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نشـــرة الجــراد الصحــراوي

حالة الجراد الصحراوي العامة في أبريل 2020
والتوقعات حتى منتصف يونيو 2020

المنطقة الغربية :الحالة هادئة

الحالة :جراد إنعزالي في وسط الجزائر والمغرب وشمال مالي.
التوقعــات :مــن الممكــن حــدوث تكاثــر محــدود جــدا فــي المغــرب
والجزائــر وليبيــا .مســتوى منخفــض الخطــورة مــن ظهــور أســراب
فــي شــرق منطقــة الســاحل والتــي تتحــرك غربــا فــي شــهر يونيــو.

المنطقة الوسطى :الحالة تهديد

الحالــة :عمليــات مكافحــة ضــد بقــع الحوريــات وأســراب الجيــل الجديــد
حيــث تــم مكافحــة ( 14637هكتــار) فــي كينيــا و( 99948هكتــار) فــي
أثيوبيــا ،وعــدد قليــل مــن األســراب فــي جنــوب الســودان وأوغنــدا
وجيبوتــي ،ومجموعــات الحوريــات فــي شــمال ووســط الصومــال
( 600هكتــار) .وتواجــدت بقــع الحوريــات فــي شــمال شــرق المملكــة
العربيــة الســعودية ( 29868هكتــار) واإلمــارات العربيــة المتحــدة
( 1320هكتــار) ،وأســراب وبقــع حوريــات فــي العــراق ( 815هكتــار)،
ومجموعــات الحوريــات والحشــرات الكاملــة مــع تكاثــر فــي ســلطنة
عمــان ( 4147هكتــار) ،وتكاثــر لألســراب فــي المناطــق الداخليــة مــن
اليمــن ،وعــدد قليــل مــن األســراب علــى الحــدود اليمنيــة العمانيــة،
وحشــرات كاملــة مشــتتة فــي الســودان ومصــر.
التوقعات :في منتصف شــهر يونيو ســيفقس بيض الجيل الثاني وتتشــكل
بقــع الحوريــات فــي كينيــا وإثيوبيــا والصومــال مــع أســراب جديــدة .عدد
قليــل مــن األســراب قد تغــزو جنــوب الســودان وأوغندا وتتحرك شــماال.
وســوف تتشــكل مجموعــات الحشــرات كاملــة غيــر الناضجــة جنســيا
وأســراب فــي المملكــة العربيــة الســعودية وســلطنة عمان وتتحــرك إلى
مناطــق التكاثــر الصيفية .وســوف تتشــكل بقــع الحوريات واالســراب في
اليمــن .كمــا قــد تصــل أســراب من شــرق أفريقيــا إلــى إريتريا والســودان
اعتبــاراً مــن منتصــف شــهر يونيــو فصاعدا.

المنطقة الشرقية :الحالة تهديد

الحالــة :ظهــور بقــع الحوريــات فــي جنــوب غــرب إيــران ووضعــت
الحشــرات الكاملــة البيــض فــي الجنــوب الشــرقي وقــد تــم مكافحــة
( 98658هكتــار) .فــي باكســتان ،ظهــرت مجموعــات الحوريــات
والحشــرات الكاملــة فــي بلوشســتان ،وبقــع الحوريــات فــي وادي إنــدس
والبنجــاب ،كمــا تــم مكافحــة ( 50289هكتــار) .أفغانســتان ،كانــت
مجموعــات الحشــرات الكاملــة تضــع البيــض فــي جنــوب غــرب البــاد
وتــم مكافحــة ( 20هكتــار).
التوقعــات :المزيــد مــن تكــون بقــع الحوريــات واالســراب فــي جنــوب
إيــران وجنــوب غــرب باكســتان .وقــد يصــل عــدد قليــل مــن األســراب
إلــى الحــدود الهنديــة الباكســتانية فــي وقــت مبكــر مــن شــهر مايــو تليهــا
موجــات عديــدة مــن األســراب فــي وقــت متأخــر مــن شــهر مايــو.
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سوف تزداد أعداد الجراد أكثر وتمتد لتشمل مناطق أخرى

الوضــع الحالــي والتنبــؤات تدعــو إلــى مزيــد مــن القلــق حيث مــن المتوقع
أن تمتــد إصابــات الجــراد إلــى مناطــق أخــرى فــي القــرن األفريقــي
وجنــوب غــرب آســيا .وقــد هطلــت أمطــار واســعة النطــاق شــرق أفريقيــا
للشــهر الثانــي علــى التوالــي فــي أبريــل .وعلــى الرغــم مــن أن عمليــات
المكافحــة قــد قللــت مــن عشــائر الجــراد ،إال أن جيــل آخــر مــن التكاثــر
ســيؤدي إلــى زيــادة أعــداد الجــراد حيــث تتشــكل بقــع الحوريات واســراب
جديــدة فــي كينيــا وإثيوبيــا والصومــال فــي شــهري مايــو ويونيــو .ومــن
المتوقــع أن تتحــرك األســراب إلــى الشــمال فــي إثيوبيــا والصومــال
مــع خطــورة احتمــال وصــول عــدد قليــل مــن األســراب إلــى إريتريــا
والســودان فــي منتصــف يونيــو .الوضــع فــي غايــة القلــق فــي اليمــن ألن
العديــد مــن األســراب وضعــت البيــض فــي المناطــق الداخليــة حيــث
ســقطت أمطــار غزيــرة واســعة النطــاق ،والتــي ستســمح بالفقــس وتكوين
بقــع الحوريــات واألســراب .إن التكاثــر فــي شــبه الجزيــرة العربيــة
ســيؤدي إلــى تشــكل بقــع الحوريــات فــي أجــزاء مــن الســعودية والعــراق
واإلمــارات ،ومجموعــات الحوريــات والحشــرات الكاملــة فــي شــمال
عمــان .إن أي أســراب قــد تتشــكل يمكــن أن تنتقــل إلــى مناطــق التكاثــر
الصيفــي فــي اليمــن والســودان وعلــى إمتــداد الحــدود الهندية الباكســتانية.
يمكــن لبعــض األســراب أن تواصــل طريقهــا إلــى تشــاد والنيجــر .وفــي
جنــوب غــرب آســيا ،تشــكل المزيــد مــن مجموعــات الحوريــات وبقــع
الحوريــات فــي إيــران وإلــى حــد أقــل فــي باكســتان .حيــث مجموعــات
الحشــرات الكاملــة واألســراب الصغيــرة مــن التكاثــر فــي بلوشســتان
ووادي إنــدس والبنجــاب فــي باكســتان حيــث مــن المرجــح أن تنتقــل إلــى
المناطــق الصحراويــة علــى إمتــداد الحــدود الهندية الباكســتانية ابتــداء من
أوائــل مايــو فصاعــدا .ومــن المتوقــع أن يضــاف الــى هــذا عــده موجــات
مــن األســراب مــن مناطــق التكاثــر الربيعــي فــي يونيــو.

