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 موجز
للشــيلم ة دولية ســن ختصــيص، هوتســويق منتجات لشــيلمااخنفاض زراعة على  ، رًدا منهاحكومة إســتونيا اقرتحت 

قطاع يف ابط والرو  يف جمايل البحث والتطويرحتســـــــني كفاءة اإلنتاج والبحوث واالســـــــتثمارات من أجل ، 2025عام  يف
ليم فـــــــ .غـــــــذيـــــــةاأل ـــــــك على حبوب أخرى.بـــــــالقـــــــدرة على النمو يف بيئـــــــات يتمتع الشــــــــــــــ   يتعـــــــذر فيهـــــــا ذل

ة، وميكن  املناطق الباردة واملناطق الشــــــــــبه القاحلة واملرتفعكما يتمتع بالقدرة على الصــــــــــمود أمام تغري املناخ والبقاء يف
ميكن و  ويســـــــتفيد الشـــــــيلم من التنوع الوراثي الكبري غري اخلصـــــــبة.الرتبة جمموعة واســـــــعة من األراضـــــــي ذات زراعته يف 

غنية إن حبوب الشــــيلم و بوب. برامج حتســــني احليف  ف مع البيئات القاســــيةهبا يف التكيّ ميز اســــتخدام القدرات اليت يت
ني األسريني الريفيني أخرى تتيح للمزارع توي على بروتينات ومغذيات رئيسية. كما حتاف الغذائية والكربوهيدراتباأللي
 .حمددة خاصة باألسواق افرصً 

 
لتغذية عقد األمم املتحدة للعمل من أجل ايف ومن شأن ختصيص اجملتمع الدويل لسنة دولية للشيلم أن يسهم  

ع مســــــــتوى الوعي رفمن التوصــــــــيات الصــــــــادرة عن املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية، يف ما يتعلق ب 10ويف التوصــــــــية 
 اجة إىل تنويع النظم واألمناط الغذائية القائمة على احلبوب.باحل

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

 : أقرّ ] CL 160/REPالوثيقة اجمللس [إن  -19
االقرتاح املقدم من حكومة إســـــــــــتونيا، حســـــــــــبما أقرّه املؤمتر اإلقليمي ألوروبا يف دورته احلادية والثالثني،  )ب(

 .2025"سنة دولية للشيلم" حتتفل هبا منظومة األمم املتحدة يف عام قامة إل
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 المؤتمراتخاذها من جانب  المقترحاإلجراءات 
لته إىل األمني املدير العام إحاإىل طلب ال، و لحقيف املالوارد املوافقة على مشــــــــــروع القرار يف املؤمتر قد يرغب  

 2025 العـــــام لألمم املتحـــــدة لكي تنظر فيـــــه اجلمعيـــــة العـــــامـــــة لألمم املتحـــــدة يف دورهتـــــا املقبلـــــة وتعلن ســــــــــــــنـــــة
 .للشيلمالسنة الدولية 

 هذه الوثيقة إىل: شأن مضمونبميكن توجيه أي استفسارات 
 Hans Dreyer  سيدال

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

 2019.../قرار ال
 

 سنة دولية للشيلمتخصيص 
 إن المؤتمر،

إىل احلاجة امللحة إىل رفع مســـــتوى الوعي بقدرة الشـــــيلم على الصـــــمود أمام تغري املناخ يف املناطق املعتدلة الباردة  إذ ينظر
واملناطق شبه اجلافة واملناطق الواقعة يف املرتفعات حيث ال ميكن زراعة سائر احلبوب، وذلك من خالل تعزيز إنتاج الشيلم 

 واستهالكه على حنو مستدام؛ 

ة إىل رفع مســتوى الوعي بقدرة الشــيلم على الصــمود يف األراضــي اهلامشــية والرتبة الرملية وأنواع إىل احلاجة امللحّ  وإذ ينظر
الرتبة الرديئة النوعية واملنخفضة اخلصوبة ومكافحة األعشاب الضارة حيث ال ميكن زراعة سائر احلبوب، وذلك من خالل 

