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ملخص التوصيات

ملخص التوصيات
وافق اجتماع الدورة الثاثن على التوصيات التالية:

1. يقوم ممثل جمهورية جيبوتي متابعة سداد االشتراكات السنوية واملتأخرات لبلده. 

2. استمرار التعاون بن الهيئات واملنظمات:  CRCو CLCPRO و SWAC و DLCO-EA يف مختلف مجاالت إدارة اجلراد الصحراوي.

3. املشــاركة يف حلقــة العمــل اإلقليميــة اخلاصــة باســتخدام نظــام إدارة مخــزون املبيــدات PSMS واملقتــرح عقدهــا يف املغــرب مــع 
    ضرورة أن تقوم الدول بترشيح الشخص املناسب حلضور هذه الفعالية.

ــة  ــج العربي ــدول اخللي ــاون ل ــس التع ــة ملجل ــة العام ــة اإلدارة املختصــة ) إدارة الزراعــة( باألمان ــاودة مخاطب ــة مبع ــوم أمــن الهيئ 4. يق
    ملشــاركة األمــن التنفيــذي للهيئــة حلضــور أحــد اجتماعــات جلنــة النظــم والسياســات الزراعيــة للتعريــف بــدور الهيئــة يف حمايــة 

    االمن الغذائي وحتديد مجاالت التعاون.

5. تقــوم الــدول األعضــاء مبتابعــة ضبــاط االتصــال علــى االســتمرار يف إرســال بيانــات االتصــال واملــوارد املتاحــة ملكافحــة اجلــراد ضمــن 
    نشرة اجلراد الشهرية.

6. يقــوم مســئؤل تقاريــر اجلــراد الصحــراوي باملنظمــة DLIS بإرســال تقريــر دوري إلــى البلــدان األعضــاء بشــأن جــودة تقاريرهــا 
    بشكل دوري الى الدول املعنية.

7. مملكــة البحريــن، تقــوم الهيئــة بدعــم تنفيــذ دورة تدريبيــة قطريــة يف مجــال املســح واملكافحــة للجــراد الصحــراوي وصيانــة آالت 
   الرش.

8. اجلمهوريــة العراقيــة، يقــوم أمــن الهيئــة بزيــارة اجلمهوريــة العراقيــة لإللتقــاء باملســؤولن لتعزيــز التعــاون مــع وزارة الزراعــة العراقية 
    يف مجال إدارة اجلراد الصحراوي وتنفيذ دورة تدريبية قطرية يف مجال مسح ومكافحة اجلراد الصحراوي إن أمكن ذلك.  

9. امللكــة األردنيــة الهاشــمية، تقــوم الهيئــة بدعــم تنفيــذ دورة تدريبيــة قطريــة يف مجــال صيانــة آالت الــرش املســتخدمة يف مكافحــة 
    اجلراد الصحراوي.

10. دولة الكويت، تقوم الهيئة بدعم تنفيذ دورة تدريبية قطرية يف مجال املسح واملكافحة للجراد الصحراوي. 

11.  اجلمهورية اللبنانية، تقوم الهيئة بدعم تنفيذ دورة تدريبية قطرية يف مجال املسح واملكافحة للجراد الصحراوي.

ــة للجــراد  ــر الصحــة والســامة البيئي ــق معايي ــة يف مجــال تطبي ــة قطري ــذ دورة تدريبي ــة بدعــم تنفي ــوم الهيئ ــان، تق 12.  ســلطنة عم
      الصحراوي.

13. دولــة قطــر، تقــوم الهيئــة بدعــم تنفيــذ دورة تدريبيــة قطريــة يف مجــال املســح واملكافحــة للجــراد الصحــراوي وحلقــة عمــل لصيانــة 
     آالت الرش املستخدمة يف مكافحة اجلراد.

ــن TOT يف مجــال  ــب املدرب ــة يف مجــال تدري ــة قطري ــة باملســاعدة يف اجــراء دورة تدريبي ــة الســعودية، تقــوم الهيئ 14. اململكــة العربي
     املسح واملكافحة للجراد الصحراوي.
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15. جمهورية السودان، تقوم الهيئة بتنفيذ ما يلي:
أ. تنفيذ دورة تدريبية قطرية لتدريب املدربن ToT يف مجال املسح واملكافحة للجراد الصحراوي،

ــة معســكرات مكافحــة اجلــراد يف  ــغ وقــدره 000 15 خمســة عشــر ألــف دوالر للمســاهمة يف إعــادة تأهيــل وصيان ب. تقــدمي مبل
     البحر األحمر، 

ج. متويــل البحــث املقــدم مــن الفاضــل / محجــوب موســى بشــارة يف مجــال اجلــراد الصحــراوي “ فعاليــة اســتخدام معلومــات 
    عمليــات املســح التاريخيــة واالســتفادة مــن التكنولوجيــا  احلديثــة لزيــادة تعزيــز اجلهــود الراميــة لتحســن الكشــف عــن اجلــراد 

    الصحراوي”.

16. اجلمهورية العربية السورية: تقوم الهيئة بتنفيذ ما يلي:
     أ. توفير عدد 10 مرشات من نوع AU8000 محمولة على الظهر،

     ب. تنفيذ دورة تدريبية قطرية يف مجال املسح واملكافحة للجراد الصحراوي إن أمكن ذلك،
     ج.  يقــوم أمــن الهيئــة بزيــارة اجلمهوريــة العربيــة الســورية -ان امكــن- لبحــث ســبل إعــادة تأهيــل وحــدة مكافحــة اجلــراد 

          واملساهمة يف إعداد مشروع لهذا الغرض عن طريق أحد الهيئات/الدول املانحة.

17. أقــرت الهيئــة املوافقــة علــى الطلــب املقــدم مــن كليــة الزراعــة بجامعــة العلــوم والتكنولوجيــا بجمهوريــة الســودان لشــراء املســتلزمات 
     واألجهزة املستخدمة يف تدريس مادة اجلراد الصحراوي مببلغ ال يزيد عن 000 5 دوالر.

18. تقوم الهيئة بتنفيذ احملاكاة امليدانية خلطط طوارئ اجلراد الصحراوي، يف جمهورية مصر العربية خال 2018.

19. تقــوم الهيئــة بتوفيــر أجهــزة إضافيــة لفحــص عينــات الــدم للعاملــن يف مجــال مكافحــة اجلــراد الصحــراوي لــدول التكاثــر
.Test Mate“ and ACHE Assay Kit“ 

20. تقدم دول التكاثر تقارير دورية المانة الهيئة حول نتائج فحوصات الدم  للموظفن )بطاقات احلالة الصحية(.

21. علــى دول التكاثــر تقــدمي خطــة عمــل وطنيــة لتنفيــذ معاييــر الصحــة والســامة البيئيــة، بنــاءا علــى األولويــات الوطنيــة وســهولة 
التطبيــق )ماليــا وتنظيميــا( وتوصيــات حلقــة العمــل اإلقليميــة الثالثــة التــي عقــدت يف مدينــة الغردقــة، بجمهوريــة مصــر العربيــة 2016. 

22. تقــوم الهيئــة بتنفيــذ حلقــة العمــل اإلقليميــة حــول تطبيــق املبيــد احليــوي )العضلــة اخلضــراء®( ملكافحــة اجلــراد الصحــراوي 
.Metarhizium anisopliae var. acridium

 Metarhizium anisopliae var. )®23. حــث دول األعضــاء بالهيئــة علــى بــذل مزيــد مــن اجلهــد لتســجيل املبيــد احليــوي )العضلــة اخلضــراء
acridium ، مــع االخــذ بعــن االعتبــار نتائــج التجــارب الســابقة التــي نفــذت يف منطقــة اجلــراد الصحــراوي، واملتوفــرة لــدى املنظمــة.

24. تقوم الهيئة بتنظيم حلقة عمل إقليمية لتقييم التقدم يف تطبيق معايير الصحة والسامة البيئية خال 2018.

25. تقــوم الهيئــة بتنظيــم دورة تدريبيــة إقليميــة يف الــرش اجلــوي ملكافحــة اجلــراد الصحــراوي بالتعــاون مــع منظمــة مكافحــة اجلــراد 
     الصحراوي لدول شرق افريقيا.

26. وافقت البلدان األعضاء على التعديات التي أدخلت على اتفاقية إنشاء الهيئة.

27. أجازت دول األعضاء بالهيئة احلسابات السنوية اخلتامية لعامي 2015-2016م.

28. وافقــت الــدول األعضــاء علــى أن يقــوم مندوبــوا البلــدان األعضــاء التــي عليهــا متأخــرات مبتابعــة حكوماتهــم بشــأن دفعهــا 
      للصندوق االئتماني للهيئة.

29. يقــوم رئيــس الهيئــة ورئيــس اللجنــة التنفيذيــة واالمــن التنفيــذي بزيــارة دولــة االمــارات العربيــة واململكــة العربيــة الســعودية لشــرح 
     املابســات وتوضيــح االجــراءات التــي مت اتباعهــا يف مخاطبــة الــدول مــن قبــل املنظمــة بخصــوص رفــع اشــتراكات الــدول للضعــف 

     يف الصندوق االتئماني للهيئة. 
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30. أقرت الدول األعضاء بالهيئة برنامج العمل وامليزانية لعامي 2017-2018م.

31.  يخــول أالمــن التنفيــذي للهيئــة بالتشــاور مــع رئيســها تغطيــة تكاليــف تنفيــذ اي انشــطة ذات االنعكاســات املاليــة علــى صنــدوق 
      الهيئة والتي لم يرد تضمينها يف بنود امليزانية املجازة وخطة عمل 2018-2017.

32. توصــي الــدول األعضــاء بالهيئــة اجلهــات املختصــة مبنظمــة  األغذيــة و الزراعــة علــى ضــرورة منــح األمــن التنفيــذي للهيئــة 
مســؤولية اإلدارة املاليــة )Budget Holder( حلســاب الصنــدوق االئتمانــي للهيئــة وفقــا للنظــم املعمــول بهــا مبنظمــة األغذيــة والزراعــة.
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تقرير الدورة الثالثني للهيئة و االجتماع  الرابع والثالثني للجنة التنفيذية
هيئة مكافحة اجلراد الصحراوي يف املنطقة الوسطى

مسقط - سلطنة عمان، 19 – 24 فبراير 2017 م

مقدمة
1. وجــه الســيد مديــر عــام منظمــة األغذيــة والزراعــة لــألمم املتحــدة )الفــاو( الدعــوة لــكل مــن مملكــة البحريــن، جمهوريــة جيبوتــي، 
   جمهوريــة مصــر العربيــة، دولــة إريتريــا، جمهوريــة أثيوبيــا الدميقراطيــة، جمهوريــة العــراق، اململكــة األردنيــة الهاشــمية، دولــة الكويــت، 
   اجلمهوريــة اللبنانيــة، ســلطنة عمــان، دولــة قطــر، اململكــة العربيــة الســعودية، جمهوريــة الســودان، اجلمهوريــة العربيــة الســورية ، دولــة 
   االمــارات العربيــة املتحــدة، واجلمهوريــة اليمنيــة بصفتهــا أعضــاء يف هيئــة مكافحــة اجلــراد الصحــراوي يف املنطقــة الوســطى حلضور 
   اجتمــاع الــدورة الثاثــن للهيئــة والرابــع والثاثــن للجنتهــا التنفيذيــة يف الفتــرة مــن 19 – 24 فبرايــر/ شــباط 2017  مبســقط - 

   سلطنة عمان.

كمــا ُوجهــت الدعــوة لــكل مــن هيئــة مكافحــة اجلــراد الصحــراوي يف املنطقــة الغربيــة وهيئــة مكافحــة اجلــراد الصحــراوي يف جنــوب 
غــرب آســيا ومنظمــة مكافحــة اجلــراد الصحــراوي لــدول شــرق أفريقيــا وجمهوريــة جنــوب الســودان والبنــك اإلســامي للتنميــة 

واألمانــة العامــة ملجلــس التعــاون لــدول اخلليــج العربيــة وجامعــة الــدول العربيــة والوكالــة االمريكيــة للتنميــة الدوليــة. 

افتتاح االجتماع واالحتفال بالذكرى اخلمسني النشاء الهيئة

2. مت افتتــاح الــدورة االحــد، 19 فبراير/فبرايــر 2017 حتــت رعايــة معالــي الدكتــور فــؤاد بــن جعفــر الســاجواني وزيــر الزراعــة والثــروة 
    الســمكية بســلطنة عمــان وبحضــور الســيد عبــد الســام ولــد أحمــد املديــر العــام املســاعد املمثــل اإلقليمــي ملنظمــة األغذيــة والزراعــة 
    للشــرق األدنــى وشــمال أفريقيــا، والدكتــور احمــد بــن ناصــر البكــري وكيــل الــوزراة للزراعــة وأصحــاب الســعادة الــوكاء واملكرمــون 
    أعضــاء مجلــس الدولــة والشــورى وعــدد مــن أصحــاب الســعادة ســفراء الــدول األعضــاء يف الهيئــة واملستشــارون وممثلــي الــدول 

    األعضاء يف الهيئة ومدراء عموم ومدراء االدارات بوزارة الزراعة والثروة السمكية.

3. شــمل حفــل االفتتــاح االحتفــال بالذكــرى اخلمســن إلنشــاء هيئــة مكافحــة اجلــراد الصحــراوي يف املنطقــة الوســطى علــى عــدد مــن 
   الفقــرات وهــي: كلمــة لــوزارة الزراعــة والثــروة الســمكية بســلطنة عمــان، وكلمــة الســيد عبــد الســام ولــد أحمــد املديــر العــام املســاعد 
ــة مكافحــة اجلــراد الصحــراوي يف  ــا، وكلمــة أمــن هيئ ــة والزراعــة للشــرق األدنــى وشــمال أفريقي ــل اإلقليمــي ملنظمــة األغذي    املمث
   املنطقــة الوســطى الســيد مأمــون الســراي العلــوي، باإلضافــة إلــى عــرض فيلــم تســجيلي عــن إجنــازات الهيئــة خــال اخلمســن عامــا 
   املاضيــة، وعرضــا مبســطا عــن الكتــاب الــذي مت إصــداره بهــذه املناســبة، كمــا مت توزيــع هدايــا تذكاريــة مبناســبة الذكــرى اخلمســن 

   إلنشاء الهيئة للدول األعضاء، الهيئات واملنظمات الشقية، املانحن، االستشارين واألمن السابق للهيئة. 

4. نٌفــذت فعاليــات الــدورة الثاثــن لهيئــة مكافحــة اجلــراد الصحــراوي يف املنطقــة الوســطى يف الفتــرة مــن 20 – 24 فبرايــر/
    شــباط 2017، والتــي حضرهــا ممثلــي دول: مملكــة البحريــن، جمهوريــة جيبوتــي، جمهوريــة مصــر العربيــة، دولــة إريتريــا، جمهوريــة 
    أثيوبيــا الدميقراطيــة، جمهوريــة العــراق، اململكــة األردنيــة الهاشــمية، دولــة الكويــت، اجلمهوريــة اللبنانيــة، ســلطنة عمــان، دولــة قطــر، 
ــذر حضــور  ــة املتحــدة، وتع ــارات العربي ــة االم ــة الســورية ودول ــة العربي ــة الســودان، اجلمهوري ــة الســعودية، جمهوري ــة العربي     اململك
    منــدوب اجلمهوريــة اليمنيــة. كمــا حضــر مــن منظمــة األغذيــة والزراعــة كبيــر مســؤولي اجلــراد واآلفــات املهاجــرة وأمنــاء هيئــات 
    مكافحــة اجلــراد الصحــراوي يف املنطقــة الغربيــة وجنــوب غــرب آســيا، ومديــر عــام منظمــة مكافحــة اجلــراد الصحــراوي لــدول شــرق 

    أفريقيا، وممثل الوكالة االمريكية للتنمية الدولية وعدد ومن املراقبن )مرفق 1(.
 

تقرير رئيس الهيئة 

5. قدم الســيد هيروي أشــجدوم ولد مرمي )رئيس الهيئة للدورة التاســعة والعشــرين( الشــكر والتقدير إلى ســلطنة عمان إلســتضافتها 
   االحتفــال مبــرور خمســن عامــا إلنشــاء الهيئــة والــدورة الثاثــن للهيئــة، ثــم قــدم تقريــرا عــن األنشــطة التــي مت تنفيذهــا مــن  
   قبــل أمانــة الهيئــة معــدداً األنشــطة املنفــذة وموضحــاً بأنــه ســيتم مناقشــة كل نشــاط بالتفصيــل مــن خــال أوراق العمــل التــي ســيتم 
   إســتعراضها يف الــدورة الثاثــن متمنيــاً للــدول األعضــاء التوفيــق يف االجتمــاع ومناقشــة اوراق العمــل املقدمــة واخلــروج بالتوصيــات 
ــات ومنظمــات مكافحــة اجلــراد يف  ــاون مــع هيئ ــك التع ــة وكذل ــة الهيئ ــن دول االعضــاء وامان ــاون ب ــى التع ــى عل ــا أثن    املناســبة. كم
   املناطــق األخــرى، ويف اخلتــام متنــى الســيد أشــجدوم للحضــور أجتمــاع بنــاء ومثمــر وطيــب االقامــة يف ســلطنة عمــان )مرفــق رقــم 2(.
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انتخاب الرئيس ونائب الرئيس
 

6. مت انتخــاب ممثــل ســلطنة عمــان، الفاضــل/ صالــح بــن محمــد العبــري، لرئاســة الهيئــة يف دورتهــا الثاثــن، كمــا مت انتخــاب 
   الفاضل/ محمد بن حسن الشمراني ممثل اململكة العربية السعودية نائباً للرئيس.

املصادقة على جدول االعمال

7. صادق االجتماع على جدول األعمال املقترح الذي شمل على التالي:
• تقرير رئيس الهيئة   

• انتخاب الرئيس ونائب الرئيس  
• اعتماد جدول األعمال  

• انتخاب أعضاء جلنة الصياغة  
• تقرير رئيس الهيئة عن أنشطة أمانة الهيئة ومتابعة التوصيات الصادرة عن الدورة التاسعة والعشرين   

• حالة اجلراد الصحراوي من نوفمبر/تشرين الثاني 2014 إلى فبراير/شباط 2017م.  
• تقارير مقدمة من الدول األعضاء  

• تقارير عن أنشطة الهيئة يف مجاالت:   
أ - التدريب، البحوث، املطبوعات؛

ب - خطط الطوارئ، برنامج معايير الصحة والسامة البيئية وبرنامج إدارة مخزون املبيدات؛
ت - البرامج اجلديدة والتقنيات احلديثة.

• األنشطة مع هيئات ومنظمات مكافحة اجلراد الصحراوي:  
أ - تقرير لهيئة مكافحة اجلراد الصحراوي يف املنطقة الغربية؛

ب - تقرير لهيئة مكافحة اجلراد الصحراوي يف جنوب غرب آسيا؛
ت - تقرير ملنظمة مكافحة اجلراد الصحراوي لدول شرق إفريقيا.

)CRC( تعديل اتفاقية إنشاء هيئة مكافحة اجلراد يف املنطقة الوسطى •  
• انتخاب رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية للهيئة   

• احلسابات السنوية لعامي 2015 و2016م    
• حالة االشتراكات واملتأخرات املستحقة على الدول حلساب الهيئة  

• برنامج العمل وامليزانية للفترة 2017 – 2018 م   
• ما يستجد من أعمال، االستقالية اإلدارية واملالية للهيئة.  

• موعد ومكان انعقاد اللجنة التنفيذية و الدورة القادمة للهيئة  
• املوافقة على تقرير الدورة الثاثن   

• اختتام الدورة  

انتخاب جلنة الصياغة

ــة  ــة املتحــدة واململك ــارات العربي ــة اإلم ــان، دول ــة قطــر، ســلطنة عم ــي كل مــن دول ــدورة مــن ممثل ــر ال ــة لصياغــة تقري ــكلت جلن 8. ُش
   األردنية الهاشمية باإلضافة إلى أمانة الهيئة التي قامت كذلك باعمال السكرتارية.

تقرير عن أنشطة أمانة الهيئة ومتابعة التوصيات الصادرة عن الدورة التاسعة والعشرين

9. قــد أمــن الهيئــة تقريــرا شــامًا حــول مــا مت تنفيــذه مــن توصيــات الــدورة التاســعة العشــرون مبــا فيهــا اإلجنــازات التــي حتققــت 
   وذلــك للفتــرة مــن ديســمبر/كانون األول 2014 حتــى يناير/كانــون الثانــي 2017 )مرفــق رقــم 3(، والتــي مت مناقشــتها باســتفاضة مــن 

   قبل االجتماع، وفيما يلي ملخصاً ألهم التوصيات الصادرة: 

توصية 1: يقوم ممثل جمهورية جيبوتي متابعة سداد االشتراكات السنوية واملتأخرات لبلده.

توصية 2: استمرار التعاون بن CRC وCLCPRO  وSWAC و DLCO-EA يف مختلف مجاالت إدارة اجلراد الصحراوي.
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توصيــة 3: املشــاركة يف حلقــة العمــل اإلقليميــة اخلاصــة باســتخدام نظــام إدارة مخــزون املبيــدات PSMS واملقتــرح عقدهــا 
يف املغــرب مــع ضــرورة أن تقــوم الــدول بترشــيح الشــخص املناســب حلضــور هــذه الفعاليــة. 

توصيــة 4: يقــوم أمــن الهيئــة مبعــاودة مخاطبــة اإلدارة املختصــة ) إدارة الزراعــة( باألمانــة العامــة ملجلــس التعــاون لــدول 
اخلليــج العربيــة ملشــاركة األمــن التنفيــذي للهيئــة حلضــور أحــد اجتماعــات جلنــة النظــم والسياســات الزراعيــة للتعريــف 

بــدور الهيئــة يف حمايــة االمــن الغذائــي وحتديــد مجــاالت التعــاون.

توصيــة 5: تقــوم الــدول األعضــاء مبتابعــة ضبــاط االتصــال علــى االســتمرار يف إرســال بيانــات االتصــال واملــوارد املتاحــة 
ملكافحــة اجلــراد ضمــن نشــرة اجلــراد الشــهرية.

حالة اجلراد الصحراوي من نوفمبر 2014 إلى يناير 2017، التوقعات والتقارير

10. قــدم ضابــط املعلومــات يف منظمــة األغذيــة والزراعــة تقريــرا حــول موقــف اجلــراد الصحــراوي منــذ نوفمبر/تشــرين الثانــي 2014 
 )مرفــق رقــم 4(. تطــورت 7 تفشــيات للجــراد الصحــراوي منــذ 2014 وحتــى وقــت مبكــر مــن 2017 يف املنطقــة الوســطى كنتيجــة 
لألمطــار ذات املعــدالت الغيــر عاديــة مبــا يف ذلــك االعصــاران اللــذان جلبــا ســيول غزيــرة إلــى جنــوب اجلمهوريــة اليمنيــة. 
إن حمــات املكافحــة التــي أجريــت عــن طريــق املراكــز الوطنيــة للجــراد قــد جنحــت يف وقــف إنتشــار التفشــيات إلــى املناطــق 
املجــاورة  فيمــا عــدا اليمــن حيــث كانــت عمليــات املســح واملكافحــة محــدودة نظــرا إلنعــدام االمــن. وبالتالــي إنتشــرت االســراب مــن 
اليمــن  إلــى القــرن االفريقــي، اململكــة العربيــة الســعودية واملنطقــة الشــرقية. ويف تلــك الفتــرة مت مكافحــة مســاحة مــا يقــرب مــن

ــار(، اململكــة العربيــة الســعودية  ــار(، جمهوريــة أثيوبيــا الدميقراطيــة )31 هكت ــا )798 36 هكت  000 245  هكتــار، يف دولــة أريتري
ــار(. ــة )734 هكت ــة اليمني ــار( واجلمهوري ــة الســودان )860 179 هكت ــار(، جمهوري ــة الصومــال )53 هكت ــار(، جمهوري )618 26  هكت

التوقعــات حتــى الصيــف تظــل تســتدعي احلــذر حيــث تعتمــد علــى جنــاح عمليــات املســح واملكافحــة احلاليــة يف مناطــق التكاثــر 
الشــتوية، وخاصــة يف اململكــة العربيــة الســعودية، وســقوط االمطــار يف مناطــق التكاثــر الشــتوية والربيعيــة إعتبــارا مــن اآلن وحتــى 
شــهر مايــو. وعلــى أي حــال، فهنــاك خطــورة مــن تشــكل مجموعــات صغيــرة ورمبــا بعــض االســراب الصغيــرة علــى ســاحل البحــر 
األحمــر يف الســعودية والتــي قــد تتحــرك إلــى الشــمال علــى إمتــداد الســاحل وإلــى مناطــق التكاثــر الربيعيــة يف املناطــق الداخليــة. 
وضــع مماثــل قــد يتواجــد يف اجلمهوريــة اليمنيــة. وقــد يحــدث تكاثــر ربيعــي علــى نطــاق صغيــر يف شــمال  ســلطنة عمــان وذلــك إذا 
مــا ســقطت االمطــار. ويف دولــة أريتريــا فقــد تتحــرك احلشــرات الكاملــة مــن الســهول الســاحلية الشــمالية إلــى داخــل املرتفعــات 
املجــاورة إلــى املنخفضــات الغربيــة. ويف جمهوريــة الســودان مــن احملتمــل ظهــور احلشــرات الكاملــة بالقــرب مــن مناطــق احملاصيــل 

يف وادي النيــل قبــل الظهــور يف مناطــق التكاثــر الصيفيــة.

كان هنــاك إنخفــاض عــام يف مســتوى جــودة تقاريــر اجلــراد يف عــام 2016 باملقارنــة بالثاثــة أعــوام الســابقة. ويقــوم مركــز خدمــات 
ــدول األعضــاء حــول جــودة املعلومــات والنشــرات الوطنيــة. وقــد إســتخدمت  معلومــات اجلــراد DLIS بتوفيــر املعلومــات الهامــة لل
الــدول جهــاز نقــل البيانــات احلقليــة eLocust3 وقاعــدة بيانــات اجلــراد RAMSES بشــكل جيــد إال أن إســتمرار التدريــب يعــد مطلوبــا 

فيمــا بعــد لتحليــل النتائــج والوظائــف اجلديــدة.

توصيــة 6: يقــوم مســئؤل تقاريــر اجلــراد الصحــراوي إرســال تقريــر دوري إلــى البلــدان األعضــاء بشــأن جــودة تقاريرهــا 
بشــكل دوري الــى الــدول املعنيــة.

تقاريرالدول األعضاء

11. قــدم أعضــاء الــدول املشــاركة تقاريرهــم القطريــة عــن حالــة اجلــراد الصحــراوي يف بلدانهــم ومــا مت تنفيــذه مــن برامــج وأنشــطة 
    خال الفترة املاضية ومتطلباتهم خال عامي 2017-2018م:

مملكة البحرين

قــدم ممثــل مملكــة البحريــن تقريــرا حــول وضــع اجلــراد الصحــراوي خــال عامــي 2015-2016م وأفــاد بانــه لــم ياحــظ أي ظهــور 
للجــراد يف مملكــة البحريــن وكذلــك لــم تتلقــى االدارة أي بــاغ عــن ذلــك. وأشــار الــى ان البحريــن شــاركت يف الــدورة التدريبيــة شــبة 

االقليميــة والتــي اقيميــت يف صالــة بســلطنة عمــان يف ســبتمبر 2015. 
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كمــا قــام االمــن التنفيــذي للهيئــة بزيــارة اململكــة ولقائــه باملســؤولن يف الــوزارة وعلــى راســهم ســعادة وزيــر االشــغال والتخطيــط 
ــدورات  ــام ب ــا يف القي ــة واالســتفادة منه ــع الهيئ ــاون م ــر لضــرورة تنشــيط التع ــه ســعادة الوزي ــي اســفرت عــن توجي ــي والت العمران
تدريبيــة وتأهيــل الــكادر الوطنــي، كمــا وجهــت املختصــن مبتابعــة املتأخــرات املاليــة للصنــدوق االئتمانــي للهيئــة وحضــور اجتماعــات 

الهيئــة الدوريــة واالحتفــال بالذكــرى اخلمســن ألنشــائها.

وفيمــا يخــص خطــة العمــل املزمــع تنفيذهــا لعامــي 2017-2018، ســيتم االســتمرار يف تنشــيط مســتوى التواصــل مــع الهيئــة ومتابعــة 
آخــر تطــورات حركــة اجلــراد يف املنطقــة. واســتمرار حتديــث خطــة الطــوارئ املوضوعــة حاليــا للتوافــق مــع أي متغيــرات. وطلــب 
ممثــل البحريــن مــن الهيئــة القيــام بإجــراء تدريــب يف مجــال صيانــة وتشــغيل اآلت الــرش، باإلضافــة إلــى تنظيــم دورة تدريبيــة يف 

مجــال عمليــات مســح ومكافحــة اجلــراد الصحــراوي.

توصيــة 7: تقــوم الهيئــة بدعــم تنفيــذ دورة تدريبيــة قطريــة يف مجــال املســح واملكافحــة للجــراد الصحــراوي وصيانــة آالت 
الــرش يف مملكــة البحريــن.

جمهورية جيبوتي

قــدم ممثــل جمهوريــة جيبوتــي تقريــرا حــول وضــع اجلــراد الصحــراوي موضحــا أنــه لــم يتــم ماحظــة وجــود اجلــراد الصحــراوي 
خــال عامــي 2016-2015، إال أنــه مت مشــاهدة جــراد إنفــرادي يف املنطقــة اجلنوبيــة عنــد احلــدود مــع جمهوريــة إثيوبيــا. كمــا قــام 
أمــن الهيئــة بزيــارة جمهوريــة جيبوتــي يف الفتــرة مــن 22 الــى 24 مــارس/اّذار 2016 وااللتقــاء بوزيــر الزراعــة والثــروة احليوانيــة 
والســمكية واملختصــن بالــوزارة. وقــد أســفرت الزيــارة عــن تنظيــم دورة تدريبيــة يف مجــال استكشــاف ومكافحــة اجلــراد الصحــراوي 

يف شــهر يناير/كانــون الثانــي 2017 وقــد اســتفاد منهــا 12 متدربــا، إضافــة إلــى ذلــك مت إجــراء تدريــب وصيانــة آالت الــرش. 

جمهورية مصر العربية

قــدم ممثــل جمهوريــة مصــر العربيــة تقريــرا مفصــًا حــول وضــع اجلــراد الصحــراوي خــال عامــي 2015-2016 وأفــاد بأنــه رغــم 
توفــر الظــروف البيئيــة املناســبة لتكاثــر اجلــراد الصحــراوي إال أنــه لــم ياحــظ إال أعــداد فرديــة مــن احلشــرات الكاملــة للجــراد 
الصحــراوي بالقــرب مــن منطقــة الشــاذلي يف شــهر مــارس/أذار 2016، كمــا مت مشــاهدة أعــداد فرديــة قليلــة مــن اجلــراد يف مناطــق 

الشــاذلي، مرســى العلــم، أبــو رمــاد، العاقــي والنقــرة مبحافظــة أســوان خــال شــهر نوفمبــر 2016.

ــات استكشــاف ومكافحــة اجلــراد  ــن يف عملي ــن تدريبيت ــي إلقامــة دورت ــة الدعــم املال ــب فقــد قدمــت الهيئ ــب التدري أمــا يف جان
الصحــراوي خــال شــهر أبريل/نيســان 2015 و 2016. واســتفاد مــن تلــك الــدورات عــدد 16 ضابــط جــراد مــن العاملــن يف كل دورة. 
وقــد مت مــن خــال تلــك الــدورات إدخــال مقــرر التدريــب اخلــاص بتطبيــق معاييــر الصحــة والســامة البيئيــة يف عمليــات املكافحــة. 
إضافــة إلــى ذلــك، قدمــت الهيئــة الدعــم الفنــي واملالــي لعقــد دورة قطريــة يف تطبيــق معاييــر الصحــة والســامة البيئيــة يف شــهر 

أغســطس 2015 وشــارك فيهــا عــدد 16 متــدرب.

كمــا تطــرق إلــى إقامــة عــدد كبيــر مــن الــدورات التدريبيــة يف عامــي 2015-2016 )قطريــة( بالتعــاون مــع الهيئــة والتــي مت عقدهــا 
يف جميــع مجــاالت مســح ومكافحــة اجلــراد الصحــراوي وكذلــك اســتخدام وصيانــة اآلالت واألجهــزة املســتخدمة يف عمليــات املســح 
واملكافحــة وقــد اســتفاد مــن تلــك الــدورات عــدد كبيــر مــن املختصــن يف هــذا املجــال. كمــا أفــاد برغبتهــم مــن الهيئــة يف توفيــر 
 Cholinesterase Test System with its( مســتلزمات إضافيــة لفحــص إنــزمي كولــن اســتريز للعاملــن يف مكافحــة اجلــراد الصحــراوي

.)AChE Assay Kit

دولة أريتريا

قــدم ممثــل دولــة إريتريــا تقريــرا تفصيليــا حــول وضــع اجلــراد الصحــراوي خــال عامــي 2015-2016 وأفــاد بهــدوء وضــع اجلــراد 
بشــكل نســبي خــال الفتــرة الســابقة، وأشــار لتعــرض ارتيريــا ســنويا لهجمــات متفاوتــه مــن اجلــراد الصحــراوي. وقــد كان للهيئــة 
دور أساســي يف دعــم وتعزيــز اإلمكانيــات املاليــة والفنيــة للتصــدي للجــراد. وخــال الفتــرة مــن نوفمبــر متشــرين الثانــي  2016 إلــى 
فبرايــر 2017 تعرضــت الدولــة إلــى تفشــي اجلــراد الصحــراوي علــى ســاحل البحــر األحمــر يف كل مــن قــرورة وشــعب وأفبيــت ومت 
إجــراء عمليــات املكافحــة األرضيــة بنجــاح ممــا أدى إلــى حمايــة احملاصيــل الزراعيــة مــن الضــرر. وجتــرى اعمــال املســح باســتمرار 
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يف مناطــق ســاحل البحــر االحمــر حيــث ان الظــروف البيئيــة الزالــت مناســبة للتكاثــر يف معظــم تلــك املناطــق. وباالجمــال مت مســح 
مــا يقــارب 000 900 1 هكتــار يف الفتــرة املذكــورة. كمــا مت تنفيــذ مســح مشــترك علــى احلــدود الســودانية يف عــام 2015، والتــي 

بينــت عــدم وجــود تهديــد للجــراد يف كا مــن الدولتــن.

