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 الدورة الخامسة والسبعون
   )أ( من جدول األعمال 23البند 

مجموعات البلدان التي تواجه أوضااااااااعا  خاباااااااة  متابعة محتمر ا م  المت دة   
 الرابع المعني بأقل البلدان نموا  

 
 تقرير اللجنة الثانية*  

 
 )السنغال( ديو السيد ديامان المقرر:   

 
 مقدمة  -   أول  

ــ ن البند  - 1 ــوعية بشــــ ــة موبــــ ، A/75/461من جدول األعمال )انظر    23أجرت اللجنة الثانية مناقشــــ
تشـــــرين الثان بنوجمبر   18(. واتُِّخذ إجراء بشـــــ ن البند الفرع  )أ( ج  الجلســـــة الخامســـــة الم قودة ج  3الفقرة 
 .( 1) اللجنة ج  البند الفرع  ج  المحبر الموجز ذي الصلة. ويرد سرٌد لوقائع نظر 2020

  
 A/C.2/75/L.39و   A/C.2/75/L.7النظر في مشروعي القرارين  -  ثانيا  

تشـــرين الثان بنوجمبر،  ان م روبـــاا علن اللجنة مشـــرو  قرار    18الم قودة ج  ج  الجلســـة الخامســـة   - 2
( قــدتمتــئ نــائبــة رئي  A/C.2/75/L.39ب نوان ”متــاب ــة م تمر األمم المتحــدة الرابع الم ن  بــ قــل البلــدان نمواا  ) 

 . A/C.2/75/L.7وجا يا(، استناداا إلن مشاورات غير رسمية بش ن مشرو  القرار  اللجنة، ماريا دانييلتشا وجا )سل 

 وج  الجلسة نفسها، ُأبلغت اللجنة ب ن مشرو  القرار ال تترتب عليئ أي آثار ج  الميزانية البرنامجية.  - 3

 (.7)انظر الفقرة  A/C.2/75/L.39اللجنة مشرو  القرار  وج  الجلسة نفسها أيبا، اعتمدت - 4

 وج  الجلسة نفسها أيبا، وب د اعتماد مشرو  القرار، أدلن ممثل الواليات المتحدة األمري ية ببيان. - 5

 مقدِّموه.  A/C.2/75/L.7، سحب مشروَ  القرار A/C.2/75/L.39وبالنظر إلن اعتماد مشرو  القرار  - 6
__________ 

 .A/75/461/Add.2و  A/75/461/Add.1و  A/75/461يصدر تقرير اللجنة عن هذا البند ج  ثالثة أجزاء تحت الرموز:  * 
 (1) A/C.2/75/SR.5. 
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 توبية اللجنة الثانية  -  ثالثا  
 
 القرار التال :توص  اللجنة الثانية الجم ية ال امة باعتماد مشرو   - 7
 

 ،إن الجمعية العامة 

، ( 2) 2020-2011وبرنامج ال مل لصـــــال  أقل البلدان نموا لل قد  ( 1) إلن إعالن اســـــ نبول تشاااير  إذ 
اســــــــــــــ نبول، تر يـا، ج   اللـذين اعُتمـدا ج  م تمر األمم المتحـدة الرابع الم ن  بـ قـل البلـدان نموا، الم قود ج 

حزيرانب  17الم رخ  280ب65، وأقرتهمــا الجم يــة ال ــامــة ج  قرارهــا 2011أيــاربمــايو  13إلن  9الفترة من 
الصــــــلة االلتزام بتنفيذ برنامج ال مل،  الذي أهابت جيئ الجم ية بجميع أصــــــحاب المصــــــلحة ذوي  2011يونيئ 

ذ ياسـ  الذي اعتمده م تمر اسـت رام منتصـل المدة الشـامل والرجيع المسـتو  إلن اإلعالن السـ  أيبـاتشـير  وا 
ــال  أقـل البـلدان نموا لل قـد  ، الم قود ج  أن ـالـيا، تر ـيا، 2020-2011لتنفـيذ برـنامج عمـل اســــــــــــــ نبول لصــــــــــــ

تموزب  25الم رخ  294ب70، والــذي أقرتــئ الجم يــة ج  قرارهــا 2016أيــاربمــايو  29إلن  27الفترة من  ج 
 ،2016يوليئ 

ذ تحكاد من جادياد    الهـدل الشــــــــــــــامـل لبرـنامج عمـل اســــــــــــــ نبول المتمـثل ج  التغـلب علن التحـدـيات وا 
الهي لية الت  تواجهها أقل البلدان نموا ج  القبــــــــــاء علن الفقر وتحقيإل األهدال اإلنمائية المتفإل عليها دوليا 

تاحة رجع اس  مها من جئة أقل البلدان نموا،وا 

ذ تحكد من جديد أيضاااا  ــبتمبر  25الم رخ  1ب70قرارها   وا  ، الم نون ”تحويل عالمنا: 2015أيلولبســ
ملة  ، الذي اعَتمدت جيئ مجموعة من األهدال والغايات ال المية الشــــــــــا2030خ ة التنمية المســــــــــتدامة ل ام 

ــ  إلن التحول، وت يد ت  يد التزامها  ــتدامة، الت  تر ز علن النا  وتفبــ والب يدة المد  المت لقة بالتنمية المســ
دراِ هـا أن القبــــــــــــــاء علن الفقر بجميع  2030ـبال مـل دون  ـلل من أجـل تنفـيذ الخ ـة ـبال ـامـل بحلول عـام  ، وا 

ــوره وأب اده، بما ج  ذلد الفقر المدقع، هو أ بر تحد يواج ــر  ال غنن عنئ لتحقيإل التنمية صـــــــــ هئ ال الم وشـــــــــ
علن  -االقتصـــــــادي واالجتماع  والبيئ   -المســـــــتدامة، والتزامها بتحقيإل التنمية المســـــــتدامة ب ب ادها الثالثة 

نحو متوازن ومت امل وباالســـتناد إلن اإلنجازات الت  تحققت ج  إ ار األهدال اإلنمائية ليلفية والســـ   إلن 
 نفتذ من تلد األهدال،است مال ما لم يُ 

ذ تحكد من جديد كذلك  بشــــــــــــــ ن خ ة عمل أدي    2015تموزبيوليئ  27الم رخ   313ب69قرارها    وا 
أبـابـا الصـــــــــــــــادرة عن الم تمر الـدول  الثــالـي لتمويـل التنميــة، الت  تشــــــــــــــ ــل جزءا ال يتجزأ من خ ــة التنميــة 

، وتدعُمها وت مُلها وتســـاعد علن توبـــي  ســـياإل غاياتها المتصـــلة بوســـائل التنفيذ من 2030ة ل ام المســـتدام
جراءات عملية، وت يد ت  يد االلتزام الســــياســــ  القوي بالتصــــدي لتحدي التمويل وتهيئة بيئة  خالل ســــياســــات وا 

 تبامن علن الص يد ال الم ،م اتيئ علن جميع المستويات لتحقيإل التنمية المستدامة، بروٍح من الشرا ة وال

__________ 

(، A/CONF.219/7) 2011أيــاربمــايو  13-9تقرير م تمر األمم المتحــدة الرابع الم ن  بــ قــل البلــدان نموا، اســــــــــــــ نبول، تر يــا،  (1) 
 الفصل األول.

