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  يةفتتاحاال- 1 الجلسة

الجراد "رئيس فريق المسئولين وكبير  ،اني موناردترأس حفل االفتتاح السيدة   .االفتتاحية الكلمة  .1

ممثلين عن الجزائر وتشاد ومصر : وحضر االجتماع . AGPMM، "العابرة للحدود النباتية واألمراض واآلفات 

وإريتريا وإثيوبيا والهند وإيران واألردن ومالي وموريتانيا والمغرب والنيجر والمملكة العربية السعودية واليمن، 

هيئة مكافحة الجراد  ،(CLCPRO)لغربية مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة ا لهيئةواألمناء التنفيذيين 

؛ (SWAC)وهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في جنوب غرب آسيا ( CRC)الصحراوي في المنطقة الوسطى 

، وممثلي الوكالة ( DLCO-EA)ممثل عن منظمة مكافحة الجراد الصحراوي لدول شرق أفريقيا كما حصر 

ووكالة الواليات المتحدة للتنمية الدولية ( MAE)ة الفرنسية ، وزارة الشؤون الخارجي(AFD)الفرنسية للتنمية 

(USAID .)  دة التأهيل في حاالت الطوارئ ومنظمة األغذية ممثلون من شعبة إعاأيضا في االجتماع شارك

  . 1قائمة المشاركين في الملحق (. FCC)السلسلة الغذائية إدارة أزمات و( TCE)والزراعة 

لجراد اإلى طبيعة  تشارأ مابعدف . المشاركينب موناردفي كلمتها االفتتاحية نيابة عن المنظمة، رحبت السيدة و 

شددت على أهمية هذا اللقاء الذي يهدف إلى إيجاد إطار من اإلدارة والتمويل المستدام  ،فتاكةال الصحراوي

يمكن أن  الذيالحاجة إلى وجود نظام التمويل المبتكر  موناردوأبرزت السيدة  . لمكافحة الجراد الصحراوي

 . فضال عن التضامن بين الدول والتعاون فيما بين بلدان الجنوبالجراد  تجمعات ديناميكيةتطور بالتوازي مع ي

إلى صياغة مقترحات ملموسة لتمويل  الذي يؤدين العمل المثمر يلمشاركل منتتفي نهاية كلمتها،   .2

 . مستدام لمكافحة الجراد الصحراوي

كبير ، منى شايا ضافة عرض من السيدة المقترح مع إ جدول االعمال اعتمادتم . جدول األعمال اعتماد  .3

زيادة مرونة سبل المعيشة " 5الهدف االستراتيجي للمنظمة  ن، عالمسئولين في وحدة ادارة ازمات السلسة الغذائية

ورقة عمل تم توزيعها على المشاركين و ،(2)جدول األعمال المعتمد في الملحق  أنظر) ". للتهديدات واألزمات

 . (3لتوجيه المناقشات  في الملحق 

من ممثل واحد عن كل منطقة  تألفتو التي لجنة الصياغة تم االتفاق على  .تعيين لجنة الصياغة  .4

 رام  اسر ، والسيد (المغرب) سعيد غاوت، السيد (األردن) فداء الروابدةالسيدة   :وهم  ،وموظفي المنظمة

 ، السيد(في المنطقة الغربية مكافحة الجراد الصحراوي هيئةاالمين التنفيذي ل)محمد االمين حموني ، السيد (الهند)

 (. المنظمة مستشار) ورمزدي نييسا والسيدة ( في المنطقة الغربية هيئة مكافحة الجراد الصحراوي)  ونودومنيك م

ان االجتماع كان جزءا من العملية التي بدأت في   ونومأوضح السيد  .االجتماع عرض سياق وأهداف  .5

التقييم ( أ): شملت المعالم الرئيسية لهذه العمليةوقد  . وشمال غرب أفريقيافي غرب  05-2003أعقاب أزمة 

مكافحة الجراد  هيئةأدوار ومسؤوليات  بتعزيز، والتي أوصت 05-2003المتعدد األطراف لالستجابة ألزمة 

مكافحة الجراد  لهيئاتودراسة مؤسسية لتعزيز األدوار والمسؤوليات  (ب)؛الصحراوي في المنطقة الغربية

بند ، وتحت 2011في عام  أبرمت تيالمنظمة، ال اتفاقيةالصحراوي المنشأة بموجب المادة الرابعة عشرة من 

 الدورةو (ت)الجراد الصحراوي؛تجمعات  ديناميكية مع يتوافقح تطوير نظام تمويل ااقترتم ، الماليالحكم 

النظام بهدف تحسين  والتي أقرت، 2012 يونيوي ف تمكافحة الجراد الصحراوي الذي عقد لهيئة األربعون

 . استدامة مكافحة الجراد الصحراوي وطلبت من المنظمة تنظيم اجتماع لمناقشة تنفيذ العملية

الجراد الصحراوي ويهدف الى  لجنة هيئةهذا االجتماع هو الخطوة األولى التي اتخذت لتنفيذ توصية   .6

بعد  المنتظرة الخطوات  أما  . نظام التمويل التي يتألف منها االدواتمختلف ل واألساليبتحديد المالمح الرئيسية 

راد لمكافحة الج  ةالثالث اإلقليمية الهيئاتوالدعوة مع أعضاء  المرافعة ،4112في عام : فهي كاآلتياالجتماع 

أو في مجلس منظمة األغذية ( COAG)عرض على لجنة الزراعة في المنظمة ال ،4115وفي عام الصحراوي، 

 واألربعونا الحادية مكافحة الجراد الصحراوي في دورته لجنةوإفادة نظام التمويل الجديد،  إلى للدعوةوالزراعة 

 . نظامال عدادإو بالنتائج التي تم التوصل إليها

 : على هذه الخلفية، كانت أهداف االجتماع  .7
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التشغيل، ، آلية االستحقاق، معايير أهدافهاكل أداة مالية، بما في ذلك  ةوحكام األساليبخصائص مناقشة   (1

 . التمويل، اإلدارة، الرصد والمراقبة أساليبالميزانية، 

 . تنفيذ النظامعداد خارطة طريق لإ (2

 الدراسة على الحكم المالي لمكافحة الجراد الصحراوي  نتائج - 2 الجلسة 

النتائج واالستنتاجات الرئيسية لتحليل نظام  ورمزديقدمت السيدة  .عرض نظم التمويل الحالية والجديدة  .8

 : وكانت النتائج الرئيسية . التمويل الحالي

 ، شاملةرؤية  ةمصادر التمويل دون أي  تعدد ( أ

 الموارد، بالقدرة على التنبؤ انخفاض  ( ب

 ؛  مكافحة الجرادالوطنية لوحدات الاألثر اإليجابي لمساعدة المانحين على فعالية ومصداقية  ( ت

 على المستوى الوطني؛  ةتقلبالممحدودة والميزانيات ال ( ث

 األعضاء،  الدول بمتأخرات اشتراكات بطةالمرتالميزانيات المحدودة على المستوى اإلقليمي  ( ج

  . التنسيق على المستوى اإلقليميالى إعدادها ولكنها تفتقر في  شرعطوارئ الجراد، التي تسيير وخطط  ( ح

 : وكانت االستنتاجات الرئيسية ما يلي .9

 تطوير برامج الوقاية العادية، بالموارد يضر  عدم استقرار ( أ

 التنسيق والرؤية؛ على رد المتاحة عكس جميع الموات ةموحد مقاربةعدم وجود يؤثر  ( ب

ولكن من دون خلق  الوقائية،المكافحة هناك حاجة إلى موارد خارجية الستكمال اآلليات الوطنية لدعم  ( ت

 تأثيرات مشوهة؛ 

 هادعو إلى تقاسم المسؤوليات والتمويل، والتي يمكنتللحدود  العابرةأزمات الجراد الصحراوي وطبيعة  ( ث

 . تحسين التضامن اإلقليمي القائم

 تطورأدوات تتماشى مع مراحل من ثمانية يتكون نظام التمويل المقترح فإن بناء على هذا التحليل   .10

صندوق : "جديدتانأداتان  ا، من بينه(الوباء، الفورة، التفشيالركود، )ربعة األالجراد الصحراوي  حاالت

مختلف مصادر التمويل، ( أ): المالمح الرئيسية للنظام هي ". صندوق الطوارئ اإلقليمي" و " ئيةوقاالمكافحة ال

