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 الزراعة لجنة
 الدورة السادسة والعشرون

 2018أكتوبر/تشرين األول  5-1روما، 

 لتها وتأثيراتها المحتملةدودة الحشد الخريفية في أفريقيا: حا
 لها على مستوى العالم الستجابةوا

     
 الحالة -أوالا 

 
أنواع احلشددددددددرات األ ددددددددلية   ( )دودة احلشددددددددد( من Spodoptera frugiperdaتعترب دودة احلشددددددددد ا ري ية ) -1

سددبخب اسددائر مل و ة   ال الا، ملاا ع إىلددع إىل إدارة  يد ة. ومبقدورها الت، تنيلألمريكارية وشددبا املدارية األقاليم املد
ًخرا  إىل أقد و  مرة تأكيد و ودها   غرب أفريقيا ووسددا ا لل ت  فريقيا  نوب الصدد راا الكربى، إ  و ددلد دودة احلشددد م

وما لبثد أن انتشددددرت بسددددرعة منذ  له احلني، وهي امن ت زو ماليني ااكتارات املزروعة . 2016  مسددددت ل  عام  األوىل
مليون كلم مربع.  22على مسددداحة ت و   ،ىبلدا  ضدددمن أفريقيا  نوب الصددد راا الكرب  44بالذرة العادية والذرة الرفيعة   

أوروبا تبلغ أفريقيا الشدددددددددمالية و فمن األر ح أن توا دددددددددل انتشدددددددددارها ح  ل، على التنق   العالية دودة احلشدددددددددددرة قونظرا  إىل 
وباعتبارها من امفات الرئيسدددددددية للذرة، ف ي تث  الكث  من الشدددددددواغل لدى املزارعني وا تمعات اجلنوبية والشدددددددر  األدىن. 

ا األرز  إضدددددددددافيا  من النباتات، مبا في نوعا   80فإن يرقانات هذه الدودة قادرة على االقتيات بأكثر من  واحلكومات.احمللية 
 ر واحملا يل النباتية والقان.قصخب السك  والذرة الرفيعة والدخن و 

 
 التأثيرات المحتملة -اثانيا 

 
ويتمثل لى العديد من املخاطر املختل ة. يناوي ع إن التأث  الذي ميكن أن متارسا دودة احلشد   أفريقيا كب  إ  -2
ائية الرئيسية   أفريقيا، وألن اا طائ ة واسعة بالعديد من احملا يل ال ذحد الت ديات بو ا خاص   اقتيات هذه امفة أ

 ة.ي ية إدارهتا بصورة مستدامة، غ  كافيومبا أهنا حديثة الع د   أفريقيا، فإن ا ربة   ك دا  من العوائل. 
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و  أفريقيا  نوب  سلعة رئيسية حلوايل نصف سكان القارة.تعد  بدورها  ل دودة احلشد م امجة الذرة اليتوت ىل   -3
املائة من إمجايل األراضي الصاحلة    24مليون هكتار تقريبا  تشكل حوايل  37تنمو الذرة على مساحة  ،الص راا الكربى

 نسمة   أفريقيا.  مليون 300مصدر غذائي للسعرات احلرارية والربوتينات حلوايل  والذرة هي أهم  للزراعة. 
 
هم من أ دددددددددد اب    املائة من عشددددددددددرات ماليني مزارعي الذرة    نوب الصدددددددددد راا الكربى 98وإن  أكثر من  -4

أن معظم م  وكث ا  ما يسددددددتخدمون نظما  زراعية وتلاة وبذورا  أل ددددددنا   لية   و ة   املزارع، كمااحليازات الصدددددد  ة. 
 يتم  له   ال الخب ،ع ال ائض من ايبايات االسدددددددت ال، الذاا، و  حاا زرع الذرة ل ما ت   وعادة  يسدددددددتخدم املبيدات.  ال

 مثنا  متدنيا  إلنتا  م.  على املستوى احمللي حيث يتقاضى املزارعون عادة  
 
اا فجر  :   أفريقيا، م رت ع احملصددددوا الرئيسددددي لألمن ال ذائي هذا اا دودة احلشددددد  ال اقد احملتمل لل الا  ر   وإن   -5

