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 الزراعة جلنة

 الدورة اخلامسة والعشرون
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 السنة الدولية للبقول: بذور مغذية ملستقبل مستدام

 
 

 موجز

 

ط البقول ارتباطًا بالسنة الدولية للبقول. وترت 2016اعرتافًا مبساهمة البقول يف رفاه اإلنسان ويف البيئة، ُأعلنت  

 وثيقًا بالعناصر التالية:

 
األمن الغذائي بوصفها مصدرًا هامًا وغري باهظ الثمن للربوتينات القائمة على النباتات، والفيتامينات واملعاادن   )أ(

 ؛من أصحاب احليازات الصغريةوخباصة للمزارعني  للسكان حول العامل،
 
حياول دون السامنة الزائادة، ودال الساكرم وأمارال القلاا، وتسااعد يف        اإلنسان إذ أن تناول البقول  صحة )ب(

 إدارتها؛
 
الرتباة،   داخلالفوسفور  صداررتوجني وإيالزراعة املستدامة نظرًا إىل أن البقول قادرة بيولوجيًا على تثبيت الن )ج(

 للموارد وصحة النظام اإليكولوجي؛  كفؤةوهذا أمر هام جدًا لتوفري إدارة 
 
وع وراثي واسع ميكن اختيار و/أو زراعاة األصاناا القاادرة    ا أن البقول تتمتع بتنالتكّيف مع تغّير املناخ سيم )د(

 على الصمود يف وجه تغري املناخ من بينها.

 
قدماة والنامياة علاى الساوال.     لكن رغم هذه املنافع، تراجع استهالك الفرد الواحاد مان البقاول يف البلادان املت     

اإلنتااج اللاي مان مواكباة     ويعكس هذا االجتاه تغيريًا يف أمناط النظم الغذائية، وأفضليات املساتهلكني وعادم نكان    

 نه يستوجا وضع سياسات مالئمة لتعزيز ودعم استهالك البقول وإنتاجها.أ عدة بلدان. كما الطلا يف
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ساهمة البقول يف األمن الغاذائي والتغذياة. ويقضاي دور    مب إذكال الوعيلقد ُأعلنت السنة الدولية للبقول بهدا  

علاى   املعنايني منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة واللجنة التوجيهية للسنة الدولية للبقول بتشجيع أصحاب الشانن  

مع تعزيز قدرة الانظم اإليكولوجياة الزراعياة     ،ن إنتاجية البقولالعمل من أجل زيادة اإلنتاج، واالستهالك الذم حيّس

رتكيبات ل العامليةبيانات القاعدة عامة مثل  ومنتجاتعلى الصمود. وسيجرم هذا األمر من خالل وضع وثائق الدعوة، 

ن البقاول،  بشان  حيف ما خّص البقول، باإلضافة إىل أحداث وطنية ودولية ترّوج ألفضل املمارسات وقصص النجا األغذية

أنشطة التوعية يف إطار السنة الدولية للبقول، واسرتاتيجيات الدعوة  وأّماوغريها من أنشطة االتصال والدعوة والتواصل. 

ّور العام للبقاول  فسوا تّتسم بنهمية كبرية لتحسني املعرفة، واملعلومات والتصوعملية احلوار حول السياسات التشاورية 

 اعة املستدامة واألمن الغذائي.الزر ودورها يف حتقيق

 

 اللجنة قبلاإلجراءات املقرتح اختاذها من 

 ُيرجى من اللجنة:

 
اإلقرار مبساهمة البقول يف االستدامة، واألمن الغذائي، والصحة التغذوية، ومحاية البيئة والتكيف ماع تغّيار    (1)

 املناخ والتخفيف من آثاره.

 
املناافع العديادة   ب( للمشااركة يف التوعياة   2016احلكومات على انتهاز فرصة السنة الدولية للبقاول )  تشجيع (2)

 املتنتية عن البقول، ووضع وتنفيذ سياسات ترمي إىل التشجيع على حتسني إنتاج البقول واستهالكها.

