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حالة الجراد الصحراوي العامة في نوفمبر 2017
و التوقعات حتى منتصف يناير 2018
الظروف الجوية والبيئية في نوفمبر 2017

استمر وضع الجراد الصحراوي هادئ خالل شهر نوفمبر .وجدت أعداد
قليلة فقط من الحشرات الكاملة االنفرادية غرب موريتانيا ،شمال النيجر،
الجزائر ،تشاد ،و على السهول الساحلية للبحر األحمر في السودان و اليمن.
حدث تكاثر صغير النطاق شمال غرب موريتانيا ،شمال النيجر و تشاد و لكن
ظلت أعداد الجراد قليلة .خالل فترة التوقعات ،سيحدث تكاثر صغير النطاق
في مناطق التكاثر الشتوي على امتداد كال جانبي البحر االحمر وخصوصا
في السعودية حيث سقطت أمطار جيدة في نوفمبر .سوف تنخفض أعداد
الجراد شمال الساحل ومن المحتمل ان تستقر الحشرات الكاملة المشتتة
شمال النيجر وفي شمال غرب موريتانيا حيث يمكن حدوث تكاثر محدود إذا
سقطت األمطار.

سقطت أمطار جيدة على ساحل البحر االحمر بالسعودية .وتحسنت الظروف
البيئية في بعض مناطق التكاثر الشتوي على امتداد جانبي البحر االحمر.
وظل الغطاء النباتي مخضرا في أماكن قليلة بشمال الساحل وفي شمال غرب
افريقيا على الرغم من قلة االمطار.
في المنطقة الغربية ،لم تسقط أمطار جيدة في نوفمبر .ومع ذلك ،كانت الغطاء
النباتي الحولي أخضر في بعض االماكن في قاعدة جبال الهقار في الجزائر
قرب إليزي ،جانت وتمنراست .وكان الغطاء النباتي أخضر أيضا في أجزاء
من أدرار ايفوراس في شمال مالي ،ممتدة الى المناطق المجاورة بجنوب
الجزائر بين بئر بو مختار وتين زواتين ،في شمال النيجر في جبال العير
وعلى شمال سهول تاميسنا ممتدة الى جنوب الجزائر وبوسط وشمال شرق
تشاد .وفي موريتانيا ،ظلت النباتات خضراء في الغرب (لبراكنه وجنوب
غرب أدرار) ولكنها كانت اخذه في الجفاف في أجزاء من ترارزة وتيرس
زمور فيما عدا قرب الزويرات حيث كانت خضراء .وفي المغرب ،كانت
الغطاء النباتي جاف على امتداد الجانب الجنوبي لجبال أطلس ولكنه كان اخذ
في االخضرار في المناطق الوسطى للصحراء الكبرى الغربية.

المنطقة الغربية
ظ ّل الوضع هادئا في شهر نوفمبر .تواجدت أعداد قليلة من الحشرات
االنفرادية في أجزاء من الجزائر ،غرب موريتانيا ،و بدأت تظهر في شمال
موريتانيا .حدث تكاثر محدود في اماكن قليلة بشمال غرب موريتانيا ،شمال
النيجر وشرق تشاد ولكن ظلت أعداد الجراد قليلة .و لم يشاهد الجراد خالل
المسوحات في المغرب .خالل فترة التوقعات ،يمكن حدوث تكاثر صغير
النطاق إذا سقطت األمطار في شمال غرب موريتانيا والصحراء الكبرى
الغربية .سوف تنخفض أعداد الجراد شمال الساحل بينما من المحتمل أن
تستقر أعداد قليلة من الجراد في أجزاء من شمال مالي و النيجر.

