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ولكن كیف یمكن استغاللھا عىل النحو المثل؟
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أ
جدوى البقول لتحقيق المن
ئ
الغذا� والتغذية
ي

تســتند مذكــرة المنتــدى المعـ ن أ
ئ
ت
ـذا� والتغذيــة عــى المناقشــة إ ت
ـى حملــت عنــوان «البقــول تلقــي قبــوال
ـى بالمــن الغـ ي
اللك�ونيــة الـ ي
ي
واســعاً بفضــل فوائدهــا الصحيــة والبيئيــة واالقتصاديــة ،ولكــن كيــف يمكــن اســتغاللها عــى النحــو أ
المثــل؟» والـ ت
ـى أُجريــت خــال
ي
ت
الفـ تـرة مــن  25مايــو /أيــار وحـ تـى  19يونيــو /حزي ـران  ،2016والمناقشــة إ ت
ـى حملــت عنــوان «البقــول :ابتــكارات مــن
اللك�ونيــة الـ ي
أ
ن
ت
ت
ت
ـا�  .2016نُظمــت هــذه
ـى أُجريــت خــال الفــرة مــن  14أكتوبــر /شت�يــن الول إىل  4نوفمـ بـر /شت�يــن الثـ ي
الحقــل وحــى الطهــي» والـ ي
ف
ـ� المناقشـ ي ن
ـبكيت� � إطــار الســنة الدوليــة للبقــول  .2016لالطــاع عــى هاتـ ي ن
ن
ـ� دراسـ ي ن
المناقشــات ،إىل جانــب حلقتـ ي ن
ـت� ،يرجــى
ـيت� شـ ي ي
ـ� التاليـ ي ن
زيــارة الرابطـ ي ن
ـ�:
www.fao.org/fsnforum/activities/discussions/pulsesÝ Ý
www.fao.org/fsnforum/activities/discussions/pulses2Ý Ý

لمحة عامة
عــى الصعيــد العالمــي ،شــهد اســتهالك البقــول انخفاض ـاً بطيئ ـاً ،وإن
ـ� النــاس عــن
كان مطــرداً .ومــن جهــة ،أدى توافــر منتجــات أخــرى إىل تخـ ي
أ
ت
ـى اعتــادوا تناولهــا ،وأدى ارتفــاع الدخــل إىل االتجــاه إىل
تنــاول الغذيــة الـ ي
تنــاول اللحــوم والمأكــوالت المصنعــة منهــا .وتعــود أســباب انخفــاض
معــدل االســتهالك إىل اعتبــار البقــول «بروتـ ي ن
ـ� للفقـراء» ،وعــدم التعــود
عــى أنــواع البقــول المختلفــة وفوائدهــا ،وقلــة محبيهــا ،وطــول ت
فــرة
طهيهــا .ومــن جهــة أخــرى ،يعــد إنتــاج البقــول محــدوداً .وقــد ســاهم
ت
ـى يحققهــا،
الدعــم القــوي إلنتــاج الحبــوب والعائــدات الماليــة الكبـ يـرة الـ ي
ف
أ ض
ا� الحديــة وانخفــاض معــدالت زراعتهــا بوجه
ي� زراعــة البقــول عــى الر ي
أ ئ
أ ئ
ـا�،
وبالضافــة اىل ذلــك ،تــؤدي حــاالت إ
عــام .إ
ـا� واللحيـ ي
الجهــاد الحيـ ي
واالفتقــار إىل إمكانيــة الوصــول إىل مدخــات نوعيــة ،ومحدوديــة التنميــة
الصناعيــة إىل عرقلــة تحسـ ي ن
النتاجيــة.
ـ� إ
ولكــن عــى الرغــم مــن هــذه التحديــات ،فهنــاك توافــق واســع ف� آ
الراء
ي
حــول فوائــد البقــول ف ي� المجــاالت التاليــة:

