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      864 رقم                                            مركز الطوارئ لعمليات مكافحة الجراد الصحراوي بمنظمة األغذية والزراعة 

 (2017 أكتوبر  3)                                                                                                    

 

  2017 سبتمبر في العامة حالة الجراد الصحراوي              

 1027 نوفمبر منتصف حتىالتوقعات و                

بالرغم من سقوط  . سبتمبرشهر  فيهادئ وضع الجراد الصحراوي  استمر

تم من الجراد جدا أعداد قليلة  االالمالئمة  وظروف التكاثراالمطار الجيدة 

شمال منطقة الساحل بغرب افريقيا  الصيفيبمناطق التكاثر  اكتشافها

نيا، في موريتا .الحدود الهندية الباكستانية جانبيكال  وعلى امتداد ،والسودان

انتقلت أعداد قليلة من الجراد من الجنوب الى الغرب حيث سوف يزداد التكاثر 

متد الى مناطق في ييمكن ان  صغير خالل فترة التوقعات والذينطاق على 

، حيث سقطت أمطار جيدة بعد منتصف سبتمبر. الغربية الصحراء الكبرى

لسودان الى مناطق باتحرك أعداد قليلة من الجراد من المناطق الداخلية سوف ت

حيث يحدث تكاثر صغير بالسودان على ساحل البحر االحمر  الشتويالتكاثر 

 وربما جنوبمثلما هو االمر على سواحل اليمن، السعودية، اريتريا  النطاق

 فترة التوقعات. فيشرق مصر 

 

 المنطقة الغربية
 

 غرب، النيجر حدث تكاثر محدود شمال. سبتمبر شهرظّل الوضع هادئا في 

يث ح بالجزائرالمروية في وسط الصحراء الكبرى  وقرب المزارع موريتانيا

كاملة انعزالية في  وشوهدت حشراتهكتار.  33عالجت المكافحة الوقائية 

در تغاأن  يفترض حيثمقارنة بشهر أغسطس  موريتانياأماكن أكثر بغرب 

 لنباتيابدأ الغطاء  معفي جنوب البالد  الصيفيالحشرات الكاملة مناطق التكاثر 

الل . ختشادالمسوحات في  ولم تنفذ ماليالجراد غرب  ولم يشاهدفي الجفاف. 

شمال ب الصيفيفترة التوقعات، سوف تقل أعداد الجراد أكثر بمناطق التكاثر 

جفاف الغطاء النباتي، فمن المحتمل تركز أعداد قليلة من  وبمجرد بدءالساحل. 

ار حيث سقطت أمط الغربية الصحراء الكبرى وتمتد الىالجراد غرب موريتانيا 

 حتمل حدوث تكاثر صغير النطاقمن المومن سبتمبر.  الثانيجيدة في النصف 

 يأعداد أقل ف وربما تستقرمن جنوب الجزائر.  وكذلك بأجزاءالمناطق  بتلك

 .والنيجر ماليشمال  فيالتي ستظل خضراء جزاء األ
 

  المنطقة الوسطي
 

حيث تم  سبتمبر في شهرالمنطقة  فيظل موقف الجراد الصحراوى هادئا 

 من الحشراتفقط أعداد قليلة  استقرت .االبالغ عن أعداد قليلة جدا من الجراد

 يبدو أن تكاثر محدود حيث لسودانبا المناطق الداخليةاالنفرادية في  الكاملة

خالل فترة التوقعات، فان . جدا حدث هذا الصيف رغم هطول األمطار الجيدة

سودان لفي اأعداد قليلة من الحشرات الكاملة سوف تتحرك من المناطق الداخلية 

طاق ن وتتكاثر علىعلى امتداد ساحل البحر األحمر  الشتويالى مناطق التكاثر 

لى ع األمطار. سوف يحدث تكاثر مشابه تستقبل التيمن المناطق  بأيصغير 

 على مدار شهر سبتمبر الجيدةسقطت األمطار  حيث ليمنبا ساحل البحر األحمر

رق ش واريتريا وربما جنوب بالسعوديةعلى ساحل البحر األحمر  أقل بامتدادو

ق نطا وتتكاثر على الحشرات الكاملةتظهر أعداد قليلة أيضا من  وقد. مصر

 .لالصوما وشمال غرب اليمنالسهول الساحلية لخليج عدن بجنوب على محدود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المنطقة الشرقية
 

