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 )2005  يونيو02(                           الزراعةلجراد الصحراوي بمنظمة األغذية و مرآز الطوارئ لعمليات مكافحة ا

                                                                                                                   
  
  للجراد الصحراوي العامة الحالة                

   2005  يونيو20 حتى               
ت          ث تحرآ ودان حي ي الس حراوي ف راد الص ة الج ر حال تثي

راب ور      أس ن دارف ر م ر القط رقا عب دة ش ى عدي ي  إل ارف ف  غض
بعض     األسراب وقامت بعض   . منتصف يونيو  ا ال  بوضع بيض بينم

ك  . بالفعل قد يكون وصل    أو ربما يصل غرب اريتريا      اآلخر وعلى ذل
دين ال البل ي آ ح ف ات المس ود عملي ف جه ي تكثي زال . ينبغ وال ت

اطق         اإلصابة اثر الربيعي     بالجراد مستمرة في االنخفاض في من التك
ة             . في شمال غرب أفريقيا    اثر الصيفي في منطق اطق التك أما في من

اثر           ) السهل األفريقي (الساحل   ات تك ا فتجري عملي في غرب أفريقي
اق  ى نط ية      عل ة األرض ات المكافح ا عملي ري أيض ا تج غير آم  ص
ا ا        و. لمواجهته ة وربم رات الكامل ن الحش ات م دت جماع د وج ق

ر المحتمل أن         . أسراب قليلة في شمال مالي     وعلى الرغم انه من غي
ه       ) السهل األفريقي   (تغزو األسراب منطقة الساحل      ام، إال ان ذا الع ه

ات م     إجراء عملي ور ب ى الف دء عل ي الب الي   ينبغ ي م ة ف ح مكثف س
  .والنيجر وتشاد وتستمر في موريتانيا

  
ة الوسطى ظهرت  ي المنطق ر أسرابوف ي غرب أآث يال ف  قل

ى وجه            دارفور بالسودان من تشاد في          م نضجها عل و وت ل يوني أوائ
رعة ام بعض . الس د ق رابوق مال  األس ي غرب وش يض ف  بوضع ب

بعض   رك ال ا تح ور فيم ردارف اق  اآلخ ع نط رق م اه الش ع  تج التجم
داري    ين الم وائي ب ن    ) ITCZ(اله رة م ي الفت و، 16 – 12ف  يوني

 في غرب وشمال آردفان واستمرت بعد ذلك        األمر أولوظهرت في   
ل       ى في عبور نهر الني ة غضارف في شرق السودان          إل  ومن   . منطق

ة    أسراب  تصل    أنالمتوقع   ى  قليل  المنخفضة في     األراضي  غرب    إل
ا ل   .اريتري ن المحتم ه م ا ان وين   نأ آم س وتك ات الفق دأ عملي  تب

وب    .مجموعات الحوريات في دارفور مع حلول نهاية يونيو         وفي جن
ة         ار الحوري س واألعم ة الفق ات حديث د الحوري تمر تواج ر اس مص

ر ي وادي النق ى ف ة ةاألول ا شوهدت حشرات آامل وان، آم رب أس  ق
. انفرادية غير ناضجة في بعض المزارع بالقرب من شرق العوينات         

  .شر التقارير إلى وجود جراد في مواضع أخرى بالمنطقةولم ت
  

 
  

تصدر هذه النشرة الشهرية باللغتين اإلنجليزية والفرنسية عن مجموعة الجراد واآلفات المهاجرة بمقر 
منظمة األغذية 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 
طريق البريد اإللكتروني والفاآس والبريد، آما يمكن الحصول عليها عن طريق االتصال بمكتب أمين 
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ي    اض ف ي االنخف حراوي ف راد الص ابات الج تمرت إص اس
ا     اثر الربيعي في شمال غرب أفريقي اطق التك وفي شمال شرق  . من

ة والتي آانت            6المغرب تم معالجة      هكتار من عشائر الجراد المتبقي
ات في      ارة عن حوري ا عب رة  أعماره ده خالل الثلث    األخي  قرب وج

هراألول ن الش دم  .  م ن ع رغم م ى ال راد وعل اهدة الج اءمش  أثن
 انه آانت  إالالمسوحات التي تمت مؤخرا في شمال ووسط الجزائر،         

رب تمانراست،  وب ق ي الجن اثر صغيرة تجري ف ات تك اك عملي  هن
ة  ت معالج د تم ر 1,200وق ات العم ن حوري ار م ر هكت  األخي

  . من شهر يونيواألول األسبوعوالحشرات الكاملة المشتتة خالل 
  

رة في      أمطارسقطت   أفريقيافي غرب    اطق     أجزاء  مبك  من من
احل    ي الس يفي ف اثر الص هل (التك يالس الي   ). األفريق مال م ي ش فف

دو حول           دة من الب  ناضجين  نظهور سربي  وردت بالغات غير مؤآ
اني  األولمن الشمال على امتداد الحدود مع الجزائر في اليومين      والث

ة  من الحشرات     جماعات وشوهدت   . من يونيو  ر  الكامل الناضجة   غي
ى          . في اليوم السادس في وادي تلمس        اثر عل وفي النيجر استمر التك

رق المكافحة بمعالجة                 انوت حيث قامت ف  172نطاق صغير قرب ت
ات في          ار هكتار من مجموعات الحوري رة    أعم ات ر حش  وأيضا  مبك

و    األولآاملة ناضجة خالل الثلث       ذ      .  من يوني ويجري تخطيط وتنفي
دين   في آال    إضافيةعمليات مسح    م .  البل ارير      ول ى  تشر التق  وجود  إل

  . تشادأو السنغال أوجراد في موريتانيا 
  

 عن حالة الجراد على موقع االنترنت ويتاح حاليًا أحدث المعلومات
  :الجديد لمنظمة األغذية والزراعة الخاص بالجراد

                  (www.fao.org/ag/locusts) 
ويرجى العلم بأن نشرات الجراد الشهرية وآذلك المستجدات لم يعد 

  .يتم توزيعها عن طريق الفاآس
 

  المستجدات على الحالة الراهنه للجراد الصحراوي


