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 تقرير الدورة التاسعة والعشرون

 لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى

 م3102نوفمبر  32 – 32  -االمارات العربية المتحدة  –دبي 

 ملخص التوصيات

 اوالً: الهيئة

الزمة مع األخذ في االعتبار المستجدات التي طرأت في هذا الشأن، على أن يقوم تحديث اتفاقية الهيئة وإجراء التعديالت ال .0

 مندوب جمهورية مصر العربية بإرسال الرسالة المطلوبة إلى مدير عام منظمة األغذية والزراعة عبر القنوات الرسمية.

بما يتناسب   Domain إمبرس وتغيير  يتم ذكر اسم الهيئة فقط في العنوان الرئيسي على الموقع االلكتروني دون ذكر كلمة .4

 مع ذلك. 

تتم دعوة جميع الدول األعضاء لحضور االجتماع الثالثون للهيئة واالحتفالية بالذكرى الخمسون على نفقة الهيئة على ان  .3

 م.4107يعقد االجتماع القادم للهيئة في شهر فبراير 
 

 ثانياً: الدول االعضاء

 نة الهيئة عن نوعية االجهزة المستخدمة في مجال مكافحة الجراد الصحراوي.أن يقوم مندوب العراق بإفادة اما .2

لمسئول عن مركز مكافحة الجراد الصحراوي إضافة الى لالبيانات الخاصة بتقوم الدول االعضاء بتزويد امانة الهيئة  .5

في برنامج المساعد  للهيئة وايضا   على الموقع االلكتروني هاتحديثلالموارد المختلفة واالمكانيات المتاحة لمكافحة الجراد 

 .في النشرة الشهريةمع اجراء التحديث الدوري ( eLERTااللكتروني لطوارئ الجراد )

( بحسب ما تفتضيه eLocustقيام دول خط المواجهة األول باستخدام الحد األدنى من أجهزة تسجيل ونقل بيانات الجراد ) .6

 ضرورة العمل وبالتنسيق مع امانة الهيئة.

لتزام ممثلي الدول الذين شاركوا في حلقات العمل المتخصصة مثل إدارة معلومات الجراد وتطبيق معايير الصحة والسالمة ا .7

ء من اجراء بذلك ألمانة الهيئة عند االنتها البيئية، بعقد حلقات عمل وطنية لرفع كفاءة العاملين في هذا المجال ورفع تقرير

 حلقات العمل هذه.

ل مصر وسلطنة عمان واليمن برفع رسالة الى وزراء الزراعة في بلدانهم متضمنا مقترح الدعم المقدم من يقوم مندوبو دو .8

 الهيئة للبنك االسالمي لتزكيته من جانب مندوب الدولة المعنية في البنك االسالمي.

ي أنشطة الهيئة المختلفة وسداد يقوم ممثل إثيوبيا وأمانة الهيئة بالتواصل مع المختصين بجيبوتي من اجل تفعيل مشاركتهم ف .9

 االشتراكات السنوية والمتأخرات.
 

 ثالثا: امانة الهيئة

مارات العربية المتحدة بضرورة استخدام آليات ر  المبيدات ذات اإلاجهة الثاني وعلى وجه الخصوص حث دول خط المو .01

 ضرورية بهذا الخصوص.الحجوم المتناهية في الصغر على أن تقوم أمانة الهيئة بتقديم المساعدات ال

أن تقدم أمانة هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى الدعوة إلى أمانة هيئات مكافحة الجراد الصحراوي في  .00

المنطقة الغربية وجنوب غرب آسيا، لالشتراك في حلقة العمل الخاصة بخطط الطوارئ والمقرر عقدها في منتصف فبراير 

بية على أن تتضمن حلقة العمل كيفية تحضير خطط الطوارئ الوطنية واستخدام المساعد بجمهورية مصر العر 4105

 ( وذلك لدول خط المواجهة األول.DeLCoPAااللكتروني )

 ولقاء السعودية العربية والمملكة الكويت دولة البحرين، مملكة: الهيئة في االعضاء الدول من عدد بزيارة الهيئة امين يقوم .04

 مقترحات وتقديم الصحراوي الجراد مكافحة مجال في الهيئة به تقوم الذي بالدور للتعريف المعنية لوزاراتا في المسئولين

 .المختلفة الهيئة أنشطة لدعم

أن تقوم أمانة هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى بالتواصل مع كل من إريتريا والسودان من أجل دعم  .03

 اثر عبر الحدود اإلريترية/السودانية.المسح المشترك لمناطق التك

 إعادة تنشيط إجراء المسوحات الحدودية المشتركة لمناطق التكاثر الشتوية بين السعودية واليمن إذا سمحت الظروف بذلك. .02

دوالر لذلك  0,351,111على ضوء المساعدات التي قُدمت من الجهات المانحة إلى جمهورية اليمن والتي تبلغ في مجملها  .05

ى المجتمعون أن تقوم أمانة الهيئة بمخاطبة الجهات المسئولة باليمن للمحافظة على هذه المساعدات واستخدامها بما يفيد أوص

 عمليات الجراد مكافحة الصحراوي.

على أمانة الهيئة التنسيق مع ممثلية منظمة األغذية والزراعة باليمن للحصول على الموافقات الالزمة لزيارة رئيس وأمين  .06

هيئة إلى اليمن، وفي حالة تعذر ذلك تُرسل الدعوة الى مدير عام وقاية النباتات ومدير مركز الجراد الصحراوي لزيارة ال

 أمانة الهيئة بجمهورية مصر العربية وذلك لدعم جهود مركز مكافحة الجراد الصحراوي للقيام بعمله بشكل فعال. 

 ختلف مجاالت إدارة الجراد الصحراوي.في م  SWACو  CLCPRO و CRCاستمرار التعاون بين  .07
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يخاطب أمين الهيئة الجهات المختصة باألمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي )لجنة النظم والسياسات الزراعية(  .08

طقة لدور الهام الذي تقوم به الهيئة في المساعدة في حماية الثروة النباتية في دول المنايضاح  اجتماع اللجنة إلللمشاركة في 

من الهجمات الكارثية للجراد الصحراوي ومن ثم العمل على استقطاب التمويل الالزم من أجل تحقيق الخطط الطموحة 

 للهيئة في مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى.  

 التوصيات الخاصة بسوريا.   .09

خطر متوقع لغزو الجراد الصحراوي  ستقوم الهيئة بتوجيه الدعم وتقديم مساعدات عاجلة في حالة تعرض سورية ألي -

 في حينه وفي حدود اإلمكانيات المتاحة للهيئة.

تقوم الهيئة بتقديم الدعم الالزم والمشاركة في إعادة تأهيل وحدة مكافحة الجراد الصحراوي بآالت الر  المختلفة متى  -

 سمحت الظروف بذلك.

 ودعوتها للمشاركة في مختلف الفعاليات التي تنفذها.تستمر الهيئة في تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية السورية  -
 

 رابعاً: التدريب 

لضبط جودة هذه  DeLCoPAعقد حلقة عمل إقليمية لإلعداد لخطط الطوارئ القطرية واستخدام المساعد اإللكتروني  .41

   الخطط ويتم تضمينها ضمن خطط مراكز مكافحة الجراد الصحراوي بدول خط المواجهة األول.

في دول   (PSMS)ة عمل اقليمية بجدة في المملكة العربية السعودية وذلك لتطبيق نظام إدارة مخزون المبيدات عقد حلق .40

 التكاثر بالتعاون مع مجموعة ادارة المبيدات بالمنظمة وهيئة مكافحة الجراد في المنطقة الغربية. 

لالستفادة من المنحة الدراسية للهيئة للحصول  وافقت الهيئة على ترشيح السيد/ طارق بن حمود المنذري من سلطنة عمان .44

 على درجة الماجستير في مجال الجراد الصحراوي.

تدعم أمانة الهيئة الدورات التدريبية المحلية وذلك حسب طلب الدول األعضاء وفي هذا الصدد تقدمت كل من الكويت وقطر  .43

دريبية في مجاالت المسح والمكافحة وتطبيق المعايير واالمارات وُعمان وإريتريا واالردن واليمن من أجل عقد دورات ت

 البيئية والصحية، وتشغيل وصيانة آالت الر  والر  الجوي لمكافحة الجراد.
 

 خامساً: المطبوعات واالعالم 

طباعة اعداد اضافية من الدليل الحقلي للجراد الصحراوي والدليل الحقلي للكساء النباتي في مناطق تكاثر الجراد  .42

 اوي.الصحر
 

 سادساً: الميزانية

 .4102و 4103ما جاء في تقرير أمانة الهيئة حول الحسابات الختامية لألعوام  ت الهيئةأقر .45

ما جاء في تقرير أمانة الهيئة حول المبالغ التي تم دفعها لحساب اشتراكات الدول األعضاء في الصندوق  الهيئةأقرت  .46

 لدول على هذا االلتزام البناء. و شكروا كافة ا 4102االئتماني للهيئة للعام 

 .4106و  4105ما جاء في تقرير أمانة الهيئة حول برنامج العمل والميزانية للعاميين القادمين  الهيئة تأقر .47

على رفع اشتراكات الدول االعضاء الى الضعف. على أن يقوم أمين الهيئة بكتابة رسالة تقدم إلى ممثلي الدول  الهيئةوافقت  .48

ين يقومون برفعها إلى الوزير المختص ومن ثم رفعها للجهات المعنية للمصادقة عليها على ان يتضمن هذا األعضاء والذ

 ان يتم مراعاه خصوصية كل دولة في االجراءات المتبعة في ارسال الخطاب. لخطاب مبررات زيادة االشتراكات وا

طلبها تنفيذ التوصيات ذات االنعكاسات المالية على يخول ألمانة الهيئة بالتشاور مع رئيسها بتغطية التكاليف التي يت .49

 صندوق الهيئة والتي لم يرد تضمينها في بنود الميزانية المجازة.

إنشاء وافقت الهيئة على تطبيق خارطة طريق لتنفيذ اليات االدارة المالية لمكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى و .31

دوالر امريكي مساهمة  051.111ر الجراد الصحراوي على ان يوضع فيه مبلغ صندوق الطوارئ االقليمي لتسيير مخاط

  من الحساب االئتماني للهيئة لدعم انشطة هذا الصندوق.

تقوم امانة الهيئة باتخاذ االجراءات الالزمة لتنفيذ البنود المقترحة لالحتفال بالذكرى الخمسون للهيئة واالستعانة بمن تراه  .30

 ذ هذه المقترحات.مناسبا للقيام بتنفي

يقوم السيد أمين الهيئة بالتواصل مع كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر وسلطنة ُعمان لمعرفة قرارهم النهائي  .34

 .باستضافة االجتماع واالحتفالية ومن ثم اتخاذ االجراءات الالزمة حيال ذلك
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 الدورة التاسعة والعشروناجتماع تقرير 

 اد الصحراوي في المنطقة الوسطىلهيئة مكافحة الجر

 3102نوفمبر  32 – 32دبي، اإلمارات العربية المتحدة 

 
 مقدمة 

 

وجه السيد مدير عام منظمة األغذية والزراعة )الفاو( التابعة لألمم المتحدة الدعوة لكل من البحرين، جيبوتي، إثيوبيا، إريتريا، 

، السعودية، السودان، سورية، اإلمارات العربية المتحدة، واليمن بصفتها مصر، العراق، األردن، الكويت، لبنان، ُعمان، قطر

الفترة من  فيأعضاء في هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى لحضور اجتماع الدورة التاسعة والعشرون للهيئة 

 م   بدبي، اإلمارات العربية المتحدة.4102نوفمبر 47 – 43

ن منظمة مكافحة الجراد الصحراوي لدول شرق أفريقيا وهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة كما ُوجهت الدعوة لكل م

الغربية وهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في جنوب غرب آسيا وجامعة الدول العربية وجمهورية جنوب السودان وهيئة المعونة 

وقد اعتذر عن الحضور كل من الدول األعضاء  .سالمي للتنميةواألمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والبنك اإل األمريكية

   (.0)مرفق رقم  وتعذر حضور ممثلي لبنان، وسورياجيبوتي، األردن، العراق،  ،التالية البحرين

 

 افتتاح الدورة  (0)
 

ة البيئة والمياه السادة خاطب سعادة المهندس/ سيف محمد الشرع وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الزراعية والحيوانية بوزار

أشاد كلمته وفي المشاركين في االجتماع مرحبا  بهم وبالضيوف الكرام راجيا  لهم طيب اإلقامة في دولة االمارات العربية المتحدة. 

د بالتعاون مع الدول األعضاء للحد من خطورة الجرابالجهود التي تبذلها هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى 

، كما أوضح أهمية تضافر جهود كافة الدول لدول المنطقة األمن الغذائيالمساهمة في تحقيق االمر الذي يؤدي إلى  الصحراوي

أكد أن دولة اإلمارات العربية المتحدة تولي ووالهيئات والمنظمات اإلقليمية والدولية في احتواء تفشيات الجراد الصحراوي. 

أوصى بضرورة مناقشة  هاتات وذلك ضمن األهداف االستراتيجية لتحقيق االمن الغذائي. وفي ختام حديثاهتماما  بالغا  بوقاية النب

والخروج بالتوصيات المناسبة من أجل تعزيز األداء في مكافحة الجراد الصحراوي راجيا  للجميع باستفاضة أوراق العمل 

 حميدا  ألوطانهم. وعودا  مشاركة فعالة 

مة االغذية والزراعة بدولة اإلمارات العربية المتحدة، السيد/ آد سبايكر كلمته معربا  عن سعادته بانعقاد وقدم السيد/ ممثل منظ

الدورة التاسعة والعشرين في دبي، وقد أشاد نيابة عن مدير عام منظمة األغذية والزراعة بالدور الرائد الذي تقوم به دولة 

والتعاون البناء مع هيئة مكافحة الجراد الصحراوي  افة هذه الدورة في مدينة دبيخالل قبول استضمن اإلمارات العربية المتحدة 

أقصى اهتمام بمكافحة الجراد الصحراوي لما قد يشكله من ضرر  يأن منظمة االغذية والزراعة تولأكد ، وفي المنطقة الوسطى

النظير مع الهيئات اإلقليمية لدعم الدول وتقديم وقد أوضح أن المنظمة تتعاون بشكل منقطع الغ في أزمات السلسلة الغذائية. ب

 خاصة في حاالت الطوارئ.للدول المتضررة المساعدات 
 

 تقرير رئيس الهيئة (3)
 

رئيس الهيئة للدورة الثامنة والعشرون تقريرا  مفصال  عن األنشطة التي تم تنفيذها من قبل أمانة محمد  / عدنان سليمانقدم السيد

الدورة التاسعة والعشرون  فيشطة وموضحا  بأنه سيتم مناقشة كل نشاط بالتفصيل من خالل أوراق العمل الهيئة معددا  هذه األن

السيد عدنان  وأثنى. التوفيق في االجتماع ونقا  اوراق العمل المقدمة والخروج بالتوصيات المناسبةاألعضاء للدول  متمنيا  

ئة و كذلك التعاون مع هيئات ومنظمات مكافحة الجراد االخرى، وفي الختام سليمان على التعاون بين الدول االعضاء و امانة الهي

 .(4)مرفق رقم  ت العربية المتحدةدولة االماراطيب االقامة في تمنى للحضور 

 انتخاب الرئيس ونائب الرئيس (2)
 

ن. وذلك بعد اعتذار ووالعشر تم باإلجماع انتخاب ممثل دولة إريتريا، السيد/ هوري أسغدوم، لرئاسة الهيئة في دورتها التاسعة

 .كما تم انتخاب السيد/ عادل الشيبانى ممثل جمهورية اليمن نائبا  للرئيسلعربية المتحدة على تولي الرئاسة، دولة اإلمارات ا
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 إعتماد جدول االعمال (2)
 

صحراوي في منطقة جنوب صادق االجتماع على جدول األعمال المقترح أدناه بعد إضافة تقرير لنشاط هيئة مكافحة الجراد ال

 غرب آسيا.

 افتتاح الدورة .0

 تقرير رئيس الهيئة  .4

 انتخاب الرئيس ونائب الرئيس .3

 اعتماد جدول األعمال .2

 انتخاب أعضاء لجنة الصياغة .5

 تقرير عن أنشطة أمانة الهيئة ومتابعة التوصيات الصادرة عن الدورة الثامنة والعشرين .6

 4102-4103مانة الهيئة في دعم عمليات المكافحة خالل تفشيات تقرير عن أنشطة أ -أ

   تقرير الزيارات -ب

 4102إلى أكتوبر 4104حالة الجراد الصحراوي من نوفمبر  .7

 تقارير تكميلية مقدمة من الدول األعضاء أ.

 تقرير تكميلي لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية ب.

 آسيا غربئة مكافحة الجراد الصحراوي في جنوب تقرير تكميلي لهي ت.

 تقرير تكميلي لمنظمة مكافحة الجراد الصحراوي لدول شرق إفريقيا ث.

 تقرير عن أنشطة أمانة الهيئة  .8

 التدريب  -أ

 البحوث والمطبوعات -ب

 موقع الهيئة  -ت

 الحوكمة المالية في مكافحة الجراد الصحراوي .9

 التنفيذية للهيئة  انتخاب رئيس وأعضاء اللجنة .01

   4102و 4103الحسابات السنوية لعامي  .00

 حالة االشتراكات والمتأخرات المستحقة على الدول لحساب الهيئة .04

 ستدام في مكافحة الجراد الصحراويدور ومسئوليات الهيئة وآليات التمويل الم تحسين -أ

 المستقبلية للهيئةوالخطة  4106 – 4105برنامج العمل والميزانية للفترة  .03

 موعد ومكان انعقاد الدورة القادمة للهيئة .02

 ما يستجد من أعمال .05

 الموافقة على تقرير الدورة التاسعة والعشرون  .06

 اختتام الدورة .07

 

 انتخاب أعضاء لجنة الصياغة (5)
 

لصياغة مسودة التقرير للدورة  واليمن وذلكحدة / اإلمارات العربية المتسلطنة عمانبالتوافق تم انتخاب كل من ممثلي دول قطر/ 

 الهيئة.أمانة هيئة باإلضافة إلى  ونالتاسعة والعشر

 

 :والعشرون تقرير عن أنشطة أمانة الهيئة ومتابعة التوصيات الصادرة عن الدورة الثامنة (6)

  

)مرفق  4102إلى نوفمبر  4104ن ديسمبر الفترة م فيمتضمنا  اإلنجازات التي تم تنفيذها مفصال  استعرض أمين الهيئة تقريرا  

 (، بعد ذلك قام المجتمعون بمناقشة التقرير نقاشا  مستفيضا  وتم االتفاق على وضع التوصيات اآلتية:3رقم 

 

رسالة إلى مدير عام منظمة األغذية والزراعة من أجل متابعة تنفيذ مصر العربية بالموافقة على إرسال ممثل جمهورية  تقدم 

وعليه تمت إعادة صياغة التوصية لتقرأ والخاصة بتعديل اتفاقية انشاء الهيئة  ونالمطروحة في الدورة الثامنة والعشر التوصية

 كاآلتي:
 

، على أن لمستجدات التي طرأت في هذا الشأنتحديث اتفاقية الهيئة وإجراء التعديالت الالزمة مع األخذ في االعتبار ا: توصية

 عبر القنوات الرسمية. الرسالة المطلوبة إلى مدير عام منظمة األغذية والزراعة بإرسالالعربية يقوم مندوب جمهورية مصر 
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تقوم أمانة هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى بمتابعة تنفيذ التوصية الخاصة بجمهورية العراق المقررة في 

 الدورة الثامنة والعشرون والتي تنص على: 

 

 .االجهزة المستخدمة في مجال مكافحة الجراد الصحراوي نوعيةم مندوب العراق بإفادة امانة الهيئة عن أن يقو توصية:

 

 باإلضافة إلى ذلك، فقد تمت التوصية باآلتي:

 

لمسئول عن مركز مكافحة الجراد الصحراوي إضافة الى لالبيانات الخاصة بتقوم الدول االعضاء بتزويد امانة الهيئة  توصية:

ً  على الموقع االلكتروني هاتحديثلد المختلفة واالمكانيات المتاحة لمكافحة الجراد الموار في برنامج المساعد  للهيئة وايضا

   .في النشرة الشهريةمع اجراء التحديث الدوري ( eLERTااللكتروني لطوارئ الجراد )

 

( بحسب ما eLocustل ونقل بيانات الجراد )دول خط المواجهة األول باستخدام الحد األدنى من أجهزة تسجي قيام توصية:

 العمل وبالتنسيق مع امانة الهيئة. ضرورةتفتضيه 

 

مارات العربية المتحدة بضرورة استخدام لليات ر  المبيدات اإلني وعلى وجه الخصوص حث دول خط المواجهة الثا توصية

 مساعدات الضرورية بهذا الخصوص.ذات الحجوم المتناهية في الصغر على أن تقوم أمانة الهيئة بتقديم ال

 

أن تقدم أمانة هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى الدعوة إلى أمانة هيئات مكافحة الجراد  توصية:

الصحراوي في المنطقة الغربية وجنوب غرب لسيا، لالشتراك في حلقة العمل الخاصة بخطط الطوارئ والمقرر عقدها في 

واستخدام  الوطنيةبجمهورية مصر العربية على أن تتضمن حلقة العمل كيفية تحضير خطط الطوارئ  3105منتصف فبراير 

 ( وذلك لدول خط المواجهة األول.DeLCoPAالمساعد االلكتروني )

 

 3102-3102تقرير عن أنشطة أمانة الهيئة في دعم عمليات المكافحة خالل تفشيات  -أ
 

نشاطات التي قامت بها الهيئة في مساعدة الدول األعضاء للتصدي النتشار الجراد الصحراوي قدم أمين الهيئة تقريرا  شامال  عن ال

ملخصا  انتشار الجراد الصحراوي في الدول المختلفة وظهور أكثر من جيل في ، (ا3)مرفق رقم  4102 – 4104في الفترة من 

يث تعرضت كل من السعودية والسودان ومصر وإريتريا السنة االمر الذي ترتب عليه إجراء عمليات مكافحة مكثفة لعدة أشهر ح

والصومال وإثيوبيا واليمن الجتياح الجراد. كما وصلت بعض مجموعات الجراد الصحراوي إلى فلسطين واألردن ولبنان وقد 

 3.6 تمكنت الهيئة من خالل الصندوق االئتماني للهيئة ومن خالل استقطاب مساعدات من جهات مختلفة للحصول على مبلغ

مليون دوالر كدعم من كل من المملكة العربية السعودية ومنظمة األغذية والزراعة والبنك اإلسالمي للتنمية ووكالة التعاون 

في الدول المذكورة وتعزيز امكانياتها  4102الدولية األمريكية، االمر الذي كان له الدور الفعال في احتواء انتشار الجراد في مايو 

 (.0) جدول في هذا المجال 
 

 ( يوضح المساعدات التي تم الحصول عليها لمساعدة الدول في المنطقة الوسطى0الجدول رقم)
 

  الجهة المستفيدة الجهة المانحة

 السودان

4103 

 مصر

4103 

 اليمن

4103/4102   

 ارتيريا

4102 

 االجمالي

 01,400.00 311,111 311.111 211,111 211,111 المملكة العربية السعودية

 0,511,111 511,111 511,111  511,111 منظمة االغدية والزراعة

 CRC 75,111 75,111   051,111الهيئة 

 311,111  311,111   البنك االسالمي للتنمية

 451,111  451,111   وكالة المعونة االمريكية

االجمالي العام للمساعدات التي 

 تحصلت عليها الدولة

975,111 275,111 111,0,351 811,111  

  دوالر امريكي 3,611,111  االجمالي العام للمساعدات
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وقد أثنى المجتمعون على هذه الجهود التي بذلت من قبل الرئيس وامانة الهيئة في الحصول على هذه المساعدات. وبعد نقا  

 االعضاء فقد أقروا التوصية التالية:مستفيض لكيفية الحصول على دعم لتنفيذ انشطة وبرامج الهيئة المختلفة ومساعدة الدول 
 

ياسات يخاطب أمين الهيئة الجهات المختصة باألمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي )لجنة النظم والس توصية:

لدور الهام الذي تقوم به الهيئة في المساعدة في حماية الثروة النباتية في ايضاًح اجتماع اللجنة الالزراعية( للمشاركة في 

دول المنطقة من الهجمات الكارثية للجراد الصحراوي ومن ثم العمل على استقطاب التمويل الالزم من أجل تحقيق الخطط 

 الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى. الطموحة للهيئة في مكافحة 

 

 ة عدد من الدول االعضاء في الهيئةزيارعن نتائج تقرير  -ب

   

وقدم تقريرا مفصال  عن  ،ئة قام الرئيس وأمين الهيئة بزيارة لعدد من الدول األعضاء بالهيئةللهي 48بناء على توصيات االجتماع 

 والتي اشتملت على:  (ب3)مرفق رقم  هذه الزيارات

دوالر أمريكي للحساب  311,111. زيارة سلطنة ُعمان حيث تمكنت الهيئة من استقطاب دعم من الجهات المسئولة بمبلغ 0

 االئتماني للهيئة.

جدة المملكة العربية السعودية حيث تم التعريف بنشاطات الهيئة المختلفة التي تنفذها في  –. زيارة البنك اإلسالمي للتنمية 4

مجاالت مسح ومكافحة الجراد وتنمية الكوادر البشرية والصحة وسالمة البيئة واستخدام النظم االلكترونية الحديثة في مجاالت 

وذلك نظرا  لعدم توافر الشروط المطلوبة  لمقترح المقدم من الهيئةعلى ا ذر الحصول على موافقه البنكالمسح والمكافحة. وقد تع

للحصول على الدعم، وقد تم توجيه الهيئة بأن يقوم بعض المندوبين من الدول األعضاء بالبنك بتزكية مقترح الدعم والمقدم البنك 

وسلطنة ُعمان واليمن( على رفع تقرير إلى وزير الزراعة في بلدانهم  اإلسالمي، وقد وافق عدد من الدول األعضاء )مصر

والذي يرفعه بدوره إلى وزير المالية لمخاطبة البنك اإلسالمي لتزكية مقترح الهيئة المقدم إلى البنك اإلسالمي والموافقة على 

 دعمه. وعليه فقد تم الموافقة على التوصية التالية: 

 

مصر وسلطنة عمان واليمن برفع رسالة الى وزراء الزراعة في بلدانهم متضمنا مقترح الدعم يقوم مندوبو دول  توصية:

 المقدم من الهيئة للبنك االسالمي لتزكيته من جانب مندوب الدولة المعنية في البنك االسالمي. 

 

 المملكة العربية السعوديةوكويت دولة ال ،مملكة البحرين :يقوم امين الهيئة بزيارة عدد من الدول االعضاء في الهيئة توصية

ولقاء المسئولين في الوزارات المعنية للتعريف بالدور الذي تقوم به الهيئة في مجال مكافحة الجراد الصحراوي وتقديم 

 .مقترحات لدعم أنشطة الهيئة المختلفة
 

يد/ كيث كريسمان( ومنظمة مكافحة . زيارة دولة جيبوتي والتي تمت ضمن الوفد المشترك من منظمة األغذية والزراعة )الس3

الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى، وذلك إلياس( وأمين هيئة مكافحة  هراوي في شرق أفريقيا )السيد/ فلجالجراد الصح

 لتقييم وضع الجراد بشمال الصومال وجيبوتي.

شتراك في نشاطات الهيئة وعدم سداد وقد قابل الوفد المسئولين بوزارة الزراعة بجيبوتي لمناقشة أسباب التوقف عن اال

. لم تكن نتائج الزيارة مشجعة كما لم يوافق السيد الوزير على أية 4114االشتراكات السنوية منذ انضمامهم الى الهيئة في 

مقترحات خاصة بسداد االشتراكات السنوية إلى صندوق الهيئة ورفض مقترحا  بإعادة تنشيط مركز مكافحة الجراد وإجراء 

 ونتيجة لذلك تم التوصية التالية: ات تدريبية على نفقة الهيئة،دور

 

يقوم ممثل دولة إثيوبيا وأمانة الهيئة بالتواصل مع المختصين بدولة جيبوتي من اجل تفعيل مشاركتهم في أنشطة الهيئة 

 المختلفة وسداد االشتراكات السنوية والمتأخرات.

 

مهمة الوفد المشترك من منظمة االغذية والزراعة ومنظمة مكافحة الجراد في في إطار نفس  زيارة شمال الصومال وذلك .2

أمين الهيئة بأن شمال الصومال تشتمل على مناطق تكاثر شرق افريقيا وامين الهيئة لتقيم وضع الجراد الصحراوي فيها. وذكر 

ن أنشطة برنامج االمبرس قد تم شتوية وذلك كان السبب األساسي لتضمين الصومال كعضو في برنامج االمبرس، وبما أ

، ونظرا  إلى عدم وجود عاملين في مجال مكافحة الجراد 4116تضمينها في برامج ونشاطات الهيئة منذ انتهاء البرنامج في عام 

بة الصحراوي بالصومال وتعذر إجراء المكافحة الجوية باستخدام المبيدات الكيميائية لنواحي بيئية وتعذر المكافحة األرضية نس

 إلى الظروف األمنية الغير مستقرة فقد انتشر الجراد بصورة كبيرة لتوافر الظروف البيئية المالئمة للتكاثر. 

وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها منظمة االغذية والزراعة ومنظمة مكافحة الجراد الصحراوي في شرق أفريقيا 

المعلومات بروما والتواصل المستمر مع كافة األطراف إال أنه لم تتحقق اية نتائج ومكتب  بالتعاون مع وزارة الزراعة االثيوبية
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هكتار باستخدام المبيد الحيوي )العضلة  76إيجابية لمكافحة الجراد وذلك لعدة عوامل. علما بان المساحة التي تمت مكافحتها هي 

اد بعد ذلك في عدة مناطق وانتقلت االسراب الى شرق الخضراء( بواسطة منظمة مكافحة الجراد في شرق أفريقيا وانتشر الجر

 هكتار.  2,511اثيوبيا حيث قامت وزارة الزراعة اإلثيوبية باستخدام وسائل المكافحة الجوية واالرضية لمكافحتها وتمت تغطية 

 ة هناك يتضح ما يأتي:عاما  للعمل مع شمال الصومال والمساعدات التي قدمتها الهيئ 04ومن واقع الخبرة الممتدة على مدار 

 الجراد الصحراوي. ال يوجد دعم حقيقي من وزارة الزراعة بالصومال في عملية مكافحة  .أ

 عدم وجود رغبه حقيقية في تطوير العمل في مكتب مكافحة الجراد الصحراوي الذي قامت الهيئة بإنشائه. .ب

رنامج االمبرس أو الهيئة أصبح ال وجود كافة المساعدات التي تم توفيرها في الفترات السابقة سواء عن طريق ب .ت

 لها على أرض الواقع.

 ليس هنالك ما يؤكد أهمية التقارير المرسلة ومدى جدية العمل. .ث

 الزيادة المستمرة في مصروفات مكتب مكافحة الجراد وذلك للحصول على حوافز أكثر. .ج

  

مكتب معلومات الجراد بروما وأمين الهيئة  من مسئولتتكون  وبعد نقا  مستفيض من المجتمعين تم تشكيل مجموعة عمل

ومدير منظمة مكافحة الجراد الصحراوي في شرق أفريقيا )دلكو( وممثل دولة أثيوبيا وممثل دولة إريتريا وذلك بغرض وضع 

 تصور لتنسيق العمل بشمال الصومال والذي كان على النحو التالي:

  :اثر الشتوي )نوفمبر الى مارس(الدوري وتقارير الجراد في موسم التك عمليات المسح .أ

إجراء مسح دوري وتقديم تقارير بمنظمة مكافحة الجراد في شرق أفريقيا )دلكو( الموجود مكتبه في هرجيسا يقوم موظف 

على أن يقوم بذلك مرة في  ابريلالتكاثر الشتوي في الفترة من نوفمبر إلى حالة الجراد في موسم حول ذات مصداقية 

منظمة مكافحة الجراد الصحراوي في شرق أفريقيا على أن تقوم  elocust3قدير مستخدما  في ذلك جهاز الشهرعلى أقل ت

بتغطية تكاليف هذا المسح وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الدورة الحالية لمنظمة الدلكو، ويكون دور الهيئة هو تأهيل ورفع 

هيئة مكافحة الجراد . ويتضمن ذلك قيام خبير elocust3قدرات هذا الموظف ودفع مصاريف إرسال بيانات جهاز 

الصحراوي في شرق أفريقيا في هرجيسا باالستعانة بشبكة االتصاالت المحلية لمعرفة معلومات الجراد ومن ثم يقوم 

بإرسال التقرير إلى مكتب المعلومات بروما وإلى الهيئة بالقاهرة ومنظمة مكافحة الجراد الصحراوي في شرق أفريقيا في 

  ثيوبيا مع إصدار النشرة الشهرية الخاصة بالجراد الصحراوي بصورة دورية منتظمة.أ

 :عمليات المكافحة األرضية .ب

كجم( من المبيد الحيوي العضلة الخضراء وذلك الستخدامها في عمليات المكافحة. اما إذا  011العمل على توفير كمية )

د الحيوي للمكافحة الجوية، تستخدم وسائل المكافحة األرضية مثل زادت المساحات المصابة بالجراد ومع عدم توفر المبي

آليات الر  اليدوية أو الظهرية على أن يتم تخزين اآلالت بمخازن منظمة مكافحة الجراد الصحراوي في شرق أفريقيا في 

افحة )يجب تأكيد هذه أديس أبابا. ويقوم المكتب الخاص بمنظمة األغذية والزراعة بالصومال بتغطية تكاليف عملية المك

المعلومة( كما يقوم خبراء منظمة مكافحة الجراد الصحراوي في شرق أفريقيا بمراقبة عمليات المكافحة وإجراء تدريب 

 ميداني لموظف المنظمة في هرجيسا بالصومال.

