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  مقدمة

 
بتطوير سنوات العلى مدى  هاجرةالطيور املأنواع ، وقد قامت العديد من يف العامل العجائبأعظم وإحدى  ومعروفة ظاهرة قدمية هجرة الطيورتعترب 
 فسيولوجي إلجهادعرضها ي اممطاقة الطيور اهلجرة تستنزف على سبيل املثال ف ،اهلجرةموسم تواجهها أثناء اليت  التحديات للتغلب على طبيعية طرق
تقوم ، من ناحية أخرىو  ،اهلجرة ليلة يف اأجساده يف الدهونخزين بتاحلجم  الصغرية الطيور املهاجرةأنواع معظم  تقوم شللةامل لتغلب على هذهول كبري

 باستخدامفع على الطاقة من خالل التحومي بتخطي مشللة الطلب املرتالبجع و  والرها اللقالقو  الطيور اجلارحة مثل األجنحة عريضةاللبرية الطيور 
آلية توفري الذي يساعد على و  لى األرضاملتشلل ع الساخناهلواء استخدام من خالل اجلبال أو التالل و  مبحاذاة صعودا   إما حملية صاعدة تيارات هواء

باإلنزالق ألسفل فإن الطيور تبدأ التيارات الصاعدة  هذهتوقف ت مناسب وعندما لعلو ترتفعفإن الطيور  التيارات هذهومن خالل استخدام ، رفعلل
 قد الطيور احلوامةفإن  كافة التضاريسونظرا  لعدم توفر مثل هذه الظروف الطبيعية يف   تلرار هذه العملية.للوصول إىل تيار هواء ساخن آخر وتقوم ب

 التقليدية. رحلتهال اليةاملثالظروف  توفرمن خالل استخدام ممرات أو مسارات خاصة باهلجرة للهجرة  تليفت
 

 سنويا   حوامطري  مليون 5.1حيث يهاجر ما يزيد عن  الطيور هجرة تدعم اليت املتميزة الظروف بعض البحر األمحر /مسار اهلجرة حلفرة االهنداميوفر 
 على األرض. املهاجرة وامةلطيور احللاملمر الثاين من حيث األمهية  منه أفريقيا، مما جيعلأوروبا وآسيا و  بني
 

تتعرض  املنشأ حيثة بشري معظمهاواليت تلون أثناء موسم اهلجرة تعرض اللثري من أنواع الطيور للعديد من املخاطر املؤسف  منإنه ومع ذلك، ف
 والزراعةإدارة النفايات قة و الطاو  الصيد تتمحور يف قطاعات خمتلفة تتضمنمسار اهلجرة حلفرة االهندام/ البحر األمحر ملخاطر متعددة الطيور املهاجرة يف 

وتتشارك عدد من دول املنطقة باإلضافة إىل شركاء بريداليف  التنمية البشريةتسببها اليت  املخاطرهذه  منوتسعى مؤسسة بريداليف انرتناشونال للتقليل 
قامت بريداليف انرتناشونال بدعم من وقد  .ذه الرؤيةه البيئية متعددة األطرافتفاقيات انرتناشونال واملؤسسات املدرجة ضمن شبلة محاية الطبيعة واال

بتطوير أداة على شلل إرشادات يف حماولة للتخفيف من آثار  تحقيق هذه الرؤيةجريئة ل يف خطوة مرفق البيئة العاملي -برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
 تسمم الطيور املهاجرة باملواد الليميائية املستخدمة يف الزراعة

 
ذات  اإلرشاداتهذه  مسار اهلجرة حلفرة االهندام/ البحر األمحريف منطقة  واجلهات املعنية األخرى املؤسسات احللومية الوطنية جتدلى ثقة بأن وإنين ع

الناس و لطيور لو  يوي بشلل عامللتنوع احل ملانا أفضل املنطقةعمليات التنمية مما جيعل سرتاتيجيات و االو  سياساتإدراجها ضمن الوأن يتم  قيمة
 بشلل خاص

 
 ابراهيم خضر

 سلرتاريا الشراكة للشرق األوسط ,املدير اإلقليمي
 بريداليف انرتناشونال

 األردن ,عمان
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 شلر وتقدير

 
الل من خاملدعوم و " املهاجرة وامةالطيور احل "مشروع  ضمن ملسارات اهلجرة يف بريداليف انرتناشونال اإلقليمي رفقامل من قبل هذا الدليل مت تطوير

اليت من دوهنا مل يلن هلذه األداة أن ترى النور وعليه فإننا نقدم امتناننا وشلرنا و . برنامج األمم املتحدة اإلمنائي - من مرفق البيئة العاملياملقدمة  نحةامل
 .الدعم املقدم هذا اجلزيل هلم على

CMS 
 يف ماية الطيوراجلمعية املللية حل قبلمت تيسريها من اليت ستشارات اال منسلسلة  من خالل كريموا ساميون  من قبل اإلرشادات التوجيهية مت جتميع
هلذه االرشادات باالضافة إىل املساندة  ومفصلة شاملة فنية مراجعة بتقدمي)املرفق اإلقليمي ملسار اهلجرة(  جناري اليلسوقد قام السيد  املتحدة.اململلة 

اجتهدوا بشلل الذين و ( ملسار اهلجرة اإلقليميرفق امل) اللسواينحسني السيد و  جريصايت جوليانوالسيد  النوري أسامة السيد اليت قدمها كل من
 فلهم منا كل الشلر والتقدير. أن ترى هذه اإلرشادات النورضمان لملثف 

 
 على طول الزراعةائية املستخدمة يف لتسمم بسبب املواد الليميا من ماية الطيور احلوامة املهاجرةحب" ورشة العمل اخلاصة يفحنن ممتنون للمشاركني 

التاريخ و  احلياة الربية مجعيةواستضافتها  إثيوبيا أبابا، أديس يف 4152عام من ال يف نيسان هاعقد مت واليت" مسار اهلجرة حلفرة االهندام/ البحر األمحر
 .كثريا  هلم  وحنن ممتنون  إثيوبياوبريداليف انرتناشونال يف اإلثيوبية  الطبيعي

 
هذه إعداد يف  بشلل مباشر أو غري مباشر ساهممجيع من قام شلر املسامهني يف هذه اإلرشادات ممن مل يتم ذكرهم هنا فإننا ننتهز هذه الفرصة ل للل

 .األمحر مسار اهلجرة حلفرة االهندام/ البحر اليت تعترب األوىل من نوعها يف منطقة يف هذه االرشادات واهلامة القيمة مدخالته وأضافاإلرشادات 
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فريق  هو نتاج عمل، والتقرير األمم املتحدة اإلمنائي برنامج متثل بالضرورة رأي وال آراء اللاتب هذا املؤلف هي مجيع اآلراء الواردة يف

 .برنامج األمم املتحدة اإلمنائي برعاية املؤلفني من مستقل
 

 :قام بتجميع املؤلف
 

 معية املللية حلماية الطيور يف اململلة املتحدةاجل من -كريموا ساميون 
 

 :مراجعة
 

 (اإلقليمي ملسار اهلجرة رفقامل - بريداليف انرتناشونال) اللسواينحسني و  جريصايت جوليانو  النوري أسامةو  جناري اليلس
 

 : االقتباس
 

املرفق . البحر األمحر.  /مسار اهلجرة حلفرة االهندام  إرشادات لتقليل تسمم الطيور احلوامة املهاجرة ضمن .4152 بريداليف انرتناشونال،
 ، األردنعمان. ملسار اهلجرة اإلقليمي
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 الملخص التنفيذي

 
جتنبه، وقد مت مناقشة  باالملانالطيور املهاجرة إال أنه  ملوتاملسبب الرئيسي هو بشلل خاص متزايد بأن التسمم املرتبط بالقطاع الزراعي هناك قلق 

وقد اعتمد قرار مؤمتر حول ، (4155 للعام تشرين الثاين يف النرويجبريغن، املهاجرة ) ألنواعاتفاقية اباألخري اخلاص ألطراف امؤمتر  هذه املسألة يف
 (.51.41"احلد من خطر تسمم الطيور املهاجرة" )قرار رقم 

 
مسار اهلجرة  منطقة يف ةباملواد الليميائية املستخدمة يف الزراع التسمماملهاجرة بسبب  الطيور علىاملرتتبة املخاطر  املشروع هذا العنصر منيستعرض 

 السلسلة الغذائيةأعلى  يفتعترب الطيور املهاجرة من األنواع املعرضة للتهديد بالتسمم األويل والثانوي بسبب موقعها و  ،حلفرة االهندام/ البحر األمحر
لمبيدات حمطات التوقف يف مسار اهلجرة لخالل  اليت تتغذى الطيور املهاجرةوتتعرض  باإلضافة إىل عمرها الطويل نسبيا  وبطء معدالت التلاثر

 .والصقور واملرزة والرها البجعو  اللقالقمثل أنواع  احلشرية
 

اآلفات  من احملاصيل حلماية املواد الليميائية وتستخدم ،احملاصيل واملاشية حبماية غالبا   يف الزراعةاملستخدمة  الليميائيةتسمم الطيور باملواد  يرتبط
 لا)مثطيور سامة لل اليت قد تلونو  الثروة احليوانية عالج يف البيطرية األدوية مع يتم التعامل. (Quelea) الزرزورطيور  كذلكو القوارض و  احلشرية
 روالطيو  الثدييات اللبرية مثل احليوانات املفرتسة الثروة احليوانية من حلماية السام الطعم ويتم استخدام آسيا(. يف جنوبديللوفيناك مركب الو  النسور
 . اجلارحة

 
 التعرض احتمالإذا كان ف الطيور مجوععلى مستوى  التأثري إىل الزراعة ئية املستخدمة يفايالليماملواد استخدام  جراءوالسمية  التعرض احتماليؤدي 

 .على سبيل املثال حمتملة احلدوث بشلل أكربتلون  الطيورمجوع على مستوى  فإن التأثريات ا  والسمية مرتفع
 

والصناعة  لمجتمعات احملليةلإشراك و ( أدناه مرفق التوصيات الرئيسية )جدولتشريعية  غريتشريعية و  اتتوصيبشلل عام ه اإلرشادات هذتضمنت 
 ملنحيثما أتعطى األولوية سو  املهاجرة احلوامةالطيور  الزراعة علىاملستخدمة يف  املواد الليميائية تأثري للحد من واحللومات احللومية غرياملنظمات و 
 .عموما   الزراعية بيئيةوالنظم ال الطيور فائدةعلى  واملبادرات القائمة املشاريعستلمال ال
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 تسمم الطيور احلوامةعلى املواد الليميائية املستخدمة يف الزراعة  تأثري: ملخص التوصيات اخلاصة بتقليل 5اجلدول رقم 

 النوع لليميائيةالتوصيات حول كيفية تغيري منط استخدام املبيدات ا النشاط
 من ماية احملاصيلاملبيدات احلشرية حلاستخدام 

  اآلفات احلشرية
 لبري على الطيورال طراخل ذات املوادستبدال( االزالة و اإل) تعويض
 تنفيذ  اليت سيتمات للمناطق إعطاء أولوييتم  عندما الطيورب خاصة معايري وضع

  لمبيداتل شامل زالةبرنامج إ
  آلفاتلافحة ااإلدارة املتلاملة مل مبادئ يف على الطيور داتاملبي تأثرياتدمج 

 عالية املستوى السياسات زيج منتتضمن متشريعية و  تشريعيةغري 
 توصيات تنفيذيةو 

 تشريعي ذات املخاطر املرتفعةلمبيدات يف املناطق حمظورة لإنشاء مناطق 
استخدام  واحلد من زراعة احملاصيل اسرتاتيجيات تغيري جلأمن  إلدارة املتلاملة لآلفاتا تطبيق املبيدات باستخدام طري الزرزور من محاية احملاصيل

 املبيدات
 توصيات تنفيذيةو  عالية املستوى سياسةو  ،تشريعية وغري تشريعية

 غري تشريعية غذائي كمصدرطائر الزرزور  حصاد 
 باستخدام القوارض آفات تفشي من محاية احملاصيل

 مبيدات القوارض
 املضادة القوارض اتمن مبيد )اجليل الثاين القوارض تفشي وإدارة ملنع أفضل املمارسات تخداماس

 (تخثرلل
 غري تشريعية

 تنفيذية توصيةو  تشريعية ةاملفتوح لو احلق زراعةيف  مانع التخثر منع استخدام اجليل الثاين من مبيد القوارض /حظر
 التنفيذي ستوىعلى امل توصيةو  شريعيةت وغري تشريعية ةالدائم الطعوم السامة حظر

 تشريعية املفرتسات  للسيطرة على من الطعوم السامة أساليب بديلة تطبيق السامة الطعوم باستخدام املفرتسات السيطرة على
 تشريعية وغري تشريعية املاشيةافرتاس  حوادث من أو التأمني و / تقدمي تعويضات

 تشريعية القانونآليات تنفيذ و  املراقبة الفعالة
 باستخدام احمللية للثروة احليوانية العالج البيطري

 األدوية
 للتعرف على وجود احمللية ذوات احلوافر جثثومراقبة  ديللوفيناكمركب ال تقييم استخدام

 اخلطرةمضادات االلتهابات 
 غري تشريعيةو تشريعية 

 يف الثروة احليوانية لالستخدام البيطري اكديللوفينملادة ستبدال( االزالة و اإل) باشرامل ستبدالاال
 احمللية

 تشريعية

املهددة للطيور اليت تتغذى على  غري الستريوئيدية اتمضادات االلتهاب سالمةاختبار  إلزامية
 اجليف

 تشريعية

 



 البحر األحمر /هجرة لحفرة االنهدام ملخص إرشادي لتقليل أثر تسمم الطيور الحوامة بالمواد الكيميائية المستخدمة في الزراعة ضمن مسار ال
 

9 
 

 مقدمةال
 

 وبعض البجعو  اللقالقو  الطيور اجلارحةخصوصا  )ملهاجرة حلوامة امن حيث األمهية عامليا  للطيور ا الثاين البحر األمحر /يعترب مسار اهلجرة حلفرة االهندام
باإلنقراض على  مهددة مخسة أنواعتتضمن  نوع 73 من مهاجرحوام  طري من مليون 5.1 أكثر منويستخدم هذا املسار  ،(طيور أبو منجلأنواع 

 كل عام. يف أفريقيا ويةشت ومناطق آسياوغرب  يف أوروباويوفر هذا املسار أيضا  مواقع هامة للتلاثر  الصعيد العاملي
 

تتضمن خماطر متعددة اليت جرة و مسارات اهل على طولالقطاعات اإلنتاجية  يفإدراج اعتبارات الطيور احلوامة  إىل املهاجرة الطيور احلوامة مشروع يهدف
 تستفيد من قطاعات اليت قداألنشطة يف ال الوقت نفسه تعزيز ويف، وإدارة النفايات الزراعةو  والطاقة الصيداملقام األول يف و  هذه الطيور هجرة على
 السياحة البيئية. قطاع مثل ورالطي

 
وقد متت  ،جتنبه باالملانرئيسي ملوت الطيور املهاجرة وللن السبب املهناك قلق متزايد من أن التسمم املرتبط بشلل رئيسي بالقطاع الزراعي هو 

، وقد اعتمد قرار 4155ف اخلاص باتفاقية األنواع املهاجرة والذي عقد يف بريغن، النرويج يف تشرين الثاين للعام مناقشة هذه املسألة يف مؤمتر األطرا
 (. هذه االرشادات جاءت بشلل جزئي كنتاج  هلذا القرار.51.41مؤمتر حول "احلد من خطر تسمم الطيور املهاجرة" )قرار رقم 

 
وتعترب الطيور احلوامة املهاجرة  مسار اهلجرة حلفرة االهندام/ البحر األمحريف  الزراعي بالقطاع ةاملرتبط الطيور تسمخماطر  املشروعمن  زءهذا اجل يستعرض

بطيئة عمرة و من األنواع املعرضة ملهددات التسمم بشلل خاص )التسمم األويل والثانوي( بسبب موقعها يف أعلى السلسلة الغذائية وكوهنا من االنواع امل
 تتعرض عندما الثانويالتسمم  حيدث يف حني( Sánchez-Bayo 2011)دث التسمم األويل نتيجة تناول السم بشلل مباشر وحي التلاثر

 Spurgeon and Hopkin) ابتالع الفرائس املسممةعن طريق  من السموم من الناحية الفسيولوجية ضارةرتكيزات ل احليوانات املفرتسة
1996.) 

 
 وتستخدم واملاشية.( غري الغذائية واحملاصيلاحملاصيل الغذائية ) احملاصيل محايةو  ةيالزراع بيئةاليف  للطيور السامة واد الليميائيةاستخدام امل يرتبط ما غالبا  

طيور سامة لل اليت قد تلون الثروة احليوانية يف البيطرية األدوية مع يتم التعامل القوارض. آفات وكذلك من احلشرات احملاصيل حلماية املواد الليميائية
 والطيور الثدييات اللبرية مثل ،احليوانات املفرتسة الثروة احليوانية من حلماية ةالسام مو الطع وتستخدم آسيا(. يف جنوبديللوفيناك و  النسور )مثل

 .اجلارحة
 

 املبيدات مشاكل ضااخنف ، وبالرغم منالنامية دولاستخدامها يف الليتم  املبيدات السامة تصنيع واملنطقة األوروبية اآلسيوية منطقة أفريقياتواصل دول 
 مبا يف ذلك املبيداتبسبب  للجوارح وفيات حاالت تزال هناكالثمانينات من القرن التاسع عشر إال أنه ال  منذ األوسط الشرق دول منطقة بعض يف

 التسمم باملبيدات أنبويعتقد  .(Shlosberg and Bahat 2001) 5991يف عام  يف يوم واحد( Gyps fulvus) نسر أورويب 71 موت
 Tucker 2005; Ostrowski and)ندرة املالحظات اليت يتم التبليغ عنها على الرغم من  السعودية، يف اململلة العربية أيضا   دثحي

Shobrak 2001.) 
 

فرص التغذية والتلاثر وهذا  إىل اخنفاض الالفقارياتو  الغطاء النبايت/  فقدان املوائل مثل الطيور للمبيدات على غري املباشرةميلن أن تؤدي التأثريات 
ضمن هذه االرشادات كون التأثريات غري  التفاصيل هذه يف لن يتم النظر، وللن (Devine and Furlong 2007) جيد بشلل موثقاألمر 

للطيور  والثانوي األويل التسمم من خالل اشرةاملب التأثرياتشدة حجم و  لفهم هذه الدراسة تسعىاملباشرة بعيدة عن جمال اهتمام هذه اإلرشادات و 
 .يف الزراعة املبيداتباستخدام  املتعلقة احلوامة املهاجرة

 
 والسياق الوضع تحليل
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 ا  مصدر  عتربيالعمالة و يف توفري فرص و  الناتج احمللي اإلمجايل يف ساهمحيث أنه ي االقتصادات اإلقليمية معظم يف ةاماهل تقطاعامن ال الزراعة يعترب قطاع
 وتوفري الصحة العامة والتغذية احلفاظ على يف رئيسي دورأيضا  هذا القطاع  لعبوي يف املناطق الريفية. السلان لغالبية واملعيشة لتوليد الدخل ا  رئيسي

 Sadik, Nimah and Alaoui) سواق التصديرأل وكذلك احمللي للطلب الزراعة باإلضافة إىل استجابة قطاع واخلدمات البيئية املنتجات
2011). 

 
العمالة  % من21و  %11 نسبةو  الناتج احمللي اإلمجايل، من %21و  %25 نسبة ، و ميثلعلى الزراعةالسودان إثيوبيا و  ويعتمد كل من اقتصاد

من  يلمن الناتج احمللي اإلمجا نسبة كبريةعلى أيضا   سوريا ومصركل من عتمد  تو (. World Economic Forum, 2011)على التوايل 
 دولهذه ال كل من إمجايل العمالة يف من %71 ما يقرب من هذه الصناعةتقدم و على التوايل،  %57و  %41نسبة  ي وتصل إىلالزراعالقطاع 

(World Bank 2009). 
 

مو السريع يف أعداد السلان. إن  وتتطلع العديد من الدول يف املنطقة لتوسيع قطاعها الزراعي كوسيلة لزيادة األمن الغذائي واحلد من الفقر يف ظل الن
 Molfetto) يف معظم الدول الواقعة ضمن مسار اهلجرة املعين يف ازدياد على حد سواء كل من األراضي املستخدمة زراعيا  واملساحة املروية

4154.)  
 

يل وذلك لتحقيق أعلى إنتاجية للقطاع الزراعي إن تعزيز استخدام املبيدات هو اسرتاتيجية رئيسية يتم اقرتاحها من قبل املمولني، مثل البنك الدو 
(Gebreselassie 2006)، ويعترب دعم املبيدات من الوسائل الشائعة لزيادة استخدام املبيدات عن طريق املزارعني (World Bank 

2008). 
 

اصيل حم رش يتمو ، لبنانملسيطرة على القطاع الزراعي يف ا هيالغذائية املرتفعة  القيمةذات األخرى احملاصيل واخلضروات و  لفواكهامللثفة لتعترب الزراعة 
، وبسبب حمدودية برامج املراقبة األمان أفضل من األسف""أن مبدأ من ، املبيدات أنواع ختلفمب بشلل ملثف يف كثري من األحياناخلضار و الفواكه 

 فإن استخدام املبيدات يصل إىل مستويات حرجة، ذات الصلة اتاملبيداستخدام اليت من شأهنا املسامهة يف  الظروف البيئيةو املختصة باآلفات 
(Zeid 2007). 

 
 تسويقال لزيادة السياسة اجلديدةإال أن  (،World Bank 2005)، يف إثيوبيا األراضي املزروعة من %41 يف ما يقرب من املبيدات تستخدم

 .مبيدات اآلفاتاستخدام  تزيد منقد ( Abebe 2012إثيوبيا ) الزراعي يف خمتلف أحناء
 

 Abebe)انظر 4157و  4154 بريداليف انرتناشونال عام عن الصادرةيف عدد من التقارير  القطاع الزراعياملختصة ب املعلومات زيد منتتوفر امل
2012; Wildlife Palestine 2013; Hassoun and AlHayek 2013; Hashim 2013; Al-Duais 2013.) 

 
 قةفي المنط المبيداتاستخدام 

 
ا حتتوي الرغم من أهنب، املبيدات كميات حمدودة من استخدامبالدول  بعض بشلل كبري حيث تقوميف املنطقة الزراعية  استخدام مبيدات اآلفاتيرتاوح 
 إثيوبياليمن و وا السودان ، يعترب استخدام املبيدات منخفضا  يف كل منبشلل ملثف بيداتدول أخرى امل وتستخدم ذات مسية عالية للطيورمواد على 

 من خالل احتساب كميةاستخدام املبيدات  كثافةيتم حساب  ) واألردن ولبنان يتم استخدامها بشلل كبري يف كل من مصربينما على سبيل املثال 
 (.Schreinemachers and Tipraqsa 2012) (الواحد لتاراحملاصيل يف اهل املبيدات اخلاصة بانتاج الليلوغرامات املستخدمة من

 
 األردن جنوب يف( والفواكهالربسيم احلبوب و  )حماصيل على نطاق واسع ة املرويةيالزراعيتم استخدام املبيدات بشلل ملثف جدا  يف املناطق 

(Evans, Amr and Al-Oran 2005) توفر عدمنتيجة ل مبيدات يف العامللل دىتعترب اثيوبيا من إحدى الدول ذات االستخدام األ، و 
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 Ethiopian Institute of Agricultural Research) املساحة صغريةالبعلية الزراعة ال أنظمةوبسبب  نطاق واسععلى املبيدات 
 القطاع اخلاص من قبل املبيدات اجلزء األكرب منيتم استخدام بينما  ه الدولةهذ يف للمبيدات املستخدم الرئيسيويعترب القطاع احللومي هو . (2009

 Schistocerca gregaria) بنوعيه واجلراد( Spodoptera exempta) املبيدات احلشرية بواسطة ةدودة اإلفريقيال حشرة من أجل ملافحة
الستخدام  عدم وجود تنظيم وقد أدى .هذه اآلفاتتفشي سنوات  خاللعلى التوايل  طن مرتي39و  542 مبعدل( Locus tamigratoria و

. دول أخرىيف  غري مسجلةأو  ة االستخدامقيدأو م حمظورة اليت قد تلون إما بعض املبيدات استخداماسترياد و  إىلالسنوات األخرية  حىت املبيدات
  (.Abate 1997) يف اثيوبيا اختبارها إطالقا   مل يتممبيدات أن يوصى باستخدام  املألوف من كان  فإنه أيضا  

 
 المبيدات وتوزيع تنظيم

 
ما يتم االستدالل على املوافقة على استخدم املبيدات أو سحبها من  وغالبا   بشلل فردي، يف املنطقةدولة  من قبل كل املبيدات استخدام تنظيميتم 

 .أوروبادول املتحدة و  الواليات األسواق بناء  على توصيات
 

وتعمل على  يالصناعاألكادميي و  وسطوال احللومة من أعضاء من على سبيل املثاليف لبنان  الزراعة التابعة لوزارة املبيدات استخدام جلنة تنظيمتتلون 
، (Lebanese Government, 1982) هااستخدامو وحتضريها وإنتاجها ها بيعو  املبيداتاسترياد  نو إذاخلاصة باملوافقة على  شروطوضع ال

، وهذا األمر صحيح ضعيفة تزالانون ما إال أن برامج املراقبة وتنفيذ الق، وزارة الزراعة من قبل هاوضعمت  املبيدات احملظورةب قائمة وجود الرغم من وعلى
يتم و فإنه يتوفر  طيورلعلى ا جدا   سامةال وهو من املركبات مونوكروتوفوس مثل غري مشروعة بوسائلاملتوفرة  احملظورة املنتجاتبعض  خبصوصحىت 

من  وصفة طبية لحصول علىل طو شر  ةاجلديد التطوراتوتتضمن بعض  (.Salameh, et al. 2004) دربنيالعامة من غري املاستخدامه من قبل 
 وزارة الزراعة من خالل العاملني يف جمال الزراعة تدريبباإلضافة إىل  ،اللرباماتمواد  مثلالفوسفات العضوية املبيدات احلشرية و  شراءأجل 

(Jawdah 2013.) 
 