 المرجع نفسئ، الفصل الثان . (2) 
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ذ تحكد من جديد  ذ وبدء نفاذه ج  وقت مب ر، و  ( 3) اتفاإل باري   وا  تشجع جميع أ رال االتفاإل علن ا 
ــ ن تغير المناخ ــ ود  ( 4) أن تنفذه تنفيذا تاما، وأ رال اتفاقية األمم المتحدة اإل ارية بشــــ الت  لم تود  ب د صــــ

 مم ن، امها، علن أن تقوم بذلد حسب االقتباء وج  أقرب وقتتصديقها أو قبولها أو مواجقتها أو انبم

ذ تحكاد من جادياد أيضاااااااااا  الخ ـة الحبــــــــــــــرـية الجـدـيدة الم تمـدة ج  م تمر األمم المتحـدة الم ن   وا 
إلن  17باإلســ ان والتنمية الحبــرية المســتدامة )الموئل الثالي(، الذي عقد ج   يتو، إ وادور، ج  الفترة من 

ــرين األولبأ توبر  20 ــري ( 5) 2016تشـــــــــــ ذ تقر ب ن أقل البلدان نموا ينبغ  لها، عند تنفيذ الخ ة الحبـــــــــــ ة ، وا 
 تول  اهتماما خاصا للتحديات الحبرية الفريدة والناشئة، الجديدة، أن

ذ   نــداي للحــد من مخــا ر ال واري للفترة  تشااااااااايروا  لن مبــادئــئ  ( 6) 2030-2015إلن إ ــار ســــــــــــــِ وا 
ذ تشــــــير أيبــــــا إلن تشــــــجي ئ علن إجراء تدريبات منتظمة علن الت هب لل واري والتصــــــدي لها  التوجيهية، وا 

ــريع والف ال لل واري والت اج  من آثار  ــدي الســـــــــــ ــ يدين الو ن  والمحل ، بهدل  فالة التصـــــــــــ ها، علن الصـــــــــــ
يتصل بها من حاالت النـزوح، بما ج  ذلد إم انية الحصول علن اإلمدادات األساسية من األغذية ومواد  وما

ذ تقر ب ن تنفـيذه يم ن أن يســــــــــــــهم ج   تحقيإل أهدال اإلغاثة غير الغـذائـية، بمـا يالئم االحتـياجات المحلـية، وا 
 ،2020-2011ومقاصد برنامج ال مل لصال  أقل البلدان نمواا لل قد 

ذ تحكد  ــتدامة ل ام  وا  وخ ة عمل أدي  أبابا واتفاإل  2030أوجئ التآزر بين تنفيذ خ ة التنمية المســــ
ذ تالحظ بقلإل االستنتاجات الواردة ج  التقرير الخاص   بتغير المناخ  للهيئة الح ومية الدولية الم نيةباري ، وا 

درجة مئوية جوإل مســـــــــتويات ما قبل ال صـــــــــر الصـــــــــناع ، والمســـــــــارات   1,5عن آثار احترار عالم  بمقدار 
الصــلة لالنب اثات ال المية لغاز الدجيئة، ج  ســياإل ت زيز التصــدي ال الم  لخ ر تغير المناخ، والتنمية   ذات

 ،المستدامة، والجهود المبذولة للقباء علن الفقر

ذ تال   بقلإل بالغ ما يتهدد صــــــحة اإلنســــــان وســــــالمتئ ورجاهئ من أخ ار بســــــبب جائحة مرم  ظوا 
(، عالوة علن ما ت ربــــــــت لئ المجتم ات واالقتصــــــــادات من اختالالت شــــــــديدة، 19-جيرو   ورونا ) وجيد

 ألحقتئ الجائحة من أثر مدمر بحياة النا  وسـبل عيشـهم، وأن أشـد الفئات جقرا وبـ فا هم األ ثر تبـررا وما
ذ ت  د من جديد ال موح لل ودة إلن المســــــار الصــــــحي  لتحقيإل أهدال التنمية المســــــتدامة عن  ريإل  منها، وا 

تنفيذا    2030وبــــع اســــتراتيجيات للت اج  تتســــم باالســــتدامة والشــــمول ت جيالا بالتقدم صــــوب تنفيذ خ ة عام 
ذ تســــلم ب  تت لب  19-ن جائحة  وجيد امال والمســــاعدة علن الحد من خ ر وقو  صــــدمات ج  المســــتقبل، وا 

 اتخاذ تدابير عالمية قواُمها الوحدة والتبامن وتجديد الت اون القائم علن ت ددية األ رال،

ذ  ــمبر  19ألل الم رخ   232ب74إلن قراريها تشااااااااير   وا  باء  232ب74و   2019 انون األولبديســــــــــ
 بش ن متاب ة م تمر األمم المتحدة الرابع الم ن  ب قل البلدان نموا، 2020آببأغس    11الم رخ 

ذ تشااااااير أيضااااااا   تموزبيوليئ  22الم رخ  16ب2020إلن قرار المجل  االقتصـــــــــادي واالجتماع  وا 
 ،2020-2011بش ن برنامج ال مل لصال  أقل البلدان نموا لل قد  2020

__________ 

 .21-بم أ1المقرر ، FCCC/CP/2015/10/Add.1الم تمد بموجب اتفاقية األمم المتحدة اإل ارية بش ن تغير المناخ ج  الوثيقة  (3) 
 (4) United Nations, Treaty Series, vol. 1771, No. 30822. 
 ، المرجإل.256ب71القرار  (5) 
 ، المرجإل الثان .283ب69القرار  (6) 
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ذ تساااال    وأن ت ثرها   19-ب ن أقل البلدان نموا ه  األ ثر بــــــ فا إزاء الت ثيرات الناجمة عن  وجيد  وا 
ــل ج  األجل ال و  ــيتواصــــ ــحية جيها، ومحدودية تغ ية نظم الحماية ســــ ــة نظم الرعاية الصــــ ــاشــــ ــبب هشــــ يل بســــ

 االجتماعية جيها، ومحدودية مواردها المالية وغيرها من الموارد وب فها إزاء الصدمات الخارجية،

ذ ت يط علما   ،( 7) 2020باإلعالن الوزاري ألقل البلدان نموا ل ام  وا 

ذ  الم رخ  221ب67و  2004 ـانون األولبديســــــــــــــمبر  20الم رخ  209ب59إلن قراريهـا  تشاااااااااير وا 
 لبلدان نموا،االنتقال السل  للبلدان الت  ُيرجع اسمها من جئة أقل ابش ن  2012 انون األولبديسمبر  21

ذ تحكد من جديد  بشـــــــ ن االســـــــت رام   2016 انون األولبديســـــــمبر  21الم رخ   243ب71قرارها    وا 
الشـــــامل الذي يجري  ل أربع ســـــنوات لســـــياســـــة األنشـــــ ة التنفيذية الت  تبـــــ لع بها منظومة األمم المتحدة 

ادة تنظيم منظومة األمم المتحـدة إعـ بشــــــــــــــ ن  2018أياربمايو  31الم رخ  279ب72  أجل التنمـية، وقرارها من
الذي يجري  ل أربع ســنوات لســياســة األنشــ ة التنفيذية الت  تبــ لع اإلنمائية ج  ســياإل االســت رام الشــامل  

ذ تشدد علن أهمية تنفيذها بال امل وج  حينها،  بها منظومة األمم المتحدة من أجل التنمية، وا 

ــال  أقـل بتقرير األمين ال ـام عن تنفيـ   علماا ت يط - 1  البلـدان نموا لل قـد ذ برـنامج ال مـل لصــــــــــــ
 ؛( 8) 2011-2020

ـب قـل البلـدان نموا وشــــــــــــــر ـائهـا ج  التنمـية وبمنظومـة األمم المتحـدة وجميع الجهـات  تهيا  - 2 
الفاعلة األخر  أن تواصـــــــــل ت زيز الشـــــــــرا ة ال المية لتحقيإل التنمية المســـــــــتدامة ألقل البلدان نموا ج  جميع 

ــماناا لتنفيذ برنامج ال مل ج  أوانئ المجاالت ذات ا ألولوية المنصــــــوص عليها ج  برنامج عمل اســــــ نبول بــــ
،  ( 9) 2030 وبصــورة ج الة و املة خالل الفترة المتبقية من ال قد، وذلد ج  ســياإل خ ة التنمية المســتدامة ل ام

ــادرة عن الم تمر الدول  الثالي لتمويل التنمية ــ ل جزءا ال يتجزأ من  الت  ( 10) وخ ة عمل أدي  أبابا الصــ   تشــ
وتدعُمها وت مُلها وتســــاعد علن توبــــي  ســــياإل غاياتها المتصــــلة بوســــائل التنفيذ من خالل   2030خ ة عام 

جراءات عملية، واتفاإل باري  الم تمد ج  إ ار اتفاقية األمم المتحدة اإل ارية بشـ ن تغير المناخ،  سـياسـات وا 
 ، والخ ة الحبرية الجديدة؛2030-2015رة وا  ار ِسنداي للحد من مخا ر ال واري للفت 

الق ا  الخاص والمجتمع المدن  واألوسـا  األ اديمية والم سـسـات إلن اإلسـهام ج    تدعو - 3 
تنفيذ برنامج عمل اســـــــــ نبول ج  مجال اختصـــــــــاص  ل منها علن نحو يتســـــــــإل مع األولويات الو نية ألقل 

