
 
 
 
 
 
 
 

       ٢٨٧رقم                            مرآز الطوارئ لعمليات مكافحة الجراد الصحراوي بمنظمة األغذية و الزراعة 

 نشـــرة الجــراد الصحــراوي 

   )٢٠٠٢ سبتمبر ٥                                         (      
 

 ٢٠٠٢/  خالل أغسطس العامةحالة الجراد الصحراوي                 
 ٢٠٠٢/ والتنبؤات حتى منتصف أآتوبر                

 
 
 

  
ظلت حالة الجراد الصحراوي هادئة خالل أغسطس  

رغم األمطار والظروف البيئية الجيدة في مناطق التكاثر 
وأشارت التقارير .  والسودان واليمن–الصيفي لغرب أفريقيا 

قليلة من الحشرات الكاملة في موريتانيا إلى وجود أعداد 
وقد شوهدت حشرات آاملة انعزالية في مناطق . والنيجر

التكاثر الصيفي في باآستان ولكنها لم تشاهد في الهند، بسبب 
وعلى الرغم من توقع حدوث . ظروف الجفاف الغير مألوفة

تكاثر على نطاق ضيق في غرب أفريقيا والسودان خالل فترة 
التنبؤ، فإن أعداد الجراد سوف تظل أقل من المستويات التي 

ومن . ومن غير محتمل حدوث تطورات هامة. هدد بالخطرت
المتوقع أن يحدث تكاثر على ساحل البحر األحمر لليمن وفي 
المناطق المتاخمة للملكة العربية السعودية التي سقطت بها 

 .أمطار مؤخرًا

 :المنطقة الوسطى 
م                دة، ل ة الجي بالرغم من هطول األمطار والظروف البيئي
ن    ة م داد قليل تثناء أع ة، باس راد بالمنطق ود ج ى وج ارير إل ر التق تش

يمن    وبي لل احل الجن ى الس ة عل رات الكامل ا  . الحش ك، فربم ع ذل وم
داد منخفضة من الجراد في غرب وشرق السودان، ومن                    توجد أع

الل   اق ضيق خ ى نط اثر عل دوث تك ن ح ؤالممك رة التنب ا .  فت وربم
ة خالل                    ر مألوف رة غي اثر أيضًا بسبب هطول أمطار غزي يحدث تك
اطق  ي المن يمن وف ر لل ر األحم احل البح ى س ك عل طس وذل أغس
اطق     ي المن ذلك ف عودية، وآ ة الس ة العربي زان بالمملك ة لجي المتاخم

اليمن  ة ب اطق . الداخلي ذه المن ة به إجراء مسوحات منتظم . ويوصى ب
ار و ت أمط احل البحر  هطل ى طول س اآن عل ي بعض األم ة ف خفيف

رب     مال غ ي ش درات ف ى المنح ا، وعل مالي إلريتري ر الش األحم
 .الصومال وشرق أثيوبيا،  ولكن لم تشر التقارير عن وجود جراد

 
  

 :المنطقة الشرقة  :المنطقة الغربية 
ي     ة ف ة إنعزالي رات آامل ود حش ى وج ارير إل ارت التق أش

وب موريتان ا،وسط وجن ي ي ة ف ن الحشرات الكامل ة م دات قليل  ووح
النيجر نا ب مال   . تامس راد بش ن الج د ع ر مؤآ الغ غي ًا ب اك أيض وهن

ة        . مالي دة خالل أغسطس ومالءم وعلى الرغم من سقوط أمطار جي
ارير عن              أتي تق ن ت ه ل ة الساحل، إال أن الظروف في آل أنحاء منطق

ى     وبناء على ذلك فمن المتوقع أن       . حدوث تكاثر بعد   اثر عل يحدث تك
ا    الي والنيجر وربم ا وأجزاء من شمال م ي موريتاني نطاق ضيق ف

ة من         . شرق تشاد  داد قليل ومع نهاية فترة التنبؤ قد تبدأ في الظهور أع
ومن غير متوقع حدوث    . الحشرات الكاملة في شمال غرب موريتانيا     

 .تطورات هامة

اثر          اطق التك ي من ة ف ر مألوف اف غي روف جف ادت ظ س
تانية،    ة الباآس دود الهندي ول الح ى ط د إال  الصيفي عل م توج ث ل حي

تان  ي باآس ة ف رات الكامل ن الحش ط م ة فق داد قليل فر . أع م تس ول
المجهودات التي بذلك في إجراء مسح مكثف بالهند عن وجود جراد              

