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  األوصاف المستخدمة في هذا المطبوع وطريقة عرض موضوعاته
 مــة لألمــال تعبر عن أي رأي خاص لمنظمة األغذية والزراع

المتحدة فيما يتعلق بالوضع القانوني ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو 
  .اـا وتخومهـأو فيما يتعلق بسلطاتها أو بتعيين حدوده ،ةـمنطق

  
  

  
  
  
  
  
  
  

وال  حقوق الطبع محفوظة لمنظمـة األغذية والزراعة لألمم المتحـدة
نظام  يجوز، آليا أو جزئيـا، إعادة طبع هذا الكتاب أو خزنه في أي

استرجاع المعلومـات، أو نقله بأي شكـل من األشكـال أو باالستنساخ 
وتقدم  .الطبع  الفوتوغرافي إال بترخيص مكتوب من صاحب حقـوق

منه وحدود  طلبات الحصول على هذا الترخيص مع بيان الغرض
  :استعماله إلى 

 
The Director, Information Division, 
Food and Agriculture Organization of the United Nations, 
Viale delle Terme di Caracalla, 00100 Rome, Italy     
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 للجنة التنفيذية التاسع واالجتماع السابعةالدورة  ملخـص تـوصـيات
  
   

  
  

  أنشطة األمانة
  :أوصى مندوبو الدول

  . أمانة الهيئة أن تقوم بتذآير الدول وتحديد اآلجال بخصوص التوصيات التي تخصها على  .1 توصية
اللجنة التنفيذية في نظام  واجتماعاتادراج متابعة توصيات الدورة على أمانة الهيئة  .2 توصية

 .المتابعة والتقييم الوطني واإلقليمي
مقر الهيئة قصد على أمانة الهيئة أن تتابع مناقشاتها مع المصالح المختصة على مستوى  .3 توصية

 .للهيئة االئتمانيتخفيض مصاريف التسيير المطبقة على الصندوق 
  

  حالة الجراد الصحراوي
  :أوصى مندوبو الدول

إلى  2014المكافحة الخاصة بترقباتها بالنسبة لسنة /على الدول أن ترسل خطط المراقبة .4 توصية
أمانة الهيئة وهذا طبقا لتحديث جهاز المراقبة الذي تم إعداده خالل اجتماع الخبراء المنعقد 

 7والمصادق عليه خالل الدورة  2014يونيو  19إلى  17في نواآشط، موريتانيا، من 
 .للهيئة

  التدريب
  :أوصى مندوبو الدول

تمام المراجعة البيداغوجية لمواد التدريب، ومعالجة تلك المتعلقة إأمانة الهيئة  على .5 توصية
 .للدول للمصادقة عليه اوإرسالهبالمتابعة الصحية 

 .2015منح منحة الدآتوراه الممولة من طرف الهيئة إلى التشاد ابتداء من  .6 توصية
  
  البحث 

  :أوصى مندوبو الدول
ى أمانة الهيئة أن تدعو المؤسسات الوطنية ، الدولية واإلقليمية المختصة في البحث لع .7 توصية

قصد الوقوف على حالة تنفيذ الخطة اإلقليمية للبحث  2015لورشة اقليمية يتم تنظيمها في 
 .و تحضير خطة جديدة التطبيقي حول الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية

  البيئة
 :أوصى مندوبو الدول

أو عن طريق عملية التثليث،  االقتناءعن طريق  تأسسالهيئة أن  وأمانةالدول  على .8 توصية
مخزونا احتياطيا للمبيدات على مستوى دول خط المواجهة يمكن استعماله ما بينها في أي 

 .في حالة الضرورة وقت
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الممولة  مشاريعاليقحموا أمانة الهيئة في تنفيذ على مجموعة المبيدات بمقر المنظمة أن  .9 توصية
فيما  GEF (GEF –Global Environment Facility) من طرف صندوق البيئة العالمي 

 .التخلص من المبيدات المنتهية الصالحية والبقايا ذات الصلةيخص 
قاعدة  الستعمالتضع بحوزة الدول األدوات الالزمة المبيدات بروما أن  ةعلى مجموع .10 توصية

، قارئات الترميز باألعمدة أي  PSMS (Pesticide Stock Management System) بيانات 
 .ومختلف وثائق المتابعة واستعمال المخزنات األعمدة رموز

على مجموعة المبيدات بروما أن تواصل دعمها للدول في مجال مراقبة جودة  .11 توصية
 .المخزونات المتوفرة على مستوى الدول

  
  ميزانية الهيئة

 :أوصى مندوبو الدول
أمانة الهيئة أن تضع في ميزانية الهيئة القادمة والتي سيتم تحضيرها على  .12 توصية

خالل الدورة الثامنة للهيئة، نقطة تخص اقتناء السيارات بالنسبة لدول خط 
 . المواجهه

  اجتماع الوزراء
 :أوصى مندوبو الدول

بعد نهاية اجتماع الوزراء المكلفين بمكافحة الجراد في الدول األعضاء في  .13 توصية
بالجزائر، فإن الدول األعضاء مدعوون لتبليغ  2015نعقد في يي سذالالهيئة و

 .لمجلس الفاو االجتماعنتائج وتوصيات هذا 
  التعاون مع المؤسسات اإلقليمية

 :أوصى مندوبو الدول
على امانة الهيئة أن تحضر بروتوآول اتفاق وتعاون قصد امضاءه من طرف  .14 توصية

، اتحاد المغرب العربي  )UEMOA(اإلتحاد االقتصادي والنقدي لغرب افريقيا 
)UMA(ما ر، سلطة ليبتاآو غوALG) ( لدول غرب  االقتصاديةوالمجموعة

 ).CEDEAO(افريقيا 
، اتحاد المغرب ) MOAUE(اإلتحاد االقتصادي والنقدي لغرب افريقيا  )تدعو( .15 توصية

والمجموعة االقتصادية لدول ) (ALG، سلطة ليبتاآو غورما )UMA(العربي 
 .مراقبين في دورات الهيئةليصبحوا ) CEDEAO(غرب افريقيا 

لدول  االقتصاديةعلى أمانة الهيئة أن تقترح على الجزائر أن تدعوا المجموعة  .16 توصية
) UEMOA(اإلتحاد االقتصادي والنقدي لغرب افريقيا ، )CEDEAO(غرب افريقيا 

إلى اجتماع الوزراء المكلفين بمكافحة الجراد ) UMA(و اتحاد المغرب العربي 
 .بالجزائر 2015، والذي سيعقد في الدول األعضاء في الهيئةفي 
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  تمويل أنشطة التعاون الدولي لتسيير معلومات الجراد
 :أوصى مندوبو الدول

همية الجراد الصحراوي والدور الذي تلعبه هيئات الفاو اإلقليمية ألنظرا  .17 توصية
في " العابرة للحدود واآلفاتالجراد " ومجموعة  لمكافحة الجراد الصحراوي 

الفاو لمتابعة  )يدعون(تنفيذ استراتيجية المكافحة الوقائية وتسيير خطر الجراد، 
دعمها الدائم للهيئات وللمجموعة المذآورة وآذا لمصلحة معلومات الجراد 

)DLIS (قصد خدمة الدول األعضاء في المنظمة. 
للفاو أن ) DLIS(عن مصلحة معلومات الجراد  للمسئولين )دعوتهم واجدد( .18 توصية

قصد تطوير خاصة يبحثوا عن مصادر تمويل لدى الدول والمؤسسات والمانحين 
 .نظام اإلنذار المبكر صيانة

 ابرام اقحام الهيئات اإلقليمية لمكافحة الجراد الصحراوي في محادثات عالة الفاو  .19 توصية
 .NOVACOMمع شرآة لمدة سنتين العقد 
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  افتتاح الدورة .1 
  
تونس في  ةالمنطقة الغربية المنعقدفي لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي  6لتوصيات الدورة طبقًا  .1

ف الحكومة رطوتلبية للدعوة الكريمة الموجهة من ،  2012 مارس 30إلى  26 من  )تونس( العاصمة
 الدورةوباتفاق مع البلد المضيف، إلى عقد األغذية والزراعة  دعا المدير العام لمنظمة ،ةالموريتاني
االجتماع  منا مع اوالتي تنعقد تز، 2014 يونيو 26إلى  22من  )موريتانيا( طبنوا آشللهيئة   السابعة
  .للجنتها التنفيذية التاسع

آما شارك في . ير التنمية الريفية، ممثل وزديا سيدي هيبةيد تميز حفل افتتاح االجتماع بحضور الس .2
موريتانيا، رؤساء وآاالت األمم المتحدة في موريتانيا، مندوبو الدول ممثل الفاو في  : االجتماع افتتاح

منسق برنامج أمبرس في المنطقة الغربية /األمين التنفيذي للهيئة األعضاء في الهيئة باستثناء ليبيا،
على مستوى مقر المنظمة، " الجراد واآلفات العابرة للحدود"مسئولة مجموعة الجراد  ؛)أمبرس م غ(1

، ممثل اتحاد المغرب )CRC(التنفيذي لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى األمين 
موظفوا و خبراء وآذا ) UEMOA(ممثل اإلتحاد اإلقتصادي والنقدي لغرب افريقيا ، )UMA(العربي 

موجودة في  قائمة المشارآين. آما شارك األمين التنفيذي المنتهية واليته آضيف شرف .أمانة الهيئة
 .7الملحق

عن شكره عبر السيد عثمان مارافيلي، ممثل الفاو في موريتانيا والذي تدخل باسم المدير العام للفاو  .3
 الستضافةللهيئة وشكرها على آرم ا 7الموريتانية لقبولها استضافة تنظيم الدورة وامتنانه للحكومة 

يونيو  19إلى  17لذي انعقد من اآما أعرب عن سعادته بنتائج اجتماع الخبراء . والترحيب بالمشارآين
بنواآشوط حول آليات التمويل المستدام لمكافحة الجراد الصحراوي والذي يهدف الى تدوين  2014

 .استراتيجية المكافحة الوقائية بشكل دائم
األمين التنفيذي األسبق وضيف الشرف في هذه الدورة على  لسيد تهامي بن حليمة،ل هشكرعبر عن آما  .4

لمدة اثني عشر سنة، شارك في تأسيس الهيئة وعمل دون آلل  المجهودات التي بذلها في اطار مهامه
 .وتمنى آل النجاح لخليفته السيد محمد األمين حموني .لترقية المكافحة الوقائية في المنطقة الغربية

آما شكر الشرآاء الفنيون والماليون الذين قدموا دعمهم للهيئة وإلى دولها األعضاء وآذا إلى برنامج  .5
 .وجدد التزام الفاو بمتابعة دعمها للهيئة م غ أمبرس 

قد عبر السيد محمد األمين حموني، األمين التنفيذي للهيئة، على تشرفه بالمشارآة وللمرة األولى في وقد  .6
وقد شكر في البدء األمين التنفيذي األسبق . للهيئة بعد توليه لمهامه الجديدة النظامي جتماعاالافتتاح هذا 

ترقية السيد التهامي بن حليمة ، الذي استجاب لدعوة الهيئة وأشار إلى العمل الذي قام به قصد 
الذي قامت به،  للهيئة على العمل 2012لفاو في اآما أشار إلى امتنان . استراتيجية المكافحة الوقائية 
 ". Success story" بها آمثال نجاح  واالعترافبدعم من برنامج أمبرس م غ 

، فإن المقاربة المتبعة من 2005- 2003آما ذّآر أنه ومنذ أزمة الجراد األخيرة التي عرفتها المنطقة من  .7
عن طريق الهيئة، قد ساهمت في تدعيم  2006طرف دول المنطقة مع تنفيذ برنامج أمبرس م غ منذ 

وقد أشار أنه بفضل هذا . المكافحة الوقائية ضد الجراد الصحراي الستدامةسس أقدرات الدول ووضع 
آما أّصر على متابعة برنامج . 2008البرنامج تم التحكم في عدة حاالت لظهور الجراد في المنطقة منذ 

، قصد تدعيم ما تم تحقيقه وخاصة ضمان )2017-2014( مبرس في المنطقة الغربية بمرحلته الثانيةأ
 . االستدامة

وفي األخير عبر عن ارادته الخالصة لتجاوز التحديات التي تواجه الهيئة ودعا آل الدول األعضاء إلى  .8
 .بذل آل الجهود التي تهدف إلى تعزيز التشاور والتعاون في المنطقة

                                                 
 عنصر الجراد الصحراوي/ واالستجابة السريعة ضد اآلفات النباتية والحيوانية  العابرة للحدود نظام الوقاية  1
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نيا، أعرب السيد المستشار، ديا سيدي هيبة، عن تشرف وباسم السيد وزير التنمية الريفية لموريتا .9
 .مشارآينرحب بالللهيئة و 7الجمهورية اإلسالمية الموريتانية باحتضان هذه الدورة 

من الدخل القومي  % 20بها القطاع الريفي في بلده والذي يساهم بأآثر من  يحضاآما ذآر بالمكانة التي  .10
في استراتيجية الحكومة آأساس  وإدراجهسكان، ويتطلب استثمارات هامة من ال %70ويخص   الخام و

 .لضمان استدامة األمن الغذائي ومكافحة الفقر
وأشار أن موريتانيا آانت قد تبنت استراتيجية المكافحة الوقائية منذ عدة سنوات لمواجهة خطر الجراد  .11

المقدم من طرف الحكومة للمرآز الوطني وعليه، وبفضل الدعم المؤسسي، المادي والمالي . الصحراوي
، آان من الممكن خالل السنوات األخيرة لمكافحة الجراد وتدوين مبلغ مليون دوالر في الميزانية الوطنية

، آلفت فورة الجراد 2013وفي  .التحكم في حاالت ظهور الجراد والتي صارت تتكرر أآثر فأآثر
 .مليون ونصف المليون دوالر أمريكي األخيرة خزانة الدولة الموريتانية أآثر من

 .ر بالدور الهام الذي تقوم به الهيئة، وشكر الشرآاء لدعمهم الدائم وأشاد بالتعاون اإلقليميآما ذّآ .12

اإلجتماع المشترك للدورة السابعة وفي األخير، تمنى للمشارآين اقامة طيبة وأعلن عن افتتاح أشغال  .13
   .للهيئةواالجتماع التاسع للجنة التنفيذية 

  انتخاب الرئيس و نائب الرئيس و لجنة الصياغة . 2
  

 :انتخب المشارآون  .14
   .)موريتانيا(محمد عبد اهللا أبي السيد : الرئيس −
  .)الجزائر( خالد مومنالسيد  :  نائب الرئيس −

 
و اميل  )موريتانيا( جعفر محمد الحسن، )الجزائر(خالد مومن  ،ادةالستتكون لجنة الصياغة من  .15

 .باإلضافة ألمانة الهيئة ،)السنغال( فيكتور آولي
  الموافقة على جدول األعمال  . 3 

المسائل "بند  إلىنقطتين  وإضافة بعد مناقشة جدول األعمال المؤقت المقترح من طرف أمانة الهيئة .16
 :، تمت الموافقة على جدول أعمال الدورة اآلتي"األخرى

  االجتماع المتزامنافتتاح   )1
  ة الصياغةنلج تعيينانتخاب الرئيس ونائب الرئيس و )2
  الموافقة على جدول األعمال )3
  واالجتماع الثامن للجنة التنفيذية للهيئة السادسةأنشطة األمانة ومتابعة توصيات الدورة  تقرير حول )4
للفترة ما بين أبريل  )والمناطق األخرى (لمحة موجزة عن حالة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية  )5

   2014ديسمبر  –المكافحة يوليو /وخطة المراقبة 2014ويونيو  2012
  تحسين دور ومسئوليات الهيئات وآليات التمويل المستدام في مكافحة الجراد الصحراوي )6
  والتطلعات 2013إلى غاية  2012األنشطة المنجزة من : التدريب  )7
  والتطلعات 2013ية إلى غا 2012األنشطة المنجزة من : البحث  )8
  والتطلعات 2013إلى غاية  2012األنشطة المنجزة من : البيئة  )9

  الوضع الراهن إلعداد وتنفيذ الخطط الوطنية للتواصل )10
  حالة التنفيذ والتطلعات  : إعداد خطط خطر الجراد  )11
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  حالة تنفيذ نظام المتابعة والتقييم لبرنامج أمبرس في المنطقة الغربية )12
، 2014لـ امج العمل والميزانية نبرإنجاز و 2014و  2013، 2012وات لـ  سنوية لسنالحسابات الدراسة  )13

  2016و  2015
 تجديد أعضاء اللجنة التنفيذية للسنتين المقبلتين )14
 :مسائل أخرى )15

 اجتماع الوزراء ( •
 التعاون مع المؤسسات الشبه اقليمية •
 تمويل أنشطة التعاون الدولي في تسيير معلومات الجراد •

 
 للجنتها التنفيذية 10للهيئة واالجتماع  8ومكان انعقاد الدورة  تاريخ )16
  .اعتماد التقرير واختتام الدورة )17

  

   للجنة التنفيذية 8 واالجتماعللهيئة  6ومتابعة توصيات الدورة  ةاألمان أنشطةعن  تقرير.  4
خالل هذا ). 1أنظر الملحق ( 2014ويونيو  2012عرضت أمانة الهيئة أهم أنشطة األمانة ما بين أبريل  .17

العرض، تم الترآيز على بعثات اإلشراف التي تقوم بها أمانة الهيئة في الدول، تقديم رئيس الهيئة لنتائج 
، تسيير حاالت 2014في مارس  للهيئة لمسئولي الفاو على مستوى مقر المنظمة 6وتوصيات الدورة 

السنوية لبرنامج أمبرس م غ،  االجتماعات ظهور الجراد الصحراوي التي ظهرت بالمنطقة، تنظيم
من برنامج أمبرس م غ وآذا تنظيم  IIالجارية قصد تمويل المرحلة التعاون مع الشرآاء ، الخطوات 

 .بأغادير بالمغرب 2013للجنة التنفيذية في يونيو  8 االجتماع
 :وفي نهاية عرض أنشطة األمانة، دارت نقاشات حول النقاط التالية .18

على الصندوق االئتماني للهيئة، تمت مناقشة هذه )  %13(النسبة المطبقة من طرف الفاو فيما يخص  •
المسألة من طرف رئيس الهيئة واألمين التنفيذي خالل اللقاءات التي جمعتهم مع المسئولين على 

ضح لهم المسئولون أن مسألة نسبة وحيث أ. 2014مارس  18و 17مستوى مقر المنظمة ما بين 
 االجتماعللهيئة ستتم مناقشتها في  االئتمانيتكاليف التسيير المطبقة من طرف الفاو على الصندوق 

 .2014المقبل للجنة المالية للفاو والتي ستنعقد في نهاية السداسي األول من 
البنك اإلفريقي للتنمية مساهمة  وإمكانيةمن برنامج أمبرس م غ  IIفيما يخص تمويل المرحلة  •

)BAD( الفاو، حسب اإلجراءات ، السؤال المطروح هو هل يمكن لهذا الدعم أن يسير من طرف
ومن جهة . حيث تتطلب هذه النقطة توضيحا .األخيرة للبنك فيما يخص منح قرض لكل بلد معني

أمبرس م غ بمبلغ في  بتمويل برنامج) AFD(بتأآيد الوآالة الفرنسية للتنمية  نمندوبوالأخرى، رحب 
 . مليون أورو 1,5حدود 

وفي . للهيئة االئتماني الصندوقحول دفع متأخرات واشتراآات الدول في آذلك وقد دارت النقاشات  •
عليا لللهيئة والسلطات ا يالتنفيذهذا الخصوص، رحب مندوبو الدول بالتواصل الذي تم ما بين األمين 

حيث تعتبر هذه . الدول األعضاء منذ توليه منصبه الجد يدالمكلفة بمكافحة الجراد في خمس من 
الهيئة وتدعيم المرافعات التي يقوم بها مسئولو الوحدات  لتوضيح صورةمهمة بالنسبة  الزيارات جّد

تمويل الوحدات ) ب(دفع اشتراآات الهيئة وآذا ) أ(الوطنية لمكافحة الجراد لدى مسئوليهم قصد 
وقد أشار مندوب النيجر أن اجراءات دفع متأخرات بلده . ميزانية الدولة الوطنية لمكافحة الجراد من

 113.665وأبلغ بدوره مندوب موريتانيا انه قد تم دفع آل متأخرات بلده والمقدرة بـ . هي قيد التنفيذ
 .دوالر أمريكي
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قد أوضح للمكافحة الوقائية من طرف ميزانية الهيئة، ف ةالمتكررأما فيما يخص التكفل بالمصاريف  •
تم دراسة مسألة تمويل تآما اقترح أن . آنسبة متوسطة %65األمين التنفيذي أن هذه األخيرة تقدر بـ 

المكافحة الوقائية، الوحدات الوطنية لمكافحة الجراد وبصفة أشمل تلك المتعلقة باستدامة استراتيجية 
، قصد اضفاء الصبغة 2015اء المكلفين بمكافحة الجراد والمزمع عقده في رأثناء اجتماع الوز

ليا فيما يخص ارساء آليات التمويل المستدام لمكافحة االقانونية والسياسية على األشغال الجارية ح
. في بلده االجتماعوقد دعا ممثل الجزائر الى احتضان هذا . الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية

 .ند المسائل األخرىالوزاري في ب االجتماعحيث تم بعدها مناقشة تنظيم هذا 
في مكافحة  )UEMOA(والنقدي لغرب افريقيا  االقتصاديوفي األخير، وبخصوص مشارآة اإلتحاد  •

الجراد، ذّآر ممثله باألنشطة التي تقوم بها هيئتهم الشبه اقليمية في حالة األزمات زيادة على األنشطة 
بزيارة إلى مقر الهيئة بالجزائر  UEMOA الـ م رئيسووقد اقترح األمين التنفيذي أن يق ،بعيدة المدى

