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 تمهيد  
قاطعة عدة  ماليين الطيور من االنواع المختلفة تهاجر بعض منهاتعتبر هجرة الطيور من أعظم مشاهد العالم، حيث تتضمن 

بينما تأسر هجرة الطيور عقول البشر وتركزت حولها االبحاث والمتعة والصراع لعدة قرون، فان  . االف من الكيلومترات سنويا

قوس من سنة ألخرى على طول  الهجرة بالنسبة للطيور هي استراتيجية للبقاء على قيد الحياة في مواجهة موسمية أنماط الط

إن الرحالت المحفوفة بالمخاطر التي تقوم بها الطيور المهاجرة كل عام ضرورية ليس فقط  . تدرجات خطوط العرض والطول

 . لبقاء األفراد، ولكن لجموع الطيور بأكملها واألنواع كذلك
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ل االهتمام واستراتيجيات الهجرة المستخدمة، على الطيور المهاجرة بناًء على األنواع مح يمكن أن يؤثر اإلنسان سلبا 

وخصوصا من خالل االصطدام مع هياكل طاقة الرياح، وخطوط توزيع الكهرباء، والصيد، والتسمم من الملوثات، واألنظمة  

آخذة  ولهذا فإنه ليس من المستغرب أن العديد من الطيور المهاجرة . السيئة للتخلص من النفايات، وفقدان الموائل المناسبة

حسب اإلتحاد الدولي لصون الطبيعة  بالتناقص، وبالفعل تم إدراج بعضها على القائمة الحمراء لألنواع المهددة باالنقراض

((IUCN  . 

االجتماعية حيث توفر مشهدا جمالي يدفع  -ومع ذلك، فإن الطيور المهاجرة تعد موردا هاما لرفاهية اإلنسان والتنمية االقتصادية

وتربط الناس من مختلف الثقافات والمناطق الجغرافية والمعتقدات والتقاليد، وتساعد  اسات والبحث واألكاديميالسياحة والدر 

لناس، وال يتم تقديرها على نطاق  اتدعم خدمات النظام البيئي هذه الماليين من . في السيطرة على جموع الحشرات الضارة

وأكثر ما يتجلى هذا في . الطيور المهاجرة اإلنسان تميل إلى أن تكون سلبية واسع كما ينبغي، وبالفعل، فإن معظم اللقاءات بين

 . النسق الطبيعي الزراعي

/ الرئيسي للناس في مسار الهجرة لحفرة االنهدام إن الزراعة هي النشاط االقتصادي البحر األحمر، وخاصة في المناطق  

ومع ذلك، يشكل القطاع تحديات للطيور المهاجرة في  . ي المنطقةللبلدان ف الريفية، وتساهم بشكل كبير في اإلقتصاد الوطني

  من خالل زيادة التوسع والتكثيف الزراعي فإن الطيور المهاجرة تفقد بشكل متزايد موائلها( أ:  عدة طرق، بما في ذلك

مباشرة أو عن طريق السلسلة  الزراعةالتي تشكل أخطار التسمم للطيور إما  في من خالل استخدام الكيماويات( ب. الطبيعية

الزراعية، يتم منع  من خالل التدابير الرامية إلى السيطرة على اآلفات( ج. للقتل الغذائية، فإن العديد من الطيور تتعرض

. داخل النسق الطبيعي الزراعي الطيور المهاجرة من الوصول إلى موائلها  
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 الخالصة

البحر   / ( Rift vally)  الوادي المتصدعفي معظم بلدان منطقة  للتنمية  قطاع الرئيسيالالزراعة هي  تعتبر 

( GDP) في الناتج المحلي اإلجمالي  ةكبير بصورةهذا القطاع  حيث يسهام .  )األخدود األفريقى( األحمر
المعيشة لغالبية السكان في المناطق  توفير الدخل و لزيادةويعتبر المصدر الرئيسي وتوفير فرص العمالة. 

%  32إلي   28في الناتج المحلي اإلجمالي ما بين  في السودان تتراوح مساهمة القطاع الزراعي . الريفية 
% من العائدات غير البترولية ويمد القطاع  90% من السكان ويساهم بحوالي 70ويوفر سبل العيش لنحو  

تشمل الزراعة في السودان قطاعات المحاصيل   المواد الخام% من احتياجاته من 60الصناعي بنحو  

  75.6والثروة الحيوانية والمراعي والغابات. يبلغ إجمالي مساحة األراضي الصالحة للزراعة في السودان  

يتكون نظام إنتاج المحاصيل من القطاع المروي  مليون هكتار فقط مزروعة. 23مليون هكتار ، منها 

والقطاع المطري. وينقسم قطاع الزراعة المطرية إلى قطاعات مطرية آلية وتقليدية. تراوحت المساحة  

تراوحت .م 2018 - 2015مليون هكتار خالل  23.28مليون هكتار و   18.11اإلجمالية المزروعة بين 

بين   المطريمليون هكتار بينما تراوحت المساحة المزروعة في القطاع  1.47و   1.39المساحة المروية بين 

كما يتمتع السودان   .(  Bank of Sudan 2018) .مليون هكتار خالل الفترة المذكورة 21.18 -16.64
. وللسودان نصيب من مياه النيل حددته اتفاقية   مليون فدان 120بمساحات شاسعة من الغابات تقدر بنحو  

مليار متر مكعب محسوبة في وسط السودان، بجانب كميات مقدرة من   20.5بنحو  1959مياه النيل لسنة  
 (  Governments of Sudan and Egypt,1959) . مياه األمطار واألنهر الموسمية والوديان والمياه الجوفية 

تطلعت العديد من البلدان في المنطقة إلى توسيع قطاعها الزراعي كوسيلة لزيادة األمن الغذائي والحد من  

  التي تضملطيور، اهجرة المهم لمسار الوتقع هذه المنطقة ضمن . الفقر في مجتمعاتهم ذات التوسع السريع

توسعت مساحة األراضي الزراعية  وقد . اسيا أوروبا والمهاجرة التي تتنقل بين أفريقيا و محلقةالطيور ال

 .بشكل سريع   في جميع دول المسار  والمساحات المروية
إن ارتفاع معدالت النمو السكاني البشري والرغبة المرتبطة لتحسين مستوى المعيشة، والضرورة الملحة  

ية والضغوط لتوفير ما يكفي من الغذاء محليا وعالميا، جميعها تؤدي إلى  للحكومات لتعزيز التنمية االقتصاد 

هذا لمن البلدان  معظم التوسع والتكثيف الزراعي بالرغم من القيود الشديدة على موارد المياه واألراضي في 

 . المسار
األولى من   يقة الطر: المهاجرة والتنوع اإلحيائي بطريقتين رئيسيتين محلقةتؤثر الزراعة على الطيور ال

ا للزراعة الجديدة ومن خالل التجفيف لألراضي الرطبة، مع الضغوط المرافقة   تغيير الظروف البيئيةخالل 

 . لتجزئة ما تبقى من الموائل والتلوث واإلزعاج
تكثيف النظم الزراعية القائمة التي تهدف إلى زيادة إنتاجية  وبالتنوع الحيوي لتدهور ةالثاني طريقةوال

والذي يعمل  لزراعية الحديثة على تغيير النسق الطبيعي  إذ تعمل الممارسات ا. المحاصيل في وحدة المساحة

 . النباتات والحيوانات  ووجود التقليل إلى حد كبير من التنوع علي 

 التأثيرات البيئية 

 : ما يلي منها المهاجرة بطرق مختلفة  محلقةسلبا على الطيور ال يؤثر التوسع الزراعي 
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كبيرة فى األماكن الرطبة ذات المساحات الصغيرة للراحة تجمع الطيور المحلقة المهاجرة بأعداد  •

والتغذية يؤدى للتنافس فى مصادر الطعام والشراب قد تصل لدرجة المجاعة وقد تكون معرضة 

 . لإلصطياد.

المنافسة أو قلة الغذاء والماء تؤدى لزيادة معدل موت تلك الطيور الذى أكدته الدراسة التى تمت   •

 أثناء فترة الهجرة ةالنفوق فيها كثيرنسبة جد أن لللقالق السوداء حيث و

(Barrior and Rodriguez,2000 و(Barrios and Rodriguez 2004 . 

الالزمة للهجرة الفعالة باستمرار، وال سيما األراضي الرطبة، والتي يجري ظروف يتم التعدي على ال •

 . المياه استنزافها بسبب زيادة الطلب على األراضي الزراعية و

  لالمائه وبالتالي فهي ذات قيمة خاصة. يؤثر فقدان األراضي الرطبة سلبا على الطيور المهاجرة •

الموجودة وكاستراحة للطيور المهاجرة لقضاء فترة البرية  الحيوانات  ألعداد ل مأويلحياة البرية، ول

واجتماعية أخرى من خالل فقدان لذا فإن تجفيف األراضي الرطبة يشكل تحديات اقتصادية  . ،الشتاء

 .  الموارد المائية الكافية لنظام بيئي صحي يعمل على نطاق أوسع

بشكل غير مباشر بالمواد الكيميائية الزراعية، في الغالب من خالل خفض  محلقةتتأثر الطيور ال •

لحشرية تقلل المبيدات ا. ئش شاحأعداد الالفقاريات المستهدفة وال خفض فضال عن . مصادر الغذاء

ويرتبط هذا مع اثنين  . واألعداء الطبيعية المفيدةمن توافر األنواع غير المستهدفة  عشاب ومبيدات اال

والتي تسبب تناقص وفرة الغذاء  : المبيدات الحشرية (1) : هي من المواد الكيميائية الزراعية الرئيسية

، وانخفاض وفرة الحشرات،  حشائشتقلل من وفرة البذور وال: الحشائش مبيدات  (2) و. من الحشرات 

 بمبيدات  ملةعلى سبيل المثال، توجد حشرات أقل في الحقول المعا) عائلةبسبب فقدان النباتات ال

من بين جميع  . الطيور  ظهور، وبالتالي تقليل (للحشرات  العائلةبسبب الحد من النباتات ا عشاب اال

على أنواع الطيور  التأثير السلبي الكبير  لها  الحشائشومبيدات  المبيدات، فإن المبيدات الحشرية نواعأ

 . والثدييات 

يمكن لرعى الماشية أيضا أن يؤثر بشكل غير مباشر على توفر فرائس للطيور الجارحة التي تعتمد  •

في  مشكلةالفرائس وهو يقلل الرعي الجائر من الغذاء لجموع .  على القوارض في األراضي العشبية

 (. (Kirby et al. 2008أجزاء كثيرة من أفريقيا  

لتوسع في الصحاري له عواقب سلبية على الطيور اقد يكون  . يساهم الرعي الجائر في التصحر •

الجارحة المهاجرة، بما في ذلك معدالت النفوق العالية للطيور غير البالغة أثناء الهجرة واآلثار 

 . (Strandberg et al. 2010)الناجمة عنه مثل انخفاض نجاح التكاثر لدى الطيور البالغة 

البحر   / لوادي المتصدعلالمهاجرة في مسار الهجرة   محلقةتوصيات للحد من تأثيرات الزراعة على الطيور ال

 )األخدود األفريقى( األحمر
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هددات الرئيسية للزراعة على الطيور  مللحد من ال  الجيدةلممارسات اتقدم هذه الوثيقة توصيات وإرشادات  

وتسلط  .  التوصيات دراسات الحالة مع بعض  وتورد أمثلة عن أفضل هذه الممارسات و. المهاجرة محلقةال

 . المهاجرة للزراعة محلقةالضوء أيضا على فوائد الطيور ال

  (2) المتعلقة بالتوسع الزراعي و  (1): هددات الرئيسية في قسمين متغطي هذه التوصيات واإلرشادات ال

الطيور  لتقليل من تأثيرات الزراعة على ا إلى التوصيات واإلرشادات  تهدف.  المتعلقة بالتكثيف الزراعي

 : ما يلي وهى    ريقى(ف)األخدود األ البحر األحمر / عبر الوادي المتصدع المهاجرة في مسار الهجرة  محلقةال

 تكامل وتضمين صون النطم البيئية والطبيعية فى السياسات اإلقليمية والوطنية والمحلية . -1
الطيور عند التخطيط للتوسع الزراعى وضع اإلعتبار وبشكل قانونى فى تقييم األثر البيئى وعلى موائل  -2

 بما فى ذلك مشاريع الرى الجديدة حتى ال تتعدى على مسار وموائل الطيور المحلقة المهاجرة .
 تقييم األثر البيئى للتكثيف الزراعى . -3
ضمان ربط مسار وموائل الطيور المحلقة المهاجرة عند التخطيط لألراضى الزراعية على المستوى   -4

 الوطنى. 
 إدارة مستدامة إلستخدامات األراضى ومكافحة التصحر عن طريق زراعة األشجار, إنشاء -5
إدراج العوامل المؤثرة على الطيور خاصة الطيور المحلقة المهاجرة فى إرشادات السياسات والتدريب  -6

 ضمن إتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر ومراكز تنمية األراضى الجافة . 
بيدات الحشائش على الطيور من خالل تطبيقات النظم البديلة لمكافحة الحشائش  معالجة أو تخفيف آثار م -7

 وإنشاء أراضى محمية خالية من مبيدات الحشائش على هوامش الحقول .
 دعم إدارة المراعى والعلف بالمعينات التى تساعدها فى أداء مهامها .  -8
لتجنب اآلتار السالبة المرتبطة بها على النظم   والمبيدات  تقليل اإلفراط فى إستخدام األسمدة الكيميائية -9

 ة بالتركيز على األسمدة العضوية  البيئي
الرقابة المستمرة واإلمتثال للقوانين البيئية عن طريق وضع إجراءات مراقبة الخضوع لها  - -10

 ومراجعتها بصفة دورية لمواكبة المستجدات .
 ن للمبيدات الكيميائية . سن التشريعات الضرورية بشأن اإلستعمال الصحيح واآلم -11
 لمكافحة الجراد الصحراوى . الفيرمونات  إستعمال -12
 فى السيطرة على اآلفات  (IPMاالدارة المتكاملة  ) تشجيع برامج -13
 تمليك المزارعين المعلومات المطلوبة عن كيفية إستعمال المبيدات عبر البرامج اإلرشادية . -14
 ن ناحية توفير المأكل والمشرب والمأوى.جعل بيئة الغابات بيئة الئقة وجاذبة للطيور م  -15
إستعمال او تغطية أسالك الكهرباء بالعوازل لمنع قتل الطيور أثناء عبوره بين األسالك أو النزول  -16

 عليها . 
 اإلمتناع عن إستعمال المواد السامة فى إصطياد الطيور  -17
بيرة من جراء ممارسات إجراء دراسات دورية للتأكد من األسباب الحقيقية فى موت الطيور بأعداد ك -18

 بعض األنشطة.
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إجراء بحوث فى المجال البيلوجى والفسيلوجى لمعرفة تأثير المبيدات على الطيور المحلية فى   -19

 السودان.
 إستعمال المبيدات البديلة المضادة لتجلط فوسفات الزنك.  -20
 الطيور. إجراء بحوث لتقييم اآلثار السالبة لمختلف بيئات المشاريع اإلقتصادية التى تهدد  -21
خاصة للدول التى تقع فى مسار هجرة الطيور المحلقة المهاجرة   –توقيع إتفاقية تعاون وحماية دولية  -22

لمراعاة تلك اآلثار السالبة للطيور أثناء هجرتها لضمان وصولها اآلمن إلى أماكن تشتيتها وعودتها سالمة  

المختلفة وذلك بالتنسيق الكامل مع كل  وذلك عند قيام تلك الدول بتخطيط إستخدامات أراضيها لألنشطة

 الجهات الحكومية المعنية بتخطيط وإستخدامات األراضى بالدولة  . 
إجراء مسوحات ودراسات دورية ومتابعتها باألقمار اإلصطناعية لمعرفة مناطق هجرتها لمزيد من   -23

 فى مجال الصون والحماية.  التنسيق
 لبرية بما فيها الطيور وإعادة تأهيل موائلها فى المحميات إنشاء مزيد من المحميات الطبيعية للحياة ا -24

 المنشأة من قبل التى قد تكون تدهورت بعوامل مختلفة للمحافظة عليها .
العناية باألنواع التى أوشكت او على حافة اإلنقراض وذلك بحمايتها والمحافظة عليها لضمان   -25

 تكاثرها. 
 التطبيق الصارم للمخالفين .وضع التشريعات الالزمة لحمايتها مع  -26
يجب أن يعتمد المسئول المصدق لرخصة الصيد أن تكون لدية معلومات مسبقة عن تعداد الحيوان أو   -27

الطير المصدق صيده مع مراعاة فترة التزاوج والحمل والوالدة والرضاعة للحيوان والتعشعش والبيض  

 والحضانة والفقس والتفرخ للطيور. 
 األعشاب فى موائل الطيور لتوفير المأكل والمأوى والتعشعش . نثر بذور  -28
 . التقليل من قطع األشجار وتفعيل قانون البيئة والتصحر والتوعية بمخاطر إزالة الغابات على البيئة -29
بث أوتنظيم برامج إرشاد وتوعية للمزارعين عبر وسائل األعالم المختلفة أو فى شكل ندوات  -30

 عمال المبيدات الحشرية والعشبية واألسمدة. أوإجتماعات عن كيفية إست
 تفعيل قوانين الحجر الزراعى . -31
تقنين تجارة المبيدات واألسمدة على أن تكون تحت إشرف مفتشين أو خبراء زراعيين على أن تكون   -32

 معبأة فى عبوات صغيرة وذات أثر قصيرالمدى.
عمل فى تنقية وإسخالص الذهب  ضبط العمل فى التعدين الرسمى واألهلى وتقنين المواد التى تست  -33

 على أن تكون صديقة للبيئة , 
 إال بالطرق الرسمية  ككلالسيطرة على دخول المواد السامة  -34
فى الوسائط  أهداف الجمعية السودانية للحياة البرية.اإلسراع فى تبنى وإعالن ودعم وترقية  -35

 .حياة البرية بصفة عامةاإلعالمية إلتاحة الفرصة لمشاركة الجميع فى الحفاظ على الطيور وال
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   المقدمة

)األخدود البحر األحمر / الوادي المتصدعمنطقة  بلدانفي معظم  ئيسيالزراعة هي قطاع التنمية الر

، وتوفير فرص العمل ، (GDP) في الناتج المحلي اإلجمالي  اكبير اويعد هذا القطاع مساهم. األفؤيقى( 

ويلعب هذا القطاع ايضا  . الدخل والمعيشة لغالبية السكان في المناطق الريفية  لزيادة ويعتبر المصدر الرئيسي 

 .  دورا رئيسيا في المحافظة على الصحة العامة والتغذية باإلضافة إلى توفير المنتجات والخدمات البيئية

 من الناتج المحلي اإلجمالي وفقاً لبيانات البنك  %  32  و 28توفر الزراعة في السودان ما يتراوح بين  

 من القوة العاملة في المناطق الريفية. ولكن  %  70  و 60الدولي، ويعمل في هذا القطاع ما يتراوح بين 

اإلنتاجية منخفضة ومتقلبة بسبب عدم استقرار الظروف المناخية وتدهور التربة وانخفاض مستوى  

 ( Bank of Sudan, 2017 and 2018 annual reports ).التكنولوجيات واالفتقار إلى المعرفة

  85من الناتج المحلي اإلجمالي، و %  40و 41يعتمد اقتصاد إثيوبيا والسودان على الزراعة، وهو ما يمثل 

كما أن لسوريا ومصر  . ( ,World Economic Forum 2011)  من مجموع العمالة على التوالي %  45و

ئة على التوالي، ويوفر لمافي ا 13و 20أيضا نسبة كبيرة من الناتج المحلي اإلجمالي من الزراعة بنسبة 

في كثير من . (  World Bank  2009 ) من إجمالي العمالة في كل من هذه الدول %  30القطاع حوالي 

 . من اإلنتاج الزراعي %  75الصغيرة التقليدية تشكل نحو  لمزارعاالقتصادات الزراعية، فإن ا 

تتطلع العديد من البلدان في المنطقة إلى توسيع قطاعها الزراعي كوسيلة لزيادة األمن الغذائي والحد من الفقر   

وقد توسعت مساحة األراضي الزراعية والمساحات المروية على حد سواء بشكل  . في مجتمعاتها المتزايدة

 . سريع في جميع دول هذا المسار تقريبا 

فإن لدى الدول  ACSAD) 2007)سات المناطق الجافة واألراضي القاحلة ووفقا للمركز العربي لدرا

  في السودان أكثر من ووصلت أعداد الثروة الحيوانية . العربية ثروة حيوانية كبيرة من حيث األعداد واألنواع 

مليون   41و مليون راس أبقار) ،والوطن العربي التي تعد األكبر في أفريقياو ، رأس من الماشية  مليون 108

القطاع الرئيسي لالقتصاد  مثل الزراعة ت ( . مليون رأس من اإلبل 3و مليون رأس ماعز 51و رأس أغنام

معظم الصادرات السودانية تتكون من المنتجات الزراعية مثل  .  البالد )سلة غذاء العالم(سميت  لذا السوداني

الزيتية واللحوم. باإلضافة للخضروات والفاكهة التي تصدر للدول  والحبوب ، العربي الصمغو ،القطن

بالرغم من   ةالزراع زيادة مساحات معدالت النمو السكاني إلى التوسع وفى رتفاع اال أدى .األفريقية والعربية

وتسبب  التوسع فى  . القيود الشديدة على موارد المياه واألراضي في أنحاء كثيرة من البلدان في هذا المسار

باضافة أراضي صالحة للزراعة كأكبر عائق  نسبة للتكثيف والتوسع    في دول شرق افريقيا الزراعة 

التركيز على التوسع والتكثيف الزراعي   اراضي اضافية صالحة ألهداف الزراعة ، مما ساهم في باستصالح 

 .  مع الري

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%AC
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مقارنة مع   ،من الموارد المائية المتجددة  % 67 يمثل سحب المياه في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

ومع االنخفاض   في المئة % 85استخدامات المياه  ألغراض الري   وتمثل ككل الدول الناميةبالنسبة  8%

 . الزراعة تعد األكثر أهمية األمطار بسبب تغير المناخ فإن كفاءة استخدام المياه في المتوقع لكميات 

النباتات   ا مقارنة بسرعة اختفاءمرتفع الوادي المتصدع )األخدود األفريقى(يعد الضغط البشري في  

   . Feoli and Zerihun) 2000) والحيوانات الطبيعية 

صيانة  من خالل  ياألول.  بطريقتين رئيسيتين البيولوجيالمهاجرة والتنوع  محلقةالزراعة على الطيور ال تؤثر

 . االضطراب ل والتلوث وائوم لتجزئة ما تبقى من الالمصاحبة  ، مع الضغوط حديثةالطبيعية للزراعة ال البيئة

المتاحة   كميات ال، وبسبب 2050بحلول عام  % 30قد تزيد بأكثر من  الدول الناميةإن األراضي الزراعية في 

من األراضي الصالحة اإلقليمية، ومن المتوقع أن يحدث ذلك في الغالب في أمريكا الالتينية وجنوب  

من دول  العديد التوسع في الزراعة في يعتبر  (al. Tilman et 2001) الصحراء الكبرى وسط أفريقيا 

 . الغذائي األمن الهدافرئيسي  ال مكون الهو  للهجرة المسار

ة، والتي تهدف إلى زيادة إنتاجية حاليهو تكثيف نظم الزراعية ال البيئيلتدهور التنوع  ةالثاني الطريقة ا أما 

تغير الممارسات الزراعية الحديثة من النسق الطبيعي تقلل إلى حد كبير من  . المحاصيل في وحدة المساحة

هددات في خطط مالتي توصف بأنها ومن السيناريوهات األكثر شيوعا و. تنوع ووفرة النباتات والحيوانات 

أو إدخال المحاصيل التي    (مثل الزيتون وكروم العنب ) الجافة بالزراعات الدائمة  غاللاإلصالح هي استبدال ال

عامل   هوالزراعة  خطط  فىكعنصر  بور وان فقدان األراضي ال. تتطلب المزيد من المياه واألسمدة والمكننة 

 . الزراعية المكثفةالنظم ذات  الدولمهم في 

الجارحة المهاجرة في أفريقيا ويوراسيا  التى تقضى فيها الطيورة في مناطق يدات  الزراعاهد موتشمل ال

فقدان األراضي الرطبة وتدهورها   .(نوعا 12على  أثرت ) يةالزراع زيارة المساحات و الغطاء االحيائيفقدان 

    (Kirby, et al ,2008) (أنواع 5على  ت ثرأ )والرعي الجائر   ؛(أنواع 4على  ت ثرأ)

  (Tucker and Goriup2007)  . التى تسبب النشاط الزراعى فى    أن الظروف الغير المالئمة أيضا

 .هددات الرئيسية للطيور الجارحة في أفريقيا ويوراسيا مال فقدانها وتدورها تمثل 

المهاجرة المهددة في هذا المسار لديها احتياجات من الموارد   محلقة الطيور المن  أنواع   هنالك خمسة 

انظر الجدول  )الزراعية والنشاطات  عمليات با ما تتعلق بالوغال   والموائل التي تحت التهديد  1 ويغطي هذا   (

. متعلقة بالتكثيف الزراعي  الثانيةالزراعي؛ و   متعلقة بالتوسع  األولى: هددات الرئيسية في قسمينمالتقرير ال  
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     واحتياجاتها من الموارد باالنقراض  المهاجرة المهددة  المحلقة موائل الطيور : 1جدول 

الطيور الحوامة  

المهاجرة المهددة في  

مسار الهجرة لحفرة  

/االنهدام  البحر   

 األحمر 

 احتياجات الموارد والموائل في مناطق التشتية 

 

مزيد من المعلومات متوفر *  

من خالل القائمة الحمراء     

 لالتحاد الدولي لصون الطبيعة

التهديدات الرئيسة المتعلقة  

التكثيف الزراعي / بالتوسع   

  العقبان  ملك

 (Aquila heliaca) 

 

المفضلة في مناطق التشتية  األراضي الرطبة  

. األراضي المفتوحة في األشجار الكبيرة.   