 البلدان نموا؛

والقابــــــ  برقامة رواب  ج الة مع ترتيبات  2030 ة عام إلن االتفاإل الوارد ج  خ تشااااير - 4 
ــلة، بما جيها الم تمرات وال مليات  ــت رام لجميع م تمرات األمم المتحدة وعملياتها ذات الصـــــــ المتاب ة واالســـــــ

ــياإل تنفيذ الخ   الت  جر  اعتمادها م خرا  الم نية ب قل البلدان نموا، وتشـــدد علن أهمية تمتين التآزر ج  سـ
 عمل اس نبول علن جميع الص د، وتشجع علن تنسيإل الجهود و فالة اتساقها لد  متاب ة تنفيذها؛وبرنامج 

__________ 

 (7) A/75/534 ،مرجإلال. 
 (8) A/75/72-E/2020/14. 
 .1ب70القرار  (9) 
 ، المرجإل.313ب69القرار  (10) 

https://undocs.org/ar/A/RES/59/209
https://undocs.org/ar/A/RES/59/209
https://undocs.org/ar/A/RES/67/221
https://undocs.org/ar/A/RES/67/221
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https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
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https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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https://undocs.org/ar/A/RES/69/313
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ج  الفترة األخيرة علن أقــل البلــدان  19-إزاء اآلثــار المــدمرة ل وجيــد تعر  عن باال  القل  - 5 
موا بش ن مرم الصادر عن مجموعة أقل البلدان ن   2020نيسانبأبريل   28نموا، وتحي  علما بالبيان الم رخ 

، وتدعو الشـر اء ج  التنمية، والمنظمات الدولية وأصـحاب المصـلحة اآلخرين  ( 11) (19-جيرو   ورونا ) وجيد
إلن تقـديم الـدعم إلن أقـل البلـدان نموا ج  جهود الت ـاج  الت  تبـذلهـا وج  تنفيـذهـا المتواصـــــــــــــــل لبرنـامج عمـل 

 وخ ة عمل أدي  أبابا؛ 2030اس نبول، وخ ة عام 

احتياج أقل البلدان نموا، باعتبارها أشــــــــــد مجموعات البلدان بــــــــــ فا، إلن   تحكد من جديد - 6 
ز للتغلــب علن التحــديـات الهي ليــة الت  تواجههــا ج  مجــال تنفيــذ خ ــة عـام ، وتهيــب 2030 دعم عـالم  م زت

أجل تيســـير بالمجتمع الدول  ج  هذا الصـــدد أن ي    األولوية للدعم المقدم من جميع المصـــادر وي ززه من 
وخ ة عمل أدي  أبابا ج  أقل البلدان نموا وتيسـير  2030التنفيذ المنسـقإل لبرنامج عمل اسـ نبول وخ ة عام 

 متاب تها ورصدها علن نحو متسإل؛

م تمر األمم المتحــدة للتجــارة والتنميــة إلن تر يز عملــئ التحليل ، ج  حــدود الموارد  تادعو - 7 
مع الـت  ـيد علن الـقدرات اإلنـتاجـية، وقـياســــــــــــــهـا، وعلن التحول الهي ل ، وعلن  المـتاحة، علن أقل البـلدان نموا،

ــية الت  ت دي  ــاســ ــاهمة ج  جهم اآلليات األســ ــالت الت  ترب  تلد األمور بالتجارة والتنمية، من باب المســ الصــ
 ب قل البلدان نموا إلن التغلب علن الم وقات الهي لية الت  تواجهها وبلوغ أهداجها اإلنمائية؛

ــيتوقفان علن تواجر  تساال   - 8  ــتدامة سـ ــتدامة وبلوغ أهدال التنمية المسـ ب ن تحقيإل التنمية المسـ
ــ يد دون الو ن ، وت ملتها،   ــاجية  بيرة من الق اعين ال ام والخاص، بما ج  ذلد علن الصـــ موارد محلية إبـــ

وخ ة عمل أدي    2030حســـب االقتبـــاء، بالمســـاعدة الدولية واالســـتثمار المباشـــر األجنب ، وأن خ ة عام 
 أبابا تسلمان باألهمية المر زية لت بئة الموارد المحلية الت  ي  دها مبدأ المس ولية الو نية؛

بـ ن أقـل البلـدان نمواا تبـذل جهودا  بيرة لت بئـة الموارد المحليـة واجتـذاب  أيضاااااااااا  تسااااااااال   - 9 
 االستثمار الخاص، بيد أنئ يلزم إحراز مزيد من التقدم؛

بالزيادة ج  المســاعدة اإلنمائية الرســمية الثنائية المقدمة إلن أقل البلدان نمواا بنســبة  تر   - 10 
، وجقاا للبيانات األولية المســـــــــــــتمدة من لجنة المســـــــــــــاعدة اإلنمائية 2019و   2018ج  المائة بين عام   2,6

ــادي، وت رب عن تقـديرهـا للبلـد ان الت  وجـت ـبالتزامـاتهـا الـتاب ـة لمنظمـة الت ـاون والتنمـية ج  المـيدان االقتصــــــــــــ
ج  المائة من الدخل القوم  اإلجمال  للمســــــــاعدة اإلنمائية الرســــــــمية الموجهة إلن  0,7بتقديم ما ال يقل عن 

ج  المائة  0,20و   0,15يتراوح بين  البلدان النامية أو تجاوزتها والت  بلغت أو تجاوزت هدل تخصــــــيص ما
ــاعدة اإلنم ــمية الموجهة إلن أقل البلدان نموا، وتحي جميع البلدان من الدخل القوم  اإلجمال  للمســـ ائية الرســـ

األخر  علن ت ثيل الجهود لزيادة مســــــاعدتها اإلنمائية الرســــــمية وبذل جهود ملموســــــة إبــــــاجية لبلوغ غايات 
يزال المساعدة اإلنمائية الرسمية، وت رر الت  يد علن أن الوجاء بجميع التزامات المساعدة اإلنمائية الرسمية ال 

حاسـما، وتهيب بالبلدان المتقدمة أن يف   ل منها بما عليئ من التزامات جيما يت لإل بتقديم المسـاعدة اإلنمائية 
الرسمية إلن أقل البلدان نموا، وتشجع مقدم  المساعدة اإلنمائية الرسمية علن النظر ج  استهدال تخصيص 

للمســــــــــــــاعـدة اإلنمـائـية الرســــــــــــــمـية المـقدمـة إلن أقل  ج  المـاـئة من اـلدخـل القوم  اإلجمـال  0,2مـا ال يـقل عن 

__________ 

 (11) A/74/843.المرجإل، البميمة األولن ، 

https://undocs.org/ar/A/74/843
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ــتخدام التمويل ال ام الدول ،  ــئ، علن أن أحد األغرام الهامة السـ البلدان نموا، وت رر الت  يد، ج  الوقت نفسـ
 بما جيئ المساعدة اإلنمائية الرسمية، هو التحفيز علن ت بئة موارد إباجية من مصادر أخر ، عامة وخاصة؛ 

إزاء البلــــدان الت  تخصــــــــــــــص ألقــــل البلــــدان نموا نســــــــــــــبــــة ال تقــــلت  تفااااحل تشاااااااااعر بااال - 11 
 المائة من المساعدة اإلنمائية الرسمية الت  تقدمها؛ ج  50 عن

بالجهود المتواصــلة المبذولة لتحســين نوعية الت اون اإلنمائ  وأثره وج اليتئ والجهود  تر   - 12 
بمـــا ج  ذلـــد التقيـــد بمبـــادع ج ـــاليـــة الت ـــاون اإلنمـــائ   الـــدوليـــة األخر  المبـــذولـــة ج  مجـــال التمويـــل ال ـــام،

 عليها؛ المتفإل

بالبلدان النامية أن تقدم، ان القا من روح التبـــــامن وبما يتســـــإل مع قدراتها، الدعم   تهي  - 13 
الالزم لتنفيـذ برنـامج عمـل اســــــــــــــ نبول علن نحو ج ـال ج  مجـاالت الت ـاون المتفإل عليهـا ج  إ ـار الت ـاون 

 دان الجنوب الذي يش ل ت ملة للت اون بين بلدان الشمال وبلدان الجنوب ولي  بديال عنئ؛بين بل جيما

أن صـــــــادرات أقل البلدان نموا من الســـــــلع والخدمات انخفبـــــــت بنســـــــبة تال ظ مع القل    - 14 
، وت رب عن قلقها من أن حصــــــة الصــــــادرات من الســــــلع 2018 ، مقارنة ب ام2019 ج  المائة ج  عام 1,6

