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  ألفريقيا اإلقليمي والزراعة األغذية منظمة مؤتمر
  الدورة الثالثون

 2018فبراير/شباط  23-19الخرطوم، السودان، 

  )2016( السنة الدولية للبقول
  

  وجزم
بالتنفيـــذ  منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة وكلفـــت ،للبقـــول الدوليـــة الســـنة 2016 عـــام املتحـــدة لألمـــم العامـــة اجلمعيـــة أعلنـــت
 ذوي اآلخـرين املصـلحة وأصـحاب املـدين اجملتمـع ومنظمـات األخـرى املتحـدة األمـم ومنظمـات احلكومـات مـع بالتعاون
 مـــن كجـــزء  للبقـــول التغذويـــة لفوائـــدل اجلمهــور وعـــي رفـــع درجـــة 2016 بقـــوللل الدوليــة الســـنة مـــن اهلـــدف وكـــان الصــلة.
  والتغذية. الغذائي األمن إىل دفاهلا املستدام الغذائي اإلنتاج

أبريـل/  يف أنشـئت دوليـة توجيهيـة جلنـة مـن بتوجيه 2016 بقوللل الدولية السنة أمانة منظمة األغذية والزراعة استضافت
 اخلطــوط مــن جمموعــة تــوفريلاللجنــة التوجيهيــة الدوليــة  أعضــاء مــع بالتعــاونإعــداد خطــة عمــل ويّســرت ، 2015 نيســان

  .السنة خاللتنفذ س اليتفعاليات الو  واألنشطة التوجيهية
  يلي: ما العمل خطةاملتضمنة يف  الرئيسية األنشطة تومشل
  ؛جتارةمنظمات و  منتجني ومنظمات سياسات وواضعي بقول خرباء مع وعاملية إقليمية مشاورات  )1(
 اإلعــالم وســائلعــرب و  اإلنرتنــت شــبكةعلــى و إلكرتونيــة  منتــديات خــالل مــن - وإقليميــة عامليــة توعيــة محــالت  )2(

  ؛االجتماعية
  ؛البقول من تركيبة األغذيةعن قاعدة بيانات   )3(
ــــا  -وثــــائق ودراســــات علميــــة عــــداد حبــــوث وإ  )4( كعلــــف   الثانويــــة"االقتصــــاد العــــاملي للبقــــول"، "البقــــول ومنتجا

 احلياة".دى للحيوانات" و"الرتبة والبقول: تكافل م
  
 والتغــذوي، الغــذائي ألمــنتحقيــق ال للبقــول العديــدة لفوائــدتــرويج وإبــراز ا: بقــوللل الدوليــة للســنة الرئيســية النتــائجتضــمنت و 

  .اإلنرتنت عربواحلوارات  واملناقشات والتوعية،
 عام بعدما  يف 2016السنة الدولية للبقول  زخم على للحفاظ قوية دعوة هناك كانت  قق،حت الذي نجاحبالنظر إىل الو 

 لتعزيـــز الـــدعم تقـــدمي مواصـــلة يف األمـــام إىل الطريـــق لتحديـــد مقرتحـــات منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة قـــدمتكمـــا   .2016
 .بقولاخلاصة بال اإلمنائية الربامج
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  مقدمة  - أوًال 
 اجلمعيـةأعلنـت  ، منظمة األغذية والزراعـةملؤمتر  نيوالثالث ةالثامنيف الدورة  الذي اختذ 6/2013 قراريف أعقاب ال  -1

 اإلنتــاج حتقيــقيف  بقــوللل الغذائيــة لفوائــدل اجلمهــور وعــيذكــاء ، إللبقــولل دوليــةال ســنةال 2016 العــام املتحــدة لألمــم العامــة
  .والتغذية الغذائي األمن حتقيقللغذاء ومسامهتها يف  املستدام

وتألفــت مــن باكســتان وتركيــا ، بقــوللل الدوليــةالســنة  تنفيــذ لتوجيــه أنشــئت الــيترئاســة جلنــة التوجيــه الدوليــة يف  شــارك  -2
والشـــعب الفنيـــة للمنظمـــة  اخلـــاص والقطـــاع املـــزارعني ومنظمـــات املـــدين اجملتمـــعوعـــن نظمـــة امل يف األعضـــاء البلـــدان عـــن ممثلـــني
 البيولوجي. للتنوع الدوليةنظمة املو  العاملي األغذية وبرنامج الزراعية للتنمية الدويل والصندوق البحثية واملراكز

حتـت شـعار: "بـذور مغذيـة ملسـتقبل مسـتدام" مصـحوبة  2016أطلق املـدير العـام للمنظمـة السـنة الدوليـة للبقـول   -3
 التالية: الرئيسيةبالرسائل 

