
اعتمــدت البلــدان املتضــررة مــن اجلــراد الصحــراوي اســتراتيجية مراقبــة وقائيــة تســتند إلــى ثالثــة عناصــر 
أساســية: )1( جمــع وحتليــل جميــع البيانــات املتعلقــة باجلــراد الصحــراوي، )2( اإلنــذار املبكــر و )3( التدخل 
املبكــر إلدارة هــذه اآلفــة اخلطيــرة. مــن الناحيــة التاريخيــة وكذلــك اليــوم، تعتمــد هــذه االســتراتيجية علــى 

املبيــدات التقليدية.

اإلنــذار املبكــر والتدخــل املبكــر همــا حجــر الزاويــة الــذي ميكــن معهمــا اســتخدام كميــات أقــل مــن املبيــدات 
الكيميائيــة، بغــرض الســيطرة علــى جتمعــات اجلــراد الصحــراوي يف مراحــل تكونهــا األوليــة، حيــث تتواجــد 
تلــك التجمعــات يف مســاحات محــدودة ال تتعــدى بضعــة هكتــارات. و إذا مــا فشــلت عمليــات املســح يف رصــد 
تلــك التجمعــات احملــدودة ومكافحتهــا، واســتمر هطــول االمطــار اجليــدة فهنــاك احتماليــة كبيــرة مــن تشــكل 
ــي تغطــي مســاحات واســعة،  ــة واالســراب، الت ــات ومجموعــات احلشــرات الكامل بقــع ومجموعــات احلوري

وبالتالــي، وللســيطرة علــى وضــع كهــذا، فــإن اســتخدام كميــات أكثــر مــن املبيــدات يصبــح أمــرا حتميــا.

الصحة وسالمة البيئة 
يف  عمليات مكافحة اجلراد الصحراوي

عناوين جانبية

معظم عمليات الطوارئ تهدف إلى 
القضاء على أكبر عدد ممكن من إصابات 

اجلراد قدر اإلمكان دون األخذ يف 
االعتبار اجلوانب االجتماعية، والبيئية، 

وقضايا األمن والظروف على نحو كاف.

تطبيق برنامج معايير الصحة والسالمة 
البيئية يقلل من اآلثار السلبية 
الستخدام املبيدات الكيميائية.

تهدف استراتيجية املكافحة الوقائية إلى 
تقنني استخدام املبيدات.

املبيدات الصديقة للبيئة هي البديل 
األنسب عن املبيدات الكيميائية.

التدخل املبكر للحد من استخدام املبيدات الكيميائية 

إن النجــاح يف احلــد مــن الزيــادة العدديــة لتجمعــات اجلــراد الصحــراوي بواســطة املبيــدات الكيميائيــة 
التقليديــة أثنــاء تفشــيات أو أوبئــة اجلــراد الصحــراوي ال يعتبــر نهايــة كاملــة لألزمــة، وذلــك نظــرا لآلثــار 
املترتبــة علــى اســتخدام تلــك املبيــدات املتشــعبة األضــرار والتــي قــد متتــد أثارهــا لعــدد مــن الســنوات. وهــذا 
اتضــح جليــا بعــد تفشــي اجلــراد بــن عامــي  2003–2005 عندمــا تصاعــدت هجمــات اجلــراد وهاجمــت 
عشــرين بلــداً تقريبــا علــى امتــداد شــمال أفريقيــا وتطلــب األمــر اســتخدام 13 مليــون لتــر مــن مختلــف أنــواع 

املبيــدات.

