام المتابعة والتقييم في الدول تنفيذمؤشر يمكنه أن يتطور حسب التجارب المستقاة من  -

c.2 ) السنة\عدد النشرات الدورية  

d.2) %المعايير للدول من طرف الهيئة بالتشاور مع مصلحة معلومات الجراد  سيتم ارسال مجموع النشرات المنشورة\النشرات المنشورة حسب المعايير الموضوعةDLIS 

e.2 ) سنة في رامسس\الجديدة( نقاط التوقف)عدد التسجيالت  

f.2 )المساحة الواجب معالجتها \المساحة المعالجة (%)  
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 سياسات وآليات التسيير المستدام أعدت ونفدت: 1النتيجة 

  1121هديد الجراد أعدت، وصودق عليها ونفدت في كل الدول من هنا إلى غاية خطط تسيير ت: 2المؤشر 

 مالحظات المؤشر الثانوي المراكز الوطنية لمكافحة الجراد

a.3 ) 1122كل بلد  عضو يتوفر على خطة تسيير المخاطر قبل نهاية   

b.3) إلقليمي من هنا إلى غاية تنفيد تمرين محاكاة على األقل على مستوى كل الدول وعلى المستوى ا

1121  

 

c.3 ) 1121تحديث على األقل في كل بلد من هنا إلى غاية   

d.3 ) 1122وضع مبلغ احتياطي في الميزانية في كل بلد وعلى المستوى اإلقليمي م هنا إلى غاية 

 (تحديده بالدوالر األمريكي)

 

  1121واإلقليمي من هنا إلى غاية خطط التواصل معدة وموزعة على المستوى الوطني : 1المؤشر 

 مالحظات المؤشر الثانوي المراكز الوطنية لمكافحة الجراد

a.4 ) 1122خطة التواصل جاهزة لكل بلد قبل نهاية   

b.4 )تنفيد نشاط تواصل واحد على األقل في السنة من طرف مراكز مكافحة الجراد  

  1121هيئات ثنائية قبل  5الجراد الصحراوي على األقل في التعاون الثنائي مدعم بتسجيل مسألة : 5المؤشر 

 مالحظات المؤشر الثانوي المراكز الوطنية لمكافحة الجراد

a.5 ) 1121تقارير لهيئات مختلطة تتطرق لمسألة الجراد من هنا إلى غاية  5تتوفر على األقل   

b.5 )دول خط المواجهة من هنا إلى غاية  على األقل تقرير سنوي للجنة مانحين متوفر في كل دولة من

1121 
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 أمانة الهيئة اإلقليمية تعمل بصفة مستدامة: 1النتيجة

  1122التمويل المستدام لثالث مناصب على األقل إلطارات على مستوى أمانة الهيئة مضمون قبل نهاية : 8المؤشر 

 مالحظات المؤشر الثانوي المراكز الوطنية لمكافحة الجراد

  يوجد مؤشرات ثانوية للمراكز الوطنية لمكافحة الجراد الصحراوي ال
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 تم تنفيذ الخطة اإلقليمية لألبحاث: 5النتيجة

  1121تطبيقات قبل نهاية  2مطبوعات وعلى األقل  1مواضيع بحثية تم انجازها نتج عنها  5على األقل : 9المؤشر 

 مالحظات دالمؤشر الثانوي المراكز الوطنية لمكافحة الجرا

a.9)   على أساس مواضيع البحث المصادق عليها في الخطة اإلقليمية لألبحاث 1121مشاريع بحثية والتقارير الموافقة لهم جاهزة قبل  5على األقل تم انجاز 

b.9 ) 1121أبحاث متوفرة قبل  1تكون على األقل  

c.9 ) ير السنوي لنهاية الحملة الصادر عن المراكز الوطنية لمكافحة الجرادالتقر: طريقة التحقق نتائج بحثية 2على األقل تم تثمين 

 1121تكون على األقل مؤسستين بحثيتين مشاركة على المستوى الوطني واإلقليمي فيما يخص انجاز خطة األبحاث قبل نهاية : 21المؤشر 

