
األغذية  لمنظمة  إستشارية  مذكرة 
دودة  حول  المتحدة  لألمم  والزراعة 

الحشد الخريفية في أفريقيا
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دودة الحشد الخريفية )Spodoptera frugiperda( عبارة عن آفة حرشية تتغذي عىل أكرث من 80 نوع نبايت 
وتسبب رضر بالغ ملحاصيل الحبوب املنزرعة الهامة إقتصادياً مثل الذرة الشامية، األرز، الذرة الرفيعة وكذلك 
محاصيل البقوليات والخرض والقطن. املوطن األصيل لهذه الحرشة هو املناطق االستوائية وشبه االستوائية يف 
القارة األمريكية. تستطيع الحرشات الكاملة )الفراشات( الطريان ملسافات طويلة تصل إىل 100 كم يف الليلة 
الواحدة. تضع الحرشة البيض عيل النباتات حيث يفقس إىل يرقات والتي تبدأ مبارشة بالتغذية. وتؤدي اإلصابة 
بنسب عالية إىل فقد كبري يف املحصول. املزارعون يف األمريكتني قاموا مبكافحة هذه اآلفة لعدة سنوات، ولكن 

بتكاليف باهظة.

طبيعة التهديد وإنتشارها يف أفريقيا  

ووسط  غرب  يف  األوىل  للمرة  رصدها  تم  الخريفية  الحشد  دودة 

أفريقيا يف بداية عام 2016 )ساو تومي وبرينسيب، نيجرييا، بنني، 

يف  رصدها  تم   2017 عام  وبداية   2016 عام  نهاية  ويف  وتوجو( 

أثيوبيا،  الدميقراطية،  الكونغو  أنجوال، بتسوانا، بروندي، جمهورية 

غانا، كينيا، مالوي، موزمبيق، ناميبيا، النيجر، رواندا، جنوب أفريقيا، 

تنزانيا، أوغندا، زامبيا، وزميبابوي ومن املتوقع أن تواصل إنشارها 

.وبالرغم من أنه من املبكر معرفة التأثري طويل األمد لدودة الحشد 

الخريفية عىل اإلنتاج الزراعي واألمن الغذايئ يف أفريقيا، إال أنه من 

املرجح حدوث أرضار جسيمة وفقد كبري يف املحصول.

حيث  عكسه  ميكن  ال  أفريقيا  يف  الخريفية  الحشد  دودة  تواجد 

أن الجهود الكبرية إلستئصال هذه اآلفة غري مناسبة وغري ممكنة. 

األمريكتني  من  املامرسات  وأفضل  الخربات  تجميع  يساعد  سوف 

بواسطة  اآلفة  هذه  إلدارة  مستدام  برنامج  وإختبار  تصميم  عىل 

أصحاب الحيازات الصغرية يف أفريقيا. 

اإلستجابة الفورية ملنظمة األغذية 
والزراعة لألمم املتحدة نحو دودة 

الحشد الخريفية. 

تهديد  ملواجهة  الدول  لدعم  مبارشة  إجراءات  املنظمة  إتخذت 
دودة الحشد الخريفية يف أفريقيا. 

فرباير/  16-14( زميبابوي  هاراري،  يف  تشاوري  لقاء  عقد  تم 
شباط 2017( مع املمثلني الحكوميني وأصحاب املصلحة من دول 
الجنوب األفريقي للتحديث حول الوضع الراهن ودعم اإلستعداد 
إتخذت  وبالفعل  اآلفة.  تلك  إلدارة  الرسيعة  واإلستجابة  الطارئ 
املنظمة سلسلة من اإلجراءات مثل إنشاء دليل فني ومشاركته مع 
الدول يتضمن معلومات عن التعرف عىل الحرشة وكيفية تقييم 
مستويات اإلصابة والرضر وكذلك التوصيات بخيارات إدارة اآلفة 

مبا فيها دعم الحكومات يف تصميم خطة عمل.

أولهم  الخريفية  الحشد  إجتامعني بخصوص دودة  عقد  أيضاً  تم 
ملتابعة  وكان   SADC أفريقيا  جنوب  تنمية  مجتمع  دول  إلقليم 
لكل  الثاين  واللقاء  هاراري،  يف  عقده  السابق  التشاوري  اللقاء 
والزراعة  األغذية  منظمة  بواسطة  تنظيمه  تم  وقد  أفريقيا  دول 
يف  الخرضاء  الثورة  تحالف  مع  بالتعاون   FAO املتحدة  لألمم 
  CIMMYT والقمح  الذرة  لتحسني  الدويل  واملركز   AGRA أفريقيا 
اللقاء  وقام   .)2017 أبريل/نيسان   28-25( نريويب  يف  عقده  وتم 
األخري بتجميع كل الرشكاء من الحكومات وكذلك معاهد األبحاث 
واملؤسسات  والدويل  والقطري  الوطني  املستوي  عىل  والتنمية 
العلمية والجهات املانحة وممثلني عن القطاع الخاص. وقد توصل 
مجاالت  يف  الفجوات  توضح  وتوصيات  نقاط  عدة  إىل  اإلجتامع 
السلوكية  التعديالت  حول  املعرفة  من  للمزيد  والحاجة  البحث 

)Spodoptera frugiperda( دودة الحشد الخريفية 



مذكرة إستشارية لمنظمة األغذية والزراعة لألمم 
المتحدة حول دودة الحشد الخريفية في أفريقيا

لإلتصال
قسم إنتاج ووقاية النباتات

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
 Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy

