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 لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي
 في المنطقة الوسطى

 ٢٠٠٢آذار /  مارس ١٤-٩سورية من – دمشق 

 

 ص التوصياتملخ

 
 :التدريب 

 
 .دعم قطاع التدريب على المدى القصير و المتوسط و الطويل لبناء الكفاءات في الدول األعضاء )١(
 
ضرورة تنفيذ برنامج المتابعة و التقييم إلعداد المدربين الوطنيين لإلستفادة منهم في التدريب المحلي و اإلقليمي لتبادل و ) ٢(

 .صقل الخبرات
 
بصورة        DLCCح للتدريب على المدى الطويل للمنطقة من صندوق لجنة مكافحة الجراد الصحراوي تأمين من) ٣(

 .دورية
 
 .أن تقوم أمانة الهيئة بمطالبة المنظمة و الجهات المانحة بتوفير منحة إضافية الى الهيئة للتدريب على المدى الطويل) ٤(
 

  :البحوث
  
ى أنواع أخرى من الجراد الصحراوي في حالة عدم توافر أعداد آافية من الجراد إمكانية إجراء بعض الدراسات عل) ٥(

 .الصحراوي
 
 .استمرار التعاون والتنسيق بين برنامج الطواريء في المنطقة الوسطى والهيئة) ٦(
 
 .استمرار التنسيق في مجال األبحاث بين البرنامج والمراآز البحثية في المنطقة والمناطق األخرى) ٧(
 
 و العمل على DGPS)(التنسيق مع برنامج الطواريء بضرورة اإلسراع بتحديث وإدخال نظام تحديد المواقع التفاضلي ) ٨(

 .في آل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ) RAMSES(إدخال نظام 
 

  :مواضيع تتعلق بالميزانية
 
ر العام للمنظمة بتخفيض النسبة المقررة على صندوق الهيئة والبالغة يتقدم رئيس الهيئة المفوض من قبل الهيئة بطلٍب للمدي) ٩(

١٣.% 
  
تطالب الهيئة الدول األعضاء بتسديد ما عليها من متأخرات في االشتراآات في صندوق الهيئة  و تقديم الشكر و االمتنان  ) ١٠(

 .للدول التي تسدد بانتظام
 
 .ول التي عليها هذه المتأخرات لمقابلة المسئولين لإلسراع في تسديد متأخرا تهمتكلف الهيئة رئيسها و أمينها بزيارة الد) ١١(
 
 . تطالب الهيئة المدير العام للمنظمة بمخاطبة الدول األعضاء لإلسراع في تسديد ما عليها من متأخرات) ١٢(
 

رورة التدقيق في العنوان الذي منعًا لاللتباس في إرسال اشتراآات الهيئة من الدول األعضاء أوصى المشارآون بض) ١٣(
   Trust Fund No 9409.00-MTF/INT/007/MULترسل إليه االشتراآات وخاصة رقم الحساب

 .CRC وهيئة مكافحة الجراد الصحراوي DLCC للتمييز بين صندوقي لجنة مكافحة الجراد الصحراوي 

 
  :٢٠٠٣ – ٢٠٠٢نية المطروحة لعامي  و الميزا-  ٢٠٠١ ، ٢٠٠٠ ، ١٩٩٩ ، ١٩٩٨الحسابات السنوية لألعوام 
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 ويقوم أمين الهيئة بمطالبة المنظمة بتقديم مصروفات ٢٠٠١ و ٢٠٠٠الموافقة على بيان الحسابات المقدمة للعامين ) ١٤(

و قد تم .(  و إرسالها بعد نلك إلى الدول األعضاء الآتمال الصورة بغرض المصادقة عليها١٩٩٩ و ١٩٩٨األعوام 
 ) لها عند آتابة  التقرير النهائي للدورة بالفعل اآتما

 
  .٢٠٠٣ و ٢٠٠٢اعتماد الميزانية المقدمة للعامين ) ١٥(

 .المصادقة على خطة العمل المقدمة من أمانة الهيئة على أن تكون توصيات هذه الدورة جزءا ال يتجزأ من الخطة) ١٦(
 
 
 

  :مساعدات للدول األخرى
 
مملكة العربية السعودية الستعدادها لدراسة طلب األردن بتقديم آمية من المبيدات لمساعدتها في تقديم الشكر واالمتنان لل) ١٧(

على أن تقوم الهيئة بتغطية نفقات نقل المبيدات من المملكة العربية السعودية إلى المملكة األردنية  مكافحة النطاطات
 .مية على تقديم المساعدةالهاشمية في حالة موافقة المملكة العربية السعودية بصورة رس

 
ألعضاء من قبل الهيئة في  نظرا الن الهيئة تتعامل مع الجراد الصحراوي فمن غير الممكن تقديم مساعدة ألي من الدول ا) ١٨ (

 .مجال مكافحة أنواع الجراد األخرى ولكن يمكن المساهمة في تحمل نفقات النقل من دولة إلى أخرى ضمن دول الهيئة

 

 :تالفة و المهجورة المبيدات ال

 .التأآيد على ما أوصت به اللجنة التنفيذية في دورتها الثالثة والعشرين فيما يتعلق بالمبيدات التالفة والمهجورة) ١٩(

 

 : توصيات للجنة التنفيذية 

اللجنة  فقد آلف المشارآون ٢٠٠٢ إلى ١٩٦٤فيما يتعلق بإصدار آتيب يتضمن أنشطة الهيئة منذ إنشائها من عام ) ٢٠(
التنفيذية ورئيس وأمين الهيئة بإعداد تقرير عن آيفية إنجاز هذا العمل على أن يقدم هذا التقرير في مدة أقصاها نهاية 

 .٢٠٠٢تموز /شهر يوليو

 

جائزة رمزية للباحثين المتميزين وذوي األداء المتميز في مجال الجراد الصحراوي فقد أوصى /فيما يخص تقديم مكافأة )٢١(
رآون بتقديم تلك المكافأة مع شهادة تقديرية آما تقدم شهادة تقديرية لمن أآمل دراسته العليا الممولة من اللجنة أو المشا

الهيئة في مجال مكافحة الجراد على أن تتقدم اللجنة التنفيذية باقتراح ألمانة الهيئة يتضمن األسس التي يعتمد عليها في 
 .٢٠٠٢تموز/عد أقصاه نهاية يوليواختيار البحث أو األداء المتميز بمو

 

أن ترفع األمانة وثيقة حول آيفية التعامل مع المتميزين الحاصلين على دبلوم في مجال الجراد الصحراوي من جامعة ) ٢٢(
 .الخرطوم،للجنة التنفيذية لمناقشتها والخروج بتصور محدد

ليات الرش  الجوي يكلف رئيس اللجنة التنفيذية بالتشاور  في عمDGPSفيما يتعلق بإدخال جهاز تحديد المواقع التفاضلي) ٢٣(
مع أمين الهيئة و منسق برنامج الطوارئ للوصول إلى صيغة مناسبة لشراء الجهاز واختباره في دولتين من دول 

 .المنطقة آي يتم بعد ذلك تعميم استخدامه على دول المنطقة حال نجاحه

 

Locust-e:   

 للعمل على إدخاله و استخدامه في دول الهيئة elocustالحالية لنظام بريد الجراد اإللكتروني االستمرار في التجارب ) ٢٤(
 .، وينطبق ذلك على استخدام الهاتف الجوال في الدول التي لديها تغطية آاملة له)دولتين على األقل(

 

 

 :المطبوعات 
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لمطبوعات التي لم يتم إنجازها في أقرب فرصة في مجال المطبوعات ، أوصى المشارآون بالعمل على إنجاز تلك ا) ٢٥(
 .ممكنة، على أن تشمل مطبوعات خاصة بالجراد الصحراوي و غيره من أنواع الجراد األخرى

 

  :أمانة الهيئة

 ثالثمائة دوالر أمريكي ٣٠٠أوصى المشارآون بتأمين جهاز هاتف جوال بخط دولي ألمين الهيئة وتخصيص مبلغ ) ٢٦(
 . أن يعاد النظر في هذا المبلغ في اجتماع اللجنة التنفيذية القادمة آنفقات شهرية على

 

  CLCPANOقرر المشارآون التأآيد بالموافقة على مشارآة رئيس و أمين الهيئة في اجتماعات الهيئات األخرى  مثل ) ٢٧(
 .ر وإقامة أمين الهيئة  على أن تتحمل الهيئة نفقات سفر و إقامة رئيسها بينما تتحمل المنظمة نفقات سفSWACو 

 
  :تاريخ و مكان انعقاد الدورة القادمة

وفقًا لنظام الهيئة تنعقد الدورة القادمة للهيئة بعد عامين من اآلن في مقر الهيئة في القاهرة ما لم تتلق الهيئة دعوة من ) ٢٨(
 .إحدى الدول األعضاء الستضافة اجتماع دورة الهيئة

 

عقد الدورة القادمة للجنة التنفيذية بعد عام من اآلن بمقر الهيئة في القاهرة ما لم تتلق الهيئة دعوة من وفقًا لنظام الهيئة تن) ٢٩(
 .إحدى الدول األعضاء الستضافة اجتماعات اللجنة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تقرير الدورة الثالثة والعشرين
 لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى

 ٢٠٠٢آذار /  مارس ١٤ - ٠٩رية، دمشق، سو
 

 مقدمــــة
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 والعراق واألردن والكويت ولبنان مصرالسيد المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة الدعوة لكل من البحرين و وجه

وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والسودان وسورية واإلمارات العربية المتحدة واليمن بصفتها أعضاء في الهيئة 
 14 -٩ من  ئةـــــــن للهيـــــة والعشريـــ لحضور الدورة الثالثىاإلقليمية لمكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسط

 . في دمشق٢٠٠٢/ آذار / مارس 
آما وجهت الدعوة إلى آل من جامعة الدول العربية ومنظمة مكافحة الجراد الصحراوي في شرق إفريقيا وهيئة مكافحة 

 في جنوب غرب آسيا باإلضافة إلى دعوة آل من  الصحراويحراوي في شمال غرب إفريقيا وهيئة مكافحة الجرادالجراد الص
 .مراقبينآمدعوين جيبوتي وإريتريا و إثيوبيا 

 
 :افتتاح الدورة).١(

 
في الدآتور مصطفى بوالد ممثًال لوزير الزراعة واإلصالح الزراعي معاون وزير الزراعة افتتح الدورة السيد 

الدآتور محمود طاهر والسادة سفراء في سورية  حيث رحب بممثل منظمة األغذية والزراعة ةالسوريالجمهورية العربية 
 األول عن المسئولالجمهورية العربية السورية والدآتور عبد الرحمن الحفراوي وممثلي المنظمات العربية والدولية في الدول 

األغذية والزراعة في روما والدآتور منير بطرس أمين هيئة مكافحة الجراد الصحراوي الجراد و اآلفات المهاجرة في منظمة 
جنوب غرب رئيس هيئة شمال غرب أفريقيا و و أمين هيئة ى ومنسق برنامج الطوارئ في المنطقة الوسطىفي المنطقة الوسط

 . الضيوفوالسادة   المشارآينآسيا والسادة
لصحراوي وتاريخ هذه الحشرة في سوريا مؤآدا على ضرورة التعاون ما يبن دول وبين من خالل آلمته أهمية الجراد ا

المنطقة للمساهمة في مكافحة هذه اآلفة الفتاآة وأآد على جاهزية سوريا لمد يد العون والمساعدة في مكافحة الجراد 
آما أشاد بجهود الهيئة ومنظمة بدول مناطق التكاثر، فقط الصحراوي آونها آفة مكافحتها مسؤولية الجميع وليست منوطة 

استخدام التقنيات د آوألدول المجاورة األخرى الصحراوي في الحد من غزوات الجراد لاألغذية والزراعة ودول المواجهة 
 .الحديثة وبدائل المبيدات التقليدية وأهمية التعاون وتبادل المعلومات والخبرات في هذا المجال وتعزيز التدريب

 .بناءة الحضور وتمنى لهم النجاح في أعمالهم والخروج بتوصيات وفي الختام شكر
 

 حيث رحب باسم المدير العام لمنظمة األغذية ةحدث الدآتور محمود طاهر ممثل منظمة األغذية والزراعة في سوريت
المشارآة وممثلي والزراعة لألمم المتحدة بممثل وزير الزراعة واإلصالح الزراعي السوري والسادة سفراء الدول األعضاء 

 هيئة ات والسادة الحضور وشكر اهتمام حكومة الجمهورية العربية السورية الستضافتها اجتماعةمنظمات الدولية في سوريال
مكافحة الجراد الصحراوي في دورتها الثالثة والعشرين وعلى حرارة االستقبال وآرم الضيافة وتقديمها الدعم الالزم إلنجاح 

في آلمته إلى أهمية الجراد الصحراوي واألضرار االقتصادية التي يلحقها بالمحاصيل الزراعية واألثر حيث أشار . الدورة
السلبي لذلك على األمن الغذائي مؤآدا على أهمية الهيئات الثالث لمكافحة الجراد الصحراوي وضرورة التنسيق والتعاون فيما 

 ودعا إلى ى أولها هيئة مكافحة ا لجراد الصحراوي في المنطقة الوسطبينها وقد تعرض لتاريخ تأسيس هذه الهيئات والتي آان
 .ضرورة انضمام آل من جيبوتي وإثيوبيا وإريتريا والصومال إلى عضوية الهيئة

 الدائم في القاهرة آسابقة للجمهورية العربية السورية يمكن أن هاوأشار إلى أن هذا هو أول اجتماع للهيئة خارج مقر
 .ات القادمة آما شدد على ضرورة التزام الدول األعضاء بتسديد مديونياتها واشتراآاتها السنوية في الدورىتحتذ

 
 أعمال الدورة

 بالدول األعضاء المشارآين والمراقبين وأمناء  مرحباى الدآتور عبد الرحمن الحفراوي جلسة االنعقاد األولاستهل
ت في وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي السورية، وأشار إلى أن الهيئات ومنسق برنامج الطوارئ ومدير وقاية المزروعا

   المشارآين مرفق رقمأسماء (   هذه الدورة تاريخية النعقادها خارج المقر واستضافتها مراقبين من جيبوتي وإريتريا وإثيوبيا
) ١.( 

 
وته لحضور هذه الدورة وأهمية  تقدم رئيس هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في جنوب غرب آسيا بالشكر للمنظمين دع

ذلك بغية التعرف على نشاط الجراد الصحراوي في المناطق األخرى ومقارنته بمنطقة جنوب غرب آسيا ووجه دعوة للهيئتين 
آما تحدث السيد أمين هيئة مكافحة الجراد .  الهيئة في جنوب غرب آسيااجتماعفي المنطقتين الوسطي والغربية لحضور 

ال غرب أفريقيا نيابة عن رئيس الهيئة الذي اعتذر عن الحضور، وتقدم بالشكر للحكومة السورية وحث الصحراوي في شم
 .على ضرورة التنسيق والتعاون بين الهيئات لتقليل اإلنفاق وتوفير الموارد الشحيحة بطبيعتهًا ولمنع االزدواجية في العمل

 
ور هذا االجتماع وأشادا بدقة التنظيم ونوها إلى انهما سيقدمان عبر مندوبا إثيوبيا وإريتريا عن شكرهما لدعوتهما لحض

آل الدعم الالزم لجهود الهيئة وأآدا على ضرورة توحيد أنشطة الهيئات والمنظمات العاملة في مجال مكافحة الجراد 
 .الصحراوي
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 :تقرير رئيس الهيئة )٢(
 
مين الهيئة السابق ودعم منظمة األغذية عشرين بتقديم الشكر أللدورة الثانية واللهيئة ال السيد علي محمد علي رئيس أ بد

والزراعة خالل فترة رئاسته للهيئة، ورحب بممثلي إثيوبيا واريتريا وعبر عن أمله بانضمامها إلى الهيئة ثم تطرق إلى أنشطة 
 :مجاالت التالية والتي شملت أنشطة في ال٢٠٠٢آذار /  إلى مارس١٩٩٨حزيران / الهيئة خالل الفترة من يونيو

 .رفع القدرات من خالل الدورات والدراسات العليا •
 .البحوث •
 .المسح المشترك •

 .مشترك بين الهيئة وبرنامج الطوارئالتنسيق التعاون والوقد تمت هذه األنشطة ب
 .آما بين رئيس الهيئة أهمية المواضيع التي ينبغي على الهيئة متابعتها وهي

ببه من أضرار على البيئة وآيفية التخلص منها وأهمية استقطاب الدعم من الدول والمنظمات المبيدات التالفة وما تس .أ
 .المانحة للتخلص منها بطرق سليمة

 .ضرورة مراجعة المطبوعات المدرجة في التوصيات السابقة وتنفيذها في الخطة القادمة لما لها من أهمية .ب
نتيجة لهذا ات زجانحقق من إتج الطوارئ في األنشطة المختلفة نظرا لما ضرورة التواصل والتنسيق بين الهيئة وبرنام .ج

 .التعاون
 )٢(تقرير رئيس الهيئة بالمرفق 

 
 :رئيس ونائب الرئيسال انتخاب )٣(
 

هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في ل اسيممثل الجمهورية العربية السورية الدآتور خليل عبد الحليم رئانتخاب تم 
 .الحسني آنائب للرئيسبن درويش مندوب سلطنة عمان السيد حمود و  للدورة الثالثة والعشرينىالمنطقة الوسط

 
  : الموافقة على جدول األعمال)٤(
 

 : على جدول األعمال التالي باإلجماع صادقت الهيئة ل األعمال المؤقتبعد مناقشة جدو
 افتتاح الدورة .١
 تقرير رئيس الهيئة  .٢
 رئيس ونائب الرئيسالانتخاب  .٣
 الموافقة على جدول األعمال  .٤
 انتخاب لجنة الصياغة .٥
  وتنفيذ توصيات الدورة الثانية والعشرينتهاتقرير أمين الهيئة عن أنشط .٦
  ) ٢٠٠٢ شباط/ إلى فبراير١٩٩٩ تموز/يوليو( حالة الجراد الصحراوي  .٧
 .الدول األعضاء في وضع الجراد الصحراوي .٨
 :تقرير اللجنة التنفيذية للهيئة .٩
 التدريب  .١٠
 البحوث .١١
 .انتخاب رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية للهيئة .١٢
  ىتقرير برنامج الطوارئ للوقاية من األمراض واآلفات الحيوانية والنباتية العابرة للحدود في المنطقة الوسط .١٣
          ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢ ، وبرنامج العمل والميزانية للفترة ٢٠٠١ و ٢٠٠٠الحسابات السنوية لألعوام  .١٤
 ء جدد للهيئة انضمام أعضا .١٥
 .أي مواضيع أخرى .١٦
 .موعد ومكان انعقاد الدورة القادمة .١٧
 .الموافقة على تقرير االجتماع الثالث والعشرين .١٨
  اختتام الدورة .١٩

 
 :انتخاب لجنة الصياغة).٥(
 

 .وقامت المنظمة بأعمال السكرتارية للدورة . واألردن والسودان سوريةانتخبت لجنة الصياغة من مندوبي
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 : أمين الهيئة عن أنشطتها وتنفيذ توصيات الدورة الثانية والعشرين تقرير).٦(
 

وقد . ٢٠٠٢ شباط/  فبراير-١٩٩٩ تشرين األول/قدمت أمانة الهيئة ورقة عمل تضمنت أنشطتها في الفترة من أآتوبر
ظرا للفراغ الذي  علما أن بعض األنشطة قد تم تأجيلها ن من توصيات في الدورة الثانية والعشريننوقش ما تم إنجازه

 .٢٠٠١ آب/ ر منصب أمين الهيئة حتى أغسطسوحدث بسبب شغ
 :شملت الوثيقة التي قدمت المجاالت التالية

 التدريب •
 ء في تنفيذ عدد من األنشطة المشترآةىالتنسيق مع برنامج الطوار •
 المسح المشترك •
 المطبوعات •

 )٣(التفاصيل في المرفق رقم 
 

 
 : ٢٠٠٢آذار /  إلى مارس ١٩٩٩ تموز/ يو l يوحالة الجراد الصحراوي من).٧(

 
 تموز/ وذلك خالل الفترة من يوليوى حالة الجراد الصحراوي والتنبؤات في المنطقة الوسطتقريرا عنقدمت األمانة 

على  الجراد الصحراوي حالة خاللها حافظتتميزت الفترة باستمرار حالة االنحسار التي و. ٢٠٠٢ شباط/ إلى فبراير١٩٩٩
 .التكاثرطق ا تهديد، وال يوجد في الوقت الحاضر سوى أعداد قليلة جدا من الجراد الصحراوي في من أي ولم تمثلدوءاله

ونظرا لالنتشار المحدود للجراد الصحراوي في بعض المناطق فقد أجريت عمليات مكافحة محدودة بلغت في جملتها 
 . هكتار٤٥،٠٠٠

 .  إلى أن الموقف سيظل على حاله ما لم تسقط أمطار جيدة ولعدة اشهر متتالية المدى المتوسط تشيرعلىالتوقعات وآانت 
  )٤( تفاصيل حالة الجراد الصحراوي والمكافحة التي تمت موضحة في المرفق 

 
 :الدول األعضاءالجراد في وضع  )٨(
 

 :السودان 
 إال انه لم يحدث تكاثر للجراد ٢٠٠١-٢٠٠٠م بالرغم من الظروف المناخية المواتية في مناطق التكاثر الصيفي خالل المواس

أما في منطقة التكاثر الشتوي . الصحراوي عدا وحدات انفرادية انعزالية بأعداد ضئيلة في منطقة أم سيالة بوالية شمال آردفان
وحظ وجود  فقد ل٢٠٠١-٢٠٠٠ فانه بالرغم من األمطار الجيدة والغطاء النباتي المناسب لموسمي األحمرعلى سواحل البحر 

 والذي تميز بندرة ٢٠٠٢-٢٠٠١موسم الأما فيما يتعلق ب. وحدات انفرادية بأعداد ضئيلة حول مدينة سواآن وحتى دلتا طوآر
 . وفي دلتا طوآر حول مدينة سواآناألمطار وجفاف الغطاء النباتي فقد رصدت أعداد قليلة جدًا من وحدات انعزالية

 
 :السعودية 

 المملكة متوفر بصورة دائمة ى على أرض المملكة، واالستعداد لدلهتكاثر أو ة ولم يالحظ أي تواجد آانت حالة الجراد هادئ
سواء آان هنالك جراد أم ال، وبكافة التجهيزات الالزمة من حيث الطائرات ومعدات الرش والسيارات والمبيدات والكوادر 

 . القادمةةجراد في الفترال يتوقع تكاثر للف أما بخصوص التوقعات المستقبلية المدربة
 
 
 
