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 ملخـص التـوصـيات
  

 
 دراسة تقرير االجتماع األول للجنة التنفيذية

 
ة : 1وصيةت ة التنفيذي ر اللجن اد تقري واردةلاعتم دلتوصيات ال ا ع ه م اء صندوق ا في ك الخاصة بإنش  تل

 . دوالر30000طوارئ لشراء المبيدات والذي خصصت له 
 
 .عقد اجتماعات اللجنة التنفيذية مباشرة قبل الهيئة، عندما يكون االجتماعان متزامنين: 2ت
 
ة مكا   : 3ت ة وهيئ ة الغربي ي المنطق راد الصحراوي ف ة الج ة مكافح ين هيئ اون ب اق التع اد اتف ة اعتم فح

 .الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى
 

 أنشطة األمانة
 
طلب من أمانتي هيئة المنطقة الغربية والوسطى من   التشجيع االستكشافات المشترآة بين الدول ، و : 4ت

 .دعم التنسيق في هذا المجال
 

اطق األخرى ة والمن ة الغربي ي المنطق راد الصحراوي ف ى 2003أغسطس  (وضعية الج  إل
 )5200مايو 

 
ل         : 5ت ي آ ة ف اف والمكافح ات االستكش از عملي ذر، وإنج ة والح التحلي بالحيط ة ب وة  دول المنطق دع

 .المناطق المالئمة لتوالد الجراد  وتجمعه
 
 .إدماج ممثلي الدول والمؤسسات المانحة بكل بلد في لجان تنسيق مكافحة الجراد المتواجدة بها: 6ت
 
دول التي تلقت مساهمات          : 7ت ة الوسائل                  دعوة ال ا باستعمال آاف ى التعريف به انحين العمل عل من الم

 .اإلخبارية واإلعالمية
 
ة               : 8ت التأآيد على ضرورة إنشاء صندوق دولي للطوارئ خاص بالجراد الصحراوي بمقر منظمة األغذي

 .والزراعة، وآذلك صندوق وطني على صعيد آل بلد
 
 . لتصبح آاملة االحتراف الصحراويضرورة تأهيل فرق التدخل ضد الجراد: 9ت
 
 .ضرورة المتابعة الدورية لمخزون المبيدات وتدبيرها في آل بلد تجنبا لتراآمها وتلوث البيئة: 10ت
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   "أمبرس"  مدى تقدم برنامج

 
 .التعجيل بتوقيع االتفاقية التي تخول للمنظمة تدبير مشروع البنك اإلفريقي للتنمية: 11ت
 
ة بمكافحة            دعوة دول خط المواجه   : 12ت ة المكلف ز أو الوحدات الوطني ة للساحل اإلفريقي إلى دعم المراآ

 .الجراد وإعطائها استقاللية مالية وإدارية 
 
 .بالنيجر) NPO(دعوة المنظمة لدراسة إمكانية خلق منصب لموظف وطني : 13ت
 
 . بموقع االنترنت الخاص بالهيئة" أمبرس" إصدار نشرة لـ : 14ت
 
ة بالمسح والمكافحة الخاصة                   تزويد الدو : 15ت دورة باالستمارة المتعلق ل المشارآة بصفة  مراقب في ال

 .بالمنطقة الغربية
 

 التكوين
 

ة       علم  في   تكوين أطر وتقنيين     تشجيع التكوين على آل المستويات بما فيها      : 16ت ى مدى ثالث الجراد عل
 .إلى ستة أشهر للدول الخمس المشارآة بصفة مالحظ في الدورة

 
 .بربط عالقة التعاون بهذه المؤسسة ) CIHEAM( االستفادة من تجربة : 17ت
 
 .االستمرار في تبادل الخبرات بين دول المنطقة: 18ت
 
 ).مالي(تنظيم تكوين للمكونين مماثل للتكوين الذي أقيم بنيامي : 19ت

 
  األبحاث

 
ي     : 20ت وث ف ل البح ى تموي ة إل ات العالمي دول والمنظم ات وال وة المؤسس راد   دع ات الج ال دراس  مج

 .الصحراوي
 
ة                      : 21ت ى أمان دول األعضاء إل احثي ال ل ب الجراد من قب ة ب اإلسراع في تقديم المقترحات البحثية المتعلق

 .الهيئة
 
 .الترآيز على البحوث التطبيقية وإجرائها مباشرة في أماآن تواجد الجراد: 22ت
 
 .ة الكيماويةمتابعة البحوث في مجال الطرق البديلة للمكافح: 23ت
 
 .في تطوير البحوث في المجاالت ذات االهتمام المتبادل ) AMCIHE( العمل على التنسيق مع : 24ت
 
 .2006 نهاية انعقاد دورة علمية في الجزائر: 25ت
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اثر الجراد             : 26ت دعيم  تجديد الطلب إلى منظمة األغذية والزراعة إلنشاء محطات بحثية في مناطق تك  وت
 .وريتانيامحطة أآجوجت بم

 
 .دراسة إمكانية تطوير البحث باستعمال المجاالت المغناطيسية في مكافحة الجراد: 27ت
 

 2006-2005 وبرامج العمل وميزانية 2004 و 2003لـ الحسابات السنوية 
 
نتي  : 28ت ة لس ابات المالي اد الحس نتي 2004-2003إعتم ل لس امج العم ع إدراج 2006-2005 وبرن  م

 .بةالتعديالت المطلو
 
اقي                : 29ت ة ودعوة ب دفع مساهماتها باستمرار في صندوق الهيئ دول األعضاء التي ت التقدم بالشكر لل

 . الدول األعضاء إلى دفع متأخراتها واشتراآاتها السنوية
 
 ، ودراسة هذا 2007إلى ما بعد سنة )  دوالر أمريكي000 30(تأجيل شراء سيارة ميدانية سنويا : 30ت

 .خالل الدورة الرابعة للهيئةالموضوع من جديد 
 
 . مع منظمة األغذية والزراعةتعاونال وذلك ب،للهيئةدراسة إمكانية إعداد قانون مالي : 31ت
 
امج  : 32ت اني لضباط االتصال لبرن اع الث يم االجتم ق بتنظ اع المتعل ة تصحيح االقتط ب من المنظم الطل
 .2003 دوالر ضمن حسابات 521 2 والبالغ "أمبرس"
 
دان       000 60تخصيص مبلغ : 33ت اء العلمي حول األبحاث في مي  دوالر لتغطية جزء من مصاريف اللق

 . ، والبحث عن مصادر تمويل أخرى2006الجراد، المتوقع عقده أواخر سنة 
 
ى آخر             : 34ت د إل ة من بن ة الهيئ  إعطاء أمانة الهيئة صالحية القيام بتحويل المبالغ المرصودة في ميزاني

 . رئيس الهيئة وتلقي موافقته وإعالم الدول األعضاء بذلكوذلك بعد إطالع
 

 ول األعضاء بهيئة مكافحة الجراد الصحراوي بشمال غرب افريقيادتجسيد انسحاب ال
 

ة والزراعة                  : 35ت ة األغذي ام لمنظم دير الع إبالغ الم ونس ب ا وت تعهد مندوبوا ليبيا والمغرب وموريتاني
 جالبوثيقة انسحابهم الرسمي في أقرب اآل

 
 لهيئةل) WEB(اعتماد رمز وصفحة 

  
 :رمز الهيئة 

 
ة : 36ت ز الهيئ اد رم ي CLCPRO، شريطة إضافة مختصر اعتم ة بتنسيق فن  واضحا تحت الحوري

 . دقيق
 

 :  للهيئةWEBصفحة 
 
 . مع الطلب من أمانة الهيئة إدراج التعديالت المطلوبةWEBاعتماد صفحة : 37ت
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 يئةدراسة طلب العضوية إلى اله

 
ممثلو الدول األعضاء باإلجماع على انضمام دولة بورآينا فاسو رسميا لهيئة مكافحة الجراد               قرر  : 38ت

 .الصحراوي في المنطقة الغربية
 
  . دوالر أمريكي12000في صندوق الهيئة بـ مبلغ االشتراك السنوي لدولة بورآينا فاسو تحديد : 39ت
 

 مسائل أخرى
 
 ف مشارآة ممثلي الدول األعضاء في دورات الهيئةدراسة آيفية تحمل مصاري -
 DLCCدراسة آيفية تحمل مصاريف مشارآة ممثلي الدول األعضاء في دورات  -
 

 :النقطتينوص هاتين خصب
 
 .اتفق ممثلو الدول على تطبيق مضمون االتفاقيات الخاصة بذلك: 40ت
 
 

  للجنتها التنفيذيةثالثالتاريخ ومكان انعقاد الدورة الرابعة للهيئة واالجتماع 
 
ة        : 41ت ة للهيئ دورة الرابع تعقد ال الي س د الم ة للوف دعوة الكريم ة لل ا   (تلبي ع للجنته اع الراب واالجتم

  .2007بمالي خالل شهر يونيو ) التنفيذية
 
ة،             : 42ت ة التنفيذي اع الثالث للجن ة احتضان االجتم دول األعضاء في الهيئ راح أحد ال في حالة عدم  اقت

 .2006 االجتماع بمقر أمانة الهيئة بالجزائر، في أبريل سيعقد هذا
 

  التقرير اختتام الدورةالمصادقة على
 
 اعتماد تقرير الدورة الثالثة لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية: 43ت
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I- افتتاح الدورة 
 
ة،      بناء على توصيات الدورة الثانية لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في           .1 ة الغربي د التي ا   المنطق  تنعق

ى  9بالجزائر العاصمة من     و  12 إل ة    ، 2003 يوني دعوة الكريم ة لل ة  وتلبي ام    للجماهيري دير الع ا الم دع
اني              باإلتفاق مع البلد المضيف      لمنظمة األغذية والزراعة     اع الث ة واالجتم ة للهيئ دورة الثالث د ال ى عق إل

 .2005 يونيو16إلى  12للجنتها التنفيذية بطرابلس بليبيا من 
 
يد   .2 اح الس ة االفتت وبكر المنصوري وحضر جلس ة   اب روة الحيواني ة والث اع الزراع ام لقط تش الع المف

ة          فتحي بيرام  السيد، و والبحرية ة والرعوي ا حضرها     .  أمين اللجنة الشعبية لمصلحة التنمية الزراعي آم
ة والزراعة،        السيد محمود الصلح، مدير اإلنتاج ووقاية النباتات، نيابة عن           ة األغذي المدير العام لمنظم

د    و دني أحم عد الم يد س ا،   الس ة بليبي ل المنظم ية وممثلوممث ات الدبلوماس و ، البعث ل  وممثل دول آ ال
 .الجزائر، ليبيا، مالي، المغرب، موريتانيا، النيجر، تشاد السنغال و تونس:  في الهيئةاألعضاء

 
و بورآي          .3 دورة ممثل ذه ال ا فاسو   وشارك آمالحظين في ه رأس األخضر  ،ن ا ، وال ا بساو  ، وغامبي  ، وغيني

 ).CIHEAM(وجمهورية غينيا، و ممثل المرآز الدولي للدراسات العليا الزراعية المتوسطية 
 
راد            .4 ة الج ة مكافح ين هيئ ة، وأم ر المنظم راد بمق ائي الج راد وأخص ة الج ئول مجموع ارك مس وش

 .راد الصحراوي بالمنظمة الوسطىالصحراوي بالمنطقة الغربية وأمين هيئة مكافحة الج
 
ه   السيد علي مومن   ،شكر رئيس الهيئة   .5 دول األعضاء      ، في مستهل آلمت ة عن ال  ، باسمه الخاص ونياب

ي خصصتها                     ازة الت ى الظروف الممت تقبال وحسن الضيافة وعل الجماهيرية العظمى على حفاوة االس
 .لتنظيم هذا االجتماع

 
ذ       آما أشاد بالجهود الحميدة التي بذلت      .6 ة من ذي          2003ها دول المنطق ة الجراد الصحراوي ال ة آف   لمحارب

ذي   دود وال رف الح دد اليع تمرار  يه عوب   باس اعي لش وازن االقتصادي واالجتم ذائي والت ن الغ األم
 . المنطقة

 
ة                      .7 ة األغذي انحين ومنظم دعم بالتضامن الجهوي ومساهمة الم اعي الم وأشار إلى أنه لوال التجنيد الجم

 . جد وخيمة2003نت فورة الجراد التي تعرفها المنطقة منــذ والزراعة، لكا
 
ة ضد الجراد الصحراوي، مع                     .8 وأخيرا، رآز على أهمية بذل الجهود الالزمة لوضع إستراتجية وقائي

ذه    ق ه ى تطبي ادرة عل دة الق ر األداة الوحي ي تعتب ا الت ي هيئتن ل ف وي متمث ل جه ة هيك م أن للمنطق العل
تراتجية ة المتخصصة     وللوصول إ. اإلس دات الوطني م الوح ى ضرورة دع ح عل ى، أل ذا المبتغ ى ه ل

 .لوضع برامج مشترآة لألبحاث والمكافحة الوقائية
 
دم .9 ا ق لح آم ود الص يد محم ة      الس ة األغذي ام لمنظم دير الع م الم ات، باس ة النبات اج ووقاي دير اإلنت ، م

ة العظمى ال ه للجماهيري وف، شكره وامتنان يد جاك دي ة والزراعة، الس ة لهيئ دورة الثالث ستضافتها ال
رم الضيافة ورحب    . مكافحة الجراد الصحراوي بالمنطقة الغربية  آما شكرها على حسن االستقبال وآ

 .بجميع المشارآين في هذه الدورة
 

نتين   .10 الل الس راد خ ة الج دي آلف د التص ذلتها قص ي ب ارة الت ود الجب ى الجه ة عل أ دول المنطق وهن
 .الماضيتين
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ر .11 د أن ذآ ذ أغسطس  وبع ة من ادت المنطق ي س ة الت الظروف البيئي لبي 2003 ب دور الس ى اآلن، وال  إل

زو،   دة الغ ى تراجع ش رة عل يد الصلح فك راد، أعطى الس ة الج ي تطور حال ه ف ذي لعبت ابي ال واإليج
ة لصيف        ة الجراد المحتمل ي،    2005ورآز على التنبؤات بالنسبة لتطور حال  في دول الساحل اإلفريق

ة الصيفية       واإلجراءات  التي اتخذتها المنظمة بمعية هذه الدول والبنك الدولي والمانحين لتحضير الحمل
ة مصاريف السيناريو                           ة لتغطي وفرة آافي ة المت وارد المالي ى أن الم المقبلة على أحسن وجه، مشيرا إل

 . هكتار250.000 و 50.000األآثر احتماال، والذي يهدف إلى مكافحة مابين  
 

ى            آما أشار إلى  .12 ة والزراعة في مجاالت المحافظة عل ة األغذي ذلها منظم ذلتها وتب ودات التي ب  المجه
ار                         ذا الغرض في دآ دة له ك بإنشاء وح دولي واإلقليمي، وذل البيئة وتدبير المبيدات، ودعم التنسيق ال

ذا المجال         ين دو              . بالسنغال لمساندة الهيئة في ه اون اإلقليمي وخصوصا ب اد السيد الصلح بالتع ل وأش
ـ             ّدر ب ذي ق ا ال ون دوالر أمريكي     20شمال الصحراء وجنوبه ة مكافحة         .  ملي ى أن إنشاء هيئ د عل وأآ

 .آان قرارا صائبا ومجديا) CLCPRO(الجراد الصحراوي بالمنطقة الغربية 
 

ا   .13 راد، وخصوصا منه ة الج ة خالل حمل ا المنطق ي عرفته اءات واالجتماعات الت ة اللق ر بكثاف ا ذّآ آم
اون اإلقليمي وأوصت           الوزارية التي   ة للتع يقية لمكافحة الجراد لعشر       أعطت شحنة قوي  بإنشاء تنس

 .دول من الساحل اإلفريقي تحت إشراف الهيئة
 

ي                     .14 ى ضرورة التحل د عل ة وأآ وشكر السيد الصلح آل الدول والمؤسسات المانحة على مساهمتها القيم
ى ض         راد وعل ل للج ر محتم ور غي ادي أي تط ذر لتف ة والح امج  بالحيط ذ برن رس"رورة تنفي  "أمب

ة والزراعة                   .للمكافحة الوقائية في أقرب اآلجال      ة األغذي ى أن منظم ام عل د في الخت ر     وأآ ستتخذ عب
اعدة       دابير الضرورية لمس ل الت ة آ دول المعني ي ال ا ف ة وممثلياته ا الجهوي زي ومكاتبه ا المرآ مقره

ة الصيفية المقب  يق الحمل ى تنس اعلين عل ل الف ات وآ ة  الحكوم ة الوقائي تراتيجية المكافح از اس ة وإنج ل
 .المستديمة

 
ه  .15 ن جهت ل، وم يد تفض وري،    الس ر المنص و بك تش الأب ام المف ة   لع روة الحيواني ة والث اع الزراع قط

ود والحضور             والبحرية وذآر السيد    .  بإلقاء آلمة الجماهيرية رحب فيها  بالسادة رؤساء وأعضاء الوف
ا        ذا االجتم وات           المفتش في آلمته بأن ه د إجالء الق االت الشعب الليبي بعي رة احتف زامن مع غم د ت ع ق

 . والقواعد األمريكية عن أرض الوطن
 

ات الحشرية               .16 اره من اآلف ذي ال يعرف الحدود باعتب وأشار السيد المفتش بأهمية الجراد الصحراوي ال
رارية قهر الصحراء   التي تهدد األمن الغذائي لشعوب المنطقة، وأآد على مسيرة ثورة الفاتح في استم        
 .وتحويلها إلى مساحات خضراء من أجل توفير الغذاء وتحقيق االآتفاء الذاتي

 
ى      .17 ودات وتطرق أيضًا إل ذله  تي  ال المجه وفير               ا تب ة من أجل مكافحة الجراد الصحراوي  بت  الجماهيري

 .آافة االحتياجات والمستلزمات لعمليات االستكشاف والمكافحة للحد من خطورة هذه اآلفة
 

د  المزارعين األفارقة الموجهةة استغاثة يبلتلوأشار إلى الدور الفعال الذي قامت به الجماهيرية        .18  إلى قائ
يم  اتح العظ ورة الف كث و      وذل ة نح ت بمعالج ي قام ة، والت ذه المنطق راد به ة الج رق لمكافح ال ف  بإرس

ورة الج  90.000 ن خط د م او  للح ا بيس الي وغيني نغال وم ن الس ل م ي آ ارًا ف اثره  هكت ع تك راد ومن
 .ربيعيًا
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وعبر في آلمته على المجهودات الجبارة التي تقدمها منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة من أجل           .19
دد                     ذي يه ر ال خلق تنمية زراعية رائدة في الدول النامية، لتأمين غذاء اإلنسان وإبعاد شبح الجوع والفق

 .الماليين من البشر
 

الجتماع الذي يسعى إلى تحقيق درب التعاون بين دول غرب وشمال غرب              آما رآز على أهمية هذا ا      .20
و       ة نح ا معالج م فيه ي ت ا، والت راد       13أفريقي ة الج ار آف ورات وأخط ة التط ارًا لمجابه ون هكت  ملي

ة       بالمنطقة،   ى أهمي ا اإليجابي في                   وشدد عل اع ، وأثره ذا االجتم ة التوصيات المستخلصة من ه أهمي
 .ة وتعزيز األمن الغذائيتحقيق التنمية الزراعي

 
وقرة   .21 ة الم دور الهيئ تش ب يد المف ار الس راف  وأش عى تحت إش ي تس ام  الت ا للقي ة جهوده ة بكاف المنظم

ؤوليات ادل    هابمس ل بتب ة، تتص اور هام دة مح ي ع ل ف تقبال، والمتمث را ومس ا حاض ل دوره  لتفعي
عضاء في مجاالت االستكشاف        المعلومات والتنسيق على المستوى اإلقليمي، ودعم قدرات البلدان األ        

 .لذا، يستلزم األمر اإلشادة بذلك والتأآيد على دعمها حتى تتمكن من تأدية مهامها. والمكافحة
 

جبارة في مكافحة     واختتم السيد المفتش آلمته بتكريم الدآتور عبد الرحمن الحفراوي على مجهوداته ال            .22
 .عمالها آامل النجاحالجراد بالمنطقة، ثم أعلن عن افتتاح الدورة متمنيا أل

 

II- الهيئة ميدالية 
 

راوي   / دتقديرا للجهود الجبارة التي بذلها       .23 اب    ،عبد الرحمن الحف ر      ق المسئول الس  لمجموعة الجراد بمق
لمه     ا، س ة بروم ة والزراع ة األغذي يد منظم وري الس وبكر المنص ة    أب اع الزراع ام لقط تش الع المف

ة تكر      ه  يم والثروة الحيوانية والبحرية ميدالي ة              ا ل ة المنطق ة في خدم ال جليل داه من أعم ا أس ا لم ، إعراب
 .الغربية والمناطق األخرى لما يزيد عن تسعة عشرة سنة

 

III-الثالثة أشغال الدورة   
 

ي         .24 ظ وه فة مالح ارآة بص دول المش و ال دورة، عّبرممثل غال ال تعراض أش ي اس روع ف ل الش قب
ا بيس         ا، غيني انهم             ،اوبورآينافاسو، الرأس األخضر، غامبي ا عن عميق شكرهم وإمتن ة غيني  وجمهوري

دورة       ذه ال ان    . لمنظمة األغذية والزراعة وللهيئة على دعوتهم  للمشارآة في ه وا بالشكر والعرف وأثن
تقبال          اوة اإلس دو  .للجماهيرية على حسن الضيافة وحف ة        اوأب ى الهيئ ام إل تهم لإلنظم ا شكروا    .  رغب آم

 .ولهم أثناء غزو الجرادالمنظمة على الدعم الذي قدمته لد
 

 IV-   انتخاب الرئيس و نائب الرئيس و لجنة الصياغة 
 

 :انتخب المشارآون الرئيس ونائب رئيس الدورة الثالثة على النحو التالي .25
 

 .من ليبياصر اخليفة الهمالي نالسيد : الرئيس −
 .ماليمن فاآبا دياآيتي السيد  : نائب الرئيس −

 
ة      و ، النيجر  ، المغرب   ليبيا، موريتانيا عن    من ممثل  لجنة الصياغة تتكون   .26 ل   السنغال وأمين الهيئ وممث

 .مقر المنظمة
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-V افقة على جدول األعمال المو  
 

 أعمال  تمت الموافقة على جدول،المقترح من طرف أمانة الهيئةالمؤقت بعد مناقشة جدول األعمال  .27
 :الدورة اآلتي

 
 ؛الدورةافتتاح  •
 ؛س و لجة الصياغةانتخاب الرئيس ونائب الرئي •
 ؛الموافقة على جدول األعمال •
 2004 يونيو 20 – 16) النيجر(دراسة تقرير االجتماع األول للجنة التنفيذية المنعقد بنيامي  •

 ؛والموافقة عليه
 ؛أنشطة األمانة ومتابعة توصيات الدورة الثانية للهيئة •
رى         • اطق األخ ة والمن ة الغربي ي المنطق حراوي ف راد الص عية الج طس (وض ايو - 2003أغس  م

 ؛)2005
ابرة للحدود                        • ة الع ة والنباتي ات واألمراض الحيواني ة من طوارئ اآلف مدى تقدم برنامج نظام الوقاي

 ؛"أمبرس"
 ؛التكوين •
 ؛األبحاث •
 ؛2006 – 2005مل والميزانية لسنتي  وبرامج الع2004 و 2003الحسابات السنوية لسنتي  •
 ؛راد الصحراوي بشمال غرب إفريقياجتجسيد انسحاب الدول من هيئة مكافحة ال •
 ؛الهيئة) WEB(اعتماد رمز وصفحة  •
 ؛دراسة طلبات عضوية أعضاء جدد في الهيئة •
 ؛مسائل أخرى •

 ،ي الدول األعضاء في دورات الهيئةدراسة آيفية تحمل مصاريف مشارآة ممثل −
 ،DLCCدراسة آيفية تحمل مصاريف مشارآة ممثلي الدول في دورات  −
 ،المنطقة الغربية" / أمبرس" لدعم  بدآاروحدةول إنشاء معلومات إضافية ح −
 ؛بدآار ) COSRELA( معلومات إضافية حول إنشاء جهاز تنسيقي لمكافحة الجراد  −

 ؛ للجنتها التنفيذيةالثالثجتماع تاريخ ومكان انعقاد الدورة الرابعة للهيئة واال •
 .اعتماد التقرير واختتام الدورة •

 

VI-  06 /20 – 16) النيجر(ع األول للجنة التنفيذية المنعقد بنيامي دراسة تقرير االجتما / 
  والموافقة عليه2004

 
ة .28 دمت أمان ةق امي  الهيئ د بني ة المنعق ة التنفيذي اع األول للجن ن)النيجر(  عرضا مفصال عن االجتم         م

و 20 - 16 ق( 2004 يوني ذا،)Iالملح اع،   وآ ذا االجتم ا ه رق إليه ي تط اط الت م النق ت و أه ي آان  الت
 :آالتالي

 
 ؛2004 إلى مايو 2003أنشطة األمانة من يونيو  -
 ؛ب انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذيةأسالي -
 ؛2004 إلى بداية يونيو 2003يونيو حالة الجراد الصحراوي من  -
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 ؛التعاون اإلقليمي والدولي -
 ؛"إمبرس"ين أنشطة الهيئة وبرنامج أساليب تحقيق االنسجام ب -
 ؛لبحثبرامج التكوين وا -
 ؛ت فرق التدخل في المنطقة الغربيةتعيين سيارا -
 .الهيئةWEB مشروع رمز وصفحة  -

 
اون والتنسيق         ت األمانة من أهم نتائج االجتماع، ذآر     .29 ى بروتوآول التع  على الخصوص المصادقة عل

ي       راد الصحراوي ف ة الج ة مكافح ة وهيئ ة الغربي ي المنطق راد الصحراوي ف ة الج ة مكافح ين هيئ ب
ة حسب الترتيب األبجدي                    المنطقة   ة التنفيذي ار أعضاء اللجن ة اختي ( الوسطى، والمصادقة على طريق
ي  نتين  ) الالتين ل س نهم آ ن بي ة م د ثالث دول لتجدي إن .لل ه ف بة  ،وعلي ة بالنس ة التنفيذي  أعضاء اللجن

 .المغرب، موريتانيا، النيجر، السنغال والتشاد: للسنتين المقبلتين هم 
 

ال                    هيئة  ين ال آما اقترح أم   .30 ا جدول أعم ذي يطابق حالي ة ال ة التنفيذي ال اللجن إعادة النظر في جدول أعم
ة    . الهيئة بحصره في أهم النقط التي يجب دراستها       ة المتزامن ة التنفيذي واقترح بالنسبة الجتماعات اللجن

 .الهيئةمع دورة الهيئة أن يعقد اجتماع اللجنة التنفيذية لمدة يومين، ويليه مباشرة اجتماع دورة 
 

 : ممثلو الدول بما يليأوصىوبعد مناقشة مستفيضة،  .31
 
ك الخاصة بإنشاء صندوق    ا ما عد   ،لتوصيات الواردة فيه   وا التنفيذيةاعتماد تقرير اللجنة     -  طوارئ   تل

 . أمريكي دوالر30.000خصصت له  المبيدات والذيلشراء 
 . االجتماعان متزامنينعقد اجتماعات اللجنة التنفيذية مباشرة قبل الهيئة، عندما يكون -
اعتماد اتفاق التعاون بين هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية وهيئة مكافحة الجراد                 -

 .الصحراوي في المنطقة الوسطى
 

 -VII الثانيةطة األمانة ومتابعة إنجاز توصيات الدورة أنش    
 

ة         أشارت أمانة الهيئة في البداية إلى أن الفوران ثم غزو ا           .32 ا بمثاب ة آان لجراد الصحراوي للمنطقة الغربي
ة الجراد        . 2004 و  2003الميزة األساسية لسنتي     دبير حال ة وت ا لمتابع ة مجمل وقته لذا آرست األمان

