
بالشعبة  السبعة  الوسطى  أمريكا  بلدان  اتصلت 
الدولية  والوكالة  والزراعة  األغذية  منظمة  بني  املشتركة 

األغذية  في  النووية  باألساليب  املعنية  الذرية  للطاقة 
من  احلد  في  تطلب مساعدتها   2001 عام  في  والزراعة 

املسألة  لهذه  وكان  منطقتهم.  في  الفاكهة  ذبابة  انتشار 
الطازجة.  الزراعية  املنتجات  لصادرات  بالنسبة  أهميتها 

تعليمية  كوسائل  التجريبية  املشروعات  بعض  ونُفذت 
حتى  كبيراً  جناحاً  وحققت  الوسطى،  أمريكا  في  للمزارعني 

فحسب،  عملية  كتجارب  منها  االستفادة  من  بدالً  أنه 
واالستيراد.  التصدير  اتفاقيات  من  مهم  جزء  إلى  حتولت 

البيانات  بنتائج  املستوردة  الرئيسية  البلدان  إحدى  وقبلت 
مناطق  في  اآلفات  انتشار  أن  على  دليالً  باعتبارها  العملية 

أن  املناطق ميكن  هذه  أن  على  ودليالً  أنخفض،  قد  املشروع 
املتعلقة  االشتراطات  لتلبية  نظم  من  كجزء  تستخدم 

الواردات.  في  النباتات  بصحة 

عند  تنتهي  ال  الفاكهة  ذبابة  مكافحة 
الوطنية احلدود 

أمريكا  في  املزارعني  أجل  من  العمل 
على  قيوداً  يواجهون  الذين  الوسطى 

واخلضر الفاكهة  من  صادراتهم 

اآلفات  مكافحة  أجل  من  العمل 
إلى  الدخول  وتيسير  البستانية 

مربحة تصدير  أسواق 

البستانية  الصناعة  مع  التعاون 
واحلكومات  الوسطى  أمريكا  في 

الدولية واملنظمات 

العمل بفضل القطاعني احملليني 
العام واخلاص، واملكسيك، واملنظمة 

الدولية اإلقليمية لوقاية النباتات 
والصحة احليوانية، ومعهد التعاون في 

مجال الزراعة في البلدان األمريكية 
والواليات املتحدة األمريكية.

تنتج بلدان أمريكا الوسطى عادة 
بعض احملاصيل بصفة أساسية 

مثل النب واملوز وقصب السكر، وهي 
محاصيل ال تتأثر بآفات ذبابة فاكهة 
البحر املتوسط أو غيرها من اآلفات. 

وبالتالي فإن املزارعني لم يكونوا 
مطالبني في أي وقٍت من األوقات 

باالستجابة ملعايير الصحة النباتية 
الصارمة املطلوبة في الصادرات من 

احملاصيل االستوائية ذات القيمة 
املرتفعة التي تستضيف ذبابة 

الفاكهة. ومع ذلك، فمنذ التسعينات 
من القرن املاضي، كان على املزارعني أن 
يواجهوا اإلحباط الذي أصابهم بسبب 

تذبذب األسواق الدولية وانخفاض 
األسعار املستمر في منتجاتهم 

التقليدية. ورداً على ذلك، قاموا بتنويع 
إنتاجهم ليزرعوا سلعاً بستانية لها 

أسعارها املرتفعة، مثل الطماطم، 
والفلفل األخضر والبابايا للتصدير.

وقد خلق ذلك مشكلة جديدة. فهذه 
احملاصيل تستضيف ذباب الفاكهة، 

مما يعني أن على املزارعني أن يطبقوا 
معايير التصدير إلى البلدان اخلالية من 

هذه اآلفات. فهذه البلدان املستوردة، 
ال تقبل ببساطة أي منتجات طازجة 

دون إثبات أن شحناتها خالية من ذبابة 
الفاكهة. وهو ما يعني أن االستثمار 

في هذه احملاصيل اجلديدة سيظل 
مقيداً بشدة، طاملا تعذر التغلب على 

مشكلة الصحة النباتية هذه.

