
 
 
 
 

 

 نشـــرة الجــراد الصحــراوي 

٢٨٩رقم                            مرآز الطوارئ لعمليات مكافحة الجراد الصحراوي بمنظمة األغذية و الزراعة         

   )٢٠٠٢ أآتوبر ٥                                         (      
 

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

 
ظلت حالة الجراد الصحراوي هادئة خالل    :المنطقة الوسطى

ورغم أن الكساء النباتي بدأ في الجفاف في مناطق .أآتوبر
التكاثر الصيفي بغرب أفريقيا، فقد أشارت التقارير إلى حدوث 
. تكاثر محلي في بعض أجزاء من موريتانيا ومالي والنيجر

جة بعض تجمعات صغيرة من الحوريات وقد تمت معال
ومن المحتمل أن تتحرك . والحشرات الكاملة في جنوب اليمن

الحشرات التي نجت من المكافحة إلى السهول الساحلية 
الجنوبية للبحر األحمر حيث ال تزال الظروف هناك مالئمة 
للتكاثر وسوف يستمر التكاثر خالل فترة التنبؤ في شمال 

 يبدأ على امتداد السهول الساحلية للبحر غرب موريتانيا وقد
 .األحمر

ة    ت معالج ات   ٢٠٠تم ات الحوري ن تجمع ار م  هكت
اليمن           ومن  . والحشرات الكاملة بالسهول الساحلية قرب عدن ب

ة المكافحة        المحتمل أن تتحرك الحشرات الت         ي نجت من عملي
د   يمن، حيث تتواج ي ال ر ف احلية للبحر األحم ى السهول الس إل

ة           اثر مواتي اك  . حشرات آاملة انعزالية آما أن ظروف التك وهن
ا        احتمال ى اريتري ة إل  ضعيف أن تصل بعض الحشرات الكامل

وسوف يبدأ التكاثر على نطاق ضيق خالل          . وشمال الصومال 
دا ى امت ؤ عل رة التنب ى  فت يمن حت ن ال ر م احل البحر األحم د س

وعلى الرغم من أن التقارير . جيزان بالمملكة العربية السعودية   
اطق الساحلية         ة بالمن لم تشر حتى اآلن إلى وجود حشرات آامل
ابيع            بالسودان أو اريتريا، إال أنه من المحتمل ظهورها في األس

 .القادمة وتتكاثر على نطاق ضيق إذا حدث هطول أمطار
 

  :المنطقة الغربية
ي    وبر ف الل أآت اق ضيق خ ى نط اثر عل تمر التك اس

ا    رب موريتاني ط وغ ي وس ة ف اآن قليل داد  . أم رت أع ا ظه آم
آثيرة من الحشرات الكاملة االنفرادية في الشمال الغربي نتيجة         

ى وجو             بتمبر وأدى إل ات   للبيض الذي وضع خالل س د الحوري
الي، حيث             . االنفرادية في أآتوبر   اثر في شمال م وقد حدث تك

ات     ات حوري ود مجموع ن وج دة ع ر مؤآ ات غي وردت بالغ
ائرة        رات ط ود حش ى وج ذلك إل وبر، وآ بتمبر وأآت الل س خ

ر  وب الجزائ ماًال صوب جن ح  . ش ة المس ائج عملي فرت نت وأس
ات منخفضة                 ى وجود آثاف وبر إل ط  التي تمت في أواخر أآت فق

ة      د تكون بعض          . من الحوريات والحشرات الكامل ك فق ومع ذل
وب       و جن مال نح ى الش ال إل ت فع ة تحرآ رات الكامل الحش

ر ى   . الحزائ اثر عل دوث تك ى ح ًا إل ارير أيض ارت التق ا أش آم
ر  ي النيج اق أضيق ف ى   . نط ة عل ر مألوف ارًا غي ت أمط وهطل

اتي    اء النب ى اخضرار الكس ؤدي إل د ي ا  ق ر مم وب الجزائ  جن
اطق     ن من ل م ي تنتق ة الت رات الكامل ة للحش ة مالئم وفر بيئ وي

 .التكاثر الصيفي في مالي والنيجر

 
 

