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المنطقة الغربية:  الحالة هادئة
الحالــة: تواجدت الحشــرات الكاملة المشــتتة فــي موريتانيــا )32 هكتار، 

وشــمال مالــي، وجنــوب الجزائر. 
التوقعــات: مــن الممكــن حــدوث تكاثــر محــدود فــي موريتانيــا، المغــرب 

،الجزائــر وليبيــا. 

المنطقة الوسطى: الحالة تهديد
الحالــة: أجريــت عمليــات المكافحــة ضــد مجموعــات وبقــع الحوريــات 
ــى  ــار(، وعل ــان )2128 هكت ــي عم ــة ف ــرات الكامل ــات الحش ومجموع
ــودان  ــار(، والس ــعودية )44311 هكت ــي الس ــر ف ــر األحم ــاحل البح س
)18714 هكتــار(، واليمــن )15465( وإريتريــا )15068(، ومصــر 
)1425 هكتــار(. هــذا وتضــع االســراب البيــض فــي الســودان، وتصــل 
االســراب الغيــر ناضجــة جنســيا إلــى عمــان، واليمــن، وجيبوتــي، 
ــات المكافحــة ضــد االســراب الناضجــة  ــت عملي ــد أجري ــا. وق وإريتري
والغيــر ناضجــة جنســيا فــي إثيوبيــا )22550 هكتــار(، وكينيــا )20000 

ــار(.  ــي الصومــال )15000 هكت ــا( وف ــار تقديري هكت
التوقعــات: ســوف يســتمر تحــرك األســراب، والنضــج الجنســي، ووضع 
البيــض، ومــن ثــم الفقــس وتكويــن بقــع الحوريات فــي اثيوبيــا، الصومال 
وكينيــا، مــع تهديــد لغــزو جنــوب الســودان وأوغنــدا. وســيؤدي التكاثــر 
إلــى تكــون المزيــد مــن المجموعــات وبقــع الحوريــات واالســراب علــى 
إمتــداد جانبــي البحــر األحمــر مــع تحــركات إلــى المناطــق الداخليــة مــن 

الســودان والســعودية واليمــن.

المنطقة الشرقية: الحالة تهديد
الحالــة: إســتمرت عمليــات مكافحــة المجموعــات المتبقيــة فــي الهنــد 
)61178 هكتــار( وباكســتان )62295 هكتــار( ولألســراب التــي 

ــار(. ــران )2041 هكت ــوب إي ــي جن وضعــت البيــض ف
التوقعــات: يســتمر الفقــس وتكويــن بقــع الحوريــات فــي جنــوب 

إيــران، ويبــدأ التكاثــر فــي جنــوب غــرب باكســتان.

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 يناير 2020 
والتوقعات حتى منتصف مارس 2020

ثالث مناطق ساخنة لتهديد الجراد
ال يــزال الوضــع الحالــي ينــذر بالخطــر الشــديد فــي ثاثــة مناطــق 
رئيســية: )1( فــي القــرن األفريقــي، األكثــر تضــررا، هنــاك تهديــد غيــر 
مســبوق لألمــن الغذائــي وســبل المعيشــة مــع تزايــد األســراب فــي إثيوبيــا 
ــى  ــدت إل ــث امت ــا حي ــى كيني ــا إل ــرك جنوب ــتمرار التح ــال واس والصوم
14 مقاطعــة فــي الشــمال والوســط والجنــوب الغربــي، ووصلــت علــى 
بعــد 200 كــم مــن شــمال شــرق أوغنــدا وجنــوب شــرق الســودان. وقــد 

وضعــت بالفعــل بعــض األســراب البيــض ومــن المؤكــد أن الفقــس
ــا.  ــي إثيوبي ــدع ف ــوادي المتص ــراب ال ــت األس ــا دخل ــا. كم ــري حالي يج
وتســتمر عمليــات المكافحــة الجويــة واالرضيــة فــي التقــدم إال انهــا غيــر 
ــى  ــادة أخــرى إل ــى زي ــر إل ــر خــال شــهر فبراي ــة. وســيؤدي التكاث كافي
جانــب العديــد مــن بقــع الحوريــات فــي الــدول الثاثــة. وربمــا ال تــزال 
ــات  ــوب الســودان. )2( إصاب ــدا وجن ــى أوغن بعــض األســراب تصــل إل
الجــراد اســتمرت فــي التزايــد علــى جانبــي البحــر األحمــر حيــث تشــكلت 
الحشــرات  ومجموعــات  الحوريــات  وبقــع  مجموعــات  مــن  العديــد 
الكاملــة. وقــد تشــكل ســرب علــى الســاحل بالقــرب من الحــدود الســودانية 
ــة، وأســراب وضعــت البيــض بالقــرب مــن الحــدود الســودانية  المصري
اإلريتريــة، وتشــكلت أســراب علــى ســواحل اليمــن، والتــي انتقــل بعضهــا 
إلــى المرتفعــات الوســطى وإلــى المناطــق المجــاورة فــي جنــوب غــرب 
المملكــة العربيــة الســعودية. وقــد ظهــر ســرب واحــد علــى األقــل علــى 
الســاحل الجنوبــي إلريتريــا. كمــا وصلــت عــدة أســراب، يفتــرض أنهــا 
مــن المنطقــة الحدوديــة للهنــد وباكســتان إلــى الســاحل الشــرقي لســلطنة 
عمــان وانتقلــت جنوبــا إلــى اليمــن. )3( فــي جنــوب غــرب آســيا، ســقطت 
أمطــار غزيــرة علــى الســاحل الجنوبــي إليــران حيــث كانــت األســراب 
تضــع البيــض، ممــا يســمح بظــروف مواتيــة لجيليــن مــن التكاثــر الــذي 

يمكــن أن يســبب زيــادة كبيــرة فــي أعــداد الجــراد.
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الظروف الجوية والبيئية في يناير 2020 

ظلــت ظــروف التكاثــر مالئمــة علــى إمتــداد جانبــي البحــر األحمر 
والقــرن األفريقــي. وســقطت أمطــار غزيــرة فــي جنــوب إيــران. 

