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  ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة املوجود على هذه الصفحة؛
 أدىن حّد من أثرها البيئية وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة. وهي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتخفيف إىل
 www.fao.org وميكن االطالع على وثائق أخرى على املوقع التايل:

 

 

A 

 

 السلع مشكالت لجنة
 الدورة الحادية والسبعون

 2016أكتوبر/تشرين األول  6 – 4روما، 

 السنة الدولية للبقول
     

 مقدمة –أوالً 
السنة الدولية للبقول للتشجيع بقدر  2016أعلنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة، يف دورهتا الثامنة والستني، سنة  - 1

أكربربع علربربى اسربربتخدام البقربربول وإبربربراد قيمتظربربا ودعربربت منظمربربة األغذيربربة والزراعربربة شاملنظمربربةة إىل تيسربرب  األ شربرب ة املتصربربلة بالسربربنة 
 .1الدولية للبقول

 
 ظربربراً لقيمتظربربا  الغربربذائي والتغذيربربة اجليربربدة والتنميربربة املسربربتدامة،دوراً حموريربرباً يف يقيربربق األمربربن أن تلعربرب   2ميكربربن للبقربربول - 2

أن تسرباعد يف يقيربق العديربد مربن أهربدان التنميربة املسربتدامة، والسربيما بالتربايل  اهلامة. وبإمكاهنربا والبيئية واالقتصادية التغذوية
 اطاً وثيقاً بالعناصر التالية:. وترتبط البقول ارتب13و 12و 3و 2و 1األهدان 

 
األمربربربربن الغربربربربذائي بوصربربربربفظا مصربربربربدراً هامربربربرباً وغربربربرب  بربربربرباها الربربربربثمن  سربربربرببياً للعوتينربربربربات القائمربربربربة علربربربربى النباتربربربربات،  أةش

 والفيتامينات واملعادن للسكان حول العامل؛
صربربربربحة ان سربربربربان إو أن تنربربربرباول البقربربربربول لربربربربول دون السربربربربمنة الزائربربربربدة، ودا  السربربربربكر  وغ هربربربربا مربربربربن األو ربربربرباع  بةش

 الصحية، ويساعد يف إدارهتا؛
الزراعربربربة املسربربربتدامة  ظربربربراً إىل أن البقربربربول قربربربادرة بيولوجيربربرباً علربربربى تثبيربربربت النيلوجربربربني وإصربربربدار الفوسربربربفور داخربربرب   جةش

 اللبة، وهذا أمر هام جداً لتوف  إدارة كفؤة للموارد وصحة النظام انيكولوجي؛
البقربربربول ميكنظربربربا أن تربربربوفر األصربربربنان القربربربادرة علربربربى  التكيربربربف مربربربع تغربربربّ  املنربربربان والتخفيربربربف مربربربن  ثربربرباره،  ربربربا أن دةش

 .الصمود يف وجه تغ  املنان، واحلّد من املدخالت الزراعية العضوية وغ  العضوية
 

                                                      
 .2016مايو/أيار  9ة. اال ضمام يف /http://www.un.org/en/gaش 2016: السنة الدولية للبقول، 6/231. القرار 2013األمم املتحدة   1
ة وهي تنتج بذوراً البادال شاملعروفة بفصيلة  Leguminosaeتُعّد البقول، وهي فئة فرعية من البقول احلبّية، حبس  الفاو،  باتات حمصولية من فصيلة   2

 صاحلة لألك  واالستظالك من قب  ان سان واحليوان. ووحدها البقول احلبّية املخصصة ن تاج احلبوب اجلافة تُعّد من البقول. 
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سربربااة البقربربول يف رفربرباه ان سربربان ويف البيئربربة، فضربربال عربربن احلاجربربة إىل تعزيربربز السياسربربات وانجربربرا ات لربربدعم اعلافربرباً   - 3
السربربربنة الدوليربربربة  2016معيربربربة العامربربربة لألمربربربم املتحربربربدة، خربربربالل دورهتربربربا الثامنربربربة والسربربربتني، سربربربنة اسربربربتظالكظا وإ تاجظربربربا، أعلنربربربت اجل

 للبقول. وتسعى السنة الدولية للبقول بالدرجة األوىل إىل ما يلي: 
 

