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ملخص التوصيات

وافق اجتماع الدورة الثالثن على التوصيات التالية:

1. املوافقــة علــى إســتكمال اإلجــراءات اخلاصــة بطباعــة كتيبــات إجــراءات العمــل النموذجيــة آلالت مكافحــة اجلــراد باللغــة العربيــة 
    واإلجنليزية على أن تضاف اللغة الفرنسية بالتنسيق مع هيئة مكافحة اجلراد الصحراوي باملنطقة الغربية.

2. املشــاركة بحلقــة العمــل التــي ســتعقد يف املنطقــة الغربيــة CLCPRO لالتفــاق علــى البحــوث املطلــوب تنفيذهــا واعطائهــا االولويــة 
   يف مجال اجلراد الصحراوي.

3. تقــوم الهيئــة مبخاطبــة مــدراء مراكــز اجلــراد واجلامعــات يف الــدول االعضــاء وحثهــم علــى التواصــل مــع اجلهــات املختصــة للتقــدم 
    مبقترحات بحثية يف مجال اجلراد الصحراوي.

4. تفعيل التنافس للجائزة املقدمة من الهيئة الفضل البحوث يف مجال اجلراد الصحراوي بحسب الشروط املوضوعةمن الهيئة 
    سابقاً.

5. تقــوم الهيئــة باجــراء دورة تدريبيــة وطنيــة يف مجــال مســح ومكافحــة اجلــراد الصحــراوي بالتعــاون مــع وزراة الزراعــة بجمهوريــة 
   العراق.

6. إلتحــاق بعــض االفــراد العاملــن يف مجــال وقايــة النباتــات مــن دول االنتشــار للمشــاركة يف عمليــات مكافحــة اجلــراد الصحــراوي يف 
    دول التكاثر أثناء حمالت املكافحة للجراد الصحراوي.

7. تقــوم الهيئــة باملســاهمة يف شــراء جهــاز الــرش لالســتخدام يف الطائــرة املخصصــة للمكافحــة اجلويــة التابعــة لســالح اجلــو امللكــي 
. R44 األردني    

8. تقــوم الهيئــة باجــراء دورة تدريبيــة وطنيــة يف مجــال مســح ومكافحــة اجلــراد الصحــراوي بالتعــاون مــع الهيئــة العامــة للزراعــة وشــئون 
   الثروة السمكية بدولة الكويت.

9. تقــوم الهيئــة باجــراء دورة تدريبيــة وطنيــة يف مجــال مســح ومكافحــة اجلــراد الصحــراوي والصحــة وســالمة البيئــة بالتعــاون مــع 
   وزراة الزراعة باجلمهورية اللبنانية.

10. تقــوم الهيئــة بتوفيرعــدد 20 جهــاز GPS وعــدد 20 بوصلــة باإلضافــة الــى عقــد دورة تدريبيــة ملعاييــر الصحــة والســالمة البيئيــة 
     للعاملن يف هذا املجال سلطنة عمان.

11. تقــوم الهيئــة بعقــد دورة تدريبيــة يف مجــال املســح واملكافحــة للجــراد الصحــراوي وحلقــة عمــل يف صيانــة آالت املكافحــة لتأهيــل 
    الكوادر الوطنية يف دولة قطر.

ــة  ــن يف مجــال مكافحــة اجلــراد يف اململكــة العربي ــة للعامل ــة يف مجــال الصحــة والســالمة البيئي ــة بعقــد دورة تدريبي 12. تقــوم الهيئ
     السعودية.

13. يقــوم أمــن الهيئــة بزيــارة اجلمهوريــة العربيــة الســورية -ان أمكن-لبحــث ســبل إعــادة تأهيــل وحــدة مكافحــة اجلــراد واملســاهمة 
    يف إعــداد مشــروع لهــذا الغــرض عــن طريــق أحــد الهيئات/الــدول املانحــة. كمــا تقــوم الهيئــة بعقــد دورة تدريبيــة يف مجــال املســح 

    واالستكشاف ودورة اخرى يف مجال تشغيل وصيانة آالت املكافحة.
14. نظــراً لأزمــة التــي متــر بهــا اجلمهوريــة اليمنيــة خــالل هــذه املرحلــة، تقــوم الهيئــة بالبحــث عــن إمكانيــة مســاعدة مركــزي اجلــراد 
     باليمــن وذلــك إميانــاً منهــا بأهميــة متابعــة حالــة اجلــراد الصحــراوي وخاصــة يف ظــل املســتجدات وحالــة اجلــراد التــي تشــهدها 

     بعض دول اإلقليم.
15. اقترحــت الــدول األعضــاء عقــد اجتمــاع بــن الهيئــة و AGPM بحضــور اإلدارات القانونيــة واملاليــة واإلداريــة يف مقر املنظمة ملناقشــة 

     طلب البلدان األعضاء.
16. تقــوم الهيئــة مبخاطبــة الــدول لتعريفهــم بتقنيــة اســتخدام الطائــرات بــدون طيــار يف مجــال مســح ومكافحــة اجلــراد الصحــراوي 

     الطالع اجلهات املعنية بتلك الدول ألخذ املوافقات الالزمة يف حال رغبتها باستخدام هذه التقنية.
17. تقــوم الهيئــة باالتصــال بــادارة جامعــة الســودان للعلــوم والتكنولوجيــا لالتفــاق علــى قبــول الطــالب وبــدء الدراســة يف أقــرب فرصــة 

     ممكنة.
18. مت إقرارخطــة الطــوارئ اإلقليميــة مــع ضــرورة أن تقــوم الــدول بتســديد إشــتراكاتها الســنوية حتــى يتــم تفعيــل اخلطــة، وعلــى ان 

     توايف الدول األعضاء أمانة الهيئة بخطتها الوطنية مبا يتوافق مع مواردها املالية والبشرية.
19. أجازت دول األعضاء بالهيئة احلسابات السنوية اخلتامية لعامي 2017 - 2018.

20. ان يقوم مندوبي الدول االعضاء التي عليها متأخرات مبتابعة حكوماتهم بشأن سدادها للصندوق االئتماني للهيئة.
21. على مندوب دولة االمارات العربية املتحدة متابعة رفع االشتراك مع جهات املعنية اسوة ببقية الدول األعضاء.

22. أن تقــوم الــدول بســداد اإلشــتراك الســنوي وجــزء مــن املتأخــرات بحلــول 31 ديســمبر 2019 بالنظــر الــى الوضــع احلــرج للصنــدوق 
     االئتماني للهيئة.
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23. أقرت الدول األعضاء بالهيئة برنامج العمل وامليزانية لعامي 2019 - 2020.
24. يخــول المانــة الهيئــة بالتشــاور مــع رئيســها بتغطيــة التكاليــف ذات االنعكاســات املاليــة علــى صنــدوق الهيئــة والتــي لــم يــرد تضمينهــا

     يف امليزانية املجازة خلطط العمل للعامن القادمن.
25. اوصــى االجتمــاع رئاســة املكتــب االقليمــي باملنظمــة بضــرورة دعــوة امانــة الهيئــة للمشــاركة يف فعاليــات املؤمتراالقليمــي للشــرق 
     االدنــي وشــمال افريقيــا باعتبــار ان هــذا املومتــر فرصــة ســانحة للترويــج لــدور الهيئــة يف مواجهــة خطــر اجلــراد الصحــراوي ومــا 
     تقــوم دول املنطقــة مــن نشــاطات كبيــرة ومكثفــة مــن اجــل احلــد مــن خطــورة اجلــراد واالضــرار التــي يســببها للمحاصيــل الزراعيــة  

     واملراعي خاصة للشعوب التي تعاني من الفقر وخطر املجاعة.
محســن  والســيد   ،7 الدرجــة  إلــى  الهيئــة  يف  واملاليــة  اإلداريــة  املســاعدة  جنيــب  ليديــا  الســيدة  بترقيــة  الهيئــة  توصــى   .26

.G Staff إبراهيم محمد سائق الهيئة إلى درجة 3 حسب السلم الوظيفي ملوظفي الدرجات العمومية يف املنظمة     
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تقرير الدورة احلادية والثالثني للهيئة و االجتماع  اخلامس والثالثني للجنة التنفيذية
هيئة مكافحة اجلراد الصحراوي يف املنطقة الوسطى

عمان - اململكة األردنية الهاشمية، 17 - 21 فبراير 2019م

مقدمة
1. وجــه الســيد مديــر عــام منظمــة األغذيــة والزراعــة لــأمم 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

  اإلمــارات العربيــة املتحــدة واجلمهوريــة اليمنيــة بصفتهــا أعضــاء يف هيئــة مكافحــة اجلــراد الصحــراوي يف املنطقــة الوســطى حلضــور 
  اجتماع الدورة احلادية والثالثن للهيئة يف الفترة من 17 - 21 فبراير/ شباط 2019 عمان - اململكة األردنية الهاشمية.

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 والبنــك اإلســالمي للتنميــة واألمانــة العامــة ملجلــس التعــاون 

لــدول اخلليــج العربيــة وجامعــة الــدول العربيــة والوكالــة االمريكيــة للتنميــة الدوليــة. 

افتتاح االجتماع

2. مت افتتــاح الــدورة احلاديــة والثالثــن يــوم االحــد 17 فبرايــر2019، حتــت رعايــة معالــي املهنــدس إبراهيــم الشــحاحدة وزيــر الزراعــة
   ووزيــر البيئــة باململكــة األردنيــة الهاشــمية وأنــاب عنــه عطوفــة األمــن العــام لــوزارة الزراعــة املهنــدس محمــود اجلمعانــي وبحضــور 
   الســيد نصرالديــن حــاج األمــن ممثــل منظمــة األغذيــة والزراعــة )الفــاو( باململكــة األردنيــة الهاشــمية وممثلــي الــدول األعضــاء يف 
   الهيئــة حيــث ألقــى الســيد نصــر الديــن حــاج األمــن كلمــة منظمــة األغذيــة والزراعــة مرحبــاً بجميــع املشــاركن ومنوهــاً إلــى دور 
ــة اجلــوع والفقــر. كمــا  ــة األمــن الغذائــي ومحارب ــذ انشــائها مــن أجــل حماي ــه من ــة والزراعــة )الفــاو( الــذي تقــوم ب    منظمــة األغذي
   ألقــى الســيد األمــن التنفيــذي للهيئــة يف املنطقــة الوســطى كلمــة تطــرق فيهــا إلــى فــورة اجلــراد الصحــراوي احلاليــة يف كًل مــن 
   إرتيريــا واململكــة العربيــة الســعودية وجمهوريــة مصــر العربيــة وجمهوريــة الســودان واجلهــود التــي بذلــت يف هــذا الشــأن، ومحفــزاَ 
   الــدول األعضــاء يف الهيئــة علــى اتخــاذ احليطــة واحلــذر مــن أجــل مواجهــة أي تطــور محتمــل يف حالــة اجلــراد وأشــار إلــى أن أوراق 
   العمــل ســوف تناقــش العديــد مــن املوضوعــات مبــا فيهــا التقنيــات احلديثــة يف عمليــات اجلــراد الصحــراوي وإعــداد خطــة الطــوارئ 
   اإلقليميــة إلحتــواء حــاالت فــورات وأوبئــة اجلــراد الصحــراوي. كمــا القــى عطوفــة املهنــدس محمــود اجلمعانــي كلمــة وزارة الزراعــة  
   باململكــة األردنيــة الهاشــمية والتــي تطــرق فيهــا الــى دور الــوزارة يف مكافحــة اجلــراد الصحــراوي وحمايــة احملاصيــل الزراعيــة الجــل 
   املســاهمة يف حتقيــق األمــن الغذائــي، ومرحبــاً باملشــاركن راجيــا لهــم اجتماعــاً بنــاءاً ومثمــراً ومتمنيــاً لهــم طيــب اإلقامــة يف اململكــة 

   األردنية الهاشمية.

3. ُعقــدت فعاليــات الــدورة احلاديــة والثالثــن لهيئــة مكافحــة اجلــراد الصحــراوي يف املنطقــة الوســطى يف الفتــرة مــن 17 - 21 فبرايــر/
   شــباط 2019، والتــي حضرهــا ممثلــي دول: جمهوريــة مصــر العربيــة، دولــة إريتريــا، جمهوريــة أثيوبيــا الدميقراطيــة، جمهوريــة 
ــة الســعودية،  ــة قطــر، اململكــة العربي ــة، ســلطنة ُعمــان، دول ــة اللبناني ــت، اجلمهوري ــة الكوي ــة الهاشــمية، دول ــراق، اململكــة األردني   الع
  جمهوريــة الســودان، اجلمهوريــة العربيــة الســورية، اجلمهوريــة اليمنيــة ودولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، واعتــذرت مملكــة البحريــن 
  عــن املشــاركة ولــم حتضــر جمهوريــة جيبوتــي. 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 

  الصحراوي لدول شرق أفريقيا، وممثل عن الوكالة االمريكية للتنمية الدولية )مرفق رقم 1(.
 

تقرير رئيس الهيئة 

األردنيــة  اململكــة  إلــى  والتقديــر  الشــكر  الثالثــن(  للــدورة  الهيئــة  )رئيــس  العبــري  محمــد  بــن  صالــح  الفاضــل  قــدم   .4
   الهاشــمية الســتضافتها الــدورة احلاديــة والثالثــن للهيئــة، ثــم قــدم تقريــراً عــن األنشــطة التــي مت تنفيذهــا مــن قبــل أمانــة 
الــدورة  يف  إســتعراضها  ســيتم  التــي  العمــل  أوراق  خــالل  مــن  بالتفصيــل  نشــاط  كل  مناقشــة  ســيتم  بأنــه  موضحــاً  الهيئــة    
األعضــاء  دول  بــن  التعــاون  علــى  أثنــى  كمــا  املناســبة.  بالتوصيــات  واخلــروج  االجتمــاع  التوفيــق يف  األعضــاء  للــدول  راجيــاً    
األخــرى.  املناطــق  يف  الصحــراوي  اجلــراد  مكافحــة  ومنظمــات  هيئــات  مــع  التعــاون  وكذلــك  الهيئــة  وامانــة  الــدول  وأعضــاء    
   ويف اخلتــام متنــى الفاضــل صالــح بــن محمــد العبــري للحضــور طيــب االقامــة يف اململكــة األردنيــة الهاشــمية )مرفــق رقــم 2(.
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انتخاب الرئيس ونائب الرئيس
 

5. مت انتخــاب ممثــل اململكــة األردنيــة الهاشــمية الفاضــل/ صيتــان حمــد الســرحان لرئاســة الهيئــة يف دورتهــا احلاديــة والثالثــن، كمــا 
    مت انتخاب الفاضل محمد بن حسن الشمراني ممثل اململكة العربية السعودية نائباً للرئيس.

املصادقة على جدول االعمال

6. صادق االجتماع على جدول األعمال املقترح الذي شمل على التالي:

االفتتاح
• افتتاح الدورة.  

• تقرير رئيس الهيئة.   
• انتخاب الرئيس ونائب الرئيس.  

• اعتماد جدول األعمال.  
• انتخاب أعضاء جلنة الصياغة.  

األنشطة	الفنية	للهيئة
• حالة اجلراد الصحراوي يف املنطقة الوسطى.  

• التطوير وتنمية القدرات.  
أ - التدريب. 

ب - االعالWم واملطبوعات.
ج - البحوث. 

• تقارير وانشطة الدول األعضاء.  
• متابعة توصيات الدورة 30 للهيئة.  

• التقنيات احلديثة )استخدام الطائرات املسيرة عن بعد يف مسح واستكشاف اجلراد(.  
• برنامج الدراسات العليا.  

• خطط الطوارئ الوطنية واإلقليمية.  
• تقارير هيئات مكافحة اجلراد الصحراوي:  

أ - ملخص ألنشطة هيئة مكافحة اجلراد الصحراوي يف املنطقة الغربية.
ب - ملخص ألنشطة هيئة مكافحة اجلراد الصحراوي يف املنطقة الشرقية. 
ج - ملخص ألنشطة منظمة مكافحة اجلراد الصحراوي لدول شرق إفريقيا.

التنظيم	واإلدارة	املالية
• انتخاب رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية للهيئة.   

• احلسابات السنوية لعامي 2017 و2018 م.    
• حالة االشتراكات واملتأخرات  حلساب الهيئة االئتماني.  

• برنامج العمل واألنشطة املقترحة وامليزانية للفترة 2019 - 2020م.   
• بند ما يستجد من أعمال.   

• موعد ومكان انعقاد االجتماع القادم للجنة التنفيذية و الدورة القادمة للهيئة.  
التوصيات	واخلتام			    

• املوافقة على تقرير الدورة احلادية والثالثن.    
• اختتام الدورة.  
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انتخاب جلنة الصياغة

7. ُشــكلت جلنــة لصياغــة تقريــر الــدورة مــن ممثلــي كل مــن دولــة قطــر، ســلطنة ُعمــان، اجلمهوريــة اليمنيــة باإلضافــة إلــى أمانــة الهيئــة 
   التي قامت كذلك باعمال السكرتارية.

حالة اجلراد الصحراوي )فبراير 2017 إلى فبراير 2019( 

ــة  ــرا مفصــال عــن حال ــؤات اجلــراد الصحــراوي برئاســة املنظمــة برومــا تقري 8. قــدم الســيد كيــث كريســمان املســؤول األول عــن تنب
    اجلــراد الصحــراوي يف الفتــرة فبرايــر/ شــباط 2017 إلــى الفتــرة فبرايــر/ شــباط 2019 وكــذا التوقعــات حتــى املوســم الصيفي 2019 
   يف املنطقــة الوســطى. واوضــح يف تقريــره أن حالــة اجلــراد الصحــراوي كانــت هادئــة حتــى نوفمبــر 2018 ثــم بــدأت تظهــر بعــض مــن 
    مجموعــات اجلــراد الكامــل يف مناطــق التكاثــر الصيفــي بشــرق الســودان حيــث كان معــدل هطــول األمطــار جيــدا، خاصــة بعــد حدوث 
   إعصاريــن األمــر الــذي أدى إلــى هطــول أمطــار غزيــرة يف القــرن األفريقــي وجنــوب اجلزيــرة العربيــة يف الربــع اخلالــي وســاحل البحــر 
   األحمــر بإرتيريــا. وقــد حــدث إعصــار لبــان يف أكتوبــر شــرق اليمــن وجنــوب عمــان يف الربــع اخلالــي. أدى هطــول األمطــار اجليــدة 
   يف إرتيريــا والســودان إلــى حــدوث إنتشــار للجــراد علــى ســاحل البحــر األحمــر األمــر الــذي أدى إلــى تكويــن مجموعــات مــن احلوريــات 
   وأســراب اجلــراد بحلــول ينايــر 2019 عبــرت بعــض األســراب ســاحل البحــر األحمــر بينمــا البعــض اآلخــر مــن األســراب حتــرك إلــى 
   الربــع اخلالــي باململكــة العربيــة الســعودية وإلــى اإلمــارات العربيــة املتحــدة. بــدأت عمليــات املكافحــة يف ديســمبر 2018 حيــث غطــت 
   املكافحــة 86 ألــف هكتــار، أكثــر مــن 39 ألــف هكتــار متــت مكافحتهــا بالــرش اجلــوي يف جمهورية الســودان واململكة العربية الســعودية.

يتوقــع ظهــور اجليــل الثانــي مــن األســراب يف دولــة إرتيريــا يف أوائــل شــهر مــارس وبعــد ذلــك تظهــر األســراب يف اململكــة العربيــة   
الســعودية وجمهوريــة الســودان وبجفــاف الغطــاء النباتــي علــى جانبــي ســاحل البحــر األحمــر ســتتحرك هــذه األســراب خــالل شــهري 
مــارس وإبريــل 2019 إلــى داخــل اململكــة العربيــة الســعودية حيــث يحــدث تكاثــر ربيعــي. تتوقــف كثافــة ومعــدل هــذا التكاثــر علــى 
جنــاح عمليــات املكافحــة احلاليــة وعلــى هطــول األمطــار الربيعيــة يف داخــل اململكــة العربيــة الســعودية. هنــاك خطــر محــدود بــأن 
بعــض مجموعــات اجلــراد الصحــراوي ورمبــا ســرب قــد يظهــر يف جنــوب األردن كنتيجــة طبيعيــة بفعــل الريــاح اجلنوبيــة، كمــا قــد 

تصــل بعــض هــذه األســراب يف مــارس 2019 إلــى حــوض وادي النيــل شــمال الســودان. 

ــك  ــو وذل ــى يوني ــة األشــهر القادمــة مــن مــارس إل ــة احليطــة واحلــذر خــالل األربع ــه مــن الضــروري أن تأخــذ دول املنطق ــك أن لذل
بإجــراء مســوحات مكثفــة واملكافحــة إذا دعــت الضــرورة ذلــك لتقليــل معــدل الهجــرات إلــى مناطــق التكاثــر الربيعــي ومــن ثــم الهجــرات 

العكســية إلــى مناطــق التكاثــر الصيفــي يف داخــل جمهوريــة الســودان وعلــى إمتــداد احلــدود الهنديــة الباكســتانية.

كمــا قــدم تقييــم للتقاريــر املســتلمة مــن دول التكاثــر موضحــا إن معظــم هــذه التقاريــر جيــدة. وأوضــح أن جــودة شــبكة اإلنترنــت تلعــب 
دورا كبيــرا يف التقاريــر املرســلة مــن دولــة إرتيريــا وجمهوريــة الســودان. كمــا بــن ضــرورة توضيــح تفاصيــل ومفاتيــح للخرائــط املرســلة 
ضمــن النشــرات الشــهرية للــدول، وبيانــات برنامــج رامســيس يجــب ان تكــون مطابقــة للتقاريــر املوجــودة يف النشــرات الشــهرية، لذلــك 
مــن الضــروري تزويــد فــرق املســح واملكافحــة بالــدول بجهــاز املســح اللوحــي )eLocust3( واســتعماله بالطريقــة الصحيحــة )مرفــق 

رقــم 3 (.

تقرير عن األنشطة الفنية للهيئة 

9. قــدم أمــن الهيئــة تقريــرا حــول األنشــطة الفنيــة التــي قامــت الهيئــة بتنفيذهــا يف الفتــرة مــن فبرايــر/ شــباط 2017 الــى فبرايــر/ 
    شباط 2019 وشملت التالي: 

أ.	بناء	القدرات	الوطنية

التدريب	اإلقليمي	للعام	2017:
ــة مكافحــة اجلــراد الصحــراوي  ــع هيئ ــاون م ــدات بالتع ــن املبي ــي: يف مجــال تخزي ــا كالتال ــة وبيانه ــل اقليمي ــات عم ــالث حلق ــذت ث نف
باملنطقــة الغربيــة يف أغاديــر يف اململكــة املغربيــة يف الفتــرة مــن 27 - 31 مــارس/ آذار2017. وحلقــة عمــل ملســؤولي معلومــات اجلــراد 
الصحــراوي يف القاهــرة بجمهوريــة مصــر العربيــة يف الفتــرة مــن 7 - 11 مايــو/ أيــار 2017. ودورة تدريبيــة يف عمليــات املكافحــة 
اجلويــة بالتعــاون مــع منظمــة مكافحــة اجلــراد الصحــراوي لــدول شــرق افريقيــا يف موشــي بجمهوريــة تنزانيــا يف الفتــرة مــن 17 - 21 

ــو 2017.׳ يولي
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التدريب	اإلقليمي	للعام	2018:
قامــت أمانــة الهيئــة بتنفيــذ دورة تدريبيــة إقليميــة وثــالث حلقــات عمــل يف العــام 2018 وبيانهــا كالتالــي: دورة تدريبيــة إقليميــة 
ــر/  ــرة مــن 4 - 11 فبراي ــة بورتســودان بالســودان يف الفت ــم وإعــداد حمــالت مكافحــة اجلــراد الصحــراوي مبدين )العاشــرة( يف تنظي
شــباط 2018. كمــا مت تنفيــذ حلقــة العمــل اإلقليميــة اخلاصــة مبســؤولي معلومــات اجلــراد بالقاهــرة- جمهوريــة مصــر العربيــة، يف 
الفتــرة مــن 15 إلــى 19 يوليو/حزيــران 2018. باالضافــة إلــى تنفيــذ حلقــة العمــل اإلقليميــة اخلاصــة بالتخطيــط لطــوارئ اجلــراد 
الصحــراوي، والتــي أقيمــت يف الغردقــة بجمهوريــة مصــر العربيــة، يف الفتــرة مــن 30 ســبتمبر/ ايلــول إلــى 4 أكتوبــر/ تشــرين االول 
2018. كمــا نفــذت حلقــة العمــل اإلقليميــة اخلاصــة باســتخدام املبيــدات احليويــة )ميتاريــزمي( يف مكافحــة اجلــراد الصحــراوي والتــي 

ــر/ تشــرين االول 2018. ــى 10 أكتوب ــرة مــن 7 إل ــة، يف الفت ــة مصــر العربي ــة - جمهوري أقيمــت يف الغردق

التدريب	القطري	للعام	2017:
نفــذت أربــع دورات قطريــة يف العــام 2017 يف مجــال مســح ومكافحــة اجلــراد الصحــراوي بجيبوتــي يف الفتــرة مــن 15 - 19 ينايــر/ 
كانــون الثانــي 2017. ودورة قطريــة خاصــة بعمليــات املكافحــة واإلســتخدام األمثــل للمبيــدات يف بجمهوريــة مصــر العربيــة يف الفتــرة 
مــن 24 ســبتمبر/ أيلــول حتــى 1 أكتوبــر/ تشــرين االول 2017. وأيضــا دورة تدريبــة يف عمليــات مســح ومكافحــة اجلــراد الصحــراوي 
ومعاييــر الصحــة والســالمة البيئيــة بجمهوريــة مصــر العربيــة يف الفتــرة مــن 22 - 29 أكتوبــر/ تشــرين االول 2017. ودورة تدريبيــة 

لضبــاط معلومــات اجلــراد الصحــراوي بإرتيريــا يف الفتــرة مــن 13 - 17 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2017.

التدريب	القطري	للعام	2018:
نفــذت خمــس دورات تدريبيــة يف مجــال تدريــب املدربــن علــى عمليــات مســح ومكافحــة اجلــراد الصحــراوي يف جــدة باململكــة العربيــة 
الســعودية يف الفتــرة 21 - 29 ينايــر/ كانــون الثانــي 2018. ودورة أخــرى يف تطبيــق معاييــر الصحــة والســالمة البيئيــة يف مســقط - 
ســلطنة عمــان يف الفتــرة 28 ينايــر/ كانــون الثانــي إلــى 1 فبراير/شــباط 2018. وحلقــة عمــل يف تشــغيل وصيانــة آالت الــرش يف املنامــة 
مبملكــة البحريــن يف الفتــرة 23 - 26 ابريــل/ نيســان 2018. ودورة مســح ومكافحــة اجلــراد الصحــراوي بالعقبــة - اململكــة األردنيــة 
الهاشــمية يف الفتــرة 11 - 15 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2018. وأخيــرا حلقــة عمــل يف صيانــة وتشــغيل آالت الــرش بالعقبــة - اململكــة 

األردنيــة الهاشــمية يف الفتــرة 11 - 15 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2018.

التدريب	يف	وحدة	معلومات	اجلراد	الصحراوي	باملركز	الرئيسي	بروما:
قامــت الهيئــة بتدريــب ضابطــي معلومــات اجلــراد الصحــراوي باململكــة العربيــة الســعودية بواقــع ســتة أشــهر لــكل متــدرب يف الفتــرة مــن 
8 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2016 الــى 7 مايــو/ أيــار 2017، ومــن 3 مايــو/ أيــار إلــى 1 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2017. كمــا يتــم تدريــب 

ضابــط معلومــات اجلــراد مــن أثيوبيــا حاليــا حيــث بــداء مــن 17 ســبتمبر/ أيلــول 2018 إلــى 16 أغســطس/آب 2019 )مرفــق رقــم 4أ(.

ب.	املطبوعات	واإلعالم
ــة  ــاب الهيئ ــة لكت ــة و2000 نســخة عربي ــع ونشــر 1250 نســخة اجنليزي ــون طب ــة الثالث ــرة الســابقة وبعــد انعقــاد دورة الهيئ مت يف الفت
اخلــاص باالحتفــال باليوبيــل الذهبــي ملــرور 50 عــام علــى تأسيســها باللغتــن العربيــة واالجنليزيــة ومت توزيعهمــا إلــى دول أعضــاء الهيئــة 

يف املنطقــة الوســطى والهيئــات األقاليميــة األخــرى واجلهــات والشــركاء املختصــن باجلــراد الصحــراوي.

ــة  ــن العربي ــة الوســطى باللغت ــة مكافحــة اجلــراد الصحــراوي يف املنطق ــات هيئ ــن أنشــطة وفعالي ــات تب ــم ســتة مطوي ــا مت تصمي كم
ــات وحلقــات العمــل  ــل التدريب ــا باختصــار" وأنشــطتها مث ــوان " قصتن ــة بعن ــة: التعريــف بالهيئ ــة املوضوعــات التالي ــة لتغطي واإلجنليزي
التــي عقدتهــا يف الفتــرة مــن 2000 إلــى 2018، بنــاء القــدرات، معاييــر الصحــة وســالمة البيئــة، إدارة معلومــات اجلــراد الصحــراوي، 

ــات املســتقبلية. ــة االســتعداد والتحدي ــة، وكيفي اســتراتيجية املكافحــة الوقائي

وتقوم الهيئة حاليا بأخذ املوافقة الصدار أربعة كتيبات إلجراءات العمل النموذجية آلالت الرش )SOP( باللغتن العربية واإلجنليزية:
.+ULVA آلة املكافحة باستخدام املبيدات ذات احلجوم املتناهية الصغر – اليدوية •

.AU8000 آلة املكافحة باستخدام املبيدات ذات احلجوم املتناهية الصغر احملمولة على الظهر- ميكرونير •
 .)V4M( آلة املكافحة باستخدام املبيدات ذات احلجوم املتناهية الصغر احملمولة على السيارة ألفاماست - الطراز اليدوي •

• آلة املكافحة باستخدام املبيدات ذات احلجوم املتناهية الصغر احملمولة على السيارة ميكرونير AU8115 - الطراز اليدوي.

توصيــة 1:  املوافقــة علــى إســتكمال اإلجــراءات اخلاصــة بطباعــة كتيبــات إجــراءات العمــل النموذجيــة آلالت مكافحــة اجلــراد 
باللغــة العربيــة واإلجنليزيــة علــى أن تضــاف اللغــة الفرنســية بالتنســيق مــع هيئــة مكافحــة اجلــراد الصحــراوي باملنطقــة الغربيــة.
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ج.	البحوث	
جتري اآلن ثالث أبحاث يف مجال اجلراد الصحراوي وهي على النحو التالي:

• األســتخدام الفعــال ملعلومــات املســوحات التاريخيــة واإلســتفادة مــن التقنيــات احلديثــة لتعزيــز اجلهــود املبذولــة لتحســن الكشــف عــن 
ــوراه مــن جامعــة اخلرطــوم. حيــث يهــدف املشــروع     اجلــراد الصحــراوي بأســم الباحــث محجــوب بشــارة موســى لنيــل درجــة الدكت
   البحثــي إلــى حتســن بروتوكــوالت مراقبــة اجلــراد الصحــراوي بإســتخدام معلومــات املســح املوجــودة بالســودان وتقنيــة اإلستشــعار 

   عن بعد.
• بــدأت التجــارب البحثيــة يف مجــال تأثيــر بعــض املبيــدات الكيماويــة املســتخدمة يف مكافحــة اجلــراد عــن الســالمة البيئيــة )التربــة 
   والنبــات( والتــي يقــوم بهــا الباحــث عمــاد كميــل بالتعــاون مــع مركــز بحــوث اجلــراد والنطــاط يف جمهوريــة مصــر العربيــة. وتهــدف 
   الدراســة بشــكل أساســي إلــى إســتخدام مبيــدات جديــدة )سبينوســاد( وهــو مبيــد حيــوي مصنــع مــن املركبــات الكيميائيــة املوجــودة 
ــر  ــة األكث ــدات الفســفورية التقليدي ــة باملبي ــوع )Saccharoplyspora Spinosa( يف مكافحــة اجلــراد مقارن ــة مــن ن ــل البكتيري    يف الفصائ

   شيوعاً يف عمليات املكافحة.
• الدراســة البحثيــة التــي حتمــل عنــوان اجلــراد الصحــراوي )DL(: هــل اجلــراد آفــة أم محصــول وهــي دراســة إقتصاديــة بهــدف تربيــة 
   اجلــراد ألجــل إســتخدامة يف الغــذاء. هــذه الدراســة بــدأت منتصــف عــام 2016 بدعــم جزئــي مــن الهيئــة. والتــي تتــم بجامعــة 
   اخلرطــوم. وقــد مت احلصــول علــى نتائــج التحليــل التقليــدي، وتأخــرت نتائــج التحليــل اخلاصــة باألحمــاض الدهنيــة واألمينيــة 
   واألمــالح املعدنيــة بســبب تعطــل األجهــزة. ويف 6 / 12 / 2018 مت إرســال عينــة ليتــم حتليلهــا مبصــر، وإلــى اآلن يف إنتظــار النتائــج 

   إلستكمال بقية التجارب )مرفق رقم 4ج(.