استخدام ا ب  مرتبطة التغذية موائل   

التقليدي  ألراضي  

التغذية،   موائل وتغيير  فقدان

 أنواع الفرائس من ونقص 
  الحجم؛  الصغيرة والمتوسطة

تسمم ال  

 المصرية الرخمة

(Neophron 

percnopterus) 

 

  المنخفضة المناطق فييتغذى  

،  المفتوحة في األريافالجبلية و  

   أيضا يترمم. القاحلة وغالبا 

   . المستوطنات البشرية في

   واسع نظام غذائي يتبع 

الجيف بما في ذلك  

   العضوية، السالحف، والنفايات 

الفقاريات  والحشرات و  

. والبيض ، الفتية  

 فقدان جموع ذوات الحوافر

 من قبل الرعي الجائر. البرية

الموارد  ندرة الثروة الحيوانية؛

موائلها المتغيرة   في الغذائية

،  التكثيف الزراعي بسبب 

 وزيادة الرعي ماشيةوانخفاض 
المناطق   الصرف الصحي في

 الريفية 

 أسفع كبير  عقاب 

 (Aquila clanga) 

 

  القريبة من المنخفضة الغابات 

يتغذى   األراضي الرطبة؛  

،  الطرائد المتروكة على  

   الطيور المائية، الثدييات الصغيرة

،  والثعابين والضفادع  

المروج الرطبة المستنقعات و عبروالصيد    

 الموائل فسيفساء تم فقدان
 وصرف  للتشجير نتيجة المناسبة

 خفضت . األراضي الرطبة

الموائل في أوروبا   نوعية

 التكثيف الزراعيمن  الشرقية
دارة التقليدية  اإل والتخلي عن 

تسمم  للسهول الفيضي؛  
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الطيور الحوامة  

المهاجرة المهددة في  

مسار الهجرة لحفرة  

/االنهدام  البحر   

 األحمر 

 احتياجات الموارد والموائل في مناطق التشتية 

 

مزيد من المعلومات متوفر *  

من خالل القائمة الحمراء     

 لالتحاد الدولي لصون الطبيعة

التهديدات الرئيسة المتعلقة  

التكثيف الزراعي / بالتوسع   

 أبو منجل األصلع 

 (Geronticus 

eremita) 

 

تكون   فأنها قد  التكاثر في خالف موسم  

الجبلية  المروج موجودة في  

،  المحصودة والحقول   

واألراضي   القصير،والعشب   

، شبه القاحلة الصخرية  

في الرطبةاألرض و   

   المناطق المنخفضة 

. الهضاب العليا  من  

الغطاء النباتي  المناطق ذات  ويفضل   

في بعض  جدا، ولكن متناثرال   

المراعي يتردد على األحيان   

. الحقول المزروعةو   

  25 العشب  حيث يتجاوزالمحروثة   والمراعيحقول ال ويتجنب  

. سم في الطول   

في   إلى إثيوبيا التي تهاجر الطيور  

  تقتات على غير موسم التكاثر

، األراضي البور العالية  

   الرطبةوالمروج  

 البحيرات إلى ارتفاع وهوامش التدفق سريعة الجداول الجبلية و

.  متر 3500يصل إلى،  

قد  الحطب  وجمع الرعي الجائر

في   نوعية الموائل خفضت 

الموارد  نقص  مناطق التغذية؛

 . الطبيعية بدون عوائق  المائية

المحروثة   الحقول توسيع

أعلى   المحاصيل مع والمراعي

تسمم ؛  سم25 من  
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الطيور الحوامة  

المهاجرة المهددة في  

مسار الهجرة لحفرة  

/االنهدام  البحر   

 األحمر 

 احتياجات الموارد والموائل في مناطق التشتية 

 

مزيد من المعلومات متوفر *  

من خالل القائمة الحمراء     

 لالتحاد الدولي لصون الطبيعة

التهديدات الرئيسة المتعلقة  

التكثيف الزراعي / بالتوسع   

بما  ، متاحة  حياة حيوانية أي تتغذى على واسع، نظام غذائي له

األرض،   وديدانوالعقارب  العناكب  الحشرات و في ذلك

 والزواحف والبرمائيات  مثل األسماك والفقاريات والقواقع 
الطيور الصغيرة، سواء كانت  الصغيرة و والقوارض  والثعابين

،  التوت  بما في ذلك على النباتات تتغذى أيضا  و  . ميتة أو حية

. النباتات المائية جذور و ،  طحلب المناويالبراعم،   

 الغزال صقر

 (Falco cherrug) 

 

، ويتخصص  في المناطق المفتوحة  األرض بالقرب من   يصطاد 

  في النسق الطبيعية متوسطة الحجم البرية النهارية  القوارض  في
شبه الصحاري،  الصحراء، و حافة المفتوحة مثل العشبية

، وخاصة  في بعض المناطق القاحلة؛ الجبليةالمناطق السهوب و

. سيةالطيور كطريدة رئي إلى يتحول، فإنه  بالقرب من الماء  

 الجافة المراعي ضياع وتدهور
،  التكثيف الزراعي من خالل

المزارع وانخفاض  وإنشاء 

مما أدى إلى   الرعي باألغنام،

 أنواع الفرائس في انخفاض 

. تسمم  الرئيسية؛  
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المهاجرة المتعلقة بالتوسع والتكثيف الزراعي  لمحلقةدات البيئية للطيور امهمراجعة ال  
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الطيور المحلقة المهاجرة  تمهدداو  الزراعيةألراضي ا فيالتوسع  .1  

لحالي، مع التقديرات بان  اان التوسع الزراعي هو أحد األسباب الرئيسية لتراجع التنوع اإلحيائي 

الى  من أنواع الطيور يمكن أن تفقد بسبب التوسع الزراعي من العصر الحجري  % 44- 27

  2050بحلول عام   كذلكTeyssèdre and Couverte 2007) ) 2050عام  فيالحديث العصر 

الزراعية أسلوب تباع ال  ووفقا. مليارات نسمة 9من المتوقع أن يصل النمو السكاني البشري إلى 

ط العرض الدنيا بشكل كبير في مناطق خطو مساحةالالى زيادة إ الزيادة هذه  ؤدي ت الحالية س

 Tilman et). 2.5بنسبة  .وترتفع نسبة استخدام المبيدات الحشرية واالسمدة على حساب الغابات 

al. 2001)       

والسافانا   والمعتدلةإلى فقدان حوالي ثلث ما تبقى من الغابات االستوائية  هذا االتوسع  يؤدي  وقد 

ويمكن   تخزين الكربون وتشملالخدمات التي تقدمها هذه النظم البيئية  باالضافة إلىوالمراعي 

   فقدان التنوع نتيجة خفض خصوبة األرض من خالل تكثيف الزراعة  .أيضا 

قدرة كوكب األرض االستيعابية للطيور   انخفاض  الى تحويل الموائل البكر للزراعة ويؤدى 

   (Gaston, et al 2003) بالفترة قبل االستصالح للزراعة مقارنة   %  25-20بنسبة

المهاجرة بسبب   محلقةيمكن أن يؤثر التوسع في األراضي الزراعية على حالة صون الطيور ال

 .  فقدان الموائل المرتبطة بها وتدهورها، بما في ذلك فقدان األراضي الرطبة

 المصدر الممارسة هذه تشكل القرى ، بينما في األمطار على المعتمدة الزراعة معظم تتركز

 انتاجية متوسط فإن السنين، بمرور االنتاجية متوسط يتناقص  لغالبية السودانيين، للدخل الرئيسي

إلى أقل  الخمسينيات  أواخر في فدان / كجم 350 من حيث انخفضت  يتراجع، الحبوب   200 من 

2016 في  فدان / كجم / 2017(Sudan National Survey Authority. 2017 ولتعويض (   تدني 

ً  في المائة 3.71 بمعدل المزروعة األراضي مساحات  بتوسيع يقوم المزارعون ، االنتاج   سنويا

Ijaimi.2016) ) 

   فقدان األراضي الرطبة وتدهورها : فقدان الموائل 1.1

 .في العالمالري ضروري لدعم اإلنتاج الزراعي في العديد من المناطق الجافة وشبه الجافة يعتبر 

التكاليف البيئية وخاصة على  والفوائد من الري  ما بين  مفاضلة مهمة توجد  ما ومع ذلك غالبا

الزراعة المكثفة التي تُستخدَم في الزراعة   عمليات  وعادة. الرطبة والحياة البريةاألراضي 

ونتيجة لذلك  . كبيرة من المياه وتتركز على األراضي الصالحة للزراعة  كميات الحديثة تتطلب 

يمكن أن تضيع  . فإن األراضي الرطبة الطبيعية يمكن القضاء عليها في فترة قصيرة من الزمن 

 فيالمياه  نقص   نتيجةبة بسبب التصريف والتحويل المباشر ألراضي زراعية أو لاالراضي الرط

وبالتالى   األراضي الرطبة من مصدرها من المياه تجرد الستخدامها في الري   خيراناألنهار وال

 . هاهتؤدى الى جفاف

سابقا إلى اإلنتاج المكثف مع زيادة استخدام  صالحة لالنتاج غير الألراضي لمشاريع الري  تحول

وعند  واستخدامات األراضي صوليةالمح فى التركيبةتحوالت كاملة مع  الزراعية واويات الكيم

فإنها غالبا ما تتحول إلى زراعة محاصيل أكثر ربحية، والذي يترك مساحة  استصالح االراضي 
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.  ش في نموذج الفسيفساء للزراعة التقليديةلتنوع األصلي من الكائنات الحية التي تعيلصغيرة 

المفترسة،  االعداء الحيوية  لقتلهذه المحاصيل غالبا ما تستخدم المبيدات لمكافحة اآلفات أو  فيو

   .Aquila heliaca ))مثل ملك العقبانباالنقراض  على الطيور المهددة  تأثيرهامع 

البنك الدولي فانه بحلول  دراسات  وبناء على. كبيرإلى حد استخدام المياه للري فى ازدياد  يعتبر 

  300.3أو  االحتياج الحاليسوف يتطلب إنتاج الغذاء ضعف كمية المياه مقارنة مع 2050عام  

الدولية، من المياه في المنطقة عبر الحدود  % 60تتدفق نحو  .  كيلومتر مكعب أخرى من المياه

و في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا،  فان أكثر .  مما يزيد من تعقيد تحدي إدارة الموارد 

  Allan)من الميزانيات الوطنية للمياه غالبا ما تخصص للزراعة  % 90من 

and Allan 2002) .   فان الري يأخذ ما يقرب من   في لبنان،حتى في المناطق الحضرية نسبيا

باإلضافة إلى ذلك فإن النمو السريع في   . Brooks 1997)) همن إجمالي الميا في المائة 80%

الطلب على المياه لزراعة المحاصيل  بزيادةالمياه، وخاصة  كميةزيادة  يتطلب اإلنتاج الحيواني  

 Rose)الحبوب الخشنة األخرىالبرسيم و و أبو سبعين  التي تستخدم كعلف للماشية، مثل الذرة

grant et al, 2009 ) 

لترا من  25ي شمال افريقيا فإن رأسا واحدا من الماشية يستهلك  المتبع فنموذجي النظام الوحسب 

م من صافي جك 125يوميا على مدى عامين إلنتاج باالضافة الي مخلفات المحاصيل  الماء

يمكن أن يتضاعف االستهالك لترا من الماء.  146حيث يحتاج انتاج الكيلو الواحد الى  اللحوم

لتر لكل  300الحارة األكثر تطرفا، إلى ما يقرب من  / في ظل الظروف الجافة للماء المباشر 

   . (Peden, et al, 2003).كيلوغرام 

المحاصيل المروية وبالتالي   انتاجية  آثار ضارة علىيؤدى التغيير المناخي إلى من المرجح أن  

على سبيل المثال، تقدر النماذج الحاسوبية بأن تغير المناخ قد يؤدي . المساحات المزروعة زيادة 

 (النيل  في منطقة نهر  %  25بنسبة تصل إلى   الزراعة المرويةإلى التوسع في مناطق 

( .(UNDP2020) .   

الطبيعية مثل األنهار واألراضي الرطبة، يؤثر على عمل النظام   صادرالمياه في الم نقص 

 . كما يؤثر على الطيور بطريقة مباشرة أو غير مباشرة  (Naber 2009)البيئي

لها تأثير    في المناطق القاحلةتتنافس الزراعة المروية على المياه وفقدان  األراضي الرطبة  

من األراضي  هذه األجزاء الصغيرة  نم ما تبقى  ألن .  المهاجرة المحلقة على الطيور سلبي

قيمة خاصة كموائلك للحياة البرية،    لها  الرطبة اآلن في معظم المناطق الجافة وشبه الجافة

 (المهاجرة على حد سواء المحلقة الحيوانات البرية المقيمة وكمناطق للتشتية للطيور لكل اويكم

(Lemly. et al 2000) . 

كيلومتراً   750  بإمتداد   البحر األحمر  ساحل  علي  السودان  في  الرطبة  األرضي  شتملت

المائية    المجاريووأفرعه ،   النيل  نهر  شواطئو   ،ومواقع سنجنيب ودنقناب 

تتمثل االراضي الرطبة و  .والحفائر  الميعات   مناطقو ،والطبيعية    الصناعية  البحيرات و  ،

خرا ؤالسودان في محمية الدندر االتحادية وكذلك في غابة السنط بالخرطوم كما اجرت مفي 

خور  االدارة العامة لحماية الحياة البرية مسوحات بالتعاون مع منظمة فرنسية العالن منطقة 
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.  رطبة راضيأبو حبل منطقة أ

 ً إع من   تعزز   أن  يمكن  مميزات   أربعة  علي  حازت   قد   أبوحبل  خور  منطقة  بأن  علما

  :وهي   العالمية  القائمة  ضمن  النها

  إلى  بالمنطقة باالضافة  الميعات   ببعض   طائر   35000   من  أكثر  وجود 

ً    % 1يفوق نسبة   التى  الموجودة  الطيور  أنواع كما    .لمعايير إتفاقية األراضي الرطبة  وفقا

 . باإلنقراض   المهددة  الطيور   أنواع  بعض   يوجد 

 

تطير فوق أو تلتف   قد تأثرت لذا فإنها أيضا المائيةطيور الوكما هو الحال مع طيور اليابسة، فإن 

حول مساحات وعرة واسعة من األراضي أو البحار التي تفتقر إلى األراضي الرطبة المناسبة  

محدودة فيمكن للطيور المائية ان تتجمع بطريقة   رحلةوعندما تكون أعداد نقاط ال.  للراحة والتغذية

 فقدان موقع واحد  إنف وبالتالي. النجاح رحالت هجرته رئيسية التى تعتبر  المواقع فى مثيرة

األراضي الرطبة   فىعلى سبيل المثال، موائل اللقلق األسود . لها يكون له تأثير مدمر   يحتمل أن

 .   (J. del Hoyo et al. 1992)ء في افريقيا مهددة بالتوسع الزراعي تافي موسم الش

  ريلزراعة البساتين وزراعة الزهور و  الوادي المتصدع )األخدود األفريقى(إن الري في منطقة 

بينما في إثيوبيا، حيث غالبية الزراعة بعلية، فإن االستخدام الكبير لألنهار . المواشي شائع جدا

والبحيرات والمياه الجوفية ألغراض الري يحد  على سبيل المثال، نهر بلبال، والمستغل بإفراط

والتي تعتمد  ( Hengsdijk and Jansen 2006)البحيرة فى بشكل كبير من مستويات التدفق 

 . محلقة عليها الطيور ال

في المعرفة لكيفية تأثير فقدان  الفراغات  ألان األدلة من خارج مسار الهجرة هذا مناسبة لم 

في والية كاليفورنيا، تأثر النظام البيئي لألراضي الرطبة  ف.  األراضي الرطبة على الطيور

في صحراء كارسون في شمال غرب والية نيفادا بسبب تحويل المياه للري حيث إن   ةالواسع

من األراضي الرطبة الطبيعية اختفت، واألراضي الرطبة المتبقية لديها مستويات تلوث  % 84

إن اآلثار التي يسببها الري على الحياة  (Lemly. et al 2000) ر من النسبة الطبيعيةأعلى بكثي

وقد . األسماك وفقدان أنواع األسماك المحلية  اعداد ، بما في ذلك انخفاض شديداالبرية كان 

 Pelecanus) تقلصت قاعدة التغذية المتنوعة من األسماك للبجع األبيض األمريكي 

erythrorhynchos )وقد أدى سوء نوعية المياه إلى انخفاض واسع في الغطاء . إلى حد كبير

 . النباتي في األهوار

مما  في المناطق الزراعية المروية في مسار الهجرة ومن المرجح أن يكون هذا الوضع مماثال

والذي  Pelecanus onocrotalus ) )ألسماك للخطر، مثل البجع األبيض ايعرض الطيور اكلة 

السمك أثناء الهجرة، والطيور التي تعتمد على موائل الغطاء يتوفر يتجمع في البحيرات حيث 

ومن المعروف أن اللقالق .  Circus aeruginosus) ) البطائحمرزة  مثل النباتي لألهوار

يتجمع في   أيضا وبالمثل البجع األبيض فهو. تجتمع لتتغذى أثناء الهجرة إذا كان الموئل مناسبا 

 . السمك  لوفرةالبحيرات 
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بشدة من  األراضي الرطبة  فى التي تعتمد على الغطاء النباتي طيور المائية الأنواع  قد تتأثر

بتلك النشطات  ألن موائلها يمكن أن تتأثر األراضي  امتداد  نتيجة لنقص   التنمية الزراعية

 (Okes, et al, 2008). الزراعية 

نالسودا في السنوية المياه العذبة إمدادات  من % 73 النيل نهر نظام يوفر  (Hamad  2015) 

 كيلو 18.5 النيل نهر من مياه السودان حصة تبلغ مصر، مع الموقّعة 1959 على اتفاقية وبناءً 

ً  مترا و مصر أسوان بجنوب  في تقاس سنويًا مكعبا  في من المياه سنويًا مكعبا مترا كيلو 20.5 

 في 13 النيل نهر يفقد  التبخرحيث  بسبب  المياه السطحية من الكثير فقدان ويتم .السودان وسط

)  السودان   عبر مروره أثناء تدفقه المائة من Governments of Sudan and Egypt ,1959) 

 تساهم بحوالي حيث  السودان في العذبة للمياه أساسية والخيران مصادر الموسمية الوديان تعد 

ً  كلم 5.5 إضافيا ً  المياه من   المتاحة السطحية المياه كمية ( تبلغ 2000السودان حكومة( سنويا

 .البالد  على  تتساقط التي كمية األمطار السنوات حسب  بين الكمية تتفاوت   كلم 26.0للسودان 

 تمثل كما.أكتوبر إلى يوليو من الفترة خالل أيام أو ساعات  لبضعة والخيران عادة الوديان وتتدفق

 العذبة. للمياه مهمة والحفاير مصادر الرطبة واألراضي الطبيعية البحيرات 

من استخدام المياه للهكتار  لتقليلتكنولوجيا الري بالتنقيط ل التوصل لإلستفادة منحاليا  يجري

الواحد المروي كما هو مستخدم في األردن ويقلل من احتمال تلوث المياه من جريان الصرف 

. تحتاج هذه التكنولوجيا مزيدا من التطوير بحيث يمكن تطبيقها في  (Brooks 1997) الزراعي

 تكلفة ممكنة.  جميع المحاصيل ويتم استخدامها بأقل

لتجنب تدهور األراضي الزراعية والمراعي الموجودة حالياً ممارسات إدارة التكثيف 

المستدام، والزراعة الحافظة للموارد، والممارسات الزراعية اإليكولوجية، والحراجة  

 الرعوية. - الزراعية وإدارة المراعي وإدارة الضغط الناتج عن الرعي واإلدارة الحراجية

تجنب المزيد من التوسع الزراعي على حساب الموائل األصلية عن  ب ويمكن أن يتحقق 

طريق زيادة المردود والتحول إلى نظم غذائية أقل إضراراً باألراضي مثل النظم الغذائية  

 .التي تحتوي على قدر أكبر من الخضروات والتقليل من فقدان األغذية وهدرها

باتالغا: خسارة الموئل 2.1  

يعتبر السودان من البالد ذات الغطاء الغابي الشحيح حيث تغطي الغابات حوالي 

FAO, 2015% من مساحته األرضية )10.3  ( وتمثل مساحة الغابات المحجوزة

% فقط من تلك المساحة. كما تعتبر ثلثي مساحة البالد صحراء أو شبه 5المسجلة نسبة  

صحراء. وتنتشر غابات السافنا قليلة االمطار فى معظم أنحاء أواسط السودان بينما  

تغطي الغابات ذات األشجار العريضة األوراق معظم أراضي الواليات المتاخمة لدولة 

مساحات صغيرة على منحدرات الجبال.  جنوب السودان كما تنحصر الغابات المغلقة في

% من الناتج المحلي. ويتفاوت الطلب على منتجات الغابات 12تساهم الغابات بحوالي  

من حطب وفحم وأعمدة المباني والخشب المنشور واالصماغ واألغذية والعلف واألدوية 

السلع  البلدية فى مناطق البالد المختلفة. لقد كان وما زال لطرق الحصول على هذه 

ودرجة اإلعتماد عليها تأثيراتها المختلفة على دور الغابات في وقاية البيئة ونمط حياة 

 المجتمعات المختلفة. 
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من األشجار بعد أن أزيلت عنها الغابات بسبب  خاليةأصبحت مساحات شاسعة من البالد 

التوسع في النشاط الزراعي المكثف واإلفراط في إستغالل أراضي المرعي حيث  

ضحت الدراسات المختلفة عن تقلص غطاء الغابات بمعدالت مثيرة للقلق. أوضح أو  

Harrison and Jackson 1958) بأن الغابات تغطي  ( % من مساحة السودان في 43

6746600( مساحة الغابات بحوالي 2015حين تقدر الفاو)  هكتار أي ما يعادل    

 % من مساحة البالد.10.3

الذين شملهم المسح الذي أجري في إطار إعداد هذه السياسة قام المعنيون بشأن الغابات 

 المطري اآللي بتحديد أكثر األسباب التى تؤدي إلزالة الغابات قد شملت التوسع الزراعي

في أراضي الغابات وقطع األشجار وضعف الحماية الرسمية وتحويل مناطق إنتاج  

سطة القوات المسلحة وإزالة الصمغ العربي لمشاريع زراعية والقطع غير القانوني بوا

األشجار لتنمية صناعة النفط والقطع التجاري غير القانوني لصناعة الطوب. من  

قطع اشجار و األسباب المهمة إزالة األشجار إلنتاج حطب الوقود والفحم وأخشاب البناء

رفاهية  يوغيرها من األسباب التى تعتمد عل الطلح والسنط النتاج فحم الوقود للتصدير

 الناس واألمن الغذائي. 

 أفعال اإلنسان الضارة بسالمة موارد الغابات 

 حجم األخشاب المهدرة سنوياً بالمتر المكعب الفعل 

 الحرائق  250000

 الرعي الجائر  290000

 الزراعة التقليدية  220000

 الزراعة المطرية اآللية  650000

( )بسبب األفعال أعالهالجفاف  170000  

 القطع الجائر  2630000

 جملة  4210000

 Ali (1982) : المصدر

  2.8يسير فقدان الغابات في جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا بمعدل ينذر بالخطر بمقدار 

 Maeda et )مليون هكتار في السنة. وتحدث معظم هذه الخسائر عن طريق التوسع الزراعي

al. 2010) في إثيوبيا، من قبل   الوادي المتصع . يتسبب التوسع الزراعي في جنوب وسط

أصحاب المزارع الصغيرة في إزالة الغابات في المقام األول، مع قطع األخشاب لألغراض 

( فى تدمير الغابات التى هى Dessie and Kleman 2007)  التجارية والزراعة كمهدد ثانوي

ضا أن تؤثر  الموائل للطيور المحلقة ، مثل العقاب األسقع الكبير المهدد باالنقراض، ويمكن أي

 على األحواض المائية. 

مع انخفاض تدفقات  الوادي المتصدعوسط حفرة  و جنوب  ارتفاع معدالت إزالة الغابات في إن

 Dessie and Kleman) في إثيوبياشيليليكا مجاري األودية يحتمل أن يؤدي إلى جفاف بحيرة 
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كما أن . األخرى زيادة الرواسب في األحواض المائية  لتأثيرات ا يمكن أن تشملو  (2007

  لطبيعيةالغابات ا وبيئات   انخفاض مستويات التنوع الحيوي شائعة أيضا، مما يهدد بقاء نظم

 وزيادة  الزحف الصحراوي . والموارد الغذائية التقليدية للطيور 

وتحولها إلى  بقع ومساحات لغابات صغيرة   الغابات  إزالة إن . الغابات  موائل فقدان إلى باإلضافة

 الدائمة الزراعة في سعللتو نتيجة البقع تتشكلو .  موئال للطيور المهاجرة تكون ومجزأة ال تفى أو  
 ،االتصال وعدم ،الغابية البقع حجم صغر يؤدى قد . الصغيرة الحيازات  أصحاب  من والرعي

 . الحيوي  التنوع  على تؤثر  وبالتالى هاتجديد أو  إختفائهاإلى  تدريجيا الدائمة الزراعية واألنشطة
13هناك   محمية موزعة في   7 واليات تغطي   6% من مساحة السودان. ال توجد معلومات عن   

والتي تم اإلعالن عنها مؤخًرا في والية نهرالنيل. وفقًا ألهداف محمية المصورات المملوكة 

األرضية بالنسبة لمنطقة السودان أقل من المعيار الدولي أيشي ، فإن نسبة المناطق المحمية 

( قد تم تحقيقها بالفعل. يعد  17%( ، على الرغم من أن نسبة المناطق المحمية البحرية ) 17%)

Dinder-Ateshإنشاء مناطق محمية برية وبحرية وعابرة للحدود  منذ خطة العمل الوطنية   

. يضم البحر األحمر وحده أربع  تحقيق أهداف أيشي األولى للتنوع البيولوجي تقدًما كبيًرا نحو

36%محميات )  Tyia-Basunda-Gallabat  القالبات  -باسوندا – تايا. منطقة (  المحمية   

تي تفتقر إلى  عليها وال تحظى بدعم سياسي من حكومة والية القضارف. الواليات ال  متنازعال

المناطق المحمية هي الوالية الشمالية وكسال والقضارف )المتنازع عليها( والنيل األزرق 

) وجنوب كردفان وشرق دارفور ووسط دارفور وغرب دارفور Ibrahim 2018 ).  

واجه التنوع البيولوجي في المناطق المحمية العديد من التهديدات ، إلى جانب عدم وضوح سياسة  

الحياة البرية وضعف في برامج التوعية والتعليم. ومن األمثلة على هذه التهديدات الرعي الجائر  

 واألنشطة االستخراجية. يقوم رعاة الماشية بقطع أغصان نبات  الحرائق وللماشية والصيد الجائر

إنهم ، جنبًا  إلطعام حيواناتهم في نهاية موسم الجفاف عندما يندر العلف. الخضره  الدائم الهجليج 

تؤثر  ومن مساحة محمية الدندر سنويًا  % 30إلى جنب مع جامعي العسل ، يحرقون حوالي 

هذه العوامل على التنوع البيولوجي من نواحٍ عديدة: تزيد األمراض من وفيات األحياء البرية   

رق إلى وبعض أنواع الحياة البرية مثل طيور غينيا وذوات الحوافر األكبر حجًما ، يؤدي الح

 استنفاد الغطاء النباتي للثدييات الصغيرة كما يؤثر على مستعمرات نحل العسل.

ينتشر الصيد الجائر على نطاق واسع في المناطق المحمية. تقل أعداد الحيوانات الكبيرة وطيور  

لطرائد داخل المحميات وخارجها بشكل كبير ، وأحيانًا تصل إلى حافة االنقراض بسبب الصيد ا

) الجائر Biodiversity Strategy2015 ) 

ً  653 بنحو يُقدّر ما السودان يستوطن  المرتبة ويحتل  ، Avibase  2020) الطيور )  من نوعا

 لها. كمسارات  المهاجرة الطيور تستخدمها التي الدول األفريقية قائمة في الثالثة

 السودانحالة دراسية للتوسع الزراعي وإزالة الغابات في : 1  صندوق

تشير  منظمة    تصدرها التي الحرجية الموارد  لحالة  العالمية القائمة   المتحدة األمم 
2005الي 1990  والزراعة لألغذية أن   أكثر من تقلصت  السودان في الغابات  مساحة 
العشرين القرن  خمسينيات  في البالد  أراضي مساحة من % 40 من  في  %27 إلى 
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تتقلص  أن قبل الثانية األلفية بداية في المائة  2015 عام في 10.3%   إلى أخرى  مرة 
فترة في  .السودان جنوب  انفصال بعد  ما 

مختلفة، عوامل قبل من مهدد  السودان في األحيائي التنوع إن  الموائل فقدان ذلك في بما 
والزراعة الغابات  إزالة خالل من وبالسودان  .اآللية    مليون  6.6 تغطي محجوزة غابات  
،(البالد  أراضي مساحة من 0.003% ) هكتار إلى باإلضافة   والتي  المروية الغابات  
مساحة الكافور أشجار فيها تغطي   فدان (8000  هكتارا   3360 ال عن تزيد  منها 
(Badi and Magid 2017) 

السنوية الغابية الخسائر ُقدرت  1990 عام وفي  والطلب  الزراعة في التوسع بسبب  
الطاقة على المتزايد         Ministry of Agriculture and)  نفدا     855000بحوالي  

Forests 1995)  كثيرا   هذا الخسارة معدل يتغير ولم.  

السودان في األحيائي التنوع فقدان في يساهم آخر عامل الحرائق تعتبر  في  وخاصة 
ي يمثلالذ  العربي الصمغ مزارع  (Badi and Magid 2017)   تصديرلل سلعة مهمة 

تزايد  أن وكما المزيد فقد  في تساهم الغابات  حرائق  الشجري  الغطاء من   وهذا الغابي، 
 / هكتار مليون  من أكثر حرق  تم  2005  عام خاللفى  و  .األحيائي التنوع على يؤثر
.موسم  (Hassan and Tag 2018) وُتفقد   التنقيب  أثناء في أيضا   الغابات    النفط عن 

في: المثال سبيل وعلى .األنابيب  خطوط وإنشاء  من أكثر ُقِطع   كردفان، غرب  
الغابات  من هكتار 540.000  Badi and)  النفط لنقل أنابيب  لخط المجال إلفساح 

Magid 2017)  
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 التكثيف الزراعي والمهديدات التي تواجه الطيور االمحلقة المهاجرة 2.

 

االعتماد على أصناف عالية  فى  إلى حد كبير   الزراعي  الزيادات األخيرة في اإلنتاج تعزى 

اإلنتاجية والري والمدخالت الكيميائية الزراعية، ومع ذلك فإن العديد من المدخالت وممارسات  

 . البيئة والحفاظ على التنوع الحيوي وضارة على صحة اإلنسان   لها اثار الزراعة المكثفة 

 العمليات ادة المدخالت في زي الى زيادة إنتاج الغذاء من خالل التكثيف الزراعي تعتمد   عموما

الزراعة فى العديد من ، في حين أن (على سبيل المثال االفراط في استخدام المبيدات )الزراعية 

والعمليات  أكبر على التنوع اإلحيائي  بصفة أقل  كما تعتمد مدخالت الدول النامية تعتمد على 

 .Tscharntke et al)بة التربة وخصوالبيئية المرتبطة بها، مثل التفاعالت الغذائية المفيدة، 

ولها   ,والمتنوعة فى زراعة المحاصيل لها أنتاجية أعلىالمزارع الصغيرة وجد أن  .(2012

فوائد أكثر على النظام البيئي مقارنة بالمزارع التى تعتمد على محصول واحد ويزرع فى 

 مساحات واسعة.  

