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 موجز
 

 هي:و  ،تتوىلى املنظمة حالياً إدارة ثالث هيئات ملكافحة اجلراد الصحراوي 
 جنوب غرب آسيا )املنطقة الشرقية(؛ يف الصحراويهيئة مكافحة اجلراد  -
 املنطقة الوسطى؛ يف الصحراويهيئة مكافحة اجلراد  -
 هيئة مكافحة اجلراد الصحراوي يف املنطقة الغربية. -

  امليزانيات املعروضة يف الوثيقةFC 169/INF/6  مرب/كانون ديسيف الثالث هي امليزانيات اليت اعتمدهتا اهليئات
 متوز/يوليو يف و  ،للمنطقة الوسطى 2017باط /شفربايريف و جلنوب غرب آسيا )املنطقة الشرقية(،  2016األول 
 للمنطقة الغربية. 2016

 املسائل اإلدارية )ب([ بالنسبة إىل هيئة  – 4املادة الرابعة، القسم اهليئات ]املنشأة مبوجبها  عاهداتامل حسب
"سري عمل )ج( هيئة مكافحة اجلراد  4جنوب غرب آسيا وهيئة املنطقة الوسطى، واملادة السابعة، القسم 

يئة على اجمللس عرض ميزانية كل ه ينبغيوعماًل باملمارسات السابقة املرعية، ، [الصحراوي يف املنطقة الغربية
  الية( بغرض أخذ العلم قبل تنفيذها.)بتفويض إىل جلنة امل

 
 

 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية
 

 أن تأخذ علماً بامليزانيات املعروضة للهيئات الثالث.مدعوة إىل جلنة املالية  إن 
 

 مشورةالمسودة 
 

 الصحراوي الهيئات الثالث لمكافحة الجرادبميزانيات لجنة المالية علماً  تأخذ. 
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 راوي جلراد الصحهي: هيئة مكافحة او  ،املنظمة حاليًا إدارة ثالث هيئات ملكافحة اجلراد الصحراويتتوىل  -1
 .قة الغربيةوهيئة مكافحة اجلراد الصحراوي يف املنط راد الصحراوي يف املنطقة الوسطىوهيئة مكافحة اجل يف جنوب غرب آسيا

 
 نالبلدا عاعتمدهتا مجي الوقائية اليت املكافحةساراتيجية الفعال التنفيذ زايد األمهية يف الوتؤدي اهليئات دورًا مت -2

 ةاملبكر  ستجابةاإلنذار املبكر واالمن خالل أوبئة اجلراد الفتاكة ومدهتا وحدىهتا احلد من تواتر  لاملتضررة من اجلراد من أج
 (.نظمةملة ملنظمة األغذية والزراعة )اوالتخطيط حلاالت الطوارئ. وتتماشى هذه الركائز مع األهداف االساراتيجية اخلمس

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

، ويتم ل سنتنيدورة من دورات اهليئات اليت تُعقد مرة كالبلدان األعضاء يف كل هيئة. وتقرر امليزانيات يف كل اليت تدفعها 
غري املنفقة دة إضافية أحياناً تستند إىل األرص مبالغوفقاً مليزانية معيارية، مع إدراج  مستوى االشاراكاتاالتفاق على عادة 

 .تني التاليتنيعلى ميزانية السنعادة لدورة توافق امن السنوات السابقة. و 
 
   انعقدتاهليئات يف دوراهتا اليت وافقت عليهاهي امليزانيات اليت  يف هذه الوثيقةوامليزانيات املعروضة  -4

  2016 متوز/يوليو للمنطقة الوسطى ويف  2017 شباط/فربايرجلنوب غرب آسيا ويف  2016يف ديسمرب/كانون األول 
 للمنطقة الغربية.

