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المنطقة الغربية:  الحالة هادئة
الحالة: تكاثر للجراد في الجزائر )مكافحة 86 هكتار(. 

التوقعــات: ســيبدأ تكاثــر منطقــة الســاحل بمجــرد بدايــة االمطــار. تظهــر 
خطــورة األســراب فــي شــرق تشــاد وتتحــرك فــي إتجــاه الغــرب.

المنطقة الوسطى: الحالة تهديد
الحالــة: تتشــكل بقــع الحوريــات والمزيــد مــن األســراب شــمال غــرب 
ــم  ــا ت ــي شــرق إثيوبي ــار(، وف ــة )30830 هكت ــم مكافح ــث ت ــا حي كيني
مكافحــة )75219 هكتــار( وشــمال غــرب ووســط الصومــال تــم مكافحة 
ــا.  ــمال إثيوبي ــي ش ــري ف ــد يج ــر جدي ــاك تكاث ــار(، وهن )19029 هكت
وســجل وجــود الحشــرات الكاملة المشــتتة في الســودان، بقــع الحوريات 
واألســراب فــي المناطــق الداخليــة والســاحل الجنوبــي لليمــن حيــث تــم 
مكافحــة )343 هكتــار(، وتكاثــر ســرب علــى الســاحل الجنوبــي بعمــان 
)126 هكتــار(، ومجموعــات غيــر ناضجــة جنســيا فــي اإلمــارات )198 
هكتــار(، وتكاثــر لســرب وبقــع حوريــات فــي جنــوب غــرب الســعودية 
حيــث تــم مكافحــة )5360 هكتــار(، ووصــول مجموعــة غيــر ناضجــة 

جنســيا شــرقي األردن.
التوقعــات: ســتتحرك أســراب شــمال غــرب كينيا عبــر جنوب الســودان 
إلــى الســودان وإثيوبيــا حيــث ســيحدث التكاثر. وســيحدث تكاثــر محدود 
لســرب فــي الصومــال بينمــا ســتنتقل أســراب أخــرى إلــى الشــمال 
الشــرقي وإلــى الهنــد وباكســتان. ومــن المرجــح أن تنتقــل أســراب اليمن 
إلــى إثيوبيــا والصومــال. ومــن المتوقــع حــدوث تكاثــر فــي ســاحل البحر 

األحمــر فــي اليمــن والســعودية، وفــي الســودان وغــرب إريتريــا.

المنطقة الشرقية: الحالة تهديد
الحالــة: تنخفــض أعــداد بقــع الحوريــات واألســراب فــي إيــران التي كافحت 
ــت  ــث تحرك ــار( حي ــة( وباكســتان )47198 هكت ــار مكافح )67689 هكت
األســراب إلــى الحــدود الهنديــة الباكســتانية، ويســتمر معظمهــا فــي الهنــد 
التــي كافحــت )72109 هكتــار(، وانتقــل الكثير منها إلى الواليات الشــمالية، 
ــوب أفغانســتان )2645  ــي جن ــر ف ــال. وحــدث تكاث ــى نيب ــا إل ــل منه والقلي
هكتــار(. وســيبدأ التكاثــر علــى إمتداد جانبــي الحدود الهندية الباكســتانية في 

مناطــق مــا قبــل الريــاح الموســمية.
التوقعــات: األســراب المتبقيــة مــن التكاثــر الربيعــي فــي إيــران وباكســتان 
وأســراب الواليــات الشــمالية فــي الهنــد ســوف تهاجــر إلــى الحــدود الهنديــة 
الباكســتانية فــي المناطــق المحتمــل أن تصــل إليهــا أســراب القــرن األفريقي 
بــدءا مــن منتصــف يوليــو فصاعــدا. وســيحدث وضــع للبيــض علــى نطــاق 
كبيــر، وفقــس وتكــون لبقــع الحوريــات علــى إمتــداد جانبــي الحــدود الهنديــة 

الباكستانية.

نشـــرة الجــراد الصحــراوي

تصــدر نشــرة الجــراد الصحــراوي كل شــهر مــن قبــل خدمــة معلومــات الجــراد الصحــراوي بمقــر منظمــة االغذيــة والزراعــة برومــا، ايطاليــا. تقــوم 
خدمــة معلومــات الجــراد الصحــراوي برصــد حالــة الجــراد الصحــراوي الدوليــة والطقــس والظــروف البيئيــة للقيــام باإلمــداد باإلنــذار المبكــر المبنــى 
ــة. النشــرة  ــات والنمــاذج التاريخي ــات االستشــعار عــن بعــد والبيان ــرة بالجــراد، مشــفوعة ببيان ــدول المتأث ــة مــن ال ــج المســح والمكافحــة االتي ــى نتائ عل
مدعومــة بتحذيــرات وتحديثــات اثنــاء فتــرات ازديــاد نشــاط الجــراد الصحــراوي. ويتــم توزيــع النشــرة مــن خــال البريــد اإلليكترونــي. تصــدر النســخة 
العربيــة عــن أمانــة هيئــة مكافحــة الجــراد الصحــراوي فــي المنطقــة الوســطى، القاهــرة، مصــر ، و يمكــن الحصــول عليهــا باالتصــال بمكتــب اميــن الهيئــة 

