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introduction 
While on transit, the migratory birds encounter many challenges as they 
undergo a very demanding exercise of migrating which also exposes 
them to a number of threats of which some have already caused 
worrying declines in species populations. These include: trapping and 
killing, impacts from poorly managed waste and dumpsites, collision and 
electrocution from power infrastructure and impacts emanating from 
agricultural expansion and intensification.

The effect of agriculture sector on the birds can be broadly grouped into 
two main sets, those:
a)     that emanate from agro-chemicals – posing poisoning risk; and,
b)     from non-agrochemical aspects (intensification and expansion)-
        causing habitat degradation and destruction

The risks posed by the sector have received a worldwide attention, hence, 
compelling the community to take steps aimed at supporting stakeholder 
action that enhance conservation of the birds. for example, the issue of 
poisoning risks was highlighted at the 11th Conference of Parties to the 
Convention on Migratory Species (Quito, ecuador, November 2014), and a 
conference resolution was adopted on “Preventing Poisoning of Migratory 
Birds” (resolution 11.15). Moreover, the Aichi 2020 targets under the 
Convention on Biodiversity: Target 2, calls for mainstreaming biodiversity; 
Target 5, calls for reduction of habitat loss and habitat degradation; and, 
Target 7 calls for sustainable management of agriculture.

In an effort to contribute to these global efforts, BirdLife International 
through the support of gef-UNDP has developed a tool, in form of 
guidance on agriculture, whose application within the region, could 
make it safer for the migratory birds and other biodiversity as well. 

The guidance material is presented as two separate documents, but 
summarized here as Part I and II. These are, guidance on:
PArT I    preventing the risk to Migratory Birds from Poisoning by
                Agricultural Chemicals, and;
PArT II   minimizing the impacts agricultural expansion and intensification
                on Migratory Soaring Birds within the rift Valley/red Sea flyway

The rift Valley/red Sea 
region constitutes one of 
the most important flyway 
in the world as this route 
is used by millions of 
birds to migrate between 
Africa and eurasia. Thirty-
seven migratory species 
of soaring birds, of which 
5 are globally threatened, 
use this corridor to 
move between breeding 
grounds and wintering 
areas in the three 
continents each year. 

full texts of both documents are 
downloadable at 
http://migratorysoaringbirds.undp.
birdlife.org/en/sectors/agriculture

Sam Beebe, Ecotrust, 
CC By 3.0 - Flickr

ILRIA - pollo Habtamu - 
Livestock grazing in Ethiopia
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the conteXt 

enhancing the use of agro-chemicals is often suggested as a key to achieve 
higher productivity of the agricultural sector. for example, pesticide 
subsidies are common as a way to increase their use by farmers. Agro-
chemical use in the region is highly varied with some countries using limited 
amounts of pesticides, although potentially with substances highly toxic to 
birds, and other countries with heavily developed pesticide regimes. 

Increased demand for more food is leading to agricultural expansion and 
intensification despite severely constrained water and land resources 
throughout many of the countries in this flyway. In east Africa, the access 
to additional available arable land for agricultural purposes has been the 
major constraint, contributing to the focus on agricultural intensification 
and expansion with irrigation. This scenario negatively impacts birds by 
the clearance of natural habitats for new planting, with the accompanying 
pressures of fragmentation of remaining habitats, pollution and disturbance. 
Moreover, contemporary farming practices change the landscape and 
greatly reduce the diversity and abundance of plants and animals.

Whereas many countries in the region have regulations and procedures 
on handling of agrochemicals, challenges remain as reports on early 
implementation steps reveal the absence of proper mechanisms to cover 
all stages of chemicals management due to a lack of sufficient resources 
or knowledge. further, food production is given, as expected, high 
priority such that wildlife and environmental conservation considerations 
receive the least attention within agricultural realms. The long run effect 
would be having farm level productivity systems that are not sustainable.

These guidance materials could form part of useful tools applied by 
stakeholders in the agriculture sector in achieving a win-win situation, 
where, agricultural productivity improves but in a manner that ensures 
environmental sustainability.

Agriculture is an important sector in most regional 
economies as a contributor to gross domestic product 
(gDP) and employment. It is also a main source of 
income generation and livelihood for majority of rural 
population. Many countries in the region are looking 
to expand their agricultural sector as a way to increase 
food security and reduce poverty for their rapidly 
expanding populations. In nearly all countries of the 
rift Valley/red Sea flyway, land under agricultural use 
and the area under irrigation are both on increase. 