(1)  

 هذه الوثيقة إىل: حمتوى بشننميكن توجيه أم استفسارات 
 

 Caterina Batelloالسيدة 

 كبرية املوظفني

 النباتات ووقاية اإلنتاج النباتيشعبة 

 0657053643-39+اتف: اهل
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 مقدمة -أواًل
 

السنة الدولياة للبقاول مان أجال      2016، عام والستنيأعلنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة، يف دورتها الثامنة  -1

 2. بالفعل، تؤدم البقول1السنة هذه التشجيع أكثر على استخدام وتثمني البقول، ودعت الفاو إىل تيسري األنشطة يف إطار

 يف التقليال إىل حادّ  توّلد منافع اقتصادية ميكنها إن تسااعد   إذدورًا حموريًا نظرًا لقيمتها التغذوية، والبيئية واالقتصادية 

 األغذية. أنظمةمبا يساهم يف التغذية والنظم الغذائية الصحية ويف استدامة  ،3بعيد من الفقر

 
كون للبقول مساهمة هامة يف حتقيق العديد من أهداا التنمية املستدامة لألمام املتحادة، مباا يف    تلذا، ميكن أن  -2

القضال على اجلوع وحتقيق األمن الغاذائي وحتساني   (، )ب( 1) القضال على الفقر جبميع أشكاله يف كل مكانذلك: )أ( 

 ضمان نّتع اجلميع بنمناط عاي  صاحية وبالرفاهياة يف  ياع األعماار     (، )ج( 2) التغذية، وتشجيع الزراعة املستدامة

 اختااذ إجارالات عاجلاة للتصادم لتغّيار املنااخ وآثااره       و( 12) ضمان وجود أمناط استهالك وإنتاج مساتدامة (، )د( 3)

(13.) 

 
وقد قامت الفاو، بالتعاون مع اللجنة التوجيهية للسنة الدولية للبقول، بوضع مسودة خطة عمل للسنة الدولياة   -3

سااهمة البقاول يف حتقياق األمان الغاذائي والتغاذوم ومحاياة        مب إلذكال الاوعي ة دينشطة عدأو تشمل إنتاج مواد للتواصل

بني األنشطة اهلامة اليت ُتجرى يف إطار السنة الدولية للبقول احلوارات اإلقليمية اليت ُصّممت حبيث حتّدد  البيئة. وترد

تهادا هاذه الوثيقاة إىل تاوفري معلوماات      وحتسني إنتاج البقول واستهالكها.  ول دونالعوائق اخلاصة باإلقليم واليت حت

، واإلنتاج الزراعي املستدام، والتكّيف مع تغري املناخ والتخفياف مان   عن أهمية البقول يف األمن الغذائي والتغذية أساسية

 آثاره ويف التجارة. إضافًة إىل ذلك، تعرل للحاجة إىل حتسني إنتاج البقول واستهالكها يف املستقبل.

 

خياًا لتقيايم   ل البقول مصدرًا هامًا للربوتني واملغذيات األخرى بالنسبة إىل جزل كبري من سكان العاامل. وتو وتشّك -4

 أهمية البقول، ينبغي معاجلة بعض القضايا الرئيسية:

 
 غياب السياسات الرامية إىل الرتويج لإلنتاج املستدام للبقول، والبحوث واإلرشاد بشننها؛ )أ(

 غياب املعرفة واملعلومات عن القيمة التغذوية ملختلف أنواع البقول؛ )ب(

 ، وتغري املناخ والتنوع البيولوجي؛ةضل بالنسبة إىل صحة الرتببشكل أف احلاجة إىل فهم قيمة البقول )ج(

 سواق البذور؛ وسواق حملية وعاملية، مبا يف ذلك أغياب النفاذ إىل أ )د(

                                                      
1
 .2016مايو/ايار  9(. ّنت إتاحته يف /http://www.un.org/en/ga. )2016: السنة الدولية للبقول، 68/231. القرار 2013األمم املتحدة   

فصايلة الباازيالل( تناتج    بجمموعة فرعية من اخلضار، هي نباتات حمصولية من فصيلة البقول )املعروفاة عاماًة    تشكلوفقًا للفاو، إن البقول، اليت   2

  صّنف كبقول.تبذور طعام  ُتستخدم لالستهالك البشرم واحليواني. وحدها اخلضار اليت ُتحصد للحبوب اجلافة 
3
  Macharia I, Orr A, Simtowe F & Asfaw S. ،2012 التمل لالقتصاد والفقر الناجم عن تكنولوجيات احلّمص يف إثيوبيا. املؤنر . التنثري

