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ين��اير م�ع س��قوط س��ية خ�الل رئيلمنطق��ة ظ�روف جاف��ة بص�فة س�ادت ا
أمطار قليلة جداً باستثناء كال من النيجر والصحراء الكب�رى الش�مالية 

وحدثت عمليات تكاثر موضعية على نطاق ص�غير ج�داً . في الجزائر
ف��ي جن��وب غ��رب ليبي��ا وبالمث��ل ف��ي جن��وب ش��رق الجزائ��ر وش��مال 

ساحات صغيرة على شكل بقع وقد تكونت م. النيجر ولكن بدرجة أقل
م��ن حوري��ات الج��راد الص��حراوي تجمعي��ة المظه��ر ف��ي ليبي��ا، وك��ان 

وف�ي الجزائ�ر، قام�ت . يجري تنظيم عمليات المكافح�ة للقض�اء عليه�ا
وربم�ا تتواج�د حش�رات . هكت�ار 85فرق المكافحة األرضية بمعالجة 

على صورة انعزالية في أماكن أخرى بالمنطقة ف�ي أج�زاء م�ن كاملة 
مال غرب موريتانيا وفي شمال مالي إال أنه لم تُتح الفرصة للتحقق ش

وخ��الل فت��رة التوقع��ات ق��د . م��ن ذل��ك بس��بب ع��دم اج��راء المس��وحات
تستمر عمليات التك�اثر ف�ي من�اطق اإلص�ابة الحالي�ة عل�ى ال�رغم م�ن 
ض��رورة س��قوط مزي��د م��ن األمط��ار حت��ى يتس��نى التزاي��د ف��ي أع��داد 

الجهود لرصد حالة الجراد عن كثب في تضافر كافة وينبغي . الجراد
  .كل من الجزائر وليبيا والنيجر
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اس��تمر تواج��د أع��داد قليل��ة م��ن الحش��رات الكامل��ة انفرادي��ة المظه��ر 
خالل شهر يناير في أماكن محدودة في من�اطق التك�اثر الش�توي عل�ى 

وربم�ا . والس�عوديةامتداد جانبي البحر األحمر ف�ي ك�ال م�ن الس�ودان 
تتواج��د أع��داد ُمماثل��ة م��ن عش��ائر الج��راد ف��ي المن��اطق الس��احلية م��ن 

ولم تُشر التقارير إلى وجود جراد ف�ي . إريتريا، واليمن وشرق ُعمان
وق��د يح��دث خ��الل فت��رة التوقع��ات . مص��ر وإثيوبي��ا وش��مال الص��ومال

عملي��ات تك��اثر عل��ى نط��اق ص��غير خ��الل فبراي��ر عل��ى امت��داد ج��انبي 
الش���رقي م���ن ُعم���ان، غي���ر أن ه���ذه  ر األحم���ر وعل���ى الس���احلالبح���

العمليات سوف تنحسر بدءاً م�ن م�ارس فص�اعداً، م�الم يس�قط المزي�د 
  .ومن غير الُمحتمل حدوث تطورات مهمة بالمنطقة. من االمطار
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. الش��رقية خ��الل ين��ايرجاف��ة كاف��ة أنح��اء المنطق��ة الظ��روف الس��ادت 
امل��ة م��ن الج��راد الص��حراوي انفرادي��ة المظه��ر وش��وهدت حش��رات ك

عل��ى ص��ورة انعزالي��ة ف��ي موض��ع واح��د عل��ى الس��احل ف��ي غ��رب 
ومن الُمحتمل أن يحدث تكاثر على نطاق ضيق ف�ي من�اطق . باكستان

التكاثر الربيعي غرب باكستان وجنوب شرق إيران إذا ما ح�دث وأن 
رة تت���راوح م���ا ب���ين الخفيف���ة والمتوس���طة خ���الل فت��� س���قطت أمط���ار

ودون  ومع ذلك، فعلى األرجح أن تظل أعداد الج�راد قليل�ة. التوقعات
ول�م يُش�اهد ج�راد اثن�اء عملي�ات المس�ح الدوري�ة ف�ي . مستوى التهدي�د

  .ومن غير الُمحتمل حدوث تطورات مهمة في المنطقة. غرب الهند
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، إال أن ين��ايرل��ى ال��رغم م��ن س��قوط أمط��ار قليل��ة ج��داً خ��الل ش��هر ع

الظ��روف البيئي��ة ظل��ت مواتي��ة لح��دوث عملي��ات تك��اثر عل��ى نط��اق 
أجزاء من الجزائر، وجنوب غرب ليبي�ا ، وش�مال النيج�ر محدود في 

وساحل البحر األحمر في السودان والسعودية والساحل الشرقي في , 
  .ُعمان

  
�$��F�� �b(���� Ea!،  ًخالل يناير، كم�ا كان�ت نزلت أمطار قليلة جدا

 درج��ات الح��رارة منخفض��ة ف��ي كاف��ة أنح��اء منطق��ة الس��احل الش��مالية
وخ�الل الثل�ث الث�اني م�ن الش�هر س�قطت أمط�ار . والصحراء الكب�رى

خفيف���ة ف���ي الص���حراء الكب���رى الش���مالية ب���ين بيش���ار ف���ي الجزائ���ر 
الحاف�ة الغربي�ة وهطلت أمط�ار واف�رة ايض�ا عل�ى . وغدامس في ليبيا