توصيــة 2: املشــاركة بحلقــة العمــل التــي ســتعقد يف املنطقــة الغربيــة CLCPRO لالتفــاق علــى البحــوث املطلــوب تنفيذهــا 
واعطائهــا االولويــة يف مجــال اجلــراد الصحــراوي.

توصيــة 3: تقــوم الهيئــة مبخاطبــة مــدراء مراكــز اجلــراد واجلامعــات يف الــدول االعضــاء وحثهــم علــى التواصــل مــع اجلهــات 
املختصــة للتقــدم مبقترحــات بحثيــة يف مجــال اجلــراد الصحــراوي.

ــة 4: تفعيــل التنافــس للجائــزة املقدمــة مــن الهيئــة الفضــل البحــوث يف مجــال اجلــراد الصحــراوي بحســب الشــروط  توصي
ــة ســابقاً. املوضوعةمــن الهيئ

تقاريرالدول األعضاء

قدمــت الــدول األعضــاء التقاريرالقطريــة عــن حالــة اجلــراد الصحــراوي يف بلدانهــم ومــا مت تنفيــذه مــن برامــج وأنشــطة خــالل الفتــرة 
املاضيــة ومتطلباتهــم يف عامــي 2019 - 2020.

جمهورية مصر العربية

11. قــدم ممثــل جمهوريــة مصــر العربيــة تقريــرا مفصــاًل حــول وضــع اجلــراد الصحــراوي خــالل عامــي 2018-2017 وأفــاد بأنــه مت 
ــر  ــب مناطــق التكاث ــار مبناطــق مختلفــة يف عــام 2017 مشــيراً إلــى جفــاف الغطــاء النباتــي يف أغل ــر مــن 26 ألــف هكت      مســح أكث
    الشــتوية مــا عــدا املناطــق حــول بحيــرة ناصــر فقــد كان الغطــاء النباتــي أخضــر. بعــد ســقوط االمطــار يف نوفمبــر 2017 حتســنت 

    الظروف البيئية، حيث شوهدت بعض األعداد اإلنفرادية الناضجة جنسياً يف املناطق اجلنوبية بوادي الدئيب.

امــا يف عــام 2018 فقــد مت مســح 21 ألــف هكتــار وكان الغطــاء النباتــي أخضــر بــوادي العالقــي حيــث كان معــدل ســقوط االمطــار 
غزيــر يف ســبتمبر 2018. يف عــام 2019 حتســنت الظــروف البيئيــة بشــكل كبيــر ممــا أدى إلــى حــدوث تكاثــر محــدود مبنطقــة أبــو 
رمــاد وشــالتن ووجــدت حوريــات جتمعيــة مــن جميــع األعمــار. ومت أكتشــاف ســربن صغيريــن ناضجــن جنســياً يف حالــة وضــع 
بيــض، ومت إجــراء عمليــات مكافحــة أرضيــة علــى مســاحة 3700 هكتــار. وقــد طلــب ممثــل جمهوريــة مصــر العربيــة مــن الهيئــة 

توفيــر التالــي:
• جهاز حتليل الكولن استريز مبستلزماته.

.GPS عدد )30( جهاز •
• توفير قطع غيار آلالت الرش باملبيدات املتناهية يف الصغر.
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دولة إرتيريا 

12. قــدم ممثــل دولــة إريتريــا تقريــراً تفصيليــاً حــول وضــع اجلــراد الصحــراوي خــالل عامــي 2018-2017 وأفــاد بــأن دولــة إرتيريــا 
     تواجــه ســنوياً إصابــات مختلفــة مــن اجلــراد الصحــراوي ولهــذا تبــذل الدولــة، بالتعــاون مــع الهيئــة وشــركاء آخريــن، جهــود مكثفــة 
     لتقليــل أضــرار اجلــراد. حيــث يوجــد حاليــاً إنتشــار للجــراد الصحــراوي علــى ســاحل البحــر األحمــر مبنطقــة فــورو وجنــوب مصــوع 
     وقــرورة مــع احلــدود الســودانية يف شــهر نوفمبــر 2018. وحتــى اآلن ماتــزال الظــروف البيئيــة مالئمــة لتكاثــر اجلــراد الصحــراوي 
     وبالتالــي تتواصــل عمليــات املكافحــة يف مناطــق التكاثــر الشــتوية حيــث متــت عمليــات املكافحــة علــى مســاحة 14000 هكتــار حتــى 

    اآلن.

تواصــل حكومــة إرتيريــا بــذل اجلهــود للتعامــل مــع أزمــة اجلــراد الصحــراوي مــن خــالل تقــدمي ميزانيــة طــواريء، وعــدد إضــايف مــن 
الســيارات والوقــود، كمــا مت عقــد دورة تدريبيــة لعــدد 30 مــن العاملــن و20 كشــافاً وأيضــاً تدريــب 6 مــن ضبــاط اجلــراد مبناطــق 

اجلــراد املختلفــة مــن خــالل حلقــات عمــل بالتعــاون مــع الهيئــة.

هناك	خطة	إلجراء	نشاطات	مكثفة	خالل	الفترة	2019 - 2020	تتركز	يف	اآلتي:  
1. متابعة تنفيذ خطة العمل.

2. عقــد دورات تدريبيــة محليــة لضبــاط اجلــراد لتطبيــق معاييــر الصحــة والســالمة البيئيــة وعلــى إســتخدام مبيــد العضلــة 
    اخلضراء، واملسح بواسطة الطائرات املسيرة باإلضافة إلى التدريب يف عمليات املسح واملكافحة.

3. تقييم ومتابعة تأثير عمليات املكافحة للجراد الصحراوي على البيئة بعد احلمالت املنفذة.
4. عقد حلقة عمل لصيانة آالت الرش.

نظرًا	ملا	تقدم	اعاله	حتتاج	دولة	إرتيريا	إلى	دعم	يف	مجاالت	مختلفة	تتمثل	يف:	
• حلقة عمل لصيانة االت ومعدات مكافحة اجلراد.

• توفير حتديد مواقع GPS عدد 20.
• مجموعة احلماية من املبيدات، عدد 000 1 قطعة.

• مضخات كهربائية للمبيدات، عدد 5.
• االت الرش احملمولة على السيارات نوع الفاماست، عدد 30. 
• االت الرش احملمولة على الظهر AU8000 ) سولو(، عدد 50.

• االت الرش احملمولة على الظهر النوع اليدوي، عدد 50.

جمهورية إثيوبيا الدميقراطية

13. قــدم ممثــل جمهوريــة إثيوبيــا الدميقراطيــة تقريــراً حــول وضــع اجلــراد الصحــراوي خــالل عامــي 2018-2017 وأفــاد بــأن إثيوبيــا 
     تعتبر إحدى دول خط املواجهة األولى وتوجد بها ثالث مناطق تكاثر على النحو التالي: 

1. الربيعية )إبريل - يونيو( يف شرق إثيويبا.
2. الصيفية )أغسطس - سبتمبر( يف شمال شرق إثيوبيا.

3. الشتوية )أكتوبر - يناير( يف جنوب شرق إثيوبيا.

متت	يف	الفترة	2017 - 2018	عدد	من	األنشطة	املختلفة	ميكن	تلخيصها	يف	اآلتي: 
.DLCO-EA 1. تدريب عدد 28 من ضباط اجلراد على بيولوجية ومسح ومكافحة اجلراد بالتعاون مع منظمة

2. تدريب عدد 24 ضابط جراد على صيانة آالت الرش بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة واملعونة األمريكية.
3. رفــع حالــة التحذيــر للســكان احملليــن عــن عمليــات املســح واملكافحــة للجــراد الصحــراوي مــن خــالل حلقــات العمــل لعــدد 619        

    من السكان احمللين بدعم من منظمة األغذية والزراعة واملعونة األمريكية.
4. مت إجــراء مســح مكثــف علــى مســاحة تفــوق 000 6 هكتــار يف 2017 وحوالــي 760 7 هكتــار يف عــام 2018، وبالتالــي وضع اجلراد 

    هاديء متاماً.
5. أما التحديات التي تواجهها إثيوبيا تتلخص يف اآلتي: 

• نقص يف وقود السيارات.
• نقص يف عدد آليات الرش.
• نقص يف املالبس الوقائية.
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لذلك هناك حاجة ماسة للدعم يف اآلتي:
• مالبس وقائية.
• أدوات التخييم.

.GPS )20( عدد •
• قطع غيار آليات الرش.

• التدريب لضباط اجلراد يف النشاطات املختلفة.

جمهورية العراق

14. قــدم ممثــل جمهوريــة العــراق تقريــرا حــول وضــع اجلــراد الصحــراوي خــالل عامــي 2017 - 2018 وأفــاد بــأن اجلمهوريــة العراقيــة 
    تعتبــر مــن دول األنتشــار ولذلــك التوجــد يف العــراق مشــكلة للجــراد الصحــراوي حاليــاً. ولكــن هنــاك مشــكلة انتشــار اجلــراد احمللــي 
    ومــع ذلــك تقــوم دائــرة وقايــة النباتــات مبتابعــة حتــركات اجلــراد الصحــراوي مــن خــالل التواصــل مــع الهيئــة واألشــتراك يف الــدورات 
    التدريبيــة ٍ وحتديــث خطــة الطــوارئ. وأفــاد كذلــك بأنــه يوجــد لــدى اجلمهوريــة العراقيــة عــدد )7( طائــرات تســتخدم يف عمليــات 
    املكافحــة اجلويــة لآلفــات النباتيــة كمــا أن لديهــا عــدد كاًف مــن آالت الــرش تســتخدم يف مجــال مكافحــة اآلفــات. كمــا توجــد لــدى 
    اإلدارة خطــة مــن أجــل إســتخدام الطائــرات املســيرة )Drone( يف عمليــات مســح اجلــراد وأيضــاً إدخــال جهــاز )DGPS( يف طائــرات 
ــن يف مجــال مســح  ــب العامل ــة بتدري ــوم الهيئ ــأن تق ــاك حاجــة ب ــأن هن ــاد ب ــة. وأف ــة للبيئ ــدات الصديق ــع إســتخدام املبي ــرش م     ال

    ومكافحة اجلراد الصحراوي.

توصيــة  5: تقــوم الهيئــة باجــراء دورة تدريبيــة وطنيــة يف مجــال مســح ومكافحــة اجلــراد الصحــراوي بالتعــاون مــع وزراة 
الزراعــة بجمهوريــة العــراق.

توصيــة  6: إلتحــاق بعــض االفــراد العاملــن يف مجــال وقايــة النباتــات مــن دول االنتشــار للمشــاركة يف عمليــات مكافحــة اجلــراد 
الصحــراوي يف دول التكاثــر أثنــاء حمــالت املكافحــة للجــراد الصحراوي.

اململكة االردنية الهاشمية

15. قــدم ممثــل اململكــة االردنيــة الهاشــمية تقريــراً حــول وضــع اجلــراد الصحــراوي خــالل عامــي 2018-2017 وأفــاد بــان حالــة اجلــراد 
    الصحــراوي هادئــة يف العامــن الســابقن. وكانــت هنــاك توقــع ألنتشــار اجلــراد الصحــراوي يف منطقتــي العقبــة ومعــان يف املنطقــة 

    اجلنوبية ولذلك مت تزويدهما بالسيارات وآليات الرش الالزمة لعمليات املسح واملكافحة. 

متــدرب  الهيئــة مت عقــد دورتــن تدريبيتــن يف مجــال مســح ومكافحــة اجلــراد مبشــاركة عــدد )21(  مــع  التعــاون  ويف أطــار 
التاريــخ يف مجــال صيانــة  نفــس  اخــرى يف  تدريبيــة  دورة  ُعقــدت  كمــا   ،2019 الثانــي  كانــون  ينايــر/   15 - 7 الفتــرة  خــالل 
املخصصــة  الطائــرة  بتحديــث  امللكــي  اجلــو  ســالح  مــع  بالتعــاون  الــوزارة  وتقــوم  العاملــن.  مــن   )10( الــرش مبشــاركة  آالت 
املخصصــة   )R44( الطائــرة  علــى  لتثبيتــه  رش  جهــاز  لشــراء  ماســة  حاجــة  هنــاك  فــان  ولذلــك  اجلويــة  املكافحــة  العمــال 
الشــأن. هــذا  الــالزم يف  التدريــب  واجــراء  هــذا اجلهــاز  املســاهمة يف شــراء  الهيئــة  مــن  ونرجــو  املكافحــة اجلويــة  ألجــراء 

توصيــة 7: تقــوم الهيئــة باملســاهمة يف شــراء جهــاز الــرش لالســتخدام يف الطائــرة املخصصــة للمكافحــة اجلويــة التابعــة 
ــي. لســالح اجلــو امللكــي األردن

دولة الكويت

16. قــدم ممثــل دولــة الكويــت تقريــر حــول حالــة اجلــراد الصحــراوي 2018-2017، حيــث لــم يُســجل أي ظهــور للجــراد الصحــراوي يف 
    عامــي 2017 - 2018. ومــع ذلــك قامــت دولــة الكويــت مبتابعــة حالــة اجلــراد يف الــدول املجــاورة نظــرا لســقوط االمطــار بنهايــة 
    2018. هــذا وقــد وضعــت خطــة عمــل للفتــرة 2019 - 2020 وذلــك مبتابعــة النشــرات الصــادرة مــن الهيئــة فيمــا يخــص حالــة اجلــراد 
    يف دول اإلقليــم. وطلــب تأمــن كميــات مناســبة مــن املبيــدات وتوزيعهــا علــى اإلدارات الزراعيــة مــع وجــود مــا يقــارب مــن 25 ســيارة 
    مجهــزة لالســتخدام يف حــاالت املكافحــة. باإلضافــة الــى توفيــر ميزانيــة ملواجهــة حالــة الطــوارئ متــى مــا اســتدعت احلاجــة.
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 هذا وقد تقدمت دولة الكويت بطلب االتي:
• دورة تدريبية يف مجال املسح واملكافحة للجراد الصحراوي لتأهيل الكوادر الوطنية.

• املشاركة يف عمليات مكافحة اجلراد التي تتم يف إحدى دول خط املواجهة االول.
• دورة يف مجال الصحة وسالمة البيئة.

  
ــة  ــاون مــع الهيئ ــة يف مجــال مســح ومكافحــة اجلــراد الصحــراوي بالتع ــة وطني ــة باجــراء دورة تدريبي ــوم الهيئ ــة  8: تق توصي

ــت. ــة الكوي ــروة الســمكية بدول العامــة للزراعــة وشــئون الث

اجلمهورية اللبنانية

17. قــدم ممثــل لبنــان تقريــر ملخــص حــول وضــع اجلــراد الصحــراوي -2017 2018، وأشــار إلــى أن لبنــان تعتبــر مــن دول االنتشــار 
     وال يؤثــر اجلــراد بشــكل مباشــر علــى احملاصيــل الزراعيــة فيهــا. ولكــن يف حــال توفــر الظــروف املناخيــة النتشــار اجلــراد او وصــول 
     بعــض أســراب اجلــراد إلــى بعــض مناطــق لبنــان فيمكــن اجــراء عمليــات املكافحــة بالتنســيق مــع ســالح اجلــو اللبنانــي باســتخدام 
     احــدى الطائــرات املجهــزة مبعــدات رش املبيــدات املتناهيــة الصغــر. كمــا أن وزارة الزراعــة اللبنانيــة توفــر ســنوياً كميــة كافيــة مــن 
     املبيــدات ULV ملكافحــة حشــرة الســونا علــى القمــح ممــا يســمح باســتعمال كميــة منهــا يف مكافحــة اجلــراد عنــد احلاجــة. عليــه 
     تقــدم منــدوب لبنــان بطلــب لعقــد دورة تدريبيــة يف مجــال املســح واملكافحــة للجــراد الصحــراوي لتأهيــل الكــوادر الوطنيــة باإلضافــة 

     الى دورة يف مجال الصحة وسالمة البيئة. 

توصيــة  9: تقــوم الهيئــة باجــراء دورة تدريبيــة وطنيــة يف مجــال مســح ومكافحــة اجلــراد الصحــراوي والصحــة وســالمة البيئــة 
بالتعــاون مــع وزراة الزراعــة باجلمهوريــة اللبنانيــة.

سلطنة ُعمان

18. قــدم ممثــل ســلطنة ُعمــان تقريــراُ مفصــاًل حــول وضــع اجلــراد الصحــراوي خــالل عامــي 2018-2017 وأفــاد بأنــه باســتمرار حالــة 
     الهــدوء للجــراد الصحــراوي خــالل العــام 2017 حيــث أجريــت عمليــات املســح يف 226 موقــع وبلغــت املســاحة املستكشــفة 3343 
ــة  ــى الظــروف البيئي ــم مشــاهدة اجلــراد الصحــراوي. أمــا بالنســبة إل ــم يت ــات املســح ل ــه مــن خــالل عملي ــار. كمــا أوضــح أن      هكت
     واملناخيــة فقــد كانــت غيــر مواتيــة حلــدوث عمليــات التكاثــر احمللــي بالرغــم مــن هطــول أمطــار متفاوتــة الغــزارة علــى محافظــات 

     شمال السلطنة خالل فترات متفرقة من نفس العام.

ــث  ــق يف الثل ــى مســتوى ضي ــي للجــراد الصحــراوي عل ــر محل ــام 2018 بتواجــد تكاث ــات املســح خــالل الع كمــا أشــارت تقاريرعملي
األخيــر مــن مــن العــام وذلــك نتيجــة لأمطــار اجليــدة املصاحبــة إلعصاريــن مداريــن خــالل شــهر مايو)مكونــو( وأكتوبر)لبــان( التــي 
تعرضــت لهمــا الســلطنة حيــث شــوهدت حشــرات بالغــة غيــر ناضجــة يف الطــور االنفــرادي بكثافــة قليلــة باإلضافــة إلــى حوريــات 
جتمعيــة وحوريــات انفراديــة بكثافــة قليلــة يف ثــالث واليــات يف جنــوب ُعمــان )مقشــن، ثمريــت واملزيونــة(. وبالرغــم مــن ذلــك 
اســتمرت حالــة الهــدوء للجــراد الصحــراوي. وبالتالــي فلقــد أجريــت عمليــات املســح يف 428 موقعــاً وبلغــت املســاحة املستكشــفة 
7848 هكتــار واملســاحة املصابــة باجلــراد 244هكتــار لــم تســتدعي معهــا إجــراء عمليــات مكافحــة. ومــع بدايــة العــام 2019 انتقلــت 

أعــداد مــن اجلــراد إلــى مناطــق التكاثــر الشــتوية علــى جانبــي البحــر األحمــر نتيجــة جلفــاف الغطــاء النباتــي والتربــة. 

 كمــا أفــاد ان لــدي الــوزارة ســيارات مخصصــة والكــوادر الفنيــة املؤهلــة يف حــاالت طــوارئ اجلــراد باإلضافــة إلــى توفــر عــدد 45 
آلــة رش تســتخدم تقنيــة الــرش باحلجــوم املتناهيــة الصغــر، باإلضافــة إلــى املبيــدات واألدوات واألجهــزة اخلاصــة بعمليــات املســح 
واملكافحــة. كمــا أنــه أقيمــت خــالل العامــن 2017 و2018 العديــد مــن الفعاليــات احملليــة مــن أهمهــا الــدورة التدريبيــة يف مجــال 
ــر  ــق معايي ــة حــول تطبي ــدورة التدريبي ــرة ال ــاً، كمــا نظمــت خــالل نفــس الفت مســح ومكافحــة اجلــراد الصحــراوي لعــدد 15 متدرب
الصحــة والســالمة البيئيــة لعــدد 14 متدربــاً بالتعــاون مــع الهيئــة. كمــا شــاركت الســلطنة يف جميــع حلقــات العمــل اإلقليميــة التــي 

نظمتهــا الهيئــة يف نفــس الفتــرة.
واســتضافت الســلطنة التجربــة الثانيــة اخلاصــة ببرنامــج اســتخدام الطائــرات املســيرة يف أعمــال مســح واستكشــاف اجلــراد 

الصحــراوي يف محافظــة الشــرقية خــالل الفتــرة مــن 20 - 24 ينايــر2019.

وبالنســبة للخطــط املســتقبلية جــاري حاليــاً إعــداد خطــة طــوارئ لفــورات اجلــراد بالســلطنة، كمــا ســتقوم الســلطنة بتعزيــز 
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اإلمكانيــات الفنيــة واللوجســتية بقســم مكافحــة اجلــراد.، وهنــاك خطــة إلجــراء دورة تدريبيــة يف مجــال املســح واســتخدام جهــاز 
eLocust3 يف شــهر أكتوبــر 2019 وأخــرى حــول تطبيــق معاييــر الصحــة والســالمة البيئيــة بالتعــاون مــع الهيئــة يف العــام 2020. 
طلــب منــدوب عمــان تامــن عــدد 20 جهــاز GPS وعــدد 20 بوصلــة باإلضافــة الــى دورة تدريبيــة ملعاييــر الصحــة والســالمة البيئيــة.

توصيــة  10: تقــوم الهيئــة بتوفيرعــدد 20 جهــاز GPS وعــدد 20 بوصلــة باإلضافــة الــى عقــد دورة تدريبيــة ملعاييــر الصحــة 
والســالمة البيئيــة للعاملــن يف هــذا املجــال بســلطنة عمــان.

دولة قطر 

19. قــدم ممثــل دولــة قطــر تقريــر ملخــص حــول وضــع اجلــراد الصحــراوي 2018-2017، حيــث أفــاد بعــدم وجــود اجلــراد الصحــراوي 
     يف العامين املاضين مع استمرار تواجد اجلراد احمللي وذلك نسبة الى زيادة املساحات املزروعة باألعالف.

 
وتقــوم وزارة البلديــة والبيئــة بإعــداد وتطبيــق خطــة عمــل ســنوية ملســح ومكافحــة اجلــراد احمللــي مبــزارع األعــالف، والشــركات 
الزراعيــة تقــوم بعمليــات املكافحــة حتــت اشــراف الــوزارة. وطلــب منــدوب دولــة قطرعقــد دورة تدريبيــة يف مجــال املســح واملكافحــة 

للجــراد الصحــراوي وحلقــة عمــل يف صيانــة آالت املكافحــة لتأهيــل الكــوادر الوطنيــة.

توصيــة  11: تقــوم الهيئــة بعقــد دورة تدريبيــة يف مجــال املســح واملكافحــة للجــراد الصحــراوي وحلقــة عمــل يف صيانــة آالت 
املكافحــة لتأهيــل الكــوادر الوطنيــة يف دولــة قطــر.

اململكة العربية السعودية

ــه لــم يســجل ــة اجلــراد الصحــراوي 2018-2017 حيــث بــن أن 20. قــدم ممثــل اململكــة العربيــة الســعودية تقريــر ملخــص حــول حال
     نشــاط للجــراد الصحــراوي يف عــام 2017 لعــدم هطــول األمطــار وعــدم مالئمــة الظــروف البيئيــة يف الســاحل الشــمالي للبحــر 
     األحمــر واملناطــق الداخليــة التــي تقــع يف نطــاق التكاثــر الربيعــي باململكــة. كمــا أشــار يف تقريــره الــى أن األعاصيــر املداريــة التــي 
     ســجلت يف عــام 2018 تســببت يف هطــول أمطــار غزيــرة علــى املثلــث احلــدودي مابــن الســعودية وُعمــان واليمــن وأدت الــى تهيئــة 
    الظــروف البيئيــة لتكاثــر اجلــراد الصحــراوي. إضافــة إلــى امطــار خفيفــة متفرقــة هطلــت علــى الســاحل الغربــي مــن اململكــة وأدت 
    الــى حتســن بيئــي يف نطــاق ضيــق جــداً يف منطقتــي جــازان والقنفــذه، وشــوهد فيهــا أعــداد قليلــة مــن احلشــرات الكاملــة االنفراديــة 
    الغيــر ناضجــة. كمــا ُســجلت امطــار متوســطة إلــى غزيــرة اســتمرت إلــى مــا يقــارب أربعــة أشــهر مبحافظــات مكــة املكرمــة ادت الــى 
    توفــر غطــاء نباتــي، وقــد شــوهدت أعــداد انفراديــة مــن اجلــراد يف بعــض املواقــع واألوديــة الصغيــرة شــمال وجنــوب مكــة. وعمومــاً 

    كانت حالة اجلراد يف عام 2018 م هادئة يف موسمن التكاثر الربيعي والشتوي.

وطلــب ممثــل الســعودية عقــد دورة تدريبيــة يف مجــال الصحــة والســالمة البيئيــة. ورحــب كذلــك مبشــاركة ضبــاط جــراد مــن مختلــف 
دول االنتشــار للمشــاركة يف عمليــات املســح واملكافحــة املنفــذة حاليــاً يف اململكــة.

توصيــة  12: تقــوم الهيئــة بعقــد دورة تدريبيــة يف مجــال الصحــة والســالمة البيئيــة للعاملــن يف مجــال مكافحــة اجلــراد يف 
اململكــة العربيــة الســعودية.

جمهورية السودان

21. قــدم ممثــل الســودان تقريــر ملخــص حــول وضــع اجلــراد الصحــراوي 2017 - 2018، وأشــار إلــى هطــول امطارغزيــرة خالل املوســم 
ــك  ــى ضــوء ذل ــر 2019. عل ــى فبراي ــور اســراب مــن اجلــراد الصحــراوي واســتمر ظهورهــا حت ــا ظه ــب عليه ــي ترت     الشــتوي احلال
    تشــكلت حملــة ألجــراء املكافحــة يف مناطــق التكاثــر الشــتوي وبلغــت املســاحة املكافحــة جويــاً حوالــي 47 ألــف هكتــار ومســاحة 15    
     ألــف هكتــار بالوســائل األرضيــة، وجتــدر اإلشــارة بــأن الســودان لديــه طائرتــان متعاقــد عليهــا ألجــراء املكافحــة باإلضافــة إلــى طائــرة 
ــداد ســاحل البحــر  ــى امت ــات املكافحــة عل ــا )ديلكــو( ألجــراء عملي ــدول شــرق أفريقي      مــن منظمــة مكافحــة اجلــراد الصحــراوي ل

     األحمر.
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هــذا ويقــوم الســودان بتغطيــة تكلفــة مكافحــة اجلــراد بأنواعــه بأكثــر مــن عشــرة مليــون دوالر برغــم الظــروف االقتصاديــة التــي 
ــدول املجــاورة  ــاو وال ــة الف ــو ورئاســة منظم ــة دلك ــة الوســطى ومنظم ــة باملنطق ــوم الهيئ ــع أن تق ــه نتوق ــا الســودان وعلي ــي منه يعان

ــة اجلــراد الصحــراوي. ــواء حال ــالزم الحت ــة الســعودية مــن تقــدمي الدعــم ال الصديقــة كاململكــة العربي

الــرش  آالت  صيانــة  يف  عمــل  وحلقــات  املدربــن  تدريــب  مجــال  يف  دعــم  تقــدمي  الهيئــة  مــن  الســودان  ممثــل  ويأمــل 
املخصــص  املبلــغ  علــى  والتصديــق   eLocust3و  GPS أجهــزة  بعــض  وتوفيــر  اجلــراد  ومكافحــة  مســح  مجــال  ويف 
باملنظمــة.  املعتمــدة  الصــرف  اجــراءات  بحســب  واالنترنــت  الالســلكي  شــبكة  ودعــم  املؤقتــة  املعســكرات  وبنــاء  لصيانــة 

اجلمهورية العربية السورية

22. قــدم ممثــل ســورية تقريــر ملخــص حــول حالــة اجلــراد الصحــراوي 2018-2017، وقــد أشــار إلــى أن  ســورية تعتبــر مــن مناطــق 
ــرش  ــرات تســتخدم لل ــى وجــود عــدد مــن الطائ ــم يســجل دخــول أي أســراب للجــراد يف العامــن املاضــن، وأشــار إل      االنتشــار ول
      الزراعــي وميكــن اســتخدامها ملكافحــة اجلــراد إذا مــا اســتدعى األمــر، إضافــة إلــى عــدد مــن آليــات الــرش الظهريــة واحملمولــة علــى 
     الســيارات. وأشــار إلــى ضــرورة املســاعدة يف صيانــة معــدات الــرش. كمــا يوجــد كميــة احتياطيــة مــن املبيــدات ذات احلجــوم 

 املتناهية الصغر لتغطية مساحة 25 ألف هكتار ومبيدات EC لتغطية مساحة 3000 هكتار.

وقــد قــدم ممثــل ســورية طلــب لعقــد دورة تدريبيــة يف مجــال املســح واالستكشــاف واملشــاركة يف التدريــب علــى تقنيــات الــرش 
اجلــوي، ودورة تدريبيــة يف مجــال تشــغيل وصيانــة آالت املكافحــة، باإلضافــة إلــى دورة يف مجــال الصحــة والســالمة البيئيــة. 

كمــا قــدم طلــب للهيئــة بتســليم الرشاشــات الظهريــة )AU8000( التــي مت شــرائها مســبقاً.

توصيــة  13: يقــوم أمــن الهيئــة بزيــارة اجلمهوريــة العربيــة الســورية -ان أمكــن- لبحــث ســبل إعــادة تأهيــل وحــدة مكافحــة 
ــة بعقــد دورة  ــدول املانحــة. كمــا تقــوم الهيئ ــق أحــد الهيئات/ال اجلــراد واملســاهمة يف إعــداد مشــروع لهــذا الغــرض عــن طري

ــة آالت املكافحــة. ــة يف مجــال املســح واالستكشــاف ودورة اخــرى يف مجــال تشــغيل وصيان تدريبي

دولة اإلمارات العربية املتحدة

ــة اجلــراد  ــى أن حال ــث أشــار إل ــة اجلــراد الصحــراوي 2017 - 2018، حي ــر ملخــص حــول حال ــة اإلمــارات تقري ــل دول 23. قــدم ممث
     هادئــة ولــم تســجل أي ظهــور للجــراد الصحــراوي يف العامــن املنصرمــن. ويف ينايــر 2019 مت رصــد عــدد مــن االســراب يف املنطقــة 
     الغربيــة مــن الدولــة بالقــرب مــن احلــدود الســعودية حيــث مت اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة والســيطرة عليهــا. كمــا أفــاد عــن مشــاركة 
     دولــة اإلمــارات يف الــدورة التدريبيــة شــبه إالقليميــة يف مجــال املســح واملكافحــة للجــراد الصحــراوي والتــي عقــدت يف بورتســودان 

     بجمهورية السودان يف شهر فبراير 2018.

كما بن أن اخلطط املستقبلية تتركز يف األتي:
• اعتماد اخلطة الوزارية ملكافحة اجلراد الصحراوي.  

• اصدار قرار وزاري لتشكيل فريق وطني ملكافحة اجلراد الصحراوي.
• التنسيق مع الهيئة مستقبال إلعداد برامج تدريبية يف إدارة ومكافحة اجلراد الصحراوي.

.)SOPs( ــة ــة واعــداد مــن اجــراءات العمــل النموذجي ــة واالجنليزي ــة العربي ــل اجلــراد باللغ ــة بارســال اعــداد مــن دلي • تقــوم الهيئ

اجلمهورية اليمنية

ــر اجلــراد يف  ــه مناطــق تكاث ــة اجلــراد الصحــراوي 2017 - 2018، واســتعرض في ــر ملخــص حــول حال ــن تقري ــل اليم ــدم ممث 24. ق
     اجلمهوريــة اليمنيــة كمــا أفــاد بوجــود مركزيــن للجــراد الصحــراوي أحدهمــا يف صنعــاء واألخــر يف عــدن يقومــان مبتابعــة حالــة 

     اجلراد من خالل عمليات املسح واملكافحة وفقاً للمناطق الواقعة بالقرب منهما.