قط أعداد قليلة ف استقرت. سبتمبر شهر المنطقة فيفي ظل موقف الجراد هادئا 

م يشاهد لو. الهند قرب الحدود مع كستانببا الصيفيمن الجراد بمناطق التكاثر 

أن األمطار الموسمية  حيثو .الهندالجراد أثناء المسوحات المعتادة في 

تماما من كال البلدين قبل نهاية سبتمبر، فمن غير  توقفتقد كانت )المونسون( 

 ،إيرانفي جنوب شرق ورات هامة خالل فترة التوقعات. والمحتمل حدوث تط

ع في موق تتزاوجهي الناضجة والحشرات الكاملة االنفرادية المشتتة  وجدت

 غير المحتمل حدوث تطورات هامة. ولكن منواحد بالمناطق الداخلية 

 

   1027 سبتمبر خاللالظروف الجوية والبيئية                  
 

النباتي في الجفاف بمناطق التكاثر الصيفي  وبدأ الغطاءانحسرت األمطار 

تراجع منطقة التجمع  والسودان معفي غرب افريقيا شمال منطقة الساحل 

موقف مشابه على امتداد الحدود  وقد حدث. ITCZالهوائي بين المدارية 

الباكستانية مع انتهاء األمطار الموسمية. سقطت أمطار جيدة بمناطق -الهندية

طت وسقاليمن. باألحمر  الساحلية للبحرالتكاثر الشتوي على امتداد السهول 

من شمال غرب  وفى أجزاءراء الكبرى الغربية جيدة أيضا بالصح امطار

 .وشمال موريتانيا

 

في  ITCZالتجمع الهوائي بين المدارية  ةمنطق بدأت ،في المنطقة الغربية

وكان ر. سبتمب في شهرمنطقة الساحل بغرب أفريقيا شمال  علىالتراجع جنوبا 

مر ، استلذلكونتيجة موقعها هو المعتاد تقريبا لهذا الوقت من العام.  متوسط

ال موريتانيا، شم جنوببسقوط األمطار الجيدة على مناطق التكاثر الصيفي 

فقد انحسرت األمطار مع تقدم  ومع ذلك. ووسط وشرق تشاد، والنيجرمالي 

بالرغم من ذلك، كان خالل العقد األخير. و قليلة جدا وسقطت أمطارالشهر 

خالل ويجف في بعض األماكن.  ولكنه بدأبصفة رئيسية  الغطاء النباتي أخضر

األخير من الشهر سقطت امطار خفيفة جنوب الجزائر بين تمنراست  العقد

. في المغرب، وشمال موريتانيامن شمال غرب  وعلى أجزاء وحدود مالي

 لثانيابالصحراء الكبرى الغربية خالل أيام قليلة بالنصف  أكثرسقطت أمطار 

وادي وبفي الجزائر قرب تمنراست  ا  رمخض النباتي وظل الغطاءمن سبتمبر. 

 .أدرار

 

التجمع الهوائي بين المدارية  ةمنطق كان موقع ،وفي المنطقة الوسطى   

ITCZ  اللخ فوق المناطق الداخلية بالسودانعن المعتاد  قليال الى الجنوبأبعد 

سقطت  كوكنتيجة لذل .قبيل نهاية الشهرالتراجع جنوبا  وبدأت في. سبتمبر شهر

ر في أخض النباتيأمطار جيدة بشكل أساسي في العقدين األولين. كان الغطاء 

، ويالشتالتكاثر  وفي مناطقنهاية الشهر. بجف ي ولكنه بدأغالبية المناطق 

مدار  على سقطت أمطار جيدة على امتداد السهول الساحلية للبحر األحمر باليمن

ى علفي بعض االوقات سطة خفيفة الى متو وسقطت أمطار ،بالكامل الشهر

يضا أ وسقطت األمطار. وجيزانقنفدة الساحل المملكة العربية السعودية قرب 

لبحر االوسط لساحل الالى  مياهها والتي جرت بإريترياالمرتفعة  األراضيعلى 

ساحل على جاف  النباتياألمطار فقد ظل الغطاء  ورغم هطولاالحمر. 

ة الظروف البيئي أن تصبحفمن المحتمل ، من ذلك وعلى النقيضالسعودية. 

رق ، سقطت أمطار جيدة شاإلفريقي وفي القرنباليمن.  تهامةمالئمة للتكاثر في 

 على الهضبة شمال الصومال.اثيوبيا و

 نشـــرة الجــراد الصحــراوي

 تصدر هذه النشرة الشهرية باللغتين االنجليزية والفرنسية عن خدمة معلومات الجراد الصحراوي

جراد ال ، وتصدر النسخة العربية للنشرة عن أمانة هيئة مكافحةوالزراعة برومابمقر منظمة االغذية 

يتم و  االقليمي للشرق األدنى وشمال افريقيا بالقاهرة(. )المكتبالصحراوي في المنطقة الوسطى 