وفي المنطقة الوسطى ،سقطت أمطار جيدة بمناطق التكاثر الشتوي على
امتداد أجزاء من ساحل البحر األحمر بالسعودية في نوفمبر .خالل العقد
األول ،سقطت األمطار على الساحل بين القنفدة وجيزان .وسقطت أمطار أكثر
غزارة على الساحل الشمالي من الوجه الى جدة في التاسع عشر الى الحادي
والعشرين من نوفمبر ،مسببا حدوث فيضانات في بعض االماكن منها جدة.
ونتيجة لذلك فان الظروف البيئية سوف تتحسن وتسمح بحدوث تكاثر صغير
النطاق .وفي اليمن ،ظل الغطاء النباتي أخضر على ساحل البحر األحمر
ولكن على السهول الساحلية الجنوبية كان الغطاء النباتي جاف على األغلب.
في السودان واريتريا وعلى الرغم من حدوث أمطار قليلة ،فان الغطاء النباتي
كان أخذا في االخضرار في بعض المواقع على امتداد السهول الساحلية للبحر
االحمر ولكن ظل جافا على االغلب بجنوب شرق مصر.

المنطقة الوسطي
ظل موقف الجراد هادئا في المنطقة في شهر نوفمبر .وجدت اعداد قليلة من
الحشرات الكاملة االنفرادية في أماكن قليلة بمناطق التكاثر الشتوي على امتداد
ساحل البحر االحمر في السودان و اليمن .في فترة التوقعات ،من المحتمل
حدوث تكاثر صغير النطاق على امتداد جانبي البحر االحمر ،وخصوصا في
السعودية حيث سقطت أمطار جيدة خالل نوفمبر ،والمتداد أقل ،في السودان،
اريتريا واليمن .من الممكن أيضا حدوث تكاثر محدود على السهول الساحلية
الشمالية الغربية بالصومال اذا سقطت االمطار.

المنطقة الشرقية

وفي المنطقة الشرقية ،لم تسقط أمطار جيدة على المنطقة في شهر
نوفمبر .واستمر جفاف الغطاء النباتي على امتداد جانبي الحدود الهندية
الباكستانية .كانت الظروف البيئية جافة وظلت غير مالئمة للتكاثر على امتداد
الساحل الجنوبي الشرقي إليران.

استمر موقف الجراد هادئا في المنطقة في نوفمبر .لم يتم االبالغ عن وجود
الجراد ومن غير المحتمل حدوث تطورات هامة في فترة التوقعات.
تصدر هذه النشرة الشهرية باللغتين االنجليزية والفرنسية عن خدمة معلومات الجراد الصحراوي
بمقر منظمة االغذية والزراعة بروما  ،وتصدر النسخة العربية للنشرة عن أمانة هيئة مكافحة الجراد
الصحراوي في المنطقة الوسطى (المكتب االقليمي للشرق األدنى وشمال افريقيا بالقاهرة) .ويتم
توزيعها للدول االعضاء والجهات المختصة بالبريد االلكتروني ،كما يمكن الحصول عليها باالتصال
بمكتب امين الهيئة ،هاتف ،+20233316000 :القاهرة ،جمهورية مصر العربية.
بريد الكترونيMamoon.AlSaraiAlalawi@fao.org :

المساحات المعالجة
لم يتم االبالغ عن القيام بعمليات مكافحة في شهر نوفمبر

1

سوف تنخفض أعداد الجراد ومن غير ال ُمحتمل حدوث تطورات هامة.
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السنغال
 الحالة

نشرة الجراد الصحراوي
_____________________________________________

لم يتم االبالغ عن أي نشاط للجراد في شهر نوفمبر.

 التوقعات

حالة الجراد الصحراوي والتوقعات
(انظر أيضا الملخص في الصفحة األولى)

من غير ال ُمحتمل حدوث تطورات هامة.