( ب)تكمل بعضها البعض لضمان التمويل المستمر لعمليات المكافحة؛  الوطني واإلقليمي والدولي، على المستوى 

مشاركة  يفترض أدوات تمويلكما أن وجود ( ت)الطوارئ هي حجر الزاوية في النظام برمته؛ تسيير خطط 

 . مع حوار منتظم مع هذه الجهات المانحة بالتوازي تتم  فيها المانحين الدوليين

في  05-2003أزمة  حمونيالسيد  قارن .األخيرة الجراد الصحراويأزمات من  المستفادةالدروس   .11

أن االستجابة  في منطقة الساحل والمنطقة الوسطى، والتي تبين 13- 2012وتهديدات اليم الغربية والوسطى األق

الدروس  . للفورةسيطرة على الوضع وتجنب الوصول بالأسرع وأكثر كفاءة، مما سمح  تفي أحدث التهديدات كان

تعبئة موارد من البلدان المتضررة،  الصناديق  تتم( أ)  :المستفادة من إدارة التهديدات االخيرة تظهر ما يلي

في مدة ال تتعدى والجهات المانحة  في المنطقة الغربية والوسطىمكافحة الجراد الصحراوي  اتهيئل االئتمانية

من بلد إلى بلد، والتي تبين  (TCP)برنامج التعاون الفني  الأمو إلفراج عنامهلة تفاوتت  ( ب). إلى شهرين شهر

المعدات  بينما ( ت) .الحاجة إلى وجود طلبات البلدان التي أعدت في المراحل األولى من التهديد لتسريع المعالجة

تلبية المتطلبات دون الحاجة التثليث بنظام يسمح كما ، (تصل إلى سنة واحدة)وقتا أطول لتصبح متاحة  تاستغرق

فإنه يستحسن أن  تزداد المرافعة لدى المانحين قصد الحصول على  ( ج)األخير، وفي  . لشراء مبيدات إضافية

الستخدام المبيدات  أدت 13-2012لتهديد  منظمةالوسريعة الستجابة االفإن موما، عو . التزام أسرع من طرفهم

 . 05-2003 مقارنة بأزمة على البيئة  ضرر ، مع أقل ات محدودة مساحعلى 
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 أدوات التمويل الوطني  - 3 الجلسة

 عن ةمفصل عروضاإريتريا وإيران والنيجر   ومندوبكل من قدم  .عرض إجراءات التمويل الوطني  .12

 أوضحتهاوكانت االستنتاجات الرئيسية التي  . وطنية لمكافحة الجراد الصحراوي واإلنجازات األخيرةالنظمة األ

وجعل الموارد التكميلية متاحة   المواجهة تعزيز قدرة بلدان خط ولويةاأل منينبغي أن يكون ( أ): العروض ما يلي

 (ب) هناك حاجة إلىوفي المناطق؛  فورةال ظهورألنه أمر حيوي لمنع ،خالل فترات الركود  الوقايةلضمان 

طوارئ تسيير الخطط ( ت)لمبيدات والمعدات في وقت األزمات؛ ااقتناء إجراءات أخف لتسهيل أسرع لمناقصات 

 . "المتاحة أنشطتها  ميزانياتنا تكييف اآلفات ال ..."( ج) في وقت األزمات، و السريعتسهل التفاعل 

المقترحة لتحسين فعالية الموارد  لألساليبعرضا موجزا  ورمزدي السيدة قدمت  .الميزانيات الوطنية  .13

ميزانية  راج إد( أ): ، بما في ذلكالمحدودة والتفشيات االنحسار الشديدفي مراحل المكافحة الوطنية لتنفيذ عمليات 

المعدة  الميزانية الحقيقية تعرض بجانبها ( ب)و، األنشطة الوقائية الموارد المطلوبة لتنفيذ  تسرد  كل   عيةمرج
تسيير وإعداد خطط ( ث)، والمكافحةعمليات المراقبة لحساب تكاليف الوحدة ( ت)الموارد المتاحة؛  على أساس 

 . الجرادمكافحة اإلمكانات الوطنية لم رصد اإنشاء نظ( ج)الطوارئ، و

 : ما يليب المشاركونوقد نوقشت هذه األدوات المختلفة وأوصى   .14

 

  على الميزانيات 

على أساس ) ةميزانية الحقيقيال، ( أو ميزانية نموذجية) ميزانية مرجعية ينبغي لجميع البلدان وضع  . 1ت

 (. على أساس الموارد المتاحة فعليا)والميزانية الفعلية ( تخصيص المخطط للمواردال

لمشاريع تلك الخاصة باوينبغي أن تشمل الميزانيات جميع مصادر التمويل المتاحة، بما في ذلك  . 2ت

 . والمساعدات العينية

لهذا الغرض، ينبغي  . لميزانية في المناطق الثالثل ومصطلحات موحدة تسميات وينبغي اعتماد   . 3ت

جتماع االورقة عمل في اإلقليمية، بالتعاون مع الدول األعضاء النظر التسميات المقترحة  للهيئات

 . مكافحة الجراد الصحراوي للجنةالنسخة النهائية في الدورة المقبلة واعتماد  ،المرفقة

خبرتها تشارك المناطق األخرى أن  في المنطقة الغربية هيئة مكافحة الجراد الصحراويلينبغي  . 4ت

 (. اإلنجليزية باللغة)

 

  على تكاليف الوحدة 

أو /والهكتار فريق، الالعملية،  عن طريقحساب تكاليف الوحدة تقوم بفي حين أن جميع البلدان  . 5ت

مع  يكون مرتبط سيناريوهات، ينبغي اعتماد نهج منظم ومنسق من قبل جميع الوحدات الوطنية، ال

في المنطقة  هيئة مكافحة الجراد الصحراوي مستندين في ذلك على مقاربة لطوارئ تسيير ا خطط 

 . في هذا المجال الغربية

مناطق لا مع  تجربتها تتشاركأن  في المنطقة الغربية هيئة مكافحة الجراد الصحراويعلى ينبغي  . 6ت

  . خرىاأل

 

  الطوارئ تسيير خطط فيما يخص 
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مفصل مع سيناريوهات بشكل طوارئ ال تسيير خطط أن تتوفر على جميع البلدان على ينبغي  . 7ت

 . كل سيناريو المتعلقة بالمسؤوليات والتكاليف  بما في ذلك مختلفة، 

مناطق لل ةمتاح أن تجعل تجربتها في المنطقة الغربية يئة مكافحة الجراد الصحراويهلينبغي  . 8ت

 بعض إلى   إضافة الطوارئ، تسيير من خالل توفير المنهجية المستخدمة في إعداد خطط  خرىاأل

تتمكن هيئتا مكافحة الجراد الصحراوي في المناطق الوسطى األمثلة على مثل هذه الخطط، بحيث 

 . المناطق ما بين التنسيق أيضا  يسهل ما  .تيهمامناطقفي  هاوتطبيق هامستخداان والشرقية م

إعداد الخطط الطوارئ ، ما يعكس أيضا إقليمية لتسيير يجب على كل هيئة اقليمية اعتماد خطة  . 9ت

 . الوطنية لتسيير الطوارئ

 

  أنظمة رصد الموارد فيما يخص 

 2 النسخةمع المناطق األخرى   في المنطقة الغربية هيئة مكافحة الجراد الصحراوي أن تشارك. 10ت

 اللغة اإلنجليزيةب نسخة المتضمنة، (SVDN) مكافحة الجراد اإلمكانات الوطنية لمن نظام رصد 

 . إذا اقتضى األمر ذلك تعديالت ب قيام مرنة بما فيه الكفاية للهي و

ظرا في تكييف  أن تنعلى هيئتي مكافحة الجراد الصحراوي في المناطق الوسطى والشرقية  . 11ت

 . األعضاء دولها من قبل هذا مراقبة ال نظام واعتماد

صندوق  سواء كانالطوارئ  صناديق بخصوصنوقشت تجربة البلدان  .صناديق طوارئ وطنية .15

 : يلي المشاركون بماوأوصى  ،الطبيعية شامل للكوارثمتخصص لمكافحة الجراد أو صندوق 

 لوحداتللمكافحة الجراد الصحراوي، ينبغي  وطنية مخصصالحيث ال يوجد صندوق للطوارئ  . 12ت

 واإلطالع، حيثما وجدت، الشاملةامة روابط مع صناديق الطوارئ إقالجراد الوطنية لمكافحة 