  للغاية مغذية البقول  (أ)
  كافة  املستويات على الغذائي األمن حتقيق يف سهمتو  ااقتصاديً متيسرة  البقول  (ب)
  هامة صحية منافع البقول لدى  (ج)
  معه التكيفيف و  املناخ تغري حدة ختفيف يف وتسهم املستدامة الزراعة البقول تدعم  (د)
  البيولوجي التنوع البقول تعزز  (ه)

 اخلطـوطتـوفري جمموعـة مـن لبالتعـاون مـع أعضـاء جلنـة التوجيـه الدوليـة،  )قـوللسنة الدوليـة للبلأعدت خطة عمل   -4
  يلي: خطة العمل مااملتضمنة يف األنشطة الرئيسية  تومشل تنفذ خالل السنة.لفعاليات و التوجيهية وأنشطة 

 مشاورات إقليمية وعاملية مع خرباء بقول وواضعي سياسات ومنظمات منتجني ومنظمات جتارة؛  (أ)
مـــن خـــالل منتـــديات إلكرتونيـــة وعلـــى شـــبكة اإلنرتنـــت وعـــرب وســـائل  –محـــالت توعيـــة عامليـــة وإقليميـــة   (ب)

 اإلعالم االجتماعية؛
 لبقول؛تركيبة األغذية لعن قاعدة بيانات   (ج)
ــا  -تــاج وثــائق ودراســات علميــة حبــوث وإن  (د) كعلــف   الثانويــة"االقتصــاد العــاملي للبقــول"، "البقــول ومنتجا

  احلياة". دىللحيوانات" و "الرتبة والبقول: تكافل م

 الغـــذائي ألمـــنتحقيـــق ال للبقـــول العديـــدةمنـــافع لل الـــوعي إذكـــاء هـــو بقـــوللل الدوليـــة للســـنة اجلـــامع اهلـــدف كـــان  -5
شـــجيع وضـــع وت واتصـــال تعلـــيم أنشـــطةخـــالل  مـــن املتبـــادل فهـــمال وحتســـني املعلومـــات لتبـــادل الفـــرص إتاحـــةب والتغـــذوي،
     البقول. وجتارة إنتاج لتعزيز الالزمة املهارات وتطوير مالئمة سياسات
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  التوعية -اثانيً 
  للبقول. الرئيسية اخلصائص التوعية على الرتكيز أبرز  -6

ــا  ،حتتــوي البقــول علــى  الوقايــة يف هــام دور وهلــا الدقيقــة، املغــذيات مــن كبــرية  كميــات  علــى ،املغــذياتغنيــة ب أغذيــةلكو
 وقـد الغذائيـة، واألليـاف للربوتـني جيـد مصـدر البقـولأن  كمـا  احلديـد.نقـص  مثـل ،نقصالـ أوجـه بعض منالصعيد العاملي 

 القلـــب وأمـــراض 2النـــوع  مـــن الســـكري داء مثـــل الغـــذائي، بالنظـــام املرتبطـــة املعديـــة غـــري األمـــراض خمـــاطر تقليـــل يف تســـهم
 مـن العديـد حتقيـق يف احامسًـ اإسـهامً  واسـتهالكها البقـول نتـاجإل تـروج الـيت األنشطة تسهم أن ميكنكما   الدموية. واألوعية
القضاء على  -2 اهلدف مكان؛ كل  يف أشكاله جبميع الفقر على القضاء -1 اهلدف :وخصوصاً  املستدامة التنمية أهداف

ضــمان وجــود أمنــاط اســتهالك وإنتــاج  -12 اهلــدف ؛الغــذائي والتغذيــة احملّســنة وتعزيــز الزراعــة املســتدامةاجلــوع وتــوفري األمــن 
  اختاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغري املناخ وآثاره. -13دف اهل ؛مستدامة

مـــن  كيانـــاتكـــذلك  كمـــا فعلـــت    العـــامل، أحنـــاء مجيــع يفالتوعيـــة  بأنشـــطة وشـــركاؤها والزراعـــة األغذيـــة منظمـــة قامــت  -7
 الفاعلــة واجلهــات احلكومــاتقــد اســتجابت و  إعــالم. ووســائط تعليميــة ومؤسســات حبــوث ومراكــز واخلــاص العــام لقطــاعنيا

 يف واملشــاركة االلتــزام حيــث مــنللســنة الدوليــة للبقــول اســتجابة كبــرية  األكادمييــة واألوســاط املــدين واجملتمــع احلكوميــة غــري
عــن مــا يقــرب  1للمنظمــة الرمســي املوقــع علــىوأعلــن  تعليميــة. وبــرامج ووطنيــة إقليميــةمناســبات و  تقنيــة عمــل حلقــات تنظــيم
 العـاملي الحتـادالـذي أصـدره ا بقـوللل الدوليـة لسـنةعـن ا النهـائي للتقرير اووفقً  .يف مجيع أحناء العامل فعالياتمن ال 150من 
ا من كجزء  البقول واستهالك إنتاج بتعزيز دولة 12 التزمت ،بقوللل   الغذائي. ألمنل سياسا

