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الصااغياة النامية ا  إدااة النفا ا  االسااتاائيجيا  ا  ما ية للدول الجزرية    
 المشهد التنااس  لما إند الجا حة

 مذكاة من أما ة األو كتاا  

 موجز  
تواجه الدول الجزرية الصغغرةرا النامية تيدتاه كييةية يغغدلدا لتنمةتلا الممغغتدامةر وتألتر  األم    

 ، التي تض  عددًا  دولة جزرية صرةرا نامية تشمل بألض أفقر البةدان وأكثرها عزلة في الألال 38 غالمتيدا ب
 صرةرًا نمبيًا من الميان ولدللا ثرواه قةةةة من األراضي والموارد الطبيعيةر

إلى اليد من الضغغغغغغغغغغغألد وبناى القدرا عةى الصغغغغغغغغغغغمود في وجه الصغغغغغغغغغغغدماه    لت الياجة  وقد وج   
التي تبذللا الدول الجزرية الصغغغغغرةرا النامية والمجتمو الدولي، وهي مجمغغغغغدا في   الجماعية    الخارجية الجلود  

ويمغغغة  ممغغغار ر 2014ممغغغار إجراىاه الألمل المألجلل لةدول الجزرية الصغغغرةرا النامية سممغغغار اغغغاموا  لألا   
الألمل   اغاموا بههمية ااغتراتيجياه التنمية اتقتصغادتة المنااغتة لتولةد ممغتوم النمو اتقتصغاد  وصة  فر 

 الالزمةن لدع  برنامج الألمل المقترحر

وتمغغغغغغغألى مذعرا المألةوماه األاغغغغغغغااغغغغغغغية هذب إلى تألزيز المناقشغغغغغغغة بشغغغغغغغهن ااغغغغغغغتراتيجياه التنمية  
"الثورا الصغغغغناعية  و  اتقتصغغغغادتة البدلةة لةدول الجزرية الصغغغغرةرا النامية، في اغغغغياة اغغغغالاغغغغل ال يمة الألالمية

اه بدلةة لمختةد أنواع الدول الجزرية الصغغغغغغغغغرةرا النامية، بما في  ل   الرابألة"ر وترد في المذعرا ااغغغغغغغغغتراتيجي
أمثةة عةى قطاعاه وأنشغغغطة وتلنولوجياه جدلدا من أجل التنميةر وت قدل  توصغغغياه بشغغغهن المغغغيااغغغة الألامة  

 لدع  هذب اتاتراتيجياه ولةدول الجزرية الصرةرا النامية لبناى قدرتلا التنافمية في الصناعاه الجدلدار
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 مقدمة -أوالا  

تواجه الدول الجزرية الصغغغغرةرا النامية تيدتاه كييةية يغغغغدلدا لتنمةتلا الممغغغغتدامةر وتألتر  األم    -1
دولة جزرية صرةرا نامية تشمل بألض أفقر البةدان وأكثرها عزلة في الألال ، التي تض  عددًا    38المتيدا بغغ  

 راضي والموارد الطبيعيةرصرةرًا نمبيًا من الميان ولدللا ثرواه قةةةة من األ

وتمغغل  الخصغغالم المادتة المشغغترعة المتمثةة في صغغرر اليج  والألزلة الجررالية في المغغمة التي   -2
الضغغغألد الشغغغدلد أما  الصغغغدماه البةصية واتقتصغغغادتةر فألةى   ، أت وهيتوحد الدول الجزرية الصغغغرةرا النامية

 ، 2009- 2008ة بشغغغغدا من األزمة المالية الألالمية لة ترا  اغغغغبةل المثال، تضغغغغرره الدول الجزرية الصغغغغرةرا النامي 
من جراى  التي ل  تلن قغد تألغافغت منلغا تمغامغًا بيةول الوقغت الغذ  ارة ليغه اتقتصغغغغغغغغغغغغغغغاد الألغالمي في الرعود  

