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المنطقة الغربية:  الحالة هادئة
ــم  ــر )ت ــا والنيج ــي موريتاني ــاق ف ــر النط ــر صغي ــدث تكاث ــة: ح الحال
معالجــة 29 هكتــار(، ممتــدا إلى جنــوب الجزائر )تم معالجــة 15هكتار(. 
ــي  ــة ف ــرات االنعزالي ــدت الحش ــر. ووج ــي النيج ــات ف ــكلت الجماع تش

ــا.  المغــرب وليبي
ــي مناطــق  ــرة ف ــل مــن الجماعــات الصغي ــا تتكــون قلي التوقعــات: ربم
التكاثــر الصيفــي بموريتانيــا والنيجــر مــع جفاف الكســاء النباتي. ســوف 
يعمــل التكاثــر صغيــر النطــاق  علــى ازديــاد أعــداد الجــراد فــي شــمال 

غــرب موريتانيــا. وربمــا يحــدث تكاثــر محلــى فــي الجزائــر.

المنطقة الوسطى: الحالة تهديد
ــار  ــة 4064 هكت ــم معالج ــا وت ــي إثيوبي ــراب ف ــت األس ــة: تكون الحال
وتحركــت األســراب إلــى الشــرق لتضــع البيــض الــذي فقس قرب شــمال 
الصومــال حيــث شــوهدت األســراب الناضجــة. تشــكلت جماعــات قليلــة 
نتيجــة التكاثــر الصيفــي فــي الســودان حيــث تــم معالجــة 3025 هكتــار. 
أســتمر التكاثــر علــى ســاحل البحــر األحمــر فــي اليمــن حيث تــم مكافحة 
32 هكتــار وفــي الســعودية 1805هكتــار. ووجدت الحشــرات االنعزالية 

فــي شــمال عمــان.
ــي  ــر ف ــر األحم ــاحل البح ــى س ــر عل ــتمر التكاث ــوف يس ــات: س التوقع
اليمــن، الســعودية واريتريــا ويمتــد إلى الســودان. ربما تصل األســراب 
ــى  ــا وتســتمر إل ــا وشــمال الصومــال مــن إثيوبي ــى اريتري ــرة إل الصغي
جنــوب إثيوبيــا وشــمال شــرق كينيــا. ســوف يتســبب التكاثــر فــي تشــكل 
مجموعــات الحوريــات فــي بعــض المناطــق. يمكــن أن تصــل قلــة مــن 
ــر  ــق التكاث ــن مناط ــان م ــرق عم ــمال ش ــى ش ــرة إل ــراب الصغي األس

الصيفــي الهنديــة الباكســتانية خــال األســبوع األول مــن نوفمبــر.

المنطقة الشرقية: الحالة تهديد
تــم  حيــث  الهنــد  فــي  المكافحــة  عمليــات  اســتمرت  الحالــة: 
ــات  ــد جماع ــار ض ــتان 22650هكت ــار وباكس ــة 82944هكت معالج
واســتقرت  الثانــي.  الجيــل  واألســراب  الحوريــات  ومجموعــات 

إيــران. جنــوب  فــي  االنعزاليــة  الحشــرات 
التوقعــات: مــع جفــاف الكســاء النباتــي، ســوف تتكــون جماعــات 
الحشــرات الكاملــة واألســراب الصغيــرة علــى امتــداد جانبــي الحــدود 
ــى جنــوب غــرب باكســتان وجنــوب  ــة الباكســتانية وتهاجــر إل الهندي
شــرق إيــران، ويحتمــل أن تســتقر وتنضــج ببــطء فــي المناطــق التــي 

اســتقبلت األمطــار مؤخــرا. 

نشـــرة الجــراد الصحــراوي

تصــدر نشــرة الجــراد الصحــراوي كل شــهر مــن قبــل وحــدة معلومــات الجــراد الصحــراوي بمقــر منظمــة االغذيــة والزراعــة برومــا، ايطاليــا. تقــوم 
وحــدة معلومــات الجــراد الصحــراوي برصــد حالــة الجــراد الصحــراوى الدوليــة والطقــس والظــروف البيئيــة للقيــام باإلمــداد باإلنــذار المبكــر المبنــى علــى 
نتائــج المســح والمكافحــة االتيــة مــن الــدول المتأثــرة، مشــفوعة ببيانــات االستشــعار عــن بعــد والبيانــات والنمــاذج التاريخيــة. النشــرة مدعومــة بتحذيــرات 
وتحديثــات اثنــاء 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 .  الجــراد
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حالة الجراد الصحراوي العامة في أكتوبر 2019  
والتوقعات حتى منتصف ديسمبر 2019

الزال موقف الجراد خطيرا في المنطقتين الشرقية والوسطى
ال يــزال الموقــف الحالــي خطيــرا ومهــددا علــى امتــداد الحــدود الهنديــة 
الباكســتانية وفــي القــرن األفريقــي. تشــكل عــدد متزايــد مــن األســراب في 
شــهر أكتوبــر فــي الهنــد وباكســتان حيــث اســتمرت عمليــات المكافحــة 
ــد  ــدو أن بعــض األســراب ق ــي. يب ــى التوال ــة للشــهر الســادس عل المكثف
بــدأت فــي التحــرك غربــا تجــاه جنــوب غــرب باكســتان وجنــوب شــرق 
إيــران حيــث ســوف تســمح لهــم األمطــار األخيــرة بالبقــاء حتــى الربيــع. 
ــع  ــان م ــى شــمال شــرق عم ــل مــن األســراب أيضــا إل ــا تصــل قلي ربم
ــر.  ــن نوفمب ــى م ــام األول ــي األي ــار ف ــار كي ــة باإلعص ــاح المرتبط الري
ــرق  ــمال ش ــة بش ــة جاري ــة والجوي ــة األرضي ــات المكافح ــت عملي وكان
ــا حيــث تكونــت األســراب. وتحــرك قليــل مــن الجماعــات شــماال  إثيوبي
ــا بينمــا تحركــت بعــض األســراب تجــاه الجنــوب الشــرقي  تجــاه اريتري
إلــى شــمال الصومــال وشــرق إثيوبيــا حيــث وضعــت البيــض الــذي بــدأ 
فــي الفقــس بنهايــة الشــهر. وال يــزال هنــاك احتمــال متوســط الخطــورة 
مــن إمكانيــة وصــول قليــل مــن األســراب  إلــى شــمال شــرق كينيا. تشــكل 
قليــل مــن مجموعــات الحوريــات واألســراب الصغيــرة فــي مناطــق 
التكاثــر علــى ســاحل البحــر األحمــر فــي اليمــن والمناطــق المجــاورة فــي 
الســعودية حيــث تــم القيــام بعمليــات المكافحة. ســوف يســتمر التكاثر على 
امتــداد جانبــي البحــر األحمــر، والــذي يمكــن أن يعــزز منــه وصــول قليــل 
ــا، مســببا  ــى الســاحل االريتــري مــن إثيوبي ــرة عل مــن األســراب الصغي
زيــادة إضافيــة فــي أعــداد الجــراد. وفــي المنطقــة الغربيــة، حــدث تكاثــر 
ــدت  ــر، ووج ــوب الجزائ ــر وجن ــا، النيج ــي موريتاني ــاق ف ــر النط صغي
حشــرات كاملــة انعزاليــة فــي المغــرب وليبيــا. وتكونــت جماعــات قليلــة 
ــي  ــاك وف ــات مكافحــة محــدودة هن ــام بعملي ــم القي ــي شــمال النيجــر وت ف
الجزائــر. مــن المتوقــع أن تــزداد أعــداد الجــراد بشــكل طفيــف فــي شــمال 