وســادت الظــروف الجافــة فــي المنطقــة الغربيــة. 

المنطقة الغربية
علــى الرغــم مــن عــدم ســقوط أمطــار مؤثــرة فــي المنطقــة خــال شــهر ينايــر، 
إال أن الظــروف البيئيــة ظلــت مائمــة لتكاثــر محــدود فــي أجــزاء مــن شــمال 
ــض المناطــق  ــي بع ــرب أدرار(، وف ــوب غ ــيري وجن ــا )إنش ــرب موريتاني غ
مــن وســط وشــرق وجنــوب الجزائــر )أدرار وإليــزي ودجانيــت وتمنراســت(، 
ــات  ــإن درج ــك، ف ــع ذل ــات(. وم ــن غ ــرب م ــا )بالق ــرب ليبي ــوب غ ــي جن وف
ــة  ــي بقي ــا ف الحــرارة المنخفضــة ســوف تؤخــر النضــج الجنســي للجــراد. أم
ــراد  ــاء الج ــة لبق ــه الكفاي ــا في ــة خضــراء بم ــات الحولي ــت النبات المناطــق، بقي
ــوراس(،  ــن وأدرار إيف ــي )تيمتري ــمال مال ــن ش ــي أجــزاء م ــدود ف بشــكل مح

ــر(، والمغــرب )وادي درعــة(. ــال العي وشــمال النيجــر )جب
 

المنطقة الوسطى
ــداد  ــى إمت ــي معظــم المناطــق الســاحلية عل ــة ف ــر مائم ــت ظــروف التكاث ظل
جانبــي البحــر األحمــر حيــث ســقطت أمطــار ذات معــدالت خفيفــة إلــى معتدلــة 
علــى فتــرات. وكانــت الظــروف مائمــة أيضــا علــى الســاحل الجنوبــي لليمــن 
بيــن عــدن والمــكا وعلــى الســاحل الشــرقي لســلطنة عمــان بالقــرب مــن الدقــم 
وصــور. أمــا فــي القــرن األفريقــي، ظلــت الظــروف البيئيــة مائمــة للتكاثــر في 
شــرق إثيوبيــا وشــمال شــرق الصومــال بســبب األمطــار الغزيــرة مــن إعصــار 
بــاوان فــي ديســمبر. كمــا هطلــت أمطــار خفيفــة إلــى معتدلــة فــي جنــوب غــرب 

إثيوبيــا وشــمال ووســط كينيــا حيــث الظــروف كانــت أيضــا مائمــة للتكاثــر.

المنطقة الشرقية
فــي جنــوب إيــران، كانــت الظــروف مائمــة للتكاثــر قبــل شــهرين مــن المعتــاد 
بســبب األمطــار الشــتوية غيــر المعتــادة والكســاء النباتــي االخضــر ودرجــات 
الحــرارة أعلــى مــن المعــدل الطبيعــي. وقــد اٌســتكمل هــذا بأمطــار غزيــرة غيــر 
عاديــة ســقطت علــى إمتــداد معظــم الســاحل الجنوبــي خــال العقديــن األوليــن 
ــة فــي  ــات فــي المناطــق الســاحلية والداخلي ــك فيضان مــن الشــهر، بمــا فــي ذل
مقاطعــة سيســتان - بلوشســتان فــي الجنــوب الشــرقي. تلقــت بعــض المناطــق 
كميــة األمطــار الســنوية بأكملهــا فــي يــوم واحــد. هــذا ينبغــي أن يســمح لظروف 
التكاثــر أن تظــل مائمــة لجيليــن مــن التكاثــر. هــذا وقــد ســقطت أمطــار خفيفــة 
فــي أجــزاء مــن بلوشســتان فــي جنــوب غــرب باكســتان. واســتمرت الظــروف 
البيئيــة فــي الجفــاف وكانــت درجــات الحــرارة منخفضــة، علــى إمتــداد الحــدود 

الهنديــة الباكســتانية.

زدادت عمليــات المكافحــة فــي شــهر ينايــر )280207 هكتــار( مقارنــة بشــهر 
ديســمبر )187943هكتــار(.

هكتار  1425 مصر 
هكتار  15068 إريتريا 
هكتار  22550 إثيوبيا 
هكتار  61178 الهند 
هكتار  2041 إيران 

هكتار 20000 )تقديريا(  كينيا 
هكتار  32 موريتانيا 

المساحات الُمعالجة

حالة الجراد الصحراوي والتوقعات

هكتار  2128 عمان 
هكتار  62295 باكستان 
هكتار  44311 السعودية 
هكتار  15000 الصومال 
هكتار  18714 السودان 
هكتار  15465 اليمن 

المنطقة الغربية
موريتانيا
• الحالة

فــي النصــف األول مــن شــهر ينايــر، تواجــدت الحوريــات االنفراديــة المشــتته، 
والحشــرات الكاملــة حديثــة االنســاخ، والحشــرات الكاملة االنفراديــة الناضجة 
والغيــر ناضجــة جنســيا، بمــا فــي ذلــك مجموعــة حشــرات كاملــة غيــر ناضجــة 
 )1928N/1525W( ــاب ــن بينش ــا بي ــي م ــمال غرب ــي الش ــدة ف ــيا واح جنس
ــة بمكافحــة 32  ــرق األرضي ــد قامــت الف ــت )2003N/1301W(.  وق وأوجف

هكتــار حتــى 11 مــن شــهر ينايــر.
• التوقعات

ــي  ــي ف ــمال الغرب ــي الش ــاق ف ــر النط ــر صغي ــتمرار التكاث ــل اس ــن المحتم م
المناطــق التــي تظــل مائمــة، وهــو مــا يمكــن أن يتســبب فــي تكويــن قليــل مــن 
الجماعــات الصغيــرة. وبالرغــم مــن ذلــك، فــان درجــات الحــرارة المنخفضــة 

ســوف تؤخــر الفقــس والنضــج الجنســي للجــراد.