وأفــاد بانــه يتــم مراجعــة خطــة العمــل الســنوية بصفــة دوريــة باملتابعــة املباشــرة مــن قبــل وزيــر الزراعــة وعمــل خطــة تدريبيــة لعــدد 
150 مــن املختصــن مبكافحــة اجلــراد الصحــراوي. إضافــة إلــى ذلــك فقــد مت تســجيل واســتخدام املبيــد احليوي-العضلــة اخلضــراء 
)®Green Muscle(. كمــا مت إقامــة عــدد مــن الــدورات التدريبيــة القطريــة خــال عامــي 2015-2016 بالتعــاون مــع الهيئــة يف جميــع 
مجــاالت مســح ومكافحــة اجلــراد الصحــراوي والصحــة والســامة البيئيــة وكذلــك تشــغيل وصيانــة اآلالت املســتخدمة يف املكافحــة 

وقــد اســتفاد مــن تلــك الــدورات عــدد مــن املختصــن يف هــذا املجــال.

وفيمــا يتعلــق بالدعــم املالــي والفنــي، فقــد قامــت الهيئــة بتوفيــر 000 20 لتــر مــن مبيــد املاثيــون 96 يف املائــة باحلجــم املتناهــي 
الصغــر بدعــم مــن اململكــة العربيــة الســعودية، ودعمــا ماليــا وقــدره 000 200 دوالر أمريكــي مــن دولــة قطــر، وتقــدم دولــة أريتريــا 

الشــكر اجلزيــل للدعــم املقــدم مــن كل مــن اململكــة العربيــة الســعودية و دولــة قطــر.
وطالب ممثل دولة أريتريا باآلتي:

- سرعة جتاوب املنظمات الدولية لتوفير الدعم الازم عند حدوث أزمة اجلراد الصحراوي؛
- اولوية دعم وتعزيز القدرات الوطنية لدول خط املواجهة؛

- إنشاء وسائل تواصل فاعلة بن اإلدارة املركزية على مستوى الوزير وفرق العمل امليدانية العاملة يف احلقل.

جمهورية أثيوبيا الدميقراطية

قــدم ممثــل جمهوريــة أثيوبيــا الدميقراطيــة تقريــرا حــول وضــع اجلــراد الصحــراوي خــال عامــي 2015-2016 وأفــاد بــأن وضــع 
اجلــراد الصحــراوي كان هادئــا يف عــام 2015. إال أن الوضــع العــام يف 2016 نتيجــة للتغيــرات املناخيــة أدى إلــى تفشــي اجلــراد 
الصحــراوي يف أســراب صغيــرة يف املناطــق احلدوديــة بــن أثيوبيــا والصومــال يف أوائــل شــهر أغســطس 2016. ومــن خــال 
مســوحات املختصــن فقــد مت تغطيــة مســاحة 12596 هكتــار حيــث كانــت املســاحة املصابــة 715 هكتــار، وقــد مت اجــراء مكافحــة 

ــة. ــة ULV، بإســتخدام الوســائل األرضي ــون 95 يف املائ ــد املاثي ــر مــن مبي ــار باســتخدام 153 لت ــة ملســاحة 302 هكت أرضي

و أشــار إلــى أن 49 ضابــط جــراد قــد مت تدريبهــم يف الفتــرة مــن 2015-2016 مــن خــال 3 دورات تدريبيــة قامــت الهيئــة بدعــم 
دورتــن منهــا باإلضافــة الــى منظمــة دلكــو يف مجــاالت املســح واملكافحــة، صيانــة االت الــرش والصحــة و ســامة البيئــة، إضافــة 

إلــى تدريــب حوالــي 112 دليــل ومرشــد محلــي.

كمــا قــدم تقريــرا موجــزا حــول خطــة الطــوارئ الوطنيــة وخطــط املســح املتوقــع إجراؤهــا خــال 2017-2018 وذلــك يف ضــوء 
ــز  ــب الوضــع تعزي ــة القادمــة يتطل ــه يف املرحل ــى أن ــة وبشــرية ومعــدات، مشــددا عل ــات املتاحــة احملــدودة مــن مــوارد مالي اإلمكاني

ــة. ــل الهيئ ــب النوعــي مــن قب ــي والتدري برنامــج مكافحــة اجلــراد الصحــراوي بالدعــم املال

جمهورية العراق

قــدم ممثــل جمهوريــة العــراق تقريــرا حــول وضــع اجلــراد الصحــراوي خــال عامــي 2015-2016 وأفــاد بعــدم وجــود انتشــار للجــراد 
خــال األعــوام األخيــرة وأن آخــر عــام قــد لوحــظ فيــه اجلــراد كان يف عــام 1988، إال أن الــوزارة علــى أهبــة االســتعداد للتصــدي 
للجــراد يف حالــة ظهــوره. حيــث أن دائــرة وقايــة النبــات بــوزارة الزراعــة هــي املعنيــة مبســح ومكافحــة اجلــراد الصحــراوي ومتتلــك 
املعــدات الازمــة لذلــك. وجــاري متابعــة إنشــاء مركــز متقــدم للجــراد يف محافظــة كربــاء جنــوب غــرب بغــداد وتوفيــر كادر للمركــز.

أما بالنسبة لألنشطة اإلدارية والفنية فقد مت تنفيذ اآلتي:
اشــتراك عــدد 2 مهندســن زراعيــن يف الــدورة التدريبيــة شــبه اإلقليميــة يف مســح ومكافحــة اجلــراد الصحــراوي يف صالــة،   -

ســلطنة عمــان عــام 2015؛
فحــص وتدريــب إمكانيــات العاملــن يف مجــال مســح ومكافحــة اجلــراد الصحــراوي بشــكل مســتمر ووضــع خطــة حتــري   -

ومتابعــة دائمــة مت فيهــا تقســيم العــراق إلــى قواطــع متعــددة مســيطر عليهــا بواســطة غرفــة عمليــات مركزيــة؛
مطالبا من الهيئة اآلتي:

تنظيــم دورة داخليــة يف العــراق بالتعــاون مــع الهيئــة لتدريــب أكبــر عــدد مــن املختصــن وذلــك لقلــة الكــوادر املتخصصــة يف هــذا   -
املجال؛
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تدريــب أكبــر عــدد ممكــن مــن الفنيــن يف الــدورات اخلارجيــة بالتعــاون مــع الهيئــة يف دول اجلــوار لاســتفادة واالطــاع علــى   -
اخلبــرات يف تلــك الــدول والتقنيــات احلديثــة يف متابعــة ومكافحــة اجلــراد الصحــراوي.

توصيــة 8: يقــوم أمــن الهيئــة بزيــارة اجلمهوريــة العراقيــة لإللتقــاء باملســؤولن لتعزيــز التعــاون مــع وزارة الزراعــة العراقيــة 
يف مجــال إدارة اجلــراد الصحــراوي وتنفيــذ دورة تدريبيــة قطريــة يف مجــال مســح ومكافحــة اجلــراد الصحــراوي إن أمكــن 

ذلك.  

اململكة االردنية الهاشمية

قــدم ممثــل اململكــة االردنيــة الهاشــمية تقريــرا حــول وضــع اجلــراد الصحــراوي خــال عامــي 2015-2016 وأفــاد بــان وضــع اجلــراد 
ــح  ــام بفت ــك بالقي ــة مســتمرة ملكافحــة اجلــراد الصحــراوي وذل ــى اســتعداد وجاهزي ــا، وأن وزارة الزراعــة عل ــة كان هادئ يف اململك
غرفــة عمليــات رئيســية يف الــوزارة لهــذا الغــرض للتنســيق مــع باقــي غــرف احملافظــات املختلفــة. وقــد مت توفيــر األجهــزة التاليــة 

مــن املنحــة اخلليجيــة وهــي:
توفير أجهزة الرش باحلجم املتناهي الصغر)ULV( بأنواعها؛   -

أجهزة حتديد املواقع )GPS(؛   -
عدد أربع سيارات حقلية حملافظتي معان والعقبة.  -

كمــا أشــاد بــدور الهيئــة يف الدعــم املقــدم مــن قبلهــا يف جميــع املجــاالت الفنيــة ملســح ومكافحــة اجلــراد. مطالبــا بتقــدمي الدعــم 
ــة األجهــزة.  لتدريــب املهندســن يف مجــال الــرش اجلوي/األرضــي ومجــال املعايــرة وصيان

توصيــة 9: تقــوم الهيئــة بدعــم تنفيــذ دورة تدريبيــة قطريــة يف مجــال صيانــة  وتشــغيل آالت الــرش املســتخدمة يف مكافحــة 
اجلــراد الصحراوي.

دولة الكويت

ــدم تســجيل أي تواجــد  ــاد بع ــي 2015-2016 وأف ــرا حــول وضــع اجلــراد الصحــراوي خــال عام ــت تقري ــة الكوي ــل دول ــدم ممث ق
للجــراد الصحــراوي خــال األعــوام الســابقة وأشــار لــدور وجهــود هيئــة مكافحــة اجلــراد الصحــراوي يف الرصــد واالنــذار املبكــر 
واالســتجابة للطــوارئ يف املكافحــة للحــد مــن تأثيــرات هــذه اآلفــة. كمــا أشــار إلــى أن قســم املكافحــة واحلجــر الزراعــي بالهيئــة 
العامــة لشــؤون الزراعــة والثــروة الســمكية هــو املعنــي بعمليــات مســح ومكافحــة اجلــراد الصحــراوي بالدولــة وأن جميــع االمكانيــات 
متوفــرة وذلــك مــن خــال االســتمرار يف اســتئجار املعــدات الازمــة مبكافحــة اآلفــات الزراعيــة والتــي منهــا اجلــراد الصحــراوي.

كما أوضح أن خطة العمل لسنة 2017-2018 تتضمن التالي:
متابعة التقارير الشهرية وحركة اجلراد الصحراوي يف الدول املجاورة عن طريق النشرات الشهرية للجراد الصحراوي؛  -

ضمان وجود كمية من املبيدات احلشرية )احتياطي( موزعة على االدارات الزراعية ويتم عمل تدوير لها باستمرار؛  -
ضمــان وجــود آليــات موزعــة علــى ادارت الهيئــة يصــل مجموعهــا الــى 20 آليــة مــزودة بخزانــات رش وعمالة الفنية لاســتخدام   -

عنــد احلاجة؛
مت انشاء ادارة للطوارئ ومت تقدمي مقترح لضم مكافحة اجلراد الصحراوي لهذه اإلدارة؛  -

توفر ميزانية حلاالت الطوارئ للهيئة اذا استدعت احلاجة لها.   -
مطالبا بالقيام باجراء دورة تدريبية يف عمليات املسح واالستكشاف ووضع خطة الطوارئ.

توصية 10: تقوم الهيئة بدعم تنفيذ دورة تدريبية قطرية يف مجال املسح واملكافحة للجراد الصحراوي.

اجلمهورية اللبنانية

قــدم ممثــل اجلمهوريــة اللبنانيــة تقريــرا حــول وضــع اجلــراد الصحــراوي خــال عامــي 2015-2016 وأفــاد بــأن لبنــان لــم يشــهد 
منــذ عــام 2014 إلــى اآلن حركــة ظهــور للجــراد الصحــراوي، كــون املوقــع اجلغــرايف والظــروف املناخيــة ال يشــكان بيئــة مائمــة 
لتكاثــر اجلــراد. إال أن قربــه ملناطــق تكاثــر اجلــراد يحتــم عليــه أن يبقــى علــى أهبــة االســتعداد ملواجهــة أي طــارئ وذلــك مــن خــال 

التدريــب علــى أحــدث تقنيــات املســح واملكافحــة، مطالبــا باســتمرار دعــم الهيئــة يف تنفيــذ البرامــج التدريبيــة احمللية/االقليميــة.
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توصية 11: تقوم الهيئة بدعم تنفيذ دورة تدريبية قطرية يف مجال املسح واملكافحة للجراد الصحراوي.

سلطنة عمان

ــة  ــاد باســتمرار حال ــرا مفصــًا حــول وضــع اجلــراد الصحــراوي خــال عامــي 2015-2016 وأف ــان تقري ــل ســلطنة عم ــدم ممث ق
الهــدوء للجــراد الصحــراوي يف العــام 2015، حيــث أجريــت عمليــات مســح للجــراد الصحــراوي يف 296 موقــع بإجمالــي مســاحة 
تقــدر بحوالــي 400 4 هكتــار. حيــث اوضحــت نتائــج عمليــات املســح عــدم مشــاهدة أي نشــاط للجــراد الصحــراوي خــال هــذا العــام 
يف مواقــع املســح. أمــا بالنســبة إلــى الطقــس والظــروف البيئيــة فقــد كانــت غيــر مواتيــة حلــدوث عمليــات التكاثــر احمللــي، بالرغــم 

مــن هطــول أمطــار متفاوتــة الغــزارة علــى عــدة محافظــات بالســلطنة خــال فتــرات متفرقــة مــن هــذا العــام.

كمــا أشــارت نتائــج عمليــات املســح بتواجــد نشــاط للجــراد الصحــراوي علــى مســتوى ضيــق خــال النصــف األول مــن العــام 2016، 
حيــث شــوهدت حشــرات بالغــة مــن اجلــراد الصحــراوي إنفراديــة املظهــر بكثافــة قليلــة، باإلضافــة إلــى حوريــات إنفراديــة يف أطــوار 
مختلفــة بكثافــة قليلــة يف مناطــق التكاثــر التقليديــة بواليــة عبــري وواليــة بديــة وذلــك نتيجــة لألمطــار اجليــدة التــي هطلــت علــى 
محافظــات شــمال الســلطنة خــال شــهر مــارس/أذار وإبريل/نيســان. وبالرغــم مــن ذلــك اســتمرت حالــة الهــدوء للجــراد الصحــراوي 
خــال عــام 2016، فقــد حيــث أجريــت عمليــات مســح للجــراد الصحــراوي يف 026 3 موقــع بإجمالــي مســاحة تقــدر بحوالــي 

 000 5 هكتار.

أمــا بالنســبة إلــى الطقــس والظــروف البيئيــة فقــد هطلــت أمطــار متفاوتــة الغــزارة علــى محافظــات شــمال الســلطنة )محافظــات 
شــمال وجنــوب الشــرقية وشــمال وجنــوب الباطنــة، الداخليــة، البرميــي، مســندم والظاهــرة( تراوحــت غزارتهــا بــن اخلفيفــة، 
املتوســطة والغزيــرة خــال شــهر مــارس وابريــل، حيــث ســجلت محطــة الرصــد يف واليــة عبــري أعلــى كميــة أمطــار بلغــت 100ملــم 
ــة للجــراد الصحــراوي بشــمال  ــر التقليدي ــل. وســاهمت هــذه األمطــار يف حتســن الظــروف البيئيــة مبناطــق التكاث ــخ 10 أبري بتاري
الســلطنة. ومــع دخــول الصيــف وتوقــف األمطــار وارتفــاع دراجــات احلــرارة مــع بدايــة شــهر مايــو أصبحــت الظــروف البيئيــة غيــر 

مائمــة لعمليــات التكاثــر بســبب جفــاف الغطــاء النباتــي والتربــة، ممــا ســاهمت يف توقــف عمليــات التكاثــر.

ــاون  ــة( بالتع ــة خــال عامــي 2015-2016 )قطري ــدورات التدريبي ــر مــن ال ــى إقامــة عــدد كبي ــل ســلطنة عمــان إل كمــا تطــرق ممث
مــع الهيئــة والتــي مت عقدهــا يف جميــع مجــاالت مســح ومكافحــة اجلــراد الصحــراوي وكذلــك اســتخدام وصيانــة اآلالت واألجهــزة 
املســتخدمة يف عمليــات املســح واملكافحــة وقــد اســتفاد مــن تلــك الــدورات عــدد كبيــر مــن املختصــن يف هــذا املجــال. كمــا شــارك 
ــط  ــك حصــول ضاب ــى ذل ــة إل ــة يف دول األعضــاء. إضاف ــة القطري ــن يف عــدد مــن األنشــطة التدريبي عــدد مــن املختصــن كمدرب
اجلــراد الفاضــل/ طــارق املنــذري علــى درجــة املاجســتير يف مجــال اجلــراد الصحــراوي مــن خــال املنحــة التــي وفرتهــا الهيئــة.

كما أوضح ممثل السلطنة أهم البرامج واألنشطة املزمع تنفيذها خال العامن 2017-2018 على النحو اآلتي:
رفع مستوى مركز مكافحة اجلراد إلى دائرة وتعزيز الكادر الفني واالداري مبركز مكافحة اجلراد؛  -

وضع خطة طوارئ ألزمات وفورات اجلراد باإلستعانة ببرنامج الدليل املساعد يف التخطيط لطوارئ اجلراد الصحراوي   -
   DeLCoPA(  Desert Locust Contingency Planning Assistant(؛

تعزيز اإلمكانيات الفنية واللوجستية ملركز مكافحة اجلراد من خال توفير املبيدات وآالت املكافحة الازمة وأدوات   -
  ومستلزمات السامة والوقاية الشخصية من املبيدات الكيماوية؛

تنفيذ دورة تدريبية متخصصة يف مجال تطبيق معايير الصحة والسامة البيئية للكادر الوطني بالسلطنة بالتعاون مع   -
  الهيئة؛

إقامة ورشة عمل لضباط اتصال اجلراد بالسلطنة حول آخر التطورات املتعلقة بجهاز املسح االلكتروني eLocust3؛  -
تنفيذ دورة تدريبية يف مجال مسح ومكافحة اجلراد للكادر الفني بالسلطنة؛  -

املشاركة يف املسوحات مع الدول األخرى.  -

توصيــة 12: تقــوم الهيئــة بدعــم تنفيــذ دورة تدريبيــة قطريــة يف مجــال تطبيــق معاييــر الصحــة والســامة البيئيــة للجــراد 
الصحــراوي.
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دولة قطر 

قــدم ممثــل دولــة قطــر تقريــرا حــول وضــع اجلــراد الصحــراوي خــال عامــي 2016-2015. وأفــاد بــأن دولــة قطــر لــم تتأثــر 
خــال العامــن املاضيــن بغــزو اجلــراد الصحــراوي حيــث انــه لــم يتــم ماحظتــه خــال عمليــات املراقبــة. ولكــن مت خــال العامــن 
االســتمرار يف مســح و مكافحــة اجلــراد احمللــي ) اجلــراد األفريقــي- Locusta migratoria  النويــع العربــي ( حيــث كان انتشــاره بــن 
خفيــف ومتوســط. وتتــم عمليــات املســح بدولــة قطــر مــن خــال التعــاون بــن املختصــن بقســم وقايــة النبــات واصحــاب املــزارع مــن 
خــال اإلبــاغ عــن أي نشــاط للجــراد بجميــع املــزارع وخاصــة املــزارع املتأثــرة باجلــراد احمللــي وقــد مت خــال هذيــن العامــن معاينــة 
ــي متــت  ــات املكافحــة والت ــدات يف عملي ــر مــن املبي عــدد 457 موقــع و مكافحــة عــدد 94 موقــع وصــرف مــا يقــرب مــن 2109 لت

باســتخدام أجهــزة الــرش باحلجــم املتناهــي الصغــر وكذلــك عــن طريــق األجهــزة التقليديــة.

وأفــاد بــأن خطــة العمــل املســتقبلية ســوف تتركــز علــى اعتمــاد أســلوب املكافحــة بتقنيــة أجهــزة الــرش باحلجــم املتناهــي الصغــر 
بشــكل أكبــر. كمــا أثنــى ممثــل دولــة قطــر بالــدور الكبيــر الــذي تقــوم بــه الهيئــة والدعــم املقــدم منهــا يف هــذا املجــال مطالبــا بعقــد 
دورة تدريبيــة قطريــة حــول مســح ومكافحــة اجلــراد الصحــراوي وصيانــة املعــدات الازمــة للمكافحــة وذلــك للعاملــن بهــذا املجــال.

توصيــة 13: تقــوم الهيئــة بدعــم تنفيــذ دورة تدريبيــة قطريــة يف مجــال املســح واملكافحــة للجــراد الصحــراوي وحلقــة عمــل 
لصيانــة آالت الــرش املســتخدمة يف مكافحــة اجلــراد.

اململكة العربية السعودية

قــدم ممثــل اململكــة العربيــة الســعودية تقريــرا مفصــًا حــول وضــع اجلــراد الصحــراوي خــال عامــي 2015-2016 وأفــاد بإســتمرار 
نشــاط اجلــراد الصحــراوي يف مناطــق التكاثــر الشــتوي مــع أســتمرار عمليــات االستكشــاف واملكافحــة مبنطقــة مكــة املكرمــة 
واملدينــة املنــورة خــال شــهر يناير/كامــون الثانــي 2015، ومت استكشــاف مجموعــات مــن احلوريــات ومتــت مكافحــة مســاحة

 958 7 هكتــار باســتخدام 922 7 لتــر مــن مبيــدي املاثيــون ودلتــا مثريــن. كمــا أفــاد بظهــور إصابــات مركــزة يف منطقــة مكــة يف 
كل مــن اجلمــوم وخليــص وثــول ومكــة خــال شــهر فبراير/شــباط 2015 ومتــت مكافحــة مســاحة 750 1 هكتــار باســتخدام 561 2 

لتــر مــن مبيــدي املاثيــون ودلتامثريــن. 

يف شــهر أغســطس/اّب 2016 متــت عمليــات املســح يف محافظــات جــازان وبعــض املواقــع يف محافظــات الليــث والقنفــذة التابعــة 
ملنطقــة مكــة املكرمــة. وشــوهد اجلــراد مبحافظــة بيــش يف موقــع املنزالــه علــى هيئــة حشــرات كاملــة ناضجــة يف حالــة تــزاوج وكذلــك 
غيــر ناضجــة وشــوهدت احلوريــات يف جميــع االطــوار يف املظهــر االنفــرادي واالنتقالــي وهــذه حالــة نــادرة يف شــهر أغســطس/اّب 
أن يشــاهد اجلــراد يف مناطــق تعــرف بارتفــاع درجــات احلــرارة. أمــا يف شــهري ســبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشــرين االول 2016 متــت 
عمليــات املكافحــة مبحافظــة بيــش التابعــة ملنطقــة جــازان علــى مجموعــات احلوريــات واحلشــرات الكاملــة البالغــة والغيــر بالغــة إلــى 
منتصــف شــهر أكتوبر/تشــرين االول ومتــت مكافحــة مســاحة 420 6 هكتــار بـــإستخدام 420 6 لتــر مــن مبيــدي ماثيــون وفنترثيــون 
ومســاحة 300 هكتــار مت رشــها بالوســائل. يف شــهر ديســمبر/كانون االول 2016 مت تســجيل مجموعــة مــن اجلــراد يف وضعيــة 
تــزاوج ووضــع بيــض يف القنفــذة ومتــت مكافحتهــا بـــ 10 لترمــن مبيــد ماثيــون. ويف شــهر يناير/كامــون الثانــي لعــام 2017 شــوهدت 
ــد ومعاجلــة  ــر مبي ــات املكافحــة باســتخدام 942 6 لت ــة ومتــت عملي ــات يف اطــوار مختلف ــع حوري ــع االطــوار وبق ــات يف جمي حوري

مســاحة 942 6 هكتــار منهــا 700 2 بالطائــرة يف كل مــن منطقــة مكــة وعســيرو جــازان.

وفيمــا يتعلــق بعمليــات التطويــر يف أعمــال مكافحــة اجلــراد فقــد أفــاد ممثــل اململكــة بأنــه جــاري تعزيــز إمكانيــات املكافحــة مــن 
آليــات ومعــدات ومــواد مكافحــة اســتعداداً ملواجهــة طــوارئ اجلــراد. كمــا مت تطويــر بعــض أقســام املركــز مثــل مســتودعات املبيــدات- 
وورشــة الصيانــة- ومكاتــب إدارة املركــز وتزويدهــا بوســائل التقنيــة احلديثــة. وجــاري دراســة وطــرح إنشــاء مبنــى مســتقل للمركــز، 
باإلضافــة للمهابــط الدائمــة يف بعــض املناطــق املهمــة لتكاثــر اجلــراد باململكــة والتــي تســهل أعمــال االستكشــاف واملكافحــة. إضافــة 
إلــى ذلــك، مت توســيع وصيانــة شــبكة االتصــاالت باملركــز والتــي ســاعدت علــى تطويــر اخلدمــات اإللكترونيــة. كمــا مت صــدور قــرار 

معالــي وزيــر البيئــة وامليــاه والزراعــة بتغيــر أســم املركــز إلــى مركــز مكافحــة اجلــراد واآلفــات املهاجــرة.

كمــا تطــرق ممثــل اململكــة إلــى إقامــة عــدد مــن الــدورات التدريبيــة خــال عامــي 2015-2016 )قطريــة( بالتعــاون مــع الهيئــة والتــي 
ــة اآلالت واألجهــزة املســتخدمة يف  ــك اســتخدام وصيان ــع مجــاالت مســح ومكافحــة اجلــراد الصحــراوي وكذل مت عقدهــا يف جمي
عمليــات املســح واملكافحــة وقــد اســتفاد مــن تلــك الــدورات عــدد كبيــر مــن املختصــن يف هــذا املجــال. واخيــراً، طالــب ممثــل اململكــة 

.Train of Trainers مــن الهيئــة إجــراء دورة تدريبيــة محليــة لتدريــب املُدربــن
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توصيــة 14 : تقــوم الهيئــة باملســاعدة يف اجــراء دورة تدريبيــة قطريــة لتدريــب املدربــن يف مجــال املســح واملكافحــة للجــراد 
الصحراوي.

جمهورية السودان

ــه نتيجــة لتحســن  ــرا حــول وضــع اجلــراد الصحــراوي خــال عامــي 2015-2016. وأفــاد ان ــة الســودان تقري  قــدم ممثــل جمهوري
الظــروف البيئيــة خــال نوفمبر/تشــرين الثانــي 2014 بهطــول االمطــار اســتمرت عمليــات التكاثــر وتكونــت اعــداد كبيــرة مــن 
ــة الغيــر ناضجــة وهاجــرت مــن احلــزام الصيفــى عبــر واليــة نهــر النيــل الــى ســاحل البحــر االحمــر واســتمرت  احلشــرات الكامل
عمليــات التكاثــر بفضــل حتســن الظــروف البيئيــة مبنطقــة الســاحل. تواصلــت عمليــات املســح واملكافحــة وتوزيــع الفــرق باملناطــق 
املســتهدفة وبــدأت عمليــات الفقــس جنــوب ســواكن ومت االنتشــار حتــى شــمال بورتســودان وامتــدت االصابــة جنوبــا حتــى احلــدود 
االريتريــة واســتمرت الظــروف البيئيــة يف التحســن وماءمتهــا لتوالــد اجلــراد بدايــة يناير/كانــون الثانــي 2015. خــال عامــي -2016
2015 حتســنت الظــروف البيئيــة للتوالــد باحلزامــن الشــتوي والصيفــي حيــث اجريــت عمليــات املســح واملكافحــة االرضيــة واجلويــة 
بــكل مــن شــمال كردفــان – واليــة اخلرطــوم نهــر النيــل – كســا وســاحل البحــر االحمــر بلغــت جملــة املســاحات املكافحــة   516 184 

هكتــار خــال الفتــرة نوفمبــر 2014 - حتــى فبرايــر 2016.

ــة كل  ــة ملقابل ــع 6 فــرق خــال كل موســم )صيفــي – شــتوي( ورصــدت امليزاني مت اعــداد خطــة العمــل للعامــن 2017-2018 بتوزي
االحتمــاالت ومت حصــر املــوارد مــن عربــات –اليــات مكافحــة – معــدات مســح ومبيــدات. بلغــت جملــة امليزانيــة يف حالــة التفشــى 

480 294 3 جنيــه مــا يعــادل  787 346 دوالر. 

وطالب ممثل جمهورية السودان باآلتي:
تنفيذ دورة تدريبية للمدربن؛  −

املساهمة يف إعادة تأهيل وصيانة معسكرات ساحل البحر األحمر؛  −
إعادة دراسة مقرر الدبلوم يف مجال اجلراد الصحراوي من جامعة اخلرطوم إلى جامعة السودان؛  −

تقدمي الدعم للسيد محجوب موسى بشارة لدراسة الدكتوراه يف مجال اجلراد الصحراوي يف جامعة اخلرطوم.  −

وبعد نقاش مستفيض لتلك املقترحات فقد وافق االجتماع على التوصية التالي:

توصية 15: تقوم الهيئة بتنفيذ ما يلي:
ا. املساعدة يف تنفيذ دورة تدريبية قطرية لتدريب املدربن ToT يف مجال املسح واملكافحة للجراد الصحراوي؛
ب. تقدمي مبلغ وقدره 000 15 دوالر للمساهمة يف إعادة تأهيل وصيانة معسكرات اجلراد يف البحر األحمر؛ 

ت. متويــل البحــث املقــدم مــن الفاضــل / محجــوب موســى بشــارة يف مجــال اجلــراد الصحــراوي “ فعاليــة اســتخدام 
معلومــات عمليــات املســح  التاريخيــة واالســتفادة مــن التكنولوجيــا  احلديثــة لزيــادة تعزيــز اجلهــود الراميــة لتحســن الكشــف 

عــن اجلــراد الصحــراوي”.
”Effective use of historic surveys information and take advantage of modern technology to strengthening further the 
efforts to improve the desert locust detection".

اجلمهورية العربية السورية

ــة  ــأن حال ــاد ب ــرا حــول وضــع اجلــراد الصحــراوي خــال عامــي 2015-2016 وأف ــة الســورية تقري ــة العربي ــل اجلمهوري ــدم ممث ق
اجلــراد الصحــراوي كانــت هادئــة وان وزارة الزراعــة واإلصــاح الزراعــي تقــوم وبشــكل ســنوي بتأمــن املبيــدات الازمــة كاحتيــاط 
ــدات ضــد حشــرة  ــة اســتخدام هــذه املبي ــار إمكاني ــن بعــن االعتب ألي هجــوم أو غــزو محتمــل حلشــرة اجلــراد الصحــراوي آخذي
الســونة التــي تهاجــم محصولــي القمــح والشــعير وبشــكل سنـــوي يف معظــم محافظــات القطــر وذلــك منعــاً لتراكــم هــذه املبيــدات. 

كمــا تقــوم وزارة الزراعــة - مديريــة وقايــة املزروعــات - مبتابعــة آخــر املعطيــات املتعلقــة باجلــراد الصحــراوي بشــكل دوري ومســتمر 
مــن خــال النشــرات الدوريــة الصــادرة عــن منظمــة األغذيــة والزراعــة باإلضافــة إلــى اإلعــام واالتصــاالت املباشــرة مــع الــدول 
املعنيــة وهيئــة مكافحــة اجلــراد الصحــراوي يف املنطقــة الوســطى. وتقــوم الفــرق باستكشــاف اجلــراد الصحــراوي عندمــا يقتضــي 

االمــر ذلــك. 
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وأفــاد بــأن األزمــة التــي تتعــرض لهــا ســوريا تســببت يف العديــد مــن املشــكات الزراعيــة والســيما يف مجــال مكافحــة اآلفــات 
الزراعيــة ومنهــا تأمــن آالت رش املبيــدات، حيــث خرجــت الطائــرات املســتخدمة يف املكافحــة عــن اخلدمــة إضافــة إلــى تعــرض 
ـ 90 يف املائــة مــن إجمالــي املعــدات التــي كانــت موجــودة.  املرشــات األرضيــة للســرقة يف العديــد مــن احملافظــات وبنســبه جتــاوزت الــ

وعليه فقد طالب ممثل اجلمهورية العربية السورية الهيئة باآلتي:
- تعزيز قدرات وزارة الزراعة حلماية النباتات والتدخل ملواجهة أي غزو محتمل للجراد من خال تأمن؛

15 مرش AU8115  محمول على عربة؛   -
20 مرش  AU8000  محمول على الظهر؛  -

5 سيارات بيك أب لتشغيل املرشات احملمولة على عربة.   -

وبعد مناقشة مستفيضة من قبل االجتماع لهذه الطلبات فقد قررت الهيئة التالي:

توصية 16: تقوم الهيئة بتنفيذ ما يلي:
 أ.   توفير عدد 10 مرشات من نوع AU8000 محمولة على الظهر؛

ب.  تنفيذ دورة تدريبية قطرية يف مجال املسح واملكافحة للجراد الصحراوي إن أمكن ذلك؛
ج.  يقوم أمن الهيئة بزيارة اجلمهورية العربية السورية -ان امكن- لبحث سبل إعادة تأهيل وحدة مكافحة  اجلراد 

     واملساهمة يف إعداد مشروع لهذا الغرض عن طريق أحد الهيئات/الدول املانحة.

دولة اإلمارات العربية املتحدة

قــدم ممثــل دولــة االمــارات العربيــة املتحــدة تقريــرا حــول وضــع اجلــراد الصحــراوي خــال عامــي 2015-2016 وأفــاد بــان الوضــع 
كان هادئــا يف الفتــرة الســابقة. وقــد شــوهدت خــال شــهر أكتوبر/تشــرين االول مــن العــام 2016 بعــض املجموعــات الصغيــرة مــن 

اجلــراد األفريقــي - النويــع العربــي مبنطقــة ناهــل مبدينــة العــن وقــد مت احتوائهــا. 

كمــا مت تنفيــذ برنامــج تدريبــي قطــري بالتعــاون مــع هيئــة مكافحــة اجلــراد الصحــراوي باملنطقــة الوســطى يف مجــال املســح 
واملكافحــة خــال العــام ذاتــه مبشــاركة 19 مختــص مــن الســلطات احملليــة واالحتاديــة والتــي تكللــت بالنجــاح. وحاليــاً يتــم إعــداد 

ــوره. ــة اجلــراد يف حــال ظه ــي بالتعامــل مــع حال ــق املعن ــة للفري خطــة عمــل وهيكل

وعقــب أمــن الهيئــة علــى أنــه تلقــى خطــاب شــكر مــن وزيــر التغييــر املناخــي والبيئــة علــى اجلهــود التــي تبذلهــا الهيئــة يف مجــال 
إدارة اجلــراد الصحــراوي يف املنطقــة الوســطى. 

اليمن

لــم تشــارك اليمــن يف اجتمــاع الهيئــة ولكــن أرســلت تقريــرا عــن حالــة اجلــراد للفتــرة املاضيــة. بشــكل عــام هنــاك موســمن للتكاثــر، 
ــى املناطــق الســاحلية مــن البحــر األحمــر وخليــج عــدن يف  ــرة مــن أكتوبــر/ تشــرين األول الــى ابريــل/ نيســان عل الشــتوي يف الفت
مســاحة تصــل الــى 000 16 كيلــو متــر مربــع، والتكاثــر الصيفــي يف الفتــرة مــن مايــو/ أيــار الــى أغســطس/ اّب يف املناطــق الداخليــة 

وتشــمل اجلــوف، مــارب، شــبوه، حضرمــوت واملهــرة يف مســاحة تصــل الــى 000 27 كيلومتــر مربــع.

نظــرا لظاهــرة النينــو يف عــام 2015 فقــد تعرضــت املناطــق اجلنوبيــة مــن اليمــن العصاريــن مداريــن. االول يف 30 أكتوبــر/ تشــرين 
األول -إعصــار شــباال- والثانــي يف 4 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي- إعصــار ميــغ- ســقطت علــى اثرهمــا  امطــار غزيــرة جعلــت الظــروف 

البيئــة مناســبة لتكاثــر اجلــراد لفتــرة قــد تصــل الــى 6 اشــهر. 