بنين ،بوركينا فاسو ،كاميرون ،كاب فيردي ،كوت ديفوار ،جامبيا،
غانا ،غينيا بيساو ،غينيا ،ليبريا ،نيجيريا ،سيراليون وتوجو.
 التوقعات
من غير ال ُمحتمل حدوث تطورات هامة.
الجزائر
 الحالـة

المنطقة الغربية
موريتانيا
الحالة

في شهر نوفمبر ،استمر تواجد الحشرات الكاملة االنفرادية االنعزالية
الناضجة والغير ناضجة في الغرب بين أجزاء من مناطق التكاثر الصيفي في
الجنوب بين ابيتلميت ( )1732N/1441Wوأوجفت (.)2003N/1301W
حدث تكاثر صغير النطاق جنوب غرب أوجفت حيث وجدت حوريات
انفرادية انعزالية في العمر الثاني الى الرابع .في العقد األخير شوهدت
حشرات انفرادية انعزالية غير ناضجة في أقصى الشمال في تيرس زمور الى
شرق زويرات ( .)2244N/1221Wولم يتواجد الجراد في الشمال تجاه
قالمان ( )2410N/0952Wوفي الجنوب الغربي بين االك
( )1703N/1355Wونبيكه (.)1758N/1215W


في شهر نوفمبر ،وجدت حشرات انفرادية انعزالية ناضجة في وأدى ادرار
) (2753N/0017Wبالصحراء الكبرى الوسطى .وفي أقصى الجنوب،
وجدت حشرات انعزالية غير ناضجة قرب حدود النيجر وفي عين قزام
( )1937N/0552Eكامتداد إلصابات الجراد من المناطق المجاورة في
النيجر .استقرت الحشرات الكاملة االنعزالية الغير ناضجة قرب حدود مالي
بين برج باجي مختار ( )2119N/0057Eوتيمياوين (.)2026N/0148E

 التوقعات

ربما تستقر بعض الحشرات المشتتة فى أقصى الجنوب قرب حهدود مهالي و
النيجر بينما يمكن أن تظل حشرات أخرى قرب مناطق الزراعات المروية فهى
وادى أدرار.

التوقعات

من المحتمل استقرار عدد قليل من الحشرات الكاملة في أجزاء من
ترارزة ،انشيرى ،جنوب غرب أدرار وتيرس زمور .هناك امكانية حدوث
تكاثر صغير النطاق اذا سقطت أمطار اضافية.

المغرب
الحالة

في شهر نوفمبر ،لم يشاهد الجراد أثناء المسوحات التي اجريت جنوب جبال
أطلس في مناطق كلميم ( )2859N/1003Wواسا ()2836N/0926W
وفي وسط الصحراء الكبرى الغربية بين الداخلة ( )2342N/1555Wوبئر
أنزران (.)2353N/1431W

مالي
الحالة

لم يتم القيام بالمسوحات ولم يتم االبالغ عن وجود الجراد في شههر
نوفمبر.
التوقعات

ربما توجد أعداد قليلة من الحشرات الكاملة وتستقر في أجزاء من أدرار
ايفوراس.



النيجر
الحالة


ليبيا
 الحالة

في النصف االول من نوفمبر ،حدث تكاثر محدود النطاق فهى شهمال سههول
تاميسههنا بههين هضههبة تزرزيههت ( )1832N/0449Eوالحههدود الجزائريههة حيههث
وجههدت الحوريههات االنفراديههة االنعزاليههة فههى االعمههار الوسههطى الههى المت ه خرة
مختلطة مع حشرات كاملة انفرادية انعزالية غير ناضجة .وكان هناك حشهرات
انفراديههة انعزاليههة ناضههجة مبعثههرة علههى امتههداد جبههال العيههر ومنههاطق المراعههي
الوسطى الى الشهمال مهن تاسهكر ( .)1507N/1041Eواكتشهف تكهاثر صهغير
النطههاق فههى أمههاكن قليلههة فههي كههل المنههاطق حيههث وجههدت الحوريههات االنفراديههة
االنعزالية فى االعمار المت خرة.



التوقعات
ربما يظهر عدد قليل من الحشرات الكاملة فى أجزاء من الصحراء
الكبرى الغربية وتتكاثر على نطاق صغير اذا سقطت االمطار.

