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نشـــرة الجــراد الصحــراوي

حالة الجراد الصحراوي العامة في أكتوبر 2020
والتوقعات حتى منتصف ديسمبر 2020

المنطقة الغربية :الحالة هادئة

الحالــة :حــدث تكاثــر علــى نطــاق صغيــر فــي موريتانيــا ،والنيجــر،
وتشــاد ،والجزائــر.
التوقعــات :ســتنخفض اعــداد الجــراد فــي مناطــق التكاثــر الصيفيــة .ومن
المتوقــع حــدوث تكاثــر علــى نطــاق صغيــر فــي شــمال غــرب موريتانيــا.

المنطقة الوسطى :الحالة تهديد

الحالــة :تتواجــد أســراب عديــدة فــي شــمال شــرق إثيوبيــا حيــث تــم
مكافحــة ( 335 453هكتــار) ،وانتقلــت اســراب أخــرى شــماال إلــى
إريتريــا جنــوب الــوادي المتصــدع وشــرق منطقــة صومالــي االثيوبيــة،
وتتواجــد األســراب ايض ـا ً فــي شــمال شــرق الصومــال التــي كافحــت
( 12 974هكتــار) وتحــرك بعضهــا جنوبــا ،وقــد وصلــت أســراب
إلــى أوجاديــن ووســط الصومــال ،وحــدث وضــع للبيــض وفقــس جديــد
ووجــدت بقــع الحوريــات فــي شــرق الســودان حيــث تــم مكافحــة (912
 52هكتــار) ،وانتهــي التكاثــر الصيفــي فــي المناطــق الداخليــة اليمنيــة،
وتتواجــد بقــع الحوريــات علــى ســاحل البحــر األحمــر إلريتريــا التــي
كافحــت ( 10 354هكتــار) ،واليمــن ( 4 609هكتــار) والســعودية
( 21 290هكتــار) وكذلــك فــي الســودان ،وبــدأت األســراب المتبقيــة في
شــمال غــرب كينيــا تنضــج وقــد تــم مكافحــة ( 318هكتــار).
التوقعــات :ســيحدث المزيــد مــن الفقــس وتشــكل بقــع الحوريــات فــي
شــرق إثيوبيــا (أوجاديــن) والصومــال مــع تشــكل أســراب جديــدة فــي
أوائــل ديســمبر والتــي ستشــكل تهديــدا لجنــوب شــرق إثيوبيــا وجنــوب
الصومــال والشــمال الشــرقي لكينيــا .وســيحدث تكاثــر محلــي فــي شــمال
غــرب كينيــا .ويســتمر كذلــك التكاثــر علــى إمتــداد جانبي البحــر األحمر
فــي إريتريــا ،الســودان ،الســعودية واليمــن مــع إمكانيــة تشــكل بقــع
الحوريــات واالســراب ،خاصــة فــي اليمــن.

المنطقة الشرقية :الحالة تهديد

الحالــة :أجريــت عمليــات مكافحــة محــدودة ضــد اإلصابــات المتبقيــة فــي
باكســتان ( 220هكتــار) .وال يوجــد جــراد فــي الهنــد ،وتوجــد مجموعــات
حشــرات كاملــة صغيــرة فــي جنــوب شــرق إيــران حيــث تــم مكافحــة (40
هكتار).
التوقعــات :مــن المحتمــل اســتمرار تواجــد أعداد قليلــة من الحشــرات الكاملة
فــي جنــوب غــرب إيــران وجنــوب شــرق باكســتان ،ومــن غيــر المحتمــل
حــدوث تطــورات هامــة.
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بؤر (مركز) اإلصابات تنتقل إلى شرق إثيوبيا والصومال.
كمــا كان متوقعــا ،تشــكلت أســراب عديــدة فــي شــمال شــرقي إثيوبيــا
فــي شــهر أكتوبــر .وقــد تحســن الوضــع بنهايــة الشــهر بســبب عمليــات
المكافحــة المكثفــة ،ولتحــرك األســراب شــماال إلــى المرتفعــات وإلــى
إريتريــا ،وجنوبــا إلــى الــوادي المتصــدع ،وإلــى الشــرق .وبالتالــي،
ســوف ينتقــل مركــز االصابــات إلــى منطقة صومالــي في شــرق إثيوبيا
والمناطــق المتاخمــة للصومــال حيــث تجــري فيهــا عمليــات المكافحــة.
وســيبدأ جيــل آخــر مــن التكاثــر فــي هــذه المنطقــة الشاســعة حيــث أن
األســراب الناضجــة جنســيا فــي الشــمال الشــرقي للصومــال تحركــت
جنوبــا ووضعــت البيــض الــذي يفقــس وتتشــكل بقــع الحوريــات.
سيتشــكل المزيــد مــن بقــع الحوريــات فــي شــهر نوفمبــر وجيــل جديــد
مــن األســراب غيــر الناضجــة جنســيا سيتشــكل فــي أوائــل ديســمبر
والتــي مــن المتوقــع أن تتحــرك جنوبــا وتهــدد جنــوب شــرق إثيوبيــا
وجنــوب الصومــال وشــمال شــرق كينيــا .أمــا األســراب التــي انتقلــت
إلــى إريتريــا فمــن المحتمــل أن تصــل إلــى ســاحل البحــر األحمــر
حيــث عمليــات المكافحــة جاريــة ضــد بقــع الحوريــات .واســتمرت
عمليــات المكافحــة ضــد بقــع الحوريــات فــي شــرق الســودان وعلــى
ســاحل البحــر األحمــر فــي اليمــن وجنــوب غــرب الســعودية .وقــد
انتهــى التكاثــر فــي المناطــق الداخليــة فــي اليمــن وانتقلــت األســراب
إلــى الســاحل .إن التكاثــر الشــتوي علــى جانبــي البحــر األحمــر يمكــن
أن يســبب تشــكل بقــع الحوريــات واالســراب ،خاصــة فــي اليمــن .أمــا
عــن بقيــة المناطــق فسيســتمر الهــدوء وليــس مــن المتوقــع حــدوث
تطــورات مهمــة.

