
 
 
 
 
 
 
 

       ٢٨٦     مرق                       الزراعةمرآز الطوارئ لعمليات مكافحة الجراد الصحراوي بمنظمة األغذية و  

 نشـــرة الجــراد الصحــراوي 

   )٢٠٠٢  أغسطس١                                         (      
 

 ٢٠٠٢تموز /حالة الجراد الصحراوي خالل يوليو                 
 ٢٠٠٢أيلول /والتنبؤات حتى منتصف سبتمبر                

 
 
 

   :المنطقة الوسطى
وآانت . تموز/ حالة الجراد الصحراوي هادئة خالل يوليوظلت

األمطار عمومُا شحيحة في مناطق التكاثر الصيفي في منطقة السهل 
وشوهدت . الحدود الهندية الباآستانيةفي غرب إفريقيا وعلى امتداد 

وقد هطلت أمطار جيدة في . أعداد قليلة من الجراد فقط في باآستان
. السودان حيث شوهدت بالغات منعزلة في مناطق التكاثر الصيفي

آذلك أشارت التقارير إلى وجود بالغات منعزلة في المناطق الداخلية 
نطاق ضيق خالل ورغم أنه يتوقع حدوث تكاثر على . من اليمن

فترة التنبؤ في السودان وغرب إفريقيا وأيضًا على امتداد الحدود 
الهندية الباآستانية إذا ما تحسن هطول األمطار فإن أعداد الجراد 

ومن غير المتوقع . سوف تظل أقل من المستويات التي تنذر بالخطر
 . حدوث تطورات مهمة

أشارت التقارير إلى وجود أعداد قليلة من البالغات المنفردة في 
. تموز/كاثر الصيفي في السودان واليمن خالل يوليومناطق الت

وهطلت أمطار جيدة في المناطق الداخلية من السودان وخصوصًا 
ة وتحسنت الظروف اإليكولوجية في العديد من يشرقفي المنطقة ال

آذلك .  وشمل دار فورآردفانمناطق التكاثر الصيفي في شمال 
د سوى أعداد قليلة  لكن ال توجُعمانهطلت أمطار جيدة في شمال 

ويحتمل أن تكون . من الجراد يمكن أن تستفيد من هذه األمطار
الظروف مواتية لتكاثر محدود في جنوب ساحل البحر األحمر في 

 في المنحدرات في خفيفةوهطلت أمطار . المملكة العربية السعودية
 لكنها ال تكفي إليجاد ظروف إثيوبيا شرقشمال غرب الصومال و

 .مواتية
  

   :المنطقة الغربية
جود جراد في المنطقة خالل لم تشر التقارير إلى و  :ة شرقالمنطقة ال

تموز رغم احتمال وجود أعداد قليلة من البالغات في أماآن /يوليو
محدودة في جنوب شرق موريتانيا وفي شمال مالي التي هطلت فيها 

حزيران تمت معالجة مساحة /وفي أواخر يونيو. بعض األمطار
 هكتار أصيبت بحوريات في طورها األخير ٢٥٠إضافية مقدارها 

ويتوقع حدوث . ات حديثة االنسالخ في جنوب شرق المغربوبحشر
تكاثر على نطاق ضيق خالل فترة التنبؤ في جنوب موريتانيا وشمال 

 .مالي والنيجر وذلك ألن األمطار أخذت تزداد في هذه المناطق

أشارت التقارير إلى وجود أعداد قليلة من الجراد في  
مناطق التكاثر الصيفي على الحدود الهندية الباآستانية في باآستان 

ومن المحتمل . بسبب شح األمطار الذي ترافق مع األمطار الموسمية
ستان في الهند وجود أعداد مماثلة في المناطق المجاورة في راج

ومن المتوقع حدوث تكاثر . تبر ظروف التكاثر أآثر مواتاةحيث تع
على نطاق ضيق خالل فترة التنبؤ في آلتا المنطقتين لكن من غير 

 . المتوقع حدوث تطورات مهمة
  
  
  
  
  

       
  

