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 موجز
  من بني اآلفات واألمراض النباتية العابرة للحدود، يعترب اجلراد الصـــــــــحراوي ودودة احلشـــــــــد اخلريفية اآلفتني األكثر

 يف أقاليم عديدة هذه السنة. تتسببا أبضخم اخلسائر االجتماعية واالقتصادية ويف الغال إذإحدااًث لألضرار 

  مج، مت عرض آخر املعلومات عن اســــــتجابة منظمة األغذية وخالل الدورة الثامنة والعشــــــرين بعد املائة للجنة الرب�
وطلبت جلنة الرب�مج أن تتلقى معلومات حمدثة يف 1 اجلراد الصــــــــــحراوي على األعضــــــــــاء. لطفرةوالزراعة (املنظمة) 

 .2020وتقدم هذه الوثيقة آخر املعلومات الواردة منذ مارس/آذار  دورهتا التاسعة والعشرين بعد املائة.

  املنظمة إىل اعتماد اســــــتجابٍة طارئة وواســــــعة النطاق هلذه األزمة على أعلى املســــــتو�ت، حيث يقوم املدير وتدعو
العام بتوجيه هذه اجلهود وابلعمل شـــــخصـــــًيا مع وكاالت أخرى لألمم املتحدة مثل مكتب األمم املتحدة لتنســـــيق 

عن الشـــــركاء يف املوارد والوزراء يف البلدان املتأثرة، مبا يف ذلك  الشـــــؤون اإلنســـــانية وبر�مج األغذية العاملي، فضـــــًال 
  االجتماع الوزاري ملفوضية االحتاد األفريقي.

  وتشـــــــمل اإلجراءات اجلارية عمليات املكافحة اجلوية واألرضـــــــية اليت تتوىل إدارهتا احلكومات ذات الصـــــــلة، حيث
فــات احليويــة، واملعــدات، والتــدريــب، واخلربة الفنيــة، توفر املنظمــة الــدعم بشـــــــــــــــكــل مبيــدات اآلفــات، ومبيــدات اآل

إضـــافًة إىل ذلك،  والطائرات، وســـاعات الطريان وغريها، بفضـــل مســـامهات عينية ومالية من جمموعة من الشـــركاء.
 لدعم اإلنتاج السريع لألغذية. ضعًفاترّكز تدخالت احلفاظ على سبل العيش على املزارعني ومريب املاشية األكثر 

يف ر اإلشـــــــارة إىل أن اإلجراءات املعززة واملســـــــتمرة قد ســـــــامهت حىت اآلن يف جتّنب وقوع أزمة إنســـــــانية كبرية وجتد
  يف أفريقيا الغربية. على نطاق واسعتفادي اإلصاابت يف و أفريقيا الشرقية 

  ما بعد  وعلى األرجح إىل 2020وســوف تتواصــل اســتجابة املنظمة للجراد الصــحراوي حىت ديســمرب/كانون األول
هذا التاريخ، وســتشــمل عمليات املكافحة وجهود احلفاظ على ســبل العيش والنهوض هبا، ومع التشــديد املســتمر 
على دعم املراقبة واملكافحة على املســتوى الوطين، مبا يف ذلك يف الصــومال وإثيوبيا وجانيب البحر األمحر، ومعاجلة 

  مسألة الوصول إىل مناطق التكاثر يف اليمن.

 (خارج األمريكيتني) منذ عام  على حنو مســـــــــــتدام دارة دودة احلشـــــــــــد اخلريفيةإلود املنظمة عملية االســـــــــــتجابة وتق
مليون دوالر أمريكي  28أكثر من  اللمســـــاعدة الفنية بلغت قيمته امشـــــروعً  66ولقد ســـــاعدت يف تنفيذ  .2016

  يف أفريقيا وآسيا.

  لتحقيق  2019يف ديســـمرب/كانون األول  ملكافحة دودة احلشـــد اخلريفيةوأطلق املدير العام للمنظمة العمل العاملي
يف املائة يف مجيع البلدان  5: احلد من خســــــــــائر احملاصــــــــــيل جراء دودة احلشــــــــــد اخلريفية بنســــــــــبة هي ثالثة أهداف
يف  يف املائة يف البلدان التجريبية خالل ثالث ســنوات؛ وخفض خطر اســتمرار االنتشــار واإلصــابة 10النموذجية و

 البلدان اليت تتواجد فيها اآلفة بشكل حمدود؛ وإنشاء آلية تنسيق على املستو�ت العاملية واإلقليمية والوطنية.
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 رصــــــــداللتعزيز أنشــــــــطة  ،ويرّكز العمل العاملي على ثالثة أقاليم هي أفريقيا، والشــــــــرق األدىن ومشال أفريقيا، وآســــــــيا 
ولتعزيز الوقاية من خالل تدابري  األخريةدودة احلشــد اخلريفية يف املناطق اليت تســتشــري فيها هذه ب واإلدارة اخلاصــة

  الصحة النباتية والتأهب يف املناطق اليت مل يتم اكتشافها فيها بعد أو اليت تنتشر فيها بشكل حمدود.

 لقطري، مت حتديد مثانية بلدان منوذجية ولتيســــري تنفيذ العمل العاملي ملكافحة دودة احلشــــد اخلريفية على املســــتوى ا
 الثالثة.املستهدفة يف املائة من إنتاج الذرة يف األقاليم  50أكثر من  اتغطي مثاين مناطق منوذجية متثل معً 

 
 

 التوجيهات املطلوبة من جلنة الرب�مج
 :القيام مبا يلي إن جلنة الرب�مج مدعوة إىل

 متثله فورة اجلراد الصــــحراوي واإلصــــابة بدودة احلشــــد اخلريفية ابلنســــبة إىل األمن  التهديد الذيإىل قلق ب اإلشـــارة
 الغذائي وسبل العيش؛

 املنظمة على مواصــــــلة توفري الدعم للبلدان من أجل الوقاية من االجتاهات العكســــــية لالنتشــــــار والغزو  وتشــــجيع
 وإدارهتا والتحكم هبا، واحملافظة على سبل عيش اجملتمعات احمللية املتضررة؛

 أبن تبّني املنظمة على النحو الكايف اإلجراءات ذات األولوية الالزمة إلدارة اجلراد الصـــــــحراوي ودودة  والتوصــــــية
 احلشد اخلريفية ومكافحتهما على حنو مستدام.
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 معلومات أساسية عن اآلفات النباتية العابرة للحدود -أوًال 

 تقــدر  تخســــــــــــــــائر كبرية يف الغالإحــداث تســـــــــــــــتمر اآلفــات واألمراض النبــاتيــة النــاشـــــــــــــــئــة والعــابرة للحــدود يف  -1
وترتك  ،وفول الصــو�) والبطاطسلمحاصــيل الغذائية اخلمســة الرئيســية (هي األرّز والقمح والذرة ليف املائة  25و 20ا بني مب

غذائي، األقاليم اليت تعاين ابلفعل من عجز يف أكرب اخلســـائر يف الكثري من األحيان  قعوت اجتماعية واقتصـــادية هامة. اآاثرً 
 ويتيح تغّري املناخ بقاء اآلفات النباتية على نطاق جغرايف أوســع األمر الذي يعّرضــها على حنو أكرب النعدام األمن الغذائي.

وميكن أن تســـــــــــــــاهم احلركة املتزايدة  اآلفات. جمموعاتمعدل منو ، كما أنه يســـــــــــــــرّع يف بعض احلاالت ويطّول دورة حياهتا
ابإلضــــــافة إىل  والنبااتت ومنتجاهتم يف ارتفاع معدل دخول اآلفات الناشــــــئة إىل بلد ما.واألســــــرع لألشــــــخاص واحليوا�ت 

ذلــك، ميكن لإلدارة غري املالئمــة للنبــااتت واآلفــات أن تضـــــــــــــــعف التنوع البيولوجي للنظم اإليكولوجيــة الزراعيــة وخــدمــات 
ونتيجة لذلك، تنتشــــــــر اآلفات النباتية العابرة  النظم اإليكولوجية ذات الصــــــــلة، ما يزيد إمكانية التعّرض لآلفات الناشــــــــئة.

  للحدود بشكل أبعد وأسرع من أي وقت مضى.

واســــــتجابًة إىل احملفزات البيئية، ميكن أن تتشــــــكل  يف العامل. اويُعترب اجلراد الصــــــحراوي اآلفة املهاجرة األكثر فتكً  -2
تســـتهلك ما يعادل وز�ا يف اليوم، وتســـتهدف وهي كائنات مفرتســـة  أســـراٌب كثيفة وســـريعة التنقل من اجلراد الصـــحراوي.

