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 موجز

أخرى حبوب نواع أ مقارنة مع غينالالتغذوي  حمتواهبسبب  "احلبوب املغذية"يف أغلب األحيان الُدخن ُيسّمى  
ّسن صحة حتإىل  األمناط الغذائيةإدخال الُدخن يف  يؤديو . على سبيل املثال الذرة وأ األرزّ  وأقمح شائعة كالمزروعة 

حلبوب ا جمموعة متنوعة منلُدخن ويشمل ا. األمهات وأطفاهلنّ كل من ها صحة  اإلنسان واحليوان بشكل ملحوظ مبا في
 الُدخن البّين و الُدخن الصغري وُدخن كودو و  عنقوديالُدخن وال ُدْخن العصافريخن اخلبز و دُ مبا فيها الُدخن األفريقي و 

(نوع حبوب إثيويب).  تيفالو  والذرة الرفيعة الدجييتاريا (حبوب الفونيو)والُدخن الغيين فضال عن خن اإلصبعي اللون والدُ 
من وآسيا  ب الصحراء الكربىأفريقيا جنو يف ماليني املزارعني  األوىل اليت متت زراعتها ويعتربه النباتاتمن ويعترب الُدخن 

 ا حىتأو من دو� املدخالتقليل من مع قدر  غري خصبةن أن ينمو يف تربة . وميكن للدخاحملاصيل األساسية التقليدية
روف مناخية غري ظل ظ ميكنه البقاء يفو وآفاهتا من أمراض احملاصيل  العديدويعترب من األنواع اليت تقاوم أو تتحمل 

يف قطاع  د الدخلأنشطة توليمن خالل  تنمية االقتصاديةتحقيق الل افرصُدخن تنوع املوارد الوراثية للويوفّر  مالئمة.
 ختصصية).كيميائية ية وصيدالنية و حمددة (عالجمهنّية الستخدامات  األسواق املتخصصة وأاألغذية 

 عدد السكان وانعدام األمن الغذائي املرتبط بهتزايد  الناشئة عنواجهة التحديات مل ،ندوتسعى حكومة اهل 
مللحق هبذه اسنة دولية للُدخن (إقامة يتم اعتماد اقرتاح دعم منظمة األغذية والزراعة لعلى  حلصولإىل ا ،وتغري املناخ

ّد األدىن برفع احلا حكومة اهلند مؤخرً قامت . و القادم العامة لألمم املتحدةاجلمعية اجتماع ) يف جدول أعمال الوثيقة
لول بااللتزام الوطين مبضاعفة دخل املزارعني حبالوفاء إلنتاج من أجل يف املائة من كلفة ا 50حبوايل  لُدخنا ألسعار دعم

الدخن  مت إدخالوبالتايل  للُدخن يف البالدالسنة الوطنية كون ست 2018سنة أن  الحتاديةكومة ااحلوأعلنت  .2022عام 
يف أفريقيا راعي ربنامج التكنولوجيات للتحول الز ربامج كعدد من الو  تكييف الزراعة األفريقيةمبادرة يف مبادرات حديثة ك

 .مصرف التنمية األفريقيحيظى بدعم الذي 
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تشجيع ليا ملحة حالتبدو إال أن احلاجة  ،التاريخعلى مّر على نطاق واسع زراعة الُدخن قد مت تعميم  ومع أنه 
 قطاع األغذيةيف روابط الني حتسو  للُدخن ة واإليكولوجيةنافع الغذائياملستهلكني واملنتجني وصانعي القرارات على معرفة امل

 عزيزيف تند اهلتقّدمت به الذي  قرتاحالدعم منظمة األغذية والزراعة ل ساهماملزارعني على حنو أفضل. وسيملكافأة 
 للُدخن. سالسل القيمة الشاملةتنمية تدعو إىل وثوقة وحتديد أولويات السياسات اليت املشراكات ال

