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 ٢٠٠٢ / خالل ديسمبر العامةحالة الجراد الصحراوي                 
 ٢٠٠٣/ والتنبؤات حتى منتصف فبراير               

 
 
 

ة خالل ديسمبر      ى    . ظلت حالة الجراد هادئ اثر عل واستمر التك
يمن وجدت       في و موريتانيا، غرب   فينطاق ضيق     المغرب وال

 أمطارورغم سقوط  .  قليلة األهمية من الحشرات الكاملة     إعداد
دة  يجي ف  ف ا طفي ون تأثيره ع أن يك ه يتوق رب فإن ى  المغ عل

راد ة الج اثر  . حال دوث تك ؤ ح رة التنب الل فت ل خ ن المحتم وم
يمن      ر لل ر األحم واحل البح داد س ى امت يق عل اق ض ى نط عل

ة  ة العربي عودية،والمملك ودان  الس واحل الس ى س ذلك عل  وآ
ا وشمال غرب موري ا إذا سقطت تاواريتري ارني . إضافية أمط

 الجراد   منخفضة من  أعداد فقد تستمر    األخرى المناطق   في إما
 .  مالي من شمال أجزاء في

 
 :الغربيةالمنطقة 

ى نطاق ضيق           اثر عل ا خالل   ني ات وسط وغرب موري     في استمر التك
ث  مبر حي ارتديس ارير أش ى التق ود إل داد وج ن أع ة م  منخفض

ة          .الكاملة والحشرات   الحوريات  آما شوهد قليل من الحشرات الكامل
م يحدث سقوط       و.  جنوب الجزائر  في دراع بالمغرب و   وادي في إذا ل

ار افية أمط ذه إض اطق، به إن المن داد ف ةأع رات    قليل ن الحش ط م فق
الي  شمال    في  و .بهاالكاملة سوف تستمر     د تتواجد      م ة   أعداد  ق  متفرق

رات  ن الحش ة م ي الكامل اء     ف زال الكس ى ال ي ان الت ن الودي ل م  قلي
ى وجود جراد             .  بها أخضر   النباتي ارير ال م تشر التق اآن  في ول  األم

 .    المنطقةفي خرىاأل
. 

 
 
 
 
 
 

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

 وتصدر النسخة العربية للنشرة عن أمانة هيئة مكافحة الجراد الصحراوي بروما،غذية والزراعة منظمة األ
 وتوزع للدول األعضاء في الهيئة عن ).بالقاهرةالمكتب اإلقليمي للشرق األدنى  (الوسطيفي المنطقة 

 بمكتب أمين  آما يمكن الحصول عليها عن طريق االتصالوالبريد،طريق البريد اإللكتروني والفاآس 
، ٣٣١٦٠٠٠:جمهورية مصر العربية هاتف-القاهرة٢٢٢٣ صندوق بريد رقم دآتور منير بطرس، الهيئة
 org.Munir Butrous@faoالكتروني  دبري

 

 :الوسطىالمنطقة 
ة            أشارت  ة انعزالي ان ك  م في  التقارير إلى وجود حشرات آامل

ر     احل البح ى س د عل رواح ي األحم يمن ف ا ال هول  وأيض ى الس  عل
ى نطاق ضيق              . الساحلية قرب عدن   اثر عل ومن المحتمل حدوث تك

احل البحر   ى س وء عل رة التنب رخالل فت يمن واألحم ي لل اطق ف  المن
ة خالل   أمطار  حيث سقطت   بالسعودية، المتاخمة قرب جيزان    خفيف

ة ديسمبر، ادة طفيف ى زي ك ال ؤدى ذل ي وسوف ي داد ف  إال الجراد أع
ا  د بدرجة آ   أنه رةب ستظل دون مستوى التهدي وإذا حدث وسقطت  . ي

ى نطاق ضيق        األسابيع في أخرى أمطار اثر عل  المقبلة فقد يحدث تك
اط   احلية والمن هول الس ى الس احلية   عل به الس ة ش يق المتاخم  ف

ل             االسود ة من قب ال وجود حشرات آامل ا يحدث    . ن، نظرا الحتم آم
 ولم تشر التقارير    .أقل اريتريا ولكن بدرجة     في أيضامثل هذا التكاثر    