ومما تضغغغغغغغغغغغاعد من هذب الصغغغغغغغغغغغدماه اتقتصغغغغغغغغغغغادتة أن الدول   ر  19-جالية مرض فةروس عورونا سكوفةد
في الخطوط األمغاميغة لترةر المنغات وتألغاني من عواقغا متزالغدا نغاجمغة عن الجزريغة الصغغغغغغغغغغغغغغرةرا النغاميغة تقد  

 أزمة بةصية ت تتيمل فةلا اوم ممؤولية قةةةةر

إلى اليد من الضألد وبناى القدرا عةى الصمود في وجه الصدماه الخارجية    وقد وجلت الياجة   -3
لمجتمو الغدولير وعجزى من صطغة التنمية  الجمغاعيغة التي تبغذللغا الغدول الجزريغة الصغغغغغغغغغغغغغغرةرا النغاميغة وا  الجلود  

، عرات األم  المتيدا لمماعدا الدول الجزرية الصرةرا النامية عمةية حيومية دولية  2030الممتدامة لألا   
تتمثل أحدث وثيقة صتامية منلا في الممار الوااو النطاة إلجراىاه الألمل المألجل لةدول الجزرية الصرةرا  

د  إلى توجيغغه الألمغغل الغغدولي نيو التنميغغة الممغغغغغغغغغغغغغغتغغدامغغة في الغغدول الجزريغة  ، الغغذ  للغغ2014النغغاميغغة لألغغا  
 الصرةرا الناميةر

ل تاتراتيجياه التنمية اتقتصادتة   -4 وتمألى مذعرا المألةوماه األاااية هذب إلى تقدت  تيةةل م صل
ناعية الرابألة"ر وترد  "الثورا الصغغو  البدلةة لةدول الجزرية الصغغرةرا النامية، في اغغياة اغغالاغغل ال يمة الألالمية

في المغذعرا ااغغغغغغغغغغغغغغتراتيجيغاه بغدلةغة لمختةد أنواع الغدول الجزريغة الصغغغغغغغغغغغغغغرةرا النغاميغة، بمغا في  لغ  أمثةغة عن 
قطاعاه وأنشغغغغطة وتلنولوجياه جدلدا من أجل التنميةر وت قدل  توصغغغغياه بشغغغغهن المغغغغيااغغغغة الألامة لدع  هذب  

 ى قدرتلا التنافمية في الصناعاه الجدلداراتاتراتيجياه ولةدول الجزرية الصرةرا النامية لبنا

وفي ال صغغغغغغغغغغغغغغل الثاني، تبرز الياجة إلى  ر   1سوهذب المذعرا موجز لدرااغغغغغغغغغغغغغغة عامةة أجراها األونلتاد -5
ااغتراتيجياه لةتنمية البدلةة لةدول الجزرية الصغرةرا النامية في اغياة فروفلا ال ريدا، وضغأل لا الشغدلد أما   

إلى بناى القدرا عةى الصغمود اتقتصغاد ر ويبدأ ال صغل الثالم بموجز لةيالة    الصغدماه الخارجية، وحاجتلا
،  ة القغالمغ  ةكةلغا اتقتصغغغغغغغغغغغغغغادتغاالراهنغة في الغدول الجزريغة الصغغغغغغغغغغغغغغرةرا النغاميغة، من حةغم سأ  ثرواتلغا، س   كيغ

"ميرعاتلا لة ر  الممغغغغغغغغغغغغتقبةية"، الميددا من حةم مؤيغغغغغغغغغغغغراه اتبتلار والترةةر والتليف، بوصغغغغغغغغغغغغ لا   سج 
اصغر صاصغة بتيدلد موضغو البةد لالاغت ادا من ال ر  الجدلدا في اغياة اغالاغل ال يمة الألالمية والثورا  عن

الصغغغغغغغغغغغناعية الرابألةر ويختت  ال صغغغغغغغغغغغل بتيةةل تاغغغغغغغغغغغتراتيجياه التنمية البدلةة القابةة لةتطبة  لةدول الجزرية  
مغغتقبلر ويةيه في ال صغغل الرابو  الصغغرةرا النامية، اغغواى ااغغتجابة لوضغغأللا اليالي أو لة ر  المتاحة في الم