 
فرادى  على العموم اليت وافقت عليهااملعيارية امليزانية  لمتث يه"، فديةشار "إعلى أهنا نية يشار إىل امليزاوحيثما  -5
  وستعد كل هيئة يف دورهتا القادمة ميزانية أكثر دقة هلذه السنوات، مستوى االشاراكات السنوية.تبنيى  يوه ،اتيئاهل
 .، واليت جيوز أيضاً تعديلهاعملال تستقد أو غري املستخدمة فيها بعض األرصدة عمل قد تست اليتو 
 
 دت قاليت عُ ثالثني اليف دورهتا  ،آسيا بيف جنوب غر  يمكافحة اجلراد الصحراو هيئة وافقت قد و  -6

هليئة يف إجراء ذه االنشاط الرئيسي هل لويتمث. فعلى امليزانية على النحو املبنيى يف املرفق أل ،2016 ول/كانون األديسمربيف 
  يجلراد الصحراو اثالثني يومًا على جانيب احلدود اإليرانية الباكستانية يف مناطق تكاثر يستغرق مشارك مسح سنوي 

 نشطةاألاركىز تو  للتخطيط للحملة الصيفية على طول احلدود اهلندية الباكستانية. املسح خالل فصل الربيع. وتستخدم نتائج
لتخطيط حلاالت امن خالل  اإلنذار املبكر واالستجابة املبكرة تحول تعزيز القدرات الوطنية للبلدان يف جماالاملتبقية 
" eLocust3"ديد اجل اإللكارويننظام ال اعتماداألنشطة هذه تشمل . و احلديثة توالتدريب واستخدام التكنولوجيا الطوارئ

الذي يسمح بتسجيل البيانات امليدانية يف موقعها ونقلها مباشرة إىل املراكز الوطنية للجراد، فضالً عن نظام حمدث خمصص 
ويتم تدريب املسؤولني الوطنيني عن املعلومات اخلاصة باجلراد  ة البيانات.( إلدار RAMSESv4 GISللمعلومات اجلغرافية )

 يف إطار حلقة عمل سنوية مشاركة بني املناطق تنظمها هيئةيف البلدان األعضاء من أجل استخدام هذه األدوات اجلديدة 
مل بزيارات غرب آسيا، وُتستكمكافحة اجلراد الصحراوي يف املنطقة الوسطى وهيئة مكافحة اجلراد الصحراوي يف جنوب 

الرئيسي  قرى ملاشعبة اإلنتاج النبايت ووقاية النباتات يف ل التابعةدارة معلومات اجلراد الصحراوي متواصل إلدعم بو للخرباء 
نظىمها كبار املدرىبني ي وطنيةعلى حتسني مهارات املوظفني امليدانيني من خالل دورات تدريبية ويستمر الاركيز  .منظمةلل
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 للمحافظة  املعداتشراء كميات صغرية من تستمر أيضا عملية و  وترمجة املواد التدريبية إىل اللغات احمللية.وطنيني ال
  واستخدام التكنولوجيات املناسبة.من التأهب على مستوى أساسي 

 
شباط /فرباير دت يفُعقاليت ثالثني يف دورهتا ال ،ىهيئة مكافحة اجلراد الصحراوي يف املنطقة الوسطاحتفلت و  -7

  بعنوان باكتايئة  وهبذه املناسبة، أصدرت اهل بالذكرى اخلمسني إلنشاء اهليئة. يف مسقط، سلطنة عمان، 2017
"A celebration of 50 years of service( " عاما من اخلدمة 50االحتفال مبرور) املشاركون يف الدورة عضاء األ. وناقش

اليت تدفعها  الشاراكاتا ةضاعفواليت تتعلق مبالتاسعة والعشرين هتا دور عن اهليئة يف  تصدر يت ال 28مرة أخرى التوصية رقم 
دفعت  قديرهم للبلدان األعضاء اليتعن تعضاء األأعرب كما .  واليت مت إقرارها ،هليئةحساب أمانة اإىل ألعضاء البلدان ا
وتواصل اهليئة  .السنوية االشاراكاتطلبت من البلدان األعضاء األخرى مواصلة عملية مضاعفة يف حني  اشاراكاهتاضعف 

 الوقائية يف اجملاالت الرئيسية التالية:  املكافحةتطبيق اساراتيجية 
 

 دارة البيانات وحتسني إ .يف جمايل املسح والتوقعات اخلاصة باجلراد الصحراويتنمية القدرات املبكر:  الكشف
هيئة مكافحة ظمها تنمشاركة بني األقاليم حلقة عمل سنوية )تسجيلها ونقلها وحتليلها واإلبالغ عنها( من خالل 

