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  ،السيدة الرئيس

  

في البداية أود أن أؤآد على دعم المجموعة العربية للبيان الذي ألقاه وفد السودان نيابة 
  . والصين حول التنمية الريفية77عن مجموعة الـ 

  

  ،السيدة الرئيس

  

يفية عامًال أساسيًا في تحقيق التنمية االقتصادية  تعتبر الدول العربية التنمية الر
واالجتماعية المستدامة، خاصة في ضوء أن نسبة السكان الذين يعيشون في األرياف في عام 

وقد حققت الدول العربية خالل .  في المئة من مجموع سكان المنطقة العربية45 تشكل 2005
اه الشرب ولكن ال تزال المناطق الريفية السنوات الخمس الماضية تقدمًا في توفير خدمات مي

رق في العديد من الدول العربية في حاجة إلى خدمات الصرف الصحي والكهرباء وإنشاء الط
  .وتأمين خدمات النقل المناسبة

  

وتدرك الدول العربية أهمية التقدم بتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية من أجل تحقيق 
ول العربية مجتمعة تقدمًا طفيفًا في الحد من الفقر، غير أن فوارق وقد حققت الد. التنمية الريفية

 في 80.5وبلغت نسب االلتحاق بالتعليم األساسي . شاسعة تسود بين مختلف الدول العربية
وُأحِرَز تقدم واضح في مجال تمكين المرأة والسيما . 2005-2004المائة في السنة الدراسية 

المرأة االقتصادي، والمشارآة السياسية للمرأة في الدول على صعيد تعليم الفتيات ونشاط 
 حالة وفاة لكل ألف 70 إلى 91وانخفضت وفيات األطفال دون الخمس سنوات من . العربية
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وحول االستدامة البيئية أدرجت . آما سجلت خدمات الصحة اإلنجابية تحسنًا ملحوظًا. مولود
ات التنمية المستدامة في برامج التنمية معظم دول المنطقة العربية استراتيجيات وسياس

الوطنية، ولكن ال تزال المنطقة تعاني من مشاآل في إدارة موارد المياه ومكافحة التصحر 
  .وتدهور األراضي التي تضعف إمكانات تحقيق االستدامة البيئية

  السيدة الرئيس،

  

 التي التدابير لتنفيذ االهتمام من المزيد ترآيز المستدامة الريفية التنمية تعزيز يستلزم
 :يلي ما تتضمن

 تنمية أجل من الجهود تعزيز على والدولي واإلقليمي الوطني المستويين على العمل .1
 لأللفية، اإلنمائية األهداف تحقيق في يسهم بما النامية البلدان جميع في الريفية المناطق
 واإلنجابية، الصحية والرعاية ،األساسي وتعميم التعليم والجوع، الفقر من الحد والسيما
 المرأة؛ وتمكين

 ،الوطنية التنمية وخطط استراتيجيات ضمن الريفية التنمية وبرامج احتياجات إدراج .2

 ومرافق والمياه الطاقة خدمات وخاصة الريفية، المناطق في األساسية البنية تطوير .3
 والخدمات؛ اردالمو على الحصول لضمان الالزمة اإلجراءات واتخاذ الصحي، الصرف

 حصتهن لزيادة المستمر التطور ضمان مع األرياف في النساء قدرات ببناء االهتمام زيادة .4
 اإلحصائية المعدالت وتحسين والطفل، األم لصحة خاص اهتمام وإيالء العمل، من فرص

 المجاالت؛ هذه في

 أعداًدا تستوعب التي المشاريع في لالستثمار واألجنبية الوطنية األموال رؤوس جذب .5
 بيئًيا، وسليمة اجتماعية اقتصادية جدوى ذات تكون أن شرط العاملة القوى من آبيرة

 الريفيين للفقراء العمل فرص لزيادة آوسيلة سكاًنا، الريفية األآثر المناطق في خصوًصا
 فحةلمكا المتحدة األمم اتفاقية آليات ومنها مثال المتاحة، الدولية التمويل آليات من واالستفادة
 المجتمع منظمات دور دعم و الريفية؛ التنمية مجال في االستثمار تعزيز في التصحر،
 المستدامة؛ التنمية مشاريع وتنفيذ تخطيط في الشعبية والمساهمة المحلي
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 لأللفية اإلنمائية األهداف تحقيق في التقدم لرصد بانتظام وطنية فنية دراسات إجراء  .6
 .المناسب الوقت في العمل ومباشرة المقارنة، التحليالت وإجراء الجهود،  تقييمهيللتس

  

 ن هناك مسؤولية دوليةأ  علىًادمجد تود المجموعة التأآيد وختامًا، السيدة الرئيس،
التدابير الفعالة  تخاذ مزيد منأهمية إ وعلى ،الشعوب جماعية لحماية الحق في التنمية لجميع

حتالل الواقعة تحت اإل التنمية، وال سيما الشعوبإلزالة العقبات التي تعترض حق الشعوب في 
العمل من أجل تحقيق  الئقة وآريمة تمكنهم من المناسب لحياة بحيث يتوفر لهم المناخ األجنبي،

  .لأللفية األهداف اإلنمائية

  

 ،،،وشكــــرًا


