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  ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة على هذه الصفحة؛
 .اتصاالت أكثر مراعاة للبيئةللتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع  وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة

 www.fao.orgموقع املنظمة  وميكن االطالع على وثائق أخرى على

A 

 المؤتمر

 األربعونالدورة 
 2017يوليو/تّموز  8-3روما، 

 باليوم العالمي للنحل االحتفال
 )مشروع قرار(

 
 موجز
 

يوم باقرتاح ختصلللللي  م "Apimondia" االحتاد الدويل لرابطات النحالني مجهورية سللللللو،ينيام بدع  منّدمت تق 
ه املبادرة هذمن األساسي الغرض يكمن و مايو/أيّار من كّل سنة.  20يف منظومة األم  املتحدة حتتفل به  عاملي للنحل

سلللل العيا واامدادات سلللبل كو بالنسلللبة إىل الزراعة والبيئة والتنوع البيولو ي حل للن الدور الرئيسللليبإذكاء الوعي يف 
 ة النحل. لرتبي  التنمية املستدامة ة موائلهم ودعرامية إىل محايته ومحايال الدوليةاا راءات وتعزيز الغذائيةم 

 
 :CL 155/REPمقتبس من الوثيقة  

 :وإن اجمللس -12
مايو/أيار متهيداً احالته إىل  20مشلللللروع القرار بشللللللن "االحتفال باليوم العاملي للنحل" يف  صلللللاد  على )أ(

 .الدورة األربعني ملؤمتر املنظمة العتماده
 

 مؤتمرال جانباإلجراءات المقترح اتخاذها من 
 

قد يرغل املؤمتر يف املوا،قة على مشروع القرار الوارد يف امللحق والطلل من املدير العام إحالته إىل األمني العام  
 من كللّل سللللللللللللللنللةمللايو/أيلّلار  20إعالن يف  ميف دورهتللا املقبلللة ماجلمعيللة العللامللة لألم  املتحللدة لكي تنظرلألم  املتحللدة 

  العاملي للنحل. اليوم
 :هذه الوثيقة إىل بشلن مضمونميكن تو يه أي استفسارات 

 
 Berhe Tekola السيد 

 وصحة احليوان نتاج احليواينشعبة اامدير 
 0657053371-39+اهلاتف: 
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 الملحق
 

 2017/..قرارال
 االحتفال باليوم العالمي للنحل

 
 إن المؤتمر،

 
إىل  النسللللللللللللللبةبواملخاطر اليت ينطوي عليها ذلك يف العامل تنوّع امللقحات  ترا عاحلا ة امللّحة ملعاجلة قضللللللللللللللية  راعييإذ 

 استدامة الزراعة وسبل عيا اانسان واامدادات الغذائية؛ 
 
ة املسللللللللللتدامةم لزراعبالنسللللللللللبة إىل اخدمات التلقيح  يف جمال)املنظمة( بعمل منظمة األغذية والزراعة لألم  املتحدة  ذّكريو 
ستدام اليت أطلقتها فظ امللقحات واستخدامها املحليف تيسري وتنسيق املبادرة الدولية الدور الرائد الذي تضطلع به املنظمة و 

 ؛ 2002يف عام اتفاقية التنوّع البيولو ي 
 
املنا  عن 2016الصلللللللادر يف ،ااير/شلللللللبا   للملقحات والتلقيح وإنتاج األغذيةلتقيي  املواضللللللليعي ا أخذ في الحسبببببب انيو 

  ؛ةاحلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولو ي وخدمات النظ  اايكولو ي
 
حتسللللني  يف للنحل وامللقحات األخرى اهلامة املسللللا ةإىل و خدمات التلقيح النظ  الزراعية العاملية على إىل اعتماد  شبببيريو 

 ؛  املناطق الريفية،رص عمل يف خلقيف مسا تها بالتايل اانتاج وغالل الزراعة عاملياًم و 
 
