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  :المنطقة الوسطى 
 ورغم .ظلت حالة الجراد الصحراوي هادئة خالل سبتمبر 
الجيدة في مناطق التكاثر الصيفي في  والظروف البيئية األمطار

غرب أفريقيا والسودان والهند، فقد أشارت التقارير إلى وجود 
يا والنيجر وأعداد غير هامة أعداد قليلة من الحوريات في موريتان

وقد حدث . من الحشرات الكاملة في شمال مالي، وشرق باآستان
تكاثر محلي في جنوب اليمن نتج عنه تجمعات صغيرة من 
الحوريات وقد هطلت أمطار غزيرة غير مألوفة على طول السهول 
الساحلية الجنوبية للبحر األحمر التي قد تؤدي إلى حدوث تكاثر 

 .يق خالل فترة التنبؤعلى نطاق ض

ي تجرى في              من المنتظر وصول نتائج عمليات المسح الت
بتمبر في                   دة خالل س غرب ووسط السودان حيث هطلت أمطار جي

 ارير إلى وجود تكاثر علـــــى وأشارت التق. مناطق التكاثر الصيفي
يمن             وبي لل ى الساحل الجن ة عل نطاق ضيق في منطقة التفشي التقليدي
ات والحشرات            بالقرب من عدن، حيث شوهدت تجمعات من الحوري
ى      ارير إل ارت التق ا أش د، بينم ع واح ي موق نح ف ة التج ة حديث الكامل

ة أخرى مجاورة         رة       . حدوث تكاثر في منطق د هطلت أمطار غزي  وق
وبي                ى طول الساحل الجن اثر الشتوي عل غير مألوفة في مناطق التك

ا يمن إلريتري ر لل ر األحم احل البح ول س ى ط وتي، وعل  وجيب
ة السعودية         ة العربي ة للمملك رغم من أن       . والمناطق المتاخم ى ال وعل

التقارير لم تشر إلى وجود جراد بهذه المناطق، إال أن الظروف تميل           
ا يسمح بإمكان ى نطاق ضيق خالل  للتحسن مم اثر عل ة حدوث تك ي

ؤ  رة التنب رى      . فت اآن أخ ي أم راد ف ود ج د بوج ارير تفي رد تق م ت ول
 .بالمنطقة

 
 :المنطقة الغربية 

ة        ى حشرات آامل ور عل ة تم العث ة من    انعزالي داد قليل  وأع
. من جنوب موريتانيا وغرب النيجر    الحوريات االنفرادية في أجزاء     

ي      ة ف ة متفرق رات آامل ود حش ى وج ًا إل ارير أيض ارت التق ا أش آم
ي هطلت في     ومن المحتمل أن تسمح األمطار الجيدة الت       . شمال مالي 

ى نطاق ضيق             اثر عل أن يستمر حدوث التك اطق ب آثير من هذه المن
ة                . خالل فترة التنبؤ   داد قليل د أع ك من المحتمل أن تزي ى ذل وبناء عل

ومن المحتمل أن تظهر . من الجراد ولكنها تظل تحت مستوى التهديد    
ا             م تشر   . أعداد قليلة من الجراد في غرب وشمال غرب موريتاني ول

ارير  ر      التق ن غي ة، وم رى بالمنطق اآن أخ ي أم راد ف ود ج ى وج إل
 .المتوقع حدوث تطورات هامة

 
  :ةيالمنطقة الشرق

اثر             على الرغم     ى أن ظروف التك ارير تشير إل من أن التق
اثر  ي منطق التك ا ف ة منه ر مالءم د أصبحت أآث تان بالهن ي راجس ف

تان، ف        ة في باآس د شوهدت حشرات       الصيفي المتاخم ة ق  فقط   انعزالي
ة في             . في المنطقة األخيرة   ر المحتمل حدوث تطورات هام ومن غي

 .المنطقة
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  ٢٨٨رقم  

          نشــــــــرة الجـــــراد الصحـــراوي
 
 

