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 ٔ/ٗ -ـ ح د للمقرر  الثانيالمرفق 

لمنبر الحكومي الدولي للعلـو التقرير التقييم الصادر عن  مقرري السياساتموجز خاص ب
ح التلقيو  لملقحاتبشأف ا والسياسات في مجاؿ التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

 وإنتاج األغذية

لمنبر الحكومي الدولي للعلـو والسياسات في مجاؿ التنوع البيولوجي وخدمات النظم ا
 اإليكولوجية

 ٕٛٔٓ-ٕٗٔٓمن برنامج العمل للفترة  )أ(( ٖ الناتج)

 :المؤلفوف
فونسيكا، ىياف ت. نغو، جاكوبوس س. بيسميجر، توماس د. بريز، -سايموف ج. بوتس، فيرا إمبيراتريس

 أدـ ج. فانبرغنو ؼ. ديكس، لوكاس أ. غاريبادلدي، روزماري ىيل، جوزيف سيتل  لين
 على النحو التالي: مقرري السياساتالموجز الخاص بىذا  ينبغي أف يشار إلىو 

اؼبوجز (: ٕٙٔٓ) اؼبنرب اغبكومي الدكرل للعلـو كالسياسات يف ؾباؿ التنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية
ؼبنرب اغبكومي الدكرل للعلـو كالسياسات يف ؾباؿ التنوع التقييم الصادر عن اتقرير من  م السياساتقرر اػباص دب

-سايبوف ج. بوتس، فَتا إمبَتاتريس. بشأف اؼبلقحات كالتلقيح كإنتاج األغذيةكخدمات النظم اإليكولوجية البيولوجي 
ُت ؼ. ديكس، لوكاس أ. غاريبادلدم، ركزمارم فونسيكا، ىياف ت. نغو، جاكوبوس س. بيسميجر، توماس د. بريز، ل

، ـ. أ. آيزف، س. أ. كوننغهاـ، س. إيردرل، ب.ـ. فريتاس، ف. غاالم، ىيل، جوزيف سيتل، أدـ ج. فانربغنج. 
بارا، ج. -د. ج. مارتنس، ج. نيتسرل . خىوستيانسكي، ب .ؾ كوبونغ، ج. رل، -كوفاكسب.ج. كيفاف، أ. ؼ.  

(، (، البلد )يأدرج الحقان درج الحقان تأ . فيانا )احملرركف(. الناشر )يأدرج الحقا(، اؼبدينة )س. بيتيس، ر. رادر، ب. ؼ
 (.ذبهيزهاؼبقابلة من النص العريب بعد  تذبهيز النصوص: يأرجى إدراج الصفحا ) ---إذل  ---من  الصفحات
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ت إشراؼ اؼبنرب اغبكومي الدكرل الذم أأجرم رب ملقحات كالتلقيح كإنتاج األغذيةلليهدؼ التقييم اؼبواضيعي 
إذل تقييم التلقيح اغبيواين كخدمة من خدمات النظم اإليكولوجية الػمأنظ مة اليت يعتمد عليها إنتاج األغذية يف 

يركز التقييم سياؽ مسانباهتا يف اؽببات اليت تقدمها الطبيعة لئلنساف كدعمها لنوعية اغبياة الطيبة. كلتحقيق ذلك 
-حات احمللية كالداجنة، كعلى اغبالة كاالذباىات فيما يتعلق باؼبلقحات كشبكات اؼبلقحاتعلى دكر اؼبلق

النباتات كعملية التلقيح، كالعوامل اليت تدفع التغيَت، كالتأثَتات على رفاه البشر، كإنتاج األغذية استجابة 
 لبللبفاض كالعجز يف عمليات التلقيح كفعالية االستجابة.

ـبصص . كالوثيقة اغبالية عبارة عن موجز IPBES/4/INF/1/Rev.1يف الوثيقة تائج التقييم نيبكن االطبلع على 
 .لمعلومات الواردة يف تقرير التقييم الكاملل قررم السياساتؼب

 الرسائل الرئيسية
 حات والتلقيحقيم الملق  

 -في الطبيعة النظم اإليكولوجيةمن خدمات تنظيمية كخدمة  حيوي دورب يتلقيح الحيواناليقـو  -ٔ
، على ، على األقل جزئيان الػمأزىرة يف اؼبائة من أنواع النباتات الربية ٜٓرب اما يقيعتمد على الصعيد العاؼبي، ف

استمرار عمل النظم مهمة للغاية بالنسبة إذل ىذه النباتات كتعد اغبيوانات. الذم تقـو بو نقل حبوب اللقاح 
 كاسعة من األنواع األخرل.لطائفة اؼبوائل، كتوفر موارد أخرل تشكل اإليكولوجية ألهنا توفر الغذاء ك 

تلقيح الالمحاصيل الغذائية العالمية إلى حد ما على من نواع الرائدة األأكثر من ثالثة أرباع يعتمد  -ٕ
يف اؼبائة  ٖ٘بنحو اؼبلقحات احملاصيل اؼبعتمدة على  تسهمك  - نوعيةالو/أو  مردوداللى إبالنسبة  يالحيوان

 .العاؼبي إنتاج احملاصيل على الصعيدحجم  من
الملقحات تعتمد على التلقيح الحيواني بدرجات متفاوتة، القائمة على وبالنظر إلى أف المحاصيل  - ٖ

ل يعزى مباشرة إلى يصالمحالعالمي الحالي لنتاج اإلفي المائة من  ٛإلى  ٘إلى أف تشير التقديرات فإف 
الواليات المتحدة بدوالرات )ف دوالر و بلي ٚٚ٘-ٖٕ٘قدرىا سنوية قيمة سوقية ب يتلقيح الحيوانال

 ( في جميع أنحاء العالم.(ٕٛ)ٕ٘ٔٓفي عاـ  األمريكية

قتصادات اال اختالؼالمحاصيل، وبالتالي ب اختالؼة التلقيح الحيواني بشكل كبير بتختلف أىمي -ٗ
من التلقيح لنقدية األكثر أنبية يف العادل العديد من احملاصيل اكتستفيد  - المحاصيل القائمة على اإلقليمية

منتجات التصدير يف البلداف النامية )مثل القهوة تأيت يف صدارة ك اغبيواين بالنسبة إذل اؼبردكد ك/أك النوعية 
 فرص العمل كالدخل للمبليُت من الناس.موفرة بذلك كالكاكاك( كالبلداف اؼبتقدمة )مثل اللوز(، ك 

 والتغذية الغذائيةنظم في الة كبير مساىمة   ية التي تعتمد على الملقحاتئالمنتجات الغذا تساىم -٘
كتشمل األنواع اليت تعتمد على اؼبلقحات العديد من الفواكو كاػبضركات كالبذكر،  - البشرية الصحية

 .، كاؼبعادفكبَتة من اؼبغذيات الدقيقة، كالفيتاميناتبنسب   غذاء اإلنسافزكد اؼبكسرات كاحملاصيل الزيتية، اليت تك 

 نوع منألف  ٕٓ، بما في ذلك أكثر من ىي من النوع البريبية العظمى من الملقحات غاللا -ٙ
 ،والطيور، والِتربس، الزنابير، والخنافسو العث، و وبعض األنواع من الذباب والفراشات، النحل، 

 ما في ذلك نحلُ على نطاؽ واسع، ب النحلويتم تدجين بعض أنواع والخفافيش وغيرىا من الفقريات. 

                                                      
 ُت االعتبار.مع أخذ التضخم فقط بع ٕ٘ٔٓكية يف عاـ يالقيمة معدلة لتطابق دكالرات الواليات اؼبتحدة األمر   (28)
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، الطناف نحلال(، وبعض Apis cerana) الشرقي  العسل  (، ونحلُ mellifera Apis) (ٜٕ)الغربي  العسل 
 ىامان  توفر تربية النحل مصدران ك  - المتوحدوعدد قليل من النحل  (،Stingless)عديم الشوكة نحل الوبعض 

 أكثر اؼبلق حات الداّجنة انتشاران الغريب العسل كبل يعد الريف. ك األسر اؼبعيشية يف من مصادر الدخل لكثَت من 
 .مليوف طن من العسل سنويان  ٙ,ٔية تنتج حوارل مليوف خل ٔٛ، كعلى الصعيد العاؼبي ىناؾ حوارل يف العادل

، على الصعيد العالمي دور كبير في تلقيح المحاصيلوالداجنة  ةالملقحات البريلكال النوعين من  -ٚ
و/أو نوعيتها المحاصيل  مردودتوقف وي. ؿ والمكافو لمحصل النسبية تختلف وفقاً إسهاماتها أف رغم 

لمحاصيل ل ان تلقيحيتيح ؾبتمع متنوع من اؼبلقحات وجود ف - تها على حد سواءوفر و  على تنوع الملقحات
األنواع وف تكتلقيح احملاصيل حىت عندما يف يساىم تنوع اؼبلقحات ك . دبفردهمن أم نوع  أكثر فعالية كاستقراران 

األنبية اغبقيقية ؼبسانبة اؼبلقحات الربية يف إنتاج  تقدنركال  .كبَتةوفرة  ب( موجودة مثبلن  العسل كبل) الداجنة
 .احملاصيل

بشكل  فهي تساىمللغذاء تتجاوز مجرد كونها موردًا ، ناسلل لمنافع متعددةالملقحات مصدر  -ٛ
( والكتاف واأللياؼ )مثل القطن ،(وزيت النخيل (ٖٓ)لكانوالا مثالً الوقود الحيوي )مباشر في األدوية وفي 

إلى جانب كونها واألنشطة الترفيهية في الفنوف والحرؼ، )األخشاب(، واآلليات الموسيقية، و  ومواد البناء
  اؼبلقحات كتستخدـ - والتعليم األدب والدين والتكنولوجيافي والموسيقى و  وفلفنفي الهاـ مصادر لإل

امة يف العديد من الثقافات، كتربز النصوص اؼبقدسة اليت تتناكؿ النحل يف صبيع األدياف الرئيسية كرموز ركحية ى
 .أنبية اؼبلقحات للمجتمعات البشرية خبلؿ آالؼ السنُتيف العادل 

التراث األدوار المتواصلة للملقحات في لدى كثير من الناس على  الطيبةوتعتمد نوعية الحياة  -ٜ
وفي العالقات ، وكخلفية طبيعية وحياة حيوانية ذات أىمية جمالية، ز للهويةو لمية؛ كرمذي األىمية العا

اؼبلقحات كالتلقيح بأنبية حاظبة يف تنفيذ  كتتسم - وفي عالقات الحوكمة، االجتماعية؛ وللتعليم والترفيو
نظم اؼببادرة اؼبتعلقة بكالطبيعي؛ ك  ؛ كاتفاقية ضباية الًتاث العاؼبي الثقايفاتفاقية ضباية الًتاث الثقايف غَت اؼبادم

 الًتاث الزراعي اؼبهمة عاؼبيان.
 والتلقيح الملق حاتواالتجاىات في الحالة 

بعض األنواع( على ل بالنسبة وفرةوالوالتنوع )العدد  من حيثالملق حات البرية تقلصت قد ل  -ٓٔ
عن عدـ كجود بيانات كرغم أف  - ية، في شماؿ غرب أوروبا وأمريكا الشمالالمحلي واإلقليميصعيدين ال

أم وبوؿ دكف تقدًن أمريكا البلتينية كأفريقيا كآسيا كأكقيانوسيا يف  )ىوية األنواع كتوزيعها ككفرهتا( الربية اؼبلق حات
كمن مث فإف ىناؾ حاجة ماسة لي. على اؼبستول احملجلت تراجعات قد سأ فاإلقليمي،  ابياف عاـ بشأف كضعه

كالتلقيح على كجو السرعة لتقدًن معلومات عن  اؼبلق حاتلكل من كطٍت على اؼبدل الطويل  دكرل أك إذل رصد
 ذباىات بالنسبة ؼبعظم األنواع كمعظم أكباء العادل.االالة ك اغب

على الصعيد العالمي خالؿ العقود الخمسة الماضية، الداجن الغربي العسل زاد عدد خاليا نحل  -ٔٔ
 -في بعض الدوؿ األوروبية وأمريكا الشمالية خالؿ الفترة نفسهاانخفاض  حاالتعلى الرغم من تسجيل 

ناطق كذلك على األقل يف بعض اؼب كبل العسل الغريباؼبوظبية ؼبستعمرات  اػبسارةكارتفعت يف السنوات األخَتة 
                                                      

يسمى أيضان كبل العسل األكركيب، كيعود أصلو إذل أفريقيا كأكركبا كغريب آسيا كلكن النحالُت كمريب ملكات النحل نشركه   (29)
 عرب أكباء العادل.

 يسمى أيضان زيت بذكر اللفت.  (ٖٓ)
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كبوجود  ؼبعض الظرك ظل ، يف ُتلالنحليبكن ك  .اؼبعتدلة من نصف الكرة األرضية الشمالية كيف جنوب أفريقيا
 .الداجنةمن خبلؿ تقسيم اؼبستعمرات تعويض ىذه اػبسائر ، تكاليف اقتصادية مصاحبة

في المائة من  ٘,ٙٔالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة إلى أف لتقييمات القائمة الحمراء تشير  -ٕٔ
ة بالنسبة في المائ ٖٓالنسبة إلى  وترتفع)على الصعيد العالمي الفقارية مهددة باالنقراض  الملق حات

على الصعيد  الحشرية لملق حاتمخصصة لال توجد تقييمات قائمة حمراء عالمية و ة(. يلألنواع الجزر 
بالنسبة تهديد المستويات رتفاع اإلى تشير التقييمات اإلقليمية والوطنية بيد أف . ومع ذلك، العالمي

د اعدأك ، ائة من أنواع النحل كالفراشاتاؼبيف  ٜ يطاؿ التهديد في أكركبا،ف - لنحل والفراشاتبعض أنواع ال
اليت تنعدـ لفراشات )باستثناء األنواع ليف اؼبائة  ٖٔلنحل كليف اؼبائة  ٖٚبنسبة يف االلبفاض  ةآخذىذه األنواع 

 فهي، قوائم اغبمراء الوطنيةالتقييمات  عندما تتوفرك النحل(. من يف اؼبائة  ٚ٘حوارل تضم ك البيانات، بشأهنا 
 يف اؼبائة من أنواع النحل قد تكوف مهددة. ٓٗثر من أكظهر أف تأ 

في  ٖٓٓبنسبة  عيد العالميصى اللع الملق حاتالمحاصيل التي تعتمد على وازداد حجم إنتاج  -ٖٔ
، األمر الذي يجعل سبل كسب الرزؽ تعتمد بشكل متزايد على المائة على مدى العقود الخمسة الماضية

في معدالت النمو و في  اً انخفاض عموماً شهدت ىذه المحاصيل ومع ذلك، فقد  توفير الملقحات.
كتار الواحد من احملاصيل اؽبإنتاجية ف - الملق حاتتعتمد على  ال التيمحاصيل القارنة بم المردوداستقرار 

اؽبكتار الواحد من احملاصيل إنتاجية أكرب مقارنة ب فاكت سنومأقل، كت شهدت زيادة اؼبلق حاتاليت تعتمد على 
اليت أجريت ىذا االذباه ليست كاضحة، تشَت الدراسات  ؿبركاتأف  كيف حُت. اؼبلق حاتاليت ال تعتمد على 

 .اؼبلق حات تنخفض عندماينخفض  اإلنتاجالعديد من احملاصيل على اؼبستول احمللي أف على 
 وخيارات السياسة العامة واإلدارة ، والمخاطر والفرص،التغيير محركات

 يؤدالمباشرة التي ت محركاتالبسبب  تهديداً وتوفير التلقيح  الملق حات صحةفرة وتنوع و و جو اتو  -ٗٔ
االستخداـ دات تغَت استخداـ األراضي ك هداؼبكتشمل  - مخاطر على المجتمعات والنظم اإليكولوجيةإلى 

كتغَت  اؼبْمرضات، ك تطفلةلدخيلة اؼباألنواع اانتشار البيئي، ك  مبيدات اآلفات، كالتلوثر ك دارة الزراعة اؼبكثف إل
توافر البيانات أك منو  حدُّ فيمباشرة فردية أك مزيج منها  حركاتدب اؼبلق حاتتقلص الواضح لربط أما الاؼبناخ. 

اؼبباشرة تؤثر  ركاتدراسات اغبالة الفردية يف صبيع أكباء العادل تشَت إذل أف ىذه احملالكثَت من ، كلكن ىاتعقيد
 .اؼبلق حاتعلى ياف يف كثَت من األح سلبان 
 من حيثوالتلقيح  الملق حاتبلمخاطر والفرص المرتبطة ا إزاءاالستراتيجية  وتتباين االستجابات -٘ٔ

 نسبياً  شاملةردود و ، جنبهاأو تت المخاطرمن تقلل  واضحة نسبياً ية ردود فور بين الطموح والجدوؿ الزمني 
ىناؾ سبع اسًتاتيجيات ك  - الطبيعةبعالقة المجتمع  تهدؼ إلى تحويل الزراعة أوتتعلق باألجل الطويل و 

ذلك ؾبموعة من اغبلوؿ  ، دبا يف(ٔ ـ ؽ س )الجدوؿلمخاطر كالفرص تستجيب لإجراءات، ب، مرتبطة عريضة
أف ربد منها ، كيتوقع صورة متوازيةبيبكن اعتماد ىذه االسًتاتيجيات ك ذل اؼبعارؼ األصلية كاحمللية. ستند إاليت ت

يف أم منطقة من العادل، بغض النظر عن مدل اؼبعرفة اؼبتاحة عن حالة  اؼبلق حاتالبفاض باؼبرتبطة  من اؼبخاطر
 أك فعالية التدخبلت. اؼبلق حات

 االنتقاؿو التلقيح. الملقحات و  هدديارسات الزراعية المكثفة الحالية الممسمات من وىناؾ عدد  -ٙٔ
 استجاباتيوفر الزراعية  الطبيعيةالمناظر  سيطتب عمليةوعكس مسار نحو زراعة أكثر استدامة 

 ئلبقاء علىج متكاملة لثبلثة هنأ كىناؾ  - الملق حات حسارانبلمخاطر المرتبطة على ااستراتيجية رئيسية 
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الوظائف إدارة )أم اإليكولوجي تكثيف النتاجية ىي: )أ( عالية اإلزراعة على ك سليمة  اؼبلق حات عاتو مؾب
تعزيز ك )ب(  (؛ةالبيئالواقع على  الضرر  اغبد مننتاج الزراعي كسبل العيش مع ة لتحسُت اإلطبيعللاإليكولوجية 

كنظم الزراعة  ةيالزراعاغبراجة النظم الزراعية اؼبتنوعة القائمة )دبا يف ذلك حدائق الغابات، كاغبدائق اؼبنزلية، ك 
احمللية األصلية ك اؼبعرفة أك العلم  تتوافق معارسات كالتلقيح من خبلؿ فب اؼبلق حاتكتربية اؼباشية اؼبختلطة( لتعزيز 

بقع  كربط ترميمك االستثمار يف البنية التحتية البيئية من خبلؿ ضباية ك (؛ )ج( على سبيل اؼبثاؿ احملاصيل عاقب)ت
أف يات الزراعية اؼبنتجة. كيبكن ؽبذه االسًتاتيج قناطاؼبشبو الطبيعية يف صبيع أكباء الطبيعية ك متصلة من اؼبوائل 

آثار تغَت استخداـ األراضي، ككثافة إدارة األراضي، كاستخداـ اؼببيدات كتغَت اؼبناخ زبفف بصورة متزامنة من 
 .اؼبلق حاتعلى 
، إلى جانب الحلوؿ أف تشكل المحليةاألصلية و  القائمة على المعارؼ لممارساتيمكن لك -ٚٔ

من بُت ك  - هاوتنوع الملق حاتوفرة دعم  ؿخال وذلك من ،للتحديات القائمة حالً  ،القائمة على العلم
ات عبلقك  ؛كاغبدائق اؼبساحات الربية الطبيعيةعدـ التجانس يف تفضيل نظم زراعية متنوعة؛ ك اؼبمارسات  تلك

 الزراعية نشطةاألإلطبلؽ ( بلن مث اإلزىارؤشرات اؼبوظبية )اؼبب االستعانةك ؛ عديدة بعينهاملقحات القرابة اليت ربمي 
الزىور كغَتىا ، ك اغباملة لؤلعشاش شجاراأل يل إذلاؼب؛ ك اؼبلق حاتكاسعة من طائفة سبييز ك (؛ مثبلن  ة الغرسعملي)

جديد كفهم ؛ ليةاػبتصميم على ربسينات إدخاؿ لمعرفة إذل نتاج اؼبشًتؾ لل اإل. كقد أداؼبلق حاتمن موارد 
 لعلم.ل فان دل يكن معرك  شوكةعدًن الكبل  التعرؼ علىيات؛ ك آلثار الطفيل

مزيج من السمية ومستوى من خالؿ  ،المبيداتمن  الملق حاتالخطر الذي يهدد  ويتأتى -ٛٔ
إدارة  نطاؽلمركبات المستخدمة، و ختالؼ اابختلف من الناحية الجغرافية ياألمر الذي التعرض، 
 ت، وال سيمامبيدات اآلفا وتم إثبات أف .المساحة البرية المعنيةالموائل الموجودة في األراضي و 

في ظروؼ  الملق حاتمميتة على الدوف واسعة من اآلثار المميتة و طائفة على تنطوي  ،الحشرية المبيدات
 واقعيالالتعرض اؼبيداين آلثار  اليت ذبرم تقييمان اؼبتاحة الدراسات اؼبيدانية القليلة توفر ك  - متحكم فيهاتجريبية 

كال يزاؿ غَت  .األنواع اليت سبت دراستها كاستخداـ مبيدات اآلفاتإذل  استنادان  اآلثار تلك نع متضاربةأدلة 
للمبيدات اؼبسجلة اآلثار الضارة دكف اؼبميتة الناصبة عن التعرض اليت تؤثر هبا كيفية ال ما ىي معركؼ حاليان 

ل الطويل. على اؼبدسيما  ال، الربية اؼبلق حاتك  اؼبدارالنحل  تعدادمستعمرات ك على  غبشراتبالنسبة لفرادل ا
دكف أثار آثار فتاكة ك  علىأدلة  إذل يةيدالنيونيكوتينوئز على اؼببيدات اغبشرية ركت اليتاألحباث اغبديثة  كتشَت

 تشَت. كىناؾ أدلة من دراسة حديثة النحل وفرهلذم يااآلثار على التلقيح  نكبعض األدلة ع ،فبيتة على النحل
األدلة، ك  (ٖٔ)الفعلي. اؼبيداينالتعرض حالة يف  ىاتكاثر لقحات الربية ك اؼببقاء على النيونيكوتينوئيدات ذل آثار إ

 .متضاربة الداجنةآلثار على مستعمرات كبل العسل على امن ىذه الدراسات كغَتىا، اؼبستقاة 
، ىذه المبيدات الحد من استخداـب اتلمبيدات الحشر  الملق حاتيمكن تخفيض تعرض و  -ٜٔ

، بما في ذلك ية محددةمن ممارسات تطبيقطائفة ، واعتماد حة اآلفاتأشكاؿ بديلة لمكافوالبحث عن 
تعزيز  اآلفات مبيداتغبد من استخداـ اكتشمل إجراءات  - لحد من انجراؼ المبيداتاتكنولوجيات 

 غبد من االستخداـ العاـ.اكسياسات  ،تثقيف اؼبزارعُت، كالزراعة العضويةب ، مدعومةاإلدارة اؼبتكاملة لآلفات
 األمر الذململقحات، ة لآمنبطريقة ؼببيدات ات اتقييم اؼبخاطر أداة فعالة لتحديد استخدام أف يشكل كيبكن

                                                      
(ٖٔ)Rundlof et al., (2015). Seed coating with a neonicotinoid insecticide negatively affects wild bees. Nature 521: 

77-80 doi:10.1038/nature14420.. 
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 كفقان  كالداجنةالربية لملقحات اؼبختلفة لنواع األ اليت تتعرض ؽبااؼبتفاكتة طر اػبمستويات ينبغي أف ينظر يف 
خطوات ىامة كبو ذبنب  (وسم)دبا يف ذلك ال اؼبستخدمة الحقان  ةيمينظتلقواعد الاسبثل ك لتكوينها البيولوجي. 