بالتايل ّزز تاج املسلللتدام لألغذية والتغذيةم يا يعللنحل وامللقحات األخرى يف اان نيالدور األسلللاسلللياملسلللا ة و شبببير إل  يو 

 وع؛ استئصال اجليف ويسه  يف التخفيف من وطلة الفقر و  ماآلخذ عدده  بالتناميسكان العامل لاألمن الغذائي 
 
ولو ية من النظ  اايك سلللللالمةيف خدمات النظ  اايكولو ية اليت يو،ّرها النحل وامللقحات األخرى مسلللللا ة إىل  شببببيريو 

واملسللللللللللللللتدام انتاج  يف اايكولو يالتكثخالل صللللللللللللللون حالة التنوّع البيولو يم واألنواعم والتنوّع الوراثيم وبالتايل تعزيز 
 ؛ ألغذيةم واملساعدة على التكّيف مع تغرّي املناخا
 
ثار أنشطة آموعة من العواملم ال سّيما بسبل تعّرض النحل وامللقحات األخرى للخطر بفعل جمبشلن  عرب عن قلقهيو 

األراضلللللليم واملمارسللللللات الزراعية املكثّفةم واسللللللتخدام مبيدات اآل،اتم وكذلك ات يف اسللللللتخدام التغيري اانسللللللان من قبيل 
 م اليت هتدد موائلهام وصحتهام وتنميتها؛ واآل،ات واألمراض وتغرّي املناخالتلّوثم 

 
عاد األبعاد الثالثة مجيعها للتنمية املسللللللللللللللتدامةم وحتديداً األبالنسللللللللللللللبة إىل وامللقحات األخرى بالنحل أ ية  ؤّكد عل يو 

 ؛ االقتصاديةم واال تماعيةم والبيئية
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 تعزيز وتيسللللللللللللللري اا راءات حلماية النحل وامللقحاتإىل مجيع املسللللللللللللللتويات و  علىوعي احلا ة امللحة إىل إذكاء ال دركيو 
تحقيق لمع األخذ يف احلسللللبان أّن تعزيز خدمات امللقحات مه   صللللحتها وتنميتهامضللللمان يف م هبدف املسللللا ة األخرى

ية وتعزيز ألمن الغذائي وحتسلللللني التغذوحتقيق ا عجلو الرامية إىل اسلللللتئصلللللال اهداف األال سلللللّيما أهداف التنمية املسلللللتدامةم 
د من األبعاد األخرى العدي ،ضللالً عناحلّد من خسللارة التنوّع البيولو يم املوارد الطبيعية احملدودة و الزراعة املسللتدامة ومحاية 
 ؛ 2030لعام  خلطة التنمية املستدامة

 
املسللتويات  مجيعى يف زيادة الوعي عل إىل حّد كبريمن شلللنه أن يسلله  بيوم عاملي للنحل بلّن احتفال اجملتمع الدويل  قرّ يو 

 ؛ محايتهااهلاد،ة إىل بل ية النحل وامللقحات األخرىم ويعّزز اجلهود العاملية واا راءات اجلماعية 
 
سلللللا ات ملاعن تنفيذ اليوم العاملي للنحل من خالل  الناشلللللئةالتكاليف ااضلللللا،ية لألنشلللللطة  تغطيةعلى ضلللللرورة  شببببّد يو 
 طوعيةم يا يف ذلك من القطاع اخلاص؛ ال
 

عرضلللللللللللللله على اجلمعية العامة لألم  هذا القرار إىل األمني العام لألم  املتحدة بغرض  إحالةمن املدير العام  بطلي
 ملللللللايللللللو/أيلللللللار مللللللن كلللللللّل سلللللللللللللللللللنلللللللة 20إمللللللكلللللللانلللللليلللللللة إعللللللالن  مدورهتلللللللا الللللللتلللللللاللللللليلللللللةيف  ملللللللتللللللبللللللحللللللل املللللللتللللللحلللللللدة 

 . للنحل يعاملاليوم ال
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