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 مستوى االنذار: هادئ

ــقط  ــم تس ــمبر.  ل ــهر ديس ــي ش ــادئ ف ــراوي ه ــراد الصح ــع الج ــتمر وض اس
ــب المناطــق باســتثناء  ــة فــى أغل ــة جاف ــدة وكانــت الظــروف البيئي أمطــار جي
ــر  ــر االحم ــر الشــتوي علــى امتــداد جانبــي البح ــزاء مــن مناطــق التكاث أج
ــف  ــى االن اكتش ــا. و حت ــمال موريتاني ــرب وش ــمال غ ــة ش ــن قليل ــي أماك وف
تكاثــر محــدود فقــط فــي مــكان واحــد علــى الســاحل الســوداني و شــمال غــرب 
موريتانيــا حيــث وجــدت أعــداد قليلــة مــن الحشــرات االنفراديــة. و فــي بقيــة 
االماكــن، وجــدت حشــرات انفراديــة انعزاليــة فــي تشــاد و لكــن قلــت االعــداد 
علــى مــدار الشــهر. خــال فتــرة التوقعــات، مــن المتوقــع حــدوث تكاثــر محــدود 
ــي  ــق الت ــي المناط ــك ف ــودان وكذل ــر بالس ــر األحم ــاحل البح ــى س ــا عل مبدئي
اســتقبلت األمطــار علــى امتــداد جانبــي ســاحل البحــر األحمــر وخليــج عــدن. 
ــل حــدوث  ــر المحتم ــن غي ــة وم ــراد قليل ــداد الج ــل أع ــك، ســوف تظ ــع ذل وم

تطــورات هامــة.

المنطقة الغربية

ــت  ــدة وكان ــار جي ــقط أمط ــم تس ــمبر. ل ــهر ديس ــي ش ــا ف ــع هادئ ــتمر الوض اس
الظــروف البيئيــة جافــة بشــكل أساســي. وجــدت حشــرات انفراديــة انعزاليــة فــي 
أماكــن قليلــة شــمال غــرب وشــمال موريتانيــا، فــي وســط وجنــوب الصحــراء 
ــر  ــة الســاحل بتشــاد. حــدث تكاثــر صغي الكبــرى بالجزائــر وفــي شــمال منطق
النطــاق فــي شــمال غــرب موريتانيــا و لكــن ظلــت أعــداد الجــراد قليلــة. خــال 
فتــرة التوقعــات، مــن المتوقــع ان يظــل الموقــف هــادئ. مــن المحتمــل ان تســتقر 
الحشــرات االنعزاليــة فــي المناطــق الحاليــة وربمــا تتواجــد أيضــا فــي أماكــن 

قليلــة بالصحــراء الكبــرى الغربيــة فــي المغــرب وشــمال مالــي والنيجــر.

المنطقة الوسطي 

ظــل موقــف الجــراد هادئــاً فــي المنطقــة فــي شــهر ديســمبر. وعلــى الرغــم مــن 
عــدم ســقوط أمطــار جيــدة، كانــت الظــروف البيئيــة مائمــة فــي أماكــن قليلــة 
علــى امتــداد جانبــي البحــر األحمــر لتســمح بحــدوث تكاثــر محــدود. لــم يتواجــد 
ــن  ــة بأماك ــة االنعزالي ــرات االنفرادي ــض الحش ــتثناء بع ــة باس ــراد بالمنطق الج
ــر بالســودان. اكشــف  ــي للبحــر األحم ــى الســاحل األوســط و الجنوب ــة عل قليل
تكاثــر محــدود بمنطقــة واحــدة. خــال فتــرة التوقعــات، مــن المحتمــل ان يظــل 
ــن الحشــرات  ــة م ــداد قليل ــع ان تتواجــد أع ــن المتوق ــادئ. م ــف الجــراد ه موق
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الكاملــة االنفراديــة بمناطــق التكاثــر الشــتوي علــى جانبــي البحــر األحمــر 
وخليــج عــدن فــي كل مــن الســودان، اريتريــا، الســعودية، اليمــن وربمــا 
ــمية  ــات الموس ــى التوقع ــاء عل ــال. وبن ــمال الصوم ــر وش ــرق مص ــوب ش جن
ــر  ــاحل البح ــى س ــدث عل ــل أن يح ــن المحتم ــدود م ــر مح ــان تكاث ــار، ف لألمط
ــي تســتقبل  ــي المناطــق األخــرى الت ــداد أصغــر ف األحمــر فــي الســودان والمت
ــك ســوف  ــع ذل ــج عــدن. و م ــر وخلي ــي البحــر األحم ــى كا جانب األمطــار عل