بــداء ظهــور حوريــات اجلــراد يف املناطــق الســاحلية يف شــبوة يف مــارس/اّذار 2016 ولكــن لــم يتــم اجــراء مكافحــة لظــروف االمــن 
وخايــا النحــل يف املنطقــة، هــذا االمــر أدى فيمــا بعــد الــى تكــون اســراب صغيــرة مــن اجلــراد وحتركهــا الــى مناطــق التكاثــر الصيفــي 
يف محافظــات مــارب واجلــوف، شــبوة وحضرمــوت. ومــع ســقوط االمطــار الغزيــرة يف منتصــف ابريل/نيســان 2016  تــواردت 
التقاريــر عــن حــدوث حــاالت تــزاوج يف ذات الفتــرة بــن ثمــود ووادي حضرمــوت تلــى ذلــك تقاريرعــن ظهــور جيــل جديــد بــن مــارب 
وشــبوه. وبــداءت االســراب تظهــر يف بدايــه يونيو/حزيــران 2016 مــع حتركهــا الــى املناطــق الســاحلية بخليــج عــدن. يف ســبتمبر/

أيلــول وصــل اجليــل الثانــي مــن اجلــراد الــى بعــض املناطــق الســاحلية يف محافظــة حلــج والــى شــمال تهامــة يف أكتوبر/تشــرين االول 
ونوفمبر/تشــرين الثانــي 2016. واجمــاالً مت مكافحــة 609 هكتــار.
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ويف هــذا الصــدد قامــت الهيئــة بتقــدمي املســاعدة لليمــن مببلــغ 000 10 دوالر الجــراء املســوحات يف موســم التكاثــر الشــتوي 2016 
باالضافــىة الــى متويــل دورة تدريبيــة قطريــة. كمــا حصلــت اليمــن علــى اكثــر مــن 000 100 دوالر مــن منظمــة األغذيــة والزراعــة. 
ويف الوقــت احلالــي ال توجــد إمكانيــات لــدى  مركــز اجلــراد الصحــراوي الــذي فقــد كل الســيارات اخلاصــة بــه يف االزمــة احلاليــة 

التــي متــر بهــا اليمــن.

تقرير عن أنشطة الهيئة 

12. قــدم أمــن الهيئــة تقريــرا حــول األنشــطة الفنيــة التــي قامــت الهيئــة بتنفيذهــا خــال الفتــرة مــن نوفمبر/تشــرين الثانــي 2014 الــى 
     يناير/كانون الثاني 2017 وشملت التالي: 

أ. التدريب، املطبوعات والبحوث: 

- قامــت أمانــة الهيئــة بتوفيــر الدعــم الفنــي واملالــي الــازم إلقامــة أنشــطة تدريبيــة متنوعــة مثــل الــدورة التدريبيــة شــبه 
اإلقليميــة التاســعة، وســتة دورات وطنيــة لتطبيــق معاييــر الصحــة والســامة البيئيــة يف ســلطنة عمــان، جمهوريــة مصــر العربيــة، 
جمهوريــة الســودان، اململكــة العربيــة الســعودية، دولــة إريتريــا وجمهوريــة أثيوبيــا الدميقراطيــة. إضافــة إلــى ســبعة دورات 
وطنيــة، يف مجــال أعمــال املســح واملكافحــة وتنظيــم حمــات مكافحــة اجلــراد، يف دول جمهوريــة مصــر العربيــة، اململكــة العربيــة 
الســعودية، اململكــة األردنيــة الهاشــمية، دولــة االمــارات العربيــة املتحــدة، اجلمهوريــة اليمنيــة، جمهوريــة جيبوتــي وســلطنة عمــان. 
كمــا عقــدت دورتــن تدريبيتــن وطنيتــن يف مجــال تشــغيل وصيانــة اآلالت املســتخدمة يف مكافحــة اجلــراد الصحــراوي، يف دول 
وجمهوريــة أثيوبيــا الدميقراطيــة وجمهوريــة الســودان، إلــى جانــب دورة تدريبيــة وطنيــة واحــدة يف مجــال تدريــب مدربــي اجلــراد 

الصحــراوي يف دولــة إريتريــا )مرفــق 5 أ(.

- حصــل الفاضــل / طــارق بــن حمــود املنــذري مــن ســلطنة عمــان علــى درجــة املاجســتير مــن جامعــة نوتنجهــام بإجنلتــرا واملمولــة 
   من قبل الهيئة حيث كانت مدة الدراسة عام واحد )2016/2015(، وكان موضوع الدراسة:

The impact of behavioural thermoregulation by the Desert Locust, Schistocerca gregaria, on development and 
longevity.

مت إيفــاد الســيد/ مــرزوق البركاتــي مــن املركــز الوطنــي ملكافحــة اجلــراد واآلفــات املهاجــرة باململكــة العربيــة الســعودية للعمــل   -
  ببرنامــج التدريــب املتقــدم يف مكتــب معلومــات اجلــراد الرئيســي يف رومــا مــن 8 نوفمبر/تشــرين الثانــي 2016 الــى 7 مايو/أيــار 

  2017م؛

ــي ناقشــت موضوعــات  ــر اجلــراد والت ــدول تكاث ــة خاصــة ل ــل إقليمي ــات عم ــة حلق ــد ثاث ــم وعق ــة بتنظي ــة الهيئ قامــت أمان  -
  التخطيــط لطــوارئ اجلــراد الصحــراوي، برنامــج إدارة مخــزون املبيــدات وتطبيــق معاييــر الصحــة والســامة البيئيــة يف 

  عمليات مكافحة اجلراد الصحراوي؛ 

قامــت أمانــة الهيئــة وبالتعــاون مــع الهيئــات يف املنطقــة الغربيــة وجنــوب غــرب آســيا، بتنظيــم وعقــد عــدد ثاثــة حلقــات عمــل،   -
  كان منهــا حلقتــي عمــل لضبــاط معلومــات اجلــراد الصحــراوي وحلقــة عمــل خاصــة بــاألدوات املســاعدة يف التخطيــط لطــوارئ 

  اجلراد الصحراوي؛ 

قامــت الهيئــة بإعــداد الكتــاب عــن الذكــرى اخلمســن إلنشــاء الهيئــة باللغتــن العربيــة واالجنليزيــة، شــمل علــى تاريــخ إنشــاء   -
  الهيئــة والفــورات واالوبئــة التــي تعرضــت لهــا املنطقــة، باإلضافــة إلــى إجنــازات الهيئــة خــال خمســن عامــا.  وســيتم طباعــة 
 500 1 مــن النســخة العربيــة و 000 1 مــن النســخة اإلجنليزيــة مــن الكتــاب. وميكــن احلصــول علــى النســخة االلكترونيــة للكتــاب 

  باللغتن العربية واإلجنليزية من خال الرابط التالي:

:PDF URLs

http://www.fao.org/3/a-i6853a.pdf

http://www.fao.org/3/a-i6853e.pdf

:Card URLs

http://www.fao.org/documents/card/en/c/8cca1d9d-f385-4c9d-90ec-f0c8398ca74e/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/1dc43a44-d30e-4a9d-bd51-34f15f444600/
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- قامــت الهيئــة بتمويــل البحــث اخلــاص باســتغال اجلــراد الصحــراوي كغــذاء لإلنســان واحليــوان اجلــاري تنفيــذه حاليــا يف كليــة 
  الزراعة بجامعة اخلرطوم.

توصيــة  17: أقــرت الهيئــة املوافقــة علــى الطلــب املقــدم مــن كليــة الزراعــة بجامعــة العلــوم والتكنولوجيــا بجمهوريــة الســودان 
لشــراء املســتلزمات واألجهــزة املســتخدمة لتدريــس مــادة اجلــراد الصحــراوي مببلــغ ال يزيــد عــن 000 5 دوالر.

ب. خطط الطوارئ وبرنامج الصحة والسالمة البيئية و نظام إدارة مخزون املبيدات: 

قدم أمن الهيئة ما مت تنفيذه يف هذا املجال شمل على التالي: 
- تنفيــذ حلقــة العمــل اإلقليميــة الثانيــة يف مجــال التخطيــط لطــوارئ اجلــراد الصحــراوي والتــي عقــدت يف جمهوريــة مصــر العربيــة 
   يف الفتــرة مــن 15 الــى 19 فبراير/شــباط 2015، والتــي علــى أثرهــا مت حتديــث البرنامــج املســاعد االلكترونــي للتخطيــط لطــوارئ  
    اجلــراد الصحــراوي DeLCoPA الــذي ال يعتمــد علــى شــبكة املعلومــات )االنترنــت( ومت إضافــة اللغــة الفرنســية الــى لغات البرنامج 
   )العربيــة – اإلجنليزيــة(. وميكــن احلصــول علــى النســخة اجلديــدة من خال الرابط التالــي: http://delcopa.herongroupllc.com؛ 
- تنفيــذ 6 دورات قطريــة يف تطبيــق معاييــر الصحــة والســامة البيئيــة يف عمليــات مكافحــة اجلــراد الصحــراوي، يف دول ســلطنة 

  عمان، جمهورية مصر العربية، جمهورية السودان، اململكة العربية السعودية، دولة إريتريا، جمهورية أثيوبيا الدميقراطية؛
- تنفيــذ حلقــة العمــل اإلقليميــة الثالثــة يف مجــال تطبيــق معاييــر الصحــة والســامة البيئيــة يف عمليــات مكافحة اجلــراد الصحراوي 

   والتي عقدت يف جمهورية مصر العربية يف سبتمبر/أيلول 2016:
اجلــراد مكافحــة  مجــال  يف  للعاملــن  الــدم  عينــات  فحــص  بأجهــزة  املواجهــة  خــط  دول  إمــداد   -

  Cholinesterase Test System with its AChE Assay Kit )مرفق 5 ب(.

وألهمية هذه البرامج فقد مت االتفاق على التوصيات التالية:

توصيــة 18: تقــوم الهيئــة بتنفيــذ احملــاكاة امليدانيــة خلطــط طــوارئ اجلــراد الصحــراوي، يف جمهوريــة مصــر العربيــة خــال 
.2018

توصيــة 19: تقــوم الهيئــة بتوفيــر أجهــزة إضافيــة لفحــص عينــات الــدم للعاملــن يف مجــال مكافحــة اجلــراد الصحــراوي 
.Test Mate“ and ACHE Assay Kit“ لــدول التكاثــر

توصية 20: تقدم الدول تقارير دورية حول نتائج الفحوصات السابقة )بطاقات احلالة الصحية(.

توصيــة21: علــى دول التكاثــر تقــدمي خطــة عمــل وطنيــة لتنفيــذ معاييــر الصحــة والســامة البيئيــة، بنــاءا علــى األولويــات 
الوطنيــة وســهولة التطبيــق )ماليــا وتنظيميــا( وتوصيــات حلقــة العمــل اإلقليميــة الثالثــة التــي عقــدت يف مدينــة الغردقــة، 

بجمهوريــة مصــر العربيــة 2016. 

توصيــة 22: تقــوم الهيئــة بتنفيــذ حلقــة العمــل اإلقليميــة حــول تطبيــق املبيــد احليــوي )العضلــة اخلضــراء®( ملكافحــة 
.Metarhizium anisopliae var. acridium الصحــراوي اجلــراد 

توصيــة 23: حــث دول األعضــاء بالهيئــة علــى بــذل مزيــد مــن اجلهــد لتســجيل املبيــد احليــوي )العضلــة اخلضــراء®( 
Metarhizium anisopliae var. acridium ، مــع االخــذ بعــن االعتبــار نتائــج التجــارب الســابقة التــي نفــذت يف منطقــة اجلــراد 

ــدى املنظمــة. الصحــراوي، واملتوفــرة ل

توصيــة 24: تقــوم الهيئــة بتنظيــم حلقــة عمــل إقليميــة لتقييــم التقــدم يف تطبيــق معاييــر الصحــة والســامة البيئيــة خــال 
.2018

توصيــة 25: تقــوم الهيئــة بتنظيــم دورة تدريبيــة إقليميــة يف الــرش اجلــوي ملكافحــة اجلــراد الصحــراوي بالتعــاون مــع 
منظمــة مكافحــة اجلــراد الصحــراوي لــدول شــرق افريقيــا.
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ج. البرامج اجلديدة والتقنيات احلديثة:
 

مت مناقشــة توصيــات حلقــة عمــل متخــذي القــرار حــول شــراء واالمــداد مببيــدات اجلــراد الصحــراوي والتــي عقــدت يف رومــا   -
يف الفتــرة مــن 2 الــى 3 ســبتمبر/أيلول 2015؛

مت مناقشــة توصيــات حلقــة العمــل اخلاصــة بنظــام رصــد االســتعداد الوطنــي ملكافحــة اجلــراد – SVDN، والتــي عقــدت يف   -
ــار 2016؛ القاهــرة يف 26 مايو/أي

مت مناقشــة توصيــات بإمكانيــة اســتخدام طائــرات مســيرة عــن بعــد يف اإلنــذار املبكــر واملكافحــة الوقائيــة للجــراد والــذي عقــد   -
بهيئــة مكافحــة اجلــراد الصحــراوي يف املنطقــة الغربيــة والتــي عقــدت يف اجلزائــر يف 27 أبريل/نيســان 2016. أوصــى االجتمــاع 

أن يتــم التعــاون مــا بــن CRC و CLCPRO و  SWAC و DLIS يف إمتــام الدراســات املطلوبــة يف هــذا الشــان )مرفــق 5 ت(.

األنشطة املشتركة مع هيئات ومنظمات مكافحة اجلراد الصحراوي
 )CLCPRO( أ- تقرير هيئة مكافحة اجلراد الصحراوي يف املنطقة الغربية

13. قــدم األمــن التنفيــذي لهيئــة مكافحــة اجلــراد الصحــراوي يف املنطقــة الغربيــة الســيد محمــد األمــن حمونــي تقريــرا لعامــي 2015 
 –2016، وأكــد انــه فيمــا يخــص إســتدامة إســتراتيجية املكافحــة الوقائيــة للجــراد الصحــراوي فقــد كانــت اإلجنــازات األساســية 

كاآلتي:
ــن مــن  ــق إثن ــة عــن طري ــة الغربي ــة مكافحــة اجلــراد الصحــراوي يف املنطق ــة إنشــاء هيئ ــى إتفاقي ــات املقترحــة عل أقــرت التعدي
الهيئــات األساســية يف منظمــة األغذيــة والزراعــة، وســوف يتــم تقدميهــا لإلقــرار النهائــي مــن قبــل الــدول األعضــاء يف االجتمــاع 
الغيــر عــادي للهيئــة واملقــرر عقــده يف باماكــو يف يوليو/متــوز 2017. ومــن ثــم ســتدخل االتفاقيــة املعدلــة حيــز التنفيــذ حــن املوافقــة 

عليهــا مــن قبــل الــدول األعضــاء يف الهيئــة.

حــدث تقــدم كبيــر خــال العامــن الســابقن جلعــل الصنــدوق الوطنــي قيــد التشــغيل. حيــث مت عقــد اجتمــاع خلبــراء اجلــراد 
الصحــراوي يف املنطقــة الغربيــة يف فبراير/شــباط 2016 يف داكار – جمهوريــة الســنغال، مــن أجــل تقديــر مبلــغ الصنــدوق اإلقليمــي 
إلدارة مخاطــر اجلــراد.  ويهــدف هــذا الصنــدوق  إلــى توفيــر مــوارد إضافيــة  لدعــم وحــدات مكافحــة اجلــراد الوطنيــة يف حــاالت 
ــة إذا  ــة فــرق بأعــداد متزايــدة إلجــراء مســوحات واملكافحــة، وكــذا فــرق جوي التفشــيات الكبيــرة أو الفــورات التــي تســتدعي تعبئ
إقتضــت احلاجــة إضافــة إلــى توفيــر املعــدات واملبيــدات. ومت تقديــر مبلــغ الصنــدوق اإلقليمــي إلدارة مخاطــر اجلــراد بســتة مايــن 
دوالر، والتــي ســتغطي مصروفــات تعبئــة مــوارد الرصــد، ونظــام املكافحــة ملعاجلــة مســاحة مصابــة قدرهــا 000 350  هكتــار خــال 
ثاثــة أشــهر. ومــن اجلديــر بالذكــر ان الــدول األعضــاء بهيئــة مكافحــة اجلــراد الصحــراوي يف املنطقــة الغربيــة قــد قــررت املســاهمة 
يف هــذا الصنــدوق مببلــغ 000 100 دوالر ســنويا إضافــة إلــى مســاهمة آنيــة مببلــغ  000 000 1 دوالريف عــام 2016 مــن الصنــدوق 
االئتمانــي للهيئــة. وســيتم مناقشــة املســاهمة التطوعيــة للــدول األعضــاء يف اجتمــاع اللجنــة التنفيذيــة للهيئــة القــادم واملقررعقــده 

يف يوليــو/ متــوز يف مدينــة بوماكــو، بجمهوريــة مالــي.

أمــا فيمــا يخــص وحــدة تدخــل املنطقــة الغربيــة، فــإن إنشــاء هــذه الوحــدة كان علــى أســاس أن مكافحــة تفشــيات اجلــراد الصحــراوي 
هــو مفتــاح جنــاح املكافحــة الوقائيــة، وأن العوائــق ذات امليزانيــة غيــر املتوقعــة قــد تعيــق اإلجــراءات الســريعة الازمــة للــدول املعرضة 
ــة  ــة األربع ــاء. إن هــذه الوحــدة ســتقوم بدعــم جهــود دول خــط املواجه ــى وب ــي قــد يتطــور اخلطــر إل ــى أزمــات اجلــراد، وبالتال إل
ملكافحــة التفشــيات الكبيــرة وبدايــة الفــورات. لقــد مت اعتمــاد إنشــاء الوحــدة يف الــدورة الثامنــة للهيئــة، وســيتم دعــم التمويــل 
ــة  ــول نهاي ــدان األعضــاء والشــركاء. بحل ــة مــن البل ــب املســاهمة التطوعي ــى جان ــة، إل ــي للهيئ ــدوق االئتمان ــا مــن الصن اخلــاص به
2022 ســيكون تشــكيل وحــدة تدخــل املنطقــة الغربيــة قوامــه 12 فرقــة مســح/ مكافحــة وفــرق تنســيق وســيتطلب االمــر ســتة أعــوام 
الســتثمار 1.5 مليــون دوالر، منهــا  000 170 1 دوالر لشــراء الســيارات ومبلــغ 330 ألــف ملعــدات املعســكرات واالتصــاالت والعــاج. 

مت حتقيــق تقــدم يف تنفيــذ خطــة التدريــب اإلقليميــة 2015-2018، خطــة البحــوث اإلقليميــة 2015-2019، إســتراتيجية االتصــال 
اإلقليميــة، ونظــام الرصــد للمــوارد الوطنيــة SVDN ، ومعاييــر الصحــة والســامة البيئيــة. فيمــا يتعلــق باملرحلــة الثانيــة مــن برنامــج 
اآلفــات النباتيــة واحليوانيــة العابــرة للحــدود )EMPRES )2014-2017 فقــد مت ماحظــة وبقــدر كبيــر مــن االرتيــاح أن البرنامــج 
ــى  ــة مــن توفيــر األدوات الازمــة للمحافظــة عل ــه الهيئ ــة ملــا قامــت ب ــة ثالث قــد حقــق أهدافــه، ولذلــك فليــس هنــاك حاجــة ملرحل

إســتراتيجية املكافحــة الوقائيــة.
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 )SWAC( ب - تقرير هيئة مكافحة اجلراد الصحراوي يف جنوب غرب اسيا

14. قــدم أمــن هيئــة مكافحــة اجلــراد الصحــراوي يف جنــوب غــرب أســيا  Keith Cressman تقريــرا عــن الهيئــة وهــي أقــدم الهيئــات
ــة أفغانســتان،  ــا 4 دول )جمهوري ــث مت تأسيســها يف عــام 1964، وتضــم يف عضويته ــة ملكافحــة اجلــراد الصحــراوي، حي اإلقليمي
جمهوريــة الهنــد، اجلمهوريــة اإلســامية االيرانيــة، جمهوريــة باكســتان االســامية(، ويبلــغ اجمالــي املســاهمة الســنوية للهيئــة

000 107 دوالر. وتقــوم الهيئــة بدعــم نوعــن مــن الفعاليــات. الفعاليــات املعتــادة )املســح احلــدودي املشــترك مــا بــن إيــران/ 
باكســتان ملناطــق التكاثــر الربيعيــة، منــذ 1995، إســتخدام أجهــزة نقــل البيانــات احلقليــة eLocust3، الــدورات التدريبيــة احملليــة، 
قاعــدة بيانــات رامســيس وتطويــر التقنيــات احلديثــة(، والفعاليــات املتخصصــة )املبيــدات احليويــة، حلقــة عمــل ضبــاط معلومــات 

ــاط معلومــات اجلــراد(.  ــر Mac لضب ــزة كومبيوت ــة، محــاكاة خطــط الطــوارئ، أجه اجلــراد اإلقليمي

ــات اجلــراد RAMSES، مبســاهمة 000 30 دوالر.  ــع مــن قاعــدة بيان ــر اإلصــدار الراب ــة الداعــم الرئيســي لتطوي ــت الهيئ وقــد كان
وإن الفعاليــات املشــتركة مــا بــن هيئــة مكافحــة اجلــراد الصحــراوي يف جنــوب غــرب أســيا واملنطقــة الوســطى تشــمل حلقــة العمــل 
الســنوية مــا بــن األقاليــم لضبــاط معلومــات اجلــراد، وتبــادل الزيــارات مــا بــن ضبــاط املســح العمانيــون وااليرانيــون، واملشــاركة يف 
دورات الهيئــة يف املنطقــة الوســطى. وضابــط املعلومــات الرئيســي مبنظمــة األغذيــة والزراعــة هــو األمــن التنفيــذي لهيئــة مكافحــة 

اجلــراد الصحــراوي يف جنــوب غــرب آســيا.

 )DLCO-EA( ت - تقرير منظمة مكافحة اجلراد الصحراوي لدول شرق افريقيا

15. قــدم مديرعــام منظمــة مكافحــة اجلــراد الصحــراوي لــدول شــرق أفريقيــا Stephen Njoka تقريــرا عــن منظمــة مكافحــة اجلــراد
الصحــراوي لــدول شــرق أفريقيــا. وهــي منظمــة إقليميــة إلدارة االفــات وناقــات االمــراض، والتــي تأسســت يف عــام 1962 ومقرهــا 
أديــس أبابــا بجمهوريــة أثيوبيــا الدميقراطيــة. وتضــم يف عضويتهــا 9 دول ) دولــة جيبوتــي، دولــة إريتريــا، جمهوريــة أثيوبيــا 
الدميقراطيــة، جمهوريــة كينيــا، جمهوريــة الصومــال، جمهوريــة الســودان، جمهوريــة جنــوب الســودان، جمهوريــة تنزانيــا االحتاديــة و 
جمهوريــة أوغنــدا(. و االفــات الرئيســية التــي يتــم التعامــل معهــا هــي اجلــراد الصحــراوي، دودة احلشــد االفريقيــة، طيــور الكويــا، 
وذبابــة التســي تســي. وإلــى جانــب مكافحــة االفــات فــإن املنظمــة تقــوم بالتدريــب القطــري واإلقليمــي إضافــة إلجــراء البحــوث علــى 
تلــك االفــات الرئيســية. تتعــاون املنظمــة مــع هيئــة مكافحــة اجلــراد الصحــراوي يف املنطقــة الوســطى/ منظمــة األغذيــة والزراعــة 

/الوكالــة االمريكيــة للتنميــة الدوليــة ووكاالت التنميــة األخــرى يف إطــار دورهــا الرئيســي.

)CRC( تعديل اتفاقية إنشاء هيئة مكافحة اجلراد يف املنطقة الوسطى

16. شــرح امــن الهيئــة اإلجــراءات التــي مت اتخاذهــا يف هــذا الشــأن بالتنســيق مــع اإلدارة القانونيــة يف منظمــة األغذيــة والزراعــة مــع
ــى  ــت عل ــي أجري ــات الت ــة. مت مناقشــة التعدي ــة إنشــاء الهيئ ــث اتفاقي ــى حتدي ــا عل ــدول وماحظاته ــار ردود ال  االخــذ يف االعتب
إالتفاقيــة والتــي مت إقراراهــا مــن قبــل املشــاركن، علــى أن تســتكمل بقيــة اإلجــراءات حســب النظــم واإلجــراءات املتبعــة مــن قبــل 

منظمــة األغذيــة والزراعــة لــألمم املتحــدة.

توصية 26: وافقت الدول األعضاء على التعديات التي أدخلت على اتفاقية إنشاء اللجنة. 

انتخاب رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية للهيئة

17. مت إنتخــاب كل مــن جمهوريــة مصــر العربيــة، دولــة إريتريــا، جمهوريــة أثيوبيــا الدميقراطيــة، اململكــة األردنيــة الهاشــمية، اململكــة 
العربيــة الســعودية، جمهوريــة الســودان ودولــة االمــارات العربيــة املتحــدة أعضــاء يف اللجنــة. كمــا مت إنتخــاب ممثــل اململكــة العربيــة 

الســعودية رئيســا للجنــة التنفيذيــة وممثــل اململكــة األردنيــة الهاشــمية نائبــا للرئيــس. 

احلسابات السنوية لعامي 2015 و2016  

18. قدم أمن الهيئة ملخص عن احلسابات السنوية اخلتامية لعامي 2015–2016، والتي مت إقرارها من قبل أعضاء الهيئة )مرفق 6(.

توصية 27: أجازت دول األعضاء بالهيئة احلسابات السنوية اخلتامية لعامي 2015–2016.
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حالة االشتراكات واملتأخرات املستحقة على الدول حلساب الهيئة

19. قــدم أمــن الهيئــة تقريــرا مفصــا عــن حالــة اإلشــتراكات الســنوية واملتأخــرات للــدول األعضــاء. ومت االتفــاق علــى أن يقــوم مندوبــي 
دول األعضــاء التــي لــم تقــم بدفــع االشــتراك الســنوي مبتابعــة تســديد املتأخــرات لدولهــم، والبالغــة مــا يقــارب 000 900 دوالر، 
حتــى تســتطيع أمانــة الهيئــة تنفيــذ االعمــال والبرامــج املنوطــة لهــا. وأفــاد منــدوب اململكــة العربيــة الســعودية بأنــه جــاري حاليــا 
حتويــل مبلــغ االشــتراك الســنوي )الســابق( إلــى الصنــدوق االئتمانــي للهيئــة حســب النظــم واإلجــراءات املتبعــة . و أبــدى منــدوب 
دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة حتفظــه علــى اإلســتحقاقات املاليــة املذكــورة لدولتــه حيــث أن زيــادة اإلشــتراك لــم يتــم إقرارهــا و 

املوافقــة عليهــا مــن قبــل اجلهــات املختصــة يف الدولــة )مرفــق 7(. 

توصيــة 28: وافقــت الــدول األعضــاء علــى أن يقــوم مندوبــو البلــدان األعضــاء التــي عليهــا متأخــرات مبتابعــة حكوماتهــم 
بشــأن دفعهــا للصنــدوق االئتمانــي للهيئــة.

20. ناقــش املشــاركون مــا مت إقــراره يف الــدورة التاســعة والعشــرين اخلــاص برفــع إشــتراكات الــدول األعضــاء إلــى الضعــف. وأكــد 
     االعضاء على التوصية رقم )28( الصادرة يف الدورة التاسعة والعشرين، وذلك لألسباب اآلتية:

1. محدودية االشتراكات السنوية والتي لم يطرأ عليها تغيير منذ 1980؛
2. تنفيــذ إلتزامــات الهيئــة واألنشــطة املتعــددة التــي تقــوم بهــا لصالــح الــدول األعضــاء حيــث أن مبلــغ مشــاركات الــدول ال يغطــي 

    تنفيذ البرامج واألنشطة املطلوبة لصالح الدول األعضاء؛  
3. ارتفاع أسعار كافة اخلدمات واألنشطة املقدمة للدول؛ 

4. املســتجدات اخلاصــة بحالــة إنتشــار اجلــراد وكــذا الوســائل العلميــة والعمليــة اخلاصــة باملكافحــة الوقائيــة للجــراد الصحــراوي 
    يف دول االنتشار والتكاثر. 

وقــد أبــدى مندوبــي دولــة االمــارات العربيــة املتحــدة واململكــة العربيــة الســعودية حتفظهمــا حــول اخلطــاب الــذي ورد الــى اجلهــات 
املختصــة يف الدولتــن يف هــذا الشــأن. وبعــد نقــاش مســتفيض مــن قبــل األعضــاء أثنــى املجتمعــون علــى الــدول التــي قامــت بتنفيــذ 
هــذه التوصيــة، مطالبــن الــدول األخــرى باســتكمال اإلجــراءات اخلاصــة بتنفيــذ هــذه التوصيــة. علــى ان يقــوم رئيــس الهيئــة ورئيــس 
اللجنــة التنفيذيــة واالمــن التنفيــذي للهيئــة بالتنســيق لزيــارة دولــة االمــارات العربيــة واململكــة العربيــة الســعودية لشــرح املابســات 

وتوضيــح االجــراءات التــي مت اتباعهــا يف هــذا الشــأن مــن قبــل املنظمــة.

ــة واململكــة  ــارات العربي ــة االم ــارة دول ــذي بزي ــة واالمــن التنفي ــة التنفيذي ــس اللجن ــة ورئي ــس الهيئ ــوم رئي ــة 29: يق توصي
العربيــة الســعودية لشــرح املابســات وتوضيــح االجــراءات التــي مت اتباعهــا يف مخاطبــة الــدول مــن قبــل املنظمــة بخصــوص 

رفــع االشــتراكات الســنوية للصنــدوق االتئمانــي للهيئــة.

برنامج العمل وامليزانية للفترة 2017–2018 

ــن  ــة م ــرار املوازن ــاش مســتفيض مت إق ــد نق ــة املقترحــة لعامــي 2017-2018، وبع ــرح مفصــل حــول املوازن ــة مقت ــدم أمــن الهيئ 21. ق
     قبل االجتماع )مرفق 8(.

توصية 30: أقرت الدول األعضاء بالهيئة برنامج العمل وامليزانية لعامي  2018-2017.

ــذ أي انشــطة ذات االنعكاســات  ــف تنفي ــة تكالي ــة بالتشــاور مــع رئيســها تغطي ــذي للهيئ ــة 31: يخــول أالمــن التنفي توصي
ــة املجــازة وخطــة عمــل 2018-2017. ــود امليزاني ــرد تضمينهــا يف بن ــم ي ــي ل ــة والت ــدوق الهيئ ــى صن ــة عل املالي

بند ما يستجد من أعمال:

االستقاللية اإلدارية واملالية للهيئة

22. قــدم أمــن الهيئــة ورقــة عمــل حــول أهميــة إعطــاء املزيــد مــن االســتقالية اإلداريــة واملاليــة للهيئــة لكــي تســتطيع األمانــة تنفيــذ 
االعمــال املنوطــة لهــا بــكل يســر وســهولة. وبعــد نقــاش مســتفيض وشــفاف ومتــت املوافقــة باألجمــاع مــن قبــل الــدول األعضــاء علــى 
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ضــرورة منــح أالمــن التنفيــذي للهيئــة مســؤولية اإلدارة املاليــة )Budget Holder( حلســاب الصنــدوق االئتمانــي للهيئــة وفقــا للنظــم 
املعمــول بهــا مبنظمــة األغذيــة والزراعــة.

توصيــة 32: توصــي الــدول األعضــاء بالهيئــة اجلهــات املختصــة مبنظمــة  األغذيــة و الزراعــة علــى ضــرورة منــح األمــن 
التنفيــذي للهيئــة مســؤولية اإلدارة املاليــة )Budget Holder( حلســاب الصنــدوق االئتمانــي للهيئــة وفقــا للنظــم املعمــول بهــا 

مبنظمــة األغذيــة والزراعــة.

موعد ومكان انعقاد اللجنة التنفيذية والدورة القادمة للهيئة

ــة  ــة اللبناني ــدوب اجلمهوري ــة، وتقــدم من ــن للهيئ ــة والثاث ــدورة احلادي ــة مــن األعضــاء الترشــح إلســتضافة ال ــب رئيــس الهيئ 23. طل
ــدورة  ــة هــذه ال ــة اللبناني ــى إســتضافة اجلمهوري ــق األعضــاء عل ــد واف ــن. وق ــة والثاث ــدورة احلادي ــب إســتضافة ال مشــكورا بطل
املقررعقدهــا يف نوفمبر/تشــرين الثانــي 2018 علــى أن يقــوم أمــن الهيئــة بالتنســيق مــع الدولــة املســتضيفة إلســتكمال باقــي 

اإلجــراءات حســب النظــم املتبعــة يف منظمــة األغذيــة والزراعــة.

املوافقة على تقرير الدورة الثالثني 

ــة مكافحــة اجلــراد  ــة لهيئ ــة التنفيذي ــون للجن ــع والثاث ــدورة الثاثــن واالجتمــاع الراب ــر ال ــى تقري 24. وافــق املجتمعــون باإلجمــاع عل
     الصحراوي يف املنطقة الوسطى املنعقد يف مسقط، سلطنة عمان يف الفترة من 19 – 24 فبراير/شباط 2017.

اختتام اجتماع الدورة

25. يف اخلتــام، وبعــد املصادقــة علــى التقريــر، قــدم رئيــس الهيئــة الشــكر لــكل املشــاركن يف هــذه الــدورة ملناقشــاتهم اجلــادة واملثمــرة 
والتــي متخضــت عــن عــدد 32 توصيــه غطــت العديــد مــن املواضيــع التــي تهــم الــدول االعضــاء يف الهيئــة يف شــتى مجــاالت إدارة 
ومكافحــة اجلــراد الصحــراوي. كمــا قــدم الشــكر لكافــة الــدول األعضــاء علــى التزامهــم بالهيئــة، كمــا اثنــى الرئيــس علــى الدورالــذي 
قامــت بهــا امانــة الهيئــة يف االعــداد والتجهيــز وتنظيــم عقــد هــذا االجتمــاع. وشــكر ايضــا جلنــة الصياغــة وفريــق الترجمــة، وفريــق 
العمــل واملســاندة بــوزارة الزراعــة والثــروة الســمكية علــى جهودهــم الكبيــرة يف إجنــاح عقــد هــذا االجتمــاع، متمنيــا للجميــع رحلــه 

آمنــه إلــى بلدانهــم.



تقرير الدورة الثالثني  25

شكر وتقدير

عبــر املجتمعــون عــن خالــص الشــكر وعظيــم االمتنــان حلكومــة ســلطنة عمــان ممثلــة يف وزارة الزراعــة والثــروة الســمكية علــى حســن 
االســتقبال وكــرم الضيافــة، وعلــى كافــة اجلهــود التــي بذلوهــا يف ســبيل جنــاح هــذه الــدورة. 