ــة الجــراد. ــع مراقب ــة www.desertlocust-crc.org  وموق ــع الهيئ mamoon.alsaraialalawi@fao.org  ومــن موق
 http://www.fao.org/ag/locusts 
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أسراب التكاثر الربيعي تنتقل إلى مناطق التكاثر الصيفي. 
ال يــزال هنــاك تهديــد خطيــر وغيــر مســبوق مــن الجــراد الصحــراوي 
ــى  ــي وعل ــرن األفريق ــة الق ــي منطق ــي وســبل المعيشــة ف لألمــن الغذائ
نحــو متزايــد فــي دول جنــوب غــرب آســيا. ان أســراب الجيــل الثانــي 
للتكاثــر الربيعــي قــد تشــكلت فــي شــمال غــرب كينيــا وشــرق إثيوبيــا، 
وأجــزاء مــن الصومــال، كمــا بــدأ التكاثــر فــي المرتفعــات اإلثيوبيــة. 
معظــم األســراب مــن شــمال غــرب كينيــا ســتهاجر شــماال عبــر دولــة 
ــى  ــا ســتهاجر أســراب أخــرى إل ــى الســودان بينم ــوب الســودان إل جن
إثيوبيــا. وعــدد قليــل مــن األســراب يمكنهــا عبــور شــمال شــرق 
أوغنــدا. واألســراب التــي ســتتركز فــي شــمال الصومــال مــن المرجــح 
أن تنتقــل شــرقا إلــى مناطــق التكاثــر الصيفــي مــا بيــن الهند وباكســتان. 
ــا  ــى وشــك الحــدوث، وكلم ــى الشــمال عل ــا إل ــا الهجــرة مــن كيني بينم
ــد األســراب  ــن المرجــح أن تج ــر، فم ــت متأخ ــي وق ــرة ف ــدأت الهج ب
ــذا  ــودان وه ــى الس ــا إل ــن وصوله ــر حي ــر للتكاث ــة أكث ظــروف مائم
ســيقلل مــن خطــر الهجــرة إلــى غــرب أفريقيــا. ومــن المتوقــع حــدوث 
ــر  ــد تهاج ــراب ق ــذه األس ــا ان ه ــن كم ــي اليم ــر ف ــن التكاث ــد م المزي
إلــى شــمال الصومــال وشــمال شــرق إثيوبيــا. أمــا فــي جنــوب غــرب 
ــى  ــرت إل ــد هاج ــي ق ــر الربيع ــراب التكاث ــن أس ــد م ــان العدي ــيا، ف آس
الحــدود الهنديــة الباكســتانية قبــل هطــول األمطــار الموســمية، لــذا فقــد 
ــل  ــمالية ووص ــات الش ــى الوالي ــرقا إل ــراب ش ــض األس ــتمرت بع اس
عــدد قليــل مــن المجموعــات إلــى نيبــال. ســتعود هــذه األســراب إلــى 
ــام  ــو لانضم ــل يولي ــي أوائ ــاح الموســمية ف ــة الري ــع بداي راجســتان م
ــي  ــتان والت ــران وباكس ــن إي ــة م ــزال قادم ــرى ال ت ــراب أخ ــى أس إل
ــي  ــي ف ــرن األفريق ــن الق ــع اســتكمالها بواســطة أســراب م ــن المتوق م
منتصــف يوليــو. وســيحدث الفقــس وتكــون لبقــع الحوريــات علــى 
نطــاق واســع علــى إمتــداد الحــدود الهنديــة الباكســتانية الــذي ســيؤدي 
ــف  ــي منتص ــي ف ــر الصيف ــراب التكاث ــل األول ألس ــور الجي ــى ظه إل

أغســطس.

يونيو 2020
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الظروف الجوية والبيئية في يونيو 2020

هطلــت أمطــار مــا قبــل الريــاح الموســمية علــى إمتــداد الحــدود 
الهنديــة الباكســتانية

حيــث تصبــح ظــروف التكاثــر مالئمــة فــي عــدد قليــل مــن 
المناطــق. وقــد اســتمرت األمطــار فــي مناطــق التكاثــر الجنوبيــة 

ــودان. ــي الس ف

المنطقة الغربية
فــي منطقــة الســاحل فــي غــرب أفريقيــا، تواصــل منطقــة التجمــع بيــن 
المداريــن )ITCZ( حركتهــا الموســمية شــماال فــي شــهر يونيــو ولكنهــا كانــت 
علــى مســافة 125 كــم جنوبــا عــن وضعهــا الطبيعــي علــى موريتانيــا ومالــي. 
ــرق  ــوب ش ــي جن ــدرا ف ــوب تيمب ــل جن ــت بالفع ــهر، وصل ــة الش ــول نهاي بحل
ــي  ــي النيجــر وأرادا ف ــي وتاســارا ف ــي وســط مال ــا ف ــرب جوم ــا بالق موريتاني
تشــاد. علــى الرغــم مــن ســقوط أمطــار بمعــدالت جيــدة فــي العقــد األول فــي 
وســط مالــي وشــمال النيجــر شــماال حتــى جبــال العيــر شــرق تشــاد حتــى شــمال 
ــي  ــي ف ــر الصيف ــق التكاث ــي مناط ــة ف ــزال جاف ــروف ال ت ــت الظ ــي، كان أبش
ــة  ــت الظــروف جاف ــا، كان ــة الســاحل. وفــي شــمال غــرب أفريقي شــمال منطق
ــن وســط الصحــراء  ــي أجــزاء م ــري المحــوري ف ــرب مناطــق ال باســتثناء ق

ــر. فــي الجزائ
 

المنطقة الوسطى
فــي مناطــق التكاثــر الصيفــي فــي الســودان، إســتمر التحــرك الموســمي لمنطقــة 
ــت  ــى ملي ــت إل ــمال، ووصل ــاه الش ــي إتج ــن )ITCZ( ف ــن المداري ــع بي التجم
)شــمال دارفــور(، وحمــرة الشــيخ )شــمال كردفــان( والخرطــوم بحلــول نهايــة 
الشــهر، وهــو مــا كان طبيعيــا بالنســبة لهــذا الوقــت مــن العــام. ونتيجــة لذلــك، 
هطلــت أمطــار بمعــدالت معتدلــة فــي النصــف الثانــي مــن الشــهر فــي الجــزء 
الجنوبــي مــن مناطــق التكاثــر الصيفــي فــي جنــوب وغــرب دارفــور وغــرب 
وجنــوب كردفــان والنيــل األبيــض وســنار والنيــل األزرق والقضــارف، خاصة 
جنــوب زالنجــي، نيــاال والنهــود واالبيــض وســنار، والتــي ستســمح للظــروف 
البيئيــة لتصبــح مائمــة للتكاثــر. وفــي شــبه الجزيــرة العربيــة، هطلــت أمطــار 
ــج  ــهول خلي ــر وس ــر األحم ــى البح ــة عل ــى معتدل ــة إل ــن منخفض ــدالت م بمع
ــد  ــى أحــوار فــي اليمــن فــي العق عــدن الســاحلية مــن الليــث فــي الســعودية إل
األول. كمــا هطلــت أمطــار بمعــدالت جيــدة علــى إمتــداد الســاحل الشــرقي بيــن 
ــة فــي اليمــن مــن بيحــان  ســيحوت والحــدود العمانيــة، وفــي المناطــق الداخلي
إلــى وادي حضرمــوت. أمــا فــي شــرق أفريقيــا، هطلــت أمطــار بمعــدالت مــن 
خفيفــة إلــى معتدلــة فــي العقديــن األوليــن فــي مقاطعــة توركانــا شــمال غــرب 
ــن المنخفضــات  ــي م ــى الجــزء الجنوب ــدت إل ــي امت ــا الت ــمال إثيوبي ــا وش كيني
ــوم 23  ــي الي ــرة ف ــت أمطــار بمعــدالت غزي ــا هطل ــا. كم ــي إريتري ــة ف الغربي
مــن الشــهر فــي شــمال توركانــا. أمــا فــي شــمال الصومــال، فقــد هطلــت أمطــار 
بمعــدالت مــن خفيفــة إلــى معتدلــة علــى إمتــداد الهضبــة فــي العقــد األول، وبعــد 
ــادت  ــد س ــا. وق ــن هرجيس ــرب م ــة بالق ــدالت خفيف ــار بمع ــقطت أمط ــك س ذل
ريــاح شــمالية قويــة فــي كينيــا وإثيوبيــا والصومــال، وأصبحــت جنوبيــة غربيــة 

علــى شــمال الصومــال.