Sumeet Moghe - Congregation of 
Griffon - Flickr

Neil Palmer (CIAT) - Flickr
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PART I 
Preventing the risk to 
MigrAtory Birds froM 
Poisoning By AgriculturAl 
cheMicAls

Major threats 
and mitigation 
recommendations

•	 Substitute (remove and 
replace) substances of high 
risk to birds

•	 Apply Integrated Pest 
Management to change 
cropping strategies and 
reduce pesticide use

•	 harvesting pests, such as 
quelea, as a food source 

•	 Use best practice to prevent 
and manage rodent irruptions

•	 restrict/ban Second-
generation Anticoagulants 
use in open field agriculture 

•	 Create restricted pesticide 
zones in high risk areas

•	 Prohibit practices that 
would permanently expose 
birds to poisoning  

•	 Assess and monitor use of the 
veterinary drugs in the region/
country

•	 Monitor disposal of domestic 
livestock carcasses with a 
view to reduce exposure 
of scavenging birds to 
contaminated carcasses

•	 Immediately substitute 
(remove and replace) 
diclofenac, with e.g. 
Meloxicam (has low toxicity 
to birds of prey) for veterinary 
use in domestic livestock

•	 Introduce mandatory safety-
testing of NSAIDs of risk to 
scavenging birds 

•	 Devise alternative avenues for resolving human wildlife 
conflicts on assessing the root causes of the problems; these 
may result to use of safer methods to resolve the problems 
e.g. predator proof enclosures or guard dogs, beating drums, 
shouting, or cannon firing, could be used to discourage 
animals from entering the area, use of olfactory deterrents and 
also intensifying human vigilance over herds among others

•	 educating individuals and raising awareness regarding law 
concerning the use of poison baits

•	 Improving land use planning within the area as a long-term 
means to discourage poisoning

•	 Provision of compensation and/or insurance for livestock 
predation through workable schemes 

•	 establish effective monitoring and enforcement mechanisms 
to reduce poison use

•	 establish consistent product removal policies while prioritizing 
action in areas where migratory birds are likely to visit

•	 Promote regional collaboration on control of the chemicals
•	 Prohibit permanent baiting 

3
1

2

Impact on bIrds from protectIon of 
crops from pests

•	 Crops protection against pest attack involves use of 
chemicals/pesticides which when ingested by birds may 
cause lethal or sub-lethal impacts 

•	 The birds ecology, pest type, the form of the pesticide 
and mode of application can determine the effect of the 
chemicals on the birds 

•	 Sometimes the chemicals used against pests, e.g. locusts, 
are unnecessarily highly toxic to birds

•	 Birds poisoning has occurred when birds have directly got 
into contact with poison or after feeding on contaminated 
organisms or food material 

•	 Cultivation of some crop types demands use of chemicals 
that could be harmful to birds 

•	 The time a chemical harmful to birds is applied can 
determine the exposure of the birds and therefore, the 
extent of subsequent poisoning 

•	 Persistence of a chemical in the environment has 
implications on birds poisoning 

•	 Application of pesticides harmful to birds has occurred in areas 
where pests had least impact on resources useful to man

Impact on bIrds from use of veterInary 
pharmaceutIcals for lIvestock

•	 Non-steroidal anti-inflammatories (NSAIDs), such as 
diclofenac, are used to treat domestic livestock for 
inflammation and pain relief

•	 NSAIDs cause visceral gout that kills the birds after renal 
failure 

•	 Pharmaceuticals such as diclofenac have serious impacts 
on scavenging birds such as vultures, e.g. the drug has 
caused massive vulture deaths in Asia  

•	 Usually, very few carcasses need to be contaminated to 
cause massive deaths of species that feed in large flocks

•	 NSAIDs in use have different levels of impacts on various 
species of birds

•	 Inadequate research on the impact of the drugs to birds 
have led to licensing of use of pharmaceuticals that have 
had a serious negative impact on migratory birds 

Impact on bIrds 
from protectIon 
of lIvestock from 
predators

•	 Livestock predation is the 
most common source of 
human wildlife conflict

•	 Poison baits are the most 
widely used predator 
eradication method

•	 farmers and landowners 
set baits for a number 
of predators, including 
wolves, jackals, leopards, 
foxes, feral dogs, baboons, 
hyenas, caracal, sand cats 
and wild cats resulting in 
inadvertent killing of non-
target animals including 
birds

recommendations

recommendations

recommendations

Niv Singer - Flickr

IRRI Photo (Chris Quintana) - 
Pesticide spraying



PART II
MiniMizing the iMPActs of 
AgriculturAl eXPAnsion And 
intensificAtion on MigrAtory 
Birds