 . بالمنطقةأخرىعن وجود جراد بمواضع 
 

 :ةيالشرقالمنطقة 
ى قوط   عل ن س رغم م ار ال ة أمط ي خفيف تان ف  بلوشس

ا سان      في بباآستان و  د، راج ر           بالهن اثر مازالت غي إن ظروف التك  ف
ى وجود جراد             مالئمة، ارير ال ة  في  ولم تشر التق ر     .المنطق  ومن غي

 .التنبؤالمتوقع حدوث تطورات هامة خالل فترة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نشـــرة الجــراد الصحــراوي 



 ٢

 
 ٢٩١رقم 

                
  الجراد الصحراوينشرة                          
 
 
 

 ٢٠٠٢نوفمبرالبيئية خالل والظروف الجوية        
 

 بعض في المغرب وفي جيدة خالل ديسمبر أمطارسقطت 
 حيث تكون األحمرهول الساحلية للبحر  على امتداد الساألماآن

 طريقها الن فيورغم أن الظروف آانت . الظروف مالئمة للتكاثر
 وجنوب ماليانيا وشمال ت شمال غرب موريفيتصبح غير مالئمة 

 األعداد بدرجة آافية تسمح لبعض النباتي فقد يتوفر الكساء الجزائر،
 . المنخفضة من الجراد أن تظل حية

 
 في جيدة خالل ديسمبر أمطارسقطت لغربية المنطقة اففي 
 غرب إلى أحيانا التى امتدت المغرب، وجنوب الغربيالشمال 

  الجويةتالمنخفضا العديد من مطاراألالجزائر وقد صاحبت هذه 
 وتحرآت تجاه الشرق عبر البحر األطلنطي المحيط في نشأت التي

 عشر  الثامنويومي أيام العاشر الى الثالث عشر فيالمتوسط 
 وادي في غزيرة أمطار وسقطت .الشهروالسابع والعشرون من 

وعلى امتداد )  اجاديرفي ملم ١٢١ تارودنت و في ملم ١٥٤(سوس 
 وآان ).ورزازات في ملم ١٤١( لجبال أطلس الجنوبيالجانب 

 سيدي دراع وعلى الساحل بين وادي فيمعدل سقوط المطر أخف 
 الثاني األسبوعقطت خالل  ساألمطارومعظم هذه . أفنى والداخلة

 شكل رخات خفيفة سقطت حتى الجنوب إلى الداخلة فيوتمثلت 
 ونتيجة لذلك اصبح الكساء . و تندوفسمارهوحتى الشرق الى 

 فيو.  معظم هذه المناطقفي االخضرار وآخذ في   أخضر النباتي
يا من انتي جنوب مورفي خفيفة أمطار أيضا ديسمبر سقطت ١٠يوم 

 اليوم فيو . بماليس جنوب إلى نيورو  دى ساحل عيون العترو
) ITCZ( بين المدارية الهوائي عشر وصلت منطقة التجمع الثاني
 النيجر، في الشرقي درجة شماال فوق الشمال ٢٥ – الشمال حتى

 .سقطت أو حتى يعتقد أنها أمطارولكن لم تشر التقارير إلى سقوط 
 الجفاف فإن فيا  آان آخذالنباتيوعلى الرغم من أن الكساء 

 من أجزاء في الصحراويالظروف ال تزال مواتية لبقاء الجراد 
 االدرار في وديان قليلة في وموريتانيا، شمال غرب فيعنشيرى 

 .   جنوب الجزائرفي وقرب تمانرا ست مالي شمال فيدى فوراس 
 
 

 تراوحت ما بين خفيفة أمطار هطلت المنطقة الوسطى فيو  
تريا ي ارفي األحمر ساحل البحر أجزاءتداد إلى متوسطة على ام

 المملكة العربية السعودية قرب جيزان خالل فيمصوع وقرب 
 تراوحت ما أمطار أيضا آما سقطت .ديسمبراألسبوع الثالث من 

 لليمن بين األحمربين خفيفة ومتوسطة عدة مرات على ساحل البحر 
توقع أن تصبح  من الملذلك، ونتيجة .السعوديةبيت الفقيه والحدود 

 وقد .المناطقالظروف مالئمة لحدوث تكاثر على نطاق ضيق بهذه 
 في قرب درداوة وإثيوبيا شرق في أيضا خفيفة أمطارحدث سقوط 

