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 تمهيد 

 

. الف من الكيلومرتات سنويا  آعدة  ا  قاطع هاهاجر بعضاليت ي  ،نواع املختلفةعظم مشاهد العامل، حيث تتضمن ماليني الطيور من األأمن  تعترب هجرة الطيور
ن اهلجرة بالنسبة للطيور هي اسرتاتيجية للبقاء على قيد احلياة يف إوالصراع لعدة قرون، ق املتعةحباث و حوهلا األ رتكزتتأسر هجرة الطيور عقول البشر و  بينما

الطيور  تقوم هبااليت الرحالت احملفوقة باملخاطر إن . تغريات االرتفاعو  على طول تدرجات خطوط العرضألخرى س من سنة و الطقأمناط مواجهة مومسية 
 . بأكملها واألنواع كذلك الطيور جلموع ، ولكناملهاجرة كل عام ضرورية ليس ققط لبقاء األقراد

من خالل االصطدام مع  وخصوصا  ، االهتمام واسرتاتيجيات اهلجرة املستخدمة قيداألنواع على  بناء  على الطيور املهاجرة  ميكن أن يؤثر اإلنسان سلبا   
ليس من قإنه السيئة للتخلص من النفايات وققدان املوائل املناسبة. وهلذا واألنظمة ط توزيع الكهرباء والصيد والتسمم من امللوثات وخطو  هياكل طاقة الرياح

الدويل اإلحتاد حسب باإلنقرض املهددة لألنواع  بعضها على القائمة احلمراءإدراج بالتناقص، وبالفعل مت آخذة العديد من الطيور املهاجرة أن املستغرب 
  (.IUCNلصون الطبيعة )

 الدراساتيدقع السياحة و  ا  مجالي ا  توقر مشهد حيث االجتماعية -لرقاهية اإلنسان والتنمية االقتصادية هما  م موردا  تعد لطيور املهاجرة اقإن ومع ذلك، 
هذه تدعم الضارة.  اآلقات مجوعالسيطرة على  يف ، وتساعدربط الناس من خمتلف الثقاقات واملناط  اجلغراقية واملعتقدات والتقاليدي وتوالبحث األكادمي

 سانناإلبني الطيور املهاجرة و  املواجهاتمعظم  إنعلى نطاق واسع كما ينبغي، وبالفعل، ق ال يتم تقديرهاو  املاليني من الناس،  البيئيالنظام من دمات اخل
 الطبيعي الزراعي. النس يتجلى هذا يف ما أكثر أن تكون سلبية. و  إىلمتيل 

، وخاصة يف املناط  الريفية، وتساهم بشكل كبري يف البحر األمحر / اإلهنداممسار اهلجرة حلفرة يف  ناسالرئيسي للقتصادي اإلالزراعة هي النشاط  إن
مبا يف ذلك: أ( من خالل زيادة التوسع  أشكاللطيور املهاجرة يف عدة ل حتدياتطاع القهذا  يشكلومع ذلك، الوطين للبلدان يف املنطقة. قتصاد اإل

. ب( من خالل استخدام املواد اهلجرةوالتغذية والشرب خالل رحالت ملبيت اوائل ملالطيور املهاجرة  بشكل متزايد  مما يتسبب بفقدان الزراعيوالتكثيف 
العديد من الطيور. ج( من خالل التدابري  مما يتسبب مبوتالغذائيةالكيميائية الزراعية اليت تشكل خماطر التسمم للطيور إما مباشرة أو عن طري  السلسلة 

 الطبيعي الزراعي. النس داخل  بيتمواقع الغذاء واملاء وامل إىل، يتم منع الطيور املهاجرة من الوصول الزراعية السيطرة على أنواع اآلقات إىلالرامية 

احملاقظة على الطيور يف القطاعات الرئيسية ج ا دمال طورها مشروع الطيور املهاجرة احلوامةليت ا اإلرشادية املوادهذه الوثيقة هي واحدة من سلسلة من ن إ
اليت تفرضها زيادة التوسع  املهاجرةاحلوامة  الطيور علىهو التصدي للتهديدات  اإلرشاداتاهلدف من هذه إن على الطيور.  املختارة اليت تشكل خطرا  

كان   حيثما قابلة للتطبي  على نطاق أوسع اإلرشادات إنقالبحر األمحر  / اإلهندام حفرةعلى الرغم من أن الرتكيز على الطيور يف منطقة و . الزراعي تكثيفالو 
من  استعراضهاالتفاصيل املتعلقة بنواحي التسمم واليت مت  اإلرشاداتيستثىن من هذه والزراعة. بني الطيور احلوامة املهاجرة  أو متوقع قعلي تضاربهناك 

 خالل وثيقة منفصلة. 

أداة أساسية للمخططني وصانعي السياسات ومديري املوارد الطبيعية واملزارعني وغريهم لتوجيه العمليات  اإلرشاداتمن خالل هذه  بريداليفمؤسسة  وقرت 
احلفاظ على  إىلاجلهود العاملية الرامية  إىل اإلرشاداتهذه  تنضماملهاجرة وتقلل اآلثار السلبية.  احلوامةالزراعية بطريقة من شأهنا أن تعزز احملاقظة على الطيور 

، وخاصة اهلدف حيائياملواققة عليها مبوجب اتفاقية التنوع األ تواليت مت 4141ايشي أهداف   إىلتطبيقها سيساهم يف الوصول أن حبيث  األحيائيالتنوع 
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 إىلالذي يدعو  السابعواهلدف  ،احلد من ققدان وتدهور املوائل إىلدعو واهلدف اخلامس الذي ي، حيائياألالتنوع  احملاقظة على جا دما إىليدعو الثاين الذي 
 دارة املستدامة للزراعة.اإل

 احلوامةواستخدامها لضمان تعايش الطيور  هاتبنيإىل املعنيني يف قطاع الزراعة  العالقةوندعو مجيع أصحاب  اإلرشاداتنشكر مجيع املسامهني يف هذه 
 هم على وحو يعزز املناقع املتبادلة.امل املساريف هذا  بشروالاملهاجرة 

 س اريناتوو جولي

 القريقيا اإلقليمي املدير 

 بريداليف انرتناشونال

 نريويب، كينيا
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 شكر وتقدير
 

مشروع "الطيور احلوامة كجزء من تنفيذ بريداليف انرتناشونال   مؤسسة ملسارات اهلجرة يفمن قبل املرق  اإلقليمي  اإلقليمية اإلرشاداتهذه مت تطوير 
وعليه  ،أن ترى النور الوثيقةبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي. واليت من دوهنا مل يكن هلذه  -املهاجرة" واملدعوم من خالل املنحة املقدمة من مرق  البيئة العاملي 

 الدعم املقدم. هذا كرنا اجلزيل هلم علىقإننا نقدم امتناننا وش

. وقد اليت قدمتها خالل عملية تطوير هذه الوثيقةوآرائها ووحن شاكرين لتعاوهنا  كريموالسيمون  اإلستشاري العمل خالل من  اإلقليمية اإلرشاداتمت جتميع 
املساندة اليت قدمها كل من السيد  إىلضاقة باإل اإلرشاداتقام السيد اليكس جناري )املرق  اإلقليمي ملسار اهلجرة( بتقدمي مراجعة قنية شاملة ومفصلة هلذه 

ل مكثف لضمان أن ترى هذه رق  اإلقليمي ملسار اهلجرة( والذين اجتهدوا بشكامل)أسامة النوري والسيد جوليان جريصايت والسيد حسني الكسواين 
 قلهم منا كل الشكر والتقدير. ،النور اإلرشادات

أهنا واليت نعتقد  ،من طرقهم الكبرية والصغرية املهمة النتاج هذه الوثيقةبأي هنا على مشاركاهتم املباشرة وغري املباشرة  اللمسامهني الذين مل يذكرو  وحن ممتنون
 والطيور والناس.  حيائيقضل للتنوع األأر مكان / البحر األمحاإلهندامفرة ذات امكانات هائلة جلعل منطقة ح
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 قائمة المختصرات 
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 الملخص التنفيذي

 

يف الناتج احمللي اإلمجايل  كبريمساهم  القطاع و يعد هذا . البحر األمحر / اإلهندامفرة حبلدان منطقة يف معظم  يرئيسالالزراعة هي قطاع التنمية إن 
(GDP والتوظيف، ويعترب املصدر الرئيسي لتوليد الدخل واملعيشة لغالبية السكان يف )إثيوبيا والسودان  يعتمد اقتصادناط  الريفية. على سبيل املثال، امل

العاملي قتصادي اإلالعمالة )املنتدى  لجمم من يف املائة 23و 83يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل، و 21و 20على التوايل على الزراعة، وهو ما ميثل 
4100). 

هذه  تقعو . سريعال توسعال جمتمعاهتم ذاتتوسيع قطاعها الزراعي كوسيلة لزيادة األمن الغذائي واحلد من الفقر يف  إىل يد من البلدان يف املنطقةالعدتطلع ت
الزراعية  األراضيتوسعت مساحة لقد بني أقريقيا وأوراسيا.  تتنقل الطيور احلوامة املهاجرة اليت منهاوخاصة لطيور، لضمن مسار هجرة مهم  املنطقة

 .ا املسار تقريبا  مجيع دول هذيف  بشكل سريعواملساحات املروية على حد سواء 

، والضغوط لتوقري ما يكفي قتصاديةاإلحكومات لتعزيز التنمية امللحة للضرورة المستوى املعيشة، و  لتحسنيارتفاع معدالت النمو السكاين والرغبة املرتبطة إن 
يف أوحاء كثرية من البلدان يف هذا  األراضيو  املياه على موارد شديدةالقيود ال من رغمبال الزراعي تكثيفالالتوسع و  إلىىتؤدي يعها ، مجوعامليا   من الغذاء حمليا  

 .املسار

من خالل و  ةديداجللزراعة ا لمن أجمن خالل إزالة املوائل الطبيعية  ىلاألو بطريقتني رئيسيتني.  األحيائياملهاجرة والتنوع  احلوامة الزراعة على الطيور تؤثر
 .املوائل والتلوث واإلزعاجمن ما تبقى جتزئة من ققة األراضي الرطبة، مع الضغوط املر ا جتفيف

املمارسات الزراعية  إذ تعمل زيادة إنتاجية احملاصيل يف وحدة املساحة. إىلنظم الزراعية القائمة اليت هتدف الهو تكثيف  األحيائيتدهور التنوع لالثاين  احملفزو 
 قرة النباتات واحليوانات.و حد كبري من تنوع و  إىلل يتقلالالطبيعي و  لنس اعلى تغيري احلديثة 

 

 البيئية التأثيرات

 خمتلفة مبا يف ذلك ما يلي: بأشكالاملهاجرة  احلوامةعلى الطيور  ؤثر سلبا  يميكن أن الزراعي  والتكثيف التوسع من كال  إن  

 وكثاقة الطيور غالبا ما تكون مرتفعة   أن ، حيثدودةاحملتوقف ال بسبب املناقسة الشديدة يف مواقع حمدودة مجوع الطيورقد تكون أحجام  
الرطبة  األراضي إىلأو البحار اليت تفتقر  األراضيمن  كبرية  مساحات احلوامة حولالطيور تلتف حد كبري.  إىل تستنفذاإلمدادات الغذائية 

 عترب حامسة بالنسبة لنجاح رحالتاليت تو يف هذه املواقع  ةكبري بأعداد  تجمع قإهنا ت حمدودية مواقع االسرتاحةيف حال . تغذيةوالناسبة للراحة امل
 اليت تستخدم. على سبيل املثال، اللقال  السوداء من خالل الزراعة ميكن أن يكون له تأثري مدمروقع املحجم  تقليص. وبالتايل قإن هتاهجر 
 املسطحات املائية الصغرية، ال سيما مثل ،محاية هذه املواقع يفزيادة تتطلب إثيوبيا لديها قرتات توقف أطول وبالتايل  إىلاهلجرة الشرقي  مسار
 .وتكرارا   مرارا   تستخدم نفس املواقع الطيورأن 

 دورا   يلعب قرتات اهلجرة والتشتية أثناء يف اللقال  السوداء النفوقأن من التأكد  ، مت قمثال. اهلجرةة أثناء حلوامزيادة معدل الوقيات من الطيور ا 
 .Barrios and Rodriguez 2004)دراستها يف سياق مزرعة الرياح ) ت، واليت متهامجوع تناقص تعداديف  هما  م
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 األراضييادة الطلب على ز  بسبب استنزاقهاالرطبة، واليت جيري  األراضي، وال سيما باستمرار فعالةالاملوائل الالزمة للهجرة يتم التعدي على  
 الزراعية والري.

من التغطية التارخيية لألراضي الرطبة ال يزال يف هذه املنطقة القاحلة ققط  ا  صغري  ا  جزءإن  الطيور املهاجرة. على ا  الرطبة سلب األراضيققدان يؤثر  
راضي اسرتاحة وتشتية كأو  ،الربية املقيمةاألحياء جلموع  ذمالكو  لحياة الربية، لموائل أساسا وبالتايل قهي ذات قيمة خاصة ك وشبه القاحلة

لنظام بيئي أخرى من خالل ققدان املوارد املائية الكاقية حتديات اقتصادية اجتماعية يشكل الرطبة  األراضيجتفيف قإن لذا للطيور املهاجرة. 
 . صحي يعمل على نطاق أوسع

احلد من  دورها يف عن املواد الكيميائية الزراعية، يف الغالب من خالل خفض اإلمدادات الغذائية. قضال  ب غري مباشربشكل الطيور احلوامة تتأثر  
غري املستهدقة واألنواع املفيدة.  األنواع توقرمن تقلل املبيدات احلشرية ومبيدات األعشاب قإن  الالققاريات واألعشاب من املستهدقةعداد األ

( مبيدات 4. و )الغذاء من احلشراتتسبب تناقص وقرة  واليت( املبيدات احلشرية: 0ويرتبط هذا مع اثنني من املواد الكيميائية الزراعية الرئيسية: )
 توجد ضيفة )على سبيل املثال، تات املوقرة احلشرات، بسبب ققدان النبايف  ضااخنفتسبب ، و األعشاب قرة بذورو  تقلل مناألعشاب: 

 بني مجيعمن وقرة الطيور.  بالتايل تقليلبيدات األعشاب بسبب احلد من النباتات اجلاذبة للحشرات(، و مبيف احلقول املعاجلة أقل  حشرات
 .شرية ومبيدات األعشاب هلا أكرب تأثري سل ي على أنواع الطيور والثديياتاملبيدات احلقإن  ،املبيدات أصناف

الرعي يقلل العشبية.  األراضيتعتمد على القوارض يف  اليت لطيور اجلارحةل ائسفر التوقر  على ؤثر بشكل غري مباشريأن رعي املاشية أيضا ميكن ل 
 .((Kirby et al. 2008يف أجزاء كثرية من أقريقيا مهمة قضية ائس وهو فر ال جلموعاجلائر من الغذاء 

معدالت النفوق العالية سلبية على الطيور اجلارحة املهاجرة، مبا يف ذلك  عواقبلتوسع الصحاري  كون يقد ر. الرعي اجلائر يف التصحيساهم  
 .(Strandberg et al. 2010)جناح التكاثر لدى الطيور البالغة مثل اخنفاض  النامجة عنهواآلثار  اهلجرةأثناء للطيور غري البالغة 

 

 البحر األمحر / اإلهنداممسار اهلجرة حلفرة  يف املهاجرة احلوامةالطيور  تأثريات الزراعة على للحد من توصيات

 هذه أمثلة عن أقضل تورد . واملهاجرة احلوامةلطيور على ا للزراعة للحد من التهديدات الرئيسيةاملمارسات الفضلى إرشادات و تقدم هذه الوثيقة توصيات  
 املهاجرة للزراعة. احلوامةسلط الضوء أيضا على قوائد الطيور تمع التوصيات. و وحاالت دراسية ت املمارسا

التكثيف الزراعي. ب املتعلقةالتهديدات ( 4التوسع الزراعي؛ و )باملتعلقة التهديدات ( 0التهديدات الرئيسية يف قسمني: ) اإلرشاداتهذه التوصيات و تغطي 
 ما يلي:البحر األمحر  / اإلهنداماملهاجرة يف مسار اهلجرة حلفرة  احلوامةعلى الطيور للتقليل من تأثريات الزراعة  اإلرشاداتو التوصيات تشمل 

  يف السياسات اإلقليمية والوطنية واحمللية؛ الطبيعي على نطاق النس  الصوندمج 

 احلوامة  طيورإدخال معايري الطيور القانونية يف تقييم األثر البيئي للتوسع الزراعي، مبا يف ذلك مشاريع الري اجلديدة والتعدي على موائل ال
 .املهاجرة

  ملبادرات تكثيف الزراعةطلب تقييم األثر البيئي. 

  الزراعية على املستوى الوطين األراضياملوائل من خالل  اتصالضمان. 
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 دارة املستدامة لألراضي ملنع الرعي اجلائر والتصحراإل ترسيخ. 

  اجلاقة األراضيحر، ومراكز تنمية اتفاقية األمم املتحدة ملكاقحة التص ضمنالسياسات والتدريب  ارشاداتيف ادراج اعتبارات الطيور. 

  للمجتمعإلدارة أراضي الرعي  املؤسسات واحلاكميةحتسني. 

 األراضي يف األعشاب حممية خالية من مبيدات أراضي  احلد من استخدام مبيدات األعشاب من خالل نظم مكاقحة األعشاب البديلة وإنشاء
 .احلقول وأطرافغري احملروثة 

  البيئيةاحلد من اإلقراط يف استخدام األمسدة الكيميائية والتأثريات املرتبطة هبا على النظم. 

  الفضلى من خالل اتباع املمارسات البيئيةلزراعة الزهور على النظم تقليل اآلثار السلبية. 

  املمراتو العوازل زراعة الري( من خالل  )غالبا ما ترتبط مع الزراعي الصرفمنع تلوث املياه عن طري  تقليل آثار.  

  اإلمتثال.اجراءات مراقبة للقوانني البيئية عن طري  وضع واإلمتثال زيادة الرقابة 
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 المقدمة 
 

(، GDPيف الناتج احمللي اإلمجايل ) كبريمساهم  ك  و يعد البحر األمحر  / اإلهندامفرة حرئيس يف معظم بلدان منطقة الالزراعة هي قطاع التنمية إن 
يف احملاقظة على الصحة  دورا رئيسيا   يضا  أويلعب هذا القطاع  والتوظيف، ويعترب املصدر الرئيسي لتوليد الدخل واملعيشة لغالبية السكان يف املناط  الريفية.

 توقري املنتجات واخلدمات البيئية.  إىلالعامة والتغذية باالضاقة 

جمموع العمالة  من يف املائة 23و 83يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل، و 21و 20على التوايل إثيوبيا والسودان على الزراعة، وهو ما ميثل  يعتمد اقتصاد
(World Economic Forum, 2011.)   يف املائة  01و 41نسبة كبرية من الناتج احمللي اإلمجايل من الزراعة بنسبة  ومصر أيضا   ةسوريلأن كما

الزراعات الصغرية التقليدية إن (. World Bank 2009) تنيالدول هاتنييف املائة من إمجايل العمالة يف كل من  11على التوايل، ويوقر القطاع حوايل 
 .ري من االقتصادات الزراعيةكثاليف  يف املائة من اإلنتاج الزراعي 13وحو تشكل 

وقد توسعت  .توسعال ةاملتزايد هتاجمتمعاتوسيع قطاعها الزراعي كوسيلة لزيادة األمن الغذائي واحلد من الفقر يف  إىلالعديد من البلدان يف املنطقة طلع تت 
 .املسار تقريبا  ا يف مجيع دول هذ بشكل سريعالزراعية واملساحات املروية على حد سواء  األراضيمساحة 

حيوانية كبرية من حيث ثروة الدول العربية  لدى قإن(، ACSAD, 2007) )أكساد( القاحلة األراضيدراسات املناط  اجلاقة و لالعريب للمركز  ووققا  
مليون رأس من  11مليون رأس من األبقار، و 34حوايل إىل أعداد الثروة احليوانية اإلثيوبية، اليت تعد األكرب يف أقريقيا، وصلت كما واألنواع.   األعداد

ذلك، يستمر التوسع يف  إىل(. باإلضاقة Amanfu, Maina and Stratton 2011اإلبل )من مليون  4.3املاعز ومن مليون  11األغنام، 
يف منطقة الشرق  الربوتني، وخصوصا   ووجباتاخلشنة للتجارة يف احلبوب  رئيسيا   كون حمركا  يل تغذيةالاليت تعاين من نقص يف اإلنتاج احليواين يف البلدان 

 األوسط ومشال أقريقيا.