 ٢٠٠٢البيئية خالل سبتمبر والظروف الجوية               
 

بغرب هطلت أمطار جيدة في أجزاء منطقة السهل األفريقي 
. ث التكاثرأفريقيا والسودان، واستمرت الظروف مالئمة لحدو

 آل من جانبي جنوب امتدادوهطلت أمطار غزيرة غير مألوفة على 
. البحر األحمر، حيث أصبحت الظروف مالئمة في مناطق آثيرة
-وفي مناطق التكاثر الصيفي على امتداد الحدود الهندية 
 .الباآستانية، آانت الظروف مالئمة في الهند أآثر منها في باآستان

 
 ةبذبت منطقة التجمع الهوائي بين المداريتذ غرب إفريقياففي 
(ITCZ) شماًال خالل سبتمبر مع تغيرات ٢٥، ١٠ بين درجتي 

 درجة شماال فوق شمال مالي يومي ٢٢مفاجئة دورية وصلت إلى 
 درجة شماًال فوق جنوب الجزائر في ٢٥ سبتمبر و ١٨، ١١

ة وقد صاحبت التقلبات الكبير.  والعشروناليومين الثامن والثالث
والتغيرات المفاجئة صوب الشمال العديد من الغير مألوفة 

المنخفضات الجوية فوق البحر المتوسط ووسط الصحراء الكبرى 
وقد أدى ذلك إلى هطول أمطار في آثير من مناطق ). صحاري(

وآانت األمطار في موريتانيا . التكاثر الصيفي بين موريتانيا وتشاد
ل الثلث األول من سبتمبر إال أنها متفرقة في المناطق الجنوبية خال

أما في شمال موريتانيا فقد هطلت أمطار . بقية الشهرتحسنت خالل 
، من المحتمل أن تكون سقطت أمطار ) ملم٤٤(جيدة في أآجوجت 

وعلى الرغم من أن . طفيفة متفرقة قرب بير مغرين وفي الحنك
ا ترازا وبراآن(الظروف ال تزال مواتية للتكاثر في الجنوب 

، فإن بعض المناطق بدأت في الجفاف، وقد تجف تمامًا )والحوضين
وفي شمال مالي سقطت أمطار متوسطة في بعض . مع نهاية الشهر

األحيان في تيمترين وادرار دي  فوراس وتاميسنا وال تزال 
وفي النيجر، ظلت ظروف التكاثر مالئمة . الظروف مالئمة للتكاثر

ت أمطار خالل النصف الثاني في جنوب ووسط تاميسنا حيث هطل
وفي تشاد هطلت . من الشهر عليها وعلى أجزاء من جنوب عير

أمطار جيدة في الشرق قرب أبشي مما يسمح بأن تظل ظروف 
آما سقطت أمطار أخف في الشمال الشرقي قرب . التكاثر مالئمة

وفي جنوب . فادا حيث يوجد آساء نباتي أخضر في تالل عنيدي
مطار عدة مرات قليلة وآانت مصاحبة بتغيرات الجزائر، سقطت األ

مفاجئة صوب الشمال لمنطقة التجمع الهوائي بين المدارية 
وأدى ذلك إلى تحسن ظروف . والمنخفضات فوق البحر المتوسط

. التكاثر في الوديان والمناطق المنحدرة قرب مرتفعات األحجار
 أن وفي جنوب والجنوب الشرقي للمغرب، أشارت التقارير إلى

الكساء الخضري أخذ في الجفاف والظروف غير مالئمة للتكاثر 
 .بسبب قلة األمطار

 
هطلت أمطار جيدة للشهر الثاني على  المنطقة الوسطىوفى   

التوالي في مناطق التكاثر الصيفي في وسط وغرب السودان، وفي 
وبناء على ذلك استمرت . المناطق المنخفضة الغربية في إريتريا

اثر مالئمة في شمالي محافظتي دارفور وآردفان ظروف التك
. ومحافظة النيل األبيض، وعلى امتداد خور برآة في غرب إريتريا

وسقطت أمطار خفيفة في شرق أثيوبيا وفي بعض األماآن على 
وقد لوحظ نشاط آبير . سفوح الهضاب في شمال غرب الصومال