 : عمليات المكافحة الجوية .ت

فحة الجراد الصحراوي في شرق أفريقيا منظمة مكافي حالة المساحات الشاسعة المصابة بالجراد الصحراوي تقوم 

 بعمليات المكافحة الجوية باستخدام المبيدات المخزنة بأثيوبيا. 

 : تعزيز القدرات المحلية .ث

بهرجيسا من أجل إنشاء تقوم منظمة االغذية والزراعة من خالل مكتب المنظمة بالصومال باالتفاق مع وزارة الزراعة 

اوي لتأكيد استمرارية العمل وعلى ضوء هذا االتفاق تقوم أمانة الهيئة بتقديم الجراد الصحروحدة مصغرة لمكافحة 

التدريب والدعم الالزم وأيضا  يمكن استخدام دعم إضافي عن طريق مشروع ُمقدم من منظمة األغذية والزراعة 

 بالصومال.

 

 : 3102أكتوبر  – 3103تقرير عن حالة الجراد الصحراوي خالل ديسمبر  (2)
 

 الوسطى والمناطقكيث كريسمان )ضابط المعلومات بروما( تقريرا  وافيا  عن حالة الجراد الصحراوي في المنطقة  قدم السيد/

( وبرنامج 4elocust( كما قدم تقريرا  موجزا  حول تقييم استخدام أجهزة )2 رقمالماضيتين )مرفق  في السنتيناالخرى 

(RAMSESباإلضافة الى نوعية وجودة التقارير المر )موضحا  أن هناك دوال  ترسل تقارير ذات جودة  .سلة وتوقيت إرسالها

عالية وفي التوقيت المناسب إال أن هناك دول أخرى تحتاج إلى تحسين نوعية وتوقيت إرسال التقارير. وقد أوضح السيد/ 

مر االصطناعي الذي يعمل وذلك لتوقف العمل بالق 4105سيتوقف تماما  مع بداية عام   elocust2كريسمان أن العمل بجهاز 

والذي تم تدريب ضباط معلومات الجراد على  eLocust3على اإلصدار الجديد   elocust2عليه وبالتالي تم تطوير جهاز 
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(. كما تطرق السيد/ كريسمان 4102بين األقاليم في أغادير في المملكة المغربية )مايو السابعة فيما استخدامه في حلقة العمل 

الجديد، هذا وقد  elocust3والذي يتوافق مع بيانات جهاز  RAMSESتخدام اإلصدار الجديد )الرابع( من برامج أيضا  على اس

( إمكانية التقاط صور من 4إرسال ضعف بيانات االصدار السابق إمكانية ( 0عديدة ومنها:  elocust3أوضح أن مميزات جهاز 

( 5( إمكانية عرض الخرائط دون الحاجة إلى توفر شبكة االنترنت 2م ( ال يحتاج إلى التوصيل بمصدر كهربائي دائ3الحقل 

 سهولة االستخدام والتحديث.

 

 تقارير تكميلية للدول األعضاء -أ

 إريتريادولة 

وتعرضها لتفشي الجراد لسنتين  4102-4103 فيقدم ممثل دولة إريتريا تقريرا  وافيا  حول حالة الجراد الصحراوي في إريتريا 

هكتار  65111لمساحات بلغت اكثر من  عمليات المكافحة التي تمتعن وتحدث م 4102/ 4103و  4104/4103متتاليتين 

إلى منظمة األغذية والزراعة وإلى المملكة العربية السعودية وهيئة مكافحة شكرة وتقديره  وقدم. وكميات المبيدات المستخدمة

ومنع انتشاره الى الدول لمكافحة الجراد الصحراوي  إلرتيريا متللمساعدات التي قدالجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى 

 شملت اآلتي: االخرى والتي

 

  واالت مكافحة ألف دوالر أمريكي قُدمت من منظمة األغذية والزراعة، استخدمت لتوفير اجهزة ومعدات  511مبلغ

 وحدة مكافحة الجراد واآلفات المهاجرة.ومبيدات لتقوية قدرات 

  سيارات دفع رباعي ومبيدات.خصصت لتوفير المملكة العربية السعودية ودوالر أمريكي قُدمت من ألف  311مبلغ 

. كما تطرق إلى الدورات التدريبية مكافحةالليتر من المبيدات إلرتيريا لدعم عمليات  01.111واضاف ايضا ان السودان قدم كمية 

البشرية الوطنية في مجاالت مسح الكوادر  تأهيلفعال في ال ورهاودوحلقات العمل التي أقيمت في إريتريا أو قد شاركت بها 

  ومكافحة الجراد الصحراوي.

 

 /السودانية، وعليه فقد أُقرت التوصية التالية:اإلريتريةالحدود  بينالمسح المشترك اجراء بضرورة  قدم مقترحاوفي ختام التقرير 

 

من أجل  إريتريا والسودان كل من معفي المنطقة الوسطى بالتواصل أن تقوم أمانة هيئة مكافحة الجراد الصحراوي : توصية

 ./السودانيةاإلريتريةدعم المسح المشترك لمناطق التكاثر عبر الحدود 

 

 جمهورية مصر العربية

أوضح م. حيث 4102 – 4104للفترة من  قدم ممثل جمهورية مصر العربية تقريرا  شامال  أوضح فيه موقف الجراد الصحراوي

 اعتبارامصر تعرضت إلى حالة تفش شديدة حينما بدأت أسراب الجراد الصحراوي بالوصول الى المناطق الجنوبية من البالد أن 

وظهرت لشيخ الشاذلي والعالقي وجرف حسين في المناطق الصحراوية في اوضعت البيض و استقرت، والتي 4104من نوفمبر 

على طول المناطق الساحلية تحركت شماال  لوصول الى جنوب البالد ثمواستمرت االسراب با. 4104الحوريات في ديسمبر 

حيث استمرت اعمال المكافحة شبه جزيرة سيناء ثم اتجهت بعد ذلك الى  4103في اوائل مارس لتصل الى القاهرة للبحر االحمر 

المكافحة األرضية تمكنت من فرق ان وبين  في تلك المناطق ما يقارب شهرين وانتقلت بعض االسراب الى فلسطين واالردن.

بالتعاون مع  4102-4103 فيهكتار في نهاية الموسم. كما أشار إلى الدورات التدريبية التي عقدت  21.111مكافحة ما يزيد عن 

تقريرا موجزا حول  وقدم الهيئة والتي ركزت على مجاالت تشغيل وصيانة آالت مكافحة الجراد الصحراوي والمسح والمكافحة. 

حكومة المملكة العربية . وقد قدم مندوب مصر جزيل الشكر الى توآليات ومبيداانات المتوفرة باإلدارة من موارد بشرية اإلمك

هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى لما تم تقديمه من مساعدات خالل تفشي الجراد الصحراوي السعودية و

 االخير.

 

 أثيوبياجمهورية 

ا ورقة عمل تفصيلية أوضح من خاللها اإلمكانيات المتاحة للتعامل مع تفشيات وفورات الجراد الصحراوي. كما قدم ممثل أثيوبي

 ذكر ان الجراد انتقل من شمال . حيث4102قد قدم وصفا تفصيليا حول حالة تفشي الجراد الصحراوي في أثيوبيا خالل 

، وقد قامت الفرق األرضية بمكافحة حوالي  4102 حتى مايو  الى اثيوبيافي الوصول استمرت االسراب س ورماالصومال في 

في مناطق متفرقة من البالد إال أنه أمكن مكافحة بعض هذه اإلصابات في المناطق التي محلي هكتار. ومن ثم حدث تكاثر  6111

مكافحة الجراد في  يمكن الوصول اليها فقط. وقد أشار الى ان بعض عمليات المكافحة قد أجريت عن طريق طائرات منظمة

شرق أفريقيا. كما أشار الى أن أبرز التحديات التي تواجه عمليات مكافحة الجراد الصحراوي في إثيوبيا هي: ضعف عمليات 
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المسح والتقارير في بعض المناطق، التنسيق الضعيف لتدوير الموارد، غياب المسوحات المشتركة، إضافة الى نقص بعض 

 كما قدم لمحة سريعة حول االساسيات التي تقوم على أساسها خطة العمل القادمة. اإلمكانات مثل السيارات.

 

 الكويتدولة 

أثنى ممثل دولة الكويت على مشاركته في فعاليات هذا االجتماع وقد تطرق إلى برامج العمل والخطط المستقبلية، وأفاد بأن دولة 

طويلة بالرغم من الفورات التي قد تعرضت لها المنطقة، وذلك الكويت لم تتعرض الى هجمات الجراد الصحراوي منذ سنوات 

يعود إلى الجهود التي تبذلها الهيئة في المنطقة الوسطى إضافة إلى دول التكاثر، وفي هذا الصدد أوضح بأن الهيئة العامة 

يات المختلفة تحسبا ألي للزراعة والثروة السمكية قامت بتشكيل فريق طوارئ لمكافحة الجراد الصحراوي وتزويده باإلمكان

موقف طارئ. كما أوضح أنه تمت المشاركة في التدريب الحقلي لمسح ومكافحة الجراد الصحراوي بالمملكة العربية السعودية 

 على ساحل البحر األحمر والذي قام به المركز الوطني لمكافحة الجراد بالسعودية بالتعاون مع الهيئة.
 
 

 ُعمانسلطنة 

ار إلى اإلصابة بالجراد وقد أش 4102-4103عامي  فيعمان تقريرا  شامال  عن وضع الجراد الصحراوي قدم ممثل سلطنة 

مايو بمنطقة الظاهرة بغرب البالد وكيفية إجراء عمليات المكافحة التي تمت حيث كانت اإلصابة  –شهر إبريل  الصحراوي في

حيث تم  لمكافحة بعد جفاف الغطاء النباتي وتجمع حشرات الجراد.منتشرة انتشارا  واسعا  حيث أشار أنه تم البدء في عملية ا

شبة كما قامت سلطنة ُعمان بالتعاون مع الهيئة في تنظيم دورة تدريبية  م.4102هكتار في شهر ابريل ومايو من  5111مكافحة 

بأن واضاف . ول االنتشارم شارك فيها عدد من د4103شهر سبتمبر  فيللعاملين بمجال مكافحة الجراد الصحراوي اقليمية 

( 4102أغادير بالمغرب )مايو  الصحراوي فيسلطنة ُعمان شاركت في حلقة العمل الخاصة بتدريب ضباط معلومات الجراد 

، كما تم 4102سبتمبر  فيوحلقة العمل الخاصة بتطبيق معايير الصحة والسالمة البيئية والتي ُعقدت في جمهورية مصر العربية 

. 4105( وأوضح بأن عمليات المسح المشترك ستستمر خالل 4103ك عبر الحدود العُمانية اإليرانية )ابريل مسح مشتر اجراء

كذلك و ستقوم  4102شهر ديسمبر  في  elocust3كما أشار إلى أن سلطنة ُعمان سوف تقوم بتدريب العاملين على جهاز 

. كما أشار ممثل سلطنة 4105والسالمة البيئية خالل  تدريب على عمليات المسح والمكافحة يتضمن موضوع الصحة بأجراء

 :ُعمان إلى النشاطات التي يقوم بها المركز وهي

 ( تدوير مخزون المبيدات حتى ال تتراكم وينتج عنها مبيدات غير صالحة لالستخدام0 

 لصيانة وإصالح آالت الر  هحديثورشة ( بناء 4 

 ،القياسيةات ( بناء مخزن جديد للمبيدات وفقا  للمواصف3 

 .( إضافة كوادر وطنية جديدة للعمل بالمركز2 

 

 قطردولة 

ي لم تتأثر دولة قطر بانتشار الجراد الصحراوي ولكن كانت هناك مناطق مصابة بالجراد المحل 4102-4103الفترة  خالل

بب الرئيسي في زيادة المساحات المستحدثة كانت الس االعالفدولة قطر أن مزارع  مندوبذكر و)النطاطات( والجراد االفريقي. 

هذه  عن حالةاستمارات مخصصة إلرسال تقارير  تصميمأشار إلى انه تم  كما المصابة بالجراد المحلي خالل األعوام األخيرة.

هيئة . وأكد أن دولة قطر في سبيل تنفيذ توصيات الوالمزارعيناآلفة يتم استخدامها بواسطة فني وقاية النباتات واإلرشاد الزراعي 

 .(ULVفي المنطقة الوسطى الستعمال آالت الر  بالمبيدات المتناهية في الصغر )
 

 المملكة العربية السعودية

 موضحا  التالي: 4102-4103الفترة من  فيقدم ممثل المملكة العربية السعودية تقريرا  شامال  عن وضع الجراد الصحراوي 

  ،( المساحات التي تم معالجتها0 

 ،التدريبية التي قام المركز الوطني لمكافحة وأبحاث الجراد بتنظيمها لتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية ( الدورات4

 ر  ومكافحة،( اإلمكانيات التي تم إضافتها للمركز استعدادا لموسم التكاثر الشتوي من سيارات وآليات 3 

 تروني باإلدارة. ( خطة تحديث المركز الوطني للسنوات القادمة وإدخال النظام االلك2 

 

ومساعدتها هذا وقد أثنى مندوب السعودية على الدور الذي تقوم به أمانة هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى 

للدول األعضاء في شتى المجاالت، كما أشار إلى اهتمام المملكة باستخدام المبيد الحيوي )العضلة الخضراء( وقد أكد على أهمية 

 ط الطوارئ الوطنية لالستعداد لتفشيات الجراد الصحراوي. اعداد خط
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 السودان

  السنتين في المجال هذا يف السودان في تمت التي واألنشطة يالصحراو الجراد حاله عن ا  تقرير السودان مندوب يقدم لم

 م.4102الى  4104الماضيتين 

 

 دولة االمارات العربية المتحدة 

لعربية المتحدة عرضا  ملخصا  حول حالة الجراد الصحراوي في الدولة موضحا  عمليات المكافحة التي قدم ممثل دولة االمارات ا

هكتار بمناطق الوقن  4511حيث قامت فرق المكافحة بمعالجة  4102مايو  فيتمت في المناطق الحدودية مع سلطنة ُعمان 

 : تام للتجهيز لحاالت الطوارئ من خالل، وقد أكد على أهمية االستعداد الالتابعة لمدينة العين القوعو

 ( تشكيل فريق عمل إلدارة عمليات المكافحة في حاالت الطوارئ 0)

 ( استمرار عقد الدورا ت التدريبية لتأهيل الكوادر الوطنية 4)

 ( متابعة تنفيذ توصيات الهيئة باستخدام تقنية ر  المبيدات ذات الحجوم المتناهية في الصغر.3)

 

 يمنالجمهورية 

كانت الظروف البيئية  م وقد أشار إلى اآلتي:4102وحتى  4104استعرض ممثل اليمن وضع الجراد الصحراوي خالل الفترة 

وانتشرت هذه االسراب في العديد من مناطق التكاثر  4104مواتية لتكاثر الجراد حيث تم اكتشاف اول سرب في منتصف 

الى المناطق الساحلية  4103سبتمبر  –د وتحركت خالل شهري أغسطس الصيفية ووضعت البيض ونتج عنها ظهور جيل جدي

)مناطق التكاثر الشتوية للجراد( وذلك نتيجة لعدم تمكن فرق المكافحة من الوصول الى مناطق التكاثر الصيفية والقيام بأعمال 

سيارة  35من خالل استخدام أكثر من  المكافحة نسبة الى الظروف األمنية. وقد تم التدخل في أعمال المكافحة في تلك المناطق

م. استخدم 4102وحتى منتصف شهر مارس  4103محملة بآليات الر . استمرت عمليات المكافحة منذ منتصف شهر سبتمبر

( على مساحة قُدرت العضلة الخضراءألف لتر من المبيدات المختلفة بما فيها المبيد الحيوي ) 33,511فيها حوالي أكثر من 

م 4102انه في منتصف شهر يونيو أيضا  واضاف ألف هكتار في كل مناطق تكاثر الجراد الصيفية والشتوية.  67بأكثر من 

، خليج عدن وسهل تهامةالتكاثر الشتوي في  ثم انتقلت الىاليمن  ى منوسطالجبلية المناطق ال اسراب غير ناضجة الىوصلت 

 تلكن أعلما ب سربمشاهدة اي ذلك لم ترد أية معلومات عن وبعد م 4102حيث سجل اخر سرب وصل هناك في شهر سبتمبر 

وتقديره للدول والمنظمات  شكره وقدم مندوب اليمن  .المناطق مهيأة للتكاثر نتيجة لإلمطار التي سقطت عليها في الفترة الماضية

 اآلتي:والهيئات التي قدمت المساعدة لليمن لمكافحة الجراد الصحراوي والتي شملت 

استخدمت لتوفير اجهزة ومعدات ومبيدات لتقوية  ،ألف دوالر أمريكي قُدمت من منظمة األغذية والزراعة 511مبلغ  (0)

 قدرات المركز في مواجهة فورة الجراد

ألف دوالر أمريكي قُدمت من البنك اإلسالمي للتنمية خصصت لتوفير آليات ر  ومالبس واقية ومبيدات  311مبلغ  (4)

 ع أمانة الهيئة. من خالل اتفاقية تم توقيعها م

مثرين قُدمت من المملكة العربية السعودية كخطوة مسبقة وطارئة لمساعدة المالثيون والدلتا اتطن من مبيد 05كمية  (3)

 م.4103اليمن في مكافحة فورة الجراد التي شهدتها خالل عام 

عادة تأهيل مركز الجراد ( ُخصصت إلUSAID) للتنمية األمريكية الوكالةألف دوالر أمريكي من برنامج  451مبلغ  (2)

 الصحراوي وبناء قدراته التحتية.

 كما استعرض اهم المعوقات التي واجهت مركز مكافحة الجراد في تلك الفترة والتي تمثلت في االتي:

 المصابة بالجراد، األمنية في بعض المناطق المعوقات (0)

  ،شر فيها خاليا النحلنتالتي تو تكاثر الصيفية والشتويةالفي مناطق للجراد اجراء المكافحة صعوبة  (4)

 ،في تنفيذ أنشطته بالشكل المناسب تساعدهعدم تخصيص ميزانية واضحة للمركز  (3)

 ،عدم تفهم بعض الجهات المسئولة ألنشطة ومهام المركز (2)

 فترة التسعينات(. فيعدم إقرار هيكلية المركز حتى اآلن، والعمل قائم على هيكلية مسبقة تم إقرارها ) (5)

 جمهورية اليمن، تمت الموافقة على التوصيات اآلتية: مندوبا  مستفيض للورقة المقدمة من هذا وبعد نق

 

سمحت  إذا إعادة تنشيط إجراء المسوحات الحدودية المشتركة لمناطق التكاثر الشتوية بين السعودية واليمن توصية:

 الظروف بذلك.

 

 052515111لها مإلى جمهورية اليمن والتي تبلغ في مجعلى ضوء المساعدات التي قُدمت من الجهات المانحة  توصية:

دوالر لذلك أوصى المجتمعون أن تقوم أمانة الهيئة بمخاطبة الجهات المسئولة باليمن للمحافظة على هذه المساعدات 

 .واستخدامها بما يفيد عمليات الجراد مكافحة الصحراوي
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غذية والزراعة باليمن للحصول على الموافقات الالزمة لزيارة رئيس على أمانة الهيئة التنسيق مع ممثلية منظمة األ توصية:

وأمين الهيئة إلى اليمن، وفي حالة تعذر ذلك تُرسل الدعوة الى مدير عام وقاية النباتات ومدير مركز الجراد الصحراوي 

  للقيام بعمله بشكل فعال. وذلك لدعم جهود مركز مكافحة الجراد الصحراوي انة الهيئة بجمهورية مصر العربيةلزيارة أم

 

 (CLCPRO) تقرير أمانة هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية   -ب
 

عرضا  عن الهيئة وبرنامج  لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربيةالتنفيذي مين الامحمد االمين حموني قدم السيد/ 

( بنجاح حيث تمكنت دول خط 4119 -4116رحلة االولى من برنامج االمبرس )االمبرس حيث اوضح ان الهيئة قامت بإنجاز الم

المواجهة من انشاء مراكز وطنية ذات استقاللية إدارية ومالية كما تم تطوير محاور اساسية إلنجاح استراتيجية المكافحة الوقائية 

 م والمتابعة.في المنطقة كالتدريب واعداد خطة الطوارئ ومواصفات الشروط البيئية والتقيي

ضح ان نصف التمويل واحيث  4107-4106وتطرق امين الهيئة في المنطقة الغربية الى المرحلة الثانية لبرنامج االمبرس 

وذكر ان تنفيذ المرحلة االخيرة  المطلوب تم التحصل عليه وان الهيئة تتابع مع الجهات المانحة للحصول على بقية التمويل.

 4100اسس قوية من ضمنها زيادة الدول االعضاء للهيئة الشتراكاتها بثالثة اضعاف ابتداء من عام  يرتكز على لبرنامج أمبرس

 4102وفي هذا الصدد اوضح ان معظم الدول قد قامت بسداد اشتراكاتها الجديدة حيث بلغت االشتراكات المتحصل عليها عام 

 دوالر.  811,111أكثر من 

في المينين التنفيذيين امين الهيئة ان التعاون وثيق بين الهيئتين وان ا أكدقة الوسطى، وبخصوص التعاون مع الهيئة في المنط

تواصل وتشاور مستمر وان نشاطات متعددة تم تنفيذها بالتعاون بين الهيئتين كإدخال المنطقة الغربية لبرنامج التدريب الذي تم 

 الغربية.الذي تم تطويره في المنطقة لشروط البيئية دفتر اتطويره في المنطقة الوسطى وادخال االخيرة لمواصفات و

 :التاليةالتوصية  االجتماعواستمراره بين الهيئات الثالث فقد اقر  ولزيادة التعاونوبناء على ذلك 

 

 .ي مختلف مجاالت إدارة الجراد الصحراويف SWACو   CLCPROو CRCاستمرار التعاون بين  توصية:

 

 )SWAC( لجراد الصحراوي في جنوب غرب لسياتقرير أمانة هيئة مكافحة ا  -ت
 

حيث ذكر أن هذه الهيئة تعتبر من أقدم الهيئات وسوف يتم االحتفال  ،عن الهيئة تقريرامين الهيئة قدم السيد/ كيث كريسمان 

ن، الهند، )إيرا دول أربعةهي بالذكرى الخمسين ألنشائها خالل الشهر القادم. كما أشار إلى أن الدول األعضاء في الهيئة 

أوضح ان النشاط األساسي للهيئة هو دوالر. كما  70,251أفغانستان، باكستان( وتبلغ إجمالي مساهمات األعضاء السنوية 

شهر ابريل من كل عام ويغطي  فييوما ويتم  31عمليات المسح المشتركة عبر الحدود اإليرانية/الباكستانية والذي يستغرق 

، وتُؤخذ نتائج الصحراويبي الحدود حيث تُعتبر هذه المناطق ذات حساسية مرتفعة لتكاثر الجراد كيلومتر على امتداد جان 0,411

 هذه المسوحات في االعتبار عند وضع خطط الحمالت الصيفية للهند وباكستان. 

اطات الهيئة بعد عشرون عاما  من التوقف. وقد أوضح أن نش 0995هيئة بإعادة تنشيط هذا المسح في عام الامانة وقد نجحت 

األخرى تتمثل في اللقاء الشهري الحدودي بين الهند وباكستان خالل فترة التكاثر الصيفية )لتبادل المعلومات( وأيضا  تعزيز 

قدرات المدربين المحليين وكذلك االجتماعات السنوية بين الهيئة وهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى. وفي 

واالصدار  eLocust2اط معلومات الجراد وخطط الطوارئ. كذلك تعزيز التقنيات الحديثة المستعملة مثل مجال حلقات عمل ضب

 . RAMSESالرابع من برنامج 

هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في منطقة جنوب غرب آسيا في تعزيز التعاون والتنسيق مع هيئة مكافحة هذا وترغب أمانة 

 سطى فيما يلي:الجراد الصحراوي في المنطقة الو

  ،حلقة العمل السنوية الخاصة بضباط معلومات الجراد الصحراوي .أ

 ،4106 – 4105التنسيق في مجال تدريب المدربين في  .ب

 .الجراد الصحراويمكافحة اعداد خطط الطوارئ لتحديث التقنيات المستخدمة في  .ت

 

 EA-(DLCO(   تقرير منظمة مكافحة الجراد الصحراوي في دول شرق أفريقيا  -ث
 

قامت بها المنظمة في مجال مسح ومكافحة الجراد الصحراوي مدير عام المنظمة تقريرا  عن األنشطة التي قدم السيد/ جاسبر ماليا 

الضوء على االنشطة التي تمت في شمال الصومال بشكل خاص. حيث ذكر انه خالل فورة الجراد االخيرة  عام وملقيابشكل 

 :لمنظمة باتخاذ الخطوات التاليةا الصومال قامتوالتي شملت شمال 

 هكتار. 76إجراء المكافحة األرضية باستخدام المبيدات الحيوية حيث تم تغطية  .أ
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 41حيث تمت مكافحة  4102مايو  –مارس في اجراء المكافحة الجوية للجراد الصحراوي في شرق إثيوبيا  .ب

. وبالرغم موقف وتقليل أعداد األسرابكيلومتر مربع. االمر الذي أدى إلى احتواء ال 51-4سرب تغطي حوالي 

تم مكافحتها  ومن ثمابابا  إلى اديسحيث وصلت من الهروب من شمال إثيوبيا بعض االسراب تمكنت  من ذلك فقد

االثيوبية. كما انتقلت بعض االسراب الصغيرة وبعض مجاميع  بالوسائل األرضية عن طريق وزارة الزراعة

 .بأرتيرياالزراعة  لوزارةمكافحتها كذلك بواسطة فرق الر  التابعة  حيث تمت ارتيرياشرق الجراد الى 

 

كما قدم أيضا  الخطوط العريضة والمسئوليات الُمقدمة من المنظمة في مجال المسح والمكافحة لآلفات المهاجرة والبحوث 

بمختلف مراكزهم، وقد ذكر انه من المختلفة واالستخدام اآلمن للمبيدات والتنسيق في معدل انسياب المعلومات بين العاملين 

الضروري استمرار عمليات التواصل وتبادل المعلومات ما بين الصومال والمنظمة وضرورة المحافظة على وظيفة المختص 

 بنشاطات المنظمة بمدينة هرجيسا في شمال الصومال.

ل وكالة التعاون الدولية االمريكية قبتمويله من  يتموذكر أيضا  أن هناك مشروع مشترك مع منظمة األغذية والزراعة 

(USAID)   ويهدف إلى خلق شبكة تواصل مع  4104لمدة خمسة سنوات في شمال الصومال حيث بدأ المشروع في عام

القيام بعمليات توضيحية لدور المبيدات الحيوية لتوصيل المعلومات الخاصة بالجراد الصحراوي وتتضمن المحلية المجتمعات 

 ء( لمكافحة الجراد الصحراوي في طور الحوريات.)العضلة الخضرا

 

 تقرير عن أنشطة أمانة هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى (8)
 

 التدريب .أ
 

يُعتبر التدريب من أهم األنشطة المستمرة لخطة عمل الهيئة وذلك من أجل مواكبة التطور التقني في شتى المجاالت ومن أجل 

وقد قامت أمانة  عويض مشكلة انتقال العاملين المؤهلين الى مواقع عمل أخرى أو اإلحالة إلى التقاعد.رفع كفاءة العاملين ولت

وفيما يلي ملخص الهم ما  الهيئة بتنفيذ العديد من حلقات العمل والدورات التدريبية للدول األعضاء تنفيذا  للتوصيات السابقة،

  :(أ5 رقم)مرفق تنفيذه في هذا المجال

 في كل من: وفيه تم عقد دورات تدريبية قطريةالقطري على المدى القصير التدريب  -0

 واالماراتر، السعودية مصر، إريتريا، إثيوبيا، األردن، قط

 :ه اجراء حلقات عمل ودورات تدريبية في كل منالتدريب اإلقليمي على المدى القصير وتم في -4

 .مصر، ُعمان، السعودية والمغرب

 دى المتوسط:التدريب القطري على الم -3

شهرا في روما بمركز المعلومات الرئيسي في  00حيث تم ابتعاث ضابط المعلومات من جمهورية مصر العربية للتدريب لمدة  

 . علما بان هذه التدريب تتحمل تكلفته لجنة مكافحة الجراد بالمنظمة) 4105المنظمة، وسوف تنتهي فترة التدريب في يناير 

DLCC.) 

 ى الطويل: التدريب على المد -2

من جمهورية السودان على درجة الماجستير من كلية الزراعة بجامعة ابراهيم جمعه محمد ادم ومن خالله حصل الدراس 

 .الخرطوم

 

 التوصيات التالية: أقرواو على نشاط أمانة الهيئة بهذا الصدد والجهود المقدرة من أجل رفع كفاءة العاملين  المجتمعونوقد أمن 

 

ام ممثلي الدول الذين شاركوا في حلقات العمل المتخصصة مثل إدارة معلومات الجراد وتطبيق معايير الصحة التز توصية:

ء من بذلك ألمانة الهيئة عند االنتها لرفع كفاءة العاملين في هذا المجال ورفع تقريروالسالمة البيئية، بعقد حلقات عمل وطنية 

 اجراء حلقات العمل هذه.

 

لضبط جودة  DeLCoPA عمل إقليمية لإلعداد لخطط الطوارئ القطرية واستخدام المساعد اإللكترونيعقد حلقة  توصية:

   مراكز مكافحة الجراد الصحراوي بدول خط المواجهة األول.خطط هذه الخطط ويتم تضمينها ضمن 

 

ي ف  (PSMS)خزون المبيدات ة منظام إدار لتطبيقة وذلك بجدة في المملكة العربية السعودياقليمية عقد حلقة عمل  توصية:

  دول التكاثر بالتعاون مع مجموعة ادارة المبيدات بالمنظمة وهيئة مكافحة الجراد في المنطقة الغربية.
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تدعم أمانة الهيئة الدورات التدريبية المحلية وذلك حسب طلب الدول األعضاء وفي هذا الصدد تقدمت كل من الكويت توصية: 

من أجل عقد دورات تدريبية في مجاالت المسح والمكافحة وتطبيق المعايير واليمن واالردن ن وإريتريا وقطر واالمارات وُعما

 .وصيانة لالت الر  والر  الجوي لمكافحة الجراد ة، وتشغيلالبيئية والصحي

 

هذه المنحة وفي فيما يخص المنحة الدراسية التي اعلنت عنها الهيئة الختيار مرشح من الدول االعضاء للحصول على  -5

وهذه الدول  الفائزالختيار المرشح  أحدمنها التي لم يترشح  تم تشكيل مجموعة عمل مصغرة من الدول األعضاءالدراسية. فقد 

الذين تنطبق عليهم الشروط الموضوعة في هذا الشأن. وبعد السعودية والكويت واالمارات الختيار أحد المرشحين هي: 

المنذري بن حمود مجموعة العمل على اختيار مرشح سلطنة ُعمان السيد/ طارق  لفة فقد اتفقتاستعراض اوراق الترشيح المخت

وهي: العمر، إجادة اللغة اإلنجليزية، المؤهالت الدراسية،  الهيئةلالستفادة من المنحة بحسب المعايير التي وضعتها مجموعة 

وعليه فقد وضعت التوصية  إلى موقع العمل بعد انتهاء الدراسة.، االلتزام بالعودة في مجال الجراد الصحراوي الخبرة في العمل

 التالية:

وافقييييت الهيئيييية علييييى ترشيييييح السييييد/ طييييارق بيييين حمييييود المنييييذري مييين سييييلطنة عمييييان لالسييييتفادة ميييين المنحيييية  توصيييية:

 الدراسية للهيئة للحصول على درجة الماجستير في مجال الجراد الصحراوي.

 

 والمطبوعاتالبحوث   .ب
 

وقددد بددين أمددين الهيئددة  (ب5 رقددم)مرفددق  ة الهيئددة تقريددرا  عددن النشدداطات البحثيددة والمطبوعددات التددي تددم إصدددارهاقدددمت أماندد

أندددده تددددم حددددث مدددددراء مراكددددز الجددددراد ووقايددددة النباتددددات فددددي المنطقددددة الوسددددطى علددددى تشددددجيع البدددداحثين ومراكددددز البحددددوث 

وقدددد أجدددازت الهيئدددة مقتدددرح بحثدددي واحدددد لنيددددل  والجامعدددات للتقددددم ببحدددوث تغطدددي األولويدددات المقترحدددة بواسدددطة الهيئددددة.

درجدددة الددددكتوراه لباحدددث مدددن جمهوريدددة السدددودان بعندددوان اسدددتخدام الجدددراد كمصددددر للغدددذاء وعليقدددة للحيدددوان مدددن جامعدددة 

  الخرطوم.

