
Q
U

O
D

 T
O

T U M  P R O C E D I T  E
X

 A

M
O

R
E

INTERN
AT

ION
AL

 AS
SO

CI
AT

ION
 FO

R FA
LCONRY & CONSERVATION OF BIRDS OF PREY

MEMBER OF IUCN

WWW.IAF.ORG

1 |  
 

 

خطوط  علىالصعق  حما�ة الطيور من
 الكهر�اءعمدة أو 

 

 



1 |  
 

3a. The silent epidemic of bird electrocution 

0Bصامت: صعق الطيور �الكهر�اءال القاتل 
ألكثر من قرن من الزمان، ومع ذلك استمرت  ءالكهر�ا ش�كات توصيلتم توثيق الصعق �الكهر�اء في خطوط 

هذه المشكلة وزاد حجمها، �حيث أص�ح الصعق �الكهر�اء أهم سبب وحيد للوف�ات �النس�ة لعدد من األنواع 
المهددة �االنقراض. و�مكن أن �كون تأثير الصعق �الكهر�اء خطيرًا �شكل خاص على آكالت الجثث 

 المصري النسر و النسر اإلمبراطوري اإلس�اني و عقاب السهوب و ر الحر والمفترسات المهددة عالم�ا مثل الصق
 .ر الفتخاءو النسر أب�ض الظهر، والنسو 

Bird electrocution at power lines has been 
documented for over a century, yet the issue 
persists and the scale of the problem has 
increased, such that electrocution is now the single 
most important cause of mortality for a number of 
endangered species. The impact of electrocution 
can be especially severe for globally threatened 
predators and scavengers such as the Saker Falcon, 
Steppe Eagle, Spanish Imperial Eagle, Egyptian 
Vulture, White-backed Vulture and Cape Vulture. 

3b. Poorly designed power infrastructure 

1Bبن�ة تحت�ة سيئة التصم�م 
عن يرت�ط الصعق �الكهر�اء في المقام األول بخطوط توز�ع الكهر�اء ذات الجهد المتوسط لنقل الكهر�اء 

األعمدة الخرسان�ة المسلحة  تكون التوز�ع إلى المجتمعات المحل�ة والصناعة. �مكن أن  اتش�ك طر�ق
مع أجهزة غير مالئمة لنقل  استخدامهاوتحدث مشكلة خاصة عند  ،لكهر�اءل موصلةواألعمدة المعدن�ة 

. وتشمل تركي�ات األجزاء غير المناس�ة العوازل القصيرة المستق�مة التي ئيكهر�ات�ار الالحاملة لل الكي�الت
كما أن عابرة التي تمر فوق العوازل بدًال من أن تمر من األسفل. ال والكي�التتعلق على العارضة المعدن�ة 

خطر  تنطوي علىخطوط التوز�ع مع الداعمات غير الموصلة للكهر�اء، مثل األعمدة الخشب�ة، ال تزال 
الحاملة للكهر�اء قر��ة جدا من �عضها  الكي�التإذا كانت  حجمًا من الطيور الصعق �الكهر�اء لألنواع األكبر

 .ضال�ع
 

Electrocution is primarily associated with medium-
voltage electricity distribution lines, taking power 
from the transmission grid to local communities 
and industry. Steel-reinforced concrete poles and 
metal pylons can conduct electricity and are 
especially problematic when combined with 
inappropriate hardware for carrying the live cables. 
Inappropriate hardware configurations include 
short, upright pin insulators attached to metal 
crossarms and jumper-wires that pass above 
insulators rather than below. Distribution lines with 
non-conducting supports, such as wooden poles, 
can still pose an electrocution risk for larger species 
if the live cables are too close together.  
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Disclaimer 

0Bإخالء المسؤول�ة 
إن هذا الكتيب من منشورات االتحاد الدولي للصقار�ن والحفاظ على الطيور الجارحة. 

ومحتو�ات هذا الكتيب مشمولة �قوانين حقوق النشر وال يجوز نسخها �أي وسيلة إلكترون�ة أو 
س�قة من م�كان�ك�ة أو تسجيل�ة أو خالف ذلك، إال �عد الحصول على موافقة كتاب�ة م

الناشر�ن. ال �قبل الناشر المسؤول�ة عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن خطأ أو عدم دقة أو 
 .إغفال في المعلومات

This is an IAF brochure. The 
contents of this brochure are 
covered by copyright laws and 
may not be reproduced by any 
means, electronic, mechanical, 
recording or otherwise without 
the prior written consent of the 
publishers. The publisher does 
not accept responsibility for any 
loss or damage caused by error, 
inaccuracy or omission. 
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4a. In every region of the world, large numbers of birds 
are being electrocuted  

0Bداد كبيرة من الطيور �الكهر�اء في مختلف أنحاء العالمصعق أع 
�حدث الصعق �الكهر�اء في الطيور في مختلف أنحاء أورو�ا، مما يؤدي إلى مقتل العديد من طيور األنواع 

الهامة والمهددة مثل العق�ان واللقالق. وفي أفر�ق�ا، تعتبر العق�ان والنسور ضحا�ا متكررة لش�كة متنام�ة 
كبيرة من خطوط التوز�ع سيئة التصم�م. و�حدث نمو سر�ع مماثل في البن�ة التحت�ة في جم�ع أنحاء �سرعة 

آس�ا، مما �سفر عن مقتل أعداد هائلة من طيور األنواع المهاجرة، �ما في ذلك الصقور والعق�ان. وفي 
القارتين الشمال�ة والجنو��ة،  األميركتين، يتم قتل العق�ان وغيرها من الطيور الجارحة �أعداد كبيرة في كل من

ف�ما �مكن أن تقع األنواع المستوطنة ضح�ة لخطوط الكهر�اء في أسترال�ا. وعلى الصعيد العالمي، تصاب 
مئات اآلالف من الطيور �الكهر�اء سنو�ا، نس�ة كبيرة منها أنواع مهددة �االنقراض. وقد أدى عدم الوعي 

للطيور وتأثيرها ووسائل عالجها المحتملة إلى االنتشار العالمي لهذا  �اآلل�ات التي تسبب الصدمة الكهر�ائ�ة
 "القاتل الصامت".