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 

وتوزع للدول األعضاء في . ) المكتب اإلقليمي للشرق األدنى بالقاهرة(الصحراوي في المنطقة الوسطى 
الهيئة عن طريق البريد اإللكتروني والفاآس والبريد ، آما يمكن الحصول عليها عن طريق االتصال 
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 الكتروني
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تموز /لم تهطل أمطار مهمة خالل يوليو الشرق األدنىوفى 
وخالل األسبوعين الثاني والثالث من الشهر هطلت . ُعمانباستثناء 

 والغزيرة في مساحة واسعة في المناطق خفيفةأمطار تراوحت بين ال
 لتمتد من البورايمي على حدود اإلمارات ُعمانالداخلية من شمالي 
ورغم أن .  يشرقالشمال الة في يشرق المنطقة الالعربية المتحدة حتى

آذار إال أن /هذه المنطقة تهطل فيها أمطار جيدة آل شهر منذ مارس
وربما . ظروف التكاثر غير مالئمة بسبب ارتفاع درجات الحرارة

تصبح الظروف أآثر موائمة للتكاثر على امتداد السهول الساحلية 
ي المملكة العربية الجنوبية من البحر األحمر قرب جيزان ف

. حزيران/ في أواخر يونيومتوسطةالسعودية حيث هطلت أمطار 
وشوهدت سحب آثيفة فوق السهول الساحلية للبحر األحمر في اليمن 

تموز في المناطق الداخلية من اليمن /خالل األسبوع األخير من يوليو
واستمرت ظروف الجفاف باستثناء المنطقة الواقعة بين عتاق 

 .يث أشارت التقارير إلى اخضرار الغطاء النباتيونيصاب ح

 
 

  ٢٨٦ رقم

  راويـــراد الصحـــــرة الجــــــــنش        
 
 
 

تموز /واإليكولوجية فى يوليوالظروف الجوية     
٢٠٠٢  

 
تبدو الظروف أآثر جفافًا مما هو مألوف في معظم مناطق 

ي غرب إفريقيا وعلى طول الحدود الهندية التكاثر الصيفي ف
وقد هطلت أمطار جيدة في . الباآستانية بسبب ندرة األمطار وشحها

  . السودان األمر الذي يشير إلى احتمال تحسن ظروف التكاثر
 لم تهطل أمطار مهمة في مناطق التكاثر جنوب غرب آسياوفى 

الصيفي على امتداد الحدود الهندية الباآستانية خالل النصف األول 
وبالتالي فلم تكن ظروف التكاثر مالئمة  باستثناء . تموز/من يوليو

يث هطلت أمطار جيدة خالل بعض أرجاء في راجيستان في الهند ح
 .حزيران/النصف الثاني من يونيو

 
الخط (تالقي الرياح االستوائية تراوحت منطقة غرب إفريقياففي 
وقد . تموز/ شماًال خالل يوليو١٧ و١٠ بين درجتي )المداري
 درجة ٢٦ إلى  بصورة مؤقتة لتصلت هذه المنطقة شماًالتحرآ

 شمالي النيجر وهو ما استمر  شماال درجة٢٢شمال مالي وشماال 
 فيفة خرأمطاليوم واحد وحدث ذلك عدة مرات خالل الشهر وسبب 

.  أدرار دي فوراس وتيمترين وفي العير بالنيجرفي مالي وفي شمال
مطار ضئيلة جدُا في وإلى جانب هذه الحاالت النادرة فقد هطلت أ

مناطق التكاثر الصيفي في السهل اإلفريقي وظلت الظروف حارة 
وجافة باستثناء المناطق آنفة الذآر حيث الغطاء النباتي أخذ في 

 خالل النصف األول خفيفةوفي موريتانيا هطلت أمطار . االخضرار
 والحوض الغربي وهطلت شرقتموز في الحوض ال/من يوليو
. في نهاية الشهر)  ملليمتر٩٠(وفة في نيما  مأل غيرغزيرةأمطار

ويحتمل أن تكون ظروف التكاثر مواتية في جنوب شرق البالد لكن 
يلزم هطول مزيد من األمطار قبل أن تصبح الظروف مالئمة في 

وفي تشاد هطلت أمطار .  من موريتانياالغربيالجنوب والجنوب 
السودان لكن  في شمال شرق البالد على امتداد الحدود مع خفيفة

