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 املوجز
  لقــد تطــّورت الفــورة احلاليــة للجــراد الصــحراوي نتيجــة الظــروف املناخيــة وغريهــا مــن الظــروف منــذ منتصــف عــام

(الــيت بــدأت تظهــر يف املنــاطق غــري املأهولــة الــيت ال تشــهد أنشــطة مكافحــة أو رصــد، ويف املنــاطق املتــأثرة  2018
الــيت   ري املختلفــة هبطــول األمطــار والرطوبــة)ابلنــزاع أو النائيــة والــيت يصــعب الوصــول إليهــا وحيــث ترتافــق األعاصــ

 كانت مواتية لتكاثر اجلراد.
  د الداخليـة ر املـوا حبشـد املنظمـة ، قامـت2019، كانـت املنظمـة ترصـد احلالـة، ويف منتصـف عـام 2018ومنذ عام

الـيت أثرة احلكومـات املتـ لـدعم(بر�مج التعاون الفين والصندوق اخلاص حلاالت الطـوارئ وأنشـطة إعـادة التأهيـل) 
 نطاق عملياهتا يف جمال املكافحة واملسح الحتواء اآلفة.وسعت 

  ولّـــــد إعصـــــار ابوان الظـــــروف املثاليـــــة لتكـــــاثر اجلـــــراد الصـــــحراوي 2019كانون األول /ديســـــمربيف بدايـــــة إمنـــــا و ،
 يف القرن األفريقي. وهي املرحلة السابقة للغزو -وسرعان ما تدهورت احلالة حىت وصلت إىل "الفورة"

  ًيف ، أعلنـــــت املنظمـــــة ا كبـــــرية علـــــى األمـــــن الغـــــذائي يف اإلقلـــــيم،ومـــــع اإلقـــــرار أبن انتشـــــار اجلـــــراد قـــــد يـــــرتك آاثر
مليــون دوالر أمريكــي مــن  76جلمــع  فــور�ً  توســيع نطــاق العمليــات وأصــدرت نــداءً  ،2020يناير/كــانون الثــاين 

قلقــة مــن أن بدايــة مواســم األمطــار يف  احتــواء اآلفــة وتفــادي أزمــة غذائيــة. وبصــورة خاصــة، كانــت املنظمــةأجــل 
ا) قد تسّهل موجًة جديدة من التكاثر، وتساهم على حنـو أكـرب يف انتشـار اآلفـة اإلقليم (من مارس/آذار وصاعدً 

إىل مناطق ذات ظروف مناخيـة قصـوى. وقـد تـؤثر اإلصـابة ابجلـراد علـى موسـم إنتـاج احملاصـيل الغذائيـة الرئيسـية 
 اقية سريعة.من دون أي إجراءات استب

 ) :دعـــم عمليـــات 1ولـــذا، اســـتندت اســـتجابة املنظمـــة ونـــداء اإلجـــراءات االســـتباقية علـــى اســـرتاتيجية مبحـــورين (
والنهوض، ابالستناد إىل توصيات  باشرة بتدخالت احلفاظ على سبل العيش) امل2املكافحة على حنو طارئ؛ و(

 للفـــــــــــــرتةة اجلـــــــــــــراد الصـــــــــــــحراوي التقيـــــــــــــيم املتعـــــــــــــدد األطـــــــــــــراف الـــــــــــــذي ُأجـــــــــــــري يف إطـــــــــــــار محلـــــــــــــة مكافحـــــــــــــ
 .2006، وُقّدم إىل جلنة الرب�مج يف سبتمرب/أيلول 2003-2005

  ًا إىل وجــود املنطقــة الكــربى للقــرن األفريقــي يف الصــفوف األماميــة لتهديــد اجلــراد الصــحراوي، ســرعان مــا ّمت ونظــر
إرسال اخلرباء الفنيني وغـريهم مـن املـوارد البشـرية احلرجـة إىل اإلقلـيم، وجـرى تنسـيق االسـتجابة مـن خـالل الفريـق 

 بع للمكتب اإلقليمي الفرعي لشرق أفريقيا.التاو املعين ابلقدرة على الصمود لشرق أفريقيا يف نريويب، 
  ًمليــــون دوالر أمريكــــي حبيــــث يغطــــي  138ليصــــبح  نــــداء املنظمــــةا مــــن أواخــــر فرباير/شــــباط، ّمت تعــــديل واعتبــــار

إجراءات االستجابة السريعة واإلجـراءات االسـتباقية يف مثانيـة بلـدان يف منطقـة القـرن األفريقـي الكـربى (جيبـويت، 
مـن يناير/كـانون الثـاين ، وكينيا، والصومال، وجنوب السودان، وأوغندا ومجهورية تنزانيا املتحـدة) وإريرت�، وإثيوبيا

مليـون شـخص األزمـات أو مسـتو�ت أسـوأ مـن  20، وحيـث واجـه أكثـر مـن 2020حىت ديسمرب/كانون األول 
 انعدام األمن الغذائي الشديد.

  ،بري احملتمل الذي تشكله هـذه اآلفـة يف الشـرق األوسـط قّر ابلتهديد الكت ضميمة صدرتويف بداية مارس/آذار
مليـون دوالر أمريكـي الختـاذ اإلجـراءات يف السـودان والـيمن، حيـث واجـه  15.2دعو إىل مجـع تومشال أفريقيا، و 

 مليون شخص األزمات أو مستو�ت أسوأ من انعدام األمن الغذائي الشديد. 22حوايل 
  ٍطارئــة وواســعة النطــاق هلــذه األزمــة علــى أعلــى املســتو�ت، حيــث يقــوم وقــد دعــت املنظمــة إىل اعتمــاد اســتجابة 
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ا مـع وكـاالت أخـرى لألمـم املتحـدة مثـل مكتـب األمـم املتحـدة املدير العام بتوجيه هذه اجلهـود وابلعمـل شخصـيً 
البلـدان املتـأثرة، مبــا لتنسـيق الشـؤون اإلنسـانية وبــر�مج األغذيـة العـاملي، فضــًال عـن الشـركاء يف املـوارد والــوزراء يف 

 يف ذلك االجتماع الوزاري ملفوضية االحتاد األفريقي.
  مليون دوالر أمريكي. 90ويف غضون األ�م األربعني األوىل من إطالق النداء، ّمت حشد أكثر من 
 وفر وتشــمل اإلجــراءات اجلاريــة: عمليــات املكافحــة اجلويــة واألرضــية تتــوىل إدارهتــا احلكومــات ذات الصــلة، حيــث تــ

الفنيـة، والطـائرات،  اخلـربةو واملعـدات، والتـدريب،  مبيدات اآلفات احليويـة،و  ،اآلفاتاملنظمة الدعم بشكل مبيدات 
. بفضـــل مســـامهات عينيـــة وماليـــة مـــن جمموعـــة مـــن الشـــركاء. إضـــافًة إىل ذلـــك، بـــدأت وغريهـــاوســـاعات الطـــريان، 