  الذم تنظمه كل ثالث سنوات اجلمعية الدولية لالقتصاديني الزراعيني، فوز دو إغواسو، الربازيل.

http://www.un.org/en/ga/
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احلاجة إىل  ع األدلة بشنن املمارسات الزراعية لتحسني نظم اإلنتاج القائمة علاى البقاول؛ ومسااعدة     )ها(

 ية الفقرية بصورة خاصة يف حتسني سبل عيشهم وأمنهم الغذائي.املزارعني األسريني واألسر الريف

 

 السنة الدولية للبقول -ثانيًا

 

 الرئيسية األهداف -ألف

 
أولوياة بالنسابة إىل    متشكل أم سنة دولية تعلنها األمم املتحدة فرصًة جلذب االهتمام العاملي إىل مصدر قلاق ذ  -5

ولياة"، باا أن تسااهم السانة     د يع البلدان أو أغلبيتها. وفقًا "للخطوط التوجيهية من أجل اإلعالن عن السانوات ال 

السانة الدولياة    وتعا  املعنية يف تنمية التعاون الدولي حلّل مشاكل عاملية، وخباصة تلك اليت تؤثر على البلدان النامية. 

ملحوظة على األصعدة كافة بشكل أنشطة  ت الدولية واإلقليمية والوطنية، ومن املتوقع أن توّلد متابعًةالعمل على املستويا

 4جديدة أو عرب تعزيز األنشطة القائمة.

 
ساهمة البقول يف األمن الغذائي والتغذياة، وخباصاة:   مبويتمثل اهلدا الرئيسي للسنة الدولية للبقول بالتوعية  -6

واملعلومات بشنن البقول ومواصفاتها وقدرتها على توفري حلاول ملساائل الصاحة والتجاارة واالساتدامة      زيادة املعارا ( 1)

( تعزيز القدرات اللية والوطنية واإلقليمية من أجال صاياغة سياساات وبارامج وتنفياذها بهادا حتساني        2البيئية؛ )

 .الوضع التغذوم

 

 الرئيسية األنشطة -باء

 
منظمة األغذية والزراعة خطة عمل للسنة الدولية للبقول بالتعاون مع أعضال اللجنة التوجيهية. ومشلت  أعدت -7

واإلعالم؛  واملوقع الشبكيطبوعات، امل، مبا يف ذلك املعلومات ونشرها من خالل أنشطة التواصلاخلطة العناصر التالية: 

الساماح بتباادل النقاشاات واملعاارا باني أتلاف أصاحاب         الايت تهادا إىل   محالت التوعية اإلقليمية والعاملية( 2)

ساتثمارات مساتقبلية يف   للمصاادقة علاى ا  بشهنن البقهول   العاملي وجهًا لوجه   وار احلاحلوارات اإلقليمية و( 3الشنن؛ )

األمن حتقيق البقول تعاجل: )أ( دور البقول ومساهمتها يف التنمية الريفية املستدامة، والنفاذ إىل األسواق، ويف  سلسلة قيمة

الغذائي والتغذية؛ )ب( األطاراا الفاعلاة يف جماال البقاول )مثال املازارعني األساريني، واملناتجني وا)هازين(؛ )ج(          

أوراق ( 5؛ )قاعههدة بيانههات عههن الرتليبههة الغذائيههة للبقههول( 4)املمارسااات اجلياادة واالبتكااارات يف جمااال البقااول؛ 

لعشارين القادماة،   ا، مثل التقرير عن آثار تغّير املناخ على اإلنتااج العااملي للبقاول يف السانوات     ودراسات حبثية/علمية

الفهاو لممهن    منصهة منتديني عامليني إلكرتونيني بشهنن  ( 6وتقرير عن اقتصاد البقول العاملي وورقة حبثية عن البقول؛ )

؛ : وصفات ومخس رسائل أساسية للسنة الدولياة للبقاول  لتاب الفاو عن السنة الدولية للبقول( 7؛ )الغذائي والتغذية

                                                      
4
 10(. ُأتيحات يف  /http://www.un.org/en/ga: اخلطوط التوجيهية بشنن اإلعالن عن السانوات الدولياة. )  35/424 القرار. 1980األمم املتحدة.    