 ااتنتاج وتوصياه بشهن الميااة الألامةر

__________ 

 UNCTAD, 2021, Alternative Development Strategies for SIDS: Building Competitiveness in New  1س

Industries, UNCTAD∕ALDC/INF/2021/2, Geneva ر 
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 ضعف الدول الجزرية الصغياة النامية والحاجة إلى بنا  القدرة دلى الصموا -ثا ياا  

، في هذا ال صغغغغغل،  وت مغغغغغتألر ضالجزرية الصغغغغغرةرا الناميةر    الدول    د الضغغغغغألد  قبل عل يغغغغغيى، تيد   -6
الرليمغغغغغية لنقاط الضغغغغغألد البةصية واتقتصغغغغغادتة التي تقةد تنمةتلا الممغغغغغتدامةر وتألي  أوجه بألض األيغغغغغيال  

الضغغغغغغألد المشغغغغغغترعة هذب الدعوا إلى الألمل الجماعي، الواردا في ممغغغغغغار اغغغغغغاموا، لبناى قدرا الدول الجزرية  
 الصرةرا النامية عةى الصمود في وجه الصدماه الخارجيةر

 ئغيا المناخ -ألف 

المنات التشغغر  المنشغغه تلدلدًا متناميًا وممغغتمرًا لةدول الجزرية الصغغرةرا الناميةر فالدول    تمثل ترةر  -7
الجزرية الصغغغغغغرةرا النامية، التي تتهلد أاغغغغغغااغغغغغغًا من جزر واغغغغغغواحل منخ ضغغغغغغة، تألاني بال ألل بشغغغغغغيل اةر 

 متنااا من الترةراه التي تطرأ عةى المييطاه والنظ  اإلتيولوجية الماحةيةر

واهر الجوية القصغغغغغغوم، في الألدلد من الدول الجزرية الصغغغغغغرةرا النامية، تلدلدًا رليمغغغغغغيًا وتمثل الظ -8
ثماني   2020تقرير المخاطر الألالمية لألا   وممتمرًا لألمن التشر  والتنمية اتقتصادتةر وفي الواقو، صند  

رث الطبيعية،  مألرضغغغغغغغة لخطر اللواعةى رأس قالمة البةدان البةدان    10دول جزرية صغغغغغغغرةرا نامية من بةن 
 ر 2سوصاصة الظواهر الجوية القصوم

وباإلضغغغافة إلى ارت اع مألدل حدوث اللوارث الطبيعية، تمين أن لتمغغغبا حج  األضغغغرار الناجمة   -9
  2017عنلا في يغغةل اقتصغغاد  في الدول الجزرية الصغغرةرا الناميةر فمعصغغار ماريا، مثاًل، تمغغبا في عا   

في المغغالغغة من نغغاتجلغغا الميةي اإلجمغغالي، إلى جغغانغغا   225بنيو  في أضغغغغغغغغغغغغغغرار مغغادتغغة في دومةنييغغا تقغغدر 
الخمغغالر المؤاغغ ة في األرواح وحاته التشغغريد واليرمان الةومي التي تمغغبا فةلار وفي الوقت ن مغغه عانت  

وهارولد     2015هناك، في فانواتو، فترا قصغغغغةرا نمغغغغبيًا بةن اإلعصغغغغارين المداريةن من ال صة الخاممغغغغة با  س
في المغالغة من النغاتج الميةي اإلجمغالي لةبةد   70حةغم تمغغغغغغغغغغغغغغبغا عغل منلمغا في أضغغغغغغغغغغغغغغرار تألغادل  ،  2020س

 ر  3س 2020؛ حيومة فانواتو، 2015سحيومة فانواتو، 

وبالنظر إلى الممغغغغغغغغغغغغغغتقبغل، تتوقو اللةصغة الييوميغة الدوليغة المألنيغة بترةر المنغات أن تؤد  الترةراه   -10
واترًا ويغغغغغغغغغغدا في مناط  المييطاهر فألةى اغغغغغغغغغغبةل المثال، تألني المناصية إلى فواهر جوية قصغغغغغغغغغغوم أكثر ت