ومــريب املاشــية األكثــر عرضــًة يف الصــومال، وإثيوبيــا تــدخالت احلفــاظ علــى ســبل العــيش، مــع الرتكيــز علــى املــزارعني 
وكينيـــــا، حيـــــث وفّـــــرت بدايـــــة املوســـــم الطويـــــل لألمطـــــار أواخـــــر شـــــهر مـــــارس/آذار الفرصـــــة املثاليـــــة لـــــدعم اإلنتـــــاج 

 لألغذية. السريع
 اإلنتـاج لـى هـو التخفيـف مـن آاثر تزايـد اجلـراد ع ت االسـتباقية القائمـة علـى سـبل العـيشواهلدف من هذه اإلجـراءا

وســوف تتواصــل اســتجابة املنظمــة للجــراد  ، وابلتــايل الوقايــة مــن أزمــة غذائيــة ممكنــة.الزراعــي وأصــول ســبل العــيش
، مع االنتقال من عمليات املكافحة إىل جهود احلفاظ على سـبل 2020الصحراوي حىت ديسمرب/كانون األول 

 والنهوض هبا، ومع التشديد املستمر على دعم املراقبة واملكافحة على املستوى الوطين. عيشال

 

 
 التوجيهات املطلوبة من جلنة الرب�مج

 ملنظمة لفورة اجلراد الصحراوي االستجابة ابلتحديث ا جلنة الرب�مج اإلحاطة علمً  يُطلب من 
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 الصحراوي معلومات أساسية عن الفورة احلالية للجراد - أوالً 
 

اآلفــة املهــاجرة األكثــر فتكــاً يف العــامل. واســتجابًة إىل احملفــزات البيئيــة، ميكــن أن تتشــكل أســراٌب  اجلــراد الصــحراوي  يُعتــرب -1
كثيفة وسريعة التنقل من اجلراد الصحراوي. وهي كائنات مفرتسة تستهلك ما يعادل وز�ا يف اليوم، وتستهدف احملاصـيل الغذائيـة 

مليــون مــن اجلــراد البــالغ، الــذي إبمكانــه أن يســتهلك يف  80ســرب حــىت واألعــالف. وميكــن أن حيتــوي كيلــومرت مربــع واحــد مــن ال
لألمـن الغـذائي وسـبل العـيش  هتديًدا كبريًاشخص. وتشكل األسراب الكبرية  35.000اليوم الواحد كمية األغذية اليت يستهلكها 

 من الغذائي.يف األر�ف، وخباصة يف املناطق اليت تشهد أصالً مستو�ت عالية من انعدام شديد يف األ
 
، حسـب ا، حيـث تظهـر ثـالث منـاطق تثـري الشـواغلعاًمـ 25وميّثل التفشي احلايل للجراد الصحراوي احلالة األسوأ منذ  -2

 ) منطقة البحر األمحر.3و( ؛) جنوب غرب آسيا2( ؛) القرن األفريقي1( :ترتيب األمهية
 
 ا) وجــــود منطقــــة كبــــرية جــــدً 1(وميكــــن أن يكــــون مــــن الصــــعب مكافحــــة اجلــــراد الصــــحراوي لألســــباب التاليــــة:  -3
) انعــدام 3) بُعــد هــذه املنــاطق وصــعوبة الوصــول إليهــا؛ (2مليــون كيلــومرت مربــع) ميكــن أن يتواجــد فيهــا اجلــراد؛ ( 16-30(

البنيــة التحتيــة  )5راد ومكافحتــه يف بعــض البلــدان املتــأثرة؛ () حمدوديــة املــوارد املتــوفرة لرصــد اجلــ4األمــن يف بعــض املنــاطق؛ (
) صـــعوبة احلفـــاظ علـــى عـــدد كـــاٍف مـــن املـــوظفني 6بلـــدان؛ (بعـــض الاملتطـــورة (الطرقـــات، واالتصـــاالت) يف  األساســـية غـــري

العالقـــات  )7ا؛ (ا أو معـــدومً املـــدرَّبني ومـــوارد العمـــل خـــالل فـــرتات طويلـــة مـــن الكســـاد حيـــث يكـــون نشـــاط اجلـــراد خفيًفـــ
صـعوبة تنظـيم وتنفيـذ عمليـات املكافحـة الـيت ينبغـي خالهلـا رّش مبيـدات اآلفـات  )8البلـدان املتـأثرة؛ ( بعـض السياسية بـني

ا إىل عــدم تــوفّر وتــرية حمــددة هلــذه احلــوادث وإىل عــدم اليقــني ) صــعوبة التنبــؤ حبــاالت التفشــي نظــرً 9علــى اجلــراد مباشــرة؛ و(
 يف املناطق اليت تتأثر ابجلراد.ابلنسبة إىل هطول األمطار 

 
 تطور احلالة -ألف

 
ا ابلظـروف املناخيـة، وخباصـة األعاصـري الـيت لطاملـا أفضـت ا وثيقً لتظهر وترتبط ارتباطً تتطلب فورات اجلراد بعض الوقت  -4

ترافـق إعصـاران كبـريان  ، حـني2018إىل حاالت الغزو. وقد بدأت الفورة احلاليـة ابلظهـور يف شـبه اجلزيـرة العربيـة يف منتصـف عـام 
تكـاثر فيهـا جلـراد طيلـة تسـعة أشـهر متتاليـة. وحتصـل ز�دة  -ا غـري مأهولـةوهـي منطقـة �ئيـة جـدً  -أبمطاٍر غزيرة يف "الربـع اخلـايل"

مـرة بعـد تسـعة أشـهر. وال جتـري  8.000وهي ز�دة تبلغ الضعفني بعـد ثالثـة أشـهر و -هائلة يف أعداد اجلراد مع كل جيل جديد
 ا وال ميكن الوصول إليها.ات مسح أو مكافحة يف هذه املناطق أل�ا �ئية جدً عملي

 
 ، بــدأت األســراب تغــادر املنطقــة وتنتقــل مشــاالً ابجتــاه اململكــة العربيــة الســعودية وإيــران، وجنــوابً 2019وحبلــول بدايــة عــام  -5

وحيـث أعـاق النـزاع عمليـات املسـح واملكافحـة، فتشـّكلت ا، أي انزعـاج نسـبيً  فيهـا مل تلقـىو وجدت موئالً هلـا  حيث ابجتاه اليمن
 مزيد من األسراب.
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، بــدأت األســراب تعــرب ابجتــاه مشــال شــرق إثيوبيــا ومشــال الصــومال. لــذا، عمــد كــل مــن إثيوبيــا 2019ويف صــيف عــام  -6
وحبلــول �ايــة الصــيف، بــدأت األســراب تنتقــل  . لكــن رغــم ذلــك،والصــومال إىل تعبئــة فــرق مســح ومكافحــة مــن أجــل االســتجابة

، كانــت 2019 ديســمرب/كانون األول ا يف القــرن األفريقــي ابجتــاه شــرق إثيوبيــا، ومشــال شــرق ووســط الصــومال. وحبلــول �ايــةشــرقً 
 األسراب قد وصلت إىل كينيا.

