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[بناء على تقرير اللجنة الثانية ()A/73/544

 - 251/73اليوم العالمي للبقول
إن الجمعية العامة،
إذ تعيد تأكيد قرارها  1/70املؤرخ  25أيلول/س ـ ــبتم  2015املعنون ”حتويل عاملنا :خطة التنمية
املسـ ــتدامة لعا  ،“2030الذي اعتمدت فيه جمموعة من األهداف والغايات العاملية الشـ ــاملة والبعيدة املد
املتعلقة بالتنمية املس ـ ــتدامة ،ال تر ا على الناس وتفض ـ ــل حو التحول ،وتعيد تل يد التاامعا بالعمل لون لل
من أجل تنفيذ هذه اخلطة بالكامل حبلول عا  ،2030وحلرا عا أن القضاء على الفقر جبميع صوره وأبعاله،
مبا يف ذلك الفقر املدقع ،هو أ حتد يواجعه العامل وشـ ـ ــرع ه لت عنه لتحقيي التنمية املسـ ـ ــتدامة ،والتاامعا
بتحقيي التنمية املس ـ ـ ــتدامة بلبعالها الث ة  -اهقتص ـ ـ ــالي واهجتماعل والبي ل  -على حنو متوازن ومتكامل،
وباهس ـ ـ ــتنال حو االازات ال حتققر يف حدار األهداف ااألافية لالفية والس ـ ـ ــعل حو اس ـ ـ ــتكمال ما مل ينفذ
من تلك األهداف،
وإذ تعيد أيضااا تأكيد قراريعا  199/53املؤرخ  15انون األول/ليســم  1998و 185/61
املؤرخ  20انون األول/ليس ـ ـ ـ ــم  2006املتعلقني بإع ن الس ـ ـ ـ ــنوات الدولية ،وقرار االي اهقتصـ ـ ـ ــالي
واهجتمـاعل  67/1980املؤرخ  25متوز/يوليـه  1980املتعلي بـالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنوات الـدوليـة وا تفـاهت الـذ ر
الس ـ ــنوية ،وه س ـ ــيما الفقرات  1حو  10من مرفقه بش ـ ــلن املعايق املتفي عليعا اع ن الس ـ ــنوات الدولية،
و ذلك الفقرتان  13و  14اللتان تنص ـ ـ ـ ـ ـ ــان على أنه ينبغل أه يعلن يو لو أو س ـ ـ ـ ـ ـ ــنة لولية قبل حجراء
الرتتيبات األساسية لتنظيم ومتويل ذلك اليو أو تلك السنة،
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وإذ تش ا ا ا ا ااير حو القرار  2017/10الذي اختذه مؤمتر منظمة األلذية والاراعة لامم املتحدة يف
لورته األربعني املعقولة يف  7متوز/يوليه ،2017
وإذ تعترف بنجــاا الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنــة الــدوليــة للبقول عــا  2016ال أعلنتعــا اعمعيــة العــامــة يف قرارهــا
 231/68املؤرخ  20انون األول/ليسم  2013الذي أبرز لور البقول يف ااسعا يف اانتاج الغذافل
املستدا هبدف حتقيي األمن الغذافل وتوفق التغذية،
وإذ تالحظ أن احملاصـ ــيل البقولية ،مثل العدس والفاصـ ــولياء والبازهء واممد ،تشـ ــكل مصـ ــدرا
من مص ــالر ال وتينات واألاام األمينية النباتية املص ــدر ال زمة للنظا الغذافل الص ــحل للبش ــر يف يع
أرجــاء العــامل ،وحلرا ا ـا منعــا أن قتو البقول العــا من امــديــد ،عنــدمــا يقرتن بــاأللــذيــة الغنيــة بفيتــامني
جيم ،جيعل من البقول لذاءا فعاه لتجديد خماونات امديد ،خاص ـ ـ ـ ـ ـ ـةا لد النسـ ـ ـ ـ ـ ــاء يف سـ ـ ـ ـ ـ ــن االا ،
و ذلك مصدرا لل وتينات النباتية املصدر ال زمة للحيوانات،
وإذ تس ا ا ا الم بلن البقول هل نباتات بقولية فيعا خص ـ ـ ـ ـ ــافد مثبتة للنيرتوجني مكن أن تس ـ ـ ـ ـ ــاهم
يف زيالة خصوبة الرتبة وهلا تل ق حجيايب يف البي ة،
وإذ تسلم أيضا بلن النساء يف العديد من البلدان يتحملن املسؤولية األساسية عن زراعة البقول،
وحذ تسلم ذلك بلمهية متكني النساء اللوايت يارعن تلك احملاصيل،
وإذ تس ا ا الم كذلك بإمكانات حس ـ ـ ــعا البقول يف املض ـ ـ ــل قدما بتحقيي خطة التنمية املس ـ ـ ــتدامة
لعا ،2030
وإذ تش ااير حو أن منظمات الص ــحة توص ــل باتباذ نظا لذافل ص ــحل ،مكن أن يش ــتمل على
البقول ،من أجــل اهرتقــاء بــالتغــذيــة حو امــد األمثــل واملس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــدة على الوقــايــة من األمرام املامنــة ،مثـل
لاء السمنة ومرم السكري وأمرام القلب والسردان ،واملساعدة على ع جعا،
وإذ تؤكااد امــاجــة حو مواص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلــة حذ ــاء الوعل العــا بــاملنــافع التغــذويــة لتنــاول دــاففــة متنوعــة
من األلذية ،مبا يف ذلك البقول ،وحذ تؤ د أيض ــا حس ــعا البقول يف حتقيي خطة عا  ،2030واماجة حو
زيالة تعايا الاراعة املستدامة،
-1
يف عا  2016؛
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تحيط علما بتقرير األمني العا عن األنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطة املنفذة خ ل السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنة الدولية للبقول
تقرر أن تعلن يو  10شباع/ف اير يوما عامليا للبقول؛

 - 3تدعو يع الدول األعض ـ ـ ـ ــاء ومؤسـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــات منظومة األمم املتحدة واملنظمات الدولية
وااقليمية األخر  ،والقطاذ اخلاص وااتمع املدين ،مبا يف ذلك املنظمات لق امكومية ،واألفرال ،وس ـ ــافر
اععات صا بة املصلحة ،حو اه تفال باليو العاملل للبقول بالشكل ال في ووفقا لاولويات الودنية؛
 - 4تدعو منظمـة األلـذيـة والاراعـة لامم املتحـدة حو أن تيس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر اه تفـال بـاليو العـاملل
للبقول ،بــالتعــاون مع املنظمــات األخر ذات الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلــة ،مع مراعــاة األ كــا الوارلة يف مرفي قرار االي
اهقتصالي واهجتماعل 67/1980؛
_________________
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تش ا ا ا ا ادد على أن مت َّول تكاليف يع األنش ـ ـ ـ ـ ـ ــطة ال قد تنش ـ ـ ـ ـ ـ ــل عن تنفيذ هذا القرار

 - 6تطلب حو األمني العا أن يطلع يع الدول األعضاء ومؤسسات منظومة األمم املتحدة
وسافر اععات صا بة املصلحة على هذا القرار من أجل اه تفال هبذا اليو العاملل مبا يليي باملناسبة.
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