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 التابعة لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة  هيئات مكافحة الجراد الصحراوي
 

 التهامي بن حليمة
 ،بالمنطقة الغربية“ أمبرس“منسق برنامج  مين هيئة مكافحة الجراد الصحراوي بالمنطقة الغربيةأ

 CLCPRO@fao.org، ايطاليا، البريد اإللكتروني: روما 00100، والزراعةمنظمة األغذية  
 

 الملخص

 . مجلة وقاية النبات العربية.التابعة لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة هيئات مكافحة الجراد الصحراوي. 2003. التهامي، بن حليمة
21: 181-183. 

ريقيا والشرق األدنى وجنوب غرب آسيا. ال يزال الجراد الصحراوي، اآلفة العابرة للحدود، يشكل خطرًا كبيرًا على الزراعة والمراعي في بعض مناطق إف
منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، منذ بداية النصف الثاني من القرن في مجال مراقبة ومكافحة هذه اآلفة، قامت البلدان المعنية و نوإدراكًا منها ألهمية التعاو

يئات إقليمية )هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في جنوب غرب آسيا، وهيئة مكافحة الجراد العشرين، بإنشاء لجنة مكافحة الجراد الصحراوي تال ذلك إنشاء ثالثة ه
اللجان لينطبق مع الصحراوي في الشرق األدنى وهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في شمال غرب إفريقيا(. وقد طرأ بعد ذلك تغيير اسم أو توسيع مجال نفوذ هذه 

اآلفات  برنامج نظام الوقاية من طوارئمنطقة الشرقية، المنطقة الوسطي والمنطقة الغربية، على التوالي. كما تم إنشاء مناطق تكاثر الجراد الصحراوي وهي ال
جراد والهياكل اإلقليمية لتنسيق أنشطته. ويهدف هذا المجهود إلى تقوية المكافحة الوقائية ضد ال (EMPRES“ )أمبرس“العابرة للحدود  والنباتية الحيوانيةاألمراض و

 الصحراوي على المدى المتوسط والمدى البعيد.
 

  المقدمة
يعتبر الجراد الصحراوي من أخطر الحشرات التي تهدد 

دولة إفريقية وآسيوية حيث تمتد  63المحاصيل الزراعية و الرعوية لـ 
المناطق المهددة من سواحل المحيط األطلسي للمغرب وموريتانيا إلى 

 ية. الحدود الهندية الباكستان
ونظرًا لما يختص به الجراد الصحراوي من قدرة على التنقل 
عبر مسافات طويلة ومن مؤهالت عالية على التكاثر وتكوين األسراب 
الغازية والفتاكة للموارد النباتية، ارتأت الدول المهددة بهذه اآلفة منذ 

مهام تنسيق مراقبة بداية النصف الثاني من القرن العشرين إلى إسناد 
جراد الصحراوي ومكافحته على الصعيد الدولي إلى منظمة األغذية ال

 :ما يلي لهذا الغرض أنشأت المنظمةوالزراعة لألمم المتحدة. و

 وى مقرها الدائم بروما: تعلى مس (1)

 مجموعة الجراد واآلفات المهاجرة األخرى؛ -
 DLCC:Desert Locustلجنة مكافحة الجراد الصحراوي ) -

Control Committee؛)  
 الصحراوي المجموعة التقنية للجنة مكافحة الجراد  -

(Technical Group of DLCC)؛ 
 (Pesticide Referee Group).  اللجنة االستشارية للمبيدات -

 وعلى المستوى اإلقليمي: (2)

 الهيئات اإلقليمية؛ -
 ".مبرس"أالتنسيقيات اإلقليمية لبرنامج  -

 

 (DLCCراوي )لجنة مكافحة الجراد الصح .1
 

تحت اسم اللجنة التقنية االستشارية  1951سنة هذه اللجنة أنشئت 
بلجنة مكافحة  1955سنة  هااسماستبدل و الصحراوي، لمكافحة الجراد

دولة منها المعنية بغزو الجراد  63كون من وتت الجراد الصحراوي.
 :ةليبالمهام التاوهي مكلفة ، ومنها الدول المانحة

قرب لوضعية الجراد الصحراوي في جميع مناطق المتابعة عن  -
 تكاثره؛ 

 تنسيق حمالت المسح و المكافحة في هذه المناطق؛ -
تطوير التنسيق العام للعمل بمنظمات وهيئات مكافحة الجراد  -

 ؛الوطنية واإلقليمية
تنسيق السياسات الوطنية والدولية في مجاالت المكافحة وتطوير  -

 لوقائية والبحث؛ ا
ومات التقنية و العلمية حول لداد المدير العام للمنظمة بالمعإم -

 الجراد واإلجراءات الالزمة للتحكم فيها؛ وضعية
إمداد المدير العام للمنظمة بالمعطيات المالية حول صندوق  -

  .اللجنة وحول برامج العمل الممولة من طرف هذا الصندوق
 

العادية كل سنتين )حالة وتجتمع هذه اللجنة بمقر المنظمة في دوراتها 
بدعوة من المدير  ةسكون الجراد(. كما يمكنها أن تجتمع بصفة استثنائي

العام لمنظمة األغذية والزراعة كلما تفاقمت حالة الجراد في المناطق 
 المعنية.