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 أكتوبر 2020
هطلــت أمطــار غزيــرة فــي شــرق إثيوبيــا ووســط الصومــال،
ممــا أدى لتوفــر ظــروف تكاثــر مالئمــة .كمــا اســتمرت الظــروف
المالئمــة علــى إمتــداد جنــوب جانبــي البحــر االحمــر .وبــداء
الغطــاء النباتــي يجــف فــي مناطــق تكاثــر الصيفــي فــي غــرب
إفريقيــا والســودان.
المنطقة الغربية

إســتمرت منطقــة التجمــع بيــن المداريــن ( )ITCZحركتهــا الموســمية جنوبــا
فــي شــهر أكتوبــر .ومــع ذلــك ،كان موقعهــا علــى بعــد حوالــي  225كــم شــماال
أكثــر مــن المعتــاد فــي العقــد األول مــن مالــي إلــى تشــاد ،والــذي كان إلــى
الشــمال أكثــر ممــا كانــت عليــه فــي العقــد األخيــر مــن شــهر ســبتمبر .وأثنــاء
العقــد الثانــي ،كانــت  ITCZتبعــد حوالــي  100كيلومتــر جنوبــا عــن المعتــاد
وقــد تحركــت جنــوب مناطــق التكاثــر الصيفــي فــي منطقــة الســاحل .وقــد
ســقطت أمطــار بمعــدالت مــن خفيفــة إلــى معتدلــة
جنــوب موريتانيــا ،فــي شــمال مالــي مــن عــروان إلــى أدرار إيفــوراس ،ســهول
تامســنا الجنوبيــة فــي النيــج ،ووســط تشــاد فــي العقــد األول ،فــي حيــن هطلــت
أمطــار بمعــدالت قليلــة فــي العقــد الثانــي .وبالتالــي ،ظلــت الظــروف مالئمــة
للتكاثــر فــي الجنــوب والشــمال الغربــي لموريتانيــا وشــمال شــرق تشــاد لكنهــا
كانــت تجــف فــي
النيجــر ووســط تشــاد .أمــا فــي شــمال غــرب إفريقيــا ،ســقطت أمطــار بمعــدالت
قليلــة جــدا باســتثناء زخــات بمعــدالت مــن خفيفــة إلــى معتدلــة فــي وســط
الصحــراء الكبــرى الغربيــة بالقــرب مــن بيــر أنــزاران .وفــي الجزائــر كانــت
الظــروف مالئمــة للتكاثــر فــي وادي أدرار وعلــى الحــدود النيجريــة بالقــرب
مــن قــزام لكنهــا كانــت تجــف غــرب تمنراســت.

المنطقة الوسطى

واصلــت منطقــة التجمــع بيــن المداريــن ( )ITCZحركتهــا الموســمية جنوبــا
فــي شــهر أكتوبــر .ومــع ذلــك ،كان موقعهــا علــى بعــد حوالــي  100كيلومتــر
شــماال أكثــر مــن المعتــاد فــي العقــد األول علــى دارفــور ،والــذي كان أبعــد مــن
ذلــك شــماال ممــا كانــت عليــه فــي العقــد األخيــر مــن ســبتمبر .وأثنــاء العقــد
الثانــي ،كانــت  ITCZأبعــد  100كــم جنوبــا عــن المعتــاد وتحركــت جنــوب
منطقــة تكاثــر الصيفــي فــي الســودان وإريتريــا .وفــي العقــد األول ،ســقطت
امطــار بمعــدالت مــن خفيفــة الــى معتدلــة جنــوب الجنينــة بالفاشــر والنهــود فــي
الســودان فيمــا تســاقطت أمطــار خفيفــة فــي مواقــع قليلــة غــرب تــال البحــر
األحمــر .كمــا ظلــت ظــروف التكاثــر مالئمــة مــا بيــن وادي النيــل وتــال
البحــر األحمــر وعلــى إمتــداد وادي أكــو  /دئيــب فــي الشــمال الشــرقي .أمــا فــي
القــرن أفريقيــا ،فقــد ســقطت أمطــار بمعــدالت مــن خفيفــة إلــى معتدلــة طــوال
الشــهر فــي أوجاديــن فــي شــرق إثيوبيــا ،والمناطــق المتاخمــة لوســط
الصومــال ،وجنــوب الصومــال ،ممــا ســمح بالظــروف لتصبــح مالئمــة
للتكاثــر .وفــي مناطــق التكاثــر الشــتوي ،ســقطت أمطــار بمعــدالت خفيفــة علــى
الســاحل األوســط للبحــر األحمــر فــي إريتريــا فــي العقــد األول .كمــا هطلــت
أمطــار فــي الســفوح علــى إمتــداد أجــزاء مــن ســاحل البحــر األحمــر فــي اليمــن
والســعودية وربمــا أن هــذه االمطــار قــد جــرت إلــى الســهول الســاحلية .وقــد
ظلــت ظــروف التكاثــر مالئمــة علــى ســاحل إريتريــا ،وفــي دلتــا طوكــر فــي
الســودان ،واليمــن ولكــن الغطــاء النباتــي
كان يجــف فــي العديــد مــن المناطــق علــى الســاحل فــي الســعودية مــا عــدا
بالقــرب مــن الليــث.