أ
ئ
ـذا� .وال ســيما ف ي� البلــدان الناميــة ،حيــث ترتفــع معــدالت
•المــن الغـ ي
إنتــاج واســتهالك البقول.
لل� ي ن
وتــ�
•القيمــة الغذائيــة .البقــول مــن المصــادر المهمــة ب
الحمــاض أ
والمغذيــات الدقيقــة مثــل :أ
المينيــة والحديــد والزنــك
•الصحــة .ال تحتــوي البقــول عــى الكوليسـ تـرول ،ومـ ش
تأث�هــا عــى
ـؤ� ي
ســكر الــدم منخفــض ،وتحتــوي عــى القليــل مــن الدهــون – لذلــك
فإنهــا تســاهم ف� محاربــة أ
المـراض غـ يـر المعديــة.
ي
تغــر المنــاخ .يســمح
•الزراعــة المســتدامة والتخفيــف مــن آثــار ي
ن
ـى الواســع للبقــول باختيــار أنــواع المحاصيــل المقاومــة
التنــوع الجيـ ي
لتغـ يـر المنــاخ ،وتحســن قــدرة البقــول عــى تثبيــت ت
الني�وجـ ي ن
ـ� مــن
نوعيــة ت
ال�بــة ،ويحــد مــن البصمــة الكربونيــة.
ولالســتفادة الكاملــة مــن إمكانــات البقــول ،ال بــد مــن اتخــاذ إجــراءات
تعزيــز نســب اســتهالكها وإنتاجهــا ،وتطويــر سالســل القيمــة ذات الصلــة.

تعزيز االستهالك و استدامته
يتطلــب تشــجيع اســتهالك البقــول إتبــاع نهــج متعــدد القطاعــات ،عــى
أن يتــم تكييفــه ليتــاءم مــع مختلــف الوقائــع االجتماعيــة  -االقتصاديــة.
ين
التمكــ� مــن الوصــول إىل البقــول وزيــادة محبيهــا ،ومــن
ومــن أجــل
ن
المســتهلك� وتنــاول توجهــات المســتهلك
أجــل االســتجابة لتطلعــات
ي
الج ـراءات التاليــة:
الجديــدة ،يــوىص باتخــاذ إ
ف
•زيــادة الوعــي بالفوائــد الصحيــة والتغذويــة للبقــول ي� عــاج ســوء
ـ� بشــكل خــاص عــى أ
التغذيــة (مــع ت
ال�كـ ي ز
النظمــة الغذائيــة للنســاء
أ
أ
غــر المعديــة وذلــك باالســتعانة بوســائل
والطفــال) والمــراض ي
العــام وأخصائــى التغذيــة أ
ـ� الصحيـ ي ن
والخصائيـ ي ن
وغ�هــم.
إ
ـ� ،ي
يي
ف
•دمــج البقوليــات ي� أنظمــة التوزيــع العامــة وبرامــج المعونــة
ت
والمشــريات العامــة.
الغذائيــة
•االســتثمار ف� ابتــكار المنتجــات وتوســيع نطــاق التجهـ ي ز
ـ�ات التجارية،
ي
وتتبــع اســتخدام البقــول اســتجابةً الحتياجــات الفئــات المســتهدفة
المحــددة (مثــل الرياضيـ ي ن
ـ�).
•التشــجيع عــى ابتــكار وجبــات جديــدة وتحديــث القديمــة منهــا،
ف
ت
ـى تصــب اهتمامهــا عــى
وينبغــي إدراج ذلــك ي� وســائل إ
العــام الـ ي
الطعــام.
•التشــجيع عــى إعــداد أ
البحــاث وزيــادة الوعــي بطــرق الطهــي
الرسيــع والنقــع الرسيــع ،مــن أجــل زيــادة اســتخدام البقــول بـ ي ن
ـ�
ين
المســتهلك� ف ي� مختلــف المــدن.
ت
ـى
•التعريــف باالســتخدام الصحــي للبقــول ،مثــل طــرق الطهــي الـ ي
تقلــل مــن العوامــل المضــادة للتغذيــة وتعــزز الفوائــد التغذويــة
للبقــول ،والتعريــف بطــرق الجمــع بـ ي ن
ـ� البقــول والمــواد الغذائيــة
أ
ت
الــى تُزيــد مــن قــدرة الجســم عــى امتصــاص المــواد
الخــرى ي
ت
الــى تحتــوي عليهــا البقــول.
الغذائيــة ي

النتاج
دعم إ
لزيــادة زراعــة البقــول وإنتاجيتهــا ،ينبغــي تطبيــق نهــج شــامل يراعــي
محدوديــة المــوارد المتاحــة للمز ي ن
ارعــ� ،ويواجــه وقائــع البيئــات
ت
ـى تؤثــر
االجتماعيــة والبيئيــة المتنوعــة ،ويتنــاول العوامــل الخارجيــة الـ ي
النتــاج ،مثــل المنافســة ي ن
بــ� البقــول والحبــوب .وينبغــي أخــذ
عــى إ
ن
بعــ� االعتبــار:
إ
الجــراءات التاليــة ي
ف
•زيــادة االســتثمار � البحــوث والتنميــة ،بغــرض تحسـ ي ن
النتاجيــة
ـ� إ
ي
ـ� المزارعـ ي ن
وتمكـ ي ن
ـ� مــن الوصــول إىل المعلومــات المســتخلصة مــن