ذلك،     اك أي جراد               آما أشارت التقارير ب ان هن ك إذا آ ى ذل اء عل  وبن
يالً    يكون قل رق س ن الش تان م ل باآس رك داخ ل أن يتح ن المحتم . فم

 .المحتمل حدوث تطورات هامة في المنطقةومن غير 
 
 
 

  
  

       
زية والفرنسية عن مجموعة الجراد واآلفات المهاجرة بمقر تصدر هذه النشرة الشهرية باللغتين اإلنجلي  

منظمة األغذية والزراعة بروما، وتصدر النسخة العربية للنشرة عن أمانة هيئة مكافحة الجراد الصحراوي 
وتوزع للدول األعضاء في الهيئة عن ). المكتب اإلقليمي للشرق األدنى بالقاهرة(في المنطقة الوسطي 

كتروني والفاآس والبريد، آما يمكن الحصول عليها عن طريق االتصال بمكتب أمين طريق البريد اإلل
، ٣٣١٦٠٠٠:جمهورية مصر العربية هاتف-القاهرة٢٢٢٣دآتور منير بطرس، صندوق بريد رقم  الالهيئة
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 هطلت أمطار جيدة في مناطق التكاثر شرق أفريقياوفى 
فور الصيفي للسودان حيث أن الظروف مالئمة للتكاثر في شمال دار

 النيل األبيض والمنطقة الشرقية بين محافظاتوشمال آردفان و
وربما سقطت بعض األمطار في الجزاء الشمالية بمنطقة . آسال وهيا

 وفي صحراء بيوضه الجنوبية حيث التكاثر قرب وادي هاور
في إريتريا، سقطت أمطار .  بعض األوقات فيظهرت سحب آثيفة

ى ساحل البحر األحمر  متوسطة  في منتصف الشهر علمحلية
الشمالي حيث آان الكساء النباتي آخذ في االخضرار في أماآن قليلة 

وأشارت التقارير . وفي نهاية الشهر على السهول الساحلية الجنوبية
إلى وجود آساء نباتي أخضر في المناطق المنخفضة الغربية قرب 

وا، وفي إثيوبيا، سقطت أمطار خفيفة بالقرب من دير دا. السودان
في شمال . آما آان الكساء النباتي أحضر في المناطق المحيطة

غرب الصومال سقطت أمطار خفيفة ترافقت مع موسم الخران 
للشهر الثاني على التوالي بين هرجيزا وبروما حيث تكون الظروف 

 في أماآن قليلة أمطار طفيفةوفي جيبوتي، سقطت . مالئمة للتكاثر
 .ألحمر وفي الداخلعلى السحل الشمالي بالبحر ا

 
  ٢٨٧رقم  

          نشــــــــرة الجـــــراد الصحـــراوي
 
 

 ٢٠٠٢أغسطس    الظروف الجوية البيئية خالل  
 

بغرب أفريقيا هطلت أمطار جيدة في أنحاء منطقة الساحل 
 آما أن الظروف. والسودان بحيث أصبحت الظروف مواتية للتكاثر

آخذة في التحسن على طول ساحل البحر األحمر جنوب الجزيرة 
 .العربية نظرًا لهطول أمطار تراوحت ما بين متوسطة وغزيرة

سادت ظروف جفاف غير مألوفة في مناطق التكاثر الصيفي على 
 طول الحدود الهندية الباآستانية

 
 تراوحت منطقة التجمع الهوائي بين المدارية غرب إفريقياففي  

(ITCZ) شماًال خالل النصف األول من ١٨ – ١٦ بين درجتي 
 درجة ٢٥ – ٢٣أغسطس مع ارتفاعات مفاجئة لفترات وصلت إلى 

وظلت خال ل النصف الثاني من الشهر عند . شماًال فوق شمال مالي
 شماًال بين موريتانيا ٢٤ – ٢٢ شماالً، وأحيانًا آانت تصل إلى ٢٠

طة بهذه التحرآات تجاه وآانت معظم األمطار مرتب. والنيجر
وهطلت أمطار آافية للتكاثر فوق جزء آبير من وسط . الشمال

وجنوب موريتانيا، وبصفة أساسية في الحوضين الشرقي والغربي 
وفي أجزاء من براآنا ) بين مودجيريا وتيتجيكيا(وآسبه وتاجنت 

وفي الشمال هطلت أمطار جيدة خالل . زاروجنوب غرب ترا
. لى في تيرز زيمور بين بير مغرين والحنكالعشرة أيام األو

وسقطت أمطار أخف خالل العشرة أيام األولى والعشرة أيام األخيرة 
وفي شمال مالي فإن . في األجزاء الشمالية الغربية في أنشيري 