Bird electrocution occurs in countries 
throughout Europe, killing many threatened 
and iconic species such as eagles and storks. 
In Africa, eagles and vultures are frequent 
victims of a rapidly growing network of 
poorly designed distribution lines. Similar 
rapid growth in infrastructure is occurring 
across Asia, killing enormous numbers of 
migratory species including falcons and 
eagles. In the Americas, eagles and other 
raptors are killed in large numbers across 
both the Northern and Southern continents, 
while endemic species can fall victim to 
power lines in Australasia. Globally, 
hundreds of thousands of birds are 
electrocuted annually, a significant 
proportion of which are threatened species. 
A lack of awareness regarding the 
mechanisms causing bird electrocution, its 
impact, and potential means of remediation, 
has resulted in the global spread of this 
‘silent epidemic’ 

4b. Impacts on globally threatened raptor species: 
Saker Falcons in Eurasia  

1B أوراس�االتأثير على الطيور الجارحة المهددة عالم�ا: الصقر الحر في 
الصقر الحر المهدد �االنقراض هو طائر �ع�ش في الموائل المفتوحة، وغال�ا ما �ستخدم أعمدة الكهر�اء 

كنقطة مرتفعة ليجيل منها النظر �حثًا عن الثدي�ات الصغيرة التي �قوم �اصط�ادها. ونتيجة لذلك، فإن هذا 
داد كبيرة منه في األعمدة الكهر�ائ�ة الصقر الكبير معرض �شكل خاص لخطر الصعق �الكهر�اء وتموت أع

عبر نطاق انتشاره الممتد من هنغار�ا، مرورا �كازاخستان وروس�ا، إلى الهض�ة العل�ا للتبت وسهوب منغول�ا. 
وتم العثور على ميتة في خطوط الكهر�اء. وكانت هذه الطيور تحمل أجهزة تت�ع �األقمار الصناع�ة في وسط 

في منطقة البلقان. وهنالك اآلالف التي تصقعها الكهر�اء سنو�ا في جم�ع أنحاء  أورو�ا وتم إعادة توطينها
آس�ا الوسطى، حيث تكون اإلناث األكبر حجمًا عرضة لإلصا�ة أكثر من الذكور مما ينجم عنه عدم توازن 

 .ضفي العدد لمصلحة الذكور. هذا التأثير الد�مغرافي على األعداد يجعل األنواع أكثر عرضة لالنقرا

The endangered Saker Falcon is a bird of 
open habitats where it often uses power 
poles as a vantage point to hunt small 
mammals. Consequently, this large falcon is 
particularly at risk of electrocution and 
significant numbers are killed at power poles 
across its distribution range from Hungary, 
through Kazakhstan and Russia, to the high 
plateau of Tibet and the steppes of 
Mongolia. Several satellite-tracked birds 
from monitored populations in central 
Europe and a reintroduction project in the 
Balkans have been found killed at power 
lines. Thousands are electrocuted annually 
across Central Asia, with the larger females 
being more susceptible than males resulting 
in a male-biased population. This 
demographic impact on the population 
makes the species more vulnerable to 
extinction. 
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and iconic species such as eagles and storks. 
In Africa, eagles and vultures are frequent 
victims of a rapidly growing network of 
poorly designed distribution lines. Similar 
rapid growth in infrastructure is occurring 
across Asia, killing enormous numbers of 
migratory species including falcons and 
eagles. In the Americas, eagles and other 
raptors are killed in large numbers across 
both the Northern and Southern continents, 
while endemic species can fall victim to 
power lines in Australasia. Globally, 
hundreds of thousands of birds are 
electrocuted annually, a significant 
proportion of which are threatened species. 
A lack of awareness regarding the 
mechanisms causing bird electrocution, its 
impact, and potential means of remediation, 
has resulted in the global spread of this 
‘silent epidemic’ 

4b. Impacts on globally threatened raptor species: 
Saker Falcons in Eurasia  

1B أوراس�االتأثير على الطيور الجارحة المهددة عالم�ا: الصقر الحر في 
الصقر الحر المهدد �االنقراض هو طائر �ع�ش في الموائل المفتوحة، وغال�ا ما �ستخدم أعمدة الكهر�اء 

كنقطة مرتفعة ليجيل منها النظر �حثًا عن الثدي�ات الصغيرة التي �قوم �اصط�ادها. ونتيجة لذلك، فإن هذا 
داد كبيرة منه في األعمدة الكهر�ائ�ة الصقر الكبير معرض �شكل خاص لخطر الصعق �الكهر�اء وتموت أع

عبر نطاق انتشاره الممتد من هنغار�ا، مرورا �كازاخستان وروس�ا، إلى الهض�ة العل�ا للتبت وسهوب منغول�ا. 
وتم العثور على ميتة في خطوط الكهر�اء. وكانت هذه الطيور تحمل أجهزة تت�ع �األقمار الصناع�ة في وسط 

في منطقة البلقان. وهنالك اآلالف التي تصقعها الكهر�اء سنو�ا في جم�ع أنحاء  أورو�ا وتم إعادة توطينها
آس�ا الوسطى، حيث تكون اإلناث األكبر حجمًا عرضة لإلصا�ة أكثر من الذكور مما ينجم عنه عدم توازن 