 كما وافق المجتمعون على التوصية التالية:

 

للكسييياء النبييياتي فيييي منييياطق  الحقلييييواليييدليل للجيييراد الصيييحراوي الحقليييي طباعييية اعيييداد اضيييافية مييين اليييدليل توصيييية:  

 تكاثر الجراد الصحراوي

 

 موقع الهيئة االلكتروني  .ت
 

 (ت5 رقددددم)مرفق استعرضددددت السدددديد/ عصددددام محمددددود المسدددداعد الفنددددي ألمددددين الهيئددددة الموقددددع االلكترونددددي المحدددددث للهيئددددة

لمنظمدددة بالقددداهرة. حيدددث يعكدددس مدددع فريدددق ادارة المعلومدددات لمكتدددب اإلقليمدددي ل بالكامدددل بالتعددداونوالدددذي تدددم اعدددادة تصدددميمه 

مدددن الددددول  أكبدددرانشدددطة الهيئدددة الكثيدددرة والمتنوعدددة كمدددا تدددم اضدددافة اللغدددة العربيدددة اليددده بحيدددث يخددددم شدددريحة الموقدددع الجديدددد 

وقدددد اشددداد الحضدددور بدددالموقع الجديدددد  .العربيدددة واالنجليزيدددةاالعضددداء والعددداملين فدددي هدددذا المجدددال مدددن النددداطقين بددداللغتين 

التدددي بدددذلت الكبيدددرة علدددى الجهدددود  واثندددواللهيئدددة وجدددزء هدددام مدددن برندددامج التعريدددف االعالمدددي بالهيئدددة  واعتبدددره اضدددافة هامدددة

علدددى اهميدددة تزويدددد اماندددة الهيئدددة بالمعلومدددات المحدثدددة والتدددي تحتاجهدددا لتحدددديث الموقدددع بصدددفة  وأكددددوا فدددي هدددذا الصددددد.

 مستمرة.

ئدددة فقدددط دون اسدددم برندددامج إمبدددرس نظدددرا للمشددداكل كمدددا نددداقش الحضدددور تغييدددر اسدددم موقدددع بحيدددث يدددتم االكتفددداء باسدددم الهي

والتدددي ظهدددرت بوضدددوح فدددي تفشدددي الجدددراد االخيدددر وسدددوء الفهدددم مدددن وجدددود هدددذا االسدددم علدددى الموقدددع االلكتروندددي للهيئدددة 

علددددى  وبندددداء علددددى ذلددددك فقددددد وافقددددت الهيئددددةم. 4116عددددام  انتهددددى منددددذ. علمددددا بددددان برنددددامج إمبددددرس قددددد م4103/4102

 :التأليه التوصيات

 

بما    Domainالموقع االلكتروني دون ذكر كلمة إمبرس وتغيير  الرئيسي علىيتم ذكر اسم الهيئة فقط في العنوان  توصية:

  يتناسب مع ذلك.
 

 :الحوكمة المالية في مجال ادارة الجراد الصحراوي (9)
 

الصدددحراوي علدددى قددددمت المستشدددارة السددديدة/ أجنددديس ديدددزورم ملخدددص عدددن كيفيدددة تنفيدددذ الحوكمدددة الماليدددة فدددي مجدددال الجدددراد 

، وشدددرحت بالتفصددديل هدددذه البندددود مبيندددة اإلجدددراءات الخاصدددة بكدددل (6 رقدددم)مرفدددق  المسدددتويات الوطنيدددة واالقليميدددة والدوليدددة

بنددد. كمددا قدددم السدديد/ محمددد االمددين حمددوني )امددين الهيئددة فددي المنطقددة الغربيددة( خارطددة الطريددق التددي تمددت الموافقددة عليهددا 
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ندددده تددددم دمددددج صددددندوق المكافحددددة الوقائيددددة مددددع صددددندوق الطددددواري االقليمددددي بمسددددمى فددددي المنطقددددة الغربيددددة واشددددار الددددى ا

 "الصندوق االقليمي لتسيير خطر الجراد" تحت الحساب االنتمائي للهيئة. 

وبعدددد مناقشدددات مستفيضدددة مدددن الددددول األعضددداء علدددى االليدددات المقترحدددة التدددي تتناسدددب مدددع خطدددط تسدددير وادارة مكافحدددة 

م االتفددداق علدددى بندددود توضدددح خارطدددة الطريدددق المقترحدددة وآلياتهدددا لتنفيدددذ أعمدددال مكافحدددة الجدددراد فدددي المنطقدددة الوسدددطى تددد

الجدددراد فدددي المنطقدددة الوسدددطى حيدددث تدددم الغددداء صدددندوق المكافحدددة الوقائيدددة واالكتفددداء بإنشددداء صدددندوق الطدددوارئ االقليمدددي 

يير العمدددل بهدددذا الصدددندوق الدددذي سيسدددتخدم لمسددداعدة الددددول فدددي اوقدددات الطدددوارئ بنددداء علدددى االشدددتراطات التدددي يتضدددمنها تسددد

والدددذي سينشدددأ تحدددت الصدددندوق االئتمددداني للهيئدددة )ملحدددق نظدددام تمويدددل مكافحدددة الجدددراد فدددي المنطقدددة الوسدددطى(. كمدددا وافدددق 

دوالر امريكددددي مددددن حسدددداب الهيئددددة فددددي هددددذا الصددددندوق والعمددددل علددددى اجتددددذاب  051.111المجتمعددددون علددددى وضددددع مبلددددغ 

 مانحة.مساعدات اخرى لتمويله من الدول والجهات ال

  

 فييييي الصييييحراوي الجييييراد لمكافحيييية المالييييية االدارة اليييييات لتنفيييييذ طريييييق خارطيييية تطبيييييق علييييى الهيئيييية وافقييييت: توصييييية

 مبليييغ فييييه يوضيييع ان عليييى الصيييحراوي الجيييراد مخييياطر لتسييييير االقليميييي الطيييوارئ صيييندوق وإنشييياء الوسيييطى المنطقييية

 .الصندوق هذا انشطة لدعم للهيئة االئتماني الحساب من مساهمة امريكي دوالر 051.111

 

 انتخاب رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية (01)

 

تدددم باإلجمددداع اختيدددار اللجندددة التنفيذيدددة للهيئدددة مدددن الددددول اآلتيدددة: مصدددر، إثيوبيدددا، الكويدددت، قطدددر، سدددلطنة ُعمدددان، السدددعودية 

 واليمن. وتم اختيار ممثل جمهورية مصر العربية رئيسا  للجنة التنفيذية.

 

 3102 -3103ئة حول الحسابات السنوية للفترة تقرير أمانة الهي (00)
 

(. كانددددت الميزانيددددة 7رقددددم ) مرفددددق  4102 - 4103اسددددتعرض أمددددين الهيئددددة مددددوجز المصددددروفات الخاصددددة بالهيئددددة للعددددام 

دوالر  293,364دوالر أمريكدددددي ولكدددددن كدددددان المصدددددروف الفعلدددددي هدددددو  392,538تقددددددر بنحدددددو  4103المرصددددودة للعدددددام 

دوالر أمريكدددددي  051,111دوالر أمريكدددددي، وذلدددددك نظدددددرا  لصدددددرف مبلدددددغ  011,111ب أمريكدددددي، أي بفدددددارق مدددددا يقدددددار

كمسددداعدة طارئدددة لمصدددر والسدددودان مدددن بندددد الطدددوارئ للتصددددي لفدددورة الجدددراد. وبخصدددوص الميزانيدددة المرصدددودة للعدددام 

اجمددددداال   4102-01-30دوالر أمريكدددددي كاندددددت المصددددروفات الفعليدددددة إلدددددى تددددداريخ  382,538والتددددي قددددددرت بنحدددددو  4102

 دوالر أمريكي. 070,081

وبعدددد النقدددا  المسدددتفيض حدددول عددددم الوضدددوح والتدددداخل فدددي بعدددض بندددود الميزانيدددة علدددى سدددبيل المثدددال: الصدددرف فدددي بندددد 

، أوضدددددح أمدددددين الهيئدددددة أن تكددددداليف التددددددريب تشدددددمل 5140وفدددددي بندددددد السدددددفر فدددددي المهمدددددات الرسدددددمية  5143التددددددريب 

األمدددر الدددذي أدى إلدددى  5143حيدددل قيمدددة تدددذاكر السدددفر إلدددى البندددد مصدددروفات وعدددالوات وقيمدددة تكددداليف السدددفر، وقدددد تدددم تر

 حدوث هذا التداخل وسيتم تعديله حسب االجراءات المتبعة في هذا الشأن.

 

 3102و 3102: أقر ممثلي الدول ما جاء في تقرير أمانة الهيئة حول الحسابات الختامية لألعوام إقرار

 

 عضاءتقرير أمانة الهيئة حول اشتراكات الدول األ (03)
 

موقدددف عدددن حالدددة اشدددتراكات الددددول األعضددداء والدددديون المسدددتحقة لحسددداب الهيئدددة اسدددتعرض أمدددين الهيئدددة  04فدددي البندددد 

األعددوام السددابقة  فدديبعددض الدددول عددن سددداد اشددتراكاتها  واشددار الددى توقددف (8 رقددم)مرفددق  الدددول االعضدداء فددي هددذا الشددأن

فدددي السدددنوات الددديمن لدددم تقدددم بسدددداد اشدددتراكاتها السدددنوية سدددوريا وثدددل قدددد أوضدددح أن هنددداك دوال  معليهدددا.  ووالدددديون المسدددتحقة 

بينمدددا كاندددت تسددددد االشدددتراك فدددي السدددابق بصدددورة اكثدددر انتظامدددا.  امدددا نظدددرا  للظدددروف التدددي تمدددر بهدددا هدددذه الدددبالد االخيدددرة 

ودان عدددن . واشدددار كدددذلك الدددى توقدددف السددد4114ندددذ انضدددمامها للهيئدددة فدددي عدددام جيبدددوتي مازالدددت لدددم تسددددد أي اشدددتراك لهدددا م

دوالر امريكدددي بدددالرغم  311.111م حيدددث اصدددبحت المتدددأخرات عليددده تصدددل الدددى مبلدددغ  4119سدددداد االشدددتراكات مندددذ عدددام 

 من المطالبات الدورية لسداد هذه االشتراكات.

مصددددر خاصددددة دول الخلدددديج و تقددددوم بسددددداد اشددددتراكاتها بصددددفة منتظمددددة التدددديالشددددكر والتقدددددير للدددددول وتقدددددم امددددين الهيئددددة ب

، كمدددا حدددث الددددول التدددي عليهدددا متدددأخرات بضدددرورة سدددداد هدددذه االشدددتراكات والمتدددأخرات. ولقدددد وارتيريدددا واثيوبيدددا والعدددراق

أكثدددر مدددن  4102أكثدددر مدددن نصددف مليدددون دوالر وبنهايدددة  4103بلغددت مديونيدددة الددددول األعضددداء لحسددداب الهيئددة بنهايدددة عدددام 

تقدددوم الددددول األعضددداء بسدددداد االشدددتراكات بشدددكل أن  دوالر أمريكدددي. وقدددد أكدددد أمدددين الهيئدددة أنددده مدددن األهميدددة 611,111

 منتظم حتى تتمكن الهيئة من تنفيذ خططها الطموحة.
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  دور ومسئوليات الهيئة ولليات التمويل المستدام في مكافحة الجراد الصحراوي تحسين -أ 
 

التوصدددية برفدددع تقريدددر م( و4104ندددوفمبر  -بنددداء علدددى المناقشدددات التدددي تمدددت فدددي الددددورة الثامندددة والعشدددرون للهيئدددة ) جدددده

تقددددم أمدددين الهيئدددة بمقتدددرحين مفصدددلين مدددن . فقدددد (أ8 رقدددم)مرفدددق  ء لدراسدددته مدددن قبدددل اصدددحاب القدددرارمدددالي للددددول االعضدددا

 زيادة اشتراكات على النحو التالي:رفع مساهمات الدول االعضاء في حساب الهيئة وأجل 

ف وهدددو الحدددد األدندددى المطلدددوب تغطيتددده فدددي المسدددتقبل رفدددع اشدددتراكات كدددل الددددول األعضددداء بمقددددار الضدددع المقتدددرح األول:

 القريب.
 

 رفع اشتراكات الدول األعضاء بنسب متوازية كما يلي: المقترح الثاني:

 دول الخليج والعراق ثالثة أضعاف االشتراك الحالي. .أ

 دول الشام )سوريا، لبنان، األردن( باإلضافة إلى مصر والسودان ضعف االشتراك الحالي. .ب

 فريقي )ارتيريا وإثيوبيا( ضعفين ونصف االشتراكات الحالية.القرن األ .ت

 أضعاف االشتراك الحالي. هاليمن وجيبوتي أربع .ث

وبعدددد نقدددا  مسدددتفيض مدددن قبدددل الددددول األعضددداء تدددم االتفددداق علدددى المقتدددرح األول والخددداص بزيدددادة معددددل االشدددتراكات إلدددى 

 الضعف وعليه قدمت التوصية التالية:
 

علييى رفييع االشييتراكات الييى الضييعف، علييى أن يقييوم أمييين الهيئيية بكتابيية رسييالة تقييدم إلييى ممثلييي الهيئيية وافقييت :  توصييية

اليييدول األعضييياء واليييذين يقوميييون برفعهيييا إليييى اليييوزير المخيييتص ومييين ثيييم رفعهيييا للجهيييات المعنيييية للمصيييادقة عليهيييا عليييى 

فيييي االجيييراءات المتبعييية فيييي  ان يتضيييمن هيييذا الخطييياب مبيييررات زييييادة االشيييتراكات و ان ييييتم مراعييياه خصوصيييية كيييل دولييية

  .ارسال الخطاب

 

ما جاء في تقرير أمانة الهيئة حول المبالغ التي تم دفعها لحساب اشتراكات الدول األعضاء في الصندوق الهيئة  ت: أقرإقرار

  .و شكروا كافة الدول على هذا االلتزام البناء 3102االئتماني للهيئة للعام 

 

 :3106و 3105مج العمل والميزانية للعامين أمانة الهيئة حول برنا تقرير (02)
 

( حيث بلغت تكلفة جميع 9)مرفق رقم  4106 – 4105أيضا قدم أمين الهيئة ورقة عمل تتضمن خطط العمل للعامين القادمين 

( دوالر أمريكي 509,168بلغت )  4106( دوالر أمريكي، أما عن تكلفة خطط العمل عام 243,533) 4105النشاطات لعام 

 منه تكاليف االحتفال بالذكرى الخمسون إلنشاء الهيئة.متض

 .3106 و 3105القادمين ما جاء في تقرير أمانة الهيئة حول برنامج العمل والميزانية للعاميين  الهيئة: أقر إقرار
 

كاسات المالية على يخول ألمانة الهيئة بالتشاور مع رئيسها بتغطية التكاليف التي يتطلبها تنفيذ التوصيات ذات االنع :إقرار

 .صندوق الهيئة والتي لم يرد تضمينها في بنود الميزانية المجازة

 

 :ن للهيئةاالحتفال بالذكرى الخمسوتاريخ ومكان انعقاد الدورة القادمة و (02)
 

)مرفدددق رقدددم قددددم أمدددين الهيئدددة مقترحدددا  لالحتفدددال بهدددذه الدددذكرى علدددى أن تتدددزامن مدددع موعدددد انعقددداد الددددورة الثالثدددون للهيئدددة 

، وقدددد تضدددمنت المقترحدددات فدددي مجملهدددا إصددددار كتيدددب عدددن الهيئدددة يشدددتمل علدددى نبدددذة 4107فبرايدددر  40وذلدددك فدددي يدددوم ( 01

تاريخيدددة عدددن الجدددراد الصدددحراوي وطدددرق مكافحتددده فدددي السدددابق واآلن. كمدددا يتضدددمن فددديلم تعريفدددي يوضدددح دور الهيئدددة فدددي 

. زيدددة ومطبوعدددات أخدددرى تعبدددر عدددن هدددذه الدددذكرىمكافحدددة الجدددراد الصدددحراوي باإلضدددافة إلدددى إصددددار ميدددداليات وهددددايا رم

وتدشدددين الفعاليدددات  االحتفاليدددةكمدددا تضدددمن المقتدددرح دعدددوة السدددادة معدددالي الدددوزراء المعنيدددون فدددي الددددول األعضددداء لحضدددور 

 على ان يتم ذلك بالتنسيق مع الدولة المستضيفة لالجتماع.

 ة:وبناء على هذه المقترحات فقد وافقت الهيئة على التوصيات التالي 
 

لحضيييور االجتمييياع الثالثيييون للهيئييية واالحتفاليييية باليييذكرى الخمسيييون عليييى تيييتم دعيييوة جمييييع اليييدول األعضييياء : توصيييية

 م.3102نفقة الهيئة على ان يعقد االجتماع القادم للهيئة في شهر فبراير 
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ذكرى الخمسيييون للهيئييية باليييتقيييوم امانييية الهيئييية باتخييياذ االجيييراءات الالزمييية لتنفييييذ البنيييود المقترحييية لالحتفيييال : توصيييية

 للقيام بتنفيذ هذه المقترحات. اواالستعانة بمن تراه مناسب

ونظدددرا   بفعاليدددات الدددذكرى الخمسدددون للهيئدددة، وفيمدددا يخدددص الدولدددة التدددي سدددتقوم باستضدددافة االجتمددداع القدددادم للهيئدددة واالحتفدددال

 ي: قد تمت التوصية بما يلفي استضافة االجتماع واالحتفال ف لرغبة أكثر من دولة

يقييوم السيييد أمييين الهيئيية بالتواصييل مييع كييل ميين المملكيية العربييية السييعودية ودوليية قطيير وسييلطنة ُعمييان لمعرفيية : توصييية

 ومن ثم اتخاذ االجراءات الالزمة حيال ذلك. قرارهم النهائي باستضافة االجتماع واالحتفالية

 

  ما يستجد من أعمال (05)

بأندده اسددتلم مددؤخرا  طلبددا  مددن أفدداد يع األخددرى ولكددن السدديد أمددين الهيئددة لددم تتضددمن أجندددة االجتمدداع علددى بنددد خدداص بالمواضدد

الجمهوريدددة العربيدددة السدددورية إلعدددادة تأهيدددل وحددددة مكافحدددة الجدددراد الصدددحراوي فدددي إدارة وقايدددة النباتدددات وتتضدددمن طلدددب 

فتهدددا تكل قددددرتخمدددس سددديارات وعشدددرين آلدددة ر  محمولدددة علدددى الظهدددر وخمدددس آالت ر  محمولدددة علدددى السددديارات والتدددي 

 دوالر أمريكي.  351,111 بحوالياالجمالية 

وان حاليدددا الظدددروف التدددي تمدددر بهدددا سدددوريا  تدددتفهمالتدددي  هدددذا الموضدددوع مدددن قبدددل الددددول األعضددداءنقدددا  مسدددتفيض لوبعدددد 

تخدددوف مدددن عددددم وصدددل هدددذ المسددداعدات الان الهيئدددة ترغدددب بتقدددديم المسددداعدة حسدددب االمكانيدددات والمدددوارد المتاحدددة لهدددا، اال 

تتعدددرض لهجمدددات الجدددراد انتشدددار و دولدددة هسدددوريوحيدددث ان  او اسدددتخدامها فدددي اغدددراض اخدددرى، ختصددداصالدددى جهدددة اال

 على االتي:   وافقت الهيئةلذلك فقد فترات متباعدة نسبيا تصل الى سنوات.  علىالصحراوي 

 فيييي حالييية تعيييري سيييورية ألي خطييير متوقيييع لغيييزو الجيييرادعاجلييية مسييياعدات تقيييديم دعم واليييبتوجييييه الهيئييية قيييوم ت  -

 .المتاحة للهيئة اإلمكانياتفي حدود و الصحراوي في حينه

تقيييوم الهيئييية بتقيييديم اليييدعم اليييالزم والمشييياركة فيييي إعيييادة تأهييييل وحيييدة مكافحييية الجيييراد الصيييحراوي بييي الت الييير    -

 متى سمحت الظروف بذلك.المختلفة 

مختليييف الفعالييييات التييييي فييييي الهيئييية فيييي تييييدريب وتأهييييل الكيييوادر الوطنييييية السيييورية ودعوتهيييا للمشييياركة تسيييتمر   -

 .تنفذها

 

 تكريم رئيس الهيئة السابق:

ن فقدددد قامدددت الهيئدددة بتكريمددده وتثمدددين أدا ه ونظدددرا  للجهدددود المميدددزة التدددي قدددام بهدددا رئددديس الهيئدددة فدددي الددددورة الثامندددة والعشدددر

 في الفترة الماضية مقدمين له كل الشكر والتقدير راجين له التوفيق في عمله.

 

 ر الدورة الثامنة و العشرون للهيئةالموافقة على تقري (06)

االجتمددداع الثالدددث والثالثدددون للجندددة التنفيذيدددة لهيئدددة التاسدددعة و العشدددرون ووافدددق المجتمعدددون باإلجمددداع علدددى تقريدددر الددددورة 

 47 – 43فدددي الفتدددرة مدددن االمدددارات العربيدددة المتحددددة ب دبدددي المنعقدددد فدددي مكافحدددة الجدددراد الصدددحراوي فدددي المنطقدددة الوسدددطى

 م.4102نوفمبر 

 

 اختتام اجتماع الدورة (02)

فدددي الختدددام وبعدددد المصدددادقة علدددى التقريدددر قددددم رئددديس الهيئدددة الشدددكر لكدددل المشددداركين فدددي هدددذه الددددورة لمناقشددداتهم الجدددادة 

غطدددت العديدددد مدددن المواضددديع التدددي تهدددم الهيئدددة والددددول االعضددداء فيهدددا  هتوصدددي 34والمثمدددرة والتدددي تمخضدددت عدددن عددددد 

هم ، كمددددا قدددددم الشددددكر لكافددددة الدددددول األعضدددداء ولجنددددة الصددددياغة وفريددددق الترجمددددة متمنيددددا للجميددددع رحلدددده آمندددده إلددددى بلددددد

 وسكرتارية أمانه الهيئة.
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 شكر وتقدير

 

عبددر المجتمعدددون عدددن خددالص الشدددكر وعظددديم االمتنددان لحكومدددة االمدددارات العربيددة المتحددددة ممثلدددة فددي وزارة البيئيدددة والميددداه 

جهددود التددي بددذلوها فددي سددبيل نجدداح هددذه الدددورة. كمددا ثمددن المجتمعددون علددى حسددن االسددتقبال وكددرم الضدديافة وعلددى كافددة ال

اللفتدددة الكريمدددة لسدددعادة المهنددددس سددديف بدددن محمدددد الشدددرع وكيدددل الدددوزارة المسددداعد لشدددئون الـزراعدددـة والثدددروة الحيوانيدددة 

 لتفضله برعاية حفل افتتاح الدورة.

الددددورة أثنددداء انعقادهدددا ورحابدددة صددددره للمناقشدددات كمدددا تقددددموا بالشدددكر إلدددى رئددديس الهيئدددة علدددى حسدددن إدارتددده إلعمدددال هدددذه 

السددداخنة والمدددداخالت العديددددة مدددن الددددول األعضددداء فدددي مختلدددف المواضددديع والتدددي كدددان لهدددا األثدددر الكبيدددر فدددي الخدددروج 

بالتوصددديات االيجابيدددة التدددي تددددعم جهدددود الهيئدددة فدددي خدمدددة الددددول األعضددداء فدددي مختلدددف مجددداالت إدارة مكافحدددة الجدددراد 

 الصحراوي.

وإخراجهدددا بهدددذا   م المجتمعدددون الشدددكر المدددين الهيئدددة والسدددكرتارية علدددى جهدددودهم الكبيدددرة فدددي اإلعدددداد لهدددذه الددددورةوقدددد

المسدددتوى الراقدددي، والشدددكر موصدددول إلدددى كدددل مدددن سددداهم و سددداعد فدددي سدددبيل نجددداح اجتماعدددات الددددورة ويخصدددون بالدددذكر 

 لجنة الصياغة و فريق الترجمة.
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 قائمة المشاركين  )0 (مرفق رقم: مالحقال

 الدول األعضاء

 مصر

 رجب محمود بكري

 مدير عام اإلدارة العامة لشئون الجراد والطيران الزراعي

 وزارة الزراعة

 37612183/ 37488974 (00202)هاتف: 

 8942 4355 104( 114جوال: )

 locust_egypt@yahoo.comبريد الكتروني: 

 

 اريتريا

 ولدمريم  اشجدوم هيروي

 إدارة اإلرشاد الزراعي  -مدير عام 

 أسمرا، اريتريا 0128صندوق بريد  -وزارة الزراعة

  181480 1(00291)هاتف: 

 (00291) 181274 1 فاكس:

   7179461 (00291)جوال: 

 sgedomheruy@gmail.comaبريد الكتروني: 
 

 إثيوبيا

 ولدهاواريت اسيفا

 رة النباتاتمديرإدا

 وزارة الزراعة

 (11450)  006264207تليفون: 

 00251))  902726328جوال:

 hapruassefa2@gmail.comبريد الكتروني: 
 

 الكويت

 احمد يوسف علي بوشهري

 رئيس قسم المكافحة و الحجر الزراعي

 امة لشئون الزراعة والثروة السمكيةالهيئة الع

 دولة الكويت

 99660330 (00965)جوال: 

  24748979 (00965)فاكس: 

 ff18@hotmail.com-ahmadبريد الكتروني:  
 

 سلطنة عمان

 ناصر بن سيف بن عزيز الحارثي

 رئيس مركز مكافحة الجراد الصحراوي

 الزراعة والثروة السمكية  وزارة

 سلطنة ُعمان -مسقط 

 ( 11968) 42521628تليفون:  

  (       11968) 99207311جوال:  

 ( 11968)  42521741فاكس: 

 nassoralharthy@gmail.comبريد الكتروني:  

 

 المملكة العربية السعودية

 محمد خان عدنان سليمان

 خميس بن سعيد الشماخيبن خالد 

 نبات رئيس قسم وقاية ال

 وزارة الزراعة والثروة السمكية 

 سلطنة ُعمان -عبري 

 ( 11968) 45689484تليفون:  

 ( 11968) 99337850 جوال:  

 ( 11968)  46689018: فاكس

 kalshammakhi@yahoo.comبريد الكتروني:  
 

 د الحكيم خميس بيت نصيبعب بن عامر

 اخصائي وقاية نبات

 المديرية العامة للزراعة 

 محافظة ظفار–صالله 

 وزارة الزراعة والثروة السمكية 

 سلطنة ُعمان 

 ( 11968) 97009775 جوال:  

 squ69565@gmail.comبريد الكتروني:  

 

 قطر

 

 يوسف خالد الخليفي

 مدير إدارة الشئون الزراعية

 الدوحة –وزارة البيئة 

 0966صندوق البريد: 

 قطر دولة

  44207873 (00974)الهاتف: 

  44207238 (00974) فاكس:

  55088552 (00974) جوال:

  yakhaifi@moe.gov.qa:بريد الكتروني

 

 عادل حسين الكلدي

 رئيس قسم وقاية النبات و الحجر الزراعي

 الدوحة –وزارة البيئة 

 دولة قطر

 44207868 (00974)  الهاتف:

 44207791 (00974)  فاكس:

 55812132 (00974)  جوال:

  Aalkaldi@moe.gov.qa:البريد الكتروني

Adel_alkhaldi@hotmail.com 
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رئيس هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى 

 في الدورة الثامنة والعشرون

 سابقا   الجراد وأبحاث مكافحةالوطني لمركز العام  مدير

 وزارة الزراعة

  21491جدة ص.ب.  –المملكة العربية السعودية 

 004 ( داخلي 11966)  4  6413111تليفون: 

                                                                                ( 11966)    516374727جوال:  

 (11966)   6412185فاكس: 

              E456@moa.gov.saبريد الكتروني:   
Abuwadaa474@hotmail.com 

 

 محمد ين حسين الشمراني

 الجراد وأبحاث مكافحةالوطني لمركز العام  مدير

 الزراعةوزارة 

  21491جدة ص.ب.  –المملكة العربية السعودية 

 (  11966)  4  6401196تليفون: 

                                                       ( 11966)    556764377جوال:  

 (11966)   46412185فاكس: 

 mhs6071@gmail.comبريد الكتروني:   
 

 السودان

 جبريل موسى خضر

 وقاية النباتات إدارة عام مدير

 الزراعة والري وزارة

 السودان -الخرطوم

   khidirgme@outlook.comبريد الكتروني: 

 

 اإلمارات العربية المتحدة
 

 عبيد الكلباني فاطمة

  مدير ادارة الصحة والتنمية الزراعية

 وزارة البيئة والمياه 

 اإلمارات العربية المتحدة

 (  4214811970 (335تليفون: 

                                                       (00971)517517336وال:  ج

 fosaeed@moew.gov.aeبريد الكتروني:  

 عبدهللا احمد محمد عبدالكريم المنصوري

 رئيس قسم الصحة النباتية 

 وزارة البيئة والمياه 

 اإلمارات العربية المتحدة

 (  4214811970 (233تليفون: 

                                                       (00971)515214646جوال:  

 aaalmansoori@moew.gov.aeبريد الكتروني:  
 

 

 

 مريم احمد البدواوي 

 راعية منسقة تنمية ز

 وزارة البيئة والمياه 

 اإلمارات العربية المتحدة

 (  11970  405 2148 4 (تليفون: 

                                                       (00971) 509116774جوال:    

 maalbedwawi@moew.gov.aeبريد الكتروني: 
 

 اليمن

 عادل ابراهيم الشيباني

 حة الجراد الصحراويرئيس قسم مراقبة و مكاف

 وزارة ألزراعه و الري

 الجمهورية اليمنية –صنعاء 

 250956 /1234500 (00967)هاتف: 

 1250980(00967)فاكس: 

 777892931 (00967)جوال: 

 adel.shaibani@gmail.comبريد الكتروني: 

adel_alshaibani@hotmail.com 
 

 منظمة مكافحة الجراد لصحراوي في شرق إفريقيا

 جاسبر ماليا

 مدير عام

 منظمة مكافحة الجراد الصحراوي لشرق أفريقيا

 ص.ب. أديس أبابا

 أثيوبيا

 ( 11450)116461477  تليفون: 

 ( 00251)  911525779جوال: 

 gaspar_mallya@hotmail.comبريد الكتروني:

dlc@ethionet.et 
 

 هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية

 محمد األمين ولد احمد حموني

األمين التنفيذي لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة 

 الغربية

 الجزائر 471صندوق بريد 

 21733354 (00213)تليفون: 

 21730545 (00213) فاكس :

 661700887 (00213)جوال: 

:  بريد الكتروني
mohamedLemine.hamouny@fao.org 

 

 خبراء

 منير جبرة بطرس
أمين هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى 

 سابقا  

 السودان

 22334444 002499   :جوال

 munir.butrous@gmail.comبريد الكتروني: 

mailto:adel.shaibani@gmail.com
mailto:adel_alshaibani@hotmail.com
mailto:adel_alshaibani@hotmail.com
mailto:munir.butrous@fao.org
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 اجنس ديز اورم

 فرنسا –باريس 

75020 

 687273019 (0033)  :جوال

 .comagnesdeshormes@yahooبريد الكتروني: 

 

 الضيوف

 عثنمان محمد عمر

 سفير اريتريا باالمارات العربية المتحدة

 ابو ظبي 4597ص ب 

 26331838 (00971)تليفون: 

 26346451 (00971) فاكس: 

 محمول :564141288(00971)

 eriemb75@emirates.net.ae:  بريد الكتروني

 

 افع يوسفاالمين ن

 سكرتير اول

 سفارة اريتريا باالمارات العربية المتحدة

 ابو ظبي 4597ص ب 

 26331838 (00971)تليفون: 

 26346451 (00971) فاكس: 

 محمول :502077715 (00971)

 eriemb75@emirates.net.ae :  بريد الكتروني
o.comalaminnafe@yaho 

 

 

 منظمة األغذية و الزراعة لألمم المتحدة

 اني مونار

مسؤل أول برنامج األمراض واآلفات النباتية والحيوانية 

 (EMPRESالعابرة للحدود )

 منظمة األغذية والزراعة )الفاو(، روما، ايطاليا

 0657053311 (0039): تليفون

 annie.monard@fao.orgبريد الكتروني: 

 

 كيث كرسمان

 المعلومات بروما ضابط

 منظمة األغذية والزراعة )الفاو(، روما، ايطاليا.

 ( 1139)  1657154241تليفون: 

 3494356980 (0039)جوال:  

 keith.cressman@fao.orgبريد الكتروني:   

eclo@fao.org   

 

 

 

 هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى
 

 العلويالسراي مأمون بن خميس 

 أمين هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى

 القاهرة– 4443صندوق بريد، 

 ( 1141)  4 33306108تليفون: 

 ( 1141) 10116697842جوال: 

 ( 1141)  4 37606812فاكس : 

 mamoon.alsaraialalawi@fao.orgبريد الكتروني: 

 

 عصام محمود خليفة

 المساعد الفني المين الهيئة

 هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى

  37616804 (00202) فاكس:

  1278217600 0020جوال: 

 essam.khalifah@fao.orgالكتروني:  بريد

 

 ليديا نجيب عبد الشهيد

 المساعدة اإلدارية التنفيذية

 هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى

 القاهرة– 4443صندوق بريد، 

 ( 1141)  4 33306111تليفون: 

 ( 1141)  4 37606812فاكس: 

     lidia.abdelshahid@fao.org:بريد الكتروني

 

 

 

 

   

 

 

mailto:agnesdeshormes@yahoo.com
mailto:eriemb75@emirates.net.ae
mailto:eclo@fao.org
mailto:eclo@fao.org
mailto:mamoon.alalawi@fao.org
mailto:essam.khalifah@fao.org
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 تقرير رئيس الهيئة  )3 (مرفق رقم

 الزمالء والزميالت األعزاء

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد،

في البداية، باألصالة عن نفسي و بالنيابة عنكم اتقدم بالشكر الجزيل لوزارة البيئة و المياه على تكرمها باستضافة فعاليدات الددورة 

م جزيدل الشدكر وعظديم االمتندان راجدين مدن المدولى عدز وجدل ان يوفقندا فيمدا نصدبو اليده مدن خيدر التاسعة والعشرون للهيئدة فلهد

 لبلداننا.

