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المنطقة الغربية:  الحالة هادئة
ــا  ــرب ليبي ــوب غ ــر وجن ــط الجزائ ــي وس ــتت ف ــراد مش ــة: ج الحال

وشــمال مالــي.  
التوقعــات: مــن الممكــن حــدوث تكاثــر محــدود فــي موريتانيــا، المغرب، 

ــر وليبيا.  الجزائ

المنطقة الوسطى: الحالة تهديد
البيــض،  التــي تضــع  األســراب  مكافحــة ضــد  الحالــة: عمليــات 
وأســراب غيــر ناضجــة جنســيا وبقــع حوريــات الجيــل الجديــد فــي كينيــا 
ــار(  ــا )39656 هكت ــة(، أثيوبي ــار مكافح ــت )33968 هكت ــي كافح الت
والصومــال )159 هكتــار(، وأســراب ناضجــة جنســيا في أوغنــدا )607 
ــي.  ــي جيبوت ــات واالســراب ف ــع الحوري ــن بق ــل م ــدد قلي ــار(، وع هكت
وقــد انحســرت أعــداد الجــراد فــي المناطــق الشــتوية مــن ســاحل البحــر 
ــا 5640  ــار(، إريتري ــي الســودان تمــت مكافحــة )870 هكت ــر ف األحم
هكتــار ومصــر )15 هكتــار(. فــي العــراق تمــت مكافحــة األســراب فــي 
مســاحة )1625 هكتــار( والكويــت )21 هكتــار( ومجاميــع الحوريات في 
االمــارات )2 هكتــار(، ومجموعــات الحشــرات الكاملــة وبقــع الحوريات 
فــي شــمال شــرق الســعودية )10390 هكتــار(، ومجموعــات الحشــرات 
الكاملــة والحوريــات فــي عمــان )1657 هكتار(، والحوريات واالســراب 

فــي جنــوب اليمــن )3190 هكتــار(.
ــع  ــيا وتض ــج جنس ــراب وتنض ــن األس ــد م ــكل المزي ــات: سيتش التوقع
البيــض فــي كينيــا وأثيوبيــا والصومــال ومــن ثــم الفقــس وتكــون بقــع 
الحوريــات فــي شــهر مايــو. وتوقــع تحــركات محــدودة لألســراب شــمال 
جنــوب الســودان وأثيوبيــا. وهمــاك احتمــال للتكاثــر فــي اليمــن وعمان 

وشــمال شــرق الســعودية ممــا يــؤدي إلــى زيــادة بقــع الحوريــات.

المنطقة الشرقية: الحالة تهديد
الحالــة: تتكاثــر األســراب فــي جنــوب غــرب إيــران، وبقــع الحوريات 
فــي الجنــوب الشــرقي حيــث تــم مكافحــة )39677 هكتــار(. فــي 
باكســتان تكاثــرت مجموعــات الحشــرات الكاملــة فــي بلوشســتان 
ووادي إنــدس، كمــا تكونــت مجموعــات الحوريــات واجــراء مكافحــة 

ــار(. ــي )27675 هكت ف
التوقعــات: تشــكل المزيــد مــن األســراب وبقــع الحوريــات فــي جنــوب 
إيــران وجنــوب غــرب باكســتان. وســيبدأ الجيــل الثانــي مــن التكاثــر 

فــي منتصــف مايــو، ممــا يــؤدي إل زيــادة أكثــر فــي أعــداد الجــراد.

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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والتوقعات حتى منتصف مايو 2020

ــة  ــي حال ــور ف ــن التده ــد م ــبب المزي ــاق تس ــعة النط ــار واس أمط
ــراد الج

قــد تســمح األمطــار الغزيــرة بزيــادة كبيــرة فــي أعــداد الجــراد فــي شــرق 
أفريقيــا وشــرق اليمــن وجنــوب إيــران. وال يــزال الوضــع الحالــي للجــراد 
فــي شــرق أفريقيــا يدعــو إلــى القلــق الشــديد حيــث تتشــكل بقــع الحوريــات 
وتتزايــد األســراب الجديــدة فــي كينيــا وجنــوب إثيوبيــا والصومــال. 
وهــذا يمثــل تهديــدا غيــر مســبوق لألمــن الغذائــي وســبل المعيشــة ألنــه 
ــى  ــل وموســم الزراعــة. وعل ــة موســم األمطــار الطوي يتزامــن مــع بداي
ــة، إال أن  ــة الجاري ــة والجوي ــات المكافحــة االرضي ــن أن عملي الرغــم م
ــمح  ــارس ستس ــر م ــي أواخ ــت ف ــي هطل ــاق الت ــعة النط ــار واس األمط
ــن  ــي حي ــاء والنضــج جنســيا ووضــع البيــض ف ــدة بالبق لألســراب الجدي
ــوب  ــدا وجن ــى أوغن ــا إل ــن كيني ــل م ــن أن تنتق أن بعــض األســراب يمك
ــون  ــض وتتك ــس البي ــوف يفق ــو، س ــهر ماي ــي ش ــا. وف ــودان وإثيوبي الس
بقــع الحوريــات التــي ستشــكل أســرابا جديــدة فــي أواخــر يونيــو ويوليــو، 
والتــي تتزامــن مــع بــدء الحصــاد. وأصبــح الوضــع فــي إيــران واليمــن 
مقلقــا بشــكل متزايــد. وفــي إيــران وضعــت األســراب البيــض علــى إمتداد 
ــت  ــي فقس ــران والت ــرب إي ــوب غ ــي جن ــاحل ف ــن الس ــر م 900 كيلومت
وتشــكلت بقــع الحوريــات. وستســمح األمطــار الغزيــرة الواســعة النطــاق 
التــي هطلــت فــي أواخــر شــهر مــارس بجيــل آخــر مــن التكاثــر وزيــادة 
الجــراد خــال شــهر مايــو، والتــي ســتمتد إلــى بلوشســتان، باكســتان. كمــا 
ســيزداد الجــراد وستتشــكل بقــع الحوريــات علــى إمتــداد الســاحل الجنوبي 
وداخــل اليمــن نتيجــة األمطــار التــي هطلــت فــي شــهر مــارس والتكاثــر 

الــذي ســيتم الحقــاً. 