االتصال بتوزيعها للدول االعضاء والجهات المختصة بالبريد االلكتروني، كما يمكن الحصول عليها 

 . ، القاهرة، جمهورية مصر العربية20233316000+امين الهيئة، هاتف:   بمكتب

 Mamoon.AlSaraiAlalawi@fao.orgبريد الكتروني:  

mailto:Mamoon.AlSaraiAlalawi@fao.org
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           364رقم 
 

 

 نشرة الجراد الصحراوي

_____________________________________________ 

 

المرتبطة بالمونسون  راالمطا تقريباتوقفت  ،الشرقية المنطقةفي و

بر فيما خالل سبتم الباكستانية-الحدود الهندية جانبيعلى امتداد كال  (الموسمية)

تشوليستان المجاورة  وأجزاء من الهندبراجستان  الخفيفة شمالعدا األمطار 

د و لكن اخذ فى الجفاف فى الهن النباتيكان الغطاء و  .الثانيالعقد  فيبباكستان 

باكستان. قبل نهاية الشهر، توقفت األمطار الموسمية تماما فى غالبا ظل أخضر 

راجستان. و كانت االمطار الموسمية لهذا العام أعلى من المتوسط بوسط و  في

المدى بشمال  ةجنوب راجستان و جوجارات و  لكنها أقل من المتوسطات طويل

 راجستان و امتداد الحدود الباكستانية. 

 

 عالجةالمساحات الم     

 

 هكتار )سبتمبر( 33      الجزائر 

  

 حالة الجراد الصحراوي والتوقعات        

لخص في الصفحة األولى(             )انظر أيضا الم 

 

 المنطقة الغربية

 

 موريتانيا

 الحالة 

في الغرب حيث شوهدت كان هناك زيادة فى نشاط الجراد  ،سبتمبرشهر  في

 أقالل فاىكثير من االماكن في منطقة ناضجة في  انعزاليةحشرات كاملة 

(1827N/1444W)  في مناطق التكاثر بينما انحسرت الحشرات الكاملة

. حدث تكاثر صغير (1639N/0936W) عيون العتروس شمال  الصيفي

حيث  (1833N/1126W) تجكجةو النطاق في مواقع قليلة بين أقالل فاى 

. و لم يشاهد الجراد الثانيوجدت حوريات انفرادية انعزالية في العمر االول و 

 .أثناء المسح ببقية األماكن

 التوقعات  
 زديادا وطاجنت مسببا الترارزةفي النطاق تكاثر صغير ال يستمروف س

هناك خطورة قليلة لتكون قليل من  وربما يكونالجراد  اعدادطفيف في 
منتصف أكتوبر. ربما  حوالي وسيبدأ ظهور المجنحات .الجماعات الصغيرة
كاثر وتتأدرار  وجنوب غربفي انشيرى  الحشرات الكاملةتظهر أعداد قليلة من 

سوف  التيسقطت بها األمطار مؤخرا أو  التينطاق صغير بالمناطق  على
 .فترة التوقعات فيامطارا أكثر  تستقبل

 
 مالي

 الحالة 

في  تمت التيخالل المسوحات جراد يشاهد ال لمشهر سبتمبر،  في      

 .(1426N/1128W( و كايس )1510N/0717Wنارا )الغرب بين 

 التوقعات 

 نطاق على تكاثرتو  من المحتمل تواجد أعداد قليلة من الحشرات الكاملة

  .و تاميسنا لمسىو وادى التي تيمترينفوراس و ياأدرار بأجزاء من صغير 
 

 النيجر

 الحالة 

حدث تكاثر صههغير النطاق فى موقع واحد على األقل فى ، سههبتمبرشهههر  في

حيث شهههههههوهدت الحوريات  (1754N/0559E) أبهانغاريتتهاميسهههههههنها جنوب 

ير غانفرادية االنفرادية االنعزالية بجميع االعمار مختلطة مع حشهههههههرات كاملة 

 . نهاية الشهر فىتمت  التيالمحدودة المسوحات  وناضجة خاللناضجة 

 التوقعات 
شكل شبه مؤكد في أماكن الجاري بنطاق صغير التكاثر سوف يسبب ال

فترة  أثناء بشكل طفيف في أعداد الجراد ازدياد وجبال العير من تاميسناأخرى 

 اعيالمرمنطقة بجارى الحدوث  محدود ربما يكون هناك تكاثرأيضا،  .التوقعات
ن من تكو ضعيفربما يكون هناك خطر  النباتيالكساء  ومع جفاف .الوسطى

 جماعات صغيرة قليلة العدد.
 