 إوكا  الوعي  سااة البقول يف األمن الغذائي والتغذية؛ أةش
 البقول؛ تشجيع مجيع اجلظات الفاعلة وات الصلة على توسيع إ تاج بةش
 تعزيز استظالك البقول يف سياق  ظام غذائي متوادن. جةش

 
تستضيف منظمة األغذية والزراعة أما ة السنة الدولية للبقول وتتعاون مع جلنة توجيظية خاصة هبا، تتشارك يف  - 4

، واجملتمربربربع املربربربد ، رئاسربربربتظا تركيربربربا وباكسربربربتان، وتضربربربم لثلربربربني مربربربن الربربربدول األعضربربربا  يف املنظمربربربة، واألقسربربربام الفنيربربربة يف الفربربرباو
ومنظمات املزارعني، والق رباع ااربا ، ومعاهربد البحربوض، فضربال عربن وكرباالت األمربم املتحربدة األخربرى الربه توجربد مقارهربا 

اللجنربربة التوجيظيربربة خ ربربة عمربرب  للسربربنة الدوليربربة للبقربربول، تشربربم  إىل جا ربرب  يف رومربربا. وقربربد أعربربدت منظمربربة األغذيربربة والزراعربربة 
األ ش ة األخرى لزيادة الوعي بشأن املسااة احملتملة للبقول يف يقيق األمربن الغربذائي  إ تاج املواد انعالمية والعديد من

 الرابعة. القسم ظر اوالتغذية ويف البيئة ش
 

 االقتصاد العالمي للبقول –ثانياً 
 

 ان تاج
 
. 2014يف عربام  طربنمليربون  77سنوياً، منذ أوائرب  السربتينات، ليتخ ربى  املائةيف  1ادداد ان تاج العاملي للبقول حبوايل  - 5

وحقربربق ان تربرباج تقربربدماً م ربربرداً خربربالل هربربذه الفربربلة يف مجيربربع منربرباطق العربربامل، باسربربتثنا  أوروبربربا حيربرب  ا فربرب  ان تربرباج خربربالل العقربربدين 
مربربن النربرباتج العربرباملي للبقربربول يف  سربربيا شاهلنربربد،  املائربربةيف  50يلكربربز  ربربو املا ربربيني. ووفقربرباً ألحربربدض بيا ربربات منظمربربة األغذيربربة والزراعربربة، 

 املائربةيف  19يف أفريقيربا ش يج يربا، ومجظوريربة تنزا يربا املتحربدة، والنيجربر، وإثيوبيرباة، و املائربةيف  22امنار، والصربني، وتركيرباة، تليظربا ومي
يف  املائربربربربربةيف  4يف أوروبربربربربربا، و املائربربربربربةيف  9يف األمربربربربربريكيتني شكنربربربربربدا، والعاديربربربربرب ، والواليربربربربربات املتحربربربربربدة األمريكيربربربربربة، واملكسربربربربربي ة، و

مربن ان ترباج العرباملي، وإ ترباج البلربدان األقرب  منربواً  املائةيف  48تاج بلدان العجز الغذائي وات الدخ  املنخف  أوقيا وسيا. وبلغ إ 
، لا يثبت أاية هذه احملاصي  يف البلدان األكثر حرما اً اقتصربادياً. وعلربى مربدى السربنوات الثالثربني األخرب ة، كا ربت املائةيف  23

 وكان إ تاجظا  عف أو ثالض مرات أكثر من إ تاج أ  بلد  خر. اهلند أكع منتجي البقول يف العامل، 
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 (2014الجهات الفاعلة الرئيسية ) –. إنتاج البقول 1الجدول 
 البلد ان تاج شبآالن األطنانة احلصة العاملية ش%ة

 العالم 644 77 100
 الهند 980 19 25.7
 كندا 828 5 7.5
 ميانمار 991 4 6.4
 الصين 514 4 5.8
 البرازيل 306 3 4.3
 أستراليا 070 3 4.0
 إثيوبيا 614 2 3.4
 الواليات المتحدة األمريكية 402 2 3.1
 االتحاد الروسي 316 2 3.0
 نيجيريا 200 2 2.8
 جمهورية تنزانيا المتحدة 822 1 2.3
 النيجر 652 1 2.1
 المكسيك 607 1 2.1
 تركيا 097 1 1.4

 
لتصربب  ثالرب  أكربع منربتج يف  ربعفاً خربالل الفربلة املدروسربة،  20يف  سيا، دادت ميامنار إ تاجظا للبقول  ا يقارب  - 6

