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  الدورة السادسة والستون
  اللجنة الثانية

   من جدول األعمال١٩البند 
    التنمية املستدامة

إثيوبيــا، وأرمينيــا، وإســرائيل، وأورغــواي، وأوغنــدا، وبــاالو، والربازيــل، وبنمــا، وجامايكــا،      
ومجهورية ترتانيا املتحدة، واجلمهورية الدومينيكية، ورواندا، وسانت لوسيا، وشـيلي، وغانـا،            

غواتيماال، وكازاخستان، والكامريون، وكندا، وكوسـتاريكا، وكولومبيـا، وكينيـا، وليربيـا،            و
، وناميبيا، وناورو، والنرويج، ونيبال، وهاييت، ) املوحدة- واليات (كرونيزيا يواملكسيك، وم 

  مشروع قرار: وهندوراس، والواليات املتحدة األمريكية
  

  لتنميةتسخري التكنولوجيا الزراعية ألغراض ا    
  

  ،إن اجلمعية العامة  
 بـــشأن ٢٠٠٩ديـــسمرب / كـــانون األول٢١ املـــؤرخ ٦٤/١٩٧ إىل قرارهـــا إذ تـــشري  

  تسخري التكنولوجيا الزراعية ألغراض التنمية، 
ــضا     ــشري أي ــة    وإذ ت ــة والتنمي ــشأن البيئ ــو ب ــالن ري ــرن   )١(إىل إع ــال الق ، وجــدول أعم

، وإعـالن جوهانـسربغ بـشأن       )٣(٢١ن   وبرنـامج مواصـلة تنفيـذ جـدول أعمـال القـر            )٢(٢١ الـ

__________ 
، اجمللــد ١٩٩٢يونيــه / حزيـران ١٤‐٣تقريـر مــؤمتر األمــم املتحـدة املعــين بالبيئــة والتنميـة، ريــو دي جــانريو،      )١(  

، ١، القـرار  ) والتـصويب A.93.I.8منشورات األمـم املتحـدة، رقـم املبيـع     (األول، القرارات اليت اختذها املؤمتر   
  .املرفق األول

  .املرجع نفسه، املرفق الثاين  )٢(  
  .، املرفق١٩/٢-القرار دإ  )٣(  
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خطـــة ”، وخطـــة تنفيـــذ نتـــائج مـــؤمتر القمـــة العـــاملي للتنميـــة املـــستدامة  )٤(التنميـــة املـــستدامة
  ،)٥()“جوهانسربغ للتنفيذ

  ، )٦(٢٠٠٥ إىل الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي لعام وإذ تشري كذلك  
ــشري   ــا وإذ ت ــؤرخ ٦٥/١٧٨ إىل قراره ــسمرب /ول كــانون األ٢٠ امل ــشأن ٢٠١٠دي  ب

  التنمية الزراعية واألمن الغذائي، 
ــّوه   ــة املــستدامة    وإذ تن ــة التنمي ــه جلن ، وخباصــة يف مــن قبــل بالعمــل الــذي اضــطلعت ب

دورتيها السادسة عشرة والسابعة عشرة، الذي وّجه االنتباه إىل التركيز على موضوع املـسائل              
  املتصلة بالزراعة،

طلع هبـا فرقـة العمـل الرفيعـة املـستوى املعنيـة بأزمـة األمـن            باألعمـال الـيت تـض      وإذ تقر   
، وإذ تـشري إىل مـؤمتر القمـة العـاملي           ٢٠٠٨الغذائي العامليـة، الـيت أنـشأها األمـني العـام يف عـام               

املعين باألمن الغذائي، الذي دعت منظمة األمم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة إىل عقـده يف رومـا                   
 تعزيـــز تقـــدم وإذ تؤكـــد أمهيـــة، ٢٠٠٩نـــوفمرب /ين الثـــاين تـــشر١٨ إىل ١٦يف الفتـــرة مـــن 

  التكنولوجيات الزراعية وتنفيذها، 
 بااللتزامات الواردة يف البيان املشترك بشأن األمن الغـذائي العـاملي، الـذي             وإذ ترّحب   

، الـذي ركّـز علـى التنميـة الزراعيـة           )٧(٢٠٠٩يوليـه   / متـوز  ١٠اعُتمد يف الكـويال، إيطاليـا، يف        
  مة، املستدا