  المزروعةأدى التكثيف في األراضي الصالحة للزراعة في أوروبا إلى فقدان الموائل غير 

السل إخالل في الس عليه  يترتب والنباتية والحيوانية ضمن المحاصيل،  العشائر خفض فىو

وقد  . (Stoate et al. 2001) (كثير من أنواع األراضي الزراعية إنتاجية نخفاض فيإالغذائية و

  المقدرة أدى التكثيف الزراعي إلى انخفاض واسع النطاق في التنوع األحيائي لألراضي الزراعية

انخفاض أعداد طيور   يرجع    .((Benton, et al 2003في العديد من األصناف المختلفة 

 . بشكل كبير إلى التكثيف الزراعي  األراضي الزراعية 

اإلقليم القطبي القديم  هو المهاجرة  الى  المحلقة طيوراليكون السبب الوحيد النخفاض أعداد  قد ال

   نخفاض األعداد ال أن االتجاهات السلبية   بدال من ذلك ويبدو . اآلثار الزراعية في مناطق التكاثر 

 . عوامل في مناطق التشتية مثل الموائل الجافة والمفتوحة في أفريقيا  المع  أيضا تتصل 

قد شملت والتى  اإلفريقي -االنخفاض في أعداد الطيور المهاجرة لإلقليم القطبي القديميرجع 

بشكل أساسي األنواع التي تقضي شتاء الشمال في أو تمر عبر السافانا شبه القاحلة في أفريقيا  

إن العوامل مثل الرعي   . باإلضافة إلى تغير المناخ  آثار الجفاف وزيادة التصحر الىاالستوائية 

ت تقلل من  التجفيف لألراضي الرطبة واستخدام مبيدات اآلفاوالجائر والحرق وقطع األخشاب 

 . المهاجرة خالل موسم عدم التكاثر المحلقة كمية ونوعية الموائل المتاحة للطيور

من المعروف أن العديد من أنواع الجوارح التي ارتبطت تقليديا مع النسق الطبيعي الزراعي أو  

  والصقور ( Circus   (spp والمبرزات ، .Falco) (spp (الرعوي مثل صقور العواشق

 تتأثر بعدد من الطرق بسبب التكثيف باستخدام األراضي  (  spp) Buteo  المحلقة

1994)  Hoyo Josep del)  و يبدو ان بعض هذه األنواع مثل الصقر الحوام الشائع 

(Buteo)   الذكربدأ يتعافى في أوروبا من الجموع المنخفضة العدد بسبب األثار السابقة 

تظهر   ال)  (Falco tinnunculus) (والمبيدات الحشرية، في حين أن آخرين، مثل طائر العوسق

 . (Hagemeijer and Blair 1997)اتجاهات إيجابية مماثلة 
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األراضي الرطبة للقلق األسود في أفريقيا مهددة من خالل التكثيف  فىإن موائل التشتية 

 Diagana, et al  2006; J. del Hoyo) والتصحر  ،بما في ذلك آثار المبيدات و ،الزراعي

et al. 1992 ) . 

الحماية للطيور  فى طرق  يمكن أن يهدد التكثيف الزراعي  المهاجرة من خالل التغيير  المحلقة  

  المواد الكيميائية الزراعية والرعي الجائر  ستعمالإل  باالضافة بما في ذلكوالتدهور في الموائل، 

ولكن   ، . خاصة في موائل التكاثرالهمية األذات  وفرة الغذاء والمأوى نقص فى يؤدي إلى   حيث 

حده  بمزيد من التفصيل    سوف تتم  مناقشة كل منها علي  و  في الغالب خارج هذا المسار

- أدناه:  

تغيير الموائل  1.2  

 يقسم  السودان بيئيًا إلى خمس اقاليم  نباتية وفقًا ألنماط هطول األمطار من الشمال إلى

مم(،.   300-75ملم من األمطار( ،شبه الصحراواء ) 75-0هي:الصحراء )و  وهذهالجنوب. 

مم( و المناطق الجبلية   1500-800مم( ، السافانا الغنية  ) 800- 300السافانا الفقيرة  )

 مم(  1000- 300)

يتمتع السودان بمجموعة واسعة من النظم البيئية وتنوع األنواع البيئية تمتد مناطقها على نطاق  

واسع من الصحراء في أقصى الشمال إلى السافانا.وفقًا ألطلس الغطاء األرضي للسودان  

مؤخًرا ، منظمة األغذية والزراعة ) المنشور  FAO,2012 ) ،  

وفقدان الموائل   وليةالمح فى  التركيبة  التنوع نظم زراعة المحاصيل تؤدي إلى خفض  تقليل

مثل المراعي وحدود الحقول وأنظمة المياه واألشجار، والتي يمكن أن تشكل جزءا ال  هاخارج

 . (Stoate et al. 2001) يتجزأ من النظم البيئية الصالحة للزراعة

 Falco)غالبا ما تستخدم كمواقع تعشيش لألنواع مثل صقر اللزيقة )  المتناثرة توفر الغابات 

vespertinus )تعتبرالشجيرات والخنادق واألراضي الرطبة أو الموائل الصخرية  رؤوسو  

أو المبيت   للالفقاريات والحيوانات الكبيرة والتي تشكل مكانا مناسبا للتكاثر أو االختفاءمأوى 

الموائل الصغيرة في فسيفساء األراضي الزراعية أمر ضروري للحفاظ  إن وجود مثل هذه . فيها

 . على التنوع األحيائي

  نسانمن االفتراس من خالل توفير اإلمدادات الغذائية المتعلقة باال كذلكويمكن للزراعة أن تزيد 

فترسة  الحيوانات الم زيادة أعداد التي يمكن أن تؤدي إلى ( على سبيل المثال المحاصيل والنفايات )

مما يزيد من احتمال التأثير   ((Bayne and Hobson 1997( وخاصة على طول الحواف  عامة

 . المهاجرة محلقةعلى مصدر الغذاء للطيور ال

من المحتمل أن يتأثر   أنواع الطيور المفترسة المهيمنة األخرىالى  باالضافةجنبا إلى جنب مع 

االنخفاض في توافر الفرائس ذات الجودة   منكيو  . صقر الشاهين من زراعة المحاصيل المكثفة

العالية في مناطق زراعة المحاصيل الكثيفة، ال سيما في مناطق إنتاج الذرة وفول الصويا أن  

-Sánchez ) .على نجاح الصيد للشاهين، وفي نهاية المطاف نجاح التناسل فوائد يكون له 

Zapata and Calvo 1999, Cardador and Mañosa 2011) 
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وجدت . لطيور الجارحة ل مالئمةأكثر  تكون إن بعض موائل األراضي الزراعية والمحاصيل

دراسة في إيطاليا أن حقول الذرة هي أقل مالئمة كموائل تشتية للصقر الحوام الشائع من الموائل  

(  ومع ذلك، كانت حقول األرز مناسبة على قدم المساواة مع المروج واألراضي البور. األخرى 

(Boano 2002 ) 

ك على في كندا، حدث توسع في حقول الذرة وفول الصويا في النسق الزراعي في منطقة كيبي

  في انخفاض نوعية موائل الصيد لصقور الشاهين ساهم أسهم حساب المحاصيل األخرى، مما

(Falco peregrines)   وعلى الرغم من أن هذا النوع .  وغيرها من الطيور المفترسة المهيمنة

العديد من الموائل، اال أنه يفضل الصيد في بيئات مفتوحة، مثل نسق األراضي  في وجد 

 الفرائس حتمال توفر ال نسبةالزراعية، 

وتشير دراسة كندية إلى أن الحقول المزروعة بكثافة كانت أقل استخداما من قبل صقور الشاهين  

وخالل فترة  في الواقع،. (Lapointe et al. 2013) (ألخرىمقارنة مع األراضي الزراعية ا

التعشيش استخدمت حقول الذرة وفول الصويا هذه بأقل من حوالي النصف مقارنة مع المزارع 

الذرة وفول  بوتشير الكثير من األبحاث إلى أن زراعة المحاصيل المكثفة، وخاصة  . األخرى 

 )ةالعديد من أنواع الطيور داخل المناطق الزراعي سبب فى احتمال انحفاض تتي  ما الصويا، 

Meehan et al 2010) .)  العديد من هذه األنواع، وبالتالي تشير النتائج   تفترس صقور الشاهين

. لتوفير فرائس لصقور الشاهين خالل فترة التناسل  تكفي وفول الصويا قد ال  ةحقول الذرإلى أن 

وتعد النتيجة التي توصلت إليها الدراسة بأن صقور الشاهين أقل استخداما لحقول الذرة وفول  

الصويا إشارة محتملة إلى أن الزراعة المكثفة قد تؤثر أيضا على الطيور المفترسة المهيمنة  

 . ى في نسق األراضي الزراعيةاألخر

تغير الممارسات ل  نتيجةمن فقدان موائل التكاثر  Falco vespertinus ))يعاني صقر الزيق

عددا أقل من   التى تعول. الزراعية التي تحل الذرة وعباد الشمس محل المراعي والحبوب 

على أيضا  تؤثر مثل هذه الممارسات في هذا المسار . افتراسها حيث يصعب  الحشرات 

 . المحلقة الطيور

غالبا ما يكون هناك زيادة في التنوع والكتلة اإلحيائية من المفصليات، والثدييات الصغيرة    

محاصيل الحبوب مع استخدامات أخرى لألراضي، وتشكل فسيفساء  نوعوأنواع الصيد عندما تت

ة القصيرة والمتوسطة المدى، والتي  ي لهامشية واألراضي الزراع النظم الزراعية مع الموائل ا 

 .(Donázar et al. 1997)حوجود أعداد أكبر من أنواع الجوارتساعد على 

 إلى،  .األراضي الصالحة للزراعة تقلص  إلى خالل العقود القليلة الماضية أدت زيادة السكان 

في المحاصيل المزروعة في أجزاء من المناطق المتوسطة االرتفاع في  تغيير كبير وأدت الى 

أو  / تطورت نظم الزراعة التقليدية القائمة على الدخن والقطن وقصب السكر و . شرق أفريقيا 

.  بصورة متكررةالذرة  / أو الكسافا ( نبات البفرة )الموز إلى النظم القائمة على زراعة الكسافا 

 ،  .االلتزام بالدورة الزراعية إلى تدنى اإلنتاجية وعدماستخدام األراضي  زيادة ضغط دت أو

 .((Fermont, et al., 2008 ("تقليد إلراحة االرض " المزارعون الكسافا باعتبارها  ويزرع



 حلفرة االهندام / البحر األمحر ارشادات للزراعة وصون الطيور احلوامة املهاجرة يف مسار اهلجرة 

28 

 

تأثر بواسطة  التى ت أحد العوامل الرئيسية فى االنواع   ويعتبر االختالف  فى درجة التخصص   

لديها متطلبات متخصصة أضيق وتتأثر بشكل غير متناسب مع والتى  التكثيف الزراعي 

 . انخفاض توافر ظروفها التخصصية 

حاجة إلى مزيد من الدراسات أيضا.   هناكنوعاً من الطيور في السودان .   927يوجد حوالي 

تعد األراضي الرطبة الخصبة والموائل الساحلية والبحيرات التي أنشأتها السدود مثل سنار  و

والروصيرص وخشم القربة ومروى مواقع للطيور المقيمة والمهاجرة. تم تنفيذ معظم األعمال 

وكذلك  ، ووالية الخرطوم  ،ووالية النيل األزرق  ،وال سيما والية سنار  ،في واليات الوسط 

كردفان ودارفور الكبرى والوالية    واليةالبحر األحمر. كما توجد أعمال متفرقة في والية 

نوًعا من طيور الغابات    230هناك  .الشمالية ووالية نهر النيل ووالية القضارف ووالية كسال.

نوًعا من الطيور   129أيًضا  هناكمهددة باالنقراض بشكل خطير. و )ساو تومي )نيوتن(أحدها 

مهدد بشدة باالنقراض. كما تم تسجيل الطيور الجارحة في  )الالبوينغ المؤنس(حدها المائية ، أ

نوعا. تم مسحها بشكل مكثف خاصة في والية سنار  40النظم البيئية في السودان بحوالى 

ابو  العديد من الطيور الجارحة معرضة للخطر مثل ووالواليات الشرقية  ووالية البحر األحمر .

 والنسر ذو الظهر األبيض والنسر المقنع.  الرخم

 بشكل الغابات  زراعة أنشطة السنين بتوسيع مر على السودان قام الغابات، فقدان على وللتغلب 

مليون   (0.5  األشجار من هكتار 210.000 ُزرعت  2016 عام المثال ، في سبيل على.كبير

 (Hassan and Tag 2018). فدان 

المهاجرة  المحلقةآثار الرعي الجائر والتصحر على الطيور : تدهور الموئل 2.2  

الذي يعتري األرض المنتجة  وعرفه مؤتمر األمم   مظاهر التدهور البيئي من هو التصحر

م بأنه أنخفاض أو تدهور قدرة اإلنتاج اإلحيائي لألرض مما يفضي في  1978المتحدة عام 

1990النهاية إلي خلق ظروف شبه صحراوية ، وعرفه البنك الدولي  بأنه عملية تدهور    

نظرا    . متواصلة لألرض والتربة والغطاء النباتي في المناطق الجافة وشبه الجافة وتحت الرطبة

المناطق القاحلة، فقد أدت الضغوط على األراضي المزروعة  لزيادة عدد السكان المستقرين في 

ة المتنقلة وتوسيع زراعة المحاصيل في  يدورة الزراعالاألراضي في تبويرإلى تقصير فترة 

وأكثر تقلبا كلما اقتربت من  واصبحت    المحاصيل  انتاجية انخفضت و. المناطق األكثر جفافا

. الوقت تم تحويل الكثير من أراضي الرعي إلى أراضي المحاصيل  نفس   وفي.  حافة الصحراء

لدى الشرق على سبيل المثال، . ومواشيهم مع تزايد عدد الرعاة   تقلصت مساحة المراعي  و

عدد الحيوانات في مساحة  ) األوسط واحد من أعلى معدالت تربية المواشي في العالم 

)الرعي (Asner et al. 2004 .    

تسهم كانت  قريب  وقت  وحتى فى السودان  الحيوانية الثروة ان نجد   60 % من باكثر  الدوام على 

فانها ذلك وفوق الزراعى للقطاع المضافة المقدرة القيمة من  اهمية االكثر المساهمين من تعتبر 

   .المحلى الزراعى إجمالى الناتج فى المحاصيل زراعة بمساهمة مقارنتها عند 

شغل قطاع الثروة الحيوانية المرتبة الثانية في االقتصاد السوداني من حيث األهمية إذ يمتلك  ،

130السودان أكثر من  مليون  المواشي بشكل كبير من   وتتأثر معدالت تربية .  رأس من الماشية 

.  قبل السكان، مع عدد أكبر بكثير من حيوانات الرعي في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية

. التصحر فى مساحة  الرعي الجائر  ل  زاد معد  ونتيجة لذلك  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
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فقد أزدادت أعداد المواشي وقد   , ظلت تمارس في السودان منذ قرون  ظاهرة الرعي الجائرإن 
عمل هذا األزدياد السريع علي إختالل النظام الدينميكي الذي كان قائما  بين المواشي والموارد  
الرعية الطبيعية مما أدي إلي إزالة الغطاء النباتي سريعا  واإلسراع بالتعرية ومن ثم اإلنجرافات 

 (. Momamed,and Said2004)المائية والربحية 

أن حرق الغابات وقطعها واألفراط في الزراعة أدي إلي تدهور الغطاء النباتي وتبعا  لذلك  كما 
تتدهور التربة وتحرك الرمال ونشر الصحاري بسبب أزدياد السكان واالفراط في الزراعة وإنخفاض 

 . ةالحرائق الموسميفي  من عوامل التصحر  اهام  في طبقة المياه الجوفية و الذي يشكل عامال

التغيرات في تكوين األعالف ؛  إلى للنيران آثر كبير في ظاهرة التصحر في السودان باإلضافة 
لمجموعات النباتية السائدة ويقول ويكنيزو  االتغيرات في تكوين  منالعديد  ساهم فىفهي ت

ن األعشاب الدائمة والقادرة علي مقاومة الحرائق المتكررة ؛ اآلن في طريقها  إ  1966سكرمان 
إلي االختفاء لتحل محلها نباتات حولية ال تقدر علي مقاومة النيران ونتيجة لذلك نجد اآلن أن  

% من النباتات الموجودة قد أصبحت حولية وهذا من مظاهر التصحر )  60
Momamed,and Said 2004.) 

  األراضي الجافة وشبه الجافة ، إن الخسائر الكبيرة من يعتبر الماء العامل البيئي الرئيسي فى  

إن  (Fleischner 1994) .  النظم البيئية يمكن أن تؤدي إلى التصحر الشديد  فىالمياه  فقدان

استخدام تدهور األراضي ال يقلل من إنتاجية األرض فقط، ولكن يمكن أيضا أن يقلل من كفاءة 

 الى مضاعفة الطلب على المياه  يؤدي زيادة ، وبالتالي قد  (Rosegrant et al, 2009) المياه

 . التأثيرات على األراضي الرطبة واإلسهام في زيادة التصحر

  أدت إلى،   كل األشكال المعتادة من التصحر موجودة في المناطق القاحلة في القارة األفريقية

أدى الرعي الجائر إلى انخفاض إنتاجية   وقد . (Dregne 1986) مشاكل محلية أو إقليمية خطيرة

تقريبا خارج مناطق ذبابة التسي تسي، في شمال وغرب وشرق   االماكنالمراعي في كل 

وتسبب االنجراف الريحي والمائي إلى تدمير النسق الطبيعي في المناطق  . وجنوب أفريقيا

ة  يدورة الزراعالاألراضي في  تبويركما أن تقصير فترات . المراعي المزروعة وكثير من

إن  . إلى الجنوب من الصحراء االفريقية أدت إلى استنزاف شديد في المغذيات النباتية  الممتدة

  سوأ في وادي النيل وشمال أفريقيا األوالتشبع بالماء في األراضي المروية هو  ذيادة الملوحة

 . في أماكن أخرىوكذلك 

في العديد من دول الشرق األوسط وأفريقيا، زاد الخروج من الرعي المتنقل التقليدي إلى الرعي  

الماشية بين مراعي  بالرعاة التقليديين   يتحرك. ((Johnson 1993 (المستقر من ضغط الرعي

بين    يترك فترة زمنيةوهذا التناوب من شأنه أن يسمح للمراعي بأن   صيفوال  الخريفالموسم 

تربية المواشي مع ظروف المراعي الموسمية مما   ة فىنسبما حيت تؤدى الى موازنة. الفصول

الوصول إلى المراعي  حيث يعتمد . هيحد من احتمال الرعي الجائر والعواقب البيئية الناتجة عن
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كتسب عادة من خالل الوالدة، وتمارس من خالل المؤسسات  على عضوية المجموعة والتي تُ 

مما يحد من احتمال ارتفاع أعداد  )المسارات( المحلية مثل الهياكل السياسية واالجتماعية القبلية

 . الرعي الجائر يقلل من المواشي، وبالتالي  

لتي غالبا ما  اولتحسين المراعي   التى تعمل عقود عن طريق الممارسات تربية الماشية  لقد القت 

 ، محدودا في أفريقيا والشرق األوسطلحوظا منجاحا  تكون مرتبطة مع مشاريع لوقف التصحر 

Davis 2005)) . 

قد يؤثر رعي الماشية بشكل غير مباشر على توافر الفرائس للطيور الجارحة التي تعتمد على 

لذا    محلقةالفرائس للطيور ال أعداد فالرعي الجائر يقلل من . القوارض في األراضي العشبية 

عدم  ، على الرغم من  مشكلة في أجزاء كثيرة من أفريقيا، وربما آسيا والشرق األوسط يعتبر

 . (Kirby et al. 2008) على اآلثار الفعلية   الكافيةالبيانات  توفر

الرعي إما بسبب انخفاض توافر الغذاء أو  طاقة عادة ما تتأثر وفرة وتنوع الثدييات الصغيرة ب 

أو بسبب زيادة خطر  تصلب االرض بسبب   االجحارجودته وانخفاض مالءمة التربة لبناء نظم 

  االفتراس في المناطق المرعية ذات الهيكلية األبسط

(Ignacio Torre et al. 2007) . 

من أعلى  ) المراعي، بسبب آثارها الهرمية الهابطة معإن الثدييات الصغيرة ذات صلة، وخاصة 

على العشائر من النباتات والمفصليات واآلثار الهرمية الصاعدة على ( الغذائية السلسلة إلى أسفل 

على الثدييات  تغذيتهاوالتي عادة ما تعتمد في  ،الطيور والثدييات المفترسة المتوسطة الحجم

 Falco) (مثل العوسق)وقد وجد أن آثار الرعي على الحيوانات المفترسة العمومية . الصغيرة

tinnunculus) أكثر محدودية من آثارها على الحيوانات المفترسة   تكون

المتخصصة، مثل الحيوانات تتأثر الضواري  Ignacio (Torre et al. 2007))(المتخصصة

آكلة اللحوم الصغيرة بالمرعى الجائر، مع وجود دراسات تظهر تغيرات في اختيار الموائل 

 .((Díaz et al. 2005; Torre and Díaz 2004)   الصغيرة وسلوك البحث عن الغذاء

ئة في منطقة  افي الم 69وجدت دراسة في والية كاليفورنيا أن وفرة القوارض انخفضت بنسبة  

  (Johnson and Horn 2008 )في منطقة غير مرعية  المائةفي  14مرعية وازدادت بنسبة  

في المائة  63في المائة، وازدادت بنسبة  15وانخفض استخدام الجوارح للمنطقة المرعية بنسبة 

أشهر من بداية الرعي بالتناوب،   6وانخفضت القوارض في غضون  . في المنطقة غير المرعية

 . ونصف المتبقية من الدراسة لت أقل في الوفرة للعامينوظ

نشاط الجوارح في المنطقة المرعية، وخاصة نشاط طائر الحدأة  الى خفض لرعي أيضا أدى ا 

ومن  ،. Asio flammeus))والبومة قصيرة األذن. (Elanus leucurus) أبيض الذيل

هذا النشاط المنخفض للطيور  يرجع  , المعروف أن كالهما يعتمد بشكل كبير على القوارض 

معدالت هجوم الجوارح   هذا ويرجع إلى انخفاض و.  التغييرات في توافر فرائسها علىالجارحة 

 . الجارحةنوعية موائل التغذية للطيور الى  المنطقة غير المرعية ب  مقارنةفي المنطقة المرعية 
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بما في ذلك الفرائس )يبدو أن استنزاف الكتلة اإلحيائية والتنوع اإلحيائي على نطاق واسع 

الناتجة من التغييرات الهيكلية للغطاء النباتي بسبب الرعي الجائر من قبل المواشي هو  ( المحتملة

 . ة في بوتسواناالحماية للطيور الجارحة في األرض غير المحمي  توفير عدم وراء ىالرئيس عاملال

إن األثر األكثر انتشارا على األرض غير المحمية في بوتسوانا هو ضغط الرعي العالي من قبل  

الماشية بشكل دائم، وال سيما خالل فترات قلة سقوط األمطار والتي تتكرر في حوض كاالهاري  

ستهالك غالبا معظم ما ينتج عن ا.  متغير بدرجة كبيرة بمعدالت  هطول أمطار الذى يشهد 

 Herremans and )تعرية واسعة النطاق ومثيرة للتربة إلى المواشي للنباتات العشبية

Herremans-Tonnoeyr 2000 )   إن التنافس على الرعي بين الماشية وبين النمل األبيض

، ألن هذه األخيرة تعتبر المحوالت الرئيسية لمادة السليولويد الجافة إلى  هي ذات أهمية خاصة

غذاء عالي الجودة يمكن الحصول عليه بسهولة لمجموعة كبيرة ومتنوعة من الطيور، بما في 

 . ذلك الطيور الجارحة

 Accipiter) وحددت دراسة في أمريكا الشمالية أن رعي الماشية عامل رئيسي يهدد طائر الباز

gentilis)  في الجنوب الغربي(Finch 1991 ) . في والية  لمدة ثماني سنوات  المراعي  ترك

ئة في  افي الم 350حصلت زيادة قدرها ف من غير رعي  الواليات المتحدة األمريكيةب  يوتا

تم تغيير  . (Duff 1979) الطيور المغردة والثدييات الصغيرةواستخدام وتنوع الطيور الجارحة 

فى  ،  الواليات المتحدة األمريكيةبضفاف النهر في والية مونتانا  فى طيور التركيبة أنواع 

األنواع   ثلث  فى مما أدى إلى تغير الكثافة ية بشكل خفيفرعوالم بشكل جائر  األراضى المرعية

، وكان ثلثا هذه  جائروالمرعية بشكل  خفيفبشكل كبير بين المواقع المرعية بشكل  اختلفتاحيث 

في والية كولورادو،  . Mosconi 1982) )المواقع التي ترعى بشكل طفيفالطيور أعلى في 

 في الموائل غير المرعية تواجدا كان البط وجميع الطيور البرية غير المستهدفة بالصيد أكثر 

(Crouch 1982) . 

، بما في ذلك   كون له آثار سلبية على الطيور الجارحة المهاجرةيإن التوسع في الصحاري قد 

معدالت النفوق العالية للطيور غير البالغة أثناء الهجرة واآلثار الناجمة عنه، مثل انخفاض نجاح  

 ( . Strandberg et al. 2010)  التكاثر لدى الطيور البالغة

قد يكون  وفي بعض المناطق،  وعوضا عن ذلك، فإن موائل الرعي التقليدية قد تفيد بعض الطيور

  :على سبيل المثال . وثيقة مع مناطق الرعي بعد أن تكيفت مع تلك الموائلللطيور الجارحة عالقة 

النشاط والتي يعد بعضها  نوعا من الطيور الجارحة نهارية 17في اسبانيا، يعتمد ما ال يقل عن 

نتيجة   (Donázar et al. 1997) مهددا عالميا، على الفرائس والموائل المتعلقة بأنشطة الرعي

، ولكن الرعي  التقليدية ظروف تغذية مثالية لبعض الطيور الجارحة المرعيةلموائل ا لتوفر

 التغذية.الجائر أو أي تغييرات أخرى في المشهد الرعوي التقليدي قد تهدد ظروف 

 (،2013للبيئة  المتحدة االمم برنامج(المتنقل  الرعي في السودان سكان من المائة في 13 يعمل

الماشيةعدد  إجمالي ويقدر  واألبقار عدد األغنام يبلغ حيث  رأس، مليون  106 بحوالي البالد  في 

40  ً ً  30.2 و مليونا  على الرعاة ارتحال أنماط ( وتشمل,(Ijaimi 2016 التوالي على مليونا

 وتشكل .باتجاه الجنوب  الجفاف موسم في والرعي الشمال باتجاه موسم األمطار في الرعي
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 موسم في للرعاة هامة مناطق وعطبرة والنيل األزرق األبيض  النيل مثل الرئيسية األنهار

 الجفاف.

 .الوطنية االستيعابية القدرة البالد  في الماشية وتتجاوزأعداد  .كبيرة مشكلة الجائر الرعي يمثل

 حين في المراعي، من هكتار مليون95 إلى  بحاجة بالبالد  الموجود  القطيع كان األلفية، وفي مطلع

 ( أن(Ayob1998أجراها سابقة دراسات  أظهرت  وقد  .متاحة كانت  هكتارفقط مليون 36.4 أن

لحقت  التي األضرار عن مسؤول الجائر الرعي األراضيب   تقدر   التي و المتدهورة السودانية 

من  جزًءا أيًضا المحاصيل لزراعة السيئة واألساليب  إزالة الغابات  وتتحمل   74 %. بحوالي 

 للتصحر الرئيسية واالقتصادية اآلثاراالجتماعية وتقع واستدامتها التصحر ظاهرة تنامي مسؤولية

 مياه وحصاد  الستعادة المراعي المبذولة الجهود  تكن ولم .الغذائي العيش واألمن سبل على

 للغاية.  فعالة األمطار

 

يوضح مناطق الموائل  المحمية والغير محية في السودان  (2) جدول  

 

 

التهديدات التي   انواع الطيور  وصف الموقع المساحة الموقع  االسم 

 تواجهة الحياة البرية  

 المحافظة عليها 

 N’55°21 وادي حلفا 

31°19’E 

10,000 ha  يقع الموقع جنوب مدينة وادي حلفا ، ويضم

مساحة من حافة البحيرة حيث يغلب على  

Tamarix niloticaالنباتات نبات     ،

والصحراء الصخرية المجاورة ، القاحلة إلى 

 حد كبير. 

