
جمع املعلومات

تتــم عمليــة جمــع املعلومــات امليدانيــة بواســطة فــرق العمــل الوطنيــة التــي تقــوم مبهــام االستكشــاف والرصــد للجــراد الصحــراوي 
يف مواطــن تكاثــره يف املناطــق الصحراويــة النائيــة أثنــاء فتــرات الســكون. وعلــى الرغــم مــن ضــرورة متتــع هــذه الفــرق بقــدر كاف 
مــن اخلبــرة والتدريــب علــى القيــام بعمليــات االستكشــاف يف تلــك املســاحات الشاســعة. إال أنــه مــن الضــروري أن يتــم توجيــه 
تلــك الفــرق للمناطــق األكثــر احتمــاالً لوجــود اجلــراد. طــورت منظمــة األغذيــة والزراعــة عــدة أدوات جديــدة لهــذا الغــرض مثــل 
إيلوكســت 3 وخرائــط االخضــرار الديناميكيــة للمســاعدة يف توجيــه الفــرق إلــى مناطــق التكاثــر األكثــر احتمــاالً لوجــود اجلــراد 
ــي إلــى الوحــدات الوطنيــة ملكافحــة اجلــراد. حيــث يســتخدم موظفــو  ــم نقــل وارســال البيانــات يف الوقــت الفعل فيهــا، حيــث يت

املعلومــات املتخصصــون املدربــون جيــًدا طرًقــا متقدمــة إلدارة البيانــات وحتليلهــا.

أدوات جمع وحتليل معلومات اجلراد

اســتبدلت التكنولوجيــات اجلديــدة مثــل أنظمــة حتديــد املواقــع العامليــة، وإيلوكســت 3، واخلرائــط الرقميــة، واالستشــعار عــن 
ــة، واخلرائــط الورقيــة، وأجهــزة الراديــو  بعــد، ونظــم املعلومــات اجلغرافيــة املخصصــة واإلنترنــت، األدوات التقليديــة كالبوصل
والتلكــس التــي اســتخدمت يف جمــع البيانــات والتحليــل وإعــداد التقاريــر. وقــد حّســنت هــذه األدوات اجلديــدة مــن دقــة وكفــاءة 
ــر املناســبة  ــد اتخــاذ التدابي ــكل بل ــى يتســنى ل ــه حت ــؤ باجلــراد الصحــراوي وحســن توقيت ــر للتنب ــذار املبك ــي لإلن النظــام العامل

الحتــواء حالــة اجلــراد قبــل أن يتطــور أكثــر وينتشــر إلــى بلــدان أخــرى. 

ايلوكست 3  

األداة األساســية جلميــع فــرق املســح واملكافحــة يف البلــدان املتضــررة هــي كمبيوتــر لوحــي محمــول قــوي يدعــى إيلوكســت 3. 
يتــم اســتخدام اجلهــاز اللوحــي جلمــع وتســجيل بيانــات املســح واملكافحــة التــي يتــم نقلهــا يف ذات الوقــت عبــر األقمــار الصناعيــة 
ــة ملكافحــة اجلــراد. ميكــن اســتخدام إيلوكســت 3 يف الصحــراء مــن خــال عــرض أحــدث صــور الكســاء  ــى الوحــدة الوطني إل
ــة  ــرة والنائي ــات املناطــق الكبي ــد أولوي ــى حتدي ــى اتصــال باإلنترنــت. هــذا يســاعد الفــرق عل النباتــي واألمطــار دون احلاجــة إل
التــي يجــب مراقبتهــا مــن حيــث الكســاء النباتــي واجلــراد. يحتــوي إيلوكســت 3 أيًضــا علــى مكتبــة رقميــة للمــواد املرجعيــة ودليــل 
ــة باجلــراد. والنظــام املســتخدم متعــدد  ــة املواقــع املســتهدفة واإلصاب ــة املرجعي االســتخدام. ميكــن أن تؤخــذ الصــور اجلغرافي
اللغــات )اإلجنليزيــة والعربيــة والفرنســية(، مــرن ويســمح بإضافــة تطبيقــات مســتقبلية مــع ظهــور تقنيــات جديــدة واحتياجــات 

البلــدان.

ميكــن للمــدراء يف الوحــدات الوطنيــة ملكافحــة اجلــراد مراقبــة فرقهــم امليدانيــة وحتســن عمليــات املســح والتحكــم عــن طريــق 
عــرض موقــع ومســار كل فريــق وكذلــك نتائــج املســح واملكافحــة يف نفــس الوقــت الفعلــي حيــث تتــم فيــه هــذه العمليــات وذلــك مــن 

خــال متصفــح آمــن.

