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  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 اللجنة التنفيذية
 االجتماع الثامن 

 2021كانون األول/ديسمبر    24-23عمًّان، 

 من جدول األعمال المؤقت  11البند 

 االستعدادات اإلقليمية لمؤتمر األمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا  

 زـموج

مدة  عمل إسطنبول  بعد انتهاء  دعم  من أجل، و2020-2011للعقد لصالح أقل البلدان نمّواً    برنامج 
المزمع اعتمادها في ختام    2030-2021خطة العمل المقبلة للعقد    ياغةص  الدول العربية على المشاركة في

البلدان نمّواً  الثاني/يناير  الذي سيُ  ،مؤتمر األمم المتحدة الخامس المعني بأقل  عقد في الدوحة، في كانون 
تبيّن   بهدفبي آسيا )اإلسكوا( عملية إقليمية،  أطلقت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغر ،2022

التي تُ   التقدم الذي  السودان والصومال وموريتانيا أقل البلدان نمواً   بين   دُّع  أحرزته الدول األعضاء  ، أي 
العملية    .ولتحديد المصاعب التي ال تزال تواجه هذه البلدان خالل العقد الماضي،  واليمن،   وركزت هذه 
   ذلك وغيروهشاشة المؤسسات،  الصراعات وعدم االستقرار السياسي    الناجمة عن واطن الضعف  على م  

 .نمواً   البلدان   من فئة أقل  الدولهذه    جمن العوامل التي تحول دون تخرُّ 

تحت عنوان:  سياسات عامة  وتضمنت عملية االستعراض واالستعداد اإلقليميين إصدار تقرير وورقة   
عقد اجتماعات حضرها ممثلو هذه البلدان وممثلي  ، و"تحديات وفرص التنميةنمّواً:   "أقل البلدان العربية

تأسيسية نحو رؤية مشتركة  عناصر  المنطقة وخارجها، ونتجت عنها  وجهات مانحة من  للمنطقة  بلدان 
 ، ترد في القسم الثاني من هذه الوثيقة.2030-2021العربية بالنسبة إلى العقد  

ا لدعم أقل البلدان نمّواً من أعضائها وبالعناصر  واللجنة التنفيذية مدعّوة إلى أخذ العلم بجهود اإلسكو 
 التأسيسية للرؤية التي نتجت عنها، وإبداء الرأي والمالحظات.
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 مقدّمة 

طموحة اعتمدها المجتمع    خطة  2020-2011للعقد    إسطنبول لصالح أقل البلدان نمّوا  برنامج عمل  ع  ض  و   -1
الدولي للتغلب على التحديات الهيكلية التي تواجهها أقل البلدان نمواً من أجل القضاء على الفقر وتحقيق أهداف  

ثمانية مجاالت    خطةالهذه   تضمنت. وقد  البلدان نمواً أقل  ج من فئة  تخرُّ من الهذه البلدان  التنمية المستدامة وتمكين  
؛ والتنمية  األساسية  نتاجية؛ والزراعة واألمن الغذائي والتنمية الريفية؛ والتجارة؛ والسلعالقدرة اإل  :ذات أولوية

  ألغراضتعبئة الموارد المالية  والتحديات الناشئة؛  غيرها من  األزمات المتعددة و  البشرية واالجتماعية؛ ومواجهة 
 التنمية وبناء القدرات؛ والحكم الرشيد على جميع المستويات.

خطة    ياغةص  دعم الدول العربية على المشاركة في  من أجلو إسطنبول، عمل  برنامج  مدة  هاءانت بعدو -2
  نمّواً   البلدان   بأقل  المعني  الخامس  المتحدة  األمم  مؤتمر  ختامالمزمع اعتمادها في    2030-2021العمل المقبلة للعقد  

لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي    أطلقت ،2022عقد في الدوحة، في كانون الثاني/يناير  الذي سيُ
 ،  أقل البلدان نمواً بين    دُّع  الدول األعضاء التي تُ التقدم الذي أحرزته    بهدف تبيّن   إقليمية،آسيا )اإلسكوا( عملية  

