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 وجزامل

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

   .وامليزانيات املعروضة يف هذه الوثيقة هي امليزانيات املعيارية اليت وافقت عليها اهليئات الثالث يف دوراهتا 
   عن الشببببببباون ا)دارية )ب(، هيئة مكافحة  4وحبسبببببببد املعاهدات اليت أنشبببببببئت اوجاها ،املادة الرابعة، القسببببببب

الصببحراوي يف املنطقة الوسببطى، واملادة السببابعة، اجلراد الصببحراوي يف جنوب غرب آسببيا وهيئة مكافحة اجلراد 
"أداء )ج( هيئة مكافحة اجلراد الصبببببببحراوي يف املنطقة الغربية"ي، وماشبببببببًيا مع املمارسبببببببات السبببببببابقة  4القسببببببب  

املعمول هبا، يناغي إحالة ميزانية كل من اهليئات إىل اجمللس )مع تفويض إىل جلنة املالية( لإلحاطة قال املااشبببببببببرة 
 يذ.ابلتنف

 

 

 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية

 .إّن جلنة املالية مدعوة إىل ا)حاطة علًما ايزانيات اهليئات الثالث على النحو الوارد يف هذه الوثيقة 
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هيئة مكافحة اجلراد  ملكافحة اجلراد الصببببببببببببحراوي، وهي: تتوىل حالًيا منظمة األغذية والزراعة إدارة ثالث هيئات -1
، وهيئة مكافحة اجلراد الصببببببحراوي يف 1964الصببببببحراوي يف جنوب غرب آسببببببيا )املنطقة الشببببببرقية( اليت أنشببببببأت يف عا  

، وهيئة مكافحة اجلراد الصببببببببحراوي يف املنطقة الغربية اليت أنشببببببببأت يف عا  1967املنطقة الوسببببببببطى اليت أنشببببببببأت يف عا  
2002. 

هاًما أكثر فأكثر يف تنفيذ اسبببببياتيملية املكافحة الوقائية على او فعال ومسبببببتدا  وهي وتادي هذه اهليئات دورًا  -2
اسببببياتيملية اعتمدها ايع الالدان املتضببببررة من اجلراد الصببببحراوي للحد من تواتر غزوات اجلراد الفتاكة ومدهتا وحّدهتا من 

وتتماشبببببببى هذه الركائز مع األهدات االسبببببببياتيملية  خالل ا)نذار املاكر واالسبببببببتملابة املاكرة والتالطيا طاالت الطوار .
واب)ضببافة إىل كل ، اضببطلعت هذه اهليئات بدور حاسبب  خالل موجة انتشببار اجلراد الصببحراوي  ملنظمة األغذية والزراعة.

 .2021-2019األخرية يف الفية 
. ويكون مصببببدر هذه األموال وتعتمد ميزانيات اهليئات على املاالغ املتوفرة يف حسبببباب األمانة ابال بكّل منها -3

ويت  إقرار امليزانيات يف كل  االشياكات السنوية املقررة للالدان األعضاء يف اهليئة، إىل جاند أي مسامهات طوعية أخرى.
دورة من دورات اهليئات اليت تعقد مرة كل سببببنتت ويت  عادة االتفاى على مسببببتوى هذه امليزانيات تاًعا مليزانية معيارية، مع 

وتوافق الدورة عادة على نفقات السنتت السابقتت وميزانية  كانية إدراج ماالغ إضافية أحياًًن استناًدا إىل األنشطة املقررة.إم
 السنتت الالحقتت.

وابلنسببببببببباة إىل  وافقت عليها اهليئات يف دوراهتا.وامليزانيات املعروضبببببببببة يف هذه الوثيقة هي امليزانيات املعيارية اليت  -4
على امليزانية املعروضبببببة خالل الدورة األخرية )الدورة يف جنوب غرب آسبببببيا، مت املوافقة هيئة مكافحة اجلراد الصبببببحراوي 

ا ابلنساة إىل هيئة مكافحة اجلراد أمّ  .2020الثانية والثالثون للهيئة( اليت عقدت بصورة افياضية يف ديسمرب/كانون األول 
الدورتت ة الغربية وهيئة مكافحة اجلراد الصببببببببحراوي يف املنطقة الوسببببببببطى، ن يكن من املمكن تنظي  الصببببببببحراوي يف املنطق