, ونتيج��ة ل��ذلك. م��ن ص��حراء تيني��ر ش��مال ادرار م��ادت ش��مال النيج��ر
ربما تصبح الظروف البيئية مواتية لحدوث التكاثر ف�ي تل�ك المن�اطق 

 وفي الجزائر، ظلت ظروف التكاثر مواتية في . المذكورة أعاله
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تصدر هذه النشرة الشهرية باللغتين اإلنجليزية والفرنسية عن مجموعة الجراد واآلفات 
 وتصدر النسخة العربية للنشرة عن أمانة هيئة بروما،المهاجرة بمقر منظمة األغذية والزراعة 

 ).بالقاهرةالمكتب اإلقليمي للشرق األدنى (مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى 
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  نشرة الجراد الصحراوي      
_______________________________________ 

 

الصحراء الكبرى الجنوبية وغرب وجنوب شرق مرتفعات األحج�ار 
وفي الصحراء الكب�رى الوس�طى ب�القرب م�ن المن�اطق الزراعي�ة ف�ي 

وفي األماكن األخرى بالمنطقة الغربية ظلت الظروف البيئي�ة . أدرار
ليلة بصفة عامة جافة وغير مالئمة لحدوث التكاثر باستثناء مواضع ق

في وس�ط وش�مال غ�رب موريتاني�ا، وف�ي  بها كساء نباتي اخضركان 
  .تميترين وجنوب تاميسنا في مالي

  
�6(99?��� �99b(���� E99!،  س��قطت أمط��ار قليل��ة ج��داً خ��الل ين��اير ف��ي

مناطق التكاثر الشتوي على امتداد جانبي البحر األحمر وخل�يج ع�دن 
ل��ك، وم��ع ذ. حي��ث س��ادت ظ��روف اتس��مت بالجف��اف بص��فة أساس��ية

اس��تمر الكس��اء النب��اتي مخض��راً ف��ي دلت��ا ط��وكر ف��ي الس��ودان وعل��ى 
وس��قطت . الس��احل الوس��طي للبح��ر األحم��ر ق��رب القُنف��دة بالس��عودية

أمطار خفيفة فوق الس�احل الجن�وبي ف�ي الس�ودان وذل�ك ف�ي منتص�ف 
يناير، وكان الكساء النباتي آخ�ذاً ف�ي االخض�رار ف�ي المنطق�ة م�ا ب�ين 

ان الكساء النباتي في طريقه لالخض�رار أيض�اً كما ك. عقيق وكاروره
سهل اكبانازوف ، واألم�اكن الت�ي (على الساحل الوسطي في إريتريا 

، إال أن��ه ظ��ل جاف��اً ف��ي )تج��ري به��ا المي��اه الس��طحية جن��وب إمبي��ر
، وف�ي أم�اكن )شيالتين وحالي�ب(الشرقية في مصر المناطق الجنوبية

رات والهض��بة ف��ي أخ��رى ف��ي الس��ودان والس��عودية، وعل��ى المنح��د
وربم��ا توج��د مواض��ع عل��ى ش��كل بق��ع م��ن الكس��اء . ش��مال الص��ومال

النب��اتي األخض��ر عل��ى امت��داد أج��زاء م��ن س��احل البح��ر األحم��ر ف��ي 
وعلى الرغم من أن تك�ون رخ�ات خفيف�ة فق�ط ق�د نزل�ت خ�الل . اليمن

الثل��ث الث��اني م��ن ش��هر ين��اير ف��ي وس��ط ُعم��ان ب��ين مرم��ول وهيم��ا، 
مواتي��ة لح��دوث تك��اثر مح��دود عل��ى امت��داد  وظل��ت الظ��روف البيئي��ة

الساحل الشرقي بين صور والجازر كنتيجة لألمطار التي سقطت في 
  .أواخر أكتوبر وأوائل نوفمبر

  
v�$+�S�� �b(���� E!�  ين�اير ف�ي ل�م تس�قط أمط�ار ذات أهمي�ة خ�الل

مناطق التكاثر الربيعي في بلوشس�تان غ�رب باكس�تان وجن�وب ش�رق 
فقد سادت الظروف الجافة المنطقة بصفة أساس�ية وعلى ذلك، . إيران

عل�ى امت�داد الس�هول الس�احلية الجنوبي�ة الش�رقية باستثناء أماكن قليلة 
ف��ي إي��ران حي��ث ك��ان الكس��اء النب��اتي ف��ي طري��ق لالخض��رار ق��رب 

  .ـاسك وشاباهارچ
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ل��م ي��تم اج��راء مس��وحات ول��م تُش��ر التق��ارير إل��ى وج��ود ج��راد خ��الل 
  .يناير

  

�#�&+���� 
ربم��ا تتواج��د حش��رات كامل��ة م��ن الج��راد الص��حراوي عل��ى ص��ورة 

زه، وعنش��يري وجن��وب غ��رب انعزالي��ة ف��ي أج��زاء م��ن ش��مال ت��رار

أمط�ار  ال�ذي يتطل�ب هط�ولأدرار نظراً لعدم إمكانية ح�دوث التك�اثر 
  .وافرة خالل فترة التوقعات
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ل��م ي��تم اج��راء مس��وحات ول��م تُش��ر التق��ارير إل��ى وج��ود ج��راد خ��الل 
  .يناير
�#�&+����  