المنطقة الشرقية
اســتمر الغطــاء النباتــي فــي الجفــاف الســريع فــي مناطــق التكاثــر الربيعــي فــي 
ــد  ــران، فق ــي إي ــو. ف ــي شــهر يوني ــوب غــرب باكســتان ف ــران وجن ــوب إي جن
هطلــت أمطــار بمعــدالت خفيفــة فــي أجــزاء مــن شــرق هرمزجــان وحــوض 
جــاز موريــان فــي جنــوب شــرق إيــران فــي العقــد األول. كان الغطــاء النباتــي 
ــزاء  ــي أج ــراء ف ــة خض ــل بحال ــه ظ ــق لكن ــع المناط ــي جمي ــا ف ــاف تقريب ج
ــي  ــي شــبه جــاف ف ــي باكســتان، كان الغطــاء النبات ــوب خراســان. وف مــن جن
ــة خضــراء فــي أجــزاء مــن  ــه ظــل بحال ــة الشــهر لكن ــول نهاي بلوشســتان بحل
خيبــر باختونخــوا حيــث هطلــت أمطــار بمعــدالت خفيفــة فــي العقديــن األوليــن. 

المساحات الُمعالجة

حالة الجراد الصحراوي والتوقعات

ــداد جانبــي الحــدود  ــى إمت ــاح الموســمية عل كمــا هطلــت أمطــار مــا قبــل الري
الهنديــة الباكســتانية فــي العقــد األول وفــي بعــض األحيــان فــي األســبوع 
الماضــي بيــن بارمــر وناغــور فــي راجاســتان فــي الهنــد. ونتيجــة لذلــك، كانــت 
ــة  ــاح غربي ــادت ري ــا س ــق. كم ــض المناط ــي بع ــن ف ــر تتحس ــروف التكاث ظ
قويــة لعــدة أيــام فــي ماديــا براديــش بعــد أن ضــرب إعصــار نيســارجا، أقــوى 
ــدث  ــد أح ــام 1891، وق ــذ ع ــو من ــي يوني ــترا ف ــة ماهاراش ــي والي ــار ف إعص
شــاالت فــي 4 يونيــو. وفــي وقــت الحــق مــن الشــهر، حدثــت ريــاح جنوبيــة 
ــرة مــن 26 – 28 مــن الشــهر.وقد  ــي الفت ــش ف ــار برادي ــة أوت ــي والي ــة ف قوي
ســادت ريــاح غربيــة قويــة مرتبطــة بإعصــار أمفــان -اإلعصــار االول لموســم 
ــد خــال األســبوع  ــام -2020 شــمال الهن ــدي لع ــط الهن إعصــار شــمال المحي

الثالــث مــن شــهر مايــو.

ــي  ــو ف ــي شــهر يوني ــار ف ــات المكافحــة عالجــت مســاحة 832320 هكت عملي
ــي. ــا يل ــو كم ــي شــهر ماي ــار ف ــل 726331 هكت مقاب

هكتار  2645 أفغانستان 
هكتار  86 الجزائر 
هكتار   75219 إثيوبيا 
هكتار  72109 الهند 
هكتار  67689 إيران 

هكتار )مايو، معدل(  18177 كينيا 
هكتار  30830  
هكتار  126 عمان 
هكتار  47198 باكستان 
هكتار  5360 السعودية 
هكتار  19029 الصومال 
هكتار  198 اإلمارات 
هكتار  343 اليمن 

 

المنطقة الغربية
موريتانيا
• الحالة

ــي  ــم يشــاهد الجــراد مــن خــال المســوحات الواســعة الت ــو، ل ــي شــهر يوني ف
ــوب. ــي الجن ــت ف أجري

• التوقعات
ســيبدأ تكاثــر علــى نطــاق صغيــر فــي الجنــوب الشــرقي مــع بدايــة االمطــار 
الصيفيــة. وهنــاك خطــورة مــن أن األســراب قــد تصــل فــي الجنــوب الشــرقي 

بنهايــة شــهر يوليــو أو فــي وقــت مبكــر مــن شــهر أغســطس.

مالي
• الحالة

لم يتم اإلباغ عن الجراد في شهر يونيو.
• التوقعات

مــن المرجــح أن يســتمر تواجــد الحشــرات الكاملــة االنعزاليــة فــي أماكــن قليلــة 
ــة هطــول  ــع بداي ــر م ــى نطــاق صغي ــر عل ــوراس. ســيبدأ التكاث ــي إدرار إيف ف
ــى الشــرق فــي  ــاك خطــر مــن أن تصــل األســراب إل ــة. وهن األمطــار الصيفي

منتصــف يوليــو وتســتمر غربــا فــي حالــة غيــاب األمطــار.
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النيجر
• الحالة

لم يتم اإلباغ عن الجراد في شهر يونيو.
• التوقعات

ســيبدأ تكاثــر علــى نطــاق صغيــر فــي مناطــق المراعــي الوســطية وفــي ســهول 
ــل  ــن أن تص ــر م ــاك خط ــة. هن ــار الصيفي ــول األمط ــة هط ــع بداي ــنا م تامس
ــو  ــن منتصــف شــهر يولي ــدءا م ــى الشــرق ب ــا إل ــن شــرق أفريقي األســراب م

ــاب األمطــار. ــة غي ــا فــي حال وتســتمر غرب

تشـاد
• الحالة

منــذ اليــوم 18 مــن شــهر يونيــو فصاعــدا، لــم يُشــاهد الجــراد فــي الشــرق خال 
 )1242N/2125E( ــات المســح التــي أجريــت مــن جنــوب قــوز بيضــا عملي
االنفراديــة  الكاملــة  الحشــرات  باســتثناء   )1714N/2132E( فــادا  إلــى 
 )1604N/2250E( االنعزاليــة والناضجــة جنســيا فــي جنــوب أمجــدراس

ــن الحــدود الســودانية. ــرب م بالق
• التوقعات

إذا مــا إســتمرت الظــروف البيئيــة الجافــة فــي المناطــق المجــاورة مــن 
ــى  ــا إل ــرق أفريقي ــن ش ــراب م ــل األس ــن أن تص ــر م ــاك خط ــودان، فهن الس
الشــرق فــي النصــف األول مــن شــهر يوليــو وتســتمر غربــا فــي حالــة غيــاب 
األمطــار. ســيبدأ التكاثــر علــى نطــاق صغيــر فــي المناطــق الوســطى والشــرقية 

ــف. ــة هطــول أمطــار الصي ــع بداي م

السنغال 
• الحالة 

لم يتم اإلباغ عن الجراد في شهر يونيو.
• التوقعات

من غير الُمحتمل حدوث تطورات هامة.

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

وتوجو.
• التوقعات

من غير الُمحتمل حدوث تطورات هامة.

