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 المجلس

 ون بعد المائةالدورة الست

 2018ديسمبر/كانون األول  7-3روما، 

 اقتراح تخصيص سنة دولية للشيلم

 
 موجز

 
 بقييدرة يريييدة على النمو ئ بيئييات يتعييذر ييلييا ولييخ على حبوي أخرى. كمييا يتمتع بييالقييدرة  يتمتع الشيييييييييييييييل  

على الصييييييييييييييمود أمام تاء املنان والبقات ئ املناطق املعتدلة الباردة واملناطق الشييييييييييييييبع القاحلة واملرت عة، وميكن  راعتع ئ 
نسييييييبيام. ويت  إنتال الشيييييييل  بالدرهة األوىل يفبوبع الانية  األراضييييييي ايفدية وئ الربة الرملية والرديئة النوعية غء ا صييييييبة

توي أيضيييييييا على ال وتينات وعدة معادا وماذيات رئيسيييييييية. كما يسيييييييتخدم هو حيباأللياف الاذائية والكربوهيدرات، و 
الشيل   الشيل  ئ العلف، وكاطات واٍق إلضاية املواد العضوية إىل الربة وملكايحة األعشاي الضارة. وتستخدم حبوي

 تاذوية ويرص تسيييييييويقية مع منايعا ا يريدم  اليت تضييييييي ي مذاقم ءلتحضيييييييء ا بز ومنتجات أخرى من خال  عملية التخم
 من اخن اض مستوى الالوتني. ،مقارنة بالقمح ،، يعلى سبيل املثا  تست يد منتجات الشيل حمددة

 
 2025-2016حدة للعمل من أهل التاذية وإا الرويج لسييييييييييينة دولية للشييييييييييييل  يكم ل كالم من عقد األم  املت 

الصييادرة عن املر ر الدوا الثاا املعب بالتاذية، ئ ما يتعلق بايفاهة إىل تطبيق نظ  أغذية مسييتدامة  10والتوصييية رق  
إىل النلوض  تعز  أمناطما غذائية صيييييحية ومتنوعة تشيييييمل عموعة متنوعة من األغذية. وسيييييتردي السييييينة الدولية للشييييييل 

 . ويسيييت يد الشييييل  نيمبمارسيييات الزراعة واإلنتال املسيييتدامة ملا ييع صييياش سيييبل معيشييية ماليني املزارعني األسيييريني الري ي

من التنوع الوراثي الكبء الذي ينباي توصي ع وح ظع وإتاحتع من خال  إقامة شبكات يعالة بني بنوك اجلينات وبرامج 
 الربية املوهودة.

 
اليت يتمتع هبا الشييييل  ئ التكيف مع البيئات القاسيييية كموارد وراثية  القدراتعلى ولخ، ميكن اسيييتخدام  وعالوة 

 بالنسبة إىل برامج حتسني القمح، نظرا إىل أا الشيل  مكوا من مكونات الشيق  )القمحيل (، وهو حمصو  تركييب.
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لى حنو كبء ئ ريع مسييتوى الوعي باملنايع ومن شيي ا يصيييت ا تمع الدوا لسيينة دولية للشيييل  أا يسييل  ع 
االقتصييييييييادية والتاذوية والبيئية اليت ينطوي عليلا إنتال الشيييييييييل  واسييييييييتلالكع لتنويع النظ  الاذائية القائمة على ايفبوي 

دورة لتنويع األمناط الاذائية. وقد هات يصيت سنة دولية للشيل  بناتم على اقراح تقد مت بع حكومة إستونيا خال  الو 
وروبا، وقد طلب ا لس ئ دورتع التاسييييييييييييعة وا مسييييييييييييني بعد املائة تويء املزيد من ايفادية والثالثني للمر ر اإلقليمي أل

 املعلومات هبذا الش ا.
 