 أن إلى أشارت ولكن التقارير بوروما،شمال غرب الصومال قرب 
، جيبوتي في و.أالماآن هذه في الجفاف في آان آخذا النباتيالكساء 

 السادس والعشرين يومي في خفيفة على العاصمة ارأمطفقد سقطت 
 على ساحل أمطار ولم تشر التقارير إلى سقوط .نيوالعشروالتاسع 

 .مصر في السودان وفي األحمرالبحر 
 

 
 
 

 أالماآن بعض في سقطت رخات متفرقة الشرقية المنطقة فيو
 غرب في المناطق الداخلية من بلوشستان فيعلى امتداد الساحل و

 إلى التقارير وأشارت .ديسمبر من الثانيخالل النصف باآستان 
دبور  من راجاسان بالهند بين جأجزاء فيسقوط رخات مماثلة 

 األمطار فإنورغم هذه .  نهاية الشهرفي بيكانير فيوجايسا لمر و
درجة الحرارة ظلت منخفضة والظروف آانت غير مالئمة لبقاء 

 . آال المنطقتينفيالجراد أو حدوث التكاثر 
 
 
 المساحات المعالجة                 

 .رديسمبإجراء عمليات مكافحة خالل لم تشر التقارير عن 
 
 

 حالة الجراد الصحراوي والتنبؤات                 
 )األولى الصفحة في الملخص أيضاانظر (               

 
 

 المنطقة الغربية
 موريتانيا
 الحالة  •

 من شهر ديسمبر والثانيرغم انخفاض التكاثر خالل الثلث األول 
 ،)غربا ١٢ ٢٨/  شماال ١٧ ٥١(مودجيريا ا قرب  إقليم تاخكفي

 مع مختلطة األعمار آل فيفقط استمرت أفراد قليلة من الحوريات 
 هذه فيحشرات آاملة انعزالية غير ناضجة جنسيا وناضجة 

آما استمر التكاثر على .  من الشهرالباقيالمناطق خالل الجزء 
يا نطاق ضيق تجاه شمال شرق وشمال غرب وجنوب مودجير

حيث شوهدت )  غربا١٤ ٢١/  شماال ١٩ ٤٥(وقرب اآجوجت 
 . وحشرات آاملةح انعزالية وحشرات آاملة حديثة التجنيحوريات
 التنبوء •

ا واآجوجت    ين مودجيري اق ضيق ب ى نط اثر عل تمر التك سوف يس
مال  ى الش ر ال د اآث ا يمت يوربم يرى اذا حدث سقوط ف  أمطار عنش

اثر      وإذا .التنبؤ خالل فترة   إضافية نخفض التك  في لم يحدث فسوف ي
ذه  اطق،ه راد     المن ج الج أخر نض ل ت ن المحتم ي وم بب الجنس  بس

 .الحرارةانخفاض درجة 
 

 مالي
 الحالة  •

 ديسمبر وينتظر ورود ٣ حتىمعلومات  على ويورد تقرير يحت
 .إضافيةتفاصيل 
 وءالتنب •

 منخفضة من الحشرات الكاملة أعداد رمن المحتمل استمرا
 التيمترين ووادى تلمسى وادرار دى في أماآن قليلة في االنفرادية
 .فوراس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٣

 النيجر
 الحالة  •
 التقارير إلى وجود حشرات آاملة غير ناضجة وناضجة أشارت

 في العمر األول فيجنسيا مشتتة مختلطة مع حوريات انعزالية 
 ٤٦( سهول التلك شمال شرق آرلت قرب اجاليوك نوفمبر في أوائل
 هكتار بوسائل ٤٣٥وتمت معالجة )  شرقا٠٧ ٣٢/  شماال ١٨

ومع اليوم الواحد والعشرون آانت هناك . األرضيةالمكافحة 
 هكتار،/  حشرة ٢٠٠حشرات آاملة مشتتة بكثافات بلغت 
/  حوريات ١٠ حواليوحوريات انفرادية وانتقالية بكثافات 

 التقارير الى وجود أشارت وبالقرب من هذه المناطق .الشجيرة
 هكتار، / ة حشر١٠٠٠املة انفرادية بلغت آثافتها حتى حشرات آ

 األماآن في و.الرابعوأيضا وجدت أعداد قليلة من حوريات العمر 
 في جنسيا بمفردها ة فقد شوهدت حشرة آاملة غير ناضجاألخرى