مارس 2020
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الظروف الجوية والبيئية في مارس 2020

هطلــت أمطــار غزيــرة وواســعة النطــاق خــال العقــد الثالــث فــي 
ــمح  ــي تس ــران الت ــوب إي ــن وجن ــرق اليم ــي وش ــرن األفريق الق

بجيــل آخــر مــن التكاثــر فــي األشــهر المقبلــة. 

المنطقة الغربية
ــات  ــن زخ ــة م ــات قليل ــتثناء كمي ــة باس ــي المنطق ــرة ف ــار مؤث ــقط أمط ــم تس ل
األمطــار فــي العقــد الماضــي فــي بعــض المناطــق علــى إمتــداد الجانــب 
ــر  ــة وغي ــروف جاف ــت الظ ــرب. وظل ــي المغ ــس ف ــال أطل ــن جب ــي م الجنوب
مائمــة للتكاثــر ولكــن النباتــات الخضــراء اســتمرت بالقــرب مــن غــات فــي 

ــا. ــرب ليبي ــوب غ جن
 

المنطقة الوسطى
فــي مناطــق التكاثــر الربيعيــة، ســقطت أمطــار بمعــدالت خفيفــة علــى إمتــداد 
ــار  ــقطت أمط ــارس وس ــهر م ــي ش ــرات ف ــى فت ــي عل ــج العرب ــاحل الخلي س
بمعــدالت خفيفــة علــى إمتــداد حــدود المملكــة العربيــة الســعودية واليمــن 
بالقــرب مــن شــرورة فــي منتصــف الشــهر. فــي العقــد الثالــث، هطلــت أمطــار 
بمعــدالت جيــدة علــى إمتــداد الســاحل الجنوبــي لليمــن بالقــرب مــن عــدن، فــي 
وادي حضرمــوت والمنطقــة الشــرقية ممــا تســبب فــي بعــض الفيضانــات. كمــا 
ــك، أصبحــت  ــي شــمال عمــان. ونتيجــة لذل ــدة ف ــت أمطــار بمعــدالت جي هطل
ظــروف التكاثــر مائمــة فــي شــرق اليمــن. فــي مناطــق التكاثــر الشــتوي، وقــد 
ــت  ــن الظــروف ظل ــر ولك ــي البحــر األحم ــداد جانب ــى إمت ــات عل ــت النبات جف
مائمــة فــي شــبه جزيــرة بــوري فــي إريتريــا وعلــى إمتــداد ســهول تهامــة فــي 
اليمــن. فــي شــرق إفريقيــا، هطلــت أمطــار بمعــدالت جيــدة فــي العقديــن األولين 
فــي جنــوب إثيوبيــا وشــمال غــرب كينيــا. كمــا هطلــت أمطــار بمعــدالت مــن 
معتدلــة إلــى غزيــرة علــى نطــاق واســع خــال العقــد الثالــث فــي كينيــا وجنــوب 
وشــرق إثيوبيــا والصومــال ممــا سيســمح بجيــل آخــر مــن التكاثــر فــي األشــهر 

القادمــة.

المنطقة الشرقية
فــي العقديــن األوليــن مــن شــهر مــارس، هطلــت أمطــار بمعــدالت جيــدة 
فــي مقاطعــة خيبــر خيبــر پښــتونخوا فــي شــمال باكســتان وفــي حــوض جــاز 
ــة  ــدالت خفيف ــا ســقطت أمطــار بمع ــران، بينم ــوب شــرق إي ــي جن ــان ف موري
علــى إمتــداد أجــزاء مــن الســاحل الجنوبــي الغربــي إليــران. وفــي العقــد 
الثالــث، هطلــت أمطــار بمعــدالت غزيــرة واســعة النطــاق فــي جميــع أنحــاء 
جنــوب إيــران باســتثناء أقصــى الجنــوب الشــرقي بالقــرب مــن تشــابهار حيــث 
ســقطت أمطــار بمعــدالت خفيفــة امتــدت إلــى المناطــق الســاحلية والداخليــة فــي 
ــدة مــرة أخــرى فــي  بلوشســتان، باكســتان. كمــا هطلــت أمطــار بمعــدالت جي
خيبــر پښــتونخوا. ونتيجــة لذلــك، كانــت الظــروف البيئيــة مائمــة للغايــة فــي 
جميــع مناطــق التكاثــر الربيعيــة فــي جنــوب إيــران وجنــوب غــرب باكســتان 

ــاء الجــراد. لتكاثــر وبق

عمليــات المكافحــة عالجــت مســاحة 165000 هكتــار فــي شــهر مــارس فــي 
مقابــل 136000 هكتــار فــي شــهر فبرايــر.

هكتار  15 مصر 
هكتار  5640 إريتريا 

هكتار )فبراير، معدل(  50350 إثيوبيا 
هكتار  39656  
هكتار  39676 إيران 

المساحات الُمعالجة
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هكتار  1625 العراق 
هكتار )فبراير، معدل(  15278 كينيا 

هكتار  33968  
هكتار  21 الكويت 
هكتار  1657 عمان 
هكتار  27675 باكستان 
هكتار  10390 السعودية 
هكتار  159 الصومال 
هكتار  870 السودان 
هكتار  2 األمارات 

هكتار )فبراير، معدل(  3467 أوغندا 
 607  

هكتار  3190 اليمن 

المنطقة الغربية
موريتانيا
• الحالة

لم ترد تقاريرعن الجراد في شهري فبراير ومارس.
• التوقعات

من غير الُمحتمل حدوث تطورات هامة.