 اإلجراءات المقترح اتخاذها من جانب المجلس
 

 إا ا لس مدعو إىل القيام مبا يلي: 
 

ا وإسدات ما يراه مناسبم  سنة دولية للشيلماستعراض االقراح الذي تقد مت بع حكومة إستونيا لتخصيت  (1)
 توهيلات؛ من

ينظر كي ، وعرضع لاملريق ألفئ  تعديل مشروع قرار املر ر الواردوالقيام، حسب االقتضات، باستعراض و  (2)
 (.2019يونيو/حزيراا  29-22ئ دورتع ايفادية واألربعني )ويعتمده ييع املر ر 

 

 ميكن توهيع أي است سارات بش ا مضموا هذه الوثيقة إىل:
 

 Hans Dreyerالسيد 
 مدير شعبة اإلنتال النبايت ووقاية النباتات

 52040 06570 39+اهلاتف: 
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 معلومات أساسية -ًل أو  
 
( هو نبات عشيييب من ايفبوي )من ال صيييلة النجلية من رتبة القبئيات( Secale cerealeالشيييل  )االسيي  العلمي  -1

سيييينة خلت. وحيتمل أا يعود أصييييلع إىل  2000عود إىل أكثر من ي أصييييلعمت تدهينع بعد القمح والشييييعء والشييييوياا ولكن 
 تركيا.يعرف اليوم باس   ما
 
وكندا،  والبلداا اإلسيييكندناييةا ئ مشا  أوروبا وشيييرقلا، وكذلخ ئ الصيييني ا نسيييبيم  رئيسييييم ويعت  الشييييل  حمصيييوالم  -2

ئ املائة من مسييياحة البلداا املزروعة. ولكن الشييييل ، على املسيييتوى العاملي،  30ويشيييكل ئ بعأل األحياا ما يصيييل إىل 
داا لبلد واحد يحسيييييب من الب ئ املائة مقارنة بإنتال القمح واألر . وبات 5، يإنتاهع يبلغ أقل من غء رئيسييييييحمصيييييو  

 ا للشيل .ا كبءم الرئيسية غء املنتجة للشيل ، وهي الياباا، مستللكم 
 
ظروف مناخية قاسييييييييية، مبا ئ ولخ اخن اض سييييييييقوط األمطار واخن اض ظل وميكن للشيييييييييل  أا ينتج غالت ئ  -3

ئة النوعية مع ك اتة يحتمل الربة الرد درهات ايفرارة حيثما يتعذر ولخ على حبوي أخرى. ويتمتع الشيييييييييييييل  بالقدرة على
مرت عة بشكل استثنائي ئ ما يتعلق بالزنخ. ويعرف بالشيل  على أنع يتطلب كميات منخ ضة من األمسدة أو املبيدات، 

  .معينةا من الناحيتني البيئية واالقتصادية بالنسبة إىل أقالي   سليمم وهو ما جيعلع حمصوالم 
 

 إنتاج الشيلم -ألف
 
املسييييييياحة ، بلات 1986. ي ي عام ئ خمتلف أحنات العامل صييييييية للشييييييييل املسييييييياحة املزروعة املخصييييييي   لقد تراهعت -4

 مليوا هكتار 11.1 بينما بلات هكتاراليني م 15.4 ،قاعدة البيانات اإلحصيييائية املوضيييوعية ئ املنظمة، ويقما لاحملصيييودة
بني  ئ املائة 71بنسييييبة ئ املسيييياحة املزروعة ا شييييك ل اخن اضييييم هو ما ، )و 2016ماليني هكتار حبلو   4.4و 1996ئ عام 
 مليوا طن مري 13إىل  30اإلنتييال اإليليياا من  تراهع، (2016-1986) . وخال  ن س ال رة(2016و 1986عييامي 
 .(ئ املائة 57اخن اض بنحو )وهو 

 
حتسني املمارسات الزراعية، ب ضل ارت اع كبء ئ الاالت بشكل هزئي وإا االخن اض ئ املساحة املزروعة قابلع  -5

اصيييل، واخن اض اسييتخدام األراضييي القليلة ا صييوبة وتطوير أصييناف احملتعاقب و  الكيمائيةال سيييما ئ اسييتخدام األمسدة 
 عالية الالة.

 
ميكن  راعة الشييتوي". و  "الشيييل  عادة ما يطلق عليع اسيي ويزرع معظ  حمصييو  الشيييل  كمحصييو  سيينوي خري ي،  -6

ا بالنسبة ا هدم نظرما إىل قدرتع ال ائقة على حتمل قساوة الشتات، ئ املناطق اليت يكوا ييلا املنان قاسيم  ،الشيل  الشتوي بنجاح
 ا حىت بالنسييبة إىل أصيينافا هدم إىل الشييعء أو القمح الشييتوي. وتت   راعة الشيييل  الربيعي ئ مناطق يكوا ييلا الشييتات قاسيييم 
ايفصر. وتكوا األصناف الربيعية  الشيل  األكثر قدرة على حتمل قساوة الشتات، ككندا وأوروبا الوسطى على سبيل الذكر ال