 .الصحراوي التي سادت المنطقة في هذه الفترة
 

و        .33 ن يولي زة م طة المنج م األنش ك أه د ذل ت بع م عرض ايو  2003ث ى م ق  (2005 إل ) IIالملح
ة                    وبال ارات التقييمي ات والزي ة لتطور المعطي ة اليومي خصوص تنسيق أنشطة مكافحة الجراد والمتابع

ي نشر   اهمة ف ي، والمس دعم التضامن اإلقليم ة ل ع دول المنطق اور م دان، واالتصاالت والتش ي المي ف
ة،    دول المعني ى ال ب إل ت المناس ي الوق ذارات ف دة إن ث ع راد، وبع ول الج ات ح ل المعطي وتحلي

 .عدتها في إعداد خطط العمل العاجلة وإنجازهاومسا
 

انحين،          .34 بخصوص المهمات التي قامت بها للمشارآة في اجتماعات تقنية ووزارية، وفي اجتماعات الم
ام                    ،وآذلك الزيارات الميدانية   ذه المه ي المخصص له ة توضح الحجم الزمن ة رزنام ة الهيئ  قدمت أمان
 في النصف األول من سنة      %54  و2004 في   %42 و2003 في  %30نسبة إلى أيام السنة تمثل 

ى الصعيد                         2005 ة وعل ى صعيد المنطق ة عل د المحسوس في أنشطة األمان  الشيء الذي يظهر التزاي
 .الدولي، خاصة إلى مقر منظمة األغذية والزراعة
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ين        .35 ة عن     توصية 34وبشأن متابعة توصيات الدورة الثانية للهيئة أعلنت أمانة الهيئة أنه من ب  المنبثق
داد حوصلة     ا ومصر، وإع ين ليبي ترك ب ق باالستكشاف المش ا، تتعل ة منه ق ثالث م تتحق دورة ل ذه ال ه
بة      ي نس ر ف ادة النظ ة، وإع ط المواجه دول خ رة ب نة األخي ين س الل الخمس زة خ اث المنج لألبح

 .االقتطاعات المطبقة من طرف المنظمة على نفقات تسيير صندوق الهيئة
 

ذه                   وبعد أن عبر     .36 ا خالل ه ام به ممثلو البلدان عن امتنانهم ألمين الهيئة على المجهودات الجبارة التي ق
 :، أوصى ممثلوا الدولالفترة الحرجة، وعلى جودة وثائق العمل وعرضها

 
ة       ة المنطق انتي هيئ ن أم وا م ة، وطلب رف األمان ن ط دول م ين ال ترآة ب افات المش جيع االستكش بتش

 .سيق في هذا المجالالغربية والوسطى دعم التن
 

VIII-  وضعية الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية والمناطق األخرى           
 )2005 مايو - 2003أغسطس (

 
ادت المنط       .37 ي س حراوي الت راد الص ة الج ول حال ا مفصال ح ة عرض دمت األمان ابين  قق ة م ة الغربي

ة إ      ). IIIالملحق   (2005 ومايو   2003أغسطس   ورة الجراد في       وتطرقت في البداي ى أصل تكون ف ل
م يسبق               2003الربع األخير من سنة       ، والظروف المناخية والبيئية االستثنائية التي تسببت في تطور ل

ور      ن الط ه م ي وانتقال احل اإلفريق ي دول الس داده ف ة أع رعة تقوي راد الصحراوي، وس ل للج ه مثي ل
 . اإلنفرادي إلى التجمعي في غضون بضعة أشهر فقط

 
م أش .38 توي ث اثر الش اطق التك ي من د ف ى ضخامة التوال ي أواخر ،ارت إل ا ف مال موريتاني  خصوصا بش

ر       2004 وبداية   2003 دءا من فبراي ر ابت ونس  2004، وغزو األسراب لكل من المغرب والجزائ  ،وت
ذه األسراب من النجاح في تطور                        ة ه وليبيا عند بداية شهر أبريل، حيث مكنت الظروف البيئية الهائل

 . ها بصفة رهيبة أعداد
 

اثر، تمكن عدد                   .39 ذا التك ورغم حجم الموارد البشرية والمادية التي سخرت من طرف هذه الدول لصد ه
د                          اثر من جدي اثر الصيفي للتك اطق التك ى من من األسراب الناتجة عن التكاثر الربيعي من الرجوع إل

 .بصفة مهولة
 

دان      .40 رف البل ن ط خرة م ائل المس ى الوس ارت إل ا أش د م ي،   وبع امن اإلقليم ار التض ي إط ها، وف نفس
ا                     ة التي منحته وارد المالي ا الخاصة، أو باستعمال الم ومساهمة منظمة األغذية والزراعة من ميزانيته
ة التي                       ة جردا للوسائل الهائل دمت األمان ة، ق المجموعة الدولية، إما عن طريق المنظمة أو بصفة ثنائي

مة التي نتجت عن عمليات االستكشاف والمكافحة في آل             رصدت لمجابهة وضع الجراد والنتائج الها     
ار،   13وبلغت المساحات المعالجة بالمنطقة ما يقرب من   . مناطق التكاثر ون هكت ا في    %22 ملي  منه

 . في دول شمال غرب إفريقيا% 78دول الساحل اإلفريقي و 
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رة من أغسطس             .41 ين الفت ة ب ة مقارن ة الهيئ رة من   2004و  يوني - 2003آما تضمن عرض أمان  والفت

و  اتين       2004يولي الل ه راد خ ة الج ة وديناميكي روف البيئي اين الظ ى تب ت إل ث تطرق ى اآلن، حي  إل
د         . الفترتين، وما نتج عنه من تغيير آبير في وضع الجراد      ه ينبغي عن ى أن ة عل ة الهيئ ذا شددت أمان ل

ل الشامل للظروف الب             ا،         إعداد التنبؤات أن يؤخذ بعين االعتبار التحلي رة م ة الجراد لفت ة  وديناميكي يئي
ر للعوامل األساسية                    بدال من الترآيز على مقاييس المقارنة من سنة إلى أخرى بمعزل عن قابلية التغيي

 .التي تتحكم في أي تطور لحالة الجراد
 

ة                     .42 د، وينبغي تغطي تم بع وأآدت األمانة على التحلي بالحيطة والحذر ألن الرجوع إلى فترة السكون لم ي
تمكن من القضاء      2005مناطق التكاثر الصيفي في     تغطية شاملة بفرق االستكشاف والمكافحة حتى ن

 .على ما تبقى من مجموعات الجراد التي ستتواجد بهذه المناطق 
 

ؤات ل    ولبلوغ هذا الهدف، ذآرت األمانة بالتنبؤات الصادرة عن        .43 ة والزراعة      مصلحة التنب ة األغذي منظم
يف  بة لص رت     وال2005بالنس ا ذآ رة، آم ذه الفت الل ه راد خ ور الج ة لتط يناريوهات المحتمل س

ة   ي ومنظم احل اإلفريق الي من طرف دول الس اآو بم ؤخرا ببم ي اتخذت م دابير الت اإلجراءات والت ب
انحين، لتحضير خطط    دولي والم ك ال تراك البن ة، وباش ة الهيئ ن أمان اهمة م ة، بمس ة والزراع األغذي

وفرة          العمل بالنسبة للسيناريو ا   ة المت وارد المالي ى أن الم ائم، مشيرة إل يناريو المتش اال والس ر احتم ألآث
 .حاليا آفيلة بتغطية معظم النفقات لسد حاجيات هذه الخطط

 
دانهم              .44 اد         ،وقدم ممثلو الدول معلومات إضافية عن حالة الجراد الصحراوي في بل ل تش  حيث أشار ممث

ة           ا بمنطق اقيرمي  شاري عن وجود أسراب غير ناضجة حالي ين  و ايواد ،راي ق ،  ب ل    . بلت د ممث ا أآ آم
ايو            2005النيجر على وجود مجموعات مجنحات بالغة محلية تمكنت من وضع البيض خالل شهر م

ات           تانوتبإقليم   ك ظهور مجموعات حوري رق لالستكشاف والمكافحة          . ، ونتج عن ذل ا ف وتوجد حالي
 .بهذه المنطقة لمراقبة الوضعية

 
وب                      وأخبر ممثل موريت   .45 ة في الجن ة مالئم ى ظهور مبكر لظروف بيئي اء تشير إل انيا إلى أن آخر األنب

 .الشرقي من البالد، ومشاهدة بعض الحشرات من الطور االنفرادي في المناطق الحدودية مع مالي
 

ة                .46 وقام السيد منير بطرس، أمين هيئة مكافحة الجراد الصحراوي بالمنطقة الوسطى بعرض شامل لحال
ى                    الجراد بهذ  ة وتطور الجراد، وأشار إل رتين، موضحا الظروف البيئي ه المنطقة خالل السنتين األخي

ذي         وران الجراد ال ا ومصر لحصر ف ل آل من السعودية والسودان وأريتري ة من قب ود المبذول الجه
ذلك التصدي لألسراب غيرالناضجة،     2004، والنصف األول من       2003ظهرت بوادره خالل      ، وآ

ن ال ة م نة والقادم ر من س ث األخي ة خالل الثل ة الغربي وب مصر 2004منطق ي تمرآزت بجن  ، والت
دمت                .وشمال السودان بعد عبورها األراضي المصرية      ر الناضجة التي ق ى األسراب غي آما أشار إل

ايو        دارفورإقليم   وشمال   من المنطقة الغربية إلى غرب     زال      2005 بالسودان خالل شهر م  ، والتي الت
 .إلقليمموجودة بهذا ا

 
راد   .47 ة الج ذة عن حال ة، نب ر المنظم راد بمق ة الج ئول عن مجموع وت، المس يد آاليف إلي وأعطى الس

ا          ة تمام ا هادئ ة في               . الصحراوي بالمنطقة الشرقية، وأآد أنه ذه المنطق ة ه اد دورة هيئ ى انعق وأشار إل
اير  ي 2005ين م من وضعية الجراد الت دول األعضاء عن قلقه ا ال ر خالله ي عب ة  الت ها المنطق تعيش
 . الغربية
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ن    .48 ة م راب قادم ة بأس ذه المنطق زو ه د أي خطر لغ ه ال يوج م أن د له ث أآ وت، حي يد إلي أنهم الس وطم
ة  ة الغربي إقليم  . المنطق ت ب ي هطل ار الت ى األمط ار إل ا أش تانآم ة بلوشيس د، والظروف البيئي  والهن

بين إيران وباآستان وتلك التي أقيمت في        إال أن فرق االستكشاف المشترآة      . المالئمة التي نتجت عنها   
 .الهند، لم تالحظ سوى بعض المجنحات في الطور االنعزالي

 
ى                          .49 ة وعل ه األمان ذي قدمت يم ال ى العرض الق دول عل و ال وإثر المناقشة المستفيضة لهذا البند، أثنى ممثل

دان         الجهود المضنية التي قامت بها، وأشار ممثلو الدول إلى الجهود الجبارة التي            ذلت من طرف البل  ب
ة  اهمة المعني ى التضامن اإلقليمي والمس و عل ريعة لوأثن ة والس ة، القيم ة والزراع ة األغذي ا منظم آم

 .من طرف المانحين، رغم تأخر مساهماتهمأشادو بالدعم المقدم 
 

ة ا               .50 ة مع منظم ه الكفاي ا في ة  آما تبين من خالل المناقشة، أن بعض المساهمات الثنائية لم تنسق بم ألغذي
 .والزراعة، مما قلص من نجاعة هذا الدعم

 
ا                  .51 مصلحة  وأبانت المناقشات أيضا على جدية تنبؤات المنظمة وتحليالت وضعية الجراد التي قامت به

 .الهيئةأمانة الهيئة لمنظمة والتنبؤات با
 

وارد ا                    .52 ة استعمال الم ة والزراعة دراسة إمكاني ة األغذي ة  وطالب ممثل الرأس األخضر من منظم لمالي
 . لتعزيز إمكانيات وقاية النباتات بهذا البلد2004المتبقية من حالة الطوارئ  لسنة 

 
 : مثلوا الدول بما يليأوصىوبعد المناقشات،  .53

  
ل  - ي آ ة ف اف والمكافح ات االستكش از عملي ذر، وإنج ة والح التحلي بالحيط ة ب وة  دول المنطق دع

 .المناطق المالئمة لتوالد الجراد  وتجمعه
 .اج ممثلي الدول والمؤسسات المانحة بكل بلد في لجان تنسيق مكافحة الجراد المتواجدة بهاإدم -
ائل     - ة الوس تعمال آاف ا باس ى التعريف به ل عل انحين العم ن الم اهمات م ت مس ي تلق دول الت وة ال دع

 .اإلخبارية واإلعالمية
اء  - ى ضرورة إنش د عل الجراد الصحراوي  "التأآي وارئ خاص ب ي للط ة " صندوق دول ر منظم  بمق

 . على صعيد آل بلد" صندوق وطني"األغذية والزراعة، وآذلك
 . لتصبح آاملة االحتراف الصحراويضرورة تأهيل فرق التدخل ضد الجراد -
 .ضرورة المتابعة الدورية لمخزون المبيدات وتدبيرها في آل بلد تجنبا لتراآمها وتلوث البيئة -
 

IX- وارئ اآلفات واألمراض الحيوانية والنباتية مدى تقدم برنامج نظام الوقاية من ط
 "أمبرس"العابرة للحدود 

 
ات واألمراض                       .54 ة من طوارئ اآلف امج الوقاي قدمت أمانة الهيئة عرضا مفصال عن سير العمل في برن

 وذآرت بأهم األنشطة، خاصة      )IVالملحق  ("أمبرس"الحيوانية والنباتية العابرة للحدود والمعروف بـ     
 :منها

 
 ؛لعديد من االتصاالت مع المانحينالموارد المالية لتمويل البرنامج عن طريق االبحث عن  -
  ؛ اإلفريقي للتنمية سارية المفعولاتخاذ إجراءات أولية لجعل الهبة المقدمة من طرف البنك -
امج   - ت برن تعماله    RAMSESتثبي ى اس دريب عل نغال     والت رب والس ر والمغ الي والجزائ ي م ف

 ؛األمانة بالجزائرعلى مستوى مقر وتونس، و
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ة      من طرف معظ  للمنطقة الغربية   المكافحة  / استعمال استمارة االستكشاف     - اء حمل م فرق المنطقة أثن
 ؛الجراد

 ؛المساهمة في إنجاز برنامج التكوين في دول الساحل اإلفريقي -
ة و                القيام ب  - ة الجراد الصحراوي في بعض دول المنطق اجتماعات  المشارآة في     مهام التنسيق لحال

 .يسية مع الدول المصابة والمانحينحست
 

ررة من                            .55 ة المق وارد المالي أخير الحاصل في وصول الم ى الت اه الحاضرين عل ة انتب ارت األمان آما أث
ر  البنك اإلفريقي نتيجة تأخره    ة          ذا األخي ى االتفاقي دبير المشروع       ( في المصادقة عل ة ت ) تخول للمنظم

 .غذية والزراعةالتي ستوقع من طرف الدول المعنية ومنظمة األ
 
ة                             .56 ال قيم ة من أعم ة الهيئ ه أمان ا قدمت ر المشارآون عن شكرهم لم ذا الموضوع، عّب  ،وبعد مناقشة ه

امج                        ذا البرن انحين في المساهمة في ه ة لتحسيس الم ي اتخذتها مع المنظم ا  . وعلى اإلجراءات الت آم
ى       دوالر أمريك 000 400رحبوا بما جاء به ممثل ليبيا والقاضي بتحويل   ة  عل ى صندوق الهيئ ي إل

   .  دوالر أمريكي 000 100أقساط سنوية قيمتها 
 
ذلك            .57 امج وآ ذا البرن ة في ه آما عبروا عن شكرهم وامتنانهم للبنك اإلفريقي للتنمية على مساهمته القيم

ا   دول والمؤسسات المانحة األخرى    لفرنس امج   وال دعم البرن ذ في      ، التي ت ز التنفي دخل حي ين أن ي  متمن
 . اآلجالأقرب
 

 : ممثلو الدول بما يليأوصى وعليه .58
 
 .التعجيل بتوقيع االتفاقية التي تخول للمنظمة تدبير مشروع البنك اإلفريقي للتنمية -
ة بمكافحة  - ة المكلف ز أو الوحدات الوطني ى دعم المراآ ة للساحل اإلفريقي إل دعوة دول خط المواجه

 .الجراد وإعطائها استقاللية مالية وإدارية 
 .بالنيجر) NPO( المنظمة لدراسة إمكانية خلق منصب لموظف وطني دعوة -
 . بموقع االنترنت الخاص بالهيئة" أمبرس" إصدار نشرة لـ  -
ة الخاصة     - ة بالمسح والمكافح تمارة المتعلق دورة باالس ي ال ب ف ارآة بصفة  مراق دول المش د ال تزوي

 .بالمنطقة الغربية
 

X- التكوين 
 

دورات                  استعرضت األمانة اإلنجازات   .59 رامج وال وين والب رة الماضية بصدد التك  التي اتبعت خالل الفت
وادر   دريب الك دت لت ي انعق ينالت رادوالتقني ة الج ة ، )Vالملحق  ( الخاصة لمكافح رت األمان ا ذآ آم

ضرورة توفر الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية، وهذا شرط أساسي إلنجاز ونجاح أنشطة مكافحة         
 . صعيد المكافحة الوقائيةالجراد وخاصة على

 
ة     .60 دات وطني وفير وح ى ت ة عل دت األمان راد  وأآ ة الج ل    لمكافح ن العم ا م ة تمكنه وادر فني ة بك مؤهل

اثر الجراد                    اطق تك ة من واإلنجاز، ويرتبط عددها بعدد فرق االستكشاف والتدخل حتى يتسنى لها تغطي
 .الهيئةبعضاء األدول الفي 
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ة ا .61 دورات التدريبي ا يخص ال و  وفيم ذ شهر يوني ة من ة الغربي ي المنطق از ف ي طور اإلنج زة أو ف لمنج
ف   2003 ص مختل ة تخ ة وطني زت دورات تدريبي اء أنج دول األعض ل ال ة أن آ ارت األمان  ، أش

 .مواضيع مكافحة الجراد، وقد ساهمت الهيئة والمنظمة في إنجاز جل هذه الدورات
 

ا        .62 يدة مون وين اإلقليمي، أشارت الس ا بالنسبة للتك ا إنجاز       أم م فيه دة التي ت دخلها للظروف الجي ر في ت
اع األول            10برنامج تكوين المكونين لصالح       دول من الساحل األفريقي، طبقا ألحدى توصيات االجتم

  ).DLCC( وللجنة مكافحة الجراد الصحــراوي للهيئة والدورة اإلستثنائية األخيرة للجنة التنفيذية 
 

امي  ولى األوقد نظمت الدورة اإلقليمية    .63 ى   14من  ) النيجر ( لتكوين المكونين في ني ل  6 مارس إل  أبري
دان الجراد الصحراوي      2005 ى المواضيع األساسية في مي دورة   .  ، وتطرقت إل ذه ال وشارك في ه

دان الجراد الصحراوي                    "التي آان شعارها      ا يجب إيصاله في مي ه وم ا يجب معرفت  شخص   21 " م
ا والنيجر        الي وموريتاني ا               قدموا من م رأس األخضر وغامبي اد وبورآينافاسو وجزر ال  والسنغال وتش

 . وجيبوتي وجمهورية غينياوغينيا بيساو
 

دورة خمس   في  عولجت  .64 ذه ال ة الجراد الصحراوي، االستكشاف والمكافحة،    (محاوره بيوإيكولوجي
ة   ان والبيئ ى صحة اإلنس اظ عل راد  ،الحف ة الج ة مكافح دبير حمل ة ت رق )  وآيفي تعمال ط ين لتوباس لق

ات الث       .المعلوم يم  ث ي تنظ ة ف ونين والمتمثل رف المك ن ط وين م ة للتك ات وطني داد مخطط م إع وت
و    الساحل اإلفريقي  تقني بمنطقة 600دورات تدريبية وطنية تهدف إلى تدريب   ة يوني ل نهاي .  2005قب

د اإلنجاز  ، ويتم إعداد الدوراتآل هذه نظمت حتى اآلن    و ا .  تقرير بهذا الشأن هو قي ارة   آم  يجب اإلش
ى     التنسيق مع المنطقة الوسطى، شارك   إلى أنه في إطار      ة األول دورة اإلقليمي وتي     في ال ر من جيب خبي

دورة               ذه ال اد ه ه بمناسبة انعق ى آل              وتجدر اإلشارة إلى أن ادية وسلمت إل وازم إرش أعدت وترجمت ل
 ) .CD-Rom ( المشارآين علىشكل أقراص مضغوطة

 
ة أخرى   .65 ر ، أومن جه ين خب ين      أم ى أن حقيبت ة الوسطى عل ة مكافحة الجراد الصحراوي بالمنطق  هيئ

تمالن ى تش ادية  عل وازم إرش د  ل ة ق ة اإلنجليزي ا باللغ ن طرف منحت ة إم ذه الهيئ ىه نل ل م ا  آ  ليبي
ا   من   إطار آما شارك    . وموريتانيا ة نظمت    ليبي األردن     في دورة تدريبي ان ب   نفس من طرف  في عم

  .هيئةال
 
 

ال .66 ق ب ا يتعل ةفيم رت أمان دآتوراه، أخب ي إطار ال الي ف ةتكوين الع ا  الهيئ ى أن موريتاني  الحاضرين عل
ة من     ،2003تستفيد من منحة ممولة من طرف الهيئة منذ أبريل           آما أن النيجر تستفيد من منحة ممول

 .2004 منذ أبريل DLCCطرف 
 

ث          .67 ى آل      أشارت األمانة أنه في إطار تبادل الخبراء تم تنظيم زيارة دراسية ل راء من السنغال إل الث خب
 .2005من الجزائر والمغرب في شهر مايو 

 
ا    .68 ات العلي دولي للدراس ز ال ل  المرآ دخل ممث ك ت د ذل ة وبع طيةالزراعي  ) CIHEAM(  المتوس

د              دة معاه باستعراض أنشطة هذا المرآز الذي يشمل، باإلضافة إلى مقره الرئيسي بمنبولييه بفرنسا، ع
يض   ر األب ي دول البح طا    ف ن سرقس ل م ي آ دة ف ط، والمتواج بانيا(  المتوس اريي) إس ا( و ب     ) إيطالي

دين مباشرة الدراسات في أحد                        )اليونان( وآانيا ا ، حيث يمكن للواف ا هام ، مما يجعل منه مرآزا دولي
 .هذه الفروع دون عائق لغة الدراسة
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الي     .69 التعليم الع ز ب وم المرآ ة  (يق د الجامع ا بع التكوين الم) م ة     وب دان الزراع ي مي ي ف تمر والمهن س
تدامة          ة المس روي، والتنمي الم الق ة الع وين       . والتغذية، والبيئة، وتنمي ويساهم من خالل أنشطته في التك

دان حوض البحر األبيض المتوسط                  ة الزراعة ببل د     .واألبحاث والتعاون الدولي في تنمي نح المعه ويم
وم  ) ستيرماج(الدبلوم العالي التخصصي واإلجازة العالية       ه         في العل د الزراعي لمنبوليي رح المعه ، ويقت

IAM تقبال تير     اس ير ماجيس راد الصحراوي لتحض ة الج ي مكافح ؤلين ف تديمة  مس ة المس ي التنمي ف
رف     ن ط ة م ة مقترح ي دورات متخصص ذلك ف اريع وآ دبير المش ة  وت ول وقاي د ح س المعه نف

 .دمجة وتدبير المبيداتنتقنيات المكافحة الم والمزروعات
 

احثين، والمسيرين    .70 اتذة الب ي القطاع الحكومي والخاص واألس دريب المختصة مهني م  دورات الت وته
ة األراضي،      ذائي، وتنمي ن الغ ي األم ارفهم ف ق مع ي تعمي راغبين ف ة، ال رة مهني ى خب وفرين عل المت

 .والمحافظة على الثروات الطبيعية والتنمية المستدامة
 

الي             وأثناء مناقشة موضوع التكوين أخ     .71 امج للتعليمي الع انطالق برن  في   بر ممثل المغرب المشارآين ب
دس           ) السلك الثالث   ( ميدان الجراد     ى شهادة مهن وح للحاصلين عل ا   ( مفت ى     4+ البكالوري  سنوات عل

ة     ي الزراع الي ف يم الع ن التعل ل م ة ) األق هادة معادل بتمبر   أو ش ن س داءا م ك ابت د2005، وذل     بمعه
يحصل الطالب   . جرادفحة الامك الوطني ل  مرآزال والبيطرة بأآادير بالتعاون مع      لزراعةالحسن الثاني ل  

 . من المعهد المذآورفي نهاية تكوينه على شهادة مهندس زراعي شعبة علم الجراد
 

نح دراسية         من الدول اإلفريقية إمكانية الراغبينإلىآما أشار   .72 ى م يم الحصول عل ذا التعل ة ه  في متابع
دولي     من طرف الوآالة ال    اون ال ة للتع ل من              .مغربي ى تموي ات الترشيح للحاصلين عل ل أيضا ملف  وتقب

 .جهات أخرى
 

ى ضرورة االستمرار                   .73 آما عبر مندوب الجزائر على أهمية التكوين في ميدان مكافحة الجراد وألح عل
الجزائر               ن آل   . في هذا النهج، مشيرا إلى وجود معاهد لتكوين أخصائيين  في ميدان الجراد ب  من   وأعل
 .ممثل الجزائر وموريتانيا عن استعداد بالدهما لتنظيم زيارات لخبراء دول المنطقة

 

 : ممثلو الدول علىأوصىوفي ختام المناقشات  .74
 

ى       علم  في   تكوين أطر وتقنيين     تشجيع التكوين على آل المستويات بما فيها       - ة إل ى مدى ثالث الجراد عل
 .ي الدورةستة أشهر للدول الخمس المشارآة بصفة مالحظ ف

 .بربط عالقة التعاون بهذه المؤسسة ) CIHEAM( االستفادة من تجربة  -
 .االستمرار في تبادل الخبرات بين دول المنطقة -
 ).النيجر(تنظيم تكوين للمكونين مماثل للتكوين الذي أقيم بنيامي  -
 
 

XI- األبحاث 
 

ائج الدراسات البحث               .75 ة في مجال االستكشاف        استعرضت األمانة موضوع األبحاث، ومدى تطبيق نت ي
راد الصحراوي ة الج ائج البحوث  ).VIالملحق  (ومكافح ن نت وفرة م ات المت ى أن المعلوم ير إل  وأش

ة           2004 - 2003المختلفة غير آافية لتفسير ما حدث خالل الموسم           ورة الجراد آانت بطريق ، إذ أن ف
امج    صالهذا، وقد نوقشت المشكلة بين ضباط االت      . استثنائية لم تعرف من قبل     ة   "أمبرس " لبرن  واللجن

 .التنفيذية، وطرحت األمانة عدة تساؤالت فيما يتعلق بسلوك الحشرة
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ل                 .76 ومن بين أنشطة المنظمة في مجاالت دعم البحوث، ذآرت أمانة الهيئة بالمحطات التي أنشئت من قب
اطق                 م    ومنظمة األغذية والزراعة خالل الستينيات لغرض إجراء البحث العلمي في بعض المن التي ت

ا              .  للتنمية من قبل برنامج األمم المتحدة    تمويلها   ة أصبحت حالي رامج البحثي إال أن عدد المقترحات والب
 . هي المصادر الوحيدة للبحوثاهقليلة، وأصبحت شهادات الدآتور

 
ار أن                    .77 ة، باعتب ومن ناحية أخرى، فقد أآدت األمانة على ضرورة إجراء البحوث من قبل  الدول المعني

ات البحوث،                          مش ا في أولوي دول األخرى التي تبحث دائم ة، وال تعني ال كلة الجراد هي مشكلة إقليمي
 . والجراد بالنسبة لها يأتي في مرتبة متأخرة

 
دعم البحوث       15.000وذآرت أمانة الهيئة بتخصيص مبلغ       .78 دول األعضاء في          دوالر أمريكي ل  في ال

