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 مقدمة - أوال

بشــــــــــــــأن  العمل خطة هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة (اهليئة) يف دورهتا العادية الســــــــــــــابعة عشــــــــــــــرة اعتمدت -1
 1.العمل) خطة( صـــــــو�او  والالفقار�ت احلية الدقيقةوالزراعة من الكائنات  الوراثية لألغذيةاالســـــــتخدام املســـــــتدام للموارد 

اثنتني من هــذه  معــاجلــةم تتمجموعــات وظيفيــة وتتوقع أن كالعمــل الكــائنــات احليــة الــدقيقــة والالفقــار�ت   خطــة تنــاولتو 
امللقحات، مســــألة  يئةاهلتعاجل العمل أن  خطة تتوقعهذه اجللســــة، إىل  ابلنســــبةو  .اهليئةاجملموعات يف كل دورة من دورات 

 2.األحيائيةمبا يف ذلك حنل العسل وعوامل املكافحة البيولوجية واحملفزات 

 كل جمموعة من اجملموعات الوظيفية على أساس:  ،خطة العمل إطار ، يفيئةتعاجل اهلو  -2

واســــتخدامها واحلصــــول عليها الكائنات احلية الدقيقة والالفقار�ت موجز عن احلالة واالجتاهات اخلاصــــة بصــــون  -
ودراســة اســتقصــائية مفتوحة  ،واألدبيات املوجودة ،إىل عمل اهليئة الســابق ابالســتناد وتقاســم املنافع الناشــئة عنها،

 ؛ميكن أن جتمع أفضل املمارسات املتعّلقة بصو�ا واستخدامها املستدام، حسب االقتضاء
جملاالت النســـبة إىل اجملموعة الوظيفية وحتديد ابملنظمات اإلقليمية والدولية واملؤســـســـات األخرى املهمة خريطة ابو  -

 االسرتاتيجية للتعاون احملتمل؛
 3مبعاجلتها. األعضاء فيهاوإلمكانية قيام اهليئة و  ،حتليل للثغرات واالحتياجاتو  -

التقدم احملرز  4املســـتدام هاواســـتخدام صـــون امللقحاتتنفيذ املبادرة الدولية ل بشـــأن التقرير املرحلي وثيقة صـــفتو  -3
  ).املبادرة الدولية اخلاصة ابمللقحات( املستدام هاواستخدام صون امللقحاتل تنفيذ املبادرة الدولية يف

ابلتنوع البيولوجي املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات املعين  أصدر، على التوايل، 2019و 2016يف عامي و  -4
 يئةلتســــــــهيل نظر اهلو  5،6.امللقحات تعاجلتقييمات عاملية  (املنظمة) ومنظمة األغذية والزراعة وخدمات النظم اإليكولوجية

صــــــون امللقحات حول دراســــــة  مســــــودةإعداد  املنظمةامللقحات، مبا يف ذلك حنل العســــــل، يف الدورة احلالية، نســــــقت  يف
. دراســـــــة) من قبل عدد من املؤلفني اخلرباءمســـــــودة ال( 7العســـــــلالالفقار�ت واســـــــتخدامها املســـــــتدام، مبا يف ذلك حنل  من
ونتائج االســتبيان املرســل إىل مجيع األعضــاء وأصــحاب  ،وحتليل البيا�ت ،املؤلفات اســتعراضتســتند مســودة الدراســة إىل و 

بناًء على املعلومات الواردة و  .لتنوع البيولوجيل ةســــــرتاتيجية وخطة العمل الوطنيابيا�ت لنوعي وحتليل  ،املصــــــلحة املهتمني
امللقحــات هــذه الوثيقــة معلومــات حمــدثــة عن حــالــة واجتــاهــات  قــدميف التقــارير املــذكورة أعاله ومســـــــــــــــودة الــدراســــــــــــــــة، ت

توجيهات  لتمسوحتدد الثغرات واالحتياجات وت ،ذات الصـــلةية ملبادرات اإلقليمية والدولا، وترســـم خرائط الالفقار�ت من
 يف هذا اجملال. إحراز تقدم كيفيةبما يتعلق  يف يئةاهل

                                                      
 .، املرفق هاءReport-CGRFA/17/19 الوثيقة  1
 .املرفق هاء من 14الفقرة  ،Report-CGRFA/17/19 الوثيقة  2
 .املرفق هاء من 7الفقرة  ،Report-CGRFA/17/19 الوثيقة  3
 Inf.1-CGRFAÆ/18/21/11.3 الوثيقة  4
5  reports/pollinators-https://ipbes.net/assessment 
6  /agriculture/en-food-for-biodiversity-of-http://www.fao.org/state 
 Inf.1-CGRFAÆ/18/21/11.1 الوثيقة  7

https://ipbes.net/assessment-reports/pollinators
http://www.fao.org/state-of-biodiversity-for-food-agriculture/en/
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 ، مبا يف ذلك حنل العسلامللقحات من الالفقار�تحالة واجتاهات  - ااثنيً 

 تالفقــار�من ، على امللقحــات (تفــاوتــةيف املــائــة من أنواع النبــااتت املزهرة، بــدرجــات م 90رب امــا يقــ يعتمــد -5
 واكـهرب ثالثـة أرابع احملـاصـــــــــــــــيـل يف العـامل اليت تنتج الفامـا يقـفيمـا يعتمـد ) وخـدمـات التلقيح اليت تقـدمهـا؛ توالالفقـار�

احملاصـــيل  عتربوت. واجلودة والغلةاإلنتاج اســـتدامة على امللقحات من أجل  ،والبذور لالســـتهالك البشـــري، على األقل جزئًيا
مباشر بني امللقحات واحملاصيل  رابطأدلة متزايدة على وجود  توجدغنية ابملغذ�ت الدقيقة، و بتلقيحها احليوا�ت  تقوم اليت
حتتوي هذه و . لعامل الناميإىل ا، خاصـــــــــة ابلنســـــــــبة كافية من الناحية التغذويةال واألمناط الغذائيةتعتمد على امللقحات  اليت

 جيم نيوالكاروتينات ذات الصلة والفيتامين لففيتامني أالالدهون و ، يف بعض احلاالت، على مستو�ت كبرية من احملاصيل
والكالســــيوم والفلورايد ومحض الفوليك ، β-tocopherolو β-cryptoxanthinومضــــادات األكســــدة  ،والليكوبني، وهاء

 .الصحية لإلنسان الالزمة يف األمناط الغذائية ،وما إىل ذلك، (احلديد)

. من اآلن اعامً  60قبل ا عليه تقريبً كانت   ضـــــــــــــــعف ماعلى امللقحات  عاملمجيع أحناء اليف حالًيا تعتمد الزراعة و  -6
 ارتفعت أ�ا إال 1961عام يف يف املائة  19.4على امللقحات  املعتمدةاملســـــاحة الزراعية اليت متثلها احملاصـــــيل  شـــــكلتقد و 

