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 الزراعة جلنة

 الدورة اخلامسة والعشرون

 2016سبتمرب/أيلول  30-26روما، 

 باليوم العاملي للنحل االحتفال

 

 وززامل

 

األمين الذيذائي والتذذيية      يف املهمي   لدورها ومساهمتها النحل وامللقحات األخرىبعلى نطاق واسع عرتف ُي 

التنميية   أبعياد غريها من البيئة والنظم اإليكولوجية  وصون التنّوع البيولوجي وتعزيزه  و وسالمةوالزراعة املستدامة  

ويشهد النحل وامللقحات األخرى تراجعيا،  بيالرغم مين أهميتهيا  يف بعيا املنياطق الزراعيية        . ذات الصلة املستدامة

الضذوط بفعل  على صعيد العامل ضال، عن ذلك  يتّجه عدد متنام من أنواع امللقحات حنو االنقراضيف العامل. ف الكربى

 اإلنسان.من صنع املتنّوعة  واليت يعترب العديد منها 

 

إيكوليوجي متيوا،ن     نظيام  قامةإ ويفإنتاج األغذية للنحل يف  املساهمة املهمةإىل  االنتباهلفت وللمساعدة على  

 عياملي للنحيل  ييوم  إطيالق    النحيال  االحتاد اليدولي لرابطيات     Apimondiaتقرتح مجهورية سلوفينيا  بدعم من 

إذكيا   الييوم العياملي للنحيل    هيذا  والذرض من يف العشرين من مايو/أّيار من كّل سنة. منظومة األمم املتحدة حتتفل به 

الراميية إىل  اجلهيود الدوليية واإلجيرا ات اجلماعيية       وتعزييز  وامللقحات األخرىحل للن الدور الرئيسيالتوعية على 

 لرتبية النحل. م التنمية املستدامة ة موائله  وحتس  كثافته وتنّوعه  ودعمحايته ومحاي

 

وكالية متخصصية    باعتبارهيا  أهميية كيربى   )الفاو( ويكتسي احلصول على الدعم من منظمة األغذية والزراعة  

دولية للتصدي للجوع وانعدام األمن الذذائي وسو  التذذية  وتضطلع بوالية رفيع مسيتويات    تقود جهود لألمم املتحدة

 .إدارة املوارد الطبيعية واستخدامها على حنو مستدام يف احلسبان األخذ معالتذذية  وحتس  اإلنتاجية الزراعية 
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مليمترر منظمية األغذيية والزراعية اإلقليميي ألوروبيا       يف اليدورة اليثالث    املقرتح للمّرة األوىل  مجهورية سلوفينيا وقّدمت

 .  1للمبادرة الكبريدعمه  أبدىالذي (  2016مايو/أيار  6-4)أنطاليا  تركيا  

 

 املقرتح اختاذها من قبل اللجنة اتاءاإلزر

 

 :لجنة مدعوة إىلالإن  
 

بإطالق يوم عاملي للنحل حتتفل فيه منظومة األمم املتحدة مجهورية سلوفينيا حكومة استعراض مقرتح  (1)

 ؛  حسبما تراه مناسبا،يف العشرين من مايو/أيار من كّل سنة  وتوفري التوجيهات 

لبحثيه يف  املقيرتح   وإحالية   بشأن مشروع قرار املمترر  على النحو الوارد يف املرفيق ألي   رفع توصية و (2)

( 2016)ديسيمرب/كانون األّول   منظمة األغذيية والزراعية   لسة جملة اخلامسة واخلمس  بعد املائالدور

 (. 2017املنظمة )يوليو/رو، ملمترر والدورة األربع  

 

 :هذه الوثيقة إىل توىميكن توجيه أي استفسارات عن حم
 

Robert Guei 
 أم  جلنة الزراعة

 0657054920-39+اهلات : 

 

  

                                                      
  C 2017/16 من الوثيقة 34الفقرة   1
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 معلومات أساسية -أّواًل

 