غــرب موريتانيــا نتيجــة لتكاثــر صغيــر النطــاق.
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الظروف الجوية والبيئية في أكتوبر 2019  

انحســرت األمطــار فــي مناطــق التكاثــر الصيفــي بغــرب إفريقيــا، 
الســودان وعلــى امتــداد الحــدود الهندية-الباكســتانية ولكــن 
الكســاء النباتــي ظــل اخضــر. وســقطت أمطــار غزيــرة فــي 
أجــزاء مــن مناطــق التكاثــر الشــتوي علــى امتــداد ســاحل البحــر 
األحمــر. وســقطت أمطــار خفيفــة فــي مناطــق التكاثــر الربيعــي 
بإيــران وباكســتان. وســقطت أمطــار جيــدة فــي القــرن األفريقــي. 
ــن  ــان م ــرق عم ــي ش ــطة ف ــى متوس ــة إل ــار خفيف ــقطت أمط س

ــار. اإلعصــار كي

المنطقة الغربية
 ITCZ ــة ــن المداري ــي بي ــع الهوائ ــة التجم ــمي لمنطق ــرك الموس ــتمر التح اس
تجــاه الجنــوب ولكنــه كان بشــكل عــام أبعــد شــماال عــن المعتــاد بحوالــي 
300-200 كــم فــي العقديــن األوليــن مــن أكتوبــر. وقبــل نهايــة العقــد األخيــر، 
تحركــت منطقــة ITCZ جنــوب مناطــق التكاثــر الصيفــي فــي الســاحل بغــرب 
أفريقيــا. ونتيجــة لذلــك، هطلــت أمطــار جيــدة بشــكل أساســي فــي العقــد األول 
ــى  ــق المراع ــر ومناط ــال العي ــنا، جب ــوب تاميس ــا، جن ــوب موريتاني ــي جن ف
الوســطى فــي النيجــر وفــي وســط وشــمال شــرق تشــاد. وفيمــا بعــد، لــم تســقط 
ــي بشــمال الســاحل. و بالرغــم مــن  ــر الصيف ــي مناطــق التكاث ــدة ف أمطــار جي
بقــاء الكســاء النباتــي مخضــرا، إال أنــه كان قــد أخــذ فــي الجفــاف فــي أجــزاء 
ــي، ســقطت أمطــار  ــد الثان ــي العق ــا وشــمال النيجــر. وف ــوب موريتاني مــن جن
ــل  ــع أن تظ ــث يتوق ــا حي ــمال غــرب موريتاني ــي ش ــطة ف ــى متوس ــة إل خفيف
ــا،  الظــروف مائمــة للتكاثــر فــي فتــرة التوقعــات. وفــي شــمال غــرب أفريقي
هطلــت أمطــار قليلــة جــدا فيمــا عــدا بعــض األمطــار الخفيفــة الممكنــة قرابــة 
منتصــف الشــهر فــوق جبــال الهقــار فــي جنــوب شــرق الجزائــر ممتــدة إلــى 
ــي  ــي أخضــر ف ــك، ظــل الكســاء النبات ــن ذل ــا. وبالرغــم م ــوب غــرب ليبي جن

ــي والنيجــر. ــداد حــدود مال ــى امت ــر وعل ــوب الجزائ وســط وشــرق وجن
 

المنطقة الوسطى
ــة التجمــع  ــة، اســتمر التحــرك الموســمي لمنطق ــة الغربي بشــكل شــبيه بالمنطق
الهوائــي بيــن المداريــة ITCZ جنوبــا ولكنــه بشــكل عــام كان أبعــد عــن 
المعتــاد بمســافة 300-200 كــم شــماال فــي العقديــن األوليــن مــن أكتوبــر فــوق 
ــوب  ــت ITCZ جن ــر، تحرك ــد األخي ــل العق ــودان. وقب ــة للس المناطــق الداخلي
مناطــق التكاثــر الصيفــي فــي الســودان. ونتيجــة لذلــك، ســقطت أمطــار خفيفــة 
إلــى متوســطة بشــكل أساســي فــي العقــد األول وأقــل منهــا فــي العقــد الثانــي فــي 
مناطــق التكاثــر الصيفــي بواليــات غــرب وشــمال دارفــور، شــمال كردفــان، 
النيــل األبيــض، صحــراء البيوضــة وقــرب كســا ممتــدة إلــى األراضــي 
المنخفضــة الغربيــة فــي اريتريــا. وهطلــت أمطــار خفيفــة فــي قليــل مــن 
المناطــق علــى امتــداد الجانــب الغربــي لتــال البحــر األحمــر متضمنــة أجــزاء 
ــي خــال  ــى متوســطة ف ــة إل ــب. وســقطت أمطــار خفيف ــن وادي أوكو/الدئي م
ــق  ــن والمناط ــة أوجادي ــة منطق ــا، متضمن ــرق إثيوبي ــي ش ــن ف ــن األولي العقدي
المجــاورة بشــمال غــرب ووســط الصومــال. انحســرت األمطــار فــي منطقــة 
ــة فــي وســط  ــا. وســقطت أمطــار غزيــرة وســيول مفاجئ عفــار وشــمال اثيوبي
الصومــال. وفــي مناطــق التكاثــر الشــتوي، ســقطت أمطــار خفيفــة علــى ســاحل 
ــت  ــدر. وكان ــى ب ــن والســعودية شــماال حت ــا، اليم ــي اريتري ــر ف البحــر األحم
األمطــار غزيــرة بشــكل خــاص فــي العقــد الثانــي. وســقطت أمطــار جيــدة علــى 
الســاحل الجنوبــي لليمــن قــرب عــدن حيــث كانــت ظــروف التكاثــر مائمــة فــي 
الوديــان. وربمــا تكــون أمطــار جيــدة غيــر معتــادة قــد ســقطت علــى الســاحل 

