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   والعشرونالسادسةالدورة 
  لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي 

  في المنطقة الوسطى
  2008 يوليو 30 – 26 ،ُعمان، مسقط

  
   ملخص التوصيات

 :ةتوصيات أمانة الهيئ

ل        يك .1 لف خبير متخصص في مجال الظروف البيئية والمناخية وبيولوجية الحشرات بدراسة وتحلي
ى                  دول إل ا ال ديم    DLISالبيانات المتوفرة في مراآز الجراد والتي تبعثه ائج التي       وتق ر بالنت تقري

 .يتوصل إليها، ولمقارنتها بسلوك الجراد الصحراوي خاصة في المواسم األخيرة
  

وم                      دعم نشاطات الجر   .2 ى أن تق ا عل ا ليست عضوًا فه اد في الصومال من صندوق الهيئة رغم أنه
 . في هذا الصدد من المنظمةاإليضاحاتاألمانة بالحصول على المزيد من 

 

ا   أن  .3 ن إثيوبي ل م ي آ راد الصحراوي ف ة الج ات مكافح م عملي رح مشروع دع ا بمقت دم إثيوبي  تتق
 . جهة مانحةإلىنظمة وبالتالي والصومال إلى أمانة الهيئة وذلك لتقديمه للم

  

دا  .4 وفر مبي د ت وارئ وعن ة الط ي حال ة تف دول المعني ة لل ق المنظم ا عن طري م تأمينه  أن تظل ، ت
د الضرورة            اد صعوبة     . الملكية للمنظمة وأن يحق لها استعمالها في دولة أخرى عن ة إيج وفي حال
  .جة الدراسة إلى الهيئةمن قبل القوانين في بعض الدول أن تدرس هذه التوصية وإرسال نتي

 

ذا                  تفي حالة الطوارئ وعند توفر مبيدا      .5 ا ه ة مسجل به ة معين ة لدول ق المنظم  تم تأمينها عن طري
ا                    ر مسجل فيه ان غي د وان آ ذا المبي اد      . المبيد، أن تسمح الدولة األخرى استخدام ه ة إيج وفي حال

ذه التوصية وإرس                    درس ه دول، أن ت وانين في بعض ال ى       صعوبة من قبل الق ال نتيجة الدراسة إل
  .الهيئة

  

ى                    .6 الها إل ة وإرس ا بتفاصيل آامل  تقوم الدول األعضاء بحصر المبيدات التالفة والغير مرغوب فيه
  .أمانة الهيئة لتقديمها للجهات المختصة في المنظمة إلجراء ما يلزم

  

ل .7 تي عم د ورش ل ، عق ي أربي زامنتين ف العراق أومت ليمانية ب ك( الس ذر ذل ة تع ي حال ي وف د ف  تعق
ة          ع ولى الختبار آفاءة آليات الرش،    ألا) مصر ة الهيئ لى أن تقوم الدول األعضاء بالتنسيق مع أمان

ة                   ة الهيئ وم أمان ات وان تق وإخطارها بعناوين الشرآات التي لديها الرغبة بالمشارآة في هذه الحلق
التخييم المناسبة للبيئة في     ، والثانية الختبار نوعية المالبس الوقاية ومعدات        بتعيين مستشار لعقدها  

  .المنطقة الوسطى
  

يم األضرار               ُي .8 خول رئيس الهيئة نيابة عن الدول األعضاء بمخاطبة منظمة الفاو إلجراء دراسة تقي
  الناتجة عن الجراد في المجتمعات الموجودة في مناطق التكاثر 

)Vulnerability Assessment Study .(  
  

ذا   DLISيتم مناقشتها بين    عقد ورشة عمل على نطاق محدود       ُت .9  والسعودية وأمانة الهيئة لدراسة ه
  .الجهاز وإمكانية تعميمه على الدول األعضاء في حال ثبت نجاحه

  :التدريب

دول      .10 ن ال رة م دريب ذوي الخب اعدي الت تعانة بمس تمرارية االس دى واس دريب قصير الم م الت دع
 .األخرى
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ة التنف            .11 دبلوم حسب توصية اللجن ى يمكن              تجميد دراسة ال ا التاسع والعشرين حت ة في اجتماعه يذي

 . الحصول على دعم مالي لهذه الدراسة من خارج صندوق الهيئة
 

ل      .12 ى تموي وم عل ة الخرط ت جامع ة إذا وافق ة الدبلوم والي % (50أن تتواصل دراس  75,000ح
ي ـ   ) دوالر أمريك ل ال ة بتموي وم الهيئ ى أن تق ين عل الب الدارس ن الط ن % 50م رى م األخ

 .ارسينالد
 

تفادة     / حسين عثمان أبو بكر من السودان والسيد      / إبتعاث السيد  .13 أسامة ربيع محمود من مصر لالس
 .2009-2008من المنحة المقدمة من الهيئة 

 

 . الرش في سلطنة ُعمانآالتالبحث في أمر تدريب فني صيانة  .14
 

  :بحوثال

ة                  .15 ة الهيئ وم أمان ى أن تق البحوث عل دم ب ك األمر بالتواصل مع          بضرورة تفعيل آلية التق ة ذل بمتابع
تم          ات في دت معوق ة وان وج دول المعني ة بال دراء الوقاي حراوي وم راد الص ز الج ديري مراآ م

 . المناقشة بشأنها مع أمانة الهيئة
 

دولي            .16 ز ال ة والمرآ ة والزراع ة األغذي ين منظم يق ب ت بالتنس ي تم ارب الت ر التج ال تقري إرس
ى   2007مرآز مكافحة الجراد الصحراوي بالسودان في       و ICIPEلفسيولوجيا وبيئة الحشرات      إل

 . جميع الدول األعضاء
  

  :المطبوعات

ب اآلخر الخاص بالغطاء     يب الخاص بدليل الجراد الصحراوي وأنواع النطاطات والكت       يإعداد الكت  .17
امج     ة وبرن ة الهيئ ل أمان ن قب ة م ة اإلنجليزي ا باللغ داد هم م إع ذين ت راد، وال ة الج ي بيئ اتي ف  النب

 . االمبرس،  باللغة العربية
 

  .على الدول األعضاء في الهيئة أن تتقدم باحتياجاتها من المطبوعات إلى أمانة الهيئة .18
 

   :توصيات تتعلق بالميزانية 

دول        إصدار نظرًا لعدم تمكن القسم الحسابي في المنظمة من          .19 ة بالسداد لل  أول في    األعضاء  المطالب
ة لسداد بخطاب مطالبة من      المجتمعون انه يكن ا    أوصىالعام   د             أمان د تأآي ام بع ة الع ة في بداي  الهيئ

القسم الحسابي في المنظمة للمبلغ المطلوب من آل دولة باستثناء المملكة العربية السعودية حسب                
 .طلب ممثلها

 

 األمر  من متابعة األمانة الهيئة بصورة من مستندات السداد حتى تتمكن        أمانة األعضاءتزود الدول    .20
 .سم حسابات المنظمةمع ف

  

ى   .21 ة الطوارئ عل ي حال دات ف ة المرصودة للمبي اء الميزاني ة أنإلغ د الحاج ا عن تم الصرف عليه  ي
ل         ة استنادًا على التوصية المجازة منذ عدة سنوات والتي تنص على تخوي ة بالتشاور مع    أمان  الهيئ

رد        رئيسها بتغطية التكاليف عن التوصيات ذات االنعكسات المالية على صند          م ي وق الهيئة والتي ل
 .تضمينها في بنود الميزانية المجازة

 

 . بند مبيدات الطوارئإلغاء بعد 2008/2009وافق المجتمعون على خطة العمل للعامين  .22
 

يس     .23 يتم تحديد سقف مائة ألف دوالر للصرف منه في حالة الطوارئ بالتشاور بين رئيس الهيئة ورئ
  .اللجنة التنفيذية مع أمينها
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   والعشرونالسادسة الدورة تقرير
  لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى

  2008 يوليو 30 – 26 ُعمان،، مسقط
  

  
  مقدمــة
ة والزراعة     السيد وجه ة األغذي ام منظم او ( مدير ع ة   )الف م المتحدة  التابع دعوة لكل من   لألم  ،البحرين   ال

وتي ا ،جيب ا،ريإ ،إثيوبي ر تري راق، مص ت،  األردن،الع ان، الكوي ان، لبن ر،ُعم ة ، قط ة العربي  المملك
ة مكافحة الجراد              اإلمارات العربية المتحدة واليمن    ، سورية ، السودان ،السعودية بصفتها أعضاء في هيئ

رة      والعشريـــــن للهيـــــــئة    السادسةالصحراوي في المنطقة الوسطى لحضور الدورة         26من   خالل القت
  .سلطنة ُعمانفي  بمسقط 2008 يوليو 30 –
  

ا     دولل  كل من جامعة الدول العربية ومنظمة مكافحة الجراد الصحراوي         لآما ُوجهت الدعوة      شرق إفريقي
ي   راد الصحراوي ف ة الج ة مكافح ةوهيئ ة الغربي وب   المنطق ي جن راد الصحراوي ف ة الج ة مكافح وهيئ

ين    اعتذر عن الحضور    قد  و. غرب آسيا  يد أم ة مكافحة الجراد الصحراوي في             الس ة    هيئ ة الغربي المنطق
يد           عوأيضًا اعتذر لظروف استثنائية،    يا الس آيث آريسمان،    / ن الحضور ممثل الهيئة في جنوب شرق آس

  ).المشارآينقائمة  )1(مرفق رقم أنظر  (ضابط المعلومات بروما لظروف خاصة
  
  افتتاح الدورة )1(

ة    دث  تح يد  في الجلسة االفتتاحي ار                   /الس م اختي ادة الضيوف وشاآرًا له ًا بالس وي مرحب أمون خميس العل م
لطنة  دالس ون  لعق ة الثالث ة التنفيذي اع اللجن ة واجتم رين للهيئ ة والعش دورة السادس ا ال ارو .فيه ى أش  أن إل

ور للجراد الصحراوي      ُتُعمان سلطنة   اطق العب ا    ، اال ان الظروف الب صنف تحت من رة جعلته ة المتغي يئي
د تعرضت     السلطنة   أن   وأوضح ب  . لهجمات الجراد تتعرض   ، 93، 90خالل  لغزو الجراد الصحراوي    ق

و         1996 ا في يوني ر                 2007، وآان أخره ى فبراي ال المكافحة آانت مستمرة حت  2008 موضحًا أن أعم
زة  جميع   ومبينًا أن  د        األجه ا ف          في السلطنة ق ا سالح الجو السلطاني        تكاتفت ودعمت مرآز الجراد بم يه

  . هكتار 10,000تقدر بحوالي وتمت مكافحة الجراد على مساحة . مانيالُع
  

د  ادوق اون أش يق والتع يراً    بالتنس الجراد مش لة ب ة ذات الص ات الدولي ات والمنظم ع الهيئ ى م ة أن إل  هيئ
 في   األعضاء  الدول    التي تعتمد عليها   ز الرآائ إحدىمكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى هي        

ة   طى المهتم ة الوس راد المنطق ة الج ة مكافح ل وزارة    .بعملي عادة وآي كر لس دم بالش ه تق ام حديث ي خت  وف
 لكل من ساعد      وتقدم بالشكر  راعي فعاليات الدورة     ياعبنالبن صالح   بن محمد   خلفان  / المهندسالزراعة  

  . لعقد هذه االجتماعاتوالتجهيز اإلعدادفي 
  

ك خاطب د ذل يدا بع انتنيوس/ لس تيان ب ة  ئو المسآريس ي منظم اجرة ف ات المه راد واآلف ن الج ل األول ع
ل  منظمة  النيابة عن مدير عام      الجلسة االفتتاحية وما  بر المتحدة   لألمم التابعةوالزراعة  األغذية   شاآرًا وآي

راد     ورات الج ة وف ف الطارئ ي المواق ة خاصة ف ة والمنظم ه للهيئ وده ودعم ة لجه الل وزارة الزراع خ
 لمواجهة الموقف وتطورات حالة      آانت في قمة االستعداد    األعضاء وذآر بان الدول     .نصرمينالعامين الم 

روت     أن إلىالجراد ونوه    دها ببي ان        ، هذه الدورة آان المفترض عق ا لبن ان ولكن للظروف التي مر به  لبن
 تغير مكان عقد الدورة إلى      قدف بدولة قطر    ن في الدوحة  ي في الدورة الخامسة والعشر    إقرارهوبحسب ما تم    

  .وآيل الوزارة لموافقته على عقد الدورة بمسقط/ مسقط بسلطنة ُعمان شاآرًا السيد
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امج    2005 آريستيان الحاضرين بان سكرتارية الهيئة تباشر منذ نهائيات عام           /واخطر السيد   نشاطات برن
ة لإضافة إلى مباشرتها   االمبرس   ا  . نشاطات الهيئ د آم امج االمبرس    أن الهدف أآ ان  األساسي لبرن  هو   آ

راد     اء الج اطر وب ن مخ د م يالح ى   ف ة عل الي المحافظ طى وبالت ة الوس ي  المنطق اج الزراع ي   اإلنت  ف
املين          إدارةالمجتمعات الريفية من خالل تقوية عمليات        دريب الع  المكافحة الوقائية للجراد الصحراوي وت

ة     التقنيات  اإلنذار المبكر بإدخال     وتدعيم نظام  دائل المكافحة الكيميائي  المحافظة  الحديثة وأيضًا استعمال ب
  .على البيئة

  

ة   دات الكيميائي تعمال المبي ا أن اس ي أصبحوبم ل الت د العوام ا المجتمعت اح تم به ي ه ة ف دول ات الريفي ال
ا الضار    الدولية والمجتمعات   األعضاء ى صحة      لتأثيره الي      اإلنسان  عل ة وبالت  من الصعب     أصبح  والبيئ

ة طوارئ الجراد            ال ديل هو تشجيع استعمال         الصحراوي إذا  حصول على المبيدات الكيميائية في حال  فالب
ة  ات المكافح لتقني ة  ضررًا األق دولبالبيئ ي ال ذا  .ف ره ات األم ال تقني ى إدخ ة عل ة والهيئ  شجع المنظم

  .المكافحة الحيوية في عمليات مكافحة الجراد
  

اج   األمر تحديات جديدة وتتعامل مع مختلف المواضيع       ناآل الهيئة تواجه    أمانة بأن   وأوضح ذي يحت ى  ال  إل
 والحفاظ على البيئة ولهذا السبب        الوقائية  المكافحة إستراتيجيةتحقق من    استثمارات آبيرة للحفاظ على ما    

دول أوصى ب اهمة ال ة مس ة لتاألعضاءأهمي تهم بصورة منتظم ي هيئ ام ت ف ن القي ة م اءمكن الهيئ  باألعب
  . مستقبًالاألعضاء آما هو متوقع من الدول إليها الموآلة
ى  وأشار دول تواجه بعض الصعوبات            أن إل اك بعض ال ا         هن اون        التي أمكن التغلب عليه من خالل التع

ذا الصدد       . بدون تأخر   الدول شتراآاتا المواظبة على دفع     وهذا يؤآد أهمية  اإلقليمي   ى  أشار وفي ه  أن إل
دول من خالل صندوق االستجابة للطوارئ المرآزي في                     المانحة قدموا الجهات  المنظمة و  ًا لل ًا فني  دعم

م انياألم دعم الياب دة وال ى إضافة  المتح ةإل ي للمنظم دعم الفن اريع ال ا . مش اد آم ةأش اعدات الثنائي   بالمس
يمن و       المقدمة ذه المساعدات       شاآراً  اإريتري  من المملكة العربية السعودية لل ة له ه      .  المملك ام حديث وفي خت

م    ى له ع وتمن كر الجمي ةش ةإقام كر    طيب ددًا الش قط مج ي مس ذا     ف افة ه ان الستض لطنة ُعم ة س حكوم
  .االجتماع

  
  تقرير رئيس الهيئة )2(

النشاطات التي تمكنت     عنموجزًا   ًا تقرير  والعشرين الخامسةرئيس الهيئة للدورة    عبداهللا صفر   / قدم السيد 
ذا الصدد        .إنجازهاهيئة من    ال أمانة اد  وفي ه ذل        أش درة التي ب الجهود المق دول األعضاء    ت ب ة     ها ال  في الهيئ
على وجه الخصوص في   طقة الوسطى خالل العامين الماضين و مكافحة الجراد الصحراوي في المن    أثناء

يمن، السودان،       اإريتري ة السعودية      اإثيوبي ، الصومال، ال ة العربي اد بال     .، المملك ا أش ين      آم ز ب اون الممي تع
ارات           ارير وزي راء الالدول من حيث تبادل المعلومات والتق ين دول   خب ات المكافحة          ب دعم عملي ة ل  المنطق

روف   ت الظ ا اقتض ة    و.أينم ود منظم اد بجه حراوي  أش راد الص ة الج دولمكافح ا  ل رق إفريقي                   ش
 (DLCO-EA )     اطق الحدود ات المسح والمكافحة في المن ين السودان و    لعملي ة ب ا والصومال   إي ريتري

ة             أوآينيا و  ه سكرتارية الهيئ ذي لعبت دور ال ى ال من على أهمية الدعم الثنائي بين الدول األعضاء مشيرًا إل
  .بالرغم من محدودية عدد العاملين فيها خالل تلك الفترة

  
ى تفاصيل      بسرد عرض للنشاطات والزيارات المختلفة التي تمت في تلك الفترة ويمك          قام  ثم   ن االطالع عل

  .)2(رقم مرفق الهيئة في التقرير رئيس 
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   الرئيس ونائب الرئيسنتخابا )3(

م اعت ل  باإلجم ان  انتخاب ممث لطنة ُعم يدس أمون  /الس ن خميس م وي ب ًاالعل ة مكافحة الجراد رئيس  لهيئ
د        ة الوسطى لل ل          يوالعشر  السادسة ورة  الصحراوي في المنطق م انتخاب ممث ا ت ة العراق   ن آم يد  دول  / الس

  . لرئيس الهيئةنائبًاراضي  حميد الشيخ
  
  الموافقة على جدول األعمال )4(

ر  حذف التقر بعد  التاليالهيئة باإلجماع على جدول األعمال تم عرض جدول األعمال المؤقت وصادقت       ي
  :جتماع لظروف استثنائيةاال االتكميلي للمنطقة الغربية لعدم حضور أمينه

   
   الدورةافتتاح .1
  تقرير رئيس الهيئة  .2
 رئيس ونائب الرئيسالانتخاب  .3
  الموافقة على جدول األعمال .4
  انتخاب لجنة الصياغة .5
  توصيات التقرير أمين الهيئة عن أنشطة الهيئة ومتابعة تنفيذ  .6
 2008 يوليو إلى 2006 يوليوي من حالة الجراد الصحراو .7

 ألعضاء للدول ا ةر تكميلياريتق  . أ
 التدريب .8
  البحوث .9
 المطبوعات .10
  انتخاب رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية للهيئة .11
  2007 و 2006الحسابات السنوية لعامي  .12
 حالة االشتراآات والمتأخرات المستحقة على الدول لحساب الهيئة .13
    2009 -2008برنامج العمل والميزانية للفترة  .14
  أخرىأي مواضيع  .15
   للهيئةة القادمدورةال القادم للجنة التنفيذية وع االجتماموعد ومكان انعقاد .16
   والعشرين السادس دورةالموافقة على تقرير ال .17
  دورةاختتام ال .18

  
  :انتخاب لجنة الصياغة )5(

ة    اب لجن م انتخ ي آ   ت ن ممثل ياغة م نالص يمن ال م ودان  ال،ل ت والس وم كوي ال   وتق ة بأعم ة الهيئ  أمان
  .السكرتارية

  
  :ني والعشرالخامسةتنفيذ توصيات الدورة متابعة تقرير أمين الهيئة عن أنشطتها و )6(

رة من                 شامالً تقريرًا الهيئة   يناستعرض أم  ايو    عن اإلنجازات التي تمت خالل الفت ى    2006م و  حت  يولي
ق  (  2008 ر مرف م انظ ًا     . ) 3رق ر نقاش ون التقري اقش المجتمع ة ن اطات المختلف ه للنش د استعراض وبع

  :مستضيفًا وتطرقوا  للمواضيع التالية
  

د المسارات       تحديد اإلحداثيات التفاضلية أو نظام      DGPSبالنسبة ألهمية جهاز     • ه   TGS تحدي  لتثبيت
راد   ة الج ي مكافح ة ف رش الجوي العامل ائرات ال ى ط اد .عل عودية  أف ة الس ة العربي دوب المملك  من
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الطيران الجوي                ل  الترآيب   وجود تصريح    بأهمية ة الخاصة ب ذآور من المنظمات الدولي از الم جه
ة لطات المحلي اعات   أنوأوضح  .والس ود س ة عق ع قيم د ترف رش ق رآات ال ين   ش ي ح ران ف الطي

اد  بوجود هذا الجهاز في الطائرة، والبد من          إلزامها ة ال     إيج ررات الالزم از   ستخدام    المب ذا الجه  .ه
ةوأوضح  ين الهيئ ن    أم ر م ى أآث ة إل ة المكافح ل تكلف ى تقلي ؤدي إل از ي ذا الجه بة % 30 أن ه نس

ذي  ة األمر ال لإلجراء المكافحة بصورة متقن ران يقل ل م من ساعات الطي دات ويقل ة المبي ن آمي
ه  مندوب السودان  وأفاد .  على البيئة بتقليل التلوث البيئي افظحي م فعالًً  بأن  الرش   التوصية بشعبة   ت

زام بضرورة   في السودان     الجوي المعنية بالرش عمومًا       بتثبيت   بلت عروضها    التي قُ    الشرآات  إل
أن السلطنة        وأشار .من طائراتها % 25الجهاز في    ان ب  دألزمت الشرآة المتعاق       مندوب سلطنة ُعم

ات         معها بترآيب الجهاز على طائراتهم        از       وأضاف   المستخدمة في مكافحة االف م شراء جه ه ت بأن
 .ماني وانه يعمل بكفاءة جيدة طائرات سالح الجو السلطاني الُعإحدىبت على وُث

  
ار اإل نجهاز إلرسال التقارير م (BGAN ـفيما يختص بجهاز ال   • ، )ناعيةطص  الحقل بواسطة األقم

 . على حسب طلب ممثل السعوديةفقد ُألغيت التوصية الخاصة بهذا الموضوع من قبل االجتماع
  

تقالليبخصوص  • زيةاس ة مرآ راد مكافح حراوي الج ودان   الص يمن والس ي ال ح،  ف ل أوض  ممث
ا هو ش         أن السودان ة   أ استقاللية مرآز الجراد والجهة التابعة له ي للدول ى  وأشار ن داخل  إدارة أن إل

ل       الجراد ألنشطةم الدعم الالزم والضروري     دالوقاية ستق  ل    .  وإعطائه األولوية في التموي ين ممث وب
يمن تُ            تقاللية للمرآز في ال ان االس ل من بيروقرا    وتُ األداءسهل   اليمن ب ة  طقل ة  اإلجراءات ي  اإلداري

راد و  ة إدارة الج ي عملي ة ف ه ايجابي يكون ل ذي س ر ال راء ُأاوضحاألم ي  أن اإلج اللحظات وقف ف
 مندوب اليمن   أقوال آريستيان على    /أيد السيد قد  و . والري  هيكلة وزارة الزراعة   إعادةاألخيرة عند   

ز الجراد  تقاللية مرآ ة اس اربأهمي ى وأش ة إل ة الغربي ا المنطق ي مرت به ة الت اء التجرب وران أثن  ف
االستقاللية لمراآز  بإعطاء   تقوم دول تشاد ومالي والنيجر       أن إلى والتي أدت    2005-2003الجراد  

 .الجراد فيها
 

وار • اء صندوق ط ا يخص إنش راد،  ئفيم عودية  ُآالج دوبي الس ن من ل م ن آ ة مصغرة م لفت لجن
ة ومصر والعراق للنظر في         د ت         اآللي رح لصندوق         التي يمكن استخدامها عن غ المقت خصيص المبل

  .أمريكي دوالر 500,000الطوارئ والمقدر بمبلغ 
 

  :2008يوليو إلى  2006 مايو من حالة الجراد الصحراوي )7(

اطق    آيث آربسمان ضابط المعلومات بروما الورقة الخاصة بحالة الجراد الصحراوي   /السيداعد    في المن
ونظرًا للظروف   . ة الوسطى  حالة الجراد في المنطق  ىورآز عل  2008 حتى يوليو    2006الثالث من مايو    

ة  أمين آريسمان من حضور االجتماع وقام السيد     / لم يتمكن السيد   إرادتهالخارجة عن     الهيئة بعرض الورق
  :عمت بالخرائط وأوضح اآلتيالتي ٌد

  
 وتحرآت    للجراد  تكاثرفيها  ريتريا حيث ظهر    إ في دولة    ا هادئة، ما عد   2006آانت حالة الجراد في نهاية      

يمن والسعودية   ها إلى السودان    األسراب من  ل    وال اد  .2007 في أوائ ذي حدث في صيف           أن وأف اثر ال  التك
يمن           ظهور إلى أدى غزيرة قد    أمطار عقب هطول    2007 ة تفشي للجراد في ال وان بعض األسراب      . حال

ان والصومال و               ى ُعم يمن تحرآت إل ا عقب الصيف وقامت           إالتي تشكلت في ال ا وآيني اثر في    ثيوبي بالتك
ان والصومال  ال ي ُعم ة ف عودية و    .2008بداي ي الس ت إل ان تحرآ ي ُعم كلت ف ي تش راب الت ة واألس دول

ر اإلم الل فبراي وب   2008ارات خ ي جن راب ف د بعض األس تمر تواج ا اس ايو  إ بينم هر م ى ش ا حت ثيوبي
  . في مصرًاوأوضح أن وضع الجراد في تلك الفترة ظل هادئ. 2008
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وسرد في    .في مختلف الدول في المنطقة الوسطى     فيها   تم مكافحة الجراد      بالمساحات التي  إحصائياتم  دوق

  .2008 الجوية والتوقعات حتى نهاية واألحوالتقريره حالة الجراد 
  

 المناسب    قد حدث تحسن ملحوظ في البالغات والتقارير من حيث الجودة وعدد المرات والتوقيت             هأنوبين  
ة      eLocust2ك زيادة ملموسة في استخدام       هنا أن وأوضح .2008 -2006 خالل األعوام   في دول المنطق

دريب          DLIS وحدة خدمات معلومات الجراد          أن إلى مشيرًا   الوسطى دعم الفني والت ديم ال  مستمرة في تق
ذا  و .eLocust2و RAMSESلمستخدمي   دت  الصدد    في ه ر            ُعق ة عمل سترد في تقري ة    حلق ة  أمان الهيئ

  ).4ق رقم  مرف التقرير المفصل في الملحقانظر(
  

ئول  دم المس يد   األولق او الس ة الف ي منظم راد الصحراوي ف ن الج اً /  ع انينيوس ملخص تيان ب ن آريس  ع
ة من الس               تحرآات ومكافحة  ة المقدم ى الورق  آيث آريسمان في       /يد الجراد في المنطقة الوسطى تعقيبًا عل

ة ام دول المنطق رًا أم ان آبي ى أن التحدي آ يرًا إل ابقين مش امين الس اء الع ذي تطلب التحرك السريع أثن  ال
ل          المساعدات االستثنائية السريعة التي قُ       إلى في حديثه    وأشار .المواقف الحرجة  ل مرآز تموي دمت من قب

تغاث ي ةاالس وارث ف ريعة للك م الس دة األم ن   ) CERF( المتح ل م ة لك ة الياباني ن الحكوم دعم م يمن وال لل
يمن    وإثيوبيايتريا  رإ ى إ إضافة  والسودان وال دم من ال    ل دعم الفني المق ة إل  ال ا منظم ذه    .ريتري وأوضح أن ه

دم من الجهات المانحة    قُ ذي المساعدات آان لها الدور المؤثر في عمليات مكافحة الجراد مقارنة بالدعم ال          
ا        2005- 2003 الجراد في الحملة السابقة   مكافحة  لعمليات   ذه      .  في دول شمال غرب أفريقي د ساهمت ه فق

  .مالخطر الداهالصحراوي لمواجهة هذا  الوطنية لمكافحة الجراد اإلمكانياتوية المساعدات لتق
  

ؤخذ   تُ أن زيادة االهتمام لحماية البيئة في مختلف المستويات والتي يجب             إلى أيضًاآريستيان   / السيد   أشار
د       ار عن داد في االعتب ذا المجال        . استراتيجيات المكافحة    إع ين في ه رة ج        أن  وب اك فجوة خطي ر    هن دًا تعتب

د تُ         التي  لتحرآات الجراد   آمعبر   ى ؤدي توجد في شمال الصومال والتي ق  في المساحات   أسراب  تكون  إل
ا ثمن شمال الصومال ومن    تغزو أثيوبيا   الغير مكتشفة    ذ   ألول التي تعرضت   ،م آيني رة من ًا  أربعون  م  عام

راد الصحراوي زو الج وة فمن وطلب .لغ ذه الفج ة ه اع ضرورة مناقش دفاع  االجتم  ىاألولي خطوط ال
  .أخرىوالتي سيرد نقاشها في مواضيع 

  
  : للدول األعضاءةتكميليتقارير   - أ

  العربيةمصرهورية جم

اف                موجزًا عن حالة الجراد      ًاتقرير مصر   ممثلقدم   ًا لظروف الجف ان هادئ ى أن وضع الجراد آ وأشار إل
بالد  ي ال ة اعدف ات الجراد االنفرادي ي ُس حب ي جلت الت رة ناصر وشرق الف اطق المزروعة حول بحي من
ات ذه أن وأوضح .العوين دوء ه رة اله ا   فت راد وتجهيزه د الج ة قواع رميم آاف ي صيانة وت تغاللها ف م اس ت