 :على النحو التايل وحددت اهلند ثالثة أهداف رئيسية للسنة الدولية للُدخن 

 األمن الغذائي والتغذية؛توفري يف  رفع مستوى الوعي بشأن مسامهة احلبوب املغذية (الُدخن) )1(

وإنتاجيته ُدخن إنتاج اليف سبيل حتسني  لعمللإهلام مجيع أصحاب املصلحة مبا فيهم احلكومات الوطنية و  )2(
 وجودته؛

 اهلدفني حتقيقرشاد من أجل اإلوخدمات  نميةيف البحوث والت اتاالستثمار تعزيز الرتكيز على  صبّ و  )3(
 ) املذكورين أعاله.2) و(1(

 قبل اللجنة اإلجراءات المقترح اتخاذها من

 :إّن اللجنة مدعّوة إىل

التوجيهات حسبما تراه  قدميوت 2026 يف عام للُدخن السنة الدوليةإعالن اهلند  حكومة اقرتاحاستعراض  •
 ؛مناسباً 

 بعد املائة نيالست ورةالدإىل إحالته و  سب احلاجةحبوتعديله ألف  مشروع قرار املؤمتر الوارد يف املرفقاستعراض  •
  ربعنياألاحلادية و  تهدور يف  ملؤمترا يعتمدهلكي تنظر فيه و ) 2018ديسمرب/كانون األول  7-3( للمجلس

 ).2019يونيو/حزيران  22-29(

 :ميكن توجيه أي استفسارات عن مضمون هذه الوثيقة إىل
 Hans Dreyer السيد

 شعبة اإلنتاج النبايت ووقاية النباتات مدير
 +39 06570 52040رقم اهلاتف: 
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 معلومات أساسية -أوالً 
 كو�ا  زراعتها اليت تتم ذات احلبوب الصـــغريةاليت تنمو ســـنويًا و األعشـــاب من مشـــرتكة وعة الُدخن إىل جمميشـــري  -1

 من األقاليم املعتدلة واملدارية وشبه املدارية.بوب يف املناطق اجلافة احلحماصيل من 

 يف مليون شخص وفقا للمعهد الدويل لبحوث احملاصيل يف املناطق االستوائية شبه القاحلة 90ويعتمد أكثر من  -2
الذرة الرفيعة  على  ابلدً  30مليون شـــــــخص يف أكثر من  500حوايل الغذائية و  أمناطهميف قاريت أفريقيا وآســـــــيا على الُدخن 

اصــيل شــائعة حمزراعة صــاحل لمت إمهاهلا بشــكل كبري  ،يف الســنوات اخلمســني املاضــيةو األغذية األســاســية. إال أنه كو�ا من 
 وفول الصويا. ذرة والقمح واألرزّ كالأكثر  

لُدخن يف مجيع أحناء العامل ويتم اســــــتهالك معظمه يف األســــــواق احمللية يف حني يتم تصــــــدير كميات وتتم زراعة ا -3
لُدخن الشـــــــــائع والدجييتاريا (حبوب الفونيو) واوالُدخن األفريقي والُدخن اإلصـــــــــبعي الذرة الرفيعة  صـــــــــغرية جدا منه مبا فيه

أنواع أخرى و  والتيف (نوع حبوب إثيويب) والُدخن الصـــــــغري والُدخن العنقوديخن اخلبز وُدْخن العصـــــــافري وُدخن كودو ودُ 
 .الصغري من الُدخن

ّجلتاحلادة اليت الزيادات قد اخنفض منذ و  2016م مليون طن يف عا 32وبلغ االنتاج العاملي للُدخن حوايل  -4  ســـــــــُ
نتاج يف املائة من اإل 55تنتج أفريقيا أكثر من إذ إنتاج الُدخن بني قاريت أفريقيا وآســــــــــــــيا. ويتوزّع . مطلع األلفية الثانيةيف 
 تتعدىيف حني ال يف املائة من سوق الُدخن العاملي  3حوايل على أوروبا وتستحوذ يف املائة  41آسيا حبوايل  ي، تليهاملالعا

