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تستدعي االنتباه وتوخي الحذر الصحراوي حالة الجراد :التحذيرمستوى    

 
 
  240رقم     مركز الطوارئ لعمليات مكافحة الجراد الصحراوي بمنظمة األغذية والزراعة 

 )2012 أبريل3 (                                                                                  
 

  2012 مارس خالل العامة حالة الجراد الصحراوي
 2012 مايو منتصفى حت لتوقعاتوا

      
اس::تمرت حال::ة تفش::ي الج::راد الص::حراوي خ::الل ش::هر م::ارس ف::ي 

عل::ى و.غ::رب ليبي::ا وف::ي المن::اطق المتاخم::ة ش::رق الجزائ::رجن::وب 
ن بمعالج::ة ال::رغم م::ن قي::ام ف::رق المكافح::ة الوطني::ة ف::ي ك::ال البل::دي

هكت:ار كان::ت مص:ابة بحش::رات الج:راد الص::حراوي تجمعي::ة  5,000
المؤكد  إال أنه من ،المظهر والتي كان معظمها في حالة وضع بيض

تقريب::اً أن تتزاي::د أع::داد الج::راد نظ::راً لح::دوث عملي::ات فق::س لكت::ل 
البيض وتكوين مجموعات من حوريات الج:راد خ:الل ش:هر أبري:ل، 

وق:د ت:ؤدي . التي يصعب الوص:ول إليه:ا وعلى األخص في المناطق
حشرات الجراد الكاملة الُمشتتة الوافدة من شمال النيجر إلى زي:ادة 

وينبغ:ي تض:افر كاف:ة الجه:ود لرص:د . أحجام عشائر الجراد المحلية
وذل:ك المكافح:ة الالزم:ة  حالة الجراد بدقة والقي:ام ب:إجراء عملي:ات

م::اكن األخ::رى فتظ::ل أم::ا حال::ة الج::راد ف::ي األ. لتجن::ب تف::اقم الوض::ع
يح:دث تك:اثر فربم:ا . وإذا حدث وأن سقط مزي:د م:ن األمط:ار. هادئة

على نطاق صغير في مناطق التكاثر الربيعي في جنوب غرب آسيا، 
 .غير أن أعداد الجراد ستظل دون مستوى التهديد

 
 :المنطقة الغربية

 
استمرت حالة تفشي الجراد الصحراوي خالل مارس والتي كانت قد 

ت في أوائل فبراير ف*ي جن*وب غ*رب ليبي*ا ب*القرب م*ن الح*دود ظهر
وقد ظهر المزيد من اإلصابات في المناطق المتاخمة م*ن . الجزائرية

وف**ي ك**ال البل**دين قام**ت الحش**رات الكامل**ة . جن**وب ش**رق الجزائ**ر
ش*ر التق*ارير التجمعية بوضع البيض عل*ى م*دار ش*هر م*ارس، ول*م تُ 

قامت فرق المكافح*ة األرض*ية و. بعد إلى حدوث عمليات فقس بيض
وم*ن . هكت*ار ف*ي الجزائ*ر 1,450هكتار ف*ي ليبي*ا و 3,665بمعالجة 

اإلضافية موجودة في المناطق التي الُمحتمل أن تكون هذه اإلصابات 
وم*ن . الوصول إليها على امت*داد ج*انبي الح*دود ب*ين البل*دينال يمكن 

ل مما س*يكون المتوقع ظهور الجيل الثاني من الفقس خالل شهر أبري
. باعثاً على تزاي*د ف*ي أع*داد الج*راد ف*ي ك*ال البل*دين عل*ى نح*و مثي*ر

وعل***ى األرج***ح أن تق***وم حوري***ات الج***راد حديث***ة الفق***س بتش***كيل 
أن تظه**ر حش**رات وعل**ى األرج**ح . جماع**ات ومجموع**ات ص**غيرة

كم**ا ، م**ن منتص**ف م**ايو فص**اعداً ) التج**نح(كامل**ة حديث**ة االنس**الخ 
ات ص*غيرة م*ن الحش*رات الكامل*ة غي*ر يمكن أيضا أن تتشكل جماع*

 شر إلى وعلى الرغم من أن التقارير لم تُ . الناضجة وبعض األسراب
 
 
 
 
 
 

األم**اكن األخ**رى بالمنطق**ة الغربي**ة، إال أن**ه م**ن  وج**ود ج**راد ف**ي
المحتم**ل أن تتواج**د أع**داد قليل**ة م**ن حش**رات الج**راد الص**حراوي 

إل*ى داخ*ل جن*وب  الكاملة في ش*مال النيج*ر والت*ي ق*د تتح*رك ش*ماالً 
 .الجزائر

 

 :المنطقة الوسطي
 

استمر الكس*اء النب*اتي ف*ي الجف*اف ف*ي من*اطق التك*اثر الش*توي عل*ى 
. امتداد جانبي البح*ر األحم*ر بس*بب ُش*ح س*قوط األمط*ار ف*ي م*ارس

الص*حراوي وعلى ذلك، فقد شوهدت أعداد قليلة من حشرات الجراد 
وف**ي ش**مال . ودانانفرادي**ة المظه**ر عل**ى الس**احل الجن**وبي ف**ي الس**

ُعم**ان، ش**وهدت حش**رات كامل**ة عل**ى ص**ورة انعزالي**ة ف**ي مواض**ع 
وق*د يح*دث . بم*ا ك*ان موج*ودا ف*ي الش*هر الماض*ي أكثر قليالً مقارنةً 