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
علــى نتائــج المســح والمكافحــة االتيــة مــن الــدول المتأثــرة بالجــراد ،مشــفوعة ببيانــات االستشــعار عــن بعــد والبيانــات والنمــاذج التاريخيــة .النشــرة
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
 mamoon.alsaraialalawi@fao.orgومــن موقــع الهيئــة  www.desertlocust-crc.orgوموقــع مراقبــة الجــراد.
http://www.fao.org/ag/locusts
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الظروف الجوية والبيئية في أبريل 2020
هطلــت أمطــار غزيــرة وواســعة النطــاق فــي القــرن األفريقــي
والمناطــق الداخليــة مــن اليمــن وجنــوب إيــران والتــي ستســمح
باســتمرار التكاثــر.
المنطقة الغربية

لــم تســقط أمطــار مؤثــرة فــي المنطقــة فــي شــهر أبريــل .وبالتالــي ،كانــت
ظــروف التكاثــر مالئمــة بشــكل محــدود فــي مناطــق قليلــة مــن الجزائــر بشــكل
رئيســي بالقــرب مــن مناطــق الزراعــة المحوريــة فــي وادي أدرار وســط
الصحــراء الكبــرى وفــي مناطــق رونــو فــي جبــال هقــار فــي الجنــوب قــرب
تمنراســت .وكانــت ظــروف مماثلــة موجــودة فــي المغــرب علــى إمتــداد أجــزاء
مــن وادي درعــة جنــوب جبــال أطلــس.

المنطقة الوسطى

فــي شــهر أبريــل ،هطلــت أمطــار بمعــدالت مــن خفيفــة إلــى معتدلــة علــى
فتــرات فــي شــمال شــرق الســعودية ،لتمتــد إلــى وســط وجنــوب المناطــق
الداخليــة ،وإلــى قطــر واإلمــارات .أمــا فــي اليمــن ،فقــد هطلــت أمطــار
بمعــدالت غزيــرة فــي جميــع أنحــاء المناطــق الداخليــة فــي الفتــرة مــن 14
إلــى  24أبريــل ،ممــا تســبب فــي فيضانــات فــي مــأرب وبيحــان وشــبوة
ووادي حضرمــوت والمهــرة وعــدن .كمــا هطلــت أمطــار بمعــدالت غزيــرة
فــي معظــم أنحــاء جيبوتــي أيــام  20-21حيــث ســقط  80ملــم فــي العاصمــة،
مــا يقــرب مــن نصــف المعــدل الســنوي لهــا ،و 100ملــم بالقــرب مــن أرتــا،
و 60ملــم فــي الجنــوب بالقــرب مــن علــي صبيــح ممــا ادى الــى فيضانــات.
امــا فــي شــرق أفريقيــا هطلــت أمطــار بمعــدالت غزيــرة فــي جنــوب إثيوبيــا
وقــرب ديــر داوا فــي العقــد األول .كمــا ســقطت األمطــار علــى نطــاق واســع
فــي العقــد الثانــي فــي كينيــا وإثيوبيــا شــماال حتــى أمهــرة ،جنــوب الصومــال
وشــمال غــرب الصومــال .وفــي العقــد الثالــث ،تكاثفــت األمطــار وانتشــرت
بشــكل أكثــر فــي جميــع مناطــق الصومــال وجميــع أنحــاء إثيوبيــا حتــى الشــمال
فــي ديــر داوا .ونتيجــة لذلــك ،ظلــت ظــروف التكاثــر مالئمــة والــذي سيســتمر
فــي األشــهر القليلــة المقبلــة.

المنطقة الشرقية

هطلــت أمطــار بمعــدالت جيــدة فــي مناطــق التكاثــر الربيعــي فــي الجنــوب
الغربــي إليــران بالقــرب مــن بوشــهر وفــي حــوض جــاز موريــان جنــوب
شــرق المناطــق الداخليــة فــي العقــد األول .تلــى ذلــك امطــار بمعــدالت جيــدة
علــى أواســط الســاحل فــي جنــوب إيــران فــي العقــد الثانــي ثــم أمطــار بمعــدالت
خفيفــة فــي العقــد الثالــث فــي الجنــوب الغربــي وجــاز موريــان .كمــا هطلــت
أمطــار بمعــدالت جيــدة فــي منطقــة زابــول شــمال سيســتان  -بلوشســتان فــي
إيــران والمناطــق المجــاورة فــي جنــوب غــرب أفغانســتان .وســقطت أمطــار
بمعــدل قليــل جــدا فــي سيستان-بلوشســتان وبلوشســتان ،باكســتان فــي شــهر
أبريــل .وعلــى هــذا ،ظلــت ظــروف التكاثــر مالئمــة مــن األمطــار الســابقة فــي
إيــران إال انهــا كانــت تتراجــع فــي جنــوب غــرب باكســتان حيــث بــدأ الكســاء
النباتــي فــي الجفــاف .وقــد هطلــت أمطــار جيــدة فــي البنجــاب -باكســتان.

المساحات ال ُمعالجة
تــم عمليــات المكافحــة فــي مســاحة  302000هكتــار فــي شــهر أبريــل مقارنــة
 182000هكتــار فــي شــهر مــارس.
أفغانستان 20
51633
إثيوبيا
99948
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هكتار (مارس ،معدل)
هكتار

هكتار
1970
الهند
 98658هكتار
إيران
هكتار
815
العراق
 38378هكتار (مارس ،معدل)
كينيا
 14637هكتار
هكتار
4147
عمان
باكستان  50289هكتار
السعودية  29868هكتار
هكتار
الصومال 600
هكتار
اإلمارات 1320
لم يتم االبالغ
أوغندا

حالة الجراد الصحراوي والتوقعات
المنطقة الغربية
موريتانيا
• الحالة
لم ترد تقارير عن وجود الجراد في شهر أبريل.

• التوقعات

من غير ال ُمحتمل حدوث تطورات هامة.

مالي
• الحالة
فــي شــهر أبريــل ،وردت بالغــات الــى أن الحشــرات الكاملــة الناضجــة والغيــر
ناضجــة جنســيا االنفراديــة موجــودة فــي الشــمال الشــرقي وتتركــز فــي تمتريــن
جنــوب شــرق تــي – إن – كار ( )1926N / 0022Wوعلــى إمتــداد الجانــب
الغربــي مــن إدرار إيفــوراس بالقــرب مــن أجيلهــوك (.)1927N/0052E

• التوقعات

مــن المحتمــل اســتقرار أعــداد قليلــة مــن الجــراد (ال ُمركــز) فــي عــدد محــدود
مــن المواقــع مــن أدرار إيفــوراس ووادي تليمســي وتمتريــن.

النيجر
• الحالة
لم يتم اإلبالغ عن وجود الجراد في شهر أبريل.

• التوقعات

هنــاك مســتوى منخفــض مــن خطــورة وصــول عــدد قليــل مــن األســراب التــي
تشــكلت مــن التكاثــر الربيعــي فــي الجزيــرة العربيــة إلــى الشــرق فــي منتصــف
شــهر يونيــو وتســتمر غربــا.