ولني الوطنيني للمسؤ  يف املنطقة الوسطى اجلراد الصحراوي يف جنوب غرب آسيا وهيئة مكافحة اجلراد الصحراوي
 ؛نظمةاملمعلومات اجلراد الصحراوي يف  ائرةدمع راد جنبا إىل جنب املعنيني باملعلومات املتعلقة باجل

 ة نية إىل البلدان من أجل زيادة قدرهتا على التدخل املبكر ولضمان فعاليفاالستجابة املبكرة: تقدمي املساعدة ال
 ؛البيئيةاآلمنة من الناحية عمليات املكافحة 

  :اخلاصة  وطنيةالة تدريبيالدورات على حتمل تكاليف تشغيل ال تشجع اهليئة البلدان األعضاءدعم بناء القدرات
طبوعات وتبادل املو قليمية اإلو  لدورات التدريبية الوطنيةهبا، على أن ُتستكمل من خالل دعم اهليئة املتواصل ل

 ؛طلب األعضاءالزيارات العلمية بناء على 
  ؛اليت وضعتها اهليئة ةية والصحيعايري البيئاملالبيئة: تنفيذ متطلبات  
  نظام إدارة خمزونات املبيدات الذي يُعترب أداة هامة من أدوات الفاو إلدارة خمزونات مبيدات اآلفات: تطبيق

وحيدد  تعملاليت مل تعد تسو املبيدات ويعطي معلومات مفصلة عن جرد خمزونات املبيدات القابلة لالستخدام 
ملعين، ا حالة تسجيل املبيدات املتاحة ضمن املخزونات ويقوم برصد نوعية املبيدات وحركتها واستخدامها يف البلد

 ؛مبا يف ذلك التخلص منها
 ( طوارئ الجراد الصحراويحاالت مساعد التخطيط ل) احملدثةدوات األ: استخدام التخطيط حلاالت الطوارئ

لعمليات التدخل من أجل مكافحة اجلراد الصحراوي مبا يتيح تعبئة املوارد الالزمة يف وقت مبكر  التأهبلتحسني 
 ؛طوارئة حالعندما تنشأ مبا فيه الكفاية 

  :حتديث املوقع اإللكاروين هليئة مكافحة اجلراد الصحراوي يف املنطقة الوسطى بعدما يف ستمرار االإبراز األعمال
 ؛هليئةأنشطة ابللتعريف إعالنية ات نشر وإصدار لعربية باللغتني اإلنكليزية واأعيد تصميمه مؤخراً 

  األحباث: توفري منصىة لربامج األحباث املشاركة عن التكتيكات واالساراتيجيات احملسىنة ملكافحة اجلراد الصحراوي
 ؛تتقدىم هبا البلدان األعضاءباالستناد إىل اقاراحات إلجراء أحباث 
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 :حتقيق واختبار  اإلقليمية، اتفق على إجراءيئات ما بني اهل يفاجلاري يف إطار التعاون املشارك و  خطط املستقبل
لجراد. ل أنشطة اإلنذار املبكر واملكافحة الوقائية جمال يف ستخدام احملتمل للطائرات بدون طياربشأن االميداين 
رصد  وسيلة حمتملة لتحسنيأن يكون ( بدون طيارطائرات )دوارة و  ةثابتذات أجنحة طائرات  ستخدامالوميكن 

 .ةاملكافحض تكاليف عمليات املسح و يخفلت، و ةالسريعكافحة اجلراد الصحراوي واإلنذار املبكر وامل
 
 ،2016 متوزيو/لو اليت ُعقدت يف يثامنة يف دورهتا ال ،ووافقت هيئة مكافحة اجلراد الصحراوي يف املنطقة الغربية -8

الوقائية من خالل  املكافحةاهليئة اساراتيجية هذه جيم. وتطبىق  قعلى النحو الوارد يف املرف 2018و 2017 عامي على ميزانية
 أنشطة مؤسسية وفنية على النحو اآليت:

 
  نيني مبكافحة أقر اجتماع الوزراء املعاملسائل املؤسسية واملالية. و  بشأندراسة اللمسات األخرية على الاهليئة وضعت