These include the following:

•	 Prevent	water pollution by minimizing impacts 
of agricultural run-off (often associated with 
irrigation) through buffers and alley cropping 

 
•	 Institute Strategic environmental Assessment 

for major agricultural expansion policies and 
projects

•	 Integrate landscape-scale conservation into 
regional, national and local policies 

•	 Include statutory bird criteria in environmental 
impact assessments for agricultural expansion, 
including new irrigation projects and 
encroachment on migratory soaring bird 
habitats

•	 Institute environmental Impact Assessment 
and environmental Audit for agricultural 
intensification

•	 Ensure the establishment of habitat connectivity 
through farmland at the national level

•	 Establish Sustainable Land Management to 
prevent overgrazing and desertification

•	 Include bird aspects in the UN Convention 
to Combat Desertification and the Drylands 
Development Centre’s policy guidance and 
training

•	 Improve insitutions and governance for 
community grazing land management

•	 Reduce herbicide use through alternative 
weed control systems and establishment of 
herbicide-free conservation headlands and 
field margins

•	 Reduce overuse of chemical fertiliser and its 
related impacts on ecosystems

•	 Reduce negative impacts of floriculture  on 
ecosystems by following best practice

•	 Increase monitoring and compliance with 
environmental legislation by establishing 
cross-compliance measures

ecologIcal Impacts

•	 Population	sizes	of	the	birds	might	be	limited	by	
severe	competition	at	restricted	stop-over	sites,	
where	bird	densities	are	often	high	and	food	
supplies	get	heavily	depleted.
Soaring birds overfly large inhospitable expanses 
of land or sea that lack suitable wetlands for 
resting and refueling. Where the number of such 
staging posts is limited, they assemble in large 
numbers at the available sites that are crucial 
to the success of their migratory journeys. 
Therefore, the reduction in size of a site can have 
a potentially devastating impact.

•	 Increased	mortality	of	soaring	birds	during	
migration	due	to	lack	of	stop	overs	adequate	to	
support	their	migration
for example, in the black storks, mortality 
during migration and wintering periods has 
been established to play an important role in 
population decline. They have longer stop-over 
periods thus increasing the need to protect the 
ecological integrity of these sites, e.g., small water 
bodies, particularly, given birds repeatedly use the 
same sites.

•	 Suitable	habitats	are	being	continually	
encroached	upon	
This presents a particular threat to wetlands 
due to increased demand for irrigation and 
maintenance of sufficient water resources for 

healthy ecosystem functioning more broadly. 
Also, transformation of forests into agricultural 
fields and human settlements presents challenges 
to some migratory soaring birds. 

•	 Soaring	birds	are	indirectly	affected	by	
agrochemicals,	predominantly	through	a	
reduction	in	food	supplies.
This also reduces the number of target 
invertebrates and weeds. Insecticides and 
herbicides reduce availability of non-target and 
beneficial species.

•	 Livestock	grazing	may	also	indirectly	affect	prey	
availability	for	raptors	especially	those	reliant	on	
rodents	in	grasslands.
overgrazing reduces the food for the prey 
populations and is an issue in many parts of Africa. 
overgrazing also contributes to desertification.

•	 Conversion	of	agricultural	fields	into	
monocultures	can	reduce	the	availability,	
diversity	and	abundance	of	food	sources.	
one of the principal distinguishing characteristics 
of modern agricultural landscapes is the large size 
and homogeneity of crop monocultures, which 
fragment the natural landscape. This can directly 
affect abundance and diversity of natural enemies, 
as the larger the area under monoculture, the 
lower the viability of a given population.

Ecological impacts of 
agricultural expansion 
and intensification on the 
migratory soaring birds 
and mitigation 
recommendations 

Neil Palmer (CIAT) - Flickr 

Richard Masoner - Flickr

Mitigation recommendations
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A number of countries within the rift Valley/red Sea 
flyway have enabling legislative framework that is 
supportive of uptake of recommendations proposed 
in the guidance. This is particularly the case as 
most of them are signatories to the international 
multilateral agreements that require party states to 
protect biodiversity. The established implementation 
mechanisms of the agreements and conventions, 
plus existing national legislative and non-legislative 
avenues, offer some of exemplary opportunities to 
integrate the guidance materials into their operations. 
As such, the application of the tools will be, in a way, 
fulfilling country level and international obligations 
as well as taking part in developing agriculture sector 
which respects the principles of environmental 
sustainability.

