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      448رقم                                مركز الطوارئ لعمليات مكافحة الجراد الصحراوي بمنظمة األغذية والزراعة 

 (6112 فبراير  3)                                                                                                     

  6102 يناير في العامة حالة الجراد الصحراوي                  

 6102 مارس منتصفى حت لتوقعاتاو                    

 

ستمر تكاثر الجراد الصحراوي في شمال وشمال غرب موريتانيا وفي أ

حيث شكل في شهر يناير، المناطق المجاورة لغرب الصحراء الكبرى 

الجراد مجموعات صغيرة. وقد أجريت عمليات مكافحة أرضية في تلك 

فترة التوقعات، والذي قد  فيالمناطق. ومن المحتمل إستمرار التكاثر 

الحشرات وتشكل مجموعات  الجراد،أعداد أخرى في يؤدي إلى زيادة 

درجات الحرارة، فإن بعض الحشرات  إرتفاعالكاملة والحوريات. ومع 

الكاملة قد تنتقل إلى مناطق التكاثر الربيعية جنوب جبال أطلس في 

من الحشرات الكاملة المغرب والجزائر. وقد إستمر تواجد أعداد قليلة فقط 

في أجزاء من مناطق التكاثر الشتوية على إمتداد جانبي البحر األحمر 

والمملكة العربية السعودية واليمن  وإريترياوخليج عدن وفي السودان 

وشمال الصومال. ومالم يسقط المزيد من االمطار، فأن التكاثر سوف 

 جنوب غرب آسيا.ينحسر في تلك المناطق. هذا وقد ظل الوضع هادئا في 

 

 المنطقة الغربية
 

جنوب و وغرب الصحراء الكبرى موريتانياظل نشاط الجراد محصورا في 

 في المناطقوضع البيض  وبدأ موريتانيا. إزداد التكاثر في شمال المغرب

 بضعالحشرات الكاملة . هذا وقد شكلت لغرب الصحراء الكبرى المتاخمة

 فيعمليات مكافحة أرضية محدودة مجموعات صغيرة، كما أجريت 

يؤدي الجيل الثاني من  فإنه من المتوقع أن فترة التوقعات خاللو المنطقتين.

غرب  في الفقس سيبدأ في حين موريتانيا في أعداد الجراد التكاثر إلى زيادة

على إمتداد  حشرات كاملة إنفرادية هذا وقد شوهدت الصحراء الكبرى.

قد  درجات الحرارة ومع إرتفاع. الجزائر ربفي غ موريتانيةال الحدود

 الجزائر في أطلس جبال إلى الجنوب من الحشرات الكاملةبعض  تظهر

 ظل في بقية األماكن، فقد. أما تتكاثرقد في نهاية المطاف  والتيالمغرب، و

 .الوضع هادئا
 

  المنطقة الوسطي

 
تواجللد أعللداد من فضللة مللن  شللهر ينللاير. فقللد إسللتمر فلليظللل الوضللع هادئللا 

في عدد قليل من األماكن في مناطق التكلاثر الشلتوية عللى  الحشرات الكاملة

المملكوووة ، وإريتريوووا، والسوووودانإمتلللداد جلللانبي سلللاحل البحلللر األحملللر فلللي 

تكللاثر علللى نطللا  صللغير إ  أنلله جللرى ال، حيلل  الوويمنوالعربيووة السووعودية 

عللى رات الكامللة ا نعزاليلة الحشلمحدودا بسبب قلة األمطار. كما تواجلدت 

. ومللا لللق يسللقي المزيللد مللن الصووومالالسللاحل الشللمالي الغربللي فللي شللمال 

بنهايلة فتلرة التوقعلات األمطار، فإنه من المتوقع أن ينحسر التكلاثر المحلدود 

في مناطق التكاثر الشتوية. إ  أن الوضع أقل وضوحا في المناطق الداخليلة 

قع أن تكون الظروف البيئيلة مالئملة كنتيجلة من جنوب اليمن حي  من المتو

التكلاثر، فإنله ملن المتوقلع بقلاء معظلق  حلد ألعاصير نوفمبر. وحتى إذا ما 

الغطللاء النبللاتي فللي حالللة  اذا مللا اسللتمرتجمعللات الجللراد فللي تلللق المنللاطق 

 خضراء.

 

 

 

 

 

 

 المنطقة الشرقية

 
شهر يناير. ولق ترد تقارير عن الجراد في المنطقة.  فيظل الوضع هادئا 

 إيرانجنوب شر  الحشرات الكاملة ومن المحتمل أن تظهر أعداد قليلة من 

 حوض. هذا وقد يحد  تكاثر على نطا  صغير في باكستانوجنوب غرب 

في إيران في المناطق التي تلقت األمطار األخيرة. وإذا ما  جاز موريان

في جنوب اليمن، فهناك خطورة من فضة من تحرك بعض  تشكلت أسراب

 منها إلى جنوب شر  إيران.