  .الصحراويمواردها في حالة أزمة الجراد لعلى إجراءاتها، بحيث يمكن الوصول بسرعة 

 أدوات التمويل اإلقليمية  - 2 الجلسة

على  Chayaبدأت الجلسة الصباحية مع عرض موجز من السيدة  .5الهدف االستراتيجي للمنظمة   .16

، والذي أكد أيضا على مساهمة "زيادة مرونة سبل المعيشة للتهديدات واألزمات" 5الهدف االستراتيجي للمنظمة 

 . تحقيق هذا الهدف اإلقليمية وعمليات مكافحة الجراد الصحراوي في الهيئات

مراحل المشاركون على أن المسؤولية األساسية لتمويل العمليات خالل شدد  اإلقليمية الهيئاتميزانية   .17

شتراكات االدعم تآلية  ةأي، وأن المستوى الوطني  تمسؤولياهي من  والتفشيات المحدودة االنحسار الشديد

التأكد  ويجب، يقة أكثر تنظيما من النهج الحاليدورية من المستوى اإلقليمي إلى تمويل مثل هذه العمليات بطرال

وذكر أيضا أن المساهمات اإلقليمية العادية تبررها  . الدول األعضاء تمويلؤدي إلى خفض مستوى تال  امن أنه

حقيقة أن بلدان خط المواجهة تنفذ عمليات الوقاية لصالح المنطقة بأسرها وبالتالي فإنه سيكون من الطبيعي أن 

 الهيئاتأيضا أن مساهمات الدول األعضاء في ميزانية ولوحظ  . في تمويل مثل هذه األنشطة شاركتبلدان الغزو 

بين ه من المستحسن أن يكون هنالك انسجام نوبالتالي فإاإلقليمية الخاصة بهم تختلف كثيرا من منطقة إلى أخرى، 

  .المناطق مختلف

 : ما يليب المشاركونأوصى   .18

تحمل المسؤولية الرئيسية لتمويل المكافحة الوقائية، وعلى  أن تواصل البلدان األعضاء على  .13ت

 . وجه الخصوص التكاليف المتكررة

 تفعيلهاللمساهمة في تمويل تكاليف االستثمار، وتفاصيل   لياتآاإلقليمية  الهيئات أن تضع( أ) . 14ت

 حول الحكامة  2011 التي تمت أعدت في دراسة البناء على مقترحات  على المستوى اإلقليمي
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تقريرا عن هذه المسألة في الدورة المقبلة تقديم اإلقليمية  هيئاتعلى الينبغي   (ب)، كما  ةالمالي

 . مكافحة الجراد الصحراوي للجنة

في  ق النهج المستخدمتوثأن  الغربية ةالمنطقفي  هيئة مكافحة الجراد الصحراويعلى يجب  . 15ت

ا متاح وجعله 2011 ابتداء من سنة نية اإلقليمية الميزافي  لثالثة أضعافلمساهمات زيادة ا

 . لهيئتي مكافحة الجراد الصحراوي في المناطق الوسطى والشرقية

زيادة مستوى هيئتا مكافحة الجراد الصحراوي في المناطق الوسطى والشرقية على  ينبغي . 16ت

 في هيئة مكافحة الجراد الصحراويالمساهمات السنوية في مع تنسجم اهمات السنوية بحيث المس

ربط يعتمد على الالذي و هذه األخيرة المستخدم من قبل  سلم بناء على الوذلك ، المنطقة الغربية

 . يالزراعالناتج القومي اإلجمالي و، (GDP)الناتج القومي اإلجمالي   بين 

المنتمية لها جميع الدول األعضاء أن تدفع بانتظام مساهماتها في الهيئة اإلقليمية على ينبغي  . 17ت

 . اإلقليمية تهاهيئدورات في  بانتظاموالمشاركة 

جدا  ةكون مفيدتس ةديدالج األداة هأن هذ المشاركون أكد .مكافحة الوقائيةالمساهمة في الصندوق   .19

 : بما يلي اووأوصإلكمال نظام التمويل الحالي 

حمل اسما مختلفا لتوضيح الغرض منه بالضبط، وال سيما أنه ينبغي أن ييتعين على الصندوق  . 18ت

، بما في االنحسار الشديد والتفشيات المحدودة فترات الضرورية اتالستثمارأن يقتصر على ا

في عمليات   هايدات أو نقلوالمعدات، والبحوث، والمراقبة الجوية وتكلفة المب السياراتذلك 

 . التثليث 

 . لكل هيئة إقليمية التنفيذي مينمن قبل األ يسيرينبغي إنشاء صندوق على المستوى اإلقليمي  . 19ت

من خالل مساهمات المانحين و جنوب - يمكن تمويل الصندوق من خالل التعاون جنوب . 20ت

 . الدوليين

الدول األعضاء ال تقلل من مستوى الموارد الوطنية  أنتضمن  الصندوق ةهليأشروط  . 21ت

 . المخصصة لعمليات مكافحة الجراد الصحراوي

تمويل من  بمعنى،)آلليات اإلقليمية لموارد الصندوق يتوقف على تفعيل مسبق  من  االستفادة  . 22ت

 الهيئةمساهمات البلدان األعضاء في ميزانية ل مسبقال للصرف، وربما (قبل المستوى اإلقليمي

 . اإلقليمية

حصول على مساهمات من المنظمات االقتصادية الاإلقليمية  والهيئاتوينبغي للبلدان األعضاء  . 23ت

أو  (ECOWAS)لدول غرب افريقيا  ةاالقتصادي المجموعةاإلقليمية مثل  شبهاإلقليمية أو 

 . (WAEMU)لغرب أفريقيا النقدي و االقتصادي االتحاد

 : ما يلي ب و، وأوصةالجديد االداة ههذ ئمةمدى مالالمشاركون على أكد  .صندوق الطوارئ اإلقليمية.   .20

( ب)ة، وجود خطة طوارئ مع سيناريوهات مفصل( أ: )ما يليينبغي أن تشمل معايير األهلية  . 24ت

من طرف ده يأكتطوارئ واللجراد الصحراوي كما هو موضح في سيناريو لتهديد  ظهور 

استحالة البلد الطالب تغطية ( ج)، (DLIS) مصلحة معلومات الجراد على مستوى مقر المنظمة 

 الهيئةالمصادقة من قبل ( د)تهديد الجراد الصحراوي؛  لمواجهةتكاليف العمليات المطلوبة 

 . من الموارد الوطنية الصرف المسبق( ت)ية؛ اإلقليم

 الدولة العضو سنوية من قبلالمساهمة المن  الصرف المسبقال ينبغي أن تشمل معايير األهلية  . 25ت

 . للهيئة اإلقليمية االئتمانيالطالبة في الصندوق 
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اإلقليمية إيفاد بعثة من الخبراء من الدول األعضاء  للهيئةإذا تم استيفاء معايير األهلية، ينبغي  . 26ت

ستنادا إلى المثال اإليجابي لهيئة ، اضافيةاإلموارد اللتقييم الوضع في الميدان، وتحديد احتياجات 

 .2009مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية وموريتانيا في 

 . الصندوق على المستوى اإلقليمي إدارة   تتم . 27ت

تأتي في المقام األول من االحتياطيات التي يمكن أن تنشأ من قبل كل هيئة أن موارد للينبغي  . 28ت

في األعضاء  للدول ةالسنويمساهمات الاستخدام  ويمكنوارئ، ستجابة لحاالت الطلالقليمية إ

 . االئتمانيلصندوق ا

 . ةغير محددالو يةستخدامات المستقبلااللمانحين الدوليين تخصيص الموارد في ضوء ل ال يمكن . 29ت

 . إال أنها يمكن أن تسهم في تمويل أنشطة محددة

 التمويل الدولية  أدوات - 5 الجلسة 

( CERF)من صندوق األمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ  عرضاميريال حسيبرا قدمت السيدة   .21

 : ما يليبأوصى االجتماع  . (SFERA)إعادة التأهيل وصندوق المنظمة الخاص ألنشطة الطوارئ و

 متوفرة في) على اإلجراءات الخاصة بالصندوقين األعضاء  دول ال أن تطلع. 30ت

http://www.unocha.org/cerf   وhttp://www.fao.org/emergencies/about/funding/en  ) ،

