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A

  ألفريقيا اإلقليمي والزراعة األغذية منظمة مؤتمر
  الدورة الثالثون

  2018فبراير/شباط  23-19الخرطوم، السودان، 
  اإلدارة المستدامة لدودة الحشد الخريفية في أفريقيا

  

  موجز

  أبلغ وقد .قصـــد غري من أفريقيا إىل أدخلت غازية حشـــرةهي   (Spodoptera frugiperda)اخلريفية احلشـــد دودة 
ا أفريقيا وســـــــــط يف 2016 عام أوائل يف مرة أول وجودها عن   أثر ما كلها،  القارة أحناء يف بســـــــــرعة انتشـــــــــرت مث ،وغر
 ميكن ،فضـــــــلملا غذاؤها وهي الذرة، إىل ضـــــــافةإلوبا .من أصـــــــحاب احليازات الصـــــــغرية الذرة منتجي من املاليني على
 لسكرا وقصب والدخن الرفيعة والذرة األرز ذلك يف مبا النباتات، من اً نوع 80 من أكثر ىعل تتغذى أن احلشد دودةل

 حنو مستدام على احلشد دودة إدارة من ليتمكنوا والتوجيه الدعم إىلماسة  حباجة واملزارعون والقطن. ارضخلا وحماصيل
 املعتمدة  دارةإلا ممارســــــــات بعض تكييفبســــــــرعة ميكن رغم أنه و  .لآلفات تكاملةملا اإلدارة عرب احملصــــــــولية نظمهم يف

 اختبارب ســرعةلى وجه الع للقيام األجل قصــرية حبوث إجراء نبغيفإنه ي أفريقيا، يفالســائدة  الظروف مع األمريكتنييف 
  .منها والتحققبعد  ثبتةامل غري اإلدارة ممارسات

 اإطارً  ،املعنينيوضــــــــــــعت منظمة األغذية والزراعة، بالتعاون مع الشــــــــــــركاء  ،اخلريفية احلشــــــــــــد دودةل ظهور أول ومنذ 
ماملهام و ات قدر الو ة رب اخل جماالت يف وبرامج مشاريعلوضع صحاب املصلحة أل منسقةعملية  توجيهل للشراكة   .اخلاصة 

ا  الوثيقةوتعرض هذه    ودة احلشــــــــــددكاســــــــــتجابة فورية للتصــــــــــدي ل  األغذية والزراعةمنظمة اإلجراءات اليت اختذ
 .اخلريفية دودة احلشدل لإلدارة املستدامةإضافة إىل برنامج عملها  اخلريفية
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  مقدمة  -الً وّ أ
 أوائل يف فريقياأ وغرب وسط يف مرة أولرمسياً  اعنه بلغأ وقد .اناألمريكتموطنها  غازيةة آفدودة احلشد اخلريفية   -1

 ،تقريبا كلها  أفريقيا نبلدا يف تاكتشف وقد أفريقيا. يف للذرةاملنتجة  البلدان من العديد يف تانتشر  ما وسرعان 2016 عام
  القارة. أحناء يف الصغرية احليازات من أصحاب الذرة منتجي من املاليني على أثر ما

ا ميكن أن  .لدودة احلشـــــــــــد املفضـــــــــــلاحملصـــــــــــول  هي الذرةو   -2    النباتات، من نوعاً  80 من أكثرعلى تتغذى غري أ
 اتيجيةســــــرت اال احملاصــــــيل منذه وه والقطن. اخلضــــــار وحماصــــــيل الســــــكر وقصــــــب والدخن الرفيعة والذرة األرز ذلك يف مبا

  والتغذية. الغذائي األمن لتحقيق

نظمهم  يف على حنو مســــــــتدامدودة احلشــــــــد  إدارةليتمكنوا من  والتوجيه الدعم إىل ماســــــــة حاجة املزارعونحيتاج   -3
  تني بســــــــرعة من األمريكاملكافحة ورغم أن باإلمكان تكييف بعض ممارســــــــات  .لآلفات املتكاملة املكافحةعرب احملصــــــــولية 

لى ذلك، وعالوة عمع الظروف يف أفريقيا، إال أنه ال بد من العمل على اختبار هده املمارســــــــات والتحقق من صــــــــحتها. 
  .حقق منهاللقيام بسرعة باختبار ممارسات إضافية حمتملة لكنها غري مثبتة والت ينبغي إجراء حبوث تطبيقية قصرية األجل

م املزارعني ملســـــــــاعدة ضـــــــــخمة وتدريب اتصـــــــــال حبمالت القيام من بد الو   -4  يولوجياب على التعرف على ومنظما
   احملتملطر اخل من بينة على القرار صـــــــــــناع يكون أن جيب ا،وأخريً  .الزراعية منظمه إدارة وكيفيةوإيكولوجيا دودة احلشـــــــــــد 

ا،  والربامج الســـياســـاتعن  املعلومات على واصـــلأن حيو   كبرية  كميات  ترياداســـ أومنح  من بدالً اإلجيابية واملشـــورة املتعلقة 
  مستدامة. استجابةتشّكل  ال رمباواليت  احلشرية، املبيدات من

 صــــــحة على أثريتال وزيادة اإلنتاج تكلفة وزيادة بيئي تلوثإىل  وجهامل غري ســــــتخداميؤدي اال ذلك، على عالوةو   -5
  املستهدفة. غرياألخرى  والكائنات احليوانية والثروة اإلنسان

 اإلجراءات نم سلسلة ،املعنيني شركاءال مع بالتعاونو لتحدي ا ملواجهة هذا ،منظمة األغذية والزراعةاختذت وقد   -6
قيام على حنو لل اإطارً  نظمةامل وضـــــــــعت ذلك، إىل وباإلضـــــــــافة واإلقليمي. اإلقليمي ودون والوطين احمللياملســـــــــتويات  على