الفاكهة  ذبابة  مكافحة 
كاملة فنية  بحزمة  تنجح 

النووية  األساليب  ُشعبة  تعرف 
املشتركة  والزراعة  األغذية  في 

والزراعة  األغذية  منظمة  بني 
الذرية،  للطاقة  الدولية  والوكالة 
األخرى  املشروعات  في  خبرتها  من 

واحتوائها  الفاكهة  ذبابة  الستئصال 
هذه  في  النجاح  أن  املنطقة،  في 

مجرد  من  أكثر  يتطلب  املشروعات 
فمثل  العقيم.  الفاكهة  ذباب  إطالق 

يتطلب  اإلقليمي،  املشروع  هذا 

بإتباع  الوسطى  أمريكا  مع  تنسيقاً 
ووضع  املشكلة  حلل  كلي  نهج 

النباتية  للصحة  تكميلية  سياسات 
الشعبة  اقترحت  وقد  املنطقة.  في 
تركز  مبادرة  إليها  املشار  املشتركة 

مكافحة  طرق  بني  التكامل  على 
املنطقة  يشمل  نهج  في  اآلفات 

استخدام  ذلك  في  مبا  بأسرها، 
عند  العقيمة  احلشرة  أسلوب 

أن ذلك سوف يسفر  إذ  الضرورة. 
اآلفة،  انتشار  فيها  يقل  مناطق  عن 

خاص  لنظام  نهج  لوضع  كأساس 



العقيمة  احلشرة  أسلوب 
يتطلب أسلوب احلشرة العقيمة تربية أعداد هائلة من ذكور احلشرة وتعقيمها 

في غرف إشعاع باأليونات، ثم إطالقها في املناطق املستهدفة. وتقوم هذه 
الذكور بتلقيح اإلناث الطليقة ولكن دون أي تبويض. وقد استخدمت هذه 

الطريقة بنجاح كبير منذ السبعينات من القرن املاضي كأسلوب صديق للبيئة 
وطريقة ملكافحة أسراب اآلفات احلشرية دون استخدام الكيماويات.
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املبادرة  دعت  كما  منتج.  لكل 
احلكومات،  بني  فيما  التعاون  إلى 

واملصدرين  الفاكهة،  ومنتجي 
في  املوجودة  الدولية  واملنظمات 

الوسطى. أمريكا 

وقد طرح املشروع - الذي بدأ في 
2001 - بدعمٍ من الشعبة  عام 
األغذية  منظمة  بني  املشتركة 

للطاقة  الدولية  والوكالة  والزراعة 
فنية كاملة. فقد  - حزمة  الذرية 

يقيسون  كيف  أوالً  املزارعون  تعلم 
الفاكهة في  ذبابة  أسراب  حجم 
املتاخمة،  املناطق  وفي  حقولهم 

األسراب  يكافحون هذه  وكيف 
احلشرة  أسلوب  أخرى خالف  بترتيبات 

متكامل  نهج  من  كجزء  العقيمة، 
اخلطوات  تعلموا  كما  اآلفة.  ملكافحة 

هذا  استخدام  لنجاح  الالزمة 
نتائج  وقياس  رصد  وكيفية  األسلوب، 
وكيفية عمل  اآلفة،  انتشار  على  ذلك 

أنهم  إلثبات  البيانات  لقواعد  نظم 
انتشار  في  تقليالً  بالفعل  حققوا 

التجارة  منظمة  إبالغ  وكيفية  اآلفة، 
لوقاية  الدولية  واالتفاقية  العاملية 

حققوها،  التي  بالنتائج  النباتات 
اتفاقيات  على  يتفاوضون  وكيف 
املستوردة،  البلدان  مع  للتصدير 