ول*م يش*اهد . تكاثر على نطاق صغير إذا سقطت أمط*ار خ*الل أبري*ل
التي تمت في كل من مصر وإريتري*ا وأثيوبي*ا جراد أثناء المسوحات 

وم*ن غي*ر الُمحتم*ل ح*دوث تط*ورات مهم*ة خ*الل فت*رة . والسعودية
 .التوقعات

 
 :المنطقة الشرقية

 
اس*تمرت ظ**روف التك*اثر ف**ي التحس**ن خ*الل م**ارس ف*ي أج**زاء م**ن 

. إي**ران من**اطق التك**اثر الربيع**ي ف**ي غ**رب باكس**تان وجن**وب ش**رق
وش**وهدت حش**رات كامل**ة فق**ط م**ن الج**راد الص**حراوي كان**ت عل**ى 

وم**ن المتوق**ع . ل**ى س**احل باكس**تانص**ورة انعزالي**ة ف**ي موض**عين ع
خالل فترة التوقعات أن يظهر الجراد في المناطق الساحلية والداخلية 

حي**ث تق**وم بالتك**اثر عل**ى ف**ي غ**رب باكس**تان وجن**وب ش**رق إي**ران 
وعلى األرجح أن تتزايد أع*داد . نطاق صغير إذا حدث سقوط أمطار

. دون*ه الجراد بدرجة طفيفة ال ترق*ى إل*ى مس*توى التهدي*د ب*ل س*تظل
ستان چفي را) الُمعتادة(ولم يشاهد جراد أثناء عملية المسح الروتينية 

 .في الهند
            

 2012 سرماالل ـالظروف الجوية والبيئية خ            
 

نزلت رخات خفيفة بين الحين واآلخ*ر خ*الل م*ارس ف*ي أج*زاء م*ن 
ف جاف*ة وس*ادت ظ*رو. موريتانيا والجزائر والنيجر وأثيوبيا وُعم*ان

ى امت*داد ج*انبي البح*ر في من*اطق التك*اثر الش*توي عل*بصفة رئيسية 
يما كان الكساء النباتي آخذاً في االخض*رار ف*ي أج*زاء م*ن األحمر، ف

 .مناطق التكاثر الربيعي في شمال غرب أفريقيا وجنوب غرب آسيا
 

سقطت أمط*ار ف*ي بع*ض األحي*ان ف*ي أج*زاء  ،ففي المنطقة الغربية
الجزائ*ر، ربم*ا  وف*ي. وريتانيا والنيج*ر خ*الل م*ارسمن الجزائر وم

 في الصحراء الكبرى الغربية بين تندوف تكون رخات قليلة قد نزلت 

نشـــرة الجــراد الصحــراوي

تصدر هذه النشرة الشهرية باللغتين اإلنجليزية والفرنسية عن مجموعة الجراد واآلفات 
وتصدر النسخة العربية للنشرة عن  بروما،مة األغذية والزراعة المهاجرة بمقر منظ

المكتب اإلقليمي للشرق (أمانة هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى 
وتوزع للدول األعضاء في الهيئة عن طريق البريد اإللكتروني  ).بالقاهرةاألدنى 

تصال بمكتب أمين الهيئة كما يمكن الحصول عليها عن طريق اال والبريد،والفاكس 
 د، بري33316000:جمهورية مصر العربية هاتف-القاهرة2223صندوق بريد رقم 

  Mamoon.Alalawi@fao.org الكتروني
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402رقم 

نشرة الجراد الصحراوي                               

ع*ين ص*الح، وأدرار، وفي الصحراء الكبرى الوس*طى ب*ين أدرار و
بين أورجال ) جراند إرج اورينتال(وفي حقل الرمال الشرقي العظيم 

وفي موريتانيا، ربما يك*ون ق*د س*قط مط*ر خفي*ف . وغدامس في ليبيا
ف**ي أج**زاء م**ن عنش**يري، فيم**ا نزل**ت رخ**ات بص**ورة أغ**زر ف**ي 

أما في النيج*ر، فق*د . المناطق الوسطى خالل الثلث األخير من الشهر
ال**ذي ت**راوح م**ا ب**ين الخفي**ف والمتوس**ط عل**ى  س**قوط المط**راس**تمر 

وخ*الل ش*هر . الحافة الغربية من صحراء تينيري قرب أدرار م*ادت
م**ارس، ك**ان الكس**اء النب**اتي آخ**ذاً ف**ي  االخض**رار ف**ي أج**زاء م**ن 

جن**وب ش**رق بن**ي ع**بس، ق**رب (الكب**رى ف**ي الجزائ**ر  الص**حراء
 شمال غرب(وجنوب غرب ليبيا ) أدرار، في عين صالح ، والليزي

الحاف*ة الش*مالية م*ن ( ، وفي أماكن قليلة شمال غرب موريتانيا)غات
اماتليش جنوب غرب آوجفت، وف*ي أج*زاء م*ن ش*رق وش*مال م*الي 

، وف*ي ش*مال النيج*ر )وديان عديدة شمال ميناكه وق*رب أجيوليه*وك(
وظل*ت ). شرق تاميسنا ب*ين تيجوي*ده وآج*ادز ، وق*رب أدرار م*ادت(

ف*ي جن*وب غ*رب ليبي*ا ق*رب غ*ات  الظروف مالئمة لحدوث التك*اثر
وفي المناطق المتاخمة جنوب شرق الجزائر قرب اللي*زي ودجان*ت، 
ومع ذلك كان الكساء النباتي بادئاً في الجفاف مع حلول نهاي*ة الش*هر 