أفريقيا  نوب الص راا  بدودة احلشد، قد يبلغ تدّن  اإلنتاج السنوي  إ ابت ا ة الذرة بسبخب   املائة من غل   20فقدان 
وسددددددديكون األثر   األمن ال ذائي  مليون دوالر أمريكي. 4.800تقدر بدددددددددددددددددددددمليون طن   العام، بقيمة  16الكربى حوايل 

 لى ح ، نظرا  إىل اعتمادمها على الذرة.والت ذوي لألسر و  سبل معيشت ا أع
 

 على مستوى العالماالستجابة  -اثالثا 
 
فتصدددرفد  من أ ل اإلتيان باسدددتجابة سدددريعة. طا  و د ضددد إن التأث  احملتمل النتشدددار دودة احلشدددد   أفريقيا قد ول   -6

و  بعض احلاالت، ت توزيع ات كيميائية إلدارة دودة احلشد. بلدان عديدة على و ا السرعة، مثال  عرب شراا وتوزيع مبيد
ولكن   سددددديا  املزارعني األفارقة أ ددددد اب احليازات املكاف ة ال ورية لدودة احلشدددددد.  مبيدات شدددددديدة ا اورة من أ ل

 شرية. الص  ة، يرتبط استخدام املبيدات بعدد من املخاطر  ات الصلة على  عيد االقتصاد والبيئة والص ة الب
 
تتخاى إطار االسددددتجابة  املة إلدارة آفة دودة احلشدددددج متكوينب ي بذا   ود حثيثة لدعم البلدان   وضددددع هن    -7

 ال ورية والسريعة، مبا    له السعي إىل احلد من املخاطر املتنوعة املرتباة باستخدام املبيدات. 
 
ت   تله املناقة من عدد من اإل رااا وتن يذ وضدددددعت فقد  ،نياألمريكتا أن أ دددددوا دودة احلشدددددد تعود إىل ومب -8

التعاون بني بلدان اجلنوب بقدرات  متعوعلى  عيد احللوا املستدامة لدودة احلشد، يتإدارة دودة احلشد.  من أ لالعاع 
مثل هنج  ،وهنا، أيىلدددا  العديد من ال رص لوضدددع حلوا مبتكرة .األمريكتنيتجربة اليت حتققد   كب ة على اسدددتكماا ال

 املكاف ة البيولو ية أو استخدام مقاومة النبات العائل. 
 
رااات املكي  ة  ليا  على قدر من الك ااة كذله   مكاف ة دودة احلشدددددددددددددد. ولكن  خب اق ان اإل  وقد تكون -9

 شاركة أ  اب املصل ة املعنيني. ث التابيقية وإ رااات التثبد، مباستخدام الب و احللوا احمللية بتداب  مبتكرة، عرب 
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سدددددددتوى الب وث لت ديد ومبا أن دودة احلشدددددددد حديثة الع د   السددددددديا  األفريقي، يتعني  بذا   د كب  على م -10
جمموعة واسددددددددددعة من ا يارات املتكاملة إلدارة دودة احلشددددددددددد اليت ميكن تن يذها من قبل املزارعني األفارقة  و ددددددددددياغة وإقرار
 ت الص  ة. أ  اب احليازا

 
، إ  ىشددددددددد   أفريقيا  نوب الصدددددددد راا الكرب بسددددددددرعة لت ديد دودة احل األغذية والزراعة منظمةوقد اسددددددددتجابد  -11

، خصددددصددددد 2017لي والوطين واإلقليمي والعاملي. و  عام ة لدعم التصدددددي اا على املسددددتوى احملموارد هام   خصددددصددددد
مشدددددددددروعا  تابعا   34نية الربنامج العادي اذه االسدددددددددتجابة، مبا يشدددددددددمل مليون دوالر أمريكي من ميزا 12ظمة ما يقارب املن

 مليون دوالر أمريكي.  8.76لربنامج التعاون التقين، بقيمة إمجالية بل د 
 

 1شددركاا اا بوضددع برنامج عمل من أ ل اإلدارة املسددتدامة لدودة احلشدددوقد قامد املنظمة، بالتعاون الوثيق مع  -12
ماحنة لدى ا تماع    ات   مليون دوالر أمريكي. وقد عرض هذا الربنامج على 87تبلغ مدتا مخس سددددددنوات وكل تا بدددددددددددددددددددد