 .الظروف ال تبدو مواتية ما لم يهطل مزيد من األمطار

 
     

 
 المناطق المعالجة   

 
 )تموز مختلطة بالجنادب/ يوليو١٥-١( هكتار ٤٢:  الهند

 )حزيران/ يونيو٢٧-٢٦( هكتار ٢٥١:  المغرب
 

  
 

 حالة الجراد الصحراوي والتنبؤات
  )جز في الصفحة األولىراجع المو( 

 
  

لم تشر التقارير إلى هطول أمطار  شمال غرب أفريقياوفى   
تموز جنوب جبال األطلس حيث ظلت الظروف /مهمة خالل يوليو

 في أقصى متوسطةوفي نهاية الشهر هطلت أمطار . حارة وجافة
 . مختارع مالي في برج جنوب الجزائري على امتداد حدودها م

 غرب أفريقيا
 موريتانيا
 الحالة  •

 جراد ولم تنفذ عمليات مسح لم تشر التقارير إلى وجود 
حزيران والنصف األول من /خالل النصف الثاني من يونيو

 .تموز/يوليو

 
 سادت ظروف جفاف غير مألوفة في معظم شرق أفريقياوفى 

فقد ظهرت غيوم آثيفة في . المناطق باستثناء بعض أنحاء السودان
تموز وأشارت /ة قرب آسال خالل أيام عدة في يوليويشرقالمنطقة ال

وظهرت .  عدة مرات خالل الشهرخفيفةالتقارير إلى هطول أمطار 
 آردفان عدة مرات في أرجاء شمال خفيفةهطلت أمطار سحب و

ويتوقع أن تكون ظروف التكاثر مواتية قرب آسال . وشمال دارفور
وأن تتحسن في العديد من المناطق غرب نهر النيل حتى حدود تشاد 

وفي . وخصوصًا في إقليم النيل األبيض وعلى امتداد وادي ملك
 سواآنفي الساحل جنوب  خفيفةساحل البحر األحمر هطلت أمطار 

في السودان وظهرت سحب في أواخر الشهر قرب السهول الجنوبية 
 قرب دير داوا حيث خفيفة هطلت أمطار إثيوبياوفي . في إريتريا

وفي شمال شرق الصومال هطلت . أصبحت الظروف تتسم بالجفاف
أمطار ترافقت مع موسم الخران قرب هارجيزا والمناطق المحيطة 

 .اتفي المنحدر

  التنبؤات •
 مناطق التكاثر فييحتمل وجود أعداد قليلة من البالغات  

الصيفي في الحوضين حيث يحتمل استمرار التكاثر على نطاق 
ظهر وقد ت. ضيق في المناطق التي هطلت فيها األمطار مؤخرًا

بالغات إضافية آما يحتمل حدوث تكاثر في تجانت وترارزا وشمال 
ومن غير المتوقع . براجنا إذا ما هطلت األمطار خالل فترة التنبؤ

 .حدوث تطورات مهمة
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 مالي المغرب
  الحالة •  الحالة •

تموز فإن هناك /رغم أنه لم تنفذ عمليات مسح خالل يوليو 
 دي فوراس في تقارير غير مؤآدة عن وجود بالغات مشتتة في أدار

الثاني عشر من الشهر في أدرار ناميل وفي السابع عشر من الشهر 
 .في تينعوانين

 هكتارًا آانت ٢٥١أشار أحدث تقرير إلى أن ما مساحته  
 بالحوريات في الطور الخامس وبالحشرات حديثة االنسالخ موبؤة

حزيران في نفس المنطقة في / يونيو٢٧ و٢٦قد عولجت في يومي 
 ٢٤ و٢٣وادي ذراع حيث نفذت عمليات مكافحة في 

  التنبؤات • .حزيران/يونيو
يحتمل وجود بالغات مشتتة وحدوث تكاثر في المناطق  

آذلك يتوقع . التي هطلت فيها أمطار مؤخرًا وفي أدرار دي فوراس
 أن استمرار التكاثر على نطاق ضيق خالل فترة التنبؤ ويحتمل