دعم مرآز الجراد    اإلفريقي  استفادت من منحة البنك   اإلدارة بان وأوضح .بصورة مناسبة  مثلت  والتي ت  ل
ي  يارة، 15ف ات 8 س يارات،  آلي ى الس ة عل دات7 رش محمول ن مبي اك .  ط أن هن ا أوضح ب زون آم  مخ

دورات          وأشاد .تم توفيره من ميزانية المرآز     استراتيجي من الوقود   ة في دعم ال ة والمنظم ة    بالهيئ  التدريبي
  .في مصر

  
  ثيوبياإ

افها    األخرى الجراد   أنواع ثيوبياإ ذآر مندوب    ا     التي تم اآتش  . مع السودان    2007في أغسطس      ومكافحته
ا بة للجراد الصحراوي أم د  بالنس ين فق هب دثبأن ة ت ح ي المنطق ورة ف مالية الشرقية ولكن  ف الشرقية والش
ة     الصورة الكاملة بكن  ت المكافحة لم    اتعملي ى الظروف األمني  األمر ،  خاصة في منطقة االوجادين نسبة إل
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د تعرضت   والتي لم تكن    غزو  ة لل  تعرض المناطق الغربي   الى أدىالذي    الجراد الصحراوي من       هجمات  ل ق
ل  ى   .قب ائر آانت محدودة  أنوأشار إل ان يمكن    الخس ائر فادحة  أنوآ ى   تكون الخس وال  عل المحاصيل ل

ر  ًا والزراعة والجهات المانحة التي لعبت دور      األغذيةتدخل منظمة    ذا الخطر وع        ًا آبي ى  في درء ه  وجه   ل
ا إ مندوب   أشارو.  اليابانية  دعم الحكومة  الخصوص ى  ثيوبي ة    أن  إل ة    اآلن المنطق اثر      و جاف ة لتك ر مالئم غي

ة لرصد الموقف               اطق المعني ة للمن ة جوي ى  أشار . الجراد الصحراوي ولكن هناك خطة مسح ومراقب  أن إل
م  وأ يحدث تكاثر لمجموعات غير مكتشفة      أن غير واضحة حيث يمكن      ثيوبياإشرق   شمال يالحالة ف   التي ل

ا   اع    أوضح و .يتم مكافحته وفر سيارات في                  أن لالجتم ادة في عدم ت اك مشكلة ح ا إ هن  إلجراء  تكفي  ثيوبي
  .الفترةتلك قدت في لتي ٌعتدريبية اال الدورات إلى وأشار  الجرادعمليات مسح ومكافحة

  

  العراق 

و آخر  في العراق وان   أساسية  آفة الجراد الصحراوي ال يعتبر أنذآر مندوب العراق    ه  ظه  في   حدث ر ل
ة      أخطار  مشيدًا بدور المملكة السعودية في درء         1988عام   ذه اآلف اد . عن العراق    ه ة في       وأش دور الهيئ  ب

ابع وضع الجراد          أنوذآر    .تدريب عدد من ضباط الجراد في العراق في الدول المجاورة          ى  العراق يت  عل
ة غزو        العراق في جاهزية تامة بالطائ     أن وأآدمواقع الهيئة في االنترنت       . للعراق  هرات والمبيدات في حال

   .المثنى آربأل وآما تم انشاء وبناء مرآزي مراقبة في البادية الغربية في آل من محا فظتي
  

  الكويت 

 الصحراوي وان هناك ميزانيات طوارئ ترصد سنويًا        جرادبانه ال توجد مشاآل لل    الكويت  ذآر ممثل دولة    
ة               .وُترحل للعام التالي إذا لم تستخدم      ة الجراد الصحراوي في المنطق ة حال ولكنه ذآر بانهم يقومون بمتابع

   .من خالل النشرات التي ُترسل لهم بصورة دورية
  

  لبنان 

ر            مندوب لبنان أن    ذآر   رة التقري ة خالل فت رة           حالة الجراد آانت هادئ ل دائ ة من قب ة دائم اك متابع وان هن
ة         وقاية المزروعات لحالة الجراد الصحراوي في المن     لها امان ارير التي ترس ة الوسطى من خالل التق طق

دول      ى ال ا  .األعضاء الهيئة ال ى  أشار  آم أهيلهم في مجال     مهندسي وزارة الزراعة   من  4عدد   أن إل م ت  ت
ة التي اقيمت في                بيولوجية ومسح ومكافحة الجراد    ة شبه االقليمي دورة التدريبي من خالل المشارآة في ال

  .2007سورية في 
  

  ان سلطنة ُعم

ى   وسلطنة في تقريره أن حالة الجراد آانت نشطة في الفترة السابقة    ذآر مندوب ال   اآتشفت اإلصابات األول
ا بالوسائل األرضية         تأُُ .2007للجراد في يونيو     دابير مكافحته ى  وأشار  ،خذت ت م استخدام طائرة         إل ه ت   ان

ة أغسطس   سالح الجو السلطاني في عمليات المسح الجوية      م اآتشاف تجمعات الجراد     و .2007 في نهاي ت
ات         .2007 عمليات مكافحة لها في شهر ديسمبر          جريتوُأ 2007في نهاية    ا اآتشفت تجمعات الحوري آم
يًا        عدد من األسراب        تم رصد  ث .األرضيةوتم مكافحتها بالوسائل     2008في يناير    ر ناضجة جنس في  غي
يمن والسعودية          2008فبراير ك األسراب    رتانتش و في المنطقة الحدودية مع ال عبرت  و داخل السلطنة    تل

د بلغت المساحة            اإلمارات إلىالمنطقة الحدودية    رأواخر فبراي في   ة المتحدة وق ة  العربي  المكافحة   اإلجمالي
  . هكتار10,000
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  قطر

ى    رأشا الده أن  مندوب قطر إل دة      ب ذ ع م تشهد أي غزو للجراد من ة        ل ع في خط المواجه ا تق  سنوات آونه
ى  الذي منع وصولها  األولبعمليات المكافحة في دول خط المواجهة  مشيدًا   ،الثاني ى أن   . قطر إل  وأشار إل

 في متابعة المعلومات في دول التكاثر من حيث المسح والمكافحة               تالجراد الصحراوي انحصر  نشاطات  
ًا ألي طارئ         اآللياتقامت دولة قطر بصيانة     وفذت  التي نُ  ين في      . الخاصة بمكافحة الجراد تأهب ره   وب تقري

اك  أن هن دود ب اثر مح واعتك ن ان ا   م ل معه م التعام ة وت اطق المروي ي المن ي ف راد المحل ن الج ة م  مختلف
دريب     هأن إلى وضحوأ .األرضيةبالوسائل   ة          4 تم ت ين في دول ارات  مهندسين زراعي ة المتحدة     اإلم  العربي

تخدام الس          ى االس الوة عل راد ع ة الج ة وبيولوجي ح والمكافح ات المس ى عملي ا   عل دات وتقنياته ليم للمبي
  .ةالمستخدم

  
  السعودية

رة                ة في فت ر قدم مندوب المملكة العربية السعودية تقريرًا مفصًال عن نشاط المملك يرًا   ،التقري ى مش  هأن  إل
ة         2006ديسمبر  اآتشف تكاثر الجراد الصحراوي في      منذ  و  على الفور اتخذت المملكة االحتياطات الالزم

ذا  ن ه د م تللح اثر مس ك خدماالتك ي ذل ة ف د الفي المكافح واجز بمبي ق الح ن طري ة ع لب الوقاي  أن إال .روني
 مناطق التكاثر الشتوي والربيعي واستمر       وتغزو 2007 بدأت تغزو المملكة منذ بداية       األسرابمجموعات  

ات وظفت آل أن المملكة  في تقريره    وأفاد. 2008الحال آذلك حتى ابريل      ديها للحد من    اإلمكاني   المتاحة ل
ار  ت   أخط ث آلف راد حي ر  الج ن أآث ح   100 م ة مس ي   و فرق رت ف ة انتش رمكافح ن  أآث كر 12 م  معس

ة      أجنحة منها ذات    3 طائرات   5واستخدمت   ان عمودي ة واثنت ى  وأشار  . ثابت ة  أن إل اليف  إجمالي ات    تك  عملي
ام          10 من   أآثر  بلغت المكافحة ا  . 2007 مليون ريال سعودي خالل ع اخي   أن أوضح  آم ر المن  أدى التغي
داخل مو      إلى أدى الذي   األمر تغير في سلوك الجراد وفترة بقائه        إلىما  بصورة   سم  ا طول فترة المكافحة وت

اش مستفيض                  إلىو والربيعية   التكاثر الشتوية  د نق ذلك وبع ر ول  ارتفاع تكاليف عمليات المكافحة بشكل آبي
  : التوصية التاليةإقرار تم األعضاءمع الدول 

  

ل    يكلف خبير مت  : توصية خصص في مجال الظروف البيئية والمناخية وبيولوجية الحشرات بدراسة وتحلي
ى                  دول إل ا ال ائج التي يتوصل        DLISالبيانات المتوفرة في مراآز الجراد والتي تبعثه ر بالنت ديم تقري  وتق

  إليها، ولمقارنتها بسلوك الجراد الصحراوي خاصة في المواسم األخيرة 
  

رميم المرآز مع     مندوب المملكة انه تم    وأضاف ات  إضافة  تجهيز وت ات وشبكة معلومات    إمكاني  ذات تقني
ات   تأوأنش .يبعضها المرآز  أقساموربطت   ع متطلب  قاعة حديثة لالجتماعات تستخدم للتدريب مزودة بجمي
ات مسح ومكافحة   ألي تمامًا بالمعدات والموارد المطلوبة دالمرآز مستع بان   وأآد. اإليضاح وسائل .  عملي
ار ى وأش ي    إل ة الت دورات التدريبي ي ال ة ف ارآة المملك يمن ومش ة وال ين المملك ترآين ب حين مش ذ مس  تنفي

  .ها الهيئةتعمد
  

  السودان

و          ًاقدم ممثل السودان استعراض    و    2007 مفصًال لحالة الجراد الفترة من يوني ى يوني يرًا  2008 حت ى  مش  إل
و        إصاباتظهور   اثر الصيفية وتطور الموقف           في م   2007 الجراد الصحراوي في يونيو ويولي اطق التك ن

اثر          آانت   عمليات المسح وذآر أن   . األخرىحتى شمل مناطق التكاثر      اطق التك  تتم بصورة مستمرة في من
ه  .الصيفي اد بأن م توظيف وأف ي  14ت ة ف ات المكافح دأت عملي ق مسح وابت وبر فري ن تواصلت .أآت  ولك

اير        وب ط      2008عمليات انتشار الجراد حتى ين ر   وآر   في جن ًا  أصبح    الموقف    وذآر أن  . وفي فبراي هادئ
ة والمسح  ات المراقب رد آانت ولكن عملي م ي اطق ول ك المن ي تل تمرة ف ر واحد بوجود إالمس عض ب تقري
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ل اإلصابات ي ابري ودان ف مال الس ي ش ا2008  ف م احتواؤه ايو  .ورًاف  وت ي م ات المسح ف ت عملي  وتوقف
دوء2008 ر  . الموقف له اك أنوذآ اطات هن يير تُ أخرى نش ة تس اك لجن دريب وان هن ال الت ي مج د  ف عق

اك    أنآما ذآر     .باألمربصفة دورية بحضور سفراء الدول المعنية        ون دوالر     8 هن ا     أمريكي  ملي م تأمينه  ت
 الجراد الصحراوي   أنشطة  ، وأآد أن دمرآز الجرا  أنشطةلصالح  % 70  خصص منها   وقاية النبات  إلدارة

أمين عدد   أفاد أنه  و . النباتات إدارة وقاية  في   األولويةلها   يارة تُ 66تم ت ة  ألنشطة ستخدم   س  . الجراد المختلف
وديضًا وأ أمين وق د ت م التعاق ذلك ت ائرات وآ ى  الط م لمكافحة الجراد 12عل ذا الموس ي ه ائرة للعمل ف  ط

وا    أنب االجتماع   األخرى وطمأن واآلفات   ة والم يارات  ود الخاصة   ر الميزاني ات الس وفرة و  واآللي خر تس مت
  . الجراد مكافحةلعمليات

  
  سورية 

اد رض     أف م تتع ورية ل ان س ره ب ي تقري ورية ف دوب س ات  من رادا لهجم الل لج حراوي خ نتين   الص الس
ا      من الجراد  أخرى أنواع وجودبالرغم من   إصابات  ولم تسجل فيها     الماضيتين  أنذآر   و .وتم التعامل معه

ات  ة النب ة وقاي ة من خاللمديري ابع نشاطات الهيئ ة وتت ع الهيئ ى موق ع  االطالع عل ة موق ةمنظم  األغذي
ة ع   وأن ،والزراع ل م ةالتواص ة أمان تمر  الهيئ الجراد     مس ة ب ات الخاص ن المطبوع دد م تالم ع م اس وت

دورة      ةتضاف إلى اس   في تقريره  وأشار . الهيئة أمانةالصحراوي من    ة شبه    سورية ال ام       اإلقليمي ة في ع  الثالث
دو2007 ي ال ي ُت وان سورية تشارك ف ة رات الت ل الهيئ ا من قب دم له وفرق ى ت ار ال دد واش ائرة12 ع   ط
  . وان هناك احتياط آافي من المبيداتللتدخل في مكافحة الجراد عند الضرورة زراعية

  
  اإلمارات العربية المتحدة

اآتشفت في   ومن سلطنة ُعمان    قدمت   بالده تعرضت لغزو مجموعات من الجراد        بين مندوب اإلمارات أن   
ار و ةإم ا أب م مكافحته ي وت ر  ظب ي فبراي ا.  2008 ف ات أم رى المجموع ة  األخ ي المنطق فت ف ي اآتش  الت

يج   رت الخل د عب رقية فق ىالش ران إل د  و .إي رة ق ارة الفجي دورة أضاف أن أم به استضافت ال ة ش التدريبي
  . الرابعةقليميةاإل

  
  اليمن 

دم  يمن ق دوب ال رًا تفصيليًامن يمتقري ي ال راد ف ة الج يرًا  عن حال ر مش رة التقري ىن خالل فت  وضع أن إل
داد  بالرغم من تسجيل بعض      2006 في اليمن حتى نهاية عام       الجراد آان هادئاً   اطق       األع ة في من  االنفرادي

ى سواحل   إ الجراد قادمة من أسرابأول  تسجيل  تم   و .التكاثر الشتوية في السواحل     بحر العرب  ريتريا عل
ارس     هر م الل ش رة خ ة المه جلت   .2007بمحافظ م س رابث ة     أس ي محافظ بالد ف ارج ال ن خ ة م  قادم

ا    أوضاع وبدأت  .حضرموت في منطقة تمود بالربع الخالي    يمن تتف ك حيث    ق الجراد في ال د ذل تكونت  م بع
. 2007 أغسطس جديدة في المناطق الداخلية في البالد واستمر الوضع آذلك حتى            أجيال األسرابتلك  من  

ة األرضية  هكتار بالوسائل  39,000احة تجاوزت وقد تم مكافحة الجراد على مس  ه نسبة     . والجوي اد أن وأف
 من مكافحة الجراد في       الرشتمكن فرق   ت والرعاة في عدد من مواقع انتشار الجراد لم          النحالين وجود   إلى

م اتجهت نحو       أسرابوترتب على ذلك تشكل     .عدد من تلك المواقع     من الجراد غزت وادي حضرموت ث
اً    ثمن  سواحل خليج عد   بتمبر             اختفت نهائي ة س يمن مع نهاي اد  .2007 في ال ة      وأف ان الحكوم  خالل   انفقت  ب

ال    100الحملة مبالغ تجاوزت     ون ري دعم المُ       . ملي ان ال د آ دم من      وق ة  ال من خالل      ةالمانح الجهات   ق منظم
ى   أيضاً  أشار، و 2007 عام    الجراد خالل صيف   أوضاعالدور الكبير في تقوية قدرات المرآز لمواجهة          إل

تي تبلغ   وال 2008م من المملكة العربية السعودية لمرآز الجراد في اليمن خالل مارس            قدر والمُ قدالدعم المُ 
رة            الدورات التدريبية التي عُ     إلى أشار آما   . ريال سعودي  6,006,000قيمته   ك الفت يمن في تل دت في ال  .ق

  .في احدها اشترآت سلطنة ُعمانوإلي المسوحات المشترآة مع المملكة العربية السعودية والتي 
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  )دلكو(اد الصحراوي بشرق أفريقيا منظمة مكافحة الجر

اطق                دلكو قدم مدير منظمة    تقريرًا عن حالة الجراد في الفترة المعنية في شرق أفريقيا ساردًا بالتفصيل المن
 منظمة  إلى أن   مشيراً 2008 حتى يوليو    2006التي تعرضت لغزو وانتشار الجراد خالل الفترة من يونيو          

وتي و              الدلكو ا  إ قامت بالمسوحات والمكافحة في دول المنطقة  التي تعرضت للجراد في آل من جيب ريتري
ة        آما   .آينيا و إثيوبياووالسودان والصومال    ره أن منظم ين في تقري دلكو  ب ة          ال اون مع الهيئ  بالتنسيق والتع

  .2007ثيوبيا خالل عام إ في مجال المسح والمكافحة الجوية في إقليمية  دورةتعقد
ل    أخرى  من هذه الدورة فقد طلبت عقد دورة         األعضاءونظرًا للفائدة التي لمستها الدول       ذا القبي ا   . من ه آم

تفادة          إلى أشار ا بخصوص االس ة بينهم اهم الموقع  االستعداد للتعاون الكامل مع الهيئة من خالل مذآرة التف
  .من الخبراء

  
  :التدريب )8(

ة        ورقة استعرض أمين الهيئة   م   األجل  مفصلة عن التدريبات المختلفة القصيرة والمتوسطة والطويل  التي ت
ر  رة التقري ي فت دها ف ا وعق ق (دعمه م انظر المرف ة). 5رق ين الهيئ ازال أنوأوضح أم دريب م اط الت   نش

درج   ات ضمن  ين ة ال      أولوي ة موضحًا ضرورة استمراره لمواآب ة في     نشاطات الهيئ ات تطورات التقني  آلي
و بالمسح والمكافحة و   دريبهم و         يتع م ت ذين ت املين ال ادروا ض الع وا  غ ى في مراآز الجراد       قعهم   م ع   إل  مواق

ة في مجال صيانة آالت                    .مختلفة وقد أشاد االجتماع بورشة العمل التي ُعقدت في اجادير بالمملكة المغربي
ذه الورشة      الرش، وقد أوضح أمين الهيئة بأنه قد سقط سهواً        د ه ة بعق يس الهيئ ين    .  إخطار رئ ان أم ا إب آم

يا الهيئة بأن مشارآات الدول األعضاء في المنطقتين جنوب غرب            ا في النشاطات التي         وغرب    آس إفريقي
ة الوسطى                     ت تُعقد في المنطقة الوسطى    ة في المنطق ة صندوق الهيئ ى نفق ا وليست عل ا عليهم درج تكلفته . ن

دريب ا  ال الت ي مج ه وف د      وعلي دريب وأآ ن الت وع م ذا الن تمرار ه ى اس ون عل ن المجتمع د أم ير فق لقص
ذلك ُأقرت                 الحاضرون على الفائدة من مشارآة مساعدي التدريب من دول أخرى في المنطقة الوسطى، ول

  :التوصية التالية
  

دول   : توصية ن ال رة م دريب ذوي الخب اعدي الت تعانة بمس تمرارية االس دى واس دريب قصير الم م الت دع
  .األخرى

  

وم  ال دبل ي مج ذي إدارةف راد الصحراوي ال ات الج ودانت عملي ة الخرطوم بالس ه جامع ار ،نظم ين أش  أم
ر     .اللجنة التنفيذية تمويل الدبلوم من قبل    بإيقاف التوصية الخاصة    إلى الهيئة ا أثي رغم م  وفي هذا الصدد وب

ة     من نقاش من السلبيات التي تحوم حول هذه الدبلومة لم يكن الطرح   ذه الدبلوم اد  أو هو جودة ه ديل  إيج  ب
اشتراآات   ثلثي    نأآثر م   إلى والتي تصل    الباهظة الخرطوم بقدر ما آان الطرح هو التكلفة المالية          لجامعة

  وبعد نقاش مستفيض توصل     أخرىتمويل لها من مصادر     وعدم وجود    العام    الهيئة في   في لدول األعضاء ا
   :لتوصية التاليةالمجتمعون إلى ا

 
ى يمكن                        : صيةتو ا التاسع والعشرين حت ة في اجتماعه ة التنفيذي دبلوم حسب توصية اللجن تجميد دراسة ال

   .الحصول على دعم مالي لهذه الدراسة من خارج صندوق الهيئة
  

يتمكن من      بأنه أفاد السودان   ممثلولكن   اع  س ذه                 إقن املة له نح دراسية ش ل ثالث م ة الخرطوم بتموي  جامع
  : اآلتية التوصية الدبلومه وعليه تمت

  
ة   أ:توصية ة الدبلوم ل  إذان تتواصل دراس ى تموي وم عل ة الخرط ت جامع والي (% 50 وافق  75,000ح

  .من الدارسيناألخرى % 50  تقوم الهيئة بتمويل الـأنمن الطالب الدارسين على ) دوالر أمريكي
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/ السيدإبتعاث   الهيئة ب  أمينتقرير   وافق المجتمعون على     دالهيئة فق  المعلنة من    الماجستيروفي مجال دراسة    
  . لالستفادة من هذه المنحة ربيع محمود من مصرأسامة/ السيدو السودان بكر من أبوحسين عثمان 

ونسبة لسقوط اسم فني صيانة آالت الرش في سلطنة ُعمان سهوًا وعدم دعوته للمشارآة في ورشة العمل                   
   :ت التوصية التاليةالتي ُعقدت في أجادير بالمملكة المغربية فقد تم

  
تفادة   / حسين عثمان أبو بكر من السودان والسيد     / إبتعاث السيد : توصية أسامة ربيع محمود من مصر لالس

  .2009-2008ة المقدمة من الهيئة من المنح
  
  

  . الرش في سلطنة ُعمان صيانة ّاالت تدريب فنيأمر فيبحث ال: توصية
 

  :البحوث )9(

ذه              مفصالً ًاتقريرأمانة الهيئة   ضت  عر  عن نشاط البحوث في الفترة السابقة وإعطاء فكرة عن آلية إجراء ه
وث  ر الم(البح قانظ م  رف دول   دوبع. )6رق ين ال تفيض ب اش مس اء نق يم لتقاألعض ا  ي وث ومقارنته  البح

ارب  ث  ةالتقيميبالتج دول حي ي ال جيل ف ل التس ن اج ة أوضحت م ة والأمان يد الهيئ تيان  آر/س ذه أنيس  ه
ت   وث ليس ةالبح وث أو أآاديمي ية بح وث أساس ا بح ة  ولكنه دول   تطبيقي لحة ال ي مص اء تصب ف  األعض

ت      األساسية األآاديمية البحوث   أنلالستفادة من توصياتها حيث      دوالرات وتس  عشرات   غرق تكلف ماليين ال
  .السنين

 
جيل  ويبخصوص تس د الحي لالمبي رين ماِص ل  GM)(  ق ر ممث ي مصر ذآ جيل أنمصر  ف وانين تس  ق

دة    ىجر  تُ أنالمبيدات الجديدة تشترط     تثني  سنوات ولكن   3 تجارب لم ك    الخاص ب  GM اس الجراد من ذل
دم من مرآز       تسجيل المبيدات على اعتبار التقرير المُ      إدارةسنتين فقط ووافقت     خالل   هتجربت تتم   أنعلى   ق

ل      أيضًا   وتهرباألولى ولذلك يحتاج لعام آخر لتج    تجارب السنة    يالبحوث ه  اج الستكمال الملف من قب يحت
  . في مصر الشرآةوآيل

  
تسجيل المبيدات الحيوية في الدولة ولكن هناك دراسات  ل آلية بعدم وجود ثيوبياإفي نفس االتجاه ذآر ممثل    

يتم تسجيل                        تشريعية انون س ذا الق دات وبمجرد صدور ه ك المبي يم وتسجيل تل  في   GM لوضع قانون لتقي
  .البالد

  
آر ممثل السودان انه بالرغم من تسجيل المبيد في السودان لكنه يرى أن هناك صعوبات في المستحضر                ذ
  .GMصنع الذي يفسد في وقت قصير واقترح أن تستعمل منظمات النمو بديًال عن الُم

  
  .أما ممثل السعودية فذآر أن بالده تهتم باستخدام المبيدات الحيوية

  
ؤدي   األمرضر للمبيد الحيوي لم يكن بالمواصفات المطلوبة         المستح أن الهيئة   أمين أوضح ى  الذي ي  عدم  إل

ودر                    ته  ثباته ونفاذ فاعلي   ى شكل ب  ةفي خالل عام واحد ولهذا قامت الشرآة المنتجة بتصنيع مستحضر عل
  .نتجلُم فترة الصالحية لوإطالةتحاشي المعوقات السابقة من خالله م تمن المنتج 

  
  : باالتيحات بحثية إلى أمانة الهيئة أوصى المجتمعوننظرًا لعدم ورود مقترو
  

البحوث        :توصية ى أ   بضرورة تفعيل آلية التقدم ب ك األمر بالتواصل مع                 عل ة ذل ة بمتابع ة الهيئ وم أمان ن تق
أنها  مناقشة  وان وجدت معوقات فيتم ال   بالدول المعنية   ومدراء الوقاية   الصحراوي مديري مراآز الجراد   بش

   .مع أمانة الهيئة
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  :وبالتوصية التالية

ية ين    : توص يق ب ت بالتنس ي تم ارب الت ر التج ال تقري ة و إرس ة والزراع ة األغذي دول  منظم ز ال  يالمرآ
ى    2007ومرآز مكافحة الجراد الصحراوي بالسودان في             ICIPEلفسيولوجيا وبيئة الحشرات     ع   إل جمي

 . الدول األعضاء
 

 :المطبوعات )10(

ر المطبوعات        صا ى تقري م   ( دق المجتمعون عل ة باستفاضة     ) 7المرفق رق ة الهيئ ذي استعرضته أمان  .وال
م           ة التي ت يا بالمطبوعات المختلف وقد أشارت أمانة الهيئة بأنها دعمت المنطقتين الغربية وجنوب غرب آس

يا بإن             وب غرب آس ة جن ة عن هيئ وم اآلن باإلناب م تق ة الوسطى، آ دريب    إصدارها في المنطق ة ت اج حقيب ت
دربين د و. الم ادة تمق ذ بت اإلش ذها ه ة لتنفي ة الهيئ اطهأمان ات النش ة بالمطبوع  ى وأوصات المرتبط

  :المجتمعون بالتالي
  

ية داد:  توص ات    يالكت إع واع النطاط راد الصحراوي وأن دليل الج اص ب ر ب يوالكتب الخ اص اآلخ الخ
اء  رادبالغط ة الج ي بيئ اتي ف داد ،النب م إع ذين ت امج  ا هموال ة وبرن ة الهيئ ل أمان ن قب ة م ة اإلنجليزي  باللغ
   .باللغة العربية  ،االمبرس

  

  .على الدول األعضاء في الهيئة أن تتقدم باحتياجاتها من المطبوعات إلى أمانة الهيئة: توصية
  

  :انتخاب رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية للهيئة )11(

يمن والسعودية         وهي   ول  المواجهة األ خط  بقاء دول   إعلى  في دورتها    الهيئة   أقرت في  مصر، السودان، ال
دم     إدولة ممثل  أن الهيئة  أمين وأوضح. اللجنة التنفيذية  دورة لع ذه ال ات ه ريتريا لم يتمكن من حضور فعالي

الي      ة اإل    توفر الدعم الم دى الحكوم ة   ل ة ال  لريتري د     تغطي ة وق ة يحي المجتمعون         أرسل تكلف الة الكتروني  رس
ة    ريتريا عضو إويطلب اعتبار دولة     ة ًا في اللجن ة  التنفيذي و  أيضاً .  المنتخب دم ممثل ان  قطر  آل من    ا تق وُعم

ة أعضاء         يجرُاعليه فقد    .فيذيةللترشيح لعضوية اللجنة التن   ثيوبيا  إ و وسورية  انتخاب سري النتخاب الثالث
تساوي األصوات لكل      نت نتيجة االنتخاب السري فوز آل من دولتي سورية وإثيوبيا و          وآا. الدولهذه  من  

ان وقطر،     بعد إعادة االنتخاب  و. من ُعمان وقطر وعدم تمكن إريتريا من الفوز        ة قطر       بين ُعم ازت دول .  ف
   . رئيسًا للجنةلسودانممثل دولة انتخاب  ثم تم إأعضاء ومنولذلك وصل أعضاء اللجنة إلى سبعة 

 
  : 7200 و 6200 الحسابات السنوية لعامي )12(

ة أم تاستعرض ة ان ة  الهيئ رًا للمصروفات النهائي امي لمختص ام 2006/2007ع  2008 ومصروفات ع
  .)8انظر مرفق رقم (يو نحتى يو

  
راق،            وآانت هناك بعض التساؤالت من آ          ناقش المجتمعون الورقة   ل من قطر، السودان، السعودية، الع

ة بتوضيح         .  لتجاوزات الميزانية في بعض البنود     إيضاحوطلبوا   ين الهيئ ام أم ة      أن  ق التجاوزات في ميزاني
ان تُ         أن إلى ظرًاالسفر في مهام رسمية ن     دريب في بعض االحي د الت د     قيمة تذاآر السفر في بن حسب في بن