. ويف الصربني، ا فرب  إمجربربايل إ ترباج البقربول بربأكثر مربن النصربربف خربالل السربنوات اامسربني املا ربية، لربربا 2014العربامل يف عربام 
ن العوتينربربات احليوا يربربة، يف أعقربرباب الزيربربادات يف  صربربي  الفربربرد مربربن يعكربربع علربربى األرجربرب  التغربرب  يف االسربربتظالك  ربربو املزيربربد مربرب

الربربدخ  يف الربرببالد. ويف األمربربريكيتني، تتميربربز كنربربدا بكوهنربربا منتجربرباً رئيسربربياً وقربربد ًربربظدت توسربربعاً ملحو ربرباً يف مسربرباحات البقربربول 
يصربدر ق رباع البقربول القربائم وإ تاجظا خالل العقود الثالثة املا ية، مع ختصيص اجلز  األكع من ان تاج للتصدير. وباملث ، 

 –على التصدير يف أسلاليا، أكثربر مربن  صربف ان ترباج إىل األسربواق ااارجيربة. ويف أفريقيربا، عربزد املنتجربون الرئيسربيون للبقربول 
 السنوات األخ ة.  يف إ تاجظم بشك  ملحوظ –إثيوبيا، ومجظورية تنزا يا املتحدة، و يج يا، والنيجر 

 
إ تاجيربربربة البلربربربدان  هربربربي دونتاجيربربربة البقربربربول شلكربربرب  وحربربربدة مربربربن األرا ربربربية يف البلربربربدان الناميربربربة وتظظربربربر التحاليربربرب  أن إ  - 7

ال بيعربربربة املعيشربربربية الكبربربرب ة ن تربربرباج البقربربربول يف البلربربربدان الناميربربربة، بينمربربربا هربربربي املتقدمربربربة. وميكربربربن تفسربربرب  ولربربرب  بعربربربدد مربربربن العوامربربرب : 
راعة البقربول تشربك   شرباطا صربغ  الن رباق ال ينظربر املتقدمة؛ و قص االستثمار يف الق اع  ا أن د  البلدانألغراض جتارية يف 

إليربربربه كق ربربرباع قربربربادر علربربربى توليربربربد عوائربربربد مرحبربربربة؛ والتوسربربربع يف األرا ربربربي املرويربربربة، الربربربذ  دفربربربع بربربربالبقول إىل املسربربرباحات اهلامشربربربية 
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لتسربتخدم األرا ربربي األفضربرب  يف دراعربربة احلبربربوب؛ والسياسربات الربربه تركربربز علربربى ديربربادة إ ترباج احلبربربوب؛ والبحربربوض احملربربدودة بشربربأن 
 اصي  البقول، وعدم وصول املزارعني إىل التكنولوجيا واألصنان احملسنة. حم
 

 االستظالك
 
، وكربربربان اجلربربربز  األكربربربع لالسربربربتظالك 2011-2010يف فربربربلة  طربربربنمليربربربون  68للبقربربربول حربربربوايل  يسربربربتخدام العربربرباملاالبلربربربغ  - 8

ميث   ، لاطنمليون  46.5بلغ  ، إىل متوسط سنو 2011-2010لمواد الغذائية يف فلة البقول لالبشر . ووص  استخدام 
 املائربربة يف 19أو  طربربنمليربربون  13مربربن إمجربربايل االسربربتخدام. وخربربالل هربربذه الفربربلة، بلربربغ اسربربتخدام البقربربول لألعربربالن  املائربربةيف  69
 إمجايل االستخدام.  من
 
للشربربربخص مربربربن البقربربربول  رامربربرباتغيلربربربو ك  7ووفقربربرباً ألحربربربدض بيا ربربربات منظمربربربة األغذيربربربة والزراعربربربة، يربربربتم اسربربربتخدام حربربربوايل  - 9

من العوتينات للشخص الواحد يوميرباً. وختتلربف أايربة البقربول  اتغرام 4سعرة حرارية و 65يوفر  الواحد سنوياً يف العامل، لا
يف الربربنظم الغذائيربربة البشربربرية مربربن بلربربد إىل  خربربر. فعلربربى سربرببي  املثربربال، احلصربربص الغذائيربربة للبقربربول هربربي األعلربربى يف روا ربربدا والنيجربربر، 

السربربعرات احلراريربربة املسربربتظلكة. ويف احلقيقربربة، تلعربرب  البقربربول حاليربرباً دوراً جوهريربرباً يف الربربنظم  مربربن إمجربربايل املائربربةيف  13وتصربرب  إىل 
 الغذائية يف البلدان األق  منواً. 

