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 ؛(QR) ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة
 .وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة

 www.fao.orgوميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة 
 

A 

 المجلس

 والخمسون بعد المائة السادسةالدورة 

 2017 أبريل/نيسان 28-24روما، 

  للبقول العالمي باليوم سنوي احتفال عن اإلعالن اقتراح

 (قرار مشروع)

 

 موجز
 بشكل املبادرة هذه وترمي .شباط/فرباير 10 يف للبقول العاملي باليوم سنوي احتفال عن اإلعالن فاسو بوركينا حكومة اقرتحت
 مبوازاة تأثرياته من خفيفوالت املناخ تغري مع والتكيف والتغذية الغذائي األمن حتقيق يف البقول مساااا ة على التوعية إىل أسااااساااي
 لبقولا وتُعترب. النجاحات تلك على والبناء املتحدة األمم أعلنتها اليت 2016 لعام للبقول الدولية الساااااانة جناحات على احملافظة
 فضااالا  الضاارورية  مينيةاأل واألمحاض الربوتينات من العايل حمتواها بسااب  كربى  وصااحية غذائية فوائد توّفر هامة غذائية حماصاايل
 تثبيت على بقدرهتا اأيضا  تتسم وهي .واملعادن الفيتامينات من ولعدد املرّكبة للكربوهيدرات هام مصدر نفسه الوقت يف أهنا عن

 تأثريات حتقيق يف ميسااااه مما منخفضاااة  الكربون وعلى املائية بصااامتها أنّ  كما  الرتبة  خصاااوبة زيادة على يسااااعد مما النيرتوجني
 .البيئة على إجيابية

 المجلس جانب من اتخاذها المقترح اإلجراءات
 :يلي مبا القيام إىل مدعو اجمللس إن

 لصدد؛ا هبذا توجيهات من يلزم ما وإعطاء للبقول العاملي اليومليكون  شباط/فرباير 10 إعالن اقرتاح استعراض )أ(
( 2017 وزمت/يوليو) والزراعااة األغااذيااة منظمااة ملؤمتر األربعني الاادورة إىل املقرتح املؤمتر قرار مشااااااااااااااروع إحااالااة )ب(

 عليه للموافقة

 :إىل الوثيقة هذه مضمون عن استفسارات أي توجيه ميكن
 Marcela Villarreal ةالسيد

 القدرات وتنمية والدعوة الشراكات مكت  مديرة
 +39 06570 52346: اهلاتف
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  األغااااذيااااة منظمااااة ومؤمتر( CL 146/REP الوثيقااااة) والزراعااااة األغااااذيااااة منظمااااة جملس توصاااااااااااااايااااة على بناااااء -1
 املناااخ غريت مع والتكيف والتغااذيااة الغااذائي األمن حتقيق يف البقول مبساااااااااااااااا ااة وإقراراا( C 2013/REP الوثيقااة) والزراعااة
 األغذية منظمة ودعت للبقول الدولية الساااااااااااانة 2016 ساااااااااااانة املتحدة لألمم العامة اجلمعية أعلنت تأثرياته  من والتخفيف
 املصاااااالحة حابوأصاااااا احلكومية غري واملنظمات احلكومات مع بالتعاون هذه ةالدولي بالساااااانة االحتفال تيسااااااري إىل والزراعة
 (.A/RES/68/231 القرار) كافة  املعنيني

 
 االختتام فلح يف الدولية  بالسنة باالحتفال املتصلة أنشطتها إطار يف والزراعة  األغذية منظمة شاركت وقد  -2

 واغادوغو إعالن على املصادقة خالله مّتت الذي 2017 شباط/فرباير 11و 10 يومي فاسو  بوركينا واغادوغو  يف أُقيم الذي
 .للبقول عاملي يوم إعالن إىل دعا الذي

 
 خطة يف حملددةا بالتزاماهتا الوفاء على البلدان واستهالكها البقول إنتاج يساعد لكي واسع هامش هناك يزال وال -3

 . 15و 13و 12و 8و 5و 3و 2و 1 املساااااااااتدامة التنمية بأهداف املتصااااااااالة تلك سااااااااايما ال  2030 لعام املساااااااااتدامة التنمية
 عاملي يوم صختصاااي خالل من نطاقه وتوسااايع الدولية السااانة خالل أحرز الذي التقدم على احملافظة الضاااروري من فإنه لذا

 .املصلحة أصحاب مجيع لدى فوائدها على التوعية مواصلة أجل من للبقول
 
 الزراعة األغذية ةمنظم جمللس املائة بعد واخلمسني السادسة الدورة إىل ألف املرفق يف الوارد القرار مشروع ويُرفع -4

ا وإقراره لدراسته  . عليه للموافقة املنظمة ملؤمتر األربعني الدورة إىل إلحالته متهيدا
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 ألف المرفق
 

 المؤتمر على معروض قرار مشروع
 
 المؤتمر، إن
 
  النباتية ناتللربوتي هاماا مصدراا تشكل واحلمص ءوالبازال والفاصوليا العدس غرار على البقول حماصيل أنّ  إىل أشار إذ

 للحيوانات؛ النباتية للربوتينات مصدراا كوهنا  عن فضالا  أمجعني  العامل لسكان املعدنية واألمحاض
 

 سلة من اأساسيا  اءا جز  باعتبارها البقول دمتستخ األخرى الغذائية املعونة ومبادرات العاملي األغذية برنامج بأنّ  يذّكر وإذ
 العامة؛ األغذية
 

 والتغذية؛ لغذائيا األمن حتقيق سبيل يف لألغذية املستدام اإلنتاج يف البقول دور على االهتمام تركيز يف يرغب وإذ
 

 إجياباا ويؤثّر الرتبة خصوبة يادةز  يف يساهم مما النيرتوجني تثبيت على بقدرهتا تتسم بقولية نباتات هي البقول بأنّ  يقرّ  وإذ
 البيئة؛ على
 

 للتصدي الصحي الغذائي النظام إطار يف البقول بتناول توصي العامل أحناء خمتلف يف بالصحة املعنية املنظمات بأنّ  يقرّ  وإذ
 قل ال شرايني وأمراض السكر داء غرار على معها  والتعامل املزمنة األمراض من الوقاية عن فضالا  السمنة  ملشكلة

 والسرطان؛
 

 خاصة وجدواها 2030 لعام املستدامة التنمية خطة إلجناز الدفع من مزيد إعطاء على للبقول الكامنة بالقدرة يقرّ  وإذ
 ؛15و 13و 12و 8و 5و 3و 2و 1 األهداف إىل بالنسبة
 

 للبقول العاملي إلنتاجا وزيادة البقول جمال يف البحوث لتشجيع سنوية فرصة سيشكل العاملي اليوم هذا إحياء أنّ  يعتبر وإذ
  لتحديات يوالتصد أفضل  حنو على الزراعية الدورات واستخدام املصدر  البقولية للربوتينات املفيد واالستهالك

 البقول؛ جتارة
 

 ملستدامة؛ا للزراعة الدفع من مزيد إعطاء وإىل للبقول الغذائية الفوائد على العام الرأي توعية إىل احلاجة يؤكد وإذ
 

  املتحدة ألممل العامة اجلمعية فيه تنظر لكي املتحدة األمم عام أمني إىل القرار هذا إحالة العام املدير إىل يطلب
 .للبقول العاملي اليوم شباط/فرباير 10 يوم وتعلن املقبلة دورهتا يف


