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مقدمة
تعترب هجرة الطيور ظاهرة قدمية ومعروفة وإحدى أعظم العجائب يف العامل ،وقد قامت العديد من أنواع الطيور املهاجرة على مدى السنوات بتطوير
طرق طبيعية للتغلب على التحديات اليت تواجهها أثناء موسم اهلجرة ،فعلى سبيل املثال تستنزف اهلجرة طاقة الطيور مما يعرضها إلجهاد فسيولوجي
كبري وللتغلب على هذه املشللة تقوم معظم أنواع الطيور املهاجرة الصغرية احلجم بتخزين الدهون يف أجسادها يف ليلة اهلجرة ،ومن ناحية أخرى ،تقوم
الطيور اللبرية عريضة األجنحة مثل الطيور اجلارحة واللقالق والرها والبجع بتخطي مشللة الطلب املرت فع على الطاقة من خالل التحومي باستخدام
تيارات هواء حملية صاعدة إما صعودا مبحاذاة التالل واجلبال أو من خالل استخدام اهلواء الساخن املتشلل على األرض والذي يساعد على توفري آلية
للرفع ،ومن خالل استخدام هذه التيارات فإن الطيور ترتفع لعلو مناسب وعندما تتوقف هذه التيارات الصاعدة فإن الطيور تبدأ باإلنزالق ألسفل
للوصول إىل تيار هواء ساخن آخر وتقوم بتلرار هذه العملية .ونظرا لعدم توفر مثل هذه الظروف الطبيعية يف كافة التضاريس فإن الطيور احلوامة قد
تليفت للهجرة من خالل استخدام ممرات أو مسارات خاصة باهلجرة توفر الظروف املثالية لرحلتها التقليدية.
يوفر مسار اهلجرة حلفرة االهندام /البحر األمحر بعض الظروف املتميزة اليت تدعم هجرة الطيور حيث يهاجر ما يزيد عن  5.1مليون طري حوام سنويا
بني أوروبا وآسيا وأفريقيا ،مما جيعل منه املمر الثاين من حيث األمهية للطيور احلوامة املهاجرة على األرض.
ومع ذلك ،فإنه من املؤسف تعرض اللثري من أنواع الطيور للعديد من املخاطر أثناء موسم اهلجرة واليت تلون معظمها بشرية املنشأ حيث تتعرض
الطيور املهاجرة يف مسار اهلجرة حلفرة االهندام /البحر األمحر ملخاطر متعددة تتمحور يف قطاعات خمتلفة تتضمن الصيد والطا قة وإدارة النفايات والزراعة
وتسعى مؤسسة بريداليف انرتناشونال للتقليل من هذه املخاطر اليت تسببها التنمية البشرية وتتشارك عدد من دول املنطقة باإلضافة إىل شركاء بريداليف
انرتناشونال واملؤسسات املدرجة ضمن شبلة محاية الطبيعة واالتفاقيات البيئية متعددة األطراف هذه الرؤية .وقد قامت بريداليف انرتناشونال بدعم من
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  -مرفق البيئة العاملي يف خطوة جريئة لتحقيق هذه الرؤية بتطوير أداة على شلل إرشادات يف حماولة للتخفيف من آثار
تسمم الطيور املهاجرة باملواد الليميائية املستخدمة يف الزراعة
وإنين على ثقة بأن جتد املؤسسات احللومية الوطنية واجلهات املعنية األخرى يف منطقة مسار اهلجرة حلفرة االهندام /البحر األمحر هذه اإلرشادات ذات
قيمة وأن يتم إدراجها ضمن السياسات واال سرتاتيجيات وعمليات التنمية مما جيعل املنطقة ملانا أفضل للتنوع احليوي بشلل عام وللطيور والناس
بشلل خاص
ابراهيم خضر
املدير اإلقليمي  ,سلرتاريا الشراكة للشرق األوسط
بريداليف انرتناشونال
عمان ,األردن
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شلر وتقدير
مت تطوير هذا الدليل من قبل املرفق اإلقليمي ملسارات اهلجرة يف بريداليف انرتناشونال ضمن مشروع " الطيور احلوامة املهاجرة" واملدعوم من خالل
املنحة املقدمة من مرفق البيئة العاملي  -برنامج األمم املتحدة اإلمنائي .واليت من دوهنا مل يلن هلذه األداة أن ترى النور وعليه فإننا نقدم امتناننا وشلرنا
اجلزيل هلم على هذا الدعم املقدم.
CMS
مت جتميع اإلرشادات التوجيهية من قبل كريموا ساميون من خالل سلسلة من االستشارات اليت مت تيسريها من قبل اجلمعية املللية حلماية الطيور يف
اململلة املتحدة .وقد قام السيد اليلس جناري (املرفق اإلقليمي ملسار اهلجرة) بتقدمي مراجعة فنية شاملة ومفصلة هلذه االرشادات باالضافة إىل املساندة
اليت قدمها كل من السيد أسامة النوري والسيد جوليان جريصايت والسيد حسني اللسواين (املرفق اإلقليمي ملسار اهلجرة) والذين اجتهدوا بشلل
ملثف ل ضمان أن ترى هذه اإلرشادات النور فلهم منا كل الشلر والتقدير.
حنن ممتنون للمشاركني يف ورشة العمل اخلاصة "حبماية الطيور احلوامة املهاجرة من ا لتسمم بسبب املواد الليميائية املستخدمة يف الزراعة على طول
مسار اهلجرة حلفرة االهندام /البحر األمحر" واليت مت عقدها يف نيسان من العام  4152يف أديس أبابا ،إثيوبيا واستضافتها مجعية احلياة الربية والتاريخ
الطبيعي اإلثيوبية وبريداليف انرتناشونال يف إثيوبيا وحنن ممتنون هلم كثريا.
للل املسامهني يف هذه اإلرشادات ممن مل يتم ذكرهم هنا فإننا ننتهز هذه الفرصة لشلر مجيع من قام ساهم بشلل مباشر أو غري مباشر يف إعداد هذه
اإلرشادات وأضاف مدخالته القيمة واهلامة يف هذه االرشادات اليت تعترب األوىل من نوعها يف منطقة مسار اهلجرة حلفرة االهندام /البحر األمحر.
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مجيع اآلراء الواردة يف هذا املؤلف هي آراء اللاتب وال متثل بالضرورة رأي برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،والتقرير هو نتاج عمل فريق
مستقل من املؤلفني برعاية برنامج األمم املتحدة اإلمنائي.
قام بتجميع املؤلف:
كريموا ساميون  -من اجلمعية املللية حلماية الطيور يف اململلة املتحدة
مراجعة:
اليلس جناري وأسامة النوري وجوليان جريصايت وحسني اللسواين (بريداليف انرتناشونال  -املرفق اإلقليمي ملسار اهلجرة)
االقتباس:
بريداليف انرتناشونال .4152 ،إرشادات لتقليل تسمم الطيور احلوامة املهاجرة ضمن مسار اهلجرة حلفرة االهندام  /البحر األمحر . .املرفق
اإلقليمي ملسار اهلجرة .عمان ،األردن
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الملخص التنفيذي
هناك قلق متزايد بأن التسمم املرتبط بالقطاع الزراعي بشلل خاص هو املسبب الرئيسي ملوت الطيور املهاجرة إال أنه باالملان جتنبه ،وقد مت مناقشة
هذه املسألة يف مؤمتر األطراف األخري اخلاص باتفاقية األنواع املهاجرة (بريغن ،النرويج يف تشرين الثاين للعام  ،)4155وقد اعتمد قرار مؤمتر حول
"احلد من خطر تسمم الطيور املهاجرة" (قرار رقم .)51.41
يستعرض هذا العنصر من املشروع املخاطر املرتتبة على الطيور املهاجرة بسبب التسمم باملواد الليميائية املستخدمة يف الزراعة يف منطقة مسار اهلجرة
حلفرة االهندام /البحر األمحر ،وتعترب الطيور املهاجرة من األنواع املعرضة للتهديد بالتسمم األويل والثانوي بسبب موقعها يف أعلى السلسلة الغذائية
باإلضافة إىل عمرها الطويل نسبيا وبطء معدالت التلاثر وتتعرض الطيور املهاجرة اليت تتغذى خالل حمطات التوقف يف مسار اهلجرة للمبيدات
احلشرية مثل أنواع اللقالق والبجع والرها واملرزة والصقور.
يرتبط تسمم الطيور باملواد الليميائية املستخدمة يف الزراعة غالبا حبماية احملاصيل واملاشية ،وتستخدم املواد الليميائية حلماية احملاصيل من اآلفات
احلشرية والقوارض وكذلك طيور الزرزور ( .)Queleaيتم التعامل مع األدوية البيطرية يف عالج الثروة احليوانية واليت قد تلون سامة للطيور (مثال
النسور ومركب الديللوفيناك يف جنوب آسيا) .ويتم استخدام الطعم السام حلماية الثروة احليوانية من احليوانات املفرتسة مثل الثدييات اللبرية والطيور
اجلارحة.
يؤدي احتمال التعرض والسمية جراء استخدام املواد الليميائية املستخدمة يف الزراعة إىل التأثري على مستوى مجوع الطيور فإذا كان احتمال التعرض
والسمية مرتفعا فإن التأثريات على مستوى مجوع الطيور تلون حمتملة احلدوث بشلل أكرب على سبيل املثال.
تضمنت هذه اإلرشادات بشلل عام توصيات تشريعية وغري تشريعية (جدول التوصيات الرئيسية مرفق أدناه) وإشراك للمجتمعات احمللية والصناعة
واملنظمات غري احللومية واحللومات للحد من تأثري املواد الليميائية املستخدمة يف الزراعة على الطيور احلوامة املهاجرة وستعطى األولوية حيثما أملن
الستلمال املشاريع واملبادرات القائمة على فائدة الطيور والنظم البيئية الزراعية عموما.
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اجلدول رقم  :5ملخص التوصيات اخلاصة بتقليل تأثري املواد الليميائية املستخدمة يف الزراعة على تسمم الطيور احلوامة
النوع
التوصيات حول كيفية تغيري منط استخدام املبيدات الليميائية
النشاط
غري تشريعية وتشريعية تتضمن مزيج من السياسات عالية املستوى
استخدام املبيدات احلشرية حلماية احملاصيل من تعويض (اإلزالة واالستبدال) املواد ذات اخلطر اللبري على الطيور
 وضع معايري خاصة بالطيور عندما يتم إعطاء أولويات للمناطق اليت سيتم تنفيذ وتوصيات تنفيذية
اآلفات احلشرية
برنامج إزالة شامل للمبيدات

محاية احملاصيل من طري الزرزور باستخدام املبيدات

 دمج تأثريات املبيدات على الطيور يف مبادئ اإلدارة املتلاملة مللافحة اآلفات
تشريعي
إنشاء مناطق حمظورة للمبيدات يف املناطق ذات املخاطر املرتفعة
تطبيق اإلدارة املتلاملة لآلفات من أجل تغيري اسرتاتيجيات زراعة احملاصيل واحلد من استخدام تشريعية وغري تشريعية ،وسياسة عالية املستوى وتوصيات تنفيذية
املبيدات
غري تشريعية

حصاد طائر الزرزور كمصدر غذائي

محاية احملاصيل من تفشي آفات القوارض باستخدام استخدام أفضل املمارسات ملنع وإدارة تفشي القوارض (اجليل الثاين من مبيدات القوارض املضادة غري تشريعية
للتخثر)
مبيدات القوارض

السيطرة على املفرتسات باستخدام الطعوم السامة

حظر /منع استخدام اجليل الثاين من مبيد القوارض مانع التخثر يف زراعة احلقول املفتوحة

تشريعية وتوصية تنفيذية

حظر الطعوم السامة الدائمة
تطبيق أساليب بديلة من الطعوم السامة للسيطرة على املفرتسات

تشريعية وغري تشريعية وتوصية على املستوى التنفيذي
تشريعية

تقدمي تعويضات و  /أو التأمني من حوادث افرتاس املاشية
املراقبة الفعالة وآليات تنفيذ القانون

تشريعية وغري تشريعية
تشريعية

العالج البيطري للثروة احليوانية احمللية باستخدام تقييم استخدام مركب الديللوفيناك ومراقبة جثث ذوات احلوافر احمللية للتعرف على وجود تشريعية وغري تشريعية
مضادات االلتهابات اخلطرة
األدوية
االستبدال املباشر (اإلزالة واالستبدال) ملادة ديللوفيناك لالستخدام البيطري يف الثروة احليوانية تشريعية
احمللية
إلزامية اختبار سالمة مضادات االلتهابات غري الستريوئيدية املهددة للطيور اليت تتغذى على تشريعية
اجليف
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المقدمة
يعترب مسار اهلجرة حلفرة االهندام /البحر األمحر الثاين من حيث األمهية عامليا للطيور احلوامة املهاجرة (خصوصا الطيور اجلارحة واللقالق والبجع وبعض
أنواع طيور أبو منجل) ،ويستخدم هذا املسار أكثر من  5.1مليون من طري حوام مهاجر من  73نوع تتضمن مخسة أنواع مهددة باإلنقراض على
الصعيد العاملي ويوفر هذا املسار أيضا مواقع هامة للتلاثر يف أوروبا وغرب آسيا ومناطق شتوية يف أفريقيا كل عام.
يهدف مشروع الطيور احلوامة املهاجرة إىل إدراج اعتبارات الطيور احلوامة يف القطاعات اإلنتاجية على طول مسارات اهلجرة واليت تتضمن خماطر متعددة
على هجرة هذه الطيور ويف املقام األول الصيد والطاقة والزراعة وإدارة النفايات ،ويف الوقت نفسه تعزيز األنشطة يف القطاعات اليت قد تستفيد من
الطيور مثل قطاع السياحة البيئية.
هناك قلق متزايد من أن التسمم املرتبط بشلل رئيسي بالقطاع الزراعي هو املسبب الرئيسي ملوت الطيور املهاجرة وللن باالملان جتنبه ،وقد متت
مناقشة هذه املسألة يف مؤمتر األطرا ف اخلاص باتفاقية األنواع املهاجرة والذي عقد يف بريغن ،النرويج يف تشرين الثاين للعام  ،4155وقد اعتمد قرار
مؤمتر حول "احلد من خطر تسمم الطيور املهاجرة" (قرار رقم  .)51.41هذه االرشادات جاءت بشلل جزئي كنتاج هلذا القرار.
يستعرض هذا اجلزء من املشروع خماطر تسم الطيور املرتبطة بالقطاع الزراعي يف مسار اهلجرة حلفرة االهندام /البحر األمحر وتعترب الطيور احلوامة املهاجرة
من األنواع املعرضة ملهددات التسمم بشلل خاص (التسمم األويل والثانوي) بسبب موقعها يف أعلى السلسلة الغذائية وكوهنا من االنواع املعمرة وبطيئة
التلاثر وحيدث التسمم األويل نتيجة تناول السم بشلل مباشر ( )Sánchez-Bayo 2011يف حني حيدث التسمم الثانوي عندما تتعرض
احليوانات املفرتسة لرتكيزات ضارة من الناحية الفسيولوجية من السموم عن طريق ابتالع الفرائس املسممة ( Spurgeon and Hopkin
.)1996
غالبا ما يرتبط استخدام امل واد الليميائية السامة للطيور يف البيئة الزراعية ومحاية احملاصيل (احملاصيل الغذائية واحملاصيل غري الغذائية) واملاشية .وتستخدم
املواد الليميائية حلماية احملاصيل من احلشرات وكذلك آفات القوارض .يتم التعامل مع األدوية البيطرية يف الثروة احليوانية اليت قد تلون سامة للطيور
(مثل النسور وديللوفيناك يف جنوب آسيا) .وتستخدم الطعوم السامة حلماية الثروة احليوانية من احليوانات املفرتسة ،مثل الثدييات اللبرية والطيور
اجلارحة.
تواصل دول منطقة أفريقيا واملنطقة األوروبية اآلسيوية تصنيع املبيدات السامة ليتم استخدامها يف الدول النامية ،وبالرغم من اخنفاض مشاكل املبيدات
يف بعض دول منطقة الشرق األوسط منذ الثمانينات من القرن التاسع عشر إال أنه ال تزال هناك حاالت وفيات للجوارح بسبب املبيدات مبا يف ذلك
موت  71نسر أورويب ( )Gyps fulvusيف يوم واحد يف عام  .)Shlosberg and Bahat 2001 ( 5991ويعتقد ب أن التسمم باملبيدات

حيدث أيضا يف اململلة العربية السعودية ،على الرغم من ندرة املالحظات اليت يتم التبليغ عنها ( Tucker 2005; Ostrowski and
.)Shobrak 2001
ميلن أن تؤدي التأثريات غري املباشرة للمبيدات على الطيور مثل فقدان املوائل  /الغطاء النبايت والالفقاريات إىل اخنفاض فرص التغذية والتلاثر وهذا
األمر موثق بشلل جيد (  ،)Devine and Furlong 2007وللن لن يتم النظر يف هذه التفاصيل ضمن هذه االرشادات كون التأثريات غري
املباشرة بعيدة عن جمال اهتمام هذه اإلرشادات وتسعى هذه الدراسة لفهم حجم وشدة التأثريات املباشرة من خالل التسمم األويل والثانوي للطيور
احلوامة املهاجرة املتعلقة باستخدام املبيدات يف الزراعة.
تحليل الوضع والسياق
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ا
مصدر
يعترب قطاع الزراعة من القطاعات اهلامة يف معظم االقتصادات اإلقليمية حيث أنه يساهم يف الناتج احمللي اإلمجايل ويف توفري فرص العمالة ويعترب
رئيسيا لتوليد الدخل واملعيشة لغالبية السلان يف املناطق الريفية .ويلعب هذا القطاع أيضا دور رئيسي يف احلفاظ على الصحة العامة والتغذية وتوفري
املنتجات واخلدمات البيئية باإلضافة إىل استجابة قطاع الزراعة للطلب احمللي وكذلك أل سواق التصدير ( Sadik, Nimah and Alaoui
.)2011
ويعتمد كل من اقتصاد إثيوبيا والسودان على الزراعة ،و ميثل نسبة  % 25و  % 21من الناتج احمللي اإلمجايل ،ونسبة  % 11و  % 21من العمالة
على التوايل (  .)World Economic Forum, 2011وتعتمد كل من سوريا ومصر أيضا على نسبة كبرية من الناتج احمللي اإلمجايل من
القطاع الزراع ي وتصل إىل نسبة  % 41و  % 57على التوايل ،وتقدم هذه الصناعة ما يقرب من  % 71من إمجايل العمالة يف كل من هذه الدول
(.)World Bank 2009
وتتطلع العديد من الدول يف املنطقة لتوسيع قطاعها الزراعي كوسيلة لزيادة األمن الغذائي واحلد من الفقر يف ظل النمو السريع يف أعداد السلان .إن
كل من األراضي املستخدمة زراعيا واملساحة املروية يف معظم الدول الواقعة ضمن مسار اهلجرة املعين يف ازدياد على حد سواء (Molfetto
.)4154
إن تعزيز استخدام املبيدات هو اسرتاتيجية رئيسية يتم اقرتاحها من قبل املمولني ،مثل البنك الدويل وذلك لتحقيق أعلى إنتاجية للقطاع الزراعي
( ،)Gebreselassie 2006ويعترب دعم املبيدات من الوسائل الشائعة لزيادة استخدام املبيدات عن طريق املزارعني ( World Bank
.)2008
تعترب الزراعة امللثفة للفواكه واخلضروات واحملاصيل األخرى ذات القيمة الغذائية املرتفعة هي املسيطرة على القطاع الزراعي يف لبنان ،ويتم رش حماصيل
الفواكه واخلضار يف كثري من األحيان بشلل ملثف مب ختلف أنواع املبيدات ،من مبدأ أن "األمان أفضل من األسف" ،وبسبب حمدودية برامج املراقبة
املختصة باآلفات والظروف البيئية اليت من شأهنا املسامهة يف استخدام املبيدات ذات الصلة ،فإن استخدام املبيدات يصل إىل مستويات حرجة
(.)Zeid 2007
تستخدم املبيدات يف ما يقرب من  % 41من األراضي املزروعة يف إثيوبيا ،)World Bank 2005( ،إال أن السياسة اجلديدة لزيادة التسويق
الزراعي يف خمتلف أحناء إثيوبيا ( )Abebe 2012قد تزيد من استخدام مبيدات اآلفات.
تتوفر املزيد من املعلومات املختصة بالقطاع الزراعي يف عدد من التقارير الصادرة عن بريداليف انرتناشونال عام  4154و ( 4157انظر Abebe
.)2012; Wildlife Palestine 2013; Hassoun and AlHayek 2013; Hashim 2013; Al-Duais 2013
استخدام المبيدات في المنطقة
يرتاوح استخدام مبيدات اآلفات الزراعية يف املنطقة بشلل كبري حيث تقوم بعض الدول باستخدام كميات حمدودة من املبيدات ،بالرغم من أهنا حتتوي
على مواد ذات مسية عالية للطيور وتستخدم دول أخرى املبيدات بشلل ملثف ،يعترب استخدام املبيدات منخفضا يف كل من السودان واليمن وإثيوبيا
على سبيل املثال بينما يتم استخدامها بشلل كبري يف كل من مصر واألردن ولبنان (يتم حساب كثافة استخدام املبيدات من خالل احتساب كمية
الليلوغرامات املستخدمة من املبيدات اخلاصة بانتاج احملاصيل يف اهللتار الواحد) ( .)Schreinemachers and Tipraqsa 2012
يتم استخدام املبيدات بشلل ملثف جدا يف املناطق الزراعية املروية على نطاق واسع (حماصيل احلبوب والربسيم والفواكه) يف جنوب األردن
( ،)Evans, Amr and Al-Oran 2005وتعترب اثيوبيا من إحدى الدول ذات االستخدام األدى للمبيدات يف العامل نتيجة لعدم توفر
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املبيدات على نطاق واسع وبسبب أنظمة الزراعة البعلية ال صغرية املساحة ( Ethiopian Institute of Agricultural Research
 .)2009ويعترب القطاع احللومي هو املستخدم الرئيسي للمبيدات يف هذه الدولة بينما يتم استخدام اجلزء األكرب من املبيدات من قبل القطاع اخلاص
من أجل ملافحة حشرة الدودة اإلفريقية بواسطة املبيدات احلشرية ( )Spodoptera exemptaواجلراد بنوعيه (Schistocerca gregaria

و ) Locus tamigratoriaمبعدل  542و 39طن مرتي على التوايل خالل سنوات تفشي هذه اآلفات .وقد أدى عدم وجود تنظيم الستخدام

املبيدات حىت السنوات األخرية إىل استرياد واستخدام بعض املبيدات اليت قد تلون إما حمظورة أو مقيدة االستخدام أو غري مسجلة يف دول أخرى.
أيضا فإنه كان من املألوف أن يوصى باستخدام مبيدات مل يتم اختبارها إطالقا يف اثيوبيا (.)Abate 1997
تنظيم وتوزيع المبيدات

