
   

  
 

 
 

 

 نشاط جانبي
 

 :نحو نهج متكامل من أجل تنفيذ برنامج عمل إسطنبول
 آراء من أقل البلدان األفريقية والعربية نموا  

 

ومكتب المستشار الخاص لشؤون ( اإلسكوا)بتنظيم مشترك بين اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 
 التركية الجمهورية حكومةواللجنة االقتصادية ألفريقيا، وأفريقيا، واالتحاد األفريقي، 

  

 8102 مايو/أيار 82 السبت
 ظهربعد ال 81.1الى  0101من الساعة 

 أنطاليا، تركيا

 
 

 
 معلومات أساسية -أولا 

 
 برنامج عمل اسطنبول

 
، اتفق المجتمع  8100 مايو/قد في اسطنبول في أيار، الذي ع  نموا  في مؤتمر األمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان 

وهذا الميثاق، الذي حمل تسمية برنامج عمل  .نموا  الدولي على ميثاق عالمي شامل وطموح دعما  لتنمية أقل البلدان 
فهو يسعى إلى توجيه  .اسطنبول، يرتكز على المبادئ األساسية للمساءلة المتبادلة ويهدف إلى تعزيز التعاون الدولي

، بحيث نموا  الجهود الرامية إلى القضاء على الفقر وتحقيق األهداف اإلنمائية المتفق عليها دوليا بشأن أقل البلدان 
 .8181 بحلول عام نموا  ستوفي ما ال يقل عن نصف تلك البلدان الشروط التي تؤهله للخروج من فئة أقل البلدان ي

 
، إلجراء 8102 مايو/أيار 82 إلى 82 وتنعقد الجمعية العامة لألمم المتحدة في أنطاليا، في تركيا، خالل الفترة من

 .عمل اسطنبولاستعراض شامل رفيع المستوى لمنتصف مدة تنفيذ برنامج 
 

 حالة البلدان المتأثرة بالنزاع
 

في أقّل الحاالت و .دفع العالم ثمن النزاعات خسائر فادحة في األرواح، وتشريدا آلالف األسر وزعزعة لسبل عيشها
تضررا ، نالت النزاعات من قدرة الناس على العيش بكرامة، وتسببت بتدهور في نوعية حياتهم وقّوضت فرص 

وآثار النزاعات في الشرق األوسط وأفريقيا واضحة على مستويات عديدة؛ فقد عبرت  .المستدامة تحقيق التنمية
 .األمن والتنمية االجتماعية واالقتصادية في البلدان المجاورة وما وراءها تالحدود وهدد

 
مواطن الضعف الهيكلي التي و .األفريقية والعربية المتأثرة بالنزاعات تشكل ثلث مجموع هذه الفئة نموا  فأقّل البلدان 

تطال هذه البلدان مقترنة  بانعدام االستقرار السياسي فيها تجعلها أبعد ما يكون عن استيفائها المعايير التي تؤهلها 
، ما زالت التغيرات االجتماعية نموا  وفي سائر البلدان ضمن فئة أقل البلدان  .نموا  للخروج من فئة أقل البلدان 

التي تضمن لرغم من بعض التطورات اإليجابية، بطيئة، ومتفاوتة وتفتقر إلى المقّومات واالقتصادية، على ا
 .هااستمرار

  



 األهداف -ثانياا 
 

 نموا  والهدف من هذا الحدث الجانبي توفير منبر لألفريقيين والعرب لمناقشة مقترحات ملموسة بشأن أقل البلدان 
ويناقش المشاركون اإلنجازات التي حققتها أقل  .برنامج عمل إسطنبولحول اعتماد نهج متكامل ومتسق في تنفيذ 

وتحقيق  اتالمتأثرة بالنزاعات وما تصادفه من عقبات في بناء قدرتها على الصمود في ظل النزاع نموا  البلدان 
 .التحول في فترة ما بعد النزاع

 
 :تحددت أهداف الحدث الجانبي بما يليوقد 

 
 الراهنة فيما يتعلق بتنفيذ برنامج عمل إسطنبول؛تقييم الحالة  (أ)
اقتراح إطار موحد لرصد تنفيذ برنامج عمل إسطنبول يأخذ في االعتبار األطر اإلقليمية والعالمية  (ب)

 التي اعتمدت مؤخرا؛
 اقتراح تدابير إلدماج تلك األطر في الخطط اإلنمائية الوطنية؛ (ج)
 ؛8122 السنوات العشر األولى من خطة تنفيذ برنامج عمل عامدعم المشاريع الرائدة في إطار  (د)
الخيارات المتاحة من أجل تحقيق أقصى قدر من المنافع من تدابير الدعم الخاصة بأقل  استعراض (هـ)

 المتأثرة بالنزاعات؛ نموا  البلدان 
ستدامة في أقل تحديد مجموعة من األولويات من أجل تسهيل التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية الم (و)

 .المتأثرة بالنزاعات نموا  البلدان 
 

 المشاركون -ثالثاا 
 

وغيرهم  ،األفريقية والعربية نموا  وزراء الشؤون الخارجية والتخطيط والمالية من أقل البلدان يشارك في هذا الحدث 
 ،تضّم القائمة المؤقتةو .األكاديمية والمؤسساتمن كبار مقرري السياسات وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص 

 :لمشاركين التالية أسماؤهما
 

 نموا  ، وكيل األمين العام لألمم المتحدة والممثل األعلى ألقل البلدان السيد جيان شاندرا أشاريا 
 والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، السيد جيان شاندرا أشاريا

 ومستشاره الخاص لشؤون أفريقيا العام لألمم المتحدة األمين وكيل ،العزيز عبد السيد ماجد 

  في الجمهورية التركية خارجيةالشؤون ال وزير ،السيد مولود تشاويش أوغلومعالي  

  ممثال  االتحاد وزير الشؤون الخارجية في جمهورية التشاد، السيد موسى فكي محمدمعالي ،
 اإلفريقي

 المندوب الدائم لجمهورية اليمن في األمم المتحدة في نيويورك ،سعادة السيد خالد اليماني 

 وزير التعاون الدولي في جمهورية السودان ،معالي الدكتور كمال الدين حسين 

 جمهورية سيراليون  خارجية وزير ،معالي السيد سامورا كامارا 

  إلفريقياالتنفيذي للجنة االمم المتحدة االقتصادية  األميننائب  ،عبد هللا همدوكالسيد 

 األفريقي االتحاد ، نائب رئيسةمعالي السيد ايراستوس موينشا 

 مدير شعبة القضايا الناشئة والنزاعات في اإلسكوا ،السيد طارق العلمي 


