
“عندمــا دخلــت الهيئــة يف حيــز التنفيــذ يف 21 فبرايــر 1967 كان ذلــك لتلبيــة 
بلــدان  يف  الصحــراوي  اجلــراد  يســببها  التــي  اخلســائر  ملنــع  امللحــة  احلاجــة 

املنطقــة”.

ان كافــة اجلهــود الكبيــرة الوطنيــة والدوليــة يف الـــ 50 ســنة املاضيــة لبنــاء قــدرات االدارة 
الوقائيــة ملكافحــة اجلــراد الصحــراوي يف املنطقــة الوســطى كانــت إيجابيــة ومثمــرة، إال 
ــا يســمى  ــرات إنخفــاض نشــاط اجلــراد، أو م ــذه املشــكلة خــال فت ــة له أن إعطــاء األولوي
بفتــرة الركــود، عــادة مــا تكــون ضعيفــة أو خافتــة. نتيجــة لهــذا االهتمــام املنخفــض، كثيــرا 
مــا تتعــرض الــدول إلــى إضطــراب قــد يصــل إلــى مرحلــة الطــوارئ بســرعة بســبب نقــص 

ــد الــذي يتوســع ســريعا. ــى التهدي ــرد بشــكل مناســب عل ــة لل القــدرات واملــوارد الكافي

إن إشــراك البلــدان األعضــاء يف الهيئــة يف مكافحــة 
التعــاون  روح  يعــزز  باخــرى  او  بطريقــة  اجلــراد 
كبيــراً  جناحــا  الهيئــة  حققــت  وقــد  واملســئولية. 
جتــاه حتقيــق أهدافهــا ولكــن ال يــزال هنــاك حاجــة 
إلــى متابعــة الدعــم يف املســتقبل، خاصــة ان هنــاك 
معوقــات ال تــزال تــراوح مكانهــا وحتتــاج مــن دول 
للتغلــب  الــكايف  االهتمــام  إعطائهــا  الــى  الهيئــة 

عليهــا.

التحديات 

ان عــدم التــزام الــدول األعضــاء بتســديد إالشــتراكات بصفــة منتظمــة وعــدم وجــود دعــم إضــايف للميزانيــة 
ــدان األعضــاء  ــر البل ــة وخاصــة ألفق ــى تقــدمي مســاعدة فعال ــة عل ــآكل مطــرد يف قــدرة الهيئ ــى ت ــؤدي إل ي
يف خــط املواجهــة، والتــي جتــد صعوبــات كبيــرة للحفــاظ علــى األنشــطة امليدانيــة األساســية مثــل مراقبــة 
مناطــق تكاثــر اجلــراد الهامــة. ومــن دون توفيــر التمويــل املائــم فــإن الهيئــة ليــس لديهــا ســوى مجــال محدود 
لدعــم األنشــطة، والتــي تتجــاوز احلــد األدنــى يف إطــار متطالباتهــا وتخاطــر بفقــد املزيــد مــن نواحــي الصلــة، 

وحتديــدا مــع الــدول املعرضــة للغــزو.

إن إدخــال تكنولوجيــات جديــدة أو مســتحدثة ومعــدات نظــم اإلنــذار املبكــر، وتقنيــات املكافحــة األقــل 
ضــررا بالبيئــة، وأنظمــة إدارة مخــزون املبيــدات، وكذلــك التخطيــط للطــوارئ وآليــات االســتجابة الســريعة، 

وتدريــب ضبــاط اجلــراد الوطنيــون حــول هــذه التقنيــات واملناهــج حتتــاج إلــى مصــادر متويــل إضافيــة.

أشتراكات الدول االعضاء

التوجهات املستقبلية والتحديات

عناوين جانبية

ينبغي أن تظل الهيئة منتدى حيويًا 
بني البلدان األعضاء ومنظمة األغذية 
والزراعة بشأن جميع القضايا املتعلقة 

بإدارة اجلراد الصحراوي.

التحدي للحفاظ على الدافع ونشاط 
الهيئة.

كن  دائما على استعداد جيد ملواجهة 
فورات اجلراد.