نظمة مالصادرة عن توفر مدكنة السلوؾ الدكلية بشأف توزيع اؼببيدات كاستعماؽبا ك . بعينهاسوء استخداـ مبيدات 
الصناعة للحد من اؼبخاطر قطاع ك  اتؤلغذية كالزراعة ؾبموعة من اإلجراءات الطوعية للحكوملؼبتحدة األمم ا

 (ٕٖ).هاتستخدمالبلداف  يف اؼبائة فقط من ٘ٔالرغم من أف كالبيئة، على  على صحة اإلنساف
أو مقاومة  تحم ل مبيدات الحشائشالزراعية تحمل صفات  معظم الكائنات الحية المعدلة وراثياً و  -ٕٓ

األمر ، اليت تتحمل مبيدات اغبشائش االعشاب معظم احملاصيلذبمعات تصاحب كيرجح أف  - الحشرات
احملاصيل  حقوؿيف  تتغذلاليت العواقب الفعلية لوفرة كتنوع اؼبلقحات ك لملقحات. لاؼبوارد الغذائية  نالذم وبد م

استخداـ  زبفيضإذل  اؼبقاكمة للحشراتاحملاصيل  أف تؤدميبكن ك غَت معركفة.  اليت تتحمل مبيدات اغبشائش
آلفات غَت ل الثانومتفشي الر حاالت ظهو  كأالنتشار اآلفات،  كفقان  تلف إقليميان الذم ىباؼببيدات اغبشرية 

فيمكن أف ىذا التخفيض يف استخداـ مبيدات اغبشرات  كإذا ما استمر. آلفاتل قاكمة األكليةاؼبأك  ،اؼبستهدفة
 كزبفيض اؼبقاكمة للحشراتستخداـ احملاصيل ما الية كيفك ىذا الضغط على اغبشرات غَت اؼبستهدفة. من  يقلل

للموافقة  كتقييم اؼبخاطر اؼبطلوب. ةغَت معركف هاعلى كفرة اؼبلقحات كتنوع من تأثَتاستخداـ اؼببيدات اغبشرية 
آثار من  اؼبقاكمة للحشراتلمحاصيل ما ل يةكاف  بصورةعاجل ال ييف معظم البلداف  على احملاصيل اؼبعدلة كراثيان 

آثار غَت من  مة للحشراتاؼبقاك احملاصيل ك اليت تتحمل مبيدات اغبشائش لمحاصيل ما لفبيتة مباشرة أك دكف 
 ذلك نقص البيانات.من أسباب ، ك مباشرة

الفاروا في نحل العسل الغربي  ةواسعة من الطفيليات، بما في ذلك عثطائفة النحل من يعاني  -ٕٔ
على صحة نحل العسل والنحل  كبيراً   خطراً التي تعاود الظهور تلك األمراض الناشئة و وتعد والشرقي. 

زيادة الًتكيز على النظافة كمكافحة كمن شأف  - تجارياً تتم إدارتو ال سيما عندما  ،وحدمتالوالنحل الطناف 
. على حد سواء كالربيةالداجنة ، اؼبلق حات موعةؾبكامل أف يساعد على اغبد من انتشار اؼبرض يف   اؼبْمرضات

 اؼبْمرضاتنتقاؿ الر على نطاؽ كاسع ـباط هاكنقل الداجنةحات اؼبكثفة للملق  ًتبية كيبكن أف تشكل ال
 ،دخيلةأنواع  تفشيك أكثر ضراكة، تكوف  ْمرضاتؼب االنتخاب الطبيعي تتزيد من احتماالأف كالطفيليات، ك 

ؼبلقحات على ا ةغَت مقصود راضر أاحتماؿ كقوع ك . على الصعيد اإلقليمي احمللية اؼبلق حاتأنواع  بعض كانقراض
 .كربسُت استخدامهاات يم التجارة يف ىذه اؼبلقححسُت تنظيبكن اغبد منو بت الداجنةك لربية ا

بعض أنواع الملق حات البرية )النحل الطناف والفراشات، على سبيل المثاؿ( وقد تغيرت مواطن  -ٕٕ
، قد عمومان ك  - استجابة لتغير المناخ المرصود خالؿ العقود األخيرة ،أنشطتها الموسميةو الت وفرتها معد  و 

لعدة عقود،  كالزراعة بصورة كاضحة سبامان كخدمات التلقيح للمناخ على اؼبلق حات  عبارماال تتجلى آثار التغَت 
زيادة تنوع لتغَت اؼبناخ لتأخر االستجابة يف النظم االيكولوجية. كتشمل االستجابات القائمة على التكيف  نظران 

فعالية جهود كدل زبترب أك ترميمها.  اأك إدارهت ، كحفظ اؼبوائل اؼبستهدفةإقليميان  تنوع اؼبزارعزيادة ك احملاصيل 
 .تأمُت التلقيح يف ظل تغَت اؼبناخالتكيف يف 

)المذكورة أعاله  البرية والتلقيح الملق حاتدعم الرامية إلى لعديد من اإلجراءات تنفيذ ايمكن و  -ٖٕ
 سياسةأ ال يل اؼبثاؿ، قد تكوفعلى سبك  - اإلدارةتحسين بأكثر فعالية  ( تنفيذاً ٔ ـ ؽ سلجدوؿ وفي 

                                                      
(ٖٕ) Based on a survey from 2004–2005; Ekström, G., and Ekbom, B. (2010). Can the IOMC Revive the 'FAO 

Code' and take stakeholder initiatives to the developing world? Outlooks on Pest Management 21:125-131.. 
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 ةؾبزأاإلدارة تكوف  قدك يف اؼبمارسات؛  ةؿبلي اتاختبلفال تسمح بك  أكثر فبا ينبغي ةمتجانس الشاملة يةاغبكوم
كاؼبنسق  تضافرلعمل اؼبكيبكن، بفضل امتناقضة بُت القطاعات. األىداؼ تكوف  قد؛ ك تلفةـب مستويات على

 االختصاصاتعرب ك )مثل الزراعة كحفظ الطبيعة(،  ـبتلف القطاعاتعرب صبلت يبٍت الالذم رؼ اتبادؿ اؼبعك 
على سبيل  (، كبُت اؼبستويات )احمللي كالوطٍت كالعاؼبيعلى سبيل اؼبثاؿحبية ر الغَت ك ة، ياغبكومك ، ةاصاػب)

كيتطلب . اؼبلق حاتتغيَتات طويلة األجل تفيد إحداث إذل  الوصوؿالتغلب على ىذه التحديات، ك  ،(اؼبثاؿ
ينبغي االعًتاؼ  وبيد أن جتماعية على اؼبدل الطويل.االعراؼ األك  دكافعالعادات ك ال تغَّت  ةلفعا ةكمو حرساء إ
يشكل ىذا  أف ينبغيك  ،جهود التنسيقبذؿ حىت بعد  اتبقى التناقضات بُت قطاعات السياساحتماؿ أف تب

 .اؼبقبلةاىتماـ يف الدراسات نقطة االحتماؿ 
 

 األغذيةلقيح وإنتاج توال الملق حات علومات أساسية عنم
كتعتمد اإلخصاب كالتكاثر.  كي وبدثلزىور للاألنثوية ك  يةجزاء الذكر األالتلقيح ىو نقل حبوب اللقاح بُت 

ل حبوب ، لنقاؼبلق حات، اؼبعركفة باسم يةناقبلت اغبيوانالاألقل، على على  جزئيان غالبية النباتات اؼبزركعة كالربية، 
 {.ٕ-ٔ} مهمة أيضان اؽبوائي التلقيح  قاح مثل التلقيح الذايت أكلنقل حبوب اللل خر األوسائل الاللقاح، كلكن 

 أيضان تشمل  ها، كلكنال سيما النحلاغبشرات، تتصدرىا  ،ؾبموعة متنوعة من اغبيوانات اؼبلق حاتشمل تك 
ربغش، كالالنمل، ك الًتبس، ك  كالسوس، بعض األنواع من الذباب كالدبابَت كالفراشات كالعث كاػبنافس،

أنواع تعد صبيع بينما ك . (ٔ ـ ؽ س )الشكلاعبرابيات كالقوارض كالزكاحف ك اػبفافيش كالطيور كالثدييات، ك 
ملقحات. تعد خرل األصناؼ األاألنواع ضمن من ( ةأصغر )كمتغَت فإف نسبة ، اؼبلق حاتمن  النحل تقريبان 

يف  ٖٓرائدة يف العادل، يف حُت يًتدد الذباب على اصيل اليف اؼبائة من أنواع احمل ٜٓكيًتدد النحل على أكثر من 
بضعة كىناؾ  يف اؼبائة من أنواع احملاصيل. ٙاؼبائة منها، أما األنواع األخرل من اؼبلقحات فتًتدد على أقل من 

عدًن  بعض النحلك ، الطنافعسل الشرقي، كبعض النحل كبل الالغريب ك العسل من النحل، مثل كبل  داجنة أنواع
ؼبعركفة يف العادل ا ٚٚٓ,ٕٓ ػػػأنواع النحل الػ الغالبية العظمى من إفبيد . توحدكعدد قليل من النحل اؼب، الشوكة

 {.ٖ-ٔ( }داجنةحرة كغَت تعيش برية )أم 
، على الرغم يهاعل لتغذأك لت ك/أك حبوب اللقاحالرحيق مع تجزيارة الزىور يف اؼبقاـ األكؿ لب اؼبلق حاتكتقـو 

أنواع أخرل مثل الزيوت كالعطور ك  أشياء مفيدة مع أيضان ذبقد  ةتخصصاؼب اؼبلق حاتمن  قليبلن  ان عددأف من 
ؾبموعة صغَتة من سول تزكر ال أهنا )أم  األنواع اؼبختصةمن  اؼبلق حاتكبعض بعض الزىور. وفرىا الراتنج اليت ت

على اؼبنواؿ وعة كاسعة من األنواع(. ك زيارة ؾبمأهنا تقـو ب)أم عاـ من النوع الاألنواع اؼبزىرة( كالبعض اآلخر 
ؾبموعة كاسعة يلقحها عدد قليل من األنواع، يف حُت أف النباتات العامة تلقحها  تخصصةاؼبلنباتات فا، نفسو
 دباكالتلقيح،  اؼبلق حاتباؼبرتبطة ؼبتنوعة ا (ٖٖ)مالقي وجزمن ىذا اؼب ألفقسم ال كيتناكؿ {.ٙ-ٔ( }األنواعمن 

إذل توصيف  باءالقسم يسعى ، بينما احملليةاألصلية ك قتصادية كالبيئية كاالجتماعية كالثقافية، ك اال اؼبناظَتغطي ي
، يف حُت ينربم كالنباتات الربية اؼبلق حاتكاحملاصيل اليت تعتمد على كالداجنة الربية  اؼبلق حاتحالة كاذباىات 

لتكيف ل يةكالسياسات اػبيارات اإلداريةك ، اتاتالنب اؼبباشرة كغَت اؼبباشرة لنظم ملقحات محركاتلل جيمالقسم 
 تأثَتات سلبية.تكوف الكالتخفيف عندما 

                                                      
إذل اؼببادئ  قد تشَت القيم أيضان  ك األنبية )أحيانان أك االشياء ذات القيمة أالقيم ىي األفعاؿ أك العمليات أك الكيانات   (ٖٖ)

 Díaz et al. (2015) “The IPBES Conceptual Framework - connecting nature and people.” Current . انظر:األخبلقية(

Opinion in Environmental Sustainability 14: 1–16. 
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األصلية  قاعدة معرفية كاسعة من مصادر اؼبعرفة العلمية كالتقنية كاالجتماعية كاالقتصاديةل هبرم التقرير تقييمان ك 
 تذييلاليف حُت يشرح  ،اؼبوجزكيف ىذا التقرير اؼبستخدمة يف األساسية اؼبفاىيم  (ٔ) تذييلالكوبدد . احملليةك 
بُت الواردة ؿ و مراجع الفصكتشَت . كتبليغها الثقة يف النتائج الرئيسية درجةحديد لتاؼبصطلحات اؼبستخدمة  (ٕ)

قد ؿبتويات التقرير اليت إذل {، ٗ-ٖ-ٕ اإلطار، ٔ-ٖ-ٕ، على سبيل اؼبثاؿ، }يف ىذا اؼبوجز متعرجُت قوسُت
 كاعبداكؿ. طاراتاإلك  شكاؿكاأل ستنتاجاتاالتدعم 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 والتلقيح الملق حاتقيم  -ألف 
 الملق حات، في فهم المحليةو  األصليةفي ذلك العلـو والمعارؼ نظم المعرفة المتنوعة، بما ىم اتس

خالؼ  ال) العالمياالقتصادية والبيئية واالجتماعية والثقافية، وإدارتها على الصعيد  هاوالتلقيح، وقيم
إذل معلومات  مدؤ ، كتلملقحات كالتلقيحلكاسع النطاؽ كمتعدد األبعاد  ان تقدـ اؼبعرفة العلمية فهمك  -(عليو

نظم اؼبعرفة ما تنطوم  كثَتان كالقيم اليت تنتجها. ك  اؼبلق حاتكاػبطوات البلزمة غبماية كظائفها تنوعها ك عن فصلة م
من حيث اغبفاظ على القيم من  إدارة شاملة إدارهتاكاالحتفاء هبا ك عمليات التلقيح على فهم  احملليةاألصلية ك 

بُت  اعبمع خبلؿ منك ة كتنوع اؼبزارع كاغبدائق كاؼبوائل األخرل. كالقيم الركحي، ككفرة الناتج خبلؿ تعزيز اػبصوبة
متعددة،  يةنظم معرف إعماؿكخسائرىا، ب اؼبلق حاتؼبكاسب  كالكلياالقتصادم كاالجتماعي كالثقايف  التقييم
ة دار إلمن اؼبعلومات  ان وفر مزيدي، ك ةحلأصحاب اؼبصمتنوعة من  موعاتـبتلفة جمل منظورات على اغبصوؿ يبكن

 

(. كترد األمثلة ىنا جملرد التوضيح Managed pollinators( كالداجنة )Wild pollinatorsالتنوع العاؼبي للملقحات الربية ) : ٔ ـ ؽ س الشكل
ر الصورة اؼبوائل الطبيعية لكل من ، كيبُت لوف إطاكقد اختَتت لتعكس التنوع الواسع للملقحات اغبيوانية اؼبوجودة على الصعيد اإلقليمي

 .*سيتم إظهار الصور دبجرد التثبت من حقوؽ الطبع/مصادر الصور  اؼبلقحات

 .اإلنكليزية إذل مًتصبة غَت لكوهنا بالبلتينية األجناسأظباء  تأركت :اؼبًتجم مبلحظة
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، ٙ-ٗ، ٕ-ٗ} قائمةفجوات معرفية أساسية ال تزاؿ ىناؾ  أف، رغم بشأهناكازباذ القرارات كالتلقيح  اؼبلق حات
-٘ كالشكل، ٘-٘، ٔ-ٖ-٘، ٘-ٕ-٘، ٔ-ٕ-٘، ٘-ٔ-٘، ٗ-ٔ-٘، ٖ-ٔ-٘، ٕ-ٔ-٘، ٔ-ٔ-٘
 {.ٕ-٘،ٔ-٘ كاإلطاراف ،٘

 يحوالويعتمد لوجية في الطبيعة. النظم اإليكو من خدمات كخدمة أساسي   دورب يتلقيح الحيوانيقـو ال
النباتات البرية المزىرة في العالم، على األقل جزئيا،  أنواع ( منألف نوع ٖٛٓفي المائة )حوالي  ٘,ٚٛ

 ٛٚوفي المائة في المجتمعات االستوائية  ٜٗبين للتكاثر الجنسي، وىذا يتراوح  يعلى التلقيح الحيوان
يف  أساسيان دكرا  اؼبلق حاتكتؤدم  - (مسلم بو لكنو ناقص)لة المعتدطق افي المائة في مجتمعات المن

ؾبموعة كاسعة من اؼبوارد مثل  توفر النباتات الربية ألف نظران من الشبكات الغذائية األرضية  استقرار كعمل العديد
، ٓ-ٗ ،ٙ-ٔ، ٔ-ٕ-ٔ}خرل األصناؼ األلكثَت من البلفقاريات األخرل، كالثدييات كالطيور ك لالغذاء كاؼبأكل 

ٗ-ٗ}. 
التي ، أكثر من ثالثة أرباع أنواع المحاصيل الغذائية الرائدة عالمياً في جودة الو  لمردودااإلنتاج و يستفيد 

 -(ال خالؼ عليو) (ٖٗ)الحيوانيفي المائة من جميع األراضي الزراعية، من التلقيح  ٖ٘إلى  ٖٖ غطيت
كالبذكر  اكوو )الف والن ؿبص ٜٔ إنتاجيعتمد  (ٖ٘)،واعأن ٚٓٔالبالغ عددىا احملاصيل العاؼبية الرائدة من بُت ك 

يف ض البفؤدم إذل ايأف لملقحات الفقداف الكامل لكمن شأف كاعبوز( بدرجات متفاكتة على التلقيح اغبيواين. 
 ٚ يف تأثَت أم لو يكوف لنك  الرائدة، العاؼبية احملاصيل من اؼبائة يف ٕٔ يف اؼبائة يف ٜٓمن  بأكثر احملاصيل إنتاج

يف  ٕٛحملاصيل. كباإلضافة إذل ذلك، فإف ا من اؼبائة يف ٛ يف معركفة غَت آثارتكوف لو ك  احملاصيل، من اؼبائة يف
 فقدأف تاحملاصيل اؼبتبقية  من شأف ، يف حُت أفيتهاإنتاجيف اؼبائة من  ٜٓك ٓٗقد ما بُت اؼبائة من احملاصيل تف

يف اؼبائة من اإلنتاج  ٓٙيأيت ث حجم اإلنتاج العاؼبي، من حيك (. ٕ ـ ؽ س الشكليف اؼبائة ) ٓٗك ٔما بُت 
يف اؼبائة من اإلنتاج  ٖ٘يأيت من احملاصيل اليت ال تعتمد على التلقيح اغبيواين )مثل اغببوب كاحملاصيل اعبذرية(، ك 

كلكنو بو مسلم ) وتم تقييمي يف اؼبائة منو دل ٘ك بشكل جزئي على األقل اؼبلق حات علىمن احملاصيل اليت تعتمد 
، العديد من احملاصيل مثل البطاطا كاعبزر كاعبزر األبيض فإف ذلك،  عن فضبلن ك . (ناقص كغَتىا من كالثـو

