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 موجز

 

 هي:و ،تتوّلى املنظمة حاليًا إدارة ثالث هيئات ملكافحة اجلراد الصحراوي 

 )املنطقة الشرقية(؛ جنوب غرب آسيا يف الصحراويهيئة مكافحة اجلراد  -

 املنطقة الوسطى؛ يف الصحراويهيئة مكافحة اجلراد  -

 .هيئة مكافحة اجلراد الصحراوي يف املنطقة الغربية -

  وامليزانيات املعروضة يف الوثيقةFC 151/INF/6  يف الثالث كاآلتي: هي امليزانيات اليت اعتمدتها اهليئات

للمنطقة  1021 يف نوفمرب/تشرين الثانيجلنوب غرب آسيا )املنطقة الشرقية(، و 1021ديسمرب/كانون األول 

 للمنطقة الغربية. 1021 يف مارس/آذارو ،الوسطى

 املسائل اإلدارية  – 4املادة الرابعة، القسم "النصوص األساسية التفاق إنشاء" كل هيئة من اهليئات ] وحسب

"سري عمل )ج(  4املنطقة الوسطى، واملادة السابعة، القسم  وهيئةجنوب غرب آسيا  هيئة)ب([ بالنسبة إىل 

اهليئات على هذه من  هيئة ميزانية كل عرض ينبغي، [هيئة مكافحة اجلراد الصحراوي يف املنطقة الغربية

 قبل تنفيذها. بغرض أخذ العلم اجمللس )بتفويض إىل جلنة املالية(

  نوني خالل الدورة الثانية بعد املائة للجنة املالية يف مايو/أيار املستشار القاوباإلضافة إىل ذلك، ويف ضوء تأكيد

من الالئحة املالية واألحكام ذات  7-6للمادة  إطالع جلنة املالية على امليزانيات وفقًا أن من الواجب 1002

تأخذ علمًا  ، يرجى من جلنة املالية أنمن دستور املنظمة 24الصلة يف االتفاقات املعنية املربمة مبوجب املادة 

 .مبيزانيات اهليئات الثالث

 

 

 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية

 .يرجى من جلنة املالية أن تأخذ علمًا بامليزانيات املعروضة للهيئات الثالث 

 

 مسودة مشورة

 اهليئات الثالث ملكافحة اجلرادمبيزانيات جلنة املالية علمًا  حتاط. 
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يف  يهيئة مكافحة اجلراد الصحراوهي: و ،إدارة ثالث هيئات ملكافحة اجلراد الصحراويتتوىل املنظمة حاليًا  -2

هيئة مكافحة اجلراد املنطقة الوسطى؛ وهيئة مكافحة اجلراد الصحراوي يف )املنطقة الشرقية(؛ و جنوب غرب آسيا

 .الصحراوي يف املنطقة الغربية

 

وتعتمد ميزانيات اهليئات على األموال املتاحة يف حساب أمانة كل منها. أما مصدر هذه األموال فهو  -1

اشرتاكات البلدان األعضاء يف كل هيئة. وتقرر البلدان املشاركة امليزانيات يف دورة كل هيئة، ويتم االتفاق على املستوى 

عادة ما ة أحيانًا تستند إىل األرصدة املتبقية من السنوات السابقة. وإضافي مبالغعمومًا وفقًا مليزانية معيارية، مع إدراج 

 لدورة على ميزانية السنة احلالية والسنة التالية.توافق ا

 

يف ديسمرب/كانون  وامليزانيات املعروضة هنا هي امليزانيات اليت اعتمدتها اهليئات يف دوراتها اليت انعقدت -2

للمنطقة  1021 يف مارس/آذارللمنطقة الوسطى و 1021 نوفمرب/تشرين الثانييف جلنوب غرب آسيا و 1021األول 

 الغربية.

 

امليزانية املعيارية اليت تنطبق على كل هيئة مبفردها هي متثل "، فديةشاروحيثما تظهر امليزانية بوصفها "إ -4

قد  اليت أكثر دقة هلذه السنوات، وستعد كل هيئة يف دورتها القادمة ميزانية وهي ترتبط مبستوى االشرتاكات السنوية.