ط أدرار دي فوراس حيث سالظروف تكون مالئمة للتكاثر في و
ميسي حيث سقطت أمطار متوسطة في منتصف الشهر وفي وادي تيل

 أمطار طفيفةوسقطت أيضًا . دةاآأشارت التقارير إلى وجود مياه ر
في شمال أدار دي فوراس عند تيلميسي، وعلى طول الحدود 

وفي النيجر آانت ظروف . الجزائرية وآذلك في شمال تاميسنا
التكاثر مالئمة في تاميسنا وفي وسط  وجنوب العير حيث هطلت 

سقطت أمطار .  خالل أغسطسأمطار بين خفيفة إلى متوسطة
غزيرة في تشاد في بعض األوقات في الشرق بالقرب من أبيش 

 .وفادا، حيث من المتوقع أن تكون الظروف مالئمة للتكاثر

 تراوحت بين متوسطة طفيفةسقطت أمطار الشرق األدنى وفى   
وغزيرة على طول السهول الساحلية للبحر األحمر من جيزان 
بالمملكة العربية السعودية إلى بيت الفقيه باليمن، وأشارت التقارير 
إلى سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة في داخل الصحراء في 

. خل حضرموت إلى مأرب والجوف خالل أغسطساليمن من مد
ومن المتوقع أن تكون ظروف التكاثر مالئمة في المناطق التي 
سقطت بها األمطار مؤخرًا على طول ساحل البحر األحمر، ولكنها 
ستكون أقل مالئمة في المناطق الداخلية حيث أنها آانت جافة بصفة 

مان سقطت أمطار وفي ُع. عامة باستثناء أماآن قليلة قرب الجوف
ما بين خفيفة إلى متوسطة في األجزاء الداخلية الشمالية وشبه 

 .جزيرة مسندم

 

ى حدوث     أشارت    جنوب غرب آسيا  وفى     ارير إل ة  التق  أمطار طفيف
د               قليلة فقط في أجزاء من منطقة التكاثر الصيفي في راجاستان والهن

ن أغسطس ت ظروف  . خالل النصف األول م ك ظل ى ذل اء عل وبن
ة          ا اطق آانت جاف لتكاثر أقل مالئمة من المألوفة نظرًا ألن معظم المن

تان  حراء آولس ي ص ارمر وف ودبر وب ين ج تان ب تثناء راجاس باس
 .بباآستان جنوب بهاويلبر

 
 المساحات المعالجة                  

 

لم تشر التقارير إلى إجراء عمليات مكافحة خالل  
 .أغسطس

 متقطعة جنوب أمطار طفيفة حدثت شمال غرب أفريقياوفى   
في المغرب، سقطت أمطار خفيفة على . جبال أطلس خالل أغسطس
 تان وسيدي إفني وفي منطقة – بين تان طول الساحل األطلنطي

وف في أقصى الجنوب الغربي خالل العشرة أيام األولى طأدرار س
في الجزائر، سقطت أمطار خفيفة بصفة رئيسية . والعشرة األخيرة

خالل النصف األول من الشهر في أجزاء من شمال منطقة 
تندوف، وفي الجنوب الشرقي صحاري، في الغرب  بالقرب من 

وعلى الرغم من توقع تحسن . حجار وعلى حدود ماليجبال القرب 
الظروف في المناطق آنفة الذآر إال أنها تحتاج إلى مزيد من 

 .األمطار قبل أن تصبح مالئمة للتكاثر
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 التنبؤ • 
قد تتواجد حشرات آاملة مشتتة وتتكاثر على نطاق ضيق  

في المناطق التي سقطت بها أمطار مؤخرًا في الشرق والشمال 
 .الشرقي بين أبيش وفدا

 د الصحراوي والتنبؤاتحالة الجرا
 

 )ارجع إلى الملخص في الصفحة األولى( 
  

 غرب أفريقيا السنغال 
 موريتانيا الحالة  •

 الحالة  • .ريرلم ترد تقا 
شوهدت حشرة آاملة انفرادية واحدة خالل النصف الثاني   التنبؤ •

° ١٢َ ٥٦/ شماًال ° ١٥َ ١٨(من يوليو، شمال غرب مودجيريا 
 ).غربًا

 .ليس من المحتمل حدوث تطورات هامة 
 

بورآينا فاسو، آاب فيردى، جامبيا، غينيا بيساو وغينيا 
 آوناآرى

شوهدت حشرات آاملة انعزالية ناضجة في أغسطس  
° ٠٩َ ٤١/ شماًال° ١٧٠٢(لبداية قرب عيون العتروس جنسيًا في ا