ق بتوجيه أصـــــــحاب املصـــــــلحة  م واملهام املنو ما يتعلق بتطوير  يفمنســـــــّ م وقدرا م. مشـــــــاريع وبرامج يف جماالت خربا   طة 
  .نظمة األغذية والزراعةمن هذا اإلطار برنامج حمدد خاص مباستمّد  كما

ا  عمالاأل املذكرة هذه تقدمو   -7    ضــــــــــــالً ف ،دودة احلشــــــــــــد ل فورية كاســــــــــــتجابةاألغذية والزراعة   منظمةاليت قامت 
  .على حنو مستدامدودة احلشد  مكافحةعلى  للعملبرناجمها  عن
  

  دودة الحشد الخريفيةاستجابة ل فوريةال والزراعة األغذية منظمةإجراءات   -اثانيً 

ة أفريقيا يف منســـــــــــــــقة إجراءات عدة تتخذال زالت و  والزراعة األغذية منظمة اختذت   احلشـــــــــــــــد  دودة حتدي جملا
  :على مستوى املنظمة تقين توجيه إىل ااستنادً 
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  اإلقليمي المستوى
نظمت منظمة األغذية والزراعة والتحالف من أجل ثورة خضــــــــــــراء يف أفريقيا واملركز الدويل لتحســــــــــــني الذرة وقد   -8

) الستعراض وضع 2017أبريل/نيسان  28اىل  27والقمح اجتماع تشاور أصحاب املصلحة على نطاق أفريقيا كلها (من 
ة اآلفة مبا يف ذلك تقدمي توصـــــيات ملموســـــة ملكافحانتشـــــار وأثر دودة احلشـــــد يف أفريقيا ومناقشـــــة خيارات تقليل الضـــــرر 

  مكافحة فعالة يف القارة. وكانت إحدى نتائج االجتماع االتفاق على أن تقوم منظمة األغذية والزراعة بالدور الرئيســـــــــــــــي 
  يف تنسيق االستجابة لدودة احلشد يف أفريقيا.

 األغـــذيـــة منظمـــة بنياجتمـــاع  2017 /حزيرانيونيو 29 يف أبـــابـــا أديس يف عقـــد األفريقي: االحتـــاد مع التعـــاون  -9
 ســــــــرتاتيجيية وعلى املدى املتوســــــــط وعلى املدى االالفور االســــــــتجابة  تنســــــــيق لبحث األفريقي االحتاد ومفوضــــــــية والزراعة

 إطار والزراعة األغذية منظمة قدمت ،2017 /تشـــــــــــــــرين األولكتوبرأ 3ويف  أفريقيا. يف احلشـــــــــــــــد دودة مكافحةلتحدي 
 املتخصــــــصــــــة الفنية ياألفريق االحتادجلنة  مؤمتر أثناء أفريقيا يفلدودة احلشــــــد اخلريفية املســــــتدامة  ملكافحةا بشــــــأن الشــــــراكة

 للشركاء نظم ؤمتر،امل شهام وعلى .على هذا اإلطار املؤمترصادق  وقد أبابا. أديس يف والبيئة واملياه الريفية التنميةو  لزراعةل
  .أفريقيا يف احلشد لدودة املستدامة ةر ادإلل املنظمة برنامجدم فيه قاجتماع مائدة مستديرة أكتوبر/تشرين األول  4 يف

اجتماًعا يوليو/ متوز  20إىل  18يف أكرا، غانا، من  والزراعة األغذية منظمة نظمت :دودة احلشــد خرباء اجتماع  -10
 بشـــــأن املعرفةوجتديد  لتبادل غريهمو  وأفريقياريكيتني األم من خرباء مجع اجلنوب بلدان بني ما يف رباءاخل بني التقين للتعاون
 كافحةامل جماالت اءاخلرب  واستعرض ة.ري الصغ ازاتياحل أصحاب ينياألسر  نيللمزارع لدودة احلشد اخلريفيةاملستدامة  اإلدارة

 التنوع وأثر اتلحشـــر ية لاحليو  املبيدات واســـتخدام االقتصـــاديةعتبات وال والرصـــد البيولوجية املكافحة ذلك يف مبا الرئيســـية،
 على: الجتمــــــــاعاذا هلــــــــالتوليفي  التقرير على االطالع وميكن .دودة احلشــــــــــــــــــــــد إيكولوجيــــــــا على النبــــــــايت البيولوجي

.e.pdf622bt-/a3http://www.fao.org/  
 األغذية منظمة مجعت أكرا، يفاخلرباء  اجتماع من دةيستفم :تطوير املناهج الدراسية للمدارس احلقلية للمزارعني  -11

 مناهج صــــــــــياغةعلى  باحثني مع للعمل أفريقيا أحناء مجيع منالرئيســــــــــيني للمدارس احلقلية للمزارعني  املدربني مًعا والزراعة
ارس احلقلية ني للمدإضـــــافي مدربني لتدريبه املناهج هذ اســـــتخدام وســـــيتم .دودة احلشـــــدلاملتكاملة  ملكافحةادراســـــية عن 

   .ة املتضـــــــــــــــررةيقيــاألفر  البلــدان يفاملــدارس احلقليــة للمزارعني  يف احلشــــــــــــــــد دودةمبكــافحــة نشـــــــــــــــر اجلزء اخلــاص و للمزارعني 
ى مدى فصـــــل  عل واملزارعني اإلرشـــــاد عمال مع تنفيذها ميكن ومتارين ميدانية ودراســـــات عملية جتارب من املنهاج ويتكون