من  تقاساليت  –اعتماد الزراعة العاملية على امللقحات ازداد وبعبارة أخرى، . 2016 عام يف املائة حبلول 32.8 نســـــــــــبة إىل
 .2016إىل عام  1961تقريًبا من عام  يف املائة 70بنسبة  -حيث نسبة املساحة املزروعة مبحاصيل تعتمد على امللقحات 

 حبدودعاملية الســـــــــــــــوقية ال وتقدر قيمتها ؛يف املائة من إنتاج احملاصـــــــــــــــيل على خدمات التلقيح 10يعتمد حوايل و  -7
ما املطاف،  ختتفي يف �ايةإىل أن دون امللقحات، ســـتنخفض العديد من األنواع النباتية من ف 8.مليار دوالر أمريكي 577

التلقيح احليواين، ميكن أن تؤدي التغيريات يف إمدادات احملاصـــــــيل  دونمن و . الطبيعة ورفاه اإلنســـــــان واالقتصـــــــاد ســـــــيهدد
تكون اآلاثر االقتصــــــادية  ومن احملتمل أن ؛أرابح املنتجني تراجعملســــــتهلكني و ا ابلنســــــبة إىلاألســــــعار  مضــــــاعفة العاملية إىل

يورو من الناتج الزراعي  اتمليار  3.7يعتمد حوايل و . أفريقياالنســــــــــــــبية خلســــــــــــــائر امللقحات هي األعلى يف عدة مناطق يف 
يف كاليفورنيا (الوال�ت املتحدة ينتج مزارعو اللوز و  9.الســـــــنوي لالحتاد األورويب بشـــــــكل مباشـــــــر على امللقحات احلشـــــــرية

أكثر من مليون خلية حنل للحفاظ على صناعة  من خالل تربيةاملائة من إمجايل احلصة العاملية من اللوز  يف 80األمريكية) 
يف الوال�ت املتحدة األمريكية قيمة امللقحات الربية لسبعة حماصيل فقط رت قدّ و  10مليارات دوالر أمريكي. 6تبلغ قيمتها 
 احمللي لنحل الطناناليت جيلبها تلقيح ا قيمةلليف األرجنتني تقييم أجري و . دوالر أمريكي ســـــــــــــــنو�ً  اتمليار  1.5أبكثر من 

مبقدار النصــف تقريًبا،  ثماروعدد ال فاكهةال جمموع يف ضاالنحل الطنان، اخنف لوحظ، جراء اســتبعادنتاج التفاح؛ حيث إل
تقدير القيمة النقدية للتلقيح بدقة،  من الصعب بقييومع ذلك، . أضعاف 2.4مبقدار  يف األرابح اتراجعً املزارعون  وشهد
 . القيم االقتصادية غري النقدية للملقحات وخدمات التلقيح حولنقص يف األدلة يوجد فيما 

                                                      
 ة، مأخوذة من تقرير التقييم بشأن امللقحات والتلقيح وإنتاج األغذياألمريكيابلدوالر  2015القيم املبلغ عنها لعام   8
)https://ipbes.net/assessment-reports/pollinatorsÆ® 
 ةمتاح. ، بروكسيل202COM)1( 261 النسخة النهائية مللقحات،اخلاصة ابالحتاد األورويب االتقدم احملرز يف تنفيذ مبادرة . 2021وروبية. املفوضية األ  9

 على: أيضا
©ec.europa.eu/environment/pdf/nature/conservation/species/pollinators/Progress_in_the_implementation_of_the_EU_Pollinators_Initiative.pdf®  

10  lty_and_Other_Releases/Almond/Forecast/202005almpd.pdwww.nass.usda.gov/Statistics_by_State/California/Publications/Specia 

https://ipbes.net/assessment-reports/pollinators
https://ec.europa.eu/environment/pdf/nature/conservation/species/pollinators/Progress_in_the_implementation_of_the_EU_Pollinators_Initiative.pdf
http://www.nass.usda.gov/Statistics_by_State/California/Publications/Specialty_and_Other_Releases/Almond/Forecast/202005almpd.pd
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 واجتاهاهتا حالة امللقحات
وهي تدعم التقارير السـابقة اليت . آخذة يف التناقصمن الدراسـات العاملية اجلديدة أن امللقحات الربية  عددؤكد ي -8

على املستو�ت احمللية واإلقليمية،  )تراجع امللّقحات الربية من حيث الظهور والتنوّع (والوفرة ابلنسبة إىل بعض األنواع تبّني 
وقد ســلطت التقييمات الســابقة حلالة النحل الربي . مشال غرب أورواب وأمريكا الشــماليةمع وجود أدلة يف املقام األول من 

والشــــــرق األدىن  البحر الكارييبوأمريكا الالتينية و  أفريقياو  بعض املناطق (آســــــياإىل ابلنســــــبة البيا�ت  حمدوديةالضــــــوء على 
 صــــــــــدرت يفكشــــــــــفت دراســــــــــة جديدة و . أي بيان عام عن وضــــــــــعها اإلقليمي أو العاملي وجوديعيق ما  ،واحمليط اهلادئ)

 قلة عدد لنحل الربي، أنه مت اإلبالغ عنحول ا البيولوجي املرفق العاملي ملعلومات التنوع، استناًدا إىل سجالت 2021 عام
 خلصو . من القرن املاضي تسعينياتالقبل  كان عليه األمر  مقارنة مبا 2015و 2006عامي  بني املائةيف  25 األنواع بنسبة

أنه اجتاه حديث  على وهو ما يبديا و ســــــــــــياناخنفاض يف ثراء أنواع النحل يف مجيع القارات ابســــــــــــتثناء أو  وجود إىل املؤلفون
 .من القرن املاضي التسعينياتخالل تطور بسرعة نسبًيا 

واملالحظات اليت مت  ،نحللل مرجعيةحســـــــــــاب قوائم  عربدراســـــــــــة اثنية جديدة ثراء أنواع النحل العاملية حددت و  -9
يف جنوب غرب الوال�ت  موجودةثراء أنواع النحل ب افلةأكرب املناطق احل وأُفيد أبنّ . التحقق منها والســـــــــــجالت املنشـــــــــــورة

 . املتحدة األمريكية وحوض البحر األبيض املتوسط يف الشرق األوسط وأسرتاليا

ربع أنواع النحل الطنان اليت مت تقييمها ابســـتخدام معايري القائمة احلمراء لالحتاد الدويل  ناهزما ي جرى تصـــنيفو  -10
أمريكا و ، يف املائة) 21.0: أورواب (األقاليمســـــــــــــب حباملهّدد  ختتلف نســـــــــــــبة النحل الطنانو . الطبيعة على أ�ا مهددة حلفظ

التقييمات يف حني تظل  ؛يف املائة) 12.5يف املائة) وأمريكا اجلنوبية ( 45.5أمريكا الوســطى (و ، يف املائة) 26.0الشــمالية (
اجلهود لتوثيق حالة النحل الطنان، ال  تكثيفرغم و . األكثر ثراًء أبنواع النحل الطنان، معلقة اإلقليم يوهاخلاصـــــة آبســـــيا، 