الجزائر
• الحالـة

فــي شــهر يونيــو، كانــت الحشــرات الكاملــة المشــتتة الناضجــة والغيــر ناضجــة 
جنســيا متواجــدة بالقــرب مــن المناطــق المرويــة فــي وســط الصحــراء الكبــرى 
ــك  ــون )2916N/0014W( وكذل ــان )2643N/0010W( وتيميم ــن ريج بي
شــرق تيميمــون وريجــان. وكان عــدد قليــل مــن الحشــرات الكاملــة فــي حالــة 
ــة والناضجــة  ــة االنعزالي ــة االنفرادي ــا شــوهدت الحشــرات الكامل ــزاوج. كم ت
الجــراد  يتواجــد  ولــم   .)2250N/0528W( تمنراســت  شــمال  جنســيا 
 ،)2434N/0930W( ــت ــزي )2630N/0825W(، وجان ــن إيلي ــرب م بالق
 .)1937N/0552W( وتمنراســت، وعلــى حــدود النيجــر بالقرب مــن إن قــزام

وقــد قامــت الفــرق األرضيــة بمكافحــة 86 هكتــار. 
• التوقعات

ســيحدث تكاثــر علــى نطــاق صغيــر فــي وســط الصحــراء الكبــرى بالقــرب مــن 
أدرار حيــث ســيؤدي الفقــس المحــدود إلــى ظهــور أعــداد قليلــة مــن الحوريــات 

بالقــرب مــن المناطــق المرويــة.

المغرب
• الحالة

لم يتم اإلباغ عن الجراد في شهر يونيو.
• التوقعات

من غير الُمحتمل حدوث تطورات هامة.

ليبيا
• الحالة

لم يتم اإلباغ عن الجراد في شهر يونيو.
• التوقعات

من غير الُمحتمل حدوث تطورات هامة.

تونس
• الحالة

لم يتم اإلباغ عن الجراد في شهر يونيو.
• التوقعات

من غير الُمحتمل حدوث تطورات هامة.

المنطقة  الوسطى
السودان
• الحالة

فــي شــهر يونيــو، كانــت الحشــرات الكاملــة االنفراديــة المشــتتة والناضجــة جنســيا 
 ،)1910N/3027E( ــا ــمال دنق ــى ش ــندي إل ــن ش ــل م ــي وادي الني ــدة ف متواج
بيــن  والشــرق   ،)1533N/3235E( الخرطــوم  شــرق  بيوضــه،  صحــراء 
بيــن  والجنــوب   ،)1855N/3648E( وســينكات   )1527N/3623E( كســا 
كوســتي )1310N/3240E( وحــدود جنــوب الســودان. هــذا ولــم يُشــاهد الجــراد 
ــض  ــن األبي ــل األزرق، وبي ــي ســنار والني ــي واليت ــة ف خــال المســوحات المكثف
)1311N/3010E( وحــدود تشــاد فــي واليتــي كردفــان )شــمال وغــرب وجنوب( 

ــوب(. ــمال وجن ــور )ش ودارف
• التوقعات

مــن المرجــح أن يصــل عــدد متوســط مــن األســراب مــن كينيــا وإثيوبيــا منــذ أوائــل 
يوليــو فصاعــدا إلــى كردفــان والنيــل األبيــض والنيــل األزرق وســنار حيــث تنضج 
جنســيا بســرعة وتضــع البيــض فــي المناطق التي تتســاقط فيهــا األمطــار. قد تصل 
ــات  ــع الحوري ــى دارفــور. ســيحدث الفقــس وتكــون بق بعــض األســراب أيضــا إل

إعتبــارا مــن أواخــر يوليــو تقريبــا فصاعــدا.

إريتريا 
• الحالة

ــر  ــر غي ــاك تقاري ــت هن ــم إجــراء مســوحات ولكــن كان ــم يت ــو، ل ــي شــهر يوني ف
مؤكــدة مــن االدالء والســكان المحلييــن لبعــض األســراب مــن المناطــق المجــاورة 
فــي شــمال إثيوبيــا والتــي ظهــرت فــي منتصف الشــهر فــي المنخفضــات الغربية، 

والمناطــق الجنوبيــة وأنســيبا.
• التوقعات

مــن المتوقــع وصــول اســراب صغيــرة مــن المناطــق المتاخمة لشــمال أثيوبيــا إلى 
الجنــوب وفــي غــرب المنخفضــات والتي ســتنضج جنســيا ســريعا وتضــع البيض 
فــي المناطــق التــي تتلقــى االمطــار. قــد يبــدأ الفقــس وتكــون بقــع الحوريــات فــي 

نهايــة شــهر يوليو.

إثيوبيا
• الحالة 

فــي شــهر يونيــو، كان هنــاك العديــد مــن بقــع الحوريــات موجــودة فــي منطقــة 
 )0813N/4333E( وديجــة بــور )0550N/4205E( صومالــي بيــن الكيــر
فــي أوجاديــن، وإلــى الشــمال فــي منطقــة الســكك الحديديــة مــن غــرب ديــرداوا 
)0935N/4150E( إلــى عائشــة )1045N/4234E( التــي أدت إلــى ظهــور 
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العديــد مــن األســراب غيــر الناضجــة جنســيا، انتقــل بعضهــا إلــى الشــمال إلــى 
جيجيجــا )0922N/4250E(. كمــا قــد تشــكلت العديــد مــن بقــع الحوريــات فــي 
ــي  ــات ف ــن المرتفع ــرقية م ــة الش ــداد الحاف ــى إمت ــدع عل ــوادي المتص ــمال ال ش
 .)1230N/3931E( وكــورم )1009N/4039E( منطقــة عفــار بيــن جيوانــا
فــي المرتفعــات الشــمالية، شــوهدت بقــع الحوريــات فــي أماكــن قليلــة فــي منطقــة 
أمهــرة، وفــي منطقــة تيغــري، وتــم اإلبــاغ عــن مجموعــات الحشــرات الكاملــة 
ــوهدت  ــي )1329N/3928E(، وش ــن ميكيل ــرب م ــيا بالق ــة جنس ــر الناضج غي
مجموعــة ناضجــة جنســيا بالقــرب مــن أديغــرات )1417N/3928E(، وتواجدت 
حشــرات كاملــة مشــتتة وناضجــة جنســيا جنــوب حــدود إريتريــا. فــي اليــوم 28 
ــى الشــاطئ  ــر ناضــج جنســيا عل ــم اإلبــاغ عــن ســرب غي مــن الشــهر، كمــا ت
ــى  ــة األول ــون العام ــد تك ــي ق ــي SNNPR، والت ــا ف ــرة توركان ــمالي لبحي الش
ــا. وقامــت الفــرق  للهجــرة الشــمالية مــن المناطــق المجــاورة شــمال غــرب كيني

ــة. ــارا بالمكافحــة الجوي ــارا منهــا 30599 هكت بمكافحــة 75219 هكت
• التوقعات

سيتشــكل المزيــد مــن األســراب فــي المناطــق المصابــة حاليــا. وسيُســتكمل ذلــك 
بأســراب مــن شــمال غــرب كينيــا تصــل إلــى الجنــوب وتتجه شــماال إلــى المناطق 
الصوماليــة وعفــار وأمهــرة وتيجــراي. فــي حيــن أن بعــض هــذه األســراب قــد 
ــى الســودان وشــمال الصومــال، ســتبقى أســراب أخــرى فــي مناطــق  تســتمر إل
هطــول األمطــار األخيــرة، تنضــج جنســيا وتتكاثــر، والتــي ســتؤدي إلــى ظهــور 
بقــع الحوريــات. هنــاك خطــر مــن وصــول بعــض األســراب مــن اليمــن إلــى عفار 

وشــمال الصومــال للتكاثــر الصيفــي.