وبعد ذلك شوهدت حشرات آاملة . ١٥ إلى ٦في الفترة من ) غربًا
مشتتة خالل العشرة أيام األخيرة في عدة أماآن في نفس المنطقة، 

وتيد ) غربًا° ٠٧َ ١٢/ شماًال° ١٦َ  ٣٢(وبدرجة أقل قرب نيما 
وفي الجنوب الغربي ). ًاغرب° ١١َ ٣١/ شماًال° ١٨َ ٢٩(جيكجا 

وشوهدت أآبر ). غربًا° ١٥َ ١٤/ شماًال ° ١٦َ ٥٨(قرب ِرآز 
اإلصابات شمال العيون حيث وجدت حشرات آاملة ناضجة فوق 

 .الهكتارفي /  جرادة٥٠ هكتار، وبكثافة ٨٠٠٠

 التنبؤ •
 .من غير المتوقع حدوث تطورات مهمة 

 
 شمال غرب أفريقيا

 الجزائر
 الحالة  •

 .لم تشر التقارير إلى وجود جراد خالل أعسطس 
 التنبؤ • التنبؤ •

ؤ    رة التنب ى نطاق ضيق خالل فت اثر عل سوف يحدث تك
ر    داد الج ي أع ة ف ادة طفيف بب زي ر  ويس ط القط وب ووس ي جن . اد ف

ويتوقع أن يبدأ الفقس من منتصف سبتمبر وصاعدًا، ومن المفترض            
ؤ    رة التنب ة فت ع نهاي ر م ن أن تظه ة يمك ة الحديث رات الكامل أن الحش

 .وربما تتحرك تجاه أنشيري

 . رات مهمةمن غير المتوقع حدوث تطو 
 

 المغرب
 الحالة  •

 .لم تشر التقارير إلى وجود جراد خالل أغسطس 
 التنبؤ • 

من الممكن أن تظهر أعداد منخفضة من الجراد مع نهاية   مالي
فترة التنبؤ في المناطق التي هطلت بها أمطار مؤخرًا في إقليم إدراد 

 سطوف قرب الحدود الموريتانيا 
 الحالة  •

لحشرات اوصلت بالغات من البدو تفيد وجود عشائر من  
 َ ٢٤/ شماًال ° ١٩َ ٠٥(عند آسملمات الكاملة للجراد في تيمترين 

 .  أغسطس وال يوجد مزيد من التفاصيل١٧ يوم )غربًا° ٠٠
 

 الجماهيرية العربية الليبية
  الحالة • التنبؤ •

حشرات آاملة مشتتة وتكاثر في من المحتمل وجود 
المناطق التي سقط بها أمطار مؤخرًا في أدرار دي فوراس  

ومن المتوقع أن يستمر تكاثر على . وتيلميسي وتيمترين وتاميسنا
يق خالل فترة التنبؤ، وسوف تزيد أعداد الجراد تدريجيًا نطاق ض

 .ولكنها ستظل تحت مستوى الخطر

 . لم ترد تقارير عن وجود جراد خالل أغسطس 
 التنبؤ •

 . مةامن غير المتوقع حدوث تطورات ه 
  تونس
 . أغسطسلم تشر التقارير إلى وجود جراد خالل    الحالة  •

 التنبؤ • النيجر
 . مةامن غير المتوقع حدوث تطورات ه  الحالة  •

لم يشاهد جراد خالل المسح الذي تم جنوب أجاديز وفي  
 أغسطس باستثناء مكان واحد، آنس ٣١ يوليو إلى ٢٦تاميسنا من 

ن غريت بالقرب من أبا) شرقًا° ٠٥َ ٥٢/ شماًال ° ١٨َ ٣١(برآة 
حيث وجدت في اليوم الحادي والعشرين أعداد من حشرات آاملة 

 جرادات ١٠ إلى ٥انفرادية غير ناضجة جنسيًا بكثافة تراوحت من 
 .هكتار/ 

 
 شرق أفريقيا

 السودان 
 الحالة  •

 ٢٧لم يشاهد جراد خالل المسوحات التي أجريت من  
سوف تبقى الحشرات الكاملة المشتتة وتتكاثر على نطاق    التنبؤ  •  أغسطس في مناطق التكاثر الصيفي في٢٧يوليو إلى 

ورغم أن أعداد الجراد . ضيق في تاميسنا وربما في غرب العير
نوعًا ما نتيجة لذلك، إال أنه ليس من المحتمل حدوث سوف تتزايد 
 . تطورات هامة

 
 
 