ة ذا الغ  الهيئ خر له م تس وارد ل ذه الم ي    ، إال أن ه ي تف ة الت ات البحثي دول المقترح ديم ال دم تق رض لع
 .بالغرض المطلوب

 
ات،             .79 د محاور البحوث ذات األولوي ى تحدي ة تهدف إل دوة علمي اء أو ن ة تنظيم لق ة الهيئ واقترحت أمان

 .وفي هذا الصدد، اقترح ممثل الجزائر بتنظيمها بالجزائر. ودراسة السبل الكفيلة بتمويل هذه البحوث
 

المساهمة في    مع المعهد الزراعي لمنبولييه باستطاعتهم      أن هذا المرآز     CIHEAM ممثل   آما اقترح  .80
وإنجاز  دعم األعمال المتعلقة بتحليل المعطيات      دراسات حول الوقع اإلقتصادي لمشكل الجراد وآذلك        

 .SIG جغرافية يةمعلوماتخرائط ديناميكية وأنظمة 
 

ة      في عمؤخرا وبعد استعراض البحوث التي أجريت   .81 دعم من منظم دول األعضاء، وب دة مناطق من ال
 : ممثلو الدول األعضاء بما يليأوصىاألغذية والزراعة، وبعد مناقشة مستفيضة في هذا البند، 

 
راد       - ات الج ال دراس ي مج وث ف ل البح ى تموي ة إل ات العالمي دول والمنظم ات وال وة المؤسس دع

 .الصحراوي
ة               اإلسراع في تقديم المقترحات البحثية الم      - ى أمان دول األعضاء إل احثي ال ل ب تعلقة بالجراد من قب

 .الهيئة
 .الترآيز على البحوث التطبيقية وإجرائها مباشرة في أماآن تواجد الجراد -
 .متابعة البحوث في مجال الطرق البديلة للمكافحة الكيماوية -
 .المتبادلفي تطوير البحوث في المجاالت ذات االهتمام  ) CIHEAM( العمل على التنسيق مع  -
 .2006 في أواخر  علمي في الجزائرلقاء -
اء مح     - ة إلنش ة والزراع ة األغذي ى منظم ب إل د الطل راد   تجدي اثر الج اطق تك ي من ة ف ات بحثي  ط

 .وتدعيم محطة أآجوجت بموريتانيا
 .دراسة إمكانية تطوير البحث باستعمال المجاالت المغناطيسية في مكافحة الجراد -
 

XII- وبرامج العمل والميزانية لسنتي2004 و 2003نتي الحسابات السنوية لس      
2005 – 2006  

 
ة        .82 ى غاي اء إل دول األعض تراآات ال عية اش ة وض ة الهيئ دمت أمان ل 20ق ت  . 2005 أبري ا طرح آم

اليتين        ة لسنتي           2004 و   2003تفاصيل المصروفات للسنتين الم رامج العمل والميزاني  – 2005،  وب
 ).VIIالملحق ( 2006
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ل   خالل ا .83 ة لمصاريف النق ل الهيئ ى أن تحم ة عل ر المنظم راد بمق ة الج ئول مجموع د مس ة، أآ لمناقش
ة اإلستعجالية للجراد                     ى الحال النظر إل واإلقامة لممثلي الدول في هذه الدورة، هو قرار استثنائي اتخذ ب

يما وأن الوضعية المال                . الصحراوي ة، س ة للهيئ وارد المالي ة    آما أآد على المحافظة على الم ة للمنظم ي
 .وأشار إلى ضرورة دفع االشتراآات بطريقة منتظمة. صعبة شيئا ما

 
ة والزراعة لتحمل مصاريف مشارآة خمسة  دول  .84 ة األغذي ام لمنظم دير الع دول الم و ال وشكر ممثل

 .غير أعضاء في الهيئة آمالحظين في هذه الدورة
 

اه        .85 ة مس ى اتفاقي ع عل ي التوقي ل ف أخير الحاص ق بالت ا يتعل ـمليون  وفيم ي ب اد اإلفريق  دوالر مة اإلتح
ة، وأآدت                     ذه االتفاقي داد ه ا إع أمريكي في صندوق الهيئة، أوضحت أمانة الهيئة المراحل التي مّر منه

اد اإلفريقي وممثل            ام لإلتح ين الع ا من طرف األم ة   ةعلى أنها أصبحت جاهزة لتوقيعه ة األغذي  منظم
 .والزراعة بإثيوبيا

 
 .أخرة ، أآد ممثلو الدول على أن اإلجراءات الالزمة جارية لدفعهاوبخصوص االشتراآات المت .86

 
 : ممثلو الدول بما يليأوصىوبعد المناقشة،  .87

 
نتي    - ة لس ابات المالي اد الحس نتي  2004 و 2003إعتم ل لس رامج العم ع إدراج 2006-2005 وب  م

 .التعديالت المطلوبة
دفع        - دول         في ص    بانتظام  مشارآتها الشكر للدول األعضاء التي ت ة ودعوة ال ى   األخرى ندوق الهيئ  إل

 .تها السنوية في أقرب اآلجالرآاشم وت مشارآتهادفع متأخرا
د سنة    )  دوالر أمريكي000 30(تأجيل شراء سيارة ميدانية سنويا  - ا بع ذا   2007إلى م  ، ودراسة ه

 .الموضوع من جديد خالل الدورة الرابعة للهيئة
 .ة وذلك بتعاون مع منظمة األغذية والزراعةدراسة إمكانية إعداد قانون مالي للهيئ -
امج        - ال لبرن باط االتص اني لض اع الث يم االجتم ق بتنظ اع المتعل حيح االقتط ة تص ن المنظم ب م الطل

 .2003 دوالر ضمن حسابات 521 2 والبالغ "أمبرس"
غ   - دان           000 60تخصيص مبل اء العلمي حول األبحاث في مي ة جزء من مصاريف اللق  دوالر لتغطي

 . ، والبحث عن مصادر تمويل أخرى2006د، المتوقع عقده أواخر سنة الجرا
ى آخر                    - د إل ة من بن ة الهيئ الغ المرصودة في ميزاني ل المب ام بتحوي  إعطاء أمانة الهيئة صالحية القي

 . الدول األعضاء بذلكمع إخباررئيس الهيئة وتلقي موافقته إستشارة وذلك بعد 
 

XIII- مكافحة الجراد الصحراوي بشمال غرب إفريقيا تجسيد انسحاب الدول من هيئة  
 

ا             .88 رب إفريقي مال غ حراوي بش راد الص ة الج ة مكافح ي هيئ اء ف دول األعض ة ال ة الهيئ رت أمان ذآ
ة والعشرين                          دورة الرابع ذي اتخذوه خالل ال رار ال ا للق ة طبق ذه الهيئ بضرورة تجسيد انسحابهم من ه

 والذي لم ينفذ حتى اآلن إّال من طرف     ،08/06/2003-07لهذه الهيئة المنعقدة بالجزائر العاصمة في       
 :وبناء على ذلك .الجزائر

 
ة                ة والزراعة بوثيق ة األغذي ام لمنظم دير الع إبالغ الم ونس ب ا وت تعهد مندوبوا ليبيا والمغرب وموريتاني

 . في أقرب اآلجال من هذه الهيئة الرسمي بلدانهمانسحاب
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XIV- وصفحة  اعتماد رمز)WEB (الهيئة 
 

ك لغرض المصادقة     WEBعرضت أمانة الهيئة شكل الرمز الخاص بالهيئة ومضمون صفحة   .89 ، وذل
 .على الصيغة الجديدة لكليهما من قبل ممثلي الدول األعضاء للهيئة

 
 :رمز الهيئة

 
تعراض  .90 د اس ائي   بع كل النه ة  الش ز الهيئ ط    لرم ي وس امس االنعزال ور الخ ة الط ي حوري ل ف والمتمث

ة،            ربية بأفريقيا المنطقة الغ خارطة   ا  محاطة بدائرة معنونة باللغتين العربية والفرنسية السم للهيئ يعلوه
 : األغذية والزراعة لألمم المتحدةمنظمةرمز

 
ة بتنسيق         CLCPRO صادق ممثلو الدول على الرمز، شريطة إضافة مختصر              واضحا تحت الحوري

 . فني دقيق
 

 : للهيئة  WEBصفحة 
 

اد  .91 ارآونأش ة المجهوب المش ازدات الفاعل ة إلنج فحة لألمان ي  WEB ص ات الت ة، والمحتوي  للهيئ
 .تضمنتها الصفحة والتنسيق المميز

 
 :وبعد االستعراض العام لمضمون الصفحة .92

 
فحة    دول ص و ال د ممثل ات      WEBاعتم ار اإلقتراح ين اإلعتب ذ بع ة األخ ة الهيئ ن أمان البين م ة ط للهيئ

 :التالية
 
 ؛ والتضاريسلمواقع الخاصة بالمناخإضافة ا . أ 
 ؛ المواقع التي تتعامل معها الدولإضافة . ب 
 ؛المنطقةعليه من طرف الدول األخرى بإلطالع لتسهيل اوضع صلة لموقع آل بلد  . ج 
ا لجهات االختصاص والمسؤلين              .د  ديا وإلكتروني إضافة قائمة العناوين لغرض االتصال والمراسلة بري

 ؛ والفنيين المهتمين بمجال الجرادوالباحثين
 ؛مكان للتعريف الشامل بالهيئة بالصفحة الرئيسيةإضافة  .ه 
 ؛المنجزة في مجال الجراد بالمنطقةإضافة مكان للمنشورات  .و 
 ؛صور من حيث الحقوق واالسم والبلدالتأآيد على وضع البيانات الخاصة بال .ز 
 .حث الدول األعضاء على المساهمة العلمية والفنية إلثراء الموقع بالمعلومات الحديثة .ح 
 

XV- سة طلبات عضوية أعضاء جدد في الهيئةدرا 
 

ادة      .93 دول في                    V.2بناءا على الم ول عضوية ال ة بشأن قب ة إنشاء الهيئ ة  من اتفاقي ا       الهيئ ى م اء عل ، وبن
ة             ائق بخصوص االنضمام للهيئ ة        ،قدمته حكومة بورآينا فاسو من وث د استيفاء الشروط المطلوب  ، وبع

  : األعضاءفإن ممثلو الدول
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ة                 باإلجمقرروا   - ة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطق اع انضمام دولة بورآينا فاسو رسميا لهيئ

 .الغربية
 

  . دوالر أمريكي12.000في صندوق الهيئة بـ مبلغ االشتراك السنوي لدولة بورآينا فاسو  حددواو -
 

XVI- مسائل أخرى 
 

 :فيما يخص هاتين النقطتين  .94
 

 ي الدول األعضاء في دورات الهيئةدراسة آيفية تحمل مصاريف مشارآة ممثل -
 DLCCدراسة آيفية تحمل مصاريف مشارآة ممثلي الدول األعضاء في دورات   -

 
 .اتفق ممثلو الدول على تطبيق مضمون االتفاقيات الخاصة بذلك

 
 المنطقة الغربية  / " أمبرس"معلومات إضافية حول إنشاء وحدة بدآار لدعم  -

 
دوبي      .95 ض من اؤل بع ى تس يق    ردا عل دة تنس ن دور وح دول ع رس "ال دآار   " أمب ائها ب ع إنش  المزم

نغال( ة  )الس ل المنظم ح ممث دورة  ، وض ذه ال ي ه ة       ف ي حال يق ف دور التنس تقوم ب دة س ذه الوح  أن ه
ر  دول غي ا ال ا فيه ين دول الساحل بم ى تنسيق األعضاء في الطوارئ  ب ة، وستشرف أيضا عل الهيئ

 .ف هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية في المنطقة تحت إشرا" أمبرس"برنامج 
 

راد الصحراوي    - ة الج ي لمكافح به إقليم از تنسيق ش اء جه ول إنش ات ح ) COSRELA(معلوم
 بدآار بالسنغال

 
ايو                           .96 دآار في م ه السنغال ب ذي نظم وزاري ال اع ال ائج االجتم أخبر مندوب السنغال الحاضرين عن نت

دعوة           بمشارآة عدد من الدول ا     2005 لمعنية بمشكلة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية استجابة ل
نغالية  ة الس يس الجمهوري اع ب .رئ ز االجتم ىتمي ة عل يق الموافق از تنس اء جه ة إنش ي  اتفاقي به اقليم ش

راد ة الج ين الصحراوي لمكافح احل  10   ب ن دول الس ة  1دول  م ك تحت إشراف هيئ ي وذل  اإلفريق
ة قصد                     مكافحة الجراد الصحر     دول المعني ى ال ة عل ذه االتفاقي ة، وستعرض ه ة الغربي اوي في المنطق

 . وتوقيعهاالمصادقة عليها
 

اع           .97 ذا االجتم امي له رح أن يكون   آما أخبر مندوب السنغال الحاضرين أن اإلعالن الخت ة   اقت أمين هيئ
ة  ة الغربي ي المنطق راد الصحراوي ف ة الج ه مكافح ا وأسندت إلي ررا عام ديمق ة تق م عرض عن مهم

 . لإلتحاد اإلفريقيةالقادم القمة إشكالية  الجراد الصحراوي في

                                                 
 .بورآينا فاسو، الرأس األخضر، غامبيا، غينيا، غينيا بيساو، مالي، موريتانيا، النيجر، السنغال، الشاد 1
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XVII- للجنتها التنفيذية لثتاريخ ومكان انعقاد الدورة الرابعة للهيئة واالجتماع الثا  
 

 :فق ممثلو الدول على ات .98
 
ة                - ة للهيئ دورة الرابع الي ستعقد ال اع ال  ( تلبية للدعوة الكريمة للوفد الم ة     واالجتم ا التنفيذي ع للجنته ) راب

  2007بمالي خالل شهر يونيو 
ة، سيعقد                        - ة التنفيذي اع الثالث للجن ة احتضان االجتم  في حالة عدم  اقتراح أحد الدول األعضاء في الهيئ

   2006هذا االجتماع بمقر أمانة الهيئة بالجزائر، في أبريل 
 

XVIII- التقرير المصادقة على  
 

 :ت إجراء بعض التعديالبعد .99
 

 .على تقرير الدورة الثالثة لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية ممثلو الدول صادق

 

XIX- اختتام الدورة 
 

          ، األمين العام لمجموعة دول الساحل مدني األزهريمحمد الالسيد تميز اختتام الدورة بحضور  .100
مشيرا آة في اختتام الدورة الثالثة للهيئة،  بالمشارعبر عن اعتزازه، والذي )س ص( الصحراء و

بتبليغ دعمهم وتشجيعهم الخاص للهيئة آلف من طرف رئيس دولة مالي وبورآينا فاسو إلى أنه 
 .للمجهودات التي تقوم بها للتصدي لمشكلة الجراد

 
، وشكر  في هذه الدورة الصحراوي بالجراديين دول المنطقة العنيونيمشارآة مندوبرحب بآما  .101

لسيد خليفة الهمالي، وعن امتنانه الخاص لاحتضانها هذا اللقاء الهام على لجماهيرية العضمى ا
آما . انت مثاليةنمنسق برنامج مكافحة الجراد في ليبيا، وأوضح أن حملة المكافحة في هذا البلد آ

نقص  بالاألفارقة أثناء غزو الجراد وذآرللمزارعين الدعم المقدم من طرف الجماهيرية على أثنى 
 .المناطق الريفية في دول الساحل اإلفريقيساآنة الغذائي الذي تشكوا منه 

 
، آما  ستكون دائما بجانب المزارعين في المنطقة)س ص(  مجموعةوأآد السيد األزهري على أن .102

 .هذا الوباءللتصدي ل به تقوم النبيل الذي الجهد للدول والهيئة على بتهانيهقدم ت
 

أن  ، ممثل منظمة األغذية والزراعة في هذه الدورة،ليوتإلسيد آاليف  اعتبر اومن جهته، .103
 :وقال. مفيدةمشارآته األولى في دورة لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية تجربة 

منظمة توجد تحت إشراف صحيح أن هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية  "
، إذ هو المشارآة الفعالة للدول األعضاءعلى الخصوص ن ما أثار انتباهي إّال أاألغذية والزراعة، 

تكم وافق تتم ملكن في األخير، تتخذون قراراتكم بشكل مستقلو ،أنكم تعتبرون هذه الهيئة هيئتكم
 ."باإلجماع
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التضامن مابين مختلف الدول األعضاء في إلى أن ار ش وأ، وأمانتهاأوضح أهمية أنشطة الهيئة آما .104
حالة آما ذآر أن . مال وجنوب الصحراء يعتبر من بين األسباب الرئيسية في تدني هذا الوباءش

 .أنه من الضروري التحلي بالحيطة والحذر  لم تنته بعد، والطوارئ
 

طريقة على الشكر رئيس الهيئة و. جودة التنظيم وحفاوة اإلستقبالعلى آما شكر السلطات الليبية  .105
على المشارآون و، على عرضهاألمين التنفيذي للهيئة و،  أشغال هذه الدورةالممتازة التي أدار بها

 .صبرهم وآل من ساهم في حسن تسيير هذه الدورةعلى المترجمون وسهامهم، إ
 

من  المعبأةلوسائل ل على رضاهم ،ممثلين في شخص مندوب بورآينا فاسو  ،آما عبر مندوبو الدول .106
 جنوب -جنوب يجسد تعاونا وتضامنا  اللقاء وأشار إلى أن هذاقبل الجماهيرية لتنظيم هذه الدورة، 

 . وباء الجراد الصحراوي الرهيبتجاهمثالي 
سمح مما الجماهيرية،  أعمال هذه الدورة تحت رئاسة مندوب إدارةارتياحهم لحسن عن آما عبروا  .107

 .بنجاح هذا اللقاء
 

لحفاوة  إلى الشعب الليبي لكيبية وآذآل السلطات اللوإلى قائد الثورة، بعميق شكرهم آما تقدموا  .108
 .الدورة هذه أشغالإلنجاح وآذا آل التدابير المتخذة اإلستقبال وآرم الضيافة وحسن اإلقامة 

 

 شـكــر
 

لكل المسؤلين أعاله، عبر مندوبو الدول األعضاء عن خالص شكرهم  المذآورة زيادة على الشكر .109
 .تجندهم الدائمالتنظيم جودة  على  الليبيينالموظفيني وباقوالكوادر 

 
 .المقدمةالعروض لجودة وثائق العمل المحضرة ، ولوضوح آما عبروا عن عرفانهم ألمانة الهيئة  .110

   
إلى أدى على إدارته الرشيدة للمناقشات، مما  خالص شكرهم إلى رئيس الدورة أعربواعنآما  .111

 .الدورةهذه ألشغال التدبير الحسن 
 

خص عدة ت التيلتوضيحات  على افي هذه الدورة ذية والزراعة ظمة األغنوشكروا أيضا ممثل م .112
 .نقاشاتمومشارآته الفعالة في الاقتراحاته  ومواضيع

 
 .البناءة لمشارآته الوسطىآما شكر المشارآون أمين هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة  .113

 
  CIHEAMو ممثل حظ  أيضا إلى ممثلي الدول المشارآة في اإلجتماع بصفة مالهم شكرواوجهو .114

 .في حسن سير هذه الدورةلمساهمتهم 
 

 .المحددوقت الات المبذولة لتحضيره في جودة التقرير والمجهود على  لجنة الصياغة آذلكشكرواو .115
 

 .دورةهذه ال نجاحآما قدموا خالص شكرهم للمترجمين الذين ساهموا بقدر آبير في  .116
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 تأبين
 
 

دورة المشارآون ى تلق ال ال ي أعم ة ف راد الصحراوي بالمنطق ة مكافحة الج ة لهيئ الثالث
الصادق  /  األخ   يلهمببالغ الحزن واألسى وفاة زم     ليبيا   -الغربية المنعقدة بمدينة طرابلس     

  .علية من الشقيقة تونس إثر مرض عضال لم يمهله طويال

د              وهم   ي الق ير أن  يشاطرون آل الفقيد أحزانهم ومواساتهم في الفقيد الراحل، سائلين العل
 .وإن هللا وإنا إليه راجعون.  يلهمهم جميل الصبر والسلوان 
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 Iالملحق 
 
 
 
 

 
 المقدمة .1

 20 إلى 16 من رطبقا لتوصيات الدورة الثانية للهيئة، اجتمعت اللجنة التنفيذية للمرة األولى بنيامي، النيج
وآانت أهم النقاط التي تمت .  مال  ما أقترح في الدورة الثانية للهيئةوطابق جدول األع. 2004يونيو 

 :دراستها في هذا االجتماع آالتالي
 

 2004 إلى مايو 2003 من يونيو  األمانةأنشطة 
 أساليب إنتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية 
 2004 إلى بداية يونيو 2003 من يونيو حالة الجراد الصحراوي 
 لدوليالتعاون اإلقليمي و ا 
  "أمبرس"أساليب تحقيق االنسجام بين أنشطة الهيئة و برنامج 
 برامج التكوين و البحث  
 تعيين سيارات فرق التدخل في المنطقة الغربية  
  WEBمشروع رمز الهيئة و صفحة   

 . سيدرس التقرير و يصادق عليه في االجتماع الحالي

 
 أهم النتائج و التوصيات .2
 
 : جتماع ما يلينذآر من بين نتائج اال 
المصادقة على بروتوآول التعاون و التنسيق بين هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية  

 .وهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى
للدول ) الالتيني(المصادقة على طريقة اختيار أعضاء اللجنة التنفيذية حسب الترتيب األبجدي  

 .ن بينهم آل سنتينلتجديد ثالثة م
 ودول شمال 2004المالئمة بين برامج التدخل المحتمل في دول الساحل اإلفريقي لحملة صيف  

 .2005-2004 الربيعية -غرب إفريقيا للحملة الشتوية
 .  وبرنامج الهيئة"أمبرس"برنامج  القيام بالتفكير في طريقة التوفيق بين أنشطة 
تحدد المواضيع بناء (ي طرف أمانة الهيئة في مجال التكوين الموافقة على االقتراحات المقدمة ف 

؛ تنظيم ورشات على الصعيد الوطني تظم 2004-2003على الدروس المستخلصة خالل الفوران 

      )النيجر(األول للجنة التنفيذية المنعقد بنيامي دراسة تقرير االجتماع 
  والموافقة عليه2004 يونيو 20 – 16 
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األشخاص المؤهلين لتحديد االحتياجات مع األخذ بعين االعتبار خصائص مكافحة الجراد 
ز خطة تكوين من طرف أخصائي وذلك الصحراوي والنقص فيما يخص الجانب البشري؛ إنجا

 . الوطنية       مع مراعاة تجربة المنطقة الوسطى في هذا المجالتعلى أساس نتائج الورشا
 واللذان آانا موضع استحسان على WEBاالدالء باقتراحات لتحسين رمز الهيئة و صفحة  

 .العموم
 

 :و عليه، أوصى ممثلوا الدول بما يلي 
 

التدخل لدول الساحل اإلفريقي و ذلك بمواصلة مجهودات التضامن اإلقليمي تدعيم جهاز و قدرات  
 .والدعم من طرف مجموعة المانحين

تحسين تسيير المعلومات حول الجراد بتكثيف التبادل الدائم للمعلومات بين الدول المنطقة ومنظمة  
 مختلف المناطق األغذية و الزراعة وهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية  و
 . األخرى مع إنشاء خلية للمعلومات على مستوى  آل  وحدة وطنية لمكافحة الجراد

 . القيام بعمليات استكشاف مشترآة بين مختلف الدول 
دراسة وضع آلية نموذجية لمواجهة الحاالت اإلستعجالية و إنشاء صندوق للطوارئ خاص  

 .بمكافحة الجراد الصحراوي
 .ار وضع برنامج لمتابعة مدى تأثير المبيدات على صحة اإلنسان      والبيئةاألخذ بعين االعتب 
دراسة إمكانية تدعيم أمانة الهيئة  بتقنين وعقد إجتماعات اللجنة التنفيذية وتلك الخاصة بضباط  

 . في وقت واحد"أمبرس"االتصال لبرنامج 
 البشرية التي أقحمت مؤخرا في تدعيم الموارد البشرية لجهاز التدخل بالتكوين السريع للطاقات 

 وطنية لتقنيي المصالح الفالحية ة في اقرب اآلجال بدورات تدريبيممكافحة الجراد، و ذلك بالقيا
 .ة الدورات التكوينيموتنظيم ورشات إقليمية لتكوين المكونين والقيام باستمرار بتقيي

 .مناطق أخرىتشجيع تبادل الخبرات فيما بينا الدول األعضاء في الهيئة و ال 
تكثيف المجهودات في مجال البحث وإعطاء مكانة خاصة لدراسة التأثيرات على البيئة وذلك  

بإنجاز مواضيع بحث تطبيقية في الميدان وتدعيم قدرات محطة البحث باآجوجت ومواصلة 
 األبحاث، هالبرامج التجريبية حول المبيدات الغير تقليدية على صعيد واسع، ونشر تقارير هذ

تقديم مشاريع بحث تمول من طرف الهيئة، وإنجاز مراآز إقليمية مختصة في الجراد و
 .الصحراوي إذا ما أصبحت محطة أآجوجت فاعلة بأآمل وجه

اإلبقاء على سيارات فرق التدخل في المنطقة الغربية تحت مسؤولية هيئة مكافحة الجراد  
 . الصحراوي في المنطقة الغربية
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 IIالملحق 
 
 
 
 
 لمقدمة ا.1
  

 عرفتهما المنطقة الغربية آانا بمثابة الميزة األساسية نثم غزو الجراد الصحراوي اللذا إن الفوران
.  وأآد على التكامل القائم بين دول غرب إفريقيا وشمال غربها2004 وسنة 2003للسداسي الثاني لسنة 

ة الغربية بكل استقاللية عن آما برهنا على أن الجراد الصحراوي بإمكانه تطوير نشاطه في المنطق
 .المنطقة الوسطي

وعليه، فقد آرست أمانة الهيئة مجمل وقتها في متابعة وتدبير حالة الجراد الصحراوي التي سادت المنطقة 
وهذا لم يمنعها من متابعة تنفيذ معظم توصيات الدورة الثانية للهيئة .  إلى اآلن2003فيما بين أغسطس 

 . في المنطقة الغربية"أمبرس"ومتابعة أنشطة برنامج 
 

 2005 إلى مايو 2003أهم األنشطة المنجزة مند يوليو. 2

 
 : تتلخص أهم األنشطة المنجزة من طرف أمانة الهيئة أثناء هذه الفترة فيما يلي

 

  تنسيق أنشطة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة. 1.2
 

لجراد الصحراوي في المنطقة وتحليل تطوره والتفكير لقد لعبت أمانة الهيئة دورا مهما في متابعة حالة ا
 .في التدابير الالزم اتخاذها لمواجهته

 
 : في هذا اإلطار قامت األمانة بما يلي

 

  المهام الميدانية. 1.1.2
انتقل أمين الهيئة عدة مرات إلى الميدان لتقييم حالة الجراد الصحراوي وأجهزة التدخل المسخرة 

وأبلغ أمين الهيئة نتائج تقييمه وتوصياته إلى آل من الدول المعنية . جالية لتدعيمهاواالحتياجات االستع
 .وآانت آل زيارة من هذه الزيارات الميدانية موضع تقرير مفصل. ومنظمة األغذية والزراعة

 مما سمح 07/01/2004 و 23/12/2003وآانت أول زيارة تقييمية لحالة الجراد الى موريتانيا فيما بين 
في مارس .  هكتار300.000االستطالع على الوضع وتقييم المساحة المصابة في هذا البلد بحوالي ب

 أنشطة األمانة ومتابعة توصيات الدورة الثانية للهيئة
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-18 وبطلب من المنظمة شارك في تقييم حالة الجراد الصحراوي في بعض مناطق المغرب من 2004
 .  ثم قام بعدها بمهمة تقييمية في موريتانيا بمعينة رئيس قسم الجراد بالمنظمة28/03/2004

 

 قدرت المساحة المصابة بمجموعات اليرقات والمجنحات في منطقة تيريس 2004ي أواخر مارس ف
 بمعاينة المناطق 2004آما قام في أواخر مايو .  هكتار100.000بحوالي ) شمال موريتانيا(زمور 