ــة. تظــل أعــداد الجــراد قليل

المنطقة الشرقية

اســتمر موقــف الجــراد هادئــاً فــي المنطقــة فــي شــهر ديســمبر. لــم يتــم االبــاغ 
عــن وجــود الجــراد ومــن غيــر المحتمــل حــدوث تطــورات هامــة خــال فتــرة 

التوقعــات.

   
الظروف الجوية والبيئية في ديسمبر 2017 

لــم تســقط كميــات كبيــرة مــن األمطــار فــي شــهر ديســمبر. كانــت 
ــر  ــة للتكاث ــر مائم ــة بشــكل أساســي وغي ــة جاف الظــروف البيئي
باســتثناء بعــض المناطــق الســاحلية علــى جانبــي البحــر األحمــر.

فــي المنطقــة الغربيــة، لــم تســقط أمطــار جيــدة فــي شــهر ديســمبر. ربمــا يكــون 
ــن الصحــراء  ــي أجــزاء م ــي منتصــف الشــهر ف ــة ف ــد ســقطت أمطــار خفيف ق
ــة  ــروف البيئي ــت الظ ــر. وظل ــي الجزائ ــار ف ــال الهق ــطى و جب ــرى الوس الكب
بشــكل عــام غيــر مائمــة لتكاثــر الجــراد ولكنهــا ربمــا تكــون كافيــة فــي بعــض 
المناطــق لمعيشــة محــدودة ألعــداد قليلــة. و فــي غــرب أفريقيــا، اســتمر جفــاف 
الغطــاء النباتــي الحولــي فــي غــرب موريتانيــا، شــمال مالــي، تاميســنا و جبــال 
ــي شــمال غــرب  ــي شــمال الســاحل بتشــاد. و ف ــي شــمال النيجــر و ف ــر ف العي
ــوب  ــط و جن ــي وس ــي ف ــكل أساس ــاف بش ــي الج ــاء النبات ــد الغط ــا، وج افريقي
ــات  ــن النبات ــرة م ــع صغي ــدا بق ــا ع ــرب فيم ــة بالمغ ــرى الغربي الصحــراء الكب
ــر، كان الغطــاء النباتــي أخضــر فــي  ــة. فــي الجزائ الخضــراء فــي اماكــن قليل
وســط الصحــراء الكبــرى قــرب المــزارع المرويــة بــوادي ادرار وفــي الوديــان 
ــال الهقــار فــي الصحــراء الكبــرى الجنوبيــة جنــوب غــرب  المتفرعــة مــن جب

تمنراســت وفــي الشــرق قــرب إليــزي.