ج  المـاـئة  2، ال تزال ب ـيدة عن الغـاـية المحـددة وه  2019ج  المـاـئة ج  عـام  0,91والخـدمـات، الت  بلغـت 
ــ نبول والغاية  ــادرات ال المية علن نحو ما يدعو إليئ برنامج عمل اســـــــ من أهدال التنمية  11-17من الصـــــــ

ن قلقها أيبــا ألن ال جز التجاري اإلجمال  ألقل البلدان نمواا ما زال مســتمرا ج  الزيادة المســتدامة، وت رب ع
، وتهيب ب قل البلدان نموا وشــر ائها ج  التنمية اتخاذ التدابير الالزمة لزيادة ســرعة 2011وتبــاعل منذ عام 

 ؛2030التقدم المحرز، بغية بلوغ غايت  برنامج ال مل وخ ة عام 

ل البلدان نموا وشــر اءها ج  التنمية علن االســتفادة من المبادرات والبرامج القائمة أق ت ث   - 15 
مثل القرارات الوزارية ذات الصـلة الصـادرة عن منظمة التجارة ال المية بشـ ن وصـول منتجات أقل البلدان نموا 

المنشـــــــ  إلن األســـــــواإل دون جرم رســـــــوم جمر ية علن اســـــــتيرادها أو حصـــــــص محددة عليها وبشـــــــ ن قواعد 
ــ ن مبادرة الم ونة من أجل التجارة، وت رر ت  يد التزامها بزيادة دعم  ــيلية ألقل البلدان نموا، و ذلد بشــــ التفبــــ
الم ونة من أجل التجارة، ال ســــــيما ألقل البلدان نموا، مع الســــــ   الد وب إلن تخصــــــيص نســــــبة متزايدة من 

ب ـبالمزـيد من الت ـاون الم وـنة من أجـل التجـارة ألقـل البلـدان نموا وجقـا لمبـادع  ج ـاليـة الت ـاون اإلنمـائ ، وترحـت
ع أقل البلدان نموا علن إدماج منظور التجارة ج  صـــــــــلب  جيما بين البلدان النامية لتحقيإل هذه الغاية، وتشـــــــــجت

 خ  ها اإلنمائية الو نية؛

  ذلد ب ن أقل البلدان نموا تواجئ أوجئ قصــــور  بيرة ج  الهيا ل األســــاســــية، بما ج  تسااال   - 16 
ــاالت، وت  د من جديد  ج  مجاالت النقل وال اقة والمياه والصـــــــرل الصـــــــح  وت نولوجيا الم لومات واالتصـــــ
الحاجة إلن ت زيز الهيا ل األســــاســــية المســــتدامة ذات النوعية الجيدة الت  يم ن االعتماد عليها والقادرة علن 

لن ت زيز الرب  بين الهيا ل األ ســــــــــــاســــــــــــية من خالل إجراءات ملموســــــــــــة، الصــــــــــــمود ج  مواجهة األزمات وا 
 يفب  إلن تحقيإل أقصن قدر من التآزر ج  تخ ي  الهيا ل األساسية وت ويرها؛ بما

علن أن أزمة ال اقة الحادة الت  تواجهها أقلت البلدان نموا تشــــــ تل عقبة   داء أمام تشاااادد   - 17 
التر يز علن تحديات  البلدان نموا، مع  تحقيإل التحول الهي ل  جيها وت  د برورة إيالء اهتمام خاص إلن أقل

ال اقة المســــــــتدامة المحددة الت  تواجهها أقل البلدان نموا، من خالل برامج محددة وشــــــــرا ات بين أصــــــــحاب 
علن مـد  عـقد األمم المتحـدة لتوجير ال ـاقة المصــــــــــــــلحـة المت ـددين مصــــــــــــــممـة لتلبـية احتـياجـات تـلد البـلدان، 
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ا ج  ذلد شــب ة األمم المتحدة الم نية بال اقة، من أجل  فالة تحقيإل (، بم2024-2014المســتدامة للجميع )
ــول الجميع بحلول عام  ــتدامة بت لفة   2030الهدل المتمثل ج  حصــــــ علن ال اقة الحديثة الموثوإل بها والمســــــ

  ؛ميسورة، وم الجة احتياجات أقل البلدان نموا ج  مجال الهيا ل األساسية

ة الت  يتيحها الت امل االقتصــادي والتراب  علن الصــ يد اإلقليم  باإلم انيات ال بير   تساال   - 18 
لت زيز التجارة والنمو الشـــــــامل للجميع والتنمية المســـــــتدامة ج  أقل البلدان نموا، وتشـــــــدد علن بـــــــرورة ت زيز  
ع الت اون اإلقليم  لتحســــين االتصــــال والقدرة التناجســــية، وزيادة اإلنتاجية، وخفم ت اليل الم امالت، وتوســــي 

 األسواإل، وتم ين أقل البلدان نموا من االندماج ج  شب ات القيمة اإلقليمية وال المية؛

ب ن مســ ولية إبقاء الديون ج  مســتويات يم ن تحمُّلها تقع علن عاتإل البلدان   تساال   أيضااا - 19 
م قدرة البلد المقتربة، وتقر ج  الوقت نفسئ ب ن المقربين يتحملون أيبا مس ولية اإلقرام ب ريقة ال تقو 

علن تحمل الديون، وتشــــير إلن بــــرورة ت زيز تبادل الم لومات والشــــفاجية للت  د من أن تقييمات القدرة علن 
تحمل الديون تسـتند إلن بيانات شـاملة وموبـوعية وموثوإل بها، وتشـجع الدول األعبـاء علن ال مل من أجل 

لمبادع التوجيهية لمس وليات المدينين والدائنين التوصل إلن تواجإل عالم  ج  اآلراء وممارسات جبلن بش ن ا
قرابـها، اسـتنادا إلن المبادرات القائمة، وت  د أن إ ار القدرة علن تحمتل  ج  اقترام ال يانات ذات السـيادة وا 

الت  تواجههــا تلــد البلــدان  الــدين جيمــا يخص أقــل البلــدان نموا ينبغ  أن يراع  علن الــدوام القيود الهي ليــة
 تها األ ول أجال من االستثمارات الالزمة لتنفيذ أهدال التنمية المستدامة؛واحتياجا

ــة  قلقهااا بااال  عن تعر  - 20  ألن عـــددا من أقـــل البلـــدان نموا ي ـــان  حـــالـــَة مـــديونيـــة حرجـ
وألن نســـبة خدمة الديون إلن الصـــادرات تدهورت   ( 12) م رتم بشـــدة لخ ر الم اناة من مثل هذه الحالة هو أو

ــدة، حيي ارتف ت من  ــدد علن ( 13) 2019ج  المائة ج  عام  14,4إلن   2010ج  المائة ج  عام  5بشــ ، وتشــ
ــا ـل المـديونـية الت  ت ـان  منهـا أـقل البـلدان نموا،  يظـل    ـد بــــــــــــــرورة أنوت الحـاجـة الملحـة إلن م ـالجـة مشــــــــــــ

يواصــــــل اتخاذ تدابير   اليقظة ج  رصــــــد حالة ديون أقل البلدان نموا وأن  المجتمع الدول  حريصــــــا علن توخ 
ل أن ت ون ج  ن اإل األ ر القائمة، عند االقتبــــاء، من أجل م الجة مشــــ لة ديون تلد البلدان،  ج الة ُيفبــــَ
عادة هي لة  ــقة تهدل إلن ت زيز تمويل الديون، وتخفيل عبء الدين، وا  ــات منســــــ ــياســــــ ب رإل منها اعتماد ســــــ
ــاء، وذلد جيما يت لإل بالديون الثنائية والمت ددة األ رال  ــليم، حســــــب االقتبــــ دارة الديون بشــــــ ل ســــ الديون، وا 
المســــــــــــــتحـقة علن أـقل البـلدان نموا ـلدائنين من الق ـاعين ال ـام والخـاص علن الســــــــــــــواء، وت رر ـت  ـيد التزامهـا 

 المت ــددة المبــادرةن الفقيرة المثقلــة بــالــديون و بــال مــل من خالل المبــادرات القــائمــة مثــل المبــادرة المت لقــة بــالبلــدا
 ، وت يد ت  يد أهمية الشفاجية ج  إدارة الديون؛الديون عبء لتخفيل األ رال

