
القضاء التام 
على الجوع 2

استراتيجيات مكافحة الجراد المهاجر في أمريكا 
الجنوبية 

تعمل كلٌّ من األرجنتين وبوليفيا مًعا بغرض مكافحة تفشي وباء الجراد ووضع خطة إقليمية لمكافحة الجراد 
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التحدي
ينتشر الجراد المهاجر في أمريكا الجنوبية في منطقة واسعة تبلغ حوالي 4 ماليين كيلومتر مربع، بما في ذلك شمال األرجنتين 
ودولة بوليفيا متعددة القوميات وجنوب البرازيل وأوروغواي وباراغواي وشمال تشيلي والتي تمثل الحد األقصى المسجل من 
غزو الجراد. أعلنت إدارة سانتا كروز دي ال سييرا في دولة بوليفيا متعددة القوميات في عام 2017 حالة طوارئ للصحة النباتية 
بسبب غزو هذا الوباء، واضطرت إلى تبخير أكثر من 1000 هكتار من الذرة والذرة الرفيعة وفول الصويا والفول والقطن، فهذه 
الحشرات لديها قدرة على االنتشار بشكل كبير )يصل إلى 150 كم/لليوم( ولديها شراهة كبيرة، وتمثل تهديًدا كبيًرا على جميع 

األنشطة الزراعية في المنطقة، مما يعرض األمن الغذائي لخطر جسيم.

نحو إيجاد حل
كان الهدف األساسي من هذا المشروع يتمثل في وضع منهجيات لرصد ومكافحة هذا الوباء من خالل تبادل المعرفة والعمل 
المشترك بين األرجنتين ودولة بوليفيا متعددة القوميات بهدف مواجهة تحديات األمن الغذائي المتمثلة في الجراد المهاجر لسكان 

.)SDG 2( دولة بوليفيا متعددة القوميات، وبالتالي المساهمة في تحقيق الهدف الثاني للتنمية المستدامة

في سياق حالة الطوارئ المتعلقة بالصحة النباتية في دولة بوليفيا متعددة القوميات، قدم الخبراء األرجنتينيون من المعهد الوطني 
للتكنولوجيا الزراعية )INTA( والخدمة الوطنية للصحة الغذائية الزراعية والجودة )SENASA( المساعدة الفنية وعملوا جنًبا 
إلى جنب مع الهيئات والفنيين في دولة بوليفيا متعددة القوميات بهدف مكافحة الجراد وتعديل خطة الطوارئ بما يالئم الخصائص 
المحددة للمنطقة المتضررة من أجل السيطرة على تفشي الوباء بشكل أكثر فعالية وفي الوقت المناسب، وتم تدريب مجموعة من 
50 فنًيا من دولة بوليفيا متعددة القوميات على منهجيات حديثة لرصد الوباء، مما ساهم في وضع مراقبة منهجية وموحدة فضاًل 
عن دراسات حول ديناميات السكان وتغذية الجراد، وفي إطار المشروع، ُوِضعت مشاريع بحثية سمحت باكتساب المعرفة حول 

الدورة البيولوجية لهذا الوباء.

فعالة  استراتيجيات  تقنية وإدارية بهدف وضع  تدابير  باعتماد  القوميات  بوليفيا متعددة  لدولة  السماح  إلى  التبادالت  وتهدف هذه 
لمكافحة الوباء، ونتيجًة لذلك فإن الهيئات الوطنية وضعت ونفذت البرنامج الوطني لدولة بوليفيا متعدد القوميات لمكافحة الجراد.

كنتيجة مباشرة لتنفيذ هذا المشروع وبهدف التصدي للوباء بطريقة مستدامة وتعاونية، فقد وقعت األرجنتين ودولة بوليفيا 
الخطة في تنسيق وتنفيذ إجراءات الصحة  الجراد، وتساعد هذه  لمكافحة  اإلقليمية  العمل  القوميات وباراغواي خطة  متعددة 
النباتية المشتركة بين الدول بهدف مكافحة هذا الوباء من أجل المساهمة في استدامة اإلنتاج الزراعي والحفاظ على الغابات 

المحلية في المنطقة.
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نتيجة للتنفيذ الناجح للمشروع أيًضا، فقد وافقت البالد الثالثة على وضع مشروعين 
لهما تأثير إقليمي: يتمثل أحدهما في إنشاء أنظمة كمبيوتر مترابطة لتحسين توافر 
المعلومات الرقمية للصحة النباتية على المستوى اإلقليمي، والمشروع اآلخر يتمثل 
في تنفيذ اآلليات الالزمة بين المكاتب الفنية للدول الثالث الحتواء وباء الجراد في 

أمريكا الجنوبية على المستوى اإلقليمي، والتقليل من مخاطر النشاط الزراعي.

تجنب  أجل  من  البلدان  بين  التعاون  تفضيل  على  الثالث  المبادرات  هذه  تعمل 
وزيادة  للصادرات  النباتية  الصحة  أمن  وتوفير  البيئة  وحماية  األوبئة  انتشار 
إليها عن  الوصول  يمكن  التي  المعلومات  توفير  إن  اللوائح، حيث  في  الشفافية 
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عليها  تؤثر  التي  واألوبئة  ما  لبلد  الطبيعية  البيئية  والنظم  الرئيسية  المحاصيل 
في  ستساعد  والتي  النباتية،  الصحة  لمراقبة  مشتركة  آلية  إلنشاء  األساس  هو 
تقليل اآلثار السلبية لألوبئة على إنتاج الغذاء وحماية العمالة والصناعة وقطاع 

الخدمات، باعتبارها أجزاء مركزية من السلسلة اإلنتاجية.
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