ونسية ومنطقتين بليبيا قريبة من الحدود الت) توزر، قبلي، قابس، مدنين وطاطاوين(المصابة جنوب تونس 
 ".نالوت"وهي النقاط الخمس في شمال غرب البالد و
                                                       

 آل من موريتانيا والسنغال ومالي حيث انتقل على 14/10/2004 إلى 20/09آما زار أمين الهيئة من 
دول الثالث وذلك لتكوين صورة  آلم عبر المسالك األآثر تمثيال للمناطق المصابة في ال7500مدى 

وقد أنجزت هذه المهام . واضحة أقرب ما تكون من الواقع لحالة الجراد الصحراوي ودينامكية مجموعاته
وبصفة . الميدانية رفقة المسئولين الوطنيين عن الجراد وخبراء من المنظمة الموجودين بالدول المذآورة

يا والسنغال مقلقة للغاية ومتميزة بالمشاهدة اليومية عامة آانت حالة الجراد الصحراوي في موريتان
ألسراب آبيرة جدا من الجراد الغير الناضج ومجموعات من الحوريات من الطور الخامس في حالة 

 من التحكم في 2004أما في مالي فقد سمحت وسائل التدخل المتوفرة خالل سبتمبر وأآتوبر . االنسالخ
 .األسرابجزء آبير من مجموعات اليرقات و

 
  تنسيق أنشطة التضامن اإلقليمي .2.1.2

 
يجب اإلشارة إلى التضامن اإلقليمي الذي لم يسبق له مثيل بين دول شمال غرب إفريقيا ودول الساحل 

 ، مما يؤآد تكامل هاتين المنطقتين ويبرهن 2005-2003غزو /اإلفريقي والذي تجلى طوال حالة الفوران
وقام آل من . افحة الجراد الصحراوي بالمنطقة الغربية آان قرار صائباعلى أن قرار إنشاء هيئة مك

المغرب والجزائر وليبيا وتونس، بإيعاز من أمانة الهيئة أو من تلقاء الدول نفسها، بتقديم مساعدة تقنية 
ا وذلك بوضع رهن إشارته) موريتانيا، مالي النيجر، تشاد(جيدة إلى دول خط المواجهة بالساحل اإلفريقي 

طائرات، سيارات مجهزة، آالت (أو بإيهابها على وجه السرعة آالت ووسائل لالستكشاف والمكافحة 
ودعمت آذلك الجزائر . زيادة على فرق عديدة للتدخل ذات خبرة) إلخ..رش، أجهزة االتصال، مبيدات

 .جمهورية غينياوليبيا والمغرب والسنغال آل من الرأس األخضر وبورآينا فاسو وغامبيا وغينيا بيساو و
 ويقدر الدعم المقدم من طرف دول شمال غرب إفريقيا إلى 2004و تضاعف هذا التضامن اإلقليمي سنة 

 ).IIIالملحق (دوالر مليون 20باقي دول المنطقة بما يقارب  
 

آما برز التضامن أيضا خارج الدول األعضاء في الهيئة، حيث دعمت الدول الغير عضوة في الهيئة و 
ومن جهة أخرى استفادت بعض دول المنطقة . ل الهيئة وذلك بوضع رهن إشارتها فرق للتدخلبعض دو

 3الغربية من دعم دولتين من المنطقة الوسطى حيث ساهمت المملكة العربية السعودية بمشروعين بمبلغ 
الح مشروع وطني لصالح السنغال وآخر إقليمي لص(ماليين دوالر تديرهما منظمة األغذية والزراعة 

 لتر من 6.800ومن جهة أخرى ساهمت السودان في دعم جهود تشاد إليهابه ) المغرب وموريتانيا
 . المبيدات وآالت رش ووضع رهن إشارته فرقة للتدخل

 
 

  المساهمة في نشر وتحليل المعطيات حول الجراد الصحراوي. 2.2
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عطيات دقيقة حول واقع حالة الجراد زيادة عن المهمات التقييمة الميدانية التي تسمح بالحصول على م
، علما الصحراوي، تلعب أمانة الهيئة دورا مهما في نشر وتحليل المعطيات الخاصة بالجراد الصحراوي

بأن هذه المهمة هي من اختصاص مصلحة التنبؤات بالمنظمة التي تعتبر المسؤل األول على تحليل 
 .رات إلى جميع الشرآاء وتوزيع النشرات التحيينية واإلنذاوضعية الجراد 

وبناءا على المتابعة اليومية لتطور المعطيات االيكولوجية ومعطيات حالة الجراد الصحراوي وجهاز 
المراقبة والمكافحة في المنطقة ترسل أمانة الهيئة بصفة مستمرة أهم المعلومات للدول المعنية وللمنظمة 

 شرعت أمانة الهيئة في تلخيص العشرية المرسلة 2004ومند سبتمبر. وباقي الشرآاء التقنيين والماليين
 عدة وثائق 2004من طرف الدول المصابة بالغزو وإرسالها إلى باقي دول المنطقة، آما حظرت في 

تتضمن تحليل لوضعية الجراد الصحراوي واالحتماالت المرتقبة على المدى القريب والمتوسط وآذا 
 .على مستوى الدولالمكافحة في المنطقة و/عمليات المراقبة

والمعلومات المحصل عليها من طرف الدول ) المهمات المذآورة أعاله(وتبعا لتحاليل المراقبة الميدانية 
بعثت أمانة ) DLIS(المعنية بالغزو ومن طرف مصلحة المعلومات حول الجراد الصحراوي بالمنظمة

 األغذية والزراعة والمانحين، مستعملتا الهيئة عدة إنذارات حول حالة الجراد إلى الدول المعنية ومنظمة
عروض خالل اجتماعات، تقارير، تحاليل على شكل ( في ذلك شتى طرق نشر المعلومات وتقديمها 
 ...).مذآرات، بريد الكتروني، مكالمات هاتفية، فاآس

لمنظمة  وجهت األمانة عدة رسائل لدول المنطقة و ل2003 إلى نهاية 2003في الفترة الممتدة من أآتوبر
وذلك للتحذير من خطر احتمال تحول حالة الفوران إلى حالة غزو على مستوى المنطقة وحثهم على 

 باتجاه الدول المعنية مباشرة 2004وقد تضاعفت االنذارات في . تدعيم جهاز المراقبة والمكافحة
وتلك ) آثر استعجااللتشجيعهم على متابعة وتدعيم عمليات االستكشاف والمكافحة ولتقديم حاجياتهم األ(

آما توجهت أمانة الهيئة برسائل إلى آل من تونس . المهددة باحتمال توغل أسراب الجراد على أراضيها
 .وليبيا قصد الحصول على دعمها لتعزيز جهاز المكافحة في موريتانيا

 
  تدعيم الدول األعضاء في إعداد خطط العمل وإنجازها. 3.2

 
ومنذ يونيو . أمانة الهيئة الدول األعضاء على إعداد خطط العمل المحتملةطبقا التفاقية إنشاء تساعد 

لتحضير ) موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد( لم تتوقف على مّد يد المساعدة لدول خط المواجهة 2003
 ةآما ساهمت األمانة في البحث عن الوسائل الالزم. خطط عملهم للحملة الصيفية ومراجعتها عند الحاجة

 .ق ذلكلتحقي
 الربيعية -وساهمت أمانة الهيئة بتعاون مع منظمة األغذية والزراعة في إعداد خطط الحملة الشتوية

آما .  في دول الساحل اإلفريقي2005 والحملة الصيفية إفريقيا في دول شمال غرب 2004-2005
ارة أخطار ورشة العمل حول خطط إدأثناء آما لعبت دورا هاما في تحضير خطة عمل نموذجية .قصد

. 2005 أبريل 29-25الجراد الصحراوي المنظم من طرف المنظمة والبنك العالمي ببماآو في مالي من 
 ألهم دول المنطقة نوقد سمحت هده الورشة المنظمة على أساس مشارآة أصحاب القرار الرئيسيي
مل ونماذج مالية لسبع والطاقم التقني للهيئة والمنظمة ومسيرو برامج البنك العالمي، من إعداد خطط ع

 السيناريو األآثر احتماال : احتمالين لغزو الجرادبناءا على  وذلك 2005دول ساحلية للحملة الصيفية 
تم اإلعداد وقد ). هكتار 000 180 1( المتشائم السيناريو) هكتار 000 250  و  000 50مكافحة ما بين (

ع التنسيق بين المانحين المنعقد هو اآلخر ببماآو في مالي هذه الخطط وتحديد ميزانيتها أثناء اجتماالنهائي ل
 ).2005 مايو 4 إلى 2من 
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 2005 ومايو 2003المهام التي قام بها أمين الهيئة ما بين يونيو  .4.2
 

. زيادة على مهام التقييم الميداني المذآورة سابقا فقد شارآت أمانة الهيئة في عدة اجتماعات تقنية ووزارية
دة لقاءات مع مسئولي الدول المصابة وممثلي المانحين وذلك قصد مضاعفة تحسيسهم آما آانت لها ع

على أهمية وضع استراتيجية للمكافحة الوقائية في المنطقة الغربية وعلى أهمية تقوية الوحدات الوطنية 
 .لمكافحة الجراد الصحراوي قصد ضمان ديمومة هذه االستراتيجية

 

 واضيع المهماتيلخص الجدول أماآن وتواريخ وم
 

 اجتماعات تقنية ووزارية
 الموضوع التاريخ المكان

االجتماع الخامس والعشرين للجنة التنفيذية لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة  19/07/2003-13 بيروت ، لبنان
 الوسطى

 DLCC راوي بالمنظمةمصلحة المعلومات حول الجراد الصح لـ 37الدورة الـ  27/09/2003-18 روما، ايطاليا

  " أمبرس"المساهمة في (المنتدى العربي الثامن لحماية النباتات ومحادثات مع ليبيا 19/10/2003-11 بنغازي، ليبيا
 )للمنطقة الغربية

   للمنطقة الغربية" أمبرس" االجتماع الثاني لضباط االتصال 23/12/2003-11 أغادير، المغرب
 CLCPROتوصيات الدورة الثانية لـ /اجتماع مستعجل لقسم الجراد، تقديم قرارات 22/02/2004-15 روما، ايطاليا

 تحادث مع المنسق الوطني لمكافحة الجراد  08/03/2004 الرباط، المغرب
 لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى 24الدورة الـ  24/04/2004-15 جدة، العربية السعودية

 DLCCاجتماع القسم التقني لـ  09/05/2004-01 نواقشط، موريتانيا
 27/05/2004-24 تونس، تونس

 29/05/2004-27 طرابلس، ليبيا
 التحادث مع المسؤلين الوطنيين حول حالة الجراد 

 CLCPRO االجتماع األول اللجنة التنفيذية لـ  22/6/2004-14 نيامي، النيجر
 اد المغرب العربياجتماع اتح 30/06/2004-28 الرباط، المغرب
 (27/7/2004-26)تحضير االجتماع الوزاري بالجزائر  24/07/2004-19 روما، ايطاليا
 اجتماع وزراء الفالحة والقوات المسلحة لدول المنطقة الغربية 31/08/2004 دآار، السنغال
 )2005احتياجات الدول والتخطيط لسنة (اجتماع الفاو  30/10/2004-26 روما، ايطاليا
 اجتماع وزاري لدول اتحاد المغرب العربي 06/11/2004 تونس، تونس
 DLCCدورة غير عادية لـ  05/12/04-28/11 روما، ايطاليا
 ندوة علمية دولية حول الجراد الصحراوي 13/01/2005-11 دآار، السنغال
  الغربية  للمنطقة" أمبرس" االجتماع الثالث لضباط االتصال  11/02/2005-07 دآار، السنغال
   للمنطقة الغربية" أمبرس" اجتماع لقسم الجراد، ورشة حول العمليات الجوية وميزانية  05/03/05-20/02 روما، ايطاليا
 2004حوصلة أنشطة الفاو خالل حملة سنة  23/03/2005-22 روما، ايطاليا
 خطارالبنك العالمي حول خطط تسيير األ/ورشة الفاو 29/04/2005-25 باماآو، مالي
 اجتماع خبراء، وزراء وممثلو الفاو في المنطقة الغربية 19/05/2005-15 دآار، السنغال

 )صلح.م(مهمة مع مدير قسم اإلنتاج الزراعي  07/04/05-31/03 الرباط وأغادير، المغرب
 اجتماعات تحسيس الدول والمانحين

 الموضوع التاريخ المكان
   للمنطقة الغربية" أمبرس"  المانحين لبرنامج اجتماع 30/07/2003-28 باريس، فرنسا
 اجتماعات مع المانحين المحليين 11/03/2004-09 الرباط، المغرب

 محادثات مع المانحين المحليين و السلطات 25/03/2004 نواقشط، موريتانيا
 اجتماع مع البنك اإلسالمي للتنمية 20/04/2004 جدة، العربية السعودية

 )  للمنطقة الغربية" أمبرس"المشاريع اإلستعجالية، (اجتماع مع البنك اإلفريقي 10/9/2004-06 تونس، تونس
 USAID اجتماع مع  23/09/2004 نواقشط، موريتانيا

 اجتماعات مع المانحين، وآاالت األمم المتحدة، والمنظمات الغير حكومية 29/09/2004 دآار، السنغال
 ت مع المانحين اجتماعا 08/10/2004 باماآو، مالي
   للمنطقة الغربية" أمبرس" اجتماع المانحين بخصوص برنامج  25/10/2004 باريس، فرنسا
 )2005حملة (اجتماع تنسيقي للمانحين  04/05/2005-02 باماآو، مالي

 )أنظر الوثيقة(أعدت تقارير لكال هذه المهمات 
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 يمثل الحجم الزمني للمهام بالنسبة أليام السنة بما في ذلك أيام نهاية األسبوع  .مني المسخر للمهام وللعمل بالمكتبتسمح الرزنامة التالية بأخذ نظرة شاملة على الحجم الز
 .2005 في السداسي األول من سنة % 54 و 2004 في %42، 2003 في 30%

 
 .ي، خاصة إلى مقر منظمة التغذية والزراعة برومايعكس هذا االرتفاع تزايدا محسوسا في أنشطة األمانة على صعيد المنطقة وعلى الصعيد الدول

 
  لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية يرزنامة مهام األمين التنفيذ

 2005 و مايو 2003ما بين يونيو 
 

 

 ديسمبر نوفمبر أآتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو أبريل مارس فبراير يناير 
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  أنشطة أخرى لألمانة. 5.2
 

 ). من جدول األعمال7أنظر النقطة " (أمبرس"المساهمة في تحقيق برنامج  
 .المساهمة في إعداد عدة برامج دعم لدول المنطقة والتي تديرها منظمة األغذية والزراعة 
ة اإلعداد النهائي ونشر تقارير الدورة الثانية لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي بالمنطقة الغربي 

 ي لهيئة مكافحة الجراد الصحراو24والدورة ) 12/06/2003-09الجزائرالعاصمة، الجزائر (
وذلك بالّلغتين العربية  ) 08/06/2003-07الجزائر العاصمة، الجزائر (بشمال غرب إفريقيا 

 أغادير،( الغربية بالمنطقة « أمبرس  »والفرنسية، وآذلك بالنسبة لالجتماع الثاني لضباط االتصال 
 .بالفرنسية) 19/12/2004-15المغرب، 

 .WEBتحضير رمز الهيئة وصفحة  
المساهمة في تنظيم الدورات التكوينية الوطنية وتحضير برنامج تكويني خاص بالمكونين في دول  

 .الساحل اإلفريقي
) 20/06/2004-16نيامي، النيجر (تحضير وثائق العمل لالجتماع األول للجنة التنفيذية للهيئة  

 .ساهمة في تنظيم هذا االجتماع وإعداد ونشر تقريرها الختامي بالفرنسية والعربيةوالم
 .تحليل ونشر آل المعلومات المفيدة 

 
 متابعة توصيات الدورة الثانية للهيئة. 6.2
 

 :  منها3 توصية منبثقة من الدورة الثانية للهيئة لم يتم تحقيق ثالثة 35من بين 
 

ن قبل أمانة الهيئة والدول المعنية لم تنجز عمليات االستكشاف المشترآة  رغم آل ما بدل م: 8 التوصية
ويرجع ذلك إلى أن ليبيا ترغب مبدئيا إبرام معاهدة تعاون مع مصر في مجال مكافحة . بين ليبيا ومصر

 .الجراد الصحراوي
 

 لألبحاث التي  نظرا لضيق الوقت لم تتمكن أمانة الهيئة من تعيين خبراء إلعداد حوصلة: 17التوصية 
 .أنجزت في آل من مالي والنيجر والسنغال والتشاد

 
 األغذية والزراعة بفتح محادثات مع القسم المالي للمنظمة منظمة لم يقم بعد قسم الجراد ب: 26توصية ال

 االقتطاعات المطبقة على نفقات تسيير صندوق الهيئة مع األخذ باالعتبار التباين القائم إلعادة النظر في
 . ين أبواب الميزانيةب
 

 : توجد تفاصيل متابعة التوصيات في الجدول اآلتي
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 متابعة توصيات الدورة الثانية

 لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي بالمنطقة الغربية
 )2003 جوان 12-09الجزائرالعاصمة، الجزائر (

 
  2005الوضعية حتى بداية مايو 

 

 التوصيات متابعة التوصيات
 ) دوالر أمريكي4000( ر للتكوين الوطني دعم الجزائ◄
 ( تمويل منحة الدآتوراه للسيد عبد اهللا   أولد باباه◄

 )موريتانيا
 Hand held PC » Psion » 20شراء ◄
 لم يتم ألسباب DGPSباقي األنشطة لم تنجز وشراء ◄

 تقنية ومالية

 :3 -رقم
أآد ممثلو الدول على ضرورة إتمام أنشطة هيئة 

 الصحراوي لشمال غرب إفريقيا التي لم مكافحة الجراد
 تنجز حتى تاريخ توقف أنشطته؛

  آل اإلجراءات اتخذت من طرف مقر المنظمة◄
 

 :4 -رقم
طلبوا من المدير العام للمنظمة أخذ التدابير الالزمة 
قصد التحويل النهائي لممتلكات هيئة مكافحة الجراد 
 . دةالصحراوي بشمال غرب إفريقيا إلى الهيئة الجدي

 بإعداد قامت الدول األعضاء في الوقت المناسب ◄
 والمكافحة    برامج عمل السنوية  لالستكشاف 

الهيئة الدول على إنجاز خططا لتسيير /FAOتشجع ◄
أخطار الجراد مدرجين خطط عمل لمختلف 

 احتماالت  غزو الجراد 

 :5 -رقم
 دعوا الدول األعضاء إلى اليقظة و تحضير برامج 

 ية تخص المسح؛عمل سنو

بعض حققت تطورات من طرف دول عديدة ولكن  ◄
 تطبيق هذه التوصيةليست منتظمة في متابعة الدول 

 

 :6 -رقم
أآدوا على ضرورة نشر النشرات اإلعالمية لحالة 
الجراد الصحراوي شهريا و بصفة منتظمة ما بين 

 من 25 وذلك قبل يوم      الدول األعضاء و المنظمة
 آل شهر؛

 تستعمل االستمارة الخاصة بالمسح من طرف أغلب ◄ 
 بلدان المنطقة

غزو، / نظرا لصعوبة ملئ االستمارة في حالة الفوران◄
 في إطار إنجاز نسخة مبسطة DLISفإن أمانة الهيئة و 

 غزو/لحالة الفوران

 :7 -رقم
دعوا الدول األعضاء إلى استعمال االستمارة الخاصة 

 بالمسح المهيأة لهذا الغرض؛

 رغم آل اإلجراءات المتخذة من طرف األمانة لم ◄
  مصر -جز االستكشاف المشترك بين ليبياين

 :8 -رقم
 جددوا طلبهم لتنظيم عمليات مسح مشترآة ما بين ليبيا 

 و مصر؛

 قامت دول خط المواجهة األربعة بتعهد رسمي لوضع ◄
 مشروع البنك EMPRESالتنفيذ لصالح برنامج حيز 

نمية و تطبيق الشروط المفروضة اإلفريقي للت
 للحصول على هذه المنحة

 قامت بعض الدول األخرى للعمل على تكريس هذه ◄
التوصية عن طريق الدعم الهائل لدول خط المواجهة 

 بتزويدها بإمكانيات المكافحة

 :9 -رقم
  وجددوا التزامهم بتطبيق استراتيجية المكافحة الوقائية

راتيجية المكافحة الوقائية وجددوا التزامهم بتطبيق است
  » أمبرس » في إطار برنامج

 وضمان ديمومتها ألن هذه الطريقة هي الوحيدة القادرة 
على التحكم بطريقة اقتصادية في مشكل الجراد مع 
مراعاة المحافظة على البيئة آل الجراد مع مراعاة 

 .المحافظة على البيئة
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 التوصيات متابعة التوصيات

 مع المانحين المهمين أدت إلى ةيدت عد  بعد اتصاال◄
 من طرف البنك اإلفريقي للتنمية هبةالمصادقة على 

مشروعين ممولين من  ) ماليين دوالر أمريكي 6 (
، قرض من البنك ) مليون أورو3(طرف فرنسا 

 العالمي ووعود دعم من مانحين آخرين
أقحم مانحون آخرون آانوا قد شارآوا في العمليات   ◄

 خطة دعم استراتيجية 2004جالية في اإلستع
 للمكافحة الوقائية على المدى الطويل

 :11 -رقم
حث األطراف المانحة على المشارآة بشكل أآبر في 
استراتيجية المكافحة الوقائية للجراد الصحراوي مما 

يضمن للمكافحة الوقائية استمراريتها، باعتباراتها هي 
راد بطريقة اقتصادية الوحيدة الكفيلة بالتحكم في آفة الج

 مع الحفاظ على البيئة؛ 

 برسالة التزام للمساهمة في 2004ليبيا في أرسلت  ◄
 البرنامج

غزو الحالية لتقديم /حالة الفورانالمغرب  استغل ◄
 10 و 20تتابعا  ( والسنغاللموريتانيامهمة مساعدة 

 )أجهزة راديوو  رشالتسيارات ميدانية وآ

 :12 -رقم
ارآون دعوتهم للبلدان األعضاء  آما جدد المش

 ؛« أمبرس » للمساهمة في الدعم المالي لبرنامج
 

 رغم المجهودات المبذولة من طرف مقر المنظمة مع ◄
 تمديد هذا المشروع يتم  لم ) النرويج (البلد الممول

 

 :13 -رقم
 وطلبوا من المنظمة اتخاذ اإلجراءات الالزمة من أجل 

كفيلة بتمويل مرحلة ثالثة إيجاد الموارد المالية ال
 .للمشروع الجهوي لتطوير تقنيات رش المبيدات

 قامت فرق جزائرية و مغربية بعمليات استكشاف و ◄
مكافحة مشترآة مع الفرق الموريتانية، المالية و 

 ؛2005-2003النيجرية لمواجهة الفوران الحالي 
 انتقلت فرقة سودانية إلى التشاد خالل الحملة الصيفية ◄

2004 
عملت فرق من المنطقة الغربية مع بورآينا   ◄

 فاسوا،غامبيا،غينيابيساو و غينيا آوناآري

 :16 -رقم
تشجيع تبادل الخبرات بين الدول األعضاء بالهيئة 

 .والمناطق األخرى

 :17 -رقم  الوقت؛لضيقنجز هذه التوصية ت لم ◄
الوقوف على وضع األبحاث المنجزة في الدول األربع 

مالي، النيجر، السنغال و التشاد، آما جاء ذلك : ةالتالي
 بالمنطقة الغربية؛ » أمبرس »في برنامج 

لقد أخذت آل التدابير لتمكين السيد خالد مومن لزيارة ◄
ولكن نظرا لتطور حالة الجراد لم تنجز هذه .مصر
 المهمة؛

انتقلت بعثة سنغالية إلى الجزائر والمغرب في مايو ◄
2005 

 في 2004عيم العمليات المستعجلة لسنة  في إطار تد◄
السهل اإلفريقي انتقل خبراء جزائريون ومغاربة إلى 

مالي،النيجر والسنغال بصفتهم خبراء لمنظمة األغذية 
 والزراعة

 :  21 -رقم
تشجيع تبادل الخبراء بين دول المنطقة الغربية و مع 
 مناطق التواجد الدائم للجراد الصحراوي األخرى؛

 مشروع اتفاقية للتعاون و التنسيق بين إبراملقد تم ◄
هيأتي المنطقة الغربية والمنطقة الوسطى  و تمت 

 و العشرين لهيئة     المصادقة عليها في الدورة الرابعة
من طرف  ا عليهةصادقالم وتمت.المنطقة الوسطى 

األول، تليها بعد ذلك  اجتماعهافي اللجنة التنفيذية 
 مصادقة الهيئة 

  :22 -رقم
دعم التعاون مع المنطقة الوسطي لتفادي ازدواجية 

الجهود في مجال األبحاث، وتأمين تبادل المعارف و 
 نتائج األبحاث؛

  
  

 : 24 -رقم ؛الصدد لم تتلق األمانة أي طلب في هذا ◄
 إنشاء جائزة لمكافأة األبحاث ذات النتائج النافعة في 
ت و مجال مكافحة الجراد الصحراوي حسب اإلجراءا

 . المعايير المحددة في المرفق
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 التوصيات متابعة التوصيات
 لم تنجز هذه التوصية ◄

 
 
 
 

 : 26 -رقم
و من جهة أخرى، طالب المشارآون من المنظمة أن 
تعيد النظر في االقتطاعات المطبقة على نفقات تسيير 

صندوق الهيئة مع األخذ باالعتبار التباين القائم بين 
 أبواب الميزانية؛

 :27-رقم  ؛3أنظر التوصية رقم ◄
أوصت الوفود على مواصلة تنفيذ األنشطة التي لم 

تستنفدها هيئة مكافحة الجراد الصحراوي بشمال غرب 
  نتيجة توقيف أعمالها2003إفريقيا خالل 

 حد اآلن لم يتم المصادقة على برامج التكوين و إلى ◄
 األبحاث؛

 :28 -رقم
وين و األبحاث التي  و بخصوص تدعيم أنشطة التك

تستدعي تمويال هاما، طلب أعضاء الوفود من األمانة، 
بعد أن تعتمد اللجنة التنفيذية برامج التكوين و األبحاث، 
أن تقدم إلى الجهات المانحة المشاريع المقترحة لتمويل 

 .البرامج
، خالل االجتماع األول للجنة التنفيذية صادق أعضاء ا◄

إتباع الترتيب األبجدي مي إلى للجنة، االقتراح الرا
 للدول  لتجديد ثالث من بينهم آل سنتين) الالتيني(

 : 29 -رقم
 وبعد مناقشة مستفيضة تم االتفاق باإلجماع على تعيين 
دول الجزائر وليبيا ومالي والمغرب وموريتانيا أعضاء 

وذلك بإتباع الترتيب األبجدي للحرف (للجنة التنفيذية 
هذه اللجنة بتحديد طريقة انتخاب وستقوم ) الالتيني

 أعضاء اللجنة التنفيذية خالل اجتماعها األول؛
 أوصى االجتماع األول للجنة باإلبقاء على سيارت ◄

هذه الفرق تحت مسئولية هيئة مكافحة الجراد 
الصحراوي بالمنطقة الغربية و دعت دول المنطقة و 

المانحين إلى تدعيم حضيرة سيارات فرق التدخل 
 نطقة الغربية للم
دعمت الوحدات الوطنية لمكافحة الجراد باقتنائها  ◄

للعديد من السيارات في إطار الدعم المقدم للدول 
غزو الجراد الصحراوي في /المجتاحة خالل الفوران

2004  

 : 31 -رقم
لسيارات سوف ا اتفق ممثلو البلدان على أن توزيع هذه 
مكافحة الجراد يندمج في إطار تقوية الوحدات الوطنية ل