 

* Sahara–Sindian biome: 

Six of the 17 species of 

this biome that occur in 

Sudan have been recorded 

at this site they are: 

1- Pterocles coronatus 

2- Bubo ascalaphus 

3- Hirundo obsolete 

4- Oenanthe leucopyga 

5- Oenanthe lugens 

6- Turdoides fulvus 

* Sahel biome: one of the 

15 species of Sahel biome 

that occur in Sudan have 

been recorded at this site. 

(Spiloptila clamans) 

تم اقتراح جزء من   ال شيء معروف  

 الموقع كمنطقة محمية

 

جزيرة مكوار  

 و 

 ودونقناب 

20°50’N  

37°17’E 

c.12,000 

ha 

صغير يقع قبالة شاطئ مدينة الصيد  ساحلانه 

محمد قول ، على ساحل البحر األحمر شمال 

بورتسودان. جسم من المياه الضحلة محاط  

جزئيًا بمرر طويل ضيق. توجد مساحة صغيرة 

من غابات المنجروف داخل الخليج مدعومة 

 قليالً 

 

* Larus leucophthalmus 

* Sahara–Sindian biome: 

Seven of the 17 species of 

this biome that occur in 

Sudan have been recorded 

at this site they are: 

1- Falco concolor 

2- Pterocles senegallus 

 

لجزر مهمة لتربية  ا

السالحف. تم تسجيل 

Equus africanus 

(CR و )Dugong 

dugon (VU   في( 

 المنطقة 

 

تم اقتراح المنطقة  

يتم كمنطقة محمية. 

البيض للطعام  جمع  

من قبل الصيادين  

 المحليين.

 

 N’48°19 خور اربعات 

37°03’E 

c.20,000 

ha 

مجرى نهر بعرض ينصب تركيز الموقع على 

متر تم فيه بناء محطة ضخ المياه لتوفير   500

المياه لمدينة بورتسودان. تقع محطة الضخ على 

ما أصبح جزيرة اصطناعية ، وتحيط بها المياه 

الدائمة الوحيدة في تالل البحر األحمر. توجد 

حديقة صغيرة في الجزيرة ، بها أشجار الليمون  

توفر النباتات والجوافة ونخيل التمر ، والتي 

الخضراء الوحيدة المركزة في منطقة كبيرة  

خالل موسم الجفاف. يشتمل الموقع على منطقة  

من الصحراء المحيطة والتي ، باستثناء بضع 

شجيرات متناثرة على طول مجرى النهر ،  

 قاحلة إلى حد كبير. 

* Sahara–Sindian biome: 

11 of the 17 species of 

this biome that occur in 

Sudan 

have been recorded at this 

site they are: 

1- Falco concolor 

2- Ammoperdix heyi 

3- Pterocles senegallus 

4- Pterocles lichtensteinii 

5- Ammomanes deserti 

6- Alaemon alaudipes 

غير المحمية ، تم   ال شيء معروف

تسجيل عدد كبير من 

الطيور الجارحة ، بما  

في ذلك النسور ،  

نفقت بواسطة خطوط  

الكهرباء العلوية ،  

مدعومة بأعمدة  

معدنية ، والتي تزود 

مضخات المياه  

هربائية بالمحطة الك   
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 7- Hirundo obsoleta 

8- Oenanthe leucopyga 

9- Oenanthe monacha 

10- Cercomela melanura 

11- Turdoides fulvus 

* The site is an extremely 

important focus for a wide 

diversity of migrant 

Palearctic passerines 

during August October, 

with estimates of up to 

10,000 Acrocephalus 

palustris being seen in a 

single day. 

other species are: include 

Crex crex, Acrocephalus 

griseldis and 

Emberiza cineracea. 

 N’50°18 سواكن

38°00’E 

150,000 

ha 

سواكن هو أكبر مجموعة من الجزر   ساحل

ي السودان مر فالصغيرة على ساحل البحر األح 

، ويمتد جنوبًا شرقًا من ميناء سواكن السابق 

 30إلى الحدود اإلثيوبية تقريبًا. هناك حوالي 

جزيرة صغيرة في األرخبيل ، وكلها بدون مياه 

عذبة وكلها غير مأهولة. يبلغ طول معظمها أقل  

احد ، لكن يبلغ طول اثنتين ، تاال من كيلومتر و

كيلومترات.    5تاال صغير وتاال تاال كبير ، 

بعض الجزر الصخرية األكبر حجًما ، والتي 

تكونت من الشعاب المرجانية المرتفعة ، يصل 

أمتار. جميع الجزر قاحلة إلى   10ارتفاعها إلى 

حد كبير ، مع وجود نباتات منخفضة تنمو فقط  

ية. تنمو شجيرات ملحية على األطراف الرمل

منخفضة على الشعب ا في بعض الجزر  

الصغيرة التي عادة ما تكون مهدبة بالشعب  

 المرجانية

 

*there are 750 from 

Breeding (pairs) of Sterna 

bengalensis 

* There are 370 from 

Breeding (pairs) of Sterna 

bergii. 

*Five species of tern: 

Sterna bergii, S. 

bengalensis, S. repressa, 

S. anaethetus and Anous 

stolidus, numbering 

c.3,500 pairs in total. 

Small numbers of 

Sula leucogaster, Larus 

hemprichii and Dromas 

ardeola also breed. 

Sterna bergii and S. 

bengalensis breed 

principally on the islets of 

Seil 

Ada, Barra Musa Saghir, 

Qad Eitwid, Eitwid, Two 

and Talla Talla 

Kebir. 

أربعة أنواع من  

 السالحف للتكاثر ،  

 هي

Eretmochelys 

imbricata (CR) 

on Seil Ada. 

The mammal 

Dugong dugon 

(VU) 

تم اقتراح الموقع  

كمتنزه وطني. يقوم 

الصيادون بجمع 

بيض الطيور 

والسالحف. ومع ذلك  

، هناك القليل من  

إنفاذ التشريعات  

الوطنية للتحكم في  

جمع السالحف  

واألصداف والشعاب  

المرجانية. تم العثور 

على كميات تجارية  

من غاز الميثان ، 

لكنها ال تزال غير  

مستغلة. تعد المنطقة  

من أهم مصايد 

األسماك ولديها أيًضا 

ت سياحية إمكانا

 كبيرة

 

 N’30°14 الجزيرة

33°10’E 

c.850,000 

ha 

الجزيرة عبارة عن مساحة كبيرة من السهل  

 الفيضي بين النيل األزرق النيل واألبيض

جنوب الخرطوم. المنطقة مزروعة بشكل  

خاصة على طول الضفة الغربية للنيل -مكثف و

 األزرق جنوب شرق 

تتقاطع مع  -وراءها إلى مدينة ود مدني وما 

 شبكات قنوات الري 

 

الموقع مهم لفصل الشتاء وعبور 

الطيور المائية. من المحتمل وجود  

طائر مائي    20000ما ال يقل عن 

خالل معظم فصول الشتاء  

 الشمالية

. Counts of 1,000 Anas 

querquedula, 3,000 

Philomachus pugnax and 

1,000 Glareola pratincola 

were made at single 

localities during the 

winters of 1959–1962. 

Other counts include up to 

2,000 Ciconia ciconia 

تتغذى الطيور على نطاق واسع  

االعشاب عبر سهول   

 مجموعاتيتجمع البعض في 

كبيرة ، ال سيما على  

  االراضيالرملية في المناطق

 الزرقاء

 

معروف  غير محمي. الموقع   غير 

مزروع بشكل 

مكثف. على الرغم 

من أهمية الموقع  

استخدام األراضي  و

، إال أن هناك  

 بعض التهديدات 
 

 N’15°14 بحيرة ام بادر

27°50’E 

c.2,000 ha  بينتقع بحيرة أم بادر  

فاشر. تقع البحيرة في  ال و مدينتي األبيض

حوض من التالل الصخرية والكثبان العالية من 

* Sahara–Sindian biome: 

Four of the 17 species of 

this biome that occur in 

معروف  غير غير محمي. قطعان   

كبيرة من اإلبل  

المنزلية وكذلك مياه 
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الرمال الحمراء. حوض البحيرة قليل الخضرة 

 مع أكاسيا أرابيكا ، أ. 

albida و   A. seyal و   A. tortilis و   

Balanites aegyptica ، بينما   A. 

mellifera و   Leptadenia 

pyrotechnica واألعشاب   Aristida spp  .

ي التالل والكثبان المحيطة. بعد هطول تسود ف

كم ،   2وعرضها  كم 6األمطار ، طولها حوالي  

الي للحوض تفيض البحيرة من الطرف الشم

إلى وادي الملك. خالل فترات الجفاف تنكمش  

هطول  البحيرة وتنقسم إلى قسمين. متوسط 

ملم.    200األمطار السنوي حوالي   

Sudan have been recorded 

at this site they are: 

1- Pterocles senegallus 

2- Pterocles lichtensteinii 

3- Cercomela melanura 

4- Turdoides fulvus 

*Sahel biome: Eight of 

the 15 species of this 

biome that occur in Sudan 

have 

been recorded at this site 

they are: 

1- Ardeotis arabs 

2- Streptopelia 

roseogrisea 

3- Cercotrichas podobe 

4- Spiloptila clamans 

5- Anthoscopus 

punctifrons 

6- Passer luteus 

7- Lamprotornis pulcher 

8- Neotis nuba 

* in addition, one species 

characteristic of the 

Sudan–Guinea Savanna 

biome has been recorded 

which is: Ploceus badius. 

األغنام والماعز  

 والماشية 

في البحيرة لذلك ، قد  

يشكل الرعي الجائر  

 تهديدًا.

 

 N’04°13 جبل مرة 

24°21’E 

150,000 

ha 

جبل مرة من سهول دارفور بين مدينة الفاشر  

تشاد. تحتوي المنحدرات  والحدود الدولية مع

السفلية على بعض الغطاء الشجري بينما توجد 

بحيرتان محاطتان بتالل  الجبلفي وسط ا

متدحرجة مغطاة بالعشب والشجيرات. الموقع 

محاط بصحراء صخرية وشجيرات متناثرة تم 

 تشريحها بسلسلة من الوديان.

 

* Sudan–Guinea Savanna 

biome: five of the 36 

species of Guinea 

Savanna biome Sudan 

have 

been recorded at this site 

they are: 

1- Falco alopex 

2- Lybius rolleti 

3- Corvinella corvina 

4- Estrilda troglodytes 

5- Lamprotornis 

purpureus 

* Sahel biome: Eight of 

the 15 species of this 

biome that occur in Sudan 

have 

been recorded at this site 

they are: 

1- Neotis nuba 

2- Ardeotis arabs 

3- Streptopelia 

roseogrisea 

4- Trachyphonus 

margaritatus 

5- Eremalauda dunni 

6- Cercotrichas podobe 

7- Spiloptila clamans 

8- Lamprotornis pulcher 

* In addition to that other 

species: Falco naumanni, 

which occurs in 

significant numbers, 

Circus macrourus and 

Aythya 

nyroca have also been 

recorded on passage. 

الموقع يدعم نباتات 

مستوطنة. توجد 

 Oleaشجرة 

chrysophylla    ،

  وهي توجد في

موقعين فقط في  

 السودان. 

 

تم اقتراح الموقع  

كمنطقة محمية 

طبيعية. يتدهور 

الغطاء النباتي للكتلة  

الصخرية نتيجة 

الرعي الجائر وإزالة  

الوقود.حطب    

 

 N’30°12 النهود

28°30’E 

Undefined  ، وهي منطقة كثبان رملية حمراء قديمة ثابتة

لشجيرات واألشجار  مزروعة بشكل أساسي با

المتناثرة التي يسود فيها أكاسيا السنغال. يتم 

Sahel biome: Nine of the 

15 species of this biome 

that occur in Sudan have 

معروف  غير غير محمي. ويعاني   

طائر الحبارى من  

ضغوط صيد شديدة 
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بوضوح من خالل  الموقعتحديد حدود هذا 

التربة والتغيير  التغيير المفاجئ في نوع 

المصاحب في الغطاء النباتي ؛ يختفي أكاسيا 

 Dalbergiaالسنغال ويصبح 

melanoxylon شائعًا.    

على الرغم من أن حدود منطقة النهود ال تزال 

تشمل المنطقة الواقعة   غير محددة ، إال أنها

غرب وجنوب النهود إلى غبيش والعديّة وشرقًا 

 باتجاه األبيض 
 

been recorded at this site 

they are: 

1-Ardeotis arabs 

2-Eupodotis savilei 

3-Streptopelia roseogrisea 

4-Caprimulgus eximius 

5-Mirafra cordofanica 

6-Mirafra rufa 

7-Cercotrichas podobe 

8-Spiloptila clamans 

9- Lamprotornis pulcher. 

* Sahara–Sindian biome: 

one of the 17 species of 

this biome that occur in 

Sudan have been recorded 

at this site they are: 

1-Alaemon alaudipes 

* Sudan–Guinea Savanna 

biome: three of the 36 

species of Guinea 

Savanna biome Sudan 

have 

been recorded at this site 

they are: 

1-Cisticola ruficeps 

2-Plocepasser 

superciliosus 

3-Ptilostomus afer 

*there is 100 Falco 

naumanni overwinter 

*Circus macrourus also 

winters commonly in the 

area 
 

في المنطقة ومن  

المرجح أن يتعرض  

  Ardeotisعرب 

لضغوط شديدة. 

يقتصر تطهير موائل  

الغابات واإلفراط في  

الرعي حتى اآلن 

على مناطق صغيرة  

نسبيًا حول النهود 

والمستوطنات  

الرئيسية األخرى في  

 المنطقة. 

 

 N’26°12 الدندر

35°13’E 

1,240,000 

ha 

يقع مجمع المحميات المتمركز في منتزه الدندر 

ين مقابل الحدود اإلثيوبية. ازالوطني شرق الدم

يشتمل الموقع على الحديقة الوطنية والمنطقة 

العازلة من الغرب والجنوب ومحمية الرهد  

 المجاورة في الشمال. 

 

*Sudan–Guinea Savanna 

biome: 10 of the 36 

species of this biome that 

occur 

in Sudan have been 

recorded at this site they 

are: 

1-Merops bulocki 

2-Turdoides 

leucocephalus 

3-Cisticola ruficeps 

4-Cisticola troglodytes 

5-Eremomela pusilla 

6-Lagonosticta larvata 

7-Estrilda troglodytes 

8-Petronia dentata 

9-Plocepasser 

superciliosus 

10-Ploceus badius 

*Sahel biome: one of the 

15 species of this biome 

that occur in Sudan have 

been recorded at this site 

they are: 

1-Ardeotis arabs 

 

الثدييات التالية  تحظي

ذات االهتمام العالمي  

 بالحفظ 

: Loxodonta 

africana (EN)  ،

Panthera leo 

(VU)  ،

Acinonyx 

jubatus (VU)   ،

Hyaena hyaena 

(LR / NT)   ،

Crocuta crocuta 

(LR / cd)  ، 

 زرافة

camelopardalis 

(LR / cd)   ،

Syncerus caffer 

(LR / cd)   ،

Redunca 

arundinum (LR 

/ cd)   ،

Hippotragus 

equinus (LR / 

cd)  ،Kobus 

ellipsiprymnus 

(LR / cd) و 

Tragelaphus 

strepsiceros (LR 

/ cd) و 

Damaliscus 

lunatus (LR / 

cd) و Ourebia 

ourebi (LR / cd) 

الحديقة الوطنية ،  

طبيعية محمية   
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 Gazella و

rufifrons (VU). 

للقيام بذلك توفر 

الحديقة موطنًا للموسم 

الجاف فقط لمعظم  

األنواع هذه  
 

 N’27°10 بحيرة كندي

25°16’E 

c.2,000 ha   يتكون هذا الموقع من بحيرة داخلية وموطن

محيط جنوب مدينة نياال ، عند مصب وادي 

لمنحدرات  لصرف تمياه ال تتجمعإبراء ، حيث 

الجنوبية لجبل مرة. على الرغم من أن البحيرة 

  200  - 100دائمة ، إال أنها تتقلص إلى حوالي  

جفاف عندما ينخفض  هكتار في موسم ال

م.   2 م إلى 3أقصى عمق من 

يشمل الغطاء النباتي للبحيرة زنابق الماء  

واألحواض المائية المغمورة بما في ذلك  

Ceratophyllum demersum و   Najas 

pectinata . 

 

Sahel biome: Six of the 

15 species of this biome 

that occur in Sudan have 

been recorded at this site 

they are: 

1- Ardeotis arabs 

2- Streptopelia 

roseogrisea 

3- Caprimulgus eximius 

4- Cercotrichas podobe 

5- Spiloptila clamans 

6- Lamprotornis pulcher 

*Sudan–Guinea Savanna 

biome: Nine of the 36 

species of this biome that 

occur in Sudan have been 

recorded at this site they 

are: 

1- Merops bulocki 

2- Corvinella corvina 

3- Cisticola ruficeps 

4- Cisticola troglodytes 

5- Eremomela pusilla 

6- Petronia dentata 

7- Estrilda troglodytes 

8- Plocepasser 

superciliosus 

9- Ptilostomus afer 

*from Non-breeding there 

are: 

3,000 Mycteria ibis, 

5,000 Ciconia abdimii, 

3,000 Threskiornis 

aethiopicus and 

5,000 Balearica pavonina 

*More than 20,000 

waterbirds have been 

recorded at this site 

معروف  غير . تم  ةغير محمي 

المنطقة كمالذ  اقتراح 

للطيور. تشمل  

 التهديدات الصيد.

 

بحيرة 

 االبيض

10°17’N 

29°59’E 

500,000 

ha 

بحيرة األبيض عبارة عن تجمع مائي دائم كبير 

محاط بسافانا مشجرة ، تقع جنوب مدينة 

 كادوقلي وجنوب غرب جبال النوبة. 

 

* Sudan–Guinea Savanna 

biome: seven of the 36 

species of this biome that 

occur in Sudan have been 

recorded at this site they 

are: 

1- Lybius rolleti 

2- Corvinella corvina 

3- Eremomela pusilla 

4- Estrilda troglodytes 

5- Petronia dentata 

6- Plocepasser 

superciliosus 

7- Ptilostomus afer 

* fore Non-breeding there 

are: 

3,500 Balearica pavonina, 

50 Vanellus leucurus and 

20,000 Philomachus 

pugnax 

معروف  غير غير محمي. تم   

اقتراح الموقع كمالذ  

 للطيور 
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 N’10°09 الردوم

24°00’E 

1,250,970 

ha 

رادوم الوطنية إلى الجنوب الغربي ال تقع حديقة 

ية من بحيرة كوندي على الحدود مع جمهور

إفريقيا الوسطى ، في الركن الجنوبي الغربي 

من جنوب دارفور. تتكون الحديقة من منطقة 

جبلية مكسورة تقع بين نهرين رئيسيين ، أدا 

وأومبالشا ، والتي تشكل الحدود الشمالية  

قة. والجنوبية للحدي  

تعد التالل الموجودة في الحديقة جزًءا من  

جمعات المياه التي تفصل م النطاق الذي يشكل 

 بين أنظمة نهري النيل والكونغو.

 

* Sudan–Guinea Savanna 

biome: 10 of the 36 

species of this biome that 

occur in Sudan have been 

recorded at, or in the 

immediate vicinity of, this 

site they are: 

1- Francolinus 

icterorhynchus 

2- Merops bulocki 

3- Lybius rolleti 

4- Cisticola troglodytes 

5- Eremomela pusilla 

6- Lagonosticta rara 

7- Lagonosticta larvata 

8- Petronia dentata 

9- Plocepasser 

superciliosus 

10- Lamprotornis 

chalcurus 

الثدييات التالية  تحظي

ذات االهتمام العالمي  

 بالحفظ 

 :للقيام بذلك

Loxodonta 

africana (EN)  ،

Panthera leo 

(VU)  ،

Acinonyx 

jubatus 

(VU)  ،Lycaon 

pictus (EN)   ،

Giraffa 

camelopardalis 

(LR / cd)   ،

Alcelaphus 

busephalus (LR 

/ cd) و Kobus 

ellipsiprymnus 

(LR / cd) و K. 

kob (LR / cd) 
 

الحديقة الوطنية ،  

محمية المحيط  

 الحيوي. 

 

 

Source: PETER ROBERTSON, Birdlife international Data zone (http://datazone.birdlife.org 

المهاجرة  المحلقة التغيرات في وفرة الغذاء التي تؤثر على الطيور 3.2  

أو تغيير في نجاح   / إلى تغيير في وفرة الغذاء و   محاصيلال فى أنواعالتغيير الزراعي  يؤدي

أو التغييرات في وفرة /  موائل التغذية و وفرة يمكن لوفرة الغذاء أن تتغير بتغير توافر .  التعشيش

 .  (Butler   et al,  2007 )(موائل التغذية الموجودةالغذاء ضمن 

السكر وحبوب نبات السلجم الزيتية في المملكة  بنجر شمندرمن المرجح أن التوسع في زراعة 

في المساحة   الحشائشوالمتحدة يسبب انخفاضا على المدى الطويل في الالفقاريات فوق األرض 

ألراضي الزراعية لديها متطلبات  اطيور  أنواعنوعا من  39ن أ ووجد . المزروعة من الحقول 

ولذلك من المتوقع أن تشهد كل من هذه األنواع  .  هذه التغييرات  بمثالب بيئية تجعلها سريعة التأثر  

 . Butler,  et al  2007) )بعد إدخال هذه المحاصيل تعدادهال  النمو الجمعيانخفاضا في 

ً  تعد السافانا  بكثرة وتعيش .والغزالن مثل الظبيان والثدييات  والزواحف الطيور من  للعديد  موطنا

 يُورماستًكس( المزوق والضب  )قزال دوركاس Gazaladorcas) ( مثل أنواع الجبال في
(أٌوِسالتا  Abdelhameed et al, 2013) ) 

 .4.2 لمبيدات ل (اآلثار غير المباشرة )فقدان وفرة الغذاء بسبب المواد الكيميائية الزراعية    

عن طريق التسمم أو غير مباشر عن    ةأن تؤثر المبيدات على الطيور والثدييات  مباشر يمكن 

نركز في هذا التقرير على اآلثار غير المباشرة على    وسوف. الطعام والمأوىفقدان طريق 

.  الطيور وإدارة المخاطر الخاصة بها  

يمكن للمبيدات . اإلمدادات الغذائيةتعمل اآلثار غير المباشرة في الغالب من خالل خفض 

، أن  الحشائش أعداد الالفقاريات المستهدفة و  الى تقلص   باالضافة  الحشائشالحشرية ومبيدات 

من المواد الكيميائية  نوعين  ويرتبط هذا مع . األنواع غير المستهدفة والمفيدة  زايد تتقلل من 

و . وفرة الغذاء من الحشرات   نقص سبب ت التى  : المبيدات الحشرية( 1): الزراعية الرئيسية 

انخفاض  يؤدي  الى   ش مما ئالحشافي انخفاض وفرة بذور  سبب  تتسبب :   الحشائشمبيدات  (2)
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تناقص أعداد   يرجع:المثال على سبيل )  عائلة بسبب فقدان النباتات ال وذلك  الحشرات  أعداد 

وبالتالي الحد   (لهاالنباتات الجاذبة  نتيجة لقلة  الحشائشفي الحقول المعالجة بمبيدات   حشرات ال

ومن بين جميع المبيدات فان المبيدات  . التى تتغذى على الحشرات  الطيور تواجد وفرة من 

 على أنواع الطيور والثدييات   كبير سلبي أثر  لها   الحشائشالحشرية ومبيدات 

 ((Lehmphul 2014 . 

اآلثار غير المباشرة  مقارنة ب    . ثار المباشرة للمبيدات على الطيور معروفة جيداآلل بالنسبة و 

  عديد الأظهرت  . العديد من الثغرات في األدلة ظهور  مع  التى  لم تجد حظها بالدراسة المفصلة 

(  الحشائش مبيدات الحشرات ومبيدات )الكيماويات الزراعية   تى أجريت عن من البحوث ال

أنواع الطيور   نقص األسباب التي أدت إلى   أنها من أحد أمريكا الشمالية وأوروبا فى واألسمدة 

 . في المناطق الزراعية الحيوى والتنوع

لالفقاريات الذي لالبذور والغذاء فقدان   فى  ويعتبر انتشار استخدام الكيماويات الزراعية السبب 

 Bright) الطيور خاصة تلك التي تستخدم موائل األراضي الزراعية أنواعيؤثر في العديد من 

et al. 2008 )  . في حين أن اآلثار   المعاملةتظهر اآلثار السامة للمواد الكيميائية بسرعة بعد

عادة ما تحدث بعد سنة أو عدة سنوات   عداد الطيورغير المباشرة من المبيدات الحشرية على ا

 . Chiron et al. 2014)) المعاملةمن 

 من هذا وينبع .السودان فى كبيًرا تحديًا مرالسنين  على تشكل والثابتة القديمة اآلفات  مبيدات  ظلت 

 التي الجزيرة في والية القطن زراعة ذلك في بما التجارية ، الزراعة في البالد الطويل تاريخ

ربعينيات أإلى  تاريخها يعود  في   إيجابي تأثير للمبيدات  كان الوقت، ذلك وفي .القرن الماضي 

بقائهابسبب  مشكلة بعد  فيما أصبحت  ولكنها المحاصيل، زيادة  الحيوي وللتراكم طويلة لفترة 

ستخدامال كان الغذائية . لقد  في السلسلة لبعضها فى زيادة الحشرية المبيدات   المحاصيل   إنتاجية 

ً  عامالً   الصحراء لزحف وكذلك من السكان المتزايد  للعدد  الغذائية للمطالب  لالستجابة جزئيا

.الجنوب  باتجاه الكبرى ويستورد   يدات المب  معظم السودان   َخلُصت دراسة وقد  . يحتاجها التي 

أن (  Omer, 2015) أجراها  إجمالي من المائة في 5% البالد شكلت  في المبيدات  واردات  

. أفريقيا واردات   

 والتي تي دي دي مادة السودان في والتي تُستخدم طويلة لفترة تستمر التي اآلفات  مبيدات  وتشمل

ألدرين،والدي  واأللدرين، ، 1981في  ُحظرت   استُخدمت  والكلوردان ، والتي الكلور وسباعي  

 والملوثات  ؛ )األرضة( األبيض  النمل على السكرللسيطرة قصب  مزارع في األولى للمرة

 والجهاز الصماء اختالال في الغدد  وتحدث  السرطان تسبب  بأنها المعروفة العضوية الثابتة

 توجد  بينما العمر، اآلفات طويلة بمبيدات  السودان من كبيرة مساحات  تلوثت  فقد   .المناعي

والمنتهية الصالحية في معظم  البالية  القديمة اآلفات  مبيدات  . البالد  أنحاء   

 والية في اآلفات  مبيدات  إلقاء وخارج مواقع داخل من جمعها تم التي التربة عينات  كشفت  ولقد 

 ثنائيD- 2.4.والنيتروجين و تي دي ودي  )وبيتا ألفا( إندوسلفان بقايا لمادة وجود  عن الجزيرة

 وسباعي تي، .دي دي مادة على تم العثور لقد  .(Republic of Sudan  2014 ) كلورفينول

 منها في الجزيرة أعلى التلوث  مستويات  وكانت  – المروية القطن تربة والدي ألدرين في الكلور

األلدرين   من مماثلة مستويات  عن الكشف تم ولقد  .المروية  األخرى والسكر القطن مشاريع في

 وهذه .السودان شمال في ضفاف األنهار حول الموجودة التربة في الكلور وسباعي والديلدرين
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 المبيدات المتقادمة وتعرض  التخزين سوء عن ناتج التلوث  أن بعض  إلى تشير الدراسات 

 اآلفات  مبيدات  وجود  عن الكشف تم وقد .مختلفة مناخية ظروف إلى المتسربة والحاويات 

 للمبيدات  محدود  ذات استخدام مناطق في يعيشون الذين السكان دم عينات  العضوية في الكلورية

 (et al   Abdelbagi, (2015 السودان شمال في

 حمالت  خالل من جلبها تم التي المبيدات الحشرية من المستخدمة غير الكميات  أصبحت  لقد 

بالية  منتهية الصالحية  المهاجر الجراد الصحراوي مكافحة مخازن   في بعضها تخزين يتم بينما 

 حوالي أنحاء السودان  جميع في الزراعية المشاريع مخازن وتمتلك .غير مطابقة للمواصفات 

ً  90 منها المبيدات  من طن 600  تعّرضت  ذلك، إلى باإلضافة .الثابتة العضوية من الملوثات  طنا

 للتلوث  . التربة من 3 م 6000 مساحة تبلغ

 الطيور المغردة آكلة البذور  هى  األراضي الزراعيةاألكثر  تأثرا فى   من بين أنواع طيور

(Fuller et al. 1995) . وهناك أيضا أدلة على أن  . آكلة للحشرات  معظمها جزئيان أ بالرغم من