 .في بعض األماكن
 

نزلت رخات قليلة من المطر في أج*زاء م*ن  ،وفي المنطقة الوسطى
ُعم***ان س***قطت أمط***ار وف***ي وس***ط . ُعم***ان وأثيوبي***ا خ***الل م***ارس

وف*ي ش*رق . ب*ين هيم*ا ومرم*ولتراوحت ما بين خفيفة إلى متوسطة 
أثيوبيا، سقطت أمطار خفيف*ة ف*ي الثل*ث األخي*ر ب*ين دي*رداوا، عيش*ه 

وج*ف الكس*اء . يجا، وامتدت إلى بوروما في ش*مال الص*ومالچيـچو
النب**اتي ف**ي من**اطق التك**اثر الش**توي عل**ى امت**داد ك**ال ج**انبي البح**ر 

استثناء أج*زاء م*ن ال*يمن حي*ث ك*ان الكس*اء النب*اتي أخض*ر األحمر ب
على حواف المناطق المزروعة بالمحاصيل في تهامه بين بيت الفقيه 

 .وسوق عبس
 

سقطت أمطار خفيف*ة ف*ي أج*زاء م*ن من*اطق  وفي المنطقة الشرقية،
وف*ي ) ح*وض جازموري*ان(التكاثر الربيعي في جن*وب ش*رق إي*ران 

 .)دالبن**دين إل**ى نوش**كى(ة غ**رب باكس**تانالمن**اطق الداخلي**ة الش**مالي
وكان الكساء النباتي آخذاً في االخضرار في باكس*تان ق*رب المن*اطق 
المزروعة بالمحاصيل شمال شرق دالبندين، قرب نوشكى، خاران ، 

وفي جن*وب ش*رق إي*ران، ك*ان . يلوبانجور وفي وديان تربات وشو
قية والغربية على الحواف الشر الكساء النباتي في طريقه لالخضرار

م**ن س**هول فاش**نم، وعل**ى امت**داد أج**زاء م**ن الس**احل ب**ين ش**اباهار 
ستان چوسادت الظروف الجافة را. وجاسك وفي حوض جازموريان

 .في الهند
 

 عالجةالمساحات المُ 
  

 )مارس 28 -1( هكتار 1,450  الجزائر
 )مارس( هكتار 3,665  ليبيا

    

  

 الجراد الصحراوي والتوقعاتحالة   
 )لخص في الصفحة األولىالمُ  انظر أيضاً (  

 المنطقة الغربية
 موريتانيا

 الحالة �
ول*م تُش*ر التق*ارير إل*ى وج*ود ج*راد خ*الل  ،لم ي*تم اج*راء مس*وحات

 .مارس
التوقعات�

ربم**ا تتواج**د حش**رات كامل**ة م**ن الج**راد الص**حراوي عل**ى ص**ورة 
زاء م**ن ش**مال ت**رارزه، وعنش**يري وجن**وب غ**رب انعزالي**ة ف**ي أج**

أمط**ار واف**رة  س**قطتك**اثر م**الم ت وم*ن غي**ر الُمحتم**ل ح**دوث  .أدرار
 .خالل فترة التوقعات

 مالي
 الحالة�

ول*م تُش*ر التق*ارير إل*ى وج*ود ج*راد خ*الل  ،لم ي*تم اج*راء مس*وحات
 .مارس
 التوقعات�

ق*د ول*ة الكام الجراد الصحراوي ربما تتواجد أعداد قليلة من حشرات
ب*القرب م*ن  القليل*ة الت*ي تظ*ل خض*راء ن*اطقف*ي الم تواجدها يستمر

 .ومن غير الُمحتمل حدوث تطورات مهمة .اجيولهوك وميناكه
 

 النيجر
 الحالة�

 ول*م تُش*ر التق*ارير إل*ى وج*ود ج*راد خ*الل ،لم ي*تم اج*راء مس*وحات
 .مارس
 التوقعات�
في  لكاملةتتواجد أعداد قليلة من حشرات الجراد الصحراوي اربما 

يحدث تكاثر على  قدو. والحافة الغربية من تينيري شرق تاميسنا
كون مما ي مؤخراها أمطار بفي المناطق التي سقطت  صغيرنطاق 

 .ولكن بدرجة طفيفة لى تزايد في أعداد الجرادع باعثاً 
 

 

 ادـتش
 الحالة�

ول*م تُش*ر التق*ارير إل*ى وج*ود ج*راد خ*الل  ،لم ي*تم اج*راء مس*وحات
 .مارس

 

 لتوقعاتا�
 .حتمل حدوث تطورات مهمةمن غير المُ 

 

 
 السنغال 

 الحالة �
ول*م تُش*ر التق*ارير إل*ى وج*ود ج*راد خ*الل  ،لم ي*تم اج*راء مس*وحات

  .مارس
التوقعات�

 .من غير الُمحتمل حدوث تطورات مهمة
 

بنين، بوركينا فاسو، كاميرون، كاب فيردي، كوت ديفوار، 
ليبريا، نيجيريا، سيراليون  ،جامبيا، غانا، غينيا بيساو، غينيا

 .وتوجو
التوقعات�

 .حتمل حدوث تطورات مهمةمن غير المُ  
 

 

___________________________________
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 الجزائر
 الحالة�

خ***الل م***ارس، ت***م العث***ور عل***ى جماع***ات م***ن حش***رات الج***راد 
الص***حراوي الكامل***ة الناض***جة جنس***يا ف***ي المظه***رين االنف***رادي 

ووضع بيض وذلك في م*ا يق*رب  واالنتقالي، وكانت في حالة تزاوج
موضعاً ف*ي الجن*وب الش*رقي عل*ى مس*افة تبع*د ن أربعة وعشرون م

