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 موجز

الناشئة عن تزايد عدد السكان وانعدام األمن الغذائي املرتبط به واجهة التحديات اقرتحت حكومة اهلند، مل 
الذرة مبا فيها (احلبوب  جمموعة متنوعة منالُدخن ويشمل . 2023سنة دولية للُدخن يف عام  ختصيصوتغري املناخ، 

 جنوب الصحراء الكربىا أفريقييف األسر ماليني اليت ظلت تشكل غذاًء أساسًيا تقليديًا بالنسبة إىل  )التيفو الرفيعة 
أن ه وميكن لوان. واحليبشر ؤدي دورًا مهًما بالنسبة إىل صحة الي. ويتسم الُدخن مبحتوى تغذوي عاٍل وميكن أن وآسيا

 العديدحمل ويعترب من األنواع اليت تقاوم أو تت ا حىتأو من دو�املدخالت قليل من مع قدر  غري خصبةينمو يف تربة 
تنمية تحقيق الل ارصً فُدخن لاتنوع ويوفّر  ظل ظروف مناخية غري مالئمة. ميكنه البقاء يفو وآفاهتا من أمراض احملاصيل 

 .األسواق املتخصصة من خالليف قطاع األغذية و  أنشطة توليد الدخلمن خالل  االقتصادية
 
ع التغذوية اليوم للرتويج للمنافحاجة  مثة ،على مّر التاريخ على نطاق واسعزراعة الُدخن  انتشرتيف حني و  

رات يف جمايل كفاءة اإلنتاج واالستثماتحسني  لو املستهلكني واملنتجني وصانعي القرارات واإليكولوجية للُدخن لدى 
  .قطاع األغذيةيف روابط الالبحث والتطوير و 

 
 )2018ديسمرب/كانون األول  7-3تقرير الدورة الستني بعد املائة للمجلس ( مقتبس من

 : أقرّ ]  REP160CL/إن اجمللس [الوثيقة  -19
 

االقرتاح املقدم من حكومة اهلند، حســـــــبما أقرّته جلنة الزراعة يف دورهتا الســـــــادســـــــة والعشـــــــرين، إلقامة  (ج)
 ؛2023دولية للدخن" حتتفل هبا منظومة األمم املتحدة يف عام  "سنة
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 ؤتمرالم جانباإلجراءات المقترح اتخاذها من 

 ته إىل األمنياملدير العام إحالإىل طلب ال، و لحقيف املالوارد املوافقة على مشــــــــــــــروع القرار يف املؤمتر قد يرغب  
  2023 لعــــــام لألمم املتحــــــدة لكي تنظر فيــــــه اجلمعيــــــة العــــــامــــــة لألمم املتحــــــدة يف دورهتــــــا املقبلــــــة وتعلن ســــــــــــــنــــــةا

 .للُدخنالسنة الدولية 

 :الوثيقة إىلهذه  بشأن مضمونميكن توجيه أي استفسارات 
 Hans Dreyer السيد

 شعبة اإلنتاج النبايت ووقاية النباتات مدير
 +39 06570 52040اهلاتف: 
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 لحقالم

 2019.../قرار ال

 سنة دولية للُدخنتخصيص 

 المؤتمر، إنّ 
ملناخ ا على الصــــــــــمود أمام تغريمن 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 قرار اجلمعيــة العــامــة لألمم املتحــدةب رإذ يــذكّ و 
 غذائية صحية تتضمن جمموعة متنوعة من األغذية؛ مناطأشجع اتباع غذائية مستدامة ت نظماعتماد 

تنويع  ،خرىمن بني مجلة أمور أ ،شجعاليت ت ر الدويل الثاين املعين بالتغذيةاملؤمتالصادرة عن  10أيضا بالتوصية  رإذ يذكّ و 
 ؛األمناط الغذائيةاحملاصيل لتنويع 

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

أسر صغار املزارعني و 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

عي بشــأن ســيســاهم بشــكل ملحوظ يف رفع مســتوى الو لســنة الدولية للُدخن لاجملتمع الدويل تنظيم أن ب أيضــا وإذ يعترف
توجيه وازاة مبغري مالئمة ومتغرية  زراعته يف ظل ظروف مناخية مدى مالءمةو لدخن ســـتهالك ااملنافع التغذوية والصـــحية ال

 انتباه السياسات إىل حتسني كفاءة سالسل القيمة؛

ارج موارد من خ منمّول ة منظمة األغذية والزراعة ســــتالســــنة الدولية للُدخن ومشــــاركإحياء أن تكاليف على  دإذ يشــــدّ و 
 ؛سيتم حتديدها الحقا امليزانية

دة لكي تنظر فيه اجلمعية العامة لألمم املتح ألمم املتحدةامن املدير العام إحالة هذا القرار إىل أمني عام  طلبي
 .السنة الدولية للُدخن 2023سنة يف دورهتا املقبلة وتعلن 
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