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 بسم اهللا الرحمن الرحيم  
 يلصحراواالستكشاف بيئات الجراد لمسح المشترك الثاني اتقرير 

 في
 المشترآةاليمنية السعودية منطقة الحدودية  ال

 خالل الفترة
  .هـ25/11/1424-18م الموافق 10-16/1/2004 

 
 مــقـدمــة

  
وزارتي الزراعة في الجمهوریة اليمنية والمملكة العربية  استمرارا للتعاون الثنائي المشترك بين

المنعقد  المشترآة التي اوصت في إجتماعها وتنفيذًا لتوصيات اللجنة اليمنية السعودیة .السعودیة
 مرآزي مكافحة الجراد الصحراوي في  العمل المشترك بينباستمرارم 2003 خالل عام بصنعاء

الذي بدأ العام إلستكشاف بيئات الجراد الصحراوي تنفيذ المسوحات المشترآة لالبلدین الشقيقين 
تكاثر الشتوي للجراد الصحراوي على سواحل  تنفيذ المسح المشترك األول لمناطق ال بعدالمنصرم

تعتبر من المناطق التقليدیة الهامة  التي الشقيقين،البحر األحمر في الحدود المشترآة بين البلدین 
حسن الحالة ه في حال توانتشاره لتكاثروة لغزوات أسراب الجراد الصحراوي المهاجرالمعرض

مراقبتها والتنبؤ بما قد عرف على األوضاع بها و التأصبححيث ، هافيبعد سقوط األمطار الخضریة 
تتطور إليه أمرا ميسورا بفضل ما یسود البلدین الشقيقين من ثقة وتعاون بناء لخدمة مصالحهما 

    .المشترآة
 

توصيات اللجنة التنفيذیة للهيئة ل وتلبية) EMPRES(رئيسية لبرنامجووصوًال لتحقيق األهداف ال
 التابعة لمنظمة األغذیة والزراعة) CRC(د الصحراوي في المنطقة الوسطى اإلقليمية لمكافحة الجرا

)FAO ( ُعمان بالمملكة األردنية الهاشمية خالل الفترة من في اجتماعها الثالث والعشرون المنعقد في
 والذي أوصت فيها الدول األعضاء بضرورة تنفيذ مسوحات مشترآة الستكشاف م،18-20/10/1999

  . على أوضاعه في المناطق الحدودیة المشترآة بين الدولفالتعربيئات الجراد و
 

 االستكشاف ت عملياأهمية تنفيذ األول والمتضمنةالمسح المشترك  للتوصية الواردة في تقریرواستنادا
 الحدودیة المشترآة بين البلدین مرتين آل عام على األقل خالل موسم التكاثر الشتوي والمسح للمنطقة

 بأهمية توثيق العالقات وتبادل الخبرات وإثراء تجربة العمل الميداني الفني المشترك في ماناوإی للجراد،
 .  آنتيجة حتمية للروابط األخویه بين البلدین الشقيقينالصحراوي،مجال مكافحة الجراد 

  
الفترة موافقة صاحبي المعالي وزیري الزراعة بكال البلدین على إجراء المسح المشترك الثاني خالل بو

هـ تجسيدًا للعمل الميداني الفني المشترك الستكشاف 25/11/1424-18م الموافق 1/2004 /10-16
بيئات الجراد الصحراوي درءًا لمخاطر هذه اآلفة وما تسببه من خسائر للثروة الزراعية الوطنية لكال 

م الموافق 2004 ینایر 16-10رة  فقد تم بحمد اهللا تنفيذ المسح الميداني المشترك الثاني خالل الفت.البلدین
 .هـ1424/ 11 /2 -14
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 المشارآون في عملية المسح الميداني المشترك الثاني
 

  :شارك في تنفيذ المسوحات المشترآة آل من
         الفريق اليمني       يالفريق السعود

 )فريقرئيس ال(عادل إبراهيم الشيباني  /م. 1 )رئيس الفريق(محمد علي حسن الحربي /م
  عضو–ماجد عبد الرحيم القطابري / م.  2   عضو–معتوق أحمد سليم الدين / م

  عضو–عبد الرزاق علي الحكيمي / م.  3   عضو–مرحوم بريك المرحوم / فني
  عضو–علي محمد الخالف     / فني

 
التابعة لألمم المتحدة مسئول التقاریر والتوقعات ) FAO (راعةوبمشارآة خبير منظمة األغذیة والز
 Dr. Keith Cressmanآریسمان آيث / والمسوحات للجراد الصحراوي د