Neil Palmer (CIAT) - Flickr
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مشروع الطيور الحوامة المهاجرة

Neil Palmer (CIAT) - Flickr 

الملخـــص
ان للعديد من البلدان داخل مسار حفرة االنهدام / البحر األحمر اطار  

ترشيعي يدعم اإلقبال عىل التوصيات املقرتحة يف هذه االرشادات. هذا هو 

الحال مع معظم الدول املوقعة عىل االتفاقيات الدولية متعددة األطراف 

و التي تلزم الدول األطراف  بحامية التنوع الحيوي. قدمت آليات التنفيذ 

املعمول بها يف االتفاقيات واملعاهدات، باإلضافة إىل السبل الترشيعية وغري 

الترشيعية الوطنية القامئة،  العديد من الفرص املثالية لدمج املواد االرشادية 

يف عملياتها. عىل هذا النحو، فإن تطبيق  هذه االدوات يؤدي اىل االيفاء 

بالتزاماتها تجاه املستوى القطري والدويل وكذلك املشاركة يف تطوير قطاع 

الزراعة الذي يحرتم مبادئ االستدامة البيئية.

12
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الجزء الثاني
التقليل من آثار التوسع 

والتكثيف الزراعي على الطيور 
المهاجرة

اآلثار البيئية للتوسع 
والتكثيف الزراعي على 

الطيور الحوامة المهاجرة 
والتوصيات للحد منها

اآلثار البيئية

قد تكون أحجام جموع الطيور محدودة بسبب املنافسة الشديدة 	 
لقلة مواقع االسرتاحة، حيث غالبا ما تكون كثافة الطيور يف تلك 

املواقع مرتفعة واإلمدادات الغذائية تستنفذ إىل حد كبري.
تحلق الطيور الحوامة فوق مساحات وعرة واسعة من األرايض أو 

البحار التي تفتقر إىل األرايض الرطبة املناسبة للراحة والتزود بالغذاء.
وحيث أن عدد محطات انطالقها محدود، فانها تتجمع ضمن أعداد 

كبرية يف املواقع املتاحة التي تعترب حاسمة بالنسبة لنجاح رحالت 
هجرتهم. لذلك، يكون  النخفاض اعداد هذه املواقع تأثري مدمر.

زيادة معدل النفوق من الطيور الحوامة أثناء الهجرة بسبب 	 
عدم وجود اماكن اسرتاحة كافية لدعم هجرتهم

عىل سبيل املثال، يف اللقالق السوداء، لعب معدل الوفيات أثناء 
الهجرة وفرتات فصل الشتاء دورا هاما يف انخفاض عدد الجموع. 

فهم لديهم فرتات توقف أطول وبالتايل ازدياد الحاجة اىل الحامية 
البيئية وسالمة هذه املواقع مثل املسطحات املائية الصغرية 

وخصوصا الستخدام الطيور املتكرر لهذه املواقع .

التعدي املستمر عىل املوائل املناسبة 	 
يشكل هذا التعدي تهديدا خاصا لألرايض الرطبة نظرا لزيادة الطلب 

عىل مياه الري والحفاظ عىل املوارد املائية الكافية لعمل النظام 
البيئي بشكل صحي عموما . وأيضا، يخلق تحويل الغابات إىل حقول 
زراعية و مستوطنات برشية تحديات لبعض الطيور الحوامة املهاجرة.

تتأثر الطيور الحوامة بشكل غري مبارش بواسطة املواد الكيميائية 	 
الزراعية، غالبا من خالل خفض مواردها الغذائية

يقلل هذا االستخدام أيضا من عدد من الالفقاريات املستهدفة 
واألعشاب الضارة. كام وتعمل املبيدات الحرشية ومبيدات 

األعشاب عىل التقليل من توافر االنواع غري املستهدفة واملفيدة.