  ا وات مستوى متدا من حيث ا صائت الزراعية )مثال الاالت( وهودة االستخدام النلائي.عمومم 
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 لشيلملالزراعية ستخدامات ال -باء
 
بالدرهة األوىل يفصيييييياد حبوبع وميكن اسييييييتخدامع ئ الزراعة البينية مع حماصيييييييل أخرى لتنويع نظ   يزرع الشيييييييل  -7

اإلنتال، خاصيييييييية عندما تكوا ظروف الزرع رديئة. وهو حمصييييييييو  من حماصيييييييييل املراعي، يسييييييييتخدم ملنع ت كل الربة ب عل 
ا إىل قدرتع على حتمل قساوة الشتات ومنوه ظرم الرياح. وإا استخدام الشيل  يفبوبع أو ألغراض الرعي مناسب بشكل كبء ن

 السريع ئ أوائل الربيع ئ املناخات الباردة.
 
ا مقارنة باءها من ايفبوي تتسيييي  بقيمة عل ية منخ ضيييية نسييييبيم  عحبوب غء أاويسييييتخدم الشيييييل  أيضييييا ئ العلف.  -8

، بل وسيييامام ئ حا  كبءٍ   حدٍ وا غء مسيييتسيييا  إىل العل ية. ومييل الشييييل  إىل تشيييكيل كتلة لزهة ئ ي  ايفيواا وميكن أا يك
عندما  الم سييلأا يكوا كن الرعي ييع مي ، يإاتعقل اسييتسيياغتوهود يطر اإلرغوت )ملما  الشيييل (. ورغ  أنع حمصييو  مراعي 

ق  ال تتواير أعالف خضييرات أخرى. وتكمن إحدى احملاسيين الرئيسييية للشيييل  الشييتوي كعلف مقارنة بالقمح الشييتوي أو الشييي
 أيام. 10و 7 بني تراوحمبدة  قبل حماصيل أخرى ئ أنع يتمتع بقدرة أك  على التحمل ويبلغ مستوى نضجع األمثل

 
سيييييتخدم الشييييييل  كاطات واٍق حي ملنع األعشييييياي الضيييييارة عندما يزرع مع حماصييييييل أخرى، مثل القمح ولكن يو  -9

إىل أا أحد الت سءات بش ا النجاح البيئي للشيل  ويعاليتع ئ مكايحة دلة أيضا ا ضار مبا ئ ولخ الطماط . وتشء األ
حي أو كمادة عضوية خضرات يكمن ئ خصائت التضاد  األعشاي الضارة والديداا ا يطية عندما يستخدم كاطات واقٍ 

سييا ة باملواد العضييوية، اليت يتمتع هبا. يالشيييل ، عندما يسييتخدم كاطات واٍق، يردي، باإلضيياية إىل امل ماوييالكاألحيائي 
 إىل التقليل من ت كل الربة ويعز  تالال املات واحتجا ه. 

 
وإا اسييييييتخدام الشيييييييل  مرغوي ييع للااية ك راا للدواي. كما تسييييييتخدم كميات صيييييياءة من ق  الشيييييييل  ئ  -10

الشيييييييييل  إلنتال اإليثانو  صييييييييناعة كرتوا الق  والورق. وعلى مدى العقد املاضييييييييي، كاا هناك اهتمام متزايد باسييييييييتخدام 
 األحيائي/الديز  األحيائي.

 
 الستخدامات الغذائية للشيلم -جيم

 
من قيمة الشيييييل  رغ  ما ينطوي عليع شيييييل  بنسييييب صيييياءة ئ خمالير مع حبوي أخرى. و لعادة ما يسييييتخدم ا -11

اليت شلدهتا مرخرا أدت التحسينات د قجيعلع، ئ بعأل األحياا، من ايفبوي العل ية اجلذابة. و  هسعر يإا  ،غذائية متدنية
، خاصة ئ استخدام شىت  األنزميات لتحسني االستساغة، إىل  يادة كبءة ئ نسبة حبوي اتتكنولوهيا إنتال علف ايفيوان