 .أو ال تستخدم بعض األرصدة املتبقيةتستخدم فيها 

 

والعشرين، اليت عقدت يف  الثامنةوأقّرت اهليئة يف جنوب غرب آسيا )املنطقة الشرقية( يف دورتها  -5

للهيئة يف إجراء مسح مشرتك ويتمثل النشاط الرئيسي امليزانية املعروضة يف املرفق ألف.  ،1021 ول/كانون األديسمرب

سنوي لثالثني يومًا على جانيب احلدود اإليرانية الباكستانية يف مناطق تكاثر اجلراد الصحراوي خالل فصل الربيع. 

ويرتّكز ما تبقى من أنشطة حول     وتستخدم النتائج للتخطيط للحملة الصيفية على طول احلدود اهلندية الباكستانية.

األنشطة تشمل . ووالتخطيط حلاالت الطوارئ اإلنذار املبكر واالستجابة املبكرة تطنية للبلدان يف جماالتعزيز القدرات الو

 اإللكرتوني.   eLocust2 حتسني وسائل تسجيل البيانات ونقلها من امليدان أثناء عمليات املسح واملكافحة باستخدام نظام 

هيئة مكافحة بالغ عنها من خالل حلقة عمل أقاليمية تنظمها اإلو هاإدارة البيانات وحتليل وتتحقق التحسينات يف

للمسؤولني الوطنيني  املنطقة الوسطىهيئة مكافحة اجلراد الصحراوي يف و يف جنوب غرب آسيا ياجلراد الصحراو

دارة معلومات اجلراد املتواصل إلدعم الخلرباء وازيارات املعنيني باملعلومات املتعلقة باجلراد جنبا إىل جنب مع 

وجيري التأكيد على حتسني مهارات املوظفني    قّر.املشعبة اإلنتاج النباتي ووقاية النباتات يف ل التابعةالصحراوي 

   وترمجة املواد التدريبية إىل اللغات احمللية.وطنيني امليدانيني من خالل دورات تدريبية قطرية ينّظمها كبار املدّربني ال

واستخدام التكنولوجيات من التأهب للمحافظة على مستوى أساسي  املعداتر أيضًا شراء كميات صغرية من ومن املقر 

   املناسبة.
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تشرين /نوفمربوالعشرين املعقودة يف  الثامنةدورتها أقّرت يف فإنها اهليئة يف املنطقة الوسطى، فيما يتعلق بو -6

( ووافقت على 1027-1021وأقرت اهليئة خطة عمل منتصف املدة ) .يف املرفق باء املعروضةيزانية امل 1021 الثاني

ترد يف خطة عمل  عندما الكلفة تنفيذ توصيات اهليئة توأجيز ألمني اهليئة، بالتشاور مع رئيسها، تغطية تنفيذها. 

وضعها نظام دعا إليها الوقائية ملكافحة اجلراد الصحراوي اليت  سرتاتيجيةاال تنفيذوستواصل اهليئة  ميزانية اهليئة.

. وسيجري توفري املساعدة املنطقة الوسطىد يف الوقاية من طوارئ اآلفات واألمراض احليوانية والنباتية العابرة للحدو

 على وجه اخلصوص يف اجملاالت الرئيسية اهلامة إلدارة اجلراد الصحراوي التالية:
 

 وحتسني إدارة البيانات  .والتوقعات اخلاصة باجلراد الصحراوييف جمالي املسح تنمية القدرات : الرصد املبكر

هيئة مكافحة اجلراد حلقة عمل أقاليمية سنوية تنظمها )تسجيلها ونقلها وحتليلها واإلبالغ عنها( من خالل 

للمسؤولني الوطنيني املعنيني باملعلومات  هيئة مكافحة اجلراد الصحراويو يف جنوب غرب آسيا يالصحراو

 يف الفاو. إدارة معلومات اجلراد الصحراوية باجلراد جنبا إىل جنب مع املتعلق

 لبلدان من أجل زيادة قدرتها على التدخل املبكر ولضمان فعالية إىل انية فال ةساعداملتقديم : االستجابة املبكرة

 البيئية.اآلمنة من الناحية عمليات املكافحة 

  :وطنيةالتدريبية الدورات التكاليف تشغيل  حتملتشجع اهليئة البلدان األعضاء فيها على دعم بناء القدرات .

طبوعات وتبادل الزيارات العلمية )بناء واملقليمية اإلو وستواصل اهليئة أيضا دعم الدورات التدريبية الوطنية

 على الطلبات اليت تتقّدم بها البلدان األعضاء(.