أن تدجقات االســــــــتثمار األجنب  المباشــــــــر إلن أقل البلدان نموا انخفبــــــــت بنســــــــبة  تال ظ - 21 
ــتمرت ج ( 14) 2018مقارنة ب ام  2019ج  المائة ج  عام  5,7 ــتخراجية   ، واســ ــناعات االســ التر يز علن الصــ

والصــناعات المتصــلة بها، وت  د بــرورة اتخاذ التدابير الالزمة علن جميع المســتويات من أجل زيادة تســريع  
 االستثمار األجنب  المباشر ج  أقل البلدان نموا؛

__________ 

 تحليل القدرة علن تحمتل الدين: البلدان المنخفبة الدخل.انظر صندوإل النقد الدول ،  (12) 
 .23، الفقرة A/75/281انظر  (13) 
 : اإلنـتاج اـلدول  ب ـد الجـائحـة )منشــــــــــــــورات األمم2020تقرير االســــــــــــــتثـمار الـ الم  ل ـام انظر م تمر األمم المتحـدة للتجـارة والتنمـية،  (14) 

 (.2020المتحدة، 

https://undocs.org/ar/A/75/281
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امـل أقـل البلـدان نموا علن أن تقوم، وجقـا لخ  هـا وأولويـاتهـا الو نيـة وبـدعم  ـ  تشاااااااااجع - 22 
دارة البــــرائب وتنظيم الجمارد وعلن  من شــــر ائها ج  التنمية، بت وير قدراتها علن تتبع الم امالت المالية وا 

، بغية 2030مبــــــــــاعفة جهودها الرامية إلن خفم التدجقات المالية غير المشــــــــــروعة بقدر  بير بحلول عام 
من البـرائب والفسـاد من خالل ت زيز القبـاء عليها ج  نهاية الم ال، وذلد بوسـائل تشـمل م اجحة التهرب 

القواعد التنظيمية الو نية، وتشــــجع أيبــــا األمم المتحدة والهيئات الدولية الم نية األخر  علن المســــاعدة ج  
 دعم هذه الجهود، وجقا لوالية  ل منها؛

من أهدال التنمية المســـــــــتدامة الت  قررت جيها الجم ية ال امة  5-17إلن الغاية   تشااااااير - 23 
األمين ال ام،  تدعوتماد وتنفيذ نظم لتشـــــجيع االســـــتثمار ألقل البلدان نمواا وت  د بـــــرورة تنفيذها المب ر، و اع

ــ لة نظم  ــيإل، إلن إبقاء مســ ــاء التنفيذيين ج  منظومة األمم المتحدة الم ن  بالتنســ ــفتئ رئي  مجل  الر ســ بصــ
وذلد بهدل ت زيز الف الية ال امة  تشـــــــــجيع االســـــــــتثمار لصـــــــــال  أقل البلدان نموا ج  جدول أعمال المجل ،

للدعم الذي تقدمئ منظومة األمم المتحدة من أجل زيادة تدجإل االســــــــــتثمار األجنب  المباشــــــــــر إلن أقل البلدان 
ــامية  ــياإل إلن مبادرة م تب الممثلة الســ ــتثمار، وتشــــير ج  هذا الســ نموا وقدرة هذه البلدان علن جذب هذا االســ

ــتراد مع م تمر األمم  ألقل البلدان نمواا والبلدان ــغيرة النامية، باالشـ ــاحلية والدول الجزرية الصـ النامية غير السـ
المتحـدة للتجـارة والتنمـية ومنظمـة األمم المتحـدة للتنمـية الصـــــــــــــــناعـية ومنظمـة ال مـل اـلدولـية واإل ـار المت ـامـل 

قدرات لفائدة و االت تشــجيع الم زز والراب ة ال المية لو االت تشــجيع االســتثمار، إلن إرســاء برنامج لتنمية ال
 االستثمار التاب ة ألقل البلدان نموا، وتدعو إلن توجير الدعم المال  الالزم لتف يل هذا البرنامج؛

أهمية ال مل الذي يقوم بئ مصـرل الت نولوجيا ألقل البلدان نموا ج  تحسـين قاعدة  تال ظ - 24 
واصـــل بين الباحثين والم ســـســـات البحثية، ومســـاعدة تلد البحي ال لم  واالبت ار ج  تلد البلدان، وت زيز الت 

البلدان ج  الحصـول علن الت نولوجيات البالغة األهمية واالسـتفادة منها، والجمع بين المبادرات الثنائية والدعم 
ــخير ال لم  ــهم ج  تســــ ــاريع الت  تســــ ــات المت ددة األ رال والق ا  الخاص، وتنفيذ المشــــ ــســــ المقدم من الم ســــ

يا واالبت ار ألغرام التنمية االقتصــادية ج  أقل البلدان نموا، وتشــير مع التقدير بالمســاهمات الت  والت نولوج
قدمتها بنغالديش وتر يا وغينيا والنرويج والهند وبالت هدات الت  ق  ها الســـــــــودان، وتدعو الدول األعبـــــــــاء، 

عات المالية والمســاعدة التقنية إلن جبــال عن المنظمات الدولية والم ســســات والق ا  الخاص، إلن تقديم التبر 
 مصرل الت نولوجيا لبمان تشغيلئ بف الية؛

ألن أقل البلدان نموا تواجئ تحديات غير مســــــــبوقة ت ز  إلن الوتيرة   تعر  عن بال  قلقها - 25 
 المتســـــــــارعة لتزايد المخا ر المناخية والقيود الشـــــــــديدة الت  تحد من قدراتها، وتت ثر علن نحو غير متناســـــــــب
ــنع اإلنســـان وبارتفا  وتيرتها،   ــارة لتغير المناخ وب ثر ال واري ال بي ية وال واري الت  ه  من صـ باآلثار البـ
ممتا يشـ ل خ را إبـاجيا يهدد األمن الغذائ  والصـحة والجهود الرامية إلن القبـاء علن الفقر وتحقيإل أهدال 

يرا ما يتبــررن علن نحو غير متناســب من آثار التنمية المســتدامة، وت رب عن قلقها ألن النســاء والفتيات  ث 
 تغير المناخ والمشا ل البيئية األخر ؛

ــبتمبر    23الت  عقدها األمين ال ام ج    2019بقمة ال مل المناخ  ل ام  تر   - 26  أيلولبســـــــــــ
لن المبادرات وااللتزامات المت ددة الشر اء الت   رحت خالل القمة؛  وا 

يتفـاقم ال ـديـد منهـا من جراء تغير المنـاخ والت  يزداد تواترهـا   بـ ن ال واري، الت  تسااااااااال   - 27 
ــا ب وجئ التآزر بين  ــلم أيبـ ــتدامة، وتسـ ــوب تحقيإل التنمية المسـ ــ ل  بير التقدم المحرز صـ ــدتها، ت رقل بشـ وشـ
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، وتســـلتم ب همية مواصـــلة تقديم الدعم والت اون الدول  2030تنفيذ اتفاإل باري  وخ ة التنمية المســـتدامة ل ام 
الصـــــــــــــمود، وتشـــــــــــــدتد علن  جيما يت لإل بجهود الت يل مع تغير المناخ والتخفيل من آثاره وبت زيز القدرة علن
ذلد المصــــــــــــــادر ال امة   ج  بــــــــــــــرورة توجير موارد مالية  اجية ويم ن التنب  بها من مصــــــــــــــادر متنوعة، بما
ــة للبلدان النامية، وال  ــة، وتبرز االحتياجات المحدتدة والظرول الخاصــــ ــيما تلد القابلة للت ثر بوجئ والخاصــــ ســــ

خاص باآلثار البــارة لتغير المناخ، وتســلم ب ن اإلدارة الف الة لمخا ر ال واري تســهم ج  التنمية المســتدامة، 
وج  هذا الصــــدد تشــــدد علن أهمية ت زيز نظم الحد من مخا ر ال واري واإلنذار المب ر بها من أجل التقليل 

 إلن أدنن حد من عواقب ال واري؛

الحاجة إلن التقليل من بـ ل أقل البلدان نموا إزاء الصـدمات وال واري االقتصـادية تحكد   - 28 
لن ت زيز ـقدرتهـا علن مجـابهـة هـذه التحـدـيات وغيرهـا من خالل تقوـية  وال بي ـية والبيئـية وحـيال تغير المـناخ، وا 