وفــي المنطقــة الوســطى، لــم تســقط أمطــار جيــدة فــي شــهر ديســمبر بمناطــق 
ــداد ســواحل البحــر األحمــر وخليــج عــدن. بالرغــم  التكاثــر الشــتوي علــى امت
ــن  ــي أماك ــي االخضــرار ف ــي أخضــر أو اخــذ ف ــك، كان الغطــاء النبات ــن ذل م
قليلــة علــى امتــداد الســاحل األوســط و الجنوبــي للســودان، علــى الســاحل 

تصــدر هــذه النشــرة الشــهرية باللغتيــن اإلنجليزيــة والفرنســية عــن خدمــة معلومــات الجــراد 
الصحــراوي بمقــر منظمــة األغذيــة والزراعــة برومــا، وتصــدر النســخة العربيــة للنشــرة عــن 
ٔامانــة هيئــة مكافحــة الجــراد الصحــراوي فــي المنطقــة الوســطى )المكتــب ا إلقليمــي للشــرق

ــة  ــات المختص ــاء والجه ــدول األعض ــا لل ــم توزيعه ــرة(. ويت ــا بالقاه ــمال أفريقي ــى وش  األدن
ــة، ــن الهيئ ــب أمي ــاإل تصــال بمكت ــا ب ــن الحصــول عليه ــا يمك ــي، كم ــد اإلكترون بالبري
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جنــوب شــرق مصــر، و علــى الســاحل الشــمالي للســعودية بيــن ثــول و 
الوجــه. ووجــدت مناطــق أصغــر مــن الغطــاء النباتــي األخضــر فــي المناطــق 
ــدود  ــرب ح ــا ق ــاحل اريتري ــى س ــودان وعل ــرق الس ــمال ش ــاحلية بش ــبه الس ش
ــازوف. وفــي عمــان، ســقطت  ــة لســهل أقبان ــى األجــزاء الجنوبي الســودان وعل
أمطــار جيــدة فــي العقــد الثانــي مــن الشــهر علــى أجــزاء مــن الســاحل الشــمالي 

ــة. ــزاء الداخلي واألج

ــهر  ــي ش ــة ف ــي المنطق ــدة ف ــار جي ــقط أمط ــم تس ــرقية، ل ــة الش ــي المنطق وف
ديســمبر. و ظلــت الظــروف البيئيــة غيــر مائمــة للتكاثــر فــى جميــع المناطــق.

المساحات الُمعالجة

لم يتم االباغ عن القيام بعمليات مكافحة في شهر ديسمبر

حالة الجراد الصحراوي والتوقعات
)انظر أيضا الُملخص في الصفحة األولى(

المنطقة الغربية
موريتانيا

• الحالة
الكاملــة  الحشــرات  اســتقرت  ديســمبر،  شــهر  مــن  االول  االســبوع  فــي 
ــرس  ــة بتي ــن قليل ــي أماك ــة ف ــر ناضج ــة والغي ــة الناضج ــة االنعزالي االنفرادي
ــوب غــرب أدرار  ــي جن ــن )2510N/1135W( و ف ــر مغري ــرب بي ــور ق زم
قــرب شــوم )2118N/1304W(. حــدث تكاثــر صغيــر النطــاق بيــن أوجفــت 
)2003N/1301W( و أكجوجــت )1945N/1421W( حيــث وجــد قليــل مــن 
ــة  ــى الخامــس مختلطــة مــع حشــرات انفرادي ــي ال ــر الثان ــي العم ــات ف الحوري

ــة. ــر ناضج ــة و غي ــة ناضج انعزالي
• التوقعات 

ســوف يســتقر عــدد قليــل مــن الحشــرات الكاملــة فــي أجــزاء مــن جنــوب غــرب 
ــن انشــيرى.  ــي أجــزاء م ــن ان تتواجــد ف ــن الممك ــور و م ــرس زم أدرار و تي
و هنــاك امكانيــة حــدوث تكاثــر صغيــر النطــاق  اذا ســقطت أمطــار اضافيــة.

مالي
• الحالة

ــهر  ــي ش ــراد ف ــود الج ــاغ عــن وج ــم االب ــم يت ــام بالمســوحات ول ــم القي ــم يت ل
ــمبر. ديس

• التوقعات
ربمــا توجــد أعــداد قليلــة مــن الحشــرات الكاملــة و يمكــن ان تســتقر فــي أجــزاء 

مــن أدرار ايفــوراس. 