 مالحظات المؤشر الثانوي المراكز الوطنية لمكافحة الجراد

 مؤشر يخص الهيئة. واضح ويمكن قياسه  21المؤشر  ثانوية للمراكز الوطنية لمكافحة الجراد الصحراوي يوجد مؤشرات ال
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تسيير متكامل لمشكلة الجراد يكون يحترم البيئة قد أنجز :6النتيجة  

1121المتطلبات األساسية اإلضافية لكراس الشروط البيئية  تم انجازها في دول المنطقة قبل  :22المؤشر   

 مالحظات المؤشر الثانوي المراكز الوطنية لمكافحة الجراد

a.11 )%  تكون محسوبة بطريقة متناسقة ما بين الدول عن طريق منهجية موحدة  % 1122مجموع المتطلبات األساسية تم تحقيقها في كل دول المنطقة قبل(score card ) التي يتم تحديدها

 1122في 

b.11 )% تكون محسوبة بطريقة متناسقة ما بين الدول عن طريق منهجية موحدة  % 1121إلضافية تم تحقيقها في كل دول المنطقة قبل مجموع المتطلبات ا(score card ) التي يتم تحديدها

 1122في 

  1121من الحاالت القابلة بأن تطبق فيها قبل  % 11 يتم استعمال طرق مكافحة بديلة في  :21المؤشر 

 مالحظات المراكز الوطنية لمكافحة الجرادالمؤشر الثانوي 

a.12 ) ترخيص استعمالMetarhizium  دول على األقل من دول المنطقة قبل  7تم التحصل عليه في

1121 

 

b.12)  من مساحات المناطق  % 11االستعمال التطبيقي للمبيد الحشري الحيوي معمول به على

 1121صابة بأشرطة حوريات قبل الحساسة بيئيا الواجب معالجتها والتي تكون م

 

c.12)  من المساحات الواجب  % 11االستعمال التطبيقي لمعدالت النمو الحشري جاري العمل به على

 1121معالجتها والمصابة بأشرطة حوريات قبل 
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 22/12/2012مساهمات الدول األعضاء في الهيئة إلى  – 3الملحق  

 
يمثل . دوالر أمريكي 631.111سنوية الواجب دفعها من طرف الدول بـ يقّدر المبلغ اإلجمالي للمساهمات ال

 (.بالدوالر األمريكي) 2112 ديسمبر 31الجدول أدناه حالة المساهمات لكل بلد إلى غاية 

 -MTF/INT/006/MUL - 9169.00.الصندوق االئتماني رقم 

 هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية
 

 (بالدوالر األمريكي) 13/31/1131 إلى غاية حالة المساهمات
 

Code Oracle : TF-AGPDD – TFAA970089143 

 الدول األعضاء
المتأخرات إلى  

31/12/2011 

1121 

المتأخرات إلى  
22/21/2012 

المساهمة 
 الواجبة

المبلغ المحصل 
 عليه

22/21/2012 

 *030,00 150 022,00 150 000 150 065,00 150 الجزائر

 084,23 24 860,58 58 000 24 944,81 58 ركينا فاسووب

 614,67 375 0,00 000 165 614,67 210 ليبيا

 231,25 71 0,00 000 24 231,25 47 مالي

 000,00 120 0,00 000 120 0,00 المغرب

 665,31 59 119,08 114 000 27 784,39 146 موريتانيا

 316,68 110 0,00 500 19 816,68 90 النيجر

 245,96 27 0,00 500 25 745,96 1 السنغال

 025,00 84 0,00 000 24 025,00 60 التشاد

 428,12 91 000,00 120 000 60 428,12 151 تونس

 641,22 113 1 443,001 000 639 655,88 917 المجموع

 

 دوالر من األتعاب البنكية منتقصة 22* 

  

 .دوالر أمريكي  641,22 113 1بـ لمساهمات قّدر إجمالي متأخرات ا 2113 ديسمبر 31في 
 :أسباب 3الوضعية  هتبرر هذ