 ربما تتواجد أعداد قليلة من الحشرات الكامل�ة وق�د يس�تمر بقاؤه�ا ف�ي
  .في الشمال المواضع القليلة التي تظل خضراء
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النصف الثاني م�ن ش�هر ين�اير، ش�وهدت حوري�ات م�ن الج�راد خالل 

الصحراوي في األعمار من الثالث إلى الخ�امس إل�ى جان�ب حش�رات 
انفرادي��ة المظه��ر، وجميعه��ا ) حديث��ة االنس��الخ(كامل��ة حديث��ة التج��نح 

في صحراء تينيريه الغربية  موضعين كانت على صورة انعزالية في
، كم���ا ش���وهدت )ش���رقا11 34/ش���ماال18 06(ش���مال غ���رب فاش���ي 

حش�رات كامل��ة غي��ر ناض�جة جنس��ياً انفرادي��ة وانتقالي�ة المظه��ر عل��ى 
/ حش�رة كامل�ة 700في أربع�ة مواض�ع بكثاف�ات بلغ�ت صورة ُمشتتة 

الية وأشارت التقارير إلى وجود أفراد قليلة من الحوريات انتق. هكتار
المظهر ف�ي موض�ع واح�د، كم�ا أش�ارت أيض�ا إل�ى مش�اهدة حش�رات 
كاملة غير ناضجة جنسيا كانت على صورة ُمشتتة على حافة منطق�ة 

وف�ي جب�ال ). ش�رقا10 22/ ش�ماال18 43(تينيريه قرب أدرار مادت 
عي��ر الش��رقية، وج��دت حوري��ات ف��ي العم��ر الثال��ث وحش��رات كامل��ة 

عل�ى ص�ورة ُمش�تتة ف�ي موض�ع  غير ناض�جة جنس�ياً، جميعه�ا كان�ت
  ).شرقا08 46/شماال18 09(واحد شمال شرق تيميا 
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على األرجح أن تستمر أعداد قليلة من الحشرات الكاملة في جبال 
باعثاً على  عير والحافة الغربية من منطقة تينيريه التي قد تكون

حدوث عمليات تكاثر على نطاق ضيق في تلك المناطق التي سقطت 
عليها أمطار حديثة، والتي بدورها قد تؤدي إلى تزايد في أعداد 

  .الجراد
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ل��م ي��تم اج��راء مس��وحات ول��م تُش��ر التق��ارير إل��ى وج��ود ج��راد خ��الل 
  .يناير
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  .حتمل حدوث تطورات مهمةمن غير المُ 

  

  
 /�F����  
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ش�هر جراد خالل شر التقارير إلى وجود لم يتم إجراء مسوحات ولم تُ 

   .يناير
�#�&+���� 

  .من غير الُمحتمل حدوث تطورات مهمة
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  .حتمل حدوث تطورات مهمةمن غير المُ  
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ر، وج��دت حوري��ات م��ن الج��راد الص��حراوي ف��ي العم��ر ين��ايخ��الل 
شجيرة وأيضاً حش�رات كامل�ة /حوريات  6-3الخامس بكثافات بلغت 

 -400غير ناض�جة جنس�ياً انفرادي�ة وانتقالي�ة المظه�ر بلغ�ت كثافاته�ا 
ع�د ح�والي هكت�ار، وذل�ك ف�ي موض�ع واح�د عل�ى بُ /حشرة كاملة 700
ف�ي منطق�ة ب�رج ) ش�رقا09 30/ش�ماال24 34(كم غرب دجانت 130

ول��م . هكت��ار 85بمعالج��ة وقام��ت ف��رق المكافح��ة األرض��ية  .اله��ويس
 27 53(يُش��اهد ج��راد أثن��اء المس��وحات الت��ي أجري��ت ق���رب أدرار 

وش�مال ) غربا08 11/شماال27 41(، وتندوف )غربا 00 17/ شماال
  ).شرقا05 28/شماال22 50(شرق تمانراست 

  

�#�&+���� 
  

حشرات كاملة من الج�راد الص�حراوي من الُمحتمل أن يستمر تواجد 
عل��ى ص��ورة ُمش��تتة ف��ي المن��اطق الت��ي تظ��ل خض��راء ق��رب للي��زي 

وإذا حدث وأن سقط مزيد من األمطار فسوف يحدث تكاثر . ودجانت
على نطاق صغير مما سيكون باعثاً على تزايد في أعداد الج�راد وق�د 

  .يقوم بتشكيل جماعات صغيرة قليلة منه
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ش��ر التق��ارير إل��ى وج��ود ج��راد خ��الل تم إج��راء مس��وحات ول��م تُ ل��م ي��
  .يناير
�#�&+����  
تتواجد حشرات كاملة عل�ى ص�ورة انعزالي�ة ف�ي أقص�ى جن�وب  ربما

أع��داد قليل��ة م��ن  وم��ن الممك��ن ظه��ور. الص��حراء الكب��رى الغربي��ة
الحش���رات الكامل���ة جن���وب جب���ال أطل���س ف���ي وادي دراع والودي���ان 

