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      433رقم                                مرآز الطوارئ لعمليات مكافحة الجراد الصحراوي بمنظمة األغذية والزراعة
 )2006 أغسطس 2(                                                                                                     

  
  2006 يوليو  خالل العامةحراويحالة الجراد الص          

 2006 سبتمبر منتصفى  حتلتوقعاتوا          
هر     الل ش ا خ راد الصحراوي هادئ ل وضع الج وظ ر .يولي م تش  فل

راد         ن الج غيرة م ائر ص ى عش وى إل راد س ود ج ى وج ارير إل التق
ا    أفريقيااالنفرادي المنعزل في منطقة الساحل في غرب          في موريتاني

د     ي جنوب غرب آسياومالي والنيجر وف  ين الهن داد الحدود ب  على امت
اطق            .باآستانو ك المن  وسوف يحدث تكاثر على نطاق صغير في تل

ع      اغسطس، عندما تتحسن الظروف البيئية بها خالل          أن ومن المتوق
د  دادتتزاي ة أع راد بدرج ة الج رب .طفيف مال غ ي ش ا، وف  افريقي

رق    استمرت عمليات التكاثر المحلي في وسط الجزائر    حيث قامت ف
ة  ة بمعالج اطق 244المكافح ي المن ار ف ة، هكت د الزراعي ذا وق  ه

رب    ُش رق المغ مال ش ي ش ة ف ة انعزالي رات آامل ي .وهدت حش  وف
ة في شمال الصومال         الوسطى، المنطقة   ة قليل  وجدت حشرات آامل
 .مصروجنوب 

  :المنطقة الغربية
ي  اق صغير ف ى نط اثر عل ات التك تمرت عملي اطقاس ة  المرو المن ي

ة                بقر ات وحشرات آامل م معالجة حوري  آدرار في الجزائر حيث ت
ة د .انفرادي تمر تواج ائر الت    واس ن عش ة م ة قليل رات آامل ا حش ثر ك

دة  أمطار سقطت يوليو، وخالل   .المغربالربيعي في شمال شرق       جي
ة الساحل في غرب                      اثر الصيفي في منطق اطق التك ر من من في آثي

ا رات آام.أفريقي وهدت حش د ش ي   فق وحات ف اء المس ة أثن ة انفرادي ل
ات        .النيجرتاميسنا وجبال عير في       وعلى الرغم من عدم إجراء عملي

دان      ى وجود         األخرى، مسح في البل ارير أشارت إل  إال أن بعض التق
ا وشمال               وب موريتاني ة في جن الي عشائر من الحشرات االنعزالي  .م

ي بعض  وربما يكون حدث بالفعل عمليات تكاثر على نطاق صغير ف 
رة التوقعات            ي سوف تستمر خالل فت ة الت دان الثالث األماآن في البل

ي       ا  على تحول  مما يكون باعثا   ة الت ات والحشرات الكامل ان   لحوري  آ
ن الم رضم ةأن فت ل انفرادي ام .  تظ ي القي إجراءوينبغ وحات ب  المس

  .بصورة منتظمة في تلك المناطق على مدار الصيف
 

  : المنطقة الوسطي
ة في             يوليو،خالل شهر    ة منعزل ة انفرادي  استمر تواجد حشرات آامل

وب  ي جن ة ف اطق الزراعي ة مصر،المن ا شوهدت حشرات آامل  آم
 وعلى الرغم من أن التقارير لم       .الصومالأثناء المسوحات في شمال     

تشر إلى وجود جراد في مناطق التكاثر الصيفي في السودان وغرب           
ا، ا و  اريتري د تقريب ن المؤآ ه م داد منخف  إال أن ود أع ن ضج ة م

 دوث تكاثر على نطاق ضيق الحشرات الكاملة ومن ثم من المتوقع ح
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 وربما تكون أيضا بعض الحشرات       .وسبتمبر أغسطس   شهريخالل  

داد ساحل البحر                 ى امت ة عل اآن قليل الكاملة االنعزالية موجودة في أم
يمن ومن ا       إاألحمر في   ذلك في داخل ال يمن وآ ا وال لممكن أن  ريتري

ا أمطار                ي سقطت به يحدث تكاثر على نطاق صغير في المناطق الت
إجراء   وينبغي  . مؤخرًا ام ب ة          القي ة في آاف   المسوحات بصورة منتظم

 .البلدان الثالثة على مدار الصيف
 
  :المنطقة الشرقية 

اثر     أجزاء منعزلة في    نفراديةا  آاملة وجدت حشرات  اطق التك  من من
ذ النصف             الصيفي في باآستان قرب     د وباآستان من ين الهن  الحدود ب