حر األحمر للسحب للشهر الثاني دون انقطاع على امتداد ساحل الب
من مصوع بإريتريا حتى جيبوتي وأشارت التقارير إلى  سقوط 
أمطار متوسطة في المناطق الساحلية والداخلية في مدينة جيبوتي، 

وعن أمطار جديدة ربما تكون سقطت في المناطق المجاورة للساحل 
ومن المحتمل أن تظل ظروف التكاثر في . الجنوبي في إريتريا

وسقطت أمطار تراوحت بين متوسطة . اطقتحسن في آل هذه المن
وغزيرة على امتداد السهول الساحلية للبحر األحمر بين قنفدة 

سقطت أمطار جيدة . بالمملكة العربية السعودية وبيت الفقيه باليمن
في آثير من هذه األماآن على مدار معظم الصيف، ويفترض أن 

رة مبكرة تكون الظروف مالئمة في مناطق التكاثر الشتوي في فت
وآانت الظروف . عن تلك التي آانت في معظم السنوات السابقة

أيضًا مالئمة للتكاثر على السهول الساحلية الجنوبية في اليمن قرب 
. حيث سقطت أمطار غزيرة لفترات قصيرة في أوائل سبتمبر. عدن

وأشارت التقارير إلى سقوط أمطار متفرقة تراوحت ما بين خفيفة 
ناطق الداخلية باليمن وتمتد إلى حافة الربع الخالي إلى متوسطة بالم

 ملم في أول ٣٧عند شارورة بالمملكة العربية السعودية، حيث بلغت 
وفي شمال ُعمان أشارت التقارير إلى سقوط أمطار . سبتمبر

تراوحت ما بين خفيفة ومتوسطة في أماآن قليلة في المناطق 
 .الداخلية

 
ار تراوحت ما بين الخفيفة  أمطسقطت الشرقية المنطقةوفى 

والمتوسطة خالل النصف األول من سبتمبر في مناطق بارمر 
ودبور في راجستان بالهند، حيث أشارت التقارير إلى ُجوجايسالمر و

وفي باآستان سقطت أمطار خفيفة في . تحسن الظروف للتكاثر
ويمكن . آولستان في باهاوالبور وفي صحراء ثاربارآر في آهور

 . ظروف التكاثر أقل مالئمة عنها في الهندالقول بأن
 
 

 
 المساحات المعالجة

 .لم تشر التقارير إلى إجراء عمليات مكافحة خالل سبتمبر 
 
 

 حالة الجراد الصحراوي والتنبؤات
 )ارجع أيضًا إلى الملخص في الصفحة األولى(  

 
 غرب أفريقيا
 موريتانيا

 الحالة  •
ة خالل شوهدت حشرات آاملة غير ناضحة وناضج 

ْ ٠٦َ ٥٥/ ْ شماًال ١٧َ ١٥(سبتمبر وذلك في عدة أماآن قرب أواالتا 
) ْ غربًا٠٩َ ٤١/ ْ شماًال ١٧َ ٠٢( شمال عيون العتروس ) غربًا

) ْ غربًا١١َ ٣١/ ْ شماًال ١٨َ ٢٩(وبدرجة أقل بين تدجيكجا 
وهناك تكاثر على نطاق ) ْ غربًا١٢َ ٢٨/ ْ شماًال١٧َ ٥١(ومودجيريا 
يجري قرب منطقتي العيون وأواالتا حيث شوهدت ضيق آان 

حوريات إنعزالية في العمر الثاني إلى الخامس وحشرات آاملة 
ولم يشاهد . تتزاوج وذلك من األسبوع الثاني من سبتمبر فصاعدا

 .جراد خالل المسوحات التي تمت في الجنوب الغربي قرب رآز
 التنبؤ •

ث        يطة حي ة بس راد بدرج داد الج د أع وف تزي تمر س يس
وب ووسط القطر              . التكاثر على نطاق ضيق خالل فترة التنبؤ في جن

ي                  وب الغرب ة في الجن ة متفرق ومن المحتمل أن تظهر حشرات آامل
ي       اطق الت ي المن اثر ف دوث تك ن ح ث يمك يري حي ي عنش ذلك ف وآ