لزراعة املسيتدامة  وصيون البيئية والتنيّوع     يوية ألمننا الذذائي وتذذيتنا  ولح 2وامللقحات األخرىالنحل يعترب  -1

 العديد من األبعاد األخرى للتنمية املستدامة العاملية. البيولوجي  وكذلك بالنسبة إىل 
 

 الزراعة -ألف
 

وا،داد اإلنتياج الزراعيي اليذي    امللقحات. على السنوات اخلمس  املاضية  تزايد اعتماد الزراعة العاملية خالل  -2

مبقيدار ضيعف  يف املنتجيات الزراعيية الييت ال تعتميد عليى        الزييادة    مقارنة ميع  يقتضي تلقيحا، حيوانيا، أربعة أضعاف

 التلقيح احليواني. 

 

األنواع الرائيدة مين اصاصييل الذذائيية العامليية. وتقيّدر       أكثر من ثالثة أرباع  النحل وامللقحات األخرىويلّقح  -3

ملّقحية    األغذيية يف العيامل  يف املائة مين   90نوع من اصاصيل اليت توّفر مائة  ما يقارب أصلمن  حمصوال، 71أّن  الفاو

مصيادر  رب الييت تعتي   والبذور  واملكّسيرات  وحماصييل الزييوت   الفاكهة  واخلضار  وتشمل هذه اصاصيل من النحل. 

 الفسييولوجية للوظيائ   واألساسيية    لنظام غذائي متوا،نللمذذيات الدقيقة  والفيتامينات  واملعادن  الضرورية أساسية 

 . لنمّوهو العادية لإلنسان

 

 األحيييائيالوقييود  النسييبة إىلبيف إنتيياج اصاصيييل  النحييل وامللقحييات األخييرىيسييهم وإضييافة إىل األغذييية   -4

 ومواد البنا .  واألعالف والعقاقري القطن( ل)مث واأللياف

 

األكثر إسهاما، يف الذالل على مسيتوى العيامل    املستلزم الزراعي فإّن التلقيح هو منظمة  لحديثة ل 3ووفقا، لدراسة -5

للمزارع   مصدر دخل مهم  التلقيحتعتمد على حماصيل متعددة رّثل و ارسات اإلدارة الزراعية األخرى.مبا يتخّطى مم

 النامية )مثال، الكاكاو والنب(. واملزارع األسرية  خاصة يف البلدان  ال سّيما لصذار املزارع 
 

 األمن الغذائي والتغذية -باء
 

صحاب احليا،ات الصيذرية  يف املائة أل 24 مبقدارأّنه ميكن ،يادة الذالل بقيمة متوسطة وأظهرت دراسة حديثة  -6

 حشيرات األ،هيار.   4يفضي إىل ،يادة كثافةمن خالل حتس  إدارة التلقيح الذي    وذلكمساحتها عن هكتاريناليت تقل 

                                                      
والعث  واليدبابري  واخلنيافس  والطييور     من الفراشات  والذباب   عديدةلوحده  إضافة إىل أنواع  نوع من النحل الربي 20 000 أكثر من هناك  2

 واخلفافيش  وغريها من احليوانات اليت تسهم يف التلقيح. 
3  /icode/383641http://www.fao.org/news/story/en/item/ 
4  L.A. Garibaldi يف امليييزارع الصيييذرية والكيييبرية" غيييالل اصاصييييلونيييوات   "تنيييّوع امللقحيييات ذات املنيييافع املتبادلييية( 2016) وآخيييرون 

 Science  391-388  الصفحات 6271  اإلصدار 351  اجملّلد . 

http://www.fao.org/news/story/en/item/383641/icode/


COAG/2016/14 4 

 

 

وعرب ضمان مستوى أعلى من الذالل واإلنتاج الزراعي املثمر  يسيهم النحيل وامللقحيات األخيرى  بصيورة ملحوظية  يف       

 ال اجلوع. استئصلتخفي  من الفقر ويف ااألمن الذذائي والتذذية لنمو سكان العامل  وإمنا أيضا، 

 

 البيئة والتنّوع البيولوزي -زيم

 