 
  المجموعة التقنية للجنة مكافحة الجراد الصحراوي. 2

     (DLCC-TG)  
 

ين دوليين في ميدان الجراد، و تعنى من أخصائيهذه اللجنة ون تتك
 :ما يليب

 لجنةدراسة جميع المواضيع التقنية والعلمية التي تقدمها لها  -
 الجراد الصحراوي؛ مكافحة

 تحديد مناهج تنفيذ نتائج هذه الدراسات؛ -
تقديم اإلرشادات للجنة حول اإلجراءات الالزمة والتكنلوجيات  -

 لمراقبة؛واالمسح الحديثة لتطوير عمليات 
 تزويد الجنة بالتقارير التقنية المنبثقة عن اجتماعاتها. -
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وتجتمع هذه اللجنة مرة واحدة في الفترة الفاصلة بين دورتين للجنة 
 .مكافحة الجراد الصحراوي

 

 (PRG) لجنة االستشارية للمبيدات. ال3
 

تتلخص مهامها من أخصائيين في المبيدات، وهذه اللجنة كون تت
 ما يلي:في

دراسة نتائج التجارب حول المبيدات المستعملة في مكافحة  -
التي تقوم بها مؤسسات البحث المتخصصة العاملة في  الجراد

 ؛الدول المعنية بالجراد الصحراوي وغيرها
إبداء الرأي حول المبيدات الصالحة لمكافحة الجراد بجميع  -

 بيداتأطواره وتحديد كميات المادة الفعالة الستعمال هذه الم
 ؛ وكذلك مدى تأثيرها على البيئة

تحيين قوائم المبيدات الممكن استعمالها و قوائم المبيدات المقترح  -
في مكافحة الجراد نظرًا لتأثيرها السلبي على اإلنسان  تجنبها

 ؛والبيئة بصفة عامة
قصد وضع  جنة بالتقارير التقنية المنبثقة عن اجتماعاتهالتزويد ال -

 شارة الدول المعنية.نتائجها رهن إ
 

وتجتمع هذه اللجنة بمقر المنظمة مبدئيا كل سنتين عدا إذا اقتضت 
 الضرورة غير ذلك.

 

 الهيئات اإلقليمية .4
 

نظرًا المتداد مساحات مناطق تواجد وتكاثر الجراد الصحراوي 
وأخذًا بعين االعتبار للخصوصيات الحيوية واإليكولوجيا لهذه المناطق 

لمعنية إنشاء هيئات إقليمية تحت رعاية منظمة األغذية الدول ا ارتأت
والزراعة لألمم المتحدة من أجل تطوير وتحسين التنسيق لعمليات 

هيئة مكافحة الجراد الصحراوي بالمنطقة ( 1المسح والمكافحة: )
( 3، )هيئة مكافحة الجراد الصحراوي بالمنطقة الوسطي (2، )الشرقية

 ي بالمنطقة الغربيةهيئة مكافحة الجراد الصحراو
 
 
 
 
 
 
 

 هيئة مكافحة الجراد الصحراوي بالمنطقة الشرقية

تحت اسم هيئة مكافحة الجراد  1963سنة هذه الهيئة أنشأت 
، الذي استبدل باسمها الحالي سنة الصحراوي في جنوب غرب آسيا

إيران و الهندو أفغانستانهي  بلدان ةكون من أربع. وتت2000
 ةدورأول عقدت  )إيران(، وقد مقرها في طهران.  ويوجد وباكستان

 .1964ديسمبر كانون األول/في لها 

 هيئة مكافحة الجراد الصحراوي بالمنطقة الوسطي

تحت اسم هيئة مكافحة الجراد  1965سنة هذه الهيئة أنشأت 
 وأصبحت تعرف باسمها الحالي سنة األدنى بالشرقالصحراوي 

، مصر، العراق، األردن، لبحرينهي ا أربعة عشر دولة وتشمل .1994
سوريا،  السودان،قطر، العربية السعودية،  عمان،الكويت، لبنان، 