  .كامل من فصول املدارس احلقلية للمزارعني

   جنــب إىلا جنبًــ  منظمــة األغــذيــة والزراعــةحــددت  :لــدودة احلشــــــــــــــــد اخلريفيــة مبكر وإنــذار رصــــــــــــــــدنظــام  تطوير  -12
ألغراض  حلقلا يف وتسجيلها مجعها يتمل البيانات من موحدة أساسية جمموعة املصلحة أصحاب من وغريهم املزارعني مع

 /تشـــــرين الثايننوفمرب 15 إىل 13 من عنتييب يفروجع و  البيانات مجعوضـــــع تطبيق  وقد .دودة احلشـــــدقيام املنظمة برصـــــد 
 حبلول تهحصـــــــــــــــ من التحققبغرض  هالختبار على اهلواتف النقالة  احملمول التطبيقهذا  من أولية نســـــــــــــــخةووزعت  .2017
 مجعجعل ذلك وســــي .2018 عام أوائل يفمتوفرتني  البيانات مجعومنصــــة  وحدةوســــتكون  .2017 االول كانون/ديســــمرب
  .التدريب كذلكو  املقارن التحليل ويسهل القارة أحناءكافة   يفممكًنا  متسقة بيانات
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ني الذرة املركز الدويل لتحســـــــــــ مع وثيق بشـــــــــــكل والزراعة األغذية منظمةتعمل  :دودة احلشـــــــــــد اخلريفية أثر تقييم  -13
وال زالت  األثر دلرصــــ األولية اإلجراءات صــــياغة يف رائد دورب اضــــطلعتو  ،الدويل البيولوجية والعلوم الزراعة ومركزوالقمح 
دودة  وضــــــــــععن  جانيب حدث 2017يوليو/متوز  4خالل مؤمتر منظمة األغذية والزراعة يف  ونظم التقييم. عملياتتدعم 

ابوي وقد مجعت حلقة النقاش يف هذا احلدث وزراء الزراعة يف زمب .عن ســـبيل التقدم يف هذا اخلصـــوصو  أفريقيا يفاحلشـــد 
، أفريقياشـــــؤون لوجنوب أفريقيا ونائب الوزير الغاين وســـــفري اململكة املتحدة ومدير إدارة التنمية الدولية يف اململكة املتحدة 

  زيلية.خبري من مؤسسة البحوث الزراعية الربامع دودة احلشد  الربازيلوسلط الضوء على جتربة 

اإلضــافة بدودة احلشــد رئيســية عن منظمة األغذية والزراعة الرســائل و مذكرة اســتشــارية وأســئلة وأجوبة أُعدت لقد   -14
، ونشـــرت ااســـتخدام مبيدات اآلفات واحملاصـــيل املعدلة وراثيً من مبا يف ذلك موقف املنظمة  ،مالحظات إرشـــاديةعّدة إىل 

لوم مركز الزراعة والعبالتعاون مع  تشــــــر ونُ  تور الشــــــركاء. كما طُ وزعت على و على نطاق واســــــع داخل املنظمة هذه كلها 
  .دودة احلشدكتيبات عن تشخيص ومكافحة البيولوجية الدويل  

  ا للشـــــــــركاء ا اســـــــــتشـــــــــاريً اجتماعً يف روما  2017تشـــــــــرين الثاين / نوفمرب  28يف  والزراعة األغذية منظمة نظمتو   -15
  والبلدان املتضررة.شركاء املوارد يف املوارد حضره 

ات زمموقع منظمة األغذية والزراعة املكرس أل على احلشــد دودةخمصــصــة ل صــفحة لىالوثائق عو املذكرات كل   تنشــرو   -16
  .)/http://www.fao.org/food-chain-crisis/how-we-work/plant-protection/fall-armyworm/en(ئية الغذاالسلسلة 

 
  الفرعي اإلقليمي المستوى

والشــرقية  لوســطىافريقيا أل احلشــد دودة مكافحة علىات للمدربني تدريبعلى املســتوى اإلقليمي الفرعي  تمنظّ   -17
وميســــري  ادةقو  ةياداإلرشــــ واخلدمات اتالنبات ةيلوقا ةيالوطن املنظمات من بيالتدر  يف ونكاملشــــار  انكو  .يةنوباجلو والغربية 

   ةاآلفــهــذه  حــةمكــاف على اآلخرين واملزارعني العــاملنيوســـــــــــــــيقوم من تــدربوا بــدورهم بتــدريــب  .املــدارس احلقليــة للمزارعني
م. يف  املبكر اإلنذار ونظما تفتيش عنهوال هاوتشـــخيصـــ احلشـــد دودةعلى  تعرفالجرى تناوهلا  اليت املواضـــيع ومشلت بلدا
  لآلفات. املتكاملة املكافحة وخيارات األثر اتوتقييم التخطيط للطوارئو 

يوليو/متوز  13إىل  11يف كينشـــــاســـــا، مجهورية الكونغو الدميقراطية، يف الفرتة من نظمت املنظمة أفريقيا: وســــط   -18
اجمللس األفريقي و لوقاية النباتات  الوطنيةذلك املنظمة  يف أفريقيا، مباوســـــط حلقة عمل مع أصـــــحاب املصـــــلحة يف  2017

الدويل للزراعة االســــــتوائية واجلماعة االقتصــــــادية لدول وســــــط أفريقيا واجلماعة االقتصــــــادية والنقدية املركز و للصــــــحة النباتية 
  .أفريقياوسط يف ومركز البحوث اإلقليمية التطبيقية لتطوير النظم الزراعية  لوسط أفريقيا