) ش*رقا09 30/ش*ماال 24 34(كم ش*مال غ*رب دجان*ت  100حوالي 
إل*ى  20وتراوح*ت كثاف*ات الحش*رات م*ن . في منطقة ب*رج اله*ويس

الكامل*ة االنفرادي*ة واالنتقالي*ة  وكانت الحش*رات. 2م/حشرة كاملة 60
). ش***رقا 08 25/ماالش***26  30(تض***ع ب***يض أيض***اً ق***رب اللي***زي 

هكتار في الفترة من  1,450وقامت فرق المكافحة األرضية بمعالجة 
 17/ش**ماال 27 53(ول**م يش**اهد ج**راد ق**رب أدرار . م**ارس 28 – 1

 ).غربا 08 11/شماال27 41(وتندوف ) غربا 00
التوقعات�

مفاجئة ومثيرة ألنه  من المؤكد تقريبًا أن تتزايد أعداد الجراد بصورة
جح أن يحدث فقس الجيل الثاني خالل أبري*ل ق*رب دجان*ت على األر
كم***ا أن***ه م***ن المتوق***ع أن تتش***كل جماع***ات ومجموع***ات . واللي***زي

وأيض**ًا س**وف . الج**راد حديث**ة الفق**س ص**غيرة عدي**دة م**ن حوري**ات
من منتصف م*ايو  )التجنح(تظهر الحشرات الكاملة حديثة  االنسالخ 

الحش*رات ة م*ن وعلى األرج*ح أن تتك*ون جماع*ات ص*غير فصاعدًا،
. الكامل**ة غي**ر الناض**جة جنس**يا، وك**ذلك ق**د تتش**كل بع**ض األس**راب

وربما تتواجد إصابات إضافية بالجراد في أجزاء أخرى من الجنوب 
وقد تفد من شمال النيجر أعداد . الشرقي والتي يصعب الوصول إليها

وق**د تظه**ر أيض**ًا . قليل**ة م**ن الحش**رات الكامل**ة للج**راد الص**حراوي
على صورة ُمشتتة قرب أدرار، وتندوف وبني ع*بس  حشرات كاملة

  .حيث تقوم بالتكاثر على نطاق محدود إذا حدث سقوط أمطار
 

 المغرب
 الحالة�

ش*ر التق*ارير إل*ى وج*ود ج*راد خ*الل ول*م تُ  ،لم ي*تم إج*راء مس*وحات
 .مارس
 التوقعات�

ربما تظهر أعداد قليلة من حشرات الجراد الصحراوي جنوب جب*ال 
حي*ث تق*وم  أبري*ل،دراع والودي*ان المج*اورة خ*الل أطلس في وادي 

وم**ن غي**ر . ح**دث س**قوط أمط**ار م**ا بالتك**اثر عل**ى نط**اق ص**غير إذا
 .الُمحتمل حدوث تطورات مهمة

 
 اليبي
 الحالة�

وعل*ى . استمرت حالة التفشي في الجنوب الغربي خالل شهر م*ارس
م**دار الش**هر، ش**وهدت جماع**ات م**ن حش**رات الج**راد الص**حراوي 

اض**جة جنس**يا تجمعي**ة المظه**ر، وكان**ت ه**ذه الحش**رات الكامل**ة الن
بكثاف**ات تراوح**ت م**ابين المتوس**طة والعالي**ة، كم**ا كان**ت ف**ي حال**ة 

ووضع بيض في مواضع تجاوزت األربع والعشرين موضعاً  تزاوج
 11/ ش*ماال24 59(على امتداد الحدود الجزائرية شمال غرب غ*ات 

منطق*ة بلغ*ت  بالجراد محصورة ب*داخلوكانت اإلصابات ). شرقا10
وقام*ت ف*رق المكافح*ة األرض**ية . ك*م 65× ك*م 80مس*احتها ح*والي 

وم**ن الُمحتم**ل تواج**د إص**ابات . هكت**ار ف**ي م**ارس 3,665بمعالج**ة 
ُمماثل**ة ف**ي المن**اطق القريب**ة األخ**رى والت**ي م**ن الص**عب الوص**ول 

 .إليها
  التوقعات �

 
 من المؤكد تقريبًا أن تزداد أعداد الجراد على نحو مفاجئ ومثير

ومن . نظرًا لحدوث فقس الجيل الثاني خالل أبريل في منطقة غات
الجراد الصحراوي حديثة الفقس بتكوين  المتوقع أن تقوم حوريات

وعلى األرجح أن تظهر . جماعات ومجموعات صغيرة وعديدة
الكاملة من منتصف مايو فصاعدًا، ومن الُمحتمل أن يتم  الحشرات

غير الناضجة جنسيًا، الكاملة تكوين جماعات صغيرة من الحشرات 
وربما تتواجد إصابات إضافية . وأيضًا قد تتشكل بعض األسراب

أخرى بالجراد الصحراوي في أجزاء أخرى في المناطق الغربية 
 .بين سبها وغدامس

 

 تونس
 الحالة�

ش*ر التق*ارير إل*ى وج*ود ج*راد خ*الل لم ي*تم إج*راء مس*وحات، ول*م تُ 
 .مارس
 التوقعات�

  .ل حدوث تطورات مهمةمن غير الُمحتم
 

 المنطقة الوسطى
 

 السودان
 الحالة�
النص*ف األول م*ن م*ارس، اس*تمر تواج*د حش*رات كامل*ة م*ن خالل 

الجراد الصحراوي انفرادي المظهر ناضج جنسيا ف*ي مواض*ع قليل*ة 
 10(على ساحل البح*ر األحم*ر ف*ي دلت*ا ط*وكر وب*القرب م*ن أدوبان*ا