يف أوحاء كثرية من البلدان يف  األراضي و املياه على موارد شديدةالقيود ال من رغمبالتكثيف الزراعي الالتوسع و  إىلتؤدي ارتفاع معدالت النمو السكاين إن 
تكثيف اللتوسع و كرب، مما ساهم يف الرتكيز على االعائ  األ هو قريقياأشرق  دول يفراضي اضاقية صاحلة ألهداف الزراعةأعلى  كان  احلصول  .املسارهذا 

 مع الري.  الزراعي

ان    . ككليف املائة بالنسبة للعامل النامي   8يف املائة من املوارد املائية املتجددة، مقارنة مع  61سحب املياه يف منطقة الشرق األوسط ومشال أقريقيا ثل مي
كفاءة استخدام  قإن تغري املناخ بسببكميات األمطار املتوقع لخنفاض إلا ومع ،مخسة ومثانون يف املائة من استخدامات املياه يف املنطقة هي ألغراض الري

 كثر أمهية.األ تعد الزراعةيف  املياه

الزراعة على الطيور  تؤثر(. Feoli & Zerihun 2000)ختتفي بسرعة  الطبيعيةالنباتات واحليوانات و  ،مرتفع اإلهندامحفرة يف  الضغط البشرييعد  
املوائل  من ما تبقى لتجزئةاملرققة ، مع الضغوط ةهو من خالل إزالة املوائل الطبيعية للزراعة اجلديدرئيسيني. األول  بشكلني األحيائياملهاجرة والتنوع  احلوامة

 .والتلوث واإلزعاج

من املتوقع قللزراعةالصاحلة  األراضيمن  ا  إقليمي، وبسبب الكميات املتاحة 4131٪ حبلول عام 11زيد بأكثر من قد تة يف العامل النامي يالزراع األراضين إ
التوسع يف الزراعة يف  نإ  (. Tilman et al. 2001جنوب الصحراء الكربى )سط أقريقيا يف و و يف أمريكا الالتينية  ا  غالبالتوسع يف الزراعة  دثحيأن 

 .مسار اهلجرةاملنطقة هو مكون رئيسي من أهداف األمن الغذائي للعديد من البلدان على طول 
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املمارسات الزراعية تغري زيادة إنتاجية احملاصيل يف وحدة املساحة.  إىلاليت هتدف و  هو تكثيف نظم الزراعية القائمة، األحيائيتدهور التنوع لالثاين  احملفزن إ
هتديدات يف خطط  بأهنا واليت توصفالسيناريوهات األكثر شيوعا ومن قرة النباتات واحليوانات. و حد كبري من تنوع و  إىلوتقلل  النس  الطبيعي من احلديثة

 ان و. كننةدائمة )مثل الزيتون وكروم العنب(، أو إدخال احملاصيل اليت تتطلب املزيد من املياه واألمسدة واملبالزراعات الهي استبدال احلبوب اجلاقة  إلصالحا
 الزراعية املكثفة.أيضا عامل مهم يف البلدان ذات النظم  وهقسيفساء الزراعة من كعنصر املراحة   األراضيققدان 

نوعا(؛ ققدان  04ققدان املوائل والتكثيف الزراعي )تؤثر على  لطيور اجلارحة املهاجرة يف أقريقيا وأوراسيال التشتيةمناط  الزراعة يف وتشمل التهديدات من 
 ) Tucker and Goriup وجد (.Kirby et al. 2008أنواع( ) 3أنواع(؛ والرعي اجلائر )تؤثر على  2)تؤثر على  هاالرطبة وتدهور  األراضي

 هي تلك اليت تسبب ققدان املوائل وتدهورها. احلماية غري املفضلةحالة  ذاتلطيور اجلارحة يف أقريقيا وأوراسيا لالتهديدات الرئيسية أن  أيضا   (2007

مارسات الزراعية )انظر املوارد واملوائل اليت حتت التهديد، وغالبا ما تتعل  بامل منلديها احتياجات  املهددة يف هذا املساراملهاجرة احلوامة أنواع الطيور  إن
 التكثيف الزراعي.ب املتعلقةو ( 4التوسع الزراعي؛ و )ب( املتعلقة 0غطي هذا التقرير التهديدات الرئيسية يف قسمني: )يوس(. 0اجلدول 
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    : موائل الطيور الحوامة المهاجرة المهددة واحتياجاتها من الموارد1جدول 

الطيور الحوامة المهاجرة 
المهددة في مسار الهجرة 

البحر  /لحفرة اإلنهدام 
 األحمر

 مناطق التشتيةاحتياجات الموارد والموائل في 

 
 *مزيد من المعلومات متوفر من خالل القائمة الحمراء لإلتحاد الدولي لصون الطبيعة

 التهديدات الرئيسة المتعلقة بالتوسع /التكثيف الزراعي

  العقبان ملك
(Aquila heliaca) 

 

 التغذية موائل. األراضي املفتوحة يف أشجار كبرية. مفضلة يف مناط  التشتية األراضي الرطبة
 التقليدي استخدام األراضيب مرتبطة

 احلجم؛ الصغرية واملتوسطة أنواع الفرائس من التغذية ونقص وتغيري موائل ققدان
 تسممال

 املصرية الرمخة

(Neophron 
percnopterus) 

 

يقتات بشكل . القاحلة، وغالبا املفتوحة ريافيف األاجلبلية و  املنخفضة املناط  يفيتغذى  
السالحف و  اجليف مبا يف ذلك واسع غذائيذو طيف  املستوطنات البشرية. يف أيضا رُّمي

 والبيض. الفتيةالفقاريات واحلشرات و  العضويةوالنفايات 

 الثروة احليوانية؛مواشي  من قبل الرعي اجلائر ؛الربية ذوات احلواقر مجوع ققدان
 ماشيةواخنفاض  الزراعيالتكثيف  موائلها املتغرية بسبب يف املوارد الغذائية ندرة
 املناط  الريفية الصرف الصحي يف وزيادة الرعي

 أسفع كبري عقاب
 (Aquila clanga) 

 

الثدييات و  الطرائد املرتوكة يتغذى على األراضي الرطبة؛ القريبة من املنخفضة الغابات
 الرطبةاملروج املستنقعات و  عرب، والصيد والثعابني والضفادع الطيور املائيةو  الصغرية

. األراضي الرطبة وصرف للتشجري نتيجة املناسبة املوائل قسيفساء ققدان
 والتخلي عن التكثيف الزراعيجراء  من املوائل يف أوروبا الشرقية نوعية خفضت

 تسممال الفيضية؛دارة التقليدية للسهول اإل
 أبو منجل األصلع

 (Geronticus 
eremita) 

 

مناط  و  احملصودة واحلقول اجلبلية املروج يفتصادف  هنا قدإق التكاثر يف خالف موسم
 من املناط  املنخفضة يف الرطبة يضااألر و  شبه القاحلة الصخريةواألراضي  القصريالعشب 
يف بعض  جدا، ولكن تناثرامل الغطاء النبايت املناط  ذات ويفضل العليا.والسهول اهلضاب 
 حيث يتجاوزاحملروثة  قول واملراعياحل تجنبياحلقول املزروعة. املراعي و  يرتدد على األحيان
يف تقتات  يف غري موسم التكاثر إىل إثيوبيا اليت هتاجر الطيور. سم 45 العشبطول 

حىت البحريات أطراف و  التدق  سريعة اجلداول اجلبليةو  الرطبة، واملروج العالية األراضي البور
 مرت.  3500يصل إىل، ارتفاع

احلشرات  مبا يف ذلك، متاحة حياة حيوانية ةأي علىتغذى ي واسع، غذائيذو طيف 
 والزواحف والربمائيات مثل األمساك والفقارياتديدان األرض والقواقع والعقارب و العناكب و 

على  تغذى أيضا  يو  ميتة. أو حيةالطيور الصغرية، سواء كانت الصغرية و  والقوارض والثعابني
 النباتات املائية. ريزوماتو ، الطحلب اللمناويو  يةتالثمار واألقرع الف مبا يف ذلك النباتات

 نقص يف مناط  التغذية؛ نوعية املوائلمن  خفضت احلطب ومجع الرعي اجلائر
 حماصيل مع واملراعي روثةاحمل احلقول توسيع .غري املضطربةالطبيعية  املوارد املائية

 تسممال؛ سم45 من طولأ
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الطيور الحوامة المهاجرة 
المهددة في مسار الهجرة 

البحر  /لحفرة اإلنهدام 
 األحمر

 مناطق التشتيةاحتياجات الموارد والموائل في 

 
 *مزيد من المعلومات متوفر من خالل القائمة الحمراء لإلتحاد الدولي لصون الطبيعة

 التهديدات الرئيسة المتعلقة بالتوسع /التكثيف الزراعي

 الغزال صقر
 (Falco cherrug) 

 

 نهاريةال الربية القوارض يف، ويتخصص يف املناط  املفتوحة األرضسطح بالقرب من  يصطاد
شبه املناط  الصحراء و  أطراف املفتوحة مثل العشبية يف النس  الطبيعية متوسطة احلجم

، بالقرب من املاء، وخاصة يف بعض املناط  القاحلة؛ اجلبليةاملناط  السهوب و و  ةياو الصحر 
 .الطيور كطريدة رئيسيةصيد  إىل يتحولقإنه 

املزارع وإنشاء  التكثيف الزراعي من خالل اجلاقة املراعي ضياع وتدهور
 .تسمم الرئيسية؛ أنواع الفرائس يف اخنفاضالتسبب ب ،باألغنامواخنفاض الرعي 

   

 
 



07 

 

 

 األولالجزء 
 

مراجعة المهددات البيئية للطيور الحوامة المهاجرة 

 المتعلقة بالتوسع والتكثيف الزراعي
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 للطيور الحوامة المهاجرة والتهديدات الزراعية األراضي التوسع في .1

 
تكون قد أن ميكن  يف املائة من أنواع الطيور 22-41 نأب تقديراتالاحلايل، مع  األحيائيالتوسع الزراعي هو أحد األسباب الرئيسية لرتاجع التنوع  نإ

، من 4131حبلول عام  (. أيضا  Teyssèdre and Couvet 2007) 4131عام  إىلبسبب التوسع الزراعي من العصر احلجري احلديث  قُِقدت
خطوط  يف الزراعة بشكل كبري يف مناط الزيادة  إىلسيؤدي  سياسات الزراعية احلاليةالاتباع إن . نسمة مليارات 9 إىلالنمو السكاين البشري يصل املتوقع أن 

 (.Tilman et al. 2001املبيدات احلشرية واألمسدة ) استخدام يفمرة  4.3 مبقدارتضاعف  على حساب الغابات مع الدنياعرض ال

مبا يف ذلك  لبيئيةاليت تقدمها هذه النظم ا اخلدماتبالتايل واملعتدلة والساقانا واملراعي و ستوائية اإلققدان حوايل ثلث ما تبقى من الغابات  إىلؤدي يوميكن أن 
 منخفضة اجلودة من خالل الزراعة. األراضيتدوير جراء إضاقية من موائل  خسارةختزين الكربون. وميكن أيضا 

 زمنة ما قبل الزراعةأب مقارنةيف املائة  43-41االستيعابية للطيور بنسبة كوكب األرض قدرة  من خفضت تكون قد حتويل املوائل البكر للزراعة قد  نإ
(Gaston, Blackburn, and Goldewijk 2003.) 

الرطبة.  األراضيمبا يف ذلك ققدان  هاققدان املوائل وتدهور ط ارتبااملهاجرة بسبب  احلوامة الطيور صونالزراعية على حالة  األراضيالتوسع يف  ؤثريميكن أن 
 .أدناه مبزيد من التفصيلذلك  ناقش كل يو 

 

 الرطبة  األراضي وتدهورفقدان فقدان الموائل:  .1.1

 

 من الفوائد ويقابل. مهمة مفاضلة هناك ما يكون غالبا   ومع ذلك .ملمن العا اجلاقة وشبه اجلاقة املناط  الزراعي يف العديد من لدعم اإلنتاج ضروري الريإن 
كبرية   إمداداتتتطلب  الزراعة احلديثة يف م عادةستخد  اليت تُ  الزراعة املكثفة ممارساتن إ واحلياة الربية. الرطبة األراضيعلى ، وخاصة التكاليف البيئيةب الري
  ميكن أن تضيع من الزمن. قرتة قصرية خاللعليها  ميكن القضاءالطبيعية الرطبة  األراضيقإن  ونتيجة لذلك. الصاحلة للزراعة األراضي على وترتكز املياهمن 

 من الرطبة األراضي يسلب الري الستخدامها يف واجلداول األهنار املياه منزالة ألن إأو  زراعية ألراضيالتحويل املباشر و  التصريف بسبباالراضي الرطبة 
 .ببساطة جتف بالتايل، و من املياه مصدرها

استخدامات احملاصيل و  كاملة منحتوالت  و  املواد الكيميائية الزراعية زيادة استخدام مع، اإلنتاج املكثف إىل سابقا   غري املنتجة األراضي حتول مشاريع الريإن 
 منوذج يفاليت تعيش  كائنات احليةمن ال األصليتنوع لل صغري حّيز كيرت ، والذي أكثر رحبية زراعة حماصيل إىل حولتت ما غالبا  قإهنا  وعند ري املزارع .األراضي
 مثل املهددة الطيور اآلثار على مع احليوانات املفرتسة، لقتل أو ملكاقحة اآلقات املبيدات ما تستخدم غالبا   هذه احملاصيل يفو  التقليدية. زراعةلل ئيقسيفسا

 (.Aquila heliaca) ملك العقبان

 مقارنة معتطلب إنتاج الغذاء ضعف كمية املياه يسوف  4131حبلول عام قانه  البنك الدويل بناء علىحد بعيد أكرب مستخدم للمياه. و  إىلالري يعترب  
يزيد من تعقيد حتدي إدارة مما يف املئة من املياه يف املنطقة عرب احلدود الدولية،  61وحو تدق  ت. من املياه كيلومرت مكعب أخرى  1،111احلال اليوم، أو 

 Allan and Allanللزراعة ) ختصصغالبا ما  املوازنة املائية الوطنيةيف املائة من  91أكثر من ن إقاملوارد. يف منطقة الشرق األوسط ومشال أقريقيا، 

 (.Brooks 1997يف املائة من إمجايل املياه ) 81ما يقرب من ستحوذ لري يقان ا يف لبنان، (. حىت يف املناط  احلضرية نسبيا  2002
املياه  الطلب على بسبب، وخاصة املياهالطلب على  يف زيادة هو عامل مهم ةاحليوانيمواشي الثروة إنتاج  املتوقع يفالنمو السريع قإن ، ذلك إىلباإلضاقة 

 .(Rosegrant, Ringler, and Zhu 2009) وقول الصويا األخرىاحلبوب اخلشنة مثل الذرة و ماشية، كعلف لل تستخدم احملاصيل اليت لزراعة
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اللحوم  صايف كغم من 043 إلنتاج عامني مدىعلى  من املاء يوميا   لرتا   43 يستهلك من املاشية ا  واحد قإن رأسا   مشال اقريقيايف  منوذجي نظام وحسب
 يتضاعف ميكن أن للكيلوغرام الواحد. لرتا   026 ـب باشرم ياهماستهالك  ذاه عطيي إضاقية. مائية مدخالتهلا  ال يلزم اليت خملفات احملاصيل يستهلكو 
 Peden, Tadesse, and Mammo) لكل كيلوغرام لرت 111 ما يقرب من إىل، األكثر تطرقا   ةار احل/  اجلاقة يف ظل الظروف ستهالك املباشرإلا

2003.) 

النماذج  قدرت على سبيل املثال، الري. مناط  الطلب على زيادة وبالتايل املروية على غلة احملاصيل ضارة ا  آثار  تغري الظروف املناخيةل يكون من املرجح أن
 احلد منإن  (.Koch et al. 2012األردن ) منطقة هنر يف املائة يف 43 إىل بنسبة تصل الري مناط  التوسع يف إىلقد يؤدي  أن تغري املناخباحلاسوبية 
 .على الطيور املباشرة وغري املباشرة اآلثار مع، (Naber 2009) النظام البيئيعمل ، يؤثر على الرطبة األراضيو  مثل األهنار، املوارد الطبيعية املياه يف

ه ألن مثل هذ الطيور املهاجرة.على  سلبا   الرطبة األراضي ققدانيؤثر  ملياه.على ا الرطبة األراضي مع مباشرة املرويةالزراعة  تناقست، في املناط  القاحلةق
جلموع  مالجئك،  لحياة الربيةلموائل ك ذات قيمة خاصة، قهي اجلاقة وشبه اجلاقة يف معظم املناط  اآلن تبقى التارخيية الرطبة األراضي من ةصغري الء اجز األ

 . (Lemly, Kingsford, and Thompson 2000))على حد سواء  للطيور املهاجرة للتشتيةللتوقف و وكمناط   ةاملقيم احليوانات الربية

 األراضي إىلاليت تفتقر  البحار أو األراضيواسعة من  وعرة مساحات تلتف حولأو  قوق تطري إما أيضا   ءطيور املاقإن ، طيور اليابسة كما هو احلال معو 
نجاح هي أساسية لهذه املواقع و ، بطريقة مثرية تجمعت نأ ئيةلطيور املاليمكن نقاط املرحلية حمدودة قأعداد وعندما تكون . والتغذية للراحة ناسبةامل الرطبة

الرطبة يف موسم  األراضيمن األسود موائل اللفل   على سبيل املثال،ق. مدمر حمتمل تأثري ميكن أن يكون له موقع واحد ققدان وبالتايل .رحالت هجرهتم
 . (J. del Hoyo et al. 1992) الشتاء يف اقريقيا مهددة بالتوسع الزراعي، مثل التحويل

 الكبري ستخدامالاقإن ، بعلية الزراعة غالبيةحيث ، يف إثيوبيابينما  .شائع جدا   املواشيسقي و  الزهوروزراعة  لزراعة البساتني اإلهنداممنطقة حفرة يف الري إن 
 Hengsdijkالبحرية )التدق  و  بشكل كبري من مستوياتحيد  ألغراض الرياملياه اجلوقية والبحريات و ( واملستغل باقراط بلبال هنر ،)على سبيل املثال هنارلأل

and Jansen 2006)  احلوامةالطيور اعليها واليت تعتمد. 

النظام  تأثروالية كاليفورنيا، يف  الطيور.  علىالرطبة  األراضيققدان  تأثري كيفيةعن  مللء الفجوات يف املعرقة  مسار اهلجرة مناسبةمنطقة دلة من خارج ن األإ
الطبيعية الرطبة  األراضييف املائة من  82أن  حيثحتويل املياه للري  بسببصحراء كارسون يف مشال غرب والية نيفادا يف الواسع البيئي لألراضي الرطبة 

اآلثار اليت  إن(. Lemly, Kingsford, and Thompson 2000مستويات تلوث أعلى بكثري ) هالديأصبح الرطبة املتبقية  األراضيو  اختفت
األمساك قاعدة التغذية املتنوعة من  قد تقلصتو األمساك وققدان أنواع األمساك احمللية. اخنفاض مجوع ، مبا يف ذلك ة  شديد تكانعلى احلياة الربية   الري يسببها
يف  اخنفاض واسع يف الغطاء النبايت إىلحد كبري. وقد أدى سوء نوعية املياه  إىل( Pelecanus erythrorhynchos) األبيض األمريكيللبجع 
 .األهوار

األبيض  البجع مثل للخطر، مساكلأل اآلكلة الطيوريعرض مما  يف مسار اهلجرة املروية املناط  الزراعيةيف  مماثال  هذا الوضع  كوني ومن املرجح أن
(Pelecanus onocrotalus و )الغطاء النبايت موائل اليت تعتمد على والطيور، أثناء اهلجرة ا  وقري  السمكيكون حيث  يف البحريات يتجمع الذي 
البجع قإن  وباملثل ا  مناسب املوئل إذا كان اهلجرةأثناء لتتغذى  جتتمع اللقال  ومن املعروف أن(. Circus aeruginosus) البطائحمرزة مثل  هوارلأل

 .ا  وقري  السمكيكون حيث  يف البحريات يتجمع األبيض

التنمية  بشدة من ميكن أن تتأثر موائلها ألن هانطاق انكماش من يف خطرتكون  راضي الرطبةلأل غطاء النبايتال اليت تعتمد على ئيةاملا طيورالأنواع إن  
 .(Okes, Hockey, and Cumming 2008) الزراعية
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 كما هو مستخدم يف،  بالتنقيط والري يف الوقت احلايل أقل بكثري هو املروي املياه للهكتار الواحد استخدام، قتكنولوجيا الري مع جيري حتقي  مكاسب
يف  ميكن تطبيقها حبيث من التطوير ا  مزيد هذه التكنولوجياحتتاج . Brooks 1997)) الزراعيجريان الصرف تلوث املياه من  احتماليقلل من ، األردن
 بأقل تكلفة ممكنة. وتركيبها يتم استخدامهااحملاصيل و  مجيع

 

 خسارة الموئل: الغابات .2.1

 
 اخلسائر عن طري  معظم هذه وحتدث. هكتار يف السنة مليون 4.8 مبقدار مبعدل ينذر باخلطر أقريقيا يف جنوب الصحراء الكربى يف ققدان الغابات يزداد

إزالة يف ، إثيوبيا يف اإلهندامحفرة  وسطجنوب  يفمن قبل أصحاب املزارع الصغرية  التوسع الزراعييتسبب . (Maeda et al. 2010) التوسع الزراعي
 الغابات تدمري ينتج عن .(Dessie and Kleman 2007) كمهدد ثانوي ةالزراعو  ةالتجاري األخشاب لألغراضقطع مع  يف املقام األول الغابات

 .ائيةامل املساقط تؤثر على ميكن أيضا أن، و الكبري املهدد باالنقراضاألسفع العقاب  ، مثلللطيور احلوامة ققدان املوائل

 Lakeشيليليكا  حبرية جفاف إىليؤدي حيتمل أن و اري اجمل اخنفاض تدققات مع اإلهندامحفرة  وسط جنوب يف إزالة الغابات ارتفاع معدالت تصاحب

Cheleleka  يف إثيوبيا (Dessie and Kleman 2007) .اخنفاض  كما أن.األحواض املائية يف الرواسب زيادة خرىاألعواقب ال ميكن أن تشمل
 .للطيور الغذائية التقليدية واملوارد البيئية الغاباتنظم  بقاء، مما يهدد شائعة أيضا األحيائيالتنوع  مستويات

 بقعال تتشكل الغابات. صغرية منال بقعال العديد من مما يعينللغاية  جمزأة نس  طبيعية تشكيل أيضا   زالة الغاباتإلميكن ، يةالغاب وائلاملققدان  إىلباإلضاقة 
بشكل  الدائمةاألنشطة الزراعية و  البقع اتصالوعدم  البقع حجمصغر يقوض  قد .أصحاب احليازات الصغريةمن  والرعي دائمةال زراعةالالتوسع يف جراء  من

 .األحيائيعلى التنوع  كذلكتؤثر   ، والغابات جتديد / الصمود إمكانات خطري

 
 األردنالغابات في وإزالة : حالة دراسية للتوسع الزراعي 1االطار 

ما ، مت حتديد وبالفعل املهاجرة. للطيور حرجةمناط   يف مجيع أوحاء البالدالسهوب و والصحراء الرطبة  األراضيمن  واسعةالوائل امل و، وادي األردنيعترب  
من  املائة يف 0أقل من  تضم أهنامن  على الرغم ،مشال البالد احلرجية األراضيالغابات و إن  يف األردن.( IBAs) همة للطيوراملناط  املمن  41جمموعه 
 املهاجرة. للطيور همةمموائل توقر و  ،همةاملو  املستوطنةالنباتات أنواع  عدد منحتتوي على ، البالد مساحة

الرعي و أراض زراعية أو حضرية  إىلشكل إزالة الغابات وحتويل الغابات  علىالتوسع العمراين غري املنضبط  األحيائي تشمل األسباب املباشرة لفقدان التنوع
 .الرعوية واملراعي واملمارسات الزراعية املكثفة-احلرجية األراضيو  النباتات الطبية يف الغابات مجعاجلائر واإلقراط يف 