مقارنة باكلة  بكثيرن الطيور المغردة األكثر اعتمادا على الحشرات أظهرت انخفاضا أسوأ أ

وفرة  الى طيور األراضي الزراعية  . ويرجع  نقص أعداد  (Wilson et al., 1999) البذور 

 . أو البقاء على قيد الحياة / الغذاء من خالل اإلنتاجية و  

التى   Phasianus colchicus) ) والدراج (Perdix) (الحجل الرمادي أعداد في  ض أن االنخفا

. اآلثار غير المباشرة للمبيدات  عنغالبا في موائل األراضي الزراعية في أوروبا ناتجة  تتواجد 

إلى خفض نجاح الفراخ في البقاء بسبب   الحشائشفقد أدى استخدام المبيدات الحشرية ومبيدات 

كما تم العثور على آثار مباشرة  . أعدادها النخفاض انخفاض توافر الالفقاريات إلى حد كاف 

الغذاء من  فىو.  ((Emberiza calandraالغذاء من الحشرات لطائر الدارسة فىللمبيدات 

ومن المعروف أن انخفاض توافر . لبقاء على قيد الحياة في العشلالحشرات على كتلة الفراخ 

الحشرات بسبب تطبيق المبيدات الحشرية مسؤول عن تراجع العديد من أنواع الطيور آكلة 

 (Boatman et al. 2004) .  لحشرات في األراضي الزراعيةا

 الحشائش في ألمانيا، يبدو أن ثلث أنواع الطيور تتأثر إلى حد كبير من تطبيقات مبيدات 

Lehmphul 2014) ) .   التي ترش على المحاصيل خالل مواسم    الحشائشيكون لمبيدات  وقد

. الشتاء أو عندما يكون هناك عدد أقل من الموارد الغذائية المتاحة للطيور تأثير أكبر على أنواعها 

وكذلك الثدييات آكلة الحشرات،   الغنيةوتعتمد العديد من بين أنواع الطيور على موارد الحشرات 

 .قلةتأثر مجموعات األنواع هذه مباشرة بسبب ت. وبدرجة أقل القوارض التي تستهلك الحشرات 

األنواع العاشبة كليا مثل الوز . المبيدات الحشرية سبب إستعمالالموارد الغذائية من الحشرات ب

 . ليست هي الوحيدة التي لم تتأثر من تطبيقات المبيدات الحشرية

د والكتلة اإلحيائية من تقلل األعدا االعشاب أثبتت تجربة في أمريكا الشمالية أيضا أن مبيدات 

، تضمنت قطع األراضي العشبية 1999قبل الرش في عام  . الحشرات الهامة لفراخ طيور الصيد 

 مزارعضعفا من الكتلة اإلحيائية   من النباتات والحشرات من غذاء األفراخ من قطع ال  12

 مزارعاألحادية، واحتوت قطع األراضي الوسطية ثمانية أضعاف الكتلة اإلحيائية   في قطع ال

بعد الرش، كانت الكتلة اإلحيائية   من الحشرات من غذاء األفراخ في قطع األراضي  . األحادية 

 . األحادية ومرتين تقريبا من قطع األراضي الوسطية  لمزارعثالث مرات من قطع ابالعشبية أكبر  
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 في الفرائس من الثدييات الصغيرةنخفاض اال 1.4.2

  الحشائشأظهرت عدد من الدراسات في أمريكا الشمالية اآلثار السالبة غير المباشرة لمبيدات 

ُوجد أن االختالفات الكبيرة في الكتلة اإلحيائية النباتية   : على سبيل المثال . القوارض  أعداد  على 

 المجموعات فأر الحقل عن طريق الحد من التغيرات في كثافة أعداد  األنواع أثرت على  تعدد و

ومعدالت البقاء على قيد الحياة لإلناث، فقد تعرضت فئران الحقل في قطع األراضي المعالجة إلى 

وبالتالي تأثرت األنواع غير  األعداد لتي أثرت على ديناميكية واالغذاء اختالفات في جودة 

مما أدى إلى خفض نسب نجاح التناسل بسبب   الحشائش المستهدفة سلبا من قبل تطبيقات مبيدات 

سنجاب الصيدنان  وكذلك تأثر   (Spencer and Barrett 1980) الغذائيتحول النظام 

 ومع ذلك . نوعية الموائل وتوفر الغذاء على حد سواءب هذه اآلثار  وارتبطت   قوارض الغوفرو

توفر الغذاء هو المتطلب البيئي األساسي األكثر أهمية والذي إذا تغير عن طريق  وجد أن 

على كل من طيور األراضي الزراعية وأنواع   البةس أضرار  يؤدى الى استخدام مبيدات اآلفات، 

 . الثدييات 

تهدّد العديد من األنواع من جراء فقدان الموائل التي تنتمي إلى األراضي الزراعية مثل األراضي  

جانبا الشجيرات والسياجات من الشجيرات، ولكن تلك التي ال   ضع، المحتوية على الحشائش

ار وإذا ما أخذت هذه العوامل بعيدا، فإن آث. ترتبط بشكل مباشر بإدارة الحقول الصالحة للزراعة

المبيدات هي على األرجح ذات أهمية مثل انخفاض تنوع المحاصيل والنمو طويل القامة جدا في 

ومع ذلك، هناك العديد من الثغرات في  . (Lehmphul 2014 )نهاية موسم التكاثر على األقل

 . األدلة المتعلقة باآلثار غير المباشرة للمبيدات 

مبيدات  أستخدام  تهديد منلعرضة لتكون  أكثر القيمة الغذائية لألنواع المتخصصة قد 2.4.2 .

   الحشائش

مستوى التخصص في  أدت الى أنخفاض  الحشائشمبيدات  استخدام وجدت دراسة في فرنسا أن 

احتوت على أنواع  الحشائش عشائر الطيور بحيث أن العشائر في الحقول المعالجة بمبيدات 

 (األقل استخداما للمبيدات مقارنة بتلك الموجودة في الحقول  عامةمتخصصة أقل من األنواع  

(Chiron et al. 2014) . وألن طيور األراضي الزراعية المتخصصة تتكاثر وتتغذى في

  حيث ال تتعرض  الغير متخصصة الحقول وعلى طول هوامشها، فهي أكثر تعرضا من األنواع 

 . ناجم عن الممارسات الزراعية أو المبيدات ال مباشرالمباشر أو غير  لتأثير 

الغابات،  بقعاستخدام الموائل األخرى غير األراضي الزراعية، مثل  طيور عامةيمكن ألنواع  ال

.  الحشائش مبيدات لالمكثف  االستخدامويبدو أن هذا يخفف عليها من اآلثار األكثر سلبية من 

هم في  ايمكن أن تس  الحشائشخاصة مبيدات وبصفة  ويشير هذا النمط أيضا إلى أن المبيدات 

عن طريق استبدال األنواع المتخصصة   ((Devictor et al, 2010عملية التجانس اإلحيائية 

 . العمومية  باألنواع

إن األنواع المتخصصة آكلة النبات، مثل طائر الدرسة الشائع وطائر الدرسة الصفراء، هي أكثر 

أن تقلل    الحشائشيمكن لمبيدات . الغذائي ابسبب خصوصية نظامهم  الحشائشعرضة لمبيدات 

من الغذاء، وتوافر األعشاش والمأوى ألنواع الطيور التي تعشش على األرض وتلك التي تتغذى  
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 ,.Benton et al., 2002, and Kleijn et al)( في األراضي الزراعية. الرض على ا

2009) . 

على   ياحصرألنها ال تعتمد   االعشاب مبيدات بآكلة النبات لم تتأثر   غير المتخصصة األنواع 

الحسون الظالم   و  ، والتي تشمل حمام الغابات  وعلى الرغم من أن هذه األنواع. موائل الحقول

، فهي أقل   ، يمكن أن تتغذى على البذور وأوراق النباتات الموجودة على هوامش الحقول القمري

عرضة للتأثر باالضطرابات الناجمة عن الممارسات الزراعية واآلثار السامة المحتملة للمنتجات  

   ( Chiron et al. 2014)الزراعية ألنها في كثير من األحيان تتغذى في الموائل المجاورة 

إذا تم تطبيق مبيدات  ولكن  ، حتى االن  دراسات في هذا المسار ب عدم القيام  وعلى الرغم 

 . على الطيور  تتأثر بنفس الطريقة  من المحتمل أن فمماثل  بشكل   الحشائش

.3.4.2 الجرادمكافحة المبيدات المستخدمة في    

يعد السودان أحد البلدان الرئيسية لتكاثر الجراد الصحراوي. تمتد أماكن التكاثر الشتوية الشاسعة 

كيلومتر مربع على طول البحر األحمر ، ويغطي موطن التكاثر   147200بها على طول 

(. وبالتالي ، تعد 1993كيلومتر مربع )التوم ،  956.360الصيفي في وسط السودان مساحة 

م خدمة التحك DL النباتات ) وقايةل االدارة العامة واحدة من أهم الخدمات داخل    PPD  في )

٪ من الميزانية السنوية لمركز توزيع األراضي 39- 26السودان. تخصص وزارة الزراعة 

٪ من جميع المبيدات في مكافحة الجراد الصحراوي انتشار  40لتشغيل األراضي الصحراوية و 

. الجراد في البالد   

 الطريقة هي للطيور سام وبعضها العضوية الفوسفات  مثل الحشرات، مبيدات  رش عملية تعتبر

د االجر تفشي على للسيطرة والمستخدمة ا شيوع األكثر  الطائرات  باستخدام المناطق رش ويتم-

 بسبب  وخارجها الزراعية المناطق في المبيدات  لخطر الطيور يعرض  مما األحيان من كثير في

عملية أثناء المبيدات  انتشار  Eriksson and Wiktelius ) واسع نطاق وعلى الجوي الرش 

2010; Abou Ali and Belhaj 2008; Story, et al. 2005 )، الفوسفات  مبيدات  وتؤثر 

ونكي وال األنواع جموع على العضوية د،ارفاأل على فقط منحصر  تأثيرها   على تعمل حيث  

جموع يةك بدينامي اإلضرار  في الموجودة الحساسة األنواع معظم وتنقرض  وتركيبتها، األنواع 

نكيم .( Story and Cox 2001 ) بالمبيدات  التلوث  مجال  الفوسفات  تأثيرمادة على التعرف 

 الحراري التنظيم وظائف ضعف مثل مختلفة، استجابات  خالل من  كرباميت  ومبيد  العضوي

 هنا، ومن .والماء الغذاء على الطلب  كمية أوانخفاض  والعدائية النشاط مستويات  في والتغيرات 

 Story and Cox ) الحياة قيد  على والبقاء التالثر تمنع أن المميتة للتأثيرات  المملن من فإنه

2001 .) 

.4.4.2 القوارض مكافحة المبيدات المستخدمة في    

 هذه أن إال  المحاصيل، في الخسائر معدل من المائة في 1 من يقرب  ما في القوارض  تتسبب 

  .( Greaves 1989 )األوسط الشرق منطقة في % 41 إلى تصل قد  الخسائر

 في الرئيسية اآلفات  هي القوارض  بأن تبين فقد  إثيوبيا، في تنفيذها تم التي الدراسات  إحدى في

 أفاد  وقد   %11.1.) (Meheretu, et al. 2010 ) والتخزين94.5 %  المحاصيل حقول

 بسبب  السنوي اإلنتاج من % 22.3 ولغاية21.2بين  ما خسروا بأنهم )منهم ( المزارعين

 تشمل المحاصيل من مجموعة القوارض  وتستهدف .( Meheretu, et al. 2010 ) القوارض 



 حلفرة االهندام / البحر األمحر ارشادات للزراعة وصون الطيور احلوامة املهاجرة يف مسار اهلجرة 

42 

 

 United States Agency for ) المخزنة والمحاصيل الجذرية والمحاصيل الحبوب 

International Development 2019) 

افحةكمك الشمولية اإلدارة تميل  إلى المثال سبيل على كالسودان أفريقيا، في القوارض  تفشي 

 ويوصى ،( Leirs, Sluydts and Makundi 2010 ) القوارض  مبيدات  على االعتماد 

افحةكبم  المضادة القوارض  مبيدات  من الثاني الجيل باستخدام الزراعية المحاصيل في القوارض  

 بمضادات  للتأثر قابليتها في تختلف المنطقة في المتوطنة األنواع ألن األحيان من كثير في للتخثر

 وتعتبر ،( Greaves 1989; Gill and Redfern 1983 ) األحيان من كثير في التخثر

 ,Khanjani ) العامة الصحة بإدارة وترتبط المنطقة في لألمراض  الناقلة األنواع من القوارض 

et al. 2009 .) 

يتم تنفيذ حمالت مكافحة الجرذان في السودان إما بشكل روتيني بعد الحصاد أو قبل وقت البذر 

  3كما هو الحال في المشاريع المروية بسبب التقارير التي تشير إلى زيادة عدد السكان فوق عتبة  

الزراعية إلى مناطق   كيلومتر. قبل الطعم ، يتم وضع خطة عمل حيث يتم تقسيم الحقولقيراط / 

صغيرة لتسهيل اإلدارة والطعم. تعتمد وحدات العمل هذه على نوع الزراعة التي يتم التعامل 

معها. في المناطق المروية ، عادة ما تكون الكتلة وحدة عمل مقبولة بينما في المخططات اآللية  

مزرعة. )مكافحة الجرذان في الحقول الزراعية في  100قد تشمل الوحدة حوالي  المطرية

تقرير  -السودان  PPD.) 

يمكن أن تكون مبيدات القوارض ، التي تستخدم للسيطرة على تفشي الفئران في المناطق 

، مشكلة خاصة للطيور المهاجرة ، وخاصة مضادات التخثر وفوسفيد الزنك وفلورو   الزراعية

ات الصوديوم ، عندما تأكل إما ُطعًما مسمومة أو فريسة مسمومة أسيت  

افحةكم  لعمليات  خصوص  الجوارح تتعرض  أن المرجح ومن  الغذائي النظام بسبب  القوارض  

 األنواع من الجيف على تتغذى الطيورالتي تعتبر حيث  القوارض، أنواع من العديد  على المعتمد 

لتياو الملوثة الحيوانات  جثث  على تتغذى  كونها بالخطر المهددة ونكت قد    .القوارض  من 

مكافحةالمبيدات المستخدمة في   5.4.2.  Quelea )                قدوم احمر ) الزرزور 

quelea  المنقار أحمر الزرزور طائر ( Quelea quelea ) على تتغذى التي  األنواع أحد  هو 

برىكال الصحراء جنوب  في  القاحلة شبه المناطق أنحاء جميع في ويتواجد  الحبوب   أفريقيا لقارة 

نك ويم نكيم .العالم في البرية الطيور بين من وفرة األكثر بإنه القول   الزرزور طائر يتواجد  أن 

المستعمرات  ويتتح قد ( ضخمة أسراب  في الوتاركهلل بالغ فرد  11111 من أكثر على المعششة   

 الرفيعة والذرة الدخن مثل الصغيرة الحبوب  محاصيل تدمير على قادرة وهي )واحد 

( واألرز والقمح نهاكول  مواقع وتعمل عادة، بها الخاصة الغذاء مصادر  تنفذ  عندما )الذرة تتجنب  

ثركا الت موسم في واألسراب  الطيور هذه تعشيش جذب  على   الطيور من واسعة مجموعة 

للقالقاو الحزين مالك مثل كبيرة وبأعداد  الجيف على والمتغذية المفترسة لطيوراو   .الجارحة 

Queleabird  ،quelea aethiopicaفي السودان ، يعتبر   ، والمعروف باألسماء المحلية  

" ، هو الطائر الرئيسي الذي يمكن أن يتواجد في GudumAhmer" أو " Zarzurالشائعة " 

بالغ هكتار(  60.000مجموعات كبيرة )قد تؤوي مستعمرات التكاثر    

queleaالشكل األكثر شيوًعا لمكافحة  يتضمن التطبيق األرضي أو الجوي لمبيد الطيور الوحيد  

Queletox R 60٪ (fenthionالمستخدم ،  ( ، هو مبيد حشري من  ( )أسماء تجارية مختلفة 
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[( مستعمرات التكاثر والجاثم الليلية  ULVالفوسفات العضوي بتركيبة منخفضة للغاية ] 

(Elliott and Allan 1989 .تبدأ عمليات المكافحة بعد األسبوع الثاني من شهر سبتمبر ) 

بّلة بالتسمم الثانوي عندما تأكل جثث اويمكن أن تتلوث الطيور المفترسة والطيور الز Quelea  

كم أو أكثر من موقع التحكم األساسي. سجل  20التي تم العثور عليها حتى   Thiollay (1989) 

80 نوًعا من   93فترسة في مستعمرات التكاثر في غرب ووسط إفريقيا و  نوًعا من الطيور الم  

الطيور الجارحة المعرضة للخطر سواء كانت مقيمة أو مهاجرة موسمية في أفريقيا جنوب  

(. لتجنب التسمم الثانوي حيثما أمكن ، يجب Keith and Bruggers 1998الصحراء الكبرى )

queleaإزالة جثث  من الموقع بعد الرش )  McWilliam and Cheke  ،2004.) 

 االسمدة   5.2.  

نباتات  لل أصناف المحاصيل الحديثة بقوةيساعد استخدام معدالت عالية من األسمدة على منافسة 

باالضافة الى ذلك  . إلى تغيير نباتات األراضي البور  حيث أدت   األخرى الصالحة للزراعة 

هو أيضا غير مناسب لبعض الطيور  يةالمحصول  يةالتركيب  وجد أن استخدام االسمدة المرتفع فى

  .(Wilson et al. 1997 )كموائل التعشيش والبحث عن الغذاء

وتساهم في ترسيخ التصور   الحشائش الحقول على نمو  هوامش األسمدة على  متبقيات تشجع 

التأثير   ، مما يؤدي لمزيد من  الضارة للحشائش   بين المزارعين بأن حدود الحقول هي مصدر

 . ى حافة الحقل أو إزالتها بشكل كاملفهذه الموائل من خالل الحرث على 

وتتركز نباتات األراضي البور بشكل كبير في هوامش الحقول حيث يتم تخفيض الكتلة   

 ويمكن أن يكون لترك. اإلحيائية والكثافة وتنوع األنواع عن طريق استخدام مبيدات األعشاب 

األمتار القليلة الخارجية للمحصول دون رش مبيدات األعشاب تأثيرا إيجابيا على تواجد ووفرة 

 ( (Stoate et al. 2001 األنواع النباتية

 البيطرية  باألدوية الحيوانية الثروة عالج 6.2

 من المحلية  الحيوانية الثروة لعالج لاللتهابات  المضادة الستيرويدية غير المواد  وتستخدم

نات ك كمس وتستخدم االلتهابات  وهو ديكلوفيناك مركب  ويعتبر لأللم،  واد الم  من   الستيرويدية غير 

واد الم  من الحيوانية للثروة البيطرية الرعاية في المستخدم لاللتهابات  المضادة  من لعدد  السامة 

استخدامه أدى وقد  النسور، أنواع  الهند  أنحاء جميع في الجيف على تتغذى التي  النسور تسمم في 

الملوثة المحلية الماشية جثث  على النسور هذه تغذي بسبب  وذلك ونيبال وباكستان قبلو   حظر 

لوفيناككدي مادة  انخفاض  في تسببت  كبيرة انخفاضات  إلى وأدى المواشي جثث  في ا سائد  كان فقد  

آسيا جنوب  في النسور من أنواع ثالثة  ( Shultz, et al. 2004 .) الماشية جثث  تناول بعد 

لوفيناككدي بمادة الملوثة  ،)المثال سبيل على الحيوان جسم في يتحلل أن قبل( الطيور موت  وقبل 

الحشوي النقرس نتيجة تموت  الطيور فإن لوي،كال الفشل بسبب    في عادة الطيور  موت  ويحدث  

 (Green, et al. 2004 ) المادة لهذه التعرض  من أيام بضعة غضون

لوفيناككدي من صغيرة كميات  تقتل قد  منراد أف مجموعة أو واحد  فرد    النماذج وتشير النسور، 

تحتاج التي  الجثث  من % 1.1 ولغاية 1.5 بين تتراوح نسبة إلى  مستويات  على تحتوي أن إلى 

لوفيناككدي من قاتلة )النسور أعداد  في ملحوظ انخفاض  في لتتسبب    ( Green, et al. 2004 
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 للطيور سامة الستيروئيدية غير االلتهاب  مضادات  بعض  أن الدراسات  إحدى نتائج من تبين

لبوم،ا وو والره  اللقالق مثل الجارحة بعد  وفيات  على العثور وتم  لوفيناككدي بمادة  عالج استخدام   

 وفيات  أثارت  وقد  .( Cuthbert, et al. 2007 ) والفنيل ويبوبروفين وفلونيلسين وبروفين كا

 يزال وال .فلونيلسين بمادة العالج بعد  ا شديد  قلقا(Leptoptilos crumeniferus )اللقلق طائر

 /الوادي المتصدع  لحفرة الهجرة مسار منطقة في معروف غير والمركبات  األدوية هذه تأثير

 انخفاض  في التسبب  على األدوية هذه قدرة فمع ذلك، ومع .(Tucker 2005 ) األحمر البحر

 السرعة وجه على البحوث  من مزيد  إجراء إلى حاجة هناك فإن األنواع جموع ألعداد  مدمر

 الطيور  ألنواع المنطقة هذه في ود  ا الم هذه بسبب  خطر أي هناك كان إن لتحديد 

 تلوث المياه  7.2

 األسمدة ترتبط التأثيرات على المياه ارتباطا وثيقا بتلك الموجودة على التربة ألن تلوث المياه من 

والمبيدات ينتج من الجريان السطحي وتحت السطحي والذي غالبا ما يرتبط مع جزيئات التربة، 

تدخل النترات وبعض المبيدات أيضا إلى المياه الجوفية من خالل . والتي لها آثار اقتصادية وبيئية

 . الرشح من األراضي الصالحة للزراعة

شكل مصدر التلوث غير المركزي تؤدي نظم الري إلى جريان الصرف الزراعي، والذي ي 

ويرتبط جريان الصرف الزراعي مع زيادة الرواسب والمغذيات والتلوث . الرئيسي للمياه 

على سبيل المثال، تلوثت بحيرة السن في سوريا من جريان الصرف الزراعي  . بالمبيدات 

 . المصدر الساحلي الرئيسي للمياه العذبة

   حيث  . لى قدرتها على التنقل، والذوبان ومعدل التحللالمبيدات كملوث للمياه ع يعتمد تصنيف

ولكن من المرجح أن   ،الشمستحلل العديد من المبيدات الحديثة بسرعة في التربة أو تحت ضوء ي

إذا وصلت إلى باطن األرض أو المياه الجوفية بسبب انخفاض النشاط الميكروبي، وغياب   تبقى

 . الضوء ودرجات الحرارة المنخفضة

تلوث المياه باالنتشار عن طريق المبيدات ينتج أساسا من الجريان السطحي بعد الرش،   يرجع 

ول المبيدات إلى المياه  يتباين معدل دخ. وليس من المبيدات التي تدخل إلى األحواض الجوفية 

أن  العوامليمكن للفيضانات وغيرها من و ,  السطحية تبعاً للمناخ ونوع التربة وطريقة الزراعة 

 . احتمال التلوث باالنتشار من تزيد 

تتزداد حركة  المبيدات من الحقل الى المياه السطحية عن   بالنسبة لمحاصيل األراضي الجافة، 

من خالل مرورها بسرعة عبر طبقات التربة التي تعمل عادة على تحليل طريق الصرف 

األكثر استخداما على نطاق واسع في  الحشائش إن االيزوبروتورون هي مبيدات . المبيدات 

ه السطحية عبر الجريان السطحي  المملكة المتحدة، وهو معروف بأنه عرضة لدخول الميا

في دراسة لمقاطعة كامبردج في   (White et al., 1997 ).  والحركة من خالل شقوق التربة

األخرى أعلى في أوقات  الحشائشومبيدات المملكة المتحدة، كانت مستويات مبيد الميكروب 

 . Hennings et al., 1990))) رالألنهالتدفق العالي 
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كبيرة في األدلة على آثار تلوث المياه على الطيور، وإجراء مزيد من البحوث أمر هناك فجوة 

ومع ذلك، فإنه يبدو من المرجح أن تلوث المياه قد يكون له تأثير مباشر . مطلوب في هذا المسار

 . المهاجرة محلقةعلى عمل النظم البيئية، مما قد يؤدي إلى تغيرات في توافر الغذاء للطيور ال

اسات سي أدت   كردفان غرب  والية في المائية المسطحات  تلوث  إلى والذهب  النفط تعدين 

Pantuliano, and Egemi 2009) وتدمير(  ومنطقة   (FAO. 2013)السودان شرق في  المراعي 

جنوب دارفور .   الطبيعية .فيمحمية الردوم   

ات الطبيعية هددات  المحميم  8.2.   

هددات المحددة في الموقع ، سواء في المناطق المحمية أو  مالعديد من ال حيائىيواجه التنوع اال

خارج المناطق المحمية ، بسبب سياسة الحياة البرية غير الواضحة والضعف في برامج التوعية  

وإطالق  ،والصيد  ،والصيد الجائر  ،والتثقيف. ومن أمثلة هذه التهديدات ما يلي: الرعي الجائر 

،  حميات تم استنفاد معظم أراضي الرعي التقليدية حول الم .واألنشطة االستخراجية. ،النار 

يقلل   . موائل الحياة البرية المجزأة والتي تعد أيًضا موطنًا للموسم الرطب للحافريات المهاجرة

ياة البرية على  من فرص بقاء الحياة البرية والتنوع الجيني. تتنافس الماشية مع بعض أنواع الح

السماح لصائدى األسماك بصيد السمك من مياه   كذلك .يقلل من كمية الغذاء المتاح لها الغذاء

الطيور. يقوم رعاة الماشية بقطع   األماكن الرطبة يقلل من كمية األسماك التى تتغذى عليها 

عندما يندر  أغصان نبات البالنيت األخضر الدائم إلطعام حيواناتهم في نهاية موسم الجفاف 

 الدندرحمية ٪ من مساحة م  30يحرقون حوالي   ،جنبًا إلى جنب مع جامعي العسل  ،العلف. إنهم 

سنويًا. تقتل التطورات التكنولوجية مثل طواحين الهواء وخطوط الكهرباء ومواقع التخلص من 

الصطدام المهاجرة عن طريق الصعق بالكهرباء وا محلقةالنفايات أعدادًا كبيرة من الطيور ال

تؤدي   حيث هذه تؤثر على التنوع البيولوجي من نواح كثيرة. وعلى التوالي.  ،المباشر والتسمم 

  aegyptiaca اشجار الهجليجاألمراض والكهرباء إلى زيادة وفيات الحياة البرية ؛ يهدد قطع 

بشكل   اعليه  يجلسالذي  ( Leptoptilo scrumenifer )ابو السعن، مما سيؤثر على  وجودها

أساسي ؛ على الرغم من أنها قد تكون جذابة لبعض أنواع الحياة البرية مثل دجاج غينيا وذوات  

الغطاء النباتي للثدييات الصغيرة وكذلك يؤثر على  بيد الحوافر الكبيرة ، إال أن الحرق ي

 وأعشاش الطيور والزواحف التى ال تستطيع الهروب من الحرائق . مستعمرات نحل العسل

ينتشر الصيد الجائر على نطاق واسع في المناطق المحمية وفي الموائل المجزأة األخرى التي ال  

  الجتماعىالسقد طائرتزال تحتوي على جيوب من الحياة البرية. يتم اصطياد طائر 

(Vanellusgregarius)   الذي يأتي من كازاخستان ويقضي الشتاء في واليتي سنار والنيل

الغازية   شجاراع االأحد أنو هىالمسكيت  أشجار.  توقفه في الشرق األوسطاألبيض ، في أماكن  

. الجفاف المتقطع يمنع الطيور من  في موطن فصل الشتاء في سنارفي االزدياد   ت أعدادهابدأ ،

يتم صيد وتهريب معظم وبسبب تزايد شعبية الصقور ،  ,الذهاب إلى مواقع الشتاء في السودان

. يمكن أن تشكل ممارسة الصقارة نفسها تهديدًا كبيًرا للحبارى العربي المهددة  للخارج  الصقور

. تقل أعداد الحيوانات الكبيرة وطيور الطرائد داخل  باالنقراض وطيور الطرائد األخرى

وخارجها بشكل كبير ، وأحيانًا تصل إلى حافة االنقراض بسبب الصيد الجائر. يبرز   حميات الم

.  هددات الرئيسية التي تواجه النسور المهاجرة المهددة باالنقراض مكواحد من ال  سلحةالصيد باأل

ناعية في أوراسيا من أجل طصاألقمار اإلب مربوطةالعديد من هذه النسور  ربط أجهزة علىيتم 
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تحديد طرق هجرتها ونطاقات موطنها الشتوي في إفريقيا. عادة ما تتجمع النسور المهاجرة في 

المسالخ وتبقى أحيانًا على مقربة من قطعان الماشية حيث تنقب عن الحيوانات   شاءإنمواقع 

النافقة. نظًرا النتشار األسلحة النارية بين رعاة الماشية وبعض القرويين ، فإن النسور التي تعلق  

 أخذ . في كثير من األحيان ، يتم عليها وإصطيادها   عليها أشياء غريبة تكون جذابة إلطالق النار

أن هذه الطيور تستخدم   فحصها والتحقيق عنها إلعتقاد األمن ل مكاتب أجهزة  نسور إلىال تلك

ناعية  طصاألقمار اإل أجهزةبالتالي؛ يتم إطالق النار على العديد من النسور التي تحمل و  للتجسس

 والتي تقضي فصل الشتاء في السودان في البطانة وجنوب كردفان ودارفور. 

