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المنطقة الغربية:  الحالة هادئة
الحالــة: تواجــدت أعــداد منخفضــة مــن الحشــرات الكاملــة االنفراديــة في 

المغــرب والجزائر.
التوقعــات: قــد يحــدث التكاثــر الربيعــي علــى نطــاق صغير جنــوب جبال 

أطلــس فــي المغــرب ووســط الجزائر.

المنطقة الوسطى: الحالة تهديد
الحالــة: بقيــت االســراب غيــر ناضجــة جنســيا وإنحســر عددهــا نظــرا 
لعمليــات المكافحــة فــي إثيوبيــا )366 13هكتــار مكافحــة( وكينيــا 
ــي شــمال شــرق  ــن االســراب ف ــد م ــار(. وتشــكل المزي )184 1هكت
ــة  ــراب الناضج ــا االس ــدت بقاي ــار(. وتواج ــال )396 12هكت الصوم
جنســيا، وحــدث الفقــس وتشــكلت بقــع الحوريــات الصغيــرة فــي 
شــمال شــرق تنزانيــا )236 هكتــار(. وعلــى ســاحل البحــر االحمــر 
ــا )100  ــي إريتري ــات ف ــات الحوري ــكلت مجموع ــس وتش ــدث الفق ح
ــس وتشــكلت  ــا وضعــت االســراب البيــض وحــدث الفق ــار(، كم هكت
بقــع الحوريــات فــي الســودان )437 7 هكتــار(. كذلــك وضعــت 
مجموعــات الحشــرات الكاملــة البيــض وحــدث الفقــس وتشــكلت بقــع 
الحوريــات فــي المناطــق الداخليــة للســعودية )120 50 هكتــار(، 
هــذا ووقــد غــزا عــدد قليــل مــن األســراب الناضجــة الكويــت، وســجل 

ــي مصــر واليمــن. ــة المشــتتة ف تواجــد للحشــرات الكامل
ــا  ــا وكيني ــي إثيوبي ــة ف ــر ناضج ــراب الغي ــر االس ــات: تنحس التوقع
والصومــال مــا لــم تســقط االمطــار التــي تــؤدي إلــى نضــج األســراب 
جنســيا ووضــع البيــض، ومــن ثــم تشــكل بقــع الحوريــات فــي نهايــة 
ــس وتشــكل  ــن الفق ــد م ــد يحــدث المزي ــو. وق ــى ماي ــل حت شــهر ابري
ذلــك  أن  إال  للســعودية،  الداخليــة  المناطــق  فــي  الحوريــات  بقــع 
قــد يكــون محــدودا نظــرا للظــروف الغيــر اعتياديــة مــن إرتفــاع 
ــات  ــتمر المجموع ــد تس ــى االن ق ــاف، وحت ــرارة والجف ــات الح درج
الغيــر ناضجــة جنســيا واالســراب الصغيــرة فــي التشــكل فــي نهايــة 
مايــو، كذلــك تتشــكل بقــع الحوريــات ومجموعــات الحشــرات الكاملــة 
وربمــا بعــض االســراب الصغيــرة علــى وســط الســاحل فــي الســودان 
ومــن ثــم تتحــرك إلــى الداخــل، وقــد تتحــرك الحشــرات الكاملــة مــن 

ــي اليمــن. ــة ف ــى المناطــق الداخلي الســاحل إل

المنطقة الشرقية: الحالة هادئة
ــوب  ــيا جن ــة جنس ــراب الناضج ــن االس ــل م ــدد قلي ــزا ع ــة: غ الحال

غــرب إيــران )521 1 هكتــار( مــن الجزيــرة العربيــة.
ــوب  ــي جن ــات ف ــع الحوري ــس وتشــكل بق ــد يحــدث الفق ــات: ق التوقع
ــر فــي جنــوب  ــى نطــاق صغي ــر عل ــد يحــدث تكاث غــرب إيــران، وق

ــا ســقطت االمطــار. ــوب غــرب باكســتان إذا م ــران وجن إي

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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حالة الجراد الصحراوي العامة في مارس 2021 
والتوقعات حتى منتصف مايو 2021

فورة الجراد الصحراوي تبدأ في االنحسار
أظهــرت فــورة الجــراد الصحــراوي الحاليــة إشــارات لإلنحســار الفعلــي فــي 
شــهر مــارس، حيــث إســتمر إنخفــاض أعــداد أســراب الجــراد الصحــراوي 
المســتمرة  المكافحــة  ألعمــال  نتيجــة  والصومــال  وأثيوبيــا  كينيــا  فــي 
ــر ناضجــة  ولمعــدالت االمطــار المنخفضــة جــدا. حيــث بقيــت األســراب غي
فــي انتظــار أمطــار الربيــع الازمــة للنضــج الجنســي ووضــع البيــض. وعلــى 
ــل، إال أن  ــهر ابري ــي ش ــك ف ــدوث ذل ــكان ح ــا زال باالم ــه م ــن أن ــم م الرغ
معــدالت االمطــار المتوقعــة )األقــل مــن المعــدل( فــي فصــل الربيــع قــد تحــدد 
ــل  ــدل أق ــن بمع ــا ولك ــوب أثيوبي ــا وجن ــمال كيني ــن ش ــزاء م ــي أج ــر ف التكاث
بكثيــر جــدا مــن العــام 2020. وإذا مــا أعقــب ذلــك ســقوط أمطــار بمعــدالت 
قليلــة جــدا فــي فصــل الصيــف فــي شــمال شــرق إثيوبيــا، فهــذا مــن شــأنه أن 
ــدود  ــر مح ــدث تكاث ــد ح ــا. وق ــى طبيعته ــراوي إل ــراد الصح ــة الج ــد حال يعي
ــى الرغــم مــن إنحســار  ــا االســراب. وعل ــا مــن بقاي ــي شــمال شــرق تنزاني ف
إصابــات التكاثــر الشــتوي علــى إمتــداد جانبــي البحــر االحمــر، إال أن فقســا 
متأخــرا وتشــكا لبقــع الحوريــات قــد حــدث فــي الســودان. االكثــر أهميــة هــو 
حــدوث فقــس واســع النطــاق وتشــكل لبقــع الحوريــات فــي المناطــق الداخليــة 
ــرة  ــع الظــروف )المبك ــة م ــت ظــروف المكافح ــث إجتمع ــعودية حي ــي الس ف
عــن المعتــاد( مــن الجفــاف والحــراة المرتفعــة والتــي مــن شــأنها تقليــل هــذه 
االصابــات. إلــى جانــب الريــاح القويــة التــي حملــت عــدد قليــل مــن األســراب 
الصغيــرة الناضجــة إلــى الكويــت وجنــوب غــرب إيــران ممــا قــد يــؤدي إلــى 
حــدوث الفقــس وتشــكل بقــع الحوريــات فــي جنــوب غــرب إيــران فــي شــهري 
ــا فــي المناطــق االخــرى، ومــن  ــد ظــل الوضــع هادئ ــو. هــذا وق ــل وماي أبري

