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بيان صحافي

 )وثيقة غير رسمية إلستعمال وسائل اإلعالم(
 

 إندالع موجة من الجراد الصحراوي في اريتريا
 في منطقة البحر األحمر" الحذر"رفع مستوى االنذار الى درجة 

تشير حالة االنذار ) فاو( استنادا الى منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة - 2007شباط /  فبراير23ومار
المبكر بشأن الجراد الصحراوي الى أن مستوى اليقظة بات حرجًا وخاصة في المناطق الساحلية من البحر األحمر، 

 . 2006آانون األول من العام السابق / حيث تطورت موجة من الجراد الصحراوي في اريتريا في ديسمبر
وتفيد المنظمة، آما أوردت التقارير، أن أعداد الجراد قد أخذت تتزايد على طول الساحل ما بين ماساوا في اريتريا 

وتفيد التقارير أن الجراد قد تفشى أيضا في المناطق . آانون الثاني الماضي/ والحدود السودانية خالل شهر يناير
 . سودانالمجاورة لل

وذآرت المنظمة أن بلدانا أخرى على طول البحر األحمر وخليج عدن قد تواجه موجات هامة من الجراد 
الصحراوي في فصل الشتاء الحالي بسبب األمطار التي هطلت بصورة غير اعتيادية والظروف االيكولوجية 

ة متواصلة في المناطق الساحلية للمملكة وفي ما يتعلق بتكاثر الجراد على نطاق محدود فان هذه العملي. المواتية
العربية السعودية  واليمن، باالضافة الى تقارير أخرى تلقتها المنظمة تفيد بتفشي الجراد في الساحل الشمالي 

 .الغربي من الصومال
 وفي اريتريا والسودان يتكاثر حاليا جيل ثاني من الجراد الصحراوي، وقد ينجم عن ذلك جراد تتزايد أعداده

انه حين يبدأ الغطاء النباتي بالجفاف فان هذا " وفي هذا الصدد قال  خبير المنظمة السيد آيث آريسمان . بسرعة
 ".الجراد قد يشكل تجمعات وأسراب من الحوريات التي باستطاعتها ان تتحرك باتجاه البلدان المجاورة 

ار التي قد تفضي الى المزيد من التدهور وتراقب المنظمة عن آثب األوضاع الراهنة مع استمرار هطول االمط
 . نيسان القادم / وتهدد بدرجة أآبر البلدان  الكائنة حول البحر األحمر في شهر ابريل

 : عمليات المكافحة 
وتتواصل عمليات مكافحة الجراد الصحراوي في المناطق التي اندلعت فيها الموجات األخيرة على الساحل 

 ألف هيكتار من الحوريات والجراد الناضج الذي 15فقد عالجت الفرق االرضية االرتيرية مايزيد على . االرتيري
وقد تم تنفيذ . آانون األول الماضي/ سمبرشكل تجمعات صغيرة عند الساحل الشمالي من البحر األحمر منذ شهر دي

 .معظم عمليات المكافحة في محصول الدخن عند الساحل القريب من منطقتي شيلشيلة وشايب
وقد عبأت حكومتا السودان واليمن فرقًا اضافية لمراقبة السهول الساحلية في بلديهما ومكافحة أي تفشي قد 

 . ش رهن االشارة عند الساحل السودانيآما وضعت طائرات الر. يعرض المحاصيل للخطر
 :ورشة عمل حول المبيدات البايولوجية 

وتسهم . تستخلص مبيدات االفات البايولوجية من المواد الطبيعية آالحيوانات والنباتات والبكتيريا ومعادن معينة
. دد صحة االنسان والبيئةهذه المبيدات في محاربة اآلفات ، فضال عن انها تقلل الى ادنى حد من المخاطر التي ته

 ميدانيًا، " العضلة الخضراء "فقد تم تجريب المبيد 

http://www.fao.org/


 
Green Muscle 

 آاحدى الوسائل في محاربة الجراد الصحراوي في افريقيا، وتم االعالن عن النتائج في سياق المنتدى الدولي 
 – فبراير15-12السنغال في الفترة بشان مستقبل المبيدات البايولوجية وادارة الجراد الصحراوي، الذي رعته في 

وقد اشارت الورشة الى تزايد . شباط الجاري آًال من منظمة االغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية
ومن اولى النتائج التي توصلت اليها . الترحيب بالمبيدات البايولوجية في مكافحة الجراد الصحراوي والجراد النطاط

نظمة األغذية والزراعة ستجري في الشهر المقبل تجارب ميدانية عند السهول الساحلية للبحر الورشة هي أن م
: األحمر في السودان وذلك بالتعاون مع المرآز الوطني لمكافحة الجراد الصحراوي ومؤسسة االبحاث الدولية 

. ICIPE   
 : ظمة الخاص بالجرادأحدث المعلومات حول حالة الجراد الصحراوي على موقع المنوتتوفرهذا 

locusts/ag/org.fao.www://http    
 : لالتصال 

  ، في المنظمة في اإلمكان توجيه جميع اإلستفسارات إلى السيد صالح البزاز، مسؤول العالقات اإلعالمية العربية
  00390657056328)   المباشر –المكتب ( هاتف 

 : أو بواسطة البريد األلكتروني
salah.albazzaz@fao.org 
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