 مكونات هي التالية: 6، وهو يتألف من 2017تشرين الثاّن /نوفمرب 28قد   استشاري للشركاا   املوارد ع  
 

 التو يات والتداب  املباشرة إدارة دودة احلشد ا ري ية:  (1)
 

من التصدددي فورا  لدودة احلشددد، هم وتا ون إىل مشددورة سددليمة  ية متكني املزارعني واحلكومات ونظم اإلرشددادب  -13
وال ويج  سدددتخدام املبيدات الشدددديدة ا اورةمن بني جماالت أخرى، لتال  اعلى املسدددتوى التقين ومسدددتوى السدددياسدددات، 

 لبدائل أكثر أمانا . 
 

، وعلى خربهتا 2017شددددددددددار، في ا خرباا دوليون عام ى سددددددددددلسددددددددددلة من ا تماعات عل وقد أعدت املنظمة، بناا   -14
. وقد شددددددك ل هذا 2بشددددددأن اإلدارة املتكاملة مفة دودة احلشددددددد ا ري ية   الذرةا ا ددددددة، دليال  للمداري احلقلية للمزارعني 
 يب مداري املزارعني احلقلية. الدليل أساسا  للتدريبات اإلقليمية لكبار مدر  

 
ة للمعلومات عن ا وللتنسددديق بشدددأهنا ة هام  عاملي   بوابة   3املوقع اإللك وّن للمنظمة املعين بدودة احلشددددوقد أ دددبح  -15

رات املذكوباإلضدددددافة إىل النشدددددرات اإلعالمية املنتظمة، أتي د وثائق رئيسدددددية أخرى )مثل ومخر املسدددددتجدات بصدددددددها. 
، واألسدددئلة واأل وبة، و اضدددر اال تماعات، وبرنامج املنظمة وا رائط والتقارير والدالئل( على هذا املوقع التو ي ية التقنية

 اإللك وّن لدعم البلدان   التخايط للتداب  على املدى القريخب.
 

ممدددارسددددددددددددددددات إدارة دودة احلشددددددددددددددددد ا ري يدددة والتثبدددد  اختبددداراملددددى القريدددخب:  ولويدددات الب وث علىأ (2)
  الحيت ا من

 
  ر دددد سددددي املنظمة املشدددورة على املسدددتوى التقين ومسدددتوى السدددياسدددات بشدددأن إدارة املبيدات، وهي تشدددار، ت   -16

لشدديدة مبيدات امفات اويكتسدي هذا األمر أمهية خا دة   إطار شدراا املبيدات وتوزيع ا، منعا  السدتخدام اسدتخدام ا. 
                                                      

1  bt417e.pdf-http://www.fao.org/3/a 
2  http://www.fao.org/3/I8665EN/i8665en.pdf 
3  enprotection/fallarmyworm/-work/plant-we-crisis/how-chain-http://www.fao.org/food 

http://www.fao.org/3/a-bt417e.pdf
http://www.fao.org/3/a-bt417e.pdf
http://www.fao.org/3/I8665EN/i8665en.pdf
http://www.fao.org/food-chain-crisis/how-we-work/plant-protection/fall-armyworm/en/
http://www.fao.org/food-chain-crisis/how-we-work/plant-protection/fall-armyworm/en/


4 COAG/2018/INF/5 

)مثل اسددددتخدام 4عدد من املمارسددددات احمللية املتاحة أ ددددال  إلدارة دودة احلشددددد  ا اورة. وفىلددددال  عن  له، فقد ت حتديد
اد املتاحة  ليا ( إلخىلددداع ا للمزيد ، واسدددتخدام املو واسدددتخدام اع النباا، و دددون عوامل املكاف ة البيولو ية الابيعية التنو  

 املداري احلقلية للمزارعني.حيت ا   سيا  الب وث الرمسية و من االختبار والتثبد من  ال
 

 االتصاا والتدريخب  (3)
 