المنطقة الشرقية

لــم تســقط أمطــار بمعــدالت معنويــة فــي المنطقــة فــي شــهر أكتوبــر .بســبب
تراجــع الريــاح الموســمية ،واســتمر الغطــاء النباتــي فــي الجفــاف فــي مناطــق
التكاثــر الصيفــي علــى إمتــداد جانبــي الحــدود الهنديــة الباكســتانية .أمــا عــن
بقيــة المناطــق فقــد ســادت الظــروف الجافــة.
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المساحات ال ُمعالجة
كانــت هنــاك زيــادة كبيــرة فــي عمليــات المكافحــة فــي شــهر أكتوبــر حيــث تمت
مكافحــة  438170هكتــار فــي مقابــل  115165هكتار في شــهر ســبتمبر.
أريتريا  10 354هكتار
 335 453هكتار (تقديري)
إثيوبيا
هكتار
40
إيران
هكتار
318
كينيا
هكتار
باكستان 220
السعودية  21 290هكتار
الصومال  12 974هكتار
السودان  52 912هكتار
هكتار
4 609
اليمن

حالة الجراد الصحراوي والتوقعات

المنطقة الغربية
موريتانيا
• الحالة
فــي شــهر أكتوبــر ،حــدث تكاثــر علــى نطــاق صغيــر فــي الغــرب بيــن
وأجيــال فــاي ( ،)1827N/1444Wتجكجــة (،)1833N/1126W
وأكجوجــت ( ،)1945N/1421Wوفــي الجنــوب الشــرقي بالقــرب مــن قالتــا
( .)1717N/0701Wوقــد شــوهدت حشــرات كاملــة إنفراديــة ناضجة جنســيا
فــي حالــة تــزاوج ،وحوريــات انفراديــة فــي جميــع االعمــار ،وحشــرات كاملــة
حديثــة التجنــح ،وحشــرات كاملــة غيــر ناضجــة جنســيا .باإلضافــة إلــى ذلــك،
تواجــدت الحشــرات كاملــة االنفراديــة الناضجــة جنســيا والمشــتتة فــي الجنــوب
مــا بيــن تامشــيكت ( )1714N/1040Wونيمــا ( ،)1636N/0715Wوفــي
تاغانــت ،شــمال براكنــا ،تــرارزة ،جنــوب غــرب أدرار وأنشــيري.

• التوقعات

ســتنخفض أعــداد الجــراد وكذلــك تكاثــر الجــراد فــي الجنــوب ولكــن مــن
المحتمــل أن تــزداد فــي الغــرب والشــمال الغربــي حيــت قــد تتركــز الحشــرات
الكاملــة والحوريــات وتشــكل مجموعــات صغيــرة.

مالي
• الحالة
لم ترد تقارير عن حالة الجراد في شهر أكتوبر.

• التوقعات

ربمــا تتواجــد مجموعــات صغيــرة مــن الحشــرات كاملــة المركــزة والتــي
تســتقر فــي أجــزاء مــن أدرار إيفــوراس.

النيجر
• الحالة
فــي شــهر أكتوبــر ،حــدث تكاثــر علــى نطــاق صغيــر فــي شــمال ســهول تامســنا
قــرب الحــدود الجزائريــة وأســاماكا ( )1920N/0546Eوفــي جنــوب شــرق
جبــال العيــر علــى إمتــداد وادي تافديــت ( )1809N/0926Wحيــث شــوهدت
فــي األســبوع الماضــي فيهــا الحشــرات الكاملــة االنفراديــة الناضجــة جنســيا
وحوريــات العمــر األول .كمــا تــم اإلبــاغ عــن مجموعــة حشــرات كاملــة
ناضجــة جنســيا فــي تــا فديــت.
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• التوقعات

• التوقعات

أعــداد الجــراد ســتقل أكثــر علــى ســهول تاميســنا مــع جفــاف الغطــاء النباتــي.
وقــد يســتمر تواجــد أعــداد قليلــة مــن مجموعــات الحشــرات الكاملــة فــي شــمال
شــرق جبــال العيــر.

من غير ال ُمحتمل حدوث تطورات هامة.

تشـاد
• الحالة

فــي شــهر أكتوبــر ،حــدث تكاثــر علــى نطــاق صغيــر وتواجــدت الحوريــات
االنفراديــة مــن جميــع االعمــار فــي المناطــق الوســطى بالقــرب مــن بوركيــا
( )1523N/1800Eفــي الوســط وغــرب فــادا ( )1714N/2132Eفــي
الشــمال الشــرقي .وكانــت أعــداد منخفضــة مــن الحشــرات الكاملــة االنفراديــة
غيــر الناضجــة والناضجــة جنســيا مشــتتة بشــكل رئيســي بيــن بوركيــا وكاليــت
( )1550N/2054Eوفــادا ،وإلــى حــد أقــل ،فــي الغــرب بالقــرب مــن
مــاو( )1406N/1511Eوفــي الشــرق بالقــرب مــن حــدود الســودان وإريبــا
( . )1507N/2215Eوفــي األســبوع الماضــي ،شــوهدت الحشــرات االنتقاليــة
فــي حالــة تــزاوج بالقــرب مــن فــادا.

• التوقعات

أعــداد الجــراد ســتقل مــع جفــاف الغطــاء النباتــي فــي المناطــق الوســطى
والشــمالية الشــرقية.

السنغال
• الحالة
لم يتم اإلبالغ عن حالة الجراد في شهر أكتوبر.

• التوقعات

من غير ال ُمحتمل حدوث تطورات هامة.

بنيــن ،بوركينــا فاســو ،كاميــرون ،كاب فيــردي ،كــوت ديفــوار،
جامبيــا ،غانــا ،غينيــا بيســاو ،غينيــا ،ليبريــا ،نيجريا ،ســيراليون
وتوجو.
• التوقعات
من غير ال ُمحتمل حدوث تطورات هامة.

الجزائر
• الحالـة
فــي شــهر أكتوبــر ،حــدث تكاثــر علــى نطــاق صغيــر فــي أقصــى الجنــوب
علــى حــدود النيجــر جنــوب غــرب عيــن قــزام ( )1934N/0546Eحيــث
شــوهدت مجموعــات الحوريــات فــي منطقــة واحــدة وتواجــدت حشــرات
كاملــة انفراديــة ناضجــة جنســيا ومشــتتة فــي مــكان قريــب .كمــا شــوهدت
الحشــرات الكاملــة االنفراديــة غيــر الناضجــة جنســيا فــي أماكــن قليلــة غــرب
تمنراســت ( .)2250N/0528Eولــم يشــاهد أي جــراد فــي وادي أدرار
( )2753N/0017Wفــي وســط الصحــراء الكبــرى.