المساحات الُمعالجة

حالة الجراد الصحراوي والتوقعات

الشــمالي الغربــي والمنحــدر بالصومــال فــي األول والثامــن مــن الشــهر. وفــي 
عمــان، هطلــت أمطــار متوســطة فــي الشــمال فــي النصــف األول مــن الشــهر. 
وتطــور اإلعصــار كيــار فــي المحيــط الهنــدي فــي نهايــة الشــهر وتحــرك فــي 
اتجــاه الجنــوب الغربــي علــى امتــداد الســاحل الشــرقي لعمــان، مســببا هطــول 
أمطــار خفيفــة إلــى متوســطة فــي بعــض المناطــق بيــن صــور والدقــم. وكان 
الكســاء النباتــي أخضــرا بالفعــل قــرب الدقــم وفــي المناطــق األخــرى بمحافظــة 

الوســطى نتيجــة األمطــار الناتجــة عــن اإلعصــار هيــكا فــي ســبتمبر.

المنطقة الشرقية
توقفــت األمطــار الموســمية عــن مناطــق التكاثــر الهنديــة الباكســتانية فــي 11 
ــة  ــا. ونتيج ــل تقريب ــهر كام ــاد بش ــن المعت ــرا ع ــد متأخ ــا يع ــو م ــر، وه أكتوب
لذلــك، اســتمرت األمطــار الجيــدة فــي الســقوط فــي األســبوع األول مــن الشــهر 
وظلــت الظــروف البيئيــة مائمــة لتكاثــر الجــراد علــى امتــداد جانبــي الحــدود 
ــتان  ــر بباكس ــارا وثاربارك ــتان، ن ــاري تشوليس ــي صح ــتانية ف ــة الباكس الهندي
وفــي راجســتان بالهنــد. وفــي مناطــق التكاثــر الربيعــي، ســقطت أمطــار خفيفــة 
إلــى متوســطة فــي بعــض األوقــات فــي األســبوع األول مــن الشــهر علــى امتداد 
الســاحل والمناطــق الداخليــة بجنــوب سيســتان بلوتشســتان بإيــران والمناطــق 
المجــاورة لبلوتشســتان فــي جنــوب غــرب باكســتان. وربمــا يســمح ذلــك 
باخضــرار الكســاء النباتــي الطبيعــي بصــورة كافيــة لبقــاء الجــراد الصحــراوي 

ولكــن انخفــاض درجــات الحــرارة يُحتمــل أن يؤخــر نضــج الجــراد.

ــر 2564 12  ــي أكتوب ــف ف ــكل طفي ــة بش ــات المكافح ــا عملي ــت قلي انخفض
هكتــار مقارنــة 5000 12 هكتــار فــي ســبتمبر.

15 هكتار )أكتوبر( الجزائر  
4064 هكتار )أكتوبر( إثيوبيا  
82944هكتار )أكتوبر( الهند  

29 هكتار )أكتوبر( النيجر  
29930 هكتار )أكتوبر( باكستان  

720 هكتار )29 - 30 سبتمبر( السعودية  
1805 هكتار )أكتوبر(   
3025 هكتار )أكتوبر( السودان  

32 هكتار )أكتوبر( اليمن  

المنطقة الغربية
موريتانيا
• الحالة

غيــر  االنعزاليــة  االنفراديــة  الحشــرات  اســتقرت  أكتوبــر،  شــهر  فــي 
بيــن  بالجنــوب  الصيفــي  التكاثــر  مناطــق  فــي  والناضجــة  الناضجــة 
وطجكجــة   )1638N/1142W( كيفــا   ،)1717N/0701W( والتــه 
)1833N/1126W(. وشــوهدت الحشــرات الكاملــة أيضــا فــي الجنــوب 
الغربــي قــرب اركيــز )1658N/1514W( واســتقرت فــي الغــرب بيــن 
واكتشــف   .)2032N/1308W( اتــار  و   )1809N/1558W( نواكشــوط 
ــدت  ــث وج ــوط حي ــز ونواكش ــة، اركي ــرب طجكج ــاق ق ــر النط ــر صغي تكاث
حوريــات انفراديــة فــي األعمــار األول إلــى الثالــث، وكانــت الحشــرات 

.)1827N/1444W( فــاي  أقــال  شــمال  تتــزاوج  االنفراديــة 
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• التوقعات 
ســوف يــؤدى التكاثــر صغيــر النطــاق إلــى ازديــاد أعــداد الجــراد فــي الشــمال 
الغربــي بالمناطــق التــي اســتقبلت أمطــار جيــدة ســابقا. ربمــا يــؤدى ذلــك إلــى 
ــان  ــة، ف ــروف مائم ــت الظ ــرة. وإذا ظل ــات الصغي ــن الجماع ــل م ــون قلي تك

جيــل ثانــي مــن وضــع البيــض يمكــن أن يبــدأ قبــل نهايــة فتــرة التوقعــات.