 .ضفي العدد لمصلحة الذكور. هذا التأثير الد�مغرافي على األعداد يجعل األنواع أكثر عرضة لالنقرا

The endangered Saker Falcon is a bird of 
open habitats where it often uses power 
poles as a vantage point to hunt small 
mammals. Consequently, this large falcon is 
particularly at risk of electrocution and 
significant numbers are killed at power poles 
across its distribution range from Hungary, 
through Kazakhstan and Russia, to the high 
plateau of Tibet and the steppes of 
Mongolia. Several satellite-tracked birds 
from monitored populations in central 
Europe and a reintroduction project in the 
Balkans have been found killed at power 
lines. Thousands are electrocuted annually 
across Central Asia, with the larger females 
being more susceptible than males resulting 
in a male-biased population. This 
demographic impact on the population 
makes the species more vulnerable to 
extinction. 
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7. Impacts on globally threatened raptor species: 
Vultures in Africa  

0Bاآلثار على الطيور الجارحة المهددة عالم�ا: النسور في إفر�ق�ا 
وأ�ضا �سبب الش�كة النسور في أفر�ق�ا تمر �أزمة، حيث تشهد تراجعًا شديدًا في عدد طيورها نتيجة للتسمم، 

سر�عة التوسع في البن�ة التحت�ة للكهر�اء في مختلف أنحاء القارة. الحجم والجناح الضخم للنسور �عني أن 
هذه الطيور تواجه خطرًا كبيرًا من الصعق �الكهر�اء. و�مكن أن �موت عدد كبير عندما تتجمع حول الجثث 

فإن أنواعًا مثل النسور الفتخاء والنسور ب�ضاء الظهر القر��ة من خطوط الكهر�اء. و�اإلضافة إلى ذلك، 
تستخدم في كثير من األح�ان خطوط الكهر�اء للجلوس أو الجثوم �صورة جماع�ة، مما يؤدي إلى الموت 

الجماعي. وتشير التقديرات إلى أن ما �صل إلى ثلثي النسور الفتخاء تموت عند خطوط الكهر�اء. و�النس�ة 
 .لعمر، �عتقد أن الوف�ات �الكهر�اء قد أثرت تأثيرا كبيرا على أعدادهالهذه النسور طو�لة ا

The vultures of Africa are in crisis, undergoing 
severe population declines primarily as a result of 
poisoning, but also due to the rapidly expanding 
network of electrical infrastructure across the 
continent. The size and enormous wingspan of 
vultures means that they face a high risk of 
electrocution. Large numbers can die when they 
congregate at carcass sites near power lines. In 
addition, species such as Cape and White-backed 
Vultures frequently use power lines to roost or 
perch communally, resulting in mass mortality 
events. It is estimated that up to two-thirds of Cape 
Vultures die at power lines. For these long-lived 
vulture species, electrocution mortality is believed 
to have had a significant impact on their 
populations. 
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6. Impacts on globally threatened raptor species: 
Bald and Golden Eagles in North America  

0Bالتأثير على الطيور الجارحة المهددة عالم�ا: العقا�ان األصلع والذهبي في أمر�كا الشمال�ة 
�عتبر الصعق �الكهر�اء أحد األس�اب الرئ�س�ة لهالك العق�ان في أمر�كا الشمال�ة. جناحاها الكبيران �عن�ان 

مختلفة األقطاب عند اإلقالع أو الهبوط على  الكي�التأنها �مكن أن توصل الت�ار الكهر�ائي بين اثنين من 
إلصا�ة �الصدمات الكهر�ائ�ة في أمر�كا عمود الكهر�اء. وتعتبر القع�ان الذهب�ة أكثر األنواع عرضة ل

٪ من أعداد هذه العق�ان تموت فوق خطوط الكهر�اء. وقد 25الشمال�ة، وتشير التقديرات إلى أن ما �صل إلى 
تكون خطوط توز�ع الكهر�اء في السهول الطب�ع�ة المفتوحة األكثر خطورة على العق�ان، وخاصة طيور 

من المسطحات المائ�ة. وتوصي اإلرشادات التوجيه�ة الوطن�ة إلدارة العقاب األصلع التي تتغذى �القرب 
العقاب األصلع في الوال�ات المتحدة �أن تكون خطوط الكهر�اء �عيدة عن مناطق تغذ�ة العق�ان ومناطق 

 .استراحتها

Electrocution is a major cause of death for eagles in 
North America. Their large wingspan means that 
they can make contact with two wires 
simultaneously when taking off or landing on a 
power pole. Golden Eagles are considered the most 
vulnerable species to electrocution in North 
America and it has been estimated that up to 25% 
of the population die at power lines. Electricity 
distribution lines in open landscapes close to water 
bodies where Bald Eagles forage are known to be 
particularly dangerous for the species. National 
Bald Eagle Management Guidelines in the USA 
recommend siting lines away from eagle foraging 
and roosting areas. 
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9. Increased risk with proliferation of new unsafe or 
poorly located infrastructure  

0Bز�ادة المخاطرة مع انتشار بن�ة تحت�ة جديدة غير آمنة أو مواقع سيئة 
األخير في البن�ة األساس�ة لتوز�ع الكهر�اء في إفر�ق�ا بإلغاء الضوا�ط التنظ�م�ة وز�ادة ارت�ط التوسع 

االستثمار من جانب الشركات غير الحكوم�ة. وقد انعكس هذا االنتشار في خطوط الكهر�اء أ�ضًا في جم�ع 
أدى ذلك إلى االستخدام  أنحاء آس�ا، حيث أن فاعل�ة التكلفة تشكل عامال مهما للمستثمر�ن في القارتين. وقد