 في)  شرقا٠٧ ٥٦/  شماال ١٧ ٠٠(اليوم الثامن شرق اجادس 
ردها وحشرة آاملة آما شوهدتِ أيضا حورية بمف. جنوب شرق عير

)  شرقا٠٥ ٥٩/  شماال ١٧ ٥٤(  عين ابانغريت ال تاميسنا شمفي
 .الشهر والعشرين من الثاني في

  بوءالتن •
 غرب عير حيث في تاميسنا وفي الجراد أعدادسوف تنخفض  

ومع ذلك ، .  غير مالئمة وتصبح ظروف التكاثرالنباتييجف الكساء 
ومن غير . ليلة قرب التلك قأماآن في منخفضة أعدادفقط تستمر 

 .هامةالمحتمل حدوث تطورات 
 

 تشاد
 الحالة  •
  لم ترد تقارير 
 التنبوء •
 .من غير المحتمل حدوث تطورات هامة 

 
 السنغال 
 الحالة  •
 .لم ترد تقارير 
 التنبؤ •
 .من غير المحتمل حدوث تطورات هامة 

 
 الجزائر
 الحالة  •
ة   يا قليل ر ناضجة جنس ة غي يوجدت حشرات آامل ان ف  الودي

 خالل ديسمبر )  شرقا٠٥ ٢٨/  شماال٢٢ ٥٠(قرب تمانراست 
 التنبؤ •
ة                 داد منخفضة من الحشرات الكامل من المحتمل أن تستمر أع

يق       اق ض ى نط اثر عل دث تك د يح ت، وق رب تمانراس قطت إذا ق س
 . خالل فترة التنبؤأمطار

 
 

 المغرب
 الحالة  •
ناضجة جنسيا  ثالثة افراد من الحشرات الكاملة الغير شوهد 

 ٢٦يوم )  غربا١٠ ٤٩/  شماال ٢٨ ٠١(قرب جولميم عند مسيد 
 فيولم يشاهد جراد خالل عمليات المسح التى تمت . ديسمبر

 . تان- قرب تان المجاورةالمناطق 
 التنبؤ •

 المنخفضة من الحشرات الكاملة األعدادمن المتوقع نضج 
 على ماآناأل بعض في نطاق محدود في النهاية في وتتكاثر ءببط

 .للساحل المتاخمة ناطقم الفي دراع وواديامتداد 
 
 

 الجماهيرية العربية الليبية
 الحالة  •
 .لتقارير إلى وجود جراد خالل ديسمبرلم تشر  
 التنبوء •
 . مةامن غير المحتمل حدوث تطورات ه 

 
  تونس
 الحالة  •
 .ربلم تشر التقارير إلى وجود جراد خالل ديسم 
  التنبوء •

 . مةاالمحتمل حدوث تطورات همن غير 
 

بورآينا فاسو وآاب فيردي وجامبيا وغينيا بيساو وغينيا 
 آونا آري

 التنبوء •
 . مةامن غير المتوقع حدوث تطورات ه    

 
 المنطقة الوسطى

 السودان 
 الحالة  •

 .ديسمبر الى وجود جراد خالل لم تشر التقارير
 التنبؤ •
 تحسن فيكون من المحتمل حدوث تكاثر على نطاق ضيق وي 

 هطلت التي المناطق فيعلى السهول الساحلية للبحر األحمر وذلك 
 جيدة خالل نوفمبر وبصفة رئيسية بين سواآن ودلتا أمطاربها 

. الدئيب/ آوو اوادي في المناطق شبه الساحلية الشمالية فيطوآر و
 الجراد خالل فترة التنبؤ ولكنها ستظل أعدادونتيجة لذلك فقد يزيد 

 .التهديدستوى دون م
 

 إريتريا
 الحالة  •
ى    وحات الت الل المس راد خ اهد ج م يش تل ومي أجري  و ٢٢ ي
 ٢٨/  شماال  ١٥ ٣٧( بين مصوع    الشمالي ديسمبر على الساحل     ٢٣
 ٣٨ ٢٠/  شماال   ١٧ ٤٥(والحدود السودانية عند آاروره     )  شرقا ٣٩
 ).شرقا

 التنبوء  •
ق على  بعض المناطفي انعزاليةقد تتواجد حشرات آاملة 

ويمكن .  وآاروره بين مصوع األحمرلبحر لل الساحلية السهوامتداد 
 أمطار سقطت بها التي المناطق فيحدوث تكاثر على نطاق ضيق 

