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 المؤتمر
 الدورة األربعون

 2017            يوليو/تم وز  8-3روما، 

 2016تقييم السنة الدولية للبقول في 
    

 موجز
                                   )السنة الدولية( ويعرض إمجايل النتائج       6102                                                                        ط هذا التقرير الضوء على العمليات املعتمدة لالحتفال بالسنة الدولية للبقول     يسل   

       للبقول                                                                 متثل اهلدف األسنننننناسنننننني للسنننننننة الدولية ب رنع مسننننننتوى الوعي باملنانع الكث ة   قد                             والتحديات اليت ختللت السنننننننة. و          اليت حتققت 
        للتثقيف     شنننننننننننن ة   أن                                                                                             بالنسننننننننننننبة إىل األمن الوذائي والتوذوح من خالل إتاحة نرل لتبادل املعلومات، وحتسنننننننننننن  الف   املتبادل بواسنننننننننننن ة 

  .        االجتار هبا  و        البقول                                                        السياسات املناسبة، وت وير امل ارات الضرورية لتعزيز إنتاج     وضع          ، وتشجيع         والتواصل
                                                           وتلفت عناية املؤمتر إىل أمهية األنش ة املوروثة عن السنة الدولية. 

 اإلجراءات المقترح اتخاذها من جانب المؤتمر
     يلي:                           إن املؤمتر مدعو إىل القيام مبا  

        الدولية            ياق السنننننننننننة   ب سنننننننننن                 على مجيع املسننننننننننتويات    قت  ً                         اً باإلجنازات الكب ة اليت حتق                                      إقرار تقرير التقيي  هذا، مع األخذ علم    )أ(
  ؛    6102       للبقول 

      ناسو؛                ً                   نرباير/شباط ونقاً إلعالن حكومة بوركينا    01                                                    واملصادقة على اليوم العاملي للبقول الذح سيحتفل به يوم     )ب(
              نة الدولية ما    السنن           املوروثة عن            دع  األنشنن ة                   املعني  اآلخرين على              أصننحاب املصننلحة   و                              وتشننجيع الدول األعضنناء ب املنظمة     )ج(

  .    6101                                                                                 ، مع تسليط الضوء على أمهية البقول بالنسبة إىل حتقيق أهداف التنمية املستدامة حبلول عام     6102        بعد عام 

 الوثيقة إىل:ميكن توجيه أح استفسارات بشأن مضمون هذه 
Marcela Villarreal 

 مديرة شعبة الشراكات والدعوة وتنمية القدرات
+39 06570 52346 
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 معلومات أساسية -     أول  
 
      3112 / 6                                                                           مت به كل من باكسننننننننننننننتان وتركيا، أقر مؤمتر املنظمة ب دورته الثامنة والثالث  القرار                عقب اقرتاح تقد    - 1

    (.     3116                                     السنة الدولية للبقول )السنة الدولية      3116                                                     الذح أحيل إىل اجلمعية العامة لألم  املتحدة اليت أعلنت سنة 
 
                         جلنة توجي ية دولية أنشئت      إشراف           السنة حتت          رت تنفيذ     ويس     6   311                                       وقد استضانت املنظمة أمانة السنة الدولية   - 3

                                                            لباكسنننننننتان وتركيا لدى املنظمة ب رئاسنننننننة هذه اللجنة التوجي ية اليت                          . واشنننننننرتن املمثالن الدائمان    3112              ب أبريل/نيسنننننننان 
                                                                                                    تألفت من ممثل  من أعضنننننناء املنظمة واملتمع املدم ومنظمات املزارع  والق اع الال والشننننننعب الفنية للمنظمة ومراكز 

                 لتنوع البيولوجي.                                                                              البحوث والصندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي واملنظمة الدولية ل
 
                                 ، بالرتويج لعدة أنشنننن ة ب  تلف أ اء     3112                    ب نونمرب/تشننننرين الثام     ً رمسياً                                 وقامت السنننننة الدولية، منذ إطالق ا   - 2

                                                                                          مجيع ا ب نشنننر املعرنة مبنانع البقول وتشنننجيع اشوار بشنننأن وضنننع السنننياسنننات اليت تعزز إنتاج ا واسنننت الك ا    ح        العامل، جن
           واالجتار هبا.