 البيا�ت.يف تعاين من نقص أ�ا أو /و اليت مل يتم تقييمها 11األقاليميزال هناك العديد من 

. تقدمي خدمات التلقيح عرببشـــــــكل ال لبس فيه يف اإلنتاجية الزراعية  املرىبتســـــــاهم مســـــــتعمرات حنل العســـــــل و  -11
ذلك،  ومع. يف املائة تقريًبا على مدار الستني عاًما املاضية 80بنسبة  املرىبعلى الصعيد العاملي، زادت خال� حنل العسل و 

ز�دة مســــــــتمرة يف عدد  أفريقيا شــــــــهدتعلى ســــــــبيل املثال، ف. األقاليمبني  بشــــــــكل كبرياالجتاهات وتوافر البيا�ت  تتباين
يف املائة يف عدد  300 فاق متواصًال  اارتفاعً بينما شهدت آسيا  ،)2019-1961 ةفرت اليف املائة ( 150خال� النحل بنسبة 

 .قّيًماالبحث والتطوير املســـــتمر بشـــــأن حنل العســـــل أمرًا  يعدّ و  12.)املاضـــــيمن القرن الســـــتينيات  منذ مطلعخال� النحل (
، ريةضـــيف ملناطق احل بية النحلابلتزايد الســـريع لرت  تتعلقو  نســـبًيا كافمل ختضـــع للدراســـة بشـــكل  حديثة عاملية وهناك ظاهرة 

  عواقب اجتماعية وبيئية كبرية.ينطوي على  ُحيتمل أن وهو نشاط

ا  ســـــــــــــاهميو  -12 النظام اإليكولوجي وخدمات التلقيح يف بعض  عمليف  بشـــــــــــــكل كبريالنحل غري الالســـــــــــــع أيضـــــــــــــً
وابلتايل يقوم  حشرات اجتماعيةمثل حنل العسل،  ،يعترب النحل غري الالسعو . عض احملاصيلبابلنسبة إىل البلدان و /األقاليم

ا مؤخرً مت و . لمحاصـــــــيلليف تقدمي خدمات التلقيح، مبا يف ذلك  ملفتبشـــــــكل  شـــــــاركبز�رات متكررة للزهور وميكن أن ي
 :خمتلفة من العامل قاليمأ ةالثث يفنوًعا  560 استئناستعداد النحل غري الالسع الذي سلط الضوء على إمكانية  االنتهاء من

                                                      
لالحتاد الدويل لصون  بقاء األنواع التابعةب املعنية جنةابلفريق املتخصص املعين ابلنحل الطنان املنشأ ضمن الل املشار إليها هي تلك اخلاصة األقاليم  11

 /https://bumblebeespecialistgroup.org/regions . متاح على:الطبيعة
 Inf.1-CGRFA Æ/18/21/11.1 مت توضيح االختالفات اإلقليمية التفصيلية يف اجتاهات خلية حنل العسل يف الوثيقة  12

https://bumblebeespecialistgroup.org/regions/
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. ا)نوعً  38فريقي (واملدار األ ؛نوع) 91( األســـــرتايل اآلســـــيوي/اهلندومالويو  ؛نوًعا) 431( ة اجلديدةســـــتوائيالااملناطق  حنل
 . األقاليمالنحل غري الالسع وعالقته مع تلقيح احملاصيل يف هذه  ليست هناك من دراسات عنومع ذلك، 

امللقحـــات حـــالـــة األنواع الفرعيـــة (األجنـــاس اجلغرافيـــة) من الـــدراســـــــــــــــــات عن  نقص يف معظم يوجـــدا مـــا غـــالبًـــ و  -13
نحل العسل واملوارد الوراثية لتركز املعلومات على مستوى األنواع الفرعية الواردة هنا على األنواع الفرعية و  ؛الالفقار�ت من

التطور مع الظروف البيئية  عربتكيفت األنواع الفرعية األصـــــــلية من حنل العســـــــل قد و . لنحل العســـــــل اليت تتعرض للتهديد
واملقاومة للتهديدات  صــــــــــــمودمن ال متع بقدر أكربتت يفه. احمللية (كما هو احلال مع معظم ســــــــــــالالت احليوا�ت احمللية)

 والتنوع. الوراثيةللموارد  خزا�ت أساسيةوفر تو 

حنل من  ابرزةوالوراثة، ميكن متييز مخس ســالالت تطورية  ،والســلوك ،واألمناط الظاهرية ،املورفولوجيااســتناًدا إىل و  -14
وآســـيا الوســـطى، الغربية والشـــمالية أورواب  - Mســـاللة الو  )2(، أفريقيا - Aســـاللة ال )1( ،نوًعا فرعًيا متميزًا 29و العســـل

الشـــــرق /كريتو قربص و الشـــــرق األوســـــط و تركيا و القوقاز،  - Oســـــاللة الو ) 4(وســـــط وجنوب أورواب،  - Cســـــاللة الو  )3(
 شبه اجلزيرة العربية واملرتفعات اإلثيوبية. - Yساللة الو  )5( األوسط وغرب آسيا،

الفرعية  املوقع وخارجه حلماية أنواع حنل العســل داخل الصــونميكن اســتخدام جمموعة متنوعة من اســرتاتيجيات و  -15
، وحفظ األمشــــــــــــــــــاج ابلتربيــــد، تجمعــــاتلل الوراثيالتقييم  ، مبــــا يف ذلــــكوتلبيــــة متطلبــــات مريب النحــــل الوراثي وتنوعهــــا

(على ســــــــــــــبيل املثال، برامج االنتقاء وبرامج التلقيح  اوراثيً  ألنواع الفرعية احملليةاالرتبية الفعالة لتحســــــــــــــني  واســــــــــــــرتاتيجيات
 حنل العسل صونحىت اآلن، ال يوجد سوى عدد قليل من برامج و . مشرتك لبيا�ت التوصيف ملفاالصطناعي) وإنشاء 

هناك حاجة و . نتيجة للتنوع الكبري يف ســـالالت حنل العســـل املتوطنة يف أورواب ذلكيكون قد و  -أورواب  معظمها يفيرتكز 
 تهاوفهرس الوراثيةاملواد  بني املؤسسات والباحثني، مبا يف ذلك النهج املشرتكة جلمع متينة تعاونعالقات شبكة و إرساء إىل 

نات حنل العســـــل بقيادة بنك جيمثل فريق العمل املعين ب ،بادراتامل من جمموعة إعدادا وجيري حاليً . هاواســـــتخدام هاوختزين
 فعال.ال صونالاجلهود وتنسيقها من أجل  مضاعفةجيب  إال أنه ؛)Apimondiaاالحتاد الدويل لرابطات النحالني (