 .الجراد أعداد في وقد يؤدى ذلك إلى زيادة تدريجية مؤخرا،
 

 الصومال
 الحالة •
 الشمال في أجريتلم يشاهد جراد خالل المسوحات التى  
 ٤٥ ٠٢/  شماال ١٠ ٢٨( للسهول الساحلية قرب بربره الغربي
 ٤٤ ٠٢/  شماال٠٩ ٣١ وعلى المنحدرات بين هيرجيزا )شرقا
 ١٠من  الفترة في)  شرقا٤٣ ١٣/  شماال ٠٩ ٥٦(وبوروما ) شرقا

 .ديسمبر ١٢–
 التنبوء •

 .هامةمن غير المحتمل حدوث تطورات 
    
    
 ٢٩١رقم    

               
                         

 
         نشــــــــرة الجـــــراد الصحـــراوي
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 ٢٩١رقم 

                
 الجراد الصحراوينشرة                         

 
 
 

 إثيوبيا
 الحالة •
تقارير الى وجود جراد خالل  مسوحات ولم تشر الإجراءلم يتم 
 .ديسمبر
 التنبوء •

 .هامةمن غير المحتمل حدوث تطورات 
 

 جيبوتي
 الحالة •
تم  م ي راءل الل   إج راد خ ود ج ى وج ارير إل ر التق م تش وحات ول  مس
 .ديسمبر
 التنبوء •
 .من غير المحتمل حدوث تطورات هامة 

 
 رــمص

 الحالة  •
ى وجود جراد      ارير إل م تشر التق داد عل خالل ديسمبر  ل ى امت

 .ساحل البحر األحمر أو الصحراء الغربية
 التنبوء •
 .مةامن غير المتوقع حدوث تطورات ه 

 
 المملكة العربية السعودية

 الحالة •
 .لم تشر التقارير إلى وجود جراد خالل نوفمبر وديسمبر

 التنبوء •
تتة       ة مش رات آامل د حش ل أن تتواج ن المحتم يم اطق ف ي المن  الت

 على امتداد السهول الساحلية للبحر األحمر           حديثة أمطارهطلت بها   
رة           ى نطاق ضيق خالل فت قرب جيزان حيث يتوقع حدوث تكاثر عل

 .التنبؤ
 

 اليمن
 الحالة •

ة    دة آامل رة واح وهدت حش ةش هول  انعزالي يا بالس جة جنس  ناض
احلية للبحر  رالس ول األحم د خبت مجب دة عن وب الحدي  ١٤ ٤١( جن

ماال  رقا٤٣ ١٢/ ش ي)  ش مب١٢ ف ة . ر ديس رات آامل وهدت حش وش
وم     اطق   في  بالسهول الساحلية شمال غرب عدن            ٣١انعزالية ي  المن

  .أآتوبر حدث بها تكاثر خالل التي
 التنبوء  •

اض   تمر االنخف يسوف يس داد ف احلية أع ى السهول الس راد عل  الج
اتي لخليج عدن حيث يجف الكساء          اثر        . النب ع حدوث تك ومن المتوق

ر        داد        على نطاق ضيق خالل فت ى امت ؤ عل  من السهول     إجراء ة التنب
ذه     بإجراءويوصى . األحمرالساحلية للبحر    تظم له ة ورصد من  مراقب

 .المناطق
 

 سلطنة ُعمان
 الحالة  •
 .لم ترد تقارير 
 التنبوء •
 .مةهامن غير المتوقع حدوث تطورات  

البحرين والعراق وإسرائيل واألردن وآينيا والكويت وقطر 
 اوغندةآيا واإلمارات العربية المتحدة و وسوريا وتنزانيا وتر

 التنبوء •
 .مةامن غير المتوقع حدوث تطورات ه 

 
 المنطقة الشرقية

 رانــــإي
 الحالة  •
 إقليمي في أجريت التى لم يشاهد جراد خالل المسوحات 

 .ديسمبر ٢٤و ٢٣ يوميهورموزجان وآيرمان 
 التنبوء •
 .مةامن غير المتوقع حدوث تطورات ه 

 
 باآستان
 لحالة ا •
 .أشارت التقارير إلى عدم وجود جراد خالل ديسمبر 
 التنبوء •
 .من غير المتوقع حدوث تطورات هامة 

