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االجتماع العام للمنبر الحكومي الدولي للعلوم 
مجال التنوع البيولوجي وخدمات والسياسات في 
 النظم اإليكولوجية

 الرابعةالدورة 
 2102فرباير /شباط 22-22، كواالدلبور

 *من جدول األعمال ادلؤقت )أ( 5البند 
برنامج عمل المنبر: التقييم المواضيعي للملقحات 

 والتلقيح وإنتاج األغذية

 قحات والتلقيح وإنتاج األغذيةلمللموجز لمقرري السياسات المتعلقة بالتقييم المواضيعي 
 )أ(( 3)الناتج 

 مذكرة من األمانة

 تصويب

 والداجنة بريةالتنوع العالمي للملقحات ال: SPM.1 1 الشكل - 1
 ادلبني أدناه. SPM.1 0 الشكل( ب2)الصفحة  SPM.1 0 الشكليستبدل  

 13الصفحة  - 2
 أدناهSPM.3  3يدرج يف هناية الفرع ألف الشكل  

 تصنيف الملقِّحات البرية في القائمة الحمراء لالتحاد العالمي لحفظ الطبيعة: SPM.6 6 الشكل - 3
 أدناه. SPM.6 2بالشكل  (02)الصفحة  SPM.6 2يستبدل الشكل  

                                                      
*
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قد جملرد التوضيح و  األمثلة ىناترد و  .(Managed pollinators) والداجنة (Wild pollinators) ربية: التنوع العادلي للملقحات الSPM.1 1 :الشكل
 .وانية ادلوجودة على الصعيد اإلقليمييختريت لتعكس التنوع الواسع للملقحات احلا
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ميثل ىذا النسبة ادلعتمدة على  .إنتاج المغذيات الدقيقةفي  ( Pollination dependency) التلقيحعلى االعتماد الجزئي ( A-ألف) :SPM.3 3 :الشكل
 (0)(.Chaplin-Kramer R. et al. (2014)إىل ادلرجع ) ويستند .folate-، )ج( الفوالتiron-، )ب( احلديدVitamin A-يتامني ألفالتلقيح إلنتاج )أ( ف

دوالرات الواليات المتحدة لكل هكتار من بالتلقيح التي يستفيد منها إنتاج سوق المحاصيل المباشرة على أساس تقدير  لمنافعالخريطة العالمية  (B-باء)
وجرى تصحيحها  2111وقد قدرت ادلنافع بدوالرات الواليات ادلتحدة للعام  درجات(. 5 ×درجات  5نتاج اإلضافي على شبكة من خطو  الطول والعر  )اإل

بأسعار ت التحليالت البيانات القطرية الصادرة عن منظمة التغذية والزراعة لألمم ادلتحدة وادلتعلقة ( ودلكافئات القوة الشرائية. واستخدم  2112للتضخم )إىل العام 
 (2)(.Lautenbach et al. (2012)وكذلك نسب االعتماد على التلقيح للمحصول استناداً إىل ادلرجع ) ووكميات اإلنتاج

                                                      

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

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

)2(  7: e35954 PLoS ONEtion benefit.” Lautenbach S. et al. (2012) “Spatial and temporal trends of global pollina. 
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 (IUCN) الحتاد العادلي حلفظ الطبيعةالصادرة عن االقائمة احلمراء ادللقِّحات الربية يف  حالة تصنيفات :SPM.6 6 :الشكل

 فئات ادلخاطر النسبية لدى االحتاد العادلي حلفظ الطبيعة:( A-)ألف
EX  =؛ منقرضةEW ؛ = منقرضة يف احلياة الربيةCR  مهددة باالنقراض بصورة خطرة؛ =EN  مهددة باالنقراض؛ =VU ضعيفة؛ = 
NT  شبو مهددة؛ =LC =   أقل إثارة للقلق؛DD  ال وجود لبيانات؛ =NE مل تقيَّم = 
 األوروبية يف القائمة احلمراء (Butterflies)والفراشات  (Bees) حالة أنواع النحل )B-)باء

(3).( حالة ادللقحات من الفقاريات )مبا يف ذلك الثدييات والطيور( ضمن كافة مناطق االحتاد العادلي حلفظ الطبيعةC-)جيم
 

____________ 

                                                      
طبيعة يف عملية تعكس ىذه اخلريطة التعيينات األصلية للبلدان وادلناطق معيدة توزيعها إىل ادلناطق اجلغرافية اليت استخدمها االحتاد العادلي حلفظ ال(  3)

 تقييم تلك البلدان وادلناطق. وميكن االطالع على مزيد من ادلعلومات من ادلوقع:
 http://www.iucnredlist.org/technical-documents/data-organization/countries-by-regions. 