 أسباب تراجع امللقحات
األدلة  وتثبت. آخرإىل  إقليممللقحات (أي اخلســـــــــــــــارة) من ا تتهددخماطر ما تســـــــــــــــببه من ختتلف أمهية الدوافع و  -16

 ،)وتكوينهـاتغيري اســـــــــــــــتخـدام األراضـــــــــــــــي (غطـاء األرض  تتجلى يف األقـاليماجلـديـدة أن أهم الـدوافع املبـاشـــــــــــــــرة يف مجيع 
امللقحات التلوث البيئي واألنواع  ســــارةتشــــمل الدوافع اإلضــــافية خلو . الزراعية املكّثفة، واســــتخدام مبيدات اآلفات واإلدارة

من املرجح أن تزداد أمهية تغري املناخ و . وتغري املناخ مرضـــــــــــــــةوالعوامل امل املدمج يف اخللية الغريبة الغازية، مبا يف ذلك النحل
 من الدوافع األخرى. أكثر املخاطر مفاقمةيؤدي على األرجح إىل س ارئيسيً  اابعتباره دافعً 

املاضـــية، اخلمس والعشـــرين  عوامفي األف. من التكثيف الزراعي متباينة العامل معدالت قاليمأخمتلف شـــهدت قد و  -17
تؤثر العوامل املختلفة املرتبطة ابلتكثيف الزراعي على صـــــــــــحة امللقحات و . النامية األقاليماملســـــــــــاحات يف  املزيد من رعتزُ 
 االجتاهات بلدان اجلنوب أقاليميف  تواصلتو . آتزري بشكل مباشر أوأكان ذلك  سواءامللقحات، و  النبااتت بني تفاعلالو 

 . ا منهجزءً تقود التجارة العاملية  يذوالتكثيف التقليدي والتوسع احلضري، ال ،حنو التوسع الزراعي

عام يف  أفاد املنرب احلكومي الدويل للعلوم والســـــــــــــــياســـــــــــــــات املعين ابلتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةو  -18
على امللقحات  الفتاكةوشــبه  الفتاكة، هلا جمموعة واســعة من اآلاثر احلشــراتمبيدات  خاصــةن مبيدات اآلفات، أب 2016
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وســــــــلط الضــــــــوء على أنه، يف ذلك الوقت، كان هناك عدد قليل من الدراســــــــات  ،يف ظل ظروف جتريبية خاضــــــــعة للرقابة
. على امليدانجبرعات واقعية املســـــــــــتخدمة ف حنل العســـــــــــل) امليدانية املتاحة لتقييم آاثر مبيدات اآلفات على النحل (خبال

 إىل أنالتأثريات على النحل الربي  حولالدراســـــــات اليت ُأجريت يف أورواب وأمريكا الشـــــــمالية  خلصـــــــتمنذ ذلك احلني، و 
لنحل ا وســـالالتأعشـــاش  تراجع، مبا يف ذلك أتثريات شـــبه مميتة، مثل اا ســـلبيً يرتك أثرً التعرض الفعلي للمبيدات احلشـــرية 

 املنعزلوتكـــاثر النحـــل الطنـــان وغريه من النحـــل  املســـــــــــــــتعمرةمنو و  ،كثـــافـــة النحـــل  تراجععلى األرض و  يعشـــــــــــــــش الـــذي
 أخرى. أقاليمال يزال هناك نقص يف األدلة املتاحة يف و . يعشش فوق األرض الذي

 احلشـــــــــراتمبيدات  يهاملبيدات اآلفات (مبا ف مجايلاإليف أمناط االســـــــــتخدام االجتاهات  1995 عام منذختتلف و  -19
يف إمجايل استخدام مبيدات اآلفات  مهمةكانت هناك ز�دات و . العامل أقاليمومبيدات األعشاب ومبيدات الفطر�ت) عرب 
 اآلفاتجمموعات معينة من مبيدات  اســتخدامأن أمناط  وجتدر اإلشــارة إىل. يف أجزاء من أمريكا الشــمالية واجلنوبية وآســيا

 اكبريً   اارتفاعً اســـــــتخدام مبيدات األعشـــــــاب  شـــــــهدعلى ســـــــبيل املثال، ف. موحدة خالل هذه الفرتة تكنمل  خمتلفة أقاليميف 
يف حالة املبيدات احلشـــــرية، منا االســـــتخدام لكل و . أفريقيايف أمريكا الشـــــمالية واجلنوبية و  خاصـــــةأجزاء كثرية من العامل،  يف

ا وبشـــــــكل هامشـــــــي يف البلدان ســـــــيانيعلى ســـــــبيل املثال يف أو  ،معينة من العامل أقاليميف  بصـــــــورة ملحوظةوحدة مســـــــاحة 
 اتيف اســــــــــتخدام مبيدات احلشــــــــــر  امنحىن تنازليً  أمريكا اجلنوبية وجنوب آســــــــــيا وآســــــــــيا الوســــــــــطى ويطغى على. األفريقية

 إىل جانبتقييم اآلاثر البيئية، جيب النظر إىل الكمية بغرض ومع ذلك، جتدر اإلشـــــــــــــــارة إىل أنه . وحدة مســـــــــــــــاحة لكل
 اخلصائص اخلطرة واالستخدام الفعلي ملبيدات اآلفات.

  ري الصونوتدابممارسات اإلدارة املستدامة 
عد برامج الرتبية هذه مهمة للعديد وت. لبحثلو  لصـــونلو حنل العســـل: التجاري توجد ثالثة أنواع من برامج تربية  -20

  حنلة العســــــــــل الكرينويلأو اســــــــــتبداهلا، على ســــــــــبيل املثال  هااســــــــــتئناســــــــــ األوروبية األصــــــــــلية، اليت ميكنمن الســــــــــالالت 

)Apis mellifera carnica( النحل اإليطايل أو )Apis mellifera ligustica( .ويواجه حنل العسل )Apis cerana( 
من الناحية ســـــالالت حملية جذابة  لصـــــونبرامج الرتبية الفرصـــــة  تيحتو . يف آســـــيا ســـــتئناسواالهتديدات مماثلة لالســـــتبدال 

 وابلتايلوالرتبية،  الوراثيالتنوع  بصــــون وثيقة الصــــلةحنل العســــل من املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة  يعتربو . الوراثية
 13.نظام معلومات التنوع الوراثي للحيوا�ت املستأنسةيف  توثق بيا�هتا

على جمتمعات مع مرور الوقت وعمليات اإلدارة الصديقة للملقحات القدرة على احلفاظ نظم ممارسات و  متتلكو  -21
 ةاإليكولوجيالزراعة و  ،وتشــــــــــــمل هذه العمليات والنظم التكثيف املســــــــــــتدام. صــــــــــــو�ا متة إذا ري امللقحات الربية الغنية والوف