 
 ند ـــــاله

 الحالة  •
 من نوفمبرلم تشر التقارير إلى وجود جراد خالل النصف الثاني 

 . ديسمبرفيو
 التنبوء •
 .من غير المتوقع حدوث تطورات هامة 

 
 أفغانستان

 الحالة  •
 .تقاريرلم ترد  
 التنبوء •
 .مةامن غير المتوقع حدوث تطورات ه 

 
 إشعارات 

 
 نود تذآير الدول المتضررة بالجراد بأن تعمل على .تقرير الجراد

إصدار التقارير وإرسالها إلى منظمة األغذية والزراعة في موعد ال 
يتجاوز اليوم الثامن والعشرين من آل شهر حتى يمكن تضمين 

 الشهرية وإال فلن تظهر هذه التقارير حتى المعلومات في النشرة
آما يرجى إرسال التقارير حتى في حالة عدم وجود . الشهر التالي

 .الجراد أو عدم إجراء أي مسوحات
 

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

لها مع شرح موجز للنتائج بعد استكماالتي تصدرها الفاو الجراد 
 : وذلك بالبريد اإللكتروني إلى العنوان

org.eclo@fao 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٥

 :الخطوط التوجيهية بشأن الجراد الصحراوي
 ة متاحي سبتمبر الطبعة المنقحة باللغة اإلنجليزية وه٢٤صدر في 

تصال بمجموعة ويرجى اال.  من مقر المنظمةاويمكن الحصول عليه
 .خبراء الجراد للحصول على المزيد من المعلومات

 
elocust   على يمكن العثور في شبكة اإلنترنت في العنوان التالي 

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

htm.e-2001/010601/news/org.fao.www 
 

ود ات الموج تةالمطبوع بكة اإلنترن ى ش ة :  عل ي قائم ا يل فيم
ا    ور عليه ن العث ي يمك ات الت فحات المطبوع ي ص راد  ف ب للج  الوي

ي  حراوي ف ت  الص بكة اإلنترن ا ش : عنوانه
htm.pubslist/locusts/global/news/org.fao.www  

 :والمطبوعات الجديدة هي
 تقرير الدورة الثالثة والعشرين لهيئة شمال غرب أفريقيا           •
 CLCPANOفرنسية والعربية باللغتين ال. 
تقرير الدورة السادسة والثالثين للجنة مكافحة الجراد  •

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

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

 ).باللغة اإلنجليزية(استمارة رصد عمليات الرش  •
 
 

 مكافأة ألفضل بحث في مجال الجراد الصحراوي
يسر هيئة مكافحة الجراد الصحراوي بالمنطقة الوسطى        

(CRC) أن تعلن عن منح مكافأة مالية ألفضل بحث في مجال 
ولمزيد من التفاصيل، يرجى االتصال . الجراد الصحراوي
 : بمكتب الهيئة بالقاهرة

org.Butrous@fao.Munir  
 

دربين    ل الم توي لتأهي ة المس ) master Trainerدورة رفيع
)Course 

التفاصيل الوصول لدورة تدريب المدربين على مسح ومكافحة 
الجراد الصحراوي ومهارات التدريب التي نظمتها منظمة األغذية 

 :نة عمان متاحة علىوالزراعة، وعقدت مؤخراً بسلط
WWW.fao.org/news/global/locusts/omntot/totmain.htm 
 

 
 : ٢٠٠٣األحداث المقبلة في عام 

 -:٢٠٠٣يلي جدول   زمني مؤقت ألحداث  ما
• EMPRES/WR:  ال ئولي االتص اع األول لمس   االجتم

 . فبراير٣ يناير الى ٣٠ ،) النيجر(للمنطقة الغربية نيامي 
• EMPRES :        ة ة االستشارية وحلق االجتماع السادس للجن

 .العمل للتخطيط للمرحلة الثالثة، األقصر، مصر مايو
طى      • ة الوس ي المنطق حراوي ف راد الص ة الج ة مكافح هيئ

(CRC) :    ة دورة الخامس ة، ال ة التنفيذي اع اللجن اجتم
 . إبريل١٥ - ١٠من ) لبنان(يروت والعشرون ب

