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        316مرق                           مليات مكافحة الجراد الصحراوي بمنظمة األغذية والزراعة
) 2005 فبراير 4(                                                                                                  

 2005يناير   خالل العامة الصحراوي الجراد
 2005 مارس منتصفى بؤات حت

ة           الصحراوي بالتحسن في المنطقة الغربي
ا    ي موريتاني ة ف ات المكافح ت عملي وانته

د أسراب الجراد غير الناضجة في   ليات ض   
ر، ر لجزائ ى غي اردًا عل ان الجو ب ث آ  حي

ي   ر ناضجة ف ا وجدت أسراب غي  أفريقي
 األسراب أيضًا في       آما ظهرت  نيا بيساو،     

على نطاق ضيق على امتداد ساحل البحر          
ى  نبي الحدود المصرية السودانية أدى إل

ن ال   اتم ع   . حوري ن توق رغم م ى ال وعل
ة إال أن   ة الغربي ي المنطق ن ف ة التحس ي
ى                 ا ينبغي عل مكافحة يجب أن تستمر، آم

أن ُتعد أنفسها تحسبا لوصول    ) ل األفريقي 
ة الصيف         . من شمال غرب أفريقيا في بداي

ى     عل   ر إل ر األحم واحل البح داد س ى امت
                                                                                                                  .د مكثفة خالل األسابيع القادمة

ا    . في بدایة الصيف  ) السهل األفریقي (دول الساحل    وفي غرب أفریقي
ن  ة م رة الجنوبي دورة الهج ر ناضجة مرتبطة ب تحرآت أسراب غي

ذه   ومن المحتمل أن تتح    . السنغال وغينيا بيساو إلى داخل غينيا      رك ه
ى جنوب غرب مالي ابتداًء من مارس         إلاألسراب في نهایة المطاف     

 .أو أبریل فصاعدًا
 

 : المنطقة الوسطي
داد         ى امت اثر الشتوي عل وصلت عدة أسراب صغيرة إلى مناطق التك
السهول الساحلية للبحر األحمر قرب حدود مصر والسودان وقامت            

د وأدى إل            وین مجموعات     بوضع البيض الذي تم فقسه في ما بع ى تك
دین        . من الحوریات  ات المكافحة في آال البل وفي  . وقد أجریت عملي

داد  دود البحر األحمر شوهدت أع داد أخ ى امت اطق األخرى عل المن
ى الساحل              ة عل ة االنفرادی ضئيلة ليس لها أهمية من الحشرات الكامل
الجنوبي للسودان والساحل الوسطي من السعودیة حيث آانت تجرى         

داد                  عمليات ى امت ذه الحشرات عل ا وجدت ه اك، آم ة هن  تكاثر محلي
ي     ي ف مالي الغرب احل الش ى الس يمن، وعل عودیة وال ع الس دود م الح

ة      . شمال الصومال   وین بعض األسراب مع نهای ال تك ونظرًا الحتم
إن األمر                فترة التنبؤ في شمال شرق السودان وجنوب شرق مصر ف

د  ومرا      ات رص إجراء عملي ام ب ب القي ة و  یتطل ة مكثف ع  قب ل م عم
ي          .التدابير الالزمة إلجراء المكافحة حسبما یقتضي الحال جة ف ر الناض راب غي ن األس رة م داد آبي ع

ایر، إال أن                ر خالل ین س في المغرب والجزائ
ت          ي أجری ة الت ات المكافح بب عملي ت بس ض

دث رارة  ذي ح ادة، و  ال ر معت ورة غي ع  بص م
دة من أجل             اوم بش بيا تق ك إصابات صغيرة نس
ا     ووجد جراد بصورة متفرقة فقط في موریتاني

ا                  ان موجودًا أیضًا في النيجر وليبي ه آ ا  . أن أم
ى اآلن        . ن أقل وضوحاً      تاء وحت ذا الش وخالل ه

ار      قوط األمط ة س بب قل ا بس مال موریتاني . ش
ذ              ضع ُیعد مختلف تمامًا مقارنة بما آان عليه من

ع      ا    ل غزو    أن یحدث    المتوق شمال غرب أفریقي
ه      غم من حدوث التحسن في حالة الجراد، إال أن

ات المكاف  اثر  ي عملي توى التك ض مس ة لخف ح
  منع تهدید یمكنأفریقيا وفي نهایة المطافب 

 
 :المنطقة الشرقية

 
اثر           اطق التك ي من ایر ف الل ین ار خ قوط األمط ن س رغم م ى ال عل

ى وجود جراد            . الربيعي في غرب باآستان    إال أن التقاریر لم تشر إل
  .بهذه المناطق أو في األماآن األخرى في المنطقة آكل

 
 
 
 
 
 
 
ين اإلنجليزیة والفرنسية عن مجموعة الجراد واآلفات المهاجرة بمقر  

الجراد الصحراوي وتصدر النسخة العربية للنشرة عن أمانة هيئة مكافحة 
وتوزع للدول األعضاء في الهيئة عن ). قليمي للشرق األدنى بالقاهرة

س والبرید، آما یمكن الحصول عليها عن طریق االتصال بمكتب أمين 
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 مرآز الطوارئ لع

   
 
 

حالة         
والتن          

 

اتسمت حالة الجراد
اير  هر ين الل ش . خ
وانخفضت هذه العم

اآ رب وام  من المغ
اد ي غرب. المعت وف

جنوب السنغال وغي
ث تكاثر دوح. غينيا

ل من جا ر لك األحم
ات  وين مجموع تك
ي عمل تمرار ف االس
عمليات المسح وال

السه(دول الساحل   
أي أسراب قد تأتي 
ع ب الوض ا يتطل آم
إجراء عمليات رص

 :المنطقة الغربية
ود أ ن وج الرغم م ب
وبالقرب من جبال أطل
د انخف داد ق ذه األع ه
ة الح اض درج وانخف
نهایة الشهر آانت هنا
. البقاء في آال البلدین   

