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مذكرة إرشادية )1( حول دودة الحشد الخريفية

تقليل مخاطر المبيدات المستخدمة 
الخريفية  في مكافحة دودة الحشد 

على اإلنسان والبيئة

 تجنب إستخدام املبيدات 
مرتفعة الخطورة 

تم تسجيل إستخدام املبيدات شديدة الخطورة )HHPs( ملكافحة 
دودة الحشد الخريفية يف العديد من البلدان األفريقية. ويف ظل 
املبيدات  هذه  فإن  البلدان  هذه  يف  السائدة  اإلستخدام  ظروف 

تُشكل خطراً جسيامً عىل صحة اإلنسان والبيئة. 

ويجب مالحظة ما ييل:

قبل   ] من  املتحدة  لألمم  واألغذية  الزراعة  منظمة  تفويض  تم 
مجلسها يف عام 2006 وكذلك مرة أخرى يف عام 2013 ملساعدة 
املبيدات  تشكلها  التي  املخاطر  من  الحد  يف  األعضاء  الدول 

شديدة الخطورة. 

املادة   ] تنص  اآلفات:  مبيدات  الدولية إلدارة  السلوك  مدونة 
5-7 عىل أنه ميكن النظر يف حذر إسترياد وتوزيع وبيع ورشاء 
املبيدات شديدة الخطورة بناءاً عىل دارسات تقييم املخاطر 
مامرسات  تكون  أن  حال  يف  أو  املخاطر  مواجهة  وإجراءات 
يتم  املنتجات  تداول  أن  لضامن  تكفي  ال  الجيد  التسويق 

بدون مخاطر غري مقبولة عىل الصحة والبيئة. 

الكياموية يف عام   ] الدولية إلدارة املواد  الرابعة للجنة  الدورة 
اآلفات  مبيدات  أثر  ملعالجة  املنظم  العمل  إىل  دعت   2015

شديدة الخطورة، كام وجهت أن تقوم، 

الصحة   ] ومنظمة  املتحدة  لألمم  والزراعة  األغذية  منظمة 
العاملية يف عام 2017 بإصدار دليل للمبيدات شديدة الخطورة 
لتتيح خصائص التعرف عىل املبيدات شديدة الخطورة وتوضيح 

كيفية تخفيف ومواجهة مخاطرها. 

التعريف: 

املبيدات شديدة الخطورة )HHPs( هي مبيدات معروف عنها أنها 
متثل مستويات عالية من املخاطر الحادة أو املزمنة عىل الصحة أو 
البيئة وفقاً ألنظمة التصنيفات املقبولة عاملياً مثل نظام تصنيف 
منظمة الصحة العاملية )WHO( أو النظام الدويل املوحد لتصنيف 
وترقيم املواد الكياموية )GHS( أو من يف قوامئهم من اإلتفاقيات 
واملعاهدات الدولية امللزمة. باإلضافة إىل أن املبيدات التي وجد 
أنها تسبب رضر شديد وال رجعة فيه عىل الصحة أو البيئة تحت 
ظروف اإلستخدام يف بلد ما يعترب أو يتعامل معه عىل أنه مبيد 

شديد الخطورة )مدونة السلوك( 

املعايري

اإلجتامع املشرتك لكل من منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 
قام  اآلفات  مبيدات  إدارة  بخصوص  العاملية  الصحة  ومنظمة 

بتحديد مثانية خصائص للتعرف عىل املبيدات شديدة الخطورة: 

1 . Ib ،Ia الفئات  خصائص  بها  يتوافر  التي  املبيدات  تراكيب 
للمبيدات  العاملية  الصحة  منظمة  تصنيف  توصيات  من 

لخطورتها. تبعاً 

معايري . 2 بها  يتوافر  التي  وتراكيبها  للمبيدات  الفعالة  املواد 
التسبب بالرسطان الواردة بالفئات 1A و1B من النظام الدويل 

املوحد لتصنيف وترقيم املواد الكيميائية )GHS(؛ 

املواد الفعالة للمبيدات وتراكيبها التي تستويف معايري التطفر . 3
)إحداث الطفرات( الواردة بالفئات 1A و1B من النظام الدويل 

 .)GHS( املوحد لتصنيف وترقيم املواد الكيميائية
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سمية . 4 التي تستويف معايري  للمبيدات وتراكيبها  الفعالة  املواد 
املوحد  الدويل  النظام  من   1Bو  1A بالفئات  الواردة  التكاثر 

.)GHS( لتصنيف وترقيم املواد الكيميائية

معاهدة . 5 بواسطة  املدرجة  وتراكيبها  للمبيدات  الفعالة  املواد 
يتوافر  التي  للمبيدات  باإلضافة   Bو  A املالحق يف  ستوكهومل 
بها كل معايري الفقرة األوىل من امللحق D من اإلتفاقية ذاتها. 