ــر المتوقــع حــدوث تطــورات هامــة. غي
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الظروف الجوية والبيئية في مارس 2021 

ــوب  ــا وجن ــمال كيني ــي ش ــار ف ــن األمط ــة م ــة قليل ــقطت كمي س
ــي  ــادي ف ــر ع ــرارة بشــكل غي ــت درجــات الح إثيوبيــا. وإرتفع
مناطــق التكاثــر الربيعــي فــي المناطــق الداخليــة مــن الســعودية.

المنطقة الغربية
ــر  ــي الجزائ ــارس. فف ــهر م ــي ش ــة ف ــي المنطق ــدا ف ــة ج ــار قليل ــقطت أمط س
ســقطت زخــات مــن االمطــار الخفيفــة فــي الشــمال الشــرقي بالقــرب من بيشــار 
وفــي أجــزاء مــن وســط الصحــراء الكبــرى فــي الجزائــر بالقــرب مــن عيــن 
صالــح  وفــي جبــال هوجــار حيــث مــن المحتمــل حــدوث جريــان للميــاه علــى 
ــي بعــض  ــر ف ــة للتكاث ــى ظــروف مائم ــؤدي إل ــد ي ــذي ق ــال وال حــواف الجب
المناطــق بالقــرب مــن تامانراســت وإليــزي. وفــي المغــرب فقــد كان الغطــاء 
التباتــي بحالــة خضــراء علــى إمتــداد الحافــة الجنوبيــة مــن جبــال أطلــس فــي 

ــة. ــة كانــت جاف ــة االرضي ــة درعــا وزيــزي جريــس إال أن الرطوب أودي

المنطقة الوسطى
فــي شــرق أفريقيــا، ســقطت أمطــار بمعــدالت مــن خفيفــة إلــى متوســطة علــى 
فتــرات فــي النصــف الثانــي مــن شــهر مــارس فــي المقاطعــات الشــمالية مــن 
مناطــق مارســبيت وتوركانــا فــي كينيــا وجنــوب SNNP وأورميــا فــي إثيوبيا، 
ــد  ــات هرارجــي. وق ــر ومرتفع ــال أحم ــوادي المتصــدع وجب ــك ال ــي ذل ــا ف بم
أصبــح الغطــاء النباتــي الحولــي بحالــة خضــراء علــى إمتــداد شــرق الجــرف 
ــي  ــاء النبات ــن كان الغط ــي حي ــات. ف ــرق المنخفض ــى ش ــق وحت ــك المناط لتل
ــد بقيــت ظــروف  ــي البحــر االحمــر. وق ــداد جانب ــى إمت آخــذا فــي الجفــاف عل
التكاثــر مائمــة فــي وســط وشــمال ســاحل البحــر االحمــر فــي الســودان وأيضــا 
بالقــرب مــن الزراعــات المرويــة فــي نهــر النيــل. أمــا فــي إريتريــا، فقــد كانــت 
ــن  ــر م ــت مبك ــي وق ــي وســط الســاحل ف ــر ف ــة للتكاث ــة مائم الظــروف البيئي
الشــهر إال أنهــا كانــت آخــذه فــي الجفــاف فــي جنــوب الســاحل. أمــا فــي اليمــن، 
فقــد كانــت الظــروف البيئيــة آخــذة فــي الجفــاف علــى إمتــداد الســهول الســاحلية 
للبحــر االحمــر وخليــج عــدن. وعلــى الرغــم مــن عــدم ســقوط أمطــار بمعــدالت 
معنويــة فــي المناطــق الداخليــة للســعودية إال أن ظــروف التكاثــر ظلــت مائمــة 
مــا بيــن الريــاض وحائــل مــن االمطــار الســابقة. وقــد كانــت درجــات الحــرارة 
اليوميــة أعلــى مــن معدالتهــا إلــى جانــب الريــاح الجنوبيــة القويــة التــي جلبــت 

الغبــار )علــى فتــرات(، خاصــة  الفتــرة مــن مــا بيــن 23 - 25 مــارس.

المنطقة الشرقية
ســقطت أمطــار بمعــدالت مــن خفيفــة إلــى متوســطة علــى فتــرات فــي النصــف 
االول مــن شــهر مــارس علــى بعــض المناطــق الســاحلية والشــبه ســاحلية فــي 
جنــوب غــرب إيــران. وفــي النصــف الثانــي مــن الشــهر ســقطت زخــات أمطار 
ــتان  ــن بلوشس ــة م ــي المناطــق الداخلي ــى متوســطة ف ــة إل ــن خفيف ــدالت م بمع
)باكســتان( بالقــرب مــن خــازدار ونوشــكي. وبالتالــي فــإن الظــروف البيئيــة قــد 
تصبــح مائمــة للتكاثــر فــي جنــوب غــرب إيــران وفــي أجــزاء مــن المناطــق 
الداخليــة بلوشســتان. أمــا عــن بقيــة المناطــق فقــد ســادت الظــروف الجافــة فــي 

مناطــق التكاثــر الربيعــي.