 
 التنفيذ الميداني لخطة المسح المشترك الثاني

 
 :  وفقًا لخطة المسح المشترك المعدة من آال البلدین فقد تم

 
 :ورية اليمنية على النحو التالياستكشاف ومسح المواقع في الجمه: أوال

 
منطقة التكاثر الشتوي الساحلية التقليدیة للجراد الصحراوي من ميدي شماًال وحتى منطقة الجر  .1

 :جنوبًا مرورًا بوادي حيران حسب اإلحداثيات التالية
N 16 18 35 / E042 48 33  *      *    N 16 13 03 / E 042 51 01   * N 16 13 36 / E 042 52 43 
N 16 15 36 / E042 57 59  *      *      N 16 15 49 / E042 59 10  * N 16 17 48 / E042 52 37  

N 16 02 18 / E042 56 44  *    N 15 48 44 / E042 59 42   
  

جنوب منطقة ( ة للجراد الصحراوي من منطقة وادي الدبن منطقة التكاثر الشتوي الساحلية التقليدی .2
 :الى منطقة القطيع مرورًا بمنطقة التربة حسب اإلحداثيات التالية) الجر

N15 57 34 / E043 00 53   **    N15 56 59 / E043 0148     *    N15 58 09 / E043 04 13   
N14 56 22 / E043 06 58   *     * N14 56 56 / E043 08 02     * N14 54 07 / E043 11 01    

 
 

 :استكشاف ومسح المواقع في المملكة العربية السعودية على النحو التالي:  ثانيًا
 
ة التكاثر الشتویة الساحلية التقليدیة للجراد الصحراوي من محافظة ابو عریش شماًال حتى منطق.  1

 :اإلحداثيات التالية الموسم جنوبًا حسب
N16 53 08 / E042 54 16  *     * N16 49 35 / E042 54 57   *     N16 45 31/ E042 50 29  
N16 42 13 / E043 07 25  *   *             N16 43 19/ E043 04 57 *    N16 35 52 / E043 02 51 

  
 
  :إستكشاف ومسح مواقع تكاثر وإنتشار الجراد الصحراوي في المنطقة الحدوديه المشترآة: ثالثًا
 

تم مسح وإستكشاف منطقة التكاثر الشتویة الساحلية التقليدیة للجراد الصحراوي في المنطقة 
 : الحفيرة شرقاًً حسب االحداثيات التاليةوحتى غربا المشترآة من مرآز الحافية الحدودیة
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  N16 29 26 / E042 56 40 *       N16 22 36 / E042 48 49  *       * N16 22 34 / E042 49 44     
  N16 22 37 / E042 52 32 *      * N16 24 24 / E042 55 41  

 
 
 :نتائج عملية المسح المشترك في آال البلدين     

 
 :من خالل المسح الميداني المشترك الذي نفذ للمناطق الحدودیة في آال البلدین اتضح لنا ما یلي

 
 المنطقة الواقعة بين ميدي شماًال وحتى منطقة الجر جنوبًا مرورًا بوادي حيران شبه جافة ولم :أوًال

 .عثر فریقي المسح على أي أعداد للجرادی
 

إلى منطقة القطيع مرورًا ) جنوب منطقة الجر( المنطقة الواقعة بين منطقة وادي الدبن :ثانيًا
آانت المناطق الواقعة جنوب منطقة الجر شبة جافة ولم یعثر على أي أعداد  بمنطقة التربة قد

منطقة التربة والقطيع مهيئة نسبيًا لتكاثر بين  بينما وجد أن المواقع المحصورة. للجراد بها
هكتار في بعض المواقع / جرادة8–2الجراد والحالة الخضریة بها جيدة حيث عثر على من 

 .من الجراد الصحراوي الغير بالغ جنسيًا
 

 المنطقة الواقعة جنوب محافظة أبو عریش وحتى الموسم الحالة الخضریة بها من متوسطة :ثالثُا
 . ولم یعثرعلى أي أعداد للجراد بهاإلى شبة جافة

 
المنطقة الحدودیة المشترآة من مرآز الحافية غربًا وحتى الحفيرة شرقاًً الحالة الخضریة بها : رابعًا

حيث . األرضية مناسبة لتجمع وتكاثر الجراد الصحراوي المحلي حاليًا الرطوبة جافة بينما
 .هكتار في موقعين مختلفين/ جرادة1عثر على 

 
  :األمطار التي سجلت خالل تنفيذ المسح المشترك

 
سقطت . أثناء تنفيذ عمليات المسح المشترك الحالي في مناطق التكاثر الشتوي الساحلية للبحر األحمر