  ٢٨٧رقم 
 

         نشــــــــرة الجـــــراد الصحـــراوي

  تشاد
  الحالة  •

   لم ترد تقارير 
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  الشـــرق األدنـــى
 المملكة العربية السعودية  ٢٨٧رقم 

 الحالة •         نشــــــــرة الجـــــراد الصحـــراوي
 .لم تشر التقارير إلى وجود جراد خالل أغسطس  
 التنبؤ • 
 بالمناطق التي هطلت بها     ربما توجد حشرات آاملة مشتتة      

ؤخرًا قرب       ى نطاق              جأمطار م اثر عل زان حيث يحتمل حدوث تك ي
 .ضيق خالل فترة التنبؤ

الرهد إلى  (نوشمال آردفا، )شمال الفاشر(دارفورشمال  واليات 
وفي ) شندي(، نهر النيل )شمال الدويم(، النيل األبيض )سودري

 وصل تقرير أغسطس ١٢وفي يوم ). آسال إلى هيا(اإلقليم الشرقي 
أسراب قرب الفاشر، ولكن ذلك ال يحتمل أن يكون  غير مؤآد عن

 .جراد صحراوي  وقد يكون نطاطات أو ربما جراد شجر

 
 اليمن
وم      الحالة • ة ي ة انعزالي رات آامل وهدت حش ي  ٢٣ش طس ف  أغس

د  ع واح ماًال ° ١٢َ ٤٩(موق رقًا° ٤٤َ ١٤/ ش هول ) ش ى الس عل
دن  رب ع احلية غ وحا  . الس الل المس راد خ اهد ج م يش ي ول ت ف

زم   ين الح ة ب ماًال ° ١٦ ٩َ٠(الصحراء الداخلي رقًا° ٤٤َ ٤٧/  ش ) ش
ان  ماًال ° ١٤َ ٥٢(وبيه رقًا° ٤٥َ ٤٥/ ش ومي ) ش طس ٢ و١ي  أغس

يج     ر وخل ر األحم احلية للبح هول الس ى الس هر وعل ة الش الل بقي وخ
 .عدن

 التنبؤ •
جد حشرات آاملة انعزالية وحدوث من المحتمل أن تو 

 آردفانو شمال دارفور  شمال تكاثر على نطاق ضيق في واليات
. والنيل األبيض ونهر النيل وآذلك في اإلقليم الشرقي شمال آسال

وقد تظهر أعداد منخفضة على السهول الساحلية للبحر األحمر مع 
 .نهاية فترة التنبؤ

 
ي هطلت             إريتريا التنبؤ • ربما توجد حشرات آاملة مشتتة في المناطق الت

داخل        بها األمطار مؤخ   ويحتمل  . رًا على ساحل البحر األحمر وفي ال
اتين       ك ه ي تل ؤ ف رة التنب الل فت اق ضيق خ ى نط اثر عل دوث تك ح

 .المنطقتين

 الحالة  •
ل المسوحات التي أجريت في السهول       لم يشاهد جراد خال    

 . أغسطس١٨ – ١٦الساحلية الشمالية للبحر األحمر في الفترة من 
  التنبؤ •

قد يكون هناك تكاثر على نطاق طيق في تقدم في أجزاء 
على طول خور برآة وفي المناطق  المنخفضة  الغربيةالمناطق
انعزالية ومع نهاية فترة التنبؤ ربما تظهر حشرات آاملة . المتاخمة

على السهول الساحلية للبحر األحمر وتبدأ في التكاثر إذا هطلت 
 .األمطار بدرجة آافية

 رــمص
 الحالة  •

 هكتار في الصحراء      ٤٠٠قامت الفرق األرضية بمعالجة      
ات   ع حوري تلط م اجر المخ ي المه راد األفريق ن الج ة م الغربي

وي وذلك في المناطق المنزرعة     ملة من الجراد الصحرا   حشرات آا و
في الفترة من  ) شرقًا° ٢٨َ ٤٥/ شماًال ° ٢٢َ ٤٠(في شرق العوينات  

 . يوليو٢٦ – ٢٣

 
 الصومال
ى     التنبؤ • الحالة • ت عل ي أجري وحات الت الل المس راد خ اهد ج م يش ل

زا    ين  هرجي درات ب ماًال ° ٠٩َ ٣١(المنح رقًا° ٤٤َ ٠٢/ ش ) ش
 ١٢ – ٨من  في الفترة   ) شرقًا° ٤٧َ  ٢٠/ شماًال  ° ١٠َ  ٤٠(وأريجافو  
 .أغسطس