تشـاد
• الحالة

لم يتم اإلبالغ عن وجود الجراد في شهر أبريل.

• التوقعات

هنــاك مســتوى منخفــض مــن خطــورة وصــول عــدد قليــل مــن األســراب التــي
تشــكلت مــن التكاثــر الربيعــي فــي الجزيــرة العربيــة إلــى الشــرق فــي منتصــف
شــهر يونيــو وتســتمر غربــا.

بوركينا فاسو
• الحالة

لم يتم استالم تقارير في شهر أبريل.

• التوقعات

من غير ال ُمحتمل حدوث تطورات هامة.
صفحة  2من 9

السنغال
• الحالة
لم يتم استالم تقارير في شهر أبريل.

• التوقعات

من غير ال ُمحتمل حدوث تطورات هامة.

بنيــن ،كاميــرون ،كاب فيــردي ،كــوت ديفــوار ،جامبيــا ،غانــا،
غينيــا بيســاو ،غينيــا ،ليبريــا ،نيجيريــا ،ســيراليون وتوجــو.
• التوقعات
من غير ال ُمحتمل حدوث تطورات هامة.

الجزائر
• الحالـة
فــي شــهر أبريــل ،كانــت الحشــرات الكاملــة االنعزاليــة والناضجــة
جنســيا متواجــدة فــي وســط الصحــراء الكبــرى بالقــرب مــن أدرار
( )2753N/0017Wوفــي جنــوب الصحــراء الكبــرى إلــى الشــمال مــن
تمنراســت ( .)2250N/0528Wهــذا ولــم يُشــاهد الجــراد فــي الشــرق بالقــرب
مــن إيليــزي ( )2630N/0825Wوجانيــت (.)2434N/0930W

• التوقعات

مــن المحتمــل أن تســتقر أعــداد قليلــة مــن الجــراد وقــد تتكاثــر علــى نطــاق
صغيــر فــي وادي ادرار فــي وســط الصحــراء الكبــرى فــي شــهر مايــو.

المغرب
• الحالة
فــي شــهر أبريــل ،كانــت الحشــرات الكاملــة االنعزاليــة والناضجــة جنســيا
متواجــدة فــي عــدد قليــل مــن المواقــع فــي وادي درعــا جنــوب فــم زكيــد
( )3005N/0652Wوزاكــورة (.)3019N/0550W

• التوقعات

مــن المحتمــل حــدوث تكاثــر علــى نطــاق محــدود فــي شــهر مايــو علــى إمتــداد
أجــزاء مــن وادي درعــا إال ان أعــداد الجــراد ســتبقى منخفضــة.

ليبيا
• الحالة
فــي شــهر أبريــل ،لــم يشــاهد الجــراد فــي الجنــوب الغربــي بالقــرب مــن جــات
(.)2459N/1011E

• التوقعات

من غير ال ُمحتمل حدوث تطورات هامة.

تونس
• الحالة

لم يتم اإلبالغ عن الجراد في شهر أبريل.

• التوقعات

من غير المحتمل حدوث تطورات هامة.

المنطقة الوسطى
السودان
• الحالة

فــي شــهر أبريــل ،بقــي عــدد قليــل مــن الحشــرات الكاملــة االنفراديــة والمشــتتة
والناضجــة جنســيا علــى الســهول الســاحلية للبحــر األحمــر جنــوب ســواكن
( ،)1906N/3719Eفــي منطقــة دلتــا طوكــر ( ،)1827N/3741Eوعلــى
الســاحل الجنوبــي بيــن عايتربــه ( )1753N/3819Eوالحــدود اإلريتريــة .وفــي
وادي النيــل ،كانــت الحشــرات الكاملــة االنفراديــة والمشــتتة والناضجــة جنســيا
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متواجــدة بالقــرب مــن الدبــة ( )1803N/3057Eوكريمــة ()1832N/3148E
وعلــى إمتــداد نهــر عطبــرة بالقــرب مــن الدامــر (.)1734N/3358E

• التوقعات

قــد يحــدث تكاثــر علــى نطــاق صغيــر فــي وادي النيــل .قــد يصــل عــدد قليــل مــن
األســراب مــن الجزيــرة العربيــة إلــى مناطــق التكاثــر الصيفيــة بعد منتصف شــهر
مايــو ومــن شــرق أفريقيــا فــي نهايــة فتــرة التوقعــات.

إريتريا
• الحالة

في شهر أبريل ،لم يتم إجراء المسوحات ولم يتم اإلبالغ عن الجراد.

• التوقعات

قــد يصــل عــدد قليــل مــن األســراب مــن المناطــق المتاخمــة لشــمال أثيوبيــا فــي
الجنــوب وفــي غــرب المناطــق المنخفضــة فــي نهايــة فتــرة التوقعــات.

إثيوبيا
• الحالة
فــي شــهر أبريــل ،اســتمرت بقــع الحوريــات فــي التطور وتشــكلت األســراب غير
الناضجـ�ة جنسـ�يا فـ�ي الجنـ�وب ،خاصـ�ة فـ�ي األجـ�زاء الجنوبيـ�ة مـ�ن منطقـ�ة �SN
( NPRمقاطعــات جنــوب أومــو ،كونســو) بيــن أربــا مينــش ()0602N/3733E
وتلتلــي ( ،)0504N/3723Eوإلــى حــد أقــل في جنوب أوروميــا (منطقة بورينا).
كمــا حــدث التكاثــر فــي جنــوب أوجاديــن بيــن نيغيــل ( )0520N/3935Eإلــى
الكيــر ( .)0550N/4205Eوقــد انتقلــت بعــض األســراب شــماال فــي أوروميــا
إلــى منطقــة بيــل وفــي أوغاديــن (فيــك ،أفديــر) حيــث نضجــت جنســيا .كانــت
هنــاك أســراب أخــرى غيــر ناضجــة وناضجــة جنســا فــي منطقــة صومالــي مــن
حافــة الــوادي المتصــدع غــرب ديــري داوا ( )0935N/4150Eإلــى جيجيجــا
( ،)0922N/4250Eوعائشــة ( ،)1045N/4234Eوالحــدود الصوماليــة .تــم
وضــع البيــض حتــى منتصــف الشــهر ،وبــدأ الفقــس فــي األســبوع الثانــي ،ممــا
أدى إلــى ظهــور بقــع الحوريــات مــن العمــر األول إلــى الثالــث .وقــد قامــت الفــرق
بمكافحــة  99948هكتــارا منهــا  83675هكتــارا بالطائــرات.

