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منظمة األغذية والزراعة حتذر من وضع خطير متوقع للجراد الصحراوي
على طول البحر األحمر في الشتاء املقبل

وتشدد على ضرورة املراقبة عن كثب وبدقة

روما 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2007- جاء في أحدث نشرة أصدرتها منظمة األغذية
والزراعة لألمم املتحدة (فاو) في نوفمبر/ تشرين الثاني اجلاري أن موجة من اجلراد

الصحراوي قد تطورت خالل شهر أكتوبر/ تشرين األول املاضي في شمالي السودان بحيث
خلقت وضعا خطيراً محتمالً في املنطقة. وإستناداً الى النشرة املذكورة فأن حاالت تفشي

اجلراد الصحراوي ستتصاعد على طول ضفتي البحراألحمر في فصل الشتاء القادم. وحذرت
املنظمة مشددة على ضرورة بذل كل اجلهود ملراقبة الوضع عن كثب وبدقة وإتخاذ ما يلزم من

إجراءات مكافحة في غضون األشهر املقبلة.

وتفيد التقارير امليدانية األخيرة أن أعداد اجلراد قد إزدادت في مناطق تكاثره الصيفية في
السودان وبشكل أولي في شمال شرق العاصمة، اخلرطوم حيث كان في اإلمكان إجراء

مسوحات أرضية. فقد أسفرت ظروف التكاثر غير املواتية وعلى نحو غير إعتيادي عن ظهور
حوريات بدون أجنحة تتمركز على شكل مجموعات صغيرة، في حني أن األعداد الناضجة منه قد
كونت عدة أسراب صغيرة. وقد حشدت احلكومة على الفور فرق املكافحة اجلوية واألرضية التي
عاجلت الى اآلن ما يزيد على 11 ألف هيكتار . ومع ذلك فأنه من الصعب إكتشاف ومعاجلة كل

حاالت التفشي في املناطق الصحراوية النائية. ونتيجة لذلك رمبا سيكون مبقدور املزيد من
األسراب أن تتكون في الداخل وتتحرك بإجتاه السهول الساحلية الكائنة على البحر األحمر في

السودان خالل الشهر احلالي.

ومما يُذكر أن اجلراد يتواجد حالياً ويتكاثر على ساحل البحر األحمر في السودان والسيما
منطقة دلتا طوكار حيث تشكلت في األسابيع املاضية مجاميع صغيرة باالضافة الى مجموعات

من احلوريات.

وتعد منطقة دلتا طوكار من أهم املناطق الزراعية على الساحل السوداني. وما أن تصل األعداد
الناضجة من اجلراد القادمة من الداخل فأنها سرعان ما تنضج وتضع البيض في الدلتا. ومن

املتوقع أن يحصل التفقس وتكون املجاميع اعتباراً من منتصف شهر ديسمبر/ كانون األول
القادم وما بعده.

وبالرغم من أن مخاطر تفشي اجلراد من السودان باجتاه البلدان املجاورة ضئيلة جداً في
الوقت احلاضر فأن أعداداً صغيرة منه ما تزال موجودة وتتكاثر على طول السهول الساحلية

للبحر األحمر في اليمن واجلزء الشمالي من أرتيريا. ومن املتوقع أن يبدأ التكاثر املحلي قريباً
عند ساحل البحر األحمر في جنوب شرق مصر وفي اململكة العربية السعودية.

وفي حال هطول أمطار جيدة على طول الساحل في الشتاء املقبل فأنه يتوقع أن تزداد أعداد
اجلراد بشكل خطير وقد تتطور حاالت تفشي هامة بحلول فبراير/ شباط القادم، مما يتطلب
القيام بعمليات مكافحة جوهرية. وما أن تنتهي ظروف اجلفاف على طول الساحل اال ومتكنت

أسراب اجلراد أن تتكون وتتحرك بإجتاه الشرق الى شبه اجلزيرة العربية وكذلك بإجتاه الغرب
الى دارفور وذلك في مطلع الصيف املقبل.

ويشكل اإلنذار املبكر واإلستجابة السريعة أمران حاسمان في حماية الزراعة والتقليل من
مخاطر وقوع وباء جديد من اجلراد الصحراوي.

وجتدر االشارة الى أن احلكومة اليابانية تواصل دعم هذه اجلهود، حيث أسهمت مبليوني دوالر

لإلتصال
صالح البزاز 

املسؤول اإلعالمي لدى املنظمة
 salah.albazzaz@fao.org

Tel:(+39)0657056328

وثائق
(PDF) النص باإلنكليزية

وصالت
موقع مكافحة اجلراد، لدى

املنظمة

http://www.fao.org/index_ar.htm
mailto:salah.albazzaz@fao.org
http://www.fao.org/newsroom/common/ecg/1000700/ar/PR07-126E.pdf
http://www.fao.org/ag/locusts


ل15:18 12/11/2007 ل البحر األحمر في الشتاء املقب لى طو لجراد الصحراوي ع ن وضع خطير متوقع ل ة حتذر م ة والزراع ة األغذي منظم

Page 2 of 2http://www.fao.org/newsroom/ar/news/2007/1000700/index.html

لتحسني املسوحات واملعلومات والتعاون داخل املنطقة.

املعروف عن اجلراد الصحراوي أنه عبارة عن حوريات مهاجرة غالباً ما ترحل على شكل
أسراب واسعة، حيث أن اجلراد الصحراوي بإمكانه أن يعيش من 3 الى 5 أشهر. وتضم
الدورة احلياتية ثالثة مراحل هي: وضع البيض والنمو على شكل حوريات ومن ثم مرحلة

النضج. واملعروف أيضاً أن اجلراد الصحراوي الناضج يستهلك بحدود وزنه من املواد الغذائية
الطازجة كل يوم ، أي مبقدارجرامني. وكمعدل يستهلك سرب واحد بسيط بقدر ما يستهلكه

2500 شخص من غذاء في اليوم الواحد.

وتصدر نشرة املنظمة اخلاصة باجلراد الصحراوي كل شهر عن املجموعة املعنية لديها باجلراد
الصحراوي واآلفات املهاجرة األخرى. وعادة ما يلحق بهذه النشرة أحدث التقارير املستجدة
خالل فترة تزايد النشاط اخلاص باجلراد الصحراوي، علما بأن النشرة املذكورة متيسرة على

املوقع التالي اخلاص باملنظمة ، وباللغات العربية واالنكليزية والفرنسية:
. www.fao.org/ag/locusts
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