في المنطقة  » أمبرس »المقررة في إطار برنامج 
 .2الغربية

 .مقرراانعقد االجتماع آما آان ◄  
 

 :33 -رقم
على أن تعقد الدورة الثالثة لهيئة اتفق ممثلو البلدان 

مكافحة الجراد الصحراوي بليبيا، وذلك بدعوة آريمة 
  من طرف الحكومة الليبية

 .مقرراما آان انعقد االجتماع آ◄  
 

 :34 -رقم
يعقد االجتماع األول للجنة التنفيذية بالنيجر و ذلك 

 باستدعاء الكريم للحكومة النيجرية

 

                                                 
 المنطقة الغربيةأعيدت تسمية الفرق المغربية للتدخل باسم فرق التدخل في  2
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 IIIالملحق 
 
 
 
 

 
 أصل تكون فورة الجراد . 1
 

 وانتشارها الجيد عبر الزمن والمكان، أنشأت ظروفا 2003 إن األمطار الغزيرة التي نزلت منذ نهاية يونيو
 . مالئمة بصفة استثنائية في معظم أماآن التكاثر الصيفي بالمنطقة الغربيةبيئية 

 سنوات من الجفاف، اغتنم الجراد 3بعد ، 2003 ورغم أن أعداده آانت ضعيفة في بداية الحملة الصيفية
افحة الصحراوي آل الفرص المتاحة له للتكاثر بصفة نادرة، بينما آان من الغير الممكن القيام بعمليات المك

وخالل النصف األول من شهر أآتوبر . خالل عدة أسابيع نظرا النتشار مجموعات الجراد وضعف آثافتها
 النباتي التدريجي للغطاءثر الجفاف إأخذت أعداد الجراد االنعزالية أو في بداية الطور االنتقالي تتجمع 

 من 23 و 22 و 21أيام لتي تهاطلت غير أن األمطار الغزيرة ا. وأصبح األمل في مكافحتها أمر شبه حقيقي
  .غيرت آل المعطيات الربيعي -الشتوينفس الشهر على مناطق التكاثر 

و  ن نشاط الجراد قد ارتفع جداإو نظرا لالخضرار والنمو السريع للغطاء النباتي و لتحسن رطوبة التربة ف
بقوة السلوك التجمعي للجراد وفي نوفمبر وديسمبر ازداد . توالت عمليات التوالد على مساحات شاسعة

وأصبح جهاز المسح والمكافحة، الذي آان تصوره في األساس خاصا لفترات السكون،  غير آافي لمراقبة 
ورغم اإلجراءات التي اتخذت لتقوية أجهزة التدخل لهذه الدول من . تطور حالة الجراد في البلدان المصابة

 وضع اعة و الهيئة و بعض البلدان المجاورة تواصل تطورطرف البلدان المعنية ومنظمة األغذية و الزر
 .القلق إلى تدعو بصفة الجراد

 

 البالغ آل من البالغ والغير حيث غزت أسراب من الجراد 2004 من شهر فبراير ابتدءاتفاقم هذا الوضع و 
ملية وضع وفور وصولها إلى أراضي هذين البلدين نجحت هذه األسراب في القيام بع. المغرب والجزائر

ولقد لوحظ نفس السيناريو بالنسبة لتونس و ليبيا عند بداية شهر . البيض وذلك رغم سرعة عمليات المكافحة
 .أبريل

 

وقد فاجأت ضخامة هذا الوضع . هذا ولم يالحظ منذ زمن طويل تطور للجراد الصحراوي بمثل هذه السرعة
يها تطور للجراد الصحراوي بهذا الحجم في المنطقة  وتعتبر هذه أول مرة في التاريخ يقع ف.جميع المتتبعين

 . الوسطيالغربية بدون توافد أسراب من المنطقة 
 

 :وتفاقم حجم الوضعية الحالية بتداخل العناصر التالية

على مساحات شاسعة ) المجنحات والحوريات(االنتشار الكبير لمجموعات الجراد المستهدفة بالمكافحة  −
 في جميع الدول المعنية؛

 على جميع 2004 ومايو 2003تعاقب هطول أمطار هامة بصفة مستمرة في الفترة مابين أغسطس  −
و بنسبة  وهذا ما سمح للجراد الصحراوي بالتوالد بدون انقطاع على مدى عشرة أشهر. مناطق التكاثر

  ، مما أدى إلى تواجد آل أطوار الجراد في آن واحد في األماآن المصابة ؛% 100نجاح تناهز 

 األخرىحالة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية والمناطق 
   ) 2005 مايو - 2003أغسطس ( 
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خزان هام آانت بمثابة بعض المناطق التي يصعب الوصول إليها أو تلك التي لم يعرف ما يجري فيها  −
  وصعوبة ولوج هذه المناطق راجع ألسباب طبيعية أو ألسباب أخرى مختلفة؛للجراد يصعب آشفه؛

يستحيل استكشاف المناطق الحدودية و مكافحة الجراد بداخلها من طرف فرق التدخل للبلدان  −
 المتجاورة و ذلك على مدى عدة آيلومترات؛

  و خصوصا نقص المبيدات في بعض الدول؛المكافحةالنقص الحاصل في الوسائل المتاحة للمسح و  −
 ؛ بسبب الصعوبات الميدانية آثيرة للسيارات الميدانية وأجهزة الّرشل أعطاوقوع −
ورية بواسطة اإلمكانات المالية نقص اإلعانات الدولية والتأخير الحاصل في اقتناء الوسائل الضر −

 ؛ أنداكالزهيدة التي وفرتها المجموعة الدولية
 . عائقا لنجاعة عمليات المكافحة في بعض المناطقآانالنمو الهائل لألعشاب  −
 
 غزو الجراد/تطور فوران. 2
 

ن الجراد تمك. آان التكاثر الربيعي في دول شمال غرب إفريقيا هاما جدا وآان منتشرا على مناطق شاسعة
هذا . الصحراوي بفضل الظروف البيئية الهائلة من متابعة تكاثره بدون انقطاع خالل آل مدة التكاثر الربيعي

ولم يسهل العدد الكبير لألسراب وانتشارها عمليات المكافحة مما مكن أنثى الجراد من وضع البيض عدة 
جموعات الحوريات لم تتم مكافحتها آليا، وقد نتج عن هذه الوضعية ظهور عدد آبير من م. مرات متتالية

 .فتطور طرف منها إلى أسراب لم تعالج برمتها رغم اإلمكانيات الضخمة المتوفرة
 

وابتداء من يونيو وحتى متم يوليو رحلت أعداد آبيرة من األسراب الغير الناضجة إلى دول الساحل 
ووصلت بسرعة إلى المناطق الزراعية التي ) موريتانيا، مالي، النيجر، السنغال، تشاد وبورآينا فاسو(

عرفت سقوط أمطار قريبة من الحد المتوسط خالل يوليو وأغسطس خالفا لمناطق التكاثر، وبما أن 
 .إمكانيات التدخل آانت غير آافية لمواجهة هذا الغزو تمكنت األسراب من االتوالد بقوة

 

 عمليات وضع البيض بصفة تية عند الجراد، تمونظرا للمستوى المتقدم الذي وصلت إليه النزعة التجمع
متزامنة نتج عنها ظهور مجموعات حوريات مكونة من طور واحد، ذات أحجام آبيرة جدا وآثافة عالية 

وقد أنتجت هذه الحوريات أسراب آبيرة وآثيفة أدى تجمعها إلى ).  وحدة في المتر المربع1000حوالي (
على عشرات الكيلومترات، سلوآها خالل الطيران أو عند نزولها تكوين أسراب من الضخامة بمكان تمتد 

 .فوق األرض سلوك األسراب التي تشاهد عند الغزوات الكبيرة للجراد
 

ولم يتم تحديد المساحات التي تغطيها هذه األسراب بدقة وذلك راجع للتنقل السريع لهذه األسراب من جهة 
 ماليين هكتارا، 4 إلى 3ت المساحات المجتاحة بحوالي وقد قدر. ولقلة فرق االستكشاف من جهة أخرى

وبدت إمكانات التدخل ضعيفة حتى نهاية النصف األول من سبتمبر ولم .  مليون منها في موريتانيا1،6
 .تتقوى نوعيا إلى عند بداية أآتوبر

 

ى جنوب الجزائر لذا أخذت األسراب التي لم تكافح في التنقل نحو الشمال ووصلت األسراب األولى منها إل
وفي نفس الفترة انتقل جزء ضئيل من هذه األسراب . 2004والمغرب في العشرية األولى من شهر أآتوبر 

وتقوى انتقال األسراب نحو شمال إفريقيا خالل النصف الثاني من أآتوبر . إلى جزر الرأس األخضر
نس وبعضها وصل بفضل رياح عادية وعند بداية نوفمبر غزت األسراب آل من ليبيا وتو. والشهور التابعة

 .الشمال الشرقي للبيا ومنها إلى مصر ودول أخرى من الشرق األوسط
 

 نموازاة مع ذلك بقيت بعض األسراب منحصرة خالل نوفمبر وديسمبر قرب نهر السنغال على الحدود بي
 وغامبيا وغينيا بيساموريتانيا والسنغال ومالي ثم اتجهت جنوبا لتغزو تدريجيا وسط وجنوب السنغال ثم 

 . وجمهورية غنيا
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 على جل المناطق 2004ويجب التشديد هنا على أنه نظرا لضعف تساقط األمطار في سبتمبر وأآتوبر 
التقليدية للتكاثر الصيفي وآذلك في نوفمبر وديسمبر في مناطق التكاثر الشتوي، ظلت الظروف البيئية غير 

مجنحات المكونة لألسراب غير ناضجة لعدة شهور لم يقع فيها ال تكاثر وبذلك لبتت ال. مالئمة لتوالد الجراد
 بعض عمليات التوالد المحدودة التي من المحتمل أن تكون قد وقعت في مصيفي ثاني وال تكاثر شتوي، الله

ونظرا لهذه الظروف الخاصة لم ). ربيعي-تكاثر شتوي(وفي شمال النيجر ) ثاني تكاثر صيفي(غرب مالي 
وتمت مكافحة األسراب ). وآان من المحتمل أن تكون آارثة(الجراد الصحراوي من تقوية أعداده يتمكن 

التي تكونت في سبتمبر وأآتوبر، البعض منها من طرف دول الساحل اإلفريقي والبعض اآلخر من طرف 
 .آما تمت مكافحة عدد قليل من األسراب التي انتقلت نحو الجنوب. دول شمال غرب إفريقيا

 

بفضل انعدام الظروف البيئية المالئمة وتسخير قدرات هائلة للمكافحة على صعيد الجهة تم القضاء على و
ينقلب إلى منطق " تفاقم الغزو"جل أسراب الجراد الصحراوي، وفي ظرف بعض الشهور بدأ منطق 

 ".الرجوع التدريجي نحو حالة السكون"
 

المرجع وثيقة  (2004 أآتوبر 27عت ثبوت هذا السناريو منذ ويجدر التذآير هنا إلى أن أمانة الهيئة قد توق
تقييم حالة الجراد بموريتانيا والسنغال ومالي التي وزعت وعرضت في اجتماع مرآز عمليات مكافحة 

، وآذلك في اجتماع وزراء 27/10/2004المنعقد بمقر المنظمة بروما يوم " ECLO"الجراد االستعجالية 
 ).06/11/2004م بتونس العاصمة يوم المغرب العربي الذي أقي

 

والية ( لم تشاهد إال مجموعات قليلة من الجراد في بعض المناطق من الجزائر 2005خالل شهر مارس 
وتمت مكافحة جل بقع . حيث تمكنت من وضع البيض) والية غرسيف(والمغرب ) الواد وبسكرة وخنشلة

 ولم تنجوا من المكافحة سوى بعض المجنحات الحوريات التي نتجت عن ذلك خالل شهري أبريل ومايو
 .المتناثرة التي سوف ترحل نحو الجنوب اتجاه مناطق التكاثر الصيفي بالساحل اإلفريقي

 

وبقيت . لم تتم مكافحتها برمتها) غينيا بساو وجمهورية غينيا(إال أن األسراب التي توجهت إلى دول الجنوب 
جة وشرعت في االنتقال نحو الشمال الشرقي خالل شهر مارس األسراب التي نجت من المكافحة غير ناض

 شمال توبعد مغادرة هذه األسراب لغنيا، عبر.  مواآبة صعود الجبهة المدنية االستوائية نحو الشمال2005
. الكوت دفوار ثم جنوب مالي تم البورآينا فاسو قبل أن تصل إلى الجنوب الشرقي للنيجر وشمال نيجريا

بار من المنظمة األغذية والزراعة أن هذه األسراب تنتقل إلى المنطقة الوسطي حيث شوهدت وتفيد آخر األخ
 . في غرب دارفور بالسودان25/05/2005 منها يوم 5
 
  2005 -2004 و 2004 -2003المقارنة بين . 3
 

النحو يمكن تحديد أربع مراحل هامة منذ بداية فوران الجراد الصحراوي بالمنطقة الغربية وذلك على 
 : التالي

 
 بداية التكاثر ثم فوران الجراد في آل من  :2003المرحلة األولى من أغسطس إلى ديسمبر  -

 موريتانيا ومالي والنيجر؛
 غزو أسراب الجراد الناضج لدول شمال غرب إفريقيا : 2004المرحلة الثانية من يناير إلى يوليو  -

 اير؛مع تضاعف قوة هذا الغزو عند النصف الثاني من فبر
 تكاثر شديد ألسراب الجراد التي لم تعالج في شمال : 2004المرحلة الثالثة من يوليو إلى أآتوبر  -

ونتج عن هذا التكاثر مجموعات حوريات . غرب إفريقيا والتي انتقلت إلى دول الساحل اإلفريقي
 وأسراب آبيرة الحجم جدا؛

ول شمال غرب إفريقيا بأسراب غزو لد: 2005 إلى مارس 2004المرحلة الرابعة من أآتوبر  -
 الجراد الضخمة والغير الناضجة التي لم تتم مكافحتها في مناطق الساحل اإلفريقي؛

 ظهور بقع للحوريات في بعض مناطق الجزائر :  إلى اليوم2005المرحلة الخامسة من أبريل  -
 .وتكّون بعض المجنحات المتناثرة) وربما آذلك في النيجر(والمغرب 
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وم فإن دينامكية الجراد الصحراوي مرتبطة جدا بتطور الظروف البيئية في مناطق التكاثر آما هو معل
لذا فإن ديناميكية الجراد ليست قارة بل تتغير من سنة إلى أخرى حسب ). الصيفي والشتوي والربيعي(

باين وتلخص الجداول الموالية أهم نقط الت. ظروف عيش وتوالد الجراد وحسب هيكلة مجموعات الجراد
 :  حتى اليوم2004 ويوليو 2004 يونيو -2003بالنسبة لمرحلتي أغسطس 

 

 
 الظروف البيئية

 

  حتى اليوم2004يوليو  2004يونيو -2003أغسطس 

في مناطق التكاثر أمطار غزيرة واستثنائية آّما وانتشارا

 الصيفي والشتوي والربيعي

التقليدية مناطق المقاييس أمطار تحت المتوسط في 
و متوسطة في المناطق والشتوي تكاثر الصيفي لل

 الزراعية

غطاء نباتي ذو نمو هائل على مساحة ماليين الهكتارات 
 السيما في موريتانيا وشمال غرب إفريقيا

 الزراعيةوحول المناطق / غطاء نباتي منحصر في 
 مناطقجاف في مجمل ومناطق التكاثر الربيعي و

  الصيفي والشتويلتكاثر ا

التربة مالئمة لوضع البيض في آل مناطق رطوبة 
 التكاثر الصيفي والشتوي والربيعي

وحول المناطق / رطوبة التربة مالئمة فقط في 
 وبعض مناطق التكاثر الربيعيالزراعية 

الحرارة مالئمة لنمو الجراد و نضجه في آل مناطق 
 التكاثر

الحرارة عادية في مناطق التكاثر الصيفي ومتسمة 
 الربيعي-في مناطق التكاثر الشتويبالبرودة 

 
 مجموعات الجرادهيكلة 

   

  حتى اليوم2004يوليو  2004يونيو -2003أغسطس 

 أشهر مما أدى عشرةتوالد بدون انقطاع لمدة ال تقل عن 
إلى ظهور خمس أو ستة أجيال متتالية مع العلم أن عدد 
أآياس البيض التي وضعتها آل أنثى قد فاق بدون شك 

 ) ثالثة(المعروف علميا العدد 

ظهور جيل واحد في فترة التكاثر الصيفي مع 
اإلشارة إلى أن عدد أآياس البيض التي وضعتها آل 
أنثى آان أقل مما آان عليه في فترة أغسطس 

؛ انعدام التكاثر الشتوي 2004 يونيو – 2003
  وضعف التكاثر الربيعي

اطق تواجد جميع أطوار الجراد في آن واحد بكل المن
 المصابة 

نتج عنها ظهور و  عمليات وضع البيض متزامنة
 مجموعات آبيرة للجراد مكونة من طور واحد 

انتشار مجموعات صغيرة للجراد على مساحات شاسعة 
 تصعب مكافحتها 

 منتشرة على حوريات(مجموعات آبيرة للجراد 
 على عشرات  و أسرابعدة آيلومترات
  )ا و مكافحتها يسهل تحديد أماآنهالكيلومترات

بعد  أيام 10 – 07مدة نضج المجنحات ال تفوق 
مما أدى إلى  االنسالخ للطور األخير من الحوريات

 تكاثر مستمر 

 المجنحات المكونة لألسراب غير ناضجة منذ ظلت
 توقف مطول لعملية إنتاج : ظهورها إلى اليوم

  البيض عند المجنحات
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. ظروف البيئية و هيكلة مجموعات الجراد متباينة جدا بين المرحلتينإن تحليل هذه المعطيات يوضح أن ال

يؤخذ بعين االعتبار التحليل الشامل للظروف البيئية وهيكلة مجموعات أن عداد التنبؤات ينبغي عند  ،لذا
 بدال من التمرآز على مقاييس المقارنة من سنة إلى أخرى بمعزل عن قابلية التغير ،الجراد لفترة معينة

 .ي تطور لحالة الجرادأمعايير األساسية التي تتحكم في لل
 
 

 جهاز التدخل الموضوع. 4
 

رغم أن رد فعل الدول المعنية والمجموعة الدولية في بداية الفورة لم يكن على نفس المستوى، وفي بعض 
 .، فان آثرة الوسائل التي سخرت في المنطقة لم يسبق لها مثيلاالحاالت متأخرا شيئا م

 
 اإلجراءات المتخذة من طرف الدول المعنية.  1.4

 
 : إن اإلجراءات المتخذة من طرف الدول المعنية متنوعة، نذآر منها

 
 تكفل السلطات العليا للبلدان بمشكلة الجراد ؛ -
 إنشاء مراآز للقيادة على الصعيدين الوطني والجهوي؛ -
 حة الجراد؛اقتطاع موارد مالية هامة من ميزانية الدولة لصالح حملة مكاف -
مصادرة وسائل النقل ووضع رهن إشارة مكافحة الجراد موارد بشرية خاضعة لقطاعات إدارية  -

 أخرى؛
 من طرف المجتمع المدني في بعض الدول؛) مالية وبشرية وغيرها(مساهمات متنوعة  -
 .إنشاء أو إعادة تشغيل لجان المانحين -

 
 الوسائل المسخرة في إطار التضامن اإلقليمي.  2.4

 
 شرعت أمانة الهيئة مع السلطات الجزائرية في دراسة تعزيز وسائل المكافحة 2003ابتداء من شهر أآتوبر 

 سيارات إلى مالي وسيارة 3( تابعة للهيئة (Unimog) سيارات من نوع 4في آل من مالي والنيجر بإرسال 
 .يونمزودة بآالت رش من طرف الجزائر ويقودها موظفون جزائر) واحدة إلى النيجر

 
وعالوة .  يوما45 بتمويل من صندوق الهيئة وذلك لمدة 2003ولقد تم تحقيق هذا التعزيز مند شهر نوفمبر 

 .على هذا فقد منحت الجزائر هبة من المبيدات لهذه الدول
 

 تعزز 2003وعند نهاية ديسمبر . وساهم هذا الدعم مساهمة فعالة في التحكم في وضعية الجراد في مالي
آما وضعت هاتين . خل في موريتانيا بفرق لالستكشاف والمكافحة قادمة من الجزائر والمغربجهاز التد

الدولتين رهن إشارة موريتانيا آميات مهمة من المبيدات وعدد من السيارات الميدانية لالستكشاف 
منح و. 2004 إلى مارس 2003وذلك خالل الفترة الممتدة من أواخر ) من المغرب(والمكافحة وطائرات 

 . سيارات ميدانية مجهزة بآالت االتصال الالسلكي10المغرب موريتانيا في شهر يناير 
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 :  على الشكل التالي2004وتضاعفت عمليات التضامن اإلقليمي سنة 
 

  الدول المستفيدة
 تشاد السنغال النيجر موريتانيا مالي 

  فرق6 إعارة
 

  لتر مبيد 600 54
 فرق 7 

 رمبيدلت050 13
  فرق 3

 د مبي لتر750 36
 فرقة واحدة 

  لتر مبيد000 25
 

 
 

 لترمبيد 550 60 هبة الجزائر
  آلة رش ظهرية100
  مجموعة وقائية100

 لتر مبيد 000 30
  آلة رش ظهرية100
  مجموعة وقائية100

 لترمبيد 300 15
  آلة ظهرية100
  مجموعة وقائية100

  لتر مبيد000 10 
  آلة ظهرية100
 ائية مجموعة وق100

  طائرات5 إعارة
  فرق3

  طائرات5  
 فرقة واحدة

  طائرات2
  فرق2

 
 ليبيا

  لتر مبيد000 5 لتر مبيد 000 20 لتر مبيد 000 10  لتر مبيد 600 44 هبة
 PA25 طائرات 3  إعارة

 لتر مبيد 894 30
  فرق2

 3 طائرات3 
 لتر مبيد 894 30

  
 
 

 مبيدلتر  000 300  لتر مبيد000 5 هبة المغرب
 * سيارات10
 آلة رش 10

ULVMAST 
 ** آلة رش ظهرية50

  مجموعة وقائية200

 لتر مبيد 000 380  لتر مبيد000 5
 * سيارات10
 ** آلة رش ظهرية50

  مجموعة وقائية200
 

 

    فرقة واحدة  إعارة السنغال
    لتر مبيد000 5 لتر مبيد 000 10  لتر مبيد000 5 هبة تونس

 
 بآلة اتصال السلكي  سيارات مجهزة *

  لحماية المزروعاتEC لالستعمال في نموذج 45 جهاز رش توربين **
 

 :مالحظات
 . آل الفرق آانت مرفوقة بسيارة مجهزة للمعالجة-
  مولدات آهربائية3  وJAPY مضخات يدوية نوع  3 مضخات آهربائية، 3 آما قدم المغرب لموريتانيا -
 ابتدءا من ديسمبر "طارآ"ة الجزائر في تدعيم القدرات المريتانية بتسخيرها لقاعدة لوجيستيكية في  ال يشتمل هذا الجدول على مساهم-

 ).  لتر من المبيدات000 20 وحدة جزائرية وإرسال 22تجنيد  (2004
 

 وغامبيا عالوة على ذلك، فإن فرقا من المنطقة الغربية عملت مع فرق من بورآينا فاسو
 .غينيابيساو وجمهورية وغينيا و
 

  الوسائل المسخرة من طرف منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة3.4
 

 أصدر المدير 2004ففي شهر فبراير . غزو الجراد، قامت المنظمة بعدة مبادرات تحسيسية/منذ بداية الفورة
ومنذ . ريكي ماليين دوالر أم9العام للمنظمة أول نداء إلى المنظومة الدولية لطلب مساعدة قدرت أنداك بـ 

 نظم عدة اجتماعات للمانحين على المستوى الوطني والدولي آما راسل رؤساء الدول 2004شهر أبريل 
والحكومات للدول المانحة وآذلك أهم المؤسسات المالية الدولية والجهوية ملتمسا منهم التدخل العاجل لتفادي 

 .خطر الجراد
 

 100، أعلن أن االحتياجات المالية تقدر بـ 2004غسطس وبعد زيارته لموريتانيا والسنغال خالل شهر أ
وقرر في نهاية شهر أغسطس إعادة تشغيل مرآز عمليات مكافحة الجراد . مليون دوالر أمريكي

                                                 
   استعملت للنقل C 130آان من بين هاته الطائرات الثالثة طائرة من نوع  3
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 إنشاء  2004آما قرر في سبتمبر .  لتقوية قدرات المنظمة على رد الفعل السريع(ECLO)االستعجالية 
 .  بداآار في السنغالEmergency Coordination Unit)4(وحدة لتنسيق االستعجاالت 

 
ورغم التعبئة المتأخرة للمجموعة الدولية، سمحت المساهمات الهامة المتعددة األطراف بدعم أجهزة 

 مشروعا يديرها الشراآة القسمان المكونان لـ 60االستكشاف والمكافحة لكل الدول المصابة وذلك بواسطة 
ECLO : اتات من الناحية التقنية وقسم العمليات االستعجاليةقسم إنتاج ووقاية النب. 

 
 .آما تم اقتناء عدد آبير من التجهيزات والوسائل عن طريق التعاون الثنائي بين الدول المعنية والمانحين

 
 5 مليون دوالر أمريكي73 ما مقداره 26/05/2005وبلغ حجم المساهمات المتعددة األطراف إلى غاية 

وآان المستفيد األآبر من هده .  من الدول المصابة18  دوالر لصالح 728 742 38صرف منها  
ومكنت المساعدة التقنية التي تديرها المنظمة من . المساهمات هي دول خط المواجهة بالساحل اإلفريقي

سيارات، آالت رش، آالت االتصال وتحديد (شراء المبيدات والتجهيزات األساسية لالستكشاف والمكافحة 
 ...).اقع، وسائل الوقاية واالستكشاف والتخييم والضخ وآالت المعلوماتية والمتابعة الطبية، الخالمو

 
والمساهمة في تمويل مصاريف الفرق الوطنية ) للمسح والمكافحة(آما مكنت من استئجار الطائرات 

 ...). أخرى، إلخوقود، آراء سيارات، التعويضات اليومية، تصليح وصاينة السيارات وأجهزة(واإلقليمية 
 

قاموا بعدة زيارات تقييمية ) محليين، إقليميين ودوليين(ومن جهة أخرى عينت المنظمة عدد من المستشارين 
آما قاموا بتحضير العمليات ومتابعتها، عالوة على الدورات . لوضعية الجراد ولالحتياجات الضرورية

 .لبلدان المعنيةالتكوينية في جل مجاالت مكافحة الجراد وذلك حسب طلب ا
 

ونظرا لألهمية القصوى التي توليها لحماية اإلنسان والبيئة، بادرت المنظمة إلى تنظيم عدة مهمات لمتابعة 
وتقييم عمليات المكافحة، آما أقامت فرق لمراقبة جودة العمليات تشرف على ثالثة محاور وهي فعالية 

 .ة للمبيدات على البيئةالمكافحة وسالمة اإلنسان ومتابعة التأثيرات السلبي
 

آما وضعت حيز التنفيذ في آل من موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد برنامجا خاصا إلدارة مخزونات 
وقامت المنظمة بإنجاز تجارب ميدانية تهدف إلى تخفيض جرعة . المبيدات والتخلص من الحاويات الفارغة

  . واجز والمبيدات الحيويةالمبيدات التقليدية المستعملة واستعمال المكافحة بالح
 

، أعدت المنظمة برنامجا طموحا للتكوين في 2004وانطالقا من العبر المستخلصة من الحملة الصيفية لسنة 
عالوة .  من جدول األعمال الخاص بالتكوين8دول الساحل اإلفريقي تعرض خطوطه العريضة في البند 
ين سكان القرى الذين يقطنون بالمناطق المحتمل على ذلك حضرت المنظمة مشروع لإلعالم وتحسيس وتكو

والغرض من هذا المشروع ليس تزويد سكان القرى والمزارعين بآالت الرش . إصابتها بالجراد الصحراوي
الكيماوي بل تجهيزهم باألدوات الضرورية لتمكينهم من مساهمة أفضل في النقل السريع للمعلومات 

 .سيسهم بخطر تعرضهم للمبيدات واستعمال الحاويات الفارغةالموثوقة حول حالة الجراد وآذلك تح
 

لتفكير في الدروس والعبر المستخلصة من ا في 2004ومن جهة أخرى شرعت المنظمة عند نهاية سنة 
.  وذلك بإشراك أغلبية الخبراء المحليين واإلقليميين والدوليين الذين ساهموا في هذه الحملة2004حملة 

 2004دة ورشات على المستوى الوطني واإلقليمي وفي مقر المنظمة فيما بين نهاية ولهذا الغرض نّظمت ع

                                                 
هدف هذه الوحدة هو اإلسهام، تحت إشراف هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية في لتنسيق إقليمي أفضل للمساعدات المقدمة للدول  4

 تاحة بطريقة مثلىالمصابة وذلك لضمان استعمال الموارد الم
  ماليين دوالر أخذتها منظمة األغذية والزراعة  من ميزانيتها الخاصة6يشمل هذا المبلغ  5
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، 2005 انبثقت عنها عدة توصيات أخذت بعين االعتبار في التحضير للحملة الصيفية 2005وأبريل 
 25وبالخصوص خالل الورشة التقنية حول الخطط االستعجالية لصد خطر الجراد المنعقدة بماآو بمالي من 

وعرضت بعد ذلك .  تحت إشراف آل من منظمة األغذية والزراعة والبنك الدولي2005 أبريل 29 إلى
 مايو 04 إلى 02الخطط التي أعدت في هذه الورشة على أنظار المانحين خالل اجتماعهم بنفس المدينة من 

2005. 
 