تسيير الستجابة في خطط لسبل ممكنة ك  SFERA و CERF بهذا الخصوص، إدراج و

 .المتطلبات ذات الصلة للوصول إلى الموارد والتركيز على الطوارئ الوطنية، 

 الخالصة والختام  - 6 الجلسة 

 : وكانت النقاط الرئيسية كما يلي . ملخصا للمناقشاتمونارد قدمت السيدة   .22

   مكافحة الجراد الصحراوي في دورته لجنةي نوقشت في اجتماع الت االدواتتمت الموافقة على 

إلى ضرورة تحسين تسمية  تمت االشارةوقد  . في تنفيذها ستساعداالجتماع هذا وتوصيات  . االربعون

 . بعض منهاال

  ل عمليات مكافحة الجراد مسؤولية األساسية لتموي تحملالبلدان األعضاء على  قدرة توقد لوحظ ،

 . للغاية إيجابيبشكل 

  لمكافحة الجراد الصحراوي ولكن أيضا بهدف  فعالالدعم لالتضامن اإلقليمي هو المفتاح ليس فقط ل

ضمان المزيد من اإلنصاف في تقاسم عبء تكاليفها وتقديرا لحقيقة أن بلدان خط المواجهة تنفذ 

 . المنطقة ولفائدةهم انافحة لبلدعمليات المك

 لديها دورا رئيسيا في مواصلة تنفيذ نظام التمويل وتعبئة الموارد  اإلقليميةالهيئات اآلن  ستلعب

المكان  2014لعام  اإلقليمية الهيئاتدورات تعتبر و . المكونة له لكل من أدوات التمويل المتوقعة

 . الدورهذا وتطبيق  المثالي لشرح

 استنادا إلى تجربة هيئة مكافحة  فيما بينها لدعم التنسيقالمناطق تعاون بين وال ينبغي تطوير التبادل

 .راد الصحراوي في المنطقة الغربية التي تتوفر على عدة مقاربات مجسدةالج

   الهيئاتعلى النحو الواجب في مساهمتها  تقوم بدفعتم بذل جهود لضمان أن البلدان األعضاء 

يكون هناك  أن يجبضمان انتظام دفع المساهمات اإلقليمية ول . اإلقليمية، لكنها لم تكن كافية حتى اآلن

الدول  على وينبغي أيضا . منظمةالاإلقليمية ومقر   والهيئاتجهد مشترك من الدول األعضاء، 

   .المرافعة من بلد آلخرمن أجل  حشد الدعم  األعضاء 

  

http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.unocha.org/cerf/
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.fao.org/emergencies/about/funding/en/
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 قائمة المشاركين  .  1الملحق 

 

 الهاتف رقم البريد اإللكتروني  وظيفة  العنوان، االسم واللقب  البلد أو المؤسسة 

 هيئات الفاو اإلقليمية لمكافحة الجراد الصحراويالدول األعضاء في  

 السيد كمال عاشوري   الجزائر  
الزراعية  زاتمتيالالرئيس المدير العام  

  ةالعام
 kamelach05@yahoo.fr  +213 77 09 41 825 

  مؤمنالسيد خالد   الجزائر  
/  تالوقاية النبات الوطني لمعهدالمدير العام ل 

 وزارة الزراعة والتنمية الريفية 
 khal63@yahoo.com  

+213 21 52 12 31 

+213 55 08 46 383 

  Palouma ABOUالسيد   تشاد  
/ والتعليم  الزراعي لإلنتاجالمدير العام  

  وزارة الزراعة والري 

+966 12 62 10 096 

+966 50 63 72 747 

  بكريالسيد رجب محمود   مصر  

الجراد  لشؤونمدير عام اإلدارة العامة  

وزارة الزراعة / والطيران الزراعي 

 واستصالح األراضي 

 Locust_egypt@yahoo.com  +20 2 37 48 89 74 

  Heruy ASGHEDOMالسيد   إريتريا  
وزارة / مدير عام دائرة اإلرشاد الزراعي  

 الزراعة وموارد األراضي 
 asgedomheruy@gmail.com  +291 1 18 14 80 

 أثيوبيا  
 Hiwot LEMMAالسيدة 

BELIHU 
 gmail.com hiwot.lemma  +251 09 11 05 91 30@   وزارة الزراعة / مديرية وقاية النبات  ةمدير 

 ramasre56@gmail.com  +91 88 26 17 58 60  وزارة الزراعة / إدارة وقاية النبات    Ram ASREالسيد   الهند  

 Mehdi GHAEMIANالسيد   ايران  
/  ةوالمشترك ةعامالمدير مكافحة اآلفات  

 الزراعة و داهجلاوزارة 
 ghaemian@ppo.ir  +98 21 22 40 31 98 

 السيدة فداء علي أحمد الروابدة   األردن  
وزارة / وقاية النبات ومدير الصحة النباتية  

 الزراعة 
 f_rawabdeh@moa.gov.jo  

+962 65 68 61 81/458 

+962 79 90 63 294 

mailto:kamelach05@yahoo.fr
mailto:khal63@yahoo.com
mailto:Locust_egypt@yahoo.com
mailto:asgedomheruy@gmail.com
mailto:hiwot.lemma@gmail.com
mailto:ramasre56@gmail.com
mailto:ghaemian@ppo.ir
mailto:f_rawabdeh@moa.gov.jo
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 f_rawabdeh@yahoo.com  

 fakabadiakit@yahoo.fr  +223 66 74 96 01  الجرادمكافحة المركز الوطني لمدير   Fakaba DIAKITEالسيد   مالي  

 maouldbabah@yahoo.fr  +212 66 11 77 766    الجرادمكافحة لمركز الوطني لالمدير العام ل  السيد محمد عبد اهلل ايبي   موريتانيا  

 gmail.com s.ghaout  +222 46 48 28 28@    مكافحة الجرادالمركز الوطني ل مدير   جاعوتالسيد سعيد    المغرب 

 ajwal88@gmail.com  +227 97 00 03 00  مكافحة الجرادلمركز الوطني لالمدير العام ل  السيد يحيى غاربا   النيجر  

 السيد عدنان سليمان خان   العربية السعودية  
 المدير العام للمركز الوطني لمكافحة 

 وزارة الزراعة / الجراد  وابحاث
 abuwadaa474@hotmail.com  +235 66 38 37 56 

 السيد عادل إبراهيم الشيباني   يمنال 
الجراد  ومكافحة مدير مركز مراقبة 

 وزارة الزراعة والري / الصحراوي 

 adel_alshaibani@hotmail.com  

  @gmail.com adel.alshaibani  

+967 77 78 92 931 

+967 71 26 62 709 

 الشركاء

 AFD    السيدPhilippe STEINMETZ   مدير المشروع في المقر، باريس  steinmetzp@afd.fr  +33 1 53 44 33 99 

 DLCO-EA  
 Gaspar Athmanالسيد  

MALLYA 
  DLCO-EA ـلل ماعلا مديرلا 

 dlc@ethionet.et  

 gaspar_mallya@hotmail.com  

+251 11 64 61 477 

+251 91 15 25 779 

 Jean-Jacques SOULAالسيد   فرنسا  
وزارة الشؤون الخارجية، المديرية العامة  

 للعولمة والتنمية والشراكات 

 

-jean

jacques.soula@diplomatie.gouv.fr 

  

+ 33 1 43 17 60 73 

بعثة الواليات المتحدة  

لدى وكاالت األمم 

 المتحدة في روما 

 NguyenHK@state.gov  +39 06 46 74 35 10  البرنامج اإلنساني  يفأخصائي  Hang K. NGUYEN  USAIDالسيدة  

mailto:f_rawabdeh@yahoo.com
mailto:fakabadiakit@yahoo.fr
mailto:maouldbabah@yahoo.fr
mailto:s.ghaout@gmail.com
mailto:ajwal88@gmail.com
mailto:abuwadaa474@hotmail.com
mailto:adel_alshaibani@hotmail.com
mailto:adel.alshaibani@gmail.com
mailto:steinmetzp@afd.fr
mailto:dlc@ethionet.et
mailto:gaspar_mallya@hotmail.com
mailto:jean-jacques.soula@diplomatie.gouv.fr
mailto:jean-jacques.soula@diplomatie.gouv.fr
mailto:NguyenHK@state.gov
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 USAID    السيدYeneneh BELAYNEH   كبار المستشارين الفنيين، مدير المشروع  ybelayneh@usaid.gov  +1-202-712-1859 