شملت معظم وم 14/1/2004هـ الموافق 22/11/1424أمطار متوسطة إلى غزیرة یوم األربعاء 
وادي بن عبد اهللا ووادي ( معظم األودیة في آال البلدین مناطق التكاثر الشتوي وسالت على إثرها

مما .  ملم87 بوجه خاص على المناطق الحدودیة المشترآة حيث بلغت آمية األمطار وترآزت) تعشر
سيؤدي إلى تحسن الحالة الخضریة وتجمع أعداد الجراد المحلي ومن ثم تكاثره وزیادة أعداده في 

 .  في آال البلدینبعض المواقع المشار إليها سابقا
 

 
 :تحليل نتائج المسح المشترك والتوقعات المستقبلية في المناطق الحدودية المشترآة

 
 :المناطق المستكشفة في الجمهورية اليمنية.  اوًال

 ما أظهرته نتائج المسح الميداني المشترك لبعض مناطق تكاثر الجراد وءى ضـعل
 فمن المتوقع تزاید أعداد الجراد اإلنفرادي الغير التقليدیة،الصحراوي الشتویة الساحلية 

منطقة التربه ومنطقة القطيع  بالغ جنسيًا الذي تم تسجيله في بعض المواقع الواقعة بين
 . هطول األمطار على تلك المواقع خالل األیام القادمهوخاصة في حالة إستمرار
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 :المناطق المستكشفة في المملكه العربيه السعوديه. ثانيًا
من المتوقع ظهور أعداد من الجراد الصحراوي اإلنفرادي في بعض المواقع الواقعه 
جنوب محافظة أبوعریش وذلك نتيجة لوجود غطاء نباتي شبه مناسب لتكاثر الجراد 

 .األیام القادمةحراوي وخاصة إذا ما إستمرهطول األمطار خالل الص
 

 :  المناطق الحدوديه المشترآه بين البلدين. ثالثًا
على المناطق الحدودیه ) خالل تنفيذ المسح(نتيجة لهطول األمطار التي سجلت مؤخرًا 

د الصحراوي البلدین والتي قد تعمل على تحسن الظروف البيئيه لتكاثر الجرا المشترآة بين
لى تسجيل أعداد إنفرادیه من الجراد في تلك المناطق، لذا فمن  إ إضافةالقادمة،خالل األیام 

المتوقع زیادة أعداد الجراد الصحراوي المهاجر في تلك المناطق خالل الفترة القادمة 
 . وخاصة في حالة إستمرار هطول األمطار

  
  المهاجر إلى مناطق التكاثر الشتوي الساحلية فيما یتعلق بوصول أسراب الجراد الصحراوي 

 فإن هناك احتمال تعرض تلك المناطق لغزو أسراب الجراد الصحراوي .  آال البلدینيلمشترآة ف 
               المناطق خالل موسم على تلكمن الدول المجاورة في حالة استمرار هطول األمطار  المهاجر 

 . الحالييالتكاثر الشتو
 

 :فريقي المسح المشترك أثناء المسح الميدانيتدريب 
  

 خبير منظمة األغذیة Dr. Keith Cressmanآيث آریسمان / من خالل مشارآة الدآتور
التابعة لألمم المتحدة مسئول التقاریر والتوقعات والمسوحات للجراد (FAO) والزراعة 

طریقة استخدام برنامج  الصحراوي في عملية المسح المشترك قام بتدریب فریقي المسح على 
(eLocust)و  (Real Map) المتعلقة بجمع المعلومات الميدانية عن مواقع وبيئات الجراد بأطواره

 Satellite Modem بواسطة  عبر االنترنت ومظاهره المختلفة وآيفية إدخالها وإرسالها إلكترونيًا
(BGAN Inmarsat 9101)  من الميدان إلي نظام رمسيس  (RAMSES)  في قسم المعلومات

األمر الذي سيسهل مستقبًال سرعة نقل المعلومات . والتنبؤات بمرآزي الجراد في آال البلدین
 و (FAO)الميدانية عن أوضاع الجراد للمختصين في مرآزي الجراد ومنظمة األغذیة والزراعة 

 . الهيئات التابعة لها بهدف سرعة تحليلها التخاذ القرار المناسب
 

 :الـتـوصـيـــات
 

من خالل تحليل نتائج المسح السابق والتوقعات المستقبلية ألوضاع الجراد الصحراوي في مناطق 
 : نوصي بما یليالبلدینعلى آال ) خاصة بعد سقوط األمطار(في الوضع الراهن  التكاثرالشتوي