 :ة يالمنطقة الشرق
اثر                 اطق التك لم تشر التقارير إلى وجود جراد في من

ذًا في             الصيفي في الهند والباآستان حيث آان الكساء النباتي آخ
ار    ص األمط بب نق اف بس دوث    . الجف ل ح ر المحتم ن غي وم

 .تطورات هامة بالمنطقة
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 وفي مصر آانت الظروف جافة وغير مالئمة على امتداد 

ولم . الساحل الجنوبي الشرقي للبحر األحمر بسبب عدم وجود أمطار
وآانت . تشر التقارير إلى سقوط أمطار على امتداد الساحل بالسودان

ساحلية قرب عدن باليمن، الظروف آخذة في الجفاف على السهول ال
وأشارت التقارير عن . حيث ظلت بعض المواضع المحلية  خضراء

وجود رخات متفرقة قرب ديرداوا بأثيوبيا وبيوراو بالصومال خالل 
وفي ُعمان سقطت رخات متفرقة خالل . النصف األول من أآتوبر

 .األيام األولى من أآتوبر في شمال الداخلة

 
 
 
 
 

 ٢٠٠٢البيئية خالل أآتوبر والظروف الجوية         
  

ألمطار الموسمية في مناطق التكاثر على الرغم من انتهاء ا
الصيفي في غرب أفريقيا والسودان وعلى امتداد الحدود الهندية 

، إال أن الظروف ال  آخذ في الجفاف الكساء النباتيحيثالباآستانية 
تزال مالئمة للتكاثر في بعض أجزاء شمال غرب موريتانيا وشمال 

أدت لجزائر وهطلت أمطار غزيرة غير مألوفة في جنوب ا. مالي
 وتستمر ظروف التكاثر مالئمة على امتداد .الظروف إلى تحسن

 .ساحل البحر األحمر في اليمن وجنوب المملكة العربية السعودية

شارت التقارير إلى عدم وجود أمطار  أالشرقية المنطقةوفى 
ذات أهمية في مناطق التكاثر الصيفي على امتداد الحدود الهندية 

ونتيجة لذلك آان الكساء النباتي جافًا في . الباآستانية خالل أآتوبر
 .آلتا المنطقتين

 
 

 المساحات المعالجة
 ). أآتوبر٢١( هكتار ٢٠٠اليمن   

 ة تذبذبت منطقة التجمع الهوائي بين المداريغرب إفريقياففي 
(ITCZ) شماًال خالل النصف األول من ٢٠، ١٥ بين درجتي 

ريجيًا تجاه الجنوب، وظلت في اتجاه الجنوب أآتوبر ثم تراجعت تد
 درجة شماًال خالل الثلث األخير من الشهر حيث انخفضت إلى ١٥بـ

وبناء علي ذلك أشارت التقارير .  درجات شماًال على ذلك١٠حوالي 
بغرب أفريقيا ) الساحل(إلى حدوث رخات قليلة في السهل األفريقي 

ي موريتانيا هطلت أمطار وف. وأن الكساء النباتي أخذ في الجفاف
جيدة خالل الثلث األول من أآتوبر في جنوب غرب ترارزا وفي 

وخالل الثلث الثاني من الشهر آان . األجزاء الجنوبية من الحوضين
. هطول األمطار مقصورًا على أماآن في أقصى جنوب غرب القطر
. وسقطت أيضًا أمطار خفيفة في أدرار قرب آتار في أوائل الشهر

آانت الظروف مالئمة للتكاثر في الشرق قرب والته، وفي آما 
وفي مالي، هطلت . الوسط قرب أجين وفي أماآن قليلة في نشيري

أمطار جيدة خالل الثلث األول من الشهر في شمال أدرار دي 
فوراس من تسالت إلى الحدود الجزائرية حيث يظل الكساء النباتي 

طار تجاه الشمال أخضر في بعض المواضع، وامتدت هذه األم
إلى ) ملم٢٩(صوب جنوب الجزائر من بوردج  بو مختار 