 17 إلى 15آار بالسنغال من آما تم تقديمها الجتماع الوزراء والخبراء لدول المنطقة الغربية الذي نظم بد
 .2005مايو 

 
وطبقا لتوصيات جميع الخبراء والمانحين أتضح أنه أصبح من الضروري أن تقوم الدول المعنية في أقرب 
اآلجال بإنشاء وحدات وطنية لمكافحة الجراد الصحراوي، تتمتع باالستقاللية على الصعيد اإلداري 

جميع الوسائل " أمبرس"صدد ينبغي وضع رهن إشارة برنامج وفي هدا ال. والبشري والمالي والتجهيزي
وعلى سبيل اإلخبار تبين االستمارة التالية الموارد األساسية . التي تم اقتناؤها خالل حملة مكافحة الجراد

المحصل عليها عن طريق التعاون الثنائي أو المساعدات المتعددة األطراف لكل دولة من دول المنطقة 
 6.الغربية

                                                 
 قد تكون في هذا الجدول بعض األخطاء المتعلقة بالمقتنيات في إطار التعاون الثنائي 6
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 وع المعدات وعدد الوحدات المحصل عليهان

 سيارات الدول
آلة رش 
 محمولة على

 ةسيارال

آلة رش 
 ظهرية

آلة رش 
 يدوية

جهاز االتصال
 7يالالسلك

 جهاز
تحديد 
 المواقع

 آلة
 أجهزة أخرى يةتمعلوما

  متنقل41     الجزائر
 ةيبي مجموعة ترآ90  226  ثابت10

 االستكشاف

  متنقل5     ليبيا
 يبية مجموعة ترآ90  40 بت تا6

 8االستكشاف

  حاسوب20 154  متنقل64 000 1 20 34 35 مالي
  آلة ضخ30
 ية مجموعة ترآيب20

 لالستكشاف

  سيارة36 المغرب
  متنقل44   25 ات شاحن3

  آلة ضخ120  343  تابت14

  متنقل64 200  26 71 موريتانيا
  حاسوب6 120  تابت1

  آلة ضخ3
  مولد آهربائي4

  مجموع ترآيبة100
 لالستكشاف

آلة آبس الحاويلت 1 
 الفارغة

  رافعة 1

  حاسوب3 118  متنقل12 160 1  24 14 النيجر
  آلة ضخ3  ناسخة5

  سيارة15 السنغال
  متنقل25 200  14  شاحنة2

   260  تابت4

  متنقل15 245 97 10 7 تشاد
   108  تابت6

  متنقل15  70 16  تونس
  مجموعة ترآيبة20 ب حاسو1 50  تابت3

 لالستكشاف
 
 
 ,Anemometer, Hygrometer :  تتكون من)Survey Kit(لالستكشاف يبية  مجموعة ترآ-

Chronometer, Odometer, Dissection Case.                                                            
 : مالحظات

 
 . آلة لقياس سماآة األشياء90حل اإلفريقي ب توصلت آذلك آل دولة من الدول الخمسة للسا -
 .توصلت بعض دول المنطقة بمضخات يدوية وخرائط -
 .تحصلت آل من موريتانيا والسنغال على خزان آبير الحجم للوقود -
 .تحصلت مالي على أدوات خاصة بفريق مراقبة الجودة -

                                                 
 تصال آانت قد ثبتب على سيارات جديدة سلمت للدول مع التسجيل أن بعض أجهزة اإل. أجهزة اإلتصال المسجلة هي من نوع آودان و إيكوم 7
 بوصلة 40 ميكروسكوب، 4 مكبرة ، 50آرونومتر، - ساعة30 أنيمومتر، 100من نوع فيبرأتاك، آلة تعداد يديوية  25هذه الجموعات المكونة من  8
 .مقياس رطوبة رقمي50و
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 المساحات المعالجة. 5
 

وبهذا . ّيد للمجهودات المبذولة من طرف الدول المصابةساهمت آل الموارد السالفة الذآر في تدعيم ج
 سيارة ميدانية 500 1أصبحت الوسائل المتاحة لالستكشاف والمكافحة خارقة للعادة حيث جند ما يقرب من 

 بداية الغزو ذوشملت المكافحة من.  آلة رش محمولة على السيارة وآذلك آالف التقنيين500 طائرة و150و
 . مليون هكتار في جميع الدول األعضاء في الهيئة13 ما يقرب من 2003في شهر أآتوبر 

 
 370( من هذا المجموع %22وقد آافحت دول الساحل اإلفريقي موريتانيا والسنغال والنيجر ومالي وتشاد 

). 2005 إلى فبراير 2004 هكتار من يوليو 920 417 2 و2004 إلى يونيو 2003تار من سبتمبر  هك691
 5( من نفس المجموع %78فقد آافحت ) الجزائر وليبيا وتونسو المغرب( غرب إفريقيا أما دول شمال

 إلى مايو 2004 هكتار من سبتمبر 162 992 3 و2004 إلى أغسطس 2003 هكتار من نوفمبر 046 879
2005.( 
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 2005التنبؤات بالنسبة لصيف . 6
 

  المحتملةتالسيناريوها. 1.6
 
-02 و 29/04-25(دمت مصلحة التنبؤات بالمنظمة خالل االجتماعين المنعقدين مؤخرا بباماآو بمالي ق

 السيناريو المتفائل، والسيناريو المتشائم والسيناريو األآبر : ثالثة سيناريوهات محتملة) 04/05/2005
ة وتطورها المحتمل وهي وتجدر اإلشارة إلى أن آل سيناريو بني على أساس المتغيرات الرئيسي. احتماال

إن احتمال وقوع آل سيناريو قّيم بالنظر إلى . الجراد، والظروف المناخية ووسائل االستكشاف والمكافحة
، والمعلومات اإلضافية المقدمة من طرف البلدان المصابة، 2003نتائج االستكشاف والمكافحة منذ أآتوبر 

 على المدى القريب والمتوسط، والحرارة، واألمطار، والظروف البيئية الحالية، والتنبؤات التجريبية
 . وديناميكية الجراد الصحراوي، ومعرفة مناطق تواجده وتسلسل الفورات السابقةةوبيولوجي

 

إن آخر المعلومات الميدانية المتوفرة والظروف المناخية تنبؤ بتطور للجراد الصحراوي بدول الساحل 
أما . كون أهميته فيما بين السيناريو المتفائل واألآبر احتماال يتوقع أن ت2005اإلفريقي خالل صيف 

 .السيناريو المتشائم فهو بعيد االحتمال
 
األآبراحتماال والسيناريالسيناريو المتشائمالسيناريو المتفائل 

 0 000 10 0بورآينا فاسو
 0 000 15 0 تشاد
 0 5000 0 بيامغا

 000 50-000 15 000 200 250 مالي
 000 100 -000 20 000 500 500 ريتانيامو

 000 50 -000 10 000 250 250 النيجر
 000 50 -000 5 000 200 0 السنغال
 000 250 -000 50 000 180 1 > 000 1 المجموع

 
 المتشائماألآبر احتماال والسيناريو االحتياجات الضرورية للسيناريو . 2.6

 
 لمكافحة الجراد 2005 أعدت خطط العمل للحملة الصيفية ارتكازا على المعطيات المذآورة أعاله،

وتم . الصحراوي في الدول السبعة السالفة الذآر وذلك بالنسبة للسيناريو األآبر احتمال والسيناريو المتشائم
بعد ذلك تم إعداد ميزانية هذه الخطط . وملخصة) لكل الدول(تحضيرهم في البداية بتفصيل ثم بطريقة منسقة 

س الموارد المالية المتوفرة لدى الدول المعنية ومنظمة األغذية والزراعة والبنك الدولي والوآالة على أسا
الدولية األمريكية للتنمية وآذلك بالنظر إلى الموارد المادية الموجودة والتي تم اقتناؤها خالل الحملة 

 .الماضية
 

صعيد المنظمة ولدى الشرآاء اآلخرين آافية لسد وتجدر اإلشارة إلى أن الموارد المالية المتوفرة حاليا على 
حاجيات السيناريو األآبر احتماال، وحتى بالنسبة للسيناريو المتشائم فإن العجز المالي ضئيل مقارنة مع 

 .الموارد المتاحة
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 ملخص للمشروع المالي
 للسيناريو األآبر احتماال

 
  تالمساهما 

 الدولرقم

االحتياجات 
المحددة  

ر بالدوال(
 )ياألمريك

منظمة 
    األغذية 
 والزراعة

البنك 
 الدولي

الوآالة 
 الدولية
للتنمية 
 األمريكية

 مجموع الدولة
 النقص المساهمات

بورآينا 1
 فاسو

573 888 177 000 325 088 28 360 16 440 546 888 27 000 

 797 289 1 514 755 - 000 93 514 576 000 86 311 045 2 بيامغا 2
 000 10 507 293 5 826 172 - 000 260 1 681 860 3 507 303 5 مالي 3
 - 000 464 4 000 114 000 60 000 830 000 460 3 000 464 4 موريتانيا 4
 - 244 992 3 - - 464 688 1 780 303 2 244 992 3 تشاد 5
 - 834 127 4 288 192 - 546 764 000 171 3 834 127 4 النيجر 6
 - 853 380 4 348 544 000 400 005 090 1 500 346 2 854 380 4 السنغال 7
 

 797 326 1 840 560 23 902 039 1 360 581 617 534 6 961 404 15 638 887 24 المجموع

 

 ملخص المشروع المالي
 للسيناريو المتشائم

 
  تالمساهما 

 الدول رقم
االحتياجات المحددة 

 بالدوالر(
 )ياألمريك

منظمة 
  األغذية 

 زراعةوال
 الدوليالبنك 

الوآالة 
 الدولية
للتنمية 
 األمريكية

 مجموع الدولة
 النقص المساهمات

 468 363 1 - - - - - 468 363 1 بورآينافاسو 1
 797 289 1 514 755 - 000 93 514 576 000 86 311 045 2 بيامغا 2
 - 470 549 8268 172 - 000 260 1 644 116 7 470 549 8 مالي 3
 435 268 1 500 635 7 - - 500 135 2 000 500 5 935 903 8 تانياموري 4
 - 420 244 5 - - 260 953 1 160 291 3 420 244 5 تشاد 5
 - 942 388 7 - - 942 217 4 000 171 3 942 388 7 النيجر 6
 - 089 370 3536 555 000 400 222 876 514 538 4 089 370 6 السنغال 7

 700 921 3 935 943 17935 728 000 493 438 019 11 318 703 23 635 865 39 المجموع 
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 IVالملحق 
 
 
 
 
 
 

 بالمنطقة الغربية آرست معظم وقتها لتسيير حالة "أمبرس"تنسيق برنامج المكلفة برغم أن أمانة الهيئة 
ن لبرنامج غزو في المنطقة حققت أنشطة مهمة تهدف إلى تقوية قدرات الدول وتحسيس المانحي/الفوران

 .2003 منذ يونيو "أمبرس"
 
 2003أهم األنشطة المنجزة مند يونيو . 1

  على مستوى المنطقة .1.1
 

تحظير وثائق العمل،  ("أمبرس"تحظير ومتابعة االجتماع الثاني والثالث لضباط االتصال لبرنامج  -
 ).المساهمة في تنظيم االجتماعات نشر تقاريرها الختامية

اتصاالت عديدة مع أهم المانحين خاصة آندا " (أمبرس"ية  لتمويل برنامج البحث عن الموارد المال
والبنك USAID  الوآالة الدولية للتنمية األمريكية ة والوآالةوفرنسا وليبيا والمجموعة األوروبي

 ...).اإلفريقي للتنمية والبنك اإلسالمي للتنمية والبنك الدولي وهولندا إلخ
أنظر القسم الثاني الخاص (المقدمة من طرف البنك اإلفريقي للتنمية أولية لتحقيق الهبة إجراءات  -

 ).بالتمويل
 في مالي والجزائر والمغرب والسنغال" RAMSES"تثبيت والتكوين على استعمال برنامج  -

 وتكوين مستعملي هذا 2004/2005وتونس وعلى مستوى أمانة الهيئة بالجزائر العاصمة في 
آما أنه من المنتظر تزويد ليبيا وتشاد بهذا البرنامج . 2005 و 2004البرنامج وذلك خالل سنتي 

 ).2005الدولتين الوحيدتين اللتان لم تستفيدا بعد في (
 2004-2003المكافحة من طرف معظم فرق المنطقة أثناء حملة /استعمال استمارة االستكشاف  -

ن جهة وإدماج فرق م) GPS(إّال أن النقص  الحاصل في أجهزة تحديد المواقع  . 2005-2004و
 إضافية تنقصها التجربة أثناء األزمة الحالية من جهة أخرى لم يسمحا بجمع دقيق للمعلومات 

 
 المحصل عليها غير آافية للتحليل RAMSES" "وعليه فان معلومات. في آل المناطق المصابة

 .الشامل لنشاط الجراد الصحراوي في آل المناطق المجتاحة
 2004از برنامج التكوين في دول الساحل اإلفريقي الذي بدأ إعداده في نهاية سنة المساهمة في إنج -

أنظر التفاصيل في ( 2005وأنجزمن طرف منظمة األغذية والزراعة خالل السداسيي األول لسنة 
 .) 8النقطة 

مهام تقييمية لحالة الجراد الصحراوي في بعض دول المنطقة الغربية واجتماعات تحسيسية مع  -
المتعلقة بأزمة الجراد )5في النقطة . 4.2 و .1.2.1أنظر القسم(ول المصابة والمانحينالد

 ."أمبرس" وبرنامج 2003/2005

مدى تقدم برنامج نظام الوقاية من طوارئ اآلفات واألمراض الحيوانية 
 "أمبرس"والنباتية العابرة للحدود 
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   الدولى على مستو. 2.1

 
إن الدورات . في البداية يجب اإلشارة إلى الدور المهم الذي لعبه ضباط االتصال خالل األزمة الحالية

ين األخيرتين، إما بمبادرة منهم وبتمويل من ميزانية دولهم، أو في إطار التدريبية التي نظموها في السنت
 بدعم من أمانة الهيئة وقسم الجراد وتمويل من المنظمة والهيئة، سمحت لدولهم بالتوفر على عدد "أمبرس"

 .فورانال يستهان به من المستكشفين والمتدخلين ذوي تجربة والذين أقحموا بسرعة في العمليات منذ بداية ال
 

 موريتانيا ومالي والنيجر (ومن جهة أخرى فإن إعداد الخطط السنوية لالستكشاف في دول المواجهة 
، "أمبرس"، مع الدعم المالي للمنظمة والهيئة واستعمال الوسائل المتحصل عليها من قبل في إطار )وتشاد
ولو بصفة ( والقيام  بالحصول على معلومات مهمة حول تطور حالة الجراد الصحراوي وضمانحسم

بالعمليات األولى للمكافحة في بداية الفوران ضد مجموعات الجراد في الطور ) محدودة نظرا لقلة الوسائل
 . الصعيد الوطني. االنتقالي

 
  موريتانيا

  
وبالفعل فقد ساهم في تخطيط .  مهم من طرف الموظف الوطني المتواجد في هذا البلدمتحظى موريتانيا بدع

آما ساهم في .  ومتابعة حالة الجراد في الميدان2005-2004 و 2004-2003ات وتنفيذها خالل العملي
 مهندس عّينوا مؤخرا بمرآز 11الدورات التدريبية المنظمة على الصعيد الوطني التي مّكنت من تكوين 

لغربية وتدبير مكافحة الجراد خصوصا في استعمال استمارة االستكشاف والمكافحة المعمول بها بالمنطقة ا
آما اهتم بمتابعة مخزون المبيدات والطائرات المستعملة خالل حملة مكافحة . المعلومات الخاصة بالجراد

 التدبير «في إعداد خطة ) ECLO(وساهم آذلك إلى جانب مرآز مكافحة الجراد و مقر المنظمة . الجراد
وقدم الموظف الوطني لممثلية . اإلنجاز حاليا التي توجد قيد »البيئي لمخزون المبيدات والحاويات الفارغة

منظمة األغذية والزراعة دعما مهما في إدارة الموارد المالية الكبيرة التي رصدت من أو عن طريق 
 .المنظمة إلى موريتانيا

 

 بالمنطقة الغربية و الموظف الوطني بموريتانيا تطرقا عدة  "أمبرس"ومن جهة أخرى، فان منسق برنامج 
 الموريتانيا حول مدى تقدم عملية تغيير القانون المؤسس لمرآز مكافحة الجراد والذي ت السلطامرات مع

وان هذه الخطوة المتخذة من طرف الحكومة، . يهدف إلى االرتقاء به آمؤسسة عمومية تتمتع بالتسيير الذاتي
ة المكافحة الوقائية ضد الجراد  وديموم"أمبرس"تؤآد االهتمام المتنامي الذي توليه موريتانيا لتطبيق برنامج 

 .الصحراوي
 

  السنغال
 

في إطار تنسيق طرق جمع ونشر المعلومات الميدانية وطبقا لتوصيات االجتماع الثاني لضباط االتصال، 
 تقنيي من السنغال في مجال االستكشاف واستعمال استمارة 12نظمت ورشة وطنية لتكوين 

.   أشرف عليها الموظف الوطني بموريتانيا2004 خالل شهر مايو المكافحة وتدبير المعلومات/االستكشاف
 من طرف مصلحة معلومات الجراد 2004 في ديسمبر RAMSESوفي نفس السياق فقد ثبت برنامج 

التي آونت تقنيين بإدارة وقاية النباتات حتى يتسنى لهم استعمال هذا البرنامج بصفة ) DLIS(الصحراوي
 .ناجعة
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  مالي

 
 بمبادرة تحسيسية لدى المسئولين في مالي آما قّدم دعما تقنيا 2004ظف الوطني في شهر أغسطس قام المو

 "أمبرس"ومن جهته اغتنم منسق برنامج ). UNLCP(للوحدة الوطنية لمكافحة الجراد الصحراوي 
حضى بها  للتطرق مع وزير الفالحة إلى المكانة التي ست2004بالمنطقة الغربية زيارته لمالي في أآتوبر 

وبعد دراسة هذا . الوحدة الوطنية لمكافحة الجراد ضمن الديوان الوطني لوقاية النباتات الذي أنشأ مؤخرا
الموضوع واإلجراءات التي قام بها مستشار المنظمة بهذا البلد اتفق على إنشاء مرآز وطني لمكافحة الجراد 

 ومنسق الوحدة "أمبرس" حاليا ضابط برنامج ويتكلف. الصحراوي يتمتع باالستقاللية اإلدارية والمالية
 .الوطنية لمكافحة الجراد متابعة إنشاء هذا المرآز

 
   النيجر

 
 (CTP) بالمنطقة الغربية، قدمت المنظمة للنيجر مشروع تعاون تقني "أمبرس"في انتظار تمويل برنامج 
معدات وتنظيم دورة تدريبية أولى  بشراء ال2004وقد بدء هذا المشروع في مارس . لتدعيم القدرات الوطنية

وقد نظمت دورة ثانية من طرف إطارات وطنية . في يونيو أشرف عليها الموظف الوطني للجراد بموريتانيا
 لالستنتاج وتقييم 2005 روستنظم دورة أخيرة قبل نوفمب. أثناء حملة التكاثر الصيفي للجراد الصحراوي

 .فين من مقر المنظمة و الموظف الوطني للجراد في الميدان بتأطير من طرف موظنالمتدخلي
 

  تشاد
 

، مما سمح بتحسيس 2004لمدة أسبوع في أنجامنا بتشاد في يوليو  قام الموظف الوطني للجراد بمهمة
 فاعال 2003الحكومة حول ضرورة جعل المرآز الوطني لمكافحة الجراد الصحراوي الذي أنشأ سنة 

 تقني تابعين إلدارة وقاية النباتات يتمحور حول تقنيات 12صالح آما نظم تكوينا وطنيا ل. ومستقال
وقد نتج عن الخطوات المتخذة مع السلطات المحلية . المكافحة/  استمارة االستكشاف لاالستكشاف واستعما

 فرق 03 سيارات ميدانية إلى المرآز الوطني لمكافحة الجراد، الشيء الذي سمح بتجنيد ثالثة 3تعيين 
 .2004مكافحة في مناطق التكاثر وذلك في أغسطس استكشاف و

بالمنطقة الغربية أثناء انعقاد "أمبرس"وقد أفضى تحسيس وزير الفالحة التشادي من طرف منسق برنامج 
، إلى تدعيم المرآز الوطني لمكافحة 31/08/2004اجتماع وزراء الفالحة للدول األعضاء في الهيئة بدآار

 ."أمبرس"صبح في نفس الوقت ضابط االتصال الجديد لـ الجراد وتعيين مسئول عليه أ
 

   الجزائر، ليبيا و المغرب
 

قامت هذه الدول بتنظيم عدة دورات تكوينية لصالح عدد آبير من التقنيين عززت بفضلهم الموارد البشرية 
ال مؤخرا في  لم يثبت إRAMSESورغم أن برنامج . الوطنية المكلفة بإنجاز استراتيجية المكافحة الوقائية

المكافحة من طرف الفرق /الجزائر والمغرب تمكن هذين البلدين من تطوير استخدام استمارة االستكشاف
 إلى مصلحة معلومات الجراد RAMSESالميدانية وبدءا بإرسال بطريقة بصفة شبه منتظمة معطيات 

 .بروما وأمانة الهيئة) DLIS(الصحراوي
 

ابع إطار من المرآز الوطني لمكافحة الجراد بالمغرب منذ أآتوبر وبهدف تحسين تدبير المعلومات، يت
 شهرا تكوينا بمقر المنظمة بروما في مجال تدبير وتحليل معلومات الجراد وذلك لتمكينه 11 ولمدة 2004

 وإنجاز النشرات الخاصة بحالة الجراد RAMSESمن استغالل صور األقمار االصطناعية، وبرنامج 
 .الصحراوي
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   تونس

 
 2004 الممنوح من طرف منظمة األغذية والزراعة لهذا البلد سنة (CTP)إن مشروع التعاون التقني 

بالمنطقة الغربية، سيسمح بتنظيم عدة دورات تكوينية في ميادين شتى لمكافحة  "أمبرس"بتوصية من منسق 
ليمية أخرى من تدعيم القدرات  مشاريع إقةآما سمح بمعيي. الجراد الصحراوي وتدبير األمور المتعلقة بالبيئة

 .الوطنية بمعدات استكشاف ومكافحة مختلفة
 

ومن جهة أخرى . 03/12/2004  إلى30/11نظم أول دورة تكوينية في توزر بالجنوب التونسي وذلك من 
 للبدء في 06/12/2004 إلى 28/11 من TCDC/CERES/LOCUSTأنجزت مهمة أولى من طرف  
 من )2005 مايو 31-22(وستسمح مهمة أخرى . عمليات مكافحة الجرادوضع خطة عمل لمراقبة جودة 

 .2005تحضير األساليب التطبيقية لتكوين عدة فرق لمراقبة الجودة والتي ستلقن إلى عدة أطر في سبتمبر 
  

  لمنطقة الغربيةبا "أمبرس"  تمويل برنامج. 2
 

بالمنطقة الغربية سنة  "أمبرس" لبرنامج ) سنوات4لمدة أربعة (منذ تحضير خطة العمل للمرحلة األولى 
، لم يّدخر مقر المنظمة ومنسق برنامج 2001، والموافق عليها من طرف الدول األعضاء في 1998

ورغم رد الفعل المتأخر . بالمنطقة الغربية أي جهد لطلب مساهمة الدول والمؤسسات المانحة "أمبرس"
 2003إال أن مساهمات معتبرة صودق عليها ما بين سبتمبر ) مما ساهم في تأجيل تنفيذ البرنامج(للمانحين 

 .يتضمن الجدول اآلتي خالصة النتائج المحصل عليها وتدرج بتدقيق فيما بعد. 2005وبداية 



 2005 يونيو - 16-12،طرابلس ،لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربيةالثالثة تقرير الدورة الثالثة 
 

 56

 )2005إلى نهاية مايو (بالمنطقة الغربية  "أمبرس"ضع المساهمات لصالح برنامج و
 

 تفيدةالبلد أو المنطقة المس المدة  المبلغ المانحون

 $  6.000.000 البنك اإلفريقي

 $  400.000 ليبيا
موريتانيا ومالي ( دول خط الموجهة األربعة   سنوات 4

 )والنيجر وتشاد

 المنطقة الغربية  سنوات 3 €  3.000.000 فرنسا

موريتانيا ومالي ( دول خط الموجهة األربعة   سنوات 4 $  6.077.000 البنك الدولي
 السنغال + )والنيجر وتشاد

هيئة 
مكافحةالجراد في 
 المنطقة الغربية

 المنطقة الغربية غير معروفة  في السنة$ 000 50 

منظمة األغذية 
 والزراعة

 في $ 000 175
 المنطقة الغربية غير معروفة السنة

المجموعة 
موريتانيا ومالي ( دول خط الموجهة األربعة  04/2006-10/2004 €  000 397 األوروبية

 السنغال) + نيجر وتشادوال

الواليات المتحدة  المنطقة الغربية و المنطقة الوسطى 2005 $  000 130
 المنطقة الغربية 2005 $ 000 150 األمريكية

موريتانيا ومالي ( دول خط الموجهة األربعة  سنوات 2 $  1.300.000 إيطاليا
 السنغال) + والنيجر وتشاد

الصندوق الدولي 
 سنوات 2 $  1.500.000 حيةللتنمية الفال

 دول من 05+  دول من المنطقة الغربية 08
بورآينا فاسو والرأس + المنطقة الوسطى 
 األخضر وغامبيا

موريتانيا ومالي ( دول خط الموجهة األربعة  31/07/05 – 01/08/04 $  499.750 هولندا
 السنغال) + والنيجر وتشاد

موريتانيا ومالي ( دول خط الموجهة األربعة  11/2006 – 12/2004 $  800.250 ألمانيا
 السنغال) + والنيجر وتشاد

 مالي وموريتانيا وتشاد 07/2007 – 08/2004 $  500.000 اليابان

 
   البنك اإلفريقي للتنمية

 
 إلى الصندوق اإلفريقي للتنمية طلب تمويل لمساعدة دول خط 2002وجهت منظمة األغذية والزراعة سنة 

 . على خلق جهاز لإلستكشاف والمكافحة المبكرة والسريعة)مالي وموريتانيا والنيجر وتشاد( المواجهة
 

 ببعثة إلى آل من مالي والنيجر 2003إجابة على هذا الطلب أرسل الصندوق اإلفريقي للتنمية سنة 
ر إعداد هذا  إث."أمبرس"وموريتانيا ومقر الهيئة بالجزائر ومقر المنظمة بروما لتقييم مشروع لبرنامج 