 .1يف املائة فحسب منه 1نسبة  األمريكتنيحصة 

 التغذية -ألف
يعترب و  من الغلوتني وحيتوي على نســــبة عالية من الربوتينات ومضــــادات األكســــدة ةاليمن احلبوب اخلهو الُدخن  -5

 الُدخن مســــ. ويتالســــيطرة عليهأن يســــاعد على الوقاية من داء الســــكري أو  بإمكانه لذلكو ا منخفضــــفيه ســــكر المؤشــــر 
شيوعا األكثر  حاالت نقص املغذيات الدقيقة يعترب منالذي ديد عالية من احلنسبة على األفريقي بصورة خاصة باحتوائه 

تعترب نســـبة   ما ذكر،باإلضـــافة إىلعلى ضـــعف نســـبة الربوتينات املوجودة يف احلليب. و أيضـــا حيتوي و يف مجيع أحناء العامل 
 لك، تعترباملوجودة يف احلليب. وعلى غرار ذ ثالث مرات من تلكمرتفعة أكثر بالكالســـيوم املوجودة يف الُدخن اإلصـــبعي 

أكثر ر مرات وعشــــــ ذرةبثالث مرات من تلك املوجودة يف القمح والُدخن كودو أكرب نســــــبة األلياف الغذائية املوجودة يف 
ا   ســـــتخدمالذرة الرفيعة اليت تُ  . وتتســـــموجودة يف األرزّ من تلك امل مينات واملعادن بالفيتا غنيةبكو�ا شـــــراب للتحلية كأيضـــــً

عدد من . وميكن هلذه احلبوب أن ختفف من خطر اإلصـــابة بأيضـــاً  والربوتينات واأللياف فضـــال عن أ�ا خالية من الغلوتني
 2منه. داء السكري والوقايةالسيطرة على كما أ�ا تساهم يف   ،باملركّ نقص فيتامني باء أنواع السرطان وفقر الدم و 

بعض احلاالت  صــــــادية يفاقت ألســــــبابتراجعا اهلند يف أو نســــــبة إنتاج الُدخن يف بعض بلدان أفريقيا ســــــجلت و  -6
خالل من خن اســتخدام الدُ  بتشــجيعقطاع األغذية الســلطات/لعدم قيام  الغذائيةعادات التغري ناجتة عن ألســباب أخرى و 

                                        
 األغذية والزراعة قاعدة البيانات اإلحصائية املوضوعية يف منظمة  1
2  (Online) “Millets and Sorghum: Forgotten foods for future”. Foodtank, 2018Madelyn Vital.  

  /Https://foodtank.com/news/2018/04/icrisat-millets-sorghum-forgotten-foods-future) 22/08/2018( متاح على الرابط التايل:

https://foodtank.com/news/2018/04/icrisat-millets-sorghum-forgotten-foods-future/
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املغذيات يف ض لنقص خطر التعر  مما جيعل املوجودة يف ســـــلة األغذيةتويات الغذائية . وبالتايل، اخنفضـــــت احملهمنافع تقدير
 أكثر حدة.لدى األطفال والنساء 

فصــــــــول اجلافة اليف  غلب األحيان الذي ميكن حصــــــــادهاحملصــــــــول الوحيد يف أيف املناطق القاحلة ويعترب الُدخن  -7
الظروف  على ختطي. ويســــــاعد الدخن املعيشــــــية يف ســــــلة أغذية األســــــراملوجودة املغذيات األســــــاســــــية احلامسة  ويعترب من

من  تغذوي يف العديدمن الغذائي والاأل وفريتيف بالتايل بشــــكل اســــرتاتيجي يســــاهم و  يندر فيها وجود األغذية الصــــعبة اليت
 البلدان.

