
  لكينوالعالمي  اتحادبلداً على تشكيل  46اتفاق علماء وخبراء من 
  

 
مندوباً خالل أكبر مؤتمر دولي لعام  150على  يربواتفق ما  – 2016ديسمبر/كانون األول  8 ة،دبي، اإلمارات العربية المتحد

بلداً على تشكيل  46ما يزيد على ن جاؤوا من ون وصناع سياسات وعلماء وخبراء ومحترفحول الكينوا، من بينهم قياديو 2016
 لكينوا. لعالمي  اتحاد

ً في دبي  ثالثة أيام على امتداد  مؤخراً  المؤتمر الذي انعقد خالل كما تبنى المشاركون  يدعو إلى مبادرة طويلة األجل للبحوث  إعالنا
 والتنمية بغرض إدخال وتعميم الكينوا واإلتجار بهذا المحصول في بيئات هامشية.  

توسيع نطاق إنتاج الكينوا  بهدفعلى التعاون والتشارك على المستوى الدولي  -على سبيل المثال ال الحصر - ويحث هذا اإلعالن
لمزارعين كّل من ابما يضمن توفير المنافع لتبادلها و هاوحفظوالتنمية المتعلقة بتحديد األصول الوراثية  من خالل البحوث

 والمجتمعات المحلية والمستهلكين. 

 (إكبا) ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة وشركاء آخرون، إلى:  المركز الدولي للزراعة الملحية عن الصادرويدعو اإلعالن 

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

حول أعمال البحوث والتنمية المتعلقة بالكينوا لمساعدة المؤسسات الوطنية للبحوث الزراعية  ماسكإعداد برنامج عالمي مت .2
كذلك على التركيز والموجودة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا،  المؤسسات على تلك مع التركيز بصفة خاصة

 الخبرات، فضالً عن التركيز على الممارسات الزراعية المتعلقة بالتكيف؛ تبادل المعرفة و

 ؛ اتالبتكارلتسهيالً  وتبادلهالكينوا د لنقل المواد للوصول إلى الموارد الوراثية الخاصة باتطبيق االتفاق الدولي الموحَّ  .3

  كينوا إلنتاج بذور تجارية مسجلة؛ نمية بذور التمناقشة األعمال التعاونية المحتملة المتعلقة ب .4

  الكينوا.وضع استراتيجية للتوعية على امتداد سلسلة القيمة المتعلقة ب .5

توفير فعاالً نحو  سبيالً إلى جانب ذلك، اتفق المشاركون في المؤتمر أيضاً على أن التعاون الدولي وإرساء أسس شبكات عالمية يمثل 
 في البيئات الهامشية.  تحقيقاً لألمن الغذائي والتغذية السليمةالمعرفة المطلوبة التي تساعد على إنجاح الكينوا 

حالته الطبيعية، بما في ذلك الكينوا وضبطه وحمايته وحفظه وفق محصول ون صبنديز األصلية شعوب األ قيام كما أقر المؤتمر
 سالالته المحلية وأقاربه البرية الستخدامه كغذاء للجيل الراهن واألجيال القادمة. العديد من 

في البيئات الهامشية" في جامعة  السليمة يةاألمن الغذائي والتغذ من أجل مستقبلهذا وانعقد المؤتمر الذي جاء تحت عنوان "الكينوا 
الدولة  ةتحت رعاية سمو الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزير 2016ديسمبر/كانون األول  8-6زايد بدبي خالل الفترة من 

 جامعة زايد.  ةورئيس ،للتسامح في دولة اإلمارات العربية المتحدة

زارة التغير المناخي والبيئة في اإلمارات، وجامعة زايد، والبنك اإلسالمي للتنمية، إكبا بالتعاون مع وقد نظم من قبل المؤتمر  وكان
 إسهام فني من منظمة األغذية والزراعة. وبوكذلك المصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا (بادية)، 

### 

  
  لتساؤالتكم حول النشرة الصحفية: 

     +971 55 137 8653أو   s.rather@biosaline.org.ae شوكت نبي راذر: السيد
  

  حول إكبا

هدف إلى تحسين اإلنتاجية الزراعية في البيئات الهامشية ي غير ربحيركز دولي عة الملحية (إكبا) هو مالمركز الدولي للزرا
ً وتسهيل الوصول إل هاواختبار الحلول المستدامة والمالحة من خالل تحديد  ل. وضمان الدخية السليمة ألمن الغذائي والتغذل يها تحقيقا

www.biosaline.org  

 