مالي
• الحالة

ــي شــهر  ــاغ عــن وجــود الجــراد ف ــم اإلب ــم يت ــام بالمســوحات ول ــم القي ــم يت ل
ــر. أكتوب

• التوقعات 
ــي  ــتمر ف ــوف يس ــا وس ــاق قائم ــر النط ــر صغي ــون هنــاك تكاث ــع أن يك يتوق
ــوراس،  وادي  ــي أدرار ايف ــرا ف ــار مؤخ ــا األمط ــقطت به ــي س ــق الت المناط

ــراد. ــداد الج ــي أع ــف ف ــاد طفي ــببا ازدي ــنا، مس ــى وتاميس تليمس

النيجر
• الحالة

ــر ناضجــة  ــتتة غي ــة مش ــة انفرادي ــر، وجــدت حشــرات كامل ــي شــهر أكتوب ف
ــدود  ــارا )1650N/0550E( والح ــن تس ــنا بي ــهول تاميس ــى س ــة عل وناضج
الجزائريــة، فــي شــمال جبــال العيــر شــمال افــروان )1905N/0824E( فــي 
 ،)1809N/0846E( ــا ــى شــمال شــرق وشــرق تيمي ــر إل ــوب شــرق العي جن
وعلــى امتــداد الحافــة الجنوبيــة للعيــر. وحــدث تكاثــر صغيــر النطــاق فــي كافــة 
ــرات  ــوهدت حش ــدا، ش ــهر فصاع ــف الش ــن منتص ــذه المناطــق. وم ــاء ه أنح
كاملــة انتقاليــة وجماعــات صغيــرة مــن الحوريــات والحشــرات الكاملــة 
ــة  ــنا، متضمن ــهول تاميس ــي س ــار ف ــرة للهكت ــى 800 حش ــل إل ــات تص بكثاف
ــة  ــرق المكافح ــض. عالجــت ف ــة للبي ــرات الواضع ــن الحش ــة م ــات قليل جماع

ــار. ــة 29 هكت األرضي
• التوقعات 

ربمــا يســتمر التكاثــر المحــدود فــي تلــك المناطــق التــي ظلــت فيهــا الظــروف 
ــات  ــان جماع ــي، ف ــاف الكســاء النبات ــع جف ــك، م ــن ذل ــم م ــة. وبالرغ مائم

ــر. ــال العي ــى جب ــي تاميســنا وتتحــرك إل ــون ف ــا تتك ــرة ربم صغي

تشـاد
• الحالة

ــي شــهر  ــاغ عــن وجــود الجــراد ف ــم اإلب ــم يت ــام بالمســوحات ول ــم القي ــم يت ل
ــر. أكتوب

• التوقعات 
مــع جفــاف الكســاء النباتــي فــان قليــل مــن الجماعــات الصغيــرة ربمــا تتكــون 
فــي الشــمال الشــرقي وتتحــرك تجــاه جبــال العيــر فــي النيجــر. وفيمــا بعــد، فــان 

أعــداد الجــراد ســوف تنحســر ومــن غيــر المحتمــل حــدوث تطــورات هامــة.

بوركينا فاسو
• الحالة

لم يتم استام تقارير في شهر أكتوبر.
• التوقعات 

من غير الُمحتمل حدوث تطورات هامة.

السنغال 
• الحالة 

لم يتم اإلباغ عن أي نشاط للجراد في شهر أكتوبر.
• التوقعات 

من غير الُمحتمل حدوث تطورات هامة.

ــا،  ــا، غان ــوار، جامبي ــوت ديف ــردي، ك ــرون، كاب في ــن، كامي بني
ــا، ســيراليون وتوجــو. ــا، نيجيري ــا، ليبري ــا بيســاو، غيني غيني

• التوقعات
من غير الُمحتمل حدوث تطورات هامة.

الجزائر
• الحالـة

ــة الناضجــة فــي  ــة االنعزالي فــي شــهر أكتوبــر، اســتقرت الحشــرات االنفرادي
الشــرق قــرب اليــزى )2630N/0825E( وجانــت )2434N/0930E(، فــي 
جنــوب الصحــراء الكبــرى غــرب تمنراســت )2250N/0528E(، وعلــى 
ــدث  ــزام )1937N/0552E(. ح ــن ق ــرب عي ــر ق ــع النيج ــدود م ــداد الح امت
تكاثــر صغيــر النطــاق فــي عيــن قــزام حيــث وجــدت حوريــات انفراديــة فــي 
العمــر الثانــي والثالــث. شــوهدت أعــداد قليلــة مــن الحشــرات االنفراديــة غيــر 
 )2643N/0010E( الناضجــة فــي وســط الصحــراء الكبــرى بيــن رقــان
وعيــن صــاح )2712N/0229E( وفــي الجنــوب عنــد حــدود مالــي جنــوب 
ــة  ــرق األرضي ــار )2119N/0057E(. وعالجــت الف ــرج باجــى مخت شــرق ب

ــان. ــار قــرب رق 15 هكت
• التوقعات

ــال  ــة جب ــداد حاف ــى امت ــة مــن الجــراد عل مــن المحتمــل أن تســتقر أعــداد قليل
ــي  ــرب المناطــق المزروعــة ف ــت و تمنراســت وق ــزى، جان ــرب الي ــار ق الهق

ــة. ــل حــدوث تطــورات هام ــر المحتم ــن غي ــرى. وم وســط الصحــراء الكب

المغرب
• الحالة

ــي  ــة ف ــر ناضج ــة غي ــة انعزالي ــرات كامل ــوهدت حش ــر، ش ــهر أكتوب ــي ش ف
ــة فــي وادي ســاقية الحمــراء  الجــزء الشــمالي مــن الصحــراء الكبــرى الغربي
ــا  ــي وادي درع ــس ف ــال أطل ــوب جب ــوزا )2707N/1112W( وجن ــرب ه ق

)2836N/0926W( وأســا )2800N/0920W( الــزاك قــرب 
• التوقعات

ــة مــن الجــراد فــي أدرار ســوتوف بأقصــى الجنــوب  ربمــا تظهــر أعــداد قليل
وتتكاثــر علــى نطــاق صغيــر فــي المناطــق التــي اســتقبلت األمطــار مؤخــرا.