ن  اني م والث راد ف .يوني ود ج ى وج ارير إل م تشر التق اطق ي ول  المن
اح     احبة للري ار المص ث أن األمط د حي ي الهن تان ف ة لراجس المتاخم

مية  ونال( الموس ى   ) منس ة حت ام قليل ذا الع ع .اآلنه ك، وم ن ذل  فم
اء       المتوقع أن يحدث تكاثر على نطاق صغير في آال           دين أثن  من البل

 .التوقعاتفترة 
  

  2006 يوليوالظروف الجوية والبيئية خالل    
  

ة          ي منطق يفي ف اثر الص اطق التك ي من ة ف روف البيئي نت الظ تحس
االساحل بغرب  ي أفريقي دة الت ك بسبب األمطار الجي  والسودان وذل

رات   .يوليوسقطت على معظم المناطق خالل        وحدثت رخات على فت
ا آانت ظروف       .األحمر  ساحل البحر     أجزاءامتداد  متقطعة على     آم

التكاثر آخذة في التحسن على امتداد الحدود بين الهند وباآستان حيث           
 .باآستانبصفة رئيسية في ) المنسون(سقطت األمطار الموسمية 

  
ة     ماستمرت   ففي المنطقة الغربية،   ين المداري وائي ب نطقة التجمع اله

(ITCZ) مية ا الموس ي تحرآاته ث    ف و حي الل يولي مال خ اه الش  تج
ا آانت تتوغل شماال             20وصلت    درجة شماال فوق موريتانيا وأحيان
ا    .مالي فوق درجة 24لتصل  ونتيجة لذلك سقطت رخات تراوحت م

ة               بين خفيفة إلى متوسطة في مناطق التكاثر الصيفي في شمال منطق
ذة       ك  في التحسن وذل        بالفعل   الساحل حيث آانت الظروف البيئية آخ

را  ي سقطت مبك ار الت ا : بسبب األمط وب موريتاني ي جن ماال ( ف ش
ى   الي    )  درجة   19حت دال وقرب تيسالت     ( وفي شمال م غرب آي

نا    ادز        ) وفي التاميس وا وأج ين طه نا في النيجر ب وب تاميس وفي جن
وسقطت أمطار بصورة أغزر في     . وفي شرق تشاد بين أبيشي وفادا       
وب الشرقي من           جنوب غرب موريتانيا بين بوتلم     ة وفي الجن ت وآف

 تمبكتو في مالي متضمنة الحدود بين موريتانيا ومالي شماال      ا إلى نيم
ى  ة 2030حت مال     .درج ي ش ا ف ة أيض ار خفيف قطت أمط ا س  وربم

ن       ين وودي ر سقطت أمطار           .والحنك موريتانيا ب وب الجزائ  وفي جن
طة  م 29( متوس اطق تمانراست    )  مل ن من ة م زاء الجنوبي ي األج ف

ن   رة م ي الفت هر  24–27وادرار ف ن الش ع . م ك،وم ت ذل د ظل  فق
ي   ة ف ة جاف روف البيئي اءالظ ن   أنح ة م طى والجنوبي اطق الوس  المن

  .ادرارالصحراء الكبرى الجزائرية باستثناء المناطق المروية قرب 
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    نشرة الجراد الصحراوي                                    
________________________________________ 

  
طى   ة الوس ي المنطق ين    ، وف وائي ب ع اله ة التجم تمرت منطق اس

ة  و      (ITCZ)المداري اء يولي مال أثن اه الش دريجيا تج رك ت ي التح  ف
ذلك سقطت    .الشهرلتصل عطبرة بالسودان مع حلول نهاية     ونتيجة ل

ى        ة في الشمال حت أمطار تراوحت ما بين خفيفة إلى متوسطة متوغل
ة 16 مال    درج ور وش مال دارف رب وش ي غ ان ف ارت .آردف  وأش

رة في        ا سقطت رخات    .األبيض التقارير إلى سقوط أمطار غزي  آم
ى     دت إل رودب امت ين آسال ودي ودان ب رق الس ي ش ة ف ديدة مماثل ش

ي  ة ف ة الغربي ي المنخفض ااألراض رب .اريتري مال غ ي ش  وف
ا       الصومال، ورارو و سقطت أمطار خفيفة على الهضبة بين بوروم  .ب

ي      رة ف ة والغزي ين الخفيف ا ب ار تراوحت م قطت أمط يمن س ي ال وف
زاء رب م أج داخل ق ي ال اثر الصيفي ف ة التك ن منطق بوه آ م رب وش
ى           . موتوحضر ة إل آما سقطت رخات متقطعة تراوحت ما بين خفيف