إنخفــض معــدل عمليــات المكافحــة فــي شــهر مــارس، حيــث أجريــت عمليــات 
مكافحــة لنحــو 86360 هكتــار مقابــل 249823 هكتــار فــي شــهر فبرايــر.

هكتار  100 إريتريا 
366 13   هكتار  إثيوبيا 
521 1     هكتار إيران 
184 1     هكتار كينيا 

المساحات الُمعالجة

هكتار  23 الكويت 
120 50    هكتار  السعودية 
396 12    هكتار الصومال 
437 7      هكتار السودان 
هكتار  236 تنزانيا 

 

المنطقة الغربية
موريتانيا
• الحالة

لم يتم اإلباغ عن الجراد في شهر مارس.
• التوقعات 

من غير الُمحتمل حدوث تطورات هامة.

مالي
• الحالة

لم يتم اإلباغ عن الجراد في شهر مارس.
• التوقعات 

ربمــا يســتمر تواجــد عــدد قليــل مــن الحشــرات الكاملــة فــي أجــزاء مــن أدرار 
إيفــوراس، ومــن غيــر الُمحتمــل حــدوث تطــورات هامــة.

النيجر
• الحالة

لم يتم اإلباغ عن الجراد في شهر مارس.
• التوقعات 

قــد يســتمر تواجــد أعــداد قليلــة مــن الحشــرات الكاملــة االنعزاليــة فــي أجــزاء 
مــن جبــال العيروســهول تاميســنا.

تشـاد
• الحالة

لم يتم اإلباغ عن الجراد في شهر مارس.
• التوقعات

من غير الُمحتمل حدوث تطورات هامة.

السنغال 
• الحالة 

لم يتم اإلباغ عن الجراد في شهر مارس.
• التوقعات

من غير الُمحتمل حدوث تطورات هامة.

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

وتوجو.
• التوقعات

من غير الُمحتمل حدوث تطورات هامة.

الجزائر
• الحالـة

ــج  ــتتة تنض ــة والمش ــة االنفرادي ــرات الكامل ــت الحش ــارس، كان ــهر م ــي ش ف
 )2753N/0017W( جنســيا بالقــرب مــن المناطــق المرويــة فــي وادي أدرار
ــم يشــاهد الجــراد فــي الشــمال الغربــي مــا  مــن وســط الصحــراء الكبــرى. ول
بيــن بنــي عبــس )3011N/0214W( وبيشــار )3135N/0217W( وفــي 

. )2250N/0528E( الجنــوب غربــي تامانراســت

حالة الجراد الصحراوي والتوقعات
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• التوقعات
قد يحدث تكاثر على نطاق صغير في وادي أدرار.

المغرب
• الحالة

االنعزاليــة  االنفراديــة  الكاملــة  الحشــرات  تواجــدت  مــارس،  شــهر  فــي 
الحافــة  إمتــداد  علــى  الربيعــي  التكاثــر  مناطــق  فــي  جنســيا  والناضجــة 
الجنوبيــة لجبــال أطلــس  مــا بيــن جيلميــم )2859N/1003W( وزاجــورا 
 )3128N/0410W( فــي وادي درعــا وجنــوب إرفــود )3019N/0550W(
فــي وادي زيــزي جريــس  وفــي عــدد قليــل مــن المواقــع بإتجــاه الشــمال 
ــات  ــم تجــر عملي ــا )3232N/0159W(. هــذا ول الشــرقي بالقــرب مــن بورف

ــرى. ــراء الكب ــرب الصح ــي غ ــح ف المس
• التوقعات

ســيؤدي تكاثــر علــى نطــاق صغيــر إلــى زيــادة طفيفــة فــي أعــداد الجــراد فــي 
أوديــة درعــا وزيــزي جريــس.

ليبيا
• الحالة

لم تجري عمليات المسح، ولم يتم اإلباغ عن الجراد في شهر مارس.
• التوقعات

من غير الُمحتمل حدوث تطورات هامة.

تونس
• الحالة

لم يتم اإلباغ عن الجراد في شهر مارس.
• التوقعات

من غير الُمحتمل حدوث تطورات هامة.

المنطقة  الوسطى
السودان
• الحالة

فــي النصــف االول مــن شــهر مــارس، إســتمرت مجموعــات الحشــرات الكاملــة 
ــر  ــا طوك ــي دلت ــر ف ــر االحم ــاحل البح ــى س ــض عل ــي وضــع البي ــراب ف واالس
)1827N/3741E( وأيضــا فــي الشــمال والجنــوب والتــي حــدث بهــا أيضــا 
وضــع للبيــض فــي العقــد االخيــر مــن شــهر فبرايــر. وقــد حــدث الفقــس وتشــكل 
بقــع الحوريــات إعتبــارا مــن االســبوع الثانــي فصاعــدا، وبنهايــة الشــهر ظهــرت 
حوريــات العمــر الثالــث. وقــد قامــت الفــرق بمكافحــة 7437 هكتــار منهــا 7000 
هكتــار بالمكافحــة الجويــة. أمــا فــي بقيــة المناطــق، فقد شــوهدت الحشــرات الكاملة 
التجمعيــة واالنفراديــة الناضجــة والغيــر ناضجــة جنســيا والمشــتتة علــى الســاحل 
مــا بيــن ســواكن )1906N/3719E( وقــارورة )1745N/3820E( وفــي الشــمال 
الشــرقي علــى إمتــداد وادي أوكو/الدئيــب  شــمال تومــاال )2002N/3551E(. أمــا 
فــي المناطــق الداخليــة، فقــد تواجــدت الحشــرات الكاملــة االنفراديــة والمشــتتة على 
 )1641N/3322E( إمتــداد نهــر عطبــرة  وفــي وادي نهــر النيــل مــا بيــن شــندي