 الصحراوي الفاو اإلقليمية لمكافحة الجراد  هيئات 

هيئة مكافحة الجراد 

الصحراوي في المنطقة 

 ( CLCPRO) الغربية

 األمين التنفيذي   السيد محمد األمين  
 mohamedLemine.hamouny @ 

fao.org  
+213 21 73 05 45 

هيئة مكافحة الجراد 

الصحراوي في المنطقة 

 ( CLCPRO) الغربية

 dominique.menon @ fao.org  +39 065 70 55 289  مهندس الزراعي   Dominique MENONالسيد  

هيئة مكافحة الجراد 

الصحراوي في المنطقة 

 ( CLCPRO) الغربية

 hichem.dridi @ fao.org  +213 66 78 26 204  تكنولوجيا المنسق مكتب    دريديالسيد هشام  

هيئة مكافحة الجراد 

الصحراوي في المنطقة 

 الوسطى 

 األمين التنفيذي    العلويي ارسالالسيد مأمون  
 mamoon.alsaraialalawi @ 

fao.org  

+20 23 33 16 018 

+20 10 06 69 78 24 

هيئة مكافحة الجراد 

الصحراوي في جنوب 

 ( SWAC) شرق آسيا 

 Keith CRESSMANالسيد 
 ةلاح تابقرت نع لوئسم /األمين التنفيذي  

  دارجلا
 keith.cressman @ fao.org  +39 065 70 52 420 

منظمة األغذية  

 والزراعة 
 agnesdeshormes@yahoo.fr  +33 6 87 27 30 19  مستشار    Agnès DESHORMESالسيد  

منظمة األغذية  

 ( AGP)والزراعة 
 Annie MONARDالسيدة  

الجراد " ةعومجم ة، رئيس ةيسيئر ةفظوم 

 " واآلفات النباتية العابرة للحدود واألمراض
 annie.monard @ fao.org  +39 065 70 53 311 

منظمة األغذية  

 ( AGP)والزراعة 
 elena.rotondo @ fao.org  +39 065 70 55 345   ةيرادا ةدعاسم  Elena ROTONDOالسيدة  

منظمة األغذية  

 ( AGP)والزراعة 
 arianna.vignoni @ fao.org  +39 065 70 53 547  برنامج  ةمساعد  Arianna VIGNONIالسيدة  
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منظمة األغذية  

 ( FCC)والزراعة 
 mona.chaya @ fao.org  +39 065 70 56 257   ينسقكبير المن  Mona CHAYAالسيدة  

منظمة األغذية  

 ( TCE)والزراعة 
 mirela.hasibra @ fao.org  +39 065 70 56 672  لعمليات وااالتصال ضابط   Mirela HASIBRAالسيدة  

منظمة األغذية  

 ( TCE)والزراعة 
 daniela.mangione @ fao.org  +39 065 70 54 107  لعملياتوااالتصال ضابط   Daniela MANGIONEالسيدة  
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 جدول أعمال االجتماع  . 4الملحق 

  افتتاح: 1 الجلسة 

 عنوان االفتتاحية   .1

 اعتماد جدول األعمال   .2

 تعيين لجنة الصياغة   .3

 عرض سياق وأهداف االجتماع   .4

 

 الحكم المالي مكافحة الجراد الصحراوي على الدراسةنتائج : 4 الجلسة 
1
 

صحراوي، نظام التمويل الحالي ونظام التمويل المصممة لتلبية مستويات مختلفة من تفشي الجراد ال  .5

الذي أقرته الدورة 
ال
  2012 يونيوللجنة مكافحة الجراد الصحراوي في  40 

 الدروس المستفادة من أزمات الجراد الصحراوي األخيرة   .6

 مناقشة   .7

 

  تمويل الوطنيأدوات ال: 1 الجلسة 

واحد )المثال من ثالث دول أعضاء : تمويل مكافحة الجراد الصحراويلوطنية الجراءات اإلعرض   .8

 ( إقليمية هيئةلكل 

 ( NLCU)كأدوات مالية منتظمة من وحدات التحكم الوطني الجراد  الميزانيات الوطنية  .9

 ي حالة تدهور الوضع الجراد ف الوطنيصندوق الطوارئ   .10

 

  أدوات التمويل اإلقليمية: 2 الجلسة 

 " زيادة مرونة سبل المعيشة للتهديدات وأزمات" 5عرض على الهدف االستراتيجي للمنظمة   .11

 ( األنشطة العادية) ميزانية اللجان اإلقليمية  .12

 ( قليميةاإل الهيئةخارج ميزانية ) وقائيةالحة صندوق مكاف  .13

 ( اإلقليمية أو غيرها الهيئاتبتمويل من ) صندوق الطوارئ اإلقليمية  .14

 

  الدوليةأدوات التمويل : 5 الجلسة 

 األموال  طلب وإجراءات CERF، SFERAعرض   .15

 النقاش حول أدوات التمويل الدولية   .16

 

  امالخالصة والخت: 6 الجلسة 

 ملخص المناقشات   .17

 اعتماد مشروع التقرير   .18

  خالصة والختام  .19

  

                                                 
1
  A. Deshormes, July 2011.  المنشأة بموجب  مكافحة الجراد الصحراوي لهيئات األدوار والمسؤوليات إلى تحسين تهدف دراسة مؤسسية

 .(الماليالحكم )مكافحة الجراد الصحراوي ل والتمويل المستدام شامل لإلدارة إعداد إطار: منظمة األغذية والزراعة دستور الرابعة عشرة من المادة
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 الجتماع اورقة عمل  . 1الملحق 

 (نقطة من جدول األعمال)ورقة عمل  جدول محتويات 

 

 الدورة الذي أقرته، الجراد الصحراوي تفشي مختلفة منمستويات مصمم خصيصا ل تمويل نظام :5 النقطة

                     2402يونيو  فيجنة مكافحة الجراد الصحراوي لل 04

16 

 01  الوطنية الميزانية :9 النقطة

 20 للطوارئ الصندوق الوطني :04 النقطة

 22 (األنشطة العادية) اللجان اإلقليمية ميزانية :02 النقطة

 25 الوقائي لمكافحة صندوق :02 النقطة

 21 اإلقليمية الطوارئ صندوق :00 النقطة

 29 الدولية أدوات التمويل :01 النقطة
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خصيصا لمستويات مختلفة من تفشي الجراد الصحراوي، الذي أقرته  نظام تمويل مصمم: 5النقطة  
  4114 يونيوالصحراوي في مكافحة الجراد  لهيئة االربعونالدورة 
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 الميزانية الوطنية : 9النقطة  

 

  أهداف المناقشة/ الديباجة  

هي دعائم ترتيبات مكافحة الجراد الصحراوي اإلقليمية ( NLCUs) ومنظمةجيدا  ةمجهزمكافحة الجراد الوطنية وحدات  
  .أدوارها إختالف والدولية على حد سواء في البلدان المنكوبة والمواجهة، على الرغم من

الجراد  أن نومع ذلك، بقدر م  .الميزانية للبلد التي ينتمي إليها اتيتبع إجراء NLCUتوفير الموارد الوطنية إلى  
، من منظور أوسع، لجميع بلدان هالصحراوي من اآلفات العابرة للحدود، كل بلد يفترض المسؤولية الجماعية عن جيران

  .منطقة توزيع الجراد الصحراوي

ومع ذلك، قد تكون هذه الموارد   .إلى موارد الميزانية الوطنية كل عام NLCUsوصول  ضرورةوهذا هو السبب وراء  
تنفيذ أدوات منسقة من أجل الحصول على المعلومات المطلوبة لدعم مطالب  NLCUوبالتالي، يجب على كل   .غير كافية

  .الالزم على المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية للدعمإضافية لتمويل وتسهيل التعبئة السريعة 

الجهات الفاعلة المعنية، واإلجراءات، )وبالتالي، يهدف االجتماع إلى التوصل إلى اتفاق بشأن تنفيذ هذه األدوات والعمليات  
  :باإلضافة إلى الميزانية السنوية التي تم إعدادها وفقا إلجراءات وطنية، وهذه األدوات هي  .المنسقة( والخطوات

   ميزانية بما في ذلك التشغيل والموازنة للمع التسميات اإلقليمية  يتماشىمرجع الميزانية السنوية
  االستثمارية؛

   ؛والمكافحةفي عمليات المراقبة ( لكل فريق)تكاليف وحدة  
  بيان النفقات واستخدام الموارد الوطنية؛  

   ةالوطني  مكافحة الجرادليات آلنظام رصد (SVDN  )؛  
  خطة طوارئ وطنية لمكافحة الجراد الصحراوي.  