من قبل  مبيدات القوارض يتم توزيع اقتصادية كبرية فمثال   ذات قيمة حاصيلخاصة مب مبيدات توزيعب يف كثري من األحيان يف املنطقةاحللومات تقوم 
 مثل مصر دول املنطقة يف بعضوتتحمل احللومة مسؤولية توزيع املبيدات  ،(Jawdah 2013لبنان ) يف احلقلية القوارض لعالج الزراعة وزارة

 .(5 رقم )الشلل
 

 مصر املبيدات يف استخدام تنظيمل دراسة حالة: 5 رقم الشلل
 

ه على الرغم من أنو  ،القطن زراعة وخباصة الزراعة على بشلل كبري تعتمدو ، يف العامل العريبعلى من حيث عدد السلان األ هي الدولة مصر دولة تعترب
 .(Head 2008) الللي للقطن يف البلد نتاجاإلتشرف على وطنية اللومة ني فإن احلمستقل مزارعنيزراعته وحصاده يتم من خالل  يتم
 

تفويض وتعمل على ، يف حقوهلم القطن على زراعةباإلتفاق املزارعني املواد الليميائية عندما يقوم زارة الزراعة الوطنية على مسألة استخدام تسيطر و 
باإلضافة إىل  الوطنية الزراعة من قبل وزارة املبيدات ومجيع معدات استخدام املبيدات ويتم شراء ،يف احملافظاتاملوزعة  الوزارةلاتب مل السيطرة هذه

 .(Farahat, et al. 2010) افظةيف احمل احملطات امليدانية توزيعها علىيتم  ومن مث افظةالزراعة اللائن يف احمل يف ملتب املعدات معايرة
 

 .اكله  مصر تتضمن معايري موحدة يفإنتاج القطن من أجل استخدامها  إجراءاتتطبيق و املعدات املبيدات احلشرية و  مجيع فإن ،وهلذا
 

عام  ويف ،ةاملواد اخلطر باملتعلقة  علوماتخاص بامل إدارة نظام إنشاءب من احللومة السويسرية ماليةو  فنيةومبساعدة  سورياقامت كل من األردن و 
 العديد منتوجد  الرتاخيص. اليت تتوىل تقدمي السلطات احملظورة وحيدد املواد يقدم معلومات عن نظامقامت احللومة األردنية بإنشاء  ،4111



 البحر األحمر /مسار الهجرة لحفرة االنهدام  ضمن المهاجرة الطيور الحوامةتسمم لتقليل  إرشادات

12 
 

 ضعف بسبب إدارة املواد الليميائية مجيع مراحل لتغطية آليات مناسبةتلشف عدم وجود  األولية املتعلقة مبراحل التنفيذ لتقاريرحيث أن االتحديات 
 .لافيةالوارد امل أو املعرفة

 
تصدير واسترياد و ختزين و  والتعامل معاستخدام  لىالسيطرة ع من أجل( التعليماتمبا يف ذلك ) ةصارم تتشريعاأيضا  باعتماد  ورياوقد قامت س

 (.Hajjar 2012) املتقدمة كثري من الدوليف   ةمعتمد ةخاص تسجيل سأسوتعتمد على  إلزامية سوريا املبيدات يف تسجيلتعترب عملية  املبيدات.
 

بشلل أضعف يف الدول النامية عنه يف تلك الدول املتقدمة  داممبوجب اتفاقية روتر  املوافقة املسبقة املشمولة يف اخلطرة املبيداتيتم تنظيم استخدام 
 (.Schreinemachers and Tipraqsa 2012) ذات الدخل املرتفع

 
 .وأخذها بعني اإلعتبار لولللخروج حبسياسة الدول يف املنطقة وجيب أن تعتمد  بني موضوع متلررالتنفيذ هو والتنظيم و  ضعف املؤسساتإن 
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 الطيور الزراعة علىاملستخدمة يف  املواد الليميائية جعة تأثريمرا: اجلزء األول

 
مستخرجة من مصادر متنوعة تؤيد خطر تسمم الطيور  أدلةوتوجد  املهاجرة احلوامةالطيور  الزراعية على املبيدات تأثري تقدير إىل هذه املراجعةهتدف 
 البنك الدويلاحللومة الوطنية و املنشورة واحمللمة واملراجعة األدبية الغري منشورة مثل تقارير ومثل هذه األدلة متوفرة يف األوراق العلمية املهاجرة احلوامة 

بصياغة  األنواع املهاجرة اتفاقيةقامت . البحر األمحر / يف مسار اهلجرة حلفرة االهندام والبيئي الزراعيالقطاع رباء ة اخلاصة خبالشخصيواملالحظات 
 .هذا العملوقامت باإلبالغ عن  الطيور املهاجرة تسمم لتقلي من أجل وجيهيةإرشادات ت

 
القوارض، و  اآلفات احلشرية من احملاصيل محاية( 5) كل من  املستخدمة يف املواد الليميائية أجزاء تقيم تأثرية إىل ثالثرشادات التوجيهية اإلهذه  نقسمت
مبزيد من  كل هذه امللوناتوسيتم مناقشة   ،البيطرية األدويةب املاشية معاجلة( 7و ) ،سةمن احليوانات املفرت  محاية الثروة احليوانيةو ( 4) عصفور الزرزور،و 

 أدناه. صيلالتف
 
شلل  على التوصيات تضمني وقد مت  ،الزراعي القطاعب املرتبط الطيورتسمم املناسبة ل واالستجابة احلاجة اإلرشادات التوجيهيةتحدد خمرجات هذه س

 .التقرير من هذا الثاين اجلزء يف توجيهية ارشادات
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 المبيداتاستخدام ب المحاصيل حماية. 1
 

وجيب  قاتلة شبه وأ قاتلةتأثريات ذات وإما أن تلون ، على الطيور املبيدات باستخدامالقوارض من احلشرات و  احملاصيل محايةميلن أن تؤثر عملية 
 حول احتمال تأثر مجوع الطيور نمؤشرايوفران  رئيسينييوجد عاملني و مجوع الطيور  قصتناوتسببه يف  بيداتهذه امل تأثري فهملاملزيد من البحوث تنفيذ 

 والسمية. تعرضال يةاحتمالمها و 
 
وأنواع  ةيزراعال املمارسات ومنها من العوامل عددب القوارضو  احلشرات آفاتمن  احملاصيل املستخدمة حلماية للمبيدات احلشريةالتعرض  يةاحتمال تأثروت

 اليت تتغذى الطيور املهاجرة تتعرض على سبيل املثال،ف (،املفضل وئلواملالنظام الغذائي ) املهاجرة الطيور بيئةو  املبيداتشلل و  صيلاحملاأنواع و  اآلفات
 .والصقورواملرزة  والرها البجعو ، اللقالق مثلمبيدات، أكرب لل بشللالتوقف حمطات  ضمن

 
 شبهأكان األثر احملتمل حدوثه للطري سواء  بتحديد كبري  دورحمددة أنواع طيور املرتبط ب ادو املمسية  ملستوى يلونسللمبيدات  التعرض مبجرد حدوث

 ، فإن كانتالطيور مجوععلى مستوى  تأثري ؤدي إىلست الزراعية استخدام املبيدات هي مؤشر على ان  والسمية التعرض يةاحتمال ان.قاتل أو قاتل
 كل منسيتم مناقشة  و . احتماال   أكثرسيصبح  الطيور مجوععلى مستوى  فإن احتمال حدوث تأثري على سبيل املثال عةوالسمية مرتف التعرض يةاحتمال

 أدناه. مبزيد من التفصيل هذه العوامل
 

 للمبيدات احلشرية التعرض احتمال 5.5
 

  الطيور ايلولوجيا .5.5.5
 

طبيعة ان . للمبيدات هاتعرض يةاحتمال اهلجرة سلوكالتغذية واملوائل املفضلة و وك سلالنظام الغذائي، و مثل  ةالطيور املتخصصة ايلولوجيفز حتقد 
 تعرض احتمال يزداد عادةو للخطر املبيدات  منطقة حميط تعيش ضمناليت مجيع الطيور تعرض  واسعة الطيفلواللربامات ا مركبات الفوسفات العضوية

 .للتغذية الزراعيةاليت تستخدم األراضي  لطيورا
 

 .Mineau, Fletcher, et al)اللربامات و  الفوسفات العضوية ملركبات األخرى أنواع الطيور حساسية من أكثر هي الطيور اجلارحةد بأن يعتق
 الفسفورية العضوية املبيدات من يستخدم فيها كميات مرتفعةواليت  قناة السويسخاصة يف و  يف مصر الطيور اجلارحة  ي، وكمثال على ذلك ه(1999

(El-Sherif, El-Danasoury and El-Nwishy 2009) . بسبب  طر التسممخل الطيور احلوامة وغريها من الطيور اجلارحةوتتعرض
املناطق الزراعية  يف هاجودو و تغذيها على اجليف حقيقة و خصوصا  أهنا تتغذى على احلشرات وهي انتهازية يف اقتناص الفرائس الضعيفة  ايلولوجيتها

 .املبيدات احلشريةعض أنواع لب يويالرتاكم احلو 
 
 يف( Aquila fasciata) بونيلى عقاب يصطاد على سبيل املثال،، فعرضة للخطر الطيور أكثر يه يف املناطق الزراعية اليت تتغذى الطيور نإ

 املوائل هذه يف ليت تتغذىاو (، Columba livia) الصخور محامة مثل ااملفضلة لديه الفرائس وفر كميات وافرة منرت نتيجة ل األراضي الزراعية
(Evans, Amr and Al-Oran 2005) الفرتة ما بني خالل الشرق األوسط يف بعض دول منطقة العقابهذا  انقراض، وقد أدى هذا إىل 

5921-5931 (Frumkin 1986.) 
 

مواقع تأثري مواقع التغذية على الطيور أن اكاة حممن اجل  يف الواليات املتحدة األمريلية إحدى الدراسات اليت مت تنفيذها يف والية تلساسأظهرت 
 Corson, Mora and) التغذية تؤثر على درجة تعرض الطيور أكثر من النظام الغذائي املفضل لدى الطيور أو كميات الغذاء اليومي للنوع

Grant 1998) على سبيل  املبيدات احلشرية. استخدامتوقيت و  وبالتايل فإن التعرض هو نتيجة التداخل امللاين والزماين بني تواجد النوع واملوقع
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يف بعض و ، كونه ال يتم استخدام هذه املبيدات يف هذه املناطق للمبيدات احلشرية هي أقل عرضة العشبية املناطقتتغذى يف  الطيور اليتفإن  املثال،
 Corson, Mora and Grant)  هذه احلقولتقضي وقت قصري يف األنواع بعض ألنعلى الطيور بشلل عام  احملاصيل خماطرتقل  املناطق

 .لطيورا تعرض على أعلى ا  خطر  شللقد ي ةعاالزر  يف وقتاملبيدات احلشرية فإن استخدام  ى ذلكبناء علو  ،(1998
 

 غذائي من التعرض للمبيدات احلشريةالنظام والسلوك البحث عن الطعام ميلن أن يزيد : 4 رقم الشلل
 

األراضي  منتصطاد فرائسها  األخرى اليتالطيور اجلارحة تسمم و ( Aquila fasciata) ةاحملتملاملخاطر من  بيداتبامل بونيلىنسر يعترب تسمم 
 (Evans, Amr and Al-Oran 2005) املوائل هذه يف وتوفر غذائها املناسب( الصخور محامة )مثلوفرهتا نتيجة  الزراعية

 
 . أنواع اآلفات5.5.4

 
معينة واد مل رد فعل احلشرات( 5)احلشرية وذلك بسبب لمبيدات بشلل أكرب لتعتمد على أنواع خاصة من اآلفات احلشرية اليت الطيور أنواع تتعرض 

وجود ( 7و ) ،خاصبشلل املبيدات ب ةهدفستهي املتشلل نسبة كبرية من غذاء الطيور  اليت (؛ احلشرات4) لتهام،مما جيعلها أكثر عرضة لال
 من قبل الطيور.عرضة لاللتهام )مثل تفشي اآلفات( مما جيعلها أكثر  معينة وقاتأضمن وفرة نسبية احلشرات ب

 
اجلوارح أنواع حيث أنه ميلن تعرض العديد من  للمبيدات احلشرية هالطيور وذلك قد يزيد من احتمال تعرضهو من العوامل اجلاذبة لتفشي اآلفات إن 

( على Milvus migransالسوداء ) احلدأةطائر األوروبية مثل الطيور أنواع تتغذى بعض  فمثال   عن طريق استهالك الالفقاريات امللوثة للموت
مما يزيد من  تفشي اآلفاتفإنه يتم التعامل مع تركيزات كبرية من املبيدات يف فرتة قصرية من الوقت عند باإلضافة إىل ذلك،  ،هولاجلراد يف منطقة الس

 تعرض الطيور للخطر. احتمال
 

 (األفريقيةدودة الاجلراد و اجرة )مثل اآلفات امله
 

 اجلراد
 

أنه يهدد املناطق الزراعية املنخفضة يف إريرتيا والسودان وحىت و على طول السهول الساحلية للبحر األمحر  وتلرارا   مرارا  الصحراوي حيدث تفشي اجلراد 
 (.Showler 2002املناطق الزراعية الغنية من املرتفعات اإلثيوبية ) يفنتشر ي

 
بتفشي هذه األنواع  ديحال وجود أي هتدها تاجلعيتم مو  والزراعة األغذية منظمةاجلراد واجلنادب من قبل مركز ملافحة اجلراد /  مراقبة مجوعيتم 

(Cressman and FAO 1996.) ال تتضافر  عندما الوباء فقط  ويتطور ،ويصبح التنسيق الدويل ضروريا  عندما تتفشى اآلفات عرب احلدود
 حدثوقد يف وقت مبلر مبا فيه اللفاية. التدخل بدأ يال أو أن  لوارث الوصول إىل مناطق التلاثر،السياسية أو فة اجلهود أو أن متنع الظروف الكا

 ويف حال حدوث الوباء فإن استخدام املبيدات احلشرية جيب أن 5994و  5911الصحراوي يف حوض البحر األمحر يف عام  وباء تفشي آفة اجلراد
 ( وقدLomer, et al. 2001) البيئية املرتتبة على ذلك ملنع تفشي اآلفة املالية والتلاليفاملصادر مبا يف ذلك توفري مساحات واسعة على  تمي

 (.Steedman 1988تدمري ما يلفي من احلبوب إلطعام مليون شخص )إىل اجلراد الصحراوي يف إثيوبيا  معاجلة تفشي آفةأدى 
 

 ولهنطاق واسع مت مناقشته على  ذيوهي االسلوب ال، بشلل عام امللثف للمبيدات الليميائية اآلفات من خالل االستخدام يتم معاجلة تفشي
جهود للحد من اآلثار البيئية السلبية لعالج تفشي اجلراد وقد مت بذل (. Fashing, Nguyen and Fashing 2010) متعددةعيوب بيئية 

 Peveling)هذه اآلفات الوسيلة الرئيسية مللافحة  هي مبيدات احلشرات ال تزال، إال أن (Lomer, et al. 2001) يف العقود األخرية
 (.Wiktelius, Ardö and Fransson 2003) اليت مت حتقيقها لنجاحبغض النظر عن نسب ا( 2005
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 بيئيةالطبيعية والنظم ال التضاريسجمموعة واسعة من  مساحات واسعة من األراضي، وتغطي يفتتم امللافحة الليميائية مللافحة اجلراد الصحراوي 

 على اآلفات، املشاركة يف السيطرةللفئة  غري واضحةالوعي وتعترب درجة  بالقرب من املناطق احلساسة بيئيا  املبيدات ال توجد قيود فعلية لرش و  ،املختلفة
 Wiktelius, Ardö) تعددةالطيور املهاجرة امل يعية واملناطق ذات أنواعالسيطرة على اآلفات احملميات الطبيف الواقع، ميلن أن تشمل عمليات و 

and Fransson 2003.) 
 

جلراد للسيطرة على تفشي اواملستخدمة  شيوعا   الطريقة األكثر هي -طيورلل سام وبعضها- الفوسفات العضوية مثل، عملية رش مبيدات احلشراتتعترب 
بسبب انتشار املبيدات أثناء  وخارجها يف املناطق الزراعيةاملبيدات طر خل الطيورمما يعرض  كثري من األحيانيف  ويتم رش املناطق باستخدام الطائرات 

 .Eriksson and Wiktelius 2010; Abou Ali and Belhaj 2008; Story, et al) على نطاق واسعو  الرش اجلوي عملية
حيث تعمل على اإلضرار بديناميلية  ،األفراد على ها منحصر فقطتأثري  يلونوال  الفوسفات العضوية على مجوع األنواع مبيدات وتؤثر ،(2005

ميلن التعرف على تأثري  (.Story and Cox 2001) التلوث باملبيدات جمال يف املوجودة احلساسة األنواع عظمموتنقرض ، تهاتركيبو  مجوع األنواع
أو  ائيةوالعد مستويات النشاطوالتغريات يف  التنظيم احلراري وظائف مثل ضعف، تلفةاستجابات خم خاللمن  كرباميتمبيد  و  الفوسفات العضويمادة 

 Story and Cox)البقاء على قيد احلياة التلاثر و  نعمت أن ميتةفإنه من اململن للتأثريات امل، ومن هنااملاء. الغذاء و  الطلب على كمية اخنفاض
2001.) 

 
بشلل  - العضوية الفوسفاتية املبيدات احلشريةمن خالل استخدام  (4111-4117) منطقة الساحل يف األخري الصحراء مت معاجلة تفشي جراد

يف لوحظ اخنفاض عدد قربات اهلدهد  خطر.يف  الطيور وضعمما  - فينيرتوثيون أقل إىل حدو املالثيون و  الللوربرييفوسأساسي مت استخدام كل من 
 مللافحة املبيدات احلشريةاستخدام  بعد( Alaemon alaudipes) ،األمحر يف السودان حرعلى ساحل الب ات اليت مت تنفيذهادراسإحدى ال

 .(Eriksson 2008) اجلراد
 

 .Yang, et alللمبيدات احلشرية ) اجلراد يف مقاومة زيادةوإن هناك بل  ،املناطق الساحلية على قيد احلياةمن امللن أن يبقى اجلراد املنتشر يف 
 Fashing, Nguyen and) احليوانات الربيةقبل  من بلميات كبرية وحينها سيتم استهالكهاجملاورة  املرتفعاتول إىل ويستطيع الوص( 2009

Fashing 2010; Peveling 2001)،  اللقلق األبيض مثل الطيور حركة وتتأثر ،حمتملمصدر غذاء كالطيور   اجلرادجيذب  ميلن أنو 
(Ciconia ciconia )املسمم اجلراد تغذى علىي هذا النوع عرف على انمت التاجلراد و  وجودب (Milstein 1966; Vesey-

FitzGerald 1959). 
 
 للعديد من األساسي العنصر الغذائي هو امليت أو فيضعوأصبح اجلراد ال أسرتاليا تفشيه يف أثناء الفوسفورية العضوية باملبيدات احلشرية اجلراد رش مت

اليت  لمبيداتلعرضة أكثر  اجلرادغذى على وتلون مواقع تعشيش الطيور ومناطق تركز وجودها اليت تت (.Story and Cox 2001) أنواع الطيور
 جدا   مرتفعلون ميلن أن ي املناطق املرشوشة يفاليت تتغذى  نواعاأل تعرضمستوى  النتائج أن وقد أظهرت، (Mineau 2002) من اجلويتم رشها 

ذات لون ت ميلن أن فينيرتوثيون بأن مادة الدراسات املختربية تشريو (. عصافري اجلنة )على سبيل املثال، جلرادا تستهلك الاليت  بالنسبة للطيور حىت
املؤشرات احليوية مما مت توقعه باستخدام أيام إىل أسابيع( بلثري ) لفرتات أطولاهلرب( على قدرة املفرتسات تؤثر على  لذلكو )الطيور حركة على تأثريات
  (.Szabo et al. 2003) دميف ال املوجودة

 
 Ostrowski and Shobrak) اجلراد تفشيمللافحة  ماهلما تأثري سام على الطيور ويتم استخدامه الفوسفات العضوية من يوجد مركبني

 ورالطيكاف ملوت  وهذا هلتار( م /راج 711-411)مادة فينيرتوثيون يرتاوح بني  املوصى به من الطلب أن معدلب وقد تبني (.2001
(Steedman 1988.)  الطيور املهاجرة على خطرا   تشلل قد، / هلتار مرامج 411 معدلفإن  الللوربرييفوسأما مادة (Smith 1987). 
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بني الثروة احليوانية و الشجريات األشجار و  تغذى علىاجلراد الصحراوي الذي ي وجود تداخل بسيط بني ستقرةامل اإلشعاعية النظائر حتليالت كشفت
 على املواردإىل تنافس قليل  هذه النتائج تشري،و (Sánchez-Zapata, et al. 2007) يةالساحل السافانا مراعي يف على األعشابتغذى ت يتال

الطيور  من قبل فصل الشتاء أثناءاجلراد  يتم استهالك فإنتفشي اجلراد الصحراوي  خالل،وباإلضافة إىل ذلك .منخفضة تنمية زراعيةيف املنطقة مع 
للمفرتسات من الطيور مثل احلدأة  فصل الشتاء يف التغذية اسرتاتيجياتيف  تغيريات كبرية يؤدي إىل هذاو  ،ملسافات طويلة الطيور املهاجرةو  قيمةامل

وع ومج شحيحةال قتصاديةاال سائراخل ذاتيف املناطق  اجلراد أسراب لرش حول احلاجةمتعددة  يثري تساؤالت هذاو  ،(Milvus migrans) السوداء
 .(Sánchez-Zapata, et al. 2007) األوروبية عرب الصحراءفصل الشتاء الطيور املهاجرة يف 

 
 دور رئيسي يف لعب قدو  املفرتسة طيورلل غذائي صدركم هام دوراجلراد  يلعبو احمللية  الثروة احليوانيةاجلراد و  أسراب بني رداو قليلة على امل هناك منافسة

 أزمة لوقف دوالر أمريلي مليون 31أكثر من فقد استثمر  ،هذا وعلى الرغم من. يف منطقة الساحل بيئيالنظام الو  به القاحلةشيف املناطق  اجملتمع بنية
 السليب التأثري املعروفة املبيدات احلشرية لرت من ماليني 7 رش اجلهود هذه مشلتوقد  ،جنوب الصحراء اللربىيف  4112 يف عام اجلراد الصحراوي

يف منطقة  يةالبدو  باجملتمعاتاخلاصة  احليوانات املنزلية اجلراد مع عدم تنافس على الرغم من أنو  ،هلتار مليون 54على مساحة تزيد عن  على البيئة
إعادة  يتم مللافحة اجلراد املبيدات الليماوية استخدامان (.Van Der Werf, et al. 2005) حماصيل اللفاف غزويقد  اجلرادفإن ، الساحل

 (.Neueschwander 2004; Krall 1997) وكلفته العالية البيئية التأثرياتا بسبب هتقييم
 
 دودة اإلفريقيةال
 
 وتعمل على تدمري، أفريقيا يف شرق وجنوب واملراعي حماصيل احلبوب من املهاجرة اآلفات من ( هيSpodoptera exempta) ةاإلفريقيدودة ال

، من احملاصيل املتضررة بشلل كبري األرزوالقمح و الدخن والذرة الرفيعة و  الذرة وتعترب حماصيل ى حد سواء.علاإلنتاج التجاري الصغرية و  اللفاف مزارع
 وقصب السلر. والشعري التيفمن ذلك حماصيل إىل حد أقل و 
 

 هلتار من 513111على أثرت  4115في عام ف سنوات؛ من أصل عشرة تسعة يفخطرية كانت كينيا و تنزانيا و  يف مرة ولألدودة هذه ال تفشت آفة
تفشي هذه الدودة بشلل كبري فقد  يف سنواتو  ،(ةمنطق 12 يف من أصحاب احليازات الصغرية مزارع 11111وأثرت على )املراعي احملاصيل و 
اخلسائر غري  بالذكر بأن ، ومن اجلديراليمن إىلتصل تأثرياهتا  قدو إريرتيا وإثيوبيا و  أوغندا واسعة يف أضرار يافعة وهاجرت لتلحقال فراشةالانتشرت 

 التسمم.اجلوع و  من نتيجة ملزيج أحيانا   شديدة هي يف املراعي فريقيةدودة االال تفشي بسببلماشية ل املباشرة
 

لل املالحظات الواردة حول انتشارها بش على الرغم منو  فريقياجنوب الصحراء اللربى أليف  تقريبا   دولةكل  يف دودة اإلفريقيةال تفشيمت تسجيل 
ب  قدرت املبيدات احلشرية باستخدام تأثري هذه اآلفة معاجلة فقد قدرت تللفة وإثيوبيا اليمنويف دول مثل  ،عموما   من القارة النصف الشرقي يف أكرب
 (.Iles and Dewhurst 2002) دوالر للهلتار الواحد 51

 
 دور ملافحة فعال( للطيور غري سام ا  نسبي) (methoxyfenozide) مركب ميثوكسيفينوزايد اليت حتتوي على املبيدات احلشريةميلن أن تلعب 
الذي ميلن أن  زيت النيم مثل النباتية املبيدات، وهنا تلون فائدة جيد ا بشللمت توثيقهواليت  املبيدات احلشرية الريقات هلذه مقاومةعلى الرغم من 
 لآلفات. املقاومة تلك ظهور متنع حيويا  واليتالنشيطة  وادامل خليط من ىعل ا  حتتوي أيض املبيدات احلشرية هذهوكثري من  يلون فعال جدا  

 
مادة النيوكليوبويل  وللن اكتشاف بنجاح، التزاوج دورة اليت تعطل فرمونال تركيباتيف التلاثر بطء احلشرات و  منظمات منو تستخدم أيضا  و 

 األكثر فعالية.السيطرة  تدابريأحد جناحه ك 4119ام ، يف ع(nucleopolyhedrovirus( )Spodopteraexempta)هيدروفايروس 
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 القوارض
 

 األوسط يف منطقة الشرق %41إال أن هذه اخلسائر قد تصل إىل  ،احملاصيلمعدل اخلسائر يف  يف املائة من 1ما يقرب من  يف القوارضتتسبب 
(Greaves 1989.)  (%94.5) حقول احملاصيل الرئيسية يفاآلفات هي  القوارض بأنفقد تبني ، إثيوبيايف إحدى الدراسات اليت مت تنفيذها يف 

 % من22.3ولغاية  1.9 بأهنم خسروا ما بني % منهم(12.4) املزارعنيوقد أفاد  .(Meheretu, et al. 2010) (%11.1) والتخزين
 اجلذرية واحملاصيل احلبوب تشمل اصيلوتستهدف القوارض جمموعة من احمل. (Meheretu, et al. 2010) القوارض بسبب اإلنتاج السنوي

 (.United States Agency for International Development 2001) املخزنة واحملاصيل
 

وهي الفرتة اليت تلون فيها  يف كثري من األحيانيف مثل هذه املواسم إىل درجة األوبئة  القوارض املطري، وتصل وسمملبا القوارض تلاثرتتزامن دورة 
 Leirs, Sluydts and Makundi)القوارض مما يستدعي مراقبة احملاصيل من أجل محايتها من احلصاد،  قد شارفت على قليةاحملاصيل احل

2010; Fiedler 1994) بشلل أكرب مبيدات القوارض طرهجرة الطيور فإهنا ستتعرض خل فرتات، ويف حال تزامن ذلك مع. 
 