النيجر
• الحالة

ــهر  ــي ش ــراد ف ــود الج ــاغ عــن وج ــم االب ــم يت ــام بالمســوحات ول ــم القي ــم يت ل
ــمبر. ديس

• التوقعات
مــن المحتمــل أن توجــد أعــداد قليلــة مــن الجــراد و ســوف تســتقر فــي أماكــن فــي 

جبــال العيــر و ربمــا المتــداد أقــل فــي اجــزاء من تاميســنا.

تشـاد
• الحالة

فــي شــهر ديســمبر، قلــت أعــداد الجــراد و قــد وجــدت فقــط حشــرات انفراديــة  
انعزاليــة ناضجــة بكثافــات 600-100 حشــرة فــي الهكتــار متبعثــرة فــي 
كانــم و بتهــا قــرب ســاالل )1448N/1712E( و جنــوب شــرق بيوركيــا 
)1523N/1800E( و فــي الجنــوب الشــرقي بيــن أرادا )1501N/2040E( و 

.)1714N/2132E( فــادا 
• التوقعات

من غير الُمحتمل حدوث تطورات هامة.

السنغال 
• الحالة 

لم يتم االباغ عن أي نشاط للجراد في شهر ديسمبر.
• التوقعات

من غير الُمحتمل حدوث تطورات هامة.

ــردي، كــوت ديفــوار،  ــرون، كاب في ــا فاســو، كامي ــن، بوركين بني
جامبيــا، غانــا، غينيــا بيســاو، غينيــا، ليبريــا، نيجيريا، ســيراليون 

وتوجــو.
• التوقعات

 من غير الُمحتمل حدوث تطورات هامة.

الجزائر
• الحالـة

ــة الناضجــة فــي  ــة االنعزالي فــي شــهر ديســمبر، اســتقرت الحشــرات االنفرادي
أماكــن قليلــة بــوادي أدرار )2753N/0017W( بالصحــراء الكبرى الوســطى. 
ووجــدت فــي الجنــوب بيــن تمنراســت )2250N/0528E( وحــدود مالــئ، ولــم 

 .)2630N/0825E( يشــاهد الجــراد فــى الشــرق قــرب اليــزى
• التوقعات 

ربمــا تســتقر بعــض الحشــرات المشــتتة فــى أقصــى الجنــوب قــرب حــدود مالــي 
ــات  ــق  الزراع ــرب مناط ــرى ق ــرات أخ ــل حش ــن أن تظ ــا يمك ــر بينم و النيج

ــة فــى وادى أدرار. المروي

المغرب
• الحالة

ــة  ــق الجنوبي ــى المناط ــت ف ــي اجري ــوحات الت ــاء المس ــراد أثن ــاهد الج ــم يش ل
أنــزران  بئــر  جنــوب  مــن  الغربيــة  الكبــرى  بالصحــراء  الوســطى  و 
)2353N/1431W( الــى حــدود موريتانيــا فــي الفتــرة مــن الســابع و العشــرين 

ــمبر. ــن ديس ــر م ــادي عش ــى الح ــر ال ــن نوفمب م

• التوقعات
ــة  ــرى الغربي ــن الصحــراء الكب ــى أجــزاء م ــة ف ــا توجــد حشــرات انعزالي ربم

ــر اذا ســقطت االمطــار. ــى نطــاق صغي ــر عل ــن حــدوث تكاث ــث يمك حي

ليبيا
• الحالة

لم يتم القيام بالمسوحات ولم يتم االباغ عن الجراد في شهر ديسمبر.
• التوقعات  

من غير المحتمل حدوث تطورات هامة.
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تونس
• الحالة

لم يتم اإلباغ عن اي نشاط للجراد الصحراوي في شهر ديسمبر.
• التوقعات

من غير الُمحتمل حدوث تطورات هامة.