.   عرب أنشيطتها  آثيارا، إبابيية عليى النظيام اإليكوليوجي وخدماتيه ككيلّ        النحل وامللقحات األخرىوحيّقق  -7

الينظم  اهلامة اليت تسهم إبابا، يف التنّوع البيولوجي مين خيالل صيون     ةم اإليكولوجيالنظخدمات  إحدىيعترب التلقيح و

يف  خدمة منّظمة للنظام اإليكولوجيدورا، حيويا، بوصفه ويمتّدي التلقيح احليواني اإليكولوجية  واألنواع  والتنّوع الوراثي. 

  عليى التلقييح   ملالربية املزهرة يف العيا نوع( من النباتات  308 000 )حوالييف املائة  87.5 . ويعتمد ما يقّدر بيالطبيعة

خيدمات الينظم اإليكولوجيية    التنيّوع البيوليوجي و  وحتول محاية . بصورة جزئية على األقل  5للتكاثر اجلنسياحليواني 

 تدهور خدمات النظم اإليكولوجية. دون خسارة هذا التنّوع و  املرتبطة به وصونها

 

البيئية. وميكين أن ّّلي      سيالمة ممتشيرات بيولوجيية مهمية حلالية      النحل وامللقحات األخيرى كذلك ويعترب  -8

 العملية اإلمنائية  وبالتالي على مستويات رفاه اإلنسان. على وترية ة عواقب سلبية وخيمة يالتذّيرات البيئ

 

 زوانب أخرى -دال

 

حييث يتسيم    ومين خيدماتها؛   النحل وامللقحات األخيرى اليت تستفيد من هناك العديد من القطاعات األخرى  -9

باألهمية من الناحية االقتصادية واالجتماعية والثقافيية. وميكين أن ييمتدي النحيل وامللقحيات      النحل وامللقحات األخرى 

 للنظام الزراعي ككل الذي يوّفر املالي  من فرص العمل. رئيسيا، يف التنمية املستدامة دورا، األخرى 

 

لقيمة التجارية للعسيل  بيات   ا صر الثروة احليوانية  وبفعل تزايدبشكل ما  أحد عناأن يعترب النحل  وميكن  -10

صذار منتجيي  اسرتاتيجية لسبل املعيشة  وسبيال، لتحقيق األمن الذذائي للعديد من كذلك النحل موّلدا، متناميا، للدخل  و

 الثروة احليوانية يف بلدان نامية كثرية. 

 

بدور على امتيداد التياريا البشيري بوصيفها إهلاميا، للموسييقى         ال سّيما النحل امللقحات  و كذلك تواضطلع -11

  الشيع   الفنيف فكرة متكررة يشّكل النحل والدين  والتكنولوجيا  وأخريا، وليس آخرا، للفن. وبالنسبة إىل هذا األخري  

  النحل.  خالياواجهة تثري رسم على ألواح خشبية يمثلما ح  

                                                      
وخدمات النظم اإليكولوجية بشأن للمنرب احلكومي الدولي للعلوم والسياسات يف جمال التنّوع البيولوجي للتقرير التقييمي السياسات موجز لصانعي   5

 امللقحات والتلقيح وإنتاج األغذية
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 الرامية إىل صون امللقحات.  وجهود املواطن  والشراكات اليت ترّكز على امللقحات  املشاريعويزداد اليوم عدد  -12

 

 التهديدات احملدقة بالنحل -هاء

 

6.العيامل يف  الكيربى يف بعا املناطق الزراعية يف تراجع إاّل أّنها وامللقحات األخرى   النحل وبالرغم من أهمية -13

االنقراض على مستوى العامل بفعل جمموعة من الضذوط الييت  يتّجه عدد متنام من أنواع امللقحات حنو عن ذلك   فضال،و

 7.يعترب العديد منها من صنع اإلنسان

 

األراضيي وبنيية املنياطق الطبيعيية  واملمارسيات الزراعيية املكّثفية واسيتخدام          وقد أّدت التذّيرات يف اسيتخدام  -14