 2016مايو/أيار 

http://www.un.org/en/ga/
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نهمياة البقاول بالنسابة إىل األمان الغاذائي      بلادعم الفااو يف التوعياة     5للبقهول  سفراء خاصني للسنة الدوليهة ( تعيني 8)

 والتغذية.

 البقولأهمية  -ثالثًا

 

 صحة اإلنسان والتغذية -ألف

 
تشااكل البقااول جاازلًا هامااًا ماان نظااام غااذائي صااحي نظاارًا لتواهااا العااالي ماان الربوتينااات، واأللياااا،     -8

يف حني أن حمتواها من الدهون منخفض. بالفعال، حتتاوم البقاول     ،والفيتامينات، واملعادن واملركّبات الناشطة حيويًا

ساتهلك  وثالثة أضعاا ما حيتويه األرز. وحني ُتم ضعف ما حيتويه القمح من الربوتينات، أ يف املائة 25ىل إ 20على 

ناات اللحاوم مباا يسااهم     يستخدم هذه املنفعاة الساتبدال بروت  . وُت6مع احلبوب، تتحّسن جودة الربوتينات بشكل كبري

أن التاوى العاالي مان األليااا الغذائياة حيّسان حجام         كمابالتالي يف نظم غذائية صحية ويف استدامة االستهالك. 

ول يف الرباز. وإن اجلمع بني كمية كبرية من األليااا والادقيق   عال، ومينع ظهور السموم والكولسرتالرباز والنقل يف األم

صاران  ، وهماا عن ى الساكر يف الادم(  إنه مؤشر األثر علالسهل اهلضم يزيد من اإلحساس بالشبع وخيّفض مؤشر السكر )

والبوتاسيوم، والفوسافور،   واملغنيسيومأساسيان ملراقبة الوزن وللمصابني بدال السكرم. كذلك، إن البقول غنية باحلديد 

لى ذلاك، ومباا أن البقاول هاي     والفوليت(. عالوًة ع 6وب الثيامني والريبوفالفني والنياسنيوالزنك والفيتامينات )ب( )

يلة، مبا يزيد توافر األغذية علاى مادار السانة وإمكانياة اساتخدامها يف حااالت       بذور جمّففة، ميكن ختزينها لفرتة طو

ج املفيد للمكّونات، بإمكان البقول أن تقّلاص أخطاار اإلصاابة بفقار الادم      اعدات الغذائية. ونظرًا إىل املزيالطوارىل واملس

وليت(، وبادال الساكرم والسارطان    )من خالل احلديد والزنك(، وبعيوب يف املسلك العصيب لدى اجلنني )من خالل الف

بشكل منتظم ميكان  لبقول اتناول أن وختفيض نسبة الكولسرتول يف الدم. كما  ألمعالوأمرال القلا عرب حتسني صحة ا

 أن يساعد يف حتسني التغذية وصحة اإلنسان.

 

 اإلنتاج الزراعي املستدام -باء

 
تتمثل إحدى امليزات اهلامة للبقول يف قدرتها على تثبيت النيرتوجني بيولوجيًا. وحني تتواجاد بالتكافال ماع     -9

(، تتمكن هذه النباتات من حتويل النيرتوجني يف اجلاو  Bradyrhizobiumو Rhizobium)مثل  بعض أنواع البكترييا 

7ن يف الوقات ذاتاه خصاوبة الرتباة    إىل مركبات نيرتوجني ميكن أن تستخدمها النباتاات، فيماا حتّسا   
كماا أن بعاض    .

                                                      
5
 Jenny، سفري خاص آلسايا والايط اهلاادا؛ السايدة     Kadambot Siddique، سفرية خاصة ألفريقيا؛ السيد Elizabeth Mpofuالسيدة    

Chandler سفرية خاصة ألوروبا؛ السيدة ،Patricia Mercedes Juárez Arango      سفرية خاصة ألمريكاا الالتينياة والبحار الكاارييب؛ السايدة ،

Magy Gamal Habib AbdElmessih سفرية خاصة للشرق األدنى؛ السيدة ،Joyce Boye.سفرية خاصة ألمريكا الشمالية ، 
6
  Singh U & Singh B. ،1992ة االستوائية كنغذية بشرية هامة. بي. البقول احلبيEconomic Botany 46(3): 310-321.. 