  .غير الُمحتمل حدوث تطورات مهمةومن . المتاخمة خالل مارس
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ف��ي أوائ��ل ين��اير، ش��وهدت مجموع��ات ص��غيرة عل��ى ش��كل بق��ع م��ن 
حوري��ات الج��راد الص��حراوي ف��ي األعم��ار م��ن الث��اني إل��ى الراب��ع 
انتقالية وتجمعية المظه�ر ف�ي ثالث�ة أودي�ة ف�ي الجن�وب الغرب�ي ق�رب 

 59(ك����م ش����مال غ����رب غ����ات  65د الح����دود الجزائري����ة عل����ى بُع����
وتباين��ت الكثاف��ات العددي��ة للحوري��ات فيم��ا ). ش��رقا10 11/ش��ماال24

، 2م/حوري���ات 5-3الش��جيرة وم���ا ب��ين /حوري���ة 400إل��ى  200ب��ين 
وترج�ع ه�ذه . 2م 300-100وتراوح حجم المساحات المصابة ما بين 

إل��ى عملي��ات التك��اثر المحلي��ة الت��ي ح��دثت ف��ي نهاي��ة الع��ام اإلص��ابات 
ب�إجراء عملي�ات  وتُبذل حالياً كاف�ة الجه�ود ف�ي محاول�ة للقي�ام. ألخيرا

  .المسح والمكافحة الضرورية
� #�&+����   

من الُمحتمل أن يستمر تواجد حشرات كاملة على صورة ُمشتتة في 
المناطق التي تظل خضراء قرب غات حيث تتركز وتقوم بتشكيل 

والحماده إلى غدامس جماعات صغيرة أو تتحرك صوب الشمال 
وإذا حدث وأن سقطت أمطار خالل فترة التوقعات فمن . الحمرا

الممكن أن يحدث تكاثر على نطاق صغير، مما سيكون باعثاً على 
  .جماعات صغيرة منه تزايد أعداد الجراد وتشكيل

  

zI�P  
����
��  

ش��ر التق��ارير إل��ى وج��ود ج��راد خ��الل ل��م ي��تم إج��راء مس��وحات، ول��م تُ 
  .يناير
�#�&+����  
   .ير الُمحتمل حدوث تطورات مهمةمن غ

  
 

6(?��� �b(����  
  

^�����  
����
��  

خالل يناير، وجدت حشرات كاملة م�ن الج�راد الص�حراوي انفرادي�ة 
هكت�ار، ف�ي /حش�رة كامل�ة 150المظهر ناضجة جنسياً بكثافات بلغت 

أماكن قليلة على ساحل البحر األحمر في دلت�ا ط�وكر وعل�ى الس�هول 
 53(وعطب���ره ) ش���رقا38 11/ش���ماال18 13(الجنوبي���ة ق���رب عقي���ق 

الغرب�ي م�ن ت�الل البح�ر  وكذلك على الجانب) شرقا38 19/شماال17
ول�م يُش�اهد ج�راد ). ش�رقا35 51/ش�ماال20 02(األحمر شرق توم�اال

  .اوكو/شمال توماال في وادي الدئيب 
  

�#�&+����   
ربما تحدث عمليات تكاثر عل�ى نط�اق ص�غير ف�ي المن�اطق الت�ي به�ا 

ب��اتي أخض��ر عل��ى الس��احل الجن��وبي ب��ين س��واكن والح��دود كس��اء ن
وم�الم يس�قط مزي�د م�ن . اإلريترية، بما فيها دلتا ط�وكر خ�الل فبراي�ر

عملي���ات تك���اثر ف���ي الش���مال س���يكون  األمط���ار ف���إن احتم���ال ح���دوث
. ضعيفا، كما انها ستنتهي في الجنوب بداية من شهر مارس فص�اعداً 

  .ومن غير الُمحتمل حدوث تطورات مهمة
  

�����Yi �  
���
��ii �  

  

  .رينايلم ترد تقارير خالل 
�#�&+���� 

م��ن الُمحتم��ل تواج��د أع��داد قليل��ة م��ن الحش��رات الكامل��ة عل��ى امت��داد 
أج��زاء م��ن الس��هول الس��احلية للبح��ر األحم��ر ب��ين مص��ّوع والح��دود 

ومالم يسقط مزيد من األمطار فمن غير المتوقع أن تحدث . السودانية
  .عمليات تكاثر

  

��$JY�$  
� ���
�� 

لم يتم اج�راء مس�وحات ، ول�م تُش�ر التق�ارير إل�ى وج�ود ج�راد خ�الل 
  .يناير
�#�&+����  

  .من غير الُمحتمل حدوث تطورات مهمة
   

{EP�-$  
� ���
��  

  .ينايرلم ترد تقارير خالل 
�#�&+���� 

  .حتمل حدوث تطورات مهمةمن غير المُ 
  

/������   
� ���
��  

عملي�ة المس�ح الت��ي أجري�ت عل��ى  خ�الل ين�اير، ل��م يُش�اهد ج�راد أثن��اء
، )ش���رقا43 13/ش���ماال09 56(المنح���درات والهض���بة ب���ين بوروم���ا

