
 
 

      
    2004/48  
تعزيز التنمية الريفيـة يف     يرمي إىل   ج متناسق ومتكامل ملنظومة األمم املتحدة           

ء البلدان النامية من أجل القضاء على الفقر وحتقيق التنمية املستدامة مع إيـال            
  منوا االعتبار الواجب ألقل البلدان

  
  إن الس االقتصادي واالجتماعي،  

، الـذي تقـرر     2003يوليه  /متوز 24 املؤرخ   2003/287 إىل مقرره    إذ يشري   
ج متناسـق   ”، يف املوضوع املعنون     2004جزئه املتعلق بالتنسيق لعام     ينظر، يف   مبوجبه أن   

تعزيز التنمية الريفية يف البلدان النامية من أجل القـضاء           ومتكامل ملنظومة األمم املتحدة غايته    
  ،“ء االعتبار الواجب ألقل البلدان منواعلى الفقر وحتقيق التنمية املستدامة مع إيال

مـن دورة   اجلزء الرفيع املـستوى     الذي اعتمده    اإلعالن الوزاري    إذ يؤكد جمددا  و  
  ،)1(2003يوليه /يف متوزلس االقتصادي واالجتماعي ا

 األهـداف الـواردة يف      ها، مبا في  األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا     إىل   إذ يشري و  
 ،األمـم املتحـدة   عقـدها    اليت ت  رئيسية ونتائج املؤمترات ومؤمترات القمة ال     ،)2(إعالن األلفية 

  ،جلمعية العامةاليت تعقدها اوالدورات االستثنائية ذات الصلة 

 الـذي   بعد مخس سـنوات،   : مؤمتر القمة العاملي لألغذية    إىل إعالن     أيضا إذ يشري و  
  ،)3(2002يونيه /حزيران 13اعتمد يف روما يف 

  

-2001 برنامج عمل بروكسل لصاحل أقل البلدان منـواً للعقـد            د جمددا إذ يؤك   
2010)4(،  

أساسـي  أمر القضاء على الفقر واجلوع يف املناطق الريفية   التأكيد على أن     إذ يكرر و  
،  األهداف الواردة يف إعـالن األلفيـة       هالتحقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا في       

__________ 
، اجلزء األول، الفصل (A/58/3) 3الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق رقم انظر   )1(  

 35 الثالث، الفقرة
  .55/2قرار اجلمعية العامة   )2(  
 13-10ات،  بعـد مخـس سـنو     : لألغذية والزراعة، تقرير مؤمتر القمة العاملي لألغذية       املتحدة   األمممنظمة    )3(  

  .، املرفقA/57/499، اجلزء األول، التذييل؛ انظر أيضا 2002يونيه /حزيران
  )4(  A/CONF.191/11.  



 
 

يق التنمية الريفية من خالل اتباع ج متكامـل يـشمل األبعـاد             تحقلالعمل  وعلى وجوب   
سياسـات  تألف من    ويأخذ يف االعتبار املنظور اجلنساين وي      ،االقتصادية واالجتماعية والبيئية  

ف اهـد  وحمـدد األ   امتوازنهذا النهج   أن يكون   على وجوب    و ،وبرامج يدعم بعضها بعضا   
 ويـستجيب   يـة  احملل اتجه التـآزر واملبـادر    أوشمل  يوحمليا  ومملوكا  خاصة حبالة حمددة    و

  ،الحتياجات السكان الريفيني

من البلدان وتنطلق من    التنمية الريفية تقع على عاتق كل بلد        مسؤولية  أن  ب إذ يسلم و  
عنصرا هامـا   يعد  متكينية  بيئة اقتصادية دولية    وجود   أن    جمددا وإذ يؤكد . متكينيةبيئة وطنية   

، هذه البيئة اليت ينبغـي      ة الوطنية، مبا يف ذلك جهود التنمية الريفية       لدعم فعالية اجلهود اإلمنائي   
ـ ؤسـسات   املوالصاحل  كم  احلتسقة و املفعالة و السياسات  ال جتمع بني    هلا أن  سؤولة علـى   امل

