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      327مرق                                مرآز الطوارئ لعمليات مكافحة الجراد الصحراوي بمنظمة األغذية والزراعة

  )2005 ديسمبر31(                                                                                                     
  
  

  2005 ديسمبر  خالل العامةراد الصحراويحالة الج          
  2005 يناير منتصفى  حتلتوقعاتوا          

الل       ة خ فة عام ا بص حراوي هادئ راد الص ع الج ل وض ظ
ى      إو. ديسمبر ي آانت تجري عل نخفضت عمليات المكافحة الت

م يوجد سوى             امتداد جانبي الحدود الهندية الباآستانية حيث ل
ا تحرآت الحشرات . ألول خالل األسبوع اأسراب صغيرة آم

ى    ة إل ات المكافح ن عملي ت م تطاعت أن تفل ي اس ة الت الكامل
خارج حدود هذه المنطقة ووصلت إلى مناطق التكاثر الربيعي        

هر    ف الش ول منتص ع حل تان م رب باآس ي غ تمرت . ف واس
ا     رب موريتاني ي غ غير ف توى ص ى مس اثر عل ات تك عملي

ى عملي       ة إل ت الحاج ث دع ر حي وب الجزائ ة وجن ات مكافح
دين       ي آال البل م يحدث سوى     . أرضية محدودة ف ى اآلن ل وحت

ي         ر ف ر األحم احل البح ى س ط عل غيرة فق اثر ص ات تك عملي
راد    داد الج ت أع د ظل ك فق م ذل وآر ورغ ا ط ي دلت ودان ف الس

ات              ،منخفضة رة التوقع اثر خالل فت ع أن يحدث تك ومن المتوق
دأ في شمال           د يب ذي ق انبي البحر األحمر ال ى ج ا عل موريتاني

الل    دة خ ار جي قوط أمط رًا لس رى نظ حراء الكب رب الص غ
  .ديسمبر

  :المنطقة الغربية

ا           ا ستمرت عمليات تكاثر على نطاق ضيق في غرب ووسط موريتاني
دريجي      . خالل ديسمبر وللشهر الرابع على التوالي      د الت ونتيجة للتزاي

ى    رادي إل ن االنف راد م ول الج االت تح راد وأيضا ح داد الج ي أع  ف
ة   ةاالنتقالي المظهر فقد تمت عمليات مكافحة أرضي       اطق قليل .  في من

ا              وقد وجدت حشرات آاملة متفرقة في شمال غرب وشمال موريتاني
ى                                                                                        اثر عل ات تك دأت عملي ا ب ة، آم روف البيئي نت الظ ث تحس حي

اق ضيق قرب زيوريت ومن الممكن أن يبدأ في أماآن أخرى في             نط
ة  ابيع المقبل دودة  ضد  . غضون األس ة مح ات مكافح ت عملي وأجري

ر وب الجزائ ي جن ة ف رات الكامل ات والحش وهدت . الحوري وش
ومن المحتمل   . حشرات آاملة انفرادية في أجزاء من تاميسنا بالنيجر       

ة من الحشر داد قليل د أع تمر تواج اء أن يس ة أثن ة االنفرادي ات الكامل
وب      مالى فترة التوقعات في أجزاء من شمالي      ا في جن  والنيجر وربم

  .الجزائر
 

ر                         اجرة بمق ات المه ية عن مجموعة الجراد واآلف ة والفرنس اللغتين اإلنجليزي ذه النشرة الشهرية ب تصدر ه
 هيئة مكافحة الجراد الصحراوي منظمة األغذية والزراعة بروما، وتصدر النسخة العربية للنشرة عن أمانة

اهرة         (في المنطقة الوسطى      ى بالق ة عن         ). المكتب اإلقليمي للشرق األدن ي الهيئ دول األعضاء ف وزع لل وت
ين                        ق االتصال بمكتب أم ا عن طري ا يمكن الحصول عليه د، آم اآس والبري طريق البريد اإللكتروني والف

م     د رق ندوق بري ة ص اهرة2223الهيئ ر  -الق ة مص اتف جمهوري ة ه ي   3316000:العربي د الكترون  ،بري
org.Munir Butrous@fao 

  : المنطقة الوسطي
ي  مبر ف اء ديس اق صغير أثن ى نط اثر عل ات تك تمرت عملي اس
ي   ر ف احل البحر األحم داد س ى امت توي عل اثر الش اطق التك من

ت وحشرت آاملة   السودان في دلتا طوآر حيث شوهدت حوريا      
به             . متفرقة اطق ش ي المن ة ف ة انعزالي آما شوهدت حشرت آامل

وب             ي جن زرعتين ف الساحلية في شمال شرق السودان وقرب م
ي بعض  . مصر بة ف ة مناس ت الظروف البيئي يمن، ظل ي ال وف

يج     ر وخل ر األحم احلية للبح هول الس داد الس ى امت اآن عل األم
ة بت           ات وحشرات آامل اطق  عدن حيث شوهدت حوري ك المن . ل

ى نط          ق صغير   اوخالل فترة التوقعات سوف يستمر التكاثر عل
يمن  ي ال مالي ف ة الش احل تهام ى س وآر وعل ا ط ي دلت ن . ف وم