 ومن المرجح ،ومالي
الوضع في تونس فكا

ا   دث تك م یح ي ل ثر ف
ونتيجة لذلك، فإن الو
عام مضى، ومن غير

وعلى الر. هذا الربيع 
تمرار ف ب االس یج
رالربيعي في شمال غ

  
تصدر هذه النشرة الشهریة باللغت
منظمة األغذیة والزراعة بروما، 

المكتب اإل(في المنطقة الوسطى 
طریق البرید اإللكتروني والفاآ

223الهيئة صندوق برید رقم 
org.unir Butrous@fao

 



ي   رقية وف ة الش اثر    ، المنطق اطق التك ي من ة ف ار خفيف قطت أمط س
ة في بالوشيستان               اطق الداخلي داد الساحل وفي المن الربيعي على امت

ایر          ذلك، آانت     . وغرب باآستان أثناء النصف األول من ین ونتيجة ل
 .ةظروف التكاثر آخذة في التحسن ولكن بصورة بطيئ

 316 رقم
 
  

 

 ةالمساحات المعالَج                              نشرة الجراد الصحراوي                             
______________________________________  

 هكتار خالل ینایر، وبذلك یكون 300,000تم معالجة ما یقرب من  
مقداره ) 2003أآتوبر (إجمالي المساحات المعالجة منذ بدایة الفوره 

 .  مليون هكتار12.4
 2005 ينايرالبيئية خالل والظروف الجوية                     

 
وج   حدث انخفاض في درجات الحرارة          ر       وتساقط الثل ى نحو غي  عل

ا خالل  مال غرب أفریقي ي ش اد ف ایرمعت ى .  ین اریر إل م تشر التق ول
بة     وسقوط أمطار ذات أهمية في المنطقة        اثر مناس آانت ظروف التك

ا        فقط في أماآ   ا   . ن قليلة في شمال غرب موریتاني آانت الظروف    آم
داد ساحل البحر األحمر           ى امت مالئمة في مناطق التكاثر الشتوي عل

ة في        . قرب الحدود المصریة السودانية    اطق  وسقطت أمطار خفيف من
ذة في التحسن          والتكاثر الربيعي في غرب باآستان           ة آخ آانت البيئ

 .ببطء

 

ة

  للحملةي التراآمي   اإلجمال يالشهر الحال        
 

   
اطق           المنطقة الغربية، ففي    آان الجو باردًا على غير المألوف في من

التكاثر الربيعي في شمال غرب أفریقيا حيث بلغت درجات الحرارة          
م بينما هبطت درجات الحرارة     o 24 -8القصوى بصفة عامة ما بين      

اآن          الد ى      . نيا إلى ما دون الصفر في بعض األم اریر إل وأشارت التق
ال               ى الجب ونس وعل وجود ثلوج على جبال أطلس من المغرب حتى ت

داد      ى امت أجزاء من ساحل      بعض الواقعة في شمال غرب ليبيا، وعل
ط ر المتوس رى ،البح حراء الكب ن الص اطق م ض المن ي بع  وف

اح     ولم تؤدي درجات الحرا   . الشمالية) صحارى( رة المنخفضة والری
ى   ایر إل ائدة خالل ین ي آانت س اردة الت دالشمالية الب ة الح  من حرآ

ات نضج         فقط أسراب الجراد داخل المنطقة     ، بل أیضا لم تسمح لعملي
وسقطت أمطار خفيفة   .  أن تتم آما تسببت في موت بعضها       الحشرات

داد الساحل األطلنطي               ى امت بين الحين واآلخر في بعض األماآن عل
ة    ون والصحراء الغربي رب العي رب وق ي المغ ت  . ف ك، ظل ع ذل وم

اثر الربيعي             الظروف البيئية غير مالئمة بصفة عامة في مناطق التك
ا       اف          . في شمال غرب أفریقي ا اتسمت الظروف بالجف وفي موریتاني

ة                . في الجنوب  اآن قليل اك أم اثر الشتوي، آانت هن اطق التك وفي من
ما آانت غير مناسبة في الشمال بسبب     مناسبة في الشمال الغربي بين    

ار   قوط األمط دام س تمرت      . انع د اس ر فق الي والنيج مالي م ي ش وف
دام         بب انع اطق بس م المن ي معظ ية ف فة رئيس ة بص روف الجاف الظ

 .سقوط األمطار أیضًا

 31-1( هكتار  287,716 كتار ه1,479,973
 )ینایر

 الجزائر

 آاب فيردي ) ینایر31-1( هكتار 80  هكتار3,417
 مصر )ینایر( هكتار 1,941 
 31-3( هكتار 3,900 

 )ینایر
 غينيا

 ليبيا )  ینایر1( هكتار 20  هكتار65,514
 31-1( هكتار 68,412  هكتار1990,406

 )ینایر
 المغرب

 لسنغالا ) ینایر1-31 (5,921 
 السودان  )ینایر (1,320 

 
 قد یؤثر التأخير في اإلبالغ والتعارض في البيانات على :ملحوظة 

 .األرقام  هذهدق
 

 حالة الجراد الصحراوي والتنبؤات                          
 )انظر أیضا الملخص في الصفحة األولي  (                     

 المنطقة الغربية
 موريتانيا
 لحالة ا •

ووجدت . تحسن وضع الجراد في أنحاء القطر خالل ینایر
حشرات آاملة غير ناضجة مبعثرة في نهایة األسبوع األول على 

وفي اليوم العاشر من الشهر، شوهد سرب . الساحل جنوب نواآشوط
 في اتجاه الشمال على اصغير جدًا غير ناضج آثافته عالية بعيد

وخالل بقية الشهر . ك دي أجرونالساحل قرب المنتزه الوطني بان
شوهد فقط حشرات آاملة تجمعية غير ناضجة مبعثرة في الشمال 

ولم یشاهد ).  غربًا13  32/  شماال 16  12(الغربي قرب آيدي 
عنشري ( في الشمال الغربي  التي أجریتجراد خالل المسوحات

