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     438رقم                                  مركز الطوارئ لعمليات مكافحة الجراد الصحراوي بمنظمة األغذية والزراعة 
 (5112  بريلإ  2)                                                                                                      

 

  1025 مارس في العامة حالة الجراد الصحراوي             

 1025 مايو منتصفى حت لتوقعاتاو                
 

 في مناطق التكاثر شهر مارس في الجراد الصحراوي تحسن وضع

 عمليات المكافحة بسبب البحر األحمر جانبي على إمتداد الشتوية

عدد وعلى الرغم من ذلك اال ان  .افةجالالظروف البيئية الجارية و

 شكلتتكانت قد رسرا  األو الحشرات الكاملة قليل من مجموعات

التجمعات  بعض هذه تقالنإخطر  وال يزال .وإريتريا في السودان

بالقر  من  تتكاثريمكن ان حيث  في شمال السودان وادي النيل إلى

 إلبالغ عنتم اهذا وقد  .قائما   المروية زراعة المحاصيل مناطق

، فترة التوقعاتوفي  في مناطق أخرى. الجراد من عدد قليل جدا

 في زيادة طفيفة تكاثر على نطاق صغيرال سببيمن المحتمل أن 

، شمال غر  أفريقيا من ةمناطق التكاثر الربيعي في أعداد الجراد

، إيران جنو  شرق، من شبه الجزيرة العربيةالداخلية المناطق 

 التي ذات المعدالت الجيدة ألمطارل نتيجةك نباكستاجنو  غر  و

 .شهر مارس في هطلت
 

 المنطقة الغربية
 في المنطقة. الجرادلم ترد تقارير عن في مارس و هادئا الوضع ظل  
منااق  الكاااا ر  فاي مجاءام مان جياال بمعاالت   هطلا  ممطاار كماا

 فيومن المرجح ، الجزائرو المغر في  مقلس جنوب جبال ةالربيعي
 في صغير زياد  قفيفة كاا ر على نطاقال سببي من ،لكوقعا فكر  ا

 الكبحرى الصححرا  شامال، وكذلك فاي في كال البلالين معالاد الجراد

 .موريتانياشمال و ليبيا جنوب غرب فيربما و ،الغربية
 

  المنطقة الورسطي
على  الشكوية في مناق  الكاا ر تحسن الوضعشهر مارس،  في

ظروف و عمليا  الماافحة بسبب رالبحر األحم جانبي إمكالاد

 الماافحة اترضيةعمليا   إنحسر ، السودانفي  .الجفاف
 سرابتمو الحشرا  الااملة ا مجموعحيث تم ماافحة ، والجوية

كما انكقل  . على الساحل الجنوبي محليا بشال رئيسي والكي تاا ر 

من  إلى هذه المنطقةسراب األو الحشرا  الااملة مجموعا  بعض
هناك.  مما لة إصابا  ضال جارية الماافحة حيث كان  ترياريإ
المملكة في  األحمر على ساحل البحر معالاد الجراد انخفض و

 في الشمال. محالود  عمليا  ماافحة مجري  حيث السعودية العربية
 سواحل على الحشرا  الااملةمنخفضة من  معالاد إسكمر وجودكما 

 هطل  ممطارذا وقال ه .اليمنفي  وخليج عالن البحر األحمر

 في المناق  الالاخلية من ةمناق  الكاا ر الربيعي في جيال بمعالت  
 تاا ر على نطاق قال يحالثاليمن، حيث المملاة العربية السعودية و

معالاد في  زياد  قفيفةسبب ي، مما فكر  الكوقعا  خالل صغير

شوهال  جراد  واحال   ، حيثمصرفي  الوضع هادئا ظل   فيما الجراد
  الجنوب.في 

 المنطقة الشرقية
 

 الحشرا  الااملة. حيث تواجال  شهر مارس في هادئا ظل  الوضع

 .إيران جنوب شرق المناق  الالاخلية من في اإلنعءالية إلنفراديةا
على  مناق  الكاا ر الربيعية في جيال بمعالت   هطل  ممطار كما

جنوب ناق  ميضا موإيران  جنوب شرق يةساحلالمناق  الإمكالاد 

تاا ر  يحالث فكر  الكوقعا  من المرجح من وفي .باكستانغرب 
خاصة على  معالاد الجرادفي  زياد  قفيفةمسببا صغير  على نطاق

 بلالين.لل المجاور  المناق  الالاخلية وفي يةالساحلالمناق   امكالاد

     