تعزز املساواة بني اجلنسني وتعزز حقوق اإلنسان واحلريات         أن   وأالصعيدين الوطين والدويل،    
حباجـة  حماربة الفقر يف األرياف     يؤكد جمددا أن     و ،يف التنمية احلق   ها، مبا في   وحتميها األساسية

  ،تنمية املوارد البشريةيتسم بالقوة وسعة القاعدة واإلنصاف، وإىل منو اقتصادي إىل 

ج متناسق ومتكامل ملنظومـة األمـم       تقرير األمني العام عن     ب حييط علما   - 1  
لبلدان النامية من أجل القضاء على الفقر وحتقيـق         تعزيز التنمية الريفية يف ا    يرمي إىل   املتحدة  

  ؛)5(التنمية املستدامة مع إيالء االعتبار الواجب ألقل البلدان منوا

 اجلهود اليت تبذهلا مؤسسات األمم املتحدة ملساعدة البلدان الناميـة،           يالحظ  - 2  
تعزيـز  ثها على لوطنية، وحيبناء على طلبها، يف إدماج التنمية الريفية يف استراتيجياهتا اإلمنائية ا   

كفـاءة  واصلة حتـسني    املزيد من دمج هذا النهج يف أنشطتها التنفيذية وأنشطتها األخرى، مل          
والياهتا، لتحقيق هذه الغاية، ويؤكد يف هذا اال        يف إطار   استغالل املوارد ومواصلة العمل،     

 املالئمة لتعزيز التنمية الريفية     قيام وكاالت األمم املتحدة ذات الصلة بتقدمي املوارد       إىل  احلاجة  
  املتكاملة؛

كاالت منظومـة األمـم املتحـدة،     إىل تعزيز التنسيق والتعاون بني و   يدعو  - 3  
 علـى أسـاس     ،قع مقارها يف روما، وخاصة على الصعيد القطري       ت الوكاالت اليت    هافي مبا

ة لـدعم اسـتراتيجيات     وإطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائي     وحد  القطري امل التقييم  
  التنمية الوطنية وتعزيز تعاوا مع البنك الدويل ومصارف التنمية اإلقليمية؛

بزيادة خمصصات املساعدة اإلمنائية الرمسية مؤخراً للتنميـة الريفيـة          سلِّم  وي  - 4  
 يف  0.7نـسبة   ، أن ختصص    بعدفعل ذلك    البلدان املتقدمة النمو، اليت مل ت      ثحيو ،والزراعة
ختصص نـسبة   أن  القومي اإلمجايل للمساعدة اإلمنائية الرمسية للبلدان النامية و       ناجتها   من   املائة

__________ 
  )5(  E/2004/58.  



 
 

علـى    القومي اإلمجايل ألقل البلدان منـوا،      ها يف املائة من ناجت    0.20 و   0.15تتراوح بني   
 البلـدان   شجعيو جمددا مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين بأقل البلدان منوا،           هالنحو الذي أكد  

لنامية على اإلفادة من التقدم احملرز يف كفالة استخدام املساعدة اإلمنائية الرمسيـة بفعاليـة يف      ا
 على  ثينيوهود مجيع اجلهات املاحنة،     جبسلِّم  وي ،العمل على بلوغ األهداف واملقاصد اإلمنائية     

دة، أو بلغتها أو    املاحنني الذين فاقت تربعاهتم يف جمال املساعدة اإلمنائية الرمسية األهداف احملد          
األهـداف  لبلـوغ   الزمنيـة   ُألطر  أمهية إجراء دراسة للوسائل وا     ؤكديوزادت اقترابا منها،    

  ؛والغايات

لجهود دعمها ل زيادة    مواصلة ىلإاملؤسسات املالية الدولية واإلقليمية      ويدعو  - 5  
، مبا يف   لدان النامية التنمية الريفية يف الب   ومن أجل   القضاء على الفقر    الوطنية املبذولة من أجل     

 ات احلصول على االئتمان    القدرة على  حشد االستثمار العام واخلاص، فضال عن حتسني      ذلك  
صول علـى   واحلنتاجية وحتسني الوصول إىل األسواق      بغية زيادة إ  الريفية  لتطوير البىن التحتية    