 يجب االلتزام بتخصيص التمويل  
الدائم من مساهمات األعضاء للهيئة.
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باملكافحــة  السياســي  االهتمــام  تراجــع  فــإن  الوطنــي،  الصعيــد  علــى  امــا 
الوقائيــة للجــراد الصحــراوي يعــوق احلكومــات يف العديــد مــن دول التكاثــر 
عــن اعطــاء االســتقالية الكافيــة لوحــدات مكافحــة اجلــراد الوطنيــة. هــذا 
لــه آثــار خطيــرة علــى ســلطة وحــدات مكافحــة اجلــراد إلدارة وصيانــة املــوارد 
املخصصــة ملكافحــة اجلــراد الصحــراوي بشــكل مناســب. يف كثيــر مــن احلــاالت 
يتــم اســتخدام هــذه املــواد خــال فتــرات الركــود ألغــراض أخــرى غيــر مكافحــة 
اجلــراد وبالتالــي تصبــح غيــر متوفــرة يف حالــة االحتيــاج إلــى املعــدات لعمليــات 
مكافحــة اجلــراد. األمــر نفســه ينطبــق علــى نقــل املوظفــن ذوي اخلبــرة واملهــارة 
ألداء مهــام أخــرى، بالتالــي لــم يعــودوا متاحــن لنقــل املعرفــة واخلبــرة ولتدريــب 

أجيــال جديــدة مــن ضبــاط اجلــراد الوطنيــن.

أنخفاض االستعداد حلاالت الطوارئ 

اجلــراد  مراقبــة  قــدرات  علــى  للحفــاظ  الصعوبــات  بعــض  هنــاك  زالــت  ال 
الصحــراوي علــى املســتوى الوطنــي نظــراً إلــى عــدم وجــود االســتقالية الكافيــة 
لوحــدات مكافحــة اجلــراد الوطنيــة الدارة مواردهــا الذاتيــة. أن احلــد األدنــى 
مــن القــدرات الضروريــة ميكــن احلفــاظ عليهــا بشــكل أفضــل عــن طريــق  منــح 
حكومــات دول خــط املواجهــة املزيــد مــن اإلدارة الذاتيــة لوحــدات مكافحــة 
اجلــراد. يف املقابــل، عــن طريــق احلفــاظ علــى املعــدات واملوظفــن ذوي اخلبــرة 
دائمــا حتــت ســيطرة وحــدات مكافحــة اجلــراد، وقدرتهــا علــى أدارة العمليــات - 
مثــل إطــاق عمليــات املكافحــة يف أي حلظــة يزيــد مــن فــرص للكشــف ومراقبــة 
التفشــي بكفــاءة بالغــة األهميــة يف مناطــق الركــود، وبالتالــي تقليــل مــن مخاطــر 
ــى ســبل  ــر عل ــة والتــي تؤث غــزو أســراب اجلــراد الصحــراوي للمناطــق الزراعي

العيــش يف املنطقــة.

هنــاك رؤيــة أفضــل أيضــا إلــى تعزيــز التفاعــل بــن الهيئــة و وحــدات مكافحــة 
اجلــراد الوطنيــة، ســيتيح ذلــك مواجهــة التحديــات املتمثلــة يف حــاالت الطــوارئ 
الناجمــة عــن اجلــراد الصحــراوي علــى نحــو أكثــر شــموال وذلــك بهــدف تعزيــز 
نظــم اإلنــذار املبكــر الوطنيــة واإلقليميــة، وتعزيــز التأهــب والتواصــل فيمــا بــن 
البلــدان املتضــررة. وميكــن للتعــاون الوثيــق بــن األمانــة العامــة للهيئــة ووحــدات 
التنســيق يف حــاالت الطــوارئ أن تــؤدي يف النهايــة إلــى التوصــل إلــى تفهــم 
الوطنيــة  املســتويات  علــى  واألدوات  للطــوارئ  التخطيــط  وحتســن  أفضــل، 
واإلقليميــة مــع االســتعداد علــى نحــو أفضــل وإســتجابات أكثــر كفــاءة يف الوقــت 

املناســب لطــوارئ اجلــراد الصحــراوي.