يمن               متوسطة على السهول الساحلية للبحر األحمر بين الموخة في ال
 سقطت أمطار     الشهر، الثلث األول من       وخالل    .بالسعوديةوجيزان  

ا في ميهمت                مألوفةغزيرة غير    ى الساحل الشمالي في اريتري (  عل
   .محليمما أدى إلى حدوث فيضان )  ملم 86
  

رقية   ة الش ي المنطق ون    ، وف اح المنس احبة لري ار مص قطت أمط س
اطق     ي من ا ف طة أغلبه ى متوس ة إل ين خفيف ا ب مية تراوحت م الموس

اثر الصيفي ف ي صحراء التك تان ف ماال ثي باآس ت ش ارآر توغل ارب
الل   ري خ ى روه وحت اطق    .يولي ي المن ل ف ار أق قطت أمط ا س  آم

ى الحدود             المتاخمة في راجسان بالهند فيما ترآزت بصفة رئيسية عل
اطق             .وبارمرغرب جايسالمر    ة أيضا في المن  وسقطت أمطار خفيف

   .باآستانالساحلية والداخلية في بالوشستان غرب 
 
  ةالمساحات المعالَج                     
  

  )يوليو 12-28(           هكتار  244          الجزائر
          

  حالة الجراد الصحراوي والتوقعات   
  )ا الملخص في الصفحة األولىانظر أيًض(           

  
  المنطقة الغربية

  
  موريتانيا 
  الحالة  •

جراد في م وجود  التقارير إلى عدوأشارتم إجراء مسوحات تلم ي
 آما أشارت إلى وجود حشرات .يوليو 20إلى يونيو 21الفترة من 

 الثلث األخير من يوليو في أثناءآاملة انفرادية منعزلة ناضجة 
 .والحوضينعصبة و من عنشيري أجزاء

  
  التوقعات  •

من المؤآد تقريبا تواجد حشرات آاملة مبعثرة في أجزاء من 
كاثر على نطاق صغير يستمر في حتمل أن يحدث تملاالجنوب ومن 

المناطق التي سقطت بها أمطار مؤخرا بصفة رئيسية في الحوض 
الشرقي وترارزة وشمال براآنا وغرب تاجنت وجنوب غرب 

 من المتوقع أن تتزايد أعداد الجراد ولكن لذلك، ونتيجة .آدرار
 وربما يكون الجراد موجود أيضا في الحوض الغربي .طفيفةبدرجة 
     .أقلب عنشيري حيث سقطت أمطار بصورة وفي جنو

 

  
   مالي
  الحالة  •

ض         و إال أن بع الل يولي وحات خ راء مس دم إج ن ع رغم م ى ال عل
ات  ى البالغ ارت إل ي    أش ة ف ة منعزل ة انفرادي رات آامل ود حش  وج

دال  ديفورموقعين في األدرار   25 01/  شماال  27 18(اس قرب آ
      .)شرقا 
  التوقعات  •

د    ل تواج ن المحتم ض الم رات بع ة الحش وم   كامل ي تق رة الت المبعث
رين ووادي   ي تمت ة ف اآن قليل ي أم غير ف اق ص ى نط اثر عل بالتك
تلميسي وادرار ديفوراس وتاميسنا وربما يكون الجراد موجود أيضا        

  .وآروينفي المناطق التي سقطت بها أمطار مؤخرا بين تمبكتو 
  

  النيجر 
  الحالة  •

ة منع      ر ناضجة وناضجة في          شوهدت حشرات آاملة انفرادي ة غي زل
وم   و  12موقع واحد أثناء المسوحات التي أجريت من ي  فصاعدا  يولي

 00 17( وذلك في شرق جبال عير في موقعين جنوب غرب اجادز  
وب شرق      )  شرقا  56 07/ شماال   ع واحد جن م  .اجادز وفي موق  ول

  .عير أخرى على سهول تامسينا أو في جبال أماآنيشاهد جراد في 
  

  عات التوق •
ى سوف يحدث تكاثر     ا           ضيق  نطاق    عل ي سقطت به اطق الت  في المن

ا                أمطار مؤخرًا    نا فيم وبي من تاميس ية في الجزء الجن وبصفة رئيس
تقتضي الحاجة إلى سقوط أمطار أخرى شمال عين ابانغريت لكي                 

اثر محدود      أن ومن الممكن    .وقوعهيحدث التكاثر المحتمل      يحدث تك
ع     لذلك، ونتيجة   .عيرن جبال   أيضا في األجزاء الغربية م      فمن المتوق