إلنتاج األجزاء اليت نستهلكها )اعبذكر كالدرنات كالسيقاف كاألكراؽ  اؼبلق حاتاػبضركات، ال تعتمد مباشرة على 
رىا عرب البذكر أك يف برامج الًتبية. كعبلكة على لنش األنبيةتظل على درجة من  اؼبلق حات بيد أف(، أك الزىور

، ٔ-ٔ} التلقيح اغبيواين. من أيضان تستفيد ات على سبيل اؼبثاؿ( العلفية ) البقولي األنواعالعديد من فإف ذلك، 
ٔ-ٕ-ٔ ،ٖ-ٚ-ٕ} 

                                                      
 عندما ال تكوف ىناؾ عوامل مقيدة أخرل مثل تغذية احملصوؿ.  (ٖٗ)
(ٖ٘) Klein et al. (2007) “Importance of pollinators in changing landscapes for world crops” Proc. R. Soc. B 274: 

، كأنو ال يشمل إال احملاصيل ٕٚٓٓيف كبلين كآخركف،  ٖين مأخوذ من الشكل يرجى مبلحظة أف ىذا الرسم البيا .303-313
(، لكنو ال يشمل احملاصيل اليت تأستخدـ فيها البذكر ؿباصيل ٚٓٔاليت تنتج الفواكو كالبذكر لبلستخداـ البشرم اؼبباشر كغذاء )

ؼ، كاحملاصيل اؼبعركؼ عنها أهنا تتلقح بالرياح فقط، أك فقط للًتبية أك لزراعة أجزاء نباتية لبلستخداـ البشرم اؼبباشر أك لؤلعبل
 بالتلقيح الذايت السليب، أك التكاثر اػبضرم.
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في المائة من اإلنتاج الزراعي العالمي  ٛو ٘تراوح بين ما يعن ىو المسؤوؿ المباشر الحيواني التلقيح و 

كن ىناؾ ملقحات(، وتشمل تضيع لو لم ستنتاج ىذه الكمية من اإلأف الحالي من حيث الحجم )أي 
الحديد وحمض الفوليك في )أ( و فيتامين الكبيرة من المغذيات الدقيقة، مثل  وفر نسباً األطعمة التي ت

-ٕ-٘، ٕ-ٚ-ٖ} (مسلم بو لكنو ناقص( )ألف ٖ ـ ؽ س الشكل) ةالعالميالنظم الغذائية البشرية 
اصيل كالنباتات الربية اليت تقدـ اؼبغذيات الدقيقة البفاض توفر احمل ؼبلقحات اغبيوانية إذلا فقدافكقد يؤدم  -{ٕ

البالغة األنبية يف النظم الغذائية البشرية، األمر الذم يؤثر على األمن الصحي كالغذائي كيثَت خطر معاناة عدد 
أفضل عبلج أف على كبو كبَت  حاليان . كمن اؼبسلم بو متزايد من البشر من نقص فيتامُت ألف كاغبديد كالفوالت

 بالقيمة كأيضان اغبرارية كحدىا،  السعراتب باالحتياجات الغذائية اؼبتنوعة ال ىتماـااليكوف بلجوع كسوء التغذية ل
، ٗ-ٙ-ٕ، ٔ-ٔ} اؼبلق حات على ثَت منهااليت يعتمد الكاسية، األسغَت من منتجات احملاصيل اؼبتأتية الغذائية 

اليت تستهلك كأغذية يف حد ذاهتا يوانية اغب اؼبلق حاتبعض  كيشمل ذلك{. ٕ-ٔ-ٗ-٘، ٛ-ٖ، ٚ-ٖ
 نسبة عالية من الربكتُت كالفيتامينات كاؼبعادف.ربتوم على ك 
خدمات التلقيح ببشكل مباشر المرتبط في المائة من اإلنتاج  ٛإلى  ٘ ػػػػػللالقيمة السوقية السنوية  قدرت

م مسل  ي جميع أنحاء العالم )ف (ٕ٘ٔٓبليوف دوالر )بدوالرات الواليات المتحدة في  ٚٚ٘إلى  ٖٕ٘
كيف اؼبتوسط تكوف احملاصيل اؼبعتمدة  -{ٖ-ٚ-ٗ، ٕ-ٚ-ٖ} ((اء)ب ٖ ـ ؽ س ( )الشكلبو لكنو ناقص

اإلنتاج ث معظم وبد حيث ةموحدبطريقة توزيع ىذه اؼبنافع النقدية ال هبرم ك على اؼبلقحات أعلى سعران. 
 كأمريكاالبحر األبيض اؼبتوسط اؼبطلة على  يةكركبؼبناطق األاأجزاء من شرؽ آسيا، كالشرؽ األكسط ك يف اإلضايف 
يف اؼبائة من إصبارل اإلنتاج الزراعي  ٘ٔإذل  ٘ التلقيح دماتاؼبرتبط خب ضايفاإل نقدمالالناتج كيشكل . الشمالية

. هاكشرقآسيا  أكرب قدر من اؼبسانبات يف الشرؽ األكسط كجنوب اؼبختلفة مع كجوداألمم اؼبتحدة  مناطقيف 
                                                      

(ٖٙ) Klein et al. (2007) “Importance of pollinators in changing landscapes for world crops” Proc. R. Soc. B 274: 
، كأنو ال يشمل إال احملاصيل ٕٚٓٓيف كبلين كآخركف،  ٖمن الشكل  يرجى مبلحظة أف ىذا الرسم البياين مأخوذك  .303-313

(، لكنو ال يشمل احملاصيل اليت تأستخدـ فيها البذكر ؿباصيل ٚٓٔاليت تنتج الفواكو كالبذكر لبلستخداـ البشرم اؼبباشر كغذاء )
اصيل اؼبعركؼ عنها أهنا تتلقح بالرياح فقط، أك فقط للًتبية أك لزراعة أجزاء نباتية لبلستخداـ البشرم اؼبباشر أك لؤلعبلؼ، كاحمل

 بالتلقيح الذايت السليب، أك التكاثر اػبضرم.

 

تداكؽبا يتم ك مباشرة ستهلكها البشر يالعاؼبية الرائدة اليت لمحاصيل ل بلعتماد على التلقيح اغبيواينل: النسبة اؼبئوية ٕ ـ ؽ س الشكل 
(ٖٙ)يف السوؽ العاؼبية.

 

 النسبة المئوية للخسارة في اإلنتاج بسبب فقداف الملقحات في المحاصيل الرئيسية في العالم
 آثار غَت معركفة

البفاض اإلنتاج 
من  ٝ٘ٛبنسبة 

 ةاحملاصيل الرائد

 تاج احملاصيلالبفاض إن
 ٝ ٜٓبنسبة <

 ال كجود آلثار معركفة

 ٓٗالبفاض بنسبة 
 ٝ ٜٓإذل 

إذل  ٔالبفاض بنسبة 
ٗٓٝ 
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زيادة األسعار يف إمدادات احملاصيل العاؼبية اليت تطرأ على التغَتات تتسبب ، يبكن أف تلقيح اغبيوايناليف غياب ك 
لرفاه ل صافية ؿبتملةسنوية ة إذل خسار  مديؤ  األمر الذمستهلكُت كخفض األرباح للمنتجُت، بالنسبة إذل اؼب

إذل  ٕٚٓك هااحملاصيل كمنتجي ستهلكيؼبي ؼبصعيد العابليوف دكالر عل ال ٜٔٔك ٓٙٔتًتاكح بُت االقتصادم 
 ،غَت احملاصيلمن للمنتجُت كاؼبستهلكُت يف أسواؽ أخرل غَت احملاصيل )الزراعة بليوف دكالر أخرل  ٜٚٗ

ز معظم ييف البيانات كترك ةالعديد بالنظر إذل الفجواتك {. ٚ-ٗ( }على سبيل اؼبثاؿ، ، كذبهيز األغذيةراجةكاغب
 ؿبدكدةىي أساليب ذات دقة القيم تقدير لاؼبستخدمة األساليب االقتصادية  فإفلى الدكؿ اؼبتقدمة الدراسات ع

 من خبلؿ أدكات مثل دراستهاك االقتصادية منافع لالكمي ل تقديربيد أف ال{. ٚ-ٗ، ٘-ٗ، ٖ-ٗ، ٕ-ٗ}
باؼبعلومات  أصحاب اؼبصلحةترفد معايَت متعددة، اؼبنافع إذل التكاليف كالتحليبلت القائمة على  ربليبلت نسبة

 تهالملقحات كاستداملالتنوع البيولوجي ب يف إطار التسليم خيارات استخداـ األراضي ًتشد هباستأف  كيبكن
{ٗ-ٔ ،ٗ-ٙ.} 

                                                      
)ٖٚ( Chaplin-Kramer R. et al. (2014) “Global malnutrition overlaps with pollinator-dependent micronutrient 

production.” Proc. R. Soc. B 281: 2014.1799. 

)ٖٛ( 7: e35954 PLoS ONEet al. (2012) “Spatial and temporal trends of global pollination benefit.”  Lautenbach S.. 

 

يبثل ىذا النسبة اؼبعتمدة على  .في إنتاج المغذيات الدقيقة(  Pollination dependency) االعتماد الجزئي على التلقيح )ألف( :ٖ ـ ؽ سالشكل 
 (ٖٚ)(.Chaplin-Kramer et al. (2014). كيستند إذل اؼبرجع )folate-، )ج( الفوالتiron-، )ب( اغبديدVitamin A-التلقيح إلنتاج )أ( فيتامُت ألف

قدير بدوالرات الواليات المتحدة لكل الخريطة العالمية لمنافع التلقيح التي يستفيد منها إنتاج سوؽ المحاصيل المباشرة على أساس ت (B-باء)
كقد قدرت اؼبنافع بدكالرات الواليات اؼبتحدة للعاـ  درجات(. ٘ ×درجات  ٘ىكتار من اإلنتاج اإلضافي على شبكة من خطوط الطوؿ والعرض )

القطرية الصادرة عن منظمة التغذية  ( كؼبكافئات القوة الشرائية. كاستخدمرت التحليبلت البياناتٜٕٓٓكجرل تصحيحها للتضخم )إذل العاـ  ٕٓٓٓ
 .Lautenbach et alكالزراعة لؤلمم اؼبتحدة كاؼبتعلقة بأسعار اإلنتاج ككمياتو ككذلك نسب االعتماد على التلقيح للمحاصيل استنادان إذل اؼبرجع )

(2012).)(ٖٛ) 
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بو لكنو  مسلم)تعددة مىا الومنتجاتها ومزايا الملق حاتعلى  مصادر رزقهم من ناس في الكثيرالعتمد ي
أىم تشكل  فهذه احملاصيل. اؼبلق حاتالعديد من احملاصيل النقدية األكثر أنبية يف العادل على تعتمد  - (ناقص

فرص العمل حيث توفر كالكاكاك( كالبلداف اؼبتقدمة )مثل اللوز(  نبمنتجات التصدير يف البلداف النامية )مثل ال
االقتصادات  اختبلؼب تلفزب اؼبلق حاتفقداف  نك فإف اآلثار اؼبًتتبة عكالدخل للمبليُت من الناس. كلذل

 اؼبلق حاتعلى احملاصيل اليت تعتمد على اليت تتوقف بشكل كبَت أعلى بالنسبة لبلقتصادات أهنا  إذاإلقليمية، 
يف صادية للتلقيح لقيمة االقتا بشأفالدراسات اغبالية تأخذ دل ك مستوردة(. كانت أك   ؿبليان سبت زراعتها )سواء 
س االقتصادات الريفية، على األصوؿ اليت تشكل أس كخاصة، عبوانب غَت النقدية يف االقتصاداتا اغبسباف

اؼبادية )مثل مستعمرات ك (، ُتلاالنح( كاالجتماعية )مثل صبعيات ُتلاالنح العمالة لدلسبيل اؼبثاؿ، اإلنساف )
عن  مكسع الناجاألالتنوع البيولوجي مثل صوؿ الطبيعية )مبيعات العسل( كاألمثل ( كاؼبالية )العسل كبل

األساس للتنمية يشكبلف ا كتوازهنىذه األصوؿ ما ىو متوفر من  فمجموعلملقحات(. ل واتيةاؼبمارسات اؼب
 {.ٚ-ٗ، ٗ-ٗ، ٕ-ٗ، ٚ-ٖاؼبستدامة } يةالريفعيش لااؼبستقبلية كسبل 

 اً للعديد من االقتصادات الريفية ومصدر كيزة ر ل العس جمعسبل العيش القائمة على تربية النحل و  تشكل
 -(خالؼ عليو السواء )الفوائد التعليمية والترفيهية في السياقات الريفية والحضرية على حد من د يعدلل

العسل  من مشعألف طن  ٘ٙسنويان تنتج  ةمليوف خلي ٔٛف إذل أعلى الصعيد العاؼبي، تشَت البيانات اؼبتاحة 
العديد من فضل تأ ك طن. ألف  ٛٔ٘وارل يقدر حبما يف التجارة منها تداكؿ يأ العسل، مليوف طن من  ٙ,ٔك

بيع منتجات  من نأ يبك  ؛ ك اغبد األدىن من االستثماريتطلب  دبا أنوالعسل  صبعاالقتصادات الريفية تربية النحل ك 
ت توقي؛ كيتسم كفوائد طبية ؤلسرة؛ كيبكن أف يأستمد منو غذاء لمتنوعة من دعم اؼبلكية أشكاالن  ؛ كيتيحمتنوعة

تربية ككذلك تتزايد أنبية مع اؼبؤسسات الثقافية كاالجتماعية. صبلت العديد من ال يوفرك باؼبركنة؛  توكمكاف أنشط
غَت كبَتة إمكانيات  كىناؾ . يف كثَت من السياقات اغبضرية ى من البيئةمط حياة مستوحلن ان يار خباعتبارىا النحل 

، ٔ-ٚ-ٗ، ٕ-ٖ-ٗ}النامي سبل العيش اؼبستدامة يف سياقات العادل من أنشطة نشاط مستغلة لًتبية النحل ك
-٘، ٗٔ-٘، ٖٔ-٘، ٕٔ-٘، ٔٔ-٘، ٓٔ-٘، أمثلة عن اغباالت ٔ-ٙ-ٗ-٘، ٘-ٖ-٘، ٗ-ٛ-ٕ-٘

 {.ٕٕ-٘، ٘ٔ-٘، ٗٔ-٘، ٖٔ-٘، ٕٔ-٘ شكاؿاألك  ٕ٘-٘، ٕٗ-٘، ٕٔ
ىم بشكل مباشر اتس إذ أنها ،للغذاء مورداً  مجرد كونهاتتجاوز منافع متعددة للناس، ل مصدر الملق حات
إلى جانب الفنوف والحرؼ، و والوقود الحيوي، واأللياؼ، ومواد البناء، واآلالت الموسيقية،  ،في األدوية

على سبيل ك . (ال خالؼ عليو)تكنولوجيا واللفن والموسيقى واألدب والدين في ار لإللهاـ ادمصتمثل ها أن
 ؛ كما أفالسكرم من العسل اتلفطريات كمضادا اتمضادك مل اؼبضادة للبكتَتيا، ستمد بعض العوااؼبثاؿ، تأ 
على  ،الوقود اغبيوم كاأللياؼ كمصادر األخشاب ىي من بُت أنواعكأشجار القطن كالكافور ا ًتكفزيت اعب

 كشبة أعماؿ .كصيانة اآلالت اؼبوسيقية؛ كيبكن استخداـ مشع العسل غبماية اؼبلق حاتاليت تعتمد على  ،التوارل
 I’m a“ؿ اثعلى سبيل اؼباؼبوسيقى الشعبية كالكبلسيكية ) ، منها يفاؼبلق حاتمن  ة مستوحاةدينيك  ةأدبيك  ةفني

King Bee”  ىاربو مسلكضعها اليت (“Slim Harpo”ك ،“The Flight of Bumblebee”  ريبسكياليت كضعها  
 لنحل يف ـبطوطات اؼبايا )على سبيل اؼبثاؿ، النحلاعن قاطع اؼبقدسة كاؼب؛ (”Rimsky-Korsakov“ كورساكوؼ

الثامن  وسالبابا أكربانعند  ت الثبلثنحبلزخريف ذم الالرسم اليف القرآف الكرًن، ك  كسورة النحل(، الشوكةعدًن 
كالتقاليد الصينية مثل تشوانغ تزك. كينعكس التصميم  ،اؽبندكسية كالبوذيةلدل اؼبقدسة  فقراتكاليف الفاتيكاف، 

اليت يستخدمها ر امتأ ٓٔ ػػناظَت ذات الػاؼب، كشبكات اؼبوجو الركبوتاتطَتاف يف  اؼبلق حاتمن اؼبستوحى لفٍت ا
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، ٕ-٘ تاغباال ن، كاألمثلة عٗ-ٕ-٘، ٖ-ٕ-٘، ٕ-ٕ-٘، ٔ-ٕ-٘واة اليـو }اؽببعض علماء اغبشرات 
 {.ٕٗ-٘، ٓٔ-٘، ٜ-٘، ٛ-٘، ٚ-٘ شكاؿكاأل ،ٙٔ-٘

 العالميفي التراث  لملقحاتل متواصلةالدوار األكثير من الناس على ة لدى  الطيبحياة لانوعية تعتمد 
خفافيش، الو  ،طيورالو  ،زىورالو  ،المساحات البرية الطبيعيةتتجلى في  قيمة جمالية؛ و ز للهويةو كرم  ،الهاـ

في مجاؿ فراشات؛ وفي العالقات االجتماعية وتفاعالت الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية الو 
اليت تعترب  (Agave Landscape)الطبيعية الصبار  مساحةفإف على سبيل اؼبثاؿ، ك  -(ال خالؼ عليو)ة كمو الح

قياـ عتمد على تالًتاث العاؼبي مواقع ضمن  ةاؼبدرج ((Tequila ‘‘تيكيبل’’يف األثرية  تراثان عاؼبيان كمرافق التصنيع
تفضيبلت صبالية عن لناس كيعرب ا؛ سبلمتومريكي ك األصبار للالتلقيح للحفاظ على التنوع اعبيٍت بفافيش اػب

طائر امايكا، ك  عبوطٍتالرمز الىو الطائر الطناف ك ختلفة. اؼبكركبية األثقافية الشاىد اؼبؼبوسم اإلزىار يف كاضحة 
أقنعة كترمز سرم النكا؛ يف فراشة الوطنية الي ى ةاؼبستوطنناح الطائر جفراشة سنغافورة، ك  الشمس رمز

؛ كيتفاعل شعب بوركينا فاسويف  ‘‘بوا’’لخصوبة يف مهرجانات شعب ل ،قداـأ ٚ اليت يبلغ اتساعها ات،فراشال
ا مبوصفهنطقة اعبَتية اؼبك يف الغابات  افعيشيالنحل إؽبُت من آؽبة مع  لتقاليدىم، ، كفقان الفلبُتيف  ‘‘تاغبانوا’’
 تاغباال أمثلة، ٙ-ٖ-٘، ٗ-ٖ-٘، ٖ-ٖ-٘، ٕ-ٖ-٘، ٔ-ٖ-٘}لتنقل أنشطتو الزراعية طلقة اؼبسلطة ال
-٘، ٕٓ-٘، ٜٔ-٘، ٛٔ-٘، ٚٔ-٘، ٙٔ-٘ شكاؿاأل ،ٕٓ-٘، ٜٔ-٘، ٛٔ-٘، ٚٔ-٘، ٙٔ-٘

ٕٔ.} 
 للزراعة الصناعية ىامة إضافة تشكل المعارؼ األصلية والمحلية،ببعضها يرتبط  نظم زراعية متنوعة،ىناؾ 

النحل وتربية عة االزر الحراجة سلع و  لية،المنز ائق حدال، و الوقيدنظم زراعة وتشمل  ،مواتية للملق حات
 ٙٔإذل  ٛىكتار( حوارل  ٕصغَتة )أقل من اليازات الوقت الذم تشكل فيو اغبيف ك . (بو لكنو ناقص مسلم)

كبَتة يف معرفتنا يف ؾباؿ النظم الزراعية اؼبتنوعة ات  ثغر ، توجد العاؼبي على الصعيد يف اؼبائة من األراضي الزراعية
تناكب  يولوجي الزراعي كالتلقيح من خبلؿالب الزراعة التنوعر كيعزز تنوع النظم عارؼ األصلية كاحمللية. اؼبباؼبرتبطة 

اؼبستمر للموارد دماج اإلك ؛ هتاككفر  نباتيةالوارد اؼبكتنوع  ،رتقاءاالمن احملاصيل، كتعزيز اؼبوائل يف مراحل متنوعة 
ب، اسر األاإلمساؾ بك اؼبناحل،  ؾباؿ سبيل اؼبثاؿ يف االبتكارات، علىك ؛ شجرظألة الالربية كإدراج أنواع 

إدراج أنواع النحل الغازية بعلى سبيل اؼبثاؿ كذلك كالتكيف مع التغَت البيئي االجتماعي، ؛ كمكافحة اآلفات
-٘، ٓٔ-٘، ٜ-٘، ٛ-٘، ٚ-٘اغباالت كأمثلة  ،ٛ-ٕ-٘}الزراعية اعبديدة كموارد التلقيح يف فبارساهتا 

 {.ٕٕ-٘، ٘ٔ-٘، ٗٔ-٘ شكاؿاألك  ٖٔ-٘، ٕٔ-٘، ٔٔ
 الملق حاتالقائمة على المعارؼ األصلية والمحلية في دعم وفرة الثقافية الممارسات عدد من ساىم يو 

التنوع البيولوجي يشار إلى ألغراض ىذا التقييم، ) القي م“ الثقافي التنوع البيولوجي”على  والحفاظوتنوعها 
ىذا كيشمل  -(مسل م بو لكنو ناقص)“( وع البيولوجي الثقافيالتن”بينهما باسم  والصالتوالثقافي 

عبلقات القرابة اليت ك  ؛الطبيعية كاغبدائقربية الساحات عدـ التجانس يف اؼبتفضيل ك فبارسات نظم زراعية ـبتلفة؛ 
طائفة كاسعة اليت تعتمد على سبييز البيولوجية  - الزمنيةاستخداـ اؼبؤشرات ك ددة؛ احمل اؼبلق حاتالعديد من  يربم

كتعترب الركابط األخرل.  اؼبلق حاتإذل احملافظة على أشجار التعشيش، كاألزىار كموارد اؼبيل ؛ ك اؼبلق حاتمن 
اؼبستمرة بُت اؼبلقحات كىذه اؼبمارسات الثقافية كما تقـو عليو من نظم اؼبعارؼ احمللية كاألصلية )دبا يف ذلك 

ؼبواقع . كتتمتع ا‘‘الثقايف التنوع البيولوجي’’ اللغات احمللية( من عناصر األظباء اؼبتعددة للملقحات اؼبتنوعة يف
األنواع اؼبعرضة بقيمة ىامة على الصعيد العاؼبي لدكرىا يف حفظ “ الثقايف البيولوجي التنوع”اليت يتم فيها حفظ 

ة ال يستهاف هبا، ػبطر االنقراض كاللغات اؼبهددة أيضان. كعلى الرغم من كضوح أف ىذه اؼبناطق ذات مساح
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، ال تزاؿ ىناؾ ثغرات أساسية يف فهم يف اؼبائة من الغابات يف البلداف النامية ٖٓأكثر من مثبلن شمل تفهي 
، ٔ-٘، أمثلة اغباالت ٕ-ٚ-ٗ-٘، ٚ-ٕ-٘، ٙ-ٕ-٘، ٘-ٕ-٘، ٖ-ٔ-٘}مواقعها كحالتها كاذباىاهتا. 

