
   

  في البيئات الهامشيةل مستقبل األمن الغذائي والتغذية السليمة إعالن دبي بخصوص إنتاج الكينوا من أج
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 تمهيد 

 

العام الدولي  2013منظمة األغذية والزراعة والبلدان األعضاء، أعلنت الجمعية العامة لألمم المتحدة عام  منبمبادرة 
 تهوحماي هوضبط الكينوا ت من خالل معرفتها وممارساتها صونللكينوا، حيث أقرت بأن شعوب األنديز األصلية استطاع

حالته الطبيعية، بما في ذلك العديد من السالالت المحلية واألقارب البرية للمحصول كغذاء للجيل الراهن وفق  هوحفظ
 واألجيال المستقبلية.  

مان األمن الجهود المبذولة على الساحتين العالمية والوطنية لض يطالالتوقعات بأن التغير المناخي سيحمل تأثيراً سلبياً  وتفيد
دة. وسيكون حالقضاء على الفقر، وفقاً لما ورد في أهداف التنمية المستدامة لألمم المت، والتغذية السليمةو والمائيالغذائي 

مزيد من الجهود تلك التأثيرات، ما يستدعي بذل  نصيب البيئات الهامشية، بما فيها تلك المتأثرة بالملوحة، هو األكبر من
وإذا ما أخذنا بعين االعتبار البيئات الهامشية.  صالحلللتكيف مع التغير المناخي والتخفيف من تأثيراته لرسم استراتيجيات 

أمام األساليب الزراعية والمحاصيل التقليدية، نجد أن التركيز يصب على إنتاج التغير المناخي  يضعهاالتحديات التي 
 . تسم بتحمل الجفاف والحرارة والملوحةمحاصيل ت

وإذا ما أخذنا بعين االعتبار القيمة التغذوية متباينة.  بيئية-ئة بلد ذات ظروف زراعيةما يزيد على مفياليوم مد الكينوا اعتـُ و
 األمن الغذائي والتغذية السليمةوبالتالي ضمان حتياجات االتلبية يقود إلى أنه سبيالً مهماً لوجدنا المرتفعة لهذا المحصول، 
ونتيجة لقدرة الكينوا على تحمل ظروف الملوحة وندرة المياه الشديدة، في العالم.  على نحٍو مطـّردللسكان المتزايدة أعدادهم 
كما يمكن في المناطق الهامشية حيث تعجز محاصيل أخرى عن إعطاء إيرادات اقتصادية جيدة.  نجد أنه قد يزرع بنجاح 

صيل الغذائية الراهنة، وتعزيز تكيف المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة مع التأثيرات استخدام الكينوا كمكّمل لنظم المحا
في تحقيق الهدف األول من أهداف  - على سبيل المثال ال الحصر - السلبية التي يفرضها التغير المناخي، وبالتالي اإلسهام

 ). لتغير المناخيل التصديالجوع) والهدف الثالث عشر (التنمية المستدامة (القضاء على الفقر) والهدف الثاني (القضاء على 

في البيئات الهامشية" في دبي خالل الغذائي والتغذية السليمة انعقد مؤتمر دولي بعنوان "الكينوا من أجل مستقبل األمن و
بالتعاون مع نظم المؤتمر المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا)  ، حيث.2016ديسمبر/كانون األول  8-6الفترة من 

العربي  والبنك اإلسالمي للتنمية والمصرفوزارة التغير المناخي والبيئة في دولة اإلمارات العربية المتحدة وجامعة زايد 
للتنمية االقتصادية في أفريقيا ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة. واستقطب هذا المؤتمر الذي انعقد في جامعة زايد 

 قرار من القطاعين العام والخاص.  علماء وممارسون وأصحابال كبار اً، كان من بينهمبلد 46مشاركين من 

ن في المؤتمر أقروا بتنامي الطلب على إنتاج الكينوا بشكل ملحوظ في العالم بسبب قيمته التغذوية يوحيث أن المشارك
  الجفاف والملوحة؛الممتازة وتكيفه مع 

على المستوى الدولي لتوسيع نطاق إنتاج الكينوا من خالل بأهمية التعاون والتآزر المشاركين في المؤتمر  ونتيجة إلقرار 
لضمان المنافع للمزارعين والمجتمعات المحلية  وحفظها وتبادلهاتحديد األصول الوراثية البحوث والتنمية المتعلقة ب

 والمستهلكين؛ 

 تدعو منظمة األغذية والزراعة وإكبا وسائر اتحاد أصحاب الشأن إلى: 



تعزيز الشراكات مع أصحاب الشأن المعنيين من قبيل المؤسسات العامة والجامعات وجمعيات المزارعين  . 1
 والقطاع الخاص، بما في ذلك المستثمرين؛ 

الكينوا لمساعدة المؤسسات الوطنية للبحوث حول أعمال البحوث والتنمية المتعلقة ب إعداد برنامج عالمي متماسك . 2
الزراعية مع التركيز بصفة خاصة على تلك المؤسسات الموجودة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 

 الخبرات، فضالً عن التركيز على الممارسات الزراعية المتعلقة بالتكيف؛ المعرفة وتبادل  والتركيز كذلك على

د لنقل المواد للوصول إلى الموارد التطبيق االتفاق الدولي ا . 3 تسهيالً  وراثية الخاصة بالكينوا وتبادلهالموحَّ
 لالبتكارات؛ 

 مناقشة األعمال التعاونية المحتملة المتعلقة بتنمية بذور الكينوا إلنتاج بذور تجارية مسجلة؛   . 4

 وضع استراتيجية للتوعية على امتداد سلسلة القيمة المتعلقة بالكينوا. . 5

 

  وعليه، تم االتفاق على:

إطالق مبادرة متعددة السنوات للبحوث والتنمية إلدخال وتعميم الكينوا واالتجار به في بيئات هامشية لتحسين مصادر 
 ؛المعيشة في البيئات الهامشية

 شأن؛ تنسيق هذه المبادرة من قبل إكبا بمساعدة فنية من منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة وشتى أصحاب ال

 ليتمإسهامات أصحاب الشأن  يضممقترح تقديم مذكرة مفاهيمية و ، بإصدارأصحاب الشأن قيام إكبا، بمساعدة من اتحاد
 جهات مانحة مختارة؛ تقديمه إلى 

توفير المعرفة المطلوبة يفضي إلى سبيالً فعاالً تمثل عالمية الشبكات والوفي الختام، أقر المشاركون بأن التعاون الدولي 
  في البيئات الهامشية.  األمن الغذائي والتغذية السليمة ضمان مستقبلوبالتالي على نجاح الكينوا التي تساعد 

 