• التوقعات

أعــداد الجــراد ســتقل فــي أقصــى الجنــوب مــع جفــاف الغطــاء النباتــي .ومــن
غيــر المحتمــل حــدوث تطــورات مهمــة.

المغرب
• الحالة
فــي شــهر أكتوبــر ،لــم يشــاهد الجــراد خــال المســوحات التــي أجريــت فــي
الشــمال مــن غــرب الصحــراء الكبــرى مــا بيــن العيــون (،)2709N/1311W
قلــة زامــور ( )2508N/1222Wوســمارا ( )2644N/1140Wبمــا فــي
ذلــك وادي ســاقية الحمــرا.
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ليبيا
• الحالة
لم يتم اإلبالغ عن حالة الجراد في شهر أكتوبر.

• التوقعات

من غير ال ُمحتمل حدوث تطورات هامة.

تونس
• الحالة

لم يتم اإلبالغ عن حالة الجراد في شهر أكتوبر.

• التوقعات

من غير ال ُمحتمل حدوث تطورات هامة.

المنطقة الوسطى
السودان
• الحالة

فــي شــهر أكتوبــر ،إســتمر الفقــس وتشــكل بقــع الحوريــات فــي الشــرق مــا بيــن
نهــر عطبــرة وتــال البحــر األحمــر حيــث حــدث االنســاخ األخيــر للحوريــات
فــي األســبوع الماضــي ،ممــا أدى إلــى ظهــور مجموعــات الحشــرات الكاملــة
غيــر الناضجــة جنســيا .علــى الرغــم مــن أن آخــر حالــة لســرب وضــع البيــض تــم
اإلبــاغ عنهــا فــي يــوم  11مــن الشــهر غــرب هيــا ( ،)1820N/3621Eوكانــت
مجموعــات حشــرات كاملــة ناضجــة جنســيا تضــع البيــض فــي صحــراء بيوضــة
وبالقــرب منهــا النيــل جنــوب أبــو حامــد( )1932N/3320Eحتــي األســبوعين
التالييــن .وتواجــدت الحشــرات الكاملــة االنفراديــة غيــر الناضجــة والناضجــة
جنســيا ومجموعــات قليلــة فــي شــمال كردفــان بينمــا واصلــت الظهــور الحشــرات
الكاملــة الناضجــة جنســيا غــرب تــال البحــر األحمــر والتــي ربمــا تتحــرك نحــو
الســاحل .وفــي مناطــق التكاثــر الشــتوي تواجــدت مجموعــات الحوريــات علــى
ســاحل البحــر األحمــر فــي دلتــا طوكــر ( )1827N/3741Eحيــث ان بعضهــا
فــي االنســاخ األخيــر وشــكلت مجموعــات حشــرات كاملــة غيــر ناضجــة جنســيا
فــي العقــد الماضــي .وقــد شــوهدت حشــرات كاملــة انفراديــة ناضجــة جنســيا
مشــتتة جنوبــا قــرب قــروره ( . )1745N/3802Eوتواجــدت الحشــرات الكاملــة
االنفراديــة الناضجــة والغيــر ناضجة جنســيا والمشــتتة في المناطق شــبه الســاحلية
فــي الشــمال الشــرقي حيــث كان هنــاك عــدد قليــل مــن الحشــرات الكاملــة يضــع
البيــض فــي وادي أوكــو  /دئيــب مــا بيــن تومــاال ( )2002N/3551Eوالصوفيــة
( . )2119N/3613Eوقــد تمــت مكافحــة  52912هكتــارا منهــا  36600هكتــار
بالوســائل الجويــة.

• التوقعات

ســتنخفض إصابــات الجــراد فــي مناطــق التكاثــر الصيفــي وغــرب تــال البحــر
األحمــر مــع تحــرك مجموعــات الحشــرات الكاملــة إلــى الســهول الســاحلية للبحــر
األحمــر حيــث ســتنضج جنســيا وتتكاثــر فــي دلتــا طوكــر والمناطــق األخــرى
التــي تتلقــى األمطــار .وبالتالــي ســتزداد أعــداد الجــراد ،ويمكــن تشــكل مجموعــات
الحوريــات .ومــن المتوقــع تكاثــر علــى نطــاق صغيــر أن يســتمر فــي وادي أوكــو
 /دئيــب.

إريتريا
• الحالة

فــي شــهر أكتوبــر ،حــدث الفقــس فــي أماكــن قليلــة فــي المنخفضــات الغربيــة
والمرتفعــات المجــاورة شــمال كركبــت ( )1604N/3725Eممــا أدى إلــى
تشــكل مجموعــات الحوريــات .واســتمر التكاثــر علــى ســاحل البحــر األحمــر
مــن تيــو ( )1441N/4057Eجنوبــا إلــى مهميــت ( )1723N/3833Eفــي
الشــمال .كمــا حــدث الفقــس بالقــرب مــن شــعئب ( ،)1551N/3903Eجنــوب
مهميــت  ،وبدرجــة أقــل  ،بالقــرب مــن تيــو  ،ممــا أدى إلــى تشــكل مجموعــات
الحوريــات .وقــد تشــكلت بقعــة حوريــات واحــدة علــى األقــل بالقــرب مــن
مهميــت وكان هنــاك عــدد قليــل مــن بقــع الحوريــات بالقــرب تيــو وجنــوب
فــورو ( )1515N/3937Eمــن تكاثــر ســابق.
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وفــي العقــد األخيــر مــن الشــهر ،حــدث االنســاخ األخيــر بالقــرب مــن شــعئب
ممــا أدى إلــى تشــكل عــدد قليــل مــن مجموعــات الحشــرات الكاملــة غيــر
الناضجــة جنســيا ،والعديــد مــن األســراب غيــر ناضجــة جنســيا تصــل مســاحتها
إلــى  50كــم 2مــن المناطــق المجــاورة مــن شــمال إثيوبيــا قــد ظهــرت فــي
المرتفعــات جنــوب أســمرة ( ، )1519N/3856Eباتجــاه الشــمال حتــى منطقــة
أنســبا .وقــد قامــت الفــرق األرضيــة بمكافحــة  10354هكتــار.