 ومنتجـــي السياســـات صـــانعي بـــني تـــرتاوح الفاعلـــة، اجلهـــات مـــن متنوعـــة جمموعـــة بـــني بفعاليـــةفـــع مســـتوى الـــوعي رُ   -8
 عامال اجلمهور كانكذلك    املدارس. وأطفال والتغذية الصحةالعاملني يف و موردي األطعمة و  واملطاعمالبقول  وجتار جمهزيو 

فعاليـــات و  اإلنرتنـــت)، وشـــبكة والتلفزيونيـــة واإلذاعيـــة (املطبوعـــة اإلعـــالم وســـائطعـــرب  مكثفـــة وتثقيفيـــة إعالميـــة محلـــة حمـــور
 اجلمهــور اهتمـام التعليميــة واملـواد البقــولالطهـي القائمــة علـى  صـفاتو  جــذبت وقـد دوليــة.اريـة جت ومعــارضمباشـر  تواصـل
أدنـاه و  أفريقيـا يف الـوعي حسـنيلت مـن فعاليـات الـدعوة اعـددً التـابع للمنظمـة  ألفريقيـا اإلقليمـي املكتبعقد . و خاص بوجه
  .البلدان يف الرئيسية األحداث أبرز

 إنتـاج يف البقـول بأمهيـة رفـع مسـتوى الـوعي إىل هـدف امعرًضـ الزراعـة وزارة مـع باالشرتاك املنظمة نظمت: يف أنغوال  -9
وفوائـدها  الغذائيـة، السلسلة يف واستخدامها البقول قيمة على الضوء كما سلط.  الصحية الغذائية والنظم األغذية املستدام

 .املناخ وتغري التغذية سوء مكافحة يف ودورها الرتبة صوبةخل

 تهـدف توعيـة محلـة األنشـطة مشلـت مـن سلسـلة العامليـة الصـحة ومنظمـة واحلكومـة املنظمة نظمت: فريدي كابو  يف  -10
ُحبثــت  كمــا.  احملليــة للبقــول املنــتظم االســتهالك ذلــك يف مبــا الصــحية، التغذيــة عــادات أمهيــةب والشــباب األطفــال تثقيــف إىل

 املنتجــات وتــوفري الرتبــة ومحايــة امليــاه علــى واحلفــاظ املنــاخ تغــري آثــار مــن والتخفيــف البيولــوجي التنــوع دعــم يف البقــول أمهيــة
 الدوليــة الســنة مــواد بعــض بتكييــف فــريدي املنظمــة يف كــابو مكتــب قــام ذلــك، إىل وباإلضــافة. احليوانــات ألعــالف الثانويــة
 .تعليمية كمواد  كي يستخدمها املعلمون  حملي السياقلتناسب للبقول 

                                                            
1  2016/en/-http://www.fao.org/pulses  
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 . وقـدالبقـول إنتـاج علىيف كسب العيش  الصغرية احليازات أصحاب من مزارع ماليني مخسة حنو يعتمد إثيوبيا، يف  -11
 إنتـاج لزيـادة منـاطق مخـس يف الصـغرية احليـازات أصـحابمـن  املـزارعني الزراعـي، النمـو برنـامج خـالل مـن نظمـة،امل دعمت
مكافحـة  إىل دف اليتو  لآلفات املتكاملةاملكافحة وا مارسلي حقلية مدارس يف نو املزارعّظم نُ و . احملاصيل من وغريه الفول
 .األخرى واحملاصيل البقولتصيب  اليت الشائعة احلشرية اآلفات

 يف والعــــاملني للبقــــول للمــــزارعني الدوليــــة الســــنة ختتــــامال نشــــاط تعليمــــي 2016تشــــرين األول أكتوبر/ 10 يف نظــــم  -12
 يف لآلفــات املتكاملــةاملكافحــة  تــرويج يفللمــزارعني  املــدارس احلقليــة فعاليــةب للتعريــف منــاطق خمتلفــة يف إثيوبيــا مــن اإلرشــاد
 .احليازات الصغرية أصحاب زراعة

ألمانـــة او  موزامبيـــق يف الزراعيـــة البحـــوث ومعهـــد نـــامبوال يف لوريـــو جامعـــة مـــع شـــراكةب املنظمـــة مـــتنظّ : موزامبيـــق يف  -13
عـــن  اومعرًضـــ دراســـية حلقـــةاإلمنــائي،  للتعـــاون النمســـاوية الوكالـــة مـــن بــدعمو  ،الفنيــة لألمـــن الغـــذائي والتغذيـــة يف موزامبيـــق

