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 املؤمتر


 الدورة التاسعة والثالثون

 2015يونيو/حزيران  13-6روما، 

 2013تقييم السنة الدولة للكينوا 

 

 موجز


الدور،مبايفذلك2013تفّسرهذهالوثيقةاإلجنازاتوالتحدياتوالفرصالرئيسيةيفالسنةالدوليةللكينوا

ياضطلعبهالتعاونبنياحلكومات،ومنظمةالفاو،ومنظماتاألمماملتحدة،واملنظماتغرياحلكومية،ومجعياتذال

وقدحقّقتالسنةالدوليةللكينوااملنتجني،ومؤسساتالبحوث،والقطاعاخلاصواألوساطاألكادميية،يفتنفيذها.

الرئيسيةوالنتائجاملرتقبةمنها، يفالكفاحضّداجلوعوسوءالتغذيةيفحليفكالضوءعلىالكينواوسلطتأهدافها

علىاجلوع إطارحتديالقضاء . للكينوا الدولية السنة الكينوا2013ويتمثلاإلرثالرئيسيالذيخّلفته يفإبراز

وا أكرب جبالبشكل منطقة ليسيف واالستهالك اإلنتاج زيادة عن فضاًل حوله، املعارفالعلمية من كتسابمزيد

وقدشكلتالسنةالدوليةانعداماألمنالغذائي.مناألنديزفحسببلأيضًايفسواهامنالبلدانوالقاراتاليتتعاني

جلحولالعاملتعززإنتاجواستهالكالكينواعلىحنوللكينواحافزًاإلدارةاملعارفووضعبرامجمتوسطةوطويلةاأل

مستدام،مبايساهميفاألمنالغذائيوالتغذويللبداناألعضاء.
 

 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب اجمللس


:إّناجمللسمدعوإىل


  علىتقرير املصادقة للكينوااتقييم الدولية باإلجنازاتيفالتوعية-لسنة الذيقداإلقرار علىالدور العامة

 يؤديهالكينواكحليفيفمكافحةاجلوعوسوءالتغذية.

 ومنظمةالفاو،ومنظماتاألمماملتحدة،واملنظماتغريبالعملالتعاونيالذيتقومبهالدولاألعضاءراراإلق،

،يفتنفيذالسنةاحلكومية،ومجعياتاملنتجني،ومؤسساتالبحوث،والقطاعاخلاصواألوساطاألكادميية
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 الدوليةللكينوا.
 

:مضمونهذهالوثيقةإىلبشأنميكنتوجيهأياستفسارات

Raul Benitezالسيد

املديرالعاماملساعد/املمثلاإلقليمي

املكتباإلقليميألمريكاالالتينيةوالبحرالكارييب

 56-2-29232301+اهلاتف:
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 حملة عامة



املتحدة،مبوجبالقراررقم-1 بتاريخ66/221أعلنتاجلمعيةالعامةلألمم ديسمرب/كانوناألول22الصادر

بأهميةالشعوبالقاطنةيفجبالاألنديزاليتحافظتعلىالكينوا2013،سنة2011 إقرارًا السنةالدوليةللكينوا

وصانتهومحتهباعتبارهغذاءألجيالاحلاضرواملستقبل.



تركيزانتباهالعاملعلىالدورالذيميكنأنيؤديهالكينوالتحقيقاألمنيفلسنةالدوليةللكينوااتغايةومتّثل-2

الغذائيواستئصالالفقرملؤازرةعمليةبلوغاألهدافاإلمنائيةلأللفية.



-3 يّسر الكارييبيفسانتياغالفاومكتبوقد والبحر الالتينية ألمريكا شيلي،واإلقليمي السنة، تنفيذ عملية

يفروما.للفاوالدوليةللكينوابدعممناملقرالرئيسي



-4 املتحدةاحتفالواستند لألمم العامة اجلمعية اليتأقّرتها العامة إىلاخلطة للكينوا الدولية وتابعت1السنة

سنةالدوليةللكينوا.السياسةواخلطوطالتوجيهيةالتقنيةاليتوضعتهاجلنةالتنسيقالدوليةلل



للكينوا،وأوصىبأنيدعو-5 الدولية بإجنازاتالسنة املائة واألربعنيبعد التاسعة ورّحباجمللسيفدورته

الفاوإىل2015عاميفاملؤمتراألعضاء وذلكبهدفتشجيعنظماألغذية،مواصلةدعماألنشطةاليتتقومبتنسيقها

يفحملةعامةعناملوارداملالية،وإىلإدراجاجلوعوسوءالتغذيةمنالقائمةعلىالكينواالسيمايفالبلداناليتتعاني

التقاريراملقبلةللسنةالدوليةللكينوا.