 
 
 

 :مصر
 المكافحة في منطقة شرق العوينات  حيث تمتحاالتالبعض في  مستقر إال  الجرادأآد ممثل جمهورية مصر العربية أن وضع

آما أآد على االستعداد التام وبكل اإلمكانيات لمكافحة الجراد .  حديثة زراعيوالواحات البحرية التي تعتبر مناطق استصالح
 . واإلقليمية منهاالصحراوي والتنسيق مع الهيئة لعقد الدورات التدريبية المحلية

 
 :اليمن

 .الوضع مستقر والغطاء النباتي قليل وهناك تكاثر محدود في شمال تهامة حيث األمطار متوفرة والغطاء النباتي جيد
 

 : والبحرين واإلمارات وقطرعمان وسوريا ولبنانسلطنة األردن و
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هذه الدول على خلوها من الجراد وعلى حالة االستقرار السائدة فيها وبينت سورية استعدادها التام لمواجهة أي  بوأآد مندو
 . وتقديم العون ألي طلب بهذا الخصوصغزو للجراد الصحراوي

 
 : للهيئةتقرير اللجنة التنفيذية )٩(
 

تشرين / أآتوبر١٨-١٥األردن - عقد في عمانذينة القدم السيد جابر الشهري عضو اللجنة التنفيذية تقرير اجتماع اللج
  .١٩٩٩األول

تطرق السيد جابر الشهري إلى جل المواضيع التي نوقشت في تلك الدورة و أشار إلى التوصيات التي تم تنفيذها و تلك التي 
على أهم تقديمه   فيآزرو  بعض الدولهي قيد التنفيذ ونوه إلى أن هناك بعض التوصيات آان من المفروض تنفيذها من قبل

 : شملتالمنفذة والتياألنشطة 
 التدريب •
 األبحاث •
 المسح المشترك •
 المطبوعات •
 تسجيل آالت الرش المستعملة في مكافحة الجراد الصحراوي •
  والمهجورةالمبيدات التالفة •
 التعاون بين الهيئة و برنامج الطوارئ •

 تانة و ممثل المنظمة و التعقيب عليها من قبل المشارآين تم و اإليضاحات من طرف األم من المشارآينو بعد التساؤالت
 ).٥( التفاصيل في المرفق رقم  .الهيئةالموافقة على التقرير من قبل 

 :التدريب)١٠(
 

 متعلقة بالتدريب شملت آافة األنشطة التي أوصت بها الدورة الثانية و العشرون لهيئة مكافحة عملقدمت أمانة الهيئة ورقة 
 لصحراوي في المنطقة الوسطى حيثالجراد ا
أشار أمين الهيئة إلى أهمية التدريب وأن نجاحه يتوقف على مواصلته واستمرار يته حتى يلبي مطالب الدول في المقام  •

 .األول آخذا باإلعتبار التطور الذي يحدث بين فترة و أخرى
 بغرض تفادي ا إلطار التعاون المشترك بينهما الموجود بين الهيئة و برنامج الطوارئ وفقعاون الوثيق أشاد بالتآما •

 .االزدواجية و خفض تكاليف التدريب
 
ى أوصبعد النقاش علق بعض المشارآين على عدم استفادة بعض الدول من التدريب بشكل مرض و خاصة دول الغزو و  

 :المشارآون باالتي
 
 .كفاءات في الدول األعضاءدعم قطاع التدريب على المدى القصير و المتوسط و الطويل لبناء ال •
ضرورة تنفيذ برنامج المتابعة و التقييم إلعداد المدربين الوطنيين لإلستفادة منهم في التدريب المحلي و اإلقليمي لتبادل و  •

 .صقل الخبرات
طالب المشارآون  فقد DLCC و فيما يخص موضوع المنح الدراسية من صندوق لجنة مكافحة الجراد الصحراوي •

 .بصورة دوريةح للتدريب على المدى الطويل للمنطقةبتأمين من
 . الى الهيئة إضافية للتدريب على المدى الطويلمنحةبتوفير المنظمة و الجهات المانحة أن تقوم أمانة الهيئة بمطالبة  •

  ).٦التفاصيل في المرفق رقم (

 

 :البحوث)١١(
 

وما تم إنجازه في المنطقة مشيرا إلى أن الهدف من البحوث   البحوث نشاط الهيئة في مجالنتضمتقدمت األمانة وثيقة عمل 
 :تالية النقاطهو تطوير عمليات المسح و المكافحة و استخدام وسائل حديثة أآثر أمانا للبيئة و قد شملت الوثيقة ال

 البحوث الجارية •
 موافق عليهاالبحوث ال •
 مقترحات أبحاث جديدة  •

 .دول المنطقة وتوزيعها على لمعلومات في مجال البحوث و نشر هذه الدراسات لتوثيقوقد اقترح المشارآون ضرورة وجود 
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ما  مناقشة الحد األعلى للدعم المالي المخصص للبحث رأى المشارآون أنه في حالة آون المبلغ غير آاف إلآمال بحث عند
بدراسة و نة التنفيذية للهيئة مع أمانتها اللجوأوصت الهيئة أن تقوم ، هـــالدعم حتى االنتهاء منبستمرار اال يضرورفإنه من ال

 .تقييم نتائج البحث و تقدير المبلغ المطلوب إلنجازه
بإمكانية عداد آافية من الجراد الصحراوي في السنوات األخيرة و عليه فقد اوصو الى عدم وجود إ المشارآون اشار •

 . بعض الدراسات على أنواع أخرى من الجرادإجراء
ي شمال غرب أفريقيا و أشاد بالتنسيق وتوحيد الجهود بين الهيئتين في مجال البحوث و أطلع تدخل أمين الهيئة ف •

, في موريتانيا جهزت من قبل برنامج الطوارئ و الهيئة في المنطقة الغربية) أآجوجت(المشارآين على وجود محطة بحوث 
 .رى، و رحب المشارآون بهذه المبادرةمن أي منطقة أخللراغبين بذلك و يمكن االستفادة منها في مجال البحوث 

  ).٧(التفاصيل في المرفق رقم 
 

 :انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية و رئيسها )١٢(
 أخذت الهيئة بعين ، خمس دول أن عدد أعضاء اللجنة التنفيذية يتكون منالتي تنص علىو احاليالمعمول بها فقا التفاقية الهيئة 

 . من دول المواجهة و يشارآهم عضو من دول الغزو بشكل دورياالعتبار أن يكون معظم األعضاء
 
 :التالية  الدولمنأعضاء اللجنة التنفيذية  انتخاب تم

السيد جابر الشهري ممثل المملكة أعضاء اللجنة التنفيذية انتخب والمملكة العربية السعودية و اليمن والسودان ومصر واألردن 
 ممثل المنظمة في الدورة على أنه في حال انضمام أعضاء جدد أشار وفي هذا اإلطار .ةرئيسا لهذه اللجن العربية السعودية

 .لهيئة سيعاد النظر في االتفاقية لرفع عدد أعضاء اللجنة التنفيذيةل
 
 :تقرير برنامج الطوارئ  )١٣(

 
 التقدم والتوجهات  وبين مدىة قدم منسق برنامج الطوارئ بالمنطقة الوسطى وثيقة عن نشاط البرنامج في المنطق

 لنظام إدارة الجراد واإلقليمية القدرات القطرية رفعأوضح األهداف التي أنشئ من أجلها ، حيث للبرنامج في المنطقة الوسطى
 .الصحراوي في المنطقة الوسطى
 : وهي األهداف هذه التي تؤدي إلى تحقيقاألنشطة وقد رآز منسق البرنامج على 

بناء القدرات للعاملين في  والتخطيط للحمالت وتنظيم خطط الطوارئ المسبقةوالبحوث والمبكر  دخلالتواالآتشاف المبكر 
 .مجال الجراد الصحراوي
 )٨(التفاصيل في المرفق رقم 

 
 لمرحلة ثالثة لما قدمه من مكاسب ملموسة للمنطقة، وشكر ه عملالحاجة إلى استمرار البرنامج وأهمية هذالدول ادت آأ

 .طالبوا بالتنسيق والتعاون مع المنطقة الغربية والشرقية في هذا المجال وات المانحة لدعم هذا البرنامجالمشارآون الجه
 :بعد المداوالت أوصى المشارآون بما يلي

   DGPS)(ضلي ا نظام تحديد المواقع التفوإدخال اإلسراع بتحديثضرورة  •
  السعودية وسلطنة عمانفي آل من المملكة العربية ) RAMSES( نظام إدخال العمل على •
 استمرار التعاون والتنسيق بين البرنامج والهيئة •
 .استمرار التنسيق في مجال األبحاث بين البرنامج والمراآز البحثية في المنطقة والمناطق األخرى •

 
 
 
 
 
 
 :٢٠٠٣ و ٢٠٠٢، وبرنامج العمل والميزانية للفترة  ٢٠٠١ و ٢٠٠٠ الحسابات السنوية لألعوام )١٤(

 
مت أمانة الهيئة وثيقة عن الميزانية والحسابات لصندوق الهيئة أوضحت فيها بنود الصرف والمبالغ التي تم صرفها دق
 وأوضحت مساهمات الدول ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢لعامي  آما أوضحت بنود الصرف ومقترحات الصرف ٢٠٠١ و ٢٠٠٠لعامي 

  .األعضاء والمبالغ المتأخرة على بعض الدول
 .ضح التفاصيل مشفوعًا بكشف الحساب التفصيلييو) ٩(المرفق رقم 

  :يليوبعد التداول والمداخالت المستفيضة أوصى المشارآون بما 
بعد أن تمت الموافقة عليها من قبل الدول األعضاء عند ( ١٩٩٩ و ١٩٩٨ الحسابات المقدمة للعامينالموافقة على بيان •

   .٢٠٠١ و ٢٠٠٠ المقدمة للعامين و الموافقة على بيان الحسابات ) آتابة هذا التقرير 
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 . بعد إن تم تصحيح األخطاء المطبعية فيها٢٠٠٣ و ٢٠٠٢اعتماد الميزانية المقدمة للعامين  •
 النسبة المقررة على صندوق الهيئة تخفيضبيتقدم رئيس الهيئة المفوض من قبل الهيئة بطلٍب للمدير العام للمنظمة  •
 .%١٣ والبالغة
و  و تقديم الشكر في االشتراآات في صندوق الهيئة  بتسديد ما عليها من متأخراتعضاءاألب الهيئة الدول لتطا •

 .بانتظام للدول التي تسدد االمتنان 
 لمقابلة  في االشتراآات في صندوق الهيئة رئيسها و أمينها بزيارة الدول التي عليها هذه المتأخرات الهيئةتكلف •

 .متأخرا تهم في تسديد لإلسراع المسئولين
  في تسديد ما عليها من متأخرات لإلسراع  االعضاءتطالب الهيئة المدير العام للمنظمة بمخاطبة الدول •

 
توصيات الهيئة ولجنتها التنفيذية لمناقشتها من بناء على  ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢للعامين  خطة عملها  مقترح الهيئةأمانةقدمت 

 . في العامين المذآورين تكون مطابقة لميزانية الهيئةأنقبل الدول األعضاء على 
 

 بالتنظيم الجيد والذي يتواءم مع محتواها يتميز أن الخطة، والحظواأشاد المشارآون بالطريقة الحديثة في إعداد هذه 
التعاون مع برنامج يتعلق ب أما فيما .عملي تبسيطها بحيث يسهل تطبيقها بشكل األمانة وطلب من األعضاءرغبات الدول 

لي فع آأول تطبيق  خالل نفس الفترةخطة برنامج الطوارئ في المنطقة الوسطىاالعتبار  بعين آخذةالخطة الطوارئ فقد قدمت 
 .لالزدواجيةلهذا التعاون تفاديا 

 
 :التاليةت خطة العمل للعامين المذآورين األنشطة الرئيسة منضت

 
 مكافحة الجراد الصحراويمجال التنسيق بين آافة المنظمات اإلقليمية في  •
 سين نظم اإلنذار المبكر والمعلومات بالنسبة للجراد الصحراويتح •
 تحسين طرق المسح للجراد الصحراوي في الدول األعضاء •
  وضباط الجراد الصحراويييفنتأهيل  •
 توفير وتطبيق خطط الطوارئ •
 .لبيئةل وآمنةإدخال طرق مكافحة ذات آفاءة عالية  •

 )١١ و١٠ (      التفاصيل الدقيقة للخطط في المرفق رقم 
 

 قدمت عدة ،٢٠٠٣ و ٢٠٠٢للخطة المقترحة من أمانة الهيئة لألعوام من المشارآين و بعد المناقشات و المداخالت العديدة 
لتقديم  الهيئة إمكانيةونظرا لعدم  النطاطات،  من الهيئة لمكافحةن بعض المبيداتالمساعدة بتأميمقترحات منها طلب األردن 

 إثر ذلك أبدى. ساهمة في تغطية نفقات نقل هذه المبيدات في حال قيام إحدى الدول بالتبرع بها لألردنذلك إال أنها جاهزة للم
على هذه اآلفة إلى األردن لمكافحة مبيدات  بكمية من اللدراسة تقديم مساعدة المملكة استعداد ممثل المملكة العربية السعودية 
 . المراسالت المتعلقة بذلكبإعدادة الهيئة  أمانتل وآلفنقأن تقوم الهيئة بتغطية نفقات ال

 : أوصى المشارآون بما يليبعد المداوالتو
 . من الخطةال يتجزأالمصادقة على خطة العمل المقدمة من أمانة الهيئة على أن تكون توصيات هذه الدورة جزءا  .١
لمساعدتها  من المبيدات  آمية بتقديم لدراسة طلب األردنالستعدادها للمملكة العربية السعودية واالمتنانتقديم الشكر  .٢

 .مكافحة النطاطاتفي 

 
 
 
 

 :انضمام أعضاء جدد للهيئة)١٥(
 

 حيث أوضح تسلسل خطوات  للهيئةتفصيال وافيا حول موضوع انضمام أعضاء جددفي الدورة قدم ممثل المنظمة 
ولة عن نظام إدارة عمليات الجراد ؤاالنضمام وطبقا لتوصيات وتوجيه مجلس المنظمة بهدف توحيد هياآل الجهات المس

الصحراوي، شرعت الهيئات والمنظمات والبلدان المعنية بالسير في هذا االتجاه لتحقيق الهيكلية الموحدة إلدارة عمليات 
 . إنشاء هيئة موحدة في غرب إفريقيامثال على ذلك ما تحقق مؤخرا منالجراد الصحراوي، و 

ت لتشمل دوال أخرى فقد تم عدلجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى التي وبناء على اتفاقية هيئة مكافحة ال
مبدئيا فكرة هذه الحكومات  تبنت قداالتصال بحكومات دول جيبوتي وإثيوبيا وإريتريا وذلك عن طريق مدير عام المنظمة و
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لهيئة اعتبارا من الدورة  لالنضمام آعضو جديد ل٢٠٠١االنضمام للهيئة و بالفعل وافقت حكومة جيبوتي رسميا في عام 
 .هذا و قد صادقت الدول األعضاء المجتمعة و رحبت بانضمام جيبوتي اعتبارا من هذه الدورة.الحالية

 استعداداهما لالنضمام إلى الهيئةأما فيما يخص انضمام دولتي إثيوبيا و إريتريا فقد أبدى ممثالهما المراقبان في هذه الدورة 
لرسمية في بلديهما و سيتم الرد الرسمي خالل هذا العام، األمر الذي رحبت به الدورة الحالية وطلب لتشاور مع الجهات ابعد ا

 . المشارآون أن تتابع المنظمة هذا الموضوع لتكملة اإلجراءات
 
 :مواضيع أخرى) ١٦(
 

 .خاطب رئيس الهيئة المشارآين طالبا منهم مناقشة المقترحات التي تم إرجاؤها إلى هذا البند

 : في النقاط التالية وتوصياتهاو عليه تم حصر المقترحات

  . آيفية التعامل مع المتميزين الحاصلين على دبلوم في مجال الجراد الصحراوي من جامعة الخرطوم -١

 .أن ترفع األمانة وثيقة حول ذلك الموضوع للجنة التنفيذية لمناقشتها والخروج بقرار محدد: التوصية

األخرى في حالة عدم توافر أعداد آافية من الجراد جراد الة بعض دول الهيئة في مجال مكافحة أنواع  إمكانية مساعد -٢
 .الصحراوي 

ألعضاء من قبل الهيئة في  بما أن الهيئة تكافح الجراد الصحراوي فمن غير الممكن تقديم مساعدة ألي من الدول ا: التوصية
 .نقل من دولة إلى أخرى ضمن دول الهيئةال المساهمة في تحمل نفقات مجال مكافحة أنواع الجراد األخرى ولكن يمكن

إيجاد صيغة لمساعدة دول الهيئة في التخلص من المبيدات التالفة و المهجورة لديها و المستوردة خصيصا لمكافحة   -٣
 .الجراد الصحراوي

 .التالفة والمهجورةفيما يتعلق بالمبيدات  لعشرين التأآيد على ما أوصت به اللجنة التنفيذية في دورتها الثالثة وا:التوصية

 . في مجال الجراد الصحراوي٢٠٠٢ و حتى عام ١٩٦٤أنشطة الهيئة منذ تأسيسها عام  يغطي إعداد آتيب خاص -٤

 آلف المشارآون اللجنة التنفيذية ورئيس وأمين الهيئة بإعداد تقرير عن آيفية إنجاز هذا العمل على أن يقدم هذا: التوصية
 .٢٠٠٢تموز /التقرير في مدة أقصاها نهاية شهر يوليو

 .ذوي األداء المتميز في مجال الجراد الصحراويجائزة رمزية للباحثين المتميزين و/ديم مكافأة تق -٥

ة من  أوصى المشارآون بتقديم تلك المكافأة مع شهادة تقديرية آما تقدم شهادة تقديرية لمن أآمل دراسته العليا الممول:التوصية
اللجنة أو الهيئة في مجال مكافحة الجراد على أن تتقدم اللجنة التنفيذية باقتراح ألمانة الهيئة يتضمن األسس التي يعتمد عليها 

 .٢٠٠٢تموز/في اختيار البحث أو األداء المتميز بموعد أقصاه نهاية يوليو

 . )e Locust( تعزيز استخدام البريد اإللكتروني للجراد الصحراوي  -٦

أوصى المشارآون باالستمرار في التجارب الحالية لنظام بريد الجراد اإللكتروني للعمل على إدخاله و استخدامه في :التوصية
 .،و ينطبق ذلك على استخدام الهاتف الجوال في الدول التي لديها تغطية آاملة له)دولتين على األقل (دول الهيئة 

 ).DGPS(ي  إدخال جهاز تحديد المواقع التفاضل -٧

رئيس اللجنة التنفيذية بالتشاور مع منسق برنامج الطوارئ للوصول إلى صيغة مناسبة لشراء أمين الهيئة ويكلف  :التوصية
 . دول المنطقة آي يتم بعد ذلك تعميم استخدامه على دول المنطقة حال نجاحه دولتين منالجهاز واختباره في

 . المطبوعات -٨

 المطبوعات التي لم يتم إنجازها في أقرب فرصة ممكنة، على أن تشمل مطبوعات خاصة بالجراد العمل على إنجاز:التوصية
 .الصحراوي و غيره من أنواع الجراد األخرى

 . من رئيس و أمين الهيئة في اجتماعات الهيئات األخرىل مشارآة آ -٩

خرى على أن تتحمل الهيئة نفقات سفر و إقامة التأآيد على مشارآة رئيس وأمين الهيئة في اجتماعات الهيئات األ:التوصية
 .رئيسها بينما تتحمل المنظمة نفقات سفر وإقامة أمين الهيئة

رسل إليه االشتراآات السنوية من الدول األعضاء والتأآد من رقم حساب الهيئة و الفصل  الذي ت مراعاة الدقة في العنوان-١٠
 .بينه و بين رقم حساب اللجنة

اللتباس في إرسال اشتراآات الهيئة من الدول األعضاء أوصى المشارآون بضرورة التدقيق في العنوان الذي منعًا ل:التوصية
 ترسل إليه االشتراآات وخاصة رقم الحساب
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 .CRC وهيئة مكافحة الجراد الصحراويDLCC لجنة مكافحة الجراد الصحراوي صندوقيللتمييز بين

 .دولي ألمين الهيئةبخط جوال هاتف  شراء جهاز -١١

دوالر أمريكي آنفقات شهرية على أن ) ثالثمائة (٣٠٠دولي ألمين الهيئة وتخصيص مبلغ تأمين جهاز هاتف جوال : التوصية
 .القادمةيعاد النظر في هذا المبلغ في اجتماع اللجنة التنفيذية 

 

 .:عشرون للهيئة والدورة الخامسة والعشرون للجنة التنفيذيةموعد انعقاد الدورة الرابعة وال) ١٧(

 اجتماع طارىء من قبل إلى الهيئة تنعقد آل عامين قانونًا إال في حالة الغزو حيث يتم الدعوة  أندورةفي البين ممثل المنظمة 
 الثاني في نفس موعد انعقاد دورة  أما بخصوص اللجنة التنفيذية للهيئة فتجتمع آل عام على أن يتزامن اجتماعها،رئيس الهيئة

حول تحديد مكان والهيئة، ويشارك عادة رئيس الهيئة وامينها في اجتماعات اللجنة التنفيذية وفقًا للوائح وقوانين المنظمة 
 :االجتماع أوصى المشارآون بما يلي 

ئة في القاهرة ما لم تتلق الهيئة دعوة من وفقًا لنظام الهيئة تنعقد الدورة القادمة للهيئة بعد عامين من اآلن في مقر الهي .١
 .الهيئةإحدى الدول األعضاء الستضافة اجتماع دورة 

 
وفقًا لنظام الهيئة تنعقد الدورة القادمة للجنة التنفيذية بعد عام من اآلن بمقر الهيئة في القاهرة ما لم تتلق الهيئة دعوة من  .٢

 .اللجنةإحدى الدول األعضاء الستضافة اجتماعات 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شكر وتقدير
 

ة والعشرين لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى يتقدمون بجزيل لثإن المشارآين والمراقبين في الدورة الثا
 الزراعي ومديرية وقاية المزروعات ومديرية التعاون الدولي واإلصالحالشكر واالمتنان للحكومة السورية ووزارة الزراعة 

رة على ما بذلوه من جهد متواصل لتذليل آافة العقبات إلنجاح هذه الدورة وحرارة االستقبال العربية األصيلة آما وزاالفي 
يتقدمون بوافر الشكر لرئيس الدورة على حسن اإلدارة ودقة التنظيم خالل مداوالت هذه الدورة التي تميزت بالحوار 