عناوين جانبية

جمع املعلومات عملية مستدامة أثناء فترات 
السكون، مهما طالت.

تدعم الهيئة باستمرار نظم اإلنذار املبكر 
الوطنية واإلقليمية .

تتواجد يف دول التكاثر يف املنطقة الوسطى 7 
مكاتب وطنية للمعلومات.

اإلدارة اجليدة ملعلومات اجلراد الصحراوي 
تساهم يف جناح عمليات املكافحة.

إدارة معلومات اجلراد الصحراوي
أهمية املعلومات يف مكافحة اجلراد

تعتبــر املعلومــات الدقيقــة واملوثوقــة عنصــرًا هامــًا يف نظــام اإلنــذار املبكــر والوقايــة مــن اجلراد 
الصحــراوي. وتلعــب التكنولوجيــات اجلديــدة املبتكــرة دورًا أساســيًا يف جمــع البيانــات ونقلهــا 
وإدارتهــا وحتليلهــا وتقييــم احلالــة والتنبــؤ بهــا وتقــدمي املعلومــات حتــى ميكــن اتخــاذ قــرارات 

ســريعة ومناســبة فيمــا يتعلــق بعمليــات املســح واملكافحــة.

ال تقتصــر معلومــات اجلــراد امليدانيــة علــى بيانــات وجــوده أو غيابــة فقــط، ولكــن البــد مــن 
جمــع كافــة البيانــات املتعلقــة باجلــراد الصحــراوي والتــي قــد تؤثــر علــى نشــاطه، مثــل بيانــات 
تلعــب  كمــا  الريــاح،  النباتــي، حتــركات  الكســاء  بيانــات  األمطــار،  وتوزيــع  وكميــات  توقعــات 
البيانــات التاريخيــة علــى مــدار مــا يقــارب 100 عــام دورا رئيســيا يف وضــع التوقعــات األكثــر 

احتمــاال للحــدوث.
االستفادة من التكنولوجيا احلديثة قللت من 

وتيرة تفشيات اجلراد.
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يعتمــد موظفــو معلومــات اجلــراد الصحــراوي يف البلــدان املتأثــرة باجلــراد علــى نظــام معلومــات جغــرايف مخصــص يســمى 
رامســيس، ويســتخدم إلدارة بيانــات املســح والتحكــم وحتليلهــا بصــور االستشــعار عــن بعــد والبيانــات التاريخيــة مــن أجــل تقييــم 
الوضــع احلالــي والتنبــؤ بتطــورات اجلــراد وتطــوره. تقــوم رامســيس باســتيراد بيانــات إيلوكســت 3 التــي يتــم إرســالها إلــى خدمــة 
معلومــات اجلــراد الصحــراوي يف منظمــة األغذيــة والزراعــة حيــث يتــم حتليــل الوضــع العاملــي مــن أجــل وضــع التوقعــات وتوفيــر 

اإلنــذار املبكــر وإبقــاء جميــع البلــدان وأصحــاب املصلحــة علــى اطــاع دائــم ويف الوقــت املناســب.

ــل مــاك  ــر أب ــر الشــخصية وأجهــزة كمبيوت ــى أجهــزة الكمبيوت ــيس ، RV4.1 ، عل ميكــن اســتخدام أحــدث إصــدار مــن رامس
باللغــات العربيــة واإلجنليزيــة والفرنســية. ويســتخدم البرنامــج مصــدر مفتــوح مجانًيــا وال يحتــوي علــى قيــود ترخيــص، وقاعــدة 
بيانــات مكانيــة، بوســتجريز، الســترجاع البيانــات وحتليلهــا بســرعة، وهيكلــة قاعــدة بيانــات موحــدة تســهل تبــادل البيانــات بشــكل 

أفضــل، واســتخدام تقنيــات ســحابة اإلنترنــت للتحديــث التلقائــي والنســخ االحتياطــي.