 وأهداف التنمية المستدامة 2030عام المستدامة لالتنمية خطة  -باء
من أجل يما ســــ الو  ،األمن الغذائي والتغذوي وفريعاملية لتة يصــــبح الُدخن أولوي نتضــــمن أجيب اختاذ إجراءات  -8

تمثل الذي ي 2من أهداف التنمية املســتدامة أال وهي: اهلدف االســرتاتيجي  13و 12و 3و 2األهداف حتقيق املســامهة يف 
نة وتعزيز الزراعة املســـــــتدامة" واهلدف االســـــــرتاتيجي  يف الذي  3"القضـــــــاء على اجلوع وتوفري األمن الغذائي والتغذية احملســـــــّ

ضمان " الذي يتمثل يف 12" واهلدف االسرتاتيجي متّتع اجلميع بأمناط عيش صحية وبالرفاهية يف مجيع األعمار" يتمثل يف
إجراءات عاجلة للتصـــدي لتغّري اختاذ " الذي يتمثل يف 13دف االســـرتاتيجي " واهلوجود أمناط اســـتهالك وإنتاج مســـتدامة

 ."املناخ وآثاره

 القطاعفي تطورات المتعددة و الستخدامات اال -جيم

كونه على ملاليني األشــــخاص الذين يســــتهل األمناط الغذائيةيف يعترب الُدخن من احملاصــــيل األســــاســــية اليت تدخل  -9
الُدخن  حبوب بعض أنواع ختمريكعك حملى وفطائر. وميكن معكرونة وكوســــــــكوس و ) و أفريقيا(يف غرب شــــــــكل عصــــــــيدة 

 أو نبيذ الذرة الرفيعة يف الصني. يف غرب أفريقيا تقليدية بريةمشروبات كحولية أو إلنتاج 

ناطق أخرى  ماســتخدام الُدخن يف وميكن  .الســكانإلطعام دارية بشــكل رئيســي وتتم زراعة الُدخن يف املناطق امل -10
انتشـــــــرت لعامل و يف ا همّ احملصـــــــول اخلامس األ تذلك إذ أصـــــــبح لىمثاال ععترب الذرة الرفيعة كعلف إلطعام احليوانات. وتُ 

من الُدخن واع أخرى ســـتخدم أن. وتُ بشـــكل رئيســـي إلطعام احليواناتحيث تُزرع  واملعتدلة املناطق شـــبه املدارية زراعتها يف
يف أيضـــــــا  اهماســـــــتخدكن اومي .أو املواد الالصـــــــقة صـــــــمغأنواع من اليف إعداد  الدقيقة من اليت حتتوي على معدالت عالي

وتشــــــكل  .و العلياتأ بناء األكواخل الُدخن جذوع ماســــــتخديتم ا ،إىل ذلكالبناء. وباإلضــــــافة الورق أو يف مواد صــــــناعة 
 .األحيائيإنتاج الوقود يف عملية  ا رئيسيامكونالسكرية الذرة الرفيعة 

ديد املنافع حت علىتنمية للحبوث و جراء إلوحتفيز اجلهات الفاعلة العامة واخلاصــــــــة  اتاالســــــــتثمار ويســــــــاعد دعم  -11
  قطاع الصحة.يفاملهنية االحتياجات الغذائية والتغذوية للمستهلكني ولالستخدامات الصحية وأفضل طريقة لتلبية 

 الصمود أمام تغير المناخ -دال

 اقدر الُدخن  تتطلب زراعةمنو أنواع أخرى من احملاصــيل وحصــادها. و فيها يصــعب قاســية ينمو الُدخن يف بيئات  -12
الُدخن أصــــــــــــناف . ويتمتع بعض 3الذرة وأالقمح  وأ األرزّ زراعة القدر املســــــــــــتخدم يف مقارنة مع حمدودا من املوارد املائية 

                                        
البشرية. متاح على الرابط التايل: تغذية ال. الذرة الرفيعة والُدخن يف 2004-1995منظمة األغذية والزراعة.   3