التخمء ئ عملية دور ئ ا يرديع من املختلر. كما أا الشيييييييل  مشييييييلور مب اتالشيييييييل  اليت ميكن إدراهلا ئ علف ايفيوان
املتحدة  )الواليات يوالويسييييييييييكال ودكا )أوروبا الشييييييييييرقية( مشييييييييييرو  إنتال البءة ومشييييييييييروي اجلني ومعروف أكثر ئ إنتال 

 .األمريكية وكندا(
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ويعرف الشيل  بشكل هيد كدقيق يستخدم ئ حتضء ا بز مع خطوط خمتل ة  تلخ لزوهة خمتل ة. وميكن مزل  -12
أخرى من دقيق ايفبوي، مثل القمح، إلنتال أنواع من ا بز وات هودة متنوعة لتناسيييييب أسيييييواق الشييييييل  أيضيييييا مع أنواع 

، ما يزا  الشييييل  االسيييتلالك العاملي للخبزخن اض مسيييتمر ئ من ا العقود القليلة املاضييييةما سيييج لتع حمددة. ورغ   وأوواق
ز خبز الشيل  بلوا أغمق ووسر وشرق أوروبا. ويتمي  ا من النظام الاذائي ئ العديد من بلداا مشا  ا أساسيم يشكل عنصرم 

وصالبة أك  ونكلة أكثر قياسما إىل أنواع ا بز املشتقة من القمح ويتس  مبذاق متميز نظرا إىل عملية التخمء اليت تض ي 
 ايفموضة على دقيق الشيل  من خال  نشاط البكتءيا اللبنية.

 
 الخصائص التغذوية للشيلم -دال

 
الشييييل  نوع يريد من ايفبوي إو حيتوي على مسيييتوى عا  من األلياف ئ السيييويدات وليس ئ النخالة يحسيييب.  -13

وعلى هذا النحو، يإا  مرشيييير نسييييبة السييييكر ئ الدم للمنتجات املصيييينوعة من الشيييييل  يكوا بوهع عام أقل من نسييييبتع ئ 
 املنتجات املصنوعة من القمح ومعظ  ايفبوي األخرى.

 
الف السييييييويدات ئ دقيق القمح، حيت   دقيق الشيييييييل  مبعظ  عناصييييييره املاذية نظرةا إىل أا يصييييييل البذرة وعلى خ -14

والنخالة عن السويدات خال  طحن الشيل  صعب هدام. ومثة دليل قوي على أا استلالك املنتجات الاذائية املصنوعة من 
من ت ثء  أو األلياف اهلالمية القابلة للذوباا، قد يقل ل/ايفبوي وخصوصما تلخ اليت تشك ل مصدرام هيدام لأللياف اللزهة و

ئ البال ما عند البشر، رغ  أا هذه اآللية ليست  كولسرو الكربوهيدرات على مستوى السكر ئ الدم واخن اض نسبة ال
 م لومة  امام بعد.

 
 ا صائت التاذوية يفبوي الشيل  الكاملة: 

 
  الكاملة على نسييبة عالية من الكربوهيدرات )النشييويات بشييكل أسيياسييي(، ومرشيير نسييبة  حتتوي حبوي الشيييل

 السكر ئ الدم أقل قياسما إىل معظ  ايفبوي األخرى.
  ئ امليييائييية( وتشييييييييييييييميييل الليسييييييييييييييني، مقيييارنيييةم مبعظ   15وحتتوي على كميييية عييياليييية نسييييييييييييييبييييام من ال وتني )حواا

 األخرى. ايفبوي
 لذي يشك ل مادة الالوتني.وحتتوي على مرك ب ال وتني ا 
 .)وهي قليلة الدهوا )معظ  الدهوا املوهودة ييلا غء ُمشةبَّعة 
 .وحتتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم وكميات قليلة من الصوديوم 
 .وتشك ل مصدرام ممتا ام لأللياف الاذائية 
  على كمية أك  من األلياف القابلة للذوباا مقارنةم بالقمح، ولكن ال يُعرف سييييييييييييييوى القليل  وحيتوي الشيييييييييييييييل

 ت ثء األلياف الاذائية املوهودة ييع. عن
  ،وحتتوي حبوي الشيييييييييييييييل  الكييامليية على ييتييامينييات ا موعيية "ي"، مثييل الثيييامني والرايبوياليني والنييياسييييييييييييييني

  وليخ ومحأل البانتوثنيخ.)البءيدوكسني( ومحأل ال "6"ي  وال يتامني
 ."وحتتوي على ال يتامني"ه 
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 .)وحتتوي على ايفديد والزنخ واملانيسيوم وال وس ور والسيلينيوم )استنادام إىل حمتوى السيلينيوم ئ الربة 
 .وحتتوي على كميات صاءة من النحاس واملنانيز والكالسيوم 
   اللينياا وأمحاض ال ينو  ومحأل ال يتيخ وأنواع سييييييييييييييتءو  نباتية مبا ئ ولخ مرك بات  كيمائيةوحتتوي على مواد

 النبات والصابونني.
 