 
ــ -7 بــدا الوضــع حتــت الســيطرة حــىت بدايــة و ا. وقامــت البلــدان املعنيــة بتوســيع نطــاق عملياهتــا وعاجلــت مليــوين هكتــار تقريًب

ـــــدً  2019ديســـــمرب/كانون األول  ـــــأثرة ابجلـــــراد، وأحضـــــر معـــــه  حـــــني ضـــــرب إعصـــــار ابوان القـــــرن األفريقـــــي حتدي ـــــاطق املت ا يف املن
كافيــة مــن األمطــار والرطوبــة لتوليــد الظــروف املواتيــة لتكــاثر اجلــراد. وقــد وفّــر ذلــك فرصــًة حلصــول ز�دة كبــرية يف أســراب  كميــات ٍ

 الصحراوي. جلرادا
 
مث انتقــل اجلــراد الصــحراوي مــع الــر�ح عــرب كينيــا وإثيوبيــا، ابجتــاه جنــوب الســودان وأوغنــدا، كمــا وابجتــاه مجهوريــة تنزانيــا  -8

 .2020املتحدة، وإريرت� وجيبويت حبلول �اية فرباير/شباط 
 

 2020التوقعات للفرتة املمتدة من مارس/آذار إىل يونيو/حزيران  -ابء
 
سراب اجلـراد، كمـا أ�ـا تعتمـد إىل حـّد كبـري علـى تعكس التوقعات اخلاصة ابلتطور احملتمل للحالة عدم إمكانية التنبؤ أب -9

 املناخ وجناح عمليات املكافحة اجلارية وابلتايل، قد تتغّري بشكل ملحوظ يف األشهر القادمة. 
 

ا يف مشــال شــرق الصــحراوي، ســوف تتشــكل أســراب جديــدة أساًســلنظــام معلومــات اجلــراد  اوفًقــويف القــرن األفريقــي،  -10
ا، مث يف إثيوبيا، وكينيا ووسط الصومال. ومن احملتمـل أن تنتقـل بعـض األسـراب مشـاالً ا من أوائل مارس/آذار وصاعدً الصومال بدءً 

وأّمـا أسـراب أخـرى فسـتبقى يف املنـاطق  إلعادة غزو إثيوبيا والصومال، وقد تنتشر يف املرتفعات الشمالية وصوالً إىل حدود إريرت�.
اليت تظل مواتية يف كينيا وجنوب إثيوبيا، حيث سوف تنضج وتتكاثر، مبا يؤدي إىل تشكل جيـل آخـر مـن مجاعـات اجلنـادب يف 

أي أســراب مــن احملتمــل أن تنتقــل ا مــن أواخــر يونيــو/حزيران وصــاعداً. و ا يتشــكل جيــل جديــد مــن األســراب بــدءً مــايو/أ�ر، وأخــريً 
لتكـاثر ل غري مواتية، إىل جنـوب غـرب آسـياالظروف وحني تكون  ا،ومال من أواخر مايو/أ�ر وصاعدً موجودة يف مشال شرق الص

 -االصــيفي علــى طــول جــانيب احلــدود اهلنديــة الباكســتانية، ويلتقــي ابألمطــار املومسيــة الــيت تبــدأ يف تلــك املنطقــة يف يوليو/متــوز تقريًبــ
 ا لإلنتاج الزراعي يف البلدين.كبريً ا  األمر الذي يطرح هتديدً 

 
وأّما البؤرة الساخنة األخرى للجراد الصحراوي فهي متتد على طـول جـانيب البحـر األمحـر، حيـث حاملـا تصـبح الظـروف  -11

 والـيمن السـعوديةا لنجاح عمليات املكافحة احلالية، قد تنتقل األسراب إىل املنطقة الداخليـة يف اململكـة العربيـة املناخية جافة ووفقً 
ا). ويف بداية فصل الصـيف، مـن املـرجح أن تنتقـل األسـراب إىل ضعفً  20من أجل التكاثر جليل واحد خالل الربيع (ز�دة قدرها 

 الغرب ابجتاه املنطقة الداخلية يف السودان، حيث من احملتمل أن تلتقي ابألسراب القادمة من كينيا.
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بــدأ التكــاثر يف  آســيا، يســتعّد عــدد مــن البلــدان حلــاالت تفشــي اجلــراد الصــحراوي.إضــافًة إىل ذلــك، يف جنــوب غــرب  -12
دب يف أبريل/نيســان، ومــن املتوقــع أن تتشــكل اابلوشســتان، جنــوب غــرب ابكســتان، األمــر الــذي تســّبب بتشــّكل مجاعــات اجلنــ

وســوف احلــدود اهلنديــة الباكســتانية.  يبأســراب جديــدة يف مــايو/أ�ر وأن تنتقــل يف النهايــة إىل منــاطق التكــاثر الصــيفي، علــى جــان
ا اثٍن مــن التكــاثر يف املنــاطق املتامخــة جلنــوب إيــران حيــث بــدأ التكــاثر املبكــر يف ديســمرب/كانون األول، نظــرً  يُســتكمل ذلــك جبيــلٍ 

تنتقـل  ا، وأنوصـاعدً ا مـن مـايو/أ�ر للظروف املناخية املواتية غري االعتيادية. وابلتـايل، مـن احملتمـل أن تتشـكل أسـراب عديـدة بـدءً 
 جانيب احلدود اهلندية الباكستانية. على طول  الصيفي مناطق التكاثرإىل 

 
 هتديد كبري لألمن الغذائي وسبل العيش -جيم

 
يف منطقة القرن األفريقي الكربى، هتدد حالة اجلراد الصحراوي املراعي واحملاصيل، وخباصة يف إثيوبيا، وكينيـا والصـومال.  -13

األزمـــات يف اإلقلـــيم مليـــون شـــخص  20أكثـــر مـــن  حيـــث يواجـــها ال ســـابق لـــه لألمـــن الغـــذائي وســـبل العـــيش، هتديـــدً  وهـــذا ميثـــل
، وهـــذا قـــد يـــؤدي إىل مزيـــد مـــن األمل، والتهجـــري 2020مـــارس/آذار  حـــىتمســـتو�ت أســـوأ مـــن انعـــدام األمـــن الغـــذائي الشـــديد  أو

األساسية اليت تثري القلق هي إثيوبيا، وكينيا والصومال، رغم التبليغ عن وجـود والنزاعات احملتملة. وحىت مارس/آذار، بقيت البلدان 
أسراب من اجلراد الصحراوي يف أوغنـدا، وجنـوب السـودان ومجهوريـة تنزانيـا املتحـدة، ويف مجهوريـة الكونغـو الدميوقراطيـة. ويف هـذه 

 سان، ويصادف جيل األسراب اجلديدة.املنطقة، يبدأ موسم الزراعة حوايل أواخر مارس/آذار وأوائل أبريل/ني
 

 للمحاصــيل واإلنتــاج احليــواين يف ا جــد�ً ا هتديــدً وأّمــا يف إقلــيم الشــرق األدىن ومشــال أفريقيــا، فــإن هــذه اآلفــة تطــرح أيًضــ -14
ففــي الــيمن والســودان وحــدمها،  -البلــدان الــيت تعــاين أصــالً مــن مســتوى عــاٍل مــن انعــدام األمــن الغــذائي وتواجــه أزمــات اقتصــادية