 
منت أايربة دور البقربول يف الربنظم الغذائيربة يف البلربدان الضربعيفة اقتصربادياً يف العقربود األخرب ة، وهربو اجترباه مشربلك مربن  - 10

لعربربامل النربربامي. وال تربزال احلصربربص الغذائيربربة للبقربول  ربربعيفة  سربرببياً علربى املسربربتوى انقليمربربي، ولكربربن قبرب  العديربربد مربربن املنرباطق يف ا
يبدو أن اجتاه اللاجع يف االستظالك على املربدى ال ويرب  الربذ  ًربوهد يف العقربود السربابقة  خربذ يف اال عكربام. وكربان معربدل 

 الية.النمو ب يئا يف املناطق املتقدمة، وال سيما يف أوروبا وأمريكا الشم
 

 التجارة
 

، ووصربربربرب  إمجربربربربال حجربربربربم 2013و 1961سربربربربنوياً بربربربربني عربربربربامي  املائربربربربةيف  5توسربربربربعت التجربربربربارة العامليربربربربة للبقربربربربول  عربربربربدل  - 11
شمتوسربط ثربالض سربنواتة. وحربس السرببعينات، كا ربت  سرببة التجربارة   2013-2011مليون طن يف فلة  13.6الصادرات إىل 

. غربرب  أن  سربرببة ان تربرباج الربربه تربربتم املائربربةيف  5كجربربز  مربربن ان تربرباج صربربغ ة للغايربربة بالنسربرببة للمحاصربربي  األخربربرى، و لربربت يربربت 
أعلربربى مربربن  – املائربربةيف  18التجربربارة هبربربا حاليربرباً، بسربربب  النمربربو يف البلربربدان املصربربدرة الرئيسربربية مثربرب  كنربربدا وأسربربلاليا وميامنربربار، تبلربربغ 

لربربا يربربدل علربربى إدراج تربربدرلي للبقربربول يف التجربربارة العامليربربة. وقربربد منربربت قيمربربة الصربربادرات  –معظربربم احملاصربربي  األساسربربية األخربربرى 
 .2013مليار دوالر أمريكي يف عام  9.6إىل  1990مليار دوالر أمريكي يف عام  2.5للبقول بسرعة أكع، للتفع من 
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 (2013والمستوردون الرئيسيون للبقول ). المصدرون 2الجدول 

 البلد احلجم شبآالن األطنانة النسبة ش%ة
 المصدرون الرئيسيون

 كندا 994 4 36
 أستراليا 417 1 10
 ميانمار 388 1 10
 الواليات المتحدة األمريكية 199 1 9
 الصين 842 6

 المستوردون الرئيسيون
 الهند 800 3 28
 27-األوروبي االتحاد  103 1 11
 الصين 106 1 8
 بنغالديش 817 6
 باكستان  434 3

 
يف  التقليديربربربةويعربربربود التوسربربربع يف التجربربربارة العامليربربربة للبقربربربول بشربربربك  رئيسربربربي إىل ديربربربادة ال لربربرب  يف األسربربربواق املسربربربتظلكة  - 12

عربربن ارتفربرباع ال لربرب  يف أوروبربربا لعلربربف احليوا ربربات. وتتميربربز التجربربارة الدوليربربة للبقربربول بلكيربربز عربربال  سربرببياً مربربن  جنربربوب  سربربيا، فضربربالً 
مسربتوردين  10مصربدرين وأكربع  10حي  الواردات والصادرات بني عدد قلي  من البلدان املتاجرة هبربا، حيرب  يسربتأثر أكربع 

 .2013-2011على التوايل من التجارة العاملية يف فلة  املائةيف  75و املائةيف  77يف املتوسط بنسبة 
 

، ميربربربزة  اًربربربئة يف سربربربوق البقربربربول ن  إىل مسربربربتورد صربربربا ن  ويشربربربك  ا عكربربربام موقربربربف الصربربربني التربربربار ي، مربربربن مصربربربدر صربربربا - 13
يف إ تاجظربا  بسربب  التوسربع الب ربي   ، بسب  استخدامظا املتزايد لعوتني البادال  اجلافة نثرا  املعكرو ربة الشربع ية، وكربذلالعاملية

 للبقول. وعلى املسار احلايل، قد تتفوق الصني على اهلند بوصفظا املستورد األول للبادال  الصفرا  يف السنوات القادمة. 
 