 صون الشيلم وموارده الوراثية -هاء
 

من أهل مواصيلة تطوير أصيناف من الشييل  أكثر مالتمة ملختلف املقتضييات البيئية وطلبات السيوق، ال بد من  -15
 ال ي اليت ميكن اسييييييييييييييتخييداملييا ئ برامج الربييية، تنتمي إىل أهنيياس: تواير املوارد الوراثييية. ومثيية عييدة أنواع من الشيييييييييييييييل 

Secale وLeymus وKengyilia وElymus(  وقييد بلغ إيليياا ايفيييا ات العيياملييية من الشيييييييييييييييل .Secale cerealوحييده ) 
 من العينات. 16 871
 

ئ بنوك اجلينات املنتشييييرة ئ خمتلف أحنات العامل وتتصييييد ر روسيييييا قائمة البلداا اليت  ويت  جتميع حيا ات الشيييييل  -16
من العينات )معلد ياييلوف لبحوث قطاع النبات( وتليلا الواليات املتحدة  3 931 تلخ العدد األك  منلا مبا يصل إىل 

دخا  النبات التابع إلدارة البحوث الزراعية ئ و ارة من العينات )املركز اإلقليمي الار  إل 2 802األمريكية مبا يصييييييييل إىل 
من العينات )بنخ اجلينات ئ معلد ليبنيز للعلوم  2 515الزراعة األمريكية، هامعة والية واشيييييينطن(، وأملانيا مبا يصييييييل إىل 

الوطنية  العينات )اهليئةمن  2 107ة النباتية وحبوث احملاصيييييييييييييييل النباتية( والواليات املتحدة األمريكية مبا يصييييييييييييييل إىل يالوراث
املعنية بالبحوث ا اصييييييييييية باملواد الوراثية للحبوي الصييييييييييياءة، إدارة البحوث الزراعية ئ و ارة الزراعة األمريكية(، وبولندا مبا 

سييييياسيييييكاتوا  من العينات )مركز 1 501من العينات )معلد تربية النبات والت قل ( وكندا مبا يصيييييل إىل  1 918يصيييييل إىل 
 البحوث(.للتنمية و 

 
كما تستخدم املادة الوراثية للشيل  ئ تطوير الشيق  وميتلخ املركز الدوا لتحسني الذرة والقمح ا موعة األك   -17

من العينات )معلد ياييلوف الروسييييييييييي  3 997من العينات، وتليع روسيييييييييييا مبا يصييييييييييل إىل  15 686إو يبلغ عدد العينات 
التابع لألكادميية الوطنية  V.Y. Yurjevمن العينات )معلد إنتال النبات  3 2856ىل الوطب للنبات( وأوكرانيا مبا يصييييييييل إ

من العينيات )معليد تربيية النبيات والتي قل ( والوالييات املتحيدة  2 412للعلوم الزراعيية ئ أوكرانييا( وبولنيدا مبيا يصييييييييييييييل إىل 
من العينات )اهليئة الوطنية املعنية بالبحوث ا اصيييية باملواد الوراثية للحبوي الصيييياءة، إدارة  2 020األمريكية مبا يصييييل إىل 

ة يعي نة )البنخ الوراثي ئ معلد ليبنيز للعلوم الوراث 1 601البحوث الزراعية ئ و ارة الزراعة األمريكية( وأملانيا مبا يصييييل إىل 
 النباتية وحبوث احملاصيل النباتية(.