وقد حدث هطول أمطار أخرى في الجزائر ).  ملم٨٠(تمانراست 
. خالل نفس الفترة) صحاري(فوق وسط وشمال الصحراء الكبرى 

وال تزال الظروف مالئمة للتكاثر في مناطق قليلة شمال مالي، آما 
أما في . اء من جنوب الجزائرتتحسن الظروف في بعض أجز

النيجر، فإن الظروف أقل مالئمة ومحصورة في بعض مناطق قليلة 
أما . في تاميسنا وغرب عير بسبب النقص في سقوط األمطار

 .األماآن األخرى بالمنطقة فكانت تتسم بالجفاف

 
 

 حالة الجراد الصحراوي والتنبؤات
 

 )ارجع  إلى الملخص في الصفحة األولى( 
 

 غرب أفريقيا
 موريتانيا

 الحالة  •
شوهدت بعض الحشرات الكاملة حديثة التجنيح االنعزالية  

وحشرات آاملة ناضجة وغير ناضجة جنسيًا خالل الثلث األول من 
، وفي )غربًا ٠٩ ٤١/ شماًال ١٧  ٠٢(أآتوبر قرب عيون العتروس 

)  غربًا١١  ٣١/شماًال  ١٨ ٢٩(يدجيكجا أماآن قليلة بين ت
آما استمر التكاثر على نطاق ضيق بالقرب من عيون . ونواآشوط

العتروس حيث شوهدت حوريات في العمر الخامس وآانت بدايتها 
التي شوهدت بها  )  غربًا١٢ ٢٨/  شماًال ١٧ ٥١(قرب مودجيريا 

 . من قبلحوريات العمر األول
شهر حدث تغير في تعداد الجراد وفي الثلث الثاني من ال 

حيث لوحظ تزايد في إعداد الحشرات . تجاه الغرب وشمال غرب
، آما آانت هناك بالغات امود جيريالكاملة الناضجة جنسيًا غرب 

رات آاملة ناضجة جنسيًا بعضها في حالة شجديدة عن وجود ح
في جنوب )  غربًا١٤ ٢١/ شماآل  ١٩  ٤٥(تزاوج قرب أآجوجت 

 حشرة ٢٠٠آما زادت أيضًا آثافة الجراد حيث بلغت . عنشيري
وأفادت التقارير إلى وجود حوريات . هكتار قرب اآجوجت/ آاملة 

في األعمار من األول إلى الثالث في موقعين قرب اآجوجت يومي 
إلى أن وضع البيض ربما حدث في  من الشهر، مشيرة ١٨، ١٧

عمار وآذلك آما شوهدت حوريات انفرداية في آل األ. سبتمبر
حشرات آاملة حديثة التجنيح قرب مودجيريا حتى يوم ثالثين من 

واستمرت بعض الحشرات الكاملة المتفرقة الغير ناضجة . الشهر
  شمال العيون، وبدرجة أقل قرب والته جنسيا

 ).غربًا٠٦  ٥٥/  شماًال ١٧ ١٥(

 
 أشارت التقارير إلى حدوث رخات المنطقة الوسطىوفى   

كاثر، الصيفي في المناطق الداخلية قليلة متفرقة في مناطق الت
ونتيجة لذلك بدأ الكساء النباتي في الجفاف . بالسودان خالل أآتوبر

إال أن الظروف في بعض مناطق التكاثر الشتوي . في معظم األماآن
آانت مالئمة لحدوث التكاثر على امتداد ساحل البحر األحمر من 

طلت أمطار أخرى الُحديدة، باليمن إلى جيزان بالسعودية، حيث ه
آما سقطت أيضًا أمطار جيدة . آانت أحيانًا غزيرة خالل أآتوبر

أما في اريتريا، ) ملم٢٠(على السهول الساحلية شمال جدة في ينبع 
و يب وشيلشيال عفالكساء النباتي أخضر في الساحل الوسطى قرب ش

أما في جيبوتي فقد استمر الكساء النباتي األخضر على . واآيرو
 . الساحل الشمالي نتيجة لألمطار التي سقطت في سبتمبرامتداد
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 التنبؤ • ائرالجز
ا            سوف تستمر أعداد الجراد في الزيادة في عنشيري وربم