البلدان ولتحديد اوالصومال وموريتانيا واليمن،    السودان أي   التركيز  لمصاعب التي ال تزال تواجه هذه   ، مع 
وهشاشة المؤسسات وغيرها من العوامل    الصراعات وعدم االستقرار السياسي   الناجمة عن واطن الضعف  على م  

 .نمواً   البلدان   ج هذه الدول من فئة أقلالتي تحول دون تخرُّ 

أيضاً  العملية    المقبل، ولتجنب عثرات العقد الماضي، سعتلتقديم توصيات تحقق نتائج فعالة لفترة العقد  و -3
عمل    إلى الدروس المستخلصة من برنامج  التنمية، ورصد وضع  إسطنبولاستيعاب  الثنائية    تدفقات تمويل 
التي  متعددة األطراف  الو األهداف المتصلة بمجاالت األولوية الثماني   رمتفي المنطقة العربية    ةإلى تحقيق 

التجارب  ى هذه التدفقات،، وتقييم جدوسبق   المذكورة في ما فعالية   لزيادة  والبناء على الدروس المستفادة من 
الرسميةاالستثمار   اإلنمائية  المساعدة  وتدفقات  المباشر  األربعة  و  ،األجنبي  البلدان  مؤسسات  قدرة   تعزيز 

 اجتذاب هذه المساعدة واالستثمارات.على  

وتسلط    ، التي أطلقتها اإلسكوا في المنطقة العربيةالتحضيرية  العملية    ج ونوات  تقدّم هذه الوثيقة أبرز مراحل -4
هذه  التي نتجت   2030-2021الضوء بشكل خاص على العناصر التأسيسية للرؤية العربية المشتركة للعقد   عن 

 والمالحظات.  . واللجنة التنفيذية مدعوة إلى أخذ العلم بهذه العملية ونتائجها وإبداء الرأي العملية

 فعاليات ونواتج العملية اإلقليمية التحضيرية -أوال  

  والتي أشركتالمنطقة العربية،  في  إطار العملية اإلقليمية التي أطلقتها اإلسكوا لدعم أقل البلدان نمّواً    في -5
  بأقل  المعني  الخامس  المتحدة األمم  لمؤتمر  لالستعداد  والدولية  اإلقليمية  المانحة  والجهات  العربيةالبلدان المانحة  

 :التالي  الجدول  في  الواردة  الفعاليات  اإلسكوا  نظمت  نمّواً،  البلدان 
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 أقل البلدان نمّوا    لدعم فعاليات نظمتها اإلسكوا  

 المكان والزمان  عنوان الفعالية المشاركة

حضر االجتماع ممثلون عن اإلسكوا  
والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، 

المالية    وجامعة الدول العربية، ووزارة 
في المملكة العربية السعودية؛ باإلضافة 

لممثلين عن حكومات الدول األعضاء في 
في فئة أقل البلدان نمواً،  دُّع  اإلسكوا التي تُ 

والصومال، وموريت انيا،  أي السودان، 
واليمن. كما حضر االجتماع ممثلون عن 
مجموعة من الصناديق ومنظمات التنمية  

 .اإلقليمية والدولية

تقييم برنامج عمل إسطنبول للمساهمة 
في وضع خطة عمل العقد القادم للبلدان  

 األقل نمواً 

اجتماع  
 ،افتراضي

فبراير /باطش 18
2021 

حضر االجتماع ممثلون عن اإلسكوا  
ووزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة 
قطر، باإلضافة لممثلين عن حكومات 
واليمن.  والصومال وموريتانيا   السودان 

كما حضر االجتماع ممثلون عن مجموعة 

من الصناديق )منها صندوق قطر للتنمية،  
والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، 

الكويتي للتنمية االقتصادية والصندوق 
العربية، والبنك اإلسالمي للتنمية،  

والصندوق العربي للتنمية االقتصادية  
 واالجتماعية(.