 ،(دوالر أمريكي 656 917) 2111ديسمبر  31المبلغ المرتفع للمتأخرات في  -

 002 443)والذي لم يصل لما كان ينتظر  2112المبلغ اإلجمالي للمساهمات المحصل عليه في  -
 ،(كانت منتظرة 000 639مقابل  دوالر أمريكي

بسبب اإلرسال المتأخر لرسالة المدير العام ( مايو 31إلى ) 2113عدم استقبال أي مساهمات في  -
 .للفاو  لطلب المساهمات

للدول األعضاء في الهيئة رسائل يطلب فيها مساهمة لسنة  2113يونيو  14وقد أرسل المدير العام للفاو في 
تأخرات لتسوية وضعية المساهمات وذلك في غضون ، وقد ذّكر فيها ما اذا كان في اإلمكان دفع الم 2113

 .يوما التي تلي استقبال الرسالة 31
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( 2111أغادير، المغرب، يونيو )للهيئة  2للتذكير فإن جدول االشتراكات الجديدة، المصادق عليه في الدورة 
تقدر حاليا بـ   وعليه فإن االشتراكات السنوية الواجب دفعها من طرف الدول. 2111قد تم تطبيقه منذ سنة 

 (.أي ما يعادل ثالثة اضعاف المبلغ السابق)دوالر أمريكي   000 639

وعليه، فإنه على الدول اتخاذ اإلجراءات الالزمة قصد دفع مساهماتها السنوية بانتظام في الصندوق 
 .االئتماني للهيئة وكذا للتسوية السريعة لمتأخراتها

        قّدر بـي 2113مايو  31إن رصيد الصندوق االئتماني للهيئة إلى أما فيما يتعلق بالميزانية المتاحة، ف
   .أمريكي دوالر   873 536 1
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 (22/15/1122إلى ) 1122و  1121ملخص مصاريف الهيئة لسنتي  – 1الملحق  

 