ى         نطاق ضيق خالل       في جنوب ادرار من التكاثر المتوقع حدوثه عل
ة       رات الكامل ن الحش ة م داد المنخفض ى األع الوة عل ؤ ع رة التنب فت
 .الوافدة من مناطق التكاثر الصيفي نظرًا لجفاف الكساء النباتي هناك

 الحالة  •
 .قارير إلى عدم وجود جراد خالل أآتوبرأشارت الت 

 التنبؤ •
وردج              ين ب وب ب قد تتواجد أعداد منخفضة في أقصى الجن

ذي   . بو مختار وتمانراست  وربما يزداد هذا التعداد بواسطة الجراد ال
اح              رات الري يفد من المناطق المجاورة شمالي مالي والنيجر خالل فت

ي    وقد يحدث تكاثر على ن  .الجنوبية الدافئة  اطق الت طاق ضيق في المن
ار      ات األحج وب مرتفع ؤخرًا جن ار م ا األمط ت به ي . هطل ويوص

اطق لرصد              ذه المن بضرورة  إجراء المسوحات بصفة منتظمة في ه
 .وبيان الحالة

 
 مالي
 الحالة  •

خالل الثلث األول من أآتوبر وصلت بالغات غير مؤآدة  
 األول من أآتوبر من البدو والمسافرين عن وجود خالل الثلث

مجموعات حوريات في العمر الثالث والرابع وحشرات آاملة في 
عدة مواقع في وادي تلمسي وتيمترين وادرار دي فوراس شمال 

وأشارت التقارير إلى ).  شرقًا٠٠ ٥٢/  شماًال١٩ ٢٧(اجيولُحق 
كساء النباتي حدوث بعض التلف الذي أحدثه الجراد والنطاط بال

الطبيعي، وقيل أن الحشرات الكاملة شوهدت تطير أقصى الشمال 
وقد أسفرت نتائج المسح الذي تم في نهاية . نحو الحدود الجزائرية

هكتار، /  حشرة٣٠٠الشهر إلى وجود حشرات آاملة بكثافات بلغت 
 . بعدة أماآن في وادي تلمسي٢م/ وحوريات بكثافات بلغت حوريتين

 
 المغرب
 الحالة  •

 .إلى عدم وجود جراد خالل أآتوبرأشارت التقارير  
 التنبؤ •

 .ن غير المحتمل حدوث تطورات هامةم
 

ن المتوقع أن يستمر التكاثر على نطاق ضيق خالل فترة م ماهيرية العربية الليبيةالج التنبؤ •
التنبؤ في أجزاء أدرار دي فوراس وتلمسي وتيمترين مما قد يؤدي 

وهناك احتمال ضعيف أن تتحرك . إلى زيادة أعداد الجراد تدريجيًا
بعض الحشرات الكاملة تجاه الشمال إلى داخل المناطق المجاورة 

 .لجنوب الجزائر

 الحالة  •
 .ورد تقرير متأخر أوضح عدم وجود جراد خالل سبتمبر 

 التنبؤ •
 . مةامن غير المحتمل حدوث تطورات ه 
   تونس

 الحالة  • النيجر
 الحالة  • .لم ترد تقارير 

أشارت التقارير إلى وجود أعداد منخفضة من الحوريات   التنبؤ •
االنفرادية في األعمار من األول إلى الثالث، وحشرات آاملة 

/  حشرة آاملة٣٠٠٠ – ٥٠٠ناضجة جنسيًا بكثافات تراوحت بين 
هكتار خالل الثلث الثاني من أآتوبر في ثالثة أماآن في سهول التلك 

).  شرقًا٠٧ ٣٢/  شماال ١٨ ٤٦(ك شمال شرق ارلت قرب أجاليو
 .وشوهدت بعض الحشرات الكاملة تتزاوج

 . مةامن غير المتوقع حدوث تطورات ه 
 

او   ا بيس ا وغيني ردي وجامبي اب في ا فاسو وآ بورآين
 وناآريوغينيا آ

 التنبؤ  • التنبؤ •
يستمر التكاثر على نطاق ضيق بسبب وجود حوريات   .من غير المتوقع حدوث تطورات هامة 