ــى اجلــزء  ــزت عل ــي ترك ــام 2018 والت ــة خــالل ع ــة اليمني ــا اجلمهوري ــرت بهم ــي تأث ــة الت ــر املداري ــر لأعاصي ــرض التقري ــا تع كم
الشــرقي مــن اليمــن ومــا نتــج عنهمــا مــن تهيئــة الظــروف البيئيــة وظهــور للجــراد الصحــراوي يف تلــك املناطــق. وتطــور حالــة اجلــراد 
الصحــراوي. واســتعرض الصعوبــات التــي تواجــه فــرق املســح واإلستكشــاف نتيجــة للظــروف األمنيــة الصعبــة التــي تشــهدها اليمــن 
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خــالل هــذه الفتــرة وفقــدان كل الســيارات اخلاصــة باملســح واملكافحــة وعــدم توفــر النفقــات التشــغيلية. وأشــار بشــكل مختصــر 
للمســاعدات التــي قدمتهــا الهيئــة ومنظمــة األغذيــة والزراعــة يف مســاعدة مركــزي اجلــراد واملتمثلــة يف توفيــر النفقــات التشــغيلية 

لفــرق املســح خــالل العامــن املاضيــن وبعــض األجهــزة واملعــدات اخلاصــة باملســح واملكافحــة.

أخيراً تعرض التقرير لإلحتياجات التي يتطلبها مركزي اجلراد يف الوقت الراهن وهي:
ــر النفقــات التشــغيلية لفــرق املســح  ــق بتوفي ــك فيمــا يتعل ــاو وذل ــة ومنظمــة الف • اســتمرار تقــدمي املســاعدات والدعــم مــن الهيئ

واملكافحــة. 
• دعم عقد الدورات التدريبية احمللية واالشتراك يف الدورات اإلقليمية لضباط وفنيي اجلراد الصحراوي.

• طلــب تزويــد مركــزي اجلــراد بجهازيــن لقيــاس الكولــن اســتريز Test-Mate املســتخدمة للمتابعــة الصحيــة للعاملــن يف حمــالت 
مكافحــة اجلراد. 

توصيــة  14: نظــراً لأزمــة التــي متــر بهــا اجلمهوريــة اليمنيــة خــالل هــذه املرحلــة،  تقــوم الهيئــة بالبحــث عــن إمكانيــة مســاعدة 
ــة  ــة اجلــراد الصحــراوي وخاصــة يف ظــل املســتجدات  وحال ــة حال ــة متابع ــا بأهمي ــاً منه ــك إميان مركــزي اجلــراد باليمــن وذل

اجلــراد التــي تشــهدها بعــض دول اإلقليــم.

تقرير عن أنشطة أمانة الهيئة ومتابعة التوصيات الصادرة عن الدورة الثالثني

25. قــدم األمــن التنفيــذي للهيئــة تقريــراً شــاماًل حــول مــا مت تنفيــذه مــن توصيــات الــدورة الثالثــن مبــا فيهــا اإلجنــازات التــي حتققــت 
     وذلــك للفتــرة مــن فبراير/شــباط 2017 إلــى فبراير/شــباط 2019 )مرفــق رقــم 5(، والتــي مت مناقشــتها باســتفاضة مــن قبــل 
     االجتمــاع، وفيمــا يلــي ملخصــاً ألهــم التوصيــات الصــادرة مبينــا بأنــه توجــد عــدد 32 توصيــة مت تنفيــذ 21 توصيــة منهــا بالكامــل 

     وتوصيتن مت تنفيذهما جزئيا. وهناك 9 توصيات مت تأجيل تنفيذها أو كانت هناك معوقات حالت دون تنفيذها وهي:
1. لــم يتمكــن أمــن الهيئــة مــن حضــور أحــد اجتماعــات مجلــس التعــاون اخلليجــي يف جلنــة النظــم والسياســات الزراعيــة للتعريــف 
بأهميــة مكافحــة اجلــراد ودور الهيئــة يف حمايــة األمــن الغذائــي وحتديــد مجــاالت التعــاون وذلــك نظــراً لتوقــف اجتماعــات اللجــان 

بأمانــة مجلــس التعــاون لــدول اخلليــج العربــي يف الفتــرة الســابقة.
2. لم يستطع أمن الهيئة من زيارة اجلمهورية العراقية لعدم ايجاد الفرصة املناسبة.

3. لم تنفذ دولة الكويت الدورة القطرية يف مجال مسح ومكافحة اجلراد الصحراوي وطلبت تأجيلها لتعقد يف 2020.
4. طلبــت اجلمهوريــة اللبنانيــة تأجيــل الــدورة القطريــة يف مجــال مســح ومكافحــة اجلــراد الصحــراوي علــى أن يتــم تنفيذهــا خــالل 

الفتــرة القادمــة.
5. طلبــت دولــة قطــر تأجيــل الــدورة القطريــة يف مجــال مســح ومكافحــة اجلــراد الصحــراوي وحلقــة العمــل يف مجــال صيانــة آالت 

الــرش علــى أن يتــم حتديــد تنفيذهــا خــالل الفتــرة القادمــة.
6. لــم تقــدم دول التكاثــر التقاريــر الدوريــة ألمانــة الهيئــة حــول نتائــج فحوصــات الــدم للعاملــن وذلــك لعــدم إجــراء عمليــات 

املكافحــة يف الفتــرة الســابقة.
7. طلبت الدول تأجيل تقدمي خطة العمل الوطنية لتنفيذ معايير الصحة والسالمة البيئية لتقدم خالل العامن القادمن.

8. نتيجــة لعــدم تقــدمي الــدول خطــة عمــل وطنيــة لتنفيــذ معاييــر الصحــة والســالمة البيئيــة وطلــب تأجيلهــا لذلــك لــم تُنفــذ التوصيــة 
اخلاصــة بتنظيــم حلقــة العمــل اإلقليميــة لتقييــم التقــدم احملــرز يف تطبيــق معاييــر الصحــة والســالمة البيئيــة يف عــام 2018.

9. أعربــت الــدول عــن عــدم رضائهــا علــى عــدم اســتجابة رئاســة املنظمــة مبنــح األمــن التنفيــذي بالهيئــة مســؤلية اإلدارة املاليــة 
حلســاب الصنــدوق االئتمانــي للهيئــة وتؤكــد الــدول علــى التوصيــة الســابقه املتخــذه يف الــدورة الثالثــن واوصــت بالتالــي 15.

توصيــة 15: اقترحــت الــدول األعضــاء عقــد اجتمــاع بــن الهيئــة و AGPM بحضــور اإلدارات القانونيــة واملاليــة واإلداريــة يف 
مقــر املنظمــة ملناقشــة طلــب البلــدان األعضــاء.

التكنولوجيا اجلديدة، استخدام الطائرات من دون طيار يف عمليات املسح اخلاصة باجلراد الصحراوي

26. قــدم األمــن التنفيــذي للهيئــة تقريــرا عــن اســتخدام الطائــرات بــدون طيــار لرصــد اجلــراد الصحــراوي يف ســياق نظــام اإلنــذار 
ــى  ــة الوصــول ال ــة المكاني ــق هــذه التقني ــالث بضــرورة تطبي ــات الث ــم الهيئ ــة. وتهت ــق اســتراتيجية املكافحــة الوقائي ــر وتطبي      املبك
     املناطــق النائيــة التــي يصعــب اليهــا بالطــرق االعتياديــة يف اعمــال املســح واالستكشــاف. ويف هــذا الصــدد قامــت اجلهــات املعنيــة 
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     يف املنظمــة باإلعــالن عــن منافســة بــن الشــركات املختصــة ألجــراء التجــارب امليدانيــة يف موريتانيا-مــارس 2018. متــت االختبــارات 
     امليدانيــة االولــى يف مناطــق التكاثــر التقليــدي للجــراد الصحــراوي يف مورتانيــا يف مــارس 2018 حيــث مت اختبــار قــدرة الطائــرات 
     علــى التحمــل، املــدى، القــوة، املتانــة، وأجهــزة االستشــعار املتعــددة األطيــاف واملرئيــة، معاجلــة البيانــات، تخطيــط مســار الرحلــة، 

     االتصاالت، والتشغيل )اإلطالق، والطيران، والهبوط(.

وبينــت النتائــج املتحصــل عليهــا مؤسســة HEMAV هــي الشــريك األكثــر مالءمــة لتطويــر أنســب املعــدات املخصصــة لعمليــات 
املســح واملراقبــة يف البلــدان املتأثــرة باجلــراد علــى أســاس الطائــرات التــي طورتهــا حتــى اآلن والتزامهــا الثابــت وخبرتهــا املتعــددة 
التخصصــات والقــدرة علــى التخصيــص والتكامــل االبتــكار املتطــور. ومــع ذلــك يلــزم إجــراء املزيــد مــن البحــث والتطويــر واالختبــار 
قبــل اســتخدام هــذه التكنولوجيــا مــن الناحيــة التشــغيلية املوثوقــة يف البلــدان املتأثــرة باجلــراد يف املنطقــة، مــع األخــذ يف االعتبــار 
أنــه يلــزم إجــراء حتســينات محــددة فيمــا يتعلــق بالقــدرة، وأجهــزة االستشــعار، ومعاجلــة البيانــات، والبســاطة يف االســتخدام، وعلــى 
هــذا األســاس اجريــت التجربــة امليدانيــة الثانيــة يف منطقــة تكاثــر تقليــدي للجــراد الصحــراوي يف ســلطنة عمــان، ينايــر 2019. 
ميكــن الرجــوع إلــى )مرفــق رقــم 6( ملعرفــة األنشــطة الرئيســية والنتائــج املتحصــل عليهــا وخطــوط العمــل املســتفبلية 2019 - 2020.

بعــد تــداول املوضــوع بــن األعضــاء ومناقشــته أكــدوا علــى اهميــة اســتخدام هــذه التقنيــة ودعمهــا مــن قبــل الهيئــة، مــع ضــرورة 
مخاطبــة الــدول لتعريفهــم بهــذه التقنيــة يف مجــال مســح ومراقبــة اجلــراد الصحــراوي واطــالع اجلهــات املعنيــة بتلــك الــدول علــى 

هــذا البرنامــج.

ــار يف مجــال مســح ومكافحــة  ــدون طي ــرات ب ــة اســتخدام الطائ ــدول لتعريفهــم بتقني ــة ال ــة مبخاطب ــة 16: تقــوم الهيئ التوصي
ــة. ــدول ألخــذ املوافقــات الالزمــة يف حــال رغبتهــا باســتخدام هــذه التقني ــك ال ــة بتل اجلــراد الصحــراوي الطــالع اجلهــات املعني

دراسة ما بعد التخرج )برنامج دراسة املاجستير يف علوم اجلراد الصحراوي(

27. قــدم أمــن الهيئــة التنفيــذي ورقــة عمــل تتضمــن دراســة املاجســتير يف أطــار النشــاطات املختلفــة والعمــل الــدءوب التــي تقــوم بــه 
     الهيئــة باملنطقــة الوســطى مــن أجــل حتســن ورفــع كفــاءة العاملــن يف عمليــات اجلــراد الصحــراوي. متكنــت الهيئــة مــن احلصــول 
     علــى موافقــة مجلــس جامعــة الســودان للعلــوم والتكنولوجيــا علــى أنشــاء دراســة املاجســتير يف علــوم اجلــراد حتــت مســمى برنامــج 
     ماجســتير العلــوم يف إدارة اجلــراد الصحــراوي باملقــررات والبحــث التكميلــي. علمــاً ان اجلامعــة لديهــا اخلبــرة الكافيــة والكــوادر 
ــة ألجــراء هــذه الدراســة1 . ومــن اجلديــر بالذكــر ان الهيئــة كانــت قــد ســبق وان عرضــت البرنامــج علــى جامعــة الســودان       املؤهل
     للعلــوم والتكنولوجيــا وجامعــة اخلرطــوم. وأبــدت جامعــة الســودان للعلــوم والتكنولوجيــا اهتمامــا بالتعــاون مــع الهيئــة الجــل تنفيــذ 
     هــذا البرنامــج وقدمــت مقترحــاً متكامــال يف هــذا الصــدد. بينمــا لــم تبــدي جامعــة اخلرطــوم اهتمامــا يذكــر لتنفيــذ برنامــج 

     املاجستير يف اجلامعة على الرغم من إعطاء مدة عشرة أشهر لتقدمي املقترح. 

وتعتمــد أهــداف البرنامــج علــى تخريــج أخصائيــن مؤهلــن للعمــل يف كافــة مجــاالت إدارة اجلــراد الصحــراوي. ويعتقــد أنــه عنــد 
أكمــال هــذا البرنامــج بنجــاح ســيكون الدارســن لديهــم قــدرة علــى دراســة مشــاكل وأخطــار اجلــراد الصحــراوي، تخطيــط العمليــات، 
تطبيــق التقنيــات احلديثــة، تطويــر املعرفــة واكتســاب املهــارات، إجــراء البحــوث التطبيقيــة وتقــدمي النــدوات. ميكــن اإلطــالع علــى 

تفاصيــل الدراســة وشــروط القبــول ولغــة التدريــس وتكاليفهــا يف املرفقــات )مرفــق رقــم 7(.

هــذا وتســتغرق الدراســة عامــن أكادمييــن متضمنــة احملاضــرات للدراســات التطبيقيــة والعمليــة علمــاً بــأن اجمالــي تكلفــة دراســة 
عــدد )6( طــالب وهــو احلــد االدنــى للقبــول باجلامعــة تبلــغ 000 150 دوالر أمريكــي. وبعــد نقاشــا مســتفيض ابــدت الــدول االعضــاء 
موافقتهــا علــى الدراســة املقترحــة وايــدت اجرائهــا بجامعــة الســودان للعلــوم والتكنولوجيــا، لتقــوم الهيئــة بتكملــة االجــراءات لبــدء 
الدراســة. علمــاً بــان ممثــل الســودان موافــق متامــا علــى هــذه الدراســة ولكــن حتفــظ واعتــرض علــى قيامهــا بجامعــة الســودان للعلــوم 
والتكنولوجيــا ووصــى باقامتهــا بجامعــة اخلرطــوم، حيــث لهــا خبــرة ســابقة يف دراســة الدبلــوم مــع الهيئــة، ويف حــال قيامهــا بجامعــة 

الســودان للعلــوم والتكنولوجيــا ســوف لــن تتعــاون اإلدارة العامــة لوقايــة النباتــات مــع هــذا البرنامــج.

توصيــة 17: تقــوم الهيئــة باالتصــال بــادارة جامعــة الســودان للعلــوم والتكنولوجيــا لالتفــاق علــى قبــول الطــالب وبــدء الدراســة 
يف أقــرب فرصــة ممكنــة.

Webometrics Ranking of World Universities حتتل جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا املركز الثاني حسب تصنيف موقع
http://www.webometrics.info/en/aw/Sudan من بن خمسن جامعة يف السودان
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خطط الطوارئ الوطنية واإلقليمية

28. اســتعرض األمــن التنفيــذي ورقــة عمــل عــن خطــة الطــوارئ الوطنيــة واإلقليميــة حيــث أوضــح عــن وجــود قــدر كبيــر مــن التبايــن 
     يف وضــع خطــط العمــل الســنوية وتطبيــق أساســيات اســتراجتية املكافحــة الوقايــة للجــراد الصحــراوي مــن قبــل الــدول املتأثــرة بــه 
ــة  ــق املكافحــة الوقائي ــا ملحوظــاً يف تطبي ــر أظهــرت تقدم ــى الرغــم مــن أن معظــم دول التكاث ــة وعل ــى مــدار الســنوات املاضي      عل
     مقارنــة بالســابق حيــث ميكــن اآلن رصــد التفشــيات يف مراحلهــا األولــى وبالتالــي أصبــح مــن املمكــن التدخــل مبكــراً. وبــن علــى 
     أنــه ينبغــي خلطــة الطــوارئ الوطنيــة ان تشــمل علــى العناصــر التاليــة: بيــان النفقــات الســنوية يف عمليــات إدارة اجلــراد ونظــام رصــد 
ــق  ــل وصنادي ــا ومصــادر التموي ــة املرصــودة له ــة احلقيق ــة توضــح امليزاني ــة ووضــع خطــة طــوارئ مفصل ــات املكافحــة الوطني      أللي

     الطوارئ العامة يف الدولة كما يجب ان تتضمن خطة الطوارئ الوطنية على مراحل السكون، التفشي والفورات.

وتهــدف خطــة الطــوارئ اإلقليميــة إلــى تقــدمي الدعــم الفنــي واملالــي إلدارة اجلــراد الصحــراوي يف أحــد دول األعضــاء والتــي 
وصلــت إلــى مرحلــة اســتنفذت فيهــا معظــم قدراتهــا املاليــة واملــوارد اآلخــرى املســتخدمة يف عمليــات املســح واملكافحــة. كمــا بــن 
إن املكونــات األساســية خلطــة الطــوارئ اإلقليميــة ال بــد ان تعتمــد علــى املعاييــر األهليــة واملتمثلــة يف وجــود خطــة طــوارئ وطنيــة 
مفصلــة ومعتمــدة مــن اجلهــات املعنيــة يف الدولــة وتطــور التهديــد للجــراد الصحــراوي وبيــان أوجــه الصــرف مــن املــوارد الوطنيــة 
وعلــى إمكانيــة تغطيــة تكاليــف العمليــات املطلوبــة ملواجهــة التهديــد. كمــا بــن اليــات العمــل خلطــة الطــوارئ اإلقليميــة واملراحــل 
ــدوق الطــوارئ اإلقليمــي  ــة، وأوضــح بعــض التفاصيــل عــن برنامــج التعــاون الفنــي لصن املختلفــة ومــوارد خطــة الطــوارئ اإلقليمي

ونظــام التمويــل لفــورات ووبــاء اجلــراد الصحــراوي )للحصــول علــى تفاصيــل أوفــى الرجــوع )مرفــق رقــم 8(.

ــل  ــم تفعي ــى يت ــدول بتســديد إشــتراكاتها الســنوية حت ــة مــع ضــرورة أن تقــوم ال ــة 18: مت إقرارخطــة الطــوارئ اإلقليمي توصي
ــة والبشــرية. ــة بخطتهــا الوطنيــة مبــا يتوافــق مــع مواردهــا املالي ــة الهيئ ــوايف الــدول األعضــاء أمان ــى ان ت اخلطــة، وعل

29. األنشطة املشتركة مع هيئات ومنظمات مكافحة اجلراد الصحراوي

 )CLCPRO(	الغربية	املنطقة	يف	الصحراوي	اجلراد	مكافحة	هيئة	تقرير	أ.
قــدم الســيد محمــد األمــن حمونــي أالمــن التنفيــذي لهيئــة مكافحــة اجلــراد الصحــراوي يف املنطقــة الغربيــة عرضــاً موجــزاً عــن 
ــة خــالل العامــن 2017 - 2018  ــى أن الهيئ ــة، حيــث أشــار إل ــة وأهــم أنشــطة الهيئ ــة اجلــراد الصحــراوي يف املنطقــة الغربي حال
ــة  ــى احملــاور اإلعتيادي ــة إل ــة، باإلضاف ــة يف املنطق ــذ اســتراتيجية املكافحــة الوقائي ــى اســتدامة تنفي ــة إل ــت جهودهــا الرامي واصل
واملتمثلــة بدعــم ومتابعــة أنشــطة الــدول يف مجــال اإلستكشــاف واملكافحــة والتدريــب. كمــا قامــت الهيئــة بجهــود كبيــرة يف مجــال 
ــدان األعضــاء لســداد اشــتراكاتها املتأخــرة للصنــدوق اإلئتمانــي للهيئــة وقــد كانــت النتائــج  ــا بالبل التشــجيع لــدى الســلطات العلي

إيجابيــة حيــث أن متأخــرات الــدول ال تزيــد عــن اشــتراك عــام واحــد بإســتثناء دولــة ليبيــا وذلــك نتيجــة لظروفهــا احلاليــة.

وقــد قامــت الهيئــة خــالل العامــن املنصرمــن بعمــل كبيــر يف مجــال دعــم القــدرات اإلقليميــة ملســاعدة الــدول لوقــف فــورات اجلــراد 
حيــث مت اســتحداث قــوة التدخــل والتــي بــدأت عملهــا يف جمهوريــة موريتانيــا وذلــك مــن خــالل إقتنــاء 11 ســيارة مخصصــة للعمــل 
يف الصحــراء ووضعهــا يف قاعــدة اجلــراد يف موريتانيــا. ويجــري حاليــاً دعــم القاعــدة الثانويــة املوجــودة يف تشــاد بعــدد 6 ســيارات. 
والهــدف الرئيســي مــن هاتــن القاعدتــن هــو التدخــل الســريع إلجــراء عمليــات مكافحــة اجلــراد يف دول املواجهــة األربــع )موريتانيــا، 

مالــي، النيجــر، تشــاد(.

ــة بدعــم مــن رئاســتها بحــث الــدول للمســاهمة يف صنــدوق الطــوارئ حيــث بلغــت مســاهمات الــدول مبــا  ــة الهيئ كمــا قامــت أمان
يقــارب املليــون دوالر أمريكــي، مــع الســعي ألســتمرار هــذه اجلهــود للحصــول علــى املبلــغ املخصــص واملقــدر بحوالــي ســتة مليــون 

ــي 000 400 2 دوالر. ــدوق الطــوارئ حوال ــي يف صن ــغ احلال ــي. واملبل دوالر أمريك

ــق بإســتخدام  ــي يتعل ــت يف إعتمــاد مشــروع بحث ــرة متثل ــة خــالل العامــن املنصرمــن بجهــود كبي ويف مجــال البحــوث قامــت الهيئ
التقنيــات اجلديــدة يف اإلنــذار املبكــر واملكافحــة احليويــة، وهــو قيــد الدراســة مــن طــرف الوكالــة الفرنســية للتنميــة، وبالتــوازي مــع 
هــذا اجلهــد فقــد مت تنفيــذ محــاكاه إلســتخدام الطائــرات بــدون طيــار يف موريتانيــا، مــارس عــام 2018 وبالتعــاون مــع هيئــة مكافحــة 
اجلــراد الصحــراوي يف املنطقــة الوســطى. كمــا بــدأت دراســة بحثيــة حــول إعــداد منــوذج للتنبــؤ بوجــود اجلــراد وذلــك بالتعــاون مــع 
الهيئــات املختصــة يف املنطقــة. هــذا وقــد متيــزت الفتــرة الســابقة بنشــاطات مشــتركة مــع الهيئــة يف املنطقــة الوســطى خاصــة يف 

مجــاالت خطــط الطــوارئ واملكافحــة البيولوجيــة والتدريــب والتخطيــط. 
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 )SWAC(	اسيا	غرب	جنوب	يف	الصحراوي	اجلراد	مكافحة	هيئة	تقرير	ب.
قــدم الســيد Keith Cressman االمــن التنفيــذي للهيئــة مبنطقــة جنــوب غــرب أســيا تقريــر مفصــل عــن نشــاطات الهيئــة التــي تركــزت 
يف املســح الســنوي احلــدودي بــن إيــران وباكســتان والتــي تنفــذ يف الفتــرة مــن أبريــل كل عــام وملــدة شــهر تقريبــاً. هــذا األجــراء يتــم 
مــن عــام 1995 لتغطيــة املنطقــة احلدوديــة بواقــع 16 ألــف كيلــو متــر ملناطــق التكاثــر الربيعــي. أيضــاً هنــاك نشــاط اخــر لاللتقــاء 
احلــدودي بــن مديــري إدارة اجلــراد يف باكســتان والهنــد وذلــك لتبــادل املعلومــات. كمــا تقــوم الهيئــة أيضــاً باملشــاركة بتمويــل برنامــج 

الرامســيس وتطويــره وحتديثــه. 

كمــا تقــوم الهيئــة باالشــتراك يف النشــاطات املختلفــة للهيئــة يف املنطقــة الوســطى بخصــوص تكويــن كــوادر مدربــة يف مجــال صيانــة 
آالت الــرش كمــا يقــوم أعضــاء مــن ســلطنة ُعمــان مــن الهيئــة يف املنطقــى الوســطى مبشــاركة املســوحات علــى الســاحل اإليرانــي 
ويقــوم أعضــاء مــن الهيئــة يف منطقــة جنــوب غــرب آســيا باملشــاركة يف املســوحات علــى الســاحل الُعمانــي. كمــا يشــارك ضبــاط 
ــوب غــرب أســيا يف حلقــات العمــل املتعلقــة باملعلومــات يف املنطقــة الوســطى بالقاهــرة. عمومــاً  معلومــات اجلــراد يف منطقــة جن
هنــاك تعــاون مابــن األقاليــم يف النشــاطات املختلفــة مثــل املســوحات املشــتركة واملقابــالت احلدوديــة والتدريــب وتبــادل املســوحات 

والتــي تتوافــق مــع املنطقــة الوســطى.

 )DLCO-EA(	افريقيا	شرق	لدول	الصحراوي	اجلراد	مكافحة	منظمة	تقرير	.	ج
قــدم الســيد Stephen Njoka مديرعــام منظمــة مكافحــة اجلــراد الصحــراوي لــدول شــرق أفريقيــا تقريــراً عــن انشــطة املنظمــة. 
ــا  ــة أثيوبي ــا بجمهوري وهــي منظمــة إقليميــة إلدارة اآلفــات وناقــالت اإلمــراض والتــي تأسســت يف عــام 1962 ومقرهــا أديــس أباب
الدميقراطيــة. وتضــم يف عضويتهــا 9 دول )دولــة جيبوتــي، دولــة إريتريــا، جمهوريــة أثيوبيــا ألدميقراطيــة جمهوريــة كينيــا، جمهوريــة 
الصومــال، جمهوريــة جنــوب الســودان، جمهوريــة الســودان، جمهوريــة تنزانيــا االحتاديــة وجمهوريــة أوغنــدا(. واآلفــات الرئيســية 
ــب  ــى جان ــة التســي تســي. وإل ــال، وذباب ــور الكوي ــة، طي ــا هــي اجلــراد الصحــراوي، دودة احلشــد األفريقي ــل معه ــم التعام ــي يت الت
مكافحــة االفــات فــإن املنظمــة تقــوم بالتدريــب القطــري واإلقليمــي إضافــة إلجــراء البحــوث علــى تلــك االفــات الرئيســية. تتعــاون 
ــة  ــة للتنمي ــة االمريكي ــة والوكال ــة والزراع ــة األغذي ــة الوســطى ومنظم ــة مكافحــة اجلــراد الصحــراوي يف املنطق ــع هيئ ــة م املنظم
الدوليــة ووكاالت التنميــة األخــرى يف إطــار دورهــا الرئيســي. املنظمــة لديهــا عــدد مــن الطائــرات ألجــراء عمليــات املكافحــة اجلويــة 
للجــراد الصحــراوي وتدعــم الــدول االعضــاء بالطائــرات عنــد الطلــب، وتتواجــد اآلن طائــرة تقــوم بعمليــات املكافحــة اجلويــة بســاحل 

البحــر األحمــر بالســودان.

)USAID(	الدولية	للتنمية	األمريكية	الوكالة	تقرير	د.
قــدم الســيد Yene Belayneh تقريــراً موجــزاً موضحــاً أن أهــم نشــاطات الوكالــة األمريكيــة تتركــز يف احلــد مــن الفقــر عامليــاً وان 
ــة الكــوارث يتحمــل مســئولية إنقــاذ النــاس وتقليــل معاناتهــم مــا أمكــن وايضــا تقليــل املشــاكل  مكتــب الدعــم للمســاعدات يف حال
االقتصاديــة واالجتماعيــة التــي حتــدث عامليــا. ويقــوم مكتــب الكــوارث بالتعــاون الوثيــق مــع املعونــة االمريكيــة واملكاتــب االقليميــة 
واجلهــات الدوليــة واالقليميــة واحملليــة ومنظمــات املجتمــع غيــر احلكوميــة واملنظمــات البحثيــة والقطاعــات اخلاصــة وغيرهــا مــن 
اجــل الوفــاء بالتزاماتهــا.  وخــالل العقــود الســابقة متكنــت املعونــة االمريكيــة ومكتــب منــع الكــوارث مــن تقــدمي الدعــم يف مجــال 

ادارة املكافحــة الوقائيــة للجــراد الصحــراوي واآلفــات املهاجــرة االخــرى.

وخــالل فــورة اجلــراد الصحــراوي 2005-2003 قامــت املعونــة االمريكيــة بدعــم هــذه احلملــة مببلــغ 21 مليــون دوالر للمســاعدة 
يف عمليــات املكافحــة. وايضــا قدمــت العونــة االمريكيــة 60 مليــون دوالر للمســاعدة يف مكافحــة وبــاء اجلــراد الصحــراوي الــذي 
تاثــرت بــه عــدد مــن الــدول يف الفتــرة مــن 1989-1986. كمــا تدعــم املعونــة االمريكيــة ومكتــب منــع الكــوارث برنامــج التخلــص مــن 
املبيــدات التالفــة وادخــال وتطويــر برنامــج املكافحــة احليويــة للجــراد الصحــراوي بالتعــاون مــع برنامــج الطــوارئ للمكافحــة الوقائيــة 
)امبــرس( ملنظمــة االغذيــة والزراعــة وهيئــات املنظمــة االقليميــة ومنظمــة مكافحــة اجلــراد الصحــروي لــدول شــرق افريقيــا. مشــيراً 

أيضــاً إلــى أهتمــام الوكالــة بالصحــة والســالمة البيئيــة مــع دعــم التدريبــات الضروريــة يف هــذا الصــدد.

انتخاب رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية للهيئة

ــان واململكــة العربيــة الســعودية،  ــة اللبنانيــة، ســلطنة عم ــة إريتريــا، اجلمهوري 30. مت إنتخــاب كل مــن جمهوريــة مصــر العربيــة، دول
     اجلمهوريــة العربيــة الســورية ودولــة االمــارات العربيــة املتحــدة أعضــاء يف اللجنــة. كمــا مت إنتخــاب ممثــل ســلطنة ُعمــان رئيســا 

     للجنة التنفيذية.
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احلسابات السنوية لعامي 2017 و2018  

ــاش مســتفيض  ــد نق ــم 9( وبع ــق رق ــي 2017 - 2018، )مرف ــة لعام ــة ملخــص عــن احلســابات الســنوية اخلتامي ــن الهيئ ــدم أم 31. ق
وتوضيح بعض النقاط لالجتماع مت إعتماد احلسابات من قبل أعضاء الهيئة.

توصية  19: أجازت دول األعضاء بالهيئة احلسابات السنوية اخلتامية لعامي 2017 - 2018.

حالة االشتراكات واملتأخرات املستحقة على الدول حلساب الهيئة

10(. وقــد للــدول األعضــاء )مرفــق رقــم  الهيئــة تقريــرا مفصــاًل عــن حالــة اإلشــتراكات الســنوية واملتأخــرات  32. قــدم أمــن 
     تبــن لالجتمــاع عــدم التــزام العديــد مــن الــدول االعضــاء بســداد اشــتراكاتهم الســنوية لعــدد مــن الســنوات، االمــر الــذي 
     ادى الــى تراكــم املتاخــرات التــي بلغــت 717 768 1 دوالر. وبعــد املــداوالت والنقــاش املكثــف حــث االجتمــاع الــدول االعضــاء 
الهيئــة      علــى ضــرورة دفــع االشــتراك بصــورة دوريــة ومتابعــة هــذا املوضــوع مــع اجلهــات املعنيــة يف الدولــة وافــادة امانــة 
       باملســتجدات، وشــدد االجتمــاع علــى وقــف دعــم الــدول الغيــر ملتزمــة بســداد االشــتراكات. وقــد مت االتفــاق علــى التوصيــات االتيــة:

توصية 20: ان يقوم مندوبي الدول االعضاء التي عليها متأخرات مبتابعة حكوماتهم بشأن سدادها للصندوق االئتماني للهيئة.

توصية 21: على مندوب دولة االمارات العربية املتحدة  متابعة رفع االشتراك مع اجلهات املعنية اسوة ببقية الدول األعضاء.

توصية 22: أن تقوم الدول بسداد اإلشتراك السنوي وجزء من املتأخرات بحلول 31 ديسمبر 2019 بالنظر الى الوضع 
احلرج للصندوق االئتماني للهيئة.

برنامج العمل وامليزانية للفترة 2019 - 2020 

33. قــدم أمــن الهيئــة مقتــرح مفصــل حــول املوازنــة املقترحــة لعامــي 2019 - 2020 )مرفــق رقــم 11(، وبعــد نقــاش مســتفيض مت إقــرار  
     املوازنة من قبل االجتماع.

توصية 23: أقرت الدول األعضاء بالهيئة برنامج العمل وامليزانية لعامي 2019 - 2020.

توصيــة 24: يخــول المانــة الهيئــة بالتشــاور مــع رئيســها بتغطيــة التكاليــف ذات االنعكاســات املاليــة علــى صنــدوق الهيئــة والتــي 
لــم يــرد تضمينهــا يف امليزانيــة املجــازة خلطــط العمــل للعامــن القادمــن.