يتم تنظيم استخدام املبيدات من قبل كل دولة يف املنطقة بشلل فردي ،وغالبا ما يتم االستدالل على املوافقة على استخدم املبيدات أو سحبها من
األسواق بناء على توصيات الواليات املتحدة ودول أوروبا.
تتلون جلنة تنظيم استخدام املبيدات التابعة لوزارة الزراعة يف لبنان على سبيل املثال من أعضاء من احللومة والوسط األكادميي والصناعي وتعمل على
وضع الشروط اخلاصة باملوافقة على إذون استرياد املبيدات وبيعها وحتضريها وإنتاجها واستخدامها ( ،)Lebanese Government, 1982
وعلى الرغم من وجود قائمة باملبيدات احملظورة مت وضعها من قبل وزارة الزراعة ،إال أن برامج املراقبة وتنفيذ القانون ما تزال ضعيفة ،وهذا األمر صحيح
حىت خبصوص بعض املنتجات احملظورة املتوفرة بوسائل غري مشروعة مثل مونوكروتوفوس وهو من املركبات السامة جدا على الطيور فإنه يتوفر ويتم
استخدامه من قبل العامة من غري املدربني ( .)Salameh, et al. 2004وتتضمن بعض التطورات اجلديدة شروط للحصول على وصفة طبية من
أجل شراء املبيدات احلشرية والفوسفات العضوية مثل مواد اللربامات ،باإلضافة إىل تدريب العاملني يف جمال الزراعة من خالل وزارة الزراعة
(.)Jawdah 2013
تقوم احللومات يف املنطقة يف كثري من األحيان بتوزيع مبيدات خاصة مبحاصيل ذات قيمة اقتصادية كبرية فمثال يتم توزيع مبيدات القوارض من قبل
وزارة الزراعة لعالج القوارض احلقلية يف لبنان ( ،)Jawdah 2013وتتحمل احللومة مسؤولية توزيع املبيدات يف بعض دول املنطقة مثل مصر
(الشلل رقم .)5
الشلل رقم  :5دراسة حالة لتنظيم استخدام املبيدات يف مصر
تعترب دولة مصر هي الدولة األعلى من حيث عدد السلان يف العامل العريب ،وتعتمد بشلل كبري على الزراعة وخباصة زراعة القطن ،وعلى الرغم من أنه
يتم زراعته وحصاده يتم من خالل مزارعني مستقلني فإن احللومة الوطنية تشرف على اإلنتاج الللي للقطن يف البلد (.)Head 2008
تسيطر وزارة الزراعة الوطنية على مسألة استخدام املواد الليميائية عندما يقوم املزارعني باإلتفاق على زراعة القطن يف حقوهلم ،وتعمل على تفويض
هذه السيطرة مللاتب الوزارة املوزعة يف احملافظات ،ويتم شراء معدات استخدام املبيدات ومجيع املبيدات من قبل وزارة الزراعة الوطنية باإلضافة إىل
معايرة املعدات يف ملتب الزراعة اللائن يف احملافظة ومن مث يتم توزيعها على احملطات امليدانية يف احملافظة ( .)Farahat, et al. 2010
وهلذا ،فإن مجيع املبيدات احلشرية واملعدات وتطبيق إجراءات استخدامها من أجل إنتاج القطن تتضمن معايري موحدة يف مصر كلها.
قامت كل من األردن وسوريا ومبساعدة فنية ومالية من احللومة السويسرية بإنشاء نظام إدارة خاص باملعلومات املتعلقة باملواد اخلطرة ،ويف عام
 ،4111قامت احللومة األردنية بإنشاء نظام يقدم معلومات عن املواد احملظورة وحيدد السلطات اليت تتوىل تقدمي الرتاخيص .توجد العديد من
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التحديات حيث أن التقارير املتعلقة مبراحل التنفيذ األولية تلشف عدم وجود آليات مناسبة لتغطية مجيع مراحل إدارة املواد الليميائية بسبب ضعف
املعرفة أو املوارد اللافية.
وقد قامت سوريا أيضا باعتماد تشريعات صارمة (مبا يف ذلك التعليمات) من أجل السيطرة على استخدام والتعامل مع وختزين واسترياد وتصدير
املبيدات .تعترب عملية تسجيل املبيدات يف سوريا إلزامية وتعتمد على أسس تسجيل خاصة معتمدة يف كثري من الدول املتقدمة (.)Hajjar 2012
يتم تنظيم استخدام املبيدات اخلطرة املشمولة يف املوافقة املسبقة مبوجب اتفاقية روتردام بشلل أضعف يف الدول النامية عنه يف تلك الدول املتقدمة
ذات الدخل املرتفع ( .)Schreinemachers and Tipraqsa 2012
إن ضعف املؤسسات والتنظيم والتنفيذ هو موضوع متلرر بني الدول يف املنطقة وجيب أن تعتمد سياسة للخروج حبلول وأخذها بعني اإلعتبار.
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اجلزء األول :مراجعة تأثري املواد الليميائية املستخدمة يف الزراعة على الطيور
هتدف هذه املراجعة إىل تقدير تأثري املبيدات الزراعية على الطيور احلوامة املهاجرة وتوجد أدلة مستخرجة من مصادر متنوعة تؤيد خطر تسمم الطيور
احلوامة املهاجرة ومثل هذه األدلة متوفرة يف األوراق العلمية املنشورة واحمللمة واملراجعة األدبية الغري منشورة مثل تقارير احللومة الوطنية والبنك الدويل
واملالحظات الشخصية اخلاصة خبرباء القطاع الزراعي والبيئي يف مسار اهلجرة حلفرة االهندام  /البحر األمحر .قامت اتفاقية األنواع املهاجرة بصياغة
إرشادات توجيهية من أجل تقليل تسمم الطيور املهاجرة وقامت باإلبالغ عن هذا العمل.
تنقسم هذه اإلرشادات التوجيهية إىل ثالثة أجزاء تقيم تأثري املواد الليميائية املستخدمة يف كل من ( )5محاية احملاصيل من اآلفات احلشرية والقوارض،
وعصفور الزرزور )4( ،ومحاية الثروة احليوانية من احليوانات املفرتسة ،و ( )7معاجلة املاشية باألدوية البيطرية ،وسيتم مناقشة كل هذه امللونات مبزيد من
التف صيل أدناه.
ستحدد خمرجات هذه اإلرشادات التوجيهية احلاجة واالستجابة املناسبة لتسمم الطيور املرتبط بالقطاع الزراعي ،وقد مت تضمني التوصيات على شلل
ارشادات توجيهية يف اجلزء الثاين من هذا التقرير.
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 .1حماية المحاصيل باستخدام المبيدات
ميلن أن تؤثر عملية محاية احملاصيل من احلشرات والقوارض باستخدام املبيدات على الطيور ،وإما أن تلون ذات تأثريات قاتلة أو شبه قاتلة وجيب
تنفيذ املزيد من البحوث لفهم تأثري هذه املبيدات وتسببه يف تناقص مجوع الطيور ويوجد عاملني رئيسيني يوفران مؤشران حول احتمال تأثر مجوع الطيور
ومها احتمالية التعرض والسمية.
وتتأثر احتمالية التعرض للمبيدات احلشرية املستخدمة حلماية احملاصيل من آفات احلشرات والقوارض بعدد من العوامل ومنها املمارسات الزراعية وأنواع
اآلفات وأنواع احملاصيل وشلل املبيدات وبيئة الطيور املهاجرة (النظام الغذائي واملوئل املفضل) ،فعلى سبيل املثال ،تتعرض الطيور املهاجرة اليت تتغذى
ضمن حمطات التوقف بشلل أكرب للمبيدات ،مثل اللقالق ،والبجع والرها واملرزة والصقور.
مبجرد حدوث التعرض للمبيدات سيلون ملستوى مسية املواد املرتبط ب أنواع طيور حمددة دور كبري بتحديد األثر احملتمل حدوثه للطري سواء أكان شبه
قاتل أو قاتل.ان احتمالية التعرض والسمية هي مؤشر على ان استخدام املبيدات الزراعية ست ؤدي إىل تأثري على مستوى مجوع الطيور ،فإن كانت
احتمالية التعرض والسمية مرتفعة على سبيل املثال فإن احتمال حدوث تأثري على مستوى مجوع الطيور سيصبح أكثر احتماال .وسيتم مناقشة كل من
هذه العوامل مبزيد من التفصيل أدناه.
 5.5احتمال التعرض للمبيدات احلشرية
 .5.5.5ايلولوجيا الطيور
قد حتفز ايلولوجية الطيور املتخصصة مثل النظام الغذائي ،وسلوك التغذية واملوائل املفضلة وسلوك اهلجرة احتمالية تعرضها للمبيدات .ان طبيعة
مركبات الفوسفات العضوية واللربامات ال واسعة الطيف تعرض مجيع الطيور اليت تعيش ضمن حميط منطقة املبيدات للخطر وعادة يزداد احتمال تعرض
الطيور اليت تستخدم األراضي الزراعية للتغذية.
يعتقد بأن الطيور اجلارحة هي أكثر حساسية من أنواع الطيور األخرى ملركبات الفوسفات العضوية واللربامات ( Mineau, Fletcher, et al.
 ،)1999وكمثال على ذلك هي الطيور اجلارحة يف مصر وخاصة يف قناة السويس واليت يستخدم فيها كميات مرتفعة من املبيدات الفسفورية العضوية
( .)El-Sherif, El-Danasoury and El-Nwishy 2009وتتعرض الطيور اجلارحة وغريها من الطيور احلوامة خلطر التسمم بسبب
ايلولوجيتها خصوصا أهنا تتغذى على احلشرات وهي انتهازية يف اقتناص الفرائس الضعيفة وحقيقة تغذيها على اجليف ووجودها يف املناطق الزراعية
والرتاكم احليوي لبعض أنواع املبيدات احلشرية.
إن الطيور اليت تتغذى يف املناطق الزراعية هي أكثر الطيور عرضة للخطر ،فعلى سبيل املثال ،يصطاد عقاب بونيلى ( )Aquila fasciataيف

األراضي الزراعية نتيجة لرتوفر كميات وافرة من الفرائس املفضلة لديها مثل محامة الصخور ( ،)Columba liviaاو ليت تتغذى يف هذه املوائل

( ،)Evans, Amr and Al-Oran 2005وقد أدى هذا إىل انقراض هذا العقاب يف بعض دول منطقة الشرق األوسط خالل الفرتة ما بني
.)Frumkin 1986( 5931- 5921
أظهرت إحدى الدراسات اليت مت تنفيذها يف والية تلساس يف الواليات املتحدة األمريلية من اجل حماكاة تأثري مواقع التغذية على الطيور أن مواقع
التغذية تؤثر على درجة تعرض الطيور أكثر من النظام الغذائي املفضل لدى الطيور أو كميات الغذاء اليومي للنوع ( Corson, Mora and
 )Grant 1998وبالتايل فإن التعرض هو نتيجة التداخل امللاين والزماين بني تواجد النوع واملوقع وتوقيت استخدام املبيدات احلشرية .على سبيل
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املثال ،فإن الطيور اليت تتغذى يف املناطق العشبية هي أقل عرضة للمبيدات احلشرية كونه ال يتم استخدام هذه املبيدات يف هذه املناطق ،ويف بعض
املناطق تقل خماطر احملاصيل على الطيور بشلل عام ألن بعض األنواع تقضي وقت قصري يف هذه احلقول ( Corson, Mora and Grant
الزرعة قد يشلل خطرا أعلى على تعرض الطيور.
 ،)1998وبناء على ذلك فإن استخدام املبيدات احلشرية يف وقت ا
الشلل رقم  :4ميلن أن يزيد سلوك البحث عن الطعام والنظام ال غذائي من التعرض للمبيدات احلشرية
يعترب تسمم نسر بونيلى باملبيدات من املخاطر احملتملة ( )Aquila fasciataوتسمم الطيور اجلارحة األخرى اليت تصطاد فرائسها من األراضي

الزراعية نتيجة وفرهتا (مثل محامة الصخور) وتوفر غذائها املناسب يف هذه املوائل ()Evans, Amr and Al-Oran 2005
 .5.5.4أنواع اآلفات

تتعرض أنواع الطيور اليت تعتمد على أنواع خاصة من اآلفات احلشرية بشلل أكرب للمبيدات احلشرية وذلك بسبب ( )5رد فعل احلشرات ملواد معينة
مما جيعلها أكثر عرضة لاللتهام)4( ،؛ احلشرات اليت تشلل نسبة كبرية من غذاء الطيور هي املستهدفة باملبيدات بشلل خاص ،و ( )7وجود
احلشرات ب وفرة نسبية ضمن أوقات معينة (مثل تفشي اآلفات) مما جيعلها أكثر عرضة لاللتهام من قبل الطيور.
إن تفشي اآلفات هو من العوامل اجلاذبة للطيور وذلك قد يزيد من احتمال تعرضها للمبيدات احلشرية حيث أنه ميلن تعرض العديد من أنواع اجلوارح
للموت عن طريق استهالك الالفقاريات امللوثة فمثال تتغذى بعض أنواع الطيور األوروبية مثل طائر احلدأة السوداء ( )Milvus migransعلى

اجلراد يف منطقة السهول ،باإلضافة إىل ذلك ،فإنه يتم التعامل مع تركيزات كبرية من املبيدات يف فرتة قصرية من الوقت عند تفشي اآلفات مما يزيد من
احتمال تعرض الطيور للخطر.
اآلفات املهاجرة (مثل اجلراد والدودة األفريقية)
اجلراد
حيدث تفشي اجلراد الصحراوي مرارا وتلرارا على طول السهول الساحلية للبحر األمحر ويهدد املناطق الزراعية املنخفضة يف إريرتيا والسودان وحىت أنه
ينتشر يف املناطق الزراعية الغنية من املرتفعات اإلثيوبية (.)Showler 2002
يتم مراقبة مجوع اجلراد واجلنادب من قبل مركز ملافحة اجلراد  /منظمة األغذية والزراعة ويتم معاجلتها حال وجود أي هتديد بتفشي هذه األنواع
(  .)Cressman and FAO 1996ويصبح التنسيق الدويل ضروريا عندما تتفشى اآلفات عرب احلدود ،ويتطور الوباء فقط عندما ال تتضافر
كا فة اجلهود أو أن متنع الظروف السياسية أو ال لوارث الوصول إىل مناطق التلاثر ،أو أن ال يبدأ التدخل يف وقت مبلر مبا فيه اللفاية .وقد حدث
وباء تفشي آفة اجلراد الصحراوي يف حوض البحر األمحر يف عام  5911و  5994ويف حال حدوث الوباء فإن استخدام املبيدات احلشرية جيب أن
يتم على مساحات واسعة مبا يف ذلك توفري املصادر املالية والتلاليف البيئية املرتتبة على ذلك ملنع تفشي اآلفة ( )Lomer, et al. 2001وقد
أدى معاجلة تفشي آفة اجلراد الصحراوي يف إثيوبيا إىل تدمري ما يلفي من احلبوب إلطعام مليون شخص (.)Steedman 1988
يتم معاجلة تفشي اآلفات من خالل االستخدام امللثف للمبيدات الليميائية بشلل عام ،وهي االسلوب الذي مت مناقشته على نطاق واسع وله
عيوب بيئية متعددة (  .)Fashing, Nguyen and Fashing 2010وقد مت بذل جهود للحد من اآلثار البيئية السلبية لعالج تفشي اجلراد
يف العقود األخرية ( ،)Lomer, et al. 2001إال أن مبيدات احلشرات ال تزال هي الوسيلة الرئيسية مللافحة هذه اآلفات ( Peveling
 )2005بغض النظر عن نسب النجاح اليت مت حتقيقها ( .)Wiktelius, Ardö and Fransson 2003
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تتم امللافحة الليميائية مللافحة اجلراد الصحراوي يف مساحات واسعة من األراضي ،وتغطي جمموعة واسعة من التضاريس الطبيعية والنظم البيئية
املختلفة ،وال توجد قيود فعلية لرش املبيدات بالقرب من املناطق احلساسة بيئيا وتعترب درجة الوعي غري واضحة للفئة املشاركة يف السيطرة على اآلفات،
ويف الواقع ،ميلن أن تشمل عمليات السيطرة على اآلفات احملميات الطبيعية واملناطق ذات أنواع الطيور املهاجرة املتعددة ( Wiktelius, Ardö
.)and Fransson 2003
تعترب عملية رش مبيدات احلشرات ،مثل الفوسفات العضوية -وبعضها سام للطيور  -هي الطريقة األكثر شيوعا واملستخدمة للسيطرة على تفشي اجلراد
ويتم رش املناطق باستخدام الطائرات يف كثري من األحيان مما يعرض الطيور خلطر املبيدات يف املناطق الزراعية وخارجها بسبب انتشار املبيدات أثناء
عملية الرش اجلوي وعلى نطاق واسع ( Eriksson and Wiktelius 2010; Abou Ali and Belhaj 2008; Story, et al.
 ،)2005وتؤثر مبيدات الفوسفات العضوية على مجوع األنواع وال يلون تأثريها منحصر فقط على األفراد ،حيث تعمل على اإلضرار بديناميلية
مجوع األنواع وتركيبتها ،وتنقرض معظم األنواع احلساسة املوجودة يف جمال التلوث باملبيدات (  .)Story and Cox 2001ميلن التعرف على تأثري
مادة الفوسفات العضوي ومبيد كرباميت من خالل استجابات خمتلفة ،مثل ضعف وظائف التنظيم احلراري والتغريات يف مستويات النشاط والعدائية أو
اخنفاض كمية الطلب على الغذاء واملاء .ومن هنا ،فإنه من اململن للتأثريات املميتة أن متنع التلاثر والبقاء على قيد احلياة ( Story and Cox
.)2001
مت معاجلة تفشي جراد الصحراء األخري يف منطقة الساحل ( )4111- 4117من خالل استخدام املبيدات احلشرية العضوية الفوسفاتية  -بشلل
أساسي مت استخدام كل من الللوربرييفوس واملالثيون وإىل حد أقل فينيرتوثيون  -مما وضع الطيور يف خطر .لوحظ اخنفاض عدد قربات اهلدهد يف

إحدى الدراسات اليت مت تنفيذها على ساحل البحر األمحر يف السودان )Alaemon alaudipes( ،بعد استخدام املبيدات احلشرية مللافحة
اجلراد (.)Eriksson 2008
من امللن أن يبقى اجلراد املنتشر يف املناطق الساحلية على قيد احلياة ،بل وإن هناك زيادة يف مقاومة اجلراد للمبيدات احلشرية ( Yang, et al.
 )2009ويستطيع الوص ول إىل املرتفعات اجملاورة وحينها سيتم استهالكه بلميات كبرية من قبل احليوانات الربية ( Fashing, Nguyen and
 ،)Fashing 2010; Peveling 2001وميلن أن جيذب اجلراد الطيور كمصدر غذاء حمتمل ،وتتأثر حركة الطيور مثل اللقلق األبيض

( )Ciconia ciconiaبوجود اجلراد ومت التعرف على ان هذا النوع يتغذى على اجلراد املسمم (Milstein 1966; Vesey-
.)FitzGerald 1959

مت رش اجلراد باملبيدات احلشرية الفوسفورية العضوية أثناء تفشيه يف أسرتاليا وأصبح اجلراد ال ضعيف أو امليت هو العنصر الغذائي األساسي للعديد من
أنواع الطيور ( .)Story and Cox 2001وتلون مواقع تعشيش الطيور ومناطق تركز وجودها اليت تتغذى على اجلراد أكثر عرضة للمبيدات اليت
يتم رشها من اجلو ( ،)Mineau 2002وقد أظهرت النتائج أن مستوى تعرض األنواع اليت تتغذى يف املناطق املرشوشة ميلن أن يلون مرتفع جدا
حىت بالنسبة للطيور اليت ال تستهلك اجلراد (على سبيل املثال ،عصافري اجلنة) .وتشري الدراسات املختربية بأن مادة فينيرتوثيون ميلن أن تلون ذات
تأثريات على حركة الطيور(ولذلك تؤثر على قدرة املفرتسات على اهلرب) لفرتات أطول بلثري ( أيام إىل أسابيع) مما مت توقعه باستخدام املؤشرات احليوية
املوجودة يف الدم (.)Szabo et al. 2003
يوجد مركبني من الفوسفات العضوية هلما تأثري سام على الطيور ويتم استخدامهما مللافحة تفشي اجلراد ( Ostrowski and Shobrak
 .)2001وقد تبني ب أن معدل الطلب املوصى به من مادة فينيرتوثيون يرتاوح بني ( 711- 411جرام  /هلتار) وهذا كاف ملوت الطيور
( .)Steedman 1988أما مادة الللوربرييفوس فإن معدل  411جرامم  /هلتار ،قد تشلل خطرا على الطيور املهاجرة (.)Smith 1987
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كشفت حتليالت النظائر اإلشعاعية املستقرة وجود تداخل بسيط بني اجلراد الصحراوي الذي يتغذى على األشجار والشجريات وبني الثروة احليوانية
اليت تتغذى على األعشاب يف مراعي السافانا الساحلية ( ،)Sánchez-Zapata, et al. 2007وتشري هذه النتائج إىل تنافس قليل على املوارد
يف املنطقة مع تنمية زراعية منخفضة .وباإلضافة إىل ذلك،خالل تفشي اجلراد الصحراوي فإن يتم استهالك اجلراد أثناء فصل الشتاء من قبل الطيور
املقيمة والطيور املهاجرة ملسافات طويلة ،وهذا يؤدي إىل تغيريات كبرية يف اسرتاتيجيات التغذية يف فصل الشتاء للمفرتسات من الطيور مثل احلدأة
السوداء ( ،)migrans Milvusوهذا يثري تساؤالت متعددة حول احلاجة لرش أسراب اجلراد يف املناطق ذات اخلسائر اال قتصادية الشحيحة ومجوع
الطيور املهاجرة يف فصل الشتاء عرب الصحراء األوروبية (.)Sánchez-Zapata, et al. 2007
هناك منافسة قليلة على املوارد بني أسراب اجلراد والثروة احليوانية احمللية ويلعب اجلراد دور هام كم صدر غذائي للطيور املفرتسة وقد لعب دور رئيسي يف
بنية اجملتمع يف املناطق شبه القاحلة والنظام البيئي يف منطقة الساحل .وعلى الرغم من هذا ،فقد استثمر أكثر من  31مليون دوالر أمريلي لوقف أزمة
اجلراد الصحراوي يف عام  4112يف جنوب الصحراء اللربى ،وقد مشلت هذه اجلهود رش  7ماليني لرت من املبيدات احلشرية املعروفة التأثري السليب
على البيئة على مساحة تزيد عن  54مليون هلتار ،وعلى الرغم من أن عدم تنافس اجلراد مع احليوانات املنزلية اخلاصة باجملتمعات البدوية يف منطقة
الساحل ،فإن اجلراد قد يغزو حماصيل اللفاف (  .)Van Der Werf, et al. 2005اناستخدام املبيدات الليماوية مللافحة اجلراد يتم إعادة
تقييمه بسبب االتأثريات البيئية وكلفته العالية ( .)Neueschwander 2004; Krall 1997
الدودة اإلفريقية
الدودة اإلفريقية ( )Spodoptera exemptaهي من اآلفات املهاجرة من حماصيل احلبوب واملراعي يف شرق وجنوب أفريقيا ،وتعمل على تدمري
مزارع اللفاف الصغرية واإلنتاج التجاري على حد سواء .وتعترب حماصيل الذرة والذرة الرفيعة والدخن والقمح واألرز من احملاصيل املتضررة بشلل كبري،
وإىل حد أقل من ذلك حماصيل التيف والشعري وقصب السلر.

تفشت آفة هذه الدودة ألول مرة يف تنزانيا وكينيا وكانت خطرية يف تسعة من أصل عشرة سنوات؛ ففي عام  4115أثرت على  513111هلتار من
احملاصيل واملراعي ( وأثرت على  11111مزارع من أصحاب احليازات الصغرية يف  12منطقة) ،ويف سنوات تفشي هذه الدودة بشلل كبري فقد
انتشرت الفراشة اليافعة وهاجرت لتلحق أضرار واسعة يف أوغندا وإثيوبيا وإريرتيا وقد تصل تأثرياهتا إىل اليمن ،ومن اجلدير بالذكر بأن اخلسائر غري
املباشرة للماشية بسبب تفشي الدودة االفريقية يف املراعي هي شديدة أحيانا نتيجة ملزيج من اجلوع والتسمم.
مت تسجيل تفشي الدودة اإلفريقية يف كل دولة تقريبا يف جنوب الصحراء اللربى ألفريقيا وعلى الرغم من املالحظات الواردة حول انتشارها بشلل
أكرب يف النصف الشرقي من القارة عموما ،ويف دول مثل اليمن وإثيوبيا فقد قدرت تللفة معاجلة تأثري هذه اآلفة باستخدام املبيدات احلشرية قدرت ب
 51دوالر للهلتار الواحد ( .)Iles and Dewhurst 2002
ميلن أن تلعب املبيدات احلشرية اليت حتتوي على مركب ميثوكسيفينوزايد (( )methoxyfenozideنسبيا غري سام للطيور) دور ملافحة فعال
على الرغم من مقاومة الريقات هلذه املبيدات احلشرية واليت مت توثيقها بشلل جيد ،وهنا تلون فائدة املبيدات النباتية مثل زيت النيم الذي ميلن أن
يلون فعال جدا وكثري من هذه املبيدات احلشرية حتتوي أيضا على خليط من املواد النشيطة حيويا واليت متنع ظهور تلك املقاومة لآلفات.
وأيضا تستخدم منظمات منو احلشرات وبطء التلاثر يف تركيبات الفرمون اليت تعطل دورة التزاوج بنجاح ،وللن اكتشاف مادة النيوكليوبويل
هيدروفايروس ( ،)Spodopteraexempta( )nucleopolyhedrovirusيف عام  4119جناحه ك أحد تدابري السيطرة األكثر فعالية.
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القوارض
تتسبب القوارض يف ما يقرب من  1يف املائة من معدل اخلسائر يف احملاصيل ،إال أن هذه اخلسائر قد تصل إىل  % 41يف منطقة الشرق األوسط
( .)Greaves 1989يف إحدى الدراسات اليت مت تنفيذها يف إثيوبيا ،فقد تبني بأن القوارض هي اآلفات الرئيسية يف حقول احملاصيل ()% 94.5
والتخزين ( .)Meheretu, et al. 2010( )% 11.1وقد أفاد املزارعني ( % 12.4منهم) بأهنم خسروا ما بني  1.9ولغاية  % 22.3من
اإلنتاج السنوي بسبب القوارض ( .)Meheretu, et al. 2010وتستهدف القوارض جمموعة من احملاصيل تشمل احلبوب واحملاصيل اجلذرية
واحملاصيل املخزنة ( .)United States Agency for International Development 2001
تتزامن دورة تلاثر القوارض باملوسم املطري ،وتصل القوارض يف مثل هذه املواسم إىل درجة األوبئة يف كثري من األحيان وهي الفرتة اليت تلون فيها
احملاصيل احلقلية قد شارفت على احلصاد ،مما يستدعي مراقبة احملاصيل من أجل محايتها من القوارض ( Leirs, Sluydts and Makundi
 ،)2010; Fiedler 1994ويف حال تزامن ذلك مع فرتات هجرة الطيور فإهنا ستتعرض خلطر مبيدات القوارض بشلل أكرب.
متيل اإلدارة الشمولية مللافحة تفشي القوارض يف أفريقيا ،كالسودان على سبيل املثال إىل االعتماد على مبيدات القوارض ( Leirs, Sluydts and
 ،)Makundi 2010ويوصى مبلافحة القوارض يف احملاصيل الزراعية باستخدام اجليل الثاين من مبيدات القوارض املضادة للتخثر يف كثري من
األحيان ألن األنواع املتوطنة يف املنطقة ختتلف يف قابليتها للتأثر مبضادات التخثر يف كثري من األحيان ( Greaves 1989; Gill and
 ،)Redfern 1983وتعترب القوارض من األنواع الناقلة لألمراض يف املنطقة وترتبط بإدارة الصحة العامة (.)Khanjani, et al. 2009
تبني يف إحدى الدراسات اليت مت تنفيذها يف اثيوبيا بأن تطبيقات استخدام مبيدات القوارض ليست االسرتاتيجية اإلدارية اليت يتم تنفيذها عادة يف
حقول احملاصيل ( )Meheretu, et al. 2010( )% 15.1ويتوىل املزارعني مسؤولية ملافحة القوارض يف احلقول اخلاصة هبم (نادرا ما تتم
بشلل مجاعي) وبشلل عام فإنه ال يتم معاجلة احلقول عندما ال تلون هناك أية حماصيل ( ،)Makundi, et al. 2005وغالبا ما تستخدم
مبيدات القوارض يف احلقول الزراعية يف سوريا (.)Hassoun and Al-Hayek 2012
ومن املرجح أن تتعرض اجلوارح خصوصا لعمليات ملافحة القوارض بسبب النظام الغذائي املعتمد على العديد من أنواع القوارض ،حيث تعترب الطيور
اليت تتغذى على اجليف من األنواع املهددة باخلطر كوهنا تتغذى على جثث احليوانات امللوثة واليت قد تلون من القوارض.
تشلل القوارض نسبة كبرية من النظام الغذائي للطيور مبا يف ذلك العقاب املللي ( )Aquila heliacalيف األردن ( Al Hasani, et al.