ي ساحل البحر األحمر               الممكن أن يحدث تكاثر محدود أيضا ف
ي أواخر                    دة ف وب شرق مصر نظرا لسقوط أمطار جي في جن

ى    ار عل ن األمط د م قط مزي ا إذا س مبر وأيض احل ديس الس
  .الشمالي في أريتريا وساحل تهامة الوسطى في اليمن

  
  :المنطقة الشرقية

ر     ة غي رات الكامل ن الحش دة م غيرة عدي ات ص ة جماع م معامل ت
داد           ى امت الناضجة واألسراب بواسطة عمليات المكافحة األرضية عل
ل                 تان في أوائ د وآولستان في باآس جانبي الحدود في راجستان بالهن

هرت بعد ذلك حشرات آاملة ناضجة متفرقة في شرق          ثم ظ . ديسمبر
ث        دس حي ر وادي أن رب عب وب الغ دمت ص ت وتق تان تحرآ باآس
ي    احلية ف اطق الس ي المن ي ف اثر الربيع اطق التك ى من لت إل وص

هر     ي منتصف الش تان ف رب باآس تان ، غ دث  . بالوشس وف يح وس
ة                 اطق الداخلي داد الساحل وفي المن ى امت تكاثر على نطاق صغير عل
رارة       ات الح ات، إال أن درج رة التوقع اء فت ار أثن قطت األمط إذا س
س      ات الفق ؤخر عملي ا ت داخل ربم ي ال ى األخص ف ة وعل المنخفض

  .ونمو الحوريات
 
 
 
 
 
 
 
 

 نشـــرة الجــراد الصحــراوي 
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  نشرة الجراد الصحراوي                             
____________________________________ 

 
 2005ديسمبر  ئية خاللالبيوالظروف الجوية 

    
اثر الشتوي في شمال                سقطت أمطار جيدة في أجزاء من مناطق التك

ف حيث آانت ظرو     ) صحاري(موريتانيا وغرب الصحراء الكبرى     
ي التحس    ذة ف اثر آخ ة     . نالتك ا مالئم ة أيض روف البيئي ت الظ وآان

اآن قليل   ي أم اثر ف فة    هللتك ر وبص ر األحم احل البح داد س ى امت  عل
داد         .  السودان أساسية في  ى امت وجف الكساء النباتي خالل ديسمبر عل

  .الحدود الهندية الباآستانية
    

ي  ة، فف ة الغربي ي       المنطق ة ف ام قليل الل أي دة خ ار جي قطت أمط  س
ا وغرب الصحراء  االنصف الث مال موريتاني ي ش مبر ف ن ديس ني م

رب    ي المغ س ف ال أطل وب جب رى وجن . الكب ار   قوط األمط ان س وآ
ى ام زر عل مالي أغ احل الش داد الس ون (ت م51العي اطق )  مل والمن

ة  ة المتاخم م33(الداخلي رى )  مل حراء الكب رب الص قطت . غ وس
وب      ارخ رب جن ي المغ ي ف احل األطلنط داد الس ى امت ة عل ت خفيف

دوف وفي شمال غرب وشمال                   ر قرب تن أغادير، في غرب الجزائ
رين     ذلك، آانت ال   . موريتانيا قرب تيجرات وبير مق ظروف  ونتيجة ل

ذي             اطق األمر ال ك المن ذة في التحسن بتل البيئية مناسبة بالفعل أو آخ
آما آان الكساء النباتي آخذ في الجفاف       . يجعلها مهيأة لحدوث التكاثر   

اثر الجراد                  اي مع أن تك وت ف في غرب موريتانيا قرب تدجكجا وأفت
ذا في             . آان جاريا خالل ديسمبر    ان آخ وعلى الرغم من أن الكساء آ

ا الي    الجف مال م ي ش ا ف وراس  (ف أيض ي، أدرار دي ف وادي تلميس
نا (، وشمال النيجر    ) وتاميسنا دام        ) تاميس ر بسبب انع وب الجزائ وجن

اآن قليل           بة في أم ة مناس  بالدرجة  هاألمطار فقد ظلت الظروف البيئي
  .الكافية ألن تسمح ببقاء أعداد منخفضة من الجراد

    
 آلخر في أجزاء من        سقطت رخات من حين    ،ىالمنطقة الوسط وفي  

آما سقطت أمطار   . مناطق التكاثر الشتوي على جانبي البحر األحمر      
واآن     رب س احل ق ى الس هر عل ن الش ابع م وم الس ي الي ة ف خفيف

ا ت بأريتري ودان وأيم ار . بالس قوط أمط ى س ارير إل ارت التق وأش
اد بمصر في           رغزيرة قرب بو   و رم تسودان في اليوم التاسع، وفي أب

اثر في          .  والعشرين  اليوم الثالث  ة مناسب للتك وآانت الظروف البيئي
ا ولكن               دلتا طوآر وعلى امتداد الساحل بين طوآر ومهيمت بأريتري

به                . بدرجة أقل  اطق ش ذة في التحسن في المن آما آانت الظروف آخ
ى      و وعل داد وادي اوآ ى امت ودان عل رق الس مال ش ي ش احلية ف الس

