
هيئة مكافحة اجلراد الصحراوي يف املنطقة الوسطى: قصتنا باختصار

 اإلنشاء
21 فبراير 1967

 الدول األعضاء

البحرين، جيبوتي، مصر، أرتيريا، أثيوبيا، 
العراق، األردن، الكويت، لبنان، عمان، قطر، 

السعودية، السودان، سوريا، اإلمارات 
واليمن.

مقر الهيئة

وشــمال  األدنــى  للشــرق  اإلقليمــي  املكتــب 
أفريقيــا

منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 
القاهرة، جمهورية مصر العربية

 أنشطة الهيئة

قامــت الهيئــة منــذ إنشــائها قبــل 50 عامــا، بتنفيــذ العديــد مــن األنشــطة لبنــاء وتعزيــز القــدرات الوطنيــة 
للــدول األعضــاء يف معركتهــا ضــد اجلــراد الصحــراوي متثلــت يف:

● دورات الهيئة واللجنة التنفيذية، االجتماعات املتخصصة لتنسيق األنشطة واستعراض حالة اجلراد؛

● تعزيز التفاعل والتعاون اإلقليميني بني البلدان املتضررة؛
● املساهمة يف تطوير النظم احلديثة للكشف واإلنذار املبكر للجراد؛

● تعزيز التعاون بني الدول والتبرعات الثنائية واملتعددة األطراف؛
● بناء القدرات من خالل الدورات التدريبية الوطنية والدولية، وحلقات العمل اإلقليمية واألقاليمية، 

  واملنح الدراسية؛
● تطوير برنامج تدريب املدربني الرئيسيني، مبا يف ذلك إجراءات التشغيل القياسية، االسترشادية   امليدانية؛

● تنظيم املسوحات املشتركة عبر احلدود؛
● دعم إدخال تكنولوجيات مراقبة اقتصادية وأكثر أمانا للبيئة، مبا يف ذلك تقييم االت الرش 

  املستخدمة يف مكافحة اجلراد الصحراوي؛
● تطوير أدوات التخطيط للطوارئ وخطط االستجابة السريعة.

املهام

● تعزيز التعاون والتنسيق بني الدول األعضاء؛
● تشجيع القيام باألنشطة املشتركة على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية يف عمليات مسح 

  ومكافحة اجلراد؛
● تشجيع الدول األعضاء على اتباع استراتيجية املكافحة الوقائية ضد إصابات اجلراد الصحراوي؛

● إدخال التقنيات احلديثة يف إدارة ومسح ومكافحة اجلراد الصحراوي؛
● مساعدة الدول األعضاء املتضررة من تفشي اجلراد وتقدمي الدعم املالي والفني لها.
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100
 حلقة عمل ودورة تدريبية

متخصصة

240
 أخصائي وقاية نبات/ أخصائي
 زراعي يف أعمال املسح واملكافحة

بدول التكاثر

1 220
أخصائي زراعي/ وقاية نبات يف 

دول االنتشار )دول الغزو(

77
أخصائي يف املكافحة

 اجلوية وطيار

85 
أخصائي يف صيانة وتشغيل 

آالت الرش واملكافحة باحلجم 
املتناهي الصغر                 

43
دبلوم عالي يف إدارة اجلراد 

الصحراوي من جامعة اخلرطوم

10
ماجستير يف إدارة ومكافحة 

اجلراد الصحراوي

17
متخصص يف إدارة بيانات ونظم 

معلومات اجلراد الصحراوي

اإلجنازات يف مجال التدريب وتطوير الكوادر الوطنية : 2000 - 2018

أمانة الهيئة

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

Viale delle Terme di Caracalla
00153 Rome, Italy

 C
A

68
01

A
R

/1
/0

3.
20