الصندوق الدويل  مرق  البيئة العاملي/ ممول من األردن )مشروع يف جيوب الفقرواملراعي يف  الرعوية-احلرجية األراضييف  األحيائيمشروع ادماج التنوع إن 
يف احلفاظ على بعض من هذه األنواع املهددة  سهم إسهاما كبريا  يوسوف  الرعوية-احلرجية البيئية والنظم( يركز على املراعي 4106عام حىت  الزراعيةللتنمية 

 .للخطر ا  معرض األحيائي التنوع يكون حيثيف املناط   جيوب الفقر الريفييف  لصونباالنقراض من خالل روابط أقضل بني التنمية وا

 اإلرشاد الزراعي بشكل خاص. اعتبارات صون الطيور احلوامة املهاجرة يفإلدماج قرصة  هذا املشروع يف األردن أيضا   وقروي
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 المهاجرة الحوامةوالتهديدات التي تواجه الطيور  الزراعي تكثيفال .2
 
 قإنومع ذلك والري واملدخالت الكيميائية الزراعية،  اإلنتاجيةاالعتماد على أصناف عالية  إىلحد كبري  إىل الزيادات األخرية يف اإلنتاجية الزراعية عزىت

 .األحيائياحلفاظ على التنوع على صحة اإلنسان وجودة البيئة و  ةالعديد من املدخالت وممارسات الزراعة املكثفة هي ضار 

(، بيداتامل االقراط يف استخدام)على سبيل املثال،  يعتمد على زيادة املدخالت يف الطرق الزراعيةزيادة إنتاج الغذاء من خالل التكثيف الزراعي إن ، عموما  
املرتبطة هبا، مثل  البيئيةوالعمليات  األحيائيالعديد من البلدان النامية تعتمد بقوة أكرب على التنوع يف الزراعة منخفضة املدخالت طرق يف حني أن 

من الزراعات األحادية الكبرية(  املزارع الصغرية واملتنوعة )بدال  إن (. Tscharntke et al. 2012رتبة )للالتفاعالت الغذائية املفيدة، والشبكات الغذائية 
 .النظام البيئيقوائد من حيث  وحدة املساحةيف  أكرب إنتاجية لديها

من  واحليوانية ضمن احملاصيل، مع ما يرتتبتمعات النباتية وتبسيط اجمل املزروعةققدان املوائل غري  إىل يف أوروبا  الصاحلة للزراعة األراضيالتكثيف يف  أدى
اخنفاض  إىل(. وقد أدى التكثيف الزراعي Stoate et al. 2001يف كثري من أنواع األراضي الزراعية ) اإلخنفاضو السالسل الغذائية  يفباإلخالل ذلك 

إن (. Benton, Vickery, and Wilson 2003ختلفة )املصناف األالعديد من  يف املقاسةراضي الزراعية لأل األحيائيواسع النطاق يف التنوع 
 كبري إىل التكثيف الزراعي.بشكل   بشكل جيد ويعزىموث  األراضي الزراعية  طيور أعداد اخنفاض

ذلك، يبدو أن من  دال  . بيف مناط  التكاثرآلثار الزراعية القط ي القدمي املهاجرة هو ااإلقليم طيور أعداد من غري احملتمل أن يكون السبب الوحيد الخنفاض 
 .املفتوحة يف أقريقيا أيضا  و اجلاقة املوائل ، مثل يف مناط  التشتيةترتاق  مع عوامل  (األعداد)اخنفاض  االجتاهات السلبية

يف، أو متر عرب الساقانا اليت تقضي شتاء الشمال أساسي األنواع قد مشلت بشكل  اإلقريقي-القط ي القدميلإلقليم  الطيور املهاجرة أعداد خنفاض يفاإلإن 
قطع و  رقاحللعوامل مثل الرعي اجلائر و اقإن تغري املناخ،  إىلشبه القاحلة يف أقريقيا االستوائية اليت عانت من آثار اجلفاف وزيادة التصحر. باإلضاقة 

 .عدم التكاثرلطيور املهاجرة خالل موسم تقلل من كمية ونوعية املوائل املتاحة ل ،ألراضي الرطبة واستخدام مبيدات اآلقاتا جتفيفو األخشاب 

 Circus) واملرزات( .Falco spp) العواس الطبيعي الزراعي أو الرعوي مثل  النس مع  تقليديا   تتبطاليت ار  اجلوارحالعديد من أنواع أن من املعروف 
spp. )والصقور احلوامة (Buteo spp. تتأثر )األراضيتكثيف استخدام  بسببة أشكال عدب (Josep del Hoyo 1994 .) بعض ن أو يبدو

 ضايقاتمن املالسابقة األثار  بسببالعدد نخفضة امل اجلموعيتعاىف يف أوروبا من  بدأقد  (Buteo buteo) الصقر احلوام الشائعهذه األنواع مثل 
 Hagemeijer and Blair)مماثلة  إجيابية ( ال تظهر اجتاهاتFalco tinnunculus) العوس مثل  أنواع ُأخرى، يف حني أن واملبيدات احلشرية

1997.) 

 ,Diaganaمن خالل التكثيف الزراعي، مبا يف ذلك آثار املبيدات والتصحر )مهددة يف أقريقيا  قل  األسودللل األراضي الرطبة التشتية من موائلإن 
Dodman, and Sylla 2006; J. del Hoyo et al. 1992.) 

املواد الكيميائية الزراعية والرعي نتيجةاملوائل، مبا يف ذلك وتدهور املهاجرة من خالل تغيري  احلوامةلطيور ل احلمايةالتكثيف الزراعي وضع ميكن أن يهدد 
كل منها   ةناقشتم مست(. و املسارتكاثر، ولكن يف الغالب خارج هذا الأمهية خاصة يف موائل ذات  مسألةإىل اخنفاض وقرة الغذاء واملأوى ) يؤدياجلائر، مما 
 مبزيد من التفصيل.قيما يلي 
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 تغيير الموائل  .2.1

 
 ميكن واليت واألشجار، املياه  وجماري احلقول وأطراف املراعي مثل غري الزراعية املوائل وققدان احملاصيل تنوع خفضإىل زراعة احملاصيل تؤدي  نظم تبسيطإن 
 (.Stoate et al. 2001) للزراعة الصاحلة البيئية النظم من يتجزأ ال جزءا تشكل أن

واخلنادق واألراضي  الشجرياتمن سيجة األو ( Falco vespertinus) اللزي صقر ألنواع مثل لما تستخدم كمواقع تعشيش  )غالبا   بقع الغاباتتوقر 
وجود مثل هذه املوائل الصغرية يف  إن. قيها ملبيتا فاء أوتخاإل أو للتكاثرمكان مناسب كلالققاريات واحليوانات الكبرية  لالرطبة أو املوائل الصخرية ملجأ 

 .األحيائيقسيفساء األراضي الزراعية أمر ضروري للحفاظ على التنوع 

)على سبيل املثال، احملاصيل والنفايات( اليت ميكن أن تؤدي إىل   بالبشرمدادات الغذائية املتعلقة توقري اإل خالل منقرتاس اإلمن أن تزيد أيضا لزراعة لميكن  و
على مصدر التأثري مما يزيد من احتمال (، Bayne and Hobson 1997واف )احلخاصة على طول مة و االعكثاقة أعلى من احليوانات املفرتسة 

 .للطيور احلوامة املهاجرةالغذاء 

 Sánchez-Zapata and Calvo 1999, Cardadorخرى )األهيمنة املإىل جنب مع أنواع الطيور املفرتسة  جنبا  الشاهني تأثر يمن احملتمل أن 
and Mañosa 2011)  كثيفة، ال سيما يف العالية يف مناط  زراعة احملاصيل الودة اجلذات الفرائس خنفاض يف توقر ميكن لال. كثفةاملاحملاصيل من زراعة

 .نجاحب التكاثريف هناية املطاف ، و الصيديف  لشاهنياعواقب على جناح  ن يكون لهأ ،اإنتاج الذرة وقول الصويمناط  

للصقر  تشتيةموائل ك  مالئمة أقل هي حقول الذرةأن لطيور اجلارحة. وجدت دراسة يف إيطاليا ل مالئمةموائل األراضي الزراعية واحملاصيل هي أكثر بعض  إن
 (.Boano 2002) شجريات اخللنجأراضي و حقول الرز مناسبة على قدم املساواة مع املروج  تمن املوائل األخرى. ومع ذلك، كان احلوام الشائع

موائل يف اخنفاض نوعية  مما أسهمحساب احملاصيل األخرى، على يف كندا كيبيك   يف منطقة الزراعي النس حقول الذرة وقول الصويا يف يف حدث توسع لقد 
يفضل الصيد  أنهال إيف العديد من املوائل،  النوع يوجد هذا على الرغم من أنو . العليا املفرتسة الطيور ( وغريه منFalco peregrinusلشاهني )لالصيد 

 ة.تملة وقري ائس احملفر الالزراعية، حيث  األراضينس  يف بيئات مفتوحة، مثل 

 .Lapointe et alالشاهني مقارنة مع األراضي الزراعية األخرى )من قبل  استخداما  أقل كانت أن احلقول املزروعة بكثاقة   إىل وتشري دراسة كندية
املزارع األخرى. وتشري  مقارنة مع   نصفال حوايل قل منأب حقول الذرة وقول الصويااستخدمت  وتربية الفراخ التعشيشخالل قرتة و (. يف الواقع، 2013

فة، وخاصة من الذرة وقول الصويا، هو السبب احملتمل لالخنفاض يف وقرة وتنوع العديد من أنواع الطيور داخل كثاملأن زراعة احملاصيل  إىلالكثري من األحباث 
، وبالتايل تشري النتائج إىل من الطيور اهني العديد من هذه األنواعو الشتفرتس (. Meehan, Hurlbert, and Gratton 2010املناط  الزراعية )

أقل اهني و الشأن بالنتيجة اليت توصلت إليها الدراسة وتعد . التكاثرقرتة اهني خالل و لشل ائسيا قد ال تكون كاقية لتوقري قر و أن حقول الذرة وقول الص
 الزراعية. األراضينس  األخرى يف العليا  املفرتسةعلى الطيور إشارة حمتملة إىل أن الزراعة املكثفة قد تؤثر أيضا مما يعطي قول الذرة وقول الصويا حل استخداما  

حمل املراعي واحلبوب. الذرة وعباد الشمس املمارسات الزراعية اليت حتل  تغري ومن التكائرموائل  ه( من ققدانFalco vespertinus) اللزي يعاين صقر 
 احلوامةالطيور على  املساريف هذا  املمارسات مثل هذهتؤثر قد . لصيدأكثر صعوبة ل أقل من احلشرات، واليت هي أيضا   عددا   هذه الزراعات اجلديدة تدعم

 بطريقة مماثلة.
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ستخدامات االمع عندما تتناثر حماصيل احلبوب  الصيدطرائد ناك زيادة يف التنوع والكتلة احليوية من املفصليات والثدييات الصغرية وأنواع ما يكون ه غالبا  
واليت تشجع وجود أعداد أكرب  القصرية واملتوسطة املدى املراحة من الزراعة األراضيل اهلامشية و النظم الزراعية مع املوائ قسيفساء ةلشكم خرى لألراضياأل
 (.Donázar et al. 1997) اجلوارحأنواع من 

خالل العقود القليلة املاضية، إىل تغيريات كبرية يف احملاصيل املزروعة يف أجزاء من املناط  زيادة السكان واخنفاض توقر األراضي الصاحلة للزراعة  أدت لقد
بشكل مستمر نظم قائمة  إىلتطورت نظم الزراعة التقليدية القائمة على الدخن والقطن وقصب السكر و / أو املوز إذ املتوسطة االرتفاع يف شرق أقريقيا. 

 ،باالسرتاحةألرض لمن السماح  بدال  قإنه  مع زيادة ضغط استخدام األراضيو . الذرة معالكساقا نظام زراعة أو  ة()نبات البفر  الكساقا زراعة على
 (.Fermont, Van Asten, and Giller 2008" )رضاألإلراحة يستخدم املزارعون الكساقا باعتبارها "تقليد 

 لديها متطلبات املتخصصةألنواع ا إنع. نو اله ديبيدرجة التخصص الذي هو بالتكثيف الزراعي ثر أسيت نوع ما أحد العوامل الرئيسية يف ما إذا كان إن
 .ظروقها التخصصية اخنفاض توقرمع أضي  وتتأثر بشكل غري متناسب  متخصصة

 

 المهاجرة الحوامةعلى الطيور  الرعي الجائر والتصحر : آثارالموئل تدهور .2.2

 
يف دورة الزراعة املتنقلة  األراضيراحة إأدت الضغوط على األراضي املزروعة إىل تقصري قرتة ققد لزيادة عدد السكان املستقرين يف املناط  القاحلة،  نظرا  

حراء. ويف الوقت نفسه، مت الص أطرافمن ت ما اقرتبلك  تقلبا  احملاصيل أقل موثوقية وأكثر غلة أصبحت و . وتوسيع زراعة احملاصيل يف املناط  األكثر جفاقا  
. على سبيل تتزايدمجوع الرعاة ومواشيهم قإن املراعي  الذي تقلصت قيه مساحةيف نفس الوقت و أراضي احملاصيل.  إىلعي ار حتويل الكثري من أراضي امل

 (. Asner et al. 2004الرعي( ) مساحةيف العامل )عدد احليوانات يف  )احلمولة احليوانية( تربية املواشيحد أعلى معدالت أالشرق األوسط لدى املثال، 
اليت و ، (GDP) يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل 11 يفتساهم الزراعة حيث  –تربية املاشية العنصر الرئيسي يف اإلنتاجية الزراعية تعترب  ، ةفي سوريق 

، مع عدد أكرب بكثري من حيوانات الرعي يف املناط  السكان كبري من قبل بشكلاحلمولة احليوانية معدالت  يف املائة. وتتأثر 11 منهاتشكل الثروة احليوانية 
 عالية. ونتيجة لذلك، كان هناك الرعي اجلائر وتسارع التصحر.ال يةالسكانالكثاقة ذات 

املياه والرياح هي األكثر من  مبا قيها التعرية املتسارعةة يزراعالمارسات املعن معظم تصحر املراعي، و  نسؤوالامل ا العامالن مه واالحتطابالرعي اجلائر إن 
 تصحرميكن أن يكون سبب تدهور األراضي املروية.  هيتملح الإىل  املؤديةو لمياه لسليمة الدارة غري اإلاألراضي الزراعية البعلية، و تدهور ة يف يمسؤول
 (.Huang, Wang, and Wu 2007تنوع األنواع ) وققدان، واخنفاض مغذيات الرتبة لرتبةتعرية شديدة لب مصحوبا   العشبية األراضي

الرعي اجلائر بسبب تباين املناخ ولكن أيضا  بسببللتصحر الذي حيدث ليس ققط  جتاوبا  يف لبنان، هي أكثر  اتهسادر متت املناط  شبه الصحراوية كما إن 
 (.Ramadan-Jaradi 2011د؛ وممارسات الري غري املالئمة )يخشب الوقغراض أل غالبا   لنبايتتدمري الغطاء او ؛ السيئة للمراعيدارة اإلو / أو 

ؤدي إىل التصحر تأن البيئية ميكن كبرية من املياه من النظم السائر اخلقإن ، البيئي احملدد الرئيسي العامل املاء هويكون يف األراضي اجلاقة وشبه اجلاقة حيث 
كفاءة استخدام املياه من  أن يقلل إنتاجية األرض ققط، ولكن ميكن أيضا  من ال يقلل األراضي تدهورإن . (Fleischner 1994الشديد )

(Rosegrant, Ringler, and Zhu 2009 وبالتايل قد يزيد الطلب على املياه ،) يف زيادة  مسامها  تضاعف التأثريات على األراضي الرطبة من
 التصحر.
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(. Dregne 1986مشاكل حملية أو إقليمية خطرية ) هيئةحر موجودة يف املناط  القاحلة يف القارة األقريقية، وتتجلى على كل األشكال املعتادة من التص
االجنراف وتسبب خارج مناط  ذبابة التسي تسي، يف مشال وغرب وشرق وجنوب أقريقيا.  يف كل مكان تقريبا   املراعيإنتاجية اخنفاض  إىلالرعي اجلائر أدى 

اجلنوب من  إىليف دورة الزراعة املتنقلة  األراضيتقصري قرتات اراحة كما أن املزروعة والكثري من املراعي.  الطبيعي يف املناط   النس  تدمري إىلالرحيي واملائي 
حيدث  هسوأ يف وادي النيل ومشال أقريقيا ولكناألهو  املروية األراضييف والغدق تملح الإن استنزاف شديد يف املغذيات النباتية.  أدت إىل قريقيةاأل الصحراء

 .يضا  أ يف أماكن أخرى

إن (. Johnson 1993ضغط الرعي ) من  املتنقل التقليدي إىل الرعي املستقرالرعي أسلوب  من االبتعادزاد يف العديد من دول الشرق األوسط وأقريقيا، 
بني الفصول. هذه احلركات ترتاح بأن  مراعييسمح للمن شأنه أن  الرعي بالتناوب الرطب واجلاف وهذامراعي املوسم املاشية بني  ونركحي الرعاة التقليديني

يعتمد كان الوصول إىل املراعي لقد  ظروف املراعي املومسية، مما حيد من احتمال الرعي اجلائر والعواقب البيئية الناجتة عن ذلك.  تربية املواشي معنسب وازنت 
عادة من خالل الوالدة ومتارس من خالل املؤسسات احمللية، مثل اهلياكل السياسية واالجتماعية القبلية، مما حيد من  كتسباليت تُ ضوية اجملموعة و ع على

 وبالتايل الرعي اجلائر. املواشيأعداد ارتفاع احتمال 

يف  حمدودا   قد القت جناحا  املالحظ،  ما تكون مرتبطة مع مشاريع لوقف التصحر غالبا   اليت من العمل لتحسني املراعي وممارسات تربية املاشية ا  عقودإن 
 (.Davis 2005أقريقيا والشرق األوسط )

مجوع الرعي اجلائر يقلل من قالعشبية.  األراضيتعتمد على القوارض يف  اليت لطيور اجلارحةالفرائس لتوقر على رعي املاشية بشكل غري مباشر قد يؤثر 
على اآلثار الفعلية  الكميةالبيانات  ققريف أجزاء كثرية من أقريقيا، ورمبا آسيا والشرق األوسط، على الرغم من  يشكل مشكلةو  احلوامةطيور لل الفرائس

(Kirby et al. 2008.) 

ر بسبب الدوس و و ة الرتبة لبناء نظم اجلح، واخنفاض مالءمجودتهأو الغذاء الرعي إما بسبب اخنفاض توقر بعادة ما تتأثر وقرة وتنوع الثدييات الصغرية بقوة 
 (.Ignacio Torre et al. 2007بسط )املرعية ذات اهليكلية األ / أو بسبب زيادة خطر االقرتاس يف املناط 

من النباتات  على اجملتمعات الشبكة الغذائية( أعلى إىل أسفلاهلرمية اهلابطة )من بسبب آثارها  ،وخاصة يف املراعي ،وثيقة الصلةالثدييات الصغرية إن 
أن وقد وجد الثدييات الصغرية.  على غذائهاتعتمد يف على الطيور والثدييات املفرتسة املتوسطة احلجم، واليت عادة ما  اهلرمية الصاعدةواآلثار  واملفصليات
 ةتخصصاملعلى احليوانات املفرتسة  هادودية من آثار تكون أكثر حم( Falco tinnunculusالعوس  ) )مثلمة ااحليوانات املفرتسة الع علىآثار الرعي 

(Ignacio Torre et al. 2007 .) دراسات تظهر تغريات  وجود الرعي اجلائر معب ،آكلة اللحومالصغرية الضواري املتخصصة، مثل احليوانات تتأثر
 (.Díaz et al. 2005; I. Torre and Díaz 2004) البحث عن الغذاء سلوكو  الدقيقةيف اختيار املوائل 

 .Mيف املائة يف منطقة غري مرعية ) 02يف املائة يف منطقة مرعية وازدادت بنسبة  69وجدت دراسة يف والية كاليفورنيا أن وقرة القوارض اخنفضت بنسبة 
D. Johnson and Horn 2008 .)يف املنطقة غري  املائة يف 61وازدادت بنسبة يف املائة،  03بنسبة  املرعيةمنطقة اجلوارح للاستخدام  واخنفض

 املتبقية من الدراسة.لعامني ونصف وقرة لالظلت أقل يف  وأشهر من بداية الرعي بالتناوب،  6خنفضت القوارض يف غضون وا. مرعية

 Asio)األذن قصرية  ة( والبومElanus leucurus)الذيل  بيضاءطائر احلدأة نشاط ة، وخاصة رعينطقة املامليف  اجلوارحنشاط أيضا من ض الرعي وخفّ 
flammeusلطيور اجلارحة ل. من املمكن أن الداقع وراء هذا النشاط املنخفض كفرائسعتمد بشكل كبري على القوارض  ي النوعني كال (، ومن املعروف أن

ي قد لرعل نتيجةتأكيد أنه مما يساهم يف  يةيف املنطقة املرعية منها يف املنطقة غري املرع أقل اجلوارحهجوم  توقر قرائسها. وكانت معدالت التغيريات يف هو
 لطيور اجلارحة.موائل التغذية لنوعية  اخنفضت
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من التغيريات اهليكلية للغطاء النبايت بسبب الرعى الناجتة تملة( احمل ائسفر العلى نطاق واسع )مبا يف ذلك  األحيائيوالتنوع  الكتلة احليوية يبدو أن استنزاف
على األرض  األثر األكثر انتشارا  إن  األرض غري احملمية يف بوتسوانا. يفلطيور اجلارحة احلماية السيء لالقوة الرئيسية وراء وضع  هواجلائر من قبل املواشي 
 ذوي يف حوض كاالهار حدوثها  تكررياألمطار واليت ُشح ال سيما خالل قرتات  بشكل دائم من قبل املاشية العايلضغط الرعي هو غري احملمية يف بوتسوانا 