وحشرات آاملة ناضجة جنسيًا وحدوث فقس جديد قرب ارلت في 
ومع ذلك سوف تنخفض أعداد الجراد في تامسنا في . أول فترة التنبؤ

ء النباتي وسوف تصبح الظروف غير غرب عير حيث يجف الكسا
 .مالئمة ومن غير المحتمل حدوث تطورات هامة

 
 

 المنطقة الوسطى
  السودان 

 الحالة  • تشاد
ي أجريت في شمال                 لم يشاهد جراد خالل المسوحات الت

ك  )  شرقاً ٣٠ ١٠/  شماال  ١٣ ١١(آردفان بين اُألبيض     ووادي المل
ين         )  شرقاً ٢٩ ٥١/  شماال   ١٦ ٤١( ا ب رة م بتمبر و     ٢٧في الفت  ٢ س

أآتوبر باستثناء بعض الحشرات الكاملة االنعزالية في موقعين شمال        
يض راء ا. غرب األب دأ إج اثر  وسوف يب اطق التك ي من وحات ف لمس

 .الشتوي على ساحل البحر األحمر في أوائل نوفمبر

 الحالة  •
  لم ترد تقارير 

 التنبؤ •
 .من غير المحتمل حدوث تطورات هامة 

 
 السنغال 

 الحالة  • 
 .لم ترد تقارير  
 التنبؤ • 
 .من غير المحتمل حدوث تطورات هامة  
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  رــمص
 الحالة  • 
ى                وبر عل أشارت التقارير إلى عدم وجود جراد خالل أآت

  .غربيةامتداد ساحل البحر األحمر أو في الصحراء ال
 التنبؤ • 
 .مةامن غير المتوقع حدوث تطورات ه  
  

من المتوقع ظهور حشرات آاملة انعزالية في السهول   المملكة العربية السعودية التنبؤ •
الساحلية للبحر األحمر بين بورسودان وآاروره تتكاثر على نطاق 

 .ضيق إذا سقطت األمطار
 الحالة •

وبر    الل أآت راد خ ود ج دم وج ى ع ارير إل ارت التق أش
ا  ة لقب دة ومك ارير  . رب من ج رد تق م ت اآن ح ول ول المسوحات باألم

 .األخرى على السهول الساحلية للبحر األحمر
 

 التنبؤ • إريتريا
اجد حشرات آاملة متفرقة في المناطق      من المحتمل أن تتو     الحالة  •

احلية للبحر                  داد السهول الس ى امت ؤخرًا عل التي سقطت بها أمطار م
ى نطاق                    اثر عل ع حدوث تك زان، ومن المتوق دة وجي ين قنف األحمر ب

 .ضيق خالل فترة التنبؤ

دم م    ح ع أخر أوض ر مت الل   ورد تقري راد خ اهدة ج ش
المسوحات التي أجريت على السهول الساحلية للبحر األحمر بالقرب         

ن مصوع  ماًال١٥ ٣٧(م رقًا٣٩ ٢٨/  ش ومي )  ش  ١٥، ١٤خالل ي
  .سبتمبر
قد تتواجد حشرات آاملة انعزالية في بعض المناطق على  اليمن التنبؤ •

امتداد السهول الساحلية للبحر األحمر بين مصوع وآاروره،  
ومن .  احتمال ضعيف لظهور حشرات آاملة إضافيةمن اليمنوهناك

المحتمل أن يحدث تكاثر على نطاق ضيق في المناطق التي سقطت 
 .بها أمطار مؤخرًا مما يؤدي إلى ازدياد تدريجي في أعداد الجراد

 الحالة •
احلية شمال              استمر التكاثر على نطاق ضيق بالسهول الس

و  الل أآت دن خ رب ع ات  . برغ ود حوري ى وج ارير إل ارت التق وأش
ة وجماعات من           ى الخامس متفرق انفرادية في األعمار من الثالث إل

ة التجن  ة حديث رات الكامل ي   يالحش يًا ف ر ناضجة جنس رى غي ح وأخ
 ٤٤ ٢٣/  شماًال   ١٣ ٠١(المحاصيل في ثالثة مواقع قرب أم مشربه        