يؤثر رعي املاشية أيضا بشكل غري مبارش عىل توافر الفرائس 	 
للطيور الجارحة وخصوصا تلك التي تعتمد عىل القوارض يف 

األرايض العشبية.
يقلل الرعي الجائر من الغذاء لجموع االنواع املفرتسة ويعترب 
قضية يف مناطق كثرية من أفريقيا. كام ويساهم الرعي الجائر 

أيضا يف التصحر.

ميكن أن تقلل تحويل الحقول الزراعية اىل زراعات أحادية من 	 
توافر وتنوع ووفرة مصادر الغذاء.

ان واحدة من السامت املميزة الرئيسية لألرايض الزراعية 
الحديثة  هي مساحاتها الواسعة و الزراعات أحادية املحصول 
املتجانسة مام أدى اىل تجزئة النسق الطبيعي وهذا ميكن أن 
يؤثر بشكل مبارش عىل وفرة وتنوع األعداء الطبيعية، وكلام 

كانت املناطق احادية الزراعة أوسع كلام انخفض اعداد وتنوع 
جموع االنواع.

منع تلوث املياه عن طريق تقليل آثار الرصف الزراعي )غالبا ما 	 
ترتبط مع الري( من خالل العوازل وزراعة املمرات.

مأسسة التقييم البيئي االسرتاتيجي لسياسات التوسع الزراعي 	 
واملشاريع الكبرية

دمج الصون عىل نطاق النسق الطبيعي يف السياسات اإلقليمية 	 
والوطنية واملحلية؛

إدخال معايري الطيور بشكل قانوين يف تقييم األثر البيئي للتوسع 	 
الزراعي، مبا يف ذلك مشاريع الري الجديدة والتعدي عىل موائل 

الطيور الحوامة املهاجرة  

مأسسة تقييم لألثر البيئي واملراجعة البيئية للتكثيف الزراعي	 

ضامن توفري تواصل املوائل من خالل األرايض الزراعية عىل 	 
املستوى الوطني

ترسيخ اإلدارة املستدامة لألرايض ملنع الرعي الجائر والتصحر 	 

ادراج اعتبارات الطيور يف ارشادات السياسات والتدريب 	 
ضمن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، ومراكز تنمية 

األرايض الجافة 

تحسني املؤسسات والحاكمية إلدارة أرايض الرعي للمجتمع	 

الحد من استخدام مبيدات األعشاب من خالل نظم مكافحة 	 
األعشاب البديلة وإنشاء ارايض محمية خالية من مبيدات 

االعشاب يف الروؤس البحرية وهوامش الحقول

الحد من اإلفراط يف استخدام األسمدة الكيميائية والتأثريات 	 
املرتبطة بها عىل النظم البيئية

تقليل اآلثار السلبية لزراعة الزهور عىل النظم البيئية من 	 
خالل اتباع املامرسات الفضىل

زيادة الرقابة واالمتثال للقوانني البيئية عن طريق وضع 	 
اجراءات مراقبة االمتثال.

توصيات للحد من هذه اآلثار
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استبدال )إزالة واستبدال( املواد 	 
ذات الخطر الكبري عىل الطيور.

تطبيق اإلدارة املتكاملة لآلفات 	 
لتغيري اسرتاتيجيات زراعة املحاصيل 

والحد من استخدام املبيدات
حصاد اآلفات، مثل طائر الكويليا، 	 

كمصدر للغذاء.
استخدام املامرسات الفضىل إلدارة 	 

ومنع هجوم القوارض.
تقييد / حظر استخدام مضادات التخرث 	 

من الجيل الثاين يف الزراعة الحقلية.
إنشاء مناطق حظر استخدام 	 

للمبيدات يف املناطق عالية املخاطر.
حظر املامرسات التي من شأنها أن 	 

تعرض الطيور للتسمم بشكل دائم.

ابتكار وسائل بديلة لتسوية املنازعات بني الحياة الربية واإلنسان قامئة عىل تقييم 	 
األسباب الجذرية للمشاكل. والتي قد تؤدي إىل استخدام أساليب أكرث أمانا لحل 
املشاكل، عىل سبيل املثال املسيجات املحصنة ضد املفرتسات أو كالب الحراسة، 

قرع الطبول، الرصاخ، أو إطالق مدفع، ميكن أن تستخدم لردع الحيوانات من 
دخول املنطقة، ومن بني األمور األخرى أيضا استخدام وسائل حسيةكحاسة الشم 

واستخدام روائح طاردة وتكثيف حراسة االنسان عىل القطعان.
تثقيف األفراد ورفع مستوى الوعي فيام يتعلق بالقوانني املتعلقة باستخدام 	 