 .مةامن غير المتوقع حدوث تطورات ه 
 

 الكويت
  الحالة •

 التنبؤ* • .لم ترد تقارير 
 .من غير المتوقع حدوث تطورات هامة  لتنبؤ •

رب    سلطنة ُعمان الحالة •  إثيوبيا .مةامن غير المتوقع حدوث تطورات ه  ت ق ي أجري وحات الت الل المس راد خ اهد ج م يش ل
 الحالة  • . أغسطس١٩ – ١٧رداوا في الفترة من دي

لى وجود جراد في مناطق مساندم لم تشر التقارير إ 
 .ة والظاهرة في الشمال خالل أغسطسيالداخلو

 التنبؤ •
 .من غير المتوقع حدوث تطورات هامة 

  التنبؤ •
ى وجو       اإلمارات العربية المتحدة الحالة •  جيبوتي .مةهامن غير المتوقع حدوث تطورات   د جراد  لم يتم إجراء مسوحات ولم تشر التقارير إل

 الحالة  • .خالل أغسطس
 التنبؤ • .لم ترد تقارير 

 .من غير المتوقع حدوث تطورات هامة  التنبؤ •
  .مةامن غير المتوقع حدوث تطورات ه 

  .من غير المتوقع حدوث تطورات هامة   التنبؤ •  آينيا وتنزانيا وأوغاندا 

 ٤
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 االبحرين والعراق وإسرائيل واألردن وقطر وسورية وترآي
 

 إشعارات 
 التنبؤات  •

 .مةامن غير المتوقع حدوث تطورات ه 
 

ى  نود تذآير الدول المتضررة بالجراد بأن تعمل عل.تقرير الجراد 
إصدار التقارير وإرسالها إلى منظمة األغذية والزراعة في موعد ال 
يتجاوز اليوم الخامس والعشرين من آل شهر حتى يمكن تضمين 
المعلومات في النشرة الشهرية وإال فلن تظهر هذه التقارير حتى 

آما يرجى إرسال التقارير حتى في حالة عدم وجود . الشهر التالي
 .أي مسوحاتالجراد أو عدم إجراء 

 جنوب غرب آسيا
 رانــــإي

 الحالة  •
 آرمان محافظاتلم تشر التقارير إلى وجود جراد في  

 .وهرموزجان خالل أغسطس
 التنبؤ •

 

 .مةامن غير المتوقع حدوث تطورات ه 

 :إرسال التقارير بالبريد اإللكتروني
ومكافحة  يطلب من البلدان المتضررة أن ترسل استمارات مسح  

بعد استكمالها مع شرح موجز للنتائج التي تصدرها الفاو الجراد 
 باآستان : وذلك بالبريد اإللكتروني إلى العنوان

 org.eclo@fao الحالة  •
خالل النصف الثاني من يوليو وجدت حشرات آاملة  

 ٦الية غير ناضجة وناضجة جنسيًا بكثافات وصلت إلى انعز
وذلك في ثمانية أماآن في صحراء آولستان على . الهكتار/ جرادات 

طول الحدود الهندية شرق راحميارخان وبهاويلبر وفي موقعين في 
وخالل تشي ا قرب الس بيال غرب آر و موقعين صحراء تاربارآر

 العشائر في آولستان النصف األول من أغسطس استمر بقاء نفس
 .وتاربارآر، ولم يوجد تغير جوهري في حالة الجراد

 
 : التوجيهية بشأن الجراد الصحراويالخطوط

 ة متاحي سبتمبرالطبعة المنقحة باللغة اإلنجليزية وه٢٤صدر في 
ويرجى االتصال بمجموعة .  من مقر المنظمةاويمكن الحصول عليه

 .خبراء الجراد للحصول على المزيد من المعلومات
 
 

 يمكن العثور في شبكة اإلنترنت في العنوان التالي    locust e التنبؤ •
على تفاصيل نظام جديد يتضمن تقييمًا لتسجيل ونقل البيانات 

 .مكافحة الجراد التي جمعت في الميدانمسح والمتعلقة ب
آر رسوف يستمر وجود الجراد في صحراء ثاربا 

 مالم تسقط أمطار إضافية، ويتوقع أن تكون الحالة هادئة لستانآو
 وال توجد شواهد تشير إلى أعداد ذات أهمية  .مع نهاية فترة التنبؤ

 . من الشرقمن الجراد سوف تظهر
http://www.fao.org/news/2001/010601-e.htm 

ود  ات الموج ت ةالمطبوع بكة اإلنترن ى ش ة  :  عل ي قائم ا يل فيم
ى  صفحات الويب   ا ف ور عليه ي يمكن العث راد المطبوعات الت للج

ت   بكة اإلنترن ي ش حراوي  ف االص : عنوانه
htm.pubslist/locusts/global/news/rgo.fao.www://http . 