.)1803N/3057E( والديبــة

• التوقعات
مــن المحتمــل تشــكل عــدد قليــل إضافــي مــن مجموعــات الحوريــات وبقــع 
ــن  ــرب م ــض المتأخــر بالق ــل مــن وضــع البي ــع شــهر أبري ــي مطل ــات ف الحوري
دلتــا طوكــر. وســيبدأ االنســاخ االخيــر فــي منتصــف أبريــل، ممــا ســيؤدي إلــى 
ظهــور مجموعــات الحشــرات الكاملــة الغيــر ناضجــة جنســيا وربمــا عــدد قليــل 
مــن االســراب الصغيــرة ومــع جفــاف الغطــاء النباتــي فمــن المتوقــع تحــرك هــذه 

ــل. ــر الني ــرة ووادي نه ــى نهــر عطب ــى الداخــل إل ــات إل التجمع

إريتريا 
• الحالة

ــر  ــاحل البح ــى س ــس عل ــدث الفق ــارس، ح ــهر م ــن ش ــبوع االول م ــي االس ف
االحمــر جنــوب مهميــت )1723N/3833E( وشــكلت الحوريــات مجموعــات 
فــي األعمــار االول. وفــي جنــوب وســط الســاحل تواجدت مجموعــات حوريات 
فــي االعمــار المتوســطة بالقــرب مــن ويكيــرو )1548N/3918E( مــن تكاثــر 
ســابق فــي حيــن قــد شــوهدت مجموعــات حوريــات فــي االعمــار المتأخــرة فــي 
 .)1357N/4138E( منتصــف الشــهرعلى الســاحل الجنوبــي بالقــرب مــن إد

وقــد قامــت الفــرق االرضيــة بمكافحــة 100 هكتــار.
• التوقعات

ــن  ــي النصــف االول م ــات ف ــر للحوري ــع حــدوث االنســاخ االخي ــن المتوق م
شــهر أبريــل علــى إمتــداد ســاحل البحــر االحمــر حيــث قــد يتشــكل عــدد قليــل 
مــن مجموعــات صغيــرة مــن الحشــرات الكاملــة الغيــر ناضجــة جنســيا وذلــك 

مــع جفــاف الغطــاء النباتــي.

إثيوبيا
• الحالة 

فــي شــهر مــارس، إســتمر تواجــد االســراب فــي مناطــق أروميــا حيــث 
بقيــت تلــك االســراب غيــر ناضجــة جنســيا نظــرا لقلــة االمطــار. وقــد 
تركــزت معظــم االســراب شــرق الــوادي المتصــدع فــي جبــال أحمــر شــمال 
ديــرداوا  جنــوب  هرارجــي  ومرتفعــات   )0707N/4000E( روب  بــال 
ــبوع  ــد االس ــوب بع ــي الجن ــراد ف ــاهد الج ــم يش ــذا ول )0935N/4150E(. ه
الثانــي حيــن تواجــدت االســراب الغيــر ناضجــة جنســيا جنــوب أروميــا 
كونســو  غــرب   SNNP و   )0445N/3849E( إريــرو  مــن  بالقــرب 
ــة الشــهر، إنخفضــت أعــداد وأحجــام االســراب.  )0520N/3726E(. وبنهاي
كمــا إنخفــض معــدل عمليــات المكافحــة مــع تواجــد أهــداف أقــل عــددا، وقــد 
تمــت مكافحــة 366 13 هكتــار منهــا 577 12هكتــار بالمكافحــة الجويــة فــي 

ــارس. ــهر م ش
• التوقعات

إن النضــج الجنســي ووضــع البيــض لألســراب الحاليــة يتطلــب أمطــارا 
ــد يحــدث فــي  ــا وجنــوب SNNP. هــذا ق ــة فــي شــرق وجنــوب أرومي إضافي
النصــف االول مــن شــهر أبريــل، وإال مــن المحتمــل إســتقرار عــدد قليــل فقــط 
مــن االســراب الغيــر ناضجــة جنســيا، مــع إســتمرار إنحســار إصابــات الجــراد.

چيبوتي
• الحالة 

ــى  ــت عل ــي أجري ــي المســوحات الت ــراد ف ــاهد الج ــم يش ــارس، ل ــي شــهر م ف
المناطــق الســاحلية والداخليــة فــي شــمال تادجــورا وأوبــوك، وعلــى الســهول 
ــن  ــة م ــي المناطــق الجنوبي ــي )1134N/4309E( وف الســاحلية شــرق جيبوت

ــل. ــح ودخي ــي صبي عل
• التوقعات

ال يــزال هنــاك خطــر منخفــض مــن ظهــور أســراب قليلــة علــى فتــرات مــن 
ــا وشــمال غــرب الصومــال. المناطــق المتاخمــة إلثيوبي