چيبوتي
• الحالة 

لم يتم إجراء المسوحات ولم يتم اإلباغ عن الجراد في شهر يونيو.
• التوقعات

ــد تظهــر  ــرة ق ــة واســراب صغي ــل مــن مجموعــات الحشــرات الكامل عــدد قلي
علــى فتــرات مــن اليمــن عندمــا تعبــر البــاد فــي طريقهــا الــى أثيوبيــا 

والصومــال.

الصومال 
• الحالة 

الحوريــات  وبقــع  مجموعــات  مــن  المزيــد  تشــكل  يونيــو،  شــهر  فــي 
 )0956N/4313E( بورومــا  بيــن  الغربــي  الشــمال  فــي  الهضبــة  علــى 
وبــوراو )0931N/4533E( وفــي الشــمال الشــرقي بالقــرب مــن جــاراو 
)0824N/4829E( وفــي مناطــق ســانج، وفــي المنطقــة الوســطى لجلجــودود 
 .)0532N/4623E( ــارب ــا م ــو )0646N/4725E( ودوس ــن جالكاي ــا بي م
فــي حيــن تشــكلت أســراب غيــر ناضجــة جنســيا بالقــرب مــن هرجيســا 
تنضــج  كانــت  التــي  وجالكايــو،  وجــاراو  وبورمــا،   ،)0931N/4402E(
جنســيا، لــم تكــن هنــاك مؤشــرات علــى حركــة أســراب باتجــاه الشــرق عبــر 
ــارا منهــا  شــمال الصومــال حتــى اآلن. وقامــت الفــرق بمكافحــة 19029 هكت

9354 هكتــارا بالوســائل الجويــة.
• التوقعات

مــن المحتمــل أن تصــل أســراب إضافيــة مــن الجنــوب ومــن اليمــن إلــى الشــمال 
حيــث مــن المتوقــع أن تتركــز وتتحــرك شــرقا عبــر الهضبــة الشــمالية. يمكــن 
أن تبقــى األســراب الناضجــة جنســيا فــي المناطــق التــي تظــل فيهــا الظــروف 

مائمــة، ممــا يتســبب فــي جيــل آخــر مــن الفقــس وبقــع الحوريــات.

كينيا
• الحالة  

فــي شــهر يونيــو، اســتمرت بقــع الحوريــات فــي التطــور فــي المقاطعــات 
الشــمالية الغربيــة لتوركانــا ومرســابت. فــي توركانــا، معظــم بقــع الحوريــات قــد 
كونــت الحشــرات الكاملــة حديثــة التجنــح فــي الفتــرة مــن 9 إلــى 25 من الشــهر. 
ومــع تقــدم الشــهر، تشــكل عــدد متزايــد مــن األســراب غيــر الناضجــة جنســيا 
ــا 8539  ــارا منه ــة 30830 هكت ــرق بمكافح ــت الف ــن. وقام ــي كا المقاطعتي ف

هكتــارا بالمكافحــة الجويــة.
• التوقعات

مــن المتوقــع أن يســتمر تشــكل االســراب حتــى منتصــف يوليــو. فــي حيــن أن 
معظــم األســراب ســتهاجر شــماال، إال أنــه ال يــزال هنــاك إحتمــال كبيــر فــي أن 
العشــائر المتبقيــة ستســتمر فــي البقــاء فــي المناطــق الشــمالية التــي تظــل بحالــة 

خضــراء.

أوغندا
• الحالة

لم ترد تقارير عن وجود الجراد في شهر يونيو.
• التوقعات

مــن المحتمــل وصــول عــدد قليــل مــن األســراب مــن المناطــق المجــاورة لكينيــا 
فــي الشــمال الشــرقي وتســتمر شــماال فــي شــهر يوليــو.

جنوب السودان
• الحالة 

لم ترد تقارير عن الجراد في شهر يونيو.
• التوقعات

ــر الناضجــة جنســيا مــن شــمال غــرب  مــن المرجــح أن تصــل األســراب غي
ــا إلــى شــرق االســتوائية وتســتمر شــماال إلــى الســودان فــي شــهر يوليــو  كيني

خاصــة الــى شــرق نهــر النيــل.

مصر
• الحالة 

ــى  ــت عل ــي أجري ــاء المســوحات الت ــاهد الجــراد أثن ــم يش ــو، ل ــي شــهر يوني ف
ســواحل البحــر األحمــر والســهول الســاحلية مــا بيــن الحــدود الســودانية والشــيخ 
الشــاذلي )2412N/3438E(، وبالقــرب مــن بحيــرة ناصــر وأبــو ســمبل 

.)2219N/3138E(
• التوقعات

من غير الُمحتمل حدوث تطورات هامة.

السعودية
• الحالة 

فــي شــهر يونيــو، شــوهدت بعــض األســراب غيــر الناضجــة جنســيا فــي 
ــات  ــة ومجموع ــدود العراقي ــوف )E3952/N2948( والح ــن الج ــمال بي الش
غيــر ناضجــة جنســيا كانــت موجــودة شــمال حائــل )4141E/2731N(. وقــد 
 ،)4408E/1729N( حــدث التكاثــر فــي الجنــوب الغربي بالقــرب مــن نجــران
ــر  ــة غي ــات ومجموعــات الحشــرات الكامل ــع الحوري ــى ظهــور بق ــا أدى إل مم
ــة  ــة الناضج ــرات الكامل ــن الحش ــات م ــوهدت مجموع ــيا. وش ــة جنس الناضج
ــي  ــر )4747E/2028N( ف ــن وادي الدواس ــرب م ــض بالق ــيا تضــع البي جنس
ــا شــوهدت بعــض األســراب الناضجــة  ــو. كم ــن شــهر يوني النصــف األول م
جنســيا فــي جبــال عســير بالقــرب مــن خميــس مشــيط )4245E/1819N( فــي 
األســابيع األول واألخيــر مــن الشــهر. وقــد قامــت الفــرق األرضيــة بمكافحــة 

ــار. 5360 هكت
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• التوقعات
قــد يحــدث فقــس محــدود بالقــرب مــن وادي الدواســر. ومــن المحتمــل أن يحدث 
تكاثــر فــي المناطــق التــي تلقــت االمطــار مؤخــرا علــى ســاحل البحــر األحمــر 

مــا بيــن القنفــدة وجيــزان حيــث قــد تتشــكل مجموعــات وبقــع الحوريــات.