المنطقة الوسطى
السودان

• الحالة
انعزاليــة  انفراديــة  حشــرات  وجــدت  ديســمبر،  مــن  االول  النصــف  فــي 
غيــر ناضجــة و ناضجــة علــى ســاحل البحــر االحمــر فــي دلتــا طوكــر 
)1827N/3741E( بينمــا شــوهدت حشــرات انعزاليــة ناضجــة علــى الســاحل 
ــف  ــة )1753N/3819E(. اكتش ــواكن )1906N/3719E( و عيترب ــرب س ق
تكاثــر محــدود فــي النصــف الثانــي مــن الشــهر فــي موقــع واحــد قــرب ســواكن. 

• التوقعات 
ســوف يحــدث تكاثــر محــدود فــي المناطــق التــي ســقطت عليهــا األمطــار 
ــاحلية  ــبه الس ــق ش ــى المناط ــر وف ــر االحم ــاحل البح ــداد س ــى امت ــرا عل مؤخ
بالشــمال الشــرقي مســببا ازديــاد طفيــف فــى اعــداد الجــراد. و ســوف يبــدأ تكاثــر 

ــر. ــل منتصــف فبراي ــات قب ــر و ستنســلخ الحوري ــل يناي ــى أوائ محــدود ف

إريتريا 
• الحالــة

لــم يشــاهد الجــراد أثنــاء المســوحات التــي تمــت علــى الســهول الســاحلية 
الحــدود  الــى   )1548N/3918E( وكيــرو  مــن  االحمــر  للبحــر  الوســطى 

الســودانية فــي الســادس عشــر الــى العشــرين مــن ديســمبر.
• التوقعات

ــار  ــتقبلت األمط ــي اس ــى المناطــق الت ــدود ف ــر مح ــدوث تكاث ــل ح ــن المحتم م
ــر. ــر االحم ــمالية للبح ــطى والش ــاحلية الوس ــهول الس ــى الس ــرا عل مؤخ

إثيوبيا
• الحالة 

فــي شــهر ديســمبر، وجــدت الحشــرات االنفراديــة االنعزاليــة فــي مــكان 
ــرداوا )0935N/4150E( وعائشــة  ــن دي ــد بي ــة الســكة الحدي ــي منطق واحــد ف
)1045N/4234E(. و لــم يشــاهد الجــراد فــي بقيــة االماكــن أثنــاء المســوحات

• التوقعات
من غير الُمحتمل حدوث تطورات هامة.

چيبوتي
• الحالة 

ــهر  ــي ش ــراد ف ــود الج ــاغ عــن وج ــم االب ــم يت ــام بالمســوحات ول ــم القي ــم يت ل
ــمبر. ديس

• التوقعات
من غير الُمحتمل حدوث تطورات هامة.

الصومال 
• الحالة 

لم يتم استام تقارير في شهر ديسمبر.
• التوقعات

ربمــا تظهــر أعــداد قليلــة مــن الجــراد وتتكاثــر علــى نطــاق صغيــر بالســاحل 
ــر  ــن غي ــي تســتقبل األمطــار. و م ــن المناطــق الت ــى أي م ــي ف الشــمالي الغرب

ــة. الُمحتمــل حــدوث تطــورات هام

جمهورية مصر العربية
• الحالة 

فــي شــهر ديســمبر، لــم يشــاهد الجــراد علــى ســاحل البحــر األحمــر مــن جنــوب 
مرســى علــم )2504N/3454E( الــى الحــدود الســودانية، وقــرب بحيرة ناصر 

.)2219N/3138E( وأبو ســمبل )2247N/3126E( فــي مناطــق توشــكي
• التوقعات

ربمــا تظهــر أعــداد قليلــة مــن الجــراد وتتكاثــر علــى الســهول الســاحلية الجنوبية 
الشــرقية للبحــر األحمــر بــأي مــن المناطــق التــي تســقط بهــا األمطــار. و مــن 

غيــر الُمحتمــل حــدوث تطــورات هامــة.

