
أُعتبــر أن تدريــب العاملــن واحــداً مــن املجــاالت ذات األولويــة للهيئــة يف املنطقــة الوســطى بهــدف تأهيــل 
ضبــاط اجلــراد الوطنيــن إلجــراء عمليــات املســح واملكافحــة بطريقــة مهنيــة حتافــظ علــى اســتدامة 
اســتراتيجية املكافحــة الوقائيــة للجــراد الصحــراوي. وبنــاًء علــى ذلك فان هيئة مكافحــة اجلراد الصحراوي 
يف املنطقــة الوســطى، تدعــم وتعــزز وحــدات مكافحــة اجلــراد الصحــراوي الوطنيــة مــع التركيــز علــى دول 
خــط املواجهــة التــي حتتضــن أهــم مناطــق التكاثــر وتُواجــه بحــاالت تفشــي اجلــراد الصحــراوي بانتظــام.

 
أن برامــج التدريــب املبتكــرة التــي بــدأت بشــكل فعلــي مــع برنامــج األمبــرس واحتضنتهــا الهيئــة باهتمــام بالــغ 
أســهمت يف حتســن أداء الــدول األعضــاء يف إدارة عشــائر اجلــراد الصحــراوي بطــرق أكثــر فعاليــة وأقــل 

تكلفــة وضــرراً بيئيــاً وعــززت مفهــوم املكافحــة الوقائيــة للجــراد الصحــراوي.

ــاء القــدرات الوطنيــة مــن خــال دورات وحلقــات عمــل مكثفــة  بشــكل عــام، مت تنفيــذ برامــج التدريــب لبن
علــى املســتويات الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة حــول مجموعــة واســعة مــن املواضيــع. إجمــاالً، مت تدريــب 
وإعــادة تدريــب أكثــر مــن 1200 مــن ضبــاط اجلــراد يف مجــاالت املســح واملكافحــة، ومســؤولي املعلومــات، 

واملســاعدين وغيرهــم مــن املوظفــن منــذ عــام 2000.

األنشطة التي تنفيذها يف الفترة من 2000 إلى 2018:

الدورة التدريبية الوطنية

نفــذت أكثــر مــن 70 دورة تدريبيــة قدمــت فيهــا 
اجلــراد  عمليــات  إدارة  يف  األساســية  املعلومــات 
الصحــراوي مــع التركيــز علــى النواحــي التطبيقيــة 
لعمليــات االستكشــاف واملكافحــة. اســتفاد مــن هــذه 
الــدورات أكثــر مــن 200 1 ضابط اجلراد واملوظفن 
االخريــن يف دول خــط املواجهــة )التكاثــر( األعضــاء 
يف الهيئــة.  وقــام بتقــدمي هــذه الــدورات مجموعــة 
مــن خبــراء اجلــراد واملدربــن الوطنيــون املؤهلــن 
والذيــن كان لهــم دورا رئيســيا وهامــا يف تنفيــذ هــذه 

ــة. ــدورات التدريبي ال

دورات تدريبية شبه إقليمية

إلــى  األســاس  يف  موجهــة  تدريبيــة  دورات  عشــر 
االنتشــار(،  )دول  اجلــراد  لغــزو  املعرضــة  الــدول 
البشــرية  الكــوادر  علــى  احلفــاظ  إلــى  وهدفــت 
ــة بالقــدر الــكايف مــن املعلومــات للتعامــل مــع  املؤهل
اســتفاد  املفاجــئ،  الصحــراوي  اجلــراد  تطــورات 
منهــا أكثــر مــن 200 إخصائــي زراعــي يف مجــال 

النباتــات. وقايــة 

بناء القدرات الوطنية
عناوين جانبية

» أن التركيز على تكوين وبناء القدرات 
البشرية يضمن استمرارية التنمية 

الوطنية والقطرية وتواصلها«

تهدف األنشطة املقترحة إلى معاجلة 
التحديات احملددة ومن خالل تنفيذها، 

يتم تعزيز إدارة اجلراد يف املنطقة إلى 
حد كبير.