 {.ٔٔ-٘، ٗ-٘، الشكبلف ٙ-٘، ٘-٘، ٖ-٘
 التي تعتمد على الملق حات النباتات البريةوالمحاصيل و التلقيح و لملقحات بالنسبة لاىات واالتجالحالة  –باء 

اعتماد الزراعة العالمية على المحاصيل التي  وقد ازداد حجم ،كل عاـفي االزدياد  إنتاج الغذاء  يأخذ
أما . (الؼ عليوال خ)في المائة على مدى العقود الخمسة الماضية  ٖٓٓعلى الملق حات بأكثر من قـو ت

ـ ؽ الشكل ) بلدافاحملاصيل كاألصناؼ كال باختبلؼ كبَتان   يختلف اختبلفان فالزراعة على اؼبلق حات اعتماد مدل 
 كالشرؽكالبحر األبيض اؼبتوسط اغبيواين أكرب ازدياد يف مناطق األمريكتُت فوائد التلقيح  كشهدت. (ٗ س

 متنوعة من ؿباصيل الفاكهة كالبذكر.  ب زراعتها ؾبموعةن بسب يف اؼبقاـ األكؿ ، كذلككشرؽ آسيا سطاألك 
{ٖ-ٚ-ٕ ،ٖ-ٚ-ٖ ،ٖ-ٚ-ٗ ،ٖ-ٛ-ٖ.} 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
(ٖٜ)Aizen et al. (2009) “How much does agriculture depend on pollinators? Lessons from long-term trends in crop 

production” Annals of Botany 103: 15791–588.. 

 

لخسارة اؼبتوقعة من حجم اإلنتاج لخريطة العادل توضح اعتماد الزراعة على اؼبلق حات )أم النسبة اؼبئوية  :ٗـ ؽ س   الشكل
إذل بيانات منظمة  ، استنادان ٕٕٔٓك ٜٔٙٔلشريط اؼبلوف( يف عامي يف ا اؼبوصوفةفئات الالزراعي يف غياب التلقيح اغبيواين )

(ٜٖ)(ٜٕٓٓ) (Aizen et al) آيزف كآخركف ؼبنهجية  ( كتبعان ٖٕٔٓاألغذية كالزراعة )قاعدة البيانات اإلحصائية 
 

 النسبة المئوية للخسائر في الزراعة في حالة عدـ وجود تلقيح حيواني

 بيانات توجدال 
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واستقرار في إنتاجية نمو ما يتحقق من  فإف، الملق حاتنحو متزايد على على الزراعة العالمية  حين تعتمد يف
فإنتاجية  -(ال خالؼ عليو) عليهاالتي ال تعتمد  أقل من المحاصيل الملق حاتل التي تعتمد على يصاالمح

مقارنة  من سنة إذل أخرل أكرب ان اؽبكتار الواحد من احملاصيل اليت تعتمد على اؼبلق حات شهدت زيادة أقل، كتفاكت
ىذا االذباه ليست  الدكافع اليت ربرؾكيف حُت أف  اصيل اليت ال تعتمد على اؼبلق حات.بإنتاجية اؽبكتار الواحد من احمل

أف اإلنتاج ينخفض عندما إذل كاضحة، تشَت الدراسات اليت أجريت على العديد من احملاصيل على اؼبستول احمللي 
كعن ع على الصعيد احمللي عن تراج يكشفكثَت من احملاصيل   مردكدكعبلكة على ذلك، فإف  تنخفض اؼبلق حات.

كثر ؾبتمع أشأف من ك  .)ال خبلؼ عليو(اع من األنو  إذل ؾبموعات ـبتلفةعندما تفتقر ؾبتمعات اؼبلق حات استقرار أقل 
زبتلف فيما  اؼبلق حاتأنواع ، كذلك ألف من ؾبتمع أقل تنوعان ، كالتلقيح الكايف، قدران أكرب من االستقراروفر يأف  تنوعان 

أف إذل  ةاحمللياؼبستويات ذلك، تشَت الدراسات على عن  فضبلن . ك كنشاطها سلوكها التغذكمأمباط يف ك الغذاء تفضلو من 
ؾبتمعات فيها تكوف اليت اغبقوؿ يف أكرب منو كفَتة ك متنوعة  اؼبلق حاتؾبتمعات كوف فيها تاغبقوؿ اليت ل يف يصاإنتاج احمل

أكرب من  إنتاج احملاصيل العاؼبيلقحات الربية مسانبة يف ؼبصيل، تقدـ اكفيما ىبص بعض احملا. أقل تنوعان  اؼبلق حات
بشكل كامل فقداف لنحل العسل الداجن أف يعوض يف كثَت من األحياف كال يبكن اؼبسانبة اليت يقدمها كبل العسل. 

فر بأعداد كافية لتلبية اتو أف ي ان دائمال يبكن لعديد من احملاصيل، ك لفعالية  أقلن  كوف ملقحان يأف  والربية، كيبكن اؼبلق حات
الربية ىي  اؼبلق حات. كمع ذلك، فإف بعض أنواع (مسلنم بو لكنو ناقص)التلقيح يف كثَت من البلداف على الطلب 

يف  ٕيبكن أف يعزل إذل أنشطة على الصعيد العاؼبي يف اؼبائة من تلقيح احملاصيل  ٓٛاؼبهيمنة. كتشَت التقديرات إذل أف 
على حد كالداجنة  تنوع خيارات التلقيح، دبا يف ذلك األنواع الربيةكىناؾ حاجة إذل قط من أنواع النحل الربم. اؼبائة ف

-ٛ-ٖ ،ٕ-ٚ-ٖ} (مسلنم بو لكنو ناقص)الطقس كالبيئة يبكن التنبؤ ب الحيث اغبقوؿ اؼبفتوحة نظم معظم سواء، يف 
ٕ ،ٖ-ٛ-ٖ.} 

 ويةالشت اتمستعمر ال ارتفاع خسائرعلى المستوى العالمي، رغم  الداجن عدد خاليا عسل النحل الغربييتزايد 
خسائر وقد ال تسفر (. ٘ ـ ؽ س )الشكل( ال خبلؼ عليو)في بعض الدوؿ األوروبية وأمريكا الشمالية 

 جزئةتمن خالؿ خسائر من ال الحد يمكنهم النحالينبالنظر إلى أف  ال رجوع فيو انخفاضعن  ات دائماً مستعمر ال
يف  عسل النحل الغريبل اؼبوظبيةسائر اػبكزبتلف  -ىاأو حتى تجاوز  الموسميةالخسائر  تعويضل (ٓٗ)اتالمستعمر 

يف العقود األخَتة )على أصبحت  بيد أهنانة، /اؼبقاطعة كالسن الواليةحسب البلد/ كبَتان   اختبلفان أكركبا كأمريكا الشمالية 
مسلنم ) اليت كانت تعترب عاديةيف اؼبائة  ٘ٔإذل  ٓٔ الػ نسبةحياف يف كثَت من األتتجاكز ( الفاركاإدخاؿ كبل األقل منذ 

، ٖ-ٖ-ٖ، ٕ-ٖ-ٖ، ٗ-ٕ-ٗ-ٕ، ٖ-ٕ-ٗ-ٕ}من العادل  األخرلبيانات اؼبناطق كىناؾ نقص كبَت يف  .(بو لكنو ناقص
ٖ-ٖ-ٗ ،ٖ-ٖ-٘}. 

                                                      
يف  رأبيتمن العامبلت يف مستعمرة قوية عدديان كإضافة ملكة جديدة ؾبموعة بأخذ يتم الفصل بُت مستعمرات النحل  (ٓٗ)

 مكاف آخر لتشكيل مستعمرة جديدة؛ كينطوم ىذا النشاط على تكلفة اقتصادية.
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ذل البلداف إعدد خبليا كبل العسل بالنسبة ( لالسنوية نسبة اؼبئويةال توضح معدؿ النمو السنوم )دلخريطة العا :٘ ـ ؽ س الشكل
 .(ٔٗ)(ٖٕٔٓ)إحصاءات الفاك  ٕٕٔٓك ٜٔٙٔنظمة األمم اؼبتحدة لؤلغذية كالزارعة بُت مبتلك البيانات إذل  اريراليت رفعت تق

المحلي صعيدين والتنوع على ال تواجدوالوفرة الفي  البري والفراشات تراجعاً النحل أنواع لعديد من يشهد ا
 خرىاألقاليم الخاصة باأل بياناتال أما ؛(مسل م بو لكنو ناقص)في شماؿ غرب أوروبا وأمريكا الشمالية  إلقليميوا

ورود تقارير الستخالص استنتاجات عامة، رغم  غير كافية حالياً فهي  األخرى الملق حات وتلك الخاصة بأصناؼ
البفاض يف تنوع النحل كالنباتات مت تسجيل  يمي،اإلقلالصعيد على ك  - المحليعلى الصعيد  عن حاالت انخفاض

أمريكا الشمالية،  أكركبا الغربية كشرؽالسيما يف اؼبناطق الصناعية الكربل يف العادل،  اؼبلق حاتالربية اليت تعتمد على 
 Bombus)ة فرانكلُت الطنان، مثل كبلة كبَتان   البفاضان بعض األنواع كشهدت . (ال خبلؼ عليو)على مدل القرف اؼباضي 

franklini)  النحلة الطنانة الصفراء الكبَتة يف غرب الواليات اؼبتحدة األمريكية ك(Bombus distinguendus)  يف أكركبا
 زء صغَت منبالنسبة عبأك معركفة فقط غَت معركفة هي فخرل األنواع اػباصة باألذباىات أما اال. (ال خبلؼ عليو)

مثل العث، األخرل اغبشرية كالفقاريات  اؼبلق حاتالبفاض يف صباعات  كذلك  لجسأ ك . اؼبعنية األنواعمناطق تواجد 
تنوع الًتاجعي ل االذباه ،توقف بل ،ركبية، تباطأيف بعض الدكؿ األك ك . (مسلنم بو لكنو ناقص)كاػبفافيش  ،الطنافكالطائر 

كيف . ةغَت كاضح الظاىرة ال تزاؿ هىذ أك أسبابسبب فإف . كمع ذلك، (مسلنم بو لكنو ناقص)، اغبشرية اؼبلق حات
كبقايا اؼبوائل أطراؼ اغبقوؿ سافة من تنخفض بشدة مع ازدياد اؼبالنحل الربم احمللي كتنوعو كفرة تبُت أف  النأظم الزراعية

 {.ٖ-ٕ-ٖ، ٕ-ٕ-ٖ( }مسلنم بو لكنو ناقص)بضع مئات من األمتار دبستويات الطبيعية كشبو الطبيعية 
في إنتاجية واستقرار نمو فإف ما يتحقق من نحو متزايد على الملق حات، على ة العالمية الزراعفي حين تعتمد 

. فإنتاجية اؽبكتار (ال خالؼ عليو) التي ال تعتمد عليها ل التي تعتمد على الملق حات أقل من المحاصيليصاالمح
مقارنة بإنتاجية  من سنة إذل أخرل أكرب ان الواحد من احملاصيل اليت تعتمد على اؼبلق حات شهدت زيادة أقل، كتفاكت

ىذا االذباه ليست كاضحة،  الدكافع اليت ربرؾكيف حُت أف  اؽبكتار الواحد من احملاصيل اليت ال تعتمد على اؼبلق حات.
أف اإلنتاج ينخفض عندما تنخفض إذل تشَت الدراسات اليت أجريت على العديد من احملاصيل على اؼبستول احمللي 

كعن استقرار أقل عن تراجع على الصعيد احمللي  يكشفكثَت من احملاصيل   مردكدت. كعبلكة على ذلك، فإف اؼبلق حا

                                                      
ق أك يوغوسبلفيا السابقة أك من االرباد السوفيايت الساب مت دمج البيانات اؼبستمدة من البلداف اليت كانت جزءان   (ٔٗ)

 تشيكوسلوفاكيا السابقة.

 (ٕٕٔٓ-ٜٔٙٔخاليا النحل ) النمو السنوي في عدد

 وجد بياناتتال 
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 تنوعان كثر أ ملقحات ؾبتمعشأف من ك  .)متفق عليو( من األنواع إذل ؾبموعات ـبتلفةعندما تفتقر ؾبتمعات اؼبلق حات 
زبتلف فيما تفضلو أنواع اؼبلق حات تمع أقل تنوعان، كذلك ألف من ؾب، كالتلقيح الكايف، قدران أكرب من االستقراروفر يأف 

أف إنتاج إذل  ةاحمللياؼبستويات ذلك، تشَت الدراسات على فضبلن عن . ك كنشاطها يف أمباط سلوكها التغذكمك من الغذاء 
ؾبتمعات  تكوف فيها اغبقوؿ اليتيف أكرب منو كفَتة ك ؾبتمعات اؼبلق حات متنوعة اغبقوؿ اليت تكوف فيها ل يف يصااحمل

بشكل كامل فقداف اؼبلق حات لنحل العسل الداجن أف يعوض يف كثَت من األحياف كال يبكن . اؼبلق حات أقل تنوعان 
على فر بأعداد كافية لتلبية الطلب اتو أف ي دائمان ال يبكن لعديد من احملاصيل، ك لفعالية  أقلن  كوف ملقحان يأف  والربية، كيبكن

. كمع ذلك، فإف بعض أنواع اؼبلق حات الربية ىي اؼبهيمنة. كتشَت (مسلنم بو لكنو ناقص)َت من البلداف التلقيح يف كث
يف اؼبائة فقط من  ٕيبكن أف يعزل إذل أنشطة على الصعيد العاؼبي يف اؼبائة من تلقيح احملاصيل  ٓٛالتقديرات إذل أف 

معظم على حد سواء، يف كالداجنة  قيح، دبا يف ذلك األنواع الربيةتنوع خيارات التلكىناؾ حاجة إذل أنواع النحل الربم. 
 {.ٖ-ٛ-ٖ، ٕ-ٛ-ٖ ،ٕ-ٚ-ٖ( }مسلنم بو لكنو ناقص)الطقس كالبيئة يبكن التنبؤ ب الحيث اغبقوؿ اؼبفتوحة نظم 

  

الثدييات  هاحالة اؼبلقحات من الفقاريات )دبا في )ألف(  دكرل غبفظ الطبيعةبلرباد الحالة تصنيفات اؼبلق حات الربية يف القائمة اغبمراء ل: ٙ ـ ؽ س الشكل
منقرضة : االرباد الدكرل غبفظ الطبيعةفئات اؼبخاطر النسبية لدل  )ج( .األكركبية أنواع النحل كالفراشات ))باء .االرباد الدكرل غبفظ الطبيعةمناطق يف صبيع كالطيور( 

 لبياناتنقص يف ا؛  )أؽ( ؛ أقل إثارة للقلق)شو( شبو مهددة؛)ضع(  ؛ ضعيفة)مو(  ؛ مهددة باالنقراض)مخ( باالنقراض بصورة خطرةمهددة ؛ )مب( يف اغبياة الربية
 .)دل( ؛ دل تقينم)نب(

  



IPBES/4/19 

58 

تقييمات فر اتتو و لحالة األنواع.  موضوعياً  اً تقييم قائمة التقييم الحمراء لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة تمثل
ىناؾ حوالي (. و ألف ٙ ـ ؽ س ، مثل الطيور والخفافيش )الشكلةر من الملق حات الفقاريلكثيعالمية 
في  ٖٓترتفع النسبة إلى )على الصعيد العالمي باالنقراض مهددة في المائة من الملق حات الفقارية  ٘,ٙٔ

ال خالؼ )من االنقراض  اتجاه نحو مزيد وىناؾ؛ )مسل م بو لكنو ناقص(ة( يألنواع الجزر إلى االمائة بالنسبة 
وتشير  .(ال خالؼ عليو)على الصعيد العالمي  هامعظم الملق حات الحشرية لم يتم تقييمإال أف  .(عليو

ال سيما باالنقراض،  من التهديدمرتفعة لملقحات الحشرية إلى مستويات لالتقييمات اإلقليمية والوطنية 
 (في أحواؿ كثيرة هددة باالنقراضم هافي المائة من أنواع ٓٗأكثر من التي تعتبر بالنسبة للنحل والفراشات )

يف اؼبائة  ٜيف اؼبائة من النحل ك ٜأف إذل  نطاؽ األكركيباألخَتة على التقديرات الكتشَت  -(مسلم بو ولكنو ناقص)
نحل لل بالنسبةيف اؼبائة  ٖٚبنسبة  ضاالبفا كأف اجملموعات تشهد( باء ٙ ـ ؽ س الشكلمن الفراشات مهددة )

البيانات فإف بالنسبة لغالبية النحل األكركيب، ك (. بشأهنا البياناتاليت تنعدـ لفراشات )باستثناء األنواع ليف اؼبائة  ٖٔك
مىت  القوائم اغبمراءفإف  ،الوطٍتد صعيعلى الك إجراء تقييمات االرباد الدكرل غبفظ الطبيعة. دبا يتيح غَت كافية 

يعد يف اؼبقابل، ك اإلقليمي.  عيدصعلى ال وأعلى بكثَت منيف االذباه العاـ كوف يهددة أف عدد األنواع اؼبتبُت ، توافرت
من  نوعان  ٖٓٔكمن بُت . اؼبهددة األنواعما يكوف من  نادران األنواع الشائعة ك من لمحاصيل بشكل عاـ النحل اؼبلق ح ل

فقط ، ككاف نوعاف أكركبا أك أمريكا الشماليةفقط سواء يف نوعا  ٛ٘مت تقييم أنواع النحل الشائعة اؼبلقحة للمحاصيل 
ألقل إثارة للقلق حسب اأهنا تندرج يف فئة األنواع )أم  غَت مهدد نوعان  ٕٗ، ككنوعاف شبو مهددين، نيمهددمنها 

بُت من ك . نوعا ٕٔبالنسبة إذل  البيانات غَت كافية للتقييم ككانتاالرباد الدكرل غبفظ الطبيعة(، لدل اؼبخاطر فئات 
للتقييم  أنواع فقط ٓٔ دل زبضع سول (ٕٗ)،ٕٚٓٓلعاـ  قيح احملاصيل العاؼبيتلتقييم سبت دراستها يف  انوع ٚ٘

 ٓٔال يقل عن بيد أنو من اؼبعركؼ أف ىناؾ ما . بشدة باالنقراض مهددالطناف النحل من ، منها نوع كاحد الرظبي
كإف كاف من الضركرم كذلك النظر يف صحة ، كبل العسلشائعة جدا، دبا يف ذلك ثبلثة أنواع من  أنواع أخرل
 {.ٖ-ٕ-ٖ، ٕ-ٕ-ٖكبل العسل } مستعمرات

 وخيارات السياسة العامة واإلدارة والمخاطر والفرص التغييرمحركات  -جيم
جميع أنحاء  المراقبة والدراسات التجريبية ودراسات النمذجة التي أجريت في من دراسات يشير عدد كبير

 تضر بهاال تزاؿ و الداجنة الملق حات البرية بالتي أضرت المحركات من  لوجود عددير العالم إلى احتماؿ كب
كلكن نقص البيانات، بوجو خاص خارج دكؿ غرب أكركبا كأمريكا الشمالية، كالصبلت  -(مسل م بو لكنو ناقص)

دبحركات مباشرة ؿبددة. اؼبتبادلة بُت احملركات، أدل إذل صعوبة كبَتة يف ربط االلبفاض طويل األمد للملقحات 
بالنسبة على الصعيد احمللي معدالت التلقيح  الًتاجع يف صحة اؼبلقحات كتنوعها كتوفرىا إذل البفاضأدل  كبوجو عاـ

 تغيَت كساىم يف(، هكاستقرار  توكنوعي ردكدخفض كمية اؼباألمر الذم أدل إذل اؼبلق حات )للمحاصيل اليت تعتمد على 
كاؼبمارسات الثقافية أمباط اغبياة اؼبتميزة فقداف كما أدل إذل احمللي كاإلقليمي،   ينديعلى الصعالتنوع النبايت الربم 

دبا يف أف تتطور على اؼبدل الطويل،  خاطر أخرلؼبيبكن ك . (مسلنم بو لكنو ناقص)كالتقاليد نتيجة لفقداف اؼبلق حات 
كفقداف اؼبركنة على اؼبدل الطويل يف نظم إنتاج األغذية.  ،تاؼبلق حاب ُتذلك فقداف القيمة اعبمالية أك الرفاه اؼبرتبط

ذه يبكن ؽبك . ةغرافيتكوينها البيولوجي كمواقعها اعبل أنواع اؼبلق حات كفقان  عامل باختبلؼاألنبية النسبية لكل كزبتلف 
 (ٖٗ)مدل خطرأساس  احملركات علىترتيب  مهمةد يعق   األمر الذمآثارىا، يف أف تتجمع أك تتفاعل  أيضان احملركات 

 {.ٔ-ٕ-ٙ، ٘-ٗ، ٚ-ٕ} (غَت قطعي) الذم يبكن أف تلحقو الضرر
                                                      

(ٕٗ)   Klein et al. (2007). “Importance of pollinators in changing landscapes for world crops.” Proceedings of the 

Royal Society B 274:303-313. 