الطعوم السامة.
تحسني تخطيط استغالل األرايض بوسائل طويلة األجل التي من شأنها الحد من التسمم.	 
تقديم تعويضات و / أو التأمني عىل افرتاس املاشية من خالل خطط قابلة للتطبيق	 
املراقبة الفعالة وتطبيق اآلليات  املنشأة خصيصاً للحد من استخدام السم	 
وضع سياسات إزالة املنتج مبا يتفق مع إعطاء األولوية للعمل يف املناطق التي من 	 

املرجح أن متر فيها الطيور املهاجرة.
تعزيز التعاون اإلقليمي يف مجال الرقابة عىل الكيامويات.	 
حظر االصطياد الدائم باستخدام الطعم.	 

Ferkel - Quelea Swarm - Flickr الجزء األول
منع المخاطر على الطيور 

المهاجرة جراء التسمم بالمواد 
الكيميائية الزراعية

التهديدات الرئيسية 
والتوصيات للحد 

منها
تأثر الطيور في حماية المحاصيل من اآلفات

ينطوي استخدام املبيدات الكيميائية لحامية املحاصيل ضد هجوم اآلفات 	 
و يؤدي تناولها من قبل الطيور اىل تأثريات قاتلة أو شبه قاتلة.

ميكن ألمور مثل علم بيئة الطيور، ونوع اآلفات، شكل املبيد وطريقة 	 
استخدامه أن تحدد تأثري املواد الكيميائية عىل الطيور.

تكون املواد الكيميائية املستخدمة ضد اآلفات أحيانا ، عىل سبيل املثال 	 
الجراد، شديدة السمية عىل الطيور بال رضورة لذلك.

يحدث تسمم الطيور عندما تتعرض مبارشة اىل املادة املسمومة او بعد أن 	 
تتغذى عىل كائنات ملوثة بالسم او مواد غذائية مسمومة.

تتطلب زراعة بعض أنواع املحاصيل استخدام املواد الكيميائية التي ميكن 	 
أن تكون ضارة للطيور.

ميكن ان يحدد وقت تطبيق املواد الكيميائية الضارة بالطيور مستوى 	 
تعرض الطيور للخطر، وبالتايل مدى التسمم الناتج منه. 

ان استمرار وجود املواد الكيميائية يف البيئة له آثار عىل تسمم الطيور.	 
يحدث استعامل املبيدات الضارة عىل الطيور يف املناطق التي فيها أقل 	 

تأثري لالفات عىل املوارد املفيدة لإلنسان.

تأثر الطيور من 
حماية الماشية من 

المفترسات

افرتاس املاشية هو املصدر األكرث شيوعا 	 
للنزاعات بني الحياة الربية واالنسان.

الطعوم السامة هي الطريقة األكرث 	 
استخداما للقضاء عىل املفرتسات.

يضع املزارعون ومالك األرايض الطعم 	 
السام لعدد من الحيوانات املفرتسة، 

مبا يف ذلك الذئاب وابن آوى والفهود 
والثعالب والكالب الضالة وقرود 

الرباح والضباع و الوشق والقطط 
الرملية والقطط الربية، مام  يؤدي 

إىل قتل غري مقصود  للحيوانات غري 
املستهدفة مبا يف ذلك الطيور.

تأثر الطيور من استخدام األدوية البيطرية 
للثروة الحيوانية

تستخدم املسكنات غري الستريويدية املضادة لاللتهابات، مثل ديكلوفيناك، 	 
لعالج املاشية املحلية من االلتهاب 

ولتخفيف اآلالم.	 
تسبب املسكنات غري الستريويدية املضادة لاللتهابات النقرس الحشوي الذي 	 

يقتل الطيور بعد الفشل الكلوي
ان للمستحرضات الصيدالنية مثل ديكلوفيناك آثار خطرية عىل الطيور الرمية 	 

مثل النسور، مثل االدوية التي ادت اىل نفوق كبري يف النسور يف آسيا.   
ان اعدادا قليلة جدا من الجثث امللوثة كفيلة عادة لتتسبب يف وفيات هائلة 	 

من األنواع التي تتغذى يف ارساب كبرية.
ان الستخدام مضادات االلتهاب غري الستريوئيدية مستويات مختلفة من 	 

التأثريات عىل أنواع مختلفة من الطيور.
أدت األبحاث غري الكافية عن تأثري االدوية عىل الطيور إىل ترخيص استخدام 	 

األدوية التي كان لها تأثري سلبي خطري عىل الطيور املهاجرة.