•االســتثمار ف ي� زراعــة أنــواع البقــول قليلــة االســتخدام وعاليــة
الجــودة المقاومــة آ
والتغــرات المناخيــة.
للفــات
ي
ـ� صغــار المزارعـ ي ن
•دعــم أنظمــة البــذور الـ تـى تعمــل عــى تمكـ ي ن
ـ�
ي
وتحســ� توافــر أ
النــواع ت
ين
الــى تتناســب مــع الظــروف المحليــة
ي
والوصــول إليهــا.
•تعزيــز أنظمــة الزراعــة الـ تـى تســمح باالســتفادة مــن آ
الثــار النفعيــة
ي
للبقــول ،مثــل الــدورة الزراعيــة والزراعــة البينيــة.
•تحقيــق دخــول أعــى وأكـ ثـر اســتقراراً للمزارعـ ي ن
ـ� عــن طريق تحسـ ي ن
ـ�
وصولهــم إىل أ
الســواق وإنشــاء الجمعيــات التعاونيــة وتقليــل أســعار
ـ� أ
الدعــم وتأمـ ي ن
الســعار مــن المخاطــر المتعلقــة بالطقــس.

تعزيز سالسل القيمة
ســعياً وراء تعزيــز سالســل قيمــة البقــول ،ينبغــي أن نضــع ف ي� االعتبــار
النتــاج المختلفــة ،وال ســيما زراعــة صغــار المزارعـ ي ن
ـ� ،والزراعــة
نمــاذج إ
ت
ن
ـ�:
التجاريــة .ومــن بـ يـ� إ
ـى ينبغــي اتخاذهــا مــا يـ ي
الج ـراءات الـ ي
•دعــم الشــبكات مثــل المنظمــات والجمعيــات المعنيــة بالســلع
البقوليــة الـ تـى تجمــع بـ ي ن
ـ� مختلــف الجهــات الفاعلــة ف ي� سلســلة قيمــة
ي
البقــول.
ـر تنميــة خدمــات أ
•تحفـ ي ز
النشــطة التجاريــة الزراعيــة لدعــم صغــار
ف
ن
ن
النتــاج وتحسـ يـ� جودتــه .ال بــد مــن تفعيــل
المزارعـ يـ� ي� زيــادة إ
أ
الـ شـراكات ف ي� خدمــات النشــطة التجاريــة الزراعيــة مــن أجــل تســهيل
والنتــاج باســتخدام الماكينــات
الوصــول إىل الوحــدات المتنقلــة إ
والصوامــع وآالت الــدرس.
•تطويــر مســتودعات وإمــدادات التخزيــن .يمكــن ربــط وحــدات
التخزيــن بالمنصــات التجاريــة المنظمــة واســتخدامها كمخــزون
الكبــرة أو كضمانــات مــع تبــادل الســلع.
احتياطــي لتوريــد الطلبــات ي
•التشــجيع عــى تطويــر وتوفــر أ
الدوات الالزمــة إلنتــاج البقوليــات
ي
يز
يز
لتجهــ� البقــول بتكلفــة
وتجه�هــا ،مثــل اســتخدام ماكينــات
منخفضــة عــى مســتوى المجتمعــات المحليــة.

ين
المنتجــ� عــى أســعار
•مراقبــة دور الوســطاء لضمــان حصــول
نزيهــة.
•حفــز التســويق ،أ
المــر الــذي ينطــوي عــى االســتثمار ف ي� إضافــة قيمة
والتعــاون مــع قطــاع أ
الغذيــة والتغذيــة بغــرض تطويــر المنتجــات
ت
ـى تعتمــد عــى البقــول.
الـ ي

تلــك البحــوث وفهمهــم لهــا.

بال�ورة آراء منظمة الأغذية والزراعة أ
ئ
وال� ال تعكس ض
ت
ن
ت
للمم المتحدة.
المع� بالأمن
ال� شارك بها المشاركون ف ي� المنتدى
يستند هذا المنتج إ
ي
الغذا� والتغذية ،ي
ي
العالمي عىل التعليقات ي
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لالنضمام إىل المنتدي العالمي أ
ئ
الغذا� والتغذية يرجى زيارة  www.fao.org/fsnforumأو االتصال بـfsn-moderator@fao.org :
للمن
ي