 
 تواجد ألعداد الجراد الصحراوي في آال البلدین تحت المراقبة   وضع المناطق التي سجل بها:أوًال

الدقيقة تحسبا لتزاید األعداد الحالية أو ظهور أعداد جدیدة في المواقع التي سقطت عليها 
 .األمطار

 
 . بين مرآزي الجراد في آال البلدینت االستمرار في تبادل التقاریر والمعلوما :ثانيًا

 
قيام بالمسح المشترك للمناطق الحدودیة المشترآة بين البلدین خالل موسم  من الضروري ال: ثالثًا

الشتوي الحالي تحسبًا ألي تطورات في أوضاع الجراد قد تحدث بسبب التطورات  التكاثر
 .الحالية ألوضاع الجراد في الدول المجاورة
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الجراد من خالل من األهمية بمكان االستعداد لمواجهة أي تطورات قد تحدث ألوضاع  :رابعًا
 .تجهيز وسائل المكافحة المختلفة لرفع القدرة الجاهزیة في آال البلدین

 
 االستمرار في تبادل الخبرات بين البلدین بالتنسيق مع الهيئة اإلقليمية لمكافحة الجراد في :خامسًا

 التابعة لمنظمة األغذیة والزراعة EMPRES)(الوسطى وبرنامج اإلمبرس  المنطقة
FAO) .( 

  
على مرآزي مكافحة الجراد الصحراوي في البلدین وضع الخطة الخاصة بتنفيذ المسح : ًاسادس

المشترك للمنطقة الحدودیة ورفعها إلى وزارتي الزراعة بالبلدین للموافقة عليها ومخاطبة 
 .الجهات األخرى ذات العالقة لتسهيل تنفيذ خطة المسح آما أتبع عند تنفيذ هذا المسح 

 
 في حالة حدوث تكاثر محلي أو غزو ألسراب الجراد في المنطقة الحدودیة المشترآة بين  :سابعًا

 یتم تحدید أعدادها - نرى أن یتم تشكيل فرق مكافحة مشترآة من آال البلدین.البلدین
طبقا لحجم وآثافةاإلصابة بالجراد الصحراوي في المنطقة )  جویة–أرضية (ونوعها 

إشراف مباشر من   هذه الفرق المشترآة أعمال المكافحة وتحت تتولى-المشترآةالحدودیة 
 .البلدینمرآزي الجراد في 

 
 :شــــكر وتقدير

 
 العالقة في للجهات ذات  البالغیعبر فریقي المسح المشترك في آال البلدین عن شكرهم وتقدیرهم

لسعودیة وقيادتي وزارتي الزراعة ووزارتي الداخلية في الجمهوریة اليمنية والمملكة العربية ا
عون الكبير لتنفيذها بيسر  المهمة وتقدیمهم الهحرس الحدود والتي ساهمت في تسهيل تنفيذ هذ

بين   خالل عمليات المسح المشترك الدوريمع أمل استمرار هذا المستوى من التعاونوسهولة 
 .البلدین

 
   CRCد في المنطقة الوسطىآما یعبر فریقي المسح المشترك عن بالغ تقدیرهم لهيئة مكافحة الجرا

 على جهودهم ودعمهم إلنجاح المسح المشترك ولمنظمة األغذیة EMPRESوبرنامج اإلمبرس 
  Dr. Keith Cressmanآيث آریسمان / الدآتور من خالل مشارآة خبيرها FAOوالزراعة 

 .ترونيًافي المسح المشترك وتدریبه لفریقي المسح على تقنية جمع وإرسال معلومات الجراد إلك
 

 البالغين ا وتقدیرهما عن خالص شكرهمأن یعبرامسح المشترك في البلدین  فریقي التال یفووأخيرًا 
 التخطيطسبيل في ها الجراد الصحراوي للجهود العظيمة التي بذالمكافحة مدیري مرآزي / لألخوة

 .  بق إلنجاح هذا العمل المشترك بين البلدینسواإلعداد والتنسيق الم
 

  ولي التوفيق،،،،،،،،،واهللا
 
 
 

 محمد علي الحربي/   المهندس                      عادل إبراهيم الشيباني                  /        المهندس
 رئيس التقارير واألنباء للجراد -   رئيس الفريق         رئيس قسم معلومات الجراد            –س الفريق يرئ

 السعودية العربية المملكة     ة اليمنية              الجمهوري
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