 يداراإلاالكتفاء الذاتي  NLCU لـ إذا كان ستكون أسهلعلى المستوى الوطني  الموارد تعبئة فإنعالوة على ذلك،  
وسيتم تحديد   (.األمامي على وجه الخصوص المواجهة خط بلدان)الجراد الصحراوي  تكاثربلدان  مالي، وخصوصا فيالو

  .NLCU لـ التدابير التي يمكن أن تيسر الحكم الذاتي

 

، والميزانية، التشغيل، واألهلية، وآليات امثل الغرض منه الخصائصاألداة المالية يمكن تعريفها من خالل : مالحظة 
  .التي يتم االتفاق عليها أدناه الخصائصوتناقش   .المكافحة/ وأساليب التمويل واإلدارة والرصد 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفورة- – التفشي – االنحسار الشديد  الوباء 
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  نقاط للمناقشة

 الغرض

   التعريف المقترح 

تمويل  من مكنتيجب أن ت (. NLCUs)لوحدات الوطنية لمكافحة الجراد لأداة التمويل األولى  هيالميزانية الوطنية " 

التدابير الوطنية لمكافحة الجراد الصحراوي مع القدرات التقنية والوسائل الالزمة لضمان عمليات المراقبة والتدخل السريع 

كما يجب أن تكون قادرة على التكيف بسرعة في حالة حدوث تطور نحو فترات  . المحدودة اتتفشيالخالل فترات الركود و

 ".  والوباء الفورةقوية، ال التفشياتمتعاقبة من 

  األهلية/الجدارة 

   ،مؤهلة للحصول على تمويل من خالل الميزانية الوطنية وحدات مكافحة الجراد الوطنيةفي كل بلد . 

يسمح لتأمين الموارد المالية العامة، وبالتالي أنشطة  لوحدات مكافحة الجراد الوطنيةاالستقاللية اإلدارية والمالية 

 كيانات مستقلة؟  إلى في تحول وحدات مكافحة الجراد الوطنيةالتدابير التي يمكن أن تساعد ما هي : الجراد العادية

  ميزانية 

   لميزانية بما في ذلك ميزانية التشغيل ليتماشى مع التسميات اإلقليمية مرجع الميزانية السنوية

 : واالستثمار

  غطي مرجع الميزانية السنوية؟ يينبغي أن  ذاما 

   التكاليف )تكاليف المرجعية التؤخذ في االعتبار عند تحديد  التي والمعاييرأنواع التكاليف

 وتكاليف الوحدة لكل فريق؛ ( يةالمتكررة واالستثمار

  الصحراوي؟خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة الجراد  تغطي ينبغي أن ذاما  

   تؤخذ في االعتبارسيناريوهات . 

  ت وحدة مكافحة الجراد بحسب ما إذا كان يختلف)إعداد الميزانية المرجعية  دصناع القرار عن: الحكم

 وخطط الطوارئ ( الوطنية مستقلة أم ال

   ؟ ...(التدريب، واستعراض الميزانية )تسهيل عملية الميزانية  للهيئةكيف يمكن : ليميةاإلق الهيئةدور 

  طرق التمويل 

   اإلقليميةالميزانية تسميات إنشاء : 

   (انظر الصفحة التالية)المناقشة االقتراح قيد  

  موافقة البلدان في المنطقة، وضع مبادئ توجيهية : الخطوات التالية ... 

  المراقبة 

   بيان الحسابات واستخدام )عند طلب التمويل الخارجي  تقدمه وحدة مكافحة الجراد الوطنيةما ينبغي أن

 ؟ (الموارد الوطنية

   اإلقليمية؟  الهيئاتما هو دور 

  SVDN داة، ورصد الموارد لألوجيزة  نظرة عامة :الوطنيةلجراد آليات مكافحة امراقبة ، نظام

 . وقدرة البلدان على مواجهة التكاليف المتكررة من المكافحة الوقائية NLCUsالبشرية والمادية المتاحة في 

  لمتابعةأداة لرجع وخطة طوارئ لمكافحة الجراد الصحراوي كم . 
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  لميزانيةل المتجانسةتسمية لاقتراح ل 

  المرتبات وتكاليف الموظفين ذوي الصلة 

  رواتب 

 مدير والمديرين  

 الموظفين اإلداريين  

 قادة الفرق  

  المستكشفين 

  المكافحة فريق 

  أمناء المخازن 

 السائقين  

 العمال  

  ونآخر 

  التكاليف األخرى 

 المؤقتين  الموظفين 

 تدريب  

  ونآخر 

  دراسات 

 المشاورة ورسوم الدراسة 

  ىخرأ 

  تكاليف الملكية 

 صالح اإلصيانة المباني و 

 أعمال البناء  

 المياه والكهرباء  

 الهاتف واإلنترنت  

  ىخرأ 

  الضرائب والرسوم 

 ضريبة البريد وتكاليف الخدمات البريدية

 أخرى 

  والمعدات واللوازم المكتبية األثاث 

 شراء األثاث والمعدات المكتبية  

 شراء اللوازم المكتبية والكمبيوتر  

 األثاث المكتبي وصيانة وإصالح والكمبيوتر  مكتبيةاألدوات ال 

  أخرى 

  مواد لحمالت مكافحة الجراد 

 شراء األدوات الصغيرة  

 صيانة وإصالح المعدات  

 صيانة وإصالح المركبات  

 شراء وقود

 شراء معدات التخييم  

  أخرى 

  المبيدات 

 شراء المبيدات التقليدية  
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 شراء المبيدات الحيوية  

 منتجات أخرى

  ومنتجات أخرىمعدات  

 شراء منتجات مختبرات  

 صيانة وإصالح معدات المختبرات  

 أجهزة سمعية وبصرية  شراء 

 مشتريات أخرى  

  النقل وتكاليف السفر 

 تكاليف السفر الحقلي

 تكاليف السفر األخرى  

  أخرى 

  نفقات متنوعة 

 لمبيدات لتكاليف التحليل الكيميائي  

  طعام 

 مالبس  

 ستقبال االو المسكن والمأكلتكاليف  

 االتصاالت والدعاية  

 شتراكات والوثائق والمنشورات اال 

  االستثمار ميزانية 

 تشييد المباني  

 شراء المركبات  

 شراء معدات المسح والمكافحة

 معدات الكمبيوتر  شراء

 االرسال/  البثشراء معدات 

 شراء المواد العلمية والبحثية 

 شراء معدات التخييم 
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 صندوق الطوارئ الوطني : 11النقطة 

 

 

  أهداف المناقشة/ الديباجة 

ضبط القدرة على سرعة المبرر الرئيسي إلنشاء صندوق للطوارئ على المستوى الوطني هو إسراع حشد األموال من أجل 
لوحدة مكافحة الجراد الميزانية العادية  تكون مثل هذا الصندوق سد الفجوة عندما علىولذلك يجب . االستجابة في الميدان

  .الواقعلوضع على ارض ل لالستجابةغير كافية  الوطنية

  :الغرض من المناقشة هو

  بضرورة إنشاء صندوق طوارئ  يالمنطقي لرفع مستوى الوعي الحكومتزويد البلدان مع األساس
مخصص لألخطار )ارئ العامة وطنية مكرس خصيصا لمكافحة الجراد الصحراوي أو استخدام صندوق الطو

  ...(.الطبيعية، والكوارث الزراعية، واألمن الغذائي 

  لوضع وتنفيذ صندوق طوارئ وطنية( واإلجراءات والخطواتصناع القرار )تحديد أساليب.  
  .ةللطوارئ مسبق صناديق/التي لديها صندوق للبلدان قد أجري استعراض

  نقاط للمناقشة

  الغرض 

 المقترح التعريف : 

طريق الحصول على الموارد عن المتدهور التفشي االستجابة السريعة للوضع بوطنية يجب أن تسمح الطوارئ الأموال "

وحدات لالموارد العادية تكون المالية الالزمة لزيادة عدد الفرق الميدانية والمعدات والقدرات من أجل مكافحة الجراد عندما 