تعزيز  عربإىل ز�دة إنتاجية احملاصــــيل على املدى الطويل  النهجهتدف هذه و . واإلدارة املتكاملة لآلفات ،والزراعة العضــــوية
لفائدة مســـــــــــــــامهات الطبيعة /وما يرتبط هبا من خدمات النظام البيئي ،تنوع امللقحات مبا يف ذلكالتنوع البيولوجي املفيد، 

لدراســــات احلديثة الرتكيز على تدعم او . ، مع تقليل اســــتخدام املدخالت االصــــطناعية وتوســــيع أراضــــي احملاصــــيلاإلنســــان

                                                      
13  /is/ar-http://www.fao.org/dad 
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ا فوائد  رتاجعل ال غىن عنه حًال ابعتباره  14يكولوجيوعلى التكثيف اإل اإليكولوجيةالعمليات  امللقحات الذي ســـيوفر أيضـــً
 . الطبيعية وحتسني وظيفة الرتبة واألمن الغذائي املستدام البيولوجيةاملكافحة  أخرى مثل

، غناها، على ســــــــــــبيل املثال احلفاظ على تنوع املوائل أو ز�دة انطاقً  األوســــــــــــع الصــــــــــــونلعديد من جهود ل كانو  -22
أثبتت األدلة أن محاية مســــــاحات و . امللقحات من الالفقار�ت من بينهامن الكائنات احلية،  كبريةإجيايب على جمموعة   أثر

امللقحات على املســــــــــــــتو�ت شــــــــــــــبه الطبيعية تســــــــــــــاعد يف احلفاظ على موائل /) من املوائل الطبيعيةاتهكتار  10>أكرب (
التنوع البيولوجي الشــــــامل  إىل تعزيزموائل امللقحات  اليت تســــــتهدف الصــــــونإجراءات أدت وابملثل، . اإلقليمية أو الوطنية

وحتســـــــــني جودة الرتبة  ،اآلفات (حتســـــــــني مكافحة اآلفات الطبيعية) جتمعاتوخدمات النظم البيئية األخرى مثل احلد من 
 . وما إىل ذلك هاآتكل واحلماية من

 واألنظمة السياسات
عادة  تمت اســــــــــرتاتيجيات وطنية للتلقيح، فإن القضــــــــــا� املتعلقة ابمللقحات ال من البلدان متزايد رغم اعتماد عدد -23

القوانني  مشلها ضــــــــــــمنتعميمها أو /عادًة ما يتم دجمها ذلك، ا عنوعوضــــــــــــً . خمصــــــــــــص واحد نظامقانون أو  عرب معاجلتها
والتجارة  ،والرتخيص ابســــــتخدام مبيدات اآلفات ،األنواع املهددة ابالنقراض تعاجلالوطنية مبختلف أنواعها، مثل تلك اليت 

ثل هذه القوانني على عاتق اهليئات ملا ما تقع املســـــــــؤولية اإلدارية غالبً و . يف منتجات النحل مثل العســـــــــل أو تربية املاشـــــــــية
امللقحات بشــــــــــكل  عاجلتركز القوانني الوطنية اليت ت وجرت العادة أن. املســــــــــتويني الوطين واإلقليمي احلكومية املختلفة على

منتجات اخلال� وأنظمة و  األمراض/اآلفاتو  خاص على حنل العســــــــــــــل يف ســــــــــــــياق تربية النحل (التجارة واألمن البيولوجي
اســــرتاتيجية منســــقة حلماية  وضــــعابمللقحات إىل جعل  رتبطةالتباين يف الكفاءات امل قودغالًبا ما يو . الرتبية، وما إىل ذلك)

 ا.ا ومرهقً صعبً  اأمرً  وتنفيذها امللقحات

القضا� املتعلقة  خبصوصتقع املسؤولية و . للوضع على املستوى الوطين االوضع على املستوى الدويل مشاهبً  يعدّ و  -24
خمصــــــــــصــــــــــة على املســــــــــتوى العاملي لإلشــــــــــراف يئة واحدة هل وجوداملختلفة وال  صــــــــــكوكاهليئات وال كاهلابمللقحات على  

املبادرة الدولية أدت و . املعنية صكوكوخدمات التلقيح عرب املنتد�ت والتها حالة امللقحات وتنسيق العمل بشأن محاي على
، وينعكس ذلك يف العديد من املبادرات واملشـــــــــاريع الوطنية ودون لذكرتقدم كبري وجدير اب إحراز إىل اخلاصـــــــــة ابمللقحات

حالة امللقحات  تســـــــــــــتعرضومع ذلك، ال توجد حىت اآلن هيئة خمصـــــــــــــصـــــــــــــة . امللقحات تعاجلالوطنية وحىت القوانني اليت 
 العاملي. نسق على املستوىمضمان عمل إىل  طمحوتنسق تبادل املعرفة واخلربات بطريقة منهجية وت ،فرتات منتظمة على

لوضـــــــع أطر حمددة ية اتســـــــياســـــــ اصـــــــكوكً لتنوع البيولوجي بشـــــــأن ااالســـــــرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية عترب تُ و  -25
نوعي التحليل ال خلصقد و . هداف وغا�ت اتفاقية التنوع البيولوجي يف الســـــــــــــــياقات الوطنية وتوجيه اإلجراءات الوطنيةأل

ــــــــــــــــ بيا�تاللتنوع البيولوجي يف قاعدة بشــأن الالســرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية  ـــــــــــــــــ دولة (تغطي مجيع  173 اخلاصــة بـ
اخلاص ابتفاقية التنوع البيولوجي)  15إللكرتويناوقع املاملتاحة على  لتنوع البيولوجيبشـــــــأن ا االســـــــرتاتيجيات وخطط العمل

                                                      
حملصول تتناسب اإنتاجية  رفع ألغراض مسودة الدراسة األساسية، اعترب التكثيف اإليكولوجي عملية وليس نقطة �اية. فهو يوفر مسارًا واحًدا حنو  14

تعزيز العمليات اإليكولوجية اليت تدعم اإلنتاج، مبا يف ذلك من أجل التكثيف اإليكولوجي على اإلدارة  ويشددمع املعىن األصلي للتكثيف املستدام. 
من احملتمل  مزارعالتنوع البيولوجي الوظيفي واستخدامه. والنتيجة هي  صون، وتدوير املغذ�ت والتلقيح. وهناك تركيز صريح على األحيائيةتنظيم اآلفات 

 Policies for Ecological Intensification of Crop Production. Trends.2019وآخرون،  Garibaldiتنوع (املزراعي ال نظامالأن تليب تعريف 

in Ecology and Evolution ،34 )4 :(286-282( 
15  /https://www.cbd.int/nbsap 

https://www.cbd.int/nbsap/
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"امللقحـــات" أو و "تربيـــة النحـــل"ويف املـــائـــة فقط من كلمـــات "النحـــل"  0.0142متوســـــــــــــــط  على دولـــة حتتوي 117أن 
امللقحات والتلقيح يف حتقيق العديد من  تقوم بهالذي  املهمنســـــــــــــــبًيا ابلدور  خجولإىل اعرتاف  يشـــــــــــــــري هذاو . "التلقيح"
 الفرص الكبرية لز�دة الوعي بني صانعي القرار. يكشف عنيف نفس الوقت  ، ولكنلصونأهداف ا