الواسع النطاق ألعمدة الخرسانة المسلحة والمعدات الحاملة لألسالك التي تنطوي على مخاطر عال�ة للصعق 
�الكهر�اء. و�ؤدي توسع ش�كة خطوط توز�ع الكهر�اء في أفر�ق�ا وآس�ا إلى تعرض أعداد متزايدة من الطيور 

 .لخطر الصعق �الكهر�اء

The recent expansion of electricity distribution 
infrastructure in Africa has been associated with 
deregulation and increased investment by non-
governmental companies. This proliferation of 
power lines has also been mirrored across Asia, 
with cost efficiency being an important factor for 
investors in both continents. This has led to the 
widespread use of reinforced concrete poles and 
cable-support hardware that has a high 
electrocution risk. The expanding network of power 
distributions lines in Africa and Asia is exposing 
ever greater numbers of birds to the risk of 
electrocution. 
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8. Significant cumulative impacts on migratory bird 
species  

0Bاآلثار التراكم�ة الهامة على الطيور المهاجرة 
ما تتجمع في مواقع النسر المصري المهدد �االنقراض على المستوى العالمي من األنواع المهاجرة التي عادة 

" نقاط عنق الزجاجة"، وتوفر خطوط الكهر�اء موقعا جذا�ا للسرب المهاجر لتقف أو  الهجرة أثناء معينة
تجلس عل�ه الطيور. وفي أحد هذه المواقع على ساحل ال�حر األحمر في بورتسودان، �قدر أن خطًا طوله 

لنسور المصر�ة خالل فترة الثمانين عاما. وقد آالف من ا 5كيلومترا من خطوط الكهر�اء قتل أكثر من  31
.ساهمت الوف�ات في هذا الخط الواحد �شكل كبير في تراجع عدد طيور هذا النوع

The globally endangered Egyptian Vulture is 
a migratory species that typically aggregates 
at particular ‘bottleneck’ locations during 
migration, power lines offer an attractive 
location for flocks to perch and roost. At one 
such site on the Red Sea coast, a 31 km long 
of power line is estimated to have killed over 
5,000 Egyptian Vultures during the 80-year 
period it was in operation at Port Sudan. 
Mortality at this one line significantly 
contributed the population decline exhibited 
by this vulture species. 
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10b Scientific studies in many countries on the 
problem of avian electrocution 

0B الدراسات العلم�ة في العديد من الدول حول مشكلة الصعق �الكهر�اء 
�احثين في لأجر�ت دراسات علم�ة لمشكلة الصعق �الكهر�اء في العديد من مناطق العالم، مع اهتمام خاص 

وز�ع الكهر�اء وشركات ت الطب�عةإس�ان�ا والوال�ات المتحدة. وقد تم تطو�ر التنسيق بين هيئات الحفاظ على 
لمعالجة مسألة الصعق �الكهر�اء في بلدان مثل ألمان�ا وهنغار�ا، في حين تم توثيق التفاقم األخير في مشكلة 

الصعق في آس�ا وٕافر�ق�ا. وقد قام صقارون في الوال�ات المتحدة منذ خمسين عاما �العمل األول للتصو�ر 
حة على أعمدة الكهر�اء للمساعدة على إنتاج تصام�م عالي السرعة للك�ف�ة التي ظهرت بها الطيور الجار 

آمنة. وال يزال الصقارون يواصلون عملهم لجعل خطوط الكهر�اء صد�قة للطيور. وتسلط هذه الدراسات 
الضوء على السمات المشتركة لبن�ة تحت�ة سيئة التصم�م تؤدي إلى صعق الطيور في جم�ع أنحاء العالم، 

ئل وأنواع الطيور إلى اختالفات إقل�م�ة معينة. اشاهد الطب�ع�ة وخصائص المو ف�ما يؤدي االختالف في الم
و�مكن االطالع على اإلرشادات التوجيه�ة التفاق�ة األنواع المهاجرة �شأن ك�ف�ة االجتناب أو تخفيف أثر 

  ش�كات الطاقة الكهر�ائ�ة على الطيور المهاجرة في المنطقة اإلفر�ق�ة األوراس�ة على الرا�ط 
https://goo.gl/997ZB5  

Scientific studies into the issue of bird electrocution 
have been conducted across many regions of the 
world, with particular attention paid to the subject 
by researchers in Spain and the USA. Coordination 
between conservation agencies and power supply 
companies has been developed to address the 
issue of electrocution in countries such as Germany 
and Hungary, while recent growth in the 
electrocution problem has been documented in 
Asia and Africa. The first work with high-speed 
filming of how raptors alighted on power-poles, to 
help produce safe designs, was done by falconers 
in the USA fifty years ago, and falconers are still 
funding work to make power-lines bird-friendly. 
These studies highlight the common features of 
poorly designed infrastructure that result in bird 
electrocutions across the globe, while variation in 
landscape, habitat characteristics and avifauna 
produces specific regional distinctions. Guidelines 
from the CMS on how to avoid or mitigate the 
impact of electricity power grids on migratory birds 
in the African-Eurasian Region can be found at: 
https://goo.gl/997ZB5. 
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10a. Financial and social impacts from structural 
damage and supply disruption 

0Bاآلثار المال�ة واالجتماع�ة الناجمة عن اإلضرار �البن�ة التحت�ة وقطع اإلمداد الكهر�ائي 
واللقالق في أضرار �الغة لخطوط الش�كات  الجوارح�مكن أن يتسبب الصعق �الكهر�اء للطيور الكبيرة مثل 

و�قطع إمدادات الكهر�اء، مما يتسبب في مشكلة كبيرة لشركات توز�ع الكهر�اء في المناطق التي تتكرر فيها 
م الطائر �التوصيل بين األقطاب أحداث الصعق الكهر�ائي. األضرار التي يتسبب فيها التجسير، حيث �قو 

