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المنطقة الغربية: الحالة هادئة
الحالــة: تــم االبــاغ عــن زيــادة قليلــة فــى الحشــرات الكاملــة 
بوســط الجزائــر مقارنــة بشــهر مــارس و كان بعضهــا يضــع 

البيض.
التوقعــات: ســوف يحــدث فقــس محــدود وســط الجزائــر. مــن 

غيــر المحتمــل حــدوث تطــورات هامة.

المنطقة الوسطى: الحالة هادئة
الحالة: لم ترد باغات عن وجود الجراد.

التوقعــات: ربمــا يحــدث تكاثــر صغيــر النطــاق فــى المناطق 
ــر  ــاحل البح ــى س ــرا عل ــار مؤخ ــا األمط ــقطت به ــي س الت

ــة بالســعودية.  ــى اليمــن و المناطــق الداخلي األحمــر ف

المنطقة الشرقية: الحالة هادئة
الحالــة: وجــدت حشــرات كاملــة انعزاليــة ناضجــة فــى قليــل 

مــن المناطــق الســاحلية و الداخليــة لجنــوب شــرق ايــران.
التوقعــات: ربمــا يحــدث تكاثــر صغيــر النطــاق فــى جنــوب 
غــرب باكســتان و جنــوب شــرق ايــران اذا ســقطت األمطــار 

خــال مايــو. مــن غيــر المحتمــل حــدوث تطــورات هامــة.

نشـــرة الجــراد الصحــراوي

تصــدر نشــرة الجــراد الصحــراوي كل شــهر مــن قبــل قســم معلومــات الجــراد الصحــراوي بمقــر منظمــة االغذيــة والزراعــة برومــا، ايطاليــا. يقــوم قســم 
ــى  ــذار المبكــر المبنــى عل ــام باإلمــداد باإلن ــة للقي ــة والطقــس والظــروف البيئي ــة الجــراد الصحــراوى الدولي معلومــات الجــراد الصحــراوى برصــد حال
نتائــج المســح والمكافحــة االتيــة مــن الــدول المتأثــرة، مشــفوعة ببيانــات االستشــعار عــن بعــد والبيانــات والنمــاذج التاريخيــة. النشــرة مدعومــة بتحذيــرات 
وتحديثــات خــال فتــرات ازديــاد نشــاط الجــراد الصحــراوى. ويتــم توزيــع النشــرة مــن خــال البريــد اإلليكترونــي. تصــدر النســخة العربيــة عــن امانــة 
ــا يمكــن الحصــول  ــف: 0020233316000 كم ــة، هات ــة مصــر العربي ــة الوســطى، القاهــرة، جمهوري ــي المنطق ــة مكافحــة الجــراد الصحــراوي ف هيئ
عليهــا باالتصــال بمكتــب اميــن الهيئــة mamoon.alsaraialalawi@fao.org  ومــن موقــع الهيئــة www.desertlocust-crc.org  وموقــع مراقبــة 

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

 استمر وضع الجراد الصحراوي هادئ فى شهر أبريل. 

لــم يتــم االبــاغ عــن وجــود الجــراد فــي شــهر أبريــل فيمــا عــدا 
ــوب  ــر وجن ــط الجزائ ــي وس ــة ف ــة االنعزالي ــرات االنفرادي الحش
شــرق إيــران. وســقطت أمطــار جيــدة فــي الشــهر بالمناطــق 
الداخليــة بالمملكــة العربيــة الســعودية ولكــن اســتجابة الكســاء 
النباتــي الحولــي كانــت بطيئــة وظلــت ظــروف التكاثــر غيــر 
ــي األخــرى  ــر الربيع ــة بشــكل عــام شــبيهة بمناطــق التكاث مائم
ــقطت  ــا س ــيا. كم ــرب اس ــوب غ ــا وجن ــرب افريقي ــمال غ ــى ش ف
أمطــار جيــدة أيضــا علــى ســاحل البحــر األحمــر باليمــن واريتريا. 
ولــم يشــاهد الجــراد أثنــاء المســوحات المكثفــة بالمملكــة العربيــة 
الســعودية وباكســتان والهنــد وكذلــك في المســوحات األخــرى التي 
تمــت فــي الجزائــر ومصــر وعمــان واليمــن.  فــي فتــرة التوقعات، 
ربمــا يحــدث تكاثــر صغيــر النطــاق فــي وســط الجزائــر وحــوض 
جــاز موريــان بجنــوب شــرق إيــران، وربمــا فــي المناطــق التــي 
ســقطت بهــا األمطــار مؤخــرا بالمناطــق الداخليــة بالســعودية 
ــك،  ــن ذل ــم م ــن. وبالرغ ــي اليم ــر ف ــر األحم ــاحل البح ــى س وعل
فمــن غيــر المحتمــل حــدوث تطــورات هامــة بســبب قلــة األمطــار 
ــر  ــق التكاث ــي مناط ــام ف ــذا الع ــراد ه ــدا للج ــة ج ــداد القليل واألع
ــي  ــة ف ــار الصيفي ــدأ األمط ــع أن تب ــر المتوق ــن غي ــي، وم الربيع
منطقــة الســاحل بغــرب افريقيــا والســودان وعلــى امتــداد الحــدود 

