
 

 

 خبر صحفي  

اليمن التزال في حالة تأهب قصوى بشأن الجراد الصحراوي      

 منظمة األغذية والزراعة تقدم معدات وآالت مكافحة الجراد الصحراوي لمركز مكافحة الجراد في عدن   

    

  . FAO© 2022 على مراشات ممثل منظمة األغذية والزراعة يقوم بمصافحة وكيل وزارة الزراعة والري والثروة السمكية اثناء حفل التسليم . المعدات المسلمه  تحتوي  

في اليمن على درجة عالية من اإلستعداد فيما خطر ظهور    منظمة األغذية والزراعة  لألمم المتحدةالتزال      :  عدن  –  2202  أغسطس    17  
الجراد الصحراوي يلوح في األفق عقب األمطار الغزيرة التي هطلت على نطاق واسع في اآلونه األخيره. ولتفادي حدوث خسائر بسبب اآلفة 

    شرهة ، قامت المنظمة مؤخراً بتسليم  معدات وآالت متنوعة الى وزارة الزراعة والري والثروة السمكية في عدن.ال

في صنعاء قريباً. تم تسليم المعدات واآلآلت ضمن مشروع اإلستجابة للجراد الصحراوي في    مركز الجرادالمتوقع ان يتم تسليم شحنة أخرى الى    من
 ك الدولي. اليمن والذي يموله البن



التسليم ، قال الدكتور حسين جادين ممثل منظمة االغذية والزراعة لألمم المتحدة في اليمن أن المشروع الممول   مراسمخالل  هوفي معرض حديث  
ظم غذائية زراعية  نُ  من قبل البنك الدولي يعد شاهداً على دور المنظمة المحوري في الحد من سوء التغذية وإنعدام األمن الغذائي في اليمن من خالل

  تتسم بالكفاءة والشمول والمرونة واالستدامة

واألمن  وأضاف الدكتور جادين قائالً: " يبرهن هذا المشروع مع تدخالت أخرى نقوم بتنفيذها على إلتزام منظمة األغذية والزراعة لتحسين التغذية 
. من الجدير بالذكر أننا  أيضاً من  ظم غذائية صحية للجميع في اليمنالكريم. هذا سوف يضمن نُ الغذائي والذي يرتبط باإلنتاج المستدام وسبل العيش  

البنية األساسية (بناء مراكز مكافحة الجراد الصحراوي وتطبيق أنظمة إدارة مبيدات اآلفات) وتعزيز    خالل هذا المشروع عازمون على تحسين 
  ".للجراد ة المبكرةالقدرة الوطنية على اإلنذار المبكر واالستجاب

قدرة المزارعين على الصمود في وجه غزو الجراد الناجم عن التغيرالمناخي.  يُحسن المشروع من جاهزية البلد وقدرته    كما أن المشروع يعزز من  
صحراوي في صنعاء بما في ذلك مركزي الجراد ال   وفروعها  الجراد الصحراويمن مراكز  المؤسسية على مواجهة تفشي الجراد عبر إنشاء شبكة  

  وعدن. 

  تسليم آالت فعالة وضرورية  

الجراد وتعمل ضمن ظروف محددة.   اصابات. بحيث تناسب كل آلة نوع محدد من  آالت الرشتشمل اآلالت التي تم تسليمها على أربعة أنواع من  
رش المبيدات الكيميائية  لوتستخدم    كتار).لتر لله  1بمعدل تطبيق قدره    تستخدم(   متناهية الصغرتستخدم هذه اآلالت لرش المبيدات ذات األحجام  

  والحيوية.

 ةألشجاروالشجيرات وبإمكان المرشالمستقر على ا  يمكنها رش المبيدات على الجرادتشمل اآلالت على المرشات المحمولة على المركبات والتي  
هكتار في اليوم الواحد.  األنواع األخرى من اآلالت أيضاً تشتمل على المرشات اآلليه المحمولة على   120الى  100على المركبة معالجة  ةالمحمول

 هكتار باليوم  10الظهر والتي تستخدم لرش المناطق الموبوئة األصغر والمرش المحمول يدوياً والذي يستخدم ألهداف صغيرة  لتفشي الجراد ويعالج  
  الواحد.   

واألقنعة والنظارات    أفاروالت  وتشمل (  من العاملين في المكافحة  شخص    4000ما يصل إلى    والتي تكفي لتم تسليم معدات الحماية الشخصية  
  أثناء رش المبيدات.  العاملينيتم استخدامها لحماية و )الواقية والقبعات واألحذية والقفازات

شخص. وسيتم استخدامها في المناطق الصحراوية النائية خالل    200مخيمات مؤقتة يمكن أن تستوعب ما يصل إلى  كما تم توفير معدات إلنشاء  
حمالت مكافحة الجراد. وتشمل هذه الخيام (بأحجام كبيرة وصغيرة) وأسّرة والبطانيات والكراسي والطاوالت ومجموعات أدوات الطهي وأكياس 

  ه ومولدات صغيرة الحجم.النوم وأكياس الغسيل وحاويات الميا

الدورات التدريبية المكثفة التي نظمت بمشاركة موظفين من وزارة الزراعة والري والثروة السمكية    السابقة بعد عقد عدد منويأتي توفير المعدات  
التدريبات عمليات مسح ومكافحة الجراد الصحراوي واال ستخدام اآلمن للمبيدات. كما  في عدن الذين يشاركون بحمالت مكافحة الجراد. وتناولت 

  على صيانة آالت الرش. خرآأجريت دورات تدريبية أخرى ركزت على الصحة والسالمة البيئية. كما تم إجراء تدريب 

إعادة بناء    للمساعدة على  التي تقوم بها منظمة األغذية والزراعة  المختلفة  التدخالت  الدولي أحد  البنك  قبل  الممول من  المشروع  وإستعادت  يعد 
، في  ذلكاإلنتاجية الزراعية وخلق فرص سبل العيش في مواجهة انعدام األمن الغذائي والتغذوي المتزايد بإستمرار في اليمن. للمساعده  في تحقيق 

 28.8مليون شخص متضرر في اليمن ، وحتى اآلن، تم جمع     1.5مليون دوالر أمريكي لتصل إلى    50، تسعى المنظمة إلى جمع   2022عام  
  مليون.

   المزيد عن الجراد الصحراوي

في العالم. الجراد الصحراوي عبارة عن آفات آكلة نَهَمة تستهلك مثل  للمحاصيل والمراعي أكثر اآلفات المهاجرة تدميرا  الجراد الصحراوييعتبر 
مليون من  80  على الجرادواحد من سرب المربع الكيلومتر الوالغطاء النباتي.  يمكن أن يحتوي  الزراعيةوزنها في اليوم، وتستهدف المحاصيل 



شخص.  تتكاثر اآلفة بسرعة مع ظهور جيل جديد من  35000ما يستهلكه  ، ويستطيع في يوم واحد استهالك كمية من الطعام تساوي الجراد البالغ
  ضعفًا.  20في المتوسط، زيادة في العدد بمقدار  أسبوًعا. يشهد كل جيل  12جراد كل ال

  

 نت إ
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