 .والموضوعيالديمقراطي 

 رئيس والسادة رةوالدرهم إلى ممثل منظمة األغذية والزراعة في دمشق وممثل المنظمة في آما يسرهم أن يتقدموا بشك
شمال غرب إفريقيا في هيئة مكافحة الجراد الصحراوي  وأمين  مكافحة الجراد الصحراوي في جنوب غرب آسياةهيئ

 . في أعمال هذه الدورةالمشارآتهم
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الدآتور محمود محمد طاهر على آل ما تحقق من إنجازات خالل فترة ويتقدمون بالشكر الجزيل المين الهيئة السابق 

 المنطقة الوسطى مع تمنياتهم له بالتوفيق في موقعه  فيتوليه أمانة الهيئة والتي ساعدت في تطور إدارة الجراد الصحراوي
 .الجديد

 
لكبير والوثائق القيمة التي قدمت في هذا باإلضافة إلى الشكر الجزيل ألمين الهيئة ومنسق برنامج الطوارئ على الجهد ا

 والسكرتارية للجهود المتواصلة إلنجاز  ويخصون بالشكر لجنة الصياغةهاهذه الدورة وإلى آل من ساهم بجهد في سبيل إنجاح
 .هذا التقرير

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قائمة المشارآون
 

 الدول األعضاء 
 

 البحرين
 أحمد سعيد عيد 

اعة واالسكان وزارة الزر  مديرية وقاية النبات -
٢٥١صندوق بريد   

  )٠٠٩٧٣ (٦٩١٢٥١: تلفون 
  )٠٠٩٧٣ (٦٩٥٧٣٤: فاآس 

 

 جيبوتي 
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 رشيد علمي هرسي
  وزارة الزراعة–قسم وقاية النباتات 

٢٢٤. ب . ص   
: ت (00253) 341496 / 354010 / 357850 /341949 

:فاآس (00253) 355879/350587 
: بريد الكتروني empres@intnet.dj 

 
 مصر 

 محمد محمود عبد الرحمن 
 مدير عام شؤون الجراد و الطيران الزراعي 

  )٠٠٢٠٢ (٣٤٨٨٩٧٤: تلفون 
  )٠٠٢٠٢ (٧٤٩٣١٨٤: فاآس

:   بريد الكتروني  : said97@esic.claes.sci.eg 
 

 عبد العظيم الجمال 
 رئيس ومدير محطة بحوث الزراعة 

  )٠٠٢٠٢ (٧٦٠٠٨٩٣: ت
:  بريد الكتروني gammalHotmail@com 

 
 األردن 

 محمود الختوم 
 مدير وقاية النباتات 

  )٠٠٩٦٢ ( ٥٦٨٦١٥١: تلفون 
  )٠٠٩٦٢ ( ٥٦٥٠٩٢٠ – ٥٦٨٦٣١٠: فاآس

:  بريد الكتروني Agri@moa.gov.jo 
 

 لبنان 
 حسين نصر اهللا

 مدير وقاية النباتات 
  )٠٠٩٦١ (٥٤٥٥٦٠٨: تلفون 
  )٠٠٩٦١ ( ٥٤٥٥٦١٠: فاآس

:  بريد الكتروني  nasrallah_h @ hotmail.com  
 
 
 
 
 
 

 ُعمان  
 حمود درويش سليم الحسني 

 رئيس برامج وقاية النباتات 
  )٠٠٩٦٨ ( ٦٩٦٢٨٢: تلفون

  )٠٠٩٦٨ ( ٦٩٩٦٢٧١: فاآس 
   alhasani70@hotmail.com بريد الكتروني

 
 قطر 

 صالح علي الجابر 
 مدير ، قنصل 

  )٠٠٩٦٣١١ ( ٣٣٣٦٧١٧تلفون 
  )٠٠٩٦٣١١ ( ٣٣٣٢٧٧٤٣: فاآس 
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 yking-99@yahoo.com بريد الكتروني
 

 المملكة العربية السعودية 
 جابر محمد الشهري 
  ومكافحة الجراد مدير عام مرآز بحوث

  )٠٠٩٦٦٢ ( ٦٢٠٤٠٨٥/ ٦٢١٠٠٩٦: تلفون 
  )٠٠٩٦٦٢ ( ٦٢٠٤٠٨٥: فاآس 

 sa.net.Locust@spsبريد الكتروني
 

 عبد المحسن بن خليف 
 مدير في وزارة الزراعة 

  )٠٠٩٦٦١ ( ٤٠٣٢٧٩١: فاآس 
 

 السودان 
 ربيع عبد الحميد خليل 

  وحدة مكافحة الجراد رئيس
 مسؤول اتصال برنامج الطوارئ 

السودان –اإلدارة العامة لوقاية النباتات   
  ) ٠٠٢٤٩ ( ٣٣٣٧٤٩٥: تلفون 
  )٠٠٢٤٩ ( ٠١٢٢٣٣٨٦٨جوال 
  ٠٠٢٤٩: فاآس 

 ppdlocust@sudanmail.بريد الكتروني
 

 علي محمد علي 
قاية النباتات مدير و  
  )٠٠٢٤٩ ( ١١٢٢٠٧٣٤منزل –تلفون 
  )٠٠٢٤٩ ( ١٣٣٣٧٤٩٥: فاآس 

 ppdlocust@sudanmail.بريد الكتروني
 
 

 الجمهورية العربية السورية 
 خليل عبد الحليم 

 مدير وقاية المزروعات 
 وزارة الزراعة واالصالح الزراعي 

  ) ٠٠٩٦٣ ( ١١٢٢٢٠١٨٧ : تلفون
  )٠٠٩٦٣ ( ١١٢٢٤٧٩١٣فاآس 

 
 

 محمد الحريري 
 رئيس دائرة الحشرات ، مسؤول الجراد 

  )٠٠٩٦٣ (١١٢٢١٥٩٠٧: تلفون 
  )٠٠٩٦٣ (١١٢٢٤٧٩١٣: فاآس 

 
 

 االمارات العربية المتحدة 
 نادر عبد اهللا آمالي 

 الحجر الزراعي 
 وزارة الزراعة واالسماك 

  )٠٠٩٧١٤ ( ٢٩٥٨١٦١: تلفون 
  )٠٠٩٧١٤ ( ٢٩٤٥٩٩٤:فاآس 
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 اليمن 
 نجيب األصبحي 

 مدير مرآز مرآز الجراد الصحراوي والحملة الوطنية 
  )٠٠٩٦٧ ( ١ ٢٥٠٩٥٦: تلفون 
  )٠٠٩٦٧ ( ١ ٢٢٨٠٦٤: فاآس 

 
 المراقبون

 إيران
 مرتزق سوخانسانج

 مدير ادارة وقاية النباتات 
:تلفون  (0098) 21 2402712 
:فاآس  (0098) 21 2403197 

   ppo@asidmoa.or.ir   بريد الكتروني  
 

 عباس مهرزاد 
 نائب ادارة وقاية النباتات

:تلفون  (0098) 21 2402712 
:فاآس  (0098) 21 2403197 

:بريد الكتروني  ppo@asidmoa.or.ir 
 

 إريتريا
 بيريكى أوجباميكائيل

 مدير أدارة وقاية و انتاج النباتات 
١٠٤٨. ب .  ص –وزارة الزراعة   

: تلفون (00291)1182179 / 181077 
:فاآس  (00291) 1181415 

 
 إثيوبيا

 باتينو آابيتو
 رئيس قسم االنتاج النباتي و الوقاية و ضبط الجودة

 وزارة الزراعة 
: تلفون  (00251) 1 460119/83 

: فاآس (00251) 1 460423 / 512984 
: بريد الكتروني  empreseth.fao@telecom.net.et 

 
 
 

ACSAD 
 سيف الدين جدعان 

 مديرية التعاون الدولي 
 دائرة المنظمات الدولية 

 وزارة الزراعة واالصالح الزراعي 
  )٠٠٩٦٣ ( ١١٢٢٢٠٧٥٥: تلفون 

 
 عبد الرحمن بربندي 

 خبير في  أآساد 
  ٢٤٤٠صندوق بريد دمشق ، 

  )٠٠٩٦٣ ( ١١٥٧٤٣٠٣٩: تلفون 
  )٠٠٩٦٣ ( ١١٥٧٤٣٠٦٠: فاآس 
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 وليد القداح
  خبير في اآساد 

  ٢٤٤٠دمشق ، صندوق بريد 
  )٠٠٩٦٣ ( ١١٥٧٤٣٠٣٩: تلفون 
  )٠٠٩٦٣ ( ١١٥٧٤٣٠٦٠: فاآس 

 
 منظمة األغذية والزراعة 

 عبد الرحمن الحفراوي
المهاجرة ومجموعة عمليات الطوارئ خبير أول مكافحة الجراد واآلفات   

 الفاو ، روما ، ايطاليا 
  )٠٠٣٩ ( ٠٦٥٧٠٥٤٠٢١: تلفون 
  )٠٠٣٩ ( ٠٦٥٧٠٥٥٢٧١: فاآس 

:بريد الكتروني  
 Abderrahmane.Hafraoui@fao.org 

 
 

 التهامي بن حليمة
فحة الجراد الصحراوي في شمال غرب افريقيا ومنسق برنامج الطوارئ ألمين التنفيذي لهيئة مكاا  

.في غرب افريقيا   
  )٠٠٢١٦ ( ٧١٨٠٠٤٦٨: تلفون 
  )٠٠٢١٦ ( ٧١٨٠٠٨٩٥: فاآس 

 tn.clcpana@planet.benhalima :بريد الكتروني
 

 آريستيان بانتينيوس
مج منسق برنا EMPRESبالمنطقة الوسطى  

  )٠٠٢٠( - ٣٣١٦١٣٠: تلفون 
  )٠٠٢٠( -٢ ٧٤٩٥٩٨١: فاآس 

 org.Pantenius@fao.Christian :بريد الكتروني
 

 منير جبره  بطرس 
 أمين هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى 

القاهرة – ٢٢٢٣صندوق بريد ،   
  )٠٠٢٠( -٢ ٢٣٣١٦٠١٨: تلفون 
  )٠٠٢٠( -٢ ٧٦١٦٨٠٤: فاآس 

 org.Butrous@fao.Munirبريد الكتروني
 
 
 

 خطاب رئيس الهيئة
 

لحالي و ذلك لتدليلهم لكافة المشاآل و أود في مستهل تقريري هذا أن أتقدم بالشكر و العرفان ألمين الهيئة السابق و أمين الهيئة ا
و في هذا الصدد، أود أن أشيد بدور الدول األعضاء . العوائق من أجل تسهيل مهمتي حتى  أنجز ما أوآل إلى على أآمل وجه

ما و هناك أيضا منظمة األغذية و الزراعة برو. في الهيئة إذ آان لها القدح المعلى في أن أؤدي مهامي بصورة مرضية للجميع 
 .فللجميع آل الشكر و التقدير. التي قدمت الدعم المقدر لتسهيل مهمتي خاصة في الفترة االنتقالية لشغر وظيفة أمين الهيئة

أما من حيث أوجه النشاط فلقد غطت نشاطات الهيئة في الفترة الماضية مختلف المجاالت وتحققت بعض اإلنجازات، سنتطرق 
 . أنني أقرر في بداية هذا الخطاب أن مجمل توصيات اللجنة التنفيذية قد وضعت موضع التنفيذإليها تحت األجندة المختلفة إال

 
 :في مجال رفع الكفاءة

 حصيلة الهيئة في هذا المجال غطت عدد من الدورات التدريبية اإلقليمية والقطرية هذا إضافة إلى 
 ).ماجستير+ دبلوم (إبتعاث عدد من العاملين لدراسات عليا 

 ر بي أن أشير إلى أن تنفيذ بعض هذه البرامج قد تم بالتضامن مع مشروع منع الطوارئ وهذا يجد
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 التنسيق في حد ذاته يأتي تنفيذًا لتوصيات سابقة بضرورة التعاون والمشارآة في تخطيط البرامج 
 .ومن ثم تنفيذها في األقطار التي يغطيها البرنامج والهيئة

 
 :في مجال البحوث

 .اون والتنسيق في هذا المنحى مع مشروع منع الطوارئتواصل التع
 ما جرى تنفيذه حاليًا دراسة في السودان عن ديناميكا وسلوك الجراد الصحراوي وأخرى في اليمن 

 .عن المكافحة الحيوية للجراد
 

 :في مجال المسح المشترك
 

 .رجوةما تم إنجازه في هذا المنشط يمثل إنجازًا مميزًا وحقق آل الفوائد الم
برنامج المسح المشترك نشاطًا أمكن تنفيذ برنامجين للمسح المشترك وبمشارآة عدد من دول المنطقة الوسطى ونأمل أن يظل 

وهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في  EMPRESمالزمًا لكل خطط وبرامج العمل مستقبًال لكل من برامج منع الطوارئ 
ان لتنفيذ فكرة إصدار بطاقات للعاملين ليتمكنوا من عبر الحدود بين بلدان المنطقة المنطقة الوسطى ونعتقد أنه قد آن األو

 .الوسطى و لمسافات معينة دون الدخول في تعقيدات الحصول على تأشيرات دخول
 

 :مسائل متنوعة
 
ل هاجسًا لعدد من من أهم المشكل التي ينبغي أن توليها الهيئة اهتمامًا هو موضوع المبيدات التالفة والتي أصبحت تشك .١

 .الدول األعضاء
م عملية حصر هذه المبيدات ونرى أن تضع الهيئة في خطتها القادمة ١٩٩٩   ناقش اجتماع أبو ظبي والذي عقد في عام 

 .برنامجًا طموحًا الستقطاب عون للدول التي تتفاقم فيها هذه المشكلة وأن تقدم العون لعملية تجديد الحصر
بوعات هناك ضرورة ملحة لمراجعة ما تم إنجازه والتصدي إلآمال المقترحات المدرجة في الخطة فيما يتعلق بأمر المط .٢

 .القادمة لتنفيذها
قد حقق نجاحًا في عدد من المجاالت ونأمل أن يتواصل هذا التعاون  EMPRESال شك أن التنسيق بين الهيئة وبرنامج  .٣

  .والتنسيق عبر عدد من األنشطة والبرامج المختلفة
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تقرير أمانة الهيئة
 

  آانت تتعلق بنشاط أمين الهيئة السابق الذي استلم مهام عمله آممثل لمنظمة األغذية ٢٠٠٠ أآتوبر – ١٩٩٩الفترة من أآتوبر 
  .٢٠٠٠ سوريا في أآتوبر –و الزراعة بدمشق 

و .  المملكة األردنية الهاشمية–و العشرين بعمان  ، عقدت اللجنة التنفيذية في دورتها الثالثة ١٩٩٩ /١٠ /٢٠-١٨في الفترة من 
من خالل توصيات اللجنة التنفيذية ، دعا السيد أمين الهيئة الدول األعضاء لعقد دورات تدريبية قطرية في مجال مسح و مكافحة 

دورات تدريبية فى  بالفعل قد تمت و دولة، دوالر لكل ٥٠٠٠ دول تم دعمها بمبلغ ٦و استجابت إلى ذلك . الجراد الصحراوي
 .آل من السودان و اليمن و مصر و األردن و العراق و سوريه 

دعمت أمانة الهيئة بالتعاون مع منسق برنامج الطوارئ إجراء مسوحات مشترآة في المنطقة الحدودية بين مصر و السودان 
- ٢٤/٨( مصر و السودان مستكشفين منو مسح داخل السودان في مناطق التكاثر الصيفي باشتراك  ) ٧/٣/٢٠٠٠ – ٢٦/٢(
٤/٩/٢٠٠١.( 

و بالتعاون مع منسق برنامج الطوارئ بادرت و شجعت أمانة الهيئة بل و دعمت إجراء بحوث تطبيقية عن الجراد الصحراوي 
 .بالمنطقة الوسطى، حيث يتم حاليا تنفيذ برنامجين بحثيين في آل من السودان و اليمن 

و قد تمت . ة قيام دراسة أآاديمية لمدة عام ، دراسة لنيل درجة الدبلوم في الجراد الصحراويو قد بادرت أمانة الهيئة بفكر
وفى نفس إطار الدراسات الجامعية صادقت أمانة الهيئة على استغالل . الموافقة على أن تتبنى جامعة الخرطوم هذه الفكرة 
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ثالث دراسات ماجستير و نفذت أمانة الهيئة هذه  إلىلدرجة الدآتوراه    DLCCمنحة لجنة مكافحة الجراد الصحراوي 
سيرد تفصيل عن الدورات التدريبية و البحوث في أوراق العمل ( الدراسات للعاملين في الجراد الصحراوي بالمنطقة الوسطى 

 ) .الخاصة بذلك 
تريا و مصر و اليمن و  مساهمة فعلية و نشطة في اجتماعات منسقي برنامج الطوارئ في آل من إريأمانة الهيئةساهمت 

 .اشترآت في إعداد خطط و برامج العمل المشترك
 

بإدارة  (AGPP) ، و في غياب أمينا للهيئة ، قامت إدارة الجراد ٢٠٠١ و حتى أغسطس ٢٠٠٠في خالل الفترة من أآتوبر 
يئة أعباءه قام بأوجه نشاط مختلفة و منذ أن استلم أمين اله. ٢٠٠١نشاط الهيئة إلى أن تم تعيين أمين الهيئة الحالي في أغسطس 

 :يمكن تلخيصها فيما يلي 
 
 اجتمع أمين الهيئة مع بعثة التقييم الخاصة ببرنامج الطوارئ فى القاهرة على مدار أربعة أيام و قد قام باإلعداد    - ١

  ١٩/٨/٢٠٠١-١٤ في الفترة التقييم بمصر      لبرنامج زيارة فريق 

في   للجنة الجراد الصحراوي٣٦نظمة في رصد عمليات الرش في شكله النهائي وقدم في االجتماع الـ  تم وضع استمارة الم- ٢
و .  و تمت الموافقة  عليه للتجربة ٢٩/٩/٢٠٠١-٢٣ و قد قام أمين الهيئة بعرضه في االجتماع في الفترة من (DLCC)روما

 .إضافة أي مقترحات مناسبة بعد فترة التجربة
 
 .اع لجنة الجراد بروما قدم أمين الهيئة ورقة عن توصيات الهيئة و ما تم تنفيذه من هذه التوصيات في نفس اجتم- ٣
 
 قام أمين الهيئة بالتعاون مع منسق برنامج الجراد باإلعداد الجتماع منسقي الجراد في برنامج الطوارئ و الذي عقد في - ٤ 

ارك أمين الهيئة في وضع تصور للتعاون المشترك بين الهيئة و و قد ش.  السودان– بالخرطوم ١٨/١٠/٢٠٠١-١٣الفترة من 
 و أيضا البد من اإلشادة بالدور الفعال و مساهمة دول السودان ، مصر ، اليمن ، ٢٠٠٢برنامج الطوارئ في خطة العمل للعام 

 .السعودية و ُعمان في وضع خطة العمل لبرنامج الطوارئ بالمنطقة الوسطى
 
ة باإلعداد للدورة اإلقليمية التدريبية لمسح و مكافحة الجراد الصحراوي و التي عقدتببور تسودان في الفترة  قام أمين الهيئ– ٥

 و حضرها متدربين من مصر و السودان و سوريا و اليمن و  العراق و قطر و السعودية و ُعمان و ٣١/١٠/٢٠٠١ – ٢٣من 
 . المتدرب من البحرين و تعذر وصول متدرب اإلمارات األردن و إرتريا و إثيوبيا و جيبوتي و لبنان و اعتذر

 
 شارك أمين الهيئة في إعداد أوراق العمل و اإلعداد لالجتماع التنسيقى بين الهيئة و برنامج طوارئ الجراد و  منظمة – ٦

 – ١١ى الفترة من و ساهم في االجتماع الذي عقد في أديس أبابا بإثيوبيا  ف . DLCO-EAمكافحة الجراد لدول شرق أفريقيا 
٢/١٢/٢٠٠١ 
 
 عقدت و التي Contingency Planning ساهم و شارك أمين الهيئة في إعداد ووضع تصور ورشة العمل الخاصة بــ– ٧

 ٢١/٢/٢٠٠٢ – ١٣بمصر في الفترة من 
 
من قبل منظمة األغذية و  يقوم أمين الهيئة حاليا باإلعداد إلجراء الترجمة العربية للخطوط التوجيهية للجراد الصحراوي - ٨

  .DLCCالزراعة و التي أجيزت في اجتماع لجنة الجراد بروما 
 
 قام أمين الهيئة بمراجعة المطبوعات و خالفه من المستندات و التي آانت من مهام أمين الهيئة السابق و ذلك من أجل – ٩

 . التنفيذية في دورتها الثالثة و  العشرينتكملتها و توزيعها على الدول األعضاء آما في التوصيات السابقة للجنة
 

  .Scanner ، طابعة ليزر و أخرى ملونة و  Laptop:  تم شراء األجهزة التالية للهيئة -١٠
 
 قام أمين الهيئة بالتعاون مع منسق برنامج الطوارئ بمراجعة و إجازة ثالث من المقترحات البحثية في آل من ليمن و السودان و -١١

أيضا قام أمين الهيئة بمراجعة برنامج البحث المقدم من السعودية و اآلن في . في إطار البحوث المشترآة بين الهيئة و البرنامجمصر و ذلك 
 .و مازالت مراجعة  مقترحات البحوث المختلفة جارية بين الهيئة و برنامج الطوارئ . إطار تكملته إلجازته من قبل الهيئة فقط

 
ئة في اإلعداد للدورة الرابعة للجنة االستشارية لبرنامج منع الطوارئ و التي تتكون من الدول المانحة، دول شارك و ساهم أمين الهي -١٢

 و التي تضمنت توصيات بإجازة خطة ٢٠٠٢ يناير ١٧-١٥المواجهة في المنطقة الوسطى و منظمة األغذية و الزراعة في الفترة من 
  .٢٠٠١ و صادقت   على تقرير ميزانية نشاط البرنامج للعام ٢٠٠٣/ ٢٠٠٢العمل المشترآة مع الهيئة للعام 
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تسلم أمين الهيئة مسئولية إعداد أوراق العمل و اإلعداد لالجتماع الثالث و العشرين للهيئة و الرابع و العشرين للجنة التنفيذية للهيئة و  -١٣
 ١٤/٣/٢٠٠٢ – ٩الذي سيعقد في دمشق بسوريه في الفترة من 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٢٠٠٢شباط /إلى فبراير  1999تموز/لصحراوي والتنبؤات من يوليوحالة الجراد ا
 نظرة عامة