• التوقعات

مــع إســتمرار نضــج المزيــد مــن االســراب فــي الجنــوب فــإن جيــل آخــر مــن
التكاثــر ســوف يظهــر فــي  SNNPRومــن المتوقــع أن يمتــد علــى جــزء
واســع مــن أوروميــا ،بمــا فــي ذلــك أوغاديــن ،حيــث ســيحدث الفقــس وتشــكل
بقــع الحوريــات فــي شــهر مايــو مــع تشــكل أســراب جديــدة مــن منتصــف يونيــو
فصاعــدا .فــي منطقــة صومالــي ،ســتبدأ أســراب غيــر ناضجــة جنســيا فــي التكون
فــي منتصــف مايــو وتنضــج علــى الرغــم من أن بعــض األســراب يمكــن أن تنتقل
الــى الشــمال الغربــي إلــى عفــار وأمهــرة وشــرقا إلــى شــمال الصومــال.

چيبوتي
• الحالة
فــي  5مــن شــهر أبريــل ،شــوهد ســرب – ينضــج جنســيا – يضــع البيــض فــي
الحنويــب الغربــي بالقــرب مــن ايلــي (. )1100N/4206E

• التوقعات

قــد يظهــر عــدد قليــل مــن مجموعــات الحشــرات الكاملــة الناضجــة جنســيا
واســراب صغيــرة مــا بيــن ايلــي وأوبــوك حيــث مناطــق الفيضانــات االخيــرة.

الصومال
• الحالة
فــي شــهر أبريــل ،كانــت الحشــرات الكاملــة االنفراديــة المشــتتة الناضجــة
والغيــر ناضجــة جنســيا متواجــدة علــى الســاحل الشــمالي الغربــي حيــث
شــوهد حــاالت التــزاوج بالقــرب مــن بولهــار ( ،)1023N/4425Eبمــا
فــي ذلــك مجموعــات قليلــة .علــى الهضبــة ،وشــوهدت مجموعــات كثيفــة
مــن الحوريــات فــي االعمــار المبكــرة فــي مقاطعــة شــاريرات بالقــرب مــن
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الحــدود اإلثيوبيــة غــرب بورومــا ( .)0956N/4313Eكمــا شــوهد ســرب
ناضــج جنســيا مــن المناطــق المجــاورة إلثيوبيــا فــي مــكان قريــب فــي اليــوم
 20مــن الشــهر .وقــد قامــت الفــرق األرضيــة بمكافحــة  600هكتــار بالمبيــدات
الحيويــة .وقــد كانــت الحشــرات الكاملــة تضــع البيــض شــمال شــرق بــوراو
( .)0931N/4533Eفــي المناطــق الوســطى ،حــدث التكاثــر فــي شــمال شــرق
منطقــة غالكايــو حيــث كانــت الحوريــات والمجموعــات موجــودة شــمال شــرق
شــامور ( .)0713N/4851Eوكانــت الحشــرات الكاملــة االنفراديــة المشــتتة
والناضجــة جنســيا وعــدد قليــل مــن الحوريــات موجــودة فــي منطقــة جلجــود
بالقــرب مــن دوســمريب ( .)0532N/4623Eأمــا الوضــع فــي الجنــوب ال
يــزال غيــر واضــح.

• التوقعات

تســتمر أعــداد الجــراد فــي الزيــادة فــي الشــمال غربــي مــن عمليــات التكاثــر
علــى الســاحل والهضبــة حيــث تتشــكل بقــع الحوريــات ممــا يــؤدي إلــى ظهــور
مجموعــات الحشــرات الكاملــة واالســراب الصغيــرة فــي شــهر يونيــو .هــذا
الوضــع مــن المحتمــل أن يحــدث ايضــا ً فــي مناطــق االمطــار األخيــرة فــي
الشــمال الشــرقي والوســط والجنــوب.

كينيا
• الحالة

فــي شــهر أبريــل ،اســتمرت بقــع الحوريــات فــي التطــور وشــكلت عــددا متزايــدا
مــن األســراب غيــر الناضجــة جنســيا والتــي نضجــت فــي المقاطعــات الشــمالية
والوســطى ،فــي المقــام األول فــي إيزولــو ،ومرســابت ،وســامبورو ،وتوركانــا،
وعلــى حــد أقــل فــي الكيبيــا وميــرو وتــاراكا وغاريســا .وبحلــول األســبوع
األخيــر مــن شــهر أبريــل ،كانــت بقــع الحوريات قــد انســلخت االنســاخ االخير.
ربمــا قــد بــدأ فقــس الجيــل الثانــي فــي منتصــف الشــهر تقريبــا وبحلــول نهايــة
الشــهر ،كان هنــاك عــدد قليــل مــن التقاريــر عــن بقــع حوريــات فــي االعمــار
األولــى فــي مارســابيت وســامبورو وإيزولــو .وقــد قامــت الفــرق األرضيــة
والجويــة بمكافحــة  14637هكتــار ،منهــا  13460هكتــار بالطائــرات.

• التوقعات

ســوف تتركــز أعــداد الجــراد وتتكاثــر بشــكل أساســي فــي توركانــا ،ومرســابت،
وســامبورو ،وإلــى حــد أقــل فــي إيزولــو ومانديــرا حيــث يحــدث وضــع البيــض
والفقــس وتشــكل بقــع الحوريــات فــي شــهر مايــو ممــا يــؤدي لظهــور جيــل جديد
مــن األســراب الغيــر ناضجــة جنســيا مــن منتصــف شــهر يونيــو فصاعــدا.

أوغندا
• الحالة
فــي شــهر أبريــل ،تــم اإلبــاغ عــن أســراب غيــر ناضجــة وناضجــة جنســيا
علــى فتــرات فــي الشــمال الشــرقي بيــن مبــال ( ،)0105N/3411Eمورتــو
( ،)0231N/3439Eوكيتجــم ( )0318N/3253Eحتــى اليــوم تاريــخ 16
مــن الشــهر .تــم تنفيــذ عمليــات المكافحــة ولكــن لــم يتــم اإلبــاغ عنهــا.

• التوقعات

قــد يكــون وضــع بيــض محــدود قــد حــدث فــي عــدد قليــل مــن المواقــع فــي
الشــمال الشــرقي ،ممــا يــؤدي إلــى ظهــور بقــع الحوريــات فــي فتــرة التوقعــات.
وقــد يصــل عــدد قليــل مــن األســراب مــن غــرب كينيــا فــي الشــمال الشــرقي
ويســتمر شــماال.

جنوب السودان
• الحالة
فــي الفتــرة مــن  12 - 8أبريــل ،وصلــت عــدة أســراب غيــر ناضجــة وناضجــة
جنســيا مــن شــمال شــرق أوغنــدا إلــى الجنــوب الشــرقي بالقــرب مــن لوبونــي
بايــام ( )0350N/3244Eواســتمرت شــماال إلــى ماجــوي ()0408N/3218E
فــي واليــة شــرق االســتوائية.
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• التوقعات
عــدد قليــل مــن األســراب قــد تصــل إلــى واليــة شــرق االســتوائية وتســتمر
باتجــاه الشــمال.

مصر
• الحالة

فــي شــهر أبريــل ،اســتقرت الحشــرات الكاملــة االنفراديــة االنعزاليــة والغيــر
ناضجــة جنســيا فــي عــدد قليــل مــن المواقــع علــى ســاحل البحــر األحمــر فــي
الجنــوب الشــرقي بالقــرب مــن الشــيخ الشــاذلي ( .)2412N/3438Eهــذا ولــم
يشــاهد الجــراد فــي أي مناطــق أخــرى علــى الســاحل.