  .الحقلأام عالتحدث خالل عام لكنها تظهر في السفر واوضح ايضًا ان هناك نفقات 
  
  :حالة االشتراآات والمتأخرات المستحقة على الدول لحساب الهيئة )13(

ة  ة الهيئ دمت امان رًاق ن تقري تراآا مفصًال ع دولتاش وام األعضاء  ال ى 2006/2007 لألع و وحت  يوني
  . )9انظر المرفق رقم  (2008
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  :التوضيحات التاليةوا  التقرير وقدماألعضاءالدول ممثلو ناقش آما 

ة             • يتم رصد اشتراآات       وان  2007ذآر ممثل العراق انه تم دفع اشتراآات دولته حتى نهاي ام  ه س  ع
غ          في   2008 ة واخطر المجتمعون ان مبل أ في   ودعت ُأ  دوالر7,800ميزانية الدولة القادم  بالخط

 .(DLCC) الجراد الصحراويمكافحة حساب لجنة 
د تخفيض              • ة السودان بع اق       آانت تُ   % 50ذآر مندوب السودان ان مديوني دفع بانتظام حسب االتف

د ي وأآ ابي ف ع القسم الحس ة االمر م ة من متابع تمكن الهيئ دفع لت تندات ال يقوم بارسال مس ه س  ان
داد           % 50ن باقتراح تخفيض    وقد تقدم ممثل السودا   . المنظمة وم بس ى أن تق ه عل أخرى من مديونيت

دة% 50ال ة واح ة دفع راح   . المتبقي ول االقت تم قب م ي دول األعضاء ول ن ال راح م اش االقت م نق وت
 .وبالتالي يستمر األمر آما آان سابقًا

ين  أوضح  • ة موضوعة في حساب           أم الغ الموجودة في صندوق الهيئ ل مصر ان المب ة لممث  الهيئ
 .رأس المالعلى فير عليه فائدة تعود تو

ح • ًاأوض ين  أيض ة أم وام  أن الهيئ ة لالع ي مديوني ا ه ورية انم ى س ر عل ي تظه ة الت  المديوني
 .سديد دمشق للتإلى البيان الموضح لذلك ووعد بارسال 2000/2001

ا م         % 50 ممثل لبنان ان حكومته قامت بسداد        أوضح • د اعفاءه ن ال  المتبقية من المديونية آاملة بع
ة   وانها منتظمة في دفع المساهمة السنوية ولكن لظروف الحرب والمشاآل              .االخرى% 50 األمني

 .في العامين السابقين تأخر تسديد االشتراك ووعد بمتابعة االمر
 .ومتهكددت وانه سيقوم بمتابعة االمر مع حثيوبيا فقد ذآر ان جميع المديونية قد ُسإاما مندوب  •

  
  :توصيات التاليةوتم االتفاق على ال

دول االعضاء في اول            : توصية نظرًا لعدم تمكن القسم الحسابي في المنظمة من اصدار المطالبة بالسداد لل
د القسم                                د تأآي ام بع ة الع ة في بداي ة الهيئ ة من امان داد بخطاب مطالب العام اوصى المجتمعون انه يكن الس

  . حسب طلب ممثلهاثناء المملكة العربية السعودية باستالحسابي في المنظمة للمبلغ المطلوب من آل دولة
  

ة                          : توصية ة من متابع تمكن االمان ى ت داد حت تندات الس ة بصورة من مس ة الهيئ تزود الدول االعضاء امان
  . المنظمة فسم حساباتاالمر مع
  

  :9200 و8200عامين برنامج العمل والميزانية لل )14(

ة لالعوام            الهيئة  قدم امين    م     (2008/2009ورقة عمل مفصلة عن برنامج عمل وميزاني  انظر المرفق رق
ان هنا .األعضاء جميع البنود من قبل الدول    ل باستفاضة   مناقشتها والتي تم ) 10 ك عدد من التساؤالت    ل  وآ

 تساوي تماعات اللجنة التنفيذية بالرغم من      بخصوص ارتفاع تكلفة المشارآة في دورات الهيئة عنها في اج         
 أمين أوضح. التي تتكفل الهيئة بتغطية نفقات مشارآتهم وذلك في الدورة واالجتماع         و  المشارآين األعضاء

ة  ث     أنالهيئ ن حي ة م ة الترجم ى تكلف رجح ال بب ي تئجار  الس داااس رجم تلمع ة المت تم   وتكلف ي ال ت  والت
الغ  أن الهيئة أمينآما بين  . تكلفة حفل االستقبال   إلى إضافة ة التنفيذية االستعانة بها في اجتماعات اللجن      المب

دول       تم استغاللها         ي من المشتر     األعضاء  المرصودة للمسوحات المشترآة ومساعدة ال تهلكة ي ر مس ات الغي
  : المجتمعون باالتيأوصىفقد  المعدات المستهلكة والميزانية المرصودة أما .جة لهاوفقط عند الح

  
ا              إلغاء: صيةتو تم الصرف عليه ى ان ي ة الطوارئ عل دات في حال د الحاجة   ع الميزانية المرصودة للمبي ن

ة بالتشاور مع رئيسها                عدة سنوات    جازة منذ استنادًا على التوصية الم    ة الهيئ ل امان والتي تنص على تخوي
ة والتي           بتغطية التكاليف عن التوصيات ذات        ى صندوق الهيئ ة عل رد تضمينها في         االنعكسات المالي م ي  ل

  .بنود الميزانية المجازة
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  . بعد الغاء بند مبيدات الطوارئ2008/2009وافق المجتمعون على خطة العمل للعامين : توصية

  
  :مواضيع أخرى )15(

  : من قبل الدول االعضاءإليها وردتالتي البنود ضمنت االمانة ورقة تحتوي على عدد من 
  

ة        عم ب د -1 ا  الوسطى رنامج االمبرس في المنطق ة  هي     وم ا هو          اآللي امج وم دعم البرن دول  دور   ل ال
  : تلعبه في هذا الخصوصأن الذي يمكن  بالهيئةاألعضاء

ذا الموضوع واُُ   تفيض له اش مس م نق ى ت ق عل ات  ُتأنتف دم مقترح ة الق ن أمان ات  م ى الجه ة إل هيئ
ة   ة المختلف ة  الممول ك التنمي يآالبن ي     اإلفريق دول الت ى ال افة ال المي اض ة االس ك التنمي ديها  وبن ل

  . امكانيات للمساعدة في تنفيذ البرنامج ما امكن
  
ة ان خطط العمل الطموحة                 أما  تكلف    بخصوص دور الدول االعضاء في الهيئة فاوضح امين الهيئ

اهمات  ن مس ر م نواآث دول لية الس ةاألعضاء ل ي الهيئ لإذا ف دادها بالكام م س ا ت اش . م م نق ذلك ت  ل
م                    إمقترحين،  حول  ستفيض  م دول االعضاء ولكن ل ع اشتراآات ال ة او رف ما تقليص نشاطات الهيئ

  .فض المقترحين، وقد ُراألمريصل المجتمعون الى قرار بهذا 
  

 : والصومالاثيوبيا عمليات مكافحة الجراد الصحراوي في آل من إدارة -2
ات             أوضحت أمانة الهيئة الظروف المالبسات الخاصة باإلمكانيات المتاحة في الدولتين إلدارة عملي

ر   ة اق ة الموقف علي وب لمجابه ن المطل ل م زو اق اثر أو الغ اء التك راد أثن ون المالج ة أنجتمع  دول
ة       إثيوبيا ا   فهي    عضو في الهيئ ع بالمزاي ة تتمت ا  من المقدم  وبالنسبة للصومال أوصى المجتمعون     .ه
  :بالتالي

  
ى أن               د :توصية ا عل عم نشاطات الجراد في الصومال من صندوق الهيئة رغم أنها ليست عضوًا فه

 .ا الصددتقوم األمانة بالحصول على المزيد من اإليضاحات من المنظمة في هذ
  

دم أن :توصية رح إ تتق ا بمقت روع ثيوبي راد  مش ة الج ات مكافح م عملي يالصحراوي دع ن ف ل م  آ
  . جهة مانحةالى وبالتالي  الهيئة وذلك لتقديمه للمنظمةأمانة إلىالصومال إثيوبيا و

  
  :لحاالت الطارئةفي ا عمليات المبيدات إدارة -3

دول التي تتعرض                  قدم السيد ممثل الفاو ايضاحاً     دى ال ا ل تفادة منه دات لالس  عن صعوبة توفير المبي
ة                   هبين ان  و .لحاالت طارئة في وقت قصير     ل عن ثالث رة تق دات في فت ى المبي  ال يمكن الحصول عل

ة ا    . يغادر فيها الجراد الى دولة أخرى      اشهر في الوقت التي      دم تجرب دات في        وق ى المبي لحصول عل
يمن   ال  ال دات    آمث م استغالل المبي ا  الموجودة ب حيث ت ة   . موريتاني ا حيث استغلت   إوفي تجرب ريتري

  .مبيدات من السنغال
ا            هذا الصدد   في  و تم تأمينه دات التي ي ة      من   طرح موضوع المبي ة الطوارئ وآيفي ة في حال المنظم

ا   راءات ترحيله ل إج ريعة وتقلي ورة س تغاللها بص ى  اس ون عل ق المجتمع رى واف ى دول أخ إل
  :التوصيات التالية

  
د      :توصية ة الطوارئ وعن دا  في حال وفر مبي ا م ت  تت ة    تأمينه ق المنظم ة   عن طري دول المعني  أن ،لل

ة وأن  ة للمنظم ايحق لتظل الملكي د الضرورة ه ة أخرى عن ي دول تعمالها ف ة . اس ي حال اد وف  إيج
  . الهيئةإلى نتيجة الدراسة وإرسال تدرس هذه التوصية أن في بعض الدول القوانينصعوبة من قبل 
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دا     :توصية ة      تفي حالة الطوارئ وعند توفر مبي ق المنظم ا عن طري م تأمينه ة مسجل     ت ة معين لدول

ا       استخدام  أن تسمح الدولة األخرى ،بها هذا المبيد   ر مسجل فيه ان غي د وان آ ذا المبي ة   .  ه وفي حال
ى  ،بعض الدولإيجاد صعوبة من قبل القوانين في         أن تدرس هذه التوصية وإرسال نتيجة الدراسة إل

  . الهيئة
  

ة و   موضوع   ممثل السعودية    أثار أخرىومن جهة    ا و      المبيدات التالف ر مرغوب فيه طلب المساعدة    الغي
  :تمت التوصية التاليةوفي هذا الصدد 

  
 وإرسالهاتفاصيل آاملة    مرغوب فيها ب   المبيدات التالفة والغير  حصر   ب األعضاءتقوم الدول   : توصية

  . ما يلزمإلجراء الهيئة لتقديمها للجهات المختصة في المنظمة أمانة إلى
  

  :خييم الرش والمالبس الواقية ومعدات التآلياتورشة العمل بخصوص اختيار  -4
اد من اجل   و الرش  آلياتاختبار بخصوص قات العمل السابقة حلمن فائدة الملموسة  نظرًا لل  دول  إرش  ال

ذا     و اآلليات شراء هذه    إجراءاتقصير  ت، ول خدام بها لالست  ى النوعيات الموص  إلى األعضاء نسبة الن ه
  :ة اآلتيتمت التوصيةمن قبل المنظمة ومعدات التخييم المالبس الواقية المر ينطبق أيضًا على 

  
العراق        ،  عقد ورشتي عمل  : توصية ليمانية ب د      (متزامنتين في أربيل أو الس ك تعق ذر ذل ة تع وفي حال

رش،     ألا) في مصر   ات ال اءة آلي ار آف ى الختب ة       ع ول دول األعضاء بالتنسيق مع أمان وم ال ى أن تق ل
ات وان ت           ذه الحلق ة بالمشارآة في ه ديها الرغب ة   الهيئة وإخطارها بعناوين الشرآات التي ل وم أمان ق

دها ار لعق ين مستش ة بتعي بة الهيئ يم المناس دات التخي ة ومع ة المالبس الوقاي ار نوعي ة الختب ، والثاني
  .للبيئة في المنطقة الوسطى

  
   :دراسات لتقييم تأثير الجراد الصحراوي على حياة المواطنين في مناطق التكاثر -5

م تكن                أنممثل الفاو    أوضح دعم من الجهات المانحة إذا ل ى ال ة   هناك صعوبة في الحصول عل المطالب
اثر من حيث                   اطق التك  األضرار مصحوبة بدراسات عن تأثير الجراد الصحراوي على السكان في من

ه بعض المعلومات       أن برنا  أيضًا وأوضح .التي تقع عليهم بشكل عام     المي لدي ذاء الع  بعض  عن مج الغ
ى  ُيفترض الحصول  الدول ولكن    ذه   عل ة األول       المعلومات من خالل الدراسة في           ه  دول خط المواجه

وأآد في عرضه أن منظمة األغذية والزراعة تواجه صعوبة في وضع              .أثناء الرآود أو فوران الجراد    
  :ون هناك طلب من الدول وعليه تمت التوصية التاليةع لتمويل هذه الدراسة ألنه يجب أن يكيرامش

  
دول       ُي: توصية او    األعضاء خول رئيس الهيئة نيابة عن ال ة الف ة منظم يم   إلجراء  بمخاطب  دراسة تقي

   الناتجة عن الجراد في المجتمعات الموجودة في مناطق التكاثر األضرار
)Vulnerability Assessment Study .(  

  
  رة الخاصة بإنشاء صندوق الطوارئتقرير اللجنة المصغ -6
ا    . الصندوق  إنشاءتم االتفاق على عدم     ودم تقرير موجز في هذا الصدد       ُق ل       أن وبم اك توصية بتخوي  هن

ة  يس الهيئ ارئ ن صندوق وأمانته زم للصرف م ا يل اذ م ة عن باتخ ة  الدالهيئ اءحاالت الطارئ د وإلغ  بن
  : التوصية التاليةُأقرتفقد خطط العمل المبيدات من 

  
 بالتشاور بين رئيس الهيئة      دوالر للصرف منه في حالة الطوارئ      ألف يتم تحديد سقف مائة      :توصية

  .ورئيس اللجنة التنفيذية مع أمينها
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  :تقنيات حديثة في مجال عمليات مكافحة الجراد -7

ى الموضوع    ارة إل ذي قُ  و  أعاله  إش از        ال ره عن جه ل السعودية في تقري ل ممث  DINGO 1دم من قب
  :أوصى المجتمعون بالتالي

ين ُت: توصية تها ب تم مناقش دود ي ى نطاق مح د ورشة عمل عل ة DLISعق ة الهيئ  والسعودية وأمان
  .إمكانية تعميمه على الدول األعضاء في حال ثبت نجاحهلدراسة هذا الجهاز و

  
 :للجنة التنفيذيةواللهيئة القادمة  انعقاد الدورة  ومكانموعد )16(

ة    ممثل   تقدم ة              سورية دول ة التنفيذي اع اللجن ات اجتم ون ف     ال بطلب الستضافة فعالي ام   حادي والثالث ي ع
اع في           مصر العربية    آما تقدمت جمهورية     2009 الستضافة االجتماع آبديل في حال تعذر عقد االجتم
  . وتمت الموافقة على ذلك باإلجماع. سورية

  
دورة ال              ات ال ة بطلب استضافة فعالي ام          آما تقدمت الجمهورية اللبناني ة خالل ع ابعة والعشرون للهيئ س

ذر       مهورية السودان    ج ت وتقدم 2010 ديل في حال تع اع آب دها في  الستضافة االجتم ان وتمت   عق  لبن
اد آل من اجتماعات                  الموافقة على ذلك وخُ    د انعق ولت أمانة الهيئة للتشاور مع هذه الدول لتحديد مواعي
 .الهيئة واللجنة التنفيذية

  
 هيئة للينالعشروسادسة الدورة الالموافقة على تقرير  )17(

ى  اع عل روافق المجتمعون باإلجم دورتقري اع الث السادسة ة ال ونوالعشرون واالجتم ة،  لالث ة التنفيذي لجن
 .2008 يوليو 30 – 26في الفترة سلطنة ُعمان  فيمسقط بالمنعقد 

  
  دورة الاختتام )18(

 رحلة آمنة هممناقشاتهم المثمرة وعملهم الجاد وتمنى للرآين ا قدم رئيس الهيئة شكره لكل المشلختاموفي ا
المترجم وسكرتارية ولجنة الصياغة والمراقبون  والدول األعضاء بانتنيوس /السيد آما شكر هملى بالدإ

  . الهيئة
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  شكر وتقدير

 آرم علىالزراعة ممثلة في وزارة سلطنة ُعمان أبدى المجتمعون عظيم شكرهم وامتنانهم لحكومة 
وثمن المجتمعون اللفتة .  في سبيل إنجاح هذه الدورةوها االستقبال وعلى جهودهم التي بذلسنالضيافة وح

   .عة لتكرمه بافتتاح الدورةبن محمد الناعبي وآيل وزارة الزرابن صالح خلفان / المهندسالكريمة لسعادة 
  

آما يتقدمون بوافر الشكر والعرفان إلى رئيس الهيئة على حسن إدارته ألعمال هذه الدورة طيلة فترة 
والى لجنة تنظيم ومتابعة فعاليات هذه الدورة تحت في تقبل حرارة المناقشات  صدررحابة ال وانعقادها

 آريستيان بانتنيوس/ يتقدمون أيضا بالشكر للسيدو. نةعاملين في مرآز مكافحة الجراد بالسلطإشراف ال
مساهمته الفعالة في تطوير وإدارة الجراد الصحراوي لمسئول أول الجراد في منظمة األغذية والزراعة 

  .ة في فعاليات هذه الدورة يوأيضًا مساهمته الثر الوسطىدول المنطقة  األخيرة في الفورةخاصة أثناء 
  

آخبير وطني في مجال المسح، فؤاد محمد باحكيم في برنامج االمبرس والهيئة / لسيدونسبة النتهاء عقد ا
 عشرة عام اإلحدىميز خالل فترة تأدائه المعلى تكريمه وشكره انتهزت الهيئة هذه الفرصة وقامت ب

   .ةالسابق
  

 ساهم بجهد آما أبدى المجتمعون شكرهم ألمين الهيئة على جهوده في اإلعداد لهذه الدورة والى آل من
لجهودهم  وفني الصوت في سبيل إنجاحها ويخصون بالشكر لجنة الصياغة والمترجم والسكرتارية

   . بصورته النهائيةالمتواصلة وإنجاز هذا التقرير
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 المشارآينقائمة     )1(مرفق رقم 

 الدول األعضاء 
  مصر 

  محمد محمد عبد الرحمن 
  شؤون الجراد والطيران الزراعيل  اإلدارة العامةمدير عام

    مصر- القاهرة –وزارة الزراعة 
  )00202 (37488974  /3761 2183:تليفون
  )00202 (37493184: فاآس
  )0020(0165168887:  جوال

 locust_egypt@yahoo.com:   بريد الكتروني
  
  
  وبياأثي

  قصفكري مر
   وآيل منسق إدارة صحة  النبات والحيوان

   وزارة الزراعة و التطوير الريفي
 )00251(  116478596: تليفون
  00251)( 911250651/  913544633:جوال
  )00251 (116463686:  فاآس

 fikrem2001@yahoo.com: بريد الكتروني
  
  

  العراق
  حميد محمد جواد الشيخ راضي

  ئة العامة لوقاية المزروعاتالهيمدير عام 
  مكتب مدير عام وقاية المزروعات

    العراق- بغداد – وزارة الزراعة
  )00964 (718 8305:تليفون
  629 1908-790-(00964)     7901436702: جوال

 Dr_alihameed@yahoo.com :بريد الكتروني
     

  الكويت
   عادل حمد الواشمي

  رئيس قسم المكافحة والحجر الزراعي
   زراعة والثروة السمكيةلللهيئة العامة ا

  الكويت
 )00965(  4723756:تليفون
  00965)( 9444670 : جوال
   )50096 (4743619:  فاآس

 adel-sss@hotmail.com: بريد الكتروني
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  لبنان
  عماد نحَّال

  دائرة وقاية المزروعات رئيس 
  وزارة الزراعة

  لبنان -بيروت -شارع السفارات 
   )00961 (  1 849639 :تليفون
    )      00961( 3 894679:  جوال

  imadn@terra.net.lb:  بريد الكتروني
  

  ُعمان
  مأمون بن خميس سعيد العلوي

   مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى رئيس هيئة
  رئيس وحدة مكافحة الجراد
 سمكيةوزارة الزراعة والثروة ال

  سلطنة ُعمان
  100  رمز بريدي 467بريد . ب.ص

   )00968 ( 24  696287: تليفون
    )      00968 (99254050:  جوال
   )00968(  24  692069 : فاآس

   mamoon@maf.gov.om:  بريد الكتروني
     mamoonsarai@yahoo.com 

         
  عبد اهللا بن سالم بن خلفان الدرمكي

  حة الجرادمرآز مكافرئيس 
  وزارة الزراعة 
  سلطنة ُعمان

  100  رمز بريدي 467بريد . ب.ص
   )00968 ( 24  540648: تليفون
    )      00968 (92707975:  جوال
   )00968(  24  540720 : فاآس

 dlumaf@omantel.net.om:   بريد الكتروني
 

  قطر
  ر عبد اهللا الخنجيعبد اهللا صف

  زراعيةمدير إدارة التنمية ال
  البيئةوزارة 
  1966. ب.ص, قطر, الدوحة
  ) 00974 (4492601  /4427437:تليفون
  ) 00974  (4442253 :فاآس
  ) 00974 (5226757/ 5501022: جوال

 alkanji@mmaa.gov.qa: بريد الكتروني



 

 

 

26

  كة العربية السعودية الممل
    عبداهللا حلواني بنمحمد حسن

   الجراد وأبحاثمكافحةالوطني لمرآز المدير عام 
  وزارة الزراعة

   24423. ب. جدة ص–المملكة العربية السعودية 
   ) 00966 ( 2  6210096: تليفون
                                                                                 )00966    (503522273:  جوال
  )00966 ( 2 6204085: فاآس

 lcsctrl@moa.gov.sa:   بريد الكتروني
     Halawani145@yahoo.com         

Halawani145@gawab.com                                 
  

    منشي احمد سليم الدينمعتوق
  رئيس شعبة مكافحة الجراد 

   الجراد وأبحاثمكافحةالوطني لمرآز ال
  وزارة الزراعة

   24423. ب. جدة ص–المملكة العربية السعودية 
   ) 00966 ( 2  6203000: تليفون
                                                                                 )00966  (  503713056:  جوال
  )00966 ( 2 6204085: فاآس

 lcsctrl@moa.gov.sa:   بريد الكتروني
  

   السودان
   إدريسخضر جبريل موسى

  النباتات مدير عام اإلدارة العامة لوقاية 
  وزارة الزراعة والغابات

   14. ب.الخرطوم بحري ص
  ) 00249 ( 185 339442: تليفون
             )00249( 9  12138939:   جوال
   )00249  (185339423:   فاآس

  khidirgibrilmusa@yahoo.com  :بريد الكتروني
  

  سورية
  الحكيم محمدعبد 

  مدير وقاية النبات
  وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي

   سورية-دمشق
 )00963(  0787 222 11: تليفون
  00965) (75 90 36 944:جوال
   )50096  (44676231 11: فاآس

 dppsyria@aloola.sy : بريد الكتروني
        wekayahom@yahoo.com 
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   العربية المتحدةاألماراتدولة 
   عبداهللا البلوشيهداد شهعلي شمبي

  مهندس زراعي أول
   بيئة و المياهوزارة ال

  اإلمارات 
  ) 00971( 92385332:تليفون 
  )  00971( 501950950 : جوال

   )009714( 92387606:   فاآس 
 

  اليمن 
 عبده فارع علي الرميح 

   الجراد الصحراوي مراقبة ومكافحة الوطني لمرآزالمدير 
  وزارعة الزراعة والري

   الجمهورية اليمنية–عاء صن
   )00967 ( 1 234500: تليفون
   ) 00967 ( 777 305707: جوال
   )00967 ( 1 250980: فاآس

     dlc-al-romaih@yemen.net.ye   :بريد الكتروني
  

  منظمات إقليمية أخرى
  )دلكو( ل افريقيا  شما-منظمة مكافحة الجراد الصحراوي

  بيتر اوديو
  )دلكو(  شمال افريقيا –مدير عام منظمة مكافحة الجراد الصحراوي 

  إثيوبيا،  أديس أبابا4255. ب.ص
  )00251 (61 1 461477: تليفون
  )00251 (1 16460296: فاآس
  )00251 (911219221 :جوال

  dlc@ethionet.et   :بريد الكتروني
  

 الضيوف
  فؤاد محمد باحكيم

   اإلدارة العامة لوقاية النباتات
   الزراعة والريةوزار

   الجمهورية اليمنية–صنعاء 
   )00967 ( 1 334420/ 21:تليفون
   ) 00967 ( 777 334426: جوال
   )00967 ( 1 228064: فاآس

     fuadbahakim@gmail.com   :بريد الكتروني
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 منظمة األغذية والزراعة 
 ريستيان بانتنيوسآ

 المسئول األول لمكافحة الجراد واآلفات المهاجرة 
  . الفاو، روما، ايطاليا

   )0039 ( 0657053836: تليفون
  3466939173 (0039):  جوال

 Christian.pantenius@fao.org  : بريد الكتروني
   

   بطرس منير جبرة
  أمين هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى 

  القاهرة – 2223صندوق بريد، 
   )0020 ( 2 3316018: تليفون
       )0020 (010590590: جوال

   )0020 ( 2 7616804: فاآس 
            munir.butrous@fao.org: بريد الكتروني

  
  ليديا نجيب

  قائمة بأعمال سكرتارية الهيئة 
  القاهرة – 2223صندوق بريد، 

   )0020 ( 2 3316000: تليفون
   )0020 ( 2 7616804 :فاآس

 org.naguib@fao.lidia    : بريد الكتروني
 

  مصطفى آامل عبد الهادي
  جمرمت

  العوور للتجارة
  ُعمان،  مسقط463. ب.ص

    )      00968 (92336365:  جوال
 mkamel-97@hotmail.com:بريد الكتروني
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  تقرير رئيس الهيئة) 2(المرفق رقم 
  الزمالء واألعزاء

  السالم عليكم
  

ال بد   من النشاطات التي تمكنت سكرتارية الهيئة من إنجازها، ولكن           أقدم لكم هذا التقرير ُموجزًا فيه العديد      
ة   لهيئة الها الدول األعضاء في   ت التي بذل  الُمقدرةالجهود  ب اإلشادةمن   مكافحة الجراد الصحراوي في المنطق

ا، الوسطى يمن، إثيوبي ا، الصومال، ال ي إريتري ي حدثت ف ورات الت ابقين وبخاصة الف امين الس  خالل الع
  . ودان والمملكة العربية السعوديةالس
  

ا   والتنسيق البناء بينالمميزالتعاون ب أيضًا ال بد من اإلشادة    الدول من حيث تبادل المعلومات والتقارير فيم
يد                          ا نش ات مكافحة الجراد بالصومال، وهن دعم عملي ة ل راء المنطق ل خب بينها، والزيارات المكوآية من قب

ا        بجهود منظمة مكافحة الجراد      دول شرق إفريقي و (الصحراوي ل ات المكافحة          ) دلك وم بعملي التي آانت تق
ة                     ر الحدود اإلثيوبي .  الجوية في إثيوبيا وآينيا و داخل إريتريا عبر الحدود السودانية، وداخل الصومال عب

ائرات             ود الط ا بوق قيقة إريتري داد الش ودان بإم ة الس ل حكوم ن قب امني م دعم التض ى ال ا عل ؤمن هن وُن
دات الالزم وال يها     ةمبي ل أراض ل داخ ن العم دلكو م ائرات ال هيل دور ط ة   .  وتس ة العربي يد بالمملك ونش

ا في حدود              ا            300,00السعودية على الدعم الُمقدم لكل من إريتري يمن فيم دم لل دعم الُمق  دوالر أمريكي وال
  . دوالر أمريكي01,600,00يزيد عن

  
ه سكرتارية ال             ذي لعبت دور ال ا،         وال يفتني ذآر ال املين فيه ة الع رغم محدودي ة، ب رة      هيئ ك الفت من   خالل تل

دول             ةوالتتبع بصفة مستمرة لحال    تنسيق  ال و اإلدارةسن  ُح ة في آل ال ات الحقلي  الجراد الصحراوي والعملي
   .التي تعرضت للفورة

  
   ومن أهم النشاطات الجديرة بالذآر

   للهيئة24 بعد الدورة 2006هناك عدد من الزيارات التي تمت في عام 
 .حضور االجتماع الثامن والثالثون للجنة مكافحة الجراد الصحراوي بروما .1
امس       .2 ة الخ ر الهيئ ديم تقري ا لتق ة بروم ة والزراع ة األغذي ر منظم ة لمق ين الهيئ يس وأم ارة رئ زي

  .والعشرون لمساعد المدير العام للمنظمة ولمجموعة مكافحة الجراد الصحراوي
 . والغابات بخصوص استقاللية مرآز الجرادة الزراعزيارة السودان لمقابلة وزير .3
ار .4 ر االستش ي تقري ي وردت ف ذ التوصيات الت ة تنفي ارة السودان لمتابع دبلوم يزي يم جدوى ال  لتقي

 .العالي للجراد الصحراوي والذي تنفذه جامعة الخرطوم
ة مكافحة الجراد الصح .5 دورة الخامسة والعشرين لهيئ ات ال رة، فعالي ي حضور، وألول م راوي ف