فقد مت التالطيا لعقد الدورتت يف الفصببل الثام من عا   ا، لذ2021و 2020بصببورة افياضببية يف الفية املمتدة بت عامي 
مها ميزانيتان تقديريتان على مسببتوى االشببياكات السببنوية  2023-2022؛ ومن مث فإن امليزانيتت املعروضببتت للفية 2022

املماثلة للميزانيتت املعتمدتت سببببببابًقا واملوافق عليهما يف الدورة التاسببببببعة هليئة مكافحة اجلراد الصببببببحراوي يف املنطقة الغربية 
 والدورة اطادية والثالثت هليئة مكافحة اجلراد الصحراوي يف املنطقة الوسطى.

امليزانية تظهر بوصببببفها "إشببببارية"، فهي مثل امليزانية املعيارية اليت توافق عليها عادًة فرادى اهليئات، وتاّت ومع أن  -5
جتري  قدو (، 2023-2022)للسبببنتت وسبببتعّد كل هيئة يف دورهتا القادمة ميزانية أكثر دقة  مسبببتوى االشبببياكات السبببنوية.

 .ضةتعديالت طفيفة على امليزانيات املقّدرة املعرو 
سببببببببببببنة، عقدت الدورة الثانية والثالثون هليئة مكافحة اجلراد الصببببببببببببحراوي يف جنوب غرب  56وللمرة األوىل منذ  -6

وقد أثرت اجلائحة على إجناز ايع األنشببطة املقررة  .19-بسبباد جائحة كوفيد Zoomآسببيا بصببورة افياضببية عرب منصببة 
ورغ  هذه االنتكاسات، حضر الدورة اهور أكرب  حساب األمانة.يف خالل فية السنتت، ما أدى إىل اخنفاض التكاليف 

ومع أنه من املتوقع أن تعود أنشببببطة  من املعتاد ألن األسببببلوب االفياضببببي يتية إمكانية مشبببباركة عدد أكرب من اطاضببببرين.
أن أتخذ يف اطساان  ستعقد حبضور األعضاء الفعلي اهليئة إىل مسارها الطايعي يف املستقال القريد، يناغي للدورات اليت

 طضور بصورة افياضية.إاتحة إمكانية ا
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ًنقشبببببببببببببببت اهليئببة يف دورهتببا الثببانيببة والثالثت الكثري من التحببدنت اليت واجهتهببا خالل موجببة انتشبببببببببببببببار اجلراد و  -7
اجلراد  املسبببببتفادة اليت ميكن تطايقها على اطمالت املقالة ملكافحةوالدروس  2020 -2019الصبببببحراوي األخرية يف الفية 

ماتكرة جديدة اليت وضبببببعتها املنظمة اسبببببتملابة ة تكنولوجيات تيحت للمشببببباركت فرصبببببة االطالع على عدوأ   الصبببببحراوي.
 ملوجة انتشار اجلراد الصحراوي.

ومن املقرر اعتماد امليزانية نفسببببببببها للفية  .2022-2021توصببببببببية وخطة العمل وامليزانية للفية  21وأقّرت الدورة  -8
 )املرفق ألف(. 2022-2023

 هليئة ما يلي:اأمانة ية املعتمدة اليت سيدعمها حساب وتتمثل األنشطة السنوية الرئيس -9
إجراء دراسببببة اسببببتقصببببائية مشببببيكة على جان  اطدود بت إيران وابكسببببتان يف مناطق تكاثر اجلراد الصببببحراوي  (1)

 خالل فصل الربيع.
 تنظي  الدورة الثالثة والثالثت للهيئةو  (2)
 االشياكو ، اا يشمل تكاليف نقل الاياًنت الشهرية eLocust3أنشطة و  (3)
 التدريد الوطينو  (4)
أقاليمية مشببببببببببيكة بت هيئة مكافحة اجلراد الصببببببببببحراوي يف املنطقة الوسببببببببببطى وهيئة مكافحة اجلراد حلقة عمل و  (5)