التوصيات1ا

التوصيات 2ا

3ا
تقييم ورصد استخدام األدوية 	 

البيطرية يف املنطقة / البلد
مراقبة التخلص من جثث حيوانات 	 

املاشية املحلية بهدف الحد من 
تعرض الطيور الرمية للجثث امللوثة.

االستبدال الفوري )إزالة واستبدال( 	 
لـ ديكلوفيناك،  مبستحرض آخر مثل 

ميلوكسيكام )له سمية منخفضة 
للطيور الجارحة( لالستخدام البيطري 

يف الرثوة الحيوانية املحلية.
االدخال االلزامي الختبار السالمة 	 

ملضادات االلتهاب غري الستريوئيدية 
ملخاطرها عىل الطيور الرمية.

التوصيات
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Neil Palmer (CIAT) - Flickr 

Neil Palmer (CIAT) - Flickr

السياق

يُقرتح تعزيز استخدام الكيامويات الزراعية يف كثري من األحيان كمفتاح لتحقيق أعىل إنتاجية 
يف القطاع الزراعي. فعىل سبيل املثال، شيوع دعم املبيدات كوسيلة لزيادة استخدامها من قبل 
املزارعني مستخدمي املواد الكيميائية الزراعية يف املنطقة هو متنوع للغاية مع بعض البلدان 
التي تستخدم كميات محدودة من املبيدات الحرشية، عىل الرغم من احتاملية شدة سمية 

هذه املواد عىل الطيور، وغريها من البلدان ذات أنظمة املبيدات املتقدمة جدا.

يؤدي زيادة الطلب عىل املزيد من الطعام إىل التوسع والتكثيف الزراعي عىل الرغم من شح 
املياه وموارد األرايض يف أنحاء كثرية من البلدان يف هذا املسار. شكل اضافة األرايض الصالحة 

للزراعة يف رشق أفريقيا لألغراض الزراعية عائقا رئيسيا، وساهم يف الرتكيز عىل التكثيف والتوسع 
الزراعي مع الري. يؤثر هذا السيناريو سلبا عىل الطيور عن طريق إزالة املوائل الطبيعية واحالل 

املناطق الزراعية الجديدة مكانها، ناهيك عن الضغوط املصاحبة لتقسيم ما تبقى من املوائل 
والتلوث واإلزعاج. وعالوة عىل ذلك، تغري السلوكيات الزراعية املعارصة من النسق الطبيعي 

وتقلل إىل حد كبري من التنوع ووفرة النباتات والحيوانات.

يف حني أن العديد من البلدان يف املنطقة لديها لوائح وإجراءات لكيفية التعامل مع املواد 
الكيميائية الزراعية، ال تزال هناك تحديات وتقارير عن خطوات التنفيذ املبكرة تكشف عن 

غياب اآلليات املناسبة لتغطية جميع مراحل إدارة املواد الكيميائية وذلك بسبب نقص املوارد 
أو املعرفة الكافية. وعالوة عىل ذلك، يتم إعطاء إنتاج األغذية، كام هو متوقع، أولوية عالية 
بحيث تتلقى اعتبارات الحياة الربية والحفاظ عىل البيئة أهمية أقل داخل العوامل الزراعية. 
سيؤدي هذا التأثري عىل املدى الطويل اىل انظمة انتاجية غري مستدامة عىل مستوى املزرعة.

ميكن أن تشكل هذه املواد اإلرشادية جزءا من األنظمة املفيدة التي تطبقها الجهات املعنية يف 
القطاع الزراعي لتحقيق وضع مربح للجانبني، إذ أنها تحسن اإلنتاجية الزراعية ولكن بطريقة 

تضمن االستدامة البيئية.

