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 الزراعة جلنة
 والعشرون السابعةالدورة 

 2020أكتوبر/تشرين األول  2 – سبتمرب/أيلول 28

 ملكافحة دودة احلشد اخلريفيةخطة العمل العاملية و دودة احلشد اخلريفية: تقييم األاثر 
 

 موجز

، للمرة األوىل يف أفريقيا خالل ســــــــــــنة Spodoptera frugiperda عن دودة احلشــــــــــــد اخلريفية منذ أن ّمت الكشــــــــــــف
ويف ما خال أفريقيا،  ، واصـــــلت انتشـــــارها يف أفريقيا ويف مناطق أخرى خارجها حيثما توجد النبااتت العائلة هلا.2016

وأظهر تقييم أجري مؤخرًا ألثرها  أســـرتاليا. توجد هذه اآلفة حالًيا يف الشـــرق األدىن ويف قســـم كبري من آســـيا ومؤخرًا يف
الذرة قد أدخلت ابلفعل اجملتمعات الريفية الضــــعيفة إىل حلقة  لنســــبة إىلابأّن الفواقد النامجة عن دودة احلشــــد اخلريفية 

 .انعدام األمن الغذائي املفرغة

ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة ا على االنتشــــــار املتواصــــــل هلذه اآلفة، أطلق الســــــيد شــــــو دونيو، املدير العام وردًّ 
على ثالث سنوات خالل شهر ديسمرب/كانون  (املنظمة)، خطة العمل العاملية ملكافحة دودة احلشد اخلريفية اليت متتدّ 

وتســـــعى خطة العمل العاملية إىل عكس اجتاه تفشـــــي دودة احلشـــــد اخلريفية ومحاية ســـــبل عيش الشـــــرائح  .2019األول 
وســتوفر خطة العمل العاملية الدعم للبلدان من خالل إاتحة آلية تنســيق عاملية وحلوًال مســتندة إىل  الضــعيفة.الســكانية 

وعالوة على ذلك، أعطت املنظمة توجيهات  األدلة على غرار اإلدارة املتكاملة لآلفات، بدعم من الشــركاء الرئيســيني.
على إدارة دودة احلشـــــــــــــــد اخلريفية وهي تواصـــــــــــــــل تقدمي  19-للبلدان حول كيفية التخفيف من أتثريات جائحة كوفيد

 الدعم للبلدان من خالل عقد دورات تدريبية افرتاضية وتنسيق االجتماعات وتوفري املواد الفنية الالزمة.

 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:
 Jingyuan XIA السيد

 تمدير شعبة اإلنتاج النبايت ووقاية النباات
 2040 5705 06 39+ اهلاتف:
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 تفشي دودة احلشد اخلريفية يف العامل -ًال أوّ 

 فيد عن وجود ، أُ 2018وحبلول ســــــــــنة  تواصــــــــــل دودة احلشــــــــــد اخلريفية تفشــــــــــيها بســــــــــرعة يف خمتلف أحناء العامل. -1
بنغالديش واتيلند غرار هذه اآلفة يف مجيع مناطق أفريقيا جنوب الصــــــــــــحراء الكربى واليمن وبعض من بلدان آســــــــــــيا على 

إندونيســــــيا ومجهورية الو الدميقراطية جرى أتكيد وجودها يف كل من  ،2019. ومع حلول �اية ســــــنة وســــــري النكا واهلند
أ�ر /ويف شــــهر مايو .الشــــعبية ومجهورية مصــــر العربية والصــــني والفلبني وفييت �م وكمبود� وكور� وماليز� وميامنار والياابن

 ليشيت واإلمارات العربية املتحدة.-دودة احلشد اخلريفية إىل أسرتاليا وموريتانيا وتيمور، وصلت 2020

أفريقيا والشــرق األدىن إضــافة إىل  مشال ومن املرجح أن تواصــل دودة احلشــد اخلريفية انتشــارها يف بلدان أخرى يف -12
وســـــتواصـــــل املنظمة عملها عن كثب على  ).اليو�نإســـــبانيا وإيطاليا والربتغال ومالطة و القســـــم اجلنويب من أورواب (خاصـــــة 

 رصد تفشي اآلفة وإصدار إنذارات من خالل نظم اإلنذار املبكر إىل البلدان املعنية.

