
 

 مذكرة مفاھیمیة
 

 المحصوليلتنوع اأوصیاء على كونھم  االحتفال بالمزارعین
 للجھاز الرئاسيالدورة التاسعة 

 المعاھدة الدولیة بشأن الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة
 حدث استثنائي

 ظھًرا 12:30صباًحا إلى  10:00، من الساعة  2022سبتمبر/أیلول  17السبت 
 بولمان للمؤتمراتمركز 

 نیودلھي، الھند
 

 مقدمةال
 2022  أیلول/سبتمبر 24إلى  19للمعاھدة الدولیة في نیودلھي في الفترة من للجھاز الرئاسي ھند الدورة التاسعة تستضیف حكومة ال

 ً  .استثنائي، وسیسبقھا یومان من المشاورات اإلقلیمیة واألقالیمیة وحدث ضمنا
 17عقد یوم السبت ، " ، وسیُ صوليتنوع المحالأوصیاء على ونھم على "االحتفال بالمزارعین ك االستثنائيز الحدث سیركّ 

 ، قبل بدء المشاورات اإلقلیمیة واألقالیمیة.2022 أیول/سبتمبر

 
 الموضوع

األخرى لألغذیة لنباتیة ن للبذور والموارد الوراثیة ایومنقذ أبطاالصولي تنوع المحالالمزارعون واألوصیاء اآلخرون على یعد 
أوصیاء على النباتات التي ونھم عتراف بمساھمتھم الھائلة كالا الدورة التاسعة للجھاز الرئاسي علىموضوع یتمحور ، ووالزراعة

 تغذي العالم.
عن نقاط ضعفنا  19فید كوجائحة  ت. لقد كشفد الحیاةوبقائھم على قی حاجات الناس یساھم التنوع البیولوجي الزراعي في تلبیة

بالغذاء. مع نمو عدد سكان عندما یتعلق األمر البعض بعضنا  بین، مما یؤكد اعتمادنا على ھذه الموارد الطبیعیة وترابطنا المشتركة
، من الواضح أن المزارعین 2050ملیار بحلول عام  9.8ملیار في السنوات العشر المقبلة، وإلى  8.6ملیار إلى  7.6، من العالم

 الجینات سیستمرون في لعب دور حاسم في إطعام العالم. وبنوك
الشامل المتمثل في  الھدفتحقیق في العالم أبطاًال مجھولین إلى حد كبیر في  صوليلتنوع المحا بكونھم أوصیاء علىكان المزارعون 

 الدورة التاسعةالقادمة. یقر موضوع ، وضمان استخدام النباتات التي تغذینا على نحو مستدام والحفاظ علیھا لألجیال إطعام العالم
الموارد الوراثیة  الحفاظ على فيوبنوك الجینات في العالم  الصغار" بمساھمات المزارعین صوليالمح بأوصیاء التنوع"االحتفال 

 النباتیة لألغذیة والزراعة التي تغذي العالم.
 

 برنامجال
فرصة مناسبة لالعتراف بالمزارعین وشكرھم واالحتفال بھم  للجھاز الرئاسي استثنائي في عشیة الدورة التاسعةیوفر عقد حدث 

 .أوصیاء على تنوع المحاصیلونھم ك
ء على دور المزارعین في رعایة البذور وغیرھا من الموارد الوراثیة النباتیة التي تغذي العالم. اضواأل ستثنائيسوف یسلط الحدث اال

مجال  مساھمة خاصة في واقدم ھم مزارعون، ونقذ الجینوم" من الحكومة الھندیة"م ائزةبجسیشمل جزء من ھذا الحدث الفائزین و
 راثیة النباتیة لألغذیة والزراعة.الموارد الو

 
 سیتضمن البرنامج:

 صوليتنوع المحالأوصیاء على ونھم التجارب الوطنیة التي تعترف بالمزارعین ك .1
 ""منقذو الجینومالمزارعین أن باعترافاً عرض التجارب الھندیة  .2
 )2023(  دور المزارعین في االحتفال بالسنة الدولیة للدخن .3

 



 

 2023الیوم العالمي للدخن 
جنوب الصحراء  كمواد أساسیة تقلیدیة في أفریقیا ستخدم كانت الذرة الرفیعة والدخن من أوائل النباتات التي تم تدجینھا وما زالت تُ 

 أفریقیا وآسیا. قادم من٪) من إنتاج الدخن  90الغالبیة العظمى (أكثر من فإن   ،وآسیا. في الواقع
، والذي یشمل البروتین واأللیاف والمغذیات الدقیقة یة" بسبب محتواھا الغذائي العاليطلق على الدخن اسم "الحبوب الغذائغالبًا ما یُ 

اسبة للغایة للزراعة في ظل الظروف المناخیة المعاكسة والمتغیرة. ومن قاومةوالمواد الكیمیائیة النباتیة. كما أنھا محاصیل شدیدة الم
، كما أن إنتاج ًما بأقل من قیمتھ نسبیًایّ دخن مقال یزال ال -والفوائد الغذائیة  المناخ الصمود أمام –على الرغم من ھذه المزایا الواضحة 

 الدخن آخذ في االنخفاض.
لمنظمة اسیة ئة الھند وأیده أعضاء األجھزة الرالجمعیة العامة لألمم المتحدة من قبل حكومتم تقدیم اقتراح السنة الدولیة للدخن إلى 

نظمة األغذیة والزراعة. م ؤتمىرلم 41لمجلس منظمة األغذیة والزراعة والدورة  160، بما في ذلك الدورة األغذیة والزراعة (الفاو)
سیساعد على زیادة إنتاجھ واستھالكھ في جمیع  غذيھذا الغذاء الفائق الماألمل ھو أن تسلیط الضوء على المزایا المتعددة لزراعة 

 أنحاء العالم.
 

@PlantTreaty 
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