 .العاصمة، قصد امضاء برتوآول تعاون بين المؤسستين
). 2الملحق (للجنة التنفيذية للهيئة  8 واالجتماع 6بعدها قدمت أمانة الهيئة متابعة توصيات الدورة  .19

 :وتمثلت النقاط التي تمت اثارتها فيما يلي
الذي يمول حاليا المرحلة  USAIDذآرت أمانة الهيئة المشارآين أن مشروع ). 6الدورة ( 1التوصية  •

لدراسة يمكنها تحديد وبصفة ممنهجة آيفية الثانية من برنامج أمبرس م غ يتوفر على صندوق 
 .التحصل على المعلومات من السكان المحليين والسلطات الالمرآزية

اجتماع لخمس  طبنوا آشانعقد مؤخرا  هالحاضرين أنأبلغ ممثل موريتانيا ). 6الدورة ( 2التوصية  •
وقد قرر هذا الخير أن يدون عنصر مكافحة الجراد . دول من الساحل اإلفريقي حول موضوع الرعي

وقد تمنت أمانة الهيئة ان يتم اقحام الهيئة في الخطوات التي . مختلف المشاريع المتعلقة بالرعي في
لدول الساحل قصد اعطاء مصداقية اقليمية اذا ما آانت  5تتم من طرف بعض الدول مع مجموعة الـ 

 .مشروع ما  حول مكافحة الجراد الصحراوي انشاءهنالك امكانية 
أشارت ممثلة مجموعة الجراد على مستوى مقر المنظمة أن مسلة توضيح . )6الدورة ( 3التوصية  •

وقد اتفق . صارت متكررة" غزو"و" تفشي"، "فورة"التسمية المتعلقة بالمكافحة الوقائية بما في ذلك 
المشارآون حول مدى أهمية هذه المسألة خاصة اذا تعلق األمر بتبليغ معلومات ما لجمهور من غير 

حيث يتوجب مناقشة هذه المسألة على الصعيد الدولي برعاية . وع مكافحة الجرادالعارفين بموض
 .المقبلة اذا ما توفر التمويل الالزم تهاوخالل دور )DLCC(لجنة مكافحة الجراد الصحراوي 

أشار السيد بن حليمة، ضيف الشرف، بخصوص تعريف مناهج استغالل ). 6الدورة ( 20التوصية  •
عن بعد  لالستشعارقصد توجيه عمليات المسح، أن المرآز الملكي  االصطناعيةمار قصور األ

 .بالمغرب يقوم بدراسة في هذا الصدد آي يتم تحضير خرائط عملية حول خطر الجراد بالمغرب
أشار مندوب موريتانيا أن المبيدات الحيوية التي تم ). للجنة التنفيذية 8 االجتماع( 10التوصية   •

لم يتحصل  2014في بداية الجراد بموريتانيا  ةأمانة الهيئة للمرآز الوطني لمكافح سالها من طرفرا
 .عليا بعد

 عمليةالعدد المرتفع للتوصيات، مما ال يسهل ) أ(وفي نهاية النقاشات، وبصفة عامة، الحظ المشارآون  .20
عدم توفر أمانة الهيئة غالبا على المعلومات المتعلقة بمتابعة الدول للتوصيات المصاغة ) ب(المتابعة و
 .بشأنهم

 :وفي نهاية النقاشات، أوصى المندوبون .21
  . أمانة الهيئة أن تقوم بتذآير الدول وتحديد اآلجال بخصوص التوصيات التي تخصها على  1: توصية
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ات الدورة واجتماعات اللجنة التنفيذية في نظام على أمانة الهيئة ادراج متابعة توصي 2: توصية
 .المتابعة والتقييم الوطني واإلقليمي

على أمانة الهيئة أن تتابع مناقشاتها مع المصالح المختصة على مستوى مقر الهيئة قصد  3: توصية
 .تخفيض مصاريف التسيير المطبقة على الصندوق االئتماني للهيئة

  
للفترة ما بين أبريل  )والمناطق األخرى (موجزة عن حالة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية  لمحة. 5

   2014ديسمبر  –المكافحة يوليو /وخطة المراقبة 2014ويونيو  2012

   2014ويونيو  2012حالة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية ما بين أبريل .  1.5

إلى يونيو  2012د الصحراوي التي عمت في المنطقة الغربية من ربيع قدمت أمانة الهيئة حالة الجرا  .22
2014. 

  2013، اتسمت حالة الجراد بفورة هامة في الساحل وبداية فورة في 2014إلى مايو  2012من مارس  .23
 .في موريتانيا

، وتكاثر محلي تم أيضا في 2012اذ لوحظ تطور لفورة للجراد في الجنوب الغربي من ليبيا في يناير  .24
األمني المتردي في المنطقة، فقد تمت معالجة أآثر من ورغم الوضع . الجنوب الغربي من الجزائر

هكتار من قبل الفرق األرضية الوطنية، ويرجع هذا لمجهودات البلدين وللدعم المقدم من طرف  60.000
معالجة لم تتعرض للالبيئية، انتقلت مجموعات ومع تردي األوضاع  2012وفي مايو . الفاو والهيئة لليبيا

وبفعل . بشكل مجموعات أو أسراب صغيرة لحشرات حديثة التجنح إلى شمال النيجر، مالي والتشاد
أسابيع  6هذه المناطق الشمالية من الساحل قبل األمطار المبكرة والظروف البيئية المواتية التي سادت 

أآتوبر تمت  –وفي سبتمبر . ول، خاصة في المناطق الغير آمنةمن الموعد العادي، تمت مالحظة جيل أ
مالحظة جيل ثان للجراد الصحراوي نتيجة لتهاطل أمطار عادية إلى مرتفعة في الشريط الصحراوي 

ن مجموعات وأسراب صغيرة خاصة في تشاد والنيجر وفي نوفمبر، تميزت الوضعية بتكّو. للساحل
، اتسمت حالة الجراد 2012وفي ديسمبر . انتقالية في موريتانيا –انفرادية وحوريات وحشرات آاملة 

 .شتتة في جنوب الجزائر وفي ليبياتبعودة حالة الهدوء في دول الساحل وآذا تواجد مجموعات م
إن المجهودات التي قامت بها الدول في مجال المسح والمكافحة بدعم من طرف الفاو والهيئة سمحت  .25

 510.000هكتار ما سمح بتحديد  3.400.000المسح خصت  عملياتحيث أن . بالقضاء على هذه الفورة
آما سمح الدعم المالي السريع للمانحين من المساهمة في . هكتار 250.000هكتار مصاب ومعالجة 

 .نجاح هذه العملية
اجراءات هامة وسريعة على الصعيد الوطني واإلقليمي وذلك مع ظهور  اتخاذعلى مستوى موريتانيا، تم  .26

فرق في  6من  واالنتقالخل بالرفع السريع من تعداده مما سمح لجهاز التد. 2013الفورة في أآتوبر 
 50.000، تمت معالجة أآثر من 2013ديسمبر  15وعليه، وفي . فرقة في نوفمبر 22أغسطس إلى 

 .ن عمليات الرش األرضيهكتار من خالل المئات م
هنأ المندوبون بعضهم على العمل المنجز من طرف آل الدول، خاصة موريتانيا في نهاية النقاشات، و .27

 : ، وأوصو2013في 
إلى  2014المكافحة الخاصة بترقباتها بالنسبة لسنة /على الدول أن ترسل خطط المراقبة 4: توصية

أمانة الهيئة وهذا طبقا لتحديث جهاز المراقبة الذي تم إعداده خالل اجتماع الخبراء المنعقد 
 7والمصادق عليه خالل الدورة  2014يونيو  19إلى  17في نواآشط، موريتانيا، من 

 .للهيئة
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  حالة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى .  2.5
 .2014 – 2012خالل العامين الماضيين  الصحراوي الجراد تعرضت المنطقة الوسطى لحالتين من تفشي .28
هذه الفورة في وسط وغرب السودان  ظهرت، 2013مايو  – 2012حالة التفشي االولى من أغسطس  .29

 إالحيث آافحت فرق الرش األرضية  مجموعات الحوريات والحشرات الكاملة في وسط السودان، 
بعض مجموعات الحشرات الكاملة انتقلت من مناطق التكاثر الصيفي الداخلية في السودان إلى ساحل 

حيث تشكلت اسراب للجراد على طول المناطق المحاذية لساحل ). مناطق التكاثر الشتوي(البحر االحمر 
وذلك للسيطرة على المكافحة األرضية والجوية ت عمليات مكافحة مكثفة باستخدام أبد. البحر االحمر

تشكلت في جنوب وشمال المناطق المحاذية للبحر االحمر في السودان والتي انتقلت منها االسراب التي 
على ضفاف بحيرة ناصر  يلى جنوب مصر والتي آانت تواجه هي االخرى تكاثر محلإبعض االسراب 

مصر حيث تمت مكافحة جنوب ومناطق التكاثر الشتوي المحاذية لساحل البحر االحمر ) السد العالي(
 .الف هكتار في تلك المواقع 30 اآثر من 

انتقلت بعض االسراب من شمال السودان وجنوب مصر الى السعوديه آما تواجدت الحشرات الكاملة   .30
في و. المشتتة على السهول الساحلية نتيجة التكاثر المحلي حيث آانت الظروف البيئية مناسبة للجراد

 ومجموعات الحوريات من المزيد تقصاها حيث تشكلأ إلىلجراد الصحراوي مارس وصلت فورة ا
 في الساحل وشمال وسط وفي السودان شرق وشمال مصر شرق جنوب في الساحل على الحوريات
 الى آل من فلسطين، منتصف مارس في وصلت بحيث انتشارها الجراد سرابأ آما واصلت .السعودية
آثر أالى  المعالجةجمالى المساحة إولبنان قابلها عمليات مكافحة مكثفة في هذه الدول حيث وصل  األردن

 منالحشرات الكاملة  ومجموعاتانخفاض تدريجي ألسراب الجراد  هابعدلوحظ  .الف هكتار 150من 
لى إدى أالذي  مرألالمكثفة وجفاف الغطاء النباتي في مناطق التكاثر الصيفى ا المعالجةالحوريات نتيجة 

لى المناطق الشمالية من السودان إالصيفى حيث وصل الجراد  - لى مناطق التكاثر الربيعيإتوجه الجراد 
  .ولى منذ ستينات القرن الماضيألهي اتعتبر في حادثة ) واليات الشمالية و نهر النيلال(

 مجموعاتفقد انتقلت بعض . 2014فبراير  – 2013من يونيو  ظهرت التي بالنسبة للفورة الثانيةو .31
لى حضرموت إلسعودية من المكافحة في المناطق الداخلية عمليات ا التي لم تستهدف من طرفالجراد 

تكاثرها  إلى ىدأمر الذي ألمطار غزيرة في تلك المناطق اأوسيئون باليمن حيث آانت قد سقطت 
جراء مكافحة إفي اليمن فقد تم األمني المتردي ونظرًا للوضع  ،2013غسطس في أجيل جديد  ظهورو

ل مجموعات الجراد الى مناطق اانتقها، ما أدى إلى و جفاف محدودة نظرا النعدام االمن في تلك المناطق
 لألمطارالتكاثر الشتوي على  خليج عدن والسهل الساحلي بتهامة حيث الظروف البيئية المناسبة نظرا 

رضية لمساحة آبيرة وصلت الى ألعمليات المكافحة استمرت إ. التي آانت قد سقطت في تلك المناطق
لى السعودية التي آافحت اآثر من إسراب ألآما انتقلت بعض ا. م013الف هكتارفي نوفمبر  24اآثر من 

 .الف هكتار 11
في  تأدابتوالسودان  ريترياإخرى في آل من أخر من البحر االحمر آانت هناك فورة آلوفي الجانب ا  .32

سراب الجراد أرضية و الجوية للسيطرة على ألاستخدمت فيها وسائل المكافحة ا 2013اآتوبر من 
 - حمر من الحدود السودانية ألر احومجموعات الحوريات في مناطق التكاثر الشتوي على طول ساحل الب

وفي السودان  . الف هكتار 60مكافحة ما يرقب من  تحتى قرب الحدود مع جيبوتي حيث تم االريترية
 .أالف هكتار 10آثر من أ عولجطرة على المناطق المصابة تمت السي

بواجبها هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى وضاع فقد قامت المنظمة وألا لهذهنظرًا و .33
 :في مساعدة الدول المعنية حيث تم توفير المساعدات التالية للدول المعنية

  
  

  .المنطقة الوسطى والسعودية و هيئةم من المنظمة مليون دوالر مقّد 1: السودان •
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  .المنطقة الوسطى مليون دوالر مقدمة السعودية والهيئة 0,5: مصر •
سالمي إلوالبنك اهيئة المنطقة الوسطى مقدمة من السعودية  لف دوالرأمليون ومائة  1: اليمن  •

  .للتنمية
 .وهيئة المنطقة الوسطىلف دوالر مقدمة من السعودية أ 800 :إريتريا •

  دور ومسئوليات الهيئات وآليات التمويل المستدام في مكافحة الجراد الصحراويتحسين . 6
قصد تحسين دور  2010رت أمانة الهيئة بسياق الدراسة المؤسسية التي قامت بها في أآتوبر ذّآ .34

للعقد التأسيسي للفاو وتحضير  XVIومسئوليات هيئات مكافحة الجراد الصحراوي المنشأة طبقا للمادة 
 .إطار شامل للحكامة المالية المستدامة لمكافحة الجراد الصحراوي

 )الجانب القانوني(تحسين دور ومسئوليات الهيئات . 1.6

دولي في الشئون القانونية والمؤسسية أسباب عدم عرض تقرير األشغال التي الخبير الذآر السيد فادا،  .35
حول تحسين دور ومسئوليات هيئات مكافحة الجراد الصحراوي المنشأة طبقا  2011- 2010قام بها في 

آما آان مسطرا ) 2011التقرير المرحلي، دوني فادا، أآتوبر ( من العقد التأسيسي للفاو XVIللمادة 
بمقر الفاو  2012المنعقدة في يونيو  )DLCC(للجنة مكافحة الجراد الصحراوي  40خالل الدورة 

بروما، حيث آان المكتب القانوني للفاو قد أشار أنه من المبكر عرضه، آون أن عملية مراجعة آافة 
 مختلفلم تنته بعد، ومنذ ذلك الحين ناقشت  XVIالمكونات المؤسسية للفاو التي أنشأت طبقا للمادة 

قصد منحها استقاللية  XVIا للمادة دراسة المكونات المؤسسية المنشأة طبق" الجهات المديرة للفاو مسألة 
أشار السيد فادا إلى أن المبدأ المصادق عليه حاليا من وقد  ".مالية وإدارية أوسع مع البقاء في إطار الفاو

هو إعطاء أآثر استقاللية وليونة للمكونات  2011طرف مختلف الجهات المديرة للفاو منذ خريف 
 .المؤسسية للفاو

التي آان قد قام  االستشاراتم السيد فادا نتيجة ساس التقرير المذآور أعاله، قّدعلى أووفي هذا السياق  .36
من األمنيات التي أبدتها مختلف هذه النتيجة  وتتماشى. بها في مختلف الدول، أمانات الهيئات ومقر الفاو

 نقطة موضوعية في الجدول المعروض في 16الجهات التي آان قد قابلها، وقدمت بصفة موجزة في 
 ").التعديالت المرجوة"عمود ( 3الملحق 

وبعد عرض التعديالت المرجوة، اتفق المشارآون حول اجراءات المصادقة على التعديالت التي سيتم  .37
 .الحالية االتفاقيةمن  2، الفقرة XVIالقاضية بإنشاء الهيئة ، اعتمادا على المادة  االتفاقيةادراجها في 

التي االتفاقية مناقشة النقاط الموضوعية أثناء الجلسة واحدة بواحدة، قصد دراسة مبدأ تعديالت  تمت •
 من طرف السيد فادا بدون التطرق لتفاصيل الصياغة، اقتراحهاسيتم 

على  ستدخلتبعا للنقاشات ، سيقوم السيد فادا بالتشاور مع أمانة الهيئة بصياغة أولية للتعديالت التي  •
 الصياغة، وإتمامقشتها مع المكتب القانوني للفاو قصد ضمان السند القانوني ايقوم بمنسوالتي  االتفاقية

 2015للجنة التنفيذية المزمع عقده في  10 االجتماعسيتم دراسة المقترح الجديد للتقرير المعدل خالل  •
المعدلة  لالتفاقيةسيتم بعدها طرح مشروع النسخة النهائية  .أخرىفي حال ما آانت هنالك تعديالت 

يوما  120على المدير العام للفاو والذي سيقوم بإرساله إلى الدول األعضاء للمصادقة عليه وذلك قبل 
من  2، الفقرة  XVI، وذلك تبعا لما ورد في المادة 2016للهيئة في  8على األقل من عقد الدورة 

 .الحالية االتفاقية
، عمود 3الملحق (مع التطورات القانونية المقترحة  16قام المشارآون بدراس النقاط الموضعية  .38

 :")الحلول المقترحة"
، 11، 9، 6، 3، 2خص النقاط التي ت تمت المصادقة مبدئيا عليهم من طرف المندوبين على االقتراحات •

  15و 13، 12
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يتعلق األمر  5من طرف المندوبين مع التأآيد أنه وبالنسبة للنقطة  16و 5، 4 باالقتراح االحتفاظلم يتم  •
بالشروع في محادثات مابين أمانة الهيئة والفاو فيما يخص نفقات التسيير المطبقة على الصندوق 

 .للهيئة االئتماني
إآماله أيضا، بالنسبة لإلجراء الرابع المقترح، والذي يجب  14النقطة  اقتراحتمت المصادقة على  •

ة األولى المقترحة فيجب حذفها آونها إلزام للدول والمتعلق بالتضامن اإلقليمي ، أما اإلجراءات الثالث
 .األعضاء

مكونة من السادة دوني فادا، (سيتم دراستها من طرف مجموعة عمل  10و 7،8اقتراحات النقطة  •
ستجتمع على هامش الدورة ، حيث ) التهامي بن حليمة ومندوب مالي والمغرب واألمين التنفيذي

صالحيات ودور اللجنة التنفيذية وآذا منصب رئيس الهيئة وأمينها ستقوم بتحديد الخطوط العريضة، 
 .التنفيذي

إن مجموعة العمل التي تم تشكيلها من طرف الهيئة والمتكونة من ممثل مالي، المغرب ، السادة فادا   .39
، )8 النقطة(والمتعلقة بمهام رئيس الهيئة  ةالتالي االقتراحاتوبن حليمة واألمين التنفيذي، قامت بتقديم 

إن هذه المهام، والتي تمت مناقشتها  ).10النقطة (واألمين التنفيذي ) 7النقطة (اللجنة التنفيذية 
 .المعدلة االتفاقيةوالمصادقة عليها من طرف مندوبو الدول سيتم ادراجها في 

 :مهام رئيس الهيئة .40

اللجنة التنفيذية واللجان الفرعية  اجتماعاتيقوم بإرسال دعوات الدورات العادية والغير عادية للهيئة،  •
 .للهيئة

 .من الهيئة أو من اللجنة التنفيذية متابعة التوصيات المنبثقة سواًء الهيئة،مانة أيضمن مع  •
أمانة الهيئة في مرافعاتها لدى الدول األعضاء والشرآاء الماليين فيما يخص المسائل المتعلقة  يدعم •

 .بالجوانب اإلستراتيجية المطورة من طرف الهيئة
 .متأخرات مساهماتها لتسديدالهيئة في مرافعاتها لدى الدول األعضاء  يدعم أمانة •
 .ايقوم بتقديم تقرير أنشطته إلى الهيئة خالل دوراته •

 :مهام اللجنة التنفيذية .41

دول أعضاء في الهيئة ، ويتم  5تتكون اللجنة التنفيذية من خبراء في مسائل الجراد، ينتمون إلى  •
طرفها حيث تقوم بانتخاب رئيسها ونائبه  تحديدهم على أساس خبرتهم وتبعا لإلجراءات المتبعة من

عادية للجنة التي تلي تلك التي تم انتخابهم يبقى الرئيس ونائبه إلى غاية الدورة ال. من بين األعضاء
 .انتخابهمفيها، آما أنه يمكن اعادة 

احداهن مباشرة تجتمع اللجنة التنفيذية مرتين على األقل مابين دورتين عاديتين للهيئة، حيث يتم تنظيم  •
 .قبل آل دورة عادية للهيئة

 :فيما يخص مهام اللجنة التنفيذية •
 .ق بتوجيه أنشطة هذه األخيرةتقدم للهيئة اقتراحات تتعل -
بطلب من رئيس الهيئة وباقتراح من األمين التنفيذي ، تقترح في الحاالت الطارئة ، اإلجراءات  -

 .الالزمة واذا اقتضى األمر بدعم من خبراء غير أعضاء في اللجنة التنفيذية
 .بخصوصها تدرس المسائل الفنية الخاصة التي تطرح عليها من طرف الهيئة وتقدم التوصيات -
 .تدعم األمانة ف تحضير وثائق العمل المتعلقة بالهيئة آما تلك المتعلقة باللجنة التنفيذية -
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 .تقوم بالمهام األخرى التي يتم تحديدها من طرف الهيئة -

 :مهام األمين التنفيذي .42

 .يقوم األمين التنفيذي بتقديم مشروع التقرير السنوي ألنشطة األمانة •
 .برنامج العمل والميزانية وآذا الحسابات السنوية للهيئة يقوم بتقديم مشاريع •
 .يضمن تنفيذ السياسة والبرامج المصادق عليها من طرف الهيئة ويتخذ اإلجراءات الالزمة •
يسهر على تنفيذ خطط وبرامج المراقبة والمكافحة الوقائية لكل بلد من البلدان األعضاء ويضمن  •