لم يتم استالم تقارير تبين حالة الجراد في شهر نوفمبر.



التوقعات
من غير المحتمل حدوث تطورات هامة.

تونس
 الحالة
لم يتم اإلبالغ عن اي نشاط للجراد الصحراوي في شهر نوفمبر.

التوقعات

 التوقعات
من غير ال ُمحتمل حدوث تطورات هامة.

من المحتمل أن يستقر عدد قليل من الحشرات الكاملة في جبال العير
والمتداد أقل ،في اجزاء من تاميسنا.

المنطقة الوسطى
السودان
 الحالة

تشـاد
 الحالة
فههي شهههر نههوفمبر ،حههدث تكههاثر محههدود النطههاق فههي الشههمال الشههرقي قههرب
كاليت حيث وجدت حوريات انفرادية انعزالية في االعمار المت خرة فهي أمهاكن
قليلة .ووجدت الحشرات االنفرادية االنعزالية الناضجة والغيهر ناضهجة مبعثهرة
على امتداد الساحل بين ماو وفضا بكثافهات تصهل مهن  100الهى  1100حشهرة
للهكتار.

في شهر نوفمبر ،لم يشاهد الجهراد أثنهاء المسهوحات التهي تهم القيهام بهها فهي
منههاطق التكههاثر الشههتوي علههى امتههداد سههاحل البحههر االحمههر بههين حههدود اريتريهها
ومصر .وفي المناطق شبه الساحلية للشمال الشرقي فيما عدا الحشرات الكاملهة
االنفرادية االنعزالية الناضجة في مكان واحد بالشهمال الشهرقي فهى وأدي اوكهو
قههرب تومههاال ( )2002N/3551Eومكههان واحههد علههى السههاحل الجنههوبي قههرب

 التوقعات
2

أدوبانا ( .)1810N/3816Eولم يشاهد الجراد غرب تهالل البحهر األحمهر بهين
ديرديب ( )1731N/3607Eوسنكات (.)1855N/3648E

اليمن
 الحالة

سوف يحدث تكاثر محدود في المناطق التي سقطت عليها األمطار مؤخرا
على امتداد ساحل البحر االحمر وفى المناطق شبه الساحلية بالشمال الشرقي
مسببا ازدياد طفيف فى اعداد الجراد.

في شهر نوفمبر ،شوهدت حشرات انفرادية مشتتة ناضجة وغير ناضجة أثناء
المسوحات التي نفذت على ساحل البحر االحمر من شمال زبيد
( )1410N/4318Eالى جنوب ميدى ( .)1619N/2448Eوعلى الساحل
الجنوبي .ولم يشاهد الجراد بدءا من بئر على ( )1401N/4820Eالى غرب
عدن فيما عدا حشرات انفرادية انعزالية غير ناضجة في موقع واحد قرب
لحج (.)1303N/4453E



التوقعات

إريتريا
 الحالــة

 التوقعات
سوف يحدث تكاثر صغير النطاق في المناطق التي سقطت بها االمطار
مؤخرا على تهامة مسببا ازدياد طفيف في اعداد الجراد .و اذا سقطت أمطار
اضافية ،ربما يحدث تكاثر محدود على امتداد اجزاء من الساحل الجنوبي.

في شهر نوفمبر ،لم يشاهد الجراد أثناء المسوحات التي تمهت علهى السههول
السههاحلية الوسههطى للبحههر االحمههر مههن وكيههرو ( )1548N/3918Eالههى قههرب
مرسى كوبا (.)1616N/3911E

سلطنة عمان
الحالة


التوقعات

من المحتمل حدوث تكاثر محدود فى المناطق التي استقبلت األمطار
مؤخرا على السهول الساحلية الوسطى والشمالية للبحر االحمر.