تواجه الكائنات الحية الطبيعية  . للمياه الجوفية  نتيجة االحيائيهددات التي يتعرض لها التنوع مال

 هددات الخاصة بالبيئة مالداخلية في السودان العديد من ال
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المهاجرة في مسار الهجرة  محلقةتوصيات للحد من تأثيرات الزراعة على الطيور ال: اإلرشادات
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التوسع الزراعي المؤدي إلى فقدان وتدهور الموائل مثل فقد األراضي الرطبة والغابات :  1

آثاره على الطيور المحلقة المهاجرة توصيات للحد من   

 .1-1 دمج الصون على نطاق النسق الطبيعي في السياسات اإلقليمية والوطنية  : 1التوصية  

 والمحلية 

يتطلب . يعتمد كل من البشر والحياة البرية لحياتهم ومواردهم على النسق الطبيعي لألراضي

احتياجات البشر والطيور ومجموعة كبيرة  الصون المستدام لمستوى النسق الطبيعي أن تندمج 

من الحيوانات البرية األخرى بنجاح في سياسات استخدام األراضي والبرامج والممارسات 

الطيور   جميع أنواعوبما أن . اإلدارية المؤثرة على النسق الطبيعي الواسع على النطاق اإلقليمي

مستوى النسق الطبيعي، فانه يتوجب  لتغيرات على ا لظروف تستجيب  بيئاتهافي جميع أنحاء 

وينبغي أيضا . القيام بصون الطيور في سياق تحقيق تصميم مقرر سلفا الستدامة النسق الطبيعي 

المهاجرة في النظام البيئي بعين االعتبار عند تصميم أنظمة الحفظ على   محلقةأخذ دور الطيور ال

 . نطاق النسق الطبيعي 

كل من خدمات النظام البيئي والتنوع اإلحيائي خارج تكمن الفرصة الكبرى للحفاظ على 

المحليات في تعزيز تنوع استخدام األراضي على مستوى النسق الطبيعية والزراعية عوضا عن  

 . ( Swift, Izac, and van Noordwijk 2004 ) نطاق الحقول

هاجرة آخذة في الم لمحلقةأنواع الطيور التي تستخدم الموائل العشبية بما في ذلك الطيور ا إن

االنخفاض بشكل أسرع من معدالت أي طيور أخرى، ويرتبط هذا االنخفاض بفقدان وتدهور  

لقد تحولت النظم البيئية من فسيفساء واسعة من المراعي إلى أراٍض زراعية  . الموائل العشبية 

كبيرة من األراضي المزروعة تتخللها بقع من المراعي أصغر وأكثر   مساحات مجزأة تتسم ب

 .عزلة

تشير الدالئل إلى أن طيور األراضي العشبية الحساسة للمساحة تتطلب مساحات كبيرة من 

وتشير النتائج األخرى إلى أن التقييمات اإلقليمية للموائل العشبية للطيور  .  المراعي دون انقطاع

تتم على مستويات متعددة الرتباط بعض األنواع مع سمات محلية فقط داخل  المهاجرة ينبغي أن  

 .هذه األراضي، في حين ترتبط األنواع األخرى مع بنية الموائل على مستويات النسق الطبيعية 

وجود أنماط استخدام للموائل في منطقة ما قد ال يكون مناسبا التعميم على مناطق أخرى، ألن إن 

وهذا يدل على . ية الغطاء النباتي وتكوين النسق الطبيعي قد يكون مختلفاً فيهاتوزيع األنواع وبن 

 .أهمية اعتبار المنظور المحلي والنسق الطبيعي عند إدارة المراعي ألنواع الطيور

يجب وضع األولوية القصوى لصون مساحات كبيرة متواصلة من موائل األراضي العشبية  

ة والكبيرة والتي هي جزء ال يتجزأ من داخل النسق  وكذلك لكل من بقع المراعي الصغير

يمكن تعزيز تكوين األراضي في الموائل المتدهورة بشكل فعال من خالل زيادة نسبة . الطبيعي 

  . (Bakker, et al,2002 ) الموائل العشبية المحيطة ببقع الغابات الموجودة 

األراضي والتغييرات المطلوبة من وجهات نظر يسعى نهج صون النسق الطبيعي لفهم ديناميكية 

مختلفة، وذلك بهدف تحديد التدخالت والسياسات التي من شأنها تحقيق األهداف المعلنة من  

ولهذا يعتبر تشكيل منتدى للمفاوضات يشمل كال من خبراء السياسة والعلوم و . أصحاب العالقة
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 .Sandker et al)نهج النسق الطبيعي  والقطاع الخاص هو الخطوة األولى األساسية في اتخاذ 

2010). 

للوكالة ( 4S)حالة دراسية لنهج تكامل سياسات الصون في نطاق النسق الطبيعي : 2صندوق  

 األمريكية للتنمية الدولية 

 النطاق  -1 .

في   اإلحيائيلصيانة أهداف الحفاظ على التنوع  (USAID) يعمل نهج الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

النطاقات الكبيرة بالتعاون مع الحكومات والشركاء والمؤسسات األكاديمية والمجتمعات والشركات 

فمن األهمية بمكان بناء التحالفات والشراكات التي تتجاوز مجتمع المحميات . والمنظمات غير الحكومية

غير التقليديين مثل بنوك التنمية  إلى الشركاء -المجتمعات المحلية والحكومة  -وشركائها التقليديين 

 .والمنظمات غير الحكومية وتنمية الصناعات االستخراجية

، والذي هو تحديد وبدء للعمل  "العمل على النطاق  "تطوير USAID كما تدعم الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

ة المعتمدة على ردود االفعال في على النطاق الالزم لتحقيق نتائج واسعة ومستدامة بدال من األنشطة التجريبي

 .نطاق ضيق ومن ثم محاولة رفعها وتعميمها

وقد يكون لهذه المؤسسات . البحري  / تحديد المؤسسات التي لها تأثير مكاني واسع يستهدف النسق الطبيعي •

النفوذ الرسمي أو غير الرسمي؛ على سبيل المثال، يوجد تأثير واسع للجهات الفاعلة واسعة النطاق في  

 .إدارة الموارد الطبيعية التي لديها تفويض رسمي باإلدارة كوكاالت القطاع الخاص في العديد من األماكن، 

مؤسسي الالزم لتحقيق نتائج صون واسعة ومستدامة على  االعتبار النطاق الفى من الضروري أن يؤخذ  •

للمنظمات إضافة   ت الرؤية لصياغة استراتيجيات للتوسع وعمل شبكا مستوى النسق الطبيعي، واستخدام تلك

 . إلى السياسات الداعمة

 : األنظمة -2

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

والسلطة   -والثروة -الطبيعة: للمساعدة في تحقيق أهداف مزدوجة لتنمية وصون الطبيعة (NRM ) الطبيعية

تتأثر بكيفية استخدام الموارد  . N. أن نتائج الصون للطبيعة  . NWPويقترح إطار    NWP . والتي تعرف باطار 

(.  Pالسلطة)، وإدارة األراضي والموارد  . W. العيش والنمو االقتصادي الثروةالطبيعية لتوليد وتوفير سبل 

النمو االقتصادي على كيفية إدارة الموارد الطبيعية والتنوع   لتركيزعلىأيضا ا NWP إطار فى  ويفترض 

 .الحيوي

مثال، تم وضع  على سبيل ال. كانت جهود صون الطبيعة تميل سابقا في التركيز على بعد واحد من هذا اإلطار

ولكنها لم تعط ما فيه الكفاية من الفكر لتحقيق االستدامة المالية وبناء الدوائر  الطبيعةلصون  المحميات 

ن ينطويان  ين اللذ ي تقود أنظمة التفكير إلى فهم الرابط بين أهداف التنمية وصون الطبيعة والقطاع. المحلية

 .القطاعات والتفاعل مع التغييرضمنهما وتعزيز قدرة المنفذين لبرمجة مختلف 
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باستكشاف السبل التي تمكن   SAID(األمريكية التنمية الدولية التابع للوكالة  1Translinksمثال، قام برنامج 

- والصون -من تحقيق نواتج الثالث اعتبارات االقتصاد   (PES)الحوافز المالية لخدمات النظم البيئية 

الحاكمية االفضل للتنمية، وساهم في معرفة العالقة بين امتالك األراضي ونتائج الصون، و من بين و

ات لربط صون الحياة البرية مع النمو االقتصادي من  برنامج جديد إلصدار الشهاد لاإلنجازات األخرى دعمه 

مثلة  مع أ  2(2012) تقرير فني Translinksعلى الموقع االلكتروني لبرنامج  ةضمن انجازات أخرى، متوفر

 . عن أفضل الممارسات 

 : االستدامة -3

تستند االستدامة البيئية على مبدأ أن الموارد الطبيعية ينبغي أن تستخدم بطريقة تحافظ على الموارد وتدفق  

وشركائها تقدما هاما في ضمان  ( USAID) األمريكية للتنمية الدولية حققت الوكالة. الخدمات لألجيال القادمة

كما ويشجع العمل على مستوى النسق الطبيعي كل من االتصال  . االستدامة البيئية لجهود صون الطبيعة

بشكل عام، تم تكليف ضمان االستدامة البيئية  . وخدمات النظام البيئي وزيادة المرونة لتحقيق تأثير أوسع 

مالية واالجتماعية في عين  وينبغي أيضا أخذ عوامل االستدامة ال.  بغض النظر عن القطاع  USAID لبرامج

 . االعتبار 

 مشاركة أصحاب العالقة -4

يمكن إيجاد أصحاب العالقة في صون الطبيعة في جميع مستويات المجتمع وتشمل السكان المحليين أو  

قد يكون هؤالء السكان المحليين متنوعين . األصليين الذين يعيشون في أو بالقرب من المنطقة المستهدفة

منتجات حرجية، وكذلك المجموعات   معوأسماك وجا ون وصائد و ن ورعاة وصياد عو فمنهم مزار للغاية 

العرقية المختلفة، وعلى هذا النحو فمن األهمية بمكان أن نفهم الدور الذي تلعبه أو يمكن أن تلعبه كل  

ثر عرضة  قد يتطلب الوصول إلى أصحاب العالقة من الفئات األك. مجموعة في استغالل وإدارة الغابات 

للتأثر بخسارة الموارد الطبيعية والمهمشة، مثل النساء والسكان األصليين إلى بناء قدرات وجهود تواصل  

 .مستهدفة

 

 

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

في حين أن بعض استخدامات . المجاورةوالمزارعين والغابات وغيرها من مستغلي األراضي 

األراضي قد تكون غير متوافقة مع بعض أهداف صون الطبيعة، يمكن أن يتسامح العديد من 

عناصر التنوع األحيائي مع ما ال يقل عن مستوى معين من تأثير تخريب البشر وتغيير النسق  

 .الطبيعي 

اسات، التعرف على الفائدة الكبيرة للطيور  يجب أيضا على أدوات اإلدارة البيئية، بما في ذلك السي

فهناك قد توفر الطيور فوائدا للمزارعين من خالل مكافحة اآلفات، ونشر  . في األراضي الزراعية 

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

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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هذه الفوائد يمكن أن تكون مباشرة مثل تلقيح المحاصيل التجارية . البذور، والتخلص من النفايات 

يساعد في السيطرة على انجراف التربة عن طريق  بذور النباتات مما    نثرأو غير مباشرة مثل  

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

وعلى الرغم من أن معظم الممارسات الزراعية الصديقة للبيئة ليست محددة بنطاقات معينة في  

التي تتألف من العديد من المزارع الصغيرة على وجود األساس، إال أنه غالبا ما تبرهن األراضي 

المزارعون  . إمكانيات عالية للمحافظة على التنوع األحيائي وسبل العيش الريفية على حد سواء

على نطاق صغير هم األكثر ترجيحا لمعرفة أراضيهم بصفة وثيقة، كما أن لديهم فهم لتعقيد 

يدية، والتركيز على تطبيق المعرفة والعمل اليدوي  وتعدد الوظائف، واالحتفاظ باألصناف التقل

بدال من المواد الكيميائية الزراعية واالليات الزراعية، وزراعة المحاصيل الغذائية لالستهالك 

وبالتالي فان السياسات التي تشجع أصحاب األمالك الصغيرة . القريب عوضا عن سلع التصدير

نشر الممارسات التقليدية والمعارف البيئية الزراعية  وتعزيز التنويع في زراعة األراضي وتدعم 

 ستخدم الحفاظ على التنوع األحيائي في كثير من األحيان 

فعالة في توقع احتمال استمرار األنواع بناء على نمط استخدام أراضي   النمازج يمكن أن تكون 

ل نوع، ومن ثم ما باستخدام تفضيالت الموائل، ومتطلبات مساحة الموئل وقدرة االنتشار لك

 .استخدامها في النقاشات مع أصحاب العالقة لغايات التخطيط على مستوى النسق الطبيعي 

. يمثل دمج الصون على نطاق النسق الطبيعي في السياسات اإلقليمية والوطنية والمحلية أولوية 

ضلى لتكامل  ويعتبر النهج المتبع من قبل الوكالة االمريكية للتنمية الدولية في الممارسات الف

 (. أعاله 1انظر الصندوق  )السياسة للصون على نطاق النسق الطبيعي

النهج  . اقترحت دراسة حول وادي نهر األردن نهج نطاق النسق الطبيعي إلدارة الحوض المائي 

 :(  المقترح

   تعطى األولوية إلدارة األحواض المائية العابرة للحدود  - أ

 . التنميةتقييم مدى مالءمة البيئة من أجل  - ب  

 البنية التحتية للمياه والصرف الصحي إلى الواجهة جلب  -ج 

 . تحديد طبيعة استخدام األرض وفقا لتناغم النسق الطبيعي والبنية التحتية  -د  

خفاض تتضمن هذه المنهجية السالمة البيئية للنسق الطبيعية التراثية، وزيادة اإلنتاج الغذائي و ان 

االستهالك الكثيف للطاقة في تقنيات المياه ، والبدء بتوزيع متوازن للموارد المائية المستغلة في 

 . ( (  Masoud etal  2014الزراعة واالستخدام المنزلي وترميم البيئة 

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

فهي تعتمد على المساحات الواسعة، وممرات التنقل، وإمدادات المياه، والغطاء النباتي الصالح  

 (تفيد جهود صون النسق الطبيعية الرعوية في حد ذاتها جميع األنواع . لالستهالك

Huntsinger,etal 2012 ) )   وينبغي استخدام نهج نطاق النسق الطبيعي على المستوى الوطني

خذ في االعتبار أيضا العناصر البيئية التي تفيد تنوع عند تخطيط السياسات الزراعية، مع األ

 .األنواع والطيور
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 بين انتقلت  حيث  السنين، مر متسقة على غير السودان في البيئة على  المؤسسية الرقابة كانت 

 للبيئة والموارد  الجديد  األعلى المجلس يستفيد  وسوف .الحكومية االتحادية الوزارات  مختلف

 كبير بشكل البيئية، القضايا مع تتعامل الرئيسية التي الحكومية الهيئة اآلن يعد  والذي الطبيعية،

 االتحادية  الحكومة من األكبر والدعم االختصاصات الموسعة من

م في والية الخرطوم بغرض التعرف على 2018م الى يونيو 2017اجريت دراسة في نوفمبر  

النيلية ، والتعرف على الكيفية التى تتعامل بها الحكومة ومنظمات  التنوع االحيائي بغابة السنط  

المجتمع المدني مع المشاكل البيئية التي تتعرض لها غابة السنط النيلية و دورها في الحد من هذه 

المشاكل البشرية. ولدراسة التنوع الحيوي والمشاكل البشرية أتبعت الطرق الوصفية والتحليلية  

شرة واالستبيان والمقابالت الشخصية و المقارنات. تلخصت هذه الدراسة في والمالحظات المبا

ان غابة السنط تحتوي على تنوع حيوي كبير وان هذا التنوع الحيوي من حيوانات وحشرات 

وغطاء نباتي أصبح في تدهور مستمر نتيجة لالنشطة البشرية غير المستديمة ، وان الجهات 

لجة هذا التدهور محدود وال يمكن ان يحافظ عليها او يطورها  الحكومية ذات االختصاص في معا

أال اذا اعيد النظر في السياسات والخطط. وكانت أعداد الطيور التي رصدت في الدراسة حوالي  

( نوعاً من الثديات  5( طائر، مثل:البجع و طائر البقر و الحداء و نقار الخشب ...الخ ، و )57)

ب و ) مثل النسناس االخضر و السناج ( نوعا من الزواحف مثل الورل النيلي و السحالي ، و 6

( نوعا من االشجار  22( نوعا من الحشرات مثل النمل و الجدجد و االرضة ...الخ ، وحوالي)8)

والشيجرات و المتسلقات. قدم البحث نموذج لمعالجة التدهور و توصيات من اجل المحافظة على  

ية )ابراهيم  التنوع االحيائي بغابة السنط النيل 2018. ) 

الطيور بشكل قانوني في تقييم األثر البيئي   المحافظة علي ادخال معايير: 2التوصية   2-1.

 محلقةللتوسع الزراعي، بما في ذلك مشاريع الري الجديدة والتعدي على موائل الطيور ال

. المهاجرة   

، وال سيما في سياق مزارع (EIA)الطيور هي عامل مهم في بعض عمليات تقييم األثر البيئي 

تقييم اآلثار على الطيور في سياقات أخرى ليست في كثير من األحيان مطبقة بالرغم من  . الرياح

ى  فعلى سبيل المثال يمكن للتوسع في الزراعة أن يتعدى عل .هدداتها الكبيرة على الطيور ماحتمال 

، وتدمير الموائل مع استخدام المبيدات  األراضي الرطبة أو زراعة موائل الطيور مثل إزالة

، وزيادة خطر التسمم بالكيماويات  والمأوىالغذاء  مثل واألسمدة، وتغيير توافر الموارد 

 .الزراعية

إما   .  الزراعيه اآلثار الكبيرة على الطيور كجزء من أي خطة للتوسع لهذ وينبغي النظر 

ينبغي إدراج هذا العامل على   على كل من األراضي الخاصة والعامة المشاريع الجديدة أو القائمة

وثائق اإلرشادات المقدمة من مقيّمي األثر البيئي، والتي يجب    أو(EIA)مرجعية تقييم األثر البيئي 

 .ككل( EIA )  أن تستكمل ويتم تقييمها كجزء من تقييم األثر البيئي

ومن الضروري أيضا أن يشمل النظام تقييم لآلثار التراكمية للتوسع الزراعي على الطيور  

طول مسارات الهجرة أو تأثير  وموائلها، وخاصة التوسع على موائل الطيور الرئيسية على 

 . (IBA)التوسع على المناطق الهامة للطيور 

ولضمان إجراء تقييم شامل لألثر البيئي لكل مشروع من مشاريع التوسع الزراعي، يجب أن 

 .تكون هيئة التقييم هيئة حكومية مكلفة بمسؤولية حماية البيئة 
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إشراك ذوي الخبرة في النظم   أيضا يتطلب التقييم كما باإلضافة إلى ادراج الخبراء الزراعيين

البيئية والتنوع األحيائي والطيور باإلضافة للهيئات الحكومية على المستوى الوطني والمحلي  

والخارجي والتشاور مع الخبراء المعنيين مثل األكاديميين والمنظمات غير الهادفة للربح  

يجب تضمين هؤالء  .   مستفيدين من المشاريعخاصة ال باإلضافة إلى التشاور مع عامة الناس

الخبراء في مرحلة مبكرة من التقييم وبالتأكيد قبل إجراء أي قرارات تتعلق بالموافقة على  

 . المشروع والمضي قدما فيه

في اثيوبيا مثال من المرجح أن يشتمل المشاركين في تقييم األثر البيئي على التنمية الزراعية في  

طبة الهيئة العامة لحماية البيئة، ووزارة الموارد المائية، ووزارة الزراعة، موائل األراضي الر

والتشاور مع الخبراء الحكوميين الخارجيين مثل الجمعية االثيوبية للحياة البرية والتاريخ  

 .الطبيعي 

( في السودان  يوفر الضوابط والمبادئ التوجيهية ويمنح الدولة 2001قانون حماية البيئة )

الحق في إنشاء مجالس البيئة ووضع السياسات والقوانين التى تنظم تنفيذ دراسات التقييم  

 ( ألي مشروع ESAالبيئي االجتماعي )

 السودان دراسة حالة لتقييم األثر البيئي في : 3صندوق 

2020يعد تقرير حالة البيئة في السودان والتوقعات لعام  هو األول من نوعه الذي يقوم بتقييم شامل لظروف   

البيئية  القضايا تناول كل بيئي سابق قائم تقرير على التقرير ستندبيئة البالد واالتجاهات التي تؤثر عليها. وي

ات ميدانية حول اآلثار البيئية للنزاع في السودان  التقييم البيئي للسودان بعد النزاع، والذي جمع دراس حتى

 . 2005التي انتهت باتفاقية السالم الشامل لعام 

يقوم تقرير حالة البيئة والتوقعات البيئية بتقييم الظروف الفيزيائية الحيوية واالجتماعية واالقتصادية في  

لى  التي ستقود البالد نحو مستقبل قائم ع، ويشير في النهاية إلى المسارات  الدولة ويعرضها بطريقة متكاملة

 التنمية المستدامة.

االستجابة، ال يحدد التقرير أسباب  -التأثير  -الحالة  -الضغط  -من خالل استخدام اإلطار التحليلي الدوافع 

عامة  وآثار االتجاهات البيئية فحسب، بل يتناول أيًضا سياسة الدولة وآليات االستجابة المؤسسية. يبدأ بنظرة 

ية فيها. ثم يناقش جوانب البيئة في إطار  على جغرافيا الدولة واقتصادها االجتماعي وشرح نظام اإلدارة البيئ 

موضوعات الغالف الجوي، وموارد األراضي، والموارد المائية، والتنوع البيولوجي، والقضايا البيئية  

اسة الدولة والترتيبات المؤسسية، قبل أن يختتم  المستمرة والقضايا البيئية الناشئة. ويلي ذلك تحليل مفصل لسي

 التقرير بنظرة مستقبلية.

  . 

 

يجب أن يكون لتقييم اآلثار على الطيور قيمة كبيرة في عملية صنع القرار جنبا إلى جنب مع  

العوامل االجتماعية واالقتصادية والبيئية األخرى لتقرير ما إذا كان المشروع ينبغي أن يُمضى 

الطيور كبيرا فإنه يمكن لهذه التقييمات أن تستخدم لتحديد  أنواعإذا كان الخطر على . قدمافيه 

 .المناطق البديلة للتوسع وتطوير سبل تخفيف آثار هذا التوسع على الطيور / المواقع 

يجب أن تتبنى آليات الرقابة والتقييم المناسبة في تشغيل المزرعة ويجب تجديد موافقة تقيم األثر  

على فترات منتظمة، وخصوصا إذا كانت هناك تغييرات تشغيلية كبيرة أي تكثيف  ( EIA )بيئيال

  للممارسات 
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للتخفيف من تلك اآلثار على الطيور والتي هي أقل أهمية لمنع    الالزمة التدابير وضعيجب 

على سبيل المثال، في صناعة طاقة الرياح، تغلق التوربينات مؤقتا في  .  الموافقة على المشروع

وفي الوضع الزراعي يمكن أن يعني هذا . المهاجرة  محلقةبعض األماكن خالل هجرة الطيور ال

ع من الشجيرات أو الحد من الري خالل فترة وجود الطيور  نباتات حواف المزار السماح لنمو

 .المهاجرة محلقةال

يجب أيضا إدخال عقوبات على عدم االلتزام بالقوانين، وهذه ينبغي أن تشمل إجراءات مراقبة 

 االمتثال 

 المهاجرة  محلقةتوصيات للحد من آثاره على الطيور ال  : التكثيف الزراعي .2

.1-2 . تقييم األثر البيئي مطلوب للتكثيف الزراعي : 3التوصية    

يجب أن يحقق تكثيف الممارسات الزراعية القائمة متطلبات تقييم األثر البيئي سواء إذا تم 

نفس العوامل على النحو   وينبغي أن يغطي تقييم األثر البيئي.  االنتهاء من التقييم األصلي أم ال

ويجب أن يطلب تقييم األثر البيئي للتغييرات الكبيرة في . المبين أعاله للتوسع الزراعي

الممارسات الزراعية القائمة، مثل التحول إلى المحاصيل األحادية، وإزالة نباتات حواف 

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

يئي للمشاريع المحتمل أن يكون لها تأثير  في االتحاد األوروبي مثال، يتطلب القانون تقييم األثر الب 

كبير على البيئة، والتي يمكن أن تشمل في بعض الحاالت المشاريع الزراعية التي تنطوي على  

مثل  ال تتوفر فيها المياه التي  على سبيل المثال، في البلدان   . تغييرات كبيرة في استخدام األراضي

قييم األثر البيئي لتحديد أنماط زراعة المحاصيل التي  المملكة العربية السعودية، يمكن استخدام ت

،  2013وبناء على نتائج دراسة  في المملكة العربية السعودية عام  . تزيد من كفاءة استخدام المياه

تغيرت أنماط زراعة المحاصيل بزيادة الذرة على حساب نجيل رودس لتحسين إنتاجية المياه  

Patil et al. 2014) ) .   وينبغي أيضا تناول التحول المتزايد لنسق الطبيعية الهامشية إلى مزارع

 .(SEA) من خالل تنفيذ التقييم البيئي االستراتيجي

وعند استعراض تقييم األثر البيئي في سوريا وجد أنه على الرغم من صحة مبادئ تقييم األثر  

أهداف التنمية   كل القضاء بالكامل علىامكانية  االستراتيجي التقييم البيئي البيئي فقد كان لغياب 

نظام تقييم األثر البيئي والتقييم   تطبيقولذلك فمن الضروري . (Haydar, 2010) المستدامة 

 . البيئي االستراتيجي جنبا إلى جنب 

 توفير ربط الموائل من خالل األراضي الزراعية على المستوى الوطني : 4التوصية  2-2.