  مللقحاتاب اخلاصةالعاملية واإلقليمية  بادراتامل - ااثلثً 

 2030-2018 للفرتة خطة العمل ،يف اجتماعه الرابع عشــــــــــــــر، اعتمد مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي -26
وأكد أن الغرض من خطة العمل هو "مســاعدة األطراف واحلكومات األخرى  16املبادرة الدولية اخلاصــة ابمللقحاتبشــأن 

يكمن و  17."13/15 القرارتنفيذ على واملبادرات ذات الصـــــــــــلة  املعنية والشـــــــــــعوب األصـــــــــــلية واجملتمعات احمللية واملنظمات
لتنفيذ األهداف الشــــــــــــاملة  دعم البلدان وأصــــــــــــحاب املصــــــــــــلحة اآلخرين يفمللقحات املتعلقة ابملبادرة الدولية الغرض من ا

  :األربعة

ودون  ،امللقحات واستخدامها املستدام على املستو�ت احمللية صون"يف تنفيذ سياسات متماسكة وشاملة ل )أ(
واإلقليمية والعاملية، وتعزيز دجمها يف اخلطط والربامج واالسرتاتيجيات القطاعية واملشرتكة  ،والوطنية ،الوطنية

 بني القطاعات؛
املزارعني ومريب  ، ومتكنوتنفيذها يف تعزيز ممارسات اإلدارة اليت حتافظ على صحة جمتمعات امللقحاتو " )ب(

إنتاجيتهم  من أجلومديري األراضي واجملتمعات احلضرية من االستفادة من فوائد التلقيح  راجينيالنحل واحل
 وسبل عيشهم؛

مللقحات وموائلها، اليت تضيفها ايف تعزيز التثقيف والوعي يف القطاعني العام واخلاص ابلقيم املتعددة و  )ج(
 ؛هومنع امللقحات للحد من تراجعحتسني أدوات صنع القرار، ويف توفري إجراءات عملية  ويف

 يف املعرفة الثغراتومعاجلة  وتقييمها والتلقيح وموائلها يف مجيع املناطق ،حالة واجتاهات امللقحات يف رصدو  )د(
 F18".تعزيز البحوث ذات الصلة ، مبا يف ذلكبشأ�ا

 تقدمي اإلرشــــــــادات عرب املبادرة الدولية اخلاصــــــــة ابمللقحاتنظمة ســــــــتيســــــــر تنفيذ املأن  ،لقراريف نفس ا ،لوحظو  -27
اســــــتخدام املواد الكيميائية يف الزراعة  مبا يف ذلكدعم عمليات صــــــنع القرار بشــــــأن التلقيح، ســــــتواملشــــــورة التقنية للبلدان و 

 ،احملاصـــــــيل عاقبوت ،اإلنتاج ذات التنوع البيولوجينظم وتعزيز  ،يف النظم البيئية الطبيعية األصـــــــليةلقحات ملاوبرامج محاية 
 البيئي. ثقيفوالت األصليةامللقحات  رصدو 

 اإلقليمية والوطنية بادراتاملعدد من  إطالق، مت منذ ذلك احلني املبادرة الدولية اخلاصة ابمللقحاتابإلضافة إىل و  -28
اخلــاصــــــــــــــــة األوروبيــة  بــادرةامل، و قحــاتلملاخلــاصــــــــــــــــة اب فريقيــةاأل بــادرةاملأربع مبــادرات إقليميــة ( توجــدو . مللقحــاتاملتعلقــة اب

مبادرة خامســــة،  إىل جانب ،)مبادرة أوســــيانيا اخلاصــــة ابمللقحاتو  ،ماية امللقحاتحل أمريكا الشــــمالية لةومح ،قحاتمللاب
 يوجداملبادرات اإلقليمية،  وإىل جانب. هاإعداداألوىل من  لراحامليف تزال  لكنها ال ،قحاتلملاخلاصــة اب اآســي مبادرةهي 
هذه املبادرات ابلتســـــــــــــــاوي عرب  إعدادال يتم  ،ومع ذلك. اإلعداديف طور هي أو  إعدادهامبادرة وطنية مت  31رب اما يق

                                                      
 CBD/COP/DEC/14/6Æ الوثيقة  16
17  ar.doc-15-dec-13-13/cop-https://www.cbd.int/doc/decisions/cop 
 CBD/COP/DEC/14/6Æ لوثيقةامللحق األول اب من 5الفقرة   18

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-15-ar.doc
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وجد لدى كل من كندا والوال�ت املتحدة األمريكية تالنطاق والطموح: يف أمريكا الشـــــــــــــــمالية،  من حيث تتباينو  األقاليم
 ومتلك يف املائة من البلدان داخل املنطقة) 31مبادرة وطنية (متثل  15وجد يف أورواب وآســـــــــــيا الوســـــــــــطى تو  مبادرات وطنية

) اإلقليميف املائة من البلدان داخل  18مللقحات (متثل خاصــــــــــة اباســــــــــرتاتيجيات وطنية  6 البحر الكارييبأمريكا الالتينية و 
 3 أفريقيــادى لــ) و اإلقليميف املــائــة من البلــدان داخــل  16مللقحــات (متثــل خــاصــــــــــــــــة ابمبــادرات وطنيــة  4آســـــــــــــــيــا  لــدىو 

 أفريقيالدى الشــــــــرق األدىن ومشال و . )اإلقليميف املائة من البلدان داخل  6مللقحات (متثل خاصــــــــة اباســــــــرتاتيجيات وطنية 
 هتملتلقيح خاصـــــة اباســـــرتاتيجيات وطنية  وجود ألي الو . )اإلقليميف املائة من بلدان  4.8مبادرة وطنية واحدة فقط (متثل 

 أفريقياالشــــــــــــــرق األدىن ومشال  إقليمجنوب غرب احمليط اهلادئ، وال تزال اســــــــــــــرتاتيجية امللقحات الوطنية الوحيدة يف  إقليم
من العمل  اجزءً ابعتبارها  قحاتلملاخلاصــــــــة اب الشــــــــعوب األصــــــــلية مبادرة طلقتأُ ، اأخريً و . هاإعدادراحل األوىل من امل يف

نظمة، ابلشـــــــــــراكة مع الوكالة األملانية امل تعكفعالوة على ذلك، و  19.املبادرة الدولية اخلاصـــــــــــة ابمللقحاتاملنجز يف إطار 
هيئة متويل مبادرة املناخ الدولية التابعة للوزارة الفيدرالية األملانية إىل ترفعها طلب منحة إقليمية على إعداد ، للتعاون الدويل