  .تزايد أعداد الجراد بدرجة طفيفة أثناء فترة التوقعات
  

   تشاد
  الحالة  •

 مسوحات وإلى عدم وجود إجراءوصل تقرير متأخرا يشير إلى عدم    
  .جراد خالل يونيو

  
  التوقعات •

ربما تتواجد حشرات آاملة انعزالية في أمكان قليلة في شرق ووسط             
اثر  القطر ال وم بالتك د تق ي ق ي الم ت اق صغير ف ى نط ي نعل اطق الت

  .سقطت بها أمطار مؤخرا
  

   السنغال
  الحالة  •

  .يوليو أثناءلم تشر التقارير إلي وجود جراد 
  
 التوقعات •

  .من غير المحتمل حدوث تطورات مهمة
  

وار،  ردي، آوت ديف اب في اميرون، آ ا فاسو، آ ين، بورآين بن
غينيا، ليبريا، نيجيريا، سيراليون     جامبيا، غانا، غينيا بيساو،     

  .وتوجو
 

 التوقعات •
  .من غير المحتمل حدوث تطورات مهمة 

  الجزائر
  الحالة •
ة  إ استمر تواجد يوليو،خالل   صابات صغيرة من الحوريات االنفرادي

ة  وآانت مختلطة بحشرات     في األعمار من الرابع إلى السادس         آامل
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ة   إثنى غير ناضجة وناضجة في حوالي      ةانفرادي ة زراعي  عشر منطق
ا  17 00/  شماال 53 27( درار آقرب  ات بلغت   )  غرب  1000بكثاف

ا   .هكتار 244 بلغت   إجماليةهكتار وآانت تغطي مساحة     / جرادة    آم
ة وه   ة قليل زاوج ىشوهدت حشرات آامل رق المكافحة .تت  وقامت ف

  .هكتار 244بمعالجة األرضية 
  

  التوقعات •
اق ضي  ى نط اثر عل تمر التك ا يس رب  ربم ة ق اطق المروي ي المن ق ف

ل   آدرار، ع أن تظ ن المتوق ن م داد ولك راد أع ة الج ا .منخفض  وربم
تتواجد أيضا حشرات آاملة انعزالية في أماآن قليلة أخرى في وسط            

  .ينما سقطت أمطار حديثةأوجنوب الصحراء الكبرى 
  

 المغرب
  الحالة •
ر ناضجة منعزل             يوليو،خالل   ة غي ة انفرادي ة  شوهدت حشرات آامل

د في اليوم الثاني عشر من الشهر في الشمال الشرقي قرب فجيج            عن
  ). غربا 08 03/  شماال 06 32( بوجراد 

  
  التوقعات •

  .من غير المحتمل حدوث تطورات مهمة
  

  الجماهيرية العربية الليبية
  الحالة  •

  .لم تشر التقارير إلى وجود جراد خالل يوليو
  
  التوقعات •

رب غ   تت ق راد مش د ج ا يتواج ي  ربم ة ف اآن قليل ي أم ا ف ات وأيض
  . ومن غير المحتمل حدوث تطورات مهمة.الحمراءحمادة 

  
  تونس
  الحالة •

ارير   ر التق م تش وحات ول راء مس تم إج م ي الل  ل راد خ ود ج ى وج  إل
  .يوليو

  
  التوقعات  •

  .من غير المحتمل حدوث تطورات مهمة
  

  المنطقة الوسطى
  السودان

  الحالة •
ي         خالل النصف الثاني من يوليو لم      اء المسوحات الت  يشاهد جراد أثن

ود          ين النه ان ب مال آردف ي ش يفي ف اثر الص اطق التك ي من ت ف      تم
 28 28/ شماًال 23 14(سودرى و)  شرقا  28 28/  شماال 46 12(

ارير     . آذلك في الخرطوم وواليات النيل األزرق       و) شرقًا رد تق ولم ت
  .دارفورمن 
  التوقعات •

ة      آاملة  حشرات  من المحتمل أن تتواجد      بصورة مشتتة في أماآن قليل
 أيضا في مناطق التكاثر الصيفي في آردفان ودرافور وربما تتواجد           

رب  ل ق ة أق البدرج ع .آس ن المتوق اق أن وم ى نط اثر عل  يحدث تك
دريجي في                    د ت ى تزاي ؤدي إل ا ي ضيق في مناطق سقوط األمطار مم

  . الجرادأعداد
  

   إريتريا
  الحالة  •

احلية       أجريت    لمسوحات التي الم يشاهد جراد أثناء      ى السهول الس عل
رة من           ين مصوع والحدود السودانية في الفت  - 12للبحر األحمر ب