بناء القدرات يحسن أداء وحدات 
مكافحة اجلراد ويعزز قدرتها على البقاء 

واالستمرار يف العمل يف البيئة املتغيرة.

دورات تدريبية إلعداد املدربني

مت تنظيــم خمــس دورات تدريبيــة لبنــاء اخلبــرات 
املدربــن  علــى  التركيــز  خــال  مــن  الوطنيــة 
ومتكــن  تطويــر  أجــل  مــن  املعينــن  الرئيســين 
جيــل جديــد مــن املدربــن. وقــد اســتفاد حتــى اآلن 
أكثــر مــن 80 ضابطــا مــن بلــدان خــط املواجهــة 
ومعظــم بلــدان الغــزو مــن هــذا البرنامــج. هــؤالء 
املدربــن مؤهلــن أيضــا يف إدارة عمليــات اجلــراد 

الصحــراوي.
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دورات متخصصة 
لصيانة آالت املكافحة

إدارة  يف  متخصصــة  عمــل  حلقــات 
الصحــراوي اجلــراد  معلومــات 

دورة متخصصــة ملوظفــي معلومــات 
ــراوي ــراد الصح اجل

دورات متخصصــة يف أعمــال املســح 
واملكافحــة اجلويــة

مــن أجــل احلفــاظ علــى خبــرات املكافحــة وحتديثهــا 
واســتمرارها يف وحــدات العمــل الوطنيــة، عقــدت 
صيانــة  مجــال  يف  محــددة  دورات  ســت  الهيئــة 
خبــراء  باســتخدام  اجلــراد  ومكافحــة  رش  االت 
متخصصــن إقليميــن، لزيــادة كفــاءة إدارة املكافحــة 
ــر مــن هــذه  ــة. اســتفاد أكث ــى املســتويات الوطني عل
الــدورات أكثــر مــن 80 فنيــا مــن مختلــف الــدول 

األعضــاء.

ويف الســياق نفســه، يجــري تدريــب ضبــاط معلومات 
اجلــراد مــن البلــدان األعضــاء يف الهيئــة وغيرهــا 
مــن هيئــات مكافحــة اجلــراد الصحــراوي يف مكتــب 
ملنظمــة  الصحــراوي  اجلــراد  معلومــات  خدمــة 
األغذيــة والزراعــة، مــن أجــل جمــع وحتليــل بيانــات 
معلومــات اجلــراد، والعمــل كمســاعدين تقنيــن ملــدة 
11 شــهرا. وقــد اســتفاد ســبعة ضبــاط مــن هــذا 

ــة الوســطى. ــى اآلن مــن املنطق البرنامــج حت

الطائــرات يف  العالــي الســتخدام  األداء  يف ضــوء 
الصحــراوي،  للجــراد  واملكافحــة  املســح  عمليــات 
لتفشــي  الســريع  االحتــواء  علــى  يســاعد  ممــا 
علــى  التدريــب  بتوفيــر  الهيئــة  قامــت  اجلــراد. 
اســتخدام الطائــرات وتكنولوجيــا املكافحــة اجلويــة 
بالتعــاون مــع منظمــة مكافحــة اجلــراد الصحــراوي 
لــدول شــرق أفريقيــا. وقــد مت تنظيــم خمــس دورات 
حتــى االن اســتفاد منهــا أكثــر مــن 80 مــن ضبــاط 
اجلــراد والطياريــن مــن الــدول األعضــاء يف الهيئــة.

منــذ عــام 2001، أصبحــت برامج املاجســتير املُمولة 
مــن الهيئــة يف اخلــارج أنشــطة متكــررة خاصــة فيمــا 
والتــي  التطبيقيــة  والبحــوث  بالدراســات  يتعلــق 
اســتفاد منهــا حتــى اآلن عشــرة طــاب مــن الــدول 
علــى  ركــز  العليــا  الدراســات  برنامــج  األعضــاء. 
الدراســة يف مجــاالت االستشــعار عــن بعــد ونظــم 
املعلومــات اجلغرافيــة، مبيــدات اآلفــات البيولوجيــة، 
ديناميكيــات اجلــراد الصحــراوي وأســاليب املســح 

وغيرهــا.