 ،)2012وبالتايل فإن هذه األنواع تتعرض للتسمم الثانوي جراء تناول القوارض اليت تتغذى يف املناطق املفتوحة ،وكمثال على ذلك هو استخدام
مبيدات القوارض حول مزارع الدجاج ،واليت قد جتذب بعض أنواع الطيور اليت من شأهنا زيادة خطر تسمم األنواع املفرتسة والطيور اليت تتغذى على

النفايات (  .)Al Hasani, et al. 2012مت العثور على ثالثة أفراد من طائر أبو منجل األصلع ( )Geronticus eremiteاملهدد
باالنقراض يف عام  4111مسمومة يف األردن ويعتقد أن هلذا صلة يف سم القوارض املستخدم يف مزارع الدجاج (.)BirdLife 2008

قد تلون أنواع آكالت احلشرات معرضة للتسمم من خالل ابتالع احلشرات امللوثة ،وتصبح الالفقاريات مسممة من خالل استهالك جثث القوارض
وبرازها وابتالع بقايا الرتبة فعلى سبيل املثال تتعرض ديدان األرض ال ستهالك الطعوم السامة بشلل مباشر مبا يف ذلك تلك املوجودة يف حمطات
اإلطعام ( .)Eason, et al. 2002بينت دراستني غري منشورتني إىل أن احلشرات اليت تتعرض للمبيدات حتتاج إىل أربعة أسابيع للعودة إىل
املستويات الطبيعية وميلن تتبع مستويات اللشف عن خملفات املبيدات احلشرية مثل الربوديفاكوم لفرتة زمنية تصل إىل عشرة أسابيع وهذا األمر الذي
يشلل خطرا على أنواع الطيور اآلكلة للحشرات (  ،)Craddock 2003; Booth, et al. 2003وقد ال تقوم احلشرات بعملية الرتاكم
احليوي بعد التعرض املتلرر ( ،)Craddock 2003وبالتايل تعمل على تقليل احتمال زيادة السمية على الطيور اآلكلة للحشرات .وللن ،وكما
أن األنواع اآلكلة للحشرات تتغذى على العديد من أنواع الالفقاريات فإن هناك احتماالت حلدوث الرتاكم األحيائي ،وقد اقرتحت إحدى الدراسات
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بأن األنواع اليت تتغذى على البذور مثل القربة املتوجة ( )Rollulus roulroulقد لقيت حتفها نتيجة استهالك الصراصري اليت تغذت على

مبيدات ا جليل الثاين من القوارض امل ضادة للتخثر مثل الربوديفاكوم (  ،)Borst and Counotte 2002وبالتايل فإن الطيور احلوامة املهاجرة اليت
تستهدف احلشرات يف املناطق اليت يتم فيها ملافحة القوارض قد تلون معرضة للخطر.
إن معدل تعرض الطيور ملبيدات القوارض يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا غري معروف إىل حد كبري وحيتاج إىل مزيد من البحث ،ومع ذلك ،فإن
انتشار تعرض الطيور ملبيدات القوارض على نطاق واسع قد مت اللشف عنه من خالل برامج مراقبة احلياة الربية يف أوروبا وأمريلا الشمالية ،مع
معدالت تعرض وصلت إىل  % 91لبعض أنواع الطيور اجلارحة ( Walker, et al. 2013; Christensen, Lassen and Elmeros
 ،)2012ويف حال كانت معدالت استخدام مبيدات القوارض متشاهبة يف مسار اهلجرة حلفرة االهندام /البحر األمحر ،فإن احتمال تعرض الطيور
للخطر سيلون متساويا.
إن العالقة بني مضادات التخثر ملبيدات القوارض والتأثريات الفسيولوجية ما تزال غري مفهومة ،وهناك تباين كبري بني األنواع يف درجة السمية اليت قد
تتعرض هلا جراء مبيدات القوارض (  ،)World Health Organization 1995إال أن مستويات بقايا املبيدات اليت مت اجيادها يف الباشق
األمحر تلون يف مستويات قاتلة للبوم وقد مت تسجيل حاالت وفيات نامجة عن مبيدات القوارض (.)Walker, et al. 2013
من املرجح أن تزيد املمارسات مثل عدم وجود محاية حملطات اإلطعام وحمطات اإلطعام املنتشرة والدائمة وعدم إزالة الطعم عند اإلنتهاء من حمطات
اإلطعام من خطر التسمم األويل والثانوي ( ،)Shore, et al. 2013ويف الواقع ،فإن كيفية استخدام مبيدات القوارض قد يلون هلا تأثري أكرب من
كمية استخدامها يف كثري من األحيان ،فعلى سبيل املثال ،مت استخدام كميات كبرية من مبيدات القواض يف املزارع دون زيادة تعرض كل من احلدأة
وبوم احلظرية للخطر عند تفشى مرض احلمى القالعية يف اململلة املتحدة ( ،)Shore, et al. 2006وبناء على ذلك ،فإن الطريقة اليت تستخدم
في ها مبيدات القوارض يف الزراعة هامة يف حتديد احتمال حدوث تسمم الطيور.
إن طريقة اإلنتشار الواسع ملبيدات القوارض واليت يتم تطبيقها عادة يف فرنسا مل لافحة تفشي فأر احلقل مرتبط بشلل خاص مع ارتفاع املخاطر على
احلياة الربية غري املستهدفة ،ويعتقد ب أن النهج غري املستهدف ألنواع معينة هو السبب الرئيسي حلاالت التسمم الثانوي جراء مبيدات القوارض وهو
مسألة مثرية للقلق فيما يتعلق حبماية الطبيعة يف فرنسا ،وبشلل عام فهي غري موجودة يف دول املنطقة األخرى اليت فيها انتشار للنوع حيث يشلل فيها
التسمم غري القانوين واملتعمد عامال أكثر أمهية (  .)Knott, Newbery and Barov 2009إن مت ملافحة اآلفات باملثل ،مثل طريقة
اإلنتشار الواسع يف مسار اهلجرة حلفرة االهندام /البحر األمحر ،فحينها يلون التسمم الثانوي للطيور حمتمل احلدوث.
طائر الزرزور
طائر الزرزور أمحر املنقار ( )Quelea queleaهو أحد األنواع اليت تتغذى على احلبوب ويتواجد يف مجيع أحناء املناطق شبه القاحلة يف جنوب

الصحراء اللربى لقارة أفريقيا وميلن القول بإنه األكثر وفرة من بني الطيور الربية يف العامل .ميلن أن يتواجد طائر الزرزور يف أسراب ضخمة ( قد حتتوي
املستعمرات املعششة على أكثر من  11111فرد بالغ للل هلتار واحد) وهي قادرة على تدمري حماصيل احلبوب الصغرية مثل الدخن والذرة الرفيعة

والقمح واألرز (وللنها تتجنب الذرة) عندما تنفذ مصادر الغذاء اخلاصة هبا عادة ،وتعمل مواقع تعشيش هذه الطيور واألسراب يف موسم التلاثر على
جذب جمموعة واسعة من الطيور املفرتسة واملتغذية على اجليف وبأعداد كبرية مثل مالك احلزين واللقالق والطيور اجلارحة.
ويف كثري من األحيان وحبسب حالة اآلفات ىف مجيع أحناء مواقع انتشار هذا النوع فإنه يتم تدمري ماليني الطيور سنويا من قبل دول املنطقة اليت حتتوي
هذا النوع داخل حدودها ،وقد قدرت خسائر احلبوب يف السودان مببلغ  1711111دوالر سنويا ( .)Ibrahim, et al. 2013وعلى الرغم من
اعدام ما يرتاوح بني  11إىل  511مليون طري سنويا يف املنطقة ،إال أنه مل يؤثر على مجوع هذا النوع خبالف راحة مؤقتة من تلف احملاصيل احمللية.
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وقد كانت طريقة رش مواد فينثيون الفوسفات العضوي من األرض واجلو من الوسائل الشائعة للسيطرة على الزرزور ذي املنقار األمحر منذ أكثر من
أربعني عاما ،وقد قدرت تلاليف استخدام مادة فينثيون يف زميبابوي يف عام واحد مبا يقرب من  71ألف دوالر أمريلي ( .)Pelham 1998مت
العثور على حاالت وفيات للطيور اجلارحة والبوم واملغردات بسبب رش مادة فينثيون على األرض ،ويف حال تأثر األنواع غري املستهدفة بشلل مباشر
عن طريق الرش ،إال أن الطيور اجلارحة والطيور اليت تتغذى على اجليف وحىت الثدييات قد تتأثر بالتسمم الثانوي بسبب تناوهلا جلثث طائر الزرزور اليت
مت العثور عليها على بعد  41كيلومرت أو أكثر من موقع امللافحة األساسي ( Cheke, McWilliam, et al. 2012; McWilliam
.)and Cheke 2004
وقد أظهرت نتائج مراقبة تأثري رش مادة فينثيون الفوسفات العضوي يف بوتسوانا وتنزانيا إىل مالحظة وجود عدد قليل من الوفيات لألنواع غري
املستهدفة أما التأثريات غري املباشرة من حيث تناقص اللولني يف الطيور والثدييات الصغرية فقد مت مالحظته حيث وجد هناك مستويات غري مقبولة
ولفرتات زمنية طويلة (ما بني  511- 23يوم) ( .)Cheke, et al. 2012; Cheke, et al. 2011
ويتم إدارة تفشي آفة طائر الزرزور يف املنطقة حمور االهتمام يف هذه الدراسة يف السودان وإريرتيا وإثيوبيا من خالل احللومة غالبا دون أي تللفة مرتتبة
على املزارعني مما قد يؤدي إىل استعمال املبيدات بشلل أكثر من الالزم كرقابة احرتازية ( ،)Elliott 2000وقد أعلنت مؤسسة باير وهي إحدى
الشركات املصنعة ملادة الفينثيون يف عام  4117أهنا ستوقف عن إنتاج املبيدات ،ومع ذلك ،فإن البدائل موجودة ويرجح ب أنه يتم تطوير مواد كيميائية
أخرى مللافحة طائر الزرزور (.)Elliott 2000
 .5.5.7املمارسات الزراعية وأنواع احملاصيل
إن أنواع معينة من احملاصيل قد تزيد من احتمال تعرض الطيور للخطر ،وترتبط بعض احملاصيل باستخدام مبيدات أكثر مسية على الطيور و /أو أنه
توجد أشلال خمتلفة من املبيدات اليت جتعل الطيور اكثر عرضة .باإلضافة إىل ذلك ،فقد ترتبط بعض احملاصيل مبمارسات زراعية تستخدم فيها كميات
أكثر تواترا من املبيدات من غريها .ومن ناحية أخرى فإن أنواع أخرى من احملاصيل تعمل على جذب الطيور بشلل أكرب كوهنا توفر موئال للتغذية
وذلك إما ألن هذه املواقع فيها حماصيل مستساغة بشلل مباشر كمصدر للغذاء ،أو بسبب املوارد األخرى احملتمل أن تلون موجودة داخل تلك
احملاصيل بشلل خاص.
إن توقيت عمليات ملافحة اآلفات مهم لتجنب التسمم الثانوي للطيور ،وقد بينت إحدى الدراسات يف الشرق األوسط بأنه من أجل جتنب تسمم
الطيور بسبب استهالكها للحشرات ،فإنه من الضروري تنسيق تطبيق استخدام املبيدات مع الدورات السنوية للطيور لتجنب التسمم الثانوي
( .)Yom-Tov 1980إن فرض حمددات وقتية الستخدام مواد الفوسفات العضوية واللربامات لرش احملاصيل هام وميلن أن يتوافق مع هجرة
الطيور كوهنا تبقى نشطة يف السلسلة الغذائية لعدة أيام أو أسابيع  ،وهذا سيحد من التداخل الزمين وامللاين بني األنواع واستخدام مبيدات اآلفات
( .)Mitra, Chatterjee and Mandal 2011
حيدث التسمم الثانوي الذي يؤدي إىل وفيات الطيور اجلارحة نتيجة استهالك الطيور املغردة امللوثة يف وقت استخدام املبيدات احلشرية (غالبا يف مرحلة
البذار) (  ،)Mineau, Fletcher, et al. 1999وقد يلون وقت استخدام املبيدات احلشرية له التأثري األكرب على تعرض الطيور للخطر.
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الشلل رقم  :7مثال على املمارسات املعتمدة على االستخدام امللثف للمبيدات يف الزراعة
تعترب مناطق زراعة القطن يف السودان ومصر من الزراعات ذات االستخدام امللثف للمبيدات ،مع حقيقة أن دولة مصر هي إحدى أكثر الدول
املستهللة للمبيدات يف أفريقيا (ما يقارب من  % 31من املبيدات احلشرية) (.)Mansour 2004
يليب نظام تسجيل املبيدات يف مصر االرشادات التوجيهية ملنظمة الغذاء والزراعة بشأن تسجيل ومراقبة املبيدات ،وميلن توقع حدوث استخدام غري
قانوين للمبيدات احملظورة بسبب املعدالت املرتفعة من املبيدات احلشرية اليت يتم العثور عليها يف جثث املاشية ( Sallam and Morshedy
.)2008
 5.5.2أشلال املبيدات
قد يؤثر شلل املبيد سواء أكان على شلل حبيبات أو سائل أو كبذور معاجلة على احتمال تعرض الطيور للخطر ،ويرتبط الشلل األكثر شيوعا من
التسمم الثانوي للطيور اجلارحة باستخدام املبيدات احلشرية احلبيبية ( Elliott, Birmingham, ( )Mineau, Fletcher, et al. 1999
 )et al. 2008ويف حال مت استخدام مادة اللربامات احلبيبية يف مسار اهلجرة حلفرة االهندام /البحر األمحر فإن الطيور ستتعرض للخطر.
قد تؤدي معاجلة البذور إىل تسميم الطيور أيضا يف بعض الظروف اخلاصة ،وتعتمد مسألة تسمم الطيور بسبب البذور املعاجلة على املساحة املزروعة
ومسية وتركيز املبيدات املستخدمة وتوفر األطعمة األخرى وقدرة الطيور على تفادي البذور املعاجلة فمثال وجدت دراسة مت تنفيذها يف اململلة املتحدة
على أن القمح املعاجل مبادة فونوفس (( )fonophosمت سحب هذه املادة اآلن من قبل الشركة املصنعة هلا يف اململلة املتحدة) يعمل على تسميم
الطيور ،يف حال حدوث تغذية سريعة فقط أو ان هناك نسبة عالية من املخلفات على البذور ،وهذا حيدث عندما تنقسم البذور قبل مرحلة البذار مما
يؤدي إىل تلون بقع كثيفة من البذور اليت ميلن التغذية عليها بسرعة (  .)Hart, et al. 1999ويف دراسة أخرى قدرت معدل التسمم بالبذور
املعاجلة باملبيدات احلشرية يف عدد من مجوع الطيور مما أدى إىل وفيات بسبب التعرض احملتمل وقوعه يف حدود بني  1- 1يف املائة ( Prosser, et
 ،)al. 2006قد تلون الطيور يف مسار اهلجرة حلفرة االهندام /البحر األمحر معرضة للخطر يف حال مت استخدام البذور املعاجلة برتكيزات عالية من
املبيدات احلشرية خاصة يف موسم هجرة الطيور.
يعتمد تأثري املبيدات احلشرية اليت يتم رشها على وفيات الطيور بدرجة مسيتها (سيتم التطرق لذلك يف القسم التايل) ومعدل استخدامها ( Mineau
 ،)2002وقد وجدت إحدى الدراسات املتعلقة بتأثري رش املبيدات السائلة املتلرر مبادة اللرباميت ( )methiocarbتأثريات مميتة على العشرات
من أنواع الطيور اليت مت مراقبتها يف البساتني املوجودة يف اململلة املتحدة ( .)Hardy, et al. 1993ومع ذلك ،مل يتم تقييم مدى التأثريات دون
املميتة على صحة مجوع األنواع بشلل عام يف هذه الدراسة .وبينت دراسة أمريلية أن تناول الريقة امل أخوذة من حقول القطن اليت مت رشها مبادة
الباراثيون (وهي الفوسفات العضوي) قد أدى إىل قتل  51- 51عينة من حدأة امليسيسييب (Franson ( )Ictinia mississippiensis

 .)1994وقد تؤدي عملية رش املبيدات احلشرية السائلة إىل وضع الطيور احلوامة املهاجرة يف خطر التسمم يف مسار اهلجرة حلفرة االهندام /البحر
األمحر الذي تسلله.
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 5.4السمية والثبات
إن مسية املبيدات وثباهتا يف البيئة هي األساس لتحديد ما إذا كان التعرض هلا سيلون له أي تأثري على الطيور ،وتوجد فئتني من املبيدات الزراعية لديها
القدرة على املسامهة يف التسمم األويل أو الثانوي وهي املبيدات احلشرية ومبيدات القوارض.
و قد أظهرت مادة كربامات الفوسفات العضوية من بني الفئات املتعددة للمبيدات احلشرية على أهنا األعلى من حيث السمية والقدرة على زيادة خطر
التسمم ،ويعترب مبيدات القوارض ذي اخلطر األعلى على الطيور املهاجرة هو مبيد القوارض املضادة للتخثر واملستخدم على نطاق واسع ،وسيتم
مناقشة كل فئة أدناه وبالتفصيل.
 5.4.5املبيدات احلشرية
إن كان من املرجح التعرض للمبيدات احلشرية فإن معدل السمية للمبيدات احلشرية سيحفز بشلل كبري التأثريات املماثلة على الطيور ،فبعض املواد هي
شديدة السمية على الطيور ،وبعض املواد األخرى قد تؤثر على أنواع معينة من الطيور بسبب علم وظائف األعضاء اخلاص هبا.
إن التأثريات شبه القاتلة للطيور بسبب تعرضها للمبيدات احلشرية هي األكثر شيوعا من تلك التأثريات القاتلة ،على الرغم من صعوبة توثيقها
وإحصائها ،أظهرت العديد من الدراسات ب أن جرعات مميتة من الفوسفات العضوية ميلن أن تتسبب يف آثار سلوكية على الطيور وترتاوح التأثريات
فمن اململن أن تتضمن إخنفاض متفاوت يف االستهالك الغذائي والذي يؤدي إىل فقدان الوزن ونقص السلوك العدواين وضعف الذاكرة وميلن أن
تؤدي إىل اإلضرار ببقاء الطيور على قيد احلياة ،وعدم القدرة على الطريان مما يزيد من خطر االفرتاس والالمباالة يف حضانة الصغار وعملية الدفاع عن
العش مما يؤدي إىل انتاجية أقل (  ،)Grue, Powell and McChesney 1982وخصوبة منخفضة ( .)Sánchez-Bayo 2011قد
تؤدي السمية املميتة املرتبطة بالتعرض للفوسفات العضوي واللربوميت أيضا إىل تغيري يف سلوك اهلجرة مثل عدم القدرة على توجيه مسار اهلجرة
(.)Vyas, Hill, et al. 1995
إن العديد من هذه التأثريات مرحلية وللن تلك اليت تؤثر على التلاثر قد تؤثر على حيوية النوع على املدى الطويل حىت لو مل يالحظ اخنفاض عدد
مجوع األنواع على املدى القصري (  ،)Fluetsch and Sparling 1994ومع ذلك ،فإنه يصعب قياس التأثريات السلوكية بشلل كمي وهناك
أدلة حمدودة تربطها باخنفاض عدد مجوع األنواع ( .)Walker 2003; Peakall 1985
يتأثر احتمال حدوث تأثريات قاتلة أو شبه قاتلة بسمية املبيدات احلشرية ،واليت ختتلف بني اجليل األول واجليل الثاين من املبيدات احلشرية ،ومع هذا
فإن األخري غالبا ما تظهر مسيته بشلل أكرب بلثري ،وهناك تفاوت كبري أيضا بني املركبات يف كل من هذه اجملموعات ،واليت يتم مناقشتها أدناه.
مبيدات اجليل األول :يتسبب استخدامها يف القطاع الزراعي إىل حاالت مميتة ودون مميتة وتؤدي كالمها إىل اخنفاض عدد مجوع األنواع
تعترب مركبات الللور العضوية (مثل مادة الدي دي يت ومركب الدرين ومركب ديلدرين) من أقدم املبيدات االصطناعية اليت مت تطويرها ،وتوجد هناك
عدد من العناصر اليت جتعل مركبات الللور العضوية حمفوفة باملخاطر على الطيور والنظم البيئية ،وتتميز مادة الدي دي يت واملركبات الللورية العضوية
األخرى باستقرارها يف البيئية (تبقى يف البيئة لفرتة زمنية طويلة) ،ومسيتها على اللائنات احلية وقدرهتا على الرتاكم يف أنسجة الطيور وغريها من
احليوانات الربية مما أدى إىل زيادة تركيزها يف السلسلة الغذائية ( ،)Newton 1984وتعترب اجلوارح من االنواع املعرضة للخطر بشلل خاص بسبب
موقعها يف السلسلة الغذائية والنظام الغذائي املفضل هلا ،األمر الذي جيعلها عرضة للرتاكم احليوي ملركبات الللور العضوية وقد مت توثيق تأثريات هذه
املركبات على مجوع الطيور نتيجة الستخدامها يف الزراعة على نطاق واسع (.)Newton 1988
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ويوجد حظر الستخدام مواد اللل ور العضوية لألغراض الزراعية يف املنطقة حمور اهتمام هذه االرشادات ( Salem, Ahmad and Estaitieh
 ،)2009ومع ذلك ،فإنه ميلن إجياد مادة الدي دي يت اليت مت حظرها لعقود وتسببت يف انقراض حملي واخنفاض جلموع كثري من أنواع الطيور احلوامة
املهاجرة يف بعض دول املنطقة يف مسار اهلجرة حلفرة االهندام /البحر األمحر مثل إثيوبيا والسودان حيث تستخدم عدة مئات من األطنان سنويا وتعترب
مسألة التلوث اللثيف جراء االستخدام املسبق من القضايا اهلامة يف بعض املناطق.
اجليل الثاين من املبيدات احلشرية :تعتمد التأثريات على مستوى مسية مبيدات احلشرات ،والتأثريات شبه القاتلة وهي األكثر شيوعا من التأثريات القاتلة،
وقد تؤثر على مستويات مجوع الطيور إال أنه يصعب كشف هذه التأثريات
بعد حظر استخدام مركبات الللور العضوية الدائمة ،ظهر اجليل الثاين من املبيدات األقل استقرارا مثل مركبات الفوسفات العضوية واللربامات،
واملعروفة أيضا باسم املبيدات احلشرية املثبطة لإلنزميات ،وخبالف مركبات الللور العضوية ،فإهنا تبقى نشطة أليام أو أسابيع يف النظام البيئي عند
استخدامها وال ترتاكم احيائيا يف السلسلة الغذائية (  .)Mitra, Chatterjee and Mandal 2011وعلى الرغم من أن هذه املبيدات
احلشرية تتميز باستقرار حمدود يف البيئة وخماطر تعرض أقل إال أهنا ذات مسية مرتفعة وخاصة على الطيور ( Pisani, Grant and Mora
 ،)2008وتعترب كلتا اجملموعتني من املركبات سامة بالفعل (تؤثر على األعصاب) بالنسبة للطيور ،حىت وإن تواجدت يف كميات قليلة جدا يف كثري من
األحيان ( .)C. Cox 1991( )Donovan, Taggart and Richards 2012
وغالبا ما تظهر آثار أقل وضوحا بسبب مبيدات اجليل الثاين ،مثل االضطرابات السلوكية العابرة اليت ميلن أن تلون ذات أمهية بيئية ( Rattner
 .)and McGowan 2007; Fleischli, et al. 2004; Elliott, Wilson, et al. 1997; Lee 1972وقد أظهرت بعض
مبيدات اجليل الثاين أهنا سامة جدا للطيور وترتبط باخنفاض عدد مجوع األنواع ،فمثال يؤدي استخدام مادة اللاربوفوران احلبيبية أثناء فرتة بذار حقول
اللانوال إىل اخنفاض يف وفرة انواع الطيور وخفض التوجه يف عدد اجلموع خصوصا لألنواع املرتبطة باألراضي الزراعي مثل القربة املقرنة وعصفور الدوري
وميدوالرك الغريب ( ،)Sturnella neglectaوعصفور أبو حناء األمريلي ،واهلازج احلزين والرباري اللندية ( Mineau and Whiteside