ليبيا
• الحالة

فــي شــهر أكتوبــر، شــوهدت حشــرات مشــتتة تجمعيــة المظهــر فــي موقعيــن أثنــاء 
 )2459N/1011E( المســح الــذي تــم القيــام بــه فــي الجنــوب الغربــي قــرب غــات

فــي الـــ 19-16 من الشــهر.
• التوقعات

مــن المحتمــل أن تســتقر أعــداد قليلــة مــن الحشــرات الكاملــة وتتكاثــر علــى نطــاق 
ــزال  ــي اســتقبلت ســيول ســابقة وال ت ــك المناطــق قــرب غــات الت ــر فــي تل صغي

خضــراء.

تونس
• الحالة

لم يتم استام تقارير في شهر أكتوبر.
• التوقعات

من غير المحتمل حدوث تطورات هامة.
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المنطقة  الوسطى
السودان
• الحالة

فــي شــهر أكتوبــر، انحســرت الحشــرات المشــتتة غيــر الناضجــة والناضجــة فــي 
 )1533N/3235E( ــوم ــن الخرط ــل بي ــداد وادي الني ــى امت ــان وعل ــمال كردف ش
ودنقلــة )1910N/3027E( ولكنهــا ازدادت علــى الجانــب الغربــي لتــال البحــر 
األحمــر بيــن درديــب )1731N/3607E( وهيــا )1820N/3621E( حيــث 
شــوهدت حوريــات انفراديــة بجميــع األعمــار حتــى منتصــف الشــهر نتيجــة 
تكاثــر محلــى. تكونــت جماعــات قليلــة مــن الحشــرات غيــر الناضجــة والناضجــة 
قــرب أم ســياله )1426N/3112E( فــي شــمال كردفــان، درديــب وقــرب كســا 
ــام  ــم القي ــم يت ــار. ول ــة 3025 هكت ــرق األرضي ــت الف )1527N/3623E(. عالج

ــات مســح فــي وادي أوكو/الدئيــب بالشــمال الشــرقي. بعملي
• التوقعات

مــع اســتمرار جفــاف الكســاء النباتــي، فــان قليــل مــن الجماعــات الصغيــرة ربمــا 
تتكــون فــي المناطــق الداخليــة وتتحــرك إلــى الســهول الســاحلية للبحــر األحمــر 
ــر  ــر صغي ــدأ تكاث والمناطــق تحــت الســاحلية الشــمالية الشــرقية حيــث ســوف يب
النطــاق مــع بدايــة األمطــار الشــتوية. وهنــاك احتمــال ضعيــف الخطــورة مــن أن 
قليــل مــن األســراب الصغيــرة يمكــن أن تظهــر من الجنــوب على الســاحل الجنوبي 

قــرب الحــدود االريتريــة.

إريتريا 
• الحالة

لم يتم القيام بالمسوحات ولم يتم اإلباغ عن وجود الجراد في شهر أكتوبر.
• التوقعات

ــى الســهول  ــم وســوف يســتمر عل ــر قائ ــاك احتمــال شــبه مؤكــد بوجــود تكاث هن
ــة  ــى فاطم ــن مرس ــراد بي ــداد الج ــاد أع ــببا ازدي ــر، مس ــر األحم ــاحلية للبح الس
والحــدود الســودانية. مــن المحتمــل أن تتكــون جماعــات صغيــرة مــن الحوريــات 
والحشــرات الكاملــة. وهنــاك احتمــال متوســط الخطــورة مــن ظهــور قليــل مــن 
الجماعــات واألســراب الصغيــرة مــن شــمال شــرق إثيوبيــا فــي المرتفعــات فــي 

طريقهــا إلــى الســاحل.

إثيوبيا
• الحالة 

فــي شــهر أكتوبــر، اســتمر تكــون جماعــات ومجموعــات الحوريــات فــي 
المناطــق التــي ســبق إصابتهــا علــى الحافــة الغربيــة لــوادي عــواش شــمال باتــى 
)1111N/4001E( فــي منطقــة عفــار وفــي منطقــة الســكة الحديــد فــي الشــرق 
أدى  وقــد   .)1045N/4234E( وعائشــة   )0935N/4150E( ديــرداوا  بيــن 
ــة  ــن جماعــات الحشــرات الكامل ــد م ــون عــدد متزاي ــى تك ــار إل ــي عف ــح ف التجن
ــان  ــهر، ف ــة الش ــل نهاي ــهر. وقب ــف الش ــد منتص ــة بع ــر الناضج ــراب غي واألس
بعــض األســراب قــد تحركــت جنــوب شــرق تجــاه ديــرداوا و مرتفعــات هــرار في 
منطقــة أورومايــه بينمــا تحــرك قليــل مــن الجماعــات غيــر الناضجــة شــماال تجــاه 
ــة تيجــراى مــع وصــول جماعــة  ميكيــل )1329N/3928E( فــي جنــوب منطق
إلــى منطقــة جنطــة عفيشــم شــرق أكســم )1407N/3843E( قــرب اريتريــا. وفي 
الـــ16-14 مــن الشــهر، ظهــر عديــد مــن األســراب الناضجــة فــي شــمال أوجاديــن 
بيــن ديقيــه بــور )0813N/4333E( و واردر )0658N/4520E(، و اســتمرت 
ــت  ــار )0644N/4416E(. ووضع ــرى ديه ــى كيب ــا إل ــراب جنوب ــض األس بع
ــات  ــة الشــهر. وعالجــت عملي ــدأ فــي الفقــس فــي نهاي ــذي ب األســراب البيــض ال

المكافحــة 4064 هكتــار منهــا 1150 هكتــار مــن الجــو.
• التوقعات

ســوف تســتمر األســراب الصغيــرة فــي التكــون فــي عفــار فــي نوفمبــر وتتحــرك 
شــماال إلــى تيجــراى حيــث يحتمل أن تســتمر إلــى اريتريا. ســوف يتكــون قليل من 
األســراب علــى امتــداد منطقــة الســكة الحديــد وتتحــرك إلــى أوجاديــن وأورومايه. 
وســوف يحــدث الفقــس وتكــون مجموعــات الحوريــات فــي أوجاديــن فــي نوفمبر.

چيبوتي
• الحالة 

لم يتم استام تقارير في شهر أكتوبر.
• التوقعات

من غير المحتمل حدوث تطورات هامة.