AGP-Director@fao.org :البريد اإللكتروني

 لمزيد من المعلومات
Fall-Armyworm@fao.org
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www.fao.org/food-chain-crisis/how-we-work/
plant-protection/fall-armyworm/
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األفريقية،  البيئة  سياق  يف  الحرشة  عىل  طرأت  التي  والحيوية 
وطرق الرصد، اإلنذار املبكر والتنبؤ، والتخطيط للطوارئ، وتقييم 
األثر عىل املدى القصري واملتوسط والطويل األجل إلجراءات إدارة 
ينبغي  أنه  عىل  اإلجتامع  يف  املشاركون  اتفق  كام  اآلفة.  هذه 
للمنظمة أن تأخذ عىل عاتقها دور التنسيق الرئييس يف مواجهة 

دودة الحشد الخريفية يف أفريقيا. 

دعم منظمة األغذية والزراعة 
للحكومات واملزارعني إلدارة دودة 

الحشد الخريفية.

تتوىل منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة زمام القيادة يف دعم  
الدول األعضاء ، منظامت املزارعني ، واملزارعني األفراد إلدارة دودة 

الحشد الخريفية بشكل مستدام عرب:

إجراءات قصرية املدى 

الجنوب  بلدان  التعاون فيام بني  القريب، ومن خالل  عىل املدي 
من  املكتسبة  واملعارف  الخربات  بإستحضار  املنظمة  تقوم  سوف 

املصادر ذات الصلة وموامئتها لتناسب ظروف القارة األفريقية.

ومن خالل هذه املعارف، واملكونات املوىص بها سوف يتم تصميم 
برنامج مستدام مناسب ألصحاب الحيازات الصغرية يف أفريقيا إلدارة 
باستعامل  للتوصيات  انتباه خاص  توجيه  يتم  وسوف  اآلفة.  هذه 

مبيدات متخصصة وإستخدام املبيدات الحيوية. 

وسوف يتم إختبار وموامئة تلك التوصيات عىل الظروف املحلية عرب 
أفريقيا من خالل مدارس املزارعني الحقلية والتي تدعمها املنظمة. 
املوامئة  البحوث  تطبيق  مسئولية  والجمعيات  املزارعني  وسيتوىل 

لتحسني املقرتحات املستدامة إلدارة دودة الحشد الخريفية. 

وسوف يتم إنتاج وتوزيع مواد تعليمية ودعائية باللغات املحلية 
لإلذاعة  املحيل  البث  الرئيسية من خالل  الرسائل  بنرش  مصحوبة 
املقاومة  نهج  تبني  أهمية  حول  الرئيسية  الرسالة  تكون  وسوف 

املتكاملة يف إدارة هذه اآلفة.       

إجراءات متوسطة املدى: 

بدعم  املنظمة  تقوم  سوف  املتوسط،  املدي  عىل 
اإلدارة  كيفية  ومعرفة  فهم  يف  األفريقية  الدول 

عىل  بناءاً  الخريفية  الحشد  لدودة  املستدامة 
مفهوم الرصد عىل مستوى املنطقة واملعرفة املوحدة 

البيئي لآلفة يف أفريقيا وكذلك  لتطور األمناط والسلوك 
واألثر  املحصول  يف  الخسائر  عن  موثقة  معلومات  توفري 

اإلجتامعي واإلقتصادي: 

تدعم منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة الدول األفريقية   ]
يف تصميم مناهج مناسبة إلدارة دودة الحشد الخريفية. 

تكامل   ] عىل  للعمل  الجنوب  بلدان  بني  فيام  التعاون  تعميق 
الخربات من األمريكتني يف اإلدارة طويلة املدى لدودة الحشد 
املزارعني،  من  العديد  هناك  أن  حيث  أفريقيا.  يف  الخريفية 
والباحثني وأخصائيني اإلرشاد يف األمريكتني ممن لديهم خربات 

كبرية يف مكافحة هذه اآلفة. 
اإلدارة   ] يف  والحكومات  املزارعني،  ومنظامت  املزارعني،  دعم 

املستدامة لدودة الحشد الخريفية من خالل نهج الزراعة البيئية. 

إجراءات طويلة املدى )دمج نتائج البحوث ذات الصلة( 

 يجب أن يعتمد إيجاد الحلول طويلة املدى عىل إستخدام نهج 
الخريفية عىل أساس  الحشد  البيئية إلدارة دودة  الزراعية  النظم 
ذات  البحوث  نتائج  ودمج  األمريكتني  يف  عليها  املتحصل  الخربة 
بإستخدام  املستدامة  الزراعة  نظم  إنشاء  يجب  كذلك  الصلة. 
عىل  الرتكيز  مع  املبتكرة  والتقنيات  لآلفات  املتكاملة  املكافحة 
الزراعية،  املامرسات  عىل  خاص  بشكل  والرتكيز  الوقائية  التدابري 
وإستخدام أصناف متحملة / مقاومة متوامئة وُمختربة، وإستخدام 
برامج مكثفة للمكافحة البيولوجية والتي تشمل إسترياد وإطالق 
يفيد  ما  تقديم  )مع  األمريكتني  من  واملجربة  املفيدة  الكائنات 
إستكامل ونجاح إختبارات ما قبل اإلطالق(  وتعزيز كفاءة األعداء 
إىل جنب مع تقنيات  الطبيعية األصلية ، عيل أن يتم ذلك جنباً 

املراقبة والتنبؤ املبتكرة.  