دية، ، واململكـة العربيـة السـعو العربيـة مصـرمجهوريـة مليون شخص انعدام األمـن الغـذائي الشـديد. ويف الوقـت الـراهن يف  22يواجه 
والسودان واليمن، كان اجلراد الصحراوي يف مراحل خمتلفة من التطور (اجلنـادب، واجلـراد البـالغ غـري الناضـج) وبـدأ يتشـكل ضـمن 

 .جمموعات ومجاعات يف أوائل مارس/آذار، مع احتمال كبري لتشّكل األسراب
 

يف احملاصـيل  2020خسـائر دون املتوسـط لعـام يف حال عدم السيطرة على الفورة احلاليـة، قـد يسـّبب اجلـراد الصـحراوي  -15
الوطنية واملراعي الكبرية يف املناطق اجلافـة وشـبه اجلافـة، حيـث تعتمـد أغلبيـة السـكان علـى الزراعـة لسـبل عيشـهم. وهـذا قـد يـؤدي 

جيـــة للمواشـــي، واخنفـــاض الـــدخل، وارتفـــاع أســـعار ذإىل املخـــزو�ت الغذائيـــة وظـــروف املراعـــي أدىن مـــن املتوســـط، وحركـــة غـــري منو 
 .2020األغذية، األمر الذي يفضي بعدها إىل انتشار انعدام األمن الغذائي حبلول منتصف عام 
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 استجابة منظمة األغذية والزراعة -اثنًيا 
 

 �ٍج استباقي واعتمادمن دروس املاضي  االستفادة -ألف
 

 للفــــــرتةتوصــــــية واضــــــحة مقّدمـــــة مــــــن التقيــــــيم املتعـــــدد األطــــــراف يف محلــــــة مكافحـــــة اجلــــــراد الصــــــحراوي  قضـــــت -16
 املـــاحنني إىل واضـــحة اســـرتاتيجية"تقـــدمي  بضـــرورة ،2006والـــيت رُفعـــت إىل جلنـــة الـــرب�مج يف ســـبتمرب/أيلول  ،2003-2005
 املشـكلة علـى الرتكيـز خـالل مـن والتنميـة، التأهيل وإعادة لإلغاثة املتواصلة السلسة من اجزءً  تكون النداءات إطالق وقت

 ومــع". العــيش ســبل حبمايــة املتصــلة وتلــك الصــلة ذات اإلنســانية املســائل وعلــى الصــحراوي، اجلــراد علــى للقضــاء املباشــرة
 :املنظمة فإن التقييم، من املستمدة التوصيات من وغريها التوصية هذه مراعاة

 
إىل الشـرق  يتسع نطاقهيف القرن األفريقي و  أ، يبدواإلجراءات االستباقيةستجابة لالا شامًال بر�جمً وضعت مباشرًة  •

 راد وتنفيــذ تــدخالت إلنقــاذ ســبل العــيشوقــد حــّدد اســرتاتيجية مبحــورين ملكافحــة فــورة اجلــاألدىن ومشــال أفريقيــا، 
 املســتو�ت العاليــة النعــدام والنهــوض هبــا بوصــفها تــدابري اســتباقية لتفــادي أزمــة غذائيــة حمتملــة، وخباصــة نظــراً إىل
ا. ومـن خــالل اســتباق آاثر األمـن الغــذائي احلـاد، الــذي يتطلــب تقـدمي املســاعدة اإلنســانية يف البلـدان األكثــر أتثــرً 

فورة اجلراد الصـحراوي علـى سـبل العـيش الزراعيـة والتخفيـف مـن وطأهتـا، تسـعى املنظمـة إىل احلـؤول دون اعتمـاد 
ف علــى حنــو أكــرب ســبل عيشــها يف النهايــة، وتفضــي إىل ت تصــدي ســلبية قــد ُتضــعِ األســر الضــعيفة الســرتاتيجيا

مـــن التصـــنيف املتكامـــل ملراحـــل األمـــن الغـــذائي) أو يف  3وقـــوع عـــدد إضـــايف مـــن األشـــخاص يف األزمـــة (املرحلـــة 
 ظروف أسوأ من األمن الغذائي.

كل وثيــق مــع الشــركاء يف املــوارد مــن ركــزت علــى مجــع األمــوال مــن املراحــل املباشــرة لألزمــة، مــن خــالل العمــل بشــ •
مستوى املـدير العـام للمنظمـة إىل املمثلـني علـى املسـتوى القطـري، والعمـل مـع وكـاالت أخـرى مثـل مكتـب األمـم 
املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية من أجل الـدعوة إىل اختـاذ إجـراءات اسـتباقية علـى أعلـى املسـتو�ت السياسـية. 

 مليون دوالر أمريكي يف خالل أربعني يوماً من األزمة. 100أو املسامهة حبوايل  ونتيجًة لذلك، ّمت التعهد
 

o مــن للخطــر، واملعّرضــة املتــأثرة احلكومــات ومــع املــوارد يف الشــركاء مــع املعلومــات تقاســمبو  ابلشــفافية التزمــت 
بــني الصــعوابت يف تــوفري مســار  هحتكــم ميكــن للجمهــور الوصــول إليهــا، واملوازنــة يف الوقــت ذاتــ لوحــة خــالل

 األزمةاثبت من املعلومات يف املراحل األوىل من 
)/dashboard/en-overview-http://www.fao.org/locusts/response( 

 
 وآاثرمها عنهالرصد املستمر للجراد الصحراوي والتبليغ  -ابء

 
تتمثل إحدى مهام منظمة األغذية والزراعة يف توفري املعلومات بشأن احلالة العامة للجراد جلميع البلدان املعنية من أجل  -17

عـن  املركزيـة دائـرة املعلومـاتتوجيه اإلنذارات والتوقعات يف الوقت املناسب هلذه البلدان املعرضة خلطـر الغـزو. لـذا، تشـّغل املنظمـة 
ضمن اجملموعة املعنية ابجلراد يف املقر الرئيسي للمنظمة. وتنقل مجيع البلدان املتأثرة ابجلراد البيـا�ت إىل املنظمـة،  اجلراد الصحراوي

حيث جيري حتليلها ابلتزامن مع بيا�ت خاصـة ابملنـاخ واملوائـل وصـور األقمـار االصـطناعية مـن أجـل تقيـيم الوضـع احلـايل للجـراد، 

http://www.fao.org/locusts/response-overview-dashboard/en/
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ا وإصدار اإلنذارات على أساس خمصص. ابالستناد إىل كل ما سبق، تعّد املنظمة نشـراٍت توقعات حىت ستة أسابيع مسبقً وتوفري 
شهرية وحتديثات دورية تلّخص حالة اجلراد وتتوقع حركة اهلجرة والتكاثر على أساس كل بلد على حدة. عالوًة على ذلك، ُجتري 

القدرات الوطنية، وتنّسق عمليات املسح واملكافحة، كما تقّدم املساعدة يف حاالت الطـوارئ املنظمة بعثات تقييم ميدانية، وتعّزز 
 خالل فورات اجلراد والكوارث املتصلة هبا.