 Leirs, Sluydts and) مبيدات القوارض إىل االعتماد علىعلى سبيل املثال  السودانك،  يف أفريقيا الشمولية مللافحة تفشي القوارض دارةمتيل اإل
Makundi 2010) ، يف كثري من  تخثرلل مبيدات القوارض املضادةمن  اجليل الثاين باستخدام الزراعية يف احملاصيل القوارضويوصى مبلافحة

 Greaves 1989; Gill and)مبضادات التخثر يف كثري من األحيان  يف قابليتها للتأثرلف يف املنطقة ختت املتوطنة األنواع ألناألحيان 
Redfern 1983)،  إدارةبوترتبط  يف املنطقةمن األنواع الناقلة لألمراض  القوارضوتعترب ( الصحة العامةKhanjani, et al. 2009). 

 
 يف عادة اإلدارية اليت يتم تنفيذهاسرتاتيجية االمبيدات القوارض ليست بيقات استخدام تطبأن  ااثيوبيإحدى الدراسات اليت مت تنفيذها يف يف تبني 

اخلاصة هبم )نادرا  ما تتم  احلقول يف القوارض ملافحةويتوىل املزارعني مسؤولية  (Meheretu, et al. 2010) (%15.1) حقول احملاصيل
 (، وغالبا  ما تستخدمMakundi, et al. 2005) حماصيلأية  لون هناكتال  عندما احلقول بشلل مجاعي( وبشلل عام فإنه ال يتم معاجلة

 (.Hassoun and Al-Hayek 2012) يف سوريا احلقول الزراعية يف مبيدات القوارض
 

تعترب الطيور يث ح ،القوارضمن أنواع املعتمد على العديد النظام الغذائي  بسبب القوارضلعمليات ملافحة  خصوصا  اجلوارح  أن تتعرض ومن املرجح
 .القوارضمن  اليت قد تلونو  امللوثة جثث احليوانات تتغذى على اليت تتغذى على اجليف من األنواع املهددة باخلطر كوهنا

 
 .Al Hasani, et alيف األردن )( Aquila heliacal) العقاب امللليمبا يف ذلك  لطيورلالنظام الغذائي  نسبة كبرية من القوارضتشلل 
م ااستخد وكمثال على ذلك هو ،املفتوحة يف املناطقفإن هذه األنواع تتعرض للتسمم الثانوي جراء تناول القوارض اليت تتغذى  وبالتايل(، 2012

اليت تتغذى على الطيور و  املفرتسة األنواع تسمماليت من شأهنا زيادة خطر  أنواع الطيوربعض  ذبجت، واليت قد الدجاج مزارع حول مبيدات القوارض
املهدد ( Geronticus eremite)أبو منجل األصلع مت العثور على ثالثة أفراد من طائر  (.Al Hasani, et al. 2012) النفايات

 .(BirdLife 2008) الدجاج مزارع يف املستخدم القوارض سم يف ا صلةذأن هل يعتقدو  يف األردن ةمسموم 4111باالنقراض يف عام 
 

 القوارض جثث استهالك من خاللمسممة  الالفقارياتوتصبح  ،امللوثة احلشرات من خالل ابتالعمعرضة للتسمم  احلشرات آكالت أنواعقد تلون 
 حمطات يف املوجودة تلك ذلكمبا يف مباشر بشلل  السامة الطعومستهالك ال ديدان األرضعرض تت على سبيل املثالف الرتبة بقايا ابتالعو  هاوبراز 

للعودة إىل  للمبيدات حتتاج إىل أربعة أسابيعتتعرض اليت  احلشرات أن إىل بينت دراستني غري منشورتني .(Eason, et al. 2002) ماطعاإل
األمر الذي  وهذا أسابيع إىل عشرةعن خملفات املبيدات احلشرية مثل الربوديفاكوم لفرتة زمنية تصل  لشفال مستوياتوميلن تتبع  الطبيعيةستويات امل

بعملية الرتاكم  احلشرات وقد ال تقوم ،(Craddock 2003; Booth, et al. 2003) لحشراتل اآلكلة يورأنواع الط خطرا على يشلل
 للن، وكماو . لحشراتل اآلكلة على الطيور السمية زيادة احتمال تعمل على تقليل ، وبالتايل(Craddock 2003) املتلرر التعرض بعد احليوي
 ، وقد اقرتحت إحدى الدراساتالرتاكم األحيائيحلدوث هناك احتماالت فإن  الالفقاريات أنواع يد منالعدتتغذى على  لحشراتاآلكلة ل نواعأن األ
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اليت تغذت على  الصراصري استهالكلقيت حتفها نتيجة ( قد Rollulus roulroul) ةتوجامل بأن األنواع اليت تتغذى على البذور مثل القربة
اليت  املهاجرةاحلوامة الطيور ، وبالتايل فإن (Borst and Counotte 2002)الربوديفاكوم مثل تخثر لل ضادةجليل الثاين من القوارض املمبيدات ا
 .معرضة للخطرقد تلون  القوارضاليت يتم فيها ملافحة  يف املناطق احلشرات تستهدف

 
فإن ومع ذلك،  ،مزيد من البحث تاج إىلحيو  إىل حد كبري غري معروف أفريقيا ومشال األوسط يف الشرقبيدات القوارض مل الطيور تعرضإن معدل 

مع  وأمريلا الشمالية، يف أوروبا احلياة الربية مراقبة برامج من خاللقد مت اللشف عنه  على نطاق واسعبيدات القوارض مل الطيورانتشار تعرض 
 Walker, et al. 2013; Christensen, Lassen and Elmeros) الطيور اجلارحةأنواع  بعضل %91 إىل وصلت تعرض معدالت
فإن احتمال تعرض الطيور ، البحر األمحر /مسار اهلجرة حلفرة االهندام يف ةشاهبتم القوارضمبيدات  استخدام كانت معدالتويف حال   ،(2012
 .سيلون متساويا  للخطر 

 
اليت قد  سميةدرجة ال يف األنواع بني كبري تباينوهناك غري مفهومة، ما تزال الفسيولوجية  تأثرياتالو  إن العالقة بني مضادات التخثر ملبيدات القوارض

 اليت مت اجيادها يف الباشق املبيدات بقايامستويات إال أن ، (World Health Organization 1995) مبيدات القوارضتتعرض هلا جراء 
 (.Walker, et al. 2013) القوارضمبيدات  نامجة عنوقد مت تسجيل حاالت وفيات لبوم قاتلة لتلون يف مستويات محر األ
 

عند اإلنتهاء من حمطات  الطعمعدم إزالة و  دائمةوحمطات اإلطعام املنتشرة وال ماطعاإل طاتحمل محاية عدم وجود مثل املمارساتتزيد  من املرجح أن
من   ربأكهلا تأثري  يلون قد لقوارضا فإن كيفية استخدام مبيدات ،الواقع (، ويفShore, et al. 2013) والثانوي األويل التسمم من خطراإلطعام 

 احلدأةكل من   تعرض دون زيادة مت استخدام كميات كبرية من مبيدات القواض يف املزارع على سبيل املثال،ف ،يف كثري من األحيان كمية استخدامها
 الطريقة اليت تستخدمفإن ، اء على ذلكبن(، و Shore, et al. 2006املتحدة ) يف اململلة تفشى مرض احلمى القالعية عندللخطر  احلظرية وبوم

 .الطيور تسمماحتمال حدوث  حتديد يف هامة الزراعة ها مبيدات القوارض يففي
 

ارتفاع املخاطر على مع  خاص مرتبط بشلل فأر احلقل لافحة تفشيمل يف فرنسا عادةواليت يتم تطبيقها إن طريقة اإلنتشار الواسع ملبيدات القوارض 
 هوو  القوارضجراء مبيدات الثانوي االت التسمم السبب الرئيسي حلغري املستهدف ألنواع معينة هو  أن النهجبويعتقد  ، املستهدفةغري احلياة الربية

 فيهايشلل  حيثاليت فيها انتشار للنوع  األخرى فهي غري موجودة يف دول املنطقة ماع وبشلل، فرنسافيما يتعلق حبماية الطبيعة يف  مسألة مثرية للقلق
 طريقةمثل ، باملثلإن مت ملافحة اآلفات . (Knott, Newbery and Barov 2009) أكثر أمهية عامال   تعمدوامل قانوينالغري  التسمم

 .حمتمل احلدوث لطيورل الثانوي لتسممفحينها يلون ا، البحر األمحر /مسار اهلجرة حلفرة االهنداميف اإلنتشار الواسع 
 

 طائر الزرزور
 

جنوب  القاحلة يف املناطق شبه يف مجيع أحناء أحد األنواع اليت تتغذى على احلبوب ويتواجدهو ( Quelea quelea) املنقار أمحرطائر الزرزور 
ي قد حتتو ) ضخمة أسراب يف الزرزور. ميلن أن يتواجد طائر يف العامل الربية الطيور من بني األكثر وفرةه إنب ميلن القولو  أفريقيا الصحراء اللربى لقارة

 والذرة الرفيعة الدخن مثل الصغرية احلبوب حماصيلتدمري  قادرة علىوهي ( واحدهلتار  فرد بالغ للل 11111 على أكثر من املستعمرات املعششة
لاثر على ، وتعمل مواقع تعشيش هذه الطيور واألسراب يف موسم التعادةالغذاء اخلاصة هبا  مصادرعندما تنفذ  الذرة( تجنبت ها)وللناألرز والقمح و 

 الطيور اجلارحة.و  اللقالقو  مالك احلزين مثل بأعداد كبريةو  املتغذية على اجليفاملفرتسة و  طيورال جمموعة واسعة من جذب
 
حتتوي  من قبل دول املنطقة اليت سنويا   الطيور مالينيمواقع انتشار هذا النوع فإنه يتم تدمري  ىف مجيع أحناءحالة اآلفات وحبسب  يف كثري من األحيانو 

 وعلى الرغم من(. Ibrahim, et al. 2013) سنويا   دوالر 1711111مببلغ السودان  احلبوب يف وقد قدرت خسائر، داخل حدودها هذا النوع
 احمللية. تلف احملاصيل من راحة مؤقتةخبالف إال أنه مل يؤثر على مجوع هذا النوع  يف املنطقة، سنويا   مليون طري 511إىل  11 ما يرتاوح بني اعدام
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أكثر من  منذ األمحر املنقارذي الزرزور  لسيطرة علىل الشائعة وسائلال من واجلو األرض من الفوسفات العضويفينثيون وقد كانت طريقة رش مواد 
مت  (.Pelham 1998أمريلي ) ألف دوالر 71 ا يقرب منمب واحد عاميف  يف زميبابوي فينثيون وقد قدرت تلاليف استخدام مادة ،أربعني عاما  

 مباشر بشلل األنواع غري املستهدفة ، ويف حال تأثرعلى األرض فينثيون مادة رشبسبب  غرداتاملو  والبوم ارحةاجلطيور العثور على حاالت وفيات لل
اليت  هلا جلثث طائر الزرزورقد تتأثر بالتسمم الثانوي بسبب تناو الثدييات حىت و  اليت تتغذى على اجليف الطيورو  الطيور اجلارحةإال أن ، عن طريق الرش

 Cheke, McWilliam, et al. 2012; McWilliamاألساسي ) لافحةامل من موقع أو أكثر يلومرتك 41مت العثور عليها على بعد 
and Cheke 2004.) 

 
غري لألنواع  الوفيات قليل من عددإىل مالحظة وجود  وتنزانيا يف بوتسوانا الفوسفات العضويمادة فينثيون  رش تأثريمراقبة  أظهرت نتائجوقد 

 مستويات غري مقبولةفقد مت مالحظته حيث وجد هناك الثدييات الصغرية الطيور و  يف اللولنيتناقص  من حيث غري املباشرةأما التأثريات  املستهدفة
 (.Cheke, et al. 2012; Cheke, et al. 2011( )يوم 511- 23 )ما بني طويلةزمنية ولفرتات 

 
مرتتبة  دون أي تللفة غالبا   احللومةإثيوبيا من خالل وإريرتيا و  السودان هذه الدراسة يف يف هتمامحمور االاملنطقة  يفتفشي آفة طائر الزرزور  إدارة ويتم

هي إحدى ت مؤسسة باير و وقد أعلن ،(Elliott 2000) احرتازيةرقابة الالزم ك أكثر مناستعمال املبيدات بشلل إىل مما قد يؤدي  ملزارعنيعلى ا
ه يتم تطوير مواد كيميائية أنبويرجح فإن البدائل موجودة  ومع ذلك، ،املبيدات إنتاج عن ستوقف أهنا 4117يف عام فينثيون الالشركات املصنعة ملادة 

 .(Elliott 2000) أخرى مللافحة طائر الزرزور
 

 احملاصيل وأنواع املمارسات الزراعية. 5.5.7
 

أنه  أو و/ لطيورعلى ا مسية أكثر استخدام مبيداتب احملاصيل وترتبط بعض للخطر، لطيورا تعرض احتمال من زيدتقد  لاحملاصي أنواع معينة منإن 
 كميات  فيهاتستخدم  مارسات زراعيةمب ترتبط بعض احملاصيل قدف باإلضافة إىل ذلك، عرضة.اليت جتعل الطيور اكثر  املبيدات خمتلفة من أشلال توجد

كوهنا توفر موئال  للتغذية   بشلل أكربتعمل على جذب الطيور  احملاصيل أنواع أخرى منومن ناحية أخرى فإن  من غريها. ملبيداتا من أكثر تواترا  
 داخل تلك تلون موجودة احملتمل أن املوارد األخرى بسبب أو، كمصدر للغذاء مباشر وذلك إما ألن هذه املواقع فيها حماصيل مستساغة بشلل

 .اصبشلل خ احملاصيل
 

 جتنب تسممبأنه من أجل  األوسط يف الشرق دراساتال ىوقد بينت إحد ،لطيورل الثانوي التسممتجنب ل مهم ملافحة اآلفات عمليات توقيتإن 
 الثانوي لتجنب التسمم لطيورل سنويةال دوراتالمع  املبيدات استخدام تنسيق تطبيق من الضروريفإنه ، لحشراتلبسبب استهالكها  الطيور

(Yom-Tov 1980) . ميلن أن يتوافق مع هجرة و هام  احملاصيل لرشاللربامات و  الفوسفات العضوية حمددات وقتية الستخدام مواد فرضإن
استخدام مبيدات اآلفات األنواع و  بني الزمين وامللاين التداخل يحد منسهذا و  ، أو أسابيععدة أيام ل يف السلسلة الغذائية ةنشط كوهنا تبقىالطيور  

(Mitra, Chatterjee and Mandal 2011). 
 

مرحلة  يف غالبا  ) يةاحلشر  استخدام املبيداتوقت  يف امللوثة الطيور املغردة استهالك ةجينت الطيور اجلارحة وفيات الذي يؤدي إىل الثانوي التسمم حيدث
 .التأثري األكرب على تعرض الطيور للخطر استخدام املبيدات احلشرية لهوقت  ، وقد يلون(Mineau, Fletcher, et al. 1999( )راالبذ
 
 
 
 
 
 



 البحر األحمر /مسار الهجرة لحفرة االنهدام  ضمن المهاجرة الطيور الحوامةتسمم لتقليل  إرشادات

21 
 

 الزراعة للمبيدات يف امللثف على املمارسات املعتمدة على االستخدام: مثال 7 رقم الشلل
 

، مع حقيقة أن دولة مصر هي إحدى أكثر الدول لمبيداتمن الزراعات ذات االستخدام امللثف ل ومصر يف السودان زراعة القطن مناطقتعترب 
 (.Mansour 2004)( شريةمن املبيدات احل% 31 ما يقارب من)يف أفريقيا  لمبيداتهللة لاملست

 
وميلن توقع حدوث استخدام غري  ،املبيدات ومراقبة تسجيل بشأنالغذاء والزراعة ملنظمة  التوجيهية االرشادات يف مصر تسجيل املبيدات نظاميليب 

 Sallam and Morshedy) املاشية يف جثثاليت يتم العثور عليها  املبيدات احلشرية من فعةاملرت عدالتامل بسبب ظورةاحمل للمبيدات قانوين
2008). 

 
 املبيدات لاشلأ 5.5.2

 
 من الشلل األكثر شيوعا   ويرتبطالطيور للخطر،  تعرض احتمال معاجلة على بذورك أو سائل أو اتحبيبعلى شلل سواء أكان  املبيد شللقد يؤثر 

 ,Elliott, Birmingham) (Mineau, Fletcher, et al. 1999) احلبيبية املبيدات احلشريةاستخدام ب لطيور اجلارحةلالثانوي  التسمم
et al. 2008) ستتعرض للخطر الطيور فإن البحر األمحر /مسار اهلجرة حلفرة االهندام احلبيبية يف اللربامات ويف حال مت استخدام مادة. 

 
 املساحة املزروعة على املعاجلة البذور بسببالطيور  تسمموتعتمد مسألة  ،اصةاخل يف بعض الظروف أيضا  الطيور  تسميمإىل  معاجلة البذورقد تؤدي 

 املتحدة اململلةمت تنفيذها يف وجدت دراسة  فمثال   عاجلةتفادي البذور امل على الطيورقدرة و  األطعمة األخرىوتوفر  ات املستخدمةاملبيد وتركيز مسيةو 
تسميم يعمل على  يف اململلة املتحدة( هلا من قبل الشركة املصنعة اآلن هذه املادة سحبمت ) (fonophos) املعاجل مبادة فونوفسلقمح على أن ا

مما  راالبذ مرحلة قبل البذور تنقسم عندما، وهذا حيدث البذور على املخلفات نسبة عالية من هناكأو ان  فقط سريعة تغذيةيف حال حدوث ، الطيور
 البذورب التسمم معدلويف دراسة أخرى قدرت  (.Hart, et al. 1999) سرعةب عليها التغذية لنمياليت  البذور كثيفة من بقعتلون ىل إدي يؤ 

 Prosser, et) املائة يف 1-1 بني يف حدودوقوعه احملتمل  التعرض بسبب وفيات مما أدى إىل الطيور من مجوعيف عدد  املعاجلة باملبيدات احلشرية
al. 2006)،  من عالية رتكيزاتب املعاجلة البذوريف حال مت استخدام  خطرلل معرضة البحر األمحر /مسار اهلجرة حلفرة االهنداميف  الطيورقد تلون 

 لطيور.ايف موسم هجرة  خاصة املبيدات احلشرية
 

 Mineau) استخدامهامعدل و  القسم التايل(يف  التطرق لذلكسيتم )بدرجة مسيتها  الطيور وفيات علىاليت يتم رشها  املبيدات احلشرية تأثرييعتمد 
 العشرات على مميتةتأثريات  (methiocarb) مبادة اللرباميت املتلرر املبيدات السائلة رش ، وقد وجدت إحدى الدراسات املتعلقة بتأثري(2002

دون  التأثريات مدى مل يتم تقييم ومع ذلك، (.Hardy, et al. 1993) اململلة املتحدةالبساتني املوجودة يف  يفاليت مت مراقبتها  من أنواع الطيور
 ها مبادةرشاليت مت  القطن لو حق أخوذة منامل قةالري  تناولأن  دراسة أمريليةوبينت . هذه الدراسة يفمجوع األنواع بشلل عام صحة  على املميتة

 Ictinia mississippiensis( )Franson) دأة امليسيسييبحعينة من  51-51 قتل أدى إىلقد  (الفوسفات العضوي )وهي الباراثيون
البحر  /مسار اهلجرة حلفرة االهندام يف التسمم خطر يف املهاجرة احلوامةلطيور وقد تؤدي عملية رش املبيدات احلشرية السائلة إىل وضع ا (.1994

 الذي تسلله. األمحر
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 والثباتالسمية  5.4

 
لديها  املبيدات الزراعية منوتوجد فئتني  ،الطيور أي تأثري على سيلون لههلا  التعرضتحديد ما إذا كان لاألساس هي  يئةيف الب اوثباهت املبيدات مسيةإن 

 مبيدات القوارض.و  املبيدات احلشرية وهي أو الثانويالتسمم األويل  املسامهة يف القدرة على
 
خطر على زيادة  القدرةو  سميةمن حيث ال علىاأل أهناعلى  لمبيدات احلشريةتعددة لمن بني الفئات املقد أظهرت مادة كربامات الفوسفات العضوية  و

وسيتم  ،على نطاق واسعواملستخدم  املضادة للتخثر هو مبيد القوارض املهاجرة الطيورويعترب مبيدات القوارض ذي اخلطر األعلى على  ،التسمم
 .مناقشة كل فئة أدناه وبالتفصيل

 
 يةاملبيدات احلشر  5.4.5

 
 هيفبعض املواد  ،على الطيور ةماثلامل اتتأثري معدل السمية للمبيدات احلشرية سيحفز بشلل كبري الفإن  للمبيدات احلشرية التعرضإن كان من املرجح 

 .اص هبااخل علم وظائف األعضاءبسبب  الطيوراملواد األخرى قد تؤثر على أنواع معينة من وبعض ، الطيور على شديدة السمية
 

 هاتوثيق على الرغم من صعوبة، قاتلةالتلك التأثريات  من كثر شيوعا  األهي  يةلمبيدات احلشر ل هاتعرضالتأثريات شبه القاتلة للطيور بسبب إن 
 وترتاوح التأثريات الطيور على سلوكية تتسبب يف آثار ميلن أن الفوسفات العضوية من مميتة جرعات أنب العديد من الدراسات أظهرت وإحصائها،

 وميلن أن ضعف الذاكرةو  العدواين السلوكونقص  إىل فقدان الوزن الذي يؤديو  االستهالك الغذائي متفاوت يفإخنفاض  تضمنتأن فمن اململن 
عن الدفاع عملية و  الصغار حضانة يفوالالمباالة  االفرتاس يزيد من خطروعدم القدرة على الطريان مما ، على قيد احلياةالطيور بقاء بتؤدي إىل اإلضرار 

قد (. Sánchez-Bayo 2011) منخفضة خصوبةو ، (Grue, Powell and McChesney 1982) أقل انتاجية ؤدي إىلمما ي العش
 القدرة على توجيه مسار اهلجرة عدم مثل جرةاهل سلوك تغيري يف إىل أيضا  اللربوميت و لفوسفات العضوي املرتبطة بالتعرض ل ميتةامل سميةال تؤدي

(Vyas, Hill, et al. 1995.) 
 

عدد  اخنفاض مل يالحظحىت لو  املدى الطويل حيوية النوع على تؤثر على على التلاثر قد اليت تؤثر تلكوللن  التأثريات مرحليةهذه  العديد منإن 
 وهناك ل كميبشل السلوكية التأثريات ه يصعب قياسفإن، ومع ذلك ،(Fluetsch and Sparling 1994) على املدى القصري مجوع األنواع
 .(Walker 2003; Peakall 1985) مجوع األنواععدد  اخنفاضبتربطها  أدلة حمدودة

 
مع هذا و ، املبيدات احلشريةاجليل الثاين من و  اجليل األول بني، واليت ختتلف املبيدات احلشرية سميةب شبه قاتلة أو قاتلة تأثريات حدوث احتماليتأثر 
 أدناه. واليت يتم مناقشتها، هذه اجملموعات كل من املركبات يف بني أيضا   تفاوت كبري هناكو  ،أكرب بلثري ه بشللتمسي تظهر ما غالبا   األخريفإن 

 
 مجوع األنواععدد  اخنفاض إىل وتؤدي كالمها دون مميتةمميتة و  إىل حاالت الزراعي يتسبب استخدامها يف القطاع: اجليل األول مبيدات

 
هناك االصطناعية اليت مت تطويرها، وتوجد  املبيدات من أقدمديلدرين( مركب و  الدرين ومركب مادة الدي دي يت )مثل مركبات الللور العضويةتعترب 

ركبات الللورية العضوية املو  بيئية، وتتميز مادة الدي دي يتوالنظم ال لطيورا على حمفوفة باملخاطر مركبات الللور العضوية جتعلاليت  العناصر عدد من
غريها من الطيور و  يف أنسجةقدرهتا على الرتاكم اللائنات احلية و  على تهامسيو  (،طويلةزمنية فرتة يف البيئة ل )تبقى البيئية تقرارها يفباساألخرى 

سبب ب بشلل خاص عرضة للخطر، وتعترب اجلوارح من االنواع امل(Newton 1984) ها يف السلسلة الغذائيةتركيز  زيادة مما أدى إىلاحليوانات الربية 
وقد مت توثيق تأثريات هذه  احليوي ملركبات الللور العضوية للرتاكم عرضة، األمر الذي جيعلها املفضل هلا النظام الغذائيو  يف السلسلة الغذائيةقعها مو 

 (.Newton 1988) على نطاق واسعنتيجة الستخدامها يف الزراعة  املركبات على مجوع الطيور
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 Salem, Ahmad and Estaitieh) حمور اهتمام هذه االرشاداتاملنطقة  يفغراض الزراعية لألور العضوية مواد الللالستخدام حظر  ويوجد

جلموع كثري من أنواع الطيور احلوامة اخنفاض و حملي  انقراض يف توتسبب لعقود حظرها متفإنه ميلن إجياد مادة الدي دي يت اليت  ومع ذلك، ،(2009
وتعترب  سنويا   مئات من األطنان عدة حيث تستخدمالسودان إثيوبيا و  مثل البحر األمحر /مسار اهلجرة حلفرة االهندام دول املنطقة يف يف بعض املهاجرة

 .بعض املناطق يف ا اهلامةياقضمن ال سبقامل ستخدامجراء االلثيف مسألة التلوث ال
 

، قاتلةالتأثريات ال من كثر شيوعا  وهي األ شبه القاتلةوالتأثريات  احلشرات، مبيدات مسية مستوى على تعتمد التأثريات: اجليل الثاين من املبيدات احلشرية
 مجوع الطيور إال أنه يصعب كشف هذه التأثريات مستويات ؤثر علىتقد و 
 

اللربامات، و  ةالفوسفات العضوياألقل استقرارا  مثل مركبات  املبيداتمن  اجليل الثاينظهر ، استخدام مركبات الللور العضوية الدائمة حظر بعد
ي عند البيئتبقى نشطة أليام أو أسابيع يف النظام ، فإهنا العضوية مركبات الللوروخبالف  ،اتنزميلإل ةاملثبط املبيدات احلشرية باسم أيضا   ةاملعروفو 

املبيدات  هذه نعلى الرغم من أو . (Mitra, Chatterjee and Mandal 2011) يف السلسلة الغذائيةترتاكم احيائيا   والاستخدامها 
 Pisani, Grant and Mora) لطيورعلى ا وخاصة مرتفعة مسية إال أهنا ذاتتعرض أقل يف البيئة وخماطر  حمدودتتميز باستقرار  احلشرية

يف كثري من  دا  جحىت وإن تواجدت يف كميات قليلة ، لطيوربالنسبة لعصاب( تؤثر على األ)بالفعل امة ساملركبات  كلتا اجملموعتني من، وتعترب  (2008
 .(Donovan, Taggart and Richards 2012( )C. Cox 1991) األحيان