تزداد أعداد الجراد تدريجيًا لكنها تظل أقل من المستويات المهددة 
 . بالخطر

 التنبؤات •
 . ومن غير المتوقع حدوث تطورات مهمة 

 
 الجماهيرية العربية الليبية

 التنبؤات • النيجر . تموز/تقارير عن وجود جراد خالل يونيولم ترد     الحالة •
 . من غير المتوقع حدوث تطورات مهمة   الحالة •

لم يشاهد  جراد خالل عمليات المسح التي نفذت في  
  تونس .تموز/منطقة عير خالل يوليو

  التنبؤات •  الحالة •
يحتمل وجود بالغات منعزلة فى أرجاء قليلة في تاميسنا   . لم ترد تقارير 

وث تكاثر على نطاق ضيق خالل فترة ويتوقع حد. وفي غربي العير
التنبؤ وسوف تزداد أعداد الجراد تدريجيًا لكنها تظل أقل من 

ومن غير المتوقع حدوث تطورات . المستويات المنذرة بالخطر
 .مهمة

  التنبؤات •
 . من غير المتوقع حدوث تطورات مهمة 

 
 شرق أفريقيا

 السودان  
 الحالة  • تشاد
شوهدت بالغة واحدة غير ناضجة في إقليم النيل األبيض    الحالة •

ولم يشاهد جراد في منطقة . تموز/ يوليو٢٢دين في في شاع ال
 آردفانأخرى خالل عمليات المسح التي نفذت في منطقتي شمال 

 . من الشهر٢٧-٢٣والنيل األبيض في الفترة ما بين 

 لم ترد تقارير 
 التنبؤات  •

قد توجد بالغات منعزلة في المناطق التي هطلت فيها  
وربما يحدث تكاثر . شمال شرق البالد قرب فاداأمطار مؤخرًا في 

على نطاق ضيق في تلك األرجاء إذا ما هطل مزيد من األمطار 
 .ومن غير المتوقع حدوث تطورات مهمة. خالل فترة التنبؤ

  التنبؤات •
 آردفان يحتمل وجود بالغات منعزلة في واليات شمال 

ى نطاق وشمال دار فور والنيل األبيض حيث سيحدث تكاثر عل
  .ومن غير المتوقع حدوث تطورات مهمة. ضيق خالل فترة التنبؤ

  السنغال 
 إريتريا الحالة  •

  الحالة • .لم ترد تقارير 
 .تموز/يوليو لم تشر التقارير إلى وجود جراد حتى منتصف  التنبؤات •

  التنبؤات .من غير المتوقع حدوث تطورات مهمة 
 . من غير المتوقع حدوث تطورات مهمة  

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

 
 الصومال

لم يشاهد جراد خالل عمليات المسح التي شملت   .من غير المتوقع حدوث تطورات مهمة  الحالة •  التنبؤات •
في الفترة )  شرقًا٤٤٠٢/ شماًال٠٩٣١ (هارجيزاالمنحدرات غرب 

وشوهدت مجموعة صغيرة من . تموز/ يوليو١١ إلى ٩من 
 هارجيزاالحوريات في طورها الرابع في مشتل وزارة الزراعة في 

 . من الشهر١٥في 

 
 شمال غرب أفريقيا

 الجزائر
  الحالة •

  . لم ترد تقارير 
  التنبؤات • 
 . من غير المتوقع حدوث تطورات مهمة  
  
  ٢٨٦ قمر  

 
  راويـــراد الصحـــــرة الجــــــــنش        
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  التنبؤات • 
 .من غير المتوقع حدوث تطورات مهمة  
  
  ٢٨٦ رقم

 ُعمانسلطنة 
  الحالة • راويـــراد الصحـــــرة الجــــــــنش        

لم تشر التقارير إلى وجود جراد في مناطق موساندام   
  .تموز/مال البالد خالل يوليوة والظاهرة في شيالداخلو

 التنبؤات • 
 .من غير المتوقع حدوث تطورات مهمة  التنبؤات •

  .من غير المتوقع حدوث تطورات مهمة 
 اإلمارات العربية المتحدة 

  الحالة • إثيوبيا
 .لم ترد تقارير   الحالة •

سح التي نفذت قرب دير لم يشاهد جراد خالل عمليات الم 
 .تموز/ يوليو١٨ إلى ١٦ في الفترة من اداو