مالي
• الحالة

فــي شــهر مــارس تواجــدت الحشــرات الكاملــة االنفراديــة الناضجــة جنســيا فــي 
ــااليت  ــوك )1927N/0052E( وتيس ــن أجيله ــرب م ــى الغ ــي إل وادي تليمس

.)2011N/0102E(
• التوقعات

أعــداد قليلــة مــن الجــراد مــن المحتمــل أن تســتقر فــي عــدد محــدود مــن المواقع 
مــن أدرار إيفــوراس ووادي تليمســي وتيمترين.

النيجر
• الحالة

لم يتم اإلباغ عن الجراد في شهر مارس.
• التوقعات

من غير الُمحتمل حدوث تطورات هامة.

تشـاد
• الحالة

لم يتم اإلباغ عن الجراد في شهر مارس.
• التوقعات

من غير الُمحتمل حدوث تطورات هامة.

بوركينا فاسو
• الحالة

لم يتم استام تقارير في شهر مارس.
• التوقعات

من غير الُمحتمل حدوث تطورات هامة.
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السنغال 
• الحالة 

لم يتم اإلباغ عن الجراد في شهر مارس.
• التوقعات

من غير الُمحتمل حدوث تطورات هامة.

ــا،  ــا، غان ــوار، جامبي ــوت ديف ــردي، ك ــرون، كاب في ــن، كامي بني
ــا، ســيراليون وتوجــو. ــا، نيجيري ــا، ليبري ــا بيســاو، غيني غيني

• التوقعات
من غير الُمحتمل حدوث تطورات هامة.

الجزائر
• الحالـة

االنعزاليــة  االنفراديــة  الكاملــة  الحشــرات  تواجــدت  مــارس،  شــهر  فــي 
ــن  ــا بي ــرى م ــي وســط الصحــراء الكب ــة ف ــن قليل ــي أماك والناضجــة جنســيا ف

.)2753N/0017W(ادرار ووادي   )3034N/0252E( القليعــة 
• التوقعات

مــن المحتمــل أن تســتقر أعــداد قليلــة مــن الجــراد فــي وســط الصحــراء الكبــرى 
حيــث مــن المحتمــل حــدوث تكاثــر محلــي فــي المناطــق التــي تلقــت االمطــار.

المغرب
• الحالة

ــن  ــرى م ــراء الكب ــرب الصح ــي غ ــراد ف ــاهد الج ــم يش ــارس، ل ــهر م ــي ش ف
جنــوب زاك )2800N/0920W( وعلــى إمتــداد وادي درعــا مــن فــم الحصــن 
ــود  ــن إرف ــرب م ــا )2944N/0758W( وبالق ــى تات )2901N/0853W( إل

.)3128N/0410W(
• التوقعات

ــن  ــن م ــي بعــض األماك ــر ف ــى نطــاق صغي ــر عل ــل حــدوث تكاث ــن المحتم م
ــس. ــال أطل ــن جب ــي م ــب الجنوب ــداد الجان ــى إمت ــا عل وادي درع

ليبيا
• الحالة

فــي شــهر مــارس، تواجــدت الحشــرات الكاملــة االنفراديــة االنعزاليــة والناضجــة 
ــرب مــن جــات )2459N/1011E( والحــدود  ــي بالق ــوب الغرب ــي الجن جنســيا ف
 )3010N/0930E( الجزائريــة. ولــم يشــاهد الجــراد شــماال بالقــرب مــن غدامــس

وهضبــة الحمــدة الحمــراء.
• التوقعات

مــن المحتمــل أن يحــدث تكاثــر علــى نطــاق صغيــر فــي الجنــوب الغربــي قــرب 
غــات إذا مــا ســقط المزيــد مــن االمطــار.

تونس
• الحالة

لم يتم اإلباغ عن الجراد في شهر مارس.
• التوقعات

من غير المحتمل حدوث تطورات هامة.

المنطقة  الوسطى
السودان
• الحالة

فــي شــهر مــارس، انخفضــت أعــداد الجــراد على ســاحل البحــر األحمر مــع جفاف 
الظــروف البيئيــة. ظهــرت بقعــة حوريــات متبقيــة ومجموعــة حشــرات كاملة غير 
ناضجــة جنســيا علــى الســاحل الجنوبــي فــي وقــت مبكــر من الشــهر، كمــا ظهرت 
بعــض األســراب الناضجــة وغيــر الناضجــة جنســيا بالقرب مــن الحــدود اإلريترية 

فــي منتصــف الشــهر. فــي دلتــا طوكــر، كانــت مجموعــة ناضجــة جنســيا تضــع 
البيــض فــي اليــوم التاســع. وكانــت أعــداد قليلــة مــن الحشــرات الكاملــة االنفراديــة 
الناضجــة والغيــر ناضجــة جنســيا مشــتتة فــي أماكــن أخــرى علــى إمتــداد أجــزاء 
ــدت  ــل، تواج ــي وادي الني ــة. ف ــدود المصري ــع الح ــماال م ــى ش ــاحل حت ــن الس م
الحشــرات الكاملــة االنفراديــة والناضجــة جنســيا مشــتتة بالقــرب مــن أبــو حمــد 
 )1910N/3027E( ودنقــا )1832N/3148E( وكريمــة )1932N/3320E(
وكذلــك بالقــرب مــن واحــة ســليمة )2122N/2119E(. وقــد قامــت الفــرق 

األرضيــة بمكافحــة 870 هكتــار. 
• التوقعات

ســوف تنحســر أعــداد الجــراد أكثــر علــى ســاحل البحــر األحمــر. وقد يحــدث تكاثر 
علــى نطــاق صغيــر فــي وادي النيل. 