املورد الرئيسي يف العامل للبقول إىل األسواق العاملية، وتعربود معظربم صربادراهتا تعتع كندا، منذ منتصف التسعينات،  - 14
ش والصني. وتصدر أسلاليا وميامنار، ثا  وثال  أكع مصربدر  البقربول علربى التربوايل، بشربك  رئيسربي إىل إىل اهلند وبنغالدي

اهلنربد وباكسربربتان. وتشربربك  هربربذه الوجظربربات البلربربدان املسربربتوردة الرئيسربربية، وتعتربربع اهلنربربد حاليربربا أكربربع مشربربل يف العربربامل حبربربوايل ثلربرب  
 وجظة هامة أيضاً يف جتارة البقول العاملية. الكميات انمجالية العاملية. كما أن االياد األورويب 
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ومن املرج  أن يستمر منربو جتربارة البقربول العامليربة يف املسربتقب . وقربد ال يكربون مربن السربظ  التغلرب  علربى القيربود أمربام  - 15
إ تاج وإ تاجية البقول يف املنرباطق الناميربة، و تيجربة لربذل ، قربد يتخلربف إ تاجظربا ورا  ال لرب . ومربن املتوقربع أن يسربتمر العديربد 

 ات لتلبية احتياجاهتا احمللية من البقول. من البلدان النامية يف االعتماد على الوارد
 

 أهمية البقول بالنسبة للتغذية وفي البيئة –ثالثاً 
 

 صحة ان سان والتغذية
 

البقول هي من أكثر احملاصي  املغذية على األرض. وهي يتو  على مستويات عاليربة مربن العوتينربات، واألليربان،  - 16
منخف . ويتو  البقول على  والصوديوم الناً ة حيوياً، يف حني أن حمتواها من الدهونوالفيتامينات، واملعادن واملركّبات 

مربربن العوتينربربات، أ   ربربعف مربربا لتويربربه القمربرب  وثالثربربة أ ربربعان مربربا لتويربربه األرد. وحربربني ُتسربربتظل  مربربع  املائربربةيف  25إىل  20
احلبوب، تتحسن جودة العوتينربات بشربك  كبرب  لربا يربوفر األألرباض األمينيربة بشربك  كامرب . وبالتربايل، تشربك  البقربول مصربدرا 

والنشربا  العاليربةنات مربن اللحربوم. ويزيربد مربزيج األليربان هاما للعوتني جلز  كب  من العامل، وميكن استخدامه لتح  حم  العوتي
السربربربربظ  اهلضربربربربم مربربربربن انحسربربربربام بالشربربربرببع ويسربربربرباعد علربربربربى مراقبربربربربة الربربربربودن بشربربربربك  صربربربربحي. كربربربربذل ، إن البقربربربربول غنيربربربربة باحلديربربربربد 

و ظربربربراً إىل املربربربزيج املفيربربد للمكّو ربربربات، بإمكربربربان البقربربربول أن  واملغنيسربربيوم والبوتاسربربربيوم، والفوسربربربفور، والز ربرب  والفيتامينربربربات شبة.
تقلربربص أخ ربربار انصربربابة بفقربربر الربربدم، والسربربرطان، وبربربدا  السربربكر  وأمربربراض القلربرب  عربربع يسربربني صربربحة األمعربربا  وختفربربي   سربرببة 

 يف يسني التغذية وصحة ان سان.تناول البقول بشك  منتظم الكولسلول يف الدم. وعموماً ميكن أن يساعد 
 

ا أهنا بذور فجففة، لا يزيد من توافرها على مدار السربنة وبان افة إىل ول ، ميكن ختزين البقول لفلات طويلة،   - 17
ومن سظولة استخدامظا. وميكن ختزين البقول لسنوات دون أن تفسد أو أن ختسر مغذياهتا، على الرغم من أ ربه كلمربا طربال 

 ًظراً.  18ختزينظا كلما استغرق طبخظا وقتا أطول وكلفة أكع. وكقاعدة عامة، يتفا البقول بنوعية لتادة ملدة 
 