34. بند ما يستجد من أعمال:
• تعديالت	على	شعار	الهيئة	احلالي

نظــرا للتعديــالت التــي اقرتهــا املنظمــة موخــراً يف اســتخدام شــعارات الهيئــات املنضويــه حتــت مظلــة املنظمــة، فقــد تقــرر اجــراء 
تعديــالت محــدودة يف شــعار الهيئــة دون املســاس بالفكــرة االساســية للشــعار. بنــاءا علــى ذلــك قدمــت امانــة الهيئــة لالجتمــاع ثــالث 
ــم   ــى التصمي ــل عل ــرح. وســيتم العم ــر الشــعار املقت ــن أٌق ــى املجتمع ــرض عل ــد ان مت الع ــم. وبع ــة لالختيارمنه منــاذج لشــعار الهيئ

املقتــرح للوصــول للصيغــة النهائيــة للشــعار )مرفــق 12(. 

•	الترويج	لنشاطات	الهيئة
الحــظ املجتمعــون ان هنــاك حاجــة الــى مزيــد مــن الترويــج لنشــاطات الهيئــة والتعريــف بدورهــا يف مكافحــة اجلــراد الصحــراوي علــى 

مســتوى االقليــم. وبنــاء عليــه لقــد اقــرت التوصيــة التاليــة:

الهيئــة للمشــاركة يف فعاليــات  25: اوصــى االجتمــاع رئاســة املكتــب االقليمــي باملنظمــة بضــرورة دعــوة امانــة  توصيــة 
املؤمتراالقليمــي للشــرق االدنــي وشــمال افريقيــا باعتبــار ان هــذا املومتــر فرصــة ســانحة للترويــج لــدور الهيئــة يف مواجهــة خطــر 
اجلــراد الصحــراوي ومــا تقــوم دول املنطقــة مــن نشــاطات كبيــرة ومكثفــة مــن اجــل احلــد مــن خطــورة اجلــراد واالضــرار التــي 

يســببها للمحاصيــل الزراعيــة واملراعــي خاصــة للشــعوب التــي تعانــي مــن الفقــر وخطــر املجاعــة.
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• ترقية	موظفي	سكرتارية	الهيئة 
نظــراً للجهــود املقــدرة التــي تقــوم بهــا املســاعدة االداريــة والســائق اخلــاص بالهيئــة اقــر االجتمــاع مكافئتهمــا علــى هــذه اجلهــود بزيــادة 
راتبيهمــا الشــهري بواقــع 150 إلــى 200 دوالر شــهريا وترقيتهمــا للدرجــة األعلــى يف الســلم الوظيفــي وعلــى امانــة الهيئــة اتخــاذ الــالزم 

يف هــذا الشــأن. وقــد مت صياغــة هــذه التوصيــة لتكــون كالتالــي:

توصيــة  26: توصــى الهيئــة بترقيــة الســيدة ليديــا جنيــب املســاعدة اإلداريــة واملاليــة يف الهيئــة إلــى الدرجــة 7، والســيد محســن 
.G Staff إبراهيــم محمــد ســائق الهيئــة إلــى درجــة 3 حســب الســلم الوظيفــي ملوظفــي الدرجــات العموميــة يف املنظمــة

موعد ومكان انعقاد اللجنة التنفيذية والدورة القادمة للهيئة

35. طلــب رئيــس الهيئــة مــن األعضــاء تقــدمي ترشــيحات إلســتضافة الــدورة الثانيــة والثالثــن للهيئــة، وتقــدم مندوبــي كل مــن اجلمهورية
     اللبنانيــة واململكــة العربيــة الســعودية بطلــب إســتضافة الــدورة. وافــق األعضــاء علــى هــذا الطلــب علــى ان يتــم التنســيق بينهمــا 
     بالتعــاون مــع امانــة الهيئــة الختيــار املــكان. وفيمــا يخــص التاريــخ وافــق املجتمعــون علــى ان يعقــد االجتمــاع يف شــهر فبرايــر 2021.

املوافقة على تقرير الدورة احلادية والثالثني 

36. وافق املجتمعون باإلجماع على تقرير الدورة احلادية والثالثن واالجتماع اخلامس والثالثون للجنة التنفيذية للهيئة املنعقد 
     يف عمان- اململكة األردنية الهاشمية يف الفترة من 17 - 21 فبراير/شباط 2019 مع اجراء التعديالت الالزمة.

اختتام اجتماع الدورة

37. يف اخلتــام، وبعــد املصادقــة علــى التقريــر واجــراء التعديــالت الالزمــة، قــدم رئيــس الهيئــة الشــكر لــكل املشــاركن يف هــذه الــدورة 
      ملناقشــاتهم اجلــادة واملثمــرة والتــي متخضــت عــن عــدد مــن التوصيــات التــي غطــت العديــد مــن املواضيــع التــي تهــم الــدول االعضــاء 

     يف الهيئة يف شتى مجاالت إدارة عمليات اجلراد الصحراوي.

 كمــا قــدم الســيد الرئيــس الشــكر لكافــة الــدول األعضــاء علــى التزامهــم بالهيئــة، وأثنــي علــى الدورالــذي قامــت بــه أمانــة الهيئــة 
يف اإلعــداد والتجهيــز وتنظيــم عقــد هــذا االجتمــاع. وشــكر ايضــاً جلنــة الصياغــة وفريــق الترجمــة، وفريــق العمــل واملســاندة بــوزارة 

الزراعــة والدعــم الغيــر محــدود يف إجنــاح عقــد هــذا االجتمــاع، متمنيــاً للجميــع رحلــه آمنــه إلــى بلدانهــم.
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شكر وتقدير

عبــر املجتمعــون عــن خالــص الشــكر وعظيــم االمتنــان حلكومــة اململكــة األردنيــة الهاشــمية ممثلــة يف وزارة الزراعــة علــى حســن 
االســتقبال وكــرم الضيافــة، وعلــى كافــة اجلهــود التــي بذلوهــا يف ســبيل جنــاح هــذه الــدورة. كمــا ثمــن املجتمعــون اللفتــة الكرميــة ملعالــي 

املهنــدس إبراهيــم الشــحاحدة وزيــر الزراعــة ووزيــر البيئــة لتفضلــه برعايــة حفــل افتتــاح الــدورة.

كمــا تقدمــوا بالشــكر إلــى رئيــس الهيئــة علــى حســن إدارتــه إلعمــال هــذه الــدورة أثنــاء انعقادهــا ورحابــة صــدره للمناقشــات الســاخنة 
واملداخــالت 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.

ــذا  ــا به ــدورة وإخراجه ــذه ال ــرة يف اإلعــداد له ــى جهودهــم الكبي ــة والســكرتارية عل ــذي للهيئ ــون الشــكر لالمــن التنفي ــدم املجتمع وق
املســتوى الراقــي، والشــكر موصــول إلــى كل مــن ســاهم وســاعد يف ســبيل جنــاح اجتماعــات الــدورة ويخصــون بالذكــر جلنــة الصياغــة 

وفريــق الترجمــة. 
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مرفق 1: قائمة املشاركني

الدول األعضاء

مصطفى	احمد	سعودي
مدير عام االدارة العامة للجراد والطيران الزراعي

وزارة الزراعة واستصالح االراضي 
جمهورية مصر العربية 

هاتف:	237488974 )0020(
جوال: 1002040814 )0020(
فاكس: 237489184  )0020(

locust_egypt@yahoo.com :الكتروني	بريد

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 :الكتروني	بريد

اريتريا

ولدهاواريت	اسيفا	فاسيحا
مدير إدارة النباتات

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

hapruassefa2@gmail.com :الكتروني	بريد

إثيوبيا

حكمت	قاسم	فاضل	القريشي
مهندس زراعي اقدم

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

جوال: 7802138530 )00964(
hikmatfadhl@yahoo.com :الكتروني	بريد
Crop-prot@moagr.org                             

العراق

صيتان	السرحان
مدير مديرية الوقاية وصحة النبات بالوكالة

وزارة الزراعة
عمان- االردن

جوال: 799063239 )00962(
فاكس: 5686310 )00962(

s-alserhan@yahoo.com :الكتروني	بريد

االردن

فاطمة	احمد	الكندري 
رئيس قسم  ابحاث وقاية النبات

الهيئة العامة لشئون الزراعة و الثروة السمكية
دولة الكويت

تليفون: 22250310 )00965(
جوال: 94422047 )00965(
فاكس: 22250311 )00965(

dr.f.a.h.alkandari@gmail.com  :الكتروني	بريد

الكويت
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سيلفانا	سامي	جرجس
رئيس مصلحة وقاية النبات 

وزارة الزراعة - بيروت 
تليفون: 1849439  )00961(

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

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 :الكتروني	بريد
 

خالد	سعيد	احلراصي
ضابط اتصال اجلراد
قسم مكافحة اجلراد

وزارة الزراعة والثروة السمكية، سلطنة عمان
تليفون:	24540648	)00968(

جوال:	99327671	)00968(       
فاكس:	24540720	)00968(

khalidalharrasi@gmail.com	:الكتروني	بريد

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 :الكتروني	البريد
 Adel_alkhaldi@hotmail.com                  

محمد	احمد	محمد	عبداهلل	اخلنجي
رئيس قسم وقاية النبات واحلجر الزراعي 

ادارة الشئون الزراعية - وزارة البلدية والبيئة - الدوحة
جوال: 55807581 )00974(

makhenji@mme.gov.qa	:الكتروني	بريد

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 :الكتروني	بريد

اململكة العربية السعودية
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خضر	جبريل	موسى	ادريس 
مدير عام االدارة العامة لوقاية النباتات

االدارة العامة لوقاية النباتات
وزارة الزراعة والغابات - اخلرطوم

تليفون:	 12138939 )00249(  
khidirgme@gmail.com	:الكتروني	بريد
khidirgme@outlook.com                     

السودان

فهر	املشرف  
مدير عام وقاية النبات 

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

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

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

سوريا

امل	يوسف	ال	علي 
مهندس زراعي

وزارة التغيير املناخي والبيئة  
دبي

تليفون: 42148450 )00971(                           
جوال:  557599427)00971(           
  ayalali@moccae.gov.ae :الكتروني	بريد

هشام	عبد	الرحمن	اليحيى	
مدير قسم مكافحة اآلفات

بلدية دبي - دبي
تليفون:   42215555 )00971(                                

جوال:  554041444 )00971(           
 hayahya@dm.gov.ae :الكتروني	بريد

عبد	اهلل	حسن	ّال	علي	 
مدير قسم اخلدمات الزراعية

بلدية دبي - دبي
تليفون:  42215555 )00971(                                

جوال: 554040666 )00971(           
abdullaha@dm.gov.ae :الكتروني	بريد

اإلمارات العربية املتحدة

هناء	امني	الزرعوني 
رئيس شعبة اخلدمات واإلرشاد الزراعي

بلدية دبي - دبي
تليفون:	43027788 )00971(                                

جوال: 506558009 )00971(           
 hanaaz@dm.gov.ae :الكتروني	بريد
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سيف	مبارك	النعيمي 
اخصائي بيئة زراعية

جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية - أبو ظبي
تليفون: 28181111 )00971(                                

جوال:  506198792 )00971(           
saif.alnuaimi@adfca.gov.abudhabi	:الكتروني	بريد

احمد	خالد	عثمان	 
مدير إدارة التنمية الزراعية

جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية - أبو ظبي
تليفون: 28181501 )00971(                                

جوال: 504461061 )00971(           
ahmed.othman@adfca.gov.abudhabi :بريد الكتروني 

عادل	ابراهيم	الشيباني  
رئيس قسم مراقبة ومكافحة  اجلراد الصحراوي

وزارة الزراعة والري - صنعاء
تليفون: 1234500 )00967(

جوال:		777892931 )00967(                                           
فاكس:					1250980	)00967(

adel.shaibani@gmail.com :الكتروني	بريد
adel_alshaibani@hotmail.com                 

اليمن

ستيفن	جنوكا
مدير عام

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

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

منظمة مكافحة اجلراد 
لصحراوي يف شرق إفريقيا

يني	بيالينا
كبير املستشارين الفنين

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

 ybelayneh@usaid.gov	:الكتروني	بريد

للتنميــة  االمريكيــة  الوكالــة 
الدوليــة

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 :الكتروني	بريد

كيث	كرسمان
ضابط املعلومات بروما

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

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

منظمة األغذية و الزراعة 
لألمم املتحدة
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محمد	األمني	ولد	احمد	حموني
األمن التنفيذي

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

mohamedLemine.hamouny@fao.org :الكتروني	بريد

هيئة مكافحة اجلراد 
الصحراوي يف املنطقة الغربية

مأمون	بن	خميس	السراي	العلوي
أمن هيئة مكافحة اجلراد الصحراوي يف املنطقة الوسطى

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

mamoon.alsaraialalawi@fao.org  :الكتروني	بريد

ليديا	جنيب	عبد	الشهيد
املساعدة اإلدارية التنفيذية

هيئة مكافحة اجلراد الصحراوي يف املنطقة الوسطى
صندوق بريد، 2223 – القاهرة

تليفون: 33316000 2  )0020( 
فاكس:  37616804 2  )0020(

lidia.abdelshahid@fao.org :الكتروني	بريد

منير	جبرة	بطرس
مستشار املنظمة
خبير - السودان

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

 
سارة	صادق

مستشار إعالمي 
هيئة مكافحة اجلراد الصحراوي يف املنطقة الوسطى

Sara.sadek@fao.org :الكتروني	بريد

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

أصحاب السعادة / االفاضل مدراء العموم/مدراء اإلدارات /أعضاء مندوبي دول هيئة مكافحة اجلراد
 الصحراوي يف املنطقة الوسطى                                                                                                                       احملترمن 
األخ الفاضل الدكتور األمن التنفيذي لهيئة مكافحة اجلراد الصحراوي يف املنطقة الوسطى                                      احملترم 
السيدة أني مونارد مسؤولة اجلراد الصحراوي واآلفات املهاجرة بروما                                                              احملترمة 
األخ الفاضل الدكتور األمن التنفيذي لهيئة مكافحة اجلراد الصحراوي يف املنطقة الغربية                                        احملترم 
األخ الفاضل األمن التنفيذي لهيئة مكافحة اجلراد الصحراوي يف منطقة جنوب آسيا                                               احملترم 
األخ الفاضل مدير عام منظمة مكافحة اجلراد الصحراوي لدول شرق أفريقيا ) دلكو (                                             احملترم 

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

اســمحوا لــي يف البدايــة، وباألصالــة عــن نفســي وبالنيابــة عــن االفاضــل مندوبــي الــدول األعضــاء والســاده والســيدات الضيــوف الكــرام 
أتوجــه بالشــكر اجلزيــل لــوزارة الزراعــة باململكــة األردنيــة الهاشــمية علــى تكرمهــا باســتضافة فعاليــات الــدورة احلاديــة والثالثــون للهيئــة 
وعلــى حفــاوة االســتقبال وكــرم الضيافــة، فلهــم جزيــل الشــكر وعظيــم االمتنــان علــى اجلهــود التــي بذلوهــا إلــى جانــب كافــة املؤسســات 

مــن أجــل اخلــروج بفعاليــات االجتمــاع باملســتوى املرمــوق واملشــرف، راجــن التوفيــق للجميــع.

كمــا يســرني أن أتقــدم بالشــكر اجلزيــل للــدول األعضــاء احلاضريــن يف هــذا االجتمــاع والذيــن حتملــوا عنــاء الســفر ألجــل املشــاركة يف 
هــذا االجتمــاع ومناقشــة كل مــا يهــم دول املنطقــة مــن قضايــا وموضوعــات يف مجــال إدارة ومكافحــة اجلــراد الصحــراوي.  

ومبناســبة افتتــاح اجتمــاع الهيئــة احلــادي والثالثــن يســرني أن أقــدم لكــم تقريــراً ُموجــزاً ألنشــطة أمانــة الهيئــة التــي متكنــت بفضــل 
مــن اهلل مــن إجنازهــا يف الفتــرة املمتــدة مــن فبرايــر 2017 وحتــى ينايــر 2019. 

يف املنطقــة الوســطى، وعلــى الرغــم مــن ان الوضــع العــام كان هادئــا نســبيا يف عامــي 2017 ومعظــم 2018 نظــرا لعــدم وجــود نشــاط 
كبيــر للجــراد الصحــراوي. إال أنــه يف املوســم الشــتوي يف 2018 شــهد حتســناً ملحوظــاً يف الظــروف البيئيــة يف املنطقــة نظــراً لســقوط 
االمطــار يف مناطــق التكاثــر باإلضافــة الــى االعصاريــن املداريــن مكونــو خــالل الفتــرة )23 - 27 مايــو( ولبــان خــالل الفتــرة )13 - 15 
أكتوبــر( اللــذان جلبــا معهمــا االمطــار الغريــزة خاصــة يف جنــوب ســلطنة عمــان وشــرق اجلمهوريــة اليمنيــة والربــع اخلالــي يف اململكــة 
العربيــة الســعودية. حيــث أصبــح وضــع اجلــراد الصحــراوي يف املنطقــة مثيــرا للقلــق، نظــرا لأخبــار املتواتــرة عــن ظهــور مجموعــات 
ــف اجلــراد  ــة الغمــوض املســتمر يف موق ــى حال ــة إل ــة، إضاف ــا ليشــكل التفشــيات احلالي ــي تطــور البعــض منه ــرة والت اجلــراد الصغي

الصحــراوي يف اجلمهوريــة اليمنيــة بشــكل عــام وعــدم القــدرة علــى التدخــل يف تلــك املناطــق.   

وقــد تطــورت بعــض إصابــات اجلــراد الصحــراوي لتشــكل التفشــيات يف كاًل مــن دولــة إريتريــا، واململكــة العربيــة الســعودية وجمهوريــة 
الســودان، وقــد جوبهــت هــذه التفشــيات بعمليــات املكافحــة التــي مازالــت مســتمرة الــى االن. وبلغــت إجمالــي املســاحة املعاجلــة حتــى 
االن 818 54 هكتــار منــذ نوفمبــر 2018 وحتــى تاريــخ اعــداد هــذه التقريــر )4 فبرايــر 2019( وذلــك يف كُل مــن دولــة إريتريــا، واململكــة 

العربيــة الســعودية وجمهوريــة الســودان. 

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 يف العامــن الســابقن. إضافــة إلــى الــدور الــذي لعبتــه امانــة الهيئــة، خــالل 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 وســالمة العاملــن.
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كمــا جتــدر االشــارة الــى التعــاون املتميــز والتنســيق البنــاء بــن الــدول األعضــاء يف الهيئــة مــن حيــث دعــم عمليــات املكافحــة فيمــا بــن 
ــق باســتخدام برنامــج رامســيس  ــول لبعــض املعوقــات خاصــة فيمــا يتعل ــر فيمــا بينهــا وإيجــاد احلل ــادل املعلومــات والتقاري ــدول وتب ال

 .eLocoust3 وأجهــزة

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.

وفيما يلي ملخص الهم االنشطة التي قام بها رئيس الهيئة واالمانة يف السنتني املاضيتني:

أوال: ا لزيارات 
● قــام رئيــس الهيئــة برفقــة األمــن التنفيــذي بزيــارة إلــى مقــر منظمــة األغذيــة والزراعــة لتقــدمي تقريــر الــدورة الثالثــون للهيئــة 

   للمسئولن باملنظمة ومناقشة عدد من التوصيات التي تخص عمل الهيئة يف الفترة من 22 الى 23 نوفمبر 2017م. 
● قــام رئيــس الهيئــة ورئيــس اللجنــة التنفيذيــة واألمــن التنفيــذي للهيئــة بزيــارة دولــة االمــارات العربيــة املتحــدة يف الفتــرة مــن 
  27 - 28 فبرايــر 2018م وذلــك ملقابلــة معالــي الدكتــور ثانــي بــن أحمــد الزيــودي وزيــر التغيــر املناخــي والبيئــة واملســئولن يف الــوزارة 
   ملناقشــة رفــع مســاهمة دولــة االمــارات العربيــة املتحــدة يف الهيئــة وذلــك تنفيــذا للتوصيــات االجتمــاع الثالثــون للهيئــة. ويف ختــام 

   اللقاء قام الوفد بتقدمي الدرع التذكاري ملعالي الوزير مبناسبة احتفال الهيئة بالذكرى اخلمسن إلنشائها.
● قــام رئيــس اللجنــة التنفيذيــة باإلنابــة عــن رئيــس الهيئــة واألمــن التنفيــذي بزيــارة اململكــة العربيــة الســعودية ومقابلــة معالــي املهنــدس 
  عبــد الرحمــن بــن عبــد احملســن الفضلــي وزيــر البيئــة وامليــاه والزراعــة يف اململكــة العربيــة الســعودية يف الفتــرة مــن 22 - 23 يوليــو 
  2018، وذلــك لتقــدمي واجــب الشــكر والعرفــان حلكومــة خــادم احلرمــن الشــريفن ممثلــة بــوزارة الزراعــة لدعمهــا املســتمر للهيئــة 
   وجلهــود مكافحــة اجلــراد الصحــراوي يف املنطقــة، ويف ختــام اللقــاء قــام الوفــد بتقــدمي الــدرع التــذكاري للهيئــة ملعالــي الوزيــر مبناســبة 

   احتفالها بالذكرى اخلمسن إلنشائها. 
●  قــام أمــن الهيئــة وبنــاء علــى توصيــات الــدورة الثالثــن 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   
     قام امن الهيئة يف	عام	2017	م	بزيارة:

   جمهوريــة الســودان يف الفتــرة مــن 25 الــى 28 ينايــر 2017 م، كان الغــرض الرئيســي مــن املهمــة هــو متابعــة القضايــا املتعلقــة بالهيئــة 
   مــع كبــار املســؤولن يف وزارة الزراعــة والغابــات وأصحــاب املصلحــة الرئيســين يف جمهوريــة الســودان مبــا يف ذلــك مناقشــة 

   املتأخرات من االشتراكات السنوية على جمهورية السودان.

●  ويف	عام	2018	زار	كُل	من:
جمهوريــة الســودان يف الفتــرة مــن 4 الــى 11 فبرايــر 2018 لتنظيــم الــدورة التدريبيــة شــبة اإلقليميــة يف إدارة حمــالت ومكافحــة اجلــراد 

الصحراوي، بورتســودان.
اململكــة األردنيــة الهاشــمية يف الفتــرة مــن 7 الــى 15 نوفمبــر 2018م لتنظيــم دورتــن تدريبيتــن يف مســح ومكافحــة اجلــراد ودورة صيانــة 
وتشــغيل االت رش ومكافحــة اجلــراد يف العقبــة. باإلضافــة الــى االجتمــاع مــع املختصــن يف وزارة الزراعــة إلجــراء الترتيبــات اخلاصــة 

باجتمــاع الهيئــة احلــادي والثالثــن.

ثانيًا:	التعاون	املشترك	مع	الهيئات	االقليمية
ــات واملنظمــات مكافحــة اجلــراد  ــة وتدعيــم وســائل العمــل املشــترك والتعــاون مــع الهيئ ــى تقوي ــة عل ــة الهيئ إنطالقــا مــن حــرص أمان

ــة:  ــات التالي ــة يف الفعالي الصحــراوي فقــد شــاركت الهيئ

1.	هيئة	مكافحة	اجلراد	الصحراوي	يف	املنطقة	الغربية
- شــاركت الهيئــة يف التدريــب املشــترك علــى برنامــج إدارة مخــزون املبيــدات والــذي عقــد يف اغاديــر يف اململكــة املغربيــة يف الفتــرة مــن 

   27 - 31 مارس 2017.
- شاركت الهيئة يف االجتماع االستثنائي والذي عقد يف باماكو- جمهورية مالي يف الفترة من 3 - 6 يوليو 2017.

- شــاركت الهيئــة يف حلقــة العمــل اإلقليميــة ملســئولي معلومــات اجلــراد الصحــراوي يف املنطقــة الغربيــة والتــي حضرهــا أيضــا نخبــة 
   من مسئولي معلومات اجلراد يف املنطقة الوسطى.

- شــاركت الهيئــة يف التجــارب امليدانيــة اخلاصــة باســتخدام الطائــرات املســيرة عــن بعــد يف مجــال مســح ومكافحــة اجلــراد والــذي 
   جرى تنفيذه يف نواكشوط- اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية يف الفترة من 4 - 9 مارس 2018.

- شاركت الهيئة يف االجتماع التاسع والذي عقد يف جنامينا- جمهورية تشاد يف الفترة من18 - 22 يونيو 2018.
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2.	هيئة	مكافحة	اجلراد	الصحراوي	يف	جنوب	غرب	آسيا	
- شاركت الهيئة يف االجتماع احلادي والثالثن والذي عقد يف نيودلهي- جمهورية الهند يف الفترة 11 - 13 ديسمبر 2018.

3.	منظمة	مكافحة	اجلراد	لدول	شرق	افريقيا	)دلكو(	
 ،)DLCO-EA( شــاركت الهيئــة يف الــدورة العاديــة الثانيــة والســتن ملجلــس وزراء هيئــة مكافحــة اجلــراد الصحــراوي يف شــرق أفريقيــا -

  اخلرطوم – جمهورية السودان خالل الفترة من 24 - 26 سبتمبر 2017.
- بالتعــاون املشــترك مــع DLCO-EA قامــت الهيئــة بتنفيــذ الــدورة التدريبيــة اإلقليمية اخلامســة يف املكافحة اجلويــة للجراد الصحراوي 

  يف الفترة من 17 - 21 يوليو 2017، موشي - جمهورية تنزانيا االحتادية.

ثالثًا:	الدورات	التدريبية	وحلقات	العمل	اإلقليمية
إميانــا بأهميــة بنــاء القــدرات الوطنيــة والتبــادل الفعــال للمعلومــات املتعلقــة باجلــراد الصحــراوي والتدريب على اخر تقنيات املســتخدمة 

يف مجــال إدارة ومكافحــة اجلــراد، قامــت أمانــة الهيئــة بتنظيــم وعقــد )3( دورات/حلقات عمــل إقليمية وهي: 
- الــدورة التدريبيــة االقليميــة يف تنظيــم وإعــداد حمــالت مكافحــة اجلــراد الصحــراوي والتــي أقيمــت بورتســودان- جمهوريــة الســودان 

   يف الفترة من 4 الى 11 فبراير 2018 لدول االنتشار.
- حلقــة العمــل اإلقليميــة اخلاصــة بالتخطيــط لطــوارئ اجلــراد الصحــراوي، الغردقــة- جمهوريــة مصــر العربيــة يف الفتــرة مــن 30 

   سبتمبر الى 1 أكتوبر 2018 وشارك فيها ممثل من هيئة مكافحة اجلراد الصحراوي يف املنطقة الغربية.
ــة يف  ــة مصــر العربي ــة-  جمهوري ــدم Metarihizium acridum يف مكافحــة اجلــراد، الغردق ــزمي اكري ــوي ميتاري ــد احلي - اســتخدام املبي

   الفترة من 4 الى 7 أكتوبر 2018 وشارك فيها ممثل من هيئة مكافحة اجلراد الصحراوي يف املنطقة الغربية. 

1.	حلقات	العمل	ما	بني	األقاليم
قامــت الهيئــة وبالتعــاون مــع الهيئــات يف املنطقــة الغربيــة وجنــوب غــرب آســيا، بتنظيــم عــدد حلقتــي عمــل لضبــاط معلومــات اجلــراد 

الصحــراوي األولــى يف الفتــرة 7 - 11 مايــو 2017. والثانيــة يف الفتــرة مــن 15 - 19 يوليــو 2018.

2.	يف	مجال	التدريب	القطري	)الوطني(	
قامت الهيئة بتوفير الدعم الفني واملالي الالزم إلقامة األنشطة التدريبية التالية:

- تنفيذ دورة تدريبية لضباط معلومات اجلراد الصحراوي يف دولة إريتريا.
- تنفيذ دورة وطنية بعمليات املكافحة واالستخدام االمثل للمبيدات يف جمهورية مصر العربية.

- تنفيذ دورتن وطنية، لتطبيق معايير الصحة والسالمة البيئية يف جمهورية مصر العربية وسلطنة عمان.
- تنفيذ دورة تدريبية وطنية واحدة يف مجال تدريب مدربي اجلراد الصحراوي يف اململكة العربية السعودية.

- تنفيذ ثالث دورات مسح ومكافحة اجلراد الصحراوي يف دول جيبوتي وجمهورية مصر العربية واململكة األردنية الهاشمية.
-  تنفيــذ دورتــن وطنيتــن، يف مجــال تشــغيل وصيانــة اآلالت املســتخدمة يف مكافحــة اجلــراد الصحــراوي، يف مملكــة البحريــن واململكــة 

   األردنية الهاشمية.

3.	التدريب	يف	وحدة	معلومات	اجلراد	الصحراوي	-	املركز	الرئيسي	بروما
- ايفــاد ضبــاط معلومــات اجلــراد مــن مركــز مكافحــة اجلــراد واآلفــات املهاجــرة باململكــة العربيــة الســعودية للعمــل ببرنامــج التدريــب 

  املتقدم يف مكتب معلومات اجلراد الرئيسي يف روما ملدة ستة أشهر لكل من االفاضل:
- الفاضل مرزوق البركاتي يف الفترة من 8 نوفمبر الى 7 مايو 2017. 

- الفاضل سعيد تركستاني من 3 مايو الى 1 نوفمبر 2017.
- ايفــاد الفاضــل جاشــونتدا اســماموا ضابــط معلومــات اجلــراد بجمهوريــة إثيوبيــا الفيدراليــة الدميقراطيــة للعمــل ببرنامــج التدريــب 

  املتقدم يف مكتب معلومات اجلراد الرئيسي يف روما ملدة 11 شهرا ابتداء من 17 سبتمبر 2018.

رابعًا:	مجال	البحوث
 وافقــت الهيئــة علــى دعــم بحثــي واحــد خــالل الفتــرة املاضيــة وكان بعنــوان تأثيــر بعــض املبيــدات الكيميائيــة املســتخدمة يف مكافحــة    
اجلــراد الصحــراوي علــى الســالمة البيئــة )التربــة والنبــات( بالتعــاون مــع قســم بحــوث اجلــراد والنطــاط مبعهــد بحــوث وقايــة النبــات   

التابع ملركز البحوث الزراعية.
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خامسًا:	الوضع	املالي	للهيئة	ومساهمة	الدول:
ــه تالحــظ ان بعــض    ــدول األعضــاء بدفــع املســاهمات املقــررة اال ان ــام معظــم ال ــة وقي ــي للهيئ ــى الرغــم مــن اســتقرار الوضــع املال عل
ــا   ــق ويجــب علين ــى القل ــغ 000 700 1 دوالر، وهــذا امــر يبعــث عل ــى مبل ــي ارتفعــت املتأخــرات ال ــر ملتزمــة بالدفــع وبالتال ــدول غي ال

مناقشته بتمعن يف هذا االجتماع إليجاد احلل لهذا الوضع. 

سادسًا:	مسائل	متنوعة:
قامــت امانــة الهيئــة بتحديــث جديــد لبرنامــج املســاعد يف التخطيــط لطــوارئ اجلــراد الصحــراوي )DeLCoPA( كأحــد توصيــات . 1

مــن حلقــة العمــل اإلقليميــة والــذي أصبــح متاحــاً باللغــات العربيــة واإلجنليزيــة والفرنســية باإلضافــة الــى إمكانيــة اســتخدامة دون 
االرتبــاط بشــبكة االنترنــت.

كمــا تقــوم االمانــة وبصفــة مســتمرة بترجمــة وإصــدار النشــرة الشــهرية للجــراد الصحــراوي باللغــة العربيــة وتوزيعهــا علــى جهــات . 2
االختصــاص.

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

  http://desertlocust-crc.org فأصبــح املوقــع اجلديــد هــو Domain اخلــاص بــه

الزمالء والزميالت األعزاء

كمــا تــرون ومــن خــالل االســتعراض البســيط لنتائــج عمــل الهيئــة يف الســنتن املاضيتــن، ان مــا حتقــق مــن إجنــازات مــا هــو إال نتــاج 
شــراكة حقيقيــة وتعــاون وثيــق بــن حكومــات الــدول األعضــاء وأعضــاء الــدول مــن جهــة والهيئــة مــن جهــة اخــرى. وكلــي امــل وتفــاؤل ان 

يتواصــل هــذا التقــدم ألعــوام عديــدة يف مجــال درء مخاطــر اجلــراد الصحــراوي عــن شــعوب املنطقــة. 