دبوجبو يأفهم اػبطر على أنو احتماؿ حدكث أثر أك خطر تقنيان للتعرؼ على اػبطر، ك -يستخدـ ىذا التقييم هنجان علميان   (ٖٗ)
 ؿبدد، مقاس كميان.
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إلى مكثفة التقليدية النب ممارسات إدارة األراضي اإلى جىا وتدىور  وتجزئتهاتدمير الموائل ما يؤدي  غالباً 
تشمل ىذه ك  -(مسل م بو لكنو ناقص) لها التعشيشموارد و  (ال خالؼ عليو)الملقحات غذاء تقليل أو تغيير 

اؼبمارسات االستخداـ الكبَت للمواد الكيميائية الزراعية كاؼبمارسات اؼبكثفة للحراثة أك الرعي أك جز األعشاب. كمن 
بحث عن اغبشرات اليت تالبفاض كثافة كتنوع تؤدم إذل موارد اؼبلق حات اليت تطرأ على ىذه التغيَتات اؼبعركؼ أف 

، ٔ-ٔ-ٕ-ٕ} )ال خبلؼ عليو(اإلقليمي ك احمللي على الصعيدين عات اؼبلق حات و ؾبم تغيَت تركيبة كبنيةإذل الطعاـ ك 
ٕ-ٕ-ٔ-ٕ ،ٕ-ٕ-ٕ ،ٕ-ٖ-ٔ-ٕ ،ٕ-ٖ-ٔ-ٖ ،ٖ-ٕ}. 

، وتعالج زراعة أكثر استدامة للتوصل إلىمتم مة لبعضها البعض يُتوخى األخذ بها ثالث استراتيجيات ىناؾ 
، وتعزيز النظم الزراعية اإليكولوجيتكثيف ال: ملقحاتىذه االستراتيجيات عدة محركات ىامة لتراجع ال
اإليكولوجي تكثيف ينطوم ال ‘ٔ’ - (ٔ ـ ؽ س )الجدوؿ المتنوعة القائمة، واالستثمار في البنية التحتية البيئية

ر الضر  اغبد منربسُت اإلنتاج الزراعي كسبل العيش مع كبو يفضي إذل  ىعلطبيعة للالوظائف اإليكولوجية إدارة على 
اغبراجة اغبدائق اؼبنزلية ك اغبدائق الغابية ك نظم مثل إدارة على تعزيز النظم الزراعية اؼبتنوعة القائمة كينطوم  ‘ٕ’.البيئي

 رؼ األصلية كاحملليةاأك اؼبع تماشى مع العلمتعزيز اؼبلق حات كالتلقيح من خبلؿ فبارسات تالزراعية دبا يؤدم إذل 
بقع ؼبوائل شبو شمل تفالبنية التحتية البيئية البلزمة لتحسُت التلقيح أما  ‘ٖ’.ثاؿ(على سبيل اؼب، احملاصيل تعاقب)

كتتصدل زىار. ألالتعشيش ك البلزمة لوارد اؼب تتيح اؼبساحات الربية الطبيعية الزراعية اؼبنتجةموزعةن عرب مناطق طبيعية 
التخفيف من من خبلؿ لبفاض اؼبلق حات الة اماؼبسببات اؽبلعديد من بصورة متزامنة لالثبلث  ىذه االسًتاتيجياتأ 
السياسات كتنطوم . (مسلنم بو لكنو ناقص)األراضي، كاستخداـ اؼببيدات كتغَت اؼبناخ  اتآثار تغَت استخدام
اقتصادية مباشرة للناس كسبل على منافع يف كثَت من اغباالت تألف منها ىذه االسًتاتيجيات كاؼبمارسات اليت ت

ـ ؽ  اعبدكؿيف الزراعة ) إدارة اؼبخاطر اؼبباشرةكسبيل االستجابات اليت مت ربديدىا يف . (لكنو ناقص مسلنم بو)هم عيش
( إذل زبفيف أثر ؿبرؾ كاحد فقط من ؿبركات البفاض اؼبلقحات أك ال زبفف أيان منها. كيبكن أف تظهر لبعض ٔ س

لبية على اؼبلقحات كعلى االستدامة الزراعية ( آثار سٔ ـ ؽ س يف اعبدكؿ *تلك االستجابات )اؼبشار إليها بنجمة
-ٕ-ٖ-ٕ، ٔ-ٖ-ٕ، ٕ-ٕ-ٕ، ٔ-ٕ-ٕ}األكسع نطاقان، كىي تأثَتات يلـز ربديدىا كميان كفهمها بشكل أفضل

ٖ ،ٖ-ٕ-ٖ ،ٖ-ٙ-ٖ ،٘-ٕ-ٛ ،ٙ-ٜ.} 
ضوية العالزراعة منها ف اآلثار السلبية على الملق حات يّ أو تخف ة بقدرتها على تقليصمعروف ثمة استجابات

)ال خالؼ الباحثة عن الطعاـ حة لملق  احشرات للعداد المحلية يزيد من األ، وكالىما وغرس الشرائح الزىرية
 على اؼبدل الطويلوفرة عن البيانات يقتضي األمر كجود سك  -مسل م بو لكنو ناقص()التلقيح من معدالت و  (عليو

 ةدلاألك . اجملموعةعلى مستول منافع  ستجاباتذه االؽبت حىت اآلف(، لتحديد ما إذا كان ةتوفر كىي بيانات غَت م)
إجراءات تعزيز التلقيح على األراضي فإذل حد كبَت من أكركبا كأمريكا الشمالية.  تأيتالزراعة العضوية فوائد على 

بو لكنو  مسلنم)اآلفات الطبيعية  ضبطخدمات النظم اإليكولوجية األخرل، دبا يف ذلك  أيضان عزز تالزراعية اؼبكثفة 
نظم من على سبيل اؼبثاؿ، يف كثَت ك بُت تعزيز اإلنتاجية كتعزيز التلقيح.  معاكضةىناؾ كمع ذلك، قد تكوف . ناقص(
كمن . )ال خبلؼ عليو(اؼبردكد  البفاض ها، عادة ما تؤدم اؼبمارسات العضوية اغبالية إذل كلكن ليس كل، الزراعة

مع اإلنتاج الزراعي العضوم  زيادة يعاجل مسألة اؼبعاكضات عن طريق أفاإليكولوجي تكثيف لشأف الفهم األفضل ل
يف  اهتذلك فائديف ، دبا . كىناؾ ثغرة معرفية فيما يتعلق بتأثَت ىذه االستجابةزيادة فوائد التلقيحالقياـ يف الوقت ذاتو ب
 {.ٕ-ٚ-ٙ، ٔ-ٚ-ٙ، ٗ-ٔ-ٔ-ٗ-ٙ، ٔ-ٔ-ٔ-ٗ-ٙ} التقليل من اؼبعاكضات

إلى زيادة التنوع في المساحات البرية الطبيعية على نطاؽ ئل امو د تنوع أكبر في الما يُؤدي وجو  غالباً 
مسل م بو لكنو )النباتات البرية و محاصيل زيادة فعالية تلقيٍح الو  (ال خالؼ عليو)الملق حات  عاتو مجم
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يبكن تعزيز تنوع موائل (، على سبيل اؼبثاؿ كالرعي، اخل اغبراجة،ك  ،لزراعةلاستخداـ األراضي ) كحسب نوع -(ناقص
دبا يف ذلك احملاصيل اؼبزىرة،  ،ب احملاصيلعاقتعن طريق الزراعة البينية ك اؼبساحات الربية الطبيعية لدعم اؼبلق حات 

. (ال خبلؼ عليو)لي أك الغطاء النبايت احملها لؤلزىار الربية أك حفظترميمها  كأاؼبوائل إنشاء كاغبراجة الزراعية، ك 
اؼبساحات الربية الطبيعية اليت تتوافق نطاقات اغبقل إذل نطاؽ عالية ىذه التدابَت يف حالة تنفيذىا من كيبكن تعزيز ف

مسلنم بو لكنو ) السمات اػباصة باؼبساحات الربية الطبيعيةمع تنقل اؼبلق حات، كمن مث ضماف الربط بُت ىذه 
األراضي ديرم اؼبزارعُت أك مدبكافأة ت {. كيبكن ربقيق مثل ىذه اإلجراءاٖ-ٕ-ٖ، ٖ-ٕ-ٕ، ٕ-ٕ-ٕ} (ناقص
 كأ، من خبلؿ إظهار القيمة االقتصادية ػبدمات التلقيح يف الزراعة، )ال خبلؼ عليو(ؼبمارسات اعبيدة على ا

التطبيق العملي للمزارعُت أك  إجراء)الزراعي( لنقل اؼبعرفة ك اإلرشاد خدمات ، أك اإلنتاج اغبيواين، كاستخداـ راجةاغب
)عشرات  ةأك الطبيعي ةطبيعيالضباية مناطق كاسعة من اؼبوائل شبو كتساعد  .(مسلنم بو لكنو ناقص)راضي األ ديرمم

، لكنها لن (مسلنم بو لكنو ناقص)وطٍت الأك  قليميالصعيد اإلاؽبكتارات أك أكثر( على حفظ موائل اؼبلق حات على 
كبَتة بسبب نطاقات احملميات المن بضعة كيلومًتات ثر من أكال تبعد تدعم مباشرة التلقيح الزراعي يف اؼبناطق اليت 

تعزيز الربط على مستول اؼبساحات الربية كمن شأف . (مسلنم بو لكنو ناقص)لقحات احملاصيل ؼبدكدة الطَتاف احمل
الربية  عزز تلقيح النباتاتأف ي(، اتالطرقحبواؼ )دبا يف ذلك  بقع اؼبوائلالطبيعية، على سبيل اؼبثاؿ عن طريق ربط 

يزاؿ غَت ال اؼبلق حات موائل يف حفظ  ه، كلكن دكر (مسلنم بو لكنو ناقص)من اغبركة عن طريق سبكُت اؼبلق حات 
-ٙ، ٕ-ٔ-ٖ-ٗ-ٙ، ٔ-ٔ-ٖ-ٗ-ٙ، ٖ-ٔ-ٗ-ٙ، ٘-ٔ-ٗ-ٙ، ٓٔ-ٔ-ٔ-ٗ-ٙ، ٕ-ٔ-ٕ-ٕكاضح }

ٗ-ٖ-ٕ-ٕ ،ٙ-ٗ-٘-ٔ-ٙ.} 
التي ستجابات من اال لناسالحياة الطيبة لوعية الملق حات على نتقلص آثار وتخفيف إدارة  يمكن أف تستفيد

اآلثار و ، وكمةالمعارؼ التقليدية والحيازة والحونقص الوصوؿ إلى األراضي التقليدية، سبل تعالج فقداف 
كجرل ربديد عدد من االستجابات اؼبتكاملة  -(مسلم بو لكنو ناقص)لمحركات المباشرة ية لالتراكمية والتفاعل
األمن الغذائي، دبا يف ذلك إمكانية ( ٔ: ، على النحو التارلركات الدافعة لتقلص أعداد اؼبلقحاتاليت تعاجل ىذه احمل

البيولوجي  حفظ التنوع( ٕ ؛اإليكولوجيتكثيف الك  ربديد الفرد لسياساتو الغذائية كالزراعية، كالقدرة على التكيف
يف ؼبسبقة كاؼبستنَتة اوافقة اؼب( ٗ ؛اليت تدعم اؼبلق حاتالتقليدية  ةكمو تعزيز اغب( ٖ ؛كالصبلت بينهما الثقايفكالتنوع 

الثقايف ك الًتاث الزراعي كالبيولوجي باالعًتاؼ ( ٙ ؛يازةاالعًتاؼ باغب( ٘ ؛كالتنمية كتبادؿ اؼبعارؼ ؾباالت حفظ البيئة
-٘، ٜٔ-٘، ٛٔ-٘ ةاغبالعلى ، أمثلة ٗ-٘} كضع إطار حفظ البيئة حبيث يرتبط مع قيم الشعوب( ٚ ؛اؽباـ
 {.ٖ-٘اإلطار ، ٕٚ-٘، ٕٙ-٘ ، الشكبلفٕٙ-٘، ٕ٘-٘، ٕٗ-٘، ٖٕ-٘، ٕٕ-٘، ٕٔ-٘، ٕٓ

حبوب الرحيق و  تنتج لنباتات المزىرة التياوفرة  على نحو يعززإدارة المساحات الحضرية والترفيهية الخضراء 
لمعروؼ ما إذا كاف ىذا ، رغم أنو من غير ا(مسل م بو لكنو ناقص) تهاوفر و من تنوع الملق حات يزيد اللقاح 

كخطوط  حواؼ الطرؽتنطوم يف اؼبدف ك  - المجموعات السكانيةعلى مستوى طويلة األمد ينطوي على منافع 
 أيضان إمكانيات كبَتة على  (افًتاض)كاألراضي الشاغرة  (مسلنم بو لكنو ناقص)لسكك اغبديدية ا كجوانبالكهرباء 

 {.ٙ-ٔ-٘-ٗ-ٙ، ٔ-٘-ٗ-ٙالتعشيش }موارد اإلزىار ك وفَت لدعم اؼبلق حات، لو أديرت بشكل صحيح لت
أنواع باختالؼ  ةسمي  درجة الية )تختلف من السمّ  كل من خالؿعلى الملق حات  خطراً المبيدات تشكل 

اؼبركبات  من حيث اعبغرافيا باختبلؼ طر أيضان اػبىبتلف ك . )ال خالؼ عليو(( ومستوى التعرض الملق حات
اؼبوائل شبو الطبيعية وفرىا ؼببلجئ اليت تردبا من حيث اك  ،)ال خبلؼ عليو(كنطاقها رة األراضي اؼبستخدمة، كنوع إدا

شرية سامة غبشرات اغببيدات كاؼب. (مسلنم بو لكنو ناقص)اؼبساحات الربية الطبيعية اؼبعاعبة يف غَت أك الطبيعية 
، غَت كافية أك ال ربأ الوسم كانت معلومات   ، على سبيل اؼبثاؿ، إذاةباشر اؼبقاتلة الخاطر تزداد اؼبالتلقيح ك   عندماًـت
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السياسة التنظيمية كتقييم اؼبخاطر عند كجود قصور يف للغرض، أك مصابة خبلل أك غَت مناسبة معدات التطبيق تكوف 
كمن شأف زبفيض استخداـ اؼببيدات أك استخدامها يف إطار هنج متكامل إلدارة اآلفات أف  .)ال خبلؼ عليو(

كلكن لمحاصيل كالنباتات الربية، لتلقيح منها ال اليت يوفر الكثَت اؼبلق حاتؾبموعة  استدامةن خطر عدـ ىبفض م
، ٖ-ٔ-ٖ-ٕ، ٕ-ٔ-ٖ-ٕ، ٔ-ٖ-ٕزراعية }ال كفرة النواتجاف ضمبضركرة  يلـز النظر يف ذلك دكف اإلخبلؿ

 {.٘-ٖ-ٕكاإلطار 

 

بيدات النيونيكوتينوئيد اغبشرية تؤدم إذل آثار ؼبالًتكيزات اؼبختلفة  قد أفيد بأف ذا الرسم البياين ما إف كافيبُت ى -ٚ ـ ؽ س الشكل
)الدكائر الزرقاء  أك ال تسفر عن آثار( الدكائر اػبضراء اؼبغلقة) البالغكبل العسل  أفرادعلى  ()آثار ضارة كلكنها غَت مهلكةدكف فبيتة 
بريد، ككلوثياندين، إيبيداكلو : ىي نيونيكوتينوئيديةكاحدة من ثبلثة مبيدات حشرية  اؼبشمولةراسات الد كاستخدمت اؼبفتوحة(.

ختلفة من اؼبنواع كاألض إما عن طريق االستهبلؾ عن طريق الفم أك مباشرة على األعضاء كاألنسجة الداخلية. يكاف التعر ك . كثيامثوكساف
على احملور األفقي.  مبينة ،(ة)النحل الكامل اغبي الكائناعبزيئي كانتهاء دبستول  ستولاؼب مناء ابتد ،تأثَت دكف اؼبميت اليت مت اختبارىاال
 تبُت كامل نطاؽاؼبنطقة اؼبظللة ك عسل، ليست مدرجة. مستعمرات كاملة لنحل المبو أك قباح مثل ستعمرة، اؼباآلثار على مستول ك 
البذكر يف  معاعبةيف حبوب اللقاح بعد  تلوحظاليت  -ا عسل النحل ؽب عريضتيبكن  اليت -كغ( /ميكركغراـ ٖٕ إذل ٜ,ًٓتكيزات )ال

 صبيع الدراسات اؼبيدانية اؼبعركفة.
كغ( /ميكركغراـ ٖٕ إذل ٙ,ٙ اؼبدلكغ، /ميكركغراـ ٛ,ٔ±  ٜ,ٖٔ ؛أزرؽالزيتية ) السلجملقاح حبوب كلوثياندين يف المستويات 

 يف السويدميدانية حديثة يف دراسة  مقاسةكغ( /ميكركغراـ ٙٔ إذل ٚ,ٙ دلاؼبكغ، /ميكركغراـ ٖ,ٔ±  ٖ,ٓٔ ؛كالرحيق )أضبر
 كمبينة خبطوط متقطعة.( ٕ٘ٔٓركندلوؼ كآخركف، )

 (ٕٗٔٓ)غودفرم كآخركف  صبيع الدراسات اليت استعرضهايف عنها  اؼببلغ بعد معاعبة بذكر احملاصيل مقاسقصى للمخلفات األد كاغب
كتشَت اػبطوط ؛ (ميكركغراـ/كغ ٜ,ٔلرحيق )أضبر، كبالنسبة ل ميكركغراـ/كغ( ٔ,ٙ ،أزرؽ)بوب اللقاح غببالنسبة مبينة خبطوط متصلة 

الذم نحل اليستهلكأ  كما .الرحيقسول الباحث عن الطعاـ . كال يستهلك كبل العسل متوسط القيم القصول عبميع الدراسات إذل
الوكالة األمريكية ك ، ٖٕٔٓ EFSA)اؽبيئة األكركبية لسبلمة األغذية ) الغذائي؛من النظاـ  يف اؼبائة ٙٔبنسبة ) رحيقالاػببليا يبقى يف 

(ٗٗ)(.ٕٗٔٓ( USEPAغبماية البيئة )
 

                                                      
(ٗٗ)  EFSA (2013) “Guidance on the risk assessment of plant protection products on bees (Apis mellifera, 

Bombus spp. and solitary bees)”. EFSA Journal 11: 3295; USEPA (2014) “Guidance for Assessing Pesticide Risks 

to Bees.” United States Environmental Protection Agency. 
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دوف واسعة من اآلثار المميتة و تؤدي إلى طائفة الحشرية،  ثبت أف مبيدات اآلفات، وال سيما المبيدات
وتقدـ الدراسات الميدانية ، ( خالؼ عليوال)خاضعة للمراقبة في ظروؼ تجريبية  ،على الملق حاتالمميتة 

( أدلة متضاربة على اآلثار بناء ٚ ـ ؽ س الشكل)في الميداف  التعرض الواقعيالقليلة المتاحة لتقييم آثار 
. وفي الوقت الحاضر ال توجد )مسلم بو ولكنو ناقص(واستخداـ المبيدات  هاتالتي تمت دراسألنواع اعلى 