 
تتميز الفترة التي يشملها التقرير باستمرار حالة االنحسار التي بقيت أعداد الجراد الصحراوي خاللها في مستوى منخفض أو ال  
ات قصيرة في آل من موريتانيا ومالي ولكن أمكن السيطرة وقد تغير هذا الوضع لفترة قصيرة من جراء تفشي الجراد لفتر.  يمثل تهديدًا
وتشير التوقعات متوسطة األجل إلى .  وال توجد في الوقت الحاضر غير أعداد صغيرة جدًا من الجراد في منطقة االنحسار.  على الموقف

ية مما يؤدي إلى تكاثر عدة أجيال وزيادة أعداد أن الموقف سيظل على ما هو عليه ما لم تسقط أمطار جيدة على غير المعتاد لعدة أشهر متتال
وينبغي إجراء عمليات مسح مخططة بعناية على أساس منتظم في مناطق .  الجراد إلى مستويات ملموسة تبرر اتخاذ إجراءات للمكافحة

 .ث وباءالتكاثر الرئيسية، وذلك لرصد الموقف والحيلولة دون تطور التفشي والفورات بالشكل الذي يؤدي إلى حدو
 
تشرين األول، حيث أشارت التقارير /بقي الموقف هادئًا، مع تفشي الجراد على نطاق محدود في شمالي مالي في أآتوبر: ١٩٩٩ •

 .إلى ظهور أسراب صغيرة
 

آانون الثاني، وظهرت حالة أخرى في شمالي موريتانيا حيث نفذت /انتهت حالة تفشي الجراد في شمالي مالي في يناير: ٢٠٠٠ •
وآان من الالزم أيضًا تنفيذ بعض عمليات المكافحة . أيار/يات لمكافحة مجموعات الحشرات البالغة والحوريات حتى مايوعمل

وأشارت تقارير إلى وجود أسراب من .  وبقي الموقف هادئًا أثناء الصيف.  أيار/الليبية في مايو-في منطقة الحدود الجزائرية
تشرين األول وتفشي الجراد في أواسط موريتانيا حيث ُنفِّذت عمليات / مالي في أآتوبرالحشرات البالغة والحوريات في شمالي

 .آانون األول/تشرين الثاني وديسمبر/لمكافحة أسراب الجراد وتجمعاته خالل شهري نوفمبر
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ر حتى اليوم إّال إلى شباط، وبقي الموقف هادئًا بعد ذلك ولم تشر التقاري/انتهي تفشي الجراد في موريتانيا في فبراير: ٢٠٠١ •
 .وجود أعداد قليلة جدًا من الجراد

 
بقي الموقف هادئا ، مع وجود أعداد قليلة من البالغات في شمال غرب موريتانيا، شمال مالي و علي طول ساحل البحر  : ٢٠٠٢ •

 .األحمر في السودان 
 

 الترتيب الزمني لألحداث بحسب المواسم والمناطق
 

 ١٩٩٩صيف 
 

أشارت التقارير إلى وجود أعداد صغيرة من الحشرات البالغة االنعزالية في مناطق التكاثر الصيفي بموريتانيا : ربيةالمنطقة الغ 
وأدى سقوط أمطار جيدة والظروف المواتية المترتبة على ذلك إلى تفشي الجراد بأعداد صغيرة في شمالي .  تموز/اعتبارًا من شهر يوليو

آانون األول، /أيلول حتى ديسمبر/تموز ومن سبتمبر/ر بعد ذلك حيث تكونت عدة أسراب صغيرة في يوليوموريتانيا، وبدأ الموقف يتطو
وفي نهاية فصل الصيف، بعد شهرين من بداية عملية التكاثر، بدأ احتشاد الجراد الصحراوي في أواسط وجنوبي .  وأمكن التعامل معها

.  تشرين الثاني حيث حدث تفشي وبدأ تنفيذ عمليات المكافحة/لشمال الغربي في نوفمبرموريتانيا وانتقلت تجمعات الحشرات البالغة نحو ا
آانون األول، وفي /أيلول إلى ديسمبر/وفي المناطق األخرى، ُوجدت أعداد صغيرة من الحشرات البالغة االنفرادية في النيجر من سبتمبر

 .آانون األول/سمبرتشرين األول إلى دي/جنوبي المغرب وجنوبي الجزائر من أآتوبر
 

أشارت التقارير إلى وجود أعداد قليلة من الحشرات البالغة االنعزالية أثناء الصيف في السودان، واليمن : المنطقة الوسطى 
وحدث التكاثر في أواخر الصيف على نطاق محدود في شمالي السودان وُنفِّذت عمليات مكافحة محدودة في .  وشمالي الصومال

آب إلى /وفي مصر، ُنفِّذت عمليات لمكافحة الحشرات البالغة والحوريات على المحاصيل من أغسطس.  األولآانون /ديسمبر
 .تشرين الثاني في المشروع الزراعي الجديد في شرق العوينات، بالصحراء الغربية/نوفمبر

 
الية بمناطق التكاثر الصيفي على طول أشارت التقارير إلى وجود أعداد صغيرة من الحشرات البالغة االنعز: المنطقة الشرقية 

تشرين األول، حيث من المحتمل أن تكون عمليات تكاثر منعزلة قد وقعت ولكنها لم /تموز إلى أآتوبر/الباآستانية من يوليو-الحدود الهندية
 .ولم ُتنفَّذ أي عمليات مكافحة.  ُتكتشف ولم ُيبلَّغ عنها

 
 ٢٠٠٠ربيع  / ١٩٩٩شتاء 

 
آانون األول، بالتعامل مع مجاميع الحوريات التي آانت قد /قامت فرق المكافحة األرضية، في شهري ديسمبر: ةالمنطقة الغربي 

وقد تسربت بعض مجاميع الحشرات البالغة إلى أقصى .  تشرين الثاني/بدأت تتكون في إنشيري، شمال غرب موريتانيا في منتصف نوفمبر
.  نيسان مما تطلب اتخاذ عمليات مكافحة/أزار وأبريل/هور مجاميع من الحوريات في مارسشمال موريتانيا وتكاثرت هناك مؤدية إلى ظ

أزار، ُوِجدت حشرات بالغة بكثافات عالية، من المعتقد أنها نشأت في األصل من عمليات تكاثر موضعية سابقة لم ُتكتشف أو /وفي مارس
وُنفِّذت عمليات لمكافحة .  الليبية-بالغة بيضها في منطقة الحدود الجزائريةمن إصابات سابقة في مالي والنيجر، ووَضَعت هذه الحشرات ال

أيار، لم ُيالحظ وجود /وبحلول شهر مايو.  نيسان/هذه التجمعات من الحشرات البالغة وتجمعات الحوريات التي تكونت نتيجة لها في أبريل
وُنفِّذت عمليات .  نيسان/شباط ومرة أخرى في أبريل/رقية في فبرايروفي النيجر، حدث تكاثر بالمنطقة الجنوبية الش.  أي حشرات بالغة

وفي المناطق األخرى، ُوِجدت أعداد صغيرة من الحشرات .  مكافحة على نطاق محدود ضد الحوريات والحشرات الصغيرة في الحالتين
 .ية من ماليالبالغة في فترات من الشتاء والربيع بالمناطق الجنوبية من المغرب والمناطق الشمال

 
وبدأت الحشرات البالغة االنعزالية في .  سقطت أمطار جيدة على جانبي البحر األحمر أثناء فصل الشتاء: المنطقة الوسطى 

تشرين الثاني، وفي سهول المملكة العربية السعودية خالل شهر /الظهور في السهول الساحلية بالسودان، وإرتريا واليمن خالل شهر نوفمبر
وعلى الرغم من أن الظروف اإليكولوجية آانت مواتية في آثير من المناطق، .  شباط/انون األول، ومصر خالل شهر فبرايرآ/ديسمبر

.  آذار، مما أسفر عن ظهور أعداد صغيرة من الحوريات/آانون الثاني إلى مارس/حدث تكاثر على نطاق محدود فقط في السودان من يناير
 .وفي شمالي الصومال، ُوِجدت حشرات بالغة متناثرة خالل معظم فصلي الشتاء والربيع.  آذار/عد مارسولم ُيشاهد جراد على الساحل ب

 
أشارت التقارير األولى عن ظهور حشرات بالغة انعزالية بأعداد صغيرة بمناطق التكاثر الربيعي في : المنطقة الشرقية 

وربما ال يكون التكاثر قد حدث نظرًا لظروف الجفاف، ولم ُتكتشف .  يارأ/أزار واستمرت حتى مايو/بلوخستان، وغربي باآستان في مارس
 .ولم ُتِشر التقارير إلى وجود جراد بأماآن أخرى في المنطقة خالل فصلي الشتاء والربيع.  إّال أعدادًا صغيرة من الحشرات البالغة

 
 ٢٠٠٠صيف 

 
غة في أقصى الجنوب الغربي وفي الشمال الغربي من موريتانيا شوهدت عدة مجاميع صغيرة من الحشرات البال: المنطقة الغربية 

وانتقلت هذه المجاميع إلى مناطق التكاثر الصيفي بشمال موريتانيا حيث بدأ .  حزيران/أيار والنصف األول من يونيو/خالل شهر مايو
ونظرًا النتشار سقوط األمطار . آب/سطستموز وظهرت حشرات بالغة بأعداد منخفضة في أغ/التكاثر على نطاق محدود خالل شهر يوليو

أيلول في أواسط موريتانيا وامتدت إلى أتار و /على غير المعتاد وسقوط أمطار متأخرة، استمرت عمليات التكاثر خالل شهر سبتمبر
آانون /في شهر أآتوبروقد أدى ذلك في آخر األمر إلى حالة تفشي عندما بدأت مجاميع الحشرات البالغة تتكون .  أآجوجت بالشمال الغربي

وفي األماآن األخرى، عوملت مجاميع الحوريات في عود درعا، بالمغرب، على الناحية الجنوبية من جبال أطلس خالل شهري .  األول
ومن المرجح أن يكون .  آب/آب، وآوفحت إصابات صغيرة بالمناطق المتاخمة بشمال غرب الجزائر في أغسطس/تموز وأغسطس/يوليو

وأشارت التقارير إلى وجود مجاميع من الحوريات .  الحوريات قد نشأت في األصل في منطقة التكاثر الربيعي في شمالي موريتانياآباء هذه 
 .آانون األول، وربما تكون قد نشأت من عمليات التكاثر في أواخر فصل الصيف/الحشرات البالغة، في شمالي مالي، في ديسمبر
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ت بالغة متناثرة ألول مرة في مناطق التكاثر الصيفي في شمال آردفان، بالسودان، في شوهدت حشرا: المنطقة الوسطى 
وعلى الرغم من أن الظروف األيكولوجية آانت مواتية، وعلى الرغم من حدوث تكاثر على نطاق صغير في شهري . تموز/يوليو

وقد ُوِجدت الحشرات البالغة بأعداد منخفضة في بعض .  ةتشرين األول، لم يرتفع عدد الجراد إلى مستويات آبير/أيلول وأآتوبر/سبتمبر
وُنفِّذت عمليات مكافحة ضد الحوريات والحشرات البالغة بالمناطق المحصولية في شرق العوينات،  بمصر، من .  األوقات بشمال الصومال

 .تشرين األول للسنة الثانية على التوالي/تموز إلى أآتوبر/يوليو
 

أت الحشرات البالغة في الظهور بأعداد منخفضة في الصحاري الشرقية لباآستان بالقرب من الحدود الهندية بد: المنطقة الشرقية 
تموز ولكنها لم تستمر إّال حتى /وبدأت األمطار الموسمية في أوائل يوليو. تموز وفي راجاستان ،  بالهند،  في أواخر الشهر/في أوائل يوليو
.   ظروف التكاثر أقل مالءمة من المعتاد ولم ُتشاهد حوريات في باآستان أو الهند خالل فصل الصيفوبالتالي، آانت.  آب/أواخر أغسطس

 .تشرين األول، لم تكن هناك تقارير عن وجود جراد في أماآن أخرى/وبحلول شهر أآتوبر
 

 ٢٠٠١ربيع  / ٢٠٠٠شتاء 
 

 ظهور أسراب صغيرة من  الجراد وإلى ظهور جيل آخر تشرين الثاني إلى/أشارت التقارير في شهر نوفمبر: المنطقة الغربية 
آانون األول وتحرآت إلى /وبدأت بعض أفراد الجيل الثاني في تكوين مجاميع في ديسمبر.  بمناطق تفشي الجراد بشمال غرب موريتانيا

السابق، في الوقت الذي استمر فيه بقاء شمال موريتانيا لتنضم إلى الحشرات البالغة التي آانت قد وصلت بالفعل إلى هذه البقعة في الشهر 
وقد ُوِجدت حوريات وحشرات بالغة بالمناطق . آانون الثاني/مجاميع من الحشرات البالغة بمناطق تفشي الجراد ووضعت بيضها في يناير

الشمالية نظرًا لعدم هطول شباط، بينما أشارت التقارير إلى وجود حشرات بالغة بأعداد صغيرة بالمناطق /الشمالية الغربية خالل فبراير
وفي األماآن .  نيسان، لم تكن هناك تقارير عن وجود جراد في موريتانيا/وبحلول شهر أبريل. أمطار وألن ظروف التكاثر لم تكن مواتية

 .آذار/ شبـــاط ومارس/األخرى، آانت هناك حشرات بالغة وحوريات في شمالي مالي خالل شهري فبراير
 

شارت التقارير ألول مرة إلى وجود حشرات بالغة بأعداد منخفضة في سهول اليمن الساحلية المطلة على أ: المنطقة الوسطى 
وعلى الرغم . آانون الثاني/تشرين الثاني، وفي مصر خالل يناير/تشرين األول، وفي السودان خالل شهر نوفمبر/البحر األحمر في أآتوبر

آانون األول، حدثت عمليات تكاثر /تشرين األول إلى ديسمبر/بي البحر األحمر من أآتوبرمن سقوط أمطار جيدة على غير المعتاد على جان
وبدأت النباتات .  شباط على الساحل السوداني جنوب سواآن حيث شوهدت أعداد صغيرة من الحوريات االنعزالية/محدودة خالل فبراير

تمر بقاء قليل من الجراد في السهول الساحلية للمملكة العربية آذار، ومع ذلك فقد اس/تجف على طول جانبي البحر األحمر في مارس
وفي شمالي الصومال، ُوِجدت حشرات بالغة متناثرة خالل فصلي .  حزيران/نيسان، وفي مصر حتى شهر يونيو/السعودية خالل أبريل

 . الحوريات االنعزالية في شمال غرب الصومالأيار، مما أدى إلى ظهور القليل من/الشتاء والربيع، ووقع قليل من التكاثر خالل شهر مايو
 

 حشرات بالغة انعزالية بأعداد قليلة بالمناطق الساحلية من بلوخستان،  غربي باآستان، في منتصف المنطقة الشرقية  شوهدت 
 ولم ُتشر التقارير إلى واستمرت ظروف الجفاف للسنة الثالثة على التوالي.  نيسان/شباط، وبالمناطق الداخلية خالل شهر أبريل/فبراير

 .حدوث تكاثر
 
 

 ٢٠٠١صيف 
 

 .تموز/ يوليو٣١ َتِرد أي تقارير عن نشاط الجراد حتى لم: المنطقة الغربية
 

تموز في شرق /حزيران و يوليو/ الحوريات والجراد البالغ في المناطق المحصولية في شهري يونيوعوملت: المنطقة الوسطى 
تموز، وشوهدت /وبدأت األمطار في فصل الصيف في مناطق التكاثر بالسودان في شهر يوليو.  رالعوينات بالصحراء الغربية بمص

 .حشرات بالغة انعزالية للمرة األولى في ذلك الوقت في شمالي آردفان
 

أيار /والباآستانية في ماي- أمطار سابقة على موسم األمطار الموسمية على طول منطقة الحدود الهنديةسقطت: المنطقة الشرقية 
حزيران، وسقطت أمطار /وقد أعقب ذلك وصول األمطار الموسمية في منتصف يونيو.  مما جعل ظروف التكاثر مواتية قبل الوقت المعتاد

وتشير التقارير إلى وجود حشرات بالغة انعزالية .  غزيرة على نطاق واسع في معظم فصل الصيف على مناطق التكاثر في باآستان والهند
ومن المرجح أن تكون قد نشأت في األصل من عمليات تكاثر موضعية وقعت . حزيران/فضة في باآستان اعتبارًا من شهر يونيوبأعداد منخ

 .خالل فصل الربيع في بلوخستان ولم يكن من الممكن اآتشافها نظرًا لضآلتها
 
 

   ٢٠٠١/٢٠٠٢شتاء 
  ٢٠٠٢ فبراير – ٢٠٠١الفترة من أآتوبر 

 
و في شهر ديسمبر سقطت بعض األمطار المحدودة في . ط أمطار في جميع مناطق االصابة بالجراد الصحراوي لم ترد تقارير عن سقو

 .و بصفة عامة بقيت حالة الجراد الصحراوي هادئة. بعض مناطق شمال غرب أفريقيا و على سهول ساحل البحر األحمر 
 

و في شمال . رات  البالغة و الغير البالغة  االنعزالية في موريتانيا و النيجرأشارت التقارير الى وجود أعداد من الحش: في المنطقة الغربية 
  .٢٠٠٢لم ترد تقارير عن نشاط للجراد في تلك الفترة و حتى فبراير : غرب أفريقيا 

لى طول السهول الساحلية أشارت التقارير الى وجود أعداد متناثرة من الحشرات االنعزالية  البالغة و الغير بالغة ع:  في المنطقة الوسطى 
و في مصر،  . شوهدت حشرة بالغة انعزالية واحدة في أسمرة خالل نوفمبر. في السودان و خاصة دلتا توآر نتيجة لفيضان خور برآة

ة أشارت التقارير إلى وجود أعداد من النطاطات و الجراد اإلفريقي المهاجر مختلطة مع أعداد قليلة من الجراد الصحراوي على مساح
 . هكتار١٨٢٤

لم ترد تقارير .  مرحلة النضوج في الهند و باآستان  أشارت التقارير الى وجود آثافة قليلة من البالغات االنعزالية في: في المنطقة الشرقية
 . عن وجود نشاط للجراد في أي أجزاء أخرى من المنطقة 
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 عمليات المكافحة
 

الجزائر، ( هكتار في تسعة بلدان ٤٥ ٠٠٠شملت عمليات المكافحة بالطرق األرضية خالل الفترة التي يغطيها هذا التقرير، 
وآانت نسبة .  هكتار في موريتانيا١٦ ٠٠٠من بينها أآثـــر من ) وتشاد، ومصر، وليبيا، ومالي، وموريتانيا، والمغرب، والنيجر والسودان

وقد بلغ .  ربيعي، بينما آان الثلث اآلخر يقع في مناطق التكاثر الصيفيال/ثلثي مجموع المناطق المعاملة تقع في مناطق التكاثر الشتوي
 هكتار، بينما لم تعامل خالل السنة الجارية حتى ٢١ ٠٠٠ أآثر من ٢٠٠٠ وعام ١٩٩٩مجموع المساحات التي عوملت في آل من عام 

 . مزيدًا من التفاصيل١ويتضمن الجدول .  هكتار فقط١ ٥٠٠اآلن غير مساحة 
 

البلدان التي أبلغت عن عمليات مكافحة إلى خدمة معلومات الجراد الصحراوي بمنظمة األغذية والزراعة، في الفترة ما بين : ١ الجدول
 .٢٠٠١تموز / ويوليو١٩٩٩تموز /يوليو

 
 

  ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ المجموع
 الجزائر  ٦ ٥٦٠  ٦ ٥٦٠
 تشاد ٨   ٨

 *مصر  ٤ ٥١٠ ٧ ٦٤٤ ١ ٥٣٠ ١٣ ٦٨٤
 ياليب  ٨٥٠  ٨٥٠
 مالي ٥ ٥١١   ٥ ٥١١
 موريتانيا ١ ٣٩٤ ١٤ ٦٢٨ ١٨ ١٦ ٠٤٠
 المغرب  ٦٨١  ٦٨١
 النيجر   ١ ٤١٠  ١ ٤١٠
 السودان ٣٢٥   ٣٢٥
 المجموع ١١ ٧٤٨ ٣١ ٧٧٣ ١ ٥٤٨ ٤٥ ٠٦٩

 .مختلطة مع الحوريات وأنواع الجراد األخرى* 
 
 
 

 التوقعات
 

الربيعي على امتداد سواحل /لية على مناطق التكاثر الشتويعلى الرغم من سقوط أمطار جيدة في أوائل السنة الحا
.  البحر األحمر، آان عدد الجراد الذي يستفيد من ظروف التكاثر الجيدة قليًال، وبالتالي بقيت أعداد الجراد في مستوى منخفض

طق التكاثر الربيعي في ولم تسقط أمطار في بداية هذه العام على مناطق التكاثر الشتوي بشمالي موريتانيا أو على منا
ونظرًا لهذه التطورات، آانت أعداد الجراد في بداية هذا الصيف في أنحاء منطقة االنحسار قليلة .  بلوخستان، بغرب  باآستان

ولكي ترتفع هذه األعداد، البد من سقوط أمطار غزيرة لعدة أشهر على التوالي خالل هذا الصيف بما يسمح بظهور جيلين .  جدًا
ومن األرجح حدوث تكاثر للجراد على نطاق محدود خالل هذا .  واحتمال حدوث ذلك ضئيل جدًا.  ألقل أو ثالثة أجيالعلى ا

الصيف في أجزاء من موريتانيا، وشمالي مالي، والنيجر، وأواسط السودان وعلى طول الحدود الهندية الباآستانية مما سيؤدي 
روف جافة في نهاية الصيف، يمكن أن يترآز الجراد في بعض األماآن التي تكون وآلما أصبحت الظ.  إلى تزايد أعداد الجراد

 .النباتات فيها مازالت خضراء وتشكل مجاميع صغيرة قليلة العدد تتطلب اتخاذ إجراءات المكافحة
  

وفي حالة عدم سقوط أمطار جيدة على غير المعتاد خالل فصل الصيف، ستبقى أعداد الجراد منخفضة وال تمثل تهديدًا على 
وهذا يعني أيضًا أن أعدادًا ضئيلة من الجراد ستكون موجودة في أواخر السنة في مناطق .  المحاصيل في المستقبل القريب

ة وتحسن ظروف التكاثر على امتداد سواحل البحر األحمر وفي شمالي موريتانيا التكاثر الشتوي والبد من سقوط أمطار جيد
ولذلك، تشير التوقعات متوسطة األجل بالنسبة لألشهر الستة .  لكي ترتفع أعداد الجراد إلى مستويات يعتد بها وتتطلب المكافحة