 
لقد اخنرطت املنظمة يف �ج شامل لتقييم أتثري اجلراد الصحراوي على األمن الغذائي، وللتخطيط من أجل إجراء حتليل  -18

 ا إلجراءات املكافحة املبكرة.الكلفة لتحديد الكلفة اليت يتم تفاديها يف جمال املساعدة اإلنسانية نظرً للمنافع من حيث 
 

واجلــزء الســابق هــو بشــكل رئيســي توقــع جملموعــة ســابق والحــق.  -ثــر ومــن املــرجح أن يتــألف مــن جــزءينجيــري تقيــيم األ -19
مبــا يف ذلــك أحجــام األســراب، ومســارات انتقــال اجلــراد احملتملــة،  -الســيناريوهات املمكنــة لألمــن الغــذائي يف ظــل ظــروف خمتلفــة

وســيناريوهات تســاقط األمطــار، وأمنــاط اســتخدام األراضــي واحملاصــيل والفقــر وانعــدام األمــن الغــذائي الكــامن. ومــن خــالل هكــذا 
امــل الكامنــة، مثــل أنــواع حتليــل، يصــبح مــن املمكــن حتديــد احتمــال انتشــار اجلــراد الصــحراوي مــن حيــث الكميــة وربــط ذلــك ابلعو 

واألمن الغذائي والفقر املوجودين مسبقاً. ويساعد هذا التحليل يف ترتيب األولـو�ت واالسـتهداف، والتخطـيط  احملاصيل واملراعي،
ة للمكافحة ودعم سبل العيش. وقد بدأ العمل املنهجي أصالً على منوذج التوقعات عن طريـق التعـاون بـني الفـرق اجلغرافيـة املكانيـ

يف منظمــة األغذيــة والزراعــة وبــر�مج األغذيــة العــاملي، ابلعمــل بشــكل وثيــق مــع اجملموعــة العامليــة لألمــن الغــذائي واهليئــة احلكوميــة 
الدولية املعنية ابلتنمية. وأّما اجلزء الالحق فهو بشكل تقييم لألضرار واخلسائر سوف تسرتشد به االستجابة القائمـة علـى األغذيـة 

لألزمة. وسوف جيري التقييم حبّد ذاته مباشرًة بعد احلصاد، وسوف تستند على منهجيات أفضل املمارسات احلالية وغري األغذية 
اليت كانت املنظمة تطّورها يف سياق تقييم آاثر دودة احلشد اخلريفية وتقيـيم األضـرار واخلسـائر يف القطـاع الزراعـي. ومـن املتوقـع أن 

 .2020خريف عام تظهر نتائج التقييم حبلول بداية 
 

علــى املنهجيــات احلاليــة الــيت يســتخدمها الفريــق املعــين ابإلجــراءات  والتكــاليف املنــافع دراســةومــن املــرجح أن تســتند  -20
التابع للمنظمة من أجل النظر يف العالقة بني تكاليف اختاذ اإلجراءات املبكرة ملكافحة أعداد اجلـراد واملنـافع املسـتمدة و االستباقية 

اإلجراءات من حيث احملاصيل اليت يتم إنقاذها وما يستتبع ذلك من تراجع احلاجة إىل مساعدة إنسانية ابهظة الثمن يف  من هذه
 سبتمرب/أيلول. -وتنتهي يف أغسطس/آب 2020. سوف تبدأ هذه الدراسة قبل يونيو/حزيران 2020وقت الحق عام 

 
 االستجابة إىل الفورة احلالية -جيم

 
 حالـة اجلـراد الصـحراوي وبصورٍة خاصة، ألقت املنظمة الضوء على ضرورة أن ترصد البلـدان، 2019ويف منتصف عام   -21

من خالل عمليات املسح وتدابري املكافحة حسب الضرورة. وقد استجابت مجيع احلكومات الوطنية يف البلدان املتأثرة، وأفرجت 
طوارئ وأنشطة إعادة التأهيل، ومن بر�مج التعاون الفـين اخلـاص هبـا، مـن أجـل املنظمة عن أموال من صندوقها اخلاص حباالت ال

دعم هذه األنشطة. كذلك، أطلقت السلطات الوطنية يف إيران، واململكة العربيـة السـعودية والسـودان عمليـات مكثفـة للمكافحـة 
دون تشّكل األسراب وانتقاهلا ابجتاه السودان  األرضية متّكنت من تقليص جتّمعات اجلراد، إمنا مل تتمكن من احلؤول بشكل كامل

 والقرن األفريقي وعلى طول جانيب احلدود اهلندية الباكستانية.
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 2019يف أواخـر ديسـمرب/كانون األول  مناخيـة مواتيـة اً ظروفـلكـن  بعنايـة. رصد احلالـةتاملنظمة  كانتويف هذه املرحلة،   -22
، كـان 2020مسحت بتكاثر واسع االنتشار لآلفة يف شرق أفريقيا، وجنوب غرب آسيا واملنطقة احمليطة ابلبحـر األمحـر. ويف أوائـل 

ملكافحـة  بسـرعةفكثّفـت املنظمـة جهودهـا  -قبل خطوة واحدة من الغزو –من الواضح أن حالة اجلراد الصحراوي ابتت يف فورة 
ة هبدف تفادي وقوع أزمة غذائيـة واسـعة االنتشـار يف املنـاطق الـيت تشـهد أصـالً مسـتو�ت عاليـة مـن اآلفة واختاذ التدابري االستباقي

 انعدام األمن الغذائي الشديد.
 

 العمليات التنظيمية الداخلية -دال
 

  ا إلدارة أزمة اجلراد الصحراوي:ا اسرتاتيجيً اعتمدت املنظمة �جً  -23
 

ا مـع نشـرة املـدير متشـيً ابلنظـر إىل حجـم األزمـة املثبـت، وتعقيـدها وإحلاحهـا،  املنظمـة:األزمة أولوية على صعيد  جعل -1
ا للجـــراد الصـــحراوي علـــى نطـــاق املنظمـــة، وتفعيـــل اإلجـــراءات ا مواضـــيعيً أعلنـــت املنظمـــة توســـيعً  2013/32العـــام رقـــم 

الطــوارئ املتعلقــة  اســتجابة املنظمــة حلــاالتتــتّم إدارة ، 1التنقــيح  2010/24ومتشــياً مــع نشــرة املــدير العــام رقــم  .الســريعة
يتــوىل و ة مثــل األمــراض احليوانيــة واآلفــات واألمــراض النباتيــة ضــمن إطــار إدارة أزمــات السلســلة الغذائيــة. بسلسـلة األغذيــ

ت االســتجابة احلاليــة للجــراد مركــز الطــوارئ لآلفــات النباتيــة العــابرة للحــدود، الــذي يــدمج القــدرات الفنيــة والتشــغيلية حتــ
التابعـة  وحـدة إدارة الطـوارئ -أزمـات السلسـلة الغذائيـةومـع  اإلنتـاج النبـايت ووقايـة النبـااتتاإلدارة اإلمجالية ملـدير شـعبة 

 لشعبة الطوارئ والقدرة على الصمود اليت تتوىل اإلدارة العملية لالستجابة.
 

