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 تسخري التكنولوجيا الزراعية ألغراض التنمية - ٦٢/١٩٠
 

 ،إن اجلمعية العامة 
 ٢٠٠٣ديــــــسمرب/ األولكــــــانون ٢٣ املــــــؤرخ٥٨/٢١٨ إىل قراراــــــاإذ تــــــشري 
ــسمرب/ األولكـــانون ٢٢ املـــؤرخ٥٩/٢٢٧ و  كـــانون ٢٢ املـــؤرخ٦٠/١٩٣ و٢٠٠٤ديـ

 ،٢٠٠٦ديسمرب/ األولكانون ٢٠ املؤرخ٦١/١٩٥ و٢٠٠٥ديسمرب/األول
 )٢(٢١ وجدول أعمـال القـــرن )١(و بشأن البيئة والتنميةـ إىل إعالن ريوإذ تشري أيضا 

 وإعـــالن جوهانـسربغ بـشأن التنميـة)٣(٢١وبرنــامج مواصلــة تنفيذ جـدول أعمـــال القـــرن
خطـة جوهانــسربغ”(مـؤمتر القمــة العـاملي للتنميـة املـستدامةنتـائج وخطـة تنفيـذ)٤(ستدامةاملـ

 ،)٦(لمؤمتر الدويل لتمويل التنميةل، وكذلك توافق آراء مونتريي)٥()“للتنفيذ

_______________

 ١٤-٣تقريـــــــر مؤمتــــــر األمــــــم املتحـــــــدة املعــــــين بالبيئــــــة والتنميـــــة، ريـــــــو دي جــــانريو، )١(
ـــم (القــرارات الــيت اختــذها املــؤمتر ،الــد األول،١٩٩٢هيونيــ/حزيــران منــشورات األمــــم املتحــــدة، رقـ

 .، املرفق األول١ ، القرار) والتصويبA.93.I.8املبيع
 .الثايناملرفق نفسه،املرجع )٢(
 .املرفـق ،١٩/٢ - دإ لقـرارا )٣(
 ٢٦ــــتدامـة، جوهـانــــسربغ، جنـــــوب أفريقيــــا،مــــؤمتر القمـــــة العــــاملي للتنـــــمية املــــسـتقريــــر )٤(

ــول ٤ -أغــــسـطس/آب ــب/أيلــ ــع (٢٠٠٢تمربســ ــم املبيــ ــدة، رقــ ــم املتحــ  A.03.II.A.1منــــشورات األمــ
 .، املرفق١ ، الفصل األول، القرار)والتصويب

 .، املرفق٢املرجع نفسه، القرار )٥(
ــسيك،ت )٦( ــونتريي، املكــ ــة، مــ ــل التنميــ ــدويل لتمويــ ــؤمتر الــ ــر املــ ــارس/ آذار٢٢-١٨ قريــ  ٢٠٠٢مــ
 .، املرفق١، الفصل األول، القرار)A.02.II.A.7منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع(
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 وبرنامج مواصلة تنفيـذ٢١ االلتزام بتنفيـذ جدول أعمال القرنوإذ تؤكد من جديد 
 احملـددةالغايـاتجوهانسربغ للتنفيذ، مبا يف ذلك األهـداف و وخطة٢١جدول أعمال القرن

 أللفية،ل اإلمنائيةزمنيا وغريها من األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا فيها األهداف
األمـم املتحـدة مـن إعـالن١٩ األهداف احملددة يف الفقـرةوإذ تؤكد من جديد أيضا 
 ،٢٠١٥إىل النصف حبلول سنة بتخفيض نسبة الفقر واجلوع)٧(أللفيةل
 يواجـه العـاملشـاملحتـدأعظـم الفقـرلقـضاء علـى أن اكـذلك وإذ تؤكد من جديد 

لبلـدان الناميـة، وأنـه علـىل بالنسبةاصةوخبشرط ال غىن عنه لتحقيق التنمية املستدامة،واليوم
ى الفقـر وأنـهالقضاء علعن املستدامة وته عن حتقيق تنمياالرغم من أن كل بلد مسؤول أساس

 دور السياسات واالستراتيجيات اإلمنائية الوطنيـة، فإنـه يلـزم اختـاذليس من قبيل املغاالة تأكيد
 لتمكني البلدان النامية من حتقيـق أهـدافها يف جمـالصعد مجيع العلى ملموسةتدابري متضافرة و

يا فيما يتـصل بـالفقر،التنمية املستدامة من حيث عالقتها بالغايات واألهداف املتفق عليها دول
 والنتـائج ذات الـصلة ملـؤمترات٢١األهداف الواردة يف جدول أعمال القرنالغايات و هامبا في