    

  6102 يناير خاللالظروف الجوية والبيئية             

 
التكاثر  مناطق في سقطت أمطار بمعدالت قليلة جدا شهر يناير، في

 الظروف كانت حيث عدن وخليج البحر األحمر على إمتداد جانبي الشتوية

تكاثر مالئمة لل الظروف البيئية ال تزال. هذا وعلى نطاق محدود مالئمة

 .السابقة األمطار من وغرب الصحراء الكبرى موريتانيا في شمال

 

. شهر يناير في قليلة جدا هطلت أمطار بمعد ت، ففي المنطقة الغربية

شمال غرب و في شمالتكاثر مناسبة لل الظروف البيئية ومع ذلق، ظلت

أدرار(، وفي المناطق و إنشيري، داخلة نواذيبو، زمور )تيريس موريتانيا

 غزيرةبمعد ت  هطلت أمطار حي  لغرب الصحراء الكبرى المتاخمة

 في جنوب شر  هطلت أمطار. كما سبتمبر وأكتوبر بشكل غير معتاد في

في هذا  الجراد الصحراوي على يؤثر المحتمل أنغير ولكن من  موريتانيا

 .العام منالوقت 

 

 شهر يناير في قليلة جدا هطلت أمطار بمعد ت ،وفي المنطقة الوسطى    

. عدن وخليج البحر األحمر على إمتداد جانبي التكاثر الشتوية مناطق في

 عدد قليل من فيتكاثر مالئمة لل الظروف البيئية كانت، ونتيجة لذلق

وإريتريا  السودان على إمتداد الساحل في والصغيرة محليةال المناطق

هذا  في نهاية. والصومالشمال غرب السعودية واليمن والمملكة العربية و

 وشبه الساحلية المناطق الساحلية في جيدةبمعد ت  هطلت أمطار الشهر،

 في النباتات في حالة خضراء ظلت. وقد الصومال شمال غرب من

األمطار  من اليمن في جنوب حضرموت من والساحلية المناطق الداخلية

 نوفمبر. ألعاصير المصاحبة الغزيرة

 

أو ملق  01هطلت أمطار بمعد ت جيدة حتى  ،وفي المنطقة الشرقية

 في جنوب شر  إيران حوض جاز موريان في الغربي من الجزء في أكثر

سوف ، ونتيجة لذلق. المناطقبعض  في مما أدى إلى فيضانات، مطلع يناير

. حالة خضراء وسوف تتحسن ظروف التكاثرفي  النباتات الحولية تستمر

 جنوب شولي في واديفي حالة خضراء  الغطاء النباتي استمر في حين

في  التكاثر الربيعية مناطق وظلت، باكستان في جنوب غرب تربت

 غير مالئمة.و جافة معظمها

 

 

 

 

 

 نشـــرة الجــراد الصحــراوي

 الجراد الصحراويتصدر هذه النشرة الشهرية باللغتين ا نجليزية والفرنسية عن خدمة معلومات 

 بمقر منظمة ا غذية و الزراعة بروما، وتصدر النس ة العربية للنشرة عن أمانة هيئة مكافحة

  الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى ) المكتب ا قليمي للشر  األدنى وشمال افريقيا بالقاهرة(.

ما يمكن الحصول عليها ويتق توزيعها للدول ا عضاء والجهات الم تصة بالبريد ا لكتروني، ك

بريد  ، القاهرة، جمهورية مصر العربية20233316000+بمكتب امين الهيئة، هاتف:    با تصال

 Mamoon.AlSaraiAlalawi@fao.orgالكتروني:  

mailto:Mamoon.AlSaraiAlalawi@fao.org
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           448رقق 
 
 

 

 نشرة الجراد الصحراوي

________________________________________ 

 

 عالجةالمساحات الم                          

 

 (يناير) هكتار 131 موريتانيا

 (يناير) هكتار 311 المغرب

       

 حالة الجراد الصحراوي والتوقعات           

 لخص في الصفحة األولى(الم   )انظر أيضا             

 