كمــا ثمــن املجتمعــون اللفتــة الكرميــة ملعالــي الدكتــور فــؤاد بــن جعفــر الســاجواني وزيــر الزراعــة والثــروة الســمكية لتفضلــه برعايــة حفــل 
افتتــاح الــدورة واالحتفــال بالذكــرى اخلمســن للهيئــة ولســعادة الدكتــور احمــد بــن ناصــر البكــري وكيــل الــوزارة للزراعــة وكافــة العاملــن 

بــوزارة الزراعــة والثــروة الســمكية.

كمــا تقدمــوا بالشــكر إلــى رئيــس الهيئــة علــى حســن إدارتــه إلعمــال هــذه الــدورة أثنــاء انعقادهــا ورحابــة صــدره للمناقشــات الســاخنة 
واملداخــات العديــدة مــن الــدول األعضــاء يف مختلــف املواضيــع والتــي كان لهــا األثــر الكبيــر يف اخلــروج بالتوصيــات االيجابيــة التــي 

تدعــم جهــود الهيئــة يف خدمــة الــدول األعضــاء يف مختلــف مجــاالت إدارة مكافحــة اجلــراد الصحــراوي.

ــا بهــذا  ــدورة  وإخراجه ــذه ال ــرة يف اإلعــداد له ــى جهودهــم الكبي ــة والســكرتارية عل ــذي للهيئ ــون الشــكر لامــن التنفي وقــدم املجتمع
املســتوى الراقــي، والشــكر موصــول إلــى كل مــن ســاهم و ســاعد يف ســبيل جنــاح اجتماعــات الــدورة ويخصــون بالذكــر جلنــة الصياغــة 

وفريــق الترجمــة وإدارة فنــدق هوليــدي مســقط.
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مرفق 1: قائمة املشاركني

الدول األعضاء

أحمد سعيد عيد
رئيس احلجر ووقاية النبات 

شئون الزراعة والثروة البحرية
هاتف: 17987200 )00973(
جوال: 36226255 )00973(

asahmed@mun.gov.bh  :بريد الكتروني

مملكة البحرين

هيثمة علي احمد
ضابط معلومات

وزارة الزراعة
هاتف: 341496 )0025321(
جوال: 355879 )0025321(
فاكس: 355879 )0025321(

meikeali@hotmail.fr :بريد الكتروني
meikeali@yahoo.fr                     

جيبوتي

جمال محمود عبداللطيف جنم
وكيل وزارة ملكافحة االفات ووقاية النباتات 

وزارة الزراعة واستصاح االراضي - القاهرة
هاتف: 33351186 /33389109 )00202(

جوال:  01005879348 )002(
فاكس: 33382021 )00202(

gamalabdelatef@yahoo.com :بريد الكتروني

مصر

هيروي اشجدوم  ولدمرمي
مدير عام -  إدارة اإلرشاد الزراعي

وزارة الزراعة - أسمرا، اريتريا
هاتف: 181480 1 )00291(
فاكس: 181274 1 )00291(
جوال: 7179461  )00291(

 asgedomheruy@gmail.com :بريد الكتروني

اريتريا

ولدهاواريت اسيفا فاسيحا
مديرإدارة النباتات

وزارة الزراعة و الثروة الطبيعية - اديس ابابا
تليفون: 116462417 )00251(
جوال:  914746348 )00251(
فاكس:   116462311 )00251(

 hapruassefa2@gmail.com :بريد الكتروني

إثيوبيا

حكمت قاسم فاضل القريشي
مهندس زراعي اقدم

مسؤول شعبة اجلراد الصحراوي 
وزراة الزراعة / دائرة وقاية املزروعات - بغداد

جوال: 7802138530 )00964(
hikmatfadhl@yahoo.com :بريد الكتروني

العراق
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سهيلة خليل ابو درويش
مدير زراعة محافظة معان

وزارة الزراعة - محافظة معان
جوال: 772040195 )00962(

فاكس: 32131992 )00965(
s_abudarwish@yahoo.com  :بريد الكتروني

االردن

فوزية مالك حسني علي 
رئيس قسم املكافحة و احلجر الزراعي

الهيئة العامة لشئون الزراعة و الثروة السمكية - دولة الكويت
تليفون: 66011199 )00965(
جوال: 22255744 )00965(

فاكس: 22252004/5 )00965(
fawziam@yhaoo.com  :بريد الكتروني
plantquarantin@gmail.com                 

الكويت

سيلفانا سامي جرجس
رئيس مصلحة وقاية النبات 

وزارة الزراعة - بيروت 
تليفون: 1849439  )00961(

جوال:  71810377 )00961(        
sylvana_gerges@hotmail.com :بريد الكتروني
sgerges@agriculture.gov.lb                             

هدي علي االخرس
مهندسة زراعية 

مصلحة وقاية النبات 
وزارة الزراعة - بيروت 

تليفون:  1849439 )00961( 
جوال: 71448291 )00961(     

halakhrass@agriculture.gov.lb :بريد الكتروني

لبنان

صالح بن محمد بن صالح العبري
مدير عام التنمية الزراعية

وزارة الزراعة والثروة السمكية - سلطنة ُعمان
تليفون:  24952500 )00968( 

جوال:  99377655 )00968(       
فاكس: 24692069 )00968(

smsalabri@hotmail.com :بريد الكتروني
 

سالم علي حميد اخلاطري
مدير مركز بحوث وقاية النبات 

وزارة الزراعة والثروة السمكية  - مسقط 
تليفون: 26893131 )00968(

جوال:  99311529  )00968(      
فاكس: 26893097  )00968(

salim_alkatri@hotmail.com :بريد الكتروني

سلطنة ُعمان
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محمود بن محمد النبهاني
مدير دائرة وقاية املزروعات 

وزارة الزراعة والثروة السمكية - سلطنة ُعمان
جوال:  99357984 )00968( 
فاكس: 24692069 )00968(

nabhani21@hotmail.com  :بريد الكتروني

سلطنة ُعمان

عادل حسني الكلدي
مساعد مدير ادارة الشؤون الزراعية 

وزارة البلدية والبيئة – الدوحة – دولة قطر
الهاتف: 44263968 )00974( 
فاكس:   44261222 )00974(
جوال:    55812132 )00974(

Aalkaldi@mme.gov.qa :البريد الكتروني
 Adel_alkhaldi@hotmail.com                  

سالم ناصر محمد السعدي 
رئيس قسم وقاية النبات واحلجر الزراعي 

ادارة الشئون الزراعية – وزارة البلدية والبيئة – الدوحة – دولة قطر
جوال: 55005633 )00974(

snsaadi@mme.gov.qa :بريد الكتروني

قطر

محمد بن حسني الشمراني
مدير عام املركز الوطني ملكافحة واالفات املهاجرة

وزارة البيئة واملياه والزراعة - اململكة العربية السعودية 
تليفون: 6210096  2  )00966( 

جوال:    556762377 )00966(                                                       
فاكس:   26204085   )00966(

 mhs6071@gmail.com :بريد الكتروني

اململكة العربية السعودية

كمال سليمان عبيد 
مدير  إدارة مكافحة اجلراد – ادارة وقاية النباتات

وزارة الزراعة - اخلرطوم - السودان
تليفون:  908980192 )00249( 

جوال:    129300561 )00249(                                                      
فاكس:       8337495 )00249(

 kamal.obaid@gmail.com :بريد الكتروني

السودان

فهر املشرف  
مدير عام وقاية النبات 

وزارة الزراعة واالصاح الزراعي - دمشق - سوريا
تليفون: 112220187 )00963(  

جوال:       920900 )00963(                                                      
فاكس:   112247913 )00963(

fhrr955@hotmail.com :بريد الكتروني
almoshreffhr@gmail.com                   

سوريا
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عبداهلل احمد محمد عبدالكرمي املنصوري
رئيس قسم الصحة النباتية 

وزارة التغيير املناخي والبيئة - اإلمارات العربية املتحدة
جوال:  505402626 )00971(                                                     

aaalmansoori@moccae.gov.ae :بريد الكتروني

اإلمارات العربية املتحدة

يني بيالينا
كبير املستشارين الفنين

بنسيلفانيا – الواليات املتحدة االمريكية
تليفون:   202 712 1859)001 (
جوال: 703 362 5721 ) 001 (

  ybelayneh@usaid.gov :بريد الكتروني

للتنميــة  االمريكيــة  الوكالــة 
الدوليــة

ستيفن جنوكا
مدير عام

ص.ب. أديس أبابا - أثيوبيا
تليفون:   116461477 )00251(  

جوال:     911525779 )00251(     
swnjoka@yahoo.com :بريد الكتروني

فيليجي الياس
كبير مسؤلي  املعلومات والتنبؤ

ص.ب. أديس أبابا -أثيوبيا
تليفون:   11646080 )00251(
جوال:   911667444 )00251( 

swnjoka@yahoo.com :بريد الكتروني

منظمة مكافحة اجلراد 
لصحراوي يف شرق إفريقيا

اني مونار
)EMPRES( مسؤل أول برنامج األمراض واآلفات النباتية واحليوانية العابرة للحدود

منظمة األغذية والزراعة )الفاو(، روما، ايطاليا
تليفون: 0657053311 )0039(

annie.monard@fao.org :بريد الكتروني

كيث كرسمان
ضابط املعلومات بروما

منظمة األغذية والزراعة )الفاو(، روما، ايطاليا
تليفون: 0657052420 )0039(
جوال:    3494356980 )0039(

keith.cressman@fao.org :بريد الكتروني
                             eclo@fao.org                                         

منظمة األغذية و الزراعة 
لألمم املتحدة

محمد األمني ولد احمد حموني
األمن التنفيذي

صندوق بريد 270 اجلزائر
تليفون: 21733354 )00213(
فاكس:  21730545 )00213(
جوال: 661700887 )00213(

mohamedLemine.hamouny@fao.org :بريد الكتروني

هيئة مكافحة اجلراد 
الصحراوي يف املنطقة الغربية
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منير جبرة بطرس
خبير - السودان

جوال:  22334444 9 )00249(
munir.butrous@gmail.com :بريد الكتروني

كريستيان  بانتنيوس
خبير

جوال: 484074591 )0032(
ch.pantenius@mac.com :بريد الكتروني

الضيوف

مأمون بن خميس السراي العلوي
األمن التنفيذي

صندوق بريد، 2223 – القاهرة
تليفون:   33316018 2 )0020( 
جوال: 01006697824 )0020( 
فاكس:    37616804 2 )0020(

mamoon.alsaraialalawi@fao.org  :بريد الكتروني

ليديا جنيب عبد الشهيد
املساعدة اإلدارية التنفيذية

صندوق بريد، 2223 – القاهرة
تليفون: 33316000 2  )0020( 

فاكس: 37616804 2  )0020(
lidia.abdelshahid@fao.org :بريد الكتروني

عصام محمود خليفة
املساعد الفني المن الهيئة

فاكس: 37616804 )00202(
جوال: 1278217600 )0020(

essam.khalifah@fao.org :بريد الكتروني
 

سارة صادق
مستشار وطني - مصممة جرافيك

info@sarasadek.com :بريد الكتروني

هيئة مكافحة اجلراد 
الصحراوي يف املنطقة الوسطى
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مرفق 2: تقرير رئيس الهيئة عن أنشطة أمانة الهيئة 

الزماء والزميات األعزاء

يف البدايــة، وباألصالــة عــن نفســي وبالنيابــة عــن الســادة مندوبــي الــدول األعضــاء والســاده والســيدات الضيــوف الكــرام أتوجــه بالشــكر 
ــى تكرمهــا باســتضافة فعاليــات االحتفــال مبــرور خمســون عامــا علــى  ــروة الســمكية بســلطنة ٌعمــان عل ــوزارة الزراعــة والث ــل ل اجلزي
إنشــاء الهيئــة وكذلــك فعاليــات الــدورة الثاثــون للهيئــة، فلهــم جزيــل الشــكر وعظيــم االمتنــان علــى اجلهــود التــي بذلوهــا إلــى جانــب 
كافــة املؤسســات األخــرى مــن أجــل اخلــروج باالحتفــال وكذلــك فعاليــات االجتمــاع باملســتوى املرمــوق واملشــرف، راجــن التوفيــق للجميع.

كمــا أتقــدم بالتهنئــة إلــى جميــع حكومــات الــدول األعضــاء يف الهيئــة مبناســبة الذكــرى اخلمســون إلنشــاء الهيئــة، والتهنئــة موصولــة 
ــن  ــا ب ــق م ــاون وثي ــة وتع ــاج شــراكة حقيقي ــا هــو إال نت ــق مــن إجنــازات م ــب. ان مــا حتق ــى جهودهــا يف هــذا اجلان ــة عل ــة الهيئ ألمان
حكومــات الــدول األعضــاء مــن جهــة ومنظمــة االغذيــة والزراعــة مــن جهــة اخــرى. وكلــي أمــل وتفــاؤل ان يتواصــل هــذا التقــدم ألعــوام 

عديــدة يف مجــال درء مخاطــر اجلــراد الصحــراوي عــن شــعوب املنطقــة.

ومبناســبة افتتــاح اجتمــاع الهيئــة الثاثــن يســرني أن أقــدم لكــم تقريــراً ُموجــزاً حــول موقــف اجلــراد الصحــراوي إضافــة إلــى أنشــطة 
أمانــة الهيئــة التــي متكنــت بفضــل مــن اهلل مــن إجنازهــا خــال الفتــرة املمتــدة مــن نوفمبــر 2014 وحتــى ينايــر 2017. 

ــر للجــراد، يف معظــم  ــا نســبيا، نظــرا لعــدم وجــود نشــاط كبي لقــد كان الوضــع العــام للجــراد الصحــراوي يف املنطقــة الوســطى هادئ
األوقــات، وعلــى الرغــم مــن ذلــك إال أن وضــع اجلــراد يف املنطقــة كان مثيــرا للقلــق، نظــرا للوجــود املســتمر إلصابــات اجلــراد الصغيــرة 

والتــي تطــور البعــض منهــا ليشــكل التفشــيات، إضافــة إلــى حالــة الغمــوض املســتمر يف موقــف اجلــراد الصحــراوي يف اليمــن.

وقــد تطــورت بعــض إصابــات اجلــراد الصحــراوي لتشــكل التفشــيات يف كا مــن إريتريــا، الســعودية والســودان، إال أن هــذه التفشــيات 
لــم تتطــور ألكثــر مــن ذلــك، بســبب التدخــل املبكــر بعمليــات املكافحــة إلــى جانــب إنحســار الظــروف املائمــة لتكاثــر اجلــراد. امــا فيمــا 
يتعلــق باليمــن فلــم يكــن باإلمــكان الوصــول إلــى كافــة املعلومــات املتعلقــة بتطــورات التفشــيات. ولقــد أجريــت عمليــات املكافحــة يف 6 دول 
)إريتريــا، أثيوبيــا، الســعودية، الســودان، اليمــن وشــمال الصومــال( وبلغــت إجمالــي املســاحة املعاجلــة 244.094 هكتــار منــذ نوفمبــر 

2014 وحتــى تاريــخ اعــداد هــذه التقريــر.

إن وضعــا كهــذا ليؤكــد علــى اخلطــورة املســتمرة التــي يشــكلها اجلــراد الصحــراوي علــى دول املنطقــة، وعلــى أهميــة إتخــاذ التدابيــر 
املناســبة لتفعيــل خطــط الطــوارئ الوطنيــة، وعلــى التعــاون املشــترك والتنســيق الدائــم بــن كافــة األطــراف علــى املســتويات الوطنيــة 
واإلقليميــة مــن أجــل رفــع درجــات االســتعداد ملواجهــة أيــه تطــورات محتملــة يف وضــع اجلــراد الصحــراوي، ويلقــي الضــوء علــى اجلهــود 
ــة الــدول االخــرى مــن  ــع تطورهــا إلــى تفشــيات وبالتالــي حماي ــات اجلــراد ومن ــرة التــي تبذلهــا دول التكاثــر يف التصــدي إلصاب الكبي

الوصــول اليهــا. 

ــات مكافحــة اجلــراد  ــم عملي ــة مــن أجــل تدعي ــدول األعضــاء يف الهيئ ــا ال ــي بذلته ــود الت ــد مــن اإلشــادة باجله ويف هــذا الصــدد ال ب
الصحــراوي يف املنطقــة الوســطى خــال العامــن الســابقن. إضافــة إلــى الــدور الــذي لعبتــه امانــة الهيئــة، خــال تلــك الفتــرة مــن ٌحســن 
اإلدارة والتنســيق املســتمر مــع الــدول األعضــاء والتتبــع بصفــة مســتمرة حلالــة اجلــراد الصحــراوي باإلضافــة إلــى عقــد حلقــات العمــل 

والــدورات التدريبيــة العديــدة يف مختلــف مجــاالت استكشــاف ومكافحــة اجلــراد الصحــراوي وصحــة وســامة العاملــن.

كمــا جتــدر االشــارة الــى التعــاون املتميــز والتنســيق البنــاء بــن الــدول األعضــاء يف الهيئــة مــن حيــث تبــادل املعلومــات والتقاريــر فيمــا 
 .eLocoust بينهــا وإيجــاد احللــول لبعــض املعوقــات خاصــة فيمــا يتعلــق باســتخدام برنامــج رامســيس و

وهنــا البــد مــن االشــادة بالتعــاون الوثيــق بــن أمانــة الهيئــة وكًل مــن هيئــة مكافحــة اجلــراد الصحــراوي يف املنطقــة الغربيــة واملنطقــة 
ــادل املعلومــات والتدريــب وغيرهــا مــن  ــا )دلكــو( يف مجــاالت تب ــدول شــرق إفريقي الشــرقية ومنظمــة مكافحــة اجلــراد الصحــراوي ل

األنشــطة.
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وفيما يلي ملخص ألهم االنشطة التي قام بها رئيس الهيئة واالمانة يف السنتني املاضيتني:

1. الزيارات
قــام أمــن الهيئــة وبنــاء علــى توصيــات اجتمــاع الهيئــة التاســع والعشــرين بزيــارة عــدد مــن الــدول األعضــاء ملقابلــة املســئولن 
بالــوزارات املعنيــة ووحــدات مكافحــة اجلــراد ومناقشــة القضايــا املشــتركة يف مجــال مكافحــة اجلــراد وتعزيــز التعــاون املشــترك مــع 
تلــك الــدول. ويف هــذا الصــدد قــام امــن الهيئــة يف 2015 بزيــارة كل مــن إريتريــا واململكــة العربيــة الســعودية وقــد شــاركني أمــن 
الهيئــة يف زيــارة مقــر منظمــة األغذيــة والزراعــة برومــا لتقــدمي تقريــر الــدورة الـــ 29 للهيئــة للمســئولن باملنظمــة ومناقشــة عــدد 

مــن التوصيــات التــي تخــص عمــل الهيئــة.

أمــا خــال 2016 فقــد قــام أمــن الهيئــة بزيــارة كُل مــن أثيوبيــا، جيبوتــي، األردن، الســودان، االمــارات، البحريــن وســلطنة عمــان، 
وقــد حققــت الزيــارات النتائــج املرجــوة منهــا وخاصــة زيــارة الســودان التــي كان مــن أهــم نتائجهــا التحــرك اإليجابــي يف موضــوع 
دفــع املتأخــرات املســتحقة، إضافــة إلــى زيــارة البحريــن والتــي هدفــت إلــى تنشــيط العاقــات املتبادلــة مــا بــن الهيئــة والبحريــن.   

2. التعاون املشترك مع الهيئات االقليمية
انطاقــا مــن حــرص أمانــة الهيئــة علــى تقويــة وتدعيــم وســائل العمــل املشــترك مــع الهيئــات االخــرى. فقــد شــارك امــن الهيئــة 
االحتفــال مبــرور 50 عامــا علــى إنشــاء هيئــة مكافحــة اجلــراد الصحــراوي يف جنــوب غــرب آســيا وحضــور الــدورة 29 للهيئــة يف 

ــرة مــن 15 – 18 ديســمبر 2014.   ــران يف الفت إي

وفيمــا يخــص التعــاون مــع الهيئــة يف املنطقــة الغربيــة فقــد مت حضــور حلقــة العمــل اخلاصــة بنظــام رصــد اإلمكانيــات الوطنيــة 
ــى  ــة ال ــر 2015. باإلضاف ــن أكتوب ــى األول م ــن 28 ســبتمبر ال ــرة م ــر يف الفت ــة يف اجلزائ ــة الغربي ملكافحــة اجلــراد يف دول املنطق
املشــاركة يف حلقــة العمــل اإلقليميــة اخلاصــة بخطــة عمــل الهيئــة يف مجــال البحــوث التطبيقيــة يف تونــس يف الفتــرة مــن 23 الــى 

27 نوفمبــر 2015. 

3. االجتماعات
شــارك رئيــس وأمــن الهيئــة وممثلــن عــن دول التكاثــر، يف االجتمــاع اخلــاص بعمليــات الشــراء واالمــداد باملبيــدات والــذي هــدف 
ــاء حــاالت  ــزة اثن ــرة وجي ــدات واملســتلزمات األخــرى يف فت ــرة باجلــراد باملبي ــدول املتأث ــة إلمــداد ال ــة ســريعة ومرن ــى إيجــاد آلي ال

الطــوارئ، وذلــك يف مقــر املنظمــة يف رومــا.
كمــا نظمــت الهيئــة اجتماعــاً خاصــا يف الثالــث مــن ديســمبر عــام 2015 ملناقشــة اســتعدادات دول التكاثــر ملواجهــة التطــورات 

احملتملــة يف وضــع اجلــراد الصحــراوي خاصــة بعــد األعاصيــر الــذي ضربــت املنطقــة واجتاحــت اليمــن. 
كمــا قــام الســيد امــن الهيئــة بزيــارة اجلزائــر يف 27 أبريــل 2016 وذلــك حلضــور االجتمــاع الــذي دعــت إليــه املنظمــة وقامــت هيئــة 
ــذار  ــرات املســيرة عــن بعــد يف نظــام اإلن ــة باســتضافته ملناقشــة اســتخدام الطائ مكافحــة اجلــراد الصحــراوي يف املنطقــة الغربي

املبكــر واملكافحــة للجــراد الصحــراوي.
  

4. حلقات العمل اإلقليمية
إميانــا بأهميــة إطــاع الــدول األعضــاء بكافــة املســتجدات والتبــادل الفعــال للمعلومــات املتعلقــة باجلــراد الصحــراوي، قامــت أمانــة 
الهيئــة بتنظيــم وعقــد )3( ثاثــة حلقــات عمــل إقليميــة خاصــة لــدول تكاثــر اجلــراد والتــي ناقشــت موضوعــات التخطيــط لطــوارئ 
اجلــراد الصحــراوي، برنامــج إدارة مخــزون املبيــدات وتطبيــق معاييــر الصحــة والســامة البيئيــة يف عمليــات مكافحــة اجلــراد 

الصحــراوي.  

5. حلقات العمل ما بني األقاليم
قامــت أمانــة الهيئــة وبالتعــاون مــع الهيئــات يف املنطقــة الغربيــة وجنــوب غــرب آســيا، بتنظيــم وعقــد عــدد )3( ثاثــة حلقــات عمــل، 
كان منهــا حلقتــي عمــل لضبــاط معلومــات اجلــراد الصحــراوي و حلقــة عمــل خاصــة بــاألدوات املســاعدة يف التخطيــط لطــوارئ 

اجلــراد الصحــراوي.

6. يف مجال التدريب قصير االجل
قامــت أمانــة الهيئــة بتوفيــر الدعــم الفنــي واملالــي الــازم إلقامــة أنشــطة تدريبيــة متنوعــة مثــل الــدورة التدريبيــة شــبه اإلقليميــة 
ــا  ــة يف دول عمــان، مصــر، الســودان، الســعودية، إريتري ــر الصحــة والســامة البيئي ــق معايي ــة، لتطبي التاســعة، وســتة دورات وطني
وأثيوبيــا. إضافــة إلــى ســبعة دورات وطنيــة، يف مجــال أعمــال املســح واملكافحــة وتنظيــم حمــات مكافحــة اجلــراد، يف دول مصــر، 
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الســعودية، األردن، االمــارات العربيــة املتحــدة، اليمــن، جيبوتــي وســلطنة عمــان. كمــا عقــدت دورتــن تدريبيتــان وطنيتــان، يف مجــال 
تشــغيل وصيانــة اآلالت املســتخدمة يف مكافحــة اجلــراد الصحــراوي، يف دول أثيوبيــا والســودان، إلــى جانــب دورة تدريبيــة وطنيــة 

واحــدة يف مجــال تدريــب مدربــي اجلــراد الصحــراوي يف دولــة إريتريــا.

7. يف مجال التدريب طويل االجل
- حصــل الفاضــل / طــارق بــن محمــود املنــذري، مــن ســلطنة عمــان، علــى درجــة املاجســتير مــن جامعــة نوتنجهــام بإجنلتــرا واملمولــة 
   مــن قبــل الهيئــة، حيــث كانــت مــدرة الدراســة عــام واحــد ) 2015/2016 (، وكان موضــوع الدراســة :  تاثيــر التنظيــم احلــراري 

   السلوكي للجراد الصحراوي يف التطور وطول العمر.
 "The impact of behavioural thermoregulation by the Desert Locust, Schistocerca gregaria, on development and longevity"    

ــة الســعودية للعمــل  ــة العربي ــات املهاجــرة باململك ــي ملكافحــة اجلــراد واآلف ــز الوطن ــي مــن املرك ــاد الســيد مــرزوق البركات - مت إيف
   ببرنامج التدريب املتقدم يف مكتب معلومات اجلراد الرئيسي يف روما من 8 نوفمبر 2016 الى 7 مايو 2017.

مسائل متنوعة:
1. قامــت امانــة الهيئــة بتحديــث برنامــج املســاعد يف التخطيــط لطــوارئ اجلــراد الصحــراوي )DeLCoPA( والــذي اصبــح متاحــاً 

   باللغات العربية واإلجنليزية والفرنسية باإلضافة الى إمكانية استخدامة دون االرتباط بشبكة االنترنت.
2. كمــا تقــوم االمانــة وبصفــة مســتمرة بترجمــة وإصــدار النشــرة الشــهرية للجــراد الصحــراوي باللغــة العربيــة وتوزيعهــا علــى جهــات 

    االختصاص.
3. تســتمر أمانــة الهيئــة يف تقــدمي كافــة البيانــات واملعلومــات والنشــرات واالخبــار املتعلقــة باجلــراد الصحــراوي، إضافــة الــى عــدد 
    مــن مواقــع التواصــل االجتماعيــة بشــكل مميــز مــن خــال املوقــع االلكترونــي باللغتــن العربيــة واالجنليزيــة والــذي مت حتديــث 

.http://desertlocust-crc.org/ فأصبح املوقع اجلديد هو Domain النطاق اخلاص به    
4. ومــن أجــل تطويــر األداء فيمــا تقــوم بــه الهيئــة مــن أنشــطة، فقــد قامــت الهيئــة باالســتعانة ببعــض الكفــاءت املتخصصــة بعقــود 
 ،)RAMSES وبرنامــج e-Locust3 مؤقتــه، حيــث مت االســتعانة بالســيد أســامه ربيــع فيمــا يخــص إدارة معلومــات اجلــراد )أجهــزة    

    والسيدة سارة صادق يف مجال االعام.

وأود ان انــوه اخيــراً ان كافــة هــذه األنشــطة اســتلزمت الكثيــر مــن اجلهــد واملثابــرة وســيتم اطاعكــم عليهــا بالتفصيــل يف أوراق العمــل 
الــذي ســتقدمها امانــة الهيئــة اثنــاء هــذا املؤمتــر.

يف اخلتــام اود ان اشــكر أمانــة الهيئــة علــى اجلهــود املتميــزة والكبيــرة التــي قامــت بهــا يف الفتــرة املاضيــة والتــي كانــت خيــر عــون لــي 
يف تســهيل مهــام عملــي كرئيــس للهيئــة يف الســنتن املاضيتــن، والشــكر موصــول للســيدة / آنــي مونــارد وزمائهــا يف مجموعــة اجلــراد 
الصحــراوي واآلفــات املهاجــرة برومــا وجلميــع الــدول األعضــاء علــى تعاونهــم يف تســهيل نشــاطات الهيئــة وتذليــل كافــة العقبــات، 

فللجميــًع كل الشــكر والتقديــر متمنيــاً لهيئتنــا دوام التوفيــق والنجــاح.
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مرفق 3: تقرير عن أنشطة أمانة الهيئة ومتابعة التوصيات الصادرة عن الدورة التاسعة والعشرون

تنفيــذاً لتوصيــات الــدورة التاســعة والعشــرون للهيئــة والتــي عقــدت يف دبــي، دولــة االمــارات العربيــة املتحــدة، يف الفتــرة مــن 23       
ــة بنشــاطات مختلفــة يف عامــي 2014-2016م. ــة الهيئ ــر 2014 م، قامــت أمان -27 نوفمب

ســيتم مناقشــة التوصيــات بالتفصيــل مــن خــال أوراق العمــل املختلفــة وفقــا للبرنامــج املطــروح امامكــم. ويف هــذا البنــد سنســتعرض 
لكــم ملخــص للتوصيــات االخــرى الغيــر وارد ذكرهــا يف اوراق العمــل والتوصيــات التــي لــم تنفــذ او التــي حتتــاج الــى توضيــح مــن 

قبــل امانــة الهيئــة والــدول االعضــاء.

أوال: التوصيات اخلاصة بالدول االعضاء:

االجراء التوصية م

يقــوم منــدوب العــراق بإفــادة امانــة الهيئــة عــن نوعيــة االجهــزة 
املســتخدمة يف مجــال مكافحــة اجلــراد الصحــراوي.

لــم يتــم فيهــا اجــراء لعــدم حضــور منــدوب مــن العــراق يف 
االجتماع الســابق. 

4

قيــام دول خــط املواجهــة األول باســتخدام احلــد األدنــى مــن 
أجهــزة تســجيل ونقــل بيانــات اجلــراد )eLocust( بحســب مــا 

تفتضيــه ضــرورة العمــل وبالتنســيق مــع امانــة الهيئــة.

قامــت الهيئــة بعــدد مــن اإلجــراءات لتفيــذ هــذه التوصيــة 
مــن أهمهــا )1( مخاطبــة املســئولن لتنفيــذ هــذا االجــراء 
)2( متابعــة اســتخدام األجهــزة بصفــة دوريــة )3( تفعيــل 
وإلغــاء تفعيــل األجهــزة بنــاءا علــى طلــب الــدول االعضــاء 

ووفقــا لتطــورات موقــف اجلــراد.

6

يقــوم مندوبــو دول مصــر وســلطنة عمــان واليمــن برفــع رســالة 
الــى وزراء الزراعــة يف بلدانهــم متضمنــا مقتــرح الدعــم املقــدم 
مــن الهيئــة للبنــك االســامي لتزكيتــه مــن جانــب منــدوب الدولــة 

املعنيــة يف البنــك االســامي.

لم يتم  اجراء يف هذا اخلصوص.  8

يقــوم ممثــل إثيوبيــا وأمانــة الهيئــة بالتواصــل مــع املختصــن 
بجيبوتــي مــن اجــل تفعيــل مشــاركتهم يف أنشــطة الهيئــة املختلفة 

وســداد االشــتراكات الســنوية واملتأخــرات.

قــام امــن الهيئــة بزيــارة الــى جيبوتــي ومقابلــة وزيــر 
دورة  اجــراء  كمــا مت  املختصــن.  واملســئولن  الزراعــة 
ــى  ــات. لكــن ال ــة النبات ــة للموظفــن يف إدارة وقاي تدريبي

االن لــم تقــم جيبوتــي بتســديد االشــتراك الســنوي.

9

أن تقــوم أمانــة هيئــة مكافحــة اجلــراد الصحــراوي يف املنطقــة 
الوســطى بالتواصــل مــع كل مــن إريتريــا والســودان مــن أجــل 
دعــم املســح املشــترك ملناطــق التكاثــر عبــر احلــدود اإلريتريــة/

السودانية.

االريتريــة/ احلــدود  عبــر  املشــترك  املســح  تنفيــذ  مت 
للدولتــن. الذاتيــة  باجلهــود  الســودانية 

13

ــة املشــتركة ملناطــق  إعــادة تنشــيط إجــراء املســوحات احلدودي
التكاثــر الشــتوية بــن الســعودية واليمــن إذا ســمحت الظــروف 

بذلــك.

لــم تســمح الظــروف احلاليــة يف املنطقــة مــن اجــراء 
الســعودية/اليمنية. احلــدود  عبــر  املشــترك 

14
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ثانيًا: الزيارات واالجتماعات 

االجراء التوصية م

ــى مقــر منظمــة  ــارة إل ــة بزي - قــام الرئيــس برفقــة أمــن الهيئ
األغذيــة والزراعــة لتقــدمي تقريــر الــدورة 29 للهيئــة للمســئولن 
باملنظمــة ومناقشــة عــدد مــن التوصيــات التــي تخــص عمــل 

ــل 2015.  ــى 23 ابري ــن 21 ال ــرة م ــة يف الفت الهيئ
- قــام أمــن الهيئــة وبنــاء علــى توصيــات الهيئــة بزيــارة عــدد مــن 
الــدول األعضــاء ملقابلــة املســئولن بالــوزارات املعنيــة ومناقشــة 
القضايــا املشــتركة يف مجــال مكافحــة اجلــراد وتعزيــز التعــاون 
املشــترك مــع تلــك الــدول. ويف هــذا الصــدد متــت الزيــارات 

التاليــة:
- ارتيريا يف الفترة من 11 الى 16 يناير 2015،

- اململكة العربية السعودية يف الفترة من 26 الى 29 يناير  
،2015  

- اثيوبيا ومنظمة مكافحة اجلراد لدول شرق افريقيا يف 
  الفترة من 21 الى 22 مارس 2016،

- جيبوتي يف الفترة من 23 الى 25 مارس 2016،
- األردن يف الفترة من 27 مايو الى 3 يونيو 2016،

- السودان يف الفترة من 21 الى 24 أغسطس 2016،
- االمارات العربية املتحدة يف 9 الى 13 أكتوبر 2016،

- مملكة البحرين يف الفترة من 22 الى 24 أكتوبر 2016، 
- وسلطنة عمان يف الفترة من االول الى الثالث من نوفمبر 

  2016 إلجراء الترتيبات اخلاصة باجتماع الهيئة واالحتفال 
   مبرور 50 عاما على تأسيسها.

يقــوم امــن الهيئــة بزيــارة عــدد مــن الــدول االعضــاء يف 
الهيئــة: مملكــة البحريــن، دولــة الكويــت واململكــة العربيــة 
الســعودية ولقــاء املســئولن يف الــوزارات املعنيــة للتعريــف 
بالــدور الــذي تقــوم بــه الهيئــة يف مجــال مكافحــة اجلــراد 
الصحــراوي وتقــدمي مقترحــات لدعــم أنشــطة الهيئــة 

املختلفــة.