 6 على تمويله بما مقداره 2003المشروع صادق المجلس اإلداري للصندوق اإلفريقي للتنمية في سبتمبر 
وطبقا لشروط صرف الجزء األول من . ماليين دوالر أمريكي وذلك لصالح دول خط المواجهة األربعة
قة حضر من طرف البنك اإلفريقي  موافلميزانية هذا المشروع فقد أمضت الدول األربعة المستفيدة برتوآو
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ومن جهة أخرى .  على مساهمتها في هذا البرنامج2004آما أآدت ليبيا في يونيو . 2004للتنمية في مارس 
 .تم إعداد مهام لجنة إدارة هذا البرنامج

وسيشرع في تنفيذ هذا المشروع بمجرد التوقيع من طرف منظمة األغذية والزراعة والدول المستفيدة على 
 .تفاقية تخول للمنظمة إدارة هذا المشروع وآذلك على بروتوآول يحدد مهام لجنة إدارة البرنامجا

 
 بياـلي
  

بالمنطقة الغربية وثيقة تتعهد فيها رسميا بالمساهمة  "أمبرس"أرسلت ليبيا إلى أمين الهيئة و منسق برنامج 
 .  دوالر أمريكي000 400في هذا البرنامج بمبلغ 

 
   فرنسا

 
والمنعقد بباريس في شهر أآتوبر  "أمبرس"ا لالتصاالت العديدة واجتماع المانحين الخاص ببرنامج تبع

، على ) دآار، السنغال-11/02/2005-7 (، أّآد ممثل فرنسا خالل االجتماع الثالث لضباط االتصال 2004
 ). على شكل مشروعين( ماليين أورو 3أن بالده ستساهم بمقدار 

 
 البنك الدولي

 
 إلى سبع دول من الساحل اإلفريقي ومن بينها الدول 2004 إطار القرض الثنائي المخول نهاية أآتوبر في

األربع لخط المواجهة والسنغال يخصص جزء من هذا القرض لدعم قدرات هذه الدول في مجال اإلنذار 
حين المنعقد يوم وخالل اجتماع المان.  دوالر أمريكي000 678 6المبكر والتدخل السريع وذلك بمقدار 

بالمنطقة الغربية ممثلو البنك الدولي إلى إنجاز هذا  "أمبرس" بباريس دعا منسق برنامج 25/10/2004
 وأبدى البنك الدولي موافقته المبدئية على هذا االقتراح إّال أن تدابير "أمبرس"المشروع في إطار برنامج 

 .تنفيذه لم تحدد بعد
 

 في المنطقة الغربيةهيئة مكافحة الجراد الصحراوي 
 
 تخصيص دعم 2003 قررت الدول األعضاء خالل الدورة الثانية للهيئة المنعقدة في الجزائر في يونيو   

 . دوالر أمريكي000 50 بمقدار   "أمبرس"سنوي لبرنامج 
  

 منظمة األغذية والزراعة
 . دوالر أمريكي000 175تساهم المنظمة سنويا في هذا البرنامج بمبلغ 

 
   ةمجموعة األوروبيال
 

إلى مقر المجموعة األوروبية في بروآسيل بتحسيس ) بقسم الجراد بالمنظمة(سمحت زيارة خبير الجراد 
 لمواجهة أزمة الجراد 2004أفضل للمجموعة األوروبية مما أدى بهذه األخيرة إلى مساهمة معتبرة سنة 

حاليا، تدعيم قدرات هيئة مكافحة الجراد ومن أهداف هذا المشروع الذي ينجز .  مليون أورو23بمبلغ 
 أنشطة برنامج (الصحراوي بالمنطقة الغربية لتنسيق اإلجراءات الوقائية لمكافحة الجراد الصحراوي 

 . وتقوية التعاون جنوب جنوب فيما بين دول المغرب العربي ودول الساحل اإلفريقي)أمبرس
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 اجتماعات سنوية للتنسيق 3ارية تكميلية من خالل تمويل ولهذا الغرض، قدمت إلى الهيئة مساهمة تقنية وإد
 وتشغيل مستشارين إقليميين لتدعيم الهيئة في ) أورو000 300 – طوال مدة المشروع 6 مجموع (اإلقليمي 

 .)  أورو97000( شهر12 شهر، ومدة إجمالية تقدر بـ 6 إلى 3أنشطتها التنسيقية وذلك لمدة تتراوح من 
 

  USAID  ة للتنميةالوآالة األمريكي
 

 خالل اجتماع المانحين USAIDزيادة على مساهمتها منذ سنتين، تعهدت الوآالة األمريكية للتنمية 
 بدآار،السنغال وخالل الدورة اإلستثنائية للجنة مكافحة الجراد 29/09/2004المحليين المنعقد في 

DLCCولم يعرف حتى اآلن مقدار هذه المساهمة. بدعم مهم للمكافحة الوقائية على المدى المتوسط والبعيد. 
 

  إيطاليا
 

 مليون دوالر أمريكي لصالح المنطقتين 1,3تتابع المناقشات المساهمة المقترحة من طرف ايطاليا بمبلغ 
 .الوسطى والغربية

 
 الصندوق الدولي للتنمية الفالحية

 
دوالر أمريكي لمساندة  مليون 1,5زيادة على مساهمته في وضعية الطوارئ، خصص هذا الصندوق 

إّال أن هذا المشروع الذي يغطي آذلك . المجهودات المبذولة في إطار المكافحة الوقائية للجراد الصحراوي 
 .المنطقة الوسطى لم تتم الموافقة عليه حتى اآلن من طرف القسم المالي للصندوق

 
 البنك اإلسالمي للتنمية 

 من إقناع البنك اإلسالمي 2005 - 2003غربية خالل غزو بالمنطقة ال "أمبرس"استطاع منسق برنامج 
زيادة على المليون دوالر الذي وضعه (  مليون دوالر أمريكي 1,5للتنمية لتقديم مساهمة تكميلية بمقدار 

.  سيارة ميدانية مجهزة بآالت رش محمولة39وذلك إلقتناء ) رهن إشارة منظمة األغذية والزراعة 
 .علما بأن أغلبية المانحين ال يوافقون على شراء السيارات "أمبرس"ا قويا لبرنامج وسيكون هذا العتاد دعم

 
 اليابان، هولندا وألمانيا 

 
خصصت هذه الدول الثالث في إطار مساهمتها لحالة الطوارئ قسطا من هذه المساهمة لتمويل أنشطة 

ارب حول المبيدات البولوجية والتي تهدف بالخصوص إلى القيام بتج "أمبرس"مبرمجة في إطار برنامج 
 .والتدبير العقالني لمخزنات المبيدات والحاويات الفارغة

 
 استمارة توضح الميزانية المخصصة لكل 2005أعدت أمانة الهيئة و منظمة األغذية والزراعة في بداية 

مثل ومصدر التمويل، وذلك من أجل تنسيق جميع المساهمات واالستعمال األ "أمبرس"نشاط لبرنامج 
وستتم الموافقة على هذه اإلستمارة خالل اإلجتماع األول للجنة . للموارد المتاحة طبقا لمتطلبات أهم المانحين

 . إذا ما سمحت وضعية الجراد بذلك2005 المتوقع تنظيمه في نهاية   "أمبرس"تنسيق برنامج 
 

 إشكالية دبير طريقة لتأحسنة هي أن المكافحة الوقائيعلى   أخرىمرةرهنت إن األزمة الحالية ب فوخالصة
 نجازبضرورة إ ااقتنعو نمانحيالمن آبير عدد رغم أن و . البعيدومتوسط  الالجراد الصحراوي على المدى

بطريقة ثنائية في البرنامج  نمانحيالبعض   أن يطرح هو مساهمةمكنهذه اإلستراتيجية، فإن المشكل الذي ي
قد يؤدي إلى اإلزدواجية وقلة التنسيق في  ة والهيئة الشئ الذي بدون تشاور مع منظمة األغذية والزراع

 .انجاز األنشطة
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   برنامج العمل. 3
 

إلعادة النظر ، 2005-2003غزو /حالة الفورانستخلصة من لدروس الملقد بدا من الضروري استغالل ا
المنطقة ب "أمبرس" رنامجاألولى من بفي إطار المرحلة استراتيجية المكافحة الوقائية، في طريقة إنجاز 

 خالل االجتماع الثالث  بنواقشط بموريتانيا2001العمل التي أعدت سنة خطة أعيد النظر في   لذا.الغربية
 .)11/02/2005-7 (لضباط االتصال 

 
الضرورية مؤشرات خالل االجتماع المذآور الوضع المشارآون ، طريقة التخطيط باألهدافارتكازا على 

  آما.ما أعادوا صياغة بعض األنشطة أو تكميلها أو دمجها. :لبرنامجاائج على جدوى نتالتي سوف تبرهن 
. المسئولون والتنفيذ ومدة ) أو نشاط جزئي للنشاط( تم تحديد مؤشر لكل نشاط  ذلكبعد. حددت أنشطة أخرى

 المالحظات األنشطة حيز التنفيذ بطريقة فعالة مع اإلشارة إلىوضع ل المتطلبات الدقيقة دت آذلكحدو
والرجوع اإلعتمادات المخصصة من طرف البنك اإلفريقي وسينفذ هذا البرنامج عند صرف . الضرورية

 .إلى حالة السكون
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 Vالملحق 
 
 
 
 
 
  مقدمة .1
 

 يشكل شرطا أساسي إلنجاز و نجاح أنشطة مكافحة الجراد بصفة عامة ةإن توفر الموارد البشرية الكفئ
ومن الضروري أن تتوفر آل وحدة وطنية لمكافحة الجراد بصفة دائمة .  خاصةوالمكافحة الوقائية بصفة

و يرتبط عددهم بعدد فرق االستكشاف . على عدد من اإلطارات والتقنيين واألعوان المؤهلين وذوي الخبرة
 .والتدخل الضرورية لتغطية مجمل مناطق تكاثر الجراد المتواجدة في الدول األعضاء في الهيئة

 
 

 2003ورات التكوينية المنجزة أو في طور اإلنجاز بالمنطقة الغربية منذ شهر يونيو الد. 2
  
 

 على المستوى الوطني. 1.2
 

لك ذلقد ساهمت الهيئة و المنظمة في إنجاز عدد من الدورات التدريبية على مستوى دول المنطقة الغربية و 
 .ية التي برمجت في آل بلدوالجدول اآلتي يلخص المواضيع األساس. 2003منذ شهر يونيو 

  
 التكوينات المنجزة على المستوى الوطني في دول المنطقة الغربية 

 2005مايو إلى  2003 يونيو من
 

 التاريخ/الفترة  الموضوع البلد
 إشكالية الجراد الصحراوي واستراتيجية المكافحة الجزائر 

ليإرسال المعلومات الخاصة بالجراد عن طريق نظام اإلعالم اآل
06-08/10/2003 

2004 

 ليبيا
  االستكشافات و المكافحة ضد الجراد الصحراويتتقنيا

 تنظيم عدة دورات تدريبية في مختلف مناطق البالد
 

27/03- 03/04/2004 
 2005مارس 

 مالي
 * الجراد الصحراوي وتقنيات االستكشافةبيوايكولوجي
المكافحة /أساليب االستكشاف و الجراد الصحراوي ةبيوايكولوجي
 والتسممات

2003 
26/02-10/04/2005 

 )آولينستراز(المراقبة الصحية في مكافحة الجراد  المغرب
 9عدة دورات تدريبية في مختلف الميادين 

26/09-01/10/2004 
2004 

 موريتانيا
 دبير االستكشاف الخاصة بالمنطقة الغربية و تاستمارةاستعمال 

 اإلعالم المتعلق بالجراد
 

2004 

                                                 
 .يجيات من طرف المكونين في مراآز القيادة اإلقليمية في عدة مناطق، مع متابعة لإلسترات2004تكون بعض األفراد في  9

 التكوين
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 التاريخ/الفترة  الموضوع لبلدا

 النيجر
 * الجراد الصحراوي وتقنيات االستكشافةبيوإيكولوجي

 في وقاية النباتات في مرآز ممتازين تقنيين 8تكوين 
AGRHYMET 

2004-2005 
2004 

 السنغال

 الجديدة إلستمارةاستعمال ا(اإلعالم الخاص بالجراد دبير ت
 GPS ،(eLocustلالستكشاف، 

 ت الجراد الصحراوي، تقنيات الرش، احتياطاةجيبيوإيكولو
 10...إلختخزين المبيدات /نقل/إدارة، اناآلم

24-29/05/2004 
 

 فبراير -2004سبتمبر 
2005 

 2004يوليو  تقنيات االستكشاف التشاد

  تقنيات االستكشاف تونس
  الرش الجويوGPS استعمال 

11-12/10/2004 
30/11-03/12/2004 

 
        CTPمة األغذية و الزراعة في إطار برنامج التعاون التقني تمويل من منظ* 
 

 في RAMSESالمنظمة عدة دورات تكوينية ومهمات متعلقة بمتابعة استعمال  ، مولتذلكوزيادة على 
 .الجزائر، مالي، المغرب، السنغال وتونس

 
 للمكونين إقليمي تكوين. 2.2

 
وبناءا على المواضيع المقترحة ) 4المقدمة في البند (التنفيذية، طبقا إلحدى توصيات االجتماع األول للجنة 

 بوضع برنامج 2004من طرف أمين الهيئة في نفس االجتماع،  قامت المنظمة مع الهيئة في نهاية سنة 
ونظمت الدورة .  منها تنتمي إلى الهيئة5 دول من الساحل اإلفريقي 10شامل لتكوين المكونين لصالح 

 أبريل 6 مارس إلى 14 من 11ICRISATبمرآز)النيجر(ى لتكوين المكونين في نيامي اإلقليمية ألول
وشارك في هذه الدورة التي . وتطرقت إلى المواضيع األساسية في ميدان تدبير الجراد الصحراوي. 2005

 شخصا قدموا من مالي 21، "ما يجب معرفته وما يحب إيصاله في ميدان الجراد الصحراوي"آان شعارها 
وريتانيا والنيجر والسنغال وتشاد وبورآينا فاسو وجزر الرأس األخضر وغامبيا وغينيا وغينيا بساو وم

وعولجت في هذه الدورة مواضيع عامة   تخص بيوايكولوجية الجراد الصحراوي، االستكشاف .  وجيبوتي
تم إعداد مخططات و. والمكافحة، الحفاظ على صحة اإلنسان والبيئة وآيفية تدبير حملة مكافحة الجراد

 أيام والمقررة في 5 دورات تدريبية في 3 في تنظيم ةوالمتمثل وطنية للتكوين من طرف المتكونين، 
 .2005يونيو /مايو

 
، آان المشارآون، على العموم راضيين ضيق الوقت بالنسبة إلى المواضيع المدرجة في برنامج العمل رغم 

 600وسيلقن المتكونين . مواضيع المقدمة أو المؤطرين أو التنظيمبهذه الدورة التكوينية سواء فيما يخص ال
و تجدر . 2005شخص من العاملين في مكافحة الجراد بدول الساحل وذلك قبل بداية الحملة الصيفية لسنة 

اإلشارة إلى أن الدورات التدريبية التي ستنظم على الصعيد الوطني سيواآبها ويقوم بتقويمها خبراء من مقر 
 .ظمة ومستشارين دوليين أخصائيين في الميادين السالفة الذآرالمن

وستحدد المواضيع واإلجراءات . و من المقرر أن ينجز برنامج تكوين مماثل في دول شمال غرب إفريقيا
وستنظم الدورات األولى . الخاصة بهذا التكوين من طرف الهيئة بتنسيق مع الجزائر وليبيا والمغرب وتونس

 .ح حالة الجراد والتمويل المالي بذلكبمجرد أن تسم
                                                 

في مكافحة الجراد الصحراوي من بعض الدورات التكوينية وخصت معضم المنطق األحد ) تقنيين، عسكريين وشبه عسكريين(أعفي عدة متدخلين 10
 .2005-2003غزو /عشر المصابة بفوران

11 ICRIS AT  :اطق االستوائية الشبه الجافة المعهد الدولي للبحث حول محاصيل المن. 
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 في 2005 أبريل 23 إلى 13إضافة إلى هذا، قامت المنظمة بتنظيم ورشة تكوين إقليمي في موريتانيا من 

 الالزمة للمحافظة على صحة تبما فيها االحتياطيا( في مكافحة الجراد ةميدان مراقبة نوعية المعالج
 تقني، تابعين لوزارات البيئة والصحة والفالحة وينتمون 21ورشة وشارك في هذه ال). اإلنسان و البيئة

وتطرقت هذه الورشة إلى آثار المكافحة .   وموريتانيا والنيجر والسنغال وتشادي بورآينا فاسو ومال: إلى
الكيميائية على المياه والنباتات والحيوان عامة و تشخيص األصناف الغير المستهدفة التي هي األآثر 

وتدخل هذه الورشة في إطار تقوية اإلمكانات الوطنية للدول الساحلية والتي . لهالك خالل المعالجةعرضة ل
وتحظر حاليا البرامج . ستمكن من إعداد فرق وطنية مخصصة في مراقبة نوعية المعالجة ضد الجراد

 .2005التكوينية الوطنية التي سنطلق دوراتها األولى في بداية شهر أغسطس 
 

  الدآتوراه إطارين فيتكو. 3.2
 

 : هناك تكوينين في طور اإلنجاز
 
البيوجغرافيا للجراد الصحراوي، التعرف على " : ، وموضوعه)موريتانيا( تكوين محمد عبد اهللا ولد باباه -

 ولكن 2003يمول هذا التكوين من طرف الهيئة مند أبريل ". المناطق المعرضة آلفة الجراد في موريتانيا 
 . بدأت من قبلأشغال البحث

 
المساهمة في " وموضوعه 2004 منذ أبريل DLCC يمّول من طرف : )النيجر( عبدو و تكوين ماماد-

 تدراسة إيكولوجية الجراد الصحراوي وآثار بعض المبيدات المستعملة في مكافحة الجراد على الحيوانا
 ".الغير المستهدفة في اآليير بالنيجر

 

 تبادل الخبرات .4.2
 

ساهمت المنظمة والهيئة في تنظيم ) 4المقدمة في البند (حدى توصيات االجتماع األول للجنة التنفيذية طبقا إل
 خبراء من مصلحة وقاية النباتات للسنغال إلى آل من الجزائر والمغرب في شهر مايو 3زيارة دراسية لـ 

يدان مكافحة الجراد والهدف من هذه الزيارة هو التعريف عن خبرات الجزائر والمغرب في م. 2005
وخالل هده الزيارة التقى الوفد على التوالي . وإعطاء الفرصة للوفد السنغالي ليستفيد من هذه الخبرات

غزو /بمسئولي مصالح مكافحة الجراد بهذين البلدين وتعرفو على األجهزة الموضوعة لمواجهة فوران
INPV , 12  : لجزائرا(آما زاروا مؤسسات أخرى ). المراآز القيادية (2003-2005 CNCC, 

/DPVCT13/MADR14مديرية وقاية النباتات والمرآز القيادي لمكافحة الجراد  : ، ومقر الهيئة؛المغرب 
 ).بالرباط، المرآز الوطني لمكافحة الجراد بأآلدير

 

 التنسيق مع المنطقة الوسطى . 5.2
 

ورة اإلقليمية األولى لتكوين المكونين في إطار التنسيق مع المنطقة الوسطى شارك خبير من جيبوتي في الد
ومن جهة أخرى شارك خبير ليبي في دورة . 06/04/2005 إلى 14/03المنعقدة بنيامي في النيجر من 

 .تدريبية نظمت بعمان باألردن من قبل هيئة مكافحة الجراد الصحراوي بالمنطقة الوسطى

                                                 
 .المرآز الوطني للمراقبة والمطابقة 12
 مديرية حمماية النباتات و المراقبة التقنية 13
 وزارة الفالحة والتنمية الرييفية 14
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  العملج برنام.3
 

 القصير  على المدى .1.3
 

  :  وسيتطرق إلى المواضيع التالية2005كوين قصير المدى في  بداية شهر يوليو سينطلق الت
ضبط آالت الرش األرضي والجوي بالجزائر يؤطر من طرف مستشار من منظمة األغذية و  -

 .الزراعة
يونيو (بتونس ) و مستشارين للمنظمة CERES- Locustox خبير(تكوين فرق مراقبة الجودة  -

 ).2005ابتداء من أغسطس (الساحل اإلفريقي أعضاء في الهيئة  دول من 5و في ) 2005
 
 على المدى المتوسط و الطويل. 2.3

 
نظرا لنقص المعلومات الخاصة بحاجيات الدول في ميدان التكوين، لم تتمكن األمانة من إعداد مخطط 

تشار إلعداد هذا المخطط لذا، اقترح أمين الهيئة خالل االجتماع األول للجنة التنفيذية تكليف مس. للتكوين
 .وذلك عند دخول مشروع البنك اإلفريقي للتنمية حيز التنفيذ

 
و يترتب على هذا المستشار أن يأخذ بعين االعتبار تجربة المنطقة الوسطى في هذا المجال والدروس 

ظيم عدة مع العلم أن مشروع البنك اإلفريقي للتنمية يمول تن. 2005-2003المستخلصة خالل أزمة الجراد 
ورشات ودورات تدريبية على المستويين الوطني واإلقليمي  وآذلك شراء معدات تربوية ووسائل 

 .بيداغوجية
 
 و في انتظار ذلك وبغية اإلسراع في إعداد هذا المخطط اقترح أمين الهيئة خالل االجتماع األول للجنة  

م ورشة على المستوى الوطني، يشارك فيها  الدول  في إحصاء اإلحتياجات وذلك بتنظيعالتنفيذية، أن تشر
 مكافحة الجراد و تآل األشخاص المؤهلة لتحديد هذه اإلحتياجات مع األخذ بعين االعتبار خصوصيا

ولقد اقترحت األمانة أن تساهم الهيئة في تنظيم هذه . النقائص التي يجب تغطيتها في مجال الكفاءات البشرية
 .الر أمريكي لكل ورشة دو1500 إلى 1000 بمبلغ تالورشا
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 VI الملحق
 
 
 
 
 
 مقدمة. 1
 

 أن المعلومات العلمية المتفرة غير آافية لتفهم االرتفاع 2003/2005الغزو / لقد أظهرت حالة الفوران
وفي هدا الشأن، طرحت أمانة الهيئة عدة تساؤالت . الهائل لمجموعات الجراد الذي حدث بطريقة استثنائية

 .االجتماع األول للجنة التنفيذيةعلمية وعملية خالل 
 

 ومن المعروف أن األبحاث الميدانية حول الجراد أصبحت نادرة مند عدة سنوات نظرا لعدم األهمية التي 
وتجدر اإلشارة إلى أن مراآز األبحاث للدول . توليها مؤسسات البحث للدول النامية لمثل هذه المواضيع

ورغم هذه النقائص .  الجراد الصحراوي ال يعيش إال في هده الدولالنامية لم تتكفل بهذا الجانب رغم أن
 .وقلة الموارد البشرية ومؤسسات البحث المختصة والموارد المالية تم إنجازها عدة أنشطة

 
أنشطة البحث والتجارب المنجزة أو في طور االنجاز في المنطقة الغربية مند يونيو . 2

2003 
 

 :للهيئة واالجتماع األول للجنة التنفيذية، تم القيام بالنشاطات التاليةطبقا لتوصيات الدورة الثانية 
 

 دراسات أثر المبيدات على البيئة وصحة اإلنسان. 1.2
 

نظرا لألخطار الهامة التي يتعرض لها اإلنسان والبيئة في عمليات المعالجة، بادرت منظمة األغذية 
بآثار المبيدات على صحة اإلنسان والبيئة وذلك  إلى تحضير دراسات تتعلق 2004والزراعة منذ صيف 

 . CERES - Locustoxباالستعانة بعدة خبراء من 
 

 :هي  إن الدول التي استفادت من هذه الدراسات
 
  2004-2003حملة ( متابعة آثار المعالجة ضد الجراد على صحة اإلنسان والبيئة  :  موريتانيا-1

CERES    15Locustox-. ( 
 . دراسة آثار المبيد آلوبيريفوس باستعمال ضعف الكمية على صحة اإلنسان والبيئة:        السنغال-2
 & Eriksson، 2004(  متابعة آثار المعالجة ضد الجراد على صحة اإلنسان و البيئة:       النيجر-3

Mullie( 
 و Mullie، 2004( متابعة آثار المعالجة ضد الجراد على صحة اإلنسان و البيئة :     المغرب-4

 )أخصائيين وطنيين

                                                 
جة واحترام قوانين األمان مراقبة جودة المعال)2) تحليل النشاط آولينيستيراز(مراقبة التسمم : ، من أهدافهما 2004 هذه المؤسسة حققت مهمتين في  15

 .المتابعة التأثيرات على المحيط جراء المعالجة)3المطلوبة 

 األبحاث
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 تجارب الطرق االستبدالية للمكافحة التقليدية. 2.2

 
بغية تشجيع استعمال المبيدات األقل ضررا للصحة اإلنسانية والبيئة مثل المبيدات الحيوية ومانعات 

ة تقنيا االنسالخ، تقوم منظمة األغذية والزراعة، بالتنسيق مع عدة معاهد وصانعي المبيدات، بالمساهم
 : وماليا في إعداد وإنجاز عدة تجارب بالمواد اآلتية

 
- Deltamethine) Decis  (17.5غرام من المادة الفعالة /ha:  (2004)موريتانيا 
 )2005مايو /أبريل(، الجزائر 2004-2003 موريتانيا والنيجر : (Green Muscle)ميتاريزيوم  -
- Teflubenzuron (Nomolt) :2005 مايو/ الجزائر أبريل 
-  Fipronil و Diflubenzuon: 2004( السنغال( 

 
 : التجارب المبرمجة على المدى القصير

 
 .، سيحدد المكان وفقا لتواجد الجراد)الحملة الصيفية(مانعات اإلنسالخ وتطبيقها على نمط حواجز  •
 . في موريتانيا وبلدان أخرى وفقا لتواجد الجراد(Green Muscle)ميتاريزيوم  •
 .، سيحدد المكان طبقا لوجود الجراد)الحملة الصيفية(ميتاريزيوم  + (PAN)فيرومون  •
بالمغرب للتعرف على فعالية المادة )  في المعالجة عبرالحواجزFipronil(تجربة عدة مواد فعالة  •

 .وآثارها الثانوية
 

 محطة أآجوجت. 3.2
 

شغيل محطة البحث تبدل من طرف موريتانيا و منظمة األغذية والزراعة مجهودات معتبرة لت
وتتوفر هذه المحطة على مزايا عدة ولكنها تتطلب تقوية وتحسين تجهيزاتها . بأآجوجت في موريتانيا

وفي هذا اإلطار قرر البنك اإلفريقي للتنمية . لكي تجذب فرق البحث التي تأتي من مختلف الدول
 وتوسيع هذه المحطة لتمويل عملية إعادة تجهيز "أمبرس"تخصيص جزء من مساهمته في برنامج 

 .و اقتناء وسائل البحث والتجهيزات المكتبية التكميلية) م مربع200(
 
 

 األبحاث األخرى. 4.2
 

من بين أعمال البحث األخرى، يمكن اإلشارة إلى األبحاث التي تنجز في إطار تحضير الدآتوراه لكل 
بحث أخرى في عدة بلدان من المنطقة ، وهناك أعمال )النيجر(ومامادو عبدو ) موريتانيا(من ولد باباه 

 .على مستوى بعض المؤسسات أو الوحدات الوطنية لمكافحة الجراد
 : وعلى سبيل قام المغرب باألبحاث والتجارب اآلتية

 
 على البيئةChlorpyriphos  وآلوربيرفوس Malathion أثر المالتيون -
 ثار بعض الزيوت األساسية على الجرادآ تقييم -
، الشيء الذي أعطى نتائج ة بثالث جرعات بتغطية آاملDiflubenzuronنجزة بمادة  تجارب م-

 . ةجد ايجابي
 

وقام المعهد الوطني للزراعة بالحراش بالجزائر بأبحاث في علم الجراد في إطار أطروحات 
 .المهندسين

 



 2005 يونيو - 16-12،طرابلس ،لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربيةالثالثة تقرير الدورة الثالثة 
 