اليمن
• الحالة

فــي شــهر يونيــو، حــدث تكاثــر فــي المناطــق الداخليــة وتشــكلت بقــع الحوريــات 
 )1610N/4446E( علــى إمتــداد الحافــة الغربيــة لرملــة الســبعتين بيــن الحــزم
الهضبــة  وعلــى  حضرمــوت  وادي  وفــي   ،)1452N/4545E( وبيحــان 
غيــر  عديــدة  أســراب  تشــكلت  كمــا   .)1559N/4844E( ســيئون  شــمال 
ناضجــة وناضجــة جنســيا فــي هــذه المناطــق، ظهــر بعضهــا فــي المرتفعــات 
ــت  ــا انتقل ــز )1335N/4401E( بينم ــاء )1521N/4412E( وتع ــن صنع بي
األســراب االخــرى شــماال إلــى المناطــق المجــاورة فــي الســعودية. وقــد شــوهد 
ــة مــن البحــر األحمــر والســهول  ــي التــال القريب ــل مــن األســراب ف عــدد قلي
الســاحلية لخليــج عــدن. وقــد تواجــدت الحشــرات الكاملــة االنفراديــة والتجمعيــة 
الناضجــة وغيــر الناضجــة جنســيا، متضمنــة بعــض المجموعــات، علــى 
ــق  ــي المناط ــدن )1250N/4503E(، وف ــن ع ــرب م ــي بالق ــاحل الجنوب الس
ــة الشــرقية  ــى الهضب ــبوة )1522N/4700E(، وعل ــن ش ــرب م ــة بالق الداخلي
الفــرق  قامــت  وقــد  العمانيــة.  والحــدود   )1727N/5034E( رمــاح  بيــن 

ــار. ــة 343 هكت ــة بمكافح األرضي
• التوقعات

ــات.  ــة والمرتفع ــق الداخلي ــل المناط ــراب داخ ــرك األس ــح أن تتح ــن المرج م
سيســتمر التكاثــر فــي المناطــق الداخليــة مــا بيــن بيحــان وشــبوة وعلــى الســاحل 
الجنوبــي بالقــرب مــن عــدن والغيضــة. مــن المحتمــل أيضــا أن يحــدث التكاثــر 
علــى ســاحل البحــر األحمــر. ســيؤدي ذلــك إلــى تكــّون المزيــد مــن بقــع 

ــع المناطــق. ــي جمي ــات واألســراب ف الحوري

ُعمان
• الحالة

ــت بشــكل  ــث بقيّ ــي الشــمال حي ــر ف ــت أعــداد الجــراد أكث ــو، قل ي شــهر يوني
رئيســي الحشــرات الكاملــة االنفراديــة المشــتتة الناضجــة والغيــر ناضجــة 
جنســيا، بمــا فــي ذلــك عــدد قليــل مــن الحوريــات بالقــرب مــن نــزوى 
الحوريــات  مــن  قليلــة  مجموعــات  هنــاك  كانــت   .)2255N/5731E(
ــرب  ــرقي بالق ــي الشــمال الش ــيا ف ــة جنس ــر الناضج ــة غي والحشــرات الكامل
ــد  ــك، يُعتق ــد ذل ــبوع األول. بع ــي األس ــد )2232N/5948E( ف ــن رأس الح م
أن مجموعــات الحشــرات الكاملــة قــد انتقلــت جنوبــا علــى إمتــداد الســاحل أو 
هاجــرت عبــر بحــر العــرب. وقــد شــوهدت مجموعــات وأســراب الحشــرات 
الكاملــة غيــر الناضجــة جنســيا، والتــي مــن المرجــح أن تســتكمل بتكاثــر مايــو 
ــاحل  ــداد الس ــى إمت ــا عل ــي تتحــرك جنوب ــارات، وه ــدود اإلم ــداد ح ــى إمت عل
الشــرقي إلــى صالــة )1700N/5405E( حيــث نضجــت جنســيا فــي منتصف 
الشــهر ووضعــت البيــض فــي تــال ظفــار. وقــد حــدث الفقــس علــى الســاحل 
ــة مــن التكاثــر المبكــر، ممــا تســبب فــي تشــكل عــدد قليــل مــن  جنــوب صال
ــة الشــهر. وقــد قامــت  مجموعــات الحوريــات فــي االعمــار المبكــرة فــي نهاي

ــار. ــة 126 هكت ــة بمكافح ــرق األرضي الف
• التوقعات

ــع  ــل مــن بق ــا عــدد قلي ــر وربم ــات أكث ــع تشــكل مجموعــات حوري مــن المتوق
الحوريــات علــى إمتــداد ســهول صالــة الســاحلية والتــي يمكــن أن تــؤدي إلــى 
ــة  ــر بدرج ــاك خط ــة. هن ــرات الكامل ــن الحش ــرة م ــات صغي ــور مجموع ظه
ــرن  ــي تهاجــر مــن الق ــر الناضجــة جنســيا الت متوســطة مــن أن األســراب غي
األفريقــي إلــى الهنــد وباكســتان قــد تظهــر بشــكل ســريع علــى إمتــداد الســاحل 

الشــرقي.

االمارات
• الحالة 

فــي الفتــرة مــن 1 – 3 يونيــو، كانــت هنــاك مجموعــات مــن الحشــرات الكاملــة 
ــو ظبــي )2427N/5421E( وإلــى  ــن أب ــرب م ــة جنســيا بالق غيــر الناضج
الجنــوب فــي واحــة ليــوا )2308N/5348E( بالقــرب مــن الحــدود الســعودية. 

وقامــت الفــرق األرضيــة بمكافحــة 198 هكتــارا.
• التوقعات

من غير الُمحتمل حدوث تطورات هامة.

األردن
• الحالة

فــي اليــوم 9 مــن شــهر يونيــو، شــوهدت مجموعــة حشــرات كاملــة غيــر 
ــرب  ــة بالق ــم غــرب الحــدود العراقي ــي 70 ك ــد حوال ــى بع ناضجــة جنســيا عل

مــن الرويشــد )3231N/3812E( والناتجــة مــن تكاثــر العــراق.
• التوقعات

من غير الُمحتمل حدوث تطورات هامة.

البحريــن، الكونغــو الديمقراطيــة، العــراق، الكويــت، لبنــان، 
فلســطين، قطــر، ســورية، تنزانيــا وتركيــا. 

• التوقعات
من غير الُمحتمل حدوث تطورات هامة.