 ديسدمبرمدن إنجازهدا خدالل الفتدرة الممتددة مدن  ويسرني أن أقدم لكم تقريرا  ُموجزا  ألنشطة أمانة الهيئة التي تمكنت بفضل من هللا

مدن أجدل تددعيم عمليددات هيئدة الها الددول األعضداء فدي تالجهود التدي بددذلبد دةاإلشداال بدد مدن وهندا  .م4102وحتدى ندوفمبر  4104

 خالل العامين السابقين.  مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى

لمدددة تسددتدعي الحددذر واالحتددراس  –لمسددتوى التحددذير لمكتددب المعلومددات الرئيسددي ووفقددا  –فقددد كانددت حالددة الجددراد الصددحراوي 

شدهرا أخدرى، حيدث اجتاحدت أسدراب الجدراد الصدحراوي  00وكانت حالة الجراد تمثل تهديدا على مدار  شهرا، 04وصلت الى 

دوال عديدة منها السودان، مصدر، السدعودية، الديمن، أثيوبيدا، وإريتريدا والصدومال، كمدا قدد ظهدرت االسدراب فدي دول أخدرى لدم 

وبالرغم مدن أن خسدائر المزروعدات كاندت محددودة فدي الغالدب،  تشهد موقفا مماثال منذ فترة طويلة مثل فلسطين، األردن ولبنان.

 نظرا لسرعة تحرك وحدات مكافحة الجراد واجراء عمليات المكافحة في الوقت المناسب.

و ذلك يؤكد خطورة الجراد الصحراوي وقدرته على االنتقال من مناطق تكداثره الدى منداطق بعيدده وأصدابته لددول غيدر معرضدة 

ا يؤكد على ان كافة الدول معرضة لهجمات الجدراد الصدحراوي وان كاندت بصدورة متقطعدة و يلقدي الضدوء لهجمات الجراد، كم

 على الجهود الكبيرة التي تبذلها دول خط المواجهة في صد هجمات الجراد وحماية الدول االخرى من الوصول اليها. 

تنسديق المسدتمر مدع الددول الو اإلدارةسدن حُ مدن  تلدك الفتدرةوفي هذا الصدد ال بد من ذكدر الددور الدذي لعبتده اماندة الهيئدة، خدالل 

والتتبع بصفة مستمرة لحالة الجراد الصحراوي باإلضافة إلى عقد حلقات العمل والدورات التدريبية العديدة في مختلدف األعضاء 

 مجاالت استكشاف ومكافحة الجراد الصحراوي وصحة وسالمة العاملين.

الدول األعضداء فدي الهيئدة مدن حيدث دعدم عمليدات المكافحدة فيمدا بدين  والتنسيق البناء بين المميزاون التعب ال بد من االشارةوهنا 

الدول وتبادل المعلومات والتقدارير فيمدا بينهدا وإيجداد الحلدول لدبعض المعوقدات خاصدة فيمدا يتعلدق باسدتخدام برندامج رامسديس و 

eLocoust . 

ة وكددل  مدن هيئددة مكافحدة الجددراد الصدحراوي فددي المنطقدة الغربيددة والمنطقدة الشددرقية كمدا اود االشدادة بالتعدداون الوثيدق بددين الهيئد

 ومنظمة مكافحة الجراد الصحراوي لدول شرق إفريقيا )دلكو( في مجاالت تبادل المعلومات وتدريب الكوادر الفنية.

 تين.وفيما يلي ملخص الهم االنشطة التي قام بها رئيس الهيئة واالمانة في السنتين الماضي

 3102اوالً: الزيارات واالنشطة التي تمت في عام 

م( لالطالع على اعمال مكافحة 4103مارس  44 – 09زيارة حقلية لساحل البحر األحمر في جمهورية مصر العربية  ) .0

 الجراد الصحراوي اثناء التفشي االخير و التعرف على نتائج عمليات المكافحة التي تمت في تلك الفترة.

 04 – 7الفتدرة مدن  الدوحدة فدي، فحة الجراد الصحراوي في دولدة قطدرد الدورة الوطنية في مجال مسح ومكاتنظيم وعق .4

 م.4103ابريل 

تنظيم وعقد الدورة الوطنية في مجال مسح ومكافحة الجراد الصحراوي في دولة االمارات العربية المتحدة، ابوظبي  في  .3

 م.4103مايو  9 – 5الفترة من  
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ومنظمدة االغذيدة و الزراعدة  بدل المملكدة العربيدة السدعوديةلتسليم المساعدات العينية التي تم شرائها من قزيارة السودان  .2

 م. 4103اغسطس  7 -3الهيئة للمساعدة في مكافحة الجراد الصحراوي،  و

افحدة  الوقائيدة زيارة رئيس وامين الهيئة لسلطنة عمان لتقديم  مقترح للمساهمة في أنشطة و برامج الهيئدة فدي مجدال المك .5

 م.4103سبتمبر  5-2للجراد الصحراوي في الفترة من 

تنظيم وعقد الدورة شبه اإلقليمية الثامنة لدول االنتشار في مجال المسح والمكافحة للجراد الصحراوي في سلطنة عمدان،  .6

 م.4103سبتمبر  12 -8مسقط في الفترة من 

الر  الجوي  في مجدال مسدح ومكافحدة الجدراد الصدحراوي فدي مديندة تنظيم وعقد الدورة االقليمية الرابعة في تطبيقات  .7

 م4103نوفمبر  48- 42جده  بالمملكة العربية السعودية من 

ندوفمبر  47زيارة رئيس وامين الهيئة للبنك االسالمي بجدة لتقدديم مقتدرح للمسداهمة فدي أنشدطة وبدرامج الهيئدة المختلفدة، .8

 م.4103

لى اعمال مكافحة الجراد الصحراوي اثناء التفشدي االخيدر واجدراء التقيديم الدالزم لحالدة زيارة حقلية إلرتيريا لالطالع ع .9

 م .4103ديسمبر  48 – 44الجراد ودعم جهود ارتيريا في التصدى لفورة الجراد الصحراوي في الفترة من 
 

 3102ثانيا: الزيارات و االنشطة التي تمت في عام 

ديم الددعم الفندي و االطدالع علدى حالدة الجدراد الصدحراوي فدي تلدك البلددان اثنداء زيارة اثيوبيا و الصدومال وجيبدوتي لتقد .0

 م.4102فبراير  00 – 3التفشي االخير واجراء التقييم الالزم لحالة الجراد ودعم جهود المكافحة من 

فبرايدر   48 – 42 االشتراك في المؤتمر االقليمي الثاني و الثالثون للشرق األدنى وشمال افريقيا والدذي عقدد برومدا مدن .4

 م.4102

تمثيل الهيئة فدي اجتمداع الحوكمده الماليدة  للجندة وهيئدات مكافحدة الجدراد الصدحراوي والمنبثدق مدن توصديات االجتمداع  .3

 م.4102مارس  03 – 00االربعون للجنة مكافحة الجراد الصحراوي والذي عقد في روما في الفترة من 

م  تمهيددا  لزيدارة العدراق إلجدراء 4102مدارس   47 – 42الزم في الفترة مدن زيارة االردن واجراء التدريب الميداني ال .2

 دورة تدريبية قطرية في تقنيات الر  الجوي.

زيارة دولة االمارات العربية المتحدة لالطالع على عمليات مكافحة الجراد الصحراوي وتقديم الدعم الفني في الفترة من  .5

 م.4102مايو  47 – 42

لعمل شبه اإلقليمية االولى في تشغيل و صيانة االت مكافحة الجراد الصدحراوي لددول االنتشدار والتدي تنظيم وعقد حلقة ا .6

 م.4102يونيو  5 – 0عقدت في مدينة االسماعيلية بجمهورية مصر العربية من 

عقدد فدي ( والدذي (CLCPRO تمثيل الهيئة في االجتماع السابع لهيئة مكافحة الجدراد الصدحراوي فدي المنطقدة الغربيدة  .7

 م.4102يونيو  46 – 44نواكشوط بموريتانيا في الفترة من 

تنظيم وعقد الدورة شبه اإلقليمية الثانية في تطبيق اجراءات الصحة وسالمة البيئة لدول المواجهة والتي عقدت في مديندة  .8

 م.4102سبتمبر  45 – 41الغردقة بجمهورية مصر العربية في الفترة من 
 

 نشطة األخرى:ثالثا: البرامج  واأل

 هاالعديد من البدرامج و االنشدطة، سديتم عرضد فيها م ببرامج عمل مكثف انجز 4102إلى  4104، ما بين أعوام لهيئةااتسم نشاط 

 ، ولكن فيما يلي مجموعة من التوصيات التي تم إنجازها:بالتفصيل في البنود المختلفة

  في مجال التدريب و رفع الكفاءة: -أوال 

وشدبه  إقليميدة اتل دعمت الهيئة في المنطقة الوسطى عدد من الدورات التدريبية القطرية إضدافة إلدى دورفي هذا المجا .0

 في مجال إدارة عمليات الجراد الصحراوي.وكذلك دورات فيما بين األقاليم  إقليمية
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ن دراسته لنيل درجدة مركز مكافحة الجراد بالسوداابراهيم محمد جمعة الموظف بوفي مجال الدراسات العليا، استكمل   .4

الماجسددتير فددي" تقيدديم طريقددة اخددذ عينددات الجددراد الصددحراوي لتحليددل التجمعددات " وذلددك مددن كليددة الزراعددة بجامعددة 

 م.4102الخرطوم

من االدارة العامة لمكافحة الجراد بمصر للعمل ببرنامج التدريب المتقددم فدي مكتدب معلومدات السيد اسامة ربيع تم إيفاد  .3

 في روما.الجراد الرئيسي 

كذلك تم دعم بحث لطالب دكتوراه من السودان في مجال استخدام الجراد الصحراوي كمصددر غدذاء لإلنسدان فدي كليدة  .2

 الزراعة بجامعة الخرطوم.
 

 مسائل متنوعة: -ثانياً 

يدة والدذي يقددم مدن إطدالق الموقدع االلكتروندي الجديدد بداللغتين العربيدة و االنجليز في الفترة السابقةتمكنت امانة الهيئة   .0

كافددة البيانددات والمعلومددات والنشددرات واالخبددار المتعلقددة بددالجراد الصددحراوي، إضددافة الددى عدددد مددن مواقددع التواصددل 

 االجتماعية بشكل مميز.

كما تقوم االمانة وبصفة مستمرة من ترجمة وإصدار النشرة الشهرية للجراد الصحراوي باللغة العربيدة وتوزيعهدا علدى  .4

 جهات االختصاص.

 يتم حاليا العمل على طباعة واصدار كتيبات صيانة االت الر  المستخدمة في مكافحة الجراد الصحراوي. .3
 

 رابعا: المساعدات للدول االعضاء:

في هذا المجال قامت الهيئة بجهود مميزة في دعم الدول التي تعرضت لفدورة الجدراد الصدحراوي حيدث اسدتطعنا ان نددعم جهدود 

امريكدي كمدا دعمندا صل الدى مليدون وسدبعمائة الدف دوالرر ، السودان ،  اليمن وارتيريا بمبلغ اجمالي والمكافحة في كل من مص

موازنة الهيئة بمبلغ ثالثمائة الف دوالر امريكي. وهذه المساعدات ادت الى تقوية ومساعدة وحددات ومراكدز الجدراد الصدحراوي 

 في الدول المعنية للتصدى ألسراب الجراد الصحراوي.

الختام اود ان اشكر أمانة الهيئة على الجهود المتميزة والمقدرة التي قامت بها في الفتدرة الماضدية والتدي كاندت خيدر عدون لدي في 

في تسهيل مهام عملي كرئيس للهيئة في السنتين الماضيتين، والشكر موصول للسيدة / آني مونارد وزمالئها في مجموعدة الجدراد 

ومدا ولجميدع الددول األعضداء علدى تعداونهم فدي تسدهيل نشداطات الهيئدة وتدذليل كافدة العقبدات، الصدحراوي واآلفدات المهداجرة بر

  فللجميع  كل الشكر والتقدير متمنيا  لهيئتنا دوام التوفيق والنجاح.
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 نتقرير عن أنشطة أمانة الهيئة ومتابعة التوصيات الصادرة عن الدورة الثامنة والعشرو  )2 ( مرفق رقم

نوفمبر  48 – 42لتوصيات الدورة الثامنة والعشرين للهيئة والتي عقدت في جدة، المملكة العربية السعودية، في الفترة من  تنفيذا  

 م.4102 – 4103في عامي  م، قامت أمانة الهيئة بنشاطات مختلفة4104

المطروح امامكم. وفي هذا البند سنستعرض لكم  المختلفة وفقا للبرنامج سيتم مناقشة التوصيات بالتفصيل من خالل أوراق العمل

ملخص للتوصيات االخرى الغير وارد ذكرها في اوراق العمل والتوصيات التي لم تنفذ او التي تحتاج الى توضيح من قبل امانة 

 الهيئة والدول االعضاء.

 اوالً: الهيئة 

 االجراء المتخذ رقم التوصية

لقرارات المكتب اإلقليمي على الرغم من تفهم الدول األعضاء .0

لمنظمة األغذية والزراعة بالقاهرة إلجراء تغييرات إدارية تهدف 

إلى تنظيم العمل في إدارة المكتب إال أن طبيعة العمل الخاصة 

بالهيئة لتنفيذ عمليات إدارة الجراد الصحراوي وخدمتها لعدد ستة 

يام عشر دولة باإلضافة إلى الصومال، األمر الذي يتعذر معه ق

سكرتارية الهيئة بمهام أخرى خارج هذا اإلطار نظرا لألعباء 

الكبيرة لتنفيذ هذه األعمال وغيرها من األعمال اإلدارية والمالية 

عليه فان الدول األعضاء ترفض  .لخدمة الدول األعضاء في الهيئة

سلبيه على نشاط الهيئة  آثارتنفيذ هذا القرار وما يترتب عليه من 

 وأهدافها.

تم تنفيذ التوصية برسالة من السيد رئيس  -

المكتب المدير العام المساعد في الهيئة الى 

االقليمي الذي تفهم قرار الهيئة وما تقوم به 

 من عمل لصالح الدول االعضاء. 

.تحديث اتفاقية الهيئة وإجراء التعديالت الالزمة مع األخذ في 3

اإلضافة إلى االعتبار المستجدات التي طرأت في هذا الشأن ب

 تقرير المستشار القانوني الذي عينته المنظمة لهذا الغرض.

تم القيام بالتحديث الالزم بالتنسيق مع المكتب 

القانوني بالمنظمة. لكن تعذر ارسالها عن 

طريق أحد الدول االعضاء للمكتب القانوني 

يوما قبل اجتماع 041في المدة المحددة وهي 

انوي لهذا الهيئة حتى تنال اإلطار الق

 االجراء.

ترغب االمانة في اعادة ادراج هذه  -

 التوصية وتنفيذها في الدورة القادمة.

 وعليه تم صياغة التوصية كاآلتي

تحديث اتفاقية الهيئة وإجراء التعديالت 

الالزمة مع األخذ في االعتبار 

المستجدات التي طرأت في هذا الشأن 

باإلضافة إلى تقرير المستشار القانوني 

ذي عينته المنظمة لهذا الغرض، على ال

أن يقوم مندوب مصر بتقديم الرسالة 

 المطلوبة إلى المدير العام للمنظمة 
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 ثانيا: التوصيات الخاصة بالدول االعضاء: 

. يقوم مندوب العراق بإفادة امانة الهيئة عن وضعيه االجهزة 5

 المستخدمة في مجال مكافحة الجراد الصحراوي

الهيئة ما يوضح تنفيذ االجراء.  لم تستلم امانة

 مندوب العراق للتكرم باإلفادة؟

تقوم جميع الدول األعضاء بتحديث بيانات االتصال الخاصة  .8

بها لدى أمانة الهيئة بشكل دوري ومنظم، من أجل تحديثها على 

ويتولى المشاركون في  eLERTموقع الهيئة اإللكتروني وموقع 

 الدورة الحالية متابعة ذلك

الزال التفاعل مع هذا االمر ضعيف، اذ 

الزالت بعض الدول لم تحدث بياناتها حتى 

 االن رغم مراسالت الهيئة في هذا االمر؟

 مندوبي دول التكاثر للتكرم باإلفادة

تقوم دول خط المواجهة بتشغيل الحد األدنى من أجهزة نقل  .9

أن يتم زيادة أعداد األجهزة  على eLocust2المعلومات 

مستخدمة عند زيادة وتيرة نشاط الجراد الصحراوي وذلك لتقليل ال

التكلفة الغير ضرورية مع ضرورة توافق ذلك مع خطط العمل 

 الخاصة بالتخطيط لعمليات المسح.

هناك بعض التطور في هذا الشأن لكن ليس 

بالشكل المطلوب. مطلوب التأكيد على هذا 

االمر خاصة مع تدشين الجيل الجديد من 

علما ان تكلفة تشغيلها  3ة اي لوكستاجهز

 مرتفعة نسبيا عن سابقتها.

ترغب االمانة في اعادة ادراج هذه  -

التوصية مع التأكيد على االلتزام بها. 

وذلك لتقليل التكلفة الغير ضرورية مع 

ضرورة توافق ذلك مع خطط العمل 

 الخاصة بالتخطيط لعمليات المسح.

المتحدة ودولة قطر بالعمل على تقوم دوله اإلمارات العربية  .06

إدخال استخدام آالت الر  المستخدمة في مكافحة الجراد 

-الصحراوي والتي تعمل بتقنية الر  بالحجم المتناهي الصغر 

على أن تقوم الهيئة بتدريب الفنيين المختصين في هذه الدول على 

 كيفية تشغيل وصيانة هذه اآلالت.

لخصوص. تم مخاطبة الدول المعنية بهذا ا

مطلوب من السادة ممثلي الدول المعنية 

)االمارات/ قطر( اإلفادة بما تم في هذا 

 الموضوع؟

 

 ثالثا: امانة الهيئة

. تقوم دول التكاثر )مصر، إريتريا، السودان، عمان، اليمن 44

والسعودية( بإعداد خطة الطوارئ المحلية من خالل استخدام 

والتواصل مع أمانة DeLoCPA   برنامج المساعد الفني المحدث

 الهيئة في حالة وجود عوائق للمساعدة على تذليلها.

ال زال هذا الموضوع وبالرغم من اهميته 

 يراوح مكانه.

ولذلك تقترح امانة الهيئة تنظيم حلقة عمل  

اقليمية لتدريب الدول المعنية على كيفية 

اعداد خطة طوارئ وطنية واستخدام برنامج   

DeLoCPA. 

 

 ً  : : التدريبرابعا

يمكن ايجاز البرامج والدورات التدريبية التي تم تنفيذها في السنتين الماضين في الجداول التالية. علما بانه سيتم اعطاء معلومات 

 تفصيلية عن هذه الدورات في بند التدريب. وبشكل عام: 
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 التدريب على المدي القصير  .0

قات عمل في مجال مسح ومكافحة الجراد الصحراوي وتشغيل ( دورات تدريبية قُطرية/ حل9دعمت الهيئة عدد ) -

موظف وفني من الدول 064وصيانة اآلالت المستخدمة في مكافحة الجراد في عدد من الدول االعضاء استفاد منها 

 التالية: 

 الفترة الزمنية عدد المتدربين المدينة الدولة م

 4103إبريل   00 – 7 41 الدوحة قطر 0

 4103مايو   9 – 5 09 و ظبيأب االمارات 4

 4103سبتمبر  41 – 06 05 أسمرة اريتريا 3

 4103سبتمبر   49 – 09 41 اإلسماعيلية مصر 2

 4102يناير   D/Berehan 48 03 – 42و   Zeway أثيوبيا 5

 4102ابريل   42 – 03 08 جده السعودية 6

 4102مايو  8 – 2 08 عمان االردن 7

 4102يوليو   00 – 7 8 أسمرة اريتريا 8

 4102سبتمبر   05 – 7 06 مرسى علم مصر 9
 

فني من العاملين في مختلف مجاالت الجراد  96( دورات تدريبية/ حلقات عمل إقليمية استفاد منها 7دعمت الهيئة عدد ) -

 الصحراوي وبيانها كالتالي: 

 مالحظات الفترة الزمنية عدد المتدربين مدينة الدولة م

 مصر 0
 القاهرة

 )المنظمة(
 ( DLISالدورة السادسة) 4103إبريل  45 – 44 22

 2 جده السعودية 4

 فبراير   ومن 40 – 05

مايو  4 –ابريل  47

4103 

متدربين من  2استضافة وتدريب 

 دول االنتشار

 41 مسقط عمان 3
سبتمبر   04 – 8

4103 
 الدورة شبه االقليمية الثامنة

 08 جده السعودية 2
ر نوفمب  48 – 42

4103 
 الدورة الرابعة في الر  الجوي

 ( DLIS) الدورة السابعة 4102مايو  43-09 8 أغادير المغرب 5

 4102يونيو  5 – 0 01 االسماعيلية مصر 6
الدورة األولى في تشغيل وصيانة 

 آالت ر  ومكافحة الجراد

 02 الغردقة مصر 7
سبتمبر  45 – 41

4102 

تطبيق معايير الصحة والسالمة 

 ئيةالبي
 

 و الخاصة بأجراء التدريب في العراق للظروف التي يمر بها العراق منذ فترة. 38تعذر تنفيذ التوصية رقم  .4

 وفي مجال التدريب على المدى المتوسط والطويل كانت األنشطة كالتالي: .3

 /م من كلية الزراعة من السودان دراسته للحصول على رسالة الماجيستير، هذا العاإبراهيم جمعة محمد ادم  أتم السيد

م. وموضوع دراسته يتمحور حول )تحسين  4100بجامعة الخرطوم التي كان قد التحق بالدراسة فيها في ديسمبر 
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  Improve Sampling for Monitoring Desert Locustطرق اخذ العينات لمراقبة تعداد الجراد الصحراوي(

Population 

 لمدة  –ارة العامة للجراد في مصر( إلى مكتب المعلومات الرئيسي في روما تم إيفاد السيد/ أسامه محمود مصطفى )اد

للتدريب على عمليات جمع وحفظ واسترجاع وتحليل بيانات الجراد المرسلة من الدول إلى المكتب  –شهرا  00

الهيئات  الرئيسي، وذلك في إطار المنحة السنوية الممولة من المنظمة لتدريب ضباط معلومات الجراد على مستوى

 اإلقليمية الثالثة. 

 الترشح للمنحة الدراسية للحصول على درجة الماجستير في مجال الجراد الصحراوي، وتلقت الهيئة  عن تم االعالن

 طلبات الدول التي سيتم مناقشتها بالتفصيل في بند التدريب واختيار المرشح او المرشحين الفائزين بالمنحة. 
 

  البحوث:في مجال خامسا: 

الفترة التي يتضمنها هذا التقرير، اجازت الهيئة مقترح بحثي واحد وهو عبارة عن بحث خاص باستخدام الجراد الصحراوي  في

 .4102/4105كغذاء للبشر وعليقة للحيوان لرسالة دكتوراه في كلية الزراعة بجامعة الخرطوم. بدأ الباحث الدراسة هذا العام 

 

  المطبوعات:في مجال سادسا: 

 فقد كانت األنشطة كالتالي: المطبوعاتمجال  وفي

( PDFنشرة الجراد الصحراوي إلى اللغة العربية مع وضعها في التصميم المخصص لذلك ) تقوم الهيئة بترجمة .0

 وتوزيعها على الدول األعضاء وجهات االختصاص لالستفادة منها.

د الصحراوي لكافة الدول األعضاء في الهيئة قامت األمانة بطباعة وتوزيع أعداد كبيرة من معجم مصطلحات الجرا .4

 والهيئات االخرى والجهات ذات العالقة.

يتم العمل حاليا على اصدار كتيبات تشغيل وصيانة االت مكافحة الجراد الصحراوي حيث تم إعداد المادة الفنية وجاري  .3

ين العربية واالنجليزية. وسيتم توزيعها فور اتخاذ االجراءات االخرى للتعاقد مع مطبعة إلصدار الكتيبات المذكورة باللغت

 االنتهاء من طباعتها على جميع الدول االعضاء والجهات المعنية بالجراد الصحراوي.

في إطار برنامج توثيق االنشطة والخدمات التي تقوم بها أمانة الهيئة، ومن أجل االعالن والتعريف بأمانة الهيئة واالدوار  .2

( بإصدار نشرة باللغة العربية واالنجليزية، لعرض إنجازات وأنشطة 4103نة الهيئة )في يوليو التي تقوم بها، قامت أما

أمانة الهيئة في السنوات الماضية وسيتم توزيعها على الدول االعضاء والهيئات والمنظمات المعنية وأثناء الدورات 

 التدريبية وحلقات العمل ولضيوف الهيئة اثناء االجتماعات المختلفة.

حسب التوصية التي تمت الموافقة عليها في االجتماع الثامن والعشرون للهيئة فقد قامت االمانة باتخاذ االجراءات  .5

الالزمة إلعادة تصميم موقع الهيئة االلكتروني على شبكة اإلنترنت وتحديثه  وتعريبه بحيث اصبح الموقع االن متوفر 

وسيتم استعراض الموقع   empres.org/-http://crcالرابط التالي على الشبكة باللغتين العربية واإلنجليزية على 

 بتوسع عند استعراض بند المطبوعات واالعالم.

إطار اإلعالن  وتقوم أمانة الهيئة بإضافة المستجدات من المعلومات والمستندات بصورة دورية على موقع الهيئة. وفي .6

والتعريف بخدمات وأنشطة أمانة الهيئة، قامت أمانة الهيئة ايضا بإنشاء صفحات على مواقع التواصل االجتماعي 

(Facebook، Twitter  .ويوجد الرابط لهذه الصفحات على موقع الهيئة االلكتروني ) 

 سابعاً: التمويل ودعم متطلبات الدول

صيات بمزيد من التفصيل في تقرير امانة الهيئة عن نتائج زيارة عدد من الدول االعضاء في سيتم استعراض هذا الجزء من التو

 ( من جدول االعمال.04الهيئة )البند 

http://crc-empres.org/Pages/Index.aspx?CMSId=8
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 مواضيع تتعلق بالميزانية: ثامناً:

حثت الهيئة الدول األعضاء على تسديد ما عليها من متأخرات االشتراكات في صندوق الهيئة، وتقدم الشكر واالمتنان  .0

للدول التي تسدد بانتظام، كما تتابع امانة الهيئة بصفة ُمستمرة موقف سداد اشتراكات جميع الدول األعضاء. وسيتم مناقشة 

 تفاصيل المصروفات والمتأخرات عند استعراض الميزانية. 

تم  58توصية رقم قامت امانة الهيئة بأعداد تقرير عن االنشطة الحالية للهيئة واهمية رفع نسب االشتراكات وحسب ال  .4

ارسال التقرير لكافة الدول االعضاء لمناقشته واتخاذ القرار المناسب. وسيتم مناقشة هذا الموضوع بمزيد من التفصيل في 

 جلسات االجتماع الحالي.
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 م3103/2310الجراد  تقرير عن نشاط الهيئة لمساعدة الدول االعضاء للتصدي لفورة (أ2) مرفق رقم

 الفورة االولى:

م واستمرت حتى نهاية 4104حدثت حالة التفشي االولى للجراد الصحراوي في دول المنطقة الوسطى في موسم التكاثر الشتوي 

م تقريبا. حيث تعرضت  دول : السودان، مصر والسعودية الجتياح أسراب الجراد الصحراوي والتي امتدت  4103شهر مايو 

  لتشمل إريتريا، فلسطين، االردن ولبنان. بعد ذلك

وعلى الرغم من أن خسائر هذا االجتياح على المحاصيل الزراعية كانت محدودة بشكل عام، إال أن نشوب هذا االجتياح أدى إلى 

 ظهور العديد من التسا الت والمخاوف، حول الظروف التي أدت الى تطور هذا التفشي إضافة إلى اتجاهات هجرة وتحرك

الجراد الغير مسبوقة بين الدول المصابة، وخاصة اتجاه أسراب الجراد إلى المناطق الشمالية من السودان في واليتي نهر النيل 

والشمالية في حالة هي األولى منذ ستين سنة تقريبا حيث وضعت أسراب الجراد البيض في مساحات شاسعة قدرت آنذاك بحوالي 

 شاريع زراعية كبيرة تم إنشائها في السنوات األخيرة في تلك المناطق.كيلومتر طوال  حيث توجد م 0111

واألمر الذي جعل الوضع خطيرا هو توافر كافة الظروف المناسبة إلنتاج جيل جديد من الجراد في هذه المناطق. وإذا لم يتم 

ي عند توافر الظروف المناسبة وبالتالي إجراء عمليات مكافحة مكثفة لها قد يؤدي إلى انتقال الجراد إلى مناطق التكاثر الصيف

م( فضال عن ما يمكن أن يؤول إليه الوضع 4103نوفمبر القادم  -استمرار دائرة اإلصابة في موسم التكاثر الشتوي القادم )أكتوبر

 إذا ما قامت أسراب الجراد الناشئة من مهاجمة مناطق المحاصيل الزراعية.

مكثفة امتدت لعدة شهور ادت في النهاية الى السيطرة على اسراب الجراد وتقليل الخطر  وقامت الدول المعنية بعمليات مكافحة

الذي يمثله على المحاصيل الزراعية. وكانت الهيئة على تواصل مباشر ومستمر مع كافة الدول المعنية بهذه الفورة وحرصت 

البحث عن مصادر اخرى لتمويل هذه العمليات والحرص الهيئة على تقديم الدعم الالزم حسب االمكانيات المتوفرة لديها وكذلك 

وهلل الحمد فقد تكللت هذه الجهود بالنجاح  على استمرار زخم المكافحة للسيطرة على اسراب الجراد التي لم تنقطع لعدة شهور.

 (. 0واثمرت عن الحصول على مبالغ مقدرة من عدد من الدول والجهات المانحة كما يبينها )جدول 

ة الى ذلك وحرصا من الهيئة على تعبئة الموارد الالزمة لعمليات المكافحة والمحافظة على الزخم والدعم المادي باإلضاف

والمعنوي الذي حصلت عليه فقد اقترحت عقد اجتماع عاجل للمختصين بالدول المعنية  الدول التي بها إصابة الجراد الصحراوي 

 الحتواء هذه األزمة. 

ء الزراعة في دول مصر والسودان والمملكة العربية السعودية على عقد اجتماع للخبراء والفنيين من وعليه فقد وافق وزرا

منظمة األغذية والزراعة ومديري وحدات مكافحة الجراد لمناقشة تطورات موقف الجراد والتوصية باإلجراءات المطلوب 

ولة دون حدوث تفشيات أخرى جديدة. تبنت الهيئة اإلعداد اتخاذها لدعم جهود مكافحة الجراد الصحراوي في هذه الدول والحيل

والتنسيق لعقد هذا االجتماع برعاية المكتب اإلقليمي لمنظمة األغذية والزراعة في الشرق األدنى في القاهرة، والذي كان على 

يرات مكتب المعلومات إطالع بموقف الجراد الصحراوي وتطوراته المتسارعة من خالل تقارير الهيئة الدورية ونشرات وتحذ

 الرئيسي في روما.

 الفورة الثانية

وتعرضت المنطقة لفورة اخرى للجراد الصحراوي في  الموسم التالي، بدأت بموسم التكاثر الصيفي في حضرموت ومارب 

عدن. وفي وشبوة واستكملت حلقاتها  بانتقال مجموعات الجراد الى مناطق التكاثر  الشتوي على ساحل البحر االحمر وخليج 

ذات الوقت كانت اسراب الجراد ايضا  تهاجم مناطق المحاصيل الزراعية في المناطق الساحلية للبحر االحمر في ارتيريا و 

  استمرت حمالت المكافحة حوالى ستة اشهر شملت كل من السودان وارتيريا و اليمن و بشكل ا قل  شمال الصومال ، اثيوبيا،

 لمتحدة.عمان   واالمارات العربية ا
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ومرة اخرى قامت الهيئة بمساعي حثيثة لمساعدة الدول المعنية على تأمين بعض المعدات واالليات والمبيدات التي تحتاج اليها  

فرق المكافحة. وتكللت هذه الجهود بالنجاح  حيث تم الحصول على دعم عاجل من المملكة العربية السعودية و البنك االسالمي 

 (.0ناه )جدول كما يبينه الجدول اد

 : المساعدات والمنح التي تم الحصول عليها لمساعدة الدول االعضاء لمكافحة تفشي الجراد )بالدوالر امريكي(.2جدول 

 الجهة المانحة
 السودان

4103 

 مصر

4103 

 اليمن

4103/4102   

 ارتيريا

4102 

 االجمالي 

 1,400,000 300,000 300,000 400,000 400,000 المملكة العربية السعودية

 1,500,000 500,000 500,000  500,000 منظمة االغدية والزراعة

 CRC 75,000 75,000   150,000الهيئة 

 300,000  000300,   البنك االسالمي للتنمية

 250,000  250,000   وكالة المعونة االمريكية

االجمالي العام للمعونات التي 

 تحصلت عليها الدولة

975,000 475,000 1,350,000 800,000  

 دوالر امريكي 000,600,3 اجمالي المساعدات

 )ثالثة ماليين وستمائة الف دوالر امريكي(

 

 

م كان معظمها من المملكة العربية 3102/3102من الجدول يتضح ان المساعدات المقدمة للدول المتأثرة بالجراد في عامي 

 دوالر امريكي.  1.400.000 السعودية حيث بلغت اجمالي مساعداتها

 لمناقشةا

 ماذا عن المساعدات من الدول االخرى في الهيئة.. 0

. تقديم الدعم لمشروع الهيئة الذي تم تقديمة للبنك االسالمي للتنمية لدعم االنشطة المختلفة للهيئة في مكافحة الجراد الصحراوي 4

 في المنطقة الوسطى.
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  ارة عدد من الدول االعضاء في الهيئةتقرير عن نتائج زي  ب(2( مرفق رقم

 :مقدمة

 والتي  تنص على التالي: 54و  50، 51، 29 :بناء على التوصيات الصادرة من االجتماع الثامن والعشرون للهيئة ارقام

العراق، و    يقوم رئيس وأمين الهيئة بزيارة وزارات الزراعة في كال من المملكة العربية السعودية، غمان، البحرينان  -29

لاللتقاء بالمسئولين في الوزارات المعنية للتعريف بالدور الذي تقوم به الهيئة في مجال مكافحة الجراد وتقديم مقترحات لدعم 

 أنشطة الهيئة. 