  .الشهريوليو حيث سقطت األمطار في وقت مبكر من  17
 

 التوقعات •
ي   ة ف ة انعزالي رات آامل د حش ا تتواج زاءربم ي أج ن األراض  م

ى نطاق محدود            ا حدث سقوط     ذإالمنخفضة الغربية تقوم بالتكاثر عل
ي               .أمطار اطق الت ة في المن ة قليل  ومن المكن أن تظهر حشرات آامل

  .ميهمتسقطت بها أمطار مؤخرا على ساحل البحر األحمر قرب 
  
  

  إثيوبيا
  الحالة  •
  . مسوحات ولم تشر التقارير إلى وجود جراد أثناء يوليوإجراءلم يتم 

  
  التوقعات •

  .من غير المحتمل حدوث تطورات مهمة
  
  جيبوتي
  الحالة  •

   .لم ترد تقارير خالل يوليو
  

 التوقعات •
  .من غير المحتمل حدوث تطورات مهمة

  
  الصومال 

  الحالة  •
حشرات آاملة انعزالية غير ناضجة وناضجة على الهضبة         وهدت  ُش

وراو    ة المسح    )  شرقا  33 45/  شماال  31 09( قرب ب اء عملي أثن
  .يوليو 28 – 22التي تمت في الفترة بين 

  
  ت التوقعا •
ة      مشتتةآاملة  حشرات  يستمر تواجد   ربما   اآن قليل ى  في أم داد   عل امت

  .ن بوروما وبوراوبيوعلى الهضبة المنحدرات 
  

  جمهورية مصر العربية
  الحالة  •

الل  و،خ دت يولي ة وج ة انعزالي رات آامل ي  حش جة ف ر ناض غي
ات  في الصحراء الغربية في مزرعتين   / شماالً 19 22(شرق العوين

ين    )  شرقاً 28 45  18/  شماال  57 23( وفي واحات درب األربع
 26 31/  شماال 47 22( وقرب بحيرة ناصر في توشكا )  شرقا 30

رقا  مبل ) ش و س ماال 19 22( وأب رقا 38 31/  ش الل )  ش ي ت وف
  .) شرقا 56 32/  شماال 05 24( البحر األحمر شمال شرق أسوان 

  
 التوقعات •

ة     ربما يستمر تواجد أعداد منخفضة من ا       اطق الزراعي لجراد في المن
حراء    ن الص زاء م ي أج ةف دوث   .الغربي ل ح ر المحتم ن غي  وم

  .تطورات مهمة
 

_________________________________________ 
 

 334رقم 
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 لجراد الصحراوي   نشرة ا                                   
________________________________________  

 
  المملكة العربية السعودية

  الحالة •
الل  و،خ راد  يولي اهد ج م يش ت  ل ي أجري وحات الت اء المس ى أثن  عل

 الجنوب  أعماققرب جدة وفي    امتداد السهول الساحلية للبحر األحمر      
 26( بورياده  ولم يشاهد جراد في الداخل قرب .اليمنيةقرب الحدود 

  .األردنأو في أقصى الشمال قرب )  شرقا 59 43/  شماال 20
  

  التوقعات •
  .من غير المحتمل حدوث تطورات مهمة

  
  اليمن
  الحالة •
  .يوليو مسوحات خالل إجراءلم يتم 

  
  التوقعات •
 في  مناطق التكاثر الصيفيتتواجد حشرات آاملة انعزالية فيربما 
 ومن .طق التي يسقط بها أمطاربين مأرب وشبوه في المنا الداخل

الممكن أن تتواجد إصابات مماثلة في أماآن قليلة على السهول 
  . الساحلة للبحر األحمر وخليج عدن 

  
   سلطنة ُعمان

  الحالة •
 شبه في خالل يوليوجراد أثناء المسوحات التي أجريت  لم ُيشاهد

  .جزيرة مسندم
  

  التوقعات •
  .من غير المحتمل حدوث تطورات مهمة

  
البحرين، العراق، إسرائيل، األردن، آينيا، الكويت، لبنان، 

، تنزانيا، ترآيا، اإلمارات العربية ةفلسطين، قطر، سوري
  .المتحدة، وأوغنده

  
  التوقعات •

  .من غير المحتمل حدوث تطورات مهمة
  

  المنطقة الشرقية
  

  إيران
   الحالة •

  .يوليولم ترد تقارير خالل 
  

 التوقعات •
  .ث تطورات مهمةمن غير المحتمل حدو

       
  باآستان
   الحالة •

وهدت حشرات آاملة ناضجة خالل النصف األول من يونيو ُش
انعزالية في موقعين في منطقة التكاثر الصيفي في صحراء خيبرو 