 ).شرقا38 16/شماال18
  التوقعات�

ة عدم سقوط أمطار إضافية، فعل*ى األرج*ح أن تنحس*ر أع*داد في حال
وم**ن غي**ر المحتم**ل . الج**راد عل**ى الس**هول الس**احلية للبح**ر األحم**ر

 .حدوث تطورات مهمة
 

 ا ـإريتري
 ة ــالحال�

 

أشار تقرير ورد متأخراً إلى عدم القيام ب*إجراء عملي*ات مس*ح وع*دم 
 .مشاهدة جراد خالل شهر فبراير

مارس، لم يُشاهد جراد خالل عملية المسح الت*ي  3-1وفي الفترة من 
 51(يبتم**ت ف**ي الس**هول الس**احلية الوس**طى للبح**ر األحم**ر ب**ين َش**

 ).شرقاً 38 40/شماال16 26(ونارو ) شرقا39 03/شماال15
التوقعات�

 .حدوث تطورات مهمةالُمحتمل  غير من
 
 

 إثيوبيا
الحالة �

لتي أجريت ف*ي خالل شهر مارس، لم يُشاهد جراد أثناء المسوحات ا
وعيش*ه ) ش*رقا41 50/شماال09 35(المنطقة الصومالية بين ديرداوا

/ ش*ماال09 22(يجا چيـچ، وبالقرب من )شرقا42 34/شماال10 45(
 ).شرقا 42 50

 

 التوقعات�
 .من غير الُمحتمل حدوث تطورات مهمة

  
 يبوتيچ

 الحالة �
 .مارسلم ترد تقارير خالل 

 

التوقعات�
 .تطورات مهمة حتمل حدوثمن غير المُ 

______________________________________
402رقم 
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نشرة الجراد الصحراوي                              
_________________________________________ 

  الصومال
 الحالة �

ول*م تُش*ر التق*ارير إل*ى وج*ود ج*راد خ*الل  ،لم ي*تم اج*راء مس*وحات
 .مارس
 التوقعات�

 .من غير الُمحتمل حدوث تطورات مهمة
 

 جمهورية مصر العربية
الحالة �

، ل***م يُش***اهد ج***راد عل***ى س***احل البح***ر األحم***ر ب***ين م***ارسخ***الل 
 38/ش**ماال 22 13(وحالي*ب ) ش*رقا 35 35/ش*ماال23 08(ش*يالتين

 23 59(ت****الل البح***ر األحم****ر غ****رب ب****رنيس  ف****ي، و)ش***رقا 36
، وعل*ى امت*داد ش*اطئ بحي*رة ناص*ر ق*رب اب*و )شرقا 35 24/شماال

 26/ش***ماال22 47(وتوش***كا  )ش***رقا31 38/ش***ماال 22 19(س***مبل
، وفي الشمال الغربي على ساحل البح*ر األب*يض المتوس*ط )شرقا31

 ).شرقا 25 09/شماال31 31(قرب السلوم 
 التوقعات�

 .مل حدوث تطورات مهمةمن غير الُمحت
 

 المملكة العربية السعودية
الحالة �

على  عمليات المسح للجرادلم يُشاهد جراد أثناء ، مارسخالل 
 06/شماال 22 15(الساحل الوسطي للبحر األحمر قرب ثول 

 45/شماال18 19(، وفي جبال عسير قرب خميس مشيط )شرقا39
 .المناطق الداخليةوفي ) شرقا42

 التوقعات�
 .حدوث تطورات مهمةالُمحتمل  غير من

 

 اليمن
 الحالة �

ول**م تُش**ر التق**ارير إل**ى وج**ود  عملي**ات مس**ح للج**راد،ل**م ي**تم اج**راء 
 .مارسجراد خالل 

 التوقعات�
 

تتواجد أعداد قليلة من حشرات الجراد الصحراوي  من الُمحتمل أن
مالم يسقط مزيد و. قليلة على امتداد وسط تهامه مواضع الكاملة في

 .من غير المتوقع حدوث تكاثرمطار فسيكون من األ
 

 سلطنة ُعمان
 الحالة�

ت حش***رات كامل**ة م***ن الج***راد الص***حراوي ش***وهد، م***ارسخ**الل 
المنطقة في  ُمشتتةانفرادية المظهر غير ناضجة جنسياً، على صورة 

 22 34(الش**رقية ب**القرب م**ن الس**احل الجن**وبي الش**رقي م**ن ص**ور 
/ ش*ماال 22 23(ة غرب آدم وفي منطقة الظاهر) شرقا59 30/شماال

وأشارت التقارير أيضاً إلى وجود حشرات كاملة م*ن ). شرقا57 31
مش*يرة  ،ق*رب ص*ور) التج*نح(الجراد الص*حراوي حديث*ة االنس*الخ 

ول*م . بذلك إلى أن عمليات تكاثر محلي قد ح*دثت خ*الل ش*هر فبراي*ر
 .يشاهد جراد على ساحل الباطنة أو على شبه جزيرة ُمسندم

 

اتالتوقع�
على األرجح أن يتم نضج الحشرات الكاملة في األجزاء الساحلية 
من منطقة الشرقية وفي األجزاء الداخلية من منطقة الظاهرة، حيث 

تقوم بالتكاثر على نطاق صغير في أي من المناطق التي تسقط عليها 
 .أمطار خالل فترة التوقعات