 1121ميزانية  النفقات المتوقعة حسب النشاط
مصاريف 

1121 
 1122ميزانية 

مصاريف 
1122  

 التدريب
60 000 29 778 125 000 13 755 

   000 50   000 10 اإلقليميةدعم للتكوينات   

   000 15   000 10 دعم للتكوينات الوطنية  

   000 20   0 (متدخلون أجان ومؤطرون)دعم للسلك الثالث في تخصص الجراد   

 755 13 000 20 778 29 000 20 دعم لتكوين الدكتوراه  

   000 10   000 10 وينية الوطنيةمعاينة الدورات التك  

   000 10   000 10 تبادل المدربين الوطنيين  

 0 000 45 853 4 000 45 األبحاث

   000 25 853 4 000 25 دعم لمشاريع األبحاث الوطنية  

   0   0 دعم ألبحاث طلبة السلك الثالث  

   000 15   000 15 (خبراء)دعم لتنفيذ البرنامج اإلقليمي لألبحاث   

   000 5   000 5 دعم محتمل لمحطة أكجوجت  

 0 000 50 0 000 45 البيئة

   0   000 15 المساهمة في ورشة تسيير المبيدات  

   000 10   000 10 دعم لتنفيذ المتطلبات البيئية  

   000 20   000 20 دعم إلنجاز خرائط المناطق الحساسة  

   000 20   0 نظمات نمو الحشراتماقتناء مبيدات حيوية و  

 0 000 15 0 000 15 خطط تسيير المخاطر

   000 15   000 15 دعم لتمارين المحاكاة  

 0 000 15 0 000 15 دعم لعمليات االستكشافات المشتركة

   000 15   000 15 المساهمة في تنظيم عمليات المسح المشترك  

 778 000 5 0 000 5 المتابعة والتقييم

 778 000 5   000 5 دعم إلنجاز نظام المتابعة والتقييم  

 344 36 000 25 176 25 000 25 إرسال بيانات الجراد

 NOVACOM  25 000 25 176 25 000 36 344االشتراك في   

 0 000 10 261 7 000 15 التواصل

   000 10 261 7 000 10 دعم لتنفيذ خطة التواصل  

   0   000 5 ويات، ورمز الهيئةتحضير ونسخ المط  

 0 000 15 0 000 10 تبادل الخبراء

   000 15   000 10 تبادل الخبراء  

 604 2 000 90 707 1 000 60 معدات غير مستهلكة

   000 30   0 شراء سيارة نفعية ألمانة الهيئة  

   000 10   000 10 دعم القتناء معدات مخبريه   

   000 10   000 10 ت وأجهزة ابحاث ميدانية دعم القتناء معدا  

   000 15   000 15 دعم القتناء معدات فرق المتابعة البيئية   

 604 2 000 10 707 1 000 10 (التخييم)دعم القتناء معدات المسح   

   000 10   000 10 (االشتراكات في المجالت العلمية  

   000 5   000 5 متخصصة رشراء برامج كمبيوت  
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 1121ميزانية  النفقات المتوقعة حسب النشاط
مصاريف 

1121 
 1122ميزانية 

مصاريف 
1122  

 0 000 5 840 4 000 5 معدات مستهلكة

   000 5 840 4 000 5 معدات استهالكية متنوعة  

 217 3 000 48 953 25 000 15 (الهيئة وأمبرس)دعم لتنظيم االجتماعات 

 217 3 000 30   0 (دول 8)االجتماع الثامن للجنة التنفيذية   

 000 3   0 لجنة التنفيذيةمشاركة رئيس الهيئة في االجتماع الثامن ل  
  

   000 15  000 15 لضباط االتصال لبرنامج أمبرس في المنطقة الغربية 21و  22االجتماع   

  0 953 25 0 1121للهيئة، تونس، مارس  2الدورة  

 0 0 0 000 4 الرافعة لدى الشركاء

   0   000 4 زيارة رئيس الهيئة لروما  

 56 000 10 076 4 000 10 دعم ألمانة الهيئة

 56 000 10 076 4 000 10 دعم ألمانة الهيئة لتنفيذ أنشطتها  

 0 000 80 0 000 70 التضامن اإلقليمي

   000 50   000 70 دعم محتمل للدول في حالة ظهور الجراد  

   000 30   0 دعم لتنظيم االجتماع الوزاري للدول األعضاء في الهيئة  

   000 20   000 20 مصاريف غير منتظرة

 754 56 000 558 642 103 000 419 المجموع الفرعي

 676 3 540 72 258 33 470 54 % 22مصاريف الوكالة   

 430 60 540 630 901 136 470 473 المجموع

 
 

 . أثناء تهديد الجراد 2112مع إضافة مصاريف الوكالة فيما يخص المبلغ المقدم لليبيا في *: 

 
مارس )، وأثناء االجتماع المتزامن للدورة السادسة واالجتماع السابع للجنة التنفيذية للهيئة ومن جهة أخرى

وبسبب حالة الجراد التي سادت آنذاك في ليبيا، فقد أوصى مندوبوا الدول األعضاء في ( ، تونس2112
، حيث يتم صرف »دوالر أمريكي من الصندوق االئتماني للهيئة  000 300  بمنح ليبيا مبلغ    «الهيئة

دوالر أمريكي والباقي يصرف على حسب طلب ليبيا لذلك وتبعا لتطور حالة الجراد  000 100أولي لمبلغ 
 .الصحراوي

دوالر   191,78 152تقّدر بـ ( 2113-2112خارج ميزانية ) 2112وعليه فإن النفقات التي تمت في 

 :أمريكي مقسمة كاآلتي

 (.دوالر أمريكي  000 100)اقتناء العتاد الصغير  المكافحة و/التكفل بفرق االستكشاف -
كوادر فنيين والتي أجريت في المغرب بشهر  2المساهمة في تمويل الدورة التدريبية حول تقنيات الرش التي خصت  -

 (.دوالر أمريكي  78 ,574 3) 1121ديسمبر 

دوالر   617 48) من طرف موريتانيا لتر من المبيدات المقدمة 12111المساهمة المالية في عملية التثليث لكمية  -

 .(أمريكي
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مايو  12-29الجزائر، )توصيات الدورة التدريبية اإلقليمية حول التوصل  – 5الملحق  
1122 ) 

 