مالي
• الحالة

فــي شــهر ينايــر، تواجــدت الحشــرات الكاملــة االنفراديــة والمشــتتة والناضجــة 
ــوب  ــوراس جن ــي مــن أدرار إيف ــب الغرب ــى الجان ــر ناضجــة جنســيا عل والغي

غــرب تيســاليت )2011N/0102E( وفــي وادي تليمســى.
• التوقعات

ــن  ــل م ــدد قلي ــي ع ــة ف ــداد قليل ــة بأع ــد الحشــرات الكامل ــتمر تواج ســوف يس
المواقــع فــي أدرار إيفــوراس ووادي تليمســي وتيمتريــن.

النيجر
• الحالة

لم يتم استام تقارير في شهر يناير.
• التوقعات

قــد تتواجــد أعــداد قليلــة مــن الجــراد ومــن المحتمــل أن تســتقر فــي أجــزاء مــن 
جبــال العيــر.

تشـاد
• الحالة

لم يتم استام تقارير في شهر يناير.
• التوقعات

من غير الُمحتمل حدوث تطورات هامة.

بوركينا فاسو
• الحالة

لم يتم استام تقارير في شهر يناير.
• التوقعات

من غير الُمحتمل حدوث تطورات هامة.
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السنغال 
• الحالة 

لم يتم استام تقارير في شهر يناير.
• 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

ــر  ــتتة والغي ــة المش ــة االنفرادي ــرات الكامل ــدت الحش ــر، تواج ــهر يناي ــي ش ف
ناضجــه جنســيا غــرب تامنراســت )2205N/0528( حيــث قــد حــدث التكاثــر 
.)2753N/0017W( فــي وقــت مبكــر. ولــم يشــاهد الجــراد فــي وادي ادرار

• التوقعات
ــال  ــة جب ــداد حاف ــى امت ــة مــن الجــراد عل مــن المحتمــل أن تســتقر أعــداد قليل
ــرب  ــت وق ــزى، جان ــن الي ــرب م ــد بالق ــد تتواج ــت وق ــرب تامنراس ــار ق الهق
المناطــق المزروعــة فــي وســط الصحــراء الكبــرى. وقــد يبــدأ تكاثــر محــدود 

ــات. ــرة التوقع ــة فت ــاع درجــات الحــرارة بنهاي ــع ارتف م

المغرب
• الحالة

لم يتم اإلباغ عن الجراد في شهر يناير.
• التوقعات

ربمــا تظهــر أعــداد قليلــة مــن الجــراد فــي شــهر مــارس علــى إمتــداد الجانــب 
ــع ســقوط  ــر م ــى نطــاق صغي ــر عل ــي تتكاث ــس والت ــال أطل ــن جب ــي م الجنوب

االمطــار.

ليبيا
• الحالة

لم يتم اإلباغ عن الجراد في شهر يناير.
• التوقعات

مــن المحتمــل أن تســتقر أعــداد قليلــة مــن الحشــرات الكاملــة فــي الجنــوب الغربــي 
قــرب غــات حيــث قــد يبــدأ تكاثــر على نطــاق صغير مــع ارتفــاع درجات الحــرارة 

بنهايــة فتــرة التوقعات.

تونس
• الحالة

لم يتم اإلباغ عن الجراد في شهر يناير.
• التوقعات

من غير المحتمل حدوث تطورات هامة.

المنطقة  الوسطى
السودان
• الحالة

ــاحل  ــى الس ــات عل ــع الحوري ــات وبق ــكل مجموع ــتمر تش ــر، إس ــهر يناي ــي ش ف
الشــمالي للبحــر األحمــر، جنــوب الحــدود المصريــة بالقــرب مــن فودكــوان 
)2145N/3644E(. وقــد حــدث التجنــح، ممــا أدى لظهــور عــدد قليــل مــن 
مجموعــات الحشــرات الكاملــة الغيــر ناضجــة جنســيا وعلــى األقــل ســرب واحــد 
ــى نطــاق  ــر عل ــا تكاث ــة الشــهر. ويجــري حالي ــك بنهاي ــر ناضــج جنســيا، وذل غي
صغيــر فــي المناطــق المتاخمــة للمناطــق شــبه الســاحلية لــوادي أوكو/الدئيب حيث 

مجموعــات مــن الحوريــات والحشــرات الكاملــة الناضجــة والغيــر ناضجة جنســيا 
متواجــدة فــي عــدد قليــل مــن المواقــع. كمــا تتواجــد الحشــرات الكاملــة االنفراديــة 
ــراب  ــت االس ــد وضع ــذا وق ــن. ه ــي كا المنطقتي ــيا ف ــة جنس ــتتة والناضج المش
البيــض فــي دلتــا طوكــر )1827N/3741E( وعلــى الســهل الســاحلي لقــارورة 
ــع  ــكل بق ــش وتش ــدأ الفق ــد ب ــة، وق ــدود االريتري ــى الح )1745N/3820E( وعل
الحوريــات فــي العقــد األخيــر مــن الشــهر. وقد كانــت الحشــرات الكاملــة االنفرادية 
المشــتتة تنضــج جنســيا علــى إمتــداد الســاحل مــن بورتســودان وحتــى قــارورة. أما 
فــي شــمال وادي نهــر النيــل فقــد تواجــدت الحشــرات الكاملــة االنفراديــة المشــتتة 
الناضجــة والغيــر ناضجــة جنســيا بالقــرب مــن دنقــا )1910N/3027E(. وقــد 
قامــت الفــرق بمكافحــة 18714 هكتــار منهــا 11700 هكتــار بالوســائل الجويــة. 