المسجلة و بها اآلثار الضارة دوف المميتة الناجمة عن التعرض للمبيدات  تنعكستي كيفية الإثباتات قطعية لل
البرية ال سيما على المدى الملق حات وتعداد النحل الداجن و على مستعمرات  ،بالنسبة لفرادى الحشرات

استخداـ اؼببيدات  كمعظم الدراسات اليت أجريت على التأثَتات دكف اؼبميتة اؼبًتتبة على اؼبلقحات نتيجة -الطويل
على النيونيكوتينوئيد، كنفذت باستخداـ كبل العسل  اغبشرية اختربت طائفة ؿبدكدة من اؼببيدات كركزت مؤخران 

كالنحل الطّناف، يف حُت ركز عدد أقل من الدراسات على أصناؼ اؼبلقحات اغبشرية األخرل. كبالتارل ال تزاؿ ىناؾ 
(، مع تأثَتات ؿبتملة على التقييم الشامل للمخاطر. كتظهر البحوث اليت عليوال خبلؼ ثغرات كبَتة يف معلوماتنا )

دكف فبيتة مهلكة ك أجريت مؤخران كتركز على اؼببيدات اغبشرية من النيونيكوتينوئيدات أف ىناؾ أدلة ىامة على تأثَتات 
آثار على عمليات  على النحل ربت ظركؼ خاضعة للرقابة )ال خبلؼ عليو(، باإلضافة إذل بعض األدلة على

التلقيح اليت تقدمها )مسلم بو كلكنو ناقص(. كىناؾ أدلة من دراسة أجريت مؤخران تظهر آثار النيونيكوتينوئيد على 
كتضاربت األدلة اليت توصلت  (.مسلم بو كلكنو ناقص) (٘ٗ)ةكاقعي ةميدانيبقاء اؼبلقحات الربية كتكاثرىا يف حاالت 

غَت دراسات أخرل فيما يتعلق بالتأثَتات على اؼبستعمرات الداجنة لنحل العسل ) إليها ىذه الدراسة مع أدلة من
(. كدل ربسم بعد مسألة ما يبثل تعرضان ميدانيان كاقعيان كال التأثَتات التآزرية احملتملة كطويلة األمد ؼببيدات اآلفات قطعي

 .(ٗ-ٔ-ٖ-ٕ)كخبلئطها( )
على أساس المخاطر التي تم  إصدار لوائحمحددة و آفات  مكونات مبيداتالمتعلقة بتقييم المخاطر يشكل 

عن المبيدات المستخدمة في الزراعة  ةالناجمة البيئيمخاطر خفض البإمكانها  ىامة استجاباتها االىتداء إلي
 اغبد منيبكن ك  -{ٔ-ٗ-ٕ-ٗ-ٙ، ٖ-ٔ-ٖ-ٕ، ٔ-ٔ-ٖ-ٕ}( مسل م بو لكنو ناقص) الوطنيصعيد على ال

 ،فبارسات اإلدارة اؼبتكاملة لآلفات، على سبيل اؼبثاؿكذلك باعتماد ستخداـ اؼببيدات، فض اخبالتعرض للمبيدات 
للحد من اقبراؼ الرامية اؼبمارسات كالتكنولوجيات بتطبيق اؼببيدات يتم استخدامها يبكن التخفيف من آثار ما كحيث

عد التثقيف ي{. ك ٗ-ٔ-ٕ-ٗ-ٙ، ٖ-ٔ-ٕ-ٗ-ٙ، ٕ-ٔ-ٕ-ٗ-ٙ، ٖ-ٔ-ٖ-ٕ( }ال خبلؼ عليواؼببيدات )
 اتمبيدات اغبشر كالقائمُت على استعماؿ اؼبرشدين الزراعيُت، ك اؼبزارعُت، اف لضماف قياـ ضركريكالتدريب أمراف 

ة العامة (. كتشمل اسًتاتيجيات السياسمسلنم بو لكنو ناقص) آمنان  استخدامان ؼببيدات كاعبمهور العاـ باستخداـ ىذه ا
دعم دبا يف ذلك سوء االستخداـ، فادم ، أك تاتتخداـ مبيدات اغبشر اليت يبكن أف تساعد على اغبد من اس

الزراعي نتاج مضاعفة اإلعن  اعتماد فبارسات اإلدارة اؼبتكاملة لآلفات، فضبلن اؼبعركفة بتعزيز ، اؼبيدانية الزراعيةاؼبدارس 
خداـ مبيدات اآلفات الصادرة لتوزيع كاستمدكنة قواعد السلوؾ الدكلية  ددرب. ك ()ال خبلؼ عليو اؼبزارعُتل يخادكم

الصناعة، على الرغم من أف كقطاع  اتللحكومموجهة إجراءات طوعية  لؤلمم اؼبتحدة ألغذية كالزراعةاعن منظمة 
-ٗ-ٙ} استخدمهتيف اؼبائة فقط من البلداف  ٘ٔوحي بأف ت ٕ٘ٓٓك ٕٗٓٓيف عامي دراسية استقصائية أأجريت 

البحوث اليت هتدؼ إذل ربسُت فعالية إدارة كمن شأف . {ٕ-ٗ-ٕ-ٗ-ٙ، ٙ-ٕ-ٕ-ٗ-ٙ، ٘-ٕ-ٕ-ٗ-ٙ، ٔ-ٕ
 )اإلدارة اؼبتكاملة لآلفات النظم ذات االستخداـ  احملدكد ؽباك  فاتاػبالية من مبيدات اآلالنظم الزراعية اآلفات يف 

                                                      
(ٗ٘) Rundlöf et al., 2015. Seed coating with a neonicotinoid insecticide negatively affects wild bees. Nature 521:  

77-80 doi:10.1038/nature14420. 
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كىي بدائل ، عةاؼبرتفكيميائية الدخبلت التقليدية ذات اؼبنظم عملية للتوفَت بدائل على ساعد تعلى سبيل اؼبثاؿ( أف 
 .اؼبلق حاتتعرض ؽبا تاؼبخاطر اليت  يف الوقت نفسوكتقلص منتجة، 

الحد وذلك ببشكل غير مباشر،  الملق حاتالضارة على األعشاب مكافحة استخداـ مبيدات األعشاب ليؤثر 
الزراعية  النظمتدعم  -(ال خالؼ عليو)حبوب اللقاح والرحيق التي توفر النباتات المزىرة وتنوع من وفرة 
من  أكثر تنوعان  تؾبتمعاباإلزىار موعة متنوعة من أنواع األعشاب الضارة جملدارة األراضي اليت تسمح إلكاغبضرية 

-ٕ، ٛ-ٔ-ٕ-ٕ-ٕ-، ٗ-ٔ-ٕ-ٕ-ٕ} (مسلنم بو لكنو ناقص)عزز التلقيح ييبكن أف األمر الذم اؼبلق حات، 
اغبد من استخداـ مبيدات بق ذلك {. كيبكن ربقيٕ-ٗ-ٔ-ٖ-ٕ، ٕ-ٔ-ٖ-ٕ، ٖ-ٕ-ٕ-ٕ، ٜ-ٔ-ٕ-ٕ

مراعاة أف ذلك قد ينطوم علي احتماؿ تقدًن األعشاب أك ازباذ هنج أقل صرامة ؼبكافحة األعشاب الضارة، مع 
-ٔ-٘-ٗ-ٙ، ٗ-ٔ-ٕ-ٗ-ٙ، ٖ-ٕ} كالتحكم يف األنواع الغريبة الغازية احملصوؿتضحيات فيما يتعلق بإنتاجية 

األعشاب الضارة نفسها  فيها تأعترباليت  النظم الزراعية التقليدية اؼبتنوعة يف يتمثل يتيح ربقيق ذلكهنج  شبة{. ك ٖ
ميتة اؼبباشرة احملتملة اؼبثار أما اآل{. ٛ-ٔ-ٔ-ٗ-ٙ، ٕ-ٗ-٘ ،ٗ-ٖ-٘ ،ٖ-ٖ-٘منتجات غذائية تكميلية }

 {.ٕ-ٗ-ٔ-ٖ-ٕ} استهادر  ذبرمما  غَت معركفة إذل حد كبَت، كنادران ف اؼبلق حاتعلى األعشاب ؼببيدات 
مة أو مقاوِ األعشاب مبيدات صفات تسمح بتحم ل  المحورة جينياً معظم الكائنات الحية الزراعية تحمل 

إلى جنب مع معظَم المحاصيل التي  الضارة جنباً عشاب ومن المرجح أف ينمو عدد محدود من األلحشرات. ا
مسلم بو ولكنو )قحات مللئية لتتحمل مبيدات األعشاب، األمر الذي قد يؤدي إلى تقليص الموارد الغذا

المحاصيل  على توفر وتنوع الملقحات الباحثة عن الغذاء في حقوؿ الواقعةوال تعرؼ النتائج الفعلية  .(ناقص
انخفاض في إلى المقاِومة للحشرات المحاصيل وتؤدي . {ٔ-ٖ-ٕ-ٖ-ٕ} التي تتحمل مبيدات األعشاب

في المناطق حسب اآلفات السائدة وظهور إصابات بآفات ، األمر الذي يختلف استخداـ المبيدات الحشرية
. وإذا استمر ىذا االنخفاض في (ال خالؼ عليو)ثانوية غير مستهدفة أو آفات أولية مقاِومة للمبيدات 

مسل م بو لكنو )ل ىذا الضغط على الحشرات غير المستهدفة يقلاستخداـ المبيدات الحشرية فسيؤدي إلى ت
وؼ الكيفية التي يؤثر بها استخداـ المحاصيل المقاومة للحشرات وتخفيض استخداـ وليس من المعر . (ناقص

مباشرة فبيتة اإلببلغ عن أم آثار يتم كدل  -{ٔ-ٖ-ٕ-ٖ-ٕ} توافر الملقحات وتنوعها مبيدات اآلفات على
كغَته من العسل كبل على  الثورقبية(العصوية ظبـو )على سبيل اؼبثاؿ، إنتاج اؼبقاِكمة للحشرات حملاصيل ناصبة عن ا

ىناؾ يف حُت أف (، مسلنم بو لكنو ناقص) يف بعض الفراشات يتة. كجرل التعرؼ على آثار فبغشائيات األجنحة
كتلـز دراسة التأثَتات {. ٕ-ٕ-ٖ-ٕ( }مثبلن  السريفيديةجموعات اؼبلق حات األخرل )اؼبتعلقة دببيانات ندرة يف ال

غَت داخلي يف األقارب الربية كاحملاصيل القبباؿ االك اعبيٍت احتماؿ تدفق التحوير  اإليكولوجية كالتطورية اؼبًتتبة على
للموافقة ؼبطلوب تقييم اؼبخاطر اف{. ٕ-ٖ-ٕ-ٖ-ٕ} اؼبلق حاتلكائنات غَت اؼبستهدفة، مثل بالنسبة ل احملورة جينيا

حملاصيل الناصبة عن اباشرة ف اؼبميتة اؼبدك  ثارر اآليف معظم البلداف ال يعاجل بشكل كاؼ  احملورة جينيان  احملاصيلعلى 
محاصيل اؼبتحّملة ؼببيدات األعشاب الضارة  كاحملاصيل اؼبقاكمة أك اآلثار غَت اؼبباشرة للاؼبقاِكمة للحشرات 

آلثار اؼبباشرة كمن شأف التحديد الكمي ل{. ٔ-ٙ-ٕ-ٗ-ٙ}للحشرات، كيعزل ذلك جزئيان إذل نقص البيانات 
األمر اختيار طلب تيعلى معرفة ىل كإذل أم مدل أف يساعد  اؼبلق حاتعلى  ورة جينيان ات احمللكائنلكغَت اؼبباشرة 

 .اؼببلئمة اتاالستجاب
إلى التغيرات االجتماعية  الداجنة، في جزء منو،نخفاض في عدد مستعمرات نحل العسل الغربي يعزى اال

على  -{ٕ-ٖ-ٖ} (غير قطعي) الرديئةية ار ممارسات اإلداللى تربية النحل و/أو واالقتصادية التي تؤثر ع
 اتىناؾ فرص ؼبزيد من االبتكار إال أنو ال تزاؿ على مدل آالؼ السنُت، تطور  اؼبلق حاتالرغم من أف تدجُت 
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-ٖ} (ال خبلؼ عليو) اؼبْمرضاتلطفيليات ك اإدارة ربسُت ، دبا يف ذلك يف ؾباؿ اإلدارةمارسات اؼبكربسُت  ةكبَت ال
من ًتبية الك  (ال خبلؼ عليو)لصفات اؼبطلوبة يف النحل ، كربسُت اختيار ا{ٕ-ٔ-ٔ-ٗ-ٗ-ٙ، ٖ-ٗ-ٖ، ٖ-ٖ

كبل العسل، دبا فيو لنحل، . كيعتمد التدجُت الناجح ل{ٖ-ٔ-ٔ-ٗ-ٗ-ٙ} (ال خبلؼ عليو)لتنوع اعبيٍت أجل ا
، ال يةآكل ىذه النظم اؼبعرفتكيبكن أف يساىم على نظم اؼبعارؼ احمللية كالتقليدية.  غالبان عدًن الشوكة ككذلك النحل 

-ٗ-ٗ-ٙ، ٕ-ٖ-ٖ} (مسلنم بو لكنو ناقص) احملليعلى الصعيد تراجع إذل عمليات سيما يف البلداف االستوائية، 
٘.} 

ل نقُ تو التي تهاجم الفاروا  ةعثحيث تعد واسعة من الطفيليات، طائفة من  الحشرية الملق حاتتعاني 
األمراض الناشئة والتي وتشكل . (ال خالؼ عليو)على ذلك البارزة  األمثلةمن الفيروسات بين نحل العسل 

 كبيراً   على سبيل المثاؿ( تهديداً ، كل من المْمرضات والطفيلياتالحاضن في  تعاود الظهور )بسبب تحوالت 
 مسلم بو لكنو ناقص لكلتا) متوحدوالنحل الالطناف النحل و  ،(ال خالؼ عليو)صحة نحل العسل ل

، ٖ-ٖ-ٖ، ٗ-ٕ}التلقيح الموجو ألغراض تجارية نحل تدجين و  يالتجار التداوؿ خالؿ و  -(المجموعتين
ىذا النوع، يف  إذلاؼبْمرضات  نتقاؿاإذل دل أما صبيع أكباء العادل، إذل  الغريبالعسل كبل كقد نأِقل  -{ٖ-ٗ-ٖ

كمن . (مسلنم بو لكنو ناقص) ىةاألجنحة اؼبشو الربية، مثل فَتكس  اؼبلق حاتإذل ىذا النوع من الفاركا، ك عثة حالة 
كافحة اآلفات )الفاركا كغَتىا من اآلفات( كاؼبْمرضات يف اؼبلق حات اغبشرية زيادة الًتكيز على النظافة كمشأف 

الربية، عن طريق اغبد من انتشار اؼبْمرضات. ، الداجنة ك بأكملواؼبلق حات فوائد صحية جملتمع  اؽبالداجنة أف تكوف 
 تكنولوجياف بيد أ، الداجنةأنواع اؼبلق حات نوع من خيارات لعبلج الفَتكسات يف أم يؤكد كجود يس ىناؾ ما لك 

-ٔ-ٔ-ٗ-ٗ-ٙ( }أسس غَت تاـ) ا العبلجىذكبو  اتسار أحد اؼب تشكلأف  م يبكنوز مض النوكم الريباغب تدخل
ال )عبلجات الكيميائية عسل، مقاكمة لبعض اليف كبل ال طفيلي رئيسيكىي الفاركا،  ةعثكقد طورت {. ٔ-ٖ-ٕ

-ٗ-ٗ-ٙ، ٖ-ٗ-ٖ، ٖ-ٖ-ٖ، ٖ-ٕ-ٖ، ٗ-ٕ}للعبلج خيارات جديدة  األمرطلب كمن مث يت، (خبلؼ عليو
لمواد التعرض لأخرل مثل  بسبب عوامل إجهاد حيافاأل يف بعضآثار اؼبرض كقد تتفاقم {. ٘-ٖ-ٕ-ٔ-ٔ

أمراض عن من البحوث  ل، ىناؾ القليل جدان يف اؼبقابك {. ٚ-ٕ} (قطعي غَت)، الكيميائية أك عدـ كفاية التغذية
 {.ٗ-ٕعلى سبيل اؼبثاؿ( }، األخرل )اغبشرات األخرل كالطيور كاػبفافيش اؼبلق حات

مداىا المحلي أدت إلى التعرض خارج ها تجارة فيالو  هانقل، و ملقحاتلل جماعيةالتربية الاإلدارة التجارية، و 
ال خالؼ ) المحليةالملق حات من وانقراض األنواع اإلقليمية  نقل المْمرضات والطفيليات، و جديد و منغز لل

احملاصيل يف البيوت الببلستيكية لقيح الطناف لتألنواع النحل  اليت تطورت مؤخران  ةًتبية التجاريكقد أسفرت ال. (عليو
إذل األنواع احمللية،  تاؼبْمرضاانتقاؿ ك ، عن غزكات بيولوجية، غَت قارهتا األصلية إذل قارات أخرلإدخاؽبا ، ك اغبقوؿك 

يف النحل اد لبفاض اغباالي ى (. كىناؾ حالة موثقة جيدان مسلنم بو لكنو ناقص)الفرعية( )األنواع  اتكتراجع ؾبانس
يف  األكركيب النحل الطناف األرضي، منذ دخوؿ كانتشار مداه احملليمناطق كثَتة من يف  وكاستئصالالطناف العمبلؽ 

كبل كجود كقد أدل {. ٖ-ٗ-ٖ، ٕ-ٖ-ٗ-ٖ، ٖ-ٖ-ٖ، ٖ-ٕ-ٖ} (ال خبلؼ عليو)جنوب أمريكا اعبنوبية 
أمباط زيارة إذل تغيَت )على سبيل اؼبثاؿ كبل العسل األفريقي يف األمريكتُت(،  هأحفادالداجن كما قبا من عسل ال

أفضل  تنظيمكيبكن لوجود {. ٖ-ٗ-ٖ، ٕ-ٗ-ٖ، ٕ-ٖ-ٖ، ٖ-ٕ-ٖ} )دل ربل(النباتات احمللية يف تلك اؼبناطق 
 د من انتشار الطفيليات كاؼبْمرضاتوبيف صبيع أكباء العادل، كداخل البلداف، أف الداجنة غبركة كافة أنواع اؼبلق حات 

من ك مداىا احمللي خارج  اؼبلق حاتإدخاؿ من احتماؿ  أيضان يقلل أف كالربية على حد سواء، ك  الداجنة اؼبلق حاتإذل 
 {.ٕ-ٗ-ٗ-ٙ} (لكنو ناقص مسلنم بو)سلبية  ان سبب آثار أف ت
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على ىوية الغزاة والسياؽ البيئي  ةكبير بدرجة  والتلقيح  الملق حاتتأثير األنواع الغريبة الغازية على يتوقف 
 اؼبلق حات شبكات غَت  الغريبة تأ  اؼبلق حاتالنباتات الغريبة أك ف -{ٖ-٘-ٖ، ٘-ٕ} (ال خالؼ عليو)والتطوري 

ؤلنواع ل تبعان سلبية أك ؿبايدة أك  األنواع أك الشبكات احمللية يبكن أف تكوف إهبابية لىبة ع، كلكن اآلثار اؼبًتتاحمللية
بلوغها درجة عند اليت يتم إدخاؽبا، لملقحات الغازية كيبكن ل{. ٖ-٘-ٖ، ٘-٘-ٕ، ٕ-٘-ٕ، ٔ-٘-ٕاؼبعنية }

مسلنم بو لكنو )الربية كاحملاصيل الزراعية  يقلل من تكاثر النباتات ، األمر الذمالزىورب ان ضرر لحق أف ت، وفرةعالية من ال
 اؼبلق حاتاستهبلؾ بتؤثر على التلقيح  أف دخيلة اؼبتطفلةاللحيوانات اؼبفًتسة ليبكن ك {. ٗ-ٔ-ٖ-ٗ-ٙ} (ناقص

غَتىا من يضاؼ إليها  غَت عندماتتأك الدخيلة اؼبتطفلة األنواع {. كتتفاقم آثار ٗ-٘-ٕ} (مسلنم بو لكنو ناقص)
-ٖ، ٙ-٘-ٕ} (مسلنم بو لكنو ناقص)األراضي  استخداـِ يف أك  اؼبناخِ أك حدكث تغَت يف  مثل األمراض األخطار،

من مث فإف ىناؾ أنبية ، ك اؼبلق حاتعلى  القضاء على األنواع الغازية اليت تؤثر سلبان ما ينجح  كنادران {. ٗ-٘
-ٔ-ٖ-ٗ-ٙ} (مسلنم بو لكنو ناقص)ة غزكات جديدحدكث لسياسات اليت تركز على التخفيف من آثارىا كمنع ل

ٗ.} 
 ت، وحولرتهاوف معدالتغيرت و  ،هاواطنم( على سبيل المثاؿ )الفراشات الملق حات بعض أنواع تنقل

العديد من و بالنسبة إلى تغير المناخ المرصود خالؿ العقود األخيرة، في حين أنعلى  رداً أنشطتها الموسمية 
مجموعاتها تغير المناخ داخل الموائل تأثيرات شديدة على ت الناجمة عن كانت للتحوالاألخرى   الملق حات