اآلفات واألميراض النامجية عين    تطرح ووتدهورها.  موائل النحلمبيدات اآلفات إىل خسارات واسعة النطاق  وإىل جتزؤ 

 اض على مسافات طويلة.   ما ييّسر نقل اآلفات واألمرتهديدا، خاصا، مستعمرات النحل وعن العوملةتدّني مقاومة 

 

  لتذّير املناخ أثر أيضا،. فارتفاع درجات احلرارة  واجلفاف  والفيضانات  وغريها من الظواهر عالوة على ذلك -15

 اإل،هار تعيق التلقيح.  والتذّيرات يف وقت  املناخية املتطرفة

 

 اليوم العاملي للنحلمن مبادرة اهلدف  -واو

 

البيئة والينظم   وسالمةالنحل وامللقحات األخرى لألمن الذذائي والتذذية  والزراعة املستدامة  بالنظر إىل أهمية  -16

مين  مجهورية سلوفينيا  بيدعم  تقرتح اإليكولوجية  والتنّوع البيولوجي  وغريها من أبعاد التنمية املستدامة ذات الصلة  

مين   النحيال   االحتاد الدولي لرابطيات    Apimondiaو روباملمترر منظمة األغذية والزراعة اإلقليمي ألوالدورة الثالث  

لعشيرين مين مايو/أييار مين كيّل      يف ا حتتفل به منظومة األمم املتحيدة  عاملي للنحليوم إطالق جهات أخرى  مجلة ب  

 سنة  وتطلب من جلنة الزراعة املصادقة على هذا املقرتح )انظر املرفق أل (. 

 

واجملتميع    واملنظمات الدولية والوطنيةاحلكومات  تنّظمها  للنحلاليوم العاملي من قبيل  أنشطةوسوف تسهم  -17

املدني يف إذكا  التوعية على دور النحل الرئيسي يف الزراعة  والبيئة  وسبل معيشة اإلنسان ورفاهه وصحته  وكذلك يف 

حات وموائليها  وحتسي  كثافتهيا وتنّوعهيا  ودعيم      تعزيز اجلهود الدولية واإلجرا ات اجلماعية الرامية إىل محاية امللق

  التنمية املستدامة لرتبية النحل. 

                                                      
ولي حلفيظ  وفقا، لتقرير االحتاد الدولي حلفظ الطبيعة  تتضا ل موائل النحل وتزداد ظروف بقائه وتنميته سو ا، على حنو مستمر. تقرير االحتياد اليد    6

 .http://cmsdata.iucn.org/downloads/erl_of_bees_low_res_for_web.pdfالبيئة. القائمة األوروبية للنحل املهدد. 
لملقحيات والتلقييح وإنتياج    لاملنرب احلكومي الدولي للعلوم والسياسات يف جمال التنّوع البيولوجي وخيدمات الينظم اإليكولوجيية. تقيييم مواضييعي        7

  ./icode/384726http://www.fao.org/news/story/en/item/األغذية. 

http://cmsdata.iucn.org/downloads/erl_of_bees_low_res_for_web.pdf
http://www.fao.org/news/story/en/item/384726/icode/
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 املرفق ألف
 

 املؤمتر  قرارمشروع 

 

الرتاجع العاملي لتنّوع امللقحيات واملخياطر الييت ينطيوي عليهيا      احلاجة امللّحة ملعاجلة قضية  اللجنة إذ تراعي 

 الستدامة الزراعة وسبل معيشة اإلنسان واإلمدادات الذذائية؛ ذلك 

 

اليدور الرائيد   خدمات التلقيح للزراعة املستدامة  و يف جمالبعمل منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة  وتذّكر 

اتفاقيية  فظ امللقحيات واسيتخدامها املسيتدام الييت أطلقتهيا      حليف تيسري وتنسيق املبادرة الدولية الذي تضطلع به املنظمة 

 ؛ 2002يف عام التنّوع البيولوجي 

 