وخالل )  شرقا 57 68/  شماال 39 27( جنوب شرق روهري 

وهدت حشرات آاملة ناضجة مبعثرة في النصف األول من يوليو ُش
  .وآولستاناقع في صحراء خيبرو  مو8
  

  التوقعات •
يحدث تكاثر على نطاق صغير في المناطق التي من المتوقع أن 

 إلى بين ثاربارآر وآولستان مما قد يؤدي سقطت بها أمطار مؤخرًا
  .طفيفةتزايد في أعداد الجراد بدرجة 

  
  الهند
  الحالة •

نيو لم تشر التقارير إلى وجود جراد خالل النصف الثاني من يو
  .والنصف األول من يوليو

  التوقعات •
يحدث تكاثر على نطاق صغير في المناطق التي من المتوقع أن 

ن وبصفة رئيسية قرب الحدود  في راجساسقطت بها أمطار مؤخراًَ
 وعلى امتداد قناة راجسان مما قد يؤدي إلى تزايد في .الباآستانية

  .أعداد الجراد بدرجة طفيفة 
  

  أفغانستان
  الحالة •

  .م ترد تقاريرل
  

   التوقعات •
  .مهمةمن غير المحتمل حدوث تطورات 

  
  إشعارات

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

رتين      ) RAMSES(مخرجات ملفات رامسيس     / مع تفسير موجز م
وم              . أسبوع دول المتضررة من الجراد أن تتشجع وتق ويرجى من ال

داد نشرات ثلث شه ة الجرادبإع رات . رية تلخص حال ا خالل فت أم
ل    ل آ ى األق رة عل ارير م دول أن ترسل التق ى ال ي عل ود فينبغ الرآ

ي        . شهر د االلكترون ق البري وينبغي إرسال آافه المعلومات عن طري
)e-mail (         إلى مرآز الطوارئ لعمليات مكافحة الجراد الصحراوي

ات الجراد    إدارة معلوم   -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       الصحراوي الصادرة لنفس الشهر، وخالفاً      لذلك فإن ه

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

  
2eLocust:            دًا من طورت منظمة األغذية والزراعة إصدارًا جدي

eLocust             ة الفضاء الفرنسية دان المتضررة ووآال  بالتعاون مع البل
)CNES/Novacom (     دانيين بإدخال مما يسمح لضباط الجراد المي

رة ف  ة مباش ات ا لمسح والمكافح ي ذات  بيان ا ف ل ونقله ع العم ي موق
ة     راد الوطني ز الج ى مراآ ر االصطناعي إل ق القم ن طري ت ع الوق

وتر الشخصي ويمكن           . التابعين لها  ى الكمبي ا إل آما يمكن أيضا جلبه
امج  ن خالل برن اهدتها م دة .  GoogleEarthمش ات مع والبرمجي

ية  ة والفرنس حراوي   . باإلنجليزي راد الص ات الج وم إدارة معلوم وتق
)DLIS (   ى دات إل ع وح ا بتوزي ة حالي ة والزراع ة األغذي بمنظم

ول                  ا التشغيلية مع حل البلدان المتضررة بحيث تصبح بكامل طاقاته
يف  ذا الص د  . ه ور ومزي اح الص ع    وتت ى الموق ات عل ن المعلوم  م

  :التالي
www.fao.org/ag/locusts/en/activ/DLIS/index.html. 
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حراوي     راد الص ن الج ذير م تويات التح وم: مس ات تق  إدارة معلوم
ع       نظام دليلي   بتجريب )DLIS(الجراد الصحراوي    وان بموق من األل

Locust Watch    ة ورة حال ة خط ان درج ت لبي بكة اإلنترن ى ش  عل
حراوي  راد الص ة ال    : الج ر أن حال ون األخض ي الل ث يعن راد حي ج

ي أن          ر فيعن ون األحم ا الل ذير أم ي تح فر يعن ون األص ة والل هادئ
ع      .الوضع خطر   ذا النظام بموق ق ه د ُطب ى  Locust Watch وق  عل

ى  في  وأيضًا    اإلنترنت شبكة   ى من نشرة الجراد           أعل  الصفحة األول
ة  . الصحراوي الشهرية  و تبين هذه المستويات مدى المخاطر المتوقع

ي  ى المحاص د عل راد    أو التهدي ابات الج ن إص نجم م د ت ي ق ل الت
ال     الصحراوي واإلجراءات المناسبة المقترحة التي يمكن اتخاذها حي