 وزيارة اليمن وااللتقاء بالمسئولين بوزارة الزراعة للبحث عن سبل تقديم الدعم لمركز مكافحة الجراد وإعادة تأهيله.   -51

وزيددارة البنددك اإلسددالمي للتنميددة بجددده وااللتقدداء بالمسددئولين وتقددديم مقتددرح لدددعم أنشددطة الهيئددة فددي مجددال مكافحددة الجددراد  -50

 الصحراوي. 

و زيارة دولة جيبوتي وذلدك إلعدادة تنشديط قندوات االتصدال المتبادلدة و معرفدة المعوقدات التدي تواجده مشداركة جيبدوتي فدي  -54

 الهيئة.  الفعاليات التي تنفذها

 نعرض لكم فيما يلي ملخص  لما تم تنفيذه من تلك الزيارات والنتائج التي خرجنا بها:

 :اوالً: الدول التي تعذر زيارتها

 العراق: تعذر زياراتها نظرا لألوضاع التي يمر بها العراق منذ فترة والتي لم تسمح بتنفيذ تلك الزيارة. .0

ة بالمسدئولين فدي الدوزارة المعنيدة. ونرجدو ان تسدمح الظدروف فدي قدادم البحرين: تعذر زيارة البحدرين لظدروف خاصد .4

االيام للقيام بزيارة البحرين خاصة ان حضور ممثدل لمملكدة البحدرين للمشداركة فدي فعاليدات هدذا االجتمداع والدذي مدن 

 الممكن ان يساعد في تهيئه الظروف إلتمام تلك الزيارة.

التي يمر بها اليمن منذ فترة والتدي لدم تسدمح بتنفيدذ تلدك الزيدارة بدالرغم مدن  اليمن: ايضا تعذر زياراتها نظرا لألوضاع .3

 المحاوالت الجادة التي اتخذت في هذا الشأن.

 

 :ثانيا: الدول التي تمت زياراتها

 :سلطنة عمان .0

اء بمعدالي الددكتور م بزيدارة سدلطنة عمدان وااللتقد4103قام كل من السيد رئيس الهيئدة و االمدين التنفيدذي فدي االول مدن  سدبتمبر 

 وزير الزراعة والثروة السمكية وسعادة وكيل الوزارة للزراعة ومدير عام التنمية الزراعية 

حيث تم في المقابلة التعريف  بالهيئة واألنشطة التي تنفذها في مختلف مجاالت مكافحة الجدراد الصدحراوي فدي الددول االعضداء. 

 هود انشطة الهيئة المختلفة.كما تم تقديم مقترح لمعالي الوزير لدعم ج

  نتائج الزيارة:

 311نتيجة لجهود المسئولين في وزراه الزراعة  والثروة السمكية فقد وافقدت حكومدة سدلطنة عمدان مشدكورة علدى التبدرع بمبلدغ 

غ فدي الحسداب الف دوالر امريكي لددعم مختلدف االنشدطة التدي تنفدذها الهيئدة لفائددة الددول االعضداء جميعدا . وقدد تدم تحويدل المبلد

 االئتماني للهيئة.
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 البنك االسالمي للتنمية .3

بتنسيق مدن السديد / حسدن سدنجوف مددير عدام االدارة العامدة للزراعدة بمنطقدة مكدة المكرمدة  بدوزارة الزراعدة بالمملكدة العربيدة 

قدر البندك االسدالمي  و االلتقداء م  بزيدارة م4103اكتدوبر   08السعودية وبمرافقته قام  السيد رئديس الهيئدة  واالمدين التنفيدذي فدي 

بمعالي الدكتور/ علي محمد على الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك االسالمي للتنمية والمسئولين عن القطاع الزراعي  حيث تم في 

لي المقابلة التعريدف بالهيئدة  واألنشدطة التدي تنفدذها فدي مختلدف مجداالت مكافحدة الجدراد الصدحراوي. كمدا تدم تقدديم مقتدرح لمعدا

الرئيس لدعم جهود انشطة الهيئة المختلفدة. ثدم تدم عقدد اجتماعدات فنيدة مدع المختصدين فدي القطداع الزراعدي وإلقداء الضدوء علدى  

 المشروع الذي قدمته الهيئة للبنك االسالمي.

 نتائج الزيارة:  

لوبة للحصول على دعم البنك. ومن تعذر الحصول على موافقة البنك لدعم المقترح الذي قدمته الهيئة لعدم توافر الشروط المط

الحصول على دعم مندوبين من الدول االعضاء في البنك. بمعنى ان يقوم بعض المندوبين من الدول اهم هذه الشروط هو  

 االعضاء  في البنك االسالمي  بتعزيز مقترح الهيئة والطلب من ادارة البنك االسالمي ان  تدعم هذا المشروع وتوافق عليه.

تقترح امانة الهيئة توصية بحيث يقوم مندوبين الدول االعضاء )في البنك االسالمي( الحاضرين هنا برفع تقرير مبسط  ولذلك

لوزير الزراعة في بلدانهم الذي يحيله بدورة لوزارة المالية  )مندوب الدولة في البنك االسالمي( لرفعة للبنك اإلسالمي متضمنا 

 هيئة الذي تم تقديمه  للبنك االسالمي.دعمهم للموافقة على دعم مشروع ال
 

 جيبوتي:  .2

قام امين الهيئة بزيارة جيبوتي في اطار مهمة مشتركة لمنظمة االغذية والزراعة )كيث كريسمان/ مأمون العلوي( ومنظمة 

فورة الجراد الصومال وجيبوتي اثناء شمال مكافحة الجراد الصحراوي في شرق افريقيا )فلجة اليأس( لتقييم وضع الجراد في و

 م. 4102الصحراوي عام 

تطور  الجراد في منطقة الساحل شمال غرب الصومال حيث اكدت فرق المسح وجود مجموعات وبالنسبة لحالة الجراد فقد 

حوريات من االعمار المتأخرة باإلضافة الى فقس حديث وتحول لطور الحشرات الكاملة بين منطقتي لجهي وسليل. ولم تجرى 

 حة لها. ووصلت بعض المجموعات من الجراد الى منطقة الحدود مع جيبوتي.عمليات مكاف

وحدة الجراد الصحراوي وعدم مشاركة جيبوتي في نشاطات الهيئة تأهيل وناقشت البعثة المسئولين في وزراه الزراعة الجيبوتية 

 م.4114ئة عام المختلفة وكذلك عدم دفع االشتراكات السنوية للهيئة من تاريخ انضمام جيبوتي للهي
 

   : نتائج الزيارة

لم تكن نتائج الزيارة مشجعة حيث طالب معالي وزير الزراعة المنظمة والهيئة بتقديم الدعم المالي لجيبوتي لمكافحة الجراد 

ولتوفير كافة المستلزمات من مبيدات وآالت مكافحة وغيرها من المستلزمات. رغم محاوالتنا شرح وتوضيح ان الهيئة ليست 

جهة مانحة ومواردها المالية محدودة للغاية وهي باألساس عبارة عن اشتراكات الدول االعضاء. وان الهيئة على اتم االستعداد 

 لمساعدة جيبوتي حسب المستطاع اال ان االمر ايضا يتطلب تجاوب من جانب جيبوتي ويكون التعاون مشترك بين الجانبين. 

لمطلوب يجب ان توافق عليه الدول االعضاء في الهيئة ولذا يجب ان يقدم اثناء مشاركة وتم افادة معالي الوزير ان الدعم ا

مندوب جيبوتي في االجتماع التاسع والعشرون للهيئة )االجتماع الحالي( وبناء على ذلك ستناقش الدول االعضاء موضوع الدعم 

 المطلوب وتتخذ القرار المناسب بهذا الشأن. 

 0011على ايه مقترحات في هذا الشأن علما ان االشتراك السنوي لجيبوتي في صندوق الهيئة يبلغ فقط لم يوافق معالي الوزير 

دوالر امريكي. كما رفض كذلك مقترح إجراء دورة تدريبية خاصة للعاملين في مجال مكافحة الجراد في جيبوتي تقوم الهيئة 

 ال. بتحمل تكاليفها كجزء من اعادة تأهيل العاملين في هذا المج
 

 شمال الصومال .2

جاءت زيارة الصومال في اطار نفس المهمة المشتركة لمنظمة االغذية والزراعة )كيث كريسمان/ مأمون العلوي( ومنظمة 

مكافحة الجراد الصحراوي في شرق افريقيا )فلجة اليأس( لتقييم وضع الجراد في شمال الصومال وتقديم المساعدة الالزمة من 

الزراعة )فاو( ومنظمة مكافحة الجراد الصحراوي في شرق افريقيا )دلكو( وذلك بعد ورود التقارير التي قبل منظمة االغذية و
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تشير الى انتشار الجراد في عدد من المواقع في شمال الصومال. وبالنسبة لحالة الجراد فسيقوم كيث كريسمان بشرحها ضمن 

 . م4102/ 4103حالة الجراد في المنطقة في الفترة الماضية 
 

 اما الجزء المتعلق بنشاط الهيئة في شمال الصومال فيمكن تلخيصه في التالي:
 

يصنف شمال الصومال من مناطق التكاثر الشتوية في منطقة القرن االفريقي ولذلك ادخل الصومال ضمن نطاق عمل برنامج  -

لتنمية الموارد البشرية في مختلف المجاالت ودعم  امبرس في المنطقة الوسطى. وقام البرنامج بتقديم الدعم المالي والفني المكثف

 إنشاء وحدة لمكافحة الجراد الصحراوي وإمدادها بالمعددات وآالت الر  المناسبة لمكافحة الجراد الصحراوي. 

م و بعد توقف برنامج امبرس 4112وبناء على توصية حلقة العمل الثالثة لبرنامج امبرس والي عقدت في مدينة الغردقة  -

كبرنامج دعم مستقل وانتقال كافة انشطته للهيئة. تابعت الهيئة تقديم الدعم إلعمال المسح والتي تتم في شمال الصومال  4116

مارس من كل عام من خالل احد الموظفين التابعين لوزراه الزراعة في شمال  –وذلك في موسم التكاثر الشتوي نوفمبر 

ة الجراد الصحراوي في شرق افريقيا )دلكو(. والذين قامت الهيئة بالتعاون مع الصومال باإلضافة الى موظف منظمة مكافح

 مكتب المعلومات بروما بتدريبهم ليقوموا بإجراء المسح الدوري للجراد هناك.

وفي حاالت الطواري وعند الحاجة إلجراء مكافحة جوية للجراد تقوم منظمة دلكو بتوفير طائرة للر  الجوى حيث ان 

و في منظمة دلكو. بينما ال تتم عمليات مكافحة ارضية لصعوبة اجراء ذلك في ظل االوضاع المعروفة في الصومال عض

 الصومال. وبشكل عام لم تجرى عمليات مكافحة للجراد هناك في السنوات االخيرة. 
 

 م3102فورة الجراد الصحراوي 

الدوري خاصة بعد االعصار الذي ضرب شمال البالد في بداية  قامت الهيئة وكالعادة بتقديم الدعم المالي إلجراء اعمال المسح -

م وسقطت على اثره امطار غزيرة االمر الذي هيئ الظروف البيئية المناسبة لتكاثر الجراد الذي كان ايضا  4103شهر نوفمبر 

 لصغيرة من اليمن.منتشرا في كل من اليمن واريتريا. وكان من المرحج ان يكون االعصار قد حمل معه بعض المجموعات ا

 

توارت االنباء بعد ذلك عن ظهور تجمعات للجراد في عدد من المواقع وعلى اثرها طلبت الصومال مساعدة المنظمة )فاو( 

ومنظمة دلكو لمكافحة الجراد قبل انتشاره الى مناطق اخرى. ولذلك تقرر القيام بزيارة شمال الصومال لتقيم الوضع واقتراح 

 اتخاذها.االجراءات المطلوب 

بعد مناقشات مستفيضة مع الجانب الصومالي تم وضع خطة عمل للفترة القادمة واالتفاق على القيام باإلجراءات التالية مباشرة  -

 وهي:

. إجراء مسح شامل للمناطق المتوقع وجود الجراد فيها وبناء على ذلك يتم االتفاق على االجراءات المناسبة لعملية المكافحة 0

 مع كافة االطراف.بالتشاور 

.  قدمت المنظمة )فاو( كامل الدعم للقيام بإجراء هذا المسح وتغطية كافة التكاليف والمصروفات  المتعلقة بالمكافحة بما فيها 4

شراء مبيدات إلجراء عمليات المكافحة من مبيدات حيوية )العضلة الخضراء( لالستخدام في مناطق الرعي ومبيدات كيماوية في 

 اجراء مكافحة في مواقع اخرى على مساحات كبيرة.حاله تم 

 . يقوم المختصون بمنظمة الدلكو باإلشراف على اعمال المسح والمكافحة بالتعاون مع وزارة الزراعة الصومالية.3

وية عند . تقوم منظمة دلكو بوضع طائرة ر  على اهبة االستعداد في منطقة ديرداوا بشرق اثيوبيا للتدخل إلجراء المكافحة الج2

الضرورة على ان يقوم الفنيون بوزارة الزراعة الصومالية باتخاذ كافة االجراءات على االرض وإبالغ السلطات المحلية وسكان 

 تلك المناطق قبل تنفيذ عملية المكافحة وغيرها من االجراءات التنفيذية...الخ .

 

مال )فاو( ومنظمة دلكو  )اثيوبيا( وتعاون وزراه الزراعة وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلها مكتب المنظمة بالصو

االثيوبية وأمانة الهيئة وقسم المعلومات بروما والتواصل المستمر مع كافة االطراف لفترة وصلت الى ما يقرب من ستة اشهر 

جراد الى طور الحشرات ألسباب عديده ال يتسع المجال لتفصيلها حتى تحول ال على االرضإال انه لم تتحقق نتائج ايجابية 

الكاملة وبداء بتكوين االسراب التي اخذت تنتقل ما بين شمال الصومال  وشرق اثيوبيا وواصلت بضعة أسراب تحركها إلى 

 أديس أبابا وشماال حيث شوهدت في أمهرا، تيغري وعفار من مايو الى يوليو. 
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عن طريق منظمة دلكو. بينما قامت اثيوبيا بإجراء يتاريزيزم( باستخدام المبيد الفطري )مهكتارا  76في الصومال تم مكافحة 

المكافحة ال سراب الجراد التي وصلت اليها من الصومال بمختلف وسائل المكافحة االرضية والجوية  وكافحت ما يقارب من 

 هكتار.  2511
 

ساعدة وزارة الزراعة في شمال الصومال ومن واقع تجربة الهيئة هذه والتجارب السابقة على مدى االثني عشر سنة الماضية لم

 في مجال تنظيم وادارة مكافحة الجراد الصحراوي يتضح جليا للهيئة جملة من الحقائق نختصرها في التالي:

ال يوجد دعم حقيقي من وزارة الـزراعــة في شمال الصومال لوحده او قسم  مسح ومكافحة الجراد، علما بان المنظمة  .0

 تكفلهما بتأهيل هذه الكوادر وشراء المستلزمات االساسية لعملها ودعم هذه الوحدة. وأمانة الهيئة ابدتا

عدم وجود رغبة حقيقة للعمل والقيام بأي تطوير لعمل مكتب الجراد القائم حاليا هناك )والذي انشأته وتموله الهيئة حاليا(   .4

 ذا الشأن دون بذل اي جهد حقيقتي من قبلهم.والقاء اللوم  على المنظمة و الهيئة في اي تقصير او نقص يحدث في ه

كافة االستثمارات التي انجزت هناك و قام بها برنامج امبرس والهيئة في السنوات السابقة لم يتبقى لها وجود حتى آالت  .3

 الر  اليدوية التي تم شرائها من قبل مخزنه في العراء وغير صالحة للعمل.

 المتحصل عليها ال ترقى للجهد المبذول في هذا الشأن وتبقى النتائج دوما محل شك.ليست هناك مصداقية في العمل والنتائج  .2

 الزيادة المستمرة في المصروفات التي هي الحافز ألي عمل يتم هناك. .5

 

علما انه ال يوجد ما يلزم الهيئة لدعم العمل في الصومال فهي ليست دولة عضو في الهيئة وبالتالي فان الهيئة غير ملزمة 

 . نيا القيام بأي نشاط هناكقانو

 

 المناقشة:

 وتشجيع نشاط مسح ومكافحة الجراد فيها. هل هناك مقترحات فيما يخص جيبوتي .0

 شمال الصومال.  على سبيل المثال نطرح النقاط التالية للمناقشة: .4

 كيف يمكن ان نشجع وزارة الزراعة لتنشيط وتفعيل نشاط مسح ومكافحة الجراد في شمال الصومال.  -

 كيف يمكن ان نشجع كادر  وزارة الزراعة و موظف دلكو للقيام بهذا العمل بمجدية ومصداقية.  -

 الى متى يمكن ان تستمر الهيئة في لعب هذا الدور نيابة عن وزارة الزراعه في شمال الصومال؟  -

 اي مقترحات اخرى في هذا الشأن. .3
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 3102أكتوبر  – 3103جراد الصحراوي خالل نوفمبر ال ( تقرير عن حالة2( مرفق رقم

 نظرة عامة

، السعودية، اريتريا، مصر في المنطقة الوسطى الصحراوي في للجراد حاالت تفشي عدةتطورت  ،4104منذ نوفمبر 

يتريا، شبه جزيرة سيناء، وإرومصر و جيبوتي إلى الجراد الصحراوي هاجر باإلضافة إلى ذلك،. واليمن، السودان، الصومال

وأديس  هرجيسا، القاهرة سماء في سراباأل وشوهدتاليمن. والصومال و السعوديةوإثيوبيا، واألردن، ولبنان، والمملكة العربية 

 . دولة اإلمارات العربية المتحدة في أيضا تفشي حدث. أبابا

 يمن فقد ادى استمرار انعدام األمنال في. والجوية واالرضية هكتار بالوسائل 711.111 ما يقرب من تم مكافحة وبشكل عام،

 بلدان أخرىعلى  الصومال في شمال ضعيفةال قدرات الوطنية. كما أثرت الالمسح والمكافحة عمليات عرقلةالداخلي إلى  والنزاع

 .في المنطقة

 مناطق التكاثر لىوانتقالها إ سراباأل شكلتأن  حيث السودان في في الوضع الراهن حدوث المزيد من التدهورب توقعاتال وتنذر

أن يؤدي تكاثر جيل أو جيلين والذي قد يؤدي إلى تشكل االسراب  من المتوقع األحمر ساحل البحر على طول الشتوية

كما أنه من المتوقع حدوث  ومارس. في الفترة بين ديسمبر وإريتريا مصر في، وإلى حد أقل ومجموعات الحوريات في السودان،

 شمال الصومال.واليمن و مملكة العربية السعوديةأصغر في ال تكاثر على نطاق

 المنطقة الوسطى

 شمال السودان في المناطق الداخلية من، فقد تطور تفشي الجراد الصحراوي والتكاثرالجيدة  األمطار الصيفيةلمعدالت  نتيجة 

 شمال غربفي  رابأسبضعة وخالل شهر نوفمبر، تشكلت مجموعات الحشرات الكاملة والحوريات . و4104في اكتوبر 

. كما األحمر على ساحل البحر أبريل استمرت حتى الجوية التي عمليات المكافحة وبدأت. البيضاء صحراءفي و الخرطوم

الحشرات  انتقلت بينما الدئيب / أوكو وادي شمال الشرقي إلىأسراب في اتجاه البعض مجموعات الحشرات الكاملة و تحركت

 عالية، متوسطة إلى مجموعات من الحشرات الكاملة بكثافة نحو عشرة وصلت حيثجنوب مصر و حلفا وادي شماال إلى الكاملة

 شمال في بعض المجموعات واستمرتالعالقي. و بحيرة ناصر مناطق في غير ناضجة وناضجة جنسيا، ،انتقاليةو انفرادية

 على ساحل البحر ناضجةأسراب و رىمجموعات أخ وصلت بينماالفرافرة الخارجة و، حيث وصلت واحات الصحراء الغربية

شبه المناطق األحمر و على ساحل البحر شهري ديسمبر ويناير في تكاثرالحدود السودانية. كما حدث و برنيس األحمر بين

عمليات  وقد أجريتسراب. هذا واأل مجموعات الحوريات في تشكل، مما تسبب إريتريافي  إلى مهيميت برنيس من الساحلية

 .المناطق جميعفي  المكافحة

جنوب  بحلول منتصف فبراير فيأسراب صغيرة الحشرات الكاملة و مجموعات، فقد تشكلت الكساء النباتي بداية جفاف ومع

 النيل إلى وادي إلى الجنوب الغربي)ب( األحمر و ساحل البحر شماال على طول( )أانتقلت و السودانشمال شرق و مصر شرق

عدد قليل  يمكن إجراء حيث شبه جزيرة سيناء الوعرة لوسط الداخليةالمناطق  اخترقت شماال قلتانت تلك التي. السودان في شمال

 واستمرت في مارس 4يوم  القاهرة فيأسراب و غير الناضجة جنسيا الحشرات الكاملة مجموعات وشوهدت. المسوحاتمن 

شتتة، التجمعية والغير ناضجة جنسيا إلى شمال الحشرات الكاملة المكما وصلت  لقطاع غزة. والمناطق المتاخمة شمال سيناء

/  الحدود بين مصر على طول وضع للبيض، فقد حدث عمليات المكافحة على الرغم منفي األردن. و عمانضواحي و لبنان

 تشكلت في ومايو، أما مجموعات الحشرات الكاملة الغير ناضجة جنسيا فقد أبريل مجموعات الحوريات في حيث تشكلت فلسطين

 المملكة العربية السعودية. شمال غرب، واستمر في االنتقال إلى واألردن فلسطين إلى جنوب انتقل، وبعضها ونيوي

إلى  وصلتفقد  السودانشمال شرقي و مصرل جنوب الشرقيال من إلى الجنوب الغربي التي انتقلت أما بالنسبة إلى األسراب

 على الرغم من أنو فصاعدا. منتصف فبراير من ثالثة أسابيع مدى فترةعلى غير مسبوقة و غير متوقعة هجرة في النيل وادي

نهر  على تمتد كيلومتر 0111 على إمتداد البيضضعت بسرعة وو نضجت سراب، إال أن األبسرعة عمليات المكافحةإجراء 
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 ناصر في بحيرة إلى كاثرأشجار النخيل. وامتد التالموسمية و للمحاصيل مما تسبب في بعض األضرار، شمال السودان النيل في

 . مصر

شكلت وتمايو، في شهري أبريل واستمر تشكل مجموعات الحوريات وبقع الحوريات و منتصف مارس في بدأ فقس البيضو

على ساحل أما  .بعد ذلك وبسبب عمليات المكافحة إنحسرت إصابات الجراد الصحراوي في يونيو. الحشرات الكاملة مجموعات

، مما أدى إلى ظهور مجموعات وإريتريا السودان في شهري فبراير ومارس خالل التكاثر يل آخر منج، نتج األحمر البحر

 .لعمليات المكافحة وظروف الجفاف نتيجة بحلول شهر مايو في نهاية المطاف إنحسرتاألسراب والتي والحوريات 

، 4104 في نوفمبر ينبع البحر األحمر إلى كاملةالحشرات الواحدة من  مجموعة على األقل عبرت السعودية، في المملكة العربية

بدرجة و الشمالي األحمر على امتداد ساحل البحر أعداد الجراد جيلين في زيادة تسبب تكاثر. وقد لوضع البيض فرقتبعد ذلك تو

الحوريات مجموعات تشكل و الفقس حدثوقد  .4103 ديسمبر وحتى أبريلاعتبارا من  الليث من بالقرب على وسط الساحلأقل 

أواخر يناير والجيل الثاني  في أسراب جديدةثم تشكلت  يونيو. استمرت حتى الجوية التي عمليات المكافحة بدأت ديسمبر حيث في

في مايو  أسراب جديدة شكلت. وقد تشهري مارس وأبريل مجموعات الحوريات خالل، مما أدى إلى ظهور في فبراير ظهر

في يونيو. وقد تم  وبقع الحوريات الحوريات، مما تسبب في تشكل مجموعات البيض ضعلية لوالداخالمناطق  والتي انتقلت الى

 .4103يونيو  إلى 4104 من نوفمبر هكتار 325.111 أكثر من مكافحة

 األحمر على امتداد البحر الشتوية مناطق التكاثر في عمليات المسحعدم انتظام نظرا ل ليس واضحا تماما، كان الوضع اليمن وفي

 عدن. الساحلية لخليج والسهول

 المنطقة الغربية

يبيا ل شمال الحشرات الكاملة الىمجموعة ، وانتقلت 4104 خالل شهر نوفمبرتشاد والنيجر و مالي في أسراب صغيرة تشكلت

 اتمجموع، وشكل الجراد الوالصحراء الغربية المغرب الحشرات الكاملة في عداد متزايدة منأ وشوهدتالجزائر. وتونس و

 نظرا لظروف خالل شهر ديسمبر في منطقة الساحل تفشيال ومن ثم إنحسر. موريتانيا في غرب وبقع الحوريات الصغيرة

شمال غرب أفريقيا، إال أن واسعة النطاق الى  للهجرة أي مؤشر على الرغم من عدم وجودعمليات المكافحة. والجفاف و

 في التكاثر المحلي من شهري يناير وفبراير تشكلت خاللة قد والحوريات وأسراب صغير الحشرات الكاملةمجموعات 

 . موريتانيا شمال غرب إلىانتقلت و، الصحراء الغربية

جيل واحد . المغرب في أطلس جنوب جبال التكاثر الربيعية في مناطق وأسراب صغيرة مجموعات صغيرة ظهرت، مارس فيو

جنوب والجزائر و المغرب فيمايو الحوريات خالل شهري أبريل و قعمجموعات وبفي تشكل  تسبب الربيعي من موسم التكاثر

ومن ثم  ويونيو. في أواخر شهر مايومجموعات صغيرة  الحشرات الكاملة. وشكلت عمليات المكافحة تم إجراء حيث ليبياغرب 

 من نوفمبر هكتار 005.111 تم مكافحة أكثر من. وقد وعمليات المكافحة الظروف الجافة يوليو بسبب الجراد في أعداد انخفضت

 .4103يونيو  إلى 4104

 .كبير أي نشاطفلم يكن هناك  لسيا جنوب غربأما عن 

 3102صيف 

 في المنطقة الوسطى

 في منتصف يونيو ثم وصلتشمال اليمن المملكة العربية السعودية و في غرب عسير في جبال جنوبا بضعة أسراب تحركت 

في المناطق الداخلية  خالل فصل الصيف. وقد حدث تكاثر حضرموت وادي بما في ذلك الداخل إلى مناطق أخرى من انتشرت

 ابريل ومايو. في جيدةبمعدالت  هطلت أمطار السعودية حيث في المملكة العربية الدواسر لوادي والمناطق المتاخمة اليمن من

بسبب  محدودة المسح والمكافحة عمليات نتكا. اليمن في خالل شهر سبتمبرسراب مجموعات الحوريات واأل، تشكلت وبالتالي
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في شهر  هكتار فقط 5111، فقد تم مكافحة الوصول إليها ال يمكن مناطق واسعة وحيث أن هناك. ومربي النحل انعدام األمن

 .عدن ساحل خليجو إلى البحر األحمر انتقلتالتي سبتمبر، وقد شكلت الحشرات الكاملة المجموعات واالسراب 

من الحوريات، وبقع الحوريات،  مجموعات قليلة صغير في تشكل تكاثر على نطاقتسبب السعودية،  لعربيةفي المملكة ا

 في سبتمبر. بالقرب من قنفدة األحمر ومجموعات الحشرات الكاملة على وسط ساحل البحر

، وتشكلت النباتات تجف حيث. في المناطق الداخلية خالل فصل الصيف صغير تكاثر على نطاق، فقد حدث السودان أما في

 عطبرة على امتداد نهر، شمال الخرطوم شهري أكتوبر ونوفمبرخالل  الحشرات الكاملةومجموعات مجموعات وبقع الحوريات 

 .الشتوية مناطق التكاثر إلى والهجرة عمليات المكافحة بسببإصابات الجراد  انخفضت، بحلول منتصف ديسمبرشرقا. و

 المنطقة الغربية

منطقة  في مناطق التكاثر الصيفية في هادئا الوضع استمر، اال أن أعلى من المتوسطبمعدالت  هطول األمطار منعلى الرغم 

 والجزائر. النيجر في فقط محدودة عمليات مكافحة وأجريت. أفريقيا في غرب الساحل

 لسيا جنوب غرب

 األمطار الموسمية على الرغم من الباكستانية / الهنديةالحدود  جانبي على امتداد مناطق التكاثر الصيفية في الوضع هادئا استمر

 جيدة.ال

 3102/ ربيع  3102شتاء 

 المنطقة الوسطى

الحشرات  من قبل مجموعات في أواخر سبتمبر اليمن في األحمر على ساحل البحر المبكر التكاثر الشتوي األول من جيلال بدأ 

 تشكلتحالة تفشي والتي  إلى أدى ذلك. المناطق الداخلية كاثر الصيفية فيمناطق الت منالتي وصلت الكاملة واالسراب الصغيرة 

 وصل فصاعدا. منتصف أكتوبر من سراب الجديدةتشكلت األو، شهري أكتوبر ونوفمبر مجموعات وبقع الحوريات خالل خاللها

في وقت متأخر( )تشكلت  ياغير ناضجة جنس أسراب عدة ظهرت حيث من المناطق الداخلية الى الساحل واحد على األقل سرب

عن ظهور بعض  المحلية أفادت التقارير حيث) الى الشمال المجاورة من المناطق، وربما أوائل أكتوبر في حضرموت في وادي

  في سبتمبر. اإلصابات(

في  يزانج من المناطق المجاورة الساحل إلى على امتداد شماالبعض مجموعات الحشرات الكاملة ، انتقلت أكتوبر في أواخر

، شهري نوفمبر وديسمبر خالل األحمر والفقس على ساحل البحر البيضوضع  جيل ثان من ظهرو المملكة العربية السعودية.