جمي ها وسـائر األ رال الفاعلة قدرتها علن الصـمود، وتشـدد، ج  هذا الصـدد، علن أهمية أن تت اون البلدان 
ــ يدين الو ن  والدول ، وذلد بغية بناء  ــفة عاجلة علن الصــ ــع وتنفيذ مزيد من التدابير ال ملية بصــ علن وبــ
ــادية وتتم ن من التخفيل من  ــدمات االقتصـــ ــنن لها تحمتل الصـــ ــمود ل   يتســـ قدرة أقل البلدان نموا علن الصـــ

ناجمة عن تغير المناخ والتغلب عليها، وت زيز النمو المســتدام وحماية آثارها الســلبية، وتحمتل اآلثار البــارة ال
النحو المتفإل علـيئ ج  برـنامج   التنو  البيولوج ، وتحمـتل األخ ـار ال بي ـية للتقلـيل من مخـا ر ال واري، علن

 عمل اس نبول؛

ــادية واالجتماعية والبيئية لتغير المناخ،   تحكد أيضااااا - 29  الحاجة إلن التصــــــدي لالثار االقتصــــ
ــ يدين الو ن  والدول  لت زيز الجهود الرامية إلن بناء القدرة  ــرورة اتخاذ إجراءات علن الصــــ ــدد علن بــــ وتشــــ

ــبة للبلدان األشـــــــد بـــــــ فا، بما ج  ذلد عن  ريإل ت ميم مراعاة القدرة   ــيما بالنســـــ علن علن الصـــــــمود، وال ســـــ
الصــمود ج  اتخاذ القرارات المت لقة باالســتثمار، وبناء القدرة علن الصــمود من خالل اإلدارة المســتدامة للنظم 
ــمود من أجل  ــمود، وبناء القدرة علن الصــ ــحية علن الصــ ــل القيمة، وبناء قدرة النظم الصــ ــالســ اإلي ولوجية وســ

 خفم آثار ال واري ال بي ية وت اليفها؛

ية تحسـين تنسـيإل وج الية مبادرات بناء قدرة أقل البلدان نموا علن الصـمود أهم  كذلك  تحكد - 30 
عن  ريإل االســــــــتفادة من التدابير القائمة علن الصــــــــ د الو ن  واإلقليم  وال الم  للتصــــــــدي لمختلل أنوا  

ــيل ج  تقرير األمين ال ام  ــدمات، علن النحو المبين بالتفصـــــــ ــ ن التخفيل من أزمات أقل ال واري والصـــــــ بشـــــــ
 ؛( 15) لبلدان نموا وبناء قدرتها علن الصمودا

البلدان علن أن تبــــــــــع اســــــــــتراتيجيات و نية ومحلية للحد من مخا ر ال واري  تشااااااجع - 31 
( من إ ار سنداي، وتســــــــــــلم ب هميــــــــــــة ت ــــــــــــزيز مواءمة تلد االستراتيجيات ه وجإل الغاية )  2020بحلول عام 

ــتدامة والت  ــتراتيجيات التنمية المسـ ــتراتيجيات وت املها مع اسـ ــع اسـ ــا ب ن وبـ ــلم أيبـ  يل مع تغير المناخ، وتسـ
هو جرصـــــــــــــة   2020الت يل مع تغير المناخ والحد من مخا ر ال واري علن الصــــــــــــــ يد الو ن  بحلول عام 

ــنداي، وتدعو، ج  هذا الصـــــــــدد،  ــتدامة واتفاإل باري  وا  ار ســـــــ لتمتين أوجئ التآزر بين أهدال التنمية المســـــــ
 الحد من مخا ر ال واري ج  سياإل است رام برنامج عمل اس نبول ومتاب تئ؛   يتم النظر ج  موبو   أن  إلن 

__________ 

 (15) A/72/270. 
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دعوتهـا إلن الزيـادة بـدرجـة  بيرة ج  ت زيز الت ـاون الـدول  مع البلـدان النـاميـة   تكرر تاأكياد - 32 
من خالل إيجاد الدعم ال اج  والمســـــــــــــتدام لت ملة إجراءاتها الو نية ج  ســـــــــــــبيل تنفيذ إ ار ســـــــــــــنداي بحلول 

 ؛2030 عام

ــار ة الجميع جيها من أجل تحقيإل تحكد   - 33  ــلم داخل المجتم ات ومشــــــــ ــتتباب الســــــــ أهمية اســــــــ
ــيد علــــن  أهدال التنمية المستدامة، وتشير إلن أهدال برنامج عمل اس نبول المتمثلة ج  ــم الرشــ ــز الح ــ ت زيــ

قامة م سسات ج ال ة وشاملة للجميع وخاب ة جميــــــع المــــــستويات عن  ريإل ت زيــــــز ال مليــــــات الديمقرا ية وا 
ــشار ة؛ واالرتقاء بالمساواة بين الجنسين  ــشفاجية والمـــــ ــساإل والـــــ ــاءة واالتـــــ للمساءلة وسيادة القانون؛ وزيادة ال فـــــ

والفتيات، وحمايـــــــــــــــة وت زيـــــــــــــــز حقوإل اإلنسـان والحريات األسـاسـية؛ والحدت من الفسـاد ووبـع حد  وتم ين النسـاء 
وت زيز قدرة ح ومات أقل البلدان نموا علـــــــــــن القيـــــــــــام بـــــــــــدور ج ال ج  تنميتها   للتدجقات المالية غير المشروعة؛ 

 االقتصادية واالجتماعية؛ 

 ـب همـية ت وير أســــــــــــــواإل رأ  المـال المحلـية ج  أـقل البـلدان نموا، اـلذي يم ن أنتسااااااااال    - 34 
ت  د من جديد التزامها يســــاعد ج  توجيئ مجموعة متزايدة من المدخرات المحلية نحو االســــتثمارات المنِتجة، و 

بت زيز الدعم الدول  ج  ت وير أســـواإل رأ  المال المحلية ج  البلدان النامية، وال ســـيما ج  أقل البلدان نموا،  
ــاـئل منهـا المحـاجـل اإلقليمـية  وت  ـد من جـدـيد التزامهـا ـبال مـل علن ت زيز بـناء القـدرات ج  هـذا المجـال، بوســــــــــــ

 ارل والمساعدة التقنية وتبادل البيانات، بناء علن شرو  متفإل عليها؛واألقاليمية وال المية لتبادل الم 

أن تحقيإل المســـاواة بين الجنســـين وتم ين جميع النســـاء والفتيات واإلعمال   تحكد من جديد - 35 
ال امل لحقوإل اإلنسـان للنا   اجة أمور أسـاسـية لتحقيإل النمو االقتصـادي الم رد والشـامل للجميع والمنصـل 

يشــــــــــمل إدماج  لتنمية المســــــــــتدامة، وت رر ت  يد الحاجة إلن ت ميم مراعاة المنظور الجنســــــــــان ، بماوتحقيإل ا
إجراءات واســـــــــتثمارات محددة الهدل لد  صـــــــــياغة وتنفيذ جميع الســـــــــياســـــــــات المالية واالقتصـــــــــادية والبيئية 

 واالجتماعية ج  أقل البلدان نموا؛

السـريع ج  أقل البلدان نموا، حيي يبلغ حاليا  أن اسـتمرار النمو السـ ان   القل  مع تال ظ - 36 
ــنويا، يتوقع أن يبــــاعل عدد الســــ ان ج  ال ديد منها ج  ما بين عام   2,3 ، 2050 و 2019ج  المائة ســ

ــباب الذين تتراوح أعمارهم بين  ــنة ج  أقل البلدان نموا يتوقع أن  24و   15وتالحظ أن عدد المراهقين والشـــ ســـ
، وت  د أهمية إدماج 2050مليون نســـــــــمة ج  عام   336إلن  2019ج  عام  ماليين نســـــــــمة 207يرتفع من 

ــتثمار المحدد الهدل ج   ــير االســـ ــتراتيجيات وخ   التنمية الو نية من أجل تيســـ ــ انية ج  اســـ الديناميات الســـ
 ســيلتحقون بالقو  ال املة، توجير خدمات الصــحة والت ليم الحديي القائم علن ال لوم للشــباب الذين ســرعان ما

 بغية  فالة إدماجهم بنجاح ج  سوإل ال مل واالستفادة من الفرص الت  يتيحها ال ائد الديمغراج ؛