 :والمطبوعات الجديدة هي

 

 ند ـــــاله
 الحالة  •

 .لم ترد تقارير 
 التنبؤ •

 تقرير الدورة الثالثة والعشرين لهيئة شمال غرب أفريقيا           •

 .من غير المتوقع حدوث تطورات هامة 
 CLCPANOباللغتين الفرنسية والعربية .  
تقرير الدورة السادسة والثالثين للجنة مكافحة الجراد  •

 اإلنجليزية باللغتين(الصحراوي التي عقدت مؤخرًا في روما 
  أفغانستان .والعربية عند الطلب) والفرنسية

 لم ترد تقارير
الخطوط التوجيهية بشأن الجراد الصحراوي، نسخة منقحة،  •

 ).باللغة اإلنجليزية (٢٠٠١

 .مةامن غير المتوقع حدوث تطورات ه 

 
  ).باللغة اإلنجليزية(استمارة رصد عمليات الرش  •
  
  

 تقوم هيئة مكافحة الجراد :مكافأة بحوث الجراد الصحراوي
نقدية ألفضل بحث في الصحراوي بالمنطقة الوسطى بمنح جائزة 

لمزيد .  دوالر٣٠٠٠مجال مكافحة الجراد الصحراوي و قيمتها 
:  من التفاصيل ، يمكن االتصال بمكتب الهيئة بالقاهرة 

org.Butrous@fao.Munir  
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 الحالة  •

 التنبؤ •
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  :٢٠٠٢األحداث المقبلة في عام 

  
  : من المقرر عقد االجتماعات التالية

 في مقر المنظمة في روما CLCPROالدورة األولى لهيئة  •
 .٢٠٠٢ايلول/ سبتمبر ٢٠ – ١٨في الفترة 

 
 
 • EMPRES/CR:  الرش آالت  حلقة العمل لتقييمULV ،

  ايلول/ سبتمبر٢٥-٢٣) مصر(القاهرة 
 • WR / EMPRES : الحلقة العملية اإلقليمية ألساليب

استخدام التقنيات المحسنة لمكافحة الجراد، نواآشوط 
 ٢٠٠٢تشرين األول/ أآتوبر١٠-٥، )موريتانيا(

 
 
 • CR  EMPRES/ :مل لتدريب المدربين، ُعمان، حلقة الع

  ٢٠٠٢تشرين االول / أآتوبر ١٧-٧
 • EMPRES/CR:  االجتماع العاشر لمسئولي االتصال، جدة 

تشرين / أآتوبر٣١-٢٧، )المملكة العربية السعودية(
  ٢٠٠٢األول

 
 
 جنوب غرب آسيا لالجراد الصحراوي مكافحة هيئة  • 

SWAC :باآستان(العشرون، إسالم أباد الدورة الثالثة و( ،
 .آانون األول/ ديسمبر٢٠-١٦

 
 
 • EMPRES/WR : ئولي االتصال، االجتماع األول لمس

  .٢٠٠٣تم تأجيلها لعام ) النيجر(نيامي 
  : ٢٠٠٣االجتماعات المقبلة في عام      

    :   DLCC المجموعة الفنية للجنة مكافحة الجراد الصحراوي •
  .٢٦/٢/٢٠٠٣-٢٤روما،  بمقر المنظمة     
• EMPRES/CR : االجتماع السادس للجنة االستشارية    

-  ٢٤الثالثة، القاهرة، مصر، وحلقة العمل للتخطيط للمرحلة 
٢٨/٣/٢٠٠٣. 

 
 
 

    :CRCهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى •
       ١٥-١٠، )لبنان(الدورة الرابعة والعشرون للجنة التنفيذية، بيروت     
    /٤/٢٠٠٣.  
• CLCPANO    ا ( الدورة الرابعة والعشرون، طرابلس  ٤، )ليبي
-   ٨/٥/٢٠٠٣. 