 سراباأل بعض ديسمبر. بحلول منتصفأسراب جديدة و مجموعات الحوريات على الساحل الشمالي العديد منمما أدى لتشكل 

 الثالثجيل البيض للضعت وو نضجت جنسيا، حيث بقيت أسراب اخرى في حين وديةالسع إلى المملكة العربية تحركت شماال

 بسبب في شهر فبراير في االنخفاض الجراد إصابات بدأت. ومن ثم المحدود حيث حدث الفقس وتشكلت بقع الحوريات في يناير

، كان الوضع بحلول شهر مايوو. وتشكل عدد قليل من مجموعات الحشرات الكاملة )من تجنح الحوريات( عمليات المكافحة

 .هادئا

في  شئيب األحمر بالقرب البحرساحل  منفي الجزء االوسط  الساحلية على السهول جيدةبمعدالت  هطلت أمطار، في إريتريا

شوهدت  نوفمبر عندما حتى مسوحات لم تجر أية اكتوبر. تفشي الجراد في، مما تسبب في في أكتوبرمرة أخرى و أغسطس

األخير من شهر  خالل األسبوع وضع البيض من التي لم يتم رصدهاو ومصوعو ويكرو  شئيب بين فجأة ادالجرإصابات 

 تضع البيض تزال الالحشرات الكاملة االنتقالية  مجموعات من كانت. لم يتم رصده، وربما من جيل واحد من تكاثر سابق أكتوبر

 . تيو بالقرب الساحلية الجنوبية إلى السهول من المعتادأكثر  جنوبا وامتد التكاثر نوفمبر. في أوائل
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مجموعات صغيرة من الحوريات االنتقالية والتجمعية وبقع الحوريات التي أصبحت مجنحات حديثة  وقد حدث الفقس وتشكلت 

ى إلى ، مما أدفي يناير التكاثر من الجيل الثالث بدأ. في ينايرسراب ديسمبر واأل حيث شكلت مجموعات الحشرات الكاملة في

 .عمليات المكافحة انخفضت االصابات كما وانتهت، بحلول شهر مايو. ومجموعات وبقع الحوريات الجديدة ظهور

 -يناير وفبراير  -أكتوبر ونوفمبر -أغسطس ) الدئيب / أوكو وادي شمال شرق في نتجت ثالثة أجيال من التكاثر، السودان في

 بالقرب الساحل الجنوبي علىجيل واحد و( فبراير -وديسمبر ديسمبر  -أكتوبر ) طوكر في دلتا جيلين(، باإلضافة الى أبريل

في  تركز نشاط الجراد، فإن معظم ونتيجة لذلك. مارس( -)يناير سواكن قربعلى أواسط الساحل و( مارس -)ديسمبر إريتريا

في االسراب الصغيرة املة وومجموعات الحشرات الك الحوريات، وبقع الحوريات مجموعات شكلتت حيث شمال شرق البالد

خالل شهر  باستثناء األخرى مناطق التكاثر في حين أن مجموعات الحوريات والحشرات الكاملة هي الوحيدة الموجودة أساسا

استمرت أكتوبر و في المكافحة الجوية عمليات وقد بدأت. الساحل الجنوبي على أيضا مجموعات حوريات تشكلت عندما فبراير

 هادئة. الحالةكانت على الساحل و الظروف البيئية جافة صبحت، ألول شهر مايوبح. وحتى مارس

نوفمبر -سبتمبر ) األحمر في المناطق الساحلية من ساحل البحر التكاثر جيلين مننتج  ،في المملكة العربية السعوديةأما 

سراب. وبقع الحوريات واألالكاملة، (، مما تسبب في تشكل المجموعات الصغيرة من الحوريات والحشرات أبريل -وديسمبر 

من  إضافية أسراب، وصلت في ديسمبر. وحتى يونيو الداخليةالمناطق  فياستمرت في نوفمبر و المكافحة الجوية بدأتوقد 

 . اليمن

شهري مارس  حيث تشكلت بقع الحوريات ومجموعات الحشرات الكاملة خالل الشمالي إلى الساحل امتد التكاثر، في فبرايرو

مايو خالل شهري أبريل وسراب الصغيرة الحشرات الكاملة واأل مجموعات، تشكلت المناطق الساحلية جفت وعندما. أبريلو

 الحوريات شكلت فصاعدا. مايو من مطلعابتداء  فقس الذي البيض وضعت حيث الداخلية مناطق التكاثر الربيعية إلىانتقلت و

 أسراب بضعةتبعها  الحشرات الكاملة في يونيو، مجموعات صغيرة من تشكلتكما . في مايو ويونيو المجموعات والبقع الناتجة

منتصف  بعد الجراد ولم يتم االبالغ عن. عسير جبال جنوب غرب إلىانتقلت و، األول من شهر يوليو النصف صغيرة خالل

 .يوليو

في ستوائي االعصار لإل المصاحبة رةاالمطار الغزي من جراء على الساحل الشمالي الغربي تفشي، حدث الصومال شمالفي و

الساحل  التي استقرت على اليمن من جنوب أسراب صغيرة عدة جلبت قد اإلعصار الرياح القادمة من ويعتقد أن نوفمبر. 00-04

 سليل بين نسبيا في منطقة صغيرة شمال غرب البالد الساحلية على السهول وحدث تكاثر. غربا ثم انتقلت الشمالي الشرقي

 مجموعات تشكيلحين بدأت الحشرات الكاملة في في  من ديسمبر إلى فبرايرهاي، مما تسبب في تشكل بقع الحوريات لوجو

 . منتصف يناير في جديدة

 شمال هكتار في 76 في فبراير حيث تم مكافحةشرق إثيوبيا و جيبوتي في المناطق المجاورة إلى بعض هذه المجموعات انتقلت

 على الممتد نتيجة للتكاثر من مارس حتى مايو االسراب وتشكل عدد من. د الفطري )ميتاريزيزم(باستخدام المبي الصومال

 حيثشماال أبابا و وواصلت بضعة أسراب تحركها إلى أديس. شرق إثيوبيا جرفال إلى وانتقلت، الساحل الشمالي الغربي

 يوليو. من مايو الىعفار و تيغري، أمهرا في شوهدت

دولة اإلمارات  قرب الحدود مع الذي حدث صغير تكاثر على نطاق من الحوريات مجموعات فقد تشكلت، شمال عمان أما في

 المناطق المجاورة المزارع في في العديد من االخير الطور مجموعات حوريات وشوهدتمايو. في ابريل و العربية المتحدة

 بحلول يونيو.الوضع الى السيطرة على  في كال البلدين كافحةعمليات الم وأدت. منتصف مايو فيدولة اإلمارات العربية المتحدة ل

 .4102أغسطس  إلى 4103أغسطس  من هكتار 311.111من  أكثر تم مكافحة كل المناطق، وفي
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 المنطقة الغربية

في تشكل ، مما تسبب أعداد الجراد المحلي الذي أدى الى زيادةتكاثر نتيجة لل موريتانيا شمال غرب فيتفش في أكتوبر تطور 

 صغير واحد سربكما تشكل  ديسمبر. ومجموعات الحشرات الكاملة من أكتوبر إلى، وبقع الحوريات الحوريات مجموعات

 .عمليات المكافحة وظروف الجفاف بسبب اإلصابات، انخفضت بعد ذلك يناير. من الحشرات الكاملة في مجموعاتبضعة و

 لسيا جنوب غرب

 مجموعات إلى تشكل خالل شهر أبريل ايران جنوب شرقالمناطق الداخلية من و لساحلعلى ا صغير تكاثر على نطاق أدى

 .في مايو ويونيو التي تم السيطرة عليهاو الحوريات

 3102 صيف

 المنطقة الوسطى

الى  واحد على األقل سرب عبروقد  في الشمال. –في فصل الربيع  من الصومال التي نشأت –أسراب  عدة، إستقرت في إثيوبيا

 خالل عوا  في شمالي وادي البيض ضعتاخرى قد و أسراب وكانت في يوليو.مرة أخرى في يونيو و اإلريترية المرتفعات

 أسراب صغيرةبضعة أكتوبر و من أغسطس إلى صغيرةال بقع الحوريات العديد من ظهور ، مما أدى إلىشهري يوليو وأغسطس

 .في أكتوبر غير ناضجة جنسيا

 الصيفيةهطول األمطار ونتيجة ل .4104 لما حدث في أكتوبر مشابها السودان في شمال تفشيتطور ال، كان وفي شهر أكتوبر

 منبقع الحوريات الحوريات ومجموعات الحشرات الكاملة وتشكلت تزايدت أعداد وحدثت عمليات تكاثر بمعدالت جيدة، فقد 

الحشرات  بعض انتقلت. عطبرة ونهر البيضاء صحراء ذلكبما في  األحمر، الغربي لمرتفعات البحر إلى الجانب الخرطوم شمال

اوائل  في التدهور في استمر الوضع. واألحمرساحل البحر و السودان شمال في الدئيب / أوكو، ووادي مصر الكاملة إلى جنوب

 من بوسائل المكافحة واالرضية. هكتار 22.111 مكافحة أكثر من، تم نوفمبر 8 اعتبارا من. ونوفمبر

 ة الغربيةالمنطق

في غرب  شمال منطقة الساحل مناطق التكاثر الصيفية في في جميع أنحاء غير معتادةال غم من المعدالت الجيدة من األمطارفبالر 

 .في شهر أكتوبر موريتانيا في غرب زيادةفي ال أعداد الجراد بدأت، ومع ذلك. الوضع استمر هادئا، إال أن أفريقيا

 .الوضع هادئا استمر. لسيا جنوب غربوفي 

 3102 شتاء
 

 المنطقة الوسطى

خالل  الدئيب / أوكو وادي موجودة في المشتتة الحوريات كانت حيث السودان شمال في في شهر سبتمبر التكاثر الشتوي بدأت

 بالقرب من المناطق الساحلية في الجزء االوسط واحدة من الحشرات الكاملة البيض مجموعة وضعت على األقل. شهر أكتوبر

الحشرات  حيث كان شيلشيال بالقرب في أكتوبر في مناطق الوسط من الساحل التكاثر بدأ، في إريتريا. البحر األحمر على ساحل

 ساحل البحرمناطق  موجودة على الحشرات الكاملة المشتتة كانتكما  وحوريات االعمار المبكرة متواجدة. الكاملة المشتتة

في  عدن خليج على ساحل جارياال يزال  صغير تكاثر على نطاق هناكاليمن، كما أن ية والسعود في المملكة العربية األحمر

 .جنوب اليمن

 عمليات المكافحة

 464111) % 38 في المنطقة الوسطى، منها 4102أكتوبر و 4104 بين نوفمبر هكتار 711.111 ما يقرب من تم مكافحة

 من قبل المكافحة الجوية عمليات نفذت، وفي إثيوبياالسودان. لسعودية وا والمملكة العربية إثيوبيا عن طريق الجو في هكتار(

 (. DLCO-EA) أفريقيا في شرق الجراد الصحراوي منظمة مكافحة

: المملكة العربية السعودية في بلدين في المنطقة الوسطى عمليات المكافحة من إجمالي % 74نحو  وبشكل عام أجريت

، 4103 يناير ومارس بين في الفترة عمليات المكافحة إجمالي ثلثي كما أجري. هكتار( 428111) والسودان هكتار( 452111)

 (.0 )جدول 4102فبراير و 4103بين نوفمبر و
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 االجمالي اليمن االمارات السودان الصومال السعودية عمان االردن اثيوبيا اريتريا مصر  

 395555 0 0 26,689 0 0 0 0 0 0 2,866 نوفمبر

 025529 0 0 5,825 0 1,820 0 0 0 0 6,894 ديسمبر

 525259 0 0 23,352 0 19,615 0 0 0 700 10,792 4103يناير 

 825832 0 0 60,979 0 14,470 0 0 0 0 12,378 فبراير

 215122 0 0 44,948 0 10,939 0 16 0 3,510 10,634 مارس

 025211 0 0 2,525 0 13,712 0 0 0 1,060 403 إبريل

 095202 0 0 1,412 0 16,718 0 0 0 0 1,184 مايو

 355331 0 0 0 0 23,990 0 0 0 0 1,230 يونيو

 261 0 0 0 0 760 0 0 0 0 0 يوليو

 031 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 أغسطس

 05331 1,220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سبتمبر

 85291 7,840 0 740 0 210 0 0 0 0 0 أكتوبر

 525602 15,989 0 20,959 0 466 0 0 0 16,200 0 نوفمبر

 825525 24,099 0 10,591 0 10,845 0 0 0 38,000 0 ديسمبر

 505981 678 0 11,381 0 23,376 0 0 0 16,545 0 4102يناير 

 515155 3,150 0 4,166 76 37,283 0 0 0 5,380 0 فبراير

 215202 4 0 6,869 0 23,277 4 0 0 160 0 مارس

 355152 0 0 4,595 0 19,914 130 0 415 0 0 إبريل

 325166 0 2,500 786 0 16,448 4,960 0 2,372 0 0 مايو

 095320 0 0 125 0 17,880 56 0 1,180 0 0 يونيو

 35381 0 0 0 0 2,180 0 0 0 100 0 يوليو

 202 0 0 0 0 0 0 0 313 0 0 أغسطس

 35562 0 0 2,430 0 0 0 0 134 0 0 سبتمبر

 315302 0 0 20,072 0 0 0 0 63 0 82 أكتوبر

 6955282 525011 35511 3285222 26 3525912 55051 06 25222 805655 265262 اإلجمالي

وفقا لما ورد من بيانات الى  4102وحتى أكتوبر  4104المساحة المعالجة بالهكتار في المنطقة الوسطى في الفترة من نوفمبر  (0جدول)

 .مكتب المعلومات الرئيسي بالمنظمة

 

 3105عات حتى ربيع التوق
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 التكاثر مناطق واالنتقال إلى السودان في المناطق الداخلية منسراب الحشرات الكاملة واأل من تشكل مجموعات خطر كبير هناك

 ووفقا لتوقيت. وديسمبر في نوفمبر مصرجنوب و السودان في شبه الساحليةالمناطق األحمر و ساحل البحر على امتداد الشتوية

بشكل أكثر  فإنه من المتوقع ظهور جيل أو جيلين من التكاثر مما يؤدي إلى زيادة أعداد الجراد، هطول األمطار كميةوتوزيع و

الساحلية للبحر  السهول على امتداد أيضاحدث تكاثر وسوف ي ويمكن توقع تشكل بقع الحوريات واالسراب. ديسمبر ومارس بين

 جيلين منظهور  من هناك خطورة، فومع ذلك أصغر. ولكن على نطاقاليمن والسعودية  والمملكة العربية في إريتريا األحمر

حيث قد تتشكل مجموعات الحوريات وبقع الحوريات والتي قد تؤدي إلى تشكل مجموعات الحشرات الكاملة وربما بعض  التكاثر

 في شمال الساحلية السهول غربفي شمال  أيضا ضيق تكاثر على نطاق قد يحدث، فالموسمية لألمطاروفقا و االسراب الصغيرة.

 .أعداد الجرادزيادة  من شأنه قد يسبب فيوالذي  ومارس في الفترة بين ديسمبر الصومال

عمليات ، وإجراء على أساس منتظم لمراقبة الوضع المذكورة أعاله في البلدان جهودتكثيف ال ستكون هناك حاجة إلى وبالتالي،

 .ورةعند الضرو في الوقت المناسب المكافحة

 eLocust2استخدام جهاز 

جهازا، تستخدم في تسجيل ونقل بيانات المسح  006الموزعة ضمن المنطقة الوسطى  elocust2يبلغ إجمالي عدد أجهزة 

والمكافحة من مواقع العمل وفي نفس الوقت عن طريق األقمار الصناعية إلى وحدة مكافحة الجراد الوطنية المعنية. هذه البيانات 

 ط من الدولة وليس من دول أخرى أو هيئة مكافحة الجراد في المنطقة الوسطى أو منظمة األغذية والزراعة.تستقبل فق

شهرية ونفقات واالشتراكات ال تنشيط هذه االجهزة، تمويل )التابعة لمنظمة الفاو( ثالثةال الجراد االقليمية هيئات مكافحة وتواصل 

دوالر أميركي، في حين من المتوقع  07.611إلى ما يقرب من  هذا التمويل بلغ ،4103في عام . eLocust2ألجهزة  نقل بيانات

تفاعال  eLocust2 زيادة استخدام يمكن أن تعزى إلى العامين بين الزيادة .4102في  40.611 حوالييصل هذا التمويل إلى  أن

في رسالة  44.431تم إرسال ، 4103في عام  .elocust2جهاز  تستخدم المزيد من الفرق الجراد الصحراوي حيث مع وضع

 .elocust2، باستخدام جهاز 4102في عام  حتى اآلن رسالة 02.945 تم إرسال حين

المسح  االستخدام اثناء عمليات / عدم تفعيل تفعيل بين توازن إيجاد أفضل تتضمن eLocust2إن اإلدارة الفعالة ألجهزة 

يورو/ جهاز( كل شهر حتى يتم عدم التفعيل للجهاز.  21ساب رسم االشتراك )حيث انه فور تنشيط الجهاز، يتم احت. والمكافحة

  يورو/جهاز، وعدم التفعيل مجاني. 08.5في حين أن االشتراك الشهري اثناء التفعيل يتكلف 

 ألن الشهر ايةفي نهإبطال مفعولها الشهر و في بداية االجهزة ينبغي تفعيلولتحقيق أقصى إستفادة ممكنة مع توفير النفقات، فإنه 

 من لتحقيق أقصى استفادة قدر المستطاع ينبغي أن تستخدم، فاالجهزة وعندما يتم تنشيط. شهر بالكاملال تغطي االشتراك رسوم

إن إبقاء االجهزة المفعلة بدون استخدام مع استمرار دفع االشتراك الشهري، تعتبر عملية مكلفة ، فخالف ذلك. االشتراك الشهري

 إلغاء تفعيلها. ، فينبغي أشهر أو أكثر لمدة ستة إذا كانت هناك أجهزة لن تستخدم. ووغير ذات جدوى

، وتحسين عدم تفعيل االجهزة / تفعيل إدارة من خالل تحسين البلدان قد تستفيد معظم، فإن واليمن السودان وبصرف النظر عن

 (.4 )الجدول المفعلة لديهم االجهزة مناالستفادة 
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إجمالي 

3102 

البيانات 

 فقط

% 

 للبيانات

إجمالي 

3102 

البيانات 

 فقط

% 

 للبيانات

 1.19 471.37 4,897.37 1.07 508.08 4,974.08 مصر

 1.0 481.90 4,744.90 1.0 029.33 0,525.83 اريتريا

 1.15 71.4 0,348.41 1.14 09.30 0,106.80 اثيوبيا

 1.17 89.6 0,473.61 1.12 31.03 848.03 عمان

 1.17 026.62 4,441.62 1.02 464 0,885.11 ةالسعودي

 1.04 77.48 669.48 1.15 40.00 241.00 الصومال

 1.46 0,426.20 2,742.20 1.47 0,002.48 2,014.78 السودان

 1.09 487.62 0,525.62 1.49 214.94 0,396.24 اليمن

   35269.15 025283.15   35502.36 025062.36 اإلجمالي

 

)المتوقعة على أساس االستخدام  4102و 4103ات نقل البيانات )باليورو(، مقارنة إجمالي نفقات نقل البيانات بين عامي نفق (4جدول )

 .elocust2الحالي(. النسبة المئوية األعلى للبيانات تشير إلى فعالية أكثر في إستخدام أجهزة 

نقل البيانات، حيث سيتوقف العمل بها ل بلد في أي eLocust2لن يعد باإلمكان استخدام أجهزة  ،4105عام  يناير 0من  واعتبار

 0في  eLocust2 التوقف عن استخدام أجهزة يتعين على جميع الدول، لذا الحالي. إنمارسات القمر الصناعي وقف تشغيل بسبب

وحدات أجهزة  نشرو بتهيئة( DLIS. وقد قامت وحدة خدمات معلومات الجراد الصحراوي )eLocust3بدء استخدام يناير و

eLocust3 من أجهزة العدد الحالي ستحل محل لجميع البلدان والتي جديدة eLocust2 . 

 المشتركة بين في حلقة العمل معتمد، وذلكeLocust3 مدرب باعتباره من كل بلد واحد الجراد معلومات ضابط تدريبكما تم 

التي و الجراد الصحراوي معلومات لضباط جنوب غرب آسياهيئات مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية والوسطى و

 في ضباط المسح والمكافحة جميع المعتمدين أن يقوموا بتدريب ومن المتوقع من المدربين .4102 مايوفي  المغرب في عقدت

مشاكل  ستخدمينعندما يكون لدى الماكتشاف األخطاء وإصالحها و الدعم الفني وتوفير ،eLocust3أجهزة  على إستخدام بالدهم

 المكونات.البرمجيات واألجهزة و مع

من النوع  من إنتاج باناسونيك،. إنه جهاز متاح تجاريا، eLocust2 يوفر مزايا عديدة أكثر من جهاز eLocust3إن جهاز 

مع امكانية  ،نظام تحديد المواقع مدمج به، وكاميرا، وبوصة، ملونة تعمل باللمس 01 مزود بشاشة قوية،لوحي عالي المتانة ال

تخزين بأسلوب مع امكانية ال، ساعة 04حتى  تدوم بطارية قابلة للشحنومزود ب بلوتوث،وواي فاي االتصال من خالل تقنيات ال

USB. نقل لتشغيل الهوائي الخارجي والذي ي فقط كابل واحد هناكو في السيارة. في المكتب أو يمكن إعادة شحنه وبالتالي

 داخلفي ال أو وضعها السيارة سقف يمكن تركيبها على مغناطيسية التي قاعدة لديه الهوائي. ار الصناعيةاألقمالبيانات عن طريق 

  باستخدام تقنية بلوتوث. السلكيا الهوائيب يتصل الجهاز األمامية. على لوحة القيادة

أكثر  من البيانات ٪51 ونقل إدخال يمكن للمستخدمين والفرنسية. باللغات اإلنجليزية والعربية متاح eLocust3 برنامج جهازو

 والجراد، والغطاء النباتي بيئات الجراد الصحراوي على إضافية بما في ذلك تفاصيل، eLocust2 مع أجهزة مما كان ممكنا

 اتلقائيا تسجيل إحداثيات مواقعه التي يتم الصور عدد غير محدود من ويمكن باستخدام الجهاز الجديد أخذالسالمة. والمكافحة و

. البث الفضائي للصور تكلفة بدال من زيادة جهاز الكمبيوتر إلىسهولة نقلها ل SDصغيرة  ذاكرة على بطاقةحفظها و الجغرافية
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، وخرائط الندسات(صور األقمار الصناعية لألرض ) ، والذي يعرضثالثية االبعاد الخرائط تطبيق eLocust3 يشمل جهاز

في الميدان  النباتات الخضراء إلى مناطق التنقل لمساعدة المستخدمين فيخضرار الهطول األمطار وا تقديراتأحدث الطرق و

 التي تحتوي علىو متوفرة باللغات الثالث رقمية مكتبة مرجعيةتصال باإلنترنت. كما أن الجهاز الجديد مزود بلال الحاجة دون

أشرطة فيديو ، وللجراد وصور للمعدات لمستخدمأدلة ا، وإجراءات التشغيل القياسية، وللجراد الصحراوي منظمةال إرشادات

، وهوائي، الجهاز اللوحي تحتوي على eLocust3جهاز الواحد من ال. حقيبة أيضا المراجع األخرى والعديد من للتدريب

الر دو 4.511ما يقرب من ، وذلك بتكلفة قدرها مايكرو( والبرنامجصغيرة ) ذاكرة، وبطاقة كابل الهوائيوالشاحن الكهربائي، 

 .أمريكي

 RAMSESاستخدام برنامج 

والبيئة والمكافحة التي يتم تداولها في بلدان خط المواجهة والتي تقوم بعمليات المسح  من بيانات الجرادنظرا للكم الهائل 

رامسيس( يعمل بأسلوب نظم ) مخصص نظام معلومات جغرافي والمكافحة، فقد قامت منظمة االغذية والزراعة بوضع

هؤالء  وقد تم تدريب البيانات. وتحليل بتلخيص الوطنيون الجراد معلوماتضباط والذي يسمح ل (GISالجغرافية ) المعلومات

على استخدام برنامج رامسيس، وتقوم وحدة خدمات معلومات الجراد في روما بتحديث التدريب سنويا عن طريق حلقة  الضباط

 .وجنوب غرب آسيا( العمل السنوية فيما بين االقاليم )المنطقة الوسطى

نظام معلومات ل الحقا ارسالها إلىوالتي تم  بيانات رامسيسمن  سجال 04.111 تم استالم وإدخال ما يقرب من، 02-4103 في

 السودان. وتعتبر مع السنوات السابقة مقارنة رامسيس زيادة استخدام في اتجاه ثابت يمثل هذا(. و3 )الجدولالجراد الصحراوي 

التي تقوم  الفرق الميدانية وعدد حالة الجراد إلى ويرجع ذلك أساسا، لرامسيسمن أكثر المستخدمين  السعودية بيةوالمملكة العر

 .على مدار العام المسح والمكافحة بيانات بجمع

 اإلجمالي 2014 2013  

 2,064 631 1,433 مصر

 472 131 341 اريتريا

 370 299 71 اثيوبيا

 491 363 128 عمان

 4,127 1,777 2,350 يةالسعود

 4,156 1,815 2,341 السودان

 1,764 657 1,107 اليمن

 11,680 5,016 6,664 االجمالى

 

 4102و 4103عدد سجالت برنامج رامسيس في  (3جدول )

بالكامل،  محدثةوهو نسخة ( الى جميع البلدان، RAMSESv4، سيتم نشر اإلصدار الرابع من رامسيس )هذا العام في نهاية

إلى  الموجودة قواعد البيانات، سيتم تحويل في ذلك الوقت عاما. 05 تبلغ من العمروالتي  رامسيسستبدال النسخة الحالية من ال

 . عامينوالذي استمر  تكاليف التطويرجزء من في  اإلقليمية الثالث الجراد هيئات وقد ساهمت الجديد. RAMSESv4 صيغة

برنامج قواعد البيانات يستخدم ال كما مجانا ويعمل بأسلوب نظم المعلومات الجغرافية متاحو مفتوح المصدر الجديد اإلصدار

في  أسهل وأسرعو  أكثر قوة كما أنه، جديدةال eLocust3 بيانات يكون قادرا على إدارة سوف. البرنامج المكانية )الفراغية(
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اإلصدار المبدئي من البرنامج سيوفر الوظائف نسية. الفروالعربية و وسيكون متاح باللغة اإلنجليزية. والتحديث االستخدام

من الخرائط وذلك  وعملالوظائف التحليلية و، إضافي ملخص. والحقا وبناء على متطلبات كل دولة سيتم إتاحة األساسية فقط

 المعلومات ضباطن هذه التحديثات. كما أموارد مالية متاحة ل بنظام إدخال المكونات. هذا وال توجدالتحديثات  سلسلة من خالل

 المعلومات ضابط حلقتي عمل في (RAMSESv4 ما قبل النشر من على البرنامج )نسخة تدريبا تلقوا وطنيون قدال الجراد

  .4102و 4103في عام  بين األقاليم الجراد

 جودة وتوقيت التقارير

موجز  شرح مع رامسيسإرسال بيانات ا، وشهري األقل إرسال تقرير مرة واحدة على، ينبغي على البلدان الهدوء خالل فترات

أن ترسل  يجباألوبئة، الفورات وو الجراد تفشيات خالل. اما eclo@fao.org-( DLISإلى وحدة خدمات معلومات الجراد )

 إعداد إلى أيضا المتضررة كما يتم تشجيع البلدان في األسبوع. مرتين على األقل موجز وشرح رامسيس بيانات التقارير مع

 معلومات الجراد الصحراويوحدة خدمات  إذا تلقتو وضع الجراد الصحراوي. لتلخيص شهرية أو اثناء الشهر تنشرا

 الجراد الصحراوي نشرة تضمين هذه المعلومات في، فسيتم الشهر الجديد في اليوم األول من أو الشهر بحلول نهاية المعلومات

 ينبغي أن تقوم الدول بإرسال التقارير. والشهر التالي حتى ذه المعلوماتفإنه لن تظهر ه، خالف ذلك. وللشهر الجاري الشهرية

 فيما بينها وطنيةال تبادل النشراتعلى  تشجيع البلدان. كما يتم عمليات المسح لم تجر أية أو إذا الجراد لم يتم العثور على حتى لو

 .على أساس منتظم

جودة ب كاملة تقارير عن طريق إرسال التقارير على مستوى عال من لمعظم الدو حافظتفقد  ،2 في الجدول رقم وكما هو مبين

 اثناء كما اقترح. و4102-4103 فيمعلومات الجراد الصحراوي إلى وحدة خدمات منتظم  في الوقت المناسب وبشكلو عالية

حققت ، فقد السنوية الجراد الوطنيون بين االقاليم )المنطقة الوسطى ومنطقة جنوب غرب آسيا( معلومات ضابط حلقات عمل

 الشهرية. النشرات إلى العديد من التحسينات الدول

  2013 2014 

 عدد التقارير التوقيت  الجودة عدد التقارير التوقيت  الجودة  

 6 3 2.67 11 3 3 جيبوتي

 17 3 3 37 3 3 مصر

 18 2.83 2.83 24 2.75 2.83 اريتريا

 16 3 3 12 3 3 اثيوبيا

 24 2.96 2.96 13 3 3 عمان

 20 3 2.8 28 3 2.75 السعودية

 34 3 2.91 14 2.93 3 الصومال

 40 2.7 2.98 44 2.89 2.95 السودان

 46 2.91 2.91 36 2.86 3 اليمن

 4102و 4103تقارير الجراد الصحراوي في  (2جدول )

 

المنطقة  عن أن األرقام لضمان جهود أكبر بذل وينبغي. بيانات المكافحة في نظام التقارير هي الرئيسية نقاط الضعف واحدة من

يتم إبالغه لهيئة مكافحة الجراد ما الشهرية و الوطنية نشرات الجرادوفي  رامسيس الموجودة في قاعدة بيانات هي نفسها المعالجة

تم  إلى ذلك،باإلضافة معلومات الجراد الصحراوي في روما.  الصحراوي في المنطقة الوسطى وما يتم إبالغه إلى وحدة خدمات

 تقديم التقارير: محددة ل عدة تحسينات اقتراح
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 كل شهر عالية نوعية تقارير إرسال - جيبوتي• 

 توقيتهااالستمرار في تحسين عالية الجودة و تقارير إرسال - إريتريا •

 في الوقت المحدد عالية الجودة تقارير على الحفاظ - عمان •

 جودة التقارير في تحسين راالستمرا- المملكة العربية السعودية •

 في الوقت المحدد أكيدة تقارير إرسالالتأكد من  -السودان •

 توقيت التقاريرنوعية و تحسين -اليمن  •

الجراد  معلومات لضباط شهرا 00 في البرنامج التدريبي لمدة من مصرأسامه محمود مصطفى  شارك السيد ،4102عام  في

في منظمة  مكافحة الجراد الصحراوي لجنةبتمويل من في روما، و جراد الصحراويمعلومات المكتب خدمات  في الصحراوي

 .4105عام  يناير 46وم وسوف ينتهي من هذا البرنامج  ي االغذية والزراعة
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 التدريب - هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى( تقرير عن نشاطات أ5) مرفق رقم

التدريب هو أحد االنشطة المستمرة في خطة عمل الهيئة، وذلك لمواكبة التطور التقني في شتى المجاالت المتعلقة بالجراد 

 الصحراوي، من أجل رفع كفاءة العاملين وللتغلب على مشكلة انتقال الموظفين الى مواقع عمل اخرى او االحالة للتقاعد. 

دد من حلقات العمل والدورات التدريبية باإلضافة إلى دعم الدورات التدريبية وحلقات العمل وقد قامت أمانة الهيئة بتنظيم وعقد ع

ذات الصلة بأنشطة الجراد الصحراوي المختلفة سواء للدول األعضاء أو مع هيئات الجراد األخرى وذلك تنفيذا للتوصيات 

جراد الخاصة بالمسح والمكافحة بطريقة ُمتقنة وباحترافية، الصادرة من الدورات السابقة للهيئة لضمان استمرار إجراء عمليات ال

 ويمكن تلخيص هذه النشاطات فيما يلي:

 :أوالً التدريب على المدى القصير

وهو تدريب قُطري أو إقليمي أو شبه إقليمي: وتُغطي ُمعظمها مواضيع مباشرة أو غير مباشرة خاصة ببيولوجية ومسح ومكافحة 

 فة الى البيئة وصحة وسالمة العاملين في مجال الجراد الصحراوي.الجراد الصحراوي باإلضا

 التدريب القطري )الوطني(

 مصر 

 العامة لشئون الجراد والطيران الزراعي في مصر إلقامة الدورة التدريبية لإلدارة  –الدعم المالي  – قدمت الهيئة

-09في االسماعيلية على فترتين االولى من  القطرية في تشغيل وصيانة آالت مكافحة الجراد الصحراوي والتي عقدت

 ( وذلك للمهندسين والفنيين العاملين في هذا المجال على التوالي.4103من نفس الشهر ) 49-46سبتمبر والثانية من  44

 لإلدارة العامة لشئون الجراد والطيران الزراعي في مصر إلقامة الدورة التدريبية  –الدعم المالي  – قدمت الهيئة

، 4102سبتمبر  05-7في الفترة من  مرسى علمطرية في عمليات استكشاف ومكافحة الجراد الصحراوي في مدينة الق

ضابط جراد من العاملين بوحدة مكافحة الجراد في مصر. في هذه الدورة تم إدخال بعض الموضوعات  06وبمشاركة 

ن في الدم، وأهمية تطبيق معايير الصحة والسالمة الجديدة إلى مقرر التدريب )مثل قياس مستوى إنزيم االسيتايل كولي

 البيئية في عمليات المكافحة(، إضافة إلى بعض التطبيقات الحقلية.

 إريتريا

 لوحدة اآلفات المهاجرة/وحدة مكافحة الجراد الصحراوي في إريتريا، لعقد دورة  –الدعم الفني والمالي  – قدمت الهيئة

من العاملين في مجال مكافحة الجراد في  05 كافحة الجراد الصحراوي لتدريبتدريبية قطرية في مجال استكشاف وم

 . وقام بالتدريب المدربين المحليين بالوحدة بدعم من المساعد الفني ألمانة الهيئة.4103سبتمبر  41-06الفترة من 

  والتي عقدت في الفترة من دعمت الهيئة تنظيم حلقة العمل القطرية في تشغيل وصيانة آالت مكافحة الجراد الصحراوي

وذلك بإيفاد السيد/ خالد الحراصي من سلطنة عمان ألجراء التدريب الالزم في هذا المجال بالتعاون  4102يوليو  7-00

 مع خبير المنظمة السيد/ منير بطرس.

 كشاف ومكافحة ضمن مشروع الدعم الفني الذي قدمته المنظمة )فاو(إلرتيريا. تم عقد دورتين تدريبيتين في مجال است

م لتدريب ستة عشر من الفنين. 4102يونيو   31 – 43الجراد الصحراوي، حيث عقدت الدورة االولى في الفترة من 

م وقام بالتدريب فيهما 4102يوليو  40 – 02وتم تدريب ثمانية عشره اخرين في الدورة الثانية التي عقدت في الفترة من 

 راد وخبير المنظمة السيد منير بطرس.المدربين المحليين بوحدة مكافحة الج

  ضمن نفس المشروع قام خبير المنظمة بأجراء دورة تدريبية مكثفة في تقنيات الر  الجوي لمكافحة الجراد الصحراوي

 م.4102يوليو  43 – 44لتدريب اثنين من الطيارين واربعة فنيين من سالح الجو االرتيري في الفترة من 

 أثيوبيا
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 مكافحة الجراد الصحراوي بأثيوبيا لعقد دورة تدريبية وحدة لقسم وقاية المحاصيل /  –لدعم المالي ا – قدمت الهيئة

 42-03، في الفترة من D/Berehanو   Zewayقطرية في مجال استكشاف ومكافحة الجراد الصحراوي في مدينتي   

م بالتدريب المدربين المحليين بقسم من العاملين في مجال الجراد الصحراوي، وقا 48 ، حيث تم تدريب4102يناير 

 وقاية المحاصيل بوزارة الزراعة.