ــة.  ــرة التوقعــات الجاري ــد فت ــى بع ــة الباكســتانية حت الهندي
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الظروف الجوية والبيئية في أبريل 2018 

ــة  ــق الداخلي ــى المناط ــدة عل ــار الجي ــن ســقوط االمط ــم م بالرغ
ــر.  ــة للتكاث ــر مالئم ــت غي ــة ظل ــان الظــروف البيئي للســعودية ف
التكاثــر  البيئيــة أيضــا جافــة فــي مناطــق  وظلــت الظــروف 

الربيعــي بشــمال غــرب أفريقيــا و جنــوب غــرب اســيا.

المنطقة الغربية
 ســقطت أمطــار قليلــة جــدا فــي شــهر أبريــل باســتثناء االمطــار الخفيفــة فــي 
ــى اجــزاء مــن وســط الجزائــر. ونتيجــة لذلــك، اســتمرت  بعــض االوقــات عل
ــان  ــن درعــا وودي ــتثناء أجــزاء م ــع المناطــق باس ــي جمي ــاف ف ظــروف الجف
زيز-غريــس علــى امتــداد الجانــب الجنوبــي لجبــال أطلــس فــي المغــرب 
وقــرب المــزارع المرويــة بــوادي أدرار فــي وســط الصحــراء الكبــرى 
بالجزائــر. و فــي غــرب أفريقيــا،  فــان منطقــة التجمــع الهوائــي بيــن المداريــة 
)ITCZ( بــدأت تحركهــا الموســمي تجــاه الشــمال مــن خليــج غينيــا، و لكنهــا 

ــة.   ــث تســود الظــروف الجاف ــي حي ــر الصيف ــوب مناطــق التكاث ــت جن ظل
 

المنطقة الوسطى
 فــي شــهر أبريــل، ســقطت امطــار جيــدة بمناطــق التكاثــر الربيعــي فــي 
قويــة  بريــاح  الســعودية مصحوبــة  العربيــة  بالمملكــة  الداخليــة  المناطــق 
وعواصــف ترابيــة. كانــت الظــروف البيئيــة اخــذة فــي التحســن وربمــا تكــون 
ــوك ووادي الدواســر، وربمــا  ــر النطــاق قــرب تب ــر صغي ــة لحــدوث تكاث كافي
ــن  ــم م ــر. وبالرغ ــار أكث ــقطت امط ــم إذا س ــل والقصي ــن حائ ــل بي ــداد اق المت
ســقوط األمطــار الجيــدة فــي بعــض األوقــات علــى الســهول الســاحلية الشــمالية 
والوســطى للبحــر األحمــر بأريتريــا، وبشــكل أساســي قــرب قــروره وجيلعالــو، 
ــرارة  ــة للح ــف نتيج ــون ضعي ــل أن يك ــن المحتم ــراد م ــى الج ــا عل ــان أثره ف
العاليــة وانتهــاء فتــرة االمطــار الموســمية علــى الســاحل. وفــي اليمــن، ســقطت 
امطــار خفيفــة الــى متوســطة فــي بعــض األوقــات خــال النصــف الثانــي مــن 
شــهر أبريــل علــى الســهول الســاحلية للبحــر االحمــر وفــي اجــزاء مــن المناطق 
الداخليــة بيــن مــأرب و وأدى حضرمــوت. ولــم تســقط أمطــار للشــهر الرابــع 
ــن  ــوب اليم ــدن بجن ــج ع ــاحلية لخلي ــهول الس ــداد الس ــى امت ــي عل ــى التوال عل
حيــث ظــل الكســاء النباتــي الحولــي جــاف. وفــي شــمال عمــان، ســقطت امطــار 
ــد  ــي العق ــة الشــرقية متبوعــة بأمطــار أخــف ف ــد األول بالمنطق ــي العق ــدة ف جي
الثانــي. بالرغــم مــن ذلــك فقــد ظــل الغطــاء النباتــي جــاف علــى األغلــب نتيجــة 
ــقطت  ــي، س ــرن األفريق ــي الق ــاع. و ف ــي االرتف ــذة ف ــرارة االخ ــات الح لدرج
امطــار جيــدة علــى شــرق اثيوبيــا و شــمال الصومــال. وأصبــح الكســاء النباتــي 
الحولــي أخضــر علــى الهضبــة الصوماليــة بيــن هيرجيــزا وجيجيجــا بإثيوبيــا.

