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ي والتغذية
ي بالئمن الغذا�ئ

المنتدى العالمي المع�ن

 جدوى البقول لتحقيق الئمن
ي والتغذية

 الغذا�ئ
ولكن كیف يمكن استغاللھا عىل النحو الأمثل؟

ي حملــت عنــوان »البقــول تلقــي قبــول 
ونیــة الــىت لك�ت ي والتغذيــة عــىل المناقشــة الإ

ي بالأمــن الغــذا�أ
تســتند مذكــرة المنتــدى المعــىن

ي أُجريــت خــالل 
واســعاً بفضــل فوائدهــا الصحیــة والبیئیــة والقتصاديــة، ولكــن كیــف يمكــن اســتغاللھا عــىل النحــو الأمثــل؟« والــىت

ــن  ــكارات م ــول: ابت ــوان »البق ــت عن ي حمل
ــىت ــة ال ونی لك�ت ــران 2016، والمناقشــة الإ ــو/ حزي ــار وحــىت 19 يونی ــو/ أي ــن 25 ماي ة م ــ�ت الف

ي 2016. نُظمــت هــذه 
يــن الثــا�ن / ت�ش يــن الأول إىل 4 نوفمــ�ب ة مــن 14 أكتوبــر/ ت�ش ي أُجريــت خــالل الفــ�ت

الحقــل وحــىت الطھــي« والــىت

، يرجــى  ن ن المناقشــت�ي ي إطــار الســنة الدولیــة للبقــول 2016. لالطــالع عــىل هاتــ�ي
ن �ن ن شــبكیت�ي ن دراســیت�ي المناقشــات، إىل جانــب حلقتــ�ي

 : ن ن التالیــ�ي زيــارة الرابطــ�ي

Ý www.fao.org/fsnforum/activities/discussions/pulses

Ý www.fao.org/fsnforum/activities/discussions/pulses2

لمحة عامة

ــاً، وإن  ــد العالمــي، شــھد اســتھالك البقــول انخفاضــاً بطیئ عــىل الصعی

كان مطــرداً. ومــن جھــة، أدى توافــر منتجــات أخــرى إىل تخــىلي النــاس عــن 

ي اعتــادوا تناولھــا، وأدى ارتفــاع الدخــل إىل التجــاه إىل 
تنــاول الأغذيــة الــىت

ــاض  ــا. وتعــود أســباب انخف ــة منھ ــولت المصنع ــاول اللحــوم والمأك تن

ن للفقــراء«، وعــدم التعــود  معــدل الســتھالك إىل اعتبــار البقــول »بروتــ�ي

ة  ــ�ت ــول ف ــا، وط ــة محبیھ ــا، وقل ــة وفوائده ــول المختلف ــواع البق ــىل أن ع

طھیھــا. ومــن جھــة أخــرى، يعــد إنتــاج البقــول محــدوداً. وقــد ســاهم 

ي يحققھــا، 
ة الــىت نتــاج الحبــوب والعائــدات المالیــة الكبــ�ي الدعــم القــوي لإ

ي الحديــة وانخفــاض معــدلت زراعتھــا بوجه 
ي زراعــة البقــول عــىل الأرا�ن

�ن

 ، ي
ي والالأحیــا�أ

ضافــة اىل ذلــك، تــؤدي حــالت الإجھــاد الأحیــا�أ عــام. وبالإ

والفتقــار إىل إمكانیــة الوصــول إىل مدخــالت نوعیــة، ومحدوديــة التنمیــة 

نتاجیــة. ن الإ الصناعیــة إىل عرقلــة تحســ�ي

ي الآراء 
ولكــن عــىل الرغــم مــن هــذه التحديــات، فھنــاك توافــق واســع �ن

ي المجــالت التالیــة:
ــد البقــول �ن حــول فوائ

ي البلــدان النامیــة، حیــث ترتفــع معــدلت 	 
. ول ســیما �ن ي

الئمــن الغــذا�ئ

إنتــاج واســتھالك البقول.