• التوقعات

مــن المتوقــع أن تنخفــض أعــداد الجــراد فــي المنخفضــات الغربيــة إال أنهــا
ســتزداد أكثــر علــى الســهول الســاحلية للبحــر األحمــر حيــث ســيحدث جيــل
آخــر مــن التكاثــر فــي المناطــق التــي تتلقــي األمطــار .يمكــن لبعــض األســراب
مــن شــمال شــرق إثيوبيــا أن تظهــر فــي وقــت مبكــر مــن فتــرة التوقعــات فــي
المرتفعــات الجنوبيــة وتســتمر حتــى ســاحل البحــر األحمــر.

إثيوبيا
• الحالة
فــي شــهر أكتوبــر ،ســادت بقــع الحوريــات فــي االعمــار المتأخــرة فــي
شــمال الــوادي المتصــدع مــن منطقــة عفــار بطــول  450كــم علــى امتــداد
الجــرف الشــرقي مــن جنــوب ديــزي ( )1108N/3938Eشــمال ميكيلــي
( )1329N/3928Eوغــرب ســيميرا ( ، )1148N/4100Eبمــا فــي
ذلــك أجــزاء مــن شــرق منطقتــي أمهــرة وتيجــراي حتــى منتصــف الشــهر.
كانــت اإلصابــة األصغــر موجــودة فــي مرتفعــات هــرار مــا بيــن ديــرداوا
( )0935N/4150Eوجيجيجــا ( .)0922N/4250Eوقــد تشــكلت أعــداد
كبيــرة مــن مجموعــات الحشــرات الكاملــة غيــر الناضجــة جنســيا واألســراب
فــي المنطقتيــن .وتحــرك العديــد مــن األســراب غيــر الناضجــة جنســيا مــن
عفــار إلــى منطقــة صومالــي حيــث شــوهدت فــي مرتفعــات هــرار وكذلك شــرقا
باتجــاه كبــري دهــار ( )0644N/4416Eفــي أوجاديــن .بعــد منتصف الشــهر،
كادت ان تصــل أســراب مــن عفــار إلــى أديــس أبابــا ( )0901N/3845Eبينمــا
انتقلــت أســراب أخــرى إلــى الجنــوب مــن نــازرت ( )0832N/3916Eفــي
الــوادي المتصــدع ،وفــي الشــمال الغربــي مــن شــرق مرتفعــات مــن أمهــرة
وتيغــراي ،وصــوال أكســوم( )1407N/3843Eوالحــدود اإلريتريــة .وقــد
نضجــت جنســيا بعــض األســراب بالقــرب مــن جيجيجــا ،وشــوهدت أســراب
قليلــة تتــزاوج شــمال ديــزي وغــرب ديــرداوا .أمــا فــي شــرق أوجاديــن ،فــإن
مجموعــات الحشــرات الكاملــة الناضجــة جنســيا وســرب واحــد علــى األقــل
(والــذي نشــأ مــن إصابــات فــي وســط الصومــال) كانــت تضــع البيــض مــا بيــن
وردر ( )0658N/4520Eوالحــدود الصوماليــة مــن أواخــر شــهر ســبتمبر
فصاعــدا .وقــد زاد الفقــس فــي األســبوع الماضــي فــي مناطــق وردر وجــادي
وبــوخ ،كمــا وصلــت مجموعــات مــن الحوريــات إلــى الطــور الثالــث .بحلــول
نهايــة الشــهر ،تحســن الوضــع فــي الشــمال والشــمال الشــرقي .وتفيــد التقاريــر
أنــه قــد تمــت مكافحــة  335453هكتــار منهــا  127334بالوســائل الجويــة.

• التوقعات

ســتنخفض أعــداد الجــراد فــي الشــمال والشــمال الشــرقي مــع إنتقــال معظــم
األســراب إلــى منطقــة صومالــي بينمــا يمكــن لعــدد قليــل منهــا التحــرك جنوبــا
فــي الــوادي المتصــدع .ومــن المحتمــل حــدوث تحــركات عبــر الحــدود مــع
الصومــال .وبالتالــي ،أعــداد الجــراد ســتزداد فــي منطقــة صومالــي ،وخاصــة
فــي المناطــق الشــرقية (أوجاديــن) ،حيــث المزيــد مــن وضــع البيــض والفقــس
وتشــكل بقــع الحوريــات قــد يحــدث .ومــن المتوقــع جيــل جديــد مــن األســراب
غيــر الناضجــة جنســيا أن يتشــكل مــن أواخــر شــهر نوفمبــر فصاعــدا والتحــرك
جنوبــا إلــى المناطــق الجنوبيــة

رقم  505أكتوبر 2020

چيبوتي
• الحالة
فــي العقــد األول مــن شــهر أكتوبــر ،إســتمر تواجــد الحشــرات الكاملــة
االنفراديــة الناضجــة والغيــر ناضجــة جنســيا والمشــتتة فــي الجنــوب الغربــي
بالقــرب مــن آســإال (.)1100N/4206E

• التوقعات

قــد تظهــر مجموعــات قليلــة وأســراب صغيــرة علــى فتــرات مــن اليمــن وتنتقــل
عبــر البــاد إلــى إثيوبيــا والصومــال.