 ان تاج الزراعي املستدام 
 

برباردة الربه تتمتربع هبربا البقربول، ينبغربي معاجلربة بعرب  موا ربع التعقيربد. وتشربم  ومن أجرب  االسربتفادة مربن ااصربائص ال - 18
رباد بشربأهنا؛ وعربدم الوصربول إىل األسربواق احملليربة والعامليربة،  هذه عدم وجود سياسات لتشجيع إ تاج البقربول، والبحربوض وانًر

ظربم ان ترباج القائمربة علربى البقربول،  ا يف ول  أسواق البربذور؛ واحلاجربة إىل مجربع األدلربة بشربأن املمارسربات الزراعيربة لتحسربني  
، ارتفعربربربت غلربربربة حماصربربربي  2014و 1961وخصوصربربربا مسربربرباعدة املربربربزارعني األسربربربريني واألسربربربر الفقربربرب ة يف األريربربربان. وبربربربني عربربربامي 

ة.  املائربربةيف  0.74 بربربربربربسربربنوياً يف املتوسربربط، مقار ربربة  املائربربةيف  1.85احلبربربوب العامليربربة بشربربك  أسربربرع بكثربرب  مربربن حماصربربي  البقربربول ش
تفاوت كب  بربني حماصربي  البقربول يف البلربدان الناميربة شاملزروعربة أساسربا يف املربزارع الصربغ ة الن رباقة وحماصربيلظا يف  وهناك أيضاً 

الدول املتقدمة شوخاصة يف املزارع التجاريةة. و تيجة لذل ، يشك  احلد من الفجوة بربني حماصربي  البقربول يربدياً أساسربيا يف 
  اً يف النظم الغذائية. البلدان اله تلع  البقول فيظا دوراً هام
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 تغ  املنان
 

ميكن أن لد إدراج البقول يف  ظم ان ترباج الزراعيربة مربن مسربااة الزراعربة يف تغرب  املنربان. فربإن دراعتظربا تسرباعد علربى  - 19
 احلد من ا بعاثات غادات االحتبام احلرار  وتزيد من امتصا  الكربون، وهو أمر جيد للكوك . 

 
النيلوجني، فإن إدراجظا يف تناوب احملاصي  يسم  للمزارعني من احلد مربن اسربتخدام  تتثبي وبسب  قدراهتا على - 20

األمسدة شالعضوية واالص ناعيةة، وبالتايل احلّد من ا بعاثات غادات الدفيئة. ويف خليط ااضر مربع األعشرباب للعلربف، يربتم 
ج املراعربي. وحربني تربدرج البقربول يف أعربالن احليوا ربات،  ق  النيلوجني أيضاً من البقول إىل األعشاب،  ا يرفربع مسربتوى إ تربا 

يرتفع معدل يّول األغذية، وبالتايل تنخف  ا بعاثات امليثربان مربن اجملربلات،  ربا يربؤد  إىل ديربادة الكفربا ة وتقلربيص ا بعاثربات 
ع ميّكربربن مربن اختيربربار وميكربربن أن تربؤد  البقربول دوراً يف التكيربربف مربع تغرب  املنربربان: فظربي تتمتربع بتنربربوع وراثربي واسرب .غربادات الدفيئربة

 أصنان حمسنة وت وير سالالت أكثر قدرة على الصمود يف وجه تغ  املنان. 
 

 األنشطة الرئيسية –رابعاً 
 

أعربربّدت منظمربربة األغذيربربة والزراعربربة خ ربربة عمربرب  للسربربنة الدوليربربة للبقربربول بالتعربرباون مربربع اللجنربربة التوجيظيربربة للسربربنة الدوليربربة  - 21
 ية التالية: للبقول. وهي تشتم  على العناصر األساس

 
التواصرب  املعلومربات و شربرها مربن خربالل امل بوعربات واملوقربع الشرببكي ووسربائ  أ ش ة التعميم،  ا يف ولرب   أةش

. مت إ شربربربربا  موقربربربربع  صربربربربص لتربربربربو  علربربربربى لألخبربربربربار ومربربربربوارد الوسربربربربائط املتعربربربربددة، والربربربربروابط إىل االجتمربربربرباعي
واملنشورات واملواد اللولية، ومدو ة إلكلو ية جتمربع القصربص احلقيقيربة عربن أايربة البقربول  الوقائع صحائف

