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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 -

  امليزانيات املعروضة يف الوثيقةFC 160/INF/X  يف الثالث هي امليزانيات اليت اعتمدتها اهليئات

للمنطقة  2014 يف نوفمرب/تشرين الثانيجلنوب غرب آسيا )املنطقة الشرقية(،  2014ديسمرب/كانون األول 

 للمنطقة الغربية. 2014 حزيران/يونيويف و ،الوسطى

 املسائل اإلدارية )ب([ بالنسبة إىل  – 4املادة الرابعة، القسم إنشاء كل هيئة من اهليئات ] معاهدات حسب

"سري عمل )ج( هيئة مكافحة  4املنطقة الوسطى، واملادة السابعة، القسم  وهيئةجنوب غرب آسيا  هيئة

من  هيئة ميزانية كل عرض ينبغيوعماًل باملمارسات السابقة املرعية، ، [اجلراد الصحراوي يف املنطقة الغربية

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

 

 

 

 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية

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

 

 شورةاملمسودة 

 الصحراوي اهليئات الثالث ملكافحة اجلرادمبيزانيات جلنة املالية علمًا  تأخذ. 
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يف  يهيئة مكافحة اجلراد الصحراوهي: و ،ملكافحة اجلراد الصحراويتتوىل املنظمة حاليًا إدارة ثالث هيئات  -1

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

 1.الصحراوي يف املنطقة الغربية

 

املتضررة  نالبلدا عاعتمدتها مجي الوقائية اليت املكافحةوتؤدي اهليئات دورًا متعاظمًا لتفعيل تنفيذ اسرتاتيجية  -2

 ةاملبكر ستجابةأوبئة اجلراد الفتاكة ومدتها وحّدتها بواسطة اإلنذار املبكر واالاحلد من تواتر  لمن اجلراد من أج

 والتخطيط حلاالت الطوارئ. وتتماشى هذه الركائز مع األهداف االسرتاتيجية اخلمسة ملنظمة األغذية والزراعة )الفاو(.

 

وتعتمد ميزانيات اهليئات على األموال املتاحة يف حساب أمانة كل منها. أما مصدر هذه األموال فهو  -3

، دورة من دورات اهليئات اليت ُتعقد مرة كل سنتنييات يف كل اشرتاكات البلدان األعضاء يف كل هيئة. وتقرر امليزان

إضافية أحيانًا تستند إىل األرصدة  مبالغوفقًا مليزانية معيارية، مع إدراج  مستوى االشرتاكاتاالتفاق على عادة ويتم 

 .تني التاليتنيعلى ميزانية السنعادة لدورة توافق ااملتبقية من السنوات السابقة. و

 

يف  هي امليزانيات اليت اعتمدتها اهليئات يف دوراتها اليت انعقدت يف هذه الوثيقةوامليزانيات املعروضة  -4

 حزيران/يونيويف للمنطقة الوسطى و 2014 يف نوفمرب/تشرين الثانيجلنوب غرب آسيا و 2014ديسمرب/كانون األول 

 للمنطقة الغربية. 2014

 

 يوه اكل هيئة مبفردهاليت وافقت عليها عامة امليزانية  لمتث يه"، فديةشاروحيثما تظهر امليزانية بوصفها "إ -5

قد  اليتو وستعد كل هيئة يف دورتها القادمة ميزانية أكثر دقة هلذه السنوات، مستوى االشرتاكات السنوية.تبّين 

 .فيها، واليت جيوز أيضًا تعديلها أو ال تستخدم بعض األرصدة املتبقيةتستخدم فيها 

 

قدت يف والعشرين اليت ُع التاسعةآسيا يف دورتها  بيف جنوب غر يمكافحة اجلراد الصحراوهيئة  احتفلتو -6

أقدم هيئات املنظمة ملكافحة اجلراد  كمبرور مخسني عامًا على إنشائها وهي بذل ،2014 ول/كانون األديسمرب

، فاهليئة على امليزانية على النحو املبّين يف املرفق أل الصحراوي. ويف هذا داللة على استدامة هذا اجلهاز. ووافقت

زيادة منذ إنشاء اهليئة. وسيتيح هذا  لالسنوية لألعضاء، وهي أو تيف املائة يف االشرتاكا 50فضاًل عن زيادة بنسبة 

يئة يف إجراء مسح النشاط الرئيسي لله لويتمث. 2017الوقائية اعتبارًا من سنة  واملكافحةأنشطة اإلنذار املبكر  تعزيز

خالل فصل  يلثالثني يومًا على جانيب احلدود اإليرانية الباكستانية يف مناطق تكاثر اجلراد الصحراومشرتك سنوي 

من أنشطة  ىويرتّكز ما تبق    الربيع. وتستخدم النتائج للتخطيط للحملة الصيفية على طول احلدود اهلندية الباكستانية.