 .ذلكإذا اقتضى األمر التنسيق اإلقليمي 
أو البعض منهم،  التنفيذية،وسيلة وفي أي وقت، يمكن لألمين التنفيذي أن يستشير أعضاء اللجنة  بأي •

سمح للهيئة بإبرامها التي ُي واالتفاقياتفيما يتعلق بالمسائل ذات الطابع الفني، يوقع على المعاهدات 
 ...طبقا لـ

. ليها المؤسسات أو الحكوماتإتدعوا  التي االجتماعاتيقرر بشأن الرد على دعوات المشارآة في  •
 .مكانية مشارآة الموظفين العاملين تحت مسئوليتهإيقرر بشأن 

 آليات التمويل المستدام في مكافحة الجراد الصحراوي. 2.6

ذآرت أمانة الهيئة بصفة موجزة بسياق وأهداف األشغال المتعلقة بآليات التمويل المستدام في مكافحة  .43
بعدها . الجراد الصحراوي والتي تشمل الشق الثاني للدراسة المؤسسية المذآورة في بداية هذا البند

 2فحة الجراد الصحراويقدمت نتائج اجتماع الخبراء فيما يخص الحلول العملية لتنفيذ آليات تمويل مكا
حيث آان هذا . 2014يونيو  19إلى  17، موريتانيا، من بنوا آشطفي المنطقة الغربية والذي انعقد 

 .الي في جدول أعمال الهيئةحاجتماعا  تحضيريا للبند ال االجتماع
تمويل نظام الدول على مخطط  مندوبووفي نهاية النقاشات وبعد تقديم بعض التعديالت الشكلية، صادق  .44

، آما تم تعديله من طرف الخبراء في )4الملحق ( مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية
للجنة  40، بنفس الشكل الذي تمت المصادقة عليه في الدورة الحالي  االجتماعاألسبوع الذي سبق انعقاد 

النظر في استبدال حيث قدر الخبراء أنه من المهم إعادة . )DLCC(مكافحة الجراد الصحراوي 
بصندوق واحد سيسمى " صندوق الطوارئ اإلقليمي"و" صندوق المساهمة في المكافحة الوقائية"
انظر (والذي يغطى سوى فترات الفورات والتفشي الضعيف " الصندوق اإلقليمي لتسيير خطر الجراد "

 ).اجتماع الخبراء لمزيد من التفاصيل يرتقر
تسيير خطر الجراد، انطالقا من مساهمات الدول لر في الصندوق اإلقليمي بعد أن تم تقرير بداية التوفي .45

الدول على نتائج المناقشات التي  مندوبودوالر أمريكي سنويا، صادق  100.000األعضاء و بمقدار 
لمزيد من التفاصيل انظر (نظام التمويل لنة ومن األدوات المك أداةدارت بين الخبراء فيما يخص آل 

 ):ع الخبراءتقرير اجتما
 ميزانية الدولة •
 صندوق الطوارئ الوطني •
 )مصدرها مساهمات الدول األعضاء(ميزانية الهيئة  •
 الصندوق اإلقليمي لتسيير خطر الجراد •
 .)، الخCERF3 ،SFERA4(األدوات الدولية للتمويل  •

                                                 
والذي تمت مناقشة أساليب تطبيقه خالل اجتماع ) 2012يونيو (للجنة مكافحة الجراد الصحراوي  40في إطار نظام التمويل المصادق عليه خالل الدورة  2

 .2014ارس م 13إلى  11خاص تم عقده بروما من 
 الصندوق المرآزي للتدخل في الطوارئ اإلنسانية التابع لألمم المتحدة 3
 صندوق أنشطة الطوارئ وإعادة التأهيل التابع للفاو 4
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الدول على خارطة طريق تنفيذ اآلليات المالية في  مندوبوتعديالت الشكلية، صادق لبعد ادراج بعض ا .46
من  5مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية والمعد من طرف الخبراء والمعروض في الملحق 

  .هذا التقرير
  

  والتطلعات 2013إلى غاية  2012األنشطة المنجزة من : التدريب . 7
وأآدت علي التقدم الملحوظ  2014إلى مايو  2012ل قدمت أمانة الهيئة حصيلة التدريب المنجز من ابري .47

في مجال الجراد الصحراوي والتي تمت الموافقة عليه من طرف لجنة  المواد التدريبيةفي تحيين 
 أالستكشاف،تقنيات  )ب( بيواآولوجية الجراد الصحراوي،.)ا: (ـويتعلق األمر ب  2012الخبراء في مايو
في  البيئية المتابعة )ج( متناهية الصغر في مكافحة الجراد، تقنيات رش المبيدات )ت(تقنيات الّرش، 
ن عدم جاهزية الخبير لم إمتابعة الصحية فالمادة التدريبية الخاصة بالأما بخصوص . مكافحة الجراد

بير قامت الهيئة باعتماد خللمواد التدريبية العلمي  ىوبالتوازي مع تحيين المحتو. تمكن من انجازها
  .إلعداد الجانب البيداغوجي

وطنية عديدة لفائدة الفنيين في بدورات تدريبية وبخصوص الدورات التكوينية الوطنية، فقد تم القيام  .48
     وبرنامج  وقد مولت الهيئة. األقل ىعل دوراتمختلف مجاالت مكافحة الجراد وذلك بمعدل ثالثة 

 .2014ومايو  2012س ما بين مار وطنية تدريبيةدورة  20م غ، مبرس أ
محمد و) مال (سوري سيسي انن آال من السيدإ،ف:لفردية طويلة المدىالدورات التدريبية اوفيما يخص   .49

ثالثة  ىأما فيما يخص تكوين المهندسين،فقد انه. دآتوراهالأطروحة  آتابة في مرحلة )  جزائرال(الزار 
في )  IPR/IFRA(طالب  دراستهم بالمعهد المتعدد التقنيات الريفية للتكوين والبحث التطبيقي 

 .تكوينهم م غ مبرسأوبرنامج  وقد مولت الهيئة. آاتيبوآو، مالي
   مع نهاية ) II )2014-2011أهمية إجراء تقييم لخطة التدريب اإلقليمية  ىوأآدت أمانة الهيئة عل .50

   (2015-2017).الثالثةالخطة الجديدة  البدء بإعداد وذلك قبل 2014
 :ونالمندوبأوصى  وفي ختام النقاشات،  .51

على أمانة الهيئة إتمام المراجعة البيداغوجية لمواد التدريب، ومعالجة تلك المتعلقة  5: توصية
 .بالمتابعة الصحية وإرسالها للدول للمصادقة عليه

 .2015التشاد ابتداء من  منح منحة الدآتوراه الممولة من طرف الهيئة إلى 6: توصية
  

  والتطلعات 2013إلى غاية  2012األنشطة المنجزة من : البحث . 8

نه بالرغم من عدم توفر التمويل  للبرنامج اإلقليمي للبحث التطبيقي للفترة أأآدت أمانة الهيئة للمشارآين  .52
 استعمال موائل الجراد،فقد تم إنجاز أبحاث خاصة فيما يتعلق بمميزات  2013-2010الممتدة ما بين 

الجراد، عالقة  صور األقمار الصناعية للتحديد المبكر لعمل موائل الجراد، ديناميكية مجتمعات
وقد تم انجاز هذه األبحاث من  « ®Green Muscle »حشرة واالستخدام الحقلي للمبيد الحيوي/نبات

 .علمية دوليةمجالت طرف باحثين من المنطقة وتم نشر نتائجها في 
بغية التعرف علي النتائج  وذلك 2015إقليمي حول البحث في  ىأمانة الهيئة تنظيم ملتقآما اقترحت  .53

 .المحققة وبرمجة األبحاث المستقبلية في المنطقة
 :أوصى المندوبون .54
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على أمانة الهيئة أن تدعو المؤسسات الوطنية ، الدولية واإلقليمية المختصة في البحث  7: توصية
قصد الوقوف على حالة تنفيذ الخطة اإلقليمية للبحث  2015تنظيمها في لورشة اقليمية يتم 

 .التطبيقي حول الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية و تحضير خطة جديدة
وبخصوص مشاريع األبحاث الوطنية، فقد قدم مندوب المغرب مشروع بحثي للهيئة لغرض المصادقة  .55

على تمويله  المشترك من حيث المبدأ االجتماعح صادق المشروع المقتر وبعد مناقشة .عليه و تمويله
المشترك  االجتماعدوالر أمريكي إال أن  25000للهيئة وبغالف مالي قدره  االئتمانيمن الصندوق 

  :اعتمد المالحظات التالية
األبحاث التي أجريت في البلدان األخرى والسيما في موريتانيا  االعتبارعلى المشروع أن يأخذ بعين  •

) 2حساسية األطوار الحورية المختلفة للمبيد الحيوي ميتاريزيو أآريدوم ) 1والتي سبق أن تناولت 
  ...)الحرارة، األشعة الفوق بنفسجية، الرطوبة،(للفطر في الوسط البيئي  البيئيةالحدود 

حواجز في المناطق المختلفة لموائل الجراد الصحراوي المحددة في وضع نماذج للمعالجة عبر ال •
  .المشروع

 االختباراتنفيذ لتالنظر مع مرآز مكافحة الجراد في موريتانيا في اإلجراءات العملية للتعاون  •
  .الحقلية

مع أهداف استرانيجية وليس مشروع مع األهداف المنتظرة من الاألهداف األساسية للمشروع  تحديد •
  .كافحة الوقائية في المنطقة الغربيةالم

المشترك أن يتم النظر في الميزانية بتعمق بغية توجيه أغلبها إلى مصاريف األبحاث  االجتماعآما طلب  .56
  .الحقلية

ل إلى أمانة الهيئة قبل ل المشروع المعّدارسمدعو إلمرآز مكافحة الجراد الصحراوي في المغرب ال .57
  .2014 سبتمبرشهر نهاية 

  والتطلعات 2013إلى غاية  2012األنشطة المنجزة من : البيئة . 9
من طرف البلدان  2013مايو -2012النتائج المهمة المنجزة من مارس  باستعراضقامت أمانة الهيئة  .58

  :بغية تنفيذ آراس الشروط البيئية وذآرت خصوصا
  ، RAMSESة البيانات اعداد خرائط المناطق الحساسة بيئيا واعتمادها في النسخة الجديدة لقاعد •
  ،دراسة التأثير البيئي •
  ،تسيير مخزون المبيدات •
المتابعة الحقلية من طرف الفرق المتخصصة لـتأثير مكافحة الجراد على الوسط البيئي وصحة  •

  ،اإلنسان
  ،تنفيذهاو Score Cardالشرط البيئية عن طريق اعتماد بطاقة النقاط  آراستوحيد طرق تقييم تنفيذ  •
ن المبيدات وذلك بغية تحسين استخدام هذه الوسيلة قليمية حول نظام تسير مخزوإتدريب ورشة  تنظيم •

  ،من الدول العشرة التابعة للهيئة 9المتوفرة في 
التي مكنت من عدم شراء  بالخصوص على تسيير مخزون المبيدات وعملية التثليلث التأآيدوقد تم  .59

مخزون جديد من المبيدات وبالتالي ساهمت في الحد من تراآم مخزونات من المبيدات قد تصبح منتهية 
  .الصالحية

  :وقد أآدت امانة الهيئة على أهمية استمرار الجهود الهادفة إلى تنفيذ آراس الشروط البيئية وبالذات .60
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افحة تفشيات الجراد في المناطق الحساسة بيئيا والتي لمك GMالتدريجي للمبيد الحيوي  االستخدام •
  .يحرم فيها استخدام المبيدات الكيميائية

المبيدات الكيميائية واعتمادها من طرف المراآز  الستخداماعداد خرائط المناطق الحساسة بيئيا  •
  .اويالوطنية لمكافحة الجراد أثناء قيامها بعمليات المكافحة الكيميائية ضد الجراد الصحر

  .تحديد وتنفيذ اإلجراءات التخفيفية لمخاطر استخدام المبيدات على البيئة •
مخزون التسيير العقالني لمخزون المبيدات وبالخصوص التحيين المنتظم لقاعدة بيانات تسيير  •

  .بانتظاموتحليلها ) ولنظام الترميز باألعمدة PSMSالمنتظم لـ  االستخدام( PSMSالمبيدات 
 :النقاشات أوصى المشارآون بـوفي نهاية  .61

على الدول وأمانة الهيئة أن تأسس عن طريق االقتناء أو عن طريق عملية التثليث،  8: توصية
مخزونا احتياطيا للمبيدات على مستوى دول خط المواجهة يمكن استعماله ما بينها في أي 

 .وقت في حالة الضرورة
الممولة  مشاريعاليئة في تنفيذ على مجموعة المبيدات بمقر المنظمة أن يقحموا أمانة اله 9: توصية

فيما  GEF (GEF –Global Environment Facility) من طرف صندوق البيئة العالمي 
 .يخص التخلص من المبيدات المنتهية الصالحية والبقايا ذات الصلة

على مجموعة المبيدات بروما أن تضع بحوزة الدول األدوات الالزمة الستعمال قاعدة  10: توصية
أي الترميز باألعمدة،   PSMS (Pesticide Stock Management System) بيانات 

 .قارئات رموز األعمدة ومختلف وثائق المتابعة واستعمال المخزنات
على مجموعة المبيدات بروما أن تواصل دعمها للدول في مجال مراقبة جودة المخزونات  11: توصية

 .المتوفرة على مستوى الدول
وقد اعتمد . 2015ذ آراس الشروط البيئي في يم تقييم مستقل لتنفوفي األخير اقترحت أمانة الهيئة تنظي .62

  .من طرف المشارآين االقتراحهذا 

  الوضع الراهن إلعداد وتنفيذ الخطط الوطنية للتواصل. 10

نطالقا من اعرضت أمانة الهيئة األنشطة المنجزة منذ الدورة السادسة للهيئة في مجال التواصل،  .63
  :وذآرت بالخصوص. اإلقليمية للتواصليجية والخطة اإلسترات

الدورة اإلقليمية للمكلفين بالتواصل على مستوى الوحدات الوطنية لمكافحة الجراد في الدول األعضاء  •
بالجزائر وقد مكنت من التفكير في التموقع المؤسساتي  2013في الهيئة والتي تم تنظيمها في مايو 

طريقة اعداد خطة وطنية  )1مكافحة الجراد والعمل على للمكلفين بالتواصل ضمن الوحدات الوطنية ل
وستتبع هذه الدورة التدريبية بدورة . برقيات التواصل على المستوى الوطنيعداد إآيفية  )2للتواصل 

  .حرز في هذا المجال والعمل على نقاط الضعف لتحسينهاملتقييم التقدم ال 2015أخرى في سنة 
بعد الدورة من طرف المكلفين بالتواصل والذي تعلق بإعداد أو تحسين خطة  الذي أنجزالعمل  •

قامت  من بين العشرةدول أعضاء في الهيئة  8لوحدات مكافحة الجراد ، حيث أن  ةالتواصل الوطني
  .بهذا العمل

إلجراءات التواصل أثناء حاالت الطوارئ من طرف خبير مكتتب من طرف  2013صياغة في  •
لخطة الوطنية لخلية التواصل  في إدراجهاوالذي يجب  "تصرف"و) دليل(ل بطاقات على شك الهيئة

  .)PNUA( لطوارئ مكافحة الجراد
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             وفي األخير عرضت امانة الهيئة وضع الموقع اإللكتروني الجديد للهيئة  .64
)empres.org-www.clcpro (إطالقه الذي سيتم التشاور مع الدول األعضاء بشأنه قبل أن يتم و

 .كل رسميشب على شبكة اإلنترنت

  حالة التنفيذ والتطلعات  : إعداد خطط خطر الجراد . 11
عداد الخطط إاستعرضت أمانة الهيئة األنشطة األساسية المنجزة منذ الدورة السادسة للهيئة في مجال  .65

اإليجابية المحققة حتى اآلن ، حيث تتوفر سبعة حيث أآدت على النتائج . الوطنية لتسيير خطر الجراد 
الجزائر، مالي، المغرب، موريتانيا، (للخطة الوطنية لتسيير خطر الجراد  1دول على النسخة ) 7(

عداد إمتقدمة من  لمن هذه الدول في مراح 5آما أن  .من اصل عشرة دول) النيجر، السنغال والتشاد
آما أنه من المتوقع أن يتم المصادقة على الخطة الوطنية لبورآينا .النسخة الثانية من خطتها الوطنية 

عداد خطتها بسبب األوضاع األمنية إم تتمكن بعد من لأما بالنسبة لليبيا ف .فاسو وتونس قبل نهاية السنة
  .األخيرة ثالث سنواتالفي البلد منذ 

تاريخ ( 2008هذا المجال منذ  فيعداد وتحيين الخطط تستفيد حاليا من الخبرة المكتسبة إ وللتذآير فإن .66
ممارسة محاآاة تنفيذ خطة تسيير  )1والدروس المستقاة من ) بداية هذه العملية في المنطقة الغربية

 )3و  2013-2012تسيير خطر الجراد في الساحل  )2،  2012وفي السنغال  2011الجراد في مالي 
اإلطار الوطني نموذج وعليه، فقد حسنت أمانة الهيئة . التفكير الجاري حول آليات تمويل مكافحة الجراد

المواجهة األربعة وآذا تسيير خطة طوارئ الجراد في الدول خط لتسيير خطر الجراد المتعلق بدول 
  ).2014مارس : آخر نسخة (األخرى 

  نامج أمبرس في المنطقة الغربيةحالة تنفيذ نظام المتابعة والتقييم لبر. 12

منذ الدورة السادسة للهيئة والتي تشمل تحيين وتنفيذ نظام استعرضت أمانة الهيئة األنشطة المنجزة  .67
من طرف المصاغة ت بهذا الشأن ا، وعليه، وطبقا للتوصيم غالمتابعة والتقييم المحسن لبرنامج أمبرس 

  :الذي أعقبهام غ لبرنامج أمبرس  11 واالجتماعللهيئة  6الدورة 
 التقييم تم تحديدها بوضوحالمتابعة ومؤشرات نظام  •
 مسئولي نظام المتابعة والتقييم تم تكوينهم على استعمال هذا النظام •

التقييم بإدراج البيانات المتابعة و مسئولووعليه، فإن نظام المتابعة والتقييم المحسن يعمل حاليا وقد قام  .68
)  Excelنسخة (، وذلك بإدخال المؤشرات باستخدام 2013الخاصة بهم في قاعدة البيانات في نوفمبر 

طار إومن المنتظر أن يتم في  .2013وفي فبراير للنصف الثاني من  2013للنصف األول من  سنة 
وستمكن هذه . نظام المتابعة والتقييم  قليمية في داآار لمتابعة تنفيذإتنظيم ورشة م غ برنامج أمبرس 

الورشة مسئولي المتابعة والتقييم على مستوى الوحدات الوطنية لمكافحة الجراد من تبادل التجارب 
تحليل أولي لمؤشرات السداسي األول لسنة  وإعدادتحديد الصعوبات بغية تذليلها وحول تنفيذ هذا النظام 

  .التي سيكون قد تم جمعها 2014

لـ امج العمل والميزانية نبرإنجاز و 2014  2013، 2012وات لـ  الحسابات السنوية لسندراسة . 13
  2016و  2015، 2014

، 2012، النفقات المسجلة في 2014مايو  31عرضت امانة الهيئة حالة اشتراآات الدول األعضاء إلى  .69
وآذا برنامج العمل  -لمزيد من التفاصيل   6انظر الملحق  - )2014مايو  31إلى ( 2014و 2013

  .2016و 2015، 2014والميزانية لسنوات 
آانت أول سنة يتم فيها تطبيق  2011فيما يخص اشتراآات الدول األعضاء، ذآرت أمانة الهيئة ان سنة  .70

دوالر أمريكي  227.000عوض (دوالر أمريكي  639.000الجديد والمقدر بـ  االشتراآاتجدول 
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دوالر  1.280.894بـ  2013ديسمبر  31إلى  االشتراآاتوقد قدر مجموع متأخرات ). للسابقبالنسبة 
  :بسببينويفسر ذلك . السنوية المستحقة االشتراآاتأمريكي، أي مرتين مجموع 

 ،)دوالر أمريكي 917.656( 2011ديسمبر  31المبلغ المرتفع للمتأخرات إلى  •
دوالر أمريكي على  471.760و 443.002( 2013و 2012المبلغ اإلجمالي المحصل عليه في  •

 ).دوالر أمريكي 639.000(السنوية المنتظرة  االشتراآاتوالذي ال يصل إلى مجموع ) التوالي
الجديد، تم تسجيل ارتفاع  االشتراآاتعلى جدول  2011المصادقة في  أنه ومنذإلى مع اإلشارة  .71

ونسجل حاليا . دوالر امريكي 500.000المحصل عليها حيث ناهز  االشتراآاتمحسوس في مبلغ 
 االشتراآاتما يعادل أربع سنوات من  2013ذ أن التشاد دفع في إ أالشتراآات متأخراتدينامية في دفع 

دوالر  113.665(  2014غ المندوبين أن موريتانيا قامت بتصفية آامل متأخراتها إلى يونيو إبالوقد تم 
بتأآيد مدى تقدم اإلجراءات القاضية تناول المندوبون الكلمة في هذا الخصوص مما سمح  وقد). أمريكي

مايو  31في . مثل ذلك مالي، المغرب، والنيجر  2014وجزء من المتأخرات في  االشتراآاتبدفع 
 300.000البالغة و 2013سنة  ومتأخرات 2014، دفعت الجزائر اشتراآها الذي يخص سنة 2014

