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 اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية 
 الدورة العشرون 

 2017أيار/مايو  12-8جنيف، 
 )ب( من جدول األعمال املؤقت3البند 

دور العلمممم والتكنولوجيممما وا بتكمممار ألممما غممممان األلممم  ال ممم ا ا ب لمممو    
  2030 عام

 تقرير األلي  العام  

 تنفيذي موجز  
حيدددددا اددددذا اللل يدددد  وحيقددددمل ويلدددد ي لقنلدددداة املوددددالمل ال ليوددددي  املللقلدددد   دددددور اللقدددد   

سددديما ن البقددددال  ، وت2030واللكنولوجيددا وات لكدددار ن ادددمال األمدددن العدددذال   قدددول عدددا  
الناميد   ويودقا اللل يد  ال ددوا أي داإ عقدا  سدداماا الدددول األع داا بيمدا يللقد   املمارسدداا 

تطبيدددد  اللقدددد  واللكنولوجيددددا وات لكددددار لل ليدددد  األمددددن ن سدددديا  لفاال اجليدددددل والدددددرو  املودددد
العدددذال   والفادددمل األول ملدمددد  تلددد ا  ددداألمن العدددذال  مليةدددد الل ددددياا اللامليددد   ويلددد ي 
الفامل الثاين اللكنولوجياا اليت ميكن أل تؤاي اوراإ ن ملاجلد  األمدن العدذال   ي لدااه، واد  

اتسدلفاال مند، واسدلمدام،، واسدلل اره  ويودقا الفادمل الثالد  تواب  العذاا، واحلاول عقيد،، و 
ال وا عقا الكيفيد  الديت ميكدن جلدا جلدداا تل يد  الوياسداا  قامد  وتلزيدز ة د  كذاليد  مبلكد ل 
جلدا تومري اللق  واللكنولوجيا عقا الن و املناسب لل لي  األمدن العدذال   ويلدد  الفادمل 
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 لقدلة  
اخلددارا القةندد  امللنيدد   لوددمري اللقدد  واللكنولوجيددا ألكدد اي اللنميدد ، ن اور ددا اللاسددل   -1

، موادددود راور اللقددد  واللكنولوجيدددا 2016عشددد ل املللدددوال ن جنيدددف، سويوددد ا، ن أيار/مدددايو 
ر ليكول أةد مواوعني حي يدال  األولويد  2030وات لكار ن امال األمن العذال   قول عا  

   2017واورل عا   2016لفاصق   ني اورل عا  ن الفرتل ا
ملداةول   25 ىل  23وعلدا أماة  القةن  اجلماعاإ لف ي  خرباا ن جنيدف ن الفدرتل مدن  -2

جلدددا تلزيددز بددد  اددذا املواددود  ي األولويدد  ومودداعدل القةندد  ن مددداوت ا  2017الثاين/يندداي  
اا ب يدد  ااددرباا اللامددمل  ددني الدددوراا، و ىل ن اور ددا اللشدد ين  ويوددلند اددذا اللل يدد   ىل اسددلنلاج

املناقشدداا اجلماعيدد  الدديت جدد ا ن   ددار ب يدد  ااددرباا، و ىل الللدداري  الو نيدد  امللدمدد  مددن أع دداا 
 القةن ، و ىل موامهاا خرباا من منا   خملقف   

 ت دي األل  ال  ا ا -أو ا  
ا، ادد ت تدواب  العدذاا، واحلاددول عداالإ مدا ي تكددز األمدن العدذال   ىل   ددار  ي أر لد  أ لدا -3

عقددا العددذاا، واتسددلفاال مددن العددذاا واسددلمدام،، واتسددلل ار العددذال   واددذه األ لدداا ادد  رملددالز 
اإل دددار اللدددا  لقلل يدددف الدددذي وادددلل، من مددد  األمددد  املل ددددل لألكذيددد  والزراعددد ت ريل لددد  األمدددن 

املاايددددد  واتجلماعيددددد  العدددددذال  عنددددددما ميقددددد  ليدددددع األإلدددددما ، ن ملدددددمل األوقددددداا، اإلمكاةيددددد  
واتقلادااي  لق اددول عقدا مددا يكفد  مددن العددذاا املديمول واملعددذ ي الدذي يوددلةيب تةلياجددا   

   (1)لقطلا  وأل واقد  العذالي  من أجمل اللملع  يال مقؤاا النشاط والا  ر
 90مقيول إلمص، أي واةد من ململ تول ، من ةلدص اللعذيد ، مدند   795ويلاين حنو  -4

مقيول إلمص( ن املندا    780اول سن ااامو   وتليش العالبي  الل ما مند  ) مقيول  فمل
سددديما ن أب يليدددا ووسددديا  و لقدددف ةودددب  الودددكال ةاقاددد  اللعذيددد  اخل بددداإ ملبدددرياإ مدددن  الناميددد ، ت

ن املالدد   بفدد   35منطلدد   ىل أخدد ى، ةيدد  تددرتاو  مددن أقددمل مددن  ودد  ن املالدد   ىل أملثدد  مددن 
ن املالدد   و ينمددا  25  اا،  وجدد، خددا ، ت تفدع اددذه النودب  ةيدد  تبقدد  حندو أب يليدا جنددوب الاد

ن  -واددددو ةوددددب  ةاقادددد  اللعذيدددد   النوددددب   ىل  لددددا  عدددددا الوددددكال  -اخنفددددد ملدددددل اجلددددود 
 وددبب النمددو  1990مقيددول إلددمص منددذ عددا   44املنطلدد ، ااااا عدددا ةاقادد  اللعذيدد   لدددار 
وددلي   منطلدد  جنددوب وسدديا  دديملرب عدددا مددن األإلددما  الوددكاين  ومددن ةيدد  األرقددا  املطقلدد ، ت

   (2)مقيول إلمص من ةلص اللعذي  281املل اني تةلدا  األمن العذال ، ةي  يلاين 
ومن الشالع ن ليع البقدال أل يكول سكال املنا   ال يفي  ا  األملثد  تل اداإ تةلددا   -5

  وتاددمل ةوددب  املددزارعني (3)ا املاليدد األمددن العددذال  ةليةدد  اددلف سددبمل احلاددول عقددا العددذاا واملددوار 
ن املال  من سكال املنا   ال يفي   ون وسيا وأب يليا جندوب  50أص اب احلياااا الاعريل  ىل 

ن املالد  مدن  84ن املالد  مدن العدذاام ملمدا أل  80الا  اا، تنلج اذه املزارد الاعريل أملث  من 
__________ 

(1) FAO, 2016, Food security indicators, available at http://www.fao.org/economic/ess/ess-fs/ess-

fadata/en/ (accessed 2 September 2016)   

ةالددد  اةلددددا  األمدددن العدددذال  ن اللدددا ت ، 2015من مددد  األكذيددد  والزراعددد ، الادددندو  الددددو  لقلنميددد  الزراعيددد ،  (2)
 من م  األكذي  والزراع ، روما(  ) تليي  الللد  امللفاوا - 2015حتلي  العاياا الدولي  اااص   اجلود للا  

 امل جع ةفو،   (3)
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ن املالدد  بلددا مددن  12املزارعددول األسدد يول  املددزارد األسدد ي  تلددمل مودداةلدا عددن اكلددارين، ويدددي 
   (4)ليع األراا  الزراعي 

وي مددد  ا ددددا الثددداين مدددن أادددداا اللنميددد  املودددلدام   ىل الل ددداا عقدددا الفلددد  وادددمال  -6
ةاددول اجلميددع عقددا مددا يكفدديد  مددن العددذاا املدديمول واملعددذي  ددوال اللددا   و اددورل عامدد ، تللقدد  

دام   املودديل  الشددامق  امللمثقدد  ن حتليدد  األمددن العددذال  عقددا مل دد  كايدداا أاددداا اللنميدد  املوددل
 ةطا  اللا   

ويددؤاي الفلدد  وتعددري املندداق  ىل تفدداق  الل دددي اللددامل  امللمثددمل ن اةلدددا  األمددن العددذال    -7
ومث  عواممل أخ ى  ا صق  مباإل ل  ل لي  األمن العذال ، مندا تزايد الوكال واللوسع احل د ي، 

 اتسلد ك، والا اعاا، والوماا الطو وك ابي  اااص  ن منا   جع ابي  ملين    وتعري أمناط
تطبيلدداا جديدددل  اإلادداب   ىل  2030ويوددلقز  الل دداا اللددا  عقددا اجلددود  قددول عددا   -8

اللطبيلددداا اللالمددد  لقلقددد  واللكنولوجيدددا وات لكدددار ن ليدددع جواةدددب الن دددا  العدددذال ، عقدددا حندددو 
ألمدددن العدددذال   وت  فدددا أمهيددد  اللددددراا املبلكددد ل، ت ل دددمال تدددوبري العدددذاا يلنددداول ليدددع أ لددداا ا

املعدددذي ن ملدددمل األوقددداا ب ودددب، و مندددا أي ددداإ للودددمري الزراعددد  والن دددا  العدددذال  األوسدددع ةطاقددداإ  
 مللاممل حم ك لقلنمي  اتقلاااي  واملولدام   

 تسخير العلم والتكنولوجيا لت قيق األل  ال  ا ا -ثانياا  
املمكدن أل يدؤاي عددا مدن اللكنولوجيداا اوراإ ن عد ا الشدواكمل املللقلد   األ لداا  من -9

األر ل  لألمدن العدذال  )اة د  اجلددول(  ومدن األمدمل أل تدؤاي اللكنولوجيداا اجلديددل واللالمد ، 
ال اميددد   ىل مكاب ددد  اإلجدددداا احليدددوي واإلجدددداا ال ةيدددوي، وايددداال  ةلاجيددد  اأاصددديمل واملاإلدددي ، 

 خاو   الرت   و تاة  امليداه،  ىل ايداال  ةلداا العدذاا  ومدن املمكدن أل تلنداول ات لكداراا وحتوني
ن جماتا اللمزين، واللربيد، والنلمل، واللانيع الزراع  البلد ااا   لواب  العدذاا  ومدن املمكدن 

ابح سوا اللعذيد ، ألةشط  اللق  ال امي   ىل  ةلاا اأاصيمل األساسي  اللالي  الليم  العذالي  أل تك
ددن اتسددلفاال مددن العددذاا واسددلمدام،  وميكددن عدد ا عددد  اتسددلل ار العددذال  عددن   يدد   ممددا حيو 

مدددن و دددار تعدددري املنددداق واللكيدددف أةشدددط  اللقددد  واللكنولوجيدددا وات لكدددار الددديت  ددددا  ىل اللمفيدددف 
 ذار املبك   ال ق  الدليق  واإلة ومندا ة   الزراع  اأكم  والليمني اللال  عقا - مل،

 ألثلة ألنشطة العلم والتكنولوجيا وا بتكار التا ت قق األل  ال  ا ا
 أمثق  ألةشط  اللق  واللكنولوجيا وات لكار الل دي األمن العذال 
 اأاصيمل امللاوم  لألم اي أو اآلباا اإلجداااا احليوي  تواب  العذاا

 البا جنال امللاو  لآلباا
 مل ي الادأأصناا اللمح امللاوم  

 مبيداا اآلباا
 مبيداا احلشالش

 وتا احل ا  
 املواا الطارال آلباا املزرع 

__________ 

م اللةدددارل واألمدددن العدددذال ت 2016-2015ةالددد  أسدددوا  الودددقع الزراعيددد ، ، 2015، من مددد  األكذيددد  والزراعددد  (4)
 )روما(   حتلي  تواال أب مل  ني األولوياا الو ني  والااحل اللا 
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 أمثق  ألةشط  اللق  واللكنولوجيا وات لكار الل دي األمن العذال 
 املمارساا الزراعي  اأوَّن  )مث إ، ولياا الدبع والو ب(

 اأاصيمل املل مق  لقمقوة  )مثمل الكينوا والبطا س( اإلجداااا ال ةيوي  
 اأاصيمل امللاوم  لقمناق

 الرت ي  الللقيدي   )أ(اأاصيمل )عموماإ(حتوني  ةلاجي   
 اراع  األةوة  واللكا   الدقي 

 اتةلماب  لاوة  واس  
 ا ندس  الورا ي  املللدم 

 أاواا اللشميص املنمف   اللكقف  لقم إلدين الزراعيني
 اللقف احليواين اللا  الليم  العذالي  واملنمفد اللكقف  املاإلي  )عموماإ(  ةلاا حتوني  

النيرتوجددددني الوددددالمل والبدددددالمل املنمف دددد  اللكقفدددد  حلفدددد  الوددددالمل 
 املنوي لق يوال

 أاواا اللشميص املنمف   اللكقف  لأل باا البيط يني
 اندس  األةوة  لقمنلةاا احليواةي  امللكوة  ن اململرب 

املول  ددد اا الاددديدتةي  البيط يددد  املنمف ددد  اللكقفددد  )الادددامدل 
 لق  ارل(

تكنولوجيداا  دزين امليداه )تكنولوجيداا امليداه اجلوبيد ، والطبلداا  )ب(املياهعد  تواب   
احلامقدددددد  لقميدددددداه اجلوبيدددددد ، والددددددربك، واازاةدددددداا، وخزاةدددددداا امليدددددداه 
الب سددددددليكي  املنمف دددددد  اللكقفدددددد ، واألراادددددد  ال  بدددددد  الطبيليدددددد ، 

 واملولواعاا(
 ال ي  اللنواا 

 ي  امل ددماا، تكنولوجيدداا الدد ي الدددقي ، والدد ي  دداللنليا، والدد
 وال ي  ال إلاإلاا الدقيل 