 Herremans andتعرية واسعة النطاق ومثرية للرتبة )مؤدية ل لنباتات العشبيةاعظم ملاستهالك املواشي مما يتسبب بتغري بدرجة كبرية امل يطول املطر اهل
Herremans-Tonnoeyr 2000.) تعترب ه األخرية املاشية وبني النمل األبيض هي ذات أمهية خاصة، ألن هذ ي بنيرعالالتناقس على  إن

 بسهولة جملموعة كبرية ومتنوعة من الطيور، مبا يف ذلك الطيور اجلارحة.غذاء عايل اجلودة ميكن احلصول عليه  إىلاجلاقة السليولويد ملادة احملوالت الرئيسية 

بعد  (.Finch 1991الغريب ) ( يف اجلنوبAccipiter gentilis)طائر الباز  رعي املاشية عامل رئيسي يهددأن يف أمريكا الشمالية  دراسةوحددت 
يف املائة يف استخدام وتنوع الطيور اجلارحة  131 حصلت زيادة قدرهااملراعي من الرعي يف والية يوتا، الواليات املتحدة األمريكية، إراحة مثاين سنوات من 

(. مت تغيري تركيبة أنواع طيور ضفاف النهر يف والية مونتانا، الواليات املتحدة األمريكية، من الرعي مما Duff 1979الطيور املغردة والثدييات الصغرية )و 
يف املواقع أعلى  الطيور ، وكان ثلثا هذهاملرعية بشكل طفيف واملرعية بشكل كثيفبشكل كبري بني املواقع  تختلفحيث اثلث األنواع لالكثاقة تغري أدى إىل 

أكثر وقرة يف املوائل غري  الصيد طرائدغري  البط ومجيع الطيور الربية، كان و األمريكيةيف والية كولورادو (. Mosconi 1982) طفيف بشكل ترعى اليت
 (.Crouch 1982) املرعية

النامجة واآلثار اهلجرة أثناء  الياقعةور معدالت النفوق العالية للطيسلبية على الطيور اجلارحة املهاجرة، مبا يف ذلك  ا  آثار  التوسع يف الصحاري قد يكون لهإن 
 (.Strandberg et al. 2010)عنه مثل اخنفاض جناح التكاثر لدى الطيور البالغة 

قة وثيقة مع مناط  الرعي بعد أن لطيور اجلارحة عالل يكون في بعض املناط ، قدقتفيد بعض الطيور. موائل الرعي التقليدية قد قإن ، ذلكعن  وعوضا  
على  ا  هددواليت يعد بعضها م ،ة النشاطمن الطيور اجلارحة هناري نوعا   01ال يقل عن يعتمد ما املوائل. على سبيل املثال، يف اسبانيا،  تلكمع  تتكيف

لبعض  مثالية يةتغذ ظروفقليدية الت ملوائل املرعيةاتوقر  (.Donázar et al. 1997واملوائل املتعلقة بأنشطة الرعي )رائس على الف ،عاملياملستوى ال
 .ظروف التغذيه هذهي التقليدي قد هتدد و الرع النس تغيريات أخرى يف أي  الطيور اجلارحة ولكن الرعي اجلائر أو

 
 لحماية الثروة الحيوانية واآلثار على الطيور اتالمفترسعلى : السيطرة 2 االطار

احلمالن وغريها من  تأخذ أن هذه الطيور قدباملفاهيم اخلاطئة الشائعة  على بناء   من قبل املزارعني واملضايقة ميكن أن تكون الطيور اجلارحة عرضة لالضطهاد
تقرير منفصل عن التسمم املباشر(  مت تناوهلا يف ) املسممة الطعومست خدم تُ إطالق النار و / أو م تيما حيدث. ونتيجة لذلك،  نادرا   ذياحليوانات الصغرية، وال

 ضع الطيور احلوامة املهاجرة يف خطر.مما ي اتاملفرتس على لسيطرةلوسائل ك

مات املتاحة من مؤسسة دد سبب الوقاة )مزيد من املعلو حيقد  اخلاروف جلثةتقييم سريع  ن اجراءوإ على اجليف غالبا  العقاب املقاتل مثل تتغذى العقبان 
 الندمارك(:

 .)الرباز( العقيتلطخ ب، وغري مهواة تنيقامتالرئتني  السرة،ختثر على يوجد قر مع أغشية، ال : حوايف الوالدة -

 .مستقلبة : الدهون حول القلبيتأمل خروف مريض أو  -

 يف األوعية الليمفاوية املعوية. كيلوسال: غياب اجلوع  -
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نزيف التباعدة بشكل غري منتظم مع كميات كبرية من امل املخالب. عالمات العقاب  وف قبل وصولار اخل نفوق إىلعدم وجود نزيف يشري  -
 احلي.العقاب اقرتس اخلاروف أن  قد تشري إىل

 ات منع( يف إرشادققداهناالبديلة )توقري احلكومة للبدائل مثل كالب احلراسة وخطة التعويض للثروة احليوانية اليت مت ات املفرتسعلى وترد وسائل السيطرة 
الطيور  استهداف ى املستوى احمللي والوطين واإلقليمي للحد من التهديدات من محاية الثروة احليوانية املرتبطة معيها علواليت ينبغي أن يتم التصدي  عل التسمم
 واألنواع املفرتسة األخرى، مبا قيها الثدييات الكبرية.اجلارحة 

 
 

 المهاجرة الحوامةوفرة الغذاء التي تؤثر على الطيور  في يراتالتغ .2.2

 
و / أو  التغذية توقر موائل بتغريأن تتغري  ءالغذاوقرة ميكن لتغري الزراعي على األنواع إذا أدى إىل تغيري يف وقرة الغذاء و / أو تغيري يف جناح التعشيش. ال يؤثر
 (.Butler, Vickery, and Norris 2007املوجودة )التغذية موائل  ضمنتغيريات يف وقرة الغذاء ال

على املدى الطويل يف الالققاريات قوق  ايسبب اخنفاضقد  يف اململكة املتحدة الزييت نبات السلجمو  يالسكر  شمندرالزراعة  لتوسع يفاأن من املرجح 
ثل سريعة التاثر مب جتعلهاألراضي الزراعية لديها متطلبات بيئية اطيور أنواع من  ا  نوع نيوثالثتسعة لإن . احلقولاألرض واألعشاب يف املساحة املزروعة من 

 Butler, Vickery, andاصيل )بعد إدخال هذه احمل جلمعيالنمو ا يف ا  اخنفاضاألنواع كل من هذه  تشهد هذه التغيريات. ولذلك من املتوقع أن
Norris 2007). 

 

 المواد الكيميائية الزراعية )اآلثار غير المباشرة( بسبب ءالغذا فقدان وفرة
يف هذا التقرير على نركز أو غري مباشر عن طري  إزالة الطعام واملأوى.  عن طري  التسمم الطيور والثدييات إما بشكل مباشر على ميكن أن تؤثر املبيدات

 التسمم املباشر يف تقرير منفصل(. ةتغطيمت ) ااصة هباآلثار غري املباشرة على الطيور وإدارة املخاطر اخل

 عن احلد من أعداد قضال   ،لمبيدات احلشرية ومبيدات األعشابلميكن  اآلثار غري املباشرة يف الغالب من خالل خفض اإلمدادات الغذائية.تعمل 
( املبيدات 0غري املستهدقة واملفيدة. ويرتبط هذا مع اثنني من املواد الكيميائية الزراعية الرئيسية: ) األنواع تقلل من توقر أن، الالققاريات املستهدقة واألعشاب

وقرة احلشرات،  ضا، واخنفقرة بذور األعشابو ض ااخنفيف : التسبب ( مبيدات األعشاب4. و )الغذاء من احلشراتوقرة يف سبب تناقص يا احلشرية: مم
 وبالتايلبيدات األعشاب بسبب احلد من النباتات اجلاذبة للحشرات(، مبيف احلقول املعاجلة  أقل )على سبيل املثال، حشرات بسبب ققدان النباتات املضيفة

 Lehmphulاحلشرية ومبيدات األعشاب هلا أكرب تأثري سل ي على أنواع الطيور والثدييات ) ن املبيداتإق بني مجيع املبيداتومن احلد من وقرة الطيور. 
2014.) 

الكثري من ظهر تاألدلة.  يف مع العديد من الثغراتأقل مدروسة بشكل  اآلثار غري املباشرة أن يف حني على الطيور معروقة جيدا   اآلثار املباشرة للمبيداتإن 
واحدة من األسباب اليت أدت إىل كالكيماويات الزراعية )مبيدات احلشرات ومبيدات األعشاب( واألمسدة  أن البحوث القائمة من أمريكا الشمالية وأوروبا 

 تراجع وقرة أنواع الطيور والتنوع يف املناط  الزراعية.
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العديد من أنواع الطيور،  يف ؤثري الذيالالققاريات الغذاء من  البذور و يفيف خسائر واسعة النطاق  املسببيعترب انتشار استخدام الكيماويات الزراعية 
أن  ، يف حنياملعاجلةبسرعة بعد اآلثار السامة للمواد الكيميائية  ظهرت(. Bright et al. 2008اضي الزراعية )وخاصة تلك اليت تستخدم موائل األر 

 (.Chiron et al. 2014) املعاجلةأو عدة سنوات من سنة عادة ما حتدث بعد  اجلموعاملبيدات احلشرية على  منآلثار غري املباشرة ا

 الطيور (. ومع ذلك، قإن معظم هذه Fuller et al. 1995أسوأ االخنفاضات ) البذورآكلة الطيور املغردة أظهرت  ،من بني أنواع طيور األراضي الزراعية
على احلشرات  كثر اعتمادا  األتلك قان  اخنفاضا  تواجه البذور اليت آكلة الطيور املغردة . وهناك أيضا أدلة على أن من بني هذه للحشراتآكلة  جزئيا  هي 

اإلنتاجية و /  من خالل طيور األراضي الزراعية مجوعخنفاض يف وقرة الغذاء قد يؤثر على االق(. Wilson et al., 1999أسوأ بكثري ) أظهرت اخنفاضا  
 أو البقاء على قيد احلياة.

يف موائل األراضي  املقيمان غالبا  (، Phasianus colchicus) )الفزان( درجت( والPerdix perdixاحلجل الرمادي ) يف مجوعاالخنفاضات  نإ
 جناح الفراخ يف البقاء خفض إىلاملبيدات احلشرية ومبيدات األعشاب  استخدامققد أدى من اآلثار غري املباشرة للمبيدات. قد نتجت ،الزراعية يف أوروبا

على الغذاء من احلشرات لطائر  للمبيداتآثار مباشرة  كما مت العثور على  ات يف اجلموع.اخنفاضب يسبتل كاف توقر الالققاريات إىل حد  اخنفاض بسبب 
توقر احلشرات  اخنفاضأن  العش. ومن املعروفيف خ والبقاء على قيد احلياة ا فر الكتلة   الغذاء من احلشرات على علىو  (Emberiza calandraالدرسة )

 (.Boatman et al. 2004يف األراضي الزراعية ) للحشراتآكلة عن تراجع العديد من أنواع الطيور  سؤولهو املاحلشرية  املبيدات بسبب تطبي 

اليت بيدات األعشاب ملميكن أن يكون (. Lehmphul 2014أنواع الطيور تتأثر إىل حد كبري من تطبيقات مبيدات األعشاب ) ثلثيف أملانيا، يبدو أن 
من بني العديد  تعتمد . وهاأكرب على أنواع ا  ية املتاحة للطيور تأثري ش على احملاصيل خالل مواسم الشتاء أو عندما يكون هناك عدد أقل من املوارد الغذائر  ت

األنواع مباشرة هذه أقل القوارض اليت تستهلك احلشرات. تتأثر جمموعات  بدرجةو  ،احلشرات آكلة أنواع الطيور على موارد احلشرات الغنية وكذلك الثدييات
املبيدات  تطبيقات من ليست هي الوحيدة اليت مل تتأثروز اإلمثل  كليا  املبيدات احلشرية. األنواع العاشبةاحلشرات بواسطة من بسبب احلد من املوارد الغذائية 

 .احلشرية

األراضي تضمنت قطع . طيور الصيد همة لفراخوالكتلة احليوية من احلشرات امل األعدادأثبتت جتربة يف أمريكا الشمالية أيضا أن مبيدات األعشاب تقلل 
واحتوت قطع األحادية،  من قطع الزراعاتاألقراخ من غذاء الكتلة احليوية من النباتات واحلشرات  من ضعفا   04، 0999الرش يف عام  قبل العشبية
قطع يف األقراخ من غذاء احلشرات كانت الكتلة احليوية من ققد  بعد الرش، أما . األحادية يف قطع الزراعاتة مثانية أضعاف الكتلة احليوية يوسطال األراضي
 .ةيوسطال األراضيقطع من  ومرتني تقريبا   األحادية من قطع الزراعات ثالث مراتكرب أ العشبية األراضي

 

 الثدييات الصغيرة من سائفرال فينخفا  اال
ختالقات أن اإلجد وُ القوارض. على سبيل املثال،  مجوعبيدات األعشاب على ملغري املباشرة  السلبية أمريكا الشمالية اآلثار يفعدد من الدراسات  تأظهر 
على قيد احلياة إلناث ات بقاء ومعدال اجلموع ةل عن طري  احلد من التغريات يف كثاققأر احلق مجوعكبرية يف الكتلة احليوية النباتية وتنوع األنواع أثرت على ال

األنواع غري املستهدقة  توبالتايل تأثر  اجلموع كيةدينامي على اليت أثرتو جودة األغذية يف املعاجلة إىل اختالقات  األراضيقطع قئران احلقل يف  تتعرض، ققد 
(. تأثر Spencer and Barrett 1980النظام الغذائي ) حتول بسبب التكاثرجناح نسب  خفض مبيدات األعشاب مما أدى إىلباستعمال  سلبا  

على حد سواء. ومع ذلك، يف اجملموع يبدو أن توقر الغذاء هو نوعية املوائل وتوقر الغذاء هذه اآلثار  خصتالغوقر. قوارض  و الصيدناين سنجابباملثل 
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 وأنواعسلبية على كل من طيور األراضي الزراعية العواقب ال فزتغري عن طري  استخدام مبيدات اآلقات، حيإذا والذي كثر أمهية األساسي األ املتطلب البيئي
 الثدييات.

 ،يةالشجري  جةسيالشجريات واألو  واألراضي املرتوكة العشبية األراضيالزراعية مثل  األراضيديد من األنواع من جراء ققدان املوائل اليت تنتمي إىل د العد  هت
على أمهية  ذاترجح األآثار املبيدات هي على قإن هذه العوامل  من استبعادإذا ما و إدارة احلقول الصاحلة للزراعة. باليت ال ترتبط بشكل مباشر تلك ولكن 
 يف (. ومع ذلك، هناك العديد من الثغراتLehmphul 2014) يف هناية موسم التكاثر اخنفاض تنوع احملاصيل والنمو طويل القامة جدا   متاثلاألقل 

 اآلثار غري املباشرة للمبيدات.باألدلة املتعلقة 

 

 مبيدات االعشاب ل الحساسيةزيد من يالغذائي المتخصص قد  النظام
بيدات مباملعاجلة  احلقولأن اجملتمعات يف  حبيثمستوى التخصص يف جمتمعات الطيور، من مبيدات األعشاب خفضت  استعمالوجدت دراسة يف قرنسا أن 

(. Chiron et al. 2014) نخفضبشكل متلك املوجودة يف احلقول املعاجلة مقارنة ب مةاالعاألنواع  منأقل متخصصة أنواع احتوت على األعشاب 
أي اضطراب مباشر أو غري  إىل مةاالعاألنواع من  أكثر تعرضا   يهق، هاقأطرايف احلقول وعلى طول  املتخصصة تتكاثر وتتغذى األراضي الزراعيةطيور وألن 

 عن املمارسات الزراعية أو املبيدات. مباشر ناجم

من اآلثار األكثر سلبية من  اعليه خيففهذا أن  بقع الغابات، ويبدو مثلي الزراعية، األراض غرياملوائل استخدام موائل أخرى يف  مةاالعلألنواع ميكن 
، ميكن أن تسهم يف عملية التجانس احليوية مبيدات األعشابخباصة  و ،أن املبيدات إىل بيدات األعشاب. ويشري هذا النمط أيضا  مبالعالجات املكثفة 

(Clavel, Julliard, and Devictor 2010عن طري  استبدال )  مةاالعباألنواع املتخصصة األنواع. 

ملبيدات األعشاب بسبب خصوصية نظامهم ، هي أكثر عرضة األوروبيةطائر الدرسة الشائع وطائر الدرسة الصفراء النبات، مثل  آكلةاملتخصصة  نواعاألإن 
يف  رضاليت تتغذى على األاألرض وتلك الطيور اليت تعشش على ألنواع واملأوى  ألعشاشاو  الغذاءتوقر تقلل من أن بيدات األعشاب ملالغذائي. ميكن 
 (.Benton et al., 2002, and Kleijn et al., 2009األراضي الزراعية )

محام  على الرغم من أن هذه األنواع، واليت تشملو . احلقولعلى موائل  مبيدات األعشاب ألهنا ال تعتمد حصرا   من النبات آكلة مةاالع نواعاأل مل تتأثر
، قهي أقل عرضة للتأثر احلقول أطرافعلى  املوجودة، ميكن أن تتغذى على البذور وأوراق النباتات )الرتغل( والقمري )الصلنج( الظاملوالعصفور  الغابات

 Chiron etاملوائل اجملاورة ) تتغذى يفألهنا يف كثري من األحيان  نتجات الزراعيةاالضطرابات النامجة عن املمارسات الزراعية واآلثار السامة احملتملة للمب
al. 2014.) 

آثار مماثلة  هناك من احملتمل أن تكون قإنه مكاقئ بشكل إذا مت تطبي  مبيدات األعشابأنه ال إبعد،  تتممل  املسارعلى الرغم من أن الدراسات يف هذا و 
 على الطيور.

 

 
 األسمدة
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استخدام  الصاحلة للزراعة ، وسامهت الزيادة يف خرىاأل النباتات بقوةمناقسة  ،أصناف احملاصيل احلديثة بقوة يف ظل ارتفاع معدالت استخدام األمسدةتنمو 
غري مناسب  مبستويات عالية من استخدام األمسدة هو أيضا   املرتبط كثيفالالرتكيب احملصويل إن . للزراعةالصاحلة  األراضينباتات تغيري يف  إىلاألمسدة 

 (.Wilson et al. 1997) البحث عن الغذاءو تعشيش لموئل لكلبعض الطيور  

عشاب الضارة، لأل هي مصدر حلقولا أطرافأن بالتصور بني املزارعني ترسيخ يف  تساهماحلقول على منو األعشاب و  أطرافاألمسدة على  شجع رواسبت
 .كامل  تها بشكلل حرث حاقة احلقل أو إزالذه املوائل من خالهل التخريبزيد من يؤدي ملمما 

ل حيث يتم ختفيض الكتلة احليوية والكثاقة وتنوع األنواع عن طري  استخدام و احلق أطرافيف بشكل كبري  للزراعةالصاحلة  األراضييف نباتات الوترتكز 
وقرة األنواع النباتية و  دو وجعلى  ا  إجيابي امبيدات األعشاب تأثري  دون رش لمحصوللرتك األمتار القليلة اخلارجية ل أن يكون ميكنمبيدات األعشاب. و 

(Stoate et al. 2001.) 

 

 زراعة الزهور
وهي تعتمد على الري )انظر الئم. امل هامناخبسبب األسواق ألزهار القطف( و  توقراليت و بسبب قرهبا من أوروبا )بسرعة زراعة الزهور يف إثيوبيا تتوسع 

(. قد تكون اآلثار على Hengsdijk and Jansen 2006لمحاصيل )لمية احلااملواد الكيميائية املرتفع من ستخدام االرتبط مع تاملناقشة أعاله(، و 
على الطيور بسبب  قليال   ا  تأثري  مسببةالزراعية،  البيوت البالستيكيةتزرع على مدار السنة يف  أهنا حبيثكنظام مغل    تعمل زراعة الزهورالطيور حمدودة حيث 

 .إليها صعوبة الوصول

يف املمرات املائية، وعلى األرجح من خالل نتهي يلمواد الكيميائية لإذا كان هناك تصريف  ئيةطيور املاالقد يكون هناك بعض املخاطر على  ومع ذلك،
 إىلمباشرة  املواد الكيميائية املستخدمةهذه نصف ب ما يقدرويذهب بشكل دوري الزراعية  كيةالبيوت البالستي غسل. يتم األمساكمن  هاختفيض وقرة غذاء

 اعادة استخداماملمارسات اجليدة هذه العمليات من االتصال مع املياه اجلوقية و متنع (. Brooks 1997لمياه اجلوقية )ل تلوثال مما يشكل خطر، الرتبة
 .غري منتشرة حاليا  ا املمارستني تكل، ولكن  غسلمياه ال

 

 تلوث المياه
من اجلريان السطحي وحتت  ينتجواملبيدات املغذيات  املياه من تلوث ألناملوجودة على الرتبة التأثريات تلك ب وثيقا   على املياه ارتباطا  التأثريات ترتبط 

الرشح من  من خاللاملياه اجلوقية  إىل النرتات وبعض املبيدات أيضا  تدخل بيئية. آثار اقتصادية و هلا ما يرتبط مع جزيئات الرتبة، واليت  غالبا  الذي السطحي و 
 األراضي الصاحلة للزراعة.