 املكتمل النمومليون من اجلراد  80وميكن أن حيتوي كيلومرت مربع واحد من الســـــــــرب حىت  احملاصـــــــــيل الغذائية واألعالف.
الكبرية  وتشـــــكل األســـــراب شـــــخص. 35 000الذي إبمكانه أن يســـــتهلك يف اليوم الواحد كمية األغذية اليت يســـــتهلكها 

مســـــتو�ت عالية من انعدام  هتديًدا كبريًا لألمن الغذائي وســـــبل العيش يف األر�ف، وخباصـــــة يف املناطق اليت تشـــــهد أصـــــًال 
 عاًما، حيث تظهر ثالث مناطق 25وميّثل التفشـــي احلايل للجراد الصـــحراوي احلالة األســـوأ منذ  شـــديد يف األمن الغذائي.

) ومنطقة 3) وجنوب غرب آســـــيا؛ (2) القرن األفريقي واليمن؛ (1( درجة اخلطورة: ســـــبحب هيتثري الشـــــواغل،  ةيســـــاســـــأ
  البحر األمحر، فيما ختضع غرب أفريقيا للمراقبة.

 ) وجود منطقة كبرية جًدا 1وميكن أن يكون من الصـــــــــــــــعب مكافحة اجلراد الصـــــــــــــــحراوي لألســـــــــــــــباب التالية: ( -3
 بُعــــد هــــذه املنــــاطق وصـــــــــــــــعوبــــة الوصـــــــــــــــول إليهــــا؛ و ) 2مليون كيلومرت مربع) ميكن أن يتواجــــد فيهــــا اجلراد؛ ( 16-30(
 حمــدوديــة املوارد املتوفرة لرصــــــــــــــــد اجلراد ومكــافحتــه يف بعض البلــدان املتــأثرة؛ و ) 4انعــدام األمن يف بعض املنــاطق؛ (و ) 3(
صــــــعوبة احلفاظ على عدد و ) 6واالتصــــــاالت) يف بعض البلدان؛ (البنية التحتية األســــــاســــــية غري املتطورة (الطرقات، و ) 5(

 خالل فرتات طويلة من الكســـــــاد حيث يكون نشـــــــاط اجلراد خفيًفا أو معدوًما؛  العملكاٍف من املوظفني املدرَّبني وموارد 
ينبغي خالهلا رّش  صــــعوبة تنظيم وتنفيذ عمليات املكافحة اليتو ) 8العالقات الســــياســــية بني بعض البلدان املتأثرة؛ (و ) 7(

 صــــــــعوبة التنبؤ حباالت التفشــــــــي نظرًا إىل عدم توفّر وترية حمددة هلذه احلوادث و ) 9مبيدات اآلفات على اجلراد مباشــــــــرة؛ (
 وإىل عدم اليقني ابلنسبة إىل هطول األمطار يف املناطق اليت تتأثر ابجلراد.

 ،نوًعا آخر من النبااتت واحملاصيل 80تتغذى من الذرة ومن أكثر من  القوارتوإّن دودة احلشد اخلريفية آفة من  -4
أن  الكاملة النموكما أ�ا آفة ســريعة التنقل والتكاثر حيث تســتطيع العثة  من بينها الذرة الرفيعة والدخن وقصــب الســكر.

 بيضة خالل دورة حياهتا. 1 000، وميكن أن تضع العثة األنثى أكثر من اكلم يوميً   100تطري مسافة تتخطى 

إىل طبيعتها الشــرهة واتســاع نطاق الكائنات املعيلة هلا، مت حتديد دودة احلشــد اخلريفية على أ�ا واحدة من  اونظرً  -5
 ) وســـــــبل العيش.2018أســـــــوأ عشـــــــر آفات وأمراض هتدد األمن الغذائي العاملي (املركز الدوىل للزراعة والعلوم البيولوجية، 
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دودة احلشـــــــــد اخلريفية، ال ميكن القضـــــــــاء عليها وتّتبع أمناطًا خاصـــــــــة ابهلجرة املومسية وألغراض التكاثر عرب وعندما تتوّطن 
  جمموعة واسعة من احملاصيل، ولو أن نبتتها املفضلة هي الذرة.

تلحق ومثة اعرتاف عام أبن دودة احلشــــــــد اخلريفية هي واحدة من اآلفات الليلية األبرز يف األمريكيتني حيث إ�ا  -6
 الضرر األكرب ابلذرة والذرة الرفيعة وتتفشى بشكل متفّرق يف القطن وفول الصو�.

رارة، كما احلدرجات  يف األماكن اليت ترتفع فيهاويف األمريكيتني، تعيش دودة احلشــــــد اخلريفية على مدار الســــــنة  -7
حىت  بصـــــــــورة مومسية وصـــــــــوًال  ة، وهتاجر مشاًال هي احلال يف جزر الكارييب والوال�ت اجلنوبية من الوال�ت املتحدة األمريكي

  إىل كندا.

 تطّور حالة اجلراد الصحراوي -ألف

اجلراد بعض الوقت لتظهر وترتبط ارتباطًا وثيًقا ابلظروف املناخية، وخباصـــــــة األعاصـــــــري اليت لطاملا  فوراتتتطلب  -8
ابجتاه اململكة العربية  تغادر املنطقة وتنتقل مشاًال  ، بدأت األســـــــــــراب2019عام  وحبلول بدايةأفضـــــــــــت إىل حاالت الغزو. 

 ابجتاه اليمن. وتشــّكلت مزيد من األســراب يف املنطقتني خالل فصــل الربيع. ، وجنوابً مجهورية إيران اإلســالميةالســعودية و 

 واملكافحة.نسبًيا، وحيث أعاق النزاع عمليات املسح  زعاجإأي  هلا يف اليمن حيث مل تلق موئًال ووجدت األسراب 

، هاجرت األســـراب اليت تكاثرت يف فصـــل الربيع من اليمن إىل مشال شـــرق إثيوبيا ومشال 2019ويف صـــيف عام  -9
ولكن رغم ذلك،  من إثيوبيا والصـــــــومال إىل تعبئة فرق مســـــــح ومكافحة من أجل االســـــــتجابة. لذا، عمد كلّ  الصـــــــومال.

بدأت تنتقل شــــــرقًا يف القرن األفريقي ابجتاه شــــــرق إثيوبيا ومشال  ،الصــــــيففصــــــل ومع �اية  ،جنحت األســــــراب يف التكاثر
  ، بدأت األسراب جتتاح كينيا.2019وحبلول �اية ديسمرب/كانون األول  شرق ووسط الصومال حيث واصلت تكاثرها.

الوضـــع  وبدا، 2019هكتار تقريًبا خالل عام  )2( وقامت البلدان املعنية بتوســـيع نطاق عملياهتا وعاجلت مليوين -10
حتت السـيطرة حىت بداية ديسـمرب/كانون األول حني ضـرب إعصـار ابوان القرن األفريقي حتديًدا يف املناطق املتأثرة ابجلراد، 

وقد وّفر ذلك فرصـــــًة حلصـــــول ز�دة  وأحضـــــر معه كميات كافية من األمطار والرطوبة لتوليد الظروف املواتية لتكاثر اجلراد.
  حراوي يف األشهر الستة التالية.كبرية يف أسراب اجلراد الص

مع الر�ح إىل  هاواســـــتمرت أســـــراب عديدة يف اجتياح كينيا حيث انتشـــــرت يف معظم أحناء البالد، وانتقل بعضـــــ -11
ويف مارس/آذار، ظهرت إصــاابت كثرية  .2020جنوب الســودان وأوغندا ومجهورية تنزانيا املتحدة حبلول �اية فرباير/شــباط 

وابكستان يف مايو/أ�ر، األمر الذي استدعى توسيع نطاق االستجابة  مجهورية إيران اإلسالميةيف إريرت� والسودان، مث يف 
  وتعزيز التأهب يف غرب أفريقيا ومنطقة الساحل.

، ال ســـــــــــــــيما يف كينيا، وبقيت ، جنحت عمليات املكافحة يف عدد من البلدان2020وحبلول ســـــــــــــــبتمرب/أيلول   -12
ويف بكستان واهلند حيث عاد الوضع إىل طبيعته بفضل القدرات القوية  امتأثرً  ابلدً  29اإلصاابت يف بلدين فقط من أصل 

وما زالت احلكومات الوطنية  خلطر كبري. اولكن يبقى شرق أفريقيا معّرضً  املصحوبة مبسامهات مالية لدعم اجلهود املنسقة.
 ،ومبيــدات اآلفــات احليويــة ،نظمــة من خالل توفري مبيــدات اآلفــاتاملتتوّىل قيــادة عمليــات املكــافحــة واملراقبــة بــدعم من 

  والتدريب. ،والطائرات ،واملعدات
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الظروف ويف الوقت الراهن، تراجع التهديد الذي حيدق بغرب أفريقيا بفضــــــــــــــل مزيج من جهود املكافحة القوية و  -13
ال بد من اختاذ إجراءات اســـــــــتباقية ال يُندم عليها لتعزيز جهود الرصـــــــــد خالل فصـــــــــل الصـــــــــيف يف منطقة  ،ولكن املؤاتية.