ــشري   ــا وإذ ت ــؤرخ ٦٥/١ إىل قراره ــول٢٢ امل ــبتمرب / أيل ــون ٢٠١٠س ــاء ”، املعن الوف
، وإذ تؤكـد مـن جديـد التزامهـا بتحقيـق            “متحدون لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة     : بالوعد

األهداف اإلمنائية لأللفية، وإذ تعترف مبا ميكن أن يترتب على األخذ بالتكنولوجيات الزراعيـة              
  يد على حتقيق الكثري من هذه األهداف، من أثر مف

    

__________ 
/  أيلـول ٤ ‐أغـسطس  / آب٢٦فريقيـا،  تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنميـة املـستدامة، جوهانـسربغ، جنـوب أ              )٤(  

ــبتمرب  ــع     (٢٠٠٢ســ ــم املبيــ ــدة، رقــ ــم املتحــ ــشورات األمــ ــصويبA.03.II.A.1منــ ــصل األول) والتــ / ، الفــ
  .املرفق ،١ القرار

 .، املرفق٢املرجع نفسه، القرار   )٥(  
 .٦٠/١انظر القرار   )٦(  
  .www.ifad.org/events/g8متاح من املوقع   )٧(  
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، املعقـود يف    )٨( إىل نتائج مؤمتر األمم املتحدة الرابع املعـين بأقـل البلـدان منـوا              وإذ تشري   
 وتـرية ، وإذ يـساورها القلـق إزاء        ٢٠١١مـايو   / أيـار  ١٣ إىل   ٩مـن   بول، تركيا، يف الفترة     طناس

ية املتفق عليها دوليا، وال سيما يف أقل البلـدان          حىت اآلن يف حتقيق األهداف اإلمنائ     احملرز  التقدم  
الوصـول  منوا ويف أفريقيا، وإذ تسلّم بضرورة تكثيف مجيع اجلهات الفاعلة جهودها مـن أجـل                 

 هــذه األهــداف، مبــا فيهــا األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، فــضال عــن مواصــلة العمــل ســعيا إىل   إىل
-٢٠١١ل مـن أجـل أقـل البلـدان منـوا للعقـد              الوفاء بااللتزامـات الـيت قُطعـت يف برنـامج العمـ           

٩(٢٠٢٠( ،  
 إىل أن حيقق مؤمتر األمم املتحـدة للتنميـة املـستدامة، الـذي سـُيعقد يف ريـو                   وإذ تتطلع   

، نتـائج ناجحـة، تـضمن جتديـد االلتـزام الـسياسي بالتنميـة               ٢٠١٢دي جانريو، الربازيـل، عـام       
ــيم التقــدم احملــرز حــىت اآلن والثغــرا    ــائج مــؤمترات القمــة   املــستدامة وتقي ــذ نت ــة يف تنفي ت املتبقي

ــة املــستدامة و   ــة بالتنمي ــسية املعني ــالرئي ــدة والناشــئة، ويتــضمن   الت ذلــك صدى للتحــديات اجلدي
املوضــوعني اللــذين ســتجري مناقــشتهما وصــقلهما يف العمليــة التحــضريية، ومهــا االقتــصاد         

  ر املؤسسي للتنمية املستدامة،األخضر يف سياق التنمية املستدامة والقضاء على الفقر واإلطا
ــة     وإذ تؤكــد   ــز التنمي ــدور احلاســم للمــرأة يف القطــاع الزراعــي ومــسامهتها يف تعزي  ال

الزراعية والريفية وحتسني األمن الغذائي والتغذوي والقضاء علـى الفقـر يف الريـف، وإذ تؤكـد                 
ــة أمــور،      ــة يــستلزم، يف مجل ــة الزراعي ســد الثغــرة بــني  أن إحــراز تقــدم ملمــوس يف جمــال التنمي

اجلنسني وكفالة تكافؤ فرص مشاركة املرأة يف أسواق العمل واحلـصول علـى املـوارد الزراعيـة                 
  دمات الصحية، على قدم املساواة،واخلدمات االجتماعية، ومن بينها الرعاية الصحية واخل

 بــدور اجملتمــع املــدين والقطــاع اخلــاص والعمــل الــذي يقومــان بــه يف تعزيــز   وإذ تنــّوه  
ملـستدامة وتـدريب    تقدم يف البلدان النامية، ويف التشجيع على استخدام التكنولوجيا الزراعية ا          ال

  صغار املزارعني،
 احلاجة املتزايدة إىل االبتكار يف جمال الزراعة من أجل التـصدي            وإذ تضع يف اعتبارها     