7
   Nulik J, Dalgiesh N, Cox K & Gabb S .2013 .Integrating herbaceous legumes into crop and livestock systems in 

eastern Indonesia.. .كانربا، اسرتاليا. املركز األسرتالي للتنمية الزراعية الدولية 
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. ويسااعد  8غذياة النباتاات   الرتباة، فياؤدم دورًا هاماًا يف ت   أصناا البقول قادرة على إطالق الفوسفور الذم يتسرب إىل

دتهما، وجود البقول يف النظم اإليكولوجية الزراعية يف احلفاظ على الكتلة احليوية امليكروبية والنشاط يف الرتبة و/أو زيا

مان التناوع    كماا أن مساتوى عاليااً   . 9فتتغّذى الكائنات الدقيقاة املساؤولة عان تعزياز هيكلياة الرتباة وتاوفر املغاذيات        

بات والضاغوطات  أكارب وقادرة علاى الصامود يف وجاه االضاطرا       ولوجي يف الرتبة ال يوفر للنظم اإليكولوجية مقاوماةً يالب

وهذه خصائص هامة بالنسابة إىل   .10يكولوجية على القضال على األمرالفحسا، إمنا حيّسن أيضًا قدرة هذه النظم اإل

 نظم اإلنتاج الزراعي ذات املدخالت املنخفضة.

 
وتشكل البقول مكونًا هامًا يف نظم الاصيل املتعددة، مثل تداخل الاصيل، وتناوب الاصيل، واحلراجاة   -10

صاناا يف  بالفعل، إن زيادة تناوع األ  11أصنافها من الاصيل األحادية.الزراعية، كما أن نظم الاصيل أكثر تنوعًا يف 

يضًا من أفحسا، إمنا ترفع  12ال سيما الضول واملياه واملغذياتىل استخدام أكثر كفالة للموارد، نظم الاصيل ال يفضي إ

عاالوًة   13لصاول اإل االي.  قّلص خطر فشل اصيل املتداخلة يف منطقة معينة، وتمستوى الغاّلت املختلطة ألنواع الا

، كما أن البقول 14على ذلك، تسمح نظم تداخل الاصيل باستخدام املياه اجلوفية بكفالة أكرب نظرًا إىل هيكلية جذورها

. وتّتسام  15العميقة اجلذور مثل البازالل اهلندية ميكنها أن تاوفر امليااه اجلوفياة لألناواع املصااحبة املتداخلاة الاصايل       

صلية، والبقول غري املستخدمة علاى النحاو الكاايف    ن خالل الرتويج للبقول اللية األماعية هامة ألنه مة اجتالبقول بقيم

مثل فاصوليال البامبارا، ميكنها أن تساهم يف حتسني االقتصاديات، مبا يرتقي برفاه ا)تمعات اللية، وتساعد أيضاًا  

 نظم غذائية متوازنة. قيام يف الوقت ذاته يفتساهم ى األغذية املالئمة ثقافيًا ويف احلفاظ عل

 

 تغّير املناخ -جيم

 
لتقليال مان آثاار الزراعاة علاى      هامة يف ا مساهمًةيف نظم أتلفة لإلنتاج الزراعي  إدراج البقول ساهمميكن أن ي -11

تغري املناخ. كماا أن إدراج اخلضاار يف تنااوب الاصايل حيّسان دورات النايرتوجني مان خاالل التثبيات البيولاوجي           

يزيد بالتاالي غاّلتهاا.   للنيرتوجني؛ وبدوره، يتم حصاد النيرتوجني يف الاصيل، ونقله جزئيًا إىل حماصيل الحقة، ما 

                                                      
8
   Rose TJ, Hardiputra B & Rengel Z .2010 .Wheat, canola and grain legume access to soil phosphorus fractions differs 

in soils with contrasting phosphorus dynamics. Plant and Soil 326 (1):159-170. 
9
  Blanchart E, Villenave C, Viallatoux A, Barthès B., Girardin C, Azontonde A & Feller C . .2005 .Long-term effect of 

a legume crop cover (Mucuna pruriens var utilis) on the communities of soil macrofauna and nematofauma under maize 
cultivation in southern Benin. European Journal of Soil Biology 42(S1): 136-144. 