المنطقة الشرقية
ســقطت أمطــار خفيفــة فــي العقــد الثانــي مــن شــهر أبريــل علــى امتــداد الجانــب 
ــر الربيعــي فــى بلوشســتان بغــرب باكســتان بيــن  الشــرقي مــن مناطــق التكاث
ــي.  ــي االخضــر الحول ــاء النبات ــو الكس ــه نم ــج عن ــا نت ــبيا وخــوزدار مم الس
ــداد  ــى امت ــة عل ــر مفضل ــة الغي ــروف الجاف ــادت الظ ــع، س ــة المواق ــى بقي وف

ــوب غــرب باكســتان ــران وجن ــوب شــرق إي ــر الربيعــي بجن مناطــق التكاث

لم يتم االباغ عن القيام بعمليات مكافحة في شهر أبريل.

المساحات الُمعالجة

حالة الجراد الصحراوي والتوقعات

المنطقة الغربية
موريتانيا
• الحالة

ــي شــهر  ــاغ عــن وجــود الجــراد ف ــم االب ــم يت ــام بالمســوحات ول ــم القي ــم يت ل
ــل. أبري

• التوقعات 
من غير المحتمل حدوث تطورات هامة.

مالي
• الحالة

لم يتم االباغ عن أي نشاط للجراد في شهر أبريل.
• التوقعات

ربمــا توجــد أعــداد قليلــة مــن الحشــرات الكاملــة و يمكــن ان تســتقر فــي أجــزاء 
مــن أدرار ايفــوراس. 

النيجر
• الحالة

لم يتم االباغ عن أي نشاط للجراد في شهر أبريل.
• التوقعات

مــن المحتمــل تواجــد أعــداد قليلــة مــن الجــراد وســوف تســتقر فــي أماكــن قليلــة 
ــال العير. بجب

تشـاد
• الحالة

لم يتم استام تقارير في شهر أبريل.
• التوقعات

من غير الُمحتمل حدوث تطورات هامة.

السنغال 
• الحالة 

لم يتم االباغ عن أي نشاط للجراد في شهر أبريل.
• التوقعات

من غير الُمحتمل حدوث تطورات هامة.

بنيــن، بوركينــا فاســو، كاميــرون، كاب فيــردي، كــوت ديفــوار، 
نيجيريــا،  ليبريــا،  غينيــا،  بيســاو،  غينيــا  غانــا،  جامبيــا، 

وتوجــو. ســيراليون 
• التوقعات

 من غير الُمحتمل حدوث تطورات هامة.

الجزائر
• الحالـة

ــر ناضجــة  ــة الغي ــة االنعزالي فــي شــهر أبريــل، شــوهدت الحشــرات االنفرادي
والناضجــة فــي مواقــع أكثــر قليــا عنهــا فــي مــارس، وبشــكل أساســي قــرب 
بوســط   )2753N/0017W( أدرار  بــوادي  المرويــة  المــزارع  مناطــق 
ــم يشــاهد  ــزاوج. و ل ــة كانــت تت الصحــراء الكبــرى وبعــض الحشــرات الكامل
 )2643N/0010E( ــان ــون )2916N/0014E( و ريج ــرب تيميم ــراد ق الج
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فــي الشــرق قــرب اليــزى )2630N/0825E( و فــي الجنــوب قرب تمنراســت 
.)2250N/0528E(

• التوقعات 
ــى  ــة ف ــرب مناطــق الزراعــات المروي ــر النطــاق ق ــس صغي ــا يحــدث فق ربم
وادى أدرار. و ربمــا تتحــرك الحشــرات االنعزاليــة تجــاه الجنــوب مــع جفــاف 
الظــروف فــى وســط الصحــراء الكبــرى. مــن غيــر المحتمــل حــدوث تطــورات 

هامــة.