علربربربى تربربربويل  التواصربربرب  االجتمربربرباعييف احليربربرباة اليوميربربربة. ويسربربربتكم  ولربربرب  مربربربن خربربربالل أللربربربة توعيربربربة لوسربربربائ  
مغذيربة  ،  شربرت منظمربة األغذيربة والزراعربة كتابرباً بعنربوان لالبقربول: بربذور2016وفيسبوك. ويف يو يربو/حزيران 

، يوفر حملة عامة عن البقربول ويشربرأ أايتظربا كغربذا  للمسربتقب .  طظيملستقب  مستدامل. وهو دلي  وكتاب 
وصربربفة أعربربدها بعربرب  ال ظربرباة األكثربربر ًربربظرة يف العربربامل. وتو ربرب  الفصربربول  30لتربربو  علربربى أكثربربر مربربن  كمربربا

ارتبربا  البقربول بترباري  األخرى كيف ميكن دراعة البقول يف املنزل مع تعليمات سظلة عربن البسربتنة، وكيفيربة 
 وثقافة  تلف املناطق. 

ألربربربربالت التوعيربربربربة انقليميربربربربة والعامليربربربربة الربربربربه هتربربربربدن إىل السربربربربماأ بتبربربربربادل النقاًربربربربات واملعربربربربارن بربربربربني  تلربربربربف  بةش
أصربحاب الشربربأن شاجملتمربربع املربد ، واملربربزارعني، والق ربرباع ااربربا ، ولثلربي احلكومربربات، وصربربا عي السياسربربات، 

انقليميربة والعامليربة  والباحثني، اخلة، وديادة فظمظم للدور األساسي الذ  تلعبه البقول. وهتربدن احلمربالت
املشربربلكة أيضربرباً إىل تسربربليط الضربربو  علربربى الربربدور احلاسربربم الربربذ  تلعبربربه البقربربول يف ان تربرباج الغربربذائي املسربربتدام، 
وااصربربائص الربربه جتعلظربربا خيربرباراً غربربذائياً صربربحياً، ومسربربااتظا يف الوجبربربات الغذائيربربة املسربربتدامة ويف التصربربد  

 لتغ  املنان. 
مت حبيربربرب  يربربربّدد العوائربربربق اااصربربربة بربربربانقليم والربربربه يربربربول دون يسربربربني إ تربربرباج احلربربربوارات انقليميربربربة الربربربه ُصربربربمّ  جةش

البقربربول واسربربتظالكظا واحلربربوار العربرباملي وجظربرباً لوجربربه بشربربأن البقربربول للتوصربرب  إىل خالصربربة بشربربأن أ شربرب ة/ تائج 
 السنة الدولية للبقول ش ا يف ول  احلوارات انقليمية والتقارير والدراسات األكادمييربةة؛ ويديربد الفجربوات
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املعرفيربربربربة واالحتياجربربربربات البحثيربربربربة األخربربربربرى؛ واالتفربربربرباق علربربربربى أولويربربربربات مشربربربربلكة للربربربربدعوة إىل اسربربربربتخدام البقربربربربول 
 وتعزيزها على الصعيد العاملي؛ وو ع توصيات للسنوات املقبلة، وول  متشياً مع أهدان التنمية املستدامة. 

ما  ص البقربول  تركيبات األغذية يف : قاعدة بيا ات يليلية تتناولجزأينقاعدة بيا ات عن البقول تضم  دةش
يتربربو  علربربى البيا ربربات التحليليربربة الربربه مت مجعظربربا مربربن الكتابربربات املنشربربورة وغربرب  املنشربربورة مربربع اللكيربربز بشربربك  
خربربربا  علربربربى التنربربربوع البيولربربربوجي والعالقربربربة بالزراعربربربة وخصربربربائص املعاجلربربربة؛ وقاعربربربدة بيا ربربربات مفتوحربربربة الوصربربربول 

مربربربن أصربربربنان  تربربربارة علربربربى أسربربربام أايربربربة البقربربربول والبيا ربربربات مربربربا  ربربربص البقربربربول  تتنربربرباول تركيبربربربات األغذيربربربة يف
 املتاحة. وستحتو  قاعدة البيا ات هذه على معامل العناصر املغذية ألغذية ومكو ات  تارة. 

