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ال تزال حالة الجراد الصحراوي مستمرة في التحسن في شمال           
 آخذهعمليات المكافحة إصابات الجراد و أصبحت حيث أفريقياغرب 

م نضج بعض            . في التناقص في الجزائر والمغرب      د ت ك، فق ومع ذل
يض  ي وضع الب دأت ف ة وب ات . الحشرات الكامل دأ عملي وسوف تب

ة    أو أسبوعين غضون   فقس البيض في   وين     أسابيع  ثالث ا تك ، يعقبه
ة  أسراب ستمر تواجد يو. عدد محدود من مجموعات الحوريات   قليل

وفي شمال شرق السودان، تكون . غير ناضجة من الجراد في غينيا
ذه  ، ومن المتوقع   غير الناضجة  األسرابعدد صغير من     مزيد من ه

ا    امة بما  القادمة في المنطقة ع    األسابيع خالل   األسراب  األجزاء فيه
ذه         . المتاخمة لمصر  ر بعض ه د يعب ى  األحمر  البحر    األسراب وق  إل
 .داخل السعودية

 
ة        إصاباتتوجد        واألسراب  صغيرة من الحشرات الكاملة التجمعي

ع   ي مواق ي ف ة ف رقليل ال   الجزائ وب جب س جن ت  أطل ث ارتفع  حي
ة لنضج الح         وأصبحت درجات الحرارة     ة بالدرجة الكافي شرات   دافئ

دأ وضع البيض خالل      .الكاملة  من مارس في    األول األسبوع  وقد ب
 في الصحراء الكبرى الشمالية الشرقية قرب الحدود           ضمدیریة الوی 
ية د  . التونس رب، تتواج ي المغ رات   وف ن الحش غيرة م ات ص  جماع

مال    ي الش جة ف ر الناض ة غي رقيالكامل ده الش رب وج ر  . ق م تش  ول
وسوف ال یحدث غزو لشمال         . ونس وجود جراد في ت       إلىالتقاریر  

ع بسبب القصور في سقوط          بأسراب أفریقياغرب   ذا الربي  الجراد ه
ك    .  شمال موریتانيا  يالتكاثر ف  وغياب    الشتویة األمطار وبناء على ذل

ال   يسوف یكون التكاثر الربيع  وب جب ى نطاق اصغر    أطلس  جن  عل
رارة  ومع ارتفاع درجات الح  .2004 آان عليه خالل عام      ابكثير عم 

ة   رات الكامل رسوف تصبح الحش اطا أآث هل نش ي الحصول وأس  ف
غات عن وجود مزید من   ال ترد ب  أن لذلك من المحتمل     ةجيتون. عليها

ر  راد، غي ي هأنالج ادث  أن ینبغ زو الح ع الغ ك م ط ذل دث خل  ال یح
اإلقليم ى . ب الل اآلنوحت قطت   خ هر، س ذا الش اره ى  أمط دة عل  جي

احل   داد الس ي  امت ي ف رب األطلنط ادیر(المغ ى أغ ونإل ي )  العي وف
ر            ة في الجزائ ي   الصحراء الكبرى الوسطى والجنوبي ا    الت د جنوب تمت

 .حتى تصل شمال مالي
 
 

تصدر هذه النشرة الشهریة باللغتين اإلنجليزیة والفرنسية عن مجموعة الجراد واآلفات المهاجرة بمقر 
منظمة األغذیة والزراعة بروما، وتصدر النسخة العربية للنشرة عن أمانة هيئة مكافحة الجراد الصحراوي 

ول األعضاء في الهيئة عن وتوزع للد). المكتب اإلقليمي للشرق األدنى بالقاهرة(في المنطقة الوسطى 
طریق البرید اإللكتروني والفاآس والبرید، آما یمكن الحصول عليها عن طریق االتصال بمكتب أمين 
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 أمطار  وجود جراد في موریتانيا نظرا لسقوط          إلىولم تشر التقاریر    

اریر    .  مارس أوائلخفيفة في الوسط والجنوب الشرقي في        ولم ترد تق
ة  األخرىن  اجراد من البلد  بشأن ال  اریر   .  في المنطقة الغربي اك تق وهن
 عمليات مكافحة محدودة آانت تجري في          أن توضح   متأخرةوردت  

ا  غ عدیدة غير ناضجة في وسط   أسرابد  منتصف فبرایر ض   ينيا، آم
د  ىوصل سرب واح يراليونإل دود س ن المنتظر .  ح  تتحرك أنوم

 . شرق غينيا وعرب ماليإلى الباقية في نهایة المطاف األسراب
 

 األسراب  الدائرة، فقد بدا قليل من       المكافحةوعلى الرغم من عمليات     
الل    كيل خ ي التش جة ف ر الناض بوعغي ااألس ن  الث ي مني م ارس ف

ر       داد البح ى امت توي عل اثر الش اطق التك رمن د  األحم ث تتواج  حي
 في وادي الدئيب في شمال   األخيرة أعمارهامجموعات حوریات في    

ر    رق مص وب ش ة لجن اطق المتاخم ودان والمن رق الس ن . ش وم
ل  ن  أنالمحتم د م ون مزی راب یتك رك  األس ي تتح ى الت اطق إل  المن

ي ال   مالية ف ة والش ر  الداخلي وب مص ودان وجن ض   . س وم بع د تق وق
، شمال الصومال   وفي   .  الى السعودیة  األحمر بعبور البحر    األسراب

ى      ةمكافحة ميكانيكية ضد بقع صغير    تمت عمليات    ات عل  من الحوری
 .الساحل قرب بربرة

 
 بحالة الجراد ة المتعلقالصورو المعلومات أحدث      ویتاح حاليًا 
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