 ).  زیمور–تيرس (أو في الشمال ) وأدرار

  
ة في   ، ىالمنطقة الوسطوفي   أشارت التقاریر إلى سقوط أمطار خفيف

ى ال     ر وعل رة ناص رب بحي ر ق وب مص ر   جن احلية للبح هول الس س
ن  ث م بوع الثال ا خالل األس ة له ة المتاخم اطق الداخلي ر والمن األحم

ى       . ینایر دت إل ونتيجة لذلك، آانت الظروف مناسبة للتكاثر والتي امت
ى       ة عل ودان وخاص رق الس مال ش ي ش اورة ف اطق المج ل المن داخ

دئيب داد وادي ال ي بعض    . امت ًا ف ة أیض روف مالئم ت الظ ا آان آم
ا                 األم وب بورتسودان وفي دلت احلية جن داد السهول الس ى امت اآن عل

ة   ر مالئم ت غي ا آان وآر، إال أنه دة ط اطق البعي ي المن اه   ف ي اتج  ف
ووجد آساء نباتي أخضر على امتداد      . الجنوب حتى مصوع بأریتریا   

السهول الساحلية للبحر األحمر في السعودیة بين ینبع وقنفده، وآانت      
ة  . بين رابغ وقنفدهظروف التكاثر مالئمة   وآانت الظروف أقل مالئم

يمن       ي ال ر ف ر األحم احل البح داد س ى امت اثر عل مال  . للتك ي ش وف
ين  ى متوسطة ب ة إل ين خفيف ا ب الصومال سقطت أمطار تراوحت م

ي               ى الساحل الشمالي الغرب ایر عل  وأصبحت الحين واآلخر خالل ین
ان سقطت أمطار   .الظروف مالئمة للتكاثر   ين    وفي شمال ُعم دة ب  جي
 .الحين واآلخر خالل ینایر

 
 التنبؤ •

ظل بقایا صغيرة من عشائر الجراد في أماآن من المحتمل أن ت
وربما تتواجد حشرات آاملة مبعثرة في . قليلة في الشمال الغربي

قد یحدث تكاثر على والشمال الغربي في عنشيري قرب زیوریت 
 .نطاق صغير قد یكون من الصعب آشفه

 
 السنغال
 الحالة  •
 

خالل ینایر، وجدت أسراب عدیدة غير ناضجة في الشمال 
  51(وسيدیهو )  غربا14 55/  شماال 12 56( ربي بين آولده الغ
وفي منتصف الشهر شوهد سرب في ).  غربا15 35/  شماال 12

إقليم آوالك قرب حدود جامبيا، وأشارت التقاریر إلى حدوث بعض     
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 هكتار بواسطة عمليات 5,921وتم معالجة . التلف بالمحاصيل 
 جامبيا .المكافحة الجویة خالل الشهر

 الحالة • 
 .لم ترد تقاریر خالل ینایر التنبؤ •
ن المحتمل أن تستمر أعداد قليلة من األسراب غير الناضجة م

 .في الجنوب
 
 التنبؤ  •

د أسراب غ     ال تواج اك مخاطر ضئيلة من احتم ر ناضجة هن ي
 مالي .صغيرة قليلة تستمر في أجزاء من القطر

  الحالة  •
    غينيا بيساو

ر           ة غي خالل ینایر استمر تواجد أعداد قليلة من الحشرات الكامل
ي   ي وف وراس ووادي تليمس ن أدرار دي ف زاء م ي أج جة ف الناض

 . تيمترین

 الحالة •
ایر        ابع من ین اریر    في اليوم الس ى وجود أسراب      أشارت التق  إل

ي العاصمة  ر ناضجة ف هر. غي ع منتصف الش اریر وم ارت التق  أش
أیضًا إلى وجود أسراب بعيدة عن الساحل في بيجاجس أر شيبالجو              

 ) غربًا16  05 / شماًال 11  15تقریبًا (
 
 التنبؤ •

ة   . رات الكامل ن الحش داد منخفضة م اء أع تمر بق ي سوف یس  ف
أجزاء من أدرار دي فوراس ووادي تليمسي وتيمترین حيث تبدأ في            

ى       . النضج بمجرد االرتفاع في درجات الحرارة      اثر عل وقد یحدث تك
ار   قوط أمط دث س غير إذا ح اق ص ن   . نط ئيلة م اطر ض اك مخ وهن

ة               ي قادم ى الشمال الغرب إمكانية وصول أسراب قليلة غير ناضجة إل
 .ة التنبؤمن غينيا وذلك في نهایة فتر

 التنبؤ •
ر       راد غي راب  الج ن أس ة م داد منخفض رف أع ل أن تنج ن المحتم م
الناضج ببطء تجاه الجزء الشرقي من القطر وفي نهایة المطاف یتجه              

 .إلى غينيا
 

 غينيا 
 الحالة • النيجر
دة                  الحالة  • ر ناضجة عدی ایر وصلت أسراب غي في اليوم الثالث من ین

داره      ت ثم اختف  إلى الشمال قادمة من السنغال وغينيا بيساو       ين آون (  ب
 13  11/ ال  ا شم 11  45  (وجوال)  غربا 13  17/  شماال   12  29

ا بوع األول) غرب ادي عشر حدث غزو . خالل األس وم الح ي الي وف
الي              /  شماال    12  05(آخر حيث ظهرت أسراب في الشمال قرب م

 12 41/  شماال    11  29( تحرآت جنوبا إلى ليلوما     )  غربا 12  18
ا ى      ).غرب اریر إل ارت التق هر أش ن الش ر م بوع األخي الل األس  وخ

ه        ر ناضجة في وسط القطر قرب البي  11  19( وجود أسراب غي
، ) غربا 13  02/  شماال   10 54( وتيليميلي  )  غربا 12  17/ شماال  