إريتريا 
• الحالة

ــة  ــات والحشــرات الكامل ــن الحوري ــارس، تواجــدت مجموعــات م ــي شــهر م ف
بالقــرب  للبحــر األحمــر  الجنوبــي  الســاحل  الناضجــة جنســيا علــى  غيــر 
مــن تيــو )1441N/4057E(، وفــي شــبه جزيــرة بــوري شــمال جلعالــو 
مصــوع  مــن  بالقــرب  االوســط  الســاحل  وعلــى   ،)1507N/4004E(
)1537N/3928E(، وعلــى الســاحل الشــمالي بالقــرب مــن الحــدود الســودانية. 
كمــا شــوهدت إصابــات مماثلــة فــي جــزر دهلــك، علــى األرجــح نتيجــة هجــرة 
أســراب مــن اليمــن فــي منتصــف ينايــر. وقــد قامــت الفــرق األرضيــة بمكافحــة 

هكتــار.  5640
• التوقعات

ســوف تنحســر أعــداد الجــراد علــى ســاحل البحــر األحمــر مــع جفــاف الظــروف 
البيئيــة حيــث تتجــه الحشــرات الكاملــة المتبقيــة إلــى الشــمال. 

إثيوبيا
• الحالة 

ــات فــي الجنــوب،  ــع الحوري فــي شــهر مــارس، اســتمر تشــكل مجموعــات وبق
خاصــة فــي األجــزاء الجنوبيــة مــن مناطــق SNNPR )مناطــق جنــوب أومــو، 
كونســو( وأوروميــا )بورينــا(. كمــا تواجــد فــي الجنــوب العديــد مــن المجموعــات 
واألســراب الناضجــة وغيــر الناضجــة جنســيا مــن التكاثــر المبكــر ومــن المناطق 
المجــاورة فــي جنــوب الصومــال وكذلــك فــي شــمال أوروميــا )أرســي وبالــي(. 
وفــي الشــمال، شــوهد عــدد قليــل مــن األســراب غيــر الناضجــة جنســيا بيــن ديري 
داوا )0935N/4150E( وحــدود جيبوتــي فــي يــوم 31 مــارس.  وقــد تــم مكافحــة 

39656 هكتــار منهــا 20962 هكتــار بالوســائل الجويــة.
• التوقعات

ســوف يــؤدي إســتمرار التكاثــر علــى نطــاق واســع فــي تشــكل بقــع الحوريــات 
واألســراب فــي المناطــق الجنوبيــة، والــذي مــن المحتمــل أن يســتكمل بتحــركات 
األســراب عبــر الحــدود علــى إمتــداد الحــدود الصوماليــة والكينية. ويمكــن للتكاثر 
ــن )واردر، جــود،  ــي أوغادي ــرة ف ــي مناطــق األمطــار األخي أيضــا أن يحــدث ف
أفــدر( والمناطــق الشــرقية )جيجيجــا وديــرداوا(. يمكــن أن تحمل الريــاح الجنوبية 
أســرابا إلــى الشــمال إلــى المناطــق الوســطى والشــمالية مــن البــاد حيــث يمكن أن 

يحــدث التكاثــر فــي المناطــق التــي تتلقــى األمطــار.

چيبوتي
• الحالة 

أوضــح تقريــر متأخر، أن الحشــرات الكاملــة التجمعية والناضجة جنســيا متواجدة 
علــى الســاحل بالقــرب مــن تادجــوراه )1147N/4253E( وإلــى الداخــل شــمال 

غــرب أوبــوك )1154N/4317E( فــي وقــت مبكــر مــن شــهر فبرايــر.
وفــي شــهر مــارس، شــوهدت بقــع الحوريــات واالســراب الغيــر ناضجــة جنســيا 
علــى الســاحل مــا بيــن تادجــوراه واوبــوك، كمــا شــوهد عــدد قليــل مــن االســراب 
ــا  ــوب مــن أرت ــى الجن ــة )1134N/4309E( وإل ــي العاصم ــرب مــن جيبوت بالق

 .)1131N/4251E(
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• التوقعات
ــي المناطــق  ــت االمطــار مؤخــرا ف ــي تق ــي المناطــق الت ــر ف ــد يحــدث التكاث ق

ــي. ــن يوبوك ــرب م ــة بالق ــة الجنوبي الداخلي

الصومال 
• الحالة 

ــي  ــات ف ــارس، تواجــدت مجموعــات حوري ــي األســبوع األول مــن شــهر م ف
االعمــار المتأخــرة وبقــع حوريــات علــى الســاحل الشــمالي الغربــي، وشــوهد 
ســرب ناضــج جنســيا فــي مــكان قريــب، ومجموعــات الحشــرات الكاملــة تضــع 
البيــض شــرق بربــرا )1028N/4502E(. وفــي الشــمال الشــرقي، تــم اإلبــاغ 
عــن عــدد قليــل مــن مجموعــات الحوريــات وبقــع الحوريــات وســرب ناضــج 
جنســيا بالقــرب مــن غــاروي )0824N/4829E(. وفــي المناطــق الوســطى، 
تــم اإلبــاغ عــن بقعــة حوريات شــمال بيلت ويــن )0444N/4512E( وســرب 
 )0532N/4623E( ناضــج جنســيا يضــع البيــض بالقــرب مــن دوســا ماريــب
فــي اليــوم الـــ 18. أمــا فــي الجنــوب، شــوهد ســرب غيــر ناضــج جنســيا فــي 

.)0202N/4520E( منتصــف الشــهر غــرب مقديشــو
• التوقعات

ســتزداد أعــداد الجــراد أكثــر مــن التكاثــر الــذي مــن المحتمــل أن يحــدث نتيجــة 
األمطــار األخيــرة علــى الســاحل والهضبــة فــي الشــمال الغربــي، وفــي المناطق 
ــك، مــن  ــة. ونتيجــة لذل ــى الحــدود الكيني ــة مــن غــاروي إل الوســطى والجنوبي

المتوقــع الفقــس والعديــد مــن بقــع الحوريــات خــال فتــرة التنبــؤ. 