المملكة العربية السعودية
• الحالة 

لــم يشــاهد الجــراد أثنــاء المســوحات التــي تمــت علــى امتــداد الســهول الســاحلية 
للبحــر األحمــر بيــن الوجــه )2615N/3627E( والحــدود اليمنيــة خــال 

ــمبر. ــن ديس ــبوع االول م االس
• التوقعات

ــر  ــق التكاث ــة بمناط ــرات الكامل ــن الحش ــة م ــداد قليل ــود أع ــل وج ــن المحتم م
الشــتوي علــى ســاحل البحــر األحمــر و تتكاثــر علــى نطــاق صغيــر فــى أي مــن 

المناطــق التــي تســتقبل األمطــار.

اليمن
• الحالة 

ــم االبــاغ عــن الجــراد فــي شــهر ديســمبر  ــم يت ــام بالمســوحات ول ــم القي ــم يت ل
نتيجــة النعــدام االمــن.

• التوقعات
ــن  ــزاء م ــي أج ــدودة ف ــد مح ــى قواع ــاق عل ــر النط ــر صغي ــدث تكاث ــا يح ربم

ــار.  ــقطت األمط ــث س ــدن حي ــج ع ــر وخلي ــر األحم ــاحلية للبح ــهول الس الس

سلطنة ُعمان
• الحالة

ــام بهــا  ــم القي ــاء المســوحات التــي ت ــم يشــاهد الجــراد أثن فــي شــهر ديســمبر، ل
فــي أماكــن قليلــة بشــبه جزيــرة مســندم وســاحل الباطنــة وفــي شــمال المناطــق 

.)2223N/5731E( ــوب ادم ــة جن الداخلي
• التوقعات

من غير المحتمل حدوث تطورات هامة.

ــطين،  ــان، فلس ــت، لبن ــا، الكوي ــراق، األردن، كيني ــن، الع البحري
ــدة. ــارات وأوغن ــا، اإلم ــا، تركي ــر، ســوريا، تنزاني قط

• التوقعات
من غير الُمحتمل حدوث تطورات هامة.

المنطقة الشرقية
إيران

• الحالة 
فــي شــهر ديســمبر، لــم يشــاهد الجــراد أثنــاء المســوحات التــي تمــت فى الســاحل 
الجنوبــي الشــرقي قــرب جاســك )2540N/5746E( و فــى المناطــق الداخليــة 
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 )2731N/5752E( بحــوض جــاز موريــان قــرب غيــل غانــج
• التوقعات 

من غير الُمحتمل حدوث تطورات هامة.

باكستان
• الحالة 

ــهر  ــي ش ــراد ف ــود الج ــاغ عــن وج ــم االب ــم يت ــام بالمســوحات ول ــم القي ــم يت ل
ــمبر. ديس

• التوقعات
من غير الُمحتمل حدوث تطورات هامة.

الهند
• الحالة

ــاء المســوحات التــي تمــت فــي راجســتان وجــو جــرات  ــم يشــاهد الجــراد اثن ل
فــي شــهر ديســمبر.

• التوقعات
من غير الُمحتمل حدوث تطورات هامة.

أفغانستان
• الحالة

لم يتم استام تقارير في شهر ديسمبر.
• التوقعات 

من غير الُمحتمل حدوث تطورات هامة.