اجتماع جانبي افتراضي على هامش  
اجتماع اللجنة التحضيرية األولى  

لمؤتمر األمم المتحدة الخامس المعني 
 بأقل البلدان نمواً 

اجتماع  
 25افتراضي، 
 2021أيار/مايو  

ممثلون عن اإلسكوا  حضر االجتماع  
التخطيط  باإلضافة إلى  وكيل وزارة 

والتعاون الدولي في اليمن، ومدير إدارة  
التخطيط في  التخطيط في وزارة 

الصومال، ومستشار وزير الشؤون  
 االقتصادية وترقية القطاعات اإلنتاجية  

 في موريتانيا.

ل اجتماع تحضيري بين اإلسكوا ودو 
من بين أقل البلدان نمواً:  دُّع  أعضاء تُ 

 الصومال وموريتانيا واليمن.

اجتماع  
 افتراضي،

تموز/يوليو   28
2021 

عن كل من  نممثلو جتماع  حضر اال
و العراق و  لبنان وموريتانيا  الصومال 

وإعمار    لتنميةالسعودي   والبرنامج ،اليمنو 
 العديد  وكذلك  ،للتنمية قطر صندوقو اليمن 

   المعنية،من المؤسسات اإلقليمية والدولية  
  المستدامة  التنميةوخبراء في مجال 

 .السالم وبناء  واإلغاثة

ظروف تفعيل نهج المقاربة الثالثية في 
 دعممن أجل الهشاشة والنزاعات  

المؤسسات الوطنية وأنظمة الحوكمة 
ستجابة لألزمات اإلنسانية وحلها  الل

بطرائق تؤسس للتنمية المستدامة وبناء  
 السالم

 اجتماع خبراء   
 2-1عمَّان، 

كانون  
ديسمبر األول/
2021 
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نتج عن العملية التحضيرية اإلقليمية التي أطلقتها اإلسكوا كذلك تقرير وموجز سياسات بشأن أقل البلدان   -6
، الذي  التقرير  وتناول.  2021إطالقهما في تشرين الثاني/نوفمبر    وقد جرى ،  تحديات وفرص التنميةالعربية نمّواً:  

التقدم المحرز    الُمكّمل له،  وموجز السياسات  ليمن،إعداده بالشراكة مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار ا  جرى 
عمل إسطنبول  في   ، وتطرقا إلىفي السودان والصومال وموريتانيا واليمن خالل العقد الماضيتنفيذ برنامج 

هذه البلدان وكذلك  التحديات المشتركة  المتاحة،    ستفادة والفرصأبرز الدروس المُ وإلى  ،الخاصة بكّل بلد  بين 
مقاربات اإلغاثة وبناء السالم والعملية التنموية المتوسطة والطويلة المدى،    هج  في اعتماد ن ال سيما  يجمع بين 
 ج من فئة أقل البلدان نمّواً في العقد المقبل.ن هذه البلدان من التخرُّ في تكوين مقاربة واحدة ثالثية تمكّ    وكذلك

 الهشاشة في سياقتحديات تنموية    نتائج عملية التقييم: -ثانيا  
 واألزمات المزمنة

بين  أقلُّ البلدان نمواً   -7 للتهميش. تعاني  للبلدان العالم انكشافاً    أكثرهي من   ضعف والمخاطر وتعرضاً 
مستويات التنمية االجتماعية    وتدنيأوجه ضعف هيكلية تعوق النمو، مثل انخفاض دخل الفرد    هذه البلدان من 

أقل البلدان    . ولطالما كانت مساهمةفي بعض األحيان   موقعها الجغرافي   مالءمةعدم عالوة على  ،  فيها  والبشرية
محدودة جداً. تنتمي أربع دول أعضاء في اإلسكوا إلى فئة أقل    في التجارة العالمية والنشاط االقتصادي نمواً  

والصومال واليمن    السودان من   ويشهد كلالبلدان نمواً، وهذه الدول هي السودان والصومال وموريتانيا واليمن.  
ج  للتخرُّ   إسطنبولالمبيَّنة في برنامج عمل لمعايير  ا ءواجه تحديات مزمنة تحول دون استيفاي، ومديدة  صراعات