كينيا
• الحالة  

ــط  ــي الوس ــات ف ــع الحوري ــن بق ــد م ــور العدي ــتمر تط ــارس، اس ــهر م ــي ش ف
والشــمال، ممــا تســبب فــي تكــون عــدد متزايــد مــن األســراب غيــر الناضجــة 
جنســيا لتتشــكل وتنضــج. كانــت اإلصابــات موجــودة فــي حوالــي 18 مقاطعــة، 
ــرو  ــا، مي ــو، الكيبي ــامبورو، إيزول ــابيت، س ــا، مارس ــام األول توركان ــي المق ف

ــار. ــة بمكافحــة 33968 هكت ــة والجوي ــرق األرضي ــت الف ــو. وقام وإيمب
• التوقعات

ــي  ــل ف ــد مــن األســراب وتنضــج خــال شــهر أبري ســوف يتشــكل عــدد متزاي
المقاطعــات الوســطى والشــمالية. وســيبدأ الجيــل الثانــي مــن التكاثــر فــي أوائــل 
أبريــل حيــث تضــع األســراب الناضجــة جنســيا البيــض ويبــدأ فــي الفقــس بحلول 
نهايــة الشــهر. سيســتمر وضــع البيــض والفقــس وتشــكل بقــع الحوريــات طــوال 
فتــرة التنبــؤ. ومــن المرجــح أن يتركــز معظــم التكاثــر فــي المقاطعــات الشــمالية 

فــي توركانــا، ومرســابت، وســامبورو، وإيزولــو.

تنزانيا
• الحالة

لم يتم اإلباغ عن الجراد في شهر مارس. 
• التوقعات

ــة  ــة نتيج ــة للغاي ــمال منخفض ــي الش ــة ف ــراب إضافي ــول أس ــورة وص إن خط
ــة. ــورات هام ــدوث تط ــل ح ــر المحتم ــن غي ــائدة. وم ــة الس ــاح الجنوبي الري

جنوب السودان
• الحالة 

فــي شــهر مــارس، وصــل العديــد من األســراب الناضجة جنســيا مــن الجنوب إلى 
منطقــة توريــت )0424N/3234E( فــي منتصف الشــهر. واســتمر ســرب واحد 
 )0451N/3134E( علــى األقــل باتجــاه الشــمال الغربي حيــث وصل إلــى جوبــا
فــي اليــوم الـــ 21، واســتمر شــمااًل إلــى بــور )0613N/3134E( ثم نحــو إثيوبيا 
ــن  ــرب م ــيا بالق ــاغ عــن ســرب ناضــج جنس ــم اإلب ــد ت ــوم الـــ 23. وق ــي الي ف

الحــدود األوغنديــة ولوبونــي بايــام )0350N/3244E( فــي 29 مــارس.

• التوقعات
عــدد قليــل مــن اســراب الجيــل الجديــد الغيــر ناضجــة جنســيا قــد تصــل إلــى 

ــا وتســتمر باتجــاه الشــمال. شــرق االســتوائية مــن غــرب كيني

أوغندا
• الحالة 

فــي األســبوع األول مــن شــهر مــارس، شــوهدت أســراب ناضجــة جنســيا فــي 
ــوب  ــة جن ــرب مــن الحــدود الكيني ــد مــن المناطــق الشــمالية الشــرقية بالق العدي
مــن حــدود جنــوب  بالقــرب  موروتــو)0231N/3439E( وكذلــك شــماال 
الســودان بيــن كيتجــوم )0318N/3253E( والحــدود الكينيــة. وقــد تــم اإلبــاغ 
عــن آخــر ســرب فــي اليــوم الـــ 15 مباشــرة جنــوب حــدود جنــوب الســودان فــي 

ــار. ــة بمكافحــة 607 هكت منطقــة مــادي أوبــي. وقــد قامــت الفــرق األرضي
• التوقعات

قــد يكــون تــم وضــع البيــض فــي عــدد قليــل مــن األماكــن فــي الشــمال الشــرقي، 
ممــا ســيؤدي إلــى ظهــور بقــع الحوريــات خــال فتــرة التوقعــات. ومــن المحتمل 
ــي الشــمال الشــرقي وتســتمر  ــا ف ــن غــرب كيني أن تصــل بعــض األســراب م

شــماالً.

الكونغو
• الحالة 

لم يتم اإلباغ عن الجراد في شهر مارس.
• التوقعات

من غير المحتمل حدوث تطورات هامة.

مصر
• الحالة 

فــي شــهر مــارس، تواجــد عــدد قليــل مــن مجموعــات الحوريــات فــي االعمــار 
ــن  ــرب م ــرقي بالق ــوب الش ــي الجن ــر ف ــر األحم ــاحل البح ــى س ــرة عل المتأخ
ــر  ــهر لتظه ــن الش ــر م ــت مبك ــي وق ــيخ الشــاذلي )2412N/3438E( ف الش
ــم يشــاهد  ــر ناضجــة جنســيا والمشــتتة. ول ــة الغي ــة االنفرادي الحشــرات الكامل
الجــراد فــي بقيــة المواقــع بالقــرب بحيــرة ناصــر وعلــى ســاحل البحــر األحمــر 
ــاد   ــو رم ــرب أب ــيا غ ــة جنس ــر ناضج ــة غي ــة انفرادي ــرات كامل ــتثناء حش باس

ــار. ــة 15 هكت ــة بمكافح ــرق األرضي ــت الف )2224N/3624E( وقام
• التوقعات

ســوف تنخفــض أعــداد الجــراد علــى ســاحل البحــر األحمــر. ومــن غيــر 
المحتمــل حــدوث تطــورات هامــة.