معلومــات  خدمــة  مــع  بالتعــاون  الهيئــة  حرصــت 
والزراعــة  األغذيــة  ملنظمــة  الصحــراوي  اجلــراد 
علــى تنظيــم حلقــات عمــل إقليميــة ســنوية تســتخدم 
قاعــدة بيانــات نظــام االســتطاع واإلدارة البيئيــة 
ــزة  ــى أجه ــة إل لشستوســيركا )رامســيس(، باإلضاف
إيلوكســت التــي يســتخدمها موظفــو املســح لنقــل 
البيانــات احلقليــة مباشــرة مــن امليــدان. وقــد شــارك 
موظفــي  مــن   100 مــن  أكثــر  الــدورات  هــذه  يف 

معلومــات اجلــراد مــن دول خــط املواجهــة.

الدراسات العليا » املاجستير«

الدبلوم العالي يف إدارة اجلراد

كليــة  مــع  بالتعــاون  خــاص  برنامــج  تصميــم  مت 
الزراعــة بجامعــة اخلرطــوم يف الفتــرة مــن 2001 
إلــى 2008. تخــرج 43 مــن ضبــاط مكافحــة اجلــراد 
مــن البلــدان األعضــاء يف املنطقــة. وكان الهــدف 
لــدى  العلميــة  املهــارات  حتســن  هــو  ذلــك  مــن 
العاملــن بوحــدات مكافحــة اجلــراد الوطنيــة مــن 
أجــل حتســن إدارة عمليــات اجلــراد الصحــراوي، 
لتولــي  البشــرية  الكــوادر  تأهيــل  إلــى  باإلضافــة 
ــة، ممــا  ــة يف وحــدات العمــل الوطني مناصــب قيادي
يســمح بتطبيــق اســتراتيجيات وتقنيــات جديــدة يف 
إدارة عمليــات اجلــراد الصحــراوي. ركــز البرنامــج 
علــى دعــم البحــوث التطبيقيــة يف مجــاالت طــرق 
بطريقــة  املكافحــة  املكافحــة،  تقنيــات  املســح، 

البيولوجيــة. واملكافحــة  احلواجــز 

إدراكاً للمخاطــر املُتعلقــة بصحــة اإلنســان وســامة 
اآلفــات  مبيــدات  باســتخدام  املرتبطــة  البيئــة 
الكيميائيــة، قامــت الهيئــة منــذ عــام 2012 بتنظيــم 
ــر الصحــة والســامة  ــل خاصــة مبعايي ــات عم حلق
حتســن  إلــى  البرنامــج  هــذا  يهــدف  والبيئيــة. 
لتطبيقهــا  والبيئيــة  البشــرية  الســامة  إجــراءات 
ــر  ــات املكافحــة، فضــًا عــن رصــد تأثي ــاء عملي أثن
املكافحــة باملــواد الكيميائيــة علــى البيئــة، والكائنــات 
غيــر املســتهدفة وصحــة اإلنســان. ومت حتــى اآلن 
باإلضافــة  إقليميــة  عمــل  حلقــات  ثــاث  تنظيــم 
تطبيــق  علــى  وطنيــة  تدريبيــة  دورات  ســبع  الــى 
هــذه املعاييــر يف دول املواجهــة. وقــد اســتفاد مــن 
البرنامــج أكثــر مــن 135 مــن ضبــاط اجلــراد يف 

املنطقــة.

معاييــر  يف  متخصصــة  دورات 
البيئيــة والســالمة  الصحــة 
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أمانة الهيئة

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

Viale delle Terme di Caracalla
00153 Rome, Italy
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