املعرفية بشــــــأن امللقحات وخدمات التلقيح  ثغراتعاجلة اليتعلق مبشــــــروع من أجل ممحاية الطبيعة والســــــالمة النووية و  للبيئة
 20.البحر الكارييبأمريكا الالتينية و  يف

 لثغرات واالحتياجاتا - ارابعً 

مللقحات اإىل ابلنســـــــــــــبة  مطروحةاليت ال تزال  والفنيةالعلمية  الثغراتمســـــــــــــودة الدراســـــــــــــة العديد من كشـــــــــــــف ت -29
املعلومات األســـــــاســـــــية عن التنوع والوفرة والثراء والتواجد بســـــــبب التحد�ت التصـــــــنيفية  يف يوجد نقصو . تالالفقار� من

يف وقت سابق من هذا و . استكماهلما ودعمهما للعلماء املواطنني ميكن الصعوبتني وحدة، وكالرصد موغياب بروتوكوالت 
 21امللقحات يف االحتاد األورويب رصــد خلطة ا مفصــًال اقرتاحً  - مركز األحباث املشــرتك -العام، وضــعت املفوضــية األوروبية 

كلفة وفعاًال من حيث ال اا عمليً �جً  ةاملقرتح طةوفر اخلتســــــــو  22.الحتاد األورويبيف اســــــــرتاتيجية التنوع البيولوجي اضــــــــمن 
تنفيذ هذا النهج  من شـــــأنو . �ج موحد يف وقت واحد ابســـــتخدام امللقحات من الالفقار�ت أصـــــنافلرصـــــد العديد من 

بيا�ت امللقحات بني ميّكن من إجراء مقار�ت مباشرة أن عن امللقحات  أساسيةأخرى تفتقر إىل بيا�ت  أقاليماملوحد يف 
 صانعي القرار. إرشادوميكن أن يساعد يف 

كبرية يف البحــث واملعرفــة   ثغراتغم اجلهود اهلــائلــة اليت بــذهلــا جمتمع البحــث يف العقود األخرية، ال تزال هنــاك ر و  -30
حنو  ىعلاملعريف) /املعرفية (أي التقدم العلمي الثغراتهذه ال توزع و . وخدمات التلقيح امللقحات من الالفقار�ت خبصوص
 إىل جـانـب غيـاب ،البيـا�ت املتعلقـة بتوزيع النحـل إىل حـد كبري ال تتجـانس على ســـــــــــــــبيـل املثـال،ف. األقـاليمعرب  متكـافئ

قلة  يف ظلّ ، والشــــــرق األوســــــط وأجزاء من أمريكا اجلنوبية أفريقيامعظم آســــــيا و إىل  على نطاق واســــــع ابلنســــــبةســــــجالت 
فهم األســـــــــباب  يبقى من حيث الدوافع،و . بشـــــــــكل عام على الصـــــــــعيد العاملي اجملموعاتالبيا�ت حول الوفرة واجتاهات 

تغيري اســـــــــــتخدام األراضـــــــــــي أكرب خطر على اعتبار  ا رغمامللقحات املرتبط بفقدان املوائل وجتزئتها حمدودً  لرتاجع املباشـــــــــــرة
امللقحات  ) علىوتكوينها غطاء األرضال يزال أتثري تغيري استخدام األراضي ( ،على سبيل املثال ،أفريقيافي ف. امللقحات

حىت اآلن أتثري الدوافع الفردية على جنهل حنن و . ورفاههم غري معروف إىل حد كبري األشـــــــــــــــخاصوأتثرياته الالحقة على 
                                                      

 Inf.1-CGRFAÆ/18/21/11.1 الوثيقة ميكن االطالع على قائمة املبادرات يف  19
 Inf.1-CGRFAÆ/18/21/11.3 الوثيقة من 7الفقرة   20
21  poms-eu-scheme-monitoring-pollinator-eu-update/proposal-https://ec.europa.eu/jrc/en/science 
22  2030_en-strategy-https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversity 

https://ec.europa.eu/jrc/en/science-update/proposal-eu-pollinator-monitoring-scheme-eu-poms
https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversity-strategy-2030_en
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امللقحات وخدمات التلقيح �هيك عن أتثري الدوافع املتعددة والتهديدات على امللقحات (على ســــــــــبيل املثال، تغري املناخ 
والدراســـــات حول أتثري ممارســـــات اإلدارة على مجيع  نقص يف املعرفة ايوجد أيضـــــً أخريًا، و . ابإلضـــــافة إىل الدوافع األخرى)

آلاثر الزراعة العضوية على  وصفيةليل الاوخدمات التلقيح، مبا يف ذلك يف اجملاالت التالية: التح امللقحات من الالفقار�ت
احملاصــــــــــــيل إنتاجية ) على كل من يكولوجي(التكثيف اإلأتثري احلد من مبيدات اآلفات وامللقحات والتلقيح واحملاصــــــــــــيل؛ 

تطبيق تـــــدخالت التكثيف  عقـــــب تمعـــــاتاجملامللقحـــــات و  جمموعـــــات صـــــــــــــــمودالتغيريات يف و امللقحـــــات؛  جمموعـــــاتو 
ســـــــــــــع) النحل غري الال من بينه( املرىب؛ والتأثريات املباشـــــــــــــرة وغري املباشـــــــــــــرة لنحل العســـــــــــــل وغريه من النحل اإليكولوجي

 .مرضةامل النبااتت الربية وامللقحات الربية عن طريق املنافسة وانتشار العوامل على

 يئةيف عمل اهل امللقحات من الالفقار�ت - اخامسً 

خطة عمل  غا�تمع  تتوافقاملبادرة  هذه وأهداف املبادرة الدولية اخلاصـــة ابمللقحاتتنفيذ  يســـرنظمة تامل أن مبا -31
 ضمن خطة العمل. املبادرة الدولية اخلاصة ابمللقحاتوأعضائها للمسامهة يف  هيئةللساحنة فرص  فهناك، يئةاهل

لالستجابة  "،الصلة يذمكو�ت مهمة "للتنوع البيولوجي ابعتبارها قد مت مشل امللقحات ضمن مسودة اهليئة، و  -32
ا إىل تنفيذ  وهو ما 23،يف العاملالتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة الة حل الســياســاتمســتوى  على املبادرة الدولية يشــري أيضــً

 24.اخلاصة ابمللقحات

 صــــــونلاملتمثل يف تنفيذ ســــــياســــــات متماســــــكة وشــــــاملة  املبادرة الدولية اخلاصــــــة ابمللقحاتما يتعلق هبدف  يفو  -33
اخلاصــة العمل الوطنية  وضــع ســياســات مثل اســرتاتيجيات امللقحات الوطنية وخطط يعدّ امللقحات واســتخدامها املســتدام، 

ا النظر يف اإلشــــــارة أيضــــــً  احملتملمن و . الختاذ اإلجراءات الالزمة يئةعضــــــاء اهلا ســــــاحنة ألفرصــــــً  وتنفيذها لتنوع البيولوجياب
 .هيئةأو مراجعة االسرتاتيجيات الوطنية لتنفيذ خطط العمل العاملية لل إعدادامللقحات عند  إىل