مع زيادة الرواسب الزراعي جريان الصرف مياه. ويرتبط لالرئيسي ل املركزيغري  التلوث مصدر يشكل ذيالزراعي، والجريان الصرف  إىلنظم الري تؤدي 
 .الزراعيمن جريان الصرف  ()املصدر الساحلي الرئيسي للمياه العذبة ةيف سوري تلوثت حبرية السنوالتلوث باملبيدات. على سبيل املثال،  واملغذيات

ضوء  حتت أوالعديد من املبيدات احلديثة بسرعة يف الرتبة  تتحلل. حللالتنقل والذوبان ومعدل الت قدرهتا علىلمياه يعتمد على كملوث لوجود املبيدات  إن 
درجات بسبب إذا وصلت إىل باطن األرض أو املياه اجلوقية بسبب اخنفاض النشاط امليكرويب، وغياب الضوء و  تصبح ثابتةالشمس ولكن من املرجح أن 

 احلرارة املنخفضة.
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يتباين و اجلوقية.  األحواض إىلاملبيدات ول دخبعد الرش، وليس من  اجلريان السطحيمن  أساسا   ينتجاملبيدات  املياه باالنتشار عن طري  تلوثكما أن 
تلوث ال يةأن تزيد احتمالمن  األحداثوغريها من فيضانات لل ميكن و زراعةاللمناخ ونوع الرتبة وطريقة ل تبعا  املياه السطحية  إىلدخول املبيدات معدل 
 .باالنتشار

ميكن أن الرتبة مرورها بسرعة عرب طبقات  من خاللو  قل إىل املياه السطحيةاحلحركة املبيدات من  أن يزيدلصرف لاصيل األراضي اجلاقة، ميكن بالنسبة حمل
هو و  ،على نطاق واسع يف اململكة املتحدة مبيدات األعشاب األكثر استخداما  من  وه  Isoproturonااليزوبروتورون  مبيد إن. املبيداتتتفكك 
مقاطعة  يف (. يف دراسة White et al., 1997شقوق الرتبة )جلريان السطحي واحلركة من خالل  اعرضة لدخول املياه السطحية عرب هأنبمعروف 

نهر العايل لل تدق اليف أوقات ما ميكن ومبيدات األعشاب األخرى أعلى   mecoprop مبيد امليكوبروب، كانت مستويات كامربدج يف اململكة املتحدة
(Henningset al., 1990.) 

. ومع ذلك، قإنه يبدو من املسارهذا جمال مطلوب يف  أمرزيد من البحوث املإجراء إن و  ،دلة على آثار تلوث املياه على الطيوراأل يف كبريةهناك قجوة  
 رة.املهاج احلوامة قد يؤدي إىل تغريات يف تواقر الغذاء للطيورمما ، البيئيةتأثري مباشر على عمل النظم  ملرجح أن تلوث املياه قد يكون لها
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 على الزراعة تأثيرات من للحد توصيات: اإلرشادات

حفرة ل الهجرة مسار في المهاجرة الحوامة الطيور
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 توصيات:  (و الغابات الرطبة مثل فقد األراضي)وتدهور الموائل  فقدان إلى المؤدي الزراعي التوسع 1

 المهاجرة الحوامة الطيور على آثاره من للحد
 

 دمج الصون على نطاق النسق الطبيعي في السياسات اإلقليمية والوطنية والمحلية: 1التوصية  1.1
  

 النسق لمستوى المستدام الصون يتطلب. لألراضي الطبيعي نسقال  لحياتهم ومواردهم على البرية والحياة البشر يعتمد كل من

 استخدام سياسات في بنجاح األخرى البرية الحيوانات من كبيرة ومجموعة والطيور احتياجات البشر تندمجأن  الطبيعي

 في الطيور جموع أنوبما . اإلقليمي النطاق على الواسع الطبيعي النسق على المؤثرة اإلدارية والممارسات والبرامج األراضي

صون الطيور في سياق ب القيام توجبي فانه الطبيعي، النسق مستوى على الظروف في للتغيرات تستجيب نطاقاتها أنحاء جميع

 النظام في المهاجرة الحوامة الطيور دور االعتبارب خذاأل أيضا   وينبغي. الطبيعي النسق الستدامة سلفا   مقرر تصميم تحقيق

 الطبيعي. نطاق النسقعلى  حفظال أنظمة تصميم عند البيئي
 استخدام تنوع تعزيز خارج المحميات في األحيائيخدمات النظام البيئي والتنوع  كل من الفرصة الكبرى للحفاظ على تكمن

 (. Swift, Izac, and van Noordwijk 2004الحقول ) نطاق عن عوضا   والزراعية الطبيعية النسق مستوى على األراضي

من  بشكل أسرع االنخفاض في آخذة المهاجرة الحوامة الطيور ذلك في العشبية بما الموائل تستخدم التي الطيور أنواع إن

 واسعة فسيفساء من البيئية النظم تحولت لقد. العشبية الموائل فقدان وتدهوربهذا االنخفاض  و يرتبط أخرى، طيور أي معدالت

 .من المراعي أصغر و أكثر عزلةبقع  تتخللها المزروعة األراضي من كبيرة بكتل تتسم زراعية مجزأةأراضٍ  إلى المراعي من

 النتائج وتشير. المراعي من انقطاع دون كبيرة تتطلب مساحات الحساسة للمساحة العشبية األراضيطيور  أن إلى الدالئل تشير

األنواع  الرتباط بعض متعددة مستويات على تتم أن ينبغي المهاجرة للطيور العشبية للموائل اإلقليمية التقييمات أنإلى  األخرى

 .الطبيعية النسق مستويات على الموائل تركيب مع األنواع األخرى ترتبط حين في ،األراضيه هذ داخل محلية فقط سمات مع

 الغطاء بنية األنواع و توزيع ، ألنأخرىمناطق  على تعميملل مناسبا  قد ال يكون  مافي منطقة للموائل استخدام أنماط وجود إن 

 إدارة عند الطبيعي والنسق المحلي المنظور اعتبار أهمية على يدل وهذا. قد يكون مختلفا  فيها الطبيعي النسق وتكوين النباتي

 .الطيور ألنواع المراعي

 الصغيرة المراعي بقع من لكل وكذلك العشبية األراضيموائل  منمتصلة  كبيرة لصون مساحات قصوىال ولويةاأل وضع يجب

 بشكل فعال من المتدهورة الموائل في األراضي تكوين تعزيز يمكن .الطبيعي النسق داخل من يتجزأ ال والتي هي جزء والكبيرة

 (.Bakker, Naugle, and Higgins 2002ببقع الغابات الموجودة ) المحيطة العشبية الموائل نسبة زيادة خالل

 تحديد بهدف وذلك مختلفة، نظر وجهات من المطلوبة والتغييرات األراضي ةحركي لفهم الطبيعي صون النسق يسعى نهج

 يشمل للمفاوضات منتدى ولهذا يعتبر تشكيل .العالقة أصحاب من المعلنة األهداف تحقيق شأنها من التي والسياسات التدخالت

 .Sandker et al)النسق الطبيعي  نهج اتخاذ في األساسية األولى الخطوة هو الخاص والقطاع موخبراء السياسة والعل من كال

2010). 

 
 الدولية للتنمية األمريكية لوكالة( ل4S) في نطاق النسق الطبيعي الصون سياسات لنهج تكامل ةيدراس حالة: 3االطار  

 نطاقال -0 .

 الكبيرة النطاقات في األحيائي التنوع الحفاظ علىإلى  لصيانةحول ا (USAID) الدولية للتنمية األمريكية الوكالة نهج يهدف
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 األهمية فمن. الحكومية غير والمنظمات والشركات والمجتمعات األكاديمية والمؤسسات والشركاء الحكومات مع بالتعاون

 الشركاء إلى - والحكومة المحلية المجتمعات - التقليديين وشركائه لصيانةامجتمع  تتجاوز التي والشراكات التحالفات بناء بمكان

 .االستخراجية الصناعاتو الحكومية غير تنميةال ومنظمات التنمية بنوك مثل التقليديين غير

 على النطاقللعمل  وبدء تحديد هو والذي ،"نطاقال على العمل" تطوير (USAID) الدولية للتنمية األمريكية تدعم الوكالة كما

 محاولة ثم ضيق ومن نطاق في المعتمدة على ردود االفعالالتجريبية األنشطة  من بدال ومستدامة واسعة نتائج لتحقيق الالزم

 .وتعميمها رفعها

 تين:العمل على نطاق يدعم الحفاظ على مستوى المناظر الطبيعية بطريقتين رئيسيإن 

 أو الرسمي النفوذ المؤسسات لهذه يكون وقد. البحريالطبيعي/  يستهدف النسق مكاني واسع تأثير لها التي المؤسسات تحديد •

 ،األماكنفي العديد من  الخاص القطاع في النطاق واسعة الفاعلة للجهات واسع تأثير يوجد المثال، سبيل على الرسمي؛ غير

 .باالدارة رسمي تفويض لديهاالتي  الطبيعية الموارد إدارة االتوكمثل 

 تلك واستخدام الطبيعي، النسق مستوى على ومستدامة واسعة صون نتائج لتحقيق الالزم المؤسسي النطاق باإلعتباريؤخذ أن  •

 الداعمة. السياسات إلىإضافة  لمنظماتوالتشبيك مع ا توسعلل استراتيجيات صياغةل الرؤية

 األنظمة : -4

( NRM) الطبيعية الموارد إدارة قطاع في نظام ممنهج تطوير ( الرائدة في USAID الدولية ) للتنمية األمريكية كانت الوكالة

 ويقترح (NWPوالسلطة والتي تعرف باطار) -الثروةو -الطبيعة: لتنمية وصون الطبيعة  مزدوجة أهداف تحقيق في للمساعدة

 والنمو العيش سبل وتوفير لتوليد الطبيعية الموارد استخدام بكيفية تتأثر( Nللطبيعة ) الصون نتائج ( أنNWPإطار )

 رتكزي اإلقتصادي النموأن  أيضا   NWP إطار ويفترض(.  Pالسلطة) والموارد األراضي وإدارة ،( Wالثروة) اإلقتصادي

 .األحيائي والتنوع الطبيعية الموارد إدارة كيفية على

 لصون المحميات وضع تم المثال، سبيل على. هذا اإلطار من واحد بعد على التركيز في سابقا   تميل صون الطبيعة جهودكانت 

 فهم إلى التفكير تقود أنظمة. المحلية الدوائر وبناء المالية االستدامة لتحقيق الكفاية من الفكر فيه ما تعطى لم ولكنها الطبيعة

 القطاعات مختلف لبرمجة وتعزيز قدرة المنفذينوالقطاعان اللذان ينطويان ضمنهما  تنمية وصون الطبيعةال أهداف بين الرابط

 .والتفاعل مع التغيير

الحوافز المالية تمكن  التي السبل باستكشاف (USAIDالدولية ) للتنمية األمريكية التابع للوكالة Translinks 1قام برنامج مثال،

 في وساهم ،فضل والحاكمية األ- -يةاالقتصادلتنمية وا -الصوناعتبارات  ةثالثنواتج  من تحقيق (PES) لخدمات النظم البيئية

 لربط الشهادات إلصدار جديد برنامج األخرى دعمه اإلنجازات بين و من ونتائج الصون، األراضيامتالك  بين العالقة معرفة

 أمثلة مع 2 (4104) تقرير فني Translinksتوفر على الموقع االلكتروني لبرنامج ي، اإلقتصادي النمو مع البرية الحياة صون

 الممارسات. أفضل عن

                                                 
1
 US Aid Natural Resources Portal: http://rmportal.net/library/content/translinks 

2
 US Aid Natural Resources Portal: http://rmportal.net/library/content/translinks/translinks -promoting-

transformations-nwp-final-report/ 

 

http://rmportal.net/library/content/translinks
http://rmportal.net/library/content/translinks/translinks-promoting-transformations-nwp-final-report/
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 االستدامة: -1

 لألجيال الخدمات وتدفق الموارد على تحافظ طريقةب تستخدم أن ينبغي الطبيعية الموارد أن مبدأ على البيئية االستدامة تستند

لجهود صون  البيئية االستدامة ضمان في هما  م تقدما   وشركائها (USAIDالدولية ) للتنمية األمريكية الوكالة حققت. القادمة

 تأثيرلتحقيق  المرونة وزيادة البيئي النظام وخدمات االتصالكل من  الطبيعي النسق مستوى على العمل شجعيكما و .الطبيعة

االعتبار ب خذاأل أيضا   وينبغي. القطاع عن النظر بغض (USAID) لبرامج البيئية االستدامة ضمان تكليف تم عام، بشكل. أوسع

 واالجتماعية. المالية االستدامة عوامل

 

 العالقةأصحاب مشاركة  -2

 يعيشون الذين األصليين أو المحليين السكان وتشمل المجتمع مستويات في جميع صون الطبيعة في العالقة أصحابإيجاد يمكن 

وصيادين  مزارعين ورعاة فمنهمن للغاية يمتنوع المحليين السكان هؤالء يكون قد. المستهدفة المنطقة من بالقرب أو في

 نفهم أن بمكان األهمية فمن النحو هذا وكذلك المجموعات العرقية المختلفة، وعلى حرجية، منتجات وجامعي وصائدي أسماك

 من الفئات العالقة أصحاب إلى الوصول قد يتطلب .الغابات وإدارة استغالل في تلعبه كل مجموعة أن يمكن أو تلعبه الذي الدور

 تواصل وجهود قدرات  بناء إلىاألصليين  والسكان النساء مثل أوالمهمشة، األكثر عرضة للتأثر بخسارة الموارد الطبيعية

 .مستهدفة

 
 

 وغيرها والغابات والمزارعين المحميات بين تعاوني بشكل تدار بأكملها مناطق أن لدرجة األحيائي على التنوع الحفاظ يمكن

أهداف صون  بعض مع متوافقة غير تكون قد األراضي استخدامات بعض أن حين في. المجاورة األراضي يخدممست من

 وتغيير البشر تأثير تخريب من معين مستوى عن يقل ال ما مع األحيائي التنوع عناصر من العديد يتسامح أن يمكن الطبيعة،

 .النسق الطبيعي

 .للطيور في األراضي الزراعية الكبيرة الفائدة على التعرف السياسات، ذلك في بما البيئية، اإلدارة أدوات على أيضا   يجب

 أن يمكن الفوائد هذه. النفايات من والتخلص البذور شرون اآلفات مكافحة خالل من للمزارعين فوائدا   الطيور توفر فهناك قد

 انجراف على السيطرة في ساعدالتي تبذور النباتات  نشر مثل) مباشرة غير أو( التجارية المحاصيل مثل تلقيح) مباشرة تكون

 (.Triplett, Luck, and Spooner 2012)( التربة تثبيت طريق عن التربة

ما تبرهن  أنه غالبا  إال  ،األساسليست محددة بنطاقات معينة في  للبيئة الصديقة الزراعية الممارسات معظمأن وعلى الرغم من 

 العيش وسبل األحيائي التنوع للمحافظة على عالية إمكانيات وجود على الصغيرة المزارع من العديد من تتألف التي األراضي

 لتعقيد فهملديهم ، كما أن بصفة وثيقة أراضيهمب معرفة األكثرغالبا   هم ةصغيرال اتنطاقي المزارعإن . سواء حد الريفية على

 الزراعية الكيميائية المواد من بدالاليدوي  والعمل المعرفة تطبيق على والتركيز التقليدية الوظائف واالحتفاظ باألصناف وتعدد

ن إوبالتالي فالتصدير.  سلعانتاج  عن عوضا   في المناطق القريبة لالستهالك الغذائية المحاصيل وزراعة ،الزراعية لياتاآلو

 التقليدية الممارسات نشر و تدعم التنويع في زراعة األراضيمن  وتعزز الصغيرة األمالك أصحاب تشجع التي السياسات

 .األحيان من كثير في األحيائي التنوع الحفاظ علىجيدا  ستخدم   الزراعية البيئية والمعارف
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 الموائل، تفضيالت باستخدام ما أراضي استخدام نمطبناء على  األنواع استمرار احتمال توقع في النمذجة فعالة تكون أن يمكن

 على التخطيط لغايات العالقة أصحابمع  ناقشاتمال في استخدامهامن ثم و ،نوع لكل االنتشار وقدرة الموئلمساحة  متطلباتو

 .الطبيعي النسق مستوى

الممارسات الفضلى عتبر تو. أولوية والمحلية والوطنية اإلقليمية السياسات في يالطبيعالنسق نطاق  الصون على يمثل دمج

 الصندوق انظر) كمثال عنهاة الدولية المتبع من قبل الوكالة االمريكية للتنمي للصون على نطاق النسق الطبيعي السياسة لتكامل

 أعاله(. 0

 األولوية تعطى( أ: )المقترح النهجفي . ئيالما الحوض إلدارة نطاق النسق الطبيعي نهج األردن نهر وادي حول دراسة اقترحت

 للمياه التحتية البنية جلبيتم ( ج) التنمية أجل من البيئة مالءمة مدى تقييميتم ( ب للحدود العابرة األحواض المائية إلدارة

 تضمن هذه. التحتية والبنية الطبيعي النسق لتناغم وفقا األرض طبيعة استخدام تحديديجري ( د) الواجهة إلى الصحي والصرف

االستهالك الكثيف للطاقة في تقنيات المياه  انخفاض الغذائي و اإلنتاج وزيادة للنسق الطبيعية التراثية البيئية السالمة المنهجية

 Masoud, Margolis, and) البيئة وترميم المنزلي واالستخدام المستغلة في الزراعة المائية للموارد متوازن بتوزيع والبدء

Khirfan 2014 . ) 

 المساحات على تعتمد فهي. الطبيعي النسق لنطاق مماثلة طبيعية تكوينات المتجول والرعي البرية الحياة على يتطلب الحفاظ

 حد في الرعوية النسق الطبيعية صون تفيد جهود. والغطاء النباتي الصالح لالستهالك المياه وإمدادات التنقل وممرات الواسعة

 على نطاق النسق الطبيعي نهج استخدام ( وينبغيHuntsinger, Sayre, and Wulfhorst 2012األنواع ) جميع ذاتها

 .والطيور األنواع تنوع التي تفيد البيئية العناصر أيضا   االعتبارب األخذ مع الزراعية، السياسات تخطيط عند الوطني المستوى

 

 مشاريع ذلك في بما الزراعي، للتوسع البيئي األثر تقييم في قانونيبشكل  الطيور معايير ادخال: 2 التوصية  2.1

 المهاجرة. الحوامة موائل الطيور على والتعدي الجديدة الري
 

 على اآلثار تقييمإن . الرياح رعامز سياق في سيما وال ،(EIA) البيئي األثر تقييم عمليات بعض في مهم عامل هي الطيور

 .لطيوراعلى  الكبيرة تهديداتها من احتمال بالرغم األحيان من كثير فيمطبقة غير  أخرى سياقات في الطيور

 مع الموائل ريتدمو( الرطبة األراضي إزالة مثل) الطيور موائل يتعدى علىأن الزراعة  في للتوسع فعلى سبيل المثال يمكن

 .الزراعية بالكيماويات التسمم خطر زيادةو( والمأوى الغذاء) ير توفر الموارديوتغ واألسمدة المبيدات استخدام

 على( القائمة أو الجديدة المشاريع إما) الزراعي للتوسع خطة أي من كجزء الطيور علىالمهمة  اآلثار هذه في النظر وينبغي

 اإلرشاداتوثائق  أو( EIAتقييم األثر البيئي ) مرجعية على العامل هذا إدراج وينبغي. والعامة الخاصة من األراضي كل

 .ككل (EIAالبيئي ) األثر تقييم من كجزء ويتم تقييمها تستكمل أن يجب المقدمة من مقيّمي األثر البيئي والتي

على  التوسع وخاصة وموائلها، الطيور على الزراعي للتوسع التراكمية لآلثار تقييم النظام أن يشمل أيضا   الضروري ومن

 .(IBAs) للطيور همةمال المناطق أو تأثير التوسع على الهجرةلطيور على طول مسارات ل الرئيسيةموائل ال

 حكومية هيئة التقييم هيئة تكون أن يجب الزراعي، التوسع مشاريعمشروع من  لكل البيئي لألثر شامل تقييم إجراء ولضمان

 .البيئة حماية بمسؤولية مكلفة

 األحيائي والتنوع البيئية النظم في الخبرة ذوي إشراك التقييم أن يتطلب أيضا   يجب الزراعيين، الخبراء ادراج إلى باإلضافة

 األكاديميين مثل المعنيين الخبراء مع الخارجي والتشاور والمحلي الوطني المستوى على الحكومية لهيئاتل باالضافة والطيور



 األحمر البحر/  االنهدام لحفرة الهجرة مسار في المهاجرة الحوامة الطيور وصونارشادات للزراعة 

36 

 

 من مبكرة مرحلة في الخبراء هؤالء تضمين يجب(. عامة الناس مع التشاور إلى باإلضافة) للربح الهادفة غير والمنظمات

 فيه.قدما  والمضي المشروع على بالموافقة تتعلق قرارات أي إجراء قبل وبالتأكيد التقييم

 الهيئة على الرطبة موائل األراضي في الزراعية لتنميةل البيئي األثر في تقييم مشاركينيشتمل الأن  المرجح من في اثيوبيا مثال

الجمعية االثيوبية  مثل ةالحكوممن خارج  الخبراء مع والتشاور الزراعة و وزارة المائية الموارد و وزارة البيئة لحماية العامة

 .(EWNHS) والتاريخ الطبيعي للحياة البرية

 
 إثيوبيا في البيئي األثر لتقييم حالة دراسة: 2 االطار

 الحكومة كل من البيئي األثر تقييم في إدارة ويشارك. 4114 عام في إثيوبيا في (EIA) البيئي األثر تقييم إدخال متطلبات تم

 اإلقليمية البيئة تتحمل وكاالت. المسؤولة االتحادية البيئية المنظمة هي (EPA) البيئة حماية هيئةإن . دارة الوالياتإو االتحادية

 من والتي الواليات عليها تشرف التي أو تنفيذها أو ترخيصها تم التي المشاريع على البيئي األثر تقييم تقارير لتقييم المسؤولية

 البيئي هي اإلدارات األثر تقييم عملية في الرئيسية الفاعلة الجهاتإن . األقاليم بين تأثيرات فيما على تنطوي أن المرجحغير 

 .آخرين حكوميين ومسؤولين المحلية

 

( في EIAتقييم األثر البيئي )مراجعة ارشادات و 4111( في عام EIAطورت اثيوبيا ارشادات عامة لتقييم األثر البيئي )لقد 

إطار تقييم األثر البيئي  بيان وضعت حيث ،(2003) عام( في EIAاإلجرائية لتقييم األثر البيئي ) اإلرشاداتو( 4111) عام

(EIA) ومستويات أنشطة ووفرته لجدولة ( تقييم األثر البيئيEIA) وقد تم . العالقة أصحاب مختلف أدوار وكذلك المطلوبة

 ذلك على األمثلة ومن. تقييم األثر البيئيمعينة ل قطاعاتالمتعلقة بواإلجراءات للمراجعات اإلرشادية الخطوط  من تطوير عدد

 .(Damtie 4002) المراعي وإدارة الثروة السمكيةو الماشية وتربية واألسمدة الغابات مع التعامل ألنشطةاإلرشادية الخطوط 

 