ي         ساحل البحر اال   تين والحدود   ن الشيال  حمر في شمال شرق مصر ب
ودانية  ل .الس ة ع ار ذات أهمي قوط أمط ى س ارير إل ر التق م تش ول

ت        ة ظل روف البيئي ع أن الظ ر م ر األحم ن البح رقي م ب الش الجان
مالئمة في بعض األماآن على امتداد تهامة والسهول الساحلية لخليج          

اليمن دن ب اطق   . ع ي من ة ف ار خفيف قطت أمط ان، س مال ُعم ي ش وف
وحار في   متداد ساحل الباطنة الشمالي قرب سُ       لربيعي على ا  التكاثر ا 

  .منتصف الشهر
  
ي   رقية وف ة الش الل     ، المنطق ة خ اردة جاف ة ب روف جوي ادت ظ س

ة      دود الهندي داد الح ى امت يفي عل اثر الص اطق التك ي من مبر ف ديس
اثر الربيعي في بالوشستان غرب            اطق التك الباآستانية وآذلك في من

  .باآستان
 
 

  
  ةالمساحات المعالَج                        

  
 مجموعات د هكتار في ديسمبر ض1,800تم معالجة ما يقرب من 

ت واألسراب  على امتداد الحدود الهندية الباآستانية وأيضا االحوري
  .ضد تكاثر حدث على نطاق صغير في آال من الجزائر وموريتانيا

        
  الجزائر   هكتار425  ) ديسمبر14-23(
  الهند    هكتار535 )يسمبر د1-5(
  موريتانيا   هكتار723 )ديسمبر(
  باآستان   هكتار107  ) نوفمبر16-30(
     هكتار 108  ) ديسمبر1-15(

  
ة  ي      : ملحوظ ارض ف الغ والتع ي اإلب أخير ف ؤثر الت د ي ات   ق             البيان

  .األرقام هذه ةدقعلى 
 

  اتوقع  ϝϲلة الجراد الصحراوي والت
  )لملخص في الصفحة األولي(انظر أيضا ا  

  
  المنطقة الغربية

  
  موريتانيا 

  الحالة  •
ات تكاثر على نطاق صغير في غرب خالل ديسمبر، استمرت عملي

القطر حيث وجدت حوريات انفرادية المظهر وقليل من الحوريات 
في المظهر االنتقالي مختلطة مع حشرت آاملة حديثة التجنح متفرقة 

  34( للنضج، في منطقة أفتوت فاي مع حشرات آاملة في طريقها
  19 / شماًال 17 52(، وشمال مود جيريا )غربًا14 24 / شماًال 18
وآانت ). غربًا 11 26 / شماًال 18 33(وقرب تدجكجا ) غربًا12

/  حورية20الحوريات آخذة في تكوين جماعات بكثافات بلغت 
ومع حلول منتصف الشهر آانت جماعات . شجيرة في أفتوت فاي

صغيرة قليلة ومجموعات من الحوريات قد تشكلت آانت مساحة آل 
 معظم ت وآان2م/ حوريات 7 وبكثافة بلغت 2م120منها يقل عن 

 التقارير إلى حدوث آما أشارت. الحوريات في عمرها الخامس
وقامت فرق المكافحة األرضية . وقع واحد فقط وضع بيض في م

هذا وقد .  ديسمبر20-4 هكتار في الفترة ما بين 723بمعاملة 
شوهدت أعداد قليلة من الحشرات الكاملة االنفرادية غير الناضجة 
والناضجة آانت متفرقة في آافة أنحاء عنشيري وآذلك في أجزاء 

) غربًا 12 21 / شماًال 22 44( زيمور قرب زيوريت  تيريزمن
  ).غربًا 11 35 / شماًال 25 10(وبير مقرين 

  التوقعات  •
يات التكاثر على نطاق صغير في أجزاء من أفتوت ربما تستمر عمل

ومن المحتمل أن يستمر . فاي وعنشيري أينما تظل الظروف مالئمة
. تواجد حشرات آاملة متفرقة في تلك المناطق وآذلك قرب تدجكجا

ومن المتوقع أن تبدأ عمليات تكاثر محدودة في تيريز زيمور قرب 
تدريجي في أعداد الجراد زيوريت وبير مقرين مما يؤدي إلى تزايد 

ومن ثم ينبغي المواظبة على إجراء المسوحات . خالل فترة التوقعات
  .في آافة هذه المناطق

  
  مالي 
  الحالة  •

اء       راد أثن ود ج ى وج ارير إل ر التق م تش وحات ول راء مس تم إج م ي ل
 .ديسمبر
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  التوقعات  •
د                من المحتمل أن تكون أعداد منخفضة من الجراد موجودة والتي ق

ي وادي    تظل خضراء ف ي س ة الت اآن القليل ي األم دها ف تمر تواج يس
  .تليمسي وادرار دي فوراس وتاميسنا

  
  النيجر 
  الحالة  •

ان     وجدت حشرت آاملة متفرقة في أواخر نوفمبر قرب آرلت، آما آ
  .يجري تكاثر على نطاق صغير في أماآن قليلة في تاميسنا