. وتجدر 2002 التي انظمت إلى الهيئة سنة جيبوتياإلمارات العربية و
إريتريا والصومال تدرس و ثوبيااهي ثالثة بلدان أخرى اإلشارة إلى أن 

ن مقرها بجدة ثم انتقل إلى كا. و حاليا ملف انضمامها إلى هذه الهيئة
 .1969عقدت أول اجتماع لها سنة  . وقدالقاهرة

 
 هيئة مكافحة الجراد الصحراوي بالمنطقة الغربية

 هيئة مكافحة الجراد الصحراوي بشمال غرب أفريقيااء شتم إن
تونس و  المغربو ليبياو الجزائر كل من  . وكانت تضم1970سنة 

مقرها بالجزائر ، وكان 1989سنة يئة إلى اله انظمتوريتانيا التي مو
 .1972ديسمبر كانون األول/في ة لها دورأول عقدت حيث  العاصمة

ونظرًا للتكامل الحيوي واإليكولوجي لمواقع تكاثر الجراد 
الصحراوي بالمنطقة الغربية من القارة اإلفريقية قررت الدول المعنية 

يئة مكافحة اسم هتحت  2002سنة في هذه المنطقة إنشاء هيئة جديدة 
 دول شمال غرب إفريقيا الجراد الصحراوي بالمنطقة الغربية تضم 

التي  شمال غرب أفريقيامكافحة الجراد الصحراوي بأعضاء هيئة )
باإلضافة إلى أربع دول  (2003أعلنت رسميًا عن توقيف أنشطتها سنة 

وبذلك تشاد. و السنغالو النيجرو من السهل اإلفريقي وهي مالي
 ت الهيئة الجديدة تضم تسع بلدان.أصبح

 

 م الهيئات اإلقليميةامه
 

 أمانة دائمة تتوفر كل هيئة علىالعامة  تسيير شؤونهامن أجل 
نفوذها وتنسيق عمليات المسح  ةتقوم بمتابعة حالة الجراد بمنطق

جتماعات لجنتها وا دورات الهيئةوالمكافحة وتنفيذ قرارات وتوصيات 
 هذه الهيئات:تكوين الغرض من التنفيذية. و

 اإلقليميو تنظيم وتشجيع كل المبادرات على المستوى الوطني -
والدولي لتطوير المسح والمكافحة واألبحاث وتبادل المعلومات 
عن حالة الجراد والتنسيق بين الدول األعضاء وتقديم الدعم 

 مكافحة الجراد؛المكلفة ب لوحداتها الوطنية

 ت المتخصصة األخرى لألمم المتحدةإبرام اتفاقيات مع المؤسسا -
 والمنظمات العالمية المهتمة بالجراد؛

 

عن صندوق خاص يمول على كل هيئة من هذه الهيئات وتتوفر 
تستعمل موارده لتغطية نفقات أنشطة و اشتراكات الدول األعضاءطريق 

وتتكفل . وراتها أو اجتماعات لجنتها التنفيذيةدالهيئة المبرمجة خالل 
بتغطية نفقات موظفي وتسيير  ألغذية والزراعة لألمم المتحدةمنظمة ا

 :على عاتقها القيام بما يلي هيئةتأخذ كل ذلك  عنالوة وع أمانة الهيئة.

 المنطقة الغربية 

 
 المنطقة الوسطى

 

 المنطقة الشرقية 
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الستكشاف بين الدول األعضاء تنظيم وتطوير أنشطة مشتركة  -
لتوفير الضرورية و اتخاذ اإلجراءات  ومكافحة الجراد بالمنطقة

  جاز هذه األنشطة؛الموارد الالزمة إلن

تحديد طبيعة وأهمية الدعم الذي تحتاجه بعض الدول األعضاء  -
 اإلقليمية؛الوطنية ولتنفيذ البرامج 

التي مساعدة الدول لتحضير ووضع حيز التنفيذ برامج العمل  -
 ؛تصادق عليها الدول األعضاء

على مخزون استراتيجي من معدات ومبيدات في الهيئة محافظة  -
في الحاالت  هحددة داخل الدول األعضاء قصد استعمالمناطق م

 العاجلة/الطارئة؛

ات، يالتكوين والتدريب على جميع المستوتشجيع وتنسيق برامج  -
 ؛ اإلقليميأكان ذلك على الصعيد الوطني أو 

دعم المؤسسات الوطنية للبحث في ميدان الجراد وتنسيق وتشجيع  -
ير تقنيات المكافحة من أجل تطو امج البحث في المنطقةبر