12

األغذيــة  منظمــة  ممثليــة  مــع  التنســيق  الهيئــة  أمانــة  علــى 
والزراعــة باليمــن للحصــول علــى املوافقــات الازمــة لزيــارة 
رئيــس وأمــن الهيئــة إلــى اليمــن، ويف حالــة تعــذر ذلــك تُرســل 
الدعــوة الــى مديــر عــام وقايــة النباتــات ومديــر مركــز اجلــراد 
الهيئــة بجمهوريــة مصــر العربيــة  الصحــراوي لزيــارة أمانــة 
وذلــك لدعــم جهــود مركــز مكافحــة اجلــراد الصحــراوي للقيــام 

ــال.  ــه بشــكل فع بعمل

ــة  ــة، إال أن امان ــارة بســبب الظــروف األمني ــم الزي ــم تت ل
الهيئــة دعــت املســئولن عــن اجلــراد يف اليمــن لزيــارة 
أمانــة الهيئــة يف مصــر وذلــك لدعــم جهــود مركز مكافحة 
فضــا عــن متكنهــم مــن حضــور بعــض الفعاليــات يف 

مصــر.

16
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ثالثًا: التعاون مع هيئات ومنظمات اجلراد الصحراوي 

االجراء التوصية م

مت توجيه الدعوة إلى كا من:
هيئة مكافحة اجلراد الصحراوي يف املنطقة الغربية  -

هيئة مكافحة اجلراد الصحراوي يف جنوب غرب   -
    آسيا

شــرق  دول  الصحــراوي يف  اجلــراد  مكافحــة  منظمــة   -
يف  االقليميــة  العمــل  حلقــة  فعاليــات  حلضــور  أفريقيــا 
الغردقــة  مدينــة  يف  عقــدت  والتــي  للطــوارئ  التخطيــط 

 )2015 فبرايــر   19-15( مصــر 

أن تقــدم أمانــة هيئــة مكافحــة اجلــراد الصحــراوي يف 
ــات مكافحــة  ــة هيئ ــة الوســطى الدعــوة إلــى أمان املنطق
اجلــراد الصحــراوي يف املنطقــة الغربيــة وجنــوب غــرب 
العمــل اخلاصــة بخطــط  آســيا، لاشــتراك يف حلقــة 
 2015 واملقــرر عقدهــا يف منتصــف فبرايــر  الطــوارئ 
بجمهوريــة مصــر العربيــة علــى أن تتضمــن حلقــة العمــل 
كيفيــة حتضيــر خطــط الطــوارئ الوطنيــة واســتخدام 
خــط  لــدول  وذلــك   )DeLCoPA( االلكترونــي  املســاعد 

األول. املواجهــة 

11

و 

20

يف هــذا الشــأن شــاركت الهيئــة يف االحتفــال مبــرور 50 عامــا 
الصحــراوي يف جنــوب  إنشــاء هيئــة مكافحــة اجلــراد  علــى 
غــرب آســيا وحلضــور الــدورة الـــ 29 للهيئــة يف إيــران )15-18 

 ،)2014 ديســمبر 
ويف مجــال التعــاون مــع هيئــة مكافحــة اجلــراد يف املنطقــة 
الغربيــة شــاركت الهيئــة يف حلقــة العمــل يف مجــال البحــوث 
التطبيقيــة والتــي أقيمــت يف يف تونــس )23-27 نوفمبــر 2015(.

اســتمرار التعــاون بــن CRC و CLCPRO و SWAC  يف 
مختلــف مجــاالت إدارة اجلــراد الصحــراوي.

17

مت عقــد حلقــة العمــل اإلقليميــة األولــى واخلاصــة بنظــام إدارة 
مخــزون املبيــدات، يف مدينــة جــدة  باململكــة العربيــة الســعودية 
يف الفتــرة مــن 21-18 أكتوبــر 2015، مبشــاركة فعالــة مــن هيئــة 

مكافحــة اجلــراد يف املنطقــة الغربيــة.

عقــد حلقــة عمــل اقليميــة بجــدة يف اململكــة العربيــة 
الســعودية وذلــك لتطبيــق نظــام إدارة مخــزون املبيــدات 
)PSMS(  يف دول التكاثــر بالتعــاون مــع مجموعــة ادارة 
ــة مكافحــة اجلــراد يف املنطقــة  ــدات باملنظمــة وهيئ املبي

الغربيــة. 

21

رابعًا: أمانة الهيئة

االجراء التوصية م

مت مخاطبــة املســئولن يف دولــة االمــارات بهــذا اخلصــوص 
ولكــن لــم تســتلم امانــة الهيئــة الــرد يف هــذا الشــأن.

الرجاء من مندوب االمارات القاء الضوء على هذا املوضوع.

حــث دول خــط املواجهــة الثانــي وعلــى وجــه اخلصــوص 
اإلمــارات العربيــة املتحــدة بضــرورة اســتخدام آليــات رش 
املبيــدات ذات احلجــوم املتناهيــة يف الصغرعلــى أن تقــوم 
أمانــة الهيئــة بتقــدمي املســاعدات الفنيــة الضروريــة بهــذا 

اخلصوص.

10

الزراعــة  وزارة  يف  املســئولن  مــع  املوضــوع  هــذا  متابعــة  مت 
اليمينــة وتوجيــه خطــاب يف هــذا الشــأن الــى ســعادة وكيــل وزارة 

الزراعــة و الــري.

علــى ضــوء املســاعدات التــي ُقدمــت مــن اجلهــات املانحــة 
إلــى جمهوريــة اليمــن والتــي تبلــغ يف مجملهــا 1,350,000 
دوالر لذلــك أوصــى املجتمعــون أن تقــوم أمانــة الهيئــة 
مبخاطبــة اجلهــات املســئولة باليمــن للمحافظــة علــى 
عمليــات  يفيــد  مبــا  واســتخدامها  املســاعدات  هــذه 

مكافحــة اجلــراد الصحــراوي.

15

مت توجيــه خطــاب يف هــذا الشــأن الــى ســعادة األمــن العــام 
املســاعد للشــئون االقتصاديــة بامانــة مجلــس التعــاون اخلليجــي 
ومتابعــة املوضــوع علــى مــدى ســنتن تقريبــا. لكــن لــم يكــن 

هنــاك جتــاوب مــن قبــل اإلدارة املختصــة باملجلــس.

العامــة  الهيئــة اجلهــات املختصــة باألمانــة  يخاطــب أمــن 
لــدول مجلــس التعــاون اخلليجــي )جلنــة النظــم والسياســات 
الزراعيــة( للمشــاركة يف اجتمــاع اللجنــة إليضــاًح الــدور الهــام 
الــذي تقــوم بــه الهيئــة يف املســاعدة يف حمايــة الثــروة النباتيــة 
يف دول املنطقــة مــن الهجمــات الكارثيــة للجــراد الصحــراوي 
ومــن ثــم العمــل علــى اســتقطاب التمويــل الــازم مــن أجــل 
اجلــراد  مكافحــة  يف  للهيئــة  الطموحــة  اخلطــط  حتقيــق 

الصحــراوي يف املنطقــة الوســطى.  

18

مت مخاطبة وزراة الزراعة بهذه التوصيات يف حينه. التوصيات اخلاصة بسورية. 19
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خامسًا: موقع الهيئة

االجراء التوصية م

االلكترونــي  الهيئــة  مبوقــع  اخلــاص  النطــاق  حتديــث  مت 
هــو اجلديــد  املوقــع  فأصبــح   Domain

 http://desertlocust-crc.org 
http://crc.empres.org بدال من

ــى  ــوان الرئيســي عل ــة فقــط يف العن ــم ذكــر اســم الهيئ يت
وتغييــر  إمبــرس  كلمــة  ذكــر  دون  االلكترونــي  املوقــع 

Domain  مبــا يتناســب مــع ذلــك.

2

يتــم التحديــث الــدوري لبيانــات االتصــال وكذلــك املــوارد املتاحــة 
يف وحــدات مكافحــة اجلــراد يف كا مــن موقــع الهيئــة وكذلــك 

.eLERT موقــع

إال أن الــدول األعضــاء وخاصــة دول خــط املواجهــة ال تقــوم 
بإرســال بيانــات االتصــال مــن خــال النشــرات الشــهرية.

تقــوم الــدول االعضــاء بتزويــد امانــة الهيئــة بالبيانــات 
اجلــراد  مكافحــة  مركــز  عــن  للمســئول  اخلاصــة 
ــات  ــة واالمكاني ــوارد املختلف ــى امل ــة ال الصحــراوي إضاف
املوقــع  علــى  لتحديثهــا  اجلــراد  ملكافحــة  املتاحــة 
االلكترونــي للهيئــة وايضاً يف برنامج املســاعد االلكتروني 
لطــوارئ اجلــراد )eLERT( مــع اجــراء التحديــث الــدوري 

الشــهرية. النشــرة  يف 

 5

سادسًا: امليزانية
سيتم مناقشة التوصيات املتعلقة بامليزانية بالتفصيل من خال أوراق العمل املختلفة وفقا للبرنامج املطروح امامكم.

االجراء التوصية م

مت مخاطبــة الــدول األعضــاء يف هــذا اخلصــوص مــن قبــل 
االدارة املختصــة برئاســة املظمــة برومــا لتنفيــذ هــذا االجــراء.

رفع اشتراكات الدول االعضاء الى الضعف.  28

مت اتخــاذ اإلجــراءات الازمــة يف هــذا الشــأن وإنشــاء صنــدوق 
الطــوارئ االقليمــي لتســيير مخاطــر اجلــراد الصحــراوي. 

لتنفيــذ  طريــق  خارطــة  تطبيــق  علــى  الهيئــة  وافقــت 
اليــات االدارة املاليــة ملكافحــة اجلــراد الصحــراوي يف 
ــدوق الطــوارئ االقليمــي  ــة الوســطى وإنشــاء صن املنطق
لتســيير مخاطــر اجلــراد الصحــراوي علــى ان يوضــع فيــه 
ــن احلســاب  ــي مســاهمة م ــغ 150.000 دوالر امريك مبل

االئتمانــي للهيئــة لدعــم انشــطة هــذا الصنــدوق.

30

البنود األخرى والتي تتضمن املوضوعات االخرى:
 1 - التدريب وحلقات العمل؛

2 - املطبوعات و البحوث؛
3 - التقنيات احلديثة وغيرها.

.PowerPoint  سيتم استعراضها بالتفصيل ومناقشتها يف العروض التقدميية 
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مرفق 4:  تقرير عن  موقف اجلراد الصحراوي من نوفمبر 2014 الى فبراير 2017  والتوقعات حتى الصيف

نظرة عامة
تطــورت ســبع تفشــيات منــذ اواخــر 2014 وحتــى أوائــل 2017 يف املنطقــة الوســطى كنتيجــة لألمطــار اجليــدة الغيــر معتــادة، متضمنــة 
اعصاريــن جلبــا ســيول غزيــرة الــى جنــوب اليمــن. وقــد جنحــت عمليــات املكافحــة التــي قامــت بهــا مراكــز مكافحــة اجلــراد الــى وقــف 
التفشــيات مــن االنتشــار الــى الــدول املجــاورة فيمــا عــدا اليمــن حيــث مت القيــام بعمليــات مســح ومكافحــة محــدودة فقــط بســبب الصــراع 
املزمــن وانعــدام االمــن يف أنحــاء اجلمهوريــة. وكنتيجــة لذلــك انتشــرت االصابــات مــن اليمــن الــى القــرن اإلفريقــي والســعودية واملنطقــة 
الشــرقية. خــال تلــك الفتــرة مت معاجلــة مــا يقــرب مــن 245000 هكتــار، منهــا 36798 هكتــار يف اريتريــا و31 هكتــار يف اثيوبيــا و26618 

هكتــار يف الســعودية و53 هكتــار يف الصومــال و179860 هكتــار يف الســودان و734 هكتــار يف اليمــن.

موقف اجلراد يف املنطقة الوسطى

أواخر 2014 حتى أبريل 2015: تفشيات السودان، اريتريا والسعودية

الســودان: خــال نوفمبــر 2014، اســتمر تكــون مجموعــات احلوريــات يف صحــراء البيوضــة شــمال اخلرطــوم نتيجــة لألمطــار اجليــدة 
ــات انســلخت )جتنحــت(  ــة احلوري ــر، فــان غالبي ــل منتصــف نوفمب ــر. وقبي ــى تطــور التفشــيات يف أكتوب ــر أدى ال ــا تكاث ــج عنه ــى نت الت
ــث  ــى ســاحل البحــر االحمــر حي ــت ال ــي انتقل ــر ناضجــة واألســراب الت ــة الغي ــرة مــن جماعــات احلشــرات الكامل ــت أعــداد كبي وتكون
نضجــت بســرعة ووضعــت البيــض بطــول 350 كــم ممتــدة الســاحل بــن بئــر صالــة يف الشــمال واحلــدود مــع اريتريــا يف اجلنــوب. وقــد 
تكونــت مجموعــات احلوريــات قــرب بورتســودان مــن تكاثــر أكتوبــر. وبشــكل أساســي، فقــد تواجــدت حشــرات مشــتتة يف وأدى أوكــو/

الدئيــب بالشــمال الشــرقى. وقــد عاجلــت فــرق املكافحــة مــا يقــرب مــن 76000 هكتــار يف مناطــق التكاثــر الصيفــي بالداخــل و7000 
هكتــار علــى امتــداد ســاحل البحــر االحمــر، و64000 هكتــار مــن هــذه املســاحات عوملــت مــن اجلــو.

يف ديســمبر، فقــد اســتمرت جماعــات احلشــرات واألســراب، التــي وصلــت الــى الســاحل خــال الشــهر الســابق مــن مناطــق التوالــد 
ــى تكــون جماعــات و مجموعــات  ــى حــدوث فقــس واســع االنتشــار و هــو مــا أدى ال الصيفــي، يف النضــج ووضــع البيــض ممــا ادى ال
احلوريــات. وقــد بــدأ الفقــس أوال جنــوب ســواكن وبعدهــا حــدث يف بقيــة االماكــن مــن شــمال بورتســودان الــى طوكــر. تبــع ذلــك حــدوث 
الفقــس يف الســهول اجلنوبيــة بالقــرب مــن عايتربــة واحلــدود اإلريتريــة حيــث اســتمر وضــع البيــض حتــى نهايــة الشــهر. وازدادت 
عمليــات املكافحــة وعاجلــت مــا يقــرب مــن 12000 هكتــار منهــا 9000 هكتــار مــن اجلــو. ويف مناطــق التكاثــر الصيفــي، قــد اســتقرت 

احلشــرات الكاملــة يف بعــض االماكــن وكونــت جماعــات قليلــة.

ــد مــن  ــة ســقطت، وقــد وضــع عدي ــي رغــم أن أمطــار قليل ــى الســاحل اجلنوب ــة مائمــة عل ــت الظــروف البيئي ــر 2015، ظل خــال يناي
االســراب البيــض. ودعــم ذلــك باألســراب الناضجــة التــي عبــرت الــى املنطقــة مــن ســاحل اريتريــا حيــث كان يجــرى تفشــي منفصــل. 
اســتمر حــدوث الفقــس وتكــون مجموعــات احلوريــات علــى امتــداد غالبيــة ســاحل الســودان. وقــد مت تكثيــف عمليــات املكافحــة وعاجلــت 

25848 هكتــار منهــا 16620 مــن اجلــو.

يف فبرايــر، بــدأ جفــاف الغطــاء النباتــي علــى امتــداد الســاحل بســبب قلــة االمطــار اجليــدة ملــدة شــهرين او أكثــر. وتكونــت عــدة جماعــات 
مــن احلشــرات الكاملــة علــى امتــداد الســاحل االوســط بينمــا تواجــدت مجموعــات احلوريــات علــى الســاحل اجلنوبــي ويف بعــض االماكــن 
شــمال بورتســودان. وبعــد منتصــف الشــهر نقصــت مجموعــات احلوريــات واحلشــرات الكاملــة يف الســاحل األوســط بينمــا اســتمرت 
ــة وعــدة أســراب.  ــي حيــث تكونــت جماعــات مــن احلشــرات الكامل ــى الســاحل اجلنوب ــرة عل ــات يف االعمــار االخي مجموعــات احلوري

وعاجلــت عمليــات املكافحــة املكثفــة أكثــر مــن 41000 هكتــار منهــا 27000 مــن اجلــو.

يف مــارس، حتســن املوقــف نتيجــة عمليــات املكافحــة وظــروف اجلفــاف. قلــت عمليــات املكافحــة األرضيــة واجلويــة، وعاجلــت بشــكل 
أساســي جماعــات احلشــرات الكاملــة واألســراب التــي توالــدت محليــا بالســاحل اجلنوبــي. انتقــل عــدد قليــل مــن احلشــرات الكاملــة 

واألســراب الــى هــذه املنطقــة مــن اريتريــا.

ــات املكافحــة احملــدودة  ــر 2014 وعاجلــت عملي ــى ســاحل البحــر االحمــر قــرب شيلشــيا يف أكتوب ــر محــدود عل ــدأ تكاث ــا: ب اريتري
االعمــار االولــى مــن احلوريــات االنتقاليــة والتجمعيــة. وقبيــل نوفمبــر قــد حــدث تفشــى حيــث كونــت احلوريــات جماعــات ومجموعــات 
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علــى الســهول الســاحلية الوســطى والشــمالية. وقــد تواجــدت جماعــات مــن احلشــرات املتزاوجــة قــرب احلــدود الســودانية. وقــد 
ــار. ــة 6943 هكت عاجلــت فــرق املكافحــة األرضي

ــى  ــت جماعــات احلشــرات و االســراب عل ــا تكون ــى الســاحل الشــمالي بينم ــات عل ــن احلوري ــر م ــت مجموعــات أكث يف ديســمبر، تكون
ــار.  ــة 4070 هكت ــة الشــهر. وقــد عاجلــت فــرق املكافحــة األرضي ــل نهاي ــد قب ــي مــن التوال ــل ثان ــدأ جي ــث ب الســاحل االوســط حي

ويف ينايــر 2015، فقــد أدى اجليــل الثانــي مــن الفقــس الــى زيــادة أكثــر يف اعــداد اجلــراد علــى الســهول الســاحلية الوســطى والشــمالية 
حيــث تكــون عديــد مــن مجموعــات احلوريــات. وقــد عاجلــت عمليــات املكافحــة األرضيــة 10247 هكتــار.

يف فبرايــر، انســلخت احلوريــات وكونــت احلشــرات الكاملــة الغيــر ناضجــة عــدة جماعــات وأســراب صغيــرة. وقــد حتركــت بعــض 
االســراب للداخــل الــى املرتفعــات جتــاه نــارو وناكفــا. وعاجلــت فــرق املكافحــة األرضيــة 3870 هكتــار.

يف مــارس، اســتمر قليــل مــن مجموعــات احلوريــات واحلشــرات الكاملــة بالســواحل الوســطى والشــمالية. وقــد وردت تقاريــر بوجــود 
كثيــر مــن احلشــرات الكاملــة الغيــر ناضجــة باجلــرف الشــرقي قــرب نــارو وشــوهد ســرب قبــل منتصــف الشــهر يف املنخفضــات الغربيــة 

علــى امتــداد خــور بركــة. عاجلــت فــرق املكافحــة األرضيــة 1354 هكتــار. ولــم تتــم عمليــات ميدانيــة اخــرى بعــد مــارس.

ــدة  ــداد ســاحل البحــر االحمــر مــن قنف ــى امت ــد الشــتوي عل ــدة يف مناطــق التوال ــر 2014 ســقطت أمطــار جي ــعودية: يف نوفمب الس
حتــى ينبــع وأصبحــت الظــروف البيئيــة مناســبة للتكاثــر يف الشــهر التالــي. وشــوهد عــدد متزايــد مــن احلشــرات االنفراديــة املشــتتة 
الناضجــة والغيــر ناضجــة علــى الســهول الســاحلية مــن ليــث حتــى حوالــي 80 كــم جنــوب قنفــدة يف نوفمبــر وشــوهدت جماعــات مــن 
احلشــرات الكاملــة وهــي تضــع البيــض قــرب خاصــرة جبــال عســير قــرب مكــة حيــث مت الفقــس يف منتصــف ديســمبر وتكونــت جماعــات 
ومجموعــات صغيــرة مــن احلوريــات. وتواجــدت حشــرات مشــتتة يف الســاحل الشــمالي قــرب ينبــع بينمــا اســتمرت احلشــرات املتواجــدة 
بالفعــل بالســاحل االوســط قــرب ليــث وقنفــدة يف النضــوج. وتكونــت جماعــات قليلــة مــن احلشــرات الكاملــة ووضعــت البيــض جنــوب 

قنفــدة. وبــدأت عمليــات املكافحــة وعاجلــت 1823 هكتــار منهــا 1200 هكتــار مــن اجلــو يف ديســمبر.

يف ينايــر 2015، اســتمرت الظــروف البيئيــة بحالــة مائمــة يف غالبيــة املناطــق بالرغــم مــن قلــة املطــر. ووضــع ســرب ناضــج وجماعــات 
قليلــة مــن احلشــرات الكاملــة البيــض خــال االســبوع االول بالســاحل الشــمالي بــن ينبــع وأم حلــج. حــدث فقــس وتكــون مجموعــات 
احلوريــات بالســاحل االوســط بــن ثــوال ومكــة، وقــرب ليــث وقنفــدة حيــث بــدأ التجنــح قبــل نهايــة الشــهر. وعاجلــت عمليــات املكافحــة 

8693 هكتــار منهــا 300 هكتــار مــن اجلــو.

يف فبرايــر، حــدث فقــس وتكــون مجموعــات احلوريــات يف املناطــق التــي وضــع بهــا البيــض مســبقا يف الســاحل الشــمالي بــن ينبــع وأم 
حلــج بينمــا اســتمرت احلوريــات يف تكويــن مجموعــات صغيــرة ولكــن كثيــرة بالســاحل بــن ثــوال ومكــة. وقــرب منتصــف الشــهر، وردت 
تقاريــر عــن تكــون جماعــات مــن احلشــرات الكاملــة يف قليــل مــن املناطــق. وعاجلــت عمليــات املكافحــة 2570 هكتــار منهــا 440 مــن 

اجلــو. وحتســن املوقــف علــى الســاحل جنــوب جــدة حيــث لــم يشــاهد اجلــراد خــال فبرايــر.

نوفمبر 2015 – نوفمبر 2016: تفشى اليمن وانتشاره

رغــم األمطــار اجليــدة يف مناطــق التوالــد الصيفــي داخــل الســودان، فقــد اســتمر املوقــف هادئــا مــن يونيــو حتــى أكتوبــر 2015. ويف 3 
نوفمبــر، حــدث اعصــار شــاباال، وهــو ثانــي أقــوى عاصفــة تســجل بالبحــر العربــي وهبــط علــى الســاحل اجلنوبــي لليمــن قــرب مــوكاال 
ويف النهايــة ضعــف بتحركــه أكثــر الــى داخــل البــاد. ومــع الريــاح التــي زادت ســرعتها عــن 150كــم يف الســاعة فقــد جلــب امطــار تعــادل 
تلــك التــي تســقط يف عــدة أعــوام خــال 2 الــى 3 ايــام الــى املناطــق الســاحلية والداخليــة حملافظــات شــبوة وحضرمــوت مؤديــا الــى 
ســيول خطيــرة وتدميــر وفقــد للحيــاة. وســقطت أمطــار غزيــرة أيضــا علــى املناطــق الســاحلية والداخليــة بجنــوب عمــان. وبعــد اســبوع 
تكــون اعصــار ميــغ علــى البحــر العربــي األوســط وحتــرك جتــاه جنــوب الســعودية والقــرن األفريقــي، منتجهــا قليــا جتــاه شــاباال وصــل 
الــى جزيــرة ســوقطره يف الثامــن بســرعة 200تصــل الــى كــم يف الســاعة.  يف اليــوم التالــي، أدى الــى هبــوط أرضــى علــى أطــراف شــمال 
ــى الســاحل  ــك ال ــد ذل ــوا. واســتمر بع ــى اريجاف ــد ويف أقصــى الغــرب حت ــرة يف بونتان ــا ســقوط أمطــار غزي شــرق الصومــال، محدث
ــن  ــر. واالمطــار املجمعــة لإلعصاري ــه ضعــف بشــكل كبي ــر ولكن ــوط قــرب عــدن يف العاشــر مــن نوفمب ــي لليمــن حيــث أدى لهب اجلنوب

ســمحت لظــروف التكاثــر ان تظــل مائمــة يف جنــوب اليمــن ملــدة ســتة أشــهر علــى االقــل أو أكثــر الــى صيــف 2016.

بعــد أربعــة أشــهر مــن االعاصيــر، تطــور تفشــى علــى الســاحل اجلنوبــي لليمــن يف مــارس 2016 عندمــا شــوهد العديــد مــن جماعــات 
ــى امتــداد 120 كــم للســاحل خــال املســوحات االولــى للســنة بــن أرخــا وبئــر علــى جنــوب غــرب مــوكاال.  ومجموعــات احلوريــات عل
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وكنتيجــة النعــدام األمــن فــان اجليــل الســابق للتكاثــر والــذي تكــون بعــد االعاصيــر بقتــرة قصيــرة لــم يكتشــف. وقبــل نهايــة مــارس، كان 
التجنــح جــارى وتتكــون جماعــات صغيــرة مــن احلشــرات الكاملــة وســرب واحــد علــى االقــل. 

يف أبريــل، اســتمر تكــون جماعــات مــن احلوريــات باألعمــار املتأخــرة علــى الســاحل بــن أرخــا وبئــر علــى. وعــدد متزايــد مــن احلشــرات 
الكاملــة واجلماعــات وعلــى االقــل ســرب واحــد حتــرك مــع ريــاح جنوبيــة قويــة يف 1 الــى 10 أبريــل الــى الداخــل وتفــرق علــى مســاحة 
واســعة بــن مــأرب والعبــر ووادي حضرمــوت وثمــود، متضمنــة الوديــان الصغيــرة العديــدة بالهضبــة شــمال وادى حضرمــوت. وقــد نتــج 
ــدأ  ــدأ وضــع البيــض يف منتصــف الشــهر. وب ــد املائمــة، وب ــى مســتوى واســع اســتمرار ظــروف التوال ــي ســقطت عل عــن األمطــار الت
الفقــس قبــل نهايــة الشــهر، وتكونــت جماعــات ومجموعــات صغيــرة مــن احلوريــات. ولــم يكــن ممكنــا حتديــد االمتــداد الكامــل لوضــع 

البيــض والفقــس حيــث ان معظــم املناطــق لــم ميكــن رصدهــا كنتيجــة النعــدام االمــن والبعــد.

يف مايــو، تدهــور املوقــف أكثــر حيــث ظلــت الظــروف البيئيــة مائمــة للتوالــد للغايــة، ممــا نتــج عنــه تكــون أكثــر جلماعــات ومجموعــات 
احلوريــات يف الداخــل وعلــى ســاحل عــدن ايضــا. اســتمر وضــع البيــض حتــى قــرب منتصــف مايــو. وتعطلــت عمليــات املســح واملكافحــة 
بشــكل كبيــر نتيجــة انعــدام االمــن والنحالــة والبعــد. نتيجــة لذلــك، فلــم يكــن ممكنــا معرفــة االتســاع الكامــل لإلصابــات ولكــن يبــدو أن 
مســتوى واســع مــن التكاثــر حــدث يف جــزء كبيــر مــن الداخــل بــن مــأرب وثمــود كمــا هــو احلــال يف الســهول الســاحلية لعــدن. وعمليــات 
ــار(، مدعومــة بحــرق مجموعــات  مكافحــة محــدودة أمكــن تنفيذهــا قــرب بيحــان )120 هكتــار( وعلــى الهضبــة غــرب ثمــود )39 هكت

احلوريــات يف بعــض االماكــن.

يف يونيــو، ظــل املوقــف خطيــر للغايــة حيــث تواجــدت مجموعــات احلوريــات يف الداخــل وبــدأت تتكــون أســراب جديــدة خــال االســبوع 
الثانــي يف وادي حضرمــوت، علــى الهضبــة للشــمال، ويف شــبوة وقــرب بيحــان. خــال االســبوع االخيــر حتركــت بعــض األســراب الغيــر 
ناضجــة غربــا الــى املرتفعــات وشــوهدت ايضــا قــرب احلــزم. ووردت تقاريــر عــن أضــرار باحملاصيــل يف حضرمــوت، اجلــوف ومــأرب. 
وعمليــات مكافحــة محــدودة فقــط أمكــن تنفيذهــا )365 هكتــار( نتيجــة النعــدام االمــن، النحالــة وأمــور لوجســتية. وتواجــدت حوريــات 

مشــتتة وحشــرات كاملــة انفراديــة غيــر ناضجــة علــى امتــداد الســهول الســاحلية اجلنوبيــة بــن عــدن ومــوكاال.

يف يوليــو، اســتمر تكــون عــدد غيــر معــروف مــن االســراب يف الداخــل وكان هنــاك حتــرك عــام الــى الغــرب واجلنــوب. وظهــر ســرب 
واحــد علــى االقــل يف املرتفعــات قــرب تعــز يف 1 الــى 2 يوليــو وشــوهد ســرب كبيــر يف الثامــن والعشــرين، ويف بدايــات الشــهر ظهــرت 
جماعــات مــن احلشــرات الكاملــة علــى الســاحل اجلنوبــي قــرب مــوكاال، ووصلــت احلشــرات الــى شــمال ســاحل تيهامــا للبحــر االحمــر 
يف نهايــة يوليــو. ومــا أمكــن اجــراء عمليــات مســح ومكافحــة، وبالتالــي فــان االمتــداد الكامــل لإلصابــات ظــل غيــر معــروف. ســقطت 
أمطــار غزيــرة مــن 27 يوليــو الــى 4 أغســطس مســببة ســيول بالســهول الســاحلية للبحــر االحمــر وخليــج عــدن، واملرتفعــات الوســطى 
وبالداخــل. ويف حوالــي 18 الــى 23 يوليــو فعلــى االقــل هاجــر ســرب واحــد مــع ريــاح موســمية اجلنوبيــة الغربيــة القويــة مــن الداخــل 
ووصــل ســاحل باكســتان بعــد 4 ايــام. وقــد عبــرت عــدة اســراب خليــج عــدن الــى شــمال غــرب الصومــال واملناطــق املجــاورة جليبوتــي 
وشــرق اثيوبيــا حيــث وضعــت بيــض يف اغســطس، ممــا نتــج عنــه عديــد مــن مجموعــات احلوريــات الصغيــرة التــي كوفحــت يف اثيوبيــا 

)31 هكتــار( وشــمال الصومــال )35 هكتــار( بــن أغســطس وأكتوبــر.

يف أغســطس، حــدث جيــل اخــر مــن التوالــد يف داخــل شــبوة وحضرمــوت والســاحل اجلنوبــي قــرب عــدن وتســبب ذلــك يف تكــون عديــد 
مــن جماعــات ومجموعــات صغيــرة مــن احلوريــات. قبــل ســبتمبر تكونــت جماعــات مــن احلشــرات الكاملــة ووصــل عــدد متزايــد مــن 
ــى املناطــق  ــى الســهول الســاحلية للبحــر االحمــر باليمــن، ورمبــا اســتمر بعضهــا يف التحــرك ال ــة واجلماعــات ال احلشــرات االنفرادي
الســاحلية املجــاورة يف الســعودية. ومــن احملتمــل ان التكاثــر قــد حــدث يف كا املناطــق. وأمكــن تنفيــذ عمليــات مســح ومكافحــة محــدودة 

فقــط )50 هكتــار(.

يف أكتوبــر، وردت تقاريــر غيــر مؤكــدة عــن جماعــات حوريــات علــى الســهول الســاحلية الشــمالية للبحــر االحمــر باليمــن وقبــل أوائــل 
نوفمبــر تطــور تفشــى محلــى. عالــج املزارعــون 40 هكتــار مــن مجموعــات احلوريــات واحلشــرات املجنحــة وعاجلــت الفــرق االرضيــة 

120 هكتــار يف ديســمبر.

أكتوبر 2016: تفشى السودان

ــد الصيفــي وظــروف اجتــاه الغطــاء  ــر نتيجــة للتوال ــل أكتوب ــر املــدة يف شــمال كردفــان وصحــراء البيوضــة يف أوائ تطــور تفشــى قصي
النباتــي للجفــاف التــي تســببت يف تكــون جماعــات ومجموعــات احلوريــات. وشــوهدت جماعــات حوريــات ايضــا يف اجلانــب الغربــي 
ــن  ــر عــن جماعــات م ــة ووردت تقاري ــح احلشــرات الكامل ــة الشــهر مت جتن ــل نهاي ــب. وقب ــر ودي ــن كســا ودي ــر ب ــال البحــر االحم لت
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احلشــرات الكاملــة الغيــر ناضجــة. مت بــدء عمليــات املكافحــة اجلويــة ومعاجلــة 2200 هكتــار بينمــا عاجلــت فــرق املكافحــة االرضيــة 
700 هكتــار. خــال نوفمبــر، فــان العــدد القليــل الــذي تبقــى مــن جماعــات احلشــرات عوجلــت مــن اجلــو )800 هكتــار( شــمال كســا 

وانتهــى التفشــي.

نوفمبر 2016 – يناير 2017: تفشى اريتريا
تطــور تفشــى علــى ســاحل البحــر االحمــر يف نوفمبــر نتيجــة األمطــار اجليــدة التــي ســقطت خــال يوليــو وأغســطس. مــن احملتمــل أن 
اول جيــل لوضــع البيــض كان يف أغســطس وحــدث الفقــس خــال النصــف الثانــي مــن اغســطس والتجنــح خــال ســبتمبر ولكنــه لــم 
يكتشــف يف يوليــو )لــم يتــم اجــراء مســوحات(، أغســطس )حــدث وضــع بيــض وكان مــن الصعــب رؤيــة الفقــس أثنــاء عمليــات املســح( 
ــت  ــا حــدث الفقــس وتكون ــر عندم ــي يف منتصــف أكتوب ــل ثان ــدا جي ــى الســاحل االوســط(. ب ــم املســوحات عل ــم تت ــث ل وســبتمبر )حي
جماعــات احلوريــات. وبــدأ التجنــح قبــل منتصــف نوفمبــر وتكونــت جماعــات مــن احلشــرات الكاملــة غيــر الناضجــة. وعاجلــت فــرق 

ــار. املكافحــة االرضيــة 850 هكت

يف ديســمبر، تواجــدت جماعــات مــن احلوريــات واحلشــرات االخــذة يف النضــج علــى الســاحل االوســط خــال النصــف االول مــن الشــهر. 
ــات املكافحــة ــر ناضجــة كنتيجــة لعملي ــة الغي ــل فقــط مــن جماعــات احلشــرات الكامل ــت القلي ــات وظل ــك، انحــدرت االصاب ــد ذل وبع

 )818 7 هكتــار(، ظــروف اجلفــاف والتحــرك شــماال علــى طــول الســاحل يف اجتــاه قــارورة واملناطــق الســاحلية املجــاورة يف الســودان. 
أيضــا فقــد منعــت عمليــات املكافحــة الضــرر اخلطيــر باحملاصيــل. وبــدأ الفقــس وتكــون مجموعــات احلوريــات علــى اجلانــب اإليريتــري 

يف االســبوع االخيــر مــن ديســمبر الــذي كان اجليــل الثالــث للتكاثــر يف اريتريــا.