  .دوالر امريكي 
بإرسال  2014فبراير  14ومن جهة أخرى ، أشارت أمانة الهيئة إلى أنت المدير العام للفاو قام منذ  .72

  . ومن شأن هذه المراسالت أن تسهل دفع اشتراآات البلد. 2014رسائل لدفع اشتراآات 
دفعوا جزءا أو آامل  السنوية وأولئك الذين اشتراآاتهم دفعواوقد شكر مندوبو الدول األعضاء الذين  .73

هم لدفع ما تبقى من متأخراتهم واشتراآاتهم السنوية في أقرب دودعوهم إلى مواصلة جهو متأخراتهم
  .الممكنة اآلجال 

مع السلطات العليا المكلفة بمكافحة مهمات التواصل وقد هنأ مندوبو الدول أنفسهم مرة أخرى على  .74
. هيئة في خمس دول اعضاء وذلك منذ توليه منصبه الجددم بها األمين التنفيذي للاالجراد ، والتي ق

بمدى أهمية زيارات األمين التنفيذي إلى بلدانهم قصد دعم رؤساء الوحدات الوطنية لمكافحة  ارووذّآ
الجراد الصحراوي في عملية المرافعة لدى السلطات الوطنية قصد دفع اشتراآاتهم السنوية وآذا تسوية 

  .متأخراتهم
الدول األعضاء، ذآرت أمانة الهيئة عن  اشتراآاتخارج الميزانية، أي من دون موارد فيما يخص ال .75

األولوية  من صندوق التضامن ذو 2010دوالر أمريكي المحصل عليه في  208.333الدعم المقدر بـ 
)FSP ( البرنامج نفس التابع لفرنسا وآذا ما تبقى من) 93.934بـ والمقدر ) 2012المنتهي في أآتوبر 

. دوالر أمريكي 302.267,55، أي ما مجموعه 2013دوالر أمريكي والذي تم الحصول عليه في نهاية 
هذه الموارد موجهة خصوصا لوضع آليات التمويل وتحسين نظام مراقبة اإلمكانات الوطنية لمكافحة 

  ).SVDN(الجراد الصحراوي 
مانة الهيئة للتسيير السديد أن المشارآو ، هنأ2014و 2013، 2012أما فيما يخص مصاريف سنوات  .76

  .للهيئة االئتمانيللصندوق 
للهيئة  االئتمانيمن الصندوق (بعدها، قدمت أمانة الهيئة وبصفة مفصلة برنامج العمل والميزانية  .77

رفع القيمة وقد قرر المندوبون . 2016و 2015، 2014بالنسبة لسنوات ) وبتمويل من اشتراآات الدول
دوالر أمريكي وأن توفير ما يناهز  8000المخصصة ألنشطة المرافعة التي يقوم بها رئيس الهيئة إلى 

دوالر أمريكي  50.000عوض (الصندوق اإلقليمي لتسيير خطر الجراد  سنويا فيدوالر  100.000
  ).ورة الذي عقد قبل الد االجتماعأثناء التي تم تحديدها في اجتماع خبراء المنطقة 

 ىوآذا عل 2014 و، 2013، 2012السنوية لـ  وفي نهاية النقاشات صادق مندوبو الدول على الحسابات  .78
  .2016و 2015، 2014برنامج العمل والميزانية لـ 

  :ومن جهة أخرى أوصى المندوبون بـ  .79
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على أمانة الهيئة أن تضع في ميزانية الهيئة القادمة والتي سيتم تحضيرها خالل الدورة  12: توصية
 . الثامنة للهيئة، نقطة تخص اقتناء السيارات بالنسبة لدول خط المواجهه

  
  
  
  

 :ما تمت المصادقة عليها هي آاآلتيآالميزانية  .80
  

  )من اشتراآات الدول األعضاء(األمريكي الميزانية المسطرة من الصندوق اإلئتماني للهيئة بالدوالر 
 2014 2015 2016 

  95.000  95.000  100.000 التدريب

  40.000  40.000  40.000 دعم لدورات التدريب اإلقليمية 

  10.000  10.000  10.000 دعم لدورات التدريب الوطنية 

  0  0  0  )متدخلين أجانب، مؤطرين( دعم للسلك الثالث في علم الجراد  

  20.000  20.000  20.000  لتكوين الدآتوراه دعم 

  10.000  10.000  5000  اإلشراف على الدورات التدريبية الوطنية 

  II  10.000  0  0تقييم خطة التدريب اإلقليمية  

  15.000  15.000  15.000  الوطنيين المستكشفينتبادل  

  45.000  45000  45.000 البحث

  25.000  25.000  25.000 دعم مشاريع البحث الوطنية 

  0  0  0 دعم مشاريع البحث المقدمة من طرف طلبة السلك الثالث  

  15.000  15.000  15.000  )خبراء(دعم تنفيذ البرنامج اإلقليمي للبحث  

 5000 5000  5000  دعم محتمل لمحطة أآجوجت 

  20.000  45.000  20.000 البيئة

  0  10.000  0 المشارآة في ورشة تسيير المبيدات 

 5000 5000  5000 دعم تنفيذ المتطلبات البيئية 

 5000 5000 5000  دعم إلنجاز خرائط المناطق الحساسة 

  IGR(  10.000  10.000  10.000(اقتناء المبيدات الحيوية و مضبطات النّمو  

  0  15.000  0  التقييم البيئي 

  5000  5000  0 خطط تسيير المخاطر

  5000  5000  0 دعم لتمارين المحاآاة 

  15.000  15.000  15.000 دعم عمليات االستكشاف المشترك

  15.000  15.000  15.000 المشارآة في تنظيم عمليات استكشاف مشترآة 

  5000  5000  5000 المتابعة والتقييم

  5000  5000  5000 دعم انجاز نظام المتابعة والتقييم 

  5000  5000  15.000 التواصل

  5000  5000  5000 دعم انجاز خطة التواصل 

  0  0  5000  تحديث الموقع اإللكتروني للهيئة 

  0  0  5000  تحضير ونسخ المطويات، ورمز الهيئة 

  10.000  10.000  10.000 تبادل الخبراء
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  10.000  10.000  10.000 تبادل الخبراء 

  10.000  10.000  40.000 ةمستهلك الغيرالتجهيزات 

  0  0  30.000 شراء سيارة نفعية ألمانة الهيئة 

  0  0  0 دعم لشراء تجهيزات مخبرية 

  0  0  0 دعم القتناء تجهيزات ومعدات للبحث الميداني  

  0  0  0 دعم لشراء معدات فرق المتابعة البيئية 

  0  0  0 )التخييم(دعم لشراء معدات عمليات االستكشاف  

  0  0  0  االشتراك في المجالت العلمية 

  10.000  10.000  10.000  عتاد اإلعالم اآللي والبرامج المتخصصة شراء 

  5000  5000  5000 ةمستهلكالالتجهيزات 

  5000  5000  5000 معدات مختلفة 

  50.000  40.000  30.500 )الهيئة وأمبرس(دعم لتنظيم االجتماعات 

  0  0  0 للجنة التنفيذية  9االجتماع للهيئة و 7الدورة  

  0  25.000  0  )دول 5(للجنة التنفيذية  10االجتماع  

  35.000  0  0 للجنة التنفيذية  11االجتماع للهيئة و 8الدورة  

للجنة قيادة برنامج أمبرس  9لضباط االتصال واالجتماع  12االجتماع  
  0  0  10.500  م غ، الجزائر

  م غ لضباط االتصال لبرنامج أمبرس في   15و  14 ، 13االجتماع  
  15.000  15.000  20.000 م غبرنامج أمبرس في للجنة قيادة   12و  11 ، 10االجتماع 

  8000  8000  8000 المرافعة لدى الشرآاء

  8000  8000  8000 روماب مقر المنظمة زيارة رئيس الهيئة إلى 

  44.000  44.000  44.000 دعم ألمانة الهيئة

  10.000  10.000  10.000 دعم ألمانة الهيئة إلنجاز نشاطاتها 

  34.000  34.000  34.000 خبير تسيير معلومات الجراد 

  100.000  110.000  170.000 التضامن اإلقليمي

  100.000  100.000  100.000  دعم محتمل للدول: ميزانية الهيئة  

  0  0  70.000  )موريتانيا( دعم محتمل للدول في حالة ظهور الجراد  

  0  10.000  0  وزراء الدول األعضاء في الهيئة اجتماعدعم لتنظيم   

  20.000  20.000  20.000  مصاريف غير متوقعة 

  442.000  527.000  532.500  المجموع الفرعي من دون الرسوم

  57.460  68.510  69.225  %) 13(رسوم الوآالة   

  499.460  595.510  601.725  مجموع المصاريف حسب بند النشاط  

  100.000  100.000  100.000  )فرع(في الصندوق اإلقليمي لتسيير خطر الجراد  المساهمة  

  39.540   56.510-    62.725-   توفير رصيد  

  639.000  639.000  639.000  المجموع  
  
  

  تجديد أعضاء اللجنة التنفيذية للسنتين المقبلتين. 14
 .النيجر، السنغال، التشاد، تونس والجزائر: الدول األعضاء في اللجنة التنفيذية للستين المقبلتين هم .81
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  مسائل أخرى. 15

 اجتماع الوزراء  . 1.15

اقترحت أمانة الهيئة أن يعقد اجتماع الوزراء . 2015 اجتماع الوزراء المكلفين بمكافحة الجراد في .82
التمويل حول موضوع استراتيجية المكافحة الوقائية وترسيخ آليات  2015المكلفين بمكافحة الجراد في 

 وقد أشار مندوب الجزائر أن سلطات بلده. المستدام في مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية 
قد أعطت موافقتها المبدئية على عقد هذا االجتماع المهم في بلده ، وقد شكر مندوبوا الدول الحكومة 

حديده بالتوافق ما بين البلد المضيف، الجزائرية على آرم الدعوة واتفقوا على عقد االجتماع بتاريخ يتم ت
 .أمانة الهيئة والفاو

بعد نهاية اجتماع الوزراء المكلفين بمكافحة الجراد في الدول األعضاء في الهيئة والذي  13: توصية
بالجزائر، فإن الدول األعضاء مدعوون لتبليغ نتائج وتوصيات هذا  2015سينعقد في 

 .االجتماع لمجلس الفاو

  ؤسسات اإلقليميةالتعاون مع الم .2.15

عرضا   UEMOAقدم ممثل الـ . UEMOAأنشطة اإلتحاد االقتصادي والنقدي لغرب افريقيا  .83
، اقتصرت هذه المساهمة أساسا على 2013فإلى غاية . بخصوص مساهمة اإلتحاد في مكافحة الجراد

الدعم المالي المحدد للدول األعضاء في اإلتحاد في حالة األزمات وعلى المرافعات لدى المانحين قصد 
، اعتمد اإلتحاد مقاربة مختلفة 2013لكن، وابتداءا من . تعبئة الموارد الالزمة لتنفيذ خطط المواجهة

 :ترجمت بـ 
جراد الصحراوي عبر مختلف اللقاءات مع الهيئة وتدعيم التبادل ما بين المتابعة المستمرة لحالة ال •

 الوحدات الوطنية لمكافحة الجراد ودولها األعضاء،
 الدعم المالي للمكافحة الوقائية عن طريق تعزيز قدرات دول خط المواجهة العضو في اإلتحاد، •
 .لجرادتدعيم البحث التطبيقي حول الطرق البديلة لمكافحة الكيميائية ل •

وبعد تهنئتهم لهيئة اإلتحاد االقتصادي والمالي لغرب افريقيا اللتزامه ومشارآته في مكافحة الجراد،  .84
وفي اطار هذا االلتزام لإلتحاد، طلب . أشاد المشارآون بهذا التوجه الجديد نحو المكافحة الوقائية

 :المندوبون
 والنقدي لدول غرب افريقيا صفة مراقب في دورات الهيئة، االقتصاديأن يتم منح اإلتحاد  •
 أن يدرس آل من األمين التنفيذي للهيئة واألمين التنفيذي لإلتحاد امكانية عقد اتفاقية تعاون متبادل، •
والنقدي لدول غرب افريقيا على مستوى رفيع في اجتماع  االقتصاديأن يتم تمثيل هيئة اإلتحاد  •

 .  2015في ) الجزائر(عقده في الجزائر العاصمة  والمزمعي الهيئة وزراء الدول األعضاء ف
على ما قد تقدمه مؤسسته لمكافحة الجراد الصحراوي في ) UMA(اتحاد المغرب العربي  وقد أآد ممثل .85

دورات هيئة  يالمنطقة الشبه اقليمية وتمنى أن يمنح اتحاد المغرب العربي هو أيضا صفة مراقب ف
 .مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية

وفي نهاية النقاشات التي توسعت إلى التعاون ما بين المؤسسات اإلقليمية في غرب، وشمال غرب  .86
 :افريقيا، أوصى مندوبو الدول بـ 
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على امانة الهيئة أن تحضر بروتوآول اتفاق وتعاون قصد امضاءه من طرف اإلتحاد  14: توصية
، سلطة )UMA(، اتحاد المغرب العربي ) UEMOA(والنقدي لغرب افريقيا االقتصادي 

 ).CEDEAO(والمجموعة االقتصادية لدول غرب افريقيا ) (ALGليبتاآو غورما 
، اتحاد المغرب العربي ) UEMOA(اإلتحاد االقتصادي والنقدي لغرب افريقيا ) تدعو( 15: توصية

)UMA( سلطة ليبتاآو غورما ،ALG) ( االقتصادية لدول غرب افريقيا والمجموعة
)CEDEAO (ليصبحوا مراقبين في دورات الهيئة. 

على أمانة الهيئة أن تقترح على الجزائر أن تدعوا المجموعة االقتصادية لدول غرب  16: توصية
و اتحاد ) UEMOA(، اإلتحاد االقتصادي والنقدي لغرب افريقيا )CEDEAO(افريقيا 

ء المكلفين بمكافحة الجراد في الدول األعضاء إلى اجتماع الوزرا) UMA(المغرب العربي 
 .بالجزائر 2015في الهيئة، والذي سيعقد في 

 تمويل التنسيق الدولي لتسيير معلومات الجراد. 3.15

قدمت رئيسة مجموعة الجراد على مستوى مقر المنظمة التكلفة التقريبية لتطوير وصيانة أدوات   .87
eLocust   وRAMSES ) اشتراكNovacom ( وتشغيل مصلحة معلومات الجراد)DLIS( هذه ،

للفاو واقترحت أن يتم تمويلها عن  االعتيادياألخيرة التي ال يمكنها أن تعتمد على موارد البرنامج 
وتقدر هذه التكاليف فيما يخص قسط هيئة مكافحة الجراد . للهيئات اإلقليمية االئتمانيةطريق الصناديق 

 :آاآلتيالصحراوي في المنطقة الغربية 
 دوالر امريكي 43.300: 2014 •
 دوالر أمريكي 66.800: 2015 •
 دوالر أمريكي 61.800: 2016 •
 دوالر أمريكي 78.300: 2017 •

  :وفي نهاية النقاشات ، أوصى مندوبو الدول بـ .88

نظرا ألهمية الجراد الصحراوي والدور الذي تلعبه هيئات الفاو اإلقليمية لمكافحة الجراد  17: توصية
في تنفيذ استراتيجية المكافحة " الجراد واآلفات العابرة للحدود" الصحراوي  ومجموعة 

الفاو لمتابعة دعمها الدائم للهيئات وللمجموعة ) يدعون(الوقائية وتسيير خطر الجراد، 
 .قصد خدمة الدول األعضاء في المنظمة) DLIS(المذآورة وآذا لمصلحة معلومات الجراد 

للفاو أن يبحثوا عن ) DLIS(علومات الجراد للمسئولين عن مصلحة م) جددوا دعوتهم( 18: توصية
مصادر تمويل لدى الدول والمؤسسات والمانحين خاصة قصد تطوير صيانة نظام اإلنذار 

 .المبكر
عالة الفاو اقحام الهيئات اإلقليمية لمكافحة الجراد الصحراوي في محادثات ابرام  العقد  19: توصية

  .NOVACOMلمدة سنتين مع شرآة 

  للجنة التنفيذية 10 واالجتماعللهيئة  8ومكان انعقاد الدورة  تاريخ. 16

 :اتفق مندوبو الدول األعضاء على عقد .89
للجنة التنفيذية للهيئة  10وبناءا على الدعوة الكريمة لمندوب السنغال، سينعقد االجتماع  −

، وسيتم تحديد التاريخ بالتشاور بين أمانة الهيئة، الفاو والبلد 2015بالسنغال في يونيو 
  . المضيف 



  هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربيةللجنة التنفيذية ل 9واإلجتماع   7تقرير الدورة 
  2014يونيو   26إلى  22،  موريتانيا، نواآشوط  

 

- 26 - 
 

للجنتها  11للهيئة واالجتماع  8وبناءا على الدعوة الكريمة لمندوب التشاد، ستنعقد الدورة  −
، وسيتم تحديد التاريخ بالتشاور بين أمانة الهيئة، )اجتماع مشترك( 2016التنفيذية بالتشاد في 

وفي حالة لم تتمكن التشاد من اتستضافة اإلجتماع، اقترح ممثل النيجر . الفاو والبلد المضيف 
  .للهيئة في بلده 8وبدعوته الكريمة استضافة الدورة 

 . هم الكريمةوقد شكر المشارآون آال من السنغال والتشاد والنيجر على دعوت .90

  

  الدورة   واختتامالموافقة على التقرير . 17

 7المندوبون وبعد إدراج بعض التعديالت، صادقوا باإلجماع على تقرير االجتماع المشترك للدورة  .91
 .للجنة التنفيذية لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية 9 واالجتماع

ن مارافيلي ممثل الفاو بموريتانيا، عن امتنانه وشكره للحكومة وخالل جلسة اإلختتام، عبر السيد عثما .92
آما أشار إلى أن ممثلية الفاو . الذي خص به المشارآون االستقبالالموريتانية للتنظيم المحكم ولحفاوة 

بموريتانيا استفادت من هذا الحدث لتظهر ما تقوم به الفاو في مجال مكافحة الجراد في موريتانيا وفي 
ة مع تآما أشاد بالمجهودات التي تقوم بها الهيئة ودولها األعضاء وتمنى أن يتم مشارآ. نطقةشبه الم
 .المتعاملين وعامة المجتمع آافة

وقد هنأ السيد محمد عبد اهللا إبي، رئيس الهيئة على العمل الذي قام به من سبقه إلى هذا المنصب السيد   .93
النتائج المرجوة من طرف الهيئة وهذا  إلىل وعادل جمازي، ووعد بالعمل في نفس المنحى قصد الوص

 .بالتعاون مع الدول األعضاء واألمين التنفيذي للهيئة
الدول  مندوبووخاصة آون أن  االجتماعين حموني ، األمين التنفيذي للهيئة نتائج وقدم السيد محمد األم .94

في المنطقة الغربية واتفقوا على  قد صادقوا على نظام التمويل الجديد في مكافحة الجراد الصحراوي
رية آما عبر عن امتنانه الخالص للحكومة الجزائ. التعديالت الواجب ادراجها في اتفاقية انشاء الهيئة

المقبل لوزراء الدول األعضاء في الهيئة المكلفين بالجراد ،  االجتماعلقبولها وآرم دعوتها، تنظيم 
 . بالجزائر 2015والمزمع عقده في 

ومن جهته وباسم وزير التنمية الريفية لموريتانيا، هنأ السيد ديا سيدي هيبة نفسه على التنظيم المحكم  .95
ر وفي األخير ذّآ. د دعم موريتانيا للهيئةليها وجّدإالمتوصل  لالجتماع ،على النتائج اإليجابية

بالمجهودات التي تقوم بها موريتانيا في مجال مكافحة الجراد، آما أشار إلى أن موريتانيا قد تشرفت 
 .المشترك للهيئة وتمنى للمشارآين عودة سالمة إلى بلدانهم االجتماعباحتضانها وبترأسها لهذا 

  تأبين. 18

      األخ ببالغ الحزن واألسى نبأ وفاة  بنواآشوطللهيئة والمنعقدة  7لقد تلقى المشارآون في الدورة 
  .ر الوآالة الوطنية لمكافحة الجراد بالتشادديحسن علي، نائب م

ويدعون المولى جّلت قدرته أن يتغمده في . الفقيد ةوفي هذا المصاب الجلل، يقدمون تعازيهم الخالصة لعائل
  .ته الواسعةرحم

  .ا إليه راجعونإنا هللا وإّن
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  2014إلى يونيو  2012أنشطة أمانة الهيئة من أبريل . 1 الملحق
  

  
  حصيلة أنشطة أمانة الهيئة .1

 2012في المنطقة الغربية المنفذة في الفترة ما بين مارس  امبرس منسقيه برنامج /ترتكز حصيلة أنشطة الهيئة
برنامج امبرس في  ، على متابعة تنفيذ المحاور اإلستراتيجية في إطار المرحلة األولى من2014و يونيو 

آليات التمويل المستدام الهيئات وو يتعلق األمر بالخصوص بدراسة دور و مسؤوليات . المنطقة الغربية
لمكافحة الجراد، المتابعة و التقييم، تسيير معلومات  الجراد، خطط تسيير خطر الجراد، التكوين، البحث، 

  .يع الحقا خالل هذا التقريرضاووسيتم التطرق بصفة مفصلة لهذه الم. والشق البيئي

  بعثات اإلشراف والمتابعة للمنسقية الجهوية علي مستوي الدول 

ومنسق ) الجزائر، الجزائر(في إطار مزاولة مهامه الجديدة آأمين لهيئة مكافحة الجراد في المنطقة الغربية 
األعضاء، باشر األمين ، وبالتعاون مع الدول 2013مكونة الجراد الصحراوين في أآتوبر /برنامج امبرس 