  .البيئة: تنفيذ متطلبات معايري البيئة والصحة 

 :( عن التكتيكات واالسرتاتيجيات ةالدوليوة لربامج األحباث املشرتكة )الوطني منرب توفريجيري  األحباث

 تتقّدم بها البلدان األعضاء(.ىل أساس اقرتاحات البحث اليت باالستناد إ) احملّسنة ملكافحة اجلراد الصحراوي

 يتيحلعمليات التدخل من أجل مكافحة اجلراد الصحراوي مبا  التأهبلتحسني  ت الطوارئالتخطيط حلاال 

 تعبئة املوارد الالزمة يف وقت مبكر مبا فيه الكفاية إذا ما استجّدت حالة طوارئ.

 .سيعاد تصميم املوقع الشبكي للهيئة لكي يشمل اللغة العربية ومن ثم حتسني التوعية وبروز أنشطة اهليئة 

 

 ،1021آذار /مارساملعقودة يف السادسة يف دورتها هيئة مكافحة اجلراد الصحراوي يف املنطقة الغربية وأقّرت  -7

إطار برنامج نظام املكافحة الوقائية يف  سرتاتيجيةبلورة امواصلة يئة هذه اهلوتعتزم امليزانية املعروضة يف املرفق جيم. 

فإن  ،عثة التقييموعلى حنو ما خلصت إليه ب .والنباتية العابرة للحدود الوقاية من طوارئ اآلفات واألمراض احليوانية

ال سيما يف البلدان األربعة  ،( أحرزت تقدمًا ملحوظًا1020-1006املرحلة األوىل من الربنامج يف املنطقة الغربية )

كافحة وطنية مستقلة ملاألساسية تشاد ومالي وموريتانيا والنيجر من حيث: بناء القدرات املؤسسية )إنشاء وحدات 

األساسية ملكافحة اجلراد؛ وحتسني نظام اإلنذار املبكر والتدخالت يات (؛ وتعزيز القدرات والبناجلراد الصحراوي

واجهة أزمات اجلراد الصحراوي. ولجّلى مدى التحّسن يف حتسني التأهب ملالسريعة؛ وحتديد املتطلبات البيئية و

( 1022، 1020، 1002، 1002، 1006يف موريتانيا )الصحراوي اجلراد تفشي اجهة املكافحة الوقائية للجراد يف مو
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نظام الوقاية من طوارئ اآلفات واألمراض احليوانية والنباتية أدى تعزيز القدرات، بفضل برنامج كما (. 1002والنيجر )

إن و. 1021يف املنطقة الغربية، إىل إدارة تهديد اجلراد الصحراوي بشكل مناسب يف الساحل يف عام  العابرة للحدود

من  24يئات مكافحة اجلراد الصحراوي املنشأة مبوجب املادة األدوار واملسؤوليات املؤسسية هلاستعراض دراسة بشأن ال

 يف املنطقة الغربيةتعدها حاليا اهليئة اليت  ،كافحة اجلراددستور املنظمة وإعداد إطار شامل لإلدارة والتمويل املستدام مل

يكمن . ونظام الوقاية من طوارئ اآلفات واألمراض احليوانية والنباتية العابرة للحدودتساهم يف بلوغ أهداف برنامج س

استدامة املكافحة  ترسيخ إجنازات املرحلة األوىل وضمانيف النظام هذا برنامج من ( 1024-1022هدف املرحلة الثانية )

الوقائية للجراد الصحراوي يف املنطقة. وهلذه الغاية، تعتزم اهليئة توفري املزيد من الدعم التقين للبلدان األعضاء، ال 

 واالتصال، كافحة اجلراد الصحراويسيما من حيث التدريب والبحث والرصد يف ما يتعلق بالوحدات الوطنية مل

تشّجع اهليئة سسرتاتيجية املكافحة الوقائية، ااستدامة فيما خيص و. طلبات البيئيةوالتخطيط للطوارئ وتنفيذ املت

اهليئة تعزيز التعاون فيما بني بلدان املنطقة وتنفيذ واصل كما ست حتمل تكاليف التشغيل بالكامل؛البلدان األعضاء على 

التقين واملالي على املدى الطويل. وأخريًا، ستعمد اهليئة إىل تعزيز  نيآليات التمويل اليت تشمل شركاء من امليدان