 ." لم تعد كافية( NLCUs)الوطنية مكافحة الجراد 

  االهلية/جدارة 

  معايير األهلية 

  النفقات المؤهلة 

 األموال  صرف 

 آليات التشغيل

  التشغيلمعايير  

  دور خطة الطوارئ الوطنية 

   سيناريوهات 

  ميزانية 

  ( السيناريوهات)تقدير 

  طرق التمويل

 لمكافحة الجراد مقابل صندوق الطوارئ العامة  ق المخصصوالصند 

  لتخصيص امصادر التمويل ومعايير 

  إدارة 

  .وطنية أو تلك المتوقعة في اتفاقيات المنح في حالة التمويل المشترك مع الجهات المانحةالملخص لإلجراءات 

 سريع للموارد المخصصة مقترحات حول سبل إدارة واستخدام األموال من أجل تسهيل التنفيذ ال 

  رصد ومراقبة 

  .ملخص لإلجراءات وطنية أو تلك المتوقعة في اتفاقيات المنح في حالة التمويل المشترك مع الجهات المانحة

 

 وباء- فورة – تفشي قوي
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 (األنشطة العادية)اإلقليمية  الهيئاتميزانية : 14النقطة 

  

 

  أهداف المناقشة/ الديباجة 

على  والمكافحة، والمراقبة  األنشطة-أمورجملة  ضمن-تعزيزاإلقليمية لمكافحة الجراد الصحراوي من أجل  الهيئاتأنشئت 
على ا تلقي المساهمات من الدول األعضاء لتمويل كل من األنشطة ذات االهتمام المشترك لهتأنها . المستوى اإلقليمي
وحدات مكافحة الجراد ، وكذلك أنشطة (المشتركة والمسوحاتتبادل المعلومات، والتدريب، والبحوث، )المستوى اإلقليمي 

 من الهيئةعلى وجه التحديد، أنشطة المكافحة الوقائية التي تدعم مباشرة دولة عضو يمكن اعتباره مساهمة مالية . الوطنية
حفز التضامن اإلقليمي، وذلك ألن البلدان التي بها مناطق تكاثر الجراد الصحراوي ليست تهذه اآللية . وطنيةالترتيبات الإلى 

  .ككل من عمليات مكافحة الجراد تستفيدسوف  طالما أنهاة بل المنطقة بأسرها مسؤولة حصرا لتمويل المكافحة الوقائي

  :وبالتالي، فإن الغرض من المناقشة هو

 أنشطتها،  تمويلاإلقليمية من أجل  الهيئاتسقة التي سيتم تحديدها من قبل تاالتفاق على األدوات الم
. ، وتسهيل دفع المتأخراتللهيئات االئتمانيةديق الصنا وحدات مكافحة الجراد الوطنية الى وتحديد شروط وصول

  :هذه األدوات هي
  ميزانية سنوية في إطار الموارد المحدودة؛و سنتين فترةلمرجعية ميزانية  

  نظام لتخصيص الموارد اإلقليمية لتمويل طلباتNLCU؛  
 خطة طوارئ إقليمية الجراد الصحراوي.  

  (.واإلجراءات والخطوات القرارصناع )تحديد كيفية إنشاء هذه األدوات  

 

  ومجموع المساهمات السنوية المتوقعةاإلقليمي  الهيئات في الدول األعضاء: مالحظة

في  هيئة مكافحة الجراد الصحراوي
 المنطقة الغربية

(11) 

في  هيئة مكافحة الجراد الصحراوي
 المنطقة الوسطى

(16) 

في  هيئة مكافحة الجراد الصحراوي
 جنوب غرب آسيا

(2) 

  الجزائر 

  بوركينا فاسو

  تشاد 

  ليبيا 

  مالي 

  موريتانيا 

  المغرب 

  النيجر 

  السنغال 

  تونس 

  البحرين 

  جيبوتي 

  مصر 

  إريتريا 

  أثيوبيا 

  العراق 

  األردن 

  الكويت 

  لبنان 

  عمان 

  قطر 

 المملكة العربية السعودية،  

 السودان

  سوريا 

  األمارات العربية المتحدة 

  اليمن

  أفغانستان 

  الهند 

  جمهورية إيران اإلسالمية 

  باكستان 

USD 619،111  USD 466851  USD 01251  

 

 

 

 التفشي المحدود – االنحسار الشديد
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  نقاط للمناقشة

 (قليمية من خالل مساهمات الدول األعضاءاإل الهيئاتميزانيات ) الغرض

 التعريف المقترح : 

في فترات  لوحدات مكافحة الجراد الوطنيةاإلقليمية تهدف لتمويل أنشطتها العادية وتوفير الموارد مكملة  الهيئاتميزانيات "

 ." كافية لتغطية احتياجاتهمالإلى الموارد الوطنية  تفتقرعندما  المحدودة اتتفشيالالركود االقتصادي و

  االهلية/ جدارة 

  ينبغي أن تغطي؟  ذاما :لفترة السنتينالمرجعية الميزانية 

   األنشطة اإلقليمية 

 معايير األهلية من : األنشطة الوطنيةNLCUs الضعيفةتفشي ال، النفقات المؤهلة في فترات 

 في وضع صعب التي ؛ الدول والمحدودة

 لجراد الصحراوي لفي خطط الطوارئ اإلقليمية  صناع القرار: الحكم 

  ينبغي أن تغطي؟ ذاما: لجراد الصحراوي، وهي أداة اإلدارةلخطة طوارئ إقليمية 

  

  (NLCUsفي حالة الطلب المقدم من قبل ) التشغيلآليات 

  معايير لتقديم طلب 

  نطاق ومبررات األموال، وأنواع اإلنفاق التي ستشملها، وصف تقني : الطلبمحتوى 

  بالطلب تلحقالوثائق التي  

  ميزانية 

 أنواع من تكاليف التمويل، وتكاليف وحدة من العمليات : لدعم البلدان ةممكنالتقدير الميزانيات  كيفية

 بها، والسيناريوهات؟  القيامالرئيسية التي يتعين 

  طرق التمويل

 الميزانية السنوية على أساس الموارد المتاحة ولفترة السنتين  المرجعية الميزانية: الميزانية 

  ( االشتراكات السنوية للدول األعضاء والتبرعات)أنواع التمويل 

  أنواع التكاليف 

  تدابير لتسهيل سداد المتأخرات 

  تخصيص الموارد اإلقليمية لتمويل التطبيقاتNLCU : المخصص القرار)سيناريوهات مختلفة ،

 (والدعوة لتقديم مقترحات، وتخصيص بشرط األداء

  إدارة 

 طلب  تجهيز والتحقق من صحةالNLCU  

  الهيئةاتفاق تمويل  /NLCU :الصيغة  

   اإلدارة المالية 

  ( النفقات المحلية وغيرها)النظام الحالي 

  الفني السنوي الشامل  التصديقإمكانية إعطاء األمين التنفيذي 

  رصد ومراقبة 

  للهيئاتالتقارير الفنية والمالية  

  التقارير الفنية والمالية للبلدان في حالة تخصيص الموارد 
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  ةلمكافحة الوقائياصندوق : 11النقطة 

 

 

  أهداف المناقشة/ الديباجة 

ال  هو أداة مالية جديدة الستكمال الميزانية الوطنية وميزانية الهيئة اإلقليمية في تلك البلدان التي ةلمكافحة الوقائياصندوق 
لوحدات الدول لتمويل األنشطة العادية  ارإستمرفعالة، مع ضمان الوقائية اللمكافحة ا تمويلتملك الموارد الكافية لضمان 

  .مكافحة الجراد الوطنية

قل األ االنحسار الشديدهو ضمان االستمرارية في المكافحة الوقائية وخصوصا خالل فترات  ةالجديد االداة هالغرض من هذ
عندما تنحسر أزمات  لوحدات مكافحة الجراد الوطنيةلتوفير موارد كافية  حكوميوضوحا واحتمال عدم وجود تقرير 

التأثيرات على التنمية واألمن الغذائي )الجراد وعواقبها  أزماتحد من مخاطر لالوقائية مستمرة ل المكافحةتدابير . الجراد
  (.فترات الفورة والوباءفي حاالت الطوارئ في  المكافحةمن  مرتفعةللبلدان، وتكاليف 

  :الغرض من المناقشة هو

 لمكافحة الوقائيةلغيل صندوق االتفاق على كيفية تش.  
  إلنشاء هذا الصندوق( واإلجراءات والخطوات صناع القرار)تحديد الوسائل.  