الصومال
• الحالة
فــي شــهر أكتوبــر ،األســراب غيــر الناضجــة جنســيا التــي كانــت
ســائدة فــي الشــمال الشــرقي بيــن جــارو( )0824N/4829Eوجــاردو
( ،)0930N/4905Eقــد نضجــت جنســيا وانتقــل الكثيــر منهــا جنوبــا إلــى
المناطــق الوســطى مــن مــدق وجلجــدود وصــوال إلــى الجــزء الشــمالي مــن
هيرشــابيل إلــى الشــمال الشــرقي مــن بيليــت ويــن ()0444N/4512E
بحلــول منتصــف الشــهر وإلــى الســاحل شــمال مقديشــو ()0202N/4520E
بنهايــة أكتوبــر .وبالرغــم مــن مشــاهدة األســراب فــي حالــة التــزاوج جنــوب
شــرق جــارو وشــمال دوســا مــارب ( ، )0532N/4623Eفــكان مــن المعتقــد
أن وضــع البيــض ســيحدث علــى نطــاق واســع مــا بيــن جــاردو وبيليــت ويــن.
وقــد بــدأ الفقــس وتشــكل بقــع الحوريــات فــي األســبوع الماضــي جنــوب شــرق
جــارو وجالكايــو ( . )0646N/4725Eوفــي الشــمال الغربــي ،شــوهد عــدد
قليــل مــن األســراب غيــر ناضجــة جنســيا مــن المناطــق المتاخمــة إلثيوبيــا
وربمــا اليمــن فــي وقــت مبكــر مــن الشــهر مــا بيــن بورمــا ()0956N/4313E
وهرجيســا ( ، )0931N/4402Eتالهــا المزيــد مــن األســراب غيــر الناضجــة
جنســيا بعــد منتصــف الشــهر وبعضهــا كانــت تنضــج جنســيا .وقــد أجريــت
عمليــات المكافحــة باســتخدام المبيــدات الحيويــة لمســاحة  12974هكتــار منهــا
 10414هكتــار بالوســائل الجويــة.

• التوقعات

مــن المتوقــع حــدوث الفقــس وتشــكل بقــع الحوريــات علــى نطــاق واســع مــا
بيــن جــاردو وبيليــت ويــن ،ممــا قــد يــؤدي فــي بــدء تشــكيل أســراب كبيــرة
مــن أوائــل شــهر ديســمبر فصاعــدا التــي مــن شــأنها أن تتحــرك جنوبــا .ومــن
المحتمــل حــدوث تكاثــر علــى نطــاق أصغــر علــى الهضبــة الشــمالية الغربيــة
حيــث مــن المتوقــع حــدوث الفقــس وتشــكل بقــع الحوريــات فــي شــهر نوفمبــر.
هــذا مــن الممكــن أن يســتكمل بتحــركات أســراب عبــر الحــدود مــن المناطــق
المتاخمــة إلثيوبيــا وأعــداد قليلــة مــن األســراب قادمــة مــن جنــوب اليمــن.

كينيا
• الحالة

فــي شــهر أكتوبــر ،كانــت بعــض األســراب الصغيــرة المتبقيــة تنضــج جنســيا
ببطــئ فــي الشــمال الغربــي حيــث مقاطعــات بارينجــو ،اليكيبيــا وســامبورو معــا
علــى بعــد  125كــم جنــوب بحيــرة توركانــا .وقــد تمــت مكافحــة  318هكتــار
بواســطة الوســائل الجويــة.

• التوقعات

مــن المتوقــع أن تتكاثــر األســراب المتبقيــة فــي الشــمال الغربــي فــي المناطــق
المالئمــة وهــذا قــد يــؤدي إلــى حــدوث الفقــس وتشــكل بقــع الحوريــات من شــهر
نوفمبــر فصاعــدا .وقــد يســتكمل هــذا بأســراب قليلــة مــن إثيوبيــا والصومــال
تصــل علــى فتــرات إلــى الشــمال الشــرقي ،والتــي مــن المرجــح أن تــزداد إلــى
حــد كبيــر مــن أوائــل شــهر ديســمبر فصاعــدا باعتبارهــا تشــكل جيــا جديــدا من
أســراب الجــراد فــي إثيوبيــا والصومــال.

صفحة  4من 9

أوغندا
• الحالة
فــي شــهر أكتوبــر ،لــم يتــم اإلبــاغ عــن حالــة الجــراد فــي الشــمال الشــرقي مــا
بيــن أبيــم ( )0242N/3339Eموريتــا (.)0153N/3445E

• التوقعات

ال يــزال هنــاك خطــر ضئيــل مــن أن ســربا صغيــرا أو اثنيــن مــن المناطــق
المجــاورة فــي كينيــا يمكــن أن ينتقــل إلــى كاراموجــا حيــث مــن المحتمــل أن
يتفــرق دون تكاثــر.

مصر
• الحالة

فــي شــهر ســبتمبر ،شــوهدت الحشــرات الكاملــة االنفراديــة الغيــر ناضجــة
جنســيا واالنعزاليــة فــي أماكــن قليلــة علــى ســاحل البحــر األحمــر مــا بيــن
أبــو رمــاد ( )2224N/3624Eوحاليــب ( )2213N/3638Eولــم يشــاهد
الجــراد فــي بقيــة المواقــع علــى الســاحل والمناطــق شــبه الســاحلية فــي شــمال
الشــيخ الشــاذلي ( )2412N/3438Eوفــي منطقــة بحيــرة ناصــر بالقــرب مــن
توشــكي ( )2247N/3126Eوأبوســمبل ( )2219N/3138Eوجــرف حســين
(.)2317N/3252E
وفــي شــهر أكتوبــر ،حــدث تكاثــر علــى نطــاق صغيــر فــي وادي الدئيــب إلــى
الغــرب مــن حاليــب بالقــرب مــن ســاحل البحــر األحمــر فــي الجنــوب الشــرقي
حيــث تواجــدت الحوريــات االنفراديــة والحشــرات الكاملــة االنفراديــة الغيــر
ناضجــة جنســيا .ولــم يســجل وجــود للجــراد فــي بقيــة المواقــع علــى إمتــداد
ســاحل البحــر األحمــر جنــوب مرســى علــم ( ،)2504N/3454Eوبالقــرب
مــن بحيــرة ناصــر فــي منطقتــي توشــكي وأبــو ســمبل ،وفــي الشــمال الغربــي
بالقــرب مــن ســلوم (.)3131N/2509E

• التوقعات

قــد تــزداد أعــداد الجــراد بشــكل طفيــف علــى ســاحل البحــر األحمــر فــي
الجنــوب الشــرقي حيــث قــد يحــدث تكاثــر فــي المناطــق التــي تلقــت االمطــار.