الموج�ة والسال�ة أو بين القطب واألرض، �مكن أن تسبب تلفا لألسالك، ولكن في كثير من األح�ان تؤدي 
حوادث الصعق الكهر�ائي إلى تلف المعدات (على سبيل المثال، المحوالت، والفيوزات والمفات�ح). وفي �عض 

صقعها الكهر�اء في مكانها مما يؤدي إلى الفشل في إعادة توصيل األح�ان، ست�قى الطيور الكبيرة التي ت
الت�ار حتى �قوم طاقم الص�انة بإزالة هذه الطيور. وتشير التقديرات إلى أن الحيوانات مسؤولة عن ما �صل 

% من جم�ع حاالت انقطاع الت�ار الكهر�ائي في ش�كات توز�ع الكهر�اء في الوال�ات المتحدة، حيث 10إلى 
 .نقطاعًا واحدًا �مكن أن �كلف آالف الدوالرات و�ؤدي إلى إزعاج العديد من العمالءأن ا

The electrocution of large birds like raptors and 
storks can cause damage to electricity lines and 
interrupt power supplies, creating a challenging 
problem for power distribution companies in areas 
where such electrocution events are frequent. 
Damage caused by bridging, where a bird makes 
contact between phases or between phase and 
ground, can cause damage to cable strands but 
more often electrocution events damage 
equipment (e.g., transformers, blown fuses and 
arresters). Occasionally, large electrocuted birds 
will remain in place resulting in a failure of the 
circuit to re-energize until a maintenance crew 
removes the bird. It has been estimated that 
animals are responsible for up to ten per cent of all 
outages at electricity distribution lines in the 
United States, where the cost of a single outage 
can cost thousands of dollars and inconvenience 
many customers. 
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13 Methods for mitigation: Insulation 

0B العزلتقليل الخطر طرق : 
البن�ة التحت�ة الحال�ة العال�ة المخاطر �مواد عازلة لمنع الر�ط بين الكي�الت الحاملة �مكن إعادة تجهيز 

لألقطاب الموج�ة والسال�ة أو بين الكي�الت والمعدات األرض�ة. �مكن تركيب العزل على الكي�الت الموصلة 
لعازلة �المواصفات والعوازل التي تدعم الكي�الت أو العوارض الموصولة �األرض. يجب أن تكون المواد ا

المالئمة للجهد الكهر�ائي والبيئة اإلقل�م�ة لخط الكهر�اء، و�جب أن يتم تثبيتها �شكل صح�ح من قبل 
المهندسين المختصين. و�تطلب العزل المركب في السابق الرصد والص�انة لضمان استمراره في العمل 

 .�فعال�ة

Existing high-risk electricity infrastructure can be 
retrofitted with insulation materials to prevent 
bridging between live cables or between cables and 
grounded hardware. Insulation can be fitted to 
conductor wires and insulators supporting the 
cables or to the grounded crossarms. Insulating 
materials need to be of appropriate specification 
for the voltage and the regional environment of the 
power line, and must be correctly installed by 
competent engineers. Insulation fitted 
retrospectively requires monitoring and 
maintenance to ensure that it continues to function 
effectively. 
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12 Governments, power companies, financial 
institutions and other stakeholders must ensure 
that existing and planned infrastructure which is 
harmful to birds is identified and is subject to 
urgent remediation 

0B يجب على الحكومات وشركات الطاقة والمؤسسات المال�ة وغيرها من أصحاب العالقة التأكد من
 .القائمة والمخططة التي تضر �الطيور وٕاخضاعها لمعالجات عاجلةتحديد البن�ة التحت�ة 

. 2002قرارا �شأن الصعق �الكهر�اء للطيور المهاجرة في عام ) CMS( رةوقد أصدرت اتفاق�ة األنواع المهاج
، أصدرت اتفاق�ة بيرن لالتحاد األورو�ي توص�ات محددة �شأن التقليل إلى أدنى حد من 2004وفي عام 

اآلثار السلب�ة لخطوط الكهر�اء على الطيور. وقد أكدت الم�ادرة اإلقل�م�ة حول مسار الطيران في الوادي 
المتصدع وال�حر األحمر على المساعدة في تنفيذ الم�ادئ التوجيه�ة المتعلقة �الصعق �الكهر�اء ضمن 
 ح�اة مشروع الطيور المهاجرة التا�ع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي/ مرفق البيئة العالم�ة الذي تقوده منظمة

أكثر من  (APLIC) وط الكهر�اء والطيور. وفي الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة، تضم لجنة خطالعالم�ةالطيور 
مرفقًا من مرافق توز�ع الكهر�اء، ووضعت وثائق إرشاد�ة تحدد األس�اب وك�ف�ة تقليل صعق الطيور  50

خطوط  لتحديد�الكهر�اء �االشتراك مع إدارة األسماك والح�اة البر�ة في الوال�ات المتحدة. وتوجد إجراءات 
عدة الحكومات وشركات الكهر�اء وأصحاب العالقة على تحديد أولو�ات الكهر�اء العال�ة المخاطر ومسا

.المعاجلة للبن�ات التحت�ة

The Convention of the Conservation of Migratory 
Species of Wild Animals (CMS) passed a resolution 
on the electrocution of migratory birds in 2002 and 
in 2004 the EU Bern Convention produced 
recommendations on minimizing the adverse 
effects of power lines on birds. A regional initiative 
in the Rift Valley-Red Sea flyway to assist in the 
implementation of guidelines relating to bird 
electrocution is incorporated within the UNDP/GEF 
'Migratory Soaring Birds Project' led by BirdLife 
International. In the USA, the Avian Power Line 
Interaction Committee (APLIC) includes over 50 
electric utilities and has developed guidance 
documents identifying causes and minimization 
methods for avian electrocutions in conjunction 
with the US Fish and Wildlife Service. Procedures 
exist that can identify high-risk power lines and 
assist governments, power companies and other 
stakeholders in the prioritization of infrastructure 
requiring remediation. 
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15. Methods for mitigation: Reconfiguration  