  1025 مارس فيالظروف الجوية والبيئية                      
 

مناطق التكاثر  في أجزا  من في التحسن الظروف البيئية إرستمرت

وجنو   وشبه الجزيرة العربية شمال غر  أفريقيا في الربيعية

 .خالل شهر مارس جيدة هطلت أمطار بمعدالت حيث غر  آرسيا
 

هطل  ممطار بمعالت  جيال  في مجءام من ، ففي المنطقة الغربية

ب، سقط  ممطار المغرب والجءائر خالل شهر مارس. في المغر
لوسطى من الصحرام العقال األول على المناق  ا فيبمعالت  خفيفة 
إلى المناق  المجاور  في شمال موريكانيا.  وامكال  الابرى الغربية

مصبح  الظروف البيئية  شهر فبراير فية لهطول األمطار ونكيج
الجنوب من جبال األقلس في مارس إلى شهر  فيمناسبة للكاا ر 

الشمال الشرقي  فيو في مودية زيءجريس ودرعة صةخا المغرب

وفي الجءم الشمالي من الصحرام الابرى  بالقرب من بوعرفة
الغربية قرب مالينة بوجالور، بين العيون وبوكراع، وفي غرب 
الساقية الحمرام. في الجءائر، هطل  ممطار بمعالت  معكاللة في 

 تلكفي  الجنوب والجنوب الشرقي. وقال تحسن  الظروف البيئية
المناق  وكذلك في مناق  بشار وتنالوف ومدرار. في موريكانيا، 
سقط  ممطار بمعالت  خفيفة في نهاية العقال األول في مجءام من 

الغرب والشمال الغربي والشمال. وقال ظل  الظروف البيئية غير 
مناسبة من مجل بقام وتاا ر الجراد باسكثنام عالد قليل من الكجمعا  

صى شمال تيريس زمور. هذا وقال اسكمر الاسام المحلية في مق

النباتي اتخضر في عالد قليل من األماكن من تيمكرين وشمال مدرار 
ير في إيفوراس في شمال مالي وفي بعض األودية من جبال الع

ساد  ظروف الجفاف في منطقة  شمال النيجر. على صعيال آخر

 الساحل في غرب مفريقيا.
 في على فكرا جيال  بمعالت   ممطارهطل   ،وفي المنطقة الورسطى

 في ةمناق  الكاا ر الربيعي في من شهر مارس العقالين األخيرين

 ،ونكيجة لذلك واليمن. المملاة العربية السعودية المناق  الالاخلية من
 ممطارلم تسقط بينما . لكاا ر الجراد مناسبة الظروف البيئية مصبح 

ساحل  جانبي إمكالادعلى  ةيالشكو مناق  الكاا ر في بمعالت  معنوية

في معظم  الجفاففي الغطام النباتي اسكمر مع  البحر األحمر
 الشمالي للبحر على الساحل المواقععالد قليل من  إت في المناق 
  المملاة العربية السعودية.واليمن و في إريكريا األحمر

تصالر هذه النشر  الشهرية باللغكين اإلنجليءية والفرنسية عن مجموعة الجراد واآلفا  
المهاجر  بمقر منظمة األغذية والءراعة بروما، وتصالر النسخة العربية للنشر  عن ممانة 

هيئة ماافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى )الماكب اإلقليمي للشرق األدنى 
وتوزع للالول األعضام في الهيئة عن قري  البريال اإللاكروني والفاكس والبريال، بالقاهر (. 

كما يمان الحصول عليها عن قري  اتتصال بماكب ممين الهيئة صنالوق بريال رقم 
 ، بريال الاكروني22211111جمهورية مصر العربية هاتف:-القاهر 5552
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           438رقم 

 
 

 نشر  الجراد الصحراوي

________________________________________ 

 

 البيئيةالظروف  مارس كان  شهر في ،وفي المنطقة الشرقية
بشال ، إيران في جنوب شرق ةمناق  الكاا ر الربيعي في مناسبة
وحوض جازموريان من  جاسك من قرببال على الساحل اساسي

 الكي سقط  الجيال ذا  المعالت  األمطار  نإ الالاخلية. المناق 
العقال  فيباكسكان وفي ، باسني إلى جاسك لساحل منا إمكالادعلى 
 في جميع ان تكحسن ظروف الكاا رل كسمحسمن شهر مارس  الثاني

 المناق  الساحلية.

 

 عالجةالمساحات الم            
  
 

 (مارس11-1) هاكار 1.414 إريكريا
 (مارس) هاكار 440 السعودية
 (مارس) هاكار 12.451 السودان

                  

     
 حالة الجراد الصحراوي والتوقعات        

 لخص في الصفحة األولى(الم   )انظر أيضا              
 

 المنطقة الغربية
 

 موريتانيا

  الحالة 

في شر الكقارير إلى وجود جراد لم يكم إجرام مسوحا ، ولم ت     
 مارس شهر

 التوقعات 
بئر  الشمال بينفي  الحشرا  الااملة اإلنعءالية قال تظهر       
المءيال  إذا ما سقط على نطاق صغير حيث تكاا رزويرا ، و مقرين
 .األمطار من
 

