
 

 

 سبمترب 17 منواً) الاقل ادلول جملموعة الوزاري الاجامتع يف المينية امجلهورية بيان

 .  ظهرا 1 – صباحا 9 الساعه

 

 املتحدة: الامم دلى المينية للجمهورية ادلامئ املندوب يلقهيا

 السعدي  فضل  عيل عبدهللا السفري/  

 
مم   العام   الأمي   وكيل   اكتوا    الس يدة          مم   العام   للأمي   الأعل   واملمثل   املتحدة   للأ   الاقل   ادلول   لش ئون   املتحدة   للأ

 املغلقة.   النامية   وادلول   الصغرية   اجلزرية   وادلول   منواً 

 والسادة،   الس يدات   ،   املعال   احصاب        

 

  ادلول   مع    الرشاكة   ان    عل   التأأكيد   جندد   مة املس تدا   التمنية   أأجندة   لتنفيذ   اخملصص   الاخري   العقد   دخولنا   مع        

  مبا   املس تدامة   للتمنية   العظمية  الأهداف   تنفيذ  يف   سيساه    ذل   ان   بل   ادلول  هذه   صال   يف  فقط   ليست   منواً   الأقل 

قتصاديً   مجعاء   البرشية   تقدم   يف   يسهم    ة اكمن    واقتصادية   برشية   موارد   من   ادلول   تل   عليه   تتوافر   ملا   وبيئيًا   وس ياس يًا   ا 

  سيساه   للجميع  الكرميه   العمل  فرص   وتوفري  الافراد   معيشه  مس توى   ورفع   الفقر  حماربة   ان  كام  مهنا.   الاس تفاده   ميكن 

  تس تغل   الت  املسلحة   واملليش يات   الارهابية  امجلاعات   عل   الطريق   يقطع   ومبا   ادلوليي   والامن   السل   تعزيز   يف  حامتً 

 تغالهلم. واس    لتجنيده  للش باب   الصعبة   املعيش ية  الظروف 

 

   الرئيس   الس يد    

ن         س مي  ل   النامية  ادلول اكهل  عل  ثقيال  عبئا  أأضاف  قد  كورون  جباحئة  واملمتثل  نواهجه  اذلي  اجلديد  التحدي  ا 

  يف   مجة   صعوابت   منوا   الاقل   ادلول  يف  احلكومات   تواجه   املوارد،   وحشة   الهشه  التحتية   البنية   عن   ففضال  منوا.   الاقل 

  الرتوي   و   كورون   جاحئة  مبخاطر  الوعي   زيدة  ان   كام   الصحي.  وللاكدر   ملواطنهيا  الوقاية   ووسائل  ةالصحي   الرعاية  توفري

  اماكنيات   وضعف  التصال   وسائل  حمدودية   ظل   يف  الصعوبه   ابلغ   امر   هو   توافرها   الواجب   الصحية   لال حتياطات 

  حتت   الس ياس ية  او   اجلغرافية   ابحلدود   فتعرت   ل   الت   املرض   انتشار   طبيعة   ان   كام   واملعلومات.   البيانت  ال   الوصول 

  ملساعدة   العون  يد   مد   ال   امجليع   ندعو   وذلا   الوابء.   هذا  جملاهبة   الالزمة  واملوارد   املعلومات   وتشارك   التعاون   مجيعا   علينا 

  الالزمة  والادوية اللقاحات ال  الوصول  تيسري و  اجلاحئة ماكحفة  و  دلهيا  الصمود  قدرات لتعزيز منوا الاقل  ادلول 

 الهيا.   التوصل   حال 



 

 

 

 والساده،   الس يدات    الرئيس،   الس يد

عالن   يف   ورد   لقد            او  ابلرصاع   تتأأثر   الت   منواًوابلخص  الاقل ادلول   حتديداًان  الثامنة   الفقرة   ويف   اسطنبول   ا 

  الت   التحديت   مواهجة   وان   دولياً   علهيا   املتفق   التمنية   اهداف  حتقيق   عن   ختلفاً   الاكرث  ه    الاجرامية   الاعامل 

 مشرتكه.   هجود   ال   حباجة   ادلول   تل  تواهجها 

 

نقالب   بالدي   تواجه        يران   من   املدعومة   املسلحة   احلوثية   املليش يات   ا    الشعب   تطلعات   ضد  حرهبا   شنت   والت   ا 

  املس متر   املليش يات  تل  تصعيد  و  العال   يف  انسانية  اكرثه  أأسوء   من   العبثية  حرهبا   س ببته   وما   الوطن   والتوافق   المين 

  احلرب  هذه   وأأثر  نزح  مليون  من   اكرث  تأأوي  الت  مارب نة مدي  عل  املتواصل  الهجوم واخرها  منطقة   من  أأكرث  يف

  يف   خميفًا   تدهورا   سبب   ما   وهو    . 2014  العام   قبل   حتقيقها  س بق   الت   املاكسب   بعض   عن   والتخيل  التمنية   جعل   عل 

  حي الص  والرصف   واملياه   والزراعة   والصحة   التعلي   قطاعات  ذل   يف   مبا  اخملتلفه   والانتاجية   التمنوية   القطاعات   ك 

 الغذايئ.   الامن  انعدام   من   تعان   احملافظات   من   عدد   واصبحت   الشلل  اصاهبا   الت 

 

 

 

 

 الرئيس   الس يد

  العامصة   ستس تضيفه  واذلي   منوا   الأقل   لدلول   اخلامس  ادلول   املؤمتر   أأمهية   ال   التنويه   هنا   يفوتن   ل  ،   اخلتام   قبل 

  أأصدقاء   مجموعة   س مي   ل   ادلوليي   الرشاكء   مع   ابلتعاون و   مجيعا   نمتكن   ان   أأمل   ولكي   2022  العام   مطلع   ادلوحة   القطرية

  صاحبت   الت   القصور   جوانب   تالف   عل   يعمل  واقعية   أأكرث  جديد   معل   بربنمج   اخلروج   من   منوا   الاقل   ادلول 

  الالزمة  املساعدات  عل  احلصول  يف  منوا  الاقل   ادلول  اولوية  تأأكيد  عل  خالل  من  نعمل  و  اسطنبول  معل  برنمج 

 الركب.   عن   احد  يتخلف  ل   ان  بضامن   املمتثل   املس تدامة   التمنية  لأجندة   الامشل  الهدف   يقحتق   لضامن 

 

 مجيعًا.   لك   شكري   اجدد   ختامًا 

 

 انهتى ، 
 