في منتصف  ) ًا شرق٤٤ ٢٣/  شماًال   ١٣ ٠٢(ودار الجوديمي   ) شرقًا
ين         . الشهر ا ب ات م ة  ٣٠ – ٢٠وتراوحت الكثاف  ٦٠٠٠ و   ٢م/  حوري

ة     ار / حشرة آامل وم      ٢٠٠وتمت معالجة     . هكت ار ي وبر  ٢١ هكت .  أآت
وي،            د الحي ى المبي ة عل ع آخر إلجراء التجارب الحقلي رك موق آما ت

 .Metarhizium  ميتاريزيم

 
 الصومال

 الحالة •
 .لم ترد تقارير 

 التنبؤ* •
 ربما تظهر حشرات آاملة قليلة متفرقة على السهول 

من غير . الساحلية بين بربرة وحدود جيبوتي خالل فترة التنبؤ
 .المحتمل حدوث تطورات هامة

د         ين زبي ر ب ر األحم احل البح ى س راد عل اهد ج م يش  ول
 ١٢/  شماًال  ١٦ ٠٠(وسوق عبس  )  شرقًا٤٣ ١٨/  شماًال  ١٤ ١٠(

ين          )  شرقاً ٤٣ بتمبر   ٢٨خالل المسوحات التي تمت في الفترة ما ب  س
 ٣١  - ٢٩أما المسوحات التي تمت في الفترة ما بين    .  أآتوبر ٢إلى    

د شوهدت  ة السعودية فق ة العربي ى حدود المملك د إل وبر من زبي أآت
وقعين قرب بيت           خاللها حشرات آامل   ة ناضجة جنسيًا انعزالية في م

 ). شرقًا٤٣ ١٧/  شماًال١٤ ٣٠(الفقيه 

 
 أثيوبيا
 الحالة •

 .لم ترد تقارير 
 التنبؤ •

 .من غير المتوقع حدوث تطورات هامة  التنبؤ •
ى              من المحتمل     ى نطاق محدود عل د عل  حدوث فقس جدي

ا     دن مم رب ع احلية غ هول الس د ي الس ات  ق وين تجمع ى تك ؤدي إل
ة   رات الكامل ات والحش ن الحوري ة م ي  . صغيرة قليل د ف ن المؤآ وم

اف ال ة جف احل   حال ى س ات إل ك التجمع رك تل اتي، أن تتح اء النب كس
د تكون موجودة          ي ق البحر األحمر وتنضم إلى الحشرات األخرى الت

ل رة ،من قب اك خالل فت ى نطاق ضيق هن اثر عل  وسوف يحدث تك
ؤخراً          ة    ووي. التنبؤ في المناطق التي سقطت بها أمطار م صى بمراقب
 .تظمةورصد السهول الساحلية للبحر األحمر بصفة من

 
 جيبوتي
 الحالة •

ى عدم وجود     لم يتم إجراء مسوحات وأشارت       ارير إل التق
 .جراد خالل أآتوبر

 التنبؤ •
ى               ة عل ة المتفرق ة من الحشرات الكامل قد تظهر أعداد قليل

ؤ              رة التنب وتي خالل فت . السهول الساحلية شمال أوبك قرب مدينة جيب
  .ومن غير المحتمل حدوث تطورات هامة
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 سلطنة ُعمان إشعارات 
 الحالة  • 

 عدم وجود جراد بالمناطق الداخلية إلىأشارت التقارير 
 .خالل أآتوبر

رة بالجراد بأن تعمل على  نود تذآير الدول المتضر.تقرير الجراد
إصدار التقارير وإرسالها إلى منظمة األغذية والزراعة في موعد ال 

 والعشرين من آل شهر حتى يمكن تضمين الثامنيتجاوز اليوم 
المعلومات في النشرة الشهرية وإال فلن تظهر هذه التقارير حتى 

د آما يرجى إرسال التقارير حتى في حالة عدم وجو. الشهر التالي
 .الجراد أو عدم إجراء أي مسوحات