ربع املياه )م ماا ميكاةيكي  ُتدار  اليد، وم دماا الدَّواسد ، 
وم ددماا الدد ي الدديت تلمددمل  الطاقدد  الشموددي ، وامل ددماا الدديت 
تلمدددمل  ا يددددروجني، وامل دددماا الكد  اليددد ، وم دددماا الوقدددوا 

 األةفوري
 ممل اإلجدداا ع ا اإلصا اا الفط ي  لقبذور والنباتاا لك  تل

 املال 
 محد الوقيوي  املولل  لل ممل اجلفاا
 ة   مواعيد ال ي وة   اع  ا ا  الل ار

 تكنولوجيا الزراع  لزياال ملفاال اسلمدا  املياه
 الوساااا املالي  )تكنولوجيا ارا املياه(

 ولياا جتميع مياه املط 
 تكنولوجياا  اال  مقوة  املياه
  عاال اسلمدا  مياه الا ا

 الزراع  احلاب   لقموارا
 أجدزل اسلشلار حممول  تسلكشاا املياه اجلوبي 
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 األمسدل املانَّل  والل وي  الرت   

 أجدزل ا   العاا احليوي
 ة   بامل الوةمل

 عد  احل ا   أو احل ا   اأاب   عقا املوارا
 الكالناا الدقيل  ن الرت  
 تثبيت النيرتوجني الطبيل 

 أاواا ن موقع اتسلمدا  للليي  حملوى الرت   من املعذياا 
احلاجددد   ىل اإلامددداا الددددقي ، وجدولددد   

 املدخ ا من أجمل اياال اأاول 
 اللاوي  والل قي ا امللرتة   ،

  ال اا     يار
  ةرتةت األإلياا

 البياةاا ال مم 
   جمياا وتطبيلاا  اارل املزارد

 الزراع  الداخقي   احل  ي الزراع  ن البيئاا  
 الزراع  ال أسي 

 اتسلزراد النبايت والومك 
 الدبيئاا املنمف   اللكقف 

 اجل اراا  اللمقياا الكثيف  الطاق  والل ك  
 تكنولوجياا األجدزل اآللي  
 اآلتا اليت جت اا احليواةاا

الفاقدد  لدد احلادداا )اللمدزين، اللربيددد،  احلاول عقا العذاا
 النلمل(

 تكنولوجياا ةف  الفاملد 
 مول   اا ا كوال

 مربااا القنب احل اري  اليت تلممل  البطارياا 
 الناةوتكنولوجيا

 األصناا اأوَّن  ورا ياإ 
 تكنولوجيا جتفيف و وي  و زين البذور واحلبوب

 الط   املبلك ل لقلعقيف والللبئ 
 اللبطني  الشمع الل وي

 تكنولوجيا األرا إلب، املعق 
 تكنولوجيا امللاجل  الفلال  لقبلول 

 تكنولوجيا جتفيف األرا
 املماال البارال

 تكنولوجيا اللن يف واللدريج والللبئ 
 اللربيد كري املوصمل  الشبك 

 امل ملباا املربال املنمف   اللكقف 
 اجملففاا الشموي  املنمف   اللكقف 

 العق  حتت اللف ي  أو العق  املاةع لقلو ب
احلاجدد   ىل ملددداا احلادداا ولقلاددنيع  

 الزراع  
 ارَّاساا اأاصيمل )اليت تلممل    ملاا أو  دراجاا(

تكنولوجياا اللانيع الزراع  )احلبوب والق   ومنلةاا األلبدال 
 واألمساك(
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 أمثق  ألةشط  اللق  واللكنولوجيا وات لكار الل دي األمن العذال 
اتسدددددددددددددددلفاال مدددددددددددددددن 
 العذاا واسلمدام،

ةلدددددددددص األكذيددددددددد  املعذيددددددددد ، و اصددددددددد  
 اأاصيمل األساسي  

 اللالي  الليم  العذالي اأاصيمل األساسي  
الكوددددابا والددددذرل والبطا ددددا املكوددددي   الربتلددددال، املدعمدددد  ليلدددددا 

  الفيلامني ألف
 احلديددددددد ليلدددددددا األرا والفاصددددددوليا واللمددددددح والدددددددخن املدعمدددددد  

 والزة 
 الذرل اللالي  الربوتني 

 
ةلددددددددص امللقومددددددددداا املللقلددددددددد   دددددددددالن    

 العذالي  الا ي 
)مدددث إ، تطبيلددداا صددد ي  عقدددا ا واتدددف ةشددد  ملقومددداا كذاليددد  

 اأمول (
عددد  اللدددرل عقددا اللنبددؤ  وعددد ومليفيدد   اتسلل ار العذال 

 الزراع  
 تكنولوجياا اللنبؤ  األةوال اجلوي  

أجدزل اسلشلار تلممل  األإلل  حتت احلم اا تمللشاا اإلجدداا 
 اأاو  

 يددددار اللادددوي   ددديلوال الطيددددف الفاللددد ،  اسدددلمدا   ددددال اا  ددد  
 والوواتمل 

ةلددددددص اآلليدددددداا املاليدددددد  الدددددديت ت ددددددمن  
 الدخمل 

 الليمني اللال  عقا ال ق  الدليق  )اأاصيمل واملاإلي ( 

    األوةكلاا املادرت
مددن املمكددن أل تشددممل أةشددط  اللقدد  واللكنولوجيددا وات لكددار، ال اميدد   ىل حتوددني تددواب  العددذاا، الددندج  )أ(

اللكنولوجيددداا اجلديددددل والناإلدددئ   بمدددث إ، مدددن املمكدددن أل تدددؤاي  لدددد الللنيددد  اللالمددد ،  اددداب   ىل 
الللنيدداا، مثددمل ة ددا  تكثيددف حماددول األرا،  ىل ايدداال ملوسددا اإلةلاجيدد  ) سدددا  مددن من مدد  األمدد  

 ي  واللق  والثلاب  )اليوةوكو((ماملل دل لقرت 
 ياا املل دل األم يكي   ُقد مت تكنولوجياا عديدل للوبري املياه ملإسدا  من ةكوم  الوت )ب(

 تواألر ال  اء: تسخير العلم والتكنولوجيا لت سي  اإلنتاجية الزراعية -ألف 
ن املالد   دني سدل اا اأاصديمل  70ةدَّاا من م  األكذي  والزراع  بةول كذالي  تنااز  -10

  ومددددن (5)2050والطقددددب امللوقددددع عقددددا الوددددل اا ن عددددا   2006الدددديت ملاةددددت ملاةدددد  ن عددددا  
مكدددن أل تدددؤاي أةشدددط  اللقددد  واللكنولوجيدددا وات لكدددار اوراإ مدمددداإ ن  ةلددداا املزيدددد مدددن العدددذاا، امل

دددن ، وملدددذل  تدددوبري احلدددد األمثدددمل مدددن  و لددد   اسدددلنباط أصدددناا ةباتيددد  جديددددل  اا صدددفاا حموَّ
  املدخ ا ال ام  ل بع  ةلاجي  الزراع  

  اصيل ال بوبالتهجي  التقليدي لت سي  األصناف النباتية وزيادة ل  
مددن املمكددن اسددلمدا  الللددديمل الددورا   لألصددناا النباتيدد  للدددعيمدا  دداملواا املعذيدد  وربددع  -11

قدر ا عقا حتمُّمل اجلفاا أو مبيداا احلشالش أو األم اي أو اآلباا، وحتودني كقد  اأاصديمل  
لقلدةددني  وركدد  أل وت ددمنت األإلددكال املبكدد ل لقللددديمل الددورا   ن جمددال الزراعدد  ةُدُدةدداإ تلقيديدد  

__________ 

(5) FAO, 2006, World Agriculture: Towards 2030/2050 – Prospects for Food, Nutrition, Agriculture 
and Major Commodity Groups, Interim report (Rome)   



E/CN.16/2017/3 

7 GE.17-03247 

، (6)عمقيددداا حتودددني النباتددداا تللاددد  عقدددا أب دددمل الادددفاا امللاةددد  ن ةفدددس باددديق  اأاصددديمل
 تزال اذه اللكنولوجيا مفيدل، ت سيما لاعار املزارعني ن عدا من املنا   اجلع ابي   ت
دد   ندداا قدددراا  -12 املددزارعني، وتشددممل اجلدددوا ال ااندد  الدديت توددم  اللدةددني الللقيدددي، وتيو 

وت سددد  تلاوةددداإ  دددني الشدددمال واجلندددوب   ددد   مشددد ود الدددذرل املعذيددد  إل يو يدددا، و قامددد  الل دددالف 
 اإلاداب   ىل  -  وتولمد   قدال أخ ى     اللدةدني الللقيديد  (7)األب يل  لب وث الفاصولياا

ئيد  اللاسدي   وتنف دذ لزياال  ةلاجي  اأاصيمل األساسي  ن ال  وا املناخي  والبي -ةلمل اللكنولوجيا 
،   ةاجمدداإ يددددا  ىل الل وددني الددورا   لق بددوب لل ليدد  اإلةلدداا 1968ةكومدد   ددريو، منددذ عددا  

   (8)املولدا  لقم اصيمل

 ت سي  اإلنتاجية الزراعية ع  طريق الم اصيل الم ّورة وراثياا   
جددداااا احليويدد  حيلدد  الل ددوي  الددورا   عدددااإ مددن الفوالددد، مندددا اللدددرل عقددا حتمُّددمل اإل -13

)احلشدددد اا واألمدددد اي(، واإلجددددداااا ال ةيويدددد  )اجلفدددداا(، وحتوددددني الليمدددد  العذاليدددد  واملددددذا  
وامل د ، وحتمُّمل مبيداا احلشالش، واحلد من اسلمدا  األمسدل املان ل   و الن    ىل الل ددياا 

اللكنولوجياا  ىل ايداال امللمث ق  ن تفاق  ةدرل املياه وتداور األراا ، من األممل أل تؤاي اذه 
 ةلاجيدد  وةدددل املودداة  أو  ةلاجيدد  النبدداا  ويلكددف عدددا مددن البقدددال، مندددا  قعاريددا، عددن   يدد  
ملدد بيزيولوجيدا النبداا والورا د  اللدا ع  دا، عقدا حتودني اللددراا ن ادذه اللكنولوجيداا احليويد  

  (9)ا البيئي امللاص ل من أجمل اياال قدرل اأاصيمل عقا حتمُّمل عواممل اإلجدا
وقددد تكددول اأاصدديمل اأددو رل ورا يدداإ، الدديت أةلةلدددا ن املاادد  عقددا ةطددا  جتدداري إلدد ملاا  -14

عرب و ني  ملماا  ن البذور واملواا الكيميالي  الزراعي ، عالي  اللكقف  لادعار املدزارعني وتللمدد 
كنولوجيددداا  دددؤتا ، ولكدددن املبدددااراا اارييددد  احلديثددد  تدددوب  ادددذه الل(10)عقدددا مددددخ ا خارجيددد 

املددزارعني  وة دد اإ  ىل أل جددزااإ ملبددرياإ مددن اللكنولوجيددا احليويدد  تطددوَّر ن اللطدداد ااددا ، يوجددد ققدد  
أي دداإ  شدديل احلاددول عقددا اللكنولوجيددا، وتوددةيمل  دد اااا أإلددكال احليددال، واللشددارك ن املنددابع، 

  (11)ق وولياا الوو ، وتليي  املما   واللمفيف مندا، وموالمل أخ ى  اا ص
__________ 

(6) S Buluswar, Z Friedman, P Mehra, S Mitra and R Sathre, 2014, 50 Breakthroughs: Critical 
Scientific and Technological Advances Needed for Sustainable Global Development (Institute for 

Globally Transformative Technologies, Berkeley, California, United States)  

    سدا  من ةكوم  ملندا  (7)

    سدا  من ةكوم   ريو  (8)

    سدا  من ةكوم   قعاريا  (9)

   )واإلنطن اللاصم (  ت تومري الزراع  ألك اي اللنمي 2008 اللا  للا  تل ي  اللنمي  ن، 2008البن  الدو ،  (10)
دددن  ورا يددداإ  ملزيدددد مدددن امللقومددداا، اة ددد  (11)  توجدددد من دددوراا خملقفددد  لددددور ةلدددو  املقكيددد  الفك يددد  ن اأاصددديمل اأوَّ

www.iphandbook.org (accessed 21 February 2017); E Marden, R Godfrey and R Manion, eds., 

2016, The Intellectual Property–Regulatory Complex: Overcoming Barriers to Innovation in 

Agricultural Genomics (UBC Press, Vancouver); C Chiarolla, 2011, Intellectual Property, 

Agriculture and Global Food Security: The Privatization of Crop Diversity (Edward Elgar, 

Cheltenham, United Kingdom); UNCTAD–International Centre for Trade and Sustainable 

Development, 2005, Resource Book on TRIPS and Development (Cambridge University Press, 

New York); J Reichman and C Hasenzahl, 2003, Non-voluntary licensing of patented inventions: 

Historical perspective, legal framework under TRIPS and an overview of the practice in Canada 

and the USA [United States], Issue Paper No. 5 (Geneva)   

http://www.iphandbook.org/
http://www.iphandbook.org/
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وركدد  أل اددذه املوددالمل ت تددزال مواددع ةلدداة عقددا املوددلوى اللددامل  واإلققيمدد  والددو  ،  -15
قد تشممل الل دياا البارال اليت تواجددا البقدال النامي  ةلص اللدراا ات لكاري  ال ام  لللدي  

، ة د اإ  ىل  واخليار وةش  وتليي  اذه اللكنولوجياا مدن أجدمل اللاددي لقل ددياا الزراعيد  اأقيد 
  وت تشدددممل ادددذه (12)ملثابددد  امللدددارا الددديت تنطدددوي عقيددددا اللكنولوجيدددا احليويددد  الزراعيددد  امللاصددد ل