 التخطيط حلاالت الطوارئمن خالل  اإلنذار املبكر واالستجابة املبكرة تالوطنية للبلدان يف جماالحول تعزيز القدرات 

                                                      
 هيئة مكافحة اجلراد الصحراوي يف جنوب غرب آسيا: أفغانستان، اهلند، مجهورية إيران اإلسالمية، باكستان  1

إثيوبيا، العراق، األردن، الكويت، لبنان، سلطنة ُعمان، قطر، اململكة  هيئة مكافحة اجلراد الصحراوي يف املنطقة الوسطى: البحرين، جيبوتي، مجهورية مصر العربية، إريرتيا،

 العربية السعودية، السودان، سوريا، اإلمارات العربية املتحدة، اليمن

 ل، تونس: اجلزائر، بوركينا فاسو، تشاد، ليبيا، مالي، موريتانيا، املغرب، النيجر، السنغاهيئة مكافحة اجلراد الصحراوي يف املنطقة الغربية
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اجلديد الذي  اإللكرتوني   eLocust نظام استحداث األنشطة هذه تشمل . ووالتدريب واستخدام التكنولوجيا احلديثة

ملراكز الوطنية للجراد، فضاًل عن نظام حمدث خمصص يسمح بتسجيل البيانات امليدانية يف موقعها ونقلها مباشرة إىل ا

ويتم تدريب املسؤولني الوطنيني عن املعلومات اخلاصة  ( إلدارة البيانات.RAMSESv4 GISللمعلومات اجلغرافية )

يف إطار حلقة عمل سنوية مشرتكة بني املناطق باجلراد يف البلدان األعضاء من أجل استخدام هذه األدوات اجلديدة 

مها هيئة مكافحة اجلراد الصحراوي يف املنطقة الوسطى وهيئة مكافحة اجلراد الصحراوي يف جنوب غرب آسيا، تنظ

شعبة اإلنتاج النباتي ووقاية ل التابعةدارة معلومات اجلراد الصحراوي متواصل إلدعم لوُتستكمل بزيارات للخرباء 

حتسني مهارات املوظفني امليدانيني من خالل دورات تدريبية  علىويستمر الرتكيز    .الرئيسي للفاو قّراملالنباتات يف 

ومن املقرر أيضًا شراء كميات صغرية     وترمجة املواد التدريبية إىل اللغات احمللية.وطنيني قطرية ينّظمها كبار املدّربني ال

   واستخدام التكنولوجيات املناسبة.من التأهب للمحافظة على مستوى أساسي  املعداتمن 

 

يف دورتها التاسعة والعشرين اليت ُعقدت يف شهر  ىووافقت هيئة مكافحة اجلراد الصحراوي يف املنطقة الوسط -7

، على مضاعفة االشرتاكات السنوية لكل من البلدان األعضاء على اعتبار أّن املستويات 2014نوفمرب/تشرين الثاني 

، من تأمني متويل مستدام لعمليات 2017. وسيمّكن هذا، اعتبارًا من سنة 1980احلالية بقيت على حاهلا منذ سنة 

حة اجلراد الصحراوي يف البلدان األعضاء يف اهليئة وتسريع االستجابة حلاالت تفشي اجلراد الصحراوي، مما حيّد مكاف

من قدرته على االنتشار داخل املنطقة الواحدة وتهديد املناطق األخرى. واتفقت الدورة أيضًا على إنشاء صندوق إقليمي 

رب لعمليات مكافحة اجلراد الصحراوي عند احلاجة. ووافقت الدورة للطوارئ لتعبئة مزيد من املوارد وتقديم دعم أك

التاسعة والعشرون على امليزانية الواردة يف املرفق باء وأجازت لألمني التنفيذي للهيئة، بالتشاور مع رئيس اهليئة، 

 املكافحةسرتاتيجية تغطية كلفة تنفيذ أي من التوصيات غري الواردة يف خطة عمل امليزانية. وتواصل اهليئة تطبيق ا

 الوقائية يف اجملاالت الرئيسية التالية: 
 

 وحتسني إدارة  .يف جمالي املسح والتوقعات اخلاصة باجلراد الصحراويتنمية القدرات : املبكر الكشف