  التنبؤات •
 .من غير المتوقع حدوث تطورات مهمة 

  التنبؤات  •
 البحرين والعراق وإسرائيل واألردن وقطر وسورية وترآيا .من غير المتوقع حدوث تطورات مهمة 

  التنبؤات • 
 .ث تطورات مهمةمن غير المتوقع حدو  جيبوتي
  الحالة •

 جنوب غرب آسيا .لم ترد تقارير 
 .من غير المتوقع حدوث تطورات مهمة  رانــــإي  التنبؤات •

   الحالة •
لم تشر التقارير إلى وجود جراد في إقليمي آرمان  

 آينيا، تنزانيا وأوغندا .تموز/ يوليو٧ و٦وهرموزجان في يومي 
   .من غير المتوقع حدوث تطورات مهمة  .من غير المتوقع حدوث تطورات مهمة  التنبؤات • التنبؤات  •

 باآستان الشرق األدنى
  الحالة • المملكة العربية السعودية

حزيران وجود /استمر خالل النصف الثاني من يونيو  الحالة •
 ٤ومنعزلة وذلك بأعداد قليلة تصل إلى بالغات ناضجة مشتتة 

 أماآن على ٧حشرات في الهكتار في مناطق التكاثر الصيفي في 
  ثارباآار شوليستان وصحراء يامتداد الحدود الهندية الباآستانية ف
وخالل النصف .  غرب آراتشيالوفي مكان واحد في وادي الس بي

ات في تموز أشارت التقارير إلى وجود نفس الجماع/األول من يوليو
 . ثارباآارو  أماآن في بلوشيستان٨

 .تموز/لم تشر التقارير إلى وجود جراد خالل يوليو 
 التنبؤات •

ربما توجد أعداد قليلة من البالغات المنعزلة وقد يحدث  
تكاثر قرب جيزان حيث هطلت أمطار جيدة في أواخر 

 .ومن غير المتوقع حدوث تطورات مهمة. حزيران/يونيو
 
 التنبؤات • منالي

 صحراء ثارباآارسوف يستمر وجود الجراد في   الحالة •
 وتتكاثر على نطاق ضيق في المناطق التي هطلت فيها شوليستانو

وبالتالي فإن األعداد سوف تزاد قليًال لكنها تظل . األمطار مؤخرًا
 .أقل من المستويات المنذرة بالخطر

لم يشاهد جراد خالل عمليات المسح التي تمت في  
 ٢٥ إلى ٢٣المنطقة الداخلية من حضرموت وشبوه في الفترة من 

تموز باستثناء ظهور بالغة واحدة ناضجة قرب عتاك في /يوليو
  . من الشهر٢٣في )  شرقًا٤٦٣١/ شماًال١٤٣٦(ثوبان 
 ند ـــــاله التنبؤات •

  الحالة • .من غير المتوقع حدوث تطورات مهمة 
تقارير إلى وجود جراد خالل النصف الثاني من لم تشر ال  

 رــمص .حزيران/يونيو
تموز ظهرت جنادب مختلطة بأعداد /وخالل النصف األول من يوليو الحالة  •

قليلة من الجراد الصحراوي في المناطق المحصولية في مكانين 
 ٧١٤٦/ شماًال٢٤٤٥ (سانشور في جالوراثنين في راجيستان قرب 

وفي مكان واحد )  شرقًا٧٢١٥/ شماًال٢٥٠٠(وفي بهينمال ) شرقًا
).  شرقًا٧١٣٨/ شماًال٢٤٢٤ (دفي آوجارات قرب بالنبور في تهارا

 . هكتارًا حتى اآلن٤٢وقد تم معالجة 

 . لم ترد تقارير 
 التنبؤات •

 .من غير المتوقع حدوث تطورات مهمة 
 

 الكويت
 الحالة • 
 .لم ترد تقارير  

 ٤
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 Elocust  ى  يمكن العثور في شبكة اإلنترنت في العنوان التالي  عل
ة    ات المتعلق ل البيان جيل ونق ًا لتس د يتضمن تقييم ام جدي تفاصيل نظ