 كما يتجلى  ،حلول للتحد�ت احلاليةر مصـــــــــد تكون أن رفتهالشـــــــــعوب األصـــــــــلية واجملتمعات احمللية ومعل ميكنو  -34
معرفة اليت يتم إنتاجها بشــــكل مشــــرتك للميكن و . امللقحات لصــــوناملنشــــورة مؤخرًا حول النهج الثقافية احليوية  املؤلفات يف

واجملتمعات من خالل عملية تشــاركية شــاملة بني العديد من جمموعات أصــحاب املصــلحة، مبا يف ذلك الشــعوب األصــلية 
 ينبغي لذلك،و . لكل ســــياق حملي اخصــــيصــــً  حلول أفضــــل وأكثر قبوًال وذات مغزى ومصــــممةإجياد إىل  أن تؤدي احمللية،

 اخلاصـــةاألنشـــطة واملبادرات بشـــأن العمل املنجز يف االعرتاف ابلشـــعوب األصـــلية  يئةنظمة واهلامل أن تواصـــل اللمضـــي قدمً 
 يف صنع القرار. بتأندراج مشاركتها مع إابمللقحات 

هبا يف إطار خطة  املضطلع تامللقحات من الالفقار�اإلبالغ ابنتظام عن مجيع األنشطة املتعلقة مبوضوع  ميكنو  -35
اجلهود)  تكرارآتزر (وجتنب  عالقة إقامةمن أجل  املبادرة الدولية اخلاصــــــــــــــة ابمللقحاتمنظمة األغذية والزراعة و العمل إىل 

، مبوجب خطة عملها املبادرة الدولية اخلاصــــــــــة ابمللقحاتوابملثل، أتمل . 2030املشــــــــــاريع والبحوث الوطنية حىت عام  مع
عــدد من األدوات والواثئق التوجيهيــة على املســـــــــــــــتو�ت الوطنيــة واإلقليميــة والعــامليــة؛  وضـــــــــــــــع)، يف 2030-2018للفرتة (
 . وتنفيذ األدوات على املستوى الوطين يةواثئق التوجيهالها تعزيز وتشجيع استخدام ئوأعضا هيئةلل ميكنو 

                                                      
تقييمات هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة J. Bélanger & D. Pilling, eds Æ ،حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل. 2019املنظمة.   23

 ®http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca3129enÆ على: أيًضا (متاح روما. التابعة املنظمة.
 10-3-3 اإلجراء ،CGRFA-18/21/7.2 الوثيقة  24

http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca3129en


CGRFA-18/21/11.1 11 

 

املتمثل يف تعزيز التثقيف والوعي العام بقيمة امللقحات  املبادرة الدولية اخلاصـــــــــــــــة ابمللقحاتما يتعلق هبدف  يفو  -36
 هيئةامللقحات ومنع حدوثه، ميكن لل تراجعوموائلها، وحتســـــــــــــــني أدوات صـــــــــــــــنع القرار وتوفري إجراءات عملية للحد من 

 تســــــتفيدأن و  الوعي وتنمية القدرات من خالل القنوات املوجودة على خمتلف املســــــتو�ت إذكاءعلى  العمل تضــــــاعف أن
 .منه

 ات وتقييمها،حالة واجتاهات امللقح املتمثل يف رصــــــــــــد املبادرة الدولية اخلاصــــــــــــة ابمللقحاتيتعلق هبدف  ما يفو  -37
نظمة النظر يف إدراج حنل العســـــل املســـــتأنس، وامللقحات األخرى املطلبت اهليئة، يف دورهتا العادية الســـــادســـــة عشـــــرة، من 

طلبت 26ابلنظر إىل ندرة البيا�ت عن امللقحات الربية،و  25.نظام معلومات التنوع الوراثي للحيوا�ت املستأنسة احملتملة يف
حقول  نظام معلومات التنوع الوراثي للحيوا�ت املستأنسةنظمة أن تدرج يف املعشرة، من اهليئة، يف دورهتا العادية السابعة 

حالة تطوير نظام مت اإلبالغ عن التقدم يف وثيقة و  27.ذي الصـــــلة ابألغذية والزراعة املرىبلرصـــــد تنوع حنل العســـــل بيا�ت 
بني املنظمات واملؤســــســــات بشــــأن رصــــد البيا�ت  ضــــدوالتعافرص لتعزيز التعاون  وتتاح 28.معلومات التنوع احليواين احمللي

 واألنشطة املتعلقة ابمللقحات واإلبالغ عنها.

 التوجيهات املطلوبة - اسادسً 

 يف القيام مبا يلي: يئةاهلقد ترغب  -38

 ؛يهاوتقدمي التعليقات علأخذ العلم مبسودة الدراسة  )1(
 نظمة استكمال الدراسة ونشرها؛امل الطلب إىلو  )2(
تنفيذ لدى ملها املتعلق ابمللقحات و أخذ نتائج الدراسة بعني االعتبار يف عالتأكد من  املنظمة الطلب إىلو  )3(

 ؛املبادرة الدولية اخلاصة ابمللقحات
حنل العسل، والتأكد مبا يف ذلك ، املستدام واستخدامهامللقحات اصون دعوة البلدان إىل تعزيز و  )4(

إعطائها االعتبار الواجب يف السياسات احمللية والوطنية واإلقليمية والدولية وعمليات وضع السياسات،  من
إىل نظام معلومات التنوع الوراثي للحيوا�ت  املرىبواإلبالغ عن البيا�ت الوطنية حول تنوع حنل العسل 

 ؛املستأنسة
امللقحات  عاجلةبغرض ممللقحات وطرقها اب خاصعاملي  منرب النظر يف احلاجة إىل املنظمة الطلب إىلو  )5(

، واالتفاق على األنشطة على وتنسيقه وخدمات التلقيح على املستوى العاملي، وتسهيل العمل الوطين
 يف دورهتا القادمة؛  يئةاهلتقرير إىل  رفعمع األنشطة واملبادرات القائمة ويدعمها، و  وافقاملستوى العاملي مبا يت

إجراءات املتابعة الالزمة  وطبيعةالنظر يف كيفية استجابتها لنتائج وتوصيات الدراسة، مبجرد االنتهاء منها، و  )6(
 امللقحات، مبا يف ذلك حنل العسل. يف جمالوأعضائها يف تعزيز عملهم  يئةلضمان استمرار اهل

                                                      
 Report Rev.1-CGRFAÆ/16/17 الوثيقة من 46الفقرة   25
 Inf.3 Rev.1-CGRFAÆ/17/19/11.2 الوثيقة من 18 الفقرة  26
 Report-CGRFAÆ/17/19 الوثيقة من 92الفقرة   27
 Inf.3-CGRFAÆ/18/21/10.2 الوثيقة  28
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