املواد الفعالة للمبيدات وتراكيبها املدرجة يف معاهدة روتردام . 6
وملحقها الثالث. 

املبيدات املدرجة يف بروتوكول مونرتيال. . 7

املواد الفعالة للمبيدات وتراكيبها التي أظهرت إرتفاع معدل . 8
اإلنسان  عىل صحة  فيها  رجعة  وال  شديدة  تأثريات  حدوث 

والبيئة.  

بالنسبة للمعايري من 1 حتى 7 هناك قوائم مرجعية وتوجيه ذات 
ملنظمة  املشرتك  الدليل  من  األول  امللحق  يف  إيجاده  ميكن  صلة 
الخطورة.  شديدة  للمبيدات  العاملية  والصحة  والزراعة  األغذية 
ويعترب تقييم ما إذا كانت املادة الفعالة لرتكيبة املبيد تقع تحت 
املعيار الثامن أم ال يف غاية التعقيد حيث أنه يعتمد عىل الوضع 

الفعيل يف كل دولة عىل حده. 

إلختيار املبيدات الحرشية للسيطرة عىل دودة الحشد الخريفية، 
التي  القيود  الصلة بشكل خاص بسبب  8 هو ذات  املعيار  فإن 
اإلستخدام.  السيطرة عىل رشوط  يف  البلدان  من  الكثري  تواجهها 
بعض الدول األفريقية إتخذت بالفعل التدابري املناسبة للتخلص 

التدريجي من مبيدات اآلفات شديدة الخطورة.

قسم إدارة املخاطر اإلجتامعية والبيئية مبنظمة األغذية والزراعة 
األنشطة  يف  املستخدمة  املبيدات  كل  بأن  يُلزم  املتحدة  لألمم 
الحقلية للمنظمة البد من مراجعتها والترصيح بها من قبل إدارة 

اإلنتاج النبايت ووقاية النباتات باملنظمة.  
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البرييرثويدات  إستخدام  أن  عن  اإلبالغ  تم  ذلك،  إىل   باإلضافة 
وneonicotinoids للسيطرة عىل دودة الحشد الخريفية. وتجدر 
البرييرثويدات  إستخدام  خالل  من  املقاومة  تطور  أن  إىل  اإلشارة 
يشكل مصدر قلق للصحة العامة يف البلدان املترضرة من املالريا. 
يشكل   imidacloprid مثل   neonicotinoids إستخدام  وأن 

مخاطر عىل امللقحات يف الوقت الحارض. 

املبيدات  لجميع  شاملة  قامئة  تكون  أن  القامئة  بهذه  يقصد  مل 
شديدة الخطورة HHPs املستخدمة يف البلدان األفريقية. ولكنها 
نتيجة لتقييم أويل ملبيدات اآلفات التي تم تسجيل أنها تستخدم 
أو يوىص بإستخدامها ضد دودة الحشد الخريفية وتقييمها عىل 
ومنظمة  والزراعة  األغذية  منظمة  بني  املشرتكة  املعايري  أسس 
مبيدات  هناك  تكون  أن  جًدا  املحتمل  من  العاملية.  الصحة 
بعض  حظرت  حاليًا.  اإلستخدام  قيد  أخرى  الخطورة  شديدة 
البلدان األفريقية إستخدام هذه املبيدات وغريها بسبب ظروف 

اإلستخدام.

 املبيدات شديدة الخطورة التي تم تسجيل إستخدامها 
ملكافحة دودة الحشد الخريفية يف أفريقيا. 

تلقت منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة عدة مؤرشات تفيد بأن املبيدات شديدة الخطورة التالية قد تم إستخدامها أو تم التوصية 
بها لإلستخدام يف مكافحة دودة الحشد الخريفية يف البلدان األفريقية: 

الشديدة  اآلفات  مبيدات  مخاطر  تخفيف  خيارات  ترتاوح 
الخطورة بني إنهاء أو تقييد أو تغيري الرتاكيب أو اإلستخدامات. 
حالة  من  يختلف  سوف  مالمئة  الخيارات  هذه  أكرث  إختيار 
ألخرى. ويعتمد ذلك عىل مستوى املخاطر وكذلك اإلحتياجات، 
كام يعتمد أيضاً عىل السياسات وكفاية البنية التحتية املؤسسية 
إلدارة مبيدات اآلفات. تويص منظمة األغذية والزراعة بتطبيق 