 .هطلت بها أمطار مؤخرًا
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 مالي شمال غرب أفريقيا
 الحالة  • الجزائر

وصلت بالغات خالل سبتمبر من البدو حول مشاهدة  
حشرات آاملة متفرقة غير ناضجة وناضجة في أدار دي فوراس 

، وفي تيمترين عند ) شرقًا٠٠َْ ٥٢/ ْ شماًال ١٩َ ١٢(عند تاهالت 
ْ ١٩َ ١٠(وعريل ) ْ غربًا٠٠َ ١٠/ ْ شماًال ١٩َ ٢٢ (تيرشيشاوت

َ ٢٢/ ْ شماًال١٦َ ٢٧(، وقرب جاو عند إنزار )ْ غربًا٠٠َ ٠٥/ شماًال 
 ).ْ شرقًا٠٠

 الحالة  •
 .لم ترد تقارير  خالل سبتمبر 

 التنبؤ •
 . من غير المتوقع حدوث تطورات مهمة 

 
 المغرب

 الحالة  • التنبؤ •
من المحتمل أن يستمر بقاء الحشرات الكاملة المتفرقة في 
المناطق التي هطلت بها أمطار مؤخرًا في أدرار دي فوراس 

ومن المتوقع أن يستمر التكاثر على . وتيمترين وتاميسناوتيلميسي 
نطاق ضيق خالل فترة التنبؤ وسوف تزيد أعداد الجراد تدريجيًا 

 .ولكنها ستظل تحت مستوى التهديد

 .لم ترد تقارير  خالل سبتمبر 
 التنبؤ •

 .ن غير المحتمل حدوث تطورات هامةم
 

 الجماهيرية العربية الليبية
 الحالة  • 

 . سبتمبرخالل  لم ترد تقارير  النيجر
 التنبؤ • الحالة  •

لم يشاهدد جراد خالل عمليات المسح التي تمت جنوب  
 أغسطس باستثناء مكان ٣١ يوليو إلى ٢٦أجاِدز وفي تاميسنا من 

بالقرب من إن   ) ْ شرقًا٠٥َ ٥٢/ ْ شماًال ١٨َ ٣١(واحد آِنس برآه 
ابنقريت، حيث وجد في اليوم الحادي والعشرين حشرات آاملة غير 

 .هكتار/  جرادات١٠ – ٥ة بكثافات تراوحت بين ناضجة انفرادي

 . مةا حدوث تطورات هالمحتملمن غير  
 

  تونس
 الحالة  •

وقد حدث تكاثر على نطاق ضيق خالل سبتمبر في   . لم ترد تقارير خالل سبتمبر 
الشمال الغربي إلجاِدز حيث شوهدت حوريات انغزالية في األعمار 

) ْ شرقًا٠٧َ ١٥/ ْ شماًال١٧َ ٤٤(من األول إلى الثالث عند آوجسيس 
ية غير آما وجدت حشرات آاملة انعزال. في اليوم الثاني عشر

 ناضجة في تاميسنا في موقعين غرب إن ابنقريت 
وفي موقعين آخرين في الجنوب ) ْ شرقًا٠٥َ ٥٩/ ْ شماًال١٧َ ٥٤(

 .الغربي ألجاِدز

 التنبؤ •
 . مةاتطورات همن غير المتوقع حدوث  

 
 

 المنطقة الوسطى
 السودان 
 التنبؤ  • الحالة  •

 ٧ -٥لم يشاهد جراد خالل المسوحات التي أجريت من  
. )ْ شرقًا٣٤َ ٠٠/ ْشماًال١٧َ ٤٢(سبتمبر في الشمال قرب  عطبره 

 .وجاري إجراء عمليات المسح في شمال آردفان

سوف تبقى الحشرات الكاملة المشتتة وتتكاثر على نطاق  
وعلى الرغم من أن األعداد . ضيق في تاميسنا وفي غرب عير

نتيجة لذلك، إال أنه ليس من المحتمل آيفة سوف تتزايد بدرجة طف
 التنبؤ • .حدوث تطورات هامة