الصومال 
• الحالة 

طريــق  عــن  المحلييــن  الســكان  مــن  مؤكــدة  غيــر  باغــات  هنــاك  كان 
الاســلكى بوصــول أســراب علــى الهضبــة الشــمالية الغربيــة بيــن جبيلــى 
)0924N/4337E( و الس عنــود )0828N/4721E( فــي 13-8 أكتوبــر. 
مــن المحتمــل أن تكــون نشــأت تلــك األســراب مــن إصابــات ســابقة فــي 
شــمال شــرق الصومــال، و ربمــا عــزز منهــا قليــل مــن األســراب مــن اليمــن 

والمناطــق المجــاورة بشــرق إثيوبيــا.
• التوقعات

ربمــا تظهــر قليــل مــن جماعــات الحشــرات الكاملــة واألســراب الصغيــرة مــن 
ــا علــى الهضبــة الشــمالية جنــوب هيرجيــزا،  اإلصابــات المجــاورة فــي إثيوبي
بيــوراو و الس عنــود، وفــى المناطــق الوســطى بيــن جــاروى وجالكايــو. يمكــن 
أن يحــدث تكاثــر صغيــر النطــاق فــي بعــض المناطــق والــذي ربمــا ينتــج عنــه 
ــي  ــر ف ــؤدى التكاث ــا ي ــات. ربم ــن الحوري ــرة م ــات صغي ــات ومجموع جماع
ــن  ــات م ــون جماع ــى تك ــرا إل ــرة مؤخ ــار غزي ــتقبلت أمط ــي اس ــق الت المناط

ــة. الحشــرات الكامل

جمهورية مصر العربية
• الحالة 

ــة ناضجــة فــي  ــة انعزالي ــة انفرادي فــي شــهر أكتوبــر، شــوهدت حشــرات كامل
الجنــوب الشــرقي علــى الســهول الســاحلية للبحــر األحمــر قــرب أبورمــاد 

.)2224N/3624E(
• التوقعات

ربمــا تظهــر أعــداد قليلــة مــن الحشــرات الكاملــة علــى الســهول الســاحلية للبحــر 
األحمــر فــي الجنــوب الشــرقي حيــث ســوف يحــدث تكاثــر صغيــر النطــاق فــي 

المناطــق التــي تســتقبل األمطــار.

المملكة العربية السعودية
• الحالة 

فــي شــهر أكتوبــر، شــوهد ســرب صغيــر غيــر ناضــج علــى الســهول الســاحلية 
للبحــر األحمــر جنــوب جيــزان )1656N/4233E( قــرب الحــدود اليمنيــة فــي 
الســادس مــن الشــهر. واســتمر التكاثــر فــي منطقــة جيــزان حيــث وجــد قليــل من 
جماعــات ومجموعــات الحوريــات فــي األعمــار المتأخــرة مختلطــة بحوريــات 
انفراديــة بجميــع األعمــار وحشــرات انفراديــة غيــر ناضجــة وناضجــة. عالجت 
الفــرق األرضيــة 1805 هكتــار. وعلــى الســاحل األوســط، وجــدت الحشــرات 

.)2008N/4016E( المشــتتة غيــر الناضجــة والناضجــة قــرب الليــث
• التوقعات

ــة  ــى الســهول الســاحلية الجنوبي ــادة عل ســوف تســتمر أعــداد الجــراد فــي الزي
للبحــر األحمــر بشــكل أساســي قــرب جيــزان حيــث يُحتمــل أن تتكــون جماعــات 
مــن الحوريــات والحشــرات الكاملــة وربمــا قليــل مــن مجموعــات الحوريــات 
الصغيــرة. وســوف يحــدث جيــل ثانــي مــن التكاثــر فــي نوفمبــر. وســوف يمتــد 
التكاثــر أيضــا إلــى المناطــق األخــرى التــي هطلــت بهــا األمطــار مؤخــرا بيــن 

جيــزان وبــدر.
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اليمن
• الحالة

ــر  ــر األحم ــمالى للبح ــاحل الش ــى الس ــر عل ــتمر التكاث ــر، اس ــهر أكتوب ــي ش ف
 )1600N/4312E( عبــس  وســوق   )1541N/4300E( الزهــرة  بيــن 
ــرة،  ــار المتأخ ــات ذات األعم ــات الحوري ــات ومجموع ــت جماع ــث تجنح حي
ــة.  ــة والناضج ــر الناضج ــرات غي ــن الحش ــات م ــون جماع ــى تك ــا أدى إل مم
ــض.  ــك ســرب ناضــج  يضــع البي ــهر وكذل ــي منتصــف الش ــس ف ــوهد الفق ش
ــه  ــي وســط تهام ــر ناضجــة وناضجــة ف ــة مشــتتة غي ووجــدت حشــرات كامل
بيــن باجيــل )1458N/3414E( وزبيــد )1410N/4318E(. عالجــت الفــرق 
األرضيــة 32هكتــار. وعلــى الســاحل الجنوبــي، حــدث تكاثــر صغيــر النطــاق 
قــرب لحــج )1303N/4453E( ووجــدت حوريــات انفراديــة، وشــوهد وضــع 
بيــض قــرب حــوراء )1333N/4644E( ووجــدت حشــرات مشــتتة غيــر 
ناضجــة بيــن امرجــاع. )1302N/4434E( وأحــور. وفــي المناطــق الداخليــة، 
شــوهدت أعــداد قليلــة مــن الحشــرات الغيــر ناضجــة والناضجــة قــرب بيحــان 
)1452N/4545E( فــي شــبوة و قــرب حــورا )1542N/4817E( فــي وادي 
حضرمــوت. وشــوهد ســرب غيــر ناضــج فــي حالــة طيــران فــي المرتفعــات 
قــرب صنعــاء )1521N/4412E( فــي الـــ30 مــن الشــهر. ولــم يشــاهد الجــراد 