 . المنطقة الشرقية في طهران، جمهورية إيران اإلسالمية
 . واألخير لبرنامج االمبرس في مسقط، ُعمان14تنظيم االجتماع رقم  .6
  

  للهيئة25 بعد الدورة 2007الزيارات التي تمت في عام 
 .تنظيم االجتماع التاسع والعشرون للجنة التنفيذية للهيئة .1
 . في مجال المسح والمكافحة الجوية للجراد الصحراوي في إثيوبياتنظيم وعقد الدورة اإلقليمية .2
ة في مجال المسح والمكافحة للجراد الصحراوي           .3 ة والرايع تنظيم وعقد الدورة شبه اإلقليمية الثالث

 .في سورية واإلمارات العربية المتحدة على التوالي
 .وي في السنغالحضور المؤتمر العالمي في مجال المكافحة الحيوية للجراد الصحرا .4
 .حضور فعاليات االجتماع السادس لالمبرس في المنطقة الغربية في المغرب .5
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 . االشتراك ميدانيًا في حملة في مكافحة الجراد الصحراوي في منطقة وادي حضرموت في اليمن .6
ارة شمال الصومال لمناقش   .7 دة مكافحة الجراد وأيضًا    ةزي دعم لوح ديم ال ئولين وتشجيعهم لتق  المس

 .ء تدريبات ميدانيةإجرا
ين                          .8 وزارة جدد وتعي ل لل ر زراعة ووآي ين وزي د تعي زيارة السودان لمناقشة أمر مرآز الجراد بع

 .مدير عام جديد لوقاية النباتات
 
اط و م نش د اتس ابقة  الق رة الس ة خالل الفت ف، ب 2008-2006لهيئ ل مكث رامج عم د وب ق ق ن تحق ر م الكثي

ة     تح   بالتفصيل  هاسيتم عرض  اإلنجازات،   دة المختلف م        ت األجن ي التوصيات التي ت ا يل ي أوجز فيم ، إال أنن
  :إنجازها

  
  :في مجال رفع الكفاءة -أوال 

ة الوسطى      في  الهيئة دعمتفي هذا المجال     ة        المنطق دورات التدريبي ى      عدد من ال ة إضافة إل  دورة   القطري
ة     دورإقليمية و  ين شبه إقليمي اً     بتعاث   ا و ت الي في      دراسات   ي  دارسين ف    من ال   إحدى عشر دارس دبلوم الع ال

واآلن تطرح الهيئة فرصة أخرى لدراسة الماجستير في استعمال          .مجال إدارة عمليات الجراد الصحراوي    
  . لتحليل بيانات الجراد والبيئة(GIS)النظام الجغرافي للمعلومات 

  
  :في مجال البحوث -ثانيا 

ذا الصدد    ة التي أجي  من  اآتمل عدد  في ه ا زال  وزت  الدراسات البحثي د الدراسة   م اك بحث قي اك . هن هن
  .بعض المعوقات التي تعترض الدراسات البحثية والتي سيتم عرضها عليكم بالتفصيل

  
  :في مجال المسح المشترك -ثالثا 

ة                  هذا المجال يعتبر أحد النشاطات الدورية التي تتم في المنطقة وعلى وجه الخصوص المسوحات الحدودي
ين مصر وال  ترآة ب يمن  المش عودية وال ة الس ة العربي ين المملك ودان وب ل و. س رتأن نأم ل ب ح اظ مج المس

   .لدول المنطقةالمشترك نشاطًا مالزمًا لكل خطط وبرامج العمل مستقبًال 
  

ة ومصر       للمناطق الحدودية  يتم المسح المشترك  وأيضًا نتوقع أن      في القريب العاجل        بين الجماهيرية الليبي
ة                خاصة بعد تذليل المعوقا    ى وثيق ة عل ت التي آانت تعترض هذا األمر علمًا أن التوقيع الرسمي للجماهيري

  .  التعاون المشترك مع مصر بات وشيكًا
  

  :مسائل متنوعة -رابعا 
ة از الهيئ ابقة إنج رة الس ي الفت انف ادة  آ زًا آالع راد الصحراوي  ممي هرية للج رة الش  خاصة إصدار النش

دار ا وإص ن أهمه رى م ل ماٍت ُأخ ات دلي الثالث لغ حراوي ب راد الص ردات الج طلح ومف ي، (ص عرب
ت، و              )إنجليزي، فرنسي  ى شبكة االنترن ة عل ع الهيئ تتناول  وأيضًا التحديث المستمر لموق  أوراق العمل    هاس

  . باستفاضة
  

ر في تسهيل نشاطات                 ر منقطع النظي دول األعضاء واحي حماسهم الغي ع ال ام أود أن أشكر جمي في الخت
دير                 الهيئة وتذليل  ًا آل الشكر والتق م جميع ه، فلك ة في إنجاز مهام ين الهيئ  العقبات التي آانت تعترض أم

  .متمنياًً للدورة السادسة والعشرون لهيئتكم النجاح والتوفيق
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  : أمين الهيئةتقرير) 3(المرفق رقم 
 والعشرين الخامسة الدورة انعقاد الفترة من بعد أي ،2008 يوليووحتى  2006 مايوفي الفترة من 

 قامت أمانة  التاسع والعشرين للجنة التنفيذية للهيئة،ع دولة قطر، وبعد انعقاد االجتما،بالدوحةللهيئة 
  :الهيئة بعدة نشاطات مختلفة تتلخص في اآلتي

  :أوًال التدريب
  في مجال مسح ومكافحة الجراد الصحراويةيطرُقأل ةتدريبيات أللدورأ دعمت الهيئة .1

نوفمبر؛ وفي إريتريا خالل /، خالل أآتوبرمصر:  في آل من2006والتي ُعقدت في العام 
أما في . يوليو؛ في ُعمان خالل ديسمبر؛ وفي السودان خالل مايو وفي اليمن خالل يوليو

جيبوتي خالل : في آل من ةطريُقأل ةتدريبي قامت أمانة ألهيئة بدعم ألدورات أل2007العام 
مارس وفي / في إثيوبيا خالل فبراير؛ خالل يوليو وأآتوبر وديسمبرا إريتري؛شهر أبريل

، دعمت الهيئة بتقديم الدعم للدورات القطرية في 2008وفي العام . السودان خالل نوفمبر
من خالل مصر خالل فبراير وفي إريتريا خالل يناير وإثيوبيا خالل مارس والسعودية والي

 .أبريل
 
تم تدريب ستة من ضباط الجراد في اليمن على إجراء تحليل الدم لمعرفة التعرض للتسمم  .2

 . بواسطة خبير موريتانيتبالمبيدا
  

وأيضًا دعمت الهيئة ألدورة ألتدريبية ألمحلية والتي ُعقدت بإريتريا في مدينة تسيني  .3
 ويوليو وأآتوبر في عام 2006للمزارعين والعمال والكشافين خالل شهر يوليو عام 

2007. 
  

مجال الُمكافحة في  2007 يونيو 08-04عقد دورة تدريبية إقليمية في إثيوبيا خالل الفترة  .4
التعاون مع منظمة مكافحة الجراد الصحراوي وبالتنسيق الجوية للجراد الصحراوي وذلك 

 . لدول شرق إفريقيا
  
 بيولوجية ومسح ومكافحة في  الثالثةفرعيةالة شبه قليميالتدريبية إل عقدت الهيئة الدورة .5

وعقدت الدورة التدريبية  .2007سورية خالل شهر يوليو ، دمشقالجراد الصحراوي في 
 .2008 باإلمارات العربية المتحدة في مايو ة الرابعة في إمارة الفجيرفرعيةة شبه القليميإل

  
صيانة مجال في  2008 فبراير خالل أغادير، بالمغرب إقليمية في ورشة عمل تعقد .6

التعاون مع وبالتنسيق لجراد الصحراوي وذلك آالت الرش المستخدمة في عمليات مكافحة ا
 .الهيئة في المنطقة الغربية ومرآز مكافحة الجرادة الصحراوي بالمغرب

  
، وذلك 2007 لم ُتعقد الدورة القطرية التي طلبتها دولة الكويت من أمانة الهيئة في العام  .7

 .غير معلومةألسباب 
  

 السودان، –دبلوم الجراد الصحراوي بجامعة الخرطوم ل الدراسة العليادعمت الهيئة  .8
 سبتمبر من من الدارسين فيالخامسة  ةمجموعال بتخريج EMPRESبالتعاون مع برنامج 

) مصر والعراق وإثيوبيا واليمن والسودان( وتم استيعاب المجموعة السادسة 2006عام 
، وتم استيعاب المجموعة السابعة 2007والتي تخرجت في سبتمبر  2006في سبتمبر 

 .2008والتي ُيتوقع أن تتخرج في سبتمبر ) السودان، العراق، سورية، ومصر، واليمن(
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تابعت أمانة الهيئة تنفيذ التوصيات التي وردت في تقرير تقييم دبلوم الدراسات العليا  .9

لكة المتحدة، وعلى ضوء الزيارة التي قام  استشاري من المم2005والذي أعده في يوليو 
 2007 في ى والزيارات األخر2006بها أمين الهيئة إلى جامعة ألخرطوم في ديسمبر 

من التوصيات في الجوانب التدريبية  % 90 وعليه تأآد تنفيذ أآثر من 2008ومارس 
 . والتنظيمية

  
ي المنهج الدراسي  تم تضمين موضوع الجراد الصحراوي ف2006أيضًا خالل ديسمبر  .10

. لطالب السنة النهائية في آلية الدراسات الزراعية بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا
 وافقت المعاهد الفنية والتقنية الزراعية في اليمن من تضمين منهج 2007وفي خالل 

 .الجراد الصحراوي لطالبها ولكن لم يتم أي تقدم في هذا االتجاه
  

 من جمهورية مصر العربية في لدارس لر رسالة الماجستي2006اآتملت في أغسطس  .11
وأعلنت  . بمنحة الهيئةبالسودانجامعة الخرطوم من مسح واستكشاف الجراد الصحراوي 

 بالنسبة للدول 2009-2008الهيئة عن التقدم للتنافس على دراسة ماجستير جديدة للعام 
م للدراسة من خالل فعاليات هذه األعضاء وقد تم استالم عدد ستة عشر سيتم اختيار أحده

 .الدورة
  

 . الدبلومفي للمبعوثين الذين أآملوا دراستهم يةأرسلت شهادات تقدير .12
  

  : البحوثثانيًا
  

  :يمكن إيجاز موقف دعم الهيئة للدراسات البحثية في اآلتي
 
ولقد انتهت الدراسة   مصر–اآتملت الدراسة البحثية التي تمت تحت إشراف معهد البحوث  .1

 وقد صادقت عليه 2007 أبريل 13، وتم استالم التقرير النهائي في 2005 نهاية في
 .المنظمة وتم إغالق الملف

  
اآتملت الدراسة البحثية من قبل منظمة مكافحة الجراد الصحراوي لدول شرق أفريقيا  .2

DLCO-EA) ( وصادقت علية المنظمة أيضًا وأغلق الملف2006في ديسمبر  . 
  

خالل ) ICIPE( مع المرآز الدولي لفسيولوجيا وبيئة الحشرات قتنسيتمكنت الهيئة بال .3
فعاليات ورشة العمل الخاصة بالمبيدات الحيوية التي انعقدت بسالي بالسنغال في فبراير 

 Green(، من وضع برتوآول إلجراء تجارب ميدانية الستعمال فطر الميتارزيم 2007
Muscle ( والفيرمون فينايل اسيتونيتريل)PhenylAcetonitrile PAN ( لمكافحة

وقد تم إجراء التجربة في منطقة جنوب . IFADالجراد الصحراوي من خالل مشروع 
تم التوصل إلى نتائج طيبة حسب ما ورد في التقرير الختامي . دلتا طوآر بالسودان

 .للتجربة
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   ICIPE بالمرحلة الرابعة من مشروع PANتم مراجعة المقترح الخاص يفرمون  .4
 وتم 2007 وتم التصديق عليه في يوليو 2007رسل للموافقة من قبل المنظمة في مارس وأ

 .2008استالم تقرير األداء في مايو 
  

تم استالم دراسة بحثية من السودان في مجال استخدام منظمات النمو وخلطها مع المبيدات  .5
 من قبل المنظمة وتمت إجازتها.  ودراسة تأثير ذلك في مكافحة الجراد الصحراويةالحيوي

 .، وجار اآلن البحث الميداني عليها2008في يناير 
  

  :لمشتركالمسح أ ثالثًا
  

 سبتمبر 21-16خالل الفترة   للحدود اليمنية والسعودية الرابعلقد تم تنفيذ المسح المشترك .1
 23-10وتم المسح الخامس في الفترة . البلدينمناطق الحدودية بين السحت حيث ُم 2006
 . بمشارآة اثنين من ضباط الجراد الُعمانيين2007نوفمبر

  
نسبة لحالة الجراد الصحراوي المتطورة في الحدود السودانية اإلريترية فلم يتم المسح  .2

 أما في العام .2007المشترك السادس للمناطق الحدودية بين مصر والسودان قد الغي للعام 
 7 يناير وحتى 30ي الفترة من  فقد اجري المسح المشترك للحدود بين البلدين ف2008
من المنطقة الغربية لفريق المسح ) محمد األمين/ السيد(وقد شارك أحد المختصين .  فبراير

  .السوداني المصري المشترك على الجانب المصري
  

  : المطبوعاترابعًا
 

  :في مجال المطبوعات في اآلتييتلخص نشاط الهيئة 
  

 لنشرة الجراد الصحراوي إلى اللغة العربية مع المنتظمة استمرارية الترجمة الدورية .1
 لذلك وتوزيعها على الدول األعضاء وجهات )PDF (وضعها في التصميم المخصص

  .االختصاص
  
عجم المفردات والعبارات والمصطلحات ُم  إنجاز المرحلة األولى من إعداد وإصدارتم .2

خطة العمل التي حسب  لصحراويالعلمية والفنية في مجال بحوث ومكافحة الجراد ا
ُوضعت من قبل أمانة الهيئة، حيث اآتملت النسخة اإلنجليزية وتم إرسالها إلى المنطقة 

 .ويتم اآلن إعداد النسخة العربية. الغربية إلعداد النسخة الفرنسية
  
 باإلشراف على إجراء الترجمة العربية لمطوية 2006قامت أمانة الهيئة في أغسطس  .3

 .االمبرسبرنامج ) آتيب(
  
باشرت الهيئة ترجمة تقرير اختبار استعمال جهاز اإلحداثيات التفاضلي إلى اللغة العربية  .4

   .وتوزيعها على جميع جهات االختصاص
  
 تم بالتعاون مع برنامج االمبرس إعداد وإصدار دليل التعرف علي الكساء النباتي في بيئة  .5

 .صصاالجراد الصحراوي وتمت الطباعة ووزع على جميع جهات االخت
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جراءات العمل النموذجية  طباعة وتوزيع إDLISتمت بالتعاون مع برنامج االمبرس و .6

)SOP(للفرق المتحرآة  في االتصاالت الالسلكية وُملصقات باللغتين العربية واإلنجليزية 
  . وذلك لالستعمال بواسطة ضباط الجراد وعاملي أجهزة الالسلكيوللمحطات الميدانية

 
ة روتينية ودورية بتحديث الموقع االلكتروني للهيئة على االنترنت تقوم األمانة بصور .7

والذي تم أعدهده من قبل الهيئة وبرنامج االمبرس وذلك للتعريف بالنشاطات المختلفة في 
  .2007جميع الدول األعضاء، علمًا أن الموقع تم وضعه على الهواء في يوليو 

  
االختيار خالل فعاليات الدورة الخامسة تمت طباعة الشعار الجديد للهيئة الذي تضمنه  .8

والعشرون للهيئة، وعملت أمانة الهيئة على إصداره في ُملصقات ذات أحجام مختلفة وتم 
 .توزيعه على جميع الدول األعضاء

  
تم إصدار الدليل اإلرشادي عن الجرين َماِصل باللغة العربية، والذي أصدرته الشرآة  .9

  . زيةالُمنتجة للمرآب باللغة اإلنجلي
  

  : تتعلق بالميزانيةمواضيع خامسًا
  

طالبت الهيئة الدول األعضاء بتسديد ما عليها من متأخرات في االشتراآات في صندوق  .1
وُتتابع بصفة ُمستمرة موقف سداد . الهيئة وقدمت الشكر واالمتنان للدول التي تسدد بانتظام

 .اشتراآات جميع الدول األعضاء
 
 .اولها عند التطرق عن تنفيذ التوصيات أخرى سيتم تنعهناك مواضي .2

 
  :سادسًا مشارآة أمين الهيئة

 
  : اآلتيةالنشاطاتشارك أمين الهيئة بفاعلية في 

  
 في المنطقة لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي الخامسة والعشرون عقد وتنظيم الدورة .1

ديم رئيس وآذلك تق. 2006 يونيو 01 - مايو 28في الدوحة، دولة قطر في الفترة  الوسطى
الهيئة لمجموعة الجراد الصحراوي بروما وتسليم تقرير الهيئة في دورتها الخامسة 

 .2006 يوليو 08-04في الفترة والعشرين لمساعد المدير العام للمنظمة في روما 
  
االجتماع مع السيد وزير الزراعة والغابات السوداني بصحبة رئيس الهيئة لدعم استقاللية  .2

 المالية وأهمية توفر ميزانية قومية ةراوي بالسودان خاصة االستقالليمرآز الجراد الصح
، وفي الفترة 2006 يوليو 25-21الستمرارية نشاطات الجراد الصحراوي، وذلك في الفترة 

 األول عن الجراد الصحراوي بروما السيد آريستيان المسئول بمشارآة 2008 مارس 8-13
ماع مع السيد وزير الزراعة والري في اليمن في وفي نفس الموضوع تم االجت. بانتينيوس

  .2008 مارس 27-21الفترة 
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المشارآة في االجتماع الثامن والثالثين للجنة مكافحة الجراد الصحراوي بروما، إيطاليا  .3
لهيئة مكافحة الجراد الخامس والعشرين االجتماع وفي  .2006 سبتمبر 16-10خالل الفترة 
طهران، جمهورية إيران اإلسالمية  في ذي عقدالب آسيا وجنوب غر في منطقةالصحراوي 

 .2006 نوفمبر 24-18في الفترة 
  
لمنسقي برنامج الطوارئ في الرابع عشر واألخير االجتماع عقد وتنظيم والمشارآة في  .4

- 08 الفترة خال ل مسقط، سلطنة ُعمان في والذين ُعقد EMPRES/CRالمنطقة الوسطى 
 .2006  نوفمبر15

  
 على تنفيذ التوصيات الخاصة عع مع عميد آلية الزراعة، جامعة الخرطوم لالضطالاالجتما .5

واالجتماع مع عميد آلية . بدعم دراسة دبلوم إدارة عمليات الجراد بجامعة الخرطوم
 2006 ديسمبر 22-18الدراسات الزراعية بجامعة السودان للعلوم التكنولوجية، خالل الفترة 

 .2008 مارس 13-8والفترة 
  
المشارآة في ورشة العمل الخاصة بالمبيدات الحيوية والتي ُعقدت في سالي بالسنغال في  .6

 .2007 فبراير 16-11الفترة، 
  
واختصاصي ) دلكو(المشارآة مع منظمة مكافحة الجراد الصحراوي لدول شرق إفريقيا  .7

دريب المسح ببرنامج األمبرس في زيارة أرض الصومال لتقييم حالة الجراد الصحراوي وت
في ضابط الجراد ومسئول منظمة الدلكو على التقنيات الحديثة في مسح الجراد الصحراوي 

 .2007 مارس 10-04الفترة 
  
في لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي للجنة التنفيذية  التاسع والعشرون عقد وتنظيم االجتماع .8

 . 2007 مايو 25 - 17في صنعاء، اليمن في الفترة  الوسطى المنطقة
  
 الغربيةلمنسقي برنامج الطوارئ في المنطقة السادس االجتماع لمشارآة في ا .9

EMPRES/WR ديسمبر 01- نوفمبر25 والذي ُعقد في أغادير بالمغرب في الفترة 
2007. 

  
 مع منظمة مكافحة الجراد الصحراوي لدول شرق إفريقيا، الدورة نعقد وتنظيم، بالتعاو .10

الجوية للجراد الصحراوي في ليك زواي بإثيوبيا في اإلقليمية في مجال المسح والمكافحة 
 . 2007 يونيو 9 مايو إلى 30الفترة 

  
عقد وتنظيم الدورة شبه اإلقليمية الثالثة لعمليات الجراد الصحراوي في دمشق بسورية في  .11

 . 2007 يوليو 18 - 4الفترة 
  

 30-17رة المشارآة في حملة مكافحة الجراد الصحراوي في حضرموت باليمن في الفت .12
 .2007أغسطس 

  
 في القاهرة eLocust2ٍ، ورشة عمل إقليمية في مجال رامسيس وDLIS مع نعقد، بالتعاو .13

 .2008 أبريل 24-22في الفترة 
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الدورة شبه اإلقليمية الرابعة لعمليات الجراد الصحراوي في الفجيرة باإلمارات عقد وتنظيم  .14

  .2007 يونيو 3 - مايو24العربية المتحدة في الفترة 
  

  :سابعًا نشاطات أخرى   
 

 بديًال 2007قامت أمانة الهيئة بتكملة إجراءات تعيين السائق أسامة محمد حسن في يناير  .1
وقد تم تعيينه اعتبارًا من . 2006للسائق عبداللة نوفل الذي أحيل إلى التقاعد في أغسطس 

 .2007 يناير 29
  
اوي في آل من المغرب والجزائر ومالي دعمت الهيئة زيارات مدراء مراآز الجراد الصحر .2

وأيضًا زيارة الخبير . 2008إلي مرآز مكافحة الجراد الصحراوي بمصر خالل مارس 
 والخبير الموريتاني في مجال 2008المغربي في مجال آالت الرش إلى مصر خالل مارس 

 .2007ديسمبر /تحليل الدم وقياس معدل الكولين استريز إلى اليمن خالل نوفمبر
  
 في eLocust2في مجال رامسيس و) من الجزائر وُعمان(دعمت الهيئة زيارة الخبراء  .3

 .2008 فبراير 23-12 يناير و 24-12زيارة المملكة العربية السعودية خالل الفترات 
  

  :6200 مايو توصيات الهيئة واللجنة التنفيذية المنعقدة في ثامنًا ما تم تنفيذه من   
  

 نشاطات المختلفةالبمتابعة  أمانة الهيئة  قامت2008 وحتى يوليو 2006من مايو  الفترةخالل 
 واجتماع اللجنة التنفيذية التاسع والعشرين،  والعشرينالخامس الهيئة الدورةتنفيذ التوصيات بو

ويمكن إيجاز التوصيات التي تم التعامل معها في اآلتي مع مالحظة أن هناك توصيات تم التعامل 
  : حسب ما جاء في تقرير اللجنة التنفيذية وبالتالي لم يرد ذآرهامعها وتم تنفيذها

  
  :توصيات أمانة الهيئة

  
  ما تم تنفيذه  التوصية

 
المتعاقد معها  يتم إلزام شرآات الرش الجوي .1

بواسطة الحكومات بتزويد طائراتهم 
 Differential Global Positioningبجهاز

System) DGPS ( آشرط من شروط التقدم
 .ء لمكافحة الجراد الصحراويللعطا

  

  
ع    ل م ي تتعام دول الت ية لل لت التوص أرس

رآ وياش رش الج ودان، ت ال ي الس ، وه
دول        ة ال ان وبقي السعودية، إثيوبيا، إريتريا وُعم

 في المكافحة     تالتي ُيحتمل أن تستخدم الطائرا     
حراوي    راد الص ة للج د  . الجوي م تزوي ذه  وت  ه

از دول بمواصفات جه ةTGSال د م.  والتكلف زي
ة  دول المعني ن ال يل م ن التفاص ودان، ! م الس

ا وهل   ا، إريتري ان، إثيوبي قامت  السعودية، ُعم
د ام  ال راء نظ ة بش تخدامه TGSول المعني  واس

وم             ى أن تق ا عل د معه في طائرات الرش المتعاق
اً   ة الحق دفع القيم رآات ب ية  الش ب توص  حس

  .اللجنة التنفيذية
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ي تم الذ )DGPS( جهازرإرسال تقرير اختبا .2

 بعد ترجمته إلى 1999في السودان في عام 
اللغة العربية إلى المملكة العربية السعودية 

  .وآافة الدول األعضاء

تمت ترجمة المسند المعني إلى أللغة العربية 
وتم توزيعه على جميع الدول األعضاء وتم 

  .وضعه على موقع الهيئة على االنترنت

ر مفصل ضرورة أن تتقدم دولة إريتريا بتقري .3
ألمانة الهيئة بأسرع وقت ممكن عن أوجه 
صرف المنحة المقدمة من المملكة العربية 

 .ه في ذلك الصددزنجاإالسعودية وما تم 
  

 يتضمن هذه التوصية إلى ًاأرسلت الهيئة خطاب
ولكي يتمكن أمين . الجهات المعنية في إريتريا

الهيئة من مخاطبة الجهات المعنية آان ال بد أن 
دير مرآز مكافحة الجراد الصحراوي يقوم م

بالمملكة العربية السعودية بمخاطبة أمانة الهيئة 
للحصول من إريتريا على تقرير حول مدى 

مزيد من التفاصيل . االستفادة من الدعم السعودي
  السعودية، إريتريا! من الدول المعنية

تكليف ضابط المعلومات بالمنظمة بروما  .4
DLISمعلومات الوارد في  بدراسة نظام نقل ال

تقرير السعودية وتقديم تقرير فني عن مدى 
صالحيته الستخدام في نقل معلومات الجراد في 
المنطقة الوسطى، وذلك بالتنسيق مع المملكة 

 .العربية السعودية
  

آان ال بد أوًال أن يقوم مدير مرآز الجراد 
بالمملكة العربية السعودية بتكملة إجراءات 

 في المملكة وإخطار BGANاستعمال جهاز 
بروما بذلك ومن ) DLIS(ضابط المعلومات 

ثم دعوته إلى المملكة لدراسة آفاءة هذا النظام 
وصالحيته في نقل المعلومات وتقديم تقرير 

مزيد من التفاصيل من ممثل المملكة . فني بذلك
العربية السعودية وضابط المعلومات بالمنظمة 

  .ه لتوضيح ما تم إجراءDLISبروما 
 بزيارة آل واألمينتكليف السيد رئيس الهيئة  .5

من اليمن والسودان في اقرب وقت لحث 
الدولتين على الموافقة إلعطاء االستقاللية 
المالية واإلدارية لمرآزي مكافحة الجراد في 

 .البلدين
  
  
  
  

 زيارة السودان ومقابلة 2006تمت في يوليو 
السيد وزير الزراعة الذي وعد بدعم هذا 

. تجاه، ولكن تعثرت اإلجراءات فيما بعداال
، 2008وتمت أيضًا زيارة السودان في مارس 

 األول للجراد بروما، ل مع المسئوكباالشترا
للمرة الثانية في نفس الخصوص وذلك بعد تعيين 
وزيرًا ووآيًال جديدين للزراعة وبعد تعيين 

وتمت زيارة . مديرًا جديدًا إلدارة وقاية النباتات
ويتم اآلن دراسة .  2008ي مارس اليمن ف

ممثال . الموضوع بصورة متقدمة في السودان
  .السودان واليمن إللقاء بعض الضوء

مبرس  الدول في برنامج األول يحضر ممثأن .6
غير األعضاء في اللجنة التنفيذية، دورات الهيئة 
على نفقة برنامج األمبرس إذا لم تستطع دولهم 

 .ذلك
 
  

ملت التكلفة المستحقة على أعدت الهيئة دراسة ش
ميزانية الهيئة عند تطبيق ذلك اإلجراء، وأرسلته 
إلى القسم القانوني برئاسة المنظمة لدراسة 

ولكن . النواحي القانونية حتى ُيمكن تطبيق ذلك
رفعت . اتضح فيما بعد صعوبة تحقيق ذلك

وصية إلى الهيئة لمخاطبة مدير اللجنة التنفيذية ت
عام المنظمة إلدراج موضوع تغطية نفقات 
مشارآة جميع ممثلي الدول األعضاء في 
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دورات الهيئة من قبل صندوق الهيئة، في 
االجتماع الوزاري للمنظمة بغرض إجراء 

  . التعديل المطلوب في قانون المنظمة
ى أن يتم إرسال تقارير اللجنة التنفيذية للهيئة إل .7

الدول األعضاء في برنامج األمبرس والدول 
 .األخرى للهيئة في أسرع فرصة ممكنة

  

تم بالفعل العمل بهذه التوصية وُأرسلت التقارير 
  .الكترونيًا إلى آل الدول األعضاء

 األغذية والزراعة التأآد من منظمةُيطلب من  .8
التعديالت الالزمة في اتفاقية ضرورة إجراء 

 تتحمل الهيئة نفقات حضور بحيثإنشاء الهيئة 
عضاء بشرط أن تكون األاالجتماعات لجميع 

  .الدول ملتزمة بدفع اشتراآاتها بصورة منتظمة

  .6أنظر ما تم إجراءه في التوصية رقم 
  
  
  

من إمكانية استفادة المنطقة الوسطى دراسة  .9
 الزائد من المبيدات الموجود في نالمخزو

 شريطة أن ،دون مقابل ماديالمنطقة الغربية، 
إال أن هذا يتم . تتم تغطية تكاليف الترحيل

بالنقاش والتفاوض بين الدولة المانحة في 
المنطقة الغربية والدولة المستفيدة في المنطقة 