من المحتمل أن تتواجد حشرات آاملة متفرقة وتتكاثر   
 نطاق ضيق في واليات شمال دارفور وشمال آردفان والنيل على

ومن . األبيض ونهر النيل، وآذلك في المنطقة الشرقية شمال آسال
المتوقع أن تنخفض أعداد الجراد في مناطق التكاثر الصيفي، بينما 
قد تظهر أعداد منخفضة من الحشرات الكاملة على السهول الساحلية 

 .للبحر األحمر

 تشاد
 الحالة  •

  لم ترد تقارير 
 التنبؤ •

قد تتواجد حشرات مشتتة وتتكاثر على نطاق ضيق في  
المناطق التي سقطت بها أمطار مؤخرًا في الشرق والشمال الشرقي 

 .بين أبشي وفادا
 
 
  
 السنغال  
 الحالة  • 
 .لم ترد تقارير  

  ؤالتنب •
 .ليس من المحتمل حدوث تطورات هامة 

  ٢٨٨رقم 

 

         نشــــــــرة الجـــــراد الصحـــراوي

 غينيا بيساو وغينيا  و جامبيا و آاب فيردىو بورآينا فاسو
  آوناآرى
  التنبؤ •

  .من غير المتوقع حدوث تطورات مهمة 
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  ٢٨٨رقم  ـرق األدنـــىالشــ

         نشــــــــرة الجـــــراد الصحـــراوي

 رــمص
 الحالة  • 
رق األرضية بمعالجة               ٣٨في الصحراء الغربية قامت الف

ات وحشرات      هكتار من الجراد المهاجر األفريقي المختلط مع حوري
ة من الجزاد الص      ة     حآاملة قليل اطق المزروعة بمنطق راوي في المن

 . سبتمبر٤يوم ) ْ شرقًا٢٨َ ٤٥/ ْ شماًال٢٢َ ٣٧(شرق العوينات 

 
 

 إريتريا
 الحالة  • نبؤالت •

 .لم ترد تقارير  .مةامن غير المتوقع حدوث تطورات ه 
 التنبؤ • 
جزاء الغربية من قد تتواجد حشرات آاملة متفرقة في األ 

األراضي المنخفضة على امتداد خور برآة وفي المناطق المجاورة 
وخالل فترة التنبوء سوف . بسبب التكاثر المحلي الذي لم يتم آشفه

، وتزيد على امتداد البحر تقل أعداد الجراد في األراضي المنخفضة
األحمر حيث تظهر الحشرات الكاملة المتفرقة وتتكاثر في المناطق 

 .التي هطلت بها أمطار مؤخرًا

 المملكة العربية السعودية
 الحالة •

 .لم تشر التقارير إلى وجود جراد خالل سبتمبر 
 التنبؤ •

اطق         من المحتمل أن توجد حشرات آاملة متفرقة في  المن
احلية للبحر                   داد السهول الس ى امت ؤخرًا عل ا أمطار م التي هطلت به

ن حيث من المتوقع حدوث تكاثر على نطاق         األحمر بين فنفده وجيزا   
 .ضيق خالل فترة التنبؤ

 
 الصومال
 الحالة •

ى     ت عل ي تم وحات الت الل المس راد خ اهد ج م يش ل
ا   ين بوروم درات ب ماًال ٠٩َ ٥٦(المنح رقًا٤٣َ ١٣/ ْ ش را ) ْ ش  وبربي

 . سبتمبر١٩ – ١٥في الفترة بين ) ْ شرقًا٤٥َ ٠٢/ ْ شماًال١٠َ ٢٨(
 اليمن
 الحالة •

وم   وهد ي زاوج  ٦ش جة تت ة ناض رات آامل بتمبر حش  س
دن            ي لع د  . وتصنع بيض على، السهول الساحلية في الشمال الغرب وق

ن    ار م ي العم ة ف ة وانتقالي ات انعزالي هر حوري ة الش ي نهاي وهد ف ش
ادس بكثا   ى الس ع إل ين   الراب ت ب ات تراوح ة ١٣ – ٢ف ، ٢م/  حوري