 
 

ة ال   • ة مكافح راد الصحراويلجن ابعة :  DLCC ج دورة الس        ال
 .٢٦/٩/٢٠٠٣-٢٢روما،  بمقر المنظمة  والثالثون، 
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 معجم المصطلحات
 

مصطلحات خاصة تستعمل في نشرة المصطلحات التالية هي 
 :الجراد الصحراوي عند اإلبالغ عن الجراد الصحراوي

 
 :حشرات آاملة وحوريات غير تجمعية

 )قليلة(انعزالي 
 يوجد أعداد قليلة جدا وال يحدث بينها استجابات متبادلة  •
أو ( م مشيا على األقدام في رقعة محددة ٤٠٠/ حشرة آاملة١-صفر •

 )هكتار/٢٥أقل من 
 )بعض أعداد منخفضة(شتتة  م
توجد بالدرجة التي قد تسمح بحدوث استجابات متبادلة و لكن ال  •

 تشاهد في جماعات أرضية أو للتشميس
أو ( م مشيا على األقدام في رقعة محددة ٤٠٠/ حشرة آاملة٢٠-١ •

 )هكتار/٥٠٠-٢٥
 جماعة

 تشكل جماعات أرضية أو للتشميس •
أو (ام في رقعة محددة  م مشيا على األقد٤٠٠/حشرة آاملة+ ٢٠ •

 ) هكتار+/٥٠٠
 

 :أحجام مجموعات الحوريات و أسراب الجراد
 

 صغير جدا
     ٢ آم١أقل من : سرب  -
  ٢ م٢٥-١: مجموعة -

 صغير
  ٢ آم١٠-١: سرب   -
 ٢ م٢،٥٠٠-٢٥:   مجموعة-

 
 طمتوس

 ٢ آم١٠٠-١٠:   سرب -

  هكتار ١٠ – ٢،٥٠٠:   مجموعة-
 آبير

 ٢ آم٥٠٠-١٠٠:   سرب-

  هكتار  ٥٠-١٠: جموعة  م-
 آبير جدا 

 ٢آم + ٥٠٠:   سرب-
  هكتار+٥٠:   مجموعة-
 

 سقوط األمطار 
  ملم مطر٢٠-١:  خفيف -
  ملم مطر٥٠-٢١:  متوسط-
    ملم مطر٥٠أآثر من :  غزير-

 

 
 

 :مصطلحات أخرى خاصة بعملية اإلبالغ
 :التكاثر  -

 عملية التناسل من التزاوج إلى التجنيح
 :ية و التكاثر األمطار الصيف -

 أآتوبر /  سبتمبر –يوليو 
 :األمطار الشتوية و التكاثر  -

 فبراير/ يناير–أآتوبر 
 :األمطار الربيعية و التكاثر  -

 يوليو/ يونيو–فبراير 
 

 االنحدار -
 

أو مكافحة ناجحة تؤدي إلى / هي فترة تتميز بإخفاق في عملية التكاثر و 
النحسار و يمكن أن تكون على تفكك الجموع المكونة لألسراب، و بداية ا

 مستوى إقليمي أو أآبر
 
 التفشي  -
 

ازدياد واضح في أعداد الجراد الصحراوي بسبب الترآيز و التضاعف و 
التجمع ، الذي إذا لم يتم إيقافه يمكن أن يؤدي إلى تكوين مجموعات 

 حوريات و أسراب
 

   الفورة -
 

 آبير جدا في أعداد الجراد هي فترة تلي االنحسار و تتسم في البداية بتزايد
آن واحد يتبعها نتاج موسمين  الصحراوي و حدوث تفشيات عديدة في

متعاقبين أو أآثر للتكاثر من االنتقالي إلى التجمعي في مناطق التكاثر 
 الموسمية المكملة في نفس اإلقليم أو األقاليم المجاورة للجراد الصحراوي 

 
  الوباء-
 

ثر ينتشر فيها الجراد الصحراوي و اإلصابات هي فترة لعام واحد أو أآ
و يحدث الوباء الكبير . الشديدة التي يكون أغلبها مجموعات أو أسراب

 عندما يتأثر إقليمين أو أآثر في نفس اآلونة 
 
  االنحسار -
 

 هي فترة تخلو من االنتشار و اإلصابات الشديدة باألسراب
 
  الخمود -
 

تتسم بالغياب التام لعشائر الجراد هي فترة من االنحسار الشديد و 
 الصحراوي التجمعية
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 :التنبؤات حتى محتمل

 ظروف مالئمة للتكاثر

 أسراب رئيسية

  ليست في أسرابحشرات آاملة

  معلومة

 بكثافة غير
 بكثافة ضئيلة 

 حشرات آاملة/حوريات

 فى
 جماعات

أسراب أو 
مجموعات 

من الحوريات

الحالة في 

   حوريـــات

 وضع بيض أو البيض

 حشرات آاملة بدرجة نضج غير معلومة

 ناضجة أو ناضجة جزئياحشرات آاملة 

 حشرات آاملة غير ناضجة جنسيا 

 )شتركم  لرمزمثال(حوريات وحشرات آاملة 

 

(unc)

August 2002
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 أسراب محدودة

ممكن

 ملخص لحالة الجراد الصحراوي
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