السعودية
• الحالة 

فــي شــهر مــارس، بقيــت فقــط الحشــرات الكاملــة االنفراديــة الناضجــة جنســيا 
والمشــتتة فــي مناطــق التكاثــر الشــتوية علــى ســاحل البحــر االحمــر بالقــرب 
مــن القنفــذة )1909N/4107E(. وفــي مناطــق التكاثــر الربيعيــة فــي المناطــق 
الداخليــة تواجــد ســرب ناضــج جنســيا في يــوم 3 مــارس ومجددا فــي مارس15 
ــة  ــوف )2523N/4935E( وقري ــن الهف ــا بي ــي م ــج العرب ــن الخلي ــرب م بالق
العليــا )2733N/4935E( حيــث كانــت مجموعــات الحشــرات الكاملــة تضــع 
البيــض فــي النصــف األول مــن الشــهر. بنهايــة الشــهر حــدث الفقــس وتكــون 
العديــد مــن بقــع حوريــات العمــر األول. كمــا تواجــدت مجموعــات الحشــرات 
 ))2731N/4141E ــل ــن حائ ــا بي ــمال م ــي الش ــيا ف ــة جنس ــة الناضج الكامل
ــع  ــة المواق ــي بقي ــراد ف ــاهد الج ــم يش ــذا ول ــوف )2948N/3952E(. ه والج
ــك  ــي ذل ــا ف ــة بم ــي المناطــق الداخلي ــداد ســاحل البحــر األحمــر أو ف ــى إمت عل
ــد قامــت  ــي رفحــاء )4331N/2938E(. وق ــة ف ــرب مــن الحــدود العراقي بالق

ــار. ــة بمكافحــة 10390 هكت الفــرق األرضي
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• التوقعات
ــكل  ــل لتتش ــهر أبري ــة ش ــي بداي ــس ف ــن الفق ــد م ــدوث المزي ــل ح ــن المحتم م
بقــع الحوريــات الصغيــرة بالقــرب مــن الخليــج العربــي. وســتظهر الحشــرات 
ــادة  ــى زي ــا ســيؤدي إل ــو مم ــن شــهر ماي ــر م ــت مبك ــي وق ــا ف المجنحــة حديث
ــة الغيــر ناضجــة جنســيا وربمــا عــدد قليــل مــن  مجموعــات الحشــرات الكامل

ــة الجــوف.  ــي منطق ــر ف ــد يحــدث أيضــا تكاث االســراب. وق

اليمن
• الحالة

ــة  ــة والناضج ــر الناضج ــة غي ــرات الكامل ــدت الحش ــارس، تواج ــهر م ــي ش ف
الحديــدة      بيــن  األحمــر  للبحــر  االوســط  تهامــة  ســاحل  علــى  جنســيا 
)1450N/4258E(  والقطــي )1454N/4312E(  وفــي شــمال تهامــة بيــن 
1541N/4300E(( وســوق عبــس )1600N/4312E(. وكانــت  الزهــرة 
مجموعــات وبقــع الحوريــات موجــودة علــى ســاحل خليــج عــدن الجنوبــي مــن 
 ))1306N/4523E1302(( إلــى شــرق زنجبــارN/4434E غــرب أم الرجــة
التــي انســلخت للطــور االخيــر، ممــا أدى إلــى ظهــور العديــد مــن المجموعــات 
ــر  ــة غي ــرات الكامل ــوهدت الحش ــا ش ــيا. كم ــة جنس ــر الناضج ــراب غي واألس
الناضجــة والناضجــة جنســيا فــي أقصــى الشــرق علــى إمتــداد الســاحل بالقــرب 
ــوم  ــي الي مــن أحــور 1333N/4644E(( والغيضــة 1612N/5210E((. وف
31، شــوهد ســرب غيــر ناضــج جنســيا فــي شــرق المناطــق الداخليــة متجهــة 
مــن الشــرق إلــى الغــرب بالقــرب مــن شــيحان 1746N/5229E(( والحــدود 
ــة والناضجــة جنســيا متواجــدة  ــة االنفرادي ــت الحشــرات الكامل ــة، وكان العماني
ــرق  ــت الف ــد قام ــاط )1719N/5205E(. وق ــن ح ــرب م ــة بالق ــى الهضب عل

ــار. ــة 3190 هكت ــة بمكافح األرضي
• التوقعات

ــؤدي  ــا ي ــدن، مم ــج ع ــر وخلي ــر األحم ــواحل البح ــى س ــر عل ــتمر التكاث سيس
إلــى زيــادة أخــرى فــي أعــداد الجــراد التــي ســتؤدي إلــى ظهــور مجموعــات 
ــة واألســراب. ســوف يحــدث  ــات والحشــرات الكامل ــع الحوري ــات وبق الحوري
ــأرب  ــن م ــة بي ــق الداخلي ــي المناط ــا ف ــات أيض ــع الحوري ــون بق ــر وتك التكاث
ــقط فيهــا  ــق التــي تس ــة حيــث المناط ــرق الهضب ووادي حضرمــوت فــي ش
األمطــار حديثــا. وربمــا تحــدث تحــركات االســراب فــي وقــت مبكــر مــن شــهر 

ــة. ــداد الحــدود العماني ــى إمت ــل عل أبري

ُعمان
• الحالة

مســقط  بيــن  الباطنــة  ســاحل  علــى  الفقــس  اســتمر  مــارس،  شــهر  فــي 
إلــى  التكاثــر  وأمتــد   ،)2333N/5733E( وجمــاء   )2337N/5833E(
شــمال المناطــق الداخليــة مــن البريمــي )2415N/5547E(، إلــى إبــراء 
تشــكلت  لذلــك،  ونتيجــة   .)2223N/5731E( وآدم   ،)2243N/5831E(
ــاحل الشــرقي  ــى الس ــك عل ــن وكذل ــا المنطقتي ــي كلت ــات ف ــات الحوري مجموع
ــد حــدث  ــول )1808N/5516E(. وق ــم )1939N/5743E(  ومرم ــن الدق بي
ــون  ــي تك ــبب ف ــا تس ــدا، مم ــهر فصاع ــف الش ــن منتص ــر م ــاخ االخي االنس
ــوم  ــي الي ــي األســبوع الماضــي. وف ــيا ف ــر ناضجــة جنس عــدة مجموعــات غي
ــري  ــرب عب ــوب غ ــيا جن ــج جنس ــر ناض ــرب غي ــوهد س ــهر، ش ــن الش 31 م
)2314N/5630E(  بينمــا شــوهدت مجموعــات أخــرى غيــر ناضجــة جنســيا 
تتحــرك فــي الجنــوب بالقــرب مــن ثمريــت )1736N/5401E(. وقــد قامــت 