ين         /  جرادة    ١٥٠٠ – ٣٥٠وحشرات آاملة حديثة التجنيح بكثافات ب
غ  احة تبل ل مس ار داخ ه ٢٠٠٠هكت رب أم ريج ار ق ْْ ١٣َ ٠٢( هكت

زاوج            ) ْ شرقاً ٤٤ََ  ٣٤/ شماًال ة تت ا حشرات آامل القرب منه وشوهد ب
يض  ع ب ت     . وتض ي تم وحات الت الل المس راد خ اهد ج م يش ي ول ف

ة قرب الحزم             اطق الداخلي ْ ٤٤َ  ٤٧/ ْ شماالً  ١٦َ  ٠٩(سبتمبر في المن
 .على السهول الساحلية للبحر األحمر قرب عدن) شرقًا

 التنبؤ •
 .من غير المتوقع حدوث تطورات هامة 

 
 أثيوبيا
 الحالة •

رة من               لم يشاهد جراد خالل المسوحات التي تمت في الفت
بتمبر٢٢ – ١٩ اه      س اورة تج اطق المج ي المن رداوا وف رب دي  ق

 .الشمال
 التنبؤ •

 .من غير المتوقع حدوث تطورات هامة 
  التنبؤ •

ى      ة عل رات الكامل ن الحش ات صغيرة م ون جماع د تتك ق
د     س جدي دث فق ل أن يح ن المحتم دن وم رب ع احلية غ هول الس الس

ى تشكيل تجمعات صغيرة              ؤدي إل ات   الذي قد ي ونظرًا  . من الحوري
رك        ع أن تتح ن المتوق اف، فم م بالجف ة تتس روف المحلي ألن الظ
د  ر حيث ق احلية للبحر األحم ة صوب السهول الس الحشرات الكامل
تكون حشرات آاملة متواجدة ومتفرقة وتتكاثر على نطاق ضيق في            

 .المناطق التي هطلت بها أمطار مؤخرًا

 يجيبوت
 الحالة •

ى السهول             لم يشاهد جراد خالل، المسوحات التي تمت عل
احل      ى الس ومالية عل دود الص وتي والح ة جيب ين مدين احلية ب الس

وك   ) ْ شرقاً  ٤٢َ  ٥٣/ ْ شماالً ١١َ  ٤٧(الشمالي من تادجورا     َ ٥٧(و أوب
ماًال١١ رقًا٤٣َ ١٧/ ْ ش اطق     ) ْ ش ي المن ة وف دود اإلريتري ى الح حت

ى ص   رب عل ة ق ْ شرقًا والحدود ٤٢َ ٤٢/ ْ شماالً ١١َ ٠٩(بيح الداخلي
  ).اإليرترية

 التنبؤ • سلطنة ُعمان
هول       الحالة  • ى الس ة عل ة متفرق ة قليل رات آامل ر حش د تظه ق

ؤ    يس من المحتمل حدوث     . الساحلية شمال أوبوك خالل فترة التنب ول
 .تطورات هامة

 .قارير إلى وجود جراد بمسندم خالل سبتمبرلم تشر الت 
 التنبؤ •

  .مةهامن غير المتوقع حدوث تطورات  
 وأوغنداآينيا وتنزانيا  

 التنبؤ • اإلمارات العربية المتحدة
 .من غير المتوقع حدوث تطورات هامة  الحالة  •

  .لم ترد تقارير 
  التنبؤ •

  .مةامن غير المتوقع حدوث تطورات ه 
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 البحرين والعراق وإسرائيل واألردن وقطر وسورية وترآيا إشعارات             
  التنبؤات  •

 نود تذآير الدول المتضررة بالجراد بأن تعمل على .تقرير الجراد .مةاث تطورات همن غير المتوقع حدو 
 موعد ال فيإصدار التقارير وإرسالها إلى منظمة األغذية والزراعة 

يتجاوز اليوم الخامس والعشرين من آل شهر حتى يمكن تضمين 
 النشرة الشهرية وإال فلن تظهر هذه التقارير حتى فيالمعلومات 