 
 Rattner) بيئية ذات أمهية اليت ميلن أن تلون العابرة االضطرابات السلوكية مثل، اجليل الثاين مبيداتوغالبا  ما تظهر آثار أقل وضوحا  بسبب 

and McGowan 2007; Fleischli, et al. 2004; Elliott, Wilson, et al. 1997; Lee 1972) . بعض وقد أظهرت
 حقول أثناء فرتة بذار احلبيبية اللاربوفوران استخدام مادة ؤديفمثال  ي مجوع األنواع،عدد  اخنفاضب وترتبط للطيور جدا   امةا سأهن اجليل الثاين مبيدات
الدوري  عصفورو  ةقرنامل قربةال مثل الزراعي املرتبطة باألراضي ألنواعموع خصوصا  لانواع الطيور وخفض التوجه يف عدد اجلوفرة يف  اخنفاض إىل اللانوال

 Mineau and Whiteside) اللنديةالرباري و واهلازج احلزين ، األمريلي وعصفور أبو حناء(، Sturnella neglecta) الغريب ميدوالركو 
 .فإن ذلك سيؤثر على أنواع الطيور املرتبطة باحلقول الزراعية أيضا   البحر األمحر /، وإن تواجدت ظروف مشاهبة يف مسار اهلجرة حلفرة االهندام(2006

 
 5911بني عامي  طري 9111 ما يقرب منحالة نفوق منفصلة للطيور أدت إىل موت  771 تسجيل يف الفوسفات العضويةتسبب استخدام مواد 

احلشرية  مبيدات الفوسفات العضويجراء استخدام الثانوي  التسممسبب وقد ت (.Fleischli, et al. 2004) املتحدة يف الواليات 4111و 
 Buteo) الذيل احلمراء الصقورو (، Falco sparverius) األمريليالعوسق (، Tyto alba) احلظرية بوم يف موتاللارباميت و 

jamaicensis كبرية مقرن(، والبوم (Bubo virginianus ) النسور الصلعاء و(Haliaeetus leucocephalus)( ،Fleischli, et 
al. 2004)،  الفوسفات  ملركبات من املرجح أن يلونإال أنه ، البحر األمحر /مسار اهلجرة حلفرة االهنداموبالرغم من انه مل يتم تنفيذ أي دراسات يف

 .الثانوييف مناطق مشاهبة لتلك اليت اثبت تأثريها التسمم  أنواع الطيورعلى اللربامات تأثري خطري و  العضوية
 

كبري يف العديد من إىل حد  استخدامها  ميتنظأنه قد مت  فات الزراعية أومن السوق اخلاص باآل شديدة السميةال املواد هذه العديد منوقد مت إزالة 
حيث ارتبطت حاالت  ،النامية لالدو يف كثري من  قانونيا  الزراعية مونوكروتوفوس و  اللاربوفوران مل يعد استخدام مركبات مبيدات، فمثال  النامية الدول

تفشي جراد  مثل ملافحة املناطق األقل منوا   يفوال تزال هذه املركبات مستخدمة يف الزراعة . األصل يف ملركباتهبذه ا يف املناطق الزراعية الطيورتسمم 
 إىل حدو املالثيون و  الللوربرييفوسركيب وخصوصا  م لفوسفات العضويل املبيدات احلشرية باستخدام (4111-4117) يف منطقة الساحل الصحراء

يف االستخدامات الزراعية يف  (لطيورعلى اشديد السمية ) اللاربوفوران مت حظر استخدام مركبوالذي يعرض الطيور للخطر،  مركب فينيرتوثيون أقل
يف  على نطاق واسع تزال تستخدمال ، وللن (Osten, Soares and Guilhermino 2005) الواليات املتحدة األمريليةوكندا و  أوروبا

 .(Park 2009) وآسيا (Otieno, Lalah, et al. 2010) مجيع أحناء أفريقيا
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 القوارضمبيدات  5.4.4
 

املضادة بيدات القوارض التعرض ملويف حال مت  ،على الطيورهي نوع املبيدات الرئيسي الذي يشلل خطر  املضادة للتخثر مبيدات القوارضتعترب 
بعض انواع الطيور بتلك  تتأثر باإلضافة إىل ذلك، ،قاتلةال شبه أو قاتلةال سواءات الالحقة تأثري ال على ؤثر بشلل كبرييس سميةال مستوىن فإ للتخثر

 أدناه.مبيدات القوارض واالنواع املعرضة للخطر  مسيةوسيتم مناقشة  ،املواد بسبب نظامها التشرحيي الفريد
 

وحلدوث الوفاة فإنه ينبغي  بعد احلرب العاملية الثانية مت تطوير اجليل األول: كالتايل  املضادة للتخثر القوارضثاين من مبيدات ال أو اجليل األول ميلن متييز
 ,Endepols) حبيث تتم الوفاة يف حال تناول جرعة واحدة فقط أعلى مسية وهلا فقد مت تطويرها مؤخرا   اجليل الثاين أما تناول عدد من اجلرعات

Klemann and Buckle 2007) . ظهور استجابة ل اجليل الثاين واليت مت تطويرها مببيداتمت استبدال مبيدات اجليل األول بشلل كبري و
 .(Tosh, et al. 2011)الفئران اجلرذان و  يفوارفارين مقاومة وراثية لل

 
 تخثرلل املضادة القوارض ملبيداتاجليل األول 

 
، (diphacinone) والديفاسيون ،(Warfarin) الوارفارين مثل لتخثرل ةضاديل األول ملبيدات القوارض املاجلمركبات تتطلب وفاة الطيور بسبب 

، (Hadler and Buckle 1992) )أيام( من الوقت قصريةهلا بشلل متعدد لفرتات التعرض ، ( chlorophacinoneالللوروفاسيون )و 
 بسببو ساعة،  41-1 مناألنسجة احليوانية  يفيبلغ متوسط عمر مادة الوارفارين يل املثال فعلى سب  اجليل األول فإن استقرار مركباتوبشلل عام 

 لتخثرل ةضادمركبات اجليل الثاين ملبيدات القوارض امل أقل منة هذه املركبات مسي احتمال فإناخنفاض مسية اجليل األول وحمدودية استقرارها 
(Hadler and Buckle 1992; Hosea 2000ومن األ ،) احلظائر  بوممثلة على ذلك هي نتائج إحدى الدراسات اليت مت تنفيذها على

 (.Townsend, et al. 1981) اجليل األول من مركبات الثانوي تسممية الاحتمال ضعف واليت بينت
 

 استيعابقدرهتا على  مما يعين ثرمركبات اجليل األول ملبيدات القوارض املضادة للتخ مقاومةالتعايش و  القوارضأنواع  العديد من استطاعاتوقد 
مت التغذي على إذا  الثانوي خطر التسمم وهذا يزيد من ،(Baert, et al. 2012) البقاء على قيد احلياةو  مبيدات القوارض كميات كبرية من

ودراسات حمدودة حول  لتخثرل ةضادامل ملبيدات القوارضاجليل األول إال انه توجد حوادث قليلة لتسمم احلياة الربية جراء تناول  فيما بعد القوارض
أن تشلل مركبات من املسلم به فإنه  هذه املواد وعدم استقرارها يف البيئة  مسية نظرا الخنفاضاليت تعتمد على احلقول الزراعية. و  لطيورتأثريها على ا

 .ستخدام مركبات اجليل الثاينمن ا حلياة الربيةعلى ا بلثرياجليل األول ملبيدات القوارض املضادة للتخثر خطرا  أقل 
 

 .مناقشة مسية مركبات اجليل الثاين أدناهالرتكيز على وبسبب استبدال مركبات اجليل األول مبركبات اجليل الثاين فإنه سيتم 
 

 تخثراملضادة لل القوارض ملبيدات اجليل الثاينمركبات 
 

ديفيناكوم و ، (flocoumafenوفلوكومافن )، (bromadioloneوبرومادايلون )، (brodifacoum) الربوديفاكومتصنف مركبات مثل 
(Difenacoum ) اجليل الثاين ملبيدات القوارض مت تطوير مركبات . اجليل الثاين ملبيدات القوارض املضادة للتخثرعلى أهنا واملستخدمة بشلل شائع

 املضادة للتخثر القوارضمبيدات  اجليل األول من ملركبات القوارض مقاومة ظاهرة انتشار بعد يف السبعينات من القرن التاسع عشر املضادة للتخثر
يف  وتستخدم املتقدمة الدول كثري من يف القوارض للسيطرة على الوسيلة األساسية هيمركبات اجليل الثاين ملبيدات القوارض املضادة للتخثر وتعترب 

 .(Tosh, et al. 2011) مجيع أحناء العامل
 

وتسبب اجلرعة القاتلة موت ، للتخثراملضادة  القوارض ملبيداتاجليل األول  بلثري من مركبات ةيمسكثر األ وه القوارضمبيدات  هذا النوع منويعترب 
 جاذبا   مصدرا غذائيا ما تلون اليت غالبا  أنسجة اللبد، وتستمر يف  األنسجة احليوانية يف ثباتا أكثر وتعترب ،فقط القوارض بعد تناوهلا مرة واحدة
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(، brodifacoumتوقع بأن تبقى خملفات املبيدات احلشرية من نوعي الربوديفاكوم )يو  ،ألنواع اليت تتغذى على اجليفا / وانات املفرتسةللحي
شهرا  يف كل من اجلرعات الشبه قاتلة لألنواع املستهدفة بشلل مباشر وتلك الغري مستهدفة  42( ملدة bromadioloneوبرومادايلون )

(Eason, et al. 2011). 
 

القوارض  تفشيوهو من املركبات املفضلة أيضا  يف دول أخرى تقع ضمن مسار اهلجرة  مللافحة ، يف إثيوبيا الربوديفاكومويفضل استخدام مركب 
(Ministry of Agriculture, Animal and Plant Regulatory Directorate 2013)، مبيدات  تشلل، ونتيجة لذلك

يزيائية فوتركيبتها ال مسيتها بسببتلك املوجودة يف اجليل األول  من للطيور املهاجرة الثانوي التسممحلاالت  أكرب خطرا   القوارض مللافحة اجليل الثاين
 .احليوية الثابتة

 
 لطيورملبيدات القوارض من اجليل الثاين املضاد للتخثر على ا النسبية سميةال: 2 رقم الشلل

ة تتركيبته التشرحيية الثاب بسبب غري املستهدفة الربيةوانات احليهائلة الحداث وفيات ألنواع  قدرة لديه الربوديفاكوم الدراسات إىل أن د منيعدت الأشار 
 (.Stone, Okoniewski and Stedelin 2003)ة احلادة تمسيو  يف أنسجة اجلسم

 
تستخدم بشلل  على سبيل املثال،ف خاصة،تطبيقات  علىا استخداماهتتقتصر و  شديدة السمية أنواع مبيدات اجليل الثاين للقوارض هي العديد من

يف عام االمريلية  البيئة يف الواليات املتحدة محاية وكالةمن خالل  تقييم للمخاطرالدول. مثال: مت تنفيذ  بعض يف احوهلأو املباين يف داخل  حمدودة
 بسبب ، وذلك جزئيا  غري املستهدفة والثدييات الطيور على كبريا    را  خط تشللاليت  القوارض العديد من أنواع مبيدات التعرف علىحيث مت  4114

الربوديفاكوم  اتمركبتغليف تعبئة و و توزيع و  بيع على قيودا   4111يف عام  فرضت الواليات املتحدةفقد ، ونتيجة لذلك ثباهتا،و  مسيتها
(brodifacoum( وبرومادايلون ،)bromadiolone( وفلوكومافن ،)flocoumafen،) ( وديفيناكومDifenacoum )(Rattner, 

Horak, et al. 2011). 
 

وديفيناكوم ، فقط( لالستخدام الداخليمرخصة )وفلوكومافن وديفيناكوم  الربوديفاكوم بني حاليا   يف اململلة املتحدةالتشريعات متيز ، وألسباب مماثلة
( Chartered Institute of Environmental Health 2011( )املناطق املفتوحةمرخصة لالستخدام يف )وبرومادايلون 

(Dawson, Bankes and Garthwaite 2001( )Tosh, et al. 2011). 
 

 على يتغذتستمر بالما  غالبا  و مبيدات اجليل الثاين لقوارض املضادة للتخثر من  جرعة قاتلة بعد تناول تستطيع القوارض البقاء على قيد احلياة لعدة أيام
الالزمة  اجلرعة املميتة إىل حد كبري قد تتجاوزجبرعات  القوارض جسمتعبئة يزيد من احتمال  هذاو  ،(Cox and Smith 1992) السام الطعم

من قابلة للصيد من غريها و  نشطة املسمومةميلن أن تظل احليوانات و (، للقوارض احليوانات املفرتسةتسمم  على أكرب تشلل خطرا   )وهلذا قتلهال
وعليه فقد تلون أنواع الطيور املفرتسة أو تلك اليت  ،(Thomas, et al. 2011) القوارض مبيدات بعد ابتالعزمنية معينة  لفرتة سةاحليوانات املفرت 

 شبه أو قاتلة تأثريات من احتمال حدوثمبيدات اجليل الثاين للقوارض املضادة للتخثر مما سيزيد  جرعة عالية من الستيعابتتغذى على اجليف عرضة 
بشلل  املاليزية يف شبه اجلزيرة النخيل مزارعاليت تعيش يف ( Tyto alba) احلظرية بومةومن االمثلة على ذلك هو اخنفاض مجوع نوع . يف الطيور لةقات

 (Duckett 1984) الربوديفاكوم() مبيدات اجليل الثاين للقوارض املضاد للتخثر معالوارفارين( ) لقوارضل مبيدات اجليل األول استبدال عقب كبري
 الطيور.أنواع  اخنفاضب تسببيميلن أن  احلقلية يف الزراعةوهذا يدلل على أن مبيدات اجليل الثاين للقوارض املضاد للتخثر املستخدمة 

 
أيضا   ومن املرجح (Albert, et al. 2010)شيوعا  مما هو معروف عنه  لون أكثريقد  املضادة للتخثربيدات القوارض ملمن املرجح بأن التعرض 

اليت تصيبها قبل  اخلمولقد متوت يف أعشاشها من دون اكتشافها بسبب فرتة  املضادة للتخثربيدات القوارض التعرض ملاليت تعاين من  الطيوربأن 
تأثريات املرتتبة ال قديرالصعب تمن  فإنه مبرور الوقتللسموم  التعرض معدالت تقييماألمد ل طويلةفإنه بالرغم من برامج املراقبة  بناء على ذلكو  ،املوت

 .بدقة على مجوع الطيور
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% من نوع البوم 55تصل نسبته إىل  معدل وفيات قد يؤدي إىلإحدى النماذج قدرت بأن استخدام مبيدات اجليل الثاين للقوارض املضادة للتخثر 
 ,Thomas)( التعرض نتيجة السامة ظهور التأثريات لاحتما% من 53% واحتمال 11 أن تتعرض األنواع بنسبة احتمال إىل )استنادا   لبريالقرن امل

et al. 2011،)  ،أو جدا   منخفضةمن اململن أن تلون التقديرات و  الربية للتأثريات على مجوع أنواع اجلوارح أول تقديرهذا هو فإن ومع ذلك( 
 قد سباتأهنا فرتة ك) ات اجليل الثاين للقوارض املضاد للتخثرتعرضه ملبيدنتيجة ل عن األنظار بعيدا   الطيورعدد غري معروف من ميوت (، و مرتفعة جدا  

 أنه ال يشمل كما ،ذجايف النمنتائجه  نعلستال قد  الذيوهو األمر ، (Newton, Wyllie and Freestone 1990) املوت( تسبق
نسبة حيث أن وللن . إىل حد كبري غري معروفهي أمر و ملبيدات اجليل الثاين للقوارض املضاد للتخثر  التعرض جراءقاتلة ال شبه التأثريات النظر يف
 ومع ذلك،. نطاق واسعفإن حدوث التأثريات قد حيدث على قاتلة ال شبه مبيدات اجليل الثاين للقوارض املضاد للتخثرتتعرض لـتأثري الطيور  عالية من

 تقدير وللن هذا هو أقل، أو لون أكربيقد  للوفيات ياملستوى احلقيق ولذلك، فإن ،نتائجها حولشلوك توجد و  دراسة أولية هذه ليست سوى
تأثري على مجوع إىل  من شأنه أن يؤدي الوفيات وهذا املستوى من بشلل فردي ما إذا كانت ومن غري املعروف حىت اآلن. لدينا الوحيدة اليت املعلومات

 .األنواع
 

 إىل حد كبري غري معروفةهي و  للتخثر للقوارض املضادة اجليل الثاينملبيدات قاتلة ال شبه رعاتاجل تأثري حول املعلومات املنشورة نقص يف هناك
(Burn, Carter and Shore 2002)،  افرتاس القدرة على احلركة و يؤثر على  الذي ميلن أن النزيف كل من  القاتلة قد تتضمن التأثريات شبهو
الطفيلية ألمراض املعدية و إىل ا غري اللافية التغذية، وبدوره فقد تؤدي ائياالستهالك الغذيف  واخنفاض لللبد سامة اتإصابو  الصدمات العرضيةو 
 .(Albert, et al. 2010) اجلسم دهون املخزنة يف باملبيدات احلشريةوالتسمم  اخنفاض حرارة اجلسمو 

 
 إىلأدت إن ، غري املميتة أو احلوادث التصادم من على التعايف لطيورملبيدات اجليل الثاين للقوارض املضادة للتخثر قدرة ا قاتلال شبه التعرضقد يعرقل 

من  قد يزيد مما اخلمول مثل سلوكية تغيريات من خالل الصيد إىل إضعاف قدرة الطري على وقد تؤدي أيضا   ،طويلة ختثرحاالت شبه قاتله وللن فرتات 
 إىلمبيدات القوارض ها إىل جرعات شبه قاتلة من أدى تعرضفقدات املخترب  فئرانومن خالل التجارب اليت يتم إجراءها على  .املوت جوعا   احتمال

 (.Burn, Carter and Shore 2002) الطيور على ه مل يتم دراسة هذه التأثرياتوللن اإلجهاض زيادة معدالت
 

 عواملتلون بسبب قد  التخثرمضادات تلك املنسوبة اىل و  يف امليدان، اليت حتدث القاتلة شبه التأثريات من أدلة حمدودة هناكتوجد  ومع ذلك،
 (.Thomas, et al. 2011أخرى ) مرتابطة

 
  مبيداتاالستخدام غري القانوين لل. 5.4.7

 
 القدمية"املنتجات اخلطرة " عدم إزالة عنتنبع  احلاليةمعظم املشاكل و  على مر الزمن املبيدات احلشريةب الطيور تسممصايف يف متوسط  هناك اخنفاض

 نتجاتهي من امل يف كثري من األحيانو  ( احملظورة )أيوتوجد كميات من املبيدات املركزة ، (Mineau and Whiteside 2006) من السوق
 املنطقة.دول  يف العديد من لطيوراليت هتدد ا

 
 النيجرو  ناميبياو  مصر )مثل املخزون يف أفريقيا برنامج يف إطار الدول األفريقية يف عدد من بشلل كلي أو جزئي املبيدات كميات هائلة منمت إتالف  

 (.Mansour 2009( )زامبياو  أوغنداو  تنزانياو  السودانو  جنوب أفريقياو  سيشيلو  السنغالو 
 

ما  هناك ، وتشري التقارير بأنإفريقيا من املبيدات املهجورة يف املخزونات واحدة من أكرب متتلك إثيوبياأن ب والزراعة املتحدة لألغذية منظمة األممبينت 
 UN) غري مشروعة بطرق يتم استريادها اليمن شجرة القات يفاخلضروات وخاصة و  حماصيل الفاكهة يف املبيدات املستخدمة % من31إىل  يصل

Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 2007) .حتتوي على أعلى القات حماصيلفإن ، يف الواقع 
املواد  تراكم تعاين منفإن البالد  أيضا   القات. حاصيلمب اخلاصة ةيزراعال ناطقامليف  التسمم من خطر أعلى يف الطيوراليت تضع  لمبيداتلاستخدام 

 Yemen News Agency) احلالية خازنامل واستئصال املواد غري املشروعة من الواردات منعأن يتم  مما جيعل من الصعبغري القانونية القدمية 
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 املبيداتبيع نتيجة ل اليت مت تفتيشها ملبيداتمن خمازن ا خمزن 579 من أصل 15فقد مت إغالق  ،4151عام  مةتقودها احللو  يف محلةو  ،(2009
 غري املشروعة.

 
 أفريقيا الدول يف منطقة معظم يف ومتزايد منتشر االستخدام غري املشروع، وللن قانوينالغري  استخدام املبيدات يف ساخنةمن النقاط المصر تعترب دولة 

غري الفعالة يف كثري التنظيم االسترياد و  إجراءاتبسبب  غري قانونيةبطريقة  املبيدات صول علىاحل (، وحتدث عمليةGuyer 2012) األوسط شرقوال
 (.Guyer 2012( )على سبيل املثالاللاذبة اإلعالنات )من األحيان 
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 الطيور على وتأثريها لساما الطعم باستخدام احليوانات املفرتسة الثروة احليوانية من محاية. 4
 

 احليوانات املفرتسة للقضاء على يف مجيع أحناء العامل على نطاق واسع األكثر استخداما   الطريقة هي على األرجحتعترب طريقة استخدام الطعوم السامة 
(Márquez, J. M. Vargas, et al. 2012)،  وتنشأ الرغبة يف استخدام الطعوم  ،ةالنامي دوليف كثري من ال ةقانونيتعترب هذه الطريقة غري و

 أو أحيانا   دائما   اليت تتغذى أو الثديات الطيوردون متييز على تؤثر و  عملية الصيد املاشية أو رتبيةب اإلنسانصاح املصاحبة مل صراعاتال نمعادة السامة 
 (.Whitfield, et al. 2003; González, et al. 2007السامه ) الطعومأو غريها من  اجلثث على

 
خلطر مما يضع الطيور اليت تتغذى على اجليف عرضة  فيها املاشية يتم تربية يف املناطق اليت احليوانات املفرتسة الستهداف السامة الطعوم وتستخدم
 راألمح الثعلب مثل احليوانات املفرتسةعلى  لسيطرةل السامة الطعوم استخدامويتم  ،(Evans, Amr and Al-Oran 2005)التسمم 

(Vulpes vulpes)  الذئبو (Canis lupus )وابن آوى (Canis spp. ) ( على سبيل املثالمواقع النفايات  حولاملنتشرة ) الضالةاللالب و
 الطيور اجلارحة لبعض عرضية وفاةحاالت  تصاحبهو  البحر األمحر /منطقةيف مسار اهلجرة حلفرة االهندام من األنشطة املنتشرة على نطاق واسع هوو 

 (.Tucker 2005) النسورو  واحلدأة الصقور لمث
 

كميات   (واملاعز )األغنام وقد يستخدم املزارعني الذين ميتللون كميات قليلة من املاشية ،احليوانات املفرتسة الثروة احليوانية من حلماية ميالتسم يستخدم
 اجلارحة الطيور ن بأنيعتربو  على سبيل املثال يف كينيا زارعنيمعظم املو  ،(Ledger 1985) كبار ماللي املاشيةسم أكرب من تلك اليت يستخدمها  

زيادة  يف ميلن أن تسهمعتقادات هذه االو  ،(Ogada and Kibuthu 2008) الطيور الداجنة تفرتس األنواع ألن بعض مزعجةهي حيوانات 
 .على الطيوربدوره الذي يؤثر و  السام الطعم استخدام

 
  السامالطعم املاشية و استخدام  افرتاس زيادة إىلرتسات املفتعلة قد تؤدي زيادة مجوع املف: 1 رقمشلل ال

ويعتقد بأن مجوع هذا احليوان  سنويا   العجول بني من %4و  5.1 خبسارة ما بني األوسط يف الشرق يف بعض املناطق افرتاس حيوان إين آوى يساهم
إىل  الوصولبسبب القدرة على  (Admasu, et al. 2004إثيوبيا ) يفاملثال على سبيل  األراضي الزراعية يف مناطققد ازدادت بشلل كبري 

 وبالتايل، قانوينالغري  ميالتسم من خالل استخدام ربية املاشيةتقليل خسائرهم من ت املزارعني وحياول نفاياتال لباتم مثل االصطناعية ءصادر الغذام
 (.Yom-Tov, Ashkenazi and Viner 1995) احلياة الربية  علىريثأتال
 

 Martínez-Haro, María-Mojica)مبيدات القوارض و  املبيدات احلشرية حاالت تسميم احليوانات هي يف اليت يأيت ذكرها كثريا   املبيدات
and García-Fernández 2008)،  عية الزرااملمارسات نوع  منها عدة عواملوفقا ل الطعم لتسميم معينة من املبيدات استخدام أنواع خيتلفو

 يف املادة الفعالة نسبةدد وحت ،(Vyas, Spann, et al. 2002) السوق احملليةتوافرها يف و  منتج معنيسمية الشعبية لواملعرفة  يف املنطقة
-Martínez-Haro, María) التعرض هلا اليت قد حتدث يف حال شبه مميتة أو املميتة التأثريات درجة إىل حد كبري املتوفرة املستحضرات

Mojica and García-Fernández 2008). 
 