ي  والبيئددد  املواتيددد  ب ودددب، اللددددراا ات لكاريددد  رأ  املدددال البشددد ي ومؤسوددداا الب ددد  واللطدددو 
 امللدارا الللقيديد   أي اإ الوياساا اللاةوةي  واللن يمي  اليت تلزا اللةارل وات لكار وتلدرتا و منا

فدددددمل سددددد م  البشددددد  والنبددددداا واألصدددددقي  وت دددددع لدددددوالح لقوددددد م  احليويددددد  وتنشددددد  مؤسوددددداا تك
   (13)والبيئ  واحليوال

 إدارة التربة ألغراض رألع غّلة الم اصيل الزراعية  
ددددن  ورا يدددداإ أل ت بددددع كقدددد  اأاصدددديمل اول اللعقددددب عقددددا  لددددد  -16 ت ميكددددن لألصددددناا اأو 

مسدددل املاددن ل  مددن أجددمل ايدداال خنفدداي خاددو   الرت دد   وُتوددلمد  منددذ علددوا األالللبدداا، مثددمل ا
اأاصدديمل الزراعيدد ، كددري أل اةليدداا اددذه األمسدددل  ىل رأ  مددال ملبددري، واعلماااددا عقددا العدداا  كق دد 

ت سيما ن ةال  النيرتوجني، والبام  اإليكولوجي  الكبريل، ململ  ل  تيلو  اسلدام   -الطبيل  
ومددن املمكددن أل يددؤاي اإلبدد اط ن اسددلمدا  األمسدددل وامليدداه  ىل اإلادد ار  البيئدد ،   اددذه األمسدددل 

  ملما أة، ميثمل خوارلإ اقلاااي  لاعار املزارعني 
ويددددؤاي عدددددا مددددن اللكنولوجيدددداا والللنيددددداا اجلديدددددل  ىل ايدددداال  مكاةيدددد  اتسدددددلمدا   -17

ا الكيمياليد  ن ةيةرييدا مسداااإ قالمداإ املولدا  لألمسدل  وقد  و ر امللدد الو   لب وث اللكنولوجيد
   (14)الاديل  لقبيئ  Moringa oleiferaعقا إلة ل الني  ومساااإ ع وياإ من إلة ل البال الزييت 

ومدن املمكددن أل تدؤاي الطدد   اجلديدددل للثبيدت النيرتوجددني واملكوةداا األخدد ى لألمسدددل،  -18
الكثيدف  ىل رأ  املدال والطاقد ،  ىل جلدمل وا  الط   اليت تلةنب الط   ال اان   اا اتةليداا 

ر N2Africaاللكميدمل  داملواا العذاليد  أمدد اإ أملثد  اسدلدام إ مدن الناةيدد  البيئيد   بمدث إ، رملَّدز مشدد ود ر
واددو مشدد ود  ثدد   منددال  واسددع النطددا  قددال  عقددا اللقدد ، عقددا جلددمل تثبيددت النيرتوجددني مناسددباإ 

   (15)ن أب يليا لاعار املزارعني املنلةني أاصيمل البلول
ومن املمكن أي اإ اياال اسلمدا  اللكنولوجياا اجلديدل، اليت جتلمل األمسددل البيولوجيد   -19

)الوددماا الل ددوي، أو الدد وث، أو الز ددمل( أملثدد  جدددوى وبلاليدد إ،  دددتإ مددن تكنولوجيدداا األمسدددل 
ا البشد ي ، قدد حتلداا  ىل املانَّل   كري أل اذه األمسدل البيولوجي ، وت سيما املنلة  مدن املمقفدا

اياململ أساسي  لقن اب  الا ي   وع ولإ عقا  ل ، من املمكن أل تواعد الزراع  اأكم  عقدا 

__________ 

(12) UNCTAD, 2002, Key Issues in Biotechnology (United Nations publication, New York and Geneva)    
(13) UNCTAD, 2004, The Biotechnology Promise: Capacity-Building for Participation of Developing 

Countries in the Bioeconomy (United Nations publication, New York and Geneva)   
   من ةكوم  ةيةرييا  سدا   (14)

 K Giller, A Franke, R Abaidoo, F Baijukya, A Bala, S Boahen, Kم Wageningen سددا  مدن جاملد   (15)

Dashiell, S Kantengwa, J Sanginga, N Sanginga, A Simmons, A Turner, J De Wolf, P Woomer 

and B Vanlauwe, 2013, N2Africa: Putting nitrogen fixation to work for smallholder farmers in 

Africa, in B Vanlauwe, P Van Asten and G Blomme, eds., Agro-ecological Intensification of 

Agricultural Systems in the African Highlands (Routledge, London)   
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تيودددري اللطبيددد  الددددقي  لقمددددخ ا  ودددب ةدددود اأادددول ومددد وا الرت ددد   طددد   تزيدددد مدددن كقددد  
  ( 1)اإل ار  (16)اأاصيمل وتلقمل ن الوقت ةفو،  ىل أاىن مولوى من اآل ار البيئي  األمق 

  1اإل ار 
 تسخير تكنولوجيات المعلولات وا تصا ت لت سي  نوعية التربة ألا بن الديش

ن  دددددددنع ايش  ىل ايددددددداال اخدددددددمل املدددددددوا نني ن عددددددددا مدددددددن  Katalystيدددددددددا مشددددددد ود  
اللطاعاا، منددا الزراعد  واألمدن العدذال   وعلدد ملددد تنميد  مدوارا الرت د ، اللدا ع لدواارل الزراعد ، 
إل امل  مع اذا املشد ود مدن أجدمل تلددم خدمد  تلدو  عقدا تكنولوجيداا امللقومداا واتتاداتا 

  األمسدل  وب اأاول واملوقع  للزويد املزارعني  لوصياا  شيل اسلمدا 
واسدددلناااإ  ىل حتقيدددمل لبياةددداا عينددداا الرت ددد ، أعددددا اادمددد  توصدددياا  ددددا  ىل ت إلددديد  

 Bangladinkتكاليف املدخ ا وحتلي  املولوى األمثمل لعق  اأاصيمل  ومت ،  الللداول مدع إلد مل  
،      خدم  امللقوماا اااص   األمسددل عقدا ا واتدف اأمولد ، ملمدا Grameenphoneوإل مل  

الربجميداا  -وا  إل مل  حمقي  ملماا  ن تكنولوجيا امللقومداا  - eGenerationأعدا إل مل  
 القع  اأقي  )البنعالي ( مع م اعال املولمدمني املزارعني والويا  اأق   و لد   د   اادمد  ن 

 25 نودب  وصدقت  ىل  -، اخنف ت تكاليف األمسدل اليت يل مقدا املزارعول 2009متوا/يولي، 
ن املالدددد   وأاى اددددذا النةددددا   ىل  15وارتفلددددت كقدددد  اأاصدددديمل  نوددددب  وصددددقت  ىل  -ن املالدددد  

 مش وعاإ مما  إ لقملقوماا املللقل   ال ي  Katalyst       ةامج 
، 2012ن تل يددد  األوةكلددداا للدددا   Katalystاألوةكلددداا، اسدددلناااإ  ىل امللقومددداا امللدمددد  مدددن   ةدددامج  املادرت

 )منشوراا األم  املل دل، جنيف(  2012اقلااا امللقوماا، تل ي  امللنول 
 

 تكنولوجيات الري: التكنولوجيات الموألرة للمياه الالزلة إلنتاج ال  اء  
مثمل خطو د  الرت د ، مددخمل عامدمل ل دمال  ةلاجيد  اأاصديمل وحتوديندا  تواب  املياه، مثق،  -20

  ومدن املؤسدف أل الكثدري (17)ن املالد  مدن اإلمدداا اللدامل   امليداه اللذ د  70وُيك َّ  لقزراعد  حندو 
رل الفلقيددد  لقميددداه )عدددد  تدددواب  مدددن املدددزارعني ت حيادددقول عقدددا امليددداه ال امددد  لقزراعددد   ودددبب الندددد

ياه للقبي  الطقدب عقيددا( أو النددرل اتقلادااي  لقميداه )عدد  وجدوا اسدلثماراا ن يكف  من امل ما
ا ياململ األساسدي  لقميداه أو عدد  ملفايد  اللددرل البشد ي  عقدا تقبيد  الطقدب عقدا امليداه(،  اإلاداب  

(  وملواجددد  اددذه الل دددياا، مددن املمكددن أل تددؤاي وتا الثلددب 1 ىل عوامددمل أخدد ى )الشددكمل 
قف  وامليوورل الثمن، وامل ماا الديت تلمدمل  الطاقد  امللةددال، وتكنولوجيداا  االد  املنمف   اللك

   (18)مقوة  املياه وحتوني ملفاال املياه،  ىل توبري املزيد من املياه إلةلاا العذاا
ومدددن املمكدددن أل تدددؤاي وتا الثلدددب اافيفددد  الدددوال ال امددد  تسدددلم اا امليددداه اجلوبيددد   -21

ا امليددداه اجلوبيددد ،  ىل ايددداال تدددوب  امليددداه اجلوبيددد  ال امددد  لقددد ي  ومدددن ال ددد ق ، وملدددداا امللشدددا
املمكددن مل ددماا الدد ي الدديت تلمددمل  الطاقدد  الشموددي  أل تلدديح امليدداه ال امدد  لقدد ي، عندددما تكددول 

__________ 

(16) Buluswar et al., 2014   

 UNCTAD, 2011a, Waterي إ عدن تكنولوجيداا  اارل ميداه الزراعد ، اة د  ل   د عقدا ملقومداا أملثد  تفاد (17)

for Food: Innovative Water Management Technologies for Food Security and Poverty Alleviation. 

UNCTAD Current Studies on Science, Technology and Innovation, No. 4 (United Nations, 

Geneva)    

   اللديد من اللكنولوجياا املذملورل ن اذا اجلزا ُملد  ملإسدا  من ةكوم  الوتياا املل دل  (18)
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م ماا ال ي اليدوي  امل ال  كري ملابي ، أو عندما يللذ ر مالياإ احلاول عقا امل ماا الباا د  
  وتلددد ة دد   ددزين ميدداه املطدد  (19)  ملدداا وتلطقددب تكدداليف ملكدد رل لقوقددواالددثمن الدديت تلمددمل  

   (20)امليوورل الثمن تكنولوجيا حملمق  للوبري مياه ال ي
ون ةالدد  عددد  جدددوى اسددلمدا  امل ددماا الدديت تلمددمل  الددديزل أو  الطاقدد  الشموددي ،  -22

لدد ي احللددول   ا تددوب ا ميدداه ملدبلدد    ميكددن اسددلمدا  امل ددماا الدديت تلمددمل  الطاقدد  الكد ماليدد 
ومن املمكن أل  فف الددبيئاا مدن إلدح امليداه النداج  عدن عدد  اللددرل عقدا اللنبدؤ  داملط ، وأل 

 تليح لقمزارعني مومساإ اراعياإ عقا مدار اللا  
وةددإ   ا تددوب ا امليدداه اجلوبيدد ، قددد ت تكددول امليدداه امللوسددط  املقوةدد  مناسددب  ل سددلد ك  -23
شدد ي أو لدد ي اأاصدديمل  ومددن املمكددن اسددلمدا  تكنولوجيدداا  االدد  املقوةدد ، مثددمل ة دد  الفاددمل الب

العشددال   الكد  دداا، الدديت تلمددمل  الطاقدد  الشموددي  وت ُتوصَّددمل  الشددبك ، إلاالدد  األمدد   وامللدداال 
   (21)من اذه املياه امللوسط  املقوة 

ددنوحت -24 ه مددن أجددمل تقبيدد  الطقددب امللزايددد ملفدداال اسددلمدا  امليددا  مددنتكنولوجيدداا أخدد ى  و 
عقا املنلةاا الزراعيد  ن البيئداا الطبيليد  ا ش د   بمدث إ، مدن املمكدن أل تدؤاي الطد   اجلديددل 

منددددا ، ملينددد  لقميددداه اسدددلد ك حماصددديمل تلقيدددملللددد ا اإلصدددا اا الفط يددد  لقبدددذور والنباتددداا  ىل 
كق دد   وتددزااان املالد ،  50اه  نوددب  مليددةيدد  يددنمفد اسدلد ك االباميد  والددذرل والدددخن واللمدح، 

   (22)ن املال  29اأاول  نوب  
و اإلادددداب   ىل اور البياةدددداا ن حتوددددني اللكنولوجيدددداا املاايدددد  ومدددددخ ا اأاصدددديمل،  -25

ميكدددن اسدددلمدا  البياةددداا ملماددددر لل ودددني تدددواب  امليددداه وملفاا دددا  بفددد   دددريو، تكلندددف عمقيددد  
ملددددد  ويطددد   يمنددداط اجلدددو واملنددداق تكددداليف  اا ددد  وصدددلو    احلادددول عقدددا امللقومددداا املللقلددد  

ةدداا املللقلدد  االللدداول اجلددامل  ة امدداإ جلدولدد  الدد ي يوصدد   يب ددمل ممارسدداا الدد ي اسددلناااإ  ىل البي
   (23)امللاة  عقا ا واتف اأمول  ، املناق واألرصاا اجلوي  والرت  

م  لقطلا ، ةي  تلمدمل املد أل عقدا حندو كدري ومن املد  تناول البلد اجلنواين لقمياه ال ا  -26
مددخ ا أخد ى تامد   ب د إ عدنملناسب مللمال  اراعي ، ن ةني يالب ةاو ا عقا املداا، 

    (24)لزياال اإلةلاجي  الزراعي 

__________ 

(19) Buluswar et al., 2014  

ت حتوني األمن العذال  ن أب يليدا عدن   يد  اللقد  2010تل ي  اللكنولوجيا وات لكار للا  ، 2010األوةكلاا،  (20)
   املل دل، ةيويورك وجنيف( )منشوراا األم واللكنولوجيا وات لكار