اهدة حوري     ول مش الغ ح مبر، ورد ب الل  ديس ي  وخ ة ف ات انفرادي
) شرقاً  13  07 / 14 15( أقصى الجنوب الشرقي قرب نجويجمي        

ر         . في اليوم الرابع من الشهر     ة غي وفي تاميسنا، وجدت حشرت آامل
ا نغريت       54(ناضجة وناضجة في مواضع قليلة شمال غرب عين أب

  .خالل الثلث األخير من الشهر) شرقًا 05 59 / شماًال 17
  التوقعات  •

ة التي                 ربما يست  اآن القليل ة في األم ة انعزالي مر تواجد حشرات آامل
  .ستظل خضراء في تاميسنا

  
  تشاد 
  الحالة  •

اء الثلث األول من ديسمبر في                  ى وجود جراد أثن لم تشر التقارير إل
  .بيت ووادي فيرا
  التوقعات

  .من غير المحتمل حدوث تطورت مهمة
  

  السنغال 
  الحالة  •

  .د خالل الثلث الثاني من ديسمبرلم تشر التقارير إلى وجود جرا
 التوقعات •

  .من غير المحتمل حدوث تطورات مهمة
  

بنين، بورآينا فاسو، آاميرون، آاب فيردي، آوت ديفور، 
 . ليبريا، سيراليون وتوجو،جامبيا، غانا، غينيا بيساو، غينيا

  
 التوقعات •

  .من غير المحتمل حدوث تطورات مهمة 
  

  الجزائر
  الحالة •

ف ا اء النص ي  أثن ة ف ات انفرادي دت حوري مبر وج ن ديس اني م لث
ين   ا ب ات تراوحت م ى الخامس بكثاف ن الثالث إل ار م  20-10األعم

ات بلغت           / حورية شجيرة وحشرت آاملة انفرادية غير ناضجة بكثاف
رت5 رق تمانراست  /  حش وب ش ي جن جيرة، ف ماًال 22 50( ش  / ش

ار   425وقامت فرق المكافحة األرضية بمعالجة      ). شرقًا 05 28  هكت
اء المسوحات    .  ديسمبر 23 إلى   14في الفترة من     ولم يشاهد جراد أثن

رب          رق ق ي الش الي أو ف دود م رب ح وب ق ي الجن ت ف ي أجري الت
  .دجانت ولليزي أو في الشمال قرب البياضة

  التوقعات •
ة            ربما يستمر تواجد بعض الحشرات الكاملة االنعزالية في أماآن قليل

  .ي لمرتفعات األحجارعلى امتداد الجانب الجنوب
 

  

 المغرب
  الحالة •

  .لم تشر التقارير إلى وجود جراد أثناء شهري نوفمبر وديسمبر
  التوقعات •

ات آاملة متفرقة موجودة في أجزاء من الصحراء             ربما تكون حشر  
الكبرى الغربية، وعلى األخص قرب سمارة، ومن الممكن أن يحدث          

  .ها أمطار مؤخرًاتكاثر على نطاق ضيق في المناطق التي سقطت ب
  

  الجماهيرية العربية الليبية
  الحالة  •

  .سمبريلم تشر التقارير إلى وجود جراد أثناء د
  التوقعات •

وم         راد، تق ن الج ة م داد منخفض د أع تمر تواج ل أن يس ن المحتم م
روف        ا الظ ل به ي تظ اطق الت ي المن غير ف اق ص ى نط اثر عل بالتك

  .مالئمة في الجنوب الشرقي
  

  تونس
  الحالة •

  . من شهر ديسمبر30ترد تقارير حتى يوم لم 
  التوقعات  •

  .من غير المحتمل حدوث تطورات مهمة
  

  المنطقة الوسطى
  

  السودان
  الحالة •

ر       ة غي رات آامل ة وحش ات انفرادي وهدت حوري مبر، ش الل ديس خ
ا             ا  طوآر آم اآن في دلت ناضجة وناضجة متفرقة في العديد من األم

ي     ة وه رات الكامل ن الحش ل م وهد قلي ي أقصى   ش ا وف ع بيض تض
ة في                اآن قليل الشمال شوهدت حشرات آاملة انعزالية ناضجة في أم

أثناء ) شرقًا 35 51 / شماًال 2002(وادي أوآو شمال وشرق توماال      
  .ولم يشاهد جراد في وادي الدئيب. األسبوع األخير من الشهر

  التوقعات •
ا              آن سوف يستمر التكاثر على نطاق صغير في دلتا طوآر وفي األم

ن      ر ولك ر األحم ى البح احلية عل هول الس داد الس ى امت رى  عل األخ
ى       . بدرجة أقل بين سواآن والحدود األريترية      اثر عل وربما يحدث تك

ذلك، من المحتمل أن        . الدئيب/ نطاق محدود في وادي أوآو     ونتيجة ل
رة        اء فت ين أثن ا المنطقت ي آلت ة ف ة طفيف راد بدرج داد الج د أع تتزاي

  .التوقعات
       

  إريتريا 
  الحالة  •

ى السهول الساحلية               لم يشاهد جراد أثناء المسوحات التي أجريت عل
  41(وتيو  ) شرقًا 38 33 / شماًال 17 23(للبحر األحمر بين مهيمت     