• التوقعات
ــمالي،  ــاحل الش ــى الس ــراب عل ــات واالس ــن المجموع ــد م ــكل المزي ــوف يتش س
والتــي مــن المحتمــل أن تتحــرك إلــى وادي النيــل مــع جفــاف الكســاء النباتــي حيــث 
ســيحدث التكاثــر مــع إحتماليــة بــدء الفقــس وتكويــن بقــع الحوريــات إعتبــارا مــن 
منتصــف مــارس. المزيــد مــن الفقــس وتشــكل بقــع الحوريــات ســيحدث فــي طوكر 
وعلــى الســاحل الجنوبــي حيــث المجموعــات الجديــدة من الحشــرات الكاملــة الغير 
ناضجــة جنســيا واالســراب قــد تبــدأ فــي التشــكل فــي وقت مبكر من شــهر مــارس.

إريتريا 
• الحالة

ــرات  ــل األول والحش ــر للجي ــر األخي ــات العم ــكلت حوري ــر، ش ــهر يناي ــي ش ف
الكاملــة مجموعــات كانــت تنضــج جنســيا علــى ســاحل البحــر األحمر بيــن ويكرو 
)1548N/3918E( وإمبيــري )1628N / 3856E(، ومــا زال وضــع البيــض 
 )1537N/3928E( مســتمرا. وقــد اســتمر الجيــل الثانــي من الفقــس مــن مصــوع
إلــى الجنــوب مــن مهميــت )1723N/3833E(، ممــا أدى إلى ظهــور مجموعات 
الحوريــات وبعــض بقــع الحوريــات. وفــي 20 مــن الشــهر، شــوهد ســرب بالقرب 
ــرق  ــت الف ــد قام ــي. وق ــى الســاحل الجنوب ــن عصــب )1301N/4247E( عل م

األرضيــة بمكافحــة 15068 هكتــار حتــى 27 ينايــر.
• التوقعات

مــع إســتمرار تكاثــر الجيــل الثانــي علــى ســاحل البحــر األحمــر، ســوف تتشــكل 
ــى  ــؤدي إل ــا ي ــات مم ــع الحوري ــات وبق ــدة مــن مجموعــات الحوري اعــداد متزاي
ظهــور مجموعــات الحشــرات الكاملــة واالســراب. مــن المتوقــع حــدوث تحــرك 
فــي إتجــاه الشــمال علــى إمتــداد الســاحل إذا مــا بــدأت الظــروف فــي الجفــاف فــي 

شــهر مــارس.

إثيوبيا
• الحالة 

فــي شــهر ينايــر، كانــت العديــد مــن األســراب الغيــر ناضجــة جنســيا موجــودة 
 ،)0922N/4250E( ــن جيجيجــا ــة بي ــة الصومالي ــن المنطق ــر م ــي جــزء كبي ف
األســبوع  منــذ   .)0658N/4520E( وواردر   )0557N/4333E( وجــود 
الثانــي فصاعــدا، انتقــل عــدد متزايــد مــن األســراب نحــو الجنــوب الغربــي إلــى 
وســط وجنــوب أوروميــا بينمــا بقيــت أســراب أخــرى فــي أوجاديــن فــي منطقــة 
الصومالــي، التــي نضجــت بعضهــا. وبحلــول منتصــف الشــهر، امتدت األســراب 
جنوبــا حتــى الحــدود الكينيــة مــن شــمال غــرب مويالــي )كينيــا( إلــى حافة الــوادي 
المتصــدع بالقــرب مــن كونســو )0520N/3726E( والمناطــق المجاورة لشــرق 
ــر  ــاك أيضــا حــركات لســرب عب ــت هن ــة SNNPR. كان ــة األمــم الجنوبي منطق
ــوادي المتصــدع  ــى ال ــت األســراب إل الحــدود. خــال األســبوع الماضــي، انتقل
مــن الجنــوب للوصــول إلــى أواســا )0703N/3829E( ومــن الشــمال للوصــول 
إلــى نازريــث )0831N/3915E(. وقــد قامــت الفــرق الجويــة بمكافحــة 22550 

هكتــار.
• التوقعات

ــا وأجــزاء  ــي الصومــال وأوروماي مــن المحتمــل حــدوث تحــركات االســراب ف
ــوادي المتصــدع وصــوال ألجــزاء  ــي ال ــة وخاصــة ف ــة األمــم الجنوبي مــن منطق
مــن المرتفعــات الوســطى. ســيتم إســتكمال هــذا بتحــركات الســرب عبــر الحــدود 
علــى إمتــداد الحــدود الكينيــة الصوماليــة. مــن المتوقــع حــدوث تكاثــر قــوي فــي 
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الصومــال وأورومايــا، وإلــى حــد أقــل فــي الــوادي المتصــدع، والــذي ســيؤدي إلى 
تشــكل بقــع الحوريــات.

چيبوتي
• الحالة 

فــي 20-18 ينايــر، شــوهدت أســراب غيــر ناضجــة جنســيا فــي جنــوب 
شــرق المناطــق الداخليــة بالقــرب مــن الحــدود االثيوبيــة وعلــي صبيــح 
 .)1147N/4253E( ــورة ــوب طاج ــاحل جن ــى الس )1109N/4242E( وعل

• التوقعــات
ــن المجموعــات  ــل م ــور عــدد قلي ــن ظه ــف الخطــورة م ــال ضعي ــاك احتم هن
ــا  ــرق اثيوبي ــاورة بش ــق المج ــن المناط ــرق م ــوب والش ــي الجن ــراب ف واالس