ا  حلمالت التوعية دت املنظمة أولوية عالية إلنتاج مواد إعالمية موثو  هبا وتوزيع ا على البلدان، دعملبداية، أسددددددددددددددنمنذ ا
وتسدددتخدم املواد أيىلدددا  حلمالت االتصددداا اجلماه ي، مع لتكون   متناوا  دددانعي القرار وخدمات اإلرشددداد واملزارعني. و 

ووتاج عشدددددرات املاليني من املزارعني أ ددددد اب احليازات الصددددد  ة إىل تو ددددديات وأدوات مراعاة املتالبات الل وية كذله. 
ة ومحالت االتصدددددداا اجلماه ي، وتثقيف املزارعني احلا ة إىل زيادة التوعي . وتدعوالإا  قرارات إدارية رشدددددديدة   حقوام

من خالا عدد من املنتديات )برامج اإلرشددداد الوطنية، ومسدددتو ددد ات الصددد ة النباتية ومداري املزارعني احلقلية( وتن يذها 
 بأسرع ما ميكن عرب أر اا القارة.

 
 الر د وتقييم املخاطر واإلنذار املبكر  (4)

 
وضعد املنظمة نظام الر د واالنذار املبكر لدودة احلشد ا ري ية، لكي يستخدما املزارعون وعاملو اإلرشاد من  -17

تابيق على اااتف اجلواا.   ا، والت قق من املصدددددددددائد ال  ومونية بواسددددددددداةأ ل مجع البيانات خالا اسدددددددددتاالع م لل قو 
يعىن بالر دددد وباإلنذار  وهو يتصدددل مبوقع على اإلن ند ،احلشددددويتىلدددمن النظام أداة  لتشدددخير الىلدددرر النا م عن دودة 

ذ النظدام   معظم ااملبكر.   ويتم التددريدخب من خالا املدداري احلقليدة للمزارعني. 2018لبلددان األفريقيدة   مالع وقدد ن د 
ب ية   بدودة احلشدددف اتصدداا وطين معينوقد قامد معظم احلكومات تقريبا  بتعيني مو   التابعة للمنظمة ومشدداريع أخرى. 

كما يتم النظر   تكنولو يات عصدددددرية من أ ل تشدددددخير األضدددددرار النامجة عن دودة احلشدددددد   التثبد من بيانات النظام.
ة أو االستشعار عن بعد.   ور دها، مثل الاائرات املس  

 
املخاطر املتعلقة  تقييممن أ ل وضددددددددددددددع  و ج ل للمملكة املت دة وقد تعاوند املنظمة مع وزارة التنمية الدولية -18

من خالا التابيق  تقد م ة احلشددددددددد   احلقل اليت إر  و ج املخاطرالبيانات املتعلقة بانتشددددددددار دود بدودة احلشددددددددد. وإن
 التابع للنظام.

 
 املسائل التنظيمية واملتعلقة بالسياسات (5)

 
جماا السدددياسدددات،   ما خر   و  ا اا التقينلى إسدددداا املشدددورة   عظمة للبلدان   هذا ا اا دعم املن يرك ز -19

وقد يس رت املنظمة املناقشات مع نظم تسجيل املبيدات   ا، واملساعدة   ر د استخدام ا.تسجيل املبيدات واستخدام
اسدددددددتخدام املبيدات ا ا دددددددة  حواتو ي ية مذكرة بشدددددددأن املنتجات الوا خب اسدددددددتخدام ا على دودة احلشدددددددد، و ددددددداغد 

 احلشد.  بدودة
 

                                                      
4   http://www.fao.org/3/CA0435EN/ca0435en.pdf 

http://www.fao.org/3/a-i8022e.pdf
http://www.fao.org/3/CA0435EN/ca0435en.pdf
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ليد تو ات إىل منظمات الب وث الوطنية   ما خر  الب وث  ات األولوية أل ل وتقدم املنظمة أيىلدددددددا  إرشددددددداد  -20
 دارة دودة احلشد، بالتعاون الوثيق مع شركاا الب وث الرئيسيني.املعار  واالبتكارات إل

 
 التنسيق (6)

 
على عدة  ممقسدد   ددددددددددددددددإطار شددراكة لادارة املسددتدامة لدودة احلشدددوضددع لعملد املنظمة مع العديد من الشددركاا و  -21