تها، وإذ  للتحديات املطروحة ألسـباب عـدة منـها تغـري املنـاخ ونـضوب املـوارد الطبيعيـة وشـح                   
تعتـــرف بـــأن التكنولوجيـــات الزراعيـــة املـــستدامة ميكـــن أن ُتـــسهم إســـهاما كـــبريا يف التنميـــة 

   على ختفيف حدة آثار تغري املناخ وتدهور األراضي والتصحر،تساعداالقتصادية و

__________ 
 ٢٠١١مــايو / أيــار١٣‐٩م املتحــدة الرابــع املعــين بأقــل البلــدان منــوا، اســطنبول، تركيــا،   تقريــر مــؤمتر األمــ  )٨(  

  .، الفصالن األول والثاين)II.A.I.11منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (
 .املرجع نفسه، الفصل الثاين  )٩(  
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 بتقريــر األمــني العــام عــن تــسخري التكنولوجيــا الزراعيــة ألغــراض         ترحــب   - ١  
  ؛)١٠(التنمية

األعـضاء ومؤسـسات األمـم املتحـدة املعنيـة وأصـحاب املـصلحة               الـدول    حتث  - ٢  
اآلخــرين علــى تعزيــز اجلهــود املبذولــة لتحــسني نقــل التكنولوجيــات، بــشروط عادلــة وشــفافة   

ســيما أقــل البلــدان منــوا، وخاصــة علــى   ومتفــق عليهــا بــصورة متبادلــة، إىل البلــدان الناميــة، ال 
ــود ا    ــم اجله ــي، ودع ــائي واإلقليم ــصعيدين الثن ــة     ال ــشجيع اســتخدام الدراي ــن أجــل ت ــة م لوطني

والتكنولوجيات الزراعيـة احملليـة، والنـهوض بـالبحوث يف جمـال التكنولوجيـا الزراعيـة، وإتاحـة                  
فرص احلصول على املعـارف واملعلومـات عـن طريـق اسـتراتيجيات مناسـبة لتـوفري االتـصاالت                   

مـن زيـادة اإلنتاجيـة الزراعيـة     من أجل التنمية، ومتكني النساء، والرجـال والـشباب، يف الريـف          
  املستدامة، واحلد من فواقد ما بعد احلصاد، وتعزيز األمن الغذائي والتغذوي؛

بلــدان  اجلهــود الدوليــة واإلقليميــة والوطنيــة الراميــة إىل تعزيــز قــدرة ال تــشجع  - ٣  
سيما صغار املنتجني فيها، من أجل تعزيـز اإلنتاجيـة واجلـودة التغذويـة للمحاصـيل            النامية، وال 

الغذائية، وتشجع املمارسات املستدامة يف األنشطة الزراعية قبل احلصاد وبعـد احلـصاد وتعزيـز               
  األمن الغذائي والتغذوي؛

وأصـحاب املـصلحة    ة  املعنيـ  بالدول األعـضاء ومنظمـات األمـم املتحـدة           هتيب  - ٤  
اآلخرين تعميم مراعاة االعتبارات اجلنـسانية يف الـسياسات واملـشاريع الزراعيـة والتركيـز علـى                 
سد الفجوة بني اجلنسني لتحقيق تكافؤ فرص حصول املرأة على املوارد الزراعية ووصـوهلا إىل                

رايـة يف جمـال     أسواق العمل وحصوهلا على التكنولوجيـات الـيت تـوفر العمـل، واملعلومـات والد              
ــربامج       ــاة الـ ــضمان مراعـ ــرار وذلـــك لـ ــنع القـ ــل صـ ــدات، وحمافـ ــة، واملعـ ــا الزراعيـ التكنولوجيـ
  والسياسات املتعلقة بالزراعة واألمن الغذائي والتغذوي لالحتياجات احملددة للنساء والشباب؛

 أمهية دعم وتعزيـز البحـوث يف جمـال حتـسني وتنويـع أصـناف احملاصـيل                  تؤكد  - ٥  
ر، فضال عن دعم إنشاء النظم الزراعية وممارسات اإلدارة املـستدامة، مثـل الزراعـة               ونظم البذو 

احلاِفظــة للمــوارد واإلدارة املتكاملــة لآلفــات، بغيــة جعــل الزراعــة أكثــر قــدرة علــى التكيــف،    
وخاصــة جعــل احملاصــيل واحليوانــات الــيت ُتــرىب يف املــزارع، مبــا يف ذلــك املاشــية، أكثــر حتمــال   