 زيـادةيف  املتمثـل تحـديالو  للبقـول املتعـددة االسـتخدامات علـى الضـوء تسـليطهـذه املناسـبة  وأتاحـت. موزامبيق يف البقول
 .احملاصيل هذه إنتاج

نظمـه  دثحلـ ،")نافذة على الزراعة( Fenêtre sur l’agriculture" ـل عشرة الثانية الدورة صصتخُ : السنغال يف  -14
املبـادرة ( Initiative Prospective Agricole et Rurale اإلقليميـة املؤسسـةباالشـرتاك مـع  ،مكتـب املنظمـة يف السـنغال
هـي  مـا: كبـري  حتـدٍ  - صـغرية بـذور" موضـوع حـول لسـنغالللبقـول يف ا الدولية بالسنة لالحتفال) الزراعية والريفية املستقبلية

 "السنغال؟ يف الغذائيةالنظم و  الزراعية التنميةاستدامة  دعمل البقول فوائد

 للتوعيـة امنـربً وفّـرت  السـالم ودار أروشـا يفاألنشـطة  مـن سلسـلة واحلكومـة املنظمـة نظمـت: املتحـدة تنزانيـا مجهورية يف  -15
 حمفـــًال  تر وفّـــ كمـــا.  دلـــباللو  الصـــغرية احليـــازات أصـــحابمـــن  للمـــزارعني البقـــول أمهيـــةبشـــأن  شـــاتانقال وتعزيـــز احلـــوار وحفـــز
 .دالبال يف البقول واستهالك إنتاج تشجيع عن فضًال  التصدير، ألغراض العملية واحللول والتحديات الفرص لتحديد

واحتفلــت بلــدان  .وأوغنــدا ونيجرييــا وناميبيــا وغامبيــا الكونغــو منهــا كثــرية،  أخــرى بلــدان يف اثلــةفعاليــات مم ظمــتنُ   -16
  .امعً  يوم األغذية العامليو أخرى مثل زمبابوي وجنوب أفريقيا بالسنة الدولية للبقول 

  
  الترويج واإلبراز  -اثالثً 

 أمهيـة إبـراز مـع خمتلفـة، قنـوات عـرب العـامل نطـاق علـى الدوليـة للسـنة روج ،بقـوللل الدولية السنة عمل خطة إطار يف  -17
 االتصــال أداة ،2015 آذارمــارس/ يف صــدر الــذي، علــى اإلنترنــت بقــوللل الدوليــة الســنة موقــع وكــان .منافعهــاو  البقــول

شــوهد مــن و  جلســة 700 000 مــن أكثــرمنــذ إطالقــه  جلســاته عــدد بلــغو  لغــات، ســبع إىل كــامالً   املوقــع وتــرجم الرئيســية.
الـــيت  ،التابعـــة ملنظمـــة األغذيـــة والزراعـــة االجتماعيـــة اإلعـــالم وســـائل قنـــواتواســـتخدمت  .صـــفحة 1 390 000صـــفحاته 

الــيت تضــمنت  املتعــددة الوســائطمــن خــالل  ذلــك يف مبــا ،بقــوللل الدوليــة لســنةلــرتويج لل ،متــابع مليــوين مــن أكثــريتابعهــا 
  صوتية. وملفات هاتوفيديو  مقابالت
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  نشر المعلومات  - ارابعً 
 أدوات تومشلـ .بقـوللل الدوليـة للسـنة الرئيسـية الرسـائللإلعـالن عـن  وقـائع وصـحائفوكتيبـات  مطبوعاتأُطلقت   -18

 تعليميـة ومـواد أسـبوعيةونشرات  العامل أحناءخمتلف  منمسامهة  35 من أكثرمدونة تضمنت  األخرى: التكميلية االتصال
 صـلقـد و و  .الرسـوم البيانيـة املدعمـة باملعلومـات مـن متنوعـة وجمموعـة طهـي كتـابو الطهـي  وصـفاتمن ة وعوجمم لألطفال

اية عام     .العاملي اجلمهور من كبري  عدد إىل 2016تقرير االحتاد العاملي للبقول حبلول 

 خاصــين ســفراء ســتة منظمــة األغذيــة والزراعــة عينــت أنشــطتها، إىل االنتبــاه ولفــت بقــوللل الدوليــة لســنةللــرتويج ل  -19
للسـنة الدوليـة للبقـول  سـفرية خاصـة زميبـابوي مـن Elizabeth Mpofuوعينـت  إقلـيم؛ لكـل واحـد، بقـوللل الدوليـة لسنةل