تنظمها مشرتكة بني األقاليم حلقة عمل سنوية البيانات )تسجيلها ونقلها وحتليلها واإلبالغ عنها( من خالل 

للمسؤولني الوطنيني  هيئة مكافحة اجلراد الصحراويو يف جنوب غرب آسيا يمكافحة اجلراد الصحراوهيئة 

 يف الفاو. إدارة معلومات اجلراد الصحراوياملعنيني باملعلومات املتعلقة باجلراد جنبا إىل جنب مع 

 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 على دعم بناء القدرات 

قليمية اإلو ات التدريبية الوطنيةلدوراخلاصة بها، على أن ُتستكمل من خالل دعم اهليئة املتواصل ل

 .طلب األعضاءطبوعات وتبادل الزيارات العلمية بناء على وامل

  اليت وضعتها اهليئة ةية والصحيعايري البيئاملالبيئة: تنفيذ متطلبات . 

  خمزونات نظام إدارة خمزونات املبيدات الذي ُيعترب أداة هامة من أدوات الفاو إلدارة مبيدات اآلفات: تطبيق

املبيدات ويعطي معلومات مفصلة عن جرد خمزونات املبيدات القابلة لالستخدام والبائدة وحيدد حالة تسجيل 
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املبيدات املتاحة ضمن املخزونات ويقوم برصد نوعية املبيدات وحركتها واستخدامها يف البلد املعين، مبا يف 

 ذلك التخلص منها.

 :ث املشرتكة عن التكتيكات واالسرتاتيجيات احملّسنة ملكافحة اجلراد لربامج األحبا منّصة توفري األحباث

 تتقّدم بها البلدان األعضاء.إلجراء أحباث ىل اقرتاحات باالستناد إ الصحراوي

 لعمليات التدخل من أجل مكافحة  التأهبلتحسني  : استخدام أدوات حمسنةالتخطيط حلاالت الطوارئ

 طوارئ.ال تحاال يفتعبئة املوارد الالزمة يف وقت مبكر مبا فيه الكفاية  يتيحاجلراد الصحراوي مبا 

  وإبراز األعمال: العمل باستمرار على حتديث املوقع اإللكرتوني هليئة مكافحة اجلراد الصحراوي يف املنطقة

 الوسطى بعدما أعيد تصميمه مؤخرًا باللغتني اإلنكليزية والعربية للتعريف على أنشطة اهليئة.

 

ووافقت هيئة مكافحة اجلراد الصحراوي يف املنطقة الغربية يف دورتها السابعة اليت ُعقدت يف شهر  -8

 املكافحةجيم. وتطّبق اهليئة اسرتاتيجية  قعلى النحو الوارد يف املرف 2016و 2015على ميزانية  2014يونيو/حزيران 

 الوقائية من خالل أنشطة مؤسسية وفنية على النحو اآلتي:

 عرضت اهليئة دراسة عن املسائل املؤسسية واملالية. وصادقت اهليئة على خريطة طريق لتنفيذ اآلليات است

املالية يف املنطقة الغربية وأنشأت صندوقًا إقليميًا للطوارئ أمسته "صندوق إدارة خماطر اجلراد الصحراوي" 

 رات املتدنية.لدعم عمليات مكافحة اجلراد الصحراوي يف فرتات التفشي احلرجة والفو

 تواصل اهليئة دعم البلدان األعضاء الستخدام نظامي ار اسرتاتيجية املكافحة الوقائية، يف إطelocust3 و 

RAMSESv4 GIS  اجلديدين لإلنذار املبكر وإدارة البيانات وتنفيذ اخلطة السنوية للمسح والرقابة يف كل

 بلد من البلدان. ووافق املندوبون أيضًا على اخلطة احملدثة للمسح والرقابة. 

  ُيعّد التدريب نشاطًا رئيسيًا من خالل حتديث حصص التدريب اخلمس يف جمال اجلراد الصحراوي واليت

يكولوجيا البيولوجية واملسح ور  املبيدات مبعدالت منخفضة جدًا والرقابة البيئية والصحية. وتوفر تتناول اإل

 على املستويني الوطين بمنتظم الدعم للتدري لهيئة مكافحة اجلراد الصحراوي يف املنطقة الغربية بشك

 خطة تدريبيةدكتوراه. وستوضع  درجة نم تاملذكورة وتقدم أيضًا منحة دائمة للدراسا تواإلقليمي يف اجملاال

 .2018-2015إقليمية جديدة للفرتة 

  لألنشطة البيئية واستيفاء الشروط البيئية، منها على سبيل املثال رسم خرائط املناطق احلساسة، توفري الدعم

 باستخدام نظام إدارة خمزونات املبيدات وتطبيق تدابري ختفيفية يف عمليات املكافحة وزيادة االستخدام

 التدرجيي للمبيدات البيولوجية.