 
ى الرغ  من أا  لكل بلد يزرع الشيييييل  مصييييادر خاصيييية بع للموارد الوراثية، مثة هلد كبء لتنسيييييق هذه املوارد وعل -18

ج عن طريق برنامج التعاوا األورو  بش ا املوارد الوراثية النباتية. وبرنامج التعاوا األورو  بش ا املوارد الوراثية النباتية برنام
وبية يلدف إىل ضييييييييماا صييييييييوا املوارد الوراثية النباتية واسييييييييتخداملا املسييييييييتدام على املدى للتعاوا بني معظ  البلداا األور 

 الطويل ئ أوروبا وهو يدرل الشيل  والشيق  ئ حايظتع.
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 أهداف السنة الدولية للشيلم -ثانياً 
 

تراهعام مقارنةم بسيييييائر أنواع ايفبوي مثل القمح واألر   والذرة. غء أا  منايع الشييييييل  مقارنةم  شيييييلد إنتال الشييييييل  -19
ب نواع ايفبوي األخرى بار ة ئ ما يتعلق بإمكانية  راعة هذا النوع ئ البيئات الباردة حيث تكوا خصييييييييييييييوبة الربة متدنية 

من أنواع ايفبوي امل يدة للااية، ميكن خبزه للحصييييو  على  اوقدرتع على مكايحة األعشيييياي الضييييارة. ويعت  الشيييييل  نوعم 
منتجات يريدة، ويتسييي  مبحتوى منخ أل من الالوتني ومبذاق ممي ز ويرص تسيييويقع بار ة أيضيييام. وهناك حاهة ماسييية لتعزيز 

ائمة على ايفبوي واألمناط التوعية باملنايع البيئية والاذائية واالقتصييييادية إلنتال الشيييييل  واسييييتلالكع لتنويع النظ  الاذائية الق
الاذائية. وأما الشيرط األسياسيي لتحقيق ولخ ييتمثل ئ االسيت ادة من التنوع الوراثي للشييل  من أهل حتسيني طرق صيونع 
وتوصي ع وتنسيق  راعتع واستخدامع. وينباي إقامة روابر بني بنوك اجلينات واملرب ني ونظ  تسلي  البذور واملزارعني واجللات 

ميكن اسييتخدام قدرات الشيييل  على التكيف مع البيئات القاسييية كمصييادر وعالوة على ولخ، ئ سييلسييلة القيمة. ال اعلة 
وراثية ل امج حتسييييني القمح ألا الشيييييل  ميثل عنصييييرما مكونما للشيييييق ، وهو حمصييييو  مرك ب. وال بد من تركيز اجللود أيضييييا 

ني القطاعني العام وا اص ئ عا  إنتال الشييييل  واسيييتحداث على الدعوة إىل وضيييع برامج عامة وطنية وإقامة شيييراكات ب
يرص للمزارعني لتحسييني سييبل ربطل  بسييالسييل القيمة واألسييواق، ودع  سييياسييات االسييتثمار ئ عاا البحث والتطوير. 

يل  وهعل وترى إسييييييتونيا أا من شيييييي ا السيييييينة الدولية للشيييييييل  أا توي ر يرصيييييية يريدة من نوعلا لزيادة اإلنتال العاملي للشيييييي
عمليات جتليزه واسيييتلالكع أكثر ك اتة، واالسيييت ادة من تناوي احملاصييييل على حنو أيضيييل يضيييالم عن التصيييدي لتحديات 

امتداد النظ  الاذائية من أهل الرويج للشييييل  باعتباره عنصيييرما أسييياسييييما ئ سيييل ة  ىجتارة الشييييل  وتشيييجيع روابر أيضيييل عل
وي املسيييييييييييتدام من خال  الزراعة القادرة على الصيييييييييييمود أمام تاء املنان. وتطلب األغذية وضيييييييييييماا األمن الاذائي والتاذ

 (.انظر املريق ألفيللورية إستونيا من ا لس إقرار هذا االقراح )
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 المرفق ألف
 مشروع قرار مؤتمر منظمة األغذية والزراعة

 السنة الدولية للشيلم
 

 إن المؤتمر،
إىل ايفاهة امللحة إىل ريع مسيييييتوى الوعي بقدرة الشييييييل  على الصيييييمود أمام تاء املنان ئ املناطق املعتدلة الباردة  إذ ينظر

واملناطق شبع اجلاية واملناطق الواقعة ئ املرت عات حيث ال ميكن  راعة سائر ايفبوي، وولخ من خال  تعزيز إنتال الشيل  
 واستلالكع على حنو مستدام؛ 

ة إىل ريع مسييتوى الوعي بقدرة الشيييل  على الصييمود ئ األراضييي اهلامشييية والربة الرملية وأنواع إىل ايفاهة امللح   وإذ ينظر
الربة الرديئة النوعية واملنخ ضة ا صوبة ومكايحة األعشاي الضارة حيث ال ميكن  راعة سائر ايفبوي، وولخ من خال  