0B إعادة التصم�متقليل الخطرطرق : 
التعديل�ة مثل أغط�ة العزل ومانعات جلوس ووقوف الطيور حًال  تقليل الخطرمن األفضل أن تعتبر تدابير 

مؤقتا، لحين تثبيت حل دائم. وعالوة على ذلك، توجد دراسات قليلة نسب�ًا لق�اس كفاءة تدابير التخفيف 
التعديل�ة. و�التالي، فإن أفضل خ�ار هو إعادة تصم�م معدات خط الكهر�اء لتص�ح "آمنة للطيور" وتقلل من 

صعق �الكهر�اء. وتعتبر إعادة التصم�م عمل�ة �س�طة �مكن أن تتخذ شكل تغيير الكي�الت العابرة خطر ال
�حيث تمر تحت العارضة بدال من أن تمر فوقها، والتحول من العوازل الدبوس�ة القائمة لتتحول إلى سلسلة 

ب أي ص�انة أخرى تتجاوز عوازل معلقة. وٕاعادة التصم�م ل�ست �الضرورة خ�ارا أكثر تكلفة ألنها ال تتطل
الص�انة المعتادة للخط. وعالوة على ذلك، ال توجد مخاطر انقطاع إضاف�ة �مكن ر�طها بتدابير التخفيف 

التعديل�ة مثل أغلفة العزل. بيد أنه يجب مالحظة أن �عض المعدات ال �مكن إعادة ترتيبها، مثل المحوالت 
 .واد العازلةوالمنظمات والمكثفات، مما يتطلب استخدام الم

Retrofitted mitigation such as insulation covers and 
perch deflectors are best regarded as temporary 
until a permanent solution can be installed. 
Furthermore, there are relatively few studies that 
quantify the efficiency of retrofitted mitigation 
measures. Consequently, the best option is to 
reconfigure the hardware of a power line to a ‘bird 
safe’ design that minimizes the risk of 
electrocution. Simple reconfiguration can take the 
form of changing jumper wires so that they pass 
under the crossarm rather than over it, and 
switching from upright pin insulators to suspended 
chain insulators. Reconfiguration is not necessarily 
a more expensive option as it requires no further 
maintenance beyond that normally scheduled for 
the line. Furthermore, there are no additional 
outage risks that can be associated with retrofitted 
mitigation such as insulation covers. However, it 
must be noted that certain equipment cannot be 
reconfigured e.g., transformers, regulators and 
capacitors, which require insulating materials to be 
used. 
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14. Methods for mitigation: Perch deterrents and 
deflectors. 

0B منع الطيور من الجلوس أو الوقوف على األعمدةتقليل الخطر طرق :. 
خطوط  من�مكن تخف�ض معدالت الصعق �الكهر�اء عن طر�ق منع الطيور من الجثوم في مواقع خطرة 

، في حين أن في الجوارالكهر�اء. وتهدف �عض المانعات، مثل المرا�ا الدوارة إلى ردع الطيور من الجلوس 
الحاملة  الكي�التب من �مثا�ة حواجز ماد�ة لمنع الطيور من الجلوس �القر فهي  ال�عض اآلخر مثل المسامير

للت�ار. �مكن أن تختلف طرق المنع في فعاليتها، وقد يؤدي وضع غير مناسب إلى ز�ادة خطر الصعق 
�الكهر�اء. من المهم التأكد من أن المانع المختار مناسب لظروف محددة، وأن يتم تثبيته �شكل صح�ح، وأن 

 .والص�انة للمراق�ة�كون له برنامج 

Electrocution rates can potentially be reduced by 
deterring birds from perching in dangerous 
positions on power distribution lines. Some 
deterrents, such as rotating mirrors, are aimed at 
deterring birds from perching nearby, while others, 
such as spikes, act as physical barriers to prevent 
birds perching close to live cables. Deterrent 
methods can differ in their efficacy, and 
inappropriate placement may even increase 
electrocution risk. It is important to ensure that the 
chosen deterrent or deflector is appropriate for the 
specific circumstance, is correctly installed, and 
that a programme of monitoring and maintenance 
is in place. 
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17 Prevention: Adequate environmental 
assessments for planned electricity infrastructure  

0Bالوقا�ة: إجراء تقي�مات بيئ�ة كاف�ة للبن�ات التحت�ة المخططة للكهر�اء 
من المهم أن تشكل مخاطر الصعق �الكهر�اء في الطيور جزءا من تقي�مات األثر البيئي المرت�طة �البن�ة 

أن تكون خطوط الكهر�اء الجديدة  التحت�ة لتوز�ع الكهر�اء المخطط لها. و�جب أن تضمن التقي�مات البيئ�ة
آمنة للطيور، مع مراعاة األنواع المختلفة من الطيور الموجودة في المنطقة المجاورة التي �مكن أن تصاب 
�صدمة كهر�ائ�ة؛ مثل العق�ان والنسور التي لديها أجنحة واسعة، والتي يجب أن تؤخذ �عين االعت�ار عند 

األقطاب السال�ة والموج�ة على خط الكهر�اء. يجب أن تضمن التقي�مات تحديد مسافات الت�اعد بين كا�الت 
البيئ�ة أ�ضا أن المسار الذي �أخذه خط الكهر�اء عبر الموائل والمناظر الطب�ع�ة هو األقل احتماال لجذب 