 مالي

 الحالة 

إت ان  شهر مارس، في لم تنفذ المسوحا  على الرغم من من  
 ال ة  في قال مبلغوا عن حشرا  كاملة إنعءاليةكانوا الساان المحليين 

 تيمكرين منطقة يف (1926N/0022W)كار -نإ-تي بالقرب مماكن
 الشمال. من

 التوقعات 

ومن  والكي معالاد منخفضة من الحشرا  الااملة تكواجال قال

 تيمكرين.وإدرار إيفوراس  في مجءام من يسكمر تواجالهاالمكوقع من 
 

 النيجر

 الحالة 

فاي لم يكم إجرام مسوحا ، ولم ت شر الكقارير إلى وجود جاراد   
  .مارس شهر

 التوقعات 

 عيرال جبال أجزاء من موجودة في ت الكاملة اإلنعزاليةالحشرا كونتقد 

. خضراء التي ال تزال في المناطق تواجدها ستمريأن  حيث من المرجح

 تطورات هامة. من غير المتوقع حدوثاال انه 
  

 ادـتش

 الحالة 
فاي لم يكم إجرام مسوحا ، ولام ت شار الكقاارير إلاى وجاود جاراد 

 .مارس شهر

 التوقعات 
 مل حالوث تطورا  مهمة.من غير المحك

 

 السنغال 

  الحالة 
 .مارس فيلم ترد تقارير 

 التوقعات 
 من غير الم حكمل حالوث تطورا  مهمة.

 

بنين، بوركينا فارسو، كاميرون، كا  فيردي، كوت ديفوار، 

ليبريا، نيجيريا، رسيراليون  ،جامبيا، غانا، غينيا بيساو، غينيا

 وتوجو.

 التوقعات 
 .تطورا  مهمةحكمل حالوث من غير الم   
 
 

 الجزائر

 ةـالحال 
 الكي مجري  عمليا  المسحا نام  شهر مارسلم يشاهال الجراد في 

 بناااااي عبااااااس باااااين فااااي وساااااط وجناااااوب الصاااااحرام الابااااارى
(3011N/0214W) وبشاااار (3135N/0217W) ، وباااالقرب مااان

 (2630N/0825E) إليااااااااااااااااااااااااااءي، (2753N/0017W) مدرار
 .(2250N/0528E)تمنراس  و

 التوقعات  

 بناي عباااس قاارب الحشاارا  الااملاة معاالاد قليلااة مان هاارقاال تظ
 يماان من حيثالابرى  الصحراممجءام مخرى من وسط وجنوب و

  مي منطقة قال تكلقى األمطار. في صغير تاا ر على نطاق يحالث

 

 المغر 

 الحالة 

 على إمكالاد درعة في وادي عمليا  المسح ا نام لم يشاهال الجراد
  (2901N/0853W) الحسن فم من من الجنوب الحالود الجءائرية

 فاي الفكار  مان  (2944N/0758W) تاتاا الجنوب الشرقي مان إلى
 .مارس 11-51

 التوقعات 

على تكاا ر والكي  منخفضة من الحشرا  الااملة معالاد قال تظهر
 درعة في مودية مقلس جبال إلى الجنوب من نطاق صغير

 ابرى.الصحرام الغربي  المناق  الشمالية من، وفي جريسزيءو

 

 اليبي

 الحالة 
 .مارسشهر  عن الجراد فيلم ترد تقارير 

  التوقعات  

 في جنوب غرب البالد معالاد قليلة من الحشرا  الااملة قال تظهر
 .سقوق لألمطار إذا ما حالث على نطاق صغير حيث تكاا ر

 

 تونس

 الحالة 
فاي لم يكم إجرام مسوحا ، ولام ت شار الكقاارير إلاى وجاود جاراد 

 .مارس شهر

 لتوقعاتا 
 .حكمل حالوث تطورا  مهمةمن غير الم  

تصالر هذه النشر  الشهرية باللغكين اإلنجليءية والفرنسية عن مجموعة الجراد واآلفا  

غذية والءراعة بروما، وتصالر النسخة العربية للنشر  عن ممانة المهاجر  بمقر منظمة األ
هيئة ماافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى )الماكب اإلقليمي للشرق األدنى 
بالقاهر (. وتوزع للالول األعضام في الهيئة عن قري  البريال اإللاكروني والفاكس 

بماكب ممين الهيئة صنالوق بريال  والبريال، كما يمان الحصول عليها عن قري  اتتصال

فا  تصالر هذه النشر  الشهرية باللغكين اإلنجليءية والفرنسية عن مجموعة الجراد واآل
المهاجر  بمقر منظمة األغذية والءراعة بروما، وتصالر النسخة العربية للنشر  عن ممانة 
هيئة ماافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى )الماكب اإلقليمي للشرق األدنى 
بالقاهر (. وتوزع للالول األعضام في الهيئة عن قري  البريال اإللاكروني والفاكس 

