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)وثيقة غير رسمية الستعمال وسائل االعالم  (   

 

زراعة تحذر من احتماالت تطور  منظمة األغذية وال
حالة وبائية  الجراد الصحراوي الىوضع  

 
  ماليين دوالر9عمليات المكافحة تتطلب  تعزيز

 
 نداًء الى الجهات المانحة )فاو(تحدة  األغذية والزراعة لألمم الممنظمة ، وجهت اليوم 2004شباط  / راير فب23روما 

 ماليين دوالر وعلى نحو عاجل بغية دعم عمليات مكافحة الجراد الصحراوي في 6تدعوها فيه الى تقديم مبلغ مقداره 
لولة دون تطور المراحل األولى من الموجة الراهنة يلى آل من مالي والنيجر وتشاد للح ماليين أخرى ا3موريتانيا، و
.ى حالة وبائيةوتحولها ال   

 
وجاء في النداء ان المنظمة تشير الى أن حالة الجراد الصحراوي ماتزال تتفاقم في المناطق الغربية والشمالية من 

في تلك المناطق الغزيرة التي هطلت  الجراد آانت قد بدأت مع االمطارفعمليات تكاثر " . وفي الصحراء الغربيةموريتانيا
دى الى تكوين أاألمرالذي  ، 2003تشرين األول / في أآتوبر الماضي وبشكل استثنائي أآبر في الصيفبصورة استثنائية 

في غضون ها الفرصة فانها قد تتوغل الى الجزائر والمغرب لتيحت  ُأواذا ما. اضافية بحيث تكفي الى تكوين أسراباجيال 
، نادا الى تقارير المنظمةواست.  في فصل الربيعيدة لتكاثر الجرادحيث قد تتطور دورة جدأسابيع ،أو حتى في غضون أيام 

 تموز المقبلين، واذا آانت/ حزيران ويوليو / تخضع للرش فانها ستتحرك جنوبًا في شهري يونيو  فان األسراب التي ال
غرب أآملها من فانها قد تتطورالى حالة وبائية تؤثر على المنطقة الغربية ب  في صيف العام الحاليجيدةاالمطار حالة 

."فاألمر يتطلب اآلن اتخاذ تعزيزات سريعة في عمليات المكافحة لكسر هذه الدورة من التطورات. وشمال غرب أفريقيا   
 

ومن . 2003تشرين األول / منذ أآتوبرمكافحة مكثفة  قد حشدت مواردها للقيام بعمليات أن موريتانيا وتجدراالشارة الى
راد الصحراوي في من خالل اللجنة التابعة لها والمعنية بالجق مواردها جانبها قدمت المنظمة بعض الدعم عن طري

وبما أن مدى مجاميع الجراد الصحراوي بات جليًا، فان  .الى منحة الواليات المتحدة األمريكية المنطقة الغربية، باالضافة
اعدة تزويد شملت المسقد ، ودوالرموريتانيا تزيد على مليوني المغرب والجزائر قد تقدمتا بمساعدة سريعة وفعالة الى 

نة  تلك المساعدة في نطاق عمل اللجآانتو.الفنية المؤهلة والمرآبات والمبيدات والطائرات الخفيفةموريتانيا بالكوادر
ومع ذلك فان مجاميع آبيرة من الجراد الصحراوي قد تجمعت على شكل أسراب أو ،المعنية بالجراد لدى المنظمة 

  .مجموعات نطاطة فوق مساحة تصل رقعتها الى نصف مليون هكتار في آل من موريتانيا والصحراء الغربية
 

 خطر قد يهدد لة أيالزا المغرب تهيئة مواردهما المتبقيةتطلب من الجزائر وقد  حرآة األسراب شماًال وشيكة فولما آانت
ما فيعمليات المكافحة  منالذي يهدد بتوقف المزيد  الموارد في موريتانيا ، األمر وقت نفدت فيهالزراعة في بلديهما، في 

.تبقى الظروف االيكولوجية مواتية لتكاثر الجراد    
  
 

اذا ما ،  مناطق تواجدها من الجراد في نفسمجاميع جديدة"المنظمة من ظهور  وفي ضوء آل هذه التطورات تحذر
.الذي قد يؤدي الى تطور الحالة الراهنة الى حالة وبائية تباطأت عمليات المكافحة أو تعثرت، األمر  "  

 



مر في المملكة العربية السعودية حيث وثمة موجة أخرى من الجراد تتطور في الوقت الحاضر عند ساحل البحر األح
عض تلك األسراب باتجاه المناطق ب، فانه يتوقع أن تتحرك المكثفةات المكافحة وبالرغم من عملي. تتكون اسراب الجراد
.، حيث يحتمل أن يتكاثر جيل آخر في فصل الربيع الداخلية من البالد   

 
ومن المحتمل أيضا أن تصل في فترة الحقة من فصل الربيع بضعة أسراب من الجراد الى المناطق المجاورة في آل 

.ق وغرب ايراناألردن وجنوب العرا   
  
 

 تتلقى ، حيثبالجراد لدى المنظمةمعنية ويجري تنسيق عمليات المكافحة والمساعدات الخارجية عن طريق اللجنة الهذا 
هذه المجموعة ، المعلومات والبيانات من الوحدات الوطنية المعنية بتنفيذ عمليات مكافحة الجراد والمسوحات الميدانية، 

اصدار تحذيرات خاصة من ثم و، عن طريق نظم التحسس عن ُبعد واالنذار المبكر لومات الواردةوتقوم بتحليل تلك المع
   .بذلك

 
 

ا مايكون في مرحلة بسب استجابته للظروف البيئية وغال حالمعلوم عن الجراد الصحراوي أنه يسلك سلوآا متقلبًا
جد الجراد الصحراوي يوحين . ين موريتانيا والهندقريبا ماب بلدًا ت20انفرادية وبكثافة واطئة جدًا في الصحراء في 

واذا تعذرت السيطرة على . ة الى مجاميع من األسراب الكبيرة، فانه قد يتطور بسرعالظروف المثالية في مناطق تكاثره
يدية خارج المناطق التقل، حيث تقوم األسراب بغزو البلدان ة وبائيةتلك الموجات ومكافحتها فانها قد تتفاقم الى حال

.وقد تكون األضرارعلى المحاصيل جراء ذلك مدمرة. لتكاثره   
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