فرعي  إقليمي جتماعا تنظيمب أفريقيا ووســط شــرق يف الزراعية البحوث تعزيز ورابطةنظمة املقامت  أفريقيا: شــرق  -19
 وضــــــم .يةاخلريف احلشــــــد دودةحول تطوير اســــــرتاتيجية ملكافحة ، يف عنتييب، أوغندا 2017ســــــبتمرب/أيلول  20إىل  18من 

 قطاعو  وحكومات وتنمية حبوث ومنظمات إقليمية اقتصـــادية (جمموعات املصـــلحة أصـــحاب من واســـعة جمموعة االجتماع
 وتشـــمل .عيالفر  اإلقليمي املســـتوى على احلشـــد دودة كافحةمل قوي تنســـيق وجود لضـــمان اخل) املوارد، يف وشـــركاء خاص
   والتنبؤ؛ والرصـــــــــد املراقبة )1( يلي: ماالفرعية  اإلقليمية االســـــــــرتاتيجية يف أســـــــــاســـــــــية عناصـــــــــر تشـــــــــكل اليت اخلمس الركائز

 املوارد. تعبئةو  )5( ؛ والتدريب واالتصـــال التنســـيق )4( ؛ احلشـــد دودة أثر تقييم )3( اخلريفية؛ احلشـــد دودة مكافحة )2(
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ة للتنمية والوكالة األمريكي املركز الدويل لتحســـني الذرة والقمحدعمتها املنظمة ونظمها  عملحلقة  االجتماع هذا توســـبق
  ).2017 سبتمرب/أيلول 17 إىل 16 (من احلشد دودةإلدارة آفة الدولية عن تطوير دليل ميداين 

  ية مكتب الواليات املتحدة للمســـــــــــــــاعدة اخلارجالدولية/ للتنمية األمريكية الوكالة همتول امشـــــــــــــــروعً  نظمةامل تنفذ  -20
 شــــــــرق يفاملكافحة لدودة احلشــــــــد و  بكرامل نذارواإل تنبؤالو  مراقبةجمتمعي لل نظام "إنشــــــــاء إىل يهدفيف حاالت الكوارث 

املركز الدويل  و مركز الزراعة والعلوم البيولوجية الدويلو  أفريقيا لشرق الصحراوي اجلراد مكافحة منظمة مع بالتعاون أفريقيا"
  أفريقيا. شرق بلدان يف الزراعة وزاراتلفسيولوجيا وايكولوجيا احلشرات و 

 مع )2017/شـــــــــــــــبــاط فرباير 16 إىل 14 (من هراري يف اتشــــــــــــــــاوريًــ  ااجتمــاعًــ نظمــة امل نظمــت :الجنوبية أفريقيا  -21
 والتأهبضاع املعلومات عن األو  وحتديث فاتلآل الوعيلتناول مسائل  ا اجلنوبيةأفريقي من املصلحة وأصحاب احلكومات
ظيم اجتماع نت يف األفريقي للجنوب اإلمنائية اجلماعة مع تشـــــــــارك كما  .لآلفات الســـــــــريعة واالســـــــــتجابة الطوارئ حلاالت
 – /تشــــــــــرين الثايننوفمرب 30(بشــــــــــأن دودة احلشــــــــــد ألفريقيا اجلنوبية  تنســــــــــيقالو  الشــــــــــراكةو  املصــــــــــلحة أصــــــــــحاب توعية

 وخطط والتحدياتاملســـــــتفادة  والدروس احلشـــــــد دودةل االســـــــتجابة إجراءات ملناقشـــــــة )2017 /كانون األولديســـــــمرب 1
  على املستوى اإلقليمي. 2017/2018اإلنتاجي  للموسم االستعداد

 وحتديث ملراجعة 2017 /نيســـــــــــــــانأبريل 26-25اجلنوبية من  فريقياألمنظمة لل الفين االجتماعنظمة امل نظمتو   -22
  العيش. وسبل اإلنتاج على أثرها تقييم وكذلك ةاآلفوضع 

  شـــــــــــــــد أثر دودة احل تقييمات إجراءعلى  االنكشـــــــــــــــاف على املخاطر تقييمالوطنية ل لجانال مع املنظمة تعملو   -23
 وزامبيا ندوســـــــــوازيال وناميبيا وموزمبيق (مالوي بلدان ســـــــــتة يف األســـــــــرة مســـــــــتوىســـــــــبل العيش على و  الغذائي األمنعلى 

  العيش. بلوس الغذائي مناأل على احلشد دودة ألثر نوعي تقييم أدوات تمواستخد ت مسبًقااخترب  وقد وزميبابوي).

دة احلشـــــــــد بواســـــــــطة دو  راقبةاإلقليمي مل نظامال طالقإل الوطين املســـــــــتوى على تدريبية دورات تنفيذ احاليً  جيريو   -24
  .يةالفريومون صائدامل من شبكةعلى اهلواتف النقالة الذي يقوم على  تطبيق

 ســـــــــبتمرب/أيلول 10إىل  5خالل الفرتة من  نيجرييا، أبوجا، يف ،والزراعة األغذية منظمةنظمت  :أفريقيا غرب  -25
 اخلرباء مهارات حتســـــــــني أجل من أيام 6اســـــــــتغرقت  احلشـــــــــددودة للمدربني بشـــــــــأن فرعية  ةإقليميتدريبية ة دور  ،2017

ومعارفهم  )يســــــــــرونوامل نياملدربكبار ( زارعنيللم احلقلية املدارس وممارســــــــــي واإلرشــــــــــاد النباتاتوقاية  جمايل يفالوطنيني 
بشـــأن  لعم خطط من أجل وضـــعالدعم  عشـــربلدان اإلقليم اخلمســـة تلقت و . أفريقيا غربيف  احلشـــددودة  خبصـــوص