 حالة عدم وجود فيآما يرجى إرسال التقارير حتى . هر التاليالش
 .الجراد أو عدم إجراء أي مسوحات

 
 رانــــإي

 الحالة  •
 آرمان تامحافظلم تشر التقارير إلى وجود جراد في  

 .بتمبرخالل س بالوشستان –وسيستان وهرموزجان 
  التنبؤ •

  .مةامن غير المتوقع حدوث تطورات ه 
 :إرسال التقارير بالبريد اإللكتروني 

ومكافحة  يطلب من البلدان المتضررة أن ترسل استمارات مسح  باآستان
بعد استكمالها مع شرح موجز للنتائج التي تصدرها الفاو الجراد 

 : تروني إلى العنوانوذلك بالبريد اإللك
 الحالة  •

من خالل النصف الثاني من أغسطس شوهدت حشرات  
 ١ة جنسيًا بكثافات تراوحت بين آاملة انعزالية غير ناضجة وناضج

هكتار في صحراء آولستان على امتداد الحدود /  جرادات٤ –
في ثالثة أماآن في ثاربارآر وثالثة أماآن الهندية حنوب باهاولبور 

 .قرب الس بال غرب آراتشي

org.eclo@fao 
 

 :الخطوط التوجيهية بشأن الجراد الصحراوي
 ة متاحي باللغة اإلنجليزية وه المنقحةةسبتمبر الطبع ٢٤ فيصدر 

ويرجى االتصال بمجموعة .  من مقر المنظمةاويمكن الحصول عليه
 .د من المعلوماتخبراء الجراد للحصول على المزي

وخالل النصف األول من سبتمبر وجدت عشائر وآثافات  
ن في آولستان وثالثة في متماثلة من الجراد باقية في ثمانية أماآ

 http://www.fao.org/news/2001/010601-e.htm .ثاربارآر
 التنبؤ • 

elocust   على يمكن العثور في شبكة اإلنترنت في العنوان التالي 
تفاصيل نظام جديد يتضمن تقييمًا لتسجيل ونقل البيانات المتعلقة 

 .مكافحة الجراد التي جمعت في الميدانمسح وب

أعداد الجراد في االنخفاض في ثاربارآر ستمر تسوف  
وآولستان وإذا لم يحدث سقوط أمطار جديدة، فإن الحال يظل هادئ 

وال يوجد شواهد تعطي مؤشرًا حول ظهور . حتى نهاية فترة التنبؤ
  .أعداد هامة من الجراد من الشرق

ود  ات الموج ت ةالمطبوع 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

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

 :والمطبوعات الجديدة هي

 
 ند ـــــاله

  الحالة •
لم يشاهد جراد خالل عمليات المسح التي أجريت في  

مناطق التكاثر الصيفي في راجستان وجوجارات خالل النصف 
          تقرير الدورة الثالثة والعشرين لهيئة شمال غرب أفريقيا  • .األول من سبتمبر

 CLCPANO التنبؤ • .باللغتين الفرنسية والعربية 
 والثالثين للجنة مكافحة الجراد تقرير الدورة السادسة •

باللغتين اإلنجليزية ( روما فيالصحراوي التي عقدت مؤخرًا 
 .)والعربية عند الطلب  ،والفرنسية

 .من غير المتوقع حدوث تطورات هامة 
 

 أفغانستان
الخطوط التوجيهية بشأن الجراد الصحراوي، نسخة منقحة،  • الحالة  •

 .لم ترد تقارير  ).باللغة اإلنجليزية (٢٠٠١
تقوم هيئة مكافحة الجراد  :لجراد الصحراويمكافأة بحوث ا     .مةاهمن غير المتوقع حدوث تطورات   ).باللغة اإلنجليزية( رصد عمليات الرش استمارة • التنبؤ •

الصحراوي بالمنطقة الوسطى بمنح جائزة نقدية ألفضل بحث في 
لمزيد .  دوالر٣٠٠٠مجال مكافحة الجراد الصحراوي و قيمتها 