 ادـتش

 الحالة 
 .يتم القيام بالمسوحات و لم يتم االبالغ عن الجراد خالل سبتمبرلم 

 التوقعات 
فى المنههاطق أعههداد قليلههة من الحشهههههههرات الكههاملههة  وجودغههالبهها من المؤكههد 

ء مع جفاف الغطا ثر صهههغير النطاقاحيث سهههينحسهههر التك الوسهههطى و الشهههرقية
 .النباتي خالل فترة التوقعات

 
 السنغال 

  الحالة 
 .سبتمبر في شهرلم يتم االبالغ عن أي نشاط للجراد       

 التوقعات 
 .هامةمن غير الُمحتمل حدوث تطورات 

 

بوركينا فاسو، كاميرون، كاب فيردي، كوت ديفوار، جامبيا، بنين، 

 ليبريا، نيجيريا، سيراليون وتوجو. ،غانا، غينيا بيساو، غينيا

 التوقعات 
 .هامةمن غير الُمحتمل حدوث تطورات  

 

 الجزائر

 ةـالحال 
 والتي كان ،ناضجةال المشتتةنفرادية االحشرات ال استقرت ،سبتمبرشهر في 

 الى انيالثمختلطة مع قليل من الحوريات االنفرادية في العمر بعضها يتزاوج، 

في  (2753N/0017W) بوادي أدرارالمزارع المروية بالقرب من  الخامس

الحشرات في وضع تزاوج في نهاية  وشوهدت بعض. وسط الصحراء الكبرى

بغرب  و لم يشاهد الجراد هكتار. 33عالجت فرق المكافحة األرضية والشهر. 

 . (2250N/0528Eتمنراست )

 التوقعات  
و من المحتمل أن  ،وادى ادرار فى محدودحهدوث تكهاثر  سهههههههوف يسهههههههتمر

 فيفط ازدياد امسبب  النيجر مع ماليو حدود الجنوب  بين تمنراست  يحدث فى
 فى أعداد الجراد.

 
 المغرب

 الحالة 
 هرش فياإلبالغ عن وجود الجراد  ولم يتمالقيام بعمليات المسح يتم لم     

 .سبتمبر

 

 التوقعات 

ر تلقت أمطا التيالمناطق  في الحشرات الكاملةربما يظهر عدد قليل من 

 الصحراء الكبرى الغربية. فينطاق صغير  وتتكاثر علىمؤخرا 

 

 اليبي

 الحالة 
واتضح أن . أغسطس في شهرجراد لل نشاط أوضح تقرير متأخر عدم وجود

( في منتصف 2902N/2134Eالجراد في الشرق قرب جالو )البالغات عن 

 ي. صحراوالجراد الليس ابات بالجراد األفريقي المهاجر وسبتمبر كانت اص

  التوقعات  

 .من غير المحتمل حدوث تطورات هامة

 

 تونس

 الحالة 

 .سبتمبرشهر  خالل لم يتم اإلبالغ عن أية نشاط للجراد الصحراوي

 التوقعات 

 .هامةمن غير الُمحتمل حدوث تطورات 
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 المنطقة الوسطى

 السودان

 الحالة 
ضههجة والناغير ناضههجة ال نعزاليةاالحشههرات ال اسههتقرت ،رفي شههر سههبتمب

 وضهههةوصهههحراء البي، والنيل األبيضكردفان  التكاثر الصهههيفي بشهههمال بمناطق

انخفضههههههههت أعههداد الجراد في غرب تالل البحر األحمر.  وقليلههة  وفي أمههاكن

حامد  فقط قرب أبوتواجدت الحشهههههههرات المنهاطق الزراعيهة بوادي النيل حيث 

(1932N/3320E) ( 1641وشنديN/3322E). 

 التوقعات  

مع استمرار جفاف الكساء النباتي فى مناطق التكاثر الصيفي، فهناك خطورة 

صغيرة. سوف يتحرك عدد قليل من الجماعات قليل من ال تكون من جدا قليلة

الحشرات الكاملة من المناطق الداخلية الى مناطق التكاثر الشتوي على امتداد 

سقط يالتي يمكن ان  المناطق فينطاق صغير  وتتكاثر علىساحل البحر االحمر 

 المطر. عليها

  اإريتري

 ةــالحال 

 .بتمبرس في شهراالبالغ عن وجود الجراد  ولم يتمالمسوحات القيام بتم يلم 

 التوقعات 

او  األمطار بالمناطق التي سقطت بهاتكاثر على نطاق صغير سوف يحدث 

المناطق الوسطى او الشمالية  مياه تلك األمطار علىالمناطق التي جرت اليها 

 ازدياد طفيف فى أعداد الجراد مما يعمل على حدوثاألحمر ساحل البحر  على

   .فترة التوقعات في

 

 إثيوبيا

  الحالة 

 في شهههههههريلم يتم القيام بالمسههههههوحات ولم يتم االبالغ عن وجود الجراد 

 سبتمبر.أغسطس و

 التوقعات 
 من غير الُمحتمل حدوث تطورات هامة.