  .والحدود اإلثيوبية) شرقا45 33/شماال09 31(بوراو 
  

�#�&+����  
قد يحدث تكاثر على نطاق ص�غير عل�ى الس�احل الش�مالي الغرب�ي إذا 

ومن غير الُمحتمل . ما حدث وأن سقطت أمطار خالل فترة التوقعات
  .دوث تطورات مهمةح

_____________________________________  
  

 400رقم 
  
  
   نشرة الجراد الصحراوي       
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           400رقم      
  
  

  نشرة الجراد الصحراوي      
_______________________________________ 

 

�$��&�� ��� ����@�C  
� ���
�� 

خالل يناير، لم يُشاهد جراد على ساحل البحر األحم�ر ب�ين اب�و رم�اد 
 36 38/ش����ماال 22 13(وحالي����ب ) ش����رقا 36 24/ش����ماال22 24(

 24/ش�ماال 23 59(، وف�ي ت�الل البح�ر األحم�ر غ�رب ب�رنيس )شرقا
 19(، وعل�ى امت�داد ش�اطئ بحي�رة ناص�ر ق�رب اب�و س��مبل)ش�رقا 35
، وف�ي )ش�رقا31 26/االشم22 47(وتوشكا  )شرقا31 38/شماال 22

الش��مال الغرب��ي عل��ى س��احل البح��ر األب��يض المتوس��ط ق��رب الس��لوم 
  ).شرقا 25 09/شماال31 31(

�#�&+����  
ربما تظهر حشرات كاملة من الجراد الصحراوي على صورة 

. انعزالية على السهول الساحلية للبحر األحمر بين شيالتين وحاليب
ثر الحادث على نطاق وإذا حدث سقوط أمطار فسوف يؤدي التكا

صغير إلى تزايد في أعداد الجراد بدرجة طفيفة ال ترقى إلى مستوى 
  .التهديد بل تظل دونه

  
���&��� �$��&�� �"%����  

� ���
�� 
خالل يناير، شوهدت حشرات كاملة انفرادية المظهر غير ناضجة 
جنسياً على صورة انعزالية في مواضع قليلة على ساحل البحر 

ولم يُشاهد جراد ). شرقا41 07/شماال 19 09(القُنفدة  األحمر قرب
 39 10/شماال21 30(في األماكن األخرى على الساحل قرب جده 

  .أو في الداخل) شرقا40 16/شماال20 08(والليث ) شرقا
�#�&+����  

من الجراد الصحراوي من الُمحتمل أن يستمر تواجد حشرات كاملة 
مالم يسقط مزيد من األمطار، و. على صورة انعزالية قرب القُنفدة

سيكون من غير المتوقع أن يحدث تكاثر على امتداد السهول 
  .الساحلية للبحر األحمر

  

B�$��  
� ���
��  

  .لم ترد تقارير خالل يناير
�#�&+����  

  

امتداد من الُمحتمل أن تتواجد أعداد قليلة من الحشرات الكاملة على 
ومن غير المتوقع أن  .أجزاء من السهول الساحلية للبحر األحمر

  .يحدث تكاثر، مالم يسقط مزيد من األمطار
  

^�� X� ��(%?  
����
��  

ل��م ي��تم اج��راء مس��وحات ول��م تُش��ر التق��ارير إل��ى وج��ود ج��راد خ��الل 
  .يناير

  

�#�&+���� 
ربما تتواجد أعداد قليلة من الحشرات الكاملة على امتداد أجزاء من 

د الحافة الشرقية من الساحل الشرقي بين الجازر وصور وعلى امتدا
ومن الممكن أن تحدث عمليات تكاثر على نطاق . رمال وهيبه

صغير في المناطق التي سبق وأن هطلت بها أمطار أو إذا ما حدث 
  .وأن سقط مزيد من األمطار خالل فترة التوقعات

  

^��� vg$���?Y vH��&�� vB��
-��v $�$)� v v^��-� v;��"��
���? v�(+ vB$(�%!� v���P v�$I v�$)�PQK���D #����|� v

QK
���� �$��&��.  
�#�&+����  

  .حتمل حدوث تطورات مهمةمن غير المُ 
  

�$+�S�� �b(����  
^���Y  
� ���
�� 

يناير، لم يُشاهد جراد على الساحل الجنوبي الشرقي من خالل 
  .إلى الحدود الباكستانية) شرقا 57 46/شماال 25 40(ـاسك چ

�#�&+����  
  

قليلة من الجراد الصحراوي على السهول الساحلية د ربما تظهر أعدا
، حي��ث تق��وم بالتك��اثر عل��ى اسك وش��اباهارـ��چالجنوبي��ة الش��رقية ب��ين 

  .نطاق صغير في المناطق التي سقطت عليها أمطار مؤخراً 
  

^���)��  
� ���
��  

خالل النصف األول من يناير، شوهدت حشرات كاملة من الجراد 
ية المظهر على صورة انعزالية ناضجة جنسيا انفرادالصحراوي 

  ).شرقا 66 37/شماال25 48(على ساحل بلوشستان قرب يوثال 

��������	  
على األرجح أن تستمر أعداد قليلة من الجراد الصحراوي قرب 

في المناطق الساحلية األخرى  بعض الحشرات وربما تظهر ،يوثال
إذا صغير تقوم بالتكاثر على نطاق  حيث ،واني وأورماراـيچبين 

