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 موجز
 

 تتوىل حالًيا منظمة األغذية والزراعة إدارة ثالث هيئات ملكافحة اجلراد الصحراوي، أال وهي                                                                     ً         :  
                                                             هيئة مكافحة اجلراد الصحراوي يف جنوب غرب آسيا )املنطقة الشرقية(؛  -
                                              وهيئة مكافحة اجلراد الصحراوي يف املنطقة الوسطى؛  -
                املنطقة الغربية.                               وهيئة مكافحة اجلراد الصحراوي يف  -

  بالنسةةبة       8102                                                                                    وامليزانيات املعروضةةة يف هذه الوثيقة هي تلا الو وافقع علي ا ائيئات الثالث يف يونيوزحزيران        
      8102                                       بالنسةةةةةةبة إىل جنوب غرب آسةةةةةةيا ويف فنايرز ةةةةةةبا        8102                                      إىل املنطقة الغربية ويف ديسةةةةةةمنزكانون األو  

                          بالنسبة إىل املنطقة الوسطى.
 عن الشةةةةةةدون ا دارية )ب(ح مكافحة    4                                                 هدات الو أنشةةةةةةئع  وجب ا هيئة  املادة الرابعة، القسةةةةةة           وحبسةةةةةة  املعا                              

                                                                                            اجلراد الصةةحراوي يف جنوب غرب آسةةيا وهيئة مكافحة اجلراد الصةةحراوي يف املنطقة الوسةةطى، واملادة السةةابعة، 
                             ا مع املمارسات السابقة املعمو         ً ، ومتا يً  "              املنطقة الغربية                                        "أداء )ج( هيئة مكافحة اجلراد الصحراوي يف   4      القس  

                                                                                                   هبا، ينبغي إحالة ميزانية كل من ائيئات إىل اجمللس )مع تفويض إىل جلنة املالية( لإلحاطة قبل املبا رة بالتنفيذ.
 

 
 

 التوجي ات املطلوبة من جلنة املالية
 

   فيه     ترد      الذي       النحو     على       الثالث        ائيئات           يزانيات       العل      أخذ    إىل       مدعوة        املالية     جلنة      إن   .  
 مسودة المشورة

 
 .تأخذ لجنة المالية علًما بميزانيات هيئات مكافحة الجراد الصحراوي الثالث                                                ً                      
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       مكافحة       هيئة   -         ً                                                                       تتوىل حالًيا منظمة األغذية والزراعة إدارة ثالث هيئات ملكافحة اجلراد الصةةةةةةةةةةةحراوي، أال وهي:   - 1
                                                                                                    اجلراد الصةةةةحراوي يف جنوب غرب آسةةةةيا )املنطقة الشةةةةرقية(؛ وهيئة مكافحة اجلراد الصةةةةحراوي يف املنطقة الوسةةةةطى؛ وهيئة 

                                        مكافحة اجلراد الصحراوي يف املنطقة الغربية.
 
ا أكثر فةةأكثر يف تنفيةةذ اسةةةةةةةةةةةةةة اتيجيةةة املكةةافحةةة الوقةةائيةةة على  و فعةة  - 2 ً                                                          وتددي ائيئةةات دورًا هةةامةةً             ا  ومسةةةةةةةةةةةةةةتةةدام                ً    

                                                                                        ها مجيع البلدان املتضةررة من اجلراد الصةحراوي للحد من تواتر غزوات اجلراد الفتاكة ومد ا وحد  ا                اسة اتيجية اعتمد    وهي
                                                                                                     من خال  ا نذار املبكر واالستجابة املبكرة والتخطيط حلاالت الطوارئ. وتتما ى هذه الركائز مع األهداف االس اتيجية 

  .                           اخلمسة ملنظمة األغذية والزراعة
 
                            هيئة. ويكون مصةةةةةدر هذه األموا                                                                      وتعتمد ميزانيات ائيئات على املبالغ املتوفرة يف حسةةةةةاب األمانة اخلا  بكل    - 3

                                                                                                           اال ةة اكات الو تدفع ا البلدان األعضةةاء يف ائيئة. ويت  إقرار امليزانيات يف كل دورة من دورات ائيئات الو تعقد مرة كل 
                  ً                                                        ً      ى هذه امليزانيات تبًعا مليزانية معيارية، مع إمكانية إدراج مبالغ إضةةةةةافية أحياناً يكون                                سةةةةةنتم ويت  عادة االتفا  على مسةةةةةتو 

                                                                                            مصدرها األرصدة غري املنفقة من األعوام السابقة. وتوافق عادة الدورة على ميزانية السنتم التاليتم. 
 