يفية، مبا يف ذلك    تيسري إنشاء وتعزيز مؤسسات مالية ر      إىل اختاذ إجراءات ل    ويدعو،  علوماتامل
والتوفري والتـأمني واملـشاريع التعاونيـة       التمويل البسيط   /القروض االئتمانية الصغرية  مرافق  

 يؤكـد و،   والصغرية واملتوسطة  ىالتنمية الريفية، فضال عن إنشاء املؤسسات الصغر      ألغراض  
عزيز هـذه   كمنرب لت ) 2005(الصغرية  للقروض االئتمانية   أمهية السنة الدولية    يف هذا الصدد    

  األهداف؛

تـزال    التقدم، ال  حرازإلاليت بذلت   ادة  اجلهود   أنه على الرغم من اجل     يدرك  - 6  
 ،)6(الوزاري ملنظمة التجارة العاملية   الدوحة  عالن  إتنفيذ  ما يتعلق ب  هنالك مسائل هامة معلقة في    

فاوضـات  إجراء م منها  ملة أمور   جب صلةااللتزامات املقطوعة واملت  يتعلق منها ب  وخصوصا ما   
الزراعة، جمال  يف  ؛ ويدرك احلاجة،    يف الوصول إىل األسواق   كبري  شاملة من أجل حتقيق حتسن      

لصادرات ـدف   أشكال دعم ا  دون حكم مسبق على نتائج املفاوضات، إىل ختفيض مجيع          و
فـرص  وزيـادة   لتجـارة   اه  شوذي ي الدعم احمللي ال  إلجراء ختفيض كبري يف     إلغائها تدرجييا   

أن شروط املعاملة اخلاصة والتفضيلية للبلدان النامية تـشكل         ؛ ويدرك   األسواقالوصول إىل   
واليـة  وفقا ل  احتياجاهتا اإلمنائية التام  خذ يف االعتبار    أوتاملفاوضات  عناصر  جزءا ال يتجزأ من     

الشواغل غري التجارية ستؤخذ    ن  ؛ ويدرك أ  ، مبا يف ذلك األمن الغذائي والتنمية الريفية       الدوحة
وفقـا  ،  يف املفاوضات على النحو املنصوص عليه يف االتفاق املتعلق بالزراعة         أيضا  بار  يف االعت 
 األمـم ، منظمة   ومنهامنظومة األمم املتحدة،     وحيث من إعالن الدوحة الوزاري،      13للفقرة  

__________ 
  )6(  A/C.2/56/7املرفق ،.  



 
 

ألغذية والزراعة واألونكتاد على تقدمي املزيد من املـساعدة الفنيـة ذات الـصلة              لاملتحدة  
  أقل البلدان منوا؛ القدرات إىل البلدان النامية، وخاصة بالتجارة وبناء

 إىل املنعـة    البلدان النامية املعتمدة على السلع األساسية     افتقار   ب  أيضا سلميو  - 7  
ويدعو منظومة األمم املتحدة إىل دعـم       ،  أقل البلدان منوا  ، وال سيما    يف وجه تقلبات السوق   

كوسيلة لزيادة إيـرادات    من خالل التجهيز    املضافة  والقيمة   لتنويع صادراهتا    جهودها املبذولة 
الدعم لتمكني البلدان النامية من اختاذ تـدابري مالئمـة          بطرق منها تقدمي    ذلك  و،  الصادرات

 وحتسني معدالت التبادل التجاري     أحكام منظمة التجارة العاملية   تتفق و وضرورية لتلبية معايري    
  ؛أسعار السلع األساسيةيف ستقرار االمواجهة أثر عدم يدعوها إىل و

 حصول البلدان الناميـة علـى     زيادة فرص    على احلاجة إىل تعزيز و     يشدد  - 8  
احلاجة إىل اختـاذ تـدابري لزيـادة         ويؤكد،  التكنولوجيات املناسبة للفقراء وزيادة اإلنتاجية    

إدارة املـوارد  يف ويف ذلـك التكنولوجيـات احلديثـة،      االستثمار يف البحوث الزراعية، مبا    
منظومة األمم املتحدة علـى تعزيـز دعمهـا اموعـة            ويشجع ،، وبناء القدرات  لطبيعيةا