 ،)2006وإن تواجدت ظروف مشاهبة يف مسار اهلجرة حلفرة االهندام /البحر األمحر فإن ذلك سيؤثر على أنواع الطيور املرتبطة باحلقول الزراعية أيضا.
تسبب استخدام مواد الفوسفات العضوية يف تسجيل  771حالة نفوق منفصلة للطيور أدت إىل موت ما يقرب من  9111طري بني عامي 5911
و  4111يف الواليات املتحدة (  .)Fleischli, et al. 2004وقد تسبب التسمم الثانوي جراء استخدام مبيدات الفوسفات العضوي احلشرية
واللارباميت يف موت بوم احلظرية ( ،)Tyto albaالعوسق األمريلي ( ،)Falco sparveriusوالصقور احلمراء الذيل (Buteo

 ،)jamaicensisوالبوم مقرن كبرية ( )Bubo virginianusوالنسور الصلعاء (Fleischli, et ( ،)Haliaeetus leucocephalus
 ،)al. 2004وبالرغم من انه مل يتم تنفيذ أي دراسات يف مسار اهلجرة حلفرة االهندام /البحر األمحر ،إال أنه من املرجح أن يلون ملركبات الفوسفات
العضوية واللربامات تأثري خطري على أنواع الطيور يف مناطق مشاهبة لتلك اليت اثبت تأثريها التسمم الثانوي.
وقد مت إزالة العديد من هذه املواد الشديدة السمية من السوق اخلاص باآل فات الزراعية أو أنه قد مت تنظيم استخدامها إىل حد كبري يف العديد من
الدول النامية ،فمثال مل يعد استخدام مركبات مبيدات اللاربوفوران ومونوكروتوفوس الزراعية قانونيا يف كثري من الدول النامية ،حيث ارتبطت حاالت
تسمم الطيور يف املناطق الزراعية هبذه املركبات يف األصل .وال تزال هذه املركبات مستخدمة يف الزراعة يف املناطق األقل منوا مثل ملافحة تفشي جراد
الصحراء يف منطقة الساحل ( )4111- 4117باستخدام املبيدات احلشرية للفوسفات العضوي وخصوصا مركيب الللوربرييفوس واملالثيون وإىل حد
أقل مركب فينيرتوثيون والذي يعرض الطيور للخطر ،مت حظر استخدام مركب اللاربوفوران (شديد السمية على الطيور) يف االستخدامات الزراعية يف
أوروبا وكندا والواليات املتحدة األمريلية (  ،)Osten, Soares and Guilhermino 2005وللن ال تزال تستخدم على نطاق واسع يف
مجيع أحناء أفريقيا (  )Otieno, Lalah, et al. 2010وآسيا (.)Park 2009
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 5.4.4مبيدات القوارض
تعترب مبيدات القوارض املضادة للتخثر هي نوع املبيدات الرئيسي الذي يشلل خطر على الطيور ،ويف حال مت التعرض ملبيدات القوارض املضادة
للتخثر فإن مستوى السمية سي ؤثر بشلل كبري على التأثريات الالحقة سواء القاتلة أو شبه القاتلة ،باإلضافة إىل ذلك ،تتأثر بعض انواع الطيور بتلك
املواد بسبب نظامها التشرحيي الفريد ،وسيتم مناقشة مسية مبيدات القوارض واالنواع املعرضة للخطر أدناه.
ميلن متييز اجليل األول أو الثاين من مبيدات القوارض املضادة للتخثر كالتايل :مت تطوير اجليل األول بعد احلرب العاملية الثانية وحلدوث الوفاة فإنه ينبغي
تناول عدد من اجلرعات أما اجليل الثاين فقد مت تطويرها مؤخرا وهلا مسية أعلى حبيث تتم الوفاة يف حال تناول جرعة واحدة فقط ( Endepols,
 .)Klemann and Buckle 2007ومت استبدال مبيدات اجليل األول بشلل كبري مببيدات اجليل الثاين واليت مت تطويرها استجابة لظهور
مقاومة وراثية للوارفارين يف اجلرذان والفئران (.)Tosh, et al. 2011
اجليل األول ملبيدات القوارض املضادة للتخثر
تتطلب وفاة الطيور بسبب مركبات اجليل األول ملبيدات القوارض امل ضادة للتخثر مثل الوارفارين ( ،)Warfarinوالديفاسيون (،)diphacinone
والللوروفاسيون ( ، )chlorophacinoneالتعرض هلا بشلل متعدد لفرتات قصرية من الوقت (أيام) ( ،)Hadler and Buckle 1992
وبشلل عام فإن استقرار مركبات اجليل األول فعلى سبيل املثال يبلغ متوسط عمر مادة الوارفارين يف األنسجة احليوانية من  41- 1ساعة ،وبسبب
اخنفاض مسية اجليل األول وحمدودية استقرارها فإن احتمال مسية هذه املركبات أقل من مركبات اجليل الثاين ملبيدات القوارض امل ضادة للتخثر
(  ،)Hadler and Buckle 1992; Hosea 2000ومن األ مثلة على ذلك هي نتائج إحدى الدراسات اليت مت تنفيذها على بوم احلظائر
واليت بينت ضعف احتمالية التسمم الثانوي من مركبات اجليل األول ( .)Townsend, et al. 1981
وقد استطاعات العديد من أنواع القوارض التعايش ومقاومة مركبات اجليل األول ملبيدات القوارض املضادة للتخثر مما يعين قدرهتا على استيعاب
كميات كبرية من مبيدات القوارض والبقاء على قيد احلياة ( ،)Baert, et al. 2012وهذا يزيد من خطر التسمم الثانوي إذا مت التغذي على
القوارض فيما بعد إال انه توجد حوادث قليلة لتسمم احلياة الربية جراء تناول اجليل األول ملبيدات القوارض امل ضادة للتخثر ودراسات حمدودة حول
تأثريها على الطيور اليت تعتمد على احلقول الزراعية .ونظرا الخنفاض مسية هذه املواد وعدم استقرارها يف البيئة فإنه من املسلم به أن تشلل مركبات
اجليل األول ملبيدات القوارض املضادة للتخثر خطرا أقل بلثري على احلياة الربية من ا ستخدام مركبات اجليل الثاين.
وبسبب استبدال مركبات اجليل األول مبركبات اجليل الثاين فإنه سيتم الرتكيز على مناقشة مسية مركبات اجليل الثاين أدناه.
مركبات اجليل الثاين ملبيدات القوارض املضادة للتخثر
تصنف مركبات مثل الربوديفاكوم ( ،)brodifacoumوبرومادايلون ( ،)bromadioloneوفلوكومافن ( ،)flocoumafenوديفيناكوم
( )Difenacoumواملستخدمة بشلل شائع على أهنا اجليل الثاين ملبيدات القوارض املضادة للتخثر .مت تطوير مركبات اجليل الثاين ملبيدات القوارض
املضادة للتخثر يف السبعينات من القرن التاسع عشر بعد انتشار ظاهرة مقاومة القوارض ملركبات اجليل األول من مبيدات القوارض املضادة للتخثر
وتعترب مركبات اجليل الثاين ملبيدات القوارض املضادة للتخثر هي الوسيلة األساسية للسيطرة على القوارض يف كثري من الدول املتقدمة وتستخدم يف
مجيع أحناء العامل (.)Tosh, et al. 2011
ويعترب هذا النوع من مبيدات القوارض هو األكثر مسية بلثري من مركبات اجليل األول ملبيدات القوارض املضادة للتخثر ،وتسبب اجلرعة القاتلة موت
القوارض بعد تناوهلا مرة واحدة فقط ،وتعترب أكثر ثباتا يف األنسجة احليوانية وتستمر يف أنسجة اللبد ،اليت غالبا ما تلون مصدرا غذائيا جاذبا
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للحي وانات املفرتسة  /األنواع اليت تتغذى على اجليف ،وي توقع بأن تبقى خملفات املبيدات احلشرية من نوعي الربوديفاكوم (،)brodifacoum
وبرومادايلون ( )bromadioloneملدة  42شهرا يف كل من اجلرعات الشبه قاتلة لألنواع املستهدفة بشلل مباشر وتلك الغري مستهدفة
(.)Eason, et al. 2011
ويفضل استخدام مركب الربوديفاكوم يف إثيوبيا ،وهو من املركبات املفضلة أيضا يف دول أخرى تقع ضمن مسار اهلجرة مللافحة تفشي القوارض
(  ،)Ministry of Agriculture, Animal and Plant Regulatory Directorate 2013ونتيجة لذلك ،تشلل مبيدات
اجليل الثاين مللافحة القوارض خطرا أكرب حلاالت التسمم الثانوي للطيور املهاجرة من تلك املوجودة يف اجليل األول بسبب مسيتها وتركيبتها الفيزيائية
احليوية الثابتة.
الشلل رقم  :2السمية النسبية ملبيدات القوارض من اجليل الثاين املضاد للتخثر على الطيور
أشارت العديد من الدراسات إىل أن الربوديفاكوم لديه قدرة هائلة الحداث وفيات ألنواع احليوانات الربية غري املستهدفة بسبب تركيبته التشرحيية الثابتة
يف أنسجة اجلسم ومسيتة احلادة ( .)Stone, Okoniewski and Stedelin 2003
العديد من أنواع مبيدات اجليل الثاين للقوارض هي شديدة السمية وتقتصر استخداماهتا على تطبيقات خاصة ،فعلى سبيل املثال ،تستخدم بشلل
حمدودة يف داخل املباين أو حوهلا يف بعض الدول .مثال :مت تنفيذ تقييم للمخاطر من خالل وكالة محاية البيئة يف الواليات املتحدة االمريلية يف عام
 4114حيث مت التعرف على العديد من أنواع مبيدات القوارض اليت تشلل خطرا كبريا على الطيور والثدييات غري املستهدفة ،وذلك جزئيا بسبب
مسيتها وثباهتا ،ونتيجة لذلك ،فقد فرضت الواليات املتحدة يف عام  4111قيودا على بيع وتوزيع وتعبئة وتغليف مركبات الربوديفاكوم
( ،)brodifacoumوبرومادايلون ( ،)bromadioloneوفلوكومافن ( ،)flocoumafenوديفيناكوم (Rattner, ( )Difenacoum
.)Horak, et al. 2011
وألسباب مماثلة ،متيز التشريعات يف اململلة املتحدة حاليا بني الربوديفاكوم وفلوكومافن وديفيناكوم (مرخصة لالستخدام الداخلي فقط) ،وديفيناكوم
وبرومادايلون ( مرخصة لالستخدام يف املناطق املفتوحة) ( )Chartered Institute of Environmental Health 2011
( .)Tosh, et al. 2011( )Dawson, Bankes and Garthwaite 2001
تستطيع القوارض البقاء على قيد احلياة لعدة أيام بعد تناول جرعة قاتلة من مبيدات اجليل الثاين لقوارض املضادة للتخثر وغالبا ما تستمر بالتغذي على
الطعم السام (  ،)Cox and Smith 1992وهذا يزيد من احتمال تعبئة جسم القوارض جبرعات قد تتجاوز إىل حد كبري اجلرعة املميتة الالزمة
لقتلها (وهلذا تشلل خطرا أكرب على تسمم احليوانات املفرتسة للقوارض) ،وميلن أن تظل احليوانات املسمومة نشطة وقابلة للصيد من غريها من
احليوانات املفرتسة لفرتة زمنية معينة بعد ابتالع مبيدات القوارض ( ،)Thomas, et al. 2011وعليه فقد تلون أنواع الطيور املفرتسة أو تلك اليت
تتغذى على اجليف عرضة الستيعاب جرعة عالية من مبيدات اجليل الثاين للقوارض املضادة للتخثر مما سيزيد من احتمال حدوث تأثريات قاتلة أو شبه

قاتلة يف الطيور .ومن االمثلة على ذلك هو اخنفاض مجوع نوع بومة احلظرية ( )Tyto albaاليت تعيش يف مزارع النخيل يف شبه اجلزيرة املاليزية بشلل
كبري عقب استبدال مبيدات اجليل األول للقوارض (الوارفارين) مع مبيدات اجليل الثاين للقوارض املضاد للتخثر (الربوديفاكوم) ()Duckett 1984
وهذا يدلل على أن مبيدات اجليل الثاين للقوارض املضاد للتخثر املستخدمة يف الزراعة احلقلية ميلن أن يتسبب باخنفاض أنواع الطيور.
من املرجح بأن التعرض ملبيدات القوارض املضادة للتخثر قد يلون أكثر شيوعا مما هو معروف عنه ( )Albert, et al. 2010ومن املرجح أيضا
بأن الطيور اليت تعاين من التعرض ملبيدات القوارض املضادة للتخثر قد متوت يف أعشاشها من دون اكتشافها بسبب فرتة اخلمول اليت تصيبها قبل
املوت ،وبناء على ذلك فإنه بالرغم من برامج املراقبة طويلة األمد لتقييم معدالت التعرض للسموم مبرور الوقت فإنه من الصعب تقدير التأثريات املرتتبة
على مجوع الطيور بدقة.
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إحدى النماذج قدرت بأن استخدام مبيدات اجليل الثاين للقوارض املضادة للتخثر قد يؤدي إىل معدل وفيات تصل نسبته إىل  % 55من نوع البوم
املقرن اللبري (استنادا إىل احتمال أن تتعرض األنواع بنسبة  % 11واحتمال  % 53من احتمال ظهور التأثريات السامة نتيجة التعرض) ( Thomas,
 ،)et al. 2011ومع ذلك ،فإن هذا هو أول تقدير للتأثريات على مجوع أنواع اجلوارح الربية ومن اململن أن تلون التقديرات منخفضة جدا (أو
مرتفعة جدا) ،وميوت عدد غري معروف من الطيور بعيدا عن األنظار نتيجة لتعرضه ملبيدات اجليل الثاين للقوارض املضاد للتخثر (ك أهنا فرتة سبات قد
تسبق املوت) (  ،)Newton, Wyllie and Freestone 1990وهو األمر الذي قد ال تنعلس نتائجه يف النماذج ،كما أنه ال يشمل
النظر يف التأثريات شبه القاتلة جراء التعرض ملبيدات اجليل الثاين للقوارض املضاد للتخثر وهي أمر غري معروف إىل حد كبري .وللن حيث أن نسبة
عالية من الطيور تتعرض لـتأثري مبيدات اجليل الثاين للقوارض املضاد للتخثر شبه القاتلة فإن حدوث التأثريات قد حيدث على نطاق واسع .ومع ذلك،
هذه ليست سوى دراسة أولية وتوجد شلوك حول نتائجها ،ولذلك ،فإن املستوى احلقيقي للوفيات قد يلون أكرب أو أقل ،وللن هذا هو تقدير
املعلومات الوحيدة اليت لدينا حىت اآلن .ومن غري املعروف ما إذا كانت بشلل فردي وهذا املستوى من الوفيات من شأنه أن يؤدي إىل تأثري على مجوع
األنواع.
هناك نقص يف املعلومات املنشورة حول تأثري اجلرعات شبه القاتلة ملبيدات اجليل الثاين للقوارض املضادة للتخثر وهي غري معروفة إىل حد كبري
(  ،)Burn, Carter and Shore 2002وقد تتضمن التأثريات شبه القاتلة كل من النزيف الذي ميلن أن يؤثر على احلركة والقدرة على افرتاس
والصدمات العرضية وإصابات سامة لللبد واخنفاض يف االستهالك الغذائي ،وبدوره فقد تؤدي التغذية غري اللافية إىل األمراض املعدية والطفيلية
واخنفاض حرارة اجلسم والتسمم باملبيدات احلشرية املخزنة يف دهون اجلسم (.)Albert, et al. 2010
قد يعرقل التعرض شبه القاتل ملبيدات اجليل الثاين للقوارض املضادة للتخثر قدرة الطيور على التعايف من التصادم أو احلوادث غري املميتة ،إن أدت إىل
حاالت شبه قاتله وللن فرتات ختثر طويلة ،وقد تؤدي أيضا إىل إضعاف قدرة الطري على الصيد من خالل تغيريات سلوكية مثل اخلمول مما قد يزيد من
احتمال املوت جوعا .ومن خالل التجارب اليت يتم إجراءها على فئران املختربات فقدأدى تعرض ها إىل جرعات شبه قاتلة من مبيدات القوارض إىل
زيادة معدالت اإلجهاض وللنه مل يتم دراسة هذه التأثريات على الطيور ( .)Burn, Carter and Shore 2002
ومع ذلك ،توجد هناك أدلة حمدودة من التأثريات شبه القاتلة اليت حتدث يف امليدان ،وتلك املنسوبة اىل مضادات التخثر قد تلون بسبب عوامل
مرتابطة أخرى (.)Thomas, et al. 2011
 .5.4.7االستخدام غري القانوين للمبيدات
هناك اخنفاض يف متوسط صايف تسمم الطيور باملبيدات احلشرية على مر الزمن ومعظم املشاكل احلالية تنبع عن عدم إزالة "املنتجات اخلطرة القدمية"
من السوق ( ،)Mineau and Whiteside 2006وتوجد كميات من املبيدات املركزة (أي احملظورة ) ويف كثري من األحيان هي من املنتجات
اليت هتدد الطيور يف العديد من دول املنطقة.
مت إتالف كميات هائلة من املبيدات بشلل كلي أو جزئي يف عدد من الدول األفريقية يف إطار برنامج املخزون يف أفريقيا (مثل مصر وناميبيا والنيجر
والسنغال وسيشيل وجنوب أفريقيا والسودان وتنزانيا وأوغندا وزامبيا) (.)Mansour 2009
بينت منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة ب أن إثيوبيا متتلك واحدة من أكرب املخزونات من املبيدات املهجورة يف إفريقيا ،وتشري التقارير بأن هناك ما
يصل إىل  % 31من املبيدات املستخدمة يف حماصيل الفاكهة واخلضروات وخاصة شجرة القات يف اليمن يتم استريادها بطرق غري مشروعة ( UN
 .)Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 2007يف الواقع ،فإن حماصيل القات حتتوي على أعلى
استخدام للمبيدات اليت تضع الطيور يف خطر أعلى من التسمم يف املناطق الزراعية اخلاصة مبحاصيل القات .أيضا فإن البالد تعاين من تراكم املواد
القدمية غري القانونية مما جيعل من الصعب أن يتم منع الواردات من املواد غري املشروعة واستئصال املخازن احلالية ( Yemen News Agency
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 ،)2009ويف محلة تقودها احللومة عام  ،4151فقد مت إغالق  15من أصل  579خمزن من خمازن املبيدات اليت مت تفتيشها نتيجة لبيع املبيدات
غري املشروعة.
تعترب دولة مصر من النقاط الساخنة يف استخدام املبيدات غري القانوين ،وللن االستخدام غري املشروع منتشر ومتزايد يف معظم الدول يف منطقة أفريقيا
والشرق األوسط ( ،)Guyer 2012وحتدث عملية احل صول على املبيدات بطريقة غري قانونية بسبب إجراءات االسترياد والتنظيم غري الفعالة يف كثري
من األحيان (اإلعالنات اللاذبة على سبيل املثال) (.)Guyer 2012
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 .4محاية الثروة احليوانية من احليوانات املفرتسة باستخدام الطعم السام وتأثريها على الطيور
تعترب طريقة استخدام الطعوم السامة على األرجح هي الطريقة األكثر استخداما على نطاق واسع يف مجيع أحناء العامل للقضاء على احليوانات املفرتسة
(  ،)Márquez, J. M. Vargas, et al. 2012وتعترب هذه الطريقة غري قانونية يف كثري من الدول النامية ،وتنشأ الرغبة يف استخدام الطعوم
السامة عادة من ال صراعات املصاحبة مل صاح اإلنسان برتبية املاشية أو عملية الصيد وتؤثر دون متييز على الطيور أو الثديات اليت تتغذى دائما أو أحيانا
على اجلثث أو غريها من الطعوم السامه (.)Whitfield, et al. 2003; González, et al. 2007
وتستخدم الطعوم السامة الستهداف احليوانات املفرتسة يف املناطق اليت يتم تربية املاشية فيها مما يضع الطيور اليت تتغذى على اجليف عرضة خلطر
التسمم ( ،)Evans, Amr and Al-Oran 2005ويتم استخدام الطعوم السامة للسيطرة على احليوانات املفرتسة مثل الثعلب األمحر
( )Vulpes vulpesوالذئب ( )Canis lupusوابن آوى ( )Canis spp.واللالب الضالة (املنتشرة حول مواقع النفايات على سبيل املثال)
وهو من األنشطة املنتشرة على نطاق واسع يف مسار اهلجرة حلفرة االهندام/منطقة البحر األمحر وتصاحبه حاالت وفاة عرضية لبعض الطيور اجلارحة

مثل الصقور واحلدأة والنسور (.)Tucker 2005
يستخدم التسميم حلماية الثروة احليوانية من احليوانات املفرتسة ،وقد يستخدم املزارعني الذين ميتللون كميات قليلة من املاشية (األغنام واملاعز) كميات
سم أكرب من تلك اليت يستخدمها كبار ماللي املاشية ( ،)Ledger 1985ومعظم املزارعني يف كينيا على سبيل املثال يعتربون بأن الطيور اجلارحة
هي حيوانات مزعجة ألن بعض األنواع تفرتس الطيور الداجنة (  ،)Ogada and Kibuthu 2008وهذه االعتقادات ميلن أن تسهم يف زيادة
استخدام الطعم السام والذي يؤثر بدوره على الطيور.
الشلل رقم  :1زيادة مجوع املفرتسات املفتعلة قد تؤدي إىل زيادة افرتاس املاشية و استخدام الطعم السام
يساهم افرتاس حيوان إين آوى يف بعض املناطق يف الشرق األوسط خبسارة ما بني  5.1و  % 4من بني العجول سنويا ويعتقد بأن مجوع هذا احليوان
قد ازدادت بشلل كبري يف مناطق األراضي الزراعية على سبيل املثال يف إثيوبيا (  )Admasu, et al. 2004بسبب القدرة على الوصول إىل
م صادر الغذاء االصطناعية مثل ملبات النفايات وحياول املزارعني تقليل خسائرهم من تربية املاشية من خالل استخدام التسميم غري القانوين ،وبالتايل
الت أثري على احلياة الربية (.)Yom-Tov, Ashkenazi and Viner 1995
املبيدات اليت يأيت ذكرها كثريا يف حاالت تسميم احليوانات هي املبيدات احلشرية ومبيدات القوارض ( Martínez-Haro, María-Mojica
 ،)and García-Fernández 2008وخيتلف استخدام أنواع معينة من املبيدات لتسميم الطعم وفقا لعدة عوامل منها نوع املمارسات الزراعية
يف املنطقة واملعرفة الشعبية لسمية منتج معني وتوافرها يف السوق احمللية (  ،)Vyas, Spann, et al. 2002وحتدد نسبة املادة الفعالة يف
املستحضرات املتوفرة إىل حد كبري درجة التأثريات املميتة أو شبه مميتة اليت قد حتدث يف حال التعرض هلا (Martínez-Haro, María-
.)Mojica and García-Fernández 2008
ارتبط اخنفاض مجوع أنواع كبرية من الطيور يف بعض دول الشرق األوسط باستخدام الطعم السام ( Yom-Tov, Hatzofe and Geffen
 ،)2012ففي منطقة واحدة بني عامي  4112وعام  4113على سبيل املثال كانت  % 71من مجيع حاالت التسمم اليت مشلت احلياة الربية
سببها االستخدام غري القانوين للمبيدات ،و  % 44متت بسبب تنازع مريب املاشية على مناطق الرعي وبالتايل التسبب يف تسميم قطعان املواشي
واستهالك جثثها من قبل الطيور اجلارحة ( .)Leader, et al. 2009يف الواقع ،مت تسجيل حالة تسمم واحدة كل ثالثة أيام كمعدل خالل مسح
استغرقت مدته ثالث سنوات ( 4111إىل  )Leader, et al. 2009( )4111ويعترب التسميم من األسباب الرئيسية اليت أدت إىل القضاء على
العقاب األسفع اللبري يف الشرق األوسط ( .)Perlman and Granit 2012
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يؤدي استخدام الطعم السام إىل التأثري على كثري من األنواع بشلل كبري وقد مت ربط الطعوم السامة يف جنوب اسبانيا على سبيل املثال مع اخنفاضات