املنـاطق املتـأثرة، مـع الرتكيـز  إىل علـى وجـه السـرعةالصـحراوي  ابجلـرادن يف املنظمة واخلـرباء ي واملستشار نيإيفاد املوظف ومتّ 
الفريــق املعــين إدارة العمليــات  وتــوىل، حــىت اآلن اأتثــرً  األكثــر املنطقــة وهــيالقــرن األفريقــي،  منطقــة بصــورة خاصــة علــى

 مكتـــب املنظمـــة اإلقليميـــة ألفريقيـــا الشـــرقية.يف أفريقيـــا الشـــرقية يف نـــريويب، كينيـــا املوجـــود ضـــمن  ابلقـــدرة علـــى الصـــمود
ــ ءً نــدا عــدّ أو  للخطــر واملعّرضــة ملتــأثرةا لبلــدانا الفريــق مــعتواصــل و   ورصــد اجلاريــة، العمليــات بتنســيق قــام أنــه كمــا  ا،إقليمًي

 املختصــــة الــــوزارات لــــدعم األخصــــائيون أُوفــــد كــــذلك،والتمويــــل واالتصــــال ابلســــلطات الوطنيــــة واإلقليميــــة.   األنشــــطة
 .املتأثرة البلدان يف واحمللية الوطنية والسلطات

 
تطبيــق طــرق للمكافحــة تكــون ســليمًة مــن  تطبيــق اجملموعــة الصــحيحة مــن خيــارات املكافحــة يف الوقــت املناســب: -2

. وتشـــكل املنظمـــة الواســـعة يف املنطقـــةالناحيـــة الفنيـــة ومتكّيفـــة مـــع دورة حيـــاة اجلـــراد الصـــحراوي، ابالســـتناد إىل خـــربة 
مكافحة األسراب الكبرية جهوداً متسقة لتفادي أزمة كبرية يف جمال األمن الغذائي وسبل العيش، وللتخفيف مـن وطـأة 

دعـم اجلهـود الوطنيـة مـن أجـل القيـام بعمليـات مكافحـة جويـة وأرضـية  وهـذا يعـينسع لآلفة يف بلـدان أخـرى. انتشار أو 
 طارئة، وواسعة النطاق فضالً عن املراقبة، وتوقع املسارات ومجع البيا�ت.

 
مليــات فيمــا ومتثلــت األولويــة األوىل بتوســيع نطــاق عمليــات املســح واملكافحــة، حيــث تتــوىل احلكومــات توجيــه هــذه الع

تــوفّر املنظمــة الــدعم حســب احلاجــة، بشــكل مبيــدات آفــات، وطــائرات، وســاعات طــريان، ورشاشــات ابألشــعة فــوق 
البنفســجية ومعــدات أخــرى، ومعــدات الوقايــة الشخصــية وتــدريب العــاملني الــوطنيني. إضــافًة إىل ذلــك، كانــت املنظمــة 

ليـة، مبـا يف ذلـك معـدات رّش مرّكبـة علـى آليـات مـن بلـدان يف تستعني مبعدات من بلدان أخرى غـري متـأثرة ابلفـورة احلا
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هيئـة مكافحـة اجلـراد الصـحراوي يف أفريقيا الغربية، ومـن بلـدان يف أفريقيـا الشـمالية، لنشـرها يف البلـدان املتـأثرة بـدعم مـن 
 .املنطقة الغربية

 
 يــتم مزجهــا مــع مبيـــدات بــدائل أكثــر أمــا�ً ا متكــامالً إزاء مكافحــة اجلــراد الصــحراوي مــن خــالل املنظمــة �ًجــ وتطبــق

(الفائقـة اخلطـورة) أو  Iaإىل فئـة املسـتخدمة  مبيـدات اآلفـات تقليدية. ويف ما خيـّص الصـحة البشـرية، ال ينتمـي أّي مـن
يُستخدم خيـاران بـديالن علـى األقـل إضافًة إىل ذلك، (الشديدة اخلطورة) يف تصنيف منظمة الصحة العاملية.  Ibالفئة 
افحــة (مبيــدات اآلفــات احليويــة ومنِظمــات النمــو يف احلشــرات). ومــن أجــل التقليــل مــن خمــاطر مبيــدات اآلفــات، للمك

 املنظمة االحتياطات الالزمة يف مجيع مراحل محلة مكافحة اجلراد، أي قبل عمليات املكافحة، وخالهلا وبعدها. ّتخذت
 

حتــــواء انتشــــار اجلــــراد المتّ حتديــــد الفـــرتة الزمنيــــة قبــــل بدايــــة األمطــــار الطويلــــة علـــى أ�ــــا فرصــــة حرجــــة  اســــتباق اآلاثر: -3
متكـــررة مـــن  احلفـــاظ علـــى ســـبل العـــيش واألمـــن الغـــذائي لــدى الســـكان الضـــعفاء املتـــأثرين أصـــالً مبوجـــاتٍ و الصــحراوي 

املنظمــة  أطلقــتع، واملراقبــة، والرصــد واملكافحــة، . ومبــوازاة عمليــات التوقــاجلفــاف، والنزاعــات وأســعار األغذيــة املرتفعــة
وتوزيـع رزم إعـادة املشـاركة يف سـبل العـيش  النقـداألنشطة للحفاظ على سبل العيش، مبـا يف ذلـك الـربامج القائمـة علـى 

ا مــن رزًمــعلــى ســبيل املثــال، وّزعــت املنظمــة  علــى املــزارعني ومــريب املاشــية املتــأثرين واملعّرضــني للخطــر يف املوســم التــايل.
ـــتم توزيـــع األعـــالف  ـــة لضـــمان أن يـــتمكن املزارعـــون مـــن الزراعـــة (وإعـــادة الزراعـــة عنـــد الضـــرورة). وي املـــدخالت الزراعي

ا مـــن أجـــل التخفيـــف مـــن آاثر اجلـــراد الصـــحراوي علـــى تـــوفر الرعـــي، وابلتـــايل علـــى ظـــروف اإلضـــافية للمواشـــي أيًضـــ
 .احليوا�ت وسبل عيش الرعويني

 
أُجريــت تقييمــات ســريعة لألثــر يف البلــدان املتــأثرة ابلتعــاون مــع الســلطات الوطنيــة، وبــر�مج األغذيــة إضــافًة إىل ذلــك، 

 -العاملي وشركاء آخرين، وُوضعت نتائج هـذه التقييمـات حبيـث تسرتشـد هبـا التـدخالت الراميـة إىل احلفـاظ علـى احليـاة
 يف هذه املناطق. -وسبل العيش

 
مــن أجــل دعــم القــدرات القطريــة الــيت قــد  الوطنيــة وأصــحاب املصــلحة الرئيســيني:إقامــة شــراكات مــع احلكومــات  -4

ا. يربكها حجم األزمة، توفر املنظمة املساعدة الفنية والتشغيلية لعمليات املكافحة ودعم سبل العيش لدى األكثر ضعفً 
ا حيافظ على أسطوله اخلـاص ا رئيسيً منظمة مكافحة اجلراد الصحراوي يف شرق أفريقيا شريكً  شكلعالوًة على ذلك، ت

 بشــأنا مــع بــر�مج األغذيــة العــاملي ذات أجنحــة اثبتــة لــرش احملاصــيل. وكانــت املناقشــات جاريــة أيًضــ الــذي يضــم طــائرةً 
والفرص املتاحة لتثليث املعدات املختلفة (مثال، ّمت توفري مالبس السالمة الـيت سـوف تقـوم  ،استخدام قدراته اللوجستية

). إضــــافًة إىل ذلـــك، دعمـــت هيئــــة مكافحـــة اجلــــراد الصـــحراوي يف املنطقـــة الغربيــــة جهـــود املنظمــــة املنظمـــة بتجديـــدها
 لالستعانة مبعدات من البلدان غري املتأثرة بفورة اجلراد الصحراوي. 