، وآذلك المغرب 2013التنفيذي القيام بعدة زيارات لتونس، النيجر و تشاد خالل شهري نوفمبر ودجمبر 
و قد مكنت هذه الزيارات التباحث مع السلطات العليا لهذه البلدان حول . 2014وموريتانيا في فبراير

  .الوطني واإلقليمي اإلجراءات اإلستراتيجية لمكافحة الجراد على المستويين

المساهمين في مكافحة الجراد واغتنام الفرصة  ،آما مكنت هذه الزيارات من االتقاء بالشرآاء في التنمية
  .من برنامج امبرس في المنطقة الغربية) 2017-2014(دعوتهم للمشارآة في تمويل المرحلة الثانية ل

التنمية، قدم األمين التنفيذي عرضا مفصال عن دور و مهام خالل مباحثاته مع السلطات الوطنية والشرآاء في 
من برنامج امبرس ) 2011- 2006(هيئة مكافحة الجراد في المنطقة الغربية، اإلنجازات  في المرحلة األولى 

في المنطقة الغربية ومرحلة تقدم االتصال بالممولين للمساهمة في وضع المرحلة الثانية من البرنامج قيد 
ر األمين التنفيذي بأهمية وإلزامية دفع الدول األعضاء لمشارآاتها للصندوق أالستئماني للهيئة آما ذَآ. التنفيذ

على المستويين الوطني  شطة الوقائية التي تقوم بهاوذلك لضمان استمرارية األن لها طبقا لإلطار المؤسسي
  .واإلقليمي

استنتاجات وتوصيات الدورة السادسة لهيئة مكافحة الجراد في المنطقة الغربية للطاقم اإلداري  عرض
  .لمنظمة األغذية والزراعة بروما

أمام مسئولي قسم الزراعة  18و 17صحبة األمين التنفيذي، يومي  ،قدم السيد عادل جمازي، رئيس الهيئة
الصادرة عن الدورة السادسة لهيئة مكافحة الجراد في  وحماية المستهلكين، حصيلة القرارات و التوصيات

وبهذه المناسبة التقيا بكل من السيد وانك، . 2012مارس  30و 26المنطقة الغربية، المنعقدة في تونس، ما بين 
  .المدير المساعد العام للمنظمة والسيد آانبنهوال، مدير قسم إدارة اإلنتاج وحماية النباتات

آما رآز في عرضه على الجهود المبذولة  ،ين عرضا موجزا عن الهيئةالسام ي للمسئولينوقد قدم السيد جماز
من برنامج امبرس في المنطقة ) 2001- 2006(من طرف الدول األعضاء في تدعيم انجازات المرحلة األولى 

غذية والزراعة وتمنى أن تستمر منظمة األ. الغربية لضمان استمرارية المكافحة الوقائية في المنطقة الغربية
  .في دعمها للهيئة وخاصة في بحثها الجاري عن تمويل المرحلة الثانية من برنامج امبرس في المنطقة الغربية

لقد تمكن الرئيس و األمين التنفيذي من لقاء السادة بويدي هايد، آنتونيو تافارس و أيمن إبراهيم حيجي على 
خالل . سيير الموارد، مدير المكتب القانوني ومدير قسم الماليةالتوالي مدير مكتب االستراتيجيات، التخطيط وت
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هذه االجتماعات تم تقديم الهيئة مع الترآيز على التقدم الذي حصل في إرساء إستراتيجية المكافحة الوقائية 
  .وأهمية دعم هذه الجهود عن طريق خفض النسبة المئوية علي تكاليف التسيير المطبقة

ات التي قابلتها البعثة عن سعادتها بالنتائج االيجابية التي حققتها الهيئة واستعدادها لقد عبرت جميع الشخصي
  .لدعم الهيئة في جهودها لترسيخ إستراتيجية المكافحة الوقائية ضد الجراد الصحراوي

بخصوص النسبة المئوية المطبقة على تكاليف التسيير من طرف المنظمة على الصندوق أالستئماني للهيئة، 
مت اإلشارة إلى أن هذه النقطة مثارة من قبل جميع الهيئات المنضوية تحت المادة الرابعة عشر من الدستور ت

 2014المنشئ لمنظمة األغذية و الزراعة وسيتم نقاشها خالل اجتماع اللجنة المالية المقرر في شهر مايو 
  .بروما

  تسيير حاالت تفشي الجراد الصحراوي
  2012/2013المتعلقة بتهديد الجراد في دول الساحل من الفترة  ةالستعجاليااإلشراف على المشاريع 

قامت أمانة الهيئة بمتابعة التنفيذ الميداني  2012/2013في إطار تسيير تهديد الجراد في دول الساحل 
  .واإلداري لكافة مشاريع الدعم المقدمة للدول المعنية بهذا التهديد

آما  نظمت  2012الهيئة بمأموريتين في مالي والنيجر خالل شهر يوليو في إطار أنشطتها، قامت أمانة 
والبنك الدولي اجتماعا إقليميا في نواآشوط وذلك لتقييم حالة  ابموريتاني بالتعاون مع المرآز الوطني للجراد

  .2012نوفمبر  –الجراد في منطقة الساحل وإعادة تحديث خطة العمل االقليمية للفترة ما بين سبتمبر

خالل االجتماع الحادي عشر لمندوبي برنامج  2013مايو  -هذه الخطة للفترة من فبراير حيينلقد تمت إعادة ت
  .2013امبرس في المنطقة  الغربية المنعقد في دآار، بالسنغال، في يناير 

ول األعضاء آما نظمت أمانة الهيئة أيضا بالتعاون مع المملكة المغربية اجتماعا إقليميا لمجموعة خبراء الد
ويهدف هذا االجتماع إلى تقييم حالة الجراد في منطقة الساحل وإعادة . بأغادير 2013للهيئة خالل شهر يونيو 

  .2013تحديث خطة العمل اإلقليمية للفترة من يونيو إلى أغسطس 

تم طلبها  مليون 10مليون دوالر من أصل  7.2وهنا تجدر اإلشارة إلى أنه تم التحصل على مبلغ مالي يعادل 
 :في هذا التمويل آل من وقد ساهم. 2012يونيو  21من طرف منظمة األغذية والزراعة للمجموعة الدولية في 

، فرنسا، المملكة المتحدة والوآالة )CERF(بلجيكا، الصندوق المرآزي للتدخل في حاالت الطوارئ اإلنسانية 
  .األمريكية للتنمية الدولية

نظمة األغذية والزراعة في تهديد الجراد خالل هذه الفترة قيد اإلنجاز وسيتم إرساله التقرير التقييمي لتدخل م 
  .إلى الدول عن قريب

  في موريتانيا 2013 الجراد سنة تسيير تفشي

مساحة تقدر  ىإلى تفشي للجراد غط 2013لقد تعرضت المناطق الغربية والشمالية الغربية من موريتانيا في 
وقد تأهب المرآز الوطني لمكافحة الجراد لهذه الوضعية واستطاع احتواء التفشي عن  2آم 120.000ب 

 50882وفي هذا اإلطار تمت معالجة مساحة تقدر ب . طريق التدخل السريع والزيادة المتصاعدة لفرق التدخل
  .هكتار في مناطق مختلفة من الوطن

ئة ومقر المنظمة بروما حيث تم تبادل الرسائل مع وقد تمت متابعة هذه الوضعية عن قرب من طرف أمانة الهي
المرآز الوطني لمكافحة الجراد الموريتاني والذي نتج عنه برمجة التطرق لتسيير هذه التفشي في جدول أعمال 

  ).2013الجزائر ،العاصمةالجزائر(االجتماع الثاني عشر لمندوبي برنامج امبرس بالمنطقة الغربية 

 70.000ت الدول األعضاء بمنح موريتانيا دعما ماليا من ميزانية الهيئة يقدر ب وخالل هذا االجتماع أوص
  .دوالر أمريكي وسيتم تقديم عرض مفضل عن صرف هذا المبلغ من طرف موريتانيا خالل االجتماع
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  بالمنطقة الغربية امبرس تنظيم االجتماعات السنوية لبرنامج 

جتماعات السنوية لبرنامج امبرس في المنطقة الغربية في دآار، أعدت أمانة الهيئة و شارآت  في التحضير لال
ويتعلق األمر باالجتماع الحادي عشر لمندوبي برنامج . 2013و في الجزائر، ديسمبر  2013السنغال، يناير 

بالمنطقة الغربية واالجتماع الثامن للجنة التوجيهية في شهر يناير في دآار السنغال وآذلك االجتماع  امبرس 
لثاني عشر لمندوبي برنامج امبرس بالمنطقة الغربية واالجتماع التاسع للجنة التوجيهية من شهر دجمبر ا

  .في الجزائر 2013

السنوية وآذلك إدارة عداد وثائق العمل والتقييم الفني والمالي لخطط العمل إيتضمن تحضير هذه االجتماعات 
  .لتعاون مع الشرآاءاالجتماعات ل

  آاءالتعاون مع الشر
  )CRC (مع هيئة مكافحة الجراد في المنطقة الوسطى 

  .مع المنطقة الوسطى وذلك بتبادل الخبرات وفي مجال التكوين 2013و  2012لقد استمر التعاون خالل 

تمت مشارآة األمين التنفيذي للمنطقة الوسطى في أعمال  الورشة اإلقليمية التكوينية   :في مجال تبادل الخبرات
امي، النيجر، آما شارك أمين يفي ن 2013تابعة والتقييم المنظمة من طرف الهيئة في سبتمبر في مجال الم

الهيئة بالمنطقة الغربية في أعمال الدورة  الثامنة والعشرون واالجتماع الثاني والثالثون للجنة التنفيذية للمنطقة 
  .السعوديةبجدة في المملكة العربية  2012نوفمبر 28إلى  24الوسطى من 

تمت مشارآة أحد الفنيين من الجرائر في دورة تكوينية حول تقنيات الرش الجوي منظمة من طرف هيئة 
  .بجدة، بالمملكة العربية السعودية ،مكافحة الجراد بالمنطقة الوسطى

حول القضايا آما أن أمين الهيئة بالمنطقة الغربية يتبادل المعلومات بصفة دائمة مع نظيره في المنطقة الوسطى 
  .ذات الطابع االستراتيجي

  .والسنوات المقبلة تطورا وتشعبا لهذا التعاون 2014و ستعرف السنة 

  )l’UEMOA (مع االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا 

في إطار تدعيم العالقات مع االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، شارك األمين التنفيذي في أعمال 
الثالث للجنة العليا للدول األعضاء في االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا حول تهديد الجراد  االجتماع

وآذلك االجتماع التحضيري للجنة العليا لألمن  2012سبتمبر  13بمنطقة الساحل المنعقد في النيجر، يوم 
  .2013مارس  8إلى  6الغذائي المنظم في لومي، التوغو، من 

حاد االقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا في أعمال االجتماع الثامن للجنة التنفيذية لهيئة مكافحة آما شارك االت
وستشارك في اجتماعي الدورة  2013الجراد بالمنطقة الغربية المنعقدة في  أغادير، بالمغرب، في يونيو 

  .السابعة للهيئة واالجتماع التاسع للجنتها التنفيذية

  ) CIRAD(في البحوث الزراعية من أجل التنمية  مع مرآز التعاون الدولي

لقد استمر التعاون مع مرآز التعاون الدولي في البحوث الزراعية من أجل التنمية في مجالي البحث والتنمية 
وتجري حاليا مناقشة محاور .  من خالل النسخة المحسنة من نظام رصد األجهزة الوطنية لمكافحة الجراد

  .خالل المرحلة الثانية من برنامج امبرس بالمنطقة الغربيةالبحث وسيتم تطويرها 

  .بالمنطقة الغربية امبرستمويل المرحلة الثانية من برنامج 

تواصل الهيئة والتي تتولي أيضا تنسيق برنامج امبرس بالمنطقة العربية نشاطها التحسيسي لضمان تمويل  
 .)2017- 2014(المرحلة الثانية من البرنامج 
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مطالبة بتمويل المرحلة الثانية من البرنامج والتي تستند إلى التقييم االيجابي للبرنامج و االلتزام القوي إن هذه ال
للدول أعضاء الهيئة، سمحت لشريكين ماليين عن التعبير عن استعدادهما لتمويل المرحلة الثانية وهما البنك 

آالة الفرنسية للتعاون وبعد الزيارة التي أداها األمين فيما يخص الو. اإلفريقي للتنمية والوآالة الفرنسية للتنمية
حول إمكانية تمويل " مذآرة تفاهم"تم إعداد  2013لمقرها في باريس،  في ابريل،  ،التنفيذي وآالة للهيئة

آما جرت مناقشات على هامش االجتماع الذي عقد بروما، . 2013مشروع وإرسالها إلى الوآالة في أآتوبر 
 بين األمين التنفيذي لهيئة مكافحة الجراد بالمنطقة الغربية وممثلي الوآالة الفرنسية للتعاون 2014في مارس، 

 .وزارة الخارجية الفرنسية، حول آليات التمويل و

وقد مكنت هذه المناقشات من استعراض آافة أوجه التعاون المتميز مع هاتين المؤسستين والسيما أهمية تحقيق 
مع الوآالة الفرنسية  ،البريد االلكتروني الرسائل، عبر وقد مكن تبادل. الثانية من البرنامجالدعم المالي للمرحلة 

. مليون يورو 1.5للتنمية على تأآيد هذه المؤسسة تمويل المرحلة الثانية من البرنامج بغالف مالي وصل إلى 
ويتم اآلن وضع اللمسات األخيرة على التهيئة المالية و اإلدارية من طرف منظمة األغذية والزراعة وهيئة 

  .ة للتنميةمكافحة الجراد الصحراوي والوآالة الفرنسي

لالستفسار عن  ،2013البنك بتونس، في نوفمبر  فيما يتعلق بالبنك األفريقي للتنمية، زار األمين التنفيذي مقر 
في المنطقة الغربية المقدم إلى البنك اإلفريقي للتنمية في مارس  امبرس حالة تمويل المرحلة الثانية لبرنامج 

وآشفت المناقشات أن . تصال مع المسئولين عن هذه القضيةوآانت هذه الزيارة فرصة إلعادة اال. 2012
وبالتالي يحقق شروط األهلية ( 2016- 2014المشروع هو جزء من المشاريع التي يمكن تمويلها خالل الفترة 

دعو ثلث التكلفة اإلجمالية للمشروع، وسوف ت ا من الدول المعنية تحملبوطلبناء عليه سيكون مو). لبنكلدي ا
، الجتماع في النصف )بورآنا فاسو، مالي، موريتانيا، النيجر، السنغال وتشاد(المعنية بالمشروع دول ال األمانة

  .المشروع وآيفية تقديمه إلى البنك اإلفريقي للتنميةيين لمناقشة تح ، 2014الثاني من العام 

لمرحلة لكية للتنمية الدولية وعالوة على ذلك، فإنه ينبغي التذآير بأن الدعم المالي الحالي من الوآالة األمري
  .دوالر 490.000هو  امبرس الثانية من برامج 

  

  تنظيم االجتماع الثامن للجنة التنفيذية .2

وآانت النقاط الرئيسية  2013يونيو  14إلى  12عقد االجتماع الثامن للجنة التنفيذية في أغادير،المغرب، من 
  :على جدول األعمال على النحو التالي

 ز في وضع خطط تسيير تهديد الجراد في البلدان األعضاءالتقدم المحر - 1
 2014 -2011تنفيذ خطة التكوين االقليميي  - 2
 في المنطقة الغربية امبرس وضع قيد التنفيذ نظام المتابعة والتقييم لبرنامج  - 3
 2013- 2012مراجعة الحسابات السنوية للفترة  - 4
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  متابعة توصيات الدورة السادسة لهيئة مكافحة الجراد واالجتماع الثامن للجنة التنفيذية. 2الملحق 
  

  )30/03/2012 - 26تونس، تونس، (الدورة السادسة 

  

  المتابعة  التوصيات

  أنشطة الهيئة

على البلدان مواصلة توعية السكان والسلطات   .1توصية 
 .الالمرآزية التي تقع في المناطق غير اآلمنة

واصلت البلدان توعية السكان والسلطات  
الالمرآزية بغية رفع المعلومات حول الجراد في 
المناطق غير اآلمنة والضرورية إلستراتيجية 

البلدان المعنية تقوم بتحديد  .المكافحة الوقائية
تدفق هذه المعلومات من خالل هذه القناة في 

  .الموسمين الماضيين
على البلدان مواصلة الدعوة للتمويل على . 2توصية 

  .مستوى الحكومات والمانحين
تقارير االجتماعات السنوية لبرنامج امبرس  

تشير إلى أن أربع دول على األقل حققت 
مستوى واضعي السياسة  تحسيسا مستمرا على

الوطنية وممثلي المانحين المحليين لتمويل 
يمكن للبلدان جلب  .المرحلة الثانية للبرنامج

  التوضيحات خالل  الدورة السابعة
على منظمة األغذية والزراعة تنظيم اجتماع  .3توصية 

بين المهنيين العاملين في المقر الرئيس 
 للمنظمة والميدان لتوضيح المصطلحات
المتعلقة بالمكافحة الوقائية بما في ذلك 

  "اجتياح"و"  فورة" "تفشي"

هذه التوصية تمت صياغتها في الدورة الخامسة  
التي عقدت في أغادير، وتمت إعادتها في 

عقد اجتماع (الدورة السادسة حيث نفذت جزئيا 
في روما، لكنه لم يعالج  2009أآتوبر 20في 

هذه  لم يتم تنفيذ). توضيح المصطلحات
  .التوصية

  حالة الجراد في ليبيا

دوالر من  300000يقرون منح ليبيا مبلغ  .4توصية 
  .ميزانية الهيئة

استجابة لالحتياجات التي أعربت عنها ليبيا في  
لمواجهة خطر الجراد، تم إنفاق  2012عام 

  .دوالر من ميزانية الهيئة 152192
منظمة األغذية والزراعة تنشيط منح  على .5توصية 

للمساعدة في )  TCP(مشروع التعاون الفني 
تغطية االحتياجات اإلضافية المطلوبة من 

  .ليبيا

تم تنفيذ مشروع التعاون الفني بإشراف من  
مجموعة الجراد بروما وهيئة مكافحة الجراد 
بالمنطقة الغربية في إطار تسيير تهديد الجراد 

  .2012في 

  التمويل المستدام للجراد آليات

على المشارآين التعرف على التقرير المتعلق  .6توصية 
  .بدراسة آليات التمويل

تمت إحالة التقرير المتعلق بالدراسة في ابريل  
من طرف أمانة الهيئة إلى المشارآين  2012

  .في الدورة السادسة حتى يتمكنوا من قراءته

  اإلقليميةاإلستراتجية وخطة عمل االتصاالت 

أمانة الهيئة تقوم باستمرار بعرض أنشطة  على أمانة الهيئة أن تسلط الضوء على األنشطة  .7توصية 
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  المتابعة  التوصيات

المقام بها في مجال محاربة الجراد ونتائجها 
على المستوى اإلقليمي وذلك بعرضها علي 

  .الموقع االلكتروني للهيئة

خطط (على الموقع االلكتروني  الهيئة ونتائجها
تسيير تهديد الجراد، تطور استمارة االستكشاف، 

  ).محاضر االجتماعات
على أمانة الهيئة تنفيذ الخطة اإلقليمية  .8توصية 

  .لالتصال
تم تنفيذ هذه التوصية بما في ذلك تقديم الدعم  

: للبلدان لتعزيز قدراتها في المجاالت التالية
لصالح مسئولي االتصال تنظيم ورشة تكوينية 

على مستوى مراآز الجراد، دعم صياغة خطط 
العمل الوطنية، مراجعة الموقع االلكتروني 

دمج مالحظات الدورة الثامنة للجنة (للهيئة 
 ).التنفيذية على النموذج الذي قدم لهم

وستعرض النسخة التجريبية المستخدمة لموقع 
  .الهيئة خالل هذه الدورة الحالية المشترآة

على الدول اغتنام آل الفرص لالستفادة من  .9توصية 
العمل المنجز و النتائج المحققة في مجال 
مكافحة الجراد على الصعيدين الوطني 

  .واإلقليمي على حد سواء

تشير التقارير السنوية لبرنامج امبرس  أن  
العديد من البلدان قد استفادت من العمل المنجز 

ممثليات المحلية مع السلطات المحلية أو ال
يمكن للبلدان إضافة توضيحات خالل  .للمانحين

  .الدورة  السابعة
على أمانة الهيئة تنظيم ورشة عمل لصالح  .10توصية 

األشخاص المكلفين بالمتابعة والتقييم على 
مستوى الوحدات الوطنية لمكافحة الجراد و 
ذلك من أجل تقديم النظام المحسن واألدوات 

  . المكونة له

تم تقديم نظام المتابعة والتقييم المحسن  
واألدوات المكونة له للمسؤولين عن المتابعة 
والتقييم على مستوى  وحدات مكافحة الجراد 

 20إلى  16خالل الدورة التكوينية المنظمة من  
أنظر (في  نيامي،  النيجر  2013سبتمبر 
  )12التوصية 

لفريق فني على أمانة الهيئة تنظيم اجتماع  .11توصية 
يتألف من أخصائيين في الجراد لتحديد 

  .المؤشرات

إلى  7تم عقد اجتماع لفريق من الخبراء من  
. في نواآشوط، بموريتانيا 2013ابريل  10

مكن هذا االجتماع من تحديث استمارة 
من  3إدماجها في النسخة (االستكشاف 

Elocust  ( وتحديد المؤشرات المتعلقة بنظام
  .ييم لبرنامج امبرس المتابعة والتق

على أمانة الهيئة  تنظيم دورة تكوينية لصالح  .12توصية 
مسئولي المتابعة و التقييم على مستوى 
وحدات مكافحة الجراد بغية تنسيق عمليات 
تنفيذ هذا النظام و العمل على مشارآة دولة 

