
لقــد اظهــرت تفشــيات اجلــراد الصحــراوي يف املاضــي بجــاء أن الــدول التــي تفتقــر الــى التجهيــز واالعــداد 
الغيــر جيــد ال تســتجيب بســرعة او بشــكل فعــال حلــاالت طــوارئ اجلــراد مقارنــة بالــدول ذات املــوارد 
ــال، تســتنفد مخزونــات املبيــدات بســرعة مــع وجــود قــدرات  ــى ســبيل املث ــر اســتقرارا. عل األفضــل واألكث
ماليــة محــدودة فقــط لتجديدهــا يف الوقــت املناســب. فيمــا تواجــه جميــع البلــدان، حتــى تلــك املجهــزة بشــكل 
جيــد، حتديــات تنظيميــة وإداريــة يف التعامــل علــى نحــو مائــم حلــاالت تفشــي أو وبــاء اجلــراد الصحــراوي 

التــي حتــدث بشــكل غيــر منتظــم.

يف بدايــة تفشــي اجلــراد غالبــاً مــا تعتمــد قــرارات وحــدة مكافحــة اجلــراد الوطنيــة علــى أســاس افتــراض أن 
إصابــات اجلــراد التــي اكتشــفتها فــرق املســح متثــل الوضــع احلقيقــي لإلصابــة خاصــة يف حالــة عــدم العثــور 
علــى اجلــراد يف املناطــق التقليديــة أو التــي وصلــت اليهــا فــرق االستكشــاف، وهكــذا جتهــل مــدى اخلطــر 
امُلتمــل الــذي ميكــن أن يكــون أعلــى بكثيــر ممــا هــو متصــور. وغالبــاً مــا ال يتــم تقييــم األثــر امُلتمــل للموارد 
املتاحــة للتعامــل مــع احلالــة جيــدا. هاتــن احلالتــن قــد تؤديــان مــن ناحيــة لتقليــل اخلطــر الفعلــي أو املبالــغ 
يف تقديــره مــن العاملــن مــن جهــة أخــرى وبالتالــي يحــدث تأخيــر الشــروع يف تعبئــة مــوارد إضافيــة كافيــة 
يف وقــت مبكــر. هــذا اإلغفــال يف عمليــة التخطيــط ميكــن أن يؤثــر بشــكل خطيــر علــى جنــاح عمليــات 
املكافحــة، ونتيجــة لذلــك أن أســراب اجلــراد ميكــن ان تظــل دون اكتشــاف ومقاومــة وبالتالــي تهاجــر إلــى 

البلــدان املجــاورة.
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تفشيات اجلراد الصحراوي

كن مستعدا

مــن  للوقايــة  واالســتعداد  املســبق  التخطيــط  أن 
أنــه مــن غيــر املتمــل  حــادث طــارئ مٌمكــن إال 
حدوثــه وســرعة االســتجابة يف حــاالت التفشــيات 
والفــورات املمكنــة بالطــرق املثلــى واألكثــر عقانيــة 
جتعــل مــن الســهولة الســيطرة علــى تفشــي اجلــراد 
يف مراحــل مبكــرة مــن حدوثــه وبالتالــي واد التهديــد 
يف بدايتــه والقضــاء عليــه. ومــن أجــل حتقيــق ذلــك، 
يجــب أن يكــون لــدى البلــدان خطــط طــوارئ محــددة 
واإلجــراءات  الترتيبــات  تتضمــن  جيــد  بشــكل 
ــد  ــاء وبع ــل وأثن ــي يجــب اتخاذهــا قب ــة الت الضروري
وحــاالت  الهــدوء  فتــرات  بــن  الطــوارئ.  حــاالت 
واختبارهــا  اخلطــط  حتديــث  ينبغــي  الطــوارئ، 
ــة يف التصــدي لتفشــي  ــا تظــل فعال ــن أنه ــد م للتأك

اجلــراد.

املكافحة الفعالة

ضــد  الوقائيــة  للمكافحــة  الفعالــة  االســتراتيجية 
إجــراءات  اتخــاذ  تتطلــب  الصحــراوي  اجلــراد 
تنســيقية جيــدة ويف الوقــت املناســب مــن أصحــاب 
املصلحــة الوطنيــن واإلقليميــن والدوليــن، ويعتمــد 
فتــرة  يف  املــوارد  إلــى  الوصــول  علــى  منهــا  كل 
زمنيــة قصيــرة. ويحتــاج ذلــك إلــى قــدرات املســح 
يف  عليهــا  املافظــة  مت  قــد  الوطنيــة  واملكافحــة 
كل األوقــات للجاهزيــة للعمليــات، باإلضافــة إلــى 
وجــود أدوات مناســبة وهيــاكل قــادرة علــى حشــد 
ــة الســريعة  ــة والدولي ــة، اإلقليمي ــزات الوطني التعزي

خاصــة يف حالــة التفشــيات الكبيــرة. 