السعودية
• الحالة

فــي شــهر أكتوبــر ،تواجــدت بشــكل أساســي مجموعــات الحوريــات فــي
االعمــار المتأخــرة وبقــع الحوريــات علــى الســاحل الجنوبــي للبحــر األحمــر
شــمال جيــزان ( )1656N/4233Eالتــي إنســلخت االنســاخ االخيــر وشــكلت
مجموعــات مــن الحشــرات الكاملــة الغيــر ناضجــة جنســيا .أمــا الحوريــات فــي
االعمــار األولــى والمجموعــات وبقــع الحوريــات فكانــت متواجــدة مــا بيــن
القنفــدة ( )1909N/4107Eو الليــث ( )2008N / 4016Eحيــث قــد بــدأ
الفقــس الشــهر الماضــي .وبحلــول نهايــة شــهر أكتوبــر ،أشــارت التقاريــر إلــى
انخفــاض أعــداد الجــراد علــى امتــداد الســاحل .ولــم يشــاهد الجــراد مــن شــمال
الليــث إلــى بــدر ( .)2346N/3846Eوقــد قامــت الفــرق األرضيــة بمكافحــة
 21290هكتــار.

• التوقعات

مــن المرجــح أن تتشــكل مجموعــات الحشــرات الكاملــة الناضجــة جنســيا شــمال
جيــزان حيــث قــد يبــدأ جيــل آخــر مــن التكاثــر إعتبــارا مــن نهايــة شــهر نوفمبــر
فصاعــدا .أيضــا قــد يتشــكل عــدد قليــل مــن مجموعــات الحشــرات الكاملــة
شــمال القنفــدة حيــث تتكاثــر فــي شــهر ديســمبر .ومــن المحتمــل أن يمتــد التكاثر
إلــى المناطــق شــبه الســاحلية األخــرى التــي تلقــت أمطــارا بمعــدالت جيــدة.

اليمن
• الحالة

فــي شــهر أكتوبــر ،اســتمر تواجــد بقــع الحوريــات فــي االعمــار المتأخــرة
المناطــق الداخليــة بالقــرب مــن الحــزم ( )1610N/4446Eحتــى منتصــف
الشــهر تقريبــا .وتشــكلت مجموعــات الحشــرات الكاملــة الغيــر ناضجــة
جنســيا واألســراب بشــكل رئيســي بالقــرب مــن الحــزم فــي حيــن أن
رقم  505أكتوبر 2020

الحشــرات الكاملــة الغيــر ناضجــة جنســيا والمجموعــات تواجــدت أيضــا
مــن بيحــان ( )1452N/4545Eإلــى عتــق ( ،)1435N/4649Eميفعــة
( )1416N/4735Eوشــبوة ( .)1522N/4700Eوتحركــت بعــض األســراب
عبــر المرتفعــات الوســطى بالقــرب مــن صنعــاء ( )1521N/4412Eباتجــاه
ســاحل البحــر األحمــر ،وشــوهدت أســراب أخــرى تتحــرك جنوبــا فــي
المرتفعــات شــرق إب ( )1358N/4411Eوالضالــع (،)1341N/4443E
وبالقــرب مــن البيضــاء ( .)1405N/4542Eوعلــى ســاحل البحــر األحمــر،
أدى الفقــس فــي بدايــة الشــهر إلــى تكــون بقــع حوريــات إضافيــة فــي الشــمال
بيــن الزهــرة ( )1541N/4300Eوســوق عبــس ( )1600N/4312Eحيــث
كانــت بقــع الحوريــات فــي االعمــار المتأخــرة موجــودة بالفعــل ممــا أدى إلــى
ظهــور مجموعــات الحشــرات الكاملــة غيــر الناضجــة جنســيا واألســراب .كمــا
تواجــدت أيضــا الحشــرات الكاملــة الناضجــة والغيــر ناضجــة جنســيا والمشــتتة
فــي تهامــة مــن زبيــد ( )1410N/4318Eإلــى ســوق عبــس .وقــد قامــت
الفــرق األرضيــة بمكافحــة  4609هكتــار.

• التوقعات

ســتنخفض إصابــات الجــراد فــي المناطــق الداخلــة إال أنهــا ســتزداد علــى
ســاحل البحــر األحمــر مــع حــدوث تكاثــر لجيــل جديــد ،ممــا يــؤدي إلــى زيــادة
بقــع الحوريــات واالســراب .وســيحدث أيضــا التكاثــر علــى الســاحل الجنوبــي
بالقــرب مــن عــدن إذا مــا ســقطت االمطــار.

عُمان
• الحالة

فــي شــهر أكتوبــر ،تواجــدت الحشــرات الكاملــة االنفراديــة االنعزاليــة والغيــر
ناضجــة جنســيا علــى الهضبــة بالقــرب مــن ثمريــت ()1736N/5401E
فــي المنطقــة الجنوبيــة مــن ظفــار فــي وقــت مبكــر مــن الشــهر .ولــم يشــاهد
الجــراد فــي مناطــق ظفــار ،المناطــق الســاحلية الشــرقية ،وفــي الشــمال
بالقــرب مــن ادم ( )2223N/5731Eونــزوى ( )2255N/5731Eوالبريمــي
( )2225N/5547Eوالرســتاق (.)2323N/5725E

• التوقعات

من غير ال ُمحتمل حدوث تطورات هامة

البحريــن ،الكونغــو الديمقراطيــة ،العــراق ،األردن ،الكويــت،
لبنــان ،فلســطين ،قطــر ،جنــوب الســودان ،ســورية ،تنزانيــا،
تركيــا واالمــارات.
• التوقعات
من غير ال ُمحتمل حدوث تطورات هامة.