 المنطقة الغربية
 

 موريتانيا

  الحالة 
 الزويرات إزداد التكاثر في الشمال بين، شهر يناير في  

(2244N/1221W) ،بئر مقرن (2510N/1135W) جا مان و

(2410N/0952W) ،أكجوجت بين في شمال غرب البالد وإنحسر التكاثر 

(1945N/1421W) ،عطار  (2032N/1308W)  وتميمشات 

(2119N/1420W) بقع صغيرة من الحوريات . هذا وقد تواجدت

حورية/م 31تصل إلى  بكثافات ا نفرادية وا نتقالية من جميع ا عمار
6

 ،

كما كانت الحشرات الكاملة ا نفرادية وا نتقالية المشتتة في حالة نضج 

دد . إضافة إلى تشكل عحشرة كاملة/هكتار 2.811 تصل إلى كثافاتجنسي ب

غير  والحشرات الكاملة الحورياتمن  مجموعات الصغيرةال قليل من

 تواجدت في حين الزويراتقرب عطار و شمال غربجنسيا  الناضجة

الحشرات الكاملة . كما كانت داخلة نواذيبو في المشتتة فقي الحشرات الكاملة

في ا ول بالقرب من عطار و خالل األسبوعفي حالة تزاوج ووضع البيض 

 األرضية بمكافحة قامت الفر  . وقدالزويرات قرب منتصف الشهر الجاري

 يناير. في شهرهكتار  131

 التوقعات 
 أخرى في أعداد الجراد زيادةيؤدي تكاثر الجيل الثاني إلى  من المتوقع أن

ربما مجموعات صغيرة و تشكلت قد حي داخلة نواذيبو و زمور تيريس في
 مناطق.ال بعض في بعض بقع الحوريات

 

 مالي

 الحالة 
فللي مسللوحات، ولللق تاشللر التقللارير إلللى وجللود جللراد لللق يللتق إجللراء     

 يناير. شهر

 التوقعات 

   تزال متواجدة في وربما الجراد أعداد قليلة من من المحتمل وجود

 وأدرار إيفوراس. تليمسي، وادي تيمترين أجزاء من
 

 النيجر

 الحالة 

 فللي شللهرلللق يللتق إجللراء مسللوحات، ولللق تاشللر التقللارير إلللى وجللود جللراد 

 يناير.

 التوقعات 

الحشرات الكاملة في أجزاء من جبال قد يستمر تواجد أعداد قليلة من 

 العير.

 

 ادـتش

 الحالة 
 في شهرلق يتق إجراء مسوحات، ولق تاشر التقارير إلى وجود جراد 

 .يناير

 التوقعات 

 من غير المحتمل حدو  أي تطورات هامة.

 السنغال 

  الحالة 
 .يناير في شهرلق ترد تقارير 

 التوقعات 
 من غير الماحتمل حدو  تطورات مهمة.

 

بنين، بوركينا فاسو، كاميرون، كاب فيردي، كوت ديفوار، جامبيا، 

 ليبريا، نيجيريا، سيراليون وتوجو. ،غانا، غينيا بيساو، غينيا

 التوقعات 
 .حتمل حدو  تطورات مهمةمن غير الما  
 

 الجزائر

 ةـالحال 
غير ا نفرادية و الحشرات الكاملةعدد قليل من  كان، ينايرفي شهر 

 على إمتداد (2741N/0811W) تندوف جنوبمتواجدة  الناضجة جنسيا

 وسي في عمليات المسح اثناء لق يشاهد جراد. هذا والحدود الموريتانية

 الشر في و (2753N/0017W) أدرارمن  قرببال الصحراء الكبرى

 .(2630N/0825E) إليزيمن  قرببال

 التوقعات  
 بلين في الغرب تظهر قد أومتواجدة  الحشرات الكاملة المشتتة قد تكون    

 بللالقرب مللن المنللاطقالكبللرى  الصللحراء وسللي فلليبنللي عللبس، و تنللدوف
الغلرب إللى الجنلوب وجريلان الميلاه  فلي منلاطق، منطقلة أدرار فلي المروية
هللذا وقللد  مللالي. بللالقرب مللن حللدود أقصللى الجنللوب وفللي، الهقللار جبللالمللن 

 الغلرب حيل  فلي وخاصلة تلق المناطق، في صغير على نطا يحد  تكاثر 
 أكتوبر. شهر في على نحو غير عادي جيدةبمعد ت  هطلت أمطار

 

 المغرب

 الحالة 

 بكثافات الحشرات الكاملة ا نفراديةيناير، كان عدد قليل من  في شهر

غرب الصحراء  حشرة/هكتار في حالة نضج جنسي في 611 تصل إلى

 (2137N/1453W) تشال، (2233N/1419W) أوسرد بين الكبرى

مجموعات تشكلت  الشهر منتصف بعد. (2136N/1628W) وبئر جاندوز

حشرة/م 6تصل إلى  بكثافة ناضجة جنسياال الحشرات الكاملة صغيرة من
6
، 

األرضية  قامت الفر هذا وقد  عدة مناطق. فيكانت في حالة تزاوج و

 كلتة بين شما  الجراد يشاهدولق . شهر يناير في هكتار 311 بمكافحة

 غرب في (2707N/1112W) حوزة وشر  (2508N/1222W)زمور

 .الساقية الحمراء

 التوقعات 

مناطق التي ال في أعداد الجراد زيادة إلى والفقسوضع البيض سيؤدى 

 غرب الصحراء الكبرى، ومن المرجح أن األخيرة في تلقت األمطار

 .والحشرات الكاملة من الحورياتمجموعات صغيرة  تشكلت

 