• التوقعات

من غير ال ُمحتمل حدوث تطورات هامة.

السعودية
• الحالة

فــي شــهر أبريــل ،ازدادت وتيــرة التكاثــر بالقــرب مــن شــمال الخليــج العربــي
بيــن الهفــوف ( )2523N/4935Eوقريــة العليــا ( )2733N/4742Eحيــث
تشــكل المزيــد مــن بقــع الحوريــات وكذلــك جنوبــا علــى الســاحل بالقــرب مــن
حــدود اإلمــارات .بحلــول  20مــن الشــهر ،وصــل العديــد مــن الحوريــات
إلــى العمــر الخامــس .وتشــكلت بقــع الحوريــات فــي االعمــار المبكــرة فــي
المناطــق الداخليــة جنــوب الريــاض فــي منطقــة االفــاج بالقــرب مــن
ليلــي ( )2218N/4643Eوفــي صحــراء النفــود فــي الشــمال بيــن حائــل
( )2731N/4141Eوالجــوف ( .)2948N/3952Eوقــد قامــت الفــرق
األرضيــة بمكافحــة  29868هكتــار.

• التوقعات

مــن المحتمــل تشــكل مجموعــات الحشــرات الكاملــة الغيــر ناضجــة جنســيا
واالســراب الصغيــرة فــي شــهر مايــو علــى إمتــداد الخليــج العربــي بالقــرب مــن
االفــاج وفــي صحــراء النفــود حيــث تتحــرك شــرقا والــى الجنــوب والجنــوب
الغربــي.

اليمن
• الحالة

فــي شــهر أبريــل ،شــوهد ســرب غيــر ناضــج جنســيا فــي  3مــن الشــهر علــى
الســاحل عنــد الحــدود العمانيــة .كمــا شــوهد ســرب آخــر غيــر ناضج جنســيا في
اتجــاه الشــمال فــي المرتفعــات الجنوبيــة فــوق الضالــع ()1341N/4443E
فــي  4مــن الشــهر .وكانــت مجموعــات مــن الحشــرات الكاملــة الناضجــة
جنســيا فــي حالــة تــزاوج علــى إمتــداد الســاحل الجنوبــي بالقــرب مــن أحــور
( )1333N/4644Eوغــرب عــدن ( )1250N/4503Eوكذلــك فــي
المناطــق الداخليــة بالقــرب مــن بيحــان ( )1452N/4545Eوعلــى الهضبــة
الشــرقية شــمال وادي حضرمــوت حيــث شــوهدت أيضــا أســراب ناضجــة
جنســيا .فــي نهايــة الشــهر ،شــوهد ســرب فــي حالــة تــزاوج فــي المناطــق
الداخليــة جنــوب مــأرب (.)1527N/4519E

• التوقعات

سيســتمر التكاثــر علــى شــمال الســاحل الجنوبــي وفــي المناطــق الداخليــة
حيــث ســقطت االمطــار فــي الشــهر الماضــي ،ممــا يــؤدي إلــى زيــادة فــي
أعــداد الجــراد وتشــكل مجموعــات الحوريــات وبقــع الحوريــات التــي ســتؤدي
إلــى مجموعــات الحشــرات الكاملــة واالســراب مــن منتصــف شــهر يونيــو
فصاعــدا .عــدد قليــل مــن األســراب مــن الشــمال او الشــمال الشــرقي قــد تصــل
إلــى المناطــق الداخليــة اعتبــاراً مــن منتصــف شــهر مايــو فصاعــدا .تحــركات
األســراب عبــر الحــدود قــد تحــدث علــى إمتــداد الحــدود العمانيــة ،وقــد يحــدث
أيضــا تكاثــر علــى ســاحل البحــر األحمــر.

صفحة  4من 9

عُمان
• الحالة

فــي شــهر أبريــل ،كانــت معظــم مجموعــات الحوريــات قــد انســلخت االنســاخ
االخيــر بحلــول منتصــف الشــهر علــى الســاحل الشــمالي مــن جنــوب
مســقط ( )2337N/5833Eإلــى شــمال جمــاء ( )2333N/5733Eوفــي
المناطــق الداخليــة الشــمالية بيــن عبــري ( )2314N/5630Eوالبريمــي
( )2415N/5547Eوبالقــرب مــن آدم ( )2223N/5731Eوشــكلت
مجموعــات حشــرات كاملــة غيــر ناضجــة جنســيا .وقــد شــوهد ســرب غيــر
ناضــج جنســيا بالقــرب مــن جمــاء فــي 16مــن الشــهر .أصبحــت بعــض
مجموعــات الحشــرات الكاملــة فــي المناطــق الداخليــة ناضجــة جنســيا،
وكانــت مجموعــات الحشــرات الكاملــة تتــزاوج جنــوب البريمــى بالقــرب
مــن حــدود اإلمــارات وكذلــك جنــوب صــور ( . )2234N/5930Eوقــد
كافحــت الفــرق األرضيــة  4147هكتــار .وفــي الجنــوب ،شــوهدت مجموعــات
غيــر ناضجــة جنســيا فــي اليــوم األول مــن الشــهر إلــى الشــمال مــن ثمريــت
( )1736N/5401Eومــرة أخــرى فــي منتصــف الشــهر .كانــت هنــاك
تحــركات عبــر الحــدود ألســراب غيــر ناضجــة جنســيا علــى الســاحل عنــد
الحــدود اليمنيــة بالقــرب مــن صرفــت ( .)1641N/5307Eفــي  3و  21مــن
الشــهر.

• التوقعات

بالرغــم مــن احتماليــة تشــكل مجموعــات الحشــرات الكاملــة (الجيــل الثانــي)
وربمــا عــدد قليــل مــن األســراب الصغيــرة فــي شــمال المناطــق الداخليــة
واســتمرار الفقــس وتجمــع الحوريــات فــي أجــزاء مــن البريمــي والظاهــرة
والشــرقية ،إال أن أعــداد الجــراد ســوف تقــل مــع جفــاف الظــروف البيئيــة .هــذا
وقــد تظهــر األســراب فــي الجنــوب مــن المناطــق المتاخمــة لليمــن.

االمارات
• الحالة

فــي شــهر أبريــل ،شــوهدت بقــع الحوريــات بكثافــة تصــل إلــى  250حوريــة/
م  ،2علــى إمتــداد الحــدود العمانيــة جنــوب العيــن ( ،)2412N/5538Eوفــي
الغــرب بالقــرب مــن الحــدود الســعودية فــي رأس غميــس ()2421N/5136E
مــن وضــع البيــض الــذي بــدأ فــي أواخــر فبرايــر والفقــس فــي األســبوع الثانــي
مــن مــارس وحتــى منتصــف أبريــل .وقــد تــم اإلبــاغ عــن الحشــرات الكاملــة
التجمعيــة أيضــا فــي عــدد قليــل مــن المواقــع .وقــد كافحــت الفــرق األرضيــة
 1320هكتــار.