المغرب
• الحالة

لــم يشــاهد الجــراد فــي وأدي درعــا قــرب فــم زكيــد )3005N/0652E( فــي 
أوائــل شــهر ابريــل.

• التوقعات
ربمــا توجــد حشــرات انعزاليــة فــى بعــض األماكــن علــى امتــداد وأي درعــة 
حيــث مــن غيــر المحتمــل حــدوث تكاثــر اال إذا ســقطت األمطــار فــي مايــو.

ليبيا
• الحالة

ــى شــهر  ــاغ عــن وجــود الجــراد ف ــم االب ــم يت ــام بالمســوحات ول ــم القي ــم يت ل
ــل. أبري

• التوقعات  
من غير المحتمل حدوث تطورات هامة.

 
تونس

• الحالة
لم يتم اإلباغ عن اي نشاط للجراد في شهر أبريل.

• التوقعات
من غير الُمحتمل حدوث تطورات هامة.

المنطقة الوسطى
السودان
• الحالة

لم يتم استام تقارير في شهر أبريل.
• التوقعات 

من غير المحتمل حدوث تطورات هامة.

إريتريا 
• الحالة

لم يتم القيام بالمسوحات ولم يتم االباغ عن الجراد في شهر أبريل.
• التوقعات

 من غير المحتمل حدوث تطورات هامة .

إثيوبيا
• الحالة 

لم يتم استام تقارير في شهر أبريل.
• التوقعات

ــد  ــكة الحدي ــة الس ــداد منطق ــى امت ــة عل ــة انعزالي ــد حشــرات كامل ــا تتواج ربم
ــار. ــقطت االمط ــدود اذا س ــر مح ــدوث تكاث ــن ح ــث يمك حي

چيبوتي
• الحالة 

ــي شــهر  ــاغ عــن وجــود الجــراد ف ــم االب ــم يت ــام بالمســوحات ول ــم القي ــم يت ل
ــل. أبري

• التوقعات
من غير الُمحتمل حدوث تطورات هامة.

الصومال 
• الحالة 

لم يتم استام تقارير في شهر أبريل.
• التوقعات

ربمــا تتواجــد أعــداد قليلــة مــن الحشــرات الكاملــة بالســاحل الشــمالي الغربــي 
ــي  ــى المناطــق الت ــر ف ــى نطــاق صغي ــر عل ــن أن تتكاث ــث يمك و المنحــدر حي
ــل  ــر الُمحتم ــن غي ــا. م ــا مياهه ــالت اليه ــرا أو س ــار مؤخ ــا األمط ــقطت به س

ــة. حــدوث تطــورات هام

جمهورية مصر العربية
• الحالة 

فــي شــهر أبريــل، لــم يشــاهد أثنــاء المســوحات التــى تمــت علــى امتــداد 
)2219N/3138E( وتوشــكي  أبــو ســمبل  قــرب  ناصــر  بحيــرة  شــاطئ 

.)2247N/3126E(
• التوقعات

من غير الُمحتمل حدوث تطورات هامة.

المملكة العربية السعودية
• الحالة 

فــي شــهر أبريــل، لــم يشــاهد الجــراد علــى ســاحل البحر األحمــر الشــمالي قرب 
بــدر )2346N/3847E( وفــي مناطــق التكاثــر الربيعــي بالمناطــق الداخليــة 
قــرب وأدي الدواســر )2028N/4747E( وتبــوك )2823N/3635E( وبيــن 
خيبــر )2542N/3917E( والقصيــم )2621N/4358E( وشــمال غــرب 
)2523N/4935E( وفــي الشــرق قــرب الهفــوف )2248N/4210E( ظلــم

• التوقعات
ربمــا توجــد حشــرات كاملــة انعزاليــة  فــى مناطــق التكاثــر الربيعــي بالمناطــق 
ــاق  ــر النط ــر صغي ــدوث تكاث ــن ح ــث يمك ــل حي ــيم و حائ ــن القس ــة بي الداخلي
اذا ســقطت أمطــار اضافيــة فــى مايــو. مــن غيــر المحتمــل حــدوث تطــورات 

هامــة.