ومن الضروري، .  معتاد تؤدي إلى حدوث  تكاثرالتالية إلى استمرار االنحسار الحالي ما لم تسقط أمطار جيدة على غير ال
الآتشاف ذلك ورصد الموقف بالشكل المناسب، مداومة اليقظة للحيلولة دون تطور الموقف وحدوث حاالت من التفشي 

 .والفورات التي يمكن أن تؤدي إلى حدوث وباء في حالة عدم مكافحتها
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 تقرير اللجنة التنفيذية للهيئة
 

آخر اجتماع للجنة التنفيذية لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى في دورتها الثالثة و العشرين بعمان ، المملكة تم عقد 
 : بحضور السيد أمين الهيئة السابق و السادة األعضاء اآلتي أسماؤهم ٢٠/١٠/١٩٩٩-١٨األردنية الهاشمية 

 محمد يحيى الغشم : اليمن 
جابر محمد الشهري : لسعودية المملكة العربية ا  

محمد سمير سمرى: جمهورية مصر العربية  
)رئيس اللجنة التنفيذية(يوسف محمد على التراآمة : الكويت  

)رئيس الهيئة(على محمد على : السودان   
.لسرايرة محمد حماد محمد ا- أحمد شوقى محمد سعيد خصاونة- محمد أسعد عطية األسعد-محمد محيي الدين عبيدات: األردن   

عبد الرحمن الحفراوى: منظمة األغذية والزراعة  
:و أيضا بمشارآة البرامج األخرى   

 منسق برنامج منع الطوارئ بالمنطقة الوسطى: آريستيان بانتينيوس
 .أمين هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في شمال و غرب أفريقيا: التهامي بن حليمة 

 
قترحة ، بدأت اللجنة أعمالها باستعراض حالة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى و التدابير التي بعد الموافقة على أجندة االجتماع الم

ومن ثم تم استعراض لنشاطات الهيئة . اتخذت لمكافحته آما تم استعراض لموقف الجراد الصحراوي في المنطقة الشرقية و الغربية
 ها،و يمكن إيجازها  فيما يلي المختلفة و التوصيات التي اقترحت و ما تم تنفيذه من

 
  :التدريب  - ١
 

  ١٢/٤/٢٠٠٠ – ٩دعمت الهيئة دورتين تدريبيتين إقليميتين ، األولى في مجال التنبؤ و المعلومات بالقاهرة  
  .LOCUSTOX و مشروع EMPRESو الثانية في مجال تأثير مبيدات الجراد على البيئة و ذلك بالتعاون مع برنامج منع الطوارئ 

 
-١٩٩٩ خالل األعوام – ُعمان – اليمن – األردن – العراق – سوريا– السودان –دعمت الهيئة دورات قطرية في آل من مصر  

٢٠٠١  
 و قد تم EMPRES السودان ، بالتعاون مع برنامج –دعمت الهيئة مشروع دبلوم في مجال الجراد الصحراوي بجامعة الخرطوم  

 و يتوقع أن تتواصل الدراسة في هذا الدبلوم في ٢٠٠١في سبتمبر )  من إريتريا١ من إثيوبيا و ٢ من السودان و ٣( دارسين ٦قبول  
 .السنوات المقبلة
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و قد ) في باآستان دراسة(و من سوريا ) دراسة في الهند( من الدارسين لنيل درجة الماجستير من اليمن ٣قامت الهيئة بإرسال  
يتوقع أن تنتهي دراسته في عام ) دراسة بالسودان(أما الدارس من السعودية . إلي دولتيهما  ٢٠٠١انتهت دراستهما و عادا بحلول عام 

  ، و تعتبر هذه هي الدراسة ٢٠٠٣ويتوقع أن تنتهي دراسته في عام ) دراسة بإنجلترا(قامت الهيئة بإرسال دارس من ُعمان  . ٢٠٠٢
 . سلطنة ُعمان  و توصية رئيس الهيئة  الوحيدة التي يتم تمويلها من الهيئة بناء على رغبة حكومة

 
  :البحوث – ٢
 

 في المنطقة الوسطى تم االتفاق على إجراء البحوث التطبيقية على EMPRESفي إطار التعاون و التنسيق مع برنامج منع الطوارئ 
 البحوث المقدمة  في الوثيقتين و في هذا الصدد تم وضع قائمة ب. الجراد الصحراوي على أن تتم تغطية تكاليف هذه الدراسة مناصفة

CRC/98/2  وCRC/98/INF/3 و من خالل الخطوط التوجيهية بشأن مقترحات اللجنة CRC/98/EX/2.1 تقدمت عدد من الجهات 
 .تم إجازة البحوث المقدمة في آل من السودان و اليمن. بعدد من المقترحات

و يقوم بهذه الدراسة السيد عثمان محمد عبد .  الصحراوي خاصة االنفرادي منه   في السودان يترآز البحث في ديناميكيات و سلوك الجراد
 .اهللا من إدارة وقاية النباتات و سوف تمكنه الدراسة من نيل درجة الدآتوراه من جامعة الخرطوم

 .امعة عدن تقوم بهذه الدراسة ج. و فى اليمن تترآز الدراسة البحثية على تأثير المبيدات على مناطق تربية النحل 
 و البدء فى هذه الدراسات يتوقف – EMPRESهناك أيضا ثالث دراسات تمت عليهم الموافقة المبدئية من قبل الهيئة و برنامج الطوارئ 

 :وتنحصر هذه الدراسات في . على الموافقة النهائية من الفاو بروما
(  و جامعة الخرطوم و جامعة آردفان PRIFASاون مع  في مكافحة الجراد في السودان بالتعMocuna استعمال مستخلص نبات   
 )عبد اهللا محمد عبد اهللا/ السيد
الدآتور عبد الحكيم (تصنيف الغطاء النباتي فى بيئة الجراد و ما يترتب على ذلك من سلوك الجراد ، دراسة بواسطة جامعة صنعاء  

 ) .عبد اهللا شمسان 
الدآتور ( دراسة بواسطة جامعة أسيوط –) منطقة شرق العوينات(لمصرية حالة الجراد الصحراوي فى جنوب غرب الصحراء ا 

 )محمد فهمي أبو غدير
 

بناء على الطلب المقدم من الحكومة المصرية و االعتقاد بأن منطقة شرق العوينات هي منطقة تكاثر جديدة للجراد الصحراوي و ذلك  
وعة الجراد الصحراوي بروما خبير قام بزيارة المنطقة مع فنيين مصريين في لذا بعثت مجم. نتيجة للتوسع في الرقعة الزراعية المروية

و جاء في تقرير الخبير أن هذه ليست منطقة تكاثر جراد صحراوي و أن معظم اإلصابات الموجودة آانت ألنواع  . ٢٠٠٠خالل نوفمبر 
 .جراد أخرى 

 
  :المسح المشترك – ٣
 

 في المنطقة الوسطى ، فلقد تم تنفيذ مسح مشترك للحدود المصرية و السودان في EMPRESفي نفس  التعاون مع برنامج الطوارئ  
 ، و قد اشترك فيها مستكشفون من السودان و مصر و إريتريا و إثيوبيا و السعودية و ُعمان و أيضا خبراء ٧/٣/٢٠٠٠ – ٢٨/٢الفترة من 

 . ة بين مصر و السودان حيث مسحت مناطق التكاثر الشتوية الحدوديEMPRESمن الفاو و 
، و قد ) شمال آردفان و النيل األبيض( تم مسح مشترك لمناطق التكاثر الصيفية بالسودان ٣/٩/٢٠٠١ – ٢٥/٨و في خالل الفترة من 

 .اشترك مستكشفين من الدولتين بمشارآة خبير برنامج الطوارئ
ي قد تعمم على المناطق الحدودية األخرى ، مثال بين السعودية و اليمن  مما يجدر بالذآر أن الهدف األساسي لهذه المسوحات المشترآة و الت

 :،  هو 
 
 تبادل الخبرات و تشجيع الدول على إجراء مسوحات دورية 
 التعرف على مناطق تكاثر الجراد المختلفة 
 التعرف على آيفية إجراء المسوحات المختلفة 
 افحةالتدريب على التقنيات الحديثة فى مجال المسح و المك 
 إجراء مسوحات فى المناطق الحدودية ذات الوضع الغير مستقر 

 
و بالرغم من أن هناك توصيات بإجراء مسوحات مشترآة لسواحل البحر األحمر بالمملكة العربية السعودية و بمنطقة شبوه و مأرب باليمن 

 .ختلفة لم تتم باإلضافة إلى مسوحات المنطقة الحدودية اليمنية السعودية ، إال أنها ألسباب م
 
   :المطبوعات – ٤
 

 يتضح أن إعداد المطبوعات التي وافقت عليها الهيئة في دورتها الحادية و العشرين تأخرت بعض CRC/EX/99/9باستعراض الوثيقة  
خيص ما تم إنجازه من و يمكن تل. الشيء نسبة النتقال سكرتير عام الهيئة السابق لمقر عمله الجديد و تأخر تعيين سكرتيرا جديدا للهيئة 

 :مطبوعات في اآلتي
 اآتمال إصدار شعار الهيئة 
 ترجمة دورية منتظمة لنشرة الجراد إلى اللغة العربية و توزيعها على الدول األعضاء 
جارى العمل اآلن إلصدار النسخة النهائية و ( من الفرنسية إلى العربية PRIFASلمعهد " الجراد الصحراوي "ترجمة آتيب  

 )ا على الدول األعضاءتوزيعه
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جارى العمل إلصدار النسخة النهائية و توزيعها (من الفرنسية إلى العربية " الوجيز في مكافحة الجراد الصحراوي"ترجمة آتاب  
 )على الدول األعضاء

اد نتيجة لعدم مازال تحت اإلعد(إعداد آتاب عن الجراد الصحراوي باللغة العربية بواسطة آتاب خبراء عرب من المنطقة الوسطى  
 )اآتمال أجزاء الكتاب المختلفة

  و لم يتم إصدار أي   ١٩٩٧ – ١٩٩٥تم إصدار الجزء الرابع لملخص بحوث الجراد الصحراوي في الفترة من  
 ISPIفي هذا الصدد البد من اإلشارة إلى أن هناك جمعية  . ١٩٩٧  جزء آخر للفترة ما بعد 

 (International Society for Pest Information)سكرتير هذه الجمعية . و هي الجمعية العالمية عن معلومات اآلفاتBernhard 
Zelazny و هو يقوم بإعداد معلومات عن عناوين و مراجع بحوث اآلفات و إيجاز مختصر عن البحث مع الترآيز على بحوث الجراد

 و يمكن االستفسار عن طريق العنوان اإللكتروني –رنت و ستوضع قريبا هذه المعلومات على شبكة اإلنت. الصحراوي و النطاطات 
de.online-ispi@t.zelazny 

عربي للمصطلحات المستعملة في بحوث و مكافحة الجراد الصحراوي إعداد محمد السيد حسنين من /فرنسي/يوجد معجم إنجليزي  
 .  تم إعداده في الستينات البد من تحديثه نسبة للتقنيات الحديثة التي أدخلت فى مجال الجراد الصحراوي و بما أنه-جمهورية مصر العربية

 )لم يتم(إعداد دليل عن المعاهد و المنظمات العاملة في مجال الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى  
 )لم يتم حتى اآلن و سوف يتواصل العمل فيه(لوسطى إعداد دليل عن الخبراء العاملين في مجال الجراد الصحراوي في المنطقة ا 
 )لم تتم و سوف يتواصل العمل فيها( إعداد نشرة تعريفية باللغة العربية عن الجراد الصحراوي  
 )تم إعداد الفيلم وسوف يتم توزيعه على الدول األعضاء(إعداد فيلم فيديو عن الجراد الصحراوي و توزيعه على الدول األعضاء  
ستقوم الهيئة )  أجزاء٧(ار الطبعة النهائية للخطوط التوجيهية لمنظمة األغذية و الزراعة في مجال الجراد الصحراوي بعد إصد 

 بترجمتها إلى اللغة العربية و من ثم توزيعها على الدول األعضاء
 

م تسمح بإعداد المطبوعات األخرى و إصدار ترى الهيئة أنه من األهمية بمكان النظر إلى ما أنجز من المطبوعات و مناقشة المشاآل التي ل
توصيات بخصوصها ، حتى يمكن إصدارها بطريقة يمكن للدول األعضاء و العاملين في مجال الجراد الصحراوي على وجه الخصوص 

 .االستفادة منها
 
 :  تسجيل آليات الرش المستعملة في مكافحة الجراد الصحراوي– ٥
 

 لتقييم  آالت الرش و إصدار توصيات لتسجيل اآلليات المستعملة في ١٩٩٤ أغسطس ٢٣ – ٢١ في الفترة من إشارة إلى ورشة العمل التي عقدت
 وNRI مكافحة الجراد الصحراوي،  و نسبة للتطور المستمر في إنتاج هذه اآلالت ترى الهيئة ضرورة عقد ورشة عمل أخرى بالتعاون مع 

EMPRES ثة في هذا المجال مع إصدار توصيات إلجراء هذه التقييمات و من ثم تسجيلها في الدول األعضاء  إلجراء تقييم للمنتجات الحدي٢٠٠٢ في
 .قبل أن يعمم استعمالها

 
  :المبيدات التالفة و الغير مرغوب فيها – ٦
 

 لألضرار البيئية الناجمة عن تراآم  لحصر المبيدات التالفة و الغير مرغوب فيها في دول المنطقة الوسطى و نسبة١٩٩٩تم عقد اجتماع في أبو ظبي في 
ترى الهيئة ضرورة أن تقوم الدول األعضاء بمخاطبة الدول المانحة أو الجهات األخرى لتوفير الدعم الالزم للتخلص من المبيدات التالفة . هذه المبيدات

 .بالطريقة المناسبة دون أن ينجم أي ضرر على اإلنسان أو البيئة عموما
 
 :EMPRES نامج الطوارئالتنسيق مع بر –٧
 

 –التدريب ( في المنطقة الوسطى في األنشطة المختلفة EMPRESنسبة إلى النجاح الذي تحقق في مجال التنسيق مع برنامج الطوارئ 
ترى الهيئة ، ليس فقط ضرورة استمرار هذا التنسيق و التعاون ، بل من الضرورة )  الدراسات و خالفه – المسح المشترك –البحوث 

 .     تساع مجاالت هذا التنسيق في األنشطة األخرى و التي لم يشملها التنسيق من قبلا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 28

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التدريب
 

  نظرًا ألهمية التدريب في مجال مكافحة الجراد الصحراوي خاصة و أن تقنيات عمليات المسح و المكافحة فى تطور   مستمر، و الحاجة 
 .لى هذه التقنيات ماسة و ملحةإلى التدريب ع

 و المعتمدة من قبل فريق  العمل المعنى باالحتياجات التدريبية الالزمة لمكافحة الجراد الصحراوي في CRC/98/EXبالرجوع إلى الوثيقة 
هيئة و نظام الطوارئ للوقاية المنطقة الوسطى و التي أقرتها الهيئة في دورتها الحادية والعشرين، فلقد اتفق على أن يكون هناك تنسيق بين ال

 فى مجاالت التدريب المختلفة سواء على المدى القصير أو  (EMPRES)من اآلفات و األمراض الحيوانية و النباتية العابرة الحدود
اصيل و تالفى و الهدف من ذلك زيادة آفاءة و فعالية عمليات المسح و المكافحة للحد و تفادى من الخسائر على المح. المتوسط أو البعيد

لذلك تم االتفاق خالل . أيضا تتضح عملية التنسيق فى منع و تفادى االزدواجية فى مجال التدريب . التأثيرات السلبية المحتملة على البيئة
شترك  ، على أن يتم وضع برنامج تدريبى م١٩٩٦أبريل /االجتماع الثالث لمنسقى برنامج الطوارئ الذى عقد فى صنعاء باليمن فى نيسان

بوضع  (EMPRES) و فى اطار تنفيذ ما جاء أعاله ، قامت الهيئة باالشتراك مع برنامج  . (EMPRES)  بين الهيئة و برنامج الطوارئ 
 :خطة تدريبية فى المنطقة الوسطى و يمكن تلخيصها فيما يلى

 
  :التدريب على المدى القصير

  :تدريب دولى
خلق عدد من المدربين الذين يناط لهم فى المستقبل باقامة دورات تدريبية قومية و محلية بدولهم،  فى اطار استمرار خطة التدريب الدولى ل

تقرر أن تقام دورة تدريب دولية فى المنطقة الوسطى ، و اختيرت مسقط بسلطنة عمان مكانا لذلك و ذلك باعتبارها إحدى دول المنطقة 
 ، عالوة على توفر إمكانيات إقامة الدورة من (EMPRES/CR)المنطقة الوسطى الوسطى و في نفس الوقت إحدى دول نظام الطوارئ ب

 .قاعة للمحاضرات و سكن للمحاضرين و المتدربين و توفر مواقع حقلية إلجراء التدريبات العملية
 –) ١( السودان و) ١( و حضرها عدد من المتدربين منهم من المنطقة الوسطى آاليمن ٢/٢/٢٠٠٠ – ٢٢/١أقيمت الدورة فى الفترة 

 .و بالرغم من عدم مساهمة الهيئة فى تكاليف الدورة نظرا لضيق الوقت، فلقد شجعت الهيئة قيام هذه الدورة) ٦(سلطنة عمان 
 

  :تدريب إقليمى
 فى اإلسماعيلية أقيمت دورة إقليمية عن التأثيرات السالبة على البيئة من جراء استعمال المبيدات لمكافحة الجراد الصحراوى و التى أقيمت

و أثيوبيا و إريتريا و ) ٢( متدربا من مصر ١٤ و حضرها LOCUSTOX و ذلك بالتعاون مع ٢٣/٢/٢٠٠٠_١٢بمصر فى الفترة من 
 .الهند و األردن و باآستان و ليبيا و عمان و السعودية و السودان و سوريا و اإلمارات العربية و اليمن 

يات التنبؤ بالنسبة للجراد الصحراوى و اختيرت القاهرة بجمهورية مصر العربية موقعا للدورة فى أقيمت دورة تدريبية إقليمية فى عمل
 متدربين من مصر والمملكة العربية السعودية والسودان و ُعمان و الكويت و ١٠ و قد حضر هذه الدورة ١٣/٤/٢٠٠٠ – ٢الفترة من 

 الهدف من هذه الدورة هو رفع آفاءة العاملين فى مراآز الجراد الصحراوى على ولقد آان.  أثيوبيا و األردن و اليمن و لبنان و سوريا
القدرة على تحليل المعلومات المتوفرة عن حالة الجراد الصحراوى و إمكانية التنبؤ بما قد يحدث فى الفترات القادمة لحالة الجراد 

 .الصحراوى
-٢٣/١٠حراوى و ذلك ببور تسودان  بجمهورية السودان فى الفترة من أقيمت دورة تدريبية إقليمية عن مسح و مكافحة الجراد الص

 متدربا من جيبوتى و مصر و إريتريا و أثيوبيا و السودان و سوريا و السعودية و قطر و عمان و األردن و ١٥ و حضرها ٣١/١٠/٢٠٠١
سكرتير الهيئة ( و إريتريا إضافة الى المدربين األساسيين هذا و قد شارك متدربين متعاونين من السودان و أثيوبيا.  اليمن و العراق و لبنان 

 ).و ممثل برنامج الطوارئ للمسح
 

  :التدريب القطري
 و الذي أوصى بوضع برنامج ١٩٩٨على ضوء توصيات اللجنة التنفيذية للهيئة في االجتماع الثالث و العشرين المنعقد بعمان في األردن 

حدة آل عام في البلدان التي تقع في منطقة التكاثر وهى مصر و السودان والسعودية و عمان و اليمن تدريب قطري بمعدل دورة تدريبية وا
 دوالر أمريكي ٥٠٠٠و قد أوصت اللجنة بتخصيص مبلغ . و إجراء دورة تدريبية واحدة آل عامين في البلدان التي تقع في منطقة الغزو 
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هذا وقد . و و أن تكون التكلفة مناصفة مع برنامج منع الطوارئ في بلدان منطقة التكاثرلتغطية تكاليف هذه الدورات في بلدان منطقة الغز
 :في الدول على النحو التاليأقيمت الدورات الدراسية في مجال مسح و مكافحة الجراد الصحراوي 

 
  

 عدد المتدربين  الفترة الدولة
)الغردقة( مصر      ١٦/١١/٢٠٠٠ -١١  ١٤ 

)األبيض(السودان     ٣ –  ١١/٢/٢٠٠١  ١٨ 

)صنعاء(اليمن        ٢٣/٦ –  ٤/٧/٢٠٠١  ١٤ 
٢٠٠١آيار /مايو سوريا    
) بغداد(العراق   ٢٨/١٠ –  ٢/١١/٢٠٠٠  ٣٠ 
)الديس(األردن  أيلول/سبتمبر   ٢٥ 
)مسقط(ُعمان   ٢٨/١٠ –  ٢/١١/٢٠٠٠  ١٤ 

 
.العالمية هم الذين قاموا بعقد هذه الدورات و تولوا التدريب فيهاو الجدير بالذآر أن المدربين الذين تم تدريبهم فى الدورات اإلقليمية و   

 التدريب المحلى :
بالرغم من أن الهيئة لم تقدم أى دعم مالي لتغطية هذه الدورات و التي آانت تهدف إلى توصيل المعلومات إلى العاملين في حقل مسح و 

 ، إال أن الهيئة تشجع المدربين القطريين و الذين تم تدريبهم و تأهيلهم لعقد مكافحة الجراد الصحراوي من بدو و مزارعين و عمال و خالفه
.مثل هذه الدورات ألهميتها القصوى في تأهيل هذه الكوادر آي تقوم بدورها في مجال مكافحة الجراد الصحراوي بصورة فعلية و فعالة  

 
 التدريب على المستوى المتوسط : 

يث ضرورة إجراء تدريب في المنطقة الوسطى على المدى المتوسط و في هذا الصدد قامت باالتصال و قامت الهيئة بأخذ المبادرة من ح
من أجل وضع برنامج تدريبي في مجال الجراد الصحراوي يغطى ) آلية الزراعة( و جامعة الخرطوم (EMPRES)التنسيق مع برنامج 

و عليه تم االتفاق على . علومات و مسح وتنبؤ و مكافحة و آتابة تقارير م– توزيع – سلوك – فسيولوجيا –آافة المواضيع من بيولوجيا 
من تكلفة الدراسة % ٥٠و لقد خصصت الهيئة . تخصيص فترة تدريبية لمدة عام لنيل درجة  دبلوم عليا في مكافحة الجراد الصحراوي 

 .(EMPRES)األخرى من برنامج منع الطوارئ % ٥٠على أن يتم تغطية ال
 ). من إريتريا١ – من إثيوبيا ٢ – من السودان ٣( دارسين ٦ و قد التحق به ٢٠٠١الفعل العام الدراسي األول للدبلوم في سبتمبر و لقد بدأ ب