ــال. ــرب الصوم ــمال غ وش

الصومال 
• الحالة 

أشــار تقريــر متأخــر إلــى تشــكل بقــع الحوريــات علــى الســاحل الشــمالي 
الغربــي بيــن لوجــاي )1041N/4356E( وســيليل )1058N/4326E( خــال 
شــهر ديســمبر. كمــا تواجــد أيضــا حشــرات كاملــة انفراديــة مشــتتة وناضجــة 
وغيــر ناضجــة جنســيا وعلــى األقــل مجموعــة واحــدة مــن الحشــرات الكاملــة 
الناضجــة جنســيا تضــع البيــض. وفــي الـــ 25 مــن الشــهر شــوهد ســرب غيــر 
ناضــج جنســيا علــى الجــرف جنــوب ســيليل. وفــي الشــمال الشــرقي، تــم 
إجــراء عمليــات المكافحــة ضــد بقــع الحوريــات علــى الســاحل بيــن الســقوري 
ينايــر،  شــهر  وفــي   .)1118N/4910E(وبوساســو  )1109N/4811E(
تــم تنفيــذ عمليــات المكافحــة ضــد أســراب تضــع البيــض وبقــع حوريــات 
ــة الشــمالية الشــرقية بالقــرب مــن غــاروي  ــي الهضب فــي االعمــار المبكــرة ف
)0824N/4829E(، حيــث تــم مكافحــة مــا يقــدر بنحــو 15000 هكتــار. 
امــا فــي الجنــوب، وضعــت األســراب البيــض فــي جنــوب شــمال جاربهــاري 

ــا. ــا وكيني ــدود إثيوبي ــن ح ــرب م )0320N/4213E( وبالق
• التوقعات

فــي الشــمال الغربــي، ســوف يــؤدي التكاثــر إلــى زيــادة أعــداد الجــراد 
ــد مــن  ــي الشــمال الشــرقي ســوف يتشــكل المزي ــا ف ــداد الســاحل. أم ــى إمت عل
مجموعــات وبقــع الحوريــات مــع إســتمرار الفقــس علــى الهضبــة حيــث 
ــة فتــرة التوقعــات. أمــا فــي  ــدة بنهاي ــدأ تشــكل أســراب جدي مــن الممكــن ان يب
المناطــق الوســطى والجنوبيــة فمــن المتوقــع حــدوث وضــع البيــض، والفقــس 

ــات. ــرة التوقع ــوال فت ــات ط ــع الحوري ــكل بق وتش

كينيا
• الحالة  

فــي شــهر ينايــر، اســتمر وصــول أســراب كبيــرة وغيــر ناضجــة جنســيا مــن 
 )0356N/4151E( الشــمال إلــى الشــمال الشــرقي بالقــرب مــن مانديــرا
وانتشــرت بعــد ذلــك إلــى 14 مقاطعــة فــي الشــمال والوســط والجنــوب الغربــي. 
فــي الـــ 26 مــن الشــهر، وصــل ســرب إلــى الــوادي المتصــدع شــمال غــرب 
كوبيــد )0111N/3606E(. بحلــول نهايــة الشــهر، وصلــت أســراب غيــر 
ــاك  ــى مقاطعــة ماكوينــي، وكانــت هن ــى أقصــى الجنــوب إل ناضجــة جنســيا إل
ــمالية  ــي المناطــق الش ــراب ف ــض األس ــي. بع ــي نيروب ــراد ف ــن الج ــر ع تقاري
ــة  ــة والجوي ــرق األرضي ــد قامــت الف والوســطى أصبحــت ناضجــة جنســيا. وق

ــر. ــار أو أكث ــدر بنحــو 20000 هكت ــا يق بمكافحــة م
• التوقعات

ســوف تســتمر أســراب إضافيــة فــي الوصــول إلــى الشــمال الشــرقي مــن 
المناطــق المجــاورة إلثيوبيــا والصومــال وتنتشــر فــي اتجــاه الغــرب عبــر 
المناطــق الشــمالية والوســطى. ســتكون الحركــة إلــى الجنــوب محــدودة بســبب 
الريــاح العكســية. ســوف يســبب التكاثــر زيــادة أخــرى فــي أعــداد الجــراد مــع 

ــارس. ــر وم ــهري فبراي ــال ش ــات خ ــع الحوري ــكل بق ــس وتش الفق

جنوب السودان
• الحالة 

لم يتم اإلباغ عن الجراد في شهر يناير.
• التوقعات

هنــاك احتمــال عالــي الخطــورة مــن أن عــدد قليــل مــن األســراب ربمــا تظهــر 
فــي الجنــوب الشــرقي مــن المناطــق المجــاورة لجنــوب اثيوبيــا وشــمال كينيــا 
ــض  ــك يجــب أن ينخف ــد ذل ــة، بع ــة القادم ــت خــال األســابيع القليل ــي أي وق ف

معــدل الخطــر.

أوغندا
• الحالة 

لم يتم اإلباغ عن الجراد في شهر يناير.
• التوقعات

هنــاك احتمــال ضعيــف الخطــورة مــن أن عــدد قليــل مــن األســراب الصغيــرة 
ربمــا تظهــر فــي الشــمال الشــرقي مــن المناطــق المجــاورة لكينيــا فــي أي وقــت 

خــال األســابيع القليلــة القادمــة، بعــد ذلــك يجــب أن ينخفــض معــدل الخطــر.