ىل اإلنذار إوتســتند االســرتاتيجية املعتمدة يف اإلقليم  الســاحل بغية االســتجابة بســرعة وفعالية ألي حالة تشــكل لألســراب.
 الذي ال يُندم عليه. واالستثمار ،والعمل املبكر ،املبكر

 2021إىل بداية عام  2020للفرتة املمتدة من نوفمرب/تشرين الثاين  اجلراد الصحراوي توقعات -ابء

ز�دة متوقعة يف نشـــــــــاط اجلراد بســـــــــبب التغريات املومسية  والبحر األمحرالكربى  منطقة القرن األفريقيتشـــــــــهد  -14
من شــــــهر أكتوبر/تشــــــرين األول، ســــــيزيد خطر هجرة  ااإلقليم اعتبارً  لىعالر�ح الشــــــمالية  هبوبمع ف املرتقبة يف الطقس.

مشال  إىل وصــوًال ثيوبيا ووســط الصــومال، إثيوبيا ومشال الصــومال ابجتاه اجلنوب إىل شــرق إاألســراب من اليمن ومشال شــرق 
 كينيا يف نوفمرب/تشرين الثاين وديسمرب/كانون األول.

املتأتية من التكاثر الكبري يف مشال شـــــــرق إثيوبيا ابجتاه الشـــــــمال إىل إريرت�، يف حني  ســـــــتنتقل األســـــــراب :إثيوبيا )أ(
ومن املتوقع أن تتكاثر األســراب  ســتنتقل أســراب أخرى ابجتاه اجلنوب الشــرقي إىل شــرق إثيوبيا ومشال الصــومال.

 يف املنطقتني.

وســـــتتكاثر األســـــراب اليت تكاثرت يف فصـــــل  واألســـــراب يف الداخل. جمموعات اجلنادبيســـــتمر تشـــــّكل  :اليمن )ب(
جمموعات البحر األمحر وخليج عدن، األمر الذي ســـــــيتســـــــبب بتشـــــــّكل املزيد من  ســـــــواحلالصـــــــيف على طول 

 وقد يستمر التكاثر بشكل حمدود يف بعض املناطق الداخلية. واألسراب. اجلنادب

تد إىل مت قد يتبســــــــبب تكاثر األســــــــراب المن املتوقع أن تتواصــــــــل ز�دة جتّمعات اجلراد يف اهلضــــــــبة  :الصــــــومال )ج(
 إىل املناطق الوسطى. وجنوابً  ،ايل الغريبمالساحل الش

 ســــيســــتمر التكاثر على امتداد الســــهول الســــاحلية للبحر األمحر حيث بدأ عّدة أشــــهر قبل املعتاد نتيجةً  :ريرت�إ )د(
واألســراب اليت  جمموعات اجلنادبشــّكل املزيد من تيابلتايل، ســو  من اجلنوب. الدخيلةلألمطار الغزيرة واألســراب 

 قد تضاف إليها أسراب أخرى من إثيوبيا.

أعداد اجلراد يف ســــاحل البحر األمحر حيث قد تتشــــّكل  ز�دةســــيؤدي التكاثر يف فصــــل الشــــتاء إىل  :الســـودان )ه(
 اجلنادب واألسراب. جمموعات

 ســـــــــيســـــــــتمر التكاثر على امتداد ســـــــــاحل البحر األمحر حيث قد يؤدي جيل آخر  :اململكة العربية الســـــــعودية )و(
 واألسراب. جمموعات اجلنادبإىل تشّكل املزيد من 

  2021، انتهــــت الفورة وليس من املتوقع أن حتــــدث أي تطورات كبرية حىت ربيع جنوب غرب آســـــــــــيـــاويف  -15
 على األقل.

 الســـــــــــــــاحل بعد أن تكاثرت على نطاق صـــــــــــــــغري  منطقة مشال، بقيت أعداد اجلراد متدنية يف غرب أفريقياويف  -16
اجلراد األخرى قد ترتّكز وتتكاثر يف مشال غرب موريتانيا يف األشـــــــــــــهر  جتّمعاتوعلى الرغم من أن  يف فصـــــــــــــل الصـــــــــــــيف.

  القادمة، إال أنه من غري املتوقع أن حتدث أي تطورات كبرية.
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 تطّور حالة دودة احلشد اخلريفية -جيم

 عاموحبلول  .2016مت اكتشـــــــــــاف دودة احلشـــــــــــد اخلريفية للمرّة األوىل يف أفريقيا جنوب الصـــــــــــحراء الكربى عام  -17
اليمن وبعض من بلدان آسيا يف و  اتقريبً  ، أُفيد عن وجود هذه اآلفة يف مجيع مناطق أفريقيا جنوب الصحراء الكربى2018

إندونيسيا ، جرى أتكيد وجودها يف كل من 2019ومع حلول �اية سنة  .بنغالديش واتيلند وسري النكا واهلندعلى غرار 
ومجهورية كور� ومجهورية الو الدميقراطية الشـــــــــــعبية ومجهورية مصـــــــــــر العربية والصـــــــــــني والفلبني وفييت �م وكمبود� وماليز� 

األردن وأسرتاليا وإسرائيل ية يف ، أفيد عن وجود دودة احلشد اخلريف2020ويف شهر أكتوبر/تشرين األول  .وميامنار والياابن
  .ليشيت وموريتانيا-واإلمارات العربية املتحدة وتيمور

وقد سببت الضرر  ،هلا ويبدو أن جتّمعات دودة احلشد اخلريفية الغازية تفّضل الذرة بوصفها النبتة العائلة الرئيسية -18
الذرة بسبب اجتياح دودة احلشد  تمتوسط خسائر غالوقّدرت دراسات ميدانية عديدة يف أفريقيا  األكرب هلذا احملصول.

وهبذا املعّدل، قد تقضــــي دودة احلشــــد اخلريفية على ما  يف املائة). 26و 11يف املائة (معّدل يرتاوح بني  18اخلريفية حبوايل 
مليون  600على حوايل  ابلتايل يؤثر مامليار دوالر أمريكي يف الســـــــــــــــنة،  18 بقيمةمليون طن من الذرة  80يصـــــــــــــــل إىل 

 شخص يف أفريقيا وآسيا والشرق األدىن.

ومثة ميل حنو االعتماد على مبيدات اآلفات التقليدية إلدارة دودة احلشـــــــــــــــد اخلريفية على الرغم من أن األســـــــــــــــر  -19
يف املائة  80و 30ويعتمد ما بني  أســـــاليب أخرى مثل املكافحة امليكانيكية ومبيدات اآلفات احليوية. االزراعية حتاول أيضـــــً 

من األســـــــــــــــر الزراعية يف بلدان أفريقية خمتلفة على مبيدات اآلفات التقليدية، مبا فيها بعض مبيدات اآلفات الشـــــــــــــــديدة 
وميثل هذا االجتاه املقرتن بقّلة الوعي واحلصول على معدات الوقاية الشخصية واستخدامها، مصدر قلق ال سيما  اخلطورة.

يف املائة من أفراد األســـــــــر الزراعية اليت  20وابلفعل، بّلغ أكثر من  املزارع وأفراد أســـــــــرهم. يف ما يتعّلق بصـــــــــحة العاملني يف
  تشملها العّينة يف أفريقيا عن واحد على األقل من األعراض الصحية السلبية املتصلة مببيدات اآلفات. 

الت وراثية ترتبط عادًة مبقاومة وأظهرت الدراســــات أن جتّمعات دودة احلشــــد اخلريفية يف آســــيا وأفريقيا حتمل حتوّ  -20
 مبيدات احلشرات الفسفورية العضوية.

صــــــــحة اإلنســــــــان والبيئة ابلنســــــــبة إىل  اوإن تقنيات وتكنولوجيات اإلدارة املتكاملة لآلفات الفعالة واآلمنة نســــــــبيً  -21
زراعية اجليدة اليت تعزز متوافرة وترتاوح بني اســــــــــتخدام أصــــــــــناف النبااتت القادرة على املقاومة أو التحمل، واملمارســــــــــات ال

صــــــــــــــحة الرتبة والنبااتت وحتافظ على األعداء الطبيعيني، واســــــــــــــتخدام املكافحة البيولوجية املعززة ومبيدات اآلفات احليوية 
وبدأت  بشــكل جيدّ  ولقد ُجرّبت هذه اخليارات يف أمريكا اجلنوبية والشــمالية ومبيدات اآلفات التقليدية احملدودة املخاطر.