 وغينيا ديفوار وكوت فاســـو ابوركين إىل والتوعية للتقييم ومت إيفاد بعثات. املوارد لتعبئة أدوات مبثابة ســـتكون احلشـــددودة 
 مجيع يف احلشـــــــد دةدو  وجود من التأكدجرى هلذه البعثات،  ونتيجة. وســـــــرياليون ومايل وليبرييا كوناكري  وغينيا بيســـــــاو
إقليمي  رنامجب لصــياغة أفريقيا غرب لدول االقتصــادية اجلماعة والزراعة األغذية منظمة وســتدعم. عشــراخلمســة  البلدان
  .احلشد دودة إلدارةفرعي 
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  الوطني المستوى
 لبلدانا قدرات لتعزيز إجراءات عدة ،دودة احلشــــــــــد اخلريفية بداية ظهور منذ ،والزراعة األغذية منظمةاختذت   -26

دف .أخرى متويل وآليات التقين التعاون برنامجاريع مشـــــــــــــــ خالل من احلشـــــــــــــــد دودةحتدي  مواجهة على األفريقية    و
 وتعزيز نتجني،امل مســـــتوى على اآلفات مبيدات إدارة قدرات وتعزيزالتحســـــيس و الوعي  مســـــتوى رفعإىل  املشـــــاريع هذه

 ،املمارســـــات أفضـــــلكفؤاً حســـــب   اســـــتخداًما املبيدات اســـــتخدامو  ،دودة احلشـــــدل والصـــــحيح املبكر الكشـــــف قدرات
 كافحةمل لعم خطط وضـــــــعمن أجل البلدان  التقين التعاون برامجدعمت  ،ذلك لتحقيقو  اإلنتاجية. القدرة واســـــــتعادة

  .هذه اخلطط تنفيذوطنية لتنسيق  عمل وفرق احلشد دودة
  

  الخريفية الحشد دودة في تنسيق مكافحة منظمة األغذية والزراعة دور  -اثالثً 

  ضــــــراء التحالف من أجل ثورة خ( أفريقيا كلهايف  املصــــــلحة صــــــحابالتشــــــاوري أل جتماعاال يف وناملشــــــاركاتفق   -27
  الذي انعقد  )2017 يســـــــــــــــانن/أبريل 28-27 ،منظمة األغذية والزراعة /املركز الدويل لتحســـــــــــــــني الذرة والقمح/يف أفريقيا

  فريقيا.أ يفلتحدي دودة احلشد  ستجابةاال يف الرئيسي التنسيق بدور املنظمة تضطلع أن على نريويب يف

 بطريقةجيري  كي  للشـــراكة إطار وضـــعاملعنيني، ب شـــركاءال مع ، بالتعاوناملنظمةقامت  الفعال، التنســـيق لضـــمانو   -28
م جماالت يف وبرامج ملشــاريعأصــحاب املصــلحة  وتطويرتوجيه  منســقة م خربا  إطارســيســاعد و  .املهام املوكلة هلمو  وقدرا

  .لإلجراءات تنسيق أفضل خالل منعلى حنو مستدام  أفريقيا يف احلشد دودة مكافحة دعمهذا على  لشراكةا

توحيد ب املواردالشــــــــركاء يف و  التنمية يف الشــــــــركاء من وعدد والزراعة األغذية منظمةت قام ،لشــــــــراكةإطار ا يفو   -29
 القيام بأعمال وسيتعني .على حنو مستدامدودة احلشد  مكافحة لضمان اجلديد التهديد هلذا ةستجاباال لتنسيقاجلهود 

التنســـــيق على عدة مســـــتويات: من جمتمعات املزارعني إىل املســـــتوى احمللي/مســـــتوى املقاطعة إىل املســـــتوى الوطين حيث 
والرباجمية ذات الصـــــــلة. وبعض التوصـــــــيات واملعارف واملفاهيم الرئيســـــــية متاحة  تتخذ الســـــــلطات القرارات الســـــــياســـــــاتية

بســــــهولة، وجيب أن تصــــــل بســــــرعة إىل املزارعني أصــــــحاب احليازات الصــــــغرية والعاملني يف جمال اإلرشــــــاد يف مجيع أحناء 
احلقلية دارس املركية مثل اآلليات، مبا يف ذلك برامج اإلرشــــــــــــــــاد الوطنية والنهج التشــــــــــــــــاكل اجلمع بني  نبغي القارة. وي

  االتصال اجلماهريي.محالت و لمزارعني، ل

املنظمة ناســــب/املمنظمة األغذية والزراعة كل منها بقيادة املعهد  هافين تنســــق عملٍ  فريقحد عشــــر أل يشــــكمت تو   -30
ت املبيدات الكيميائية االصـــــــــطناعية؛ الرصـــــــــد واإلنذار املبكر؛ االتصـــــــــاال ؛التحكم البيولوجي؛ املبيدات احليويةة: املناســـــــــب

تقييم االثر؛  ؛راعيةالز  اإليكولوجيا؛ اتعيادات النباتاملدارس احلقلية للمزارعني واإلرشـــــــــــاد الزراعي و والتوعية وإدارة املعرفة؛ 
  صحي وتدابري الصحة النباتية.ا؛ احلجر المقاومة النباتات املضيفة التقليدية؛ املقاومة املعدلة وراثيً 

  احللول املمكنــة األخرى وجتريبهــا يف خمتلف النظم اإليكولوجيــة الزراعيــة يف هنــاك حــاجــة إىل مزيــد من البحــث و   -31
  يف أفريقيـــــا. ومن املهم أن يعمـــــل الشـــــــــــــــركـــــاء الـــــدوليون بتعـــــاون وثيق مع مراكز البحـــــث والتطوير اإلقليميـــــة والوطنيـــــة 