ة حول       . آل مستوى   الردود التقيمي وترحب إدارة معلومات الجراد ب
  .مدى فائدة هذا النظام وأي مقترحات تعمل على تحسينه

ز  وطنيالمرآ ا  ال راد بموريتاني ة الج ت حك):CNLA( لمكافح ة  وافق وم
راد       ة الج ي لمكافح ز وطن اء مرآ ى إنش رة عل ة األخي ي اآلون ا ف موريتاني

اذ  ة واتخ ث الميزاني ن حي ه م تقل بذات رار، مس بكة والق ى ش ه عل  موقع
وُيرجى من الدول األخرى أن تتشجع و تحذو    .www.claa.mr:االنترنت

  . حذو موريتانيا في هذا الشأن
ع   ى شبكة اإلنترنت   CRC / EMPRESموق مكن الحصول   ي : عل

امج    ات مفصلة عن برن ى معلوم رسعل ة الوسطى في  األمب  المنطق
(EMPRES / CR) ة راد وهيئ ة الج ي مكافح ة الوسطى ف  المنطق

 وأيضًا لمحات مختصرة      (FAO)التابعة لمنظمة األغذية و الزراعة      
وان     ى العن د عل ع الجدي ك من الموق دول األعضاء وذل اليعن ال  :الت

www.crc-empres.org   
  

ع      ى موق دة عل واد    :  Locust Watchمعلومات جدي ًا م اح حالي تت
ع   دة بموق اص    Locust Watchجدي ت الخ بكة اإلنترن ى ش  عل

  )locusts/ag/org.fao.WWW (بالمجموعة المعنية بالجراد
ر  • ة     تقري دود اإليراني ى الح ترك عل ح المش أن المس بش

ت ام الباآس ة (2006انية لع م -)باإلنجليزي  قس
  . المطبوعات

اللغتين  (بطريقة مسئولة   ... آتيب بشأن محاربة الجراد    • ب
 .    قسم المطبوعات-)الفرنسية و العربية

ة مكافحة          تقرير   • اع هيئ الدورة الخامسة العشرين الجتم
طى   ة الوس ي المنطق حراوي ف راد الص اللغتين (الج ب

 .   المطبوعات قسم–) اإلنجليزية و العربية
  

حراوي  راد الص ة الج ة مكافح اع لجن ائق اجتم وث
DLCC:اح أوراق وف تت ة  س ل الخاص ائق العم  ووث

راد      ة الج ة مكافح ين للجن ة و الثالث دورة الثامن بال
 Locust Watch web  على موقع(DLCC)الصحراوي 

(www.fao.org/ag/locusts) page بمجرد توافرها بكل 
ارة    . الفرنسية و العربية   من اللغات اإلنجليزية و     ُيرجى زي
       . الموقع بصفه منتظمة

  :2006 خالل عاماألحداث المقبلة 
   :ما يلي جدول زمني مؤقت لالجتماعات

 
• DLCC :الدورة الثامنة –اجتماع لجنة مكافحة الجراد 

 .  سبتمبر15-11 روما ،والثالثين
• EMPRES / CR:  االجتماع الرابع عشر لضباط االتصال 

 .  نوفمبر15-11من ) ُعمان(المنطقة الوسطى مسقط في 
• SWAC :  اجتماع هيئة مكافحة الجراد بالمنطقة الغربية

 . نوفمبر23-20) إيران (طهران)  الدورة الخامسة والعشرين(
• EMPRES/WR and CLCPRO:  االجتماع الخامس 

 )الدورة الثانية (لضباط االتصال واجتماع هيئة مكافحة الجراد
 . ديسمبر– )موريتانيا(   الغربية نواآشوطبالمنطقة

 
        

  دليل المصطلحات 
 

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

 
  :حشرات آاملة وحوريات غير تجمعية 

  )قليلة(انعزالي 
 ستجابات متبادلة  وال يحدث بينها ايوجد أعداد قليلة جدًا 
 األقدام في رقعة محددة ى عل م مشيًا400/ حشرة آاملة1-صفر 

 )هكتار/25أو أقل من (
 )بعض أعداد منخفضة( مشتتة 

توجد بالدرجة التي قد تسمح بحدوث استجابات متبادلة ولكن ال  
 تشاهد في جماعات أرضية أو للتشميس

 محددة  األقدام في رقعةى عل م مشيًا400/ حشرة آاملة1-20 
 )هكتار/500-25أو (
 جماعة
 تشكل جماعات أرضية أو للتشميس 
 األقدام في رقعة محددة ى عل م مشيًا400/حشرة آاملة+ 20 

