
حالة اجلراد في شمال غرب افريقيا بالغة اخلطورة
26 مايو/آيار 2004- رغم عمليات املكافحة املكثّفة، تبعث وضعية اجلراد في شمال غرب

افريقيا عل` اجل_^، [\ ح]رت املYZمة اليوX مUV W اSTشاراً وبائياً سريعاً هو طور 
الSشكcّ حالياً في اabليم.

روما 26 مايو/آيار 2004 ، ح]رت اليوX مYZمة اgغ]ية وال_راعة لef املSحdة(فاو) مUV W حالة اجلراد في شمال غرب Vفريقيا مثيرة 
diاً للقلh بالرغم مW عمليات املكافحة املكثفة، مشيرة ال` V UVعdاداً هائلة مW اجلراد aادمة ال` املZطقة . 

ودعn املYZمة cm مW تشاد ومالي وموريSاTيا والZيlر والZkغال ال` اbسSعdاد للقياX بعمليات مكافحة ومjk مكثفة ضV dسراب اجلراد
 .cاحkال dZع cيoاملحا pاST] hاطZغ_و مSة الشمال لqi Wم crت da يSال sحراوrال

عdة Tقاu للSكاtر : 
 vفو uقاZال wxر في آtكاSاجلراد ي UV" ليوت] yليm dيkمة الYZامل zdموعة مكافحة اجلراد لlفي م Xdagول ا{kاداً ال` املZSو[س

مkاحات mبيرة مi Wبال اgطل� املمdSة مW املغرب واجل_ائر وتو�T ب~{ا| غرب ليبيا " 

وaال Vي�اً" UV اجلراد الZطا�V u] يlSم� عل` شكc مlامي� وهو ا�U في املرحلة ا�gيرة aب�T cو�i ومW املحSمUV c تlSم� Vسراب 
اجلراد [عSباراً مqT Wاية شqر مايو/Vيار احلالي ". وتوUV �a حتمc الرياح عdداً هاماً مV Wسراب اجلراد الZاضج مW اجلZوب ب~{ا| 

 Uر وتشاد في غ�وlيZغال ومالي والZkيا وشمال الTاSوب موريZi `ال crSل hطلZت UV اqZفريقيا حيث ميكV في غرب cاحkطقة الZم
 . cاملقب Uيو/ ح_يراTر يوqش yrSZم

وتفيd الSقارير V UVسراباً oغيرة da بVdت بالفعc بالlSم� شمال موريSاTيا وVحV ntdضراراً مبحاoيc الW�ُd وال]رة الرفيعة وVشlار 
الZخيc واخل�راوات . 

 : Wم� ال_م vسبا
لقd مت مSmُV [Zوبر /تشريW اgول 2003 معاجلة مkاحة [iمالية مقdارها 2,1 مليوU هكSار مببيdات احلشرات في cm مW اجل_ائر وليبيا

 . �Tيا واملغرب وتوTاSوموري

وVشار �بير املYZمة ال` �TV"رغم عمليات املكافحة املكثفة iواً وبراً ف~�T يrعب diاً الSعرV wو معاجلة iمي� الب}ر املوبوءة باجلراد 
الrحراوs في مZاطo hحراوية شاسعة وغالباً ما تكوT Uائية" م}dmاً UV "فرv املكافحة تب]ل rُaارqi zودها غير UV اgمر Vشب� 
مايكوU بkباv م� ال_مW ، ا\ V UVسراب اجلراد بVdت تSحرك Ziوباً ب~{ا| الkاحc ، ومW املحSمUV c تSحرك بعض اgسراب شرaاً 

 ."Uوداkب~{ا| غرب ال

وترz املYZمة ا�T يSعني عل` cm مW تشاد ومالي وموريSاTيا والZيlر والZkغال UV تSkعd فوراً وتqُيئ الفرv للمراaبة امليdاTية وUV تqSيأ 
لعمليات املكافحة في تلك املZاطh الSي تSلق` Vُول` Vمطار موسم الrيy حيث يحSمUV c تqYر Vسراب اجلراد . وتشdد املYZمة عل` 

ضرورة تعبئة املوارد gغراض الdSريب وتأمني املرشات واملرmبات باbضافة ال` املبيdات . 

و{dر اbشارة ال` UV املYZمة da اتخ]ت عdة �طوات ملkاعdة البلdاU امل�Sررة ،علماً بأU عdة qiات ماTحة da daمn دعمqا Vي�اً. 

ه]ا وتش�l املYZمة عل` ممارسة Vف�c الوسائc العملية للحd مW املخاطر الSي تdqد الrحة والبيئة ، mما تعمc في الوT naف�k عل` 
اmbثار مW اbعSماد عل` Vسلوب املكافحة املالئم بيئياً . 

عل` Vية حال ف~U اgعdاد الكبيرة مW اجلراد الSي شوهdت ه]ا العاx X ميكW مكافحqSا والkيطرة عليqا مبlرد [سSعمال مبيdات 
احلشرات حkب رsV اخلبراء في املYZمة . 

تفادياً للوباء : 
مت oرw ما ي_يd عل` 40 مليوU دوxر مZ] شqر SmُVوبر /تشريW اgول 2003 عل` عمليات مكافحة اجلراد ، حيث مت تأمني معYم تلك 



املبالغ مa Wبc البلdاU املSأtرة باجلراد ، Vما اجلqات املاTحة الdولية مثc املفوضية اgوروبية و[يطاليا والZرويج و[سباTيا والوxيات املSحdة 
اgمريكية فاqTا V daسqمn ال` ا�U مببلغ ي_يd عل` 5 ماليني دوxر . 

وdiير بال]mر اU مYZمة اgغ]ية وال_راعة da وdT nqiاءاً طارئاً تdعو في� ال` تأمني مبالغ [ضافية تcr ال` 17 مليوU دوxر ملkاعdة 
 . naفا\ الوT حني م�Tاملا Wابات مlSسbبعض ا zسو hلSا لم تqZسراب�، لكVو uطاZب}ر اجلراد ال Wخلص مSلل Uاdالبل

وح]ر �بير اجلراد لzd املYZمة الkيd [ليوت �TV "[\ا ما لم تSوفر ه]| اgموال بkرعة ف~U املZطقة بأmملqا سSكوU عرضة لوباء واس� 
 2004 Xاية عاqT م� vطاZال

ومما ي]mر UV آ�ر وباء للlراد الrحراوs في الفSرة da 1989-1987 [سSغرv عdة سZوات وmلy مبلغاً ي_يd عل` 300 مليوU دوxر 
aبUV c تSم الkيطرة والق�اء علي� بrورة qTائية . 

وoالت

مرm_ معلومات اجلراد الrحراوs لzd املYZمة
http://www.fao.org/NEWS/GLOBAL/LOCUSTS/Locuhome.htm