-6 يف للكينوا الدولية السنة 31إنتهت األول 2013ديسمرب/كانون أنه. الذينغري املزارعني إىل بالنسبة

الدولية هي"السنة صحي،كلسنة كغذاء الكينوا ينتجونه،والباحثنيالذينيدرسونه،واألشخاصالذيناختاروا

وتردأدناهالرتتيباتوالعديدمنالنواتج.السنة.ألنشطةاإلجيابيةباآلثارإحساسهناكوسيظلللكينوا".



،تنسيقدوليةبإنشاءجلنةيةاليتأمكنمنخالهلااالحتفالبالسنةالدوليةللكينواومتثلتالرتتيباتالرئيس-7

معجهات وطنية تنسيقوجلان العامل، السحول ورئيسوالتزام للكينوا، الدولية اخلاصنيللسنة بوليفيافراء دولة

القوميات املتعددة ،Evo Moralesالسيد األوىليفبريو يف،Nadine Heredia de Humalaوالسيدة الذينشاركوا

جاهدينيفسبيلالرتويجللسنةالدوليةللكينوا.العديدمناملبادراتوعملوا



                                                      
.2011ديسمرب/كانوناألول22،66/221القرار1
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"-8 الرئيسية الرسالة أن كما هو حليفالكينوا التغذيةيف وسوء اجلوع الدوليةمكافحة السنة مسار حتّدد "

.2013ألمماملتحدةخاللحفلاالحتفاليففربار/شباطأعلنتعنهااجلمعيةالعامةلقدللكينوا،و



 املعلومات واالتصاالت



يّسرتالفاوعمليةتنظيمفعالياتوأنشطةتروجيية،ووضعأدواتوموادتروجييةمنقبيل:-9


 الذيُترجمإىلسّتلغاتمستقبلُزرعتبذورهقبلآالفالسنني"عامليًالشعارمتالرتويج". 

 موقعإلكرتونيخاصبالسنةالدوليةللكينوامتاحبسّتلغات،مماأبرزالسنةالدوليةللكينوابقدرمّتإطالق

 .2أكربيفالعديدمنبلدانالعاملولدىخمتلفشرائحاجملتمع

 وكتّيباتومذكراتمفاهيميةوكتيباتللوصفاتوروزناماتموادتروجييةعلىشكلملصقاتجداريةنشر

فوتوغراف ومطبوعاتوسواهاوصور فيديو وأشرطة وأغاٍن ية أطلقت. بريو نقدحتىأنحكومة ُرسميةقطعة

أداة"مستقبلُزرعتبذورهقبلآالفالسننيالكينوا:"اجلّوالالعاملياملعرضعليهاالكينوا.كذلك،شّكل

 لسنةالدوليةللكينوا.لتروجييةممتازةللكينواو

  الكينوا مناألرجنتني،أسرتاليا،بلجيكا،الربازيل،ُنّظمتلقاءاتلتذّوق الغذائيةيفكّل والرتويجلقيمته

فرنسا، العربية، مصر مجهورية إكوادور، الدومينيكية، اجلمهورية كولومبيا، الصني، شيلي، كندا،

زيلندا،هندوراس،هنغاريا،إندونيسيا،إيطاليا،جامايكا،اليابان،ليتوانيا،لكسمربغ،مالوي،املغرب،نيو

األمريكية نيكاراغوا،النيجر،النرويج،باكستان،بريو،إسبانيا،سويسرا،طاجيكستان،الوالياتاملتحدة

يفعرضووأوروغواي. األصليةيفجبالاألنديز حولالعاملواجملتمعاتاحمللية منالطهاة شاركالعديد

 ".كينوا:بنيالتقاليدوالتجددكتابالوصفاتالدوليةاخلاصبالالكينواوفوائدهمنخالل"

 ُو التوعية، أنشطة إىل إضافة وقد املواضيعية. الصحفية البيانات من جمموعة منضعت العديد خصص

July Newsletterوتشملبعضاألمثلةنشرةأخباراجملالتوالصحفأعدادًاخاصةأومقاالتعنالكينوا.

 صحيفة العاملية، املزارعني منظمة عن نوفمرب/تشHelsingin Sanomatالصادرة شهر إصدار نالفنلندية،

 جمّلة من Tierra Adentroالثاني جمّلة National Geographicالشيلية، حمطة سي،بي، بي

 .وسواهاالكثرييفالوالياتاملتحدةاألمريكيةCapital Press

 تمعاملدنيأيضًايفخمتلفأحناءالعامليفنشررسالةالكينواباعتبارهنظامًاغذائيًاصحيًاشاركاجملكذلك،

 لسنة العاملي األغذية يوم موضوع مع يتماشى ومبا الغذائي2013ومستدامًا لألمن مستدامة غذائية "نظم

 والتغذية".