• التوقعات

قــد تتشــكل أســراب صغيــرة بالقــرب مــن العيــن ورأس غميــس .وقــد تظهــر
أعــداد قليلــة مــن األســراب األخــرى أثنــاء فتــرات الريــاح الغربيــة.

العراق
• الحالة

فــي األســبوع األول مــن شــهر أبريــل ،شــوهد عــدد قليــل مــن أســراب
متوســطة الكثافــة وناضجــة جنســيا فــي حالــة تــزاوج جنــوب كربــاء
( )3236N/4401Eمــا بيــن الديوانيــة ( )3158N/4453Eوالســماوة
( .)3117N/4516Eوقــد حــدث الفقــس فــي األســابيع الثالثــة األولــى ،ممــا
أدى إلــى تشــكل بقــع ومجموعــات الحوريــات .وقــد شــوهد عــدد قليــل مــن
األســراب الناضجــة جنســيا غــرب كربــاء.
وقامت الفرق األرضية بمكافحة  815هكتار.

• التوقعات

مــن المحتمــل تشــكل مجموعــات الحشــرات الكاملــة الغيــر ناضجــة جنســيا
وربمــا عــدد قليــل مــن األســراب الصغيــرة اعتبــارا مــن منتصــف شــهر مايــو
فصاعــدا فــي المحافظــات الجنوبيــة النجــف والديوانيــة واالنبــار والمثنــى .وقــد
يســتكمل ذلــك بأســراب غيــر ناضجــة جنســيا قــد تظهــر مــن الجنــوب أثنــاء
فتــرات الريــاح الجنوبيــة.
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الكويت ،البحرين ،قطر
• التوقعات

قــد يظهــر عــدد قليــل مــن المجموعــات أو األســراب الصغيــرة اثنــاء فتــرات
الريــاح الشــمالية – الغربيــة أو الجنوبيــة.

األردن
• التوقعات

قــد يظهــر عــدد قليــل مــن األســراب الغيــر ناضجــة جنســيا فــي الجنــوب
والشــرق فــي شــهر مايــو اثنــاء فتــرات الريــاح الشــرقية أو الجنوبيــة.

الكونغــو الديمقراطيــة ،لبنــان ،فلســطين ،ســورية ،تنزانيــا
وتركيــا.
• التوقعات
من غير ال ُمحتمل حدوث تطورات هامة.

المنطقة الشرقية
إيران
• الحالة
فــي شــهر أبريــل ،حــدث الفقــس طــوال الشــهر علــى إمتــداد الســاحل الجنوبــي
الغربــي والمناطــق شــبه الســاحلية بيــن بوشــهر ()2854N/5050E
وبنــدر إلينجــه ( )2634N/5452Eحيــث تشــكل المزيــد مــن مجموعــات
وبقــع الحوريــات مــع وصــول بعضهــا إلــى العمــر الخامــس فــي األســبوع
الماضــي .فــي الجنــوب الشــرقي ،نضجــت مجموعــات الحوريــات
والحشــرات الكاملــة ،ووضعــت المجموعــات الناضجــة جنســيا البيــض
علــى الســاحل بالقــرب مــن جاســك ( ،)2540N/5746Eوالمناطــق شــبه
الســاحلية مــن شــاباهار ( ،)2517N/6036Eوفــي المناطــق الداخليــة فــي
وادي ســوران ( )2717N/6159Eوفــي حــوض جــاز موريــان بيــن غالــي
جانــج ( )2731N/5752Eوإيرانشــهر ( . )2712N/6042Eوتحركــت
المجموعــات الكاملــة شــماال فــي شــمال سيســتان  -بلوشســتان لتظهــر بالقــرب
مــن زاهــدان ( )2930N/6051Eفــي منتصــف الشــهر وفــي جنــوب خراســان
بالقــرب مــن نيهبانــدان ( )3132N/6002Eخــال األســبوع الماضــي .وقــد
شــوهد وضــع البيــض فــي هــذه المناطــق وعلــى إمتــداد الحــدود الباكســتانية
جنــوب ميرجافــة ( . )2901N/6127Eفــي نهايــة أبريــل ،حــدث فقــس جديــد
وتشــكل لبقــع الحوريــات بالقــرب مــن جاســك .وقــد قامــت الفــرق األرضيــة
بمكافحــة  98658هكتــار.

• التوقعات

فــي الجنــوب الغربــي ،سيتشــكل المزيــد مــن مجموعــات الحشــرات الكاملــة
واالســراب الصغيــرة .وفــي الجنــوب الشــرقي ســتزداد أعــداد الجــراد مــع تزايد
الفقــس علــى المناطــق الســاحلية والداخليــة ممــا يــؤدي إلــى تشــكل مجموعــات
وبقــع الحوريــات االمــر الــذي يــؤدي إلــى تشــكل مجموعــات الحشــرات الكاملــة
الغيــر ناضجــة جنســيا واالســراب اعتبــارا مــن أؤخــر شــهر مايــو فصاعــدا.
وفــي شــمال سيســتان  -بلوشســتان وجنــوب خراســان ،ســيحدث الفقــس وتشــكل
البقــع فــي أوائــل مايــو ،ممــا يــؤدي إلــى ظهــور مجموعــات الحشــرات الكاملــة
غيــر الناضجــة جنســيا واألســراب الصغيــرة فــي يونيــو .قــد تتحــرك بعــض
أســراب التكاثــر الربيعــي مــن شــبه الجزيــرة العربيــة شــرقا علــى إمتــداد
الســاحل الجنوبــي.

باكستان
• الحالة

فــي شــهر أبريــل ،اســتمر التكاثــر علــى نطــاق واســع فــي بلوشســتان حيــث
كانــت الحوريــات والمجموعــات موجــودة فــي المناطــق الداخليــة مــن
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خــوزدار ( )2749N/6639Eووشــوك ( )2744N/6448Eشــمال نوشــكي
( ،)2933N/6601Eدالبانديــن ( )2856N/6430Eوفــي تشــاغاي تــال
علــى الحــدود األفغانيــة ،فــي المناطــق الوســطى بالقــرب مــن بانجــور
( ،)2658N/6406Eوعلــى إمتــداد الســاحل والمناطــق شــبه الســاحلية مــن
جــوادار ( )2508N/6219Eو باســاني ( )2515N/6328Eإلــى تربــات
( .)2600N/6303Eوقــد تــم اإلبــاغ عــن بقعــة حوريــات فــي نوشــكي .وقــد
شــكلت الحشــرات الكاملــة مجموعــات كانــت تنضــج جنســيا وبــدأ جيــل ثــان
مــن وضــع البيــض بعــد منتصــف الشــهر فــي الشــمال بالقــرب مــن دالبانديــن.
فــي وادي إنــدس ،كانــت المجموعــات وبقــع الحوريــات تنضــج وتشــكل
مجموعــات للحشــرات الكاملــة غيــر الناضجــة جنســيا فــي مقاطعــات راجانبــور
وكشــمور وديــرا بوجتــي شــمال ســوكور ( .)2742N/6854Eتســبب التكاثــر
فــي تكويــن مجموعــات ووبقــع حوريــات فــي ســهول البنجــاب وفــي خيبــر
باختونخــوا شــمال ديــر إســماعيل خــان ( )7055N/3150Eفــي منطقــة الكــي
مــروات .كانــت مجموعــات الحوريــات موجــودة علــى الحــدود الهنديــة فــي
مقاطعتــي غوتكــي (ســندا) وباهــاوال نجــار (البنجــاب) .وقامــت عمليــات
المكافحــة بمعالجــة  50289هكتــارا منهــا  4600هكتــار بالطائــرات.