 

 يبوتيچ

  الحالة 
 .سبتمبرشهر في  استالم تقاريرلم يتم 

 التوقعات 
 .هامةمن غير الُمحتمل حدوث تطورات 

 

  الصومال

  الحالة 
 يفاالبالغ عن الجراد  ولم يتمأوضهح تقرير متأخر عدم القيام بالمسوحات 

 .رشهر سبتمب في تقاريراستالم  ولم يتم. أغسطسشهر 

 التوقعات 
ربما يبدأ ظهور أعداد قليلة من الجراد و تتكاثر بالساحل الشمالي الغربي 

من غير الُمحتمل حدوث األمطار . و  تسهههههههتقبلفى أي من المنهاطق التي 
 تطورات هامة.

 

 جمهورية مصر العربية

  الحالة 
( 2247N/3126E) توشكيلم يشاهد الجراد قرب بحيرة ناصر في مناطق 

 ولم يشاهدسبتمبر. أغسطس وشهري  في( 2219N/3138E) وأبو سمبل

والحدود ( 2359N/3524Eالجراد على ساحل البحر األحمر بين برنيس )

 سبتمبر.شهر في  السودانية

 التوقعات 
السههههههول السهههههاحلية  علىوتتكاثر ربما يبدأ ظهور أعداد قليلة من الجراد 

. تسقط بها األمطارسشهرقية للبحر األحمر بأي من المناطق التي ب الجنو
 .هامةمن غير الُمحتمل حدوث تطورات و 
 

 المملكة العربية السعودية

  الحالة 
حر ببسواحل اللم يشاهد الجراد أثناء المسوحات التي تمت  ،سبتمبرفي شهر 

 .الحدود اليمنيةو (2008N/4016E)ليث البين األحمر 

 التوقعات 
ربما تظهر أعداد قليلة من الجراد بمناطق التكاثر الشهههههتوي على سهههههاحل 

ناطق ممن الأي  فىالبحر األحمر و تبدأ فى التكاثر على مسههتوى صههغير 
 .فترة التوقعات فيتسقط بها األمطار التي 

 

 اليمن

  الحالة 
 في شههههههههرالجراد وجود لم يتم االبالغ عن يتم القيههام بههالمسهههههههوحههات ولم 

 سبتمبر.

 التوقعات 
سوف تنحسر أعداد الجراد بالمناطق الداخلية مع جفاف الغطاء النباتي. و 

على  ويالشتمتواجدة الى مناطق التكاثر الحشرات كاملة المن المتوقع أن تنتقل 
يحدث تكاثر صغير النطاق سامتداد سواحل البحر األحمر و خليج عدن حيث 

 بالمناطق التي استقبلت األمطار مؤخرا، مسببا ازدياد طفيف في أعداد الجراد.
 

 سلطنة ع مان

 الحالة 

ي شبه فتم القيام بها  التيلم يشاهد الجراد أثناء المسوحات سبتمبر، شهر  في

( 2415N/5547E) البريمي المناطق الداخلية قرب شمالفي جزيرة مسندم و

 (.1736N/5401E) ثمريتقرب  وفي الجنوب

 التوقعات 
 حدوث تطورات هامة.المحتمل  غير من    

 

، قطر، ، لبنان، فلسطينالكويت، اكيني األردن، البحرين، العراق،

 وأوغندة.، اإلمارات تركيا، تنزانيا، اسوري

 التوقعات 
 .هامةمن غير الُمحتمل حدوث تطورات 

 

 المنطقة الشرقية
 إيران

  الحالة 
حالة  فىشوهدت حشرات كاملة انفرادية مشتتة ناضجة ، سبتمبرشهر  في

 (.5710N/5833E) والنصموريان شمال غرب تزاوج بموقع واحد في جاز

 التوقعات  
 .هامةمن غير الُمحتمل حدوث تطورات      

 

 باكستان

  الحالة 
ناضجة لااالنعزالية نفرادية االكاملة الحشرات استقرت ال ،سبتمبرشهر  في

 وفي تشههوليسههتان( 2450N/6702E) كراتشههيغرب  السههبيالبأماكن قليلة في 

 قرهواسهههههههالم ( 2822N/7020Eخان )رحيم يارجنوب قرب الحهدود الهنهدية 

(2751N/7048E.) 