 تقييم أثر اخلطر الناجم عن دودة احلشد اخلريفية على سبل العيش املتضررة منها -اثنًيا

نوًعا من احملاصــيل من  80تتغذى من الذرة ومن أكثر من اليت  من القوارتإّن دودة احلشــد اخلريفية آفة حشــرية  -3
وهي آفة عابرة للحدود قادرة على عبور أكثر  بينها الذرة الرفيعة والدخن وقصـــب الســـكر واحملاصـــيل من اخلضـــار والقطن.

احلبوب وختّلف هذه اآلفة خســائر فادحة يف حماصــيل الذرة ويف ســواها من حماصــيل  كلم جًوا خالل ليلة واحدة.  100من 
وتشري التقديرات  صغار املزارعني واملستهلكني. من الينياملد األمن الغذائي وسبل عيش مئات األساسية الرئيسية، ما يهدّ 

ماليني  6.20و 3.8وحدها، قد تؤدي دودة احلشــــــد اخلريفية إىل خســــــارة ترتاوح بني  1من البلدان األفريقية 12إىل أنّه يف 
 2.مليون نسمة 100إىل  40دوالر أمريكي وهو ما يكفي  مليار 2.6إىل  5.2يعادل طّن من الذرة سنوً�، أي ما 

لتقييم أتثريات  2019وقد تعاونت منظمة األغذية والزراعة مع وزارة الزراعة يف مجهوريّة تنزانيا املتحدة خالل سنة  -4
وقد أتت النتائج  ســــتخدام منهجية جديدة.وســــبل عيش املزارعني واألمن الغذائي اب الذرةدودة احلشــــد اخلريفية على إنتاج 

 أقّل تطّرفًا ولكن أكثر إاثرة للقلق مقارنة ابألرقام اليت كانت متداولة خالل املراحل األوىل من غزو دودة احلشـــــــــــد اخلريفية.
يف املناطق  املائةيف  10.8 بفعل دودة احلشـــــــــد اخلريفية قد بلغوكانت أقّل تطّرفًا بعدما تبّني أّن معدل اخلســـــــــارة يف الغالل 

أدىن من التقديرات الســــابقة؛ لكنه يبعث على مزيد من القلق على اعتبار أّن بعض املزارعني قد  وهو رقمالثالث املذكورة، 
وكانت هناك إشـــارات إىل بدء  .نعدام األمن الغذائي القائم أصـــًال إضـــافة إىل ا -شـــهدوا خســـائر فادحة بســـبب هذه اآلفة 

اخلســـائر يف الغالل نتيجة دودة احلشـــد اخلريفية خالل موســـم واحد إىل اســـتنزاف قدرات املزارعني  حلقة مفرغة تؤدي فيها
 3.وينبغي إجراء مزيد من عمليات تقييم األثر املنهجية على املستوى اإلقليمي للتعاطي مع اخلسائر يف املستقبل.

 .سياق خطة تنفيذ خطة العمل العامليةيف  2022و 2021بني عامي  دراسات األثرومن املقرر إجراء مزيد من  -5

  

                                                 
 .إثيوبيا وأوغندا وبنن وتنزانيا ومجهورية الكونغو الدميقراطية وزامبيا وغا� والكامريون ومالوي وموزامبيق ونيجري�  1
2  https://www.cabi.org/isc/FullTextPDF/2018/20187200429.pdf. 
 .سوف تصدر الدراسة قريًبا  3

https://www.cabi.org/isc/FullTextPDF/2018/20187200429.pdf
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 استجابة املنظمة لتهديد دودة احلشد اخلريفية العاملي -ااثلثً 

يف اخلطوط األمامية ألزمة دودة احلشد اخلريفية إىل جانب الشركاء املعنني ملواجهة  2016تعمل املنظمة منذ سنة  -6
 .هذا التهديد العاملي من خالل حشد املوارد واإلشراف على عمليات التنسيق العاملية وتوفري الدعم الفين

مة مزيًدا من املوارد لوقاية على طلب جلنة الزراعة أبن ختصــص املنظ وقد ّمت االضــطالع ابلعديد من األنشــطة بناءً  -7
مليون دوالر أمريكي  28 بقيمةمشـــــــــــــــروًعا  66وجرى تنفيذ  النبااتت، مبا يف ذلك من خالل التعاون بني بلدان اجلنوب.