باعتبارها  أنظمة  نُهج  إلى  استناداً 
اآلفة.  مخاطر  ملكافحة  خيار  أفضل 

ودعا املشروع واحدة من أهم 
املتحدة  الواليات  وهي  املستوردين، 
املناطق  على  للتفتيش  األمريكية، 

اخملتلفة  البلدان  في  التجريبية 
وإلى  فيها،  جارياً  العمل  التي كان 

خطط  تخطيط  في  املشاركة 
نهج  على  تعتمد  للصادرات  عمل 

للبلدان  ذلك  سمح  وقد  لألنظمة. 
منتجاتها،  تصدير  إلى  فوراً  تنتقل  بأن 
استطاعت  املتحدة  الواليات  أن  حيث 

املناطق  في  النتائج  تتحقق من  أن 
نُهج  أصبحت  حيث  التجريبية، 

لالتفاقيات  األساس  هي  األنظمة 
واالستيراد. للتصدير  الفعلية 

جناح مكافحة اآلفة من 
جانب منظمة األغذية 

والزراعة والوكالة الدولية 
للطاقة الذرية يؤدي إلى زيادة 

االستثمارات وفرص العمل
 ،2001 عام  املشروع في  بدأ  عندما 
املشتركة  الشعبة  في  اخلبراء  كان 

والزراعة  األغذية  منظمة  بني 
الذرية  للطاقة  الدولية  والوكالة 

التجريبية،  املناطق  في  يعملون  ممن 
الدولية  االتفاقية  بأن  وعٍي  على 

بإعداد  تقوم  النباتات  لوقاية 
فيها  يقل  التي  للمناطق  معايير 

واملناطق  الفاكهة  ذبابة  انتشار 
ذبابة  ألنظمة  نُهج  تتبع  التي 

تغيير  احتمال  وتوقعوا  الفاكهة. 
النباتية  بالصحة  املتعلقة  القواعد 

واستعدوا  املشروع،  منتصف  في 
عندما  وهكذا،  احملتملة.  للنتائج 

لوقاية  الدولية  االتفاقية  أصدرت 
معياراً   2008 عام  في  النباتات 

لذبابة  محدود  "بانتشار  يسمح 
أمريكا  مشروع  كان  الفاكهة"، 

هذا  في  بالفعل  يعمل  الوسطى 
سنوات. عدة  منذ  االجتاه 

املشروع  هذا  انتهى  وعندما 
زادت   ،2007 التجريبي في عام 

في  أنشطتها  من  املشتركة  الشعبة 
بلد، سعياً  أو ثالثة في كل  موقعني 

فيها  ينخفض  مناطق  إيجاد  وراء 
تطوير  وملواصلة  اآلفة،  هذه  انتشار 
أن  النتيجة  وكانت  األنظمة.  نُهج 
للتصدير  ترتيبات  وضعت  البلدان 

رجال  استثمر  بينما  واالستيراد، 
القطاع اخلاص في  األعمال من 

االستوائية،  واخلضر  الفاكهة  إنتاج 
املزروعة،  املساحات  في  وتوسعوا 

العمال  من  املزيد  واستأجروا 
احلاالت جند  اغلب  وفي  الريفيني. 
80 في املائة من العمال من  أن 

التصنيع  في  يعملن  اللواتي  النساء 
ميثل  بينما  اجلودة،  وضمان  والتعبئة 

املائة يعملون في  20 في  الرجال 
الصناعات  بدأت بعض  وقد  احلقول. 

اآلن، مثل  الداعمة تظهر  األخرى 
الفاكهة  ونقل  تعبئة  شركات 

الذي يضمن  األمر  الطازجة،  واخلضر 
املتزايد  للطلب  احملليني  املزارعني  تلبية 

عنه  أسفرت  الذي  التصدير  على 
لآلفة  احملدود  اإلنتشار  معايير  تلبية 

النظم. ونُهج 

واستثمر  واالستيراد،  التصدير  ترتيبات  البلدان  أقامت   
االستوائية  الفاكهة  في  اخلاص  القطاع  أعمال  رجال 

اخلضر. وإنتاج 