                         يئةةةةات يف الةةةةدورات الو عقةةةةد ةةةةا                                                                وامليزانيةةةةات املق حةةةةة يف هةةةةذه الوثيقةةةةة هي امليزانيةةةةات الو وافقةةةةع علي ةةةةا ائ  - 4
            هيئة مكافحة       2112                                     يف املنطقة الغربية ويف ديسةةمنزكانون األو     ي                          هيئة مكافحة اجلراد الصةةحراو       2112             يونيوزحزيران   يف

                                            هيئة مكافحة اجلراد الصحراوي يف املنطقة الوسطى.      2112                                             اجلراد الصحراوي يف جنوب غرب آسيا ويف فنايرز با  
 
                                                              الو توافق علي ا عادة كل من ائيئات مع ا  ةارة إىل مسةتوى اال ة اكات           املعيارية                              ومتثل امليزانية املق حة امليزانية   - 5

                                                                                                          السنوية. وستعد  كل هيئة يف دور ا القادمة ميزانية أكثر دقة ئذه السنوات، وميكن أن تستخدم في ا أم ال بعض األرصدة 
                            غري املنفقة، كما جيوز تعديل ا.

 
                                                                                           وكانع هيئة مكافحة اجلراد الصةةةةةةةةةحراوي يف املنطقة الغربية قد وافقع يف دور ا التاسةةةةةةةةةعة الو ع قدت يف  ةةةةةةةةة ر   - 6

                                                               على النحو املبم  يف املرفق ألف. وتشةةةةةةةةةةةمل امليزانية النتائق اخلمس املتفق       2121 و      2112            على ميزانية       2112             يونيوزحزيران 
                                                            نشةةةطة الرئيسةةةية ضةةةمن النتيجة األوىل إجراء دراسةةةات اسةةةتقصةةةائية مشةةة كة                                        علي ا يف خطة عمل ائيئة املذكورة. وتشةةةمل األ

                                                                                                       البلدان األعضةةةةةةةاء يف ائيئة والقيام بعمليات طاكاة وطنية للتخطيط حلاالت الطوارئ وبناء القدرات وتوفري الدع  الف    يف
                                    دري  الوطنية وا قليمية ودع  املشةةاريع                                                                           واملايل يف حاالت الطوارئ. وتركز أنشةةطة النتيجتم الثانية والثالثة على عمليات الت

                                                                                                  الوطنية ملكافحة اجلراد الصةةةةةةةحراوي ومشةةةةةةةاريع األحباث ا قليمية بشةةةةةةةأن سةةةةةةةلول اجلراد واالبتكارات يف هذا اجملا . وتدع  
         نة ائيئة                                                    ً                                                       أنشطة النتيجة الرابعة ا دارة املتكاملة والسليمة بيئًيا للجراد الصحراوي. وتتعلق النتيجة اخلامسة بدع  تشغيل أما

                                                            وبأنشطة التواصل والدعوة وتنظي  االجتماعات الدستورية لل يئة. 
 
                                                                                           وكانع هيئة مكافحة اجلراد الصةةةحراوي يف جنوب غرب آسةةةيا قد وافقع يف دور ا احلادية والثالثم الو ع قدت   - 7

                         يسةةةةةةةةةةي لل يئة يف إجراء دراسةةةةةةةةةةة                                                     على امليزانية الواردة يف املرفق باء. ويتمثل النشةةةةةةةةةةا  الرئ      2112                   يف ديسةةةةةةةةةةمنزكانون األو  
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                    ً            ً                                                                   اسةةتقصةةائية مشةة كة سةةنويًا لثالثم يوماً على جانب احلدود بم إيران وباكسةةتان يف مناطق تكاثر اجلراد الصةةحراوي خال  
                                                                                                  فصةةةةل الربيع. وسةةةةوف تسةةةةتخدم النتائق للتخطيط للحملة الصةةةةيفية على طو  احلدود بم ائند وباكسةةةةتان. وت كز سةةةةائر 