 .بمكافحة ومسوحات الجراد التي جمعت في الميدان

 
  التنبؤات •

يحتمل وجود بالغات منعزلة وحدوث تكاثر على نطاق  
.  حيث هطلت األمطار الموسميةراجيستانضيق في أماآن قليلة في 
اد األعداد قليًال لكنها تظل أقل من المستويات ونتيجة لذلك سوف تزد

 . المنذرة بالخطر

http://www.fao.org/news/2001/010601-e.htm 
 فيما يلي قائمة :المطبوعات الموجود على شبكة اإلنترنت

المطبوعات التي يمكن العثور عليها فى شبكة الجراد الصحراوي 
: فى شبكة اإلنترنت وعنوانها

htm.pubslist/locusts/global/news/org.fao.www://http . 
 :والمطبوعات الجديدة هي

 
 أفغانستان

  الحالة •
 لم ترد تقارير           تقرير الدورة الثالثة والعشرين لهيئة شمال غرب أفريقيا  •
 CLCPANO التنبؤات • .فرنسية والعربيةباللغتين ال  
راد     • ة الج ة مكافح ين للجن ة والثالث دورة السادس ر ال تقري

ا    في الصحراوي التي عقدت مؤخرًا      ة    ( روم اللغتين اإلنجليزي ب
 ) والفرنسية

 .من غير المتوقع حدوث تطورات مهمة 
 
 
ة،   •  راد الصحراوي، نسخة منقح أن الج ة بش الخطوط التوجيهي

 األنواع األخرى من الجراد  ).باللغة اإلنجليزية (٢٠٠١
انتهت حملة مكافحة االنتشار الكبير للجراد : أفغانستان ).باللغة اإلنجليزية(نموذج رصد عمليات الرش  • 

 بنجاح ملحوظ رغم (Dociostaurus maroccanus)المغربي
وتنفذ حاليًا عمليات مسح للبحث عن . ف العملصعوبات ظرو

األماآن التي تضع فيها الجراد بيوضها حتى يمكن وضع خطة 
وسوف يعود في . ٢٠٠٣التخاذ إجراءات مبكرة في ربيع عام 

 مستشار دولي لمدة شهرين إلجراء دورات ٢٠٠٢آب /أغسطس
م تدريبية ولمساعدة أفغانستان في تخطيط عمليات المكافحة في العا

 .المقبل

 
 

حراوي  راد الص وث الج أة بح راد   :مكاف ة الج ة مكافح وم هيئ تق
ة ألفضل بحث في             ائزة نقدي الصحراوي بالمنطقة الوسطى بمنح ج

ا    راد الصحراوي و قيمته ة الج ال مكافح د .  دوالر٣٠٠٠مج لمزي
اهرة     ة بالق ب الهيئ ال بمكت ن االتص يل ، يمك ن التفاص :  م

org.Butrous@fao.Munir  
األغذية و الزراعة منظمة  وافق برنامج التعاون الفني في :تنزانيا   

على رصد أموال بالتعاون مع النرويج لتنفيذ حملة لألمم المتحدة 
 Nomadacris)الجراد األحمر لمكافحة ئطوار

septemfasciata) وسوف يلي ذلك مكافحة .  مناطق موبؤة٣ في
 بما في ٢٠٠٣من عام ) آذار/شباط(الحوريات في فبراير ومارس 

 . نطاق واسععلىم زيوريذلك استخدام مادة الميتا

 :٢٠٠٢االجتماعات المقبلة في عام 
 : من المقرر عقد االجتماعات التالية

 في مقر المنظمة في روما في     CLCPROالدورة األولى لهيئة     •
 .٢٠/٩/٢٠٠٢ – ١٨الفترة 

• EMPRES/CR   يم ل لتقي ة العم ات حلق ، ULV اتالرشاش
  .٢٥/٩-٢٣) مصر(القاهرة 

• WR /EMPRES :  اليب استخدام      الحلقة العملية اإلقل ة ألس يمي
نة لمكافحة الجراد، نواآشوط  ات المحس ا(التقني -٥، )موريتاني