  

                                                      
iyq/ar-http://www.fao.org/quinoa/2013/2

/http:/www.fao.org/quinoa-2013/iyq/ar
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 والتكنولوجيا واملعارف والتبادل البحوث



ضعتجمموعةمناملنشوراتواملوادالعلمية،بالتعاونمعمراكزحبوث،ومؤسساتأكادميية،ومنظماتُو-10

غريحكوميةوغريها.ومنبينها:


o ُأطلقالكتابااللكرتونيبعنوان"The State of the Art of Quinoa in 2013"عاميف)باإلسبانية/االنكليزية(

باحثًاوخبريًايفالكينواحولالعامل،بالتعاونمع166،إضافةإىلمقاالتعنالكينواوضعهاأكثرمن2014

 .ثالزراعيمنأجلالتنميةاملركزالتعاونالدوليللبح

o  بعنوان االلكرتوني "Guide of pests of Quinoa"الكتاب وضعته معPROINPAالذي بوليفيا، يف

 و.مساهماتمنشيليوبري

o "التوصياتالتقنيةلتنفيذالسنةالدوليةللمركزالدوليللكينواوثيقةالعملبعنوان." 

o االالتينية.أمريككاملرابطةت-الفاواجتاهاتوتوقعاتالتجارةالدوليةبالكينوا"."دراسةعن 

o نوعجديدمنالكينواهوINIA 433 - Santa Ana / AIQ / FAOالتسميةختليدًا،وقداختريتلههذه

 للسنةالدوليةللكينوا.

o "أصدرتاملنظمةالدوليةللتنوعالبيولوجيوالفاوقائمةجديدةحمّدثةللمرة".مواصفاتالكينواوأقاربهالربّية

 سنة.30األوىلمنذ

o ال من جمموعة بريوفهارسإصدار يف يوجد للكينوا األكرب البيولوجي التنوع أن حيث البلدان يف

 سبانية/االنكليزية(.)باإل

o كيةوأوروبا،للمناخاتاملعتدلة.يرخاصةيفالوالياتاملتحدةاألموتطويرأنواعجديدة، 

o .املنافسةالدوليةيفجمالالتجديدالتكنولوجييفقطاعالكينوا،بريو 



الكينواعلىحنوأكربلفاوتبادالتعديدةألنشطةاملعارفمنأجلإبرازلونظمتالبلدانواملكاتباإلقليمية-11

مابعدالسنةالدوليةللكينوا:


o 2013-إيبارا،إكوادور-املؤمترالعامليالرابعللكينوا 

o ةمريكينيويورك،الوالياتاملتحدةاأل-اجتماعتقينعلميحولاألمنالغذائيوالكينوا 

o باريس،فرنسا.-مؤمترعنالكينوايفاملعرضالدوليللزراعة 

o مونتفيديو،أوروغواي.-تكاملأمريكاالالتينية(رابطة)"الكينوا:حليفيفمكافحةاجلوع"ندوةدولية: 

o دوليةعنالبحوثيفجمالالكينوا بوملان،واشنطن،جامعةوالية-2013أغسطس/آب،14-12؛ندوة

 الوالياتاملتحدةاألمريكية.

o  الكينوا عن دولي Quino@ndo"مؤمتر ا: جبال العاملمن إىل ميالنو ومن ميالنو إىل ألنديز 30-31–"

 ميالنو،إيطاليا.،2013أكتوبر/تشريناألول،

o ليما،بريو.–مؤمترعلميدوليعنالكينواوحبوبجبالاألنديز 
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o أورورو،بوليفيا.–الندوةالدوليةملنتجيالكينواوالباحثنييفهذااجملال 

o بوغوتا،كولومبيا.–نوا(أسبوعالعلوموالتكنولوجيا)الكي 

o "الرتويجملشروعQuinoa Felixإركوالنو،إيطاليا.–"؛ 

o "كيوتو،اليابان.–"الطاقاتالكامنةللكينوايفاليابانمنتدىعلميعن 

o سانفرانسيسكو،الوالياتاملتحدةاألمريكية.–ماريفالالندوةالدوليةالثالثةعنالكينوا 

o "روما،إيطاليا.-"أسبوعالكينوا 

o  الثانية الفعالية الكينوا"عن طريق وأصحاب باحثون يقوم حيث اإلنتاج،مصلحة" مناطق بزيارة آخرون

 ويضعونخططًالتحسنيهذاالقطاع،بوليفيا.