ــة. ــاء المســوحات بالمناطــق الداخلي ــة األماكــن اثن فــي بقي
• التوقعات

ســوف يحــدث الجيــل األول المتأخــر مــن الفقــس فــي أوائــل شــهر نوفمبــر علــى 
الســهول الســاحلية الشــمالية للبحــر األحمــر، ممــا يــؤدى إلــى تكــون مجموعــات 
ــوف  ــات. وس ــرة التوقع ــة فت ــل نهاي ــح قب ــوف تتجن ــي س ــات والت ــن الحوري م
ــن منتصــف  ــس م ــع حــدوث الفق ــر م ــن التكاث ــي م ــل ثان ــك جي ــن ذل ــزز م يع
نوفمبــر فصاعــدا. ومــن المحتمــل أن يتحــرك قليــل مــن األســراب الغيــر 
ناضجــة مــن المناطــق الداخليــة عبــر المرتفعــات وتصــل إلــى ســواحل البحــر 
األحمــر وخليــج عــدن حيــث ســوف تنضــج وتضــع البيــض، ممــا يتســبب فــي 

ــات. تكــون جماعــات ومجموعــات الحوري

سلطنة ُعمان
• الحالة

غيــر  انعزاليــة  انفراديــة  كاملــة  حشــرات  شــوهدت  أكتوبــر،  شــهر  فــي 
ناضجــة فــي قليــل مــن المواقــع بمســندم، وفــي شــمال المناطــق الداخليــة 
الدقــم  قــرب  الشــرقي  الســاحل  وعلــى   ،)2223N/5731E( أدم  قــرب 
)1939N/5743E(. كان هنــاك باغــات غيــر مؤكــدة عــن جماعــات صغيــرة 
ــرب  ــة ق ــمال المناطــق الداخلي ــي ش ــم، وف ــمال الدق ــاحل الشــرقي ش ــى الس عل
يشــاهد  ولــم   .)2314N/5630E( وعبــري   )2255N/5731E( نــزوى 

ــة ظفــار الجنوبيــة. الجــراد فــي بقيــة األماكــن فــي الشــمال أو فــي منطق
• التوقعات

ربمــا يحــدث تكاثــر صغيــر النطــاق فــي المناطــق الســاحلية و الداخليــة 
بمحافظــات الوســطى و الشــرقية حيــث ســقطت أمطــار جيــدة مــن اإلعصاريــن 

ــار. ــكا و كي هي

ــان، فلســطين،  ــت، لبن ــا، الكوي ــراق، األردن، كيني ــن، الع البحري
قطــر، جنــوب الســودان، ســوريا، تنزانيــا، تركيــا، اإلمــارات 

ــدا. ــدة وأوغن ــة المتح العربي
• التوقعات

من غير الُمحتمل حدوث تطورات هامة.

المنطقة الشرقية
إيران

• الحالة 
فــي شــهر أكتوبــر، اســتقرت الحشــرات االنفراديــة االنعزالية الناضجــة في قليل 
 ،)2854N/5050E( مــن المواقــع علــى امتداد الســاحل الجنوبي قــرب بوشــهر
ــاباهار  ــاد )2534N/5923E( و ش ــاس )2711N/5619E(، زارب ــدر عب بن
ــة.  ــوب شــرق المناطــق الداخلي ــان بجن ــي جــاز موري )2517N/6036E( وف
ــة غيــر ناضجــة قــرب  ــة انفرادي ــة الشــهر، شــوهدت حشــرات كامل وفــي نهاي
ــة ناضجــة  ــة انتقالي ــاد وشــاباهار، ووردت باغــات عــن حشــرات كامل زاراب

بشــمال شــرق شــاباهار قــرب الحــدود الباكســتانية. 
• التوقعات

هنــاك احتمــال متوســط الخطــورة مــن وصــول جماعــات مــن الحشــرات الكاملة 
ــى محافظــات سيســتان بلوتشســتان وهرمزجــان مــن  ــرة إل واألســراب الصغي
ــة الباكســتانية. ويحتمــل أن تســتقر الحشــرات  ــر الصيفــي الهندي مناطــق التكاث
ــطء نتيجــة  ــي تســتقبل األمطــار وتنضــج بب ــن المناطــق الت ــي أي م ــة ف الكامل

النخفــاض درجــات الحــرارة.

باكستان
• الحالة 

ــات  ــات الحوري ــن جماع ــد م ــح عدي ــور وتجن ــتمر تط ــر، اس ــهر أكتوب ــي ش ف
نــارا  ثارباركــر،  صحــاري  فــي  الثانــي  للجيــل  المجموعــات  وبعــض 
ــرات  ــات الحش ــن جماع ــد م ــدد متزاي ــون ع ــى تك ــا أدى إل ــتان، مم وتشوليس
ــاغ عــن  ــم اإلب ــي النضــوج. وت ــت أخــذة ف ــي كان ــر الناضجــة الت ــة غي الكامل
ســرب واحــد غيــر ناضــج علــى األقــل قــرب الحــدود الهنديــة فــي تشوليســتان. 
يحتمــل أن تكــون اإلصابــات المحليــة قــد عــزز منهــا جماعــات مــن الحشــرات 
ــي  ــي راجســتان. وف ــر المجــاورة ف ــا مــن مناطــق التكاث ــة غرب ــة المنتقل الكامل
األســبوع األخيــر مــن الشــهر، فــان حشــرات انفراديــة ناضجــة شــوهدت فــي 
أقصــى الغــرب قــرب الســبيا )2614N/6619E( غــرب كاراتشــى. عالجــت 

ــوا. ــار ج ــا 600 هكت ــة 29930 منه ــات المكافح عملي
• التوقعات

مــع جفــاف الكســاء النباتــي فــان جيــل ثانــي مــن التكاثــر ســوف ينحســر ولكــن 
ــوف  ــة س ــة والناضج ــر الناضج ــراب غي ــرات واألس ــن الحش ــد م ــدد متزاي ع
ــم  ــم يت ــات ل ــر. وأي إصاب ــارا وثاربارك ــتان، ن ــي صحــاري تشوليس ــون ف تتك
اكتشــافها أو مكافحتهــا ســوف تتحــرك غربــا إلــى المناطــق الداخليــة والســاحلية 
ــار.  ــتقبل األمط ــى تس ــي المناطــق الت ــتقر ف ــل أن تس ــث يحتم ــتان حي لبلوتشس
ــن  ــا م ــة غرب ــابهة متحرك ــائر مش ــا عش ــزز منه ــوف يع ــركات س ــذه التح وه