لحصول عليها عن قري  اتتصال بماكب ممين الهيئة صنالوق بريال والبريال، كما يمان ا
 ، بريال الاكروني22211111جمهورية مصر العربية هاتف:-القاهر 5552رقم 
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 المنطقة الورسطى

 السودان

 الحالة 
الحشاارا   مجموعاا  مان اساكمر وجاود، شاهر ماارس فاي
 على الساحل الجنوبي غير الناضجة والناضجة جنسيا الااملة
حاال الحالود اتريكرية، وإلاى و (1810N/3816E) مدوبانا بين
 وكانا . (1906N/3719E) ساواكن جنوب على الساحل مقل

 وبقاع الحورياا  من حورياا  العمار اتخيار مجموعا  قليلة
غيار  عاال  مساراب كماا شاوهال  األسابوع األول. فايموجاود  
على الساحل بالقرب  في بعض األحيان وناضجة جنسيا ناضجة

خاور  من كيلومكرا 01على إمكالاد و دلكا قوكر في مدوبانا من
 11-15ماان  الفكار  فاي (1827N/3741E) قااوكر مان بركاة
بعااض مجموعاااا  . كمااا تاام اتبااال  عاان مااارس شااهرماان 

 المناق  المجاور  جام  من الكيسراب الحشرا  الااملة واأل
 في الفكر  مان هاكار 21..15هذا وقال تم ماافحة  في إريكريا.

عباار وساااائل عاان  كانااا  هاكااار 1.121منهااا  مااارس 1-11
 .الجويةالماافحة 

 التوقعات  

على  سراباأل مجموعا  الصغير  موال من قال يكشال عالد قليل
المناق   من، والكي قال تكبعها تجمعا  مشابهة الساحل الجنوبي

وادي النيل في  نحو والكي تكحرك داخليا، إريكريا من المجاور 
تضع البيض حيث سكنضج جنسيا و والشمالية النيل نهر وتيا 

 المروية. زراعة المحاصيل بالقرب من مناق 

 

 ا ـإريتري

 ة ــحالال 

إساكمر تواجاال بقاع الحورياا   ماارسشاهر  األول مان العقاال في 
والحشرا  الااملة الكجمعية الناضجة والغيار ناضاجة جنسايا علاى 

روره قاااو  (1723N/3833E) مهميااا  باااين سااااحل الشاااماليال
(1745N/3820E) ،ماايبااالقرب ماان إمبيرعلااى وسااط الساااحل و 
(1628N/3856E) .فاي حالاة  الحشارا  الااملاة كانا  بعاض مان

 الحشرا  الااملاة الغيار ناضاجة جنسايا تم اإلبال  عن. وقال تءاوج
فاي و. (1626N/3840E) ناارو قرب مانباال الشارقي جرفال على
 علاى إمكاالاد الغربياة في المنخفضاا  سرب، شوهال من مارس 12

قام  . هذا وقال (1618N/3724E)كركب  بالقرب من  خور بركة
 .األحمر على ساحل البحر ارهاك .1..1األرضية بماافحة  الفرق

 التوقعات 

 حيث األحمر على ساحل البحر الجرادإصابا   تنخفض سوف
 الكي يمان منسراب الصغير  المجموعا  واأل من المرجح تشال

 السودان. الساحل إلىالشمال على إمكالاد المرتفعا  وإلى  تنكقل إلى

 إثيوبيا

  الحالة 

 مارس.عن الجراد في شهر ترد تقارير لم 

   التوقعات 

 .حكمل حالوث تطورا  مهمةمن غير الم  
 

 يبوتيچ

  الحالة 

 ترد تقارير عن الجراد في شهر مارس.لم 

 التوقعات 
 .حكمل حالوث تطورا  مهمةمن غير الم  

 

  الصومال

  الحالة 

 في شهرلم يكم إجرام مسوحا  ولم ت شر الكقارير إلى وجود جراد 
 .مارس

 التوقعات 
 .ورا  مهمةحكمل حالوث تطمن غير الم  

 جمهورية مصر العربية

  الحالة 

شوهال  حشر  كاملة  مارس شهر في المسوحا  الكي تم  في
 العالقي منطقة في واحال موقعغير ناضجة جنسيا في  انفرادية

لم يشاهال . هذا وناصر الشاقئ الشرقي لبحير  بالقرب من
 .الساحلية للبحر األحمر على السهول جرادال

 التوقعات 

 .مهمة تطورا  حالوث حكملالم   غير من
 

 المملكة العربية السعودية
  الحالة 

الساحلية  في السهول معالاد الجرادانخفض   شهر مارس في
. كما تواجال  الحشرا  الااملة اتنفرادية المشككة للبحر األحمر

 بين مسكور  الساحل الشمالي على والغير ناضجة جنسيا

(2309N/3851E) ينبع و(2405N/3802E)  ،على  عالاد اقلوبإ
 كما شوهال . (2008N/4016E) الليث بالقرب من وسط الساحل
 بالر قرب منبال غير الناضجة جنسيا الحشرا  الااملة مجموعة من

(2346N/3847E) لم يشاهال وهاكار.  1... هذا وقال تم ماافحة
 القصيم بين الالاخلية مناق  الكاا ر الربيعية في الجراد

(2621N/4358E) حائل و(2731N/4141E). 