ه    رب بوآي رب ق ي الغ ماال 10  56( وف ا14 18/  ش ي ) غرب ، وف
ا 10  43/  شماال  11 18( ي  رق قرب دنجورا   الش وأشارت  ).  غرب

ة       جار الفاآه روات وأش ي الخض ف ف دوث تل ى ح اریر إل م . التق وت
ة  الل   3,900معالج ية خ ة األرض ات المكافح طة عملي ار بواس  هكت
 .ینایر

 
 .لم ترد تقاریر خالل ینایر

 
 
 التنبؤ  •

ن الح ة م داد قليل د أع ل أن تتواج ي شمن المحتم ة ف رات الكامل
ع درجات الحرارة سوف تنضج           . أجزاء من جبال عير    وعندما ترتف

بحت       يض إذا أص ع الب اف تض ة المط ي نهای ة، وف رات الكامل الحش
 مع نهایة فترة التنبؤ وربما تشكل  وقد یحدث الفقس. الظروف مالئمة 

 .الحوریات جماعات قليلة
 

 تشاد 
 الحالة  •

ي             اطق الت من الُمعتقد وجود حشرات آاملة قليلة مبعثرة في المن
سبق إصابتها خالل النصف الثاني من دیسمبر أو النصف األول من      

 . ینایر

 
 التنبؤ •

ك              من الممكن أن تظهر أسرب قليلة إضافية في  أخر األمر وذل
او  ا بيس ن غيني ذلك    . م راب وآ ذه األس رف ه ل أن تنج ن المحتم وم

 .األسراب المتواجدة حاليًا تجاه الجزء الشرقي من القطرمعظم 
 
 التنبؤ  •

ي أجزاء        ة ف ة من الحشرات الكامل داد قليل ا تتواجد أع من ربم
 .الشمال الشرقي

 
نن، بورآينا فاسو، آاميرون، آوت دالفوار،غانا ، ليبيريا، يب

  .نيجيريا، سيرليون ، وتوجو
 التنبؤ • )الرأس األخضرجزر (جزر آاب دي فيردي 

 . من غير المحتمل حدوث تطورات مهمة  الحالة •
ات فقس محدودة               خالل ینایر أشارت التقاریر إلى حدوث عملي

اني               ار من الث ددة في األعم ووجود مجموعات حوریات صغيرة متع
انتو     2م/ حوریة 300إلى الرابع بكثافات بلغت حوالي        على جزیرة س

ي أجریت        هكتار   80وتم معالجة   . انتاو بواسطة عمليات المكافحة الت
 .خالل ینایر

____________________________                
 316 رقم

           
  
 التنبؤ  • 

افها أو                   نشرة الجراد الصحراوي    تم اآتش م ی ي ل ات الت ربما تقوم أي مجموعة من الحوری
  .التي هربت من عمليات المكافحة بتكوین أسراب صغيرة قليلة
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 316 رقم
 
 

  نشرة الجراد الصحراوي                             
______________________________________ 

 الجزائر
 الحالة  •

ى              ر ناضجة عل خالل ینایر استمر تواجد أسراب من الجراد غي
ا  غر02  17/  شماال 31  35( امتداد الحدود المغربية بين بيشار   ) ب

ه  ماال 33  18( ونعم ا02  00/  ش رى ) غرب ي الصحراء الكب ، وف
ا  00  17/  شماال   27 53( الوسطى بين أدرار     وعين صالح    )  غرب

ماال 27  12( رقا02  29/  ش رقي للصحراء   )  ش مال الش ي الش وف
)  شرقا  02 43/  شماال    33 49( قرب الغوات    ) صحاري(الكبرى  

ة  ماال 32  25(وغردای ا ش03 37/  ش ه ) ر ق  31  57( وورجل
ماال  رقا05  20/ ش ورت )  ش ماال 33  08(وتوج  06 04/  ش
رقا ة       ). ش هر آنتيج الل الش دریجيًا خ راب ت داد األس ت أع وتناقص

ادة ر المعت رارة المنخفضة غي ة ودرجات الح ات المكافح م . لعملي ول
زي  دوف وتمانراست وللي اس تن ي دالی راد ف اهد ج ة . یش م معالج وت

ر بواسطة عمليات المكافحة األرضية والجویة خالل  هكتا287,716
 .ینایر

 
 التنبؤ •

ر   راد غي راب الج ن أس طة م داد متوس د أع تمر تواج سوف یس
رى    مال الصحراء الكب ي وسط وش وسوف ) صحاري(الناضجة ف

ة   رارة دافئ ات الح ى تصبح درج ر ناضجة حت دث . تظل غي وإذا ح
إن       ارتفاع في درجات الحرارة وسقوط أمطار مع نهایة        ؤ ف رة التنب  فت
 .الحشرات الكاملة سوف تنضج بسرعة وتضع البيض

 
 المغرب
 الحالة  •
 

ي   ر الناضجة ف راد غي راب الج د أس تمر تواج ایر، اس خالل ین
وس  هول س ي   مس–س يدي إفن ين س ماال 29  24( ة ب  10  12/  ش

على امتداد الجانب )  غربا09  40/  مشاال 30  30(وأغادیر  ) غربا
يدیة         الجنوبي الشرق  ين الرش   25/  شماال    31  54( ي لجبال أطلس ب

ا 01 59/  شماال   32 32( وبو عرفه   )  غربا 04 وفي الشمال   )  غرب
ازه  ين ط رقي ب ماال 34 16( الش ا04  01/  ش ده )  غرب  41( ووج

 وحدث انخفاض آبير في عدد األسراب         .) غربا 01 45/  شماال   34
ي          ات المكافحة الت  أجریت واالنخفاض    على مدار الشهر بسبب عملي

ومع نهایة الشهر، بقى      . غير المعتاد الذي حدث في درجات الحرارة      
ذآورة أعاله                اطق الم م  . فقط قليل من األسراب الصغيرة في المن وت