 
، لبنان، الكويت، اكيني ،البحرين، العراق، إسرائيل، األردن

، اإلمارات أوغندةتركيا، تنزانيا، ، افلسطين، قطر، سوري
 .العربية المتحدة

 التوقعات�
 .حتمل حدوث تطورات مهمةمن غير المُ 

 
 المنطقة الشرقية

 
 إيران
الحالة �

، لم يُشاهد جراد على الساحل الجنوبي الشرقي من سرماخالل 
/ شماال 25 17(وشاباهار  )شرقا 57 46/شماال 25 40(ـاسك چ

  ).شرقا 60 36
 التوقعات�

قليلة من الجراد الصحراوي على السهول الساحلية ربما تظهر أعداد 
في  ـازموريانچوفي حوض  اسك وشاباهارـچالجنوبية الشرقية بين 

ف**ي المن**اطق الت**ي  قيض**، حي**ث تق**وم بالتك**اثر عل**ى نط**اق ال**داخل
 .سقطت عليها أمطار

 
 باكستان

 الحالة �
م***ن م***ارس، اس***تمر تواج***د حش***رات كامل***ة  خ***الل النص***ف األول

جنس**ياً، عل**ى ص**ورة انعزالي**ة ف**ي موض**عين عل**ى انفرادي**ة المظه**ر 
ول**م ). ش**رقا66 37/ش**ماال25 48(س**احل بالوشس**تان ق**رب يوث**ال

) ش*رقا64 06/ش*ماال26 58( ورچيُشاهد جراد في الداخل ق*رب بان*ـ
 01/ش**ماال29 33(ونوش**كى) ش**رقا65 26/ش**ماال28 32(وخ**اران 

 ).اشرق 66
 التوقعات�

أعداد قليلة من الجراد الصحراوي  تواجد ستمريعلى األرجح أن 
ساحلية الخرى األمناطق الفي  ظهرأن تومن المتوقع  ،قرب يوثال

إذا ما حدث سقوط  قيض حيث تقوم بالتكاثر على نطاق ،داخليةالو
 .أمطار

 
 الهند
 الحالة�

كال من ي فت تمالتي  أثناء عمليات مسح الجرادشاهد جراد لم يُ 
  .مارسخالل  ـاراتچوچستان وچرا

 التوقعات�
 .من غير المحتمل حدوث تطورات مهمة

 
 أفغانستان

 الحالة�
 .لم ترد تقارير

 التوقعات �
 .حتمل حدوث تطورات مهمةمن غير المُ 

 
اراتـإشع

 
نظام دليلي من  عبارة عن: مستويات التحذير من الجراد الصحراوي

درج**ة  يب**ينل**ى ش**بكة اإلنترن**ت ع Locust Watchاألل**وان بموق**ع 
حي**ث يعن**ي الل**ون األخض**ر أن : خط**ورة حال**ة الج**راد الص**حراوي

والل*ون البرتق*الي  احت*راسحالة الجراد هادئة والل*ون األص*فر يعن*ي 
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ق ه*ذا ب*وق*د طُ .يعني تهديد أما اللون األحمر فيعن*ي أن الوض*ع خط*ر
اعلى  على شبكة اإلنترنت وأيضاً فى Locust Watchالنظام بموقع 

وتب*ين ه*ذه . الصفحة األولى م*ن نش*رة الج*راد الص*حراوي الش*هرية
المستويات مدى المخاطر المتوقع*ة أو التهدي*د عل*ى المحاص*يل الت*ي 
ق**د ت**نجم م**ن إص**ابات الج**راد الص**حراوي واإلج**راءات المناس**بة 

 .المقترحة التي يمكن اتخاذها حيال كل مستوى
 

 )ش**ار له**ا ب**اللون األخض**ري(اله**دوء أثن**اء فت**رات  :رير الج::راداتق::
ينبغي على البلدان أن ترسل تقارير الجراد مرة كل شهر عل*ى األق*ل 

 بينم*ا. م*ع ش*رح م*وجز) RAMSES(مع إرسال بيان*ات رامس*يس 
) يش*ار له*ا ب*اللون األص*فر(االحتراس فيها ينبغي  الفترات التيأثناء 

خط*ر وفت*رات ال) يش*ار له*ا ب*اللون البرتق*الي(وكذلك فت*رات التهدي*د 
والتي غالبا ما يصاحبها تفش*يات وف*ورات ) يشار لها باللون األحمر(

مخرج**ات ملف**ات رامس*يس م**ع تفس**ير  وأوبئ*ة الج**راد ينبغ**ي إرس*ال
س**اعة م**ن انته**اء آخ**ر عملي**ة  48أس**بوع ف**ي خ**الل /م**وجز م**رتين

تض**ررة م**ن الج**راد أن تتش**جع وتق**وم رج**ى م**ن ال**دول المُ ويُ . مس**ح
وينبغي إرس*ال كاف*ه  .ص حالة الجرادبإعداد نشرات ثلث شهرية تلخ

إل***ى مرك***ز ) e-mail(المعلوم***ات ع***ن طري***ق البري***د االلكترون***ي 
الط***وارئ لعملي***ات مكافح***ة الج***راد الص***حراوي بمنظم***ة األغذي***ة 

إدارة معلوم****ات الج****راد الص****حراوي  -FAO/ECLOوالزراع***ة 
)eclo@fao.org .( لى أن المعلومات الت*ي ت*رد م*ع لتنويه إاويجب

نهاية الشهر سوف تُدرج ضمن نش*ره الج*راد الص*حراوي الص*ادرة 
لذلك ف*إن ه*ذه المعلوم*ات س*وف تت*أخر للش*هر  لنفس الشهر، وخالفاً 