يف ينايــر 2017، اســتمر التكاثــر علــى الســاحل الشــمالي حيــث وجــدت االعمــار االولــى مــن احلوريــات واجلماعــات ومجموعــة حوريــات 
واحــدة علــى االقــل قــرب احلــدود الســودانية. وعاجلــت الفــرق االرضيــة 106 هكتــار.

ديسمبر 2016: تفشى السعودية

ــو الــى منتصــف ســبتمبر ونتــج عنهــا حــدوث  تطــور تفشــى بســاحل البحــر االحمــر خــال ديســمبر نتيجــة االمطــار اجليــدة مــن يولي
جيلــن مــن التكاثــر. ورمبــا ســاء املوقــف أكثــر بوصــول مجموعــات مــن احلشــرات الكاملــة مــن املناطــق املجــاورة باليمــن يف أغســطس ويف 
أوقــات اخــرى فيمــا بعــد. اضافــة لذلــك، كان هنــاك رصــد متقطــع وغيــر كامــل خــال تلــك الفتــرة. ونشــأ التفشــي قــرب جيــزان وامتــد 
بعدهــا الــى مناطــق قنفــدة وليــث. واســتمر التكاثــر خــال ديســمبر وكــون اجليــل االول مــن احلشــرات الكاملــة جماعــات ووضــع بيــض 
يف بعــض املناطــق قــرب قنفــدة بينمــا شــوهدت احلشــرات االنفراديــة تضــع البيــض قــرب ليــث. عاجلــت الفــرق االرضيــة 10 هكتــارات.
يف ينايــر، بــدا اجليــل الثانــي مــن احلوريــات بجميــع االعمــار يف تكويــن جماعــات ومجموعــات مــن احلوريــات بــدءا مــن األســبوع الثانــي 
ــر ناضجــة. ومتــت  ــن جماعــات غي ــة يف تكوي ــدأت احلشــرات الكامل ــر ب ــل االســبوع االخي ــزان. وقب ــدة وجي ــث، قنف فصاعــدا قــرب لي

عمليــات مكافحــة جويــة عاجلــت 700 2 هكتــار بينمــا عاجلــت فــرق املكافحــة االرضيــة 242 4 هكتــار يف ينايــر.
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)DLIS عمليات املكافحة )املرسلة الى قسم معلومات اجلراد الصحراوي

االجمالى اليمن السودان الصومال السعودية اثيوبيا اريتريا
89 920 0 82 977 0 0 0 6 943 نوفمبر
17 844 0 11 951 0 1 823 0 4 070 ديسمبر

107 764 0 94 928 0 1 823 0 11 013 اجمالى 2014
44 788 0 25 848 0 8 693 0 10 247 يناير
47 458 0 41 018 0 2 570 0 3 870 فبراير
14 140 0 12 626 0 160 0 1 354 مارس

0 0 0 0 0 0 0 ابريل
0 0 0 0 0 0 0 مايو
0 0 0 0 0 0 0 يونيو
0 0 0 0 0 0 0 يوليو
0 0 0 0 0 0 0 اغسطس
0 0 0 0 0 0 0 سبتمبر
0 0 0 0 0 0 0 أكتوبر
0 0 0 0 0 0 0 نوفمبر
0 0 0 0 0 0 0 ديسمبر

106 386 0 0 0 0 0 0 اجمالى 2015
0 0 0 0 0 0 0 يناير
0 0 0 0 0 0 0 فبراير
0 0 0 0 0 0 0 مارس
0 0 0 0 0 0 0 ابريل

159 159 0 0 0 0 0 مايو
365 365 0 0 0 0 0 يونيو

0 0 0 0 0 0 0 يوليو
0 0 0 0 0 0 0 اغسطس

3 104 50 0 53 3 000 1 0 سبتمبر
7 975 0 4 525 0 3 420 30 0 اكتوبر
3 230 40 800 0 0 0 2 390 نوفمبر
8 063 120 115 0 10 0 7 818 ديسمبر

22 896 734 5,440 53 6 430 31 10 208 إجمالي 2016
7 048 0 0 0 6 942 0 106 يناير
7 048 0 0 0 6 942 0 106 إجمالي 2017

244 094 734 179 860 53 26 618 31 36 798 اإلجمالي 
العام
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نظرة مستقبلية )توقعات( حتى صيف 2017

تقتــرح التوقعــات املوســمية شــهر ممطــر غيــر معتــاد خــال فبرايــر بشــبه اجلزيــرة العربيــة والقــرن اإلفريقــي. وظــروف مطيــرة متوقــع 
ان تســتمر علــى البحــر االحمــر والســعودية يف مــارس وابريــل. والظــروف املطيــرة أكثــر احتمــاال علــى وســط وشــمال البحــر االحمــر 

منهــا علــى جنــوب البحــر االحمــر وشــمال غــرب الصومــال.

شــبه اجلزيــرة العربيــة: إذا كانــت التوقعــات صحيحــة، فهنــاك جيــل اخــر مــن التوالــد ميكــن توقعــه علــى ســاحل البحــر االحمــر 
بالســعودية بــأي مــن االصابــات اجلاريــة التــي لــم تكتشــف ولــم تكافــح. ويعطــى ذلــك فرصــة جليــل ثالــث مــن االســراب يف مــارس وابريــل 
والــذي يحتمــل علــى االغلــب ان يهاجــر الــى مناطــق التكاثــر الربيعــي يف داخــل اململكــة العربيــة الســعودية حيــث ميكــن ان يحــدث جيــل 
واحــد مــن التكاثــر علــى االقــل قبــل الصيــف. وميكــن ان يحــدث توالــد أكثــر علــى ســواحل البحــر االحمــر وخليــج عــدن يف اليمــن حتــى 
أبريــل تقريبــا. وبعــد ذلــك، ميكــن ان تتحــرك احلشــرات الكاملــة االنفراديــة ورمبــا قليــل مــن اجلماعــات الصغيــرة الــى الداخــل وتتكاثــر 

إذا ســقطت االمطــار.

القــرن األفريقــي: إذا ســقطت امطــار يف فبرايــر ومــارس فرمبــا ينتــج جيــل جديــد مــن التوالــد شــمال غــرب الصومــال والــذى ميكــن 
ان ميتــد الــى املناطــق املجــاورة لشــرق اثيوبيــا، مســببا ازديــاد أعــداد احلشــرات و تكويــن جماعــات و رمبــا قليــل جــدا مــن مجموعــات 

احلوريــات الصغيــرة أو األســراب.

ــه  ــج عن ــذي ميكــن ان ينت ــا وال ــى ســاحل البحــر االحمــر شــمال اريتري ــر محــدود عل ــا: سيســتمر حــدوث تكاث ــرق افريقي ــمال ش ش
جماعــات قليلــة مــن احلشــرات الكاملــة قبــل مــارس. وبعــد ذلــك، ســينتهي التكاثــر الشــتوي ومــن احملتمــل ان تتحــرك احلشــرات الكاملــة 

مــن الســاحل جتــاه مناطــق التكاثــر الصيفــي داخــل الســودان، وتظهــر اوال يف وادي النيــل لتدعــم االصابــات املوجــودة.

التقارير والرصد باملنطقة الوسطى

التقارير )البالغات(
يوضــح تقييــم للتقاريــر يف 2016 ان غالبيــة الــدول تقــدم تقاريــر بشــكل جيــد ولكــن التحســينات مطلوبــة. بعــض الــدول تبــدو انهــا ال 
تســتخدم برنامــج رامســيس1.4 للمســاعدة يف كتابــة نشــرات اجلــراد الوطنيــة. يف بعــض االوقــات، فــان النشــرات وامللخصــات ال تطابــق 
ــوا مــن التعليــق الــذي يعطــى شــرح  ــى خرائــط املطــر واالخضــرار ولكنهــا تخل ــات رامســيس1.4. عديــد مــن النشــرات حتتــوي عل بيان
موجــز للصــورة.  مطلــوب تدريــب أكثــر وتقــدمي دعــم ان يقــدم ملســئولي معلومــات اجلــراد الصحــراوي. وبتقــدمي تدريــب أكثــر فانــه مــن 
املتوقــع ان تقــدم النشــرات حتليــل أكثــر ملوقــف اجلــراد بــدال مــن مجــرد تلخيــص الوضــع العــام بشــكل بســيط، وســيصبح التنبــؤ أكثــر 

اكتمــاال ودقــة.

خال 2016، اســتلم قســم معلومات اجلراد الصحراوي DLIS عدد 515 رســالة من الدول. منها 235 )%46( من املنطقة الغربية، 200 
)%39( مــن املنطقــة الوســطى و80 )%16( مــن املنطقــة الشــرقية. وكانــت الرســائل عبــارة عــن نشــرات وتقاريــر وبيانــات رامســيس1.4. 

وكل رســالة كان تقيــم وتعطــى درجــة تعبــر عــن قيمــة اجلــودة والتوقيــت1.

1اجلودة:

3/3 - نشرات مع نص كامل ودقيق وخرائط، بيانات رامسيس1.4 مرسلة مع ملخص
2/3 - نشرات مع نص او خرائط غير كامل او غير دقيق، بيانات رامسيس1.4 بدون ملخص

1/3 - تفاصيل قليلة جدا او غير متاحة
التوقيت:

3/3 – استملت الرسالة خال 5 ايام من اخر تاريخ لعمليات املسح او املكافحة
2/3 -  استلمت الرسالة خال 14-6 يوم بعد اخر تاريخ لعمليات املسح او ا ملكافحة
1/3 - استلمت الرسالة بعد أكثر من اسبوعن آلخر تاريخ لعمليات املسح او املكافحة
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ــى 2.86 )مصــر( ويف  ــي( ال ــة الوســطى( يف اجلــودة مــن 2.36 )جيبوت ــة الوســطى )دول املنطق ــر املســتلمة مــن املنطق ــت التقاري تباين
التوقيــت مــن 2.6 )اريتريــا( الــى 3 )جيبوتــي وعمــان(. مطلــوب حتســينات كبيــرة يف اريتريــا واثيوبيــا بينمــا التنقيــح مطلــوب يف جــودة 

التقاريــر لــدول أخــرى.

 
جيبوتى )اجلودة 2.36، التوقيت=3، عدد التقارير=11(

يجــب ان يذكــر موقــف اجلــراد الصحــراوي بالدولــة بوضــوح يف النشــرات الشــهرية. وإذا لــم تتــم عمليــات املســح، فيجــب ان يوضــح 
ذلــك. ويجــب ذكــر كافــة التقاريــر الغيــر مؤكــدة ايضــا. خــال فتــرة الشــتاء، يجــب اضافــة اخــر خريطــة لألمطــار وحالــة الغطــاء النباتــي. 

يجــب اعــداد نشــرة شــهرية وتوزيعهــا كل شــهر.

مصر )اجلودة=2.86، التوقيت=2.86، عدد التقارير=14(
يجــب اضافــة تعليــق لــكل خريطــة متضمنــة بالنشــرة يوضــح بــه التواريــخ الصحيحــة وتفســير موجــز. وخــال فتــرة الشــتاء يجــب ادراج 

اخــر صــورة للمطــر وخرائــط االخضــرار.

اريتريا )اجلودة = 2.6، التوقيت=2.6، عدد التقارير=30(
املعلومــات املوجــودة بالنشــرات وامللخصــات يجــب ان تطابــق بيانــات رامســيس1.4 دائمــا. يجــب ان ترســل هــذه البيانــات شــهريا ومرتــن 
كل اســبوع خــال فتــرات التفشــي وعمليــات املكافحــة وتشــتمل علــى ملخــص موجــز. يجــب ارفــاق النســخة الســليمة للنشــرة والبيانــات 
مــع رســالة البريــد اإللكترونــي )ليــس ملفــات املصــدر “_.”(. ويجــب ان حتتــوي النشــرات علــى اخــر خريطــة للمطــر واالخضــرار وتكــون 
معــدة يف رامســيس1.4. ويجــب ان ترســل النشــرات وبيانــات رامســيس1.4 يف الوقــت املناســب بــدون تأخيــر حيــث ان نصــف التقاريــر 
املســتلمة يف 2016 تقريبــا كانــت متأخــرة ألكثــر مــن 5 ايــام. ولوحــظ ان ارســال التقاريــر يتوقــف غالبــا خــال فتــرات ازديــاد نشــاط 
اجلــراد كنتيجــة لغيــاب الفريــق العامــل يف وحــدة مكافحــة اجلــراد يف أســمرة. هــذا وعــدم توفــر االتصــال باإلنترنــت يف الدولــة يعتبــر 

عائــق أساســي يف جــودة التقاريــر واالبــاغ.

اثيوبيا )اجلودة=2.41، التوقيت=2.65، عدد التقارير = 17(
يجــب اســتخدام جميــع فــرق املســح واملكافحــة جلهــاز االيلوكســت3، و يجــب اســتخدام رامســيس1.4 لتحليــل البيانــات بشــكل منتظــم، 
و خصوصــا عندمــا يكــون هنــاك عمليــات حقليــة. يجــب ارســال بيانــات رامســيس1.4بانتظام يف الوقــت احملــدد الــى قســم معلومــات 
اجلــراد الصحــراوي DLIS. يجــب ان حتتــوي النشــرات علــى اخــر صــورة لألمطــار واالخضــرار معــدة يف برنامــج رامســييس1.4 وتتضمــن 
ــات املســاحات املعاجلــة واملعلومــات املوجــودة بالنشــرة  ــرة الصحيحــة مــع تفســير موجــز. يجــب ان تتوافــق اجمالي ــق يوضــح الفت تعلي
وامللخصــات مــع بيانــات رامســيس1.4. ويجــب دائمــا تضمــن تاريــخ املعلومــة مــن احلقــل. شــبيها باحلالــة يف اريتريــا، يتوقــف ارســال 
التقاريــر خــال فتــرات زيــادة نشــاط اجلــراد نتيجــة لغيــاب فريــق العمــل يف وحــدة مكافحــة اجلــراد بأديــس أبابــا. هــذا وعــدم توفــر 

االتصــال املوثــوق باإلنترنــت يف الدولــة يعتبــر عائــق أساســي لعمــل التقاريــر اجليــدة.

عمان )اجلودة = 2.54، التوقيت=3، عدد التقارير=13(
يجــب ان تتوافــق اجماليــات املســاحات املعاجلــة املتضمنــة بالنشــرة وامللخصــات مــع بيانــات رامســيس1.4. عندمــا يكــون هنــاك مطــر، 
يجــب ان تشــتمل النشــرة علــى اخــر صــورة للمطــر والخضــرار معــدة يف برنامــج رامســيس1.4 وبهــا تعليــق يوضــح الفتــرة الصحيحــة 

وتفســير موجــز.
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السعودية )اجلودة = 2.61، التوقيت=2.89، وعدد التقارير = 18(
يجــب ان تتوافــق اجماليــات املكافحــة واملعلومــات املشــتملة بالنشــرة وامللخصــات مــع بيانــات رامســيس1.4. يجــب ان تســتخدم جميــع 
فــرق املســح واملكافحــة جهــاز ايلوكســت3 ويجــب تضمــن بيانــات رامســيس1.4 املطابقــة عنــد ارســال التقاريــر لقســم معلومــات اجلــراد 
ــا يكــون هنــاك مطــر، يجــب ان حتتــوي النشــرة علــى اخــر خريطــة للمطــر واالخضــرار وتكــون معــدة يف  الصحــراوي DLIS. وعندم

رامســيس1.4 وبهــا تعليــق يوضــح الفتــرة الصحيحــة مــع تفســير موجــز. يجــب احلــذر مــن امتــداد وتشــويه رســومات اخلرائــط.

الصومال )اجلودة = 2.5، التوقيت=2.9، عدد التقارير=26(
يجــب ان توافــق املعلومــات املوجــودة بالتقاريــر وملخصــات البيانــات مــع بيانــات ايلوكســت3 واســتمارات املســح الكاملــة. وعنــد اســتخدام 
كا مــن ايلوكســت3 واســتمارات املســح يجــب احلــذر إلدخــال نفــس البيانــات. يجــب ان حتتــوي التقاريــر الغيــر مؤكــدة أكبــر قــدر ممكــن 
مــن التفاصيــل، مشــتملة علــى التاريــخ واملــكان مــع االحداثيــات. يجــب ان تقــوم وحــدة مكافحــة اجلــراد بــوزارة الزراعــة بإصــدار نشــرة 

شــهرية بصفــة منتظمــة.

السودان )اجلودة=2.6، التوقيت=2.97، عدد التقارير = 25(
عندمــا ال جتــرى عمليــات املســح يجــب ان يذكــر ذلــك بوضــوح. يجــب ان حتتــوي اخلريطــة بالنشــرة علــى تعليــق يوضــح الفتــرة الصحيحــة 

مــع تفســير موجــز. يجــب ان تتفــق املعلومــات وامللخصــات املوجــودة بالنشــرة مــع بيانات رامســيس1.4.

اليمن )اجلودة=2.65، التوقيت=2.91، عدد التقارير=46(
يجــب توافــر تلخيــص موجــز عنــد ارســال اســتمارات كاملــة وبيانــات رامســيس1.4. ويجــب ان تتفــق املعلومــات املوجــودة بالنشــرة 
وامللخصــات مــع بيانــات رامســيس1.4. يجــب ان تتضمــن النشــرات علــى اخــر صــورة للمطــر واالخضــرار معــدة يف برنامــج رامســيس1.4 
وبهــا تعليــق يوضــح الفتــرة الصحيحــة وتفســير موجــز. ال يجــب ارســال بيانــات مكــررة ل رامســيس1.4 الــى قســم معلومــات اجلــراد 

.DLIS الصحــراوى

يف 2016 اســتمر قســم معلومــات اجلــراد الصحــراوي علــى اتصــال بالــدول، متضمنــا 256 رســالة الــى الــدول حتتــوى علــى تعليقــات 
علــى النشــرات )%43(، تقــدمي معلومــات عامــة )%17(، طلــب البيانــات و النشــرات الــى لــم ترســل او كانــت متأخــرة )%17(، حتديثــات 
رامســيس و أمــور متعلقــة بايلوكســت3 )%13(، طلــب مزيــد مــن التوضيحــات او التفاصيــل )%11(، تصحيــح أخطــاء متضمنــة أجمالــي 

املســاحات املعاجلــة )%5( و امــور متعلقــة بالتحذيــرات )2%(.

مــع بعــض االســتثناءات، هنــاك اجتــاه مزعــج النحــدار جــودة التقاريــر يف الــدول خــال الســنة او الســنتن الســابقن. رمبــا ميكــن تفســير 
ذلــك جزئيــا بالزيــادة التوقعــات االيجابيــة بعــد املدخــات الكبيــرة مــن جانــب الفــاو يف التدريــب، التغذيــة املرجعيــة والدعــم. مــن املهــم 
لقســم معلومــات اجلــراد الصحــراوي DLIS والهيئــات االقليميــة ان تعالــج هــذه املســألة. مــن املقتــرح ان يتــم عقــد ورشــة عمــل اقليميــة 
واحــدة يف كل منطقــة بشــكل منتظــم كل عــام، وورشــة عمــل ثانيــة ميكــن اخذهــا يف االعتبــار. علــى ســبيل املثــال، فقــد وافــق اجتمــاع 
هيئــة مكافحــة اجلــراد الصحــراوي بجنــوب غــرب اســيا SWAC يف االجتمــاع االخيــر علــى دعــم ورشــة عمــل ملســئولي معلومــات اجلــراد 
كل 6 أشــهر- واحــدة مــع ورشــة العمــل االقليميــة مــع هيئــة مكافحــة اجلــراد باملنطقــة الوســطى CRC/SWAC DLIO وواحــدة أخــرى 
ــة  ــة مكافحــة اجلــراد الصحــراوي بجنــوب غــرب اســيا فقــط. يف هيئ كورشــة عمــل ملســئولي معلومــات اجلــراد يف دول املواجهــة لهيئ
املنطقــة الغربيــة واملنطقــة الوســطى مت تأســيس مؤمتــر اتصــال شــهري يف 2016 مــن خــال برنامــج زووم للمحادثــات. ومطلــوب حــذر 
كبيــر لضمــان وجــود ربــط قــوى بــن مســئولي معلومــات اجلــراد ومديــري وحــدات اجلــراد بينمــا يجــب ان يكــون مســئولي املعلومــات 

مجــد ومجتهــد يف عملــه.

ايلوكست3

التقاريــر: إجمالــي 597 20 تقريــرا مت ارســالها بأجهــزة ايلوكســت3 يف 2016، بزيــادة %54 زيــادة عــن العــام الســابق. يف 2016، 43% 
 )CRC( مــن املنطقــة الوســطى )مــن املنطقــة الوســطى )353 7 CLCPRO(، 36%( مــن التقاريــر كانــت مــن املنطقــة الغربيــة )796 8(
و22 % )448 4( مــن املنطقــة الشــرقية )SWAC(. أكبــر عــدد مــن التقاريــر مت ارســاله مــن موريتانيــا )4583( متبوعــة بالهنــد )220 3(. 
الســعودية  ،)1 اريتريــا)399   ،)1  729( اجلزائــر   ،)1  765( الســودان   :2016 يف  تقريــر   1  000 مــن  أكثــر  ارســلوا  اخــرى  دول   8
 )333 1(، مصــر )155 1(، اليمــن )079 1( ،املغــرب )052 1( و باكســتان)045 1(. يعبــر عــدد التقاريــر املرســلة بشــكل عــام عــن موقــف 
اجلــراد. علــى ســبيل املثــال هنــاك ازديــاد يف عمليــات املســح واملكافحــة خــال فتــرات التفشــيات، وبالتالــي يتــم ادخــال وارســال بيانــات 
أكثــر مــن خــال ايلوكســت3. واالســتثناء الوحيــد يف الهنــد حيــث يتــم القيــام بعــدد كبيــر مــن عمليــات املســح كل شــهر علــى مــدار العــام 

كجــزء مــن اســتراتيجية املكافحــة الوقائيــة املوظفــة عــن طريــق منظمــة التحذيــر مــن اجلــراد.
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 التكاليــف: إجمالــي60 681 46 يــورو مت انفاقهــا علــى اســتعمال ايلوكســت3 يف 2016. منهــا %47 )5 848 21 يــورو( مت انفاقهــا علــى 
االشــتراك الشــهري لألجهــزة املفعلــة، %11 )265 5 يــورو( لتفعيــل / ايقــاف التفعيــل ألجهــزة ايلوكســت3 و%42 )1 568 19 يــورو( لنقــل 
البيانــات. وأنفقــت املنطقــة الوســطى معظــم التكلفــة )8 236 20 يــورو أو %43( مقارنــة باملنطقــة الغربيــة )7 643 17 يــورو أو 38%( 
واملنطقــة الشــرقية )1 801 8 يــورو او %19(. واعلــى تكلفــة كانــت مرتبطــة مبوريتانيــا )35 014 8 يــورو( متبوعــة بالهنــد )635 5 يــورو( 

والســودان )7 300 4 يــورو(، اجلزائــر )05 066 4 يــورو( والســعودية )35 058 4(.

الكفــاءة: االســتخدام األمثــل اليلوكســت3 يتحقــق مــن خــال موازنــة االشــتراك و تكاليــف التفعيــل / عــدم التفعيــل مــع تكاليــف نقــل 
البيانــات2. بطريقــة مثاليــة، يجــب ان تكــون تكاليــف ارســال البيانــات أعلــى مــن تكلفــة االشــتراك والتفعيــل / عــدم التفعيــل. يف 2016، 
مت إدراك ذلــك يف املنطقــة الشــرقية )SWAC(. يتطلــب ذلــك توقيــت مناســب للتفعيــل / وقــف التفعيــل لــكل وحــدة ايلوكســت3 مفــردة. 
ــدول  ــل مــن ال ــم تســتخدم للســتة أشــهر القادمــة او هكــذا. عــدد قلي ــي ســوف ل ــل هــذه الوحــدات الت القاعــدة العامــة ان توقــف تفعي
لديهــا صعوبــات يف اســتخدام ايلوكســت3 بكفــاءة. إيــران وعمــان أرســلتا عــدد قليــل مــن جــدا مــن البيانــات بينمــا أبقــت علــى تكاليــف 
اشــتراك وتفعيــل / وقــف تفعيــل عاليــة نســبيا. اثيوبيــا، ليبيــا ومالــي لــم يفعلــوا ايلوكســت3 غالبــا وعندمــا مت تفعيــل الوحــدات فإنهــا لــم 
تســتخدم كثيــرا. مصــر والســعودية يســتخدما ايلوكســت كثيــرا ولكــن أيضــا تكاليــف االشــتراك والتفعيــل / وقــف التفعيــل كانــت عاليــة 

جــدا لديهمــا.

2مبوجب تعاقد الفاو / نوفاكوم للفترة 1/10/2015 – 30/9/2020، فان تكاليف ايلوكست3:

االشتراك )للوحدات املفعلة فقط(: 18.5 يورو/للشهر/وحدة ايلوكست3.
التفعيل: 45 يورو / وحدة ايلوكست3 )فقط عند التفعيل(

وقف التفعيل: 15 يورو / وحدة ايلوكست )فقط عند وقف التفعيل(
نقل البيانات: 1 يورو لكل موقع 



تقرير الدورة الثالثني  47

4 دول )تشــاد، باكســتان، موريتانيــا والهنــد( اســتخدموا ايلوكســت3 بكفــاءة عاليــة جــدا حيــث ان أكثــر مــن نصــف التكاليــف الســنوية 
مت انفاقهــا علــى البيانــات يف 2016، ولكــن ألســباب مختلفــة. تشــاد وباكســتان فقــط أرســلوا بيانــات كميــات متوســطة مــن البيانــات 
ــف اســتخدام ايلوكســت3  ــن تكالي ــة م ــت الغالبي ــا أنفق ــل. موريتاني ــل / عــدم التفعي ــى االشــتراك والتفعي ــل جــدا عل ــوا قلي ــا أنفق بينم
االجماليــة وتكاليــف التفعيــل / وقــف التفعيــل، وكانــت الثالثــة األعلــى يف تكاليــف االشــتراك ولكنهــا ايضــا نقلــت غالبيــة البيانــات. شــبيها 
مبوريتانيــا، الهنــد أنفقــت تقريبــا األغلــب مــن تكاليــف ايلوكســت3 االجماليــة، تكاليــف االشــتراك وتكاليــف نقــل البيانــات ولكنهــا وفــرت 

املــال مــن خــال إنفــاق القليــل جــدا علــى التفعيــل / وقــف التفعيــل.

مــن اجــل اجــراء رصــد ومكافحــة فعالــن للجــراد الصحــراوي، توصــى الفــاو بقيــام الــدول بتأســيس فريــق للمســح، فريــق مســح/مكافحة 
)بحــث ومكافحــة( وفريــق مكافحــة يف احلقــل.  وكل فريــق يجــب ان يــزود بجهــاز ايلوكســت ويســتخدمه لتســجيل وارســال ماحظاتــه 
احلقليــة. ويقــوم فريــق املســح بعمــل عــدد كبيــر مــن نقــاط املســح قــدر املســتطاع لتغطيــة مســاحة كبيــرة ويكــون لديــه صــورة كاملــة عــن 
املوقــف. بشــكل مثالــى، يقــوم فريــق املســح الواحــد بعمــل 6 الــى 10 نقــاط توقــف يوميــا، اعتمــادا علــى صعوبــة التضاريــس، ظــروف 
البيئــة والطقــس وعوامــل اخــرى. حوالــي 20 دقيقــة ميكــن ان تكــون كافيــة جلمــع بيانــات املســح املطلوبــة عنــد كل نقطــة توقــف. فــرق 
املســح/املكافحة واملكافحــة املختلطــة ســوف تعمــل أقــل بكثيــر جــدا ورمبــا واحــد او اثنــن مــن النقــاط فقــط يف اليــوم. ومــن الواضــح ان 
االعتمــاد علــى فــرق املســح/املكافحة املختلطــة ســوف ينتــج عنــه نظــرة عامــة قاصــرة و فقيــرة للموقــف و يطيــل فتــرة حملــة املكافحــة. 

لذلــك انــه مــن الضــرورى ان يوظــف فــرق مســح منفصلــة خــال عمليــات املكافحــة.

رامسيس 4

رامســيس عبــارة عــن نظــام معلومــات جغرافيــة GIS متخصــص يســتخدم يف الــدول املتأثــرة باجلــراد عــن طريــق مســئولي معلومــات 
اجلــراد الصحــراوي إلدارة وحتليــل بيانــات ايلوكســت3 التــي يتــم جمعهــا عــن طريــق فــرق املســح واملكافحــة التــي تتبعهــم. منــذ عــام 
2000، فقــد أصبــح مكــون هــام يف نظــام االنــذار املبكــر الدولــي للجــراد الصحــراوي. اصــدار جديــد يعــرف برامســيس4 ذو منصــة 
مســتقلة متعــدد اللغــات )إجنليــزي – فرنســي -عربــي( أصبــح متــاح للتشــغيل يف 1 ينايــر 2015 مســتفيدا مــن البرامــج مفتوحــة املصــدر 
و محتويــا علــى قاعــدة بيانــات واحــدة موحــدة. وقــد مت حتديــث رامســيس4 31 مــرة منهــا حتديــث رئيســي، رامســيسRv4.1( 1.4( الــذي 
صــدر يف مايــو 2016 والــذي مت حتديثــه 5 مــرات يف االشــهر الســتة املاضيــة. ويشــتمل رامســيس1.4 علــى وظائــف محســنة إلدخــال، 
ــك النســخ االحتياطــي  ــي وكذل ــث الذات ــل التحدي ــوم رامســيس1.4 بعم ــات. يق اســتيراد، اعــداد، استفســار، عــرض واســتصدار البيان
لقاعــدة البيانــات الــى جهــاز الكمبيوتــر اخلــاص باملســتخدم والــى الســحاب كإجــراء احتــرازي إضــايف لضمــان عــدم فقــد قاعــدة 

البيانــات القيمــة. والبرنامــج لــم يعــد مقيــدا بإصــدارات معينــة لبرامــج الطــرف الثالــث.

ويســتخدم رامســيس1.4 يف 17 دولــة مواجهــة حيــث يتــم تنفيــذ عمليــات املســح واملكافحــة التــي يتــم مــن خالهــا جمــع البيانــات املطلــوب 
ادارتهــا وحتليلهــا. اضافــة الــى ذلــك فــان منظمــة مكافحــة اجلــراد الصحــراوي بشــرق افريقيــا )DLCO-EA( تســتخدم رامســيس1.4 

أيضــا. ويف النهايــة رمبــا يتــم اســتخدام التطبيــق ايضــا يف دول اخــرى مثــل جيبوتــي والســنغال والصومــال وتونــس حســب احلاجــة.

ــات  ــى قســم معلوم ــات رامســيس1.4 ال ــة 303 19 ســجل مــن بيان ــات(: خــال 2016، أرســلت دول املواجه ــوف البيان الســجات )صف
اجلــراد الصحــراوي DLIS. مــن هــذه فــان املنطقــة الغربيــة أرســلت العــدد األكبــر )688 8( مقارنــة باملناطــق الوســطى )362 6( 
ــر مــن  ــذى يقــدر باكث ــا و ال ــذي حــدث يف موريتاني ــد والتفشــي ال ــك بســبب نشــاط اجلــراد املتزاي والشــرقية )253 4(. ورمبــا كان ذل
ــد )023 3(  ــكل املناطــق. الهن ــي الســجات ب ــا %24 مــن إجمال ــي ارســلت مــن املنطقــة، و تقريب نصــف عــدد الســجات )597 4( الت
كانــت ثانــى اعلــى دولــة ويتضــح منــه ان جهــد كبيــر يبــذل يف االنــذار املبكــر رغــم غيــاب التفشــيات يف 2016. اجلزائــر )745 1( 

والسودان )354 1( كانتا ثالث و رابع أكبر مستخدمي رامسيس1.4 على الترتيب.
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ــتخدام: علــى عكــس احلكمــة التقليديــة التــي تفتــرض ان اســتخدام رامســيس1.4 رمبــا يكــون أعلــى خــال فتــرات املكافحــة،  االس
فــان عــدد الســجات وبيانــات املكافحــة يظهــر العكــس. فمثــا موريتانيــا )597 4 ســجل( عاجلــت 598 21 هكتــار بينمــا املغــرب 
)086 1 ســجل( عاجلــت 797 15 هكتــار والســودان )354 1 ســجل( عاجلــت 400 5 هكتــار واجلزائــر )745 1 ســجل( عاجلــت 417 1 

هكتــار. وميكــن تفســير ذلــك الشــذوذ إذا لــم تســتخدم كل فــرق املكافحــة ايلوكســت3 يف احلقــل.

الدعــم: تســتخدم عــدة طــرق لتوفيــر التدريــب الضــروري و الدعــم و اكتشــاف االخطــاء و اصاحهــا و معاجلــة املشــكات ملســتخدمي 
رامســيس1.4 مــن اجــل ضمــان اســتخدم ســهل و خالــي مــن املشــكات و فعــال للبرنامــج. منــذ 2007، يقــوم قســم معلومــات اجلــراد 
الصحــراوي DLIS بالتعــاون مــع الثــاث هيئــات االقليميــة ملكافحــة اجلــراد الصحــراوي )CRC، SWAC، CLCPRO( بتقــدمي تدريــب 
علــى اســتخدام رامســيس وذلــك بتنظيــم ورش عمــل اقليميــة ملســئولي معلومــات اجلــراد يف املناطــق املختصــة. يف 2016، عقــدت ورشــة 
ــة CLCPRO. ويف  ــم عقــد ورشــة باملنطقــة الغربي ــم يت ــة مشــتركة بــن املنطقــة الوســطى والشــرقية CRC/SWAC ولكــن ل عمــل اقليمي
2017 ســتعقد ورش العمــل كل 6 شــهور ملســئولي معلومــات دول املواجهــة باملنطقــة الشــرقية SWAC، واحــدة ســتكون ورشــة العمــل 
ــة مــع املنطقــة الوســطى CRC/SWAC وورشــة اخــرى ملســئولي معلومــات دول املنطقــة الشــرقية SWAC فقــط. مــن  الســنوية االقليمي
املأمــول ان تســتأنف ورشــة العمــل يف املنطقــة الغربيــة CLCPRO بشــكل ســنوي. يف 2016 أنشــأ قســم معلومــات اجلــراد الصحــراوي 
شــبكة فنيــة تســتخدم برنامــج املراســلة Slack لتســهيل االتصــاالت، التعــاون ومشــاركة اخلبــرات بــن مســئولي معلومــات اجلــراد. 
اضافــة لذلــك، بــدأت هيئــة مكافحــة اجلــراد باملنطقــة الغربيــة CLCPRO عقــد مؤمتــر اتصــال شــهري منتظــم باســتخدام برنامــج زووم 
للمحادثــات مــع مســئولي معلومــات اجلــراد بدولهــا. وتبــع ذلــك مبــادرة شــبيهة يف املنطقــة الوســطى CRC بالتعــاون مــع قســم معلومــات 
ــم  ــرد يت ــرد لف ــن ف ــة الشــرقية SWAC يف 2017. جلســات او دعــم م ــك يف دول املنطق اجلــراد الصحــراوي DLIS، وســوف يؤســس ذل
القيــام بهــا مــن خــال تيــم فيــور TeamViewer مــن جانــب كل مــن: DLIS وهشــام دريــدى )CLCPRO( ومهــدى قائمــان )مطــور برنامــج 
ــد( عندمــا  رامســيس1.4( واســامة ربيــع )مســئول معلومــات - مصــر( للوصــول بأجهــزة كمبيوتــر مســئولي معلومــات اجلــراد )مــن بُع

يواجهــون الصعوبــات.

