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السید الرئیس، السیده الرئیسھ، 

      فـي الـبدایـة نـتقدم بـالـتھنئة لـك  سـعادة الـسفیرة  ربـاب فـاطـمة مـندوبـة بـنجالدش الـدائـمة لـدى 
االمـم المتحـدة  والـى سـعادة الـسفیر  روبـرت راي مـندوب كـندا الـدائـم لـدى االمـم المتحـدة ، عـلى 
انـتخابـكما رئیسـین مـشاركـین لـمكتب الـلجنة الـتحضیریـة لـمؤتـمر االمـم المتحـدة الـخامـس لـلبلدان 
االقـل نـموا ، ونـؤكـد لـكما  عـلى كـامـل دعـمنا وتـعاونـنا النـجاح اعـمال ھـذا الـمؤتـمر لـلتوصـل الـى 

النتائج المرجوه . 
یـنضم وفـد بـالدي الـى بـیان غـینیا بـإسـم مجـموعـة السـبعة والسـبعین والـصین والـى بـیان مـاالوي 

بإسم مجموعة الدول االقل نموا ، 

السید الرئیس، السیده الرئیسھ، 
      ألكـثر مـن سـت سـنوات تـعیش بـالدي اوضـاعـا انـسانـیة وإقـتصادیـة صـعبھ نـاجـمة عـن إنـقالب 
الملیشـیات الـحوثـیة الـمتمردة   عـلى الـدولـة وعـلى الشـرعـیة الـدسـتوریـة واالجـماع الـوطـني  وعـلى 
تـطلعات ابـناء الـشعب الـیمني فـي بـناء دولـة مـدنـیة دیـمقراطـیة اتـحادیـة تـتحقق فـیھا الـعدالـة 
والـمساواة وسـیادة الـقانـون والـتوزیـع الـعادل لـلثروة والسـلطة ، وادى ذلـك االنـقالب الـى تـدھـور 
كـبیر فـي مـؤشـرات الـتنمیة االقـتصادیـة والبشـریـة وتـوقـف الخـدمـات وانـقطاع مـرتـبات الـموظـفین 
فـي مـناطـق سـیطرة تـلك الملیشـیات ، فـضال عـن إغـالق الـعدیـد مـن المنشـئات االنـتاجـیة والـصحیة 
والـتعلیمیة،   وتـضاعـفت  مـعدالت الـبطالـة و ارتـفاع مـعدالت الـفقر وتـدھـور الـوضـع االنـسانـي. 
وبـالـرغـم مـن كـل تـلك التحـدیـات الـتي افـرزتـھا ھـذه الحـرب الـظالـمة اال ان الـحكومـة الـیمنیة تـبذل 
اقـصى الـجھود  وفـقا لـالمـكانـیات و الـموارد الـمتاحـة  لـلتخفیف مـن الـمعانـاة االنـسانـیة ،وتـعمل 
جـاھـدة عـلى اعـداد بـرامـج ومـسارات الـتنمیة الـشامـلة وبـناء السـالم والـدفـع بعجـلة الـتمنیة نـحو أفـاق 
الـتطور والـتعافـي االقـتصادي والـحفاظ عـلى بـعض مكتسـبات الـتنمیة والـبناء عـلیھا.ومـواجـھة 

التحدیات القائمة . 



السید الرئیس، السیده الرئیسھ، 
فـي اطـار الـتحضیر لـلمؤتـمر الـدولـي الـخامـس ألقـل الـدول نـموا ،  فـإنـنا نـرى انـھ  مـن الـمھم  الـتاكـید 

على مایلي: 

-  أن تـكون أقـل الـبلدان تـموا الـتي فـي حـالـة الـصراع أو مـا بـعد الـصراع عـلى رأس أولـویـات 
بـرنـامـج الـعمل الـقادم  ( كـما نـعلم جـمیعاً ، فـإن مـعظم الـبلدان  االقـل نـمواً تـعانـي شـكال أو آخـر مـن 
حـاالت الـصراع أو مـا بـعد الـصراع). ولـتحقیق ذلـك ، نشـدد عـلى وجـود آلـیة لـلتخفیف مـن حـدة 
األزمـات ، وبـناء الـقدرة عـلى الـصمود عـلى الـنحو الـمنصوص عـلیھ فـي خـطة الـعمل الـدولـیة ، 
واإلعـالن السـیاسـي ، السـتعراض مـنتصف الـمدة ، وقـرارات الجـمعیة الـعامـة بـشأن أقـل الـبلدان 
نــمواً ،  لــضمان االســتدامــة طــویــلة األجــل لــلتقدم اإلنــمائــي ومــعالــجة الــجوانــب االجــتماعــیة 
واالقـتصادیـة والـبیئیة األسـاسـیة ،  و مـجابـھة التحـدیـات الـناتـجة عـن  عـدم االسـتقرار ونـشوب 

الصراعات . 
- یـنبغي أن یـشكل الـمؤتـمر الـدولـي الـخامـس لـلبلدان االقـل نـمواً فـرصـة عـظیمة لـتعبئة وحشـد 
الـموارد والـتدابـیر واإلجـراءات االضـافـیة الـالزمـة   واعـتماد شـراكـة متجـددة بـین أقـل الـبلدان نـمواً 

وشركائھا في التنمیة. 
- یـنبغي أن یـعمل بـرنـامـج الـعمل الجـدیـد عـلى تسـریـع تـنفیذ خـطة عـام 2030 وغـیرھـا مـن 

أجندة التنمیة العالمیة في الدول االقل نموا. 
-  أثـناء تـدشـین الـعملیات الـتحضیریـة. یـجب أن نـتأكـد مـن إشـراك جـمیع الـجھات الـمعنیة بـما 

في ذلك (الوكاالت والمنظمات الدولیة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني) . 
-   خـتامـا یـجب االخـذ فـي االعـتبار جـمیع الـدروس المسـتفادة مـن  بـرنـامـج عـمل اسـطنبول ، 
وأفـضل الـممارسـات ، والـقیود والـصعوبـات ، والـتوصـیات حـول كـیفیة الـتغلب عـلیھا ، واسـتخدام 

كل ذلك لتشكیل األساس للنتائج  المرجوة  من المؤتمر . 

شكرا 