  املعرفة وصقل التوصيات. من أجل مواصلة استكمال
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يا. املستدامة لدودة احلشد يف أفريق لإلدارةإطار الشراكة، أعدت منظمة األغذية والزراعة برنامج عمل  سياقيف و   -32
ا املنظمة الذي  ويعرض هذا الربنامج على شــــــركاء التنمية والشــــــركاء يف املوارد ذلك اجلزء من اإلجراءات اإلطارية اليت أعد

ا النســــبية. وينقســــم الربناتعرب املنظمة عن اســــتعدادها لتنســــيقه وإدارته بشــــكل مباشــــر اســــتنادً  تة مج إىل ســــا إىل نقاط قو
عناصـــــر تشـــــمل اإلدارة والبحوث واالتصـــــال والتدريب والرصـــــد واإلنذار املبكر والدعم الســـــياســـــايت والتنظيمي والتنســـــيق. 
ويشـــــمل العديد من األنشـــــطة املوصـــــوفة يف الربنامج املشـــــاركة النشـــــطة من الشـــــركاء ومقدمي اخلدمات. وســـــتضـــــع املنظمة 

لشـــــــــــركاء ا. وقد وزّع الربنامج على اتزامات ومســـــــــــؤوليات األطراف مجيعً خطابات االتفاق أو العقود املناســـــــــــبة اليت حتدد ال
 /e.pdf417bt-/a3http://www.fao.orgا لتعبئة املوارد. وهو متاح باللغة اإلنكليزية على: الرئيســـــــــــــــيني ويســـــــــــــــتخدم حاليً 

  ./f.pdf417bt-/a3http://www.fao.orgوبالفرنسية على: 
 

  المستفادة والدروس الرئيسية اإلنجازات  -ارابعً 

يني أصــــحاب كافحة املزارعني األســــر ا إىل املعارف املتعلقة مباســــتنادً أجري اســــتعراض جملاالت املكافحة الرئيســــية،   -33
خرباء من األمريكتني. ويشــــــــمل ذلك الرصــــــــد ا مع هلجرى تباداليت  مســــــــتدامعلى حنو احليازات الصــــــــغرية لدودة احلشــــــــد 

. كافحة هذه اآلفةملاالقتصــــادية واملكافحة البيولوجية واســــتخدام املبيدات احلشــــرية احليوية واجلوانب اإليكولوجية عتبات وال
  يف الظروف األفريقية.تخترب الدروس املستفادة والتوصيات وس تمجعقد و 

بعض و على استخدام املبيدات االصطناعية. ملكافحة دودة احلشد يف معظم البلدان، اقتصر اإلجراء الذي اختذ و   -34
ة ســتخدم على نطاق واســع يف البلدان األفريقية. وتشــكل هذه املنتجات خماطر غري مقبولياملبيدات اخلطرة متاح بســهولة و 
كافحة دودة مخرية مبراجعة مبيدات اآلفات املســــــــتخدمة يف مسحت جتربة املواســــــــم األوقد على صــــــــحة اإلنســــــــان والبيئة. 

ا يف مفاهيم ورســـائل رئيســـية وجيري توليف ووضـــع توصـــيات للمواســـم القادمة. احلشـــد  املمارســـات واإلجراءات املوصـــى 
  املزارعني.مع و التعلم باملمارسة مع العاملني يف اإلرشاد اإلرشاد الزراعي و وتشكل أساس أنشطة 

ا واملســـــتخدمة بالفعل آثارً تضـــــمن و  -35 بية غري مقبولة ا ســـــلاإلجراءات التنظيمية أال تلحق مبيدات اآلفات املســـــموح 
أســـــاس  جلةاملســـــة واملنخفضـــــة املخاطر) ؤ املبيدات املناســـــبة (الكف ســـــتخداماتضـــــمن أن يكون  والبيئة. كمابصـــــحة اإلنســـــان 

  .لتنظيميةإىل البلدان واهليئات ابشأن مبيدات اآلفات املشورة  قدمتقد . و دودة احلشدطويلة األجل لالستدامة املاملكافحة 

شــــــــــكل يمبيدات اآلفات اليت ســــــــــتثناء لتســــــــــجيالت احلالية الل هموحيتاج املســــــــــجلون إىل الدعم يف اســــــــــتعراضــــــــــ  -36
 تواخترب  توخاصـــــــة املبيدات احليوية اليت طور  ،خماطر غري مقبولة ويف اســـــــتعراض املنتجات اجلديدة بســـــــرعةاســـــــتخدامها 

  .قلأخماطر ذات توفر خيارات فعالة واقتصادية واليت يف بلدان أخرى  توسجل

  ة. املتاح كافحةأكرب عدد ممكن من املزارعني خيارات امليدرك عنصـــــــــــــــر رئيســـــــــــــــي يف ضـــــــــــــــمان أن التوعية إن و   -37
  .مركز الزراعة والعلوم البيولوجية الدويلألغراض اإلرشاد باالشرتاك مع  التوعيةوقد أعدت مواد 

  دودة احلشــــــــــد  ةمكافحيف االســــــــــرتاتيجية الرامية إىل  انهام انمتكني املزارعني وتعزيز العمل اجملتمعي عنصــــــــــر وإن   -38
متكن  كمنصــــــــاتاملدارس احلقلية للمزارعني  عقود من الزمن طيلة مســــــــتدام. وقد روجت منظمة األغذية والزراعة على حنو 