يقــوم قســم معلومــات اجلــراد الصحــراوي بتدريــب طويــل املــدة يف برنامــج الـــ 11 شــهر لتدريــب مســاعد معلومــات اجلــراد و الــذى مــن 
خالــه يأتــي واحــد مــن مســئولي معلومــات اجلــراد بالــدول الــى ادارة الفــاو للحصــول علــى تدريــب مكثــف علــى اجلــراد، نظــم املعلومــات 
اجلغرافيــة GIS و التحليــل املكانــي و الطقــس و اجلغرافيــا و تكنولوجيــا املعلومــاتIT   وموضوعــات اخــرى. يف 2016 مت تدريــب مســئول 

املعلومــات الباكســتاني )شــاهباظ( حتــى نوفمبــر وتبعــه مســئول معلومــات ســعودي )مــرزوق البراكاتــى(.

ــة ملكافحــة اجلــراد الصحــراوي ان تدعــم اســتخدام  ــات االقليمي ــات اجلــراد DLIS والهيئ ــب بالنســبة لقســم معلوم ــن الصع ــح م أصب
مختلــف مكونــات احلاســب املعتمــدة علــى ميكروســوفت )32 و64 بــت( ونظــم التشــغيل مثــل وينــدوز7 و8 و10 والشــائعة االســتخدام 
بواســطة مســئولي معلومــات اجلــراد. والــذي يضاعــف مــن ذلــك أكثــر تعــرض هــذه االنظمــة للفيروســات والبرامــج اخلبيثــة. وبالنظــر 
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لذلــك فقــد تقــرر اختبــار امــكان اســتخدام كمبيوتــر مــاك computer Macs الســتخدامه لتشــغيل برنامــج رامســيس1.4 واعــداد تقاريــر 
اجلــراد الصحــراوي يف اريتريــا وباكســتان وباملنطقــة الغربيــة CLCPRO. اضافــة الــى ذلــك فــان مســئولى معلومــات اجلــراد يف موريتانيــا 
والســعودية لديهــم اجهــزة مــاك شــخصية Macs. االجتمــاع الثاثــن للمنطقــة الشــرقية SWAC وافــق علــى ان يــزود مســئولي معلومــات 
اجلــراد يف الهنــد وإيــران بــاب تــوب مــاك، والــذي ســيعنى ان كل املنطقــة ستســتخدم اجهــزة مــاك ألعــداد التقاريــر واالنــذار املبكــر 
ــوق أو الدقــة وطــول البقــاء  ــي والوث ــة مــع أجهــزة احلاســب املســتخدمة مليكروســوفت فــان االمــان العال للجــراد الصحــراوي.  باملقارن
وســهولة االســتخدام ألجهــزة الكمبيوتــر مــاك تعنــى حــدوث مشــكات اقــل، ودعــم مطلــوب أقــل، ويــدوم الب تــوب مــاك أكثــر. واخيــرا 

فــان رامســيس1.4 مــن االمثــل اســتخدامه علــى مــاك حيــث انــه املنصــة التــي يتــم تطويــره عليهــا.

يف 2017، رامســيس1.4 سيســتمر حتســينه واضافــة حتديثــات جديــدة ســوف توفــر وظائــف حتليليــة اضافيــة. ويتطابــق ذلــك مــع 
التدريــب املتقــدم الــذي ســوف يتــم اعطائــه ملســئولي معلومــات اجلــراد علــى التحليــل والتنبــؤ يف املســتقبل خــال ورش عمــل مســئولي 
ــؤازرة رامســيس وســوارمز )املســتخدم يف DLIS( ودمــج البرنامجــن يف برنامــج واحــد لنظــم  ــود مل معلومــات اجلــراد. ستســتمر اجله
املعلومــات اجلغرافيــة GIS والــذي ســيحتوي علــى قاعــدة بيانــات عامــة لــكل املســتخدمن و يأخــذ ميــزة التكنولوجيــا املبنيــة علــى 
الســحاب لتوصيــل و حفــظ البيانــات و التحديثــات. و مــن احملتمــل ان االصــدار االول للنظــام اجلديــد املعــروف ب  eSWARMS ســوف 

يظهــر ألول مــرة قبــل نهايــة 2017.
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مرفق 5  أ:  التدريب 

التدريــب هــو أحــد االنشــطة املســتمرة يف خطــة عمــل الهيئــة، وذلــك ملواكبــة التطــور التقنــي يف شــتى املجــاالت املتعلقــة باجلــراد 
ــة للتقاعــد.  ــل اخــرى او االحال ــع عم ــى مواق ــن ال ــال املوظف ــى مشــكلة انتق ــب عل ــن وللتغل ــاءة العامل ــع كف ــن أجــل رف الصحــراوي، م
وقــد قامــت أمانــة الهيئــة بتنظيــم وعقــد عــدد مــن حلقــات العمــل والــدورات التدريبيــة باإلضافــة إلــى دعــم الــدورات التدريبيــة 
وحلقــات العمــل ذات الصلــة بأنشــطة اجلــراد الصحــراوي املختلفــة ســواء للــدول األعضــاء أو مــع هيئــات اجلــراد األخــرى وذلــك تنفيــذ 
للتوصيــات الصــادرة مــن الــدورات الســابقة للهيئــة لضمــان اســتمرار إجــراء عمليــات اجلــراد اخلاصــة باملســح واملكافحــة بطريقــة ُمتقنــة 

وباحترافيــة، وميكــن تلخيــص هــذه النشــاطات فيمــا يلــي:

التدريب على املدى القصير:

وهــو تدريــب ُقطــري أو إقليمــي أو شــبه إقليمــي: وتُغطــي ُمعظمهــا مواضيــع مباشــرة أو غيــر مباشــرة خاصــة ببيولوجيــة ومســح 
ومكافحــة اجلــراد الصحــراوي باإلضافــة الــى صحــة العاملــن وســامة البيئــة يف مجــال اجلــراد الصحــراوي.

التدريب القطري )الوطني(

مصر 
• قدمــت الهيئــة – الدعــم املالــي – لــإلدارة العامــة لشــئون اجلــراد والطيــران الزراعــي يف مصــر إلقامــة دورتــن يف عمليــات 
  استكشــاف ومكافحــة اجلــراد الصحــراوي يف مدينــة قنــا يف الفتــرة مــن 11-5 أبريــل 2015، ومــن24 17- ابريــل 2016 ومبشــاركة 
  16 ضابــط جــراد مــن العاملــن بــاإلدارة يف كل دورة. يف هــذه الــدورات مت إدخــال بعــض املوضوعــات اجلديــدة إلــى مقــرر التدريــب 

  )تطبيق معايير الصحة والسامة البيئية يف عمليات املكافحة(، إضافة إلى بعض التطبيقات احلقلية.

• قدمــت الهيئــة – الدعــم املالــي والفنــي – لــإلدارة العامــة لشــئون اجلــراد والطيــران الزراعــي يف مصــر إلقامــة الــدورة التدريبيــة 
  القطريــة يف تطبيــق معاييــر الصحــة والســامة البيئيــة يف مكافحــة اجلــراد الصحــراوي والتــي عقــدت يف مدينــة االســماعيلية يف 

  الفترة من 17 – 20 أغسطس 2015 وشارك فيها 16 متدرباً.

إريتريا
• قدمــت الهيئــة – الدعــم الفنــي واملالــي – لوحــدة اآلفــات املهاجــرة/ وحــدة مكافحــة اجلــراد الصحــراوي يف إريتريــا، لعقــد دورة 
  تدريبيــة قطريــة لتدريــب املدربــن يف مجــال استكشــاف ومكافحــة اجلــراد الصحــراوي اســتفاد منهــا 14 مــن العاملــن يف هــذا 
  املجــال يف الفتــرة مــن 27 يوليــو الــى 1 أغســطس 2015. وقــام بالتدريــب املدربــن احملليــن بالوحــدة وبدعــم مــن خبيــر املنظمــة 

  السيد منير بطرس واملساعد الفني ألمانة الهيئة.

• دعمــت الهيئــة ماليــا وفنيــاً تنظيــم حلقــة العمــل القطريــة يف تطبيــق معاييــر الصحــة والســامة البيئيــة يف مكافحــة اجلــراد 
  الصحــراوي والتــي عقــدت يف الفتــرة مــن 11 الــى 14 ابريــل 2016 لعــدد 14 متــدرب وقــام بالتدريــب فيهــا الســيد عصــام محمــود 

  املساعد الفني يف أمانة الهيئة.

أثيوبيا
• دعمــت الهيئــة ماليــا وفنيــاً تنظيــم حلقــة العمــل القطريــة يف تطبيــق معاييــر الصحــة والســامة البيئيــة يف مكافحــة اجلــراد 
  الصحــراوي والتــي عقــدت يف الفتــرة مــن 12 الــى 15 يوليــو 2016 يف دبريزيــت لعــدد أربعــة عشــرة متدربــا وقــام بالتدريــب فيهــا 

  السيد عصام محمود املساعد الفني يف أمانة الهيئة.

• دعمــت الهيئــة تنظيــم حلقــة العمــل القطريــة يف تشــغيل وصيانــة آالت مكافحــة اجلــراد الصحــراوي والتــي عقــدت يف الفتــرة مــن 
  18 الــى 21 يوليــو 2016، لعــدد 12 متدربــا وقــام بالتدريــب فيهــا خبيــر االت الــرش الســيد/ خالــد احلراصــي مــن ســلطنة عمــان.  
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االردن
• قدمــت الهيئــة – الدعــم الفنــي واملالــي – ملديريــة وقايــة النباتــات بــاألردن لعقــد دورة تدريبيــة قطريــة يف مجــال استكشــاف 
  ومكافحــة اجلــراد الصحــراوي لتدريــب 21 مــن العاملــن يف مجــال مكافحــة اجلــراد يف الفتــرة مــن 29  مايــو الــى 6 يونيــو 2016 

  وقام بالتدريب فيها السيد/ عماد كميل و السيد تامر عبداحلميد من ادارة مكافحة اجلراد الصحراوي يف مصر.

سلطنة عمان
• دعمــت الهيئــة ماليــا وفنيــاً تنظيــم حلقــة العمــل القطريــة يف تطبيــق معاييــر الصحــة والســامة البيئيــة يف مكافحــة اجلــراد 
ــا الســيد عصــام محمــود  ــب فيه ــا وقــام بالتدري ــو 2015 لعــدد 14 متدرب ــى 7 ماي ــرة مــن 3 ال ــي عقــدت يف الفت   الصحــراوي والت

  املساعد الفني يف أمانة الهيئة.

السعودية
• تعاونــت الهيئــة مــع املركــز الوطنــي ملكافحــة اجلــراد واالفــات املهاجــرة باململكــة لعقــد حلقــة العمــل القطريــة يف تطبيــق معاييــر 
  الصحــة والســامة البيئيــة يف مجــال مكافحــة اجلــراد الصحــراوي يف مدينــه جــده، يف الفتــرة مــن 20 الــى 23 مــارس 2016 لعــدد 

  14 من العاملن يف مجال اجلراد الصحراوي، وقام بالتدريب املدربن احمللين باملركز.

السودان
• دعمــت الهيئــة ماليــا وفنيــاً تنظيــم حلقــة العمــل القطريــة يف تطبيــق معاييــر الصحــة والســامة البيئيــة يف مكافحــة اجلــراد 
  الصحــراوي والتــي عقــدت يف الفتــرة مــن 17-13 ديســمبر 2015 لعــدد 15 متدربــا، وقــام بالتدريــب فيهــا الســيد عصــام محمــود 

  املساعد الفني يف أمانة الهيئة.

• كمــا دعمــت الهيئــة تنظيــم حلقــة العمــل القطريــة يف تشــغيل وصيانــة آالت مكافحــة اجلــراد الصحــراوي والتــي عقــدت يف الفتــرة 
  من 12 الى 15 ديسمبر2016 وقام بالتدريب فيها خبير االت الرش السيد/ خالد احلراصي من سلطنة عمان.  

االمارات العربية املتحدة
• نظمــت الهيئــة بالتعــاون مــع إدارة الصحــة والتنميــة الزراعيــة بــوزارة البيئــة وامليــاه بدولــة االمــارات الــدورة التدريبيــة القطريــة يف 
  مجــال استكشــاف ومكافحــة اجلــراد الصحــراوي يف مدينــة الشــارقة يف الفتــرة مــن 9 الــى 13 أكتوبــر 2016 ومت تدريــب 19 متدربــا 
ــي  ــة الســعودية واملســاعد الفن   مــن العاملــن يف هــذا املجــال، وقــام بالتدريــب فيهــا الســيد/ عيســى الرابغــي مــن اململكــة العربي

  ألمانة الهيئة.

اليمن
• نظــراً لألوضــاع الســائدة يف اليمــن منــذ عــام 2013 والتــي اعاقــت اجــراء التدريــب للكوادراحملليــة يف الفتــرة املاضيــة فقــد نظمــت 
  الهيئــة بالتعــاون مــع اإلدارة العامــة لشــئون اجلــراد والطيــران الزراعــي يف مصــر دورة تدريبيــة يف عمليــات استكشــاف ومكافحــة 

  اجلراد الصحراوي لعدد 5 متدربن من اليمن يف مدينة الغردقة يف الفترة من 24 الى 28 ديسمبر 2016.  

جيبوتي
• دعمــت الهيئــة ماليــا وفنيــاً تنظيــم وإقامــة دورة تدريبيــة وطنيــة يف عمليــات استكشــاف ومكافحــة اجلــراد الصحــراوي يف مدينــة 
  جيبوتــي يف الفتــرة مــن 15 الــى 19 ينايــر 2017 مبشــاركة 12 متــدرب مــن العاملــن بــإدارة وقايــة النباتــات وحاضــر فيهــا الســيد/ 

  فليجة الياس من منظمة مكافحة اجلراد لشرق افريقيا والسيد ناصر احلارثي من سلطنة عمان.

• كمــا مت يف ذات الوقــت اجــراء تدريــب علــى صيانــة االت الــرشULV  املوجــودة يف وحــدة مكافحــة اجلــراد وذلــك مــن خــال خبيــر 
  االت الرش من جمهورية مصرالعربية السيد/ رامي عبداحلليم الذي اوفدته الهيئة لهذا الغرض.
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التدريب وحلقات العمل اإلقليمية 

حلقات العمل االقليمية

مصر 
1. بنــاء علــى توصيــات الهيئــة يف االجتمــاع التاســع والعشــرين فقــد نظمــت الهيئــة حلقــة العمــل اخلاصــة بخطــط الطــوارئ 
   واســتخدام املســاعد االلكترونــي )DeLCoPA( وذلــك لــدول خــط املواجهــة، والتــي عقــدت مدينــة الغردقــة، مصــر يف الفتــرة مــن 
   15 الــى 19 فبرايــر 2015م. وقــام باحملاضــرات فيهــا خبــراء املنظمــة الســادة كريســتيان بانتنيــوس ومنيــر بطــرس وشــارك يف هــذه 
   احللقــة امــن هيئــة مكافحــة اجلــراد الصحــراوي يف املنطقــة الغربيــة وهيئــة مكافحــة اجلــراد الصحــراوي يف جنــوب غــرب آســيا 

   و دول أفغانستان، ايران، الهند وباكستان باإلضافة الى منظمة مكافحة اجلراد الصحراوي لدول شرق أفريقيا. 

2. كمــا جــرت عليــه العــادة يف الســنوات املاضيــة وبالتنســيق مــع مركــز خدمــات املعلومــات DLIS ومــع هيئــة مكافحــة اجلــراد 
    الصحــراوي يف املنطقــة الغربيــة، قامــت الهيئــة بعقــد حلقــة العمــل الســنوية التاســعة يف مجــال إدارة معلومــات اجلــراد الصحراوي 
    لبرنامــج RAMSES واجهــزة نقــل البيانــات 3e-Locust، إضافــة إلــى أدوات االستشــعار عــن بعــد Remote Sensing tools. حيــث 
    عقــدت حلقــة العمــل يف الفتــرة مــن 25-22 إبريــل 2015 يف مدينــة الغردقــة، واشــترك يف هــذه احللقــة ضبــاط معلومــات اجلــراد 
    مــن دول املواجهــة يف املنطقــة الوســطى: مصــر، أثيوبيــا، ُعمــان، الســعودية، الســودان واليمــن ومــن دول املنطقــة الشــرقية: الهنــد، 

 .DLCO-EA إيران وباكستان ومن منظمة    

3. كمــا نظمــت الهيئــة نفــس احللقــة يف العــام 2016 يف الفتــرة 22 الــى 25 مايــو مبقــر املكتــب اإلقليمــي للشــرق األدنــى وشــمال 
    أفريقيا بالقاهرة. وشارك فيها جيبوتي باإلضافة الى الدول السابق ذكرها. 

4. نظمــت الهيئــة بتاريــخ 26 مايــو 2016، حلقــة العمــل اخلاصــة بتقــدمي “نظــام رصــد االســتعداد الوطنــي ملكافحــة اجلــراد 
   -SVDN” واملطــور مــن قبــل هيئــة مكافحــة اجلــراد الصحــراوي يف املنطقــة الغربيــة، مبشــاركة ضبــاط معلومــات اجلــراد 
   الصحــراوي احلاضريــن يف حلقــة العمــل إدارة معلومــات اجلــراد الصحــراوي، لتقــدمي هــذا البرنامــج يف دول الهيئــة متهيــداً 

   لطرحه للمناقشة يف هذا االجتماع وبحث مدى إمكانية تطبيقه يف دول الهيئة.

5. نظمــت الهيئــة حلقــة العمــل الثالثــة اخلاصــة بتطبيــق معاييــر الصحــة والســامة البيئيــة يف عمليــات مكافحــة اجلــراد الصحــراوي 
ــان  ــة الســيد ف ــاون مــع خبيراملنظم ــى 29 ســبتمبر 2016. بالتع ــرة مــن 25 ال ــك يف الفت ــة وذل ــة الغردق ــر يف مدين ــدول التكاث     ل
    درفالــك لغــرض اجــراء تقييــم لهــذا البرنامــج بعــد ان بــداء تنفيــذه يف دول الهيئــة منــذ عــام 2012م. وشــارك يف حلقــة العمــل كل 
    مــن: مصــر، أثيوبيــا، إريتريــا، عمــان، الســعودية، الســودان واليمــن كمــا وجهــت الــدول ملنظمــة مكافحــة اجلــراد الصحــراوي لــدول 

    شرق افريقيا للمشاركة أيضا. 

السعودية
ــة و  ــة مكافحــة اجلــراد يف املنطقــة الغربي ــة، وبالتعــاون الوثيــق مــع هيئ ــات االجتمــاع التاســع والعشــرين للهيئ ــى توصي ــاء عل 6. بن
    املركــز الوطنــي ملكافحــة اجلــراد واالفــات املهاجــرة، فقــد مت عقــد حلقــة العمــل اإلقليميــة األولــى واخلاصــة بنظــام إدارة مخــزون 
    املبيــدات)PSMS(  يف مدينــة جــدة باململكــة العربيــة الســعودية يف الفتــرة مــن 21-18 أكتوبــر 2015. وقــد حضــر حلقــة العمــل 
    ممثلــي دول عمــان، الســودان أثيوبيــا، الســعودية وتعــذر حضــور مندوبــي اليمــن وارتيريــا ومصــر الســباب مختلفــة. وقــام بالتدريــب 
    يف حلقــة العمــل الســيد/ امــادو ديالــو، خبيــر املنظمــة والســيد هشــام دريــدي مــن امانــة هيئــة مكافحــة اجلــراد يف املنقطة الغربية.

الدورات التدريبية شبة االقليمية

ُعمان
• نظمــت الهيئــة بالتعــاون مــع وزارة الزراعــة والثــروة الســمكية )مركــز مكافحــة اجلــراد( يف ســلطنة عمــان الــدورة التدريبيــة شــبه 
  االقليميــة التاســعة يف مجــال مكافحــة اجلــراد الصحــراوي )تنظيــم حمــات مكافحــة اجلــراد الصحــراوي( يف مدينــة صالــة يف 
ــت، االردن،  ــراق، الكوي ــا مــن دول االنتشــار)البحرين، قطــر، الع ــا 20 متدرب ــى 20 ســبتمبر2015.  شــارك فيه ــرة مــن 13 ال   الفت

  لبنان، سوريه، االمارات باإلضافة الى عمان(. وقد وقام بالتدريب فيها مدربن من مصر وسلطنة عمان.
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النتائج: 

باالجمال فان حصيلة هذه الدورات التدريبية كانت:
 

1. تأهيــل 20 متخصــص زراعــي مــن دول االنتشــار )البحريــن، قطــر، العــراق، الكويــت، االردن، لبنــان، ســوريه، االمــارات( باإلضافــة 
   الى 19 متدرب اخر يف دولة االمارات؛

2. أمــا عــن دول التكاثــر )خــط املواجهــة( فقــد مت تدريــب 100 ضابــط جــراد علــى تطبيــق معاييــر الصحــة والســامة البيئيــة يف 
    دولهم؛

3. تدريــب اكثــر مــن عــن 120 ضابــط جــراد علــى عمليــات املســح واملكافحــة وتنظيــم حمــات مكافحــة اجلــراد الصحــراوي 
ــا للجــراد     وإســتخدام األجهــزة املتطــورة يف عمليــات املســح واملكافحــة، ويف إريتريــا مت صقــل املهــارات التدريبــة لعــدد 16 مدرب

   الصحراوي؛
4. تأهيل 30 فني على تشغيل وصيانة اآلالت املستخدمة يف مكافحة اجلراد الصحراوي يف دول السودان وأثيوبيا، 

التدريب على املدى املتوسط:
 

1. أمت الفاضــل/ طــارق بــن محمــود املنــذري، مــن ســلطنة عمــان دراســته للحصــول علــى رســالة املاجيســتير، هــذا العــام مــن مــن 
    جامعة نوتنجهام بإجنلترا التي كان قد التحق بالدراسة فيها يف سبتمبر 2015م. وموضوع دراسته يتمحور حول 

”The impact of behavioural thermoregulation by the Desert Locust, Schistocerca gregaria, on development and longevity"

2. إيفــاد الفاضــل/ مــرزوق البركاتــي )مركــز مكافحــة اجلــراد واالفــات املهاجــرة يف الســعودية( إلــى مكتــب املعلومــات الرئيســي يف 
    رومــا – ملــدة 6 شــهرا – للتدريــب علــى عمليــات جمــع وحفــظ واســترجاع وحتليــل بيانــات اجلــراد املرســلة مــن الــدول إلــى املكتــب 
    الرئيســي، وذلــك يف إطــار املنحــة الســنوية املمولــة مــن املنظمــة لتدريــب ضبــاط معلومــات اجلــراد علــى مســتوى الهيئــات اإلقليمية 

    الثاثة. 

مقترحات للتدريب يف الفترة القادمة

• إقامة الدورة التدريبية االقليمية اخلامسة يف مجال عمليات املكافحة اجلوية للجراد الصحراوي )يقترح عقدها يف 2017(، 
  بالتعاون مع منظمة مكافحة اجلراد الصحراوي لدول شرق افريقيا.

• دورة تدريبية إقليمية عن إدارة حمات مكافحة اجلراد لدول االنتشار.
• حلقة عمل لدول االنتشار يف مجال اعداد خطة الطواري ملكافحة اجلراد

• حلقة عمل اقاليمية لتقييم واختبار االالت املستخدمة يف مكافحة اجلراد الصحراوي.
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مرفق 5 ب :  خطط طوارئ اجلراد الصحراوي وبرنامج الصحة والسالمة البيئية يف عمليات مكافحة اجلراد 
الصحراوي

أوال: خطط طوارئ اجلراد الصحراوي

توصيات للهيئة يف املنطقة الوسطى:

1 - آخــذا يف االعتبــار التأثيــر احمُلتمــل لتغيــرات املنــاخ علــى ســلوك اجلــراد الصحــراوي واعتبارهــا احللقــة األضعــف يف سلســلة 
     الوقايــة اإلقليميــة يف بيئــة متقلبــة علــى نحــو متزايــد، وعواقــب مــا يترتــب علــى ذلــك مــن وجــود اماكــن ال ميكــن الوصــول اليهــا 
     أو اماكــن محظــور العمــل فيهــا وكذلــك وجــود املناطــق البيئيــة احلساســة عمومــا كل ذلــك قــد يُشــكل إطــار إدارة املخاطــر للجــراد 

     الصحراوي، لذلك ينبغي على الهيئة يف املنطقة الوسطى CRC من وضع وتنفيذ خطة إقليمية ُمسبقة للطوارئ؛
2 - ينبغــي أن تأخــذ خطــة الطــوارئ املُســبقة اإلقليميــة CP الرعايــة لتســهيل العمليــات عبــر احلــدود بالتعــاون مــع الهيئــات اإلقليميــة 
      األخــرى مثــل منظمــة مكافحــة اجلــراد الصحــراوي لــدول شــرق افريقيــا DLCO-EAوينبغــي النظــر يف تطــور والتحقــق مــن 

      صحة اتفاقات الشراكة الدائمة بن البلدان؛
ــة الوســطى  ــة يف املنطق ــي أن تنشــئ الهيئ ــات تنســيق االســتجابة الســليمة يف حــاالت الطــوارئ، ينبغ ــة آلي ــى أهمي 3 - مشــيراً إل
     CRC إطــار نظــم االوامــر اإلقليميــًة ملعــدل اإلصابــة Incident Command Systems ، تفعيلهــا عنــد ظهــور حــاالت طــوارئ اجلــراد 

     الصحراوي، واالنحياز إلى مستويات التهديد كما جاء يف DLIS ، مع مسئوليات محددة بوضوح والهيكل؛
4 - ينبغــي أن تقــوم الهيئــة يف املنطقــة الوســطى بتقــدمي الدعــم املقــرر إلــى بلــدان خــط املواجهــة لتطويــر خطــط الطــوارئ املُســبقة 

     الوطنية وإنشاء جلان التسيير الوطنية املشتركة بن الوزارات واالستفادة يف هذا اخلصوص باملثال يف املنطقة الغربية؛
5 - ينبغــي علــى الهيئــة يف املنطقــة الوســطى مــن أن تــدرس ادخــال قــدرة نظــام اإلنترنــت للرصــد “نظــام الرصــد الوطنــي ملكافحــة 
     اجلــراد والتأهــب” )SVDN( أنشــئت يف املنطقــة الغربيــة كبديــل للمســتخدم حالــي اً ســجل بيانــات علــى MS Excel مدونــة علــى 

     األوراق؛
ــن مســاعدة وحــدات مكافحــة  ــى CRC م ــي عل ــة، ينبغ ــة احليوي ــى نظــم االتصــاالت اإلقليمي ــاظ عل ــن أجــل حتســن واحلف 6 - م

     اجلراد الوطنية NLCUs يف بلدان خط املواجهة من سوء مرافق اإلنترنت أو الدخول عليها؛ 
7 - االعتــراف بالصعوبــات القيــام بعمليــات مكافحــة باملبيــدات الكيماويــة يف املناطــق البيئيــة احلساســة أو املناطــق املقيــدة، ينبغــي     
      علــى الهيئــة يف املنطقــة الوســطى مــن دعــم إنشــاء مخــزون احتياطــي اســتراتيجي كبيــر مــع املبيــدات احليويــة أثنــاء فتــرات 

     الركود؛
ــى األقــل يف  ــة يف املنطقــة الوســطى تأمــن الدعــم حملــاكاة واحــدة عل ــى الهيئ ــة، عل ــن الطــوارئ الدوري 8 - تأكيــد اً ألهميــة متاري

     السنة يف أحد بلدان خط املواجهة؛
9 - فيمــا يتعلــق باملــوارد املوجــودة علــى االنترنــت يف eLERT و DeLCoPA، ينبغــي علــى CRC حتفيــز ومتابعــة اســتخدام كا 

     التطبيقات ودعم دوري للدورات التدريبية اإلقليمية والوطنية؛
ــى الهيئــة يف املنطقــة الوســطى بالتعــاون مــع كيــان اجلــراد واآلفــات واألمــراض العابــرة للحــدود برئاســة منظمــة  10 - ينبغــي عل
       األغذيــة والزراعــة AGPMM ضمــان حتديــث قاعــدة eLERT ، وينبغــي أيضــاً ضمــان ترجمــة دليــل رصــد التأثيــر علــى البيئــة 

       باللغتن اإلجنليزية والعربية؛
11 - بالنســبة ل DeLCoPA ، ينبغــي مــن الهيئــة يف املنطقــة الوســطى دعــم وتطويــر واجهــة جديــدة قائمــة بذاتهــا مبــا يف ذلــك عنصــر 

      CP وإصداره بنظام املعلومات اجلغرافية GIS للعرض العاملي .

: NLCUs توصيات لوحدات مكافحة اجلراد الوطنية

1. ياحــظ أهميــة التخطيــط املُســبق للطــوارئ كأداة تأهــب حرجــة وإلدارة املخاطــر كمطلــب أساســي لتســهيل الوصــول إلــى 
   املســاعدة الدوليــة يف حــاالت الطــوارئ، علــى وحــدات مكافحــة اجلــراد الوطنيــة NLCUs بــذل جميــع اجلهــود يف إعــداد خطــط 
   الطــوارئ املُســبقة الوطنيــة بالتشــاور مــع الشــركاء املؤثريــن اآلخريــن، توافــق وتدعمهــا احلكومــات الوطنيــة والهيئــة يف املنطقــة 

   الوسطى؛
2. ينبغــي أن تشــمل اخلطــط املُســبقة للطــوارئ يف بلــدان خــط املواجهــة علــى خطــة وقايــة وطــوارئ، مــع االهتمــام بالعقبــات 
    التشــغيلية مثــل املناطــق احلساســة بيئيــاً وغيــر آمنــة متضمنــة خيــارات االســتجابة البديلــة؛ ينبغــي مراجعــة اخلطــط املُســبقة 

    للطوارئ وحتديثها على أساس سنوي؛
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ــة Incidence Command Frameworks( جلــان تســيير  ــدل اإلصاب ــر ملع ــدان املتضــررة إنشــاء إطــار نظــم االوام ــى البل ــي عل 3. ينبغ
    مشتركة بن الوزارات)مع مسئوليات ووظائف واضحة؛

4. بفهــم فوائــد إدارة مــوارد جيــدة تلتــزم NLCUs بضمــان الصيانــة الســليمة للمعــدات ومخزنــة كجــزء مــن اخلطــة الوقايــة أثنــاء 
    فتــرات الركــود وأن تتخــذ الرعايــة التامــة للعاملــن وإحــراء تدريبــات دوريــة علــى الطــرق القياســية للمســح واملكافحــة وغيرهــا 

    من املواضيع مع عقد على األقل دورة تدريبية وطنية واحدة يف السنة للعاملن يف NLCU و PPD؛
5. ينبغي على NLCUs إجراء متارين طوارئ /محاكاة خال فترات الهدوء أو الركود على أساسا سنوي؛

6. فيمــا يتعلــق باملــوارد املوجــودة علــى eLERT و DeLCoPA ، ينبغــي علــى NLCUs جعــل االســتخدام املنتظــم لــكل األدوات واإلســهام 
    بها يف التحديث والتحسن؛

7. ينبغــي علــى NLCUs ممارســة وإســتخدام DeLCoPA بواســطة الفريــق علــى األقــل مرتــن يف الســنة للتحقــق مــن مســتوى التأهــب 
    وتقييم الثغرات. ينبغي أن تعالج الثغرات احملددة يف التحديث املقررالقادم يف اخلطة الوقائية؛

8. على NLCUs التأكد من أن النتائج املتحصل عليها من DeLCoPA يتم إرسالها بانتظام إلى أمانة الهيئة يف املنطقة الوسطى.

ثانيا: برنامج الصحة والسالمة البيئية يف عمليات مكافحة اجلراد الصحراوي 
اقترحت اخلطوات التالية إلبراز خطط العمل الوطنية لتنفيذ معايير الصحة والسامة البيئية: 

1. تقــوم وحــدة مكافحــة اجلــراد الوطنيــة مــرة اخــرى بتحليــل املوقــف الوطنــي احلقيقــي ملعاييــر الصحــة والســامة باســتخدام بطاقة 
 EHS-CR Evaluation تقييــم معاييــر الصحــة والســامة البيئيــة اخلاصــة بهيئــة مكافحــة اجلــراد الصحــراوي يف املنطقــة الوســطى   

    Card؛
2. تعــد وحــدة مكافحــة اجلــراد الوطنيــة تقريــرا ألمانــة هيئــة مكافحــة اجلــراد يف املنطقــة الوســطى عــن التنفيــذ وحتديــد أوجــه 

    النقص؛
3. تقــوم وحــدة مكافحــة اجلــراد الوطنيــة يف نفــس الوقــت بإمــداد الهيئــة بتعليقاتهــا علــى االســتخدام التطبيقــي لــألداة واالقتراحــات 

    لتحسينها؛
4. حتــدد وحــدة مكافحــة اجلــراد الوطنيــة، مبشــاركة متخــذي القــرار عنــد احلاجــة، عــدد محــدود مــن املتطلبــات االساســية )يقتــرح 

    ان تكون ثاثة( والتي لم تنفذ جزئيا او كليا بعد. وتختار هذه املتطلبات بناء على: 
أ. االولويات الوطنية )مثل السياسة، التشريع، الزراعة، البيئة وصحة االنسان(؛

2. سهولة التطبيق )ماليا وتنظيميا(؛
5. تعــد وحــدة مكافحــة اجلــراد الوطنيــة، مبشــاركة متخــذي القــرار عنــد احلاجــة، خطــة تنفيــذ وطنيــة موجــزة لهــذه املتطلبــات ذات 

    االولوية مع تغطية العناصر التالية على االقل: 
أ. املوقف املبدئي )“خط أساسي” للمتطلب(؛

ب. االنشطة التي يتم تنفيذها؛
ت. املنفذون املشاركون؛
ث. الفترات املستهدفة؛

ج. املوارد املطلوبة )العمالة، املعدات، بناء القدرات، امليزانية )داخلية وخارجية((؛
6. ترســل وحــدة مكافحــة اجلــراد الوطنيــة خطــة ألمانــة هيئــة مكافحــة اجلــراد الصحــراوي يف املنطقــة الوســطى، والتــي ســتقوم 

    مبراجعتها وتقوم بتوفير املساعدة الفنية للتنفيذ اذ لزم االمر؛
7. حتدد أمانة هيئة مكافحة اجلراد أوجه التشابهات بن خطط التنفيذ كقاعدة لتوفير الدعم الفني “اجلزئي” للدول؛

8. تقوم أمانة هيئة مكافحة اجلراد الصحراوي يف املنطقة الوسطى بإباغ متخذي القرار الوطنين عن خطة العمل 
    وتطالبهم بدعم تنفيذها؛

9. تــدرج وحــدة مكافحــة اجلــراد الوطنيــة األنشــطة املطلوبــة لتنفيــذ ورصــد معاييــر الصحــة والســامة البيئيــة يف خطــة العمــل 
    السنوية؛

10. ان تبدأ دول املواجهة األعضاء بهيئة مكافحة اجلراد يف املنطقة الوسطى يف التنفيذ.
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التوصيات:

املشاركون يف حلقة العمل
1. يقوموا بإباغ االدارة العليا يف الوزارات املختصة املسئولة عن مكافحة اجلراد عن نتائج ورشة العمل.