 
 التدريب على المستوى الطويل :

و فى .  الصحراوى  للدول األعضاء في الهيئة برنامج تدريب و منح دراسية في مجال الجراد(DLCC)لقد خصصت لجنة مكافحة الجراد الصحراوي 
 :اليمن وسوريا و السعودية و ُعمان في منح دراسية إلى آل من : هذا الصدد تم إرسال مبعوثين من دول 

           و عاد إلى اليمن و قد أصبح اآلن منسق برنامج منع ٢٠٠١عادل الشيبانى من اليمن الى جامعة راجستان بالهند و الذي أنهى دراسته  .١
 .ا لطوارئ

 . و قد عاد إلى سوريا في مرآز وقاية النباتات ٢٠٠١لحريرى من سوريا ، و قد أنهى دراسته في جامعة فيصل اباد بباآستان في عام خالد ا .٢
  .٢٠٠٢ و من المتوقع أن ينهى دراسته فى عام ٢٠٠٠عدنان خان من السعودية ، و قد التحق بجامعة الخرطوم فى عام  .٣
 و يتوقع أن ينهى دراسته بحلول عام ٢٠٠١ بإنجلترا في عام (Greenwich)استه بجامعة جرينتش مأمون العلوى من ُعمان و قد بدأ در .٤

على محمد /  السيد–و هذه هي المنحة الوحيدة التي قدمت من الهيئة و ذلك تلبية لرغبة حكومة سلطنة ُعمان و مصادقة رئيس الهيئة .٢٠٠٣
 . على ذلك –على 

 
لتدريبية و أهمية توفير الدعم المادي الالزم لها آما أن الهيئة تؤآد على ضرورة تنفيذ توصيات اللجنة ترى الهيئة أهمية هذه الدورات ا

 مع تشجيع الدول األعضاء إلقامة هذه الدورات ١٩٩٩ /١٠ /١٨-١٥التنفيذية وفى دورتها الثالثة والعشرين المنعقدة بعمان باألردن في 
 .التدريبية
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 حوثالب
 

و )الخطوط لتوجيهية بشأن المقترحات البحثية (CRC/98/EX/2.1و ) أوليات البحوث (CRC/98/2باإلشارة إلى الوثائق 
CRC/98/INF/3) مراآز مكافحة الجراد، معاهد بحثية ، جامعات(تقدمت عدد من الجهات ) قائمة بالبحوث المقترحة( 

و تبعا للتنسيق مع برنامج منع الطوارئ للبحث و . ية في المنطقة الوسطى بعدد من المقترحات ألوليات بحوث الجراد التطبيق
التنمية فلقد اتفق أن تتم مراجعة المقترحات البحثية بواسطة خبير ببرنامج منع الطوارئ للبحث و التنمية الذي يقوم بمراجعة هذه 

 عليها و من ثم إجازتها نهائيا بواسطة منظمة األغذية و البحوث و تنقيحها ثم تقديمها إلى الهيئة و برنامج منع الطوارئ للموافقة
 .المتبقية % ٥٠من تكلفة البحث على أن يقوم برنامج منع الطوارئ بتغطية ال % ٥٠هذا و  تخصص الهيئة .  الزراعة بروما

 
مقترحاتهم البحثية هذا و تشجع الهيئة جهات البحث إلرسال . و يشير الجدول أدناه إلى موقف البحوث في المنطقة الوسطى 

للنظر في إجازتها و من ثم تنفيذها ، ويجب اإلشارة إلى أن هذه البرامج البحثية تهدف إلى تحسين وسائل إجراء المسوحات و 
االستكشافات باإلضافة إلى التدخل المبكر بالمكافحة في حالة وجود أي إصابة بالجراد الصحراوي مع مراعاة الحفاظ على البيئة 

 .رات السالبة للمبيدات الكيمائية من التأثي
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Status of Research Project Proposals in CRC-EMPRES/CR Countries: 2000-2001 
 

No. Project Title Researcher Supervisor Status 

1 
Ecological Field Research on Desert Locust 
Population Dynamics 

Mr. Osman Abdalla, PhD 
candidate, PPD Sudan 

Professor S. El Bashir 
University of 
Khartoum 

On-going since 
September 2000 

2 
Impact of Pesticides used in Desert Locust 
Operations on the Honeybee and Other Non-
Target Organisms in the Republic of Yemen

Professor Saeed Ba-Angood 
University of Aden 

Not applicable On-going since 
September 2000 

3 

Comparative Studies on the Efficacy of 
Conventional Insecticides and Metarhizium 
anisopliae against the Desert Locust,  
Schistocerca gregaria (Forsk.), in Egypt 

Prof. Dr. A. M. El Gammal, 
PPRI, MoA, Egypt 

Not applicable Under review  

4 
Field-testing of  Toxic Indigenous Botanical 
Extracts against Locusts and Grasshoppers  
in Sudan 

Mr. Abdalla M. Abdalla, 
University of Kordofan, Sudan

Professor S. El Bashir 
University of 
Khartoum 

Recommended for 
funding  

5 
Characterization of Desert Locust Habitats 
in the Traditional Winter Breeding Areas of 
Yemen 

Dr. Abdul-Hakim Al-
Shamsan, Sana'a University, 
Yemen 

Not applicable Recommended for 
funding 

6 

Relationship Between Desert Locust  
(Schistocerca gregaria) Infestation, 
Environmental Factors, and Control 
Measures in Saudi Arabia 

Dr. Abdelaziz Al Ajlan, King 
Faisal University, Saudi 
Arabia 

Not applicable Under review 

7 
The Desert Locust Situation in the Semi-arid 
Areas of the Egyptian South-western Desert 

Dr. Mohamed Fahmy Abou-
Ghadir, Assiut University, 
Egypt 

Not applicable Recommended for 
funding 

8 

Distribution of the Desert Locust, 
Schistocerca gregaria, Relation to 

Herbage Quality in the Sudanese Red 
Sea coast

Mr. Kamal Suleiman PPD, 
Sudan, M.Sc. student, 

University of Khartoum

Professor S. El 
Bashir 

University of 
Khartoum 

Under review

9 

Molecular Fingerprinting and 
Phylogenetic

Relationships in Desert Locust, 
Schistocerca gregaria (Forskål) Natural 

Populations

Prof. Dr. Abdel-Wahab 
Mohamed Ali, Assiut 

University, Egypt

Not applicable Under review

10 

Ecological Studies on the Desert Locust,
Schistocerca gregaria (Forskål), in the 

Southern Nile Valley and Red Sea coast 
of Egypt

Prof. Dr. Mohamed El Adl, 
Assiut University, Egypt

Not applicable Terminated 
(researcher passed 

away)
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نظام الوقاية من طوارئ األمراض واآلفات الحيوانية والنباتية العابرة للحدود، مدى 
  المنطقة الوسطى-التقدم والتوجهات 

 مقدمة
نظام الوقاية من طوارئ األمراض واآلفات  ١٩٩٤ في اقترح المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة عندما تولى منصبه

وقد بدأ هذا الوباء .  ١٩٨٩ – ١٩٨٦الحيوانية والنباتية العابرة للحدود لمواجهة جوانب القلق التي نشأت بسبب الوباء الذي شهدته الفترة 
 االهتمامات الرئيسية تتصل بارتفاع تكاليف وآانت.  في منطقة البحر األحمر نتيجة لسقوط أمطار مناسبة على مناطق التكاثر الرئيسية

مكافحة الجراد، وعنصر األمان في المبيدات الكيماوية المستخدمة وتأثيرها على البيئة، وقدرة المنظمات القائمة على التعامل مع مشكلة 
 اآلفات واألمراض الحيوانية والنباتية وآان من التطورات السابقة على قيام نظام الطوارئ للوقاية من.  الجراد الصحراوي بكفاءة وفعالية

، آانت قد دعت إلى زيادة االهتمام بعمليات الرصد ١٩٩٢العابرة للحدود أن الدورة الثانية والثالثين للجنة مكافحة الجراد الصحراوي، في 
، أيد مجلس المنظمة ١٩٩٤وفي .  دفي فترات االنحسار وإعادة العمل ببرنامج نظم المكافحة الوقائية في جميع المناطق المتأثرة بالجرا

اقتراح المدير العام الخاص نظام الوقاية من طوارئ األمراض واآلفات الحيوانية والنباتية العابرة للحدود، وبدأت األنشطة الرائدة في تسعة 
ودخل نظام .  ديدة في الماضيبلدان مطلة على البحر األحمر بالمنطقة الوسطى، لوجود اعتقاد بأن هذه المنطقة آانت مصدر األوبئة الع

، متوخيًا ١٩٩٧الوقاية من طوارئ األمراض واآلفات الحيوانية والنباتية العابرة للحدود بالمنطقة الوسـطى حيز التشـغيل اعتبارًا من 
 :األهداف التالية

 التقليل من مخاطر أوبئة الجراد الصحرواي التي تنشأ من المنطقة الوسطى؛ •
لمترتبة على انعدام األمن الغذائي، والمخاطر االقتصادية والبيئية في المنطقة التقليل من المخاطر ا •

 الوسطى؛
ودعم عناصر القدرات القطرية، واإلقليمية والدولية لنظام إدارة الجراد الصحرواي من أجل تنفيذ  •

وقت المناسب، وتدخالت استراتيجيات للمكافحة الوقائية تتسم بالكفاءة والفعالية، وتقوم على اإلنذار المبكر في ال
 .المكافحة المبكرة والسليمة من الناحية البيئية

 
 في المنطقة الوسطى آبرنامج نظام الوقاية من طوارئ األمراض واآلفات الحيوانية والنباتية العابرة للحدودوقد ُوَضع تصميم 

هيئة مكافحة الجراد الصحراوي بالمنطقة (ات اإلقليمية تعاوني تشارك فيه البلدان المتأثرة بالجراد من خالل مسئولي االتصال، والمنظم
، والجهات المانحة من خالل حسابات األمانة والدعم الثنائي ومنظمة األغذية )الوسطى ومنظمة الجراد الصحراوي في شرق أفريقيا

 .والزراعة، في وضع استراتيجيات وقائية مستدامة

 
 في المنطقة الوسطى  على اتخاذ اإلجراءات  الحيوانية والنباتية العابرة للحدودنظام الوقاية من طوارئ األمراض واآلفاتويرآز 

في الوقت المناسب من خالل تحسين عمليات المسح واالستكشاف، وإقامة شبكة معلومات فعالة، واالستعانة بوسائل االتصال الحديثة، 
م في زيادة القدرة على التدخل من خالل زيادة فعالية عمليات المكافحة ويسهم هذا النظا.  واالستشعار عن ُبعد  وتكنولوجيا إدارة البيانات

ويوفر النظام الدعم للبحوث التطبيقية في مجاالت المكافحة الحيوية، ودينامية عشائر الجراد، وطرق .  وزيادة سالمتها من الناحية البيئية
ا الجوانب التنظيمية إلدارة الجراد الصحراوي فيتم التعامل معها من أم.  المسح واالستكشاف، والتأثير االقتصادي، واالهتمامات البيئية

ويتم تعزيز .  خالل وضع الخطط المالئمة وترتيبات الطوارئ الالزمة لحشد الموارد المطلوبة في وقت مبكر قبل نشوء أوضاع حرجة
 .لمستهدفة في المجاالت المناسبةالقدرات البشرية من خالل برامج دولية وإقليمية وقطرية لتدريب مختلف المجموعات ا

 
في المنطقة  نظام الوقاية من طوارئ األمراض واآلفات الحيوانية والنباتية العابرة للحدودوآانت المرحلة األولى من برنامج 

وصيات ووضعت بعثة التقييم عددًا من الت.  ١٩٩٩قد أخِضعت هذه المرحلة لتقييم مستقل في منتصف و.  الوسطى  لمدة أربع سنوات
.  آما أوصت البعثة بتحسين االستعدادات الخاصة بتنفيذ المرحلة الثانية.  إلدخال تحسينات على هيكل البرنامج،ونفذت هذه التحسينات بالفعل

أذار تنظيم حلقة عمل عن التخطيط القائم على المشارآة للمرحلة /، وتم في مارس٢٠٠٠شباط /وقد روجعـت وثيقة البـرنامج قي فبراير
وأسفر ذلك عن إعداد وثيقة تنفيذ للمرحلة الثانية وهي الوثيقة التي تستند عليها .  ثانية شارك فيها جميع أصحاب المصلحة في البرنامجال

، وبدأت المرحلة الثانية، لمدة ثالث سنوات، في ٢٠٠٠آانون األول /وقد انتهت المرحلة األولي رسميًا في ديسمبر.  األنشطة الجارية
، ومن المتوقع لها أن تسفر عن وضع تقرير قبل فترة قصيرة ٢٠٠١آب /وبدأت عملية تقييم أخرى في أغسطس.  ٢٠٠١ن الثاني آانو/يناير

من انعقاد الدورة السادسة والثالثين للجنة مكافحة الجراد الصحرواي ،   قبيل انعقاد مؤتمر القمة العالمي لألغذية بعد مضي خمس سنوات، 
 .٢٠٠١ني تشرين الثا/في نوفمبر

 
 اإلنذار المبكر

 
أصبحت عمليات المسح المنتظمة والموقوتة أثناء فترات االنحسار الآتشاف تطورات الجراد قبل بلوغه مرحلة األسراب من 

في  ودنظام الوقاية من طوارئ األمراض واآلفات الحيوانية والنباتية العابرة للحدبرنامج التدابير المعتادة في جميع البلدان األعضاء في 
ويتم تعزيز الجهود التي تبذلها الوحدات القطرية لمكافحة الجراد عن طريق تنبؤات تصدرها خدمة معلومات .  المنطقة الوسطى تقريبًا

بالقدرة التي تسمح بتحسين وتتمتع تكنولوجيا االستشعار عن ُبعد، باستخدام صور القمر الصناعي .  الجراد الصحراوي بمقر المنظمة
 .خطيط وعمليات المسح واالستكشاف الهادفة، ولكن الموارد المتاحة ال تسمح بتطويرهاعمليات الت
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وقد تم إدخال استمارة موحدة لإلبالغ عن الجراد في جميع وحدات مكافحة الجراد، وساعد ذلك على زيادة نوعية ووتيرة تقارير 
لفترة السابقة على نظام الوقاية من طوارئ األمراض واآلفات خدمة معلومات الجراد الصحراوي بمقر المنظمة، مقارنة باالجراد إلى 

 .، آما أن هذه الصيغة الجديدة تساعد على زيادة دقة التقارير الخاصة بالتنبؤ بحالة الجراد الحيوانية والنباتية العابرة للحدود
 

بالمنطقة الوسطى البلدان  برة للحدودوقد ساعد برنامج نظام الوقاية من طوارئ األمراض واآلفات الحيوانية والنباتية العا
األعضاء على زيادة قدراتها في مجاالت المسح واالستكشاف من خالل تزويدها بأجهزة لتحديد المواقع محمولة باليد يمكن عن طريقها 

الخاصة بالجراد من تسجيل إحداثيات المواقع المصابة بالجراد بدقة، وآذلك بتزويدها بأجهزة إرسال واستقبال لسرعة نقل المعلومات 
وجاري في الوقت الحاضر تحسين عملية إدارة وتحليل البيانات الميدانية، باستخدام نظام .  الميدان إلى مقر الوحدة القطرية لمكافحة الجراد

RAMSESل نظام إدخا وقد أمكن بالتعاون مع معهد الموارد الطبيعية بالمملكة المتحدة.   القائم على نظام المعلومات الجغرافية
RAMSESوباإلضافة إلى الدعم اللوجستي الذي يقدمه نظام .   في آل من إرتريا وإثيوبيا واليمن، وبدأ إدخاله في السودانRAMSES ،

 من خبراء ٣٦٨هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى ومعهد الموارد الطبيعية بالمملكة المتحدة، تدريب  أمكن بالتعاون مع
المساعدين الميدانيين على التكنولوجيات المحسنة وإجراء عمليات المسح واالستكشاف خالل المرحلة األولى التي استمرت أربع الجراد و
آذلك أمكن، تحت ريادة مجموعة الجراد بالمقر الرئيسي للمنظمة، تحديث الخطوط التوجيهية الخاصة بعمليات المسح .  سنوات

 .ذاب لتكون بمثابة مرجع رئيسي في هذا المجالواالستكشاف ووضعها في شكل جديد ج
وفي شمال الصومال، سمح استقرار الظروف ببذل جهود محددة، بالتعاون مع منظمة مكافحة الجراد الصحراوي بشرق أفريقيا، 

نوات القليلة ولقد آانت عمليات المسح واالستكشاف تعتمد، خالل الس.  بتكوين قدرات قطرية على إجراء عمليات المسح واالستكشاف
وقام .  الماضية،على أحد متطوعي األمم المتحدة في إطار نظام الوقاية من طوارئ األمراض واآلفات الحيوانية والنباتية العابرة للحدود
ناء الثقة البرنامج بتنظيم إجراء عمليات للمسح واالستكشاف في مناطق الحدود المشترآة بين البلدان المتجاورة على سبيل تبادل الخبرات وب

وقد أجريت عملية مسح واستكشاف من هذا النوع بمنطقة الحدود المصرية .  فيما بين الخبراء القطريين ووحدات الجراد في البلدان المختلفة
السودانية، ومن المزمع إجراء عملية مسح واستكشاف أخرى بالتعاون من منظمة مكافحة الجراد الصحراوي بشرق أفريقيا، على امتداد 

 .حدود فيما بين إرتريا والسودان، وهي من المناطق المهمة لتكاثر الجراد التي لم تجر فيها عمليات مسح واستكشاف لسنوات طويلةال
 

ويجري في الوقت الحاضر توجيه اهتمام خاص نحو تحسين تنظيم عمليات المسح واالستكشاف وإدارة المعلومات، من خالل 
ويجري في الوقت الحاضر استعراض عمليات المسح واالستكشاف التي أجريت .  ، وإرتريا واليمنبرامج الترآيز القطرية في السودان

 .بمناطق تكاثر الجراد أثناء الصيف في السودان، الغرض منها إعادة تنظيم فرق المسح واالستكشاف
 

 رد الفعل المبكر
 

ئيسية للتدخل الهادف في الوقت المناسب من أجل من العناصر الر يعد تحسين القدرة على إجراء عمليات المسح واالستكشاف
وتحقيقًا لهذه الغاية، أدخلت تكنولوجيا الرش .  مكافحة الجراد في وقت مبكر قبل حدوث الفورات، بتكلفة منخفضة وبأقل تأثير على البيئة

األمراض الحيوانية والنباتية العابرة الطوارئ للوقاية من اآلفات وبالرذاذ متناه الصغر في جميع البلدان األعضاء في برنامج نظام 
وأجريت اختبارات على أنواع .  الصغر وبالمرآباتمتناه للحدود بالمنطقة الوسطى،وتم تزويد بعضها بمعدات إضافية للرش بالرذاذ 

 .مختلفة من معدات وتكنولوجيات الرش ووِضعت توصيات بشأنها
 

بل القيام بعمليات المكافحة، ويترتب على ذلك الرش بجرعات زائدة أو تبديد وآثيرًا ما ال تتم معايرة معدات الرش بشكل سليم ق
ولقد آان هذا الجانب محل اهتمام خاص أثناء دورات التدريب المكثفة للعاملين بوحدات مكافحة الجراد، وأمكن تدريب .  مواد الرش

آذلك تم إدخال استمارة موحدة .  خالل المرحلة األولى من العاملين بوحدات الجراد على تكنولوجيات الرش والمكافحة المحسنة ٣٣٩
 .لرصد الجراد للعمل بها في جميع المؤسسات المشارآة من أجل رصد آفاءة عمليات المكافحة

 
وبالتعاون مع المشروع الممول من النرويج في إطار برنامج نظام الوقاية من طوارئ األمراض واآلفات الحيوانية والنباتية 

 لرش المبيدات بالطائرات ويجري اآلن التحضير إلدخالها  DGPSبالمنطقة الوسطي، أجريت اختبارات على تكنولوجيا  دودالعابرة للح
 .أيضًا على المرآبات الستخدامها في عمليات الرش األرضية

 
ة الجراد، وتحديد وتهدف برامج الترآيز القطرية في السودان، وإرتريا واليمن إلى تحليل القدرات القطرية في مجال مكافح

ويحقق برنامج الترآيز القطري في السودان تقدمًا طيبًا، بينما تأخر البرنامج .  الثغرات وتعزيز قدرات مكافحة الجراد في الوحدات القطرية
ف برنامج الترآيز وفي اليمن، أعيد تنظيم وحدة مكافحة الجراد ومن المتوقع أن يستأن.  في إرتريا نظرًا لحالة عدم االستقرار في المنطقة

 .القطري نشاطه في القريب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البحوث
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وقد وِضع برنامج مشترك لدعم مشروعات البحوث التطبيقية على الجراد في المنطقة 
نظام الوقاية من طوارئ الوسطى فيما بين هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى 

بالمنطقة الوسطي في مجاالت معينة أعطيت لها  ابرة للحدوداألمراض واآلفات الحيوانية والنباتية الع
وتبذل جهود لتنسيق تسجيل المبيدات الحيوية في اإلقليم .  األولوية، بما في ذلك المبيدات الحيوية

 .بالتعاون مع معهد فرجينيا للتكنولوجيا في الواليات المتحدة األمريكية
 

بحوث ذات الكفاءة في المنطقة وأقيمت معهم وقد أمكن تحديد العلماء المختصين ومعاهد ال
وجاري في الوقت الحاضر تنفيذ مشروعين للبحوث أحدهما عن آثار المبيدات الحيوية .  صالت وثيقة

جامعة (؛ واآلخر على ديناميكا عشائر الجراد الصحراوي )جامعة عدن(على الكائنات غير المستهدفة 
 في إجراء دراسة لنيل درجة الماجستير عن عشائر وانتهى العمل).  الخرطوم وجامعة واجننجين

 ).جامعة أليمايا(الجراد الصحراوي في فترات االنحسار في إثيوبيا 
 

وجاري إجراء دراسة ميدانية عن اآلثار االقتصادية لتهديد الجراد الصحراوي والمنافع االقتصادية 
وُتجرى دراسة أخرى ,  )امعة هانوفرجامعة أليمايا وج(المترتبة على إجراءات المكافحة في السودان 

 .بالتعاون مع جامعة جوتبورج لتقييم إمكانيات خطط التأمين ضد األضرار المترتبة على الجراد
 