Http://www.fao.org/docrep/t0818e/T0818E00.htm 
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لى ســـــــــــــبيل عحرارة عالية. وميكن للُدخن األفريقي لدرجات  عالية من الرطوبة أو التعرضحتمل مســـــــــــــتويات بالقدرة على 
 .يف تربة بالغة احلمضيةأن تنمو ألنواع أخرى حرجة وميكن و ظروف جافة  املثال أن ينمو يف

 األراضـــي الرطبة املنخفضـــة يف تربة طينيةيف أو املناطق اجلافة  مجيع التكيف تقريبا يفبالقدرة على لُدخن ويتمتع ا -13
يصـــل قد إىل عمق ي أإىل أعماق الرتبة (كبرية بســـرعة  ميكنها الوصـــول قوية  الُدخن الغرينية. وتعترب جذوراألراضـــي أو يف 

 هالصــــــــمود أمامو اجلفاف حتمل الُدخن على  قدرةامليزة جزئيا هذه أحيانا) الســــــــتخراج املياه واملعادن. وتوضــــــــح  إىل مرتين
 .هوالصمود أماممع تغري املناخ على التكيف  الفائقة فضال عن قدرته

من  النوعيةو نتجة املاألصـــــــناف املتكيفة وحتســـــــني املواد  تحديدلويعترب إجراء حبوث بشـــــــأن الُدخن وتطويره هاما  -14
املســــــــــــــتهلكني و اجتاهات قطاع األغذية اليت تتجلى من خالل  حتياجاتاالإنتاج البذور على حنو مســــــــــــــتدام وتلبية أجل 

 .وجه أفضلواملزارعني على 

 اإلنتاج المستدامنظم  -هاء

ليلة أو املســــــــــامهات اخلارجية ق كونميكن زراعة الُدخن يف املناطق اجلافة حيث ال تكون الرتبة خصــــــــــبة وحيث ت -15
للمزارعني مح مما يســـــــــ يف النظم الزراعية من احملاصـــــــــيل عن أنواع أخرىمبيزة نســـــــــبية نتيجة لذلك . ويتمتع الُدخن معدومة
 .فيها ميكن زراعة حماصيل أخرىال اليت يف األراضي  بزراعته

لة  -16 اليت يتبعها املزارعون من أجل فهم اخليار  الزراعيةاملمارســــــــــــــات  لتحســــــــــــــني اجلهودولكن ال بد من مواصــــــــــــــ
قي على ســـبيل املثال الُدخن األفري يرتبطو  .نتاجيف نظم اإلتناوهبا احملاصـــيل و بشـــأن اجلمع بني عدة أنواع من االســـرتاتيجي 
مستدام لى حنو عكفاءة استخدام املوارد يعترب ضمان   ولذلك. منطقة الساحلبالفول السوداين واللوبياء يف  بشكل رئيسي

  .للغاية ضرورياا أمرً وتعظيم أثرها على سبل معيشة املزارعني ودخلهم إىل أقصى حد 

ر  اممكالزراعة احملافظة على املوارد   نتاج املســــــــــتداممبيزات هامة يف نظم اإلعلى حنو خاص الُدخن  ســــــــــمويت -17 ييســــــــــّ
 اصرعنأحد الكونه بيضا بل أفحسب على الصمود أمام اجلفاف كبرية قدرة  . وال يتميز الُدخن باعتماد الزراعة الذكية بيئيا

بَةن للرتبة وملا حتت اعمل كمحسّــ اصــيل. وميكن للُدخن بفضــل جذوره القوية أن ياحملتناوب لتنويع  اجليدة مما يعترب هاما  لرتُّ
 ةهذه البقايا الكبري  كمياتو احملاصيل بقايا املوجودة يف النسبة العالية من الكربون  إنّ و يف النظم اليت ال تعتمد على احلراثة. 