 .الوسطى ومنظمة األغذية والزراعة
  

وذلك في بداية األمر  ًالم تجد هذه التوصية ترحيب
 المعوقات التي قد تواجه هذا ةيرجع لكثر

، بحيث يجب أن توافق الجهة المانحة جراءاإل
للمبيد أوًال ثم الجهة التي لديها المبيد ثم الجهة 
التي تطلب المبيد، أضف إلى ذلك ضرورة 
إجراء تحاليل معملية للتأآد من صالحية المبيد 

  ولكن فيما بعد تمت .عالوة على تكلفة الترحيل
 طن من المبيدات من موريتاني 70 ب ةاالستفاد
 2007صحراوي لحملة مكافحة الجراد ا لحلصا

  .في اليمن
يتم تحليل هذه المبيدات في البلد المانح قبل  .10

شحنها للتأآد من صالحيتها لالستعمال في البلد 
 .المستفيد

  

هذا ما تم بالفعل في حالة المبيدات التي تم 
  .ترحيلها من موريتانيا إلى اليمن

  

 /السيد  المشكورة التي بذلهانسبة إلى الجهود .11
آريستيان بانتنيوس أثناء عمله آمنسق لبرنامج 
أمبرس في المنطقة الوسطى فقد اقر الحاضرون 
إرسال رسالة شكر وتقدير من الهيئة له تقديرا 
للجهود التي بذلها في مراآز الجراد في المنطقة 
على أن يتولى أمين الهيئة تحرير الرسالة 

  .وإرسالها نيابة عن رئيس وأعضاء الهيئة

تم تحرير الخطاب وأرسل إلى السيد بانتينيوس 
الذي أبدى سعادته وشكره لهذه أللفتة البارعة من 

  .قبل الدول األعضاء في الهيئة
  
  

إرسال رسالة من الهيئة موقعة من جميع  .12
أعضائها الحاضرين في هذه الدورة ترسل إلى 

 مع ممثل  حواري، تحمل باليد غازي/السيد
،  في هذا االجتماعدية العربية السعوالمملكة

ويتمنى المجتمعون بما فيهم ممثلو منظمة الدلكو 
 غازي الشفاء /للسيدوالهيئة في المنطقة الغربية 

العاجل على أن يقوم أمين الهيئة بإرسال هدية 
رمزية له بعد إعدادها في القاهرة ويقوم 

تم تحرير الرسالة موقعة من جميع الدول 
محمد حسن الحلواني /األعضاء وحملها السيد

آما قامت أمانة الهيئة . غازي حواري/إلى السيد
بإرسال هدية رمزية له بعد إعدادها في القاهرة 
وتم إرسالها نيابة عن رئيس وأعضاء الهيئة من 

راوي خالل مرآز مكافحة الجراد الصح
وقد آان لهذه أللفتة . بالمملكة العربية السعودية

غازي /ثر إيجابيًا على السيدؤالوقع البليغ والم
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بإرسالها نيابة عن رئيس وأعضاء الهيئة من 
 الصحراوي رآز مكافحة الجرادخالل م

  .السعوديةب

   .حواري

على جميع دول خط المواجهة إعطاء استقاللية  .13
مالية وإدارية لمراآز الجراد وتكون تحت 
اإلشراف المباشر للوآيل أو الوزير وعلى وجه 

م أمين الخصوص السودان واليمن وان يقو
  .الهيئة بمتابعة هذا األمر ورفع تقرير بما تم

  

  .5أنظر ما تم إجراءه في التوصية رقم 
  

  

  :التدريب خاصة بالمسح المشترك وبتوصيات
  

التأآيد على أهمية إجراء المسوحات المشترآة  .14
للمناطق الحدودية بين الدول المجاورة وان تقوم 

 .الهيئة بتقديم المساعدة إذا طلب منها ذلك
  

تدعم الهيئة باستمرار المسوحات المشترآة 
للمناطق الحدودية بين الدول المجاورة، خاصة 
بين مصر والسودان، السعودية واليمن، 

  .الصومال وجيبوتي
  

إجراء المسح المشترك بين جمهورية مصر  .15
العربية والجماهيرية الليبية عندما تسمح 

  .الظروف اإلدارية بذلك

السادس لالمبرس في العلم في االجتماع تم 
 بأن التوقيع 2007المنطق الغربية في ديسمبر 

 المشترآة بين الجانبين المصري ةعلى االتفاقي
والليبي أصبح وشيكًا وانه من الممكن اآلن 

 بين البلدين، أمانة لإجراء المسح المشترك األو
  ا . األمرالهيئتين في المنطقتين ستتابعان

  
اصة بشرآات ضرورة استكمال البيانات الخ .16

  .الرش بكل الدول األعضاء بالهيئة
يتم ذلك بصورة دورية،  ولكن استجابة بعض 

ممثل ! الشرآات في بعض الدول ضعيفة
  .السودان إللقاء بعض الضوء

  
توفير مواصفات الطائرات المناسبة إلجراء  .17

  .عمليات الرش وشروط التعاقد األساسية
تم ذلك ووزعت باللغة العربية على الدول 

  .األعضاء
  

ناصر ألحارثي ضابط / أن يقوم السيد .18
المعلومات بُعمان بزيارة المملكة العربية 
السعودية للمساعدة في إيجاد الحلول المناسبة 
لمشاآل تشغيل برنامج رامسيس حتى يعمل 
بكفاءة وان يقوم بإجراء التدريب الالزم وذلك 
لمدة أسبوعين ويستوجب ذلك أن يقوم مرآز 

  .لكة بتحديد الوقت المناسب للزيارةالجراد بالمم
  

 ثم تبعتها زيارة 2008تمت الزيارة في يناير 
أخرى بالخبير الجزائري هشام دريدي في 

  .2008فبراير 

ضرورة الترآيز على عمليات التدريب شبه  .19
اإلقليمي في مجال الجراد نظرًا للنتائج االيجابية 

يجري اآلن عقد دورة تدريبية سنويًا، وقد ُعقد 
الدورة شبه اإلقليمية الثالثة في سورية خالل 
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التي حصلت عليها الدول األعضاء في الهيئة 
  . ذه الدوراتمن ه

  

 والرابعة في اإلمارات 2007شهر يوليو 
  .2008العربية المتحدة في مايو 

نظرًا للتكلفة العالية لدعم دراسة الدبلوم خاصة  .20
في غياب دعم برنامج امبرس أوصى 

عم الدبلوم للعام القادم المجتمعون بد
 فقط على أن تقوم أمانة الهيئة 2007/2008

ببذل جهود للبحث عن تمويل للدبلوم من 
الجهات المانحة، في حالة عدم توفر الدعم 
 الالزم يوقف دعم برنامج الدبلوم من قبل الهيئة

  

سيتم التعرض لهذا الموضوع بالتفصيل في 
  .ورقة التدريب

 بالمملكة العربية على مدير مرآز الجراد .21
السعودية مواصلة جهوده إلزالة معوقات انعقاد 

الجراد  دورات تدريبية وطنية في مجال
  الصحراوي

تذليل المعوقات وقد ُعقدت الدورة التدريبية تم 
  .2008في مارس 

  
 ونظام رامسيس، المشاآل التي تواجه البلدان اثناء التطبيق 2eLocust تحديث المعلومات بشان جهاز

  الميداني والحلول الممكنة
  

استخدام الكفاءات الموجودة بالمنطقة الوسطى  .22
في دعم مكاتب المعلومات بمراآز الجراد في 
  .مالتدريب وإيجاد الحلول للمعوقات التي تواجهه

تمت زيارة الخبراء ناصر ألحارثي من ُعمان 
وهشام دريدي من الجزائر للملكة العربية 

 إلجراء 2008السعودية في يناير وفبراير
  . تدريب في مجال المعلومات

  
بكل   eLocust2يتم توصيل احد أجهزة أل  .23

دول المواجهة مباشرة مع بطارية السيارة 
لتفادي مشكلة انقطاع مصدر الطاقة عن طريق 

وفي حالة نجاح التجربة تعمم على آل . الخطأ
  .األجهزة المتوفرة

  

  
مصر، إريتريا، (ممثلو دول خط المواجهة 

) وبيا، ُعمان، السعودية، السودان، اليمنإثي
  إللقاء الضوء على هذا الموضوع

  

في حالة وجود إي عطل في جزء من الجهاز أو  .24
الجهاز بأآمله يخطر ضابط المعلومات بروما 
وُيرسل الجهاز إلى روما لمعالجة األعطال أو 

  .االستبدال

  .يتم اآلن هذا اإلجراء
  

ين مرآز ضرورة تكثيف التواصل المباشر ب .25
الجراد ومصلحة األرصاد الجوية بدول المنطقة 

ضرورة عقد اتفاق بين مرآز  مع .الوسطى
الجراد ومصلحة األرصاد الجوية في اليمن 
لتزويده بالمعلومات والبيانات المناخية بدون 
مقابل لالستفادة منها في وضع خطط المسح 

  .المستقبلية للجراد الصحراوي

  
مصر، إريتريا، (ممثلو دول خط المواجهة 

) إثيوبيا، ُعمان، السعودية، السودان، اليمن
  إللقاء الضوء على هذا الموضوع

  

  ضرورة تبادل الزيارات ونشرات الجراد  .26



 

 

 

41

الصحراوي الشهرية بين دول المنطقتين 
  ).الوسطى والغربية(

  

تمت زيارات عديدة في الفترة السابقة بين 
ن في محمد األمي/ المنطقتين منها زيارة السيد

 لكل من السودان ومصر 2008يناير وفبراير 
سعيد لقناوي ومدراء مراآز / وزيارة السيد

سعيد غوث / الجراد في آل من المغرب السيد
/ والجزائر السيد محمد الذار ومالي السيد

وزيارة . 2008فاآابا دياآتي لمصر في مارس 
أحمد الحاج من موريتانيا لليمن في / السيد

وعقد ورشة عمل في . 2007نوفمبر وديسمبر 
صيانة آالت الرش في أغادير في مارس 

أيضًا زيارة مدير عام مرآز الجراد في .2008
مصر لكل من موريتانيا والمغرب في يوليو 

 ورئيس حملة مكافحة الجراد بالبحر 2007
-16األحمر في السودان إلى أغادير في الفترة 

، وزيارة ضابطي لجراد 2008 فبراير 26
ين تامر عبد الحميد وعماد آميل إلى المصري

 وزيارة 2007السودان في أآتوبر ونوفمبر 
ضابط الجراد المصري محمد رياض إلى 

  .2008اليمن في مارس 
  

تنظيم ورشة عمل بمشارآة مديري مراآز  .27
الجراد وضباط المعلومات لبلدان خط المواجهة 
األول للتدريب على آيفية استخدام تحذيرات 

والتوقعات إلدارة  DLISاتمكتب المعلوم
  .عمليات الجراد واتخاذ القرار

-22ُعقدت ورشة العمل في القاهرة في الفترة 
 باشتراك رؤساء مراآز 2008 أبريل 24

الجراد وضابط المعلومات في دول خط 
المواجهة في المنطقة الوسطى ومنطقة جنوب 

  .غرب آسيا
  :توصيات خاصة بالبحوث

  
 

توزيع المستندات على أمين الهيئة إعادة  .28
وقائمة األولويات (الخاصة بالبحوث 

والمواضيع البحثية والخطوط التوجيهية لكتابة 
إلى رؤساء مراآز ) المقترح واالستمارات

مكافحة الجراد ومديري وقاية النباتات في 
 .الدول األعضاء

ولكن االستجابة من الدول . تم اإلجراء
 !األعضاء في تقديم مقترحات بحثية ضعيفة

  .سيتم نقاش ذلك في ورقة البحوث
  

يقوم مدير مرآز الجراد الصحراوي بالسعودية     .29
بالتحري عن إمكانية إقامة مرآز دولي 
متخصص في بحوث الجراد الصحراوي 
بالمملكة، وفي حالة االستجابة من الجهات ذات 
الصلة بالمملكة، تتولى الهيئة التعاقد مع 

ل لهذا استشاري لوضع التصور المتكام
 .المرآز

  
تم تزويد مرآز مكافحة الجراد بالسعودية 
بالمعلومات الخاصة إلقامة مثل هذا المرآز 

ممثل . من أجل مخاطبة الجهات المسئولة
المملكة إللقاء المزيد من الضوء على هذا 

  .الموضوع
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  :توصيات خاصة بالميزانية
  

تقوم المنظمة بمخاطبة الدول المتأخرة عن دفع  .30
ا السنوية لمدة ثالث سنوات أو أآثر اشتراآاته

لتوضيح موقفها من االستمرار بالهيئة وبالتالي 
 .دفع ما عليها من مستحقات سابقة

  

  .لم يتم اإلجراء بعد

إنشاء صندوق طوارئ خاص بالهيئة برأس مال  .31
 ألف دوالر أمريكي على اقل تقدير من 500

حساب الهيئة لمواجهة فورات الجراد في دول 
لى أن يقوم أمين الهيئة بوضع مقترح الهيئة ع

لآللية واألسس الخاصة بهذا الصندوق وعرضها 
على اللجنة التنفيذية في اجتماعها القادم للموافقة 
عليها وعرض الموضوع على اجتماع الهيئة 

 .القادم إلقراره
  

 األول عن لاإلجراء في قيد الدراسة، المسئو
الجراد الصحراوي إللقاء بعض الضوء على 

  .هذا الموضوع
  
  

تخاطب أمانة الهيئة الجهات الحسابية بالمنظمة  .32
إلصدار مطالبات سداد االشتراآات ومتأخرات 
الديون في يناير من آل عام بدًال عن شهر يوليو، 
بغرض مواآبة الميزانيات في الدول األعضاء 

  بالهيئة في المنطقة الوسطى

تمت المخاطبة وأتضح بأن المنظمة ال يمكنها 
إصدار المطالبات قبل شهر فبراير من آل أن 
  .سنة

  

التحري عن إمكانية سداد مصر الشتراآاتها  .33
ومتأخراتها بالعملة المحلية من خالل ممثل 

 .منظمة األغذية والزراعة بالقاهرة
 

ذآرت الجهات الحسابية بالمنظمة بأنه ال يمكن 
معاملة الدول بالمثل وأن هناك ظروف تحتم 

ونسبة الن مصر قد دفعت الموافقة على ذلك 
  .المطالبة بالدوالر أوقف اإلجراء

تقوم أمانة الهيئة بمخاطبة بعض الدول األعضاء  .34
 في الهيئة، البحث إمكانية رفع قيمة اشتراآاته

حتى تتمكن الهيئة من تنفيذ برامجها الطموحة، 
وتفويض رئيس وأمين الهيئة بزيارة تلك الدول 

  .إذ تطلب األمر ذلك

ا األمر مع رئيس الهيئة واقترح أن تم بحث هذ
يتم مناقشة األمر في هذه الدورة وأن القرار 

  .يقع على عاتق الدول األعضاء

  :ضيع أخرىامو
 

 2007عقد اجتماع طارئ بالخرطوم في سبتمبر  .35
 الحقًا لوضع خطة العمل اإلقليمية هيحدد موعد

والوطنية لدول المواجهة بالمنطقة وهي 
  .مصر وإريتريا/يمنال/السعودية/السودان

 11-9ُعقد االجتماع في القاهرة في الفترة من 
 وبحضور الدول المعنية 2007سبتمبر 

  . و مسئول الجراد األول في روما DLISو
  
  

أوصى المجتمعون بتوفير زي موحد للسائق  .36
أسوة بسائقي المكتب اإلقليمي للشرق األدنى وفي 

  . دوالر سنويًا200حدود 

  
  تم اإلجراء
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رًا ألهمية وفائدة موقع الهيئة على شبكة نظ .37
االنترنت آما جاء في مناقشات أعضاء اللجنة 
التنفيذية فقد أوصوا ببقاء موقع الهيئة وتحديثه 
بشكل مستمر من قبل األمانة مع ضرورة تزويد 

  .الموقع بخدمة معرفة عدد الزائرين ودولهم

  
تم اإلجراء بتزويد الموقع بخدمة معرفة عدد 

  ن ويتم التحديث بطريقة دوريةالزائري

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 

44

 :0820 يوليو إلى 6200 يوليوحالة الجراد الصحراوي من )   4(المرفق رقم 
  نظرة عامة
 وحتى 2006د الصحراوي بأنه آان أآثر نشاطا في المنطقة الوسطى في الفترة من اتسم الجرا

، ظهر تفشي في إريتريا، الذي اتسع 2006وفي أواخر عام . )1( منه في أي منطقة ُأخرى2008
وقد أدى التكاثر الذي حدث في شمال الصومال وفي السعودية . 2007نطاقه إلى السودان في أوائل 

ط أمطار وافرة إلى ظهور حالة من تفشي الجراد في اليمن أثناء الصيف في عام والذي أعقبه سقو
وعلى الرغم من الجهود التي ُبذلت في عمليات المكافحة، إال أن بعض األسراب تحرآت . 2007

إلى ُعمان والصومال وإثيوبيا وآينيا عقب الصيف وفي نهاية المطاف قامت بالتكاثر في أوائل 
سراب قليلة في ُعمان التي تحرآت إلى السعودية واإلمارات العربية المتحدة وقد تشكلت أ. 2008

وظل . خالل فبراير فينما استمر تواجد بعض األسراب اُألخرى في جنوب إثيوبيا حتى شهر مايو
وخالل فترة إعداد التقرير، آانت عمليات المكافحة التي أجريت من . وضع الجراد هادئا في مصر

)  هكتار55,298(وإريتريا )  هكتار64,444(والسودان )  هكتار97,556(ت قبل السعودية بلغ
 1,254(وآينيا )  هكتار9,337(وُعمان )  هكتار9,432(وإثيوبيا )  هكتار39,000(واليمن 
  ). هكتار176(والصومال )  هكتار258(ومصر ) هكتار

  

  المنطقة الوسطى
التكاثر في السودان وغرب إريتريا، على الرغم من سقوط أمطار وافرة في مناطق : 2006صيف  )1

ومن الُمحتمل أن يكون تكاثر على نطاق . لم تشر التقارير إلى حدوث إصابات بالجراد ذات أهمية
وسقطت . صغير قد حدث في أماآن قليلة، غير أن أعداد الجراد ظل منخفضًا وليس له أهمية ُتذآر

ايو فصاعدًا في بعض مناطق التكاثر أمطار تراوحت مابين خفيفة إلى متوسطة بداية من شهر م
 .الشتوي على امتداد جانبي البحر األحمر

 

استمر هطول األمطار الوافرة في مناطق التكاثر الصيفي : 2007الربيعي /2006التكاثر الشتوي  )2
ونتيجة لذلك، آانت الظروف البيئية مالئمة على غير المألوف . 2006أثناء الخريف في عام 

اثر في وقت أبكر آثيرًا عما آان يحدث في معظم السنوات، حيث ظهر تفشي لحدوث عمليات التك
 وقد حدث تكاثر الجيل األول . للجراد على الساحل اإلريتري مع حلول نهاية العام
 مما 2007)2( إلى حوالي منتصف فبراير2006بين ُمصوع والحدود السودانية من أوائل نوفمبر 

وبدأت عمليات . لكاملة بتكوين جماعات ومجموعات صغيرةأدى إلى قيام الحوريات والحشرات ا
. المكافحة األرضية في ديسمبر غير أنها تعطلت بسبب المناطق الملغومة وصعوبة االتصاالت

وامتد تفشي الجراد ليشمل المناطق الساحلية المتاخمة في السودان أثناء يناير، حيث آانت عمليات 
أما الجيل الثاني . راب فليلة في فبراير وقامت بوضع البيضالتكاثر المحلي جارية، آما تشكلت أس

.  مما آان باعثًا على ظهور أسراب غير ناضجة في أواخر مارس)3(فقد ظهر من يناير إلى ابريل
وقد تمت عمليات المكافحة الجوية من فبراير إلى ابريل في السودان بواسطة إدارة وقاية النباتات، 

راد الصحراوي لدول شرق أفريقيا أيضًا بمثل هذه العمليات خالل آما قامت منظمة مكافحة الج
ابريل على امتداد جانبي الحدود السودانية واإلريترية ضد مجموعات من حوريات الجراد في 

  . العمر األخير وأيضًا أسراب غير ناضجة
_____________________________________________________ 

  .2008 حتى يونيو DLISبيانات والمعلومات والتقارير التي وردت إلى وحدة خدمات معلومات الجراد تحتوي هذه الورقة على ال )1(
منتصف نوفمبر إلى منتصف يناير، ظهور الحشرات الكاملة حديثة : أوائل نوفمبر إلى أواخر ديسمبر، الفقس:  وضع البيض-الجيل األول )2(

  .منصف ديسمبر إلى أوائل فبراير: االنسالخ
مارس، ظهور الحشرات الكاملة حديثة  أواخر يناير إلى منتصف: منتصف يناير إلى أوائل مارس، الفقس:  وضع البيض-ثانيالجيل ال )3(

  .أوائل مارس إلى أواخر ابريل: االنسالخ
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وتحرآت جماعات من الحشرات الكاملة من الساحل إلى وادي النيل في شمال السودان وربما 
ومع حلول شهر يونيو، آان الوضع هادئًا على امتداد . وديةتكون عبرت البحر األحمر إلى السع

  .جانبي البحر األحمر
وفي أالماآن اُألخرى أثناء الشتاء، حدث تكاثر على نطاق صغير على ساحل البحر األحمر في 

ومع حلول نهاية مارس، وردت بالغات حول . السعودية واليمن وفي شمال غرب الصومال
احل في السعودية التي تحرآت إلى داخل مناطق التكاثر الربيعي وجود أسراب صغيرة على الس

في المناطق الداخلية حيث قامت بوضع البيض الذي تم فقسه في مايو وتكونت مجموعات من 
  .الحوريات تم معاملتها بوسائل المكافحة الجوية واألرضية حتى يونيو

  

لتي تحرآت إلى المناطق وتكونت في مارس أسراب قليلة أيضًا في شمال غرب الصومال ا
وفي .  في اليمنيالمتاخمة في جيبوتي وشمال شرق إثيوبيا وعبر خليج عدن إلى الساحل الجنوب

وحدث .أبريل تحرك المزيد من األسراب القليلة من شمال غرب الصومال إلى جيبوتي وإثيوبيا
كلت مجموعات تكاثر خالل مايو على الهضبة  في شمال الصومال وشمال شرق إثيوبيا حيث تش

  .آما تشكلت أسراب عديدة في يونيو وتحرآت شرقًا إلى شمال شرق الصومال. من الحوريات
  

 حيث وصلت )4(حدثت أمطار غزيرة واسعة االنتشار غير مألوفة في داخل اليمن: 2007 صيف )3
ومع حلول نهاية مايو، آان العديد . أسراب عديدة خالل شهر مارس وأبريل وقامت بوضع البيض

 مجموعات الحوريات قد تكونت شمال وادي حضرموت على الحافة الجنوبية من الربع الخالي من
وظهر تفشي الجراد في تلك المنطقة التي آانت ُتعد فيما مضى أنها منطقة عبور أآثر منها منطقة 

وامتدت اإلصابات إلى داخل جنوب ُعمان في يوليو حيث آانت . تكاثر مهمة حينما تسقط األمطار
-5(بسبب إعصار جنوب المداري قد سقطت في الشهر السابق )  مم وأآثر300(مطار الغزيرة األ
وقامت منظمة األغذية والزراعة بمساعدة اليمن في تنظيم وتنفيذ حمالت . في الشمال)  يونيو9

الطواريء للمسح والمكافحة الجوية والتي ساندتها الفرق األرضية وذلك خالل شهري أغسطس 
 ا وقد تعطلت عمليات المكافحة هذ. وسبتمبر

 

وقامت . بسبب بعض المناطق المستهدفة لعدم إمكانية الوصول إليها وأيضًا بسبب مربي النحل
ونظرًا لجفاف الكساء النباتي فقد . بعض األسراب القليلة بغزو جنوب ُعمان في منتصف أغسطس

 لجنوبي حيث وصلت تحرآت األسراب غير الناضجة التي تشكلت في سبتمبر إلى الساحل ا
 25-21(وإلى شرق إثيوبيا )  سبتمبر16(وإلى جيبوتي )  سبتمبر16-8(إلى شمال الصومال 

  ). نوفمبر18(وشمال آينيا ) سبتمبر
  

 شمال السودان وجنوب مصر أثناء يونيو مما آان باعثًا على يوحدث التكاثر الصيفي المبكر ف
وظهر جيل آخر من . نيل التي تم مكافحتهاتكوين مجموعات صغيرة من الحوريات في وادي ال

التكاثر أدى إلى تشكيل مجموعات صغيرة من الحوريات وأسراب في شمال السودان في الفترة 
واستمر حدوث التكاثر على نطاق ضيق أثناء الصيف داخل . من أآتوبر إلى أوائل ديسمبر

   .السودان وفي غرب إريتريا
  

 مناطق التكاثر يظهرت جماعات من الحشرات الكاملة ف: 2008الربيعي /2007التكاثر الشتوي  )4
  الشتوي على امتداد ساحا البحر األحمر في السودان فرب طوآر وفي وادي الدئيب في سبتمبر

  
___________________________________________________________ 

  
اطق المتاخمة لشبوة وحضرموت والمهرة وفي الفترات من بصفة رئيسية على الهضبة شمال وادي حضرموت، لكنها شملت أيضًا المن )4(

  . مايو30-25 ابريل و 15-14 مارس ومن 19-23
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واستمر تحرك الحشرات الكاملة وأسراب قليلة من . وُيعد حدوث ذلك في وقت ُمبكر من المعتاد

 –سبتمبر (وقد ظهر جيلين من التكاثر . المناطق الداخلية إلى الساحل حتى منتصف ديسمبر
إال أنه بسبب ُشح األمطار فقد انحصرت اإلصابات بصفة رئيسية في ).  فبراير–نوفمبر وديسمبر 

وتشكلت مجموعات . دلتا طوآر وأيضُا في وادي الدئيب قرب الحدود المصرية ولكن بدرجة أقل
ومع حلول شهر مارس لم ُيشاهد . صغيرة من الحوريات في دلتا طوآر في شهري ديسمبر ويناير

 .من الجراد على الساحلمزيد 
  

 مواضع قليلة على امتداد ساحل ألبحر يأالماآن اُألخرى، حدث تكاثر على نطاق صغير فوفي 
) والذي نشأ من الحشرات الكاملة التي ظهرت في المناطق الداخلية بالسودان(الحمر في السعودية 

ات من الحوريات وحدث تكاثر أيضًا في داخل ُعمان حيث تشكلت مجموع. وإريتريا واليمن
 شرق اليمن واستمر ىوقد تحرك البعض من هذه األسراب إل). فبراير(وأسراب قليلة ) يناير(

حتى وصل إلى المزارع على الحافة الشمالية من الربع الخالي في السعودية، فيما تحرك البعض 
وعمليات اآلخر إلى شمال ُعمان واإلمارات العربية المتحدة والسعودية، وقد حدث وضع بيض 

فقس في المناطق المروية مما آان باعثًا إلى تكوين مجموعات صغيرة من الحوريات التي تم 
  .معالجتها

  

تحرآت موجات عديدة من األسراب التي نشأت من مناطق التكاثر الصيفي في شمال الصومال 
واليمن صوب الجنوب حيث قامت بوضع البيض في االوجادين في شمال شرق إثيوبيا ووسط 

وحدثت عمليات الفقس ). نوفمبر(، وفي جنوب شرق إثيوبيا وشمال شرق آينيا)أآتوبر(الصومال 
وعلى . 2008حتى منتصف ديسمبر، وتكونت مجموعات الحوريات حتى حوالي منتصف يناير 

الفور ُأجريت عمليات المكافحة األرضية في آينيا، غير أنها تعطلت في إثيوبيا بسبب عدم توافر 
وآينيا )  يناير–نوفمبر (امت منظمة الدلكو بإجراء عمليات المكافحة الجوية في إثيوبيا وق. األمان

وتشكلت أسراب من الجراد الغير ناضج في شرق إثيوبيا في أوائل يناير التي تحرآت ). ديسمبر(
 الغربي إلى المرتفعات ووادي الَخسف في منطقة أورومايا في جنوب بنحو الغرب والجنو

  . ترآزت واستمر تواجدها أثناء الربيعإثيوبيا حيث
  

  المناطق األخرى
  

ظل وضع الجراد هادئًا في المناطق األخرى بسبب شح المطار وعدم توافر الظروف المالئمة 
 .للتكاثر في غرب إفريقيا وجنوب غرب آسيا

 

 في منطقة 2007 و 2006ففي غرب إفريقيا، حدث تكاثر على نطاق صغير خالل صيف عامي 
ولم يتطلب األمر سوى عمليات .  بغرب إفريقيا وأثناء الخريف في شمال غرب موريتانياالساحل

  . مكافحة محدودة
  

أما في جنوب غرب آسيا، فقد قامت أسراب عديدة من شبه الجزيرة العربية بغزو جنوب إيران في 
وُأجريت عمليات مكافحة أرضية ضد مجموعات .  وقامت بوضع البيض2008أواخر فبراير 

  .لحوريات التي تكونت خالل شهري مارس وأبريلا
  

 2008توقعات حتى نهاية عام 
  

تعتمد عملية التوقعات بالنسبة للفترة الُمتبقية من هذا العام بصفة أساسية على توزيع األمطار خالل 
وسوف يؤثر ذلك على درجة التكاثر الصيفي وإعداد . الصيف في داخل السودان وغرب إريتريا

ووفقًا للتوقعات الموسمية، من الُمحتمل أن .  سيتواجد في بداية فترة التكاثر الشتويالجراد الذي
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 هذا الصيف في السودان وإريتريا والتي قد تسمح بحدوث جيل واحد من ةتسقط أمطار متوسط
وإذا حدث واستمر سقوط اإلمطار فيما بعد سبتمبر أو أآتوبر فإن الفرصة . التكاثر على األقل