المنطقة الشرقية
إيران
• الحالة
فــي شــهر أكتوبــر ،شــوهدت مجموعــة صغيــرة مــن الحشــرات الكاملــة
غيــر الناضجــة جنســيا يومــي  27و 31فــي جبــال باشــاجارد شــمال جاســك
( )2540N/5746Eبالقــرب مــن جوهــران ( )2636N/5753Eفــي مقاطعــة
هرمزجــان .مــن المحتمــل أن تكــون هــذه بقايــا مــن تكاثــر ســابق .وقــد قامــت
الفــرق األرضيــة بمكافحــة  4هكتــار .هــذا ولــم يشــاهد الجــراد خــال مســوحات
أجريــت فــي محافظــات الجنــوب خوزســتان ،كوهغيلويــة ،بوشــهر ،فــارس،
هرمزجــان ،كرمــان ،وسيســتان بلوشســتان ،وفــي محافظــة شــمال شــرق
جنــوب خراســان.

• التوقعات

أعــداد قليلــة مــن الحشــرات الكاملــة قــد تتواجــد وقــد تســتقر فــي أجــزاء مــن
هرمزجــان ،وسيســتان بلوشســتان ،ومــن غيــر ال ُمحتمــل حــدوث تطــورات
هامــة.

صفحة  5من 9

باكستان
• الحالة

فــي شــهر ســبتمبر ،تحســن الوضــع بشــكل كبيــر .ففــي الســند ،حــدث جيــل ثــان
فــي شــهر أكتوبــر ،شــوهد عــدد قليــل مــن مجموعــات الحوريــات فــي االعمــار
المتوســطة فــي ثاربــاركار جنــوب تشاشــرو ( )2507N/7015Eوعلــى
إمتــداد نهــر الســند بالقــرب مــن حيــدر أبــاد ( )2523N/6822Eفــي بدايــة
الشــهر .كمــا تواجــدت الحشــرات الكاملــة االنفراديــة غيــر الناضجــة جنســيا
والمشــتتة مختلطــة مــع عــدد قليــل مــن الحشــرات الكاملــة الناضجــة جنســيا
فــي كوليســتان بالقــرب مــن إســام جــار( . )2751N/7048Eوفــي وادي
الســبيال ،شــوهدت مجموعــات قليلــة مــن الحشــرات الكاملــة غيــر الناضجــة
جنســيا جنــوب أوثــال ( )2548N/6637Eفــي  17اكتوبــر .وقــد قامــت
الفــرق األرضيــة بمكافحــة  220هكتــار .ولــم يشــاهد الجــراد فــي أي مــكان
آخــر فــي البنجــاب وكــي بــي والســند وفــي بلوشســتان علــى الســاحل وفــي
المناطــق الداخليــة الشــرقية.

• التوقعات

ستســتمر أعــداد الجــراد فــي االنخفــاض فــي مناطــق التكاثــر الصيفــي .قــد
يســتمر وجــود عــدد قليــل مــن اإلصابــات المتبقيــة الصغيــرة فــي الســبيال.
وعــدد قليــل مــن الحشــرات الكاملــة قــد يظهــر فــي بلوشســتان .ومــن غيــر
المحتمــل حــدوث تطــورات مهمــة.

الهند
• الحالة

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

فــي شــهر أكتوبــر ،لــم يشــاهد الجــراد خــال المســوحات التــي أجريــت فــي
راجســتان وغوجــارات.

• التوقعات

من غير المحتمل حدوث تطورات مهمة.

أفغانستان
• الحالة

لم ترد تقارير عن حالة الجراد في شهر أكتوبر.

• التوقعات

من غير المحتمل حدوث أية تطورات هامة.

إشعـارات

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
الصحــراويhttps://locust-hub-hqfao.hub.arcgis.com:

األجندة

هيئــة مكافحــة الجــراد فــي جنــوب غــرب آســيا .الــدورة الـــ ( 32اجتمــاع
افتراضــي) 9 - 7 ،ديســمبر . 2020

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)
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دليل المصطلحات

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

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 /25هكتار)

مشتتة (بعض أعداد منخفضة)

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

جماعة

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

أحجام أسراب الجراد ومجموعات الحوريات
صغير جدا

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.

الوباء

• 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

• سرب 10-1 :كم²

• مجموعة 2،500-25 :م²

• سرب 100-10 :كم²

• مجموعة 2،500 – 10 :هكتار

• سرب 500-100 :كم²

• مجموعة 50-10 :هكتار

مستويات التحذير
أخضر

• سرب + 500 :كم²

• مجموعة + 50 :هكتار

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

صغير

متوسط

كبير

كبير جدا

سقوط األمطار

• خفيف 20-1 :ملم مطر
• متوسط 50-21 :ملم مطر
• غزير :أكثر من  50ملم مطر
األمطار الصيفية ومناطق التكاثر
• يوليو– ديسمبر/ديسمبر
• ساحل غرب أفريقيا ،السودان ،غرب إريتريا؛ الحدود الهندية الباكستانية
األمطار الشتوية ومناطق التكاثر
• ديسمبر– يناير/فبراير
• ســاحل البحــر األحمــر وخليــج عــدن؛ شــمال غــرب موريتانيــا ،الصحــراء
الغربيــة

األمطار الربيعية ومناطق التكاثر
• 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

• هي فترة تخلو من االنتشار واإلصابات الشديدة باألسراب.

الخمود (فتور او انحسار اإلصابات)

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

التفشي

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.

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.

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