  يشهد التخطيط حلاالت الطوارئ تطورًا منذ أكثر من ست سنوات وبات لدى سبعة من أصل عشر بلدان خطة

 طوارئ وطنية مصممة خصيصًا لكل حالة من حاالت اجلراد الصحراوي.

  املنطقة الغربية مبا يراعي وستجري مناقشة وحتديث خطة األحباث التشغيلية الراهنة للجراد الصحراوي يف

 .لاألنشطة اإلضافية يف هذا اجملا
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 املرفق ألف

 
 اعةملنظمة األغذية والزر التابعة هيئة مكافحة اجلراد الصحراوي

 )املنطقة الشرقية( يف جنوب غرب آسيا

 

 ميزانية حساب األمانة

 

  TF 9123.00  MTF/RAS/001/MUL 
 

 

 2017 2016 2015 الوصف احلساب

 )إشارية( )معتمدة( )معتمدة(  

 االستشاريون 5013
  4 500   4 500   4 500 

 العقود 5014
15 250 15 250 15 250 

 السفر 5021
44 800 44 800 44 800 

 التدريب 5023
  6 900   6 900   6 900 

 البنود مشرتيات 5024

 االستهالكية
  1 950   1 950   1 950 

 غري البنود مشرتيات 5050

 االستهالكية
  1 750   1 750   1 750 

 التشغيل مصروفات 5028

 العامة
14 650 14 650 14 650 

 (*الدعم) تكاليف 5029
11 486 11 486 11 486 

 286 101 286 101 286 101 اجملموع 

 
 
 
 .خرىاأل احلسابات مجيع على املائة يف 13 بنسبة دعمال تكاليفو ؛ 5024 احلساب على املائة يف 5 بنسبة دعمال تكاليف *
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 املرفق باء

 
 التابعة ملنظمة األغذية والزراعة الصحراوي اجلراد مكافحة هيئة

 )الوسطى املنطقة يف(

 

 ميزانية حساب األمانة

 

TF 9409.00  MTF/INT/007/MUL 

 

 

 2017 2016 2015 الوصف احلساب

 )إشارية( )معتمدة( )معتمدة(  

 العامة اخلدمات فئة مرّتبات 5012
67 538 67 538 67 538 

 االستشاريون 5013
20 000 20 000 20 000 

 العقود 5014
102 000 100 000 80 000 

 اإلضايف العمل ساعات 5020
4 000 4 000 4 000 

 السفر 5021
38 000 70 000 50 000 

 التدريب 5023
125 000 80 000 70 000 

 االستهالكية املعدات 5024
15 000 15 000 15 000 

 االستهالكية غري املعدات 5025
30 000 30 000 30 000 

 العامة التشغيل مصروفات 5028
41 000 71 000 21 000 

 (*الدعم) تكاليف 5029
56 660 56 530 40 000 

 538 397 068 514 198 499 اجملموع 

 
 تلك هي األرقام وهذه األخرى احلسابات مجيع على املائة يف 13 بنسبة دعمال تكاليفو ؛5025و 5024 احلسابني على املائة يف 5 بنسبة دعمال تكاليف *

 الفعلية. الدعم تكاليف عن طفيف بشكل ختتلف وقد امليزانية يف عليها املوافق
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 جيم املرفق

 
 هيئة مكافحة اجلراد الصحراوي التابعة ملنظمة األغذية والزراعة

 )يف املنطقة الغربية(

 
 حساب األمانة ميزانية

 
TF 9169.00  MTF/INT/006/MUL 

 

 
 2017 2016 2015 الوصف احلساب

 )إشارية( (معتمدة) )معتمدة(  

 000 65 000 89 104.000 املستشارون 5013

 000 25 000 5 000 60 العقود 5014

 000 25 500 114  500 119 السفر 5021

 000 133 000 60 000 65 التدريب 5023

 االستهالكية املعدات 5024
 40 000 40 000 135 000 

 000 25 000 48 000 48 االستهالكية غري املعدات 5025

 000 90 500 85 500 90 العامة التشغيل مصروفات 5028

 500 92 460 57 510 68 (*الدعم) تكاليف 5029

 000 639 460 499 510 595 اجملموع 

 

 .احلسابات مجيع على املائة يف 13 بنسبة دعمال تكاليف  *

 