 التنبؤ •
 .مةهامن غير المتوقع حدوث تطورات  

 
ا والكويت      البحرين والعراق وإسرائيل واألردن وآيني
ة      ارات العربي ا واإلم ا وترآي وريا وتنزاني ر وس وقط

 .وأوغندةالمتحدة 
 
 

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

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

 .مةهامن غير المتوقع حدوث تطورات  
 

 org.eclo@fao المنطقة الشرقية
 :الخطوط التوجيهية بشأن الجراد الصحراوي إيران 

 ة متاحي المنقحة باللغة اإلنجليزية وهةسبتمبر الطبع ٢٤صدر في  الحالة  •
ويرجى االتصال بمجموعة .  من مقر المنظمةاويمكن الحصول عليه

 .خبراء الجراد للحصول على المزيد من المعلومات
ان            أشارت التقارير إلى عدم وجود جراد في إقليمي آرم

 . أآتوبر١٤، ١٣وهورموزجان يومي 
  التنبؤ •

  .مةامن غير المتوقع حدوث تطورات ه 
 elocust   على ت في العنوان التالييمكن العثور في شبكة اإلنترن 

تفاصيل نظام جديد يتضمن تقييمًا لتسجيل ونقل البيانات المتعلقة 
 .مكافحة الجراد التي جمعت في الميدانمسح وب

 باآستان
 الحالة •

http://www.fao.org/news/2001/010601-e.htm         ة رات آامل ود حش ى وج أخرًا إل ر ورد مت ار تقري أش
ارآر        ار ب حراء ث ي ص اآن ف ة أم ي ثالث يًا ف جة جنس ة ناض انعزالي
وخمسة أماآن في صحراء آولستان، وفي مكان واحد قرب الس بال   
داد      ت أع وبر نقص ن أآت ف األول م الل النص ي وخ رب آراتش غ
ة فقط                   داد قليل اثر الصيفي، حيث شوهدت أع اطق التك الجراد في من

جة والنا    ر الناض ة غي رات الكامل ن الحش ة    م ي ثالث يًا ف جة جنس ض
أماآن في آولستان ولم تشر التقارير إلى وجود جراد خالل النصف             

 .األخير من الشهر

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/org.fao.www://http . 

 :والمطبوعات الجديدة هي
 تقرير الدورة الثالثة والعشرين لهيئة شمال غرب أفريقيا           •
 CLCPANOباللغتين الفرنسية والعربية . 

تقرير الدورة السادسة والثالثين للجنة مكافحة الجراد  • التنبؤ •
باللغتين اإلنجليزية (رًا في روما الصحراوي التي عقدت مؤخ

 .والعربية عند الطلب) والفرنسية

 .مةامن غير المتوقع حدوث تطورات ه 
 

الخطوط التوجيهية بشأن الجراد الصحراوي، نسخة منقحة،  • الهنـــد
 الحالة  • ).باللغة اإلنجليزية (٢٠٠١

لم يشاهد جراد خالل المسوحات التي أجريت في مناطق  
ل النصف التكاثر الصيفي في راجاسان قرب ُجدبور وبيكانير خال

الثاني من سبتمبر والنصف األول من أآتوبر ولم ترد تقارير من 
 .بارمر أو جايسالمر

 ).باللغة اإلنجليزية(استمارة رصد عمليات الرش  •
 
 

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

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

org.Butrous@fao.Munir  

 التنبؤ •
 .مةامن غير المتوقع حدوث تطورات ه 

 
 أفغانستان

  الحالة  •
  .لم ترد تقارير 

  التنبؤ •
  .من غير المتوقع حدوث تطورات هامة 
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  )Master Trainer Course(دورة رفيعة المستوى لتأهيل المدربين 
التفاصيل والصور لدورة تدريب المدربين على مسح ومكافحة         

ارا   حراوي ومه راد الص ة   الج ا منظم ي نظمته دريب الت ت الت
: األغذية والزراعة، وعقدت مؤخرًا بسلطنة عمان متاحة على       

WWW.fao.org/news/global/locusts/omntot/totmain.htm 

 
 
