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 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
لصحراويا الستكشاف بيئات الجراد  األوللمسح المشتركا تقریر  

 في
منطقة الحدودیة اليمنية السعودیة المشترآةال  

 خالل الفترة
  .هـ16/11/1424-10م الموافق 14-20/12/2002 

 
 مقدمة

 
نظرا للخطورة التي تشكلها أسراب الجراد الصحراوي على اإلنتاج الزراعي بشكل عام، وآون الجراد 

  فقد أوصت االقتصادیة،ات الزراعية المهاجرة والتي تعبر الحدود بين الدول وتحدث أضرارها من اآلف
 بتنفيذ المسوحات المشترآة للمناطق الحدودیة CRCهيئة مكافحة الجراد الصحراوي بالمنطقة الوسطى 

كة األردنية مان بالمملبين الدول المتجاورة وذلك في دورتها الثالثة والعشرون التي عقدت بمدینة ُع
 .م 20/10/1999-18 الهاشمية خالل الفترة من

 
الصحراوي وقد تضمنت خطة برنامج منع الطوارئ لآلفات الحيوانية والنباتية لمكون الجراد 

تضمنت تنفيذ المسوحات المشترآة بين ) FAO( لمنظمة األغذیة والزراعة الـالتابع)EMPRES(الـ
 .م2002 اليمنية لعام المملكة العربية السعودیة والجمهوریة

 
 في المملكة العربية ض ورد في محضر اجتماع وزیري الزراعة في البلدین بمدینة الریااوتنفيذا لم

 المسح ذهـ فقد وضعت خطة لتنفي21/4/1423-18م الموافق 2/7/2002-29/6 السعودیة بتاریخ
من آال الدولتين لتنفيذ هـ 16/10/1423-10 م الموافق من20/12/2002-14المشترك خالل الفترة من 

المسوحات المشترآة في مناطق تكاثر الجراد الصحراوي آعمل مشترك یقوم به األخصائيون في مجال 
  .الشقيقين بالبلدین يالجراد الصحراو

 
  :أهداف تنفيذ المسح المشترك

  
  -:التالية المشترك یهدف إلى تحقيق الغایات حالمس تنفيذ

 المختصين الحدودیة لدىر الجراد في المناطق خلق فهم مشترك لمناطق تكاث -1
 المناسبة لتكاثر الجراد في فترات التراجع والسكون واستقبال عومعرفة المواق
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غزوات الجراد في فترات الفوران والتعرف على طبيعة وطبوغرافية 
  .بهاالمناطق الحدودیة المشترآة والظروف البيئية السائدة 

 مصدرا المشترآة تكون الحدودیة المنطقةفي منع تكوین تجمعات للجراد  -2
 داخل المناطق الزراعية في البلدین منها إلىلتكون أسراب جراد تعبر 

 .الشقيقين
 مجال مسح ومكافحة الجراد الصحراوي يتقویة أواصر التعاون والتنسيق ف -3

 .  بين البلدین
 . تبادل الخبرات في مجال الجراد الصحراوي -4
 

  :ةالمشارآون في تنفيذ المهم
 

  -:شارك في تنفيذ المسوحات المشترآة المهندسون التالية أسماؤهم
 الجانب السعودي     الجانب اليمني

 )رئيس الفريق(محمد علي الحربي   / م-1   )رئيس الفريق (عبده فارع الرميح /  م-1
 ياسين محمد السلوم/ م-2              عادل إبراهيم الشيباني /  م-2
 مرحوم بريك مرحوم / م-3ق علي الحكيمي                       عبد الرزا/  م-3

  
التابع لمنظمة األغذیة والزراعة EMPRESفؤاد محمد باحكيم آممثل لبرنامج الـ/وشارك المهندس

FAO. 
 
 
  :تنفيذ المهمة 

 
 -:التاليةوفقًا لخطة المسح المعدة مسبقا من الجانب اليمني فقد تم مسح واستكشاف المواقع 

والجنوب  التقليدیة للجراد من شمال ميدي باتجاه الجنوب ة مناطق التكاثر الشتوی-:والأ
 .الجنةوادي حيران ووادي   حتى منطقة الجر مرورا بميدي، بني هتان،الشرقي

 ه مناطق التكاثر الشتویة التقليدیة للجراد من مدینة المنصوریة جنوب الحدیدة في اتجا-:ثانيًا
 .لى طریق الحدیدة تعزالشمال حتى جميشة ع

 المنطقة الحدودیة المشترآة الواقعة بين ميدي بالجمهوریة اليمنية والموسم بالمملكة -:ثالثًا
العربية السعودیة وحتى المنطقة الممتدة بين حرض في الجمهوریة اليمنية والطوال 