• التوقعات

ستشــكل مجموعــات وبقــع الحوريــات الحاليــة مجموعــات غيــر ناضجــة جنســيا
وأســراب صغيــرة فــي بلوشســتان ،وادي إنــدس ،البنجــاب وخيبــر بختونخــوا
التــي ســتنتقل إلــى ثاربــاركار ونــارا وتشولســتان خــال شــهري مايــو ويونيــو.
ســيحدث فقــس محــدود مــن الجيــل الثانــي فــي شــمال بلوشســتان ،ممــا يتســبب
فــي تكويــن مجموعــات وبقــع حوريــات .ومــن المتوقــع وصــول مجموعــات
وأســراب إضافيــة مــن مناطــق تكاثــر الربيعــي علــى إمتــداد الحــدود الهنديــة
الباكســتانية خــال فــي يونيــو.

الهند
• الحالة

فــي شــهر أبريــل ،شــوهدت الحوريــات االنفراديــة (أعمــار  )1-2والمجموعــات
علــى الحــدود الباكســتانية بيــن ســري جانجاناجــار ( )2955N/7353Eوفازيلكا
( )3024N/7002Eفــي البنجــاب ،وعلــى الحــدود فــي راجســتان شــمال غــرب
جايســلمر ( .)2652N/7055Eوقــد قامــت الفــرق األرضيــة بمكافحــة 1970
هكتار.

• التوقعات

مــن المحتمــل ظهــور عــدد قليــل مــن األســراب مــن مناطــق التكاثــر الربيعــي
فــي راجســتان اعتبــارا مــن أوائــل مايــو فصاعــدا ،والتــي مــن المتوقــع أن تــزداد
خــال الفتــرة المتبقيــة مــن مايــو ويونيــو.

أفغانستان
• الحالة

فــي  14مــن شــهر أبريــل ،ظهــرت مجموعــة مــن الحشــرات الكاملــة الناضجــة
جنســيا مــن المناطــق المجــاورة إليــران فــي مقاطعــة نمــروز الجنوبيــة
الغربيــة وشــوهدت تتــزاوج بالقــرب مــن نهــر هلمنــد فــي منطقــة شــاربورجاك
( )3016N/6203Eجنــوب زارانــج ( .)3057N/6151Eوفــي  25مــن
الشــهر ،تــم اإلبــاغ عــن مجموعــات ناضجــة جنســيا شــمال شــرق زارانــج
فــي منطقــة تشخانســور .وقــد قامــت الفــرق األرضيــة بمكافحــة  20هكتــار.

• التوقعات

مــن المرجــح أن يحــدث الفقــس فــي أوائــل شــهر مايــو ممــا قــد يــؤدي إلــى
تشــكل مجموعــات صغيــرة وبقــع حوريــات فــي نمــروز .ومــن المرجــح
حــدوث التكاثــر علــى إمتــداد جنــوب هلمنــد بالقــرب مــن تــال تشــاجاي .وقــد
تتحــرك الحشــرات الكاملــة شــماال فــي مقاطعــات نمــروز وهلمنــد وقندهــار.
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إشعـارات
مستويات التحذير من الجراد الصحراوي

عبــارة عــن نظــام دليلــي مــن األلــوان بموقــع  Locust Watchعلــى شــبكة
اإلنترنــت يبيــن درجــة خطــورة حالــة الجــراد الصحــراوي :حيــث يعنــي اللــون
األخضــر أن حالــة الجــراد هادئــة واللــون األصفــر يعنــي احتــراس واللــون
البرتقالــي يعنــي تهديــد أمــا اللــون األحمــر فيعنــي أن الوضــع خطــر .وقــد
طُبــق هــذا النظــام بموقــع  Locust Watchعلــى 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 الجــراد الصحــراوي واإلجــراءات المناســبة المقترحــة
التــي يمكــن اتخاذهــا حيــال كل مســتوى.

تقارير الجراد

أثنــاء فتــرات الهــدوء (يشــار لهــا باللــون األخضــر) ينبغــي علــى البلــدان
أن ترســل تقاريــر الجــراد مــرة كل شــهر علــى األقــل مــع إرســال بيانــات
رامســيس ( )RAMSESمــع 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)
والتــي غالبــا مــا يصاحبهــا تفشــيات وفــورات وأوبئــة الجــراد ينبغــي إرســال
مخرجــات ملفــات رامســيس مــع تفســير موجــز مرتين/أســبوع فــي خــال 48
ســاعة مــن انتهــاء آخــر عمليــة مســح.
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
( eclo@fao.orgو  .) faodlislocust@gmail.comســيتم إدراج
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  17مــن شــهر ينايــر ،قــام المديــر العــام لمنظمــة األغذيــة والزراعــة بتفعيــل
البروتوكــول  ،L3وهــو أعلــى مســتوى للطــوارئ فــي نظــام األمــم المتحــدة،
فــي منظمــة األغذيــة والزراعــة للســماح للتتبــع الســريع والفعــال كاســتجابة
لفــورة الجــراد فــي القــرن االفريقــي.
هنــاك لوحــة معلومــات جديــدة تعــرض التقــدم الحالــي لمزيــد مــن التفاصيــل
http://www. fao.org/locusts/response-overview-dashboard/
 /enوأيضــا .www.fao.org/locusts

أدوات جديدة eLocust3

طــورت منظمــة األغذيــة والزراعــة  3أدوات مجانيــة جديــدة لتحســين تقاريــر
مســح الجــراد الصحــراوي ومكافحتــه:
eLocust3g, eLocust3m and eLocust 3w
http://www.fao.org/ag/locusts/en/activ/DLIS/eL3suite/index.html
كل أداة تســمح بتســجيل بيانــات المســح والمكافحــة األساســية فــي موقــع العمــل
ويمكــن مشــاركة البيانــات ضمــن الدولــة.