فاظها على حللحفاظ على مســــــتويات الكربون املوجودة يف الرتبة وزيادهتا فضــــــال عن بشــــــكل خاص علها هامة ما جيهي 
وهلذا  كن ذلك.أمحيث علف للحيوانات الســــــــتدامة نظم إنتاج احملاصــــــــيل وتوفري  أســــــــاســــــــياا يعترب ، ممغطاء جيد للرتبة
لزراعية انظم إنتاج احملاصــــــيل يف جمموعة واســــــعة من املناطق  تنويعأســــــاســــــيا ل عنصــــــرا كونهتشــــــجيع الُدخن  الســــــبب جيب 

 .احملصول الزراعة األحاديةنظم  تتبع يف املناطق اليتزراعة الُدخن مع جتنب تشجيع  اإليكولوجية

 عمليات الحصاد وما بعد الحصاد -واو

تعترب هذه من العصـــــــافري. و ية احلصـــــــاد احلقيقية من خالل محاية احملاصـــــــيل قبل عملصـــــــاد الُدخن تبدأ العناية حب -18
فضــــــل من أميكن محايتها بشــــــكل بوب من احلأخرى زراعة أنواع  إحدى األســــــباب اليت جتعل املزارعني يفضــــــلوناملشــــــكلة 

د من شـــعبية صـــديقة للبيئة من العناصـــر اليت ميكن أن تزيالتكنولوجيات الالعصـــافري. وتعترب معاجلة هذه املســـألة من خالل 
 الُدخن.زراعة 
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بـاألمهيـة النقـل و  والتجهيزالتنظيف والتغليف والتخزين لـدرس والتجفيف و كـا  بعـد احلصـــــــــــــــادعمليـات مـا  ظىحتو  -19
. لذلك تعترب بعد عمليات ما قبل احلصادهبا اجلزء الثاين من األنشطة اليت يتم االضطالع  العملياتذاهتا. وتتضمن هذه 
 4.أكملهابإلنتاج الُدخن للسلسلة الغذائية  هذه العمليات حامسة

 السنة الدولية للُدخنأهداف  -ثانياً 

ن البلدان. وبالرغم م العديديف ا تراجعً إنتاجها شــــــهد ا ويافيً  كاســــــتغالًال  غري مســــــتغلةالدخن حاليا حبوب عترب تُ  -20
ليم اليت ال ســــــــيما يف األقاو  األمن الغذائي والتغذوي مســــــــائل معاجلةتمتع هذه احملاصــــــــيل بقدرة ملحوظة على ت ،من ذلك

امة نمية املســـــــــتدين من أهداف التاهلدف الثايف  ددةاحملالغايات  تحقيقلوتســـــــــعى اهلند يهددها تغري املناخ بشـــــــــكل كبري. 
اإلعالن عن ســــــــنة دولية للُدخن يف  رغبإىل جذب االنتباه إىل الُدخن وت 2030خطة التنمية املســــــــتدامة لعام  املدرجة يف

شـــأن املنافع تعزيز إنتاج الُدخن ســـيرتافق برفع مســـتوى وعي املســـتهلكني ب بأنّ قناعة ثيقة). وإن اهلند على امللحق هبذه الو (
ختيار اال ســـــــــيما يف و  دعم نظم إنتاج أصـــــــــحاب احليازات الصـــــــــغريةة هلذا النوع من احلبوب من خالل الغذائية والصـــــــــحي

توليد فرص الُدخن و لتشـــــــــجيع عامة وطنية برامج الدعوة إىل إطالق . وجيب تركيز اجلهود على للزراعة األصـــــــــناف املالئمة
. وتقرتح ميةنسياسات االستثمار يف البحوث والتواألسواق ودعم للمزارعني الذين يتمتعون بصلة أفضل بسالسل القيمة 

عملية  داملزيادة االنتاج العاملي وحتسني كفاءة التجهيز واالستهالك واستخفرصة فريدة  اهلند أن توفر السنة الدولية للُدخن
الرتويج جل من أالغذائية نظم العلى حنو أفضــــل من خالل  الوصــــولمناوبة احملاصــــيل ومواجهة حتديات التجارة وتشــــجيع 