ن 	  وتــ�ي لل�ب المھمــة  المصــادر  مــن  البقــول  الغذائيــة.  القيمــة 

والزنــك والحديــد  الأمینیــة  الأحمــاض  مثــل:  الدقیقــة  والمغذيــات 

هــا عــىل 	  ول، ومــؤ�ش تأث�ي الصحــة. ل تحتــوي البقــول عــىل الكولیســ�ت

ســكر الــدم منخفــض، وتحتــوي عــىل القلیــل مــن الدهــون – لذلــك 

ي محاربــة الأمــراض غــ�ي المعديــة.
فإنھــا تســاهم �ن

ــمح 	  ــاخ. يس ــري المن ــار تغ ــن آث ــف م ــتدامة والتخفي ــة المس الزراع

ي الواســع للبقــول باختیــار أنــواع المحاصیــل المقاومــة 
التنــوع الجیــىن

ن مــن  وجــ�ي لتغــ�ي المنــاخ، وتحســن قــدرة البقــول عــىل تثبیــت النی�ت

بــة، ويحــد مــن البصمــة الكربونیــة.  نوعیــة ال�ت

ــراءات  ــاذ إج ــن اتخ ــد م ــول، ل ب ــات البق ــن إمكان ــة م ــتفادة الكامل ولالس

تعزيــز نســب اســتھالكھا وإنتاجھــا، وتطويــر سالســل القیمــة ذات الصلــة. 



fsn-moderator@fao.org :أو االتصال بـ www.fao.org/fsnforum  ي والتغذية يرجى زيارة
للنضمام إىل المنتدي العالمي للئمن الغذا�ئ

ورة آراء منظمة االئغذية والزراعة للئمم المتحدة. ي ال تعكس بال�ض
ي والتغذية، وال�ت

ي باالئمن الغذا�ئ
ي المنتدى المع�ض

ي شارك بها المشاركون �ض
علمي عىل التعليقات ال�ت  ©يستند هذا المنتج االإ
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تعزيز الستھالك و استدامته

يتطلــب تشــجیع اســتھالك البقــول إتبــاع نھــج متعــدد القطاعــات، عــىل 

أن يتــم تكییفــه لیتــالءم مــع مختلــف الوقائــع الجتماعیــة - القتصاديــة. 

ــن  ــا، وم ــادة محبیھ ــول وزي ــول إىل البق ــن الوص ن م ــ�ي ــل التمك ــن أج وم

ــتھلك  ــات المس ــاول توجھ ن وتن ــتھلك�ي ــات المس ــتجابة لتطلع ــل الس أج

ــة: ــو� باتخــاذ الإجــراءات التالی ــدة، ي الجدي

ي عــالج ســوء 	 
زيــادة الوعــي بالفوائــد الصحيــة والتغذويــة للبقــول �ن

ن بشــكل خــاص عــىل الأنظمــة الغذائیــة للنســاء  كــ�ي التغذيــة )مــع ال�ت

والأطفــال( والأمــراض غــ�ي المعديــة وذلــك بالســتعانة بوســائل 

هــم. ، وغ�ي ن ــ�ي ن الصحی ــ�ي ــة والأخصائی ي التغذي ــىي عــالم وأخصائ الإ

المعونــة 	  وبرامــج  العامــة  التوزيــع  أنظمــة  ي 
�ن البقوليــات  دمــج 

العامــة.   يات  والمشــ�ت الغذائیــة 

ات التجارية، 	  ن ي ابتــكار المنتجــات وتوســیع نطــاق التجھــ�ي
الســتثمار �ن

وتتبــع اســتخدام البقــول اســتجابًة لحتیاجــات الفئــات المســتھدفة 

 .) ن المحــددة )مثــل الرياضیــ�ي

التشــجيع عــى ابتــكار وجبــات جديــدة وتحديــث القديمــة منهــا، 	 

ي تصــب اهتمامھــا عــىل 
عــالم الــىت ي وســائل الإ

وينبغــي إدراج ذلــك �ن

الطعــام.

ــي 	  ــرق الطه ــي بط ــادة الوع ــاث وزي ــداد الئبح ــى إع ــجيع ع التش

ن  الرسيــع والنقــع الرسيــع، مــن أجــل زيــادة اســتخدام البقــول بــ�ي

ــدن.  ــف الم ي مختل
ن �ن ــتھلك�ي المس

ي 	 
التعريــف بالســتخدام الصحــي للبقــول، مثــل طــرق الطھــي الــىت

ــة  ــد التغذوي ــزز الفوائ ــة وتع ــادة للتغذي ــل المض ــن العوام ــل م تقل

ــة  ــواد الغذائی ــول والم ن البق ــ�ي ــع ب ــف بطــرق الجم ــول، والتعري للبق

ي تُزيــد مــن قــدرة الجســم عــىل امتصــاص المــواد 
الأخــرى الــىت

ــول.    ــا البق ــوي علیھ ي تحت
ــىت ــة ال الغذائی

نتاج دعم الإ

ــي  ــامل يراع ــج ش ــق نھ ــي تطبی ــا، ينبغ ــول وإنتاجیتھ ــة البق ــادة زراع لزي