 
                                              ، على وجه الصول، إىل تركيز االهتمام على ما يلي:    3116                    وهدنت السنة الدولية   - 4
 

            ذلك مسنننننننامهت ا   وك        ملسنننننننتقبل ا                                                                الدور الذح تؤديه ب معاجلة حتديات األمن الوذائي على الصنننننننعيد العاملي ب     )أ(
                      غذائية متوازنة وصحية؛     إجياد     نظ    ب

     تؤثر          لرتبة وأن                                   واليت ميكن أن تسنناعد على زيادة خصننوبة ا                                        خصننائت تثبيت النيرتوج  اليت تتسنن  هبا البقول   و     )ب(
            على البيئة؛        ً إجيابياً        ً تأث اً 

                                  ف مع تو  املناخ والتخفيف من آثاره؛                       ومسامهة البقول ب التكي      )ج(
                                 البحوث بشننننننننننننننننأن اقتوى التونننذوح للبقول        الننناصننننننننننننننننة بننن        حتيننناجنننات  ال                      وحتنننديننند أنضننننننننننننننننل املمنننارسننننننننننننننننات وا    )د(

           واست الك ا.        وجت يزها
 
                                                                 كث ة ب حتقيق أهداف التنمية املسننننننتدامة. نالبقول هي أكثر قدرة على حتمل                               وسننننننامهت السنننننننة الدولية من نواح     - 2

      ، ميكن  ا             عدد استخداماهت ت                                   كميات كب ة من النيرتوج . وبالنظر إىل        للرتبة                                        اجلفاف من اشبوب األساسية الرئيسية وتضيف 
   3                                                    اسنننننتقرار سنننننبل العيإ وإىل دخل إضننننناب، ومن   املسنننننامهة ب اهلدف           ا يؤدح إىل مب                                 للمزارع  الفقراء زراعت ا بسننننن ولة، 

نة وتعزيز الزراعة املسنننننننننننتدامة                        أهداف التنمية املسنننننننننننتدامة )   من    (                                                                          القضننننننننننناء على اجلوع وتون  األمن الوذائي والتوذية اقسننننننننننن 
    (.                                             تعزيز النمو االقتصادح وتون  العمل الالئق للجميع )   8      واهلدف
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 المحرز في تنفيذ خطة عمل السنة الدولية للبقولالتقدم  -   ي اانث
 
                     من أجل تون  جمموعة من       3116                                                                 مت إعداد خ ة عمل بالتعاون مع أعضنننننننننننننناء اللجنة التوجي ية للسنننننننننننننننة الدولية   - 6

                                                     ال وط التوجي ية واألنش ة واألحداث اليت ستنفذ خالل السنة.
 
                                       ومشلت األنش ة الرئيسية ل ة العمل ما يلي:  - 7
 

                                                                                   تنظي  مشنننننننننناورات إقليمية وعاملية مع خرباء ب جمال البقول وواضننننننننننعي السننننننننننياسننننننننننات واملنتج  واملنظمات     )أ(
          التجارية؛

                                                                            وتنظي  محالت توعينننة عننناملينننة وإقليمينننة من خالل منتننندينننات إلكرتونينننة وشننننننننننننننبكنننة اإلنرتننننت ووسننننننننننننننننائنننل     )ب(
          االجتماعي؛        التواصل

         بالبقول؛                                          وإنشاء قاعدة بيانات عن تركيبة األغذية خاصة     )ج(
       قتصنننننننننننناد ال    " )اThe Global Economy of Pulses "   -                                          وإجراء البحوث وإعداد وثائق ودراسننننننننننننات علمية    )د(

             املشنننتقة من ا         نتجات          البقول وامل   " )Pulses and their by-Products as Animal Feed " و   ،      لبقول( ل        العاملي
                 كأعالف حيوانية(. 

