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 www.fao.org/fsnforum/ar والتغذیة الغذائي باألمن المعني العالمي المنتدى

تلقى البقول قبوال واسعاً بفضل فوائدھا الصحیة والبیئیة 
 واالقتصادیة، ولكن كیف یمكن استغاللھا على النحو األمثل؟ 

دوراً محوریاً في حل مشكلة األمن الغذائي لعب ھمة التي تمالغذائیة الالمحاصیل تعد البقول من 
 النظم الغذائیة الصحیة.فضال عن دخولھا في العالمي وفي مواجھة التحدیات البیئیة، 

عام لألمم المتحدة العامة البیئة، أعلنت الجمعیة سالمة البشر وفي صحة البقول بمساھمة  واعترافاً 
 سنة دولیة للبقول.  2016

 على وجھ التحدید.  ما ھي البقولوبرغم أھمیتھا، إال أن أغلبنا ال یعرف 

 القرنیة النباتات أنواع منبأنھا  البقولیات، من فرعیة مجموعة يوھ ،البقول 1) 1994( األغذیة والزراعةف منظمة عرِ تُ 
 صنف في ُتدَرج وال .والحیواني البشري لالستھالك والتي ُتستخدم لألكل الصالحة البذور تنتج التي) القطانیات باسم المعروفة(

حول إلى حصد لتُ التي تُ بقول الحبیة ال یشمل ال أي أن ھذا التصنیف، جاّفةً  حبوباً  لُتصبح حصادھا تمّ  التي البقولیات إالّ  الُبقول
الحجازي، وال المحاصیل التي تعد  والبرسیم البرسیمزیوت مثل فول الصویا، وال المحاصیل التي تستخدم في عملیة البذر مثل 

 من الخضروات.

على البروتینات والفیتامینات والمعادن النباتیة، بأسره العالم  سكانتعد البقول من المصادر المھمة والرخیصة التي یحصل منھا 
غناھا باأللیاف الغذائیة والمعادن وفیتامینات ب، فضال عن  ،نسبة الدھون وخلوھا من الكولیسترول والغلوتینانخفاض تتمیز ب كما

 حیاة صحیة. تمتع بیكي لھذه العناصر الزمة وضروریة لإلنسان  وجمیع

على زیادة خصوبة التربة وجودة المحاصیل، الحبیة ل أنظمة تعدد المحاصیل التي تشمل البقول الزراعیة، تعم وجھة النظرومن 
إذا ما قورنت  تساھم في تحقیق نظام غذائي مستدام. وتجدر اإلشارة إلى أن البقول تتمیز ببصمة مائیة منخفضة للغایةكما أنھا 

التي یتعذر فیھا زراعة محاصیل أخرى. ویمكن استخدام مخلفات  بمصادر البروتین األخرى، ویمكن زراعتھا في التربة الفقیرة
 .غذى علیھ الحیواناتالذي تت العلفكعلف للحیوانات، مما یزید من جودة ، وجمیع أنواع البقولیات بوجھ عام، محاصیل البقول

                                                        

البقول الحبیة ومنتجاتھا.    - 4السلع،  تعریف وتصنیف .1994منظمة األغذیة والزراعة التابعة لألمم المتحدة)  1
)http://www.fao.org/es/faodef/fdef04e.htm.( 
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الكبیر، حیث یمكن انتقاء  الوراثيھا في التكیف مع تغیر المناخ بفضل تنوع مھماً ، یمكن للبقول أن تؤدي دوراً عالوًة على ما تقدم
 أو زراعتھا، أو كالھما معاً. ومقاومتھا لتغیرات المناخیة ا القادرة على التكیف معاألنواع 

، ولكن على الرغم من تلك التجاریة الرائجة من السلع أرجاء العالم وھي مختلفتشكل البقول جزءاً من الوجبات المحلیة في 
بالسلع األخرى  بطیئاً مطرداً، وھبط معدل إنتاجھ مقارنةً  انخفاضاً كھا على المستوى الفردي قد شھد الممیزات، إال أن استھال

 التي شھدت زیادة، وإن كانت طفیفة، في االستھالك الفردي. ھي الوحیدة شمال أفریقیا . ولكن منطقة كالحبوب

نسعى في السنة الدولیة للبقول لرفع الوعي بأثرھا اإلیجابي على الھائلة التي تحملھا تلك المحاصیل، فإننا واعترافاً باإلمكانات 
األمن الغذائي والتغذیة والبیئة؛ وذلك للحث على زیادة إنتاجھا، ولتأكید ضرورة زیادة االستثمار في البحث والتنمیة والخدمات 

 . ذات الصلة اإلرشادیة

تقدیم كما نسعى جاھدین لالعالم،  في جمیع بلدانمن طعام البشر  كما نسعى لزیادة االعتماد على البقول باعتبارھا مكون أساسي
 المعلومات الالزمة لتحضیرھا وتناولھا على النحو األمثل.

تلك النباتات استخدام نود أن ندعوكم لمشاركة خبراتكم ومعرفتكم كي نجمع في السنة الدولیة للبقول معلومات شاملة ووافیة عن 
 على األسئلة التالیة: تحدیداً المدھشة، وكي نجیب 

، كیف التي تتناولھا شعوبھا التقلیدیة وجباتقائمة ال ، ولكنھا ال تأتي ضمنتنتج بعض البلدان كمیات كبیرة من البقول •
 ؟أطباق الوجبات المحلیة والتقلیدیةحتى تدخل ضمن مكونات  یمكننا حث مجتمعات تلك البلدان على زیادة استھالكھا

أثر استھالك البقول في زیادة تغذیة األسر وأمنھا الغذائي، الذي تعیش فیھ لتوضیح  مجتمعالمن مثاال  یمكنك طرحھل  •
 قد یكون مفیداً في مجتمعات أخرى؟ھذا المثال  وترى أن

 ما ھي أبرز التحدیات التي یواجھھا المزارعون في بلدك في إنتاج البقول؟ وما ھي أفضل السبل لتخطیھا؟ •
 ت تتناول دور البقول في التكیف مع تغیر المناخ والحد من آثاره؟ تفضل بمشاركتھا معنا. ھل تعرف أي أبحاث أو دراسا •
تناول تلك الحبوب المغذیة، لم ال  یةكیف عنتدعو السنة الدولیة للبقول أیضاً إلى مشاركة وصفات وأفكار وإبداعات  •

 ؟لدیك من أفكارتشاركنا بما 

لة والمراجع، في صحائف وقائع وتقاریر موجزة توزع في الفعالیات والمبادرات سوف تدرج اقتراحاتك، إلى جانب دراسات الحا
 السنة الدولیة للبقول. خاللالتي تنفذ على المستویین اإلقلیمي والمحلي 

 

 أمانة السنة الدولیة للبقول.
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