  . ديسمبر23 إلى 12في الفترة من )  شرقًا 40 57 / شماًال 14
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 التوقعات •

ى            على نطاق  من المتوقع أن يحدث تكاثر     ة عل اآن قليل  صغير في أم
ي سقطت امتداد ساحل البحر األحمر، وبصفة رئيسية في المناطق الت        

ي   ؤخرا أو الت ار م ا أمط ال   تغمربه رب شلش ار ق اه األمط ا مي ه
د أعداد الجراد بدرجة                 ومهيمت ونتيجة لذلك، من المحتمل أن تتزاي

  .طفيفة أثناء فترة التوقعات
  

  إثيوبيا
  الحالة  •

راء   تم إج م ي اء     ل راد أثن ود ج ى وج ارير إل ر التق م تش وحات ول مس
  .ديسمبر
  التوقعات •

  .من غير المحتمل حدوث تطورات مهمة
  
  جيبوتي
  الحالة  •

اء       راد أثن ود ج ى وج ارير إل ر التق م تش وحات ول راء مس تم إج م ي ل
  .ديسمبر
 التوقعات •

  .من غير المحتمل حدوث تطورات مهمة
  

  الصومال 
  الحالة  •

  . التقارير إلى وجود جراد خالل ديسمبرلم يتم مسوحات ولم تشر
  التوقعات  •

ى الساحل             ربما تكون بعض الحشرات الكاملة االنعزالية موجودة عل
اثر  وم بالتك ره ومن الممكن أن تق وتي وبرب ين جيب ي ب الشمال الغرب

  .على نطاق محدود إذا حدث سقوط أمطار
  

  جمهورية مصر العربية
  الحالة  •

ر ناضجة وناضجة        خالل ديسمبر وجدت حشرات آام     لة انفرادية غي
انعزالية في األشجار قرب مزرعتين في الصحراء الغربية في شرق       

ات  ماًال 22 19(العوين رقًا 28 45 / ش ي ). ش راد ف اهد ج م يش ول
ي ال   رى ف اآن األخ مال   األم احل الش ى الس ة أو عل حراء الغربي ي ص

داد الس             هول الغربي للبحر المتوسط أو قرب بحيرة ناصر أو على امت
  . الساحلية للبحر األحمر

 التوقعات •
ى                اثر الشتوي عل اطق التك ربما تظهر حشرات آاملة انعزالية في من
ين الشيالتين والحدود السودانية، التي                امتداد ساحل البحر األحمر ب

  .قد تقوم بالتكاثر في نهاية المطاف إذا حدث سقوط األمطار
  

  المملكة العربية السعودية
  الحالة •

ات آاملة انفرادية منعزلة في موضع واحد في شوهدت حشر
 16 56(السهول الساحلية الجنوبية للبحر األحمر قرب جيزان 

  .في ديسمبر) شرقًا 42 33 / شماًال
  
  

  التوقعات •
ت الكاملة امن المتوقع أن يستمر تواجد أعداد قليلة من الحشر

ان االنفرادية على السهول الساحلية الجنوبية للبحر الحمر قرب جيز
التي تقوم بالتكاثر على نطاق محدود إذا حدث سقوط أمطار أثناء 

  .فترة التوقعات
  

  اليمن
  الحالة •

خالل ديسمبر وجدت حشرات آاملة ناضجة انعزالية على السهول 
  14 / شماًال 14 58(الساحلية الوسطى للبحر األحمر غرب باجيل 

). ًاشرق 43 17 / شماًال 14 30(وقرب بيت الفقيه ) شرقًا 43
ات على السهول الشمالية في األعمار من األول إلى وشوهدت حوري

 آما شوهدت .2م/  حوريات7-6الثالث بكثافات تراوحت ما بين 
 42 48  /شماًال 16 19( حشرات آاملة غير ناضجة قرب ميدي

وعلى ساحل خليج عدن استمر تواجد حوريات في العمرين ). شرقًا
املة غير ناضجة في موضعين الثالث والرابع وأيضا حشرات آ

، آما شوهدت أعداد )شرقًا 45 23 / شماًال 13 06( قرب زنجبار 
قليلة من الحشرات الكاملة غير الناضجة على السهول الساحلية 

  .غرب عدن
  التوقعات •

سوف يستمر التكاثر على نطاق صغير في أماآن قليلة على امتداد 
آما قد . راد بدرجة طفيفةالبحر األحمر مما يؤدي إلى تزايد أعدد الج

يستمر تواجد حشرات آاملة انعزالية على امتداد أجزاء من السهول 
  .الساحلية لخليج عدن

  
   سلطنة ُعمان

  الحالة •
يشاهد جراد في شبه جزيرة مسندم أثناء الثلث الثاني من لم 

  .ديسمبر
  التوقعات •

  .من غير المحتمل حدوث تطورات مهمة
  

 األردن، آينيا، الكويت، لبنان، البحرين، العراق، إسرائيل،
، تنزانيا، ترآيا، اإلمارات العربية ةفلسطين، قطر، سوري