الصومال 
• الحالة 

فــي شــهر مــارس، اســتمر تواجــد عــدد قليــل مــن بقــع الحوريــات على الســهول 
الســاحلية الشمالســة الغربيــة فــي االســبوع االول مــن الشــهر فــي حيــن أن عــددا 
أكبــر مــن بقــع الحوريــات قــد شــوهد فــي الشــمال الشــرقي مــا بيــن إريجافــو 
منتصــف  حتــى   )1017N/5014E( وإيسكوشــبان   )1040N/4720E(
الشــهر. ومــع إنســاخ الحوريــات االنســاخ االخيــر، تشــكلت االســراب الغيــر 
ــاحل  ــى الس ــكلت عل ــي تش ــن. االســراب الت ــي كا المنطقتي ــيا ف ــة جنس ناضج
الشــمالي الغربــي تحركــت إلــى الداخــل أعلــى الجــرف وحتــى الهضبــة بإتجــاه 
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بورمــا )0956N/4313E( حيــث واصــل البعــض منهــا إلــى إثيوبيــا فــي حيــن 
أن أســراب الشــمال الشــرقي بقيــت بشــكل عــام علــى الجــرف حيــث تحركــت 
قليــا إلــى الغــرب. هنــاك خطــر مــن عــدد قليــل مــن االســراب االضافيــة فــي 
ــد مــن  ــة كال ميســكاد شــمال غــرب إيسكوشــبان. وبعي ــة النائي المناطــق الجبلي
ــر  ــت غي ــراب بقي ــم االس ــإن معظ ــيا ، ف ــج جنس ــي تنض ــة الت ــراب القليل االس
ناضجــة جنســيا فــي الفتــرة المتبقيــة مــن الشــهر. وقــد قامــت الفــرق بمكافحــة 

ــة. ــار بالمكافحــة الجوي ــار منهــا 234 6 هكت 396 12هكت
• التوقعات

مــن المحتمــل أن تســتمر االســراب الغيــر ناضجــة جنســيا فــي التواجــد علــى 
شــمال الهضبــة حيــث مــن المحتمــل أن تتفــرق االســراب مــا بيــن جــارو 
ــد  ــار ق ــة أمط ــا. إن أي ــوراو وبورم ــو وب ــود وإريجاف ــبان و الس أن وإيسكوش
تســقط فإنهــا قــد تســمح لألســراب بالنضــج الجنســي ووضــع البيــض ممــا يــؤدي 

ــو. ــل وماي ــات فــي شــهري أبري ــع الحوري ــى ظهــور بق إل

كينيا
• الحالة  

فــي شــهر مــارس ظلــت االســراب غيــر ناضجــة جنســيا نظــرا لقلــة االمطــار. 
معظــم االســراب قــد تواجــدت فــي مقاطعــات برينجــو و ناكــورو مابيــن جبــل 
كينيــا والــوادي المتصــدع والــى حــد أقــل فــي أجــزاء مــن مقاطعــات ســامبورو 
ومارســبيت إلــى الشــمال و مقاطعــة كاجيــادو جنــوب نيبروبــي إلــى جانــب عــدد 
قليــل مــن المقاطعــات االخــرى. وعلــى الرغــم مــن االبــاغ عــن االســراب أكثــر 
مــن مــرة إال أن عــدد وحجــم االســراب فــي إنحســار بشــكل ثابــت. تــم االبــاغ 
ــل 3 مقاطعــات  عــن االســراب فــي 12 مقاطعــة فــي االســبوع االول فــي مقاب
فــي نهايــة الشــهر. كمــا إنخفــض معــدل عمليــات المكافحــة مــع تواجــد عــدد أقــل 
مــن االهــداف، حيــث تمــت مكافحــة 184 1هكتــار منهــا 671 بالمكافحــة الجوية 

فــي شــهر مــارس.
• التوقعات

إن النضــج الجنســي ووضــع البيــض لألســراب المتبقيــة يتطلــب أمطــارا 
إضافيــة فــي المناطــق الشــمالية )مارســبيت، توركانــا و ســامبورو(. هــذا 
ــور  ــى ظه ــؤدي إل ــا ي ــل مم ــهر أبري ــن ش ــف االول م ــي النص ــدث ف ــد يح ق
مجموعــات الحوريــات الصغيــرة فــي بدايــة شــهر مايــو، وإال عــدد قليــل فقــط 
مــن االســراب الغيــر ناضجــة جنســيا مــن المحتمــل أن يســتمر فــي التواجــد مــع 

ــراد. ــات الج ــاض إصاب ــتمرار إنخف إس

تنزانيا
• الحالة

فــي االســبوع االول مــن شــهر مــارس، عــدة أســراب متبقيــة قــد نضجــن جنســيا 
ــوادي المتصــدع غــرب  ــارو وال ــال كليمنج ــن جب ــا بي ــمال الشــرقي م ــي الش ف
أروشــا )0322S/3642E(. فــي يــوم 20 مــن الشــهر، شــوهدت بقــع حوريــات 
صغيــرة فــي العمــر الثانــي فــي عــدة مواقــع غــرب أروشــا، ممــا يعنــي أن وضع 
البيــض قــد حــدث فــي نهايــة شــهر فبرايــر والفقــس فــي االســبوع الثانــي مــن 
شــهر مــارس. فــي يــوم 24 مــن الشــهر شــوهد ســرب غيــر ناضــج جنســيا )مــن 
المفتــرض أن يكــون مــن المناطــق المجــاورة لجنــوب كينيــا(  - شــوهد بالقــرب 
ــرق  ــد قامــت الف ــدو )0244N/3642E(. وق مــن الحــدود شــمال غــرب لونجي

االرضيــة بمكافحــة 236 هكتــار.
• التوقعات

إن تكاثــرا غيــر مكتشــف قــد يكــون قــد حــدث علــى نطــاق محــدود مــن غــرب 
أروشــا حتــى جبــل كليمنجــارو حيــث قــد تتشــكل بقــع الحوريــات الصغيــرة. قــد 
ــات فــي االســبوع الثالــث مــن شــهر أبريــل  يحــدث االنســاخ االخيــر للحوري
ــة  ــر ناضج ــة الغي ــرات الكامل ــات الحش ــور مجموع ــى ظه ــؤدي إل ــد ي ــا ق مم
ــل أن  ــن المحتم ــي م ــرة والت ــن االســراب الصغي ــل م ــدد قلي ــا ع ــيا وربم جنس

تتحــرك شــماال.