 :يلي ما وصف(  EIAتقرير تقييم األثر البيئي ) يتضمن أن ينبغي

 التي ستستخدم فيه. والعملياتالتقنيات  ذلك في بما المشروع، طبيعة -

 تنفيذ وتشغيل المشروع. خالل ستصدر التي الملوثات وكمية محتوى -

 .للتشغيل الالزمة الطاقة وكمية مصدر -

 .لألقاليمالعابرة  اآلثار المحتملة عن معلومات -

 السلبية. أو اإليجابية منها مباشر، غير أو بشكل مباشر المقدرة منها كل ومدة خصائص اآلثار -
 آثارها السلبية. من التخفيف أو منها الحدواآلثار  تخلص منللة فترضالمالتدابير  -
 . حادث وقوع حالة في للطوارئ خطة -

 .والتشغيل التنفيذ أثناء والرقابة الذاتية الرقابة إجراءات -

 القطاع مطوري مع وكذلك اإلقليمية المؤسسات بين البيئي األثر تقييم حول المعرفة في نقص هناك يكون ما فغالبا   هذا ومع
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 التأثير على تقييم التدريب إلى للحاجة يشير وهذا. أيضا واضحة ( غير EIAتقييم األثر البيئي ) تقرير تقييم عملية إن. الخاص

 اآلثار إلى اإلشارة عند التحديد وجه على وأيضا   عام بشكل البيئي األثر تقييم عمليات عن سواء اإلقليمي، المستوى على البيئي

 .الطيور على

 الخبراء من الحالي النقص مثل الرئيسية، العوامل في معالجة قوة أكثر ليكون البيئي األثر تقييم نظام يحتاج ذلك، إلى باإلضافة

 فعالية على سلبا   تؤثر التية يالسياس واإلرادة والتدقيق وغياب الرقابة التخصصات و فقدان البيانات البيئية األساسية متعددي

 . (Ruffeis et al. 4000)(  EIAقانون تقييم األثر البيئي )

 

 واإلقتصادية االجتماعية العوامل مع جنب إلى جنبا   القرار صنع عملية في كبيرة قيمة الطيور على اآلثار تقييمل يكونأن  يجب

 لهذه فإنه يمكن كبيرا   الطيور على جموع كان الخطر إذا. قدما   هيُمضى في أن ينبغي المشروع كان إذا ما إلقرار األخرى والبيئية

 .الطيور على هذا التوسع آثار تخفيف سبل وتطوير للتوسع البديلة المناطق/  المواقع لتحديد تستخدم أن التقييمات

 فترات على(  EIA) موافقة تقيم األثر البيئي و يجب تجديد المزرعة تشغيل في المناسبة والتقييم الرقابة آليات تبنىت أن يجب

 (...4القسم انظر) للممارسات تكثيف أي تشغيلية كبيرة تغييرات هناك كانت إذا وخصوصا   منتظمة،

 المثال، سبيل على. المشروع على الموافقة لمنع أهمية أقل هي والتي الطيور على تلك اآلثار للتخفيف من التدابير تحديد يجب

و . هجرة الطيور الحوامة المهاجرة خالل األماكن بعض في مؤقتا   التوربينات يتم ايقاف تشغيل ،في لبنان الرياح طاقةقطاع  في

 الطيور وجود فترة خالل من الري الحد أو يةالشجير األسيجةنباتات  لنمو هذا السماح يعني أن يمكن الزراعي الوضع في

 .المهاجرة الحوامة

 (...4القسم انظر) مراقبة االمتثالإجراءات  تشمل أن ينبغي وهذه قوانين،بال االلتزام عدم على عقوبات إدخال أيضا   يجب

 المهاجرة الحوامة الطيور على آثارها من للحد توصيات:  التكثيف الزراعي 2
 

 .للتكثيف الزراعي مطلوب البيئي األثر تقييم: 3 التوصية 2.1

 

. ال أم التقييم األصلي من االنتهاء تم سواء إذا متطلبات تقييم األثر البيئي القائمة الزراعية الممارسات تكثيفيحقق أن  يجب

 البيئي األثر تقييم يطلب أن ويجب. الزراعي للتوسع أعاله المبين النحو على العوامل نفس البيئيتقييم األثر  يغطي أن وينبغي

 األسيجة وأطرافنباتات  وإزالة األحادية المحاصيل إلى التحول مثل القائمة، الزراعية الممارسات في الكبيرة للتغييرات

 .الجافة المناطق في المستهلكه للمياه المحاصيل إدخال أو/  و ،المزارع

 يمكن والتي البيئة، على كبير تأثير لها يكون أن المحتمل للمشاريع البيئي األثر تقييم القانون يتطلب ،األوروبي مثال االتحاد في

 3 .األراضي استخدام في كبيرة تغييرات على تنطوي التي الزراعية المشاريع الحاالت بعض في تشمل أن

 أنماط لتحديد البيئي األثر تقييم استخدام يمكن ،السعودية العربية المملكة مثل لمياهالفقيرة با البلدان في المثال، سبيل وعلى

عام  السعودية العربية المملكة في أجريت دراسة نتائج على ا  وبناء. المياه استخدام كفاءة من تزيد التي زراعة المحاصيل

                                                 
3
 European Union Directive 85/337/EEC. 
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 .Patil et al) المياه إنتاجية لتحسين رودسنجيل حساب  على الذرة زيادةب المحاصيل أنماط زراعة تغيرتفقد  ،4101

2014). 

إن .  (SEA)االستراتيجي التقييم البيئي تنفيذ خالل من مزارع إلى الهامشية لنسق الطبيعيةل المتزايد التحول تناول أيضا وينبغي

 التقييم البيئي لغياب البيئي فقد كان األثر تقييم مبادئ صحةمن  الرغم على د أنهج  وُ  ةريسو في البيئي األثر تقييم استعراض
تقييم  نظام من كلعمل  الضروري فمن ولذلك. (Haydar 2010) المستدامة التنمية كامل أهداف إضعاف مكانيةا االستراتيجي

 جنب. إلى جنبا    و التقييم البيئي االستراتيجياألثر البيئي 

 

 ربط الموائل من خالل األراضي الزراعية على المستوى الوطني توفير: 4 التوصية 2.2

 

 عموما   به المسلم ومن. مصر في النيل دلتا في قديمةالفي العصور   األنماط المطبقة إلى ربط األنظمة و الموائل بين يعود الربط

لفترة طويلة  األنواع من على حياة جموع كثير للحفاظ غير كافيةغالبا   تكونس الطبيعية، المحميات مثل المحمية، المواقع أن

 ،الربط هذا في دورا   المحميات بين االتصال يمكن أن يلعب .حدودها خارج تقع ألحداث عرضة محميات كهذه هيأن و األجل

 في النظر من أنه لم يتم الرغم على محميات، إلى المناطق من المائة في 01 تحويل تم حيث السودان جنوب في موضح هو كما

 المحميات شبكات تصميم عند المهاجرة األنواع احتياجاتاالعتبار ب خذاأل وينبغي. المهاجرة األنواع أو البيئي النظام احتياجات

 دائما   يقيم سوف الطيور أنواع جموع معظم من األكبر الجزء ذلك ، ألن ومع. المناطق بين لالنتقال االتصال بين الموائل وكذلك

 .مماثل نطاق على الجيدة واإلدارة الصون تدابير تطبيق يجب ، لذلكالريف الواسع في

 من غيرها مع شبكات في( األشجارب مزروعة المزارع  أسيجة) والزراعة بالممرات يةالشجيراألسيجة  بين الجمع يعمل

تنوع  وفقدان المكثفة الزراعة آثار من يقلل وهذا. الموائل ووفرة تنوع زيادة على والغابات، البرك مثل الطبيعية، شبه العناصر

 .األحادية بالزراعات المرتبطة الموائل

 الطبيعية النسق من العديد في في حواف المزارع الشجيراتالطبيعية غير  شبه ئلاالموقد ال يكون هناك كمية كافية من 

 لهم اثناءاختباء  غطاءوكذلك تشكل  ،للتغذيةوكمصدر واإلقامة للتعشيش  للطيور مكانا  المزراع أسيجة نباتات توفر  .الزراعية

النسق  عبر طويلة لمسافات تسهل انتقالهم النباتات في حواف المزراعاألنواع فإن  لبعض وبالنسبة انتقالهم لمسافات قريبة،

 تساهمقد و الغابات طيور من % 81 يقارب في مساندة ما ا  دورالمتحدة  المملكة في المزراع أسيجةنباتات كان ل. الطبيعي

 .هذه الطيور أنواع من العديد تراجع إلى مؤخرا   إزالتها

 العرض/  الطول) السياج حجم هما،النباتات في حواف المزراع  في أنواع الطيور ثراء مع إيجابي بشكل مرتبطان عامالن أهم

 والتعقيد الهيكلي والخضريالنباتي  الغطاء وجود إن. (Hinsley and Bellamy 2000)األشجار  غياب/  و وجود( الحجم/ 

. االعتيادية موائلها غير المسيجة وثيق بشكل تشبه التي النباتات في حواف المزارع أنواع تفضيل إلى الطيورتميل . أيضا   مهم

 ، األراضي غير المحروثةمثل  أخرى، ميزات مع اربطه خالل من للطيور يةالشجيرحواف المزارع  قيمة زيادة ويمكن
 المتحللة أو الميتة الكبيرة األشجار وجود إن. والقنوات ذات الخضرة الجيدة الزهور البرية، الضفاف شرائط ،الحواف الصخرية

 للمبيت.للغذاء ومواقع  مصدرا  ا فهو يوفر لهاألنواع  من لكثير مفيد
تحسين  في أساسيا   عنصرا   يكونأن ها الجيد يمكن تكامل أن حيث. األفريقية الزراعة نظام من هي جزء تقليدي األشجار إن

 وزيادة انتاجية أنظمة المحاصيل الغذائية.
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كذلك فهي تحسن من خواص التربة تحتها  ،يةالشجيراألسيجة جسم  حاجز قبل من وتعرية التربة المياه جريان الحد من يضا  أيتم 

 مع يةالشجيراألسيجة  هذه م مثلااستخدلقد تم  المياه. ترشيح من يزيد ، مما(األرض دودة)نشاط الحيوانات  الرتفاع نتيجة

  . (Bishaw and Abdelkadir 2003) المتدهورة المياه واستصالح مساقط الستعادة في اثيوبيا األشجار

 

 :عراالمز أسيجةالنباتات في  إلدارة الممارسات الفضلى :3 االطار

 األولوية، ذات نواع الطيورأ لتالئم تكييفها ينبغي و التي األسيجة الشجيريةنباتات  إلدارة الممارسات أفضل عناصر

 : (Hinsley and Bellamy 4000)من
 من غيرها مع يةالشجيراألسيجة  بين الجمع أمكن كلما لذلك الطيور، من المزيد يعني أنينبغي  الموائل من دلمزيإن ا 

ينبغي  .الصيد الخطرائد غطاء نباتي للطيور البرية وطيور  العشبية، الحوافو القنوات مثل الطبيعية شبه الموائل

 .الضيقة الرفيعةلسياجات ل النباتي الغطاء كثافة و( م 4.1 ويفضل األقل، على متر 0.4 إلى) العرض زيادة

 بين  ذلك إلى األشجار وما أعداد التباين في ارتفاعاتها، أي) ريةيالشجأو األسيجة حواف المزارع  هياكل أنواع تنويع

 كبيرة من حواف مزارع المثال، سبيل على. الموقعه وفقا معينة أنواع دعم ومحاولة( ريةيالشجاألسيجة  داخل وليس

أو قليلة أعداد  مع أقصر شجيراتب حواف مزارع الغابات، من القريبة المناطق في األشجار من الكثير الشجيرات مع

 .المفتوحة المناطق في األشجارمتباعدة من 

 وموقع التقليمعمليات  بين الفاصلة الفترة إن. عام كل ال يتم قطعها جميعا   بحيث بشكل متناوب ريةالشجياألسيجة  تقليم 

. المحاصيل إنتاج مطالب على وأيضا  الطويل  المدى على ة بهاالمرغوبواألسيجة  اتالنباتنوع  على التقليم يعتمد

رية يالشجاألسيجة النباتات في  وأنواع أحجام من واسعة مجموعة توفير ينبغي ،سبق مع مااإلجراء هذا وبإضافة 

 قبل والبذور الفاكهة مخزون إزالة لتجنب ممكنا   ذلك كان إذاالشتاء  أواخر حتى التقليم تركيفضل . معين مكان داخل

 عند القطعة الواحدة في األغصان من الكثير وإزالة آلالت التقليم المفرط االستخدام و تجنب. الشتاء فصل حلول

 .التقليم

 قبل الماشية الغذاء منو/  الجائر الرعي منع خاصةو ريةيالشجاألسيجة في أسفل  غطاء نباتي جيد على المحافظة ،

 .ريةيالشجاألسيجة أسفل  في األعشاب مبيدات ومنع انتشار

  لضفيف جديدةأسيجة  إنشاء أورية يالشجاألسيجة  ترميم عند المعني الموقع في الموجودةالطيور أنواع عتبار االباألخذ 

 من صفوف إلى ذات الفراغاتاألسيجة ي بعض الحاالت يفضل تحويل و ف. تناسب معهاتبحيث  الحدود تصميم

 ومصادر والزهور األعشابمن  مخزون وامتداد وأحيانا ،البذرية الحشائش/  الزهور/  العشب يتخللها الشجيرات

 .الحقيقية ريةيالشجاألسيجة  من أفضل كونت قد البذور

 
 

 التمويل معرية يالشجاألسيجة  إلدارة تُدخل عوامل الممارسات الفضلىألن  الوطني المستوى على الزراعية السياسة تحتاج

 .الزراعية البيئة خطط خالل منعلى سبيل المثال  للتنفيذ، المخصص المناسب

 

 والتصحر. الجائر الرعي لمنع لألراضي مستدامة إدارة إنشاء: 5 التوصية 2.3
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 من٪ 61 إلى يقارب ما توفر السورية البادية كانت فمثال. المنطقة هذه في خطير قلق مصدر هما والتصحر الجائر الرعي

 األراضي من كثير في الحال هو كماو٪. 3 من أقل إلى تانخفض فقد اآلنأما . البالد في الصغيرةلمجترات ل الغذائي النظام

 تقلل قدوالتي  الشعير لزراعة المراعي أفضل وحراثة الجائر الرعي مثل التدهور من مفرغة دائرةتوجد  العالم، في الجافة

 .الطبيعي النباتي الغطاء من أيضا  

 هذا في التصحر تقليل وبالتالي الجائر، الرعي لألراضي سوف يمنع المستدامة القائم من خالل اإلدارة البيئي النظام نهج

 .المسار

 الحفاظإن . مناطق الرعي في األحيائي التنوع/  األنواع الحفاظ على ثراء الحساسة هي لضمان الطيور موائل حماية أهداف

 .الحوامة المهاجرة الطيور ألنواع الغذاء وفرة بقاء يضمن سوف األحيائي التنوع على

 أن الجائر فيمكن للرعي. الصغيرة الثديياتالفرائس من  وتنوع وفرةاألخذ باالعتبار  تحتاجف بالنسبة للطيور الحوامة المهاجرة

 أنظمة لبناء التربة مالءمة وانخفاض الجودة أو الغذائية المواد توفر النخفاض ات الصغيرة نظرا  يالثدي فرائس على بشدة يؤثر

 .بسطة األبنيال الرعوية ذات المناطق في اإلفتراس خطر زيادة بسبب أو/  و الدوس بسبب روالجح
 المحلي، والمناخ التربة ونوع التربة خصوبة تطابق التي )حمولة حيوانية( تربية المواشي ينصح بمعدالت هأن من الرغم على

 .المهاجرة الحوامة الطيور مثل المستهدفة، لألنواع الصحيحة الموائل إلنشاء الطيورأنواع  اعتبارات استخدام أيضا  يفضل فإنه 

 المراعي فيف (.Bailey 2004) المتكافئ غيرالرعي  لتوزيع نتيجة هي الجافة المراعي في الماشية رعي مخاوف من العديدإن 

 من القريبة المناطق كما في جائربشكل  ترعى ال لذلك قد ،المياه عن بعيدة والمناطق ا  محدود المياه الواسعة يكون توفر القاحلة

 من استخدام الموجودة المياه مصادر من كم 0 من أبعد هي التي المناطق في للمياه جديدة مصادر عادة ما يزيد تطوير. المياه

 .الرعي بصورة شاملةتجانس من  ويحسن القريب العلف

 . (Holechek et al. 2003)لتحقيق الرعي المستدام غير قابلة للرعي  المياه عنكم  1.4من األبعد المناطق  اعتبار ينبغي

ما تحتويه  نصفيقدر ب حمولة حيوانية تحتوي معدل أن يجب ، كم1.4و  0.6 بين بعدها عن المياه التي للمناطق وبالنسبة

 . (Holechek et al. 2003)الماء  عن مصدر كم0.6 من أقل تبعد التي المناطق

 مستخدمي أن التجريبية األدلة تبين. تدهورها من التخفيف أو منع من مباشرة فوائد تلقي األراضي يخدممست على يجب

وذلك  الالزمة، االستثمارات من مباشرة بصورة االستفادة عند األراضي تدهور الحد من أو منعقدرة على  األكثر هم األراضي

 سبيل على. األراضي تدهور إلى تؤدي التي الفوائد تلك الحالية الممارساتفي  ستمراراال التي تنتج من الفوائد تفوق عندما

 Nkonya et))األشجار  المتالك تفويضا  تم منحهم عندما األشجار  زراعة أو الحمايةبأنشطة النيجر  في بدأ المزارعون المثال،

al. 2011. 

 هذه في مكانا   لألراضي المستدامة اإلدارة ممارسات تأخذأن يجب  و الماشية لرعي بشكل شائعأيضا المحمية  المناطقتستخدم 

 الرعاةإن . القانوني وضعهم عن النظر بغض ،الطبيعية المحميات معظم في الماشيةتوجد  مثال في جنوب السودان. المناطق

 تدهور واألعالف وهذا أدى إلى المياه على التنافس مما أوجد الرئيسية، المتنزهات من العديد في راسخون اآلن وقطعانهم

 المتنزهات تدهور إلى جزئيا   التعدي ساهم و قد. المشروع غير الصيد وتسهيل الجائر الرعيو الحرق خالل من األراضي

 . (UNEP 2007)السودان  جنوب في النامية البرية الحياة لقطاع كبيرا تحديا   اآلن يمثلهو و الوطنية
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إرشادات في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، و ضمناآلثار على الطيور إدراج : 6 التوصية 2.3.1

 مركز تنمية األراضي الجافةل السياسات والتدريب

 

إلى جنب مع تغير المناخ وفقدان التنوع  التصحر جنبا  التحديد أن مشاكل  0994ريو عام  خالل مؤتمر قمة األرض فيلقد تم 

أنشئت التي  (UNCCDاتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر )إن أعظم التحديات التي تواجه التنمية المستدامة.  هي األحيائي

 .إلدارة المستدامة لألراضيجل اتنمية ألربط بين البيئة والوالتي ت الملزمة قانونا   ةالوحيدي االتفاقية الدولية ه 0992في عام 

، القاحلة، والمعروفة باسم األراضي الجافة ونصف الجافة وشبه الرطبة الجافةاالتفاقية على وجه التحديد في المناطق تعنى 

 األمم المتحدة لمكافحة التصحر تفاقيةال العشريةفي االستراتيجية  .هشاشةوالشعوب  البيئيةلنظم اأكثر بعض  توجد حيث

: "إلقامة شراكة لتصبحأدق بشكل  تحديد أهدافهمباألطراف في االتفاقية قام ، 4111في عام  هادااعتم والتي تم( 2008-2018)

والتخفيف من آثار الجفاف في المناطق المتضررة من أجل دعم الحد من الفقر  األراضيالتصحر / تدهور  لعكسعالمية 

 واالستدامة البيئية ".

العمل  تشمل أنشطة خطةفي بلدانهم.على سبيل المثال،  التصحر طرف في االتفاقية برامج عمل وطنية لمعالجةقد طور كل ل

واحدة أو أكثر  ؛مختلفةالام الرعي السليم في مناطق الرعي فيما يتعلق بتطبيق نظ رئيسيةعمل صياغة خطة ة في مصر الوطني

إلى  الرعي ، وتعديل عدد قطعانوتناوب الرعي الموسميباإلراحة  الرعيتناوب ، وتطبيق نظم ةالمختلف التناوبأنظمة من 

تكميلية من خارج ، وتوفير تغذية الرعي منطقةفي ثروة الحيوانية للوضمان توزيع جيد للمرعى السليمة  الحمولة الرعوية

، وإنشاء نقاط سقي إضافية عند الرعويةاألعالف من  الماشيةالمراعي للتغلب على الفجوة بين إنتاج العلف الحالي ومتطلبات 

 (.Ministry of Agriculture and Land Reclamation and Desert Research Centre 2005الحاجة )

مركز تنمية األراضي الجافة النظر في اآلثار المترتبة على الطيور وكافحة التصحر ينبغي على كل من اتفاقية األمم المتحدة لم

 الحوامةسياسات لمنع التصحر. يجب إنشاء برامج العمل الوطنية مع النظر في احتياجات الطيور الو اإلرشاداتتطوير في 

 المهاجرة كما هو مبين في هذا التقرير.

 

 المدارة من قبل المجتمعإلدارة أراضي الرعي  يةكما: تحسين المؤسسات والح7 التوصية 2.3.2

 

. على سبيل المسارهي مصادر مهمة لعلف الماشية في العديد من البلدان في هذا  دارة من قبل المجتمعالمأراضي الرعي إن 

اإلنتاج من المراعي  إناألهمية لسبل العيش الريفية.  ةبالغ دارة من قبل المجتمعالمالرعي فإن أراضي المثال، في اليمن، 

من النباتات الحولية والنباتات غير  مرتفعةلمراعي منخفض مع نسبة ل األرضيغطاء الفإن  نتيجة الرعي الجائر .منخفض

األشجار والشجيرات واألعشاب  قطعإن لمراعي. في اعلى نطاق واسع  أنواع األعالف المحسنة تبنيالمستساغة. ولم يتم 

 .بالمياه المياه واحتفاظ التربة ترشيحتكوين النباتي ومعدالت الد لها تأثير سلبي على الخشبية للحصول على الوقو

الوصول غير المقيد إلى أراضي الرعي قد يؤدي إلى فإن في ظل وجود طلب كاف للثروة الحيوانية أو المنتجات الحيوانية، 

من  ضئيلجزء  فقطحمل تالكاملة من الموارد ولكن ي االستفادةبمستخدم للمورد يتمتع فرد اإلفراط في استغالل الموارد. كل 

الشديد تدهور للسبب في كثير من البلدان  ناكاونظام الرعي الحر التكلفة. ونتيجة لذلك، فإن نظام الرعي التقليدي غير المنضبط 

  4 ألراضي الرعي. وعلى الرغم من أن هذا قد ال يكون الحال في بعض الدول العربية.