 التوقعات 
سههوف ينحسههر نشههاط الجراد في مناطق التكاثر الصههيفي على امتداد الحدود 

الُمحتمههل حههدوث  غيرومن البههاكسهههههههتههانيههة مع جفههاف الغطههاء النبههاتي. -الهنههديههة
 .هامةتطورات 

 
 الهند

 الحالة 
 تمت في راجسهههتان التيالمسهههوحات  اثناءلم يشهههاهد الجراد  ،سهههبتمبر شههههر في

 . وجوجارت

 التوقعات 
 من غير الُمحتمل حدوث تطورات هامة.    

 
_______________________________________________

           364رقم 
 
 

 

 

 

 نشرة الجراد الصحراوي
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          364قم ر
 

 
 

 نشرة الجراد الصحراوي

_______________________________________________ 

 
 أفغانستان

 الحالة 
 .لم ترد تقارير

  التوقعات 
 .هامةمن غير الُمحتمل حدوث تطورات     
 

 اراتـإشع

 

نظام دليلي من  عبارة عن: مستتتتويات التحذير من الجراد الصتتتحراوي

درجههة  يبينعلى شههههههبكههة اإلنترنههت  Locust Watchاأللوان بموقع 

خطورة حالة الجراد الصهههحراوي: حيث يعني اللون األخضهههر أن حالة 

واللون البرتقههالي يعني  احتراسالجراد هههادئههة واللون األصههههههفر يعني 

بق هذا النظام طُ  دخطر. وقتههديهد أما اللون األحمر فيعني أن الوضههههههع 

 اعلى الصفحة فيعلى شبكة اإلنترنت وأيضا  Locust Watchبموقع 

األولى من نشههرة الجراد الصههحراوي الشهههرية. وتبين هذه المسههتويات 

مهدى المخهاطر المتوقعهة أو التههديد على المحاصههههههيل التي قد تنجم من 

إصهابات الجراد الصحراوي واإلجراءات المناسبة المقترحة التي يمكن 

 اتخاذها حيال كل مستوى.

 

بغي ين )يشهههار لها باللون األخضهههر(الهدوء أثناء فترات  :الجراد ريراتق

على البلدان أن ترسل تقارير الجراد مرة كل شهر على األقل مع إرسال 

الفترات أثناء  . بينما( مع شههههرج موجزRAMSESبيانات رامسههههيس )

االحتراس فيها )يشهههههار لها باللون األصهههههفر( وكذلك فترات ينبغي  التي

ون الخطر )يشههههار لها باللالتهديد )يشههههار لها باللون البرتقالي( وفترات 

األحمر( والتي غالبا ما يصاحبها تفشيات وفورات وأوبئة الجراد ينبغي 

مخرجات ملفات رامسههيس مع تفسههير موجز مرتينوأسههبوع في  إرسههال

رجى من الههدول سهههههههاعههة من انتهههاء سخر عمليههة مسههههههح. ويُ  34خالل 

المتضههههررة من الجراد أن تتشههههجع وتقوم بإعداد نشههههرات ثلث شهههههرية 

المعلومات عن طريق البريد  كافةوينبغي إرسههههال  .خص حالة الجرادتل

( إلى مركز الطوارئ لعمليههات مكههافحههة الجراد e-mailااللكتروني )

معلومات  إدارة-FAO/ECLOالصحراوي بمنظمة األغذية والزراعة 

إلى أن لتنويهههه ا. ويجهههب (eclo@fao.org)الهجهراد الصههههههحراوي 

المعلومات التي ترد مع نهاية الشهههر سههوف تُدرج ضههمن نشههره الجراد 

الصهههحراوي الصهههادرة لنفس الشههههر، وخالفا لذلك فإن هذه المعلومات 

رجى إرسهههال التقارير حتى في حالة سهههوف تتأخر للشههههر التالي. كما يُ 

 عدم وجود جراد أو عدم إجراء مسوحات.

 

  watchLocustمعلومات جديدة على موقع 

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

 كما يلي:

  منظمة األرصاد العالمية/منظمة األغذية والزراعة كتيب الطقس

 Publications – Documents والجراد الصحراوي.