 .الوقائية
 

 التزامات الدول األعضاء
 

بإنجاز المكافحة الوقائية ضد في الهيئة تلتزم كل دولة عضو 
الجراد الصحراوي على صعيد ترابها لتجنب أو تقليل الخسائر على 

الدول األعضاء  إنتاجالزراعي أو الرعوي وبالتالي على إنتاجها 
 ءات الالزمة والتدابير التالية:كل اإلجرا باتخاذاألخرى وذلك 

المساهمة في إنجاز السياسة المشتركة للوقاية ومكافحة الجراد  -
 التي صادقت عليها الهيئة؛

إنشاء وحدة وطنية دائمة مكلفة بمراقبة ومكافحة الجراد  -
 الصحراوي تتمتع باالستقالل الذاتي؛

برامج سنوية لحمالت المسح والمكافحة ورصد  تحضير -
 كانات الالزمة لتطبيقها؛االم

السماح لفرق التدخل التابعة لدول أعضاء أخرى بالعمل داخل  -
 التراب الوطني دعما لوحدة مكافحة الجراد المحلية وذلك طبقًا

 ؛للتراتيب المحددة من طرف الهيئة

التابعة للهيئة والمبيدات  المعداتاستعمال ن ويخزتتسهيل  -
إعفائها من مع ل أخرى ولى ددها وتحويلها إراتيسبا السماحو

 ية؛الجمركالرسوم 

األنشطة المبرمجة من قبل الهيئة في ميادين تشجيع ودعم  -
 التدريب والتكوين واالستكشاف والبحث؛ 

إرسال المعلومات الخاصة بالجراد إلى كل من أمانة الهيئة  -
 ومنظمة األغذية والزراعة؛  األخرىواألعضاء 

 .إلى صندوق الهيئة يةتسديد االشتراكات السنو -
 

 وتنسيق برنامج نظام الوقاية من طوارئ أهداف .5
النباتية العابرة و الحيوانيةاألمراض اآلفات و

 (EMPRES“ )أمبرس“للحدود 
 

منظمة األغذية من طرف المدير العام ل “أمبرس“لقد أنشأ برنامج   
 من أجل دعم الوحدات الوطنية لمكافحة الجراد الصحراوي والزراعة
الالزمة لتنفيذ استراتيجية المكافحة الوقائية المستدامة في  األسسووضع 

جميع مناطق تكاثر الجراد الصحراوي. ويمول هذا البرنامج بدعم من 
 الدول المانحة والدول المعنية بالجراد والمنظمة.

 :وتطوير ى تقويةبالخصوص إل “أمبرسبرنامج "يهدف و
ات االستكشاف والتنبؤ بغية وذلك بتحسين قدر المبكر اإلنذار -

تطوير شبكات االتصال لتبادل  الموثوقة وتكثيف جمع المعطيات 
 المعلومات في أسرع وقت ممكن؛

الغير وذلك بتطوير قدرات المكافحة المبكرة و التدخل السريع -
استعمال المعدات للمتدخلين ولبيئة )تكوين جيد با الضارة

 المناسبة(؛  

التقنيات المستعملة في وتطوير الطرق  بهدف البحث الميداني -
الصحراوي مع إدراج واستغالل  الجراد ضدالمكافحة الوقائية 

 الحديثة. تالتكنولوجيا

من طرف منسق خاص بالبرنامج “ أمبرس“يتم تنسيق برنامج و
مكافحة الجراد الصحراوي  بالمنطقة الوسطى ومن طرف أمين هيئة

 بالنسبة للمنطقة الغربية. 
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Abstract 

Benhalima, T. 2003. The FAO Commissions for Controlling the Desert Locust. Arab J. Pl. Prot. 21: 181-183. 
The Desert Locust, an acridid transboundary pest, remains a major threat to agriculture and pastureland in certain parts of Africa, the Near 

East and South-West Asia. Conscious of the importance of the co-operation in the monitoring and control against this plague, the concerned 

countries and FAO created, since the beginning of second half of the twentieth century, the Desert Locust Control Committee (DLCC), and after 

that three regional commissions: the Commission for Controlling the Desert Locust in South-West Asia, in Near East and in North-West Africa. 

Thereafter, the names of these Commissions or their zone of action has been changed to make them in accordance with the Desert Locust 

breeding areas which are respectively the Eastern, Central and Western area. It was also created the Emergency Prevention System for 

Transboundary Animal and Plant Pests and Diseases (EMPRES-Desert Locust Component) and his regional coordination’s. This effort aims at 

the reinforcement of the preventive control of the Desert Locust in the medium- to long term.  
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