  .2016اليت تعرضت للغزو منذ عام  املناطق يفبيا�ت املصادقة  تظهر بعض

 عن ، فضًال ومن املرجح أن تواصل دودة احلشد اخلريفية انتشارها يف بلدان أخرى يف مشال أفريقيا والشرق األدىن -22
جنوب احمليط اهلــادئ (مت مجع عّينــة من اببوا غينيــا اجلــديــدة وينتظر أتكيــد حتــديــدهــا اجلزيئي) والقســـــــــــــــم اجلنويب من أورواب 

 ).إسبانيا وإيطاليا والربتغال ومالطة واليو�ن(خاصة 
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  استجابة منظمة األغذية والزراعة للجراد الصحراوي -اثنًيا
 واعتماد �ٍج استباقياالستفادة من دروس املاضي  -دال

لالســـتجابة واإلجراءات االســـتباقية، يبدأ يف القرن األفريقي ويتســـع نطاقه  وضـــعت املنظمة مباشـــرًة بر�ًجما شـــامًال  -23
 هذا النهج يف جنوب غرب آسيا ومنطقة الساحل. تطبيقولقد مت  2إىل الشرق األدىن ومشال أفريقيا.

يف القرن األفريقي  احامسً  ادورً  دائرة معلومات اجلراد الصـــــــــــــــحراويأكتوبر/تشـــــــــــــــرين األول، تؤدي  22من  ااعتبارً  )أ(
من  اهكتارً  1 006 517ولقد متت معاجلة  اإلنذار املبكر ضـــــــــــــــد التفشـــــــــــــــي اجلاري للجراد. حيث توّفرواليمن 
 ماليني 1.9وأشارت التقديرات إىل أن عمليات املكافحة واملراقبة أدت إىل محاية أكثر من  حىت اترخيه. األراضي

تفادي أضــرار إىل مليون شــخص خالل ســنة؛ و  13طن من احلبوب يف عشــرة بلدان، وهذه كّمية تكفي إلطعام 
أســـــــرة رعوية فقدان ســـــــبل عيشـــــــها  904 000جتنيب أكثر من إىل مليون دوالر أمريكي؛ و  584بقيمة تزيد عن 
  غرب آسيا.هكتار من األراضي يف جنوب  650 000ولقد متت معاجلة  والوقوع يف حمنة.

ومن خالل اســتباق آاثر فورة اجلراد الصــحراوي على ســبل العيش الزراعية والتخفيف من وطأهتا، تســعى املنظمة  )ب(
إىل احلؤول دون اعتماد األسر الضعيفة السرتاتيجيات تصدي سلبية قد ُتضِعف على حنو أكرب سبل عيشها يف 

يد يف األمن الغذائي خالل األزمة النهاية، وتفضــــــي إىل وقوع عدد إضــــــايف من األشــــــخاص يف حالة انعدام شــــــد
ويف غرب أفريقيا، مت اختاذ إجراءات  من التصــــنيف املتكامل ملراحل األمن الغذائي) أو مســــتوى أســــوأ. 3(املرحلة 

، (اهليئة) بتوجيه فين من هيئة مكافحة اجلراد الصـــــــــــــــحراوي يف املنطقة الغربية 2020اســـــــــــــــتباقية منذ مارس/آذار 
نظمـــــة املعين ابلقـــــدرة على الصـــــــــــــــمود وحـــــاالت الطوارئ وإعـــــادة التـــــأهيـــــل لغرب وابلتنســـــــــــــــيق مع مكتـــــب امل

وخالل شـــهري يونيو/حزيران  .ومروحيتنيعلى األرض  افريقً  53يئة نشـــر اهلوتتوخى خطة عمل  أفريقيا/الســـاحل.
 Fonds Régional de( إلدارة خماطر اجلراد اإلقليميويوليو/متوز، قامت اهليئة بتوفري التمويل من صـــــــــــــندوقها 

Gestion du Risque Acridien( ــــــــــــــــ  ،اليت حشــدهتا واملوارد فريق مســح يف بلدان خط املواجهة األربعة  32لـ
من الوحدات الوطنية ملكافحة اجلراد وملسؤويل  افنيً  148ــــــــــــــ ومت توفري التدريب ل ).تشاد ومايل وموريتانيا والنيجر(

وتناول التدريب تقنيات املسح والرش؛  عن بوركينا فاسو والسنغال. فضًال  ،وقاية النبااتت يف هذه البلدان األربعة
عالوة على ذلك، جيري تدريب وجتهيز  ورصد الصحة والبيئة؛ وإدارة قاعدة جوية واملعاجلة اجلوية ملكافحة اجلراد.

 eLocust3wو eLocust3mيف جمــال الرصــــــــــــــــد واملكــافحــة الرقميــة املبتكرة (أدوات  الوطنيني الفنيني امليــدانيني
 ، مبا يف ذلك مروحيات املراقبة يف تشاد وموريتانيا.بشكل مسبق ) وتوفري املواردeLocust3gو

 مجهورية إيران اإلســــــالميةاحلكومة يف تقودمها  اليتاملكافحة واملراقبة عمليات ولقد دعمت املنظمة توســــــيع نطاق  )ج(
 من األراضـــــــي هكتار 650 000ت معاجلة ولقد مت وابكســـــــتان من خالل شـــــــراء املعدات واإلمدادات وتوزيعها.

فريق نشـــــط يف جمال  100عن  شـــــخص على األرض، فضـــــًال  700 مجهورية إيران اإلســـــالميةولدى  حىت اترخيه.
خالل منظمتها املعنية بوقاية النبااتت،  اآلن، من مجهورية إيران اإلسالميةوتستعد  طائرات. 7املراقبة واملكافحة و

فريق يف  1 100ويف ابكستان، مت نشر  .2021هكتار من األراضي بعمليات املكافحة يف عام  70 000لتغطية 
 خمتلف أحناء البالد لالضطالع بعمليات املكافحة واملراقبة.
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 الرصد املستمر للجراد الصحراوي والتبليغ عنه وآاثرمها -هاء
بشــــــــــــأن احلالة العامة للجراد جلميع البلدان املعنية تتمثل إحدى مهام منظمة األغذية والزراعة يف توفري املعلومات  -24

وتلتزم املنظمة ابلشـــــــــــفافية 3 من أجل توجيه اإلنذارات والتوقعات يف الوقت املناســـــــــــب هلذه البلدان املعرضـــــــــــة خلطر الغزو.
يف توفري  وبتقاســــم املعلومات من خالل لوحة حتكم ميكن للجمهور الوصــــول إليها، واملوازنة يف الوقت ذاته بني الصــــعوابت

) واالســــــــتجابة لألزمات http://www.fao.org/ag/locustsمســــــــار اثبت من املعلومات عن حالة اجلراد الصــــــــحراوي (
)/dashboard/en-overview-response/http://www.fao.org/locusts.( 

وتســــــــــتمر جمموعة العمل اإلقليمية املعنية ابألمن الغذائي والتغذية اليت تشــــــــــارك يف 4 وإن تقييم األثر قيد اإلعداد. -25
قيادهتا منظمة األغذية والزراعة واهليئة احلكومية الدولية املعنية ابلتنمية، يف أتدية دور حاســـــــــــــــم يف توفري إطار وأدوات فنية 

األخري ملنظمة األغذية والزراعة واهليئة احلكومية الدولية  وأجري التقييم اإلقليم. منملواءمة تقييمات األثر يف أربعة بلدان 
جلراد اب املتأثرةابلزراعة يف املناطق  امعنيً  اجميبً  10 831واســـــــــــــــتجوب  ،املعنية ابلتنمية يف إثيوبيا وكينيا والصـــــــــــــــومال وأوغندا

التقييم واســــــــــــتنتاجات التقييمات وبعد حتليل نتائج  .2020يوليو/متوز و يونيو/حزيران  شــــــــــــهريالصــــــــــــحراوي يف اإلقليم يف 
القطرية املخصـــصـــة، كّيفت املنظمة رزم مســـاعدة ســـبل العيش اليت تقدمها لكي تعكس االحتياجات املعاد تقييمها، األمر 

  .أسرة 298 000إىل  153 000املوارد اليت جرى حشدها من من  نياملستهدف ينالذي مسح بز�دة عدد املستفيد

 يوليو/متوز  13اســـــــــــــــــة للتـــأثريات على صـــــــــــــــحـــة اإلنســـــــــــــــــان والبيئـــة يف كينيـــا من عالوة على ذلـــك، أجريـــت در  -26
موقع رش مل يبّلغ فيها عن أي أتثري ملحوظ على البيئة وعن أي مشــــــاكل  13أغســــــطس/آب وجرى خالهلا تقييم  15إىل 