جمموع االشرتاكات فإن ، 1002دورتها اخلامسة املعقودة يف يونيو/حزيران اهليئة خالل قّررت على حنو ما دورها. و

ة، اعتبارًا من العام دوالر أمريكي يف السن 622 000إىل  دوالر أمريكي 117 000من ارتفع السنوية للبلدان األعضاء 

1022. 
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 املرفق ألف

 اعةملنظمة األغذية والزر التابعة هيئة مكافحة اجلراد الصحراوي

 )املنطقة الشرقية( يف جنوب غرب آسيا

 

 ميزانية حساب األمانة

 )بالدوالر األمريكي(

 

 2015 2014 2013 الوصف احلساب

 )إشارية( )معتمدة( )معتمدة(  

 2000 2000 3000 االستشاريون 5013

 000 18 000 18 000 18 العقود 5014

 000 56 000 56 000 57 السفر 5021

 6000 6000 6000 التدريب 5023

 البنود مشرتيات 5024

 االستهالكية

0 0 0 

 غري البنود مشرتيات 5025

 االستهالكية

13 100 11 000 11 000 

 التشغيل مصروفات 5028

 العامة

5000 4925 4925 

 850 11 850 11 225 12 (*الدعم) تكاليف 5029

 775 109  775 109  325 114 اجملموع 

 
 خرىاأل احلسابات مجيع على املائة يف 22 بنسبة دعمال تكاليفو ؛5015و 5014 احلسابني على املائة يف 5 بنسبة دعمال تكاليف *
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 املرفق باء

 األغذية والزراعةالتابعة ملنظمة  الصحراوي اجلراد مكافحة هيئة

 الوسطى املنطقة يف

 

 ميزانية حساب األمانة

 )بالدوالر األمريكي(

 

 2015 2014 2013 الوصف احلساب

 )إشارية( )معتمدة( )معتمدة(  
 0 0 0 نيالفني املوظفني فئة مرّتبات 5011

 538 67 538 67 538 67 العامة اخلدمات فئة مرّتبات 5012

 000 20 000 20 000 20 االستشاريون 5013

 000 73 000 73 000 73 العقود 5014

 000 2 000 2 000 2 اإلضايف العمل ساعات 5020

 000 50 000 50 000 36 السفر 5021

 000 70 000 70 000 95 التدريب 5023

 000 13 000 13 000 13 االستهالكية املعدات 5024

 000 30 000 30 000 30 االستهالكية غري املعدات 5025

 000 21 000 21 000 21 العامة التشغيل مصروفات 5028

 000 37 **000 37 **000 37 (*الدعم) تكاليف 5029

 538 383 538 383 538 394 اجملموع 

 
 األخرى احلسابات مجيع على املائة يف 22 بنسبة دعمال تكاليفو ؛5015و 5014 احلسابني على املائة يف 5 بنسبة دعمال تكاليف *

 معدالت إىل استنادا ينبغي، ولكن أعاله وارد هو ما حنو على الصحراوي اجلراد مكافحة هيئة قبل من رمسيا املعتمدة الدعم تكاليف غمبال **كانت

 فهو إشاري فحسب.  1025.  أما عام 1024و 1022دوالر أمريكي بالنسبة لعامي  610 41و 040 43 التوالي على تكون أن الدعم، تكاليف
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 جيم املرفق

 هيئة مكافحة اجلراد الصحراوي التابعة ملنظمة األغذية والزراعة

 يف املنطقة الغربية

 
 ميزانية حساب األمانة

 )بالدوالر األمريكي(

 
 

 2015 2014 2013 الوصف احلساب

 )إشارية( (إشارية) )معتمدة(  
     

     
 000 30 000 30 000 30 االستشاريون 5013

 000 25 000 25 000 25 العقود 5014

     
 000 133 000 133 000 133 السفر 5021

 000 170 000 170 000 170 التدريب 5023

 000 25 000 25 000 25 االستهالكية املعدات 5024

 000 90 000 90 000 90 االستهالكية غري املعدات 5025

 460 93 460 93 460 93 العامة التشغيل مصروفات 5028

 540 72 540 72 540 72 (*الدعم) تكاليف 5029

 000 639 000 639 000 639 اجملموع 

 
  احلسابات مجيع على املائة يف 22 بنسبة دعمال تكاليف  *

 