اليمن
• الحالة 

لــم يشــاهد الجــراد أثنــاء المســوحات التــي تمــت علــى امتــداد الســهول الســاحلية 
 )1401N/4820E( وبيرعلــى )1306N/4523E( لخليــج عــدن بين زنجبــار

فــي االســبوع االول مــن الشــهر.
• التوقعات

ــداد  ــى امت ــن المناطــق عل ــل م ــي قلي ــن الجــراد ف ــة م ــداد قليل ــا توجــد أع ربم
ســاحل البحــر األحمــر حيــث يمكــن حــدوث تكاثــر محــدود فــي المناطــق التــي 

ســقطت بهــا األمطــار مؤخــرا. 

سلطنة ُعمان
• الحالة

فــي شــهر أبريــل، لــم يشــاهد الجــراد أثنــاء المســوحات التــي تــم القيــام بهــا فــي 
ــة قــرب  ــة، وفــي شــمال المناطــق الداخلي ــداد ســاحل الباطن ــى امت مســندم وعل

.)2415N/5547E( ــى البريم
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• التوقعات
ربمــا تظهــر حشــرات كاملــة انعزاليــة علــى ســاحل الباطنــة وفــي أجــزاء مــن 
المناطــق الداخليــة الشــمالية حيــث يمكــن حــدوث تكاثــر صغيــر فــي المناطــق 

التــي تســتقبل االمطــار. مــن غيــر المحتمــل حــدوث تطــورات هامــة.

ــان، فلســطين،  ــت، لبن ــا، الكوي ــراق، األردن، كيني ــن، الع البحري
ــدة. ــارات وأوغن ــا، اإلم ــا، تركي قطــر، ســوريا، تنزاني

• التوقعات
من غير الُمحتمل حدوث تطورات هامة.

المنطقة الشرقية
إيران

• الحالة 
فــي شــهر أبريــل، شــوهدت حشــرات كاملــة انعزاليــة ناضجــة فــى مــكان واحــد 
ــى  ــرب شــاباهار )2517N/6036E( و ف ــي الشــرقي ق ــى الســاحل الجنوب عل
مكانيــن فــى حــوض جــاز موريــان فــى المناطــق الداخليــة غــرب ايــران شــار 

.)2728N/5926E( ــان )2712N/6042E( و دق
• التوقعات 

 ربمــا يحــدث تكاثــر محــدود علــى امتــداد أجــزاء الســاحل الجنوبــي الشــرقي 
و فــى حــوض جــاز موريــان اذا ســقطت أمطــار اضافيــة فــى مايــو. مــن غيــر 

المحتمــل حــدوث تطــورات هامــة.

باكستان
• الحالة 

لــم يشــاهد الجــراد أثنــاء المســوحات التــي تمــت فــى المناطــق الســاحلية 
والداخليــة لبلوخســتان فــي شــهر ابريــل.

• التوقعات
ــدث  ــا يح ــث ربم ــوزدار حي ــرب خ ــة ق ــة انعزالي ــرات كامل ــد حش ــا توج ربم
تكاثــر محــدود فــي المناطــق التــي ســقطت بهــا االمطــار مؤخــرا. و مــن غيــر 

ــة. ــل حــدوث تطــورات هام المحتم

الهند
• الحالة

ــي راجســتان وجوجــرات  ــت ف ــي تم ــاء المســوحات الت ــم يشــاهد الجــراد اثن ل
ــل.   ــي شــهر أبري ف

• التوقعات
من غير الُمحتمل حدوث تطورات هامة.

أفغانستان
• الحالة

لم يتم استام تقارير.
• التوقعات 

من غير الُمحتمل حدوث تطورات هامة.
حدوث تطورات هامة.