 .)هكتار+/500أو (
 

  :أحجام مجموعات الحوريات وأسراب الجراد 
  صغير جدًا

      ² آم1أقل من : سرب -
   ² م25-1: مجموعة -

  صغير
   ² آم10-1: سرب  -
  ² م2,500-25:   مجموعة-

  طمتوس
  ² آم100-10:  سرب-

   هكتار 10 – 2,500:  مجموعة-
  آبير

  ² آم500-100:  سرب-

   هكتار 50-10:  مجموعة-
   آبير جدًا

  ²آم + 500:  سرب-
   هكتار+50:  مجموعة-
  

  سقوط األمطار 
   ملم مطر20-1:  خفيف-
   ملم مطر50-21:  متوسط-
   ملم مطر50أآثر من :  غزير-
  

  : خاصة بعملية اإلبالغخريمصطلحات ُأ
  :التكاثر 

 عملية التناسل من التزاوج إلي التجنيح
 

 :األمطار الصيفية والتكاثر 
  أآتوبر/ سبتمبر–يوليو

 
_________________________________________ 
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   نشرة الجراد الصحراوي                                    
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   نشرة الجراد الصحراوي                                    
________________________________________  

  
 :األمطار الشتوية والتكاثر 
  فبراير/ يناير–أآتوبر

  
 :األمطار الربيعية والتكاثر 
  يوليو/ يونيو–فبراير

  
 االنحدار 

أو مكافحة ناجحة تؤدي / هي فترة تتميز بإخفاق في عملية التكاثر و
تفكك الجموع المكونة لألسراب، وبداية االنحسار ويمكن أن إلي 

  . مستوي إقليمي أو أآبرعلىتكون 
  

 التفشي  
ازدياد واضح في أعداد الجراد الصحراوي بسبب الترآيز 
والتضاعف والتجمع، الذي إذا لم يتم إيقافه يمكن أن يؤدي إلي 

  .تكوين مجموعات حوريات وأسراب
  
  الفورة  

 في أعداد حسار وتتسم في البداية بتزايد آبير جدًاهي فترة تلي االن
آن واحد يتبعها نتاج  الجراد الصحراوي وحدوث تفشيات عديدة في

موسمين متعاقبين أو أآثر للتكاثر من االنتقالي إلي ألتجمعي في 
مناطق التكاثر الموسمية المكملة في نفس اإلقليم أو األقاليم المجاورة 

  .للجراد الصحراوي
    
  اءالوب 

 هي فترة لعام واحد أو أآثر ينتشر فيها الجراد الصحراوي
ويحدث .واإلصابات الشديدة التي يكون أغلبها مجموعات أو أسراب

  .الوباء الكبير عندما يتأثر إقليمين أو أآثر في نفس اآلونة
  

  االنحسار  
  .هي فترة تخلو من االنتشار واإلصابات الشديدة باألسراب

  
  الخمود  

النحسار الشديد وتتسم بالغياب التام لعشائر الجراد هي فترة من ا
  .الصحراوي التجمعية

        
   مستويات التحذير 

  أخضر
 المحافظة على ينبغي. ليس هناك تهديد للمحاصيل.هادئ •

 .إجراء المسوحات و الرصد المنتظم
  أصفر
يتطلب األمر إلى يقظة .يوجد تهديد للمحاصيل.تحذير •

 .   عمليات مكافحةأآثر؛ قد تقتضى الحاجة إلى
  أحمر

يجب إجراء عمليات مسح . تهديد شديد للمحاصيل.خطر •
  .و مكافحة مكثفة

  
  مناطق الجراد الصحراوي

  
  المنطقة الغربية

ا تشمل            : البلدان المتضررة من الجراد في غرب وشمال غرب أفريقي
 – السنغال    – المغرب    – موريتانيا   – مالي   – ليبيا   – تشاد   –الجزائر  

ردي       – بورآينا فاسو : ثناء األوبئة فقط   وأ –تونس   ا   – آاب في  جامبي
  . غينيا آونا آري– غينيا بيساو –
  

  المنطقة الوسطي
راد     ن الج ررة م دان المتض ىالبل مل   عل ر تش ر األحم داد البح :  امت

وتي   ر -جيب ا إ - مص ا  –ريتري ان – إثيوبي عودية – ُعم  – الس
 العراق –البحرين : طوأثناء األوبئة فق .  اليمن – السودان   –الصومال  

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

  
  المنطقة الشرقية

أفغانستان : البلدان المتضررة من الجراد في جنوب غرب آسيا تشمل        
  . باآستان– إيران – الهند –
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