 -  الزياداه المتوقألة في درجاه حرارا اغغغغغطح التير أن ممغغغغغتوم الألتتة لتشغغغغغيةل األعاصغغغغغةر أو الألواصغغغغغد
اغغةت  الوصغغول إليه في عثةر من األحيان، وعندما ترت و درجاه اليرارا فوة هذا   -درجة مصوية   26حوالي  

 ر  4ساد يدا الألاص ةالممتوم، عادا ما تزد

__________ 

 ,Behlert B, Diekjobst R, Felgentreff C, Manandhar T, Mucke P, Pries L, Radtke K, Weller D, 2020  2س

World Risk Report 2020, Berlin, Bündnis Entwicklung Hilft ر 

 ;Vanuatu, 2015, Post-Disaster Needs Assessment: Tropical Cyclone Pam, March 2015, Port Vila  3س

Vanuatu, Department of Strategic Policy, Planning and Aid Coordination, 2020, Post-Disaster 

Needs Assessment: TC Harold and COVID-19, Port Vila ر 

 Intergovernmental Panel on Climate Change, 2019, IPCC Special Report on the Ocean and  4س

Cryosphere in a Changing Climate, Pörtner H-O, Roberts DC, Masson-DelmotteV, Zhai P, Tignor 

M, Poloczanska E, Mintenbeck K, Alegría A, Nicolai M, Okem A, Petzold J, Rama B, Weyer NM, 

eds., Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom of Great Britain and Northern 

Ireland; Oppenheimer M, Glovovic BC, Hinkel J, van de Wal R, Magnan AK, Abd-Elgawad A, Cai 

R, Cifuentes-Jara M, DeConto RM, Ghosh T, Hay J, Isla F, Marzeion B, Meyssignac B, Sebesvari 

Z, chapter 4, Sea level rise and implications for low-lying islands, coasts and communities. In 

Intergovernmental Panel on Climate Change, 2019, IPCC Special Report on the Ocean and 

Cryosphere in a Changing Climate ر 
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ويشغغغغغيل ارت اع ممغغغغغتوم اغغغغغطح التير تلدلدًا رليمغغغغغيًا اصر من تلدلداه ترةر المنات لةدول الجزرية   -11
في المالة من ممغاحة اليابمغة في مةدتف عةى ارت اع متر واحد    80الصغرةرا الناميةر فألةى اغبةل المثال، تقو  

ى في فل أفضغغغغغغغل توقألاه اللةصة الييومية الدولية  فقط أو أقل فوة ممغغغغغغغتوم اغغغغغغغطح التير، مما تألني أنه حت
  77فمن    -  2100متر بيةول عا     0,43بمتواط ارت اع ممتوم اطح التير بمقدار    -المألنية بترةر المنات  

في المالة من ممغغغغغاحة اليابمغغغغغة في مةدتف مألرضغغغغغة لخطر الررة بيةول نلاتة القرنر وتشغغغغغمل الدول الجزرية  
عةريتاس سمتواغط  تتألرض أراضغةلا لتلدلد عبةر من ارت اع ممغتوم اغطح التير    الصغرةرا النامية األصرم التي

  روجزر ماريال وتوفالو سارت اع عةةلما متران ، متر فوة ممتوم اطح التير  1,8ارت اعلا 

حظغة والمتوقألغة، للغدد ترةر المنغات الغدول الجزريغة الصغغغغغغغغغغغغغغرةرا النغامية  ومن صالل هغذب اثثغار المال -12
تيولوجية المغغغغاحةية وفقدان الموالل والتنوع البةولوجير وتشغغغغمل التلدلداه التي تتألرض للا  بتدهور النظ  اإل

اليياا التشغغغرية فقدان صدماه النظ  اإلتيولوجية، مثل مصغغغالد األاغغغماك ولمداداه المياب الألذبة، والصغغغدماه التي  
 واللياكل األاااية الماحةيةر لتألرض للا إنتاج األاذتة والألمالة، فضاًل عن األضرار التي تةي  بالمماكن  