إشعـارات

ــن  ــي م ــارة عــن نظــام دليل ــن الجــراد الصحــراوي: عب ــر م مســتويات التحذي
األلــوان بموقــع Locust Watch علــى شــبكة اإلنترنــت يبيــن درجــة خطــورة 
ــراد  ــة الج ــر أن حال ــون األخض ــي الل ــث يعن ــراوي: حي ــراد الصح ــة الج حال
ــا  ــد أم ــي تهدي ــي يعن ــون البرتقال ــراس والل ــي احت ــر يعن ــون األصف ــة والل هادئ
ــع ــام بموق ــذا النظ ــق ه ــد طُب ــي أن الوضــع خطــر. وق ــر فيعن ــون األحم الل
 Locust Watch علــى شــبكة اإلنترنــت وأيضــا فــي اعلــى الصفحــة األولــى 
مــن نشــرة الجــراد الصحــراوي الشــهرية. وتبيــن هــذه المســتويات مــدى 
المخاطــر المتوقعــة أو التهديــد علــى المحاصيــل التــي قــد تنجــم مــن إصابــات 
ــا  ــن اتخاذه ــي يمك ــة الت ــبة المقترح ــراءات المناس ــراوي واإلج ــراد الصح الج

ــتوى. ــال كل مس حي

ــي  ــون األخضــر( ينبغ ــا بالل ــدوء )يشــار له ــرات اله ــاء فت ــر الجــراد: أثن تقاري
علــى البلــدان أن ترســل تقاريــر الجــراد مــرة كل شــهر علــى األقــل مــع إرســال 
بيانــات رامســيس )RAMSES( مــع شــرح موجــز. بينمــا أثنــاء الفتــرات التــي 
ــد  ــك فتــرات التهدي ــون األصفــر( وكذل ينبغــي االحتــراس فيهــا )يشــار لهــا بالل
ــون األحمــر(  ــرات الخطــر )يشــار لهــا بالل ــي( وفت ــون البرتقال )يشــار لهــا بالل
ــة الجــراد ينبغــي إرســال  ــورات وأوبئ ــا تفشــيات وف ــا مــا يصاحبه ــي غالب والت
مخرجــات ملفــات رامســيس مــع تفســير موجــز مرتين/أســبوع فــي خــال 48 
ــن  ــدول المتضــررة م ــن ال ــة مســح. ويُرجــى م ــاء آخــر عملي ــن انته ــاعة م س
الجــراد أن تتشــجع وتقــوم بإعــداد نشــرات ثلــث شــهرية تلخــص حالــة الجــراد. 

 )e-mail( ــد االلكترونــي وينبغــي إرســال كافــة المعلومــات عــن طريــق البري
ــة  ــات مكافحــة الجــراد الصحــراوي بمنظمــة األغذي ــى مركــز الطــوارئ لعملي إل
الصحــراوي د  لجــرا ا معلومــات  دارة  FAO/ECLO-إ لزراعــة  وا
 )eclo@fao.org(. ويجــب التنويــه إلــى أن المعلومــات التــي تــرد مــع نهايــة 
الشــهر ســوف تُــدرج ضمــن نشــره الجــراد الصحــراوي الصــادرة لنفــس 
الشــهر، وخافــا لذلــك فــإن هــذه المعلومــات ســوف تتأخــر للشــهر التالــي. كمــا 
ــة عــدم وجــود جــراد أو عــدم إجــراء  ــي حال ــى ف ــر حت يُرجــى إرســال التقاري

مســوحات.

Locust watch معلومات جديدة على موقع
)www.fao.org/ag/locusts ( اإلضافات الحديثة على موقع الويب

كما يلي:
الطقــس  كتيــب  والزراعــة  األغذيــة  العالمية/منظمــة  األرصــاد  منظمــة   •

Publications – Documents الصحــراوي.  والجــراد 

أفــام تدريبيــة لبرنامــج رامســيس. أفــام تدريبيــة متاحــة علــى يوتيــوب 
لمســتخدمي برنامــج رامســيس1.4. انظــر الجــزء الخــاص بــاألدوات والمــوارد 

المفيــدة بهــذه النشــرة.