دعم نظم اإلنذار املبكر 

ــر  ــات عب ــل البيان ــف نق ــة مــن خــال حتمــل تكالي ــرة باجلــراد يف املنطق ــدان املتأث ــة اســتخدام إيلوكســت 3 يف البل تدعــم الهيئ
األقمــار الصناعيــة، و/ أو تنشــيط الوحــدات واالشــتراك الشــهري. ويوجــد مــا يقــرب مــن 125 وحــدة مــن وحــدات إيلوكســت 3 

ــا لتطــور حالــة اجلــراد الصحــراوي. يف املنطقــة الوســطى يتــم تنشــيطها او إبطــال مفعولهــا وفًق

وتدعــم الهيئــة، بالتعــاون مــع منظمــة مكافحــة اجلــراد الصحــراوي لــدول شــرق أفريقيــا، اإلنــذار املبكــر للجــراد يف شــمال 
الصومــال بســبب وجــود مناطــق هامــة واســتراتيجية للتكاثــر يف فصلــي الشــتاء والربيــع والتــي ميكــن أن تؤثــر علــى بلــدان أخــرى 
يف املنطقــة. وتغطــي الهيئــة التكلفــة التشــغيلية لوحــدات إيلوكســت 3 واملســاعدة يف توفيــر التدريــب لبنــاء القــدرات الوطنيــة. كمــا 
يتــم تقــدمي دعــم إضــايف جلميــع البلــدان ملواصلــة تطويــر وحتديــث Rv4.1 لتلبيــة االحتياجــات الوطنيــة. بالتعــاون مــع املنظمــة، 
تنظــم الهيئــة دورة تدريبيــة أقاليميــة ســنوية لضبــاط معلومــات اجلــراد الصحــراوي علــى اســتخدام وصيانــة إيلوكســت 3 وكيفيــة 
اســتخدام Rv4.1 إلدارة البيانــات وحتليلهــا. ونتيجــة لذلك، فإن بلدان التكاثــر لديهــا موظفــي معلومات مدربــن تدربيــا جيــًدا 

ومحدثيــن باستخدام أحــدث التقنيــات.

االتصال وتبادل املعلومات

أن الهيئــة يف املنطقــة الوســطى تبــذل جهــودا كبيــرة لتعزيــز قــدرات ضبــاط املعلومــات علــى الصعيــد الوطنــي واإلقليمــي. وتســاهم 
بفعاليــة يف تطويــر أدوات جديــدة لتســهيل جمــع ونقــل وإدارة وحتليــل البيانــات. أن مهمــة تشــجيع ومتابعــة االتصــاالت فيمــا بــن 
ــة ومهمــة. ويف هــذا الصــدد، تقــوم  ــة ضروري ــادل املعلومــات عملي ــات تب ــدان األعضــاء يف املنطقــة الوســطى وتســهيل عملي البل
الهيئــة بالتوصــل املســتمر مــع الــدول وتبــادل املعلومــات ذات الصلــة لدعــم القــدرات القطريــة واإلقليميــة لضمــان ُحســن االســتفادة 

مــن املــوارد، وتوحيــد املناهــج واإلجــراءات املتســقة وتبــادل األفــكار.

االستفادة من التكنولوجيا احلديثة

واليــوم، حتســنت القــدرة علــى اكتشــاف ومكافحــة تفشــي اجلــراد الصحــراوي يف البلــدان املتضــررة مــن اجلــراد حتســنا كبيــرا 
ــل  ــات مــن ســرعة جمــع ونق ــن هــذه التكنولوجي ــذار املبكــر. ومتِكّ ــا يف نظــام اإلن ــدة وإدماجه ــات جدي ــر تكنولوجي نتيجــة لتطوي
البيانــات امليدانيــة املوحــدة حتــى ميكــن حتليلهــا باســتخدام صــور االستشــعار عــن بعــد والبيانــات التاريخيــة لتقييــم حالــة اجلــراد، 
والتنبــؤ بتطورهــا وإصــدار تقاريرهــا يف وقــت مبكــر. وتســاهم كل دولــة يف نظــام اإلنــذار املبكــر العاملــي لــدى املنظمــة مــن خــال 

توفيــر البيانــات بشــكل منتظــم وإصــدار النشــرات الدوريــة عــن وضــع اجلــراد.

ونتيجــة للتكنولوجيــا احلديثــة، وبفضــل اعتمــاد اســتراتيجية املكافحــة الوقائيــة واالســتفادة مــن التكنولوجيــا احلديثــة املتوفــرة 
يف مجــال نقــل وإدارة البيانــات، انخفضــت وتيــرة تفشــيات اجلــراد الصحــراوي وبالتالــي قلــت اخلســائر يف احملاصيــل الزراعيــة 

واملراعــي. 

أمانة الهيئة

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

Viale delle Terme di Caracalla
00153 Rome, Italy
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