الفــرق األرضيــة بمكافحــة 1657 هكتــار.
• التوقعات

مــن المحتمــل أن تتشــكل مجموعــات إضافيــة وعــدد قليــل مــن األســراب 
ــة،  ــى الســاحل الشــمالي والشــرقي وفــي شــمال المناطــق الداخلي الصغيــرة عل
ــؤدي  ــد ي ــا ق ــي، مم ــل الثان ــس الجي ــيزداد فق ــا. س ــا جنوب ــرك بعضه ــد يتح وق
إلــى ظهــور مجموعــات حوريــات وبقــع حوريــات صغيــرة. قــد تحــدث حركــة 

ــة. ــداد الحــدود اليمني ــى إمت ــل عل ــل أبري ــي أوائ االســراب ف

العراق
• الحالة

خــال عقديــن مــن شــهر مــارس، كانــت هنــاك أســراب ناضجــة فــي محافظتــي 
ــي  ــر ناضجــة جنســيا ف ــم اإلبــاغ عــن أســراب غي ــث ت ــى حي البصــرة والمثن
ــن  ــودة بي ــت موج ــار وكان ــة ذي ق ــي محافظ ــراب ف ــرت األس ــر. وانتش فبراي
قامــت  وقــد   .)3031N/4749E( والبصــرة   )3117N/4516E( الســماوة 

ــار. ــة 1625 هكت ــة بمكافح ــرق األرضي الف
• التوقعات

قــد يظهــر عــدد قليــل مــن األســراب فــي محافظــة المثنــى اثنــاء فتــرات الريــاح 
الجنوبية.

الكويت
• الحالة

فــي 1 مــارس، شــوهد العديــد مــن األســراب غيــر الناضجــة جنســيا فــي مدينــة 
ــي شــمال  ــي )3001N/4742E(  ف ــة العبدل ــى منطق ــت إل ــي انتقل ــت الت الكوي

البــاد حيــث تــم مكافحتهــا )حوالــي 21 هكتــار( فــي 3 - 4 مــارس.
• التوقعات

ــاء فتــرات  قــد يظهــر عــدد قليــل مــن المجموعــات أو األســراب الصغيــرة اثن
الريــاح الجنوبيــة فــي شــهر مايــو.

البحرين
• الحالة 

لم يشاهد الجراد في المسوحات خال  2 - 3 مارس.
• التوقعات

قد يظهر عدد قليل من المجموعات أو األسراب الصغيرة في شهر مايو.

قطر 
• الحالة 

أشــار تقريــر متأخــر بأنــه قــد شــوهدت أســراب غيــر ناضجــة جنســيا بكثافــة 
ــرة مــن  ــي الفت ــة، ف ــة مــن الدول ــع متفرق ــي مواق ــة، ف ــى عالي مــن متوســطة إل

20 - 25 فبرايــر.
• التوقعات

قد يظهر عدد قليل من المجموعات أو األسراب الصغيرة في شهر مايو.

االمارات
• الحالة 

ــة  ــر ناضج ــة الغي ــرات الكامل ــن الحش ــات م ــت مجموع ــارس، وصل ــي 5 م ف
ــلع  ــي الس ــعودية ف ــدود الس ــن الح ــرب م ــي بالق ــو ظب ــرب أب ــى غ ــيا إل جنس

)2402N/5143E(، وقــد تــم مكافحــة 2 هكتــار.
• التوقعات

قد يظهر عدد قليل من األسراب خال فترات الرياح الجنوبية.

األردن
• التوقعات

هنــاك خطــورة منخفضــة مــن ظهــور عــدد قليــل مــن االســراب الغيــر ناضجــة 
جنســيا مــن الجنــوب فــي شــهر مايــو.

لبنان، فلسطين، سورية وتركيا. 
• التوقعات

من غير الُمحتمل حدوث تطورات هامة.
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المنطقة الشرقية
إيران

• الحالة 
الكاملــة واألســراب  الحشــرات  مــارس، وضعــت مجموعــات  فــي شــهر 
ــى  ــا عل ــدة تقريب ــي الممت ــاحل الجنوب ــن الس ــعة م ــاحة واس ــى مس ــض عل البي
 ،)2657N/5527E( ــى شــاب دراز ــا مــن العــراق إل مســاحة 900 كــم تقريب
والتــي تضــم جنــوب خوزســتان وبوشــهر وفــارس وغــرب هرمزجــان. كمــا 
شــوهدت بعــض المجموعــات واألســراب غيــر الناضجــة جنســيا علــى إمتــداد 
الســاحل الجنوبــي الغربــي. وبحلــول نهايــة شــهر مــارس، بــدأ الفقــس وكانــت 
الحوريــات تشــكل المجموعــات وبقــع الحوريــات الصغيــرة. وقــد ازداد التكاثــر 
  )2708N/5705E(  علــى إمتــداد الســاحل الشــرقي لهرمزجــان بيــن مينــاب
وجاســك )2540N/5746E( حيــث كانــت هنــاك مجموعــات وبقــع الحوريــات 
التــي بــدأت فــي االنســاخ االخيــر وتشــكل مجموعــات مــن الحشــرات الكاملــة 
ــن  ــرب م ــا بالق ــر جاري ــهر. كان التكاث ــة الش ــي نهاي ــيا ف ــة جنس ــر الناضج غي
هنــاك  كانــت  حيــث  الباكســتانية  والحــدود   )2517N/6036E( شــاباهار 
ــدأ  ــة، ب ــات متواجــدة. فــي المناطــق الداخلي ــات وبقــع حوري مجموعــات حوري
التكاثــر فــي حــوض جــاز موريــان حيــث كانــت الحشــرات الكاملــة االنفراديــة 
تضــع البيــض بالقــرب مــن بامبــور )2711N/6028E(  . وقــد قامــت الفــرق 

ــار جــوا. ــا 4750 هكت ــار، منه بمكافحــة 39676 هكت
• التوقعات

ســتزداد أعــداد الجــراد مــع تزايــد الفقــس وتكــون بقــع الحوريــات علــى إمتــداد 
الســاحل الجنوبــي الغربــي والجنــوب الشــرقي والمناطــق شــبه الســاحلية حيــث 
مــن المتوقــع أن تتشــكل مجموعــات الحشــرات الكاملة واألســراب فــي منتصف 
ــن جاســك  ــرب م ــر بالق ــن التكاث ــل آخــر م ــا. وســيحدث جي ــو تقريب شــهر ماي
حيــث يمكــن أن يبــدأ الفقــس وتشــكيل بقــع الحوريــات بحلــول منتصــف مايــو.