 التوقعات 
عالد قليل من مجموعا  الحشرا  الااملة من المحكمل تشال 

تنكقل  يمان ان والكي الشمالي األحمر الصغير  على ساحل البحر

الكاا ر  يحالث سوف حيث المناق  الالاخلية منالقصيم و حائل إلى
 .األمطار اذا ما سقط  صغير على نطاق

 اليمن

  الحالة 
حشرا  الااملة اتنفرادياة اإلنعءالياة تواجال  ال شهر مارس في

على إمكالاد  عالد قليل من األماكن فيالناضجة والغير ناضجة جنسيا 

 (1541N/4300E) الءهاار  األحماار بااين الشاامالي للبحاار الساااحل
 بالقرب من على مواسط الساحل، (1600N/4312E) عبسسوق و

 عاالنلخلايج  الساهول السااحليةعلى و، (1454N/4312E) القطاي

 .(1302N/4434E) الرجةمن مم  بالقرب عالن ال غربشم

 التوقعات 

 من غير المحكمل حالوث تطورا  هامة.
 

 رسلطنة ع مان

 الحالة 

في المناطق  عمليات المسح اثناء جراداللم يشاهد ، شهر مارس في

 .شبه جزيرة مسندمعلى والداخلية المناطق و الشمالية الساحلية

 التوقعات 

 منطقة الحشرا  الااملة على ساحل معالاد قليلة من قال تظهر
 والكيعلى وسط الساحل و الشرقية المنطقة وربما في الباقنة

سقوق  إذا ما حالث على نطاق صغير تكاا ر يمان ان 

 .لألمطار

_______________________________________ 
    438رقم 

 
 
 

   نشر  الجراد الصحراوي             



 . 

           438رقم 
 
 

 الجراد الصحراوينشر  

________________________________ 

 

، ، لبنان، فلسطينالكويت، اكيني األردن، البحرين، العراق،

 وأوغندة.، اإلمارات تركياتنزانيا، ، اقطر، رسوري

 التوقعات 
 .حكمل حالوث تطورا  مهمةمن غير الم  

 

 المنطقة الشرقية
 إيران

  الحالة 
ناضجة جنسيا ال ملةالحشرا  الاا شوهال ، شهر مارس في

في حوض  (2731N/5752E) غانج واتنعءالية بالقرب من جال
على الساحل  لم يشاهال الجرادبينما الالاخل.  جاز موريان من
 .(2540N/5746E) جاسك قرب منبال الجنوبي الشرقي

 التوقعات  
يمان  والكي من المحكمل ظهور معالاد منخفضة من الحشرا  الااملة

 باين علاى السااحل الجناوبي الشارقي اق صغيرعلى نطتكاا ر  ان 
 الالاخل. من موريان وحوض جاز وشاباهار جاسك

 

 باكستان

  الحالة 

 ترد تقارير عن الجراد في شهر مارس.لم 

 التوقعات 
فااي المنااق  الساااحلية  اتنعءالياة الااملااةالحشارا  قاال تظهاار 

 .غيرلبلوشسكان حيث تكاا ر على نطاق ص
 

 الهند

 الحالة 

المسح الكي مجري  في راجاسكان  ا نام عمليا الجراد يشاهال لم 
 .مارس في شهر

 التوقعات 
 .من غير المحكمل حالوث تطورا  مهمة

 

 أفغانستان

 الحالة 
 ترد تقارير عن الجراد في شهر مارس.لم  

  التوقعات 
 حكمل حالوث تطورا  مهمة.من غير الم  

 

 اراتـإشع
 

نظام دليلي من  عن عبار : مستويات التحذير من الجراد الصحراوي
درجاة  يباينعلاى شاباة اإلنكرنا   Locust Watchاأللوان بموقاع 

خطاور  حالاة الجاراد الصاحراوي: حياث يعناي اللاون األخضار من 
واللاون البرتقاالي  احكاراسحالة الجراد هادئة واللون األصفر يعني 

ب  هذا ق   الخطر. وقيعني تهاليال مما اللون األحمر فيعني من الوضع 
اعلى  فيعلى شباة اإلنكرن  وميضاً  Locust Watchموقع بالنظام 

الصفحة األولى من نشر  الجراد الصحراوي الشهرية. وتباين هاذه 
المسكويا  مالى المخاقر المكوقعة مو الكهاليال على المحاصيل الكي 