املسح الفعال

اجلــراد  ملكافحــة  الفعالــة  االســتراتيجية  تتطلــب 
ــر اجلــراد  ــة ملناطــق تكاث ــة دقيق الصحــراوي مراقب
أن  وميكــن  منتظــم.  وبشــكل  املناســب  الوقــت  يف 
يكــون هــذا حتديــا خاصــا بســبب الظــروف البيئيــة، 
ونقــص  األمــن  وانعــدام  الصحراويــة،  املناطــق 
األمــوال. ومــع ذلــك، فــإن اجــراء املســوحات حاســمة 
مــن أجــل الكشــف عــن أول مؤشــرات الطــوارئ، 
ويجــب احلفــاظ عليهــا يف جميــع حــاالت الطــوارئ 
ــق لنطــاق ومــدى انتشــار  ــد الدقي مــن أجــل التحدي
اجلــراد. وبــدون ذلــك، لــن يتــم اســتخدام املــوارد 
بفعاليــة أو بكفــاءة، وســوف يــزداد اجلــراد بســرعة 

ويهاجــر إلــى الــدول املجــاورة املناطــق االخــرى.
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مبــا أن أســراب اجلــراد الصحــراوي ميكــن أن تتحــرك بســرعة عبــر مســافات كبيــرة، قــد تكــون العمليــات 
املشــتركة عبــر احلــدود حرجــة. ولكــن يف كثيــر مــن احلــاالت املطلــوب هــو تعزيــز اتفاقــات الشــراكة الدائمــة 
التــي مــن شــأنها الســماح لفــرق املكافحــة أو طائــرات الــرش بدخــول أراضــي دولــة مجــاورة، أو لانضمــام 
إلــى الفــرق امليدانيــة وهــذا غيــر موجــود يف دول املنطقــة الوســطى. لذلــك فــان اتخــاذ تدابيــر اســتثنائية 
وتوفيــر املــوارد الازمــة مطلوبــة مــن أجــل التعامــل مــع حــاالت وبــاء اجلــراد. ولكــن هنــاك طــرق أخــرى للحــد 
مــن املخاطــر واحلــد مــن التأثيــر علــى ســبل املعيشــة، وذلــك بالتصــدي لألســباب اجلذريــة وزيــادة الوقايــة 

مــن حــاالت الطــوارئ الوطنيــة واإلقليميــة والتخطيــط املُســبق ملواجهــة حــاالت الطــوارئ. 

ــل  ــرة باجلــراد ولتقلي ــدول املتأث ــة للجــراد الصحــراوي لل ــز قــدرات إدارة املكافحــة الوقائي ومــن أجــل تعزي
مخاطــر الوبــاء الــذي يتنامــى، اعتمــدت منظمــة األغذيــة والزراعــة وهيئــات مكافحــة اجلــراد الصحــراوي 
مبــا فيهــا هيئــة مكافحــة اجلــراد الصحــراوي يف املنطقــة الوســطى ثاثــة محــاور أساســية لتعزيــز كفــاءة 
قــدرات الرصــد واالســتجابة الســريعة كوســيلة لتعزيــز الرقابــة الوقائيــة الوطنيــة للجــراد الصحــراوي 

ــات. ــل مخاطــر االصاب وتقلي

اإلنذار املبكر والتدخل املبكر أدوات إدارة املعلومات3التخطيط املسبق لطوارئ اجلراد12

أن وجــود وحــدات جــراد مســتقلة ذات متويــل منتظم 
ــذار  مــن حكومتهــا هــو عنصــر هــام للنجــاح يف اإلن
ــة يف  ــه يســمح بإجــراء مســوحات منتظم ــر ألن املبك
ــج املســح  ــر اجلــراد. وبعــد إدخــال نتائ مناطــق تكاث
بنظــام  املرتبطــة  الوطنيــة  البيانــات  قاعــدة  يف 
اإلنــذار املبكــر العاملــي لــدى املنظمــة يتــم حتليــل 
البيانــات لتقييــم الوضــع احلالــي للجــراد والتنبــؤ 
بتطــوره. ولذلــك تصــدر خدمــة معلومــات اجلــراد 
ــة  ــة نشــرة شــهرية منتظم ــدى املنظم الصحــراوي ل
وتوقعــات تبــن حالــة اجلــراد ملــدة ســتة أســابيع، 
تكملهــا حتذيــرات وإنــذارات إضافيــة. تســاعد هــذه 
املعلومــات البلــدان األعضــاء علــى أن تكــون علــى أمت 
اســتعداد وقــادرة علــى االســتجابة بســرعة وفعاليــة 
ــى مــن حــاالت طــوارئ اجلــراد. مــن املراحــل األول