لكّن  اقتصاداتها،  نعة م    تعززبناء نُظُم حكم سليمة  ل  جهوداً كبيرة  حكومات هذه الدول تبذل.  فئة أقّل  البلدان نمّواً من 
الجهود   برحت  هذه  والفنية  تتقوّ ما  القدرات البشرية  والصدمات الخارجية؛ وضعف  الصراعات  بفعل  ض 

التكنولوجيا؛    آلياتوالمؤسسية؛ وقصور   المساواة. كذلك،   ؛الموارد المحلية  واالفتقار إلىنقل  عدم   وانتشار 
ادية لجائحة  فقدت هذه الجهود فعاليتها في هذه البلدان في اآلونة األخيرة تحت وطأة اآلثار االجتماعية واالقتص

واالستثمار،  19-كوفيد اإلنتاجية  انخفاض  من  حلقة مفرغة  إلى  العوامل، متضافرةً،  هذه  كل  أفضت  وقد   . 
 وفي نهاية المطاف إلى تدنّي مستوى التنمية البشرية.

البلدان  -8 واجهت  األقل  وقد  جائحة    العربية  بسبب  تفاقمت  كبيرة  واقتصادية  اجتماعية  تحديات   نمواً 
العربية أن تنمو بمعدل  19-كوفيد  في المائة   0.8. وقبل الجائحة، كان من المتوقع القتصادات أقل البلدان نمواً 

تعديلها، تشير إلى اتجاهات غي2021في المائة في عام    1.6، وبمعدل 2020في عام   ر . ولكن التوقعات، بعد 
)ويبلغ    2020في المائة في المتوسط في عام   3مؤاتية. فقد كان من المتوقع أن ينكمش النمو االقتصادي بنسبة 

، شهد االقتصاد  2019. وفي عام 2021في المائة تحت السيناريو المتشائم( قبل أن يستقر في عام    5.5-االنكماش  
إلى   بدرجة كبيرةالتوالي من النمو السلبي، ويُعزى ذلك  في المائة، في ثاني سنة على    0.6انكماشاً بمتوسط نسبته  

ي يُع دُّ اقتصاده أكبر اقتصاد في هذه المجموعة من البلدان، فقد انكمش اقتصاد  ذالتباطؤ االقتصادي في السودان ال
،  إلى انكماش النمو في قطاع الخدمات ت التقلبات السياسية  في المائة. وأد 2.5  بحوالي  2019السودان في عام  

وتراُجع االستثمارات في قطاعي العقارات واألعمال التجارية، في حين عانت الزراعة من نقص في المدخالت،  
مزيداً من االنكماش في الناتج المحلي اإلجمالي، بنسبة    2020وال سيما الوقود. وكان من المتوقع أن يشهد عام  

 . الطلب المحلي، وضعف استثمارات القطاع الخاص( في المائة بسبب انخفاض    6.2-في المائة )انكماش بنسبة    3.3

وعلى الرغم من بذل جهود كبيرة على مسار التنمية، ال تزال التوقعات بالنسبة للسودان والصومال   -9
تفشّي جائحة كوفيد ،  19-وموريتانيا واليمن قاتمة نسبياً بسبب تحديات متعددة، منها الركود العالمي الناجم عن 
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هذه   ومع أن يُّف مع انخفاض أسعار النفط والمواد الخام، إضافةً إلى الصراعات اإلقليمية.  واستمرار تدابير التك
من حيث التحديات وفرص التنمية. كذلك، أفضت    هخصوصيات  فلكل منها،  الخصائصالبلدان تشترك في بعض  

واطن الضعف الهيكلية في مجال الرعاية الصحية والحماية االجتماعية وغيرها من الخدمات    الجائحة إلى تفاقم م 
هذه البلدان، فقد أدّت    تواجههاالحيوية في أقل البلدان نمواً العربية. غير أن الجائحة ليست األزمة الوحيدة التي  

كان   كماتحديات بيئية، مثل الفيضانات في السودان، إلى زيادة الضغط على نُظُم إدارة األزمات وعلى الموارد.  
واطن الضعف  اتعصف بهدولة معرضة للخطر واليمن   قبل اندالع الصراع الدائر حالياً، على عكس   حتى م 

السنتين    خاللشهدت موريتانيا والصومال والسودان، جميعها، عمليات انتقال للسلطة  والبلدان األخرى األقل نمواً.  
 أو الثالث الماضية.