ب ن هناد حاجة إلن بذل جهود خاصــــــة لبــــــمان تمتع جميع الشــــــباب، بمن جيهم   تساااال   - 37 
الفتيات، برم انية الحصـــــــــــول علن جرص الت لم مد  الحياة وت اج  جرصـــــــــــهم ج  الحصـــــــــــول علن ت ليم جيد 

جميع المراحل، الت  تشـمل الت ليم ج  مرحلة ال فولة المب رة والت ليم األسـاسـ  والثانوي والجام  ، جبـال  ج 
ن التدريب التقن  والمهن ، وتالحظ مع القلإل ج  هذا الصدد عدم إحراز تقدم ج  سد الفجوات بين الجنسين ع

تمامئ، وتســــــــلم بالحاجة إلن مواصــــــــلة توجير م اهد الت ليم   ج  إم انية االلتحاإل بالت ليم الثانوي ومواصــــــــلتئ وا 
لدان نموا، وال ســـــيما ج  ميادين ال لوم ال ال  لتخصـــــيص أما ن ومن  دراســـــية لل الب والمتدربين من أقل الب 

دارة األعمال واالقتصــــــــــــاد، والتشــــــــــــجيع علن ذلد، حســــــــــــب االقتبــــــــــــاء، وت زيز الدعم المقدم  والت نولوجيا وا 
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للم ســـــــســـــــات جيما يتصـــــــل بالمســـــــاواة بين الجنســـــــين وتم ين المرأة علن  ل من الصـــــــ يد ال الم  واإلقليم  
وا ســتســتفيد اســتفادة جمة من تحقيإل التنمية المســتدامة ومن تســخير والو ن ، وتســلم أيبــا ب ن أقل البلدان نم

  امل مهارات ومواهب س انها، بمن جيهم النساء والفتيات؛

ــاء وت زيز    تسااال   أيضاااا - 38  ــباب والنســ ــار ة ودعم تم ين المجتمع المدن  والشــ ب ن زيادة المشــ
 نمية المستدامة؛ال مل الجماع  أمور ستساهم ج  استئصال ش جة الفقر وتحقيإل الت 

البلدان الت  اســــــــــتوجت شــــــــــرو  الرجع من جئة أقل البلدان نموا، وتالحظ مع التقدير   تهنئ - 39 
، 2020بلــدان من أقــل البلــدان نموا عن اعتزامهــا بلوغ مرحلــة الرجع من تلــد الفئــة بحلول عــام  إعراب عــدة

الت  سـتتب ها، وت لب إلن جميع م سـسـات  وتدعوها إلن بدء األعمال التحبـيرية السـتراتيجية الرجع واالنتقال
ــامية، أن تقدتم علن نحو منســـــــــــــإل ما يلزم من دعم  منظومة األمم المتحدة الم نية، بقيادة م تب الممثلة الســـــــــــ

 هذا الصدد؛ ج 

بـ ن رجع اســــــــــــــم بلـد من جئـة أقـل البلـدان نموا يرمز إلن مـا حققـئ علن المـد  ال وـيل  تقر - 40 
ــادية، وي رح تقدم اجتماع  واقتصــــــادي   من  بير، بالتغلب علن ال وائإل الهي لية للتنمية االجتماعية واالقتصــــ

أيبـــــا ال ديد من التحديات للبلدان الت  يرجع اســـــمها منها، والت  ما زالت تواجئ نقا  بـــــ ل أمام صـــــدمات 
 وأزمات مختلفة؛

جئة أقل البلدان أقل البلدان نموا وشـــــر اء التنمية إلن إدماج اســـــتراتيجيات الرجع من تدعو   - 41 
نموا واالنتقال الســـــل  ج  االســـــتراتيجيات اإلنمائية الو نية واســـــتراتيجيات تقديم الم ونة الخاصـــــة ب ل منها،  

 حسب االقتباء، بما ج  ذلد بناء القدرات وتقديم المساعدة التقنية من أجل تنويع مصادر التمويل؛

ن  ب م المزايا الخاصــــة ب قل البلدان أن ب م الشــــر اء ج  التنمية م  ال ظ مع التقديرت - 42 
نمواا إلن البلدان المرجوعة من تلد الفئة، مراعاةا للتحديات الت  تواصـل هذه البلدان مواجهتها، وتدعو الشـر اء 
ج  التنمية جمي اا إلن ت زيز دعمهم لرجع البلدان من جئة أقل البلدان نمواا وانتقالها الســــل  حتن يم ن تقليص 

ــبيلها إلن الخروج من هذه الفئة والبلدان الت  ُرج ت إم انية ت ثر  ــار اإلنمائ  للبلدان الت  ه  ج  ســــــــــ المســــــــــ
 حديثاا؛ منها

البلدان الت  تســــــــــتوج  شــــــــــرو  الرجع من جئة أقل البلدان نموا إلن أن تنشــــــــــ  آلية   تدعو - 43 
، إلعداد اســـتراتيجية االنتقال ج  أقرب وقت مم ن، وذلد 221ب67تشـــاورية، تماشـــيا مع قرار الجم ية ال امة 

 برشراد جميع المانحين وأصحاب المصلحة الم نيين؛

 ببـــــرورة زيادة تنســـــيإل وتوحيد األنشـــــ ة المت لقة ب قل البلدان نموا المبـــــ لع بها  تساااال   - 44 
داخل األمانة ال امة من أجل  فالة رصـد ومتاب ة برنامج عمل اسـ نبول علن نحو ج ال بقيادة م تب الممثلة 

م ايير الرجع  استيفاء السامية، وتقديم دعم منسإل تنسيقا جيدا لتحقيإل هدل تم ين نصل أقل البلدان نموا من
 ؛2020من تلد الفئة بحلول عام 

بال مل الذي يقوم بئ الفريإل االســتشــاري المشــترد بين الو االت لصــال  أقل البلدان تر    - 45 
ــاء التنفيذيين ج  ــامية، وتالحظ الخ وات الت  اتخذها مجل  الر ســـــــــ منظومة  نموا بقيادة م تب الممثلة الســـــــــ

اللجنة الرجي ة المســــتو  الم نية بالبرامج دعما لتنســــيإل ومتاب ة تنفيذ برنامج  األمم المتحدة الم ن  بالتنســــيإل و 

https://undocs.org/ar/A/RES/67/221
https://undocs.org/ar/A/RES/67/221
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عمل اســ نبول علن ن اإل المنظومة، وت رر دعوتها األمين ال ام، بصــفتئ رئي  مجل  الر ســاء التنفيذيين،  
 إلن إدراج تنفيذ برنامج ال مل ج  جدول أعمال المجل ؛

مة ق ر الستباجة م تمر األمم المتحدة الخام  ال رم السخ  الذي قدمتئ ح و ب تر    - 46 
 الم ن  ب قل البلدان نمواا ج  الدوحة وتقبلئ مع التقدير؛

قرارها عقد م تمر األمم المتحدة الخام  الم ن  ب قل البلدان نموا، و ذلد   تحكد من جديد - 47 
علن أرجع   2022ن الـثان بيـناير  ـانو  27إلن  23قرارهـا تغيير موعـد الم تمر وعـقده ج  اـلدوحـة ج  الفترة من 

 ؛242ب73مستو  مم ن، بما يشمل ر ساء الدول والح ومات، وجقا للوالية المحددة ج  قرارها 

ــيرية الح ومية الدولية  تحكد من جديد أيضاااااااااا قرار ا - 48  تغيير موعد اجتما  اللجنة التحبـــــــــــ
أيــاربمــايو  28إلن  24، وعقــده ج  نيويورد ج  جزأين، من 242ب73من قرارهــا  43ئ ج  الفقرة المتفإل عليــ 

 ، ال تتجاوز مدة  ل منهما خمسة أيام عمل؛2021تموزبيوليئ  30إلن  26ومن  2021

ج  جنة التحبـــــــــــــيرية، وتقرر أن ت قد، بالتقدم المحرز ج  إنشـــــــــــــاء م تب اللت يط علما   - 49 
 2021دورة تنظيمية للجنة لمدة يوم واحد خالل الربع األول من عام   غبــــــــون عدد أيام ال مل المخصــــــــص،

 النتخاب م تبها واالتفاإل علن تنظيم أعمالها؛

ق ر إلن أن تسـتبـيل خالل الم تمر، بمسـاعدة م تب الممثلة السـامية وج  حدود   تدعو - 50 
حالية وموارده المتاحة، جزءا يخصـــــــص لالحتفال بالذ ر  الســـــــنوية الخمســـــــين إلنشـــــــاء مجموعة أقل واليتئ ال