o "رباط،املغرب.-"دورالكينوايفالنظمالغذائيةندوةوطنية 

o بودابست،هنغاريا.–"نوااجلريمنأجلسنةالكي"املاراثوناألومليبالعشرون، 

o املؤمتراخلتاميملشروعSwup-Medاالستخداماملستدامللمياهمنأجلضمانإنتاجاألغذيةيفمنطقةالبحر/

 أغادير،املغرب.-2013مارس/آذار15-10األبيضاملتوسطيفظّلتغرياملناخ؛



أفريقياوآسياوالشرقاألدنىإلدخالالكينوابلدًايف25أكثرمنالدعمالتقينللمشاريعيفوحدهاالفاووتقّدم-12

االالتينية،جيريتنفيذمشروعإقليميلتعزيزالنظامالغذائيالقائمعلىالكينوا.أمريك؛يفإليهاعلىسبيلالتجربة



مرتوكًا-13 كان الذي احملصول هلذا االهتمام إيالء العامل يواصل للكينوا، الدولية السنة "كاحتياطي"وبعد

وكمثالعلىذلك،هناكجيريتشجيعالتعاونبنيبلداناجلنوبوتبادلاملعرفة.لسنواتعديدة.ويفهذاالصدد،

اجلولةالدراسيةاليتقامبهاعلماءمنستةبلدانمنالشرقاألدنيومشالأفريقياإىلبريوللتعّلميفاملوقعنظامإنتاج

بلدانسياساتوبرامجترميإىلعّدةاليتُأنشئتمنأجلدعمالتعاونالتقين.كذلك،نّفذتالكينواوالشبكاتالتقنية

الرتويجلتطويرقطاعالكينوايفبوليفيا،وتشاد،ومصروبريو.



 حملة عامة عن املوارد املالية



فقدبلغاالستثماراملخصصالتأثريالذيحتقق.مقارنًةبمبيزانيةمنخفضةللكينواُنفذبرنامجالسنةالدولية-14

ومنجهةأخرى،كانحشداملساهماتجهاتماحنةخمتلفة.ألفدوالرأمريكيمن100رمسياهلذهالسنةالدولية

نسبيًاAndean Naturals Incمنالبلداناألعضاءواهلباتمنشركاءيفالقطاعاخلاصمثلمؤسسةالعينّية ناجحًا

وأمكنبفضلذلكتنفيذمعظماألنشطةاملقررة.
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 2013ما بعد السنة الدولية للكينوا 



مابعدالسنةالدوليةللكينوا،تربزجمموعةمنالتحدياتوالفرصللرتويجللكينوا،ليسفقطبوصفهحمصواًل-15

عّززتطويرالقطاعاتاألكثرهشاشة،وحيثيؤديكلائيوزراعيصحي،وكفوءوشامليذقيمة،إمناأيضًاكنظامغاذ

منالزراعةاألسريةوالتعاونبنيبلداناجلنوبدورًارئيسيًا.ويفمايليأبرزها:


الغذائية.هينبغيالرتويجللسياساتالعامةاليتتشّجعاإلنتاجاملستدامللكينواونظم)أ(

بدمنوجودسياساتعامةختلقالظروفاملناسبةللتجارةالعادلةوالتقاسماملنصفللمنافع.ال)ب(

ينبغيوضعسياساتلإلدماجاالجتماعيلألسراملنتجةللكينواولغريهمناحلبوب.)ج(

مستدامينبغيوضعصكوكوطنيةودوليةحلمايةاملادةالوراثيةللكينواوبذورهواستخدامهاعلىحنو)د(

وتقامسها،وتنفيذتلكالصكوك.

جيبأنتواصلشبكاتالبحوثإصداراملعلوماتعنالبحوثيفجمالالكينواوتشاطرهابعّدةلغات.)هـ(

ينبغيمراقبةسلوكاألسواق،السيمااألجنبيةمنها،الستباقحاالتاالختاللبنيالعرضوالطلب)و(

 لىاألسعاريفنهايةاملطاف.اليتقدتكونهلاتأثرياتسلبيةع



شّكلتالسنةالدوليةللكينوااخلطوةاألوىليفعمليةالتزالمستمرةوحافزًاإلدارةاملعرفةوإعدادبرامجلقد-16

الغذائي األمن حتقيق يف يساهم مبا حمليًا، واستخدامه للكينوا املستدام اإلنتاج لتشجيع األجل وطويلة متوسطة

اناألعضاء.والتغذويللبلد



عمستقبلإجيابيإلنتاجالكينواواستهالكه،باالستنادإىلتوسيعالسوق،سوفيتمثلوعلىالرغممنتوّق-17

الغذائيةاألساسيةللقطاعاتاألكثرهشاشة،ليضطلعمبهمتهكحليف التحّديالضخمبضمانإدراجالكينوايفالسلّة

ملكافحةاجلوعوسوءالتغذية.

 
 
 
 