رجى إرسال التقارير حتى في حالة عدم وجود ج*راد أو كما يُ . التالي
 .عدم إجراء مسوحات

 
منظم*ة األغذي*ة والزراع*ة  وض*عت :موارد وأدوات متعلقة بالجراد

عددا من األدوات يمكن استخدامها من قبل مسئولي معلومات الجراد 
الوطنيين وغيرهم م*ن الم*وظفين ف*ي عملي*ات اإلن*ذار المبك*ر وإدارة 

 .شئون الجراد
 
ي**وم  16تق**ديم ص**ور للكس**اء النب**اتي ك**ل ): MODIS(م::ودس �

http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/.Food_Securi(
)ty/.Locusts/.Regional/.MODIS/index.html
تق**ديم ص**ور يومي**ة لس**قوط األمط**ار ف**ي ): MODIS(م::ودس �

الوقت الفعلي
http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/.Food_Securi(

ty/.Locusts/index.html
�RFE : تق**ديرات لس**قوط األمط**ار يومي**ا، وك**ل عش**رة أي**ام، وك**ل

.شهر
 

edu/maproom/.Food_Security/http://iridl.ledo.columbia.(
).Locusts/index.html
 
خرائط ذات فاعلية :  Greenness mapsخرائط االخضرار �

مستمرة توضح التطور في الكساء النباتي االخضر كل عشرة 
ايام 

)http://www.devcocast.eu/user/images/dl/Form.do(. 
 
موقع جوجل  لوحدة خدمات معلومات الجراد بمنظمة األغذي:ة �

برن*امج للمش*اركة ف*ي  :FAODLIS Google Siteوالزراعة 
المشاكل والحلول وتبادل النصائح وتحمي*ل الملف*ات فيم*ا يتعل*ق 

ع***د ، ورامس***يس واالستش***عار م***ن بMapper 2ب***ـ إيلوكس***ت
)https://sites.google.com/site/faodlis( . 

لنش::ر معلوم::ات الج::راد بواس::طة منظم::ة ) Twitter(ت::ويتر �
يتم نشر احدث المستجدات الخاصة بالجراد  :األغذية والزراعة
 )خدمة وسائل اإلعالم االجتماعية(عن طريق تويتر 

)http://twitter.com/faolocust( 

�FAOLocust Facebook ) صفحة الفاو الخاصة بالجراد
وسائل اجتماعية ) على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك

.لتبادل المعلومات باستخدام الفيسبوك
http://www.facebook.com/pages/FAOLocust/3(

)14165595289302
حيث يتاح عروض وصور خاصة  slideshareموقع �

بالجراد للمشاهدة والتحميل 
(http://www.slideshare.net/faolocust) 

دليل ارشادي لكيفية التعامل مع طوارئ ) (eLERT(إيلرت �
ديناميكية وتفاعلية عبر االنترنت بشأن قاعدة بيانات  ):الجراد

الموارد الخاصة بطوارئ الجراد 
).http://sites.google.com/site/elertsite(

يتاح حالياً موقع جديد على االنترنت لهيئة مكافحة :  SWACموقع 
تحت  التابعة للفاو) SWAC( الجراد الصحراوي في جنوب غرب اسيا

 http://www.fao.org/ag/locusts/SWAC  :عنوان
 .ونرحب بتعليقاتكم

 Locust watchمعلومات جديدة على موقع 
 )www.fao.org/ag/locusts( اإلضافات الحديثة على موقع الويب 

 :كما يلي
بيانات  –قسم األرشيف  .الجراد الصحراوي تحديث لحالة �

.موجزة
.قسم المعلومات. تفشي الجراد في ليبيا�
اتصاالت –قسم المعلومات  .وسائل االتصال�
التابعة لمنظمة األغذية والزراعة،  المجموعة المعنية بالجراد�

.قسم األنشطة

 2012خالل عام األحداث المقبلة 
:2012مزمع تنفيذها خالل ألنشطة الل ومخططما يلي جدول زمني 

 

هيئتي مكافحة الجراد الصحراوي في جنوب غرب اسيا وفي �
ورشة عمل أقاليمية  ): SWAC/CRC(المنطقة الوسطى 

القاهرة، جمهورية مصر (لمسئولي معلومات الجراد الوطنيين 
).ابريل 19 – 18العربية، 

هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى �
)CRC :(لدورة التدريبية دون اإلقليمية السابعة ا) ، عّمان

)مايو 15 – 6األردن 

�FAO, DLCC : مكافحة الجراد، الدورة اجتماع لجنة
).يونية 22-18روما ، ( .األربعون

 
هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في جنوب غرب اسيا �

)SWAC ( الدورة الثامنة والعشرين، نيودلهي ، الهند
).تأكيدديسمبر، وسيتم ال(

 
 دليل المصطلحات

المصطلحات التالية هي مصطلحات خاصة تستعمل في نشرة 
:الصحراوي عند اإلبالغ عن الجراد الصحراوي الجراد 

______________________________________

402رقم 
 

شرة الجراد الصحراوين    
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راد الصحراوي نشرة الج                           
______________________________________

 :حشرات كاملة وحوريات غير تجمعية
 )قليلة(انعزإلى

وال يحدث بينها استجابات متبادلة  يوجد أعداد قليلة جداً 
األقدام في رقعة محددة  ىعل م مشياً  400/حشرة كاملة 1-صفر

)هكتار/25أو أقل من (
)ةبعض أعداد منخفض(مشتتة  

توجد بالدرجة التي قد تسمح بحدوث استجابات متبادلة ولكن ال 
تشاهد في جماعات أرضية أو للتشميس