 .تشرين األول/ أآتوبر١٠

 إشعارات 
 

 نود تذآير الدول المتضررة بالجراد بأن تعمل على .تقرير الجراد
إصدار التقارير وإرسالها إلى الهيئات اإلقليمية وإلى منظمة األغذية 

 موعد ال يتجاوز اليوم الخامس والعشرين من آل شهر فيوالزراعة 
 فلن تظهر  النشرة الشهرية وإالفيحتى يمكن تضمين المعلومات 
 فيآما يرجى إرسال التقارير حتى . هذه التقارير حتى الشهر التالي

 .حالة عدم وجود الجراد أو عدم إجراء أي مسوحات

• CR EMPRES/ :        ،دربين دريب الم ان حلقة العمل لت -٧،  ُعم
١٧/١٠. 

•  EMPRES/CR:         دة  االجتماع العاشر لمسئولي االتصال، ج
 .ولتشرين األ/ أآتوبر٣١-٢٧، )المملكة العربية السعودية(

• EMPRESLWR :   ،ال ئولي االتص اع األول لمس االجتم
 .آانون األول/ ديسمبر١٩-٥) النيجر(نيامي 

يا هيئة جنوب غرب   •  اد      :  آس ة والعشرون، إسالم أب دورة الثالث ال
 :إرسال التقارير بالبريد اإللكتروني .آانون األول/ ديسمبر١٩-١٥، )باآستان(

يطلب من البلدان المتضررة أن ترسل استمارات مسح الجراد بعد  
استكمالها مع شرح موجز للنتائج وذلك بالبريد اإللكتروني إلى 

 : العنوان

 
 
 org.eclo@fao   
 :الخطوط التوجيهية بشأن الجراد الصحراوي 
يصدر   بتمبر٢٤ ف ة  / س ة اإلنجليزي نقح باللغ د الم دد الجدي ول الع أيل

ويرجى االتصال   . وهو متاح ويمكن الحصول عليه من مقر المنظمة       
 .بمجموعة خبراء الجراد للحصول على المزيد من المعلومات

  ٢٨٦ رقم

   راويـــراد الصحـــــرة الجــــــــنش        
  
  
 

 ٥
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 طمتوس 
  ٢ آم١٠٠-١٠:   سرب -
 آبير   هكتار ١٠ – ٢،٥٠٠:   مجموعة-

  ٢٨٦ رقم

 ٢ آم٥٠٠-١٠٠:   سرب-

  هكتار  ٥٠-١٠:   مجموعة- راويـــراد الصحـــــرة الجــــــــنش        
 آبير جدا  
 ٢آم + ٥٠٠:   سرب- 
  هكتار+٥٠:   مجموعة- 
  

  سقوط األمطار 
  :٢٠٠٣االجتماعات المقبلة في عام   ملم مطر٢٠-١:  خفيف -
    ملم مطر٥٠أآثر من : زير غ-   :   DLCC الصحراويللجنة مكافحة الجراد المجموعة الفنية  •  ملم مطر٥٠-٢١:  متوسط-

  .٢٦/٢/٢٠٠٣-٢٤مقر المنظمة، روما،      
 ٢٤وحلقة العمل التخطيطية في المرحلة الثالثة، القاهرة، مصر،      :مصطلحات أخرى خاصة بعملية اإلبالغ  االجتماع السادس للجنة االستشارية: EMPRESامبريس •

 عملية التناسل من التزاوج إلى التجنيح .٢٨/٣/٢٠٠٣-    :التكاثر  -
 :األمطار الصيفية و التكاثر  -   :CRCراد الصحراوي في المنطقة الوسطىهيئة مكافحة الج •

 أآتوبر /  سبتمبر –يوليو       ١٥-١٠، )لبنان(الدورة الرابعة والعشرون للجنة التنفيذية، بيروت     
 :األمطار الشتوية و التكاثر  - .٤/٢٠٠٣/    
• CLCPRO فبراير/ يناير–أآتوبر  - ٤، )ليبيا( الدورة الرابعة والعشرون، طرابلس 