كـي يقومـوا بصـفتهم   همووقت ومواهبهم أمساءهم قدموا العامل أحناء خمتلف من نو بارز  خرباءالسفراء اخلاصون هم و . ألفريقيا
 فـرص زيـادة إىلترمـي  أنشطة يف اأيضً السفراء  وشارك .الدولية اإلعالم ووسائلمتنوعة عرب املناسبات  مجاهرياملهنية بتوعية 

 الســنة مــن لالســتفادة املعنيــني املصــلحة أصــحاب حتفيــز عــن فضــًال  البقــول، عــن املعلومــات علــى واحلصــول واملشــاركة احلــوار
 القــائم احملاصــيل تنــاوبوتــرويج  للبقــول العــاملي اإلنتــاجتعزيــز و  الغذائيــة السلســلة عــرب االتصــاالت لتشــجيع بقــوللل الدوليــة
  البقول. جتارةاليت تواجه  للتحديات والتصدي بقولال على

 األغذيـة بيـوم االحتفـاالتك  كربى  دوليةمناسبات  يف بنشاطوا شاركفقد  :كله  العاملإىل السفراء اخلاصني  التزام ميتد  -20
 الـذيالبلدان األفريقية عن احلبوب البقولية واملؤمتر العاملي حـول اللوبيـا  ومؤمتر PulseCanada"،2"كندا للبقول  مع العاملي
 الالتينيـة، أمريكـا يف اإلقليمـي واحلـواراملغـرب، ، مـراكش يف الـذي انعقـد الـدويلالبقـول  ومـؤمتر زامبيـا،، ليفينغسـتون يف عقد

، تشـيناي يف لبقـولحـول ا الدوليـة واملشـاورة فرنسـا يف )SIAL( معرض األغذية الـدويلو  األدىن، الشرق يف تلفزيونية وبرامج
  .اهلند

  
  اإلنترنت عبر المناقشات  - اخامسً 

 ملنظمـة التـابع والتغذيـة الغـذائي لألمـن العـاملي املنتـدى رهايّسـعلـى املوقـع  اإلنترنت عبر ونـدوات مناقشات عقدت  -21
ـــة والزراعـــة ـــ شـــاديُ " التاليـــة: الرئيســـية ألســـئلةحـــول ا3 األغذي  ميكـــن كيـــفف ،االقتصـــاديةيـــة و بيئالو ية صـــحملنافعهـــا ال البقولب

ــا اســتغالل  أمهيــة علــى املشــاركون وشــدد .5الطــبخ" وعــاء إىلاحلقــل  مــن ابتكــارات و"البقــول: 4"؟كــامال  اســتغالًال  إمكانا
 القيمــة وإضــافة األســواق إىل الوصــوليســري وت املختلطــة احملاصــيلنظــم و  البــذور نظــم دعمبــ البقــول واســتهالك إنتــاج تشــجيع
 رفـع مســتوى إىل احلاجــةتسـليط الضــوء علـى و  بقــولال قيمـة سلسـلة يف الفاعلــة اجلهـات خمتلــف بـني أقــوى شـبكات وإنشـاء

  املعدية. غري واألمراض التغذية لسوء التصدي يف للبقول والتغذوية ةيالصح الوعي للمنافع

   

                                                            
2  pulsecanada.comwww.  
3  http://www.fao.org/fsnforum/en  
4  -economic-and-environmental-health-their-praised-are-pulses-ummaryhttp://www.fao.org/fsnforum/resources/outcomes/s

benefits-how  
5 pot-cooking-field-ationsinnov-pulses-http://www.fao.org/fsnforum/resources/outcomes/summary  
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  بقوللل الدولية السنة حوارات  -اسادسً 
 علـى الضوء بقوللل الدولية السنة حوارات سلطت وقد .مناطق مخس يف لوجه اوجهً  املشاورات من سلسلة عقدت  -22

 وإقامـة املعلومـات لتبـادل منتـدى وفـرت كمـا  البقـول، قطـاع يواجههـا اليت الراهنة التحدياتعلى و  بالسياق اخلاصة القضايا
  املشاركني. بني اتشراكلعقد  اوفرصً  الشبكات

 الصـــحة أجـــل مـــن بـــالبقول المعنـــي الـــدولي للمـــؤتمر ةجانبيـــفعاليـــة ك  "أفريقيـــا أجـــل مـــن اإلقليمـــي احلـــوار" عقـــد  -23
أبريـل/  يف اجلافـة املنـاطق يف الزراعيـة للبحوث الدويل املركز نظمه الذي الجافة األراضي في المستدامة والزراعة والتغذية
 "اإلقليمــي احلــوار تقــارير" رفــدت وقــد اآلخــرين. املصــلحة وأصــحاب والزراعــة األغذيــة منظمــة مــع بالتعــاون 2016 نيســان
 البقـول خـرباء اجتمـع حيـث، 2016 الثـاين تشـرين/نوفمرب 23-22 يف عقد الذيلسنة الدولية للبقول حول ا العاملي احلوار
 تصــــخلُ  وقــــد .2016الســــنة الدوليــــة للبقــــول  ملتابعــــة التوصــــيات مــــن جمموعــــةحتديــــد و  ،اإلقليميــــة احلــــوارات نتــــائج ملناقشــــة
  .التالية ثالثةال عناوينال حتت العاملي احلوار توصيات