 حيثما أمكن ذلك - المفتوحة الطيور لتجثم عليها على سبيل المثال. وذلك من خالل تجنب السهول المسطحة
من الناح�ة العمل�ة واالقتصاد�ة. ومن المهم أن �كون للتقي�مات البيئ�ة شكل من أشكال األساس القانوني 

 .إلنفاذ االمتثال

It is important that bird electrocution risk forms 
part of environmental impact assessments 
associated with planned electricity distribution 
infrastructure. Environmental assessments must 
ensure that new power lines are safe for birds, 
taking into account the different species in the 
vicinity that could potentially be electrocuted; 
eagles and vultures have large wingspans, and that 
needs to be considered when specifying spacing 
distances between phase cables on a power line. 
Environmental assessments should also ensure that 
the course a power line takes through habitats and 
landscapes is least likely to attract perching birds, 
e.g. by avoiding - wherever practicably and 
economically possible - open, flat plains. It is 
important that environment assessments have 
some form of statutory basis to enforce 
compliance. 
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16 Prevention: Ensure all new power infrastructure 
is bird safe 

0Bالوقا�ة: ضمان أن تكون جم�ع البن�ات التحت�ة الجديدة للكهر�اء آمنة الطيور 
يجب أن �كون خطر الصعق �الكهر�اء االعت�ار األساسي عند تحديد ترتيب معدات خطوط توز�ع الكهر�اء. 

وتتمثل العناصر الرئ�س�ة ف�ما يلي: (أ) ضمان أن تكون الكي�الت القطب�ة (السال�ة والموج�ة) مت�اعدة إلى حد 
�عيد عن �عضها ال�عض للحد من خطر لمس طيور كبيرة لألقطاب الموج�ة والسال�ة في نفس الوقت (ب) 

وارض معززة �األل�اف (ج) يجب �فضل استخدام مواد غير موصلة لله�اكل الداعمة، مثل أعمدة خشب�ة أو ع
على  أن تكون الكي�الت القطب�ة مرت�طة �سلسلة من العوازل المعلقة بدال من تثبيتها �عوازل دبوس�ة قائم

األعمدة الموصولة �األرض، مثل أعمدة الخرسانة المسلحة مع العارضات المعدن�ة. وتشمل البدائل اإلضاف�ة 
 .عزولة ودفن الكا�الت تحت األرضاآلمنة للطيور استخدام الكي�الت الم

The risk of bird electrocution should be a core 
consideration when selecting hardware 
configurations for electricity distribution lines. Key 
elements are (a) to ensure that the phase cables 
are spaced far enough apart to reduce the risk of 
large birds touching both simultaneously, (b) 
preferably use of non-conducting materials for 
support structures, such as wooden poles or fibre-
reinforced composite crossarms and (c) on 
grounded structures, such as reinforced concrete 
poles with metal crossarms, phase cables should be 
suspended from chain insulators rather than 
supported by upright pin insulators. Additional bird 
safe alternatives include using insulated cables and 
burying cables underground. 
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19 Production and dissemination of multi-language 
guidance 

0B هاإنتاج إرشادات متعددة اللغات ونشر 
أصدرت عدة منظمات إرشادات تفصيل�ة عن أس�اب الصعق �الكهر�اء وتدابير 

األنواع المهاجرة م�ادئ توجيه�ة �شأن ك�ف�ة تجنب أو  اتفاق�ةالعالج. وقد أعدت 
فر�ق�ة لكهر�ائ�ة على الطيور المهاجرة في المنطقة اإلتخفيف أثر ش�كات الطاقة ا

 عمتاحة على الموقوهي األوراس�ة 
www.unep-aewa.org 

Detailed guidance on the causes of avian 
electrocution and remediation measures has been 
produced by several organizations. CMS has 
produced guidelines on how to avoid or mitigate 
impact of electricity power grids on migratory birds 
in the African-Eurasian Region (available from 
www.unep-aewa.org). 

In the USA, the Avian Power Line Interaction 
Committee (APLIC) has produced guidance on avian 
protection on power lines (available from 
www.aplic.org). 

 الطيور وخطوط الكهر�اء العالقة بين، أصدرت لجنة األمر�ك�ةالمتحدة  الوال�اتوفي 
(APLIC)  متاحة وهي من خطوط الطاقة الكهر�ائ�ة  الطيور حما�ةإرشادات �شأن

 ياإللكترونالموقع  على
www.aplic.org 

The UNDP/GEF ‘Migratory Soaring Birds Project’ 
implemented by BirdLife International has 
produced a range of guidance documents in English 
and Arabic – see 
migratorysoaringbirds.undp.birdlife.org/en/docum
ents. However, there is a need to provide similar 
guidance in other languages, particularly for 
countries where electrocution has been identified 
as a major cause of mortality for threatened 
species such as China, Russia and Mongolia. 

أنتج مشروع الطيور المهاجرة التا�ع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي / مرفق  كما
ق التوجيه�ة مجموعة من الوثائ )الذي نفذته منظمة الطيور العالم�ة(البيئة العالم�ة 

 :انظر –�اللغتين اإلنجليز�ة والعر��ة 
migratorysoaringbirds.undp.birdlife.org/en/documents 

ير أن هناك حاجة إلى توفير توجيهات مماثلة بلغات أخرى، ال س�ما �النس�ة غ
عتبر الصعق �الكهر�اء فيها سب�ا رئ�س�ا لوف�ات األنواع المهددة مثل �للبلدان التي 

 .وروس�ا ومنغول�ا الصين
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18. Prevention: Infrastructure funding that is 
dependent on a bird safe approach  