  .المتحدة، وأوغنده
  التوقعات •

  .من غير المحتمل حدوث تطورات مهمة
  

  المنطقة الشرقية
  

  إيران
  الحالة  •

وبي          ى الساحل الجن لم يشاهد جراد أثناء المسوحات التي أجريت عل
ي ا   ه وف در إلنغي رب بن تان  ق ي سس داخل ف رب  –ل تان ق  بالوشس

  . ديسمبر12 إلى 11ايرانشهر في الفترة من 
 التوقعات •

ة     اطق الداخلي ي المن ة ف رات الكامل ن الحش ة م داد قليل د أع د تتواج ق
ر       ان األم دث وآ تان وإذا ح تان بباآس ة لبالوشس احلية المتاخم والس

اثر   ن أن يحدث تك ن الممك ذلك ، فم ة  آ ي نهاي اق صغير ف ى نط عل
  .لمطاف في حالة سقوط أمطارا

       
  باآستان
  الحالة  •

خالل النصف الثاني من نوفمبر تكونت إحدى عشر مجموعة 
من حوريات العمر الخامس وثمانية عشر جماعة  من الحشرات 
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الكاملة غير الناضجة قرب الحدود الهندية في صحراء آولستان 
وقامت . )شرقًا 70 20 / شماًال 28 22(جنوب شرق رحيميار خان 

 هكتار ولم تشر التقارير إلى 107فرق المكافحة األرضية بمعالجة 
  .وجود جراد في أماآن أخرى في مناطق التكاثر الصيفي

  
وخالل النصف األول من ديسمبر، شوهد خمس جماعات من 
الحشرات الكاملة غير الناضجة في المناطق المذآورة أعاله في 

.  هكتار108لمكافحة بمعالجة  ديسمبر، وقامت فرق ا3-1الفترة من 
وخالل األسبوع الثاني بدأت حشرات آاملة انفرادية ناضجة في 
التحرك صوب الجنوب والجنوب الغربي لتظهر في صحراء خيبور 
وثار بارآر في اليوم العاشر من الشهر وأيضا في صحراء ناره مع 

 في اليوم الثاني عشر عابرة بذلك وادي أندس لتصل غربًاالتوغل 
ولي قرب ومنطقة ش) شرقًا 66 20 / شماًال 26 12(لى السبال إ

في اليوم الرابع عشر من ) شرقًا 63 03 / شماًال 26 00(توربات 
ني من الشهر ظهرت أعداد أآثر قليال اديسمبر وخالل النصف الث

من الحشرات الكاملة االنفرادية الناضجة في صحراء خيبور وثار 
  .رين والثاني والعشرين من الشهربارآر في اليوم الواحد والعش

  التوقعات •
من المتوقع أن تتزايد أعداد الجراد بدرجة طفيفة في مناطق التكاثر 

 لوصول الحشرات الكاملة من مناطق الربيعي في بالوشستان نظرًا
وسوف يحدث تكاثر . التكاثر الصيفي على امتداد الحدود الهندية
اخلية في بالوشستان إذا على نطاق ضيق في المناطق الساحلية والد

حدث سقوط أمطار خالل فترة التوقعات مع أن درجات الحرارة 
المنخفضة خاصة في المناطق الداخلية ربما تؤخر عمليات الفقس 

  .ونمو الحوريات
  الهند
   الحالة •

خالل النصف األول من ديسمبر وجدت أسراب غير ناضجة 
 هكتار، بين قناة 180 إلى 10صغيرة عديدة تتباين مساحاتها ما بين 

راجستان والحدود الباآستانية حيث آانت مجموعات الحوريات قد 
لمكافحة امت فرق اوق. تشكلت أثناء شهري أآتوبر ونوفمبر

آما .  ديسمبر5 إلى 1 هكتار في الفترة بين 535الجة عاألرضية بم
شوهدت أيضا جماعات من الحشرات الكاملة غير الناضجة وهي 

. اطعات جايسلمر وجودبر أثناء األسبوع األولتتحرك جنوبا في مق
وقد تبقى فقط حشرات آاملة غير ناضجة انعزالية في المناطق 

ولم تشر التقارير بعد ذلك إلى . المذآورة أعاله حتى منتصف الشهر
  .وجود جراد آخر

  التوقعات   •
ربما يستمر تواجد أعداد من الحشرات الكاملة في أماآن قليلة، التي 

كساء النباتي أخضر بين قناة راجستان والحدود يظل بها ال
  .الباآستانية

  
  أفغانستان

  الحالة •
  .لم ترد تقارير

   التوقعات •
  .من غير المحتمل حدوث تطورات مهمة 

  
  إشعارات

  
أثناء تفشيات وفورات وأوبئة الجراد ينبغي أن ترسل          .رير الجراد اتق

رتين      ) RAMSES(مخرجات ملفات رامسيس     / مع تفسير موجز م
وم   راد أن تتشجع وتق ن الج دول المتضررة م ن ال بوع ويرجى م أس

ة الجراد داد نشرات ثلث شهرية تلخص حال رات . بإع ا خالل فت أم
ل    ل آ ى األق رة عل ارير م ل التق دول أن ترس ى ال ي عل ود فينبغ الرآ

د االلكتروني             . شهر ق البري وينبغي إرسال آافه المعلومات عن طري
)e-mail (   مليات مكافحة الجراد الصحراوي      إلى مرآز الطوارئ لع