جمهورية مصر العربية
• الحالة 

فــي شــهر ينايــر، اســتمر التكاثــر علــى نطــاق صغيــر فــي مناطــق أخــرى قليلــة 
بيــن الشــيخ الشــاذلي )2412N/3438E( والحــدود الســودانية حيــث تواجــدت 
الحوريــات االنفراديــة المشــتتة، والحشــرات الكاملــة االنفراديــة الناضجــة 
والغيــر ناضجــة جنســيا. وكانــت مجموعــات الحوريــات فــي االعمــار المتأخــرة 
وبقــع الحوريــات ومجموعــات الحشــرات الكاملــة غيــر الناضجــة جنســيا 
موجــودة فــي منطقــة واحــدة فــي الجنــوب الشــرقي علــى إمتــداد ســاحل البحــر 
األحمــر بيــن شــاتين )2308N/3535E( وأبــو رمــاد )2224N/3624E(. لم 
 ،)2247N/3126E( يكــن هنــاك أي جــراد بالقــرب من بحيــرة ناصــر وتوشــكا
ــن  ــرب م ــيا بالق ــر ناضجــة جنس ــة غي ــة إنفرادي ــا شــوهدت حشــرات كامل بينم
شــرق العوينــات )2219N/2845E(. وقــد قامــت الفــرق األرضيــة بمكافحــة 

ــار.  1425 هكت
• التوقعات

ســوف تــزداد أعــداد الجــراد أكثــر علــى الســهول الســاحلية للبحــر األحمــر فــي 
ــات  ــون جماع ــى تك ــل عل ــا يعم ــر، مم ــتمرار التكاث ــع اس ــوب الشــرقي م الجن
ــي  ــر ف ــن التكاث ــى م ــل ثان ــدأ جي ــن أن يب ــة. يمك ــات والحشــرات الكامل الحوري
فبرايــر إذا ظلــت الظــروف مائمــة والــذي يمكــن أن يــؤدى الــى زيــادة اضافيــة 

فــي أعــداد الجــراد.

المملكة العربية السعودية
• الحالة 

فــي شــهر ينايــر، اســتمر الجيــل الثانــي فــي وضــع البيــض بواســطة مجموعــات 
الحشــرات الكاملــة فــي بدايــة هــذا الشــهر فــي مواقــع قليلــة علــى إمتــداد ســاحل 
البحــر األحمــر، واألهــم مــن ذلــك أن مجموعــات الحوريــات وبقــع الحوريــات 
 )2130N/3910E( ــدة ــوب ج ــن جن ــى الســاحل م ــر عل ازدادت بشــكل كبي
إلــى الشــمال مــن جيــزان )1656N/4233E(. ومــع حــدوث التجنــح، تشــكل 
عــدد متزايــد مــن مجموعــات الحشــرات الكاملــة غيــر الناضجــة جنســيا. وقــد 
ــق  ــن المناط ــة م ــيا قادم ــة جنس ــر ناضج ــراب غي ــة أس ــذا ببضع ــتكمل ه اس
ــى ســاحل جــازان  ــي جــزر فرســان عل ــة الشــهر ف ــي بداي ــن ف المجــاورة لليم
ــد قامــت  ــي 22 مــن الشــهر بالقــرب مــن نجــران )1729N/4408E(. وق وف
الفــرق بمكافحــة 44300 هكتــار منهــا 7450 هكتــار بالوســائل الجويــة. هــذا 
ولــم يشــاهد أي جــراد علــى ســاحل البحــر األحمــر الشــمالي بيــن جــدة وأملــج 
منهــا  هكتــار   43798 المكافحــة  عمليــات  عالجــت   .)2501N/3716E(
11200 هكتــار بالوســائل الجويــة. ولــم يشــاهد الجــراد علــى الســاحل الشــمالى 

.)2501N/3716E( ــج ــن جــدة وأمل للبحــر األحمــر بي
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• التوقعات
ســوف يســتمر تشــكل أعــداد متزايــدة مــن مجموعــات الحشــرات الكاملــة الغيــر 
ــوب ســاحل البحــر األحمــر. وإذا  ــي وســط وجن ناضجــة جنســيا واالســراب ف
مــا إســتمرت الظــروف المائمــة فــإن جيــل آخــر مــن وضــع البيــض قــد يبــدأ 
إعتبــارا مــن نهايــة شــهر فبرايــر فصاعــدا، وفيمــا عــدا ذلــك، فإنــه مــن المحتمل 
تحــرك المجموعــات واالســراب إلــى مناطــق التكاثــر الربيعــي الداخليــة، علــى 
الرغــم مــن أن بعــض التحــركات قــد تحــدث إلــى الشــمال علــى إمتــداد الســاحل 

وخاصــة إذا مــا ســقطت أمطــار فــي الشــمال.

اليمن
• الحالة

فــي شــهر ينايــر، اســتقر العديــد مــن بقــع الحوريــات على ســاحل البحــر األحمر 
 )1600N/4312E( وســوق عبــس )1541N/4300E( الشــمالي بيــن الزهرة
ــا  ــدة )1450N/4258E( وجنوب ــى الســاحل الوســطي بالقــرب مــن الحدي وعل
ــة الناضجــة جنســيا بشــكل  مــن التكاثــر المبكــر. مجموعــات الحشــرات الكامل
ــة  ــة االنفرادي ــع الحشــرات الكامل ــت موجــودة ومختلطــة أيضــا م رئيســي كان
غيــر الناضجــة والناضجــة جنســيا. وفــي العقــد الماضــي، شــوهدت فــي البدايــة 
عــدة أســراب غيــر ناضجــة جنســيا بالقــرب مــن الحديــدة، ثــم فــي المرتفعــات 
مــن تعــز )1335N/4401E( إلــى جنــوب صعــدة )1656N/4345E(. هــذا 
ــاحل  ــى الس ــا عل ــار. أم ــة 15465 هكت ــة بمكافح ــرق األرضي ــت الف ــد قام وق
الجنوبــي، كانــت الحوريــات االنفراديــة، والحشــرات الكاملــة الناضجــة والغيــر 
ناضجــة جنســيا، ومجموعــات الحوريــات موجــودة علــى الســاحل بالقــرب مــن 
عــدن )1250N/4503E(. فــي 17 مــن الشــهر، وصــل ســرب غيــر ناضــج 
 )1512N/5115E( جنســيا علــى الســاحل الشــرقي بالقــرب مــن ســيحوت
ــة  ــق الداخلي ــي المناط ــيا ف ــة جنس ــر الناضج ــراب غي ــض األس ــوهدت بع وش
بالقــرب مــن مــأرب )1527N/4519E( فــي نهايــة الشــهر. قــد تكــون هنــاك 