تقرير اقتصاد  عرباملي عربن البقربول، يتبربع يف الشربك  م بوعربات لاثلربة ملنظمربة األغذيربة والزراعربة بشربأن  تلربف  هربةش
السلع، ويتناول و ع أسواق البقول يف العربامل واالجتاهربات احلديثربة بشربأهنا،  ربا يف ولرب  ان ترباج، واحملاصربي ، 

يحل  التقريربر ان ترباج العرباملي للبقربول، واالستخدام، والتجارة الدولية واألسربعار، وكربذل  سالسرب  القيمربة. وسرب
واالجتاهربربربات العامليربربربة وانقليميربربربة يف اسربربربتظالكظا،  ربربربا يف ولربربرب  مقار ربربربة بغ هربربربا مربربربن السربربربلع الغذائيربربربة، وسالسربربرب  
القيمة يف ق اع البقول يف مناطق ان ترباج واالسربتظالك الرئيسربية هلربا، وأمنربا  التجربارة والسياسربات التجاريربة يف 

وردة الرئيسية، وهيك  السوق العاملي للبقول،  ا يف ول  مستقب  السربلع واالجتاهربات البلدان املصدرة واملست
يف األسربربعار. وسربربيتم اسربربتكمال التقريربربر بفصربرب  يتنربرباول توقعربربات إ تربرباج البقربربول واسربربتخدامظا والتجربربارة هبربربا علربربى 

 مدى السنوات العشر القادمة، وفص  موا يعي يركز على أاية البقول للتغذية. 
عامليتربربان عربربع ان ل ربربت علربربى منتربربدى الفربرباو العربرباملي بشربربأن األمربربن الغربربذائي والتغذيربربة، وهربربو منصربربة  مناقشربربتان وةش

بشأن السياسربات باألمن الغذائي والتغذية يف حوار املعنيني على ان ل ت يشلك فيظا أصحاب املصلحة 
التوعية وتبادل املعرفة مربن  وتبادل املعرفة على املستويات العاملية وانقليمية والق رية. ويدعم املنتدى ديادة

 خالل تنظيم مناقشات و دوات عع ان ل ت ميسرة ومفتوحة. 
 حبوض أخرى/ورقات ودراسات علمية، مثرب  منشربور يركربز علربى الربدور التغربذو  للمنتجربات الثا ويربة للبقربول دةش

 للحيوا ات املنزلية اله توفر احللي  والبي  واللحوم. 
 

ومتاًربربياً مربربع التجربربارب الناجحربربة السربربابقة بالنسربرببة إىل السربربنوات الدوليربربة، علربربى غربربرار وبان ربربافة إىل هربربذه األ شربرب ة،  - 22
سربتة سربفرا   مت تعيربنية، 2015ة والسنة الدولية لللبة ش2014ة والسنة الدولية للزراعة األسريّة ش2013السنة الدولية للكينوا ش

، لرفربربع مسربربتوى الربربوعي العربربام وتعزيربربز فوائربربد إقلربربيمخاصربربني للسربربنة الدوليربربة للبقربربول مربربن قبربرب  املربربدير العربربام للمنظمربربة، واحربربد لكربرب  
 Jenny، وهربم: السربيدة أقرباليمظماااصني على أسام خعهتم، وهم ًخصيات باردة يف  الستة البقول. ومت اختيار السفرا 

Chandler ألوروبا، وهي كاتبة ومدّرسة، ومؤلفة لثالثة كت  طظي؛ والسيد ،Kadambot Siddiqueسيا واحملربيط  قليم، ن 
الشرق األدىن ومشال أفريقيا، وهي مصربممة  نقليم، ماغي حبي اهلادئ، وهو باح  وعامل بارد يف فجال البقول؛ والسيدة 

، ألفريقيربربا، وهربربي مزارعربربة Elizabeth Mpofuأغذيربربة معروفربربة يف من قتظربربا ومقدمربربة بر ربربامج طربربب  ووصربربفات صربربحية؛ والسربربيدة 
منتجربربة ، ألمريكربربا الالتينيربربة والبحربربر الكربرباري ، وهربربي Patricia M. Juárez Arango و اًربرب ة إيكولوجيربربة دراعيربربة ؛ والسربربيدة

، ألمريكربربا الشربربمالية، وهربربي أحربربد أكربربع العلمربربا  بشربربأن العوتينربربات النباتيربربة Joyce Boyeمظندسربربة دراعيربربة متدربربربة؛ والسربربيدة و 
 واحلساسيات الغذائية، مع تركيز خا  على البادال  والبقول. 