 هكتار بواسطة عمليات المكافحة الجویة واألرضية 68,412معالجة  
 .خالل ینایر

 
  ؤالتنب •

سف یستمر تواجد أعداد قليلة من األسراب غير الناضجة على 
امتداد الجانب الجنوبي من جبال أطلس وآذلك في بعض الودیان 

وإذا . والهضاب وستظل غير ناضجة حتى ترتفع درجات الحرارة
حدث ارتفاع في درجات وسقوط أمطار مع نهایة فترة التنبؤ فسوف 

 .بيضتنضج الحشرات الكاملة بسرعة وتضع ال
 

 الجماهيرية العربية الليبية
 

 الحالة •
رب وهد س ایر، ش ن ین وم األول م ي الي ر اف راد غي ن الج ن م

ين    ا ب ت م ات تراوح ج بكثاف ة  50-20الناض رة آامل ي 2م/ حش  ف

والي    د ح ى بع ر عل ع الجزائ دود م داد الح ى امت ي عل وب الغرب الجن
م  ). رقاش  10 11/  شماال    24  59(  آم شمال غرب غات         100 وت
ة م ة220عالج ات المكافح ار بواسطة عملي م تشر .  هكت ك ل د ذل وبع

 .التقاریر إلى وجود جراد باألماآن األخرى  في القطر
 
 التنبؤ •

ي قرب            وب الغرب قد تتواجد أسراب قليلة غير ناضجة في الجن
ات إن  . غ رارة ف ات الح اع درج ع ارتف ذلك وم ر آ ان األم وإذا آ

ذا أصبحت الظروف     الحشرات الكاملة سوف تنضج وتضع بيض إ          
ة یستمر        . مالئمة داد منخفضة من الحشرات الكامل آما قد تتواجد أع

 .تواجدها في الشمال الشرقي في المشروع الزراعي بالُكفرة
 

 تونس
 الحالة •

دم ورو   ن ع رغم م ى ال ایر إال أن بعض   عل الل ین اریر خ د تق
دود       رب الح وهدت ق جة ش ر الناض ة غي ة التجمعي رات الكامل الحش

 .ةالجزائری
 
 ؤالتنب •

دادها                راوح أع ر ناضجة تت من المؤآد تقریبًا وجود أسراب غي
رب        وب ق ط والجن ن الوس زاء م ي أج طة ف ة والمتوس ين القليل ا ب م

ة  اع في درجات الحرارة وسقوط  .الحدود الجزائری  وإذا حدث ارتف
ة سوف تنضج     رات الكامل إن الحش ؤ، ف رة التنب ة فت ع نهای ار م أمط

 .وتضع بيض
 

 سطيالمنطقة الو
 السودان
 الحالة •

زاوج           خالل النصف األول من ینایر شوهدت أسراب صغيرة تت
مالية     ر الش ر الحم الل البح ي ت دئيب ف ي وادي ال ع ف بعة مواق ي س ف

ریة   دود المص وب الح د جن ا    . وبالتحدی القرب منه ًا ب د أیض ا وج آم
ات مكافحة           . حشرات آاملة انفرادیة   إجراء عملي ام ب وبالرغم من القي

 حدثت وتكونت مجموعات من        ن عمليات الفقس  ة إال أ  أرضية وجوی 
 خالل النصف   2م/  حوریة 300حوریات العمر األول بكثافات بلغت

 .  هكتار1,320وتم معالجة . الثاني من الشهر
      

 
وعلى مدار الشهر شوهدت حشرات آاملة  انفرادیة في طریقها       
ين             داد الساحل ب  للنضج بكثافات منخفضة في بعض األماآن على امت

 بورتسودان ودلتا طوآر
 
 التنبؤ •

ن  وین مجموعات صغيرة م ات الفقس وتك تمر عملي سوف تس
ؤ یمكن أن تتكون             . الحوریات في وادي الدئيب    رة التنب ة فت ومع نهای

ة     غيرة قليل راب ص ا أس غيرة وربم ات ص ل أن  . جماع ن المحتم وم
ة                 احلية الجنوبي ة في السهول الس ة متفرق یستمر تواجد حشرات آامل

 .تا طوآر حيث قد یحدث تكاثر على نطاق ضيقوفي دل
 
 تريايأر

 الحالة  •
ين مصوع             لم یشاهد جراد في السهول الساحلية للبحر األحمر ب

 . ینایر22-17والحدود السودانية في الفترة من 
 
 التنبؤ •

احلية الشمالية             قد تظهر حشرات آاملة انعزالية في السهول الس
 ضيق في حالة حدوث سقوط        للبحر األحمر تقوم بالتكاثر على نطاق     

 . األمطار
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  المملكة العربية السعودية
 الحالة  • الصومال

خالل ینایر وجدت حشرات آاملة انفرادیة غير ناضجة منعزلة         
ده               ده وقنف ين ج احلية ب ى السهول الس ة عل  19  09( في مواضع قليل

وأشارت التقاریر إلى وجود أعداد منخفضة      ).  شرقاً 41  07/ شماًال  
ذلك                من الحو  ث، مشيرة ب اني والثال ة في العمرین الث ات االنفرادی ری

ى نطاق صغير            ي عل اثر محل اء        . إلى حدوث تك م یشاهد جراد أثن ول
إجراء المسوحات التي تمت في األماآن األخرى على امتداد السهول         

 .الساحلية في الشمال والجنوب

 الحالة •
داد        ى امت ة مواضع عل شوهدت حشرات آاملة انعزالية في ثالث

ره          ين برب   02/  شماال   10  28( السهول الساحلية الشمالية الغربية ب
 .  ینایر18-12وحدود جيبوتي في الفترة من )  شرقًا45

 
 التنبؤ •

ا  ى نط اثر عل دث تك ل أن یح ن المحتم ك م ي تل غير ف ق ص
ا تكون                  ة حيثم احلية الشمالية غربي داد السهول الس ى امت المناطق عل

بة  روف مناس ت      . الظ ل تح وف تظ راد س داد الج إن أع ك ف ع ذل وم
 . مستوى الخطر