مستويات التحذير من الجراد الصحراوي 
ــى شــبكة  ــع Locust Watch عل ــوان بموق ــي مــن األل ــارة عــن نظــام دليل عب
اإلنترنــت يبيــن درجــة خطــورة حالــة الجــراد الصحــراوي: حيــث يعنــي اللــون 
ــون  ــراس والل ــي احت ــر يعن ــون األصف ــة والل ــراد هادئ ــة الج ــر أن حال األخض
ــد  ــر. وق ــع خط ــي أن الوض ــر فيعن ــون األحم ــا الل ــد أم ــي تهدي ــي يعن البرتقال

إشعـارات

طُبــق هــذا النظــام بموقــع Locust Watch علــى شــبكة اإلنترنــت وأيضــا فــي 
اعلــى الصفحــة األولــى مــن نشــرة الجــراد الصحــراوي الشــهرية. وتبيــن هــذه 
ــد  ــي ق ــل الت ــى المحاصي ــد عل ــة أو التهدي ــدى المخاطــر المتوقع ــتويات م المس
ــة  ــبة المقترح ــراءات المناس ــراوي واإلج ــراد الصح ــات الج ــن إصاب ــم م تنج

ــال كل مســتوى. ــي يمكــن اتخاذهــا حي الت

تقارير الجراد
ــدان  ــى البل ــي عل ــر( ينبغ ــون األخض ــا بالل ــار له ــدوء )يش ــرات اله ــاء فت أثن
ــات  ــال بيان ــع إرس ــل م ــى األق ــهر عل ــرة كل ش ــراد م ــر الج ــل تقاري أن ترس
رامســيس )RAMSES( مــع شــرح موجــز. بينمــا أثنــاء الفتــرات التــي 
ينبغــي االحتــراس فيهــا )يشــار لهــا باللــون األصفــر( وكذلــك فتــرات التهديــد 
)يشــار لهــا باللــون البرتقالــي( وفتــرات الخطــر )يشــار لهــا باللــون األحمــر( 
ــة الجــراد ينبغــي إرســال  ــا مــا يصاحبهــا تفشــيات وفــورات وأوبئ والتــي غالب
مخرجــات ملفــات رامســيس مــع تفســير موجــز مرتين/أســبوع فــي خــال 48 
ــدول المتضــررة مــن  ــن ال ــة مســح. ويُرجــى م ــاء آخــر عملي ــن انته ســاعة م
الجــراد أن تتشــجع وتقــوم بإعــداد نشــرات ثلــث شــهرية تلخــص حالــة الجــراد. 
 )e-mail( وينبغــي إرســال كافــة المعلومــات عــن طريــق البريــد االلكترونــي
إلــى مركــز الطــوارئ لعمليــات مكافحــة الجــراد الصحــراوي بمنظمــة األغذيــة 
eclo@( إدارة معلومــات الجــراد الصحــراوي-FAO/ECLO والزراعــة
ــة الشــهر  ــرد مــع نهاي ــي ت ــى أن المعلومــات الت ــه إل fao.org(. ويجــب التنوي
ــهر،  ــس الش ــادرة لنف ــراوي الص ــراد الصح ــره الج ــن نش ــدرج ضم ــوف تُ س
وخافــا لذلــك فــإن هــذه المعلومــات ســوف تتأخــر للشــهر التالــي. كمــا يُرجــى 
إرســال التقاريــر حتــى فــي حالــة عــدم وجــود جــراد أو عــدم إجــراء مســوحات.

كاليف اليوت )1945 – 2018(
بعميــق الحــزن واألســى ننعــى الســيد كايــف اليــوت الــذي وافتــه المنيــة فــي 
ــم الطيــور  الثامــن عشــر مــن أبريــل فــي المملكــة المتحــدة. الســيد اليــوت عال
ــي  ــاو ف ــي الف ــل ف ــق بالعم ــا. التح ــي افريقي ــا ف ــور الكويلي ــي طي ــرا ف كان خبي
1975 وكان كبيــر أخصائــي مجموعــة الجــراد مــن 2004 حتــى تقاعــده فــي 

ــه. ــه وحكومت ــى عائلت ــا ال ــر عــن خالــص عزائن ــود أن نعب 2006. ونحــن ن

األجندة
ما يلي جدول زمني ومخطط لألنشطة المزمع تنفيذها:

• هيئــة مكافحــة الجــراد الصحــراوي بالمنطقــة الغربيــة. حلقــة العمــل االقليميــة 
علــى نظــام الرصــد والتقييــم. أغاديــر، المغــرب )7-11 مايو(.

• هيئــة مكافحــة الجــراد الصحــراوي فــي المنطقــة الغربيــة. االجتمــاع التاســع 
للهيئــة والثالــث عشــر اللجنــة التنفيذيــة. نجامينــا )18-22 يونيــو(.