عين   2016الصيادر يف فرباير/شيباط    للملقحات والتلقييح وإنتياج األغذيية   لتقييم املواضيعي ا وتأخذ يف احلسبان 

 ؛ النظام اإليكولوجياملنرب احلكومي الدولي للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات 

 

 للنحل وامللقحيات األخيرى   اهلامة املساهمةإىل وخدمات التلقيح النظم الزراعية العاملية على إىل اعتماد  تشريو 

 ؛  يف املناطق الريفيةيف استحداث وظائ  مساهمتها بالتالي يف حتس  اإلنتاج وغالل الزراعة عامليا،  و

 

تاج املستدام لألغذيية والتذذيية  مبيا يعيّز،     وامللقحات األخرى ومساهمتها يف اإلنللنحل الدور األساسي  تلحظو 

 ويسهم يف التخفي  من وطأة الفقر واستئصال اجلوع؛   اآلخذ عددهم بالتناميسكان العامل لاألمن الذذائي بالتالي 

 

اليينظم  سييالمةيف خيدمات اليينظم اإليكولوجيية اليييت يوّفرهييا النحيل وامللقحييات األخيرى     مسيياهمة إىل  تشيري و 

يي  اإليكوليوجي   التكثاإليكولوجية من خالل صون حالة التنّوع البيولوجي  واألنواع  والتنّوع الوراثي  وبالتالي تعزييز  

 ؛ ألغذية  واملساعدة على التكّي  مع تذّير املناخواملستدام إلنتاج ا

 

موعة من العوامل  ال سيّيما بسيبب   تعّرض النحل وامللقحات األخرى للخطر بفعل جمبشأن رب عن قلقها تعو 

األراضي  واملمارسات الزراعية املكّثفة  واستخدام مبيدات اآلفات  ات يف استخدام التذيريآثار أنشطة اإلنسان من قبيل 

وتمتّكيد عليى صيلة النحيل       اليت تهدد موائلها  وصيحتها  وتنميتهيا؛   واآلفات واألمراض وتذّير املناخوكذلك التلّوث  

 ؛ وامللقحات األخرى باألبعاد الثالثة مجيعها للتنمية املستدامة  وحتديدا، األبعاد االقتصادية  واالجتماعية  والبيئية

 

حلمايية النحيل   احلاجة امللحة إىل إذكا  التوعية عليى مجييع املسيتويات وتعزييز وتيسيري اإلجيرا ات        تدركو 

ميع األخيذ يف احلسيبان أّن تعزييز خيدمات امللقحيات مهيم         يف صحتها وتنميتهيا    بهدف املساهمة وامللقحات األخرى

ألمين الذيذائي وحتسي  التذذيية وتعزييز      استئصال اجلوع  وحتقيق اأهداف ال سّيما لتحقيق أهداف التنمية املستدامة  
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العديد مين األبعياد    فضال، عناحلّد من خسارة التنّوع البيولوجي  يعية اصدودة واملوارد الطبالزراعة املستدامة  ومحاية 

 ؛ 2030لعام  األخرى خلطة التنمية املستدامة

 

يف ،يادة الوعي على سائر  إىل حّد كبريمن شأنه أن يسهم بيوم عاملي للنحل بأّن احتفال اجملتمع الدولي  تقّرو 

 ؛  املستويات بشأن أهمية النحل وامللقحات األخرى  ويعّز، اجلهود العاملية واإلجرا ات اجلماعية حلمايتها

 

عين تنفييذ الييوم العياملي للنحيل مين خيالل        التكالي  اإلضيافية لألنشيطة املتأتيية     تذطيةعلى ضرورة  تشّددو 

 اخلاص؛   مساهمات طوعية  مبا يف ذلك من القطاع

 

عرضيه عليى اجلمعيية    هذا القرار إىل األم  العام لألميم املتحيدة بذيرض     إحالةمن املدير العام  تطلب (1)

 العشيرين مين مايو/أييار مين كيّل سينة      دورتها التالية إمكانيية إعيالن   يف  لتبحثالعامة لألمم املتحدة 

 . يوما، عامليا، للنحل