(21) http://news.mit.edu/2016/solar-powered-desalination-clean-water-india-0718; http://securingwater 
forfood.org/innovators/edr-mit-jain (both accessed 21 February 2017)   

(22) http://securingwaterforfood.org/innovators/adaptive-symbiotic-technologies-bioensure (accessed 
21 February 2017)   

(23) http://securingwaterforfood.org/wp-content/uploads/2016/03/2015-SWFF-Annual-Report_Press_ 
Print-Version.pdf (accessed 20 February 2017)   

سقوددددق  األوةكلدددداا  تطبيدددد  من ددددور جنودددداين عقددددا اللقدددد  واللكنولوجيدددداا وات لكددددار،)ب(، 2011األوةكلدددداا،  (24)
 )منشوراا األم  املل دل، ةيويورك وجنيف(   5امللنوة  اراساا ملاص ل ن اللق  واللكنولوجيا وات لكار، رق  
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  1الشكمل 
 ندرة المياه ألا العالم

 

 2007امليددداه ن اللطددداد الزراعددد ، املدداا مدددن أجدددمل العدددذاا، املدداا مدددن أجدددمل احليدددالت تليددي  إلددداممل إلاارل  املادرت
(Earthscan, London )  

 ال صو  على ال  اء: تكنولوجيات ال صو  على ال  اء -باء 
يللمددد احلاددول عقددا العددذاا عقددا عدددل عوامددمل، مددن أمهدددا تلقيددمل الفاقددد مددن العددذاا  ىل  -27

لدد  واملوددلدقكول مددن أاىن ةددد ممكددن أ ندداا اإلةلدداا واللمددزين والنلددمل، وتلقيددمل مددا يددددره جتددار اللةز 
العددذاا  وتُلددزى اددذه ااوددال  الزراعيدد   ىل عدددا مددن اللوامددمل، مندددا صددلو   الوصددول  ىل األسددوا  
اجلددداازل، وم ابددد  اللمدددزين املناسدددب ، واللربيدددد امليوددددور اللكقفددد ، وامل ابددد  اأقيددد  للادددنيع اأاصدددديمل 

  ( 2)الشكمل 
ن عمقيدداا اللمددزين واملناولدد   اااددويفيددد عدددا مددن تكنولوجيدداا تلقيددمل الفاقددد  لددد احل -28

واللربيددد والنلددمل واللاددنيع  بمددث إ، تشددارك أوكندددا اددمن مثاةيدد   قدددال أب يليدد  ن مشدد ود لل وددني 
  ومث  (25)وتوويلدا و عداااا األراعمقياا املناول   لد احلااا لقمنلةاا اجلديدل اللالم  عقا 

تُبدذل جددوا ن الوقدت ملمدا ،  (26)واألمسداك ن ملو دامشاريع أخ ى للانيع منلةاا الق   والقنب 
  وعددد ولإ عقدددا  لددد ، مدددن إلددديل (27)ن ةيةرييدددا اابإلةلددداا وةدددداا ملنلقددد  للادددنيع الكوددد الدد اان

__________ 

    سدا  من ةكوم  أوكندا  (25)

  سدا  من ةكوم  ملو ا   (26)

(27) http://www.dadtco.nl/ (accessed 21 February 2017)   
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األصددناا اأوددن  ورا يدداإ أل تلقددمل أي دداإ مددن باقددد مددا  لددد احلاددول وأل حتفدد  األكذيدد  لنلقدددا  ىل 
 األسوا  اأقي  والو ني  والدولي  

وددددددلمد  الناةوتكنولوجيددددددا ن عدددددددا مددددددن املشدددددداريع الدددددديت  دددددددا  ىل حتوددددددني ةفدددددد  وتُ  -29
وم ملدز  دوث اللنميد  الدوليد   وث األمن العدذال  الددو  الكنددي  ويدع  صندو   (28)اأاصيمل

  ةاجماإ لل وني ةفد  الفاملدد ، و لد   الللداول مدع  ود   قددال أخد ى، اد  ت ينيدداا وتو داكو، 
  دل، وس ي تةكا، وملينيا، وا ند ولدوري  تنزاةيا املل 

  2الشكمل 
سلسملة القيممة ألنمواخ لختلفمة لم   التدادالفواقد الزراعية ألا أألريقيا جنوب الص راء على 

 الم اصيل

 
 -ت املدد أل ن قطدداد الزراعدد  2011-2010ةالدد  األكذيدد  والزراعدد  ، 2011من مدد  األكذيدد  والزراعدد ،  املادرت

   )روما(  أجمل اللنمي سد الفةول  ني اجلنوني من 
ومدددن إلددديل اتسدددلثمار ن تنميددد  املدددداراا اأقيددد  للادددنيع و صددد   ار اسددداا اأاصددديمل  -30

لاجل مويل  اللدرل عقا ةياال ملداا احلااا وتواب ادا  ل احلة   ىل امللوسط  احلة  أل يالاعري 
خملددرب بددول الاددويا ات لكدداري الدديت تدددعمدا وملالدد  الوتيدداا  لوتلددد   لددد املبددااراا، مثددمل مبدداار 

   (29)تيااي  ن كاةايبي   دأ تنفيذاا مؤخ اإ  اورل ار املل دل لقلنمي  الدولي ، ةقلاا عممل تدر 
ومددن إلدديل الندددوي  لدددراا صددعار املددزارعني ن جمددال  ةلدداا اأاصدديمل ال امدد  لألسددوا   -31

بز اتقلاددااي واملددا  ل رتلدداا  احلالدد  الزراعيدد  لاددعار املددزارعني  اإلققيميدد  والدوليدد  أل يديدد  احلددا
عمقيدد  تكثيددف  لللزيددزاملدداحنول الدددوليول  يلدددمدااملودداعدل املل بيدد ، الدديت أل تدددع  ومددن املمكددن 

  (30)امللارا ال ام  لقلنمي ، اتملثال لقملايري  اإلااب   ىل تطوي  تكنولوجياا اراعي  ملين 

__________ 

  سدا  من ةكوميت س ي تةكا وملندا  (28)

  سدا  من ةكوم  الوتياا املل دل  (29)

)رقد   ت املل ب  والللق  اللكنولوج  وات لكدار ألكد اي اللنميد 2007تل ي  أقمل البقدال منواإ، ، 2007األوةكلاا،  (30)
    180-161منشوراا األم  املل دل، ةيويورك وجنيف(، الاف اا ، E.07.II.E.8املبيع 
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 ل  ال  اء واستخداله: تسخير العلم ألغراض الت  ية ا ستفادة -جيم 
وحياددمل مقيددارا إلددمص يلدداين مقيددار إلددمص ن اللددا  مددن ةلددص الوددل اا واملددواا املعذيدد ،  -32
مقيدددار إلدددمص  2.5سدددل اا ملابيددد  ولكدددند  يلددداةول مدددن عدددد  ملفايددد  املدددواا املعذيددد ، ويودددلدق  عقدددا 

مقيدداراا  3سددل اا االدددل ولكددن يلدداين الكثددري مددند  مددن عددد  ملفايدد  املددواا املعذيدد   ومددن   بددإل حنددو 
    (31)مواا معذي  ملابي عقا أي اإ  وحياقولسل اا ملابي  ولكندا كري االدل،  حياقول عقاإلمص 

اأاصدددددديمل األساسددددددي  العنيدددددد   املعددددددذياا الدقيلدددددد    أو ت  يدددددد -مددددددد  اللدددددددعي  احليددددددوي و  -33
ملددندج بلددال ملكاب دد  سددوا اللعذيدد ، وت سدديما ن البقدددال الناميدد   وتُلدددد   -والفيلاميندداا املدمدد  

البطا ددا املكوددي   الربتلددال أجنددح مثددال ةددإ اآلل عقددا اللدددعي  احليددوي  الفيلاميندداا واملعددذياا 
  وا  اللمقي  اليت تطورا ن امل ملز الدو  لقبطا س  الدقيل ،
اللا ع لقملدد الدو  لب وث سياساا األكذي ، عمقي   - Harvest Plusوأ ق    ةامج  -34

والددذرل والبطا ددا  جمموعدد  مددن اأاصدديمل، مندددا الكوددابا احليددوي ملاسددرتاتيةي  عامليدد  لرت يدد اللدددعي  
 الفيلددامني ألددفم واألرا والفاصددوليا واللمددح والددُدخن األكددرب،  املكوددي   الربتلددال، املدع مدد  ليلدددا

وملدال  دذه اجلددوا املشدرتمل  تدي ري  قدداإ   40املدعم  ليلدا  احلديد والزة ، و لد  ن أملثد  مدن 
ويُلوقدع أل يودلفيد منددا مئداا مدن امل يدني ن الللدوا  -عقا عش ل م يني إلدمص    جيايب بلق
   (32)اللاام 
جددوااإ إلدامق  لل ودني  و اإلااب   ىل اذه اجلددوا، تبدذل عددل  قددال، مثدمل كواتيمدات، -35

يد ، مددع ادمال سدبمل ملوددب اللديش واللددرل عقددا اللديقق  عدن   يدد    ةدامج املشددرتياا لعذةالد  ال
   (33)من أجمل الللد  الذي أ قل،   ةامج األكذي  اللامل 

 عدام األل  ال  ا ا ال اد والمزل ا ستقرار ال  ا ا: طرق جديدة لمكاأل ة ان -دا  
يوددلقز  اللادددي آل ددار تعددري  املندداق ممارسدداا اراعيدد  موددلدام  وملوابلدد  مددع املندداق، مندددا  -36

 تنويع اإلةلاا  

 لواءلة إنتاج ال  اء بما يناسب ت ير المناخ  
اا ينبعددد  أل ت ملدددز أةشدددط  اللقددد  واللكنولوجيدددا وات لكدددار عقدددا  عددداال اللكامدددمل  دددني  ةلددد -37

اأاصددديمل واملاإلدددي  والددددوراا املعقلددد  لقمعدددذياا  وينبعددد  ن الوددديا  ةفوددد، ايددداال اتسدددلفاال مدددن 
 مكاةاا اةلةاا الك  ول ن أراا  اأاصديمل الزراعيد  وامل اعد  الديت تُددار عقدا الن دو األمثدمل ن 

  اللمفيف من و ار تعري املناق 
ادد  امل اعدد  الدالمدد  اللالمدد ، وميكددن مايدد  أرا وميكددن خفددد الفاقددد مددن مل  ددول الرت دد   -38

األمسددل الل دوي  واحلدد  ىل أقدمل   اسدللمالاياال اةلةاا مل  ول الرت   ن األراا  اللا قد  لقزراعد  
  مولوى من اخل ل الرت  ، واحل اج  الزراعي ، واراع  حماصيمل خملقط ، واراع  البلولياا 

__________ 

(31) J Ingram, 2016, What determines food security status? Presented at the International Colloquium 
on Food Security and Nutrition in the Context of the 2030 Agenda: Science and Knowledge for 

Action, University of Hohenheim, Germany, 27 September, available at https://gfe.uni-hohenheim 

de/fileadmin/einrichtungen/gfe/Dateien/HLPE_John_Ingram.pdf (accessed 21 February 2017)   
(32) https://www.worldfoodprize.org/en/laureates/2016__andrade_mwanga_low_and_bouis/ (accessed 

21 February 2017)   
  سدا  من ةكوم  ملندا   (33)
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ولوجيدا وات لكدار، ال اميد   ىل اللمفيدف وينبع   وج، خا  أل ت ملز أةشط  اللقد  واللكن -39
مددن و ددار تعددري املندداق واللكيددف ملدد،، عقددا تددوبري امللقومدداا وةلددمل اللكنولوجيددا، وأل تشددممل اددذه 
األةشددط  ا لكدداراا اجلماعيدد  وتلنيدد   كددري أل اللديددد مددن املمارسدداا تلددد  ا لكدداراا اجلماعيدد  

لفلال ، ن سيا  تعري املناق، حتلد  بوالدد ج اللكيف والل ممل واللمفيف ادُ وتلني ، واللديد من ةدُ 
   يكولوجي  واراعي  واقلاااي  واجلماعي  مشرتمل  

قويا  اأق  ألصدناا اأاصديمل، امل لم  لو اإلااب   ىل  ل ، تنطوي عمقياا الرت ي   -40
در إلملودداجلا اللدددرل عقددا حتمددمل اجلفدداا أو احلدد ارل، مددع الرتمليددز عقددا اأاصدديمل كددري املوددلعق   اللدد

  الكان، عقا  مكاةاا االق  لدع  اللكيف مع تعري املناق ن جمال الزراع  
وميث مل احلوار الب ث  الودنوي لقديئد  الف عيد  لقمشدورل اللقميد  واللكنولوجيد  حمفد إ للبداال  -41

  ااددرباا املللقلدد   لطبيدد  مثددار اللقدد  واللكنولوجيددا وات لكددار ن اللادددي للعددري املندداق،  ددا ن  لدد
   (34) ةلاا العذاا واألمن العذال 

 استخدام البيانات الضخمة وإنترنت األشياء ألغراض الزراعة الم كمة   
ميكدن تودمري البياةداا ال ددمم  و ةرتةدت األإلدياا ادمد  عدددا مدن اللطبيلداا الزراعيدد ،  -42

مشد ود يلدوىل تنوديل،  ،مندا اع  ق اراا املدزارعني، والزراعد  اأكمد ، واللديمني  واسدلمد    ةدامج
Global Pulse  اللددا ع لألمدد  املل دددل، وةكومدد   ةدوةيودديا، و  ةددامج األكذيدد  اللددامل ، اللع يددداا

 اإلاددداب   ىل و   (35) عدددداا مؤإلددد  واقلددد  ألسدددلار األكذيددد  جلددددااللامددد  لبيدددال أسدددلار األكذيددد  
قلددد   دددالطلس واأاصددديمل  لددد ، يودددلمد  امل ملدددز الددددو  لقزراعددد  اتسدددلوالي  البياةددداا الكبدددريل امللل