 أللفية،لاألمم املتحدة األخرى وإعالن األمم املتحدة
 ،)٨(٢٠٠٥ مؤمتر القمة العاملي لعامنتائجإىلوإذ تشري 
 ،٢٠٠٦يونيه/يران حز٣٠ املؤرخ٦٠/٢٦٥ إىل قرارهاأيضا وإذ تشري 
بــأن حتقيــق الكــثري مــن األهــداف اإلمنائيــة املتفــق عليهــا دوليــا، مبــا يف ذلــكوإذ تقــر 

 اآلن عن مساره يف كثري من البلدان، وإذ تشدد على أنـهقد احنرفاألهداف اإلمنائية لأللفية،
إلمنائيـة دونميـع االلتزامـات االنـشيط جلتنفيـذالإذا أريد هلذه األهداف أن تتحقق، ال بد مـن

 أي تأخري،
 ألن أفريقيــا اآلن هــي القــارة الوحيــدة الــيت ال تــسري يفزال يــساورها القلــقيـ الوإذ 

 ، يف هـذا الـصدد،، وإذ تـشدد٢٠١٥اجتاه حتقيـق أي مـن أهـداف إعـالن األلفيـة حبلـول عـام
ملتعلقـةعلى أنه يلزم بذل جهود متضافرة ومواصلة تقدمي الدعم من أجـل الوفـاء بااللتزامـات ا

 بتلبية االحتياجات اخلاصة ألفريقيا،

_______________

 .٥٥/٢انظر القرار )٧(
 .٦٠/١القرارانظر )٨(
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اليت تضطلع ا حاليا جلنـة التنميـة املـستدامة لـدورا األعمال التحضرييةوإذ تالحظ 
املقبلة لفترة السنتني، مع التركيز على مواضيع الزراعـة والتنميـة الزراعيـة واألراضـي واجلفـاف

 والتصحر وأفريقيا،
تقدم البطيء نسبيا حىت اآلن يف حتقيـق األهـداف املـذكورةإزاء الوإذ يساورها القلق 

باحلاجـة إىل مـضاعفة اجلهـود  واألهـداف املتعلقـة بـاجلوع، وإذ تـسلماتاصة الغايـخبأعاله، و
 األهـداف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا دوليـا، مبـا يف ذلـكحتقيـقاليت يبذهلا اتمع الدويل يف حماولته

 األهداف اإلمنائية لأللفية،
أن الزراعة تقوم بدور حاسم يف تلبيـة احتياجـات سـكان العـاملوإذ تؤكد من جديد 

اآلخذين يف التزايد، وأا ترتبط ارتباطا وثيقا بالقضاء على الفقر، وخباصة يف البلـدان الناميـة،
 ويف مجيـع جوانـب التنميـة الريفيـة والزراعـة والتغذيـةصعدوأن تعزيز دور املرأة علـى مجيـع الـ

 لتنفيـذأمـران أساسـيانن الغذائي أمر ال بد منه، وأن الزراعـة املـستدامة والتنميـة الريفيـةواألم
ــج متكامــل قوامــه زيــادة إنتــاج األغذيــة وتعزيــز األمــن الغــذائي والــسالمة الغذائيــة بطريقــة

 تتحملها البيئة،
ــار  ــدة إىل االبتكــار يف الزراعــة وإنتــاجوإذ تأخــذ بعــني االعتب ــةاحلاجــة املتزاي األغذي

  من بينها تغري املناخ والتحضر والعوملة،،أجل التكيف مع عدة أمور من
وتيـسري الوسائل التكنولوجيـة لتحقيـق هـذه األهـدافاستدامةلضرورةوإدراكا منها 

، وإذ تأخـذ يف االعتبــار الــصكوك الدوليــة ذات الــصلة إليهــا واســتفادم منــهاالفقــراءوصـول
  عليها دوليا، مبا يف ذلك األهداف اإلمنائية لأللفية،واألهداف اإلمنائية املتفق

بــأن التكنولوجيــات الزراعيــة املناســبة واملعقولــة التكلفــة واملــستدامة ميكــنوإذ تــسلم 
ــؤدي دورا أن ــضاءمتـ ــر والقـ ــدة الفقـ ــف حـ ــضاء علـــى ختفيـ ــدول األعـ ــساعدة الـ ــا يف مـ همـ

 اجلوع، على
 ١ - القـادرة، ومنظمـات األمـمعضاءالدول األال سيماوالدول األعضاء،ب يب

املتحدة املعنية بذل مزيد مـن اجلهـود لتـشجيع التنميـة يف البلـدان الناميـة ونقـل التكنولوجيـات
 لــدعموكــذلك،تبادلــةمصورة عادلـة وشــفافة ومتفــق عليهــا بـمبقتــضى شــروطاملناسـبة إليهــا

علـى الـصعيد للخـربة الفنيـة والتكنولوجيـا االستخدام الفعـالشجيعاجلهود الوطنية من أجل ت
لــي، والنــهوض بــالبحوث والتكنولوجيــات الزراعيــة لــتمكني الفقــراء يف الريــف، رجــاالاحمل