حادة بأنواع اجلوارح مثل احلدأة احلمراء (  .)C. Márquez, et al. 2013ومن املعروف بأن كل من النسر األسود ( Aegypius
 )monachusوالنسر املصري ( )Neophron percnopterusوالنسر امللتحي ،وملك العقبان اإلسباين ( )Aquila adalbertiقد
تضررت مجوعهم بشدة بسبب التسميم ( ;Hernández and Margalida 2008; Hernández and Margalida 2009

 .)Mariano González, et al. 2008يف الواقع ،فقد مت تصنيف احلدأة احلمراء والنسور كأعلى الطيور عرضة للتسمم بني باقي أشلال
احلياة الربية (  ،)C. Márquez, et al. 2012وعليه قد تلون الطيور املهاجرة يف مسار اهلجرة حلفرة االهندام /البحر األمحر عرضة بشلل
خاص للتسمم من الطعم السام باملقارنة مع غريها من احليوانات الربية يف املنطقة.
يف دراسة أجريت على احلدأة احلمراء يف اسبانيا ،أشارت النماذج إىل أن الوفيات النامجة عن التسميم غري القانوين أدت اىل اخنفاض بنسبة  % 41على
مجوع هذا النوع ،ومع ذلك ،فإنه من املرجح أن يزداد التعداد ببطء ،رمبا نتيجة للتغذية التلميلية ويف دراسة اخرى أجريت على احلدأة احلمراء
باستخدام أنظمة التتبع بأن  17يف املائة من الطيور قتلت نتيجة للتسميم غري القانوين ،وهذه الوفيات أدت إىل التأثري على مجوع النوع وجعلها غري
قابل للتجديد ( .)Tavecchia, et al. 2012
أشارت هذه النماذج إىل وفاة سنوية مقدارها  7إىل  % 1من يف العقبان الذهبية البالغه بسبب ال ضرر وسيلون من املرجح عدم قدرة مجوع هذا التوع
على االزدياد يف ظل تواصل عمليات الضرر (  ،)Whitfield, et al. 2004وأشارات الدرسات أيضا اليت متت يف أجزاء من اسلتلندا إىل ان

اعدام العقبان الذهبية ( )Aquila chrysaetosيؤدي إىل جناح تلاثره بنسبة تصل إىل  41يف املائة (.)Whitfield, et al. 2004

اخنفضت أعداد الطيور اجلارحة اليت تتغذى على اجليف ألكثر من  % 21سنويا على مدى ثالث سنوات يف وسط كينيا ( Ogada and
 ،)Keesing 2010وقد تبني أثناء الدراسة بإن عدد اجلموع الللي للحيوانات العاشبة الربية اللبرية قد أظهر تغريا طفيفا فيما يدل على أن النقص
يف املواد الغذائية مل يلن السبب يف اخنفاض مجوع الطيور ،وتتضمن األسباب احملتملة الخنفاض اعداد اجلوارح موضوع استهالك الطعم السام واليت يتم
وضعها من قبل الرعاة لقتل عدد كبري من احليوانات املفرتسة اليت هتاجم املاشية ،وقد أوصت مزيد من البحوث على ضرورة حتديد تأثري هذا االخنفاض
على مستوى مجوع أنواع اجلوارح (  ،)Ogada and Keesing 2010وما إذا كان التسمم سيوضح االخنفاض السريع يف وفرة الطيور ال يت تتغذى
على اجليف ،ولذلك فإن املخاطر املرتتبة على الطيور احلوامة املهاجرة جراء تناول الطعم السام تتضمن اخنفاض حمتمل يف مجوعها.
 .3عالج الثروة الحيوانية باألدوية البيطرية
وتستخدم املواد غري الستريويدية املضادة لاللتهابات لعالج الثروة احليوانية احمللية من االلتهابات وتستخدم كمسلنات لألمل ،ويعترب مركب ديللوفيناك
وهو من املواد غري الستريويدية املضادة لاللتهابات املستخدم يف الرعاية البيطرية للثروة احليوانية من املواد السامة لعدد من أنواع النسور ،وقد أدى
استخدامه يف تسمم النسور اليت تتغذى على اجليف يف مجيع أحناء اهلند وباكستان ونيبال وذلك بسبب تغذي هذه النسور على جثث املاشية احمللية
امللوثة وقبل حظر مادة ديللوفيناك فقد كان سائدا يف جثث املواشي وأدى إىل اخنفاضات كبرية تسببت يف اخنفاض ثالثة أنواع من النسور يف جنوب
آسيا ( .)Shultz, et al. 2004
بعد تناول جثث املاشية امللوثة مبادة ديللوفيناك وقبل موت الطيور ( قبل أن يتحلل يف جسم احليوان على سبيل املثال) ،فإن الطيور متوت نتيجة النقرس
احلشوي بسبب الفشل الللوي ،وحيدث موت الطيور عادة يف غضون بضعة أيام من التعرض هلذه املادة (.)Green, et al. 2004
قد تقتل كميات صغرية من ديللوفيناك فرد واحد أو جمموعة أفراد من النسور ،وتشري النماذج إىل نسبة ترتاوح بني  1.5ولغاية  % 1.1من اجلثث اليت
حتتاج إىل أن حتتوي على مستويات قاتلة من ديللوفيناك لتتسبب يف اخنفاض ملحوظ يف أعداد النسور ( ،)Green, et al. 2004وبناء على
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ذلك فإنه يتوجب على عدد قليل جدا من الذبائح امللوثة أن تؤدي إىل اخنفاض يف أعداد النسور وهو األمر الذي قد يلون سببه تغذي هذه النسور
عادة يف قطعان.
هناك عدد من مضادات االلتهاب غري الستريوئيدية اليت قد تلون سامة ألنواع الطيور ال يت تتغذى على القمامة مبا يف ذلك مادة كيتوبروفني
( )ketoprofenومادة اسيللوفيناك ( )aceclofenacومادة كاربروفني ( )carprofenومادة فلونيلسني ( )flunixinومادة اسيتامينوفني
( ،)acetaminophenوتعترب مادة كيتوبروفني سامة للنسور  ،ورمبا تتعدى مسيتها نطاق أوسع من أنواع الطيور األخرى ( Naidoo, et al.
 .)2010ويوجد نوعني على األقل من النسور اليت يرجح أهنا تواجه تأثريات سامة بسبب تناوهلا جلرعات من مادة كيتوبروفني ( Naidoo, et al.
 ،)2010وارتبطت وفيات ذكور بط عيدر أيضا مبادة كيتوبروفني (  ،)Mulcahy, Tuomi and Larsen 2003وتثري مادة اسيللوفانيك
وحتويلها إىل ديللوفيناك وتلك العناصر امل وجودة يف مجيع أنواع الثدييات اليت مت اختبارها حىت اآلن القلق يف املسار الذي ستسلله هذه املواد يف الثروة
احليوانية ويعتقد بأن كل من ماديت كاربروفني وفلونيلسني حتمالن خماطر عالية وتؤديات إىل الضرر الللوي يف الطيور ،وقد وجدت إحدى الدراسات
بأن  71يف املائة من حاالت الوفيات ألكثر من  131فرد من الطيور يتبع  39نوع مرتبطة باستخدام كاربروفني وفلونيلسني ( Cuthbert, et
.)al. 2007
اسيتامينوفني وهو من األدوية ا ليت مت ادخاهلا مؤخرا يف استخدامات العالج البيطري لعالج احليوانات األليفة ،مل يلن هلا أي آثار سامة يف الدراسة اليت
مت تنفيذها على الدجاج (  ،)Jayakumar, et al. 2010وقد وجدت نفس الدراسة نفس التأثريات السامة ملركب ديللوفيناك .وعليه ،فإن مركب
اسيتامينوفني قد يلون هو اخليار املتاح مل واصلة استلشاف عالج املاشية من دون احداث مهددات على الطيور ،ويعترب مركب ميلوكسيلم ذي مسية
منخفضة على النسور وجمموعة واسعة من الطيور اجلارحة وغريها من الطيور ال يت تتغذى على اجليف ،ويعترب هذا املركب حيمل براءة اخرتاع وهو مرخص
لالستخدام البيطري يف اهلند ويعترب من مضادات االلتهاب غري الستريوئيدية الفعالة جدا لعالج جمموعة متنوعة من األمراض احليوانية ،وقد وجد بأن
عالج ميلوكسيلام مل يؤدي إىل أي وفيات يف  11نوع من أنواع الطيور املختلفة حبجم عينة مت اختبارها وصل عددها إىل  379طائر
(.)Cuthbert, et al. 2007
تبني من نتائج إحدى الدراسات أن بعض مضادات االلتهاب غري الستريوئيدية سامة للطيور اجلارحة مثل اللقالق والرها والبوم ،ومت العثور على وفيات
بعد استخدام عالج مبادة ديللوفيناك وكاربروفني وفلونيلسني وايبوبروفني والفنيل (  .)Cuthbert, et al. 2007وقد أثارت وفيات طائر اللقلق

( )Leptoptilos crumeniferusقلقا شديدا بعد العالج مبادة فلونيلسني .وال يزال تأثري هذه األدوية واملركبات غري معروف يف منطقة مسار
اهلجرة حلفرة االهندام /البحر األمحر ( .)Tucker 2005ومع ذلك ،فمع قدرة هذه األدوية على التسبب يف اخنفاض مدمر ألعداد مجوع األنواع
فإن هناك حاجة إىل إجراء مزيد من البحوث على وجه السرعة لتحديد إن كان هناك أي خطر بسبب هذه املواد يف هذه املنطقة ألنواع الطيور.
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الجزء الثاني :المبادئ التوجيهية لمنع تسمم الطيور
مت اقرتاح التوصيات أدناه من أجل التقليل من تأثري املواد الليميائية املستخدمة يف الزراعة على الطيور احلوامة املهاجرة ،وبشلل عام فإن هذه
االرشادات تتضمن توصيات تشريعية وغري تشريعية وإشراك للمجتمعات احمللية والشركات الصناعية ومحاية البيئة واحللومة اليت تعمل على احلد من تأثري
هذه املواد الليميائية املستخدمة يف الزراعة على التنوع احليوي ،فإن األولوية ستعطى الستلمال املشاريع واملبادرات القائمة على حتقيق فائدة للطيور
والنظم البيئية عموما.
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 .1توصيات ل حماية المحاصيل من اآلفات الحشرية
 1.1تعويض (اإلزالة واالستبدا) المواد /ذات الخطر الكبير على الطيور
يتضمن النظام الرقايب الفعال للحد من تأثريات املبيدات على الطيور عوامل وقائية وتقييمية وهي كالتايل )5( :ضمان عدم السماح باستخدام املواد
اليت هتدد مجوع الطيور املهاجرة يف األنشطة الزراعية وهذا إجراء وقائي ،و ( )4إتاحة الفرصة إلزالة املواد إن مت إثبات خطرها على الطيور املهاجرة يف
حال استخدامها وهذا إجراء تقييمي .وتركز هذه االرشادات التوجيهية على األخرية على الرغم من أن عملية تقييم املخاطر للمنتجات اجلديدة حباجة
إىل املزيد من التطوير يف كل من املناطق املتقدمة واألقل تقدما ( Forbes and Calow 2013; Murfitt 2012; Kramer, et al.
 )2011; Sala, Cavalli and Vighi 2010مبا يف ذلك الرتكيز على تنفيذ وتطبيق اإلطار القائم ،والذي ميلن أن يتم باستخدام اجلمعيات
التعاونية الزراعية على سبيل املثال.
ينبغي أن يتضمن النظام الوطين لتنظيم املبيدات آلية للتقييم واليت تشتمل على عملية إلزامية ملراجعة /وتقييم للمبيدات املعتمدة مبعايري بطاقات تعريفية
 /استخدامات موافق عليها لتقليل تأثريها على الطيور يف حال ظهور أدلة جديدة .ومن اجل ضمان تشغيل عملية إعادة التقييم يف حال حدوث خطر
معني على أنواع الطيور املهاجرة ( ،)Mineau 2003فإننا حباجة إىل نظام مراقبة لتقييم خماطر املبيدات بشلل منتظم وسيوفر قاعدة للمعلومات
والبحوث التشاركية .جيب أن تلون عملية مراقبة استخدام املبيدات احلشرية وتسجيل تأثرياهتا على الطيور املهاجرة جزءا من خطة التخفيف املطلوبة يف
مرحلة املوافقة على استخدام املنتج ،وينبغي أن يتضمن التوسع يف بناء القدرات والتعليم والتعاون على مستوى السياسات واملستخدمني النهائيني.
تعليم أفضل ،وخباصة يف املدارس واجلامعات واجملتمعات الريفية مبا يف ذلك تطوير ودمج محاية الطيور و التنوع احليوي ودراسات احلفاظ عليها يف
املناهج ،مما سيسمح باملراقبة الفعالة لتأثري املبيدات على الطيور من قبل اجملتمعات احمللية ومستخدمي مبيدات اآلفات.
باإلضافة إىل ذلك ،ينبغي إدخال تشريعات جلعل حيازة املبيدات املهجورة أمر غري اشروع وهذا من شأنه حتفيز املزارعني على العودة طوعا إىل
السلطات يف حاالت توفر املبيدات املهجورة واليت بدورها ستحد من احتمال توفر هذه املواد حلماية احملاصيل والسيطرة على احليوانات املفرتسة ،وميلن
استخدام ا سرتاتيجية وطنية مبنية على التشريع وخطط عمل على مستويات خمتلفة (املستوى احمللي واجملتمع احمللي واملبادرات الشعبية على سبيل املثال)
لتحديد أصحاب العالقة الرئيسيني واألهداف طويلة املدى وقصرية املدى.
ينبغي تشجيع توقيع مذكرات التفاهم على الصعيد اإلقليمي بني الدول اجملاورة لتقييم احلركات العابرة للحدود بشلل أفضل وإدارة ومراقبة املبيدات،
كما تواجه العديد من دول املنطقة جمموعة من القضايا املماثلة واملرتابطة ذات الصلة باملبيدات وخباصة مع املخزونات املتقادمة .وميلن أيضا أن حتدد
هذه املذكرة النقطة احملورية يف كل دولة للتنسيق الفعال واالتصال وتشجيع االستثمار يف البحث عن بدائل آمنة.
 1.1.1إدخا) معايير خاصة بالطيور عند تحديد أولوية المواقع التي سيتم تنفيذ برامج إزالة المبيدات بشكل كامل
تقوم العديد من الدول النامية باسترياد املبيدات من أجل زيادة اإلنتاج الزراعي والسيطرة على األمراض احملمولة مثل املالريا ،ومع مرور الوقت ،تصبح
املبيدات غري املستخدمة غري آمنة لالستخدام ،وتشهد منطقة جنوب الصحراء اللربى يف أفريقيا اليوم أكثر من  11111طن من املبيدات املهجورة
الغري مستخدمة.
معظم املواد الضارة للطيور هي مركبات قدمية يف كثري من األحيان ،ويوجد اآلن العديد من خمزونات املبيدات على درجة عالية من التنظيم يف مجيع
أحناء مسار اهلجرة حلفرة االهندام /البحر األمحر (  ،)El-Shahawy and Simeonov 2013وتعود مللية هذه املخزونات للحلومات
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الوطنية (مثل مبيدات ملافحة اجلراد) واملزارعني .ومت تنفيذ العديد املشاريع على مدى السنوات  51إىل  51املاضية للتخلص من هذه املخزونات
(معظم هذه املشاريع متت من خالل منظمة الغذاء والزراعة) ،وبدأت مبادرة عام  4111على نطاق القارة األفريقية حيث التزم مرفق البيئة العاملي مببلغ
 41مليون دوالر امريلي جنبا إىل جنب مع غريها من املصادر من أجل تنظيف املخزونات املرتاكمة من املبيدات يف إثيوبيا ومايل وتنزانيا وتونس
وجنوب أفريقيا .اعتبارا من اليوم ،مت إزالة  7751طن من  193موقع ضمن إطار برنامج امل خزونات يف أفريقيا بإشراك الدول األفريقية واملؤسسات
الدولية واملؤسسات غري احللومية والقطاع اخلاص من خالل مؤسسةكروب اليف الدولية واهليئات اإلقليمية .ومن العناصر األساسية يف جناح هذه
الربامج هو تزامنها مع برامج توعية للمزارعني واملوظفني التقنيني وصناع السياسات على ضرورة وضع بدائل وتعزيزها.
ميلن أن يساعد برنامج منع والتخلص من مبيدات اآلفات اخلاص مبنظمة الغذاء والزراعة يف منطقة الشرق األوسط فضال عن أفريقيا ودول نامية أخرى
يف إزالة املنتجات املوجودة حاليا ومنع إعادة تراكمها ( ،)FAO 2013ويساعد الربنامج على توعية الدول النامية باملخاطر املرتبطة على خمزونات
املبيدات املهجورة وما ميلن القيام به حنوها ،ومن الطرق لفعل ذلك هو تنظيم حلقات عمل وطنية وإقليمية بشأن هذه املسألة وإشراك احللومة
واملؤسسات غري احللومية والشركاء الصناعيني واملزارعني.
هناك حاجة إىل املساعدات الدولية للتخلص من خمزونات مبيدات اآلفات املرتاكمة ،ومع ذلك ،ميلن القيام باللثري من اجل منع تراكم املبيدات
املهجورة والتقليل من املخاطر البيئية واملهددات على الصحة العامة اليت تتمثل هبذه املخزونات ،فمثالُ ميلن اختاذ دور قيادي يف عملية التخلص منها
وجرد خمزونات مبيدات اآلفات املرتاكمة مما يساعد الدول النامية على خفض التلاليف وزيادة فرصهم للحصول على املساعدة املالية الدولية.

وقد مت وضع برنامج تدريب ملثف ملساعدة الدول النامية لتنفذ برنامج جرد مفصل مل خزونات املبيدات املهجورة لديها ،وتستطيع النظر إىل الشلل رقم
 1حول إزالة املبيدات املهجورة يف إثيوبيا ،وقد نشرت املنظمة ارشادات توجيهية وقائية أيضا من تراكم املخزونات ،فضال عن ختزين املبيدات ومراقبة
املخزون وجرد حمتوياته.
الشلل رقم  :1حالة دراسية للمبيدات املهجورة يف إثيوبيا
تراكمت خمزونات املبيدات املهجورة يف إثيوبيا منذ استريادها املبيدات ألول مرة الستينات من القرن التاسع عشر بسبب ختزينها لفرتات طويلة وعدم
مالئمة ظروف التخزين وعدم جاهزية مرافق التخزين وعدم كفاءة املوظفني وعدم وجود تشريعات وطنية لتسجيل املبيدات ومراقبة نظام استخدام
املبيدات احلشرية يف الدولة .
مت اتالف حوايل  5111طن من املبيدات التالفة املرتاكمة يف إطار برنامج منظمة األغذية والزراعة ،مبا يف ذلك مركبات الللور العضوية (411.7
طن) ،والفوسفات العضوية ( 511.2طن) ،واللربامات ( 11.1طن) ،وغريها ومن املقرر أن يتم تدمري املخزونات املتبقية يف الدولة.
وجيري تنفيذ عدد من األنشطة ملنع تراكم املبيدات يف املستقبل جنبا إىل جنب مع عملية التخلص منها وتتضمن هذه األنشطة تطوير وتطبيق سياسة
املبيدات وتنفيذ اإلدارة املتلاملة مللافحة اآلفات وبناء القدرات من حيث توفري التدريب املهين ورفع الوعي بني أصحاب العالقة حول خطر هذه
املبيدات املهجورة على الصحة البيئية والبشرية فضال عن إجراءات أخرى ملنع تراكمها وتنفيذ التشريعات والسياسات الوطنية املتعلقة باستخدام مبيدات
اآلفات.
 1.1.1تثبيت نهج إدارة عبوات المبيدات
تعترب إدارة عبوات املبيدات من العوامل اهلامة يف الوقاية من خماطر تسمم الطيور ،وحتتاج هذه العبوات إىل متطلبات خاصة بوضع عالمات واضحة
تسمح باستخدام حمتوياهتا بالشلل ال صحيح ،وعند االنتهاء منها أو عدم احلاجة هلا فإنه ميلن التخلص منها بطريقة مناسبة حتد من احتمال إعادة
استخدامها للمنتجات املزيفة أو املسامهة يف زيادة خمزونات املنتجات القدمية و /أو التالفة.
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جيب أن يلون هنج إدارة عبوات املبيدات إلزاميا ويتم إدارته من قبل املصانع املتخصصة أو احللومة وجيب دعمها من خالل فرض ضرائب على موردين
احلاويات و /أو املستخدمني أو ضريبة املبيعات املفروضة على املبيدات على سبيل املثال.

متطلبات وضع البطاقات التعريفية على العبوات
تلعب البطاقات التعريفية على العبوات دورا حيويا يف إيصال املعلومات املتعلقة باملبيدات وخماطرها وتعليمات السالمة واستخداماهتا وجيب أن تتضمن
أيضا معلومات حول مسيتها على الطيور باللغات احمللية والرموز لتلون فعالة يف مناطق حمو األمية.
ينبغي أيضا وضع معلومات تعريفية حول كيفية تنظيف العبوات والتخلص منها بعد اإلنتهاء منها كجزء من عملية تسجيل املبيدات يف دولة معينة
وميلن السيطرة على املعايري املسموحة للعبوات اليت ستدخل إىل األسواق بدقة لضمان أن التصميم ووضع املعلومات التعريفية قد حتقق .

إشراك أصحاب العالقة
من املهم إشراك مجيع أصحاب العالقة من أجل جناح خطة إدارة العبوات وخاصة خالل مرحلة تطوير املخطط وتتضمن التايل:


احللومات ومديرياهتا املسؤولية عن انشاء وتنظيم اإلطار القانوين لتسجيل املبيدات واستخدام املبيدات احلشرية والتخلص من النفايات
وحتديد آليات لتمويل اخلطة.



املصنعني واملستوردين واملوردين الذين يتحملون املسؤولية عن االمتثال للتعليمات اخلاصة بالنفايات واملبيدات واملمارسات اجليدة يف تصميم
منتجات العبوات وإدارة املنتجات يف مجيع أحناء سلسلة التوريد وهم يف كثري من احلاالت يقومون بدعم إدارة نظام إدارة العبوات.



املستخدمني وهم من تقع عليهم مسؤولية إدارة واستخدام املبيدات بطريقة آمنة وقانونية ومسؤولة ويعامل مبا يف ذلك موضوع إعادة العبوات
الفارغة لشركات إعادة التدوير املناسبة /أو التخلص منها بطريقة مناسبة.



املنظمات غري احللومية واملدارس واللليات الزراعية وخدمات اإلرشاد واجلمعيات التعاونية الزراعية وهم يف وضع جيد لرفع مستوى الوعي
للممارسات اجليدة يف استخدام املبيدات ،ويف بعض احلاالت لتشغيل أنظمة إدارة العبوات.



مؤسسات إدارة النفايات وإعادة التدوير.