اعة التغذوي على حنو مســـتدام من خالل الزر غذية وضـــمان توفري األمن الغذائي و من ســـلة األلُدخن كونه عنصـــرا رئيســـيا ل
 ألف). (املرفقاملصادقة على اقرتاحها قادرة على الصمود أمام تغري املناخ. وتطلب حكومة اهلند من جلنة الزراعة ال

  

                                        
4 harvest operations", 2001. Okone University of Agriculture. Edited by AGSI/FAO. -Silas T.A.R. Kajuna. "MILLET: Post

d/inpho/docs/Post_Harvest_Compendium_Http://www.fao.org/fileadmin/user_uploa-_MILLET.pdf 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/inpho/docs/Post_Harvest_Compendium_-_MILLET.pdf
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 المرفق ألف
 األغذية والزراعة مشروع قرار مؤتمر منظمة

 إن املؤمتر،
ناخ على الصــــــــــمود أمام تغري املمن حيث قدرته الُدخن مزايا إىل رفع مســــــــــتوى الوعي بشــــــــــأن اجة امللحة إىل احل إذ ينظر

 غذائية صحية من خالل زيادة إنتاج الُدخن واستهالكه على حنو مستدام؛ اتباع أمناطدعوة إىل منافعه التغذوية والو 

واحلــاجــة إىل  2025-2016لعمــل من أجــل التغــذيــة عن عقــد ا بــاإلعالن اجلمعيــة العــامــة لألمم املتحــدة قرارب رإذ يــذكّ و 
 غذائية صحية تتضمن جمموعة متنوعة من األغذية؛ أمناطشجع اتباع غذائية مستدامة ت نظماعتماد 

تنويع رى من بني مجلة أمور أخشــــجع ت اليت ر الدويل الثاين املعين بالتغذيةاملؤمتالصــــادرة عن  10أيضــــا بالتوصــــية  رإذ يذكّ و 
 ؛األمناط الغذائيةاحملاصيل لتنويع 

 ؛ظروف مناخية غري مالئمةظّل أمهية مسامهة الُدخن يف زراعة أغذية مغذية يف ب وإذ يقرّ 

ر املزارعني أسر صغاو الريفية لسبل عيش ماليني األسر الزراعية نتاجية املستدامة إىل أمهية املمارسات الزراعية واإل وإذ يشير
 يف مجيع أحناء العامل؛

 ني األسريني؛مزارعللغذية وسبل العيش ومداخيل األمن الغذائي والتتوفري باملسامهة التارخيية للُدخن يف  يعترف وإذ

 ؛كفؤةسالسل قيمة   خن وتشجيعنافع الدّ إقرار األسواق مب حتفيزإىل الراهنة احلاجة إزاء  بدي قلقهإذ يو 

 ؛نتاجمن بيئات اإلواسعة على التكيف مع جمموعة  اهتبالتنوع الوراثي الواسع للُدخن وقدر  وإذ يعترف

 لألسر؛ األمناط الغذائيةجودة  ضمانباحلاجة إىل متكني النساء من خالل التعليم ل وإذ يعترف

ســتوى الوعي بشــأن مســيســاهم بشــكل ملحوظ يف رفع لســنة الدولية للُدخن لاجملتمع الدويل تنظيم أن ب أيضــا وإذ يعترف
توجيه وازاة مبزراعته يف ظل ظروف مناخية غري مالئمة ومتغرية  مدى مالءمةو لدخن ســـتهالك ااملنافع التغذوية والصـــحية ال

 انتباه السياسات إىل حتسني كفاءة سالسل القيمة؛

ج موارد من خار  منمّول ة منظمة األغذية والزراعة ســــتالســــنة الدولية للُدخن ومشــــاركإحياء أن تكاليف على  إذ يشــــددو 
 ؛سيتم حتديدها الحقا امليزانية