 Yom-Tov, Hatzofe and Geffen) السام الطعم استخدامب األوسط دول الشرق يف بعض الطيور أنواع كبرية من مجوع اخنفاضارتبط 
 الربيةاحلياة  تمشلحاالت التسمم اليت  من مجيع %71 كانت على سبيل املثال 4113وعام  4112 عامي بني في منطقة واحدةف ،(2012
يف تسميم قطعان املواشي التسبب مريب املاشية على مناطق الرعي وبالتايل تنازع بسبب متت  %44و ، للمبيدات االستخدام غري القانوينسببها 

 مسح خاللواحدة كل ثالثة أيام كمعدل  تسمم حالةتسجيل مت ، يف الواقع. (Leader, et al. 2009) الطيور اجلارحة من قبل هاجثثاستهالك و 
اليت أدت إىل القضاء على  ةرئيسيالب اسباأل منالتسميم ويعترب  (Leader, et al. 2009( )4111إىل  4111) ثالث سنوات تهمداستغرقت 

 (.Perlman and Granit 2012) األوسط يف الشرقالعقاب األسفع اللبري 
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 اخنفاضات مععلى سبيل املثال  جنوب اسبانيايف  ةالسامالطعوم  مت ربطوقد  بشلل كبريعلى كثري من األنواع  إىل التأثري السام الطعم استخداميؤدي 
 Aegypiusاألسود )النسر ومن املعروف بأن كل من  (.C. Márquez, et al. 2013) بأنواع اجلوارح مثل احلدأة احلمراء حادة

monachus)  املصري النسرو (Neophron percnopterus)  اإلسباينن وملك العقبا، امللتحي النسرو (Aquila adalberti ) قد
 ;Hernández and Margalida 2008; Hernández and Margalida 2009) ميبسبب التسم بشدة ت مجوعهمتضرر 

Mariano González, et al. 2008) .باقي أشلال بنيللتسمم الطيور عرضة  كأعلىالنسور  و فقد مت تصنيف احلدأة احلمراء ، يف الواقع 
بشلل  عرضة البحر األمحر /مسار اهلجرة حلفرة االهندام يف الطيور املهاجرةقد تلون  عليهو  ،(C. Márquez, et al. 2012) ةربيالياة احل

 يف املنطقة. غريها من احليوانات الربية باملقارنة مع السام الطعم منتسمم خاص لل
 

على  %41بنسبة اخنفاض  دت اىلأغري القانوين  ميالتسمالنامجة عن  فياتن الو أىل النماذج إ، أشارت اسبانيا يف احلدأة احلمراء يف دراسة أجريت على
احلدأة احلمراء  أجريت على اخرى يف دراسةو  التلميليةتغذية نتيجة لل رمبا، ببطء من املرجح أن يزداد التعداد  فإنه ومع ذلك، ،مجوع هذا النوع

غري أدت إىل التأثري على مجوع النوع وجعلها الوفيات وهذه  ،غري القانوين تسميملل نتيجةت قتل الطيور املائة من يف 17باستخدام أنظمة التتبع بأن 
 (.Tavecchia, et al. 2012) قابل للتجديد

 
 من املرجح عدم قدرة مجوع هذا التوع سيلونو  ضرربسبب ال الذهبية البالغه العقبان يف من %1إىل  7 امقداره إىل وفاة سنوية ذجاهذه النمأشارت 

إىل ان  اسلتلندا يف أجزاء من وأشارات الدرسات أيضا  اليت متت ،(Whitfield, et al. 2004) الضررعلى االزدياد يف ظل تواصل عمليات 
 (.Whitfield, et al. 2004) يف املائة 41إىل  بنسبة تصل يؤدي إىل جناح تلاثره ( Aquila chrysaetos)اعدام العقبان الذهبية 

 
 Ogada and) كينيا يف وسط على مدى ثالث سنوات سنويا   %21كثر من ألاجليف اليت تتغذى على  لطيور اجلارحةا داعدأاخنفضت 

Keesing 2010)،  نقص ال نأفيما يدل على  تغريا طفيفا   أظهرقد  الربية اللبرية لحيوانات العاشبةل الللي موعإن عدد اجلب أثناء الدراسةوقد تبني
اليت يتم و  السام الطعم استهالك اعداد اجلوارح موضوع خنفاضتتضمن األسباب احملتملة الو  مجوع الطيور، اخنفاض السبب يف لنيمل  يف املواد الغذائية

 خنفاضاال تأثري هذاحتديد على ضرورة  مزيد من البحوثوقد أوصت  ،املاشية اليت هتاجم احليوانات املفرتسة لقتل عدد كبري من الرعاة من قبل وضعها
يت تتغذى ال الطيور يف وفرة االخنفاض السريع يوضحس التسمم ما إذا كانو  ،(Ogada and Keesing 2010) مجوع أنواع اجلوارحوى على مست

 يف مجوعها. اخنفاض حمتملتضمن ت السام الطعمجراء تناول  املهاجرة وامةالطيور احلاملرتتبة على  املخاطر ولذلك فإن ،على اجليف
 
 البيطرية باألدوية نيةالثروة الحيوا عالج. 3
 

 ديللوفيناك ويعترب مركب ،ألمللمسلنات ات وتستخدم كااللتهاب احمللية من الثروة احليوانية لعالج املضادة لاللتهابات غري الستريويديةاملواد  وتستخدم
 وقد أدى ،نسورال نواعأ لعدد من سامةال من املواد يةللثروة احليوان البيطرية لرعايةيف ااملستخدم غري الستريويدية املضادة لاللتهابات املواد  وهو من

 املاشية احملليةوذلك بسبب تغذي هذه النسور على جثث نيبال وباكستان و  يف مجيع أحناء اهلند اليت تتغذى على اجليف النسور تسمم يفاستخدامه 
يف جنوب من النسور  ثالثة أنواع يف اخنفاض تسببت كبريةفاضات  اخنأدى إىل املواشي و  جثث يف سائدا  كان   فقدديللوفيناك مادة قبل حظر و  امللوثة
 (.Shultz, et al. 2004) آسيا

 
 النقرس نتيجة متوتالطيور فإن  (،على سبيل املثالقبل أن يتحلل يف جسم احليوان ) وقبل موت الطيور ديللوفيناك امللوثة مبادة املاشية جثث بعد تناول

 (.Green, et al. 2004) هلذه املادة التعرض من يف غضون بضعة أيام عادة الطيور موت ث، وحيدالفشل الللوي بسبب احلشوي
 

اليت  ثثمن اجل% 1.1ولغاية  1.5نسبة ترتاوح بني  إىلالنماذج  ، وتشريالنسور منأفراد جمموعة  أوواحد فرد  ديللوفيناك صغرية من كميات قد تقتل
بناء على و  ،(Green, et al. 2004) ورنسال أعداد ملحوظ يف اخنفاضلتتسبب يف  يللوفيناكد قاتلة من مستوياتأن حتتوي على إىل  حتتاج
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وهو األمر الذي قد يلون سببه تغذي هذه النسور  النسور داعديف أاخنفاض  تؤدي إىلأن امللوثة  الذبائح من عدد قليل جدا  على  فإنه يتوجب ذلك
 يف قطعان.عادة 

 
 كيتوبروفنيمادة   مبا يف ذلك يت تتغذى على القمامةالنواع الطيور سامة أل قد تلوناليت  غري الستريوئيديةمضادات االلتهاب  من هناك عدد

(ketoprofen) ( ومادة اسيللوفيناكaceclofenac) كاربروفني ومادة (carprofen)  فلونيلسنيومادة (flunixin)  اسيتامينوفنيمادة و 
(acetaminophen)  األخرى  أنواع الطيور نطاق أوسع من تتعدى مسيتهارمبا و نسور ، سامة لل كيتوبروفني، وتعترب مادة(Naidoo, et al. 

 .Naidoo, et al) كيتوبروفني مادة من رعاتبسبب تناوهلا جل سامةأهنا تواجه تأثريات  اليت يرجح النسور من األقل علىويوجد نوعني . (2010
وتثري مادة اسيللوفانيك ، (Mulcahy, Tuomi and Larsen 2003) كيتوبروفني ةمباد أيضا   بط عيدر وفيات ذكور وارتبطت ،(2010

يف املسار الذي ستسلله هذه املواد يف الثروة  حىت اآلن القلق اختبارهااليت مت  أنواع الثدييات وجودة يف مجيعامل عناصرتلك  الو  ديللوفيناك حتويلها إىلو 
 وجدت إحدى الدراساتوقد  ،يف الطيور الللوي الضرروتؤديات إىل خماطر عالية  نحتمالفلونيلسني و  كاربروفنييعتقد بأن كل من ماديت  و احليوانية 

 Cuthbert, et)فلونيلسني و  كاربروفني استخدامب مرتبطة نوع 39 يتبع الطيور فرد من 131 ألكثر منالوفيات  يف املائة من حاالت 71بأن 
al. 2007). 

 
اليت  دراسةاليف  آثار سامة مل يلن هلا أي، احليوانات األليفة لعالج العالج البيطري اتاستخدام يف مؤخرا  ليت مت ادخاهلا وهو من األدوية ا اسيتامينوفني
فإن مركب  عليه،و . ديللوفيناك ملركبالسامة  التأثرياتنفس  الدراسة ، وقد وجدت نفس(Jayakumar, et al. 2010الدجاج ) علىمت تنفيذها 

مسية  ذي ويعترب مركب ميلوكسيلم ،على الطيوراحداث مهددات  من دون املاشية عالجواصلة استلشاف مل املتاح يارهو اخل لونقد ي اسيتامينوفني
 مرخصوهو  اخرتاع ةبراءحيمل  ، ويعترب هذا املركبيت تتغذى على اجليفال الطيور وغريها من الطيور اجلارحة من وجمموعة واسعة النسور على منخفضة

 وقد وجد بأن ،احليوانية مراضجمموعة متنوعة من األ لعالج جدا   ةالفعالمضادات االلتهاب غري الستريوئيدية من  عتربيو  يف اهلند البيطريلالستخدام 
 طائر 379 مت اختبارها وصل عددها إىلعينة  جمحب املختلفة الطيورأنواع نوع من  11 مل يؤدي إىل أي وفيات يف ميلوكسيلام عالج

(Cuthbert, et al. 2007). 
 

 وفيات على مت العثور، و البومو والرها  اللقالق مثل لطيور اجلارحةل سامة مضادات االلتهاب غري الستريوئيدية أن بعض اتدراسإحدى ال نتائجمن  تبني
  اللقلق ثارت وفيات طائرأوقد  .(Cuthbert, et al. 2007)الفنيل ايبوبروفني و و  فلونيلسنيو  كاربروفنيو  ديللوفيناك ادةمب عالجاستخدام بعد 

(Leptoptilos crumeniferus) وال يزال تأثري هذه األدوية واملركبات غري معروف يف منطقة مسار  .فلونيلسني مبادة بعد العالج ا  شديدا  قلق
ألعداد مجوع األنواع  دمرم اخنفاض على التسبب يفهذه األدوية قدرة  معفومع ذلك،  (.Tucker 2005) البحر األمحر /اهلجرة حلفرة االهندام

 .املنطقة ألنواع الطيور هذه يفبسبب هذه املواد  خطر إن كان هناك أي لتحديد على وجه السرعة إجراء مزيد من البحوثحاجة إىل  فإن هناك
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 الطيور  تسمم لمنع المبادئ التوجيهية: الجزء الثاني

 
فإن هذه وبشلل عام  ،املهاجرة وامةالطيور احل الزراعة على املستخدمة يف اد الليميائيةاملو  تأثري التقليل من من أجل أدناه التوصياتمت اقرتاح 

تأثري  حلد منعلى اتعمل اليت احللومة و  البيئة محايةة و يالصناعالشركات و  لمجتمعات احملليةل إشراكو غري تشريعية و  توصيات تشريعيةاالرشادات تتضمن 
 لطيورحتقيق فائدة لعلى  واملبادرات القائمة املشاريعستلمال ال ستعطى األولويةفإن ، يويعلى التنوع احل لزراعةااملستخدمة يف  املواد الليميائية هذه

 .عموما   بيئيةوالنظم ال
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 اآلفات الحشرية منحماية المحاصيل توصيات ل. 1
 

 كبير على الطيورال خطرال ذات المواد/ستبدا(  االزالة و اإل) تعويض 1.1
 

 املوادعدم السماح باستخدام ( ضمان 5) :وهي كالتايل تقييميةوقائية و  عوامل على الطيور املبيدات تأثريات لحد منل الفعال الرقايبالنظام  يتضمن
يف  هاجرةالطيور امل على اخطره مت إثباتإن  املوادزالة إتاحة الفرصة إل( 4و ) ،قائيو  إجراء ذاوهالزراعية  نشطةاأليف  الطيور املهاجرة مجوع اليت هتدد

حباجة  للمنتجات اجلديدة عملية تقييم املخاطر على الرغم من أن ةعلى األخري  التوجيهية االرشادات وتركز هذه. تقييميإجراء  وهذاحال استخدامها 
 .Forbes and Calow 2013; Murfitt 2012; Kramer, et al) األقل تقدما  و  املناطق املتقدمة كل من يف املزيد من التطويرإىل 

2011; Sala, Cavalli and Vighi 2010) اجلمعيات  أن يتم باستخدامميلن  والذي، اإلطار القائم وتطبيق تنفيذ على مبا يف ذلك الرتكيز
 .على سبيل املثال الزراعية ةالتعاوني

 
 بطاقات تعريفية عايريمب املعتمدة لمبيداتل تقييمو  ة/راجعمل إلزاميةعملية  واليت تشتمل على لتقييمل آلية اتملبيدا تنظيمل الوطينم االنظتضمن يينبغي أن 

حدوث خطر يف حال  تقييمالإعادة  عملية تشغيل ضمانومن اجل  أدلة جديدة. رو ظهيف حال  الطيور على تأثريهالتقليل  يهاعل موافق استخدامات /
 لمعلوماتل قاعدةسيوفر و  بشلل منتظمملبيدات ا خماطر قييملت مراقبة إىل نظامفإننا حباجة ، (Mineau 2003) لطيور املهاجرةمعني على أنواع ا

يف  املطلوبة التخفيف من خطة جزءا   الطيور املهاجرة على تأثرياهتا وتسجيل املبيدات احلشرية استخدام عملية مراقبةجيب أن تلون . البحوث التشاركيةو 
 املستخدمني النهائيني.و  مستوى السياساتالتعاون على والتعليم و  اء القدراتبن التوسع يف يتضمنوينبغي أن  ،املنتج على استخدام املوافقة مرحلة

 
 يف يهااحلفاظ علدراسات و  احليويالتنوع  و الطيور محاية دمجو  مبا يف ذلك تطوير اجملتمعات الريفيةواجلامعات و  يف املدارس، وخباصة تعليم أفضل

 مستخدمي مبيدات اآلفات.اجملتمعات احمللية و  من قبل على الطيور اتاملبيد لتأثري ةالفعال باملراقبةسمح مما سي، املناهج
 

 إىل العودة طوعا   املزارعني على حتفيز وهذا من شأنه غري اشروعأمر  املبيدات املهجورةحيازة عل تشريعات جل ينبغي إدخال باإلضافة إىل ذلك،
وميلن  ،احليوانات املفرتسةالسيطرة على و ماية احملاصيل حل هذه املواد توفر احتمالمن  حدست بدورها واليت املبيدات املهجورة يف حاالت توفر سلطاتال

 (على سبيل املثال الشعبيةاملبادرات واجملتمع احمللي و  احمللياملستوى ) مستويات خمتلفةخطط عمل على و  التشريع على مبنية سرتاتيجية وطنيةااستخدام 
 .دىوقصرية املاملدى طويلة  واألهداف الرئيسيني لعالقةأصحاب اتحديد ل

 
،  املبيدات ومراقبةوإدارة  بشلل أفضل العابرة للحدود احلركات تقييمل اجملاورة الدول اإلقليمي بني على الصعيد تفاهملا اتمذكر توقيع  ينبغي تشجيع

حتدد  أن وميلن أيضا  . املخزونات املتقادمة معخباصة و  ذات الصلة باملبيدات واملرتابطة قضايا املماثلةال دول املنطقة جمموعة من العديد من تواجهكما 
 آمنة. عن بدائل االستثمار يف البحثتشجيع و  واالتصال الفعال للتنسيق دولةيف كل  النقطة احملورية هذه املذكرة

 
 ملبشكل كابرامج إزالة المبيدات لمواقع التي سيتم تنفيذ ا أولوية تحديد الطيور عندب خاصةإدخا( معايير  1.1.1

 
 تصبح مع مرور الوقت،و  ،األمراض احملمولة مثل املالرياالسيطرة على اإلنتاج الزراعي و زيادة من أجل استرياد املبيدات بالنامية  الدولالعديد من تقوم 

املبيدات املهجورة  طن من 11111أكثر من  اليومأفريقيا  يف جنوب الصحراء اللربىوتشهد منطقة  ،املبيدات غري املستخدمة غري آمنة لالستخدام
 الغري مستخدمة.

 
مجيع  يف درجة عالية من التنظيم املبيدات على خمزونات نالعديد ماآلن  وجديو  ،يف كثري من األحيان قدمية هي مركبات لطيورل الضارةمعظم املواد 

لحلومات لاملخزونات  هذه ليةوتعود مل ،(El-Shahawy and Simeonov 2013) البحر األمحر /مسار اهلجرة حلفرة االهندام أحناء
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 خزوناتهذه امل لتخلص منل املاضية 51إىل  51 على مدى السنواتشاريع ومت تنفيذ العديد امل( واملزارعني. ملافحة اجلراد مبيدات )مثل الوطنية
مببلغ  البيئة العامليمرفق  حيث التزم ةيقيفر األ القارة على نطاق 4111عام  مبادرة بدأتو ، (هذه املشاريع متت من خالل منظمة الغذاء والزراعة )معظم

وتونس تنزانيا ومايل و  يف إثيوبيا املخزونات املرتاكمة من املبيدات تنظيف من أجل غريها من املصادر إىل جنب مع جنبا  مليون دوالر امريلي  41
 واملؤسسات األفريقية الدول إشراكب خزونات يف أفريقياامل إطار برنامج ضمن موقع 193 من طن 7751مت إزالة  ،من اليوم اعتبارا  جنوب أفريقيا. و 

 هذه جناح يف ةساسياألصر اعنمن الو . واهليئات اإلقليمية الدولية كروب اليفمؤسسة من خالل  والقطاع اخلاص غري احللومية واملؤسسات الدولية
 تعزيزها.و  وضع بدائل على ضرورة اتوصناع السياساملوظفني التقنيني و هو تزامنها مع برامج توعية للمزارعني  الربامج

 
 نامية أخرى دولأفريقيا و عن  فضال   األوسط الشرق منطقة يفاخلاص مبنظمة الغذاء والزراعة من مبيدات اآلفات  والتخلص منعميلن أن يساعد برنامج 

خمزونات على  املخاطر املرتبطةب النامية الدولية على توع ربنامجويساعد ال ،(FAO 2013) هاإعادة تراكماملوجودة حاليا  ومنع  املنتجات إزالة يف
 احللومة إشراكو  بشأن هذه املسألة وإقليمية حلقات عمل وطنية تنظيم وذلك ه لفعلومن الطرق  ،حنوها ميلن القيام بهما و  املبيدات املهجورة

 .واملزارعني والشركاء الصناعيني غري احللومية ؤسساتوامل
 

املبيدات  تراكممنع من اجل  اللثريميلن القيام بومع ذلك،  ،املرتاكمةخمزونات مبيدات اآلفات  من للتخلص لدوليةاملساعدات ا هناك حاجة إىل
 التخلص منها يف عملية دور قيادي اختاذفمثالُ ميلن  ،املخزونات تتمثل هبذهاليت  الصحة العامةاملهددات على البيئية و  املخاطرالتقليل من و  املهجورة

 املالية الدولية. للحصول على املساعدة فرصهمزيادة خفض التلاليف و على  النامية مما يساعد الدول اكمةت مبيدات اآلفات املرت خمزونا جردو 
 

 رقم الشللإىل نظر لاوتستطيع  لديها،خزونات املبيدات املهجورة مفصل مل جردبرنامج  نفذتل النامية دولال ملساعدة تدريب ملثف برنامجمت وضع  وقد
مراقبة املبيدات و  ختزينعن  ، فضال  املخزونات تراكممن  أيضا   قائيةو توجيهية  ارشادات املنظمة توقد نشر  ،يف إثيوبيا املبيدات املهجورة إزالةول ح 1

 .حمتوياته جردو املخزون 
 

 إثيوبيا لمبيدات املهجورة يفلة يدراس حالة :1 رقمالشلل 
عدم و  لفرتات طويلة هاختزين بسببالستينات من القرن التاسع عشر  ألول مرة املبيداتاستريادها  منذ ياإثيوب يف خمزونات املبيدات املهجورةتراكمت 
استخدام  نظام ومراقبةتسجيل املبيدات تشريعات وطنية ل وعدم وجود املوظفنيوعدم كفاءة  مرافق التخزين وعدم جاهزية ظروف التخزينمالئمة 

 . دولةيف ال املبيدات احلشرية
 

 411.7) مركبات الللور العضوية مبا يف ذلك، منظمة األغذية والزراعة يف إطار برنامج املرتاكمة من املبيدات التالفة طن 5111 حوايلتالف مت ا
 .الدولةيف  املخزونات املتبقية تدمري ومن املقرر أن يتم وغريها طن(، 11.1) اللرباماتو  طن(، 511.2) الفوسفات العضويةو  طن(،

 
تطبيق سياسة تطوير و  هذه األنشطة وتتضمن التخلص منها مع عملية إىل جنب جنبا  يف املستقبل  املبيدات تراكم ملنع عدد من األنشطة يذوجيري تنف
هذه  خطرحول  عالقةأصحاب ال بني الوعي رفعو  املهين التدريب من حيث توفريوبناء القدرات  آلفاتلافحة ااملتلاملة ملتنفيذ اإلدارة املبيدات و 

باستخدام مبيدات  الوطنية املتعلقة والسياسات التشريعاتتنفيذ و  تراكمها ملنع إجراءات أخرىفضال عن  والبشرية البيئية على الصحةاملهجورة  ملبيداتا
 .اآلفات

 
 المبيدات عبواتثبيت نهج إدارة ت 1.1.1

 
واضحة  عالماتخاصة بوضع  متطلباتوحتتاج هذه العبوات إىل  ،الطيور تسمم خماطر من الوقاية يف اهلامةامل و عمن ال عبوات املبيدات إدارةتعترب 

 إعادة احتمال منهلا فإنه ميلن التخلص منها بطريقة مناسبة حتد  اجةاحل عدم أومنها عند االنتهاء و  ،صحيحالشلل الب حمتوياهتا تسمح باستخدام
 .تالفةأو ال و/ ات القدميةاملنتج خمزوناتزيادة  املسامهة يف أو املزيفة للمنتجات استخدامها
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 موردينعلى  فرض ضرائب من خالل دعمهاجيب و  احللومة أو املتخصصة نعاصامل ا  ويتم إدارته من قبلإلزامي املبيداتهنج إدارة عبوات  لونيأن  جيب

  .على سبيل املثال املبيداتاملفروضة على ضريبة املبيعات  أو  ستخدمنيامل أو و/ احلاويات
 

 العبوات على ع البطاقات التعريفيةوض متطلبات
 

اهتا وجيب أن تتضمن استخدامالسالمة و ها وتعليمات خماطر املبيدات و املتعلقة باملعلومات  يف إيصال حيويا   دورا   على العبوات البطاقات التعريفيةتلعب 
 و األمية.مناطق حمالرموز لتلون فعالة يف احمللية و  الطيور باللغات تها علىمسيأيضا  معلومات حول 

 
دولة معينة يف  تسجيل املبيدات عملية من جزءكاإلنتهاء منها   بعدالتخلص منها و معلومات تعريفية حول كيفية تنظيف العبوات  وضع ينبغي أيضا  

 . حتقققد  املعلومات التعريفيةوضع تصميم و ال لضمان أن بدقة السيطرة على املعايري املسموحة للعبوات اليت ستدخل إىل األسواق وميلن
 

 العالقةأصحاب  إشراك
 

 :وتتضمن التايل املخطط تطوير خالل مرحلةخاصة و  العبواتإدارة  خطةجناح العالقة من أجل أصحاب مجيع  إشراك من املهم
 

  النفايات والتخلص من املبيدات احلشريةواستخدام  تسجيل املبيداتاإلطار القانوين لتنظيم و نشاء عن ا سؤوليةومديرياهتا املاحللومات 
 .اخلطة لتمويل آليات وحتديد

 يف تصميم  واملمارسات اجليدة املبيداتو نفايات لاخلاصة با للتعليمات عن االمتثال الذين يتحملون املسؤولية واملوردين املصنعني واملستوردين
 .عبواتإدارة ال نظام إدارةبدعم  يقومون احلاالت كثري من يف همو  سلسلة التوريد يف مجيع أحناءإدارة املنتجات و  عبواتال منتجات

 عبواتال إعادةموضوع مبا يف ذلك ويعامل  مسؤولةوقانونية و  بطريقة آمنة املبيداتاستخدام إدارة و  مسؤوليةعليهم من تقع وهم  املستخدمني 
 .بطريقة مناسبة التخلص منهاأو  /املناسبة إعادة التدوير شركاتفارغة لال

 لرفع مستوى الوعي يف وضع جيد وهم واجلمعيات التعاونية الزراعية خدمات اإلرشادالزراعية و اللليات رس و واملدا املنظمات غري احللومية 
 .عبواتإدارة ال أنظمة لتشغيل احلاالت، ويف بعض استخدام املبيدات للممارسات اجليدة يف

  إعادة التدوير.إدارة النفايات و مؤسسات 
 

 مدونة يف اتمزيد من التوجيهوميلن العثور على العملية  يف وقت مبلر منعالقة أصحاب التأسيس جلنة و  توجيهية أولوية لتأسيس جلنةجيب ان تعطى 
 العبواتالتوجيهية إلدارة  االرشاداتاملزيد من املعلومات يف  عن فضال   اخلاصة مبنظمة الغذاء والزراعة للدول التوجيهية االرشاداتو  قواعد السلوك

  األوروبية يلاحملاصمحاية  معيةجب اخلاص
 

 آلفاتمكافحة ااإلدارة المتكاملة ل مبادئ في على الطيور التأثيرات دمج 1.1.3
 

 اآلفات وإدارة مللافحة جمموعة متنوعة من اخليارات من خالل توظيف استخدام املبيدات لحد منل اسرتاتيجية هي آلفاتلافحة ااإلدارة املتلاملة مل
(Shojaei, et al. 2013)،  منمملن أقل قدر  يف حني تقدم احملاصيلمن اخلسائر املرتتبة على آلفات لافحة ادارة املتلاملة ملاإل حتميو 

لافحة اإلدارة املتلاملة ملنتيجة  بيداتامل استخدام يف %41بنسبة  الدراسات اخنفاضا   أظهرت ،(FAO 2013) البيئيةالنظم  يف االضطراب
اإلدارة وحيث أن  ،(Freier and Boller 2009الزراعة التقليدية )وي أكرب من تلك اليت تنتجها تنوع حي نتجت ا، فإهنعالوة على ذلكو آلفات ا

وعليه فإهنا جيب ، للمبيدات احلشرية املهاجرة تعرض الطيور احتمال من حتد بالتايلفإهنا  استخدام املبيداتتقلل من  آلفاتلافحة ااملتلاملة مل
 .احملاصيل آفات لافحةعند م نشاط أويلكاستخدامها  
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مع واليت تتناسب  اآلفات مراقبة تقنياتجيمع كل من احللول املناسبة للجميع وللنها امللان املناسب الذي آلفات لافحة ااإلدارة املتلاملة ملال تعترب 

تنفيذ ل ةضروريالمن االمور  احملليةيئة الب معاحملاصيل تفاعل منو و  فهم كيفية وتعترب عملية ،االقتصادية مبا يف ذلك العوامل املزارعأوضاع احتياجات و 
مهين رجل ويقوم  ،حمددة حماصيل  حولمزارعنيلل قاعدة معرفيةتوفري ل املدارس احلقلية للمزارعني تستخدمو  ،(CropLife 2011)بنجاح طة خلا

 .حقوهلم داخلما جيري  ويناقشونيراقبون ويسجلون  يثحب بانتظام جمموعة من املزارعنيمبقابلة  خمتص
 

وتقو  ،تطورمجيع أحناء العامل امل يف آلفاتلافحة الالدارة املتلاملة مل امج وطيننبر مت اطالق عقد الثمانينات والتسعينات من القرن التاسع عشر  خالل
 يف الشرق األدىآلفات ا لافحةملإلدارة املتلاملة ل اإلقليميالربنامج  مبا يف ذلك ضمن هذا الربنامج املشاريع أجنحبتنفيذ  والزراعة منظمة األغذية