• هيئــة مكافحــة الجــراد الصحــراوى بالمنطقــة الغربيــة. حلقــة عمــل اقليميــة 
لضبــاط معلومــات الجــراد، الجزائــر )1-5 يوليــو(.

• هيئتــي مكافحــة الجــراد الصحــراوي فــي المنطقــة الوســطى والمنطقــة 
الشــرقية بجنــوب غــرب اســيا. حلقــة العمــل االقليميــة لضبــاط معلومــات 

الجــراد، القاهــرة )15-19 يوليــو، ســيتم التأكيــد(.
ــس  ــن. تون ــاع الواحــد واألربعي ــة مكافحــة الجــراد الصحــراوى. االجتم • لجن

)22-25 أكتوبــر(.
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ــراد  ــرة الج ــي نش ــتعمل ف ــات خاصــة تس ــي مصطلح ــة ه ــات التالي المصطلح
ــراوي: ــراد الصح ــن الج ــاغ ع ــد اإلب ــراوي عن الصح

حشرات كاملة وحوريات غير تجمعية
انعزالي )قليلة(

• يوجد أعداد قليلة جدا وال يحدث بينها استجابات متبادلة 
• صفر-1  حشرة كاملة/400 م مشيا على األقدام في رقعة محددة 

  )أو أقل من 25/هكتار(
مشتتة )بعض أعداد منخفضة(

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

•1- 20 حشرة كاملة/400 م مشيا على األقدام في رقعة محددة 
)أو25-500/هكتار(

جماعة
• تشكل جماعات أرضية أو للتشميس 

• 20 + حشرة كاملة/400 م مشيا على األقدام في رقعة محددة 
  )أو 500 +/هكتار(.

أحجام مجموعات الحوريات وأسراب الجراد
صغير جدا

• سرب: أقل من 1 كم²              • مجموعة: 1-25 م² 
صغير

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

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

• سرب: 100-500 كم²            • مجموعة: 10-50 هكتار 
كبير جدا 

• سرب: 500 + كم²                • مجموعة: 50 + هكتار 

سقوط األمطار 
• خفيف: 1-20 ملم مطر

• متوسط: 21-50 ملم مطر
• غزير: أكثر من 50 ملم مطر 

األمطار الصيفية والتكاثر
• يوليو– سبتمبر/ديسمبر 

• ساحل غرب أفريقيا، السودان، غرب إريتريا؛ الحدود الهندية الباكستانية
األمطار الشتوية والتكاثر
• ديسمبر– فبراير/فبراير 

ــا، الصحــراء  ــج عــدن؛ شــمال غــرب موريتاني • ســاحل البحــر األحمــر وخلي
ــة الغربي

األمطار الربيعية والتكاثر
• فبراير– يونيو/يوليو 

• شــمال غــرب أفريقيــا، شــبه الجزيــرة العربيــة الداخليــة، الهضبــة الصوماليــة، 
إيــران / الحدود الباكســتانية.

دليل المصطلحات
مصطلحات أٌخري خاصة بعملية اإلبالغ:

التكاثر
• عملية التناسل من التزاوج إلى التجنح.

االنحدار
• هــي فتــرة تتميــز بإخفــاق فــي عمليــة التكاثــر و/ أو مكافحــة ناجحــة تــؤدي إلى 
تفــكك الجمــوع المكونــة لألســراب، وبدايــة االنحســار ويمكــن أن تكــون علــى 

مســتوي إقليمــي أو أكبــر.
التفشي 

• ازديــاد واضــح فــي أعــداد الجــراد الصحــراوي بســبب التركيــز والتضاعــف 
ــن مجموعــات  ــى تكوي ــؤدي إل ــن أن ي ــه يمك ــم إيقاف ــم يت ــذي إذا ل ــع، ال والتجم

ــات وأســراب. حوري
الفورة 

• هــي فتــرة تلــي االنحســار وتتســم فــي البدايــة بتزايــد كبيــر جــدا فــي أعــداد 
الجــراد الصحــراوي وحــدوث تفشــيات عديــدة فــي آن واحــد يتبعهــا نتــاج 
موســمين متعاقبيــن أو أكثــر للتكاثــر مــن االنتقالــي إلــى ألتجمعــي فــي مناطــق 
ــراد  ــاورة للج ــم المج ــم أو األقالي ــس اإلقلي ــي نف ــة ف ــمية المكمل ــر الموس التكاث

ــراوي. الصح
الوباء

• هــي فتــرة لعــام واحــد أو أكثــر ينتشــر فيهــا الجــراد الصحــراوي واإلصابــات 
ــر  ــاء الكبي ــا مجموعــات أو أســراب. ويحــدث الوب ــي يكــون أغلبه الشــديدة الت

عندمــا يتأثــر إقليميــن أو أكثــر فــي نفــس اآلونــة.
االنحسار 

• هي فترة تخلو من االنتشار واإلصابات الشديدة باألسراب.