 
 
  
  :ا يلي حسب المواعيد المحددةتنفيذ م من المقرر   :٢٠٠٢األحداث المقبلة في عام  

• FAO/CRC/DLCO-EA – :    األنشطة  اجتماع تناسق
 . نوفمبر٢٧ – ٢٦ –) مصر(  القاهرة –

 
 

• EMPRES/WR :   ول ة ح ل اإلقليمي ة العم اليبحلق  أس
راد    ة الج نة لمكافح ات المحس تخدام التقني وط –اس  نواآش

 . ديسمبر١٩ – ١٥) موريتانيا(

 
 
 
ي  •  وب غرب آس راد لجن ة الج ة مكافح ة : اهيئ دورة الثالث ال

 . ديسمبر٢٠ – ١٦) باآستان( أباد إسالم –والعشرون 
 
 

  
  

  : ٢٠٠٣األحداث المقبلة في عام 
 :٢٠٠٣يلي جدول زمني مؤقت ألحداث  ما 
 • EMPRES/WR:  ال ئولي االتص اع األول لمس  االجتم

  . يناير٣١ – ٢٧، )النيجر(للمنطقة الغربية نيامي 
راد •  ة الج ة مكافح ة للجن ة الفني حراوي  الجماع الص

DLCC : فبراير٢٦ – ٢٤مقر المنظمة، روما .  
 • EMPRES :     ة ارية وحلق ة االستش االجتماع السادس للجن

 ٢٨ – ٢٤العمل للتخطيط للمرحلة الثالثة، القاهرة، مصر       
 .مارس

 
 
طى      •  ة الوس ي المنطق راد الصحراوي ف ة الج ة مكافح هيئ

(CRC) :اع ة    اجتم دورة الخامس ة، ال ة التنفيذي  اللجن
 .أبريل) لبنان( بيروت والعشرون

 
 
 • CLCPANO :    رابلس رون، ط ة والعش دورة الرابع ال

  . مايو٨ – ٤، )ليبيا(
 • CLCPRO :     الجزائر(الدورة الثانية، الجزائر العاصمة (

  .يونيو
حراوي     •  راد الص ة الج ة مكافح دورة : DLCCلجن ال

   سبتمبر ٢٦ -٢٢السابعة والثالثون، مقر المنظمة بروما 
 

• EMPRES/CR :اع ال ئولي  االجتم ر لمس ادي عش ح
ال  طىEMPRESاالتص ة الوس وتي-  للمنطق  –  جيب
 .ديسمبر
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 معجم المصطلحات
 

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

 
 :حشرات آاملة وحوريات غير تجمعية

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

 )هكتار/٢٥أو أقل من (
 )عداد منخفضةبعض أ( مشتتة 

توجد بالدرجة التي قد تسمح بحدوث استجابات متبادلة و لكن ال  •
 تشاهد في جماعات أرضية أو للتشميس

  م مشيا على األقدام في رقعة محددة ٤٠٠/ حشرة آاملة٢٠-١ •
 )هكتار/٥٠٠-٢٥أو (
 جماعة

 تشكل جماعات أرضية أو للتشميس •
 محددة   م مشيا على األقدام في رقعة٤٠٠/حشرة آاملة+ ٢٠ •

 ) هكتار+/٥٠٠ أو(
 

 :أحجام مجموعات الحوريات و أسراب الجراد
 

 صغير جدا
     ٢ آم١ أقل 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: مجموعة   -
 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
 :ر األمطار الصيفية و التكاث -

 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 
مكن أن تكون على تفكك الجموع المكونة لألسراب، و بداية االنحسار و ي

 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 -
 

ي أعداد الجراد هي فترة تلي االنحسار و تتسم في البداية بتزايد آبير جدا ف
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-
 

ها الجراد الصحراوي و اإلصابات هي فترة لعام واحد أو أآثر ينتشر في
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 -
 

ب التام لعشائر الجراد هي فترة من االنحسار الشديد و تتسم بالغيا
 الصحراوي التجمعية

 
 
 

 ٢٨٩رقم 

         نشــــــــرة الجـــــراد الصحـــراوي
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