 اليبي

 الحالة 
 فللي شللهرلللق يللتق إجللراء مسللوحات، ولللق تاشللر التقللارير إلللى وجللود جللراد 

 .يناير

  التوقعات  
غات  قرب في جنوب غرب البالد الحشرات الكاملة ا نعزالية قد تظهر    

في ال ريف  التي تلقت األمطار في المناطق على نطا  صغير حي  تتكاثر
 .الماضي

 

 تونس

 الحالة 

 في شهرلق يتق إجراء مسوحات، ولق تاشر التقارير إلى وجود جراد 

 .يناير

 التوقعات 
 .حتمل حدو  تطورات مهمةمن غير الما 
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 المنطقة الوسطى

 السودان

 الحالة 
الحشلللرات الكامللللة ا نفراديلللة ا نعزاليلللة تواجلللدت ، شلللهر ينلللاير فلللي

 طلللللوكر فلللللي دلتلللللا المواقلللللععلللللدد قليلللللل ملللللن  فللللليوالناضلللللجة جنسللللليا 

(1827N/3741E)  فلي أي مكلان رخلر لق يشاهد جرادبركة. هذا و وخور 

 أوكللو/ علللى إمتللداد وادي فللي شللمال شللر  الللبالد أو علللى إمتللداد السللاحل

 الحدود المصرية.و (2002N/3551E) توما  بين الدئيب

 التوقعات  

تتكاثر الحشرات الكاملة حي  أعداد من فضة من سوف يستمر تواجد 

 على إمتداد في أماكن أخرىربما و طوكر دلتا في ضيقعلى نطا  

 .أوكو/الدئيب واديفي األحمر و السهول الساحلية للبحر

 

 ا ـإريتري

 ة ــالحال 

الحشللللرات الكاملللللة ا نفراديللللة ا نعزاليللللة تواجللللدت ، شللللهر ينللللاير فللللي

 الشللمالي للبحللر علللى السللاحل عللدد قليللل مللن األمللاكن فللي والناضللجة جنسلليا

 عللدد قليللل مللن حيلل  شللوهد (1723N/3833E) مهميللت األحمللر بللالقرب

فللي مكللان رخللر  جللراد. هللذا ولللق يشللاهد الالحشللرات الكاملللة فللي حالللة تللزاوج

 .(1537N/3928E) مصوع ساحل على

 التوقعات 

الساحلية  السهول الحشرات الكاملة المشتتة علىسوف يستمر تواجد 

صغير إلى زيادة  من المتوقع أن يؤدي تكاثر على نطا  حي  للبحر األحمر

ومن المرجح حدو  الفقس  .قارورةو شعيب بين أعداد الجرادفي  طفيفة

 .هيميتم من بالقرب بداية شهر فبراير في

 

 إثيوبيا

  الحالة 

 فللي شللهرلللق يللتق إجللراء مسللوحات، ولللق تاشللر التقللارير إلللى وجللود جللراد 

 .يناير

   التوقعات 

 .حتمل حدو  تطورات مهمةمن غير الما 

 
 يبوتيچ

  الحالة 
 فللي شللهرلللق يللتق إجللراء مسللوحات، ولللق تاشللر التقللارير إلللى وجللود جللراد 

 يناير.

 التوقعات 
 .حتمل حدو  تطورات مهمةمن غير الما 

 

  الصومال

  الحالة 
الحشرات الكامللة ا نعزاليلة والناضلجة جنسليا  شوهدت، شهر يناير في

 لوجهلللللاي قلللللرب عللللللى السلللللاحل الشلللللمالي الغربلللللي ي مكلللللان واحلللللدفللللل

(1041N/4356E). 

 التوقعات 
 في شمال غربالحشرات الكاملة المشتتة وجود  أن يستمر من المرجح

سقوط  إذا ما حد  على نطا  صغير حي  تتكاثر الساحلية السهول
 لألمطار.