قاال تاانجم ماان إصااابا  الجااراد الصااحراوي واإلجااراما  المناساابة 
 مسكوى. المقكرحة الكي يمان اتخاذها حيال كل

 
 الهاالوم )يشااار لهاا باااللون األخضاار(م ناام فكاارا   :الجححراد ريراتقح

ينبغي على البلالان من ترسل تقارير الجراد مر  كل شهر على األقل 
 . بينماا( مع شرح ماوجءRAMSESمع إرسال بيانا  رامسيس )

اتحكراس فيها )يشار لها باللون األصفر( ينبغي  الفكرا  الكيم نام 
الكهاليال )يشار لها بااللون البرتقاالي( وفكارا  الخطار وكذلك فكرا  

)يشار لها باللون األحمر( والكي غالبا ما يصاحبها تفشيا  وفورا  
مخرجا  ملفاا  رامسايس ماع تفساير  وموبئة الجراد ينبغي إرسال

سااعة مان انكهاام آخار عمليااة  1.ماوجء مرتينأمسابوع فاي خاالل 
راد من تكشاجع وتقاوم كضارر  مان الجارجى من الاالول الم  مسح. وي  

وينبغي إرسال كافه  .بإعالاد نشرا   لث شهرية تلخص حالة الجراد
( إلااى مركااء e-mailالمعلومااا  عاان قرياا  البريااال اتلاكرونااي )

الطااوارل لعمليااا  ماافحااة الجااراد الصااحراوي بمنظمااة األغذيااة 
معلوماااا  الجاااراد الصاااحراوي  إدار -FAO/ECLOوالءراعاااة 

(eclo@fao.org ويجب .)لكنويه إلى من المعلوما  الكي ترد مع ا
نهاية الشهر سوف ت الرج ضمن نشره الجراد الصحراوي الصاادر  

 ً لذلك فإن هذه المعلوما  ساوف تكارخر للشاهر  لنفس الشهر، وخالفا
رجى إرسال الكقارير حكى في حالة عالم وجود جراد مو الكالي. كما ي  
 مسوحا .عالم إجرام 

 

وضع  منظمة األغذية والءراعة  موارد وأدوات متعلقة بالجراد:
عالدا من األدوا  يمان اسكخالامها من قبل مسئولي معلوما  الجراد 
الوقنيين وغيرهم من الموظفين في عمليا  اإلنذار المباار وإدار  

 شئون الجراد.
 ( محححودسMODIS :) ياااوم  11تقااااليم صاااور للاساااام النبااااتي كااال

http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/.Food_Security/(

).Locusts/.Regional/.MODIS/index.html 
 ( مودسMODIS :)  تقاليم صور يومية لسقوق األمطار فاي الوقا

 الفعلي
http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/.Food_Security/(

.Locusts/index.html 
 RFE :.تقاليرا  لسقوق األمطار يوميا، وكل عشر  ميام، وكل شهر 

edu/maproom/.Food_Security/http://iridl.ledo.columbia.(

).Locusts/index.html 
  خرائط االخضرارGreenness maps  خرائط ذا  فاعلية :

 مسكمر  توضح الكطور في الاسام النباتي اتخضر كل عشر  ايام
http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/Food_Security/L

ocusts/Regional/greenness.html 
  تدريبية لـأفالم eLocust3 : ا تالريبيافيلما تمهيالي 12مجموعة من ،

 مكاحة اآلن على موقع اليوتيوب

https://www.youtube.com/playlist?list=PLjxRk5CAwvG

_0iFxjZ5C2fLByF3jhvHOx 
  أفحالم تدريبيحة لححـRAMSES v4 : األفاالم الكالريبيااة مجموعاة ماان

 ، مكاحة اآلن على موقع اليوتيوباتساسية

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLjxRk5CAwvG

-PximOs9ICMxzZtYU93tvb  

  تحديثاتRAMSES v4  وeLocust3 : يمان تحميل الكحاليثا  من
https://sites.google.com/site/rv4elocust3updates/home 

 ( تويترTwitter لنشر معلومات الجراد بوارسطة منظمة األغذية )
مسكجالا  الخاصة بالجراد عن قري  يكم نشر احالث ال والزراعة:

 تويكر )خالمة وسائل اإلعالم اتجكماعية(
)http://twitter.com/faolocust( 

 FAOLocust Facebook ( صفحة الفاو الخاصة بالجراد على
موقع الكواصل اتجكماعي فيسبوك( وسائل اجكماعية لكبادل 