جيب ان تعطى أولوية لتأسيس جلنة توجيهية وتأسيس جلنة أصحاب العالقة يف وقت مبلر من العملية وميلن العثور على مزيد من التوجيهات يف مدونة
قواعد السلوك واالرشادات التوجيهية للدول اخلاصة مبنظمة الغذاء والزراعة فضال عن املزيد من املعلومات يف االرشادات التوجيهية إلدارة العبوات
اخلاص جبمعية محاية احملاصيل األوروبية
 1.1.3دمج التأثيرات على الطيور في مبادئ اإلدارة المتكاملة لمكافحة اآلفات
اإلدارة املتلاملة مللافحة اآلفات هي اسرتاتيجية للحد من استخدام املبيدات من خالل توظيف جمموعة متنوعة من اخليارات مللافحة وإدارة اآلفات
(  ،)Shojaei, et al. 2013وحتمي اإلدارة املتلاملة مللافحة اآلفات من اخلسائر املرتتبة على احملاصيل يف حني تقدم أقل قدر مملن من
االضطراب يف النظم البيئية ( ،)FAO 2013أظهرت الدراسات اخنفاضا بنسبة  % 41يف استخدام املبيدات نتيجة اإلدارة املتلاملة مللافحة
اآلفات وعالوة على ذلك ،فإهنا تنتج تنوع حي وي أكرب من تلك اليت تنتجها الزراعة التقليدية ( ،)Freier and Boller 2009وحيث أن اإلدارة
املتلاملة مللافحة اآلفات تقلل من استخدام املبيدات فإهنا بالتايل حتد من احتمال تعرض الطيور املهاجرة للمبيدات احلشرية ،وعليه فإهنا جيب
استخدامها كنشاط أويل عند ملافحة آفات احملاصيل.
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ال تعترب اإلدارة املتلاملة مللافحة اآلفات من احللول املناسبة للجميع وللنها امللان املناسب الذي جيمع كل تقنيات مراقبة اآلفات واليت تتناسب مع
احتياجات وأوضاع املزارع مبا يف ذلك العوامل االقتصادية ،وتعترب عملية فهم كيفية منو وتفاعل احملاصيل مع البيئة احمللية من االمور ال ضرورية لتنفيذ
اخلطة بنجاح ( ،)CropLife 2011وتستخدم املدارس احلقلية للمزارعني لتوفري قاعدة معرفية للمزارعني حول حماصيل حمددة ،ويقوم رجل مهين
خمتص مبقابلة جمموعة من املزارعني بانتظام حبيث يراقبون ويسجلون ويناقشون ما جيري داخل حقوهلم.
خالل عقد الثمانينات والتسعينات من القرن التاسع عشر مت اطالق برنامج وطين لالدارة املتلاملة مللافحة اآلفات يف مجيع أحناء العامل املتطور ،وتقو
منظمة األغذية والزراعة بتنفيذ أجنح املشاريع ضمن هذا الربنامج مبا يف ذلك الربنامج اإلقليمي لإلدارة املتلاملة مللافحة اآلفات يف الشرق األدى
باستخدام مدارس املزارعني احلقلية ،وقد مت وضع هذا الربنامج موضع التنفيذ عن طريق امل ؤسسات غري احللومية وبدعم من الشركات الصناعية مثل
كروب اليف وهي مؤسسة ذات عضوية متثل الشركات الزراعية والليميائية وقامت بتدريب ثالثة ماليني شخص من اهليئات احللومية وجتار التجزئة
واملوزعني واملستخدمني النهائيني على تقنيات اإلدارة املتلاملة مللافحة اآلفات ،وتتوفر توجيهات اإلدارة املتلاملة مللافحة اآلفات لدى كل من منظمة
األغذية والزراعة وكروب اليف واليت ميلن تطبيقها يف دول منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا.
يعترب التعليم هو املفتاح الرئيسي خلفض استخدام املبيدات ،وخاصة فيما يتعلق باملواد الليميائية الضارة واملمارسات الزراعية وأشلال املبيدات وعدد
مرات التعرض للمبيدات والتأثري على البيئة والتقليل من املخاطر ،باإلضافة إىل ذلك ،فإنه جيب تطبيق البدائل احلالية املتوفرة للمبيدات مثل املبيدات
زرعة احملاصيل اجلاذبة والطاردة لآلفات على مقربة من احملاصيل ذات القيمة العالية).
الناعمة واملبيدات واسرتاتيجيات زراعة حماصيل الدفع والسحب ( ا
نفذت مؤسسة كروب اليف ومنظمة األغذية والزراعة برامج اإلدارة املتلاملة مللافحة اآلفات مع تفاوت درجات النجاح يف مجيع أحناء دول املنطقة
خالل مسار الطيور املهاجرة وتعترب كل من مصر واألردن ولبنان وفلسطني وسوريا جزءا من برنامج املنظمة لإلدارة املتلاملة مللافحة اآلفات يف الشرق
األدى ،وقد بدأ هذا الربنامج يف عام  ،4112مركزا على اعتماد اسرتاتيجيات اإلدارة املتلاملة مللافحة اآلفات على الصعيد احمللي ( FAO
 ،)2013وتعترب املدارس احلقلية للمزارعني هي النشاط األساسي يف تعزيز اإلدارة املتلاملة مللافحة اآلفات وتشجع املزارعني على املشاركة الكتساب
املعرفة اخلاصة بالنظم البيئية احمللية باستخدام هذا النهج (.)FAO 2013
حيث أن العديد من دول املنطقة الواقعة على طول مسار اهل جرة حلفرة االهندام /البحر األمحر قد طبقت بالفعل اسرتاتيجيات اإلدارة املتلاملة مللافحة
اآلفات فإن الرتكيز األساسي جيب أن ينصب يف صاح تنفيذ هذه الربامج بنجاح لضمان مشول الصناعات اخلاصة بالقطاع الزراعي على أساليب
واسرتاتيجيات حتد من خماطر تسمم الطيور املهاجرة (وخاصة يف املناطق ذات املخاطر العالية مثل مواقع عنق الزجاجة) ،وميلن االنتقال بعد ذلك إىل
دول املنطقة اليت مل تعتمد االرشادات التوجيهية لإلدارة املتلاملة مللافحة اآلفات ،وجيب على احللومات استخدام الدروس املستفادة من مشاريع
اإلدارة املتلاملة مللافحة اآلفات الناجحة يف املنطقة ،وعلى أن تضع االرشادات التوجيهية لإلدارة املتلاملة مللافحة اآلفات ضمن التشريعات الوطنية.
قامت مؤسسة كروب اليف منذ عام  4114بتنفيذ برامج متعددة برنامج لإلدارة املتلاملة مللافحة اآلفات يف أفريقيا والشرق األوسط يف مجيع أحناء
السودان وإثيوبيا واململلة العربية السعودية واليمن ومصر واألردن ولبنان وسوريا ولغاية اآلن ال يوجد برنامج لإلدارة املتلاملة مللافحة اآلفات يف إريرتيا
وجيبويت تركز براجمها على التطبيق احمللي باستخدام املدارس احلقلية للمزارعني لتعزيز املعرفة احمللية وفهم النظم البيئية والتدريب على اإلجراءات الصحيحة
املستخدمة للحد من استخدام املبيدات .رغم ذلك ال يوجد تقييم كايف حول ماهية النشاطات األجنح وفرص تعزيز برنامج اإلدارة املتلاملة مللافحة
اآلفات وكيف ميلن تطبيق هذه التحسينات على بعض البلدان النامية.
ال يأخذ أي من الربامج اليت يتم تنفيذها حاليا ضمن مسار الطيور املهاجرة بعني االعتبار موضوع مجوع الطيور املهاجرة ،وميلن توجيه برامج اإلدارة
املتلاملة مللافحة اآلفات اليت تديرها املنظمات املختلفة مثل منظمة الغذاء والزراعة ومؤسسة كروب اليف لتأخذ يف االعتبار املواصفات اخلاصة جبموع
الطيور املهاجرة وميلن حتقيق ذلك من خالل تعديل استخدام املواد الليميائية شديدة السمية وعدد مرات رش املبيدات وكميات استخدام املبيدات
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ليتزامن مع فرتة اهلجرة أو التلاثر مع الرتكيز على مواقع عنق الزجاجة واملناطق املعرضة للخطر .وعلى سبيل املثال ،قامت مؤسسة كروب اليف بتأسيس
مشروع يف زامبيا والذي مت تلراره يف عدد من الدول األخرى يف املنطقة لتحسني كفاءة استخدام املبيدات من خالل تدريب الناس كأهنم مقدمي
خدمة رش للمبيدات وميلن أن يتم تطبيق مواد التدرب املوجودة يف الشلل رقم  3وتبينيها العتبارات الطيور املهاجرة ومع مثل هذه االعتبارات فإن
الربنامج التدرييب سيلون ذا فائدة ألنه سيضيف قيمة خاصة عندما يتم تطبيقه يف مجيع أحناء الدول الواقعة على مسار الطيور املهاجرة.
ومن شأن هذه االعتبارات أن تقلل من خطر تسمم الطيور املهاجرة بواسطة املبيدات ،وعالوة على ذلك ،فإنه جيب أن يتم تنفيذ برنامج كسب للتأييد
على مستوى عال يستهدف خمتلف األطراف الفاعلة ضمن برامج احللومات من أجل جناح برنامج اإلدارة املتلاملة مللافحة اآلفات.
الشلل رقم  :3توصية لتحسني برنامج مقدم خدمة الرش
يهدف برنامج مقدم خدمة الرش بشلل رئيسي إىل إنشاء شبلة من مقدمي خدمة الرش لتطبيق آمن وفعال للمبيدات ،ويقوم أحد املزارعني الرئيسيني
بتلقي تدريب متخصص يف تطبيق املبيدات ومن مث يقوم بتأجري خدماته لزمالئه املزارعني من أجل رش أراضيهم.
وهتدف عملية إنشاء شبلة من مقدمي خدمة الرش إىل منع املزارعني غري املدربني من التعامل مع املبيدات والسماح فقط ملن يتم تدريبهم بشلل
صحيح ومعتمد للقيام بذلك ،وتتضمن مزايا مقدمي خدمة الرش تطبيق أفضل املمارسات اخلاصة باملبيدات مع ضمان أقل احتماالت التسمم وجتنب
اإلفراط أو التقليل يف الرش وتقليل اخلطر على الناس والبيئة وحتسني إدارة احلاويات الفارغة وتراكم املبيدات املهجورة بشلل أقل.
يركز برنامج التدريب اخلاص مبقدمي خدمة الرش على فهم تسميات املبيدات وتصنيفاهتا امل ختلفة وعلى طرق النقل والتخزين وعلى أفضل األساليب
واملمارسات إلعداد استخدامات مسؤولة وحمافظة على البيئة .وقد تلقى أحد عشر شخصا هذا التدريب حيث أصبحوا معتمدين وبدؤوا بتقدمي
خدماهتم لبقية اجملتمع الزراعي.
عمل الربنامج على تدريب  551فرد من الشركات األعضاء على خدمة الرش يف زامبيا وبدورهم قاموا بتدريب مزارعني آخرين ومنذ تشرين أول للعام
 ،4154أصبح هنالك يف زامبيا ما جمموعه  5411إىل  51111مزارع مدربني على تقدمي خدمة الرش وبالتايل فقد قدم الربنامج منوذجا ناجحا لنقل
املعارف واملهارات ل صغار املزارعني.
وصلت ابرمج التعليم أيضا إىل جتار املبيدات لضمان إدارة احملالت مبسؤولية أكرب وميلن أن يقوم الوكالء باعطاء مشورة د قيقة إىل املزارعني عند شراءهم
للمبيدات.
يستعرض برنامج مقدمي خدمة الرش تزايد كميات املبيدات املقلدة إىل األسواق يف زامبيا ومن دون توفري توجيهات مناسبة فإن صغار املزارعني هم
عرضة هلذه املبيدات املقلدة ،وبرنامج مقدمي خدمة الرش يعمل على تدريب املزارعني على كيفية جتنب استخدام املنتجات املقلدة الضارة ،ويف الوقت
نفسه خيفف من مسؤولية شراء وختزين هذه املبيدات لدى املزارعني اآلخرين ،ويلعب برنامج مقدمي خدمة الرش دوره ضمن القرى.
وتتضمن املزايا املرتتبة على الطيور من هذا الربنامج هو استخدام املبيدات املهجورة القدمية والسامة اليت حيتمل أن تلون خطرة على الطيور بشلل أقل
وذلك من خالل التدريب على نوعية املنتجات الصاحلة لالستخدام والتطبيقات الفعالة للمبيدات وتوفري أحلام أكثر يف سلسلة التوريد من خالل
إعطاء مسؤولية شراء وختزين املبيدات ملقدمي خدمة الرش املعتمدين وبالتايل تقييد الوصول للمبيدات احلشرية التالفة /وغري املشروعة.
ميلن ان تؤدي التحسينات على هذا الربنامج إىل املزيد من الفوائد على الطيور وينبغي إدراج تدريب حول كيفية التخفيف من طرق تعرض الطيور
للمبيدات من خالل التدريب على طرق استخدام املبيدات احلشرية وتوقيت استخدامها وكذلك على استخدام املواد األ قل مسية على الطيور.
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إن اعتماد اسرتاتيجية االدارة املتلاملة مللافحة اآلفات مضت ببطء حىت اآلن يف كل من الدول املتقدمة والنامية ( ،)Ohmart 2009وميلن
تطبيق عدد من األساليب لتشجيع تنفيذ اإلدارة املتلاملة مللافحة اآلفات.
تتضمن الفرتة االنتقالية املتمثلة يف االنتقال من اال ستخدام التقليدي املفرط للمبيدات لتنفيذ اإلدارة املتلاملة مللافحة اآلفات عملية تعلم كيفية
استخدام التقنيات اجلديدة وحتسني قدرات صنع القرار لدى املزارعني لتتناسب واحتياجاهتم ( ،)Brewer, et al. 2009وتعترب هذه الفرتة
االنتقالية صعبة ورمبا تستغرق وقتا طويال ليتم تليفها ،وميلن إجراء دعم هلذه املرحلة االنتقالية من خالل بعض اخلدمات االستشارية لتلون متاحة
بسهولة وتقدمي املشورة للمزارعني الذين حيتاجون إليها ،وميلن حتقيق ذلك من خالل اخلدمات االستشارية عرب اإلنرتنت أو اهلاتف ومن خالل خبري أو
مستشار متاح بسهولة يف منطقة ( .)Brewer, et al. 2009وكما مت ذكره مسبقا فإن بعض املزارعني ال توجد لديهم الثقة بالبدائل املتوفرة
مللافحة اآلفات ( )Shojaei, et al. 2013وميلن معاجلة ذلك من خالل بيئة التعليم و التعلم االجتماعي ،وميلن أن تشلل احلواجز
االقتصادية عائقا أمام تطبيق اإلدارة املتلاملة مللافحة اآلفات ( ،)Skevas 2012وستتم منا قشة طرق التغلب على هذه احلواجز أدناه.
أظهرت الدراسات بأن املستهللني يفضلون األطعمة ذات العالمات املستدامة (  ،)Durham, Roheim and Pardoe 2012وبالتايل
فقد أظهرت الطرق بأن استخدام العالمات البيئية أو الشهادات يزيد من جاذبية املنتجات ضد املنافسني يف السوق وهي منتجات اليت ال تندرج ضمن
االدارة املتلاملة مللافحة اآلفات.
الشلل رقم  :1أمثلة على احلوافز احلالية املستخدمة يف منطقة اهلجرة للبحر األمحر
تقوم مصر حاليا باستخدام أسلوب منح الشهادات لإلدارة املتلاملة مللافحة اآلفات وقد قاموا بتدريب أحد عشر متدربا مؤهلني ومعتمدين ولديهم
ترخيص باستخدام تقنيات اإلدارة املتلاملة مللافحة اآلفات من وزارة الزراعة واستصالح األراضي (.)CropLife 2011
وقد عمل األردن على وضع العالمات البيئية على احملاصيل املزروعة باستخدام نظم اإلدارة املتلاملة مللافحة اآلفات جلعلها أكثر جاذبية للمستهللني
( ،)FAO 2013ومع ذلك ،فقد فشلت هذه املبادرة بسبب الطريقة املستخدمة والطويلة ملصادقة املنتجات ،وعليه فإنه من املستحسن إعادة إنشاء
هذا الربنامج مع مصادقة املنتج املنهجية املنقحة ،وإذا جنحت فإنه ميلن تطبيقها على أساس أوسع على طول مسار هجرة الطيور
ميلن أن تىساعد احلوافز اال قتصادية املقدمة يف إقناع للمزارعني على تبين هنج اإلدارة املتلاملة مللافحة اآلفات وجيب على احللومات دعم بعض
املنتجات من أجل تشجيع بدائل إدارة اآلفات ( ،)Skevas 2012ومن األمثلة على ذلك ما تقوم به احللومة اللبنانية من توفري للمصائد احلرة
وتشجيع طرق الوقاية من اآلفات وعدم تشجيع استخدام املبيدات ( .)FAO 2013وميلن تقدمي املعونة يف احلمالت ذات األ مهية اخلاصة مثل تلك
املتعلقة بتفشي اجلراد والقوارض ويتم ذلك من خالل احللومة يف كثري من األحيان وينبغي أن يتم بطريقة تتفق مع مبادئ اإلدارة املتلاملة مللافحة
اآلفات وجتنب التطبيقات اجلوية للمواد واحملتمل أن تؤثر على الطيور (على سبيل املثال ،بعض أنواع الفوسفات العضوية واللربامات).
ميلن لربامج نشر الوعي من تأثري املبيدات على صحة اإلنسان وصحة احلياة الربية أيضا حتسني عملية صنع القرار يف كيفية استخدام املبيدات ،ولذلك
فإن من شأن عملية إدماج معلومات تتعلق بأمهية الطيور املهاجرة وتأثري املبيدات احلشرية خالل تنفيذ برنامج املدارس احلقلية للمزارعني األثر اللبري يف
رفع الوعي ،وعالوة على ذلك ينبغي أن تدرج خدمات النظم البيئية اليت تقدمها الطيور املهاجرة يف اجللسات التدريبية ،حيث ان توضيح فوائد
خدمات النظام البيئي االجتماعية واالقتصادية والبيئية هلا تأثري هام على رفع درجة الوعي لدى املزارعني ( .)DEFRA 2010يوفر إبراز الفوائد
ا ليت تعود على الزراعة قيمة اقتصادية واجتماعية لتلك الطيور مما سيساعد على محايتها.
ينصح مبزيج من اسرتاتيجيات ملافحة اآلفات إلدارة اآلفات وتشجيع استخدام املعارف التقليدية حول احللول الطبيعية ،واالستخدام احملدود للمواد
املهددة للطيور مما سيقلل من تأثريها على الطيور املهاجرة .ويف حال مت استخدام املبيدات فإنه جيب استخدام أساليب تعرض الطيور املهاجرة بشلل
أقل للخطر و /أو املنتجات األقل مسية للطيور املهاجرة ،فعلى سبيل املثال ،رش املبيدات خارج فرتات هجرة الطيور وعندما يتم استخدام هذه املناطق
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كمحطات توقف شتوية وينبغي أن تتضمن املمارسات استخدام املبيدات الصديقة وتقنيات اإلدارة املتلاملة مللافحة اآلفات واسرتاتيجيات الزراعة
وإدراجها يف الربامج وتقييمها.
 1.1إنشاء مناطق محظورة من المبيدات في المناطق األكثر خطرا
ميلن احلد من استخدام املبيدات احلشرية اليت هتدد جمتمعات الطيور يف املناطق املعرضة للخطر مثل مناطق عنق الزجاجة من خالل إنشاء مناطق
حمظورة من املبيدات  ،وذلك ألن هذه املناطق حتد من خطر استخدام املبيدات على الطيور وميلن أن تشمل احملميات الطبيعية القائمة واملناطق العامة
(  ،)European Parliament and Council 2009وتعترب مسألة تأسيس شبلة من املناطق احملظورة من املبيدات خالل مسار اهلجرة
للبحر االمحر من الوسائل الفعالة ل ضمان خفض تعرض هذه األنواع للمبيدات احلشرية يف املواقع ذات احلساسية العالية.
جيب حتويل املناطق احلساسة يف مسار اهلجرة حلفرة االهندام /البحر األمحر إىل مناطق حمظورة من املبيدات مثل تلك املناطق اليت تعترب كعنق زجاجة أو
املناطق اهلامة للطيور ،وسيساهم ذلك يف احلد من استخدام املبيدات احلشرية داخل هذه املناطق مما يقلل من تعرض الطيور هلا ،وجيب أن يلون الرتكيز
األساسي على احلد من استخدام الفوسفات العضوية واللربامات حلماية احملاصيل نظرا للمخاطر اليت تسببها على الطيور وينبغي أيضا االستعاضة عنها
مببيدات أقل مسية على الطيور أو من خالل تقنيات بديلة مللافحة اآلفات.
ميلن تطبيق مناطق حظر املبيدات باستخدام عدد من األساليب التشريعية وغري التشريعية وترتبط االجراءات التشريعية إما يف احللومة احمللية أو الوطنية
وقد تستطيع التحلم يف استخدام املواد اخلطرة أو أي مبيدات ،واالستعاضة عنها ببدائل أكثر أمانا أو تتطلب موافقة من سلطة أخرى لتطبيق
استخدام املبيدات يف حممية طبيعية ( .)Department for Environment, Food and Rural Affairs 2012
يوضح الشلل رقم  9أدناه كيف ميلن خلطة تقسيم املناطق من السيطرة على استخدام املبيدات واألنشطة الضارة األخرى يف جزر أرخبيل سقطرى يف
اليمن.
شلل رقم  :9حالة دراسية ملنطقة خالية من املبيدات يف جزر أرخبيل سقطرى يف اليمن
يعترب أرخبيل سقطرى اخلايل من املبيدات والوا قع على بعد  711ميل مقابل الساحل اليمين هو أحد أكثر اجلزر الغنية بالتنوع احليوي واألنواع املتوطنة
يف العامل ،وهو موطن ألكثر من  511نوع من أنواع الطيور املهاجرة أيضا
ونظرا لعزلة اجلزر األربع فإن هناك اكتفاء ذايت للسلان الذين اعتادوا بعض قواعد املمارسات التقليدية اليت سامهت يف محاية البيئة بشلل طبيعي
(  ،)Scholte, Al-Okaishi and Suleyman 2011فعلى سبيل املثال ،يقوم السلان حاليا مبمارسة فرتات اسرتاحة من الصيد،
وتتضمن املمارسات الزراعية الرئيسية على اجلزيرة كل من تربية الثروة احليوانية وزراعة النخيل وال تستخدم املبيدات على اجلزيرة ( Porter and
.)Suleiman 2013
بدأت جهود محاية الطيور وغريها من احليوانات الربية قبل البدء بتنفيذ أي عملية إمنائية رئيسية ،مما مسح بتنظيم البنية التحتية وتوجيه األبنية الذي أدى
إىل التقليل من أي ضرر بيئي (  ،)Socotra Governece and Biodiversity Project, UNDP 2013ويف عام  4111كانت
اجلزيرة مقسمة إىل أربع مناطق معروفة باسم خطة تقسيم احلماية (.)Hakim 2002
أدت مناطق استخدام املوارد إىل محاية أنواع الطيور الفريدة على املدى البعيد فضال عن التدفق املستدام للمنتجات واخلدمات لتلبية احتياجات اجملتمع
احمللي (  ،)The Environment Protection Council 2000وهذه املمارسات تتم حتت اشراف هذا اجملتمع ،اما منطقة االستخدام
العام فإهنا حتتوي على مواقع فيها موائل تغريت بسبب األنشطة البشرية و /أو مت استنزاف مواردها ،واملتنزه الوطين حيتوي بشلل طبيعي على تضاريس
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برية أو حبرية خمصصة للحماية وعدم االستنزاف .وأخريا فإن طبيعة احملميات وهي مناطق برية أو حبرية غري معدلة أو معدلة بشلل طفيف حتافظ على
املوروث الطبيعي وتأثريه (  .)The Environment Protection Council 2000ويتم إدارة احملمية الطبيعية من خالل اهليئة العامة
حلماية البيئة واجملتمع احمللي.

مت حتديد عدد من املناطق اهلامة للطيور تقع على مسار هجرة الطيور على أهنا مواقع حساسة بسبب حيوية املنطقة الستقبال عدد كبري من أسراب
الطيور ،وللن ختصيص املوقع كمنطقة هامة للطيور ال يعين إطالقا بأنه حممية طبيعية لعدم وجود أي آليات رمسية ( ،)Asmar 2009وتعترب هذه
هي مناطق متميزة متاحة لربامج احلماية واحلماية القانونية واإلدارة واملراقبة ويهدف برنامج املناطق اهلامة للطيور إىل توجيه تنفيذ اسرتاتيجيات محاية
الطبيعة الوطنية من خالل تعزيز وتطوير احملميات الطبيعية الوطنية ( ،)Birdlife International 2014ويوجد حاليا  741منطقة هامة للطيور
على طول مسار اهلجرة وتعترب محاية هذه املناطق هي احلد األدى الضروري املطلوب ومن املستحسن من أجل محايتها أن يتم إدخال مناطق حتظر فيها
املبيدات إضافة للمناطق احملظورة لضمان وجود شبلة كافية من املناطق ملنع تأثريات املبيدات عرب مسار الطيور املهاجرة.
إن برامج رفع القدرات املستهدفة للمجتمعات واملزارعني حول فوائد احملميات الطبيعية سيساعد على تقليل استخدام املبيدات الىت قد تستخدم أيضا يف
املناطق احملظورة ،وعالوة على ذلك ،فإن السماح للسلان احملليني بأن يقوموا بإدارة املنطقة سيخدم كبديل فعال ( Makhzoumi, et al.
 .)2012ويف ظل تزايد معرفة السلان احملليني يف املنطقة بقضايا التنوع احليوي فإن ذلك سيؤدي بدوره إىل حتسني تنفيذ القانون واإلدارة الفعالة من
خالل الشعور باملللية للموقع ( ،)Aziz No Dateميلن أن تؤدي إدارة الدولة إىل فقدان املللية وبالتايل فقدان االهتمام يف املنطقة وتنوعها
احليوي (  ،)Makhzoumi, et al. 2012باإلضافة إىل ذلك فإن حتفيز إدارة اجملتمع للموقع ميلن استخالصها من عدد من اجلوانب
االقتصادية والثقافية والرتفيهية أو دعم القيم الدينية (.)SPNL 2013
من اهلام جدا عملية إشراك اجملتمع احمللي يف محاية احملميات الطبيعية وهذا يتحقق من خالل زيادة جمموعات محاية الطبيعة احمللية ( Birdlife
 )International 2014ويوفر الشلل رقم  51مثاال على اإلدارة احمللية يف احملافظة على احملميات الطبيعية يف لبنان .وعالوة على ذلك ،فإن
اللثري من الرتويج والتثقيف يف جمال احلماية يأيت من املؤسسات غري احللومية يف كثري من األحيان.
الشلل رقم  :51حالة دراسية حول ختفيض استخدام املبيدات يف منطقة احلمى يف لبنان
تشري كلمة احلمى إىل نظام قدمي وتقليدي للمحافظة على املوارد الطبيعية ومحاية وإدارة الغابات ( ،)Asmar 2009وقد مت إعالن منطقة إبل الساقي
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اليت تقع يف جنوب شرق لبنان كمنطقة محى عام  ،4117وقد شهدت املنطقة مرور  4مليار طري يف السنة ،وتستخدم األراضي يف هذه املنطقة بشلل
رئيسي للزراعة (  ،)Birdlife International 2013وتقع املنطقة احملمية حتت إدارة وزارة الزراعة ووزارة البيئة (.)SPNL 2013
وتقوم جمموعات اجملتمع احمللي (جمموعات دعم املوقع) بإدارة التنوع احليوي يف املوقع ،وتقوم اجملموعات بالتشبيك معا لتبادل اخلربات واملهارات ،وترتبط
كلمة احلمى تارخييا باملاضي العريق للشعوب احمللية كشلل من أشلال رفاهية اإلنسان وليس جمرد احلماية وذلك يوفر حافز أعلى حلماية املنطقة
(.)IUCN; SPNL 2007
يتم االستمرار يف توعية الطالب للمهددات على الطيور وغريها من احليوانات الربية ،وأمهية برنامج احلمى يف األنشطة الدراسية يف املدارس احمللية .ومت
ختصيص منطقة إبل الساقي حديثا ضمن برنامج احلمى وجيري العمل مع املزارعني للحد والقضاء على استخدام املواد الليميائية يف الزراعة يف
أراضيهم ،باإلضافة إىل انه يتم وضع قوانني حتظر قطع األشجار والصيد وبناء البنية التحتية على مساحات واسعة ورعي املاشية ومت تعيني فريق دعم
للموقع وخطة إدارة صارمة ملراقبة وتنفيذ القوانني (.)SPNL 2013
ويتم تشجيع السياحة البيئية يف منطقة احلمى ومراقبة الطيور واملشي ومجيع هذه النشاطات من شأهنا جلب منافع اقتصادية للمنطقة على الصعيد احمللي
وهذه الفائدة االقتصادية قد تساعد يف محاية الطيور املهاجرة (.)Asmar 2009
من اململن أن تلون احلوا فز هامة ضمن وخارج املناطق احملظورة من املبيدات حيث أهنا تعمل على تغيري سلوك املزارعني حنو استخدام املبيدات ،وغالبا
يتم توزيع احلوافز على املدى القصري ،وتنتهي بانتهاء املساعدات ،ويف املقابل ،ميلن أن تلون احلوافز غري نقدية ،مثل التأثري االجتماعي ،ورضا
الشخصية املستمد من كوهنا شخصية مسؤولة بيئيا أي أن يرتبط احلافز بسبب معني (على سبيل املثال ،اخنفاض مجوع الطيور) ،و ميلن أن تلون
السياسات املطورة حمليا هي الدافع الفعال طويل األمد لتغيري املمارسات الزراعية (  ،)De Young, et al. 1993; Pieters 1991وتعترب
عملية توفري معلومات دقيقة عن كيف وأين وماذا تفعل ضرورية الستيعاب التقنيات اجلديدة ( ،)Jacobson, et al. 2003وبناء على ذلك ،فإنه
ينبغي أن تلون برامج التعليم احمللية مع أصحاب العالقة (االعتماد على التأثري على االسرتاتيجيات اليت تنتجها اتفاقية التنوع احليوي /االحتاد الدويل
حلماية الطبيعة  ،)1واليت تشمل احلوافز غري النقدية ،مركزة بشلل رئيسي على تنفيذ هذه االرشادات التوجيهية.