يف اجلزائر العاصمة،  2016أكتوبر/تشرين األول  25الذي انعقد يف اهليئة اجلراد يف البلدان األعضاء العشرة يف 
 اجلزائر، على وجه اخلصوص ما يلي:

o ة هبدف حتسني اإلنذار املبكر واالستجابطوارئ اجلراد الصحراوي" االت قليمي حلاإلصندوق اء "الشإن
 هذا الصندوق اإلقليمي موارد جتديد تم وسي .واالنتشار األويلاجلراد الصحراوي تفشي  االتحل

لدان من البسامهات الطوعية أوال من خالل امل ،بنحو ستة ماليني دوالر أمريكيقيمتها قدر الذي ت
 واملساعدة اخلارجية.اهليئة األعضاء يف 

o  كافحة اجلراد مل ةاملبكر ستجابة "، وهي آلية تدخل جديدة لاللمنطقة الغربيةلقوة التدخل "طبيق تو
 الصحراوي.

 التعديالت  ،(2017/ متوز يوليو 6-3)باماكو، مايل،  للهيئةخالل دورة استثنائية  ،الدول األعضاء باإلمجاعقرىت أ
نظمة يف دورته اليت أقرها جملس امل ،التعديالت. وأصبحت هذه يئةاليت أدخلت على االتفاق املتعلق بإنشاء اهل

 يع األعضاء بالنسبة إىل مج( نافذة 2016يونيو/ حزيران  3 -مايو/ أيار  30الرابعة واخلمسني بعد املائة )روما، 
؛ لهيئةلمسؤوليات الرئيس واللجنة التنفيذية واألمني التنفيذي على حنو أكرب حتدد وهي . 2017يوليو/ متوز  6يف 

  ما بني بلدان اجلنوب، وخطط إدارة خماطر اجلراد الصحراوي، وقائمة املتطلبات البيئية. على التعاون يفد تشدو 
 ظام الوقاية نمن خالل حسابات األمانة التابعة هلا وبرنامج و  ار اساراتيجية املكافحة الوقائيةإطيف ، تواصل اهليئة

تكنولوجيات اجلديدة الاستخدام يف دعم البلدان األعضاء مني التنفيذي للهيئة، األتنسيقه الذي يتوىل  من األزمات
اجلديدين  RAMSESv4 GISو elocust3نظامي وإدارة معلومات اجلراد الصحراوي، مثل  هاجلمع البيانات ونقل

االستجابة و ر إلنذار املبكضمان تطبيق نظم ال تنفيذ اخلطة السنوية للمسح والرقابة يف كل بلد من البلدانل
 ووافق املندوبون أيضاً على اخلطة احملدثة للمسح والرقابة.  .املبكرة كافحةلمل

 تقدمي الدعم الفين واملايل لدعم خالل ( من 2018-2015الثالثة ) قليميةاإلتدريبية الطة اخل تستمر اهليئة يف تطبيق
نح اهليئة متو بشأن املسائل ذات الصلة بإدارة اجلراد الصحراوي. واإلقليمي  على املستويني الوطينعمليات التدريب 

 دكتوراه.الدرجة  نم تمنحة للدراسابشكل دائم أيضاً 
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 احلساسة،  البيئية، منها على سبيل املثال رسم خرائط املناطقملتطلبات ستيفاء االلألنشطة البيئية و الدعم قدم ي
لتدرجيي تدابري ختفيفية يف عمليات املكافحة وزيادة االستخدام ا باستخدام نظام إدارة خمزونات املبيدات وتطبيق

 للمبيدات البيولوجية.
 ةمن أصل عشر بات لدى تسعة بلدان  (1): نواتمثاين سمنذ أكثر من  قدمايشهد التخطيط حلاالت الطوارئ ت 

ة حاالت ( ومت إعداد خط2، )خطة طوارئ وطنية مصممة خصيصًا لكل حالة من حاالت اجلراد الصحراوي
إدارة خطر اجلراد ب ةيالتنفيذ ألمانةلالطوارئ اإلقليمية واملصادقة عليها من قبل اهليئة يف دورهتا الثامنة وستسمح 

 الصحراوي يف املنطقة الغربية بشكل أفضل. 
  أنشطة وبدأت ( 2019-2016)للجراد الصحراوي يف املنطقة الغربية ثانية طة األحباث التشغيلية المت إعداد خو