 باسكخالام الفيسبوك.المعلوما  

http://www.facebook.com/pages/FAOLocust/3141(
) 65595289302 

mailto:eclo@fao.org
http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/.Food_Security/.Locusts/.Regional/.MODIS/index.html
http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/.Food_Security/.Locusts/.Regional/.MODIS/index.html
http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/.Food_Security/.Locusts/index.html
http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/.Food_Security/.Locusts/index.html
http://iridl.ledo.columbia.edu/maproom/.Food_Security/.Locusts/index.html
http://iridl.ledo.columbia.edu/maproom/.Food_Security/.Locusts/index.html
http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/Food_Security/Locusts/Regional/greenness.html
http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/Food_Security/Locusts/Regional/greenness.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLjxRk5CAwvG_0iFxjZ5C2fLByF3jhvHOx
https://www.youtube.com/playlist?list=PLjxRk5CAwvG_0iFxjZ5C2fLByF3jhvHOx
http://twitter.com/faolocust
http://www.facebook.com/pages/FAOLocust/314165595289302
http://www.facebook.com/pages/FAOLocust/314165595289302
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  موقعslideshare  حيث يكاح عروض وصور خاصة بالجراد
  (http://www.slideshare.net/faolocust)للمشاهال  والكحميل 

 ( إيلرتeLERT:)دليل ارشادي لكيفية التعامل مع طوارئ الجراد( ) 

قاعال  بيانا  دينامياية وتفاعلية عبر اتنكرن  بشرن الموارد الخاصة 

 )http://sites.google.com/site/elertsite.(بطوارل الجراد 
 

 Locust watchمعلومات جديدة على موقع 
 (ocustswww.fao.org/ag/l) اإلضافا  الحاليثة على موقع الويب 

 كما يلي:

 .األرشيف تحديثات حالة الجراد الصحراوي 

 eLocust3 خالمة معلوما  الجراد الصحراوي –. األنشطة 

 RAMSESv4 خالمة معلوما  الجراد  –. األنشطة
 الصحراوي

  تقرير هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الورسطى
 -. المنشورا حول حلقة عمل التخطيط لطوارئ الجراد

 قاريرالك

  تقرير هيئتي مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الورسطى

 الجراد.و  آرسيا حول حلقة عمل ضباط معلومات نوج
 الكقارير –المنشورا  

 

 1025خالل األحداث المقبلة 
 :5112ألنشطة المءمع تنفيذها خالل ل ومخططما يلي جالول زمني 

 

 المسح . جنو  غر  آرسيافي  هيئة مكافحة الجراد الصحراوي
 52-2عبر الحالود اإليرانية الباكسكانية ) 51السنوي المشكرك الـ 

 إبريل(  

 برنامج  الغربيةفي المنطقة الصحراوي مكافحة الجراد  ةهيئ /
معلوما  لضباق اإلقليمية حلقة العمل . إمبرس المنطقة الغربية

 (يونيو 15-1) موريكانيا، نواكشوق، في المنطقة الغربية الجراد

 
 

 

 

الجراد المصطلحا  الكالية هي مصطلحا  خاصة تسكعمل في نشر  
 عنال اإلبال  عن الجراد الصحراوي: الصحراوي

 

 :حشرات كاملة وحوريات غير تجمعية 

 انعزإلى)قليلة(
 وت يحالث بينها اسكجابا  مكبادلة  يوجال معالاد قليلة جالاً  
ً  11.حشر  كاملةأ 1-صفر   رقعة محالد  األقالام في  ىعل م مشيا
 أهاكار(52)مو مقل من  

 مشتتة )بعض أعداد منخفضة( 
توجال بالالرجة الكي قال تسمح بحالوث اسكجابا  مكبادلة ولان ت  

 تشاهال في جماعا  مرضية مو للكشميس
ً  11.حشر  كاملةأ 1-51   األقالام في رقعة محالد   ىعل م مشيا
 أهاكار(211-52)مو  

 جماعة
 تشال جماعا  مرضية مو للكشميس 
ً  11.+ حشر  كاملةأ51   األقالام في رقعة محالد   ىعل م مشيا
 .+أهاكار(211)مو  

 

 أحجام مجموعات الحوريات وأرسرا  الجراد: 

 صغير جدا  
     ²كم 1سرب: مقل من  -
²م 52-1مجموعة:  -

 
 

 صغير
²كم 11-1سرب:   -

 
 

²م 5،211-52مجموعة:   -
 

 طمتورس
²كم 111-11سرب:  -

 

  هاكار 11 – 5،211مجموعة:  -

 كبير
²كم 211-111سرب:  -

 

 هاكار  21-11مجموعة:  -

  كبير جدا  
 ²+ كم 211سرب:  -
  +هاكار21مجموعة:  -
 

 رسقوط األمطار 
 ملم مطر 51-1خفيف:  -
 ملم مطر 21-51مكوسط:  -
  ملم مطر 21غءير: مكثر من  -

 

 :خري خاصة بعملية اإلبالغمصطلحات أ  
 التكاثر: 