  .حدث سقوط أمطار
  

K�@��  
����
��  
ستان چفي راالتي أجريت  اتحوالمس خاللشاهد جراد لم يُ 

   .خالل يناير ـاراتچوچو
�#�&+����  

  .من غير المحتمل حدوث تطورات مهمة

^���I�F!D  
����
��  

  .لم ترد تقارير
� #�&+����  

  .حتمل حدوث تطورات مهمةمن غير المُ 
  

&AYi#���  
 B� ��	
��� #����������
��� نظام دليلي من  عبارة عن: �����

درج��ة  يب��ينعل��ى ش��بكة اإلنترن��ت  Locust Watchاألل��وان بموق��ع 
حي��ث يعن��ي الل��ون األخض��ر أن : خط��ورة حال��ة الج��راد الص��حراوي

والل�ون البرتق�الي  احت�راسحالة الجراد هادئ�ة والل�ون األص�فر يعن�ي 
ب�ق ه�ذا وقد طُ◌ُ .أما اللون األحمر فيعني أن الوضع خطر يعني تهديد

وأيضاً فى اعلى  اإلنترنتعلى شبكة  Locust Watch النظام بموقع 
وتب�ين ه�ذه . الصفحة األول�ى م�ن نش�رة الج�راد الص�حراوي الش�هرية

المستويات مدى المخ�اطر المتوقع�ة أو التهدي�د عل�ى المحاص�يل الت�ي 
ق���د ت���نجم م���ن إص���ابات الج���راد الص���حراوي واإلج���راءات المناس���بة 

  .تي يمكن اتخاذها حيال كل مستوىالمقترحة ال
  

99bP� )يش��ار له��ا ب��اللون األخض��ر(اله��دوء أثن��اء فت��رات  :��� ����99�
ينبغي على البلدان أن ترسل تقارير الجراد مرة كل ش�هر عل�ى األق�ل 

 بينم�ا. م�ع ش�رح م�وجز) RAMSES(مع إرس�ال بيان�ات رامس�يس 
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) ون األص�فريش�ار له�ا ب�الل(االحتراس فيه�ا ينبغي  الفترات التيأثناء 
وفت��رات الخط��ر ) يش�ار له��ا ب��اللون البرتق�الي(وك�ذلك فت��رات التهدي��د 

والتي غالبا ما يص�احبها تفش�يات وف�ورات ) يشار لها باللون األحمر(
مخرج��ات ملف��ات رامس��يس م��ع تفس��ير  وأوبئ��ة الج��راد ينبغ��ي إرس��ال

س��اعة م��ن انته��اء آخ��ر عملي��ة  48أس��بوع ف��ي خ��الل /م��وجز م��رتين
تض��ررة م��ن الج��راد أن تتش��جع وتق��وم ال��دول المُ  رج��ى م��نويُ . مس��ح

وينبغي إرس�ال كاف�ه  .بإعداد نشرات ثلث شهرية تلخص حالة الجراد
إل���ى مرك���ز ) e-mail(المعلوم���ات ع���ن طري���ق البري���د االلكترون���ي 

الط���وارئ لعملي���ات مكافح���ة الج���راد الص���حراوي بمنظم���ة األغذي���ة 
ي إدارة معلوم����ات الج����راد الص����حراو -FAO/ECLOوالزراع����ة 

)eclo@fao.org .( لتنويه إلى أن المعلوم�ات الت�ي ت�رد م�ع اويجب
نهاية الشهر سوف تُدرج ض�من نش�ره الج�راد الص�حراوي الص�ادرة 

ل�ذلك ف�إن ه�ذه المعلوم�ات س�وف تت�أخر للش�هر  لنفس الشهر، وخالفاً 
دم وج�ود ج�راد أو رجى إرسال التقارير حتى في حالة عكما يُ . التالي

  .عدم إجراء مسوحات
  

�����9� �9b%&�� #��D� وض�عت منظم�ة األغذي�ة والزراع�ة  :����
عددا من األدوات يمكن استخدامها من قبل مسئولي معلومات الج�راد 
الوطنيين وغيرهم م�ن الم�وظفين ف�ي عملي�ات اإلن�ذار المبك�ر وإدارة 

  .شئون الجراد
  
� 8�99�)MODIS :(ي���وم  16النب���اتي ك��ل  تق��ديم ص���ور للكس��اء

http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/.Food_Securi(
)ty/.Locusts/.Regional/.MODIS/index.html 
�RFE :عش��رة أي��ام، وك��ل  تق��ديرات لس��قوط األمط��ار يومي��ا، وك��ل

 .شهر
 

edu/maproom/.Food_Security/http://iridl.ledo.columbia.(
).Locusts/index.html 
  
� ���e3�� c���3Greenness maps  : خرائط ذات فاعلية

في الكساء النباتي االخضر كل عشرة  مستمرة توضح التطور
ايام 

)http://www.devcocast.eu/user/images/dl/Form.do(.  
  
��\+� gC�C   �9�	��� �9����� ����� #���%&� #��K3 QK���

 ��������FAODLIS Google Site:  برن�امج للمش�اركة ف�ي
لمشاكل والحلول وتبادل النص�ائح وتحمي�ل الملف�ات فيم�ا يتعل�ق ا

، ورامس����يس واالستش����عار م����ن بع����د Mapper 2ب����ـ إيلوكس����ت
)https://sites.google.com/site/faodlis( .  