جنوب السودان
• الحالة

لم يتم اإلباغ عن الجراد في شهر مارس.
• التوقعات

هنــاك خطــر ضئيــل مــن وصــول أســراب صغيــرة مــن المناطــق المجــاورة فــي 
كينيــا وجنــوب غــرب إثيوبيــا قــد تصــل إلــى واليــة شــرق االســتوائية.

أوغندا
• الحالة

لم يتم اإلباغ عن الجراد في شهر مارس.
• التوقعات

هنــاك خطــر ضئيــل مــن وصــول أســراب صغيــرة مــن المناطــق المجــاورة فــي 
كينيــا إلــى كاراموجــا فــي الشــرق.

مصر
• الحالة 

ــة  ــة االنعزالي ــة االنفرادي ــرات الكامل ــد الحش ــتمر تواج ــارس، إس ــهر م ــي ش ف
والتــي تنضــج جنســيا فــي موقــع واحد فــي الجنوب الشــرقي بالقرب مــن الحدود 
 .)2324N/3624E( الســودانية علــى إمتــداد وادي الدئيــب غــرب أبــو رمــاد
هــذا ولــم يتواجــد الجــراد فــي المناطــق االخــرى علــى إمتــداد الســاحل 

.)2412N/3438E( ــاذلي ــيخ الش ــى الش ــاحلية حت ــبه الس والمناطــق ش
• التوقعات

ــوب  ــي الجن ــر ف ــداد ســاحل البحــر األحم ــى إمت ــداد الجــراد عل ــتنخفض أع س
ــة. ــل حــدوث تطــورات هام ــر المحتم ــن غي الشــرقي وم

السعودية
• الحالة 

الحوريــات  وبقــع  الحوريــات  مجموعــات  إنخفضــت  مــارس،  شــهر  فــي 
علــى شــمال البحــر االحمــر مــا بيــن ثــول )2215N/3906E( والوجــه 
)2615N/3627E( نظــرا لعمليــات المكافحــة وإلنســاخ الحوريــات االنســاخ 
االخيــر لتكــون مجموعــات الحشــرات الكاملــة الغيــر ناضجــة والتــي تحركــت 
إلــى مناطــق التكاثــر الربيعــي فــي المناطــق الداخليــة. وقــد وضعــت مجموعــات 
الحشــرات الكاملــة البيــض مــا بيــن حائــل )2731N/4141E( والريــاض 
العليــا  قريــة  مــن  بالقــرب  الشــرقية  المنطقــة  وحتــى   )2439N/4642E(
ــد االســبوع  ــات بع ــع الحوري ــس وتكــون بق ــدأ الفق ــد ب )2733N/4742E(. وق
االول بالقــرب مــن القصيــم )2621N/4358E( وإلــى حــد أقــل فــي حائــل. وقــد 
قامــت الفــرق بمكافحــة 120 50 هكتــار منهــا 500 2هكتــار بالمكافحــة الجويــة.

• التوقعات
ســوف تقــل إصابــات الجــراد علــى ســواحل البحــر االحمــر. أمــا فــي مناطــق 
ــل  ــي شــهر أبري ــات ف ــع الحوري ــس وتكــون بق ــر الربيعــي سيســتمر الفق التكاث
ــد  ــس الجدي ــاض. الفق ــن الري ــرب م ــى بالق ــوك حت ــوف وتب ــوب الج ــن جن م
وتشــكل بقــع الحوريــات مــن المتوقــع أن يحــدث مــا بيــن الهفــوف والكويــت. إن 
الظــروف الغيــر عاديــة مــن الجفــاف ودرجــات الحــرارة المرتفعــة قــد تحــد مــن 
ــة  ــإن مجموعــات الحشــرات الكامل ــك ف ــن. ومــع ذل ــا المنطقتي ــي كلت ــر ف التكاث
الغيــر ناضجــة جنســيا واالســراب الصغيــرة قــد تبــدأ فــي التكــون بنهايــة فتــرة 

التوقعــات.

اليمن
• الحالة

فــي االســبوع االول مــن شــهر مــارس، تواجــدت أعــداد قليلــة مــن الحشــرات 
الكاملــة االنفراديــة الناضجــة والغيــر ناضجــة جنســيا تواجــدت مشــتتة مــا بيــن 
تــم  ســوق عبــس )1600N/4312E( وباجيــل )1458N/4314E(. وقــد 
االبــاغ عــن ســرب غيــر ناضــج جنســيا فــي اليــوم 5 مــن الشــهر والــذي مــن 
المحتمــل أن يكــون قــد نشــأ فــي المناطــق التــي لــم يتــم الوصــول إليهــا. وفــي 



صفحة 5 من 9 رقم 510  مارس 2021

ــر  ــة والغي ــة الناضج ــرات الكامل ــدت الحش ــهر تواج ــن الش ــي م ــف الثان النص
ناضجــة جنســيا تواجــدت مشــتتة علــى إمتداد الســاحل الجنوبي وبشــكل رئيســي 
مــا بيــن أم ريجــا )1302N/4434E( وزنجبــار )1306N/4523E( وإلى حد 

.)1416N/4735E( وميفعــة )1333N/4644E( أقــل بالقــرب مــن أحــور
• التوقعات

إن الحشــرات الكاملــة المســتقرة علــى إمتــداد ســواحل البحــر االحمــر وخليــج 
ــرة  ــات صغي ــكل مجموع ــي وتش ــاء النبات ــاف العط ــع جف ــز م ــد تترك ــدن ق ع
ــة  ــي مجموعــات قليل ــون ف ــا تك ــي ربم ــة المشــتتة والت ــا الحشــرات الكامل . أم
صغيــرة مــن المحتمــل أن تظهــر فــي المناطــق الداخليــة مــا بيــن مــأرب ووادي 

ــوت. حضرم

ُعمان
• الحالة

فــي شــهر مــارس، لــم يشــاهد الجــراد أثنــاء عمليــات المســح التــي أجريــت فــي 
المناطــق الداخليــة والســاحلية مــن شــمال ظفــار فــي الجنــوب.