 :األمطار الربيعية و التكاثر  - .٨/٥/٢٠٠٣      
 وليوي/ يونيو–فبراير      الدورة السابعة :  DLCC لجنة مكافحة الجراد الصحراوي   •

 .٢٦/٩/٢٠٠٣-٢٢مقر المنظمة، روما،   والثالثون،       
  االنحدار -
  

اثر و            ة التك ى       / هي فترة تتميز بإخفاق في عملي ؤدي إل أو مكافحة ناجحة ت
ى         ة االنحسار و يمكن أن تكون عل تفكك الجموع المكونة لألسراب، و بداي

 مستوى إقليمي أو أآبر

 
 

  معجم المصطلحات
 التفشي  - 

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

 
ز و التضاعف و       ازدياد واضح في أعداد الجراد الصحراوي بسبب الترآي

ذي إ  ع ، ال ات       التجم وين مجموع ى تك ؤدي إل ن أن ي ه يمك تم إيقاف م ي ذا ل
 حوريات و أسراب

 
  :حشرات آاملة وحوريات غير تجمعية

 الفورة   - )قليلة(انعزالي 
  داد قليلة جدا وال يحدث بينها استجابات متبادلة يوجد أع •
ة محددة             ٤٠٠/ حشرة آاملة  ١-صفر • دام في رقع أو ( م مشيا على األق

 )هكتار/٢٥أقل من 
داد الجراد       هي فترة تلي االنحسار و تتسم في البداية بتزايد آبير جدا في أع

ي   دة ف يات عدي دوث تفش مين    الصحراوي و ح اج موس ا نت د يتبعه آن واح
ي     ى التجمع الي إل ن االنتق اثر م ر للتك اقبين أو أآث اثر  متع اطق التك ي من ف

 الموسمية المكملة في نفس اإلقليم أو األقاليم المجاورة للجراد الصحراوي 
 )بعض أعداد منخفضة( مشتتة 

ن ال      • ة و لك تجابات متبادل دوث اس مح بح د تس ي ق ة الت د بالدرج توج
  تشاهد في جماعات أرضية أو للتشميس

ة٢٠-١ • رة آامل ددة ٤٠٠/ حش ة مح ي رقع دام ف ى األق يا عل أو ( م مش
 )هكتار/٥٠٠-٢٥

  الوباء-
 

ا الجراد الصحراوي و اإلصابات                      جماعة ر ينتشر فيه ام واحد أو أآث رة لع هي فت
راب  ات أو أس ا مجموع ون أغلبه ي يك ديدة الت ر . الش اء الكبي دث الوب و يح

  نفس اآلونة عندما يتأثر إقليمين أو أآثر في
 تشكل جماعات أرضية أو للتشميس •
ة+ ٢٠ • رة آامل ددة   ٤٠٠/حش ة مح ي رقع دام ف ى األق يا عل أو ( م مش

  ) هكتار+/٥٠٠
   االنحسار -

  :أحجام مجموعات الحوريات و أسراب الجراد
  هي فترة تخلو من االنتشار و اإلصابات الشديدة باألسراب

 صغير جدا 
     ٢ آم١أقل من : سرب  -  الخمود -

   ٢ م٢٥-١: مجموعة -
راد      ائر الج ام لعش اب الت م بالغي ديد و تتس ار الش ن االنحس رة م ي فت ه

 الصحراوي التجمعية
 صغير

  ٢ آم١٠-١: سرب   -
 
 

 ٢ م٢،٥٠٠-٢٥:   مجموعة-
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 ملخص لحالة الجراد الصحراوي

أسراب أو 
مجموعات 

من الحوريات  فى
 جماعات

 بكثافة ضئيلة 
 بكثافة غير

  معلومة

 حشرات آاملة/حوريات

 حشرات آاملة غير ناضجة جنسيا 

 ناضجة أو ناضجة جزئياحشرات آاملة 

 حشرات آاملة بدرجة نضج غير معلومة

 وضع بيض أو البيض

   حوريـــات

 )مثال مشترك(حوريات وحشرات آاملة 

:التنبؤات حتى محتملمكنم

 ظروف مالئمة للتكاثر

 أسراب رئيسية

 أسراب ثانوية

 ال توجد أسراب من الحشرات الكاملة