  البقول بحوث العاملي: حلوارمن توصيات ا 1 التوصية  -24

 (أي اجلاريــــة املبــــادرات بــــني اتتــــآزر  وإجيــــاد البقــــول علــــى والدوليــــة الوطنيــــة البحــــوث تعزيــــز إىل حاجــــة هنــــاك  (أ)
 ،بالتغذيـة الثاين املعـين الدويلاملؤمتر  ومتابعة املستدامة، التنمية وأهداف ،البقول لبحوثالعشرية  سرتاتيجيةاال
الدولية بشأن املوارد املعاهدة و  ،الشراكة العاملية من أجل الرتبةو  ،عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذيةو 

  ؛)الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
  ومــــوظفي واملــــزارعني املــــدارس ألطفــــال ســــيما ال البقــــول، قيمــــة علــــى التــــدريب بــــرامج ودعــــم تشــــجيع ينبغــــي  (ب)

  ؛الزراعي اإلرشاد
 بشأن البقول.معززة بقاعدة أدلة  اكافيً   ادعم وضع السياسات والربامج دعمً ينبغي   (ج)

 البقول إنتاج :من توصيات احلوار العاملي 1التوصية   -25

 الصــغرية احليــازات أصــحاب وخاصــة البقــول، منتجــي علــى أكــرب بشــكل والــربامج السياســات تركــز أن ينبغــي  (أ)
 يف واالســتثمار والتــأمني واالئتمــان املــدخالت وحتســني املعرفــة تــوفري حيــث مــن الــدعم ذلــك يف مبــا والشــباب،
  ؛واالخنراط فيها البحوث

 ؛احمللية وتطبيقها الزراعية واملمارسات املعارف على احلفاظ  (ب)
 فتح أسواق جديدة بإدخال البقول يف أغذية أخرى (البسكويت والرقائق والوجبات اخلفيفة، وما إىل ذلك).  (ج)

  البقول استهالك :من توصيات احلوار العاملي 1التوصية   -26

 وأسـاس املدرسية،اإلطعام و  التغذية وبرامج التغذوي، التثقيف خالل من لبقولته لومعرف املستهلك وعي زيادة  (أ)
  ؛يةالبقولتوسيم األطعمة و  العامة، املشرتيات وخطط ،أفضل لألدلة

  ؛التغذية وبرامج سياسات يف البقول إدراج  (ب)
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 ،وحمــــالت الوجبــــات اجلــــاهزة املطــــاعم، وسالســــل املشــــاهري، الطهــــاة خــــالل (مــــن البقــــول ســــتهالكال الــــرتويج  (ج)
 .)يةبقول ومنتجات جديدة طهي وصفاتو 

  
  بقوللل الدولية للسنة الرئيسية اتطبوعالم  -اسابعً 

  :كما يلي  بقوللل الدولية للسنة الرئيسية املطبوعات  -27

  ؛للبقول تركيبة أغذيةعامليتان عن  بياناتتا قاعد  (أ)
  األسعار)، الدولية التجارة االستهالك، االستخدام، ،الغالل السوق، (اجتاهات للبقول العاملي االقتصاد عن تقرير  (ب)
  ؛للحيوانات كعلفا الثانوية  ومنتجا البقول استخدام نع مطبوع  (ج)
 الدورعرض ل للبقول الدولية والسنة للرتبة الدولية السنة بني مشرتكمطبوع  احلياة، دىم تكافل والبقول: الرتبة  (د)

  ؛الرتبة صحة على حلفاظيف ا لبقولالذي تقوم به ا اهلام
  الطهــي القائمــة وصــفاتتــرويج  إىل دفــ مســتدام ملســتقبل تغذيــة بــذور البقــول:" وصــفات الطهــي مطبــوع  (ه)

  ."بقولالعلى 
  

  منظمة األغذية والزراعة ومقترحات األمام إلى الطريق  -اثامنً 
 الفعاليــات ذلـك يف مبـا التوعيـة، أنشــطة مـن اهلائـل العـدديف  بقــوللل الدوليـة السـنة حققتـه الــذي الكبـري النجـاحمتثّـل   -28