اســة مماثلة للتأثريات على در  اوجتري حاليً  صــحية، ابســتثناء موقع واحد طُلب فيه التقّيد التام ابخلطوط التوجيهية للمنظمة.
 .2020البيئة يف إثيوبيا، ومن املتوقع أن تظهر نتائجها األولية حبلول نوفمرب/تشرين الثاين 

 االستجابة للفورة احلالية -واو

، ألقت املنظمة الضــــوء على ضــــرورة أن ترصــــد مجيع البلدان حالة اجلراد الصــــحراوي من 2019يف منتصــــف عام  -27
 5 املنتظمة وتدابري املكافحة حسب الضرورة.خالل عمليات املسح 

 -، كان من الواضـــــــــــــــح أن حالة اجلراد الصـــــــــــــــحراوي ابتت يف فورة قبل خطوة واحدة من الغزو2020ويف أوائل  -28
فكثّفت املنظمة جهودها بســـرعة ملكافحة اآلفة واختاذ التدابري االســـتباقية هبدف تفادي وقوع أزمة غذائية واســـعة االنتشـــار 

 مستو�ت عالية من انعدام األمن الغذائي الشديد. اليت تشهد أصًال يف املناطق 
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 العمليات التنظيمية الداخلية -زاي

  اعتمدت املنظمة �ًجا اسرتاتيجًيا إلدارة أزمة اجلراد الصحراوي: -29

 نشــــرةشــــًيا مع اابلنظر إىل حجم األزمة املثبت وتعقيدها وإحلاحها، ومت جعل األزمة أولوية على صـــعيد املنظمة: )1(
ًعا مواضــــــــــيعًيا للجراد الصــــــــــحراوي على نطاق املنظمة وتفعيل أعلنت املنظمة توســــــــــّ  ،2013/32املدير العام رقم 

ؤول ومت إرسال بعثتني تتألفان من مدير مكتب حاالت الطوارئ والقدرة على الصمود واملس6 اإلجراءات السريعة.
إىل كينيا والصــــــــــــــومال وإثيوبيا وجنيف ونيويورك لز�رة  ،لمنظمةل الرئيســــــــــــــي قراملمن  األول املعين بتوقعات اجلراد

اجلراد يف جمال ويف الوقت نفســـــــــــــــه، ّمت إيفاد خرباء  مناطق التكاثر وإحاطة البلدان املتأثرة والشـــــــــــــــركاء الدوليني.
الصــــــحراوي على وجه الســــــرعة إىل املناطق املتأثرة، مع الرتكيز بصــــــورة خاصــــــة على منطقة القرن األفريقي، وهي 

نطقة األكثر أتثرًا حىت اآلن، وتوىل إدارة العمليات الفريق املعين ابلقدرة على الصمود يف أفريقيا الشرقية املوجود امل
وتواصــــــل الفريق مع البلدان املتأثرة واملعّرضــــــة  ضــــــمن املكتب اإلقليمي الفرعي ألفريقيا الشــــــرقية يف نريويب، كينيا.

الكربى واليمن، كما أنه قام بتنســـيق العمليات اجلارية، ورصـــد األنشـــطة للخطر وأعّد نداًء ملنطقة القرن األفريقي 
والتمويل واالتصال ابلسلطات الوطنية واإلقليمية. كذلك، أُوفد األخصائيون لدعم الوزارات املختصة والسلطات 

وتكرر تطبيق هــذا النهج من جــانــب املكتــب املعين ابلقــدرة على الصـــــــــــــــمود  الوطنيــة واحملليــة يف البلــدان املتــأثرة.
وحاالت الطوارئ وإعادة التأهيل لغرب أفريقيا/الساحل التابع للمكتب اإلقليمي الفرعي لغرب أفريقيا يف داكار، 

 ميةمجهورية إيران اإلســــــــــــالغرب أفريقيا، ومباشــــــــــــرة من جانب منطقة الســــــــــــاحل و نداء يف ما يتعّلق بالســــــــــــنغال 
 نداء جنوب غرب آسيا.يف ما يتعّلق بوابكستان 

تطبيق طرق للمكافحة تكون ســــــليمًة  تطبيق اجملموعة الصــــحيحة من خيارات املكافحة يف الوقت املناســــب: )2(
 7 من الناحية الفنية ومتكّيفة مع دورة حياة اجلراد الصحراوي، ابالستناد إىل خربة املنظمة الواسعة يف املنطقة.

وية األوىل إبدامة عمليات املسح واملكافحة وتوسيع نطاقها وحتضريها، حيث تتوىل احلكومات توجيه وتتمثل األول
هذه العمليات فيما توّفر املنظمة الدعم حســــــب احلاجة بشــــــكل مبيدات لآلفات، وطائرات، وســــــاعات طريان، 

لوقاية الشـــــــخصـــــــية ومعدات أخرى، ومعدات ا آالت رش مســـــــتحضـــــــرات املبيدات ابحلجوم املتناهية يف الصـــــــغر
 هكتار  )2( أكتوبر/تشــــــــــــــرين األول، جرى مســــــــــــــح أكثر من مليوين 11من  اواعتبارً  وتدريب العاملني الوطنيني.

 هكتار. 865 000ومتت مكافحة اجلراد يف مساحة  للمنظمة من األراضي يف عشرة بلدان يغطيها النداء األويل

  هكتار بدعم من املنظمة. 650 000عمليات املكافحة  ت، عاجلمجهورية إيران اإلسالميةابكستان و ويف 

وتتوىل فرق فنية من وزارات الزراعة يف البلدان املســـــــــــــــتفيدة وحدها إجراء عمليات املكافحة بدعم من اخلرباء يف 
ولقد خضــــــــــعت الفرق لدورات تدريبية خاصــــــــــة تســــــــــتند إىل اخلطوط التوجيهية للمنظمة بشــــــــــأن اجلراد  املنظمة.

على  اأيضـــــً  وحصـــــل املوظفون املعنيون أجل إجراء عمليات املســـــح واملكافحة األرضـــــية واجلوية.الصـــــحراوي من 
وتشـــمل اإلجراءات  كتّيب صـــغري عن إجراءات التشـــغيل املوحدة لعمليات مســـح اجلراد الصـــحراوي ومكافحته.
تقدمي لى اســــــــــتمرار الرئيســــــــــية اليت جرى حتديدها الرصــــــــــد املســــــــــتمر لتأثري مكافحة اجلراد على البيئة، واحلرص ع
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مع الوحــــدات الوطنيــــة املعنيــــة ابجلراد لتكييف العمليــــات والتخفيف من خمــــاطر مبيــــدات اآلفــــات  التعقيبــــات
وإنشــــــاء منصــــــة للحوار بني الســــــلطات الوطنية املعنية ابإلدارة البيئية يف  ،الكيميائية على البيئة وصــــــحة اإلنســــــان

لقاعدة) من أجل احلرص على رصـــــــــــد خمزو�ت مبيدات اآلفات إثيوبيا وكينيا ووحدة مكافحة اجلراد (مشـــــــــــغلي ا
وجيري كذلك توفري معدات الوقاية  توفري آالت تكســــري الرباميل. عن فضــــًال والتخّلص اآلمن من الرباميل الفارغة 

 الشخصية وجمموعات مستلزمات األسيتيل كولني اسرتاز.

املســتخدمة جلمع بيا�ت عمليات املســح واملكافحة  eLocust3عّجلت املنظمة نشــر أدوات  تســخري االبتكار: )3(
ونقلها من امليدان إىل املراكز الوطنية ملكافحة اجلراد ودائرة معلومات اجلراد الصـــــــحراوي التابعة للمنظمة بشـــــــكل 

) ونســـــخة eLocust3mنســـــخة خاصـــــة ابألجهزة احملمولة ( ونشـــــر وبناء على ذلك، مت تطوير آين أو شـــــبه آين.
) إىل جانب eLocust3w) ونســــــــــــخة متاحة على اإلنرتنت (eLocust3gموضــــــــــــع العاملي (خاصــــــــــــة بنظام الت

وعملت املنظمة مع جمموعة واســعة من الشــركاء الدوليني لتحســني  التدريب الالزم، مبا يف ذلك التعهيد اجلماعي.
ما، وطّورت رصــــــد تكاثر اجلراد وهجرته والتنبؤ هب من أجلصــــــور االســــــتشــــــعار عن بعد ومناذج حتديد املســــــارات 

 منصات ولوحات حتكم إلاتحة آخر البيا�ت امليدانية واخلاصة ابلعمليات للجمهور.