مت التخطيــط، وحتديــد األهــداف بشــكل مشــترك مــع جميــع متخــذي القــرار يف 
دورات الهيئــة املنتظمــة، وكذلــك  خــال اللقــاءات الدوريــة واجتماعــات اللجــان 
االستشــارية. أصبــح مــن الواضــح أن آليــات االســتجابة املبكــرة املناســبة يجــب 
ــع  ــز جمي ــد مت جتهي ــي. وق ــي واإلقليم ــى املســتوين الوطن ــون جاهــزة عل أن تك
ــدان األعضــاء بالكامــل مــع وســائل االتصــال  وحــدات مكافحــة اجلــراد يف البل
احلديثــة مثــل البريــد اإللكترونــي، واإلنترنــت والفاكــس وأجهــزة الاســلكي 
ــادل  ــد اكســب تب ــرار. وق ــن متخــذي الق ــي ب ــز التفاعــل الرأســي واألفق لتحفي
ــن  ــرا م ــدان األعضــاء كثي ــن البل ــاون ب ــرات، فضــا عــن التع ــات واخلب املعلوم
الزخــم يف معظــم احلــاالت، وجــري توثيقــه يف عــدد مــن األنشــطة املشــتركة 
مثــل النــدوات املشــتركة بــن األقاليــم وحلقــات العمــل واملســوحات املشــتركة 

عبــر احلــدود.

ان الكيانــات اإلقليميــة: هيئــة مكافحــة اجلــراد الصحــراوي يف املنطقة الوســطى 
ومنظمــة مكافحــة اجلــراد الصحــراوي لــدول شــرق أفريقيــا علــى ســبيل املثــال 
تعمــل بشــكل مشــترك كجــزء مــن توحيــد اجلهــود وزيــادة التكامــل والتنســيق 

العالــي بــن دول املنطقــة ملكافحــة اجلــراد.

ــات اجلــراد اخلطــرة  ــر إلصاب ــى االكتشــاف املُبك ــم عل ــل الســريع القائ أن العم
حتــى يف املناطــق النائيــة، كان نتيجــة مباشــرة لدعــم عمليــات املســح امُلســنة، 
وإدارة  ونقــل  بعــد  عــن  االستشــعار  كفــاءة،  أكثــر  معلومــات  شــبكات  إقامــة 
البيانــات باســتخدام تقنيــات جديــدة. كمــا تعــززت قــدرات التدخــل الســريع 
للــدول املشــاركة لضمــان التدخــات للمكافحــة يف وقــت أنســب فعاليــة وأكثــر 

ــاً.  ــاً بيئي أمن

ان مســوحات اجلــراد التــي أجريــت بشــكل منظــم جيــدا والتــي قــام بهــا ضبــاط 
ــي تواصــل العمــل  ــة الت ــة الفعال ــرة واقســام املعلومــات الوطني االستكشــاف امله
أيضــا خــال فتــرات الركــود، يعتبــران الشــرطان األساســيان لزيــادة احتمــاالت 
الكشــف املبكــر عــن جتمعــات اجلــراد الصحــراوي التجمعيــة املظهــر وبالتالــي 

جنــاح اســتراتيجية اإلدارة الوقائيــة للجــراد الصحــراوي.

االدارة الذاتية لوحدات مكافحة اجلراد

تطوير التفاعل بني متخذي القرارتعزيز التفاعل بني الهيئة ووحدات مكافحة اجلراد يف الدول

اخلالصة احلفاظ على قدرات اإلنذار املبكر والتدخل السريع

ــاون واملســئولية.  ــروح التع ــز ل ــه تعزي ــة في ــدان األعضــاء بفعالي إن مشــاركة البل
ويجــب علــى الــدول  املافظــة علــى وحــدات مكافحــة اجلــراد الوطنيــة وعلــى 
قدراتهــا يف حالــة تأهــب قصــوى ملنــع التفشــي املتمــل. ونتيجــة لذلــك، حققــت 
الهيئــة يف املنطقــة الوســطى تقدمــا جيــداً جتــاه حتقيــق أهدافهــا فيمــا يقــرب 
مــن جميــع جوانبهــا ومكوناتهــا. ولكــن ال يــزال هنــاك حاجــة إلــى املتابعــة والدعم 
ــر تقدمــا مــن  ــدة وأكث ــات جدي ــز تكنولوجي يف املســتقبل، وال ســيما بشــأن تعزي

الكشــف املبكــر واملكافحــة بطريقــة أكثــر أمانــا بيئيــا.

أمانة الهيئة

http://desertlocust-crc.org
منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

Viale delle Terme di Caracalla
00153 Rome, Italy
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