 19-كوايد -إا  

عصدمة صيية واقتصادتة عالمية وضربت    19-، نشهه جالية عوفةد2020بدىًا من أوالل عا    -13
الدول الجزرية الصغغغغرةرا النامية بشغغغغدا بشغغغغيل صا ر وباإلضغغغغافة إلى الخمغغغغالر في األرواح والألاى الواقو  

ية أما   ، أفلره األزمة الضغألد الشغدلد لةدول الجزرية الصغرةرا النام19-عةى النظ  الصغيية بمغبا عوفةد
الصغغغغدماه اتقتصغغغغادتةر فقدره منظمة المغغغغياحة الألالمية التابألة لألم  المتيدا أن قةود المغغغغ ر الم روضغغغغة  

تمغغغغببت في انخ اض عدد المغغغغياح الدولةةن الوافدلن إلى جميو أنياى الألال  عةى أاغغغغاس    19-بمغغغغبا عوفةد
تريةةون    1,3المغغغغغغغغياحية بة   في الن قاه   مقابل، مو انلماش  2020في المالة في عا    73اغغغغغغغغنو  بنمغغغغغغغغتة 

أ  ثمانية أضغألا  الخمغالر التي تلبدها قطاع المغياحة صالل األزمة اتقتصغادتة الألالمية   -دوتر أمرييي  
مةةون وفي ة لةخطرر ويغغغغغغغغغغغغغلد عدد المغغغغغغغغغغغغغياح الدولةةن    100مما عرض أكثر من   -  2009-2008لة ترا  

، وللن بيةول نلاتة الألا ، عان  2021اضغغغغألًا في عا   الوافدلن إلى الدول الجزرية الصغغغغرةرا النامية نموًا متو 
 ر 5سفي المالة عن ممتوياه ما قبل الجالية 63ت لزال منخ ضًا بنمتة 

 16وفي موازاا  ل ، قدر األونلتاد أن حج  تجارا التضغغالو الألالمية عةى أاغغاس اغغنو  انلمة بنمغغتة   - 14
بيةول نلاتة   2019تألافى بقوا إلى ممغغغغغتوياه عا   ، قبل أن ل2020في المالة بيةول الربو الثاني من عا   

وعغان اتتجغاب في تجغارا  ر  2021وفغل انتألغاش تجغارا التضغغغغغغغغغغغغغغالو الألغالميغة قويغًا حتى نلغاتغة عغا   ر  2020عغا   
في المالة عةى أاغغغغغغغغغاس اغغغغغغغغغنو  بيةول الربو الثاني من   21الخدماه أكثر حدا، مو انخ اض تقدر بغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ  

دل أبطغغه من تجغغارا التضغغغغغغغغغغغغغغغالو، ممغغا تألني أنغغه بيةول نلغغاتغغة  وتتو  لغغ  انتألغغاش، وللن بمألغغر  2020 عغغا 
ر    6س2019في المالة من ممغغغغغغغتوياه عا    8، عانت تجارا الخدماه الألالمية ت تزال أقل بنمغغغغغغغتة  2021 عا 

وقد ت اق  اتنخ اض في تجارا الخدماه بمغغغبا القةود الم روضغغغة عةى المغغغ ر، مما عان له أثر عارثي عةى  
، التي  19-شغألر الدول الجزرية الصغرةرا النامية بشغدا بلذب اتنلمايغاه المتصغةة بيوفةدالمغياحة الدوليةر وت

أثره عةى المغياحة والتجارا، وقوضغت مصغادرها الرليمغية لةنقد األجنبي والمواد الرذالية األاغااغية والألمالة،  
 ر 7سورمت بهعداد عبةرا من الناس إلى اللشاية وانألدا  األمن الرذالي

__________ 

 ر 19-منظمة المياحة الألالمية، قاعدا بياناه المياحة الدولية وعوفةد  5س

 ر قاعدا بياناه إحصاىاه األونلتاد  6س

 Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2020, Small island developing States  7س

response to COVID-19: Highlighting food security, nutrition and sustainable food systems, Policy 

brief, 7 May ر 
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، عانت الدول الجزرية الصغرةرا النامية من انلماش متواغط في الناتج  19-ونتيجة لصغدمة عوفةد -15
في   4,4-، وهو أيغغغغغغغغد حدا من المتواغغغغغغغغط الألالمي س2020في المالة في عا     7,8-الميةي اإلجمالي بة   