مبوازاة عمليات التوقع واملراقبة والرصـــــد واملكافحة، أطلقت املنظمة أنشـــــطة للحفاظ على ســـــبل  اســــتباق اآلاثر: )4(
يف ســــــــــبل العيش على املزارعني ومريب العيش، مبا يف ذلك الربامج القائمة على النقد وتوزيع رزم إعادة املشــــــــــاركة 

 8املاشية املتأثرين واملعّرضني للخطر يف املوسم التايل.

من أجل دعم القدرات القطرية اليت قد  إقامة شراكات مع احلكومات الوطنية وأصحاب املصلحة الرئيسيني: )5(
ابلنســـبة إىل حجم األزمة، توفر املنظمة املســـاعدة الفنية والتشـــغيلية لعمليات املكافحة ودعم ســـبل العيش  يربكها
عالوًة على ذلك، تشـــــــكل منظمة مكافحة اجلراد الصـــــــحراوي يف شـــــــرق أفريقيا شـــــــريًكا  األكثر ضـــــــعًفا. الفئات

إضافًة إىل ذلك، دعمت  احملاصيل. رئيسًيا حيافظ على أسطوله اخلاص الذي يضم طائرًة ذات أجنحة اثبتة لرش
هيئة مكافحة اجلراد الصــــحراوي يف املنطقة الغربية جهود املنظمة لالســــتعانة مبعدات من البلدان غري املتأثرة بفورة 

ومن خالل عملية التثليث، متّكنت املنظمة من تلقي على وجه الســــــــــرعة عالوًة على ذلك،  اجلراد الصــــــــــحراوي.
على  4على الصـــــومال و 6على كينيا و امنه 10من املغرب، ومت توزيع  مثبتةرش  آلة 20) 2020(فرباير/شـــــباط 

ولقد مسح ذلك إبطالق عمليات املكافحة األرضية ابنتظار  دعم لوجسيت من بر�مج األغذية العاملي. مع أوغندا
لرت من مبيدات اآلفات من كينيا  50 000وجيري اآلن نقل  املشــــــرت�ت التجارية. عن طريقأخرى  آالتتســــــليم 

قامت منظمة مكافحة اجلراد فيما ، إمكانية الوصـــــــــــــولإىل اليمن لتوســـــــــــــيع نطاق العمليات واالســـــــــــــتعداد لز�دة 
 عمليات املكافحة يف إثيوبيا. لدعم من كينيا إبعارة طائرةالصحراوي يف شرق أفريقيا 

الشـــــــــــرقية املوجود ضـــــــــــمن املكتب اإلقليمي الفرعي ألفريقيا وكان الفريق املعين ابلقدرة على الصـــــــــــمود يف أفريقيا  )6(
الشــرقية على اتصــال وثيق ابلســلطات اإلقليمية من أجل الرتويج للحوار حول اجلراد الصــحراوي وتنســيق الدعوة 

ابإلضــــافة إىل ذلك، مت إنشــــاء فريق معين ابلتوعية واالتصــــاالت يتضــــمن  9واملنهجيات يف تقييم األضــــرار واآلاثر.
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الرسائل إبحدى عشرة  لتوفريحكومية  اتاتبعة لألمم املتحدة، وسلط تغري حكومية، ووكاال املنظمات من 27
  لغة حملية على سبيل املثال.

 تعبئة املوارد والدعوة -حاء

فيما أصـــــــــبح حجم فورة اجلراد الصـــــــــحراوي وأتثريها احملتمل على األمن الغذائي واضـــــــــًحا، بدأت املنظمة إبنذار  -30
املوارد واألعضاء يف يناير/كانون الثاين بضرورة مجع املوارد لالستجابة، والدعوة إىل اختاذ إجراءات شاملة وفورية الشركاء يف 

وجرى تنظيم عدد من  وضمان التبادل الشفاف للمعلومات بشأن التنبؤات واالستجابة. ،لتفادي وقوع أزمة إنسانية كاملة
 10التحديث األخري للجنة الرب�مج، مبا يف ذلك: جلسات اإلحاطة لألعضاء يف مواقع خمتلفة منذ

 Markإلطالق النداء املنقح مبشـــــــــــــاركة املدير العام والســـــــــــــيد  2020مايو/أ�ر  21اجتماع افرتاضـــــــــــــي عقد يف  )أ(

Lowcockوكيل األمني العام للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ؛ ، 

  عقدت األورويب املعنية ابملســـــــــــــــاعدة اإلنســـــــــــــــانية والغذائيةوجلســـــــــــــــة إحاطة افرتاضـــــــــــــــية جملموعة عمل االحتاد  )ب(
 ؛2020سبتمرب/أيلول  7يف 

 واجتماعات ثنائية متواترة. )ج(

ومنذ اليوم األول، أطلقت املنظمة محلًة قوية لالتصـــــــــــــــاالت والدعوة من أجل إلقاء الضـــــــــــــــوء على حجم الفورة،  -31
وتســــــــتمر هذه احلملة منذ حينها وال تزال  األمن الغذائي، وضــــــــرورة متويل اإلجراءات االســــــــتباقية الســــــــريعة. على تهديدالو 

العديد من البيا�ت الصحفية العاملية واإلقليمية والوطنية؛ والكثري من البعثات امليدانية جلمع أشرطة  تضمنتولقد  نشطة.
غري مســــبوق من املقابالت مع  امصــــّورة؛ وبيا�ت صــــحفية مصــــّورة ابلفيديو مت تقامسها مع اإلذاعات؛ وعددً  وواثئقفيديو 

املنافذ اإلخبارية واخلرباء يف املنظمة؛ ومحلة على وســـــائل التواصـــــل االجتماعي لعرض الرســـــومات البيانية والصـــــور وأشـــــرطة 
عن رســـــوم صـــــوتية لوســـــائل التواصـــــل االجتماعي، وإنشـــــاء موقع  الفيديو والرســـــوم املتحرّكة؛ وعّدة حلقات صـــــوتية فضـــــًال 

ورّوج مكتب تنســـــيق الشـــــؤون اإلنســـــانية ملســـــتجيب ميداين من  إلكرتوين على مســـــتوى املنظمة يتعّلق ابجلراد الصـــــحراوي.
 العاملية يفيةالتعر ملة احلمن األبطال الســـــــتة يف اجملال اإلنســـــــاين الذين مت تســـــــليط الضـــــــوء عليهم يف  ااملنظمة بوصـــــــفه واحدً 

 قراملوحيظى كل هذا العمل بدعم فريق من خرباء االتصـــــــــــــــاالت من  .2020التابعة لليوم العاملي للعمل اإلنســـــــــــــــاين لعام 
  2020وبفضــل هذه اجلهود، كانت فورة عام  لتنســيق األنشــطة. اأســبوعيً  يقوم ابالجتماعلمنظمة والبلدان املتأثرة ل الرئيســي

ولقد ظهر املوظفون اخلرباء والعمليات اليت  ة من أبرز قصـــــــــــــــص املنظمة يف اترخيها احلديث.واحدواســـــــــــــــتجابة املنظمة هلا 
تضــطلع هبا املنظمة يف مئات املقابالت ونشــرت القصــص يف املنافذ اإلخبارية (املطبوعة واإللكرتونية والتلفزيونية واإلذاعية) 

خرب عن االســتجابة  80 000عما يزيد عن  بع للمنظمةالتا ولقد كشــف نظام الرصــد اإلعالمي الكربى والصــغرى واحمللية.
 للجراد منذ شهر يناير/كانون الثاين.

يناير/كانون الثاين، أصـــــــــــــدرت املنظمة نداًء يف إطار االســـــــــــــتجابة الســـــــــــــريعة ألزمة اجلراد الصـــــــــــــحراوي  28ويف  -32
إلثيوبيا وإريرت� والصــــــــــومال مليون دوالر أمريكي  76 قدره واإلجراءات االســــــــــتباقية يف القرن األفريقي، من أجل مجع مبلغ
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، أصـــدرت املنظمة خالل جلســـة إحاطة غري رمسية لألعضـــاء بشـــأن فورة اجلراد 2020مايو/أ�ر  21ويف  11.وكينيا وجيبويت
متضــررة من اجلراد  إضــافيةمليون دوالر أمريكي يشــمل تقدمي الدعم لبلدان  311جلمع مبلغ قدره  امنقحً  الصــحراوي، نداءً 

  ، وغرب أفريقيا ومنطقة الساحل.وابكستان مجهورية إيران اإلسالميةو جنوب غرب آسيا،  أو معرضة خلطره، وهي:

عن املوارد الداخليـة للمنظمـة من أجل دعم تدخالت املكـافحـة واحلفـاظ على ســـــــــــــــبـل  اويف حني ّمت اإلفراج فورً  -33
مبلغ إضـــــــــايف  لاجرى إرســـــــــ)، 2020مايو/أ�ر  27حىت  التقينج التعاون ماليني دوالر أمريكي من خالل برام 5العيش (