 مثل ةيالصناعالشركات  وبدعم من احللومية غري ؤسساتامل موضع التنفيذ عن طريق هذا الربنامج مت وضعوقد  ،املزارعني احلقلية رسامد باستخدام
وجتار التجزئة  ئات احللوميةاهلي من ثالثة ماليني شخص وقامت بتدريب والليميائية الشركات الزراعية متثل ذات عضوية ؤسسةموهي  كروب اليف

منظمة  لدى كل من آلفاتلافحة ااإلدارة املتلاملة مل توجيهات ، وتتوفرآلفاتلافحة ااإلدارة املتلاملة مل على تقنياتاملستخدمني النهائيني واملوزعني و 
 أفريقيا. األوسط ومشال منطقة الشرق دول يفواليت ميلن تطبيقها كروب اليف و  األغذية والزراعة

 
وعدد  املبيداتوأشلال  املمارسات الزراعيةو  الضارة فيما يتعلق باملواد الليميائية، وخاصة املبيدات استخدامفض خل الرئيسياملفتاح  التعليم هويعترب 

املبيدات  مثل للمبيداتوفرة املت احلاليةبدائل الفإنه جيب تطبيق  باإلضافة إىل ذلك، ،املخاطرالتقليل من و  البيئةالتأثري على و للمبيدات  مرات التعرض
 (.ذات القيمة العالية احملاصيل على مقربة منلآلفات  ةطاردالذبة و ااجل احملاصيل ةعازر )سحب الو دفع ال زراعة حماصيلواسرتاتيجيات املبيدات و  الناعمة

 
 دول املنطقة يف مجيع أحناء النجاح درجات فاوتمع ت آلفاتلافحة ااإلدارة املتلاملة مل برامجمنظمة األغذية والزراعة و  كروب اليفمؤسسة   نفذت
 يف الشرق آلفاتلافحة ااملتلاملة مل لإلدارة برنامج املنظمة من ا  وسوريا جزء ولبنان وفلسطني مصر واألردن وتعترب كل من الطيور املهاجرة مسار خالل
 FAO)على الصعيد احمللي آلفات لافحة املإلدارة املتلاملة ا اسرتاتيجيات اعتماد علىمركزا  ، 4112الربنامج يف عام  وقد بدأ هذا ،األدى

الكتساب  املشاركةع املزارعني على وتشج آلفاتلافحة املاإلدارة املتلاملة  يف تعزيز النشاط األساسي هي وتعترب املدارس احلقلية للمزارعني ،(2013
 (.FAO 2013) هذا النهج احمللية باستخدام بيئيةالنظم الب اخلاصة املعرفة

 
لافحة ملاإلدارة املتلاملة  اسرتاتيجيات بالفعل قد طبقت البحر األمحر /جرة حلفرة االهندامدول املنطقة الواقعة على طول مسار اهل العديد منحيث أن 

أساليب  على عيالزرا اخلاصة بالقطاع الصناعاتمشول  لضمان بنجاح هذه الربامج تنفيذأن ينصب يف صاح جيب الرتكيز األساسي فإن  آلفاتا
 إىلاالنتقال بعد ذلك  ميلنو  ،(عنق الزجاجة مثل مواقع العالية يف املناطق ذات املخاطروخاصة املهاجرة ) الطيور تسمم خماطرد من حتاسرتاتيجيات و 

 مشاريع املستفادة من الدروس استخداماحللومات وجيب على  ،آلفاتلافحة اإلدارة املتلاملة ملل التوجيهية االرشاداتتعتمد دول املنطقة اليت مل 
 التشريعات الوطنية. ضمن آلفاتالافحة ملإلدارة املتلاملة ل التوجيهية االرشادات تضع وعلى أن املنطقة، الناجحة يفآلفات لافحة ااإلدارة املتلاملة مل

 
يف مجيع أحناء  األوسط الشرقو  أفريقيا يفآلفات الافحة إلدارة املتلاملة ملبرنامج لبتنفيذ برامج متعددة  4114منذ عام كروب اليف  مؤسسةقامت 

إريرتيا  يفآلفات لافحة اإلدارة املتلاملة ملولغاية اآلن ال يوجد برنامج ل وسوريا واألردن ولبنان واليمن ومصراململلة العربية السعودية وإثيوبيا و  السودان
 الصحيحة اإلجراءات على والتدريب البيئيةالنظم وفهم  املعرفة احمللية لتعزيز ية للمزارعنياملدارس احلقلباستخدام  احمللي التطبيقتركز براجمها على  جيبويتو 

لافحة اإلدارة املتلاملة ملبرنامج  وفرص تعزيز األجنححول ماهية النشاطات  كايف تقييم يوجدرغم ذلك ال  .املبيدات للحد من استخدام املستخدمة
 .البلدان النامية بعض على تحسيناتميلن تطبيق هذه ال وكيف آلفاتا

 
اإلدارة  برامج وميلن توجيه املهاجرة، الطيور مجوعموضوع عتبار بعني اال الطيور املهاجرةا  ضمن مسار حالي اليت يتم تنفيذها الربامج من ال يأخذ أي

اخلاصة جبموع  واصفاتامل لتأخذ يف االعتبار ب اليفكرو مثل منظمة الغذاء والزراعة ومؤسسة   املختلفة املنظمات اليت تديرها آلفاتلافحة ااملتلاملة مل
 املبيدات استخدامكميات و عدد مرات رش املبيدات و  شديدة السمية استخدام املواد الليميائية من خالل تعديل ذلك وميلن حتقيق املهاجرة الطيور
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بتأسيس  كروب اليفقامت مؤسسة  ، على سبيل املثالو ملعرضة للخطر. املناطق او  عنق الزجاجة على مواقع مع الرتكيزالتلاثر أو  جرةاهل ةفرت  مع ليتزامن
كأهنم مقدمي  الناس من خالل تدريب استخدام املبيداتكفاءة  لتحسني يف املنطقة والذي مت تلراره يف عدد من الدول األخرى زامبيا مشروع يف

االعتبارات فإن  مثل هذه معو وتبينيها العتبارات الطيور املهاجرة  3 مرق الشلليف املوجودة مواد التدرب  يتم تطبيقوميلن أن  خدمة رش للمبيدات
 .الطيور املهاجرة الدول الواقعة على مسار يف مجيع أحناءيتم تطبيقه خاصة عندما  قيمة الربنامج التدرييب سيلون ذا فائدة ألنه سيضيف

 
فإنه جيب أن يتم تنفيذ برنامج كسب للتأييد ، وعالوة على ذلك ،املبيدات ةبواسط الطيور املهاجرة خطر تسمم من أن تقللهذه االعتبارات من شأن و 

 .آلفاتلافحة ااإلدارة املتلاملة ملمن أجل جناح برنامج  احللومات برامج ضمن خمتلف األطراف الفاعلة ستهدفيمستوى عال  على
 

 خدمة الرش مقدمبرنامج  لتحسني توصية :3الشلل رقم 
 نيالرئيسيويقوم أحد املزارعني  ،لمبيداتل آمن وفعال لتطبيق الرش خدمة مقدمي شبلة من إنشاءإىل  رئيسيبشلل لرش خدمة ا قدممبرنامج  يهدف
 أراضيهم. رشمن أجل املزارعني زمالئه ل خدماتهقوم بتأجري ي ومن مث املبيدات يف تطبيق متخصص تدريببتلقي 

 
بشلل  يتم تدريبهم ملنفقط السماح و  املبيدات التعامل مع من دربنياملغري  املزارعني منعمن مقدمي خدمة الرش إىل  إنشاء شبلةوهتدف عملية 

جتنب و  مالتسماحتماالت ضمان أقل  مع املبيداتب املمارسات اخلاصة أفضل تطبيق مقدمي خدمة الرش مزايا وتتضمن ،للقيام بذلك ومعتمد صحيح
 .أقلبشلل  املبيدات املهجورةتراكم و  احلاويات الفارغةوحتسني إدارة  البيئةالناس و  طر علىتقليل اخلو  أو التقليل يف الرش اإلفراط

 
األساليب وعلى أفضل  النقل والتخزينعلى طرق و ختلفة امل اوتصنيفاهت املبيدات تسميات على فهم اخلاص مبقدمي خدمة الرش برنامج التدريب يركز

وبدؤوا بتقدمي حيث أصبحوا معتمدين  التدريب هذاشخصا   أحد عشروقد تلقى  .لبيئةاستخدامات مسؤولة وحمافظة على ا املمارسات إلعدادو 
 .يالزراعاجملتمع  بقيةلخدماهتم 

 
تشرين أول للعام ومنذ آخرين  مزارعنيم قاموا بتدريب بدورهو  يف زامبياعلى خدمة الرش  الشركات األعضاء منفرد  551عمل الربنامج على تدريب 

لنقل  ناجحا   منوذجا   قدم الربنامج على تقدمي خدمة الرش وبالتايل فقد مزارع مدربني 51111 إىل 5411 ما جمموعهيا أصبح هنالك يف زامب ،4154
 صغار املزارعني.واملهارات ل املعارف

 
 همشراءعند  إىل املزارعني قيقةد مشورة باعطاءالوكالء أن يقوم ميلن و  أكرب مبسؤولية احملالتإدارة  لضمان املبيدات جتار إىل أيضا   التعليم مجابر  وصلت

 لمبيدات.ل
 

هم  صغار املزارعني مناسبة فإن اتتوجيهتوفري  دونزامبيا ومن  إىل األسواق يف املقلدة املبيدات تزايد كميات مقدمي خدمة الرش برنامج يستعرض
 ويف الوقت الضارة، املنتجات املقلدة جتنب استخدام فيةكي على املزارعني يعمل على تدريب برنامج مقدمي خدمة الرشو  ،املقلدة املبيدات هلذهعرضة 

 القرى. ضمنيلعب برنامج مقدمي خدمة الرش دوره ، و املزارعني اآلخرينمسؤولية شراء وختزين هذه املبيدات لدى  خيفف من نفسه
 

أقل بشلل  على الطيور خطرة حيتمل أن تلون السامة اليتو  القدمية املبيدات املهجورة استخدامهو  الربنامج من هذا لطيوراملرتتبة على ا املزايا وتتضمن
من خالل  سلسلة التوريدأكثر يف  حلامأتوفري و مبيدات الفعالة لل التطبيقاتو  لالستخدام الصاحلة املنتجاتنوعية  من خالل التدريب علىوذلك 
 غري املشروعة.و  /التالفةلمبيدات احلشرية لوصول ال تقييد وبالتايلملقدمي خدمة الرش املعتمدين  املبيدات وختزين شراء مسؤولية إعطاء

 
الطيور  تعرضطرق  التخفيف من كيفية  حولتدريب  ينبغي إدراجو  لطيورعلى ا الفوائد منهذا الربنامج إىل املزيد  تحسينات علىميلن ان تؤدي ال

 .طيورلعلى ا ةيمسقل األ استخدام املواد على ذلكوكاستخدامها  وتوقيت ملبيدات احلشريةا استخدام طرقالتدريب على  من خاللللمبيدات 
 



 البحر األحمر /مسار الهجرة لحفرة االنهدام  ضمن المهاجرة الطيور الحوامةتسمم لتقليل  إرشادات

37 
 

 ، وميلن(Ohmart 2009) ةوالنامي املتقدمة دولكل من ال يف حىت اآلنإن اعتماد اسرتاتيجية االدارة املتلاملة مللافحة اآلفات مضت ببطء 
 .آلفاتلافحة ااإلدارة املتلاملة مل تنفيذتشجيع األساليب ل عدد من تطبيق

 
كيفية  تعلم عملية آلفاتلافحة ااإلدارة املتلاملة مللتنفيذ  لمبيداتل التقليدي املفرط ستخداماالاالنتقال من املتمثلة يف  االنتقالية الفرتةتتضمن 
 هذه الفرتةوتعترب  ،(Brewer, et al. 2009) احتياجاهتمو  ناسبتلت املزارعنيلدى  صنع القرار قدراتحتسني اجلديدة و  قنياتالت استخدام
متاحة  لتلون ستشاريةاالدمات هلذه املرحلة االنتقالية من خالل بعض اخل دعم ميلن إجراءو  ،هاتليفيتم ل طويال   ستغرق وقتا  تورمبا  صعبة االنتقالية
أو  خبري من خاللو  اهلاتف عرب اإلنرتنت أو اخلدمات االستشارية من خالل وميلن حتقيق ذلك الذين حيتاجون إليها، للمزارعني تقدمي املشورةو  بسهولة
ائل املتوفرة بدبال الثقة ال توجد لديهم بعض املزارعنيمسبقا  فإن  ذكره متكما و . (Brewer, et al. 2009) يف منطقة بسهولة متاح مستشار

احلواجز  تشلل ميلن أنو  ،االجتماعي و التعلم  التعليمبيئة  وميلن معاجلة ذلك من خالل (Shojaei, et al. 2013) مللافحة اآلفات
 أدناه. احلواجزهذه  لتغلب علىا طرققشة اوستتم من ،(Skevas 2012) آلفاتلافحة ااإلدارة املتلاملة مل تطبيق أمام عائقا   االقتصادية

 
وبالتايل  ،(Durham, Roheim and Pardoe 2012) املستدامة العالمات األطعمة ذات يفضلون نياملستهلل بأن الدراسات أظهرت

وهي منتجات اليت ال تندرج ضمن  املنافسني يف السوق ضد املنتجات جاذبية يزيد من اتشهادالأو  بيئيةال العالمات طرق بأن استخدامأظهرت ال فقد
 .االدارة املتلاملة مللافحة اآلفات

 

 األمحر لبحرمنطقة اهلجرة ل املستخدمة يف احلالية احلوافز: أمثلة على 1 رقمشلل ال
 مؤهلني ومعتمدين ولديهم متدربا   أحد عشرقاموا بتدريب  وقد آلفاتلافحة ااملتلاملة مل إلدارةمنح الشهادات ل م أسلوبباستخدا حاليا   مصرتقوم 

 .(CropLife 2011) الزراعة واستصالح األراضي من وزارة آلفاتلافحة ااإلدارة املتلاملة مل باستخدام تقنيات ترخيص
 

مستهللني أكثر جاذبية لل جلعلها آلفاتلافحة ااملتلاملة مل دارةاإل باستخدام نظم احملاصيل املزروعةعلى  بيئيةال وضع العالمات علىاألردن وقد عمل 
(FAO 2013)، إنشاء إعادة من املستحسن وعليه فإنه ،املنتجات ملصادقة والطويلة املستخدمةطريقة لا بسبب هذه املبادرة فشلت ومع ذلك، فقد 

 الطيور  هجرة على طول مسار أوسع أساسعلى  فإنه ميلن تطبيقها، وإذا جنحت املنهجية املنقحة املنتج مع مصادقة ربنامجهذا ال

 
 بعض دعم احللومات على تبين هنج اإلدارة املتلاملة مللافحة اآلفات وجيب على للمزارعنيإقناع املقدمة يف  قتصاديةاالوافز ميلن أن تىساعد احل

احلرة  ، ومن األمثلة على ذلك ما تقوم به احللومة اللبنانية من توفري للمصائد(Skevas 2012) اآلفاتإدارة  تشجيع بدائلمن أجل  املنتجات
مثل تلك  اصةاخلمهية األذات  احلمالت يفوميلن تقدمي املعونة  (.FAO 2013) املبيدات استخدامعدم تشجيع و  من اآلفات طرق الوقايةتشجيع و 

لافحة اإلدارة املتلاملة مل مبادئ مع أن يتم بطريقة تتفقوينبغي يف كثري من األحيان  احللومةمن خالل ذلك  ويتم القوارضاجلراد و تفشي املتعلقة ب
 .(اللرباماتو  الفوسفات العضوية بعض أنواع ،)على سبيل املثال الطيور تؤثر على أنواحملتمل  لموادل ويةاجل اتتطبيقجتنب الو  آلفاتا

 
 لكلذو  ،املبيدات صنع القرار يف كيفية استخدامعملية حتسني أيضا   احلياة الربية صحةو  على صحة اإلنسان املبيدات تأثري من نشر الوعيميلن لربامج 
األثر اللبري يف  تنفيذ برنامج املدارس احلقلية للمزارعني خاللاملبيدات احلشرية  وتأثري الطيور املهاجرة تعلق بأمهيةت معلومات إدماجعملية  فإن من شأن

فوائد  التدريبية، حيث ان توضيح اجللسات الطيور املهاجرة يف اليت تقدمها البيئيةخدمات النظم  أن تدرج ينبغي وعالوة على ذلك ،وعيال رفع
الفوائد  إبراز يوفر .(DEFRA 2010)هلا تأثري هام على رفع درجة الوعي لدى املزارعني  واالقتصادية والبيئية االجتماعية بيئيخدمات النظام ال

 محايتها.ساعد على مما سيالطيور اجتماعية لتلك و  قيمة اقتصادية الزراعة ليت تعود علىا
 

االستخدام احملدود للمواد و ، الطبيعية احللولاستخدام املعارف التقليدية حول اآلفات وتشجيع  إلدارة ملافحة اآلفاتاسرتاتيجيات  زيج منمب ينصح
بشلل  املهاجرةتعرض الطيور ساليب أ استخدام فإنه جيب استخدام املبيداتويف حال مت  الطيور املهاجرة. على هاتأثري مما سيقلل من  لطيورل املهددة

يتم استخدام هذه املناطق   عندماو  الطيور هجرة فرتات خارج املبيدات رش على سبيل املثال،ف ،للطيور املهاجرة املنتجات األقل مسية أو و/ للخطرأقل 
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 الزراعة واسرتاتيجيات وتقنيات اإلدارة املتلاملة مللافحة اآلفات الصديقة املبيدات استخدام املمارسات أن تتضمن وينبغي شتوية كمحطات توقف
 تقييمها.و  الربامجإدراجها يف و 
 
 في المناطق األكثر خطرا  من المبيدات محظورة مناطق  إنشاء 1.1 

 
 مناطق إنشاءمن خالل  عنق الزجاجةمناطق  مثل املناطق املعرضة للخطر يفلطيور ميلن احلد من استخدام املبيدات احلشرية اليت هتدد جمتمعات ا

املناطق العامة و  القائمة احملميات الطبيعيةميلن أن تشمل و  على الطيور استخدام املبيداتخطر  حتد من هذه املناطق نوذلك أل ، بيداتمن امل حمظورة
(European Parliament and Council 2009)مسار اهلجرة املبيدات خالل  مناملناطق احملظورة من شبلة مسألة تأسيس  ، وتعترب
 العالية. حلساسيةذات ا يف املواقع للمبيدات احلشريةخفض تعرض هذه األنواع  ضمانفعالة لال من الوسائللبحر االمحر ل

 
حمظورة من املبيدات مثل تلك املناطق اليت تعترب كعنق زجاجة أو  إىل مناطق البحر األمحر /جيب حتويل املناطق احلساسة يف مسار اهلجرة حلفرة االهندام

الرتكيز أن يلون  جيبو  ،تعرض الطيور هلا يقلل منمما  هذه املناطق داخل املبيدات احلشرية استخداماحلد من ، وسيساهم ذلك يف املناطق اهلامة للطيور
عنها  االستعاضة أيضا   ينبغيو  على الطيوراليت تسببها لمخاطر نظرا  لماية احملاصيل حلاللربامات و  الفوسفات العضوية احلد من استخدام على األساسي
 .مللافحة اآلفات بديلة من خالل تقنيات أو لطيورعلى ا مسية أقلمببيدات 

 
 أو الوطنية احللومة احمللية ما يفإ يةالتشريعوترتبط االجراءات  غري التشريعيةالتشريعية و  األساليب باستخدام عدد من املبيدات تطبيق مناطق حظرميلن 

 لتطبيق أخرى سلطة موافقة من و تتطلبأ أكثر أمانا   ببدائل، واالستعاضة عنها مبيداتأي  وأاملواد اخلطرة  استخدام يف تستطيع التحلمقد و 
 (.Department for Environment, Food and Rural Affairs 2012) حممية طبيعيةيف  املبيدات استخدام

 
يف  أرخبيل سقطرى جزر يف الضارة األخرى واألنشطة استخدام املبيدات السيطرة على املناطق من تقسيم طةخل ميلن كيف أدناه 9 رقم الشللوضح ي

 اليمن.

 
 جزر أرخبيل سقطرى يف اليمن: حالة دراسية ملنطقة خالية من املبيدات يف 9شلل رقم 

 املتوطنةنواع األو  يويبالتنوع احل الغنية اجلزر أكثر أحدهو  اليمين ساحلال مقابل ميل 711 قع على بعدوالوا ايل من املبيداتاخل سقطرى أرخبيليعترب 
 أيضا   املهاجرة الطيورأنواع نوع من  511كثر من موطن أل وهو ،يف العامل

 
 بشلل طبيعي البيئةاليت سامهت يف محاية تقليدية املمارسات القواعد الذين اعتادوا بعض  اكتفاء ذايت للسلانهناك  فإن األربع اجلزر عزلةونظرا  ل

(Scholte, Al-Okaishi and Suleyman 2011)، مبمارسة فرتات اسرتاحة من الصيد، حاليا  السلان يقوم ، على سبيل املثالف 
 Porter and) اجلزيرة على املبيدات تستخدم التربية الثروة احليوانية وزراعة النخيل و كل من  زيرةاجل على الزراعية الرئيسية املمارسات تضمنوت

Suleiman 2013.) 
 

وتوجيه األبنية الذي أدى  البنية التحتية تنظيمب مسحمما  ،إمنائية رئيسيةعملية  أي البدء بتنفيذ قبل ات الربيةغريها من احليوانو  الطيور محايةجهود بدأت 
 كانت 4111ام ، ويف ع(Socotra Governece and Biodiversity Project, UNDP 2013) أي ضرر بيئي التقليل من إىل

 (.Hakim 2002)احلماية  تقسيم خطة معروفة باسم إىل أربع مناطقمقسمة  اجلزيرة
 

ع احتياجات اجملتم واخلدمات لتلبية املستدام للمنتجات التدفق عن فضال   على املدى البعيد فريدةال لطيورأنواع ا محايةإىل  واردامل استخدامأدت مناطق 
، اما منطقة االستخدام اجملتمع هذا  تتم حتت اشراف املمارساتهذه و  ،(The Environment Protection Council 2000) احمللي
 تضاريس على بشلل طبيعي حيتوي الوطينواملتنزه  ،هامواردمت استنزاف  أو و/ فيها موائل تغريت بسبب األنشطة البشريةمواقع  توي علىفإهنا حت العام
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حتافظ على  بشلل طفيفمعدلة  أو غري معدلة برية أو حبرية وهي مناطق احملميات طبيعة فإن وأخريا  . عدم االستنزافو  لحمايةل خمصصة يةأو حبر  يةبر 
اهليئة العامة  من خالل الطبيعية احملميةويتم إدارة  (.The Environment Protection Council 2000) هتأثري و  الطبيعي املوروث

 .احمللي واجملتمع يئةالب حلماية

 
 من أسراب كبريحساسة بسبب حيوية املنطقة الستقبال عدد   مواقع على أهنا الطيور هجرةتقع على مسار  املناطق اهلامة للطيور من عدد مت حتديد

هذه وتعترب  ،(Asmar 2009) رمسية اتآليلعدم وجود أي  إطالقا  بأنه حممية طبيعيةختصيص املوقع كمنطقة هامة للطيور ال يعين  للنو  ،الطيور
محاية اسرتاتيجيات  تنفيذ توجيهإىل املناطق اهلامة للطيور  برنامج ويهدف راقبةاملواإلدارة و واحلماية القانونية  متاحة لربامج احلماية مناطق متميزة هي

 هامة للطيور ةمنطق 741 ويوجد حاليا   ،(Birdlife International 2014) الوطنية احملميات الطبيعيةتطوير من خالل تعزيز و  الوطنية الطبيعة
فيها ظر حتمناطق  يتم إدخال أن من أجل محايتها من املستحسنو  املطلوب الضروري احلد األدى يه هذه املناطق محايةتعترب و  على طول مسار اهلجرة

 .الطيور املهاجرة مسار عرببيدات امل تأثريات ملنع من املناطق كافيةشبلة   لضمان وجود لمناطق احملظورةل إضافة املبيدات
 

 يف أيضا   قد تستخدمالىت  املبيدات استخدام ساعد على تقليلسي فوائد احملميات الطبيعية حول واملزارعني لمجتمعاتإن برامج رفع القدرات املستهدفة ل
 .Makhzoumi, et al) فعالكبديل  يخدمقة سبأن يقوموا بإدارة املنط لسلان احمللينيلالسماح فإن ، وعالوة على ذلك ،املناطق احملظورة

من اإلدارة الفعالة و  تنفيذ القانون حتسني يؤدي بدوره إىلس فإن ذلك يويقضايا التنوع احليف املنطقة ب السلان احملليني ويف ظل تزايد معرفة (.2012
تنوعها يف املنطقة و  فقدان االهتمام وبالتايل املللية نإىل فقدا الدولة إدارة ميلن أن تؤدي ،(Aziz No Dateلموقع )ل  باملللية الشعور خالل

 اجلوانب من عدد من ميلن استخالصهاللموقع  اجملتمع إدارة ، باإلضافة إىل ذلك فإن حتفيز(Makhzoumi, et al. 2012)احليوي 
 (.SPNL 2013) الدينية القيم أو دعم والرتفيهيةاالقتصادية والثقافية 

 
 Birdlife) احمللية محاية الطبيعة جمموعات زيادة يتحقق من خاللوهذا  ات الطبيعيةاحملمييف محاية  راك اجملتمع احملليإشمن اهلام جدا  عملية 

International 2014 ) فإن وعالوة على ذلك يف لبنان. الطبيعية احملمياتعلى  احملافظةيف  احمللية دارةعلى اإلمثاال   51ويوفر الشلل رقم ،
 .يف كثري من األحيان احللومية غري املؤسسات يأيت من احلماية جمال والتثقيف يف يجالرتو اللثري من 

 
 يف لبنان احلمى منطقة يف املبيدات استخدامحول ختفيض ة يدراسحالة  :51 رقمالشلل 

 

، وقد مت إعالن منطقة إبل الساقي (Asmar 2009الغابات )إدارة و محاية و  املوارد الطبيعية لمحافظة علىلتقليدي و  قدمي إىل نظامتشري كلمة احلمى 
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، وتستخدم األراضي يف هذه املنطقة بشلل سنةاليف  طري مليار 4 مرور نطقةامل شهدتوقد  ،4117عام  كمنطقة محى  يف جنوب شرق لبناناليت تقع 
 (.SPNL 2013) البيئة ارةووز  وزارة الزراعة إدارةحتت  املنطقة احملمية وتقع ،(Birdlife International 2013) لزراعةرئيسي ل

 
وترتبط  ،واملهارات لتبادل اخلربات معا   تقوم اجملموعات بالتشبيكو ، يف املوقع احليويالتنوع إدارة ب( )جمموعات دعم املوقع جمموعات اجملتمع احمللي وتقوم

 حلماية املنطقة أعلى حافز يوفر كوذل مايةاحل ردوليس جم رفاهية اإلنسان كشلل من أشلال احملليةشعوب للعريق ا  باملاضي التارخيي كلمة احلمى
(IUCN; SPNL 2007). 