 
                                                         يع األنشننن ة الناشنننئة عن تنفيذ السننننة الدولية عن طريق املسنننامهات                                مع قرار اجلمعية العامة، اضننن لع  م        ً ومتاشنننياً   - 8

                                                     د املالية من  تلف اجل ات املا ة، من بين ا: حكومة تركيا؛   ر                                 حسنننننننناب أمانة متعدد األطراف جلمع املوا     أنشنننننننن             ال وعية. و 
           )إي اليا(.  Colfiorito Fertitecnica               للبقول؛ وشركة       الدويل                                        والصندوق الدويل للتنمية الزراعية؛ واالحتاد 

 
                                                                                           وضننمن ن اق خ ة عمل السنننة الدولية، مت الرتويج للسنننة الدولية ب  تلف أ اء العامل من خالل قنوات شنن ،   - 9

       ، أداة     3112                                                                                              وتسننننليط الضننننوء على أمهية البقول ومنانع ا. وكان املوقع الشننننبكي للسنننننة الدولية، الذح أطلق ب مار /آ ار 
             زيارة وارتفع                      سننننبع لوات، نصننننف مليون   إىل             بالكامل     رج                          تلقى هذا املوقع، الذح ت     قد                                   التواصننننل الرئيسننننية للسنننننة الدولية. و 

      مليون    7 . 1             بفضنننل أكثر من   و                                          ب املائة مقارنة بالسننننوات الدولية السنننابقة.      142                                 متوسنننط مسنننتوى اسنننتخدام الشنننبكة بنسنننبة 
             لوسائط تتضمن                    ب  لك مواد متعددة ا                         للرتويج للسنة الدولية مبا                                         استخدمت وسائل التواصل االجتماعي ب املنظمة       متابع، 

                                   مقابالت، وأشرطة نيديو وملفات صوتية.
 

                                                                                     م بوعات وكتيبات وصنننحائف وقائع عن الرسنننائل الرئيسنننية للسننننة الدولية. وتضنننمنت أدوات التواصنننل      صننندرت   و   -  11
                 ية، ومواد تربوية                                             عملية إرسننننننننال من  تلف أ اء العامل، ونشننننننننرات أسننننننننبوع    21                                       التكميلية األخرى ما يلي: مدونة بأكثر من 

     .                                                لألطفال، وجمموعة وصفات، وكتاب طبخ، ومعلومات مصو رة
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     ً                                                                                             وسننعياً إىل الرتويج للسنننة الدولية ولفت االنتباه إىل أنشنن ت ا، عي نت املنظمة سننتة سننفراء خاصنن  للسنننة الدولية،   - 1 1
                                                                                                    واحد عن كل إقلي  من أقالي  املنظمة، و لك هبدف دع  املنظمة ب رنع مسننننتوى وعي النا  باملسننننامهات اهلامة للبقول. 

                                                            زيادة نرل اشوار واملشنناركة والوصننول إىل املعلومات بشننأن البقول،   إىل     هتدف        ب أنشنن ة                            ً وشننارن السننفراء الاصننون أيضنناً 
                                                                                             وكذلك حتفيز أصنننننحاب املصنننننلحة املعني  لالسنننننتفادة من السننننننة الدولية لتشنننننجيع إقامة صنننننالت على امتداد السنننننلسنننننلة 

       لبقول. ا                                                                                         الوذائية، وزيادة اإلنتاج العاملي من البقول، وتناوب اقاصيل والتصدح للتحديات اليت تتخلل جتارة
 

                                                                                        ً    وت رح املنظمة، اسننننتجابة للتوصننننيات الصننننادرة عن الدورة الامسننننة والمسنننن  بعد املائة للمجل  واسننننتناداً إىل   -  13
                 املوروثة عن السنننننننة      نشنننننن ة   األ                            ، االقرتاحات التالية املتعلقة ب    3116                                                املشنننننناورات املنعقدة خالل السنننننننة الدولية للبقول ب عام 

            للنظر ني ا:    ية ل     الدو 
 

                                                           من ب  األنشننننننن ة الواردة ب برنامج عمل عقد األم  املتحدة للعمل من    -                     العمل الاصنننننننة بالبقول     شنننننننبكة     )أ(
            عبة التوذية                " اليت تيس رها ش ر                                                                  أجل التوذية، هنان إنشاء شبكات مواضيعية مثل تلك بشأن "الفواكه والضا

     لذين                 ة أعضننننننننناء املنظمة ا                                                                    والنظ  الوذائية ب املنظمة. وميكن إنشننننننننناء شنننننننننبكة مماثلة عن "البقول"، حتت قياد
                                         اض لعوا بدور حاس  ب تنفيذ السنة الدولية.