هليئة  إقليميةولت عن معلومات اجلراد، وحلقة عمل الصببببحراوي يف جنوب غرب آسببببيا وموّجهة للمو فت املسببببا 
 مكافحة اجلراد الصحراوي يف جنوب غرب آسيا موّجهة للمو فت املساولت عن معلومات اجلراد

 الدع  التكنولوجي اجلديد واملاتكرو  (6)
 حلقة عمل إقليمية لتدريد املدرّبتو  (7)
 أنشطة تاادل الدراسات االستقصائية بت الالدانو  (8)
 اليويج ملايدات اآلفات اطيويةو  (9)
 واملعدات وقطع الغيارتوفري املواد و  (10)
  دع  إعداد إجراءات التشغيل املوحدة/ األدلة ومواد االتصال والدعوة.و  (11)
ا يف فرباير/وعقدت هيئة مكافحة اجلراد الصبببببحراوي يف املنطقة الغربية اجتما -10  2021شببببباا  ًعا افياضبببببًيا  صبببببصبببببً

هي ميزانيببة تقببديريببة على  2023-2022للفية  ؛ ولكّن ميزانيببة اهليئببة يف هببذه الوثيقببة2021للموافقببة على امليزانيببة لعببا  
 على النحو الوارد يف املرفق ابء.مستوى االشياكات السنوية املماثلة للميزانية املعتمدة سابًقا يف الدورة التاسعة للهيئة 

النحو عليها يف خطة عمل اهليئة، على يف إطار النواتج ابمسبببببببة املوافق وتدع  هذه امليزانية األنشبببببببطة الرئيسبببببببية  -11
 التايل:
  ( قواعد قوة التدخل يف 1) تقدمي الدع  )جراء دراسببببات اسببببتقصببببائية مشببببيكة يف بلدان اهليئة: 1يشببببمل الناتج

و/ أو إجراء عملية حماكاة لتنفيذ ابطا الوطنية طاالت  التحضبببببببببببببريو ( 2املنطقة الغربية يف موريتانيا وتشببببببببببببباد؛ )
يث وإدارة ابطا الوطنية/ ا)قليمية لالسبببتملابة طاالت الطوار  حتدو ( 3الطوار  املتصبببلة ابجلراد الصبببحراوي؛ )



5 FC 191/INF/4 

 

أنشبببطة االتصببباالت و ( 5نقل املعلومات املتعلقة ابجلراد الصبببحراوي وإدارهتا؛ )و ( 4املتصبببلة ابجلراد الصبببحراوي؛ )
 رصد وتقيي  أنشطة الالدان وشراء مركاات لقوة التدخل يف املنطقة الغربية.و ( 6القطرية؛ )

 عمليببات التببدريببد الوطنيببة وا)قليميببة ودع  املشببببببببببببببباريع الوطنيببة ملكببافحببة اجلراد دع   3و 2جتببان ويشببببببببببببببمببل النببا
 راد واالبتكارات يف هذا اجملال.ا)قليمية بشأن سلوك اجلاحوث الصحراوي ومشاريع ال

  السليمة بيئًيا للملراد الصحراوي.دع  ا)دارة املتكاملة و أنشطة  4ويشمل الناتج 
  ستورية للهيئة.بدع  تشغيل أمانة اهليئة وأبنشطة الدعوة وتنظي  االجتماعات الد 5ويتعلق الناتج 
توصببببببية أقرهتا الالدان األعضبببببباء خالل الدورة التاسببببببعة للهيئة إىل خطة العمل  12واب)ضببببببافة إىل كل ، مت نقل  -12

 .2023-2022للفية 
والثالثت اليت عقببدت يف  طبباديببةوافقببت هيئببة مكببافحببة اجلراد الصببببببببببببببحراوي يف املنطقببة الوسببببببببببببببطى يف دورهتببا او  -13

، وتعرض تل  املتوقعة للفية 2021وط اّ قت ميزانية مماثلة لعا   .2020و 2019، على امليزانية لعامي 2019شبببببببباا  فرباير/
يف جدة ابململكة  2022يف املرفق جي . ومن املقرر أن تعقد الدورة الثانية والثالثون للهيئة يف يونيو/حزيران  2022-2023