ــة هــذه  ــدؤوب وســيتم اســتعراض كاف ــرة والعمــل ال ــد واملثاب ــر مــن اجله ــة هــذه األنشــطة اســتلزمت الكثي ــراً ان كاف ــوه اخي وأود ان ان
ــات هــذا االجتمــاع. ــة خــالل فعالي ــة الهيئ ــي ســتقدمها لكــم امان ــر الت ــل مــن خــالل التقاري األنشــطة بالتفصي

ــى  ــة  عل ــي للهيئ ــكادر اإلداري والفن ــة ال ــة وكاف ــذي للهيئ ــور األمــن التنفي ــى رأســها الدكت ــة  وعل ــة الهيئ ــام اود ان اشــكر أمان يف اخلت
اجلهــود املتميــزة والكبيــرة التــي قامــت بهــا يف الفتــرة املاضيــة والتــي كانــت خيــر عــون لــي يف تســهيل مهــام عملــي كرئيــس للهيئــة يف 
ــارد وزمالئهــا يف مجموعــة اجلــراد الصحــراوي واآلفــات املهاجــرة  ــي مون ــك للســيدة / آن ــن، والشــكر موصــول كذل الســنتن املاضيت
برومــا ولهيئــات ومنظمــات مكافحــة اجلــراد الصحــراوي وكل الــدول األعضــاء علــى تعاونهــم يف تســهيل نشــاطات الهيئــة وتذليــل كافــة 

ــا دوام التوفيــق والنجــاح والتقــدم . ــاً لهيئتن ــًع كل الشــكر والتقديــر متمني العقبــات، فللجمي

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

رئيس الهيئة
17 فبراير 2019
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مرفق3: حالة اجلراد الصحراوى )فبراير 2017 – فبراير 2019(

ظــل	وضــع	اجلــراد	الصحــراوى	هــادئ	فــى	املنطقــة	الوســطى	منــذ	فبرايــر	2017	حتــى	تطــورت	حالــة	تفشــى	فــى	ديســمبر	2018.	وقــد	حدثــت	
ثالثــة	اعاصيــر	هامــة	يف	2018.

فــى شــهر فبرايــر 2017، أدت عمليــات املكافحــة األرضيــة واجلويــة املكثفــة )4243 هكتــار( الــى خفــض االصابــات علــى امتــداد ســواحل 
البحــر األحمــر فــى الســعودية وانحــدر تعــداد اجلــراد علــى ســاحل البحــر األحمــر يف الســودان حيــث جــف الغطــاء النباتــى. واســتقرت 
أعــداد قليلــة مــن احلشــرات الكاملــة االنفراديــة فــى مناطــق التكاثــر الشــتوي علــى امتــداد أجــزاء مــن الســاحل جنــوب شــرق مصــر، 

الســودان واليمــن يف مــارس. ولــم تــرد بالغــات عــن وجــود اجلــراد فيمــا بعــد.

يف صيــف 2017، شــوهدت احلشــرات الكاملــة االنفراديــة املشــتتة يف وادي النيــل بشــمال الســودان فــى يونيــو. وحــدث جيــل واحــد مــن 
التكاثــر فــى املناطــق الداخليــة بالســودان ولكــن أعــداد اجلــراد ظلــت منخفضــة. وخــالل أكتوبــر، مت مكافحــة جماعــات مــن احلوريــات 
يف مســاحة محــدودة )2 هكتــار( يف منطقــة واحــدة علــى ســاحل البحــر األحمــر بإريتريــا، ويحتمــل ان يكــون ذلــك نتيجــة جيلــن مــن 

التكاثــر نتيجــة األمطــار اجليــدة غيــر املعتــادة التــي ســقطت علــى الســاحل فــى شــهري مايــو ويونيــو.

خــالل شــتاء 2017/2018، ظهــرت أعــداد قليلــة مــن احلشــرات الكاملــة االنفراديــة فــى نوفمبــر وظلــت فــى مناطــق التكاثــر الشــتوي 
ــة، التــي  ــر قليــل جــدا نتيجــة االمطــار الشــتوية القليل ــى امتــداد ســاحل البحــر االحمــر بالســودان حتــى مــارس 2018. حــدث تكاث عل

ســاهمت بشــكل معنــوي فــى اســتمرار حالــة الهــدوء فــى املنطقــة.

ــي لليمــن. وفــى  ــى الســاحل اجلنوب ــة عل ــة فــى بعــض املواقــع فــى اماكــن قليل ــة انعزالي ــع 2018، شــوهدت فقــط حشــرات كامل يف ربي
مايــو، تشــكل اعصــاران مداريــان قويــان غيــر معتاديــن فــى جنــوب البحــر العربــي يف النصــف الثانــي مــن مايــو. األول االعصــار ســاجار 
)21-16 مايــو(، كان االعصــار االقــوى لدرجــة احــداث انهيــار أرضــى فــى شــمال غــرب الصومــال بعــد عبــور خليــج عــدن بالكامــل، جالبــا 
أمطــار غزيــرة وســيول الــى جزيــرة ســقطرى، والســواحل اجلنوبيــة يف اليمــن، وجيبوتــي وشــمال الصومــال مثلمــا هــو احلــال فــى املناطــق 
املجــاورة بشــرق اثيوبيــا. والثانــي االعصــار مكونــو )31-22 مايــو(، وكان االقــوى تســجيال فــى احــداث انهيــار أرضــي فــى شــبه اجلزيــرة 
العربيــة، جالبــا مــا يــوازى 3 ســنوات مــن االمطــار الــى صاللــة بعمــان وهطلــت امطــار غزيــرة فــى املناطــق الداخليــة واملناطــق املجــاورة 

بشــرق اليمــن والربــع اخلالــي يف الســعودية.

يف صيــف 2018، شــوهدت أعــداد قليلــة مــن احلشــرات الكاملــة االنفراديــة فــى وادي النيــل بالســودان وفــى مناطــق التكاثــر الصيفــي 
ــو  ــاد فــى هــذه املناطــق خــالل يولي ــي ســقطت أبعــد شــماال عــن املعت ــدة الت ــو. ورمبــا تكــون األمطــار اجلي ــة يف يولي باملناطــق الداخلي
وأغســطس قــد ســمحت بحــدوث تكاثــر صغيــر النطــاق فــوق منطقــة شاســعة، ومــع ذلــك فــان الفــرق االرضيــة لــم تكتشــف أي اشــارات 
لهــذا التكاثــر خــالل الصيــف. وفــى أكتوبــر، بــدأت أعــداد قليلــة مــن احلشــرات الكاملــة االنفراديــة فــى التحــرك مــن املناطــق الداخليــة 
فــى الســودان جتــاه ســاحل البحــر االحمــر. واكتشــف تكاثــر صغيــر النطــاق علــى امتــداد اجلانــب الغربــي لتــالل البحــر االحمــر. وفــى 
اريتريــا، وجــدت حشــرات كاملــة مشــتتة علــى امتــداد أجــزاء مــن الســهول الســاحلية الشــمالية والوســطى. وفــى عمــان، شــوهدت 
حوريــات انفراديــة مشــتتة فــى االعمــار املتأخــرة علــى حافــة الربــع اخلالــي قــرب حــدود اليمــن حيــث كان هنــاك جيــل ســابق مــن التكاثــر 
يعتقــد أنــه قــد حــدث بعــد فتــرة قصيــرة مــن االعصــار مكونــو. وســقطت أمطــار جيــدة يف نفــس هــذه املناطــق مــن االعصــار لبــان )-12

16 أكتوبــر(. يف نوفمبــر، حتركــت حشــرات كاملــة وقليــل مــن اجلماعــات الصغيــرة مــن مناطــق التكاثــر الصيفــي يف شــرق الســودان الــى 
الســهول الســاحلية للبحــر االحمــر واملناطــق شــبه الســاحلية الشــمالية الشــرقية ووضعــت البيــض حيــث قــد ســقطت االمطــار اجليــدة 
يف اغســطس واكتوبــر. وظهــرت احلشــرات الكاملــة االنعزاليــة فــى جنــوب شــرق مصــر. وفــى اريتريــا، كان هنــاك تكاثــر صغيــر النطــاق 
جــارى احلــدوث علــى الســاحل وكانــت اعــداد اجلــراد تتزايــد. وفــى الســعودية، وجــدت أعــداد قليلــة مــن احلشــرات الكاملــة فــى أماكــن 

قليلــة علــى الســاحل الشــمالي واالوســط.

ــا نتيجــة للظــروف  ــى الســهول الســاحلية للبحــر االحمــر قــرب حــدود الســودان واريتري ــة تفشــى عل يف ديســمبر 2018، تطــورت حال
البيئيــة املالئمــة والتكاثــر املكثــف الــذي بــدأ فــى منتصــف أكتوبــر ولكنــه لــم يكتشــف بالكامــل حتــى حــدث فقــس بيــض موســع،  وبــدأت 
جماعــات احلوريــات و احلشــرات الكاملــة فــى التكــون، و حتركــت جماعــات احلشــرات الكاملــة ذهابــا و ايابــا عبــر احلــدود. وقبــل نهايــة 
الشــهر، كانــت العديــد مــن األســراب قــد تشــكلت ووضعــت البيــض وبــدأ جيــل ثانــي مــن التكاثــر. متــت عمليــات املكافحــة فــى اريتريــا 
والســودان، وعاجلــت مــا يقــارب 8500 هكتــار. وحــدث تكاثــر صغيــر النطــاق علــى الســهول الســاحلية اجلنوبيــة الشــرقية ملصــر وقــرب 
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مكــة يف الســعودية. وازداد التكاثــر يف الربــع اخلالــي قــرب حــدود الســعودية وعمــان واليمــن حيــث تكونــت بحيــرات فــى املناطــق بــن 
الكثبــان مــن أمطــار أكتوبــر التــي جلبهــا اعصــار لبــان وشــوهدت جماعــات احلوريــات فــى عمــان.

فــى ينايــر 2019، حتركــت اســراب قليلــة شــماال علــى امتــداد الســاحل يف الســودان الــى جنــوب شــرق مصــر، وحتــرك بعضهــا عبــر البحــر 
االحمــر الــى الســاحل الشــمالي للســعودية بينمــا ظــل الباقــي يف مواقعــه وتكاثــر. وازداد تكاثــر اجليــل الثانــي علــى ســاحل الســودان 
واريتريــا حيــث تكونــت جماعــات احلشــرات الكاملــة واحلوريــات ومجموعــات احلوريــات واألســراب. ونتيجــة الثنــان الــى ثالثــة أجيــال 
مــن التكاثــر الغيــر مكتشــف علــى األغلــب، فــان األســراب غيــر الناضجــة تكونــت وحتركــت مــن جنــوب شــرق الربــع اخلالــي الــى املــزارع 
علــى امتــداد احلافــة الغربيــة والشــمالية فــى املناطــق الداخليــة للســعودية، الــى ســاحل االمــارات العربيــة املتحــدة وعبــر اخلليــج العربــي 
الــى جنــوب إيــران. اســتمر تكاثــر جماعــات احلشــرات الكاملــة علــى حافــة الربــع اخلالــي يف شــرق اليمــن. وأجنــزت عمليــات املكافحــة 

اجلويــة فــى الســودان والســعودية اضافــة الــى املكافحــة االرضيــة فــى كال البلديــن، واريتريــا ومصــر معاجلــة 55000 هكتــار.

يف النصــف االول مــن فبرايــر، اســتمرت جماعــات احلشــرات الكاملــة واألســراب يف وضــع البيــض علــى ســاحل البحــر االحمــر 
فــى الســودان وكانــت عمليــات املكافحــة فــى تقــدم ضــد االعــداد املتزايــدة مــن مجموعــات احلوريــات وجماعــات احلشــرات الكاملــة 
ــا، بــدأ الغطــاء النباتــي يف اجلفــاف علــى الســاحل حيــث اســتمرت عمليــات املكافحــة االرضيــة ضــد  ــة. وفــى اريتري واألســراب القليل
جماعــات احلوريــات واحلشــرات الكاملــة. وفــى مصــر اســتمرت أعمــال املكافحــة جلماعــات احلشــرات الكاملــة الناضجــة وســرب مــن 
اجلــراد الناضــج علــى الســهول واملناطــق الســاحلية وشــبه الســاحلية جنــوب شــرق البــالد بأبــو رمــاد وحاليــب. وفــى الســعودية، كان 
ــى الســهول الســاحلية الوســطى والشــمالية  ــة عل ــة واألســراب القليل ــادة فــى التكاثــر عــن طريــق جماعــات احلشــرات الكامل هنــاك زي
وبــدأ التكاثــر فــى املناطــق الداخليــة بالســعودية حيــث شــوهدت جماعــات احلشــرات الكاملــة وهــي تضــع البيــض بــن ســالم والقصيــم. 
واالحتمــال االغلــب ان هــذه احلشــرات هــي متبقيــات مــن تكاثــر الربــع اخلالــي. عاجلــت فــرق املكافحــة االرضيــة فــى اريتريــا، الســودان 

ومصــر والســعودية أكثــر مــن 24000 هكتــار فــى الفتــرة مــن 10-1 فبرايــر.

عمليات	املكافحة

اإلجمالي السودان السعودية اريتريا مصر الفترة

4328 85 4243 0 0 فبراير 2017
8482 1247 0 7235 0 ديسمبر 2018

55698 34028 12215 7795 1660 يناير 2019
24605 14580 3690 4215 2120 فبراير 2019 )1-10(
93113 49940 20148 19245 3780 اإلجمالي )هكتار(

التوقعات	حتى	صيف	2019

يف فبرايــر، ســوف يســتمر اجليــل الثانــي مــن الفقــس وتكــون جماعــات ومجموعــات احلوريــات علــى ســاحل البحــر االحمــر بالســودان 
والمتــداد اقــل يف اريتريــا. ســوف تتكــون جماعــات مــن احلشــرات الكاملــة واالســراب غيــر الناضجــة ولكنهــا مــن غيــر احملتمــل ان تظــل 
علــى الســاحل وتنضــج إذا لــم تســقط أمطــار اضافيــة يف فبرايــر ومــارس. وبديــال عــن ذلــك، فبمجــرد بــدء جفــاف الظــروف البيئيــة، 
فانــه مــن احملتمــل ان تتحــرك شــماال علــى امتــداد الســاحل قبــل ان تتحــرك للمناطــق الداخليــة جتــاه وادي النيــل يف شــمال الســودان 
وعبــر البحــر االحمــر الــى الســعودية. ونتيجــة لذلــك فــان املوقــف ميكــن ان يتحســن علــى الســاحل مــن مــارس فصاعــدا نتيجــة لعمليــات 

املكافحــة، وجفــاف الغطــاء النباتــي والهجــرة.

علــى اجلانــب االخــر، هنــاك خطــورة مــن ان املوقــف ميكــن ان يتدهــور أكثــر فــى الســعودية مــع حــدوث فقــس إضــايف وتكــون جماعــات 
ومجموعــات احلوريــات علــى ســاحل البحــر االحمــر يف فبرايــر وفــى مناطــق التكاثــر الربيعــي للمناطــق الداخليــة مــن فبرايــر فصاعــدا. 
وميكــن ان يعــزز مــن ذلــك وصــول اســراب مــن اجلانــب الغربــي للبحــر االحمــر. ومــع بــدء جفــاف الغطــاء النباتــى علــى الســاحل، فــان 
أي جماعــات مــن احلشــرات الكاملــة او األســراب التــي تتكــون ســوف تتحــرك الــى مناطــق التكاثــر الربيعــي باملناطــق الداخليــة حيــث 

يحتمــل حــدوث التكاثــر حتــى مايــو او يونيــو اعتمــادا علــى توقيــت وامتــداد االمطــار.

رمبــا يحــدث التكاثــر الربيعــي ايضــا يف املناطــق الداخليــة لليمــن مــن خــالل احلشــرات الكاملــة التــي نتجــت مــن تكاثــر مبكــر يف الربــع 
اخلالــي. ويعتمــد مســتوى وتوقيــت وامتــداد التكاثــر علــى االمطــار.
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مــن اواخــر مايــو فصاعــدا، فــان أي اســراب تتكــون فــى املناطــق الداخليــة للســعودية ولــم تكتشــف بنجــاح او تكافــح فأنهــا مــن احملتمــل 
ان تتحــرك بشــكل رئيســي غربــا علــى ســاحل البحــر االحمــر الــى مناطــق التكاثــر الصيفــي يف املناطــق الداخليــة للســودان بينمــا بعضهــا 
ميكــن ان يتحــرك شــرقا الــى مناطــق التكاثــر الصيفــي الهنديــة الباكســتانية. مــن احملتمــل ان يظهــر وصــول مبكــر فــى الســودان فــى 

وادي النيــل بينمــا رمبــا يســتمر البعــض فــى التحــرك جتــاه غــرب افريقيــا.

التقارير	الوطنية

بشــكل عــام، فــان جــودة، وتوقيــت وعــدد تقاريــر اجلــراد الصحــراوى الــى قســم معلومــات اجلــراد الصحــراوى DLIS وهيئــة مكافحــة 
اجلــراد الصحــراوى فــى املنطقــة الوســطى CRC قــد حتســنت يف 2018 وال يــزال جيــد تقريبــا فــى كل الــدول. الســعودية متبوعــة 
ــي 12500 موقــع مســح ومكافحــة مت  ــى االســتخدام اجليــد جلهــاز ايلوكســت3 ورامســيس )رامســيس1.4(. وحوال ــوا عل بالســودان ثبت

ارســالها يف 2017 - 2018.

وفــى بعــض االحيــان، فــان الرصــد والتقاريــر اجليــدة ينقصهــا عــدم االســتخدام املســتدمي اليلوكســت3، االتصــال الغير منتظــم والضعيف 
لأنترنــت )الســودان(، او ال توجــد خدمــة انترنــت فيمــا عــدا مبكتــب الفــاو )اريتريــا( وانعــدام االمــن املســتدمي ونقــص التمويــل املنتظــم 

)اليمن(.

وتســتمر حلقــات العمــل الســنوية لضبــاط معلومــات اجلــراد الصحــراوى فــى ان تظــل ضروريــة فــى احلفــاظ علــى القــدرات العاليــة 
ــات، و  ــل البيان ــد، ادارة وحتلي ــه )ايلوكســت3 و رامســيس1.4( واالستشــعار عــن بع ــر ومنتجات ــذار املبك ــة الســتخدام ادوات االن واملهني
اعــداد نشــرات شــهرية دقيقــة وارســال التقاريــر بشــكل منتظــم لقســم معلومــات اجلــراد الصحــراوى. ويعتبــر هــؤالء فرصــة إلعطــاء 
ــؤ  ــل والتنب ــى التحلي ــات العمــل املســتقبلية عل ــز حلق ــدة. ويجــب ان ترك ــكار اجلدي ــرات واالف ــادل اخلب ــب متحــدث وتنشــيطي وتب تدري
مبواقــف اجلــراد. ويســتمر ضبــاط معلومــات اجلــراد الصحــراوى فــى االتصــال مــع بعضهــم مــن خــالل االتصــاالت الشــهرية وبرنامــج 

زووم التــي تنظمهــا الهيئــة.

هناك	عدة	خطوات	ميكن	اخذها	فى	االعتبار	لتحسني	التقارير	وتبادل	املعلومات	بني	الدول	وقسم	معلومات	اجلراد	الصحراوي:
- يجب ان تتفق بيانات رامسيس4 مع محتوى النشرات.

- تضمن خرائط األمطار واالخضرار فى النشرات عندما يكون ذلك مناسبا.
- يجب ان حتتوي خرائط النشرات على تعليق يشرح ما توضحه اخلريطة. 

- يجب ان تتوافق اجماليات املساحات املعاجلة يف رامسيس1.4 والتقارير والنشرات. 
- يجب ان يكون هناك اتصال جيد باإلنترنت فى مكتب ضابط معلومات اجلراد الصحراوى.

- يجب ارسال بيانات اجلراد كل 3 - 4 ايام اثناء التفشيات.
- يجب استخدام ايلوكست3 عن طريق فريق املسح واملكافحة.

 
اجلودة: 3=ممتازة، 2=فوق املتوسط، 1=حتت املتوسط



 38  تقرير الدورة احلادية والثالثني

التوقيت: 3=خالل 5 ايام، 2=14-6 يوم، 1=أكثر من 14 يوم

 
التقارير تتضمن كل الرسائل املستلمة من الدولة

  
سجالت بيانات رامسيس4 )املواقع( من ايلوكست3 والبيانات املدخلة يدويا
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مرفق 4 أ:   األنشطة التدريبية القطرية واإلقليمية

األنشطة	القطرية	20188

التاريخ	والبلد	املستضيف الهدف الدول	املشاركة النشاط

 بورتســودان، الســودان مــن 4 الــى
ــر  11 فبراي

 عــداد الكــوادر الوطنيــة يف مجــال
اجلــراد مكافحــة  حمــالت   إدارة 

الصحــراوي

الكويــت، قطــر،   الســودان، 
األردن، االمــارات،   البحريــن، 

والعــراق ســوريا  لبنــان، 

يف  االقليميــة  التدريبيــة  الــدورة 
ــم وإعــداد حمــالت مكافحــة  تنظي

الصحــراوي  اجلــراد 
مصــر جمهوريــة   القاهــرة- 
 العربيــة، الفتــرة مــن 15 الــى 19

2018 يوليــو 

لــدول  الوطنيــة  القــدرات  بنــاء 
يف  الصحــراوي  اجلــراد  تكاثــر 
املبكــر. واالنــذار  التنبــؤ  مجــال 
 ومراقبــة مناطــق تكاثــره وهجرتــه 
اإلجــراءات  اتخــاذ  يتســنى  حتــى 
ــرة  ) أي  ــدول املتأث املناســبة يف ال

لوكســت وبرنامــج رامســيس(

 مصــر، أرتيريــا، اثيوبيــا، ســلطنة
الســودان، الســعودية،   عمــان، 

وجيبوتــي اليمــن 

حلقــة العمــل اإلقليميــة اخلاصــة 
اجلــراد  معلومــات  مبســؤولي 

الصحــراوي

مصــر  جمهوريــة   - الغردقــة 
العربيــة، الفتــرة مــن 30 ســبتمبر 

2018م اكتوبــر   4 الــى 

الوطنيــة  الوحــدات  مــدراء  قيــام 
وطنيــة،  طــوارئ  بتطويــر خطــط 
واقعيــة وهادفــة ميكنهــا التعامــل 
اجلــراد  طــوارئ  حــاالت  مــع 

بفعاليــة. احلقيقــة 

 مصــر، أرتيريــا، اثيوبيــا، ســلطنة
الســودان، الســعودية،   عمــان، 
لبنــان، األردن،  جيبوتــي،   اليمــن، 

والعــراق .ســوريا 
( التاليــة  الــدول   واعتــذرت 
البحرين/الكويــت/  اثيوبيــا/ 

االمــارات )قطــر/ 

حلقــة العمــل اإلقليميــة اخلاصــة 
اجلــراد  لطــوارئ  بالتخطيــط 

الصحــراوي

مصــر جمهوريــة   -  الغردقــة 
10 الــى   7 مــن  الفتــرة   العربيــة، 

2018م اكتوبــر 

اســتخدام  علــى  الــدول  حــث 
مكافحــة  يف  احليويــة  املبيــدات 

الصحــراوي. اجلــراد 
وطنيــة  مكافحــة  فــرق  إنشــاء 
اســتخدام  ميكنهــا  متخصصــة 
ــة بشــكل صحيــح  املبيــدات احليوي

وفعــال.

 مصــر، أرتيريــا، اثيوبيــا، ســلطنة
الســودان، الســعودية،   عمــان، 

ليمــن ا

حلقــة العمــل اإلقليميــة اخلاصــة 
احليويــة  املبيــدات  باســتخدام 
)ميتاريــزمي( يف مكافحــة اجلــراد 

الصحــراوي
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األنشطة	القطرية	2018

التاريخ الهدف الدولة	وعدد	املتدربني النشاط

21 - 29 يناير 2018  تعزيــز قــدرات املكافحــة يف الــدول
التدريــب كــوادر  وبنــاء   األعضــاء 
والذاتيــة الدائمــة   الوطنيــة 

.االعتمــاد

جدة، السعودية
15 متدرب

مجــال  املدربــن يف  تدريــب  دورة 
ــات مســح ومكافحــة اجلــراد  عملي

الصحــراوي

28 يناير الى 1 فبراير 2018 تطبيــق  علــى  املدربــن  تدريــب 
الســالمة  و  الصحــة  معاييــر 
البيئيــة يف مجــال مكافحــة اجلــراد 

الصحــراوي.

مسقط، سلطنة عمان
لعدد 17 متدربا

و  الصحــة  معاييــر  تطبيــق  دورة 
البيئيــة الســالمة 

23 - 26 ابريل 2018 مجــال  يف  الفنيــن  كفــاءة  رفــع 
الــرش  االت  وصيانــة  تشــغيل 
املســتخدمة يف مكافحــة اجلــراد

املنامة، البحرين
 لعدد 16 متدرب

 

دورة تشغيل وصيانة االت الرش

11 - 15 نوفمبر 2018 ــة يف مجــال  ــاء القــدرات الوطني بن
ــات مســح ومكافحــة اجلــراد  عملي

الصحــراوي

العقبة، األردن
21 متدرب

اجلــراد  ومكافحــة  مســح  دورة 
وي ا لصحــر ا

11 - 15 نوفمبر 2018 مجــال  يف  الفنيــن  كفــاءة  رفــع 
الــرش  االت  وصيانــة  تشــغيل 
املســتخدمة يف مكافحــة اجلــراد

العقبة، األردن
10 متدربن

دورة صيانة وتشغيل االت الرش

األنشطة	اإلقليمية	2017 

التاريخ	والبلد	املستضيف الهدف الدول	املشاركة النشاط
الفترة من 27 - 31 مارس 2017م

اغادير، املغرب
الســماح للبلــدان إلدارة مخزوناتهــا 
أكثــر  نحــو  علــى  املبيــدات  مــن 

فعاليــة،
مــن  املخزونــات  تســجيل   -
لالســتعمال  الصاحلــة  املبيــدات 

املهجــورة، واملبيــدات 
- تقييــم املخاطــر النســبية ملخــازن 
اســتراتيجية  ووضــع  املبيــدات 

التخزيــن.

املغــرب،  اجلزائــر،  تونــس، 
الســنغال،  تشــاد،  مالــي،  ليبيــا، 
ــا،  بوركينافاســو، النيجــر ،موريتاني
ارتيريــا  عمــان،  ســلطنة   ، مصــر 

ثيوبيــا وا

حلقــة عمــل حــول ادارة مخــزون 
ــدات املســتخدمة يف مكافحــة  املبي
اجلــراد الصحــراوي بالتعــاون مــع 
هيئــة مكافحــة اجلــراد الصحراوي 

)CLCPRO(يف املنطقــة الغربيــة

الفترة من 7 الى 11 مايو 2017
مصــر  جمهوريــة   – القاهــرة 

بيــة لعر ا

لإلنــذار  الوطنيــة  النظــم  تعزيــز 
احــدث  علــى  والتدريــب  املبكــر. 
واألجهــزة  التشــغيلية  البرامــج 
احملمولــة وحتليــل اخلرائــط ذات 

العالقــة.

مصــر، أرتيريــا، اثيوبيــا، ســلطنة 
الســودان،  الســعودية،  عمــان، 

وجيبوتــي اليمــن 
ايــران،  الشــرقية:  املنطقــة  ومــن 

وباكســتان الهنــد 

حلقــة العمــل اإلقليميــة اخلاصــة 
اجلــراد  معلومــات  مبســؤولي 

الصحــراوي

الفتــرة مــن 17 - 21 يوليــو/ متــوز 
2017

موشي، جمهورية تنزانيا

التدريبيــة  القــدرات  تعزيــز 
مــن  املتضــررة  للبلــدان  الوطنيــة 

الصحــراوي،  اجلــراد 
تقنيــات  و  أســس  علــى  التعــرف 
ــات املســح  ــرش اجلــوي يف عملي ال
واســتخدام  اجلويــة  املكافحــة  و 
ــي. ــع التفاضل ــد املواق نظــام حتدي

أرتيريــا،  العــراق، األردن، مصــر، 
اثيوبيــا، ســلطنة عمان، الســعودية، 

الســودان، اليمــن.

اجلويــة  التدريبيــة  الــدورة 
مكافحــة  عمليــات  يف  اخلامســة 
بالتعــاون  الصحــراوي  اجلــراد 
اجلــراد  مكافحــة  منظمــة  مــع 
افريقيــا  شــرق  يف  الصحــراوي 

)DLC O (
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التاريخ الهدف الدولة	وعدد	املتدربني النشاط

15 - 19 يناير 2017 ــة يف مجــال ــاء القــدرات الوطني  بن
ــات مســح ومكافحــة اجلــراد  عملي

الصحــراوي

جيبوتي
متدرب 12 

اجلــراد  ومكافحــة  مســح  دورة 
وي ا لصحــر ا

24 سبتمبر حتي 1 أكتوبر  2017 يف  الوطنيــة  القــدرات  بنــاء 
ــات املكافحــة اجلــراد  مجــال عملي

وي ا لصحــر ا

مصر
متدرب من العمال والسائقن 60
 بواقع 20 متدرب يف كل مجموعة
اإلســماعيلية، يف  أيــام   3  وملــدة 

اســوان قنــا، 

اخلاصــة  القطريــة  الــدورة 
واالســتخدام  املكافحــة  بعمليــات 

للمبيــدات االمثــل 

22 - 29 أكتوبر 2017 ــة يف مجــال  ــاء القــدرات الوطني بن
ــات مســح ومكافحــة اجلــراد  عملي
معاييــر  وتطبيــق  الصحــراوي 

البيئــة والســالمة  الصحــة 

اإلسماعيلية
16 متدرب

دورة تدريبيــة يف عمليــات مســح 
الصحــراوي  اجلــراد  ومكافحــة 
والســالمة  الصحــة  ومعاييــر 

لبيئيــة ا
13 - 17 نوفمبر 2017 ــة يف مجــال  ــاء القــدرات الوطني بن

رامســيس  برنامــج  اســتخدام 
اجلــراد بيانــات  وحتليــل 

اسمرة، ارتيريا دورة تدريبيــة لضبــاط معلومــات 
اجلــراد الصحــراوي يف ارتيريــا

التدريب	يف	وحدة	معلومات	اجلراد	الصحراوي	-	املركز	الرئيسي

التاريخ الهدف الدولة	وعدد	املتدربني النشاط

مايــو 8  7 الــى   2016  نوفمبــر 
2017 

نوفمبــر  1 الــى  مايــو   3 مــن   ثــم 
2017.

ــز قــدرات موظفــي معلومــات  تعزي
الذيــن  وطنيــاً  املعينــن  اجلــراد 
الوطنيــة  املراكــز  يف  يعملــون 
البلــدان  يف  اجلــراد  ملكافحــة 

املتأثــرة.

 عــدد 2 ضابــط معلومــات اجلــراد
مــن الســعودية

بواقع 6 أشهر لكل متدرب

معلومــات  قســم  يف  التدريــب 
باملنظمــة الصحــراوي  اجلــراد 

16 الــى   2018 ســبتمبر   17  مــن 
2019 أغســطس 

مــن اجلــراد  معلومــات   ضابــط 
بيــا ثيو أ



 42  تقرير الدورة احلادية والثالثني

مرفق 4ج:   الدراسات والبحوث

1. بــداء الفاضــل محجــوب بشــارة موســى دراســة الدكتــوراه يف جامعــة اخلرطــوم مــع بــدء العــام الدراســي 2017 مبنحــة جزئيــة مــن 
ــة     الهيئــة والتــي كانــت قــد وافقــت عليهــا يف اجتمــاع الهيئــة 30 الــذي عقــد يف فبرايــر 2017 يف ســلطنة عمــان وال يــزال يف مرحل

   التجارب البحثية دراسته حتمل عنوان:
ً

" االســتخدام الفعــال ملعلومــات املســوحات التاريخيــة واالســتفادة مــن التكنولوجيــا احلديثــة لتعزيــز اجلهــود املبذولــة لتحســن الكشــف 
عــن اجلــراد الصحــراوي".

 Effective use of historical surveys information and take advantage of modern technology to strengthen further the efforts to"
.”improve the Desert Locust detection

الهــدف مــن املشــروع البحثــي هــو حتســن بروتوكــوالت مراقبــة اجلــراد الصحــراوي باســتخدام معلومــات املســح املوجــودة يف الســودان 
وتقنيــات االستشــعار عــن بعــد.