  ســـــيرتجم و عن دودة احلشـــــد للمدرســـــة احلقلية للمزارعني . وقد مت تطوير منهج دراســـــي املعارف لتعلم وتبادلمن املزارعني ا
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للمدارس . وقد أجري جرد مهبيدر ت و ني الرئيســــينياملدرب يتم حتديدكما ســــعلى نطاق واســــع  وزع يإىل الفرنســــية والربتغالية و 
  يف مجيع أحناء أفريقيا.احلقلية للمزارعني 

العديد من البلدان األفريقية على كشـــــف الغزوات اجلديدة لآلفات والتصـــــدي هلا على وجه ا ما تكون قدرة كثريً و   -39
، . وأنشــــئ فريق عامل تقين من الشــــركاء والباحثني الرئيســــينيحمدودة ،من خالل الرصــــد املنتظم والكشــــف املبكر ،الســــرعة

طبيق تعمل هذه اجملموعة وضـــع منتجات أول كان . و دودة احلشـــدليقدم املشـــورة بشـــأن نظام الرصـــد واإلنذار املبكر هو و 
  .2018يف أوائل عام هذا التطبيق  للرصد واإلنذار املبكر والتحقق من صحته وسينشر

وإدخال البيانات يف نظام شــــــــــامل إلدارة جتمعات اآلفة رصــــــــــد الفريومون لمصــــــــــائد و مغريات ميكن اســــــــــتخدام و   -40
بواسطة  ا من تقديرات اإلصابة احلقلية وميكن حتميل النوعني من البيانات بسهولةمع البيانات أيضً جتالبيانات. وينبغي أن 

  تطبيق للهواتف احملمولة.
  ددة: يف أفريقيا على مســــــــــــتويات متعللتهديد الذي متثله دودة احلشــــــــــــد ســــــــــــتجابة االتنســــــــــــيق  هناك حاجة إىلو   -41

ا لتنسيق ألفريقي إطارً اللجنة التقنية املتخصصة التابعة لالحتاد اعلى املستويات احمللية والوطنية واإلقليمية وأفريقيا. ووضعت 
ية طار باســـتخدام خمرجات جمموعات العمل الفنية اليت تعاجل اجلوانب الرئيســـاإلوأقرته. وجيري حتقيق دودة احلشـــد  مكافحة

 .دودة احلشدستجابة للإل
ج إنشـــــــــاء فرقة عمل أو جلنة وطنية معنية و   -42 دودة احلشـــــــــد بعلى الصـــــــــعيد الوطين، اعتمدت عدة بلدان بالفعل 

 معظم . ويفالوقاية النباتات والقطاع اخلاص ومنظمات املزارعني وغريهالوطنية تشـــــــــــــــمل البحث واإلرشـــــــــــــــاد واملنظمات 
   .بدودة احلشد خاصةإنشاء فرق عمل وطنية ووضع خطط عمل تقين برنامج التعاون الاريع البلدان، دعمت مش

 
  التالية ولوياتاأل/ خطواتال  -اخامسً 

لوصول بغية ا ملثبتةاأفضل املمارسات والنتائج انتشار أولوية عامة لتوسيع سوف تعطى بالنسبة للمواسم القادمة و   -43
  بلــدان ودعم المكــافحــة دودة احلشـــــــــــــــــد تعزيز قــدرات البلــدان يف خمتلف جمــاالت عرب إىل أكرب عــدد ممكن من املزارعني 

 .على حنو مستدامدودة احلشد حتدي  واجهكي ت
املبيدات و وية مبيدات اآلفات واملبيدات احليهي ولوية األفإن ما يتعلق مببيدات اآلفات على وجه اخلصوص،  يفو   -44

عالية املبيدات فبشأن تكيف وجتارب يف املزارع اختبارات إجراء وهناك حاجة إىل . األقلذات املخاطر  النبايتذات األصل 
ا يف حتديد ر أيضـــــــــــــــً أن ينظهلذا األمر . وينبغي والتدريب عليها خليارات املتاحةباا إىل جنب مع زيادة الوعي جنبً  ،احليوية

 .هال منكبالنسبة إىل  أساسي سريع التسجيل الوإن ا. ذه اخليارات وإنتاجها وتصنيعها حمليً احمللية هلصادر امل
دودة احلشــد لكون البحث والتطوير يف جمال املكافحة البيولوجية من األولويات: جرد األعداء الطبيعيني يســما ك  -45

ة هؤالء د الكمي ألمهيالتحديو  ؛اجلديد يف أفريقيا جنوب الصــحراء الكربىحيزها ) يف رضــاتواملمْ  الطفيلياتو (املفرتســات 
ملرشـــــــحة ا املكافحة البيولوجية الكالســـــــيكية من األمريكتنيوســـــــائط ؛ وحتديد الثغرات و جتمعات اآلفة مكافحةيف األعداء 

اإلنتاج احمللي وتطبيق عوامل املكافحة البيولوجية، وخاصــــــــة طفيلي البويضــــــــة إمكانات اســــــــتكشــــــــاف يلزم . و لالســــــــتخدام
، Bacillus thuringiensis ) وبكترييا باســيلوس هورينجينزيسNPVالنووي (وبروتني التعرق  Trichogramma وغراماكتري

ب أفريقيا) أســــــاســــــيا. وباإلضــــــافة إىل ذلك، هناك حاجة إىل جتار -ما بني بلدان اجلنوب (األمريكتني وســــــيكون التعاون يف
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النباتات مة على القائ لتحديد فعالية أســـــاليب التحكم البســـــيطة مثل اســـــتخدام الرماد والصـــــابون واملســـــتخلصـــــات النباتية
 احمللية، وما إىل ذلك.