 

  بهيئتيلضباط معلومات الجراد الصحراوى ورشة العمل االقليمية 

 – Publications .الوسطى و الشرقية تينمكافحة الجراد بالمنطق

Reports 2017 

  نتائج المسح المشترك بين الهند و باكستان بهيئة مكافحة الجراد

 Publications – Reports 2017. اسيا غرببجنوب 

 

تدريبية متاحة على يوتيوب  أفالم .تدريبية لبرنامج رامسيس أفالم

األدوات و ب الخاص جزءال. انظر 1.3لمستخدمي برنامج رامسيس

 .الموارد المفيدة بهذه النشرة

 

 2017خالل األحداث المقبلة 

 :2017 فيالمزمع تنفيذها  لألنشطةمخطط وما يلي جدول زمني 

 ي تدريب اقليمالغربية. مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة  هيئة

 2) . موريتانياجوجتكأعلى طرق المسح للكشافين الموظفين الجدد، 

 نوفمبر( 5 –أكتوبر 

 اط ضباجتماع الغربية. مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة  هيئة

الثالث  التوجيهيةلجنة الاجتماع اتصال االمبرس السادس عشر و

 ديسمبر( 9-1المغرب ) –أغادير  ،عشر

 حلقة عمل هيئة مكافحة الجراد الصحراوى بجنوب غرب اسيا .

 ]سيتم التأكيد [لضباط معلومات الجراد، طهران )ديسمبر( 

 ة الدورة التدريبي .هيئة مكافحة الجراد الصحراوى بالمنطقة الوسطى

 [حمالت الجراد الصحراوى )ديسمبر( على  العاشرةقليمية الشبه ا

 . ]سيتم التأكيد

 

 دليل المصطلحات

 

 الجرادالمصطلحات التالية هي مصطلحات خاصة تستعمل في نشرة 

 عند اإلبالغ عن الجراد الصحراوي: الصحراوي

 

 حشرات كاملة وحوريات غير تجمعية 

 انعزإلى)قليلة(

 يوجد أعداد قليلة جدا وال يحدث بينها استجابات متبادلة  

 األقدام في رقعة محددة  ىمشيا علم  344حشرة كاملةو 1-صفر 

 وهكتار(25)أو أقل من  

 مشتتة )بعض أعداد منخفضة( 

توجد بالدرجة التي قد تسمح بحدوث استجابات متبادلة ولكن ال تشاهد  

 في جماعات أرضية أو للتشميس

 األقدام في رقعة محددة  ىم مشيا عل 344حشرة كاملةو 1-24 

 وهكتار(544-25)أو  

 جماعة

 ات أرضية أو للتشميستشكل جماع 

 األقدام في رقعة محددة  ىم مشيا عل 344+ حشرة كاملةو24 

 .+وهكتار(544)أو  

 

 أحجام مجموعات الحوريات وأسراب الجراد 

 صغير جدا

     ²كم 1سرب: أقل من  -

  ²م 25-1مجموعة:  -

 صغير

  ²كم 14-1سرب:   -

 ²م 2،544-25مجموعة:   -

 طمتوس

 ²كم 144-14سرب:  -

 هكتار  14 – 2،544مجموعة:  -

 كبير

 ²كم 544-144سرب:  -

 هكتار  54-14مجموعة:  -

 كبير جدا 

 ²+ كم 544سرب:  -

  +هكتار54مجموعة:  -

 

 سقوط األمطار 

 ملم مطر 24-1خفيف:  -

mailto:eclo@fao.org
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 ملم مطر 54-21متوسط:  -

  ملم مطر 54غزير: أكثر من  -

 

 :خري خاصة بعملية اإلبالغمصطلحات أ  

 التكاثر 

 التجنح ىعملية التناسل من التزاوج إل

 األمطار الصيفية والتكاثر: 

 يتريا؛إرغرب ، السودان، )ساحل غرب أفريقيا سبتمبروأكتوبر –يوليو

 الحدود الهندية الباكستانية(

 األمطار الشتوية والتكاثر: 

)ساحل البحر األحمر وخليج عدن؛ شمال غرب  ينايروفبراير –أكتوبر

 الغربية( موريتانيا، الصحراء

 األمطار الربيعية والتكاثر: 

ة، غرب أفريقيا، شبه الجزيرة العربية الداخلي )شماليونيوويوليو –فبراير

 الهضبة الصومالية، إيران و الحدود الباكستانية(

 

 االنحدار 

 هي فترة تتميز بإخفاق في عملية التكاثر وو أو مكافحة ناجحة تؤدي إلى

وبداية االنحسار ويمكن أن تكون على تفكك الجموع المكونة لألسراب، 

 .مستوي إقليمي أو أكبر

 

 التفشي  

ازدياد واضح في أعداد الجراد الصحراوي بسبب التركيز والتضاعف 

تكوين مجموعات  ىوالتجمع، الذي إذا لم يتم إيقافه يمكن أن يؤدي إل

 .حوريات وأسراب

 

 الفورة  

داد الجراد كبير جدا في أعهي فترة تلي االنحسار وتتسم في البداية بتزايد 

سن واحد يتبعها نتاج موسمين  الصحراوي وحدوث تفشيات عديدة في

كاثر ألتجمعي في مناطق الت إلى متعاقبين أو أكثر للتكاثر من اإلنتقالي

الموسمية المكملة في نفس اإلقليم أو األقاليم المجاورة للجراد 

 .الصحراوي

  

 الوباء 

ات واإلصاب نتشر فيها الجراد الصحراويهي فترة لعام واحد أو أكثر ي

ويحدث الوباء الكبير  الشديدة التي يكون أغلبها مجموعات أو أسراب.