10
  Brussaard L, Ruiter PC de & Brown GG . .2007 .Soil biodiversity for agriculture sustainability. Agriculture, 

Ecosystems and Environment 121(3):233-244.. 
11

. روماا،  .Save and Grow: A policy maker's guide to sustainable intensification of smallholder crop production. 2013. الفااو    

 .إيطاليا
12

   Giller KE & Wilson KJ .1991 .Nitrogen fixation in tropical cropping systems .اململكااة املتحاادةوالنغفااورد ، :CAB 

International. 
13

  Altieri MA .. 1995 .Agroecology: The science of sustainable agriculture. .األمريكية: مطبوعات واستفي بولدر، الواليات املتحدة. 
14

  Li L, Sun J,  Zhang F, Guo T, Bao X, Smith FA & Smith SE. .2006 .Root distribution and interactions between 

intercropped species. Ecosystem Ecology 147(2):280-290. 
15

  Sekiya N & Yano K  .2004 .Do pigeon pea and sesbania supply groundwater to intercropped maize through hydraulic 

lift? - Hydrogen stable isotope investigation of xylem waters. Field Crop Research 86(2-3):167-173. 
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عشاب للعلف، يتم نقل النيرتوجني أيضًا مان اخلضار إىل األعشااب، مباا يرفاع مساتوى إنتااج        ضر مع األويف خليط اخل

رج اخلضار  داملراعي. والتوى العالي من الربوتني يعطي اخلضر أهمية خاصة من وجهة نظر تغذوية. بالفعل، حاني ُتا  

رتات، مباا ياؤدم إىل   ان مان ا)ا  ثا يلي تنخفض انبعاثاات امل يف أعالا احليوانات، يرتفع معدل حتّول األغذية، وبالتا

 زيادة الكفالة وتقليص انبعاثات غازات الدفيئة.

 

وميكن أن تؤدم البقول دورًا أساسيًا يف معاجلة التحديات املرتبطة باألمن الغذائي وتغري املنااخ يف الوقات ذاتاه     -12

احلبوب ناقصة، تكّمل اخلضار احلباوب يف    من خالل توفري الربوتينات والليسني اليت تكون فيها( 1وبطريقة متكاملة: )

( تساهم يف تنااوب الاصايل املتنّوعاة، وهاذا     2التغذية البشرية وميكنها أن تعّول عن غياب الربوتينات احليوانية؛ )

( بسبا قدراتها يف تثبيت النيرتوجني، تسمح 3هام للتقليل من آثار املخاطر املتصلة باملناخ )إضافًة إىل أاطر أخرى(؛ )

بقاول  لبتخفيض استخدام األمسدة )العضوية والصناعية(، وتقّلص بالتالي انبعاثات غازات الدفيئة. لاذا، ميكان اعتباار ا   

فيما تساعد يف التكّيف مع  حتسني األمن الغذائيية مناخيًا على حنو أكرب، أم أنها قادرة على عنصرًا جلعل الزراعة ذك

 تغري املناخ والتخفيف من آثاره.

 

 قتصاد والتجارةاال -دال

 
. 2014مليون طن عاام   77، وجتاوز 1990يف املائة منذ عام  20كثر من داد اإلنتاج العاملي من البقول بنلقد از -13

منار، والصني ونيجرييا أم اهلند، وكندا، وميا از جدًا. ومّثلت البلدان اخلمسة األوىل املنتجة هلكما أن إنتاج البقول مرّك

أكثر من نصف اإلنتاج العاملي. واهلند هاي املناتج العااملي األكارب للبقاول إذ نثال رباع اإلنتااج العااملي. وأّماا األساواق            

( هاي اهلناد، والربازيال، ونيجريياا، والصاني واملكسايك، يف حاني أن        األكارب  الستهالكاالرئيسية للبقول )أم جمموع 

 األعلى من البقول للفرد هي رواندا، والنيجر، وهاييت، وإثيوبيا وتنزانيا. ذات االستهالكالبلدان 

 
، ازداد إ االي  1990رع بكثري من إنتاجها. منذ عام س، أم بوترية أوقد منت التجارة الدولية بالبقول بسرعة -14

. ونتيجاًة لاذلك،   2013ملياون طان عاام     14إىل ماا يقاارب    6.6الصادرات من البقول أكثر من الضعفني، وارتفاع مان   