لقطغاعةن  وأاةقغت الألغدلغد من الشغغغغغغغغغغغغغغرعغاه في ار   8سفي المغالغة   2,3-أقغل البةغدان نموًا سمتواغغغغغغغغغغغغغغط  المغالغة  و 
، مو عودا عشغغغغراه اثت  من الألمال إلى قراه  لةعية عةى الزراعة والألمالة  أبوابلا  الصغغغغناعي والمغغغغياحي

 اةر النظاميةر

 الديون  -جيم 

اليادا، المتراكمة فوة اتحتياجاه المزمنة    19-أده متطةتاه اإلن اة لالاغغغغغغتجاباه ألزمة عوفةد -16
ية الصغغغرةرا النامية، إلى ت اق  "اثار الدلون" في الألدلد من البةدان،  لةتليف مو ترةر المنات في الدول الجزر 

ر فقبل ت شغغغغغغغغي الجالية، عان لدم الألدلد من الدول الجزرية الصغغغغغغغغرةرا النامية  ح ي يةمما للدد بيارثة دلون  
 بال ألل تلاليف صدمة دلون مرت ألة، مما ترك للا حةزًا ماليًا ضغغغغغغغغغغغصةاًل لالاغغغغغغغغغغغتجابة وأارة بألض البةدان في

 ر2020أزماه اةولة بيةول منتصد عا  

، تخشغغى الألدلد  2022وبدون ضغغا المغغةولة وتخعيف عاى الدلون عةى المدم القصغغةر بألد عا    -17
وعةى المدلةن  ر   9سمن حيوماه الدول الجزرية الصرةرا النامية أن تتصاعد مشاكل المةولة لدللا إلى إعمار 

ةرا النامية إلى إعادا كييةة الدلون وترتةا جدلد لةيصغغغغول  المتواغغغغط والطويل، تيتاج الدول الجزرية الصغغغغر
عةى التمويل والمألونة بشغغغروط ميمغغغرا، الةذلن تقو  يغغغروطلما إلى حد عبةر عةى الدصل ويتجاهالن مألالةر 

حالة المدلونية اليرجةر وبدون ترتةا جدلد بشغغغهن الدلون، تواجه الدول الجزرية الصغغغرةرا النامية  و الضغغغألد  
، والتألافي  19-لالية لالاغغغغغتجابة لجالية عوفةدالموارد اةر ال ليما لتألة  بييعية تخصغغغغغيم  صيارًا ممغغغغغتيةالً 

من اللوارث، والتليف مو ترةر المنات، وتيقة  أهدا  التنمية الممغتدامة في إطار صطة التنمية الممغتدامة  
 ر 10س2030لألا  

 الضعف االقتصااي -اال 

اتقتصغغغغغغاد  لةدول الجزرية الصغغغغغغرةرا النامية اعتمادها عةى  من الألوامل الرليمغغغغغغية في الضغغغغغغألد   -18
تغدفقغاه رأس المغال والتجغارار فألةى اغغغغغغغغغغغغغغبةغل المثغال، تمثغل المألونغة والتيوياله الخغارجيغة في مألظ  الغدول  

في البةدان    ما هي عةيه  الجزرية الصغغغغغغغغغرةرا النامية حصغغغغغغغغغة من الناتج الميةي اإلجمالي أكبر من متواغغغغغغغغغط
لبةدان نموًار واتعتماد عةى تدفقاه اتاغغغغغغغغغغتثمار األجنبي المتايغغغغغغغغغغر أكثر تتالنًا، حةم النامية األصرم وأقل ا

تجتذ  الدول الجزرية الصغغغغرةرا النامية في منطقة المييط اللادق القةةل من اتاغغغغتثمار األجنبي المتايغغغغر،  
 ر 11سمقارنة بدول أفري يا ومنطقة التير اللاريبي