 
وثيــق ابلســلطات اإلقليميــة مثــل اهليئــة احلكوميــة  علــى اتصــال لشــرق أفريقيــا الصــمود علــى ابلقــدرة املعــين الفريــق وكــان

مبــا يف ذلــك مــن خــالل جمموعــة العمــل املعنيــة ابألمــن الغــذائي والتغذيــة الــيت تشــرتك املنظمــة يف  الدوليــة املعنيــة ابلتنميــة،
إضـافًة  رالـدعوة واملنهجيـات يف تقيـيم األضـرار واآلاثتنسـيق قيادهتا، من أجل الرتويج للحوار حول اجلـراد الصـحراوي، و 

حلشد إىل ذلك، عّزز الفريق املعين ابلصمود التعاون الوثيق مع مكتب منسق الشؤون اإلنسانية وبر�مج األغذية العاملي 
املــوارد، والــدعوة إىل دعــم عمليــة احلفــاظ علــى ســبل العــيش فضــالً عــن إجــراءات املكافحــة واالحتــواء بوصــفها إجــراءات 



PC 128/INF/2 11 

 

ـــة  ـــأثرة. واضـــطلع الفريـــق املعـــين اســـتباقية لتفـــادي وقـــوع أزمـــة غذائي وتنســـيق املســـاعدة اإلنســـانية املقدمـــة إىل املنـــاطق املت
ابلصــمود أيضــاً بــدور رئيســي يف تقيــيم احتياجــات التنســيق مــن أجــل حتديــد أتثــري اجلــراد علــى اجملتمعــات احملليــة الريفيــة 

 لعاملي حول التحليل اجلغرايف املكاين.وإنتاج األغذية يف البلدان املتأثرة، ويف تعزيز شراكته مع بر�مج األغذية ا
 

واصــل ممثلــو املنظمــة يف مجيــع البلــدان املتــأثرة واملعّرضــة للخطــر إقامــة حــوار وثيــق مــع الســلطات الوطنيــة لضــمان تــدفٍق 
 ابالجتاهني للمعلومات بشأن املخاطر واحلالة األخرية ودعم التأهب ألي استجابة مطلوبة.

 
قيمــت لتحديــد احللــول املســتدامة لألزمــات أُ إضــافًة إىل ذلــك، تعمــل الشــبكة العامليــة ملكافحــة األزمــات، وهــي شــراكة 

الغذائيــة وتنفيــذها علــى حنــو مشــرتك، مــن أجــل دعــم التنســيق، وبنــاء التوافــق، وحبيــث متثــل منصــّة ملناقشــة الــنهج الرباجميــة 
وتعميمهـا، وضـمان  االسـتباقيةجـراءات اإلرئيسـي يف دعـم االسـتفادة مـن األكثر فعالية. وتضطلع الشـبكة العامليـة بـدوٍر 

فـاإلجراءات االسـتباقية حامسـة حلمايـة مكاسـب التنميـة والقـدرة علـى . استخدام الدروس املستخلصـة، وتوثيقهـا ونشـرها
ت يف القــدرة علــى الصــمود يف األجــل الطويــل. كمــا أن املــزج بــني اإلجــراءات االســتباقية يف األجــل القصــري واالســتثمارا

الصــمود يف األجــل الطويــل هــو يف أســاس عمــل الشــبكة العامليــة بشــأن الوقايــة مــن األزمــات الغذائيــة وبنــاء ســبل العــيش 
 القادرة على الصمود.

 
 تعبئة املوارد والدعوة -هاء

 
املنظمة إبنـذار الشـركاء يف ا، بدأت فيما أصبح حجم فورة اجلراد الصحراوي وأتثريها احملتمل على األمن الغذائي واضحً  -24

املـوارد لالسـتجابة، والـدعوة إىل اختـاذ إجـراءات شـاملة وفوريـة لتفـادي مجـع بضـرورة  يف يناير/كـانون الثـاين املوارد والبلدان األعضـاء
 :يف وقوع أزمة إنسانية كاملة. وجرى تنظيم عدد من جلسات اإلحاطة يف مواقع خمتلفة، مبا يف ذلك

 
، جــرى تنظيمهــا ابلشــراكة بــني منظمــة األغذيــة ا مــن منتصــف يناير/كــانون الثــايناجتماعــات شــهرية بــدءً نــريويب، كينيــا:  •

 والزراعة ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، ومؤمتر صحايف جملموعة العمل املعنية ابألمن الغذائي والتغذية؛
 لعام؛مبشاركة املدير ا 2020يناير/كانون الثاين  30املقر الرئيسي للمنظمة يف  •
جـــرى تنظيمهـــا ابلشـــراكة بـــني منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة ومكتـــب تنســـيق الشـــؤون  ،فرباير/شـــباط 3جنيـــف، سويســـرا يف  •

 ؛اإلنسانية وبر�مج األغذية العاملي
بـني املنظمـة واللجنـة الوزاريـة ملفوضـية االحتـاد  للشـركاء يف التنميـة فرباير/شباط، واجتماع خـاص 7أديس أاباب، إثيوبيا يف  •

 فريقي والشركاء يف التنمية حول مكافحة اجلراد الصحراوي؛األ
فرباير/شــباط، تشــرتك املنظمــة يف قيادهتــا مــع مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية، مبشــاركة  10نيويــورك يف  •

، واجتمـاع متابعـة وكيل األمني العام للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة يف حـاالت الطـوارئ، Mark Lowcockالسيد 
فرباير/شباط ّمت توجيهه ابلشراكة بني املدير العام للمنظمة ووكيل األمني العام  12حول الفطور مع الشركاء يف املوارد يف 

 .Lowcockالسيد 
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أطلقـــت املنظمـــة محلـــًة قويـــة لالتصـــاالت والـــدعوة مـــن أجـــل إلقـــاء الضـــوء علـــى حجـــم الفـــورة، وهتديـــد األمـــن الغـــذائي،  -25
وضرورة متويل اإلجراءات االستباقية السريعة. وقد صدرت جمموعة من البيا�ت الصحفية العاملية لإلعالم يف مجيـع األسـواق؛ كمـا 

ا لتوزيعهــا علـــى ا عـــن األخبــار احملليــة. ومت إيفــاد بعثــة طارئــة اللتقـــاط شــريط فيــديو وصــورً أعــّدت املكاتــب اإلقليميــة والقطريــة رزًمــ
ية؛ وقد مت تقاسم عشرة بيـا�ت صـحفية مصـّورة ابلفيـديو مـع اإلذاعـات عـرب املقـر الرئيسـي لألمـم املتحـدة. وسائط اإلعالم اإلذاع

ومت إنشــاء موقــع شــبكي خمصــص للجــراد الصــحراوي، وتقاســم جمموعــة مــن املــواد اخلاصــة بوســائط اإلعــالم عــن طريــق منصـــات 
 عديدة للتواصل االجتماعي.