 إدارة معلومات الجراد      -FAO/ECLOبمنظمة األغذية والزراعة     
ات أويجب ). eclo@fao.org(الصحراوي  ى أن المعلوم ه إل لتنوي

راد         ره الج من نش درج ض وف ُت هر س ة الش ع نهاي رد م ي ت الت
ذه المعلومات    خالفًاالصحراوي الصادرة لنفس الشهر، و     إن ه  لذلك ف

ة         . سوف تتأخر للشهر التالي    آما يرجى إرسال التقارير حتى في حال
  .عدم وجود جراد أو عدم إجراء مسوحات

  
  خرائط مفصلة للجراد الصحراوي

بدأت المجموعة المعنية بالجراد الصحراوي تشغيل نسخة محدثة من 
للمستخدم الخرائط المفصلة للجراد الصحراوي والتي تسمح 

بالحصول على بيانات الجراد سواء التاريخية أو الحالية، آما 
تعرض اإلصابات باألسراب ومجموعات الحوريات على خرائط 

  : انظر . بمقاييس مختلفة
WWW.fao.org/ag/locusts(Mapper) 

 
  :ي بطريقة آمنة بيئيًاآتيب عن محاربة الجراد الصحراو

أصدرت منظمة األغذية والزراعة آتيبًا للجمهور والجهات المانحة           
راد ة الج وان محارب ن  ... بعن ا ويمك اح حالي و مت ة وه ة مأمون بطريق

ع  ارة الموق ه بزي ول علي  locust/ag/org.fao.WWW: الحص
  . ويتم حاليا ترجمته إلى آل من اللغتين) . وثائق-مطبوعات (
  

دة      : المطبوعات الموجودة علي شبكة االنترنت         اك مطبوعات جدي هن
ة   درتها المنظم ات  ) FAO(أص ارير االجتماع ول  وتق ن الحص يمك

  .عليها من صفحات المعلومات من العنوان التالي
www.fao.org/ag/locusts  (publications) 

ر  • حراوي    تقري راد الص ة الج ئ مكافح اع هي او(اجتم ي ) الف ف
 ). عربي–فرنسي ( الدورة الثالثة –المنطقة الغربية 

ة مكافحة             • ة لهيئ ة التنفيذي تقرير االجتماع السابع والعشرين للجن
  ). عربي–انجليزي (الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى 

  ):DLCC(صحراوي لجنة مكافحة الجراد ال
ة   دورة القادم ل ال م تأجي ين(ت ة والثالث راد  ) الثامن ة الج ة مكافح للجن

ى  امًال   19-15الصحراوي حت رًا ش نى عرض تقري ى يتس ايو حت  م
ته     ؤخرًا ومناقش ت م ي تم راد الت ة الج ة مكافح تقل لحمل يم المس للتقي

  .خالل انعقاد الدورة

  :2006 خالل عاماألحداث المقبلة 
   :زمني مؤقت لالجتماعاتما يلي جدول 

 EMPRES/WR:  االجتماع الرابع لضباط االتصال
لبرنامج األمبرس بالمنطقة الغربية الجزائر العاصمة 

 ).مؤقت( مارس 1 – فبراير 25) الجزائر(
 EMPRES/WR:  اجتماع لجنة التسيير، الجزائر العاصمة

 )مؤقت( مارس 6-4) الجزائر(
 CRC :  الدورة الخامسة (اجتاع هيئة مكافحة الجراد

 .أبريل) اإلمارات العربية المتحدة(دبي ) والعشرين
 DLCC : الدورة الثامنة –اجتماع لجنة مكافحة الجراد 

 . مايو19-15والثالثين روما 
اجتماع الجماعة الممتدة ) : FAO(الجماعة المعنية بالجراد  

 . مايو24-22روما 
 CLCPRO : لغربية اجتماع هيئة مكافحة الجراد بالمنطقة ا

 .نهاية مايو أو أوائل يونيو) الدورة الثانية(
________________________________            

  327 رقم
            

  
 

    نشرة الجراد الصحراوي



���327 � 
��
��

������������                 ����	
�������������� 
�������������������������________ 

  
 SWAC����������������������������	���������� ��!"�
#$%��&�����'��(������)���*��+!,-�./��%0��-�/�!'����-1 

 
     ���������	
���
���

 
2�3�	4�
��5������!���3�	4�
���������������5��6�&!'7��8�������

����	
���������$9�:;�<��)�9�����	
��= 
 

 ��	�������������������������=��
��
����� ���!"��

 >�)"��4�4����)9-�)"+%�����?!��3���!@���A����B)	%�C�� 
 �D8�EF�4��,����G�HIJJ>�����K�49�L���)	���&���5��K�)�M��
#�$��6�-��-NOH��!��* 

�����## �$%&'����()*�+ �," 
 �C�$��������?!��3���!@��B�)	��P�'7�)��5!����"�)����)"+7

Q���!4���-���R�-�3�9��"�5��)���7 
 FENJ�4��,����G�HIJJ>�����K�49�L���)	���&���5��K�)�M��
#��-NOEOJJH��!��* 
�)�	- 
 Q���!4���-���R�-�3�9��"�6��7 
 NJ�S�4��,����GHIJJ>�����K�49�L)�M�����)	���&���5��K�
#��-OJJHS��!��*1 