مستويات التحذير
أخضر

• هــادئ: ليــس هنــاك تهديــد للمحاصيــل. ينبغــي المحافظــة علــى إجــراء 
المنتظــم. والرصــد  المســوحات 

أصفر
ــد  ــر؛ ق ــة أكث ــى يقظ ــر إل ــب األم ــل. يتطل ــد للمحاصي ــد تهدي ــراس: يوج • احت

ــة.   ــات مكافح ــى عملي ــة إل ــي الحاج تقتض
برتقالي

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

ــة  ــح ومكافح ــات مس ــراء عملي ــب إج ــل. يج ــديد للمحاصي ــد ش ــر: تهدي • خط
ــة. مكثف

مناطق الجراد الصحراوي
المنطقة الغربية

ــمل:  ــا تش ــمال غــرب أفريقي ــي غــرب وش ــراد ف ــن الج ــدان المتضــررة م البل
الجزائــر – تشــاد – ليبيــا – مالــي– موريتانيــا – المغــرب – الســنغال – تونــس 
– وأثنــاء األوبئــة فقــط: بوركينــا فاســو – كاب فيــردي – جامبيــا – غينيــا 

ــا كــري. ــا كون بيســاو – غيني

المنطقة الوسطي
البلــدان المتضــررة مــن الجــراد علــى امتــداد البحــر األحمــر تشــمل: جيبوتــي 
– مصــر – إريتريــا –إثيوبيــا – ُعمــان – الســعودية – الصومــال – الســودان – 
اليمــن. وأثنــاء األوبئــة فقــط: البحريــن – العــراق – األردن – كينيــا – الكويــت 
– قطــر – ســورية – تنزانيــا – تركيــا – اإلمــارات العربيــة المتحــدة – أوغنــدا.
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FAO Locust Watch. معلومات، خرائط، ٔانشطة واصدارات مختلفة، موقع مراقبة الجراد
http://www.fao.org/ag/locusts
IRI RFE موقع تقدير سقوط ا ألمطار، اليوم، 10 ٔايام )عقد( والسنة
http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/.Food_Security/.Locusts/index.html
IRI Greenness maps خرائط ذات فاعلية توضح التطور في الكساء النباتي كل 10 ٔايام.خرائط ا ألخضرار
http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/Food_Security/Locusts/Regional/greenness.html
IRI MODIS تقديم صور للكساء النباتي كل 16 يوم . مودس
http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/Food_Security/Locusts/Regional/MODIS/index.html
Windy. الوقت الفعلي السقوط ا مطار، حركة الرياح و درجة الحرارة
http://windy.com
 eLocust3 training videos. عدد 15 فيلم تدريبي عن ٔاي لوكست موجودة على موقع يوتيوب
 https://www.youtube.com/playlist?list=PLf7Fc-oGpFHEdv1jAPaF02TCfpcnY oFQT
RAMSESv4 training videos. مجموعة من األفام 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
 FAOLocustTwitter. صفحة الجراد في تويتر
http://www.twitter.com/faolocust
 FAOLocust Facebook. صفحة الجراد في فيسبوك
http://www.facebook.com/faolocust
 FAOLocust Slideshare. عروض وصور خاصة الجراد للمشاهدة والتحميل
http://www.slideshare.net/faolocust
 eLERT. )موقع ٔاي ليرت )قاعدة بيانات ديناميكية وتفاعلية بشان الموارد الخاصة بالجارد الصحراوي
http://sites.google.com/site/elertsite

ٔادوات ومصادر مفيدة

المنطقة الشرقية
البلــدان المتضــررة مــن الجــراد فــي جنــوب غــرب آســيا تشــمل: أفغانســتان – 

الهنــد – إيــران – باكســتان.
___________________________________
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