 
. فقــد شــارك خــرباء املنظمــة يف املقــر الرئيســي ويف اكبــريً   ااهتماًمــ العــامل يف جديــدةهــذه املــواد، أبــدت منظمــات  بفضــل -26

الثــاين  نكــانو /يناير منتصــف وبــني. االهتمــام هــذا تغذيــة يف ســاعد الــذي األمــر منفصــلة، إعالميــة مقابلــة 200امليــدان يف حــوايل 
ــ مقالــة 12 000 عــنخدمــة الرصــد اإلعالمــي للمنظمــة  كشــفتوأوائــل مــارس/آذار،   اســتجابة املنظمــة للجــراد. وقــد  تذكــر  اتقريًب
 )،يف "وســــائل اإلعــــالم مــــن املســـــتوى األرفــــع" مثــــل: اجلزيــــرة (اإلمــــارات العربيــــة املتحــــدة، دوليـــــة مقالــــة 700مشلــــت أكثــــر مــــن 

Asaji Shimbun  ،(اليـــاابن)BBC  ،(اململكـــة املتحـــدة، دوليـــة)CCTV  ،(الصـــني)China Daily  ،(الصـــني)CNN 
(الربازيــل)،  Folha(إســبانيا)،  El Pais(أملانيــا)،   Die Welt(ابكســتان)،  Dawn ،)دوليــةاملتحــدة األمريكيــة،  الــوال�ت(

France24¨ Gazeta  ،(روسـيا)La Repubblica   ،(إيطاليـا)Le Figaro   ،(فرنسـا)Le Monde   ،(فرنسـا)RAI1 
 ،)(كينيــا Sky¨ Sueddeutsche Zeitung¨ The East African)، دوليــة املتحــدة،(اململكــة  Reuters(إيطاليــا)، 

The New York Times  األمريكيـة املتحـدة(الـوال�ت ،(The Times  (اململكـة املتحـدة)، صـحيفةThe Times  يف
قد اسُتخدمت  للمنظمة املصورة الصحفية البيا�ت أناملقر الرئيسي  ويفيداهلند، وواشنطن بوست (الوال�ت املتحدة األمريكية). 

 .قصة 4 000ا يف حوايل تقريبً  إذاعة 500من جانب 
 

مســتوى التغطيــة الــيت مت اكتســاهبا هــو مــن بــني املســتو�ت األعلــى الــيت شــهدهتا املنظمــة يف العقــود األخــرية؛ عــالوًة علــى  -27
 ا.للمنظمة يف التغطية (تلقي الرسائل، وضّم نداء� للمسامهات) عايل املستوى جدً  "تقاسم الصوت"ذلك، كان 

 
يناير/كــانون الثــاين، أصــدرت املنظمــة نــداًء يف إطــار االســتجابة الســريعة ألزمــة اجلــراد الصــحراوي واإلجــراءات  28ويف  -28

 .والصــــومالوكينيــــا، إثيوبيــــا، و  جليبــــويت، وإريــــرت�، مليــــون دوالر أمريكــــي 76االســــتباقية يف القــــرن األفريقــــي، مــــن أجــــل مجــــع مبلــــغ 
وغنــدا، أ يغطــي هــذه البلــدان فضــالً عــنمليــون دوالر أمريكــي حبيــث  138فرباير/شــباط، ّمت تعــديل هــذا املبلــغ وز�دتــه إىل  26ويف 

مليــون دوالر أمريكــي لــدعم  15.2مــارس/آذار لطلــب مبلــغ  2تنزانيــا املتحــدة. وصــدرت ضــميمة يف  مجهوريــةوجنــوب الســودان و 
االســتجابة يف الشــرق األدىن ومشــال أفريقيــا، مــع الرتكيــز بصــورة خاصــة علــى الســودان والــيمن، حيــث كــان مســتوى انعــدام األمــن 

 ا أصالً.الغذائي الشديد مرتفعً 
 

املكافحــة واحلفــاظ علــى ســبل ويف حــني ّمت اإلفــراج عــن املــوارد الداخليــة للمنظمــة مــن أجــل دعــم التــدخالت الراميــة إىل  -29
مليـون  1.5مـارس/آذار)، ّمت إرسـال مبلـغ إضـايف قـدره  4لتعاون الفـين حـىت ادوالر أمريكي من خالل برامج  ماليني 3.5العيش (

الصـندوق املركـزي التـابع لألمـم ، كما خّصـص الصندوق اخلاص حلاالت الطوارئ وأنشطة إعادة التأهيلدوالر أمريكي من خالل 
دوالر أمريكـــــي الســـــتجابة املنظمـــــة للجـــــراد الصـــــحراوي. وحـــــىت  ماليـــــني 10ا قـــــدره مبلًغـــــ للتصـــــدي حلـــــاالت الطـــــوارئاملتحـــــدة 
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مليـون دوالر أمريكـي، مبـا يف ذلـك الوكالـة األمريكيـة للتنميــة  90ا مـارس/آذار، تعّهـد أو التـزم الشـركاء يف املـوارد مببلـغ قـدره تقريبًــ 4
ة يف اململكـــة املتحـــدة يـــدوالر أمريكـــي)، وإدارة التنميـــة الدول ماليـــني 10مليـــون دوالر أمريكـــي)، ومؤسســـة غـــايتس ( 18الدوليـــة 

دوالر أمريكي). إضافًة إىل ذلك، وضمن إطار الشبكة العاملية ملكافحة األزمات الغذائية، قـدم العديـد مـن الشـركاء  ماليني 6.5(
 دوليـــةالمليـــون يـــورو) واملديريـــة  20املنظمـــة، مبـــا يف ذلـــك وزارة اخلارجيـــة الفدراليـــة األملانيـــة (يف املـــوارد مســـامهات كبـــرية الســـتجابة 

 مليون دوالر أمريكي). 11للتعاون الدويل والتنمية لالحتاد األورويب (
 

ارد، مثـــل للـــدعوة الـــيت أطلقهـــا املـــدير العـــام اســـتقطب شـــركاء جـــدد يف املـــو  ىكمـــا أن املســـتوى املتواصـــل والرفيـــع املســـتو  -30
ويّسـر اإلجـراءات  ا بسـرعة وعلـى نطـاق واسـع،فضالً عن العالقة املعززة مع الشركاء القائمني الـذين سـامهوا أيًضـمؤسسة غايتس، 

 السريعة املسار والدعم عرب املنظمة لالستجابة إىل هذه األزمة.
 

، وفّر مكتب تنسيق الشؤون Lowcockوإثر املناقشات اليت جرت بني املدير العام للمنظمة ووكيل األمني العام السيد  -31
ا يف ا جدً املنظمة. وكان هذا هامً  جلهود اإلجراءات االستباقية اليت تقوم هبا ا جلهة الدعوة إىل مجع أمواٍل طارئةكبريً   ااإلنسانية دعمً 

ا ووكيـل األمـني العـام مقـال رأي مشـرتكً للمنظمـة عـام الدير املـأصـدر كـذلك، .  أعلـى املسـتو�ت السياسـيةى على األزمة علـالتوعية 
 حول فورة اجلراد الصحراوي.

 