 زيادة اإلنتاجية الزراعية وتعزيز األمن الغذائي؛ ونساء، من
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ـاا ضرورة أن تيسر الدول األعضاء إمكانية الوصـول إىل معارفهـا وخربربزت - ٢ 
 للفقـراء، رهنـا بالترتيبـاتوخباصـةالزراعيـة،االبتكارات التكنولوجيا الزراعية ونظميف ميدان
 املناسبة؛

خباصة منو على أن القضاء على الفقر واجلوع وسوء التغذية،تكرر التأكيد - ٣ 
ــة وأناألطفــال، أمــر بــالغ األمهيــة لتحقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــةيف حيــث تأثريهــا التنمي

،يتجـزأ مـن الـسياسات اإلمنائيـة الوطنيـة والدوليـة جـزءا ال ينبغـي أن تكـون والزراعيـةالريفية
، وتـدعو، يف التنمية الريفية والزراعية لتحقيق األمـن الغـذائياملنتجزيادة االستثماروتدعو إىل

عي القطـاـزيادة الدعم املقدم للتنمية الزراعيـة وبنـاء القـدرات التجاريـة فـيف هذا الصدد، إىل
الـدعم الـذي يقدمـه اتمـع الـدويل ومنظومـة األمـمبوسـائل منـها،البلدان الناميةيفالزراعي

ــسلع األساســية، والاملتحــدة، و ــة ال ــى تــشجع دعــم مــشاريع تنمي ســيما املــشاريع القائمــة عل
 ؛إعدادها يف إطار احلساب الثاين للصندوق املشترك للسلع األساسية السوق، ودعم

ــادرةرتيــاحتالحــظ مــع اال - ٤  ــها مب ــا مــن أجــل املــسامهة الــيت قدمت التكنولوجي
 منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة؛اليت اختذا الزراعة

اهليئات املعنيـة يف منظومـة األمـم املتحـدة علـى أن تـدعم جهـود الـدولحتث - ٥ 
ــضاء، ــة،وخباصــةاألع التكنولوجيــاإلفــادة الكاملــة مــن املعــارف اجلديــدة يفل البلــدان النامي
 الزراعيـة والبحـوث والتنميـة مـن أجـل حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـةاالبتكاراتالزراعية و

 اصة القضاء على الفقر واجلوع؛خبذات الصلة، و
باملؤسسات العامة واخلاصة زيادة تطوير سـالالت حمـسنة مـن احملاصـيليب - ٦ 

عرض لتحديات العوامل البيئية، مبا يف ذلـك تغـري اليت تتاملناطقال سيماوتناسب شىت املناطق،
 احملاصـيل بطريقـة مـستدامة، وتـدعو مجيـع أصـحاب املــصلحة إىلهـذهاملنـاخ، وتطـوير وإدارة

بذل مزيد مـن اجلهـود لـضمان إتاحـة سـالالت احملاصـيل احملـسنة لـصغار املـالك مـن املـزارعني
 ة واالتفاقات الدولية ذات الصلة؛، بشكل يتسق مع النظم الوطنيأيديهممتناول وجعلها يف

على أمهية دعـم البحـوث الزراعيـة، وتـدعو إىل مواصـلة تقـدمي الـدعمتشدد - ٧ 
 الدولية، مبا يف ذلك املراكز الدولية للبحوث الزراعيـة التابعـة للفريـقةث الزراعيوألنظمة البح

 ة األخرى؛ املنظمات الدولية املعنيوكذلكاالستشاري للبحوث الزراعية الدولية،
آليـــات فعالـــة للخـــدماتالـــيت تـــوفرأمهيـــة املؤســـسات ذات الـــصلةتـــدرك - ٨ 

قيةيسوتـ تقـدمي اخلـدمات اإلرشـادية واملاليـة والوكـذلكاالستشارية الزراعية العامة واخلاصـة،
 املعـارف اجلديـدةاالسـتفادة مـنيتسىن هلـملصغار املالك،املزارعني منال سيماوللمزارعني،

 ؛االزراعية والتكنولوجيا احملسنة واستخدامهتكاراتاالبونظم
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القـــادرة، واملنظمـــاتالـــدول األعـــضاءال ســـيماوالـــدول األعـــضاء،تــدعو - ٩ 
فعالــةاإلقليميــة والدوليــة املعنيــة إىل ختــصيص مــوارد ماليــة وتقنيــة لــدعم تطــوير تكنولوجيــات

 النامية؛ لفائدة الزراعة املستدامة يف البلدانومنتجة وسليمة بيئيا
 إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورا الرابعـة والـستنيتطلب - ١٠ 

 .تقريرا عن تنفيذ هذا القرار
 ٧٨اجللسة العامة

 ٢٠٠٧ ديسمرب/ كانون األول١٩
 