  االستشارية للبحوث الزراعية الدولية؛

أساسيتان لتطبيـق ـج     املستدامة  جمددا أن الزراعة والتنمية الريفية       يؤكد  - 9  
 بأمهيـة  سلميو ،ئيةمتكامل يف جمال األمن والسالمة الغذائيني بطريقة مستدامة من الناحية البي          

 ويـدعو الدور الذي يضطلع به السكان الريفيون يف إدارة املوارد الطبيعية على حنو مستدام،              
إىل تعزيز التنسيق والتعاون فيما بني وكاالت منظومة األمم املتحدة يف دعم اجلهود الوطنيـة               

 ؛ ومستدامالرامية إىل تعزيز إدارة املوارد الطبيعية على حنو سليم بيئيا

الوصـول إىل خـدمات     فـرص   احلاجة إىل حتسني      أيضا يؤكد من جديد    - 10  
مـن الناحيـة االقتـصادية      اليت تعول عليها وحتتمل تكاليفها وتكون جمدية        وموارد الطاقة،   

اخلـصوصيات  على أن تراعـى     ومقبولة من الناحية االجتماعية وسليمة من الناحية البيئية،         
 األرياف بالكهرباء واتباع الالمركزيـة يف       زويدتحسني ت وسائل خمتلفة، ك   ب والظروف الوطنية 

نظم الطاقة، وزيادة استعمال مصادر الطاقة املتجددة، واستعمال وقود سائل وغازي أنظف،            
، وتعزيز التنـسيق    التعاون اإلقليمي والدويل  زيادة  عن طريق   وكذلك  وحتسني فعالية الطاقة،    

بنـاء   بطرق منـها      لدعم اجلهود الوطنية   تحدة،والتعاون فيما بني وكاالت منظومة األمم امل      
على مـستويات منـها     القدرات، واملساعدة املالية والتكنولوجية وآليات التمويل املبتكرة،        

  ؛ليهاعالفقراء  اليت تيسر حصولالعوامل احملددة إدراك  مع ،واملتوسطاملستوى البسيط 

واجـه  ذي ي ذية واجلوع ال  يف األغ النقص الشديد    البالغ إزاء    ه عن قلق  يعرب  - 11  
 علـى   ويشددبأن األمن الغذائي ميثل شاغال عامليا،       سلِّم  ويماليني البشر، خاصة يف أفريقيا،      



 
 

للحاجـة  االستجابة  الطويل األمد، و  أمهية حتسني آليات منع ااعات وحتقيق األمن الغذائي         
  الطارئة؛إىل املعونة الغذائية 

تنفيذ اتفاقية األمـم املتحـدة      ىل مواصلة دعم     منظومة األمم املتحدة إ    يدعو  - 12  
أو التـصحر وخباصـة يف      /ملكافحة التصحر يف البلدان اليت تعاين من اجلفـاف الـشديد و           

، والتصدي ألسباب التـصحر وتـدهور األراضـي للحفـاظ علـى األراضـي            )7(أفريقيا
  ؛مكافحة الفقر الناجم عن تدهور تلك األراضيفضال عن صالحها، استو

 أن سد الفجوة الرقمية سيتطلب التزاما قويا من مجيع أصـحاب            ذ يدرك وإ  - 13  
 وكاالت األمـم املتحـدة وصـناديقها        ويشجعاملصلحة على الصعيدين الوطين والدويل،      

وبراجمها على بذل مجيع اجلهود ملساعدة البلدان النامية يف جتاوز الفجـوة الرقميـة وتعزيـز       
الت لتشجيع التنمية االقتـصادية واالجتماعيـة،       استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصا   

  خاصة يف املناطق الريفية؛

يـدز وغـريه مـن      إلا/ األثر املدمر لفريوس نقص املناعة البشرية      دركوإذ ي   - 14  
ـ   وهيئات األمم املتحدة،     ويدعواألمراض املعدية على اتمعات،      شاركة خاصة الوكاالت امل

، رك املعين بفريوس نقـص املناعـة البـشرية واإليـدز          برنامج األمم املتحدة املشت   يف رعاية   
 نقـص   فريوسبشأن  شواغل  الوالشركاء يف التنمية، إىل اختاذ مزيد من التدابري لزيادة إدماج           