 االردن

 لمديرية وقاية النباتات باألردن لعقد دورة تدريبية قطرية في مجال استكشاف  –الدعم الفني والمالي  – قدمت الهيئة

. وقام 4102مايو  8- 2من  من العاملين في مجال مكافحة الجراد في الفترة 08 ومكافحة الجراد الصحراوي لتدريب

 .بالتدريب المساعد الفني في أمانة الهيئة والسيد/ عماد كميل من ادارة مكافحة الجراد الصحراوي في مصر

 قطر

  نظمت الهيئة بالتعاون مع قسم وقاية النبات والحجر الزراعي بوزارة البيئة في دولة قطر الدورة التدريبية القطرية في

 41، وذلك لتدريب 4103إبريل  00-7الجراد الصحراوي في مدينة الدوحة، في الفترة من  مجال استكشاف ومكافحة

 من العاملين في هذا المجال، وقام بالتدريب أمين الهيئة والمساعد الفني في أمانة الهيئة.

 االمارات العربية المتحدة

 والمياه بدولة االمارات الدورة التدريبية القطرية  نظمت الهيئة بالتعاون مع إدارة الصحة والتنمية الزراعية بوزارة البيئة

 09 ، وتم تدريب4103مايو  9-5في مجال استكشاف ومكافحة الجراد الصحراوي في مدينة أبو ظبي، في الفترة من 

 متدربا من العاملين في هذا المجال، وقام بالتدريب أمين الهيئة بمشاركة المساعد الفني ألمانة الهيئة.

 السعودية

 مت الهيئة الدعم المالي للمركز الوطني لمكافحة وابحاث الجراد لعقد دورة تدريبية قطرية في مجال استكشاف قد

من العاملين في  08 ، حيث تم تدريب4102ابريل  42-03ومكافحة الجراد الصحراوي في مدينه جده، في الفترة من 

 مركز.مجال الجراد الصحراوي، وقام بالتدريب المدربين المحليين بال
 

 التدريب اإلقليمي

 مصر 

  بالتنسيق مع مركز خدمات المعلوماتDLIS قامت الهيئة بعقد حلقة العمل السادسة في مجال إدارة معلومات الجراد ،

 Remote، إضافة إلى أدوات االستشعار عن بعد 4eLocustواجهزة نقل البيانات  RAMSES لبرنامجالصحراوي 

Sensing tools واشترك في هذه الحلقة ضباط معلومات 4103إبريل  45-44العمل في الفترة من . حيث عقدت حلقة ،

الجراد من دول خط المواجهة في المنطقة الوسطى: مصر، أثيوبيا، ُعمان، السعودية، السودان واليمن ومن دول المنطقة 

رق األدنى وشمال أفريقيا اإلقليمي للشوذلك بمقر المكتب  DLCO-EAالشرقية: الهند، إيران وباكستان ومن منظمة 

  بالقاهرة.

  نظمت الهيئة بالتعاون مع االدارة العامة لشئون الجراد والطيران الزراعي في جمهورية مصر العربية حلقة العمل

 5-0في الفترة من  االسماعيليةاألولى في تشغيل وصيانة آالت مكافحة الجراد الصحراوي لدول االنتشار في مدينة 

من المسئولين الفنيين من العاملين بوحدات مكافحة الجراد في دول مصر، اليمن،  01رك في الدورة . وشا4102يونيو 

 ، سوريا، لبنان واألردن واعتذرت عن المشاركة دول الكويت، قطر، البحرين واالمارات.العراق

 يات مكافحة الجراد الصحراوي نظمت الهيئة، حلقة العمل الثانية الخاصة بتطبيق معايير الصحة والسالمة البيئية في عمل

. وقد شارك في حلقة العمل كل من: مصر، 4102سبتمبر  45-41لدول التكاثر في مدينة الغردقة وذلك في الفترة من 

أثيوبيا، إريتريا، عمان، السعودية، السودان واليمن وذلك بالتعاون مع هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة 

فيذ حلقة العمل مسئول قسم المتابعة البيئية في وحدة مكافحة الجراد بموريتانيا السيد/ سيد أحمد الغربية حيث شارك في تن

 ولد محمد. 
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 ُعمان

  نظمت الهيئة بالتعاون مع وزارة الزراعة والثروة السمكية )مركز مكافحة الجراد( في سلطنة عمان الدورة التدريبية

 04-8اف ومكافحة الجراد الصحراوي في مدينة مسقط في الفترة من شبه االقليمية الثامنة في مجال عمليات استكش

متدربا من دول االنتشار، العراق، الكويت، االردن، لبنان، سوريا واالمارات باإلضافة  41.  شارك فيها 4103سبتمبر 

بين من ادارة الى فلسطين. وقد اعتذرت دول البحرين وقطر عن المشاركة. وقام بالتدريب أمين الهيئة بمشاركة مدر

 مكافحة الجراد الصحراوي في مصر.

 السعودية

  نظمت الهيئة بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة وابحاث الجراد في المملكة العربية السعودية الدورة التدريبية

نوفمبر  48-42االقليمية الرابعة في مجال عمليات المكافحة الجوية للجراد الصحراوي في مدينة جدة، في الفترة من 

من العاملين في مجال الجراد الصحراوي والطيارين من الشركات العاملة في الطيران الزراعي  08 م، بمشاركة 4103

 (CLCPRO)وطيار من سالح الجو االردني. كما شاركت فيها هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية 

ئة التالية: مصر، إريتريا، أثيوبيا، األردن، السعودية، السودان، باإلضافة الى دول الهي ،من خالل متدرب من الجزائر

اليمن، واعتذرت سلطنة عمان عن المشاركة وقام بأجراء التدريب فيها كل من السيد/ منير بطرس )امين الهيئة السابق( 

 وامين الهيئة. DLCO-EAوالسيد/فلجه الياس الخبير من منظمة 

 الثامنة والعشرون " تقوم أمانة الهيئة بدعوة بعض العاملين في إدارات / أقسام وقاية  بناء على توصية الهيئة في دورتها

النباتات في دول اإلنتشار إلى المشاركة في حمالت مكافحة الجراد الصحراوي في دول التكاثر ". قام المركز الوطني 

مشاركين من  2يئة باستقبال وتدريب عدد م وتلبية لطلب اله4103لمكافحة وابحاث الجراد واثناء فورة الجراد في عام 

م( في حملة مكافحة 4103مايو  4 –ابريل  47فبراير( لبنان، الكويت ) 44-05دول خط االنتشار: األردن، قطر )

تكاليف مشاركة المتدربين. واعتذرت دولة االمارات و  م وتحملت الهيئة4103الجراد اثناء الفورة  التي تمت في عام 

 اركة.العراق عن المش

 المغرب

  في إطار التعاون المتبادل بين هيئات مكافحة الجراد في المنطقة الوسطى والمنطقة الغربية والشرقية فقد تم عقد حلقة

في مجال إدارة معلومات الجراد الصحراوي لتدشين استخدام االصدار الرابع من برنامج  العمل االقليمية السابعة

RAMSES 3 الكفي واالصدار الثالث من الجهازelocust إضافة إلى أدوات االستشعار عن بعد ،Remote 

Sensing tools  وشارك في 4102مايو  43-09في الفترة من المغرب -في المركز الوطني لمكافحة الجراد بأغادير .

 هذه الحلقة ضباط معلومات الجراد من دول خط المواجهة في المنطقة الوسطى )مصر، ارتيريا، أثيوبيا، ُعمان،

السعودية، السودان واليمن( باإلضافة الى دول المنطقة الشرقية )ايران، الهند وباكستان( والمنطقة الغربية ) ليبيا، 

  DLCO-EAالمغرب، الجزائر، موريتانيا، مالي، تشاد، النيجر( باإلضافة الى منظمة مكافحة الجراد في شرق افريقيا
 

 ثانياً: التدريب على المدى المتوسط: 

من السودان دراسته للحصول على رسالة الماجيستير، هذا العام من كلية الزراعة بجامعة إبراهيم جمعة محمد ادم  السيد/أتم  

م. وموضوع دراسته يتمحور حول )تحسين طرق اخذ العينات  4100الخرطوم التي كان قد التحق بالدراسة فيها في ديسمبر 

 لمراقبة تعداد الجراد الصحراوي(.

ampling for Monitoring Desert Locust PopulationImprove S 

لمدة  –تم إيفاد السيد/ أسامه محمود مصطفى )ادارة العامة للجراد في مصر( إلى مكتب المعلومات الرئيسي في روما  .0

للتدريب على عمليات جمع وحفظ واسترجاع وتحليل بيانات الجراد المرسلة من الدول إلى المكتب  –شهرا  00

، وذلك في إطار البرنامج السنوي الممول من المنظمة لتدريب ضباط معلومات الجراد على مستوى الهيئات الرئيسي

 اإلقليمية الثالثة. 
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 :المناقشة

التزام الدول التي شاركت في حلقات العمل المتخصصة )مثل إدارة معلومات الجراد، وتطبيق المعايير الصحية  .0

مل هذه الحلقات وعقد حلقات عمل قطرية مع أخطار الهيئة باإليجابيات والسالمة البيئية( بتوصيات وبرامج ع

 والسلبيات أو المعوقات إن وجدت.

عقد حلقة عمل اقليمية حول اعداد خطة الطوارئ القطرية واجراءات تنفيذها ضمن برنامج عمل مراكز / وحدات  .4

   .مكافحة الجراد في دول التكاثر باستخدام البرنامج المخصص لهذا الغرض

 .في دول التكاثر  Pesticide Stock Management System (PSMS) تطبيق برنامج ادارة مخزون المبيدات   .3
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 المطبوعات و البحوث – هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطىتقرير عن نشاطات   (ب5) مرفق رقم

 البحوث

 ة الوسطىنظرة على البرنامج البحثي في المنطق

على تشجيع التقدم بمقترحات بحثية في المنطقة الوسطى تعمل الهيئة وبمقتضى التوصيات المتكررة للدول األعضاء 

على ضوء أوليات موضوعات البحث التي تدعمها الهيئة، والخطوط  على الجراد الصحراويفي شتى المجاالت تطبيقية 

 empres.org-www.crc يها من على موقع الهيئة على شبكة االنترنتالتوجيهية لكتابة البحث، والتي يمكن الحصول عل

دوالر  41,111الدراسات البحثية والتي تمول من الصندوق االئتماني للهيئة بمبلغ   تغطية تكاليفتقوم الهيئة بكما . 

 أمريكي.

 :3102حتى نوفمبر  3103 موقف الدراسات البحثية من الفترة ديسمبر

 يتلخص موقف المواضيع البحثية في آالتي: 

قامت الهيئة، وما زالت، تُحث مدراء مراكز الجراد وإدارات وقاية النباتات في المنطقة الوسطى لتشجيع الباحثين في  -0

 الهيئة وبرنامج . الجامعات أو مراكز البحوث لتقديم ُمقترحات بحثية تُغطي كافة قائمة األوليات الُمعدة بواسطة

في الفترة التي يتضمنها هذا التقرير، اجازت الهيئة مقترح بحثي واحد فقط وهو عبارة عن بحث خاص باستخدام  -4

 الجراد الصحراوي كغذاء للبشر و عليقة للحيوان لرسالة دكتوراه في كلية الزراعة بجامعة الخرطوم.

 المطبوعات 

 الوسطىنظرة على برنامج المطبوعات في المنطقة 

تحرص أمانة الهيئة على إستدامة توفير كافة المطبوعات المتعلقة بالجراد الصحراوي الى كافة مراكز مكافحة الجراد في 

دول خط المواجهة والى كافة الوزارات والهيئات المعنية في الدول المعرضة للغزو والى كافة هيئات مكافحة الجراد 

لصحراوي، وذلك إما بشكل مباشر حيث يتم طباعة المطبوعات وتوزيعها بالعدد والجهات والمنظمات المعنية بالجراد ا

 الكافي، أو عن طريق توفير تلك االصدارات على الموقع االلكتروني للهيئة على شبكة المعلومات الدولية. 

وحتى  2012ن للهيئة في وتشمل نشاطات أمانة الهيئة في مجال المطبوعات في الفترة من بعد انعقاد الدورة الثامنة والعشرو

 انعقاد الدورة التاسعة والعشرون للهيئة اآلتي:

 ترجمة النشرة الشهرية للجراد الصحراوي: -0

نشرة  (DLIS)كما جرت العادة لعدد من السنوات تُعد منظمة األغذية والزراعة، وحدة معلومات الجراد الصحراوي بروما 

م باللغة اإلنجليزية. وألهمية هذه النشرة وما تحتويه من معلومات عن دورية شهرية عن حالة الجراد الصحراوي في العال

حالة الجراد الصحراوي والتدابير التي تُتخذ من قبل الدول، إضافة إلى التوقعات المستقبلية والتحذيرات التي تصاحبها، تقوم 

خة اإلنجليزية، ويتم توزيعها إلى كل الجهات ليتوافق مع النس PDF أمانة الهيئة بإعدادها باللغة العربية وإصدارها في نظام  

 المعنية في المنطقة. 

إصدار  كميات  اضافية معجم المفردات والعبارات والمصطلحات الفنية والعلمية في مجال بحوث ومكافحة الجراد  -3

 الصحراوي إنجليزي / عربي :

يئة فقد قامت االمانة باتخاذ االجراءات الالزمة حسب التوصية التي تمت الموافقة عليها في االجتماع الثامن والعشرون لله

لطباعة كمية اضافية من ُمعجم المفردات والعبارات والمصطلحات العلمية والفنية في مجال بحوث ومكافحة الجراد 

الذي يتوفر ايضا بصورة الكترونية على موقع  الصحراوي  وتوزيعها على الجهات التي طلبت كميات اضافية من المعجم

http://www.crc-empres.org/
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وأيضا  وعلى الصفحة الرئيسية للهيئة على شبكة االنترنت  http://termportal.fao.org/faodl/main/start.doئة  الهي

www.crc-empres.org. 

 الصحراوي: إصدارات دالئل حقلية عن الجراد -2

يتم العمل حاليا على اصدار كتيبات االت مكافحة الجراد الصحراوي حيث تم  إعداد المادة الفنية وجاري اتخاذ االجراءات 

االخرى للتعاقد مع مطبعة إلصدار الكتيبات المذكورة باللغتين العربية واالنجليزية. وسيتم توزيعها فور االنتهاء من طباعتها 

 عضاء والجهات المعنية بالجراد الصحراوي.على جميع الدول اال

 إصدارات مختلفة للهيئة: -2

في إطار برنامج توثيق االنشطة والخدمات التي تقوم بها أمانة الهيئة، ومن أجل االعالن والتعريف بأمانة الهيئة واالدوار التي 

النجليزية، لعرض إنجازات وأنشطة أمانة الهيئة ( بإصدار نشرة باللغة العربية وا4103تقوم بها،  قامت أمانة الهيئة )في يوليو 

في السنوات الماضية وسيتم توزيعه على الدول االعضاء والهيئات والمنظمات المعنية، وكذلك أثناء الدورات التدريبية وحلقات 

 العمل ولضيوف الهيئة اثناء االجتماعات المختلفة.
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موقع الهيئة وبرنامج االمبرس  - ئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطىهيتقرير عن نشاطات   ت(5) مرفق رقم

 (:EMPRES-CRCعلى شبكة االنترنت )

حسب التوصية التي تمت الموافقة عليها في االجتماع الثامن والعشرون للهيئة فقد قامت االمانة باتخاذ االجراءات الالزمة 

لى شبكة اإلنترنت وتحديثه  وتعريبه بحيث اصبح الموقع االن متوفر على الشبكة إلعادة تصميم موقع الهيئة االلكتروني ع

  empres.org/-http://crcباللغتين العربية واإلنجليزية على الرابط التالي 

والمستندات بصورة دورية على موقع الهيئة. وفي إطار اإلعالن وتقوم أمانة الهيئة بإضافة المستجدات من المعلومات 

والتعريف بخدمات وأنشطة أمانة الهيئة ، قامت أمانة الهيئة ايضا بإنشاء صفحات على مواقع التواصل االجتماعي 

(Facebook  ، Twitter  .ويوجد الرابط لهذه الصفحات على موقع الهيئة االلكتروني ) 

 .فقط  CRCالى  EMPRES -CRCئة من تغيير اسم موقع الهي -5

تالحظ لدى امانه الهيئة ان هناك خلط كبير بين الدور الذي تقوم الهيئة وبرنامج االمبرس لدى العديد من المتابعين لنشاط  

مع فورة الجراد الصحراوي في المنطقة. فكما تعلمون ان  4102- 4103الجراد الصحراوي خاصة في السنتين االخيرتين 

م  واخذت الهيئة على عاتقها تنفيذ كافة البرامج واالنشطة التي كان يقوم بها من موازنتها 4116امبرس انتهى منذ عام  برنامج

 الخاصة منذ ذلك التاريخ حتى االن.

ل وتحمل الهيئة عدم توفير الدعم لها من خالاال انه ال زالت هناك جهات تعتقد ان البرنامج الزال قائما في المنطقة الوسطى  

وتؤكد على هذا المنطق من خالل وجود اسم البرنامج على الصفحة الرئيسية للهيئة االمر الذي احدث كثير من  هذا البرنامج

اللغط وسوء الفهم. وقد قامت امانة الهيئة بتوضيح هذا االمر للمعنيين بعد جهد كبير اال ان الوضع استمر بعد ذلك مع جهات 

 اخرى؟.

 المناقشة    

 أي مقترحات جديدة خاصة بالبحوث هل هناك  .0

 هل هناك أي مقترحات جديدة خاصة بالمطبوعات وإصدارات أمانة الهيئة؟  .4

نظرا لنفاذ  الدليل التوضيحي للجراد و دليل الغطاء النباتي تقترح أمانة الهيئة طباعة كمية إضافية لتوزيعها في  .3

 الدورات التدريبية وللدول األعضاء.

       او   crc.orgليصبح   Domainعلى موقع الهيئة مع تغير  CRCن يتم االكتفاء فقط باسم تقترح امانة الهيئة ا .2

desertlocust.org   اوcrc-fao.org 
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 المالية لمكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطىاالدارة  للياتخارطة طريق لتنفيذ   (6) مرفق رقم

 ميزانيه الدولة

 تاريخ التنفيذ المسئولية لتي يتعين اتخاذهااالجراءات ا

تقوم الدول االعضاء بتخصيص ميزانية لعمليات  المسح 

 الدوري في حالة الركود/ التفشي البسيط

 مستمر الدول االعضاء

وضع ميزانية سنوية متوقعة/ فعلية تتضمن كافة مصادر 

 التمويل

 سنويا   الدول االعضاء

لتعريف بدور وحدات ومراكز تقوم الهيئة بالمساعدة على ا

مكافحة الجراد حتى تقوم الوزارة المعنية بتخصيص 

 ميزانية سنوية لتغطية نفقات عمليات المسح والمكافحة 

 بناء على طلب الدولة وعند الحاجة لذلك الهيئة

تنظيم حلقة عمل لمساعدة بلدان خط المواجهة على اعداد 

 خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة الجراد

 م4105فبراير  يئةاله

تطوير خطة الطوارئ الوطنية المتسقة مع الموارد الوطنية 

 وتشتمل على:

المراحل المختلفة للعمليات )من الركود حتى  -

 االجتياح(

شروط المطلوب استيفائها  للحصول على دعم من ال -

 الميزانية االقليمية

الهيئة / الدول 

 االعضاء

 4105منتصف 

االعضاء ليقدموا الميزانية  تحضير مسودة وثيقة للدول

الوطنية والمصروفات الى الهيئة  متوافقة مع المفاهيم 

 الوطنية

الهيئة / الدول 

 االعضاء

 4105نهاية  

اعداد نظام معلومات إلكتروني اقليمي يتضمن معلومات 

 عن الميزانية والمصاريف  

 4105نهاية   الهيئة 

 صندوق الطوارئ الوطني

مكافحة الجراد يمكنها االستفادة من التأكد من إدارات 

صندوق الطوارئ الوطني في عمليات المكافحة. وفي حال 

عدم وجود ذلك ، تتخذ االجراءات الالزمة لتحقيق هذا 

 الغرض

 4105منتصف  الدول االعضاء

التعرف على إجراءات االستفادة من صندوق الطوارئ 

 الوطني

 4105منتصف  الدول االعضاء

المالية الالزمة لكل مرحلة من مراحل  تقدير المبالغ

 المكافحة وتضمين ذلك في الخطة الوطنية للطوارئ

 4105منتصف  الدول االعضاء

تضمين معلومات عن امكانيات المكافحة في كافة مراحل 

 االصابة بالجراد في النشرة الشهرية للجراد

 4105بصفة دورية ابتداء من  الدول االعضاء

 ميزانية الهيئة

اعفة االشتراكات السنوية للدول االعضاء في مض

 الصندوق االئتماني للهيئة 

الدول االعضاء/ 

 الهيئة  

 4105نهاية 

تشجيع الدول االعضاء لضمان إستمرارية دفع 

 االشتراكات بصورة كاملة 

 4105نهاية   الدول االعضاء 

المساعدات المقدمة من الدول المانحة توضع في الصندوق 

 لهيئة االقليمي ل

الهيئة / الدول 

    االعضاء 

 تنفيذ مباشر

تطوير خطة طوارئ اقليمية  تتضمن الشروط االهلية  

 من صندوق الطوارئ االقليمي للحصول على الدعم

 4105نهاية   الهيئة 

 صندوق الطوارئ االقليمي

 4105نهاية الهيئة  بالتوافق مع وضع الشروط المؤهلة للحصول على دعم من صندوق 
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استمارة االستحقاق  متضمنةلعمليات المكافحة الطوارئ 

 وتقرير مالي وفني متوافق مع خطة الطوارئ اإلقليمية

 الدول االعضاء

دوالر من صندوق الهيئة  كنواة  051111تخصيص مبلغ 

 لصندوق الطوارئ االقليمي 

 4105منتصف  الهيئة

ة المساعدات المقدمة من الدول االعضاء او الجهات المانح

لعمليات المكافحة في حالة الطوارئ توضع في صندوق 

 االقليمي للهيئة وليست مباشرة للدول االعضاءالطوارئ 

 تنفيذ مباشر  الهيئة 

وضع آلية مبسطة تتيح القيام بشراء المساعدات المطلوبة 

 بسرعة 

 4105نهاية  المنظمة / الهيئة

 صناديق الطوارئ الدولية 

وبة للحصول على الدعم من معرفة االجراءات المطل

صناديق الطوارئ الدولية وإدراج ذلك في الخطط الوطنية 

 و االقليمة 

الهيئة /الدول 

 االعضاء 

  4105منتصف 
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 3102و 2310قرير الحسابات السنوية لعامي ت  (2) مرفق رقم

 بالدوالر األمريكي 1023 ئية للعام والمصروفات النها  1023ملخص ميزانية            

المصروفات النهائية لعام 

1023 

 بند المصروفات وصف البند 1023ميزانية 

 2021 المرتبات 67,538.47    61,026      

 2023 خبراء ومستشارين 20,000 24,616

 2025 عقود 73,000 41,459

 2010 أجر إضافي 2,000 3,917

 2012 ام رسميةسفر في مه  36,000 122,980

 2013 تدريب  95,000 28,100

 2015 مشتريات مستهلكة  13,000 5985

 2012 معدات غير مستهلكة  30,000 * 139,063

 2015 مصروفات تشغيل عام   20,000 7069

 2012 تكلفة دعم  37,000 56,149

 2050 نفقات عامة غير مباشرة  1,000 2,998

    

المجموع الكلي   325,235453 523,391

 للصرف

 

 1023مساعدات الهيئة لكل من مصر والسودان لشراء اليات ر  لمكافحة فورة الجراد الصحراوي عام     *
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 2014أكتوبر  32حتى  بالدوالر األمريكي 2014و المصروفات للعام   2014ملخص ميزانية          

 بند المصروفات وصف البند 2014ميزانية  2014 أكتوبر  32حتى  المصروفات 

 2021 المرتبات  67,538.47 62,081

 2023 خبراء ومستشارين 20,000 8,607

 2025 عقود 73,000 22,049-

 2010 أجر إضافي 2,000 4,063

 2012 سفر في مهام رسمية  50,000 66,159

 2013 تدريب  70,000 17,248

 2015 شتريات مستهلكةم  13,000 4,590

 2012 معدات غير مستهلكة  30,000 162-

 2015 مصروفات تشغيل عام   20,000 15,676

 2012 تكلفة دعم  37,000 14,466

 2050 نفقات عامة مباشرة  2,000 429

    

 المجموع الكلي للصرف  384,538.47 171,108
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  MTF/INT/007/MUL 9409حالة اشتراكات الدول األعضاء والديون المستحقة لحساب الهيئة رقم  (8) رقم مرفق

    MTF/INT/007/MUL 9409  حالة اشتراكات الدول األعضاء والديون المستحقة لحساب الهيئة رقم: 

 بالدوالر أمريكي 2012ديسمبر  20وذلك حتى 

 المبالغ المستحقة حتى الدول األعضاء

20/03/3100 

االشتراكات للفترة 

3103 

المبالغ  المسددة 

 20/03/3103حتى 

المبالغ المستحقة حتى 

20/03/3103 

  26,249.34  8,750.00  17,499.34 ألبحرين

  12,100.00  1,100.00  11,000.00  جيبوتي

  0.00 32,540.00 32,540.00  0.00 مصر

  16,000.00  4,000.00  8,000.00 إريتريا 

  0.00 4,000.00 8,000.00  0.00 إثيوبيا

  0.00 28,750.00 28,750.00  0.00 العراق

  49,327.62  14,357.50 14,357.50  49,327.62 األردن

  0.00 25,000.00 25,000.00  0.00 الكويت

  11,212.50 11,212.50 11,212.50  11,212.50 لبنان

  20,031.77 10,000.00 10,000.00  20,031.77 َعمان

  25,039.04  12,500.00  12,539.04 قطر

  0.00 44,035.00 44,035.00  0.00 السعودية

  253,571.82  18,667.50  234,904.32 السودان

  49,914.63  16,687.50  33,227.13 سورية

  26,275.00 78,745.00 26,250.00  78,770.00 اإلمارات

  18,914.76  5,000.00  13,914.76 اليمن

     

 508,636.48 248,640.00 266,850.00 2915236.28 المجموع

 

 في شهر يوليو من كل عام ي في منظمة االغذية والزراعة يبدءالعام المال *
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   MTF/INT/007/MUL 9409 حالة اشتراكات الدول األعضاء والديون المستحقة لحساب الهيئة رقم:

 بالدوالر أمريكي  2310ديسمبر  20وذلك حتى 
 

المبالغ المستحقة حتى  الدول األعضاء

20 /03/2012 

االشتراكات للفترة 

2013 

 المبالغ المسددة حتى

20/03/2013 

 المبالغ المستحقة حتى

20/03/2013 

  34,999.34  8,750.00  26,249.34 ألبحرين

  13,200.00  1,100.00  12,100.00 جيبوتي

  0 32,540.00 32,540.00  0.00 مصر

  24,000.00  4,000.00  16,000.00 إريتريا

  0 4,000.00 8,000.00  0.00 إثيوبيا

  0 28,750.00 28,750.00  0.00 العراق

 49,327.62  14,357.50 14,357.50  49,327.62 األردن

  0 25,000.00 25,000.00  0.00 الكويت

 22,425.00  11,212.50  11,212.50 لبنان

  30,031.77  10,000.00  20,031.77 ُعمان 

  12,539.04 25,000.00 12,500.00  25,039.04 قطر

  0 44,035.00 44,035.00  0.00 السعودية

  272,239.32  18,667.50  253,571.82 السودان

  66,602.13  16,687.50  49,914.63 سورية

  52,525.00  26,250.00  26,275.00 اإلمارات

 23,914.76  5,000.00  18,914.76 اليمن

 601,803.98 173,682.50   المجموع

المساعدة المقدمة 

من المملكة العربية 

 السعودية

   # 800,000.00 800,000.00 

 1,401,803.98 973,682.50 266,850.00 508,636.48 المجموع

 العام المالي في منظمة االغذية والزراعة يبدا في شهر يوليو من كل عام *

 دوالر امريكي  800,000.00الى مصر والسودان  السعوديةالمساعدة المقدمة من المملكة العربية  # 
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  INT/007/MUL 9409 MTF/حالة اشتراكات الدول األعضاء والديون المستحقة لحساب الهيئة رقم:

 بالدوالر أمريكي  2014ديسمبر  20وذلك حتى 

المبالغ المستحقة حتى  الدول األعضاء

20 /03/2013 

االشتراكات للفترة 

3100 /2014 

 المبالغ المسددة حتى

20/03/2014 

المبالغ المستحقة 

 20/03/2014 حتى

  43,749.34  8,750.00  34,999.34 ألبحرين

  14,300.00  1,100.00  13,200.00 جيبوتي

  32,540.00  32,540.00  0.00 مصر

  16,000.00 16,000.00 4,000.00  24,000.00 إريتريا

  0.00 4,000.00 8,000.00  0.00 إثيوبيا

  28,750.00  28,750.00  0.00 العراق

 49,327.62 14,357.50 14,357.50  49,327.62 األردن

  0.00 25,000.00 25,000.00  0.00 الكويت

  11,212.50 22,425.00 11,212.50  22,425.00 لبنان

  181.02 850.75 ,39 10,000.00  30,031.77 ُعمان 

  0 25,039.04 12,500.00  12,539.04 قطر

  44,035.00 0 44,035.00  0.00 السعودية

  290,906.82 0 18,667.50  272,239.32 السودان

  83,289.63 0 16,687.50  66,602.13 سورية

  0.00 78,775.00 26,250.00  52,525.00 اإلمارات

  28,914.76 0 5,000.00  23,914.76 اليمن

 623,416.69 225,447.29 266.850.00 601,803.00 المجموع

المساعدة المقدمة من 

 سلطنة ُعمان
  300,000.00 #  

 643,206.69 525,447.29 266,850.00 601,803.98 المجموع

 العام المالي في منظمة االغذية والزراعة يبدا في شهر يوليو من كل عام* 

 دوالر امريكي 300,000.00المساعدة المقدمة من سلطنة ُعمان وقيمتها  #  
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 جراد الصحراويولليات التمويل المستدام في مكافحة ال الهيئةتحسين دور ومسئوليات   (أ8) مرفق رقم

 ملخص تنفيذي

 مقدمة

الصادرة من االجتماع الثامن والعشرون للهيئة والذي عقد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية  58بناء على التوصية رقم 

 م والذي نص على التالي: 4104نوفمبر  48 – 42في الفترة من 

لصندوق االئتماني للهيئة وما يترتب على ذلك من ضرورة زيادة تقوم األمانة بإعداد تقريرا لتوضيح الموقف المالي ل"  

 االشتراكات السنوية للدول األعضاء، على أن يرسل هذا التقرير إلى كافة الدول األعضاء لتقديمها إلى جهات االختصاص".

القرار المناسب بشأنه قبل  وبناء على ذلك فقد تم اعداد هذا التقرير لمناقشته في الجهات المعنية في الدول االعضاء واتخاذ

المشاركة في اجتماع الدورة التاسعة والعشرون للهيئة والذي سيعقد في مدينة ابوظبي بدولة االمارات العربية المتحدة في الفترة 

م )سيتم ارسال دعوات المشاركة في حينه(، حيث سيتم مناقشة زياده اشتراكات الدول االعضاء في 4102نوفمبر  47 – 43من 

هيئة  واتخاذ القرار في هذا الشأن اسوه بما حدث في هيئه الجراد الصحراوي في المنطقة  الغربية )ليبيا، تونس، الجزائر، ال

المغرب، موريتانيا، السنغال، بوكينا فاسو، النيجر، مالي و تشاد( وهيئه الجراد الصحراوي في المنطقة  الشرقية )ايران، الهند، 

 باكستان وافغانستان(.

 : خلفية عامة عن الجراد الصحراوياوال

تمثل أسراب الجراد الصحراوي تهديدا  خطيرا  للمحاصيل والمراعي في شبة الجزيرة العربية ومنطقة القرن االفريقي والسودان 

 وشمال وجنوب أفريقيا وجنوب غرب آسيا منذ بداية ممارسة حرفة الزراعة. 

". وعند االنفراديثافات منخفضة جدا  او ما يسمى بـ"الطور االنعزالي أو ويوجد الجراد الصحراوي في فترات االنحسار بك

 التجمع". سقوط االمطار فإنها تؤدي إيجاد الظروف البيئية المواتية للتكاثر، ويمكن أن يتكاثر الجراد بسرعة ويدخل في طور "

الحركة والتنقل، حتى في فترات االنحسار التي ال ويستطيع الجراد الصحراوي التأقلم مع الظروف البيئية المتغيرة كما أنه سريع 

يصل فيها إلى مرحلة الوباء، إذ أنه يطير لمئات بل آلالف الكيلومترات فيما بين منطق التكاثر الشتوية والربيعية والصيفية )شكل 

0.) 

 

 : مناطق تكاثر الجراد الصحراوي0شكل 
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يمكن أن تنتقل من موقع أو بلد أو إقليم آلخر خالل فترة قصيرة من وقدرة الجراد الصحراوي على الهجرة تعني أن المشكلة 

 .الوقت، وبالتالي تعد فرص مكافحته محدودة وتطلب قدرات تنظيمية ولوجستية على مستوى عال من الدقة والتنظيم

اقبة، وهذا يؤدي إلى وتصل اإلصابة إلى مستوى الوباء عندما يجد الجراد الظروف المواتية في مناطق التكاثر الموسمي المتع

سرعة تكاثر الجراد وظهور أسراب كبيرة منه تقوم بغزو بلدان تقع خارج منطقة االنحسار. وقد تغطي األسراب خالل فترات 

مليون جرادة في الكيلومتر المربع. ويمكن أن يكون الضرر  51األوبئة مئات الكيلومترات المربعة وتصل إلى كثافات قد تبلغ 

جرادة بالغة تستهلك ما  511.111المحاصيل والنباتات الخضراء من جراء هذه األسراب شديدا  جدا  ألن كل الذي تتعرض له 

 يصل إلى طنين من النباتات أو المحاصيل في اليوم الواحد.