 
 التنبؤ  •

رات      ن الحش ة م داد منخفض د أع تمر تواج ع أن یس ن المتوق  م
ى حدوث                  ؤدي إل ذي سوف ی احلية ال الكاملة على امتداد السهول الس
روف        ا الظ ون فيه ي تك اطق الت ي المن غير ف اق ص ى نط اثر عل تك

 .مناسبة

 
 أثيوبيا 
 الحالة •

لم یتم إجراء مسوحات ولم تشر التقاریر إلى وجود جراد خالل      
 اليمن .ینایر

  الحالة  •
رة         شوهدت حشرات آاملة انفرادیة غير ناضجة وناضجة مبعث
في السهول الساحلية للبحر األحمر أثناء إجراء المسح المشترك على          

 . ینایر13-8السعودیة في الفترة من / ي الحدود اليمنيةآال جانب

 التنبؤ •
 .ت مهمةمن غير المحتمل حدوث تطورا  
      

 جيبوتي  
 الحالة  • التنبؤ  •

ي      ة ف رات الكامل ن الحش ة م داد قليل تمر أع ع أن تس ن المتوق م
ى نطاق صغير                  اثر عل د یحدث تك احلية وق التواجد على السهول الس
 .على السهول الساحلية للبحر األحمر في حالة سقوط أمطار إضافية

 .قاریر إلى وجود جراد خالل ینایرالت لم تشر
 
 التنبؤ •

 .من غير المحتمل حدوث تطورات مهمة 
  مان سلطنة ُع
 جمهورية مصر العربية الحالة  •
رة             لم به جزی ي أجریت في ش اء المسوحات الت  یشاهد جراد أثن

 .مسندم وإقليم الظاهرة في الشمال خالل ینایر
 الحالة •

ر الناضج في        خالل ینایر استمر تواجد جماعات من الجراد غي
مواضع قليلة في شمال شبه جزیرة سيناء آما شوهدت جماعات من             

ر رب    الحش وب غ ر جن ر األحم الل البح ي ت ة الناضجة ف ات الكامل
ة  ماال 27  17( الغردق رقًا33  47/  ش اثر .) ش اطق التك ي من  وف

ة               الشتوي في الجنوب الشرقي وجدت جماعات من الحشرات الكامل
ين  ا ب ت م ات تراوح جة بكثاف ة الناض رة150-100التجمعي /  حش

ة من  اطق الداخلي ي المن ى الساحل وف ي شجيرة عل دئيب وف وادي ال
وحدث تكاثر على نطاق ضيق      . ودیان أخرى قرب الحدود السودانية    

ات العمر األول              ونتيجة لذلك تكونت جماعات ومجوعات من حوری
وم   /  حوریة200-150بكثافات تراوحت ما بين     شجيرة ابتداء من الي

رق           /  شماال    23  24(الحادي عشر من ینایر فصاعدا، في مناطق أب
رقا34  47 اد  )  ش و رم رب أب ماال 22  24وق رقا36  24/  ش )  ش

ة الشهر      . ووادي الدئيب خالل األسبوع األخير من الشهر          ومع نهای
ث   اني والثال رین الث د وصلت العم ات ق ت الحوری ة . آان م معالج وت

 . هكتار خالل ینایر1,941

 
 التنبؤ  •

 . من غير المحتمل حدوث تطورات مهمة
 

البحرين ، العراق، إسرائيل ، األردن، آينيا، الكويت ، لبنان، 
فلسطين، قطر، سوريا، تنزانيا، ترآيا، اإلمارات العربية 

 .ة، وأوغندهالمتحد
 التنبؤ •

 .من غير المحتمل حدوث تطورات مهمة
 

 المنطقة الشرقية
 إيران
 الحالة  •

لم یشاهد جراد على الساحل الجنوبي في اليوم الثامن عشر من           
  .ینایر

ن      التنبؤ  • ات صغيرة م وین مجموع س وتك دوث الفق تمر ح وف یس س
ه ى الس ات عل ي  الحوری ر وف ر األحم ة للبح احلية الجنوبي ول الس

ة ة المتاخم اطق الداخلي ون . المن ن أن تتك ؤ یمك رة التنب ة فت ع نهای وم
وحينما ترتفع درجات    . جماعات صغيرة وربما أسراب صغيرة قليلة     

ا أن ینضج                   يناء یمكن للجراد المتبقي حي رة س الحرارة في شبه جزی
احلية     وفي نهایة األمر ربما یتكاثر أو یتحرك جن    ى السهول الس ًا إل وب

 .للبحر األحمر

 
____________________________                

 316 رقم
           

 
  

     نشرة الجراد الصحراوي
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ة  316 رقم رادصور فوتوغرافي ورات الج ة  :لف ا صور فوتوغرافي اح حالي تت
  : علي االنترنتلفورات الجراد التي تحدث حاليًا في المنطقة الغربية

www.fao.org/news/global/locusts/outbreakpix04.htm  
أصدرت منظمة األغذیة والزراعة آتيب للجمهور والجهات المانحة          ______________________________________ آتيب عن الجراد الصحراوي  نشرة الجراد الصحراوي                              

وان  ه : بعن ي یقظت ن ف وع یكم راد  ،الج د الج ة ض ل المعرآ  داخ
 .الصحراوي، وهي متاحة اآلن على شبكة اإلنترنت على العنوان

 
 التنبؤ •

 .www.fao.org/news/global/locusts/pubs1.htm .حدوث تطورات مهمةمن غير المحتمل 
       

ي شبكة االنترنت         باآستان دة      : المطبوعات الموجودة عل اك مطبوعات جدی هن
یمكن الحصول عليها من     وتقاریر االجتماعات   ) FAO(أصدرتها المنظمة   

 .صفحات المعلومات من العنوان التالي
 

 الحالة  •
www.fao.org/news/global/locusts/ pubslist.htm لم تشر التقاریر إلى وجود جراد خالل النصف األول من ینایر. 