أســراب قادمــة مــن الحــدود الهنديــة الباكســتانية عبــر عمــان.
• التوقعات

ــدوث  ــى ح ــل عل ــر، ويعم ــر األحم ــاحل البح ــى س ــر عل ــتمر التكاث ــوف يس س
زيــادة اضافيــة فــي أعــداد الجــراد والتــى ينتــج عنهــا مجموعــات وبقــع 
ــة واالســراب. إن االســراب ســوف  الحوريــات ومجموعــات الحشــرات الكامل
تســتمر فــي الحركــة فــي المرتفعــات وعلــى الســاحل الشــرقي بإتجــاه الداخــل 
مــا بيــن مــأرب وشــبوة حيــث مــن المحتمــل أن تنضــج جنســيا هنــاك وتتكاثــر 

ــدة. ــت أمطــار بمعــدالت جي ــي تلق ــي المناطــق الت ف

سلطنة ُعمان
• الحالة

ــوب  ــرقي جن ــاحل الش ــى الس ــر عل ــة التكاث ــتمرت عملي ــر، اس ــهر يناي ــي ش ف
 )1939N/5743E( الدقــم رأس الحــد )2232N/5948E( وبالقــرب مــن 
حيــث تســببت مجموعــات الحوريــات فــي االعمــار المتأخــرة بشــكل أساســي 
وبعــض بقــع الحوريــات القليلــة فــي تشــكيل مجموعــات مــن الحشــرات 
ــم  ــوب الدق ــا جن ــل بعــض منه ــر ناضجــة جنســيا. انتق ــة الناضجــة والغي الكامل
ــت  ــمال ثمري ــيا ش ــة جنس ــات ناضج ــرت مجموع ــا ظه ــزاوج. كم ــت تت وكان
)1736N/5401E( فــي المناطــق الداخليــة الجنوبيــة. ومــن الممكــن ان تكــون 
ــد وباكســتان  ــة الهن ــن منطق ــر ناضجــة جنســيا م ــة أســراب غي ــت بضع وصل
ــهر  ــن الش ــي الـــ 6 والـــ 7 م ــم ف ــوب الدق ــرقي جن ــاحل الش ــول الس ــى ط عل
 )1700N/5405E( ــة ــي صال ــي ف ــاحل الجنوب ــى الس ــا، عل ــت غرب وتحرك
ــي 20 مــن  ــرب مــن الجــازر)1856N/5702E( ف ــي 14 مــن الشــهر، بالق ف
الشــهر، وشــمال غــرب صــور علــى الســاحل الشــمالي الشــرقي فــي األســبوع 

ــار. ــة 2128 هكت ــة بمكافح ــرق األرضي ــت الف ــد قام ــي. وق الماض
• التوقعات

مــن المحتمــل حــدوث الفقــس وتشــكل بقــع الحوريــات فــي منطقــة الدقــم. 
ــدث  ــن أن يح ــور، ويمك ــة ص ــي منطق ــيا ف ــة جنس ــرات الكامل ــج الحش وتنض
ــى المناطــق الشــمالية أو  ــد إل ــداد الســاحل ويمت ــى إمت ــر عل ــر بشــكل أكث التكاث

ــار. ــى االمط ــي تتلق ــاحلية الت الس

ــر،  ــطين، قط ــان، فلس ــت، لبن ــراق، األردن، الكوي ــن، الع البحري
ــدة. ــة المتح ــارات العربي ــا و اإلم ــا، تركي ــوريا، تنزاني س

• التوقعات
من غير الُمحتمل حدوث تطورات هامة.

المنطقة الشرقية
إيران

• الحالة 
فــي شــهر ينايــر، وضــع العديــد مــن مجموعــات الحشــرات الكاملــة واألســراب 
البيــض علــى الســاحل الجنوبــي الشــرقي فــي مقاطعــة هرمزجــان بيــن مينــاب 
)2708N/5705E( وجاســك )2540N/5746E( حيــث كان يوجــد عــدد 
قليــل مــن الحوريــات. كان هنــاك حشــرات كاملــة إنفراديــة غيــر ناضجــة 
جنســيا متواجــدة بالقــرب مــن بيشــين )2605N/6145E( وحــدود باكســتان. 
ــم يتــم اإلبــاغ عــن  وقــد قامــت الفــرق األرضيــة بمكافحــة 2041 هكتــار. ول

الجــراد فــي مــكان آخــر.
• التوقعات

مــن المحتمــل أن يحــدث الفقــس وتشــكل بقــع الحوريــات فــي المناطــق الســاحلية 
مــن هرمزجــان وهــو مــا قــد يــؤدي لظهــور االســراب الغيــر ناضجــه جنســيا 
ــاحلية  ــي المناطــق الس ــر في ــارس. ســوف يحــدث التكاث ــن شــهر م ــارا م إعتب
والداخليــة والتــي تلقــت الفيضانــات مؤخــرا فــي محافظات سيســتان بلوتشســتان 

وهــذا قــد يســبب زيــادة كبيــرة فــي أعــداد الجــراد.