المنطقة الشرقية
إيران

• الحالة 
ــات  ــبب عملي ــوب بس ــي الجن ــراد ف ــداد الج ــت أع ــو، انخفض ــهر يوني ــي ش ف
المكافحــة وظــروف الجفــاف والهجــرة. كانــت مجموعــات وأســراب الحشــرات 
الكاملــة غيــر الناضجــة جنســيا موجــودة فــي بوشــهر، هرمزجان جنــوب فارس 
وكرمــان، وسيستان-بلوشســتان فــي األســبوع األول. بعــد ذلــك، لــم ياحــظ أي 
ــرقا  ــة ش ــرات الكامل ــث هاجــرت الحش ــي حي ــوب الغرب ــي الجن ــر ف ــزو آخ غ
إلــى الجنــوب الشــرقي حيــث تراجعــت المجموعــات واألســراب تدريجيــا فــي 
الفتــرة المتبقيــة مــن الشــهر. بحلــول األســبوع الماضــي، بقيــت مجموعــات مــن 
الحوريــات والحشــرات الكاملــة وعــدد قليــل مــن بقــع الحوريــات بالقــرب مــن 
حــدود باكســتان وأفغانســتان مــن ســارافان )2721N/6220E( فــي سيســتان 
بلوخســتان إلــى شــمال شــرق ساربيشــه )3235N/5948E( فــي جنــوب 

ــار. ــة بمكافحــة 67689 هكت خراســان. وقامــت الفــرق األرضي
• التوقعات

قــد يتشــكل عــدد محــدود مــن األســراب الصغيــرة فــي وقــت مبكــر مــن فتــرة 
التوقعــات فــي سيســتان - بلوشســتان وجنــوب خراســان واالنتقــال إلــى مناطــق 
التكاثــر الصيفــي الهنديــة الباكســتانية. هــذا وينبغــي أن يصبــح الوضــع هادئــا 

بحلــول نهايــة يوليــو، ومــن غيــر المحتمــل حــدوث تطــورات هامــة.

باكستان
• الحالة 

فــي شــهر يونيــو، انتهــى التكاثــر الربيعــي فــي بلوشســتان وظلــت مجموعــات 
ناضجــة وغيــر ناضجــة جنســيا مــن الحشــرات الكاملــة بالقــرب مــن الســاحل 
وفــي المناطــق الداخليــة بيــن باســني ودالبانديــن. كمــا شــوهدت أســراب غيــر 
ــي  ــر أيضــا ف ــض التكاث ــا. انخف ــرب مــن خــوزدار وكويت ناضجــة جنســيا بالق
ــّي عــدد  ــى الشــمال فــي ســهول البنجــاب حيــث بق ــي الســند وإل وادي الســند ف
ــر  ــي خيب ــات ف ــع الحوري ــن بق ــد م ــكل المزي ــات. وتش ــع الحوري ــن بق ــل م قلي
بختونخــوا شــمال ديــرا إســماعيل خــان )3150N/7055E( حيــث بــدأت 
ــرات  ــات الحش ــت مجموع ــهر. وانتقل ــة الش ــي نهاي ــون ف ــي التك ــراب ف األس
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الكاملــة واألســراب غيــر الناضجــة جنســيا الناتجــة مــن التكاثــر الربيعــي مــن 
بلوشســتان ووادي الســند إلــى الحــدود الهنديــة الباكســتانية حيــث وصــل عــدد 
متزايــد مــن مجموعــات الحشــرات الكاملــة واألســراب غيــر الناضجــة جنســيا 
ــى  ــا إل ــر منه ــتمر الكثي ــتان، واس ــارا وتشوليس ــاركار ون ــاري ثارب ــى صح إل
ــام 19 و20 مــن الشــهر، شــوهد عــدد  ــة. فــي أي ــد بســبب الظــروف الجاف الهن
ــة واألســراب الناضجــة جنســيا وهــي  ــل مــن مجموعــات الحشــرات الكامل قلي
 )2421N/7045E( ــارار ــارار بالقــرب مــن ناجارب تضــع البيــض فــي ثاركب
ــرق  ــت الف ــند. وقام ــن الس ــوب الشــرقي م ــي أقصــى الجن ــة ف ــدود الهندي والح

ــة. ــة الجوي ــارا بالمكافح ــا 400 هكت ــارا منه ــة 47198 هكت بمكافح
• التوقعات

تتشــكل مجموعــات الحشــرات الكاملــة واألســراب فــي خيبــر باختونخــوا 
ــرة مــن  ــى تشولســتان بينمــا ســتنتقل المجموعــات واألســراب األخي ــل إل وتنتق
بلوشســتان إلــى نــارا وثاربــاركار. مــع بــدء هطــول األمطــار الموســمية، 
ــور  ــن باهاوالب ــتانية بي ــة الباكس ــدود الهندي ــداد الح ــى إمت ــر عل ــيزداد التكاث س
وناغــار بــاركار، ممــا يتســبب فــي تشــكل العديــد مــن بقــع الحوريــات. ومــن 
ــك بأســراب أخــرى تصــل مــن القــرن األفريقــي  ــم اســتكمال ذل المتوقــع أن يت

ــده. ــا بع ــو وم ــي منتصــف يولي ف

الهند
• الحالة

ــن  ــيا م ــة جنس ــر الناضج ــراب غي ــات األس ــتمرت موج ــو، اس ــهر يوني ــي ش ف
مناطــق التكاثــر الربيعــي فــي باكســتان وإيــران فــي الوصــول إلــى راجســتان. 
ــر  ــت بعــض المجموعــات واألســراب غي ــة، انتقل ــت الظــروف جاف ــا كان عندم
ــش  ــار برادي ــش وتشهاتيســجاره وأوت ــا برادي ــى مادي الناضجــة جنســيا شــرقا إل
وبيهــار. بشــكل عــام يتحــرك الجــراد ذهابــا وإيابــا مــا بيــن اتجــاه الشــرق 
والغــرب بينمــا تحركــت بعــض األســراب الصغيــرة شــماال خــال الريــاح 
الجنوبيــة الشــديدة فــي الفتــرة مــن 27-26 فــي أوتــار براديــش شــمال فاراناســي 
ــع  ــو. وم ــوم 27 يوني ــي ي ــي نيودله ــرب ف ــق س ــا حل )2519N/8300E(. كم
ذلــك، بقــّي عــدد كبيــر مــن األســراب فــي راجســتان وشــمال غوجــارات حيــث 
كانــت تنضــج جنســيا. وقــد حــدث وضــع البيــض فــي وقــت مبكــر، وبــدأ الفقــس 
فــي منتصــف الشــهر، ممــا أدى إلــى ظهــور مجموعــات حوريــات فــي االعمــار 
األولــى والثانيــة جنــوب بيكانــر )2801N/7322E( وعلــى إمتــداد الحــدود 
الباكســتانية جنــوب غــرب بارمــر )2543N/7125E(، وبقعــة حوريــات غــرب 
جودبــور )2618N/7308E(. وقامــت الفــرق األرضيــة والطائــرات المســيرة 

ــارا. ــار بمكافحــة 72109 هكت ــدون طي ب
• التوقعات

ســتصل آخــر أســراب التكاثــر الربيعــي المتبقيــة فــي المنطقــة إلــى راجســتان فــي 
شــهر يوليــو وكذلــك أي جــراد موجــود فــي هاريانــا، وماديــا براديــش، وأوتــار 
براديــش، وتشهاتيســجاره. ومــن المتوقــع أن يتــم اســتكمال ذلــك بأســراب أخــرى 
تصــل مــن القــرن األفريقــي فــي منتصــف يوليــو ومــا بعــده. مــع بــدء هطــول 
ــي  ــض ف ــة بســرعة وتضــع البي األمطــار الموســمية، تنضــج الحشــرات الكامل
جميــع أنحــاء راجســتان وشــمال واليــة غوجــارات، ممــا يــؤدي إلــى ظهــور عــدد 
متزايــد مــن مجموعــات وبقــع الحوريــات التــي ســتبدأ فــي التراجــع فــي أواخــر 

يوليــو.