 

 جمهورية مصر العربية

  الحالة 

 أبو ناصر في مناطق بالقرب من بحيرة الجراد لق يشاهد، شهر يناير في

 حسين جرف، (2247N/3126E) توشكى، (2219N/3138E)سمبل 

(2317N/3252E) العالقي و(2238N/3315E) ، على ساحل البحر

في والحدود السودانية، و (2359N/3524E) برنيس بين الساحل األحمر

 (2412N/3438E) الشاذلي الشيخ بالقرب من شبه الساحليةالمناطق 

 .(2323N/3451E)أبر  و

 التوقعات 

 للبحر الساحلية السهول على ا نعزالية الكاملة الحشرات تتواجد قد

 يحد  أن يمكن حي  حاليبو الشالتين بين الساحلية شبه المناطقو األحمر

 .األمطار من المزيد سقي ما إذا صغير نطا  على تكاثر

 
 المملكة العربية السعودية

  الحالة 
 ا نعزاليلة الناضلجة جنسليا الحشرات الكاملةتواجدت ، شهر يناير في       

فلي و (1909N/4107E) القنفلذة فلي األحملر الساحلية للبحر السهول وسي

فلي أي  لق يشاهد الجراد. هذا و(2405N/3802E)ينبع  بالقرب مكان واحد

 على إمتداد الساحل. عمليات المسحى أثناء أخر مواقع

 التوقعات 
حي  من قنفذة  قرببالعلى نطا  صغير  تكاثر هناك من المحتمل أن يكون

الحشرات الكاملة فترة التوقعات. كما قد تتواجد أعداد قليلة من  اثناء يستمر
 حي ضبا و جيزان األحمر بين السهول الساحلية للبحر في مكان رخر على

 .األمطار التي تتلقى في المناطق صغير يحد  تكاثر على نطا  يمكن أن

 

 اليمن

  الحالة 
 الحشلرات الكامللة الناضلجة ملن أعلداد قليللة تواجلدت، شهر ينلاير في       

 بيلت الفقيلة األحملر بلين السهول الساحلية للبحلر غير الناضجة جنسيا علىو

(1430N/4317E) عللللبسسللللو  و (1600N/4312E) منللللع. هللللذا وقللللد 

 على الساحل. شما  عمليات المسحإجراء  انعدام األمن

 التوقعات 
 الساحلية للبحر على السهول الجرادأعداد قليلة من سيستمر وجود 

. كما األمطار إذا ما سقي المزيد من صغيرتكاثر على نطا  األحمر حي  ت
حضرموت  والداخلية من المناطق الساحلية فيقد يتواجد الجراد ويتكاثر 

 نوفمبر. في وميج تشابا  أعاصير من غزيرةبمعد ت  هطلت أمطار حي 

 

 سلطنة ع مان

 الحالة 

يناير على شهر التي أجريت في  عمليات المسح أثناء لق يشاهد جراد

 .في الجنوب الحدود اليمنية وبالقرب من في الشمال الباطنة ساحل

 التوقعات 

 من غير المحتمل حدو  أي تطورات هامة.

 
، قطر، ، لبنان، فلسطينالكويت، اكيني األردن، البحرين، العراق،

 وأوغندة.، اإلمارات تركياتنزانيا، ، اسوري

 التوقعات 
 .حتمل حدو  تطورات مهمةمن غير الما 

 

 المنطقة الشرقية
 إيران

  الحالة 

شهر يناير، لق يشاهد الجراد على الساحل الجنوبي الشرقي بالقرب  في

 .(2540N/5746E)من جاسق 

________________________________________ 
 

           448رقق 

 
 

 نشرة الجراد الصحراوي     
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           448رقق 
 
 

 

 نشرة الجراد الصحراوي

________________________________________ 

 

 التوقعات  
منللاطق التللي ال فللي الحشللرات الكاملللةملن المحتمللل ظهللور أعللداد قليلللة مللن   

 علللى نطللا  تتكللاثر حيلل حللوض جللاز موريللان  األخيللرة فللي تلقللت األمطللار
قللد كمللا  اآلونللة األخيللرة.فللي  المنللاطق التللي غمرتهللا الفيضللانات فللي صللغير
إذا . والسلاحل الجنلوبي الشلرقي عللى أيضلا الحشرات الكاملة المشلتتة تظهر

هنللاك خطللورة من فضللة مللن تحللرك ، فاللليمن فللي جنللوب أسللراب مللا تشللكلت
 .جنوب شر  إيران إلى بعض منها

 

 باكستان

  الحالة 
 يناير. في شهرلق يتق إجراء مسوحات، ولق تاشر التقارير إلى وجود جراد 

 التوقعات 
في  الساحلية الحشرات الكاملة في المناطق أعداد قليلة من قد تظهر

التي  األماكن صغير في يحد  تكاثر على نطا  يمكن أن حي  بلوشستان
 .األمطار تتلقى

 
 الهند

 الحالة 
المسوحات التي أجريت فلي راجسلتان  اثناءشهر يناير، لق يشاهد الجراد  في

 وجوجارت.

 التوقعات 
 من غير المحتمل حدو  أي تطورات هامة.