وقد أقام برنامج نظام الطوارئ للوقاية من اآلفات واألمراض الحيوانية والنباتية العابرة 
دولي لفسيولوجيا وإيكولوجيا الحشرات في نيروبي للحدود تعاونًا وثيقًا في الفترة األخيرة مع المرآز ال

.  التقليدية للمبيدات بديلة مكافحة آمادة  phenylacetonitrileإلجراء اختبارات ميدانية على فيرومون 
وهذا الفيرومون ُيعطل التواصل الفيروموني فيما بين الحوريات في طور االحتشاد ويؤدي إلى حالة 

وعالوة على ذلك، فإن تكاليف استخدام هذا الفيرومون .  فاع نسبة النفوقمن اإلجهاد قد تؤدي إلى ارت
وقد توصل برنامج نظام .  ضئيلة جدًا ويمكن أن تؤدي إلى خفض تكاليف المكافحة بدرجة آبيرة

الطوارئ للوقاية من اآلفات واألمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود في المنطقة الوسطى إلى 
مج نظام الطوارئ للوقاية من اآلفات واألمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود في اتفاق مع برنا

المنطقة الغربية لقيام تعاون وثيق في جميع الجوانب المتصلة باالختبارات الميدانية التي تجرى على 
 .والمعامالت الحاجبة، وتبادل الخبرات العلمية والعملية IGRsالمبيدات الحيوية، و 

 
ري في الوقت الحاضر دراسة مكثفة عن التأثير البيئي للمكافحة التقليدية للجراد على وتج

 موظف فني مزامل بتمويل منالمناطق الحساسة من الناحية اإليكولوجية في السودان في سياق مهمة 
 .التي تمولها السويد
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 التخطيط للطوارئ

 
اد من اتخاذ القرارات المقصود من التخطيط للطوارئ تمكين وحدات مكافحة الجر

.  االستراتيجية الخاصة بإدارة جميع أنشطة الجراد من بداية مرحلة التفشي إلى مرحلة غزو األسراب
وتضع البلدان خططها الخاصة لكي يكون مديرو وحدات مكافحة الجراد على استعداد لمواجهة 

موارد الالزمة لمواجهة آل األوضاع المختلفة آما تضع اإلجراءات الواجب اتباعها للحصول على ال
 .موقف

 
وقد تم تنظيم عدة جلسات قائمة على المشارآة لتبادل األفكار بشأن وضع الخطط لمواجهة 
الطوارئ في السودان، وإرتريا وإثيوبيا ووِضعت خطوط توجيهية مؤقتة حول آيفية وضع هذه 

.  السودان وإثيوبياووضعت خطط مؤقتة للطوارئ تقوم على مختلف التصورات لكل من .  الخطط
وجاري التحضير لعقد حلقة دراسية إقليمية حول التخطيط للطوارئ سوف ُيعرض خاللها نموذج 

 .لتخطيط الحمالت باالستعانة بالحاسب اآللي
 

 بناء القدرات
 

 نظام الوقاية من طوارئ األمراض واآلفات الحيوانية والنباتية العابرة للحدودأجرى برنامج 
سطى دراسات حول آيفية تعزيز وتقوية اآلليات القطرية الخاصة ببرامج التدريب في المنطقة الو

وسوف تسفر االستثمارات المناسبة طويلة األجل في تنمية .  وإعادة التدريب المنتظمة بالجهود الذاتية
القدرات البشرية المحلية عن تحسين الممارسات الخاصة بمكافحة الجراد الصحراوي، آما ستسهم في 

والبد من الوصول .  ادة آفاءة عمليات المسح والمكافحة، وتقليل المخاطر البيئية وخفض التكاليفزي
إلى ذلك العدد الكبير من األفراد الذين يشارآون بشكل مباشر أو غير مباشر في مكافحة الجراد عن 

 .طريق تعزيز قدرات التدريب القطرية
 

براء الجراد واألفراد المعاونين من المنطقة الوسطى  من خ٤٨٣ وقد تم توفير الدعم الالزم لتدريب 
 خالل المرحلة 

، على مختلف هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطىاألولى، بالتعاون مع 
 :الموضوعات الفنية آما يلي

 
تشغيل أجهزة  تجهيز البيانات

اإلرسال 
 واالستقبال

تدريب  سالمة البيئة
 المدربين

 المسح والمكافحة المسح المكافحة الجوية

٣٠٧ ٦١ ٢٥ ٣٣ ٧ ٨ ٤٢ 
 

وفي سياق برامج الترآيز القطرية، يجري الترآيز في الوقت الحاضر على تقييم تأثير التدريب على 
 .أداء األفراد الذين يتم تدريبهم

 شهرًا للحصول على ١٢وبالنسبة للتدريب طويل األجل، فقد ُوِضعت خطة لتنظيم دورة تدريبية لمدة 
هيئة وسوف توفر .  ٢٠٠١أيلول /درجة الدبلوم، ومن المقرر أن تبدأ بجامعة الخرطوم في سبتمبر

الطوارئ للوقاية من اآلفات مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى وبرنامج نظام 
 . دارسين من بلدان المنطقة٦واألمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود منحًا دراسية لتدريب 

 
 
 
 
 
 
 

 MTF/INT/007/MULحساب الهيئة رقم 
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 ١٩٩٨المصروفات النهائية لعام 
 

            
      ١٩٩٨ميزانية عام                 

                             وصف البند    بند المصروفات
 

   481.11           خدمات األفراد  1100

     6,672.06        الدعم اإلدارى  1300
     

     72,621.16      السفر لمهمات رسمية  2000
            

     4,988.83         العقود  3000
 

   14,916.19     مصروفات التشغيل العمومية  4000
 

                   (1,287.61)        التدريب  8000
 

     12,790.93      تكاليف خدمة المشروع  9100
  

            
   111,182.67                     جموع الكلىالم
 
 
 

 156,295.00  ١٢/١٩٩٨ /٣١لمبالغ المسددة حتى ا المساهمات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MTF/INT/007/MULحساب الهيئة رقم 
 ١٩٩٩المصروفات النهائية لعام
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     ١٩٩٩ميزانية عام                 
       
                               وصف البند    تبند المصروفا

 
      12.00             مرتنات متخصصة  5011

 
     15,163.00      مرتبات   5012

 
     2,836.00       خبراء و استشاريون  5013

 
     377.00          أجر  اضافي  5020

 
      20,308.00     السفر لمهام رسمية   5021

 
                   5,000.00        التدريب  5023

 
   (3,881.00)       معدات مستهلكة  5024

 
      (7,103.00)      معدات غير مستهلكة  5025

 
      20,013.00     مصروفات تشغيل عامة  5028

 
5050  Charge back             439.00      

 
   7,790.00        %)١٣(تكلفة دعم   5028

        
_________________________________________________________________________________________ 

     60,955.00       المجموع الكلي
 
 

              266,447.89               ٣١/١٢/١٩٩٩لمبالغ المسددة حتى ا المساهمات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٩٩٨ لعام لمصروفات النهائية
 
 

    خدمات األفراد١١٠٠
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 ٤٠٧،٤٠ مصروفات مجمع حساب األمانة 
 ٧٣،٧١ ١٩٩٧تشرين األول /تكاليف البعثات، استشاري جراد، جدة ، اآتوبر 

 ٤٨١،١١        المجموع 
   الدعم اإلدارى١٣٠٠

 ٦ ٦٧٢،٠٦ ١٩٩٨ ديسمبر– المكتب اإلقليمى، القاهرة، يونيو G3سكرتيرة  
 

 فر لمهمات رسمية الس٢٠٠٠
 

  حتى٢٢/٣سفر موظف من مقر المنظمة الى للملكة العربية السعودية واليمن من  
  لبحث أوضاع الجراد، وتحسين نظام االتصاالت وتنظيم دورة تدريبية إقليمية٣/٤/١٩٩٨    

 

٥ ٣٠٦،٩٥ 

      ١٩٩٨إبريل / حلقة عمل عن استكشاف الجراد فى اليمن، مارس 
 

٢٧ ٨٥٨،٣٠ 

  رئيس الهيئة الى عدد من الدول بخصوص االشتراآات غير المدفوعة لحساب األمانةسفر 
 

١ ٦٥٥،٠٧ 

 سفر أمين الهيئة الى عدد من الدول بخصوص االشتراآات غير المدفوعة لحساب األمانة 
 

١ ٥٥٢،٠٧ 

 سفر رئيس الهيئة الى سوريا بخصوص االشتراآات غير المدفوعة لحساب األمانة  
 ٢٦/٣/٩٨-٣٣    من 

٩٣٣،٠٠ 

 تكاليف سفر سائق وموظف حسابات الى اإلسماعيلية،لصرف بدل المعيشة اليومى للمشارآين 
      فى الدورة التدريبية للرش الجوى واألرضي لمبيدات مكافحة الجراد الصحراوى

  

١٩٤،٠٠ 

 جنةتكاليف سفر أعضاء اللجنة التنفيذية الى القاهرة لحضور الدورة الثانية والعشرون لل 
)    ٢٥/٦/٩٨-٢٢( 

٦ ٧١٨،٤٨ 

 ، القاهرة١٩٩٨الدورة التدريبية للرش الجوى واألرضى لمبيدات مكافحة الجراد ، نوفمبر  
 RNE (CMTA 277965)    التى نظمتها آل من الهيئة وامبريس  

 
٢٨ ٤٠٣،٢٩ 

 ٧٢ ١٦،٦٢١ المجموع
     العقود٣٠٠٠

  واألرضى لمبيدات مكافحة الجرادمذآرة تفاهم لدعم دورة تدريبية للرش الجوى 
 ١٩٩٨       الصحراوى، القاهرة، نوفمبر 

٥ ٣٠٥،٠٤ 

  لصرفها على استشاري محلى إلنشاء شبكة ١٩٩٧استرجاع أموال لم تنفق فى  
           للرصد   الجوى الزراعى لدعم أنشطة مكافحة الجراد الصحراوى

 

-)٣١٧،٥١( 

 ١،٣٠  التفاهم اآلنف الذآررسوم ميدانية لتغطية تكاليف مذآرة 
 ٤ ٩٨٨،٨٣ المجموع
     مصروفات التشغيل العمومية٤٠٠٠

 خطاب دورى بدعوة الدول األعضاء بالهيئة لحضور الدورة الثانية والعشرون للهيئة 
 

٥٥٦،٠٠ 

 ترجمة الخطاب الدورى الى اللغة العربية 
 

١٣٨،٠٠ 

 CMT 0150878مصروفات التشغيل العمومية، المكتب اإلقليمى    
 

٨٠٠،٠٠ 

 PCM/AA 0100314اليمن  – الحديدة –دورة تدريبية عن طرق استكشاف الجراد  
 

٦ ٥٠٠،٠٠ 

 تكاليف استضافة ومصروفات الدورة الثانية والعشرون للهيئة 
 

٢ ٤٥٤،٨٧ 

  العراق– ١٩٩٨الدورة التدريبية القطرية لمكافحة الجراد الصحراوى، اآتوبر  
 

٥ ٠٠٠،٠٠ 

  القاهرة- ١٩٩٨ية للرش الجوى واألرضى لمبيدات مكافحة الجراد نوفمبر دورة تدريب 
  

٦٠،٥٠ 

 لتوزيع معدات مكافحة الجراد التى قدمها بنك  CMT 117162/96استرجاع رصيد لم ينفق  
     التنمية اإلسالمى لمختلف البلدان األعضاء

 

-)٥٩٣،١٨( 

 ١٤ ٩١٦،١٩ المجموع
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     التدريب٨٠٠٠
 )١٠٦،٦٨(- ) انجلترا–أسكوت  (١٩٩٧د لم ينفق من رسوم تدريب عام استرداد رصي 

 )١ ١٨٠،٩٣(- ١٩٩٧استرداد رصيد لم ينفق من رسوم تدريب عام  
 )١ ٢٨٧،٦١(- المجموع
    تكاليف خدمة المشروع٩١٠٠
   ١٢ ٧٩٠،٩٣ ١٩٩٨ ديسمبر –مارس 

 
 111,182.67 المجموع الكلى       

  
            266,447.89               ٣١/١٢/١٩٩٩لمسددة حتى لمبالغ اا المساهمات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٩٩٩المصروفات النهائية لعام
  

              12.00       مرتنات متخصصة  5011
 Oracleضبط نظام   
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     15,163.00     مرتب سكرتيرة أمين الهيئة   5012
 ١٢/١٩٩٩ – ١للفترة من   

 
      2,836.00     خدمات خبراء و استشاريون  5013

 االدارة (التدريب على المبيدات * 
  ٨٨٢         )العامة لشئون الجراد و الطيران الزراعي  
 ترجمة للسلسلة الفنية  للجرد الصحراوي*  
  ١،٥٠٠٫٠٠    من االنجليزية الى العربية ٢٩رقم   
    )١٩/١١/١٩٩٩ – ١٩/١٠من (  

  للجنة مكافحة ٣٥ مراسالت لالجتما ال ٣*
 ١،٣٢٥٫٠٠   )٢٨/٥/١٩٩٩-٢٤( الجراد الصحراوي 

 
        377.00                    أجر اضافي  5020

 ٣٧٧                            C.D’Angelo , G-4طباعة  
 

       20,308.00      السفر في مهام رسمية  5021
  ٢٠/١٠/١٩٩٩-١٨ عمان – للهيئة ٢٣الدورة ال   
  ٩٩٤                )مصر (سمري   
  ١،١٦٠٫٠٠    ) السودان ( علي محمد علي   
  ١،٠٢٠٫٠٠     )الكويت(التراآمة   
  ١،٣٢٦٫٠٠     )السعودية( الشهري   
  ٩٨٩            )اليمن( محمد الغشم   
  ١،١٩٧٫٠٠     تذآرة الختوم    
 ١٣،٦٢٢٫٠٠   المصريةمسح مشترك للحدود السودانية  / DSA/سفر  

 
                     5,000.00        التدريب  5023

  ٥،٠٠٠٫٠٠  تدريب على الجراد الصحراوي ، مقدم ميري بردوشة: االردن                 
    

                     )3,881.00(       معدات مستهلكة  5024
  )٣،٨٨١٫٠٠(       Oracleضبط نظام   

 
    )  7,103.00(      معدات غير مستهلكة  5025

  ) ٧،١٠٣٫٠٠(     Oracleضبط نظام   
 

        20,013.00      مصروفات تشغيل عامة  5028
 رئيس قسم بحوث الجراد الصحراوي : القاهرة   
   ٣،٧١٨٫٠٠      بمصر   
  للهيئة ٢٣تسوية مقدم الدورة ال : عمان   

 ٣،٠٠٠٫٠٠      ١٩٩٩في أآتوبر 
  )P.O. 64630( ترجمة –مستشار بسام باياء 

٨،٠٠٠٫٠٠     ٢٠٠٠/ ١٥/٣ – ١٥/٧/١٩٩٩  
  ) ٧٠٥    (      ضبط 

 تكلفة تشغيل
 مسح الجراد الصحراوي الصحراوي( 

  ٦،٠٠٠٫٠٠     ) بالسودان 
  

5050  Charge back        439.00          
  ٤٣٩                          مطبوعات و اشتراآات   

 
       7,790.00      %)١٣(تكلفة دعم   5028

        
_________________________________________________________________________________________ 

     60,955.00         المجموع الكلي
              447.89266,               ٣١/١٢/١٩٩٩لمبالغ المسددة حتى ا المساهمات

 MUL/007/INT/MTFحساب الهيئة رقم 
 ٢٠٠١ – ٢٠٠٠المصروفات النهائية لعام 

 
  ٢٠٠١يزانية عام م  ٢٠٠٠ميزانية عام     الميزانية السنوية                                                   

     
 االنشطة   بند المصروفات 
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٥٠١٢         l                ١١،٦٠٣     ١٧،٦٩١      ٢٣،٥٠٠                  لمرتبات                                         
  ٧،٥٧٧             خبراء و مستشارين                                    ٥٠١٣
 ٣،٥٠٠                ٢١،٩٦٣                     ٤٧،٠٠٠                     عقود                     ٥٠١٤
 ٥٥  ١٤١                                 أجر إضافي     ٥٠٢٠
   ٢٦،٠٦٢                ٣١،٥٥٢                           ٥٠،٠٠٠               سفر في مهام رسمية         ٥٩٠٠
 ٦٠،١٧١                                                       ٣٤،٢٧٩  متضمنا المسح المشترك             تدريب ٥٠٢٣
 ٢٥،٠٠٠       معدات مستهلكة            ٦٠٠٠
 ٣٨٨                   ٣،٠٠٠     ٢٥،٠٠٠       معدات غير مستهلكة        ٦١٠٠
  ١٩،٥٠٥        ٩،١١٤     ٢٠،٠٠٠       مصروفات تشغيل عام       ٦٣٠٠
 ٢٥٨           مردودات     ٥٠٥٠
 ١٥،٧٦٩  ١١،٥٩٥    ٢٥،٢٢١        تكلفة دعم            ٦١٥٠

_______________________________________________________________________ 
 ١٣٧،٣١٢         ١٠٢،٦٣٣   ٢٥٠،٠٠٠         المجموع الكلى للصرف 
 

 
    

 283,724.21                 98,159.65        االشتراآات المستلمة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MUL/007/INT/MTFحساب الهيئة رقم 
 ٢٠٠٠الحسابات النهائية للعام 

 التكلفة بالدوالر       وصف البند بند المصروفات
  ١٧،٦٩١             4G                          مرتب سكرتيرة أمين الهيئة ٥٥٠٠   

 ٣١/١٢/٢٠٠٠ – ١/١/٢٠٠٠للفترة من 
 

 ٧،٥٧٧   )       خبراء و مستشارين(خدمات أفراد   5570 
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 تحضير لورشة عمل عن التنبوء : ماآولوك  
  ٥،٠٠٠ )٣١/٣/٢٠٠٠-١٥(بالجراد  
 تدريب في ورشة العمل بالقاهرة:ماآولوك  
  ٢،٥٥٣  ) ٢٠٠٠ أبريل ١٣-٩( 
  ٢٤ تأمين صحي للمستشارين  

 
  ٢١،٩٦٣   خدمات تعاقدية لمتدربين و مسح مشترك للحدود                          ٥٦٥٠    

  المصرية السودانية و تدريبات قطرية في آل من  
 :اليمن و مصر و السودان و العراق  
  ١٥٠ )أبريل(ورشة عمل بالقاهرة (أبو طالب حسن  
 ٨١٣ طباعة تقرير عن المسح الحدودي المشترك  
   )السودان/مصر( 
  ٦،٠٠٠  مصر– الصحراوي والطيران الزراعى ادارة شئون الجراد 
 دورة تدريبية على التنبوءبالجراد الصحراوي 
  ٢،٥٠٠ :وزارة الزراعة اليمنية 
 ٢،٥٠٠ ادارة شئون الجراد الصحراوي و الطيران الزراعي المصرية 
  ٥،٠٠٠ وزارة الزراعة العراقية  
   ٢،٥٠٠ وزارة الزراعة الُعمانية 
   ٢،٥٠٠ ودانيةوزارة الزراعة الس 
  

    ١٤١   أجر إضافي ٥٦٦٠
    

  ٣١،٥٥٢   )متدربون و خبراء(سفر في مهام رسمية  ٥٩٠٠
  للجنة٣٥حضور االجتماع ال)١٩٩٩(علي محمد علي 
  ٢،٠٦٨ التنفيذية بروما 
  ٥،٢٢٤ ورشة عمل بالقاهرة:ماآولوك  
  ٢،٢٢١ مسح الحدود المصرية السودانية:آريسمان  
  ١،٨٤١ )يونيو(ور اجتماع بروما حض:طاهر .م 
  ) ٢٥٩(  )١٩٩٩عمان (التراآمة  
  ٢،١٢٧ بُعمان  ) ELO ٨اجتماع (علي محمد علي  
  )٢،٢٣٦( مخصص للسفر لم يستعمل) ٩٩-١٩٩٧(رصيد سنوات سابقة 
  ٤،٣٧٣  )٢٣/٢/٢٠٠٠-١٢( بمصر LOCUSTOXورشة عمل  
  ١٤،٣٦٤ )مارس/فبراير(مسح حدودي بين مصر و السودان  
  ١،٦٨٠  )٨/١١/٢٠٠٠-٦لقاهرة (ورشة عمل لتطوير البحوث 
  ١٤٩ )١٤/٤-٩القاهرة (ورشة عمل عن التنبوء بالجراد الصحراوي  
   

  ٣،٠٠٠   معدات غير مستهلكة ٦١٠٠
  ٣،٠٠٠ شراء آمبيوتر للسودان 

 
  ٩،١١٤   مصروفات تشغيل عام ٦٣٠٠

  ١٠٠٠ آريستيان بانتينيوس  
 FAO ١،٣٠٢ يف لورشة عمل التنبوء بالجرادمصار: مصر  
 FAO٣١٣( رصيد متبقي :  مصر (  
 حسبت عن طريق الخطأ على(تكلفة بعثة مسح باليمن  
  ٢،١٦٨  ١٩٩٩ في MTF/INT/006/MULحساب 
  للجنة التنفيذية ٢٣عقد ترجمة الى العربية لتقرير الدورة ال  
 CRC  ٦٠٠  
  ٢،٥٠٠  EMPRESوي لعقد ترجمة الى العربية للتقرير السن 
 عقد ترجمة الى العربية لتقرير ورشة العمل عن التنبوء  
  ١،٢٠٠ بالجراد الصحراوي و دليل التدريب 
 FAO٦٥٧ شراء علب آرتون :  مصر  
    

   ١١،٥٩٥       تكلفة دعم ٦١٥٠
  ١٥٠   ٦١٠٠ – ٦٠٠٠من المصروفات على حساب رقم % ٥ 
  ١١،٥٤٧   سابات من المصروفات على باقى الح% ١٣ 
                    ____________________ 
  102,633    ٢٠٠٠المجموع الكلى للصرف خالل عام  
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 MUL/007/INT/MTFحساب الهيئة رقم 
 ٢٠٠١حسابات العام 

 
 الدوالرلتكلفة با                      وصف البند بند المصروفات

 ١١،٦٠٣     مرتب سكرتيرة أمين الهيئة ٥٠١٢
 )ديسمبر/ نوفمبر /أآتوبر/سبتمبر/فبراير/يناير( 

 
  ٥٥       أجر إضافي  ٥٠٢٠

 
 ٣،٥٠٠       خدمات تعاقدية ٥٠١٤
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 6,000   إيجار طائرة % ٥٠ دوالر عبارة عن ٦٠٠٠ 
  مسح بالسودان) دوالر ١٢،٠٠٠تكلفة آلية ( 
 (2,500)   والر من ُعمان تتعلق بالتدريب د٢،٥٠٠تم استرجاع * 