في شهر نوفمبر ،لم يشاهد الجراد أثناء المسوحات التي تم القيام بها في
أماكن قليلة بشبه جزيرة مسندم وساحل الباطنة وفي شمال المناطق الداخلية
جنوب عبري ( ،)2314N/5630Eوبين ادم ( )2223N/5731Eو أبرا
(.)2243N/5831E

إثيوبيا
 الحالة



لم يتم استالم تقارير تبين حالة الجراد في شهر نوفمبر.



التوقعات

البحرين ،العراق ،األردن ،كينيا ،الكويت ،لبنان ،فلسطين ،قطر،
سوريا ،تنزانيا ،تركيا ،اإلمارات وأوغندة.
التوقعات

من غير ال ُمحتمل حدوث تطورات هامة.

من غير ال ُمحتمل حدوث تطورات هامة.

چيبوتي
 الحالة
لم يتم القيام بالمسوحات ولم يتم االبالغ عن وجود الجراد في شهر نوفمبر.



المنطقة الشرقية
إيران
الحالة


التوقعات

من غير ال ُمحتمل حدوث تطورات هامة.

الصومال
 الحالة

في شهر نوفمبر ،لم يشاهد الجراد أثناء المسوحات التي نفذت فى الساحل
الجنوبي الشرقي قرب جاسك ( )2540N/5746Eوشاباهار
(.)2517N/6036E

لم يتم استالم تقارير تبين حالة الجراد في شهر نوفمبر.





التوقعات

ربما تظهر أعداد قليلهة مهن الجهراد وتتكهاثر علهى نطهاق صهغير بالسهاحل
الشهمالي الغربهي فهى أي مهن المنهاطق التهي تسهتقبل األمطهار .و مهن غيههر
ال ُمحتمل حدوث تطورات هامة.

لههم يههتم القيههام بالمسههوحات ولههم يههتم االبههالغ عههن وجههود الجههراد فههي شهههر
نوفمبر.



في شهر نوفمبر ،لم يشاهد الجراد على ساحل البحر األحمر بين أبو رماد
( )2224N/3624Eوحاليب ( ،)2213N/3638Eفي المناطق شبه
الساحلية من الشالتين ( )2308N/3535Eالى قرب مرسى علم
( ،)2504N/3454Eوقرب بحيرة ناصر في مناطق توشكي
( )2247N/3126Eوأبو سمبل (.)2219N/3138E

الهند


التوقعات

من غير ال ُمحتمل حدوث تطورات هامة.

الحالة

في شههر نهوفمبر ،لهم يشهاهد الجهراد اثنهاء المسهوحات التهي تمهت فهي راجسهتان
وجوجرات.

التوقعات



ربمهها تظهههر أعههداد قليلههة مههن الجههراد وتتكههاثر علههى السهههول السههاحلية
الجنوب شرقية للبحر األحمر ب ي من المنهاطق التهي تسهقط بهها األمطهار.
و من غير ال ُمحتمل حدوث تطورات هامة.

التوقعات
من غير ال ُمحتمل حدوث تطورات هامة.

أفغانستان
الحالة


المملكة العربية السعودية
الحالة

في شهر نوفمبر ،لم يشاهد الجراد أثناء المسوحات التي تمت على ساحل

لم يتم استالم تقارير تبين حالة الجراد في شهر نوفمبر.

التوقعات

من غير ال ُمحتمل حدوث تطورات هامة.
_______________________________________________

البحر األحمر بين ثول ( )2215N/3906Eوالحدود اليمنية.



التوقعات
من غير ال ُمحتمل حدوث تطورات هامة.

باكستان
الحالة


جمهورية مصر العربية
الحالة




التوقعات

من غير المحتمل حدوث تطورات هامة.

رقم 470

التوقعات

مههن المحتمههل ظهههور أعههداد قليلههة مههن الحشههرات الكاملههة بمنههاطق التكههاثر
الشتوي على ساحل البحهر األحمهر و تتكهاثر علهى نطهاق صهغير فهى تلهك
المناطق التي سقطت بها األمطار فى نوفمبر.