حيث	مت	إجناز	املهام	التالية	خالل	موسمي	2017 - 2018	يف	مناطق	التكاثر	الصيفي	والشتوي:
• حتليــل معلومــات املســح األرشــيفية باســتخدام ArcGIS لعــرض اخلرائــط الشــهرية لســلوك عشــائر اجلــراد الصحــراوي املختلفــة 
)جــراد انعزالــي، مشــتت، مجموعــات، مجاميــع احلوريــات واالســراب( اثنــاء فتــرات التكاثــر والركــود لتعزيــز تقنيــات املراقبــة 

والرصــد ممــا يســاعد يف ازديــاد فــرص العثــور علــى اجلــراد باطــراد.
• العمــل امليدانــي: اجريــت دراســة مقارنــة بــن التقنيــات املختلفــة ألخــذ العينــات )اختيــار مواقــع املســح( مــن حيــث فعاليتهــا يف 
الكشــف عــن املنطقــة املصابــة وحتديــد الكثافــة. كذلــك متــت مقارنــة الطــرق املختلفــة ملســوحات الســير باألقــدام )الطــول، مســار 
املشــي وعــدد ضبــاط اجلــراد( يف مختلــف املوائــل مــع مظاهــر اصابــة مختلفــة مــن اجلــراد الصحــراوي )جــراد متفــرق، مجموعــات، 

مجاميــع حوريــات وأســراب( يف أوقــات مختلفــة مــن الســنة لتحديــد الكثافــة.

2. بــداءت التجــارب البحثيــة يف مجــال تأثيــر بعــض املبيــدات الكيميائيــة املســتخدمة يف مكافحــة اجلــراد الصحــراوي علــى الســالمة 
    البيئــة )التربــة والنبــات( والتــي يقــوم بهــا الفاضــل عمــاد كميــل بالتعــاون مــع مركــز بحــوث اجلــراد والنطــاط يف جمهوريــة مصــر 
ــات  ــع مــن املركب ــوي مصن ــد حي ــدة )سبينوســاد( وهــو مبي ــدات جدي ــى اســتخدام مبي ــة وتهــدف الدراســة بشــكل أساســي ال     العربي
    الكيميائيــة املوجــودة يف الفصائــل البكتيريــة مــن نــوع )Saccharoplyspora Spinosa( يف مكافحــة اجلــراد الصحــراوي مقارنــة باملبيــدات 

    الفسفورية التقليدية االكثر شيوعاً يف عمليات املكافحة.

3.	الدراســة	البحثيــة	التــي	حتمــل	عنــوان	اجلــراد	الصحــراوي	)DL(:	هــل	اجلــراد	آفــة	أم	محصــول. وهــي دراســة اقتصاديــة بهــدف تربيــة 
الهيئــة.  مــن  جزئــي  بدعــم   2016 عــام  منتصــف  يف  بــدأت  الدراســة  هــذه  الغــذاء.  يف  اســتخدامه  ألجــل  اجلــراد    
      حيــث مت تربيــة اجلــراد يف اقفــاص مخصصــة لذلــك وبعــد تكاثــر اجلــراد واحلصــول علــى جيلــن تقريبــن أصيبــت املســتعمرة بفطــر 
للتربيــة. اعــداد جديــدة  علــى  2017 حيــث مت احلصــول  منتصــف  الــى  وتأخــرت  الدراســة  علــى  أثــر  الــذ  االمــر   Beauveria    

    بعــد التخلــص مــن الفطــر. مت االكثــار مــن جديــد ونظــرا الهــدوء يف حالــة اجلــراد يف الســودان 2017/ 2018 فقــد تأخــر احلصــول 
    علــى اعــداد جديــدة مــن اجلــراد ألنشــاء مســتعمرة جديــدة. يف شــهر يوليــو 2018 كانــت مســتعمرة اجلــراد كبيــرة مبــا يكفــي ألخــذ 
    عينــات إلجــراء التجربــة الغذائيــة، ومت حتضيرهــا وإرســال عينــات للتحليــل مــن أجــل تركيــب عالئــق التجربــة الغذائيــة، وذلــك ملعرفــة 
ــاز GCMS، واألمــالح  ــة بجه ــاز HPLC، واألحمــاض الدهني ــة بجه ــة، واألحمــاض األميني ــة التقريبي     محتواهــا مــن العناصــر الغذائي

. Atomic Absorption Spectroscopy املعدنية بجهاز    

مت احلصــول علــى نتائــج التحليــل التقريبــي، وتأخــرت نتائــج حتليــل األحمــاض الدهنيــة واألمينيــة واألمــالح املعدنيــة بســبب تعطــل 
األجهــزة. يف 06/12/2018 مت بأرســال عينــة ليتــم حتليلهــا مبصــر، االن يف انتظــار النتائــج الســتكمال بقيــة التجــارب.
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مرفق5: متابعة توصيات الدورة 30 للهيئة

املالحظات اجلهة املسؤولة التوصية م

نفذت التوصية جيبوتي  يقــوم ممثــل جمهوريــة جيبوتــي مبتابعــة ســداد االشــتراكات 
الســنوية واملتأخــرات لبلــده. 

1

نفذت التوصية الهيئة  CLCPRO وCRC  :اســتمرار التعــاون بــن الهيئــات واملنظمــات
اجلــراد  إدارة  مجــاالت  مختلــف  يف   DLCO-EA و   SWAC و 

الصحــراوي.

2

نفذت التوصية الهيئة 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

3

)مت تأجيل املخاطبة( الهيئة  يقــوم أمــن الهيئــة مبعــاودة مخاطبــة اإلدارة املختصــة ) إدارة 
اخلليــج  لــدول  التعــاون  ملجلــس  العامــة  باألمانــة  الزراعــة( 
أحــد  حلضــور  للهيئــة  التنفيــذي  األمــن  ملشــاركة  العربيــة 
اجتماعــات جلنــة النظــم والسياســات الزراعيــة للتعريــف بــدور 
ــة االمــن الغذائــي وحتديــد مجــاالت التعــاون. الهيئــة يف حماي

4

نفذت التوصية دول التكاثر ) مصر، 
ارتيريا، اثيوبيا، 

عمان، السعودية، 
السودان، اليمن(

تقــوم الــدول األعضــاء مبتابعة ضباط االتصال على االســتمرار 
يف إرســال بيانــات االتصــال واملــوارد املتاحــة ملكافحــة اجلــراد 

ضمــن نشــرة اجلــراد الشــهرية.

5

نفذت التوصية DLIS  DLIS باملنظمــة  الصحــراوي  اجلــراد  تقاريــر  مســؤول  يقــوم 
جــودة  بشــأن  األعضــاء  البلــدان  إلــى  دوري  تقريــر  بإرســال 

املعنيــة. الــدول  الــى  دوري  بشــكل  تقاريرهــا 

6

نفذت التوصية  البحرين تنفيــذ دورة تدريبيــة  الهيئــة بدعــم  تقــوم  البحريــن،  مملكــة 
الصحــراوي  للجــراد  واملكافحــة  املســح  مجــال  يف  قطريــة 

الــرش. آالت  وصيانــة 

7

مت التواصــل مــع اجلهــة املختصــة 
لكــن لــم تســمح الظــروف بتنفيــذ 

التوصيــة.

العراق/ الهيئة اجلمهوريــة العراقيــة، يقــوم أمــن الهيئــة بزيــارة اجلمهوريــة 
وزارة  مــع  التعــاون  لتعزيــز  باملســؤولن  لاللتقــاء  العراقيــة 
الزراعــة العراقيــة يف مجــال إدارة اجلــراد الصحــراوي وتنفيــذ 
اجلــراد  ومكافحــة  مســح  مجــال  يف  قطريــة  تدريبيــة  دورة 

الصحــراوي إن أمكــن ذلــك.  

8

نفذت التوصية األردن/ الهيئة امللكــة األردنيــة الهاشــمية، تقــوم الهيئــة بدعــم تنفيــذ دورة 
تدريبيــة قطريــة يف مجــال صيانــة آالت الــرش املســتخدمة يف 

مكافحــة اجلــراد الصحــراوي.

9

لم تنفذ الكويت/ الهيئة ــة بدعــم تنفيــذ دورة تدريبيــة قطريــة يف  ــة الكويــت، تقــوم الهيئ دول
مجــال املســح واملكافحــة للجــراد الصحــراوي.

10

مت التواصــل مــع اجلهــة املختصــة 
لكــن لــم تســمح الظــروف بتنفيــذ 

التوصيــة.

لبنان/ الهيئة تدريبيــة  دورة  تنفيــذ  بدعــم  الهيئــة  تقــوم  اللبنانيــة،  اجلمهوريــة 
الصحــراوي. للجــراد  واملكافحــة  املســح  مجــال  يف  قطريــة 

11

نفذت التوصية عمان/ الهيئة ســلطنة عمــان، تقــوم الهيئــة بدعــم تنفيــذ دورة تدريبيــة قطريــة 
للجــراد  البيئيــة  والســالمة  الصحــة  معاييــر  تطبيــق  مجــال  يف 

الصحــراوي.

12



 44  تقرير الدورة احلادية والثالثني

مت التواصــل مــع اجلهــة املختصــة 
تنفيــذ  )تأجيــل  طلبــت  التــي 

) صيــة لتو ا

قطر دولــة قطــر، تقــوم الهيئــة بدعــم تنفيــذ دورة تدريبيــة قطريــة يف 
مجــال املســح واملكافحــة للجــراد الصحــراوي وحلقــة عمــل لصيانــة 

آالت الــرش املســتخدمة يف مكافحــة اجلــراد.

13

نفذت التوصية السعودية/الهيئة اململكــة العربيــة الســعودية، تقــوم الهيئــة باملســاعدة يف اجــراء دورة 
تدريبيــة قطريــة يف مجــال تدريــب املدربــن TOT يف مجــال املســح 

واملكافحــة للجــراد الصحــراوي. 

14

نفذت جزئيا
محجــوب  الفاضــل  دراســة  بــداء 

ســى مو

السودان/ الهيئة جمهورية السودان، تقوم الهيئة بتنفيذ ما يلي:
أ. تنفيــذ دورة تدريبيــة قطريــة لتدريــب املدربــن ToT يف مجــال 

املســح واملكافحــة للجــراد الصحــراوي،
ب. تقدمي مبلغ وقدره 15.000 خمســة عشــر ألف دوالر للمســاهمة 
يف إعــادة تأهيــل وصيانــة معســكرات مكافحــة اجلــراد يف البحــر 

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

15

نفذت جزئيا
مت شــراء االت الــرش وهــي موجودة 

يف عهــده الهيئة

سورية/ الهيئة اجلمهورية العربية السورية: تقوم الهيئة بتنفيذ ما يلي:
AU8000 محمولــة علــى  نــوع  10 االت رش مــن  أ. توفيــر عــدد 

الظهــر،
ب. تنفيــذ دورة تدريبيــة قطريــة يف مجــال املســح واملكافحــة للجــراد 

الصحــراوي إن أمكــن ذلــك،
ت.  يقــوم أمــن الهيئــة بزيــارة اجلمهوريــة العربيــة الســورية -ان 
أمكــن- لبحــث ســبل إعــادة تأهيل وحــدة مكافحة اجلراد واملســاهمة 
يف إعــداد مشــروع لهــذا الغــرض عــن طريــق أحــد الهيئات/الــدول 

املانحــة.

16

تســليم  ومت  التوصيــة  نفــذت 
للجامعــة املعــدات 

الهيئة أقــرت الهيئــة املوافقــة علــى الطلــب املقــدم مــن كلية الزراعــة بجامعة 
املســتلزمات  لشــراء  الســودان  بجمهوريــة  والتكنولوجيــا  العلــوم 
واألجهــزة املســتخدمة يف تدريــس مــادة اجلــراد الصحــراوي مببلــغ 

ال يزيــد عــن 5000 دوالر.

17

نفذت التوصية الهيئة تقــوم الهيئــة بتنفيــذ احملــاكاة امليدانيــة خلطــط طــوارئ اجلــراد 
2018 خــالل  العربيــة  الصحــراوي، يف جمهوريــة مصــر 

18

نفذت التوصية الهيئة تقــوم الهيئــة بتوفيــر أجهــزة إضافيــة لفحــص عينــات الــدم للعاملــن 
 Test Mate يف مجــال مكافحــة اجلــراد الصحــراوي لــدول التكاثــر

and ACHE Assay Kit

19

لــم تنفــذ التوصيــة )لــم تكــن هنــاك 
عمليــات مكافحــة(

دول التكاثر نتائــج  حــول  الهيئــة  ألمانــة  دوريــة  تقاريــر  التكاثــر  دول  تقــدم 
الصحيــة(. احلالــة  )بطاقــات  للموظفــن  الــدم  فحوصــات 

20

لم تنفذ التوصية دول التكاثر علــى دول التكاثــر تقــدمي خطــة عمــل وطنيــة لتنفيــذ معاييــر الصحــة 
والســالمة البيئيــة، بنــاءا علــى األولويــات الوطنيــة وســهولة التطبيــق 
ــي  ــة الت ــة الثالث ــات حلقــة العمــل اإلقليمي ــا( وتوصي ــا وتنظيمي )مالي

عقــدت يف مدينــة الغردقــة، بجمهوريــة مصــر العربيــة 2016. 

21

نفذت التوصية الهيئة تقــوم الهيئــة بتنفيــذ حلقــة العمــل اإلقليميــة حــول تطبيــق املبيــد 
الصحــراوي  اجلــراد  ملكافحــة  اخلضــراء®(  )العضلــة  احليــوي 

Metarhizium acridum

22

نفذت التوصية الهيئة حــث دول األعضــاء بالهيئــة علــى بــذل مزيــد مــن اجلهــد لتســجيل 
املبيــد احليــوي )العضلــة اخلضــراء®( Metarhizium acridum ، مــع 
االخــذ بعــن االعتبــار نتائــج التجــارب الســابقة التــي نفــذت يف 

منطقــة اجلــراد الصحــراوي، واملتوفــرة لــدى املنظمــة.

23
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لــم تنفــذ التوصيــة الن الــدول لــم 
تقــدمي خطــة عمــل تنفيــذ معاييــر 
ــة حســب  الصحــة والســالمة البيئي

التوصيــة 21.

الهيئة تقــوم الهيئــة بتنظيــم حلقــة عمــل إقليميــة لتقييــم التقــدم يف تطبيــق 
معاييــر الصحــة والســالمة البيئيــة خــالل 2018.

24

نفذت التوصية الهيئة اجلــوي  الــرش  يف  إقليميــة  تدريبيــة  دورة  بتنظيــم  الهيئــة  تقــوم 
ملكافحــة اجلــراد الصحــراوي بالتعــاون مــع منظمــة مكافحــة اجلــراد 

الصحــراوي لــدول شــرق افريقيــا.

25

نفذت التوصية الهيئة  علــى  أدخلــت  التــي  التعديــالت  علــى  األعضــاء  البلــدان  وافقــت 
الهيئــة. إنشــاء  اتفاقيــة 

26

ال يوجد إجراء مطلوب أجــازت دول األعضــاء بالهيئــة احلســابات الســنوية اخلتاميــة لعامــي 
2015 - 2016م.

27

نفذت جزئياً الدول االعضاء ــدان األعضــاء  ــو البل ــوم مندوب ــى أن يق ــدول األعضــاء عل وافقــت ال
التــي عليهــا متأخــرات مبتابعــة حكوماتهــم بشــأن دفعهــا للصنــدوق 

ــة. االئتمانــي للهيئ

28

نفذت التوصية الهيئة  يقــوم رئيــس الهيئــة ورئيــس اللجنــة التنفيذيــة واالمــن التنفيــذي 
ــة الســعودية لشــرح  ــة واململكــة العربي ــة االمــارات العربي ــارة دول بزي
املالبســات وتوضيــح االجــراءات التــي مت اتباعهــا يف مخاطبــة الــدول 
مــن قبــل املنظمــة بخصــوص رفــع اشــتراكات الــدول للضعــف يف 

ــة.  ــي للهيئ ــدوق االئتمان الصن

29

ال يوجد إجراء مطلوب أقــرت الــدول األعضــاء بالهيئــة برنامــج العمــل وامليزانيــة لعامــي 
2018م.  -  2017

30

مت التنفيذ  الهيئة  تغطيــة  رئيســها  مــع  بالتشــاور  للهيئــة  التنفيــذي  األمــن  يخــول 
ــدوق  ــى صن ــة عل ــذ اي انشــطة ذات االنعكاســات املالي تكاليــف تنفي
ــة املجــازة وخطــة  ــود امليزاني ــا يف بن ــرد تضمينه ــم ي ــي ل ــة والت الهيئ

.2017-2018 عمــل 

31

مت التنفيــذ التوصيــة. لكــن لــم يتــم 
اتخــاذ نهائــي مــن قبــل املنظمــة بعــد 

الهيئة  توصــي الــدول األعضــاء بالهيئــة اجلهــات املختصــة مبنظمــة األغذية 
والزراعــة علــى ضــرورة منــح األمــن التنفيــذي للهيئــة مســؤولية 
االئتمانــي  الصنــدوق  حلســاب   )Budget Holder( املاليــة  اإلدارة 

ــة والزراعــة. ــة األغذي ــا مبنظم ــول به ــا للنظــم املعم ــة وفق للهيئ

32

رموز	األلوان:

            لم تنفذ
            نفذت جزئياً     

            نفذت
            ال يتطلب اجراء
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مرفق 6:  استخدام طائرات بدون طيار )درونز( يف مراقبة اجلراد الصحراوي

ملخص تنفيذي
مقدمة	

تدعــم هيئــات اجلــراد الصحــراوي ملنظمــة األغذيــة والزراعــة إمكانيــة اســتخدام الطائــرات بــدون طيــار لرصــد اجلــراد الصحــراوي يف 
ســياق نظــام اإلنــذار املبكــر وتطبيــق اســتراتيجية املكافحــة الوقائيــة. وميكــن أن يكــون اســتخدام الطائــرات بــدون طيــار وســيلة محتملــة 

لتحســن فعاليــة مكافحــة اجلــراد واإلنــذار املبكــر والتدخــل الســريع للحــد مــن تكاليــف املســح واملكافحــة.

تعريف 
الطائــرة املســّيرة أو الطائــرة بــدون طيــار هــي طائــرة توجــه عــن بعــد أو تبرمــج مســبقا لطريــق تســلكه. يف الغالــب حتمــل معــدات ألداء 

مهامهــا كأجهــزة استشــعار وكاميــرات تصويــر ومراقبــة وغيرهــا ألداء املهــام املخصصــة لهــا.

اإلجراءات	التي	متت	اتخاذها	حتى	االن
اواًل: قــام اجلهــات املعنيــة يف املنظمــة باإلعــالن عــن منافســة بــن الشــركات املختصــة ألجــراء التجــارب امليدانيــة يف موريتانيــا- مــارس 

2018، وقــد تقدمــت شــركتان همــا مؤسســة هيمــاف HEMAV  وشــركة أخــرى، انســحبت فيمــا بعــد.

ثانيــًا: بــدء العمــل مــع مؤسســة HEMAV  يف مشــروع يدمــج تكنولوجيــا الطائــرات بــدون طيــار يف مختلــف مراحــل استكشــاف ومكافحــة 
اجلــراد الصحــراوي. ويقــود املشــروع فريــق مشــترك مــن الشــركة املعنيــة باإلضافــة الــى هيئــة مكافحــة اجلــراد الصحــراوي يف املنطقــة 

 .DLIC خدمــة معلومــات اجلــراد يف املنظمــة CRC وهيئــة مكافحــة اجلــراد الصحــراوي يف املنطقــة الوســطى CLCPRO الغربيــة

مرحلة	التجارب	األولية
ــر املعلومــات  ــى توفي ــى 9 مــارس 2018، وقــد تركــزت هــذه التجــارب عل ــرة مــن 4 ال ــا يف الفت ــة يف موريتاني مت اجــراء التجــارب األولي
األساســية عــن إمكانيــة الطائــرات املقدمــة مــن الشــركة لتنفيــذ اعمــال مســح واستكشــاف اجلــراد. وقــد مثــل هــذا اول اختبــار ميدانــي 

للطائــرات بــدون طيــار يف ظــروف حقيقيــة يف بلــد متأثــر باجلــراد وخطــوة مهمــة يف حتويــل املفهــوم إلــى حقيقــة.

األنشطة	الرئيسية
متــت االختبــارات امليدانيــة يف مناطــق تكاثــر تقليــدي للجــراد الصحــراوي يف موريتانيــا200 كيلومتــر شــمالي نواكشــوط )بينيشــاب، . 1

وإنشيري(؛
مت اختبــار قــدرة الطائــرات علــى التحمــل، املــدى، القــوة، املتانــة، وأجهــزة االستشــعار متعــددة األطيــاف واملرئيــة، معاجلــة البيانــات، . 2

تخطيــط مســار الرحلــة، االتصــاالت، والتشــغيل )اإلطــالق، والطيــران، والهبــوط(؛
ــرة تابعــة . 3 ــى ارتفاعــات منخفضــة بواســطة طائ ــر جــوي متزامــن عل ــة كذلــك بتصوي ــار مصحوب ــدون طي ــرة ب كانــت جتــارب الطائ

لســالح اجلــو املوريتانــي مــن طــراز سيســنا. 

النتائج	املتحصل	عليها 
التأكيــد علــى اإلمكانــات الكبيــرة التــي تتســم بهــا الطائــرات بــدون طيــار )ثابتــة اجلنــاح او العموديــة( يف مجــال مســح واستكشــاف . 1

اجلــراد مــع ضــرورة حتســن فعاليــة وكفــاءة وســالمة عمليــات املســح بواســطة هــذه الطائــرات؛
ان مؤسســة HEMAV هــي الشــريك األكثــر مالءمــة لتطويــر أنســب املعــدات املخصصــة لعمليــات املســح واملراقبــة يف البلــدان . 2

املتأثــرة باجلــراد علــى أســاس الطائــرات التــي طورتهــا حتــى اآلن والتزامهــا الثابــت وخبرتهــا املتعــددة التخصصــات والقــدرة علــى 
التخصيــص والتكامــل االبتــكار املتطــور؛

يلــزم إجــراء مزيــد مــن البحــث والتطويــر واالختبــار قبــل اســتخدام هــذه التكنولوجيــا مــن الناحيــة التشــغيلية املوثوقــة يف البلــدان . 3
املتأثــرة باجلــراد يف املنطقــة، مــع األخــذ يف االعتبــار أنــه يلــزم إجــراء حتســينات محــددة فيمــا يتعلــق بالقــدرة، وأجهــزة االستشــعار، 

ومعاجلــة البيانــات، والبســاطة يف االســتخدام،
اجــراء جتــارب ميدانيــة ثانيــة يف احــدى دول املنطقــة الوســطى الختبــار التعديــالت اجلديــدة ومــدى تطــور الطائــرات لتالئــم العمــل . 4

يف املناطــق الصحراويــة.
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مرحلة	التجارب	الثانية
اجريــت التجربــة امليدانيــة الثانيــة يف منطقــة تكاثــر تقليــدي للجــراد الصحــراوي يف منطقــة رمــال الشــرقية )رمــال وهيبــة( علــى بعــد 

220 كيلومتــر تقريبــا جنــوب شــرق مســقط وذلــك يف الفتــرة مــن 24-20 ينايــر 2019.

األنشطة	الرئيسية
مت اجراء 9 رحالت )جتارب( جوية للطائرة ثابتة اجلناح للتحقق من جميع املكونات وهي:

خريطة لتحديد أنواع النباتات )خضراء- جافة( وضبط برامج التشغيل، . 1
جتربة أمناط املسح املختلفة )بقع منفردة- جتمعات كبيرة( يف الكثبان الرملية واملناطق املسطحة على ارتفاعات مختلفة، . 2
اختبار القدرة على التحمل وكفاءة البطاريات )الفترة الزمنية- وعدم حاجتها للتبريد بعد االستخدام(، . 3
اختبار التواصل املستمر بن املشغل )الطيار( والطائرة على مسافات مختلفة، . 4
فحص املناطق التي يصعب الوصول إليها وجودة االتصاالت خارج نطاق النظر، . 5
تقييم دقة هبوط الطائرة ومدى قربها من منطقة االطالق، . 6
اختبار االستطالع البعيد املدى يف منطقة يصعب الوصول إليها،. 7

كمــا نُفــذت ســبع رحــالت جويــة للطائــرة الــدوارة )عموديــة( للتحقــق مــن املناطــق التــي يتعــذر الوصــول إليهــا بالســيارات )كثبــان رمليــة( 
للنباتــات والغطــاء النباتــي واحلصــول علــى صــور عاليــة اجلــودة يف دائــرة نصــف قطرهــا كيلومتريــن.

النتائج	املتحصل	عليها 
متــت املصادقــة علــى التطويــرات اجلديــدة التــي قامــت بهــا مؤسســة هيمــاف يف األجهــزة والبرمجيــات والتعديــالت االخــرى . 1

منــذ جتربــة مــارس 2018، مبــا يف ذلــك املتانــة )تصميــم املروحــة اجلديــد القابــل للطــي، ونظــام إطــالق الطائــرة، وحمايــة أجــزاء 
الطيــران مــن الرمــال(، وســهولة االســتخدام واالتصــاالت )برنامــج مخطــط رحلــة جديــد، وحتســن بروتوكــوالت الســالمة اآلليــة، 

وتعديــالت القيــاس عــن بعــد( ومعاجلــة البيانــات )خوارزميــة NDVI، علــى الكمبيوتــر(،
زيادة نطاق الطائرات بدون طيار الثابتة اجلناح من 32 كيلومتراً )موريتانيا( إلى 42 كيلومتراً )عمان(؛ . 2
أطول رحلة طيران وصلت الى إلى 86 كلم )عمان( مقارنة ب 75 كلم )موريتانيا(،. 3
زيادة مساحة املنطقة التي مت اجراء املسح فيها من 1600 هكتار )موريتانيا( إلى 3500 هكتار )عمان(؛. 4
كان اســتخدام الطائــرة بــدون طيــار الرباعيــة )رباعيــة املــراوح( اجلديــدة أكثــر كفــاءة وأســهل مــن الطائــرة بــدون طيــار السداســية . 5

)سداســية املــراوح( والتــي ســبق اختبارهــا يف التجربــة امليدانيــة األولــى يف موريتانيــا،
مت احلصــول علــى قــدر أكبــر مــن املعــارف واخلبــرات يف اســتخدام الطائــرات بــدون طيــار أثنــاء العمليــات امليدانيــة احلقيقيــة، ومت . 6

تطويــر عــدة ســيناريوهات تشــغيلية قصيــرة وطويلــة املــدى يف ظــروف نباتيــة مختلفــة،
مت تأكيــد احلاجــة إلــى املزيــد مــن التطويــر واالختبــار، مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى ســهولة االســتخدام ومعاجلــة البيانــات وربــط . 7

.eLocust3 برنامــج الدرونز مــع

خطة	العمل	املستقبلية	)2019 - 2020(
ــى اإلنترنــت ودورة . 1 ــى أســاس معاجلــة البيانــات وتدريــب عل ــة لـــ eLocust3، عل تقــوم مؤسســة هيمــاف بتطويــر برمجيــة تخطيطي

ــة يف عــام 2019، ــوارد احلالي محــاكاة باســتخدام امل
تنظيــم اختبــار ميدانــي ثالــث يف أحــد مناطــق تكاثــر اجلــراد الصحــراوي يف املنطقــة الغربيــة بحيــث حتتــوي املنطقــة املختــارة علــى . 2

نباتــات خضــراء حوليــة مناســبة لتكاثــر اجلــراد وذلــك يف ســبتمبر/ أيلــول 2019، 
يف التجربــة اجلديــدة يتقــرح ان يتــم تدريــب بعــض املدربــن الرئيســين املعينــن مــن البلــدان الرائــدة يف بعــض دول التكاثــر . 3

)املدربــن الــرواد(،
القيــام بخطــن متوازيــن للتنميــة، إلنتــاج نســخة أولــى مــن الطائــرة الــدوارة )العموديــة( يف نهايــة عــام 2019 واألخــر انتــاج طائــرة . 4

ثابتــة اجلنــاح بحلــول عــام 2020،
تقــوم املنظمــة ممثلــة بهيئاتهــا املختلفــة ومؤسســة هيمــاف بإعــداد حزمــة معلومــات ونشــرها علــى مختلــف وســائل االعــالم مــن أجــل . 5

تثقيــف البلــدان املتضــررة مــن اجلــراد بأهميــة هــذا املشــروع والفوائــد املتوخــاة منــه يف مســح ومتابعــة اجلــراد يف مناطــق التكاثــر 
بحلــول منتصــف عــام 2019.

املناقشة
دعــم الهيئــة الفنــي واملالــي للمشــروع ملواصلــة جهــود التطويــر احلاليــة مــن قبــل مؤسســة HEMAV يف أثنــاء انتظــار أمــوال مــن اجلهــات 

املانحة.
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مرفق 7:  برنامج دراسة املاجستير يف علوم اجلراد الصحراوي

مقدمة
يف إطــار النشــاط املُكثــف والعمــل الــدؤوب الــذي تقــوم بــه هيئــة مكافحــة اجلــراد الصحــراوي يف املنطقــة الوســطى مــن أجــل حتســن األداء ورفــع 
كفــاءة العاملــن يف عمليــات اجلــراد الصحــراوي؛ وعلــى ضــوء جهــود امانــة الهيئــة ومستشــاريها الدكتــور منيــر بطــرس )األمــن الســابق للهيئــة( 
واملهنــدس ربيــع خليــل ومــن خــالل اللقــاءات العديــدة مــع املُختصــن بجامعــة الســودان للعلــوم والتكنولوجيــا، فلقــد وافــق مجلــس اجلامعــة علــى 
انشــاء دراســة املاجســتير يف علــوم اجلــراد الصحــراوي باجلامعــة حتــت املُســمى برنامــج	ماجســتير	العلــوم	يف	إدارة	اجلــراد	الصحــراوي	باملقــررات	

والبحــث	التكميلــي. 

ونســبة الــى اخلبــرة العلميــة والعمليــة التــي تتوفــر يف جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا، والتــي تقــوم بالفعــل ومنــذ عــدة ســنوات بتدريــس علــم اجلــراد 
ــى توافــر الــكادر الدراســي واالختصاصيــن واســتعداد  ــة بكليــة الدراســات الزراعيــة. هــذا باإلضافــة ال الصحــراوي للدارســن بالســنة النهائي
اجلامعــة مــن حيــث املعــدات ألجــل عقــد واجنــاح مثــل هــذه الدراســة. فقــد وقــع االختيــار علــى اجلامعــة لتنظيــم	برنامــج	دراســة	املاجســتير	يف	علــوم	
اجلــراد	الصحــراوي ومنــح الدرجــة العلميــة بعنــوان: ماجســتير	العلــوم	يف	إدارة	اجلــراد	الصحــراوي. علمــا ان مجلــس إدارة اجلامعــة وافــق مشــكوراً 

علــى التعــاون مــع الهيئــة يف تنظيــم هــذا البرنامــج.

مبررات	قيام	البرنامج
تتعــرض املناطــق التــي متتــد مــن غــرب أفريقيــا إلــى جنــوب شــرق آســيا، إلــى غــزوات دوريــة مــن أســراب اجلــراد الصحــراوي ممــا يــؤدى إلــى حــدوث 
خســائر بالغــة يف احملاصيــل الزراعيــة واملراعــي الطبيعيــة يف حوالــي 60 قطــراً يف هــذه املنطقــة. وحيــث ان دول املنطقــة الوســطى وبحكــم موقعهــا 
الرئيــس كأحــد اهــم مناطــق تكاثــر وانتشــار للجــراد الصحــراوي خاصــة املناطــق احملاذيــة لســهول ســاحل البحــر األحمــر والقــرن االفريقــي قــد 

عانــت مــن أضــرار اجلــراد الصحــراوي منــذ فتــرات طويلــة. 

وبالرغــم مــن تلــك اخلســائر املتواليــة فلــم يتــم تطبيــق أي برامــج للدراســات العليــا يف مجــال نظــم مكافحــة وإدارة اجلــراد الصحــراوي يف أي مــن 
اجلامعــات يف املنطقــة. لذلــك اصبحــت هنــاك حاجــة ماســة يف دول املنطقــة، وأيضــاَ للمنظمــات العاملــة يف مجــال مكافحــة اجلــراد الصحــراوي 

إلــى وجــود أخصائيــن وفنيــن مدربــن يف نظــم املكافحــة وإدارة اجلــراد الصحــراوي ملجابهــة تلــك األخطــار.

