
 

دولة لیبیا 
حكومة الوفاق الوطني 

وزارة الزراعة والثروة الحیوانیة والبحریة 

موقف عام عن حالة الجراد الصحراوي 

مارس 2020 



موقف عام عن حالة الجراد الصحراوي 

یـعتبر الجـراد الصحـراوي مـن اآلفـات االقـتصادیـة الـمھمة لـما تسـببھ مـن أضـرار 
ضخـمة فـي الـمحاصـیل الـزراعـیة الـمختلفة فـي فـترات الـغزو.  وكـذلـك تـرجـع أھـمیة ھـذه 
اآلفـة لـلمنطقة الـشاسـعة الـتي بـوسـعھا اإلغـارة عـلیھا والـتي تـغطي مـساحـة 29 مـلیون كـم2 
 ً والـتي تـمتد مـن الـھند شـرقـاً إلـى مـوریـتانـیا غـربـاً ومـن تـركـیا شـماالً إلـى كـینیا جـنــوبـا
وتـسمى مـناطـق الـغزو، وبـین فـترة غـزو وأخـرى ینحسـر الجـراد الصحـراوي فـي مـنطقة 
أصـغر مـن الـمنطقة الـتي یـغزوھـا تـسمى مـناطـق الـسكون. إن الجـراد الصحـراوي عـند 
تـكاثـره وتـكویـنھ أسـراب لـھ اإلمـكانـیة إلصـابـة وسـائـل الـمعیشة لعشـر سـكان الـعالـم 

ولحسن الحظ غزوات الجراد ال تحدث كل سنة ولكنھا تحدث بعد كل عدة سنوات. 

قـسمت مـناطـق تـكاثـر وغـزو الجـراد الصحـراوي فـي الـعالـم إلـى ثـالث مـناطـق 
ھـي (الـغربـیة – الـوسـطى - الشـرقـیة) وعـلى غـرار ھـذا التقسـیم تـم إنـشاء ثـالث ھـیئات 

إقلیمیة لمكافحة الجراد الصحراوي وھي: 

* ھـیئة مـكافـحة الجـراد الصحـراوي بـالـمنطقة الـغربـیة: وتـضم فـي عـضویـتھا (لـیبیا - 
تـونـس - الجـزائـر - الـمغرب - مـوریـتانـیا - مـالـي - النیجـر - تـشاد - الـسنغال - بـركـینا 

فاسو) ومقرھا الجزائر العاصمة بالجزائر. 

* ھـیئة مـكافـحة الجـراد الصحـراوي بـالـمنطقة الـوسـطى: وتـضم فـي عـضویـتھا (مـصر 
- الـسودان - الـسعودیـة - أثـیوبـیا - اریـتریـا - جـیبوتـي - الـصومـال - الـیمن - عـمان - 

األردن - اإلمارات - قطر - الكویت - العراق - سوریا) ومقرھا القاھرة بمصر. 

* ھـیئة مـكافـحة الجـراد الصحـراوي بـالـمنطقة الشـرقـیة: وتـضم فـي عـضویـتھا (إیـران - 
الھند - باكستان - افغانستان) 
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مناطق الغزو

مناطق السكون



 

 ومــــن خــــالل النشــــرة الشهــــريــــة رقــــم (497) الــــصادرة بــــتاريــــخ 05 مــــارس 
2020 عــــن إدارة مـعلومـات وتـنبؤات الجـراد الصحـراوي (DLIS) الـتابـعة لـمنظمة 
االغـذیـة والـزراعـة عـن حـالـة الجـراد الصحـراوي لشھـر فـبرایـر والـتوقـعات الـمنتظرة 

حتى منتصف شھر ابریل 2020 والتي كانت مفادھا:  

حـالـة الجـراد الصحـراوي ھـادئـة فـي دول اعـضاء ھـیئة مـكافـحة الجـراد الصحـراوي -
بـالـمنطقة الـغربـیة مـن افـریـقیا والـتي تـضم (لـیبیا - تـونـس - الجـزائـر - الـمغرب - 
مـوریـتانـیا - مـالـي - النیجـر - تـشاد - الـسنغال - بـركـینا فـاسـو) فـیما عـدا تـواجـد 
حشـرات كـامـلة انـفرادیـة مـتناثـرة ال تـشكل اي خـطورة عـلى االطـالق فـي كـل مـن 
الـمغرب والجـزائـر ولـیبیا ولـم یسجـل اي تـواجـد للجـراد الصحـراوي فـي كـل مـن تـشاد 
والنیجـر ومـالـي. وخـالل فـترة الـتوقـعات حـتى مـنتصف ابـریـل مـن الـمحتمل حـدوث 
تـكاثـر محـلي عـلى نـطاق ضـیق ومحـدود وفـي امـاكـن محـدودة فـي كـل مـن مـن 
مـوریـتانـیا والـمغرب والجـزائـر ولـیبیا ال تـشكل اي خـطورة. ومـن غـیر الـمحتمل 
حـدوث اي تـطورات مـھمة فـي كـل مـن تـشاد وتـونـس والـسنغال وبـوركـینا فـاسـو. 
وھـناك احـتمالـیة تـواجـد اعـداد قـلیلة مـن الجـراد الصحـراوي فـي امـاكـن محـدودة فـي 