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

نشرة الجراد الصحراوي
_____________________________________________

حشرات كاملة وحوريات غير تجمعية
انعزالي(قليلة)

إشعـارات

يوجد أعداد قليلة جدا وال يحدث بينها استجابات متبادلة
صفر 1-حشرة كاملة 400/م مشيا على األقدام في رقعة محددة
(أو أقل من /25هكتار)

 :عبههارة عههن نظههام دليلههي مههن
 Locust Watchعلههى شههبكة اإلنترنههت يبههين درجههة خطههورة

مشتتة (بعض أعداد منخفضة)

واللون األصفر يعني احتراس واللون البرتقهالي يعنهي تهديهد أمها اللهون األحمهر
فيعني أن الوضهع خطهر .وقهد طُبهق ههذا النظهام بموقهع  Locust Watchعلهى
شبكة اإلنترنت وأيضا في اعلى الصفحة األولى من نشهرة الجهراد الصهحراوي
الشههههرية .وتبهههين ههههذه المسهههتويات مهههدى المخهههاطر المتوقعهههة أو التهديهههد علهههى
المحاصيل التي قد تنجم من إصابات الجراد الصحراوي واإلجهراءات المناسهبة
المقترحة التي يمكن اتخاذها حيال كل مستوى.

توجد بالدرجة التي قد تسمح بحدوث استجابات متبادلة ولكن ال تشاهد في
جماعات أرضية أو للتشمس
 20-1حشرة كاملة 400/م مشيا على األقدام في رقعة محددة
(أو /500-25هكتار)

جماعة
تشكل جماعات أرضية أو للتشميس
 +20حشرة كاملة 400/م مشيا على األقدام في رقعة محددة
(أو /+500هكتار).

تقارير الجراد :أثناء فترات الههدوء (يشهار لهها بهاللون األخضهر) ينبغهي علهى
البلهدان أن ترسهل تقههارير الجهراد مههرة كهل شههر علههى األقهل مههع إرسهال بيانههات
رامسههيس ( )RAMSESمههع شههرج مههوجز .بينمهها أثنههاء الفتههرات التههي ينبغههي
االحتههراس فيههها (يشههار لههها بههاللون األصههفر) وكههذلك فتههرات التهديههد (يشههار لههها
بههاللون البرتقههالي) وفتههرات الخطههر (يشههار لههها بههاللون األحمههر) والتههي غالبهها مهها
يصههاحبها تفشههيات وفههورات وأوبئههة الجههراد ينبغههي إرسههال مخرجههات ملفهههات
رامسيس مع تفسير موجز مرتين/أسبوع فهي خهالل  48سهاعة مهن انتههاء خهر
عملية مسح .ويُرجى من الدول المتضررة من الجراد أن تتشهجع وتقهوم بدعهداد
نشرات ثلث شهرية تلخص حالة الجهراد .وينبغهي إرسهال كافهة المعلومهات عهن
طريههق البريههد االلكترونههي ( )e-mailإلههى مركههز الطههواري لعمليههات مكافحههة
الجهههههراد الصههههههحراوي بمنظمهههههة األغذيههههههة والزراعههههههة -FAO/ECLOإدارة
معلومهههات الجهههراد الصهههحراوي ( .)eclo@fao.orgويجهههب التنويهههه إلهههى أن
المعلومهههات التهههي تهههرد مهههع نهايهههة الشههههر سهههوف تُهههدرج ضهههمن نشهههره الجهههراد
الصههحراوي الصههادرة لههنفس الشهههر ،وخالفهها لههذلك فههدن هههذه المعلومههات سههوف
تت خر للشهر التالي .كما يُرجى إرسال التقارير حتى في حالة عدم وجود جهراد
أو عدم إجراء مسوحات.