 66

 
 المواضيع ذات األولويات. 3
 

 نظمتها هيئة مكافحة الجراد الصحراوي بشمال غرب للتذآير فان الوثيقة المعدة من قبل االستشارة التي
 : سنوات، أوصت بتكثيف الجهود إلعطاء األولوية للبحث في المواضيع التالية3إفريقيا مند 

 
آمبيوتر يدوي مقترن (، نقل المعلومات  DGPS تطوير التكنولوجيا الحديثة السيما تقنيات استعمال •

) عن طريق األقمار االصطناعية(قالت فرق االستكشاف و تحديد مواقع ومتابعة تن) HFمع راديو 
 .لتكييفهم مع األوضاع المحلية

من السبل الواجب استكشافها تحسين استعمال معطيات األقمار االصطناعية في التنبؤات بالجراد  •
وخاصة تحديد و تصنيف المجاالت الجغرافية التي يوجد بها الجراد عن طريق القياسات األشعاعية 

 .ة حسب المعطيات الميدانيةالمصنف
إن المنشورات الحديثة الصادرة عن وآالة التعاون األلماني والبنك : التأثير االقتصادي آلفة الجراد •

 و منظمة األغذية والزراعة وبعض الجامعات أثارت جدال آبيرا من الواجب رفعه عن طريق لدوليا
 .ية والبيئية والسوسيولوجيةالدراسات مع األخذ بعين االعتبار آل الجوانب االقتصاد

إن النتائج المشجعة المحصل عليها داخل المخابر وفي اآلونة األخيرة بأستراليا : المكافحة الحيوية •
باستعمال الفطريات الضارة للحشرات، تتطلب إثباتا على مستوى واسع مع مراعاة تأثيرها على 

واع محلية من الطفيليات وآذلك أعداء وبموازاة ذلك فإن البحث عن أن. الحيوانات الغير مستهدفة
 .طبيعية أخرى أمر يستحق التشجيع

يتم حاليا تحليلها في بعض المخابر بالمنطقة، ويستحق هذا العمل أن يحظى بعناية : مواد  سامة نباتية •
 ،Neem، Melea،  Cestrum parquiiتعميق النتائج المحصل عليها مع )  أ: خاصة من أجل 

harmala  Peganum ،تعميق أبحاث أخرى قصد اآتشاف مواد نشيطة جديدة)  ب. 
رغم أن عدة أعمال خصصت لدراسة بيئة الجراد الصحراوي، فان بعض الجوانب : البيوإآولوجيا •

ذات أهمية تطبيقية لمكافحة الجراد الّبد لها أن تتطور أآثر لترسيخ أنجع إلستراتجية المكافحة 
األبحاث حول تحديد وتمييز المجاالت الحيوية لتكاثر الجراد  وفي هذا الصدد يجب تطوير. الوقائية

 .وتجمعه في المنطقة
األعمال الحالية الخاصة بالميكانيزمات المسئولة عن تجمع الجراد تحتاج إلى تعميق : الفيزيولوجيا •

 .أآثر
جع  علمنا أن المرإذاتفتقر الدراسات في هذا الميدان ويجب االهتمام به أآثر، خاصة : التصنيف •

 .)Chopard) 1943الوحيد لشمال غرب إفريقيا يعود إلى أعمال 
 

 : إنجاز ما سبق ذآره، وربما غيره، يتطلبإلىمن الواضح أن برنامجا لألبحاث يهدف 
 

 عمال البحث في الميدان خالل فترات طويلة من الزمن؛ألطاقات بشرية تخصص آل أوقات عملها  -
اخ        مؤسسات مناسبة موجودة في مناطق تكاثر        - ق المن ة لخل ه الكفاي الجراد الصحراوي ومجهزة بما في

 األريح للعاملين بها علما بأن ظروف العيش قاسية جدا في مثل هذه األماآن؛
 .موارد مالية هامة -
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 برنامج عمل . 4
 

  في إطار الهيئة.4.1
 

هيئة مكافحة ( سنوات 3 إن تمويل مشاريع البحث الوطنية واإلقليمية الذي صادقت عليه الهيئة مند 
لم يستعمل ) الجراد الصحراوي بشمال غرب إفريقيا و هيئة مكافحة الجراد الصحراوي بالمنطقة الغربية

ويرجى من مراآز األبحاث التابعة للدول . قط حتى اآلن ودلك راجع لقلة اقتراحات مشاريع البحث
 .األعضاء أن تتقدم بمشاريع بحوث لالستفادة من هذا التمويل

 3000( جائزة الهيئة لمكافأة األبحاث التي أعطت نتائج مفيدة في ميدان الجراد الصحراوي وفيما يخص
 . لم يقدم حتى اآلن أي اقتراح لنيل هده الجائزة: )دوالر أمريكي في آل سنتين

 
   المنطقة الغربية / "أمبرس" في إطار برنامج .4.2

 لألبحاث والبدئ عند نهاية المرحلة األولى لـ المنطقة الغربية بإعداد برنامج/ "أمبرس"يتوقع برنامج 
و في هذا الصدد تهدف مساهمة البنك اإلفريقي للتنمية من بين ما تهدف . ببعض أعمال البحث "أمبرس"

تحسين مناهج المسح والمكافحة للبحث بتشاور مع األطراف المعنية لتقوية األبحاث وإليه إعداد برنامج 
 .ة الستعمال مواد بديلة للمبيدات التقليديةالحالية، وتطوير تقنيات جديد

 : ولبلوغ  هذه الغاية، يتوقع إنجاز النشاطات اآلتية
 
 أشهر في السنة األولى من 4(إنجاز استشارة لتحضير برنامج لدعم البحث على المستوى اإلقليمي  •

خبراء ، يلي ذلك تنظيم ورشة إقليمية للمصادقة على هذا البرنامج يشارك فيها ال)المشروع
 .المنطقة الوسطى/ "أمبرس"والمؤسسات المتخصصة المساهمة في برنامج 

تقييم وضعية األبحاث المنجزة في مجال الجراد لكل من مالي، النيجر، السنغال وتشاد مع العلم أن  •
 .هذا العمل قد أنجز في الدول األعضاء األخرى في الهيئة

على المستويات (ة والمعاهد المختصة في البحث بروتوآوالت اتفاق بين الهيئ/إعداد وإمضاء عقود •
 ). والدوليةةالوطنية، اإلقليمي

 تنظيم استشارات قصيرة المدى إلعداد برنامج تقوية البحث  •
 .تنظيم ورشة تقييم نتائج البحث في نهاية المشروع •
 

 منظمة ولضمان ديمومة البحث في الجراد الصحراوي، أوصى االجتماع األول للجنة التنفيذية بدعوة
األغذية والزراعة لدراسة إمكانية خلق مراآز إقليمية للبحث شريطة أن تكون محطة أآجوجت عملياتية 

 .بأآمل وجه
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  VIIالملحق 
 
 
 
 
  حالة المساهمات.1
 

 MTF/INT/006/MUL-CLCPRO - 9169.00. رقم يالصندوق المال
 

 )يبالدوالر األمريك (2005أبريل  20 حالة المساهمات إلى غاية
 

  الدول األعضاء
  ات إلىالمتأخر

31/12/2004 
 لسنةالمساهمة الواجبة 

2005 
 إلىالمبلغ المحصل عليه 

20/04/2005 
 ات إلىالمتأخر

20/04/2005 
      

  008,23 40  0,00  000 40  8,23   الجزائر

  631,33 82  886,70 11  000 46  518,03 48   ليبيا

  000,00 26  0,00  000 13  000,00 13  مالي

  954,01 59  0,00  000 15  954,01 44   موريتانيا

  620,00 140  590,00 66  000 37  210,00 170   المغرب

  000,00 24  0,00  000 12  000,00 12  النيجر

  893,80 15  0,00  000 16 (106,20)  السنغال

  000,00 24  0,00  000 12  000,00 12  التشاد

  080,78 67  090,26 4  000 24  171,04 47   ونست

      

  188,15 480  566,96 82  000,00 215  755,11 347   المجموع        

 
 .  دوالر000 506  بـ2005 أبريل 20يقدر المبلغ المتوفر إلى غاية 

 مشروع برنامج العمل  و2004 -2003الحسابات السنوية للفترة 
 2006-2005 للفترة المالية والميزانية
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 2004 - 2003الحسابات السنوية لـ . 2
 

 2003المصاريف في 
 
 المبلغ وصف النشاط

 بالدوالر
 427 23 :الخبراء 

 716 7 )02/03/2003 – 20/02(تأطير دورة تكيونية ، بنغازي ،ليبيا 
 250 14  مطابقا لخمس دول من الغربية و أمانة الهيئة  RAMSES تطوير وجعل برنامج

 461 1 تحضير وثائق العمل لالجتماع الثاني لضباط االتصال 
 

 060 1 :العقود 
 060 1 03/02/03-30/01جتماع األول لضباط االتصال، نيامي، النيجر، اال(المترجمون 

 
 449 69 :األسفار

 147 30 االجتماعات والندوات
 507 13 ) في موريتانيا و دورة تكوينية في ليبياDGPSورشة حول (التكوين 

 810 2 )ولد بابا في المنطقة الوسطى.ع.م(تبادل الخبرات 
 400 23 )رية في موريتانيافرقة جزائ(االستكشاف 
 345 تأمين سيارة 

 (760) بيع سيارات ملك لهيئة شمال غرب إفريقيا
 

 566 34 : التكوين
 560 26 )ولد بابا.ع.م(منحة دراسية 

 000 4 )08/10/03-06(إشكالية الجراد الصحراوي وإستراتيجية المكافحة : الجزائر
 000 3 )02/03/03-20/02(نغازي دورة تكوينية في علم الجراد، ب: ليبيا

 006 1 تقنيات االستكشاف : موريتانيا
 

 120 66 :المـــعـــــدات 
 023 31 )حواسيب، آوابل، سكانر، برامج(أجهزة اإلعالم اآللي 

 702 11 )للمغرب(و  بحث **** معدات 
 968 21 )المجالت العلمية(االشتراآات 

 915 )ليبيا(خرائط وبطاريات أجهزة االتصاالت 
 512 )علم(معدات صغيرة لالجتماعات 

 
 930 80  :المصاريف العامة

 572 56 الفرق الجزائرية والمغربية في السهل اإلفريقي
 703 1 )االستكشاف بالنيجر(الوقود 

 158 20  لـهيئة شمال غرب أفريقيا24تنظيم الدورة الثانية لـهيئة المنطقة الغربية و الدورة 
 855 1 ائق وتقارير دورات واجتماعات لـهيئة المنطقة الغربية نسخ وث

 642 ) في الندوات العلمية، مصاريف االستقباللالتأمين، التسجي(مصاريف أخرى 
 

 552 275 المجموع الفرعي
 

 822 35 مصاريف الوآالة 
 

 374 311 المجموع
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 2004مصاريف 
 
 المبلغ وصف النشاط

 بالدوالر
302 13 :ء الخبرا

802 2 )20/06/2004-16االجتماع األول للجنة التنفيذية لـهيئة المنطقة الغربية ،نيامي، النيجر، (المترجمون 
500 10  بجعله مطابق لليبيا، السنغال وتشاد  RAMSESتأيين برنامج 

 
189 12 :األسفار

353 8 ) الغربية واجتماعات أخرىاالجتماع األول للجنة التنفيذية لـهيئة المنطقة(االجتماعات 
540 1 )20/03/04-13المكافحة ليبيا،/تقنيات االستكشاف(التكوين 

188 )2004مايو ( إلى السنغال لإلشراف على دورة تكوينية المنسق الوطني مهمة 
108 2 )2004 فبراير ،AGPPاجتماع (مهمة أمين الهيئة إلى روما 

 
760 11 : التكوين

760 11 )ولد بابا.ع.م(سية منحة درا
 

077 27 :المـــعـــــدات 
618 1 أجهزة اإلعالم اآللي

079 18 )المجالت العلمية(االشتراآات 
380 7 )ليبيا، السنغال والتشاد (  RAMSESبرامج لـ 

 
214 16  :المصاريف العامة

770 9 )20/06/2004-16بية ،نيامي، النيجر، االجتماع األول للجنة التنفيذية لـهيئة المنطقة الغر(تنظيم 
998 )موريتانيا(شراء وترآيب مكيف هواء 

333 )تأمين الشراء ونسخ الوثائق(مصاريف أخرى 
213 4 )2004مايو (تكوين حول تسيير معلومات الجراد في السنغال 

900 )2003أغادير، ديسمبر  (لضباط اإلتصالمصاريف إضافية لالجتماع الثاني 
 

542 80 المجموع الفرعي
 

470 10 مصاريف الوآالة 
 

012 91 المجموع
 
 

أنظر الفقرات بالنمط المكسور في الجدول (نظرا لبعض اإلقتطاعات الخاطئة التي لوحظت في الميزانية 
 دوالر 289 25( الفرق .  دوالر 632 61 تقدر بـ 2004، فإن المصاريف الصحيحة لسنة )أعاله
 .2005سيعاد إلى ميزانية الهيئة في ) ساب مصاريف الوآالةدون ح
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 ) بالدوالر األمريكي( 2006 و 2005برنامج العمل و ميزانية . 3
 
 

 المبلغ 2006 2005 وصف النشاط
 بالدوالر

 000 35   :الخبراء 
   000 5 إنجاز وثيقة تبيانية خاصة بالهيئة

  000 15 000 15 تمويل مشاريع بحث 
 000 44   :اراألسف

   000 2 زيارة رئيس الهيئة إلى روما 
  000 15  ) دول5(االجتماع الثاني للجنة التنفيذية 
  000 15  االستكشافات المزدوجة

  000 6 000 6 تبادل الخبراء 
 000 70   : التكوين

  000 20 000 20 )ولد بابا.ع.م(منحة دراسية 
  000 15 000 5 دعم التكوين الوطني 

   000 10  في التكوين لتحديد العوزاإلسهام في تنظيم ورشات وطنية 
 000 108   )ال تستهلك(التجهيزات 

  000 30 000 30 شراء سيارة آل سنة
  eLocust 2  5 000 5 000اعتماد مبدئي لشراء طاقم 
  000 19 000 19 )المجالت العلمية(اعتماد مبدئي لالشتراآات 

    
 000 123    :لعامةالمصاريف ا

  000 12  ) دول5(االجتماع الثاني للجنة التنفيذية 
   000 40 الدور الثالثة للهيئة 
  000 10 000 10 دعم ألمانة الهيئة

  000 8 000 8 االستكشافات المزدوجة
  000 10 000 5 المصاريف المستعجلة

  000 10 000 10 المصاريف الغير منتظرة
 000 000380 190 000 190 المجموع الفرعي

    
 000 50 000 25 000 25 مصاريف الوآالة 

   )%13(مصاريف تسيير منظمة األغذية و الزراعة لألمم المتحدة 
       

    
 000 000430 215 000 215 المجموع
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 VIIIالملحق 
 
 
 
 

 

 الجزائر
 

 علي مؤمن. السيد
 ةمدير وقاية النباتات وتقنيات المكافح

 وزارة الزراعة والتنمية الريفية
  الجزائر-، نهج العقيد عميروش 12 :عنوان
 749566 - (21-213) ++: هاتف
 429349 - (21-213) ++ : فاآس

  com.moumen_sa@yahoo :بريد إلكتروني
 

 مبارك قندازا. السيد
 النباتاتمدير عام المعهد الوطني لوقاية 

 بادي -، نهج اإلخوة وداك حسن12:عنوان
  الجزائر- الحراش 80ص ب 
 525271 - (21-213) ++ : هاتف
  524263 - (21-213) – 525863 - (21-213) ++:فاآس

   dz.inpv@wissal: بريد إلكتروني
 

 ليبيا
 

 خليفة الهمالي نصر. السيد
 امج مكافحة الجراد واآلفات الزراعيةمنسق برن

  عين زاره 7424: ب.ص
  سيدي المصري–الفرناج : عنوان
 3616141/42/43 (21-218) ++: هاتف
  3600745 (21-218) ++:فاآس

  uk.co.@yahooncdlcly :بريد إلكتروني
 

 فرج محمد آرة. السيد
 ؤون الفنيةرئيس قسم الش

 برنامج مكافحة الجراد واآلفات الزراعية
  ليبيا- عين زاره ، طرابلس 7424: ب.ص

  سيدي المصري–الفرناج : عنوان
 3616141/42/43 (21-218) ++: هاتف
  3600745 (21-218) ++:فاآس

 uk.co.@yahoo ncdlcly :بريد إلكتروني

 قائمـــة المشارآــين في الدورة
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 بشير عثمان قشيرة. سيدال

 مدير مرآز مقاومة اآلفات الزراعية
 برنامج مكافحة الجراد واآلفات الزراعية

  ليبيا-طرابلس : عنوان
 4626722 21 (218) ++: هاتف
 3613936 21 (218) ++: فاآس

 : بريد إلكتروني
 

 سعد محمد هدية. السيد
 أستاذ بجامعة الفاتح

 ليبيا -طرابلس : عنوان
 4626722 21 (218) ++: هاتف
 3613936 21 (218) ++: فاآس

  :بريد إلكتروني
 

 خالد محمد قدقود. السيد
 ضو بالمكتب الفنيع

 برنامج مكافحة الجراد واآلفات الزراعية
  ليبيا - طرابلس 78056: ب.ص

 43 -3616141 (21-218) ++:هاتف
 3600745 (21-218) ++:فاآس

 uk.co.el_gadgoud@yahoo:بريد إلكتروني
 

 حسن مغربي. السيد
  جامع الفاتح-عضو هيئة تدريس بكلية العلوم 

 )أستاذ في علم الحيوان(
  طرابلس 13799: ب.ص

 :عنوان
 25000144 (92-218) ++:هاتف
 :فاآس

 com.i@yahoodrmaghrab:بريد إلكتروني
 

 أحمد مراد القنوني. السيد
  جامع الفاتح-عضو هيئة تدريس بكلية الزراعة 

  ليبيا - طرابلس 13753: ب.ص
 :عنوان
 25075299 (92-218) ++:هاتف
 :فاآس

 com.am_ghanuni@yahoo:بريد إلكتروني
 
 
 
 



 2005 يونيو - 16-12،طرابلس ،لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربيةالثالثة تقرير الدورة الثالثة 
 

 74

 
 علي أحمد المقطوف. السيد

 مستشار باللجنة الشعبية العامة لالتصال الخارجي والتعاون الدولي
  ليبيا–طرابلس 
 3402703 (21-218) ++:هاتف
 3401103 (21-218) ++:فاآس

  :بريد إلكتروني
 

 حسين مسعود البريكي. السيد
 مكتب الشئون الفنية

 ببرنامج مكافحة الجراد واآلفات الزراعية
  عين زاره 7424: ب.ص

  سيدي المصري–الفرناج : عنوان
 3616141/42/43 (21-218) ++: هاتف
  3600745 (21-218) ++:فاآس

 uk.co.elbrike@yahoo :بريد إلكتروني
 

 الهادي المهدي الزناتي. السيد
 مدير التعاون

 مصلحة التنمية الزراعية والرعوية
 : عنوان
  (21-218) ++4807755: هاتف
     4800470 (21-218) ++:فاآس

  :بريد إلكتروني
 

 مالي
 

 فاآابا ديكيتي. السيد
 منسق وحدة مكافحة الجراد الصحراوي

 الفالحةوزارة 
 E/4281:ب.ص

 :عنوان
 2232837 223++:هاتف
 2232837 223++:فاآس

 net.ounlcp@experc :بريد إلكتروني
  fr.@yahooéfakdiakit: بريد إلكتروني
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 المغرب
 

  سعيد غاوث. السيد
  بآيت ملولمكافحة الجرادل الوطنيمرآزالرئيس 
  المغرب- إينزقان 125 :ب.ص

 :عنوان
 24.23.30 -24.12.21 (4-212) ++ :هاتف
 241529 (4-212)  ++ : فاآس
 ma.cnlaa@menara :د إلكترونيبري
 

 موريتانيا
 

 محمد عبد اهللا ولد بابا. السيد
 رئيس مرآز مكافحة الجراد الصحراوي

  موريتانيا- نواقشط 665 :ب.ص
 :عنوان
  Dom : 256679 – 256286 – 259815 – (5-222) ++ :هاتف
 253467GSM – 641206 (5-222) ++ : فاآس

 mr.claa@toptechnology :بريد إلكتروني
 

 النيجر
 

 مامان ساني مودي. السيد
 نباتاتالمدير وقاية 

 وزارة التنمية الزراعية
  نيامي323 :ب.ص

 :عنوان
 742556 227++ :هاتف
 741983 227++ : فاآس

 ne.dpv@intnet :بريد إلكتروني
 

 السنغال
 

 لو مامي ندين. السيد
 نباتاتالمدير وقاية 

 زراعةلل الدولةوزارة 
  داآار- تاروي 20054 :ب.ص

 :عنوان
 8340397 221++ :هاتف
 8342854 221++ : فاآس

 fr.ndenelo@yahoo :بريد إلكتروني
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 تشاد
 

 تي قاي ندوبا. السيد
 نباتاتالمدير مرآز وقاية 
 وزارة الزراعة

 أندجامينا 1551 :ب.ص
 :عنوان
 268203 /524509 235++ :هاتف
 : فاآس

  td.agri@intnet.insp:بريد إلكتروني
 

 تونس
 

 حسناوي الزايدي. السيد
 لحماية ومراقبة المنتوجات الفالحيةمدير عام 

 رد المائيةوزارة الفالحة والموا
  1002، نهج أالن سافاري 30 

 تونس 
 979 788 71 216++ :هاتف
 : فاآس

 fr.@yahoo2000zaidihasnaoui :بريد إلكتروني
 

 عبد العزيز شبيلي
  حماية النباتات مدير

 وزارة الفالحة والموارد المائية
  1002 ، نهج أالن سافاري30

 تونس 
 979 788 71 216++ :هاتف
 419 784 71 216++ : فاآس

 fr.chebilabdelaziz@yahoo :بريد إلكتروني
 

 رضا بالحاج. السيد
 الحماية الداخليةمديرآاهية 

 وزارة الفالحة والموارد المائية
  1002، نهج أالن سافاري 30

  تونس
 979 788 71 216++ :هاتف
 419 784 71 216++ :فاآس

 fr.ridhasghari@yahoo :بريد إلكتروني
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 المراقبين
 

 برآينافاسو
 

 أميدو أودراقو. السيد
 رئيس مصلحة وقاية النباتات والتدخالت

 قودو  واقاو5362: ب.ص
 61915 503 226 ++ :هاتف

 61865 503 226 ++ :اآسف
 bf.dpv@cenatrin :بريد إلكتروني

 
 الرأس األخضر

 
 آالريموندو قونزالفيس. السيد

 مدير الزراعة
 يا مابا بار115: ب.ص

 2647539/7227 238 00 :هاتف
 2647542/43 238 00 :فاآس

 cv.dgasp@cvtelecom :بريد إلكتروني
 cv.reic@cvtelecom :بريد إلكتروني

 
 :غامبيا

 
 بريماإسيكا . السيد

 منسق حملة مكافحة الجراد
 قسم الزراعة

 2647539/7227 238 ++ :هاتف
 2647542/43 238 ++ :فاآس

 gm:locuseprojee@gameel :بريد إلكتروني
 

 غينيا بيساو
 

 أبريو لورونكو. السيد
 وزير الغينيالتقني للمستشارال/ خبير في علم الحيوان 

 وزارة التنمية الريفية والزراعة
 ، بيساو71: ب.ص

  245221200: هاتف 
  245222438: فاآس 

  com.lourencoabreu@yahoo :بريد إلكتروني
 



 2005 يونيو - 16-12،طرابلس ،لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربيةالثالثة تقرير الدورة الثالثة 
 

 78

 غينياجمهورية 
 

 فاسو إلي دامي. السيد
  الزراعةارةوزبأمين عام 

 576: ب.ص
 411181/330945-224++ :هاتف
 411169-224++ :فاآس

 fr.eliedamey@yahoo :بريد إلكتروني
 
 آامارا عبد الكريم. سيدال

 مدير وطني للزراعة
 576: ب.ص

 217800: نقال 414260-224++ / : هاتف
 :فاآس

 gn.net.hup@afribone :بريد إلكتروني
 

CIHEAM 
 

 دولي فنسن. السيد
 مدير المعهد الزراعي المتوسطي للدراسات العليا

 اند ، شارع ديم3191
 5 سيدآس بلييهمون , 34093
 فرنسا
 ++33-467046010: هاتف
 ++33-467046075: فاآس

 fr.dolle@iamm :بريد إلكتروني
 

FAO 
 

 محمود الصلح. السيد
 مديرقسم اإلنتاج النباتي ووقاية النباتات

 روما/منظمة األغدية والزراعة 
Via delle Terme Di Caracalla 00100 – Italie 

  57055004 (06-39) ++ :هاتف
 57056499  (06-39) ++ :فاآس

 org.Solh@fao.Mahmoud :بريد إلكتروني
 

 أحمد سعد المدني. السيد
 ممثل منظمة األغدية والزراعة بالجماهيرية

 45 61 361 21 218 ++ :هاتف
 45 61 361 21 218 ++ :فاآس

 org.LY@fao-FAO :بريد إلكتروني
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 إليوت آاليف. السيد

 مسئول أول 
 مجموعة الجراد

 روما/منظمة األغدية والزراعة 
Via delle Terme Di Caracalla 00100 – Italie 

  57053836 (06-39) ++ :هاتف
 57055271  (06-39) ++ :فاآس

 org.Elliott@fao.Clive :بريد إلكتروني
 

 السيد التهامي بن حليمة
 أمين هيئة مكافحة الجراد الصحراوي بالمنطقة الغربية

  حسينعسلة شارع 30
  الجزائرRP 270: ب.ص

 733354 (213.21) ++ :هاتف
 730545 (213.21) ++ :فاآس
 org.BenHalima@fao.Thami  :يد إلكترونيبر

 org.CLCPRO@fao :بريد إلكتروني
 

 أني مناردالسيدة 
 أخصائية جراد
 مجموعة الجراد

 روما/منظمة األغدية والزراعة 
Via delle Terme Di Caracalla 00100 – Italie 

  57053311 (06-39) ++ :هاتف
 org.Monard@fao.Annie :بريد إلكتروني

 
 منير بطرس. السيد

 (CRC) أمين هيئة مكافحة الجراد الصحراوي بالمنطقة الوسطى
++ 202 331 6018: هاتف   

    STD: 202 331 6000 Ext. 2515 
  804 16 76 202 ++ :سفاآ
 590590 01 201 ++ :نقال

 org.Butrous@fao.Munir :بريد إلكتروني
 

 هشام دريدي. السيد
 موظف فني بهيئة مكافحة الجراد الصحراوي بالمنطقة الغربية

  حسينسلةعع  شار30
  الجزائرRP 270: ب.ص

 733354 (213.21) ++ :هاتف
 730545 (213.21) ++ :فاآس

 fr.@yahoo2Hichemdridi  :بريد إلكتروني
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 80

 
 ضيف الشرف

 
 )متقاعد ( عبد الرحمن الحفراوي . السيد

 )سابق ( مسئول أول 
 رئيس مجموعة الجراد واآلفات المهاجرة األخرى

  61377047 (212) ++ :هاتف
 com.abdhafraoui@hotmail :ريد إلكترونيب
 

 المترجمين
 

 بن ناصر محمد العربي. السيد
  منظمة األغذية والزراعة–مترجم 

 247: ب.ص
 ++329-6939070: هاتف
 :فاآس

 dz.nacer@wissalmlben  :بريد إلكتروني
 

 مراد بالعراس. السيد
  منظمة األغذية والزراعة–مترجم 
 ++216-104947: هاتف
 :فاآس

 :بريد إلكتروني
 

 جويبلي عبد اللطيف. السيد
 مترجم

  المغرب–الدار البيضاء 
 ++212-61388850: هاتف
 ++212-2243119: فاآس

 com.@yahoobliijou: بريد إلكتروني
 

 محسن سوا. السيد
  منظمة األغذية والزراعة–مترجم 
 : هاتف
 : فاآس

 : بريد إلكتروني
 