تعترب املناطق احملظورة من املبيدات هامة بشلل خاص للطيور املهاجرة ،حيث أن األراضي الزراعية هي موئل هام للطيور حيث تلعب دور املسلن
وموقع التغذية والتلاثر (  ،)Voluntary Initiative 2009وعلى هذا األساس فإنه ينصح أن يتم استخدام املبيدات اليت هلا مسية منخفضة
على حياة الطيور يف مجيع املناطق واألراضي الزراعية يف املناطق املعرضة للخطر وخصوصا خالل فرتات اهلجرة.
قام االحتاد الدويل حلماية الطبيعة باطالق برنامج املناطق احملمية حتت اسم "بارك" يف مشال أفريقيا ومنطقة الشرق األوسط ويهدف إىل تعزيز التعاون
الدويل بني فرق إدارة املنطقة وتعزيز دورها ووضعها واألنشطة اليت تقوم هبا ،وقد قام الربنامج بتحليل اجلهود املبذولة حلماية املناطق ذات األمهية البيئية
وتفاصيل الدروس املهمة املستفادة من محاية هذه املناطق ،ويتضمن ذلك عددا من األمثلة على إنشاء وتشغيل املناطق احملمية داخل البحر األمحر على
طريق الطيور املهاجرة .وينبغي إدراج تقييد استخدام مبيدات اآلفات يف خطة عمل الربنامج ،من خالل ضمها يف األهداف .هذا ميلن إدراجها يف
اإلدارة الفعالة ،من خالل تقييد استخدام املبيدات احلشرية يف املناطق احملمية ،وزيادة الوعي من آثار املبيدات عالية املخاطر على مجيع املستويات داخل
املنطقة.
 .1توصيات ل حماية المحاصيل من عصفور الزرزور

1

مصادر اتفاقية التنوع احليوي /االحتاد الدويل حلماية الطبيعة يف التأثري على أصحاب العالقة

http://bch.cbd.int/protoco l/outreach/CBD-Toolkit.pdf
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يتسبب عصفور الزرزور خبسائر كبرية يف احملاصيل الزراعية وهناك حاجة إىل آليات إدارية للتقليل من تلك اخلسائر يف كثري من األحيان ،وتؤدي
الطريقتني املعروفتان للسيطرة على أعداد هذا النوع ومها الرش مبادة الفينثيون الليميائية وتقنية التفجري إىل خماطر على احلياة الربية غري املستهدفة ،وتضع
الطيور املفرتسة واليت تتغذى على اجليف على وجه اخلصوص حتت خطر التسمم األويل والثانوي ،ونتيجة لذلك ،فقد مت التوصية باستخدام طريقتني
بديلتني مللافحة عصفور الزرزور كما هو مبني أدناه.
 1.1تطبيق استراتيجيات اإلدارة المتكاملة لمكافحة اآلفات لتغيير استراتيجيات المحاصيل والحد من استخدام المبيدات
إن عدم ت وفر مصادر الغذاء الطبيعية مثل بذور احلشائش الربية اليت تفضلها عصافري الزرزور هي السبب الرئيسي لألضرار املرتتبة من هذا النوع على
حبوب احملاصيل.
جيب تطوير اسرتاتيجيات محاية احملاصيل للل حالة تضرر مباشر ،وتشجع منظمة األغذية والزراعة حاليا استخدام هنج اإلدارة املتلاملة مللافحة
اآلفات من خالل العمل مع املزارعني مثل النظر يف مجيع جوانب املمارسات الزراعية املتعلقة باألضرار املرتتبة من عصفور الزرزور وتسعى إىل التقليل من
استخدام املبيدات ،ويتضمن ذلك تعديل زراعة احملاصيل وتوقيت الزراعة واحلد من األعشاب الضارة واستبدال احملاصيل (مثل الذرة اليت ال تستهلك من
قبل الزرزور) واخافة الطيور وتدمري األعشاش واستخدام املواد الليميائية مللافحة هذه الطيور اليت هتدد احملاصيل بشلل مباشر عندما تفشل الطرق
األخرى.
يرتبط الضرر الناتج من عصفور الزرزور بالعوامل الزراعية مثل وقت زراعة ون ضوج القمح وارتباطه هبجرة عصفور الزرزور ،ومن هنا ،فإن استخدام الوقت
املناسب للقيام ببعض املمارسات الزراعية املتعلقة بإنتاج القمح سوف يقلل من تلف احملاصيل ويؤدي إىل خفض استخدام املبيدات أيضا.
يف حني حيدث الضرر للمحاصيل املروية يف موسم اجلفاف أو إىل تلك احملاصيل املروية بسبب املوسم املطري على طول مسارات هجرة الطيور ،فإن
تغيري موسم اإلزهار مطلوب ايضا ،وتلون مسألة االبتعاد عن موسم القمح والشعري الشتوي وسيلة فعالة للحد من أضرار عصفور الزرزور ،ومع ذلك،
فإن هذه الوسيلة (تغري املوسم) قد تلون غري جمدية يف حال ارتبطت بتلاليف مادية مرتفعة ( .)Mundy 2000ويف حال صعوبة السيطرة على
هذه اآلفة فإنه ينصح بالزراعة قبل والدة صغار هذه الطيور ومقدرهتا على الطريان (  .)Elliott and Allan 1989وجيب أن تقتصر عمليات
امللافحة على احملاصيل املعرضة للخطر ،مع األخذ بعني االعتبار أقصى جمال حلركة عصفور الزرزور ومراحل منو احملاصيل وكمثال على ذلك هو أن
حماصيل القمح يف املرحلة اللينة تلون عرضة للتلف بشلل أكرب من مرحلة القمح الصلبة من قبل عصفور الزرزور وبذلك ميلن تقليل الضرر.
ميلن التخفيف من حاالت الوفيات لألنواع غري املستهدفة والناجتة عن التسميم املباشر لألعشاش أو رش املستعمرات ،أو التسمم الثانوي من خالل
استهالك املواد امللوثة من خالل حصر السيطرة على تلك املواقع فقط واليت حيدث فيها الضرر االقتصادي للمحاصيل يف الواقع .ويف العادة فإن
املستعمرات اللبرية و املستعمرات املعششة ال هتدد احملاصيل الضعيفة على بعد  51كيلومرت و  21كيلومرت على التوايل.
وعند تسبب األفراد اليافعة بأضرار جسيمة وحيدث ذلك عادة عندما خترج هذه الصغار اليافعة من املستعمرات القريبة من األراضي الزراعية ،فإن تدمري
هذه املستعمرات سيلون امرا مقبوال من خالل حصاد الفراخ.
ومن احللول األخرى للحد من استخدام املبيدات وتلف احملاصيل بسبب عصفور الزرزور هو زراعة حماصيل ذات حبوب كبرية يف فصل الشتاء مع
شعريات ورقية حادة لردع الطيور من تناول احلبوب.
يف حال عدم القدرة على جتنب استخدام املواد الليميائية مثل فينثيون فحينها ينبغي تطبيق استخدام أفضل املمارسات مثل ردع الطيور غري املستهدفة
من املنطقة قبل رش املواد الليميائية وإزالة جثث عصفور الزرزور فورا وينبغي جتنب الرش اجلوي كلما أملن ذلك.
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 1.1حصاد عصفور الزرزور كمصدر للغذاء
بينت الدراسات ب أن الصيد اجلماعي وحصاد الفراخ من الوسائل األكثر مالءمة للبيئة من أساليب الرش أو أساليب ا ستخدام املتفجرات مع وجود
فائدة إضافية تتمثل يف توفري الربوتني عايل اجلودة والغذاء السليم وتوليد الدخل لل صيادين ( ،)Mtobesya 2012وتتميز عصافري الزرزور مب حتوى
غذائي مرتفع مع حمتوى سعرات حرارية أكرب من تلك املوجودة يف حلوم الثدييات وحوايل مخسة أضعاف الربوتني املوجود يف احلبوب األساسية.
يعترب اصطياد ومجع عصفور الزرزور وبيعه كمادة غذائية من النشاطات اال قتصادية اهلامة يف بعض املناطق مثل ريف دولة تشاد واستطاعت الدولة أن
تغطي  21يف املائة من اخلسائر الزراعية يف احملاصيل من خالل بيع ما يقرب من  3ماليني زرزور ( ،)Mulliè 2000وإن مت استهداف طيور
الزرزور يف املواقع املسؤولة عن خسارة احملاصيل ،فإن قيمة منتج الزرزورسيعوض خسائر احلبوب.
إن أفضل طريقة وأكثرها انتشارا حلصاد طائر الزرزور هو مجع صغاره من مواقع التعشيش قبل أن تتملن من الطريان
وجيب أن ال يتم استخدام الطيور اليت تغذت بعد رش احملاصيل لالستهالك البشري كوهنا تشلل خطرا على صحة اإلنسان ،وقد ال يلون استهالك
الطيور من قبل الناس مرغوبا من الناحية الثقافية يف مناطق أخرى ،وعليه فإنه من املستحسن أن يتم حصاده لالستهالك البشري يف املناطق اليت تلون
فيها الطيور هي مصدر الغذاء التقليدي
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 .3توصيات حماية المحاصيل من آفات القوارض
 3.1استخدام أفضل الممارسات لمنع وإدارة تفشي القوارض
جيذب تفشي القوارض الطيور اجلارحة وحيدث إما يف دورات منتظمة أو غري منتظمة تعقب أحداث معينة مثل األمطار الغزيرة (Pavey and
 ،)Nano 2013وختضع العديد من املواقع الطبيعية واملوائل املختلفة الحتمالية تفشي القوارض فيها (،)Luque-Larena, et al. 2013
وتستخدم مبيدات القوارض يف بعض األحيان وحني استخدامها فإنه يتم نشرها على مساحات واسعة (  .)Jacob and Tkadlec 2010ميلن
ملبيدات القوارض أن تشلل خطرا على األنواع غري املستهدفة ،وميلن أن تؤثر على أعداد كبرية من الطيور اجلارحة يف مناطق املراعي عندما تستخدم
مللافحة تفشي القوارض على نطاق واسع ( .)Olea, et al. 2009ال ينبغي أن تستخدم مبيدات اجليل الثاين للقوارض املضادة للتخثر مللافحة
تفشي القوارض ،ألهنا ذات مسية عالية على الطيور من مبيدات اجليل األول للقوارض املضادة للتخثر ويف حال التعرف على وجود مقاومة ملبيدات
اجليل األول فإنه جيب استخدام تدابري وقائية باالضرار املرتتبة على تفشي القوارض ،وتشمل االجراءات الوقائية كل من مزامنة وقت زراعة احملاصيل مع
توفر ظروف حقلية صحية للحد من املصادر املتاحة /طول املوسم الزراعي ( Htwe, Singleton and Nelson 2012; Davis, et al.
ضرر الالحقة.
 ،)2004أما يف حال استخدام مبيدات اجليل الثاين للقوارض املضادة للتخثر فيجب حينها استخدامها بطريقة تقلل من األ ا
جيب أن تلتمل عملية ملا فحة انتشار القوارض اليت ال ميلن جتنبها دون استخدام مبيدات اجليل الثاين باستخدام االرشادات التوجيهية ألفضل
املمارسات للحد من املخاطر على الطيور املهاجرة والطيور اجلارحة على وجه اخلصوص وينبغي وضع ارشادات توجيهية ألفضل املمارسات على أساس
إقليمي من قبل املستخدمني ،واملنظمني ،وأصحاب العالقة اآلخرين ويتضمن ذلك:


اخليارات العالجية مثل توقيت إدارة القوارض ففي حال مت القيام به يف مرحلة الفالحة فإنه ميلن أن يلون له نتائج أفضل مما لو مت الحقا
يف وقت منو احملاصيل ( )Phung, et al. 2012; Buckle and Smith 1994



تقنيات ختفي ف بديلة لتقليل خماطر استخدام مبيدات اجليل الثاين للقوارض املضادة للتخثر (،)Singleton 2010




مراقبة وتقييم النتائج ،و
تبادل املعلومات  /التعليم مع اجملتمع الزراعي (.)Palis, et al. 2011

وجيب اتباع أفضل املمارسات املوجودة يف االرشادات التوجيهية عند استخدام أي مواد قد تسبب خماطر على الطيور وال يقتصر استخدامها على
مبيدات القوارض املضادة للتخثر فقط ،وجيب على احللومات يف منطقة مسار اهلجرة حلفرة االهندام /البحر األمحر مراقبة طرق معاجلة تفشي القوارض
لضمان أن استخدام مبيدات اجليل الثاين للقوارض املضادة للتخثر تتم على أقل املستويات وضمان االلتزام ب أفضل املمارسات ،وقد صممت هذه
التوصيات للحد من تعرض الطيور احلوامة املهاجرة للسمية بسبب املبيدات احلشرية.
 1.1تقييد /حظر استخدام مبيدات الجيل الثاني للقوارض المضادة للتخثر في زراعة الحقو) المفتوحة
إن احتمال تعرض الطيور املهاجرة مل بيدات اجليل الثاين للقوارض املضادة للتخثر املستخدمة يف الزراعة يف احلقول املفتوحة مرتفع وتلون القوارض غري
مقاومة لل جيل األول من مبيدات القوارض املضادة للتخثر يف العديد من املناطق (على الرغم من أن بعض القوارض قد تظهر قدرة طبيعية على مقاومة
هذه املبيدات) ،واليت قد تلون بسبب عدم وجود خربة يف استخدام هذه املبيدات يف مسار اهلجرة حلفرة االهندام /البحر األمحر .ولذلك فإن اجليل
األول ملبيدات القوارض هو أقل مسية وميلن أن يلون فعال عند استخدامه يف هذه املناطق وبالتايل فإنه سيحد من املخاطر اليت تتعرض هلا الطيور
املهاجرة.
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توجد أدوات جديدة متاحة الختبار مقاومة مبيدات اجليل األول للقوارض املضادة للتخثر وذلك من اجل حتديد إن كانت هذه املبيدات هي البديل
الفعال عن مبيدات اجليل الثاين مما جيعلها أسهل للتبديل يف املناطق اليت تفتقر إىل املقاومة ( Endepols, et al. 2012; Prescott, et al.
.)2007
جيب استلشاف وطرح بدائل مناسبة عن مبيدات اجليل الثاين للقوارض املضادة للتخثر يف مقاومة األراضي الزراعية املفتوحة مثل حماصرة اآلفات
واسرتاتيجيات اإلدارة املتلاملة لآل فات وتناوب احملاصيل ( Eason, et al. 2011; Sudarmaji, et al. 2010; Laxminarayan
 .)2003إن بدائل مبيدات القوارض املضادة للتخثر لن حتد فقط من املخاطر املرتتبة على احلياة الربية غري املستهدفة ،وللنها ستقلل من انتشار
الفئران أيضا ( .)Lambert 2003انظر الشلل رقم  55للتعرف على أمثلة عن بدائل ملبيدات القوارض.
الشلل رقم  :55دراسة حالة لتقنيات بديلة للسيطرة على القوارض :استخدام البومة البيضاء يف السيطرة على القوارض
مت تثبيت العديد من صناديق التعشيش جلذب البومة البيضاء وانواع جوارح أخرى يف مناطق زراعية يف منطقة الشرق األوسط (نفذت يف العديد من
مناطق العامل) ،ووضعت هذه الصناديق على بعد يرتاوح بني  411إىل  211مرت عن بعضها البعض ،واستخدمت خلفض استخدام مبيدات القوارض.
مت تثبيت أكثر من  5111صندوق لتعشيش أنواع الطيور املفرتسة لآلفات الزراعية على مدى سبع مناطق داخل الدولة ( )Charter 2013وبينت
الدراسات األولية بأن النظام الغذائي للبومة البيضاء قد أظهر نسبة  95من القوارض كغذاء رئيسي هلا ،مما يدل على تأثريها اإلجيايب على احملاصيل
الزراعية ( )Motro 2011ويعترب تركيب صناديق التعشيش ذي كلفة أقل بلثري من ملافحة القوارض باستخدام مبيدات القوارض ( Paz, et al.
.)2012
تقوم احللومات بتوفري مبيدات اجليل الثاين للقوارض املضادة للتخثر يف العديد من دول املنطقة الواقعة على مسار اهلجرة حلفرة االهندام /البحر األمحر
للمزارعني .وتركز هذه االرشادات التوجيهية مبدئيا على تغيري توجه احللومة باستخدام مبيدات اجليل الثاين للقوارض املضادة للتخثر إىل بدائل مملنة
ومن مث االنتقال إىل الدول اليت جيب أن يتم هبا تغيري التشريعات ملنع استخدام مبيدات اجليل الثاين للقوارض املضادة للتخثر يف زراعة احلقول املفتوحة.
 3.3حظر الطعوم الدائمة
تعترب الطعوم الدائمة اليت يتم وضعها يف املوقع على مدار السنة يف كثري من األحيان ونادرا ما يتم مراقبتها من املصادر احلقيقة اليت هتدد األنواع غري
املستهدفة مثل الطيور ،وإن مت استخدام مبيدات القوارض فقط عند تفشي آفة القوارض فإن هذا اإلجراء سيحد من تعرض األنواع غري املستهدفة
ملبيدات القوارض وخصوصا مركبات اجليل الثاين ملبيدات القوارض املضادة للتجلط واملستخدمة على نطاق واسع يف الطعوم الدائمة ( Laakso,
 ،)Suomalainen and Koivisto 2010ويقوم العديد من خرباء استخدام الطعوم الدائمة بتجهيز هذه الطعوم مببيدات قوارض مضادة
للتخثر كإجراء موحد ( ،)Cefic 2013وقد تلون الطعوم الدائمة أيضا أحد العوامل املرتبطة مبقاومة القوارض للطعوم املضادة للتخثر
( .)Klemann, Esther and Endepols 2011
االرشادات التوجيهية ألفضل املمارسات املتعلقة مببيدات القوارض:



عدم تشجيع استخدام مبيدات القوارض كوسيلة مراقبة
تشجيع برامج الطعوم إن مت تطبيقها عند تفشي اإلصابة وضرورة إزالة الطعم عند االنتهاء من ذلك.

ومع ذلك ،فإنه توجد قضايا تتعلق بدرجة وعي املستخدم وتنفيذ أفضل املمارسات ( ،)Tosh, et al. 2011مما يدل على ضرورة رفع مستوى
الوعي للمستخدم لالرشادات التوجيهية ألفضل املمارسات.
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قد يلون من الضروري وجود تغيريات تنظيمية يف الدول األحد عشر املستهدفة يف مسار اهلجرة حلفرة االهندام /البحر األمحر ملنع استخدام الطعوم
الدائمة كممارسة روتينية ،هذا وميلن أن يتضمن تغيري ملتطلبات امللصقات ومراقبة امتثال املستخدمني مبتطلبات امللصقات.
 .4توصيات ل حماية الثروة الحيوانية من الحيوانات المفترسة
تعترب عملية افرتاس الثروة احليوانية من خالل احليوانات املفرتسة من املسببات الرئيسية املسببة لل صراع بني احلياة الربية والبشر ( Mateo-Toma,
 ،)et al. 2012وتستخدم الطعوم السامة بشلل رئيسي وعلى نطاق واسع للقضاء على احليوانات املفرتسة ( Marquez, Villafuerte
 .)Vargas and Fa 2012إن معاجلة الصراع أمر هام للمحافظة على الطيور املهاجرة ولإلرتقاء مبستوى معيشة الناس القاطنني يف املناطق املتأثرة
( ،)Dickman 2006ويقوم املزارعني ومالك األراضي يف مسار اهلجرة حلفرة االهندام بوضع الطعوم السامة لعدد من احليوانات املفرتسة مثل
الذئاب وابن آوى والنمور والثعالب واللالب الضالة والبابون والضباع والوشق والقطط الرملية والقطط الربية ( ،)Bunaan, et al. 2001إال ان
هذه الطريقة ليست حمددة ألنواع معينة ونتائج ها تؤدي يف كثري من األحيان إىل قتل غري متعمد ألنواع حيوانية أخرى غري مستهدفة وكمثال على ذلك
هو استخدام الطعوم السامة بشلل عشوائي يف اململلة العربية السعودية (  ،)Gasperetti, Harrison and Buttiker 1985وتسميم
اجلثث لقتل أكرب عدد من أنواع املفرتسات الربية املنتشر يف األردن (  .)Bunaan, et al. 2001شهدت العديد من األنواع غري املستهدفة مبا يف
ذلك العديد من أنواع الطيور املهاجرة اخنفاضات واسعة النطاق وصلت لدرجة االنقراض احمللي بسبب االستخدام غري املشروع للطعوم املسمومة
(.)Márquez, et al. 2013
الشلل رقم  :54اخنفاض مجوع النسر املصري يف اسبانيا بسبب الطعوم السامة
تنناقص عدد مجوع النسر املصري ( )Neophron percnopterusعلى مدى العق ود القليلة املاضية وهذه النسور من االنواع املعرضة بشلل