• التوقعات
مــن المرجــح أن يبــدأ التكاثــر علــى نطــاق صغيــر فــي شــمال المناطــق الداخليــة 

وســاحل الباطنــة إذا مــا ســقطت األمطار.

الكويت
• الحالة

فــي يــوم 24 مــن شــهر مــارس، ظهــرت مجموعــات حشــرات كاملــة ناضجــة 
ــى  ــوب وتحركــت ســريعا إل ــي الجن ــرة ظهــرت أوال ف جنســيا وأســراب صغي
الشــمال مــع الريــاح الجنوبيــة القويــة عبــر مدينــة الكويــت ومــزارع الصليبيــة 
)2916N/4748E( حتــى مــزاع العبدلــي )3004N/4741E( فــي الشــمال، 
ــارس لمســاحة  ــن 24 – 27 م ــرة م ــي الفت ــات المكافحــة ف ــت عملي ــد اجري وق

تقــدر 23 هكتــار.
• التوقعات

ــرات  ــاء فت ــوب أثن ــة مــن الجن ــة القليل ــد تظهــر مجموعــات الحشــرات الكامل ق
ــة. ــة أو الجنوبي ــة القوي ــة الغربي ــاح  الجنوبي الري

لبنــان،  األردن،  العــراق،  الديمقراطيــة،  الكونغــو  البحريــن، 
فلســطين، قطــر، جنــوب الســودان، ســورية، تركيــا واالمــارات. 

• التوقعات
من غير الُمحتمل حدوث تطورات هامة.

المنطقة الشرقية
إيران

• الحالة 
فــي شــهر مــارس، شــوهدت الحشــرات الكاملــة االنفراديــة االنعزاليــة الناضجــة 
 )2854N/5050E( والغيــر ناضجــة جنســيا فــي الشــمال الشــرقي فــي بوشــهر
فــي عــدد قليــل مــن المناطــق شــبه الســاحلية. فــي الفتــرة مــن 25 26- مــارس 
ــة الناضجــة جنســيا واســراب  وصلــت عــدة مجموعــات مــن الحشــرات الكامل
ناضجــة جنســيا صغيــرة مــن المناطــق القريبــة مــن الكويــت والســعودية علــى 
ــة  ــة القوي ــة الغربي ــاح الجنوبي ــن الري ــن م ــي يومي ــهر ف ــرب بوش ــاحل غ الس
والجنوبيــة. بعــض االســراب قــد شــوهدت شــمال مقاطعــة خوزســتان بالقــرب 
مــن دزفــل )3224N/4824E( وجبــال زاجــروس. وكان مجموعــة واحــدة في 
ــة  ــة بمكافح ــرق االرضي ــت الف ــد قام ــاحل. وق ــى الس ــزاوج عل ــع ت وض

521 1 هكتــار. ولــم يشــاهد  الجــراد او تــم االبــاغ عنــه فــي المناطــق االخــرى 
علــى إمتــداد الســاحل الجنوبــي والســهول الســاحلية مــن هرمزجــان حتــى 

سيســتان بلوشســتان والمحافظــة الشــمالية الشــرقية لجنــوب خراســان.

• التوقعات
مــن المحتمــل أن يحــدث الفقــس وتكــون بقــع الحوريــات فــي النصــف الثانــي 
ــي  ــي بالقــرب مــن بوشــهر وف ــي الغرب ــي الســاحل الجنوب ــل ف مــن شــهر أبري
ــن  ــه م ــا أن ــي خوزســتان. كم ــة ف ــن المناطــق الســاحلية والداخلي ــل م عــدد قلي
ــن  ــل م ــدد قلي ــي ع ــة ف ــرات الكامل ــن الحش ــة م ــداد قليل ــد أع ــل تواج المحتم
ــداد هرمزخــان وســاحل سيستان-بلوشتســتان وفــي حــوض  االماكــن علــى إمت
جــاز موريــان حيــث تتكاثــر الحشــؤات علــى نطــاق صغيــر فــي المناطــق التــي 

ــت االمطــار. تلق

باكستان
• الحالة 

فــي شــهر مــارس، لــم يتــم مشــاهدة أو اإلبــاغ عــن جــراد فــي المناطــق 
الســاحلية والمناطــق الداخليــة مــن بلوشســتان.

• التوقعات
قــد تظهــر أعــداد قليلــة مــن الحشــرات الكاملــة وتتكاثــر علــى نطــاق صغيــر فــي 
المناطــق التــي تلقــت االمطــار مؤخــرا بالقــرب مــن خــوزدار وناشــكي وهــذا 
قــد يمتــد الــى المناطــق االخــرى علــى امتــداد الســاحل والمناطــق الداخليــة مــن 
ــر المحتمــل حــدوث  ــد مــن االمطــار. ومــن غي ــا ســقط المزي بلوشســتان اذا م

تطــورات مهمــة.

الهند
• الحالة

ــي  ــت ف ــي أجري ــوحات الت ــال المس ــراد خ ــاهد الج ــم يش ــارس، ل ــهر م ــي ش ف
راجاســتان وغوجــارات.

• التوقعات
من غير المحتمل حدوث تطورات مهمة.

أفغانستان
• الحالة

لم ترد تقارير عن الجراد في شهر مارس.
• التوقعات

من غير المحتمل حدوث أية تطورات هامة.

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 

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

لفــورة الجــراد فــي القــرن االفريقــي.