 البلدان نموا، وتشجع الممثلين الم نيين للدول األعباء علن المشار ة جيئ؛

األمين ال ام إلن أن ي قد حدثا رجيع المستو  لمنظومة األمم المتحدة أثناء الم تمر،    تدعو - 51 
 بغية  فالة ت بئة منظومة األمم المتحدة ب املها دعماا ألقل البلدان نموا؛

ــادي واالجتمـاع  تنظيم  تكرر - 52   لبهـا إلن رئي  الجم ـية ال ـامـة ورئي  المجل  االقتصــــــــــــ
مدة نصـــــل يوم خالل الدورة الخامســـــة والســـــب ين للجم ية، من أجل تقديم مناســـــبة موابـــــي ية مخصـــــصـــــة ل
 مساهمة موبوعية ج  الم تمر؛

أهمية المشـــــــار ة الف الة من جانب جميع أصـــــــحاب المصـــــــلحة الم نيين، بمن جيهم   تحكد - 53 
 قراره:البرلمانيون والمجتمع المدن  والق ا  الخاص، ج  الم تمر وج  عمليتئ التحبيرية، وتشير إلن 

دعوة المنظمات غير الح ومية ذات المر ز االســـــــــــــتشـــــــــــــاري لد  المجل  االقتصـــــــــــــادي  )أ( 
 واالجتماع  إلن التسجيل لد  األمانة ال امة من أجل المشار ة ج  الم تمر وج  عمليتئ التحبيرية؛

ــائر المنظمــات  )ب(  ال لــب إلن رئي  الجم يــة ال ــامــة أن ي ــدق قــائمــة بــ ســــــــــــــمــاء ممثل  ســـــــــــــ
ــســــــــــــات األ اديمية والق ا  الخاص الذين قد الح غير  ومية المختصــــــــــــة ومنظمات المجتمع المدن  والم ســــــــــ

يشــار ون ج  الم تمر وج  عمليتئ التحبــيرية  مراقبين، مع مراعاة مبدأي الشــفاجية والتمثيل الجغراج  ال ادل 
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يالء االعتبار الواجب لمشــــــــــــــار ة المرأة، وأن يقدم القائمة المقترحة إلن الدول   األعبــــــــــــــاء للنظر جيها علن وا 
 ؛( 16) أسا  مبدأ عدم االعترام، وأن ي رم القائمة علن الجم ية ال امة

القيام،  منظومة األمم المتحدة وم ســــــــــــــســــــــــــــاتها وصــــــــــــــناديقها وبرامجها إلن هيئات   تطلا  - 54 
مجال اختصــــاصــــئ، بتقييمات ق اعية بشــــ ن تنفيذ برنامج عمل اســــ نبول، مع التشــــديد بوجئ خاص  ج   ل
ن المجاالت الت  ما زال التنفيذ جيها غير  ال، وتقديم اقتراحات باتخاذ تدابير جديدة، حســـــب االقتبـــــاء، عل

باعتبار ذلد مســـــــاهمات إبـــــــاجية ج  الم تمر، وت  د، ج  هذا الصـــــــدد، أنئ ينبغ  عقد اجتماعات مناســـــــبة 
ــيإل التامين لمنظومة األمم المت  ــتر ة بين الو االت ل فالة الت بئة والتنســ حدة ب املها، بما جيها برنامج األمم مشــ

المتحـدة اإلنمـائ ، وم تمر األمم المتحـدة للتجـارة والتنمـية، ومجموعـة البـند اـلدول ، وصـــــــــــــــندوإل النقـد اـلدول ، 
 ؛وجقا لوالية  ل منهاوالهيئات اإلقليمية 

إلن قرارهـا أن ي ون م ـتب الممثـلة الســــــــــــــامـية جهـَة التنســــــــــــــيإل الم نـية ـباألعمـال تشاااااااااير  - 55 
 227ب56قرار الجم ية ال امة   ج التحبيرية الموبوعية والتنظيمية للم تمر، وجقاا للواليات الت  أسندت إليئ 

، من أجل بــــــمان التحبــــــير الف ال لئ وت بئة وتنســــــيإل المشــــــار ة 2001 انون األولبديســــــمبر  24الم رخ 
 منظومة األمم المتحدة ب سرها؛لالنش ة 

ــامية ألقل البلدان نموا   تشااااير أيضااااا - 56  إلن قرارها أن تتولن و يلة األمين ال ام والممثلة الســــ
زرية الصـــغيرة النامية مهمة األمين ال ام للم تمر وأن ت ون مســـ ولة والبلدان النامية غير الســـاحلية والدول الج

 عن وبع الترتيبات الالزمة لالب ال  ب عمال الم تمر؛

األهمية الحاســمة لمشــار ة أقل البلدان نموا مشــار ة  املة وج الة ج  الم تمر   تأكيد تكرر - 57 
ــيرية وج  ــ يد الو ن  واإلقليم  عمليتئ التحبــــــــ وال الم ، وت  د أنئ ينبغ  توجير الموارد  علن  ل من الصــــــــ

ال ــاجيــة لــذلــد، وت لــب إلن األمين ال ــام، ج  هــذا الصـــــــــــــــدد، ت بئــة التبرعــات بهــدل تغ يــة الت لفــة المت لقــة 
 بمشار ة ممثلين ح وميين من أقل البلدان نموا؛

وعــات الح ومــات والمنظمــات الح وميــة الــدوليــة والمنظمــات غير الح وميــة والمجم تادعو - 58 
الرئيسـية والجهات المانحة األخر  إلن أن تسـاهم ج  الوقت المناسـب ج  الصـندوإل االسـتئمان  لدعم األنش ة 
الت  يب لع بها م تب الممثلة السامية دعما لتنفيذ برنامج عمل اس نبول ومتاب تئ ورصده ولمشار ة ممثل  

بالتنمية المســـتدامة التابع للمجل  االقتصـــادي  البلدان نموا ج  المنتد  الســـياســـ  الرجيع المســـتو  الم ن   أقل
ــــــدد  ــذا الصــ ــــ ــــــرب ج  هــ ــــــة وج  الم تمر وعمليتئ التحبيرية، وت ــ ــــــر  الم نيــ واالجتماع  وج  المنتديات األخــ

 تقديرهــا للبلــدان الت  قدمت تبرعات للصندوإل االستئمان ؛ عن

ت والهيئات الم نية ج  منظومة األمم إلن األمين ال ام أن يقوم، بمسـاعدة الم سـسـا  تطل  - 59 
المتحدة، بما جيها إدارة التواصـــل ال الم  التاب ة ليمانة ال امة، وبالت اون مع م تب الممثلة الســـامية، باتخاذ 
التدابير الالزمة لت ثيل جهودها اإلعالمية ومبادراتها المناســـــــــبة األخر  إلذ اء الوع  ال ام بالم تمر، ب رإل 

 داجئ وأهميتئ؛منها إبراز أه

__________ 

ســُت رم علن الجم ية ال امة قائمة األســماء المقترحة واألســماء النهائية. ولد  اعترام دولة عبــو علن اســم ما، تقوم تلد الدولة،  (16) 
با ال  أي دولة عبو، بناء علن  لبها، العترابها، ويقوم الم تب     وعا، بر ال  م تب رئي  الجم ية ال امة علن األسا  ال ام

 علن أي م لومات يتلقاها.
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ــب ين   تطل  أيضااا - 60  ــة والسـ ــادسـ إلن األمين ال ام أن يقدم إلن الجم ية ال امة ج  دورتها السـ
ســــنوات يحدد ج  جملة أمور التقدم المحرز، والدرو   10تقريرا عن تنفيذ برنامج عمل اســــ نبول علن مد  

ة المصادجة ج  الس   إلن تحقيإل األهدال المستفادة والممارسات الفبلن، و ذلد الم وقات وال راقيل الهي لي 
المحددة لبرنامج ال مل، وتقرر أن تدرج ج  جدول األعمال الم قت لدورتها الســــادســــة والســــب ين البند الفرع  

ــ قــــــل البلــــــدان نموا”الم نون  ــدة الرابع الم ن  بــــ ــاب ــــــة م تمر األمم المتحــــ ــد الم نون    متــــ ــار البنــــ ج  إ ــــ
 . تواجئ أوباعا خاصةالبلدان الت   مجموعات”