 
. ومت املدارس احمللية يفالدراسية األنشطة  يف برنامج احلمىأمهية و غريها من احليوانات الربية، و  على الطيور هدداتيتم االستمرار يف توعية الطالب للم

 يف الزراعة يف املواد الليميائية استخدام القضاء علىو  للحد زارعنيامل مع العمل جيريو  برنامج احلمىضمن  حديثا   إبل الساقيمنطقة ختصيص 
 فريق دعم ومت تعيني رعي املاشيةو  على مساحات واسعةالبنية التحتية بناء و  والصيد قطع األشجار ظرحت قواننييتم وضع  ، باإلضافة إىل انهأراضيهم

 (.SPNL 2013) لقواننيا وتنفيذ ملراقبة إدارة صارمة خطةو  لموقعل
 

 على الصعيد احملليمنطقة منافع اقتصادية لل جلب مجيع هذه النشاطات من شأهنااملشي و و  مراقبة الطيورو  يف منطقة احلمى السياحة البيئية عيتشجويتم 
 .(Asmar 2009)الطيور املهاجرة  يف محاية قد تساعد االقتصادية هذه الفائدةو 

 
 غالبا  و  استخدام املبيدات، حنو املزارعني سلوك تغيريحيث أهنا تعمل على  من املبيداتظورة احمل وخارج املناطق ضمنفز هامة من اململن أن تلون احلوا

، ورضا التأثري االجتماعي مثل، غري نقدية احلوافز ميلن أن تلون املقابل، املساعدات، ويفانتهاء ب، وتنتهي على املدى القصري احلوافز يتم توزيع
ميلن أن تلون  و(، الطيور مجوع اخنفاض، )على سبيل املثال أي أن يرتبط احلافز بسبب معني مسؤولة بيئيا   ا شخصيةمن كوهن ية املستمدالشخص

وتعترب  ،(De Young, et al. 1993; Pieters 1991) ةيالزراعاملمارسات  لتغيري طويل األمد الفعال الدافعهي  املطورة حمليا   السياسات
 هفإن، بناء على ذلكو  ،(Jacobson, et al. 2003) التقنيات اجلديدةستيعاب ال ةضروريماذا تفعل وأين و  كيف معلومات دقيقة عنري عملية توف
دويل االحتاد ال /يوياتفاقية التنوع احل اليت تنتجها االسرتاتيجيات التأثري على على االعتماد) عالقةأصحاب ال مع التعليم احمللية برامج لونتينبغي أن 

 .التوجيهية االرشاداتهذه  تنفيذعلى  رئيسيمركزة بشلل ، غري النقدية احلوافز تشمل(، واليت 1حلماية الطبيعة
 

حيث تلعب دور املسلن  للطيور هامموئل  هياألراضي الزراعية حيث أن ، للطيور املهاجرة خاص هامة بشلل املبيدات احملظورة من ناطقتعترب امل
 منخفضة هلا مسية املبيدات اليتأن يتم استخدام ينصح  فإنه على هذا األساسو  ،(Voluntary Initiative 2009) اثرالتلو  وموقع التغذية

 اهلجرة. فرتاتخالل  وخصوصا   املناطق املعرضة للخطر األراضي الزراعية يفو املناطق  مجيع يف الطيور على حياة
 

 تعزيز التعاون إىلويهدف  األوسطمنطقة الشرق أفريقيا و  يف مشالحتت اسم "بارك"  ملناطق احملميةا برنامجقام االحتاد الدويل حلماية الطبيعة باطالق 
 األمهية البيئيةماية املناطق ذات اجلهود املبذولة حل تحليلوقد قام الربنامج ب ،اليت تقوم هبا واألنشطة هاوضعدورها و تعزيز املنطقة و  إدارة فرق بني الدويل

على  األمحر البحر داخل املناطق احملمية إنشاء وتشغيل من األمثلة على ذلك عددا   تضمنوي ة هذه املناطق،محاي من املستفادة همةالدروس املتفاصيل و 
 يف ميلن إدراجها هذا. األهداف يفمن خالل ضمها  الربنامج، خطة عمل يف استخدام مبيدات اآلفات تقييد وينبغي إدراج. طريق الطيور املهاجرة

 على مجيع املستويات داخل عالية املخاطر املبيدات آثار من وزيادة الوعي يف املناطق احملمية، استخدام املبيدات احلشرية تقييد، من خالل الفعالةاإلدارة 
 املنطقة.

 
 عصفور الزرزور منحماية المحاصيل توصيات ل. 1
 

                                                                 
1
 مصادر اتفاقية التنوع احليوي/ االحتاد الدويل حلماية الطبيعة يف التأثري على أصحاب العالقة  

Toolkit.pdf-l/outreach/CBDhttp://bch.cbd.int/protoco 

http://bch.cbd.int/protocol/outreach/CBD-Toolkit.pdf
http://bch.cbd.int/protocol/outreach/CBD-Toolkit.pdf
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وتؤدي  ،يف كثري من األحيان اخلسائر من تلك آليات إدارية للتقليل ىلإوهناك حاجة  زراعيةالاصيل احمليف كبرية سائر  خب عصفور الزرزور يتسبب
 وتضع، غري املستهدفة احلياة الربية خماطر على إىل ريالتفجتقنية و  ةالليميائيفينثيون لامبادة  الرش ومها عداد هذا النوعأللسيطرة على  تانملعروفالطريقتني ا

فقد مت التوصية باستخدام طريقتني  ،ونتيجة لذلك ،والثانوي األويل التسمم خطرحتت  وجه اخلصوصعلى اليت تتغذى على اجليف و  املفرتسة الطيور
 .أدناهكما هو مبني  عصفور الزرزوربديلتني مللافحة 

 
 استخدام المبيدات والحد من المحاصيلاستراتيجيات  تغييرل فاتآلمكافحة ااإلدارة المتكاملة ل استراتيجيات تطبيق 1.1

 
تفضلها عصافري الزرزور هي السبب الرئيسي لألضرار املرتتبة من هذا النوع على  الربية اليت احلشائش بذور مثلوفر مصادر الغذاء الطبيعية إن عدم ت

 .احملاصيل حبوب
 

لافحة ة املتلاملة ملاإلدار هنج  استخدام حاليا   منظمة األغذية والزراعة تشجعو  ،مباشر تضررحالة  للل محاية احملاصيل اسرتاتيجياتجيب تطوير 
 التقليل منتسعى إىل و  املتعلقة باألضرار املرتتبة من عصفور الزرزور املمارسات الزراعية مجيع جوانب يف النظر مثل املزارعني العمل مع من خالل آلفاتا

من  تستهلكاليت ال الذرة  )مثل دال احملاصيلاستبو  األعشاب الضارةواحلد من  وتوقيت الزراعة زراعة احملاصيل تعديلويتضمن ذلك  ،املبيداتاستخدام 
الطرق  فشلت عندما مباشربشلل  احملاصيل هتدداليت  لطيورهذه ا ة مللافحةالليميائيوتدمري األعشاش واستخدام املواد  الطيور اخافةو  (قبل الزرزور

 .األخرى
 

الوقت فإن استخدام ، ومن هناوارتباطه هبجرة عصفور الزرزور،  القمح ضوجون زراعة مثل وقت الزراعية لعواملالناتج من عصفور الزرزور با الضرر يرتبط
 .أيضا   املبيدات استخدام خفضيؤدي إىل و  تلف احملاصيلمن  سوف يقلل القمح املتعلقة بإنتاج مارسات الزراعيةببعض امل لقيامسب لاملنا
 

فإن  ،مسارات هجرة الطيور على طول املطري وسمامل اصيل املروية بسببتلك احمل إىلأو  يف موسم اجلفاف املروية لمحاصيليف حني حيدث الضرر ل
، ومع ذلك ،عصفور الزرزور للحد من أضرار وسيلة فعالة الشتوي والشعريالقمح  موسم االبتعاد عن وتلون مسألة ،مطلوب ايضا   تغيري موسم اإلزهار
ويف حال صعوبة السيطرة على  (.Mundy 2000) طت بتلاليف مادية مرتفعةقد تلون غري جمدية يف حال ارتب (املوسم)تغري فإن هذه الوسيلة 

عمليات أن تقتصر وجيب  (.Elliott and Allan 1989) ومقدرهتا على الطريان الطيور هذه صغارقبل والدة هذه اآلفة فإنه ينصح بالزراعة 
وكمثال على ذلك هو أن  منو احملاصيل مراحلو  عصفور الزرزور ركةحل أقصى جمال االعتبار، مع األخذ بعني عرضة للخطرامل اصيلاحملعلى  امللافحة

 .الضررتقليل وبذلك ميلن  تلون عرضة للتلف بشلل أكرب من مرحلة القمح الصلبة من قبل عصفور الزرزوراللينة حماصيل القمح يف املرحلة 
 

 من خالل الثانوي التسمم وأ، املستعمرات رش أو لألعشاش املباشر ميالتسم والناجتة عن غري املستهدفة لألنواع فياتالو  ميلن التخفيف من حاالت
ويف العادة فإن . يف الواقع للمحاصيل االقتصادي الضررواليت حيدث فيها  فقط املواقعتلك من خالل حصر السيطرة على  امللوثة املواد استهالك

 على التوايل.كيلومرت   21كيلومرت و   51على بعد  ةالضعيف احملاصيل هتدداملعششة ال و املستعمرات لبرية ال ستعمراتامل
 

تدمري فإن ، األراضي الزراعية القريبة من ستعمراتامل منهذه الصغار اليافعة  خترج عندما وعند تسبب األفراد اليافعة بأضرار جسيمة وحيدث ذلك عادة
 .سيلون امرا  مقبوال  من خالل حصاد الفراخستعمرات هذه امل

 
 الشتاء معفصل  يف زراعة حماصيل ذات حبوب كبريةهو عصفور الزرزور  بسببتلف احملاصيل املبيدات و  استخدام للحد منخرى األ وللومن احل

 احلبوب. تناول الطيور من حادة لردع شعريات ورقية
 

 غري املستهدفة الطيور ردعمثل  ملمارساتأفضل ا استخدام ينبغي تطبيقفحينها  فينثيون مثل ةاملواد الليميائي استخداميف حال عدم القدرة على جتنب 
 كلما أملن ذلك. اجلوي الرش وينبغي جتنب فورا  عصفور الزرزور  جثث وإزالة رش املواد الليميائية من املنطقة قبل
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 مصدر للغذاءك عصفور الزرزور حصاد 1.1

 
وجود  مع ستخدام املتفجراتا أساليبأو  الرشأساليب  من ةللبيئ كثر مالءمةاألمن الوسائل خ ا فر ال وحصادالصيد اجلماعي أن ب الدراساتبينت 

حتوى وتتميز عصافري الزرزور مب ،(Mtobesya 2012)ن يصيادالدخل لل وتوليد الغذاء السليمو  عايل اجلودة الربوتني توفري فائدة إضافية تتمثل يف
 .األساسية يف احلبوب الربوتني املوجود أضعافحوايل مخسة و  الثدييات حلومتلك املوجودة يف  أكرب من سعرات حرارية توىحممع  مرتفع غذائي

 
واستطاعت الدولة أن  تشاد ريف دولة مثل بعض املناطق يف ةاماهل ةقتصادياال اتنشاطال من غذائية ةدامك هبيعو يعترب اصطياد ومجع عصفور الزرزور 

طيور  فااستهد وإن مت ،(Mulliè 2000)زرزور  ماليني 3 قرب منما ي بيعخالل من يف احملاصيل  ةزراعيالسائر من اخل املائةيف  21 تغطي
 احلبوب.خسائر الزرزورسيعوض  منتج قيمة فإن احملاصيل، خسارة املسؤولة عنالزرزور يف املواقع 

 
 تتملن من الطريان قبل أنمواقع التعشيش  منمجع صغاره  هوطائر الزرزور  حلصاد انتشارا   هاأكثر و طريقة إن أفضل 

 
استهالك وقد ال يلون  ،على صحة اإلنسان تشلل خطرا   كوهنا لالستهالك البشريأن ال يتم استخدام الطيور اليت تغذت بعد رش احملاصيل وجيب 
ون املناطق اليت تل يف الستهالك البشريل حصاده ، وعليه فإنه من املستحسن أن يتميف مناطق أخرى من الناحية الثقافيةمرغوبا   من قبل الناس الطيور

 التقليدي الغذاء هي مصدر الطيور فيها
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 القوارض آفاتمن  حماية المحاصيلتوصيات . 3
 

 القوارض تفشي وإدارة لمنع أفضل الممارسات استخدام 3.1
 

 Pavey and) الغزيرةمطار األ تعقب أحداث معينة مثل منتظمة أو غري منتظمة دورات يفحيدث إما و  الطيور اجلارحةالقوارض  جيذب تفشي
Nano 2013)، الحتمالية تفشي القوارض فيها املختلفةاملوائل و  ةالطبيعيواقع امل العديد من وختضع (Luque-Larena, et al. 2013)، 

 ميلن. (Jacob and Tkadlec 2010) على مساحات واسعةنشرها استخدامها فإنه يتم  وحني يف بعض األحيانالقوارض مبيدات تستخدم و 
 عندما تستخدم املراعي يف مناطق الطيور اجلارحة أعداد كبرية من تؤثر على، وميلن أن األنواع غري املستهدفة على خطرا  شلل تأن  قوارضلبيدات امل

لافحة مل املضادة للتخثر لقوارضل اجليل الثاين مبيدات ستخدمتال ينبغي أن . (Olea, et al. 2009) على نطاق واسع القوارض تفشي مللافحة
ويف حال التعرف على وجود مقاومة ملبيدات  لقوارض املضادة للتخثرلل األو  من مبيدات اجليل لطيورعلى ا عاليةمسية ذات هنا أل، القوارضتفشي 

 مع احملاصيلزراعة االجراءات الوقائية كل من مزامنة وقت  تشملو  ،قوارضلباالضرار املرتتبة على تفشي ا وقائية تدابري استخداماجليل األول فإنه جيب 
 .Htwe, Singleton and Nelson 2012; Davis, et al) يوسم الزراعامل طول املتاحة/ املصادرلحد من ل فر ظروف حقلية صحيةتو 

 الالحقة. راضر من األ تقلل بطريقةفيجب حينها استخدامها  لقوارض املضادة للتخثرلاجليل الثاين  ، أما يف حال استخدام مبيدات(2004
 

ألفضل  التوجيهية االرشادات باستخدام اجليل الثاينمبيدات دون استخدام  اليت ال ميلن جتنبها القوارض فحة انتشارعملية ملا لتملتأن  جيب
على أساس  ألفضل املمارسات توجيهية ارشاداتينبغي وضع و  على وجه اخلصوص اجلارحة والطيور الطيور املهاجرة املخاطر على للحد من املمارسات

 :ويتضمن ذلك اآلخرين العالقةوأصحاب ، واملنظمني، منيمن قبل املستخد إقليمي
 

 الحقا   مت مما لو نتائج أفضل ميلن أن يلون لهفإنه  الفالحة يف مرحلة القيام به مت في حالف القوارض إدارةتوقيت  مثل يةيارات العالجاخل 
 (Phung, et al. 2012; Buckle and Smith 1994) منو احملاصيل وقت يف

 لقوارض املضادة للتخثر ل مبيدات اجليل الثاين ف بديلة لتقليل خماطر استخدامتقنيات ختفي(Singleton 2010)، 
 و النتائج، وتقييم مراقبة 
 اجملتمع الزراعي مع التعليم / تبادل املعلومات (Palis, et al. 2011). 

 
 علىاستخدامها قتصر يال و  خماطر على الطيورقد تسبب  موادأي  عند استخدام التوجيهيةوجيب اتباع أفضل املمارسات املوجودة يف االرشادات 

مراقبة طرق معاجلة تفشي القوارض  البحر األمحر /منطقة مسار اهلجرة حلفرة االهندام احللومات يفوجيب على  فقط، املضادة للتخثر القوارض مبيدات
هذه  وقد صممت ،أفضل املمارساتب االلتزام ضمانأقل املستويات و لضمان أن استخدام مبيدات اجليل الثاين للقوارض املضادة للتخثر تتم على 

 .بيدات احلشريةملبسبب ا للسمية املهاجرةتعرض الطيور احلوامة  للحد من التوصيات
 

 المفتوحة الحقو( زراعةفي مبيدات الجيل الثاني للقوارض المضادة للتخثر  استخدام حظر تقييد/ 1.1
 

وتلون القوارض غري  مرتفع قول املفتوحةيف احل املستخدمة يف الزراعةبيدات اجليل الثاين للقوارض املضادة للتخثر مل رةلطيور املهاجاتعرض  احتمالإن 
أن بعض القوارض قد تظهر قدرة طبيعية على مقاومة )على الرغم من  يف العديد من املناطق املضادة للتخثر مبيدات القوارض من األولجيل لل مقاومة

اجليل  فإن البحر األمحر. ولذلك /مسار اهلجرة حلفرة االهنداميف بيدات هذه امل استخدامبسبب عدم وجود خربة يف  واليت قد تلون(، هذه املبيدات
الطيور  املخاطر اليت تتعرض هلا من وبالتايل فإنه سيحد املناطق عند استخدامه يف هذه لون فعاليميلن أن و  أقل مسيةهو  القوارض ملبيدات األول

 هاجرة.امل
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بديل هي الإن كانت هذه املبيدات حتديد مبيدات اجليل األول للقوارض املضادة للتخثر وذلك من اجل  مقاومة الختبار جديدة متاحة أدواتتوجد 
 .Endepols, et al. 2012; Prescott, et al) املقاومة اليت تفتقر إىل للتبديل يف املناطق أسهل مما جيعلها عن مبيدات اجليل الثاين فعالال

2007.) 
 

 حماصرة اآلفات مثل فتوحةاألراضي الزراعية امل مقاومة يفعن مبيدات اجليل الثاين للقوارض املضادة للتخثر طرح بدائل مناسبة استلشاف و جيب 
 Eason, et al. 2011; Sudarmaji, et al. 2010; Laxminarayan)تناوب احملاصيل و فات اإلدارة املتلاملة لآلواسرتاتيجيات 

 انتشار قلل منتس ها، وللنغري املستهدفة على احلياة الربيةاملرتتبة من املخاطر  حتد فقطلن  املضادة للتخثربيدات القوارض مبدائل إن . (2003
 بيدات القوارض.بدائل مل عن أمثلةللتعرف على  55رقم  انظر الشلل (.Lambert 2003) أيضا   الفئران

 
 القوارض السيطرة على يف البومة البيضاء استخدام: القوارض للسيطرة على بديلةلتقنيات  دراسة حالة :55 رقمشلل ال

يف العديد من نفذت األوسط ) يف منطقة الشرق زراعية مناطق أخرى يف وانواع جوارح البيضاء ةبومال جلذبالتعشيش صناديق  منمت تثبيت العديد 
. مبيدات القوارض استخداماستخدمت خلفض و  عن بعضها البعض، مرت 211إىل  411وح بني ، ووضعت هذه الصناديق على بعد يرتاالعامل( مناطق

وبينت ( Charter 2013) دولةداخل ال سبع مناطق على مدى آلفات الزراعيةل صندوق لتعشيش أنواع الطيور املفرتسة 5111أكثر من  مت تثبيت
احملاصيل  جيايب علىاإل هاتأثري مما يدل على  من القوارض كغذاء رئيسي هلا، 95 نسبة ظهرأ للبومة البيضاء قد النظام الغذائياألولية بأن  دراساتال

 .Paz, et alالقوارض )ملافحة القوارض باستخدام مبيدات  بلثري من أقل كلفةذي   يشعشتال صناديق تركيب ويعترب (Motro 2011) الزراعية
2012.) 

 
 البحر األمحر /دول املنطقة الواقعة على مسار اهلجرة حلفرة االهندام يف العديد مناملضادة للتخثر  لقوارضل اجليل الثاينمبيدات  توفريتقوم احللومات ب

مملنة  إىل بدائلاملضادة للتخثر  لقوارضل اجليل الثاينمبيدات باستخدام  احللومةتوجه على تغيري  مبدئيا  وتركز هذه االرشادات التوجيهية  للمزارعني.
 .ةاملفتوح لو احلق زراعةيف املضادة للتخثر  لقوارضل اجليل الثاينمبيدات  استخدام ملنع اليت جيب أن يتم هبا تغيري التشريعاتإىل الدول االنتقال  ومن مث

  
 ةالدائم الطعوم حظر 3.3

 
غري  ألنواعمن املصادر احلقيقة اليت هتدد اا ونادرا  ما يتم مراقبته يف كثري من األحيانمدار السنة  اليت يتم وضعها يف املوقع على ةدائمالتعترب الطعوم 

 غري املستهدفةاألنواع من تعرض  حدفقط عند تفشي آفة القوارض فإن هذا اإلجراء سي مبيدات القوارض استخداموإن مت  ،الطيور مثل املستهدفة
 ,Laakso) دائمةيف الطعوم ال على نطاق واسع واملستخدمة خصوصا  مركبات اجليل الثاين ملبيدات القوارض املضادة للتجلطبيدات القوارض و مل

Suomalainen and Koivisto 2010)،  ويقوم العديد من خرباء استخدام الطعوم الدائمة بتجهيز هذه الطعوم مببيدات قوارض مضادة
 تخثراملضادة لللطعوم ل مبقاومة القوارض املرتبطة أحد العوامل أيضا   ةالدائم، وقد تلون الطعوم (Cefic 2013) موحدإجراء ك للتخثر

(Klemann, Esther and Endepols 2011). 
 

 :القوارض املتعلقة مببيدات املمارسات ألفضل االرشادات التوجيهية
 

 وسيلة مراقبةك مبيدات القوارض استخدام تشجيع عدم 
 ذلكعند االنتهاء من  الطعم إزالةالطعوم إن مت تطبيقها عند تفشي اإلصابة وضرورة  برامج تشجيع. 

 
 رفع مستوىمما يدل على ضرورة  ،(Tosh, et al. 2011) أفضل املمارساتتنفيذ و  وعي املستخدمتتعلق بدرجة  قضايافإنه توجد  ومع ذلك،

 .ألفضل املمارسات لالرشادات التوجيهية لمستخدمل الوعي
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الطعوم  استخدام  ملنع البحر األمحر /اهلجرة حلفرة االهندام مسار يف ةاملستهدف حد عشرالدول األ تنظيمية يف تغيرياتوجود  قد يلون من الضروري
 .امللصقات تطلباتمب املستخدمنيمراقبة امتثال و  امللصقاتتطلبات مل يتضمن تغيري ميلن أنو هذا  ،كممارسة روتينيةالدائمة  

 
 من الحيوانات المفترسةحماية الثروة الحيوانية توصيات ل. 4
 

 ,Mateo-Toma) البشرو  احلياة الربية بنيصراع للالرئيسية املسببة املسببات من من خالل احليوانات املفرتسة حليوانية الثروة ا افرتاستعترب عملية 
et al. 2012)،  احليوانات املفرتسة لقضاء علىل على نطاق واسعو  بشلل رئيسي السامة الطعوموتستخدم (Marquez, Villafuerte 

Vargas and Fa 2012).  املتأثرة يف املناطق القاطنني الناس معيشةلإلرتقاء مبستوى و  املهاجرة لمحافظة على الطيورلأمر هام  لصراعا معاجلةإن 
(Dickman 2006)،  مثل احليوانات املفرتسة لعدد منيف مسار اهلجرة حلفرة االهندام بوضع الطعوم السامة  مالك األراضيو املزارعني ويقوم 

إال ان  ،(Bunaan, et al. 2001)القطط الربية الرملية و  والقططالوشق والضباع و  بابونالو  الضالةاللالب الب و والثع نموروال وابن آوى الذئاب
وكمثال على ذلك  ها تؤدي يف كثري من األحيان إىل قتل غري متعمد ألنواع حيوانية أخرى غري مستهدفةنتائجو حمددة ألنواع معينة  هذه الطريقة ليست

تسميم و ، (Gasperetti, Harrison and Buttiker 1985) اململلة العربية السعودية بشلل عشوائي يف سامةال الطعوم هو استخدام
مبا يف  األنواع غري املستهدفةشهدت العديد من  (.Bunaan, et al. 2001يف األردن )املنتشر  الربية نواع املفرتساتألقتل أكرب عدد من ثث اجل

 ةاملسموم للطعوماالستخدام غري املشروع  بسببوصلت لدرجة االنقراض احمللي  واسعة النطاق اخنفاضات اجرةامله أنواع الطيور العديد من ذلك
(Márquez, et al. 2013.) 