ــي راجســتان. ــر المجــاورة ف مناطــق التكاث

الهند
• الحالة

ــي  ــار ف ــع االنتش ــس واس ــن الفق ــي م ــل الثان ــتمر الجي ــر، اس ــهر أكتوب ــي ش ف
بيكانــر  شــمال  إلــى   )2543N/7125E( بارميــر  مــن  راجســتان  غــرب 
ــات  ــات الحوري ــن جماع ــد م ــون عدي ــه تك ــج عن ــا نت )2801N/7322E(، مم
وبعــض المجموعــات. وقــد أدى التجنــح إلــى تكــون عــدد متزايــد مــن األســراب 
غيــر الناضجــة التــي كانــت آخــذة فــي النضــوج. وفــي العقــد األخيــر، فــان عديــد 
مــن الجماعــات واألســراب الناضجــة تحركــت تجــاه الســاحل فــي ران كوتــش 
شــمال غــرب البهــوج )2312N/6954E(. عالجــت الفــرق األرضيــة 82944 

ــار فــي أكتوبــر. هكت
• التوقعات

مــع جفــاف الظــروف، فــان الجيــل الثانــي مــن التكاثــر ســوف ينحســر ولكــن عدد 
متزايــد مــن جماعــات الحشــرات الكاملــة واألســراب غيــر الناضجــة و الناضجــة 
ســوف تتكــون فــي راجســتان. وأي إصابــات لــم يتم اكتشــافها أو مكافحتها ســوف 

تتحــرك تجــاه الغــرب. وهــذا التحــرك يتوقــع أن ينحســر بعــد نوفمبر.
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أفغانستان
• الحالة

لم يتم استام تقارير في شهر أكتوبر.
• التوقعات

هنــاك احتمــال ضعيــف الخطــورة مــن أن قليــل مــن جماعــات الحشــرات 
ــرة  ــة فت ــل نهاي ــة قب ــي المناطــق الجنوبي ــر ف ــا تظه ــرة ربم واألســراب الصغي

التوقعــات.

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
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.

األجندة
ما يلي جدول زمني ومخطط لألنشطة المزمع تنفيذها:

ــل  ــة العم ــة. حلق ــة الغربي ــي المنطق ــراوي ف ــراد الصح ــة الج ــة مكافح • هيئ
اإلقليميــة عــن المكافحــة الحيويــة، الربــاط، المغــرب )26 - 28 نوفمبــر(.
• هيئــة مكافحــة الجــراد الصحــراوي بجنــوب غــرب آســيا. حلقــة العمــل 
اإلقليميــة لضبــاط معلومــات الجــراد الصحــراوي، طهــران، إيــران )26 - 28 

ــر( نوفمب
ــن، أديــس  • لجنــة مكافحــة الجــراد الصحــراوي. االجتمــاع الحــادي واألربعي

ــا )10 - 13 ديســمبر(. ــا، إثيوبي أباب
ــل عــن  ــة عم ــة الوســطى. حلق ــة مكافحــة الجــراد الصحــراوي بالمنطق • هيئ
صيانــة آالت رش الحجــوم المتناهيــة الصغــر، مســقط، عمــان )20 - 23 

ــد. ــيتم التأكي ــر( س يناي
• هيئتــي مكافحــة الجــراد الصحــراوي بالمنطقــة الغربيــة والوســطى، وقســم 

معلومــات الجــراد الصحــراوي. تجربــة الطائــرات المســيرة- موريتانيــا
)27 - 31 يناير(.

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 أسراب الجراد ومجموعات الحوريات 
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/أكتوبر 

• ساحل غرب أفريقيا، السودان، غرب إريتريا؛ الحدود الهندية الباكستانية
األمطار الشتوية والتكاثر

• أكتوبر– يناير/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

إشعـارات
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مصطلحات أٌخري خاصة بعملية اإلبالغ:
التكاثر

• عملية التناسل من التزاوج إلى التجنح.
االنحسار 

• هي فترة تخلو من االنتشار واإلصابات الشديدة باألسراب.
الخمود )فتور او انحسار اإلصابات(

• هــي فتــرة مــن االنحســار الشــديد تتســم بالغيــاب التــام لعشــائر الجــراد 
التجمعيــة. الصحــراوي 

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

ــات وأســراب. حوري
الفورة 

ــر جــدا فــي أعــداد  ــد كبي ــة بتزاي ــي البداي ــي االنحســار وتتســم ف ــرة تل • هــي فت
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

الصحــراوي.
الوباء

• هــي فتــرة لعــام واحــد أو أكثــر ينتشــر فيهــا الجــراد الصحــراوي واإلصابــات 
ــر  ــاء الكبي ــدث الوب ــراب. ويح ــات أو أس ــا مجموع ــون أغلبه ــي يك ــديدة الت الش

عندمــا يتأثــر إقليميــن أو أكثــر فــي نفــس اآلونــة.
االنحدار

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

مســتوي إقليمــي أو أكبــر.

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 ــراء عمليــات مس ــب إج ــل. يج ــد شــديد للمحاصي ــر: تهدي • خط
ــة. مكثف

مناطق الجراد الصحراوي
المنطقة الغربية

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

– غينيــا كونــا كــري.

المنطقة الوسطي
ــدان المتضــررة مــن الجــراد علــى امتــداد البحــر األحمــر تشــمل: جيبوتــي  البل
– مصــر – إريتريــا –إثيوبيــا – ُعمــان – الســعودية – الصومــال – الســودان – 
اليمــن. وأثنــاء األوبئــة فقــط: البحريــن – العــراق – األردن – كينيــا – الكويــت 

– قطــر – ســورية – تنزانيــا – تركيــا – اإلمــارات العربيــة المتحــدة – أوغنــدا.
المنطقة الشرقية

البلــدان المتضــررة مــن الجــراد فــي جنــوب غــرب آســيا تشــمل: أفغانســتان – 
الهنــد – إيــران – باكســتان.

___________________________________
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FAO Locust Watch. معلومات، خرائط، ٔانشطة واصدارات مختلفة، موقع مراقبة الجراد
http://www.fao.org/ag/locusts
 FAO Desert Locust regional Commissions. Western region )CLCPRO(, Central region )CRC(, South-west
Asia )SWAC( http://www.fao.org/ag/locust
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
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