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

.www.fao.org/locusts وأيضــا /en

 eLocust3  أدوات جديدة
طــورت منظمــة األغذيــة والزراعــة 3 أدوات مجانيــة جديــدة  لتحســين تقاريــر 

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

ويمكــن مشــاركة البيانــات ضمــن الدولــة.

ملصقات الجراد الصحراوي
ــاون مــع منســقية الشــؤون االنســانية  ــة والزراعــة بالتع ــة االغذي قامــت منظم
للجــراد  المعرضــة  للمجتمعــات  وســهلة  مبســطة  ملصقــات  ســتة  بإعــداد 
الــى االمــداد بالرســائل االساســية حــول حاويــات  الصحــراوي. وتهــدف 
المبيــدات، إجــراءات االمــان، التعــرض للمبيــدات، االرشــاد الزراعــي، الجــراد 
الصحــراوي والتعليمــات المترتبــة. ويمكــن التعديــل والتحريــر فــي الملصقــات.
http://www.fao.org/ag/locusts/en/publicat/2581/index.html

الرسوم المتحركة للجراد الصحراوي
أنتجــت منظمــة األغذيــة والزراعــة بالتعــاون مــع SWABO رســًما متحــرًكا 

بســيطًا يشــرح خطــر الجــراد الصحــراوي.
https://www.youtube.com/watch?v=3TOhuA-v1m4

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

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

منصة جغرافية مكانية، يداً بيد
ــة  ــة المكاني ــد” الجغرافي ــداً بي ــة والزراعــة منصــة “ي ــة األغذي طــورت منظم

ــن منصــة الجــراد. ــات الجــراد الصحــراوي م ــج أيضــاً بيان ــي تدم الت
https://data.apps.fao.org

األجندة
• هيئــة مكافحــة الجــراد الصحــراوي فــي المنطقــة الوســطى. الــدورة الـــ 32 

ــو 2021 . ــة الســعودية، 13 - 17 يوني ــة العربي المملك
• هيئــة مكافحــة الجــراد فــي المنطقــة الغربيــة. الــدورة الـــعاشرة، الجزائــر، 

ــد(  ــر، ســيتم التاكي ــر )أكتوب الجزائ

ــراد  ــرة الج ــي نش ــتعمل ف ــات خاصــة تس ــي مصطلح ــة ه ــات التالي المصطلح
ــراوي: ــراد الصح ــن الج ــاغ ع ــد اإلب ــراوي عن الصح

حشرات كاملة وحوريات غير تجمعية
انعزالي )قليلة(

• يوجد أعداد قليلة جدا وال يحدث بينها استجابات متبادلة 
• صفر-1  حشرة كاملة/400 م مشيا على األقدام في رقعة محددة 

)أو أقل من 25/هكتار(

مشتتة )بعض أعداد منخفضة(
• توجد بالدرجة التي قد تسمح بحدوث استجابات متبادلة ولكن ال تشاهد 

  في جماعات أرضية أو للتشمس.
•1- 20 حشرة كاملة/400 م مشيا على األقدام في رقعة محددة 

)أو25-500/هكتار(.

جماعة
• تشكل جماعات أرضية أو للتشميس. 

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

أحجام أسراب الجراد ومجموعات الحوريات 
صغير جدا

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

• سرب: 1-10 كم²              • مجموعة: 25-2،500 م²

متوسط
• سرب: 10-100 كم²              • مجموعة: 10 – 2،500 هكتار 

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

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

سقوط األمطار 
• خفيف: 1-20 ملم مطر

• متوسط: 21-50 ملم مطر
• غزير: أكثر من 50 ملم مطر

األمطار الصيفية ومناطق التكاثر
• يوليو– ديسمبر/ديسمبر 

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

األمطار الشتوية ومناطق التكاثر
• ديسمبر– يناير/فبراير

• ساحل البحر األحمر وخليج عدن؛ شمال غرب موريتانيا، الصحراء الغربية

دليل المصطلحات



صفحة 7 من 9 رقم 510  مارس 2021

األمطار الربيعية ومناطق التكاثر
• 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.

مستويات التحذير
أخضر

• هــادئ: ليــس هنــاك تهديــد للمحاصيــل. ينبغــي المحافظــة علــى إجــراء 
المنتظــم. والرصــد  المســوحات 

أصفر
ــد  ــر؛ ق ــة أكث ــى يقظ ــر إل ــب األم ــل. يتطل ــد للمحاصي ــد تهدي ــراس: يوج • احت

ــة.   ــات مكافح ــى عملي ــة إل ــي الحاج تقتض
برتقالي

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

ــة  ــح ومكافح ــات مس ــراء عملي ــب إج ــل. يج ــديد للمحاصي ــد ش ــر: تهدي • خط
ــة. مكثف

مناطق الجراد الصحراوي
المنطقة الغربية

ــمل:  ــا تش ــمال غــرب أفريقي ــي غــرب وش ــراد ف ــن الج ــدان المتضــررة م البل
الجزائــر – تشــاد – ليبيــا – مالــي– موريتانيــا – المغــرب – الســنغال – تونــس 
– وأثنــاء األوبئــة فقــط: بوركينــا فاســو– كاب فيــردي – جامبيــا – غينيــا 

ــا كــري. ــا كون بيســاو– غيني

المنطقة الوسطي
البلــدان المتضــررة مــن الجــراد علــى امتــداد البحــر األحمــر تشــمل: جيبوتــي 
– مصــر – إريتريــا –إثيوبيــا – ُعمــان – الســعودية – الصومــال – الســودان – 
اليمــن. وأثنــاء األوبئــة فقــط: البحريــن – العــراق – األردن – كينيــا – الكويــت 
– لبنــان – فلســطين –  قطــر – ســورية – تنزانيــا – تركيــا – اإلمــارات 

ــدا. العربيــة المتحــدة أوغن

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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