  نقاط للمناقشة

  غرض 

 التعريف المقترح : 

الميزانية الوطنية وميزانية الهيئة اإلقليمية في تلك البلدان التي ال تملك  الستكماللمكافحة الوقائية اإن الهدف من صندوق "
 ". NLCU للـ تمويل األنشطة العادية فعالة، مع ضمان أن تواصل الدولالوقائية اللمكافحة ا تمويلالموارد الكافية لضمان 

  االهلية/الجدارة 

  معايير أهليةNLCUs  

  التفشي المحدود/  فترات االنحسار الشديدالنفقات المؤهلة في 

 ت التشغيلآليا

 طلب للحصول على التمويل : 

  الطلبمحتوى  

 ( توجيهالشكل وكيفية )الطلبات والمرفقات  صيغة 

  الحكم واإلجراءات 

  ميزانية 

  أنواع التكاليف 

  تكاليف الوحدة 

  سيناريوهات مختلفة 

  طرق التمويل

 مساهمات من الدول األعضاء والجهات المانحة : التمويل مصادر 

 وحدة مكافحة الجراد الوطنية تخصيص موارد : 

 وتخصيص بشرط األداء المخصص القرار: مناقشة سيناريوهات ، 

  تخصيص الطرق 

  معايير التخصيص 

  إدارة 

 اإلدارة المالية : 

 

 التفشي المحدود – اإلنحسار الشديد
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  الدولي؟ على المستوى اإلقليمي أو  االئتمانيةالصناديق 

   الحكم 

 والمعايير الخطوات: تجهيز والتحقق من الصحةال  

  اتفاق تمويلNLCU  / الصيغة: صندوقمدير  

  رصد ومراقبة 

  التقارير الفنية والمالية لمدير الصندوق 

  التقارير الفنية والمالية للبلدان المستفيدة 
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 صندوق الطوارئ اإلقليمية : 12النقطة 

 

 

  أهداف المناقشة/ الديباجة 

وبالتالي فإنه يلعب دورا . الفوراتقوية أو ال التفشياتصندوق الطوارئ اإلقليمي هو أداة مالية جديدة للتدخالت السريعة في 
لم تعد كافية والوقت عندما تكون الموارد ( العادية أو في حاالت الطوارئ)بين الوقت الذي يكون فيه الموارد الوطنية  اانتقالي

  .متاحة (ألمرإذا لزم ا)ضافية اإلالدولية 

 مرتفعةاليف التأثيرات على التنمية واألمن الغذائي للبلدان، وتك)أزمة الجراد الرئيسية  آثار الحد منالى تجنب أو  يهدفانه 
  (.في حاالت الطوارئ المكافحةمن 

  :الغرض من المناقشة هو

 االتفاق على كيفية تشغيل صندوق الطوارئ اإلقليمي.  
  إلنشاء هذا الصندوق( واإلجراءات والخطوات صناع القرار)تحديد الوسائل.  

  نقاط للمناقشة

  غرض 

 التعريف المقترح : 

 فورةأو  التي تواجه تفش قوي ةالوطنيالجراد  مكافحةويهدف صندوق الطوارئ اإلقليمية لتوفير موارد إضافية لوحدات "

 . " ، فضال عن قدرات المعدات والمبيدات المقابلةوالمكافحةلتمويل الزيادة في عدد فرق المسح 

  شروط األهلية

  معايير األهليةNLCU  

 الفورة/  فترات التفشي القوية النفقات المؤهلة في  

 ت التشغيلآليا

 طلب للحصول على التمويل : 

  الطلبمحتوى  

 ( توجيهالشكل وكيفية )الطلبات والمرفقات  صيغة 

  الحكم واإلجراءات 

  ميزانية 

  أنواع التكاليف 

  تكاليف الوحدة 

  سيناريوهات مختلفة 

  طرق التمويل

 أو المانحين الدوليين / اإلقليمية، ومساهمات من الدول األعضاء و  الهيئةميزانية : مصادر التمويل 

 توفير الموارد للصندوق : 

 واتفاقات التمويل  المتوقفة الموارد: مناقشة سيناريوهات 

  بما في ذلك المسائل القانونية خاصةطرق ، 

  معايير التخصيص 

  إدارة 

 اإلدارة المالية : 

  على المستوى اإلقليمي أو المستوى الدولي؟  االئتمانيةالصناديق 

 

 فورة - تفٍش قوي
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   الحكم 

 والمعايير الخطوات: تجهيز والتحقق من الصحةال  

  اتفاق التمويلNLCU  / الصيغة: صندوقالمدير  

  رصد ومراقبة 

  التقارير الفنية والمالية لمدير الصندوق 
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 أدوات التمويل الدولية: 16 النقطة

  

 

  أهداف المناقشة/ الديباجة 

CERF 2 وSFERA
وبالمثل، . نوعان من صناديق األمم المتحدة في حاالت الطوارئ مع ترتيبات وإجراءات محددة  3

ومع ذلك، هناك سبل . وفقا لإلجراءات المعمول بها يحدث من المجتمع الدولي تمويلإلى منظمة األغذية والزراعة  دعوة
وأدوار محددة سلفا ( أو تسهيل إجراءات الشراء نماذجمثل )األموال  على لتسهيل ودعم المنظمة في التقدم بطلب للحصول

  .واللجان اإلقليمية NLCUsبين 

على توزيع األدوار بين الجهات المعنية  يقترح االتفاق. بعد عرض موجز لهذه األدوات المالية، سيتم فتح باب المناقشة
  .لهذه األدوات المالية ةلتعبئة السريعل

  (الثالثة االدواتلكل من )نقاط للمناقشة 

 ت التشغيلآليا

  استخدام هذه األدوات المالية  لتشغيلمعايير 

  التمويلكيفية دعم الدعوة إلى  

  النماذج 

  خطة التنفيذ 

  وضع الجراد لالتطور المتوقع 

 جهات اإلتصال  ... 

  توزيع األدوار 

 وحدات مكافحة الجراد الوطنية 

 اإلقليمية  الهيئات 

  أقسام منظمة األغذية والزراعة 

  أي عمل آخر 

  اإلدارة والرصد والمراقبة

   الشراء 

 الصيغة: تقارير التنفيذية  

  

                                                 
2
  CERF   ( األمم المتحدة)الصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ 

 
3
 SFERA                         (والزراعة األغذيةمنظمة )الصندوق الخاص لحاالت الطوارئ ونشاطات إعادة التأهيل 

 

 وباء - فورة شديدة
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 المختصرات

 

 

 AFD  التنميةالفرنسية كالة الو 

AGPMM  ( منظمة األغذية والزراعة)والعابرة للحدود اآلفات واألمراض النباتية و الجراد 

CERF   ( األمم المتحدة)الصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ 

CLCPRO  ( منظمة األغذية والزراعة)هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية 

COAG   ( والزراعةمنظمة األغذية )لجنة الزراعة 

CRC  ( منظمة األغذية والزراعة)هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى 

DLCC ( منظمة األغذية والزراعة)مكافحة الجراد الصحراوي  هيئة 

DLCO-EA  شرق أفريقيا دول منظمة مكافحة الجراد الصحراوي ل 

DLIS  ( األغذية والزراعةمنظمة )خدمة معلومات الجراد الصحراوي 

ECOWAS   لدول غرب أفريقياالجماعة االقتصادية  

 FAO   منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 

 FCC  ( منظمة األغذية والزراعة) إدارة أزمات السلسلة الغذائية 

GDP إجمالي الناتج المحلي 

 MAE   ( فرنسا)وزارة الشؤون الخارجية 

NLCU   لمكافحة الجراد  الوطنيةالوحدة 

SFERA   ( منظمة األغذية والزراعة)الصندوق الخاص لحاالت الطوارئ ونشاطات إعادة التأهيل 

SVDN   نظام الرصد الوطني آلليات مكافحة الجراد 

SWAC   ( منظمة األغذية والزراعة)هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في جنوب غرب آسيا 

 TCE   (منظمة األغذية والزراعة)التأهيل  إعادةحاالت الطوارئ وقسم 

 TCP   ( منظمة األغذية والزراعة)التعاون التقني برنامج 

 TCS  ( منظمة األغذية والزراعة)تعبئة الموارد فيما بين بلدان الجنوب  قسم 

 USAID   الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

WAEMU   االقتصادي لغرب أفريقيا واالتحاد النقدي 

 

 

 