وقــد اعتبــر ان الســودان هــو املــكان املناســب إلقامــة تلــك الدراســة. حيــث ان الســودان هــو أحــد اهــم دول التكاثــر يف املنطقــة الوســطى ويضــم 
واحــدة مــن أهــم املناطــق لتكاثــر اجلــراد الصحــراوي يف منطقــة الركــود التــي متتــد مــن غــرب أفريقيــا إلــى الهنــد. وهــي واحــدة مــن دولتــن يف 
خــط املواجهــة حتتــوي علــى منطقتــن او موســمين لتكاثــر اجلــراد - منطقــة التكاثــر الشــتوي علــى طــول الســهول الســاحلية للبحــر األحمــر مــن 
احلــدود املصريــة يف الشــمال إلــى احلــدود اإلريتريــة يف اجلنــوب )واليــة البحــر األحمــر(، ومنطقــة التكاثــر الصيفيــة الشاســعة يف املناطــق الداخليــة 
التــي متتــد مــن احلــدود التشــادية يف الغــرب إلــى احلــدود اإلريتريــة يف الشــرق )واليــات شــمال دارفــور وشــمال كردفــان والنيــل األبيــض واخلرطــوم 
والشــمالية ونهــر النيــل وكســال(. وتُعتبــر املســاحة احمُلتملــة لتكاثــر اجلــراد الصحــراوي يف الســودان ضخمــة، تقــدر بنحــو 000 845 كيلومتــر مربــع. 

أهداف	البرنامج
تخريج أخصائين مؤهلن للعمل يف كل املجاالت اخلاصة بإدارة اجلراد الصحراوي. . 1
تنمية قدرات ومهارات الدارسن لتقدمي النصائح واإلرشادات يف كل ما يختص ببيولوجية، وبيئة وإدارة اجلراد الصحراوي.. 2
اكتساب الدارسن الطرق احلديثة والتقنيات املُتقدمة يف مجال مكافحة اجلراد الصحراوي.. 3
تطوير مفهوم إدارة وتنفيذ برامج مكافحة اجلراد الصحراوي وااللتزام بالقيم السلوكية واألخالقية والعملية.. 4
تطبيق املعايير الصحية والبيئة يف مكافحة اجلراد الصحراوي.. 5
االستفادة من التقنيات احلديثة يف إدارة نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد يف إدارة معلومات اجلراد الصحراوي.. 6

مخرجات	البرنامج
عند إكمال هذا البرنامج بنجاح سيكون الدارس قادراً على:

1. دراسة مشاكل وأخطار اجلراد الصحراوي.
2. التخطيط لوضع احللول املناسبة ملشاكل وأخطار اجلراد الصحراوي والتوصيات بشأنها.

3. تطبيق التقنيات احلديثة، واستخدام البرامج واألجهزة احلديثة للتنبؤ ورصد حركة اجلراد الصحراوي.
4. تطوير املعرفة واكتساب مهارات حديثة يف مجال إدارة اجلراد الصحراوي.

5. العمل ضمن منظومة اداراه مكافحة اجلراد الصحراوي يف بلده.
6. إجراء البحوث التطبيقية وتصميم التجارب لتقدير مستوي اإلصابة يف مجال مكافحة اجلراد الصحراوي. 

7. إعداد وتقدمي الندوات والتقارير العلمية عن كل ما يخص اجلراد الصحراوي.
8. العمل وفق أخالق البحث العلمي.
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مدة	الدراسة	ولغة	التدريس
ســاعات الدراســة: 36 ســاعة ًمعتمــدة لــكل مــادة، وموزعــة علــى 15 ســاعة للفصــل األول و15 ســاعة للفصــل الثانــي، باإلضافــة لبحــث تكميلــي . 1

مبــا يعــادل 6 ســاعات ُمعتمــدة.
لغة التدريس هي اللغة االجنليزية.. 2
 

طريقة	تقدمي	وتقومي	املقررات
احملاضرات. 1
الدروس العملية. 2
احللقات الدراسية )السمنارات(. 3
التقارير العلمية. 4
االختبارات. 5
الزيارات العلمية. 6
االمتحانات النهائية. 7

شروط	القبول
أن يكــون املتقــدم مســتويف لشــروط القبــول العامــة بالئحــة كليــة الدراســات العليــا بجامعــة الســودان للعلــوم والتكنولوجيــا لبرامــج املاجســتير . 1

باملقــررات والبحــث التكميلــي.
أن يكــون حاصــاًل علــى بكالوريــوس )شــرف( يف العلــوم الزراعيــة )وقايــة النبــات( مــن جامعــة الســودان للعلــوم والتكنولوجيــا أو مــا يعادلهــا . 2

مــن اجلامعــات األخــرى.
أو أن يكــون حاصــاًل علــى بكالوريــوس الزراعــة أو العلــوم )تخصــص وقايــة نبــات، امــراض، مبيــدات، علــم النبــات او شــعبة عامــة( ولديــه خبــرة . 3

ثالثــة ســنوات يف العمــل يف مجــال اجلــراد الصحــراوي أو حاصــاًل علــى دبلــوم فــوق اجلامعــي يف مجــال اجلــراد الصحــراوي.
اجتياز اختبار اللغة اإلجنليزية باحلصول على شهادة IELTS معتمدة وموثقة مبعدل ال يقل عن 5.5 درجة.. 4

تكاليف	الدراسة	وأعداد	الدارسني
علــى أثــر االجتمــاع الــذي ُعقــد بــن الســيد عميــد كليــة الدراســات الزراعيــة والســيد عميــد كليــة الدراســات العليــا، متــت مناقشــة جميــع النقــاط 

والتســاؤالت التــي طرحتهــا الهيئــة وقــد مت اإلقــرار مبــا يلــي:

املصروفات	الدراسية	السنوية	للدارسني	بالبرنامج:	. 1
 مصروفــات الدراســة الســنوية املقــررة للــدارس مــن اخلــارج بجامعــة الســودان هــي مبلــغ 4,000 )أربعــة آالف( دوالر أمريكــي + 500 دوالر 
ــة التســجيل  ــة تكلف ــدة الســنتن(، لتغطي ــب )مل ــكل طال ــغ 2,000 دوالر ل ــة طــالب ســودانين مببل ــاً أربع ــة جزئي رســوم تســجيل. وتدعــم الهيئ

وأبحاثهــم احلقليــة. التفاصيــل كمــا هــو موضــح يف اجلدولــن ادنــاه:

اإلجمالي	العاماجمالي	العام	الثاني اجمالي	العام	االوليف	الشهرالتكاليف
500 4- 500 4-الدراسة ورسوم تسجيل

000 00018 9 000 0009 1املخصص الشهري
000 5005001تذاكر سفر

250250500عالوات اخرى
5005001000تكاليف غير منظورة

000 25اإلجمالي العام

وبالتالي	تصبح	التكاليف	املالية	لعدد	6	دارسني	للعامني	الدراسيني	)التخرج	ونيل	درجة	املاجستير(	كآالتي:

500 12 دوالرتكلفة الطالب يف العام
000 75 دوالرتكلفة 6 طلبه يف العام

000 150 دوالرتكلفة 6 طلبه يف عامن

2.	احلد	األدنى	للدارسني	بالبرنامج:
احلــد األدنــى للقبــول هــو 10)منهــم 6 دارســن مــن اخلــارج(، وميكــن إلدارة اجلامعــة أن تكمــل العــدد إلــى 15 دارس حســب نظــام القبــول بالدراســات 

العليا.
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3.	املعدات	املطلوبة	للبرنامج:	
توجــد بقســم وقايــة النبــات باجلامعــة بعــض املعــدات ونســبة ألن هــذه الدراســة ذات خصوصيــة وحتتــاج ملعــدات ُمتخصصــة إضافيــة فتــم االقتــراح 

بــأن تقــوم الهيئــة بتزويــد اجلامعــة باملعــدات اآلتيــة: 
• تأســيس معمــل منوذجــي متكامــل مــزود باملعــدات واألجهــزة الالزمــة لدراســات اجلــراد الصحــراوي للقيــام بعمليــات تربيــة اجلــراد باإلضافــة 

  إلى عمليات املسح واملكافحة. 
• مراجع ومطبوعات حديثة يف مجال دراسات اجلراد الصحراوي )امللحق 1 املعدات واملراجع املطلوبة(.

اخلالصة:
ترجــو أمانــة الهيئــة مــن الــدول األعضــاء دراســة هــذا املقتــرح بعنايــة خاصــة وأن مــردود هــذه الدراســة يعــود بالفائــدة ليــس فقــط علــى الــدول 
األعضــاء يف املنطقــة الوســطى بــل تتعــدى الفائــدة املرجــوة لتصــل إلــى الــدول يف املناطــق األخــرى. ولنــا يف ذلــك الفائــدة التــي مت احلصــول عليهــا 
مــن دراســة الدبلــوم العالــي يف اجلــراد الصحــراوي والــذي مت تنفيــذه بجامعــة اخلرطــوم لعــدد مــن الســنوات. إن موافقتكــم علــى هــذا املقتــرح يعــود 

حصــاده أوالً وأخيــراً لــكل العاملــن يف مجــال إدارة اجلــراد الصحــراوي بدولنــا يف املنطقــة الوســطى.  

امللحق	1 
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1.	املعدات	املطلوب	توفيرها	من	قبل	الهيئة
معدات	الرصد	واملسح	واملكافحة

نوع	املعداتالكميةمالحظات
10GPS

10Compass

10Hygrometer

10Tachometer

10 Hand tally Counter

10Stop watch

10Dissecting sets

10)Hand Lenses )Large size

10Anemometer

5Vernier Caliper

5Binocular

2eLocust3
معدات	فنية

2Data Show and Screen

2Digital Camera

2Lap top

2)Laser printer )Black and White

مواد	التدريس	واملنشورات	العلمية
)Volumes 1 – 7(5Desert Locust Guidelines Sets English

)Volumes 1 – 7(5Desert Locust Guidelines Sets Arabic

10CRC 50  Years Book of Service English

10CRC 50  Years Book of Service Arabic

10Desert Locust Glossary

From each20SOPs

From each2Video Tapes & CDs on Desert Locust

معدات	املكافحة
With various nozzles10Hand Held ULVA Plus sprayers

2Motorized Back Pack for ULV Pesticides

With Rotary Cages2Vehicle-mounted Sprayer ULVAMAST

With air Blower2Vehicle-mounted Sprayer Micron

Packs10Oil Sensitive Paper

Packs10Water Sensitive Paper

Sets non-disposable10)Personal Protection Equipment )Protective Clothing

5First-Aid Kits

2.	املعدات	التي	يتم	توفيرها	من	السوق	احمللية:
نوع	املعداتالكميةمالحظات

Include: cages, planting of DL food, etc1Facilities for Rearing Room

From each of 1L, 500ml, 200ml & 100ml5Measuring cylinders

2Tape Measure 100 meter

10Sweeping Net

10Sample Boxes

From each20SOPs
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مرفق 8:  خطط الطوارئ الوطنية واإلقليمية

اواًل: ُمقدمة تنفيذية

يُعــد اجلــراد الصحــراوي مــن أخطــر اآلفــات الزراعيــة التــي هــددت رفاهيــة واســتقرار اإلنســان علــى مــر التاريــخ، والتــي مــا زالــت تســبب مصــدراً 
للقلــق ألكثــر مــن 60 دولــة علــى مســتوى العالــم، ففضــاًل عمــا تســببه هــذه اآلفــة مــن أضــرار جســيمة لإلنتــاج الزراعــي ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن 

مشــاكل اقتصاديــة واجتماعيــة.

فهــذه اآلفــة تتميــز بأنهــا غيــر مرتبطــة مبوســم مناخــي أو عائــل نباتــي معــن، ويف كثيــر مــن األحيــان تتجمــع حشــرات هــذه اآلفــة يف أماكــن نائيــة 
ــل  ــاً مــن احملاصي ــم أطنان ــا تلته ــدول ويف مســار هجرته ــن ال ــرة للحــدود مــا ب ــك يف شــكل أســراب عاب ــد ذل ــا. وتهاجــر بع يصعــب الوصــول إليه
الزراعيــة والكســاء النباتــي يوميــاً. ويف نهايــة املطــاف جنــد أن عمليــات مكافحــة هــذه األســراب ال تضــع نهايــة حقيقيــة لتهديــد هــذه احلشــرة بــل 
يقتصــر األمــر علــى وقــف هــذا التهديــد إلــى حــن. وبعــد فتــرة قــد تقصــر أو تطــول تبعــاً للظــروف املناخيــة والبيئيــة ال تلبــث هــذه احلشــرات الفتاكــة 

إال أن تعــاود الظهــور وتعيــد الكــرة مــرة أخــرى، فهــي تخســر معركــة ولكنهــا ال تخســر احلــرب.
 

أن اإلســتراتيجية املعتمــدة مــن قبــل البلــدان املعنيــة واملتضــررة مــن اجلــراد الصحــراوي هــي املكافحــة الوقائيــة. علمــاً بــأن هــذه اإلســتراتيجية هــي 
الوحيــدة واملســتدامة املعتــرف بهــا مــن قبــل منظمــة األغذيــة والزراعــة لــأمم املتحــدة )فــاو( واملجتمــع الدولــي بشــكل عــام والتــي بــدأت الدعــوة 
لتطبيقهــا منــذ ســتينات القــرن العشــرين. وتهــدف إلــى املراقبــة املنتظمــة ملناطــق توالــد اجلــراد، حتديــد املواقــع التــي قــد ينتشــر بهــا والتدخــل 
الفــوري مــن خــالل معاجلــة بقــع اإلصابــة يف املســاحات احملــدودة التــي مــن شــانها -يف حالــة عــدم املعاجلــة- أن تــؤدي إلــى تكويــن مجموعــات 

احلوريــات واألســراب.

احملــاور األساســية التــي تســتند عليهــا املكافحــة الوقائيــة تبــدأ مــن "جمــع	املعلومــات"	اخلاصــة باجلــراد الصحــراوي وبيئتــه، إضافــة إلــى معلومــات 
أخــرى خاصــة بوحــدة مكافحــة اجلــراد الوطنيــة ومواردهــا املتاحــة، وهــي معلومــات كثيــرة ومتشــعبة تتطلــب أســلوب معــن مــن "التخطيــط" مــن 
أجــل حتقيــق أقصــى اســتفادة منهــا. هــذه املعلومــات متهــد الطريــق إلــى	"اإلنــذار	املبكــر" حــول أيــة تطــورات ُمحتملــة يف حالــة اجلــراد، ومــن ثــم 

مُيكــن "التدخــل املبكــر" ملكافحــة اجلــراد باســتخدام	"تقنيــات	مكافحــة	متطــورة	". 

وتهتــم منظمــة األغذيــة والزراعــة والهيئــات اإلقليميــة املعنيــة مبكافحــة اجلــراد الصحــراوي العاملــة حتــت إطارهــا بترســيخ مبــادئ إســتراتيجية 
املكافحــة الوقائيــة ضــد اجلــراد الصحــراوي مــن خــالل األنشــطة املختلفــة التــي تقــوم بهــا لصالــح جميــع الــدول املُعرضــة للجــراد، عــن طريــق إنشــاء 
مكاتــب معلومــات اجلــراد يف وحــدات مكافحــة اجلــراد الوطنيــة املــزودة بأحــدث األجهــزة والبرامــج التــي تســاعد علــى جمــع وتســجيل وحتليــل 
املعلومــات. وتزويــد الفــرق امليدانيــة العاملــة بوســائل تقنيــة مبتكــرة لنقــل املعلومــات، واالهتمــام بشــكل دائــم بـــ "بنــاء القــدرات البشــرية الوطنيــة" 
عــن طريــق برامــج تدريبيــة متنوعــة وحلقــات عمــل متخصصــة فضــاًل عــن إتاحــة املجــال للكــوادر الوطنيــة املتميــزة للحصــول علــى دراســات عليــا 
متخصصــة يف مجــال إدارة عمليــات اجلــراد الصحــراوي. كمــا تقــوم املنظمــة بإصــدار نشــرات اجلــراد الصحــراوي الشــهرية وحتديثــات الطقــس 

وإشــعارات التحذيــر حــول أيــة تطــورات محتملــة يف حالــة اجلــراد الصحــراوي لتحقيــق مبــدأ اإلنــذار املبكــر.

ومــن جانبهــا تهتــم الــدول املعرضــة لهجمــات اجلــراد الصحــراوي بتنفيــذ إجــراءات الرصــد املبكــر عــن طريــق القيــام بعمليــات االستكشــاف 
لتجمعــات اجلــراد ورصــد الظــروف البيئيــة واملناخيــة الســائدة يف مواطــن اجلــراد وتســجيل تلــك املعلومــات واإلبــالغ بهــا فــوراً باســتخدام تقنيــات 
حديثــة مت تطويرهــا خصيصــاً لهــذا الغــرض. باإلضافــة إلــى إصــدار نشــرات اجلــراد الوطنيــة الشــهرية وتوزيعهــا علــى كافــة اجلهــات املعنيــة داخــل 
وخــارج الدولــة. وتقــوم فــرق املكافحــة باالســتجابة املبكــرة بالتعامــل مــع اإلصابــات املُكتشــفة باســتخدام مبيــدات احلجــوم املتناهيــة يف الصغــر 
والتــي مــن خاللهــا مُيكــن مكافحــة مســاحات شاســعة بكميــات مقننــة مــن املبيــدات بفضــل أســلوب الــرش االجنــرايف والــذي تعــززه آالت مكافحــة 

متخصصــة فضــاًل عــن إمكانيــة اســتخدام املبيــدات احليويــة الصديقــة للبيئــة. 

وكنتيجــة لهــذا االهتمــام املتبــادل ظهــرت عــدة مؤشــرات إيجابيــة كان أكثرهــا وضوحــاً هــو انخفــاض معــدالت تكــرار حــدوث األوبئــة والفــورات 
والتفشــيات. ففــي فتــرة مــا قبــل 1960 جنــد انــه كان مــن الصعــب حتديــد عــدد األوبئــة والفــورات نظــراً للتداخــل الشــديد فيمــا بينهــا مــع قلــة 
فتــرات التفشــيات وتباعــد فتــرات االنحســار. وخيــر مثــال علــى ذلــك هــو وبــاء اجلــراد عــام 1926 الــذي دام ملــدة 8 أعــوام، ووبــاء 1940 الــذي 
اســتمر قرابــة 20 عامــاً متصلــة. أمــا يف فتــرة مــا بعــد 1960، فقــد حــدث وباءيــن للجــراد يفصــل مــا بينهمــا 16 عامــاً، واســتمرا ملــدة أقصاهــا 3 
ســنوات، إضافــة إلــى حــدوث 5 فــورات و8 تفشــيات مــع وجــود فتــرات زمنيــة واضحــة وطويلــة لالنحســار )انظــر مرفــق 1.(. وهــذا يعنــى أنــه نتيجــة 
لتطبيــق إســتراتيجية املكافحــة الوقائيــة ضــد اجلــراد الصحــراوي أمكــن حمايــة اإلنتــاج الزراعــي ألكثــر مــن 60 دولــة مــن هــذه اآلفــة اخلطيــرة، 
وبذلــك تكــون هــذه اإلســتراتيجية قــد ســاهمت بشــكل واضــح يف احلفــاظ علــى األمــن الغذائــي واحلــد مــن اجلــوع فيمــا بــن شــعوب الــدول املعرضــة 

للجــراد الصحــراوي.
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ثانيًا: إدارة أزمة اجلراد الصحراوي
 

علــى الرغــم مــن كل ذلــك إال أنــه يجــب علــى الــدول احلــذر حيــث أن املكافحــة الوقائيــة ال تضمــن عــدم ظهــور األزمــة مــن جديــد. لــذا مــن الضــروري 
أن يقــوم كل بلــد باالســتعداد ملواجهــة أزمــة وطنيــة للجــراد التــي ميكــن أن تتخــذ علــى وجــه الســرعة طابعــا إقليميــاً أو دوليــاً. باإلضافــة إلــى ذلــك، 
يجــب أن تكــون الــدول أيضــاً علــى اســتعداد إلدارة وصــول أســراب اجلــراد الصحــراوي املهاجــرة مــن بلــد آخــر أو منطقــة أخــرى مــن مناطــق تكاثــره 

التقليدية.

ولذلــك ينبغــي علــى كل الــدول وكذلــك الهيئــة يف املنطقــة الوســطى، ونظــراً لالعتبــارات الســالفة الذكــر، وجتربــة األزمــات املاضيــة، وضــع خطــة 
إلدارة مخاطــر اجلــراد. والواقــع أن اجلــراد ليــس مجــرد مســألة فنيــة أو عمليــة أو ماليــة ولكــن أيضــاً مؤسســاتية وتنظيميــة. والقصــد مــن ذلــك 
هــو أن كل بلــد ينبغــي لــه أن يحــدد بوضــوح أدوار ومســؤوليات جميــع اجلهــات الوطنيــة املشــاركة يف مكافحــة اجلــراد. ويف نفــس الوقــت يجــب علــى 

املؤسســات اإلقليميــة والدوليــة والســيما الهيئــة يف املنطقــة الوســطى ومنظمــة األغذيــة والزراعــة أن حتــدد أيضــاً بوضــوح أدوارهــا.
وقبــل أن نحــدد أدوار ومســئولية كل جهــة البــد لنــا مــن اإلشــارة إلــى األســباب التــي غالبــاً مــا ينســب اليهــا الفشــل يف إدارة ازمــة اجلــراد والتعامــل 
معهــا بطريقــة مناســبة والتــي يتــم مــن خاللهــا الســيطرة علــى مجاميــع اجلــراد ومنــع نشــؤ األســراب يف مراحــل الحقــة ومــن ثــم انتقالهــا إلــى دول 

ومناطــق أخــرى. وهــذه األســباب ميكــن تلخيصهــا فيمــا يلــي: 

على	املستوى	الوطني:	
عدم وجود خطة عمل أو خطة طوارئ واضحة تبنى عليها إدارة عمليات مسح ومكافحة اجلراد؛. 1
محدوديــة ميزانيــة عمليــات إدارة اجلــراد املعتــادة، والتــي تتطلــب توفيــر املبيــدات وصيانــة اآلالت وجتديــد املســتلزمات املتهالكــة بشــكل دوري، . 2

خاصــة يف ظــل ارتفــاع األســعار العامليــة، إضافــة إلــى بــطء إجــراءات الصــرف؛
محدوديــة ميزانيــة عمليــات مكافحــة اجلــراد أثنــاء أوقــات االزمــات، والتــي تتطلــب مــن الدولــة تعبئــة كافــة املــوارد الوطنيــة املتاحــة الحتــواء . 3

أزمــة اجلــراد؛
عــدم كفايــة وكفــاءة املــوارد )بشــرية ومعــدات( املتاحــة ملواجهــة أيــة تطــورات ُمحتملــة يف حالــة اجلــراد الصحــراوي )مثــل كفــاءة الســيارات – . 4

كفايــة مــواد الوقــود – توفــر املبيــدات- وســائل االتصــال وغيرهــا(؛
التداخل الغير منسق/تضارب القرارات، من جانب واضعي السياسات الغير ملمن بكيفية التعامل مع االزمة؛. 5
الذعر والهلع، والذي قد يؤدي إلى توجيه املوارد يف املسار اخلاطئ )استنفاذ املوارد(؛. 6
العمل يف املناطق الغير آمنة، واملناطق ذات التحفظات البيئية، واملناطق ذات التحفظات املجتمعية )رفض السكان احمللين للمكافحة(؛. 7
عدم إمكانية احلسم بشكل مطلق بأن جميع املناطق قد مت استكشافها وأن جميع اإلصابات قد مت رصدها؛. 8
االعتراف بخطورة اإلصابة وإصدار حتذير يف الوقت املناسب.. 9

على	املستوى	اإلقليمي:
ــذي يعــرض عــدة دول الزمــة . 1 ــة اجلــراد الصحــراوي، االمــر ال ــر بطريقــة مناســبة ملواجهــة تطــور محــدود يف حال عــدم اســتعداد دول التكاث

حقيقــة؛
عدم وجود خطة طوارئ وطنية إلدارة االزمة؛. 2
تأخر اعتراف اجلهات الرسمية بوجود أزمة جراد حقيقية، وعدم الوضوح يف نقل املعلومات للجهات ذات العالقة؛. 3
عدم كفاية املوارد اإلقليمية للتدخل السريع واملباشر لدعم الدولة/ الدول املعرضة للخطر؛. 4
عدم وجود خطة طوارئ إقليمية ميكن اللجوء اليها عند الضرورة. . 5

على	املستوى	الدولي:
عــدم وضــوح الرؤيــة لــدى اجلهــات ذات العالقــة )الهيئــة اإلقليميــة، منظمــة األغذيــة والزراعــة، اجلهــات الدوليــة املانحــة( حــول اإلجــراءات . 1

والتدابيــر التــي اتخذتهــا الدولــة لوقــف انتشــار اجلــراد. وكفايــة املــوارد املاليــة التــي قدمتهــا الدولــة لوحــدة اجلــراد قبــل االزمــة، إثنائهــا وبعــد 
ظهــور اجلــراد وانتشــاره؛ 

عدم وضوح أو حتديد مستويات اخلطر التي تتطلب الدعم؛. 2
تأخر اجلهات املانحة يف تقدمي الدعم يف الوقت املناسب؛. 3
عدم وصول الدعم يف الوقت املناسب؛. 4
عدم استثمار املساعدات الدولية بالطريقة الصحيحة.. 5

كمــا ان طبيعــة أزمــات اجلــراد الصحــراوي العابــرة للحــدود تدعــو إلــى تقاســم املعلومــات واملســؤوليات والتمويــل. وحتــى توضــع األمــور يف نصابهــا 
الصحيــح البــد مــن وجــود ثــالث عناصــر رئيســية وهــي تعيــن اجلهــة املســئولة عــن إدارة االزمــة، وجــود ســلطة كافيــة لديهــا وايضــاً ســرعة الوصــول 
الــى املــوارد املاليــة والتــي مــن خاللهــا ميكــن إدارة ازمــة اجلــراد بطريقــة أكثــر عقالنيــة ومنطقيــة دون أن نصــل إلــى حالــة االســتنفار يف مــدى 

قصيــر وبالتالــي تعطــى الفرصــة للتدخــل اإلقليمــي يف وقــت مناســب لدعــم املناطــق املتأثــرة باجلــراد الصحــراوي.
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ولذلــك فقــد قامــت منظمــة األغذيــة والزراعــة بتقــدمي نظــام احلوكمــة املاليــة يف إدارة عمليــات اجلــراد والــذي وافقــت عليهــا هيئــات مكافحــة 
ــدول  ــي تناســب ال ــة مــع اجــراء بعــض التعديــالت الت ــة(. وشــرعت يف تطبيقــه كل هيئ اجلــراد الصحــراوي الثــالث )الوســطى والشــرقية والغربي
املتأثــرة باجلــراد يف تلــك املنطقــة. أن نظــام التمويــل املعتمــد يف املنطقــة الوســطى يتكــون مــن ســبعة أدوات )نظــام التمويــل لتفشــي اجلراد-ملحــق 
2( تتماشــى مــع مراحــل تطــور جتمعــات اجلــراد الصحــراوي األربعــة )الركــود، التفشــي، الفــورة، الوبــاء(، مــن بينهــا صنــدوق الطــوارئ اإلقليمــي. 
أن املالمــح الرئيســية للنظــام هــي: وجــود مختلــف مصــادر التمويــل، علــى املســتوى الوطنــي واإلقليمــي والدولــي التــي تكمــل بعضهــا البعــض لضمــان 

التمويــل املســتمر لعمليــات املكافحــة.

ثالثًا: خطط الطوارئ الوطنية

أن املســؤولية األساســية لتمويــل العمليــات خــالل مراحــل االنحســار الشــديد والتفشــيات احملــدودة تقــع علــى عاتــق احلكومــات الوطنيــة. وهــذه 
مســئولية واجبــة علــى الــدول املعنيــة وعليهــا تبنــى خطــة مكافحــة اجلــراد الصحــراوي وتطبيــق اســتراتيجية املكافحــة الوقائيــة. ولذلــك فــإن وضــع 
ميزانيــة ســنوية متوقعــة/ فعليــة تتضمــن كافــة مصــادر التمويــل امــراً أساســي يف خطــط املكافحــة الســنوية لوحــدة مكافحــة اجلــراد الصحــراوي.
ــة والوســائل  ــة تتمكــن الوحــدة مــن متويــل عمليــات مســح ومكافحــة اجلــراد الصحــراوي مــع توفــر القــدرات التقني ــة الوطني ومــن خــالل امليزاني
الالزمــة لضمــان عمليــات املراقبــة والتدخــل الســريع خــالل فتــرات الركــود والتفشــيات احملــدودة. ويجــب أن تكــون امليزانيــة املرصــودة قــادرة علــى 
التكيــف بســرعة يف حالــة حــدوث تطــور نحــو فتــرات متعاقبــة مــن التفشــيات القويــة، الفــورة والوبــاء". وذلــك مــن خــالل احلصــول علــى الدعــم 

املطلــوب مــن مصــادر إضافيــة للتمويــل علــى املســتويات الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة. 

إال أنــه لوحــظ وجــود قــدر كبيــر مــن التبايــن يف وضــع خطــط العمــل الســنوية وتطبيــق أساســيات إســتراتيجية املكافحــة الوقائيــة ضــد اجلــراد 
الصحــراوي مــن قبــل الــدول املتأثــرة بــه علــى مــدار الســتن عامــاً املاضيــة، وهــو أمــر متوقــع، وذلــك ألن الــدول ال تتعامــل مــع مشــكلة اجلــراد 
الصحــراوي بنفــس القــدر مــن االهتمــام. والدليــل علــى ذلــك جنــد أنــه حتــى ضمــن دول خــط املواجهــة للجــراد )دول التكاثــر( أن حكومــات بعــض 
الــدول قــد شــكلت وحــدات جــراد وطنيــة مســتقلة وخصصــت لهــا مــوارد إداريــة وماليــه مناســبة، يف حــن أن بعــض احلكومــات األخــرى تتعامــل مــع 
اجلــراد ضمــن منظومــة اآلفــات املهاجــرة او مــن خــالل أقســام وقايــة النبــات دون تخصيــص مــوارد معينــة أو كادر مســتقل. وهــذا يقلــل مــن كفــاءة 

تطبيــق واســتدامة منظومــة املكافحــة الوقائيــة.

وعلــى الرغــم مــن أن معظــم دول التكاثــر أظهــرت تقدمــاً ملحوظــاً يف تطبيــق املكافحــة الوقائيــة مقارنــة بالســابق. حيــث ميكــن اآلن رصــد التفشــيات 
ــل  ــة احملــدودة املســاحة للجــراد الصحــراوي قب ــات املعنوي ــح مــن املُمكــن التدخــل مبكــراً للتعامــل مــع االصاب ــي أصب ــى، وبالتال ــا األول يف مراحله
انتشــاره، إال أن ضعــف املــوارد املاليــة املخصصــة لوحــدة مكافحــة اجلــراد الوطنيــة، يف بعــض الــدول، تشــكل دائمــاً هاجســاً يف الوقــوع حتــت وطــأة 

أزمــة جــراد وطنيــة وإقليميــة.

ولذلــك وحتــى نضــع خطــة طــوارئ إقليميــة البــد اوالً مــن وجــود خطــط طــوارئ وطنيــة للجــراد يف دول التكاثــر. هــذه اخلطــط هــي املرجــع 
األساســي الــذي ســتبنى عليــه خطــة الطــوارئ اإلقليميــة. 

وبشكل	عام	ينبغي	خلطة	الطوارئ	الوطنية	أن	تشمل	ما	يلي:
بيان النفقات السنوية يف عمليات إدارة اجلراد )املسح، املكافحة، العمليات اإلدارية واملالية املساندة(.. 1
نظام رصد ألليات املكافحة الوطنية )رصد للموارد البشرية واملعدات، مناطق التوزيع، احلالة الفعلية، الصيانة الدورية وغيرها(.. 2
وضع خطط طوارئ ُمفصلة مع سيناريوهات مختلفة، ومع التكاليف واملسؤوليات املتعلقة بكل سيناريو معن. . 3
ينبغــي جلميــع البلــدان وضــع امليزانيــة احلقيقيــة املرصــودة لهــا )علــى أســاس املــوارد املتاحــة فعليــاً( وامليزانيــة املثاليــة ]واملطلوبــة فعليــاً )علــى . 4

أســاس التخصيــص واملخطــط للمــوارد(. 
ينبغي أن تشتمل امليزانيات على جميع مصادر التمويل املتاحة، مبا يف ذلك اإلنشاءات واعمال الصيانة واالحالل.. 5
ينبغــي أن تتضمــن صناديــق الطــوارئ العامــة يف الــدول علــى بنــد يعتبــر أزمــة اجلــراد الصحــراوي ضمــن البنــود التــي تســتوجب احلصــول . 6

علــى الدعــم الســريع يف حالــة األزمــة.
7.   يجب ان تتضمن خطة الطوارئ الوطنية تقسيم مراحل اخلطة إلى أربع مراحل رئيسية هي:

- مرحلة السكون )ركود(، وهي تتوافق مع فترات سكون اجلراد وفيها تنفذ خطة العمل السنوية االعتيادية؛
- مرحلة الطوارئ )تفشي(، وهي التي تشمل حاالت تفشي اجلراد يف الدولة والتي ال تتطلب دعم خارجي وميكن التعامل معها من 

   خالل االستعانة باملوارد الوطنية املتاحة وصناديق الطوارئ الوطنية؛
- مرحلة الطوارئ )الفورة( وهي تشمل عدم قدرة وحدة مكافحة اجلراد الوطنية على القيام باملتطلبات الالزمة للمكافحة حيث تقوم 

   بتوجيه النداءات من أجل الدعم اإلقليمي والدولي.
- مرحلة الطوارئ )الوباء( وهي تشمل انتشار اجلراد يف إقليمين وهي تشمل تعبئة أموال الطوارئ الدولية )اخلطة اإلقليمية(.
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رابعًا: خطة الطوارئ اإلقليمية

تهــدف خطــة الطــوارئ االقليميــة إلــى تقــدمي الدعــم الفنــي واملالــي إلدارة اجلــراد الصحــراوي يف أحــد الــدول األعضــاء يف الهيئــة والتــي وصلــت 
إلــى مرحلــة اســتنفذت فيهــا معظــم قدراتهــا املاليــة واملــوارد األخــرى املســتخدمة يف عمليــات مســح ومكافحــة اجلــراد الصحــراوي. كمــا تهــدف إلــى 

احلــد مــن التداعيــات اخلطيــرة علــى االنســان والبيئــة الناجتــة عــن غــزو اجلــراد ملناطــق احملاصيــل الزراعيــة. 