 لل وني اللكيف مع تعري املناق  
وأعدددد امللددددد الددددو  لب دددوث الثددد ول احليواةيددد    ةاجمددداإ يُلددد ا  اسددد  اللددديمني عقدددا املاإلدددي   -43

املوددلند  ىل مؤإلدد اا يددددا  ىل تددوبري احلمايدد  املاليدد  اللالمدد  عقددا مؤإلدد  املطدد  لق عددال ن اللدد ل 
  اسللاددالي  لألسدد  املليشددي  للليددي  اللددي ري ن  لدد  اإلققددي  أل   وتبددني ةلددالج اراسدد(36)األب يلدد 

األسدد  املليشددي  امللمللدد   اللدديمني ن   ددار الربةددامج يلددمل اةلمددال تلقيقدددا للدددا وجبا ددا أو  يلدددا 
لقماإلدددي ، ويزيدددد اةلمدددال ةادددو ا عقدددا ااددددماا البيط يددد ، وحتليلددددا  ةلاجيددد  أعقدددا مدددن القدددنب، 

   (37)  أب ملوةاول أ فا ا عقا تعذي
وة دددد اإ  ىل تزايددددد أمهيدددد  ملددددمل مددددن البياةدددداا املللقلدددد   األرصدددداا اجلويدددد  و ةرتةددددت األإلددددياا،  -44

 وصفدا مدخ ا اراعي ، ي ملدز عددا مدن املبدااراا اجلديددل عقدا تبداال البياةداا مدن أجدمل اعد  
 الزراعد  واللعذيد ، واد  بياةداا املفلوةد  املللقلد  لقاإلةلاجيد  الزراعيد ، بمدث إ، ت ملدز املبداارل اللامليد  

ت مليددزاإ خاصدداإ عقددا الفوالددد اللامليدد  ملقكيدد  البياةدداا املفلوةدد  ، إلدد يكاإ  430إلددبك  ت دد  أملثدد  مددن 
   (38)و اار ا، مع  ي ا االما  خا  لبناا اللدراا ال ام  لقمبااراا الشلبي  ن البقدال النامي 

__________ 

   ملقوماا مولمدل من اتفاقي  األم  املل دل اإل اري   شيل تعري املناق  (34)

(35) United Nations Global Pulse, http://www.unglobalpulse.org/nowcasting-food-prices (accessed 

14 February 2017)   
(36) https://www.worldfoodprize.org/en/nominations/norman_borlaug_field_award/2016_recipient/ 

(accessed 21 February 2017)   
(37) https://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10568/66652/ResearchBrief52.pdf?sequence= 1&is 

Allowed=y (accessed 21 February 2017)   
    سدا  من املباارل اللاملي  لقبياةاا املفلوة  املللقل   الزراع  واللعذي   (38)

http://www.unglobalpulse.org/nowcasting-food-prices
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  و ةرتةددددت األإلددددياا، أع  ددددت وركدددد  اإلمكاةدددداا الدددديت تنطددددوي عقيدددددا البياةدددداا ال ددددمم -45
اجلداا صاةب  املاق   عن ققلدا  شيل الشواكمل املللقلد   اوصدي  البياةداا وأمنددا، وسياسد  
 مقكي  البياةاا والشفابي ، واةلداك س ي  البياةاا، ووصول صعار املزارعني  ىل اذه البياةاا  

 نظم اإلن ار المبكر  
 1.4ي الزراعيد  ن اللدا ، الديت تلددر موداةلدا  ن دو ن املالد  مدن األر  80يُ وى  داملط   -46

  (39)ن املال  من النداتج الزراعد  اللدامل  60حنو  امل وي   املط  مقيار اكلار، وتنلج اذه األراا 
ددد ن توقلددداا الطلدددس الدقيلددد  واملو وقددد  املدددزارعني، ت سددديما اللددد يبني مدددن خدددا اتسدددلواا، مدددن ومتك 

 اتعلماا عقا املط  إلةلاا اأاصيمل ن املنا    اا الطلس الشديد الللقب  
 الدديت تودداعدوأاا األة مدد  اللامليدد  أاواراإ مدمدد  ن ةشدد  امللقومدداا اللط يدد  واإلققيميدد   -47

   ةلاجيا    وتشممل اذه األة م  الن ا  اللامل  لإلع   واإلةذار املبك  عن تل ي املزارعني عقا
األكذيدد  والزراعدد ، ورصددد سددو  األرا )من مدد  األكذيدد  والزراعدد (م وإلددبك  اإلةددذار املبكدد   اجملاعدد  

  وة ددا  اإلةددذار املبكدد  ل صددد اأاصدديمل )الف يدد  امللدد ،)وملالدد  الوتيدداا املل دددل لقلنميدد  الدوليدد (
 Crop Watch صددد األري(، والن ددا  اللددامل  الودد ايب ل صددد اأاصدديمل املوددما رصددد اأاصدديمل  

(  وتليح مبااراا  ققيمي ، مثمل ولي  الللداول اإلققيمد  ل صدد 2)أملااميي  اللقو  الايني ( )اإل ار 
واأديا  اجلفاا واإلةذار املبكد   د،  يسديا واأديا ا داال )القةند  اتقلادااي  واتجلماعيد  آلسديا

ا اال( وامل صد األب يلد  لألةدوال اجلويد  وا يدرولوجيد ،  ياةداا عاليد  اجلدوال ن املندا   اللا لد  
   ا من أجمل حتوني  ةلاجي  اأاصيمل واألمن العذال  

 

 2اإل ار 
 نظام رصد الم اصيل: النظام العالما الس ابا لرصد الم اصيل

د اتسلشدددلار عدددن  ُلدددد واألري وينفدددذه ملدددديددددع  ة دددا  رصدددد اأاصددديمل، الدددذي أعدددده  
 ، اللا ع ألملااميي  اللقو  الايني ، اتسلةا اا الطارل  عن   يد  النشد  الددوري مللقومداا ال قمي

اراعي  ن اللا   ون سيا  اتسلفاال من مااار مللدال وجديدل لبياةاا اتسلشلار عن  ُلد، 
أر لددد  مودددلوياا مكاةيددد  مدددن اللفاددديمل، اددد ت  يلمدددذ ة دددا  رصدددد اأاصددديمل اددديك إ ا ميددداإ يعطددد 

 قدددددداإ رليوددددديا، منددددددا الادددددني(، واملودددددلوى راول اللطددددد ير   31اللدددددامل ، واإلققيمددددد ، والدددددو   )
ل الادويا واللمدح  و ن املالد  مدن الدذرل واألرا وبد 80 قداإ  إةلاا وتادي  أملث  مدن  31ويولي   

 شدددلار عدددن  ُلدددد عقدددا مودددلوياا خملقفددد  وتودددلمد  املندةيددد  املؤإلددد اا املناخيددد  ومؤإلددد اا اتسل
وجيدد ي أوتإ حتقيددمل األمندداط اللامليدد  ل دد وا النمددو البيئدد  لقم اصدديمل  اسددلمدا  مؤإلدد اا املطدد ، 
واحلدد ارل، واألإلددل  الفلالدد  ن عمقيدد  اللمثيددمل ال ددول ، والكلقدد  اإلةياليدد  األمقدد   وعقددا الاددليد 
اإلققيمددد ، تدددو  املؤإلددد اا مزيدددداإ مدددن اتالمدددا  لقم اصددديمل، وتشدددممل عوامدددمل مثدددمل مؤإلددد  صددد   
النباتاا، ومؤإل  م وا النباتاا، والنوب  املزروعد  مدن األري الاداحل  لقزراعد ، وملثابد  الزراعد   

 جململ ، ةال  اأاصيمل وملثاب  الزراع  اإلجداا   ،وحتدا اذه اللواممل
   أملااميي  اللقو  الايني ، ملدد اتسلشلار عن  ُلد واألري ال قمي ، وةدل الزراع  ال قيم   تاملادر

__________ 

(39) http://securingwaterforfood.org/wp-content/uploads/2016/03/2015-SWFF-Annual-

Report_Press_Print-Version.pdf (accessed 21 February 2017)  
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 التواألق بي  التكنولوجيات الجديدة والناشئة -هاء 
اتصددطناعي ،  نولوجيداا الناإلدئ ، مثدمل عقد  األةيداامدن إلديل اللوابد   دني عددا مددن اللك -48

والذملاا اتصطناع ، واندس  األةوة ، والطباع     ي  األ لاا، والطال اا     يار، واألجددزل 
مل  ةلدددداا العددددذاا واألمددددن العددددذال   واللديددددد مددددن اددددذه اآلليدددد ، أل يددددؤ   تددددي رياإ ملبددددرياإ عقددددا موددددللب

اللطبيلاا ا  اآلل ن م ةق  الب   واللطدوي  أو ن امل ةقد  اللة يبيد  ن البقددال املللدمد   ومدع 
 لدد ، ميكددن  ددذه اللكنولوجيدداا أل تليددد رسدد  موددللبمل  ةلدداا العددذاا،  مددا  اددورل ب ايدد  أو ن 

   ار تطبيلاا ملوابل   
اللطددوراا األخددريل ن جمددال اللكنولوجيددا احليويدد  ًةدداإ جديددداإ  شدديل الل ددوي  وقددد ايدديا  -49

اجليددد  )تعيدددري اللوقودددمل النوملقيوتيددددي( عقدددا أسدددا  امللكددد راا امللكلقددد   اةل دددا  اللادددريل اللدددوات  
(CRISPR ) و كلرييددا اإليشددرييكي  اللولوةيدد (Escherichia coli)  امل تبطدد  جلددذه امللكدد راا  و نددااإ

ا األسددقوب، مددن املمكددن أل يل ددمن الل ددوي  اجليدد   اخددال جيندداا ملاومدد  لألمدد اي، عقددا اددذ
نلددزد مددن أةددواد ةباتيدد    يدد ، ن ةباتدداا ملاصدد ل  وميكددن اسددلمدا  اندسدد  اجلينددو  اللالمدد  عقددا تُ 

امللكدد راا املددذملورل للودد يع عمقيدد  حتوددني الاددفاا عددن   يدد  الرت يدد  الللقيديدد  لقم اصدديمل  وقددد 
الط يل  ن اأاصيمل اللةاري  جلدا ربع كقلدا، وحتوني قدر ا عقا حتممل اجلفداا  ربا اذهاخلُ 

ن ال دد وا اأدددوال املددواا املعذيدد ، وت  يدد  حماصدديمل  اا خاددالص تعذويدد   ادداوتوسدديع ةطددا  منو 
  ومكاب   الكالناا املُم ا  لقنباا  ،ن حموَّ 
اسدددللمال األإلدددكال احلاليددد   وتلميدددز  لدددد ات لكددداراا  اللددددرل عقدددا حتويدددمل أو   طدددال -50

لزراعدد  املاإلددي   ويلكددف البدداةثول ن جاملدد  ايدد ور عقددا بدد  الشددف ل الورا يدد  لقدددجاا األب يلدد  
اللدداري ال قبدد  لل ديددد مددا   ا ملددال مددن املمكددن اتبدداد  دد   الرت يدد  لنلددمل قدددرل اددذا الدددجاا عقددا 

ن ن ةوجت ي جامل  وتي  ميلشحتممل احل ارل  ىل اجاا وخ  لدي، اللدرل عقا حتممل تعري املناق  
   (40)الوقت ال اان  و اإ مما ق  عقا الديوك ال ومي  امللاوم  ملوجاا احل ارل

قدددد يكدددول مدددن  ،ومدددع حتدددول عقدددو  البيولوجيدددا  ىل بددد د مدددن بددد ود تكنولوجيدددا امللقومددداا -51
نلةداا احليواةيد   ةلداا امل أياملمكدن  ةلداا أكذيد  مليند  خدارا مندو ا املزرعد  الادناعي  الللقيديد ، 

ن اململرب  وتلكف إل ملاا رالدل عقا  ةلاا اتل البيد كري احليواين، الدذي يلطقدب ملميد  أقدمل 
من املاا ومددخ ا أقدمل مدن األري، مدع اةلفامد،  دذا  اتل  ديد الددواجن وقيملد، اللعذويد   
 وتنددددلج إلدددد ملاا أخدددد ى الق دددد  ومنلةدددداا اجلددددنب مددددن النباتدددداا مباإلدددد ل،  ينمددددا يوددددلفيد  لددددد
األملدداامييني والبدداةثني مددن أوجدد، الللددد  ن تكنولوجيدداا اندسدد  األةوددة  ن تاددنيع حلدد     دد  

زع  أل  ةلداا الق د  ن اململدرب قدد يودلدق  موداة  أقدمل مدن األري وملميد  أقدمل مدن األ لاا  ويُد
صدقت ادذه اللطدوراا الدبيئد   ومدن ةاةيد  أخد ى،   ا و  املاا وأل يطق  اةبلا اا أقمل مدن كداااا

  النطا  الاناع ، قد يكول  ا و ار عقا اإلةلاا املزرع  لقماإلي  اللال  ن البقدال النامي    ىل
وقدددددد حتفدددددز البياةددددداا ال دددددمم ، و ةرتةدددددت األإلدددددياا، والطدددددال اا  ددددد   يدددددار، والدددددذملاا  -52

اتصطناع  الزراع  املدُ كم   ي  تلطقب اللمقيداا الزراعيد  اللالمد  مددخ ا اراعيد  مليمياليد  
  وتودددلمد   لدددد الشددد ملاا   قددداإ جديددددل لقلوقودددمل الدددورا  ،  اإلاددداب   ىل الدددللق  اآل ، أقدددمل