جائحة كوفيد  يطالومن المتوقع أن  -10 ،  والمداخيل الوظائف،    داعياتهبت  19-التباطؤ االقتصادي الناجم عن 
واألعمال التجارية، وتدفق التحويالت المالية في المنطقة العربية، وسيترتب عن ذلك تقلص طبقة الدخل المتوسط  

في براثن الفقر. وتشتد التداعيات على بعض الفئات المعرَّضة  في المنطقة  مليون شخص    8.3وإلى سقوط ما يقارب  
ملين في القطاع غير النظامي الذين ال يستطيعون الحصول على برامج الحماية  للمخاطر بدرجة خاصة، والعا

جائحة كوفيد في المنطقة   19-االجتماعية أو التأمين ضد البطالة. وقد أبرز تقرير حديث لإلسكوا حول تأثير 
منطقة، وتحديداً بالنسبة  العربية أنه "من المتوقع أن يفاقم االنكماش االقتصادي من انعدام األمن الغذائي القائم في ال
مليون شخص". وتبلغ  1.9 للفقراء"، مما سيدفع بدوره إلى "ازدياد أعداد الذين يعانون من نقص التغذية بحوالي  

في المائة من سكان المناطق الحضرية    88نسبة السكان الذين يحصلون على الكهرباء في أقل البلدان نمواً العربية  
هذه النسبة   العديد    ال يمكن اتخاذفي المائة من سكان المناطق الريفية. وفي غياب الكهرباء،   50بينما ال تتعدى 

من التدخالت األساسية المنق ذة للحياة بشكل آمن في المرافق الصحية، ال سيما تلك المعنية بمكافحة انتشار الجائحة.  
فج ليتسنّى تضييق  وة توفّر الطاقة في المرافق الصحية.  وينبغي تقديم دعم استثنائي للبلدان العربية األقل نمواً 

وسيتطلب ذلك من صانعي القرار في قطاع ي الطاقة والصحة العمل معاً بشكل أوثق لضمان إيالء األولوية الكافية  
 الحتياجات المرافق الصحية من الطاقة.

إعادة    وعند انتهاء الصراع في اليمن والتمكن من إجراء تحليل أفضل لألضرار الناجمة عنه، سيتعين  -11
أقل   دُّع  البلد وما إذا كان يُتقييم حالة   الصراعات   على اليمن مثال واضح   ففي. آنذاكالبلدان نمواً من بين  تأثير 

ت على مدى عقود.   ز  المسلحة على مسارات التنمية، وكيف يمكن أن تقضي على المكاسب التنموية التي أُحر 
الصعيد السياسي واالقتصادي واإلنساني والتنموي، لم يتمكن  على الرغم من جهود الجهات المانحة الدولية على  و

 األزمة اإلنسانية التي تلته، وهو ما يتّضح ، وال من الحيلولة دون إطالة أمده ووقوع  الصراع  تفادي اليمن من  
. ويتطلب التصدي لآلثار السلبية للصراعات  2014من خالل خطط االستجابة اإلنسانية في اليمن حتى قبل عام 

  معالجة األسباب الجذرية للصراعات   ، ويشمل ذلك التركيز على منع نشوب الصراعات تشديد  وتزايد عدد األزمات  
 لتنمية المستدامة.تتطابق في حاالت كثيرة مع أوجه الضعف الهيكلية التي تعوق ا  التي

السودان والصومال وموريتانيا واليمن بعض التقدم على مسار تنفيذ مجاالت برنامج  كل من قد أحرز  و -12
 ال تزال منخفضة جداً، إذ لم تشهد القيمة المضافة  في هذه البلدان  قدرات اإلنتاجية  الذات األولوية. لكن    إسطنبولعمل  