 
 أفغانستان

 الحالة 
 .شهر يناير في لق ترد تقارير

  التوقعات 
 حتمل حدو  تطورات مهمة.من غير الما 

 

 اراتـإشع

 
نظللام دليلللي مللن  عبللارة عللن: مسووتويات التحووذير موون الجووراد الصووحراوي

درجلة خطلورة  يبلينعلى شلبكة اننترنلت  Locust Watchاأللوان بموقع 

حالة الجراد الصحراوي: حي  يعني اللون األخضلر أن حاللة الجلراد هادئلة 

واللللون البرتقللالي يعنللي تهديللد أمللا اللللون  احتللراسواللللون األصللفر يعنللي 

 Locustبموقللع بللق هللذا النظللام طا  دخطللر. وقللاألحمللر فيعنللي أن الوضللع 

Watch   نشلرة  اعللى الصلفحة األوللى ملن فليعلى شلبكة اننترنلت وأيضلا

الجراد الصحراوي الشهرية. وتبين هذه المستويات مدى الم لاطر المتوقعلة 

أو التهديللد علللى المحاصلليل التللي قللد تللنجق مللن إصللابات الجللراد الصللحراوي 

 وانجراءات المناسبة المقترحة التي يمكن ات اذها حيال كل مستوى.

 
ينبغلي عللى  الهدوء )يشار لها بلاللون األخضلر(أثناء فترات  :الجراد ريراتق

البلدان أن ترسل تقارير الجراد مرة كل شهر على األقلل ملع إرسلال بيانلات 

ينبغلي  الفتلرات التليأثنلاء  . بينملا( مع شلر  ملوجزRAMSESرامسيس )

ا حتراس فيها )يشار لها باللون األصفر( وكلذلق فتلرات التهديلد )يشلار لهلا 

ألحملر( والتلي غالبلا ملا باللون البرتقالي( وفترات ال طر )يشار لها باللون ا

م رجللات ملفللات  يصللاحبها تفشلليات وفللورات وأوبئللة الجللراد ينبغللي إرسللال

سللاعة مللن انتهللاء  48رامسلليس مللع تفسللير مللوجز مرتين/أسللبوع فللي خللالل 

تضررة من الجراد أن تتشجع وتقلوم رجى من الدول الما رخر عملية مسح. ويا 

 كافلللةإرسلللال وينبغلللي  .بإعللداد نشلللرات ثلللل  شلللهرية تل للل  حالللة الجلللراد

( إلللى مركللز الطللوار  e-mailالمعلومللات عللن طريللق البريللد ا لكترونللي )

لعمليلللللات مكافحلللللة الجلللللراد الصلللللحراوي بمنظملللللة األغذيلللللة والزراعلللللة 

ECLOFAO/-معلومللات الجللراد الصللحراوي  إدارة(eclo@fao.org) .

تللرد مللع نهايللة الشللهر سللوف تاللدرج لتنويلله إلللى أن المعلومللات التللي اويجللب 

للذلق فللإن  ضلمن نشلره الجلراد الصلحراوي الصللادرة للنفس الشلهر، وخالفلا  

رجى إرسلال التقلارير حتلى هذه المعلومات سوف تتأخر للشهر التالي. كما يا 

 في حالة عدم وجود جراد أو عدم إجراء مسوحات.

 
وضعت منظمة األغذية والزراعة عددا ملن  موارد وأدوات متعلقة بالجراد:

األدوات يمكلللن اسلللت دامها ملللن قبلللل مسلللئولي معلوملللات الجلللراد اللللوطنيين 

 وغيرهق من الموظفين في عمليات اننذار المبكر وإدارة شئون الجراد.

 ( مودسMODIS :) يوم  12تقديق صور للكساء النباتي كل

http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/.Food_Security/.L(

)ocusts/.Regional/.MODIS/index.html 

 ( مودسMODIS :)تقديق صور يومية لسقوط األمطار في الوقت الفعلي  

)http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/Food_Security/Locu

sts/index.html( 

 RFE :.تقديرات لسقوط األمطار يوميا، وكل عشرة أيام، وكل شهر 

(http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/.Food_Security/.L

ocusts/index.html  (  

  خرائط االخضرارGreenness maps  خرائي ذات فاعلية مستمرة توضح :

 كل عشرة ايام التطور في الكساء النباتي ا خضر

)http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/Food_Security/Locu

sts/Regional/greenness.html( 

  تدريبية لـأفالم eLocust3 : متاحة ا تدريبيافيلما تمهيدي 10مجموعة من ،

 اآلن على موقع اليوتيوب

)https://www.youtube.com/playlist?list=PLf7Fc-

oGpFHEdv1jAPaF02TCfpcnYoFQT( 

  أفالم تدريبية لـRAMSES v4 : ،مجموعة من األفالم التدريبية ا ساسية

 متاحة اآلن على موقع اليوتيوب

(https://www.youtube.com/playlist?list=PLf7Fc-

oGpFHGyzXqE22j8-mPDhhGNq5So) 

  تحديثاتRAMSES v4  وeLocust3 :ن يمكن تحميل التحديثات م

)https://sites.google.com/site/rv4elocust3updates/home( 

 ( تويترTwitter لنشر معلومات الجراد بواسطة منظمة األغذية )

 يتق نشر احد  المستجدات ال اصة بالجراد عن طريق تويتر والزراعة:

 )خدمة وسائل انعالم ا جتماعية(

(http://twitter.com/faolocust) 

 FAOLocust Facebook ( صفحة الفاو ال اصة بالجراد على موقع

التواصل ا جتماعي فيسبوك( وسائل اجتماعية لتبادل المعلومات باست دام 

 الفيسبوك.