طب  الللق  اآل  عقا الاور لقكشف عن ةوعي  الرت   واملواعدل عقا حتوني ةوعي  اأاصيمل  ويُ 
املقللطدد   الطددال اا  دد   يددار و الوددواتمل مددن أجددمل  عددداا منددا ا  لددس مفاددق  تودداعد املددزارعني 

__________ 

(40) http://www.latimes.com/nation/la-na-climate-chickens-20140504-story.html (accessed 20 February 
2017)    
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ولمد  الللق  اآل  أي اإ مدع البياةداا ا  ق اراا أملث  اسلنارل للل ي  كق  حماصيقد م ويُ عقا ا 
ن النباتيد  اجلديددل  ويلزايدد اسدلمدا  اآلتا ةُ اجلينومي  وامل د ي  لقنباا من أجمل اللنبؤ  يااا ا ُ 

 قلاااي   ن اللمقياا الزراعي ،  نزد أعشاب النباتاا املزروع  ن سطور  ط    يكولوجي  وا
و اإلااب   ىل الزراعد  ن املندا   ال يفيد ، متك دن البياةداا ال دمم  و ةرتةدت األإلدياا مدن  -53

ددن ن  لددد احلدداتا مددن اإلةلاجيدد    جدد اا عمقيدداا الزراعدد  احل دد ي  والداخقيدد  وال أسددي ، ممددا حيو 
شددالش واألمسددددل، اا ومبيدددداا احلالزراعيدد  ومددن ملفددداال امليدداه مدددع أاىن اةليدداا  ىل مبيدددداا اآلبدد

اتةلياا ا امش   ليدا  وميكن اجلمع  ني عدا من ادذه اللكنولوجيداا )أجددزل اتسلشدلار،  أو
والددددذملاا اتصددددطناع ، واللاددددوي ، واألجدددددزل اآلليدددد ( ألكدددد اي الزراعدددد  اآلليدددد  املدددددُ كم   واآل ددددار 

اا قويدددد  للليددددي  اددددذه  ددددذه اللكنولوجيدددداا امللوابلددد  كددددري واادددد  ، ولدددذل  ينبعدددد  تددددوبري وليددداألمقددد  
 اللكنولوجياا  

عدددددد ي حتليدددددد  األمددددددن العددددددذال  ن اللقدددددد  واللكنولوجيددددددا وات لكددددددار ل توددددددمرييوددددددلقز  و  -54
نودددب  اارل املمدددا   واللادددوراا اللامددد  املللقلددد   ددداللق  واللكنولوجيدددا وات لكدددار  ويُ  2030 عدددا 

لقلكنولوجياا اجلديدل الف مل ن  تاة  ب   جديدل، و ل ملاةت ن الوقت ةفو، تددم  الوادع 
الدد اان  وت تللادد  املمددا   اللكنولوجيدد   ال دد ورل عقددا اللطاعدداا أو البقدددال الدديت تطبدد  اددذه 

 الفوالددددد األمقدددد  واآل ددددار اإلجيا يدددد   ددددذه اللكنولوجيدددداا  وياددددلب ن ملثددددري مددددن األةيددددال اللنبددددؤ 
املمدا   امللوقلد  إلدواكمل تلنيد  واقلادااي  و لابيد   الوقت الدذي قدد تشدممل بيد،اللكنولوجياا، ن 

وأخ قيدددد   وتلطقددددب  اارل اددددذا العمددددوي اللكنولددددوج  قدددددراا عقميدددد  ومؤسوددددي  تلادددددى بددددوراإ 
   (41)قفشمل اللكنولوج   اسلمدا  امللارا امللاة للقل دياا الناإلئ  و 

 لبتكرة ا ية غإقالة نظم  -ثالثاا  
لكنولوجيدددا ململقدددف أ لددداا األمدددن العدددذال ، مدددن ال ددد وري جلدددمل الودددم  اللقددد  و لكددد  يُ  -55

لل قيمل الن دا  اإليكولدوج   مفيدلإ  الن ا  العذال  ةفو، مبلك اإ  وميثمل ة ا  ات لكار الزراع  أاالإ 
   (42)(3واآللياا وا ياململ األساسي  الداعم  اليت تيو  ات لكار الزراع  )الشكمل 

__________ 

(41) United Nations Millennium Project, 2005, Innovation: Applying Knowledge in Development, Task 

Force on Science, Technology and Innovation (United Nations Development Programme and 

Earthscan, London and Sterling, Virginia, United States)   
(42) K Larsen, R Kim and F Theus, eds., 2009, Agribusiness and Innovation Systems in Africa (World 

Bank, Washington, D.C.); UNCTAD, 2015a, Science, Technology and Innovation Policy Review: 

Thailand (United Nations publication, Geneva and New York)   
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 3لشكمل ا
 نظام ا بتكار الزراعا 

 
   Larsen et. al., 2009 املادرت
وينطدددوي تادددمي  وتلزيدددز أي ة دددا  ل  لكدددار الزراعددد  عقدددا تشدددةيع الب ددد  واللطدددوي ،  -56

تددددبلاا ي ، و يئددد   يئددد  مواتيددد ، وتلزيدددز واتسدددلثمار ن ا ياملدددمل األساسدددي ، و نددداا اللددددراا البشددد  
ط د املددددد أل ادددددواملدددددزارعني  وة دددد اإ  ىل ا لماادددددني ن اللقددددو را، وت سددددديما ن أوسدددداط املاامللدددد

 نايب ملبري ن اللممل الزراعد ، ينبعد  تطبيد  من دور ي اعد  اتعلبداراا اجلنوداةي  عقدا ات لكدار 
مددن املمكددن أل اددد  الللدداول اإلققيمدد  والدددو  األولويدداا الب ثيدد ، ن ةددني أل تليددي  و الزراعدد   

اآل دار اللاجقد  والطويقد   اا وباقددا ميكدن أل يوداعد البقددال ن رصددواسلش  اللكنولوجيا الدولي  
  األجمل ل  لكاراا من أجمل حتلي  األمن العذال  

وينبعددد ، ن الوادددع األمثدددمل، أل يددددع  تادددمي  ة ددد  األكذيددد  املبلكددد ل ات لكددداراا الزراعيددد   -57
رتا  دن   املل بد  اأقيد  والللقيديد ، املناص ل لقفلد اا واملللاددل، وأل يلدزا مشدارمل  صدعار املدزارعني، ويلد

  (43)وييو  املواوال  ني اجلنوني، وي تبا ارتبا اإ واا اإ  اللمكني اتقلاااي وملوب الليش

 تشجيع الب ث والتطوير -ألف 
مثد  ةاجد  عاجقد   ىل ايداال اتسدلثمار ن الب د  اللدا  اجلدوال امللوابد  مدع مندا ا اإلةلداا  -58

صددددعار املددددزارعني  وتلطقددددب الوددددياقاا اإليكولوجيدددد  والبيئدددد  وسدددديا  اللنددددود الدددديت تقددددا اةلياجدددداا 
البيولوج ، الدالم  اللعري، أةشط     وتطوي  مولم ل إلةلاا مددخ ا وةشد  ملدارا تل  د  كقد  
اأاصيمل الزراعي ، مع ةف  البيئد   وعقدا الادليد الدو  ، مدث إ، تددع  األملاامييد  الزراعيد  البقعاريد  

__________ 

 E Daño, Asia Director, Erosion, Technology and Concentration Group, theمللدبس مدن  سددا  مدن (43)

Philippines   
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منددددذ   وقددددد  صددددندو  الب ددددوث اللايقندددددي، (44)ب دددد  واللطددددوي  الزراعيدددد  اللاليدددد  اجلددددوالأةشددددط  ال
  (45)مش ود  ث  ن جمال األكذي  ت ملز عقا مشارمل  اجمللمع املدين 800، أملث  من 1994 عا 
وجيدددددب أل يلنددددداول الب ددددد ، عقدددددا الادددددليدين الدددددو   والددددددو ، جمموعددددد  مللددددددل مدددددن  -59

الل دددياا اجلديدددل )تعددري املندداق وملفدداال الطاقدد  امللةدددال والطاقدد  األاددداا تشددممل، مددن جاةددبت 
الل دياا اللدمي  )تزايدد  تمن جاةب وخ  ،لنود البيولوج ، و اارل املوارا(، وتشمملالي ، و للقيدال

اإلةلاا(، ب  إ عدن تلزيدز اللندود  بمدث إ، يشدارك املكلدب اتحتدااي الوويود ي وجوال اإلةلاجي  
ن قيددداال   ةدددامج ة ددد  األكذيددد  املودددلدام  اللدددا ع إل دددار اللمدددمل اللشددد ي لقدددربامج امللددد   الزراعددد  

واددو مبدداارل تشددارك بيدددا عدددل جددداا ملنيدد   ،(46)املللقلدد   يمندداط اتسددلد ك واإلةلدداا املوددلدام 
و دددا  ىل تودد يع وتددريل الل ددول حنددو الددن   العذاليدد  األملثدد  اسددلدام  الدديت تددوب  األمددن العددذال  

   (47)جيال احلالي  واللاام واللعذي  لأل
وملؤسواا الب   الدولي ، مثمل الف ي  اتسلشاري لقب وث الزراعي  الدولي ، اور مد   -60

ن جددددول أعمدددال الب دددوث الدوليددد  املللقلددد   ددداألمن العدددذال   وميكدددن  دددذا الف يددد  اتسلشددداري، 
ةد  ر ا مل  و اور أملرب ملميو    اإلااب   ىل اوره ن قياال وتنوي  الب وث الزراعي  الدولي ، أااا

لشددةيع احلددوار وواددو   لللزيددز حمابددمل ات لكددار عقددا الاددليدين اتسددرتاتية  والدددو ، وت سدديما 
 ال واا  املللدل لقلطاد ولوياق،  

 بناء القدرات البشرية -باء 
 ةشاا   امج ومؤسواا تلقيمي  و ثي  جديدل عقا توبري قاعددل ملدارا وب يد   يواعد -61
اددرباا للنميدد  اللدددرل عقددا ات لكددار ن جمددال الزراعدد   بمددث إ، ت يللادد  عمددمل امللدددد الكددويب مددن ا

لقب ددوث األساسددي  ن الزراعدد  املداريدد  عقددا  جدد اا الب ددوث اللقميدد ، و منددا يلددد  أي دداإ اللدددريب 
  (48)لقمواو ني من ملو ا ومن  قدال أخ ى،  ا بيدا البقدال النامي 

ا دددا ن اجلاملدداا اللالمدد   لداحمدداا املوااددب  دد امج ماجوددلري وقددد تشددممل جدددوا  ندد -62
امللماادددد  ن اللقددددو  اللطبيليدددد  والب ددددوث، وملددددذل  ن ملااددددد اجلاملدددداا اجلديدددددل وأقوددددامدا 

 لدددد  اعلمدددداااا ماليدددد  ملبددددريل واللزامدددداإ  ويددددمل األجددددمل  وميكددددن ملن مدددد   لطقددددب  وي(49)ومنااةدددددا
األكذي  والزراع  ولقف ي  اتسلشاري لقب وث الزراعي  الدولي  اع  وتنوي  ادذه اجلددوا ن   دار 

 من الللاول الو ي  مع مؤسواا الب وث الزراعي  الو ني   

 ا ستثمار ألا الهياكل األساسية -جيم 
األساسدددي  اللديددد مدددن اللطبيلددداا اللقميدد  والللنيددد  الددديت تلندداول جواةدددب الن دددا   تلدديح ا ياملدددمل -63

دالعذال   وميثمل اللدا الكبري من األإلما  الذين تُ  ن  لا     مااار ميداه وم ابد  صد ا صد   حموَّ
__________ 

    سدا  من ةكوم   قعاريا  (44)
    سدا  من ةكوم  تايقند  (45)
   the 10YFP Sustainable Food Systems Programme املل وا  اس  (46)
    سدا  من ةكوم  سويو ا  (47)
    سدا  من ةكوم  ملو ا  (48)
الو م  ن سقوق  العذاا او منو ا حملممل لقللقي  الزراع  ) سدا  مدن ةكومد    ةامج املاجولري الدو  امللنول  (49)

   النموا( 
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كددن زراعدد  الدديت ميوتلددا   دد  أي دداإ امليدداه  يسددلار ميوددورل، وسدديق  لزيدداال النوددب  املئويدد  لددألري اللا قدد  لق
دددا  ملمددا أل اددمال ةاددول اجلميددع عقددا الطاقدد  امليوددورل اللكقفدد  واملو وقدد  واملوددلدام  واحلديثدد  اددو ري  

 أي اإ عاممل مد  ن خفد اةبلا اا كاااا الدبيئ  مع اأاب   عقا اإلةلاجي  الزراعي   
أسدوا   عقدا  قامد  املددلاللنمي  الشامق  واللاارل عقا الليقق  واملولدام  ااخمل  وتواعد -64

وعقددا بددلح لقوددف   ىل األسددوا  الل يبدد  لشدد اا الوددقع الزراعيدد ، لقوددكال  وسدديق  ريتددوب عقدداحمقيدد  و 
عقدددددا  لددددد ، تدددددؤاي تكنولوجيددددداا امللقومددددداا  جديددددددل لقلاددددددي  واتسدددددلرياا  وعددددد ولإ  أسدددددوا 

واتتادددداتا اوراإ مدمدددداإ ن حتليدددد  األمددددن العددددذال   اددددورل عامدددد ، ون تددددوبري خدددددماا اإلرإلدددداا 
 ع  والليمني واللمويمل ومنع املما  ،  اورل خاص   الزرا

  لواتيةتهيئة بيئة  -دا  
تلزيددز عقددا يلوقددف حتليدد  اللنميدد  الزراعيدد  املوددلدام  عقددا وجددوا وليدداا لددإلاارل الفلالدد  و  -65