يف املائة خالل هذه الفرتة. وشاهدت قيماة    18يف املائة إىل  11ازدادت نسبة إنتاج البقول اليت تتم التجارة بها من نسبة 

 .2013مليار دوالر أمريكي عام  9.6مليار دوالر أمريكي إىل  2.5الصادرات من البقول منوًا أسرع بعد، فارتفعت من 

 
النامياااة واملتقدماااة علاااى الساااوال، مااان  العكاااس، تراجاااع اساااتهالك البقاااول للفااارد يف البلااادان   وعلاااى -15

يبادو أن االجتااه يف األجال الطويال      . لكن2011كغ/الشخص/السنة عام  6.9إىل  1961كغ/الشخص/السنة عام   9.4

لرتاجع االستهالك الذم شهدته العقود املاضية ينعكس، حيث أن االستهالك للفرد يعود إىل االرتفااع بابطل مناذ أوائال     

 التسعينات. 

 

وال تعكس هذه االجتاهات العاملية األمناط الغذائية املتغّيرة وأفضاليات املساتهلكني فحساا، إمناا أيضاًا فشال        -16

، تضااعف متوساط النماو السانوم لغاالت احلباوب يف       1961بلدان. منذ عام اللي يف مواكبة الطلا يف عدة اإلنتاج 
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العامل ثالث مرات تقريبًا أكثر من منو الاصيل. كما أن الغّلة السنوية للبقول يف البلدان النامياة )وخباصاة يف املازارع    

  البلدان املتقدمة )وخباصة يف املزارع الصناعية(.على نطاق صغري( هي مخس مرات أقل من الغّلة يف

 

 التحسينات يف إنتاج البقول واستهاللها -ًارابع

 
با أن يؤدم تعزيز األنشطة اليت ُتنّفاذ يف إطاار خطاة عمال السانة الدولياة للبقاول إىل زياادة يف اساتهالك           -17

توفري زيادة مستدامة لنظم األغذياة القائماة علاى البقاول،     البقول، وبالتالي من املتوقع أن يزداد اإلنتاج أيضًا. ومن أجل 

حبيث يستفيد منها بصورة خاصة املزارعني على نطاق صاغري والفقارال، مان الضارورم اختااذ بعاض التادابري املتكاملاة         

 والددة حمليًا:

 

 األصاناا التحسينات الوراثية للبقول، مبا يف ذلك األنواع غري املستخدمة على حنو كاٍا، لضمان تاوافر   )أ(

املتكيفة مع ظروا إيكولوجية أتلفة )مبا يف ذلك املناطق اهلامشاية مثال األراضاي اجلافاة(، واملخااطر      

 املناخية املستقبلية والنظم الزراعية املختلفة على نطاق كبري وصغري.
 
 مبا -حتسني سالسل القيمة للبقول يف  يع املراحل )أم نظم البذور، واإلنتاج، ومرحلة ما بعد احلصاد )ب(

 والتجارة واالستهالك(. يف ذلك حتسني استخدام املخّلفات،
 
صلية من البقول وغري مستخدمة على حنو كاٍا، وقد يسااعد هاذا األمار    تعزيز القبول االجتماعي ألنواع أ )ج(

 ني إنتاج البقول نظرًا إىل أن البعض منها متكيفة جيدًا مع املناطق اهلامشية.يف حتس
 

املختلفة ضمن األناواع،   األصناا)د(  االرتقال باملعرفة بشنن اجلودة التغذوية ملختلف أنواع البقول، مبا يف ذلك 

 وبشنن فهم دور البقول من أجل احلفاظ على وظائف النظام اإليكولوجي وصحة الرتبة.

 

 اإلجراءات املقرتح اختاذها من قبل اللجنة -خامسًا

 
 ُيرجى من اللجنة: -18

 

اإلقرار مبساهمة البقول يف االستدامة، واألمن الغذائي، والصحة التغذوية، ومحاية البيئاة، والتكياف ماع     (1) 

 تغّير املناخ والتخفيف من آثاره؛
 
املناافع  ب إذكاال الاوعي  لمشااركة يف  ( ل2016للبقاول ) لسنة الدولية اتشجيع احلكومات على انتهاز فرصة  (2)

 املتعددة للبقول، ووضع وتنفيذ سياسات للرتويج لتحسني إنتاج البقول واستهالكها. 

 