نيبال
• الحالة

فــي 26 مــن شــهر يونيــو، وصلــت مجموعــات صغيــرة مــن الحشــرات الكاملــة 
غيــر الناضجــة جنســيا إلــى بايراهــوا )2730N/8327E( بالقــرب مــن الحــدود 
الهنديــة مــن المناطــق المجــاورة فــي واليــة أوتــار براديش أثنــاء الريــاح الجنوبية 
الشــديدة. وخــال األيــام القليلــة التاليــة انتشــرت المجموعــات إلــى مناطــق فــي 
المنخفضــات الوســطى مــن دانــغ إلــى ماهوتــاري. وصلــت بعــض المجموعــات 
إلــى ســفوح جبــال الهيمااليــا بالقــرب مــن بوتــوال )2741N/8329E( فــي اليوم 

27 وإلــى كاتمانــدو )2745N/8520E( فــي اليــوم 30 مــن الشــهر، وشــوهدت 
ــاغ عــن أي أضــرار  ــم اإلب ــم يت ــال األخــرى. ول ــن مناطــق الت ــد م ــي العدي ف

للمحاصيل.
• التوقعات

مــن المرجــح أن تتحــرك مجموعــات قليلــة مــن الحشــرات الكاملــة غربــا علــى 
إمتــداد الســهول وربمــا فــي التــال حيــث يجــب أن تتفــرق دون مشــكلة.

أفغانستان
• الحالة

فــي شــهر يونيــو، حــدث تكاثــر فــي المناطــق الوســطى والجنوبيــة مــن 
مقاطعــة هلمنــد حيــث أجريــت عمليــات المكافحــة ضــد الحوريــات فــي 
ــاغ  ــم اإلب ــار، ت ــة قنده ــي مقاطع ــبوع األول. ف ــي األس ــطية ف ــار الوس االعم
عــن الحشــرات الكاملــة تحلــق وتضــع البيــض فــي األســبوع الثانــي، وشــوهدت 
ــن  ــرب م ــيا بالق ــة جنس ــة الناضج ــرات الكامل ــن الحش ــرة م ــات صغي مجموع
ــوم 26 مــن  ــي الي ــداك )3100N/6624E( والحــدود الباكســتانية ف ســبين بول
ــار. الشــهر، وفــي عــدة مناطــق أخــرى. وقامــت الفــرق بمكافحــة 2645 هكت

• التوقعات 
ــى  ــرة ســتهاجر إل ــر األخي ــي مناطــق التكاث ــرة تتشــكل ف أي مجموعــات صغي
ــن أن تســتكمل ببعــض مجموعــات  ــتانية. يمك ــة الباكس مناطــق الحــدود الهندي
ــى  ــوب إل ــتعبر الجن ــي س ــرة الت ــراب الصغي ــا األس ــة وربم ــرات الكامل الحش

ــتان. باكس

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
أثنــاء فتــرات الهــدوء )يشــار لهــا باللــون األخضــر( ينبغــي علــى البلــدان 
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 

ــة مســح.  ســاعة مــن انتهــاء آخــر عملي
النشــرات. يرجــى مــن البلــدان المتضــررة إعــداد النشــرات العشــرية والشــهرية 
التــي تلخــص الوضــع. اإلبــالغ. ينبغــي إرســال جميــع المعلومــات عــن طريــق 
البريــد اإللكترونــي إلــى خدمــة معلومــات الجــراد الصحــراوي لــدى المنظمــة 
إدراج  ســيتم   .)  faodlislocust@gmail.com و    eclo@fao.org(
التقاريــر التــي وردت فــي أول يوميــن مــن الشــهر الجديــد فــي نشــرة الجــراد 
الصحــراوي التــي تصدرهــا المنظمــة؛ خــاف ذلــك، لــن تظهــر حتــى الشــهر 
التالــي. يجــب إرســال التقاريــر حتــى لــو لــم يتــم العثــور علــى الجــراد أو فــي 

حالــة عــدم إجــراء أي مســح.

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

لفــورة الجــراد فــي القــرن االفريقــي.
ــل  ــد مــن التفاصي ــي لمزي ــدم الحال ــدة تعــرض التق ــاك لوحــة معلومــات جدي هن
http://www. fao.org/locusts/response-overview-dashboard/

.www.fao.org/locusts وأيضــا /en
 eLocust3  أدوات جديدة

طــورت منظمــة األغذيــة والزراعــة 3 أدوات مجانيــة جديــدة  لتحســين تقاريــر 
مســح الجــراد الصحــراوي ومكافحتــه:

eLocust3g, eLocust3m and eLocust 3w
http://www.fao.org/ag/locusts/en/activ/DLIS/eL3suite/in-
dex.html
كل أداة تســمح بتســجيل بيانــات المســح والمكافحــة األساســية فــي موقــع العمــل 

ويمكــن مشــاركة البيانــات ضمــن الدولــة.

Locust Hub
طــورت منظمــة األغذيــة والزراعــة بمشــاركة ESRI منصــة لبيانــات الجــراد 
الجــراد  فــورة  لطــوارئ  االســتجابة  فــي  التطــورات  وآخــر  الصحــراوي 

الصحــراوي:
https://locust-hub-hqfao.hub.arcgis.com

األجندة
ال توجد أنشطة مجدولة حاليا

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 ومناطق التكاثر
• يوليو– ديسمبر/ديسمبر 

• ساحل غرب أفريقيا، السودان، غرب إريتريا؛ الحدود الهندية الباكستانية

األمطار الشتوية ومناطق التكاثر
• ديسمبر– يناير/فبراير

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

األمطار الربيعية ومناطق التكاثر
• فبراير– يونيو/ يوليو 

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

دليل المصطلحات
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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 
– لبنــان- فلســطين- قطــر – ســورية – تنزانيــا – تركيــا – اإلمــارات العربيــة 

المتحــدة أوغنــدا.

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

الهنــد – إيــران – باكســتان.
___________________________________

رقم 501 نشرة الجراد الصحراوي
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FAO Locust Watch. معلومات، خرائط، أنشطة، مطبوعات، أرشيف، أسئلة متكررة، روابط
http://www.fao.org/ag/locusts
FAO/ESRI Locust Hub. تحميل خرائط وبيانات الجراد الصحراوي، تطور االستجابة للطوارئ
https://locust-hub-hqfao-hub.arcgis.com
 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 األمطار، 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
NASA WORLDVIEW. صوراألقمارالصناعية في الوقت الحقيقي 
https://worldview.earthdata.nasa.gov
Windy. الوقت الفعلي السقوط ا مطار، حركة الرياح و درجة الحرارة
http://windy.com
eLocust3 suite. أدوات رقمية لجمع البيانات في الميدان  
http://www.fao.org/ag/locusts/en/activ/DLIS/eL3suite/index.html
 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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