والشددواكمل البيئيدد ،  ،اتتوددا   ددني الوياسدداا و دد امج اللنميدد  الزراعيدد  املوددلدام ، والددن   العذاليدد 
اتتودا  ملدذل   دني املؤسوداا والوملداتا   اتجلماعي ، والللقي ، واللعذيد ، والاد  ، و واحلماي
   (50)ذه اللطاعاا عقا الاليدين الو   والدو جلااراا امللني  والو 
قود م  مقكي  الفك ي  الزراعي ، ووليداا لومن املمكن أل تشممل عمقياا اإلاارل أ  اإ لق -66

و تليددي  املمددا  ، وحمابددمل مللدددال اجلددداا صدداةب  املاددق   لل ديددد البيولوجيدد  واللكنولوجيددا و/أ
 األولوياا ن   ار ة ا  الب   واللطوي  ن جمال الزراع  

تشددةيع تن ددي  املشدداريع اللالمدد  عقددا املبلكدد اا الزراعيدد   بمددث إ، وقددد تن دد  البقدددال ن  -67
ن املالد  مدن  95تقا ن الوقدت الد اان  ،اعمت ةكوم   املولال  ةشاا صناع  حمقي  لقة اراا

  (51)الطقددب اأقدد   وقددد سدداعدا اجلدددوا اللامدد  واااصدد  ن  ندداا اللدددراا اأقيدد  عقددا اللاددنيع
مقكدد  املل دددل م قلددت مددؤخ اإ واللا لدد  لقو املثددمل،  دددا إلددبك  ات لكددار ن جمددال العددذاا، الدديت أُ 

اللاددي لقمودالمل الديت تلدو  ةاليداإ ات لكدار واإلةلاجيد  ي لندا الشدمالي ،  ىل ولربيطاةيا الل ما و 
   (52)والنمو ن قطار األكذي  الزراعي  واملش و اا الزراعي  ن  ل  البقد

رب األمن العدذال  مكوةداإ مدمداإ اطد  واسدل  النطدا  لقلنميد  املدبوعد   ات لكدار،   ا اعلُ و  -68
 راال سياسدددي  ملابيددد  لليودددري اللنودددي   أعقدددا مودددلوياا احلكومددد ، ميكدددن  جيددداامدددن وة ددد   ددددع  

  ويبدددني اليدددمل وأاواا اسدددرتاتيةي  الزراعددد  (53)والللددداول بيمدددا  دددني الدددوااراا وبيمدددا  دددني اللطاعددداا

__________ 

اتسدددلثمار ن اراعددد  ، مللدددبس مدددن تل يددد  2013ب يددد  اادددرباا ال بيدددع املودددلوى امللددد   ددداألمن العدددذال  واللعذيددد ،  (50)
ب يدد  ااددرباا ال بيددع املوددلوى املددوجز واللوصددياا )رومددا(م و  أصدد اب احليدداااا الاددعريل لل ليدد  األمددن العددذال ،

)رومدا(م  الفاقد واملددر من األكذيد  ن سديا  الدن   العذاليد  املودلدام ، 2014املل   األمن العذال  واللعذي ، 
اللنميد  الزراعيد  املودلدام  مدن أجدمل حتليد  ، 2016وب ي  اارباا ال بيع املولوى املل   األمن العدذال  واللعذيد ، 

تل يدد  أقدددمل البقدددال مندددواإ )ب(، 2015)رومددا(م واألوةكلددداا،  واةيددد  للعذيددد ت أي أاوار لقثدد ول احلياألمددن العددذال  وا
 منشوراا األم  املل دل، ةيويورك وجنيف(   E.15.II.D.7)رق  املبيع  ت حتويمل اتقلااااا ال يفي 2015للا  

  سدا  من ةكوم   املولال  (51)
  سدا  من ةكوم  املمقك  املل دل  (52)
، جملموعد   قددال 2025من أمثق  سياساا األمن العذال ، خط  األمن العذال  واللعذي  واسلئادال اجلدود للدا   (53)

 أم يكا ال تيني  ومنطل  الب   الكاريا ) سدا  من ةكوم  ملوسلاريكا(  
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أوجد،  ،اليت اإلرتملت ن  عداااا من م  األكذي  والزراع  واتحتاا الدو  ل تااتا ،اإللكرتوةي 
   (54)ااراا الزراع تااتا وو  ني اتحتاا الدو  ل  الليار األمق  بيما

 تعزيز تدألقات المعارف -هاء 
تودداعد خددددماا اإلرإلدداا الزراعددد  املددزارعني ن جمموعددد  مددن املودددالمل، مندددا املمارسددداا  -69

الزراعي ، و اارل املوارا الطبيلي ، وص   و اارل املاإلي ، واحلاول عقا الدع  املا ، والوصدول  ىل 
 اط األسوا   األسوا  و/أو وس  

دد -70 ن مددن ةوعيدد  وةطددا  وملفددداال ومددن املمكددن للكنولوجيددا امللقومدداا واتتادداتا أل حتو 
خدددددماا اإلرإلددددداا الزراعددددد   وت تللمدددددد الفوالدددددد األمقددددد  للكنولوجيدددددا امللقومددددداا واتتاددددداتا، 

، ة دددد اإ  ىل اةلشددددار ا واتددددف اأمولدددد ، والفيددددديوااا اددددذه اللكنولوجيدددداا ال دددد ورل، عقددددا تللددددد 
املنلة  حمقياإ لقمزارعني، واحلم ا اإل اعي  اللشارملي   بمث إ، يل ي اأفمل اإللكدرتوين  اإلرإلااي 

 74 لددت  ىل امللنددول الوصددول  ىل الزراعدد  بيددديوااا عاليدد  اجلددوال ن جمددال اللدددريب الزراعدد ، تُ 
   (55)لع  حمقي  جلدا  ناا قدراا املزارعني

 ي  ون اع  ة   البذور اأقي  اليت تودمح  نشد  وميثمل اتسلثمار احلكوم  ن   امج الرت  -71
املواا الورا ي  امل لم  حمقياإ، اليت حي  لقمزارعني اتةلفاظ جلا وتباا ا وتوويلدا   ي ، مثاتإ جيداإ 

   (56)ألمهي  اتسلثمار احلكوم  ن الب   وةش  اللكنولوجيا
ةيا ملنلةد  ا، وإلدبك  ةابدد(57)الربتعدا ومن أمثق    امج  ند  البدذور،  ند  اجلندال الدو    -72

   (58)وتي  اندي  18ن البذور واملنلةاا الل وي ، وا  الشبك  املنلش ل 

 جعل نظم األغ ية المبتكرة لراعية لالعتبارات الجنسانية -واو 
تشدددكمل املددد أل ةودددب  ملبدددريل وملزايددددل مدددن اللدددول اللامقددد  ن قطددداد الزراعددد  ن اللدددا   بدددد   -73

ن املالدد  ن أقددمل  50ن املالدد  مددن اللددول اللامقدد  الزراعيدد  ن البقدددال الناميدد  وحنددو  43 تشددكمل حنددو
   (59)البقدال منواإ 

وتلاين امل أل، رك  اوراا البارا ن  ةلاا العذاا وتانيل،، من الف سبمل ةاو ا عقا  -74
 ، وامللقومددددداا، املدددددوارا الددددديت متك نددددددا مدددددن ايددددداال  سددددددامدا )ملاللكنولوجيدددددا، واللددددددريب، والللقدددددي

والل وي، واألري( ملما ُتولبلد ن ملثري من األةيال من عمقي  ا دا  اللد ار ن جمدال  اارل امليداه 
   (60)واملوارا الطبيلي  األخ ى

__________ 

)جدد ى ات دد د عقيدد، ن  http://www.fao.org/3/a-i5564e.pdf سدددا  مددن اتحتدداا الدددو  ل تادداتام اة دد   (54)
 ( 2017إلباط/برباي   21

    سدا  من الوملال  الوويو ي  لقلنمي  والللاول  (55)
    2013ب ي  اارباا ال بيع املولوى املل   األمن العذال  واللعذي ،  (56)
    سدا  من ةكوم  الربتعال  (57)
     املل دل ال ليوي  لأل فال والشباب  سدا  من جمموع  األم (58)
(59) FAO, 2011; UNCTAD, 2015b   
(60) UNCTAD, 2011b; FAO, 2010, Gender, FAO Programme: Crops, available at http://www.fao.org/ 

gender/gender-home/gender-programme/gender-crops/en/ (accessed 21 February 2017); UNESCO 

Institute for Statistics, 2010, Global Education Digest 2010: Comparing Education Statistics 

across the World (Montreal); S Huyer, N Hafkin, H Ertl and H Dryburgh, 2005, Women in the 

http://www.fao.org/3/a-i5564e.pdf
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ج اجمللمليد  دُ ومن املمكن أل تولفيد املد أل وصدعار املدزارعني،  شدكمل أعد ، مدن تلزيدز الدندُ  -75
خددددماا اإلرإلددداا  تبدددنيويدددع اأاصدديمل  ومدددن املمكدددن أل للطددوي  تكنولوجيددداا اراعيددد  جديددددل وتن

عدددددن وعددددد ، أاوار املددددد أل ن اللنميددددد  الزراعيددددد  وال يفيددددد ،  طددددد   منددددددا تليدددددني م إلدددددداا  ،الزراعددددد 
  وع ولإ عقا  ل ، ينبع   ي ا مزيدد مدن اتالمدا  للشدةيع مشدارمل  املد أل ن جمدال (61)اراعياا

   (62)اللقو  الزراعي  واإلرإلاا الزراع 

 تيسير التعاون اإلقليما والدولا -زاي 
ميكددن اتسددلفاال مددن املودداعدل املل بيدد  ملددياال لللدددم الدددع  ن جمددال اللقدد  واللكنولوجيددا  -76

وات لكدددار ن   دددار املوددداعدل اإلمناليددد  ال مسيددد   ومدددن املمكدددن أل حيددددث  لددد  ن قطددداد الزراعددد ، 
ما ن أقدددمل البقددددال مندددواإ  وبيمدددا يللقددد  ةيددد  تودددد  اجلدددداا املاحنددد  ن الب ددد  الزراعددد ، وت سدددي

 ل فيددز الاددناع  وا ياملددمل األساسددي ، مددن املمكددن أل ت ملددز املودداعدل املل بيدد ،  وصددفدا جددزااإ مددن 
املوددداعدل اإلمناليددد  ال مسيددد ، عقدددا خمططددداا تنميددد  س سدددمل الليمددد ، وتكامدددمل اتسدددلثمار األجندددا 

ساسدي  الادناعي  واملاايد ، وتشدةيع اجلمليداا املباإل  وتنمي  الد وا ا، ومتويدمل مشداريع ا ياملدمل األ
   (63)الاناعي  اللاملي  واملن ماا كري احلكومي ، وتيوري الللاول بيما  ني  قدال اجلنوب

ومدن إلديل الللدداول اإلققيمد  أل حيلد  وبددوراا اإلةلداا الكبدري مددن أجدمل تقبيد  األولويدداا  -77
منلدى الب وث الزراعي  ن أب يليدا، ومنلددى  الب ثي  ملنطل  ملين ، عقا الن و الذي تبين، أعمال

أم يكددددا ال تينيدددد  لددددألرا املدددد وي، والاددددندو  اإلققيمدددد  لقلكنولوجيددددا الزراعيدددد  ن أم يكددددا ال تينيدددد  
  ومن املمكن أي اإ أل يكدول اللمويدمل امللدد  ن   دار أةشدط  الللداول (64)ومنطل  الب   الكاريا

  النامي   الدو  مادراإ حملم إ للمويمل البقدال

 األل  ال  ا ا ها ل  أجلتقييم التكنولوجيا واستشراف آألاق -حاء 
ة د اإ  ىل الللددارب امللزايددد  ددني اللكنولوجيدداا اجلديددل واللالمدد  والناإلددئ  و ا لدددا املدداة   -78

ملا قبقدا من اللكنولوجياا، مث  ةاج   ىل مباارل عاملي  جتمع ن   اراا عقا حنو مندةد  خدرباا 
                                                                                                                                                                                                 

information society, in G Sciadas, ed., From the Digital Divide to Digital Opportunities: 

Measuring Infostates for Development (Orbicom, Montreal); R Meinzen-Dick, A Quisumbing, 

J Behrman, P Biermayr-Jenzano, V Wilde, M Noordeloos, C Ragasa and N Beintema, 2010, 

Engendering agricultural research, Discussion Paper 973 (International Food Policy Research 

Institute, Washington, D.C.); M Carr and M Hartl, 2010, Lightening the Load: Labour-saving 

Technologies and Practices for Rural Women (International Fund for Agricultural Development 

and Practical Action, Rugby, United Kingdom)   
(61) J Wakhungu, 2010, Gender dimensions of science and technology: African women in agriculture, 

paper prepared for the UN-Women Expert Group Meeting on Gender, Science and Technology, 

Paris, 28 September–1 October 2010, available at http://www.un.org/womenwatch/daw/egm/ 

gst_2010/index.html (accessed 21 February 2017); Carr and Hartl, 2010; I Christoplos, 2010, 

Mobilizing the Potential of Rural and Agricultural Extension (FAO and Global Forum for Rural 

Advisory Services, Rome)  
 American) دددداريس(م   تل يدددد  عددددن اللقدددد  واللكنولوجيددددا والبلددددد اجلنودددداينت تل يدددد  او  ،2007اليوةوددددكو،  (62)

Association of University Women, 2010, Why so Few? Women in Science, Technology, 

Engineering and Mathematics (Washington, D.C.)   
(63) UNCTAD, 2007   

تل يددد  عدددن اللنميددد  ن ، 2008م البنددد  الددددو ، FONTAGROيُلددد ا الادددندو  اإلققيمددد   ملاددد ه اإلسدددباين  (64)
   )واإلنطن اللاصم (  ت الزراع  من أجمل اللنمي 2008اللا  
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اا مددن ليددع اللماادداا لدراسدد  اللكنولوجيدداا الزراعيدد  وو اراددا األمقدد  عقددا اجمللمددع واتقلادد
والبيئدددد   وينبعدددد ، ن الواددددع األمثددددمل، أل جُتدددد ى ن   ددددار اددددذه املبدددداارل اللامليدددد  عمقيدددداا تليددددي  