يعود الربط بين الموائل وربط األنظمة إلى األنماط المطبقة في العصور القديمة في دلتا النيل في  

وما أن المواقع المحمية، مثل المحميات الطبيعية، من المرجح أن تكون  ومن المسلم به عم. مصر

ومحميات كهذه هي . من األنواع لفترة طويلة األجل ةكثير أعداد غير كافية للحفاظ على حياة  

عرضة ألحداث تقع خارج حدودها، يمكن أن يلعب التواصل بين المحميات دورا في هذا، كما 

من المناطق إلى محميات، على الرغم من أنه   %10في جنوب السودان حيث تم تحويل   طبقهو م

وينبغي أخذ احتياجات األنواع  . لم يتم النظر في احتياجات النظام البيئي أو األنواع المهاجرة

المهاجرة في عين االعتبار عند تصميم شبكات المحميات وكذلك االتصال بين الموائل لالنتقال 
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أنواع الطيور سوف يقيم دائما في   أعداد ن الجزء األكبر من معظم فإومع ذلك، . طق بين المنا

 .يجب تطبيق تدابير الصون واإلدارة الجيدة على نطاق مماثل لذا الريف الواسع

  المناطق  فىمع غيرها  عة بالممرات و رلمزوافي حواف المزارع   المزروعة الشجيرات  تعمل

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

 .لزراعات األحاديةباالمكثفة وفقدان تنوع الموائل المرتبطة 

كون هناك كمية كافية من الموائل شبه الطبيعية غير الشجيرات في حواف المزارع في تقد ال 

توفر مثل هذه النباتات في حواف المزراع للطيور مكانا  .   الطبيعية الزراعيةالعديد من النسق 

لمسافات قريبة،   لهااثناء انتقا لها ا، وكذلك تشكل غطاء للتغذية  للتعشيش واإلقامة وكمصدر

لمسافات طويلة عبر   لهافإن النباتات في حواف المزراع تسهل انتقا الطيور وبالنسبة لبعض أنواع

في مساندة ما  كبير وفي المملكة المتحدة كان للنباتات في حواف المزراع دور. ي النسق الطبيع

 .إزالتها مؤخرا إلى تراجع العديد من األنواع همت من طيور الغابات وسا %  80يصل إلى 

أنواع الطيور في النباتات في حواف المزراع هما،   تواجد  فىأهم عامالن مرتبطان بشكل إيجابي 

   Hinsley and Bellamy)غياب األشجار  / ووجود  (الحجم / العرض  / الطول )حجم السياج 

  تميل الطيور إلى تفضيل. ي والتعقيد الهيكلي والخضري مهم أيضاوجود الغطاء النبات إن(2000

ويمكن  . أنواع النباتات في حواف المزارع التي تشبه بشكل وثيق موائلها المعتادة غير المسيجة

زيادة قيمة حواف المزارع التشجيرية للطيور من خالل ربطها مع ميزات أخرى، مثل الرؤوس  

.  ضفاف القنوات ذات الخضرة الجيدة على ائط الزهور البرية، الحواف الصخرية، وشر البحرية

وجود األشجار الكبيرة الميتة أو المتحللة مفيد لكثير من األنواع فهو يوفر لها مصدرا للغذاء   إن

 . للمبيت  اومواقع

حيث إن تكاملها الجيد يمكن أن  . األشجار هي جزء تقليدي من نظام الزراعة األفريقية  تعتبر

 . يكون عنصرا أساسيا في تحسين وزيادة انتاجية أنظمة المحاصيل الغذائية 

 والتى تلعب فى الشجيرات  بزراعة حواجز منيتم ايضا الحد من جريان المياه وتعرية التربة  

مما يزيد من ترشيح    (األرض دودة )خواص التربة تحتها نتيجة الرتفاع نشاط الحيوانات  تحسين

الستعادة مستودعات المياه  األخرى األشجاراستخدم في اثيوبيا مثل هذه الشجيرات مع  . المياه 

  .  (Bishaw and Abdelkadir 2003)المتدهورة 

 : النباتات في حواف المزارع إلدارة  المفضلةالممارسات  :4صندوق 

تكييفها لتالئم انواع الطيور ذات عناصر أفضل الممارسات إلدارة النباتات في حواف المزارع، والتي ينبغي 

 :  (Hinsley and Bellamy 2000)  هى األولوية

الطيور، لذلك كلما أمكن الجمع بين   موائل من يراعى كثيراأن  الجديدة الموائل إنشاء فى ينبغي ❖

أن  حواف المزارع التشجيرية مع غيرها من الموائل شبه الطبيعية مثل القنوات والحواف العشبية 

 1.2زيادة العرض إلى على أن تكون . للطيور البرية وطيور الصيد الخ يكون غطاؤها النباتى موائل 

 .الضيقة الرفيعة  الغطاء النباتي للسياجات فة كثامع  ترم 2.0متر على األقل، ويفضل  
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أعداد األشجار وما إلى ذلك وتنويع أنواع هياكل حواف المزارع الشجرية أي التباين في ارتفاعاتها  ❖

على سبيل  . أنواع معينة وفقا لموقعها تشجيع زراعةمحاولة  فحسب بل وليس داخل حواف المزارع 

األشجار في المناطق  لتركيز على زراعةلشجيرات مع ابا ةالكبيرارع المزحواف زراعة المثال، 

  الكبيرة أقصر مع أعداد قليلة أو متباعدة من األشجار ارع بشجيرات المزحواف و القريبة من الغابات 

 .في المناطق المفتوحة 

إن الفترة الفاصلة  . بحيث ال يتم قطعها جميعا كل عام  دورىبشكل  حواف المزارع الشجرية يتم تقليم ❖

بين التقليم وموقع التقليم يعتمد على نوع النبات المرغوب على المدى الطويل وأيضا على مطالب  

وأنواع   الغابات  واسعة من مساحات بإضافة هذا اإلجراء مع ما سبق، ينبغي توفير . إنتاج المحاصيل 

أواخر الشتاء إذا كان ذلك ممكنا  فىوترك التقليم . ل مكان معين النباتات في حواف المزارع داخ

وتجنب االستخدام المفرط آلالت التقليم  . لتجنب إزالة مخزون الفاكهة والبذور قبل حلول فصل الشتاء

 .وإزالة الكثير من األغصان في القطعة الواحدة عند التقليم 

منع الرعي  وأسفل حواف المزارع الشجرية خاصة في  الجيد الذى ينموتي النباء الغطاالمحافظة على  ❖

 .في أسفل حواف المزارع الحشائيشالبحث عن الغذاء من قبل الماشية، ومنع انتشار مبيدات  / الجائر 

للتواجد في الموقع المعني عند ترميم حواف المزارع  لمضطرةنواع الطيور األ األخذ بعين االعتبار ❖

وفي بعض الحاالت .  ميم الحدود بحيث تتناسب معهايفضل تصوأو إنشاء حواف مزارع جديدة 

 / الزهور  / الفراغات إلى صفوف من الشجيرات يتخللها العشب ذات يفضل تحويل حواف المزارع 

قد تكون أفضل من   التى الحشائش البذرية، وأحيانا ضفاف من األعشاب والزهور ومصادر البذور

 .حواف المزارع الشجرية الحقيقية

 

 

تحتاج السياسة الزراعية على المستوى الوطني ألن تُدخل عوامل الممارسات الفضلى إلدارة 

، من خالل خطط البيئة الزراعية على  للتنفيذ  مع التمويل المناسب المخصص  حواف المزارع

 .سبيل المثال 

 . إدارة مستدامة لألراضي لمنع الرعي الجائر والتصحر إنشاء : 5التوصية  3-2.

فمثال اعتادت البادية السورية  .  الرعي الجائر والتصحر هما مصدر قلق خطير في هذه المنطقة

أما اآلن فقد انخفضت إلى . من النظام الغذائي لمجترات البالد الصغيرة%  60توفير ما يصل إلى 

ساهم فى    لرعي الجائرفا , األراضي الجافة في العالم كما هو الحال في كثير من. 5%أقل من

حراثة أفضل المراعي لزراعة الشعير  قلل أيضا من الغطاء  زيادة معدل التصحر باإلضافة إلى

 .النباتي الطبيعي

نهج النظام البيئي القائم من خالل اإلدارة المستدامة لألراضي سوف يمنع الرعي الجائر، وبالتالي  

  أهداف حماية موائل الطيور الحساسة هي لضمان الحفاظ على من  .التصحر في هذا المسارتقليل 

والحفاظ على التنوع األحيائي سوف يضمن  . التنوع األحيائي في مناطق الرعي  / األنواع زيادة 

 .المهاجرة محلقةبقاء وفرة الغذاء ألنواع الطيور ال
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وفرة وتنوع الفرائس من   إلى ألخذ بعين االعتبارل تحتاجإنها المهاجرة ف محلقةبالنسبة للطيور ال

فرائس الثدييات الصغيرة نظرا  من كثيرا فيمكن للرعي الجائر أن يؤثر.   الثدييات الصغيرة

، وانخفاض مالءمة التربة لبناء أنظمة الجحور بسبب  النخفاض توافر المواد الغذائية أو الجودة

 . للرعي ضعيفةأو بسبب زيادة خطر االفتراس في المناطق التي بنيتها  / و  الدوس

على الرغم من أنه ينصح بمعدالت تربية المواشي التي تطابق خصوبة التربة ونوع التربة  

  لمالئمةوالمناخ المحلي، فإنه يفضل أيضا استخدام اعتبارات أنواع الطيور إلنشاء الموائل ا

 .المهاجرة  محلقةلألنواع مثل الطيور ال

العديد من مخاوف رعي الماشية في المراعي الجافة هي نتيجة لتوزيع الرعي غير المتكافئ  

(Bailey 2004)  .  وفي المراعي القاحلة الواسعة يكون توافر المياه محدودا والمناطق بعيدة عن

عادة ما يزيد تطوير  .  المياه لذلك قد ال ترعى بشكل جيد كما في المناطق القريبة من المياه

كم من مصادر المياه الموجودة من استخدام   1مصادر جديدة للمياه في المناطق التي هي أبعد من 

 .العلف القريب ويحسن من انتظام الرعي بصورة شاملة 

كم عن المياه غير قابلة للرعي لتحقيق الرعي المستدام  3.2ينبغي اعتبار المناطق األبعد من 

Holechek. et al. 2003 ) ) .  كم ، 3.2و  كم1.6وبالنسبة للمناطق التي بعدها عن المياه بين

كم عن مصدر 1.6نصف ما تحتويه المناطق التي تبعد أقل من    بيةالترمعدل  يكونيجب أن 

 .  (Holechek et al. 2003)الماء 

تبين األدلة . منع أو الحد من تدهورها نظير األراضي  لمستغلى أن تعطى فوائد مباشرة  ب يج

من تدهور األراضي عند التجريبية أن مستخدمي األراضي هم األكثر قدرة على منع أو الحد 

االستفادة بصورة مباشرة من االستثمارات الالزمة، وذلك عندما تفوقت الفوائد تلك التي تنتج من  

على سبيل المثال بدأ .  االستمرار في الممارسات الحالية التي تؤدي إلى تدهور األراضي

 ويضا المتالك األشجارالمزارعون في النيجر بأنشطة الحماية أو زراعة األشجار عندما منحوا تف

(Nkonya et al. 2011  ) 

اإلدارة تستخدم األراضي المحمية أيضا بشكل شائع لرعي الماشية ويجب أن تأخذ ممارسات 

الماشية في معظم   توجد  مثال في جنوب السودان. المستدامة لألراضي مكانا في هذه المناطق

في العديد من  مقيمون الرعاة وقطعانهم اآلن.  المحميات، بغض النظر عن وضعهم القانوني

ن  ، مما أوجد التنافس على المياه واألعالف وهذا أدى إلى تدهور األراضي م الرئيسية حميات الم

و قد ساهم التعدي إلى تدهور  . الصيد غير المشروع  ممارسةخالل الحرق والرعي الجائر، و

في جنوب السودان  قائمة جزئيا، ويمثل اآلن تحديا كبيرا لقطاع الحياة البرية القومي ال حميات الم

(UNEP 2007)  . 

 مزارع في وخاصة في السودان، األحيائي التنوع فقدان في يساهم آخر عامل تعتبر الحرائق

 الغابات  حرائق تتزايد  (Badi. and Magid  .2017 ) مهمة تصدير، سلعة وهو العربي، الصمغ

وخالل  .األحيائي التنوع على يؤثر وهذا الغابي، الغطاءالشجري من المزيد  حرق في وتساهم

  وتاج حسن( الغابات  من  هكتار مليون من أكثر حرق تم ،2014/2015 الحرائق موسم

ً  الغابات  وتُفقد  2018.) سبيل   وعلى .األنابيب  خطوط وإنشاء النفط عن أثناء التنقيب  في أيضا
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 لخط المجال إلفساح من الغابات  هكتار 540.000 من أكثر قُِطعَ  كردفان تم   غرب  في المثال،

 (Badi. and Magid  .2017 )النفط نقل أنابيب 

تتكون قوانين األراضي  في السودان من عدة قوانين بما في ذلك قانون تسوية األراضي  

( ، وقانون األراضي غير المسجلة 1930( ، وقانون إزالة ملكية األراضي )1925وتسجيلها )

تنظيم إمتالك  (. كلها تهدف على 2009( وقانون المفوضية القومية لألراضي )1970)

األرض وتحديد سلطة مصادرة األرض لألغراض العامة ، وفض أو تجنب النزاعات على 

 األرض ، ومنح الدولة حق  التصرف فى األراضي المحلية.

6توصية4-2. : حماية الغابات     
2633تفعيل الحماية لعدد  في الوقت الحاضر وتكثيفها وإستدامة  في السودان  غابة محجوزة   

إدارتها وإنشاء غابات محجوزة جديدة لمقابلة إحتياجات الناس لمنتجات الغابات وتحسين  

بعيدة المدى في كل المشاركة الشعبية في مكافحة التصحر ورفع فعالية االستثمارات واالعمال 

أنواع الغابات. مشاركة كل الممثلين بما فيهم المجتمعات المحلية وتعزيز المؤسسات المحلية 

ع الخاص.والقطا   

 

7توصية 5-2.  مكافحة التصحر:    

المناطق الهامشية بالحماية المكثفة للغابات الطبيعية وبالتشجير والعمل على  زراعةتحسين و

قتصادية للتصحر والحد التقليل من العوامل المسببة للتصحر ومعالجة التأثيرات اإلجتماعية واال

من تأثيرته السلبية على التنوع اإلحيائي مما يؤدي إلى تحسين اقتصاد البالد ومعيشة الناس ورفع  

. في السوان  هم على مقاومة آثار التصحرقدرات  

مما ال شك فيه أن خط الصحراء يتحرك جنوباً ويسبب الدمار في األراضي الزراعية والمناطق  

الواعدة وإنتشار ظروف شبيهة بالصحراء في المناطق الرطبة إلى الجنوب. كما تنشأ ظروف 

اأشجار والممارسات صحراوية موضعية في األراضي الزراعية والرعوية بسبب إزالة 

الزراعية الخاطئة والرعي الجائر والحرائق مما يزيد من إتساع المساحات المتصحرة بسبب هذه  

الممارسات غير الرشيدة. هذه الظاهرة تؤثر على حياة الناس واألمن الغذائي وتصبح البيئة غير  

 مالئمة للمعيشة 

14لقد تم تحديد التصحر كمشلكة في  لتى تقع في الشمال الوسط والشرق من اليات السودان ا 

حاً  والغرب وقد  أثر سلباً على كل سكان السودان. أوضحت المناطق المتصحرة إنخفاضاً واض

 في اإلنتاجية الزراعية والحيوانية وضياع التنوع اإلحيائي مما أدي لتشريد السكان. 

 

السياسات والتدريب ضمن اتفاقية  إدراج اآلثار على الطيور في إرشادات : 8التوصية  6-2. 

 األمم المتحدة لمكافحة التصحر، ومراكز تنمية األراضي الجافة

أعظم   من ت أنهاوجد التصحر، جنبا إلى جنب مع تغير المناخ وفقدان التنوع اإلحيائي، جميعها 

قية  إن اتفا.  1922التحديات التي تواجه التنمية المستدامة خالل مؤتمر قمة األرض في ريو عام 

، هي االتفاقية الدولية الوحيدة 1994التي أنشئت في عام  (UNC ) األمم المتحدة لمكافحة التصحر
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تعنى االتفاقية على  .  الملزمة قانونا والتي ترط بين البيئة والتنمية لإلدارة المستدامة لألراضي

األراضي الجافة، حيث ، والمعروفة باسم  لمناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافةباوجه التحديد 

العشرية التفاقية األمم المتحدة  الخطة في. توجد بعض أكثر النظم البيئية والشعوب هشاشة

، قام األطراف في االتفاقية  2007والتي تم اعتمادها في عام ( 2018-2008.)  لمكافحة التصحر

ور األراضي تده / إلقامة شراكة عالمية لعكس التصحر : " بتحديد أهدافهم بشكل أدق لتصبح 

 والتخفيف من آثار الجفاف في المناطق المتضررة من أجل دعم الحد من الفقر واالستدامة البيئية  

على سبيل  .  وقد طور كل طرف في االتفاقية برامج عمل وطنية لمعالجة التصحر في بلدانهم

يتعلق بتطبيق  المثال، تشمل أنشطة خطة العمل الوطنية في مصر صياغة خطة عمل رئيسية فيما 

،   ؛ واحدة أو أكثر من أنظمة التناوب المختلفة نظام الرعي السليم في مناطق الرعي المختلفة

وتطبيق نظم تناوب الرعي باإلراحة وتناوب الرعي الموسمي ، وتعديل عدد قطعان الرعي إلى  

الرعي،   القدرة االستيعابية السليمة للمرعى وضمان توزيع جيد للثروة الحيوانية في منطقة

وتوفير تغذية تكميلية من خارج المراعي للتغلب على الفجوة بين إنتاج العلف الحالي ومتطلبات 

 Ministry of)، وإنشاء نقاط سقي إضافية عند الحاجة لماشية الرعويةلاألعالف 

Agriculture and Land Reclamation and Desert Research Centre 2005) 

األمم المتحدة لمكافحة التصحر ومركز تنمية األراضي الجافة النظر  ينبغي على كل من اتفاقية

يجب إنشاء . في اآلثار المترتبة على الطيور في تطوير اإلرشادات والسياسات لمنع التصحر

المهاجرة كما هو مبين في هذا  محلقةبرامج العمل الوطنية مع النظر في احتياجات الطيور ال 

 . التقرير

.7-2 تحسين المؤسسات والحاكمية إلدارة أراضي الرعي المدارة من قبل المجتمع : 9التوصية    

من قبل المجتمع هي مصادر مهمة لعلف الماشية في العديد من البلدان  إن أراضي الرعي المدارة

من قبل المجتمع بالغة   على سبيل المثال في اليمن، فإن أراضي الرعي المدارة. في هذا المسار

اإلنتاج من المراعي منخفض نتيجة الرعي الجائر، والغطاء  إن. ش الريفية األهمية لسبل العي

ولم  . األرضي للمراعي منخفض، مع نسبة عالية من النباتات الحولية والنباتات غير المستساغة 

 إن قطع األشجار والشجيرات . يتم تبني أنواع األعالف المحسنة على نطاق واسع في المراعي

، ومعدالت ترشيح   ل على الوقود لها تأثير سلبي على التكوين النباتيواألعشاب الخشبية للحصو

 . المياه واحتفاظ التربة بالمياه 

في ظل وجود طلب كاف للثروة الحيوانية أو المنتجات الحيوانية، فإن الوصول غير المقيد إلى 

كل فرد مستخدم للمورد يتمتع  . أراضي الرعي قد يؤدي إلى اإلفراط في استغالل الموارد 

فإن نظام   ونتيجة لذلك  من التكلفة فقط  ضئيال اولكن يتحمل جزء الموارد باالستفادة الكاملة من 

التدهور   فى الرعي التقليدي غير المنضبط ونظام الرعي الحر كانا السبب في كثير من البلدان

    3. ال في بعض الدول العربية على الرغم من أن هذا قد ال يكون الح الشديد ألراضي الرعي

 
3. http://cmsdata.iucn.org/downloads/al_hima.pdf  

http://cmsdata.iucn.org/downloads/al_hima.pdf
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القطاع  . في العالم العاشرة المواشي في أفريقيا وتحتل المرتبة قطعانلدى اثيوبيا أكبر عدد من  

  ث رحالطاقة  يزيد  الذى الفرعي للثروة الحيوانية هو عنصر هام ال يتجزأ من القطاع الزراعي

 . المخاطرللفالحة، والغذاء، والدخل لألسر، والتأمين ضد 

ومع ذلك . من قبل المجتمع مصادر مهمة ألعالف الماشية في البالد  إن أراضي الرعي المدارة

اآلونة األخيرة العديد من أراضي الرعي متدهورة بشدة بسبب نظام الرعي الحر  فيأصبحت 

 . وغير المنضبط

االستخدام، وإنفاذ إن إسناد الحقوق للمجتمعات المحلية إلدارة الموارد، ووضع قوانين ولوائح 

وتتطلب اإلدارة المستدامة للموارد  . القوانين هي شروط ضرورية لنجاح إدارة الموارد المجتمعية

وبالتالي فإن تحديد . مراقبة القوانين ولوائح االستخدام المجتمعية على نحو فعال تتمأيضا أن  

والمنظمات المحلية يصبح هاما، وهذا مشابه  العوامل التي تساعد على التنمية وتفعيل المؤسسات 

 . لمفهوم الحمى 

يجب أن تأخذ الترتيبات المؤسسية للحاكمية في االعتبار هياكل الملكية واالستخدام واإلدارة 

وقد أظهرت التجارب السابقة أن وحدات . المتعددة ألراضي الرعي المدارة من قبل المجتمع

والرقابة هي غير مناسبة لتنظيم وإدارة نظم الموارد متعدد  مركزية، مع أخالقيات التنظيمالالحكم 

تتطلب اإلدارة الفعالة ألراضي الرعي  .  المنتجات ومتعددة المشاركين مع تذبذب تيارات الفائدة

وسوف يختلف . المدارة من قبل المجتمع مزيجا مالئما من المؤسسات والمنظمات المحلية والدولة 

ينة، ولكن ينبغي أن يكون التركيز على إعادة إحياء المؤسسات  المزيج المحدد وفقا لظروف مع

 . ( Williams 1998 .)المحلية  والمنظمات 

ثيوبيا تقليد طويل في تطوير وتطبيق لوائح استخدام مناطق  بإ لدى المجتمعات الريفية في تيغري  

  ،في أراضي الرعي زراعة نباتات وفقا لمسح العينة، فإن لوائح االستخدام تسهم في  . الرعي

المحافظة على تقييد   تتم كما. ودعم دور إدارة الموارد المجتمعية في التعامل مع تدهور الموارد 

إن المنظمات القروية هي المسؤولة في المقام األول عن   .استخدام أراضي الرعي عند انشائها 

اطق الرعي المقيدة من خالل تنظيم وإبالغ المستفيدين، وإنشاء وإنفاذ لوائح االستخدام  إدارة من

 . مع المساعدة التقنية والمادية من المكتب اإلقليمي الزراعة

يساهم المستفيدون في إدارة أراضي الرعي من خالل الدعم النقدي والمساهمات العينية للحماية  

إلنتاج   للحرث ونظرا للدور الحاسم .   أراضي الرعيومساهمة العمل بدون تعويض لتطوير 

  )المحاصيل، فإن الثيران المستخدمة تعتبر ذات األولوية ألراضي الرعي المقيدة

Gebremedhin,et al .2004 ) . 

(في السودان  األساس القانوني 2011يحدد قانون التنظيم المهني للزراعة والثروة الحيوانية )

إلغاء قانون منتجي المحاصيل والرعاة  يهدف ؛ .للمنتجين المستقلينإلنشاء منظمات جديدة 

 ،إلى تعزيز قدرة المنتجين على تحقيق اإلدارة المثلى للموارد الطبيعية  1992لعام 

وتوفير خدمات اإلنتاج الزراعي  ،وتحسين قنوات التسويق  ،والمساهمة في األمن الغذائي 

 والحيواني الفنية والتجارية والمالية في مجاالت التنمية والبحوث والدراسات والتدريب.
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( في السودان على قواعد تطوير 2015• ينص قانون تنظيم المراعي وتنمية الموارد العلفية )

 وإدارة وحماية موارد المراعي والمراعي في السودان.

مستقبل معالم رسم في كبيرة أهمية  الحوكمة لنظام سيكون  البيئة قطاع  عانى ولقد  .السودان 

نقص   من عديدة لسنوات  إدارته وتحولت  – المركزية الحكومة مستوى على التمثيل   وزارة من 

 الشؤون عن بالمسؤولية الحكومة عهدت  ، 2020أبريل وفي ذلك، ومع .أخرى إلى حكومية

 قانون على أدخلت  التي بعد التعديالت  الطبيعية، والموارد  للبيئة الجديد  األعلى إلى المجلس البيئية

    2001 لسنة البيئة حماية

10التوصية  8-2.  تخفيض آثار مبيدات األعشاب على الطيور من خالل النظم البديلة  : 

البحرية  لمكافحة األعشاب وإنشاء أراِض محمية خالية من مبيدات األعشاب في الرؤوس  

 وهوامش الحقول 

لقتل النباتات المنافسة في مناطق األراضي الزراعية ويشار إليها  الحشائش تستخدم مبيدات 

انتاجية المحاصيل الزراعية مما يؤدي إلى   من أن تقلل حشائشيمكن لل. الضارة  الحشائشعموما 

السيطرة عليها في معظم األحيان من خالل استخدام   تتم ارتفاع تكلفة اإلنتاج الغذائي، ولذلك

 مما يزيد المخاطر على الطيور، مثال من خالل الخسائر في الغذاء من الحشائشمبيدات 

يمكن أن يؤدي   الحشائشكما أن استخدام مبيدات . الالفقاريات المرتبطة بنباتات مضيفة معينة 

في النيتروجين المرتبطة بتعرية التربة على  أيضا إلى انجراف التربة وجريان المياه والخسائر 

 . تؤثر سلبا على الطيور   وبالتالى المدى الطويل

ن االستفادة من اإلمكا  إذا فى الحشائشالمتكاملة تقلل من استخدام مبيدات  الحشائشإدارة إن 

وأنظمة   ،بين صفوف المحاصيل الحراثةو، تغطية البينية / لبدائل، مثل التغطية بالمهاد العضوي ا

 .  المكافحة الحيوية

الضارة أو قمع نمو البادرات  الحشائشيمكن لتغطيه سطح التربة بالمهاد العضوي منع إنبات 

على سبيل المثال وفر مهاد اللوبيا في بيئة صحراوية في والية كاليفورنيا مكافحة . فيزيائيا 

 Hutchinson and )االنتاجية ت وزاد  ئشالحشاالضارة لمدة موسم دون مبيدات  الحشائش

McGiffen 2000) .الحشائش ولتغطية التربة بالمهاد العضوي فوائد اضافية غير مكافحة  

 الضارة، بما في ذلك الحد من انجراف التربة، أضافه النيتروجين إلى التربة وحفظ مياه التربة

 . خالل الفترات الحارة والجافة

ويمكن بذرها   . الحشائش  مانعا لنمو إن محاصيل الغطاء المزروعة مع المحصول الرئيسي توفر

الضارة دون منافسة من   الحشائشفي المحاصيل الموجودة أو بعد الحصاد لتقليل وقت نمو 

. الضارة الحشائشلمحاصيل الغطاء تصاعدات على المنافسة مع  إن الكتلة  اإلحيائية. المحاصيل

فعالية تدوير المغذيات،  ووتشمل المزايا األخرى لمحاصيل الغطاء تحسين التربة ونوعية المياه،  

  الحشائش ، بدال من استخدام مبيدات   الحشائشإن قمع نمو . وإنتاجية المحاصيل المجدية ماديا

 . (Snapp et al. 2005)يمكن أن يقلل أيضا من تكاليف اإلنتاج 

يمكن  . اثنين أو أكثر من أنواع المحاصيل في وقت واحد في نفس الحقلالزراعة البينية هي نمو 

أن تولد الزراعة البينية تفاعالت إحيائية مفيدة بين المحاصيل، مما يزيد من اإلنتاج واالستقرار، 
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يمكن أن تكمل بعضها البعض وتكون االستفادة المشتركة )وزيادة كفاءة استخدام الموارد المتاحة 

 Eskandari and) والحد من األعشاب الضارة ( فيما لو زرعت بشكل منفصلأفضل للموارد 

Kazemi 2011 .) أو في أوقات ( الزراعة البينية المختلطة)يمكن بذر المحاصيل في نفس الوقت

زرع محاصيل   يتمزراعة الشرائط البينية هو نظام إنتاج . ) الزراعة البينية المتناوبة فى(مختلفة

 . في نفس الحقل( عادة ما تكون بعرض آلة البذار)سعة مختلفة في شرائح وا

يمكن للحراثة بين الصفوف والتي تتضمن حراثة الفراغات بين صفوف المحصول الزراعي أن  

على  .  تقلل كثيرا من تواجد األعشاب الضارة دون استخدام مبيدات األعشاب وانتاج عوائد مماثلة

في اليونان باستخدام الحراثة بين صفوف القطن بدال  سبيل المثال، تبين أن انتاجية زراعة القطن 

 الحشائشكانت متسقة مع انتاجية الزراعة باستخدام مبيدات  الحشائيشمن مبيدات 

(Papageorgiou, et al, 2008) .  يمكن توقيت الحراثة بين صفوف المحاصيل لتتزامن مع

 . المحاصيل الفترة الزمنية األكثر احتماال لتداخل األعشاب الضارة مع 

يمكن للمكافحة اإلحيائية باستخدام األعداء الطبيعيين لألعشاب الضارة أيضا أن تكون بديال فعاال  

بل واستهداف أنظمة المكافحة اإلحيائية في   إتاحةوينبغي أيضا . الستخدام مبيدات األعشاب 

أمثلة المكافحة اإلحيائية لألعشاب الضارة تشمل . مزارع صغار المزارعين ومزارعي الكفاف

الوارفة، وحشرة عثة السينابار وخنفساء  القريبوناألغنام للسيطرة على نبات حشيشة الدود أو 

برغوث الحشيش للسيطرة على نبات حشيشة الدود، وخنفساء كريسولينا للسيطرة على نبتة  

 . القديس جون، واستخدام الماعز للسيطرة على المراعي

غالبا ما تكونت النظم البيئية الزراعية بيئات غير محببة لألعداء الطبيعيين بسبب المستويات  

إدارة الموائل، كشكل من أشكال المكافحة الحيوية للصون، هو نهج قائم  إن. العالية من االزعاج 

في النظم   على أسس بيئية يهدف إلى إعطاء األفضلية لألعداء الطبيعيين وتعزيز المكافحة الحيوية

 . (Landis, et al 2000 )الزراعية

المستهدفة بشكل سريع، إال أن الكثير   الحشائش من وعلى الرغم من أن المبيدات الميكروبية تقتل

غيرها من عوامل المكافحة اإلحيائية ال تؤدي إلى القتل الفوري بعد التطبيق، والذي يعد سمة 

ومع ذلك، فان تلك العوامل اإلحيائية القادرة على االنتشار  . للعديد من مبيدات األعشاب الكيميائية 

تصل أيضا إلى اإلبادة الفعالة وهي القضاء أو  الطبيعي في الحقل قد  اإلنتشاربشكل منظم أو 

وعلى المدى الطويل، قد يكون هذا التأثير أكبر بكثير من األثر  . إنتاج البذور فى الخفض الشديد 

الضارة التي تعيش بعد اإلصابة   الحشائشإعادة النمو التعويضي من  إنالسريع للقتل، حيث 

 Muller-Scharer, et al) ع تنافسية بسرعةأنوا  األولية قد تسمح لألعشاب إلعادة تأسيس

2000) . 