األحداث المقبلة خال  2018
ما يلي جدول زمني ومخطط لألنشطة المزمع تنفيذها خال 2018:

• هيئــة مكافحــة الجــراد الصحــراوي بجنــوب غــرب اســيا. ورشــة عمــل 
لضبــاط معلومــات الجــراد، طهــران )17-15 ينايــر( 

• هيئــة مكافحــة الجــراد الصحــراوى بالمنطقــة الغربيــة. ورشــة عمــل لضبــاط 
معلومــات الجــراد، الجزائــر )12-9 أبريــل(

• هيئتــي مكافحــة الجــراد الصحــراوي بالمنطقــة الوســطى والمنطقــة الشــرقية. 
ورشــة عمــل لضبــاط معلومــات الجــراد، القاهــرة )8-5 مايــو(.

دليل المصطلحات

ــراد  ــرة الج ــي نش ــتعمل ف ــة تس ــات خاص 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 
● صفر1- 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

● 20-1 حشرة كاملة/400 م مشيا على األقدام في رقعة محددة 
)أو 500-25/هكتار(

جماعة
● تشكل جماعات أرضية أو للتشميس

● +20 حشرة كاملة/400 م مشيا على األقدام في رقعة محددة )أو +500/هكتار(.

أحجام مجموعات الحوريات وأسراب الجراد
صغير جدا

● مجموعة: 25-1 م²  ● سرب: أقل من 1 كم²     
صغير

● مجموعة: 2،500-25 م² ● سرب: 10-1 كم²   
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متوسط
● مجموعة: 2،500 – 10 هكتار  ● سرب: 100-10 كم² 

كبير
● مجموعة: 50-10 هكتار  ● سرب: 500-100 كم² 

كبير جدا 
● مجموعة: +50هكتار  ● سرب: 500 + كم²  

سقوط األمطار
خفيف

● 20-1 ملم مطر
متوسط

● 50-21 ملم مطر
غزير

● أكثر من 50 ملم مطر 

مصطلحات أُخري خاصة بعملية اإلباغ:
التكاثر

عملية التناسل من التزاوج إلى التجنح.

األمطار الصيفية والتكاثر
ــا؛  ــا، الســودان، غــرب إريتري ــو– سبتمبر/ديســمبر )ســاحل غــرب أفريقي يولي

ــة الباكســتانية( الحــدود الهندي

األمطار الشتوية والتكاثر
ــج عــدن؛ شــمال غــرب  ــر )ســاحل البحــر األحمــر وخلي ديســمبر– يناير/فبراي

ــة( ــا، الصحــراء الغربي موريتاني

األمطار الربيعية والتكاثر
● فبرايــر– يونيو/يوليو)شــمال غــرب أفريقيــا، شــبه الجزيــرة العربيــة الداخلية، 

الهضبــة الصوماليــة، إيــران / الحدود الباكســتانية(

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.

التفشي 
ــز والتضاعــف  ــي أعــداد الجــراد الصحــراوي بســبب التركي ــاد واضــح ف ازدي
ــات  ــن مجموع ــى تكوي ــؤدي إل ــن أن ي ــه يمك ــم إيقاف ــم يت ــذي إذا ل ــع، ال والتجم

ــراب. ــات وأس حوري

الفورة 
ــداد  ــي أع ــدا ف ــر ج ــد كبي ــة بتزاي ــي البداي ــم ف ــار وتتس ــي االنحس ــرة تل ــي فت ه
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 ــات أو أســراب. ويح ــا مجموع ــون أغلبه ــي يك ــديدة الت الش

ــة. ــر فــي نفــس اآلون ــن أو أكث ــر إقليمي عندمــا يتأث

االنحسار 
هي فترة تخلو من االنتشار واإلصابات الشديدة باألسراب.

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

• خطــر: تهديــد شــديد للمحاصيــل. يجــب إجــراء عمليــات مســح ومكافحــة 
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
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 
– 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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ٔادوات ومصادر مفيدة

FAO Locust Watch. معلومات، خرائط، ٔانشطة واصدارات مختلفة، موقع مراقبة الجراد
http://www.fao.org/ag/locusts
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
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