ة طخفيذ نل الالزمة لتااألمو  مجع ن أجلموالدعوة . وستستمر أنشطة املناصرة 2017األحباث األولية يف عام 
  .اإلقليمية األحباث
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 المرفق ألف
 
 لمنظمة األغذية والزراعة التابعة هيئة مكافحة الجراد الصحراوي

 )المنطقة الشرقية( في جنوب غرب آسيا
 

 ميزانية حساب األمانة
 

TF 9123.00  MTF/RAS/001/MUL 
 

 2019 2018 2017 الوصف الحساب

 (شاريةاإل) عتمدة(امل) عتمدة(امل)  

 000 8 000 8 000 8 االستشاريون 5013

 000 10 000 10 000 10 العقود 5014

 250 3 250 3 250 3 حملياً  معها املتعاقد ةملاالع اليد 5020

 612 78 612 78 612 78 السفر 5021

 250 3 250 3 250 3 التدريب 5023

 500 5 500 5 500 5 لالستهالك قابلةال عدىاتامل 5024

 500 2 500 2 500 2 لالستهالك قابلةال غري عدىاتامل 5025

 138 34 138 34 138 34 العامة التشغيل مصروفات 5028

 575 17 575 17 575 17 الدعم)*( تكاليف 5029

 825 162 825 162 825 162 المجموع 

 
 تلك هي األرقام وهذه ؛األخرى احلسابات مجيع على املائة يف 13 بنسبة الدعم 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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 المرفق باء
 

 لمنظمة األغذية والزراعةالتابعة  الصحراوي الجراد مكافحة هيئة
 في المنطقة الوسطى

 
 ميزانية حساب األمانة

 
TF 9409.00  MTF/INT/007/MUL 

 
 2019 2018 2017 الوصف الحساب

 (شاريةاإل) عتمدة(امل) عتمدة(امل)  
 000 70 000 70 000 70 العامة اخلدمات فئة مرتىبات 5012

 000 20 000 20 000 20 االستشاريون 5013

 500 112 500 112 500 129 العقود 5014

 000 4 000 4 000 4 اً حملي معها املتعاقد ةملاالع اليد 5020

 000 70 000 70 000 38 السفر 5021

 000 155 000 155 000 120 التدريب 5023

 000 15 000 15 000 15 لالستهالك قابلةال عدىاتامل 5024

 000 30 000 30 000 30 لالستهالك قابلةال غري عدىاتامل 5025

 000 2 000 2 000 2 فينال دعمال خدمات 5027

 000 20 000 20 000 20 العامة التشغيل مصروفات 5028

 465 61 465 61 965 54 الدعم)*( تكاليف 5029

– العامة التشغيل مصروفات 5040
 اخلارجية املشاركة اخلدمات

2 000 2 000 2 000 

 965 561 965 561 465 505 المجموع 

 
  .األخرى احلسابات مجيع على املائة يف 13 بنسبة الدعم تكاليفو  ؛5025و 5024 احلسابني على املائة يف 5 بنسبة دعمال تكاليف  *
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 جيم المرفق
 

 هيئة مكافحة الجراد الصحراوي التابعة لمنظمة األغذية والزراعة
 في المنطقة الغربية

 
 حساب األمانة ميزانية

 
TF 9169.00  MTF/INT/006/MUL 

 
 2019 2018 2017 الوصف الحساب

 (شاريةاإل) عتمدة(امل) عتمدة(امل)  
 000 73 000 73 500 71 املستشارون 5013

 000 30 000 30 000 30 العقود 5014

 750 6 750 6 750 5 حملياً  معها املتعاقد ةملاالع اليد 5020

 250 146 250 146 750 132 السفر 5021

 000 18 000 18 000 18 التدريب 5023

 500 47 500 47 500 40 لالستهالك قابلةال عدىاتامل 5024

 750 135 750 135 750 182 لالستهالك قابلةال غري عدىاتامل 5025

 750 156 750 156 750 144 العامة التشغيل مصروفات 5028

 820 79 820 79 380 81 الدعم)*( تكاليف 5029

 820 693 820 693 380 707 المجموع 

 
 .احلسابات مجيع على املائة يف 13 بنسبة الدعم تكاليف  *
 