إلى  11شارك في الدورة التدريبية اإلقليمية حول التواصل التي انعقدت بالجزائر العاصمة، الجزائر، من 
. صل على مستوى مراكز مكافحة الجراد للعشرة دول أعضاء في الهيئة، المكلفون بالتوا2113مايو  23

 .كما شارك في هذه الدورة ممثلين عن أمانة الهيئة وكذا خبير في التواصل

درج هذه الدورة في إطار تنفيذ خطة التواصل الخاصة بالهيئة وببرنامج أمبرس في المنطقة الغربية نت
كما أنه يمثل نقطة انطالق . التواصل للمراكز الوطنية لمكافحة الجرادوبالتحديد ذلك المتعلق بتدعيم قدرات 

 .لسلسلة من الدورات في مجال التواصل على طول السنوات المقبلة

 :أهم النتائج كانت كاآلتي

  المؤسسي والتطبيقي، تواصل للتنمية، )مختلف أنواع التواصل ( ا)تذكير بعناصر التواصل مثل
( عمل في مجموعات)قنوات التواصل، األهداف وفترات التواصل ( اا)، (تواصل مؤسسي داخلي

 .التواصل في األزمات( ااا)و، 

 اكتساب منهجية إعداد خطة للتواصل عن طريق: 

 

o  عمل على األدات المسماتKAP (Knowledge, Attitudes & Practices ) التي
 واصل،تسمحبتحديد المعارف، السلوكات ومناهج األشخاص المستهدفين من الت

o  عمل على صيغة البالغات المعينة حسب الفترة والهدف المسطر، مما سيشكل قاعدة عمل
 للمكلفين بالتواصل لصياغة أنشطة الخطة الوطنية للتواصل للمراكز الوطنية لمكافحة الجراد،

o توفير نموذج استداللي لهيكلة خطة وطنية للتواصل في مجال مكافحة الجراد. 

 

لألهلية ديالت، تمت المصادقة من طرف المشاركين على نموذج بعد المناقشات والتع .16 ت
مرجع كفاءات هذا وإلى  المرجعية للمكلف بالتواصل على مستوى المراكز الوطنية لمكافحة الجراد

 . األخير

 .يتعارف المكلفون بالتواصل أكثر، ويمكنهم تبادل تجاربهم العملية .11 ت

 :يوصي المشاركون
الجراد، وعلى أساس المتطلبات الصادق عليها في الدورة  على الوحدات الوطنية لمكافحة .2 ت

التدريبية حول التواصل في الجزائر، أن يعطو كل األهمية  المؤسساتية الالزمة لمنصب 
 .المكلف بالتواصل في التنظيم الداخلي الخاص بهم

على الوحدات الوطنية لمكافحة الجراد أن تجعل من منصب المكلف بالتواصل األقرب  .1 ت
المكلف بالتواصل بشكل وثيق  وأن يعملمن مدير الوحدة الوطنية لمكافحة الجراد، ممكن 

 .مع المكلف بمعلومات الجراد
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إعداد خطتهم الوطنية للتواصل على / أن تقوم الوحدات الوطنية لمكافحة الجراد بتحديث  .2 ت
جريت ضوء األدوات المنهجية التي وفرت لهم خالل الدورة التدريبية حول التواصل التي أ

 .بالجزائر

على الوحدات الوطنية لمكافحة، أن تضمن استقرارا لمنصب المكلف بالتواصل، وأن  .1 ت
لقاءات متتالية حول هذا /يشارك في عدة دورات( أ)الشخص الذي يشغل هذا المنصب 

أن يكون بمثابة ( أأ)الموضوع، بما في ذلك الندوات عن بعد، وذلك في السنوات المقبلة و 
 .فيما يخص التوصل الشخص المحوري

على هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية أن تتابع دعمها لقدرات الوحدات  .5 ت
 الوطنية لمكافحة الجراد للدول األعضاء فيما يخص التواصل
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 (1122يونيو  21-21اغادير، المغرب، )الثامن للجنة  التنفيذية للهيئة  قائمة المشاركين في االجتماع – 6الملحق  