وفي هذه .  لظهور جيل ثاٍن من التكاثر ولو أنة سيكون أصغر من الجيل األولستكون سانحة
  .الحالة، قد تكون أعداد الجراد أآبر قليًال عنها في حالة وجود جيل واحد فقط من التكاثر

  

وعلى الرغم من أن عمليات تكاثر على نطاق صغير ربما حدثت خالل يونيو في أماآن قليلة على 
 في شمال السودان، إال أن الجزء األآبر من التكاثر من الُمحتمل أن يحدث أثناء امتداد وادي النيل

 بالسودان والمرتفعات الغربية في إريتريا، وسوف تظهر ريوليو وأغسطس في الداخل بين دار فو
عشائر صغيرة من حوريات الجراد إثناء شهري أغسطس وسبتمبر، آما ستظهر الحشرات الكاملة 

ومن الُمتوقع حدوث حالة مماثلة . على نطاق صغير بداية من شهر سبتمبر فصاعدًاحديثة االنسالخ 
  .في داخل اليمن

  

وعلى ذلك، من الُمحتمل أن تتواجد أعداد منخفضة من الحشرات الكاملة أو، على األآثر، أعداد 
وبر متوسطة في نهاية الصيف في داخل السودان التي قد تتحرك تجاه ساحل البحر األحمر من أآت

. وإذا حدث سقوط أمطار مبكرة على ساحل البحر األحمر، فسوف يحدث التكاثر حينئذ.فصاعدًا
 نهاية الصيف في المناطق الداخلية باليمن إلى يوبالمثل سوف يتحرك أي جراد يكون موجودًا ف

 في الوقت الحالي أن يكون هذا لتحرك مقصورًا عومن المتوق. حمرخليج عدن وساحل البحر األ
  .ةى الحشرات الكاملة االنفراديعل

  

 ولكن إذا حدث سقوط أمطار وافرة في الخريف، اوُيعد وضع الجراد اقل وضوحًا في شرق إثيوبي
ستكون الفرصة سانحة لحدوث تكاثر يتراوح ما بين صغير إلى متوسط حيث يتوقف ذلك على 

ويتطلب األمر . لتكاثر الربيعيمستوى عشائر الجراد الُمتواجدة هناك من قبل والتي قد تكون نتيجة ا
  .إلى القيام بإجراء عمليات مسح بصفة منتظمة إليضاح ورصد الحالة

  .من غير المتوقع حدوث غزو من المنطقتين الغربية والشرقية للمنطقة الوسطى
  

 ه عنغرصد الجراد الصحراوي واإلبال
ت والتوقيت المناسب في استمرت عمليات اإلبالغ وإرسال التقارير من حيث الجودة وعدد المرا

التحسن في بلدان المواجهة في هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى في الفترة من 
وقد تم مناقشة العديد من المقترحات بهدف الوصول إلى مزيد من التحسن خالل . 2008 – 2006

ع التاسع والعشرين للجنة واإلجتما) 2006يونيو (الدورة الخامسة والعشرين من اجتماعات الهيئة 
  :وفيما يلي ملخص لتلك المقترحات) 2007مايو (التنفيذية 

  

  الوضع  التوصية  البلد
  ال ُتوقف إرسال التقارير أثناء التفشيات   إريتريا

  2استخدام اآبر للهاتف وإيلوآست 
  !انتظار التفشي التالي 
  2استخدام المزيد أجهزة إيلوآست 

  الحاجة إلى المزيد من التحسن  تحسين جودة التقارير   إثيوبيا
  آتابة نشرات أقصر  السعودية

  2استخدام آافة وحدات أجهزة إيلوآست 
  تحسنت النشرات 
 2ال يزال استخدام أجهزة إيلوآست 

  محدودًا
  إجراء المسوحات أثناء التفشيات  الصومال

 ت واالستمارا2استخدام أجهزة إيلوآست 
  بطريقة سليمة

  !انتظار التفشي التالي 
  ت التقارير وعمليات اإلبالغتحسن 

  
إجراء عمليات المسح بعد سقوط األمطار    اليمن

  الغزيرة
هناك بعض التحسينات ولكن المناطق  

  الداخلية ُتمثل مشكلة آبيرة
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 في آافة بلدان الهيئة في المنطقة الوسطى 2آانت هناك زيادة آبيرة في استخدام أجهزة إيلوآست

تفاق على قيام الهيئة بتغطية تكاليف نقل البيانات باستخدام أجهزة وقد تم اال. خالل العام الماضي
  :، حيث يتم عملها حاليًا، وفيما يلي ملخص لذلك2إيلوآست

  
  2008  2007  البلد
  1,817  1,521  مصر
  2,540  1,914  إريتريا
  667  302  إثيوبيا
  1,738  1,355  ُعمان

  1,990  773  السعودية
  375  501  الصومال
  3,495  3,370  السودان
  1,819  5,514  اليمن

  15,250  14,441  
   مايو31 حتى 2008التكاليف محسوبة باليورو، تكلفة عام : ملحوظة

  
 لكل بلدان الهيئة في المنطقة الوسطى خالل عام تكون فيه 2تراوحت تكاليف أجهزة إيلوآست
 30,000 – 15,000( دوالر أمريكي 40,000 إلى 20,000إصابات الجراد عادية من حالي 

وتهدف الهيئة عمومًا إلى تجهيز آل فريق . حيث يتوقف ذلك على عمليات المسح والمكافحة) يورو
 وجعلهم يستخدمونه بصفة منتظمة مع حلول 2للمسح والمكافحة بوحدات من أجهزة إيلوآست

 نموقد ساهمت الزيادة في استخدام في تحسين عمليات اإلبالغ عن نتائج المسح والمكافحة . 2009
  .حيث التوقيت المناسب والجودة

  
 في تقديم الدعم الفني األساسي والتدريب للقائمين DLISواستمرت وحدة خدمات معلومات الجراد 

وقد تم . باستخدام نظام رامسيس في بلدان الهيئة في المنطقة الوسطى وذلك خالل العامين الماضيين
يس لرؤساء مراآز الجراد ومسئولي رامس/2تنظيم ورشة عمل إقليمية بشأن أجهزة إيلوآست

، آما تم تدريب خاص في آال من السعودية 2008معلومات الجراد وذلك في القاهرة في أبريل 
ويجري حاليًا تدريب أحد مسئولي معلومات الجراد من مصر في وحدة خدمات معلومات . وإثيوبيا

وسوف تستمر الحاجة . شهرًاالجراد الصحراوي بمنظمة األغذية والزراعة وذلك لمدة إحدى عشر 
إلى دعم نظام رامسيس في المستقبل وهناك اقتراح بشأن تنظيم ورشة عمل إقليمية للمتابعة تخص 

  .2010-2009رامسيس وذلك خالل 
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  2008 يونيو إلى 2006المساحة التي تم معالجتها خالل الفترة يونيو  

Ground 
Dec-
06 Jan-07 

Feb-
07 

Mar-
07 

Apr-
07 May-07 Jun-07 Jul-07 Aug-07 

Sep-
07 Oct-07 

Nov-
07 

Dec-
07 Jan-08 

Feb-
08 

Mar-
08 

Apr-
08 May-08 

Jun-
08 Total 

Egypt             45       8 195 10             258 
Eritrea 11,418 16,250 16,258 36,420 2,050    2,000            84,396 

Ethiopia        296 889 116    75 307 869 1,105 47 355     4,059 
Kenya             54        54 
Oman        1,500 947 260   350 5,880 400      9,337 
Saudi 

Arabia   9,185 600 13,381 17,222 1,709    15  27  242 2,016 49    44,446 
Somalia      176               176 

Sudan   80 2,505 1,771 70 157    11,212 17,235 633 290 2,514  44    36,511 
Yemen           3,265   18,591 10,237 240 384                 32,717 

ground 
total 11,418  25,523 39,525 17,498 21,622 2,027 20,091 13,184 500 11,694 17,737 1,943 7,275 3,203 2,371 93   195,704 

                     

Air 
Dec-
06 Jan-07 

Feb-
07 

Mar-
07 

Apr-
07 May-07 Jun-07 Jul-07 Aug-07 

Sep-
07 Oct-07 

Nov-
07 

Dec-
07 Jan-08 

Feb-
08 

Mar-
08 

Apr-
08 May-08 

Jun-
08 Total 

Egypt                                       0 
Eritrea    1,740 1,670                3,410 

Ethiopia      572      1,400 160 3,241       5,373 
Kenya             1,200        1,200 
Oman                     0 
Saudi 

Arabia   3,900  24,660 17,550 2,000         5,000     53,110 
Somalia                     0 

Sudan   2,790 9,203 6,240        9,200 500       27,933 
Yemen                 3,080                     3,080 

air total   6,690 10,943 32,570 18,122 2,000  3,080   1,400 10,560 3,741  5,000    94,106 
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Total 
Dec-
06 Jan-07 

Feb-
07 

Mar-
07 

Apr-
07 May-07 Jun-07 Jul-07 Aug-07 

Sep-
07 Oct-07 

Nov-
07 

Dec-
07 Jan-08 

Feb-
08 

Mar-
08 

Apr-
08 May-08 

Jun-
08 Total 

Egypt             45       8 195 10             258 
Eritrea 11,418   38,160 3,720    2,000            55,298 

Ethiopia     296 1,461 116    75 1,707 1,029 4,346 47 355     9,432 
Kenya            1,254        1,254 
Oman        1,500 947 260   350 5,880 400      9,337 
Saudi 

Arabia   13,085 600 38,041 34,772 3,709    15  27  242 7,016   
49 

   97,556 
Somalia      176               176 

Sudan   2,870 11,708 8,011 70 157    11,212 17,235 9,833 790 2,514  44    64,444 
Yemen           3,265   18,591 13,317 240 384                 35,797 

G+A total 11,418  15,955 50,468 50,068 39,744 4,027 20,091 16,264 500 11,694 19,137 12,503 11,016 3,203 7,371 93   273,552 
                     

countries in bold: checked and confirmed by country                
 no data from June 06 to November 06        
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  :التدريب) 5(المرفق رقم 
  

وبالتالي التقني في شتى المجاالت مستمرة والتي يجب أن تواآب التطور يعتبر التدريب أحد النشاطات ال
 على العاملين الذين تم تدريبهم لفترات طويلة وذلك ةالعاملين خاصة إذا علمنا صعوبة المحافظ آفاءة رفع

  . إما النتقالهم إلى مواقع عمل أخرى أو إلى التقاعد أو أي ظروف مماثلة
  

ال بد من استمرارية بناء الكفاءات  ؤثرة لمراقبة ومكافحة الجراد، فعالة ومعملياتوحتى نضمن 
 قامت الهيئة إما بتنظيم أو عقد أو هوفي هذا االتجا. والقدرات الوطنية من خالل عقد الدورات التدريبية

 تدريبال دعم أمانة الهيئة في مجالتلخص دعم عدد من الدورات التدريبية وحلقات العمل ذات الصلة وي
  :فترة من بعد الدورة الخامسة والعشرين فيما يليفي ال

  
 :التدريب على المدى القصيرأوًال 

  
 مباشرة أو غير مباشرة خاصة عوُتغطي ُمعظمها مواضي:  أو إقليمي أو شبه إقليميُقطري إما تدريبوهو 

   .مسح ومكافحة الجراد الصحراويببيولوجية و
  

 جيبوتي
o  04 إلى أبريل 29تي انعقدت في جيبوتي في الفترة من دعم الدورة التدريبية القطرية التم 

 متدربًا من 16، وقد حضرها  الجراد الصحراوي مسح ومكافحةفي مجال 2007 مايو
 من وقام بالتدريب فيها ُمدربين ُقطريين) يًن متدرب6( ومن الصومال ) يًن متدرب10(جيبوتي 

 .ح الجراد الصحراويمجال مس األمبرس في ي وبدعم من اختصاصجيبوتي والصومال
  

  مصر
o  بجمهورية مصر العربية في اإلسماعيليةفي مدينة تم التجهيز واإلعداد لدورتين تدريبيتين 

وقام  2008 فبراير 24-16وفي الفترة من ، 2006 نوفمبر 6أآتوبر إلى  30الفترة من 
  آلر وقد حض،بمصر من مرآز مكافحة الجراد الصحراوي ُمدربين محليينا مبالتدريب فيه

  .باط الجراد من مختلف المحافظات من ُض16دورة 
 

o خمسة ناصر الحارثي إلجراء تدريب / تم دعم الخبير الٌعماني، في مجال المعلومات، السيد
 RAMSES جبمشارآة متدرب من إثيوبيا على برنامو في مصر تضباط المعلومامن 

  .2007 يونيو 14-10وذلك في الفترة 
  

o بمكتب المعلومات بروما 2007 أآتوبر ذ محمد نبيل منسميرةومات تم إلحاق ضابطة المعل 
 المختلفة لمدة إحدى عشر شهرًا وُيتوقع انتهاء ة المعلوماتيجللتدريب والعمل على البرام

 .2008عملها في سبتمبر 

 إريتريا
o  في دعمت منظمة األغذية والزراعة والهيئة وبرنامج االمبرس الدورات التدريبية الُقطرية

:  والتي انعقدت في إريتريا في آل منمسح ومكافحة الجراد الصحراويو  بيولوجيةجالم
 يوليو 21-16 متدربًا وفي الفترة من 20 لعدد 2006 يوليو 10-03بارنيتو في الفترة من 

 متدربًا و 20 لعدد 2007 أآتوبر20-15 متدربًا آخرًا؛  وِجندة في الفترة من 20لعدد  2007
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ولقد قام بالتدريب في آل هذه الدورات مدربون .  متدربًا35 لعدد 2007 ديسمبر 07-15
  .ُقطريين

  
o الجراد الُمختلفة فلقد ُعقدت في إريتريا  مكافحةحتى تعم الفائدة قطاع ُمهم في عملياتو 

 – 12دورات تدريبية محلية لقطاع المزارعين والعمال والسائقين وذلك في تسيني في الفترة 
 متدربًا آخرين 20 لعدد 2007 يوليو 24-23 متدربَا وفي الفترة 20د لعد 2006 يوليو 13

 يناير 25-24 يناير ثم الفترة 22-21 وفي الفترة 2007 أآتوبر 23-22وفي ِشعب في الفترة 
 . متدربًا في آل حلقة تدريبية20 لعدد 2008

  
 إثيوبيا
o 28 بإثيوبيا في الفترة تم دعم الدورتين التدريبيتين القطريتين التي انعقدت في ليك زواي 

كافحة الجراد ُم عمليات مسح وفي مجال 2008 مارس 8-3 و 2007 مارس 5فبراير إلى 
على   ُمتدربًا في آل دورة17 و16وقد قام بالتدريب ُمدربين محليين بمشارآة . الصحراوي

  .التوالي
 

o اء تدريب على ناصر الحارثي إلجر/ بعد تعيين ضابطة معلومات بإثيوبيا، تم إرسال السيد
 وذلك بمشارآة ضابط الجراد وفني الجراد eLocust2 وجهازRAMSESُنظم المعلومات 

 .2008 مايو 31-25التابع لمنظمة مكافحة الجراد الصحراوي لدول شرق إفريقيا في الفترة 

  ُعمان
o  الل خ في سلطنة ُعمان في مدينة ألنجد ية واحدة في الفترة السابقة قطريةتدريب ةدور تم عقد

 على الصحراوي، وذلك لتدريب العاملين في مجال الجراد 2006 ديسمبر23-16الفترة من 
 السلطنة،  من ضباط الجراد من مختلف محافظات12  بمشارآةمكافحة والالمسحعمليات 

 . مدربين محليينبوقام بالتدري
  
  
  

  ألمملكة العربية السعودية
o  مسح ومكافحة الجراد و  بيولوجيةفي مجال 2008تم فقط عقد دورة تدريبية واحدة في العام

 بواسطة المدربين المحليين وباشتراك مساعد مدرب من مصر وذلك بمدينة جدة الصحراوي
 . متدربًا16 أبريل و لعدد 09- مارس29في الفترة من 

 
o ناصر الحارثي إلجراء تدريب خمسة / تم دعم الخبير الٌعماني، في مجال المعلومات، السيد

 وذلك في eLocust2 وجهاز RAMSES ج في السعودية على برنامتمعلومامن ضباط ال
هشام دريدي لمتابعة الفترة /الجزائري السيدأيضًا تم دعم الخبير . 2008 يناير 24-12الفترة 

 فبراير 23-12  باللغة العربية في الفترةRAMSES جالتدريبية األولى وإدخال برنام
2008, 

  
  السودان
o  بيولوجيةفي مجال 2007وفي العام  2006دورتين تدريبيتين في العام تم في السودان عقد  

 في الفترة ي بواسطة المدربين المحليين بمدينة واد مدنمسح ومكافحة الجراد الصحراويو
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 نوفمبر 30-24 متدربًا، وفي مدينة الدامر في الفترة من 17 لعدد 2006 مايو26-20من 
 . متدربًا14 لعدد 2007

 
o اون مع الهيئة في المنطقة الغربية، دعمت الهيئة مشارآة أحد المتدربين في إطار التع

السودانيين للمشارآة في الدورة التدريبية اإلقليمية في مجال عمليات الجراد الصحراوي في 
 تمت مشارآة ضابط جراد من ليبيا 2007، وأيضًا في يوليو 2007غدامس بليبيا في يوليو 

 . سورية بدمشقفي الدورة شبه اإلقليمية في
 

o ثالثة من ناصر الحارثي إلجراء تدريب / تم دعم الخبير الٌعماني، في مجال المعلومات، السيد
 يونيو 21-16 وذلك في الفترة RAMSES ج في السودان على برنامتضباط المعلوما

2007. 

  اليمن
o  عدن، األولى في وفي اليمن وخالل الفترة السابقة تم أيضًا إجراء دورتين تدريبيتين في مدينة

 2008 متدربًا، والثانية في العام نبحضور عشري  يوليو18-15الفترة من  خالل 2006العام 
وقد شارك في الفترة التدريبية . بحضور ستة عشر متدربًا  أبريل12-05الفترة من خالل 

وقد آمراقب،  األولى والثانية مدربين محليين باإلضافة إلى خبير المسح في برنامج أألمبرس
 .  التدريبية الثانية مساعد مدرب من مصرالفترةشارك في 

 
o  تم تدريب عدد ستة من ضباط الجراد في اليمن على استخدام جهاز تحليل الدم لمعرفة نسبة

تثبيط إنزيم الكولين استريز نتيجة التعرض للمبيدات الفسفورية والكرباماتية، وذلك بدعم 
 .2007 ديسمبر 13إلى نوفمبر  28ل الفترة الخبير أحمد الحاج من موريتانيا خال

  
o  لمتابعة برنامج تدريب ضباط الجراد على قياس نسبة تثبيط إنزيم الكولين استريز في الدم، تم

 ة وذلك باالستعان2008 يونيو 18-14عقد دورة تدريبية في صنعاء باليمن خالل الفترة 
عوة اثنين من ضباط الجراد لالشتراك باثنين من ضباط الجراد الذين تم تدريبهم سابقًا، وتم د

 .في هذه الدورة من آل من مصر، إريتريا، إثيوبيا، السودان واليمن
  

  ألكويت
o  ونسبة لعدم متابعة . 2007تقدمت دولة الكويت بطلب ألمانة الهيئة لعقد دورة ُقطرية في العام

 .األمر من الجهات المختصة لم تتمكن الهيئة من عقد هذه الدورة
  

   واإلمارات العربية المتحدةسورية
o 17-07، الدورة الشبه إقليمية الثالثة خالل نلقد ُعقد خالل الفترة السابقة دورتين شبه إقليميتي 

) 10(وسورية ) 4( متدربًا من آل من األردن 23 في دمشق بسورية بمشارآة 2007يوليو 
 مايو إلى 24بعة خالل الفترة والدورة الشبه إقليمية الرا). 1(وليبيا ) 4(ولبنان ) 4(والعراق 

 4 متدربًا بواقع 21 في الفجيرة باإلمارات العربية المتحدة وبمشارآة 2008 يونيو 03
متدربين من آل من العراق والبحرين وقطر واثنين من الكويت وسبعة من األمارات العربية 

 .وتم االستعانة بمساعدي مدربين من مصر في الدورتين. المتحدة
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  إثيوبيا
o 2007 يونيو 08-04عقد دورة تدريبية إقليمية في إثيوبيا خالل الفترة و بتنظيم الهيئة قامت 

التعاون مع منظمة مكافحة وبالتنسيق مجال الُمكافحة الجوية للجراد الصحراوي وذلك في 
 اثنين من ضباط الجراد من شارك في هذه الدورةوقد . الجراد الصحراوي لدول شرق إفريقيا

وممثلين من  )واحد فقط (، ُعمان، السودان، اليمن، السعودية وإثيوبيا وسوريةآل من مصر
.  وسورية من آل من السودان وُعمان والسعودية وإثيوبياالقوات الجوية/شرآات الطيران

، وقد منظمة مكافحة الجراد الصحراوي لدول شرق إفريقياوقد قام بالتدريب مدربين من 
 .لومات ومحاضرًا في أحيان ُأخرىشارك أمين الهيئة آمصدر للمع

  
  ألمغرب
o بالتنسيق مع هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية ومرآز مكافحة  الهيئة قامت

الجراد الصحراوي في أجادير بعقد ورشة عمل في مجال صيانة آالت الرش وذلك في الفترة 
 من آل من مصر نتدربياشترك في هذه الورشة عدد اثنين من الم. 2008 فبراير 3-16

  .والسودان واليمن ومتدرب واحد من السعودية، وقد قام بالتدريب مدربين مغاربة
  

  مصر
o  بالتنسيق مع مرآز خدمات المعلوماتDLIS  ،ومرآز مكافحة الجراد الصحراوي في مصر 

 24-22 وذلك في الفترة eLocust2 و  RAMSES بعقد ورشة عمل في مجال الهيئة قامت
اشترك في هذه الورشة ضباط معلومات الجراد ورؤساء مراآز مكافحة . 2008أبريل 

الجراد الصحراوي في دول خط المواجهة في مصر، إريتريا، إثيوبيا، ُعمان، السعودية، 
الصومال، السودان واليمن وشارك أيضًا ضابط المعلومات بالدلكو وخبير المعلومات 

جراء مناقشات عامة عن تحسين واستخدام وقد هدفت ورشة العمل إ. بالمنطقة الغربية
RAMSES  2 و eLocust والتنبؤ وأيضًا تنشيط وتحسين العالقة بين ضباط المعلومات

  . ورؤساء مراآز مكافحة الجراد الصحراوي
  

  :المتوسط التدريب على المدى ثانيًا
  

في ) مصرواحد من آل من السعودية والسودان واليمن وثالث من (تم تخرج عدد ستة دارسين  .1
واحد من آل من مصر واليمن  (2007، وستة دارسين آخرين في سبتمبر 2006سبتمبر من عام 

وقد تم استيعاب خمسة دارسين من مصر واليمن ).  والعراق وإثيوبيا واثنين من السودان
 وذلك لعدم تمكن الدارس اإلثيوبي 2007/2008والعراق وسورية والسودان في السنة األآاديمية 

 .2008حضور والمشارآة، وُيتوقع تخرجهم في سبتمبر من ال
 

 تابعت أمانة الهيئة تنفيذ التوصيات التي وردت في تقرير تقييم دبلوم الدراسات العليا والذي أعده  .2
 استشاري من المملكة المتحدة، وتمت زيارة أمين الهيئة إلى جامعة ألخرطوم في 2005في يوليو 
من التوصيات في  % 90 وعليه تأآد تنفيذ أآثر من 2008 وفي مارس 2007 و 2006ديسمبر 

حيث تم تخصيص قاعة محاضرات مصغرة لدارسي الدبلوم، وتم . الجوانب التدريبية والتنظيمية
تأسيس مكان مخصص ألجهزة الكمبيوتر، ومكتبة مصغرة لمراجع الجراد والعلوم ذات الصلة، 

وقد وافقت الجامعة على .  مكتب المنسقوأيضًا تم حفظ جميع المعدات الخاصة بالدبلوم في
التحاق أربعة محاضرين جدد في شتى مجاالت الدراسة بالدبلوم، بعد أن ُوضعت المواضيع 

 .  حسب الترتيب المتفق عليه في تقرير االستشاري
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وُيتوقع قبل . تم إصدار عدد عشر شهادات دبلوم والعمل جاري إلصدار األعداد األخرى المتبقية

رة الحالية للهيئة أن يكتمل إعداد آتيب عن الدبلوم وان ُتقدم ورقة عن دبلوم الجراد عقد الدو
الصحراوي بجامعة الخرطوم متضمنة اإلنجازات والمعوقات ورؤية الجامعة في استمرارية هذا 

 قد أوصت 2007الدبلوم خاصة وأن اللجنة التنفيذية للهيئة التي انعقدت في صنعاء في العام 
  .ارية دعم الهيئة للدبلوم في غياب الدعم المالي من أي جهة ُأخرىبعدم استمر

  
تخريج عدد :  وحتى اآلن2001إللقاء بعض الضوء أدناه عدد الدارسين الذين تم تخرجهم منذ  .3

 دارس وما زال عدد خمسة دارسن إضافيين قيد الدراسة وُيتوقع تخرجهم في سبتمبر هذا 38
 :العام وتوزيعهم آآالتي

  
، )1(، إريتريا )2(، المملكة العربية السعودية )5(، إثيوبيا )6(، اليمن )7(، مصر )11 (السودان
  ). 1(، والهند )1(، ليبيا )1(، ألعراق )1(، سورية)1(، ُعمان )1(أألردن 

  
على ضوء المحاضرة التي قدمتها أمانة الهيئة عن موضوع الجراد الصحراوي وأهميته في  .4

لنهائية في آلية الدراسات الزراعية بجامعة السودان للعلوم  لطالب السنة ا2006ديسمبر 
. والتكنولوجيا، تمت الموافقة على تضمين موضوع الجراد الصحراوي في المنهج الدراسي

  .  وقامت الهيئة بمساعدة الجامعة ببعض المعدات والمراجع
  

  :الطويلالتدريب على المدى ثالثًا 
   

 من 2006في أغسطس  ن جمهورية مصر العربيةتمكن الدارس عصام إبراهيم محمود م .1
جامعة الخرطوم من  في مسح واستكشاف الجراد الصحراوي رالحصول على رسالة الماجستي

 : بمنحة الهيئة وآانت الدراسة تحت العنوانبالسودان
A method for Detection of Desert Locust, Schistocerca gregaria (Forskal) 

and Estimation of Infested Areas 
 

 .ت على تفاصيل هذه الدراسة من موقع الهيئة على االنترنعويمكن اإلطال
 

 بالنسبة 2009-2008قامت الهيئة باإلعالن عن التقدم للتنافس على دراسة ماجستير جديدة للعام  .2
للدول األعضاء في الهيئة على أن ال تكون هناك قيود على الدراسة في أي من الجامعات في 

قة أو دونها، وذلك حتى ُيمكن االستفادة من خبرات الجامعات في المناطق األخرى أو أي المنط
 4 من اليمن، 4(وقد تقدم ستة عشر متنافس من ستة دول . جامعة في أي منطقة من مناطق العالم

 ).  من ُعمان1 من سورية، 2 من مصر، 3 من إثيوبيا، 2من السودان، 
 

  :ل المرفق، وقد آانت النتيجة آاآلتيتم تفريغ المعلومات حسب الجدو
؛ لم تكتمل وعبداللة سالم خلفان الدرمكي من ُعمان  من اليمنمحمد قايد حارث ناصر 

 وغير حاصالن على دبلوم الجراد الصحراوي المعلومات المطلوبة برغم تكرار الطلب بذلك
والعشرون بإعطاء وبالتالي يفقدا الحق في التنافس حسب توصية الهيئة في دورتها الرابعة 

  العالي في إدارة عمليات الجراد الصحراوي، ماألسبقية في التنافس لدارسي الدبلو
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غير (فواز غالب حسين الصالحي من اليمن وإبراهيم جمعة محمد من السودان ونضال أسد  
 غير حاصلين على دبلوم الجراد وفادي عبدالحميد من سورية؛) مستوفي المعلومات
الي يفقدون الحق في التنافس حسب توصية الهيئة في دورتها الرابعة الصحراوي وبالت

 والعشرون،
  

 بحثًا على نفقة الهيئة لمدة 2008 يجري منذ يناير من السودان؛محجوب موسى محمد بشارة  
  عامين سيتحصل من خاللها على رسالة ماجستير،

  
ي هذه الحالة يتضح أن ستة  عام، وف35آان عمر المتنافس أحد شروط التقدم بحيث ال يزيد عن 

، أي أن المتنافسين المصريين الثالث  عام35من التسعة المتنافسين الباقيين تناهز أعمارهم ال 
 و سعيد رأحمد عثمان أحمد أبو بك(آما أن أعمار اليمنيين االثنين .   سنة35أعمارهم أقل من 

ارهم عن األربعين عام ولذلك تزيد أعم) دريجي موآنن(واحد اإلثيوبيين ) عبدة محمد المعمري
تم استبعادهم، وان إثيوبي واثنين من السودانيين تقل أعمارهم عن األربعين ولكن تزيد عن 

  .  الخمسة وثالثون
  

  :وحسب ما تم اختياره من قبل أمانة الهيئة بان موضوع الدراسة يترآز في الالتي
  

 علومات الخاصة بالجراد والبيئةاستخدام نظم المعلومات الجغرافية لتحليل البيانات والم .1
  دراسة حاالت حدوث فورة الجراد .2