 رمسًيا. 2023-2022عربية السعودية )قرار خطة العمل وامليزانية للفية ال
تشبببببببمليع تنفيذ اسبببببببياتيمليات املكافحة  2023-2022وسبببببببوت تواصبببببببل خطة العمل اليت اقيحتها اهليئة للفية  -14

الوقائية للملراد الصبببببببحراوي والتكنولوجيات اجلديدة لرصبببببببد اجلراد الصبببببببحراوي وا)نذار املاكر، اا يف كل  توسبببببببيع نطاى 
معايري الايئة والصببببحة  اسببببتالدا  الطائرات بدون طيار ألغراض مسببببة اجلراد؛ وتشببببمليع اسببببتالدا  املايدات اطيوية وتنفيذ

وتعزيز القدرة املاسبببببسبببببية للالدان األعضببببباء يف املنطقة الوسبببببطى والتأهد من أجل االسبببببتملابة على او فعال  والسبببببالمة؛
 وماكر ملوجات تفشي وانتشار اجلراد الصحراوي.

تنفيذ التوصبببببببببيات املرحقلة اليت أقرهتا الالدان األعضببببببببباء يف الدورة اطادية والثالثت هليئة مكافحة  اهليئةوسبببببببببتدع   -15
 صحراوي يف املنطقة الوسطى.اجلراد ال
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 املرفق ألف
 هيئة مكافحة اجلراد الصحراوي يف جنوب غرب آسيا التابعة ملنظمة األغذية والزراعة

 تبًعا للحساب 2023و 2022خطة العمل وامليزانية املقرتحة لسنيت 
 ميزانية حساب األمانة

GCP/GLO/897/MUL 
 

 2023 2022 الوصف احلساب
 000 8 000 8 االستشاريون 5013
 000 15 000 15 العقود 5014
 000 6 000 6 املتعاقدون احملليون 5020
 000 71 000 75 السفر 5021
 222 5 107 2 التدريد / حلقات العمل 5023
 000 30 000 30 املعدات القابلة لالهتالك 5024
 000 40 000 40 مصروفات التشغيل العامة 5028
يف املبببائبببة من  موع  13تكببباليف البببدع  ) 5029

 اطساابت(
22 893 22 778 

 000 198 000 199 اجملموع 
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 املرفق ابء
 هيئة مكافحة اجلراد الصحراوي يف املنطقة الغربية التابعة ملنظمة األغذية والزراعة

 تبًعا للحساب 2023و 2022خطة العمل وامليزانية املقرتحة لسنيت 

 ميزانية حساب األمانة
GCP /GLO/898/MUL 

 

 2023 2022 الوصف احلساب
 000 115 000 115 االستشاريون 5013
 000 30 000 30 العقود 5014
 000 4 000 4 املتعاقدون احملليون 5020
   000 111 000 111 السفر 5021
 25000  000 25 التدريد / حلقات العمل 5023
 000 24 000 24 املعدات القابلة لالهتالك 5024
 000 100 000 100 املعدات غري القابلة لالهتالك 5025
 487 156 487 156 مصروفات التشغيل العامة 5028
يف املبببائبببة من  موع  13تكببباليف البببدع  ) 5029

 اطساابت(
73 513 73 513 

 000 639 000 639 اجملموع 
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 املرفق جي 
 األغذية والزراعة هيئة مكافحة اجلراد الصحراوي يف املنطقة الوسطى التابعة ملنظمة

 تبًعا للحساب 2023و 2022خطة العمل وامليزانية املقرتحة لسنيت 

 ميزانية حساب األمانة
GCP/GLO/896/MUL 

 

 2023 2022 الوصف احلساب

 000 85 000 85 مرتاات مو في ابدمات العامة 5012
 000 25 000 25 االستشاريون 5013
 000 48 000 58 العقود 5014
 000 5 000 5 املتعاقدون احملليون 5020
 000 50 000 60 السفر 5021
 000 136 000 142 التدريد 5023
 000 40 000 40 املشينت القابلة لالهتالك 5024
 160 5 708 5 املشينت غري القابلة لالهتالك 5025
 000 20 000 20 مصروفات التشغيل العامة 5028
يف املببببببائببببببة من  موع  13تكبببببباليف الببببببدع  ) 5029

 اطساابت(
57 292 53 840 

 000 468 000 498 اجملموع 

 

 