  :بالقاهرة يمكن االتصال بمكتب الهيئة التفاصيل،من 
org.us@faoButro.Munir 

  
 
 
 
          

   ٢٨٨رقم 

         نشــــــــرة الجـــــراد الصحـــراوي
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         نشــــــــرة الجـــــراد الصحـــراوي

  
  
  

  
   

 CLCPRO: 
 التي عقدت CLCPROتقرر خالل الدورة األولى لهيئة   

 سبتمبر إقامة مقر الهيئة في ٢٠ إلى ١٨بروما في الفترة من 
وسوف تعقد الدورة الثانية للهيئة في . الجزائر العاصمة بالجزائر

 .٢٠٠٣الجزائر العاصمة في يونيو 

 
 
  
 :٢٠٠٢م  المقبلة في عااألحداث 

  :تنفيذ ما يلي حسب المواعيد المحددة من المقرر 
• EMPRES/WR : تأجلت حلقة العمل اإلقليمية حول أساليب 

 عقدها –استخدام التقنيات المحسنة لمكافحة الجراد المزمع 
 ).موريتانيا(بنواآشوط 

 
 
 • EMPRES/CR: ُعمان في –لتدريب المدربين  حلقة العمل 

  . أآتوبر١٧ – ١٠الفترة من 
• CR /EMPRES : االتصال االجتماع العاشر لمسئولي

 ٣١ – ٢٧) المملكة العربية السعودية( جدة –للمنطقة الوسطى 
 .أآتوبر

 
 
الدورة الثالثة : لجنوب غرب آسيا(هيئة مكافحة الجراد  • 

  . ديسمبر١٩ – ١٥، )باآستان(والعشرون إسالم آباد 
  

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

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

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

 ٢٤للمرحلة الثالثة، القاهرة، مصر     وحلقة العمل للتخطيط    
 . مارس٢٨ –

 
 

طى      • ة الوس ي المنطق راد الصحراوي ف ة الج ة مكافح هيئ
(CRC) :   ة دورة الخامس ة، ال ة التنفيذي اع اللجن احتم

 . أبريل١٥ – ١٠) لبنان(والعشرون بيروت 

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

  . مايو٨ – ٤، )ليبيا(
• CLCPRO :دورة الثا مة ال ر العاص ة، الجزائ ني

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

   سبتمبر ٢٦ -٢٢السابعة والثالثون، مقر المنظمة بروما 
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 معجم المصطلحات
 

رة المصطلحات التالية هي مصطلحات خاصة تستعمل في نش
 :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( مشتتة 

وجد بالدرجة التي قد تسمح بحدوث استجابات متبادلة و لكن ال ت •
 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 ( م مشيا على األقدام في رقعة محددة ٤٠٠/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:   مجموعة-
  جدا آبير

 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
 :األمطار الصيفية و التكاثر  -

 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 
 على تفكك الجموع المكونة لألسراب، و بداية االنحسار و يمكن أن تكون

 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   -
 

راد هي فترة تلي االنحسار و تتسم في البداية بتزايد آبير جدا في أعداد الج
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-
 

لصحراوي و اإلصابات هي فترة لعام واحد أو أآثر ينتشر فيها الجراد ا
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 -
 

ائر الجراد هي فترة من االنحسار الشديد و تتسم بالغياب التام لعش
 الصحراوي التجمعية
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الحالة في  أسراب أو 
مجموعات 

من الحوريات

 حشرات آاملة غير ناضجة جنسيا 

 ناضجة أو ناضجة جزئياحشرات آاملة 

 حشرات آاملة بدرجة نضج غير معلومة

 وضع بيض أو البيض

   حوريـــات

 )شتركم  لرمزمثال(حوريات وحشرات آاملة 

ممكن محتمل :التنبؤات حتى

 ظروف مالئمة للتكاثر

 أسراب رئيسية

 أسراب محدودة

  ليست في أسرابحشرات آاملة

 فى
 جماعات

 بكثافة ضئيلة 
 بكثافة غير
  معلومة

 حشرات آاملة/حوريات

 ملخص لحالة الجراد الصحراوي
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