Locust Hub

طــورت منظمــة األغذيــة والزراعــة بمشــاركة  ESRIمنصــة لبيانــات الجــراد
الصحــراوي وآخــر التطــورات فــي االســتجابة لطــوارئ فــورة الجــراد
الصحــراوي:
https://locust-hub-hqfao.hub.arcgis.com
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األجندة

ما يلي جدول زمني ومخطط لألنشطة المزمع تنفيذها:
• هيئــة مكافحــة الجــراد الصحــراوي بالمنطقــة الوســطى/هيئة مكافحــة
الجــراد الصحــراوي فــي جنــوب غــرب آســيا/خدمة معلومــات الجــراد .حلقــة
عمــل ضبــاط معلومــات الجــراد فــي المنطقتيــن الوســطى والشــرقية ،القاهــرة،
مصــر (تــم تأجيلهــا).
• هيئــة مكافحــة الجــراد الصحــراوي بالمنطقــة الغربيــة /خدمــة معلومــات
الجــراد .حلقــة عمــل ضبــاط معلومــات الجــراد فــي المنطقــة الغربيــة ،داكار،
الســنغال (تــم تأجيلهــا).

دليل المصطلحات

المصطلحــات التاليــة هــي مصطلحــات خاصــة تســتعمل فــي نشــرة الجــراد
الصحــراوي عنــد اإلبــاغ عــن الجــراد الصحــراوي:

• يوليو– ديسمبر/ديسمبر
• ساحل غرب أفريقيا ،السودان ،غرب إريتريا؛ الحدود الهندية الباكستانية
األمطار الشتوية والتكاثر
• ديسمبر– يناير/فبراير
• ســاحل البحــر األحمــر وخليــج عــدن؛ شــمال غــرب موريتانيــا ،الصحــراء
الغربيــة
األمطار الربيعية والتكاثر
• فبراير– يونيو /يوليو
• شــمال غــرب أفريقيــا ،شــبه الجزيــرة العربيــة الداخليــة ،الهضبــة الصوماليــة،
إيــران  /الحدود الباكســتانية

مصطلحات أٌخري خاصة بعملية اإلبالغ:
التكاثر
• عملية التناسل من التزاوج إلى التجنح.

االنحسار

حشرات كاملة وحوريات غير تجمعية
انعزالي (قليلة)

• هي فترة تخلو من االنتشار واإلصابات الشديدة باألسراب.

• يوجد أعداد قليلة جدا وال يحدث بينها استجابات متبادلة
• صفر 1-حشرة كاملة 400/م مشيا على األقدام في رقعة محددة
(أو أقل من /25هكتار)

• هــي فتــرة مــن االنحســار الشــديد تتســم بالغيــاب التــام لعشــائر الجــراد
الصحــراوي التجمعيــة.

مشتتة (بعض أعداد منخفضة)

• توجد بالدرجة التي قد تسمح بحدوث استجابات متبادلة ولكن ال تشاهد
في جماعات أرضية أو للتشمس.
• 20 -1حشرة كاملة 400/م مشيا على األقدام في رقعة محددة
(أو/500-25هكتار).

جماعة

الخمود (فتور او انحسار اإلصابات)

التفشي

• ازديــاد واضــح فــي أعــداد الجــراد الصحــراوي بســبب التركيــز والتضاعــف
والتجمــع ،الــذي إذا لــم يتــم إيقافــه يمكــن أن يــؤدي إلــى تكويــن مجموعــات
حوريــات وأســراب.

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
التكاثــر الموســمية المكملــة فــي نفــس اإلقليــم أو األقاليــم المجــاورة للجــراد
الصحــراوي.

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

الوباء

أحجام أسراب الجراد ومجموعات الحوريات
صغير جدا

• هــي فتــرة لعــام واحــد أو أكثــر ينتشــر فيهــا الجــراد الصحــراوي واإلصابــات
الشــديدة التــي يكــون أغلبهــا مجموعــات أو أســراب .ويحــدث الوبــاء الكبيــر
عندمــا يتأثــر إقليميــن أو أكثــر فــي نفــس اآلونــة.

• سرب :أقل من  1كم²

• مجموعة 25-1 :م²

االنحدار

• سرب 10-1 :كم²

• مجموعة 2،500-25 :م²

• 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.

• سرب 100-10 :كم²

• مجموعة 2،500 – 10 :هكتار

مستويات التحذير
أخضر

• سرب 500-100 :كم²

• مجموعة 50-10 :هكتار

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

• سرب + 500 :كم²

• مجموعة + 50 :هكتار

صغير

متوسط

كبير

كبير جدا

سقوط األمطار

• خفيف 20-1 :ملم مطر
• متوسط 50-21 :ملم مطر
• غزير :أكثر من  50ملم مطر
األمطار الصيفية والتكاثر
رقم  499أبريل 2020

أصفر

• احتــراس :يوجــد تهديــد للمحاصيــل .يتطلــب األمــر إلــى يقظــة أكثــر؛ قــد
تقتضــي الحاجــة إلــى عمليــات مكافحــة.

برتقالي

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

أحمر

• خطــر :تهديــد شــديد للمحاصيــل .يجــب إجــراء عمليــات مســح ومكافحــة
مكثفــة.
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مناطق الجراد الصحراوي
المنطقة الغربية
البلــدان المتضــررة مــن الجــراد فــي غــرب وشــمال غــرب أفريقيــا تشــمل:
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 – عُمــان – الســعودية – الصومــال – الســودان –
اليمــن .وأثنــاء األوبئــة فقــط :البحريــن – العــراق – األردن – كينيــا – الكويــت
– لبنــان -فلســطين -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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أدوات ومصادر مفيدة
￼￼
FAO Locust Watch.  روابط، أسئلة متكررة، أرشيف، مطبوعات، أنشطة، خرائط،معلومات
http://www.fao.org/ag/locusts
FAO/ESRI Locust Hub.  تطور االستجابة للطوارئ،تحميل خرائط وبيانات الجراد الصحراوي
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.  أيام (عقد) والسنة10 ، اليوم،موقع تقدير سقوط األمطار
http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/.Food_Security/.Locusts/index.html
IRI Greenness maps. خرائط ا ألخضرار. أيام10 خرائط ذات فاعلية توضح التطور في الكساء النباتي كل
http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/Food_Security/Locusts/Regional/greenness.html
NASA WORLDVIEW. صوراألقمارالصناعية في الوقت الحقيقي
https://worldview.earthdata.nasa.gov
Windy.  حركة الرياح و درجة الحرارة،الوقت الفعلي السقوط ا مطار
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.  فيلم تدريبي عن أي لوكست موجودة على موقع يوتيوب15 عدد
https://www.youtube.com/playlist?list=PLf7Fc-oGpFHEdv1jAPaF02TCfpcnY oFQT
RAMSESv4 training videos. مجموعة من األفالم التدريبية األساسية عن برنامج رامسيس
https://www.youtube.com/playlist?list=PLf7Fc-oGpFHGyzXqE22j8-mPDhhGNq5So
RAMSESv4 and eLocust3.  جرد ودعم فني، فيديوهات، تحديثات،برامج التثبيت
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 أي ليرت (قاعدة بيانات ديناميكية وتفاعلية بشان الموارد الخاصة بالجارد الصحراوي
http://sites.google.com/site/elertsite
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