 الدورة  –تقریر اجتماع لجنة مكافحة الجراد الصحراوي        •
 ).إنجليزي(الثامنة والثالثين 

 
 التنبؤ •

خطوط توجيهية بشأن الحد األدنى لمتطلبات آالت الرش          •
اط    راد والنط ة الج ي مكافح تخدمة ف ية المس األرض

 ).نجليزيإ(

اثر        آاملة انع من المحتمل ظهور حشرات      اطق التك ة في من زالي
ا            الربيعي   احلية وربم اطق الس في بالوشستان وبصفة رئيسية في المن

 .تظهر في نهایة األمر في أعماق المناطق الداخلية بالقطر
ات   •  ة البيان رض لجدول ة، ع داث الطارئ يط لألح التخط

راد   ة الج ورات وأوبئ يات والف اة للتفش بالحاسوب ومحاآ
 )يانجليزي ، فرنس(

 الهنــد
 الحالة  •

لمسح ومكافحة الجراد      ) SOP(إجراءات العمل النموذجية     •
ة   ية والجوی ائل األرض حراوي بالوس زي ، (الص إنجلي

 ) عربي

 .لم یشاهد جراد خالل النصف األول من ینایر
 
 التنبؤ •

 .من غير المحتمل حدوث تطورات مهمة .النسخة العربي–راوي  الجراد الصحة بشأنيالخطوط التوجيه •
  

 أفغانستان  :المساعدات المقدمة من الجهات المانحة
ة م         الجهات المانحة بشأن حمالت         نتتاح حاليا تفاصيل المساعدات المقدم

 :على العنوان) انترنت (الجراد الحالية على شبكة المعلومات الدولية 
 الحالة  •

 .لم ترد تقاریر
www.fao.org/news/global/locusts/donors.htm. •  التنبؤ 

 .من غير المحتمل حدوث تطورات مهمة 
  :وظائف شاغرة

تم اإلعالن عن وظيفة مسئول مكافحة للجراد لمدة ثالث سنوات مع 
. لمقر الرئيسي لمنظمة األغذیة والزراعة برومابامجموعة الجراد 

ویمكن الحصول على مزید من التفاصيل من شبكة المعلومات 
 . http://www.fao.orgNA/vac-en.htm)اإلنترنت(

 إشعارات    
 
همية ارسال   ذآر الدول المتضررة بالجراد بأ    أن نُ  نود   .رير الجراد اتق

ل  اریرآ ي   التق ز الرئيس ى المرآ راد إل ة الج ة بحال ة ل  المتعلق منظم
 في موعد ال یتجاوز اليوم الثامن والعشرین      بروما األغذیة والزراعة 

ا ضمن    المعلومات إدراج یمكن    ىن آل شهر حت    م واردة به   نشرة  ال
ذه المعلومات    نإ وإال ف   ، الشهر  الجراد الصحراوي الصادرة لنفس      ه

الي  ل سوف یتأخر نشرها   ا یرج   . لشهر الت اریر حت      ىآم  ى إرسال التق
وحات        راء أي مس دم إج راد أو ع ود ج دم وج ة ع ي حال اء . ف وأثن

وارئ ي ،الط تم  ينبغ اأن ي ل بيان يس نق ) RAMSES(ت رامس
رتين بوع/م ل       ،أس الها آ ي إرس راد فينبغ ة الج ات حال ا ملخص  أم

 .عشرة أيام

 :2005 خالل عاماألحداث المقبلة 
 . ما یلي جدول زمني مؤقت لالجتماعات

• EMPRES/WR : االجتماع الثالث لضباط االتصال
-7( داآار، السنغال –لبرنامج األمبرس بالمنطقة الغربية 

 ). فبرایر11
ورشة العمل األولى تحت : التخطيط لألحداث الطارئة •

 ).  مارس11-7( باماآو، مالي –رعایة البنك الدولي 
• EMPRES/CR : ،االجتماع السادس للجنة االستشاریة

األمبرس بالمنطقة الوسطى القاهرة، جمهوریة مصر 
 ). مارس16-14(العربية 

 
 من البلدان المتضررة أن ىُیرج :إرسال التقارير بالبريد اإللكتروني

بعد التي تصدرها الفاو الجراد ومكافحة ترسل استمارات مسح 
مع شرح موجز RAMSES  أو بملف مخرجات رامسيساستكمالها

 org.eclo@fao  :تائج وذلك بالبرید اإللكتروني إلي العنوانللن
 مارس 14( نيامي، النيجر :ورشة عمل لتدريب المدربين •

 ). أبریل8 –
ورشة العمل الثانية تحت : التخطيط لألحداث الطارئة •

 ). أبریل29– 25(  نيامي، النيجر –لبنك الدولي رعایة ا
 

 تقاریر الجراد التي ترد إلي منظمة األغذیة :سجالت الجراد
 إلي اآلن متاحة علي شكل 1952منذ عام  ) FAO(والزراعة 

. PDFفي برنامج ) CD(سلسلة مكونة من أربعة إسطوانات 
 . د من التفاصيل ُیرجى اإلتصال بالمجموعة المعنية بالجرادولمزی

• CLCPRO : اجتماع هيئة مكافحة الجراد الصحراوي
-12( طرابلس، ليبيا – الدورة الثالثة –للمنطقة الغربية 

 ). یونيو16
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اجتماع اللجنة التنفيذیة لهيئة مكافحة الجراد : CRC • :مصطلحات أخري خاصة بعملية اإلبالغ
-24(الخرطوم، السودان –الصحراوي بالمنطقة الوسطى

 .) یوليو28
 :التكاثر -

 عملية التناسل من التزاوج إلي التجنيح
االجتماع الثالث عشر لضباط  :EMPRES/CR • :األمطار الصيفية والتكاثر -