     جتميع            هذه املموعة        ستتوىل   –                                                                    جتميع املمارسات الزراعية مبا ني ا حماصيل البقول ب أنريقيا جنوب الصحراء    )ب(
       شيازات  ا                                                               االسنننننننرتاتيجيات الواعدة لدع  زراعة البقول واسنننننننتخدام ا ب مزارع أصنننننننحاب          املتعلقة ب         املعلومات 

  .            جنوب الصحراء                  الصو ة ب أنريقيا
               عن عل  الزراعة           املعلومات       بتجميع        امل بوع     قوم   سنننننني   –                                                م بوع عن أنواع البقول غ  املسننننننتول ة بالقدر الكاب    )ج(

 جَّنحة             ة والفاصوليا                      ناصوليا الياما األنريقي                                                              والتوذية والتجارة بأنواع البقول غ  املستول ة بالقدر الكاب، مثل 
  َّ   امل
  .  

    ريق                                  التنقيح إىل حتسنننن  عملية التصنننننيف عن ط   ا        سننننيؤدح هذ   -                                    تنقيح إحصنننناءات املنظمة الاصننننة بالبقول    )د(
         ة  تلفة.                       مكامن بيئة وأسواق متخصص            ين ويان على         تلف              فريق ب  جنس   ت                تفصيل الفئات وال

 
   ية                    ومواضننننننننننننيع السنننننننننننننة الدول                                                                 ع اللجان الوطنية املعنية بالسنننننننننننننة الدولية على مواصننننننننننننلة الرتويج لرسننننننننننننائل    شننننننننننننج      وت    -  12
                                                                                             . وباالسننننتفادة من نتائج السنننننة الدولية، وال سننننيما القضننننايا اقددة أثناء املشنننناورات اإلقليمية والدولية،     3116    عام    بعد   ما

                                                                                                   يوصننننننننى بأن تقوم اشكومات وغ ها من اجل ات الفاعلة الرئيسننننننننية ب جمال البقول من منظمات املزارع  ومراكز البحوث 
                                                                                           وساط األكادميية والق اع الال بإنشاء منتديات متعددة أصحاب املصلحة لتس يل تبادل املعلومات واشوار             الزراعية واأل

                     واست الك ا واالجتار هبا.       لبقول ا                                                    بشأن السياسات على املستوي  الوطين واإلقليمي خبصول إنتاج 
 

 التقدم المحرز في الحتفال باليوم العالمي للبقول -ا      ثالث  
 

    11 و    11                                                                                    اسننننننتضننننننانت حكومة بوركينا ناسننننننو اشفل التامي للسنننننننة الدولية الذح عقد ب مدينة واغادوغو يومي   -  14
                                                                                   . وق دم، خالل االحتفال، إعالن من أجل إضنننفاء الصنننبوة املؤسنننسنننية على يوم عاملي للبقول  تفل به     3117           نرباير/شنننباط 

               نرباير/شباط.    11    يوم 
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 التحديات -     ابع ار 
 

     لالزم                                 التمويل. ورغ  أنه مت مجع التمويل ا     سننننننننننألة                         د ب إطار السنننننننننننة الدولية مب                 الرئيسنننننننننني الذح حد               يتعلق التحدح   -  12
                                                                                                           لتو ية معظ  األنشنن ة الواردة ب خ ة العمل، نإن العملية كانت ب يئة ومرهقة. وبالرغ  من االسننتجابة اإلجيابية للشننركاء 

ً      امل تم ، نإن اجلانب املتعلق  مع األموال ت لب عماًل مكثف       دارية  ً                                        اً ومت مواج ة تأخ ات طويلة بسننننننننننننننبب اإلجراءات اإل                                           
                                                                                                       الاصننننة باتفاقات التمويل ونقل األموال. وبالنسننننبة إىل السنننننوات الدولية املقبلة، من املسننننتحسننننن بدء عملية مجع األموال 

                                                    وحتديد أصحاب املصلحة اقتمل  قبل ان الق السنة الدولية. 