حدة يف دورهتا تلكي تنظر فيه اجلمعية العامة لألمم امل ألمم املتحدةامن املدير العام إحالة هذا القرار إىل أمني عام  طلبي
 .السنة الدولية للُدخن 2026سنة املقبلة وتعلن 
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 ملحقال
 

 وزارة الزراعة ورفاه املزارعني
 اهلند حكومة

 F.No.11-11/2017-TC :املرجع
 2018 أغسطس/ آب 14

 سيلفا، دا غرازيانو جوزيهالسيد  سعادة
 حتّية طّيبة وبعد،

ى موائدها على وجوده عل ية يف أفريقيا وآســــــــيا ولكنّ لكما تعلمون، يعترب الُدخن غذاء رئيســــــــيا للمجتمعات احمل
ا تراجع الطلب على الُدخن مما أدى ، فقدوبالتايلتراجع يف اآلونة األخرية.  زراعته صـة لاحنسـار املسـاحات املخصـإىل  أيضـً

دد من األمراض عــالوقــايــة من يف  فــائــدتــهحمتواه الغين بــاملغــذيــات و يف مجيع أحنــاء العــامل. ويؤدي الــُدخن دورا هــامــا مبوازاة 
لناجتة القدرة على الصـــمود أمام تغري املناخ وإدارة املخاطر ايف تعزيز  ،اء الســـكريود ســـمنةعن منط احلياة مبا فيها ال الناجتة

 احلبوب املغذية إلعادة هذهالعاملية اجلهود تكثيف جيب  واملزارعني األســـريني. ولذلك، املزارعنيصـــغار ســـيما لدى  عنه وال
تعزيز من أجل  ،حد ســــــــواءالفقراء واألغنياء على و  ،احلضــــــــرينيالريفيني و  ،املســــــــتهلكنيجمموعة كبرية من  أغذيةســــــــلة إىل 

 ذه احلبوب.هم هلإنتاج
ا الســنة الوطنية للُدخن وتشــجع زراعته من كو�  2018بســنة اهلند حتتفل  يســّرين إبالغكم بأنّ ويف هذا الســياق، 

لتزامنا الوطين بالوفاء اتغري املناخ. ويعترب ضــــــــة بشــــــــكل خاص ليف املناطق اليت تعترب معر  احملاصــــــــيلزراعة أمناط تغيري خالل 
 جهودنا.يف ا ا هامً مكونً  2022عام مبضاعفة دخل املزارعني حبلول 

ذية غمنظمة األإىل  حا اقرت من خالل التقدم ب نطاق أوســـــــــــععلى والعمل مام هتاالجذب إىل اهلند قد ســـــــــــعت و 
هذه املسألة  وحظت .لإلحاطةنسخة عنه  ترفقوأللُدخن"  "السنة الدولية قبلةوالزراعة يقضي بإعالن إحدى السنوات امل

. ويرد أيضـــــا 2018يوليو/متوز  5جلنة الزراعة الذي عقد يف عليهم يف اجتماع مت عرضــــــها  بعد أنبدعم البلدان األعضــــــاء 
 لالطالع عليه. ملنافع الُدخن املتعددة األبعادعرض موجز 

 جدول أعمال الدورة الســـــــادســـــــة والعشـــــــرينعلى هذا االقرتاح  إدراج  إمكانيةوإين أمتىن من ســـــــعادتكم النظر يف
يف روما. وسيسمح اعتماد منظمة األغذية والزراعة  2018أكتوبر/تشرين األول  5-1يف عقدها املقرر للجنة الزراعة  املقبلة

 لةإحدى الســــــــــــــنوات املقبمم املتحدة إلعالن بإحالته إىل اجلمعية العامة لأل البلدان األعضــــــــــــــاءمن دعم ب هلذا االقرتاح
 ".السنة الدولية للُدخن"
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