 صنعاء، –االتصال لبرنامج األمبرس بالمنطقة الوسطى 
 ). نوفمبر16-12(اليمن 

 أآتوبر/  سبتمبر –یوليو 
 :األمطار الشتوية والتكاثر 

 الدورة التاسعة -اجتماع لجنة مكافحة الجراد: DLCC • فبرایر/ ینایر–أآتوبر 
  .دیسمبر) 16-12( روما –والثالثين 

  :األمطار الربيعية والتكاثر -
 :بيان صحفي  یوليو/ یونيو–رایر فب
 بشأن ة حدیثًا صحفياتبيانعدة أصدرت منظمة األغذیة والزراعة  

 العنوان ى علوهي متاحة حاليًا. لجراد الصحراويطوارىء ا
 :التالي

 االنحدار -
 

أو مكافحة ناجحة تؤدي / هي فترة تتميز بإخفاق في عملية التكاثر و
إلي تفكك الجموع المكونة لألسراب، وبدایة االنحسار ویمكن أن 

 تكون علي مستوي إقليمي أو أآبر

http://www.fao.org/newsroom/en/index.html  
 

 دليل المصطلحات         
  
المصطلحات التالية هي مصطلحات خاصة تستعمل في نشرة  التفشي  -

  :الجراد الصحراوي عند اإلبالغ عن الجراد الصحراوي
ازدیاد واضح في أعداد الجراد الصحراوي بسبب الترآيز 

، الذي إذا لم یتم إیقافه یمكن أن یؤدي إلي والتضاعف والتجمع
 تكوین مجموعات حوریات وأسراب

 
 :ر تجمعيةحشرات آاملة وحوريات غي

 )قليلة(انعزالي 
 م مشيا علي األقدام في رقعة محددة 400/ حشرة آاملة1-صفر •  الفورة - یوجد أعداد قليلة جدا وال یحدث بينها استجابات متبادلة  • 

  )هكتار/25أو أقل من (
هي فترة تلي االنحسار وتتسم في البدایة بتزاید آبير جدا في أعداد 

آن واحد یتبعها نتاج  الجراد الصحراوي وحدوث تفشيات عدیدة في
معي في موسمين متعاقبين أو أآثر للتكاثر من االنتقالي إلي ألتج

مناطق التكاثر الموسمية المكملة في نفس اإلقليم أو األقاليم المجاورة 
 للجراد الصحراوي 

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

 ضية أو للتشميستشاهد في جماعات أر
 م مشيا علي األقدام في رقعة محددة 400/ حشرة آاملة1-20 •

  )هكتار/500-25أو (
  الوباء- جماعة

  تشكل جماعات أرضية أو للتشميس •
 م مشيا علي األقدام في رقعة محددة 400/حشرة آاملة+ 20 •

 .)هكتار+/500أو (
 هي فترة لعام واحد أو أآثر ینتشر فيها الجراد الصحراوي

ویحدث .واإلصابات الشدیدة التي یكون أغلبها مجموعات أو أسراب
  ي نفس اآلونة الوباء الكبير عندما یتأثر إقليمين أو أآثر ف

  :أحجام مجموعات الحوريات وأسراب الجراد
  االنحسار - صغير جدا

      ² آم1أقل من : سرب  -
 هي فترة تخلو من االنتشار واإلصابات الشدیدة باألسراب  ² م25-1: مجموعة -

  صغير
  الخمود -  ² آم10-1: سرب   -
 ² م2,500-25:   مجموعة-

 
هي فترة من االنحسار الشدید وتتسم بالغياب التام لعشائر الجراد  طمتوس

 ² آم100-10:  سرب- .الصحراوي التجميعية

   هكتار 10 – 2,500:  مجموعة-
  آبير

 ² آم500-100:  سرب-
 

 ²آم + 500:  سرب- 316 رقم آبير جدا                 ____________________________  هكتار 50-10:  مجموعة-
  هكتار+50:  مجموعة-           

  
 سقوط األمطار  

  ملم مطر20-1:  خفيف-   نشرة الجراد الصحراوي 
  ملم مطر50-21: سط متو- 
   ملم مطر50أآثر من :  غزیر- 
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 316 رقم
 
 

  نشرة الجراد الصحراوي                             
______________________________________ 

 
 مناطق الجراد الصحراوي

 
 المنطقة الغربية

رب     مال غ رب وش ي غ راد ف ن الج دان المتضررة م البل
 المغرب –موریتانيا  – مالي – ليبيا – تشاد –الجزائر : أفریقيا تشمل

ردي   :  وأثناء األوبئة فقط   – تونس   – السنغال   – بورآينا فاسو آاب في
 . غينيا آونا آري– غينيا بيساو – جامبيا –
 

 المنطقة الوسطي
: البلدان المتضررة من الجراد علي امتداد البحر األحمر تشمل         

وتي   ر -جيب ا - مص ا  – اریتری ان – إثيوبي عودیة – ُعم  – الس
 العراق –البحرین : وأثناء األوبئة فقط .  اليمن – السودان   –ل  الصوما

ا  – سوریا  - قطر – الكویت  – آينيا – األردن  – إسرائيل   –  – تنزاني
 . أوغندة- اإلمارات العربية المتحدة –ترآيا 

 
 المنطقة الشرقية

يا تشمل  وب غرب آس ي جن ن الجراد ف دان المتضررة م : البل
 . باآستان– إیران – الهند –أفغانستان 
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 ملخص لحالة الجراد الصحراوي

ممكن محتمل :التنبؤات حتى

 ظروف مالئمة للتكاثر

 أسراب رئيسية

 أسراب محدودة

  ليست في أسرابحشرات آاملة

الحالة في 
أسراب أو 
مجموعات 

من الحوريات

 حشرات آاملة/حوريات

 بكثافة ضئيلة 
 بكثافة غير
  معلومة

 فى

 جماعات

 حشرات آاملة غير ناضجة جنسيا 

 ناضجة أو ناضجة جزئياحشرات آاملة 

 حشرات آاملة بدرجة نضج غير معلومة

 وضع بيض أو البيض

   حوريـــات
 )شتركم  لرمزمثال(حوريات وحشرات آاملة 
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