(http://www.facebook.com/pages/FAOLocust/314165595289

302)  

  موقعslideshare  حي  يتا  عروض وصور خاصة بالجراد للمشاهدة

 والتحميل

 (http://sites.google.com/site/elertsite) 
 

 ( إيلرتeLERT:)قاعدة  ( )دليل ارشادي لكيفية التعامل مع طوارئ الجراد

بيانات ديناميكية وتفاعلية عبر ا نترنت بشأن الموارد ال اصة بطوار  

 الجراد 

(http://sites.google.com/site/elertsite). 

 Locust watchمعلومات جديدة على موقع 

 (www.fao.org/ag/locusts) انضافات الحديثة على موقع الويب 

 كما يلي:

 .نوفمبر(  11األعاصير والجراد الصحراوي ) بيان إخباري– 

Archives (Bulletins 2015) 

 .توقعات الجراد خالل الشتاء/الربيع )ديسمبر  التوقعات الموسمية

   Information (Current threats)-( 6112مايو -6110

 تقرير التوصيات النهائي لحلقة عمل متابعة مجموعة تقييم المبيدات .

 3-6شراء وإمداد المبيدات لمكافحة الجراد ) مت ذي القرار حول

 Publications – Miscellaneous) (Reports byسبتمبر( 

Topic 

 فيديو حول المبيدات الحيوية والرش بالحجوم المتناهية الصغر مقاطع .

المبيدات ا ست دام العملي حول  جديدة متعددة اللغات لقاطات فيديو

- Activities الجرادمكافحة  في ULV رش، والحيوية

(Environment and human health) 
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 2610 في المجدولةاألحداث 

 :6112 فيألنشطة المزمع تنفيذها ل وم طيما يلي جدول زمني 

 .لتقدير ال براء اجتماع فريق هيئة مكافحة الجراد في المنطقة الغربية 

العملية والوسائل  الجراد  اطرلم اندارة انقليمية صندو  تمويل

 فبراير( 62-64) ست دامه، داكار، السنغال 

 .المسح )الثاني والعشرين(  هيئة مكافحة الجراد في جنوب غرب آسيا

عبر الحدود المشتركة في مناطق التكاثر الربيعية بين إيران وباكستان 

 إبريل(. 0-68)

 .التدريب انقليمي للمدربين  هيئة مكافحة الجراد في المنطقة الغربية

 إبريل(. 10-11ل تقنيات الرش، أغادير، المغرب، )حو

 .حلقة  هيئات مكافحة الجراد في المنطقة الوسطى وجنوب غرب آسيا

مصر  القاهرة،العمل )الثامنة( ما بين األقاليق لضباط معلومات الجراد، 

 .مايو( 66-62)

 .الدورة الثامنة، نجامينا، تشاد  هيئة مكافحة الجراد في المنطقة الغربية

 يوليو(. 18-66)

 .حلقة العمل انقليمية حول  هيئة مكافحة الجراد في جنوب غرب آسيا

 (تاريخ مقتر  –الت طيي للطوار ، طهران، إيران )نوفمبر 

 .الدورة الحادية والثالثون،  هيئة مكافحة الجراد في جنوب غرب آسيا

 (تاريخ مقتر  – ديسمبر 14 -16كابول، أفغانستان )
 

 دليل المصطلحات
 

الجراد المصطلحات التالية هي مصطلحات خاصة تستعمل في نشرة 

 عند انبالغ عن الجراد الصحراوي: الصحراوي
 

 :حشرات كاملة وحوريات غير تجمعية 

 انعزإلى)قليلة(

 و  يحد  بينها استجابات متبادلة  يوجد أعداد قليلة جدا   

 األقدام في رقعة محددة  ىعل م مشيا   411حشرة كاملة/ 1-صفر 

 /هكتار(60)أو أقل من  

 مشتتة )بعض أعداد منخفضة( 

توجد بالدرجة التي قد تسمح بحدو  استجابات متبادلة ولكن   تشاهد في  

 جماعات أرضية أو للتشميس

 األقدام في رقعة محددة  ىعل م مشيا   411حشرة كاملة/ 1-61 

 /هكتار(011-60)أو  

 جماعة

 تشكل جماعات أرضية أو للتشميس 

 األقدام في رقعة محددة  ىعل م مشيا   411+ حشرة كاملة/61 

 .+/هكتار(011)أو  

 أحجام مجموعات الحوريات وأسراب الجراد: 