القطاع الفرعي للثروة الحيوانية هو إن في العالم.  01 وتحتل المرتبةالمواشي في أفريقيا  جموعثيوبيا أكبر عدد من ألدى  

 دخل لألسر، وتأمين ضد المخاطر.  ،غذاءمصدر و طاقة الجرللفالحةحيث يوفرهم ال يتجزأ من القطاع الزراعي معنصر 

                                                 
. http://cmsdata.iucn.org/downloads/al_hima.pdf 
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 تفي اآلونة األخيرة أصبح ومع ذلك همة ألعالف الماشية في البالد.مدر مصاهي  دارة من قبل المجتمعالمأراضي الرعي إن 

 متدهورة بشدة بسبب نظام الرعي الحر وغير المنضبط.اضي الرعي العديد من أر

 ةضروري هي شروط  القوانينوإنفاذ ولوائح االستخدام،  قوانينإسناد الحقوق للمجتمعات المحلية إلدارة الموارد، ووضع إن 

على  يةالمجتمع ولوائح االستخدام يتم مراقبة قوانينأن  تطلب اإلدارة المستدامة للموارد أيضا  وتلنجاح إدارة الموارد المجتمعية. 

وهذا مشابه  ،هما  مالمؤسسات والمنظمات المحلية يصبح  تفعيلتحديد العوامل التي تساعد على التنمية وفإن  نحو فعال. وبالتالي

 لمفهوم الحمى.
دارة المراضي الرعي ألمتعددة ال ةداراإلو واالستخدامهياكل الملكية عتبار اإلفي  يةكماالترتيبات المؤسسية للح تأخذ ب أنيج

غير مناسبة هي  ، مع أخالقيات التنظيم والرقابةمركزيةال ةكمووقد أظهرت التجارب السابقة أن وحدات الح .من قبل المجتمع

اإلدارة الفعالة تتطلب فائدة. التيارات في تذبذب وجود مع  ينمشاركال ومتعددة متعدد المنتجاتلتنظيم وإدارة نظم الموارد 

ختلف يسوف و الدولة.على مستوى من المؤسسات والمنظمات المحلية و ا  مالئم ا  مزيج دارة من قبل المجتمعالمألراضي الرعي 

 Williams) المحلية المؤسسات والمنظمات إعادة إحياءعلى  المزيج وفقا لظروف معينة، ولكن ينبغي أن يكون التركيزتحديد 
1998.) 

فإن وفقا لمسح العينة،  لوائح استخدام مناطق الرعي.تقليد طويل في تطوير وتطبيق المجتمعات الريفية في تيغري، إثيوبيا لدى  

تدهور التعامل مع أراضي الرعي، ودعم دور إدارة الموارد المجتمعية في  فياعادة التجدد الطبيعي سهم في تستخدام لوائح اال

المنظمات القروية هي المسؤولة في المقام األول  إن.عند انشائها تقييد استخدام أراضي الرعيالمحافظة على يتم كما  الموارد.

ستخدام مع المساعدة التقنية والمادية االاذ لوائح وإنفإنشاء والل تنظيم وإبالغ المستفيدين، مقيدة من خالإدارة مناطق الرعي عن 

 من المكتب اإلقليمي الزراعة.

العينية للحماية ومساهمة العمل بدون تعويض لتطوير و ةيالنقدالمساهمات  من خاللالرعي  إدارة أراضي ون فيساهم المستفيدي

ألراضي الرعي األولوية  وذالمستخدم تعتبر الثيران فإن  ،إنتاج المحاصيلفي لجر لالحاسم  هاأراضي الرعي. ونظرا لدور

 (.Gebremedhin, Pender, and Tesfay 2004) ةالمقيد

 

 مكافحة األعشاب وإنشاءل البديلة نظمال: تخفيض آثار مبيدات األعشاب على الطيور من خالل 8 التوصية 2.4

 األعشاب محمية خالية من مبيدات حقول  غير محروثة وأطرافأرا ِ 
 

األعشاب الضارة. يمكن ب يها عموما  األراضي الزراعية، ويشار إلمناطق في  النباتات المنافسةتستخدم مبيدات األعشاب لقتل 

في معظم ولذلك يتم السيطرة عليها إلى ارتفاع تكلفة اإلنتاج الغذائي،  يؤديالمحاصيل الزراعية مما  انتاجية قللتأن عشاب لأل

الالفقاريات المرتبطة غذاء  فقدان من خالل مثال المخاطر على الطيور، مما يزيديدات األعشاب األحيان من خالل استخدام مب

 في وفقدانالمياه جريان التربة و انجرافإلى  استخدام مبيدات األعشاب يمكن أن يؤدي أيضا  أن كما  .معينة مضيفةنباتات ب

 الطيور.على  سلبا   أيضا   ؤثريمما  التربة على المدى الطويل بتعرية النيتروجين المرتبطة

 /  بالمهاد العضوي البدائل مثل التغطية مكن االستفادة منأ قلل من استخدام مبيدات األعشاب حيثت إدارة األعشاب المتكاملةإن 

 . الحيوية، وأنظمة المكافحة الحراثة بين صفوف المحاصيلالبينية، زراعة ال،تغطيةال محاصيلزراعة 

 وفر مهاد على سبيل المثال .هانمو بادراتإعاقة منع إنبات األعشاب الضارة أو بالمهاد العضوي يمكن لتغطيه سطح التربة 

 وزاد االنتاجيةعشاب الضارة لمدة موسم دون مبيدات األعشاب لألفي بيئة صحراوية في والية كاليفورنيا مكافحة  ءاللوبيا

(Hutchinson and McGiffen 2000.) مكافحة األعشاب الضارة، بما  تغطية التربة بالمهاد العضوي فوائد اضافية غيرول

 جافة. الو الحارةفترات المياه التربة خالل النيتروجين إلى التربة، وحفظ  ةضافإفي ذلك الحد من انجراف التربة، و
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موجودة الالمحاصيل  ضمنويمكن بذرها  عشاب.األلنمو  مانعا   مع المحصول الرئيسي توفرالمزروعة محاصيل الغطاء إن 

 هاساعدتغطاء المحاصيل لالكتلة الحيوية إن  األعشاب الضارة دون منافسة من المحاصيل. وقت نموأو بعد الحصاد لتقليل حاليا  

تدوير  ةفعاليتحسين غطاء تحسين التربة ونوعية المياه، المحاصيل رى لعلى المنافسة مع األعشاب الضارة. تشمل المزايا األخ

 من أيضا  ل لقي أن يمكن من استخدام مبيدات األعشاب بدال  ، عشاباألنمو  إعاقةإن . ماديا  إنتاجية المحاصيل تحسين المغذيات، و

 (.Snapp et al. 2005تكاليف اإلنتاج )

تولد الزراعة البينية أن يمكن  .الحقلاثنين أو أكثر من أنواع المحاصيل في وقت واحد في نفس  هي نموفالبينية زراعة الأما 

زيادة كفاءة استخدام الموارد المتاحة )يمكن يتسبب في واالستقرار و اإلنتاجمما يزيد من مفيدة بين المحاصيل، حيوية تفاعالت 

بشكل منفصل( والحد من األعشاب الضارة  فيما لو زرعتأفضل للموارد  ةاالستفادة المشتركتكون أن تكمل بعضها البعض و

(Eskandari and Kazemi 2011.) مختلطة( أو في أوقات مختلفة الالبينية الزراعة المحاصيل في نفس الوقت ) يمكن بذر

نتاج حيث تزرع محاصيل مختلفة في شرائح واسعة )عادة ما إالبينية هو نظام  زراعة الشرائط(. المتناوبة البينية الزراعة)

 .الحقل( في نفس البذارآلة بعرض كون ت
عشاب د األومن وج تقلل كثيرا  أن صفوف والتي تتضمن حراثة الفراغات بين صفوف المحصول الزراعي البين يمكن للحراثة 

القطن في اليونان  زراعة انتاجية أن تبينعوائد مماثلة.على سبيل المثال،  وانتاجالضارة دون استخدام مبيدات األعشاب 

مبيدات األعشاب  انتاجية الزراعة باستخداممتسقة مع  كانتمبيدات األعشاب من  بدال   الحراثة بين صفوف القطنباستخدام 

(Papageorgiou, Eleftherohorinos, and Vasilakoglou 2008 .)الحراثة بين صفوف المحاصيل توقيت يمكن 

 مع المحاصيل. األعشاب الضارة تداخلل زمنية األكثر احتماال  الفترة التزامن مع لت

مبيدات األعشاب.  الستخدام فعاال   بديال   أيضا  كون تأن الضارة  ألعشابل ةباستخدام األعداء الطبيعي حيويةاللمكافحة يمكن ل

مكافحة الصغار المزارعين ومزارعي الكفاف. أمثلة  في مزارعأنظمة المكافحة الحيوية بل واستهداف إتاحة  وينبغي أيضا  

خنفساء والسينابار عثة وحشرة  ،حشيشة الدود أو القربيون الوارفة نباتلمكافحة عشاب الضارة تشمل األغنام الحيوية لأل

، واستخدام الماعز حشيشة القلبنبتة على للسيطرة  كريسولينا ، وخنفساءحشيشة الدود على نباتحشيش للسيطرة برغوث ال

 المراعي. جمات فياأللمكافحة 

إدارة  إن. االزعاجبسبب المستويات العالية من  ةيألعداء الطبيعل محببةالزراعية بيئات غير البيئية النظم ما تكون  غالبا  

 ةيعيعداء الطبلأل إعطاء األفضليةيهدف إلى  يةبيئأسس على نهج قائم  هو، الحيوية للصونشكل من أشكال المكافحة كالموائل، 

 (.Landis, Wratten, and Gurr 2000في النظم الزراعية ) الحيويةوتعزيز المكافحة 

عوامل المكافحة ها من كثير غيرالإال أن  بشكل سريع، المستهدفة عشاباألوعلى الرغم من أن المبيدات الميكروبية تقتل 

لعديد من مبيدات األعشاب الكيميائية. ومع ذلك، فإن تلك لسمة  يعدبعد التطبيق، والذي  الفوريقتل الال تؤدي إلى  الحيوية

القضاء  الفعالة وهياإلبادة  إلى قد تصل أيضا   في الحقل الطبيعي التفشي أو بشكل منظمنتشار االقادرة على الحيوية الالعوامل 

إعادة أن حيث  ،السريع للقتلاألثر هذا التأثير أكبر بكثير من  وعلى المدى الطويل، قد يكون إنتاج البذور. فيشديد الخفض الأو 

تنافسية بسرعة  جموعألعشاب إلعادة تأسيس لصابة األولية قد تسمح اإل بعد تعويضي من األعشاب الضارة التي تعيشالنمو ال

(Muller-Scharer, Scheepens, and Greaves 2000. ) 

، ولنظم يضا  أ تتكيف بشكل جيد المحاصيل التيمن  مستقرة أصنافا  في نظم الزراعة التقليدية في إثيوبيا  عادةن والمزارعيختار 

أن في نفس الوقت. ويمكن لهذه النظم التقليدية المتنوعة الحقل وأو أكثر من المحاصيل في نفس  محصولينزرع فيها زراعية يُ

 Abate, Van Huis, and Ampofoفظ على أعداد اآلفات عند مستويات منخفضة )احأن تو ةالطبيعياألعداء وفرة من تعزز 
2000.) 

هذا نهج ويستند . هوم جديد في مكافحة األعشاب الضارةمف هو لى مستوى عتبة معينإبالنمو الضارة لألعشاب السماح إن 

األعشاب الضارة، العدو الطبيعي والبيئة  بينمعرفة بيئات المحاصيل، وخاصة اآلليات الكامنة للتفاعالت على  النظام البيئي
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(، وإدارة ةاألعداء الطبيعيمن األعشاب )مثل دعم الحد ت. وهذا يشمل حماية الموائل المفيدة التي والجموعالفرد  ياتعلى مستو

 الموجودة. الحيويةوتعزيز فعالية عوامل المكافحة  للحفاظ على النباتمجتمع 

مع األساليب األخرى،  بجمعهافعالة ومفيدة لتحسين إدارة األعشاب الضارة  دارة اآلفات هي أيضا  إللة ياألصالمحلية المعرفة إن 

لوضع خطط  وينبغي أن تكون هذه المعرفة أساسا   .المحددلموقع ا ىعلى مستو و يوطنال ىوال سيما لتحديد القضايا على المستو

، لبنان، فلسطين، واألردن، ةسوري مثللة في الهالل الخصيب، يالمعرفة األصوقد تم جمع . عشابلألاإلدارة المتكاملة وأساليب 

إن  (.Jaradat 1998جديدة من اإلنتاجية الزراعية )الساليب األالزراعية كوسيلة إلضافة قيمة إلى  البيئيةوتقييمها إلدارة النظم 

هي  على حد سواء مع بعض البدائل المذكورة أعاله قلع األعشابلالتقليدية الميكانيكية ق ائطرالاالستراتيجيات التي تستخدم 

تتكيف التي تنافسية الواستخدام أنواع األعالف  المروجلمراعي أو لالمحاصيل وتجنب الرعي الجائر  تدويركما أن . أيضا   شائعة

 مراقبةتم تأساليب فعالة للحد من استخدام مبيدات األعشاب. وينبغي أن  أيضا  هي تربة لل الجيدة خصوبةالوالحفاظ على  جيدا  

ا إلدارة في استراتيجيات إدارة المحاصيل واستخدامه الحديثة المحاصيل بشكل منتظم بحيث يمكن أن تنعكس المعلومات

 األعشاب الضارة بشكل فعال.

 

 محمية  أراضي غير محروثة  و مناطقاألعشاب الحقول الخالية من مبيدات  حوافإنشاء

 

 األعشاب. مبيداتخالية من المبيدات ، بما في ذلك الالمحمية راضي غير المحروثة األمناطق و الحقولهوامش نشاء إينبغي 

زيادة المكافحة الطبيعية  إلىوتؤدي  في هذه المناطق األحيائيخالية من مبيدات األعشاب من التنوع الل وهوامش الحقتزيد 

 لطيور. ا لمن أجلآلفات للمناطق المزروعة ودعم الموائل 

كبير وتجانس الزراعات أحادية الحجم الهي الطبيعية الزراعية الحديثة  للنسقواحدة من السمات المميزة الرئيسية  إن

إذ ، يينر على وفرة وتنوع األعداء الطبيعؤثر بشكل مباشيوهذا يمكن أن  .ألراضيل الطبيعينسق ال يجزءالذي وصول، المح

العودة إلى استخدام فإن وبالتالي  معين.قابلية الحياة لجمع  تانخفضكلما األحادية المزروعة بالمحاصيل المنطقة  كبرتكلما أنه 

واألراضي  ريةيالشجاألسيجة  حواف المزارعصفوف و قطع الغاباتكون من مالالزراعي  النسقفي  ئيالفسيفسا التركيب

ات عدد من أنواع المفيدة المفصليليواء اإلتغذية والو للتكاثرتعددة موائل متهيئة إلى  يمكن أن يؤديالخ.  المزارعوأفنية الرطبة 

 (.Altieri 1999)المفيدة 

و / أو متنوعة  حقولإنشاء هوامش ب يكون واسعة النطاقفي الزراعات األحادية  األحيائيإلعادة التنوع ق ائطرال إحدىإن 

 .ةالمفيد من المفصليات األحيائيالتنوع  وانتشارحركة حيوية تسمح بالتي قد تكون بمثابة ممرات و رية متنوعة نباتيا  يشجأسيجة 

وقد أظهرت العديد من الدراسات  آلفات المحاصيل. ةالطبيعيألعداء ل كمستوعباتالحقول وهناك قبول واسع ألهمية هوامش 

قد تكون هذه الموائل  النباتات البرية.بالمحاصيل  تحاطكثر فعالية حيث األ الحيويةوالمكافحة  ةيوفرة متزايدة من األعداء الطبيع

وحبوب  المضيفات البديلة،/  فرائسالويمكن أن توفر المزيد من الموارد مثل  ةلألعداء الطبيعيلبيات الشتوي ل كمواقع مهمة

األعداء في مصر ستخدم تُ (.على سبيل المثال، Altieri 1999اللقاح والرحيق للطفيليات والمفترسات من النباتات المزهرة )

 (.Abd-Rabou 2007آفات قصب السكر )لمكافحة  ةالمحلي ةالطبيعي

ما  شكل ما على حواف كل الحقول الزراعية. وغالبا  ب توجدالزراعية و األراضينسق هي سمة رئيسية في  الحقولهوامش  إن

هوامش مجموعة من النباتات والحيوانات المرتبطة بها وكثير لل بانتظام. وتقصمبيدات األعشاب تعالج ب عشبيةشرائط كتزرع 

الموارد لهذه الحياة البرية. توفر البذور وغيرها من التي فات، ومع النباتات لآل اتمفترسأو لمحاصيل كملقحات ل، إما مفيدةمنها 

 Marshallاستدامة اإلنتاج من خالل تعزيز األنواع المفيدة ضمن المحاصيل والحد من استخدام المبيدات ) فيتساهم الهوامش 
and Moonen 2002.) 
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في المستويات الغذائية المرتفعة، مثل الطيور على مستوى  لألنواعبشكل خاص  ا  كون مفيديأن للهوامش  األحيائييمكن للتنوع 

، لطيورل التي تقدمهاكن أن تزيد من الموارد الغذائية الحياة البرية يمصديقة بل بطريقة وإدارة هوامش الحقإن الطبيعي.  النسق

بالقص بشدة يتأثر مزروعة الهوامش غير ال فيتوفر البذور والالفقاريات إن . المفصليات بذور العشب ومجموعة من وفيرمثل ت

  (.Vickery, Feber and Fuller 2009واستخدام مبيدات األعشاب )والحراثة 

مقارنة مع  للغذاء تكون مصادر مهمةأن هوامش الحقول يمكن فإن منطقة لمنطقة، مقارنة فعالية التكلفة على أساس ومن حيث 

على  اإلمدادات الغذائيةوفر أن يامش وهمن المع ذلك، ال يمكن لنوع واحد و المناطق المزروعة على نطاق كامل المزرعة.

الحدود  مالمحمع  جنب إلى جنبا  امش على مستوى المزرعة. وينبغي أن تدار وهمن الأنواع مختلفة ينبغي ادراج بل  مدار العام

 (.Vickery, Feber and Fuller 2009والالفقاريات )للطيور  بنيوية، إلنشاء هياكل الشجرية حواف المزارعالمجاورة، مثل 

 صونأداة نجاحها ك (غير المحروثة الحقولأراضي باسم  أيضا   ة)المعروفالمحمية راضي غير المحروثة األظهرت لقد أ

 يحسن من وفرة الموارد الغذائية ، والذيبدون رش الحقولرؤوس لتحسين موائل األراضي الزراعية للطيورمن خالل ترك 

 مثل الحشرات.

الحد من مخاطر بالتالي في المائة، و 93بنسبة  المبيداترذاذ انجراف احتمال  من أيضا   غير المحروثة الحقولأراضي تقلل 

 تلوث المجاري المائية والمياه الجوفية.

 

  ئيةالبياإلفراط في استخدام األسمدة الكيميائية والتأثيرات المرتبطة بها على النظم  قليل: ت9 التوصية 2.5

 
ستخدام المفرط لألسمدة أن يكون له تأثير ضار على البيئة، وخاصة تلوث المياه من خالل الجريان السطحي الزراعي لاليمكن 

 الستخدامسمدة ولكن ليس حجم الألاللوائح في كثير من األحيان في التخزين والتعبئة والتغليف تتحكم وتدهور التربة. 