  .أو اثنتين من المنطقة الوسطى

 20إلى  16تم إجراء دورة تكوينية بالنيجر من  
سبتمبر بمشارآة جميع مسئولي المتابعة و 

مراآز لمكافحة الجراد للدول  10التقييم ل 
األعضاء في الهيئة و قد شارك أيضا األمين 
التنفيذي لهيئة مكافحة الجراد بالمنطقة الوسطى 

)CRC (في هذه الدورة.  
على أمانة الهيئة ترجمة نظام المتابعة والتقييم  .13توصية 

غة العربية لتتمكن ليبيا و دول المنطقة إلى الل
  .الوسطى من استخدامه

لم يتم تنفيذ هذه التوصية حتى اآلن وذلك ألن  
تنفيذها ال يمكن أن يتم قبل إجراء الدورة 
التكوينية اإلقليمية لمسئولي المتابعة و التقييم 

، إضافة إلى أولويات أخرى آثيرة 2013في 
  .ألمانة الهيئة

  التكــــوين

على أمانة الهيئة مواصلة البحث عن  .14توصية 
التمويالت لدى المانحين لضمان التكوينات 

  .اإلقليمية للمكونين

لقد تواصل البحث عن التمويل خالل السنة  
وأفضى هذا البحث عن الحصول على  2012

تمويل من الوآالة الفرنسية للتنمية في النصف 
زءا ويضم هذا التمويل ج .2014الثاني من عام 
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  المتابعة  التوصيات

  .آبيرا مخصصا للتدريبات اإلقليمية
على أمانة الهيئة مواصلة تعبئة الحكومات  .15توصية 

علي أن تدرج في ميزانيات وحدات مكافحة 
الجراد بندا خاصا بتمويل الدورات التكوينية 

  .الوطنية وذلك بصفة دائمة
  

زار األمين التنفيذي الجديد عدة بلدان منذ  
ريتانيا، تشاد، النيجر، مو( 2013أآتوبر 
والتقى بالسلطات العليا لرفع مستوي ) المغرب

آما ناقش األمين . الوعي حول هذه القضية
التنفيذي مع هذه الدول قضايا أخرى 

  .إستراتيجية
أمانة الهيئة والدول األعضاء مواصلة  على .16توصية 

اإلشراف على الدورات التكوينية الوطنية 
ودعوة الدول إلرسال الخطة السنوية الوطنية 

  .للتكوين في أسرع وقت ممكن

لم تتم عملية اإلشراف على الدورات التكوينية  
وذلك النشغال  2012الوطنية خالل السنة 

هديد األشخاص ذوي الخبرة في إدارة تسيير ت
 2013بينما في العام  .الجراد في منطقة الساحل

دورات تكوينية وطنية من هذا  5استفادت 
  األشراف

على أمانة الهيئة تجهيز طاقم لمتابعة وتقييم  .17توصية 
  .الدورات التكوينية الوطنية واإلقليمية

تم تنفيذ هذه التوصية جزئيا من خالل نظام  
لبرناج امبرس المتابعة والتقييم المحسن 

عدد الدورات التكوينية "مؤشر يتعلق ب (
لكن ")  المبرمجة سنويا/الوطنية التي أنجزت

فيما يخص نظام متابعة وتقييم خاص بمسألة 
للدورة  8أنظر التوصية (التكوين يبقى ضروريا 

  ).الثامنة للجنة التنفيذية أدناه
 على أمانة الهيئة تنظيم تقييم مستقل لخطة .18توصية 

  .2014التكوين اإلقليمي خالل العام 
هذا التقييم تمت برمجته في النصف الثاني من  

، في نهاية فترة الخطة التكوينية 2014عام 
اإلقليمية الثانية، وسيتم مناقشة طرق تمويل 
وتنفيذ هذا التقييم خالل االجتماع الحالي 

  .المشترك

  البحث

األعضاء مواصلة على أمانة  الهيئة والدول  .19توصية 
وتكثيف تنفيذ البرنامج اإلقليمي للبحوث ريثما 
يتم الحصول على تمويالت المرحلة الثانية 

  .من برنامج امبرس  في المنطقة العربية
  

على الرغم من عدم وجود التمويل الالزم  
لبرنامج البحوث اإلقليمية، تم تنفيذ العديد من 

عليا األنشطة من قبل الدول وطالب الدراسات ال
في المنطقة، وستعرض التفاصيل في نقطة 

  .خاصة بالبحث
على أمانة الهيئة  أن تضع تحت تصرف  .20توصية 

موريتانيا األدوات التي تم إعدادها من طرف 
Cirad  في إطار المشروع البحثي حول

تحديد طرق استخدام صور األقمار "
  ".الصناعية في التطبيقات الميدانية المباشرة

هذا النشاط من خالل الباحثين تم تنفيذ  
. الموريتانيين اللذين شارآا في هذا المشروع

يمكن لموريتانيا إعطاء المزيد من التفاصيل 
  .حول القدرة التشغيلية لهذه األدوات

على أمانة الهيئة البحث عن موارد مالية،  .21توصية 
ويفضل التعاون الفرنسي، لتمديد النتائج التي 

في المحطات التجريبية في تم الحصول عليها 
جميع أنحاء موريتانيا والمناطق األخرى 

شمال مالي ، (لتكاثر الجراد في المنطقة 
  ).النيجر، جنوب الجزائر

المشروع الذي يتم إعداده مع الوآالة الفرنسية  
للتنمية يتضمن مكونة للبحث يمكن أن تساهم 
في تحسين العمل الذي تم انجازه في موريتانيا و 

  .نطاقه ليشمل آل المنطقة توسيع

على الدول األعضاء مواصلة ترقية البرنامج  .22توصية 
اإلقليمي لألبحاث والتكوين في السلك الثالث 
بغية تنفيذ أعمال بحثية حول مواضيع ذات 

العديد من . لقد تم تنفيذ هذه التوصية جزئيا 
طالب الدراسات العليا في المنطقة يعملون حاليا 

لمواضيع ذات األولوية من برنامج البحوث على ا
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  المتابعة  التوصيات

  .اإلقليمية  .أولوية

  البيئــة

الدول األعضاء القيام برسم خرائط  على .23توصية 
للمناطق الحساسة للمكافحة الكيميائية ضد 
الجراد الصحراوي في أراضيها لكي تؤخذ 
بعين االعتبار من قبل وحدات مكافحة الجراد 
الوطنية خالل برمجة وتنفيذ عمليات 

  .المكافحة

سيكون هذا االجتماع فرصة للتعرف على البلدان  
  .اطق الحساسة إيكولوجياالتي تمتلك خرائط للمن

من الجدير بالذآر أن هذه الخرائط يمكن دمجها  
بسهولة في النسخة الجديدة من قاعدة البيانات 

  .RAMSESرمسيس 

على الدول األعضاء، في نهاية آل سنة،  .24توصية 
تنظيم ورشة وطنية لتقييم مستوي تنفيذ 
المتطلبات البيئية والتخطيط الجيد لألنشطة 

  .واليةللسنة الم

ستحدد الدول األعضاء خالل هذا االجتماع  
  .المشترك آيف تعاملت مع هذه التوصية

على أمانة الهيئة تحقيق بعثة تقييميه لتنفيذ  .25توصية 
دفتر االلتزامات البيئية على مستوى آل 

  .2013الدول األعضاء في 

بالنظر إلى الوقت الذي يستغرقه تطوير آليات  
، قدم )2013ستمير(البيئية تقييم المتطلبات 

اقتراح من طرف خبراء البيئة يوصى بإعطاء 
الوقت للبلدان الستخدام هذه األداة قبل البدء في 

  .هذا التقييم
  .2015سيتم برمجة هذا التقييم في  

  الشكر وتقاعد األمين التنفيذي لهيئة مكافحة الجراد

بن  على أمانة الهيئة دعوة السيد التهامي .26توصية 
  .حليمة إلي حضور الدورة السابعة للهيئة

دعي السيد التهامي بن حليمة لحضور الدورة  
  .السابعة للهيئة

  اعتماد التقرير و اختتام االجتماع

تعتمد باإلجماع التقرير المشترك للدورة  .27توصية 
السادسة و االجتماع السابع للجنة التنفيذية 

  .الغربيةلهيئة مكافحة الجراد بالمنطقة 

  .معظم التوصيات الواردة في التقرير قد نفذت 

  
  

  )14/06/2013- 12أغادير،المغرب، (االجتماع الثامن للجنة التنفيذية متابعة توصيات 
  

  المتابعة  التوصيات 

  حـــــالة الجراد

الوحدات الوطنية لمكافحة الجراد  على .1توصية 
الحفاظ على اليقظة إزاء وضع الجراد 
وبالتالي فإنه على دول الخط األمامي 
بدء عمليات المسح ابتداء من منتصف 
يونيو وتعزيز التضامن اإلقليمي فيما 

  .يتعلق بالمبيدات وفرق التدخل

بدأت دول الخط األمامي أنشطة  
الدعم االستكشاف آما هو مقترح وقدم 

المالي من طرف المشاريع االستعجالية 
تخصيص هيئة مكافحة . لدعم هذه الجهود

دوالر  70000الجراد الصحراوي لمبلغ 
  .يؤآد التضامن اإلقليمي
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  المتابعة  التوصيات 

  مخطط تسيير تهديد الجراد

أمانة الهيئة أن تحيل إلى وحدات  على .2توصية 
مكافحة الجراد الوطنية للبلدان 
األعضاء النسخ المصدقة من خطط 
تسيير تهديد الجراد وذلك لتعزيز تبادل 

  .الخبرات

تمت إحالة النسخ المصدقة من خطط  
تهديد الجراد حسب الطلب إلى الوحدات 
الوطنية لمكافحة الجراد وهي متوفرة 

 1نسخة (ني للهيئة على الموقع االلكترو
  ).في سبع بلدان متوفرة

على أمانة الهيئة أن تدرج في جدول  .3توصية 
أعمال االجتماع المقبل لممثلي برنامج 
امبرس بالمنطقة الغربية نصف يوم 

معايير انطالق المخطط  حولللتفكير 
  ).PNUA (الوطني لطوارئ الجراد 

لم يكن باإلمكان التطرق لهذه  النقطة  
خالل اإلجماع الحادي عشر لممثلي 

وذلك ) 2013دآار، يناير (برنامج امبرس 
نظرا لجدول األعمال المشحون بفعل 

 -2012تهديد الجراد لمنطقة الساحل في 
وسيتم التطرق لها في اجتماع  .2013

الخبراء حول آليات التمويل المقرر من 
  .في نواآشوط 2014و يوني 19إلى  17

  التكـــوين

على الوحدات الوطنية لمكافحة الجراد  .4 توصية
تعيين مسؤول عن التكوين إذا آان هذا 

  .ليس هو الحال حتى اآلن

على الدول إعطاء فكرة عن نوع المتابعة  
  .التي اتخذت لهذه التوصية

على الوحدات الوطنية لمكافحة الجراد  .5 توصية
للمشارآة في  اختيار المرشحين

الدورات  التكوينية على معايير 
  .المهارات التقنية والتربوية

ستشير البلدان خالل هذه الدورة عن مدي  
  .تنفيذ هذه  التوصية

على الوحدات الوطنية لمكافحة الجراد  .6توصية 
أن تدرج في ميزانيتها السنوية مبلغا 
ماليا خاصا بالتكوين الوطني مع هدف 

  .مستدامتحقيق تمويل  

سجلت  2014و  2013بالنسبة لميزانيات  
نصف الدول األعضاء بند في الميزانية 

  .لتمويل الدورات التكوينية الوطنية

على الوحدات الوطنية لمكافحة الجراد  .7توصية 
إرسال الخطة السنوية للتكوينات 
الوطنية إلى أمانة الهيئة في شهر يناير 

  مأامن  . من آل عام

تحسن بالنسبة لهذه النقطة في آان هناك  
) أربع خطط وصلت في فبراير( 2013

  .فهناك الكثير مما  يتعين القيام به

على الوحدات الوطنية لمكافحة الجراد  .8توصية 
لقاعدة  موحدوأمانة الهيئة إعداد هيكل 
  .بيانات للتكوينات  المنجزة

تقترح األمانة   .لم يتم تنفيذ هذه التوصية 
م وضع هذه القاعدة للبيانات العامة أن يت

بالتزامن مع طاقم المتابعة والتقييم 
للدورات التكوينية اإلقليمية والوطنية 
خالل تقييم خطة التكوين اإلقليمية الثانية 
المقررة من النصف الثاني من عام 

من الدورة  17أنظر التوصية .  ( 2014
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  المتابعة  التوصيات 

  ).السابعة
م على األمانة العامة مواصلة تنظي .9توصية 

متابعة اإلشراف على الدورات 
التكوينية الوطنية و تقييم هذا اإلشراف 
آجزء من تقييم خطة التكوين اإلقليمية 

2011 -2014.  

لقد تواصلت عمليات األشراف على  
 5( 2013في الدورات التكوينية الوطنية 

وتقييم خطة التكوين ) عمليات إشراف
بما في ذلك آلية  .2014-2011اإلقليمية 

ة الدورات التكوينية الوطنية المقررة متابع
  .2014في النصف الثاني من  عام 

  البيئــــة

على الدول األعضاء في الهيئة  .10توصية 
االستمرار في تنفيذ المتطلبات البيئية 
بما في ذلك تلك المتعلقة باالستخدام 

  .الميداني للمبيدات الحيوية

خالل هذه الدورة ستعبر الدول عن  
  .المتخذة في هذه التوصية اإلجراءات

على دول شمال غرب إفريقيا حيازة  .11توصية 
النسخة االلكترونية لخرائط المناطق 
الحساسة بيئيا بشكل يتوافق مع نظام 

ألخذها بعين  RAMSESرمسيس 
  .االعتبار خالل عمليات المكافحة

الدول تشير خالل االجتماع إلى اإلجراءات  
  .المتخذة لهذه التوصية

على أمانة الهيئة والدول األعضاء  .12توصية 
مواصلة البحث عن التمويالت لتسيير 
المبيدات  منتهية الصالحية والتربة 

  .والمواد الملوثة

قد نوقش هذا الموضوع مع مجموعة  
المبيدات على مستوى المقر الرئيسي 
ودعي رئيس هذه المجموعة للمشارآة 
 في هذا االجتماع المشترك لمناقشة هذه

من المهم أن تقدم البلدان طبيعة  .المسألة
  .متابعة هذه التوصية

  البحث

على أمانة الهيئة أن تنشر نتائج  .13 توصية
األبحاث التي قيم بها في الدول 
األعضاء على الموقع االلكتروني 

  .للهيئة 

لم يتم متابعة هذه الوصية ألن األمانة لم  
تصلها أي ملخصات من طرف الدول 

  .األعضاء

  نظام المتابعة والتقييم لبرنامج امبرس  في المنطقة الغربية

على مسؤولي البيئة البت في المؤشر  .14توصية 
تنفيذ المتطلبات بالمتعلق بوضع  11

األساسية التكميلية لدفتر االلتزامات 
البيئية وذلك خالل الورشة التكوينية 

بتوحيد طرق تقييم المتعلقة  المقبلة 
االلتزامات البيئية  المقررة في دفاتر 

  .2013دآار، في شهر سبتمبر 

  .تم تنقيح آل هذه المؤشرات وتحديثها 
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  المتابعة  التوصيات 

  مساهمة الدول األعضاء في تمويل ميزانية الهيئة

الدول األعضاء إلى دفع ) دعوة( .15 توصية
مساهماتهم السنوية في ميزانية العام 

و إلى تسوية المتأخرات  2013
  .المستحقة عليها

آما  2013تم تسجيل تقدم ملحوظ سنة  
يجب . أرتفع  مجموع االشتراآات سنويا

استمرارية  هذه الديناميكية للتوصل إلى 
  .تسوية جميع المتأخرات
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  ملخص التعديالت المقترحة على اتفاقات إنشاء الهيئات والتدابير المقترحة.  3الملحق 
  
  

  سبتمبر  25-23ما بين روما في الفترة التي انعقدت ب (CQCJ) والقانونيةالمؤسسية الشؤون لدورة لجنة   88 في الدورة مجاالت ما بين قوسينال نوقشت*. 
انظر تقرير ( منظمة األغذية والزراعة في إطارأوسع مع البقاء  سلطة مالية وإدارية ممارسة منقصد تمكينهم  لهيئات القانونيةل ةاألولي الدراسة: "  2009

CCLM 88/3 للدورة(  
  
  

تكون المجاالت التي يمكن للهيئة أن 
 تفاسير -مالحظات  المقدمة الحلول التعديالت المرجوة لها صالحيات ادارية ومالية أوسع

  
  العالقات الدولية[ ) أ
ابرام اتفاقيات مع منظمات  ) ب

 ومؤسسات أخرى
  *]العالقة مع المانحين ) ت

يجب على الهيئات أن تكون لها  -1
اإلمكانية أن تبرم اتفاقيات مع 
منظمات ومؤسسات أخرى أو 

 مانحين

بعد  إعطاء تفويض "  :آاألتيفي اتفاقية اجراءات تكون  ةديباج
آامل ودائم من المدير العام، عقد اتفاقيات مع الدول األعضاء أو 
الغير عضوة في الهيئة، مع مؤسسات وطنية أو منظمات دولية 
قصد تنظيم تمويل البعض من أنشطة الهيئة أو انشاء صناديق 

 ".طوارئ

امكانية منح تفويض من طرف المدير العام للمنظمة 
) فرعي المكلف بقسم التعاون الفنيأو المدير ال(

، غير موجود CCLM 88/3المقترح في الوثيقة 
 حاليا في أي نص

 :أن أرادت ذلك إنللهيئات يكون يمكن  -2 المالي للهيئات االحتياطي
صندوق متعدد التمويل للمساهمة  ) أ

في المكافحة الوقائية، ممول من 
طرف مانحين بغرض التدخل في 

الحاالت القصوى في فترات 
 الرآود وبداية الفورة 

صندوق طوارئ إقليمي دائم،  ) ب
ممول من طرف ميزانية 

الهيئات، مساهمات المانحين 
العفوية  االشتراآاتالدوليين 

للدول األعضاء بغرض التدخل 
  في فترات الفورات والتفشي

 

إال أنه من  األفضل أن يكون بالمادة  إلزاميرغم أنه غير 
امكانية انشاء هكذا صندوق  االتفاقيةالمتعلقة بالشئون المالية في 

 .من طرف الهيئة 

يتعين أن يكون هنالك تعديل إذا ما أرادت الهيئات 
أن تختار ما بين وضع صندوق طوارئ إقليمي 

غير اختيارية بل من طرف اشتراآات يمول جزئيا 
ألنه ينجر عنه . منتظمة والزامية لدولها األعضاء

التزامات جديدة للدول األعضاء في الهيئات، 
آالتعديل، وبعد اعتماده، يتطلب موافقة فردية 

في إطار هيئة . ورسمية من طرف آل بلد عضو
مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية، ال 

التعديل حيز التنفيذ إال ابتداء من التاريخ يدخل هذا 
الذي يوافق فيه ثالثة أرباع الدول األعضاء وذلك 
. عن طريق قناة موافقة، وال يتم تطبيقه سوى عليها

يدخل التعديل حيز  في إطار الهيئتين األخريتين
 التنفيذ بالنسبة لكل بلد عضو ابتداء من لحظة قبوله
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تكون المجاالت التي يمكن للهيئة أن 
 تفاسير -مالحظات  المقدمة الحلول التعديالت المرجوة لها صالحيات ادارية ومالية أوسع

يمكن للهيئات التي تريد ذلك أن  -3 مكون فرعي مؤقت أو دائم
  تخلق فروعا مؤقتة أو دائمة

 

في إطار هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية ، 
  :لتصبح VIIمن المادة ) d( 4مثال، يجب تعديل الفقرة 

انشاء هيئات فرعية أو مجموعات عمل مؤقتة أو دائمة حيث " 
ترى أنها ضرورية لمعالجة المسائل النوعية التي  يمكن أن تفيد 

سيحوي القانون الداخلي . آافة أعضاء الهيئة أو البعض منها فقط
  ". للهيئة اجراءات تتعلق بتشكيلة وعمل هذه المكونات الفرعية

 

 

ترجمة ) د. االجتماعاتتنظيم ) ج -[
 االجتماعاتالترجمة اآلنية أثناء  –الوثائق 
 *]المنتظمة

 

الهيئات أن يكون لها الخيار  تتمنى -4
في استعمال أو عدم استعمال 

خدمات مصلحة الترجمة الرسمية 
التابعة للمنظمة قصد ترجمة 

الوثائق الالزمة لدورات الهيئات 
أو اللجان التنفيذية وآذا بالنسبة 

للترجمة اآلنية خالل دورات هذه 
 المكونات

ها يمكن أن يبدو أن الهيئات التي تتوفر على ميزانية خاصة ب
ترخص في اختيار أن تلجأ أو ال إلى المصالح الرسمية للمنظمة، 

على شرط أن ترسل تقارير دوراتها المنتظمة إلى نفس 
 .المصالح

 

المسائل المتعلقة بالميزانية والشؤون . ب[
 *]المالية

يجب التخفيض مصاريف تسيير  -5
 للهيئات االئتمانيالصندوق 

تم محادثات مماثلة من طرف إدارة افتفاقية الدولية  ما بين الهيئة والمصالح المختصة للمنظمة مفاوضات
 حول موارد جينات النباتات للتغذية والزراعة

عقوبات جراء التأخير في تسديد 
 االشتراآات

يعاد النظر في عقوبات التأخر يجب أن  -6
 االشتراآاتفي تسديد 

آل عضو " ينص على  االتفاقيةيمكن ادراج اجراء في نصوص 
 االشتراآاتتكون متأخرات اشتراآاته تعادل أو تفوق مجموع 