ات واإلجهـاد البيئـي، مبـا يف ذلـك اجلفـاف وتغـري املنـاخ، علـى حنـو يتـسق مـع                 لألمراض واآلفـ  
  الصلة؛ األنظمة الوطنية واالتفاقات الدولية ذات

 أمهيــة اســتخدام املــوارد املائيــة وإدارهتــا بــصورة مــستدامة لزيــادة  تؤكــد أيــضا  - ٦  
تــوفري مرافــق الــري اإلنتاجيــة الزراعيــة وكفالتــها، وتــدعو إىل بــذل املزيــد مــن اجلهــود لتعزيــز   

  ؛املياهوتكنولوجيا االقتصاد يف استهالك 
__________ 

  )١٠(  A/66/304.  
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 الدول األعضاء واجملتمع املدين واملؤسسات العامة واخلاصة على إقامـة   تشجع  - ٧  
شراكات لـدعم اخلـدمات املاليـة وخـدمات الـسوق، مبـا يف ذلـك اخلـدمات املتعلقـة بالتـدريب            

و مجيـع أصـحاب املـصلحة إىل بـذل املزيـد            وبناء القدرات واهلياكل األساسية واإلرشاد، وتـدع      
مــن اجلهــود إلشــراك صــغار املــزارعني، وخاصــة املــرأة الريفيــة، يف التخطــيط واختــاذ القــرارات   
بـــشأن إتاحـــة التكنولوجيـــات واملمارســـات الزراعيـــة املـــستدامة املناســـبة بأســـعار معقولـــة         

  املزارعني؛ لصغار
ة املـستدامة جـزءا ال يتجـزأ مـن      بالـدول األعـضاء جعـل التنميـة الزراعيـ     هتيـب   - ٨  

 وتالحظ األثر اإلجيـايب الـذي ميكـن أن يؤديـه يف هـذا الـصدد                 ،سياساهتا واستراتيجياهتا الوطنية  
التعاون بني بلدان الشمال واجلنوب وفيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي، وحتث اهليئـات              

ولوجيـا والبحـث والتطـوير يف جمـال     املعنية يف منظومـة األمـم املتحـدة علـى إدراج عناصـر التكن         
ــى البحــث        ــز عل ــة، مــع التركي ــة لأللفي ــق األهــداف اإلمنائي ــة إىل حتقي الزراعــة يف اجلهــود الرامي

ــا تـُـ  ــة ومعمــرة ومــستدامة يــسهل علــى صــغار    وفَوالتطــوير يف جمــال تكنولوجي ر بأســعار معقول
  املزارعني، وخاصة املرأة الريفية، استخدامها وميكن توزيعها عليهم؛

 إىل مؤســسات األمــم املتحــدة املعنيــة، مبــا فيهــا منظمــة األمــم املتحــدة  تطلــب  - ٩  
ة، تـشجيع ودعـم وتيـسري تبـادل اخلـربات           يـ لألغذية والزراعة والصندوق الـدويل للتنميـة الزراع       

فيما بني الدول األعضاء بشأن ُسبل زيادة استخدام ممارسات مثل الزراعة واإلدارة املـستدامة،              
احلاِفظة للموارد، وزيـادة اسـتخدام تكنولوجيـات زراعيـة تـؤثر تـأثريا إجيابيـا علـى                  مثل الزراعة   

كامل سلسلة القيمـة، مبـا يف ذلـك تكنولوجيـا ختـزين ونقـل احملاصـيل بعـد حـصادها، وخاصـة                       
  ظروف بيئية صعبة؛ يف

ــد  - ١٠   ــستدامة      تؤكـ ــة املـ ــز التنميـ ــة يف تعزيـ ــا الزراعيـ ــال للتكنولوجيـ ــدور الفّعـ  الـ
األهداف اإلمنائية لأللفية، وهتيب، بالتايل، بالدول األعـضاء دعـم البحـث والتطـوير              حتقيق   ويف

يف جمال الزراعة املستدامة وتشجع اهليئات الدوليـة املعنيـة علـى القيـام بـذلك، وتـدعو، يف هـذا               
الــصدد، إىل مواصــلة تقــدمي الــدعم لنظــام البحــوث الزراعيــة الدوليــة، مبــا يف ذلــك الفريــق           

  ملنظمات الدولية املعنية األخرى؛حوث الزراعية الدولية وااالستشاري للب
 إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتـا الثامنـة والـستني                تطلب  - ١١  

  .تقريرا عن تنفيذ هذا القرار
  