البیئــات  وقائــع  ويواجــه   ، ن للمزارعــ�ي المتاحــة  المــوارد  محدوديــة 

ــر  ي تؤث
ــىت ــة ال ــاول العوامــل الخارجی ــة المتنوعــة، ويتن ــة والبیئی الجتماعی

ــذ  ــي أخ ــوب. وينبغ ــول والحب ن البق ــ�ي ــة ب ــل المنافس ــاج، مث نت ــىل الإ ع

ن العتبــار: الإجــراءات التالیــة بعــ�ي

نتاجیــة 	  ن الإ ي البحــوث والتنميــة، بغــرض تحســ�ي
زيــادة الســتثمار �ن

ــن  ــتخلصة م ــات المس ــول إىل المعلوم ــن الوص ن م ــ�ي ن المزارع ــ�ي وتمك

تلــك البحــوث وفھمھــم لھــا.  

ي زراعــة أنــواع البقــول قليلــة الســتخدام وعاليــة 	 
الســتثمار �ن

ات المناخيــة. الجــودة المقاومــة للآفــات والتغــري

ن 	  ــ�ي ــار المزارع ن صغ ــ�ي ــىل تمك ــل ع ي تعم
ــىت ــذور ال ــة الب ــم أنظم دع

المحلیــة  الظــروف  مــع  تتناســب  ي 
الــىت الأنــواع  توافــر  ن  وتحســ�ي

والوصــول إلیھــا.  

ي تســمح بالســتفادة مــن الآثــار النفعیــة 	 
تعزيــز أنظمــة الزراعــة الــىت

للبقــول، مثــل الــدورة الزراعیــة والزراعــة البینیــة.

ن 	  ن عــن طريق تحســ�ي تحقيــق دخــول أعــى وأكــرث اســتقراراً للمزارعــ�ي

وصولھــم إىل الأســواق وإنشــاء الجمعیــات التعاونیــة وتقلیــل أســعار 

ن الأســعار مــن المخاطــر المتعلقــة بالطقــس. الدعــم وتأمــ�ي

تعزيز سالسل القیمة

ــار  ي العتب
ــول، ينبغــي أن نضــع �ن ــة البق ــز سالســل قیم ســعیاً وراء تعزي

، والزراعــة  ن ــاج المختلفــة، ول ســیما زراعــة صغــار المزارعــ�ي نت نمــاذج الإ

   : ي ينبغــي اتخاذهــا مــا يــىلي
ــىت ن الإجــراءات ال ــ�ي ــة. ومــن ب التجاري

دعــم الشــبكات مثــل المنظمــات والجمعیــات المعنیــة بالســلع 	 

ي سلســلة قیمــة 
ن مختلــف الجھــات الفاعلــة �ن ي تجمــع بــ�ي

البقولیــة الــىت

البقــول.

ن تنميــة خدمــات الئنشــطة التجاريــة الزراعيــة لدعــم صغــار 	  تحفــري

ــل  ــد مــن تفعی ــه. ل ب ن جودت ــاج وتحســ�ي نت ــادة الإ ي زي
ن �ن المزارعــ�ي

ي خدمــات الأنشــطة التجاريــة الزراعیــة مــن أجــل تســھیل 
اكات �ن الــ�ش

نتــاج باســتخدام الماكینــات  الوصــول إىل الوحــدات المتنقلــة والإ

ــدرس. ــع وآلت ال والصوام

ــدات 	  ــط وح ــن رب ــن. يمك ــدادات التخزي ــتودعات وإم ــر مس تطوي

المنظمــة واســتخدامھا كمخــزون  التجاريــة  بالمنصــات  التخزيــن 

ــلع. ــادل الس ــع تب ــات م ة أو كضمان ــ�ي ــات الكب ــد الطلب ــي لتوري احتیاط

نتــاج البقوليــات 	  التشــجيع عــى تطويــر وتوفــري الئدوات اللزمــة لإ

بتكلفــة  البقــول  ن  لتجھــ�ي ماكینــات  اســتخدام  مثــل  نهــا،  وتجهري

ــة. ــات المحلی ــتوى المجتمع ــىل مس ــة ع منخفض

ن عــىل أســعار 	  مراقبــة دور الوســطاء لضمــان حصــول المنتجــ�ي

نزيھــة.

ي إضافــة قیمة 	 
حفــز التســويق، الأمــر الــذي ينطــوي عــىل الســتثمار �ن

ــر المنتجــات  ــة بغــرض تطوي ــة والتغذي والتعــاون مــع قطــاع الأغذي

ي تعتمــد عــىل البقــول. 
الــىت