 .عندما يتأثر إقليمين أو أكثر في نفس اآلونة

 

 االنحسار  

 .هي فترة تخلو من االنتشار واإلصابات الشديدة باألسراب

 

 مستويات التحذير 

 أخضر 

 للمحاصيل. ينبغي المحافظة على إجراء ليس هناك تهديد : هادئ

 المسوحات والرصد المنتظم.

 أصفر

 األمر إلى يقظة أكثر؛ قد  بللمحاصيل. يتطليوجد تهديد : احتراس

 الحاجة إلى عمليات مكافحة.   تقتضي

 برتقالي

  .تهديد: يوجد تهديد للمحاصيل. يجب اجراء عمليات مسح ومكافحة 

 أحمر

 يجب إجراء عمليات مسح ومكافحة تهديد شديد للمحاصيل. : خطر

 مكثفة.

 

 

 

 مناطق الجراد الصحراوي

 المنطقة الغربية

البلدان المتضهههررة من الجراد في غرب وشهههمال غرب أفريقيا تشهههمل: 

 –السههههههنغال  –المغرب  –موريتانيا  –مالي –ليبيا  –تشههههههاد  –الجزائر 

 –بيا جام –فيردي  كاب – وأثناء األوبئة فقط: بوركينا فاسهههههو –تونس 

 غينيا كونا كري. –غينيا بيساو 

 

 المنطقة الوسطي

 البلدان المتضههررة من الجراد على امتداد البحر األحمر تشههمل: جيبوتي

 –الصههههههومال  –السههههههعودية  –ُعمان  –إثيوبيا –إريتريها  –مصههههههر  –

 –األردن  –العراق  –األوبئة فقط: البحرين  اليمن. وأثناء –السههههههودان 

بية راإلمارات الع –تركيا  –تنزانيا  –سورية  –قطر  –الكويت  –كينيا 

 أوغندة. – المتحدة

 

 المنطقة الشرقية

 –البلدان المتضررة من الجراد في جنوب غرب سسيا تشمل: أفغانستان 

 باكستان. –إيران  –الهند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

           364رقم 

 

 

 

 نشرة الجراد الصحراوي
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 أدوات ومصادر مفيدة
FAO Locust Watch. معلومات، خرائط، أنشطة واصدارات مختلفة، موقع مراقبة الجراد 

 http://www.fao.org/ag/locusts 

IRI RFE.  ،والسنة)عقد( أيام  14موقع تقدير سقوط االمطار، اليوم  

http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/.Food_Security/.Locusts/index.html 

IRI Greenness maps.   أيام. خرائط االخضرار 14خرائط ذات فاعلية توضح التطور في الكساء النباتي كل  

http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/Food_Security/Locusts/Regional/greenness.html 

IRI MODIS مودس  يوم 16تقديم صور للكساء النباتي كل   .  

http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/Food_Security/Locusts/Regional/MODIS/index.html 

Windy.    ودرجة الحرارة سقوط االمطار، حركة الرياجالوقت الفعلي ل 

http://www.windy.com 

eLocust3 training videos.   فيلم تدريبي عن أي لوكست موجودة على موقع يوتيوب 15عدد  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLf7Fc-oGpFHEdv1jAPaF02TCfpcnYoFQT 

RAMSESv4 training videos.  مجموعة من األفالم التدريبية األساسية عن برنامج رامسيس  

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLf7Fc-oGpFHGyzXqE22j8-mPDhhGNq5So 

RAMSESv4 and eLocust3.  برامج التثبيت، تحديثات، فيديوهات، جرد ودعم فني 

https://sites.google.com/site/rv4elocust3updates/home 

 FAOLocust Twitter.   صفحة الجراد في تويتر  

http://www.twitter.com/faolocust 

FAOLocust Facebook.  صفحة الجراد في فيسبوك

http://www.facebook.com/faolocust 

FAOLocust Slideshare. للمشاهدة والتحميل عروض وصور خاصة بالجراد   
http://www.slideshare.net/faolocust 

eLERT. بالجراد الصحراوي(  موقع أي ليرت ) قاعدة بيانات ديناميكية وتفاعلية بشان الموارد الخاصة

http://sites.google.com/site/elertsite 
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