• CLCPANO : مة ر العاص تثنائية ، الجزائ دورة اس
 .يونيو ٦-٤) الجزائر(

• CLCPRO :     الجزائر(الدورة الثانية، الجزائر العاصمة (
 . يونيو١١-٧

حراوي     • راد الص ة الج ة مكافح دورة : DLCCلجن ال
  سبتمبر ٢٦ -٢٢السابعة والثالثون، مقر المنظمة بروما 

• EMPRES/CR :   ئولي ر لمس ادي عش اع الح االجتم
 جيبوتي ديسمبر – للمنطقة الوسطى    EMPRESاالتصال  

 .)أو مصر(
راد  • ة الج ة مكافح ة للجن ة الفني حراوي الجماع الص

DLCC : ا ة روم ر المنظم ار ،مق يتم اإلخط اد  س  بميع
 .انعقادها
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  المصطلحاتدليل   
 

نشرة المصطلحات التالية هي مصطلحات خاصة تستعمل في 
 :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 ٤٠٠/ حشرة آاملة١-صفر •

 )هكتار/٢٥أو أقل من (محددة 
 )بعض أعداد منخفضة( 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 •
 م مشيا على األقدام في رقعة محددة ٤٠٠/حشرة آاملة+ ٢٠ •

 ) هكتار+/٥٠٠أو (
 

 :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:  مجموعة-
  آبير جدا

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

  مطارسقوط األ
  ملم مطر٢٠-١ :خفيف -
  ملم مطر٥٠-٢١:  متوسط-
  مطر ملم ٥٠أآثر من :  غزير-
 

 :مصطلحات أخرى خاصة بعملية اإلبالغ
 :التكاثر -

 عملية التناسل من التزاوج إلى التجنيح
 :التكاثر الصيفية و مطاراأل -

 رأآتوب/  سبتمبر –يوليو 
 :التكاثر الشتوية و مطاراأل 

 فبراير/ يناير–أآتوبر 
 

 :التكاثر الربيعية و مطاراأل -
 يوليو/ يونيو–فبراير 

 
 االنحدار -
 

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

  أو أآبرتكون على مستوى إقليمي
 
 التفشي  -
 

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

 مجموعات حوريات و أسراب
 

   الفورة-
 

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

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

 للجراد الصحراوي 
 
  الوباء-
 

هي فترة لعام واحد أو أآثر ينتشر فيها الجراد الصحراوي و 
و يحدث . الشديدة التي يكون أغلبها مجموعات أو أسراباإلصابات 

 الوباء الكبير عندما يتأثر إقليمين أو أآثر في نفس اآلونة 
 
  االنحسار -
 

 هي فترة تخلو من االنتشار و اإلصابات الشديدة باألسراب
 
  الخمود -
 

هي فترة من االنحسار الشديد و تتسم بالغياب التام لعشائر الجراد 
 .ةالتجميعي الصحراوي

 
 مناطق الجراد الصحراوي

 
 المنطقة الغربية

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

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

 المنطقة الوسطى
: البلدان المتضررة من الجراد على امتداد البحر األحمر تشمل         

وتي  ر  -جيب ا -مص ا – اريتري ان – إثيوبي عودية – ُعم  – الس
 العراق  –البحرين  : وأثناء األوبئة فقط  .  اليمن – السودان   –الصومال  

 –ا   تنزاني  – سوريا    - قطر  – الكويت    – آينيا   – األردن   – إسرائيل –
 . أوغندة- اإلمارات العربية المتحدة –ترآيا 

 
 المنطقة الشرقية

يا تشمل   وب غرب آس ي جن راد ف دان المتضررة من الج : البل
 . باآستان– إيران – الهند –أفغانستان 
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أسراب أو 
مجموعات 

من الحوريات

 حشرات آاملة غير ناضجة جنسيا 

(pos?)

Dec 2002
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 ناضجة أو ناضجة جزئيا

 حشرات آاملة بدرجة نضج غير معلومة

 وضع بيض أو البيض

   حوريـــات

 )شتركم  لرمزمثال(حوريات وحشرات آاملة 

 حشرات آاملة/حوريات

 بكثافة ضئيلة 
 بكثافة غير
  معلومة

 فى
 جماعات

 ظروف مالئمة للتكاثر

 أسراب رئيسية

 أسراب محدودة

  ليست في أسرابحشرات آاملة

مكنم محتمل :التنبؤات حتى

الحالة في 

الحالة في 

 ملخص لحالة الجراد الصحراوي