تعترب الزراعة قطاعا هاما يف معظم االقتصادات اإلقليمية كمساهم يف الناتج 

املحيل اإلجاميل )GDP( والتوظيف. وهي أيضا املصدر الرئييس  اللدخل 

و معيشة  غالبية السكان يف املناطق الريفية. وتتطلع العديد من دول 

املنطقة لتوسيع قطاعها الزراعي كوسيلة لزيادة األمن الغذايئ والحد من 

الفقر ملجاراة التزايد الرسيع يف اعداد السكان. ويف جميع الدول الواقعة عىل 

مسار حفرة االنهدام/ البحر االحمر تقريبا فان االرايض املستغلة زراعيا فيها 

واالرايض املروية يف ازدياد.  
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تواجه الطيور املهاجرة اثناء العبور العديد من التحديات، ألن الهجرة تتطلب منهم الخضوع إلجهاد 
قاس جدا مام يعرضهم أيضا إىل عدد من التهديدات والتي تسببت بالفعل يف بعض االنخفاضات 

املقلقة يف جموع األنواع. وتشمل: الصيد والقتل، آثار سوء إدارة مكبات النفايات، االصطدام 
والصعق بالكهرباء من البنية التحتية للطاقة واآلثار الناجمة عن التوسع والتكثيف الزراعي.

ميكن بشكل عام تصنيف تأثري القطاع الزراعي عىل الطيور إىل مجموعتني رئيسيتني، وهي:
أ -      التي تنطلق من املواد الكيميائية الزراعية – تخلق مشكلة خطر التسمم.

ب -    من الجوانب غري الكياموية الزراعية )التوسع والتكثيف الزراعي( – تؤدي اىل تدهور
        ودمار املوائل.

تلقى املخاطر الناجمة عن هذا القطاع االهتامم يف جميع أنحاء العامل، وبالتايل فهي تدفع املجتمع 
الدويل التخاذ الخطوات التي ميكن أن تدعم الجهات املعنية التخاذ اإلجراءات التي تعزز املحافظة 

عىل الطيور. وعىل سبيل املثال، تم تسليط الضوء عىل قضية مخاطر التسمم يف املؤمتر الحادي 
عرش لألطراف يف اتفاقية األنواع املهاجرة )كيتو، اإلكوادور، نوفمرب/ ترشين الثاين 2014(، واعتمد 

قرار املؤمتر حول منع تسميم الطيور املهاجرة )القرار 11.31(، وعالوة عىل ذلك، فإن أهداف أييش 
2020 مبوجب اتفاقية التنوع الحيوي: الهدف 2، يدعو لدمج التنوع الحيوي والهدف 5، يدعو 

للحد من فقدان املوائل وتدهورها؛ والهدف 7، يدعو اىل إدارة املستدامة للزراعة.

و يف محاولة للمساهمة يف هذه الجهود العاملية، قامت مؤسسة بريداليف انرتناشيونال ) 
 GEF-UNDP ( من خالل دعم مرفق البيئة العاملي -برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ BirdLife
( بتطوير اداة عىل شكل ارشادات زراعية ميكن لتطبيقها ضمن املنطقة ان تجعلها أكرث أمانا 

للطيور املهاجرة وللتنوع الحيوي للكائنات االخرى ايضا. 
تم تقديم االرشادات يف وثيقتني منفصلتني، ولكننا نلخصها هنا بـالجزء األول والجزء الثاين. هذه 

االرشادات حول:
أ -      منع خطر التسمم باملواد الكيميائية الزراعية عىل الطيور املهاجرة.

ب -    التقليل من آثار التوسع والتكثيف الزراعي عىل الطيور الحوامة املهاجرة داخل مسار
        حفرة االنهدام / البحر األحمر.

تعترب منطقة حفرة االنهدام / البحر 

األحمر واحدة من أكرث مسارات 

الهجرة أهمية يف العامل، كام يستخدم 

هذا الطريق من قبل املاليني من 

الطيور للهجرة بني أفريقيا وأوراسيا. 

سبعة وثالثون نوعا مهاجرا من

الطيور الحوامة منها خمسة مهددة

عامليا تقوم باستخدام هذا املسار 

كل عام للتنقل بني مناطق التكاثر و 

مناطق التشتية يف القارات الثالث.

ميكن تحميل كامل النصوص لهذه الوثائق 
عىل الرابط:

http://migratorysoaringbirds.undp.

birdlife.org/ar/sectors-ar/agriculture

Sam Beebe, Ecotrust, 
CC By 3.0 - Flickr

Neil Palmer (CIAT) - Flickr 

Noel Reynolds - Eurasian Griffon Vulture - Flickr 

المقدمة
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ملخص االرشادات
المتعلق بالزراعة وصون الطيور 

الحوامة المهاجرة في مسار 
حفرة االنهدام/ البحر األحمر

مشروع الطيور الحوامة المهاجرة