 
� ����99P)Twitter ( �99���� �(99?��� ��99��� #�99��%&� �99S��

يتم نشر احدث المستجدات الخاصة بالجراد  :�����������	�� 
  )خدمة وسائل اإلعالم االجتماعية(عن طريق تويتر 

)http://twitter.com/faolocust(  
  
�FAOLocust Facebook ) صفحة الفاو الخاصة بالجراد

ل اجتماعية وسائ) على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك
 .لتبادل المعلومات باستخدام الفيسبوك

http://www.facebook.com/pages/FAOLocust/3(
) 14165595289302 

� \+��slideshare  حيث يتاح عروض وصور خاصة
بالجراد للمشاهدة والتحميل 

(http://www.slideshare.net/faolocust)  
� #�%�Y)eLERT) ( '���U \� g��&��� �$a$"� ��A�� g$�

قاعدة بيانات ديناميكية وتفاعلية عبر االنترنت بشأن  :)�����
الموارد الخاصة بطوارئ الجراد 

).itehttp://sites.google.com/site/elerts( 
 

 \+��SWAC  : يتاح حالياً موقع جديد على االنترنت لهيئة مكافحة
تحت   التابعة للفاو) SWAC(الجراد الصحراوي في جنوب غرب اسيا 

  http://www.fao.org/ag/locusts/SWAC   :عنوان
 .ونرحب بتعليقاتكم

  
 

 QK�KC #���%&� \+�� 6%�Locust watch  
  )www.fao.org/ag/locusts ( اإلضافات الحديثة على موقع الويب

  :كما يلي
�����
��� ����� ���
� ]�K
P .  بيانات  –قسم األرشيف

 .موجزة
�/��P�� g��?�.  اتصاالت –قسم المعلومات 

 

 �%-b��� d�K��� ��� /132012  
 :2012نفيذها خالل ألنشطة المزمع تل ومخططما يلي جدول زمني 

  
 

�CLCPRO:  اجتماع الدورة السادسة لهيئة مكافحة الجراد
 26(الصحراوي في المنطقة الغربية ، تونس العاصمة، تونس 

 ).مارس31 –
 
� E!� �$?� M�� M��C E! ����
��� ����� �
!�"� E�h$�

 6(?��� �b(����)SWAC/CRC :(  ورشة عمل أقاليمية
القاهرة، جمهورية مصر (وطنيين لمسئولي معلومات الجراد ال

 ).ابريل 18 – 17العربية، 
 
� 6(?��� �b(���� E! ����
��� ����� �
!�"� �h$�

)CRC :(دورة التدريبية دون اإلقليمية السابعة ال) ، عّمان
 )مايو 15 – 6األردن 
 

�FAO, DLCC : مكافحة الجراد، الدورة اجتماع لجنة
 ).سيتم التأكيد( .األربعون

  
�"� �h$� �$?� M�� M��C E! ����
��� ����� �
!�

)SWAC (الدورة الثامنة والعشرين، نيودلهي ، الهند 
 ).ديسمبر، وسيتم التأكيد(

  

    #�
%(���� g$�  
 

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

 

P �$� #������ �%��) #��S��$&��:  
6�Y�&I�)�%$%+(  

 وال يحدث بينها استجابات متبادلة  يوجد أعداد قليلة جداً 
األقدام في رقعة محددة  ىعل م مشياً  400/حشرة كاملة 1-صفر

 )هكتار/25أو أقل من (
  ���S�)�eay�� �K�D L&�( 

توجد بالدرجة التي قد تسمح بحدوث استجابات متبادلة ولكن ال 
 ة أو للتشميستشاهد في جماعات أرضي

األقدام في رقعة محددة  ىعل م مشياً  400/حشرة كاملة 1-20
 )هكتار/500-25أو (
����C 

 تشكل جماعات أرضية أو للتشميس
األقدام في رقعة محددة  ىعل م مشياً  400/حشرة كاملة+ 20

 .)هكتار+/500أو (
 _____________________________________  

  
 400رقم 

  
  
   الصحراوينشرة الجراد        



  6

           400رقم      
  
  

 نشرة الجراد الصحراوي           
________________________________________ 

  
����� M��?D� #����
�� #������ ����D:  

 V�KC �$FG  
      ²كم 1أقل من : سرب-
   ²م 25-1: مجموعة-

�$FG  
   ²كم 10-1: سرب  -
  ²م 2،500-25: مجموعة  -

?���c  
  ²كم 100-10: سرب -

  هكتار  10 – 2،500: مجموعة -
�$-)  

  ²كم 500-100: سرب -

  هكتار  50-10: مجموعة -
 V�KC �$-)   

  ²كم+  500: سرب -
   هكتار+50: مجموعة -
  

 ��(��� U�b?  
  ملم مطر 20-1: خفيف -
  ملم مطر 50-21: متوسط -
  ملم مطر 50أكثر من : غزير -
  

 XD #�
%(���1�|� �$%�&� �G�3 ��3:  
 "����J�:  

 التجنيح ىعملية التناسل من التزاوج إل
 �J�"���� �$a$��� ��(���: 