 ام؛زيادة إنتاج الشيلم واستهالكه على حنو مستد

نتاج ويج لتقنيات اإلالرت من خالل الشيلم، املتاحة إىل املنافع التغذوية الفريدة للشيلم وفرصة استهالك منتجات  وإذ ينظر
 لشيلم؛املستدام ل

 2025-2016بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة الذي مت مبوجبه اإلعالن عن عقد العمل من أجل التغذية  وإذ يذّكر
 ع اتباع أمناط غذائية صحية تتضمن جمموعة متنوعة من األغذية؛ماد نظم غذائية مستدامة تشجّ واحلاجة إىل اعت

الصــــادرة عن املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية اليت تشــــجع، من بني مجلة أمور أخرى، تنويع  10بالتوصــــية رقم  وإذ يذّكر
 احملاصيل لتنويع األمناط الغذائية؛

 هلكني على املنتجات املخبوزة اليت تتميز بنكهة الشـــــيلم الفريدة وبالســـــوق اخلاصـــــة باملنتجاتإىل طلب املســـــت وإذ يشــــير
 املخبوزة اليت حتتوي على مستوى منخفض من الغلوتني مقارنة بدقيق القمح؛

 بأمهّية مسامهة الشيلم يف زراعة األغذية األساسية يف ظّل ظروف مناخية غري مالئمة؛ وإذ يقرّ 

ة الشــــــيلم باعتباره حمصــــــوالً جيًدا لتناوب احملاصــــــيل بفضــــــل قدرته على مكافحة األعشــــــاب الضــــــارة بفعالية بأمهيّ  وإذ يقرّ 
 ؛الرتبة الرديئة النوعية، وعلى استخدامه كمحصول رائد لتحسني خصوبة األراضي البور يف

الريفية  ماليني األســــــــر الزراعيةىل ســــــــبل عيش إإىل أمهّية املمارســــــــات الزراعية واإلنتاجية املســــــــتدامة بالنســــــــبة  وإذ يشــــــير
 املزارعني األسريني يف خمتلف أحناء العامل؛ وصغار

املســـــــــامهة التارخيية للشـــــــــيلم يف ضـــــــــمان األمن الغذائي والتغذية وســـــــــبل العيش واملداخيل للمزارعني األســـــــــريني وإذ يدرك 
 راء؛اصيل التغطية واألمسدة اخلضاهلام الذي يضطلع به يف املراعي وإنتاج القش وباعتباره حمصوًال من حم والدور

 إزاء احلاجة الراهنة إىل حتفيز إقرار األسواق مبنافع الشيلم وتشجيع سالسل قيمة كفؤة؛ وإذ يبدي قلقه

بالتنوع الوراثي الواسع للشيلم وقدرته على التكيف مع جمموعة واسعة من بيئات اإلنتاج وإمكاناته كمصدر وراثي  وإذ يقرّ 
 ؛مرّكبا إىل أن الشيلم يعترب أحد العناصر املكّونة للشيقم، وهو حمصول مح نظرً لربامج حتسني الق
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 باحلاجة إىل متكني النساء من خالل التعليم لضمان جودة األمناط الغذائية لألسر؛ وإذ يقرّ 

وعي باملنافع لمن شـــأن ختصـــيص اجملتمع الدويل لســـنة دولية للشـــيلم املســـامهة على حنو كبري يف رفع مســـتوى ا هبأن وإذ يقرّ 
التغذوية والصــــحية الســــتهالك الشــــيلم ومدى مالءمة زراعته يف ظل ظروف مناخية غري مالئمة ومتغرية مبوازاة توجيه انتباه 

 السياسات إىل حتسني كفاءة سالسل القيمة؛

ارج وارد من خعلى أن تكاليف إحياء الســــنة الدولية للشــــيلم ومشــــاركة منظمة األغذية والزراعة ســــتمّول من م وإذ يشـــّدد
 امليزانية سيتم حتديدها الحًقا؛

املتحدة  ألمم املتحدة لكي تنظر فيه اجلمعية العامة لألمماعام  من املدير العام إحالة هذا القرار إىل أمني يطلب
 السنة الدولية للشيلم. 2025دورهتا املقبلة وتعلن سنة  يف

 
 )2019(اعتمد يف ... يونيو/حزيران 