دوالر أمريكي إضـايف كتمويل يف  700 000لالسـتجابة للتحد�ت املتصـلة بدودة احلشـد اخلريفية؛ إضـافة إىل مبلغ  حتديًدا
 احلقليةإطار الرب�مج العادي جرى ختصـــــــــــــــيصـــــــــــــــه إلجراء مزيد من التدريب من خالل حلقات عمل وأنشـــــــــــــــطة املدارس 

 (NORAD) وعالوة على ذلك، جرى توقيع االتفاق األســــــاس الســــــنوي مع الوكالة النروجيية للتعاون اإلمنائي للمزارعني.

ماليني دوالر أمريكي ملشروع ميتد على سنتني ملكافحة  4.4ص املفوضية األوروبية مبلغ ختصّ  ؛ ومن املتوقع أن2020لعام 
 .دودة احلشد اخلريفية

وسيجري خالل سنة  والتحضريات جارية إلطالق مشروع تعاون بني بلدان اجلنوب إلدارة دودة احلشد اخلريفية. -8
ماليني دوالر  1.5من أجل بناء القدرات مبيزانية قدرها  تنفيذ مشــــــــــروع مشــــــــــرتك بني الصــــــــــني وبني بلدان اجلنوب 2020

ا على إعداد بر�مج آخر مشـــرتك بني منظمة األغذية والزراعة  أمريكي يف أربعة بلدان من آســـيا وأفريقيا. والعمل جاٍر أيضـــً
خالل اإلدارة  ماليني دوالر أمريكي للحد من خماطر مبيدات اآلفات من 3والتعاون بني بلدان اجلنوب والصـــــــــــــــني بقيمة 

كما ُعقدت ثالث مشــــاورات إقليمية شــــاملة يف أفريقيا   التنظيمية وهو يتوجه إىل مخســــة بلدان من آســــيا وآســــيا الوســــطى.
بغرض تبادل التجارب واملعارف بني الشــركاء الرئيســيني والبلدان يف  2019والشــرق األدىن ومشال أفريقيا وآســيا خالل ســنة 

وجيري كذلك تشــــــجيع التعاون يف جمال الرصــــــد واإلنذار املبكر بني بلدان  ة احلشــــــد اخلريفية.جمال اإلدارة املســــــتدامة لدود
 .آسيا

يف جماالت الرصـــد واإلنذار املبكر؛ واختبار منهجيات  حمددةوّمت التوقيع على ثالث رســـائل اتفاق لتنفيذ أنشـــطة  -9
؛ وتنفيذ املدارس احلقلية للمزارعني يف جمال دودة )IITA – الدويل للزراعة االســـــــــتوائية املعهد( إدارة دودة احلشـــــــــد اخلريفية

ا على تيســـــري التعاون ونقل التكنولوجيا من مؤســـــســـــة البحوث  احلشـــــد اخلريفية مع الشـــــركاء املعنيني. وعملت املنظمة أيضـــــً
 .غينيا بيساو وكابو فريدي وموزامبيقالزراعية الربازيلية إىل 

 معظمهـــــا متعـــــدد اللغـــــات  توجيهيـــــة، ّمت إصــــــــــــــــــــدار تســـــــــــــــع مـــــذكرات 2020يونيو/حزيران  10واعتبـــــارًا من  -10
 4.منتج معريف آخر يتناول جوانب خمتلفة من مكافحة دودة احلشد اخلريفية 13و

 -معظمها يف أفريقيا جنوب الصـــــــــــــــحراء الكربى  -بلًدا  46، اعتمد 2020واعتبارًا من األول من يونيو/حزيران  -11
الذي طّورته املنظمة ابعتباره األداة الرمسية لرفع التقارير  )FAMEWS( نظام الرصـــد واإلنذار املبكر لدودة احلشـــد اخلريفية

وابتت  .2020بلًدا منذ شــــــــــهر يناير/كانون الثاين  11وجرى تنظيم دورات تدريبية الســــــــــتخدام هذا النظام يف  والرصــــــــــد.
الســــــــتخدامها يف البلدان اليت يكون فيها نطاق  Android من النظام ونســــــــخة مبســــــــطة لنظام iOS متاحة اآلن نســــــــخة

