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  ؛(QR) السريعة االستجابة رمز باستخدام الوثيقة هذه على االطالع ميكن

 . لبيئةل مراعاة أكثر اتصاالت وتشجيع البيئي أثرها من حد أدىن إىل للتقليل والزراعة األغذية منظمة من مبادرة هي وهذه

 www.fao.org املنظمة موقع على أخرى وثائق على االطالع وميكن
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 المؤتمر
 األربعونالدورة 

 2017 تّموز/يوليو 8-3روما، 

 االحتفال باليوم العالمي للبقول
 )مشروع قرار(

 
 موجز

 
 وترمي. شووووووووووبا /فرباير 10 يف للبقول العاملي باليوم سوووووووووونو  احتفال عن اإلعالن فاسووووووووووو بوركينا حكومة اقرتحت 

 املناخ تغري مع فوالتكي والتغذية الغذائي األمن حتقيق يف البقول مسوووووووا ة على التوعية إىل أسووووووواسوووووووي بشوووووووكل املبادرة هذه
 والبناء املتحدة األمم أعلنتها اليت 2016 لعام للبقول الدولية السووووووووووووونة جناحات على احملافظة مبوازاة تأثرياته من والتخفيف

 العايل حمتواها بسوووووووووووووب  كربى  وصوووووووووووووحية غذائية فوائد توفّر هامة غذائية حماصووووووووووووويل البقول وتُعترب. النجاحات تلك على
 ولعدد ملرّكبةا للكربوهيدرات هام مصووووووووودر نفسوووووووووه الوقت يف أهنا عن فضوووووووووالا  الضووووووووورورية  األمينية واألمحاض الربوتينات من
ا تتسوووووووووووووم وهي. واملعادن الفيتامينات من   الرتبة  صووووووووووووووبةخ زيادة على يسووووووووووووواعد مما النيرتوجني تثبيت على بقدرهتا أيضوووووووووووووا
 .البيئة على إجيابية تأثريات حتقيق يف يساهم مما منخفضة  الكربون وعلى املائية بصمتها أنّ  كما
 

 : CL 156/REPمقتبس من الوثيقة 
 شووووووووبا  /فرباير 10 ومي يف للبقول العاملي باليوم سوووووووونوياا  االحتفال عن اإلعالن إىل الداعي االقرتاح يف اجمللس نظر  -28

 .العتماده بعنياألر  دورته يف املنظمة مؤمتر إىل إلحالته ]...[" للبقول العاملي اليوم" بعنوان القرار مشروع على وصادق

 المؤتمر جانب من اتخاذها المقترح اإلجراءات
 

 العام األمني إىل املدير العام إحالته إىل قد يرغ  املؤمتر يف املوافقة على مشوووووووووووووروع القرار الوارد يف امللحق وال ل  
  .للبقول العاملي شبا  اليوم/فرباير 10يف إعالن يوم  القبلة  دورهتا يف املتحدة  لألمم العامة لكي تنظر اجلمعية املتحدة لألمم

 :إىل الوثيقة هذه مضمون عن استفسارات أ  توجيه ميكن

 Marcela Villarreal السيدة

 القدرات وتنمية والدعوة الشراكات شعبة مديرة

 +39 06570 52346: اهلاتف
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 لحقالم
 2017/.. قرارال
 للبقول العالمي باليوماالحتفال 

 
 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 أساسياا ءااجز  باعتبارها البقول تستخدم 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

 
 للتصد  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 خ ة إلجناز الدفع من مزيد إع اء 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  والتصد أفضل  حنو على الزراعية الدورات واستخدام املصدر  البقولية للربوتينات املفيد واالستهالك

 البقول؛ جتارة
 

 ملستدامة؛ا للزراعة الدفع من مزيد إع اء وإىل للبقول الغذائية الفوائد على العام الرأ  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 شبا /فرباير 10 يوم وتعلن املقبلة دورهتا يف
 

 (2017)اعتمد يف ... 