  
وبالتالي يتضح أن الدراسة تتمحور في موضوع معلومات الجراد وعالقتها بالظروف البيئية والمناجية، 
ولتعم الفائدة ال بد أن يكون المتنافس له خلفية آافية عن هذا األمر ويعمل في مجال معلومات وأنباء 

  :بالنظر إلى المتنافسين المتبقيين يمكن حصرهم في آالتيو.  الجراد
  

  من السودان
، يعمل في مجال المسح والمكافحة ويستقي معلومات الجراد من منتصر الهادي عبد السالم حسن .1

  .قسم المعلومات
 2003، يعمل ضابط معلومات في مرآز مكافحة الجراد منذ العام حسين عثمان أبكر عثمان .2
  

  إثيوبيامن 
، يعمل اآلن في مكتب الزراعة والتنمية الريفية، وهو يعتبر بعيدًا بعض الشيء عن  نيجوسيةينبال .1

  .موضوع وقاية النباتات وخصوصًا موضوع الجراد الصحراوي
  

  مصرمن 
  يعمل في مجال المسح والمكافحة على الجراد الصحراويمحمد مصطفى محمد،  .1
 على الجراد الصحراوي والمكافحةيعمل في مجال المسح  ، عيد عليحمحمد عبد الفتا .2
، إضافة إلى أنه لديه على الجراد الصحراوي يعمل في مجال المسح والمكافحة ، ربيع محمودأسامة .3

 . الكثير عن معلومات الجراد وقد آان أول المجموعة التي تخرجت من دبلوم الجراد الصحراوي
  

يعملون في مجال إدارة معلومات الجراد والذين وبالتالي ترى أمانة الهيئة استبعاد المتنافسين الذين ال 
بما أن المرشحين استخدام نظم المعلومات الجغرافية لتحليل البيانات، و ليس لديهم خبرة في مجال

 تنطبق عليه معظم المواصفات أسامة ربيع محمود والمصري حسين عثمان أبكر عثمانالسوداني 
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تقدمة في مجال الجراد م من دراسة الدبلوم الااستفاد قد هماالمقترحة بواسطة الهيئة عالوة على أن
الصحراوي بجامعة الخرطوم، قررت اللجنة المكونة من الهيئة وبرنامج الطوارئ ومكتب معلومات 

، خاصة إذا علمنا أن مدة الدراسة في أحد  من منحة الهيئةة آمرشحين لالستفادهماالجراد بروما اختيار
واألمر متروك للهيئة  واحد وبالتالي يمكن أن يقوما بعمل هذه الدراسة معًا،الجامعات اإلنجليزية فقط عام 

  . في دورتها الحالية لمناقشته ومن ثم إجازته
   

  :نقاط للنقاش
  
 هل هناك جدوى من مشارآة معلمي المدربين الوطنيين في التدريب في دول ُأخرى؟ .1
 الجراد الصحراوي في جامعة آيف يمكن للدول األعضاء من دعم دراسة دبلوم إدارة عمليات .2

الخرطوم؟ وآيف ُيمكن من االستمرارية في هذه الدراسة في عدم وجود دعم مالي من برنامج 
  ؟االمبرس أو من أي جهة أخرى
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  :البحوث) 6(المرفق رقم 
  

   البحثي في المنطقة الوسطىجامخلفية على آيفية عمل البرن
  

ودعمها في التقدم بمقترحات بحثية في المنطقة الوسطى تواصل الهيئة من تحفيز الدول األعضاء 
 وعلى ضوء أوليات مواضيع البحث التي على الجراد الصحراويفي شتى المجاالت تطبيقية 

لى هذه المسندات على موقع ويمكن اإلطالع ع. تدعمها الهيئة، والخطوط التوجيهية لكتابة البحث
والتي تبلغ  الدراسة البحثية تغطية تكاليفوآما هو معلوم تقوم الهيئة ب. الهيئة على شبكة االنترنت

صندوق الهيئة بعد أن اآتملت المرحلة الثالثة واألخيرة من عمر   آاملة من دوالر أمريكي15,000
  . 2006برنامج االمبرس في ديسمبر 

  
  :8200 يوليوحتى  2006من الفترة مايو حثية موقف الدراسات الب

حسب ما تم تقريره في اجتماع اللجنة التنفيذية التاسعة والعشرين الذي ُعقد في صنعاء باليمن خالل 
  :  يتلخص موقف المواضيع البحثية في آالتي2007العام 

 
صر  م– اآتملت الدراسة البحثية والتي تمت تحت إشراف معهد البحوث 2005في نهاية  .1

 : تحت االسم
Effect of Green Muscle on Locust and Grasshoppers 

  
وقد تم استالم التقرير النهائي وتم التصديق عليه بعد استالم التقرير المالي الختامي 

استرداد الميزانية التي لم تنفق وعلية تم دفع تتبعت أمانة الهيئة  وقد. بطريقة مكتملة
وسوف ُيستفاد من هذه الدراسة في  .بحثية وأغلق الملفالمستحقات النهائية للجهة ال

  .  في مصرGreen Muscleتسجيل المبيد الفطري 
  

 اآتملت الدراسة البحثية من قبل منظمة مكافحة الجراد الصحراوي 2006في ديسمبر  .2
 :، تحت المسمى)(DLCO-EAلدول شرق أفريقيا 

 
 Field Evaluation of Green Muscle (Metarhizium anisopliae) Against 
Grasshoppers in Ethiopia 

  
ولقد ُأستلم التقرير النهائي وتم التصديق عليه من قبل منظمة األغذية والزراعة آما تم دفع 

وآما هو الوضع بالنسبة لمصر سوف ُيستفاد من هذه . المستحقات الختامية للجهة البحثية
  .ي إثيوبيا فGreen Muscleالدراسة في تسجيل المبيد الفطري 

  
 على تفاصيل هذه الدراسة والتقرير النهائي والدراسة التي تمت في عويمكن االضطال

  .مصر من موقع الهيئة على شبكة االنترنت
  

تمكنت الهيئة من االستفادة من حالة الجراد الصحراوي في جنوب دلتا طوآر على ساحل  .3
يولوجيا وبيئة الحشرات  مع المرآز الدولي لفسقالبحر األحمر بالسودان وبالتنسي

)ICIPE ( خالل فعاليات ورشة العمل الخاصة بالمبيدات الحيوية التي انعقدت بسالي
، من وضع برتوآول إلجراء تجارب ميدانية الستعمال فطر 2007بالسنغال في مارس 

 PhenylAcetonitrile(والفيرمون فينايل اسيتونيتريل ) Green Muscle(الميتارزيم 
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PAN (الجراد الصحراوي من خالل مشروع لمكافحة IFAD . ولقد تم إجراء التجربة
 هكتار على حوريات الجيل الثاني للجراد الصحراوي وذلك خالل شهر 600في مساحة 

وقد تم استالم .  وبحضور مراقبين من النيجر وموريتانيا ومصر والسودان2007مارس 
د قوبل التقرير والتوصيات وق. تقريرًا مفصالًً عن النتائج والتوصيات المقترحة

ويمكن إرسال نسخة من هذا التقرير لكل من . الموضوعة االستحسان من قبل المنظمة
 .  باحث أو أي جهة ترغب في ذلك

 
 تم التصديق من قبل المنظمة على الدراسة البحثية المقدمة من السودان 2008في يناير  .4

 للمرآز ناث الحقلية ببور تسودا مع محطة األبحقوبالتنسي تحت إشراف جامعة الخرطوم
 : تحت االسم) ICIPE(الدولي لفسيولوجيا وبيئة الحشرات 

 
Use of the IGR Teflubenzuron (Nomolt), as control agent against the 
Desert Locust, Schistocerca gregaria (Forskal) alone and combined 
with Metarhizium anisopliae (Metsch.) and pheromones; Phenyl 

Aceto Nitrile (PAN) and Nymph Pheromone Blend (NPB).   
  

وُيتوقع . 2008ابتدأت التجارب الحقلية في يناير ويتم استالم تقرير األداء األول في يونيو 
 . من جامعة الخرطومرأن يتحصل الباحث في هذه الدراسة البحثية على درجة الماجستي

 
 الخاص بالمرحلة الرابعة إلجراء ICIPEل المنظمة على ُمقترح تم التصديق من قب .5

اختبارات على التأثيرات البيئية من استعمال الفيرمون فينايل اسيتونيتريل 
)PhenylAcetonitrile PAN(خطاب االتفاقية وبداية التجارب في ، وتم التوقيع على 

امج األمبرس وتكلفة يجب التنويه هنا أن هذا المشروع يقع ضمن برن. 2007يوليو 
 2008ويتم استالم تقرير األداء األول في يونيو .  دوالر50,000المرحلة الرابعة تبلغ 

 .وما زالت الدراسة مستمرة
 بدعم IFAD مع منظمة األغذية والزراعة في روما ومشروع إيفاد ققامت الهيئة بالتنسي .6

 السيد عثمان DLCO-EAخبير منظمة مكافحة الجراد الصحراوي لدول شرق إفريقيا 
عبداللة لتنظيم دورات تدريبية في آل من مصر، إريتريا، إثيوبيا، السودان واليمن للتعامل 

 هو تدريب ةالغرض من هذه المهمة االستشاري. مع المستحضر الجديد من الجرين ماِصل
 TC البدرة ةضباط الجراد على آيفية تجهيز مستحضرللرش من الجرين ماِصل من ترآيب

يدة، آيفية التعامل مع الترآيبتين السائلة والبدرة من المستحضر مع األخذ في الجد
 إجراءات عمل د األمان لإلنسان، التخزين والتخلص من التالف وإعداساالعتبار مقايي

 . بذلكةنموذجية باللغتين العربية واإلنجليزية لكل األنشطة المتعلق
  

الجراد في المنطقة الوسطى بتشجيع بالرغم من أن الهيئة قامت بحث مدراء مراآز  .7
غطي آافة قائمة قترحات بحثية ُتالباحثين في الجامعات أو مراآز البحوث لتقديم ُم

 وأن الهيئة بدورها قامت بتوزيع .EMPRESعدة بواسطة الهيئة وبرنامج  الُماألوليات
حثين على  ودليل آتابة المقترحات وخالفه من المسندات التي تساعد البااألوليات قائمة

التقدم بالمقترحات البحثية، فلم ُيستلم في الفترة السابقة سوى ُمقترح واحد من السودان، 
 . أعاله وُتجرى فيه اآلن التجارب الحقليةروتم التصديق عليه آما ذآ
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 والتي 2007على ضوء توصية اللجنة التنفيذية للهيئة التي ُعقدت في صنعاء خالل مايو  .8
ير مرآز الجراد الصحراوي بالسعودية بالتحري عن إمكانية إقامة مرآز يقوم مد"نصت على أن 

دولي متخصص في بحوث الجراد الصحراوي بالمملكة، وفي حالة االستجابة من الجهات ذات الصلة 
؛ قامت الهيئة "بالمملكة، تتولى الهيئة التعاقد مع استشاري لوضع التصور المتكامل لهذا المرآز

وفي هذا الصدد تم .  الجراد في جدة لمتابعة تنفيذ هذه التوصيةبمخاطبة مرآز مكافحة
تزيد المرآز بالغرض من إنشاء المرآز وما هي المواضيع والبرامج البحثية التي يجب 
النظر فيها مع ضرورة أن يقبل المرآز الباحثين في المنطقة من إجراء بحوث الجراد 

 .والمواضيع المتعلقة بذلك فيه
  

 دوالر أمريكي متاحة لكي ينالها البحث 5,000ة الرمزية وهي مقدار ما زالت الجائز .9
 لم تستلم الهيئة أي طلبات للتنافس على .جازة من قبل الهيئةالمتميز على ضوء األسس الُم

 .هذه الجائزة
 
  :نقاط للنقاش

  
برغم تكرار إرسال المستندات الخاصة بالتقدم بمقترحات بحثية وجهود ومتابعات األمانة  .1

فكيف يمكن .  ك، إال أن هذه الجهود لم تكلل إال في استالم األمانة لمقترح بحثي واحدلذل
تشجيع الجامعات والمعاهد البحثية للتقدم بمقترحات تفي الُمتطلبات الواجب مراعاتها في 
 المقترحات البحثية العلمية؟ وما هي اآللية أو التوصية التي من خاللها يمكن الخروج بها؟

 
والتوصية  ى موضوع إنشاء مرآز لبحوث الجراد الصحراوي في المنطقةبالنظر إل .2

يقوم مدير مرآز الجراد الصحراوي بالسعودية بالتحري عن إمكانية الخاصة بذلك بان 
ونسبة إلى أنه لم إقامة مرآز دولي متخصص في بحوث الجراد الصحراوي بالمملكة، 

 . لخروج بتوصيةيتحقق المطلوب، نرفع الموضوع مرة أخرى للنقاش ول
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  :المطبوعات) 7(المرفق رقم 
  

 والعشرون الخامسةبعد انعقاد الدورة من الفترة  الهيئة في مجال المطبوعات في أمانةات نشاطتنحصر 
 تى انعقاد الدورة السادسة والعشرون وح2006 واالجتماع الثامن والعشرون للجنة التنفيذية في للهيئة

  :في األتيللهيئة 
  
 :ترجمة النشرة الشهرية للجراد الصحراوي -1
  

 وحدة معلومات الجراد ،منظمة األغذية والزراعةعلى حسب ما تم العمل به في السنوات السابقة تقوم 
لعالم باللغة  عن حالة الجراد الصحراوي في ايةر نشرة دورية شهراصدبإ (DLIS) الصحراوي بروما

وألهمية هذه النشرة وما تحتويه من معلومات عن حالة الجراد الصحراوي والتدابير التي  .اإلنجليزية
  بمكانألهميةُتتخذ من قبل الدول، إضافة إلى التوقعات المستقبلية والتحذيرات التي تصاحبها، من ا

 الهيئة بإعدادها  أمانةتقوم  لذلك.لعاملين في مجال الجراد الصحراويمختلف اوصول هذه المعلومات ل
توزيعها إلى آل ويتم  ، ليتوافق مع النسخة اإلنجليزيةPDF   نظامإصدارها في اللغة العربية وب

 مع  بصورة علمية متقنة، ُتواصل األمانة تعاقدهاإنجاز هذا العملحتى يتم و. في العالم الجهات المعنية
 . اء الترجمة الالزمةمتخصص في شئون الجراد الصحراوي بإجرخبير 

 
إصدار معجم المفردات والعبارات والمصطلحات الفنية والعلمية في مجال بحوث ومكافحة  -2

 : فرنسي/عربي / الجراد الصحراوي إنجليزي 
 
 من أجل ة إنجاز المرحلة األولى وتم حصر أآثر من ثالث أالف مدخل ومصطلح باللغة اإلنجليزيتم

والعبارات والمصطلحات العلمية والفنية في مجال بحوث ومكافحة عجم المفردات ُم إعداد وإصدار
تم إرسال ما تم حصره باللغة . حسب خطة العمل التي ُوضعت من قبل أمانة الهيئة لصحراويالجراد ا

اإلنجليزية إلى أمانة الهيئة في المنطقة الغربية وذلك لعرضها على جهات االختصاص لوضعها باللغة 
 المختص إلعداد يهذا وقد تم التعاقد مع االستشار. ضافات العربية ذات الصلةالفرنسية مع وضع اإل
وحتى اآلن استلمت األمانة الجزأين األول والثاني من الصيغة العربية للمعجم . المعجم باللغة العربية

 ”P“ولم يتبقى إال الجزء الثالث واألخير أي من الحرف " ”Oوحتى الحرف " ”Aأي من الحرف 
هناك اتصاالت مع الجهات المختصة بروما لكيفية وضع الصيغة النهائية التي ,". ”Zحرف وحتى ال

  .تشتمل على الثالث لغات إضافة إلى إمكانية توفر المعجم لالستعمال االلكتروني
 
 :الكساء النباتي في بيئة الجراد الصحراوي دليل التعرف علىإصدار  -3
  
الكساء النباتي في بيئة الجراد دار دليل التعرف علي  إعداد وإص مع برنامج االمبرسن بالتعاوتم

 مجال في وقد تم وضعه في صورته النهائية، بعد أن تم مراجعته من قبل خبير سوداني الصحراوي
ولقد تمت الموافقة على ألصيغه النهائية وتم إصداره في شكل . 2006األعشاب والحشائش في أآتوبر 

  .جميع الجهات المعنية بالجراد الصحراوي لالستفادة منه وقد ُوزع على 2008دليل في يناير 
  
 :ات مختلفة للهيئةإصدار -4
  

) آتيب(اإلشراف على إجراء الترجمة العربية لمطوية في  2006 أمانة الهيئة في أغسطس ساهمت
آما ساهمت في نوفمبر . االمبرس التي أصدرتها منظمة األغذية والزراعة باللغة اإلنجليزيةبرنامج 
  . Green Muscleفي اإلشراف على الترجمة العربية للدليل اإلرشادي للجرين َماِصل  2007
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وبناء على رغبة الدول األعضاء قامت أمانة الهيئة بترجمة سلسلة التقارير الفنية التي تصدرها منظمة 
 1999 والصادر في العام 29  والتي تحمل الرقملجراد الصحراوياألغذية والزراعة الخاصة با

المواقع  اختبارات ميدانية بشأن عمليات المالحة الجوية المتكاملة باستخدام جهاز تحديدباص الخ
اللغة اإلنجليزية إلى اللغة  ، منونظم رصد الرش في مكافحة الجراد الصحراوي) DGPS(التفاضلي 

  .نتالعربية وتم توزيعها على جميع جهات االختصاص آما وضعت على موقع الهيئة على شبكة االنتر
  

قامت أمانة الهيئة بإصدار ملصقات ذات أحجام مختلفة من الشعار الجديد وتم توزيعه على جميع الدول 
األعضاء، وذلك استنادًا على التوصية الخاصة بتغيير شعار بعد أن تم اختياره من قبل الهيئة في 

  . دورتها الخمسة والعشرين
  

خاص بالجراد الصحراوي باللغة العربية وتم توزيعه آما قامت أمانة الهيئة بإعداد ملصق التحذير ال
هذا . على جميع الدول األعضاء بعد وضع عنوان الجهة المختصة بالجراد الصحراوي في آل دولة

 باللغة اإلنجليزية وقد تم إعداده أيضا  DLISويجدر ذآره أن هذا الملصق تم إصداره بواسطة 
  .باالمهرية والصومالية

  
 :)SOP( مل النموذجيةإصدار إجراءات الع -5
  

خطوط عمل   على إصدارDLISقامت أمانة الهيئة بالتضامن مع برنامج االمبرس وقسم المعلومات 
 للفرق الُمتحرآة في الميدان وُملصقات ذات حجم آبير للمحطات الميدانية أو  بحجم الجيبتوجيهية

 عالية التردد نسبة ألهمية نقل يالحقلية وتم توزيعها على جميع الجهات التي تستعمل أجهزة الالسلك
  . قسم المعلومات بوحدة مكافحة الجراد الوطنيةمن الميدان إلى الُمهمة المعلومات 

  
، فقامت أمانة الهيئة بالتعرف 2007وبناء على توصية اللجنة التنفيذية التي ُعقدت في اليمن في مايو 
طباعة أعداد إضافية من إصدارات على احتياج الدول األعضاء من المطبوعات المختلفة وقامت ب

خطوط العمل التوجيهية المختلفة باللغتين العربية واإلنجليزية وقد ُوزعت على الدول األعضاء حسب 
 الخاصة بالمسح خطوط العمل التوجيهية بإعداد  DLISقام مكتب معلومات الجراد بروما . حاجتهم

 . الهيئة بإعدادها باللغة العربية وبطباعتهمااألرضي الطبعة الثانية باللغة اإلنجليزية، وقد قامت
  
 :)EMPRES-CRC (موقع الهيئة وبرنامج االمبرس على شبكة االنترنتإصدار  -6
  

أعدت أمانة الهيئة وبرنامج االمبرس الموقًع إلكترونًي على شبكة االنترنت والذي يحتوي على جميع 
 ذات الصلة بنشاط الجراد اإلقليميةات المعلومات الخاصة بالجراد الصحراوي ودول المنطقة والهيئ

 HYPERLINK � تحت الُمسمى 2006وقد ُوضع الموقع على الهواء منذ يوليو . الصحراوي
�org.empres-crc.www�" org.empres-crc.www://http" .تزويد وقد تم تحديث الموقع و

لتاسع والعشرين، وتقوم أمانة بحسب توصية اللجنة التنفيذية في اجتماعها ا بخدمة معرفة عدد الزائرين
  . الهيئة بإضافة المستجدات من المعلومات والمسندات بصورة دورية

  
  :نقاط للنقاش

  
 .أمين الهيئة في المنطقة الغربية إلعطاء توضيح إلعداد المعجم باللغة الفرنسية .1
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دون تلف آيف يتم حفظ هذه المطبوعات بصورة يمكن من خاللها أن تعم االستفادة للجميع منها  .2
 أو فقدان؟

هل هناك حاجة أو فائدة تعود على المشتغلين بالجراد تدعو إلعداد دليل الجراد والنطاطات  .3
 وأيضًا دليل الكساء النباتي باللغة العربية؟

 ؟دارات أمانة الهيئةصإو  هناك أي مقترحات جديدة خاصة بالمطبوعاتهل .4
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  :7200 و 6200الحسابات السنوية لعامي ) 8(المرفق رقم 
   األمريكيبالدوالر 6200جدول يوضح ملخص المصروفات النهائية للعام 

  
المصروفات النهائية لعام 

2006 
2006ميزانية   بند المصروفات وصف البند

 5012 المرتبات 38,233 39,131
  5013  خبراء ومستشارين  25,000 1,000
  5014 عقود 56,000 7,544

 5020 أجر إضافي 1,000  
 5021 سفر في مهام رسمية 43,000  72,370
 5023 تدريب 170,000 85,075
  5024  مشتريات مستهلكة  113,000  14,867
 5025 معدات غير مستهلكة 19,000 4,656
 5027 خدمات دعم فني  3,008

 5028 مصروفات تشغيل عام 20,000 11,790
 5040 نفقات عامة غير مباشرة  410

 5050 مردودات  3,056
  5029 تكلفة دعم 52,520 30,016

المجموع الكلي  537,753  272,923
 للصرف

  

   األمريكيبالدوالر 7200جدول يوضح ملخص المصروفات النهائية للعام 
  

المصروفات النهائية لعام 
2007  

2007ميزانية   بند المصروفات وصف البند

 5012 المرتبات 68,233  48,088
  5013  خبراء ومستشارين  25,000  3,000

  5014 عقود 56,000  19,237
 5020 أجر إضافي 1,000  

 5021 سفر في مهام رسمية 30,000  50,929
 5023 تدريب 170,000  151,713
  5024  مشتريات مستهلكة  113,000  41,621
 5025 معدات غير مستهلكة 7,000  21,463

 5027 خدمات دعم فني  3,008
 5028 مصروفات تشغيل عام 20,000  4,612

 5040 نفقات عامة غير مباشرة  622
 5050 مردودات  873

  5029 تكلفة دعم 51,130  41,302
المجموع الكلي  544,363  386,468

 للصرف
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   األمريكيبالدوالر 8002جدول يوضح ملخص المصروفات للعام 
  

 30حتى المصروفات 
  2008 يونيو

2008ميزانية   بند المصروفات وصف البند

   المرتبات 73,827   53,928
 2008 ديسمبر 31حتى 

5012 

  5013  خبراء ومستشارين  5,000  18,090
  5014 عقود 56,000  18,078

 5020 أجر إضافي 1,000  
 5021 سفر في مهام رسمية 48,000  88,297
 5023 تدريب 215,000  90,630

  5024  مشتريات مستهلكة  103,000  
 5025 معدات غير مستهلكة  20,000  1,178

 5027 خدمات دعم فني  
 5028 مصروفات تشغيل عام 20,000  785

 5040 نفقات عامة غير مباشرة  1,733
 5050 مردودات  659

  5029 تكلفة دعم 60,597  35,445
المجموع الكلي  602,424  308,823

 للصرف
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  2006المصروفات النهائية لعام 
  MTF/INT/007/MUL  حساب الهيئة رقم

بند 
  المصروفات

تكلفة  مجموع    $USالتكلفة   وصف البند
 $USالبند 

  5012    ألمرتبات
   5G ليديا نجيبالسيدة 

 السائق عبداللة نوفل أحمد عبداللة
28,445  
10,686 

39,131  

  خبراء ومستشارين 5013
  

  
 ليعمل مع المستشار دوبسون ناصم عبدا لرحمعمستشار وطني بروفسير   

 انعكست في -07.2005 – لمراجعة دبلوم جامعة الخرطوم NRIمن 
  .2006حسابات 

1,000  
1,000 

  عقود
  

  5014  
  من األعوام السابقة POsتصفية 

  
177559PO  SOPsمكافحة األرضية فرق تكلفة الطباعة للمسح وال  

  
عربي   الستعمال أجهزة الراديو للفرق المتحرآةSOPsتكلفة الطباعة 

      PO)185950(وإنجليزي
  

  وملصقات الستعمال أجهزة الراديو للفرق المتحرآةSOPsتكلفة الطباعة 
      PO)185953(عربي وإنجليزي

  
      PO)189050(تكلفة الطباعة ملصقات الشعار الجديد للهيئة 

  
عقد وزارة الزراعة واستصالح األراضي المصرية لتنظيم دورة الجراد 

    PO) 191327 (2006/ 2/11-28/10الصحراوي التدريبية باإلسماعيلية 
  

 PR26076/ PO) 141443(المطالبة النهائية غير مطابقة جامعة الخرطوم 
  7/3/2006مصادق نلسون 

3,027-  
  

5  
  

313  
  
  

1,041  
  
  

332  
  

4,980  
  
  

3,900  

7,544  
  

  
  
  
  
 

 5021   سفر في مهام رسمية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAMSES   ورشة عمل NDVI – 19-23/3/2006  
   (SWI/817+USA/967 مناصفة التكلفة مع برنامج االمبرس

  
   مصر لجنة التسيير–فهد بن محمد بن عابدن 

     مصر لجنة التسيير–دجالي خالد منصور الز
     مصر لجنة التسيير–شرف الدين حسن داود 

  
  NDVI ُعمان –مامون العلوي 
  NDVI  ُعمان–خالد الحارث
  NDVI  السعودية-عدنان خان

  NDVI  السعودية-عبداللطيف غالم 
  

  :19/4/2006-9 قطر –الدورة التدريبية اإلقليمية الفرعية الدوحة 
   العراق –ه محمد  عبداالل-
   العراق – عصام قاسم فاضل -
   العراق – حاتم محمد -
    العراق - زيد خليل محمد -
     البحرين–عبدالنبي احمد   -
  البحرين - محمد جعفر االعرج  -
    الغاء-الكويت  –احمد يوسف بوشهري  -
  الكويت  – عبداهللا عبدالسالم  -
  عبدالحميد علي حسين حيدر الكويت  -
  الكويت  – فهد راشد العزمي -
  االمارت – سعيد مصبح ماجد  -
    االمارت– عيسى بوسمرة -

  
  
  

796  
796  
796  

  
1,575  
1,575  
1,714  
1,714         

  
  

1,400  
3,841  
3,841  
3,841  
2,062  
2,062  

-  
2,219  
2,219  

  
2,219  
2,398       

72,370  
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   ُعمان– مامون العلوي -
   السودان– عبد المنعم خضر -
   االمارت - حارث عبداهللا احمد -

   السودان–ربيع خليل 
  

FAO/WMO المشارآة  (12/4/2006-8 مسقط، ُعمان – ورشة عمل
  )MUL/007/001/006المالية بين 

   مصر– محمد محمد عبدالرحمن -
   اليمن– عبده فارع الرميح -
   اثيوبيا– اتو ليما جبياهو -
   السودان– خليل د ربيع عبدا لحمي-
   السعودية– معتوق احمد منشي -
   الغاء– اريتريا – بوهانس بيني آيدان -
  ) MUL-001/RAS/2CP04/007مدفوعة من  (G-5 – روزي -
   ألغيت–ران  إي– مهدي جاميان -
  

      1.6.2006-28.5قطر -الدورة الخامسة والعشرون للهيئة الدوحة
  
   السعودية– محمد حلواني -
   اليمن– عبده فارع الرميح -
   السودان– شرف الدين داود - 
   مصر – ن  محمد محمد عبدا لرحم-
   أإلمارات– خالد الحوسني -
   اريتريا – آيداني قبري آيدان -
   ُعمان–  مامون العلوي-
  

 زيارة رئيس الهيئة إلى السودان لمقابلة وزير     –عبداللة صفر خانجي 
       والمالية لمناقشة االستقاللية المالية لمرآز مكافحة الجراد تبعًا/الزراعة

  1.6.07-28.5للتوصية من الدورة الخامسة والعشرين للهيئة بالدوحة 
  

 لى روما لتسليم تقرير الدورة زيارة رئيس الهيئة إ–عبداللة صفر خانجي 
  1.6.07-28.5الخامسة والعشرين للهيئة بالدوحة 

  
   السودان–محمد عمر 

   السودان–رحمن . ف
     AHQ119218) ( - مصر العودة إلى الوطن –إبراهيم عصام 
     AHQ119671)  (-  السعودية–الصايغ عبداهللا 
     AHQ119668) ( - اليمن –محمد ميجالي 

  
-11ُعمان-مسقط-الرابع عشر لضباط تنسيق برنامج األمبرس عاالجتما

  السعودية-عدنان خان: 14.11.06

2,398  
2,440  
2,367       
2,412  

461  
  
  
  

1,781  
1,326  

605  
1,787  
2,577  

-  
2,497  

-  
  
  
  

1,115  
990  

1,227  
949  

1,091  
1,127  
1,330  

  
2,977  

  
  
  

1,045  
  
  