ز في مؤشرات    وال يزال  .كبيرة خالل برنامج العمل الحاليمن الصناعات التحويلية والزراعة زيادة   التقدّم المحر 
ً التنمية البشرية   ، تبذل  في أقل البلدان نمواً العربية  . وعلى الرغم من التحديات الهيكلية الهائلة واألزمات الناشئة بطيئا

لثروات البشرية، ومكافحة الفقر، والحد  هذه البلدان األربعة جهوداً دؤوبة لتحقيق النمو االقتصادي المستدام، وبناء ا
قتصادات الوطنية. ويقترح التقرير  االمن البطالة المزمنة، وذلك من خالل عدة تدابير حكومية، بما في ذلك تنويع  
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على مسار    ومعالجة القضايا المزمنة متعددة األوجه التي تواجهها أقل البلدان نمواً العربية  نعةالم  أيضاً آليات لبناء 
 ويتطلب ذلك زيادة المساعدة المالية وتحسين الدعم االجتماعي واالقتصادي.  نمية المستدامة والشاملة، الت

تجدر اإلشارة إلى أن مجاالت عمل اإلسكوا مع السودان والصومال وموريتانيا واليمن تشمل مختلف  و -13
لدوحة، حيث يستفيد كل بلد  إقرارها في ا زمعيُومشروع خطة العمل المقبلة التي    إسطنبولركائز برنامج عمل  

المشاركة في العمليات الحكومية الدولية. ويشمل ما سبق    ومن ،  تقدمها اإلسكوا  من أنواع مختلفة من المساعدة
االضطالع بأنشطة دعم بناء المؤسسات، وقياس الفقر، وتحليل وضع المرأة، وتنفيذ االستراتيجيات ذات العالقة  

 بالحكومة اإللكترونية وبسياسات المنافسة.

ضمن    درجتالتي أُ   ،2021-2030الرؤية العربية المشتركة للعقد  وفي ما يلي العناصر التأسيسية نحو  -14
مساهمة  بوصفها    مؤتمر األمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمّوا  لاالجتماع الثاني للجنة التحضيرية  وثائق 
  ، 2030  -2021المسودة األولى للوثيقة الختامية لبرنامج عمل الدوحة ألقل البلدان نمواً    ت األمم المتحدة فيوكاال
ً التي ستُدرج  و  .  ضمن وثائق مؤتمر األمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمّوا   أيضا

https://www.un.org/ldc5/sites/www.un.org.ldc5/files/l2100439_arab_ldcs_towards_a_common_vision68.pdf
https://www.un.org/ldc5/sites/www.un.org.ldc5/files/l2100439_arab_ldcs_towards_a_common_vision68.pdf
https://www.un.org/ldc5/sites/www.un.org.ldc5/files/l2100439_arab_ldcs_towards_a_common_vision68.pdf
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 المرفق

 البلدان العربية األقل نموا :
 تحديات وفرص التنمية

للعقد    2030-2021عناصر تأسيسية نحو رؤية مشتركة 

لرصد التحديات والفرص   2021شباط/فبراير  18بناءً على مناقشات ومخرجات االجتماع اإلقليمي الذي نظمته اإلسكوا في 
على هامش اجتماع اللجنة التحضيرية األولى   2021أيار/مايو   25، واالجتماع الجانبي االفتراضي في 2030-2021اإلنمائية للعقد 

نمواً   البلدان العربية األربعة األقل  ممثلين عن حكومات  جمعا  واللذان  نمواً،  األقّل  المعني بالبلدان  الخامس  األمم المتحدة   لمؤتمر 

والبلدان األقل نمواً العربية وعن البلدان العربية المانحة وعدد من المؤسسات اإلقليمية والدولية، واالجتماع التحضيري بين اإل سكوا 
في  و )موريتانيا   واليمن(  أُ 2021تموز/يوليو    28الصومال  والمانحة،  ،  المستفيدة  للبلدان  مشتركة  تأسيسية لرؤية  عناصر   عدّت 