 .السعودیة شرقًابالمملكة العربية 
    
  

 .السعوديةبعد ذلك انتقل الفريقان إلى المملكة العربية 
 

  -:ووفقًا لخطة المسح المعدة مسبقًا من الجانب السعودي فقد تم مسح واستكشاف المواقع التالية
 مناطق التكاثر الشتویة التقليدیة للجراد المحصورة بين خبت احد المسارحة والمضایا -:أوال 

. 
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 للجراد المحصورة بين جنوب أبو عریش واحد ةشتویة التقليدی مناطق التكاثر ال-:ثانيًا
 .المسارحة وغرب الدغاریر حتى البدوي غرب وادي خلب

 
 مناطق التكاثر الشتویة التقليدیة للجراد من شمال الموسم حتى الطوال ، والمنطقة -:ثالثًا

یة الحدودیة المشترآة المحصورة بين الخوبة بالمملكة العربية السعودیة وقر
  . اليمنية وغربا حتى الطوالةالمالحيظ بالجمهوری

 
  
 :النتائج

 
 -:من خالل المسح الميداني المشترك الذي نفذ للمنطقة الحدودیة المشترآة تبين لنا مایلي

شرقًا  المناطق الحدودیة المشترآة الواقعة بين الموسم وميدي غربا وحتى المبخرة -:أوال
ستقبال وتكاثر أسراب الجراد بها خالل مواسم التكاثر  من المواقع المناسبة التعتبر

 .الشتویة الممتدة من أآتوبر وحتى مارس من آل عام 
  

 المنطقة الواقعة بين المبخرة وحتى الخوبة في المملكة العربية السعودیة والمالحيظ -:ثانيًا
طبيعة في الجمهوریة اليمنية مناطق غير مناسبة الستقبال وتكاثر الجراد بها آون 

 .جبليةالمنطقة 
 
 :التوصيات 
  

من خالل النتائج السابقة وطبقًا لطبيعة تحرك الجراد الصحراوي ومواسم تكاثره فإننا نوصي  
 -:بما یلي 

 من الضروري جدًا استمرار القيام بعمليات استكشاف للمنطقة الحدودیة المشترآة -:أوال
خالل موسم التكاثر الشتوي مرتين آل المناسبة بيئيًا الستقبال وتكاثر أسراب الجراد 

 . عام على األقل 
 

 على مرآزي مكافحة الجراد الصحراوي في البلدین وضع الخطة الخاصة بتنفيذ -:ثانيًا
المسح المشترك للمنطقة الحدودیة ورفعها إلى وزارتي الزراعة بالبلدین للموافقة عليها 

نفيذ ت خطة المسح آما أتبع عند ومخاطبة الجهات األخرى ذات العالقة لتسهيل تنفيذ
 .المسحهذا 

 في حالة حدوث تكاثر محلي أو غزو ألسراب الجراد في المنطقة الحدودیة المشترآة -:ثالثًا
 یتم تحدید - نرى أن یتم تشكيل فرق مكافحة مشترآة من آال البلدین. بين البلدین

لجراد الصحراوي في طبقا لحجم وآثافة اإلصابة با)  جویة–أرضية (أعدادها ونوعها 
 هذه الفرق المشترآة أعمال المكافحة وتحت  تتولى-المشترآةالمنطقة الحدودیة 

 .البلدینإشراف مباشر من مرآزي الجراد في 
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 ة تفعيل تبادل المعلومات بين مرآزي الجراد بالبلدین وتبادل التقاریر الخاص-:رابعًا
شقيقين عمومًا والمنطقة الحدودیة بالتطورات البيئية وأوضاع الجراد في البلدین ال

 . المشترآة خصوصًا
 

  :شكر وتقدير
 

یعبر فریقي العمل عن شكرهم وتقدیرهم للجهات ذات العالقة في وزارتي الزراعة ووزارتي 
 المهمة هالداخلية في الجمهوریة اليمنية والمملكة العربية السعودیة والتي ساهمت في تسهيل تنفيذ هذ

 .التعاونمع أمل استمرار هذا المستوى من .  الكبير لتنفيذها بيسر ودون عوائقو قدموا لنا العون
 

 واهللا ولي التوفيق،،،،،،،،،
 
 

 محمد علي الحربي/         المهندس عبده فارع الرميح                 / المهندس
         رئيس التقارير واألنباء مدير مرآز مراقبة ومكافحة                     

    بالمرآز الوطني لمكافحة وأبحاث الجراد                        ي      الجراد الصحراو
       المملكة العربية السعودية             الجمهورية اليمنية 

 