                                                                                 تعزيز القدرات الوطنية للبلدان يف جمايل ا نذار املبكر واالسةةةةةةةةةةةةةتجابة املبكرة من خال  التخطيط                   األنشةةةةةةةةةةةةةطة األخرى على
                                                                                                  حلاالت الطوارئ والتدري  واملبيدات البيولوجية لآلفات والتخطيط حلاالت الطوارئ والتكنولوجيات اجلديدة. ويشةةةةةةةةةةةةةةمل 

                                         يدانية يف موقع ا ونقل ا بشةةةةةكل آا إىل املراكز                                   الذي ميكن من خالله تسةةةةةجيل البيانات امل  eLocust3               ذلا صةةةةةيانة نظام 
                  (  دارة البيانات. RAMSESv4.1 GIS                                                                 الوطنية ملكافحة اجلراد، با ضافة إىل نظام معلومات جغرافية خمصص وطد ث )

  ن                                                                                              وجيري تدري  املسةةةةةةةةةدولم ا عالميم الوطنيم املعنيم باجلراد يف البلدان األعضةةةةةةةةةاء على اسةةةةةةةةةتخدام األدوات اجلديدة م
                             يف املنطقة الوسةةةةةطى وهيئة مكافحة           الصةةةةةحراوي                                                           خال  حلقة عمل سةةةةةنوية مشةةةةة كة بم األقالي  وبم هيئة مكافحة اجلراد

                      للخناء وبدع  مستمر من          بزيارات                                                        يف جنوب غرب آسيا وحلقة عمل إقليمية سنوية، على أن ت ستكمل           الصحراوي       اجلراد
                                                                                                           إدارة معلومات اجلراد الصةةةةةةةةحراوي التابعة لشةةةةةةةةعبة ا نتاج النبات ووقاية النباتات يف املقر الرئيسةةةةةةةةي. ويسةةةةةةةةتمر ال كيز على 
                                                                                                           حتسةةم م ارات املسةةدولم امليدانيم من خال  دورات تدريبية وطنية ينظ م ا كبار املدر بم الوطنيم وترمجة املراجع التدريبية 
ا  ةةةةةةةراء كميات صةةةةةةةغرية من التج يزات للمحافظة على مسةةةةةةةتوى التأه   األسةةةةةةةاسةةةةةةي                              ً                                                                 إىل اللغات احمللية. ويتواصةةةةةةةل أيضةةةةةةةً

                                 واستخدام التكنولوجيات املناسبة.
 
                                                                                             وكانع هيئة مكافحة اجلراد الصةحراوي يف املنطقة الوسةطى قد وافقع يف دور ا احلادية والثالثم الو ع قدت يف   - 2

                                                       على النحو املبم  يف املرفق جي . وتركز برامق ائيئة على حسةةةةةةةن       2121 و      2112            على ميزانية      112 2                ةةةةةةة ر فنايرز ةةةةةةةبا  
                                                 وإقامة  ةةةةبكات إعالمية فعالة واسةةةةتخدام وسةةةةائل التواصةةةةل       املسةةةة                                         توقيع ا جراءات املتخذة من خال  حتسةةةةم عمليات 

                                     يف زيادة القدرات يف جما  التدخل  ا يكفل                                                                   احلديثة واالسةةةةتشةةةةعار عن ب عد وتكنولوجيات إدارة البيانات. وقد سةةةةاه  هذا 
                                                                                                        أن تكون عمليات املكافحة أكثر فعالية وسةةةةةةةةةةةةةةالمة من الناحية البيئية وقد م الدع  للبحوث التطبيقية يف جماالت املكافحة 

                                                                              البيولوجية وديناميكيات العشائر ومن جية الدراسات االستقصائية والشواغل البيئية. 
 