التخطيط للتنمية الريفية، مبا يف ذلك اسـتراتيجيات القـضاء          صلب  يدز يف   إلا/املناعة البشرية 
إلمنائية متعددة القطاعات اليت تغطـي اجلوانـب       على الفقر وحتقيق األمن الغذائي واألنشطة ا      

   املنظور اجلنساين؛هااالقتصادية واالجتماعية، مبا في

 املؤسسات ذات الصلة يف منظومة األمم املتحدة اليت تعـىن مبـسائل             يدعو  - 15  
التنمية إىل تعزيز تعاوا يف تناول مسألة متكني نساء الريف وتلبية احتياجاهتن اخلاصة ودعـم               

  يف براجمها واستراتيجياهتا؛التمكني  ذلك

 على أنه ينبغي ملنظومة األمم املتحدة أن حتـسن تنـسيقها يف دعـم               يشدد  - 16  
، وتوفري تعليم جيد    لطفالتاجلهود الوطنية لزيادة معدل االلتحاق باملدارس، خاصة بالنسبة ل        

زمة، مبا يف ذلك االسـتخدام       تعبئة املوارد املالية والتقنية الال      بطرق منها  النوعية لفقراء الريف  
  الكامل للمنهجيات والتكنولوجيات احلديثة، فضال عن إنشاء أنظمة التعلم من بعد؛

بأمهية العمالة لتحقيق منو مؤاٍت للفقـراء يف املنـاطق الريفيـة،            سلِّم  وإذ ي   - 17  
طلبـها،   منظومة األمم املتحدة والشركاء يف التنمية على مساعدة البلدان، بناء على             ويشجع
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، مبا فيهـا    سياساهتا لالستثمار واستراتيجياهتا للحد من الفقر     صلب  فـي   العمالة   إدماجعلى  
  السياسات واالستراتيجيات اليت تركز على تنمية املناطق الريفية؛

 منظومة األمم املتحدة إىل مواصلة مساعدة البلدان النامية يف جهودها           يدعو  - 18  
األصول املنتجة، وخاصة األرض واملياه، بغية تعزيز التنميـة         لتعزيز حصول فقراء الريف على      

  االجتماعية واالقتصادية؛

 منظومة األمم املتحدة إىل مواصلة دعم برامج بناء القدرات وتبـادل            يدعو  - 19  
شبكة اخلربات من أجل التنمية الريفية عن طريق آليات معززة للتنسيق وتبادل املعلومات مثل              

  ؛املعنية بالتنمية الريفية واألمن الغذائيدة منظومة األمم املتح

 على أنه ينبغي ملنظومة األمم املتحدة أن تواصـل دعـم املبـادرات              يشدد  - 20  
اإلقليمية ودون اإلقليمية، حيثما كان ذلك مالئما، بغية تعزيز اختاذ ج متكامل إزاء التنميـة               

 تعزيز التعاون اإلقليمي واألقـاليمي،       إىل جلان األمم املتحدة اإلقليمية مواصلة      ويطلبالريفية  
  وخاصة التعاون من أجل تقاسم أفضل املمارسات؛

 منظومة األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية إىل اختاذ تـدابري ملواصـلة            يدعو  - 21  
 ويف هذا   ، مبا يف ذلك التعاون الثالثي يف جمال التنمية الريفية         ،تعزيز التعاون بني بلدان اجلنوب    

 احلاجة إىل زيادة التعاون فيما بني هيئات املنظومة لتعزيز التعاون بـني بلـدان               كديؤالصدد  
  اجلنوب؛

 ويرحـب الـشراكات   إقامة   عمل منظومة األمم املتحدة يف جمال        يالحظ  - 22  
هـذه  على الصعيد امليداين، من أجل التنمية الريفية املـستدامة،          العديد من الشركات     بإنشاء

عضاء، والقطاع اخلـاص،    أ األمم املتحدة، ودول     عدة وكاالت يف    الشراكات اليت دخلتها    
 منظومة األمم املتحدة على مواصلة      ويشجعومنظمات غري احلكومية واتمع املدين عموما،       
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