 القتصادية، فضالً اواخلسائر اإلنتاج خلسائر أفضل ملردود احملاصيل و  افهمً حتقق هناك حاجة ماسة إىل تقييمات و   -46
كيف لى األغذية وتوافرها وأمناط االستهالك واسرتاتيجيات التعصول احلإمكانات عن التغريات يف دخل األسر املعيشية و 

ات ينبغي حتديد آثار استخدام مبيدات اآلفات. وستهدف اإلجراءكما القائمة على سبل العيش بني السكان املتضررين.  
 القصرية األجل إىل تنقيح وتنسيق أدوات تقييم األثر.

م السليم لبيولوجيا الفه. فاجملتمع احملليلتوعية املزارعني احلقلية مدارس ونشر منهاج طرح يكون من األولويات سو   -47
عمل اجملتمع. لها كتدعم   كافحةوصــــــقل اســــــرتاتيجيات املواحلقل والرصــــــد واملراقبة على مســــــتوى اجملتمع  ةاآلفإيكولوجيا و 
لمزارعني احلقليــة لدارس املــمن  40 000يف ماليني مزارع  10أن يتلقى التــدريــب لســـــــــــــــنوات اخلمس املقبلــة هو لدف اهلــو 

وســـيجري تطوير  وأفريقيا الشـــرقية وأفريقيا الغربية والوســـطى).اجلنوبية الثالث الفرعية (أفريقيا املدارس موزعة على شـــبكات 
الذي دة احلشــــد دو عن لمزارعني احلقلية لدارس املدليل على أســــاس دودة احلشــــد املتعلق بلمزارعني املدارس احلقلية لعمل 
 رقمي.ويف شكل  امطبوعً وزع على نطاق واسع لياللغات احمللية إىل  حيتمل أيًضاإىل الفرنسية والربتغالية و  مجرت سي
  مواصـــــــلة التوعية والتواصـــــــل اجلماهريي، وينبغي أن تشـــــــمل االســـــــرتاتيجية تقدمي مواد االتصـــــــال من املخطط له و   -48

 ةمعيومن خالل أجهزة الراديو الريفية ونوادي املستمع اجملتيف شكل ملصقات ومنشورات (باللغات احمللية حسب احلاجة) 
ووســــــــائل اإلعالم اجملتمعية األخرى ووســــــــائل اإلعالم االجتماعية. وينبغي أن يشــــــــمل ذلك أيضــــــــا أشــــــــرطة فيديو تدريبية 

  تســــــــــقة منخفضــــــــــة التكلفة وتشــــــــــاركية باللغات احمللية تنتجها اجملتمعات احمللية نفســــــــــها. وال بد من ضــــــــــمان الرســــــــــائل امل
 ا إىل أفضل املعارف ووضع محالت لالتصال اجلماهريي.وعرب البلدان استنادً املختلفة  ريهاعرب اجلم

ه على نطاق بلدان قبل تنفيذد من اليف عد الدودة احلشـــــــد جتريبيً ســـــــيجري اختبار نظام الرصـــــــد واالنذار املبكر و   -49
 لة ميكن االعتماد عليها بشـــــأن مســـــتويات اإلصـــــابة، ومســـــتويات. وســـــيســـــاعد النظام على توليد معرفة مفصـــــّ ككل  أفريقيا

، على نسق معياري اناتمجع البيتوحيد نبغي يو . مكافحةللللنظم اإليكولوجية احمللية و  اواستجابا ةالبالغجتمعات الدودة 
يتم القياســية واســتخدام بروتوكول موحد لقياس مســتويات اإلصــابة. وســ يةالفريومونصــائد املمغريات و مبا يف ذلك اســتخدام 

غطي اهلواتف يتوســـــــيع التطبيق احملمول الذي يســـــــتخدمه املزارعون واملنســـــــقون اجملتمعيون ووكالء اإلرشـــــــاد جلمع البيانات ل
 القصرية.النصية الرسائل على أساس استخدام خدمة احملمولة 

  اءة متكينها من تنســــــــــــيق التأهب واالســــــــــــتجابة بكفيف تفعيل فرق العمل أو اللجان الوطنية عامل رئيســــــــــــي إن و   -50
  ور لتحقيق طمن خالل التخطيط للطوارئ، مبا يتناســــــــب مع خصــــــــوصــــــــيات البلد. وينبغي االضــــــــطالع باألنشــــــــطة اليت تُ 

  .هذا اهلدف مبشاركة اجملتمعات املتضررة من تفشي دودة احلشد اخلريفية
م املزارعني ملســــاعدة ســــنوات مخسمدته  ج عملبرنام والزراعة األغذية منظمة أعدتوقد   -51 اومؤســــســــ ومنظما  ا

 حقول يف اإلصـــابة بدودة احلشـــد حتدياتمواجهة  على العمل بســـرعة على التنمية يف والشـــركاء الوطنية احلكوماتو  العامة
 مليون 87.550 الربنامج اهلذاملقدرة  اإلمجالية التكلفةبلغ وت. أفريقيايف خمتلف أرجاء  الصــــغرية احليازات أصــــحاب املزارعني
  . أمريكي دوالر

  .الثنائية املاحنة واجلهات البلدان بني التفاعالت الوطين، املســــــــــــــتوى على ،والزراعة األغذية منظمةتيســــــــــــــر وســــــــــــــ  -52
  وغريها قياألفري االحتادمفوضـــــــــية  مع بالشـــــــــراكةجهات املاحنة لل مســـــــــتديرة مائدة ســـــــــتنظمف اإلقليمي، الصـــــــــعيد علىأما 
  .والطويل املتوسط ينيعلى املد الربنامج أنشطة تنفيذ أجل من املوارد تعبئةدف  نياملعني نياإلقليميأصحاب املصلحة  من