ــى االنســان  ــا تبعــات عل ــج عنه ــي ميكــن أن ينت ــدول والت ــات ال ــات وامكاني ــر مــن حتدي ــع أكب ــى مواضي ــز عل ــة مصممــة للتركي أن اخلطــة اإلقليمي
والبيئــة يف الدولــة أو عــدد مــن دول املنطقــة أو االقليــم. وبنــاء علــى ذلــك فــإن اخلطــة الوطنيــة تعمــل علــى مواجهــة تفشــي اجلــراد يف البلــد املعنــي 
ويف حــدود املهــام واملســؤولية امللقــاة علــى عاتقهــا ويف نفــس الوقــت ًتكمــل اخلطــة اإلقليميــة مــن خــالل االســتعانة بهــا مبــا مت إجنــازه مــن عمــل 
واســتكمال املتبقــي منــه. ولهــذا ميكــن اعتبــار خطــة الطــوارئ الوطنيــة جــزء مــن اخلطــة اإلقليميــة لتفشــي اجلــراد الصحــراوي وان تكــون داعمــة 

وملحقــة باخلطــة اإلقليميــة. 

أن التضامــن اإلقليمــي هــو املفتــاح، ليــس فقــط للدعــم الفعــال ملكافحــة اجلــراد الصحــراوي، ولكــن أيضــاً يهــدف إلــى ضمــان املزيــد مــن اإلنصــاف 
يف تقاســم عــبء تكاليــف هــذه املكافحــة وتقديــراً حلقيقــة أن بلــدان خــط املواجهــة تنفــذ عمليــات املكافحــة لبلدانهــم ولفائــدة املنطقــة. 

املكونات	األساسية	خلطة	الطوارئ	اإلقليمية	
اواًل:	معايير	االهلية	خلطة	الطوارئ	اإلقليمية

وجود خطة الطوارئ الوطنية مع سيناريوهات ُمفصلة وُمعتمدة من اجلهات املعنية يف الدولة ومن الهيئة. 1
تطور تهديد اجلراد الصحراوي كما هو موضح يف سيناريو خطة الطوارئ وتأكيده عن طريق الهيئة اإلقليمية. 2
بيان عن الصرف املُسبق من املوارد الوطنية. 3
عدم امكانية تغطية تكاليف العمليات املطلوبة ملواجهة تهديد اجلراد الصحراوي من قبل الدولة املعنية . 4
الدولــة العضــو تقــوم بدفــع االشــتراكات الســنوية وال يوجــد عليهــا متأخــرات- وإن ُوجــدت- يجــب أال تزيــد مبالــغ املتأخــرات عــن اشــتراك . 5

ســنتن. 

ثانيًا:	آلية	عمل	خطة	الطوارئ	اإلقليمية
تُقسم اإلجراءات املتخذة إلطالق خطة الطوارئ اإلقليمية إلى أربعة مراحل:

املرحلة	األولى	)التفشي	احملدود(
تفشي اجلراد يف الدولة العضو. 1
بدء عمليات املكافحة واستمرارها. 2
توقع استمرار عمليات املكافحة نظراً ملناسبة الظروف البيئية وانتشار اجلراد يف مواقع عديدة. 3
ظهور اجليل الثاني من التفشي . 4
وصول املساحة املصابة إلى مستوى يفوق مقدرات وموارد الدولة  . 5
تفعيل خطة الطوارئ الوطنية وطلب الدعم من صناديق الطوارئ الوطنية . 6

املرحلة	الثانية	)فورة	-	تفشي	واسع	النطاق(
استمرار التفشي واسع النطاق للجراد يف الدولة واستنفاذ معظم املوارد املتاحة الستمرار اعمال املكافحة. 1
وصول الدعم من صناديق الطوارئ الوطنية، إن وجدت،. 2
توقع استمرار اإلصابة للفترة املقبلة ومشاهدة عمليات التزاوج وتوقع ظهور جيل جديد )جيل ثالث(. 3
استحالة تغطية تكاليف العمليات املطلوبة ملواجهة تهديد اجلراد الصحراوي من املوارد احمللية. 4
تقدمي طلب للحصول على التمويل من الهيئة أو املجتمع الدولي. 5

املرحلة	الثالثة	)التقييم	والتحقق	من	صحة	املعلومات	أو	التقارير(	
إيفــاد بعثــة مــن اخلبــراء الفنيــن )2 إلــى 3 أعضــاء( مــن الــدول األعضــاء باإلضافــة إلــى األمــن التنفيــذي للهيئــة لتقييــم الوضــع يف امليــدان، . 1

ولالطــالع علــى اإلجــراءات التــي متــت يف ســبيل الســيطرة علــى أســراب اجلــراد وحتديــد االحتياجــات مــن املــوارد اإلضافيــة.
اعــداد التقريــر اخلــاص بالزيــارة والتوصيــات التــي تســمح باتخــاذ القــرار املناســب باملوافقــة/ أو عــدم املوافقــة علــى إطــالق املرحلــة الرابعــة . 2

لتفعيــل خطــة الطــوارئ اإلقليميــة. 
املصادقة من قبل الهيئة وتفعيل خطة الطوارئ اإلقليمية.. 3
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املرحلة	الرابعة	)تفعيل	خطة	الطوارئ	اإلقليمية(
اإلعالن وتفعيل خطة الطوارئ اإلقليمية فوراً.. 1
اتخاذ اإلجراءات لصرف املبالغ املقررة والقيام باملشتريات الالزمة.. 2
ــذ . 3 ــل إضــايف لتنفي ــان متوي ــأمم املتحــدة، إذا دعــت الضــرورة، لضم ــة ل ــة والزراع ــة األغذي ــن منظم ــل م ــى متوي املســاعدة يف احلصــول عل

عمليــات املســح واملكافحــة واســتمراها ملنــع التفشــي مــن االنتشــار إلــى دول أخــرى باإلقليــم وذلــك يف حــال كان الوضــع امليدانــي ســيئ وال 
ــة لوقــف انتشــار اجلــراد. تكفــي املــوارد التــي ســتقدمها الهيئ

وبشــكل عــام تلعــب خطــة الطــوارئ اإلقليميــة للهيئــة دوراً هامــاً كأداة للتدخــالت الســريعة يف التفشــيات القويــة أو الفــورات. وبالتالــي فإنهــا تلعــب 
دوراً انتقاليــاً بــن الوقــت الــذي تكــون فيــه املــوارد الوطنيــة )العاديــة أو يف حــاالت الطــوارئ( لــم تعــد كافيــة والوقــت الــالزم لتكــون املــوارد الدوليــة 

اإلضافيــة )إذا لــزم األمــر( متاحــة. 

موارد خطة الطوارئ اإلقليمية

اواًل:	صندوق	الطوارئ	اإلقليمي	 
هــو أحــد األدوات الرئيســية خلطــة الطــوارئ اإلقليميــة. واملبــرر الرئيســي إلنشــاء صنــدوق للطــوارئ علــى املســتوى االقليمــي هــو اإلســراع يف حشــد 
ــة  ــدوق لســد الفجــوة عندمــا تكــون امليزاني ــدان. ولذلــك يجــب اســتخدام الصن ــى االســتجابة يف املي األمــوال مــن أجــل ســرعة ضبــط القــدرة عل

العاديــة لوحــدة مكافحــة اجلــراد الوطنيــة غيــر كافيــة لالســتجابة للوضــع علــى ارض الواقــع. 

كمــا يهــدف صنــدوق الطــوارئ اإلقليمــي لتوفيــر مــوارد إضافيــة لوحــدات مكافحــة اجلــراد الوطنيــة التــي تواجــه تفشــيات علــى نطــاق واســع أو فــورة 
لتمويــل الزيــادة يف عــدد فــرق املســح واملكافحــة، فضــاًل عــن قــدرات املعــدات واملبيــدات. 

ومــن اجلديــر بالذكــر أنــه قــد متــت املوافقــة علــى انشــاء صنــدوق الطــوارئ اإلقليمــي يف الــدورة التاســعة والعشــرون للهيئــة، االمــارات العربيــة 
املتحــدة، نوفمبــر2014. كمــا متــت املوافقــة علــى وضــع مبلــغ 000 150  دوالر أمريكــي يف حســاب الصنــدوق علــى ان يتــم إضافــة مبلــغ 000 100 
دوالر كل ســنة حســب اإلمكانيــات املاليــة املتاحــة للهيئــة والتــزام الــدول األعضــاء بدفــع االشــتراكات الســنوية للصنــدوق االئتمانــي للهيئــة.  لكــن 

نظــراً لعــدم التــزام عــدد مــن الــدول بالســداد فــان املبلــغ املوجــود ال يتجــاوز 150 ألــف دوالر.

)TCP	الطارئة	الفني	التعاون	برامج	خالل	من	املنظمة	)من	الفني	التعاون	برنامج	ثانيًا:
ــد  تقــوم منظمــة األغذيــة والزراعــة ويف اثنــاء االزمــات الطارئــة وتفشــيات اجلــراد يف الــدول األعضــاء وبعــد التأكــد مــن حالــة الطــوارئ يف البل
املعنــي عــن طريــق آليــة عمــل معروفــة باعتمــاد برنامــج التعــاون الفنــي الطــارئ  )TCP(. ويهــدف البرنامــج ملســاعدة الــدول وتوفيــر مــوارد إضافيــة 
لوحــدات مكافحــة اجلــراد الوطنيــة التــي تواجــه تفشــيات قويــة أو فــورة لتمويــل الزيــادة يف عــدد فــرق املســح واملكافحــة، فضــاًل عــن قــدرات املعدات 
واملبيــدات. وهــو أداة مرنــة لالســتجابة الســريعة يف العديــد مــن املجــاالت الفنيــة الواقعــة ضمــن الواليــة الفنيــة واإلطــار االســتراتيجي للمنظمــة. 

ثالثًا:	املنح	واملساعدات	من	الدول	اإلقليمية	واملجتمع	الدولي	 
تقــوم الــدول املانحــة بتقــدمي املســاعدات األساســية بتقــدمي املســاهمات املاليــة لتمويــل عمليــات مكافحــة اجلــراد يف مرحلــة الفــورات الشــديدة 

ولكــن ذلــك قــد يســتغرق فتــرة طويلــة نســبياً قبــل احلصــول علــى تلــك املــوارد.

رابعًا:	صناديق	األمم	املتحدة	يف	حاالت	الطوارئ
وهما 

الصندوق املركزي لالستجابة حلاالت الطوارئ )األمم املتحدة(    CERF

SFERA    الصندوق اخلاص حلاالت الطوارئ ونشاطات إعادة التأهيل )منظمة األغذية والزراعة(

وهمــا صندوقــان للتمويــل مــن املجتمــع الدولــي وذلــك وفقــا لإلجــراءات املعمــول بهــا يف املنظمــة الدوليــة وميكــن الوصــول اليهمــا عــن طريــق منظمــة 
األغذيــة والزراعة.
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ملحق	رقم	1
)FAO/DLIS :حاالت الفورات، الوباء والركود املتكررة يف املنطقة الوسطى من 1860 إلى 2015 )املصدر

ملحق	رقم	2
نظام التمويل لتفشي اجلراد الصحراوي
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ملحق	3
مقترح	لكيفية	طلب	الدعم	من	الهيئة:

كتابة	مقدمة
●  تشمل الوضع احلالي النتشار اجلراد الصحراوي يف البلد: مناطق تكاثره، ونبذه تاريخية مختصرة عن معدل الفورات أو الوباء،

● االضرار اإلقتصادية واإلجتماعية املترتبة على احملاصيل الزراعية واملراعي والبيئة واإلنسان نتيجة إصابات اجلراد وعمليات املكافحة. 

الهدف	العام	من	تقدمي	طلب	الدعم
توضيــح أن األهــداف األساســية هــي مســاعدة الدولــة يف عمليــات مكافحــة الصحــراوي وبالتالــي احتــواء مســتوى اإلصابــة واحملافظــة علــى 

احملاصيــل الزراعيــة ودعــم األمــن الغذائــي.

األهداف	اخلاصة	لطلب	الدعم
● دعم وتقوية مركز مكافحة اجلراد.

● إعادة تأهيل وصيانة بعض املعدات التي مت استهالكها.
● إحالل وشراء معدات جديدة بديلة عن التالفه.

● التأكيد على استمرار إجراء عمليات مكافحة مكثفة يف مختلف مناطق اإلصابة.
● منع انتشار إصابات اجلراد إلى مناطق أو دول أخرى.

النتائج	املتوقعة
● احتواء حالة اجلراد الصحراوي.

● احملافظة على احملاصيل الزراعية والرعوية.
● احلفاظ على األمن اإلجتماعي.

● منع انتشار اجلراد إلى مناطق او دول اخرى.

اجلهود	التي	قامت	بها	الدولة
● املوارد املالية التي انفقت يف عمليات املسح واملكافحة.

● املعدات، سيارات، آليات رش، مبيدات وفرق املسح واملكافحة التي مت استخدمها يف عمليات إدارة اجلراد.
● مقدار الدعم املقدم من صندوق الطوارئ الوطني.

توقعات	مستوى	اإلصابة	يف	الفترة	القادمة	ومبررات	طلب	الدعم
● تفاقم مستوى اإلصابة وانتشار التكاثر يف مساحات شاسعة ووصوله الى مرحلة الفورة.

● نفاذ معظم املوارد املالية واستهالك املعدات بصورة تتطلب دعم خارجي عاجل منعاً النتقال اإلصابة الى مناطق او دول أخرى.
● املوارد املالية لتغطية نفقات املرحلة القادمة من عمليات املكافحة وحتديد بنود الصرف.

● معدات حملة مكافحة اجلراد املطلوبة بالتفصيل.
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مرفق 9: احلسابات السنوية لعامي 2017 - 2018

احلسابات السنوية لعام 2017

املصروفاتالوصفبند املصروفات
 مرتبات موظفي الهيئة5012

116 36ليديا عبد الشهيد
764 24محسن إبراهيم محمد حسن

587 5الرسوم اإلدارية ملنظمة األغذية والزراعة
467 66املجموع

خبراء ومستشارين5013
357 7مهدي غميان 

217 2 أسامة ربيع مصطفى
377كريستيان بانتنيوس

489 4عصام محمود خليفة 
639 4سارة احمد صادق

285 7محمد سليم القاضي
364 26املجموع

عقود5014
تكلفة الرسوم السنوية لالتصاالت بجهاز eLocust3 )يناير  – ديسمبر 

)2017
33 279

388 10مودي برودكشن )فيلم الهيئة الوثائقي(
500 2تكلفة  الدعم الفني لبرنامج DeLCoPA )شركة رول اوف ثمب(

167 46املجموع
784 3 اجر إضايف 5020

784 3املجموع
   التدريب وحلقات العمل/ سفر املتدربني /املدربني5021/ 5023

االحتفال بالذكرى اخلمسن واجتماع الدورة الثالثن، مسقط،
 19 - 24 فبراير 2017

649 16فندق هوليدي مسقط
150 3مركز االلوان الرقمية

879 4فندق جراند حياة
000 12شركة الترجمان للترجمة القانونية

386 17مصاريف التشغيل العامة
54 064

دورة تدريبية حول عمليات مسح اجلراد الصحراوي ومكافحته ، 
جيبوتي ، 15 - 19 كانون الثاني / يناير 2017

  15 220

دورة تدريبية وطنية حول عمليات املسح واملراقبة - اليمن ، مارس 
2017

6 000

خلقة العمل االقليمية لضباط معلومات اجلراد الصحراوي ، مصر ، 
7 - 11 مايو 2017.

23 564

الدورة التدريبية اإلقليمية للرش اجلوي ، بالتعاون مع منظمة مكافحة 
اجلراد الصحراوي يف شرق أفريقيا )DLCO-EA( ، تنزانيا ،

17 - 21 يوليو 2017.

36 681
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دورتن تدريبيتن: دورة تدريبية للعمليات املسح واملكافحة، مصر. من 
24 سبتمبر - 1 أكتوبر ، 2017 والثانية، يف معايير الصحة والسالمة 

البيئية ، ومن 22 - 29 أكتوبر ، 2017

9 120

دورة تدريبية ملسئولي املعلومات يف ارتيريا يف الفترة من 13 - 17 
نوفمبر 2017  قام بها  أسامة ربيع مصطفى

2 018

متويل بحث الفاضل / محجوب موسى بشارة يف مجال اجلراد 
الصحراوي

10 691

دورة تدريبية حول مسح ومكافحة اجلراد الصحراوي لستة موظفن 
من اليمن ، الغردقة ، مصر.

6 650

008 164املجموع
سفر5021

مشاركة أسامة مصطفى يف حلقة العمل يف نيامي، النيجر اخلاصة 
باستخدام الصور األقمار الصطناعية 11 - 13 ديسمبر 2017 

2 500

سفر املشاركن يف اجتماع الدورة 30 و االحتفالية بالعيد اخلمسن 
للهيئة، مسقط، سلطنة عمان

28 288

151مبلغ متبقي للسيد كريستيان اولريتش
سفر السيد رئيس الهيئة لروما لتقدمي تقرير الدورة 30 ومقابلة 

املسئولن يف املنظمة
2 024

697 1سفر السيد رامي عبداحلليم الى االردن
660 34املجموع

5024
 

 معدات مستهلكة
265زي سائق الهيئة

506 2شركة تيم ورك للتصميم والطباعة
000 6شركة ستارالين للتسويق واالعالن - طباعة كتاب الهيئة

685 15شركة ميكرونير )شراء 10 االت رش لسوريا(
600مستلزمات وأدوات مكتبية ألمانة الهيئة

 eLocust3 456 2شراء 50 بطارية بااناسونيك الجهز
340صيانة سيارة الهيئة

852 27املجموع
مصروفات تشغيل عام5028

504 3اجتماعات، مصاريف استضافة، معدات، تكلفة اتصاالت، .الخ
504 3املجموع

 نفقات عامة غير مباشرة5040
 224تكاليف نقل وشحن بالبريد السريع

224املجموع
136اخلدمات املشتركة الداخلية ملكتب املنظمة 5050

136املجموع
تكلفة دعم املنظمة )13 % (5029

658 17مقر املنظمة الرئيسي - روما
844 22املكتب اإلقليمي بالقاهرة

700مكتب املنظمة باليمن
995مكتب املنظمة بجيبوتي

197 42املجموع
363 415املجموع الكلي للصرف لعام 2017
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احلسابات السنوية لعام 2018

املصروفاتالوصفبند املصروفات
 مرتبات موظفي الهيئة5012

638 44ليديا عبد الشهيد
881 29محسن إبراهيم محمد حسن

006 6الرسوم اإلدارية ملنظمة األغذية والزراعة
525 80املجموع

خبراء ومستشارين5013
256 3أسامة ربيع مصطفى

090 2اشرف اجلمعية
440 7عصام  إبراهيم خليفة

545 4سارة احمد صادق
765 2افراس حسن

    096 20 املجموع
عقود5014

eLocust3 تكلفة الرسوم السنوية لالتصاالت بجهاز
)يناير 2018 - ديسمبر 2018(

23 601

DeLCoPA 500 2تكلفة  الدعم الفني لبرنامج
101 26املجموع

107 4 اجر إضايف 5020
107 4املجموع

   التدريب وحلقات العمل/ سفر املتدربني /املدربني5021/ 5023
242 13دورة تدريب املدربن، جدة، السعودية 21 - 29 يناير 2018

دورة الصحة والسالمة البيئية، مسقط، عمان، من 28 يناير - 1 فبراير 
2018

7 335

الدورة التدريبية شبة اإلقليمية يف إدارة حمالت مكافحة اجلراد 
الصحراوي، بورسودان، السودان من 4 - 11 فبراير 2018

80 625

دورة صيانة وتشغيل االت مكافحة اجلراد، املنامة، البحرين، 26-23 ابريل 
2108

2 342

حلقة العمل اإلقليمية ملسئولي معلومات اجلراد الصحراوي يف دول التكاثر، 
القاهرة، مصر 30 سبتمبر - 4 أكتوبر 2018

23 697

حلقة العمل اإلقليمية للتخطيط لطوارئ اجلراد الصحراوي، الغردقة، 
مصر من 30 سبتمبر- 4 أكتوبر 2018

63 212

 Metarhizium acridum حلقة العمل اإلقليمية حول استخدام املبيد احليوي
يف مكافحة اجلراد، الغردقة، مصر من 7 - 11 أكتوبر 2018

10 101

الدورة التدريبية الوطنية يف مسح ومكافحة اجلراد، العقبة، األردن من 
11 - 15 نوفمبر 2018

13 259

دورة صيانة وتشغيل االت مكافحة اجلراد الصحراوي، العقبة، األردن من 
11 - 15 نوفمبر 2018

7 565

مشاركة 3 من مسئولي معلومات اجلراد يف حلقة اإلقليمية ملسئولي 
معلومات اجلراد يف املنطقة الغربية، اجلزائر من 1 - 4 يوليو 2018

9 024

402 230املجموع
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سفر5021
150عصام إبراهيم خليفة، اإلسماعيلية، ابريل 2018

149 2زيارة حقلية ملدير إدارة اجلراد يف مصر الى السعودية
609 2زيارة رئيس الهيئة ورئيس اللجنة التنفيذية الى دولة االمارات

مبلغ متبقي ألسامة ربيع من مشاركته يف اجتماع استخدام صور األقمار 
االصطناعية، النيجر، 11 - 13 ديسمبر 2017

176

مشاركة عصام خليفة يف احملاكاة يف مكافحة اجلراد يف املنطقة الغربية، 
النيجر، 25 - 29 مارس 2018

2 148

275 1بدرالدين )مشارك من املنطقة الغربية(
507 8املجموع

5024
 

 معدات مستهلكة
040 3شراء 10 كيبل ألجهزة eLocust3  للدول

98خمسن بطارية باسونيك ألجهزة eLocust3 )مبلغ متبقي(
474أدوات مكتبية ومستلزمات اخر للمكتب الهيئة

235طباعة دفاتر مالحظات من شركة تيم ورك
شراء مستلزمات تدريب لدورات اجلراد: ساعة إيقاف، جهاز قياس 

احلرارة و الرطوبة والرياح 
13 337

120زي سائق الهيئة
464 1ملحقات لكمبيوترات ماك بوك لدول الهيئة

204 8أجهزة حتديد مواقع 
936جهاز قياس سرعة دوران القرص الدوار

731 3طباعة اعداد إضافية من كتاب الهيئة اخلاص بالذكرى اخلمسن
149 4شراء جهاز بروجكتر)داتا شو( 

449شراء عدسات مكبرة 
771 7حقائب ومستلزمات تدريب للدورات التدريبية للهيئة

025 1مستلزمات تدريب )أدوات مكتبية(
408ترخيص استخدام برنامج ادوبي للهيئة

130 11شراء 6 كمبيوتر ماك بوك لدول التكاثر بالهيئة
063 57املجموع

معدات غير مستهلكة5025
590 1جهاز حاسوب ماك بوك جليبوتي

590 1املجموع
مصروفات تشغيل عام5028

693اشتراك هواتف مكاتب الهيئة
350 16البريد السريع )توزيع كتاب الهيئة للدول األعضاء(

518 2تكاليف شحن كموبيوترات ماك بوك
240تكاليف شحن أجهزة حتديد املواقع

76تكاليف شحن العدسات املكبرة
500 1تكاليف االشتراك يف خادم موقع الهيئة االلكتروني

377 21املجموع
 نفقات عامة غير مباشرة5040

647تكاليف نقل وشحن بالبريد السريع
647املجموع

مصروفات تشغيل عام5028
606املجموع
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تكلفة دعم املنظمة )13 % (5029
622 9مجموعة اجلراد واآلفات املهاجرة

205 37املكتب اإلقليمية بالقاهرة
47مكتب املنظمة باجلزائر

874 46املجموع
493 497املجموع الكلي للصرف للعام 2018



 64  تقرير الدورة احلادية والثالثني

مرفق 10: االشتراكات واملتأخرات يف حساب أمانة الهيئة

 GCP/GLO/896/MUL حساب الهيئة
)سابقا MTF/INT/007/MUL - رقم 9409 (

حالة االشتراكات حتى 31 ديسمبر 2017 )بالدوالر األمريكي(

املبالغ	املستحقة	حتىالدول	األعضاء
31/12/2016 

املبالغ	املسددة	حتى	االشتراكات	للفترة	2017
31/12/2017

املبالغ	املستحقة	حتى	
31/12/2017

69,999.3417,500.0087,499.34 البحرين
18,700.002,200.0020,900.00جيبوتي

65,08065,080.0065,080.0065,080.00مصر
0.008,000.008,000.000.00إريتريا
40,000.0016,000.0056,000.00إثيوبيا
57,500.0057,500.0057,500.0057,500.00العراق
78,042.1228,715.0028,715.0078,042.12األردن
100,000.0050,000.00150,000.00الكويت

22,340.0022,245.0022,340.0022,245.00لبنان
10,000.0020,000.0030,000.00ُعمان 
25,000.0025,000.0050,000.00قطر

88,070.0088,070.0088,070.0088,070.00السعودية
365,576.8237,335.00402,911.82السودان

150,039.6333,375.00183,414.63سورية
52,550.0052,500.0026,250.0078,800.00اإلمارات

48,914.7610,000.0058,914.76اليمن
1,191,812.67533,520.00295,955.001,429,377.67 املجموع

العام املالي يف منظمة االغذية والزراعة يبدا يف شهر يوليو من كل عام
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 GCP/GLO/896/MUL حساب الهيئة
)سابقا MTF/INT/007/MUL - رقم 9409 (

حالة االشتراكات حتى 31 ديسمبر 2018 )بالدوالر األمريكي(
املبالغ	املستحقة	حتىالدول	األعضاء

31/12/2017 
املبالغ	املسددة	حتى	االشتراكات	للفترة	2018

31/12/2018
املبالغ	املستحقة	حتى	

31/12/2018
87,499.3417,500.0078,750.0026,249.34 البحرين
20,900.002,200.0023,100.00جيبوتي

65,080.0065,080.00130,160.00مصر
0.008,000.008,000.000.00إريتريا
56,000.0016,000.0072,000.00إثيوبيا
57,500.0057,500.00115,000.00العراق
78,042.1228,715.0057,430.0049,327.12األردن
150,000.0050,000.00200,000.00الكويت

22,245.0022,245.0044,490.00لبنان
30,000.0020,000.0050,000.000.00ُعمان 
50,000.0025,000.0075,000.00قطر

88,070.0088,070.00176,140.00السعودية
402,911.8237,335.00440,246.82السودان

183,414.6333,375.00216,789.63سورية
78,800.0052,500.00131,300.00اإلمارات

58,914.7610,000.0068,914.76اليمن
1,429,377.67533,520.00194,180.001,768,717.67 املجموع

العام املالي يف منظمة االغذية والزراعة يبدا يف شهر يوليو من كل عام

 GCP/GLO/896/MUL حساب الهيئة
)سابقا MTF/INT/007/MUL - رقم 9409 (

حالة االشتراكات حتى 4 فبراير 2019 )بالدوالر األمريكي(
املبالغ	املستحقة	حتىالدول	األعضاء

31/12/2018
املبالغ	املسددة	حتىاالشتراكات	للفترة	2019

31/12/2019
املبالغ	املستحقة	حتى	

31/12/2019
26,249.3417,500.0043,749.34 البحرين
23,100.002,200.0025,300.00جيبوتي

130,160.0065,080.0065,080.00مصر
)for 2017( 

130,160.00

0.008,000.008,000.00إريتريا
72,000.0016,000.0088,000.00إثيوبيا
115,000.0057,500.00172,500.00العراق
49,327.1228,715.0078,042.12األردن
200,000.0050,000.00250,000.00الكويت

44,490.0022,245.0066,735.00لبنان
0.0020,000.0020,000.00ُعمان 
75,000.0025,000.00100,000.00قطر

176,140.0088,070.00264,210.000.00السعودية
440,246.4237,335.00477,581.42السودان

216,789.6333,375.00250,164.63سورية
131,300.0052,500.00183,800.00اإلمارات

68,914.7610,000.0078,914.76اليمن
1,768,717.27533,520.00264,210.002,038,027.27 املجموع

العام املالي يف منظمة االغذية والزراعة يبدا يف شهر يوليو من كل عام
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مرفق 11: برنامج العمل وامليزانية للفترة 2019 -  2020 واخلطة املستقبلية للهيئة

تفاصيل تقديرية عن برنامج عمل ونشاط الهيئة مبا يقابله من بنود املصروفات

 للسنوات 2019 - 2020 
20192020األنشطةبند املصروفات

  مرتبات5012
000 00084 83سكرتارية الهيئة

000 00084 83املجموع
000 00020 20خبراء ومستشارين للهيئة5013

000 00020 20املجموع
  عقود5014

بحوث )دعم عدد 1 الى 2 بحث 
يف السنة(

20 00020 000

500 5002 2ترجمة- التحرير والتدقيق اللغوي
تكلفة الرسوم السنوية لتشغيل 

eLocust3 اجهزة
30 00030 000

تكلفة دعم تشغيل وصيانة برنامج 
 DeLCoPA

25002500)لشركة رول اوف ثمب(
تكلفة دعم فني ملوقع الهيئة على 

شبكة االنترنت
5 0005 000

000 00060 60املجموع
000 0005 5أجر إضايف5020

000 0005 5املجموع
  سفر يف مهام رسمية5021

سفر رئيس الهيئة إلى روما 
لتقدمي التقرير اخلاص باجتماع  

احلادية والثالثون

3 000 

مهمات عمل لرئيس الهيئة 
ورئيس اللجنة التنفيذية

5 0005 000

االجتماع السادس والثالثون 
للجنة التنفيذية

 )يف حال انعقاده للضرورة(

15 000

عقد اجتماع الدورة الثانية 
والثالثون للهيئة واالجتماع 
السادس والثالثون للجنة 

التنفيذية

 50,000

000 00055 23املجموع
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  التدريب وحلقات العمل5023
برنامج ماجستير علوم اجلراد 

الصحراوي
75 00075 000

دورات تدريبية يف مختلف 
مجاالت إدارة ومكافحة اجلراد 

والصحة والسالمة البيئية 
) 5متوسط  دورات يف العام(

50 00050 000

الدورة التدريبية شبة اإلقليمية 
يف تنظيم حمالت مكافحة 

اجلراد لدول االنتشار )دورة 
تدريبية كل عام(

40 000

الدورة التدريبية اإلقليمية يف 
مجال املكافحة اجلوية للجراد 

الصحراوي

30 000

000 000195 125املجموع
  معدات مستهلكة5024

قطع غيار ألالت الرش/ كتب 
ومطبوعات صيانة سيارة الهيئة

10 00010 000

  GPS شراء أجهزة ومعدات مثل
للدول

20 00020 000

000 00010 10مطبوعات ومنشورات
000 00040 40املجموع

  معدات غير مستهلكة
000 0005 5مختلفة غير منظورة

000 0005 5املجموع
  مصروفات تشغيل عام5028

اجتماعات، مصاريف استضافة 
فعاليات للهيئة معدات، تكلفة 

اتصاالت وتكاليف شحن

20 00020 000

000 00020 20املجموع
تكلفة دعم املنظمة ألعمال 5029

الهيئة )13%(
35 00040 000

000 000484 416املجموع الكلي املقترح
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الشعار املقترح يف صيغتة األولية

مرفق 12: بند ما يستجد من أعمال 

تعديل شعار الهيئة
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