 ام؛ يادة إنتال الشيل  واستلالكع على حنو مستد
نتال الرويج لتقنيات اإلمن خال  الشيل ، املتاحة ويرصة استلالك منتجات إىل املنايع التاذوية ال ريدة للشيل   وإذ ينظر
 لشيل ؛املستدام ل
 2025-2016بقرار اجلمعية العامة لألم  املتحدة الذي مت مبوهبع اإلعالا عن عقد العمل من أهل التاذية  وإذ يذك ر

 ع اتباع أمناط غذائية صحية تتضمن عموعة متنوعة من األغذية؛وايفاهة إىل اعتماد نظ  غذائية مستدامة تشج  
الصيييادرة عن املر ر الدوا الثاا املعب بالتاذية اليت تشيييجع، من بني يللة أمور أخرى، تنويع  10بالتوصيييية رق   وإذ يذك ر

 احملاصيل لتنويع األمناط الاذائية؛
إىل طلب املسيييييتللكني على املنتجات املخبو ة اليت تتميز بنكلة الشييييييل  ال ريدة وبالسيييييوق ا اصييييية باملنتجات  يروإذ يش    

 املخبو ة اليت حتتوي على مستوى منخ أل من الالوتني مقارنة بدقيق القمح؛
 ب  ية مسا ة الشيل  ئ  راعة األغذية األساسية ئ ظل  ظروف مناخية غء مالئمة؛ وإذ يقر  
ا لتناوي احملاصيييييييل ب ضييييييل قدرتع على مكايحة األعشيييييياي الضييييييارة ب عالية  وإذ يقر   ب  ية الشيييييييل  باعتباره حمصييييييوالم هيدم

 الربة الرديئة النوعية، وعلى استخدامع كمحصو  رائد لتحسني خصوبة األراضي البور. ئ
ىل سييييييييبل عي  ماليني األسيييييييير الزراعية الري ية إإىل أ ية املمارسييييييييات الزراعية واإلنتاهية املسييييييييتدامة بالنسييييييييبة  وإذ يش      ير

 املزارعني األسريني ئ خمتلف أحنات العامل؛ وصاار
املسيييييييييا ة التارمية للشييييييييييل  ئ ضيييييييييماا األمن الاذائي والتاذية وسيييييييييبل العي  واملداخيل للمزارعني األسيييييييييريني وإذ يدرك 

 ؛ا ضراتصوالم من حماصيل التاطية واألمسدة اهلام الذي يضطلع بع ئ املراعي وإنتال الق  وباعتباره حم والدور
 إ ات ايفاهة الراهنة إىل حت يز إقرار األسواق مبنايع الشيل  وتشجيع سالسل قيمة ك رة؛ وإذ يبدي قلقه

بالتنوع الوراثي الواسع للشيل  وقدرتع على التكيف مع عموعة واسعة من بيئات اإلنتال وإمكاناتع كمصدر وراثي  وإذ يقر  
 ؛مرك با إىل أا الشيل  يعت  أحد العناصر املكو نة للشيق ، وهو حمصو  ج حتسني القمح نظرم ل ام
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 بايفاهة إىل  كني النسات من خال  التعلي  لضماا هودة األمناط الاذائية لألسر؛ وإذ يقر  
املسيييا ة على حنو كبء ئ ريع مسيييتوى الوعي باملنايع  ب ا من شييي ا يصييييت ا تمع الدوا لسييينة دولية للشييييل  وإذ يقر  

التاذوية والصييييحية السييييتلالك الشيييييل  ومدى مالتمة  راعتع ئ ظل ظروف مناخية غء مالئمة ومتاءة مبوا اة توهيع انتباه 
 السياسات إىل حتسني ك اتة سالسل القيمة؛

كة منظمة األغذية والزراعة سييييتمو   من موارد من خارل على أا تكاليف إحيات السيييينة الدولية للشيييييل  ومشييييار  وإذ يش   د د
 امليزانية سيت  حتديدها الحقما؛

العيييام لألم  املتحيييدة لكي تنظر يييييع اجلمعيييية العيييامييية  من امليييدير العيييام إحيييالييية هيييذا القرار إىل األمني يطل   ب
 ( السنة الدولية للشيل .----دورهتا املقبلة وتعلن سنة ) املتحدة ئ لألم 