رةرا النامية من بةن أكثر اتقتصغغغغاداه اعتمادًا عةى التجارا في وبالمثل، تألد الدول الجزرية الصغغغغ -19
التي تناولتلا هذب الورقة، بة  متواط نمتة التجارا    37الألال ر ومن بةن الدول الجزرية الصرةرا النامية الغغغغغغغغغغ  

دولة جزرية صغغغغغغغرةرا نامية  12، في حةن بةرت  2018في المالة في عا     97إلى الناتج الميةي اإلجمالي  
__________ 

 ر 2015الوتتاه المتيدا الثابت لألا  قاعدا بياناه إحصاىاه األونلتادر بمألر دوتراه   8س

 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, 2020, The COVID-19 pandemic puts  9س

small island developing economies in dire straits, Policy Brief No. 64 ر 

 Slany A, 2020, Multiple shocks and debt sustainability in small island developing States, Research  10س

Paper No. 55, UNCTAD ر 

 McGillivray M, Naudé W and Santos-Paulino AU, 2010, Vulnerability, trade, financial flows and  11س

State failure in small island developing States, The Journal of Development Studies, 46(5):815–827  ر 
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الماضغغية، أدم الجمو بةن ارت اع نمغغا   15وعةى مدم المغغنواه الغغغغغغغغغغغغغغغغ  ر   12سفي المالة  100ًا زاده عن نمغغت
التجارا إلى الناتج الميةي اإلجمالي واتعتماد عةى صغغغغغغغغغادراه المغغغغغغغغغةو األاغغغغغغغغغااغغغغغغغغغية إلى عون جميو الدول  

 ر 13سمن عجز تجار  ممتمر  عانتدول،  5، بااتثناى 37الجزرية الصرةرا النامية الغ 

وعثةرًا ما عانت الجلود التي تبذللا الدول الجزرية الصغغغغغغغغغغغغرةرا النامية إلدماج اغغغغغغغغغغغغالاغغغغغغغغغغغغل ال يمة   -20
الألالمية، فضاًل عن زيادا ال يمة المضافة الميةية واترتقاى بلا، قاصرا بمبا اتفتقار إلى القدرا التنافمية،  

 ر 14سنوعية المةو والخدماهااتنادًا إلى ارت اع تلاليف المألاماله، وانخ اض اإلنتاجية، وتدني 

  2021في مؤيغغغغغغر الضغغغغغغألد اتقتصغغغغغغاد  لألا     ةمدرجالبةدًا   143  الغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ ونتيجة لذل ، فمن بةن -21
  14عان   -الذ  ت  حمغغغغغغغغغابه عهحد المألالةر الثالثة لتيدلد أقل البةدان نموًا  -الصغغغغغغغغغادر عن األم  المتيدا  

  3صة الدول الجزرية الصغرةرا النامية، بما في  ل   األكثر ضغأل ًا لنتمون إلى ف  40بةدًا من بةن البةدان الغغغغغغغغغغغغغغغ  
األكثر ضغغغغغغأل ًار وجاىه الدول الجزرية الصغغغغغغرةرا النامية الرنية نمغغغغغغبيًا، مثل التيرين   10من البةدان الغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ  

صةد البةدان األكثر صغغغغغمودًا في مؤيغغغغغر الضغغغغألد     124األكثر ضغغغغغأل ًا  واغغغغغنرافورا سالمرتتة   94سالمرتتة  
 ر 15س 143وجملورية عوريا سالمرتتة   214ة اتقتصاد : ترعيا سالمرتت

 بنا  القدرة دلى الصموا -ها  

هنغغاك تواف  في اثراى بةن الغغدول الجزريغغة الصغغغغغغغغغغغغغغرةرا النغغاميغغة والمجتمو الغغدولي عةى أن تيقة   -22
التنمية الممغغغغغغغتدامة في هذب البةدان الضغغغغغغغعي ة بشغغغغغغغيل مزمن اغغغغغغغةتطةا بناى قدرتلا عةى الصغغغغغغغمود في وجه 