 
 ����
��.��/*��������
����)�	���0���*���
1�(-��23��

� T�@�=�$��6�-F�,�U������
� �9+���=F�ENOK�U���

�23��
4��T�@�=F�EFJ�,�U���
�E�9+�����=NO�ENVOJJK�U��

5/�#���
�ET�@��=FJ�EFJJ�,�U��

�E�9+����=NVOJJ�W�FJ���!�����
�6���
�ET�@��=FJJ�EOJJ�,�U��

�E�9+����=FJEOJ���!�����
1�(-��6����

�ET�@��=OJJ�S��,U��
�E�9+����=OJS��!�����
��

�����7��8�9/��
�EX�D2��=F�ENJ�����4����
�EY@+!���=NFEOJ�����4����
�E�%Z[��=�$���\,-OJ�����4��� 
��

:*��������;<,=����	�,��3�>�?�>���
� �@�A#
����

P��!���5�0�]��Z!���$��6@��!�����4�9 
 
� �@�A#
����%�
������7�� 
%+��+W�?�!?@�H��+!,-��

��
� �@�A#
������#�
������7�� 

��+!,-W�%��%�H�%��?���
��
� �@�A#
�����,�
������7�� 

�%��?�W+��+%�H+��+%��
��
� ��(��B� 

���̂��!�����4�9�5��_�D2̀��Z��!7���!��5��H���a7��	"����	������-
�/-�$��%�� ��'	�C�� �%�)���.T��@b�� ��+����� +����c�D7�5�0

�?,-��-�5��4�0��+!'��549�/+�71��
��
� ���%#
� 

�Z�,�!��� d?'�� ����	
��� ������ ��)9-� 5�� PR��� ��%�e�
� $��%� f���%0� �!%� ��� �g0� �h���.i�!���� X9�j!����5�0� ��a%� /-

T��@-��3�%�+G�3�9+���$%+�71��
��
� �C��%
���

>�)"���?,�)%�Z!���%�)?���5���'!7����'	�C��547���!��5����)9-�5��
5���)%)9�3���D7�B�)G������	
����������]�!���A&?!%�)G���/k

�5�� 5&�!�-�5�0� 5���!�C��$�� �̂��!4���\,-��-� $�?��&!��$��@+�
�����@+�����̂��!���lm�����������������M���-���4�<��QD��5���4����

����	
������4�1��
���
� D�,�
���

����	
��� ������ �A��� ��!�%� �\,-� �-� )G��� K�&�� ��!�� 5��
T��@-��-�3�9+����A?4[-�/+�%�5!����)%)����3���8<��1�B)	%�
���n��QD��5���\,-��-�$���4�0��̂o!%���)�9���?����p��+��1��

��
� ���E��B���

���!��5�T��@M����)%)����3���8<������!�C��$��+4(71��
��
� ���	&
���

��������q��&��K�!���T������� �'!7��)%)���� ��'	�C��$����!��5�
��&�!�������	
��1 

 
?�����
������
��FG�'���

��
�,�2
���9�'	
���

��������6�r�7��r��%��-�T�[�s��t��T�[�5��������$�����j!����/�)4?���=
���q�Z��W������7�W�����?���W���5����W������!%�+��W��T�r�����W��s���r'���W�
��Q�+7W���Y�������M��p��̂-���=��+r@������,�+��W�������r���T�r,�W���r�?��"�
W���'�������[�W��,���+,�����[�1��
��

��/�
���9�'	
���
������6�rr�7��rr�GM���rr	?�����)rr!���5rr49����rr���$rr�����rrj!����/�)rr4?���=

�57+rrrr?�"E��rrrr
��E�0���rrrr%�!%�W��rrrr��+�̂0�W�/�rrrr�u9�W�%�+&rrrr'�����W�
��s��+
��W���/��+'���W�$������1��Y�������M��p��̂-��=��$%�	?��W�_��&���

W���6�q��@0�W��/��M��W�����,�W�v%+����W��r���E�%�+r@���W���r���Z�7�W�
���,�7W��)	!��������&���3����<��E�)�[�-�1��

��
�!��
���9�'	
���

��������6��7���@k�T�[�T+�"�5��������$�����j!����/�)4?���=�/�!'����-
W)�A����W�/��%0�W/�!',���1 
 
 
 



327

15.2.06
Dec 2005

ظروف ملائمة للتكاثر حشرات كاملة غير ناضجة جنسيا

الحالة في : حوريات/ حشرات كاملة

بكثافة ضئيلة /
غير معلومة

أسراب أو
 مجموعات

 من الحوريات
في

 جماعات

حشرات كاملة ناضجة أو ناضجة جزئيًا

حشرات كاملة بدرجة نضج غير معلومة
وضع بيض أو البيض

حوريات 

حوريات وحشرات كاملة (مثال لرمز مشترك)

التنبؤات حتي: محتمل ممكن

أسراب رئيسية

أسراب محدودة

حشرات كاملة ليست في أسراب

ملخص لحالة الجراد الصحراوي