وإلصـــــــــدار طلبات  دوالر أمريكي من خالل الصـــــــــندوق اخلاص حلاالت الطوارئ وأنشـــــــــطة إعادة التأهيل. ماليني 3قدره 
املشاريع على أساس الشراء يف أسرع وقت ممكن من خالل هذا الصندوق، قامت املنظمة بتوفري التمويل املسبق لعدد من 

مليون دوالر أمريكي من  29قدره  امبلغً  اويف اجملموع، قدمت املنظمة ســـــــــــــــلفً  ).مرحلة اإلعداد املتقدمةالتزامات التمويل (
من  اعددً  هذا النهج أبن توفرهلا ابنتظار توقيع اتفاقات املنح، ولقد مسح  2020أبريل/نيســــــــــــان  6فرباير/شــــــــــــباط إىل  28

عالوة على ذلك، وافق الصـــــــــندوق املركزي ملواجهة  .19-بري اإلقفال التام بســـــــــبب جائحة كوفيداألصـــــــــول قبل فرض تدا
 الكاملني لعمليات املكافحة. والتشغيلماليني دوالر أمريكي لضمان التمويل  10الطوارئ على قرض بقيمة 

مليون دوالر أمريكي، مبا يف  201أكتوبر/تشـــرين األول، تعّهد أو التزم الشـــركاء يف املوارد مببلغ يتجاوز  22وحىت  -34
مؤســــســــة بيل وميليندا دوالر أمريكي)، و  ماليني 22.5ذلك على ســــبيل املثال ال احلصــــر الوكالة األمريكية للتنمية الدولية (

ووزارة الشؤون اخلارجية والكومنولث ماليني دوالر أمريكي)،  10ماليني دوالر أمريكي)، ومؤسسة ماسرتكارد ( 10( غيتس
إطار الشــــــبكة العاملية ملكافحة األزمات الغذائية،  ويفإضــــــافًة إىل ذلك،  ماليني دوالر أمريكي). 29.6الربيطانية (والتنمية 

 21قدم العديد من الشــــــــركاء يف املوارد مســــــــامهات كبرية الســــــــتجابة املنظمة، مبا يف ذلك وزارة اخلارجية الفدرالية األملانية (
ر املنظمة املناقشـــــــــــــات مع  ).يورومليون  25ن والتنمية الدولية لالحتاد األورويب (مليون يورو) واملديرية العامة للتعاو  وتيســـــــــــــّ

مليون دوالر أمريكي من أجل دعم االســـــــــــتجابة للجراد  500البنك الدويل للحصـــــــــــول على مســـــــــــامهة تصـــــــــــل قيمتها إىل 
 الصحراوي يف جنوب غرب آسيا وغرب أفريقيا.

كما أن املستوى املتواصل والرفيع املستوى للدعوة اليت أطلقها املدير العام استقطب شركاء جدد يف املوارد، مثل  -35
العالقات مع الشـــركاء القائمني الذين  وعززومؤســـســـة ماســـرتكارد ومؤســـســـة لويس دريفوس،  مؤســـســـة بيل وميليندا غيتس

ر اإلجراءات ا بســـرعة وعلى نطاق واســـع، ويســـّ  الســـريعة املســـار والدعم عرب املنظمة لالســـتجابة هلذه األزمة. ســـامهوا أيضـــً

بلجيكا، وكندا، والصــني، والدامنرك، وفرنســا،  :كل منالشــركاء يف املوارد   تضــمن، 2020من أكتوبر/تشــرين األول  اواعتبارً 
ة الســـــعودية، والســـــويد، وســـــويســـــرا، وأملانيا، وإيطاليا، والنرويج، وهولندا، ومجهورية كور�، واالحتاد الروســـــي، واململكة العربي

، ومكتب تنســـــــــــــيق الشـــــــــــــؤون ، واإلمارات العربية املتحدة، واالحتاد األورويباألمريكيةاملتحدة واململكة املتحدة، والوال�ت 
مؤســــســــة بيل وميليندا نســــانية، وجمموعة البنك الدويل، وبنك التنمية األفريقي، وحســــاب األمانة للتضــــامن مع أفريقيا، و اإل

 اأيضًـــ  ولقد نشـــرت املنظمة ، والصـــندوق املركزي ملواجهة الطوارئ، ومؤســـســـة لويس دريفوس، ومؤســـســـة ماســـرتكارد.غيتس
 تحدة.ومت متويل خبريين اثنني من كندا وواحد من اململكة امل .لشــــــراكة االحتياطيةاب تها اخلاصــــــةثالثة خرباء من خالل آلي

 .CANADEMوجرى نشر اخلرباء الثالثة من خالل الشراكة االحتياطية مع منظمة 

، وّفر مكتب تنســــيق Lowcockوإثر املناقشــــات اليت جرت بني املدير العام للمنظمة ووكيل األمني العام الســــيد  -36
 االســـــتباقية اليت تقوم هبا املنظمة.الدعوة إىل مجع أمواٍل طارئة جلهود اإلجراءات  من حيثالشـــــؤون اإلنســـــانية دعًما كبريًا 

                                                            
 2INF//128PC  http://www.fao.org/3/nc807ar/nc807ar.pdfمن الوثيقة  28الفقرة   11

https://www.standbypartnership.org/
https://www.standbypartnership.org/
https://www.standbypartnership.org/
http://www.fao.org/3/nc807ar/nc807ar.pdf
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إىل جنب مع مدير عام املنظمة، جلســــــة إحاطة غري  اجنبً  Lowcockمايو/أ�ر، عقد وكيل األمني العام الســــــيد  21ويف 
 على األمهية احملورية الستمرار التمويل. د خالهلاوشدّ رمسية لألعضاء بشأن فورة اجلراد 

 والزراعة لدودة احلشد اخلريفيةاستجابة منظمة األغذية  -ااثلثً 

ولقد ســــاعدت  .2016تقود املنظمة عملية االســــتجابة لظهور دودة احلشــــد اخلريفية خارج األمريكيتني منذ عام  -37
 مليون دوالر أمريكي يف أفريقيا وآسيا. 28أكثر من  اللمساعدة الفنية بلغت قيمته امشروعً  66يف تنفيذ 

ويســــــعى العمل  .2019يف ديســــــمرب/كانون األول  اعامليً  العام للمنظمة، عمًال وأطلق الســــــّيد شــــــو دونيو، املدير  -38
يف املائة يف مجيع  5العاملي إىل حتقيق ثالثة أهداف هي: احلد من خســــــــائر احملاصــــــــيل جراء دودة احلشــــــــد اخلريفية بنســــــــبة 

اســـتمرار االنتشـــار واإلصـــابة يف يف املائة يف البلدان التجريبية خالل ثالث ســـنوات؛ وخفض خطر  10البلدان النموذجية و
 البلدان اليت تتواجد فيها اآلفة بشكل حمدود؛ وإنشاء آلية تنسيق على املستو�ت العاملية واإلقليمية والوطنية.

 رصــــــــدالويرّكز العمل العاملي على ثالثة أقاليم هي أفريقيا، والشــــــــرق األدىن ومشال أفريقيا، وآســــــــيا لتعزيز أنشــــــــطة  -39
ولتعزيز الوقاية من خالل تدابري الصحة  ،األخريةودة احلشد اخلريفية يف املناطق اليت تستشري فيها هذه دب واإلدارة اخلاصة

ويرمي العمل العاملي من  النباتية والتأهب يف املناطق اليت مل يتم اكتشــــــــــافها فيها بعد أو اليت تنتشــــــــــر فيها بشــــــــــكل حمدود.
األقاليم املســتهدفة: دعم النتائج االقتصــادية اإلجيابية عرب احلد من خســائر خالل هذه األنشــطة إىل حتقيق ثالث نتائج يف 

احملاصـــــــــيل وز�دة أرابح املزارع، وحتســـــــــني النتائج البيئية عرب التقليل من اســـــــــتخدام مبيدات اآلفات واحملافظة على األعداء 
االجتماعية اإلجيابية عرب حتســــــــــــني قدرات  الطبيعيني من خالل اإلدارة املســــــــــــتدامة لدودة احلشــــــــــــد اخلريفية، وحتفيز النتائج

 املزارعني يف جمال اإلدارة املتكاملة لآلفات والقدرات املؤسسية للبلدان من أجل االستجابة لآلفات النباتية الناشئة.