 فيما يلي نصها:

آليات التنسيق مؤسسيا  بين الدول العربية األقل نموا  والمانحين والشركاء   )أ( اإلقليميين، ووضع آلية للرصد تعزيز 

. يهدف ذلك إلى متابعة تنفيذ برنامج العشرية القادمة بشكل مستمر، وإجراء تقييم دوري للوقوف على اإلنجازات  والمتابعة والتقييم
يح بين المنظمات، على نحو  التنسيق والتكامل  آليات  إلى تعزيز  ويهدف أيضاً  القائمة.  والصعوبات  والتحديات  ول دون  المحقٌّقة 

تنظيم وتنسيق ومتابعة عمل هذه اآللية،  وتتولّى اإلسكوا  ويتيح مواءمة العمل حسب األولويات الوطنية لكل دولة.  ازدواجية الجهود 
وتشارك العمل الذي تضطلع به كل مؤسسة لتنسيق عمليات التنمية؛  وتعمل على إيجاد منصة شفافة لتبادل المعلومات 

وتحقيق تكامل الرؤى اإلنمائية الشاملة وتنسيقها، ودعم برامج اإلصالح النابعة من الدول ضمان الملكية الوطنية،   )ب(
والعمل على أن يكون برنامج العقد القادم للتنمية للدول األقل نمواً، المزمع تقديمه في مؤتمر األمم المتحدة الخامس في مطلع   نفسها،
وينقلها إلى مسار سريع لتحقيق ، ملبياً لطموحات وتوقعات الدول األقل نمو 2022عام   اً، بحيث يخرجها من دائرة الدول األقل نمواً 

 أهداف التنمية المستدامة؛

كافية لتمويل البرنامج وسد فجوة الموارد )ج( ؛ مع مراعاة ظروف كل دولة  وضع خطة واضحة وفعّالة لحشد موارد 
والحرب. وينبغي العمل على مبادرات مبتكرة من شأنها تفعيل الدعم المقدّم  و منفردة،  إعطاء األولوية للدول التي تعاني من الصراع 

ولمساعدة الدول   فجوات التنمية. على سبيل المثال، من المجدي النظر في خيارات متعددة لحل مشاكل التمويل،  لتلك الدول وسد 
وتمنع على دفع الرسوم المتأخرة التي تح بتقديمها لهذه الدول،  تعهّد المانحون الدوليون  د من إمكانية استيعاب واستخدام المنح التي 

مشاريع   إلى  أُطلقت خالل تخدم  تحويلها  خدمة الدين، التي  تعليق مدفوعات  بمبادرة  يمكن االسترشاد  ولتحقيق ذلك،  المواطنين. 
 استضافة المملكة العربية السعودية لقمة العشرين؛

والسلم )د( والتنمية  اإلغاثة  ثالثية  العمل التنموي، ومقاربة  اإلغاثي إلى  العمل  توّجه االنتقال من  على أن   ، والعمل 
نمواً   الثالثة األقل  في البلدان  المقاربة جميع التدخالت المنفّذة  مفتوحة.  التي تواجه  هذه  إنسانية كبرى وصراعات  فرغم  أزمات 

تقديمها في إطار مستدام طويل األجل، يؤدي إلى االستثمار في التنمية على نحو مباش ر  ال بد من ؛ ضرورة المعونة اإلنسانية الطارئة
والبنى التحتية في المناطق   تعلى توفير األمن والخدمات الصحية والتعليمية واالتصاال  ويركزوسريع، ويساهم في تحقيق السالم، 

تأمين العودة   وأن تكون الخطط المتعلقة المتضررة من الصراع. ويجب العمل على  والالجئين لمساكنهم ومدنهم،  اآلمنة للنازحين 
بعده؛ اإلنسانية والتنمية متآزرة في مرحلتي ما قبل السالم وما   باألمن والشؤون 