األقدام في رقعة محددة  ىعل م مشياً  400/حشرة كاملة 1-20
)هكتار/500-25أو (
جماعة

تشكل جماعات أرضية أو للتشميس
األقدام في رقعة محددة  ىعل م مشياً  400/حشرة كاملة+ 20

.)هكتار+/500 أو(

 :أحجام مجموعات الحوريات وأسراب الجراد
 صغير جداً 

     ²كم 1أقل من : سرب-
  ²م 25-1: مجموعة-

 صغير
  ²كم 10-1: سرب  -
 ²م 2،500-25: مجموعة  -

 طمتوس
 ²كم 100-10: سرب -
 هكتار  10 – 2،500: مجموعة -

 كبير
 ²كم 500-100: سرب -
 هكتار  50-10: مجموعة -

  كبير جداً 
 ²كم+  500: سرب -
  هكتار+50: مجموعة -
 

 سقوط األمطار 
 ملم مطر 20-1: خفيف -
 ملم مطر 50-21: متوسط -
 ملم مطر 50أكثر من : غزير -
 

 :خري خاصة بعملية اإلبالغمصطلحات أُ 
 :التكاثر

التجنيح ىعملية التناسل من التزاوج إل
:األمطار الصيفية والتكاثر

 أكتوبر/سبتمبر –يوليو
:ألمطار الشتوية والتكاثرا

 فبراير/يناير –أكتوبر
:األمطار الربيعية والتكاثر

 يوليو/يونيو –فبراير
 

االنحدار
أو مكافحة ناجحة تؤدي / هي فترة تتميز بإخفاق في عملية التكاثر و

تفكك الجموع المكونة لألسراب، وبداية االنحسار ويمكن أن  إلى
 .تكون على مستوي إقليمي أو أكبر

 
لتفشي ا

ازدياد واضح في أعداد الجراد الصحراوي بسبب التركيز 
 ىوالتضاعف والتجمع، الذي إذا لم يتم إيقافه يمكن أن يؤدي إل

 .تكوين مجموعات حوريات وأسراب
 

 الفورة 
في أعداد  هي فترة تلي االنحسار وتتسم في البداية بتزايد كبير جداً 

ن واحد يتبعها نتاج آ الجراد الصحراوي وحدوث تفشيات عديدة في
ألتجمعي في  إلى موسمين متعاقبين أو أكثر للتكاثر من اإلنتقالي

مناطق التكاثر الموسمية المكملة في نفس اإلقليم أو األقاليم المجاورة 
 .للجراد الصحراوي

  
 الوباء

 هي فترة لعام واحد أو أكثر ينتشر فيها الجراد الصحراوي
ويحدث .بها مجموعات أو أسرابواإلصابات الشديدة التي يكون أغل

 .الوباء الكبير عندما يتأثر إقليمين أو أكثر في نفس اآلونة
 

 االنحسار 
 .هي فترة تخلو من االنتشار واإلصابات الشديدة باألسراب

ينبغي المحافظة على . ليس هناك تهديد للمحاصيل: هادئ�
.إجراء المسوحات والرصد المنتظم

 أصفر
يتطلب األمر إلى يقظة .حاصيليوجد تهديد للم: احتراس�

.  أكثر؛ قد تقتضى الحاجة إلى عمليات مكافحة
برتقالي
يجب اجراء عمليات مسح . يوجد تهديد للمحاصيل: تهديد�

. ومكافحة
 أحمر
يجب إجراء عمليات مسح . تهديد شديد للمحاصيل: خطر�

 .ومكافحة مكثفة
 

 مناطق الجراد الصحراوي
 المنطقة الغربية

: ضررة من الجراد في غرب وشمال غرب أفريقي*ا تش*ملالبلدان المت
 –الس*نغال  –المغ*رب  –موريتاني*ا  –م*الي –ليبيا  –تشاد  –الجزائر 

جامبي*ا  –ك*اب في*ردي   – بوركينا فاسو: وأثناء األوبئة فقط –تونس 
 .غينيا كونا كري –غينيا بيساو  –
 

 المنطقة الوسطي
: البح**ر األحم**ر تش**ملالبل**دان المتض**ررة م**ن الج**راد عل**ى امت**داد 

 –الس****عودية  –ُعم****ان  –إثيوبي****ا  –ريتري****ا إ -مص****ر  -جيب****وتي 
العراق  –البحرين : وأثناء األوبئة فقط. اليمن –السودان  –الصومال 

 –تنزاني*ا  – ةس*وري -قطر –الكويت  –كينيا  –األردن  –إسرائيل  –
 .أوغندة -اإلمارات العربية المتحدة  –تركيا 

 
 ةالمنطقة الشرقي

أفغانستان : البلدان المتضررة من الجراد في جنوب غرب آسيا تشمل
 .باكستان –إيران  –الهند  –
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ملخص حلالة اجلراد  الصحراوي

الحالة في: أسراب أو
مجموعات

من الحوريات

حوريات/حشرات كاملة

بكثافة ضئيلة/

غير معلومة
في

جماعات
حشرات كاملة غير ناضجة جنسياً

حشرات كاملة ناضجة أو ناضجة جزئياً

حشرات كاملة بدرجة نضج غير معلومة
وضع بيض أو البيض

  حوريات
حوريات وحشرات كاملة (مثال لرمز مشترك

   التنبؤات حتى:ُمحتملُممكن

ظروف مالئمة للتكاثر

أسراب رئيسية

أسراب محدودة

حشرات كاملة ليست في أسراب

15.05.12 Mar 2012
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