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؛ وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل (QR)ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة 

وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة . أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة
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A 

 املؤمتر

 والثالثون الثامنةالدورة 

 2023 حزيران/نيويو 22 - 15 روما،

 (مشروع قرار) السنة الدولية للبقول

 

 موجز

وسيكون اهلدف الرئيسي هلذه . 6102تقّدمت حكومتا باكستان وتركيا باقرتاح إلعالن سنة دولية للبقول يف عام  
نظرًا  كبريةوالبقول حماصيل غذائية هامة هلا ميزات غذائية وصحية . ساهمة البقول يف األمن الذذائيمباملبادرة التوعية 

تواها العالي من الوروتينات واألاما  األمينية األساسية  ضلاًل عن أناا مصدر للكربوهيدرات املركّبة ولعدد من حمإىل 
 .الفيتامينات واملعادن

 
 :CL 146/REP مقتبس من الوثيقة

 قرر  1الدولية السنوات إعالن بشأن (الفاو) منظمة األغذية والزراعة سياسة من 4 الفقرة أحكام مراعاة مع- 93
 :التالي االقرتاح وأقّراجمللس أن جيعل استثناء لتطبيقه 

 ]...[ (أ)

  والتذذية الذذائي األمن يف البقول ساهمةمب للتوعية منطلقًا باعتبارها للبقول الدولية السنة 6102 سنة إعالن (ب)

 والثالثني الثامنة الدورة ىلباذا التقرير إ[ ]...[ قلحامل] يف الوارد املؤمتر قرار مشروع إحالة علىاجمللس  اتفقو

 .العتماده للمؤمتر

مجيع وإحيائاا بالنسبة إىل السنوات الدولية  إعالنعلى تطبيق سياسة املنظمة بشأن  جمددًااجمللس  وأكد- 41
 .مبا يف ذلك شرط إجراء تقييم بعد كل سنة دولية املقرتحات يف املستقبل

 اإلجراء الذي ُيقرتح على املؤمتر اختاذه

قد يرغب املؤمتر يف املواضقة على مشروع القرار الوارد يف امللحق والطلب من قبل املدير العام إحالته إىل األمني  
السنة الدولية  6102سنة  وتعلناجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دورتاا املقبلة  تنظر ضيهالعام لألمم املتحدة لكي 

 . للبقول
 :ملمون هذه الوثيقة إىلميكن توجيه أي استفسارات عن 

 Clayton Campanhola السيد
 شعبة اإلنتاج النباتي ووقاية النباتات  مدير

 55004 06570 39+ :اهلاتف
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 امللحق

 2023.. /القرار 
 

 السنة الدولية للبقول

 

 إّن املؤمتر، 

 

واحلمص تشكل مصدرًا هامًا للوروتينات النباتية للسككان   ءإىل أّن احملاصيل البقولية كالعدس والفاصوليا والبازال إذ يشري

 يف خمتلف أحناء العامل؛
 

بأّن برنامج األغذية العاملي ومبادرات املعونة الذذائية األخرى تستخدم البقول باعتبارها جزءًا أساسيًا من سكلة   إذ يذّكرو

 األغذية العامة؛ 
 

 يف تركيز االهتمام على دور البقول يف اإلنتاج املستدام لألغذية يف سبيل حتقيق األمن الذذائي؛ إذ يرغبو

 

بأّن ما تتمتع به البقول من خصائص لتثبيت النيرتوجني جيعل بصمتاا الكربونية أقكّل مكن بصكمة العديكد مكن       إذ يقّرو

 الناحية البيئية؛احملاصيل األخرى  وهي بالتالي واحدة من األغذية املستدامة من 
 

بأّن منظمات الصحة حول العامل توصي بتناول البقول يف إطار نظام غذائي صحي للكتخلص مكن السكمنة الزائكدة      إذ يقّرو

 السكري وأمرا  القلب والسرطان؛ مر وللوقاية من األمرا  املزمنة والتحكم باا  مثل 
 

ضريدة من نوعاا للتشجيع على إقامكة روابكع علكى امتكداد      بأّن من شأن االحتفال باذه السنة أن يشكل ضرصة ؤمنيإذ و

السلسلة الذذائية لتحسني استخدام الوروتينات اليت مصدرها البقول وزيادة اإلنتاج العاملي من البقول وحتسكني اسكتخدام   

 دورات احملاصيل والتصدي لتحديات جتارة البقول؛
 

 وإىل إعطاء مزيد من الدضع للزراعة املستدامة؛  الذذائية للبقولالفوائد باحلاجة إىل توعية الرأي العام  إذ يؤكدو
 

تنظر ضيه اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دورتاا إىل املدير العام إحالة هذا القرار إىل أمني عام األمم املتحدة لكي  يطلبو

 .السنة الدولية للبقول 6102سنة  املقبلة وتعلن

 

 

 ...(اعُتمد يف )

 