املقارنة بار  ق ومتناسدددددددق ميكن م فيا اسدددددددتخدام ميزاهتم و مع اإلطار مشل كل الشدددددددركاا ضدددددددمن هيكل منسددددددد   مكو نات.
متر اللجان التقنية املتخصددددددصددددددة لالحتاد األفريقي )املعرو  سددددددابقا   قر  وقد أ  املة ومتآزرة. متك اإلطار خالا الدورة الثانية مل

متر الوزاري( املعني ا  من  انخب شدددركاا ، والحق2017أكتوبر/تشدددرين األوا  6بالزراعة والتنمية الري ية واملياه والبيئة،    ةبامل
 . 2018ماري/آ ار  9الرئيسي للمنظمة    قد   املقر  تنسيقي للشركاا التقنيني ع  التنمية خالا ا تماع 

 
ر و  -22 تقود كل من ا مًسددددسددددة/منظمة  ت املنظمة إنشدددداا عدد من ال ر  العاملة التقنية،من أ ل تعزيز التنسدددديق، يسدددد 

  ة البيولو ية وتدريخب املزارعني.افمواضددددددددديع هامة مثل املك لف من جمموعة دولية من ا رباا. وت ا ي ال ر مناسدددددددددبة، وتتأ
 سدددتدامة لدودة احلشدددد ا ري ية، وهي تقوم بإضدددافة املزيد من املىلدددمون التقينوهي تدعم إطار الشدددراكة من أ ل اإلدارة امل

 إىل املكونات املختل ة لاطار. 
 

بإسدددددناد األولوية وسدددددتقوم املنظمة وشدددددركاوها   الب وث على الصدددددعيد العاملي، الىلدددددالعون أ دددددال    هذا ا اا،  -23
جمموعة واسدددددددددعة من خيارات إدارة دودة  وإقرار ت ديددا أفىلدددددددددل ا ربات التقنية، لواملشددددددددداركة   تبا كذله إىل الب وث

 .ريقيايازات الص  ة   أفمن قبل املزارعني أ  اب احل اليت ميكن تن يذهااحلشد، 
 

 التحدي في المستقبل -ارابعا 
 

وسو  حتتاج البلدان وعدد متزايد من املزارعني إىل تعلم كي ية إدارة  حلشد ا ري ية آخذة   االنتشار.إن دودة ا -24
ولذا سددددددتكون محالت التثقيف واالتصدددددداا املكث ة   أفريقيا  نوب الصدددددد راا وخار  ا بصددددددورة مسددددددتدامة،دودة احلشددددددد  

 ضرورية. 
 

وباملثل، حتتاج احلكومات إىل الدعم على  ددعيد املمكنة إلدارهتا والتثبد من  ددالحياهتا. وينب ي اختبار ا اط  -25
وينب ي مجع البيانات وت س ها لت ديد  لويات الوطنية للب وث التابيقية.إسناد األو إىل ، و واستخدام اسياسات املبيدات 

 وينب ي نشر نظم للر د ولانذار املبكر وتن يذها. شد، واأل اط املمكنة لتنقل ا. مستويات انتشار دودة احل
 

تثقيف املزارعني واالتصددداا، وإدارة املبيدات، فىلدددال   دى القريخب فم ددة بوضدددوا كالتايل:أما األولويات على امل -26
 إلنذار املبكر. عن الر د وا

 

http://www.fao.org/3/I9160EN/i9160en.pdf
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وقدرات مجيع الشددددددددددركاا وابتكارهم، لتابيق أفىلددددددددددل املعار   تنسدددددددددديق وح ز املعار ل أحد الت ديات   ويتمث   -27
 والعلوم واألدوات من أ ل إدارة امفة على املدى البعيد. 

 
ومسددداعدة املزارعني  ،ويتمثل الت دي امخر   حشدددد املوارد الىلدددرورية جلعل اإلطار وخاة العمل واقعا  ملموسدددا   -28

األسريني أ  اب احليازات الص  ة   إدارة دودة احلشد بشكل مستدام، وبناا نظم زراعية قادرة على الصمود وحتسني 
 األمن ال ذائي ألسرهم وسبل معيشت م. 

 