مازالــت املركبــات الكيميائيــة التقليديــة هــي املفضلــة يف عمليــات مكافحــة اجلــراد الصحــراوي إن لــم تكــن 
الوحيــدة، وذلــك علــى الرغــم مــن النتائــج العمليــة لفطــر  )Metarhizium acridum( أو "العضلــة اخلضــراء 
ومنظمــات منــو احلشــرات" أو "مانعــات االنســالخ" كمبيــدات حيويــة ضــد اجلــراد الصحــراوي. إال أن 
إجــراءات تطبيقــه علــى نطــاق أوســع تواجههــا بعــض العقبــات علــى املســتويات الوطنيــة مثــل إجــراءات 
التســجيل، فتــرات وظــروف التخزيــن، مالئمــة األهــداف، فضــال عــن بــطء الفعاليــة التــي قــد تصــل الــى 

ــة ملكافحــة اجلــراد. أســبوعن للمــوت، ممــا ســاهم يف اندماجهــا البطــيء واحملــدود يف البرامــج الوطني

مكافحة اجلراد الصحراوي 

معايير الصحة والسالمة البيئية 

حتــدد املعاييــر الصحيــة والبيئيــة املتعلقــة بعمليــات مكافحــة اجلــراد الصحــراوي يف املنطقــة الوســطى 
املتطلبــات التــي تعمــل علــى تقليــل التأثيــرات الســلبية علــى صحــة اإلنســان والبيئــة التــي تنجــم عن اســتخدام 
املبيــدات احلشــرية يف حمــالت املكافحــة.  وتوفــر هــذه املعاييــر منــاذج قياســية واضحــة والتــي ينبغــي أن 
تُتبــع يف عمليــات مكافحــة اجلــراد الصحــراوي لضمــان جتنــب مخاطــر التأثيــرات الضــارة أو خفضهــا إلــى 

احلــد األدنــى املقبــول.

وكثيــر مــن املتطلبــات احمُلــددة يف املعاييــر الصحيــة والبيئيــة يتــم اتباعهــا بالفعــل كليــاً أو جزئيــاً مــن قبــل 
البلــدان، غيــر أن بعضهــا لــم يتــم تطبيقــه بعــد. وتُعــد هــذه املعاييــر املتعلقــة مبكافحــة اجلــراد مبثابــة 
ــة يف الواقــع  ــدان لتقييــم مــدى تطبيــق االحتياطــات املتعلقــة بصحــة اإلنســان والبيئ ــاري للبل املقيــاس املعي

ــا. ــى تعزيزهــا أو إدخاله ــزال يف حاجــة إل ــي ال ت ــر الت ــى معرفــة مــا هــي التدابي ــي، باإلضافــة إل العمل
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كمــا هــو احلــال مــع كافــة اســتخدامات املبيــدات احلشــرية، فــإن عمليــات مكافحــة اجلــراد الصحــراوي قــد 
ينجــم عنهــا حــدوث تأثيــرات ضــارة علــى صحــة اإلنســان أو البيئــة. ومــع ذلــك، فقــد ميكــن التقليــل مــن هــذه 
التأثيــرات أو جتنبهــا متامــا مــن خــالل التعامــل الصحيــح واالســتخدام الســليم مــع هــذه املبيــدات قبــل وأثنــاء 

وبعــد القيــام بإجــراء حمــالت املكافحــة.
وهنــاك العديــد مــن االجــراءات التــي مــن شــأنها أن تعمــل علــى تقليــل التأثيــرات الســلبية، والتــي تعمــل علــى 

تطبيقهــا دول الهيئــة منهــا علــى ســبيل املثــال ال احلصــر:
● تطبيق استراتيجيات املكافحة الوقائية،  

● وضع خطط للطوارئ،  
● اختيار مبيدات احلشرات املناسبة وطرق تطبيق منخفضة اخلطورة،  

● تدريب ومتابعة القائمن على بعمليات املكافحة،  
● حتسن عمليات نقل وتخزين املبيدات احلشرية،  

● اإلدارة السليمة للحاويات الفارغة،  
● تطوير واستخدام عناصر املكافحة البيولوجية.   