ولتيســــــري تنفيذ العمل العاملي على املســــــتوى القطري، مت حتديد مثانية بلدان منوذجية تغطي مثاين مناطق منوذجية،  -40
ومتثل هذه البلدان جمتمعًة أكثر  .بوركينا فاسو ومجهورية مصر العربية والصني والفلبني والكامريون وكينيا ومالوي واهلند وهي
  يف املائة من إنتاج الذرة يف األقاليم الثالثة املستهدفة. 50من 

) تقوية 1( ا القيام مبا يلي:ولقد اتصل املدير العام للمنظمة ابلبلدان النموذجية الثمانية وطلب من كل واحد منه -41
) ووضـــــــــع خطة عمل متتد على ثالث ســـــــــنوات لتنفيذ العمل 2( فريق املهام الوطين املعين مبكافحة دودة احلشـــــــــد اخلريفية؛

) وتعيني 3( العاملي يف البالد، مبا يف ذلك األنشـــــــــطة اليت تعود ابملنفعة على البلدان اجملاورة يف املنطقة النموذجية نفســـــــــها؛
 صـــــــال وطنية إلجراء اتصـــــــاالت منتظمة مع أمانة دودة احلشـــــــد اخلريفية واملكاتب اإلقليمية املعنية التابعة للمنظمة؛جهة ات

 املوارد ملكافحة دودة احلشد اخلريفية واحلصول يف الوقت نفسه على دعم فين ومايل جزئي من املنظمة؛ تعبئة) ومواصلة 4(
 .متتد على ثالث سنوات اليت دودة احلشد اخلريفية لتنفيذ خطة العمل) واالتفاق على إطار تعاوين مع أمانة 5(

لعمل العاملي على أورواب اجلنوبية، وجنوب احمليط اهلادئ، وبلدان اب اخلاصــــــــــةالوقاية والتأهب  أنشــــــــــطةّكز رت وســــــــــ -42
هذه األخرية  فيها تنتشــــــــر اليتبعد عن وجود دودة احلشــــــــد اخلريفية أو  فيها مل يتم التبليغ اليتفريقيا أالشــــــــرق األدىن ومشال 

 بشكل حمدود.

 وســـيتم إنشـــاء جمموعات توجيهية إقليمية آلســـيا، والشـــرق األدىن ومشال أفريقيا، وأفريقيا جنوب الصـــحراء الكربى -43
وســــيعّني املدير العام املســــاعد للمنظمة  البلدان النموذجية وشــــركاء آخرين معنيني. من أســــاســــي تتألف عضــــويتها بشــــكل
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بدودة احلشد اخلريفية ليؤدي دور صلة الوصل األساسية يف جمال التنسيق  امعنيً  اإقليميً  اي لكل إقليم منسقً واملمثل اإلقليم
نشــــــاء شــــــبكات فنية إوســــــيتم  لمنظمة.ل الرئيســــــي قراملواالتصــــــاالت بني فرق املهام الوطنية، وجهات االتصــــــال الوطنية، و 

ويف البلدان اليت مل يتم فيها اكتشـــاف دودة احلشـــد اخلريفية  واخلربات. لتيســـري تبادل املعارفمعنية ابلرصـــد واإلدارة إقليمية 
بشــــــــكل حمدود، ســــــــتشــــــــكل االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت ثالثة فرق مهام تتألف من هذه األخرية أو اليت تنتشــــــــر فيها 

ية لتنضــــــــــم إليها البلدان املعنية يف كل املنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت يف احمليط اهلادئ، والشــــــــــرق األدىن، وأورواب اجلنوب
 إقليم.

وتضــم  وعلى املســتوى العاملي، تشــرف جلنة توجيهية برائســة املدير العام للمنظمة على تنســيق األنشــطة وتنفيذها. -44
، رفيع املستوى عن احلكومات، والقطاع اخلاص، وأوساط الباحثني ممثًال  23اللجنة التوجيهية املعنية بدودة احلشد اخلريفية 
وتقوم جلنة فنية برائســــــــــة  اللجنة ثالث مرّات حىت اآلن. هذه ولقد اجتمعت واألوســــــــــاط املعنية ابلتنمية، واجلهات املاحنة.

كبري العلماء يف الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، تعاو�ا ســـــــــــبع جمموعات عمل فنية، إبســـــــــــداء املشـــــــــــورة للجنة التوجيهية 
وتتألف اللجنة  رصــــــد دودة احلشــــــد اخلريفية وإدارهتا والوقاية منها والتأهب هلا.ب املتعّلقةنية العاملية يف ما خيص املســــــائل الف

  50الفنية املعنية بدودة احلشــد اخلريفية من أكثر من 
ً
من املؤســســات البحثية والتعليمية الدولية والوطنية، ومن  اوممارسًــ  اعامل

  ممثلني عن اجملتمع املدين والقطاع اخلاص.

توجيهية عامة للرزم اإلقليمية اخلاصــــــــة ابإلدارة  اخطوطً  انية بدودة احلشــــــــد اخلريفية حاليً اللجنة الفنية املعوتضــــــــع  -45
املعلومات عن تقنيات اإلدارة وتكنولوجيات مكافحة دودة احلشــــد اخلريفية، على أن  من شــــأ�ا أن توّفراملتكاملة لآلفات 

  حلشد اخلريفية قبل تعميمها يف البلدان النموذجية.تصادق عليها اللجنة التوجيهية املعنية بدودة ا

أمانة دودة احلشد اخلريفية اليت تستضيفها شعبة اإلنتاج النبايت ووقاية النبااتت يف املنظمة، ابلتعاون الوثيق  تتوىلو  -46
و�ئب مدير شــــعبة اإلنتاج ويؤدي مدير  ة التنفيذ اليومي للعمل العاملي.يمع أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت، مســــؤول

ق املعين  النبايت ووقاية النبااتت دور األمني التنفيذي و�ئب األمني التنفيذي ألمانة دودة احلشــــد اخلريفية، ويدعمهما املنســــّ
ولقد مت إنشــــــاء أربع جمموعات عمل داخل أمانة دودة احلشــــــد اخلريفية، يقودها خرباء من شــــــعبة  بدودة احلشــــــد اخلريفية.

النبايت ووقاية النبااتت وتعىن ابألمور التالية: التنســــيق واإلدماج؛ واإلدماج الفين واإلرشــــاد؛ والشــــراكة وتعبئة املوارد؛ اإلنتاج 
الرئيســـــــــي  قراملومن أجل االســـــــــتفادة من اخلربة الفنية والتجربة الواســـــــــعة جلميع الزمالء املعنيني يف  واالتصـــــــــاالت والدعوة.

أمانة دودة احلشد اخلريفية جبهات اتصال من الشعب/ املكاتب/  عزيزت مواصلة خلها، سيتملمنظمة وز�دة أوجه التآزر دال
  املراكز املعنية.

مليون  7.2 اقدره الغ، حشـــد العمل العاملي ملكافحة دودة احلشـــد اخلريفية مب2020وحىت أكتوبر/تشـــرين األول  -47
 دوالر أمريكي من خالل التعــــاون بني بلــــدان اجلنوب؛  ماليني 1.5؛ والتقيندوالر أمريكي من خالل بر�مج التعــــاون 

والعمل  دوالر أمريكي من خالل الشركاء يف املوارد (مثل االحتاد األورويب والوكالة النروجيية للتعاون اإلمنائي). ماليني 5.4و
ا على إعـــداد بر�مج آخر مشـــــــــــــــرتك بني منظمـــة األغـــذيـــة والزراعـــة والتعـــاون بني بلـــدان اجلن  وب والصـــــــــــــــني جـــاٍر أيضـــــــــــــــــً

وهو يتوجه إىل مخســـــة بلدان  ،ماليني دوالر أمريكي للحد من خماطر مبيدات اآلفات من خالل اإلدارة التنظيمية 3بقيمة 
دوالر أمريكي من خالل مساعدات  ماليني 3.6، مت ختصيص مبلغ قدره 2019يف عام  اوسابقً  من آسيا وآسيا الوسطى.

ملعاجلة اإلصــــــــــــابة بدودة احلشــــــــــــد اخلريفية يف تســــــــــــعة بلدان يف أفريقيا (مجهورية  لتقيناالطوارئ املقدمة من بر�مج التعاون 
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ومايل) وآســيا واحمليط اهلادئ (بنغالديش، واهلند، وميامنار، وســري النكا) والشــرق األدىن  ،الكونغو الدميقراطية، ومدغشــقر
  واليمن). مجهورية مصر العربيةومشال أفريقيا (

عاملي رفيع املســـــــتوى يضـــــــّم مجيع الوزراء احلكوميني املختصـــــــني من البلدان النموذجية اليت ومن املقرر عقد مؤمتر  -48
وســيشــّجع املؤمتر  ث والتطوير وغريهم من الشــركاء املعنيني.ريفية، إىل جانب الشــركاء يف البحتتفشــى فيها دودة احلشــد اخل

 .العمل العامليملموسة بشأن تنفيذ  التزاماتاملشاركني على قطع 