في نظم الزراعة التقليدية في إثيوبيا، أصنافا من المحاصيل التي تتكيف   يختار المزارعون عادة

التي تزرع فيها اثنين أو أكثر من المحاصيل في نفس   ألنظمةافى بشكل جيد والمستقرة أيضا 

ة  ظم التقليدية المتنوعة تعزيز وفرة األعداء الطبيعيويمكن لهذه الن. الحقل وفي نفس الوقت 

 . (Abate et al 2000 ) والحفاظ على أعداد اآلفات عند مستويات منخفضة
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  الحشائشهو مفهوم جديد في مكافحة  طول معينالضارة بالنمو إلى مستوى  الحشائش إن السماح

ويستند نهج النظام البيئي هذا على معرفة بيئات المحاصيل، وخاصة اآلليات الكامنة . الضارة

وهذا . لجماعات لبيئة على مستويات الفرد والالعدو الطبيعي   الضارة الحشائشللتفاعالت بين 

، وإدارة مجتمع (ةمثلما األعداء الطبيعي) الحشائش يشمل حماية الموائل المفيدة التي تدعم الحد من 

 . نبات للحفاظ على وتعزيز فعالية عوامل المكافحة اإلحيائية الموجودةال

  الحشائشإلدارة اآلفات هي أيضا فعالة ومفيدة لتحسين إدارة  المستخدمةالمعرفة المحلية  تعتبر

األساليب األخرى، وال سيما لتحديد القضايا على المستويين الوطني وللموقع   إلى إضافةالضارة 

.  الحشائشوينبغي أن تكون هذه المعرفة أساسا لوضع خطط وأساليب اإلدارة المتكاملة . المحدد 

في الهالل الخصيب، مثل سوريا، لبنان، فلسطين، واألردن،  ساسيةوقد تم جمع المعرفة األ

إلى األساليب الجديدة من اإلنتاجية   طريقةظم البيئية الزراعية كوسيلة إلضافة وتقييمها إلدارة الن

  فى التخلص من الحشائش ن االستراتيجيات التي تستخدم أوجد  .( Jaradat 1998 )الزراعية

كما أن  . التقليدية الميكانيكية مع بعض البدائل المذكورة أعاله على حد سواء شائعة أيضابالطرق 

تدوير المحاصيل، وتجنب الرعي الجائر للمراعي أو المروج، واستخدام أنواع األعالف التنافسية  

التي تتكيف جيدا، والحفاظ على الخصوبة الجيدة للتربة هي أيضا أساليب فعالة للحد من استخدام  

س مراقبة المحاصيل بشكل منتظم بحيث يمكن أن تنعك  تتموينبغي أن .  الحشائشمبيدات 

الضارة بشكل   الحشائشالمعلومات الحديثة في استراتيجيات إدارة المحاصيل واستخدامها إلدارة 

 . فعال

( في السودان  يقوم بفحص  1994قانون مبيدات اآلفات ومنتجات مكافحة اآلفات  لعام )

للجان الفنية للصحة مبيدات اآلفات ومنتجات مكافحة اآلفات وتقييمها ، واعتماد نتائج ا

حة النباتية الخاصة بالمبيدات ومنتجات مكافحة اآلفات ، وترخيص الواردات ، وتجارة  والص

المبيدات ومعالجتها ، واإلشراف على التخلص من مبيدات اآلفات ومنتجات مكافحة اآلفات 

التخلص منتهية الصالحية ، ومراقبة استخدامات المبيدات ومنتجات مكافحة اآلفات و  اآلمن 

منتهية الصالحية .  اآلفات  مبيدات  مخزونات  من  

 .9-2 ومناطق محمية في   الحشائشإنشاء حواف الحقول الخالية من مبيدات  :11  التوصية

  الرؤوس البرية
 

الخالية من المبيدات، بما في  الرؤوس البحرية ينبغي انشاء هوامش الحقول والمناطق المحمية في 

من التنوع األحيائي في هذه  مبيدات هذه التزيد هوامش الحقول الخالية من . الحشائش ذلك مبيدات 

لمناطق المزروعة ودعم الموائل  فى االمناطق وتؤدي إلى زيادة المكافحة الطبيعية لآلفات 

   . للطيور

لزراعية الحديثة هي الحجم الكبير  لية الطبيع نظمإن واحدة من السمات المميزة الرئيسية لل

وهذا يمكن أن .  وتجانس الزراعات أحادية المحصول، والذي يجزئ نسق األراضي الطبيعي

يؤثر بشكل على وفرة وتنوع األعداء الطبيعيين، إذ أنه كلما كبرت المنطقة المزروعة  

وبالتالي العودة إلى استخدام هيكل    معين لنوعبالمحاصيل األحادية كلما انخفضت قابلية الحياة 

، حواف  صفوف حواف المزارع فى الفسيفساء في النسق الزراعي المكون من قطع الغابات 
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يمكن أن يؤدي هذا إلى خلق موائل  .  المزارع الشجرية، واألراضي الرطبة، وأفنية المزارع، الخ

 . ( Altieri, 1999.)ة  المفيد المفصليات  متعددة للتكاثر، وتغذية وإيواء عدد من أنواع 

إن أحد الطرق إلعادة التنوع األحيائي في الزراعات األحادية واسعة النطاق يكون بإنشاء  

أو حواف مزارع شجرية متنوعة نباتيا والتي قد تكون بمثابة ممرات   / هوامش حقول متنوعة و 

وهناك قبول واسع ألهمية  .  حيوية تسمح بحركة وتوزيع التنوع األحيائي المفيد من المفصليات 

وقد أظهرت العديد من . هوامش الحقول كمستوعبات لألعداء الطبيعيين لآلفات المحاصيل 

الدراسات وفرة متزايدة من األعداء الطبيعيين والمكافحة اإلحيائية األكثر فعالية حيث تحاط  

توي لألعداء الطبيعيين  قد تكون هذه الموائل مهمة كمواقع للبيات الش. المحاصيل بالنباتات البرية

المضيفات البديلة، وحبوب اللقاح والرحيق   / ويمكن أن توفر المزيد من الموارد مثل الفرائس 

على سبيل المثال، في مصر، (. Altieri 1999 )للطفيليات المفترسات من النباتات المزهرة

 . ( Abd-Rabou 2007)يستخدم األعداء الطبيعيين المحليين لمكافحة آفات قصب السكر 

إن هوامش الحقول هي سمة رئيسية في نسق األراضي الزراعية وتوجد بشكل ما على حواف  

. بانتظام  تحتوىوغالبا ما تزرع كشرائط عشبية تعالج بمبيدات األعشاب و. كل الحقول الزراعية 

الهوامش مجموعة من النباتات والحيوانات المرتبطة بها وكثير منها مفيدة إما كملقحات 

للمحاصيل، أو مفترسات لآلفات، ومع النباتات التي توفر البذور وغيرها من الموارد لهذه الحياة  

تساهم الهوامش في استدامة اإلنتاج من خالل تعزيز األنواع المفيدة ضمن المحاصيل  .  البرية

 . ( Marshall and Moonen 2002)والحد من استخدام المبيدات 

امش أن يكون مفيدا بشكل خاص لألنواع في المستويات الغذائية لهوا فى يمكن للتنوع اإلحيائي

إدارة هوامش الحقول بطريقة صديقة بالحياة  . المرتفعة، مثل الطيور على مستوى النسق الطبيعي 

البرية يمكن أن تزيد من الموارد الغذائية التي تقدمها للطيور، مثل توفيرت بذور العشب 

ة  بكثروافر البذور والالفقاريات في الهوامش غير المزروعة  ويتأثر ت.  ومجموعة من المفصليات 

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

، فإن هوامش الحقول يمكن أن تكون بأخرىومن حيث فعالية التكلفة على أساس مقارنة منطقة 

ومع ذلك، ال .  المزرعة من كامل قالمزروعة على نطامصادر مهمة للغذاء مقارنة مع المناطق 

ينبغي ادراج أنواع  لذا  يمكن لنوع واحد من الهوامش أن يوفر اإلمدادات الغذائية على مدار العام

وينبغي أن تدار جنبا إلى جنب مع مالمح الحدود .   مختلفة من الهوامش على مستوى المزرعة

 ,Vickery) نشاء هياكل بنيوية للطيور والالفقاريات إل   مثل حواف المزارع الشجرية  المجاورة

Feber and Fuller 2009) . 

نجاحها كأداة صون   (المعروفة أيضا باسم رؤوس الحقول)اظهرت الرؤوس البحرية المحمية 

لتحسين موائل األراضي الزراعية للطيور من خالل ترك رؤوس الحقول بدون رش والذي 

 . الغذائية مثل الحشرات يحسن من وفرة الموارد 

، والحد من أخطار   % 95تقلل رؤوس الحقول أيضا من احتمال انجراف رذاذ المبيدات بنسبة 

 . تلوث المجاري المائية والمياه الجوفية
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 .10-2 تقليل اإلفراط في استخدام األسمدة الكيميائية والتأثيرات المرتبطة بها  :  12التوصية  

 على النظم البيئية  

لالستخدام المفرط لألسمدة أن يكون له تأثير ضار على البيئة، وخاصة تلوث المياه من  يمكن 

تتحكم اللوائح في كثير من األحيان في .   خالل الجريان السطحي الزراعي وتدهور التربة

  Yamano and Ayumi) ولكن ليس حجم االستخدام لألسمدةالتخزين والتعبئة والتغليف 

للموائل المتدهورة مثل مصادر المياه الملوثة أن تؤثر على الطيور عن طريق  يمكن . (2010

 .  الغذاء من األسماك على سبيل المثال نقص  تخفيض 

إذا تم اإلفراط في استخدام األسمدة، فانه يمكن للرواسب المتجمعة على حواف الحقول أن تساهم  

. لى إزالة هذه المناطق الهامشية ن اعو غالبا ما يدفع المزار الضارة والذي الحشائشفي نمو 

معالجته بشكل   تمت )وإزالتها يمكن أن تؤثر سلبا على الطيور من خالل الحد من مصادر الغذاء 

 (. منفصل في هذا التقرير

وتبيع مؤسسة  . تقدم بعض الشركات عبوات صغيرة من األسمدة، مثل شركة سينجنتا وباير 

،  جمك 2 –  1تشجيع مدخالت الزراعة في أفريقيا أيضا عبوات صغيرة من األسمدة في عبوات 

وتجعل هذه العبوات .  المباعة من قبل العديد من التجار الزراعيين جمك 50بدال من حزم 

أصحاب الحيازات الصغيرة، كما تمنع تراكم المخزونات منتهية   الصغيرة األسمدة في متناول 

صالحية وقد تمنع أيضا االستخدام المفرط من قبل المزارعين الذين يرغبون في الحفاظ على  ال

 . مخزوناتهم المحدودة

ينصح بعبوات األسمدة الصغيرة ألن الغالبية العظمى من المزارعين في هذا المسار هم من  

 .  االستخدام المفرطأصحاب الحيازات الصغيرة والحد من كميات األسمدة قد يقلل من احتمال 

عوضا عن األسمدة الكيماوية كلما أمكن ذلك والعضوية    كما يوصى باستخدام األسمدة اإلحيائية 

في مصر، أدى استخدام األسمدة اإلحيائية  . (Mishra et al. 2013 )لتقليل اآلثار على البيئة

إلى زيادة اإلنتاجية من الذرة والقمح ( سماد عضوي من قش األرز )والسماد العضوي

Elkholy, Mahrous, and El-Tohamy 2010)) . 

في استخدام األسمدة  لجيدةالممارسات اوباإلضافة إلى ذلك، ينبغي إتباع الخطوط اإلرشادية  

التي أعدها البنك الدولي هي مثال جيد   الجيدة الخطط االرشادية للممارسات . لضمان حماية البيئة 

  . (Morris 2007 .)على ذلك

( في السودان  يعمل بالتنسيق مع هيئة  المواصفات 2010قانون األسمدة الزراعية  لعام )

يس و مراقبة الجودة التي تنظم أعمال استيراد األسمدة والتجارة والصادرات والمقاي 

المسموح باستخدامها ، ومراقبة إصدار شهادات الصحة النباتية   والتوزيع. تحديد األنواع 

الدعم المالي لمؤسسة البحوث الزراعية واإلدارة العامة لإلرشاد الزراعي   ومراقبة تقديم

 (2018ونقل التكنولوجيا إلجراء تجارب على استخدام األسمدة ) البنك الزراعي  

 

 االجتماعية والبيئية لزراعة الممرات و  االقتصاديةالفوائد : 5صندوق  
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 : (Patra 2013 .) تشمل فوائد زراعة الممرات 

إضافة كميات كبيرة من المواد العضوية إلى التربة من خالل التقليم، أي إزالة   •

الفروع الجانبية من األشجار، لها تأثير إيجابي على خواص التربة الفيزيائية  

  نمو  من هذا يحسنو  الميكروبي وزيادة اإلنتاجيةوالكيميائية، وتسريع النشاط  

 . محاصيل الممرات في نهاية المطاف

نخفاض في استخدام األسمدة الكيميائية يقلل من التلوث البيئي ويحافظ على  اإل •

 . صحة التربة 

تعمل أغصان األشجار الناتجة عن التقليم والموزعة على سطح التربة في   •

فتها تلطف درجة حرارة التربة، وتقلل وإضا . الممرات عمل المهاد العضوي

وكل هذا . التبخر وتحسن نشاط الكائنات المجهرية في التربة وعلى بنية التربة

 . يؤدي إلى ترشيح أفضل وتقليل جريان الصرف وتحسين كفاءة استخدام المياه 

تعمل صفوف األشجار في األراضي المنحدرة كحاجز مادي لحركة التربة والمياه   •

ووجود قصاصات األغصان . ى تخفيضات كبيرة في خسائر التعريةمما يؤدى إل

المستخدمة كمهاد عضوي في الممرات يساهم أيضا في السيطرة على تعرية  

 .  التربة

توفر زراعة الممرات منتجات إضافية على سبيل المثال العلف الحيواني والحطب   •

  . عندما يتم استخدام اشجار متعددة األغراض مثل أشجار األسيجة

خالل فترة إراحة االرض، فإن التظليل للفراغات البينية في الممرات يقلل من نمو   •

بينما فى مرحلة الزراعة يمنع المهاد العضوي إنبات ونمو  .  الضارة الحشائش

  . الضارة الحشائش

 . تحسن زراعة الممرات التنوع البيولوجي والموائل للطيور •

 

 

نظرا لزيادة  % 25يمكن أن تزيد زراعة الممرات من عدد الحيوانات المجترة الصغيرة بنسبة  

 ( Heshmati and Squires 2013 ) الموارد الغذائية

القطف في منطقة شمال أفريقيا حكومات المغرب   / وقد شجعت تطوير زراعة الممرات للصبار 

تساعد زراعة ممرات الصبار في .  المناطق الجافةوتونس لالستثمار في الزراعة المستدامة في 

 Heshmati and Squires)التخفيف من الجفاف عن طريق زيادة وتثبيت احتياطيات العلف 

2013 .) 

تقلل من تأثير الخنفس الحفار لحبوب القهوة حيث  يمكن لزراعة األشجار بين شجيرات القهوة 

في جامايكا أظهرت األبحاث الميدانية  .  الطيور البرية تأكلهابسبب المكافحة الطبيعية لآلفات التي 

آكلة الحشرات تقلل من ضرر محصول البن عن طريق التحكم في    أن الطيور المهاجرة الهازجة
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 فة الحشرية األكثر إضرارا اقتصاديا في العالمالخنفس الحفار لحبوب القهوة والتي تعد اآل

Railsback and Johnson 2014) ) .لمكافحة اآلفات أيضا مع زراعة   قد تحدث فوائد مماثلة

 . المهاجرة محلقةالممرات والطيور ال

على  . يمكن أيضا أن تقلل الطيور في المناطق الزراعية من احتمال حدوث أمراض المحاصيل

ما بعد  )سبيل المثال تنظف الطيور بقايا المكسرات على األشجار في محاصيل اللوز األسترالية 

هذه الفائدة قد تعوض تكلفة أي خسائر ناجمة عن  .  ، وهو مصدر محتمل للمرض (الحصاد 

الطيور التي تتغذى على اللوز عندما تكون موارد الغذاء المفضلة األخرى منخفضة  

(Walmsley 2014) . 

مكافحة آفات القوارض من خالل بومة المخازن هي فائدة طبيعية أخرى من وجود الطيور في  

 . في إرشادات الكيماويات الزراعية المنفصلة همناقشة هذ  تمت .   المناطق الزراعية

األشجار أيضا أن تقلل من الحاجة إلى إضافة األسمدة التى توفرها يمكن للظل والمواد الغذائية 

 . وبالتالي خفض مخاطر تلوث المياه

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

 الزراعي 

 US )إن التدابير اإلدارية الوطنية للسيطرة على مصادر التلوث غير المركزية من الزراعة

EPA 2014 ) الواليات المتحدة من قبل هي وثيقة فنية إرشادية ومرجعية مستخدمة في

.  مدراء الواليات والمناطق والقبائل في تطبيق برامج إدارة مصادر التلوث غير المركزية

وتحتوي على معلومات حول أفضل الوسائل المتاحة والممكن تحقيقها إقتصاديا للحد من تلوث  

ات الممارسات وثيقة إرشاد . المياه السطحية والجوفية من الزراعة بما في ذلك إدارة الري

  4 . من خالل موقع هيئة حماية البيئة االمريكية للتحميلمتاحة  لمفضلةا

 وإدارة وبالترتيب، الشجر واختيار الممرات، لزراعة لمفضلةا الممارسات   إرشادات  

 . (Patra 2013 .  الممرات ) زراعة بعنوان منشور في عليها العثور يمكن المحاصيل

 

 .11-2 زيادة الرقابة واالمتثال للقوانين البيئية عن طريق وضع إجراءات مراقبة  :  31التوصية  

 االمتثال  

في بعض دول االتحاد األوروبي، فإن مستحقات دعم اإلصالح الزراعي مشروطة باالمتثال  

معينة في إدارة األراضي الصالحة للزراعة وهو نظام يعرف باسم اجراءات مراقبة بقيود بيئية 

من   1259/99.) ادخل نظام اجراءات مراقبة االمتثال بموجب الئحة القواعد المشتركة  .  االمتثال

بعض  ومع ذلك طبقت شروط مماثلة في. إلصالح السياسة الزراعية المشتركة " 2000األجندة "

جمهورية ايرلندا إجراءات مراقبة   مت ، على سبيل المثال استخد 2000جندة األالبلدان قبل 

وقد طبقت المملكة المتحدة أيضا شروط دفع  . 1998االمتثال للحد من الرعي الجائر منذ عام 

الدعم حسب عدد رؤوس الماشية لمنع الرعي الجائر، وجعلت استالم دفعات الدعم لالستصالح  

 
4/water.epa.gov/polwaste/nps/agriculture/agmm_index.cfm. http:/  

http://water.epa.gov/polwaste/nps/agriculture/agmm_index.cfm
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. لحماية األنواع والموائل  الزراعي مشروطة بمراقبة ظروف اإلدارة على األراضي المتروكة

تصالح الزراعي لمعالجة مشاكل وأدخلت بلدان أخرى إجراءات مراقبة االمتثال في قطاع االس

التلوث على سبيل المثال تستخدم الدنمارك هذه اإلجراءات لتطبيق اللوائح الوطنية بما في ذلك  

 . خطط األسمدة اإللزامية 

في سويسرا، تبين أن إجراءات مراقبة االمتثال البيئي تزيد من التنوع األحيائي ألراضي 

االمتثال المناسبة للتنوع الحيوي لألراضي الزراعية   وتفيد معايير إجراءات مراقبة.  الزراعية

  تتمالمهددة يحتاج إلى أن  الطيور على مستويات الحقل والمزرعة في حين أن صون أنواع

 Aviron et)والتي تعمل على نطاق نسق األراضي الزراعية   معالجته من قبل برامج محددة

al. 2008 ). 

المسار، ينبغي الشروع في إنشاء نظام مماثل من إجراءات مراقبة ولمصلحة الطيور في هذا 

الحد األدنى من االمتثال  و.   االمتثال في البلدان التي ليس لديها حتى اآلن مثل هذه البرامج

ضروري للمزارعين في األساس من أجل الحصول على   لمفضلةالممارسات اوللقوانين البيئية 

 / رعة اللحصول على المنافع العامة فإن المز.   راعي الحكوميمثل الدعم الز   المنافع العامة

 . أنه قد حقق المعايير البيئية الدنيا ( لديه مسؤولية اإلثبات )المتلقي يجب عليه أن يظهر  

لشراء على سبيل المثال، في إثيوبيا يعطي مندوبو االرشاد الزراعي القروض للمزارعين 

ألسمدة في حال أن استخدامها يتم ضمن التربة المسطحة والجيدة كإجراء للحد من انجراف ا

ويمكن أيضا أن تمتد إجراءات مراقبة (. Holden et al. 2005 )التربة ومنع تدهور االراضي

يمكن رصد العديد من هذه .  السيطرة على انجراف التربةواالمتثال لتشمل إدارة المغذيات 

 . مما يقلل من تكلفة تقييم اإلمتثال  الممارسات التنظيمية من خالل االستشعار عن بعد 

. م الموارد والمحافظة عليها ومن الضروري أيضا تقييم تأثيرات اإلعفاءات الزراعية على استخدا

فى سوريا مثال، وجد تقرير أن اإلعفاءات الزراعية للمزارعين تشجعهم على االستخدام المفرط 

حيث . فعلى سبيل المثال، يروي المزارعون القمح في وقت مبكر جدا وبكميات كبيرة . للمياه

ى أحد عشر إلى السدس يمكن أن يخفض استخدام المياه بمقدار الثلث مع خسارة نسبة واحد عل 

 . ( World Bank 2008 )من عوائدها فقط

وهذا النظام أيضا يوفر وسيلة لرصد وتقييم االمتثال البيئي إذ إن المزارعين سوف يحتاجون إلى  

 . على سبيل المثال سنوياوتقديم أدلة لتلقي المنافع العامة كلما كانت متوفرة 
فض النزاعات  حول إستخدمات وحيازة األراضي :  14التوصية 12-2.   

زة اآلمنة ألراضي الغابات وتنسيق وتنظيم نشاطات  تهدف السياسة إلى تأكيد " ضمان الحيا •

المعنيين في قطاع الغابات" إن التنافس غير المخطط وغير المنضبط في إستخدام األراضي 

وعدم والوضوح فى حقوق الملكية من األسباب الرئيسية إلنحسار موارد الغابات ومن 

الموارد كما أنها مصدر للفشل في  معوقات اإلدارة المستدامة للغابات واإلستخدام السليم لهذه

األسواق  والنزاعات اإلجتماعية وعدم اإلستقرار في أواسط مختلف المستخدمين مثل الرعاة 

والمزارعين وغيرهم من المعنيين . إن ضمان الحيازة اآلمنة لألراضي وإنشاء آليات لفض  

عن إنتاج مستدام النزاعات سوف تسهم فى تحقيق اإلستقرار في ظروف اإلنتاج مما يثمر  

للسلع والخدمات من قطاع الغابات وتأمين الغذاء والدخل للمستفيدين من القطاع . يتطلب  

تحقيق هذا الهدف تنشيط عمليات المسح األرضى لدعم عمليات حجز الغابات ومواصلة 
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ة  اإلصالحات لتجديد نظم اإلنتاج التقليدية وتطوير التقنيات الوسيطة وتطبيق التقنيات الحديث

على أن يستعان بالوسائل التقيليدية المكملة للقانون في فض نزاعات األراضي كلما كان ذلك 

 ً  .ممكنا

 :المحافظة على التنوع اإلحيائي 15التوصية 13-2. 

تستهدف السياسة " المحافظة على السمات البيئية والبيولوجية  للمناطق المحمية والغابات  

باألشجار خارج الغابات وتحسين صحة وحيوية النظم البيئية  المحجوزة والمساحات المغطاة 

الغابية لضمان تطورها وإرتقائها الطبيعي ". سيقود ذلك إلى التكامل بين المبادىء واألعمال  

التى تحافظ على موروث السودان من التنوع اإلحيائي الغابي في خطط العمل لكل موارد 

 الغابات.

دة األطراف القائمة منبراً يتميز بنطاق وطموح  توفر االتفاقات البيئية المتعد 

جل العمل على تجنب تدهور األراضي والتقليل منه وتشجيع  غيرمسبوقين من أ

إن اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من   -االستصالح 

حدة الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا، واتفاقية األمم المت

اإلطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية األراضي الرطبة 

ذات األهمية الدولية وخاصة بوصفها موئالً للطيور المائية )اتفاقية رامسار(، 

2030وخطة العام  للتنمية المستدامة وأهدافها للتنمية المستدامة وغيرها من   

االتفاقات، تتضمن جميعها أحكاماً لتجنب تدهور األراضي والتقليل منه وعكس  

3مساره . وقد شهدت هذه األحكام تركيزاً في الغاية   من الهدف   15 من أهداف  

يمي العلمي لتحييد التنمية المستدامة  مع مراعاتها لجملة أمور منها اإلطار المفاه

تدهور األراضي. ولكن لتمكين هذه االتفاقات الدولية الرئيسية من تهيئة عالم ال  

يشهد قيمة صافية لتدهور األراضي ويخلو من فقدان التنوع البيولوجي وينعم فيه 

البشر بمستوى أفضل من الرفاه . من المهم للغاية أن يتوفر التزام أكبر وتعاون  

وتنفيذ هذه اآلليات على الصعد الوطنية والمحلية. فعال في استخدام   

3جدول  التطلعات في مجال التصدي لتدهور األراضي واإلجراءات والمسارات الممكنة  :  

يتفاوت مدى مالءمة وجدوى التطلعات المختلفة من مكان إلى آخر تبعاً للسياقات  

 حصرية.  اإلقليمية والوطنية. وقوائم اإلجراءات إرشادية وليست شاملة وال
 اإلجراءات والمسارات الممكنة  التطلعات 

تعزيز حماية التنوع البيولوجي من خالل إنشاء نظم   صون التنوع البيولوجي 

مناطق محمية موسعة أكثر فعالية، ووقف تحويل  

األراضي الطبيعية، واستصالح األراضي  

المتدهورة على نطاق واسع، والتعويض عن التنوع  

التي ال يمكن فيها تجنب   البيولوجي في األماكن

 التحويل 

أنماط العيش المنخفضة  

 االستهالك 

اعتماد أنماط االستهالك التي تتميز بانخفاض  

نصيب الفرد، بما في ذلك اعتماد األنظمة الغذائية  

األقل تسبباً في تدهور األراضي، مثل النظم الغذائية  

األكثر اعتماداً على الخضراوات، والمساكن  
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ووسائل النقل والنظم الصناعية المنخفضة 

طاقة  االستهالك للطاقة والمعتمدة على مصادر ال

 المتجددة.

الحد من فاقد األغذية وهدرها وإنشاء النظم   االقتصاد الدائري  

المستدامة إلدارة النفايات والصرف الصحي، 

 وإعادة استخدام المواد، وإعادة تدويرها  

اعتماد نظم اإلنتاج القليلة  

 المدخالت

اعتماد نظم أكثر كفاءة في استخدام األراضي  

والمواد وأقل انبعاثات إلنتاج  والطاقة والمياه 

األغذية واأللياف والطاقة الحيوية والتعدين وغير  

 ذلك من السلع

اإلدارة المستدامة 

 لألراضي

اعتماد ممارسات اإلدارة المستدامة لألراضي في 

مراعي والغابات، وشبكات  األراضي الزراعية وال

المياه، والمستوطنات البشرية، والمساحات الطبيعية  

طة بها، موجهة بالتحديد نحو تجنب تدهور المحي

 األراضي والتقليل منه وعكس مساره
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