لآلفات املتكاملة  اإلدارة  نهج 

ضمن  أخري.  كمالذ  املخاطر  منخفضة  املبيدات  إستخدام  مع 
الحيوية  املبيدات  تعترب  املخاطر،  منخفضة  املبيدات  مجموعة 
قيود  كانت هناك  إذا   ، ذلك  من  وبالرغم  األفضل.  الخيار  هي 
التفكري يف  فإنه ميكن   ، الحيوية  املبيدات  إستخدام  مؤقتة عىل 
املثال  ، عىل سبيل  املخاطر  اآلفات منخفضة  مبيدات  إستخدام 
العاملية  الصحة  التي تقع تحت فئات خطر منظمة  املنتجات   ،

.U و III

معايري FAO/WHO للمبيدات شديدة الخطورةالرتكيزإسم املبيد

Methomyl%34 >1 املعيار

Cyfluthrin%22>1 املعيار

Methyl parathion%28>1 املعيار

Endosulfanاملعيار 6 &5الكل

املبيدات الحرشية التي ميكن أن تفي باملعيار 8 يف ظل ظروف اإلستخدام السائدة يف البلدان األفريقية
Acephateغري معتمد يف اإلتحاد األورويب للتعرض الحاد للمستهلكني واملخاوف املتعلقة بالكائنات غري املستهدفة *جميع الرتكيزات

Benfuracarbمل تتم املوافقة عليه يف اإلتحاد األورويب للمخاوف الصحية والبيئية العالية *الكل

Carbarylمل تتم املوافقة عليه يف اإلتحاد األورويب للمخاوف الصحية والبيئية العالية *الكل

Carbosulfanمل تتم املوافقة عليه يف اإلتحاد األورويب للمخاوف الصحية والبيئية العالية *الكل

Chlorpyrifosيستخدم فقط من قبل املشغلني املتدربني واملرشف عليهم من خالل منظمة األغذية والزراعةالكل

Cyfluthrin%22<

Diazinonمل تتم املوافقة عليه يف اإلتحاد األورويب للمخاوف الصحية والبيئية العالية *الكل

Methomyl%34<

Methyl parathion%28<
*املصدر: املفوضية األوربية، السكرتارية العامة للصحة وحامية املستهلك، تقرير املراجعة متوفر عىل قاعدة بيانات املبيدات باإلتحاد األوريب.
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تعزيز إستخدام املبيدات الحيوية إلدارة دودة الحشد الخريفية:  

 )Beauveria bassiana( والفطريات Bacillus thuringiensis (Bt) قد أثبتت املبيدات الحيوية، مثل تلك املعتمدة عىل البكترييا
و Baculovirus ، فعاليتها يف إدارة دودة الحشد الخريفية. يجب أن يتم تسجيل املبيدات الحيوية - مثل أي مبيد آفات آخر - يف أي 
بلد قبل اإلستخدام. ووضعت املنظمة مبادئ توجيهية بشأن تسجيل املواد امليكروبية والنباتية وشبه الكيميائية بغرض حامية النباتات 

وإستخدامات الصحة العامة.

فيام ييل بعض من املبيدات الحيوية التي تم تسجيلها للسيطرة عىل دودة الحشد الخريفية: 

البالد املسجل بهااملحصولالهدفاملادة الفعالة

 Beauveria bassiana 
 strain R444

 Lepidoptera, including
Spodoptera frugiperda

الشعري، الصليبيات، الذرة الشامية، الذرة 

السكرية، الذرة الرفيعة، الطامطم، القمح.

 جنوب أفريقيا 

)موافقة طارئة يف 2017(

 Bacillus thuringiensis
 subspecies kurstaki 

 strain SA-11

 Lepidoptera, including
Spodoptera frugiperda

 جنوب أفريقيا الذرة الشامية، الذرة السكرية، الذرة الرفيعة 

)موافقة طارئة يف 2017(

 Baculovirus Spodoptera frugiperdaما زال يف اإلنتظار يف الربازيل غري محدد

 SFMNPV - Baculovírus
 Spodoptera frugiperda

Spodoptera frugiperda ،محاصيل الحبوب، القطن، الذرة السكرية

الذرة الرفيعة، النجيل

الربازيل ، الواليات املتحدة األمريكية 

Baculovirus Helicoverpa armigera and
some other  Lepidoptera

عىل مستوى العامل جميع املحاصيل حيث تتواجد الحرشة

للسيطرة  مسجلة  أخرى  حيوية  مبيدات  إختبار  حالياً  ويجري 
عىل حرشفيات األجنحة ويتم إختبارها حالياً عىل دودة الحشد 
اآلفات  مبيدات  بعض  أظهرت  ذلك،  إىل  باإلضافة  الخريفية. 

النباتية املصدر، مثل تلك املستخلصة من النيم نتائج إيجابية.

 قامت منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة بوضع برنامج 
الخريفية. الحشد  لدودة  املستدامة  لإلدارة  عمل 
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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
Food-chain-crisis@fao.org
www.fao.org/food-chain-crisis/how-we-work/
plant-protection/fall-armyworm/
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