المتزايدة، )ه( للتخفيف من االحتياجات اإلنسانية  من   إنهاء الصراعات ومعالجة جذورها باعتبار ذلك أولوية  والحد 
اع ليس فقط على وحدة وفعالية مؤسسات الدولة والبنى التحتية، بل أيضاً على النسيج االجتماعي وتماسك مكونات المجتمع آثار الصر
 بشكل عام؛

انتقالية )و( في مرحلة  والتي تمر  الخارجة من الصراع  للدول األقل نموا   الدعم  تنفيذ برامج تقديم  من خالل  ، وذلك 
والتعافي على مخ بناء رأس المال البشري. عُ تلف الصُ إلعادة اإلعمار  د والمستويات، من البنى التحتية والمؤسسات العامة إلى إعادة 
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الوطنية  إجراءوينبغي   المؤسسات  بقيادة  والتعافي  اإلعمار  إعادة  نتائجها   عملية  عن  القانون  وأمام  المواطنين  تجاه   المسؤولة 

والجهات    المانحة والمنظمات الدولية؛وعن بناء الشراكات مع مؤسسات القطاع الخاص 

مواردها، )ز( المؤسسات وتعزيز  قدرات  بناء  على  للمساهمة الفعالة    التركيز  المؤسسات،  قدرات  بناء   وتنفيذ برامج 
والمنظمات الدولية واألممية، ودعم مؤسسات الدولة وتطوير اآلليات   والمانحين  في عملية التعافي االقتصادي والتنمية بين الشركاء 

 ية لتمكين حكومات الدول من االستفادة من الدعم؛الوطن

  نقص   تعاني منفالبلدان العربية األقل نمواً توفير الدعم الفني وبناء القدرات لجمع البيانات واإلحصاءات وتحليلها.   )ح(
ينبغي تنفيذ ورش عمل وبرامج لبناء القد في  رات في هذا المجال؛البيانات التي يمكن أن تساعد في التخطيط االقتصادي. ولذلك، 

أنظمة وهياكل الصحة العامة والرعاية األولية. )ط(   19-ويكتسي ذلك أهمية كبرى، السيما في ظل جائحة كوفيد  تعزيز 

 وآثارها على المجتمع؛

القطاع النقدي والسياسات النقدية؛   )ي( وتطوير  تطوير  أزمة المديونية الخارجية؛  مصادر التمويل بمختلف  ومعالجة 
قدرات التمويل الذاتي، مثل اإلصالح الضريبي   وتطوير   أنواعها، كالتمويل المشترك )العام والخاص( أو التمويل المدمج؛ وتعزيز 

المالية، وذلك  يحقق األمن اإلنساني. وينبغي تنظيم دورات  و   لتمويل الخطط التنموية بما يضمن االستدامةالقطاع المالي واألسواق 
لتمويل التنمية وإقامة   وتنفيذ برامج  المحلية،  المال  لتطوير أسواق  وتقديم معونة فنية للدول  المتعددة،  هذه المجاالت  تدريبية في 

والخاص؛ بين القطاعين العام   الشراكات 

والخضراء، )ك( االقتصادية المستدامة  التنمية  على  النمو،  وتنم  التركيز  العمل وإيجاد  ية البنى التحتية، ودعم  فرص 
كتفاء الذاتي في مجال األمن الغذائي. وينبغي دعم القطاع  الالخضراء، وتثمين مقدرات القطاعات اإلنتاجية، وتسريع وتيرة تحقيق ا

في نقل الخبرات الفنية والتقنية.   النظامي، نظراً إلى أهمية دوره  النظامي وغير  نمواً  البلدان   وغالبيةالخاص،  لديها  العربية األقل 

ثروات زراعية وحيوانية وسمكية، ولكنها غير مرتبطة بسالسل اإلنتاج العالمية على نحو يعّزز فرص إقامة قطاعات إنتاجية مربحة 
تبرز  ومستدامة،   مع  ولذلك  وذلك  السوق،  من الحقل إلى  في سالسل اإلمداد،  دعمها  قتصادية التنمية اال  التركيز علىحاجة إلى 

والمراعية العتبارات تغيُّ  ر المناخ.الخضراء 

----- 
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