اإللكتروني البريد الهاتف المنصب المنظمة اللقب اإلسم  

 مالي

 فاكابا دياكيتي
 223 20 22 01 82+ (CNLCP)مدير المركز الوطني لمكافحة الجراد  (CNLCP)المركز الوطني لمكافحة الجراد 

+223 20 22 01 93 

fakabadiakit@yahoo.fr 

cnlcp@cnlcp.net 

 المغرب

 سعيد غوث
 (CNLAA)مدير المركز الوطني لمكافحة الجراد  (CNLAA)المركز الوطني لمكافحة الجراد 

+212 52 82 42 330 s.ghaout@gmail.com 

 سعيد لغناوي
 (CNLAA)الوطني لمكافحة الجراد  المركز

 lagnaouisaid@gmail.com 19 33 28 661 212+ منسق بالمركز الوطني لمكافحة الجراد

 موريتانيا
لمركز الوطني لمكافحة الجراد ل العام مديرال (CNLA)المركز الوطني لمكافحة الجراد  محمد عبد اهلل إبي

(CNLA) 
+222 464 82 828 maouldbabah@yahoo.fr 

 النيجر

 يحيا غاربا
لمركز الوطني لمكافحة الجراد ل العام مديرال (CNLA)المركز الوطني لمكافحة الجراد 

(CNLA) 
+227 970 00 300 ajwal88@gmail.com 

 السنغال

 آليو ديونغ
لتنمية الزراعية، مديرية حماية النباتات وزارة ا

(DPV) 
 a.diongue@yahoo.com 081 05 71 77 221+ رئيس قسم التحذيرات الزراعية

UEMOA 

 hsanou@uemoa.int 84 08 40 73 226+ مكلف بالصحة النباتية UEMOA هيالر سانو

USAID 

 يني بياليني
United States Agency for International 

Development (USAID) 

Senior Technical Advisor for Pesticides 

and Pests and AELGA Project Manager 
+1-202-712-1859 ybelayneh@usaid.gov 

FAO/CLCPRO 
 adeljemmazi@yahoo.fr 215 12 986 216+ رئيس الهيئة CLCPRO عادل جمازي

 Hichem.Dridi@fao.org 204 26 78 66 213+ خبير معلوماتية CLCPRO هشام دريدي

 Dominique.Menon@fao.org 289 55 70 065 39+ خبير زراعي CLCPRO/FAO دومينيك مونون

 Lemine.Ouldahmedou@fao.org 798 53 70 065 39+ خبير في الجراد CLCPRO/FAO محمد األمين ولد أحمدو

mailto:toumsidibe@yahoo.fr
mailto:toumsidibe@yahoo.fr
mailto:fakabadiakit@yahoo.fr
mailto:ghaout@gmail.com
mailto:maouldbabah@yahoo.fr
mailto:ajwal88@gmail.com
mailto:Hichem.Dridi@fao.org
mailto:Dominique.Menon@fao.org
mailto:Lemine.Ouldahmedou@fao.org
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 قائمة المصطلحات

 

 

 

 كراس األعباء البيئية  

  Cahier des charges environnementales 

CCE 

 Cirad مركز التعاون الدولي في األبحاث الزراعية للتنمية

 CLCPRO نطقة الغربيةهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في الم

 CRC هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى

 DLCC األغذية والزراعة لجنة مكافحة الجراد الصحراوي لمنظمة

 e-Commitee  لجنة افتراضية

فاو- FAO منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة  ال

Knowledge, Attitudes & Practices KAP 

 ة لطوارئ الجراد خطه الوطنيال

Plan national de l’urgence acridienne 

PNUA 

 PSMS (Pesticide Stock Management System ) نظام تسيير مخزونات المبيدات

 SWAC هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في جنوب غرب آسيا

 UEMOA اإلتحاد االقتصادي والمالي لغرب إفريقيا

 USAID مية الدولية وكالة الواليات المتحدة للتن

 نظام الوقاية من طوارئ اآلفات واألمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود

Emergency Prevention System for Transboundary Animal and Plant 

Pests and Diseases 

  EMPRES  -أمبرس   

 رمسس Schistocerca التعرف و تسيير بيئة شيستوسيركا   منظومة