كل من مالي والنیجر. 
 (FAO) وفـي یـوم 06 یـنایـر 2020 صـدر تحـدیـث عـن مـنظمة االغـذیـة والـزراعـة -

یفید بأن: 

 الوضع خطیر في القرن االفریقي والتھدید على جانبي البحر األحمر 
وال یزال الوضع ھادئاَ في غرب وشمال غرب أفریقیا 
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اتجاھات تحركات اسراب افة الجراد الصحراوي بین مناطق تكاثره الربیعي 
والصیفي والخریفي

مناطق التكاثر الربیعي (ابریل - یولیو)

مناطق التكاثر الصیفي (یونیو - اكتوبر)

مناطق التكاثر الشتوي (نوفمبر - مارس)
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ومـن خـالل آعـمال فـرق االسـتكشاف فـي كـل مـن الـكفرة ومـرزق بـالـمناطـق 
الـجنوبـیة والـتي افـادت عـن خـلو الـمناطـق المسـتكشة بـالـجنوب مـن الجـراد 

الصحراوي. 

وو فقا لھذه المعطیات فان حالة الجراد الصحراوي في لیبیا تعتبر ھادئة وال 
تشكل اي تھدید في الوقت الحاضر. 

وھـذا یـنفي االخـبار الـتي تـم تـداولـھا عـلى مـواقـع الـتواصـل االجـتماعـي خـالل االیـام 
الـماضـیة. وان الـصور الـمتداولـة والـمرفـقة مـع الـخبر ھـي صـورة السـراب الـتي 

اجتاحت السعودیة خالل ھذه السنة.   

والتحـدیـث الـصادر عـن مـنظمة االغـذیـة والـزراعـة بـتاریـخ 17 مـارس 2020 والـذي 
یفید ان:  

الوضع مقلق في منطقة القرن اإلفریقي وبالتحدید في كینیا واثیوبیا والصومال 
والوضع تحت السیطرة في السودان واریتریا ومصر والسعودیة وعمان 

 

 

09-17 مارس 2020 

اسراب & مجموعات الحشرات الكاملة 
مجموعات وجماعات الحوريات 

  
02-09 مارس 2020 

اسراب & مجموعات الحشرات الكاملة 
مجموعات وجماعات الحوريات  

الموقع الجغرافي الماكن تواجد الجراد الصحراوي خال الفترة من 02 - 17 مارس 2020
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وفـي حـالـة اسـتمرار وضـعیة الجـراد الصحـراوي فـي الـقرن االفـریـقي بھـذا الـشكل 
وسـقوط امـطار مـھمة فـي مـناطـق الـتكاثـر الـصیفي بـدول الـساحـل االفـریـقي (تـشاد ، 
النیجـر ، ومـالـي) بـدایـة مـن شھـر یـونـیو الـقادم مـن الـمحتمل آن تـنتقل ھـده االسـراب الـى 
مـناطـق الـساحـل االفـریـقي وتـتكاثـر مـكونـة اسـراب ربـما یتسـرب بـعض مـنھا الـى مـناطـق 
جـنوب وجـنوب غـرب لـیبیا فـي طـریـق انـتقالـھا الـى مـناطـق الـتكاثـر الـربـیعي بـغرب 

افریقیا خالل الربع االخیر من ھذه السنة .  

ووزارة الـزراعـة والـثروة الـحیوانـیة والبحـریـة تـتابـع وضـعیة الجـراد الصحـراوي 
فـي مـناطـق تـكاثـره وجـاري الـعمل لـوضـع خـطة عـمل  وطـنیة مـتكامـلة لـمواجـھة 
اي تـطورات قـد تحـدث فـي نـشاط وتحـركـات الجـراد الصحـراوي خـالل الـفترة 

القادمة. 

والموضوع محل اھتمام ومتابعة 

وزارة الزراعة والثروة الحیوانیة والبحریة 

                     2020/03/21
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