أحجام مجموعات الحوريات وأسراب الجراد
صغير جدا
-

سرب :أقل من  1كم²
مجموعة 25-1 :م²

صغير
 سرب 10-1 :كم² -مجموعة 2،500-25 :م²

متوسط
 سرب 100-10 :كم² -مجموعة 10 – 2،500 :هكتار

كبير
 سرب 500-100 :كم² مجموعة 50-10 :هكتاركبير جدا

معلومات جديدة على موقع Locust watch
اإلضافات الحديثة على موقع الويب ( )www.fao.org/ag/locusts
كما يلي:
 منظمة األرصاد العالمية/منظمة األغذية والزراعة كتيب الطقس والجراد
الصحراويPublications – Documents .
 ورشة العمل االقليمية لضباط معلومات الجراد الصحراوى بهيئتي مكافحة
الجراد بالمنطقتين الوسطى والشرقيةPublications – Reports .
2017
 نتائج المسح المشترك بين إيران وباكستان بهيئة مكافحة الجراد بجنوب
غرب اسياPublications – Reports 2017 .

 سرب + 500 :كم² -مجموعة+50 :هكتار

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

مصطلحات أخري خاصة بعملية اإلبالغ:
التكاثر

أفالم تدريبية لبرنامج رامسيس .أفالم تدريبية متاحة على يوتيوب
لمستخدمي برنامج رامسيس .1.4انظر الجزء الخاص باألدوات والموارد
المفيدة بهذه النشرة.

عملية التناسل من التزاوج إلى التجنح

األمطار الصيفية والتكاثر:
يوليو– سبتمبر/نوفمبر (ساحل غرب أفريقيا ،السودان ،غرب إريتريا؛ الحدود
الهندية الباكستانية)

األحداث المقبلة خالل  2017و 2018

األمطار الشتوية والتكاثر:

ما يلي جدول زمني ومخطط لألنشطة المزمع تنفيذها خالل :2017
 هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية .اجتماع ضباط
اتصال االمبرس السادس عشر واجتماع اللجنة التوجيهية الثالث عشر،
أغادير – المغرب ( 8-4ديسمبر)
 هيئة مكافحة الجراد الصحراوي بالمنطقة الوسطى .الدورة التدريبية الشبه
اقليمية العاشرة في حمالت الجراد الصحراوي (ديسمبر) ] سيتم الت كيد[.
 هيئة مكافحة الجراد الصحراوي بجنوب غرب اسيا .ورشة عمل لضباط
معلومات الجراد ،طهران ( 17-15يناير )2018
 هيئتي مكافحة الجراد الصحراوي بالمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية
بجنوب غرب اسيا .ورشة عمل لضباط معلومات الجراد ،سيتم ت كيد
المكان ( 8-5مايو )2018

نوفمبر– يناير/فبراير (ساحل البحر األحمر وخليج عدن؛ شمال غرب
موريتانيا ،الصحراء الغربية)

األمطار الربيعية والتكاثر:
فبراير– يونيو/يوليو(شمال غرب أفريقيا ،شبه الجزيرة العربية الداخلية،
الهضبة الصومالية ،إيران  /الحدود الباكستانية)

االنحدار
هي فترة تتميز بدخفاق في عملية التكاثر و /أو مكافحة ناجحة تؤدي إلى تفكك
الجموع المكونة لألسراب ،وبداية االنحسار ويمكن أن تكون على مستوي
إقليمي أو أكبر.
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التفشي
ازدياد واضح في أعداد الجراد الصحراوي بسبب التركيز والتضاعف
والتجمع ،الذي إذا لم يتم إيقافه يمكن أن يؤدي إلى تكوين مجموعات حوريات
وأسراب.

الفورة
هي فترة تلي االنحسار وتتسم في البداية بتزايد كبير جدا في أعداد الجراد
الصحراوي وحدوث تفشيات عديدة في ن واحد يتبعها نتاج موسمين متعاقبين
أو أكثر للتكاثر من االنتقالي إلى ألتجمعي في مناطق التكاثر الموسمية المكملة
في نفس اإلقليم أو األقاليم المجاورة للجراد الصحراوي.