اإلدارة  مــن خــال ممارســات  التأهــب  تعزيــز  أن 
يف  لاســتجابة  املســبق  والتخطيــط  اجليــدة 
حــاالت الطــوارئ يحســن ويقلــل مــن األثــر املتمــل 
لعمليــات املكافحــة علــى صحــة اإلنســان والبيئــة. 
ومــن أجــل ذلــك حرصــت الهيئــة علــى مســاعدة 
اجلــراد  لطــوارئ  التخطيــط  األعضــاء يف  الــدول 
ــد حلمــات املكافحــة  الصحــراوي. واإلعــداد اجلي
وذلــك مــن خــال املســاهمة يف تطويــر املســاعد 
يعتمــد  والــذي  اجلــراد  لطــوارئ  التخطيــط  يف 
علــى إدخــال كافــة البيانــات املتعلقــة باإلمكانيــات 
الوطنيــة املتاحــة ملكافحــة اجلــراد ومــن ثــم التعــرف 
وحــدة  عمــل  منظومــة  يف  القصــور  أوجــه  علــى 
مكافحــة اجلــراد الوطنيــة، وترتيــب تلــك األوجــه 
حســب أولويــات التنفيــذ، وعليــه فــإن هــذه األداة 
تعمــل كدليــل مرشــد للتخطيــط لطــوارئ اجلــراد. 
حتديــث  يف  مهًمــا  دوًرا  أيًضــا  الهيئــة  وتلعــب 
ــل املســاعد لطــوارئ اجلــراد« وهــي قاعــدة  » الدلي
ــة  ــزود وحــدات اجلــراد الوطني ــة ت ــات ديناميكي بيان
مبعلومــات قيمــة حلــاالت الطــوارئ مثــل املواصفــات 
الفنيــة للمعــدات املوصــي بهــا واملبيــدات املســجلة 

ــر ذلــك. ــن واملشــغلن وغي واملوردي

للحــدود  عابــرة  آفــة  الصحــراوي  اجلــراد  الن 
وذات قــدرات متميــزة وتشــكل تهديــدا ألكثــر مــن 
ثاثــن، لذلــك فــان تنســيق نظــم اإلنــذار املبكــر 
وأدوات  للجــراد  والدوليــة  واإلقليميــة  الوطنيــة 
إدارة املعلومــات للســماح مبراقبــة دائمــة للتطــورات 
امليدانيــة للجــراد. مــن اجــل تســهيل الرصــد املنتظــم 
هــذا  ويف  القــرار.  صنــع  عمليــة  وتعزيــز  للوضــع 
الصــدد، تســهم الهيئــة يف التطويــر املســتمر لنظــام 
تســتخدمه  الــذي  رامســيس  اجلغرافيــة  املعلومــات 
البلــدان املتضــررة مــن اجلــراد إلدارة وحتليــل جميــع 
نقــل  تكاليــف  وتغطــي  واملكافحــة.  املســح  بيانــات 
بيانــات إيلوكســت 3 التــي تغــذي نظــام رامســيس، 
وهــو مكــون رئيســي يف نظــام اإلنــذار املبكــر للجــراد 

العالــم.  الصحــراوي يف 

وســتواصل اللجنــة العمــل بشــكل وثيــق مــع البلــدان 
واســتدامة  ألنشــاء  فيهــا  األعضــاء  عشــر  الســتة 
اســتراتيجيات املراقبــة الوقائيــة وتعزيــز االســتجابة 
أجــل  مــن  البلــدان  جميــع  يف  الطــوارئ  حلــاالت 

واملراعــي. الزراعــة  حمايــة 

©
FA

O
/C

R
C

©
FA

O
/C

R
C

©
FA

O
/C

RC

©
FA

O

 تعزيز كفاءة قدرات الرصد واالستجابة السريعة

أمانة الهيئة

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

Viale delle Terme di Caracalla
00153 Rome, Italy
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