 .شبكة اإلنرتنت ضيًقا

                                                 
4  5en.pdfhttp://www.fao.org/3/ca9395en/ca939. 

http://www.fao.org/3/ca9395en/ca9395en.pdf
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مليون دوالر أمريكي وتذليل احلواجز  500إىل حشــد  وتســعى خطة العمل العاملية ملكافحة دودة احلشــد اخلريفية -12
ملي ابلنسبة إىل دودة احلشد اخلريفية وابلتايل تسريع عجلة التقدم احملرز ابجتاه اإلدارة املستدامة لدودة اليت تعيق التنسيق العا

من اخلسائر يف الغالل  وتكمن األهداف الرئيسية هلذه اإلجراءات املكثفة يف إقامة آلية تنسيق عاملية واحلدّ  احلشد اخلريفية.
وتطال خطة العمل هذه اليت متتد على ثالث ســــــنوات  اآلفة إىل مناطق أخرى.نتيجة دودة احلشــــــد اخلريفية ومنع انتشــــــار 

ضـــــــح، اســـــــتناًدا إىل التعقيبات الواردة من عملية وقد اتّ  ســـــــندت إليها األولوية يف أفريقيا والشـــــــرق األدىن وآســـــــيا.بلًدا أُ  65
 .من تنفيذ خطة العمل العامليةماليني دوالر أمريكي خالل ثالث سنوات  71.4املسح، وجود ثغرة يف التمويل قدرها 

وتشـــمل ترتيبات تنفيذ خطة العمل العاملية إنشـــاء جلنة توجيهية عاملية برائســـة املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة  -13
تتوىل اإلشــــــراف على تنســــــيق األنشــــــطة وتنفيذها؛ وإنشــــــاء جلنة فنية تعاو�ا ســــــبع جمموعات عمل فنية برائســــــة علماء من 

املتعاونة إلســداء املشــورة للجنة التوجيهية العاملية. وإّن أمانة دودة احلشــد اخلريفية اليت تســتضــيفها شــعبة اإلنتاج املؤســســات 
النبايت ووقاية النبااتت يف املنظمة، ابلتعاون الوثيق مع أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت، مســـــــــــــــؤولة عن التنفيذ اليومي 

 .خلطة العمل العاملية

يضـــــــّم مجيع الوزراء احلكوميني  2020من املقرر عقد مؤمتر عاملي رفيع املســـــــتوى خالل النصـــــــف الثاين من عام و  -14
وســواهم  والتطويراملختصــني من البلدان املســتهدفة اليت تتفشــى فيها دودة احلشــد اخلريفية، إىل جانب الشــركاء يف البحوث 

 ع تعّهدات ملموسة بشأن تنفيذ خطة العمل العاملية.لى قطعوسيشّجع املؤمتر املشاركني  من شركاء معنيني.

 على خطة العمل العاملية ملكافحة دودة احلشد اخلريفية 19-معاجلة أثر كوفيد -ارابعً 

من أتثريات  قيوًدا على حركة األشــــــخاص والبضــــــائع، ما قد يعيق االســــــتجابة للحدّ  19-فرضــــــت جائحة كوفيد -51
لذا، فمن األمهية مبكان مواصـــلة العمل على  اآلفة تواصـــل تفشـــيها عرب مناطق جديدة.غري أّن هذه  دودة احلشـــد اخلريفية.

 .مكافحتها من خالل خطة العمل العاملية رغم اجلائحة

لدى تنفيذ  19-كوفيد  أثرول كيفية التخفيف من وطأة وقد أعّدت أمانة دودة احلشد اخلريفية مذكرة توجيهية ح -16
وعقدت ندوة  5.)على خطة العمل العاملية ملكافحة دودة احلشـــــــــــــــد اخلريفية 19-أثر كوفيدمعاجلة خطة العمل العاملية (

واعتمدت كذلك أمانة دودة احلشـــد اخلريفية اســـرتاتيجيتها اخلاصـــة  .2020مايو/أ�ر  12إلكرتونية حول هذا املوضـــوع يف 
 القدرات بصورة افرتاضية. وجيري حالًيا عقد اجتماعات وبناء لتنفيذ خطة العمل العاملية خالل اجلائحة.
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