(Yamano and Ayumi 2010 يمكن .)الطيور عن طريق على تؤثر  أن مثل مصادر المياه الملوثة المتدهورة لموائلل

 . على سبيل المثال األسماكالغذاء من  تخفيض
تساهم في نمو األعشاب الضارة، أن على حواف الحقول  للرواسب المتجمعةيمكن  فانه إذا تم اإلفراط في استخدام األسمدة،

على الطيور من خالل الحد من  سلبا   ؤثريوإزالتها يمكن أن هذه المناطق الهامشية. يدفع المزارعين الى إزالة ما  والذي غالبا  

 بشكل منفصل في هذا التقرير(. معالجتهتم مصادر الغذاء )

ي وتبيع مؤسسة تشجيع مدخالت الزراعة فباير.  سينجينتا وشركة  مثلصغيرة من األسمدة،  عبواتتقدم بعض الشركات 

المباعة من قبل العديد من التجار  كغ 31 عبوات الـ، بدال من كغ 4 – 0عبوات صغيرة من األسمدة في  عبوات أفريقيا أيضا  

منتهية  المخزوناتتراكم تمنع  كمااألسمدة في متناول أصحاب الحيازات الصغيرة،  هذه العبوات الصغيرة تجعلو. ينالزراعي

 محدودة.ال من يرغبون في الحفاظ على مخزوناتهمن قبل المزارعين الذي االستخدام المفرطوقد تمنع أيضا  الصالحية

أصحاب الحيازات  م منهالمسار ألن الغالبية العظمى من المزارعين في هذا  ،صغيرةال األسمدةعبوات استعال بينصح 

 . االستخدام المفرطقلل من احتمال يالحد من كميات األسمدة قد إن الصغيرة و 

 .Mishra et alتقليل اآلثار على البيئة )لاألسمدة الكيماوية كلما أمكن ذلك عن  عوضا  استخدام األسمدة الحيوية بيوصى كما 
 إلى رية في مصرافي منطقة النوبقش الرز( سماد عضوي من والسماد العضوي ) ةالحيوي األسمدةاستخدام أدى لقد (. 2013

 (.Elkholy, Mahrous, and El-Tohamy 2010من الذرة والقمح ) اإلنتاجيةزيادة 

الخطوط إن في استخدام األسمدة لضمان حماية البيئة.  للممارسات الفضلىاإلرشادية  المبادئباإلضافة إلى ذلك، ينبغي اتباع 

 (. Morris 2007) على ذلك التي أعدها البنك الدولي هي مثال جيد االرشادية للممارسات الفضلى
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 الفضلى من خالل اتباع الممارسات البيئيةيل اآلثار السلبية لزراعة الزهور على النظم تقل: 11التوصية  2.6

 
األجنبية، وخاصة في إثيوبيا، وهي مصدر رئيسي للعمالة والدخل للبالد.  هاأكبر صادراتحد أفي أفريقيا  الزهورزراعة تعد 

 لطيور. اعلى البيئة وسلبية الثار اآلمن هناك خطر ن إف النمو السريع لهذه الصناعة بسبب

هدد يهذا قد والري.  أنظمةبالقرب من البحيرات لتسهيل  بيوت البالستيكيةال شركات زراعة الزهور مواقعما تختار  غالبا  

 . ونوعيتهامستويات المياه 

على النحو المنصوص والفعالة  ممارسات الري المستدامةاتباع  ، ينبغيللحد من مخاطر انخفاض مستويات المياه على الطيور

 .اإلرشاداتهذه عليه أعاله في 

الملوثات مثل األسمدة والمبيدات يمكن أن تتسرب إلى إال أن  زراعية مغلقة،نظم هي  البيوت البالستيكية أن وعلى الرغم من

من البحيرات في وادي العديد إن  .الممارسات الفضلىمصادر المياه األخرى إذا لم يتم اتباع  إلىتجري المياه الجوفية و / أو 

 تلوث المياه. تراكم وبالتالي تعزز مخاطر تصرفالتي ال  لألحواض المائيةنهاية الهي نقطة  اإلنهدامحفرة 
مياه الاتصال يجب منع  غسلهاالزراعية. فعند البيوت البالستيكية من غسل  المخاطر الرئيسية لتلوث المياهأحد تنشأ أن يمكن 

 العذبة، بما في ذلك المياه الجوفية، وينبغي أيضا إعادة تدويرها.مصادر المياه العادمة ب

يجب أن يكون فإنه  واألسمدةزراعية ذات الصلة مثل المبيدات ملوثات  ةية والسطحية من أيمن أجل حماية كل من المياه الجوف

 .Kong et alالنفايات الضارة ) تصفيةيعمل على شأنه أن من حدود المزرعة  على ةعازرالأن ، كما كافية عازلةهناك منطقة 
 آثار.  ة(، وبالتالي تقليل أي2014

 أدناه. االطار  مشار إليها فيهو كما  الفضلى ضافية من الممارساتاإلعناصر ال اتباعوينبغي أيضا 

 

 الزراعيةالبيوت البالستيكية إلدارة  الفضلى الممارسات: 4 االطار

للبيوت البالستيكية  االدارية الفضلى الممارساتمن دليل  الزراعية البالستيكيةبيوت الإلدارة  الفضلى الممارساتعناصر 

  :(UMass Extension 4002) (BMP) الزراعية

  المداخل، مواقف بيوت البالستيكيةالمن أسطح  العادمةمياه اللمعالجة  االدارية الفضلى الممارساتاستخدام ،

،  البيوت البالستيكيةالزراعة خارج وأحواض مساطب ، البالستيكيةبيوت داخل الزراعة الالسيارات، مناطق 

 .الزراعات المائية طاوالتو أرضياتو
  التي عالية أواللها إمكانات الرشح التي و ذات الثباتية العاليةتبني ممارسات اإلدارة المتكاملة لآلفات وتجنب المبيدات 

 .سطحالتحرك بسهولة على ت
 لمستوى الناتج لمكافحة اآلفاتلوالتقييم الالحق  الستخدامهاالمناسب توقيت ال خالل من الحد من استخدام المبيدات. 

 جريان الصرفلتصميم ظروف  امهندسالعادمة مياه المياه األمطار وإدارة  قد تتطلب أنظمة.  

  للسماح  ةشيدمرطبة  أراضٍ  إلىالزراعية إلى بركة االحتفاظ أو  البيوت البالستيكيةالنظر في توجيه مياه األمطار من

 واألنهارالجداول  بها قبل أن تصل إلى باالستقرارمعظم الرواسب ل
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 لتخزين بعض من  بيرامزبشبكة الزراعية المتصلة  البيوت البالستيكيةالحصاد المائي في أنظمة في انشاء  النظر

 .المياه الستخدامها في الري

 
 
أعضاء القطاع أفراد هذا في المائة من  91( والتي يشكل EHPEAاالثيوبية )منتجي ومصدري الخضراوات اتحاد دخل أقد ل

تنفيذ في  القطاعمسؤولية  الميثاقتطوير  االتحاد عندواعتبرقطاع تصدير الزهور. ل ات الفضلى سممارللطوعي  ميثاقفيه، 

، ومراجعة ألزهارل المستدامنتاج اإلالمتعلقة ب والمواثيقعالمات السوق الحالية سات المستدامة وركز على تحليل الممار

ورش عمل  ، وعقدالمواثيقتنفيذ  فيذات الصلة بشأن اإلدارة المستدامة، وتقييم تجربة البلدان األخرى  ةثيوبيالتشريعات األ

 .الميثاقلتحديد منهجية لتنفيذ وإدارة  ،ألصحاب المصلحة و لمزارعينل

( من خالل إظهار أدلة على االمتثال يةة والذهبيوالفض يةالبرونزمستويات ال)في  الميثاقاعتماد على حصل المزارع تيمكن أن 

المستوى البرونزي هو شهادة لتلبية المتطلبات إن . (EHPEA) االتحاد من قبل معينين نوالتي يتم مراجعتها من قبل مدققي

مستوى العلى أعمالهم  اومارسيجب أن ي نمزارعيالكل فإن ثيوبي. من الناحية النظرية، التشريعية الدنيا في القانون األ

 بأن 4100في عام  مرسوما  أصدر  ثيوبي، ولكن االلتزام ال يزال قضية رئيسية. وبالفعل، فإن مجلس الوزراء األيزالبرون

 .يزالبرون مستوىاللديهم االعتمادية على  جميع مزارعي الزهور يجب أن يكون

عن  فضال   الممارسات لميثاقالتطوير مواصلة تشجيع  إلى (EHPEAاالثيوبية )منتجين ومصدرين الخضراوات  اتحادسعى يو

وتحقيق االعتراف  الميثاقدعم تنفيذ باالتحاد لتزم ي. وللميثاقتسهيل برامج بناء القدرات لمساعدة المزارعين على االمتثال 

 صحاب المصلحة.والمتخصصين ألاالتحاد من قبل مراجعة وتنظيم التدريب الالدولي وتقييم خدمات 

لتشجيع المزارعين على المشاركة في الممارسات المستدامة وتلقي  هذا المسارإصدار الشهادات داخل دول نظام اعتماد بينصح 

 .بزراعة الزهور عوامل ذات الصلةالإصدار الشهادات القائمة لتشمل  مانظويمكن تحديث  تقديرا لجهودهم.
هذه  تالقائمة وخاصة إذا كان وألجديدة اسواء على الصعيد الوطني، ينبغي أن يطلب إجراء تقييم لألثر البيئي لمزارع الزهور 

عن التأثيرات العامة على الطيور.  عن آثار استخدام المياه ومنع تلوث المياه، فضال   في توسع. وينبغي أن يشمل تقييما   المزارع 

 .البيئي تقييم األثرزيد من المعلومات حول إجراء انظر التوجيه أعاله لم

 

مع الري( من خالل  غالبا  رتبط المالزراعي )الصرف منع تلوث المياه عن طريق تقليل آثار : 11 التوصية 2.7

 زراعة الممراتو  عوازلال

 

. نتائجه واصالحه لعكس جدا   ا  مكلف يعد مر الذياألئيسي لتلوث المياه وتدهور األراضي، رمساهم يعد الزراعي الصرف إن 

 0.3سيكلف  لمياه الجوفية في فلسطينحوض لبأن إعادة إصالح  (UNEPقدر برنامج األمم المتحدة للبيئة )سبيل المثال، على 

 الزراعي من تلويث مصادر المياه.الصرف منع لذلك، من الضروري . 5عاما 41ما يقرب من  ويستغرقمليار دوالر 

القدرة لديها  الكنتورية العازلة على الخطوط أعشابأو  زراعات حرجيةشكل  على الموجودة ةالخضريأشرطة التصفية  نإ

الترشيح  شرائطيمكن استخدام الجمالية.  هالقيم ضافةإ األحيائيوفرة الحياة البرية والتنوع ونوعية المياه  كل من على تحسين

                                                 
. http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=32038#.VEvtkfldVwo 

5
 

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=32038#.VEvtkfldVwo
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 النقطيالتلوث غير  مصدر للحد بشكل كبير منالتي تقلل الجريان السطحي وتحصر الرواسب وذلك  من الغطاء النباتي الدائم

(Bishaw and Abdelkadir 2003.) 

زل عالداخل منطقة  بحيث تصبح التربة تحويل أجزاء من حقول المحاصيل إلى الغطاء النباتي الدائم. العوازلويشمل تركيب 

من حقول المحاصيل المجاورة يمكن أن تصبح  الصرفوالملوثات التي تدخل في محتجزة  داتواألسمدة والمبيمستقرة جديدة ال

 في جنوب أفريقياالتعرية وجود عازلة و خضرية أشرطةعدم وجود إن بين الغطاء النباتي والتربة. على سبيل المثال،   تجزةمح

 Dabrowskiورينز )اللنهر ل الحوض المائي الزراعي في الصرف مسؤولة عن التلوث بالمبيدات من خالل ال من النقاط كانت
et al. 2002.) 

 إلى عندما يصل أوال  يحبس جريان الصرف ونظم الجذور الكثيفة،  القشب التغطيةمع المترافقة  الطبقات المتعددة أنظمةإن 

على التربة حفاظ للالعمالة  إلىحاجة األقل تكلفة واألقل  تاليتشكهي الاألحزمة العشبية إن  .الترشيح عززوبالتالي يالسطح 

(Mati et al 2006.) بين عوازل في الالجمع فإن والهيكلية. ومع ذلك،  الحيويةير معايفهي تجمع بين خصائص كل من ال

 .العزل العشبيةشرائط في جريان الصرف مقارنة بقد يؤدي إلى انخفاض ملحوظ واألشجار والشجيرات األعشاب 

وسط الفي مرتفعات  موجودة بشكل كبير هي أيضا  وفي بعض المناطق في المرتفعات.  يةالعشبالعوازل اد في إثيوبيا، تم اعتم

مقبولة على نطاق واسع العزل  ممارساتأصبحت في الواليات المتحدة،  .ا  هطول األمطار جيديكون حيث  اإلنهدامحفرة و

 (. Dosskey 2002) غير النقطيالتلوث الزراعي مصدر باعتبارها أدوات إدارة مهمة في الجهود المبذولة للحد من 

قد وضعت . واآلفاتمبيدات و والمغذياترئيسي للملوثات التي تشمل الرواسب هي مصدر الزراعية المحاصيل أراضي إن 

 فيع على نطاق واس عازلةالالممارسات  إنشاءمن قبل وزارة الزراعة األمريكية لتشجيع لحوافز المالية من ابرامج كبيرة 

هذا إلى جميع مناطق زراعة المحاصيل في  العوازلالتمويل الحكومي لزيادة استخدام ينبغي توسيع نطاق أراضي المحاصيل. 

 مصدر قلق. تشكل التعرية والتلوث من المصادر غير النقطية، وال سيما حيث المسار

المعمرة األشجار ممارسات الزراعة الحرجية التي تزرع فيها من الشجرية هي األسيجة الزراعات بين أو  زراعة الممراتإن 

التي تدار كأسيجة شجرية في األشجار تزرع  حيث .الحوليةة ينافي وقت واحد مع المحاصيل الزراعية أو البستالشجيرات أو 

صفوف مفردة في األشجار . تزرع األشجاربين صفوف الممرات أو صفوف عريضة وتزرع المحاصيل في الفراغات البينية 

تقلل المنافسة مع المحاصيل أن يمكن ومع ممارسات اإلدارة السليمة صحيحة أبعاد التي تزرع على لألشجار متعددة. يمكن أو 

 (.Patra 2013) السنوية وتنتج زيادة صافية في العائدات في وحدة المساحة

 
 لزراعة الممرات والبيئيةاالجتماعية قتصادية اإل: الفوائد 5 االطار

 (:Patra 2013) زراعة الممراتفوائد تشمل 

  جانبية من األشجار، لها الفروع الإضافة كميات كبيرة من المواد العضوية إلى التربة من خالل التقليم، أي إزالة إن

 هذا يحسن أداء تأثير إيجابي على خواص التربة الفيزيائية والكيميائية، وتسريع النشاط الميكروبي وزيادة اإلنتاجية.

 في نهاية المطاف.محاصيل الممرات 

 .هناك انخفاض في استخدام األسمدة الكيميائية، مما يقلل من التلوث البيئي ويحافظ على صحة التربة 

  تهإضافو .عمل المهاد العضوي في الممراتالتربة  سطح موزعة علىالناتجة عن التقليم والأغصان األشجار تعمل 

 وكل هذا يؤديبنية التربة.على في التربة و الدقيقةحسن نشاط الكائنات تالتبخر وقلل وتدرجة حرارة التربة،  تلطف

 وتحسين كفاءة استخدام المياه.وتقليل جريان الصرف أفضل ترشيح  إلى
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  دى إلى تخفيضات كبيرة يؤالمياه، مما  والتربة  لحركةحاجز مادي المنحدرة ك األراضيفي األشجار  صفوفتعمل

في السيطرة أيضا المستخدمة كمهاد عضوي في الممرات يساهم األغصان قصاصات وجود إن  .االنجراففي خسائر 

  التربة. االنجرافعلى 

 يةشجرأنواع عندما يتم استخدام  ،طبيل المثال العلف الحيواني والحمنتجات إضافية، على سب زراعة الممراتوفر ت 

  .شجار األسيجةألمتعددة األغراض 

  يقلل من نمو األعشاب الضارة. بينما في مرحلة للفراغات البينية في الممرات التظليل فإن  ،رضاألإراحة فترة خالل

  إنبات ونمو األعشاب الضارة. المهاد العضوي ، يمنعالزراعة

 والموائل للطيور. األحيائيالتنوع  تحسن زراعة الممرات 

 
 

لزيادة الموارد الغذائية  في المائة نظرا   43من عدد الحيوانات المجترة الصغيرة بنسبة  زراعة الممرات يمكن أن تزيد

(Heshmati and Squires 2013.) 

في منطقة شمال أفريقيا حكومات المغرب وتونس لالستثمار في الزراعة  لصبار / القطفل الممراتتطوير زراعة  توقد شجع

 احتياطيات وتثبيت زيادة طريق عن الجفاف من التخفيف في الصبار ممرات زراعة دتساعف المستدامة في المناطق الجافة.

 (.Heshmati and Squires 2013) العلف

القهوة بسبب المكافحة الطبيعية لآلفات  حبوبل ةحفارال اءالخنفس تقلل من تأثير أن زراعة األشجار بين شجيرات القهوةليمكن 

من آكلة الحشرات تقلل  الهازجة المهاجرة أظهرت األبحاث الميدانية أن الطيور جامايكا،في فالتي تقدمها الطيور البرية. 

األكثر  الحشريةاآلفة تعد ، والتي ةالقهوحبوب ل ةحفارال اءالخنفس مكافحة والسيطرة علىمحصول البن عن طريق على ضرر ال

(. قد تحدث فوائد مماثلة لمكافحة اآلفات أيضا مع زراعة Railsback and Johnson 2014في العالم ) اقتصاديا   إضرارا  

 المهاجرة.الحوامة والطيور  الممرات

 تنظف الطيور بقايا احتمال حدوث أمراض المحاصيل. على سبيل المثال،من الطيور في المناطق الزراعية قلل تيمكن أيضا أن 

قد تعوض  هذه الفائدةحصاد(، وهو مصدر محتمل للمرض.االسترالية )ما بعد المحاصيل اللوز في المكسرات على األشجار 

 Walmsleyاألخرى منخفضة ) ةموارد الغذاء المفضلتتغذى على اللوز عندما تكون  ناجمة عن الطيور التيتكلفة أي خسائر 
2014.) 

 تم مناقشةاعية. من وجود الطيور في المناطق الزر ىخرأطبيعية هي فائدة  ،لمخازنا ةبوم من خاللمكافحة آفات القوارض 

 الكيماويات الزراعية.عن  ةمنفصل إرشاداتفي الموضوع هذا 

خفض مخاطر تلوث وبالتالي األسمدة  إضافة قلل من الحاجة إلىتأن  ئية المقدمة من األشجار أيضا  لظل والمواد الغذاليمكن 

 المياه. 

 الجريان السطحي الزراعي: مثال على أفضل الممارسات للسيطرة على تلوث المياه من 6 االطار

( هي وثيقة فنية US EPA 2014من الزراعة ) المركزيةغير الوطنية للسيطرة على مصادر التلوث اإلدارية التدابير إن 

مصادر إدارة من قبل مدراء الواليات والمناطق والقبائل في تطبيق برامج ومرجعية مستخدمة في الواليات المتحدة إرشادية 

للحد من تلوث المياه إقتصاديا فضل الوسائل المتاحة والممكن تحقيقها أ. وتحتوي على معلومات حول مركزيةالتلوث غير ال

من خالل موقع  للتحميلالممارسات الفضلى متاحة إرشادات . وثيقة السطحية والجوفية من الزراعة، بما في ذلك إدارة الري

http://water.epa.gov/polwaste/nps/agriculture/agmm_index.cfm
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  6 هيئة حماية البيئة االمريكية.

الشجر ، وإدارة المحاصيل في منشور وترتيب ، واختيار الممارسات الفضلى لزراعة الممراتإرشادات  ىيمكن العثور عل 

 (.Patra 2013) زراعة الممراتبعنوان 

 

 مراقبة االمتثال إجراءات زيادة الرقابة واالمتثال للقوانين البيئية عن طريق وضع : 12 التوصية 2.8

 
إدارة  فيقيود بيئية معينة باالمتثال بمشروطة  الزراعياإلصالح دعم مستحقات فإن دول االتحاد األوروبي،  في بعض

بموجب اجراءات مراقبة االمتثال  ل نظامدخ  أُ  لقد. اجراءات مراقبة االمتثالالصالحة للزراعة، وهو نظام يعرف باسم  األراضي

 شروطالسياسة الزراعية المشتركة. ومع ذلك، طبقت  صالحإل" 4111 األجندة( من "1259/99الئحة القواعد المشتركة )

من للحد  مراقبة االمتثالإجراءات ، على سبيل المثال استخدمت جمهورية ايرلندا 4111 األجندةمماثلة في بعض البلدان قبل 

 .0998الرعي الجائر منذ عام 

دفعات الدعم الماشية لمنع الرعي الجائر، وجعلت استالم  حسب عدد روؤس الدعمدفع  شروط وقد طبقت المملكة المتحدة أيضا

لحماية األنواع والموائل. وأدخلت بلدان أخرى  المتروكةمراقبة ظروف اإلدارة على األراضي بمشروطة  لالستصالح الزراعي

هذه الدنمارك تستخدم لمعالجة مشاكل التلوث؛ على سبيل المثال،  الزراعياإلستصالح في قطاع  مراقبة االمتثالإجراءات 

 .لزاميةاإلتطبيق اللوائح الوطنية بما في ذلك خطط األسمدة لاإلجراءات 

إجراءات معايير تفيد وي الزراعية. راضلأل األحيائيالتنوع  تزيد منالبيئي  مراقبة االمتثالإجراءات  أن في سويسرا، تبين

األنواع  صونوالمزرعة، في حين أن  حقلراضي الزراعية على مستويات اللأل األحيائيالتنوع المناسبة  مراقبة االمتثال

 .Aviron et alالزراعية ) األراضينسق التي تعمل على نطاق و برامج محددة، من قبليتم معالجته أن  إلىالمهددة يحتاج 
2008.) 

في البلدان التي ليس لديها  مراقبة االمتثالإجراءات نظام مماثل من إنشاء  ، ينبغي الشروع فيهذا المسارلمصلحة الطيور في و

من  في األساسضروري للمزارعين  والممارسات الفضلىاالمتثال للقوانين البيئية من حتى اآلن مثل هذه البرامج.  الحد األدنى 

المتلقي الطرف مزرعة / ال فإنللحصول على المنافع العامة، لعامة، مثل الدعم الزراعي الحكومي.الحصول على المنافع ا أجل

 المعايير البيئية الدنيا. حققاإلثبات( أنه قد  مسؤوليةيه علظهر )يأن  يجب عليهللدعم 
في حال أن استخدامها يتم ألسمدة ايشتروا لالقروض للمزارعين الزراعي االرشاد يعطي مندوبو على سبيل المثال، في إثيوبيا 

 (.ويمكن أيضا  Holden et al. 2005جيدة كإجراء للحد من انجراف التربة ومنع تدهور األراضي )المسطحة والالتربة  ضمن

العديد من هذه د يمكن رصالتربة.  انجرافلتشمل إدارة المغذيات وكذلك السيطرة على  مراقبة االمتثالإجراءات أن تمتد 

 ا يقلل من تكلفة تقييم االمتثال.من خالل االستشعار عن بعد، مم تنظيميةالت الممارسا
تقرير ، وجد مثال   ةي سوريالزراعية على استخدام الموارد والمحافظة عليها. ف اإلعفاءاتتقييم تأثيرات ومن الضروري أيضا 

في وقت  القمح المزارعونيروي على سبيل المثال، فستخدام المفرط للمياه. اال هم علىالزراعية للمزارعين تشجع فاءاتأن اإلع

 دسالسُ د عشر إلى حأواحد على نسبة خسارة مع خفض استخدام المياه بمقدار الثلث ييمكن أن حيث  .وبكميات كبيرة مبكر جدا  

 (.World Bank 2008)فقط من عوائدها 

                                                 
6
 http://water.epa.gov/polwaste/nps/agriculture/agmm_index.cfm.  
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إلى تقديم أدلة لتلقي المنافع العامة  يحتاجونزارعين سوف المن إإذ وفر وسيلة لرصد وتقييم االمتثال البيئي يوهذا النظام أيضا 

 .سنويعلى أساس كلما كانت متوفرة، على سبيل المثال 
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