 
 طعوم السامةال بسبب يف اسبانيا مجوع النسر املصرياخنفاض  :54 الشلل رقم

بشلل  عرضةمن االنواع امل النسور وهذه املاضية ود القليلةعلى مدى العق( Neophron percnopterus) املصري نسرتنناقص عدد مجوع ال
خنفاض عدد الاحملتمل  بوم هي املسبالسموقد اوضحت إحدى الدراسات بأن  ،تغذيتها املعتمدة على اجليف طبيعة بسبب للطعوم السامة خاص
 اخنفاض يسببمما بشلل رئيسي فراد البالغة األكوهنا تؤثر على  ،(Hernández and Margalida 2009يف اسبانيا ) املصري نسرال مجوع

هذا  ملواجهة مها الوسيلتني املقرتحتني تلميليةتغذية  مراكز ميتقدو  ةالسام مو الطع استخدام القضاء علىهذا النوع ومن اجلدير بالذكر بأن مجوع  يف
 .(Hernández and Margalida 2009)احلاصل يف مجوع هذا النوع  الرتاجع

 
 لحيوانات المفترسةبديلة للسيطرة على االيب أس تطبيق 4.1

 
 اتاملفرتستعترب مسألة السيطرة على حيث  ،املفرتسة السيطرة على احليواناتها يف استخدام منعدوافع استخدام الطعوم السامة من أجل حتديد جيب 

احليوانات  بسبب للخطر تهمماشي تعرض منالناس  صا  خشيةوخصو  احلياة الربيةبني اإلنسان و  لصراعالرئيسية ل اياقضال من السامة الطعوم باستخدام
ومن ضمن هذه التقنيات التوعية  القائم بني احلياة الربية والبشر صراعلاحل يف  تشريعيةالغري التشريعية و  تقنياتميلن استخدام كل من ال. املفرتسة

ل حل اخلطوة األوىلهي ودوافعها املشللة  األسباب اللامنة وراءمسألة حتديد  وتعترب. فعالة تنفيذ قانون استخدام تقنيات إىل جنب مع جنبا  اجملتمعية 
الرئيسية  احليوانات املفرتسة نوع وتتأثر مبجموعة من العوامل مثل والصناعة سب املنطقةحب إىل حد كبري ختتلف ومن احملتمل أن ،أي صراعات قائمة

 .السام الطعم باستخدام يتم القضاء عليها اليت لألنواع القتصاديةوالقيمة ا االفرتاس خلطر املتوفرة واملعرضة املاشيةو 
 

 احليوانات املفرتسة معصراعات ئك ممن يعانون من وجود لأو اجملتمعات احمللية و  التشاور معذه املشللة من خالل التقييم األويل هل على ميلن احلصول
وتوجد أمثلة على  احلياة الربيةمع  صراعاتل الحل املواردتوفر و  اإلدارة الفعالةو  االفرتاسببطا  مرت الصراع حمور ما يلون غالبا  و  ،يف القطاع الزراعيوخباصة 

املؤسسات و  اجملتمع مؤسساتمع  العمل بواسطة الصراعجيب حل . البشرو  احلياة الربية بني ات الصراعممارسحول  وآخرون ديلردليل ذلك يف 
ماية حل طرق بديلة فضلأللمزارعني  أن تقدم جيبو  ،(Decker, Lauber and Siemer 2002) ية ومؤسسات محاية القانونالصناع

تقليل  وبالتايلمن احليوانات املفرتسة  مواشيهم محاية يضمنوهذا  (Dickman 2008) كالب احلراسةتوفري   أوناسبة امل سيجاتامل مثل مواشيهم
  ،57الشلل رقم  وللتعرف على املزيد إنظر املثال يف الطعوم السامة احلاجة إىل
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 يف اململلة العربية السعودية األراضي الزراعية خارج البابون لدفع كالب احلراسة: استخدام  57 رقم الشلل

وهذا  اململلة العربية السعودية جنوب غرب اجلبلية يف يف املنطقةاملناطق الزراعية  عن (Papio hamadryas) قردة البابون لصد اللالب تستخدم
 .Biquand, et al) أو املاشية احملاصيل عن فإهنا تبقى بعيدا   بناء عليهاللالب و  جتنبوضرورة تعلم تتميز بسرعة ال البابون كون قردةاألمر فعال  

1994.) 
 

ميلن و  صوتيةال الروادع مثل احملاصيل املاشية أو مواقع إىل احليوانات املفرتسة وصول وقفاألساليب الرادعة اليت تعمل على  عدد من ميلن استخدام
 هذهوبالرغم من جناح  ،(FAO 2009) مما سيدفع باحليوانات املفرتسة خارج املنطقةهنا العيارات النارية  إطالق أوالصراخ الطبول و  استخدام

ية اسة الشماحل روادعوميلن استخدام . املعششة املهاجرةحمتملة على الطيور  خماطر تشلل، إال اهنا احليوانات املفرتسة أنواع على عدد مناألساليب 
 واملعروف جناحه اسة الشممن الروادع حل هوو  الفلفل نباتاتحرق ميلن  فمثالُ  الزراعية من دخول املنطقة األخرى واألنواع احليوانات املفرتسةملنع 

(FAO 2009) . خطوات  اختاذ أو قطعانال اسةحر و  اإلنسان يقظة تلثيفاحليوانات املفرتسة من خالل  منإيقاف الضرر املرتتب  ميلنأيضا  فإنه
 . البشر منغريزي خوف  أيضا   احليوانات لديهاخصوصا  بأن  ،(FAO 2009) قطعانال للدفاع عن فعالة

 
أيضا  فإنه . (52 رقم الشلل )انظر هذه السموم ستخداما منع على السامة الطعوم استخدامتساعد برامج التعليم البيئي وبرامج التوعية اخلاصة بقوانني 

القوانني  لنشر غري احللومية واملؤسسات الصيدجمتمع واملزارعني و  ةالليماوي الزراعيةات صناعوال الوطنية اهليئات جيب ترتيب أولويات التعاون مع إدارة
هيئات إنشاء و  اتاملفرتسعلى سيطرة بديلة لل طرقاستخدام  تعزيزسيؤدي  واحلياة الربية. مالك األراضياألفراد و تبعاهتا على و  السام الطعمب املتعلقة
للتبليغ  الوعي العام ه سيتم تعزيز، فإنوعالوة على ذلك ،الوعي العامو تنفيذ القانون حتسني  إىل املتعلقة بالطعوم السامة التشريعات يف ةمتخصصبيئية 

 .(Convention of Migratory Species 2013) عن االستخدام غري القانوين للطعوم السامة
 

 حفرة االهنداميف منطقة  النمر العريبحول  الوعي: رفع 52 الشلل رقم
 وقد مت إعداد جمموعة من السلان احمللينيإشراك ب داخل اململلة العربية السعوديةالعريب نمر تواجد المناطق  يف العامةبرامج التوعية مت البدء بتنفيذ 

 يف املدارس وسوف توزع املعمول هبا حاليا   والعقوبات الصيد واننيقو  السايتس فاقيةوموقع هذا النوع يف ات، النمر العريب احملافظة علىخاصة ب طوياتامل
 Judas, et) على هذا النوع وجللب التمويل للحفاظ اجلمهور لتوعية النمر العريب يف األسر تربية برنامج يستخدمو  ،واحملالت التجارية، ومراكز الشرطة
al. 2006) 

 
بني  لصراعزيادة ا أساليبغريها من و  العشوائي التسمم للحد من مداألإجياد حلول طويلة على  األراضي اتخداماست خطط وتطوير تمالتساعد احل

 عدد الوفيات النامجة عن قد يقلل منمعينة  يف منطقة الثروة احليوانية محاية حتسنيذلك فإن  وعالوة على. (FAO 2009)احلياة الربية والبشر 
غري  احليوانات الربية الطيور املهاجرة وغريها منعلى  هخطر  التقليل منوبالتايل  املستخدم يف الطعوم السم كميةليل  ، مما سيؤدي إىل تقاالفرتاس

 .املستهدفة
 

  الثروة الحيوانيةافتراس تأمين  أو و/ تعويضات تقديم 4.1
 

يف  املزارعنيتعويض  أو و/فإنه جيب توفري برنامج للتأمني  اتاملفرتس على السيطرةمن أجل  ةالسامالستخدام الطعوم  بدائل توفري باإلضافة إىل ضمان
 ختفيف سيعمل على لياحمل اجملتمع و/ أواملؤسسات غري اجللومية و  احللومة من قبل التعويض . إن إدارة برامجحال افرتاسها من قبل احليوانات املفرتسة

 افعو د وجود من املتضرر مما سيحد إىل الطرف احملاصيل وتلف املاشية فقدان جراء تالتعويضا ويتم دفع املاشية.ات اليت تنشأ من خالل افرتاس الصراع
ومن الضروري أن تنعلس قيمة التعويض يف . (Treves, et al. 2009) بشلل غري قانوين احليوانات الربية لقتل أصحاب األمالك لدىسلبية 

إن (. European Commison 2013) 51 رقم الشلل املاشية يفب اخلاصة خطة التعويض موضح يف، كما هو لماشيةلالقيمة احلقيقية 
املزارعني و  املؤسسات احللومية بني تعاونتوفري ألية  الربنامج فإنه جيب جناحومن أجل  ،شفافةالنزيهة و الو  سريعةتلك ال فعالية هي األكثر التعويضبرامج 
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 Bowan-Jones) البشرو  احلياة الربيةبني  الصراع تشجع سياسات أي القضاء على يساعد على، وهذا الرئيسية التعويض معايري يف وضع
2012.)  

 
  لثروة احليوانيةل النمر افرتاس تعويض :51 لرقم

تعويض ويعمل هذا الربنامج على  ،يف تركمانستان سومرب يف حوض هنر احمللية تعويض للمجتمعات برنامج (WWF) العاملي للطبيعة وضع الصندوق
 من األغنام قطيعوقد مت شراء  (.Lukarevsky 2002) مباشرة ماشيتهم استبدالأنه يتم ، أي لحيوانات احليةلاملاللني  حملليةا أصحاب املزارع

خمتص سيعمل  بريخل جومللتبليغ عن حاالت اهلفرتة مناسبة  مريب املاشيةواعطي  ،احمللي اجمللس بإدارة الصندوق العاملي للطبيعة باستخدام أموال من
 يف وقت من إدارة قطيعه بالشلل املناسب القطيع صاحب متلن إنو وإن كان النمر هو املسبب يف ذلك  املاشيةهذه  موتعلى حتديد سبب بدوره 
 هلجمات النمر خالهلا تعرضها أثبتأربعة  خالل فرتةفرد من املاشية  43. وقد قام اجمللس احمللي بتعويض املاشيةيتم استبدال  فإنه اهلجوم

(Lukarevsky 2002.) 
 

 األموالتتحول هذه مث ومن ليتم تسجيلهم يف هذه الربامج  مبالغ ماليةدفع  نياملشارك جيب علىالتعويض، و  لاشلأحد أهي  التأمني خمططاتتعترب 
األطراف  معبالتعاون من قبل احللومة و  التأمني خمططاتتشغيل و  انشاء ميلنو  ،(Chen, et al. 2013) تدفع عندما يتم طلبها طاقسإىل أ

 من قبلاملقدم  دعملا أو، سعر السوق مع املشاركون اليت يدفعها أقساط التأمني يتم ضبطميلن أن  باإلضافة إىل ذلك فإنه .واجملتمعات املعنية األخرى
تقييم باإلضافة إىل  تعويضال دفعأن يتم  قبل بدقة اإلنسان أو إصابة واملاشية حملاصيلاملرتتبة على اضرار ألا تقييم وجيب أن يتم ،أخرى منظمات
ن اإلدعاءات اللاذبة اليت سيتم فإدفع األقساط، تقوم ب اجملتمعات احملليةوحيث أن  أدناه 51يف الشلل هو مبني كما  أيضا   املزارعني ورعايةمسؤولية 

 (. Chen, et al. 2013) تقدميها ستلون قليلة
 

 الذاتي في نامبيا التأمين خطة :11 الشكل رقم
 ملرفق البيئة العاملي برنامج املنح الصغريةبتمويل من و  محاية الطبيعةو  الريفية املتلاملة التنميةمن خالل مؤسسة  ناميبيا يفء خطة للتأمني الذايت مت إنشا

 احملاصيلوتلف  اشيةامل نفوق عنتعويض  دفعوهتدف هذه اخلطة إىل تقليل خسائر الثروة احليوانية لألعضاء الداعمني لربامج محاية الطبيعة من خالل 
 .(FAO 2009) صاباتاإلحدوث أو  ووفاة األفراد

 
الثروة إذا كانت  أو ات الطبيعيةمياحمل ضمن املواشي قتل تعويض عنوجود  عدمات املفرتسللسيطرة على  بديلة طرق الستخداماملقدمة  احلوافزتتضمن و 

 ماشيتهمات حلماية أي إجراءوعدم قيامهم ب يف املنطقة احليوانات املفرتسة وجود نع مسبقا   نياملزارع ن مت حتذيرإ أو يف الليل، آمنة مواقع خارج احليوانية
دوالر أمريلي لقاء األضرار املرتتبة من احليوانات  52711 ما يقدر مببلغ الواليات املتحدة يفتدفع مؤسسات محاية الطبيعة  بر األمان. يفووضعها 

 .(FAO 2009)تلف احملاصيل لدوالر عن  5154مبلغ  الناس، وكذلكاملواشي و املفرتسة على 
 

 تنفيذ القانونآليات و المراقبة الفعالة  4.3
 

 Wellsmith) ات التشريعيةييف تنفيذ التقنالرئيسية  العقبةهو برامج املراقبة والتتبع عدم كفاية الناتج بسبب يعترب الضعف يف تنفيذ القانون 
 ةأولوي جلعلها سياسية ركةلوجود ح تفتقروميلن أن بشلل عام  اجلناياتضمن أجندة  أولوية منخفضة لربيةاحلياة امحاية مسألة وتعطى  ،(2011

(Wellsmith 2011)،  لتنفيذ القانون بشلل رفيع املستوى  دعم سياسيحلصول على ا هو جيب أن يلون اهلدف األساسي ،بناء على ذلكو
 .بأكمله الطيور املهاجرةمسار  عرب احلياة الربيةائم اليت تستهدف ر اجل ضد فعال

 
 مبا يف ذلك: الطعوم السامةاستخدام تنفيذ القانون ضد  تعزيزل الطرق عدد منميلن استخدام و 
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 عن  املسؤولني ضد شديدة عقوبات عن طريق إدخالالطيور  جلموع حوادث التسممتقليل ول على دمن العملت العديد : العقوبات تعزيز
 (.Ogada, Keesing and Virani 2012) ذلك

  يف اختاذ  ديةاجل عدمإىل يؤدي و ، القانوين مصداقية النظام يعمل على تقويض القانونيةإن تعارض املخرجات : متناسقة توجيهيةارشادات
 House of Commons, Environmental Audit Commitee) احلياة الربية املتخذة حبق اجلرمية اجراءات حبق

2012.) 
 يف ضعف تنفيذ القانون ساسياألعنصر الهو  نقص التمويل: تنفيذ القانون واملراقبة دراتقبرامج رفع  متويل (Eliason 2011). 
 جلرميةبارتلاب ا أو املتعاقدين معه /ئهال/ وكهموظفييقوم  الشخص الذي على املسؤولية اجلنائية فرض: باإلنابة املسؤولية (House of 

Commons, Environmental Audit Commitee 2012.) 
  صادقة عليهامل وسياسات املنتج إزالة من خالل شديدة السميةاستخدام املواد الوصول و  تقييد: نيدور سلسلة املتنفيذ القانون على. 

 
 يف السام الطعماستخدام و  املسببات كل من الستهداف مصممةالتشريعات تلون  جيب أنالطعوم السامة بني الدول وعليه فإنه  قضايا ختتلف

استخدام هنج و  اتملفرتسمثل توفري طرق بديلة للسيطرة على ا) فضل املمارساتأل توصياتوأن يتم وضع  بانتظام وجيب أن يتم مراجعة ذلك ،نطقةامل
 ملواردوا للطبيعالطبيعة  االتفاقية األفريقيةجيب أن يتم إعطاء . اجملتمعات مدخالت منمن خالل احلصول على يتم إنشاؤها (، واليت تعويضال التأمني/
 والسودان إثيوبيا مبا يف ذلك دولة يف املنطقة 21وقد وقعت  والدعم اللايف ليتم تبنيها وتنفيذها، األولوية السامة الطعوم ظر استخدامحت يتوال الطبيعية

من خالل  ةماالساستخدام الطعوم  يمتنظتشجيع ل هذه االتفاقيةأن تستخدم  جيب التشريع. غائبة عنما تزال إريرتيا وجيبويت و  مصر للن هذه اإلتفاقية
تنفيذ  التعاون يف تشجيع إىل دول املنطقة تؤدي بني مذكرات تفاهم، باإلضافة إىل ذلك فإنه ميلن توقيع ات الالزمةالتشريع تشليل أو وتعزيز استلمال

 .القانون
 

 السلطات اإلقليميةجيب أن تلون و  العالقةموعات أصحاب جم مجيع من خالل إشراكللتنفيذ اسرتاتيجيات  تطويرباحللومات الوطنية  تقوم نأجيب 
 .باإلضافة إىل املراجعات اإلعتيادية، (Giorgi and Mengozzi 2011) اتالتشريع تطبيق القانون ومراقبة وإدارة تنفيذ عن ةمسؤولاحمللية و 

 
 ضمن ةالبيئي للمراقبة هيئات وسيوفر وجود تطبيق القانون،سيتم حتفيز  وبالتايل املسجلة من حاالت التسمم السام الطعم مراقبةستزيد عمليات 

 ،ويؤدي إىل املزيد من تطبيق القانونالقيادة لقضايا و ل لليةالشعور بامل قانوينالغري  التسممب ةاخلاص واملقاضاة يف التحقيق تخصصةاملاملؤسسات البيئية 
 تطبيق القوانني فعاليةزيادة  إىلهبا املشتبهة  التسممالتبليغ عن حاالت  وكيفية احلياة الربيةعلى  التسمم حوادثتوعية العامة مبخاطر ستلعب الو 

 قانوين.الغري  احلياة الربية تسممحول االشتباه ب األطباء البيطريني ريراتق باإلضافة إىل
 

سيزيد ميله  ، فإنهبسهولة املواد ول علىاحلص العامةفرد من ال فإن مل يستطع شديدة السمية املواد إملانية الوصول إىل على قيود أن تفرض جيب
 اجملاالت الرئيسيةتغطية لخطط و ل همديأيت لضمان واملزارعني الزراعية ةالليماوي اتصناعالمع  بشفافيةالتواصل  حللوماتعلى اينبغي و  ،الستخدامها

 . تلك املنطقة اليت هتم
 

غري املشروعة من  املبيدات احلصول على فرص حيد منهذا و  األفريقي املخزون برنامجمبساعدة مسار اهلجرة  ضمن املنتج زالةإل جيب وضع سياسات
حبصر  شديدة اخلطورة استخدام املبيدات قيود علىال مزيد من ا فرضشأهن ضمن الطرق األخرى اململن تطبيقها واليت من ومن ملزارعنيقبل ا

املواد  زيادة مراقبة وحتسني هاتسويق ديتقيو  املبيداتود فإنه ميلن مراقبة ومن خالل هذه القي ،فقط معتمدينو متخصصني  استخدامها من قبل أفراد
 املستخدمة
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 لثروة الحيوانيةالخاصة با البيطرية ويةباألد خاصة توصيات. 5
 

 الماشية المحلية جثثومراقبة  ديكلوفيناكمركب  تقييم استخدام .5.1
 

إجراء هو  البحر األمحر /مسار اهلجرة حلفرة االهندام يف اليت تتغذى على اجليف واع الطيورأن على ديللوفيناك مركبخطورة  لفهم اخلطوة األوىلإن 
ضرورة احلصول على  مع، هذا التقييمل ثم إجراءب احللوماتتقوم ، وجيب أن املاشية احمللية عالجيف  ديللوفيناك مركباستخدامات حول  تقييم

على سبيل جثث. الطيور للاحتماليات تعرض  من الضروري حتديدفإنه ، ديللوفيناك الة استخداميف ح. والطب البيطري الزراعي من القطاع مدخالت
اليت تتغذى على  لطيورلالرئيسي  مصدر الغذاء هي احمللية ذوات احلوافر جثثهل ؟ ذلك ال حيدث أم أن يف العراء املاشية جثث يتم تركهل  املثال،
 ؟ أم ال اجليف

 
 واستبدالهالبيطرية  األدوية من سوق ديللوفيناكجيب إزالة فإنه ، ديللوفيناكمبركب العاجلة فيها النسور جلثث املاشية املتتعرض  أنحيتمل  يف املناطق اليت

يف  خاطر هذه املركباتمل املهاجرة الطيور تعرض من خطر يقلل من شأنه أناألمر وهذا  ،أدناه( )انظر ميلوكسيلاممثل مركب ، آمن مبستحضر
 .املستقبل

 
يف  ثثاجل ولوية مراقبةأوتعطى  للقانون، لضمان االمتثال املواشي جثث هذا املركب من األسواق فإنه ينبغي على احللومة أن تقوم مبراقبةإزالة يف حال 

 آمنة مناطقري فإنه جيب توف ديللوفيناكمركب  استخدام (، أما يف حال استمرارالنسور تعشيش مواقع، )على سبيل املثال املناطق املعرضة للخطر
 مع بشلل وثيق من خالل العمل توفري مثل هذه املناطقميلن و ( املهاجرة األنواع اتفاقيةاالرشادات التوجيهية لتقليل التسمم اخلاصة بإىل  )انظرللنسور 

 .تعاونية على إجياد حلول والعمل لرفع مستوى الوعي واملزارعني البيطريني، واملهنيني اجملتمعات احمللية
 

 المحلية لثروة الحيوانيةل البيطري المستخدم في العالج ديكلوفيناكلمركب ستبدا(  االزالة و اإل) مباشرالتعويض ال. 5.1
 

لرعاية البيطرية للماشية يف اهلند يف جمال اغري الستريويدية املضادة لاللتهابات بلثرة يف السابق من املركبات  ديللوفيناك، وهومركب الاستخدم 
يف مجيع اليت تتغذى على اجليف نسور ، وقد أدى استخدامه إىل تسمم الرو نساللعدد من أنواع  ةسامهو من املركيات الو غالديش ونيبال وباكستان وبن

من كانت دول هذه املناطق فقد   ديللوفيناك يف استخدامقبل حظر و  ،تلوث جثث املاشية احملليةنتيجة أحناء اهلند وباكستان وبنغالديش ونيبال 
 (.Shultz, et al. 2004جنوب آسيا )يف  النسر األمسريف ثالثة مجوع لطيور اخنفاض سببت يف جثث املاشية و  ات املنتشرةاملركب

 
ميلن أن يشلل ترويج  فمثال  نسور خمتلفة من ال أنواعتسمم جراء تسببه يف  ا  ديللوفيناك يف مناطق خارج جنوب آسيا خطر مركب استخدام  شلليقد 
 Gyps) املهددة باالنقراضأبيض الظهر وهو من األنواع فريقي األنسر ال مثلعلى النسور يف هذه املنطقة،  يف القارة األفريقية خطرا  ديللوفيناك  مادة

africanus)  األمسر ذو القلنسوة نسر الو(Gyps coprotheres)   اختالفلديللوفيناك. على الرغم من كال النوعني ملركبات   ساسيةحل نظرا 
السن  املاشية كبريةاملاشية )ب اخلاصةاملركبات غري الستريويدية املضادة لاللتهابات مستوى عالج  مثل يف مناطق خارج جنوب آسيا عرضمستويات الت

 لطيور.ل يف النظام الغذائي (، وإزالة جثث املاشية من املناطق املفتوحة والتنوععلى وجه اخلصوص ةريضاملو 
 

 أنواعيف مجوع  إىل اخنفاض ال يؤدي لضمان أن من األسواقألغراض العالج البيطري للثروة احليوانية احمللية م املستخد ديللوفيناكجيب إزالة مركب 
 داخل ديللوفيناكاستخدام جتارة و  على حظرا   احللومات تضع جيب أنو  ،البحر األمحر /مسار اهلجرة حلفرة االهندام يف اليت تتغذى على اجليف الطيور
 .هبا واملزارعنيإلتزام كل من الشركات الصناعية و  اهذ وينبغي دعم دوهلم

 
 التي تتغذى على الجيف مخاطر على الطيورتسببها ب من مضادات االلتهاب غير الستيرويديةسالمة  اختبار إلزامية. 5.3
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 ,Swan) احمللية ثروة احليوانيةال لعالج بيطريةأدوية ك عامليا   على نطاق واسع ديللوفيناكمركب ال مثل مضادات االلتهاب غري الستريوئيديةتستخدم 

et al. 2006)،  اليت تتغذى على اجليف  الطيورعلى األخرى مضادات االلتهاب غري الستريوئيدية ديللوفيناك و ال مركب مسيةوتعترب عملية حتديد
 .لطيورل هتديد هذه األدويةدرجة  لتأكد مناوذلك من اجل ( اليت تتغذى على اجليف طيور اللقلقو  الطيور اجلارحة )مثل جدا   ةلحاملر و ممن األ

 
أحد أشلال الغذاء اخلاص  فيما بعد تصبح قدواليت  عالج احليواناتيف  اليت ميلن أن تستخدم البيطرية املسلنات مجيعسالمة اختبار ينبغي أن يلون 

 سوفو  ،املواد اجلديدة وكذلك قاسو يف األ حاليا  املوجودة  وادامل سالمة اختبار ذلكتضمن وي ،من االختبارات اإللزامية اليت تتغذى على اجليف الطيورب
 سالمة إلزامية ينبغي إدخالو  ملواد شديدة السمية لطيوراتعرض  املرتتبة علىاملخاطر احلد من  يفسالمة هذه األدوية  اختبار تطبيق إلزاميةساهم ت

، ويعتمد النسر األمسر غذائية هلامصادر أو تلك اليت تشلل  النسوروخصوصا   ارحةالطيور اجل املناطق اليت تتميز بلثافة يف أعداد يف مجيع االختبار
(Gyps vulture ) واليت شللت يف  ذوات احلوافر مصادر غذائه الطبيعية من أنواعبسبب اختفاء احمللية  مجيع أحناء العامل على الثروة احليوانيةيف

 .(Pain, et al. 2008) املاضي مصدر الغذاء التقليدي هلا
 

موافقة اجلهات دى إىل احلصول على أاخلاص هبذا املركب مما تقييم نتائج الخطأ يف  واحد إىل حدوثنوع حمدد على  ديللوفيناكمركب أدى اختبار 
 هو أمر نوع واحد اختبارفإن عملية  احلالة، هذه يفو  ،على هذا املركب (Enick and Moore 2007) جنوب آسيا حلومات يفلل التنظيمية

 سالمة اختبار تنقيحوعليه جيب . وغريها من األنواع النسور على مضادات االلتهاب غري الستريويديةتأثريات املرتتبة من استخدام لل نظرا   غري مقبول
طرق استخدام خالل  من من قبل مقدم الطلب متعددة أنواع اختبارتضمن لت ثروة احليوانيةلل البيطري للعالجاليت ستستخدم  ةديواجلد ةاحلالي املركبات
 البيطرية الطبية املنتجاتوتسجيل  املتطلبات الفنيةحتقيق االنسجام بني  ساعد يفيسوهذا األمر  النتائج ما بني قراءةمن خالل أو  املخترب يفإما خمتلفة 

 .والتنمية التعاون االقتصادي منظمة أو و/
 

 اختبار سالمةمن خالل  اليت تتغذى على اجليف لطيورعلى ا ةة املضادة لاللتهاب آمنألدويوأن ا سالمة العالج البيطري إثباتوضع مسؤولية ميلن 
 ميلوكسيلام مثلعلى الطيور  آمنةمثبت أهنا  مبركباتجيب معاجلة الثروة احليوانية احمللية و  ،الشركة املصنعة أو الطلب يقوم به مقدم مستقل

(Mahmood, Ashraf and Ahmad 2010) ، اليت تتغذى على  النسورمن  عايلفيها تركيز ( 5) تتميز بالتايل:مواقع  يفوأن يتم وضعها
األورويب  االحتادقام  وقد. اليت تتغذى على اجليف طيورالرئيسي لل مصدر الغذاء هي املاشية احمللية عندما تلون( 4و ) األخرى والطيوراجليف 

هنج مع  تهامبقارن) البيطرية وافقةلحصول على املل وقائيالنهج ال  تعتمد ، واليتاملاشية علىو لنمل املنشطةملضادات احليوية بااملتعلق  هذا النهج باستخدام
 (.Sanderson, et al. 2004( )مسؤولية متحفظة على املوافقة، والذي يستخدم الواليات املتحدة
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