                                 سع  وعشرن توصية خال  االجتماع مشلع:                       وأقر ت البلدان األعضاء  - 2
 

                                                                                       خطة طوارئ إقليمية هبدف تقدمي الدع  الف  واملايل  دارة اجلراد الصةةةةةةةةةةةةةةحراوي يف البلدان األعضةةةةةةةةةةةةةةاء، حي    •
                      اخلاصةةةةةةة باجلراد الصةةةةةةحراوي       املسةةةةةة                                                             اسةةةةةةتنفاد معظ  الطاقات املالية واملوارد األخرى املسةةةةةةتخدمة يف عمليات   مت

           ومكافحته؛ 
                                                                             برنامق ماجسةةةةةةةةتري علوم يف جما  إدارة اجلراد الصةةةةةةةةحراوي من خال  حصةةةةةةةةص تعليمية وحبوث إضةةةةةةةةافية       وإطال    •

                                             والغرض من هذا الننامق هو تأهيل أخصةةةةةةةةائيم يف مجيع                               لعلوم والتكنولوجيا يف السةةةةةةةةودان.                    بالتعاون مع جامعة ا
                            جماالت إدارة اجلراد الصحراوي. 

                                                     د الصةةةةةةةحراوي يف إطار نظام ا نذار املبكر وتطبيق اسةةةةةةة اتيجية                                         واسةةةةةةةتخدام الطائرات من دون طي ار لرصةةةةةةةد اجلرا  •
                  املكافحة الوقائية.
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 املرفق ألف
 هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية التابعة لمنظمة األغذية والزراعة

   ً         تبع ا للحساب 2020و 2019خطة العمل والميزانية المقترحة لسنتي 
 ميزانية حساب األمانة

GCP/GLO/898/MUL 

 
  

 2020 2019 الوصف الحساب
 093 100 093 100 االستشاريون 5013
 000 30 000 30 العقود 5014
 000 4 000 4 املتعاقدون احملليون 5020
 148 103 148 103 السفر 5021
 000 5 000 5 التدري  ز حلقات العمل 5023
 000 24 000 24 املعدات القابلة لالهتالل 5024
 000 100 000 100 املعدات غري القابلة لالهتالل 5025
 750 125 750 140 مصروفات التشغيل العامة 5028
 959 63 909 65 يف املائة( 03تكاليف الدع  ) 5029

 555 950 900 572 المجموع 
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 باءاملرفق 

 هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في جنوب غرب آسيا التابعة لمنظمة األغذية والزراعة
   ً         تبع ا للحساب 2020و 2019خطة العمل والميزانية المقترحة لسنتي 

 ميزانية حساب األمانة
GCP/GLO/897/MUL 

 
  

 2020 2019 الوصف الحساب
 111 2 111 2 االستشاريون 5013
 111 01 111 01 العقود 5014
 3 111 3 511 املتعاقدون احملليون 5020
 012 78 012 78 السفر 5021
 111 3 3 511  حلقات العمل زالتدري   5023
 343 4 343 4 املعدات القابلة لالهتالل 5024
 511 8 511 8 املعدات غري القابلة لالهتالل 5025
5028 

 
6150 

 مصروفات التشغيل العامة
 

 خدمات الدع  التق 

34 032 
 

6 513 

34 032 
 

6 513 
 667 02 02 727 يف املائة( 03تكاليف الدع  ) 5029

 260 162 390 163 المجموع 
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 املرفق جي 
 هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى التابعة لمنظمة األغذية والزراعة

   ً         تبع ا للحساب 2020و 2019خطة العمل والميزانية المقترحة لسنتي 
 ميزانية حساب األمانة

GCP/GLO/896/MUL 
 

     2020     2019      الوصف       الحساب
    111   24    111   23              اخلدمات العامة            مرت بات فئة      5112
    111   21    111   21           االستشاريون     5113
    111   61    111   61       العقود     5114
    111  5    111  5                 املتعاقدون احملليون     5121
    111   55    111   23      السفر     5121
    111    125    111    125        التدري      5123
    111   41    111   41                       املش يات القابلة لالهتالل     5124
    111  5    111  5                          املش يات غري القابلة لالهتالل     5125
    111   21    111   21                       مصروفات التشغيل العامة     5122
    221   62    531   42          يف املائة(    13              تكاليف الدع  )     5122

    920    005    030    030        المجموع 
 
 