لواجب أن يدفعها خالل السنتين المدنيتين الفارطتين، يفقد حقه ا
ومن جهة أخرى، ال يمكن انتخاب ممثليه ألي . في التصويت

منصب آما ال يكنهم ابداء رأيهم في أي مسألة سواء في الهيئة 
 ".ناتهاأو مكو
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تكون المجاالت التي يمكن للهيئة أن 
 تفاسير -مالحظات  المقدمة الحلول التعديالت المرجوة لها صالحيات ادارية ومالية أوسع

يجب إعادة النظر في تفويض ومهام  -7 تفويض و مهام األمين التنفيذي للهيئة
اللجنة التنفيذية لهيئة مكافحة الجراد 

الصحراوي في المنطقة الغربية وهيئة 
مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة 

الوسطى قصد اعطائهم مهمة دعم حقيقية 
 لألمين التنفيذي

  :يمكن ادراجهاإجراءات آالتي تلي 
يمكن استعائها من . تجتمع اللجنة التنفيذية قبل آل دورة للهيئة" -

  ".طرف الرئيس، بطلب من األمين التنفيذي، في أي وقت
إذا اقتضى األمر ذلك في حالة من الحاالت أن تتخذ اجراءات "-

خالل الفترة التي تفصل دورتين للجنة التنفيذية، يمكن للرئيس، 
مين التنفيذي أن يتخذ اإلجراءات الالزمة بعد باقتراح من األ

التشاور مع أعضاء اللجنة إما عن طريق البريد، أو بأي طريقة 
  ".سريعة أخرى للتواصل، قصد القيام بالتصويت عن بعد

في أي وقت وباستعمال آل الوسائل، يمكن لألمين التنفيذي أن "-
فيما يخص يستشير أعضاء اللجنة التنفيذية أو البعض منهم فقط، 

  ".المسائل ذات الطابع الفني
بطلب من الرئيس، وباقتراح من األمين التنفيذي، تتخذ "  -

  ".اللجنة التنفيذية في الحاالت الطارئة التدابير المناسبة
تتكون اللجنة التنفيذية من رئيس ونائب رئيس الهيئة اللذان "  -

مسائل يقومان بدور رئيس ونائب رئيس اللجنة ومن خبراء في 
الجراد ينتمون إلى الدول األعضاء يتم انتاخبهم من طرف الهيئة 

  ."حسب ما ينص عليه القاونون الداخلي
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تكون المجاالت التي يمكن للهيئة أن 
 تفاسير -مالحظات  المقدمة الحلول التعديالت المرجوة لها صالحيات ادارية ومالية أوسع

  :يمكن ادراج تدابير آالتي تلي يجب تعزيز صالحيات رئيس آل هيئة -8 تدعيم دور رئيس الهيئات
تنتخب الهيئة من بين المندوبين، رئيسا ونائبا للرئيس لمدة " -

مدنيتين مع امكانية التجديد لمرتين، أو لمدة أربع سنوات سنتين 
مدنية تجدد لمرة واحدة ، أو لفترة أربع سنوات تجدد لسنتين 

  ".فقط
يمكن للرئيس استدعاء الهيئة لدورة غير عادية بمبادرة منه أو "-

إذا ما تم طلب ذلك من الهيئة خالل الدورة العادية، من طرف 
عدد األعضاء على األقل في فترة ما بين دورتين عاديتين، ثلث 

  . من طرف اللجنة التنفيذية أو من طرف األمين التنفيذي
في حالة استدعاء دورة غير عادية، تتكفل الهيئة بتكاليف النقل 

  "واإليواء للمندوب البلد العضو المشكل لها
ة، اللذان تتكون اللجنة التنفيذية من الرئيس ونائب رئيس الهيئ"-

يقومان بدور رئيس ونائب رئيس اللجنة، وعلى مستوى رفيع، 
من خبراء في علم الجراد ينتمون إلى أربع من الدول األعضاء 

يتم انتخابهم من طرف الهيئة حسب ما ينص عليه القانون 
 ".الداخلي

 

إداريون ) أ. موارد البشريةال. د[
 *]وموظفون سامون

فيما يخص  يجب أن يكون للهيئة رأي  -9
 اختيار األمين التنفيذي

يعين :" لنقرأ بعدها ما يلي االتفاقيةتعدل اإلجراءات المهمة في 
األمين التنفيذي للهيئة من طرف المدير العام بعد موافقة الهيئة 
أو، في حالة أن التعيين جاء في فترة ما بين دورات الهيئة مع 

ت المتعلقة تعلن الموافقة طبقا لإلجراءا. موافقة أعضائها
 ".المنصوص عليها في القانون الداخلي للهيئة باالختيار

بمثابة األساس الالزم لموافقة الهيئة  االتفاقيةستكون 
على اختيار األمين التنفيذي الذي يجب أن يعين من 

القانون الداخلي للهيئة طرف المدير العام للمنظمة، 
 يفصل تفاصيل عملية الموافقة
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تكون المجاالت التي يمكن للهيئة أن 
 تفاسير -مالحظات  المقدمة الحلول التعديالت المرجوة لها صالحيات ادارية ومالية أوسع

يجب أن يكون لألمين التنفيذي سلطات  -10 صالحيات األمين التنفيذي تدعيم
 موسعة

" األمين التنفيذي"، آلمة يجب استعمال آلمة االتفاقياتفي مجمل 
  .عوض السكرتير

  :يمكن ادراج اجراءات آالتي تلي 
يعد األمين التنفيذي مشروع التقرير السنوي ألنشطة " -

 ".الهيئة
اقتراحات تتعلق بتوجه أنشطة  يالتنفيذيعد األمين " -

 ".الهيئة
باتفاق مع األعضاء المهتمين، يحدد األمين التنفيذي " -

طبيعة ومدى الدعم الذي يحتاجونه قصد تنفيذ برامجهم
 ".الوطنية ودعم البرامج اإلقليمية

بطلب من آل الدول األعضاء في الهيئة التي تمر بأزمة جراد " 
لمكافحة غير قادرة على بالمسح وا مصالحها المختصةوتكون 

التصدي لها ، يدعم األمين التنفيذي للهيئة آل التدابير الالزمة التي
في حالة الدعم المالي، يعمل طبقا . عليها االتفاقيكون قد تم تم 

 ".للهيئة االئتمانيإدارة الصندوق  إلجراءات
بعد التشاور مع رئيس الهيئة، يمضى األمين التنفيذي "   - 

 ".التي يمكن لهيئة ابرامها واالتفاقياتات الموافقة مراجعة مذآر
يمكن لألمين التنفيذي للهيئة، إذا اقتضى األمر، أن يطلب من  - 

 "للهيئة ةغير عاديرئيس الهيئة دعوة دورة 
 

 

يجب أن يكون بإمكان األمين التنفيذي  -11 *]قنوات التواصل مع الحكومات. ت[
 أن يراسل سلطات حكومية عليا

يجب إعادة النظر في اإلجراءات . يمكن اعتباره ممكنا نشاط
 .الهامة للدليل اإلداري  للمنظمة

يجب أن يكون للمراسالت بين األمين التنفيذي 
والوزراء طابعا محددا يتعلق بمجال اختصاص 

 الهيئة
المشارآة في ) أ. العالقات الدولية. أ [

 *]بالخارج االجتماعات
يجب أن يسمح لألمين التنفيذي للهيئات  -12

أن يقرر بخصوص قبول أو رفض دعوات 
ما  الخارجية، االجتماعاتالمشارآة في 

يعتبر خرقا لإلجراءات المعمول بها في 
 المنظمة بهذا الشأن 

القاضية انشاء الهيئات اإلجراءات التي  االتفاقياتإدراج في 
يقرر األمين التنفيذي بشأن الرد على :" آاآلتي قراءتهايمكن 

الموجهة إليه من طرف  االجتماعاتدعوات المشارآة في 
يقرر بشأن المشارآة . عليهالمؤسسات أو الحكومات ويرد 

 ".المحتملة للموظفين العاملين تحت مسئوليته

، تعبر 36في فقرتها  CCLM 88/3إن الوثيقة 
حالية فيما يخص عن رغبة في تطوير اإلجراءات ال

) التيتلك (بعض المكونات القانونية، خاصة " 
من العقد ( XVIأنشأت طبقا لترتيبات المادة 

". والتي تحظى باستقاللية عملية) التأسيسي للمنظمة
من  Oويقترح في هذا الصدد أن يتم تعديل القسم 

 . للنصوص األساسية IIالمجلد 
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تكون المجاالت التي يمكن للهيئة أن 
 تفاسير -مالحظات  المقدمة الحلول التعديالت المرجوة لها صالحيات ادارية ومالية أوسع

أن يتمكن األمين التنفيذي للهيئة  يجب -13 *]تصريح السفر. ف[
من السفر من دون انتظار ترخيص من مقر 

 المنظمة

يجب على األمين التنفيذي أن يستطيع التنقل آلما اقتضى األمر 
 .ذلك في إطار تأدية مهامه

 تطبيق هذا اإلجراء يتطلب موافقة مقر المنظمة

المنطقة  يجب تنظيم التضامن داخل -14 التضامن داخل المنطقة 
  وآذا التعاون ما بين الدول األعضاء

 

  :يمكن إدراج التدابير التالية في االتفاقيات
اتخاذ التدابير القانونية الالزمة للسماح بإنشاء وحدة وطنية " 

تتسم بأقصى أشكال االستقاللية اإلدارية والمالية، تتكفل بصفة 
متواصلة بالمراقبة و وتشكيل أجهزة  خاصة قصد التصدي 

استدامة الهياآل الوطنية لمكافحة " ، "لغزوات الجراد المحتملة
الجراد وآذا التمويل الالزم خاصة للقيام بأنشطة المكافحة 

" تدوين مسألة الجراد في برامجهم التنموية " ، "الوقائية الناجعة
في الهيئة، استشارات  والعضوبرمجت مع الدول الجارة "و

البحث المتواصل لالستعمال  متواصلة حول مسألة الجراد وآذا
  ". المشترك للقدرات

  
 

 

نفقات تنقل وإيواء  تأخذيجب أن  -15 نفقات تنقل وإقامة المندوبين
المندوبين أثناء دورة غير عادية على عاتق 

  الهيئة نفسها
 

الدعوة في حال :" يمكن ادراج اإلجراء التالي في نصوص العقد
عاتقها تكاليف النقل واإليواء لدورة غير عادية، تأخذ الهيئة على 
 ".لمندوبي الدول األعضاء المكونة لها

يتعلق األمر بالتعامل مع الدورات الغير عادية 
للهيئات على أنها اجتماعات مصغرة لهاته 

 المكونات

التفاوض ) أ. االجتماعاتتنظيم . ج [
 *]االلتزاماتوالنتائج بخصوص 

التفاوض والنتائج  – االجتماعاتتنظيم  -16
 االلتزاماتبخصوص 

النصوص، مثلها مثل السياسة العامة للمنظمة، ال تسمح للهيئات 
 .بالتفاوض أو بعقد هذه النقاط

 



 

ي في المنطقة الغرب  ةبي

  ة الغربية

جراد الصحراويحة ال

في المنطقة

هيئة مكافحتنفيذية ل
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  جراد الصحراوي في المنطقة الغربيةخارطة طريق تنفيذ اآلليات المالية لمكافحة ال.  5 الملحق
  

 خارطة طريق تنفيذ اآلليات المالية لمكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية

 ميزانية الدولة 

أقصى /الرزنامة  المشارآون/ الفاعلون  اإلجراءات التي يتعين اتخاذها
 تاريخ للتنفيذ

الوحدة الوطنية لمكافحة  تحديد ميزانية مرجعية سنوية وميزانية حقيقية تحوي آل مصادر التمويل
 الجراد

 سنويا

الفورة الضعيفة، تم تحديد النفقات خالل /ضمان التمويل من طرف البلد، في فترة الرآود
من  9انظر الجدول في الصفحة ( 2014يونيو  19- 17إجتماع الخبراء بنواآشوط، من 

 )تقرير اجتماع الخبراء

الوحدة الوطنية لمكافحة 
 الجراد

 دائم

  : الخطة الوطنية لتسيير خطر الجراد قصد ادراج/تحديث اطار 
أعيد النظر من طرف الخبراء في نموذج جهاز التدخل في فترة  - 

 الفورة الضعيفة/الرآود
 اقترح الخبراء معايير تفعيل الخطة الوطنية لطوارئ الجراد - 
 الوطنية لعمليات التثليثاإلجراءات  - 

الوحدة الوطنية لمكافحة 
 الجراد

 2015أو  2014نهاية 
 حسب البلد

الميزانيات السنوية والمصاريف حسب التسمية المنسجمة المصادق عليها من ارسال 
 طرف الخبراء

الوحدة الوطنية لمكافحة 
 الجراد

 سنويا

 2014نهاية   اإلقليمية لتسيير مخاطر الجرادإدراج اجراء التثليث اإلقليمي للمبيدات في الخطة 

 CLCPRO 2015 تحضير وثيقة متجانسة تقدم فيها المصاريف واستعمال المصادر الوطنية

دعم الوحدات الوطنية لمكافحة الجراد في مرافعاتهم لدى سلطاتهم قصد تسهيل منحهم 
 ميزانية تتوافق مع الميزانية المرجعية

CLCPRO دائم 

 صندوق الطوارئ الوطني

أقصى /الرزنامة  المشارآون/ الفاعلون  اإلجراءات التي يتعين اتخاذها
 تاريخ للتنفيذ

التأآد، في حالة آان ذلك ممكنا، أن مسألة الجراد الصحراوي يمكنها اإلستفادة من 
ذلك، الشروع في مرافعات المتوفرة وإذا لم يكن " عمومي" صناديق الطورئ الوطنية 

 التوصل لذلك قصد

الوحدة الوطنية لمكافحة 
 الجراد

 2015نهاية 

التي يمكن لمسألة " العمومية" التعرف على اجراءات اإلستفادة من صناديق الطوارئ 
 الجراد أن تستفيد منها

الوحدة الوطنية لمكافحة 
 الجراد

 2015نهاية 

لطوارئ  الجراد تبعا تقدير المبالغ الالزمة حسب حاالت الجراد ووضع الخطة الوطنية 
 لذلك

الوحدة الوطنية لمكافحة 
 الجراد

 2015أو  2014نهاية 
 حسب البلد

 2015نهاية  CLCPRO تحضير نشرة شهرية عملية حول قدرات الدول  في حالة فورة متفاقمة أو أآثر من ذلك

 ميزانية الهيئة

أقصى /الرزنامة  المشارآون/ الفاعلون  اإلجراءات التي يتعين اتخاذها
 تاريخ للتنفيذ

استمارة متجانسة لطلب من وحدة وطنية لمكافحة الجراد لدعم مالي من الصندوق إعداد 
 اإلئتماني للهيئة

CLCPRO 2015 
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 سنتيندورات آل  الدول يأمريك دوالر 100.000 بـ سقف التمويل السنوي  حديدت

 CLCPRO 2015 نموذج موحد للتقرير الفني والمالي للوحدات الوطنية لمكافحة الجراد تحضير

إدراج اإلجراءات المتعلقة باستعمال الصندوق اإلئتماني للهيئة في أنشطة الدعم المتعلقة 
 بالوحدات الوطنية لمكافحة الجراد في الخطة اإلقليمية لتسيير خطر الجراد

CLCPRO 2015أو  2014 نهاية 
 حسب البلد

 الصندوق اإلقليمي لتسيير خطر الجراد

أقصى /الرزنامة  المشارآون/ الفاعلون  اإلجراءات التي يتعين اتخاذها
 تاريخ للتنفيذ

استمارة نموذجية موحدة يتم استعمالها في تقديم طلب من الوحدة الوطنية لمكافحة  إعداد
 الجراد للحصول على دعم مالي من الصندوق اإلقليمي لتسيير خطر الجراد

CLCPRO 2015 

التعاقد مع خبير اقتصادي وخبير في علم الجراد قصد تحضير وثيقة حول الصندوق 
 ضمان المرافعة له اإلقليمي لتسيير خطر الجراد قصد

CLCPRO/2014نهاية  الفاو 

تخصيص مساهمة سنوية من الهيئة في الصندوق اإلقليمي لتسيير خطر الجراد قدرها 
 دوالر أمريكي 100.000

 سنتيندورات آل  الدول

 دائم الفاو/CLCPRO/الدول القيام بمرافعات لتمويل الصندوق اإلقليمي لتسيير خطر الجراد

صندوق فرعي (اإلقليمي لتسيير خطر الجراد على المستوى اإلقليمي إعداد الصندوق 
 )للصندوق االئتماني للهيئة

CLCPRO/2014نهاية  الفاو 

 CLCPRO 2015 تحضير نموذج موحد للتقرير الفني والمالي للوحدات الوطنية لمكافحة الجراد

 2014 الفاو/CLCPRO تحديد نظام مبسط إلقتناء المشتريات يسمح باقتناء سريع

إدراج في الخطة اإلقليمية لتسيير خطر الجراد اجراءات تتعلق باستعمال الصندوق 
 اإلقليمي لتسيير خطر الجراد

CLCPRO  2014نهاية 

عن طريق عملية التثليلث (تكوين مخزون احتياطي أدنى، يجب تحديده، من المبيدات 
 )و اإلقتناء/أو

CLCPRO ريثما بتوفر التمويل 

 الدولية للتمويل األدوات

أقصى /الرزنامة  المشارآون/ الفاعلون  اإلجراءات التي يتعين اتخاذها
 تاريخ للتنفيذ

إدراج في الخطط الوطنية واإلقليمي لتسيير خطر الجراد اجراءات اإلنذار وبداية 
 استعمال األدوات الدولية حسب اقتراحات الخبراء

 2015أو  2014 نهاية CLCPRO/الدول
 حسب البلد
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  2014و2013، 2012والحسابات السنوية لـ   تاالشتراآاحالة .  6الملحق 
  
  

تتوفر الهيئة على صندوق ائتماني مسّير من قبل الفاو، ويتم تمويله عن طريق اشتراآات الدول األعضاء في الهيئة  وفي 
يساهم هذا الصندوق في تمويل األنشطة السنوية للهيئة حسب برنامج عمل، وميزانية . بعض األحيان بمساهمات خارجية

  . يئةمقسمة على سنتين ومصادق عليها أثناء دورة اله
  اشتراآات الدول األعضاء

أمريكي حسب دوالر  639.000يقّدر المبلغ اإلجمالي لالشتراآات السنوية التي يتوجب دفعها من طرف الدول يقّدر بـ  
  .2011يشرع في تطبقه ابتداء  2011جدول اشتراآات جديد شرع في تطبيقه منذ 

  ).بالدوالر األمريكي( 2013ديسمبر  31إلى  االشتراآاتيمّثل الجدول التالي وضعية هذه 
دوالر أمريكي، أي ما يعادل مرتين  1.280.894بـ  االشتراآات، قدر المبلغ اإلجمالي لمتأخرات 2013ديسمبر  31في 

  :الوضعيةالسنوية المستحقة، وهنالك سببان لشرح هذه  االشتراآاتمبلغ 
 ).دوالر أمريكي 917.656( 2011ديسمبر 31ارتفاع مبلغ المتاخرات إلى 

واللذين ال يصالن )التواليعلى  471.760و  443.002( 2013و 2012اإلجمالي المحصل عليه في  االشتراآاتمبلغ 
 ).دوالر أمريكي 639.000(السنوية المنتظرة  االشتراآاتإلى حد 

من مبلغ سنوي يقدر بـ  نتقالاال(على جدول اإلشتراآات الجديد  2011وما يجب ذآره هنا ، هو أنه ومنذ المصادقة في  
بشكل ملحوظ  ارتفعالمحصل عليها قد  لالشتراآات، فإن المبلغ اإلجمالي )دوالر أمريكي 639.000إلى   227.000

 .جديدة خلق ديناميكيةمما يدل أنه قد تم . 2013دوالر أمريكي في  500.000ليقارب 
إلى الدول األعضاء في الهيئة رسائل دعوة لدفع  2014فبراير ومن جهة أخرى ، فقد أرسل المدير العام للفاو ابتداء من 

يوما التي تلي  30، حيث ذّآرهم فيها أنه في حالة ما لم يتم ذلك، فإن مبلغ المتاخرات يتم دفعه في الـ 2014اشتراآات سنة 
من طرف  االشتراآاتلسنة دفع حيث ينتظر أن تسهل هذه المراسالت التي أرسلت في بداية ا. استقبال التبليغ بالمبلغ المستحق

 .الدول
فعلى الدول اتخاذ التدابير الالزمة قصد دفع وبصفة منتظمة اشتراآاتها السنوية في الصندوق االئتماني للهيئة والتسوية 

 .السريعة لمتأخراتها
 )خارج اشتراآات الدول(المصادر الخارجة عن الميزانية 

من قبل  2010دوالر أمريكي تم التحصل عليه في  208.333الخارجة عن الميزانية، نذآر بدعم بقيمة  فيما يخص المصادر
دوالر أمريكي تم التحصل عليه في  93.934الخاص بوضع اآلليات المالية، وآذا مبلغ مسترجع يقدر بـ  FSPمشروع 
 .ووضع آليات تمويل أيضا SVDNنظام  خاص بتحسين متابعة) 2012تم انهاءه منذ أآتوبر (من نفس المشروع  2013

 :الميزانية المتوفرة
بما (دوالر أمريكي  2.109.312، تقدر قيمة الصندوق االئتماني للهيئة بـ 2014مايو  31فيما يخص الميزانية المتوفرة إلى 