مســامهة  هــذه ســامهت قــدف اجلمــاهري. مــن خمتلفــة وألنــواع خمتلفــة بلغــات العــامل نطــاق علــىالــيت نظمــت  والرتوجييــة التثقيفيــة
 بــني والشــراكات التعــاون مســتوى زيــادةكمــا يف   الســكان، قطاعــات مجيــع بــني وحضــورها لبقــولل وعيالــ زيــادة يف ةملحوظــ
  الرئيسية. الفاعلة اجلهات

ومواصــلة  2016كانــت هنــاك دعــوة قويــة للحفــاظ علــى زخــم الســنة الدوليــة للبقــول   قــق،حت الــذي للنجــاح نتيجــة  -29
 مبسـامهة األعضـاءنـّوه  ،يف املنظمـة السـلع مشـكالتو  الزراعـةيت للجنـ 2016 عـام دوريت فـيف .التوعيـةأنشطتها يف جمال 

 وشـــجعت آثـــاره. مـــن والتخفيـــف املنـــاخ تغـــري مـــع فوالتكيّـــ  البيئـــة ومحايـــة التغذويـــة والصـــحة الغـــذائي األمـــن يف البقـــول
 إنتــــاج حتســـني لتشـــجيع مناســـبة سياســـات وتنفيـــذ ووضـــع عامـــة توعيـــة أنشـــطة يف املشـــاركة علـــى احلكومـــات اللجنتـــان
 وجلنـــة الزراعـــة جلنـــة يتقريـــر  2016 األول كانون/ديســـمرب يف والزراعـــة األغذيـــة منظمـــة جملـــس وأيـــد البقـــول. واســـتهالك
 هـذا مـن االسـتفادة املعنيـني املصـلحة أصـحاب ومجيـع واألعضـاء األغذيـة والزراعـةمنظمـة  إىل وطلـب السلع، مشكالت

 ملموسة. إجراءات الختاذ مقرتحات هتقدميباإلضافة إىل  ،2016 عام بعد البقولعلى  العمل ملواصلة "الزخم"

لــذا، ُتشــجع احلكومــات ومنظمــة األغذيــة والزراعــة علــى مواصــلة الــرتويج لرســائل ومواضــيع الســنة الدوليــة للبقــول ملــا   -30
إىل نـواتج السـنة الدوليـة (وال سـيما املسـائل الـيت حـددت خـالل املشـاورات اإلقليميـة والدوليـة)،  ا. واسـتنادً 2016بعد عام 

لفاعلــة الرئيســية يف جمــال البقــول (منظمــات املــزارعني والبحــوث الزراعيــة يوصــى بــأن تقــوم احلكومــات وغريهــا مــن اجلهــات ا
واألوساط األكادميية والقطاع اخلاص) بإنشاء منتديات متعددة أصحاب املصلحة لتعزيز تبادل املعلومات وحـوار سياسـايت 

ا.  على الصعيدين الوطين واإلقليمي حول إنتاج البقول واستهالكها وجتار
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 11و 10ومـــة بوركينـــا فاســـو مراســـم اختتـــام الســـنة الدوليـــة للبقـــول الـــيت أقيمـــت يف واغـــادوغو يـــومي استضـــافت حك  -31
فرباير/شـباط. وقـد حظـي  10. وقدم املشاركون مشروع إعالن لـمأسسة يوم عاملي للبقول حيتفل بـه يف 2017فرباير/شباط 

ومــؤمتر منظمــة األغذيــة  2017يف أبريل/نيســان  نظمــةالــدورة السادســة واخلمســني بعــد املائــة جمللــس املهــذا االقــرتاح مبصــادقة 
 إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة. اوأرسل رمسيً  2017يف يونيو /حزيران 40والزراعة يف دورته الـ 

مـــا يتعلـــق بالســـنة الدوليـــة للبقـــول، ســـتعمل  مـــع توصـــيات جلنـــة الزراعـــة وجملـــس منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة يفمتشـــياً و   -32
، يف املنظمـــــة تعزيــــز برنـــــامج البقـــــول كجــــزء مـــــن عملهــــا العـــــادي يف شـــــعبة اإلنتــــاج النبـــــايت ووقايــــة النباتـــــات املنظمــــة علـــــى

هلـــا لتقـــدمي املشـــورة السياســـاتية والـــدعم  ااألخـــرى الـــيت تتخـــذ مـــن رومـــا مقـــرً  واستكشـــاف املبـــادرات املشـــرتكة مـــع الوكـــاالت
ــا. وستمــا يتعلــق بإنتــاج البقــول  السياســايت إىل أعضــائها يف الــروابط  ايســر منظمــة األغذيــة والزراعــة أيًضــواســتهالكها وجتار

كة مــن أجــل تنميــة الشـرا  والشـراكات مــع الــربامج اجلاريـة الــيت تعــزز سالسـل القيمــة املســتدامة للبقــول مثـل "مبــادرة منتجــات
 .)فود (سلو " اليت يدعمها برنامج التعاون اإلمنائي اإليطايل وحركة الغذاء البطيءاملناطق اجلبلية