باكستان
• الحالة 

فــي شــهر مــارس، اســتمر التكاثــر فــي بلوشســتان حيــث وضــع البيــض علــى 
نطــاق واســع فــي الشــمال بيــن خــوزدار )2749N/6639E(، ونوشــكي 
ــل مجموعــات  ــن قب ــن )2856N/6430E(  م )2933N/6601E(، ودالباندي
ــار  ــع االعم ــن جمي ــات م ــات الحوري ــدت مجموع ــة. وتواج ــرات الكامل الحش
  )2832N/6562E( خــاران  نوشــكي،  بيــن  األفغانيــة،  الحــدود  جنــوب 
ووشــوك )2744N/6448E(، جنــوب بانجــور )2658N/6406E(، فــي 
باســني  مــن  بالقــرب  الســاحل  وعلــى   ،)2600N/6306E( تربــت  وادي 
)2515N/6328E(. وبحلــول نهايــة الشــهر، بــدأ االنســاخ االخيــر وشــكلت 
الحشــرات الكاملــة الغيــر ناضجــة جنســيا مجموعــات قليلــة. كانــت مجموعــات 
الحوريــات موجــودة أيضــا فــي مقاطعــات وادي الســند فــي راجانبــور وديــرا 
بختونخــوا،  خيبــر  وفــي   .)2742N/6854E( ســوكور  شــمال  بوجتــي 
ــرا  ــمال دي ــة ش ــن قليل ــي أماك ــة شــوهدت ف ــن الحشــرات الكامل ــات م مجموع
ــي  ــا ف ــت مبكــر مــن الشــهر. أم ــي وق إســماعيل خــان )7055N/3150E(  ف
جنــوب البنجــاب، فقــد شــوهدت الحشــرات الكاملــة االنفراديــة الغيــر ناضجــة 
جنســيا فــي أماكــن قليلــة فــي صحــراء تشولســتان علــى إمتــداد الحــدود الهنديــة 
العقــد األخيــر مــن  بالقــرب مــن إســامجاره )2751N/7048E( خــال 
مــارس.  وقــد قامــت الفــرق بمكافحــة 27675 هكتــار منهــا 200 هكتــار جــوا.

• التوقعات
الحوريــات  وبقــع  الحوريــات  مجموعــات  مــن  المزيــد  يتشــكل  ســوف 
ومجموعــات الحشــرات الكاملــة الغيــر ناضجــة جنســيا وربمــا بعــض األســراب 
ــة  ــرات الكامل ــج الحش ــوف تنض ــند. س ــتان ووادي الس ــي بلوشس ــرة ف الصغي
وســيحدث جيــل آخــر مــن التكاثــر مــع وضــع البيــض والفقــس قبــل نهايــة فتــرة 
التنبــؤات. وســوف تتشــكل مجموعــات الحوريــات الصغيــرة مــن الفقــس فــي 

ــوا. ــر باختونخ خيب

الهند
• الحالة

لم يشاهد الجراد في راجستان في شهر مارس.
• التوقعات

من غير الُمحتمل حدوث تطورات هامة.

أفغانستان
• الحالة

لم يتم اإلباغ عن الجراد في شهر مارس.
• التوقعات 

هنــاك خطــورة مــن صغيــرة الــى متوســطة مــن ظهــور مجموعــات او اســراب 
صغيــرة فــي المحافظــات الجنوبيــة وربمــا تتكاثــر فــي نطــاق ضيــق فــي 

ــبة. ــة المناس ــع ذات الظــروف البيئي المواق

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. اإلبــاغ. 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.

تفشي الجراد الصحراوي
فــي 17 مــن شــهر ينايــر، قــام المديــر العــام لمنظمــة األغذيــة والزراعــة بتفعيــل 
البروتوكــول L3، وهــو أعلــى مســتوى للطــوارئ فــي نظــام األمــم المتحــدة، 
ــتجابة  ــال 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

إشعـارات
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 eLocust3  أدوات جديدة
طــورت منظمــة األغذيــة والزراعــة أداتيــن مجانيتيــن جديدتيــن 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
ما يلي جدول زمني ومخطط لألنشطة المزمع تنفيذها:

الوســطى/هيئة مكافحــة  بالمنطقــة  الجــراد الصحــراوي  • هيئــة مكافحــة 
الجــراد الصحــراوي فــي جنــوب غــرب آســيا/خدمة معلومــات الجــراد. حلقــة 
عمــل ضبــاط معلومــات الجــراد فــي المنطقتيــن الوســطى والشــرقية، القاهــرة، 

ــم تأجيلهــا(. مصــر )ت
ــات  ــة معلوم ــة/ خدم ــة الغربي ــراوي بالمنطق ــراد الصح ــة الج ــة مكافح • هيئ
الجــراد. حلقــة عمــل ضبــاط معلومــات الجــراد فــي المنطقــة الغربيــة، داكار، 

ــم تأجيلهــا(. الســنغال )ت

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 والتكاثر
• يوليو– ديسمبر/ديسمبر 

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

األمطار الشتوية والتكاثر
• ديسمبر– يناير/فبراير

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

األمطار الربيعية والتكاثر
• فبراير– يونيو/ يوليو 

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

مصطلحات أٌخري خاصة بعملية اإلباغ:
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 
– قطــر – ســورية – تنزانيــا – تركيــا – اإلمــارات العربيــة المتحــدة – أوغنــدا.

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

الهنــد – إيــران – باكســتان.
___________________________________
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FAO Locust Watch. معلومات، خرائط، 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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