اآل ددار اللاجقدد  و ويقدد  األجددمل لقلكنولوجيدداا   باقدددا مددن أجددمل تلددديآللقلكنولوجيددا واسلشدد اا 
  اجلديدل بيما يللق   األمن العذال  

وباقدا، الديت ُأج يدت ن   دار من ومد  تليي  اللكنولوجيا واسلش اا  عمقيااومن أمثق   -79
عددل اللطدوراا اجلديددل ن  ، الديت حتقدمل و دارة ا  تليي  اللكنولوجيا املللدم  ألم  املل دل، ةش لا

ج دُ تلفاوا من اللكنولوجيا احليوي  واملواا اجلديدل والطاق  وتكنولوجيا امللقوماا  ىل الندُ  ،جماتا
   (65)اللكنولوج اجلديدل املللقل   الللاول اللقم  و 

، القةند  امللنيد   لودمري 2014/28ويشةع اجملقس اتقلاااي واتجلماع ، ن قد اره  -80
  اللق  واللكنولوجيا ألك اي اللنمي  عقا الليا   ا يق ت

املوددداعدل عقدددا تبيدددال أمهيددد  اور تكنولوجيددداا اتتاددداتا وامللقومددداا واللقددد   
  وصددفدا حمفدد إ  2015  اللنميدد  ملددا  لددد عددا  واللكنولوجيددا وات لكددار وا ندسدد  ن خطدد

تسلكشاا اآلبا  واللمطيا اتسرتاتية  يوب  وراا ملبا ل ةدول اتجتااداا احلامسد  
األمهي  عقا صليد اللق  واللكنولوجيا وات لكار ن جمداتا مثدمل األمدن العدذال ، و اارل 

يقيد  املللدمد  ومدا يلادمل جلدا املياه واملوارا الطبيلي  األخ ى، والل   ، والاناعاا الل و 
من اةلياجاا تلقيمي  ومدني ، ويوج، اتالما   ىل اللكنولوجياا الناإلئ  وامللطقد  الديت 

   (66)ميكن أل تؤ   عقا حتلي  تق  ااط 
 (67)وعلدددا القةندد  أي دداإ ةقلدداا ةلدداة مللدددال الوددنواا  شدديل اللكنولوجيددا احليويدد  -81

وو ارادددا عقدددا اللنميددد ، اسدددلناااإ  ىل اتجلماعددداا ال بيلددد   (68)وتكنولوجيدددا امللقومددداا واتتاددداتا
املودلوى واسلل ااداا اادرباا  ون ادذا الوديا ، ميكددن لقةند  أل تواصدمل عمقددا ملم فدمل للليددي  
وتوقُّدددع اآل دددار اتجلماعيددد  واتقلادددااي  والبيئيددد  لقلكنولوجيددداا اجلديددددل والناإلدددئ  ن جمدددال األمدددن 

  العذال  والزراع  

 النتا ج والمقترحات -رابعاا  
مدن سدوا  ،مقيول إلمص ن اللا ، أي واةد من ملدمل تودل  أإلدما  795يلاين حنو  -82

اللعذي ، يليش مل مد  ن البقدال النامي  واملنا   ال يفيد   ومدن املمكدن لقلكنولوجيداا اجلديددل 
واللالمدد  والناإلددئ  أل تلادددى لأل لدداا األر لدد  لألمددن العددذال   بمددث إ، مددن إلدديل اللكنولوجيدداا 

اا الد ي، أل تزيدد ال امي   ىل حتوني اإلةلاجي  الزراعيد ، و د   حتودني خادو   الرت د ، وتكنولوجيد
 ألتكنولوجيداا مدا  لدد احلاداا واللادنيع الزراعد   ومدن إلديلمن  مكاةي  احلاول عقا العدذاا  

__________ 

إلدددددددباط/برباي   20)جددددددد ى ات ددددددد د عقيددددددد، ن  http://unctad.org/en/docs/psiteiipd9.en.pdfاة ددددددد ، مدددددددث إ،  (65)
2017 )   

  ياةاإ مما  إ   2015/27يل من ق ار اجملقس اتقلاااي واتجلماع   (66)

 ميكدددددددددددن ات ددددددددددد د عقدددددددددددا ةلدددددددددددالج اجلماعددددددددددداا ب يددددددددددد  اادددددددددددرباا امللددددددددددد   اللكنولوجيدددددددددددا احليويددددددددددد  ن املوقدددددددددددع (67)
http://unctad.org/en/docs/iteipc20042_en.pdf ون املوقددددددددددددددددددددددددددددع http://unctad.org/en/Docs/poditctedd12.en.pdf 

(both accessed 20 February 2017)   
 :R Mansell and U Wehn, eds., 1998,Knowledge Societiesُةش ا  لد ةلالج اجلماعاا ب ي  اارباا ن  (68)

Information Technology for Sustainable Development (Oxford University Press, Oxford)   

http://unctad.org/en/docs/psiteiipd9.en.pdf
http://unctad.org/en/docs/iteipc20042_en.pdf
http://unctad.org/en/docs/iteipc20042_en.pdf
http://unctad.org/en/Docs/poditctedd12.en.pdf
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دناللددعي  احليدوي  ومدن إلديلحتودن سدبمل احلادول عقدا العدذاا،  الليمد  العذاليد  لقعددذاا،  أل حيو 
 ددا ن  -ندداق مددا يط ةدد، اللقدد  واللكنولوجيددا وات لكددار مددن ةقددول ملكيفدد  مددع تعددري املإلدديل ن مددو 

فددف مددن عددد  اتسددلل ار العددذال   أل ا - لدد  اسددلمدا  الزراعدد  اأكمدد  وة دد  اإلةددذار املبكدد  
ومددن األمددمل أل حتلدد  اللكنولوجيدداا اجلديدددل والناإلددئ ،  ددا ن  لدد  عقدد  األةيدداا اتصددطناعي ، 

اإلدي   كدري أل والذملاا اتصدطناع ، واندسد  األةودة  تدي رياا عقدا مودللبمل  ةلداا اأاصديمل وامل
توددددمري قدددددراا اددددذه اللكنولوجيدددداا ألكدددد اي األمددددن العددددذال  يلطقددددب اسددددلثماراا ن الب دددد  
واللطددوي ، ورأ  املددال البشدد ي، وا ياملددمل األساسددي ، وتدددبلاا امللددارا  وينبعدد  أليدد   يئدد  مواتيدد  

اا اجلنودداةي  ل  لكددار الزراعدد  أل توددلفيد مددن ال دد وا البيئيدد  امل لمدد ، والددندج امل اعيدد  ل علبددار 
ع ولإ عقا  ل ، جيب تليي  و بيما يللق   لطوي  وةش  اللكنولوجيا، والللاول اإلققيم  والدو   

اللكنولوجيددددا واسلشدددد اا وباقدددددا بيمددددا يللقدددد   ات لكدددداراا الزراعيدددد  لكدددد  يلودددد   اارل املمددددا   
  األمق ، مع حتلي  أقاا حتوُّن ممكن ن األمن العذال    اللكنولوجي

وسق ا ب ي  اارباا اللاممل  ني الدوراا ال دوا عقدا النلدالج واتقرتاةداا اللاليد ، واقدرت   -83
 أل تن   بيدا القةن  ن اور ا اللش ين 

ويشدددددةع ب يددددد  اادددددرباا اللامدددددمل  دددددني الددددددوراا، اللدددددا ع لقةنددددد  امللنيددددد   لودددددمري اللقددددد   -84
  اإلج اااا اللالي تواللكنولوجيا ألك اي اللنمي ، الدول األع اا عقا الن   ن

 اياال الدع  الو   املماص لقب   واللطوي  ن جمال الزراع م )أ( 
اع  اتسلثماراا ن ا ياملدمل األساسدي  )الكد  داا و ةشداا الطد  (، وخددماا  )ب( 

اإلرإلدددداا الزراعدددد ، وات لكدددداراا اللوددددويلي  واللن يميدددد  واتجلماعيدددد ، مددددن أجددددمل حتوددددني األمددددن 
 العذال م

  سياسدداتي  ملوددل  تشددةع اللنوددي  بيمددا  ددني الددوااراا بيمددا يللقدد   ُدداا أُ  ةشدد )ا( 
    تن يمي  مناسب م األمن العذال ، وتوبري   ار متكي  ل  لكار الزراع ، و ةشاا أُ 

الن   ن اع  الفئاا ال ليف   ي  ميكن  اماا ملاربدا الللقيدي  ن أةشدط   )ا( 
 م(69)الب   واإلرإلاا

ااددب اأقيدد ،  طدد   مندددا اعد  املددداراا ال قميدد  ال امدد  ل سددلفاال مددن  نداا املو  )ه( 
 اللكنولوجياا  اا الاق   ل لي  األمن العذال م

 م(70)تشةيع  نوك اجلينياا الو ني  ومحاي  املواا الورا ي  الو ني  )و( 
اسدددلط د األ ددد  الوياسددداتي  الل تميددد  الددديت تودددلةيب ل  لكددداراا اجلديددددل،  )ا( 

اآلليددداا امليموةددد  تخلبدددار الوياسددداا، الددديت تودددمح ل امسددد  الوياسددداا  لة  ددد  اآلليددداا وملدددذل  
 اللن يمي  وتليي  تي ري اللكنولوجياا الزراعي  اجلديدل والناإلئ م

الن   ن تلمي  من ور جنواين عند واع وتنفيذ الوياساا اليت توم  اللق   ) ( 
 واللكنولوجيا ألك اي األمن العذال  

 ب ي  اارباا اللاممل  ني الدوراا اجمللمع الدو  عقا الن   ن اإلج اااا اللالي ت ويشةع -85

__________ 

    سدا  من ةكوم  الرباايمل  (69)

   ةلية  ملرتة  من ةكوميت  ريو وإليق   (70)



E/CN.16/2017/3 

25 GE.17-03247 

 تشةيع تباال وةش  اللكنولوجياا الزراعي  ال ليوي ، ت سيما لاعار املزارعنيم )أ( 
اا الن ددد  ن مليفيددد   تاةدددد  البياةددداا املللقلدددد   الزراعددد  والطلددددس و ةرتةدددت األإلددددي )ب( 

اليت ميكن أل حتل  اإلةلاا األمثمل لقم اصيمل وتددع  سدبمل ملودب  بياةااوالوواتمل وكرياا من ال
 الليش ال يفي م

الللدداول مددع اجلددداا صدداةب  املاددق   عقددا حتديددد امللددايري املناسددب  لقبياةدداا،  )ا( 
 واحلد  ىل أاىن مولوى من اللواقب الوقبي  األمق  للباال البياةاام

ل، والطددد ب( ن و ذل اجلاملددداا، والبددداةثتيودددري تبددداال املواادددب )مدددث إ، أسدددات )ا( 
 م(71)  ار الللاول  ني اجلنوب واجلنوب، واجلنوب والشمال، والللاول الث    األ  اا

اعدد  جدددوا املودداعدل املل بيدد  ال اميدد   ىل  ندداا اللدددراا اأقيدد  ال امدد  للطددوي   )ه( 
 واسلمدا  وةش  ات لكاراا الزراعي  اجلديدل واللالم  

 ب ي  اارباا اللاممل  ني الدوراا القةن  عقا الن   ن اإلج اااا اللالي ت ويشةع -86
اسددلل اي مليددف تقددا أةشددط  اللقدد  واللكنولوجيددا وات لكددار اةلياجدداا الفئدداا  )أ( 

املدمشددد  )الزراعددد  الادددعريل النطدددا ، واملشددداريع البالعددد  الادددع ( ن سددديا  اسلل ااددداا سياسددداا 
 ماللق  واللكنولوجيا وات لكار

تلزيز اجملقس اتسلشاري لقل ايا اجلنواةي ، اللا ع لقةند ،  شدكمل عدا ، وبيمدا  )ب( 
يللق   األمن العذال ،  شكمل خا ، و ل   الللاول مدع ملياةداا األمد  املل ددل األخد ى امللنيد  

  الزراع  والل ايا اجلنواةي م
ار ادددااملاسدددلط د مليدددف ميكدددن لق كومددداا الو نيددد  أل ت دددمن الوصدددول  ىل  )ا( 

تفيدددد خدددماا اإلرإلددداا الزراعددد ، وة دد  اإلةدددذار املبكدد ، واجلددددوا اأقيددد  الدديت  ،لقبياةددداا األب ددمل
 املللقل   ات لكارم

 تشةيع  لاب  اللشارك ن قاص النةا  وأب مل املمارساا، وملذل  اللشارك )ا( 
  شكمل خا م ن اإلخفاقاا والل دياا ال ليوي ،  شكمل عا ، وبيما يللق   ات لكاراا الزراعي ،

 ةشددداا وتلزيدددز إلدددبكاا مشدددرتمل  مدددع اإلااراا األملاامييددد  ومؤسوددداا الب ددد   )ه( 
 وم املز الفك ، اليت جت ي  و اإ  شيل اللفاعمل  ني اللنمي  واللق  واللكنولوجيا وات لكارم

 دد   دد   ووسددالمل إلجدد اا عمقيدداا تليددي  وتوقُّددع لقلكنولوجيددا الدوليدد ، بيمددا  )و( 
  ياا اجلديدل والناإلئ  وو اراا عقا األمن العذال  يللق   اللكنولوج

    

__________ 

    سدا  من ةكوم  لدوري   ي ال اإلس مي   (71)