اد ولذلك استهدفت  الجهود التي تقوم بها الدول االعضاء في هيئات مكافحة الجراد الصحراوي الحيلولة دون انتشار الجر

الصحراوي بشكل وبائي عن طريق تعزيز إدارة مكافحة الجراد الصحراوي على المستويات القطرية واإلقليمية والدولية وتطبيق 

استراتيجية المكافحة الوقائية.  كما تستهدف كذلك إلى تحسين مستويات األمان في استعمال المبيدات الحشرية الكيماوية والتقليل 

 .عن طريق البحوث وتطوير األساليب التكنولوجيةمن تأثيرها على البيئة 

 ثانيا: اهمية الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى

تعد المنطقة الوسطى والتي تضم جغرافيا دول: البحرين، جيبوتي، مصر، ارتيريا، اثيوبيا، العراق، االردن، الكويت، لبنان،  

ن، مصدرا  للكثير من حاالت تفشي الجراد الصحراوي حسب عمان، قطر، السعودية، السودان، سورية، االمارات واليم

السجالت التاريخية المتوفرة عن حاالت تفشي وتكاثر الجراد الصحراوي. اذ ينشا الجراد بشكل عام في المناطق المتاخمة للبحر 

ووسط وغرب السودان في األحمر وخليج عدن والقرن االفريقي في فترة التكاثر الشتوية والربيعية وفي صحراء الربع الخالي 

 مناطق التكاثر الصيفية.

لذلك فقد وقع عليها االختيار عليها من قبل منظمة االغذية و الزراعة )فاو( لتنفيذ أول برنامج ميداني لمكافحه الجراد الصحراوي 

 EMPRES)-نطقة الوسطىفي إطار برنامج نظام الوقاية من طوارئ اآلفات واألمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود بالم

CR) –  .عنصر الجراد الصحراوي 

 ثالثا: تأثير برنامج نظام الوقاية من طوارئ اآلفات واألمراي الحيوانية والنباتية العابرة للحدود )إمبرس(

ية التي تم واالمكانيات المادية       والبشر 0997بدخول برنامج نظام الوقاية من طوارئ اآلفات )إمبرس( حيز التنفيذ في عام 

توفيرها من خالله استعادت الهيئة نشاطها، وأصبح دورها أكثر فعالية وتمثل ذلك بسلسلة متعاقبة من الدورات التدريبية وحلقات 

كما العمل التي ساعدت في تحقيق تحسن ملموس في خبرات الموظفين العاملين في مجال مسح ومكافحة الجراد الصحراوي. 

كادر من المدربين القطريين )الوطنيين( الذين استطاعوا نقل خبراتهم إلى عدد كبير من العاملين في  ساعد البرنامج على تأهيل

باإلضافة الى االنشطة االخرى، وتَمثَّل ذلك في المطبوعات العديدة مجال مكافحة الجراد الصحراوي في الدول االعضاء كافة. 

والعربية، كما شجعت البحث العلمي الذي بدأته الهيئة ودعمته من خالل والمراجع التي أصدرتها الهيئة باللغتين االنكليزية 

 برنامج إمبرس. 

ولعبت الهيئة دورا مهما ورئيسيا في إطار برنامج إمبرس في المنطقة الوسطى حيث قامت بالمساهمة في تجهيز وحدات 

يتريا، أثيوبيا، ُعمان، السعودية، السودان لمعلومات الجراد الصحراوي في البلدان الواقعة على خط المواجهة وهي: مصر، إر

)جهاز نقل المعلومات عن الجراد من مناطق تكاثره   Locust 2& 3واليمن بأجهزة متنوعة وتقنيات متقدمة مثل إيلوكست 

)قاعدة بيانات الجراد( حتى يمكنها من استقبال وتحليل بيانات الجراد الصحراوي والمعلومات   RAMSESمباشرة( ورامسيس

البيئية المتعلقة به، حيث يتم نشرها بشكل واسع وعلى وجه السرعة إلى الموظفين المعنيين، وبذلك يمكن القيام بعمليات مسح 

 ومكافحة الجراد واتخاذ التدابير الالزمة في الوقت المناسب. 
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ألساسية في المكافحة الوقائية للجراد ويُعد االهتمام واالستعداد بالموارد البشرية والمالية والتجهيزات والخدمات من االمور ا

الصحراوي. ولهذا السبب فقد أدخل برنامج نظام الوقاية من طوارئ اآلفات )امبرس( ما يعرف بمفهوم التخطيط للطوارئ 

 وشجع الدول األعضاء على القيام بأعداد خطط وطنية للطوارئ تتسم بالديناميكية والفعالية. 

الدول بتعزيز الموارد المخصصة لمكافحة الجراد واكدت على اهمية المكافحة الوقائية للجراد  باإلضافة الى ذلك فقد قامت بعض

الصحراوي وانها تمثل أولوية متقدمة لها منافع اجتماعية واقتصادية وبيئية وذات أهمية قومية كبيرة. وفي بعض البلدان، 

موارد المالية التي خصصتها الدولة لوحدات مكافحة الجراد في انعكست أهمية المكافحة الوقائية للجراد الصحراوي على زيادة ال

 كال  من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية على سبيل المثال.

كذلك اتسع نطاق التعاون فيما بين البلدان على مستوى المنطقة في شكل إجراء عمليات مسح مشتركة لمناطق تكاثر الجراد 

وقد عملت كافة هذه األنشطة التي قامت بها بين الدول االعضاء )مصر والسودان، اليمن والسعودية(.  الصحراوي على الحدود

هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى خالل سنوات برنامج إمبرس على ترسيخ الهدف األساسي للهيئة وأصبح 

 الخطوات المهمة في سبيل وضع برنامج مستدام للمكافحة الوقائية. وتعد هذه من دورها أكثر ديناميكية وفعالية وقيمة عن ذي قبل.

 رابعاً: المعوقات التي تواجهها الهيئة

على الرغم من الدور اإليجابي والفعال الذي تلعبه الهيئة في دعم العمليات المتعلقة بالجراد الصحراوي اال ان  هناك عدد من 

البرامج على أكمل وجه والوفاء بالتزامات الهيئة بسهولة ويسر. وتتمثل المعوقات المعوقات التي تحول دون القيام بتنفيذ كافة 

 :بشكل محدد في

 م.0981محدودية االشتراكات السنوية للدول االعضاء والتي لم يطرأ عليها تغيير منذ عام  .أ

الدعم الذي كانت تقدمه وتوقف  4116عدم توافر أموال إضافية أو دعم للهيئة بعد انتهاء برنامج امبرس مع نهاية عام  .ب

 .الجهات المانحة للبرنامج مما يحول دون تنفيذ التزامات الهيئة وأنشطتها المتعددة

عدم انتظام عدد من الدول األعضاء في تسديد اشتراكاتها نتيجة لظروف مختلفة وتراكم هذه المتأخرات مما يعرض  .ت

 .أنشطة الهيئة للتأجيل وكفاءتها للتدهور
 

 المالية للهيئة خامساً: الموارد

السنوية للدول األعضاء في الهيئة وفقا وذلك حسب المساهمة دوالر امريكي.  466.851تبلغ الميزانية السنوية للهيئة مبلغ وقدرة 

 .0981( والذي اقر في الدورة الحاديه عشره للهيئة عام 0لجدول االشتراكات التالي )جدول

 هيئة: يبين اشتراكات الدول االعضاء في ال0جدول

 االشتراكات السنوية الدول األعضاء م

 8,750.00 ألبحرين 0

 1,100.00 جيبوتي 4

 32,540.00 مصر 3

 4,000.00 إريتريا 2

 8,000.00 إثيوبيا 5

 28,750.00 العراق 6
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 14,357.50 األردن 7

 25,000.00 الكويت 8

 11,212.50 لبنان 9

 10,000.00 ُعمان 01

 12,500.00 قطر 00

 44,035.00 السعودية 04

 18,667.50 السودان 03

 16,687.50 سورية 02

 26,250.00 اإلمارات 05

 5,000.00 اليمن 06

 266,850.00 المجموع 

 

 سادساً: مصروفات الهيئة

 موظفي امانة الهيئة

ساعدة اإلدارية والمساعد الفني ( المرتبات ونفقات المهام الرسمية للموظفين )المTrust Fundيغطي الصندوق االئتماني للهيئة )

(، فيما يتم تغطية مرتب األمين التنفيذي للهيئة والنفقات التشغيلية )الزيارات ومهمات  4ألمين الهيئة باإلضافة الى السائق )جدول

البرامج  (. كذلك يتم الصرف من الصندوق االئتماني للهيئة على كافةFAOالعمل( من حساب البرنامج العادي التابع للمنظمة )

 (.3واالنشطة التي تقوم بها الهيئة لصالح الدول االعضاء )جدول 

 :  رواتب وعقود عمل موظفي امانة الهيئة السنوية 4جدول 

 الراتب السنوي الموارد البشرية م

 بالدوالر االمريكي 

 G6  23.111مساعدة ادارية ومالية على الدرجة المالية 0

 05.111 مساعد فني)عقد سنوي( 3

 46.111 (G2سائق على الدرجة المالية  ) 2

 82.111 االجمالي 

الى ديسمبر  4104السعودية   ) ديسمبر  -: المصروفات السنوية لبرنامج عمل الهيئة المعتمد في الدورة الثامنة والعشرون جده3جدول 

4102)1 

                                                           
 م2112في التقرير النهائي الجتماع الدورة الثامنة والعشرون للهيئة   2114-2113يمكن الرجوع لبرنامج العمل 1
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 برنامج عمل ونشاط الهيئة بما يقابله من بنود المصروفات

 4102عام  4103عام  المتوقعةالتكلفة الكلية 

392,538.27 383,538.27 

 

 ومن ذلك يتضح ما يلي:

 دوالر. 82.111النفقات التشغيلية السنوية للهيئة تبلغ  .أ

لألنفاق على برامج وانشطة الهيئة المختلفة والتي يتم  دوالر 466851دوالر من اجمالي  084.851يتبقى مبلغ  .ب

 اعات الهيئة الدورية. عليها في اجتم اقرارها والموافقة

دوالر سنويا   391.111يبلغ متوسط مصروفات كافة االنشطة والبرامج التي تنفذها الهيئة لصالح الدول االعضاء  .ت

تقريبا والتي تشمل )الدورات التدريبية، حلقات العمل، البحوث، الزيارات الميدانية، تبادل الخبرات مع الهيئات 

ات الجغرافية لبرنامج رامسيس، تغطية نفقات تشغيل اجهزة نقل البيانات االخرى، دعم تشغيل نظم المعلوم

(eLocust ،مساعدة الدول االعضاء اثناء حاالت الطوارئ للجراد الصحراوي ،) منح الدراسات العليا...الخ )جدول

3.) 

 الف دوالر سنويا.  417.051عليه فان العجز في الميزانية يبلغ   .ث

 

يد االئتماني للهيئة الذي تم توفيره اثناء تشغيل برنامج إمبرس وهو يصل الى مليون دوالر امريكي. من الرص ويتم تغطية العجز

ونظرا ألنه ال توجد موارد اضافية للهيئة فانه من الخطورة بمكان االستناد او الركون الى هذا الرصيد وعدم تعزيزه ألنه رصيد 

 غير متجدد ومستنزف.

 . ما هو عليه االن فان الرصيد المتبقي سيتم استنفاذه خالل سنوات قليلهكما انه اذا استمر الحال على 

علما بان مساعده الهيئة للدول االعضاء في حاالت الطواري محدودة جدا  ويتم اللجوء دائما للدول المانحة لتقديم العون والدعم 

خرا  في الغالب بحيث يكون الجراد قد فعل وهو في كثير من الحاالت )خاصة الدول الغربية( غير مضمون وان أتى يأتي متأ

 فعلته وعاث في االرض فسادا .

وفي حاالت أخرى تقدم بعض الدول األعضاء في الهيئة دعما  مقدرا  لمساعدة الهيئة ودعم الدول االعضاء األخرى لمواجهة 

م ولكل من اليمن وارتيريا 4103ان عام اإلصابة بالجراد مثل الدعم الذي قدمته المملكة العربية السعودية لكل من مصر والسود

 م لتنفيذ برامج المكافحة الوقائية في الدول االعضاء.4102وكذلك الدعم الذي قدمته سلطنة عمان للهيئة هذا العام  4102في عام  

 

 المالية: الهيئة سابعاً: االثار السلبية لضعف موارد

يه كافة االنشطة والبرامج التي تقدمها الهيئة للدول االعضاء ونظرا لعدم تعتبر الموارد المالية هي حجر الزاوية الذي تقوم عل 

وجود موارد مالية للهيئة غير اشتراكات الدول االعضاء باإلضافة لعدم ثبات تسديد االشتراكات السنوية من قبل بعض الدول ما 

 لت دون تطوير البرامج الوقائية. بين عام وآخر فأنها حالت دون تنفيذ بعض االنشطة والبرامج االعتيادية كما حا

وهذا االفتقار إلى االنتظام في المخصصات المالية يعكس وجود النقص الحقيقي في قدرة الهيئة على تنفيذ كافة البرامج الطموحة 

 عن الصعوبة التي تستطيع تنفيذها اذ يتم تأجيل تنفيذ بعض البرامج نظرا لقلة الموارد المتاحة خاصة موارد البلدان األفقر، فضال

في جعل التحكم في الميزانية لصالح األنشطة الوقائية. وبالتالي ال تستطيع الهيئة ضمان تطبيق المكافحة الوقائية خالل فترات 

ركود الجراد فضال عن عدم قدرتها على الدعم العاجل في فترات الطواري االمر الذي يجعل استجابتها لدعم الدول االعضاء 

 ت الجراد بصفة متكررة ضعيف وبطئ.التي تتعرض لهجما
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 وقد ادى عدم توافر مبالغ اضافية الى توقف بعض االنشطة الهامة والتي كانت الهيئة تنفذها وهي على سبيل المثال:

توقف برنامج دبلوم الدراسات العليا في مكافحة الجراد في جامعة الخرطوم والذي انشاته الهيئة مع برنامج  .أ

 دارسا من مختلف الدول االعضاء. 23ن هذا البرنامج االمبرس. وقد استفاد م

 تقليل المنح الدراسية لنيل درجة الماجستير الى منحة دراسية كل ثالث سنوات بدال  من منحة دراسية كل سنة. .ب

 الذي كان يعقد كل سنتين.  TOTتوقف برنامج تدريب المدربين الدولي  .ت

االت تفشي الجراد السنوية واصبح االعتماد كليا  على الدول عدم القدرة على دعم الدول االعضاء التي تواجه ح .ث

 المانحة والدعم الطارئ الذي يمكن الحصول عليه من قبل منظمة االغذية والزراعة )فاو(.

 ثامنا: التضامن االقليمي في هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى

ي ليست مسؤولة حصرا لتمويل المكافحة الوقائية للجراد بل المنطقة بأسرها أن البلدان التي بها مناطق تكاثر الجراد الصحراو

طالما أنها سوف تستفيد ككل من عمليات مكافحة الجراد. وذلك الن مكافحة الجراد في دول التكاثر بفعالية وكفاءة يمنع انتشار 

 الجراد للدول االخرى، ولوال ذلك لوجدنا الجراد يغزو معظم دول المنطقة.

وبفضل الجهود الحثيثة التي تبذلها الدول المتأثرة بالجراد على مدار العام )دول التكاثر( فإنها بذلك تساهم وتقي الدول  ـــنولك

االخرى من وصول الجراد اليها )دول االنتشار(. وهذا االمر جلي وواضح حيث اصحبت وتيرة فورات الجراد الصحراوي اقل 

ول االخرى ال تصل اليها اسراب الجراد اال بعد عشرات السنين وهذا االمر جدير بالتقدير عن ما مضي من الزمان، كما ان الد

 التفكر.

ولذلك فان مطالبة الدول االخرى بمد يد العون والمساعدة لجيرانها يعد مساهمة منها في دعم جهود المكافحة الوقائية والتي تساهم 

كان المناطق الريفية المنتجة االساسية للطعام. والن الهدف مشترك فان بال ادني شك في منع تأثير الجراد الصحراوي على س

عمليات المسح الدوري والمكافحة االستباقية وأنشطة المكافحة الوقائية تقي هذه الدول من كوارث فقد محاصيلها الزراعية وتمنع 

 السنوات السابقة. الجراد من استكمال دورة حياه جديدة واالنتقال الى هذه الدول كما كان يحدث في

م على تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول 0967وهذا بال شك الهدف االسمى من انشاء هذه الهيئة والتي تعمل منذ عام 

األعضاء، وتشجيع القيام باألنشطة المشتركة على المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية في سبيل إجراء عمليات مسح ومكافحة 

عاما حتى االن( ألجل المساهمة في  28حيثما وأينما يقتضي األمر ذلك والتي استمرت طوال هذه السنوات ) للجراد الصحراوي

 حماية المحاصيل الزراعية لسكان المناطق المعرضة لهجمات الجراد وبالتالي تقلل من الفقر والجوع في تلك المناطق. 

اره مساهمة مالية من الهيئة إلى الدول االعضاء، اال ان هذا الدعم بسيط ان الدعم الذي تقدمة الهيئة لدول لتكاثر فيها يمكن اعتب

ومتواضع مقارنة بالتكاليف الكبيرة لعمليات مكافحة اسراب الجراد والسيطرة عليه ومنعه من االنتقال الى الدول االخرى والتي 

 تقدر بماليين الدوالرات خاصة اثناء الفورات والتفشيات الكبيرة.

م( يبين لنا 4102 -4103 -4104الضوء على وضع الجراد الصحراوي في المنطقة في الثالث سنوات األخيرة )ولعل القاء 

خطورة وضع الجراد خاصة في الدول التي تتعرض لغزو الجراد بصورة سنوية مثل السودان وارتيريا والمملكة العربية 

 ال.السعودية واليمن وبدرجة اقل مصر واثيوبيا وسلطنة عمان والصوم

وألجل تعزيز التعاون االقليمي فان الهيئة قامت بدور بارز في المساعدة على توفير المساعدات المالية للدول التي تعرضت لغزو 

 م. 4102م و ارتيريا واليمن في عام 4103اسراب الجراد في المنطقة خاصة السودان، مصر في عام 

فيرها للدول المعنية لمساعدتها في السيطرة على اسراب الجراد وتهيئه المبالغ التي تم تو( 2)جدول و يبين الجدول التالي 

 .وحداتها المحلية للجولة القادمة من المعركة المستمرة مع هذه االفة الخطيرة
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 : المساعدات والمنح التي تم الحصول عليها لمساعدة الدول االعضاء لمكافحة تفشي الجراد )دوالر امريكي(.2جدول 

 السودان الجهة المانحة

4103 

 مصر

4103 

 اليمن

4103/4102   

 ارتيريا

4102 

 االجمالي 

 0351.111 311.111 451.111 211.111 211.111 المملكة العربية السعودية

 0511.111 511.111 511.111  511.111 منظمة االغدية والزراعة

 CRC 75.111 75.111   051.111الهيئة 

 311.111  11311.1   البنك االسالمي للتنمية

 451.111  451.111   وكالة المعونة االمريكية

االجمالي العام للمعونات التي 

 تحصلت عليها الدولة

951.111 275.111 0.351.111 811.111  

  دوالر امريكي 111611.2. اجمالي المساعدات

 

المملكة العربية السعودية لكل الدول التي  اعاله نجد ان العامل المشترك فيها هو المساهمات والمنح السخية من من الجدول

م مبلغ مليون وثالثمائة وخمسون الف 4102و 4103تعرضت لغزو الجراد الصحراوي اذ بلغت مساهمة المملكة في عامي 

في  والسيطرة عليه دوالر امريكي. ولعل معرفة المسئولين بالمملكة وتقديرهم لخطورة الجراد الصحراوي وأهميه مكافحته

 لكن ماذا عن بقية الدول االخرى؟تكاثره كان له الدور البارز في دعم جهود المكافحة هذه ومساعده الدول المعنية.  مناطق

 تاسعاً: التوجهات المستقبلية والتحسينات المرتقبة

 نظام التمويل المقترح

اجهها الهيئة في سبيل القيام بتنفيذ المهام االن وبعد ان اسهبنا في التقديم لوضع الجراد الصحراوي في المنطقة والتحديات التي تو

 المطلوبة منها في مكافحة الجراد الصحراوي في الدول االعضاء.

م كما لم يتم ادخال ايه تعديالت عليه تتناسب مع تطورات اوضاع 0981وحيث ان نظام التمويل الحالي ثابت ولم يتغير منذ عام 

تصادية المستمرة على مستوى العالم وما يعقبها من زيادة اسعار كافة الخدمات الجراد الصحراوي باإلضافة الى التغيرات االق

والمستلزمات كالمبيدات واالت المكافحة المختلفة وكذلك تكاليف عمليات التدريب والتأهيل والبحوث التي تجرى لدعم عمليات 

اإلضافة الى التكنولوجيا الحديثة التي تم استخدامها المكافحة في شتى المجاالت العلمية وتطبيق استراتيجية المكافحة الوقائية. ب

في عمليات مراقبة ورصد تحركات الجراد من خالل استخدام صور االقمار االصطناعية ونظم المعلومات الجغرافية وكذلك 

 المبالغ التي تدفعها الهيئة الستخدام الخبراء واالستشاريين في هذا المجال.

المملكة العربية  -ة التي تمت في اجتماع الدورة الثامنة والعشرون للهيئة والذي عقد في مدينة جدةوبناء على المناقشات المستفيض

 السعودية وبناء على التوصية التي خرجت من االجتماع والمذكورة اعاله، فان امانة الهيئة تقدم االقتراحات التالية:

 : المقترح االول

عف وهو الحد األدنى المطلوب تغطيته في المستقبل القريب كما يبينه الجدول رقم رفع اشتراكات كل الدول االعضاء بمقدار الض

5 . 



62 
 

 (:5: رفع اقتراحات الدول االعضاء بنسب متوازية كما يلي )جدول المقترح الثاني

 دول الخليج  والعراق ثالثة اضعاف االشتراك الحالي، .أ

 تراك الحالي،دول الشام )سورية ولبنان واالردن( ومصر والسودان ضعف االش .ب

 القرن االفريقي )ارتيريا واثيوبيا( ضعفين ونصف من االشتراك الحالي، .ت

 اليمن وجيبوتي الى اربع اضعاف االشتراك الحالي،  .ث

 : يبين الزيادة المقترحة في اشتراكات الدول االعضاء في الهيئة5جدول

 لثانياالقتراح ا االقتراح االول االشتراكات السنوية الحالية الدول األعضاء

 46.451 17.500 8.750 البحرين

 2.211 2.200 1.100 جيبوتي

 65.080 65.080 32.540 مصر

 01.111  8.000 4.000 إريتريا

 41.111 16.000 8.000 إثيوبيا

 86.451 57.500 28.750 العراق

 28.715 28.715 14.357.50 األردن

 75.111 50.000 25.000 الكويت

 22.425 22.425 11.212 لبنان

 31.111 20.000 10.000 ُعمان

 37.511 25.000 12.500 قطر

 034.014 88.070 44.035 السعودية

 37.335 37.335 18.667.50 السودان

 33.375 33.375 16.6875 سورية

  78.751 52.500 26.250 اإلمارات

 41.111 10.000 5.000 اليمن

 707.382 533.700 266.850 المجموع

 

 النتائج المتوخاة:  عاشراً:

لقد تم الحرص بحيث يتناغم نظام التمويل المقترح مع ديناميكية تحركات الجراد الصحراوي، باإلضافة الى تغطية كافة االنشطة 

والبرامج التي تقوم بها الهيئة إلى جانب وجود عملية منظمة تصاعدية ألجل تعبئة الموارد ومساعدة الدول المحتاجة في حاالت 

 والفورات دون الحاجة النتظار الدول المانحة على االقل في المراحل االولى من حاالت التفشي. التفشي

 



63 
 

 االقتراح االولعليه فان 

رفع االشتراكات السنوية للهيئة الى الضعفين سيغطي تكاليف االعمال السنوية وكافة البرامج واالنشطة التي تقرها الهيئة في 

م بها الهيئة لصالح كافة  الدول االعضاء مع وجود فائض بسيط يمكن ان يساعد في  تقديم الدعم اجتماعاتها الدورية والتي تقو

العاجل للدول المتأثرة بفورة الجراد الى حين توافر موارد اخرى من قبل المانحين وهذا الحل يمكن ان يكون مقبوال  على المدى 

 القصير.

 االقتراح الثاني 

فانه ومن خالل المبالغ االضافية التي ستوفرها االشتراكات  رامج واالنشطة التي تقوم بها الهيئةباإلضافة الى تغطية كافة الب

يِمكن الهيئة من تنفيذ خطة اقليمية للطوارئ لدعم ومساعده  الهيئة بأنشاء صندوق طوارئ اقليميستقوم الجديدة للدول االعضاء 

والتدخل السريع في فترات الركود والتفشيات المحدودة ومساعدة الدول الدول االعضاء في الهيئة واالستجابة لحاالت الطوارئ 

المحتاجة على وجه السرعة ودون تأخير. وستكون الهيئة قادرة على التكيف بسرعة في حالة حدوث تطور على فترات متعاقبة 

  من التفشيات القوية وفي عده دول في ذات الوقت دون طلب معونات اضافية من الدول االعضاء.

فقد أوضحت األزمات التي حدثت في الماضي القريب أنه يوجد فارق زمني يمتد لعدة أشهر بين اللحظة التي تصبح فيها ازمة 

الجراد مؤكدة )الحاجة للمساعدة المالية( والوقت الذي تكون فيه الموارد المالية الدولية متاحة. بينما سيكون صندوق الطوارئ 

 داة رئيسية إلدارة حاالت طوارئ الجراد وعنصرا  فاصال  في دعم جهود المكافحة االقليمية.الذي ستنشئه الهيئة بمثابة أ

 متى سيتم تطبيق نظام االشتراك الجديد

 -في حال الموافقة عليه سيبدأ تنفيذ االتفاق بعد الموافقة عليه في اجتماع الدورة التاسعة والعشرون للهيئة والتي سيعقد في ابوظبي

م، وبعد ذلك سيتم إبالغه لرئاسة المنظمة العتماده وابالغ 4102نوفمبر  47 – 43ت العربية المتحدة في الفترة من بدولة االمارا

 م.4105الدول االعضاء لتسديد االشتراكات الجديدة ابتداء من يونيو 

 الدروس المستفادة من تجارب هيئات الجراد االخرىحادي عشر: 

هيئة مكافحة الجراد ت التي تواجهه هيئات مكافحة الجراد الصحراوي الثالث وحيث ان بشكل عام تتشابه االوضاع والصعوبا

م بعد فورات الجراد التي 4119كانت قد سبقت واقرت رفع اشتراكات الدول االعضاء عام  الصحراوي في المنطقة الغربية

ين لرفع نسب االشتراك االول يقضي برفع تعرضت لها والتي حدثت في السنوات الماضية. وكانت امانة الهيئة قد قدمت مقترح

 نسب االشتراك للضعف والثاني لثالث اضعاف.

وحيث ان الدول االعضاء المنتسبة للهيئة اقرت بمسؤوليتها الوطنية واالقليمية عن مكافحة الجراد حماية لمزروعاتها واراضيها 

لذا فقد اقرت الزراعة واالثار السلبية الناتجة عنه. من اسراب الجراد الصحراوي وما يصاحبه من خسائر فادحة في المحاصيل 

 (.6)جدول حسب االمكانيات المالية للدول االعضاء  2.25الى  0.6االقتراح الثاني برفع نسب االشتراك من 
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 المنطقة الغربية: يبين االشتراكات السابقة والحالية )بعد الزيادة( للدول االعضاء في هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في 6جدول 

االشتراكات السنوية  الدول األعضاء

 السابقة

 المقترح الثاني المقترح االول

 )االشتراكات الجديدة(

 نسبة الزيادة 

% 

 الجزائر
40.000 

100.000 
150.000 3.75 

 بوركينافاسو
12.000 

16.000 
24.000 4 

 ليبيا
46.000 

110.000 
165.000 3.6 

 مالي
13.000 

16.000 
24.000 0.8 

 المغرب
37.000 

80.000 
120.000 3.4 

 موريتانيا
15.000 

18.000 
27.000 0.8 

 النيجر
12.000 

13.000 
19.500 0.6 

 السنغال
16.000 

17.000 
25.500 0.6 

 تشاد
12.000 

16.000 
24.000 4 

 تونس
24.000 

40.000 
60.000 4.5 

 االجمالي
227.000 

426.000 639.000  
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 والخطة المستقبلية للهيئة 3106 – 3105برنامج العمل والميزانية للفترة   (9) قممرفق ر

 تفاصيل تقديرية عن برنامج عمل ونشاط الهيئة بما يقابله من بنود المصروفات

 3106و 3105للسنوات  

 4106 4105 األنشطة بند المصروفات

5103 

     مرتبات

 20,913 20,913 خدمات سكرتارية

 45,635 45,635 سائق

 67,538 67,538 المجموع

5102 

 41,111 41,111 خبراء ومستشارين

 41,111 41,111 المجموع

5102 

     عقود

 21,111 21,111 بحوث

 05,111 05,111 مطبوعات

 5,111 5,111 ترجمة

 4,111 4,111 إعادة نسخ

تكلفة الرسوم السنوية لالتصاالت بجهاز 

eLocust3 
45,111 45,111 

 10,000 10,000 يثةددعم استخدام التكنولوجيا الح

 3,111 5,111 تكلفة تحديث موقع الهيئة على شبكة االنترنت

 100,000 102,000 المجموع

5131 

 2,111 2,111 أجر إضافي

 2,111 2,111 المجموع

5130 

     سفر في مهام رسمية

لجراد لتبادل المعلومات الخاصة باات يارز

 الصحراوي
05,111 05,111 
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ديم التقرير الخاص سفر رئيس الهيئة إلى روما لتق

 والعشرون تاسعبالهيئة ال
3,111   

 5,111 5,111 زيارات أخرى للرئيس

   05,111 االجتماع الرابع والثالثون للجنة التنفيذية 

واالحتفال بالذكرى الخمسون  دورة الهيئة الثالثون

 للهيئة
  51,111 

 71,111 38,000 المجموع

5132 

     التدريب والمسح المشترك

 51,111 71,111 قُطري وشبه إقليمي

تدريب إقليمي في مجال المكافحة الجوية للجراد 

 الصحراوي
45,111   

 31,111 31,111 منحة لدراسة ماجستير

      

 81,111 045,111 المجموع

5135 

     معدات مستهلكة

 5,111 5,111 طع غيارق

 01,111 01,111 الهيئةدعم لبعض دول 

 05,111 05,111 المجموع

     معدات غير مستهلكة 5132

  

 45,111 45,111 كتب ومطبوعات، وشراء أجهزة 

 5,111 5,111 مختلفة غير منظورة

 31,111 31,111 المجموع

5132 

     خدمات دعم فني

     المجموع

5138 

     فات تشغيل عاممصرو

اجتماعات، مصاريف استضافة، معدات، تكلفة 

 اتصاالت، .الخ
41,111 41,111 
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 51,111 41,111  االحتفال بالذكرى الخمسون إلنشاء الهيئة

 71,111 21,111 المجموع

5121 

 0,111 0,111 نفقات غير مباشرة

 0,111 0,111 المجموع

5139 

   (%02تكلفة دعم وخدمات )

 2,250 2,250 5145و  5142من البند رقم  5% 

 54,280 54,410 على باقي البنود 03%

 56,531 56,661 المجموع

        

التكلفة الكلية  

 المتوقعة
  299,098 502,168 
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 مقترحات لالحتفال بالذكرى الخمسون إلنشاء الهيئة  (01) مرفق رقم

كافحة الجراد الصحراوي  ضمن إطار عمل منظمة األغذية والزراعة )الفاو( التابعة لألمم المتحدة.  تمت الموافقة أنشئت هيئة م

 .0967 فبراير 40. ودخل االتفاق حيز التنفيذ في 0965لمجلس المنظمة في شهر يوليو  22على اتفاقية اإلنشاء في الدورة رقم 

م، وبهذه المناسبة فان امانة الهيئة تقدم عدد من 4107فبراير  40ء الهيئة ستكون يوم وفي هذا الشأن فان الذكرى الخمسون إلنشا

 المقترحات لالحتفال بهذه الذكرى و هي:

 التعاقد مع خبير إلصدار كتاب عن الهيئة في الذكرى الخمسون إلنشائها يتضمن:  .0

 اعداد فصل عن كل دولة عضو في الهيئة ،  -

 نبذه  تاريخية عن الجراد، -

 .رق بين مكافحة الجراد سابقا  ومكافحته االنالف -

 اعداد فيلم وثائقي قصير عن الهيئة ودورها ودور الدول االعضاء في مكافحة الجراد الصحراوي. .4

 معرض للصور . .3

 اعداد هديه تذكارية رمزية لتخليد هذه الذكرى للدول االعضاء، منظمة الفاو، موظفي الهيئة ..الخ.  .2

ل ليوم واحد على مستوى كبار المسئولين بالدول االعضاء  ) وزراء الزراعة( وقيام الدعوة الى عقد جلسة عم .5

 الوزراء بتدشين االحتفال.

 تقوم الهيئة بتحمل تكاليف حضور الدول االعضاء لهذا االجتماع كأجراء استثنائي بهذه المناسبة. .6

م وبالتالي سيكون االجتماع القادم 0967/ 40/4يتم عقد االجتماع في نفس تاريخ دخول اتفاقية الهيئة حيز التنفيذ  .7

 م.4107للهيئة في   فبراير 

 تقوم الهيئة وعلى نفقتها الخاصة بدعوة امنائها السابقين للمشاركة في االحتفال.  .8

 

  