الوباء
هي فترة لعام واحد أو أكثر ينتشر فيها الجراد الصحراوي واإلصابات الشديدة
التي يكون أغلبها مجموعات أو أسراب .ويحدث الوباء الكبير عندما يت ثر
إقليمين أو أكثر في نفس اآلونة.

االنحسار
هي فترة تخلو من االنتشار واإلصابات الشديدة باألسراب.

مستويات التحذير
أخضر
 هادي :ليس هناك تهديد للمحاصيل .ينبغي المحافظة على إجراء
المسوحات والرصد المنتظم.

أصفر

 احتراس :يوجد تهديد للمحاصيل .يتطلب األمر إلى يقظة أكثر؛ قد تقتضي
الحاجة إلى عمليات مكافحة.

برتقالي
 تهديد :يوجد تهديد للمحاصيل .يجب اجراء عمليات مسح ومكافحة.
أحمر
 خطر :تهديد شديد للمحاصيل .يجب إجراء عمليات مسح ومكافحة مكثفة.
مناطق الجراد الصحراوي
المنطقة الغربية
البلدان المتضررة من الجراد في غهرب وشهمال غهرب أفريقيها تشهمل :الجزائهر
– تشههاد – ليبيهها – مههالي– موريتانيهها – المغههرب – السههنغال – تههونس – وأثنههاء
األوبئة فقط :بوركينا فاسو – كاب فيردي – جامبيا – غينيا بيساو – غينيا كونا
كري.

المنطقة الوسطي
البلههدان المتضههررة مههن الجههراد علههى امتههداد البحههر األحمههر تشههمل :جيبههوتي –
مصهههر – إريتريههها –إثيوبيههها – عُمهههان – السهههعودية – الصهههومال – السهههودان –
اليمن .وأثنهاء األوبئهة فقهط :البحهرين – العهراق – األردن – كينيها – الكويهت –
قطر – سورية – تنزانيا – تركيا – اإلمارات العربية المتحدة – أوغندا.

المنطقة الشرقية
البلدان المتضررة من الجراد في جنهوب غهرب سهيا تشهمل :أفغانسهتان – الهنهد
– إيران – باكستان.

_________________________________________
رقم 470
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أدوات ومصادر مفيدة
FAO Locust Watch. الجراد

 موقع مراقبة، أنشطة واصدارات مختلفة، خرائط،معلومات

http://www.fao.org/ag/locusts
IRI RFE. (عقد) والسنة

 أيام10 ، اليوم،موقع تقدير سقوط االمطار

http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/.Food_Security/.Locusts/index.html
IRI Greenness maps. االخضرار

خرائط. أيام10 خرائط ذات فاعلية توضح التطور في الكساء النباتي كل

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

.  يوم16 تقديم صور للكساء النباتي كل

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

 حركة الرياح و درجة الح اررة،الوقت الفعلي لسقوط االمطار

http://windy.com
eLocust3 training videos. يوتيوب

 فيلم تدريبي عن أي لوكست موجودة على موقع15 عدد

https://www.youtube.com/playlist?list=PLf7Fc-oGpFHEdv1jAPaF02TCfpcnYoFQT
RAMSESv4 training videos. رامسيس

مجموعة من األفالم التدريبية األساسية عن برنامج

https://www.youtube.com/playlist?list=PLf7Fc-oGpFHGyzXqE22j8-mPDhhGNq5So
RAMSESv4 and eLocust3.

 جرد ودعم فني، فيديوهات، تحديثات،برامج التثبيت

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. والتحميل

عروض وصور خاصة بالجراد للمشاهدة

http://www.slideshare.net/faolocust

eLERT. )موقع أي ليرت ( قاعدة بيانات ديناميكية وتفاعلية بشان الموارد الخاصة بالجراد الصح اروي
http://sites.google.com/site/elertsite
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