الدول االعضاء بالهيئة:

1. تنفــذ معاييــر الصحــة والســامة البيئيــة خــال عمليــات مكافحــة اجلــراد يف املنطقــة الوســطى كمــا متــت التوصيــة بــه يف 
   االجتمــاع الثامــن والعشــرون للهيئــة يف 2012, وبالتالــي تــدرج االنشــطة التــي يحتــاج اليهــا تنفيــذ ورصــد معاييــر الصحــة والســامة 

   البيئية يف خطة العمل السنوية لوحدات مكافحة اجلراد الوطنية؛
2. تأسس فريق رصد ميكنه العمل مستقا من ناحية االشخاص والدعم اللوجيستي واملعدات؛

3. تأسيس نظام مستندي للتحقق من تطبيق معايير الصحة والسامة البيئية، والذي يشمل جمع وحتليل البيانات املتعلقة؛
4. تعد خطة عمل وطنية لتنفيذ معايير الصحة والسامة البيئية، متاشيا مع اخلطوط املوضحة يف هذا التقرير؛

5. تعقــد دورات تدريبيــة وطنيــة علــى تنفيــذ معاييــر الصحــة والســامة البيئيــة تشــمل الســائقن وامنــاء املخــازن والعمــال والعاملــن 
    االخرين املشاركن، وتعطى شهادات لهؤالء العاملن؛

6. متابعــة تســجيل امليتاريزيــوم ملكافحــة اجلــراد، إذا لــم يكــن هــذا املبيــد احليــوي قــد ســجل بعــد اخــذة يف االعتبــار نتائــج التجــارب 
    التي جمعت يف منطقة اجلراد الصحراوي؛

7. تعطــى اهتمــام الســتخدام منتجــات وطــرق مكافحــة جــراد صديقــة للبيئــة مثــل املبيــدات احليويــة واملعاملــة يف حواجــز باســتخدام 
    منظمات النمو احلشرية؛

8. تؤســس تعــاون قــوى بــن وحــدة مكافحــة اجلــراد الوطنيــة والــوزارة املســئولة عــن الصحــة العامــة بهــدف التأكــد مــن ان صحــة 
    فريق املكافحة ترصد بشكل مناسب وان الدعم الصحي ميكن توفيره بشكل فعال يف حالة احلوادث؛

9. تشــجيع تعــاون إضــايف بــن وحــدة مكافحــة اجلــراد الوطنيــة وأي مســئولن مهمــن لتطبيــق معاييــر الصحــة والســامة البيئيــة 
    مثل )وليس مقصورا على( الوزارات املسئولة عن الصحة العامة والعمال والبيئة؛

10. تناضــل مــن اجــل تفعيــل متطلــب الصحــة والســامة البيئيــة املرتبــط بــان طائــرات الــرش مجهــزة بجهــاز حتديــد مواقــع تفاضلــي 
     DGPS؛

11. تبــدأ يف اســتخدام بطاقــة تقييــم معاييــر الصحــة والســامة EHS-CR Evaluation Card لتســاعد يف حتديــد درجــة تنفيــذ معاييــر 
    الصحــة والســامة البيئيــة والنواقــص والعراقيــل امــام تنفيذهــا وترســل بتعليقاتهــا الــى أمانــة هيئــة مكافحــة اجلــراد الصحــراوي 

    يف املنطقة الوسطى.

CRC    الهيئة

1. تعقــد دورات تدريبيــة اقليميــة علــى اســتخدام فطــر امليتاريزيــوم ممــا يعمــل علــى تكويــن فــرق متخصصــة ميكنهــا تطبيــق املبيــد 
   احليوي بفاعلية؛

2. تــزود الــدول االعضــاء بــاألدوات الضروريــة للقيــام برصــد تنفيــذ معاييــر الصحــة والســامة مثــل جمــع عينــات متبقيــات 
    املبيدات، تقييم مستوى انزمي الكولن استريز والتحقق من جودة تطبيق املبيدات؛

3. تدعم – فنيا وماليا – تنظيم دورات تدريبية وطنية اخرى عن تطبيق معايير الصحة والسامة البيئية؛
4. تشارك منظمة مكافحة اجلراد الصحراوي بشرق افريقيا DLCO-EA لضمان استمرار التخزين املناسب طويل االمد 

    للميتاريزيوم عند استخدام ذلك املبيد احليوي يف املنطقة بشكل موسع؛
5. تطور موارد ميكن استخدامها لرفع وعى السياسة الوطنية ومتخذي القرار على أهمية حماية الصحة والبيئة عند 

    مكافحة اجلراد؛
6. تتكلف اعداد مستند إرشادي للتعرف على ومعاجلة التسمم باملبيدات مخصص للعاملن يف املجال الطبي يف املناطق 

    املتأثرة باجلراد؛
7. تنظم ورشة عمل اقليمية لتقييم التقدم يف تطبيق معايير الصحة والسامة خال سنتن. 
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مرفق 5 ت :  البرامج اجلديدة والتقنيات احلديثة:

I.حلقة عمل متخذي القرار حول شراء واالمداد باملبيدات ملكافحة اجلراد، روما، 3-2 سبتمبر 2015

التوصيات:
1 - ناقش االجتماع املتطلبات الفنية لشراء منظمة األغذية والزراعة ملبيدات ملكافحة اجلراد.

- مت حتديث املتطلبات الفنية، كما قدمت للمجتمعن، والتي أعتبرت بشكل عام مناسبة وممكنة.
- ومــع ذلــك، مت التوصيــة بالتمييــز الواضــح فيمــا بــن احلاجــة لوضــع مواصفــات املبيــد للمنتــج املعنــي، مــرة واحــدة، وبــن متطلــب 

   مراقبة اجلودة للشحنات بشكل منفرد.
- الحــظ االجتمــاع أن املــواد املســاعدة يف إعــداد املســتحضرات، غيــر مدرجــة، حاليــا، يف مواصفــات منظمــة األغذيــة والزراعــة/

   منظمة الصحة العاملية للمبيدات، وقد أوصى االجتماع بأن يناقش JMPS إدراجها مستقبا.

2 - ناقش االجتماع آليات سلسلة )تسلسل( االمداد باملبيدات ملكافحة اجلراد. 
- مت التأكيــد علــى، أن آليــة االمــداد ينبغــي أن تســمح بتســليم املبيــد املناســب باجلــودة املناســبة إلــى الــدول املتأثــرة باجلــراد بالكميــة 

   املناسبة ويف الوقت املناسب، لتفادي تراكم مخزون من املبيدات الغير صاحلة.
ــات الفارغــة الناجتــة مــن عمليــات  ــى، أن آليــة اإلمــداد ينبغــي أن تضمــن جمع/تدوير/التخلــص مــن احلاوي - كمــا مت التأكيــد عل
   املكافحــة بالتوافــق مــع اخلطــوط التوجيهيــة ملنظمــة األغذيــة والزراعــة، وذلــك ســواء عــن طريــق املــورد، أو اخلطــط احملليــة إلدارة 

   احلاويات، بالتعاون مع احلكومات الوطنية.
- يعتبــر اإلطــار العــام للعقــود )يشــار إليــه أحيانــا “ بنظــام بنــك املبيــدات”( خيــارا قابــا للتطبيــق للمســاهمة يف حتقيــق األهــداف 
  املذكــورة أعــاه. ومت التوصيــة بــأن تعتبــر منظمــة األغذيــة والزراعــة أن اخلدمــات مطلوبــة وأن تتابــع احلــوار مــع املورديــن لتحديــد 

  شروط التعاقد ملثل هذه العقود.
- أقــر االجتمــاع بأنــه ينبغــي علــى احلكومــات حتمــل املســئولية لتجنــب التخزيــن املفــرط للمبيــدات املزمــع إســتخدامها ملكافحــة 

   اجلراد، على سبيل املثال من خال خطة الطوارئ.
- إن خيــار الشــراء مــع االســترجاع، حيــث ميكــن إســترداد املبيــدات الغيــر مســتخدمة بواســطة املــورد، يعتبــر خيــارا غيــر مجديــا، 

   ألسباب قانونية، تشغيلية ومالية.
- إن إنشــاء الصنــدوق االئتمانــي للتخلــص مــن املخــزون املنتهــي الصاحيــة، والــذي تــرك مــن عمليــات مكافحــة اجلــراد، يعتبــر غيــر 

   مائما، حيث أنه غير محفز للحد من التخزين املفرط للمبيدات.
- علــى النقيــض، إن إنشــاء الصنــدوق اإلئتمانــي ميكــن أن يكــون مفيــدا للســماح بالتفعيــل الســريع ألي إطــار عــام للعقــود، فضــا 
   تغطيــة التكاليــف اخلارجيــة، مثــل مراقبــة جــودة املبيــد، إدارة احلاويــات الفارغــة، أو التخلــص مــن الكميــات الصغيــرة التــي ال 

   ميكن جتنبها من املخزون املنتهي الصاحية.
ــر مــن املواقــع  ــوم( ميكــن إنشــاؤه يف واحــد أو أكث ــة )ميتاريزي ــدات احليوي ــأن املخــزون االحتياطــي مــن املبي ــراح، ب - كمــا مت اإلقت
  االســتراتيجية مــع مرافــق التخزيــن املائمــة، لإلســتخدام يف مكافحــة اجلــراد، خــال أوقــات اإلنحســار والتفشــيات املبكــرة. 

  وينبغي ملثل هذا املخزون، عندما تنتهي صاحيته، أال يكبد التخلص منه تكاليف كبيرة.
- كمــا مت إقتــراح، أنــه ينبغــي تقليــص شــراء املبيــدات مــن خــال املناقصــات، لتقليــل وقــت الشــراء، املســتغرق يف االختيــار املســبق 
   للمورديــن الذيــن يلبــون املتطلبــات الفنيــة، مثــل مواصفــات توافــر املبيــدات والتســجيل املائــم يف الــدول التــي تتلقــى املبيــدات. هــذا 

   النشاط ميكن تطبيقه باإلضافة إلى أنشاء اإلطار العام للعقود.

ومعــدات  الصغــر  يف  املتناهيــة  املســتحضرات  توافــق  تواجــه  التــي  االخيــرة  املشــاكل  االجتمــاع  إســتعرض   -  3
       التطبيق.

- مت إقتراح أنه ينبغي على موردي املبيدات ضمان توافق املستحضرات مع معدات الرش باحلجوم املتناهية يف الصغر.
- يف هــذا الصــدد، ينبغــي ألي عطــاء مبيــدات، أن يحــدد توافــق املنتــج مــع معــدات الــرش األرضية/اجلويــة باحلجــوم املتناهيــة يف 
   الصغــر، مثــل )ولكــن ليــس علــى ســبيل احلصــر(، خزانــات طائــرات الــرش مــن زجــاج البوليســتر املقــوى )GRP(، خزانــات الــرش 
   احملمولــة علــى الســيارات أو اخلزانــات احملمولــة املصنوعــة مــن البولــي إيثلــن عالــي الكثافــة، أنابيــب الفــوالذ املقــاوم للصــدأ أو 

   النايلون أو الـ PVC، الغلق احملكم بواسطة فيتون أو تيفلون.
- الحــظ االجتمــاع احلاجــة إلــى العمــل املشــترك بــن مصنعــي املبيــدات الكيميائية/احليويــة ومصنعــي آالت الــرش، إليجــاد احللــول 

   املتعلقة توافق مستحضرات املبيدات مع معدات التطبيق الشائع إستخدامها.
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4 - ناقش االجتماع املبيدات املستخدمة حاليا يف مكافحة اجلراد 
ــار أي مبيــد جديــد بشــكل كاف، خــال العشــرين عامــا الســابقة، لتأكيــد معــدالت  ــم إختب ــم يت ــه ل - الحــظ االجتمــاع بإهتمــام أن

   اجلرعات الفعالة ضد اجلراد .
- ســجل االجتمــاع أيضــا، املعوقــات اخلاصــة بالنقــص يف حمايــة البيانــات إلختبــار املبيــدات الكيميائيــة/ احليويــة اجلديــدة، والتــي 

   أعرب عنها مصنعي املبيدات.
ــط ملكافحــة اجلــراد.  ــدة املســتخدمة فق ــر املنتجــات اجلدي ــة لتطوي ــب إجــراء دراســة جــدوى مالي ــن الصع ــه م ــا تاحــظ أن - كم
   ومــع ذلــك، فــأن العوامــل االجتماعيــة، مثــل التخفيــف مــن وطــأة الفقــر واحلفــاظ علــى االمــن الغذائــي يف الــدول الناميــة، ينبغــي 

   مراعاتها.
- وتاحــظ أن اجلهــود احلاليــة املبذولــة مــن منظمــة األغذيــة والزراعــة لتعزيــز اخلطــط اإلقليميــة لتســجيل املبيــدات، ميكــن أن 

   تساهم يف تيسير تسجيل مبيدات مكافحة اجلراد.
- رمبــا يكــون هنــاك إهتمــام )حتــت آليــات متويــل خارجيــة( حلصــر وإلجــراء جتــارب حقليــة للمبيــدات احلالية/اجلديدة املســتخدمة 
   يف مكافحــة اجلــراد. كإختيــار مؤقــت، فــإن مخاليــط مــن املبيــدات قــد تثبــت فعاليتهــا ضــد اجلــراد، املوضــوع يتطلــب إختبــارات 

   حقلية إضافية.
- الحــظ االجتمــاع، أن هنــاك تقدمــا قــد مت إحــرازه يف زيــادة القــدرة اإلنتاجيــة لـــ امليتاريزيــزم، والتــي ينبغــي أن تيســر االســتخدام 
ــا لوحــظ أن  ــة نســبيا، كم ــت مرتفع ــوم مازال ــة لـــ امليتاريزي ــة املبدئي ــى نطــاق أوســع يف مكافحــة اجلــراد. يف حــن أن التكلف    عل

   إستخدامه ال يساهم يف توليد النفايات اخلطرة، كما أنه مقبول بيئيا.

II. نظام رصد االستعداد الوطني ملكافحة اجلراد – SVDN اإلقليمي للمنظمة بالقاهرة، 26 مايو 2016

إن املكافحــة الوقائيــة ضــد آفــة اجلــراد الصحــراوي تتطلــب نظامــا للرصــد واملتابعــة الدائمــة لكافــة متطلبــات عمليــات املكافحــة، مــن 
حيــث القــدرات التشــغيلية ومــدى االســتفادة منهــا، علــى املســتوين الوطنــي واإلقليمــي.

لذلــك، ويف إطــار مهامهــا، قامــت هيئــة مكافحــة اجلــراد الصحــراوي يف املنطقــة الغربيــة )CLCPRO( باســتحداث “نظــام رصــد 
االســتعداد الوطنــي ملكافحــة اجلــراد – SVDN”، تقــوم مــن خالــه وحــدات مكافحــة اجلــراد الصحــراوي الوطنيــة بإدخــال كافــة مــوارد 
ومتطلبــات عمليــه مكافحــة اجلــراد إلــى النظــام، ويف املقابــل حتصــل كل وحــدة مكافحــة جــراد وطنيــة )علــى حــده( علــى مجموعــة وافيــة 
مــن التقاريــر الفنيــة التــي توضــح مــدى مائمــة مــوارد املكافحــة أليــة تطــورات محتملــة يف موقــف اجلــراد الصحــراوي. هــذا النظــام ال 
يهــدف إلــى تقييــم قــدرات املكافحــة بقــدر مــا هــو نظــام لإلنــذار املبكــر، وهــو بذلــك يتفــق مــع الرؤيــة املنطقيــة الســتراتيجية املكافحــة 

الوقائيــة اإلقليميــة ضــد اجلــراد الصحــراوي.

ووفقــا ملدخــات وحــدات مكافحــة اجلــراد الصحــراوي يف املنطقــة، فــإن أمانــة الهيئــة اإلقليميــة، ال تســتطيع فقــط متابعــة مســتويات 
االســتعداد للتدخــل يف عمليــات املكافحــة علــى املســتوى الوطنــي، وإمنــا تســتطيع التنســيق فيمــا بــن الــدول لتوفيــر الدعــم املتبــادل 
ــك  ــة تل ــدول، ومــدى مائم ــة حــول اســتعدادات ال ــة الهيئ ــدى أمان ــة مســتقبلية ل ــات اجلــراد، فضــا عــن وجــود رؤي ــع أزم ــل م للتعام
ــا  ــك حتقيق ــة. وذل ــل تطــور األزم ــة قب ــة واملالي ــر املســاعدات الفني ــي توفي ــع تطــورات موقــف اجلــراد وبالتال االســتعدادات للتعامــل م
للهــدف الــذي تســعى إليــه هيئــات مكافحــة اجلــراد الصحــراوي اإلقليميــة، وهــو تعزيــز كافــة اإلجــراءات الراميــة لتطبيــق اســتراتيجية 

ــة. ــة، والدولي ــة، واإلقليمي ــى املســتويات الوطني املكافحــة الوقائيــة ضــد اجلــراد الصحــراوي، عل

ويف إطــار التعــاون املشــترك واملتواصــل فيمــا بــن هيئــات مكافحــة اجلــراد الصحــراوي اإلقليميــة، فقــد مت االتفــاق علــى أن تقــوم هيئــة 
مكافحــة اجلــراد الصحــراوي يف املنطقــة الوســطى )CRC( بتقــدمي “نظــام رصــد االســتعداد الوطنــي ملكافحــة اجلــراد – SVDN” إلــى 
دولهــا األعضــاء، مــن خــال حلقــة عمــل إقليميــة عقــدت يف املكتــب اإلقليمــي للمنظمــة بالقاهــرة، يف 26 مايــو 2016. وذلــك باالســتعانة 
ــد حضــر  ــة الوســطى. وق ــدول األعضــاء يف املنطق ــى ال ــة تشــغيل النظــام إل ــات وطريق ــة لعــرض محتوي ــة الغربي ــراء املنطق بأحــد خب
حلقــة العمــل ضبــاط معلومــات اجلــراد مــن دول التكاثــر )الســبعة( يف املنطقــة الوســطى، إضافــة إلــى ممثــل منظمــة مكافحــة اجلــراد 

 .)DELC-EA( الصحــراوي لــدول شــرق أفريقيــا

III. إمكانية استخدام الطائرات املسيرة عن بعد يف اإلنذار املبكر واملكافحة الوقائية - اجلزائر، 27 أبريل 2016

مســاحات شاســعة مــن الصحــراء النائيــة مبســاحة تقــارب 16 مليــون كيلومتــر مربــع والتــي متتــد مــن غــرب أفريقيــا إلــى الهنــد وتشــمل 
بعــض مــن أفقــر دول العالــم يتــم رصدهــا بانتظــام ملكافحــة اجلــراد الصحــراوي عــن طريــق الفــرق األرضيــة الوطنيــة. ويشــكل رصــد 
النشــاط األساســي يف أي إنــذار املبكــر للجــراد ونظــام املكافحــة الوقائيــة. علــى الرغــم مــن أن التقديــرات املبنيــة علــى أســاس صــور 
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مدى التنفيذ املهمة اخلطوة

الوطني أو دون الوطني. حتــدد صــور األقمــار الصناعيــة املناطــق مــن األمطــار 
ــت مؤخــرا والتــي قــد تكــون الظــروف البيئيــة  التــي هطل
مواتيــة وتصفيتهــا مــن خــال بيانــات نظــم املعلومــات 
اجلغرافيــة RAMSES لتقليــل مســاحات واســعة وشاســعة 

حتتــاج إلــى أن تقــوم الفــرق األرضيــة بإستكشــافها.

تقييم أولي
عبر القمر الصناعي

 وبيانات نظم املعلومات
اجلغرافية

مــا يصــل الــى 100-50 كــم مــن 
امليــدان. يف  املســح  فريــق 

مســاحات  األخضــر يف  النباتــي  الغطــاء  وجــود  تأكيــد 
واســعة مــن مواطــن اجلــراد املتجانســة أو غيــر متجانســة.

UAV

تقييم واسعة النطاق

موقع محدد، يصل إلى 5 كم. كشــف مجموعــة حوريــات، وبقــع احلوريــات ومجموعــات 
النباتــي  الغطــاء  ومــدى  وأســراب  الكاملــة  احلشــرات 

واحملاصيــل. الطبيعــي 

UAV

بحث مكثفة

موقع محدد، يصل إلى 5 كم. مكافحــة دقيقــة أو هدفيــة لإلصابــة الفرديــة باســتخدام 
املبيــدات احليويــة والكيميائيــة.

UAV

مراقبة

االقمــار الصناعيــة لهطــول األمطــار والغطــاء النباتــي األخضــر تســتخدم للحــد مــن وإعطــاء األولويــة لهــذه املناطــق الكبيــرة واحملتمــل أن 
تكــون مناســبة، إضافــة إلــى أن صــور االقمــار الصناعيــة قــد يكــون بهــا بعــض مــن أخطــاء الســهو وغالبــا مــا تكــون غيــر متوفــرة يف الوقــت 
املناســب. املســح اجلــوي عــادة مــا يكــون غيــر ممكنــا نظــرا الرتفــاع التكاليــف وتوفــر الطائــرات. ونتيجــة لذلــك، هنــاك حاجــة الســتكمال 
هــذه األدوات مــع تقنيــات إضافيــة لتوجيــه الفــرق األرضيــة إلــى الغطــاء النباتــي االخضــر وإصابــات اجلــراد. ومــن هــذا املنطلــق بــدء 

التأســيس لفكــرة اســتخدام طائــرات بــدون طيــار بهــدف حتســن نوعيــة عمليــات املســح واملكافحــة املبكــرة للجــراد الصحــراوي.

ــة  ــة لتحســن مراقب ــدوارة )UAV(، ميكــن أن يكــون وســيلة محتمل ــة أو ال ــرات املســيرة عــن بعــد، ذات االجنحــة الثابت اســتخدام الطائ
اجلــراد الصحــراوي، اإلنــذار املبكــر املكافحــة الســريعة، وخفــض تكاليــف عمليــات املســح واملراقبــة. وهــذا مــا أكــده دراســة أجرتهــا 

ــدا يف عــام 2015. ــة فاغينينغــن، هولن جامع

ميكن أن تتكون االستخدام العملي للحل املقترح يف بلد نهج من أربع خطوات.
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مرفق 6 :  احلسابات السنوية لعامي 2015 و 2016

احلسابات السنوية لعام 2015
املصروفات األنشطة بند املصروفات

76 221 مرتبات 5012
76 221 املجموع

خبراء ومستشارين 5013
195  خالد مرسي
940 حمادة اسماعيل ابراهيم سليمان 
945 اشرف اجلمعية

2 488  مهدي غميان
13 500 كريستيان بانتنيوس
13 500 منير جبرة بطرس
12 561 عصام محمود خليفة

44 129 املجموع
عقود 5014

19 726 تكلفة الرسوم السنوية لاتصاالت بجهاز eLocust3 )يناير 2015 – ديسمبر 
)2015

19 000 DeLCoPA تكلفة حتديث برنامج
38 726 املجموع

8 160 أجر إضايف 5020
8 160 املجموع

 التدريب وحلقات العمل/ سفر املتدربني /املدربني 
8 630 تدريب ُقطري - مصر 

23 500 تدريب ضباط معلومات اجلراد – مصر
50 828 حلقة عمل خطط الطوارئ – مصر
11 656 تدريب املدربن – اريتريا
5 000 التدريب القطري للمسح والكافحة – اململكة العربية السعودية
2 615 حلقة العمل االقليمية يف االبحاث التطبيقية – تونس

65 073 الدورة شبه االقليمية التاسعة –عمان
14 500 بحوث – دكتوراه محمد تاج السر
53 330 ماجستير – طارق املنذري
4 351 دورة الصحة والبيئة - عمان

239 483 املجموع
سفر يف مهام رسمية 

اجتماع طارئ  لدول خط الدفاع االول   080 5
2 038 زيارات لتبادل املعلومات اخلاصة باجلراد الصحراوي
5 945 حلقة عمل صناع القرارلشراء واالمداد باملبيدات - روما
2 296 سفر رئيس الهيئة إلى روما لتقدمي التقرير اخلاص بالهيئة التاسعة والعشرون
3 179 سفر دعم مركز اجلراد باململكة العربية السعودية – ناصر احلارثي
7 500 سفر املستشارين العداد كتاب الهيئة الحتفال بالعيد اخلمسن

26 038 املجموع
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معدات مستهلكة 5024
1 900 ادوات للطباعة
1 900 املجموع

مصروفات تشغيل عام 5028
مصروفات تشغيل عام

1 304 اجتماعات، مصاريف استضافة، معدات، تكلفة اتصاالت، .الخ
 1 304 املجموع

نفقات عامة غير مباشرة  5040
129 البريد السريع
129 املجموع

تكلفة دعم املنظمة 5029
53 055 %5 عن 5024 و 5025 ، %13 على الباقي

53 055 املجموع
489 145 00 املجموع الكلي للصرف
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املصروفات األنشطة بند املصروفات
70 182 مرتبات 5012

70 182 املجموع
خبراء ومستشارين 5013

6 300 كليف اليوت
2 715 اسامة ربيع مصطفي
1 056 عماد الدين حسن
3 000 محمد عبدالرحيم مرجان

13 500 كريستيان بانتنيوس
13 500 منير جبرة بطرس

  12 561 عصام محمود خليفة
        52 632 املجموع

عقود 5014
    18 507 eLocust3 تكلفة الرسوم السنوية لاتصاالت بجهاز

)يناير 2015 – ديسمبر 2015(
18 507 املجموع
7 055 أجر إضايف 5020
7 055 املجموع

5021/5028 التدريب وحلقات العمل/ سفر املتدربني /املدربني
3 597 دورة تدريبية وطنية – االمارات
4 581 دورة تدريبية وطنية – مصر

41 410 دورة ضباط معلومات اجلراد - مصر
5 848 دورة صيانة االت – اثيوبيا
7 454 دورة صيانة االت – السودان
2 615 دورة تدريبية وطنية – السودان
5 658 دورة تدريبية وطنية لليمن – مصر

709 تدريب ملدة يومن – تادروس - اريتريا
1 007 ماجستير – طارق املنذري
5 282 دعم مسوحات اليمن
8 063 دورة تدريبية وطنية – االردن

86 224 املجموع
14 551 سفر املستشارين العداد كتاب الهيئة الحتفال بالعيد 

اخلمسن
5021

14 551 املجموع
معدات مستهلكة 5024

200 برامج كمبيوتر
3 611      eLocust3  اساك

3 299 ادوات للطباعة
7 110 املجموع

معدات غير مستهلكة 5025
4 665 جهاز حاسوب ملكتب الهيئة
1 930 جهاز الب توب )ماك ( الريتريا

6 595 املجموع

احلسابات السنوية لعام 2016
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نفقات عامة غير مباشرة 272
272 املجموع

مصروفات تشغيل عام 5028
                  2 

541
اجتماعات، مصاريف استضافة، معدات، تكلفة اتصاالت، .الخ

2 541 املجموع
606 مصروفات تشغيل عام – داخلي 5050
606 املجموع

تكلفة دعم املنظمة 5029
27 020 %5 عن 5024 و 5025 ، %13 على الباقي

27 020 املجموع
284 792 املجموع الكلي للصرف
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مرفق 7 :  حالة اشتراكات الدول االعضاء واملتاخرات لصندوق الهيئة 

MTF/INT/007/MUL 9409 :حالة اشتراكات الدول األعضاء والديون املستحقة حلساب الهيئة رقم
وذلك حتى 31 ديسمبر 2015  بالدوالر أمريكي

املبالغ املستحقة 
حتى 31/12/2015

املبالغ املسددة
حتى 31/12/2015

االشتراكات للفترة 
2015

املبالغ املستحقة 
حتى 31/12/2014  

الدول األعضاء

51 999 34 17 500 00 34 499 34 ألبحرين
16 500 00 2 200 00 14 300 00 جيبوتي

0 00 97 620 00 65 080 00 32 540 00 مصر
32 000 00 16 000 00 16 000 00 إثيوبيا
8 000 00 8 000 00 0 00 إريتريا

28 750 00 57 500 00 57 500 00 28 750 00 العراق
49 327 62 28 715 00 28 715 00 49 327 62 األردن
50 000 00 50 000 00 0 00 الكويت
22 245 00 11 212 50 22 245 00 11 212 50 لبنان

0 00 20 000 00 20 000 00 0 00 ُعمان 
12 539 04 12 460 96 25 000 00 0 00 قطر
88 070 00 88 070 00 0 00 السعودية

328 241 82 37 335 00 290 906 82 السودان
116 664 63 33 375 00 83 289 63 سورية
52 500 00 52 500 00 0 00 اإلمارات
38 914 76 10 000 00 28 914 76 اليمن

895 752 21 227 508 46 533 520 00 589 740 67 املجموع
*العام املالي يف منظمة االغذية والزراعة يبدا يف شهر يوليو من كل عام
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  MTF/INT/007/MUL 9409:حالة اشتراكات الدول األعضاء والديون املستحقة حلساب الهيئة رقم
وذلك حتى 31 ديسمبر  2016 بالدوالر أمريكي

املبالغ املستحقة 
حتى 31/12/2016

املبالغ املسددة
حتى 31/12/2016

االشتراكات للفترة 
2016

املبالغ املستحقة 
حتى 31/12/2015

الدول األعضاء

69 999 34 17 500 00 52 499 34 ألبحرين
18 700 00 2 200 00 16 500 00 جيبوتي
65 080 00 65 080 00 0 00 مصر
40 000 00 8 000 00 16 000 00 32 000 00 إثيوبيا

0 00 16 000 00 8 000 00 8 000 00 إريتريا
57 500 00 28 750 00 57 500 00 28 750 00 العراق
78 042 62 28 715 00 49 327 62 األردن

100 000 00 50 000 00 50 000 00 الكويت
33 312 50 11 177 50 22 245 00 22 245 00 لبنان

20 000 00 20 000 00 0 00 ُعمان 
25 000 00 12 539 04 25 000 00 12 539 04 قطر
88 070 00 88 070 00 88 070 00 88 070 00 السعودية

365 576 82 37 335 00 328 241 82 السودان
150 039 63 33 375 00 116 664 63 سورية
52 550 00 52 450 00 52 500 00 52 500 00 اإلمارات
48 914 76 10 000 00 38 914 76 اليمن

1 212 785 67 216 986 54 533 520 00 896 252 21 املجموع
* العام املالي يف منظمة االغذية والزراعة يبدا يف شهر يوليو من كل عام
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مرفق 8 :  برنامج العمل وامليزانية للفترة 2017 – 2018  واخلطة املستقبلية للهيئة

تفاصيل تقديرية عن برنامج عمل ونشاط الهيئة مبا يقابله من بنود املصروفات
 للسنوات 2017–2018 

برنامج العمل وامليزانية للفترة 2017 – 2018  واخلطة املستقبلية للهيئة
2018 2017 بند املصروفات األنشطة

70 000 70 000 مرتبات 5012
70 000 70 000 سكرتارية الهيئة

20 000 20 000 خبراء ومستشارين 5013
خبراء ومستشارين

112 500 129 500 عقود 5014
40 000 40 000 بحوث

15 000 15 000 مطبوعات

5 000 5 000 ترجمة

2 000 2 000 إعادة نسخ

25 000 25 000 eLocust3 تكلفة الرسوم السنوية لاتصاالت بجهاز

20 000 20 000 دعم استخدام التكنولوجيا احلديثة

2 500 2 500  DeLCoPA تكلفة دعم تشغيل وصيانة برنامج

3 000 5 000 تكلفة حتديث موقع الهيئة على شبكة االنترنت

15 000 تأهيل قواعد اجلراد الفرعية بالسودان

4 000 4 000 أجر إضايف 5020
70 000 سفر يف مهام رسمية 000 38

3 000  سفر رئيس الهيئة إلى روما لتقدمي التقرير اخلاص
باجتماع الهيئة الثاثون

5 000 زيارات أخرى للرئيس 000 5

15 0000 15 000 زيارات لتبادل املعلومات وحضور االجتمعات

 االجتماع اخلامس والثاثون للجنة التنفيذية 000 15

50 000 دورة الهيئة احلادي الثاثون واللجنة التنفيذية اخلامس والثاثون

155 000 التدريب وحلقات العمل 000 120 5023
50 000 50 000 ُقطري ) 6 دورات(

شبه إقليمي ) دورة كل سنة( 000 25 000 25

تدريب إقليمي يف مجال املكافحة اجلوية للجراد  000 25
الصحراوي

 تدريب إقليمي يف مجال إستخدام املبيدات احليوية 000 20

30 000 حلقة عمل إقليمية لتقييم آالت الرش ULV املستخدمة يف 
مكافحة اجلراد

50 000 احملاكاة امليدانية حلملة مكافحة اجلراد الصحراوي
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15 000 معدات مستهلكة 000 15 5024

5 000 قطع غيار/ كتب ومطبوعات 000 5
10 000 دعم لبعض دول الهيئة 000 10

30 000 معدات غير مستهلكة 000 30 5025

25 000 شراء أجهزة ومعدات 000 25
5 000 مختلفة غير منظورة 000 5  

خدمات دعم فني 000 2 000 2 5027
مصروفات تشغيل عام 000 20 000 20 5028

اجتماعات، مصاريف استضافة، معدات، تكلفة اتصاالت، .الخ

2 000 مصروفات تشغيل عام – غير مباشر 000 2 5040
بريد سريع 

500 500 470 500 املجموع