خاص للطعوم السامة بسبب طبيعة تغذيتها املعتمدة على اجليف ،وقد اوضحت إحدى الدراسات بأن السم وم هي املسبب احملتمل الخنفاض عدد
مجوع النسر املصري يف اسبانيا (  ،)Hernández and Margalida 2009كوهنا تؤثر على األ فراد البالغة بشلل رئيسي مما يسبب اخنفاض
يف مجوع هذا النوع ومن اجلدير بالذكر بأن القضاء على استخدام الطعوم السامة وتقدمي مراكز تغذية تلميلية مها الوسيلتني املقرتحتني ملواجهة هذا
الرتاجع احلاصل يف مجوع هذا النوع ( .)Hernández and Margalida 2009
 4.1تطبيق أساليب بديلة للسيطرة على الحيوانات المفترسة
جيب حتديد دوافع استخدام الطعوم السامة من أجل منع استخدامها يف السيطرة على احليوانات املفرتسة ،حيث تعترب مسألة السيطرة على املفرتسات
باستخدام الطعوم السامة من القضايا الرئيسية للصراع بني اإلنسان واحلياة الربية وخصوصا خشية الناس من تعرض ماشيتهم للخطر بسبب احليوانات
املفرتسة .ميلن استخدام كل من التقنيات التشريعية وغري التشريعية يف حل ال صراع القائم بني احلياة الربية والبشر ومن ضمن هذه التقنيات التوعية
اجملتمعية جنبا إىل جنب مع استخدام تقنيات تنفيذ قانون فعالة .وتعترب مسألة حتديد األسباب اللامنة وراء املشللة ودوافعها هي اخلطوة األوىل حلل
أي صراعات قائمة ،ومن احملتمل أن ختتلف إىل حد كبري حبسب املنطقة والصناعة وتتأثر مبجموعة من العوامل مثل نوع احليوانات املفرتسة الرئيسية
واملاشية املتوفرة واملعرضة خلطر االفرتاس والقيمة االقتصادية لألنواع اليت يتم القضاء عليها باستخدام الطعم السام.
ميلن احلصول على التقييم األويل هلذه املشللة من خالل التشاور مع اجملتمعات احمللية وأولئك ممن يعانون من وجود صراعات مع احليوانات املفرتسة
وخباصة يف القطاع الزراعي ،وغالبا ما يلون حمور الصراع مرتبطا باالفرتاس واإلدارة الفعالة وتوفر املوارد حلل ال صراعات مع احلياة الربية وتوجد أمثلة على
ذلك يف دليل ديلر وآخرون حول ممارسات الصراع بني احلياة الربية والبشر .جيب حل الصراع بواسطة العمل مع مؤسسات اجملتمع واملؤسسات
الصناعية ومؤسسات محاية القانون (  ،)Decker, Lauber and Siemer 2002وجيب أن تقدم للمزارعني أ فضل طرق بديلة حلماية
مواشيهم مثل املسيجات املناسبة أو توفري كالب احلراسة ( )Dickman 2008وهذا يضمن محاية مواشيهم من احليوانات املفرتسة وبالتايل تقليل
احلاجة إىل الطعوم السامة وللتعرف على املزيد إنظر املثال يف الشلل رقم ،57
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الشلل رقم  :57استخدام كالب احلراسة لدفع البابون خارج األراضي الزراعية يف اململلة العربية السعودية
تستخدم اللالب لصد قردة البابون ( )Papio hamadryasعن املناطق الزراعية يف املنطقة اجلبلية يف جنوب غرب اململلة العربية السعودية وهذا
األمر فعال كون قردة البابون تتميز بسرعة التعلم وضرورة جتنب اللالب وبناء عليه فإهنا تبقى بعيدا عن احملاصيل أو املاشية ( Biquand, et al.
.)1994
ميلن استخدام عدد من األساليب الرادعة اليت تعمل على وقف وصول احليوانات املفرتسة إىل مواقع املاشية أو احملاصيل مثل الروادع ال صوتية وميلن
استخدام الطبول والصراخ أو إطالق العيارات النارية هنا مما سيدفع باحليوانات املفرتسة خارج املنطقة ( ،)FAO 2009وبالرغم من جناح هذه
األساليب على عدد من أنواع احليوانات املفرتسة ،إال اهنا تشلل خماطر حمتملة على الطيور املهاجرة املعششة .وميلن استخدام روادع احلاسة الشمية
ملنع احليوانات املفرتسة واألنواع األخرى من دخول املنطقة الزراعية فمثالُ ميلن حرق نباتات الفلفل وهو من الروادع حلاسة الشم واملعروف جناحه
( .)FAO 2009أيضا فإنه ميلن إيقاف الضرر املرتتب من احليوانات املفرتسة من خالل تلثيف يقظة اإلنسان وحراسة القطعان أو اختاذ خطوات
فعالة للدفاع عن القطعان ( ،)FAO 2009خصوصا بأن احليوانات لديها أيضا خوف غريزي من البشر.
تساعد برامج التعليم البيئي وبرامج التوعية اخلاصة بقوانني استخدام الطعوم السامة على منع استخدام هذه السموم (انظر الشلل رقم  .)52أيضا فإنه
جيب ترتيب أولويات التعاون مع إدارة اهليئات الوطنية وال صناعات الزراعية الليماوية واملزارعني وجمتمع الصيد واملؤسسات غري احللومية لنشر القوانني
املتعلقة بالطعم السام وتبعاهتا على األفراد ومالك األراضي واحلياة الربية .سيؤدي تعزيز استخدام طرق بديلة للسيطرة على املفرتسات وإنشاء هيئات
بيئية متخصصة يف التشريعات املتعلقة بالطعوم السامة إىل حتسني تنفيذ القانون والوعي العام ،وعالوة على ذلك ،فإنه سيتم تعزيز الوعي العام للتبليغ
عن االستخدام غري القانوين للطعوم السامة ( .)Convention of Migratory Species 2013
الشلل رقم  :52رفع الوعي حول النمر العريب يف منطقة حفرة االهندام
مت البدء بتنفيذ برامج التوعية العامة يف مناطق تواجد النمر العريب داخل اململلة العربية السعودية بإشراك السلان احملليني وقد مت إعداد جمموعة من
املطويات خاصة باحملافظة على النمر العريب ،وموقع هذا النوع يف اتفاقية السايتس وقوانني الصيد والعقوبات املعمول هبا حاليا وسوف توزع يف املدارس
ومراكز الشرطة ،واحملالت التجارية ،ويستخدم برنامج تربية النمر العريب يف األسر لتوعية اجلمهور للحفاظ على هذا النوع وجللب التمويل ( Judas, et
)al. 2006
تساعد احلمالت وتطوير خطط استخدامات األراضي على إجياد حلول طويلة األمد للحد من التسمم العشوائي وغريها من أساليب زيادة الصراع بني
احلياة الربية والبشر ( .)FAO 2009وعالوة على ذلك فإن حتسني محاية الثروة احليوانية يف منطقة معينة قد يقلل من عدد الوفيات النامجة عن
االفرتاس ،مما سيؤدي إىل تقليل كمية السم املستخدم يف الطعوم وبالتايل التقليل من خطره على الطيور املهاجرة وغريها من احليوانات الربية غري
املستهدفة.
 4.1تقديم تعويضات و /أو تأمين افتراس الثروة الحيوانية
باإلضافة إىل ضمان توفري بدائل الستخدام الطعوم السامة من أجل السيطرة على املفرتسات فإنه جيب توفري برنامج للتأمني و /أو تعويض املزارعني يف
حال افرتاسها من قبل احليوانات املفرتسة .إن إدارة برامج التعويض من قبل احللومة واملؤسسات غري اجللومية و /أو اجملتمع احمللي سيعمل على ختفيف
الصراعات اليت تنشأ من خالل افرتاس املاشية .ويتم دفع التعويضات جراء فقدان املاشية وتلف احملاصيل إىل الطرف املتضرر مما سيحد من وجود دوافع
سلبية لدى أصحاب األمالك لقتل احليوانات الربية بشلل غري قانوين (  .)Treves, et al. 2009ومن الضروري أن تنعلس قيمة التعويض يف
القيمة احلقيقية للماشية ،كما هو موضح يف خطة التعويض اخلاصة باملاشية يف الشلل رقم  .)European Commison 2013 ( 51إن
برامج التعويض األكثر فعالية هي تلك السريعة والنزيهة والشفافة ،ومن أجل جناح الربنامج فإنه جيب توفري ألية تعاون بني املؤسسات احللومية واملزارعني
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يف وضع معايري التعويض الرئيسية ،وهذا يساعد على القضاء على أي سياسات تشجع الصراع بني احلياة الربية والبشر ( Bowan-Jones
.)2012
لرقم  :51تعويض افرتاس النمر للثروة احليوانية
وضع الصندوق العاملي للطبيعة (  )WWFبرنامج تعويض للمجتمعات احمللية يف حوض هنر سومرب يف تركمانستان ،ويعمل هذا الربنامج على تعويض
أصحاب املزارع احمللية املاللني للحيوانات احلية ،أي أنه يتم استبدال ماشيتهم مباشرة ( .)Lukarevsky 2002وقد مت شراء قطيع من األغنام
باستخدام أموال من الصندوق العاملي للطبيعة بإدارة اجمللس احمللي ،واعطي مريب املاشية فرتة مناسبة للتبليغ عن حاالت اهلجوم خلبري خمتص سيعمل
بدوره على حتديد سبب موت هذه املاشية وإن كان النمر هو املسبب يف ذلك وإن متلن صاحب القطيع من إدارة قطيعه بالشلل املناسب يف وقت
اهلجوم فإنه يتم استبدال املاشية .وقد قام اجمللس احمللي بتعويض  43فرد من املاشية خالل فرتة أربعة أثبت خالهلا تعرضها هلجمات النمر
(.)Lukarevsky 2002
تعترب خمططات التأمني هي أحد أشلال التعويض ،وجيب على املشاركني دفع مبالغ مالية ليتم تسجيلهم يف هذه الربامج ومن مث تتحول هذه األموال
إىل أقساط تدفع عندما يتم طلبها ( ،)Chen, et al. 2013وميلن انشاء وتشغيل خمططات التأمني من قبل احللومة وبالتعاون مع األطراف
املعنية األخرى واجملتمعات .باإلضافة إىل ذلك فإنه ميلن أن يتم ضبط أقساط التأمني اليت يدفعها املشاركون مع سعر السوق ،أو الدعم املقدم من قبل
منظمات أخرى ،وجيب أن يتم تقييم األضرار املرتتبة على احملاصيل واملاشية أو إصابة اإلنسان بدقة قبل أن يتم دفع التعويض باإلضافة إىل تقييم
مسؤولية ورعاية املزارعني أيضا كما هو مبني يف الشلل  51أدناه وحيث أن اجملتمعات احمللية تقوم بدفع األقساط ،فإ ن اإلدعاءات اللاذبة اليت سيتم
تقدميها ستلون قليلة (.)Chen, et al. 2013
الشكل رقم  :11خطة التأمين الذاتي في نامبيا
مت إنشا ء خطة للتأمني الذايت يف ناميبيا من خالل مؤسسة التنمية الريفية املتلاملة ومحاية الطبيعة وبتمويل من برنامج املنح الصغرية ملرفق البيئة العاملي
وهتدف هذه اخلطة إىل تقليل خسائر الثروة احليوانية لألعضاء الداعمني لربامج محاية الطبيعة من خالل دفع تعويض عن نفوق املاشية وتلف احملاصيل
ووفاة األفراد أو حدوث اإلصابات (.)FAO 2009
وتتضمن احلوافز املقدمة الستخدام طرق بديلة للسيطرة على املفرتسات عدم وجود تعويض عن قتل املواشي ضمن احملميات الطبيعية أو إذا كانت الثروة
احليوانية خارج مواقع آمنة يف الليل ،أو إن مت حتذير املزارعني مسبقا عن وجود احليوانات املفرتسة يف املنطقة وعدم قيامهم ب أي إجراءات حلماية ماشيتهم
ووضعها يف بر األمان .تدفع مؤسسات محاية الطبيعة يف الواليات املتحدة ما يقدر مببلغ  52711دوالر أمريلي لقاء األضرار املرتتبة من احليوانات
املفرتسة على املواشي والناس ،وكذلك مبلغ  5154دوالر عن لتلف احملاصيل (.)FAO 2009
 4.3المراقبة الفعالة وآليات تنفيذ القانون
يعترب الضعف يف تنفيذ القانون الناتج بسبب عدم كفاية برامج املراقبة والتتبع هو العقبة الرئيسية يف تنفيذ التقنيات التشريعية ( Wellsmith
 ،)2011وتعطى مسألة محاية احلياة الربية أولوية منخفضة ضمن أجندة اجلنايات بشلل عام وميلن أن تفتقر لوجود حركة سياسية جلعلها أولوية
( ،)Wellsmith 2011وبناء على ذلك ،جيب أن يلون اهلدف األساسي هو احلصول على دعم سياسي رفيع املستوى لتنفيذ القانون بشلل
فعال ضد اجلرائم اليت تستهدف احلياة الربية عرب مسار الطيور املهاجرة بأكمله.
وميلن استخدام عدد من الطرق لتعزيز تنفيذ القانون ضد استخدام الطعوم السامة مبا يف ذلك:
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تعزيز العقوبات :عملت العديد من الد ول على تقليل حوادث التسمم جلموع الطيور عن طريق إدخال عقوبات شديدة ضد املسؤولني عن
ذلك (.)Ogada, Keesing and Virani 2012



ارشادات توجيهية متناسقة :إن تعارض املخرجات القانونية يعمل على تقويض مصداقية النظام القانوين ،ويؤدي إىل عدم اجلدية يف اختاذ
اجراءات حبق اجلرمية املتخذة حبق احلياة الربية ( House of Commons, Environmental Audit Commitee
.)2012



متويل برامج رفع قدرات تنفيذ القانون واملراقبة :نقص التمويل هو العنصر األساسي يف ضعف تنفيذ القانون (.)Eliason 2011



املسؤولية باإلنابة :فرض املسؤولية اجلنائية على الشخص الذي يقوم موظفيه /وكالئه /أو املتعاقدين معه بارتلاب اجلرمية ( House of
.)Commons, Environmental Audit Commitee 2012



تنفيذ القانون على سلسلة املوردين :تقييد الوصول واستخدام املواد شديدة السمية من خالل إزالة املنتج وسياسات امل صادقة عليه.

ختتلف قضايا الطعوم السامة بني الدول وعليه فإنه جيب أن تلون التشريعات مصممة الستهداف كل من املسببات واستخدام الطعم السام يف
املنطقة ،وجيب أن يتم مراجعة ذلك بانتظام وأن يتم وضع توصيات أل فضل املمارسات ( مثل توفري طرق بديلة للسيطرة على املفرتسات واستخدام هنج
التأمني /التعويض) ،واليت يتم إنشاؤها من خالل احلصول على مدخالت من اجملتمعات .جيب أن يتم إعطاء االتفاقية األفريقية الطبيعة للطبيع واملوارد
الطبيعية واليت حتظر استخدام الطعوم السامة األولوية والدعم اللايف ليتم تبنيها وتنفيذها ،وقد وقعت  21دولة يف املنطقة مبا يف ذلك إثيوبيا والسودان
هذه اإلتفاقية للن مصر وجيبويت وإريرتيا ما تزال غائبة عن التشريع .جيب أن تستخدم هذه االتفاقية لتشجيع تنظيم استخدام الطعوم السامة من خالل
استلمال وتعزيز أو تشليل التشريعات الالزمة ،باإلضافة إىل ذلك فإنه ميلن توقيع مذكرات تفاهم بني دول املنطقة تؤدي إىل تشجيع التعاون يف تنفيذ
القانون.
جيب أن تقوم احللومات الوطنية بتطوير اسرتاتيجيات للتنفيذ من خالل إشراك مجيع جمموعات أصحاب العالقة وجيب أن تلون السلطات اإلقليمية
واحمللية مسؤولة عن تنفيذ وإدارة تطبيق القانون ومراقبة التشريعات (  ،)Giorgi and Mengozzi 2011باإلضافة إىل املراجعات اإلعتيادية.
ستزيد عمليات مراقبة الطعم السام من حاالت التسمم املسجلة وبالتايل سيتم حتفيز تطبيق القانون ،وسيوفر وجود هيئات للمراقبة البيئية ضمن
املؤسسات البيئية املتخصصة يف التحقيق واملقاضاة اخلاصة بالتسمم غري القانوين الشعور باملللية للقضايا والقيادة ويؤدي إىل املزيد من تطبيق القانون،
وستلعب التوعية العامة مبخاطر حوادث التسمم على احلياة الربية وكيفية التبليغ عن حاالت التسمم املشتبهة هبا إىل زيادة فعالية تطبيق القوانني
باإلضافة إىل تقارير األطباء البيطريني حول االشتباه بتسمم احلياة الربية غري القانوين.
جيب أن تفرض قيود على إملانية الوصول إىل املواد شديدة السمية فإن مل يستطع الفرد من العامة احلصول على املواد بسهولة ،فإنه سيزيد ميله
الستخدامها ،وينبغي على احللومات التواصل بشفافية مع ال صناعات الليماوية الزراعية واملزارعني لضمان ت أييدهم للخطط وتغطية اجملاالت الرئيسية
اليت هتم تلك املنطقة.
جيب وضع سياسات إلزالة املنتج ضمن مسار اهلجرة مبساعدة برنامج املخزون األفريقي وهذا حيد من فرص احلصول على املبيدات غري املشروعة من
قبل املزارعني ومن ضمن الطرق األخرى اململن تطبيقها واليت من شأهنا فرض مزيد من القيود على استخدام املبيدات شديدة اخلطورة حبصر
استخدامها من قبل أفراد متخصصني ومعتمدين فقط ،ومن خالل هذه القي ود فإنه ميلن مراقبة املبيدات وتقييد تسويقها وحتسني مراقبة زيادة املواد
املستخدمة
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 .5توصيات خاصة باألدوية البيطرية الخاصة با لثروة الحيوانية
 .5.1تقييم استخدام مركب ديكلوفيناك ومراقبة جثث الماشية المحلية
إن اخلطوة األوىل لفهم خطورة مركب ديللوفيناك على أن واع الطيور اليت تتغذى على اجليف يف مسار اهلجرة حلفرة االهندام /البحر األمحر هو إجراء
تقييم حول استخدامات مركب ديللوفيناك يف عالج املاشية احمللية ،وجيب أن تقوم احللومات بإجراء مثل هذا التقييم ،مع ضرورة احلصول على
مدخالت من القطاع الزراعي والطب البيطري .يف حالة استخدام ديللوفيناك ،فإنه من الضروري حتديد احتماليات تعرض الطيور لل جثث .على سبيل
املثال ،هل يتم ترك جثث املاشية يف العراء أم أن ذلك ال حيدث؟ هل جثث ذوات احلوافر احمللية هي مصدر الغذاء الرئيسي للطيور اليت تتغذى على
اجليف أم ال؟
يف املناطق اليت حيتمل أن تتعرض فيها النسور جلثث املاشية املعاجلة مبركب الديللوفيناك ،فإنه جيب إزالة ديللوفيناك من سوق األدوية البيطرية واستبداله
مبستحضر آمن ،مثل مركب ميلوكسيلام (انظر أدناه) ،وهذا األمر من شأنه أن يقلل من خطر تعرض الطيور املهاجرة مل خاطر هذه املركبات يف
املستقبل.
يف حال إزالة هذا املركب من األسواق فإنه ينبغي على احللومة أن تقوم مبراقبة جثث املواشي لضمان االمتثال للقانون ،وتعطى أ ولوية مراقبة اجلثث يف
املناطق املعرضة للخطر (على سبيل املثال ،مواقع تعشيش النسور) ،أما يف حال استمرار استخدام مركب ديللوفيناك فإنه جيب توفري مناطق آمنة
للنسور (انظر إىل االرشادات التوجيهية لتقليل التسمم اخلاصة باتفاقية األنواع املهاجرة) وميلن توفري مثل هذه املناطق من خالل العمل بشلل وثيق مع
اجملتمعات احمللية ،واملهنيني البيطريني واملزارعني لرفع مستوى الوعي والعمل على إجياد حلول تعاونية.
 .5.1التعويض المباشر (اإلزالة واالستبدا) لمركب ديكلوفيناك المستخدم في العالج البيطري للثروة الحيوانية المحلية
استخدم مركب الديللوفيناك ،وهو من املركبات غري الستريويدية املضادة لاللتهابات بلثرة يف السابق يف جمال ا لرعاية البيطرية للماشية يف اهلند
وباكستان وبنغالديش ونيبال وهو من املركيات السامة لعدد من أنواع النسور ،وقد أدى استخدامه إىل تسمم النسور اليت تتغذى على اجليف يف مجيع
أحناء اهلند وباكستان وبنغالديش ونيبال نتيجة تلوث جثث املاشية احمللية ،وقبل حظر استخدام ديللوفيناك يف دول هذه املناطق فقد كانت من
املركبات املنتشرة يف جثث املاشية وسببت اخنفاض يف ثالثة مجوع لطيور النسر األمسر يف جنوب آسيا (.)Shultz, et al. 2004
قد يشلل استخدام مركب ديللوفيناك يف مناطق خارج جنوب آسيا خطرا جراء تسببه يف تسمم أنواع خمتلفة من النسور فمثال ميلن أن يشلل ترويج
مادة ديللوفيناك يف القارة األفريقية خطرا على النسور يف هذه املنطقة ،مثل النسر األ فريقي أبيض الظهر وهو من األنواع املهددة باالنقراض ( Gyps
 )africanusوالنسر األمسر ذو القلنسوة ( )Gyps coprotheresنظرا حلساسية كال النوعني ملركبات لديللوفيناك .على الرغم من اختالف
مستويات التعرض يف مناطق خارج جنوب آسيا مثل مستوى عالج املركبات غري الستريويدية املضادة لاللتهابات اخلاصة باملاشية (املاشية كبرية السن
واملريضة على وجه اخلصوص) ،وإزالة جثث املاشية من املناطق املفتوحة والتنوع يف النظام الغذائي للطيور.

جيب إزالة مركب ديللوفيناك املستخدم ألغراض العالج البيطري للثروة احليوانية احمللية من األسواق لضمان أن ال يؤدي إىل اخنفاض يف مجوع أنواع
الطيور اليت تتغذى على اجليف يف مسار اهلجرة حلفرة االهندام /البحر األمحر ،وجيب أن تضع احللومات حظرا على جتارة واستخدام ديللوفيناك داخل
دوهلم وينبغي دعم هذا وإلتزام كل من الشركات الصناعية واملزارعني هبا.
 .5.3إلزامية اختبار سالمة مضادات االلتهاب غير الستيرويدية من تسببها بمخاطر على الطيور التي تتغذى على الجيف
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تستخدم مضادات االلتهاب غري الستريوئيدية مثل مركب الديللوفيناك على نطاق واسع عامليا ك أدوية بيطرية لعالج الثروة احليوانية احمللية ( Swan,
 ،)et al. 2006وتعترب عملية حتديد مسية مركب الديللوفيناك ومضادات االلتهاب غري الستريوئيدية األخرى على الطيور اليت تتغذى على اجليف
من األمور امللحة جدا (مثل الطيور اجلارحة وطيور اللقلق اليت تتغذى على اجليف) وذلك من اجل التأكد من درجة هتديد هذه األدوية للطيور.
ينبغي أن يلون اختبار سالمة مجيع املسلنات البيطرية اليت ميلن أن تستخدم يف عالج احليوانات واليت قد تصبح فيما بعد أحد أشلال الغذاء اخلاص
سوق وكذلك املواد اجلديدة ،وسوف
بالطيور اليت تتغذى على اجليف من االختبارات اإللزامية ،ويتضمن ذلك اختبار سالمة املواد املوجودة حاليا يف األ ا
تساهم إلزامية تطبيق اختبار سالمة هذه األدوية يف احلد من املخاطر املرتتبة على تعرض الطيور ملواد شديدة السمية وينبغي إدخال إلزامية سالمة
االختبار يف مجيع املناطق اليت تتميز بلثافة يف أعداد الطيور اجلارحة وخصوصا النسور أو تلك اليت تشلل مصادر غذائية هلا ،ويعتمد النسر األمسر

( )Gyps vultureيف مجيع أحناء العامل على الثروة احليوانية احمللية بسبب اختفاء مصادر غذائه الطبيعية من أنواع ذوات احلوافر واليت شللت يف
املاضي مصدر الغذاء التقليدي هلا (.)Pain, et al. 2008
أدى اختبار مركب ديللوفيناك على نوع حمدد واحد إىل حدوث خطأ يف نتائج التقييم اخلاص هبذا املركب مما أدى إىل احلصول على موافقة اجلهات
التنظيمية لل حلومات يف جنوب آسيا ( )Enick and Moore 2007على هذا املركب ،ويف هذه احلالة ،فإن عملية اختبار نوع واحد هو أمر
غري مقبول نظرا للتأثريات املرتتبة من استخدام مضادات االلتهاب غري الستريويدية على النسور وغريها من األنواع .وعليه جيب تنقيح اختبار سالمة
املركبات احلالية واجلديدة اليت ستستخدم للعالج البيطري للثروة احليوانية لتتضمن اختبار أنواع متعددة من قبل مقدم الطلب من خالل استخدام طرق
خمتلفة إما يف املخترب أو من خالل قراءة ما بني النتائج وهذا األمر سيساعد يف حتقيق االنسجام بني املتطلبات الفنية وتسجيل املنتجات الطبية البيطرية
و /أو منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.
ميلن وضع مسؤولية إثبات سالمة العالج البيطري وأن األدوية املضادة لاللتهاب آمنة على الطيور اليت تتغذى على اجليف من خالل اختبار سالمة
مستقل يقوم به مقدم الطلب أو الشركة املصنعة ،وجيب معاجلة الثروة احليوانية احمللية مبركبات مثبت أهنا آمنة على الطيور مثل ميلوكسيلام
(  ،)Mahmood, Ashraf and Ahmad 2010وأن يتم وضعها يف مواقع تتميز بالتايل )5( :فيها تركيز عايل من النسور اليت تتغذى على
اجليف والطيور األخرى و ( )4عندما تلون املاشية احمللية هي مصدر الغذاء الرئيسي للطيور اليت تتغذى على اجليف .وقد قام االحتاد األورويب
باستخدام هذا النهج املتعلق باملضادات احليوية املنشطة للنمو على املاشية ،واليت تعتمد النهج الوقائي للحصول على املوافقة البيطرية (مبقارنتها مع هنج
الواليات املتحدة ،والذي يستخدم مسؤولية متحفظة على املوافقة) ( .)Sanderson, et al. 2004
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