236  
356  
285  
601  
500  

  
2,045 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  5023    ألتدريب
حملت  (19/4/2006-9 قطر –الدورة التدريبية اإلقليمية الفرعية الدوحة 

  :FDA-RNE) بواسطة منير بطرس
  

   على مكافحة الجراد الصحراوي شهر بجامعة الخرطوم12تدريب لمدة 
                                                                  :2005/2006للعام 

  PO 180426 السودان رسوم الجامعة – محمد الهادي -
  PO 180426 رسوم الجامعة اليمن – ميجالي محمد -
  PO 180426 رسوم الجامعة السعودية – الصايغ عبداهللا -
  PO 180455 السودان –حمد الهادي  م-
 PO 180456 اليمن – ميجالي محمد -
  PO 180454 السعودية – الصايغ عبداهللا -
  

  شهر بجامعة الخرطوم على مكافحة الجراد الصحراوي12تدريب لمدة 
  :2006-2004للعام 

  PO 180877  -عصام ابراهيم  -
   إغالق الدراسة- PO 155741 -عصام إبراهيم  -

5,000  
  

  
  
  

5,000  
5,000  
5,000  

12,632  
12,632  
12,632  

  
  
  

11,278  
1,712-  

85,075  
  
  



 

 

 

68

  PO 185360-184720 رسوم الجامعة اليمن –لي محمد  ميجا-  
  PO 186313 السودان – محمد الهادي -

  PO 188824 جامعة الخرطوم –مصاريف 
  2005 متبقي الدورة التدريبية الوطنية –محمد حجار : سورية

  
   سعيد باعنقود–اليمن 

  
 – RAMSES-NDVI – 19-23/3/2006   ورشة عملتكلفة تسيير  

  مصر 
  

 23.12.06-16 متدرب 12الدورة التدريبية المحلية في ُعمان لعدد تكلفة 
 :RNE-FDA) حملت بواسطة منير بطرس (2006

162  
132  

5,000  
882  

  
5,116  

  
2,491  

  
  

3,830  
  

  

  5024    مشتريات مستهلكة
  14,867   سوني- محمول رت آمبيو5 –السعودية 

14,867  

  مشتريات غير مستهلكة
 

  5025  
 مامون العلوي التكلفة خصما – ُعمان –آمبيوتر فالي بوك لمرآز الجراد 

  )PR RA2CP04) PO 182069على الهيئة و 
  

  PO 183528 - بطرس آمبيوتر فالي بوك
  

  HP Compaq آمبيوتر محمول – سورية

1,170  
  
  

2,155  
  

1,331  

4,656  

  خدمات دعم فني
 

 5027  
  3,008  14.4.06-10.4  بطرس-إعارة

3,008  

 5028   مصروفات تشغيل عامة
الدورة الخامسة والعشرون للهيئة  -تسوية المقدم المدفوع لبطرس 

      1.6.2006-28.5قطر -الدوحة
  

  تدريب /إصدار خرائطتكلفة : األردن
  

  بطرس فودافونفاتورة تليفون جوال : مصر
  

AFSI Franking 
 POsتأمين على 

11,000  

  
452  

  
267  

  
21  
51 

11,790  
  

  5040    نفقات عامة غير مباشرة
  Pouch 410خدمات الحقيبة الدبلوماسية 

410  

  5050    مردودات
-28.5قطر -لدورة الخامسة والعشرون للهيئة الدوحةلترجمة خطاب الدعوة 

1.6.2006     
  

  ري بخصوص االجتماع التهنئة للوزير القطترجمة خطاب
  

لدورة ا نسخة إنجليزية لتقرير 200 نسخة عربية و 90طباعة وتوزيع 
    1.6.2006-28.5قطر -الخامسة والعشرون للهيئة الدوحة

  
  

لدورة الخامسة والعشرون للهيئة ا نسخة عربية لتقرير 50طباعة وتوزيع 
    1.6.2006-28.5قطر -الدوحة

  
 DPR-213546ة المقدم للحكومة القطرية الترجمة العربية لمقترح المساعد

   

750  
  
  

200  
  

1,100  
  
  
  

306  
  
  

700  

3,056  

   تكاليف دعم
 976   )5025 و 5024من البند رقم % 5(

5029 

 29,040  )على باقي البنود% 13(

30,016  

     
  272,923             2006 المجموع الكلي لمصروفات عام
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  2007المصروفات النهائية لعام 
  MTF/INT/007/MULلهيئة رقم حساب ا

بند 
  المصروفات

التكلفة   وصف البند
US$ 

تكلفة     مجموع
  $USالبند 

  5012    لمرتباتأ

  5G ليديا نجيبالسيدة 
 2Gالسائق أسامة محمد حسن 

30,846  
17,242   

48,088  

 5013   خبراء ومستشارين
 ب األمبرسو آتي   DGPS ترجمة تقرير اختبار جهاز –محمود حرب 

(PO188586)  
  

تكلفة المستشار الوطني نجاة الطيب من السودان لمراجعة آتيب الكساء 
  21.10.06-.1.1النباتي 

1,000  
  
  

2,000 

3,000  

 5014   عقود
   مصر–وزارة الزراعة واستصالح األراضي 

PPRI  2003 الدقي الدفعة النهائية  
  

 للمنطقة eLocust2  إلرسال البيانات بواسطةNovacomعقد نوفاآم 
  PO 202788 –الوسطى 

  Visad 2007-2008 – PO 207406استخدام تلفون الثريا بعقد مع 
  

RNEX  2007 استرجاع أموال في أبريل  

3,000  
  
  

14,409  
  

7,200  
  
-5,372 

19,237  

 5020   عمالة محلية
   

 

 5021   سفر في مهام رسمية
  
 

   20.3.07-12راد الصحراوي مهمة إلى إريتريا لتقييم حال الج
  آرسمان
  بانتينيوس

  
  8.6.07 إثيوبيا – ليك زيواي –الدورة التدريبية اإلقليمية 

 ANE134507 –) آينيا(مهاري تسفايوهانس 
  ANE134508 –) آينيا(جيمس قاتيمو

  ANE134730 –) آينيا(ماتيمو
  ANE134413 -) السودان ( – نعبد الرحيم خضر عبدا لرحم

  ANE134412 -)ودانالس (–بابكر 
  - ANE134416) اليمن (-القتاري ماجد 

  ANE134417 -) اليمن (-الحوري محمد 
  

  :25/5/2007-19 للجنة التنفيذية، اليمن 29االجتماع 
   ANE133961–) السعودية(حلواني محمد 

  ANE133958 –) الكويت(القالف عبداالمير يوسف 
  ANE133968 –) قطر(الخانجي عبداللة صفر 

  ANE133970 -) العراق( سعد آريم ضاهر
  ANE133536 –) مصر(عبدالرحمن محمد 

  
 –eLocust2 تدريب مرآز الجراد على 21/6/2008-6): ُعمان(_الحارثي 

ANE135604 RAMSES &  
  

  ANE133964 -) لبنان(عماد نحال 
  ANE133963 -) السودان(ربيع خليل 

  
  23/7/2007-6تدريب الدربين بغدامس، ليبيا 

  AHQ137356 –) السودان (–موسى محمد محجوب 
  

    
 3,848        

       2,591 
 
 

598 
598 
598 

1,071 
1,071 

945 
674 

 
 

1,401 
1,605 
1,989 
2,471 
1,654 

 
3,517 

 
 

1,618 
1,524 

 
 

3,663 
 

50,929  
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  9/12/2007-8االجتماع الطاريء الرابع، القاهرة،  
  ANE139366 –) السعودية(عدنان خان 
  ANE139320 –) السودان(ربيع خليل 
 AHQ139409 –بانتينيوس 

  
 2007  سبتمبرتدريب بجامعة الخرطوم على مكافحة الجراد الصحراوي

    :2008أغسطس 
  

  AHQ140057 –) صرم(فكري حمدي 
  AHQ140054 – )العراق( آريم يوسف عباس 

  AHQ140063 –) سورية(جيجان وليد 
  AHQ140036 –) اليمن(شعير نبيل مرشد 

  
 6200  سبتمبرتدريب بجامعة الخرطوم على مكافحة الجراد الصحراوي

  : عودة:7200أغسطس 
  

  AHQ139070 –) إثيوبيا(جيرمي شينون 
  AHQ139030 –) مصر(طه محمود أسامة 

  AHQ139022 –) اليمن( الربيري عاشور مفتاح
  AHQ139075 –) عراقلا(فاضل حكمات 

  
  :9/11/2007-25/10حملة الجراد بالسودان، 

  AHQ143103 –) مصر(عماد آميل 
  AHQ143104 –) مصر(تامر عبد الحميد 

  
  AHQ143354) ُعمان(المعمري محمد 

   – 23/11/2007-9/11المسح المشترك بين السعودية واليمن 
المسح المشترك بين السعودية واليمن ) ُعمان(د عدي يالحارث خالد سع

9/11-23/11/2007 – AHQ143353  
 –& eLocust2– RAMSESتدريب مرآز الجراد على ) ُعمان(الحارثي 
  AHQ 146412 يناير تذآرة طائرة 8 –السعودية 

 
1,347 
1,364 
1,473 

 
 
  
 

419 
56 

295 
233 

 
 
 
 

373 
245 
290 
947 

 
 

2,498 
2,498 

 
2,683 

 
762 

 
3,010 

 

 

  5023    ألتدريب
: طالب للحصول على دبلوم في الجراد الصحراوي من جامعة الخرطوم

 :2007– 2006  عاملل
  (PO195765) اليمن – الزبير عاشور مفتاح  -
  (PO195768) مصر –طه محمود اسامة  -
   (PO195773) إثيوبيا –جيماي شانون هايلو  -
  (PO195774-PO196977) العراق – فاضل حكمات -
  )95775PO1( السودان –صالح محمد محمد  -
  (PO195776)  السودان– أبكر حسين -
  

  (PO195937-PO195939) -امعة للستة طالب مصاريف الج
  

: طالب للحصول على دبلوم في الجراد الصحراوي من جامعة الخرطوم
 :2008– 2007للعام 

  
   PO 205577 –) اليمن(شعير نبيل مرشد 

  PO 205579 – )العراق(آريم يوسف عباس 
  PO 205580 –) مصر(فكري حمدي 

  PO 205581بيشاش تسفاي 
  PO 205584 –) سورية(جيجان وليد 
 PO 205585 -احمد طالل 

  
  

  
  

11,174  
11,283  
11,168  
11,984  
8,113  
8,061  

 
30,000 

 
 
 
 

10,787 
10,787  
10,787 
10,787  
10,787 
5,995  

  

151,713  

    مشتريات مستهلكة  5024
 في منطقة القرن الستعمالها لتر مبيد مالثيون لمنظمة الدلكو 5,000شراء   

  (PR37030) )يبوتي، شمال الصومالإثيوبيا، ج(اإلفريقي 
  

40,191  
  
  

41,621  
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    PO 201101  1,430فحص المبيدات 
  5025    مشتريات غير مستهلكة

  PO 201442 – 207764 - للسعودية  eLocust2 12تكلفة شراء 
 وآاميرا رقمية وواحد برجكتر سوني لدبلوم جامعة  Scanner تكلفة شراء
  الخرطوم 

18,568  
2,995  

21,463  

 5028  صروفات تشغيل عامةم
   20.3.07-12تكلفة أثناء مهمة إلى إريتريا لتقييم حال الجراد الصحراوي 

  آرسمان
  

-20 اليمن –تكلفة عقد االجتماع التاسع والعشرون للجنة التنفيذية للهيئة 
24.5.07  

  
 Vodaphone الفاآس /فاتورة التليفون الجوال  - مصر

 
   Posتامين 

762  
  
  

3,400 
  
  

275  
  

175 

494  
  
  
  

  

 5040   نفقات عامة غير مباشرة
 622  تكلفة الحقيبة الدبلوماسية

622  

 5050   مردودات
 873  طباعة

873  

 5029   تكاليف دعم
   )5025 و 5024من البند رقم % 5(
  )على باقي البنود% 13 (

3,154  
38,148  

41,302  

       
  383,468       2007 المجموع الكلي لمصروفات عام
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  حتى شهر يونيو بالدوالر األمريكي 2008المصروفات للعام 
  MTF/INT/007/MULحساب الهيئة رقم 

بند 
  المصروفات

التكلفة   وصف البند
US$ 

تكلفة     مجموع
  $USالبند 

  5012    لمرتباتأ

 2008حتى ديسمبر  5G ليديا نجيبالسيدة 
 2008 حتى ديسمبر 2G السائق أسامة محمد حسن

32,172  
21,757   

53,928  

 5013   خبراء ومستشارين
 الصحراوي لألحوال دتوثيق لتأثير الجرا  PSA –EDI –نيوجنت 

   (PO212559) االجتماعية  للمواطنين في المناطق المتأثرة بالجراد
18,090 

18,090  

 5014   عقود
 PO – 2008-فون الثريا استخدام تلمن العقد للعام Visada 2007 فرق 

207406   
  

   مصر–وزارة الزراعة واستصالح األراضي 
PPRI ،عقد التدريب القطري للجراد الصحراوي في المسح والمكافحة 

  PO 213564 - 24/2/2008-16االسماعيلية 
  

عقد البحوث مع مرآز مكافحة الجراد لتشجيع استخدام المبيدات الحيوية 
IGR & Nomolt في السودان - PO 213820  

-469  
  
  

4,987  
  
  
  
-13,560 

18,070  

 5020   عمالة محلية
   

 

 5021   سفر في مهام رسمية
  
 

 تدريب بالسعودية على استخدام – 25/1/2008-11/1 –الحارثي 
eLocust2 &RAMSES  

  
 زيارة اجادير بالمغرب – 29 رقم ة اللجنة التنفيذةتوصي محجوب موسى

18-24/2/2008.  
  

-3 المغرب  –أجادير  – صيانة أجهزة الرش –اإلقليمية  العمل ورشة
16/2/2008  

   –) اليمن(عبد المنعم حسن علي  
   –) اليمن(زياد عبداللة البابلي 

   –) مصر(خالد محمد الحسيني حسن خليل 
   –) مصر (–سمير محمود محمد حميدة 

   –) السودان(ناصر النعيم محمد علي 
   –) السودان(احمد جاداللة إبراهيم ى
   -) السعودية(محمد احمد المهداوي 

  
   تدريب بالسعودية23/2/2008-12/2 مصر والسعودية –) الجزائر(دريدي 

  
-16/2زيارة المنطقة الغربية اجادير ) السودان(بشارة محجوب 

25/2/2008  
  

  13/3/2008-7 السودان ومقابلة وزير الزراعة –بانتينيوس 
  

   9/4/2008-29/3ة تدريب معلم مدربين للسعودي
  )مصر(تامر عبد الحميد 

  
  25/4/2008-22 مصر  RAMSESورشة العمل اإلقليمية عن 

  
   –) ُعمان(الدرمكي عبداللة 

   –) السعودية(حلواني محمد 

   715 
 
 

2,374 
 
 
 
 

2,296 
5,537 
2,963 
2,963 
2,162 
4,468 
3,192 

  
3,532 

 
1,090 

 
 

3,311 
 
 

3,496 
 
 
 

3,112 
3,119 

88,297  
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   –) السودان (ربيع خليل 
  

  30/5/2008-26إثيوبيا   RAMSES – eLocust2ورشة عمل 
  

  )ُعمان(الحارثي 
  )ُعمان(الحارثي 

  
  

-24/5 اإلمارات العربية المتحدة –ة شبه اإلقليمية الرابعة بالفجيرة الدور
3/6/2008  
  

   بحرين–جعفر محمد األعرج 
   بحرين–جعفر حسين علي 

   بحرين–إبراهيم حسن محمد 
   بحرين– الباري يعبدا لنب

   الكويت–فهد عثمان محمد الحمد 
   الكويت–علي محمد ناجم العزمي 

  ر قط–عبداللة سعد عبداللة 
   قطر -محمد سالم حسين عبداللة

   قطر–إبراهيم عيسى ثاني الحداد 
   قطر-محمد احمد سالم ألخالقي 

  
    :2008 2007  تدريب بجامعة الخرطوم على مكافحة الجراد الصحراوي

  
   )العراق(آريم يوسف عباس 

  
   الصومال-مسح للجراد الصحراوي 

3,828 
 
 
 

962 
795 

 
 
 
 

3,462 
3,462 
3,462 
3,462 
3,357 
3,357 
3,844 
3,844 
3,844 
3,844 

 
 
  
 

2,104 
 

340 

 

  5023    ألتدريب
  9/4/2008-29/3 السعودية – جدة –عقد دورة تدريبية وطنية 

  
  eLocust2 & RAMSES  22-24/4/2008ورشة عمل على عقد 

  
: طالب للحصول على دبلوم في الجراد الصحراوي من جامعة الخرطوم

 :2007– 2006 عام لل
  

  PO 184720 –ميجالي محمد 
  

: طالب للحصول على دبلوم في الجراد الصحراوي من جامعة الخرطوم
 :2008– 2007للعام 

  
   PO 213419 –) اليمن(شعير نبيل مرشد 

  PO 213422 – )العراق(سف عباس آريم يو
  PO 213425 –) مصر(فكري حمدي 

  PO 205581بيشاش تسفاي 
  PO 213418 –) سورية(جيجان وليد 
 PO 212686 -احمد طالل 

  (PO213364) - 2008 – 2007للعام مصاريف الجامعة 

4,500 
 

2,040 
 
 
 
 

78 
 
 
 
 

12,478 
12,525 
12,516 

 
12,501 
8,992 

25,000 
  

90,630  

    يات مستهلكةمشتر  5024
      

  

  5025    مشتريات غير مستهلكة
   ةعبارة عن أدوات آهر بائي LoAمعدات تابعة لخطاب االتفاق تكلفة شراء 

  
1,178  

1,178  

  785  مصروفات تشغيل عامة  5028
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   القاهرة-فودافون  
  

    الصومال-مسح الجراد الصحراوي 

190 
 

595  

  

 5040   نفقات عامة غير مباشرة
 1,733  تكلفة الحقيبة الدبلوماسية

1,733  

 5050   مردودات
 659  طباعة

659  

 5029   تكاليف دعم
   )5025 و 5024من البند رقم % 5(
  )على باقي البنود% 13 (

59  
35,386  

41,302  

       
  308,823        حتى يونيو2008 المجموع الكلي لمصروفات عام
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  الة االشتراآات والديون المستحقة لحساب الهيئة الة االشتراآات والديون المستحقة لحساب الهيئة ح:) 9(المرفق رقم 
                  ::حالة اشتراآات الدول األعضاء والديون المستحقة لحساب الهيئة رقمحالة اشتراآات الدول األعضاء والديون المستحقة لحساب الهيئة رقم

99440099  MMUULL  //000077//IINNTT//MMTTFF20062006 ديسمبر  ديسمبر 3131   وذلك حتى وذلك حتى 
 دوالر أمريكي

المبالغ المستحقة   الدول األعضاء
  31/12/2005حتى 

االشتراآات للفترة 
2007*/2006  

المبالغ المسددة 
  31/12/2006حتى 

المبالغ المستحقة 
  12/2006/ 31حتى 

  14.50  8,736.00  8,750.00  0,00  ألبحرين
  5,500.00  0.00  1,100.00  4,400.00   جيبوتي
  130,160.00  0.00  32,540.00  97,620.00  مصر

  7.11  7,992.89  4,000.00  4,000,00  1إريتريا 
  24,000.00  0.00  8,000.00  16,000.00  إثيوبيا
  28,750.00  0.00  28,750.00  0.00  العراق
  78,042.62  14,344.29  14,357.50  78,029.41  األردن
  25,000.00  0.00  25,000.00  0,00  الكويت
  56.92  11,155.58  11,212.50  0,00  لبنان
 17,518.13a  20,486.87  10,000.00  28,005.00  َعمان
  12,556.04  0.00  12,500.00  56.04  قطر

  0.00  44,035.00  44,035.00  0.00  السعودية
  206,914.51  0,00  18,667.50  188,247.01  السودان
  49,917.63  0,00  16,687.50  33,230.13  سورية
  26,250.00  26,250.00  26,250.00  26,250.00  اإلمارات
  7,424.66  2,354.65  5,000.00  4,779.31  اليمن

  
  المجموع

  
480,616.90  

  
266,850.00  

  
135,355.28  

 
612,111.62 

  
    

  من آل عاموتبدأ السنة المالية في يولي* 
  
a تـم تحويل هذا المبلغ من الحساب MTF/INT/008/MUL  
  
  2005 الهيئة منذ  انضمت إريتريا آعضو جديد إلى1
 

 فلقد 2006 مايو في الدوحة والعشرين للهيئة في الخامسة الدورةفي الواردة  ةتوصيالإشارة إلى : ألعراق
وقد آانت . حتى تتحسن الحالة في العراق% 50وتجميد ال من الديون المستحقة % 50تم إلغاء 

 =US$632,602.25) US$316,301,13(50% تبلغ في جملتها 2005 ديسمبر 31المتأخرات حتى 
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                  ::حالة اشتراآات الدول األعضاء والديون المستحقة لحساب الهيئة رقمحالة اشتراآات الدول األعضاء والديون المستحقة لحساب الهيئة رقم

99440099  MMUULL  //000077//IINNTT//MMTTFF 20072007 ديسمبر  ديسمبر 3131 وذلك حتى  وذلك حتى 
 دوالر أمريكي

المبالغ المستحقة   الدول األعضاء
 12/2006/ 31حتى 

االشتراآات للفترة 
/2007*2008  

المبالغ المسددة 
  31/12/2007حتى

المبالغ المستحقة 
  31/12/2007حتى

  0.00  8,764.00  8,750.00  14.00  ألبحرين
  6,600.00  0.00  1,100.00  5,500.00  جيبوتي
  32,540.00  130,160.00  32,540.00  130,160.00  مصر
  4,007.11  0.00  4,000.00  7.11  إريتريا
  16,013.09  15,986.91  8,000.00  24,000.00  إثيوبيا
  57,500.00  0.00  28,750.00  28,750.00  العراق
  92,400.12 0.00  14,357.50  78,042.50  األردن
  0.00 50,000.00  25,000.00  25,000.00  الكويت
  11,269.42 0.00  11,212.50  56.92  لبنان
  a  17,518.13  10,000.00  7,486.36   20,031.77 مانُع

  12,556.04  12,500.00  12,500.00  12,556.04  قطر
  0.00  44,035.00  44,035.00  0.00  سعوديةال

  197,738.79  27,843.22  18,667.50  206,914.51  السودان
  33,229.13 33,376.00  16,687.50  49,917.63  سورية
  26,270.00 26,230.00  26,250.00  26,250.00  اإلمارات
  3,649.41 8,775.25  5,000.00  7,424.66  اليمن

          
  

  المجموع
 

612,111.62 
  

  
266,850.00  

  
365,156.74  

  
513,804.88  

  
  
  من آل عاموتبدأ السنة المالية في يولي* 
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                  ::حالة اشتراآات الدول األعضاء والديون المستحقة لحساب الهيئة رقمحالة اشتراآات الدول األعضاء والديون المستحقة لحساب الهيئة رقم
99440099  MMUULL  //000077//IINNTT//MMTTFF 20082008يونيو يونيو  وذلك حتى  وذلك حتى 

 دوالر أمريكي
المبالغ المستحقة   الدول األعضاء

 12/2007 /31حتى 
االشتراآات للفترة 

/2008*2009  
المبالغ المسددة 

  2008 يونيوحتى
المبالغ المستحقة 

  31/12/2008حتى
  0.00  8,750.00  8,750.00  0.00  ألبحرين
  7,700.00  0.00  1,100.00  6,600.00  جيبوتي
  65,080.00  0.00  32,540.00  32,540.00  مصر
  0.00  8,007.11  4,000.00  4,007.11  إريتريا
  24,013.09  0.00  8,000.00  16,013.09  إثيوبيا
  86,250.00  0.00  28,750.00  57,750.00  العراق
  106,757.62 0.00  14,357.50  92,40.12  األردن
  0.00 25,000.00  25,000.00  0.00  الكويت
  22,481.92 0.00  11,212.50  11,269.42  لبنان
  a  20,031.77   10,000.00  20,000.00   10,031.77 مانُع

  56.04  25,000.00  12,500.00  12,556.04  قطر
  0.00  44,035.00  44,035.00  0.00  السعودية
  216,406.29  0.00  18,667.50  197,738.79  السودان
  33,228.63 16,668.00  16,687.50   33,229.13  سورية
  52,520.00 0.00  26,250.00  26,270.00  اإلمارات
  8,649.41 0.00  5,000.00  3,649.41  اليمن

  
  المجموع

 
513,804.88  

  
266,850.00  

  
147,480.11  

  
633,174.77  

   دوالر أمريكي00445,111,2. 8200 يونيوالرصيد الموجود والمتاح حتى 
  
  : ونقاط للنقاشاستنتاج

  : بأنيتضح من جداول حالة اشتراآات الدول األعضاء والديون المستحقة لحساب الهيئة
ويت، ُعمان، قطر، المملكة العربية السعودية، ودولة اإلمارات العربية البحرين، الك:الدول اآلتية .1

 .المتحدة تدفع اشتراآاتها السنوية بصورة دورية
 .دولة إريتريا تقوم بدفع اشتراآاتها السنوية منذ انضمامها للهيئة .2
 .ات سنو3دولة إثيوبيا قامت بدفع اشتراآها لمدة عامين منذ انضمامها للهيئة وهناك متأخرات  .3
 في %50 للهيئة إلى ا تخفيض مديونيتهمدولتي لبنان والسودان تقومان بدفع اشتراآاتهما السنوية منذ .4

2004. 
 وتجميد ال %50 للهيئة إلى اتخفيض مديونيتهقامت دولة العراق بتسديد اشتراك سنة واحدة بعد  .5

 .األخرى% 50
 . تتم بصورة غير منتظمةسداد االشتراآات السنوية للدول مصر، األردن، سورية، واليمن .6
  .2002دولة جيبوتي لم تقم بسداد أي اشتراك للهيئة منذ انضمامها في  .7

 
  كيف ميكن أن نشجع الدول األعضاء على سداد اشتراكاا السنوية وتسوية الديون املستحقة حلساب اهليئة؟
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        99200200  --88200200برنامج العمل والميزانية للفترة برنامج العمل والميزانية للفترة   :) 10(المرفق رقم 
 

   و 2008تفاصيل تقديرية عن برنامج عمل ونشاط الهيئة بما يقابله من بنود المصروفات للسنوات 
2009  

  
بند 

 لمصروفات
 2009 2008 األنشطة

      مرتبات
  26,036  26,036  خدمات سكرتارية

محلي للمسح باليمن مرتب لمدة ستة الخبير ال
   2008 يونيو 30 وحتى 2008اشهر من يناير 

30,000    

 17,791 17,791  سائق

5012  

  43,827  73,827 المجموع
  خبراء ومستشارين

  
10,000  10,000  5013  

  10,000  10,000 المجموع
      عقود
  15,000  15,000  بحوث

  15,000  15,000  مطبوعات

  3,000  3,000  ترجمة

  1,000  1,000  إعادة نسخ

تكلفة الرسوم السنوية لالتصاالت بجهاز 
eLocust2 

19,000  19,000  

تكلفة الرسوم السنوية لالشتراك في نظام 
  االستشعار عن بعد

3,000  3,000  

تكلفة وضع وتحديث موقع الهيئة على شبكة 
  االنترنت

2,500  500  

5014  

  56,500  58,500 المجموع
  5020  1,000  1,000  ضافيأجر إ

  1,000  1,000 المجموع
      سفر في مهام رسمية

 والعشرون واجتماع اللجنة السادسةدورة الهيئة 
  الثونالتنفيذية الث

30,000    

  15,000    الثونالثوواحد اجتماع اللجنة التنفيذية ال

الزيارة السنوية لتبادل المعلومات الخاصة 
  مس دولبالجراد الصحراوي لممثلي خ

10,000  10,000  

سفر رئيس الهيئة إلى روما لتقديم التقرير الخاص 
  بالهيئة

3,000    

النشاطات سفر رئيس الهيئة للمشارآة في 
  المختلفة 

5,000  5,000  

5021  

  30,000  48,000 المجموع
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      التدريب والمسح المشترك
  35,000  35,000   وشبه إقليميُقطري

 المكافحة الجوية للجراد تدريب إقليمي في مجال
  الصحراوي

  20,000  

    150,000  )ستة (منح دراسية للدبلوم

  25,000  25,000  )واحدة(منحة لدراسة ماجستير

  10,000  10,000  مسح مشترك

5023  

  90,000  220,000 المجموع
      معدات مستهلكة

  3,000  3,000  قطع غيار

  10,000  10,000  دعم لبعض دول المنطقة

5024  

  13,000  13,000 لمجموعا
      معدات غير مستهلكة  5025

    25,000 لعمليات الجراد في إثيوبيا 4X4سيارة دبل آابينة 

  5,000  5,000  ، وشراء أجهزة مسحآتب ومطبوعات

  5,000  5,000  مختلفة غير منظورة

  

  10,000  35,000 المجموع
  5027      خدمات دعم فني

     المجموع
      ل عاممصروفات تشغي

اجتماعات، مصاريف استضافة، معدات، تكلفة 
  الخ..اتصاالت، 

20,000  20,000  
5028  

  20,000  20,000 المجموع
  5040      نفقات غير مباشرة

     المجموع
  %)13(تكلفة دعم وخدمات 

  5025 و 5024من البند رقم % 5
  على باقي البنود% 13

63,472.51  
  

38,822.51  
  

5029  

  63,472.51 المجموع
  

38,822.51  
  

        
  

  التكلفة الكلية
542,799.51 313,149.51 

 

  