أن التطبيــق الفعلــي لتنفيــذ معاييــر الصحــة والســالمة البيئيــة بــداء بشــكل فعلــي يف العــام 2012 يف غالبيــة 
دول التكاثــر يف الهيئــة. وبالتالــي لــم يكــن متوقعــا أن كل املتطلبــات قــد مت تطبيقهــا. ولوحــظ انــه علــى الرغــم 
مــن ذلــك، أن عــدد كبيــر مــن جوانــب معاييــر الصحــة والســالمة البيئيــة قــد كانــت يف احلقيقــة مفعلــة يف 
دول الهيئــة حتــى قبــل تطبيــق برنامــج معاييــر الصحــة والســالمة البيئيــة. ومــع ذلــك، ال يــزال العمــل املكثــف 

والوقــت واملــوارد والدعــم مطلــوب لتنفيــذ معاييــر أخــرى.
ولتنفيذ برنامج البيئة والصحة والسالمة، قامت الهيئة حتى اآلن مبا يلي:

● أجرت ثالث حلقات عمل إقليمية يف اعوام 2012 و2014 و2016 لتقدمي وتطبيق وتقييم   
              البرنامج؛

● تقدمي الدعم التقني واملالي إلجراء سبع دورات تدريب وطنية حول البيئة والصحة والسالمة؛  
● زودت بلدان خط املواجهة بأجهزة حتليل إنزمي كولن استريز من أجل التحديد الكمي لهذا االنزمي   

                يف الدم ملراقبة تعرض العاملن للمبيدات خاصة أثناء عمليات املكافحة.

ال زال هنــاك نقــص يف وعــى متخــذي القــرار عــن أهميــة تنفيــذ معاييــر الصحــة والســالمة البيئيــة يف 
مكافحــة اجلــراد. وبالتالــي تعطــى أولويــة ومتويــل محدوديــن خلفــض خطــر املبيــدات أثنــاء حمــالت مكافحة 

اجلــراد. وهــذه مشــكلة أكبــر يف الــدول األعضــاء التــي ليــس لديهــا تخطيــط مركــزي للهيئــات الزراعيــة.
كمــا أن نقــص الفــرق املتخصصــة والتغييــر الوظيفــي يف وحــدات مكافحــة اجلــراد الوطنيــة اعتبــر علــى انــه 
عائــق لبنــاء القــدرات يف هــذا املجــال. إضافــة إلــى ذلــك، فــان التكاليــف العاليــة لتحليــل متبقيــات املبيــدات 
واجلــودة املنخفضــة ملهمــات الوقايــة الشــخصية ونقــص أدوات الرصــد وجهــاز حتديــد املواقــع التفاضلــي 
علــى الطائــرات، كلهــا عناصــر ذكــرت علــى أنهــا مــن معوقــات تنفيــذ معاييــر الصحــة والســالمة البيئيــة يف 

املنطقــة.

ال زال تطبيــق معاييــر الصحــة والســالمة البيئيــة يحتــاج إلــى جهــد ومــوارد مــن الــدول األعضــاء يف الهيئــة، ومــن غيــر املرجــح أن يتحقــق ذلــك علــى املــدى القصيــر.  وبــدال 
عــن ذلــك فــان تركيــز وحــدات مكافحــة اجلــراد الوطنيــة علــى عــدد محــدود مــن املتطلبــات ذات األولويــة، قــد يكــون خيــاراً أفضــل وبالتالــي ميكــن تقيــم إلــى أي مــدى مت 

التقــدم يف تنفيــذ تلــك األنشــطة. باإلضافــة إلــى معرفــة مــا هــي التدابيــر التــي ال تــزال يف حاجــة إلــى تعزيزهــا أو إدخالهــا.
ومن أجل تنفيذ خطة السالمة البيئية، هناك حاجة إلنشاء فرق متخصصة لبناء القدرات مع التركيز على:

● املراقبة الصحية؛
● املراقبة البيئية؛

● رصد احلوادث؛
● تشجيع زيادة استخدام املبيدات احليوية؛

● إنشاء نظام وطني إلدارة حاويات املبيدات الفارغة.

التقليل من التأثيرات اجلانبية للمبيدات إلى احلد األدنى

التقدم يف تنفيذ معايير الصحة والسالمة البيئية

الفرق املتخصصة

خطط التنفيذ الوطنية اخلاصة بالبيئة والصحة والسالمة
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أمانة الهيئة

http://desertlocust-crc.org
منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

Viale delle Terme di Caracalla
00153 Rome, Italy
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