 الكجنيح ىعملية الكناسل من الكءاوج إل

 األمطار الصيفية والتكاثر: 
 سبكمبرأمككوبر –يوليو

 األمطار الشتوية والتكاثر: 
 ينايرأفبراير –مككوبر

 األمطار الربيعية والتكاثر: 
 يونيوأيوليو –فبراير

 

 

 االنحدار 
هي فكر  تكميء بإخفاق في عملية الكاا ر وأ مو ماافحة ناجحة تؤدي 

وبالاية اتنحسار ويمان من  تفاك الجموع الماونة لألسراب، إلى
 .تاون على مسكوي إقليمي مو مكبر

 

 التفشي  
ازدياد واضح في معالاد الجراد الصحراوي بسبب الكركيء 
 ىوالكضاعف والكجمع، الذي إذا لم يكم إيقافه يمان من يؤدي إل

 .تاوين مجموعا  حوريا  ومسراب
 

  
 الفورة  

في معالاد  ال كبير جالاً هي فكر  تلي اتنحسار وتكسم في البالاية بكءاي
آن واحال يكبعها نكاج  الجراد الصحراوي وحالوث تفشيا  عاليال  في

ملكجمعي في  إلى موسمين مكعاقبين مو مكثر للكاا ر من اإلنكقالي
مناق  الكاا ر الموسمية الماملة في نفس اإلقليم مو األقاليم المجاور  

 .للجراد الصحراوي
  
 الوبا  

 ر ينكشر فيها الجراد الصحراويهي فكر  لعام واحال مو مكث
ويحالث  واإلصابا  الشاليال  الكي ياون مغلبها مجموعا  مو مسراب.

 .الوبام الابير عنالما يكر ر إقليمين مو مكثر في نفس اآلونة
 

 االنحسار  
 .هي فكر  تخلو من اتنكشار واإلصابا  الشاليال  باألسراب

_______________________________________ 
    438رقم 

 
 
 

   نشر  الجراد الصحراوي             

المصطلحات دليل
 

file:///F:/1%20MY%20DUTIES/Bulletin/Template/(http:/www.slideshare.net/faolocust)
http://sites.google.com/site/elertsite
file:///F:/1%20MY%20DUTIES/Bulletin/Template/(%20www.fao.org/ag/locusts)
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           438رقم 
 
 

 نشر  الجراد الصحراوي
____________________________________________ 

 مستويات التحذير 
 أخضر 

 ليس هناك تهاليال للمحاصيل. ينبغي المحافظة على إجرام : هادل
 المسوحا  والرصال المنكظم.

 أصفر

 األمر إلى يقظة مكثر؛ قال  بلمحاصيل. يكطلليوجال تهاليال : احكراس
 الحاجة إلى عمليا  ماافحة.   تقكضي

 برتقالي

  تهاليال: يوجال تهاليال للمحاصيل. يجب اجرام عمليا  مسح
 وماافحة. 

 أحمر

 تهاليال شاليال للمحاصيل. يجب إجرام عمليا  مسح وماافحة : خطر
 ماثفة.

  

 مناطق الجراد الصحراوي

 المنطقة الغربية
لمكضرر  من الجراد في غرب وشمال غرب مفريقيا تشمل: البلالان ا
 –السنغال  –المغرب  –موريكانيا  –مالي –ليبيا  –تشاد  –الجءائر 
جامبيا  –كاب فيردي   – وم نام األوبئة فقط: بوركينا فاسو –تونس 

 غينيا كونا كري. –غينيا بيساو  –
 

 المنطقة الورسطي
اد البحار األحماار تشاامل: البلاالان المكضاارر  مان الجااراد علاى امكااال

ماااان  –إ يوبياااا –إريكرياااا  –مصااار  – جيباااوتي  –الساااعودية  –ع 
العراق  –األوبئة فقط: البحرين  اليمن. وم نام –السودان  –الصومال 

 –تركيا  –تنءانيا  –سورية  –قطر  –الاوي   –كينيا  –األردن  –
 موغنال . – ربية المكحال اإلمارا  الع

 

 المنطقة الشرقية
البلالان المكضرر  من الجراد في جنوب غرب آسيا تشمل: مفغانسكان 

 باكسكان. –إيران  –الهنال  –
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ملخص حلالة اجلراد  الصحراوي

حوريات/حشرات كاملة

بكثافة ضئيلة/
غير معلومة

في
جماعات

أسراب أو
مجموعات

من الحوريات

الحالة في:

حشرات كاملة غير ناضجة جنسياً
حشرات كاملة ناضجة أو ناضجة جزئياً
حشرات كاملة بدرجة نضج غير معلومة

وضع بيض أو البيض

  حوريات
حوريات وحشرات كاملة (مثال لرمز مشترك

   التنبؤات حتى:ُمحتملُممكن

ظروف مالئمة للتكاثر

أسراب رئيسية

أسراب محدودة

حشرات كاملة ليست في أسراب