استجابة لتوصيات الـدورة اخلامسـة واخلمسـني بعـد املائـة جمللـس املنظمـة وعلـى أسـاس نتـائج املشـاورات الـيت أجريـت   -33
ا من املقرتحات  انظمة عددً امل، وضعت 2016خالل السنة الدولية للبقول  مـا يلـي  نظمـة. ويفملاألربعـني ملـؤمتر ادورة الـأّقر

 :الرئيسيةقرتحات متلخيص لل

مـن بـني األنشـطة املدرجـة يف برنـامج عمـل عقـد األمـم املتحـدة للعمـل مـن  - شبكة العمل الخاصـة بـالبقول  (أ)
دف إىل التعجيل مبواءمة اجلهـود حـول موضـوعات 2025-2016أجل التغذية  ، إنشاء شبكات مواضيعية 

التغذيـة. وقـد قـدمت مقرتحـات إلقامـة شـبكة حمددة ترتبط مبجال أو أكثر من جمـاالت العمـل املقرتحـة لعقـد 
"البقول" بقيادة بلد واحد أو أكثر من البلدان األعضاء يف منظمة األغذية والزراعة اليت كان هلا دور أساسي 
يف تنفيــذ الســنة الدوليــة للبقــول. وقــد تكــون الشــبكة الــيت تقودهــا البلــدان إقليميــة أو عامليــة وميكــن أن تشــمل 

 وساط األكادميية والقطاع اخلاص، وال سيما االحتاد العاملي للبقول.اجملتمع املدين واأل
تتمتـع  :تجميع الممارسات الزراعية بما في ذلك محاصيل البقول فـي أفريقيـا جنـوب الصـحراء الكبـرى  (ب)

نقــص االســتثمار والرتكيــز الضــيق  احملاصــيل تعــاين البقــول بتــاريخ طويــل يف أفريقيــا وتــوفر منــافع متعــددة، لكــن
ليــة؛ غــري أن هــذه املعلومــات  علــى األصــناف العاليــة الغلــة. وهنــاك جمموعــة متناميــة مــن املعــارف املقرتحــة والعم

ا مل تنشـر. وسـت إماما تكون  اكثريً  نظمـة ومكتـب املشـعبة اإلنتـاج النبـايت ووقايـة النباتـات يف  قوممتفرقة أو أ
معلومــات عــن االســرتاتيجيات الواعــدة لــدعم زراعــة البقــول واســتخدامها يف  مــعجبيــا، املنظمــة اإلقليمــي ألفريق

 مزارع أصحاب احليازات الصغرية يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى.
هنـاك عـدد مـن أنـواع البقـول ذات األمهيـة الثانويـة  –  كافيـاالبقول غير المستغلة استغالًال  عن أنواعمطبوع   (ج)

بقـول للية. و هامشـعلى املستوى الدويل اليت ميكن استخدامها ملناطق حمـددة بسـبب تكيفهـا مـع ظـروف بيئيـة 
) قيمــة اجتماعيــة هامــة يف تعزيــز البقــول األصــلية الــيت ال Vigna 8ubterraneanمــن مثــل حبــوب البامبــارا (
، ميكـن أن تسـاعد يما يف أفريقيـا. وباإلضـافة إىل املسـامهة يف االقتصـادات احملليـةتستغل بشكل كـاف، وال سـ

ويف الوقــت نفســه تســاهم يف اتبــاع نظــام غــذائي  افــاظ علــى األغذيــة املناســبة ثقافيًــيف احل اهــذه البقــول أيًضــ
نظمـة، جتميـع املندرج حتت مسؤولية شـعبة اإلنتـاج النبـايت ووقايـة النباتـات يف ي ذيمتوازن. وسيتوىل املطبوع ال
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مثــل فــول اليــام   كــامًال اع البقــول غــري املســتغلة اســتغالًال معلومــات عــن العلــم الزراعــي والتغذيــة والتجــارة ألنــو 
 حة.األفريقي والفاصوليا اجملنّ 

لمنظمـة مثــاين ليشـمل نظــام تصـنيف البقـول التـابع  تنقـيح إحصـاءات البقـول فـي منظمــة األغذيـة والزراعـة:  (د)
البقــول). مـا تبقــى مـن أنــواع فريـدة ومصــنفة يف ثـالث فئــات جامعـة (الفاصــوليا اجلافـة والــرتمس و مـن حـاالت 

وسيحسن التنقيح التصنيف بتقسيم الفئات والتفريق بني جنسني متميزين لكل منهمـا موضـعه اخلـاص البيئـي 
  صوليا اجلافة.والسوقي، كما هو حال الفا

 