  أكتوبر/سبتمبر –يوليو
 �J�"���� ����S�� ��(���: 

  فبراير/يناير –أكتوبر
 �J�"���� �$&$���� ��(���: 

  يوليو/يونيو –فبراير
  

 ��K
I�� 
أو مكافحة ناجحة تؤدي / هي فترة تتميز بإخفاق في عملية التكاثر و

تفكك الجموع المكونة لألسراب، وبداية االنحسار ويمكن أن  لىإ
  .تكون على مستوي إقليمي أو أكبر

  

  ESa��� 
ازدياد واضح في أعداد الجراد الصحراوي بسبب التركيز 

 ىوالتضاعف والتجمع، الذي إذا لم يتم إيقافه يمكن أن يؤدي إل
  .تكوين مجموعات حوريات وأسراب

  

  Q��a��  
في أعداد  النحسار وتتسم في البداية بتزايد كبير جداً هي فترة تلي ا

آن واحد يتبعها نتاج  الجراد الصحراوي وحدوث تفشيات عديدة في
ألتجمعي في  إلى موسمين متعاقبين أو أكثر للتكاثر من اإلنتقالي

مناطق التكاثر الموسمية المكملة في نفس اإلقليم أو األقاليم المجاورة 
  .للجراد الصحراوي

 ���=��  
 هي فترة لعام واحد أو أكثر ينتشر فيها الجراد الصحراوي

ويحدث .واإلصابات الشديدة التي يكون أغلبها مجموعات أو أسراب
  .الوباء الكبير عندما يتأثر إقليمين أو أكثر في نفس اآلونة

  

  ���
I��  
  .هي فترة تخلو من االنتشار واإلصابات الشديدة باألسراب

ينبغي المحافظة على . للمحاصيل ليس هناك تهديد: هادئ�
 .إجراء المسوحات والرصد المنتظم

�aGD  
يتطلب األمر إلى يقظة .يوجد تهديد للمحاصيل: احتراس�

 .  أكثر؛ قد تقتضى الحاجة إلى عمليات مكافحة
E��bP�� 
يجب اجراء عمليات مسح . يوجد تهديد للمحاصيل: تهديد�

 . ومكافحة
���D  
يجب إجراء عمليات مسح . تهديد شديد للمحاصيل: خطر�

  .ومكافحة مكثفة
  

����
��� ����� TU���  
�$��F�� �b(����  

: البلدان المتضررة من الجراد في غرب وشمال غرب أفريقي�ا تش�مل
 –الس�نغال  –المغ�رب  –موريتاني�ا  –م�الي –ليبي�ا  –تشاد  –الجزائر 

ا جامبي� –ك�اب في�ردي   – بوركينا فاس�و: وأثناء األوبئة فقط –تونس 
  .غينيا كونا كري –غينيا بيساو  –
  

E(?��� �b(����  
: البل��دان المتض��ررة م��ن الج��راد عل��ى امت��داد البح��ر األحم��ر تش��مل

 –الس�����عودية  –ُعم�����ان  –إثيوبي�����ا  –ريتري�����ا إ -مص�����ر  -جيب�����وتي 
العراق  –البحرين : وأثناء األوبئة فقط. اليمن –السودان  –الصومال 

 –تنزاني�ا  – ةس�وري -قط�ر –كويت ال –كينيا  –األردن  –إسرائيل  –
  .أوغندة -اإلمارات العربية المتحدة  –تركيا 

  
�$+�S�� �b(����  

أفغانستان : البلدان المتضررة من الجراد في جنوب غرب آسيا تشمل
  .باكستان –إيران  –الهند  –
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



40
N

30
N

20
N

10
N

10
W

  0
  1

0E
   

 2
0E

   
 3

0E
   

  4
0E

   
  5

0E
   

   
60

E
   

   
 7

0E

40
0

15
.0

3.
12

Ja
n 

20
12

L

C

L
C

L
C

B

L
C

L

C

F

F

F
F F

وي
حرا

ص
  ال

راد
اجل

لة 
حلا

ص 
لخ

م

ملة
 كا

ات
شر

/ح
ات

وري
ح

لة/
ضئي

فة 
كثا

ب
مة

علو
ر م

غي
في ات
ماع

ج

 أو
ب

را
أس

ت
عا

مو
مج

ات
ري

حو
ن ال

م

ي:
ة ف

حال
ال

ً سيا
جن

جة 
ض

 نا
ير

 غ
ملة

 كا
ت

را
حش

ً ئيا
جز

جة 
ض

 نا
 أو

جة
ض

 نا
ملة

 كا
ت

را
حش

مة
علو

ر م
غي

ج 
ض

ة ن
رج

 بد
ملة

 كا
ت

را
حش

ض
لبي

و ا
ض أ

 بي
ضع

و
ت

ريا
حو

  
رك

شت
ز م

رم
ل ل

مثا
ة (

امل
ت ك

را
حش

ت و
ريا

حو

كن
ُمم

مل
حت

ُم
ى:

حت
ت 

بؤا
لتن

  ا
 

ثر
تكا

 لل
مة

الئ
ف م

رو
ظ

سية
رئي

ب 
را

أس

ودة
حد

ب م
را

أس

ب
را

أس
ي 

ت ف
يس

ة ل
امل

ت ك
را

حش