 
  ٢٦،٠٦٢    )مندوبين و خبراء (سفر في مهام رسمية ٥٩٠٠

 ١،٢٨٧   تذاآر لديكو بنتي و ديستا اليالينه للخرطوم 
 تذاآر و مصروفا ت يومية للمتدربين لحضور الدورة 
 ١،٨٧٦     التدريبية اإلقليمية بالسودان 
 دورة التدريبية مصروفات ألمين الهيئة لحضور ال 
   ٦،١٢٦      ELOبالسودان واجتماع ال 
  )  ١٧٢(  )السودان/مصر(رصيد متبقيمن المسح المشترك –آريسمان . ك 
   ٢٣٧   تذآرة البراهيم عثمان من االيتريا للخرطوم 
 )٢/١١/٢٠٠٢-/٢٣/١٠(الدورة التدريبية االقليمية بالسودان  
  ٢،٣٧٧     ) العراق (جمال العبيدي  
  ١،٦٢١    ) السعودية( عبد اهللا الطويم  
  ٢،٠٣٣     ) قطر ( محمد حسين  
  ٢،٦٨٥     ) عمان ( بالل اللواتي  
  ١،٢٨٩   بدون سعر التذآرة) االردن ( عثمان محمد  
  ١،٦٧٩    ) سورية ( أحمد هادي علي  
  ١،٢٠٠  لم يحضر الدورة) االمارات(جابر جاسم آل علي  
 -------------- 
  ٥٧٣   للهيئة ٢٣حضور الدورة ال-)الكويت( يوسف التراآمة  
 بعمان ، االردن 
 ٢،٢٣٨   ٢٣حضور الدورة ال ) السودان ( علي محمد علي  
  بالجزائرCLCPANOلل 
  ١،٠١٣    دراسة عليا –) ُعمان(مأمون العلوي  

 
  ٦٠،١٧١       التدريب ٥٠٢٣

 ستير بإنجلترالثالث دارسين دبلوم بالسودان و ماج 
  ٧،٤٧٢   )منحة للكتب (ابراهيم محمد عثمان  
  ٢٠٠      منحة لالوراق  
  ٥،٠٠٠     مصاريف للجامعة  

 
  ٧،٤٧٢    ) منحة للكتبب (بنتي ديباال    
  ٢٠٠      منحة لالوراق  
  ٥،٠٠٠     مصاريف للجامعة  

 
  ٧،٤٧٢    ) منحة للكتب (بيالينه نيجوسي  
  ٢٠٠      وراق منحة لال 
  ٥،٠٠٠     مصاريف للجامعة  

 
  ٥،٩٧٩    ) ماجستير بانجلترا ( مأمون العلوي  
  ١٦،١٧٦     مصاريف تسجيل  

 
   ٣٨٨    )سكا نر+ آمبيوتر  ( معدات غير مستهلكة ٦٠٠٠

  ٣٨٨      ٢٠٠٠تسوية  من عام  
  

  ١٩،٥٠٥      مصروفات تشغيل عامة ٦٣٠٠
 )تكلفة بحوث بالسودان واليمن+ ل السودان مسح داخ+ترجمة ( 
  ٨٠٠     EMPRES 2000 ترجمة تقرير  
  ٤،٠٥٠     مسح داخل السودان  
  ١١،٠٠٠     )بحوث بجامعة الخرطوم 
  ٣،٦٥٥     بحوث بجامعة عدن  
   

 ٢٥٨       مردودات    ٥٠٥٠
 ١٢٣      ٢٠٠١ /١٠من شهر  
  ١٥٩  دمشق، سورية للهيئة ب٢٣عقد للتحضير للدورة ال 
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 )٢٤(      تسويات  
      ١٥،٧٦٩       تكلفة و دعم ٦١٥٠

                      _______________________ 
  ١٣٧،٣١٢      المجموع الكلـــــي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MUL/007/INT/MTF  ساب الهيئة رقم ح
 

 ٢٠٠٣  &٢٠٠٢الميزانية المقترحة لألعوام 
 

          
 ٢٠٠٣يزانية عام م  ٢٠٠٢ميزانية عام   الميزانية السنوية    

 
بند المصروفات       االنشطة 

 
٥٠١٢         l                ٢١،٠٠٠  ٢١،٠٠٠    ٢٣،٥٠٠     لمرتبات                                         
                                   خبراء و مستشارين    ٥٠١٣

 ٥٩،٠٠٠                          ٦٤،٠٠٠                     ٤٧،٠٠٠                عقود                   ٥٠١٤ 
 ١،٠٠٠                             ١،٠٠٠  ١،٠٠٠      أجر إضافي             ٥٠٢٠
 ٤٠،٠٠٠                          ٣٧،٥٠٠                      ٥٠،٠٠٠  سفر في مهام رسمية     ٥٩٠٠
  ١٠٢،٥٠٠                       ١٠٢،٥٠٠ ٣٤،٢٧٩              تدريب                  ٥٠٢٣
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 ١١٤،٠٠٠                       ١٢٣،٠٠٠                      ٢٥،٠٠٠      معدات مستهلكة        ٦٠٠٠
                        ٦٠،٠٠٠                      ١٤٠،٠٠٠   ٢٥،٠٠٠    مستهلكة معدات غير  ٦١٠٠
  ١٥،٠٠٠     ١٥،٠٠٠   ٢٠،٠٠٠  مصروفات تشغيل عام  ٦٣٠٠
     مردودات ٥٠٥٠
   ٥٣،٦٢٥   ٦٥،٥٢٠  ٢٥،٢٢١   تكلفة دعم                ٦١٥٠

_______________________________________________________________________ 
                

 ٤٦٦،١٢٥            ٥٦٩،٥٢٠             ٢٥١،١٠٠  المجموع الكلى للصرف 
 
 

 ١،٨١٣،٣٢٣         ١٠/٠٣/٢٠٠٢الرصيد حتى 
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   تفاصيل عن نشاط الهيئة بما يقابله من بنودا لمصروفات 
 2003 2002  االنشطة  بند المصروفات

                 دعم اداري 

 13,873                        13,873                        خدمات سكرتارية

 7,200                          7,200                           سائق

5012 

                21,073                21,073 مجموع                                        

     عقود

 45,000                        45,000                          * بحوث

 ١٠,000                        15,000                          * مطبوعات

 3,000                          3,000                          * ترجمة

خاعادة نس *                           1,000                          1,000 

5014 

                                                             
   مجموع

64,000              59,000               

 5020 1,000 1,000 أجر إضافي

                                                             
  مجموع  

    1,000             1,000              

     سفر في مهام رسمية

 00                                25,000                          * اجتماع الهيئة الثالث و العشرين بدمشق

جنة التنفيذيةالل الرابع و العشرون  25,000                         00                                   * اجتماع 

الزيارة السنوية لتبادل المعلومات الخاصة بالجراد الصحراوي لممثلي خمس دول*                              10,000                         10,000 
ر الخاص بالهيئةإلى روما لتقديم التقري  00                                2,500                              * سفر رئيس الهيئة 

سفر رئيس الهيئة الىطرابلس للمشارآة في اجتماع شمال غرب*   5,000                           00                                   افريقيا  

5900 

            40,000             37,500     مجموع 

     التدريب و المسح المشترك

 00                                15,000                            * دولي

 15,000                          00                                  * قطري

 20,000                          20,000                         * اقليمي

 60,000                          60,000                           * منح دراسية

 7,500                            7,500                             * مسح مشترك

5023 

                                                             
  مجموع

102,500            102,500           

       مواد مستهلكة  

 2,000                         2,000                              * آتب

 2,000                         2,000                              * قطع غيار
( للطوارئ فقط(مبيدات   *                         100,000                        100,000 

 5,000                             14,000                           *برنامج   RAMSES    -السعودية و ُعمان 

       5,000                    5,000                              * دعم للسودان                
                             

6000 

           ١١4,000          123,000     مجموع

      مواد غير مستهلكة

 60,000 140,000                         ) الخ... أدوات رش / أجهزة آمبيوتر / عربات ( مساعدات للدول األعضاء 

6100 

 60,000         140,000   مجموع 

      نفقات عامة

 15,000                         15,000                           الخ ....اجتماعات ، مصاريف استضافة ، معدات 

6300 

                                                              
  مجموع

15,000        15,000        

 53,625 65,520        تكلفة دعم          6150

 466,125  569,520 التكلفة الكلية 
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MUL/007/INT/MTF 
 MUL/007/INT/ MTF 9409  حساب الهيئة رقم

 حالة اشتراآات الدول األعضاء بالهيئة بالدوالر األمريكي
 ٢٠٠١ ديسمبر 31 حتى 

 

المبالغ المستحقة حتى 
٣١/١٢/٢٠٠١ 

المبالغ المسددة حتى 
٣١/١٢/٢٠٠١ 

االشتراآات للفترة من 
٢٠٠١/٢٠٠٢ 

المبالغ المستحقة  حتى 
 الدول األعضاء ٣١/١٢/٢٠٠٠

 البحرين 43,750.00 8,750.00 52,480.50 ١٩٫٥٠

 *جيبوتي 0.00 1,100.00 0.00 1,100.00

 مصر 65,080.00 32,540.00 65,080.00 32,540.00

 **العراق 517,500.00 28,750.00 0.00 546,250.00

 األردن 71,245.00 14,357.50 14,357.50 71,245.00

 الكويت 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00

 لبنان ٣٩.154,057 11,212.50 ١،٩٧٥،٠٠ 163,294.89

 ُعمان 93,000.00 000.00,1٠ ٢0,000.00 83,000.00

 قطر 187,500.00 12,500.00 0.00 200,000.00

 السعودية ٥٠.66,052 44,035.00 44,035.00 66,052.50

 السودان 421,268.54 18,667.50 0.00 439,936.04

 سوريه 66,583.07 16,687.50 33,375.00 49,895.57

 اإلمارات 52,500.00 26,250.00 ٢٦،٢٥٠،٠٠ 52,500.00

 اليمن 2,179.48 1,250.00 00.١٧١,1 2,258.27

 المجموع 1,740,715.98 251,100.00 283,724.21 1,708,091.77
 
 

     تبدأ السنة المالية في يوليو من آل عام
 تعتمد على موافقة مجلس الوزراء *  
 جمد الدفع إلى أن يرفع الحظر المفروض** 
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مرفق 10

CRC  Work Plan, 2002 

אאאאرقم EMPRESرقم  אא א א
JFMAMJJASOND

1

1.1(1.1.1.3)CRC א 3/2/2002א −AGPP, CRC

USD 25,000

1.2(1.1.1.4)/FAO /CRC א
EMPRES /DLCO

2002 −   ,CRC, DLCOא
EMPRES 

1.3(1.1.2.1)CRC 2002א − א CRC / EMPRESא CFP א א
CRC

USD 1,500

א(1.1.2.3)1.4 א א א
א א

2002 /AGPP, CRCא א א א
USD 7,000

אא(1.1.3)1.5 א 5 א א
12/2002

CRC( LOCUSTOX ) א א א א
א ICIP א א  USD10,000א

אא(1.2.1.1)1.6 א א 3 א
א

CRC, DLCO,  
EMPRES 

א א − א א א א
− א − א − א א

−DGPS א − א א
א − א א א − א א

א

א(1.2.1.2)1.7 א א א
−CRC א א א

DLCO −DLIS

AGPP א א א
2002 א א

CRC, DLCO, 
DLIS, EMPRES 

1.8(1.2.1.3)CRC −DLCO

א א א
א

AGPP א א
2002

FAO, CRC, 
DLCO-EA

א

אتنظيم برامج قطرية ثنائية(1.2.2)1.9 א א א א
(2002 א ) 2003

CRC / EMPRES 

אא(1.2.2.1)1.9.1 א
2002 א

CRC / EMPRES / 
PPD Sudan

א א א א א א
א א א א א

א א א א
USD 5,000    

א א א א א א א

1of 7
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CRC  Work Plan, 2002 

אאאאرقم EMPRESرقم  אא א א
JFMAMJJASOND

א(1.2.2.5)1.9.2 א א א
א

AGPP א א א א
2002 א א א א

CRC / EMPRES / 
GDPPSaudi 

Arabia

             

USD 1,000      

א(1.2.2.6)1.9.3 א א א AGPPא א א א א
2002 א א א א

CRC / EMPRES / 
PPD Oman

USD 1,000      

א(1.4.0)1.10.0 א א
א א א א

א
2002 א א

CRC, EMPRES 

א(1.4.1)  1.10.1
EMPRES

CRC א א

א א א
2002 א א

CRC

USD 4,000

1.10.2(1.4.2)EMPRES א א
א

2002 CRC / EMPRESא

ref 1.3

2

2.1-3.3−CRC א א
DLCO −DLIS

א א א א
א א א א א

 CRC, EMPRES, 
DLIS, DLCO-EA

א(3.3.1)2.1.1 א
א א

CRC, DLIS, 
DLCO-EA, 
EMPRES

−CRC א א א 1.6 א
EMPRES − DLCO

א2.2-3.4 א
א א

א א א
) 2003 GIS א

( − א − א א

CRC, EMPRESNRI א
) RAMSES א

(GIS
2.2.1(3.4.1)

RAMSES

− א − א א א
2002

CRC / EMPRES ( א א ) GIS א − א
USD 14,000 

א2.3-3.5 א א
א
א א א

א
2002 א א

FAO / CRCא א AGPP א

א א א א א א א

2of 7



مرفق 10

CRC  Work Plan, 2002 

אאאאرقم EMPRESرقم  אא א א
JFMAMJJASOND

من الفترض أن تساعد الظروف السياسية و البنية االساسية 3
على  ادارة البرنامج بصورة متعادلة

2002א3.1-4.3 א  / CRC / EMPRESא
DLCO-EA

א א א א

א(4.3.1)3.1.1 אא א 2 א א
2002 א

CRC / EMPRES 3 א
2002 א EMPRES

USD 7,500 

א3.2-4.5 אא א א
א א א א א

2003 א א

CRC, GTZ    א א א א א
א א א א

א א א  USD 90,000א

تحسين طرق المسح للجراد الصحراوي في الدول االعضاء

3of 7
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CRC  Work Plan, 2002 

אאאאرقم EMPRESرقم  אא א א
JFMAMJJASOND

4

א4.1-5.1 אא א א
2002 א

CRC / EMPRES א א א
א

א4.2-5.4
א א א א

א
א

Uni Khartoum, 
DLCC, CRC

roughly USD 20,000 per 
non-national student 

א(5.4.1)4.2.1 א א א
א

א א א
2002

Uni Khartoum, 
CRC, EMPRES 

CRC DLCC א א א
) א א א

( א א
USD 60,000   

א(5.4.2)4.3 אא DLCC, CRCא

א4.4-5.5
א

א CRC / EMPRESא

4.4.1(5.5.1)

א
א א

2002

AGPP, NRI, CRC 
/ EMPRES

CRC EMPRES/CR א א
USD 15,000     

א(5.5.2)4.4.2
א א

6 א א א א א
CRC/EMPRES א א

CRC / EMPRESא א א א א
א א

א א א א
EMPRES/CR CRC . 2003

א א א א א א
א א א

USD 22,500  

א(5.5.5)4.5 א
א א א א

2002 א א א CRC / EMPRESא

 

א א א א

 EMPRES ثالث دول من
CRC و البقية من

4of 7
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CRC  Work Plan, 2002 

אאאאرقم EMPRESرقم  אא א א
JFMAMJJASOND

ال توجد افتراضات5

א5.1-6.1
א א

א א א א

CRC / EMPRESא א א א א
א א א א א א
. א א א א א

א א א

א(6.1.1)5.1.1 2002א א א אא  / AGPP / CRCא
EMPRES 

א

א(6.1.3)5.2 א
א א

א א
2002

DLCO-EAא א
EMPRES/CRC/AGPP

א5.3-6.2 א א
א א

2002 א CRCא
USD 100,000

א

5of 7
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CRC  Work Plan, 2002 

אאאאرقم EMPRESرقم  אא א א
JFMAMJJASOND

6
افتراض : يسمح هجوم الجراد بالتجارب الميدانية

א6.1-7.1
א א א א

א א
א

א א
2003 א א א

MoAs, CRC, 
EMPRES

− א א א א א : א
− א − א א א
א א א א − א

א(7.1.3)6.2 א 2002א  / AGPP / CRCא
EMPRES / NRI / 

Sprayer 
Companies

א א א
א א ، א א ، :USD 10,000     

א(7.1.4)6.3 DGPS א
א

DGPS א א
2003 א

CRC / EMPRES / 
LCUs in Saudi 

Arabia and Oman

א CRC א

USD 5,000

א6.4-7.3 6א א
2002

CRC / EMPRES EMPRES/CRC א
15,000USD 45,000     

א6.57.4 א Metarhiziumא

2003 3 א

MoAs, CRC, 
EMPRES, DLCO-

EA

אא(7.4.6)6.6 א א
2002

CRC / EMPRES 

تزويد برنامج الelocust  باستمارة (7.4.7)6.6.1
الرش

elocust א
2002

DLIS

USD 2,000

א6.7-7.5 5א א א א א 2

א א א
2002 א

CRC, GTZ. − א א − − א א
CRC א א א

USD 50,000     (in addition 
USD 5,000 provided by 

GTZ)

א6.8-7.6 א א א א
א א א

א א א א א א
2003 א א

CRC, AGPP, 
GTZ, EMPRES 

א ، א ، א א ، א
א א

USD 15,000     (in addition 
to USD 2,000provided by 

GTZ)

א

6of 7
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CRC  Work Plan, 2003

EMPRES אאאאرقم אא א א
JFMAMJJASOND

1

تنظيم االجتماع الخامس و العشرين للجنة 1.1
التنفيذية لمكافحة الجراد الصحراوي بالمنطقة 

الوسطى

AGPP, CRCديسمبر 2003 ( لم يحدد المكان بعد )

USD 25,000

1.2(1.1.1.4)/FAO /CRC א
EMPRES /DLCO

  ,CRC, DLCO  نوفمبر 2003 أديس أبابا
EMPRES 

אא(1.1.3)1.3 א 5 א א
12/2003

CRC( LOCUSTOX ) א א א א
א ICIP א א  USD10,000א

אא(1.2.1.1)1.4 א א 3 א
א

CRC, DLCO,  
EMPRES 

א א − א א א א
− א − א − א א

− א א −DGPS א − א א
א א − א א א

אتنظيم برامج قطرية ثنائية(1.2.2)1.5 א א
2003

CRC / EMPRES 

א(1.2.2.5)1.5.1
א

א א
2003 א

CRC / EMPRES / 
GDPPSaudi 

Arabia

א א א א א א
א א א א א א א

א א
USD 2,000      

1.5.2(1.2.2.6)AGPP א א א א
2003 א א א א

CRC / EMPRES / 
PPD Oman

USD 2,000      

تشجيع الدول الغير االعضاء في المنطقة (1.4.0)1.6
الوسطى لالنضمام لهيئة مكافحة الجراد 

الصحراوي بالمنطقة

א
2003 א א

CRC, EMPRES 

رقم 

א א א א א א א
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CRC  Work Plan, 2003

EMPRES אאאאرقم אא א א
JFMAMJJASOND

رقم 

2

2.1-3.3−CRC א א
DLCO −DLIS

א א א א
א א א א א

 CRC, EMPRES, 
DLIS, DLCO-EA

א(3.3.1)2.1.1 א
א א

CRC, DLIS, 
DLCO-EA, 
EMPRES

−CRC א א א 1.4 א
EMPRES − DLCO

א2.2-3.4 א
א א

א א א
) 2003 GIS א

( − א − א א

CRC, EMPRESNRI א
) RAMSES א

(GIS

2.2.1(3.4.1)

RAMSES

− א − א א א
2003

CRC / EMPRES ( א א ) GIS א − א
USD 5,000 

א2.3-3.5 א א
א
א א א

א
2003 א א

FAO / CRCא א AGPP א

3
من الفترض أن تساعد الظروف السياسية و البنية االساسية 

على  ادارة البرنامج بصورة متعادلة

2003א3.1-4.3 1 א  / CRC / EMPRESא
DLCO-EA

א א א א

א(4.3.1)3.1.1 )א א א ) א CRC / EMPRES 3א א
2002 א EMPRESUSD 7,500

א3.2-4.5 אא א א
א א א א א

2003 א א

CRC, GTZ    א א
א א א א

USD 55,000

א א א א א א א

تحسين طرق المسح للجراد الصحراوي في الدول االعضاء
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CRC  Work Plan, 2003

EMPRES אאאאرقم אא א א
JFMAMJJASOND

رقم 

4

א4.1-5.4
א א א א

א
א

Uni Khartoum, 
DLCC, CRC

roughly USD 20,000 per 
non-national student 

א(5.4.1)4.1.1 א א א
א

א א
2003 א

Uni Khartoum, 
CRC, EMPRES 

CRC DLCC א א א
) א א א

( א א
USD 60,000   

א(5.4.2)4.2 אא א
2003

DLCC, CRC

א4.3-5.5
א

CRC / EMPRES

א4.3.1 א
א א

) א א א
( א א

CRC EMPRES/CR א א
א א א א

א א א
USD 15,000

א(5.5.2)4.3.2
א א

6 א א א א א
CRC/EMPRES א א

CRC / EMPRESא א א א א
א א

א א א א
EMPRES/CR CRC . 2003

א א א א א א
א א א

USD 22,500 

ال توجد افتراضات5

א5.1-6.1
א א א א

א א

CRC / EMPRESא א א א א
א א א א א א
. א א א א א

א א א

אא5.1.1 א א
2003

AGPP / CRC / 
EMPRES 

لم يحدد الزمان و المكان

USD 5,000

א5.2-6.2 א א
א א

CRC

USD 100,000

א א א א

א

ثالث دول من 
EMPRES و البقية من 

CRC
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CRC  Work Plan, 2003

EMPRES אאאאرقم אא א א
JFMAMJJASOND

رقم 

6
افتراض : يسمح هجوم الجراد بالتجارب الميدانية

א6.1-7.1
א א א א

א א
א

א א
2003 א א א

MoAs, CRC, 
EMPRES

− א א א א א : א
− א − א א א
א א א א − א

א6.2-7.3 6א א
2003

CRC / EMPRES EMPRES/CRC א
15,000USD 45,000     

א6.37.4 א Metarhiziumא

2003 3 א

MoAs, CRC, 
EMPRES, DLCO-

EA

א6.4-7.5 אא א א 5

2003 א

CRC, GTZCRC א א א
2003

USD 5000

א6.5-7.6 א א א א
א א א

א א א א א א
2003 א א

CRC, AGPP, 
GTZ, EMPRES 

א ، א ، א א ، א
א א

USD 10,000   

א