 ).في ذلك المصادر خارج الميزانية المذآورة سلفا
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 - MTF/INT/006/MUL -  9169.00صندوق ائتماني رقم 

 هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية
  )بالدوالر األمريكي( 31/05/2009وضعية االشتراآات إلى 

  Oracle :TF - AGPDD - TFAA970089143رمز 

  
  

 المتأخرات إلى الدول األعضاء
31/12/2011 

2012 2013 
 المتأخرات إلى

31/12/2013 

2014 

  المتأخرات إلى
31/05/2014 

االشتراآات 
 السنوية

االشتراآات 
االشتراآات  االشتراآات السنوية المحصل عليها

 المحصل عليها
االشتراآات 
 السنوية

االشتراآات المحصل 
 إلى عليها

31/05/2014 
 0,00 000,00 000300 150 000,00 150 043,00 150 000 150 022,00 150 000 150 065,00 150 الجزائر

 969,09 59 0000,00 24 969,09 35 115,14 12 000 24 860,58 58 000 24 944,81 58  بوآينا فاسو

 614,67 540 0000,00 165 614,67 375 000,00 165 000 165 0,00 000 165 614,67 210 ليبيا

 231,25 119 0000,00 24 231,25 95 0,00 000 24 0,00 000 24 231,25 47 مالي

 000,00 360 0000,00 120 000,00 240 0,00 000 120 0,00 000 120 0,00 المغرب

 665,31 113 0000,00 27 665,31 86 0,00 000 27 119,08 114 000 27 784,39 146 موريتانيا

 316,68 149 5000,00 19 816,68 129 0,00 500 19 0,00 500 19 816,68 90 النيجر

 245,96 78 5000,00 25 745,96 52 0,00 500 25 0,00 500 25 745,96 1 السنغال

 423,36 47 0000,00 24 423,36 23 601,64 84 000 24 0,00 000 24 025,00 60 التشاد

 428,12 151 0000,00 60 428,12 91 000,00 60 000 60 000,00 120 000 60 428,12 151 تونس

 894,44 619 1 000,00 000300 639 894,44 280 1 759,78 471 000 639 001,66 443 000 639 655,88 917  المجموع
          

مصادر خارج 
    *934,23 93      الميزانية

  .ووضع آليات مالية SVDNوالخاص بتحسين نظام  ) 2012أنهي منذ أآتوبر ( FSPالمتبقي من مشروع  المبلغ*
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 )بالدوالر األمريكي( 2014و 2013، 2012 مصاريف ) أ

من  2014 2013، 2012مصاريف الصندوق االئتماني لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية لسنوات  )1.أ
  اشتراآات الدول األعضاء 

  :آاآلتي  31/12/2013 إلى   2013و 2012مصاريف تكون 

  
ميزانية  تعيين النشاط

2012 
مصاريف 

2012  
ميزانية 
2013 

مصاريف 
2013  

  32.706  125.000  29.778  60.000 التدريب

  24.801  50.000    10.000 دعم لدورات التدريب اإلقليمية 

    15.000    10.000 دعم لدورات التدريب الوطنية 

    20.000    0  )متدخلين أجانب، مؤطرين( دعم للسلك الثالث في علم الجراد  

  7.905  20.000  29.778  20.000  دعم لتكوين الدآتوراه 

    10.000    10.000  اإلشراف على الدورات التدريبية الوطنية 

    10.000    10.000  تبادل المدربين الوطنيين 

  0  45.000  4853  45.000 البحث

    25.000  4853  25.000 دعم مشاريع البحث الوطنية 

    0    0 دعم مشاريع البحث المقدمة من طرف طلبة السلك الثالث  

    15.000    15.000  )خبراء(دعم تنفيذ البرنامج اإلقليمي للبحث  

    5.000    5.000  دعم محتمل لمحطة أآجوجت 

  0  50.000  0  45.000 البيئة

    0    15.000 المشارآة في ورشة تسيير المبيدات 

    10.000    10.000 دعم تنفيذ المتطلبات البيئية 

    20.000    20.000  دعم إلنجاز خرائط المناطق الحساسة 

    IGR(  0    20.000(اقتناء المبيدات الحيوية و مضبطات النّمو  

  0  15.000  0  15.000 خطط تسيير المخاطر

    15.000    15.000 دعم لتمارين المحاآاة 

  0  15.000  0  15.000 دعم عمليات االستكشاف المشترك

    15.000    15.000 المشارآة في تنظيم عمليات استكشاف مشترآة 

  5654  5.000  0  5.000 المتابعة والتقييم

  5654  5.000    5.000 دعم انجاز نظام المتابعة والتقييم 

  34.700  25.000  25.176  25.000  إرسال معلومات الجراد

  Novacom 25.000  25.176  25.000  34.700نفقات إرسال المعلومات مع  

  0  10.000  7261  15.000 التواصل

    10.000  7261  10.000 التواصلدعم انجاز خطة  

    0    5.000  تحضير ونسخ المطويات، ورمز الهيئة 

  3073  15.000  0  10.000 تبادل الخبراء

  3073  15.000    10.000 تبادل الخبراء 

  2608  90.000  1707  60.000 مستهلكة التجهيزات الغير
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    30.000    0 شراء سيارة نفعية ألمانة الهيئة 

    10.000    10.000 مخبريهدعم لشراء تجهيزات  

    10.000    10.000 دعم القتناء تجهيزات ومعدات للبحث الميداني  

    15.000    15.000 دعم لشراء معدات فرق المتابعة البيئية 

  2608  10.000  1707  10.000 دعم لشراء معدات عمليات االستكشاف 

    10.000    10.000  في المجالت العلمية االشتراك 

    5.000    5.000  شراء برامج آمبيوتر خاصة 

  0  5.000  4840  5.000 مستهلكةالتجهيزات ال

    5.000  4840  5.000 معدات مختلفة 

  12.720  48.000  25.953  15.000 )أمبرس الهيئة و(دعم لتنظيم االجتماعات 

  9006  30.000    0 )دول 5(للجنة التنفيذية  8االجتماع  

    3.000    0 للجنة التنفيذية 8الهيئة في االجتماع مشارآة رئيس  

في المنطقة  أمبرس لضباط االتصال لبرنامج  12و  11االجتماع  
  2695  15.000    15.000 الغربية

  1.019  0  25.953  0  2012للهيئة، تونس، مارس  6الدورة  

  0  0  0  4.000 المرافعة لدى الشرآاء

    0    4.000 زيارة رئيس الهيئة إلى روما 

  32  10.000  4076  10.000 دعم ألمانة الهيئة

  32  10.000  4076  10.000 دعم ألمانة الهيئة إلنجاز نشاطاتها 

  0  80.000  0  70.000 التضامن اإلقليمي

    50.000    70.000  دعم محتمل للدول في حالة ظهور الجراد  

الدول األعضاء في الهيئة المكلفين  وزراءدعم لتنظيم اجتماع   
    30.000    0  بمكافحة الجراد

  60.609  20.000    20.000  مصاريف غير متوقعة 

  60.609        2015سبتمبر  – 2013أآتوبر   Novacomعقد   

  152.182  558.000  103.642  419.000  المجموع الفرعي من دون الرسوم

  23.464  72.540  33.258  54.470  %) 13(رسوم الوآالة   

  175.646  630.540  136.901  473.470  بند النشاطمجموع النفقات المتوقعة حسب 

  
 2013 و 2012 يقدر إجمالي مصاريف الصندوق االئتماني للهيئة والذي يمّول عن طريق اشتراآات الدول األعضاء لسنوات 

 175.646و 136.901على التوالي هي هذه المصاريف . دوالر أمريكي،  بما في ذلك مصاريف الوآالة  312.547بـ 
  .2013 و 2012بالنسبة لسنوات 

. للهيئة 6هذه المصاريف هي إذا أقل من مجموع المبلغ المدفوع من طرف الدول ومن الميزانية التي سطرت خالل الدورة 

من الميزانية المبرمجة وذلك آون هذه النفقات قد تم  أقل إن لم نقل أقل بكثيرالميزانية هي  بنودبالفعل فإن مجموع نفقات آل 

واألنشطة المرتبطة بحالة الجراد في الساحل  في المنطقة الغربية تمويلها من طرف المشاريع التي تمّول حاليا برنامج أمبرس

ب المشاريع المقترحة يجدر بنا أن نذآر أن المصاريف المتعلقة بالبحث هي جد منخفضة بسبب غياإلى ذلك،  إضافةو. اإلفريقي

خالل  2010تمت المصادقة عليه في يونيو (من طرف الدول ولعدم إنجاز مشروع البحث الذي آان قد قدم من طرف ليبيا 
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 Novacomأنه تم دفع عقد شرآة " المصاريف الغير منتظرة " آما نالحظ في بند ). للجنة التنفيذية بواغادوغو 6الدورة 

  .2013الذي تم ابرامه في سنة 

بالنسبة (التي ساهمت وتساهم حاليا   FSPو ) الصندوق الفرنسي للبيئة العالمية( USAID ،FFEMآخالصة، فإن مشاريع 

 2012م غ ، زيادة على المشاريع المتعلقة بحالة الجراد في السحل اإلفريقي في في تمويل برنامج أمبرس ) USAIDلـ 

إن الهيئة التي . قد سمحوا بتمويل العديد من األنشطة التي آان من المقرر مبدئيا أن تأخذ على عاتق ميزانية الهيئة، 2013و
تعتبر ضمانا الستدامة جهاز المكافحة الوقائية المعمول به في دول المنطقة الغربية، تحضر للمستقبل وذلك بمواصلة سياسة 

التحضير ) ب ، وبواسطة نظام تمويل هو في قيد التحضير تطلب األمر ذلك دعم الدول، إذا) أجمع مخزون مالي قصد 
  . م غ لمواجهة مرحلة نهاية المشاريع التي تمّول حاليا برنامج أمبرس

بحوالي من جهة أخرى، نذّآر بأن الفاو تأخذ آل سنة على عاتقها المصاريف المقّررة في اتفاقية إنشاء الهيئة  والمقّدرة 
وآذا دعم رواتب األمين التنفيذي للهيئة، الكاتبة، السائق، المكلفة بتنظيف المّقر، : لتغطية ،سنويا أمريكي دوالر 400.000

  . ألمانة الهيئة

آما نذآر بالمساهمة المهمة التي تقدمها الجزائر باحتضانها لمقر الهيئة ووضعها تحت تصرفها لموظفين من 
ماء، آهرباء، هاتف، صيانة (على عاتقها نفقات تسيير المقر وزارة الفالحة والتنمية الريفية، آما تأخذ 

  ...).السيارات والمبنى
وبسبب حاللة ) ، تونس2012مارس (للجنة التنفيذية  7للهيئة واالجتماع  6ومن جهة أخرى، وخالل االجتماع المشترك للدورة 

دوالر أمريكي من  300.000تخصيص مبلغ قّرروا "    الجراد التي آانت سائدة آنذاك في ليبيا، آان مندوبو الدول قد قروا 
دوالر  100.000من الصندوق االئتماني للهيئة، يدفع منها مبلغ "  تي تقوم بها ليبياصندوق الهيئة للمساهمة في الجهود ال

  .آدفعة أولى ويدفع الباقي على دفعات حسب طلب ليبيا وحسب تطور حالة الجرادأمريكي 
دوالر  152.191,78تبلغ ) 2013- 2012خارج ما آان مسطرا في ميزانية ( 2012وعليه، فإن المصاريف التي تمت في 

  :أمريكي تتوزع آاآلتي

  ).دوالر أمريكي 100.000(المكافحة واقتناء العتاد الصغير /التكفل بفرق اإلستكشاف •

  ).دوالر أمريكي  3574,78( 2012آوادر ليبية حول تقنيات الرش بالمغرب في ديسمبر ) 6(المساهمة في تدريب ستة  •

  )دوالر أمريكي 48.617(يا لتر من موريتان 25.000المساهمة في تمويل عملية التثليث لـ  •
  
من ) مايو 31إلى (من الصندوق اإلئتماني  2014الهيئة في ) بالدوالر األمريكي(مصاريف ) 1.ب

  اشتراآات الدول األعضاء
  

 2014مصاريف  تعيين المصاريف

 057 2 )2013ما تبقى للدفع من عقد (استشارة هشام دريدي 

 593 1 2014في مارس  زيارة رئيس الهيئة إلى مقر المنظمة بروما

  دعم لدورات التدريبية اإلقليمية
 2013دورة نظام المتابعة والتقييم، سبتمبر  -
 2014دورة تسيير معلومات الجراد، أغادير مايو  -

 
973 

12 233 

 245 24 )سوري سيسي(دعم لتكوين الدآتوراه 

 459 10 2013دعم لتنظيم اجتماع أمبرس م غ ، الجزائر ، ديسمبر 
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 2014مصاريف  تعيين المصاريف

 449 12 % 13مصاريف الوآالة 

 009 64  المجموع

  
  
  )بالدوالر األمريكي( 2014المصاريف في ) ب
  

، تمت المصاريف اآلتية تبعا 2014ونظرا لعدم توفر ميزانية  2014للهيئة في يونيو  7بسبب عقد الدورة 
  .للهيئة 6المصادق عليها في الدورة  2013- 2012لميزانية 

  
من المصادر ) مايو 31إلى (من الصندوق االئتماني  2014الهيئة في ) بالدوالر األمريكي(مصاريف ) 2.ب

  خارج الميزانية
  

دوالر أمريكي،  72.489مايو على المصادر خارج الميزانية بـ  31إلى  2014قدرت المصاريف في 
  :تتوزع آاآلتي

  
دوالر  1211 -): 2013تم ابرامه في ديسمبر  Ciradعقد ما بين الفاو و ( SVDNتحسين  •

  أمريكي
- 11اجتماع حول نظام التمويل في مكافحة الجراد الصحراوي، انعقد بمقر المنظمة في روما من  •

): استشارة السيدة ديسورم، مصاريف التنظيم، نفقاتالسفر والترجمة اآلنية( 2014مارس  13
  دوالر أمريكي 68.179

: بنواآشوط ) 26/6/2014- 22(للهيئة  7والدورة ) 19/6/2014- 17(تنظيم اجتماع الخبراء  •
  .دوالر أمريكي 5521
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  قائمة المشارآين . 7الملحق 
  

  هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربيةللجنة التنفيذية ل 9واالجتماع  7الدورة في قائمة المشارآين 
  2014 يونيو 26إلى  22 ،موريتانيا ،نواآشوط

  

 ياإللكترون البريد الهاتف الوظيفة المؤسسة اللقب اإلسم

 الدول
 الجزائر

 31 12 52 21 213+ المدير العام للمعهد الوطني لوقاية النباتات الفالحة والتنمية الريفية وزارة خالد مومن
+213 55 08 46 383 

moumenekhaled63@gmail.com 

 بورآينا فاسو
 65 59 89 71 226+ مدير وقاية النباتات وزارة الفالحة واألمن الغذائي ليسيان سوادوغ

+226 50 36 19 15 
sawadogolucien12@yahoo.fr 

sawadogolucien8@gmail.com 

 مالي
 82 01 22 20 223+ الوطني لمكافحة الجراد الصحراويمدير المرآز  المرآز الوطني لمكافحة الجراد الصحراوي فاآابا دياآيتي

+223 20 22 01 93 
diakitfakab@gmail.com 

 المغرب
 mouhimahmed@gmail.com 86 71 22 61 6 212+ مدير المرآز الوطني لمكافحة الجراد  المرآز الوطني لمكافحة الجراد  أحمد موهيم

 موريتانيا
 855 44 52 222+ مدير المرآز الوطني لمكافحة الجراد  المرآز الوطني لمكافحة الجراد  محمدعبد اهللا إبي

+222 46 48 28 28 
maouldbabah@yahoo.fr 
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 ياإللكترون البريد الهاتف الوظيفة المؤسسة اللقب اإلسم

mjaavar@yahoo.fr 53 51 02 22 222+ مدير فني المرآز الوطني لمكافحة الجراد  محمد الحسن جعفر

 amadou_d@yahoo.fr 40 37 57 46 222+ رئيس مصلحة التدخل المرآز الوطني لمكافحة الجراد  أمادو ديالو

 sidmd2002@yahoo.fr 40 34 77 46 222+ البحث والبيئةرئيس مصلحة  المرآز الوطني لمكافحة الجراد  محمد سيد أحمد

 nana28203@yahoo.fr 52 51 62 22 222+ رئيس المصلحة اإلدارية والمكلف بالتواصل المرآز الوطني لمكافحة الجراد  محمد عبد الرحمن

 النيجر
 a.moumin@yahoo.fr 46 21 26 96 227+ مدير المرآز الوطني لمكافحة الجراد  المرآز الوطني لمكافحة الجراد  موموني أبو

 السنغال
 dpv1@orange.sn 97 98 632 77 221+ مدير وقاية النباتات وزارة الزراعة والتجهيز فيكتورإيميل  آولي

 التشاد

 65 58 30 66 235+ مدير الوآالة الوطنية لمكافحة الجراد  الوآالة الوطنية لمكافحة الجراد  أبراهيم حسن مهاجر
+235 998 02 066 

salimbrahim@yahoo.fr 
anla.tchad@gmail.com 

 تونس

المديرية العامة لحماية ومراقبة جودة المتوجات  عادل جمازي
 الزراعية

 adeljemmazi@yahoo.fr 215 12 986 216+ مدير حماية النباتات

 الصحراوي في المنطقة الوسطىهيئة مكافحة الجراد 
هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة  مأمون العلوي

 الوسطى
هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في األمين التنفيذي ل
 المنطقة الوسطى

+201 00 66 97 828 mamoon.alSaraialalawi@fao.org 
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 ياإللكترون البريد الهاتف الوظيفة المؤسسة اللقب اإلسم

 منظمة الفاو

 denis.fadda@yahoo.fr 78 10 37 21 6 33+ القانونية والمؤسسية نالشؤومستشار دولي، خبير في  AGPMM/ مقر منظمة الفاو  دوني فادا

 annie.monard@fao.org 311 53 70 065 39+ موظف رئيسي AGPMM/ مقر منظمة الفاو  آني مونارد

 lalla.khatar@fao.org  مكلف بالتواصل فاو موريتانيا الال خطار

 mamadou.diop@fao.org 10 16 49 22 222+ مكلف بالمحيط والموارد الطبيعية موريتانيافاو  مامادو ديوب

 mamadou.diarra@fao.org 82 87 75 46 222+ مساعدة برنامج فاو موريتانيا مامادو ديارا

  UEMOAوالنقدي لدول غرب افريقيا  االقتصادياإلتحاد 
والنقدي لدول غرب افريقيا  االقتصادياإلتحاد  هيالر سانو

UEMOA  
 hsanou@uemoa.int 84 08 40 73 226+ مكلف باألمن الصحي للنباتات

  UMAاتحاد المغرب العربي 
 hammadibenhadjali@yahoo.fr 81 90 29 614 212 + خبير مكلف باألمن الغذائي  UMAالمغرب العربي  اتحاد علي حمدي بن حاج

 هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية
هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة  التهامي بن حليمة

 الغربية
 thami.benhalima1@gmail.com 67 47 75 661 212+ )األمين التنفيذي األسبق للهيئة(الشرف ضيف 

هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة  محمد األمين حموني
 الغربية

 lemine.hamouny@fao.orgmohamed 45 05 73 21 213+ األمين التنفيذي للهيئة

هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة  دومنيك مونو
 الغربية

 dominique.menon@fao.org 289 55 70 065 39+ مهندس زراعي

الصحراوي في المنطقة هيئة مكافحة الجراد  هشام دريدي
 الغربية

 hichem.dridi@fao.org 204 26 78 66 213+ خبير في المعلوماتية
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  قائمة المصطلحات
  
AFD الوآالة الفرنسية للتنمية 

AG  قسم الزراعة وحماية المستهلك 
AGP قسم اإلنتاج الزراعي وحماية النباتات 

AGPMM مجموعة الجراد وآفات النباتات العابرة للحدود 
ALG سلطة ليبتاآو غورما 
BAD البنك اإلفريقي للتنمية 

CEDEAO المجموعة االقتصادية لدول افريقيا الغربية 
CERF الصندوق المرآزي للتدخل في الطوارئ اإلنسانية التابع لألمم المتحدة 
Cirad  موبولييه، فرنسا(مرآز التعاون الدولي والبحث الزراعي في التنمية( 

CLCPRO هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية 
CNGRA اإلطار الوطني لتسيير خطر الجراد 

CQCJ لجنة الشؤون التأسيسية والقانونية
CRC هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى 

DLCC لجنة مكافحة الجراد الصحراوي 
DLIS قسم معلومات الجراد الصحراوي 

eLocust نظام جمع وإرسال بيانات الجراد 
EMPRES  واالستجابة السريعة ضد اآلفات النباتية والحيوانية  العابرة للحدودنظام الوقاية 

EMPRES-RO  أمبرس م غ(أمبرس قي المنطقة الغربية( 
FAO  روما، إيطاليا(منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة( 

FFEM الصندوق الفرنسي للبيئة العالمية 
FSP صندوق التضامن ذو األولوية 
GEF  البيئة العالميةصندوق 

PNUA الخطة الوطنية لطوارئ الجراد 
PSMS نظام تسيير مخزون المبيدات 

RAMSES نظام التعرف وتسيير بيئة شيستوسيرآا 
SFERA صندوق أنشطة الطوارئ وإعادة التأهيل التابع للفاو 

SSE نظام المتابعة والتقييم 
SVDN  الجرادنظام مراقبة اإلمكانات الوطنية لمكافحة 

UEMOA اإلتحاد االقتصادي والنقدي لغرب افريقيا 
UMA اتحاد المغرب العربي 

USAID وآالة الواليات المتحدة للتنمية الدولية 
  