باكستان
• الحالة 

فــي شــهر ينايــر، إســتمر تجنــح عــدد قليــل مــن حوريــات الجيــل الثالــث 
وتشــكيل مجموعــات غيــر ناضجــة جنســيا فــي صحــراء نــارا، بينمــا اســتمرت 
مجموعــات الحشــرات الكاملــة غيــر الناضجــة جنســيا فــي صحــاري ثارباركار 
ــرة  ــراب الصغي ــات واألس ــذه المجموع ــض ه ــت بع ــتان. انتقل ــارا وتشولس ون
شــمال باهاوالبــور )2924N/7147E(. واســتمرت الحــركات عبــر الحــدود، 
ــن الشــهر،  ــي 31 م ــيا. وف ــر ناضجــة جنس ــك بعــض أســراب غي ــي ذل ــا ف بم
ــر  ــى خيب ــيا إل ــة جنس ــر الناضج ــة غي ــرات الكامل ــات الحش ــت مجموع وصل
ــرا إســماعيل خــان )3151N/7052E(. وقامــت  ــن دي ــرب م باختونخــوا بالق

ــة. ــائل الجوي ــار بالوس ــا 2100 هكت ــار منه ــرق بمكافحــة 62295 هكت الف
• التوقعات

ــداد  ــى إمت ــده عل ــة أو االســراب متواج ــن الحشــرات الكامل ــات م ــة مجموع أي
جانبــي الحــدود الهنديــة الباكســتانية ســوف تتحــرك بإتجــاه المناطــق التــي تلقــت 
ــة  ــي المناطــق المائم ــر ف ــدأ التكاث ــث يب ــي بلوشســتان حي االمطــار مؤخــرا ف

للمــا يــؤدي إلــى ظهــور مجموعــات وبقــع الحوريــات.

الهند
• الحالة

ــة الناضجــة  فــي شــهر ينايــر، اســتقر العديــد مــن مجموعــات الحشــرات الكامل
جنســيا واألســراب فــي راجســتان فــي حيــن انتقلــت بعــض التجمعــات شــماال إلى 
 ،)2520N/7237E( وجنــوب شــرق جالــور ،)2919N/7354E( ســوراتغار
ــي بعــض  ــذا ف ــد اســتكمل ه ــش. وق ــى شــمال غوجــارات وران كوت ــا إل وجنوب
األحيــان عــن طريــق التحــركات عبــر الحــدود. وقامــت الفــرق األرضيــة 

ــار. بمكافحــة 61178 هكت
• التوقعات

ــة الناتجــة مــن  ــة واألســراب المتبقي ســوف تتحــرك جماعــات الحشــرات الكامل
التكاثــر الصيفــي  مــن راجســتان وجوجــرات غربــا تجــاه بلوتشســتان بباكســتان. 

ويحتمــل أن تتبقــى أعــداد منخفضــة فقــط فــي المناطــق المائمــة.
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أفغانستان
• الحالة

لم يتم استام تقارير في شهر يناير.
• التوقعات 

هنــاك احتمــال ضعيــف الخطــورة مــن أن قليــل مــن جماعــات الحشــرات 
واألســراب   الصغيــرة مــن الحــدود الهنديــة الباكســتانية ربمــا تظهــر فــي 

المناطــق الجنوبيــة.

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.

تفشي الجراد الصحراوي
فــي 17 مــن شــهر ينايــر، قــام المديــر العــام لمنظمــة األغذيــة والزراعــة بتفعيــل 
البروتوكــول L3، وهــو أعلــى مســتوى للطــوارئ فــي نظــام األمــم المتحــدة، 
ــتجابة  ــال كإس ــريع والفع ــع الس ــماح للتتب ــة للس ــة والزراع ــة األغذي ــي منظم ف

لفــورة الجــراد فــي القــرن االفريقــي – لمزيــد مــن التفاصيــل انظــر
http://www.fao.org/locusts
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مــع األســف العميــق أن نعلــن وفــاة الكابتــن شــعيب مالــك والمهنــدس فــواد بــت 
مــن قســم وقايــة النبــات الفيدرالــي، باكســتان، الــذي توفــي فــي حــادث تحطــم 
الطائــرة أثنــاء القيــام بعمليــات المكافحــة الجويــة ضــد الجــراد الصحــراوي فــي 
منطقــة رحيميــار خــان فــي 12 ينايــر. خالــص تعازينــا لعائاتهــم وللحكومــة.

األجندة
ما يلي جدول زمني ومخطط لألنشطة المزمع تنفيذها:

• )L3(. اجتمــاع أعضــاء األمــم المتحــدة حــول إصابــات الجــراد فــي القــرن 
االفريقــي، جنيــف، سويســرا )3 فبرايــر(.

• )L3(. اجتمــاع الــوزراء والشــركاء حــول الجــراد الصحــراوي، أديــس أبابــا، 
ــا )7 فبراير(. أثيوبي

 / )OCHD( مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية .)L3( •
منظمــة األغذيــة والزراعــة )FAO( اجتمــاع حــول فــورة الجــراد فــي القــرن 
االفريقــي، مقــر األمــم المتحــدة، نيــو يــورك، الواليــات المتحــدة االمريكيــة 

ــر(. )10 فبراي
ــات  ــة معلوم ــة/ خدم ــة الغربي ــراوي بالمنطق ــراد الصح ــة الج ــة مكافح • هيئ
الجــراد. حلقــة عمــل ضبــاط معلومــات الجــراد فــي المنطقــة الغربيــة، داكار، 

ــل(. ــنغال )6 - 10 أبري الس
الوســطى/هيئة مكافحــة  بالمنطقــة  الجــراد الصحــراوي  • هيئــة مكافحــة 
الجــراد الصحــراوي فــي جنــوب غــرب آســيا/خدمة معلومــات الجــراد. حلقــة 
عمــل ضبــاط معلومــات الجــراد فــي المنطقتيــن الوســطى والشــرقية، القاهــرة، 

ــو(. ــر ) 7 - 11 يوني مص

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 

دليل المصطلحات

إشعـارات
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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 ــر وخلي • ســاحل البحــر األحم

ــة الغربي
األمطار الربيعية والتكاثر

• فبراير– يونيو/ يوليو 
• شــمال غــرب أفريقيــا، شــبه الجزيــرة العربيــة الداخليــة، الهضبــة الصوماليــة، 

إيــران / الحــدود الباكســتانية.

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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