0Bرو الوقا�ة: تمو�ل البن�ة التحت�ة التي تعتمد على نهج آمن للطي 
�مكن أن �أتي تمو�ل البن�ات األساس�ة لخطوط الكهر�اء، وال س�ما في آس�ا 
وأفر�ق�ا من المؤسسات الدول�ة كجزء من أهداف التنم�ة االقتصاد�ة واالجتماع�ة 
األوسع نطاقا. وفي مثل هذه الحاالت، ين�غي أن تحدد منظمات التمو�ل أن 

ور. و�مكن تحقيق ذلك عن تكون خطوط توز�ع الكهر�اء التي تمولها آمنة للطي
تقي�م العمل�ة �طر�ق جعل التمو�ل �عتمد على المنظمة المتعاقدة التي تضطلع 

ضمان أن �شمل ذلك معالجة مشكلة الصعق �الكهر�اء للطيور. مع بيئي ال
و�مكن االطالع على توجيهات �شأن الوسائل المالئمة لتقي�م أثر ش�كات الطاقة 

 :ليالكهر�ائ�ة على الموقع التا
www.migratorysoaringbirds.undp.birdlife.org 

Funding for power line infrastructure, particularly 
in Asia and Africa, can come from international 
institutions as part of wider economic and social 
development goals. In such cases, funding 
organizations should specify that the electricity 
distribution lines they finance should be safe for 
birds. This can be achieved by making funding 
dependent on the contracting organization 
undertaking a process of environmental 
assessment and ensuring that that process 
considers the issue of avian electrocution. 
Guidance on appropriate means of impact 
assessment of electricity power grids can be found 
at: www.migratorysoaringbirds.undp.birdlife.org 
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Co-sponsors of the Motion ‘Preventing electrocution 
and collision impacts of power infrastructure on birds’ 
accepted at the World Conservation Congress, Hawai’i, 
United States of America, 1-10 September 2016:  

0B المشاركون في رعا�ة حملة "منع الصعق وتأثيرات
 كهر�اء على الطيور�ة التحت�ة للاالصطدام في البن

لطب�عة، هاواي، المقبولة في المؤتمر العالمي لحفظ ا"
 2016سبتمبر  10-1، الوال�ات المتحدة

BirdLife International (United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland) 
BirdLife South Africa (South Africa) 
BirdLife Zimbabwe (Zimbabwe) 
Cape Nature (South Africa) 
Endangered Wildlife Trust (South Africa) 
Environment Africa (Zimbabwe) 
Environment Agency Abu Dhabi (United Arab Emirates) 
European Association of Zoos and Aquaria (The 
Netherlands) 
Ezemvelo KZN Wildlife (South Africa) 
Fédération des Associations de Chasse et Conservation 
de la Faune Sauvage de l`UE (Belgium) 
Földmuvelésügyi Minisztérium (Hungary) 
International Council for Game and Wildlife 
Conservation (Hungary) 
International Council of Environmental Law (Germany) 
Namibia Nature Foundation (Namibia) 
Panstwowa Rada Ochrony Przyrody (Poland) 

منظمة الطيور العالم�ة (المملكة المتحدة •
 )،لبر�طان�ا العظمى وايرلندا الشمال�ة

منظمة الطيور العالم�ة لجنوب أفر�ق�ا (جنوب •
 )،أفر�ق�ا

 )،منظمة الطيور العالم�ة لزم�ابوي (زم�ابوي •
 Cape Nature  امنظمة طب�عة جنوب أفر�ق�•
جمع�ة الحيوانات البر�ة المهددة �االنقراض •

 )(جنوب أفر�ق�ا
 )بيئة أفر�ق�ا (زم�ابوي •
أبوظبي (اإلمارات العر��ة  -هيئة البيئة •

 )المتحدة
الرا�طة األورو��ة لحدائق الحيوان واألح�اء •

 )المائ�ة (هولندا
 )إزمفيلو كي زد إن للح�اة البر�ة (جنوب أفر�ق�ا•
صيد وصون الحيوانات البر�ة الاتحاد جمع�ات •

 )في االتحاد األورو�ي (بلج�كا
 ) المجروزارة الزراعة (•
المجلس الدولي للصيد وصون الح�اة البر�ة  •

 )(المجر
 )المجلس الدولي لقانون البيئة (ألمان�ا•
 )مؤسسة ناميب�ا الطب�ع�ة (ناميب�ا•
 )مجلس الدولة لحفظ الطب�عة (بولندا•
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This booklet has been produced by IAF 
to highlight the issue of avian 
electrocution as outlined in a motion 
proposed by the International 
Association for Falconry and the 
Conservation of Birds of Prey (IAF) and 
accepted by the International Union 
for the Conservation of Nature (IUCN) 
at its 2016 World Conservation 
Congress. The aim is to highlight the 
key points of the motion in order to 
introduce the issue of avian 
electrocution to key stakeholders 
responsible for the management, 
financing and development of 
electrical infrastructure, such as major 
banks, governments and power 
utilities and accepted as an IUCN 
Recommendation at the 2016 IUCN 
World Congress. 

�الكهر�اء كما هو الطيور هذا الكتيب لتسل�ط الضوء على مسألة صعق  صقار�نلل العالمي أعد االتحادوقد تم 
في المؤتمر العالمي لحفظ  (IUCN) مبين في اقتراح قدمه االتحاد وقبله االتحاد الدولي لحفظ الطب�عة

مشكلة عرض من أجل  لحملة. والهدف من ذلك هو تسل�ط الضوء على النقاط الرئ�س�ة 2016الطب�عة لعام 
عق �الكهر�اء على أصحاب الشأن الرئ�سيين المسؤولين عن إدارة وتمو�ل وتطو�ر البن�ة التحت�ة الص

الكهر�ائ�ة، مثل المصارف الكبرى والحكومات ومرافق الطاقة. وُقبلت كتوص�ة لالتحاد الدولي لحفظ الطب�عة 
 .2016في مؤتمره في عام 

 