، قد ال تكوف آثار تغَت اؼبناخ اؼبستمر على عمومان ك  -{ٕ-ٕ-ٖ، ٕ-ٕ-ٙ-ٕ} (ال خالؼ عليو)العاـ  هاوتوزيع
االيكولوجية أكقات االستجابة يف النظم تأخر لعدة عقود بسبب  سبامان  ةكالزراعة كاضحكخدمات التلقيح  اؼبلق حات

ؽبيئة اغبكومية الدكلية اليت مت إببلغها إذل اسيناريوىات ال، تشَت صبيع ٕٓ٘ٓما بعد عاـ كيف فًتة . (ال خبلؼ عليو)
مقابل  هاعينبنواع أل بسبب تراجع معدالت الوفرة اجملموعةتركيبة غَت تتمن اؼبتوقع أف ‘ٔ’ :إذل أنواؼبعنية بتغَت اؼبناخ 

وظبي النشاط اؼبيتغَت من اؼبتوقع أف ك  ‘ٕ’ ؛{ٕ-ٕ-ٖ، ٖ-ٕ-ٙ-ٕ} (ال خبلؼ عليو) أخرل تزايد معدالهتا ألنواع
 (مسلنم بو لكنو ناقص)تعطل دكرات اغبياة كالتفاعبلت بُت األنواع فبا يؤدم إذل ، تفاضلي لكثَت من األنواع بشكل

إطار يف السيما  لطبيعية،اؼبساحات الربية ا يف ـبتلف تغَت اؼبناخ معدؿأف يتجاكز توقع ي{. ك ٔ-ٕ-ٙ-ٕ}
الصادرة عن اؽبيئة اغبكومية الدكلية اؼبعنية بتغَت  متوسطة اؼبستول كعالية اؼبستولسيناريوىات انبعاثات غاز الدفيئة 

الطناف نحل أنواع ال)العديد من  اؼبلق حاتلعديد من ؾبموعات يبكن لاألقصى للسرعة اليت  اغبدن  (ٙٗ) اؼبناخ
مسلنم بو لكنو )هتاجر، يف كثَت من اغباالت رغم قدرهتا على اغبركة أف تنتشر هبا أك اؼبثاؿ(، على سبيل  ات،فراشالك 

تقديرات  قد أظهرتفكفاكهة زىرة اآلالـ، بعض احملاصيل، مثل التفاح إذل بالنسبة أما {. ٕ-ٕ-ٙ-ٕ} (ناقص
أفضل الظركؼ اؼبناخية اليت سبلك اؼبناطق  عطل تلقيح احملاصيل ألفيقد  تغَت اؼبناخأف  ةالوطني اتالنماذج على اؼبستوي

مع  التكيف كتشمل ردكد{. ٖ-ٕ-ٙ-ٕ} (مسلنم بو لكنو ناقص)يف اؼبستقبل  طابقتتللمحاصيل كملقحاهتا قد ال 
ترب  ها.ترميمإدارهتا أك اؼبوائل اؼبستهدفة أك  تنوع احملاصيل الزراعية كالتنوع اإلقليمي، كحفظر  زيادةر  تغَت اؼبناخ كدل ىبأ

كبَتة يف ؾباؿ البحوث لفهم ات  فجو ىناؾ ك تكيف يف تأمُت التلقيح يف ظل تغَت اؼبناخ. اؼببذكلة للهود اعبفعالية مدل 
، ٕ-ٓٔ-٘-ٙ، ٘-ٔ-ٗ-ٗ-ٙ، ٕٔ-ٔ-ٔ-ٗ-ٙخيارات التكيف }كفاءة ك  اؼبلق حاتتأثَتات تغَت اؼبناخ على 

ٙ-ٛ-ٔ.} 
  

                                                      
 .لتقرير التقييم اػبامس للهيئة اغبكومية الدكلية اؼبعنية بتغَت اؼبناخ ىاتالسيناريو صيف تو عملية  عأرضت خبلؿكما   (ٙٗ)

(http://sedac.ipcc-data.org/ddc/ar5_scenario_process/RCPs.html). 
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 يةالجينتها، من المرحلة وفر و  هاالملق حات وتنوعحة صالتي تؤثر بشكل مباشر على محركات العديدة لليمكن 
مسل م بو )على الملق حات الواقع الكلي  اإلجهادزيد من ت، وبالتالي متضافرة اً آثار أف تحدث ، األحيائيةإلى 

 االقتصادية، كاؼبؤسسية كالتقنية(-)الديبغرافية، كاالجتماعيةغَت اؼبباشرة ركات احمل كتنتج -{ٚ-ٕ} (لكنو ناقص
 عامبلن لتجارة الدكلية كسبثل ا .(ال خبلؼ عليو)التلقيح عملية لق حات ك )ؿبركات مباشرة( تغَت من تنوع اؼببيئية  ان ضغوط

كقد أدل النمو  .(ال خبلؼ عليو)يف استخداـ األراضي، كغزكات األنواع كفقداف التنوع البيولوجي يكمن كراء التغَت 
قتصادم، كالتجارة كالتبادؿ التجارم اؼبعوؼبُت إذل ربوالت يف اؼبناخ كيف الغطاء كالثراء اال، العاؼبي يف أعداد السكاف

(. ال خبلؼ عليواألحيائي لؤلنواع ) - األرضي، ككثافة اإلدارة كتوازف النظم اإليكولوجية كالغذاء كالتوزيع اعبغرايف
. كباإلضافة إذل (ال خبلؼ عليو)العادل يف صبيع أكباء كالتلقيح  اؼبلق حاتعلى كأدل ىذا كال يزاؿ يؤدم إذل عواقب 

استجابة على الصعيد العاؼبي  اؼبلق حاتزادت مساحة األراضي اؼبخصصة لزراعة احملاصيل اليت تعتمد على فقد ذلك، 
 (ال خبلؼ عليو)إقليمية  رغم كجود تباينات، الناصبة عن تنامي السكاف كتزايد مستول ثرائهمؼبتطلبات السوؽ 

{ٕ-ٛ ،ٖ-ٚ-ٕ ،ٖ-ٚ-ٖ ،ٖ-ٛ.} 
ال ) هموسبل عيش سكافال تتهددمخاطر تؤدي إلى بروز والتلقيح التي تتعرض لها الملق حات التهديدات 
الناس سبل عيش آثار على ؼبا يتسبب فيو عجز التلقيح من من العادل، ىناؾ أدلة األكباء . يف بعض (خالؼ عليو

أمباط ، كفقداف البشرمتاج الغذائي، كنوعية النظاـ الغذائي اإلنتدين نوعية ك  إلنتاجيةإذل البفاض ا ذلك يؤدم حيث)
الغطاء اليت تطرأ على ىذه اؼبخاطر إذل حد كبَت من التغيَتات كتأيت كاؼبمارسات كالتقاليد الثقافية. اؼبتميزة اغبياة 

، ٕ-ٕ-ٕ، ٔ-ٕ-ٕ} (مسلنم بو لكنو ناقص)كأنظمة اإلدارة الزراعية، دبا يف ذلك استخداـ مبيدات اآلفات  نبايتال
ٕ-ٖ-ٔ ،ٕ-ٖ-ٕ-ٖ ،ٖ-ٕ-ٕ ،ٖ-ٖ-ٖ ،ٖ-ٙ ،ٖ-ٛ-ٕ ،ٖ-ٛ-ٖ ،٘-ٗ-ٔ ،٘-ٗ-ٕ ،ٙ-ٕ-ٔ.} 

الطموح من حيث النطاؽ و  بالملق حات والتلقيحلمخاطر والفرص المرتبطة لة االستراتيجي تتباين االستجابة
 واستجابات، أو تتجنبها المخاطرض تخف  فورية و  نسبياً صريحة  استجابات حيث تتراوح بينوالجدوؿ الزمني، 

االسًتاتيجيات  ٔ ـ ؽ س الجدوؿوجز وي - مدىطويلة الوتنطوي على عملية تحوؿ  نسبياً  نطاؽواسعة ال
 ؿبددة على أساس اػبربة كاألدلة اؼبوضحة يف ىذا التقييم.باستجابات رتبطة اؼبختلفة اؼب

 الملق حاتباطر والفرص المرتبطة لمخعلى ااالستراتيجية  استعراض عاـ لالستجابات: ٔ ـ ؽ س الجدوؿ
من تقرير التقييم لتوضيح نطاؽ   ٙك ٘ ُتمن الفصلاأختَتت ؿبددة، الستجابات أمثلة  يعرض اعبدكؿ - والتلقيح

ثل ما بل سب ،اؼبتاحةعبميع االستجابات ليست شاملة القائمة ىذه ك قًتحة. من االسًتاتيجيات اؼبكل اسًتاتيجية 
ربسُت ’’اؼبدرجة باعتبار أهنا تعمل على  كاالستجاباتتاحة اؼبشمولة يف تقرير التقييم. يقرب من نصف اػبيارات اؼب

أما االستجابات اليت تنطوم على آثار على اؼبدل الطويل،  لملقحاتِ لن تكوف كلها ذات فائدة ل ‘‘اغباليةالظركؼ 
اليت مت تنفيذىا  ٙالفصل  استجاباتيع صبكيتضمن اعبدكؿ )*(. قبمة عبلمة فتوسرم ب، ؿبتملةككذلك إهبابية،  ،سلبية

أك غَت اؼبباشرة(  ةاؼبفًتض كليسباشرة )اؼب ىاعلى فوائد كيوجد دليل جيد اإلسنادبالفعل يف مكاف ما يف العادل 
 .الداكن طباػب برزتأأ قد ك  ملقحاتلل
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تحسين الظروؼ 
لملقحات الحالية ل
 لتلقيحاأو 

إدارة المخاطر 
 المباشرة

  مثل الغطاء النباتي إنشاء بقع غير مزروعة من
 ىارز اإلفترات تمديد حواؼ الحقوؿ مع 

ٕ-ٕ-ٔ-ٔ ،ٕ-ٕ-ٔ-ٕ ،ٕ-ٕ-ٕ-ٔ-ٔ ،
ٕ-ٕ-ٕ-ٔ-ٗ ،ٙ-ٗ-ٔ-ٔ-ٔ ،٘-ٕ-ٚ-
٘ ،٘-ٕ-ٚ-ٚ ،٘-ٖ-ٗ 

 إدارة إزىار احملاصيل ذات اإلزىار اؼبكثف*  ٕ-ٕ-ٕ-ٔ-ٛ ،ٕ-ٕ-ٖ ،-ٗٙ-ٔ-ٔ-ٖ 
 تغيَت إدارة األراضي اؼبعشوشبة ٕ-ٕ-ٕ-ٕ ،ٕ-ٕ-ٖ ،ٙ-ٗ-ٔ-ٔ-ٚ  
 المواتية ارعين على الممارسات ز مكافأة الم

 للملقحات
ٙ-ٗ-ٔ-ٖ ،٘-ٖ-ٗ 

 متطلبات التلقيح علىعُت ر اؼبزاطبلع إ  ٘-ٗ-ٕ-ٚ ،ٕ-ٖ-ٔ-ٔ ،ٙ-ٗ-ٔ-٘ 
 كالكائنات تقييم ـباطر اؼببيدات  رفع مستول

 جينيان  احملورة
ٕ-ٖ-ٔ-ٕ ،ٕ-ٖ-ٔ-ٖ ،ٙ-ٗ-ٕ-ٔ-ٔ ،
ٙ-ٗ-ٕ-ٕ-٘ 

 اليت  تطوير كتشجيع استخداـ التكنولوجيات
اقبراؼ اؼببيدات كاؼبمارسات الزراعية اليت  تقلل

 التعرض للمبيداتمن تقلل 

ٕ-ٖ-ٔ-ٕ ،ٕ-ٖ-ٔ-ٖ ،ٙ-ٗ-ٕ-ٔ-ٖ ،
ٙ-ٗ-ٕ-ٔ-ٕ 

  كعبلج األمراض اليت تصيب عدكل المنع
كضع قواعد تنظيمية لبلذبار اؼبلق حات الداجنة؛ 

 يف اؼبلق حات الداجنة

ٕ-ٗ ،ٙ-ٗ-ٗ-ٔ-ٔ-ٕ-ٕ ،ٙ-ٗ-ٗ-ٔ-
ٔ-ٕ-ٖ ،ٙ-ٗ-ٗ-ٕ 

   التقليل من استخداـ مبيدات اآلفات )يشمل
 ذلك اإلدارة اؼبتكاملة لآلفات(

ٙ-ٗ-ٕ-ٔ-ٗ 

انتهاز الفرص 
 المباشرة

  ِج سبل العيشإلنتاج كهنأ ادعم إصدار شهادات ٘-ٗ-ٙ-ٔ ،ٙ-ٗ-ٔ-ٖ 
 الداجن تحسين تربية النحل ٕ-ٗ-ٕ ،ٗ-ٗ-ٔ-ٔ ،٘-ٖ-٘ ،ٙ-ٗ-ٗ-

ٔ-ٖ 
 *كضع ملقحات داجنة بديلة ٕ-ٗ-ٕ 
 ربديد منافع اؼبلق حات الداجنة ربديدا كميا ٙ-ٗ-ٔ-ٖ ،ٙ-ٗ-ٗ-ٖ 
  الطرقات أرصفةإدارة* ٕ-ٕ-ٕ-ٕ-ٔ ،ٙ-ٗ-٘-ٔ-ٗ ،ٙ-ٗ-٘-

ٔ-ٙ 
  اؼبدف لدعم الشاغرة يف  يضاكاألر االرتفاؽ حقوؽ إدارة

 اؼبلق حات
ٕ-ٕ-ٕ-ٖ ،ٙ-ٗ-٘-ٔ-ٗ ،ٙ-ٗ-٘-ٔ-
ٙ ،ٙ-ٗ-٘-ٗ 

طق انمتحويل 
المساحات البرية 
 الطبيعية الزراعية

يف الزراعة ثتك
إيكولوجيا 

بواسطة اإلدارة 
المكثفة 

لخدمات النظم 
 اإليكولوجية

 دعم نظم الزراعة المتنوعة ٕ-ٕ-ٔ-ٔ ،ٕ-ٕ-ٔ-ٕ ،ٕ-ٕ-ٕ-ٔ-ٔ ،
ٕ-ٕ-ٕ-ٔ-ٙ ،٘-ٕ-ٛ ،٘-ٗ-ٗ-ٔ ،ٙ-
ٗ-ٔ-ٔ-ٛ 

  الزراعة بدكف حراثةتشجيع ٕ-ٕ-ٕ-ٔ-ٖ ،ٙ-ٗ-ٔ-ٔ-٘ 
 تكييف الزراعة مع تغَت اؼبناخ ٕ-ٚ-ٔ ،ٙ-ٗ-ٔ-ٔ-ٕٔ 
  تشجيع اؼبزارعُت على التعاكف يف زبطيط اؼبساحات الربية

  الطبيعية؛ إشراؾ اجملتمعات )اإلدارة التشاركية(
٘-ٕ-ٚ ،٘-ٗ-٘-ٕ ،ٙ-ٗ-ٔ-ٗ 

  ة اؼبتكاملة لآلفاتتعزيز اإلدار ٕ-ٕ-ٕ-ٔ-ٔ ،ٕ-ٖ-ٔ-ٔ،ٙ-ٗ-ٕ-ٔ-
ٗ ،ٙ-ٗ-ٕ-ٕ-ٛ ،ٙ-ٗ-ٕ-ٗ-ٕ 

 رصد التلقيح على اؼبزارع كتقييمو ٘-ٕ-ٚ ،ٙ-ٗ-ٔ-ٔ-ٔٓ 
 اعتماد الدفع ؼبشاريع خدمات التلقيح ٙ-ٗ-ٖ-ٖ 
 تطوير كبناء أسواؽ ؼبلقحات داجنة بديلة ٙ-ٗ-ٗ-ٔ-ٖ ،ٙ-ٗ-ٗ-ٖ 
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  بقع اؼبوائل، كتناكب  إلدارةدعم اؼبمارسات التقليدية

احملاصيل، كاإلنتاج اؼبشًتؾ للمعارؼ بُت أصحاب اؼبعارؼ 
 األصلية كاحمللية كالعلماء كأصحاب اؼبصلحة 

ٕ-ٕ-ٕ-ٔ-ٔ ،ٕ-ٕ-ٖ ،٘-ٕ-ٚ ،٘-ٗ-
ٚ-ٖ ،ٙ-ٗ-ٙ-ٖ-ٖ 

تعزيز نظم 
الزراعة المتنوعة 

 القائمة

  دعم نظم الزراعة العضوية، ونظم الزراعة المتنوعة
اسات يالسدبا يف ذلك القدرة على ربديد  الغذائي واألمن

كالتكثيف الزراعية كالغذائية اػباصة، كالقدرة على الصمود، 
 اإليكولوجي

ٕ-ٕ-ٕ-ٔ-ٔ ،ٕ-ٕ-ٕ-ٔ-ٙ ،٘-ٕ-ٛ ،
٘-ٗ-ٗ-ٔ ،ٙ-ٗ-ٔ-ٔ-ٗ ،ٙ-ٗ-ٔ-ٔ-
ٛ 

  من  ‘‘ايفالثق التنوع البيولوجي’’ اغبفاظ على هنجدعم
ت كتعزيز اؼبعارؼ األصلية خبلؿ االعًتاؼ باغبقوؽ كاغبيازا

 كاحمللية كاغبوكمة التقليدية اليت تدعم اؼبلق حات

٘-ٗ-٘-ٖ ،٘-ٗ-٘-ٗ ،٘-ٗ-ٚ-ٕ ،٘-
ٗ-ٚ-ٖ 

االستثمار في 
البنية التحتية 
 اإليكولوجية 

  يف اؼبناطق اغبضرية أيضان  الطبيعيةترميم الموائل() ٙ-ٗ-ٖ-ٔ-ٔ ،ٙ-ٗ-٘-ٔ-ٔ ،ٙ-ٗ-٘-
ٔ-ٕ 

  الًتاثية  ارساتكاؼبمضباية اؼبواقع ٘-ٕ-ٙ ،٘-ٕ-ٚ ،٘-ٖ-ٕ ،٘-ٗ-٘-ٔ ،
٘-ٗ-٘-ٖ 

 زيادة الربط بُت بقع اؼبوائل ٕ-ٕ-ٔ-ٕ ،ٙ-ٗ-ٖ-ٔ-ٕ 
  دعم التخطيط الستخداـ األراضي على نطاؽ كاسع كدعم

 اؼبمارسات اليت تدير بقع اؼبوائل كالتنوع البيولوجي الثقايف
٘-ٔ-ٖ، ٘-ٕ-ٙ، ٘-ٕ-ٚ ،٘-ٕ-ٜ ،
ٙ-ٗ-ٙ-ٕ-ٔ 

ل عالقة تحوي
 المجتمع بالطبيعة

إدماج معارؼ 
الشعوب وقيمها 

المتنوعة في 
 اإلدارة

 ربويل البحوث يف ؾباؿ اؼبلق حات إذل فبارسات زراعية ٕ-ٕ-ٔ ،ٕ-ٕ-ٕ ،ٕ-ٕ-ٖ ،ٕ-ٕ-ٔ-ٕ ،
ٙ-ٗ-ٔ-٘ ،ٙ-ٗ-ٗ-٘ 

  دعم اإلنتاج اؼبشًتؾ للمعارؼ كتبادؽبا بُت أصحاب
 ٖ-ٖ-ٙ-ٗ-ٙ، ٘-ٔ-ٗ-ٙ، ٖ-ٚ-ٗ-٘ حاب اؼبصلحةاؼبعارؼ األصلية كاحمللية كالعلماء كأص

  تعزيز اؼبعارؼ األصلية كاحمللية اليت تدعم اؼبلق حات
  كالتلقيح، كتبادؿ اؼبعارؼ بُت الباحثُت كأصحاب اؼبصلحة

٘-ٕ-ٚ ،٘-ٗ-ٚ-ٔ ،٘-ٗ-ٚ-ٖ ،ٙ-ٗ-
ٗ-٘ ،ٙ-ٗ-ٙ-ٖ-ٖ 

  دعم أنشطة التلقيح اؼببتكرة اليت تشرؾ أصحاب اؼبصلحة
هم صبلت دبختلف القيم الثقافية االجتماعية الذين لدي

 للملقحات

٘-ٕ-ٖ ،٘-ٖ-ٕ ،٘-ٖ-ٖ ،٘-ٖ-ٗ ،
٘-ٗ-ٚ-ٔ ،ٙ-ٗ-ٗ-٘ 

ربط الناس 
والملق حات 
بُنهج تعاونية 
شاملة لعدة 

 قطاعات

  رصد اؼبلق حات )التعاكف بُت اؼبزارعُت، كاجملتمع األكسع
 كخرباء اؼبلق حات(

٘-ٕ-ٗ ،٘-ٗ-ٚ-ٖ ،ٙ-ٗ-ٔ-ٔ-ٔٓ ،
ٙ-ٗ-ٗ-٘ ،ٙ-ٗ-ٙ-ٖ-ٗ  

 ة اػبربة يف ؾباؿ التصنيف من خبلؿ التثقيف كالتدريب دزيا
 ٘-ٖ-ٗ-ٙ كالتكنولوجيا 

  برامج التثقيف كالتوعية ٘-ٕ-ٗ ،ٙ-ٗ-ٙ-ٖ-ٔ 
  إدارة اؼبساحات اؼبخصصة للملقحات يف اؼبدف؛ اؼبسارات