 صغير جدا  

     ²كق 1سرب: أقل من  -

²م 60-1مجموعة:  -
 
 

 صغير

²كق 11-1سرب:   -
 
 

²م 6،011-60مجموعة:   -
 

 طمتوس
²كق 111-11سرب:  -

 

 هكتار  11 – 6،011مجموعة:  -

 كبير

²كق 011-111سرب:  -
 

 هكتار  01-11مجموعة:  -

  كبير جدا  

 ²+ كق 011سرب:  -

  +هكتار01مجموعة:  -
 

 سقوط األمطار 

 ملق مطر 61-1خفيف:  -

 ملق مطر 01-61متوسي:  -

  ملق مطر 01غزير: أكثر من  -
 

 :خري خاصة بعملية اإلبالغمصطلحات أ  

 التكاثر: 

 التجنيح ىعملية التناسل من التزاوج إل

 األمطار الصيفية والتكاثر: 

 سبتمبر/أكتوبر –يوليو

 األمطار الشتوية والتكاثر: 

 يناير/فبراير –أكتوبر

 األمطار الربيعية والتكاثر: 

 يونيو/يوليو –فبراير
 

 االنحدار 

 هي فترة تتميز بإخفا  في عملية التكاثر و/ أو مكافحة ناجحة تؤدي إلى

وبداية ا نحسار ويمكن أن تكون على تفكق الجموع المكونة لألسراب، 

 .مستوي إقليمي أو أكبر
 

 التفشي  

ازدياد واضح في أعداد الجراد الصحراوي بسبب التركيز والتضاعف 

تكوين مجموعات  ىوالتجمع، الذي إذا لق يتق إيقافه يمكن أن يؤدي إل

 .حوريات وأسراب
 

 الفورة  

في أعداد الجراد  كبير جدا  هي فترة تلي ا نحسار وتتسق في البداية بتزايد 

رن واحد يتبعها نتاج موسمين  الصحراوي وحدو  تفشيات عديدة في

ألتجمعي في مناطق التكاثر  إلى متعاقبين أو أكثر للتكاثر من اننتقالي

 .الموسمية المكملة في نفس انقليق أو األقاليق المجاورة للجراد الصحراوي
  
 الوباء 

وانصابات  فترة لعام واحد أو أكثر ينتشر فيها الجراد الصحراوي هي

ويحد  الوباء الكبير  الشديدة التي يكون أغلبها مجموعات أو أسراب.

 .عندما يتأثر إقليمين أو أكثر في نفس اآلونة
 

 االنحسار  

 .هي فترة ت لو من ا نتشار وانصابات الشديدة باألسراب
 

 مستويات التحذير 

 أخضر 

  ليس هناك تهديد للمحاصيل. ينبغي المحافظة على إجراء : هاد

 المسوحات والرصد المنتظق.

 أصفر

 األمر إلى يقظة أكثر؛ قد  بللمحاصيل. يتطليوجد تهديد : احتراس

   الحاجة إلى عمليات مكافحة. تقتضي
 برتقالي

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

 أحمر

 تهديد شديد للمحاصيل. يجب إجراء عمليات مسح ومكافحة : خطر

 مكثفة.
  

 مناطق الجراد الصحراوي

 المنطقة الغربية

البلللدان المتضلللررة مللن الجلللراد فللي غلللرب وشللمال غلللرب أفريقيللا تشلللمل: 

تلونس  –السلنغال  –المغلرب  –موريتانيلا  –ملالي –ليبيا  –تشاد  –الجزائر 

غينيلا بيسلاو  –جامبيلا  –فيردي  كاب – وأثناء األوبئة فقي: بوركينا فاسو –

 غينيا كونا كري. –
 

 المنطقة الوسطي

 – البلدان المتضررة من الجلراد عللى امتلداد البحلر األحملر تشلمل: جيبلوتي

مللان  –إثيوبيللا –إريتريللا  –مصللر   –السللودان  –الصللومال  –السللعودية  –عا

الكويلت  –كينيلا  –األردن  –العلرا   –األوبئلة فقلي: البحلرين  اليمن. وأثناء

 أوغندة. – ربية المتحدةانمارات الع –تركيا  –تنزانيا  –سورية  –قطر  –
 

 المنطقة الشرقية

 –البلللدان المتضللررة مللن الجللراد فللي جنللوب غللرب رسلليا تشللمل: أفغانسللتان 

 باكستان. –إيران  –الهند 

________________________________________ 
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