 ٖ-ٔ-٘-ٗ-ٙ التعاكنية

  للتلقيح رفيعة اؼبستول مبادرات كاسًتاتيجيات دعم ٘-ٗ-ٚ-ٗ ،ٙ-ٗ-ٔ-ٔ-ٔٓ ،ٙ-ٗ-ٙ-
ٕ-ٕ 
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بشأف لحلوؿ ل كوف مصدراً تاألصلية والمحلية، في إنتاج مشترؾ مع العلم، أف عارؼ نظم الميمكن ل
كقد أدت أنشطة اإلنتاج اؼبشًتؾ  -(مسل م بو لكنو ناقص)لتحديات الراىنة التي تواجو الملق حات والتلقيح ا

ة لسكاف األصليُت كاجملتمعات احمللية كالعلماء إذل العديد من األفكار بُت اؼبزارعُت كاللمعارؼ  دبا يف ذلك: النَت 
فهم امتصاص اؼببيدات يف النباتات الطبية كآثار ؛ ك النحليا من أجل صحة بلاػبتصميم على ربسينات إدخاؿ 

؛ لعلمغَت معركفة على صعيد ا وكةعدًن الشالنحل جديدة من أنواع  ؛ كاستكشاؼاؼبلق حاتاؽبداؿ على موارد  يةطفيل
؛ لغاباتاعسل لالعوائد االقتصادية على ربسينات كإدخاؿ ؛ اؼبلق حاتخطوط أساسية لفهم االذباىات يف كإرساء 

الناجم عن زراعة النب التقليدم يف الظل إذل زراعتو يف الشمس يشكل السبب كراء حاالت التغَت  كاكتشاؼ أف
قيود على استخداـ  ؛ كتنفيذ استجابة سياساتية ػبطر حدكث أضرار فبا أدل إذل فرضرةالطيور اؼبهاجالبفاض أعداد 

 (.٘-٘ك ٗ-٘ فاعبدكالك ، ٖ-ٚ-ٗ-٘، ٕ-ٕ-ٗ-٘، ٔ-ٗ-٘يف االرباد األكركيب )النيوميكوتينوئيدات 
 السريعدي لتصل بالغة األىميةوالتلقيح بيانات والداجنة لملقحات البرية لمراقبة طويلة األجل يمكن أف تتيح ال

عن األمراض، باإلضافة إلى معلومات طويلة األجل  يلتهديدات مثل حاالت التسمم بالمبيدات وتفشل
ىذا الرصد معاعبة كمن شأف  -(ال خالؼ عليو)فعالية التدخالت مدى المزمنة و شكاالت االتجاىات واإل

 اؼبلق حاتيبكن رصد ك خارج أكركبا الغربية. اصة خ هتمااذباىا اؼبلق حات كالتلقيحبشأف حالة  ةَت الفجوات اؼبعرفية الكب
-ٔ-ٙ-ٗ} عمومان  اؼبلق حاتتركز على النحل كالطيور ك اؼبوطنُت ك  تشرؾمشاريع علمية الربية إذل حد ما من خبلؿ 

ٔ-ٔٓ ،ٙ-ٗ-ٙ-ٖ-ٗ.} 
، بما في اإلدارةالقصور في أوجو  بسببفي تنفيذىا عراقيل العديد من اإلجراءات لدعم الملق حات تواجو 
التي  حماية الملق حات ممارساتعدـ التطابق بين ومجّزأة، و متعددة المستويات إدارية وحدات وجود ذلك 

لتي تحقيق اذات الطابع الشامل  يةالحكوم اتسياسالو تسمح بوجود تباينات دقيقة فيما بينها من جهة 
على استخداـ التنافس القطاعات، و مختلف  عبر اتأىداؼ السياس بين التناقضو على نطاؽ واسع، التجانس 
عرب عزز الركابط ي ذمارؼ الالتعاكين كتبادؿ اؼبعك  نسقكبفضل العمل اؼب -(مسل م بو لكنو ناقص)األراضي 

على سبيل اؼبثاؿ(، كبُت الرحبية، غَت ك ة، ياغبكومك ، ةاصاػبعرب الواليات )ك القطاعات )مثل الزراعة كحفظ الطبيعة(، 
. يف اإلدارةىذه أكجو القصور الكثَت من التغلب على  ، يبكنعلى سبيل اؼبثاؿ(، لوطٍت كالعاؼبياؼبستويات )احمللي كا

أطر زمنية لئلدارة إذل نتائج فعالة اليت تعد األساس لتحقيق  ركاتاحملعادات ك الجتماعية ك االعراؼ كوبتاج إرساء األ
ر كجود التعارض بُت قطاعات كلكن ينبغي االعًتاؼ باحتماؿ استمرا {.ٗ-ٚ-ٗ-٘، ٛ-ٕ-ٗ-٘طويلة }

 السياسات حىت بعد االضطبلع جبهود التنسيق، كىي مسألة ينبغي االنتباه إليها يف الدراسات اؼبستقبلية.
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 األوؿ تذييلال
 مقرري السياساتالموجز الخاص بلفهم المصطلحات األساسية 

التنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية  اغبكومي الدكرل للعلـو كالسياسات يف ؾباؿللمنرب طار اؼبفاىيمي إف اإل
. كيشمل اإلطار ستة عناصر كداخلها لتفاعبلت اؼبعقدة بُت العادل الطبيعي كاجملتمعات البشريةل جدان ىو مبوذج مبسط 

الطبيعة، كمنافع الطبيعة : (ٔ-ألف ـ ؽ س)الشكل تشك ل نظامان يعمل يف نطاقات ـبتلفة زمانان كمكانان مًتابطة 
َت ناس؛ كاألصوؿ البشرية اؼبنشأ؛ كاؼبؤسسات كنأظم اغبوكمة كؿبر كات التغيَت غَت اؼبباشرة األخرل؛ كؿبركات التغيلل

 لتلك اليتىو نسخة مبسطة  (ٚٗ)(ٕ٘ٔٓ)مقتبس من دياز كآخركف الشكل . ىذا ةطيباؼبباشرة؛ كنوعية اغبياة ال
ستخدـ مأ ص إضايف ، مع نةكل عناصره األساسيبفظ ترب كىي .ٗ/ٕاالجتماع العاـ للمنرب يف مقرره  ااعتمدى

 لملقحات، كالتلقيح، كاإلنتاج الغذائي.التقييم اؼبواضيعي لتطبيقو على لتوضيح 

 

، اليت تستند إذل اإلطار اؼبفاىيمي للمنرب. قررم السياساتتوضيح اؼبفاىيم األساسية اؼبستخدمة يف اؼبوجز اػباص دب :ٔ-ألف ـ ؽ سالشكل 
طارات تشَت  إذل فئات شاملة يندرج يف إطارىا كل إلت يف ىذا الشكل سبثل العناصر الرئيسية للطبيعة كاجملتمع كعبلقاهتما. كالعناكين يف اطاراإلا

َت إذل تش من العلم الغريب كالنظم اؼبعرفية األخرل؛ أما األسهم الغليظة فتدؿ على التأثَتات اليت ربدث بُت العناصر )األسهم اؼبرسومة خبط دقيق
د صية حبتة كال يقالصبلت اؼبسلنم بأنبيتها، رغم أهنا ال سبثل الًتكيز الرئيسي للمنرب(. أما األمثلة الواردة ربت العناكين خبط غليظ فهي أمثلة توضيح

 منها أف تكوف شاملة.

                                                      
(ٗٚ) Díaz S. et al. (2015) “The IPBES Conceptual Framework - connecting nature and people” Current Opinion in 

Environmental Sustainability 14: 1–16. 

 نوعية الحياة الطيبة
ن احملاصيل اليت تساىم يف اؼبلقحات مسؤكلة عن إنتاجية العديد م

 النظم الغذائية الصحية يف العادل؛
 تربية النحل، منتجات النباتات اليت تعتمد على اؼبلقحات، اؼبنتجات

 األخرل من النحل كخبليا النحل اليت تدعم سبل العيش؛
 تساىم اؼبساحات الربية الطبيعية اليت تعتمد على اؼبلقحات يف بناء

 ة كذات مغزل.حياة ثقافية كركحية غني

 منافع الطبيعة للبشر
الغذاء، األلياؼ، مواد البناء كغَتىا من 

اؼبنتجات كاػبدمات اؼبستمدة من النباتات 
اليت تعتمد على اؼبلقحات، العسل 

كاؼبنتجات األخرل من خبليا النحل، 
 القيم الثقافية كاعبمالية.

 (:ألفالقسم )
مرتبطة قيم الال
ملقحات، بال

فعها والتلقيح، ومنا
 للناس

 (:جيمالقسم )
المحركات وخيارات 

 اإلدارة

 القسم )باء(:
 الحالة واالتجاىات في

 قحات والتلقيحللما

 األصوؿ البشرية المنشأ
خبليا النحل، البٌت التحتية األخرل، اؼبعرفة بتقنيات تربية 

النحل، ذبهيز كنقل اؼبعارؼ اؼبتعلقة بدكر اؼبلقحات الربية يف 
 جيالنظم اإليكولو 

اليت تعتمد على اؼبلقحات يف  اؼبساحات الربية الطبيعيةتساىم 

 المباشرة محركاتال
 المحركات الطبيعية 

 المحركات ذات المنشأ البشري
التكثيف الزراعي، ذبزئة اؼبساحات 
الربية الطبيعية، مبيدات اآلفات، 

 ؼبناخإدخاؿ اؼبْمرضات، تغَت ا

 غير المباشرة األخرى محركاتالمؤسسات ونُظم الحوكمة وال
القوانُت الدكلية كالوطنية، األسواؽ العاؼبية كالوطنية، القواعد 
التنظيمية التجارية كالصحية اليت ربكم مستعمرات النحل 
كمنتجاهتا، استَتاد/تصدير مستعمرات النحل الداجن، 

ية، اؼببادرات الدكلية كاإلقليمية كاؼبنتجات، اؼبشاريع البيئية الزراع
 كاحمللية اػباصة باؼبلقحات، األعراؼ

 الطبيعة
اؼبلقحات، النباتات الربية كاؼبزركعة باالعتماد على اؼبلقحات، 

 كتفاعبلهتا، كالنظاـ اإليكولوجي الذم تستوطنو

 األصوؿ البشرية المنشأ
ل، اؼبعرفة بتقنيات تربية النحل، خبليا النحل، البٌت التحتية األخر 

ذبهيز كنقل اؼبعارؼ اؼبتعلقة بدكر اؼبلقحات الربية يف النظم 
تساىم اؼبساحات الربية الطبيعية اليت تعتمد على  اإليكولوجية

 اؼبلقحات يف بناء حياة ثقافية كركحية غنية كذات مغزل.
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 :للمنبر طار المفاىيميلإلالعناصر الرئيسية 
تشمل الغريب  طبيعي مع الًتكيز على التنوع البيولوجي. كيف سياؽ العلميف سياؽ اؼبنرب إذل العادل ال “الطبيعة”تشَت 

كالتطور كاحمليط اغبيوم )بنيتها كأداء كظائفها على حد سواء(  الطبيعة فئات مثل التنوع البيولوجي كالنأظم اإليكولوجية
فة األخرل تشمل الطبيعة فئات مثل كالًتاث التطورم اؼبشًتؾ للبشرية كالتنوع البيولوجي الثقايف. كيف سياؽ نأظم اؼبعر 

 .البشر، كليس ككياف منفصلال تنفصم عراه ب تصل اتصاالن ، كعادة ما ينظر إليها على أهنا تأمأّنا األرض كنأظم اغبياة
دبا يف ذلك نأظم اؼبعرفة األصلية  ،إذل البنية التحتية اؼبقامة كاؼبرافق الصحية كاؼبعرفة “األصوؿ البشرية المنشأ”كتشَت 

اغبسية األشياء من كالتكنولوجيا )كتشمل كبل ، كاحمللية كاؼبعرفة التقنية أك العلمية، ككذلك التعليم الرظبي كغَت الرظبي
خبلؿ للتأكيد على أف اغبياة الطيبة تتحقق من البشرية اؼبنشأ كقد مت إبراز األصوؿ  .( كاألصوؿ اؼباليةكاإلجراءات

 الفوائد. اشًتاؾ الطبيعة كاجملتمعات يف إنتاج 
يف ىذه الفئة سلع  ندرجإذل صبيع اؼبنافع اليت ربصل عليها اإلنسانية من الطبيعة. كت “منافع الطبيعة للناس”كتشَت 

النأظم اإليكولوجية كخدماهتا. كيف سياؽ نأظم اؼبعرفة األخرل، تشَت ىبات الطبيعة كاؼبفاىيم اؼبماثلة إذل منافع الطبيعة 
 ىاعن آثار  فضبلن للناس اآلثار الضارة للطبيعة مفهـو فوائد الطبيعة كيشمل  ية حياة طيبة.اليت يستمد منها الناس نوع

اؼبعاكضة بُت اآلثار اؼبفيدة ك كيف سياقات ـبتلفة. أنواعهم، حياة طيبة  ختلفالناس، دبتحقيق ب فيما يتصلاؼبفيدة 
ن يف سياؽ ذبميعات اآلثار العديدة الناشئة ع ينبغي فهمهاكالضارة للكائنات كالنأظم اإليكولوجية ليست أمران شاذان ك 

 سياقات ؿبددة.يف  نظاـ بيئي معُت
اإلطار اؼبفاىيمي( اليت ىذا خارج عنصر اليت نشأت إذل صبيع تلك العوامل اػبارجية )أم  “التغيير محركات”كتشَت 

تشمل ؿبركات التغيَت طيبة. ك تؤثر على الطبيعة كاألصوؿ البشرية اؼبنشأ كفوائد الطبيعة للناس كنوعية اغبياة ال
 على حد سواءالطبيعية كالبشرية اؼبنشأ  ،كاحملركات اؼبباشرة ،اؼبؤسسات كنأظم اغبوكمة كاحملر كات غَت اؼبباشرة األخرل

 )انظر أدناه(.
اجملتمعات نفسها هبا تنظم اليت طرؽ الهي ف“ المؤسسات ونُظم الحوكمة والمحركات غير المباشرة األخرى”أما 
األسباب الكامنة كراء كىي تشكل خرل. األكونات اؼباعلها مع الطبيعة، كما ينتج عن ذلك من تأثَتات على كتف

 - أك إهبابان  سلبان  - امن ذلك، فإهنا تؤثر عليه بدالن ك الطبيعة؛  مناؼبعٍت زء اعبمع  ان مباشر  اتصاالن تتصل  ال يتالتغيَت ال
صبيع التفاعبلت الرظبية كغَت الرظبية بُت  “المؤسسات”. كتشمل من خبلؿ احملركات اؼبباشرة ذات األصل البشرم

أصحاب اؼبصلحة كاؽبياكل االجتماعية اليت ربد د كيفية ازباذ القرارات كتنفيذىا، ككيفية فبارسة السلطة، ككيفية توزيع 
ُت ـبتلف مراكز كتتجمع العديد من اؼبؤسسات اؼبختلفة لكي تشكل نظم اغبوكمة، تشمل التفاعبلت ب. اؼبسؤكليات

على ـبتلف اؼبستويات من اؼبستول  القول يف اجملتمع )اؼبؤسسية، كالقائمة على القانوف العريف، كاغبكومية، كالقضائية(
، بدرجات ـبتلفة، إمكانية الوصوؿ إذل زبصيص كتوزيع عناصر الطبيعة كربد د اؼبؤسساتاحمللي إذل اؼبستول العاؼبي. 

 .منافعها للناس كالسيطرة عليهاكاألصوؿ البشرية اؼبنشأ ك 
 المحركات الطبيعية” على الطبيعة بصورة مباشرة. كتؤثر ، الطبيعية منها كالبشرية اؼبنشأ، “المحركات المباشرة”

أمباط على سبيل اؼبثاؿ، ) ىي احملركات اليت ال تنشأ نتيجة النشاط اإلنساين كتقع خارج سيطرة اإلنساف “المباشرة
 ،اؼبتواصل أك فًتات الربد كاألعاصَتاعبفاؼ الشديدة مثل كالظواىر اعبوية الطبيعية، كاعبوية األحواؿ اؼبناخية 

ىي احملركات اليت تنشأ عن  “المنشأ البشريةالمحركات المباشرة ” ك. (كالفيضانات، كالزالزؿ كثورات الرباكُت
كإصبلحها مثل تدىور األراضي ) باشرة، أم اؼبؤسسات كنأظم اغبوكمة كغَتىا من احملركات غَت اؼبقرارات اإلنساف

أنواع الناجم عن انبعاثات الغازات ذات اؼبنشأ البشرم كإدخاؿ كتغَتُّ اؼبناخ ربّمض احمليطات ك كتلوث اؼبياه العذبة 
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. كيبكن لبعض ىذه احملركات، مثل التلوث، أف تؤثر تأثَتان سلبيان على الطبيعة؛ كيبكن أف ينطوم بعضها (جديدة
 آثار إهبابية.على  يف حالة ترميم اؼبوئل، اآلخر، كما

حياة إنسانية مكتملة، كىي فكرة تتباين تباينان شديدان بُت ـبتلف اجملتمعات كبُت  ىي إقباز “نوعية الحياة الطيبة” ك
دبا يف ذلك سياؽ، الاجملموعات داخل اجملتمع الواحد. كىي حالة األفراد كاجملموعات اإلنسانية اليت تعتمد على 

صوؿ على الغذاء كاؼباء كالطاقة كأمن اؼبعيشة، ككذلك الصحة كالعبلقات االجتماعية اعبيدة كاإلنصاؼ كاألمن اغب
كمن صبيع كجهات النظر تقريبان تتسم نوعية اغبياة الطيبة بأهنا متعددة األبعاد  كاؽبوية الثقافية كحرية االختيار كالفعل.

كلكن ما تستتبعو نوعية اغبياة الطيبة يتوقف إذل حد   ة كركحانية.كتشمل مكونات مادية ككذلك مكونات غَت مادي
كبَت على اؼبكاف كالزماف كالثقافة، حيث تعتنق ـبتلف اجملتمعات آراءن ـبتلفة بشأف عبلقتها بالطبيعة كتعل ق درجات 

اؼبيداف الركحي، كعلى ـبتلفة من األنبية على اغبقوؽ اعبماعية مقابل اغبقوؽ الفردية، كعلى اؼبيداف اؼبادم مقابل 
كمفهـو الرفاه اإلنساين اؼبستخدـ يف كثَت  القيم الذاتية مقابل القيم العملية، كعلى اغباضر مقابل اؼباضي أك اؼبستقبل.

من اجملتمعات الغربية كصوره البديلة، ككذلك مفاىيم العيش يف كئاـ مع الطبيعة كالعيش بصورة طيبة يف حالة توازف 
 رض ىي أمثلة من ـبتلف اؼبناظَت اؼبتبعة إزاء نوعية اغبياة الطيبة.ككئاـ مع أمنا األ
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 الثاني تذييلال
 درجة الثقةاإلبالغ عن 

- ـ ؽ س الشكل) بشأهنااالتفاؽ دل كمكجودهتا ذل كمية األدلة إستند درجة الثقة يف كل استنتاج رئيسي تيف ىذا التقييم، 
مزيد من التفاصيل عن ىذا النهج يف مذكرة  مت توثيقكقد ماذج كرأم اػبرباء. نالالنظرية، ك ك البيانات، األدلة تضمن كت. (ٕ

 .(IPBES/4/INF/9)اؼبنرب كإدماج تقييمات دليل كضع األمانة بشأف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األدلة ىي:لوصف وجز اصطبلحات اؼب
 توافق.تددة اليت اؼبستقلة اؼبتعغَته من التوليفات أك الدراسات أك شامل  (ٜٗ)كصفي: ربليل ال خالؼ عليو •
دراسة ذبميعية لكجود ؿبدكد من الدراسات؛ ال  عددال يوجد سول  أنو: اتفاؽ عاـ رغم مسل م بو لكنو ناقص •

 غَت دقيقة.بصورة مسألة اؼبوجودة تتناكؿ الدراسات أف أك /ك ةشامل
 وافق.تتوجد دراسات مستقلة متعددة كلكن النتائج ال تأ : غير قطعي •
 .، مع التسليم بوجود ثغرات معرفية كربلؿبدكدةة كجود أدل غير نهائي: •

                                                      
(ٗٛ)  Moss R.H. and Schneider S.H. (2000) “Uncertainties in the IPCC TAR: Recommendations to lead authors 

for more consistent assessment and reporting”, Guidance Papers on the Cross Cutting Issues of the Third 
Assessment Report of the IPCC [eds. R. Pachauri, T. Taniguchi and K. Tanaka], World Meteorological 

Organization, Geneva, pp. 33-51.].. 

نتائج  كما تتبدل يفمباط  استخبلص األدراسات ـبتلفة هتدؼ إذل صادرة عن جمع بُت نتائج لل ةطريقة إحصائي  (ٜٗ)
 .يف سياؽ دراسات متعددةرل النور بُت تلك النتائج أك العبلقات األخرل اليت قد تؼ ختبل، كمصادر االاتالدراس

 

لزاكية العلوية اليمٌت ا كلما اقًتبنا منلثقة. كتزداد الثقة  عن االنوعي ببلغ مبوذج األطر األربعة لئل :ٕـ ؽ س ألف  الشكل
.(Schneiderك Moss) (ٕٓٓٓالتظليل. اؼبصدر: من موس كشنايدر بتصرؼ ) مستولعلى النحو الذم يفيد بو تزايد 

(ٗٛ)
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