حتياجاه المةية  الصغدماه البةصية واتقتصغادتةر وت تزال الدول الجزرية الصغرةرا النامية تردد صغدم هذب ات
 في مواجلة تزالد تواتر الصدماه ويدتلا في المنواه األصةرار 

وقغغد ولغغده عمةيغغة حيوميغغة دوليغغة قويغغة في منظومغغة األم  المتيغغدا توافقغغًا في اثراى ودعواه إلى   -23
ويرد  الألمل بشغغغغهن بناى القدرا عةى الصغغغغمود وتألزيز التنمية الممغغغغتدامة في الدول الجزرية الصغغغغرةرا الناميةر  

برنامج الألمل الناتج عن  ل  في ممغغغغغغغار إجراىاه الألمل المألجلل لةدول الجزرية الصغغغغغغغرةرا النامية سممغغغغغغغار  
وممغغغغغغغغار اغغغغغغغغاموا طموح عةى نيو مالل ، إ  تألتر  بمواطن ضغغغغغغغغألد الدول الجزرية  ر  2014اغغغغغغغغاموا  لألا   

البةصية واتجتماعيةر ويشغمل الصغرةرا النامية ويقترح برنامج عمل وااغو النطاة بشغهن أولوياتلا اتقتصغادتة و 
رر الظرو  الخغاصغغغغغغغغغغغغغغة بيغل بةد  ر تغهصغذ "في اتعتتغار  - لغ  ااغغغغغغغغغغغغغغتراتيجيغاه تنميغة اقتصغغغغغغغغغغغغغغادتغة منغااغغغغغغغغغغغغغغتغة  

 لتيقة  ممتوم النمو اتقتصاد  وصة  فر  الألمل الالزمةن لدع  البرنامج المقترحر  –  16سوتشريألاته"

قتصغادتة بدلةة لةدول الجزرية الصغرةرا النامية  وتمغألى هذب المذعرا إلى تيدلد ااغتراتيجياه تنمية ا -24
في إطار الجلود المبذولة لبناى القدرا عةى الصغغغمود المتوصاا في ممغغغار اغغغاموار وتوفر ااغغغتراتيجياه التنمية  
اتقتصغغغغادتة مخططًا لةييوماه وحوافز لةقطاع الخا  لالاغغغغتثمار في صغغغغناعاه وكياكل أاغغغغااغغغغية جدلدا،  

ا  اتية التألزيز لةنمو اتقتصغغغغغغغغغغغغاد ، وزيادا اإلنتاجية واألجور، لةةلا اترتقاى  مما تي ز عةى نيو مثالي دور 
بممغغغغغغغغتوم الصغغغغغغغغناعاه الجدلدا وتنويأللار وتمغغغغغغغغ ر هذب الدورا عن تيول كييةي واقتصغغغغغغغغاد مرن، وهو رعةزا 

 لةتنمية الممتدامة الطويةة األجلر

__________ 

 ر البن  الدولي ومنظمة التألاون والتنمية في المةدان اتقتصاد ، بياناه اليماباه القومية  12س

 ر International Monetary Fund, Balance of Payments Statistics Yearbook  13س

 Lanz R and Werner H-P, 2016, Participation of small economies in global value chains: Evidence  14س

and policy issues, Commonwealth Trade Hot Topics, Issue No. 125, Commonwealth Secretariat ر 

 ر أمانة لجنة المياااه اإلنمالية، بياناه عن أقل البةدان نمواً   15س

 ر ، المرف A/RES/69/15  16س

https://undocs.org/ar/A/RES/69/15
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 ياة الناميةئحديد استاائيجيا  التنمية الرديلة للدول الجزرية الصغ -ثالثاا  

لبدأ هذا ال صغغغل بموجز لةيالة الراهنة في الدول الجزرية الصغغغرةرا النامية، من حةم سأ  ثرواتلا،   -25
س   كييةلا اتقتصغغغغغاد  القال ، سج  "ميرعاتلا لة ر  الممغغغغغتقبةية"، الميددا من حةم مؤيغغغغغراه اتبتلار  

اغغغت ادا من ال ر  الجدلدا في اغغغياة  والترةةر والتليف، بوصغغغ لا عناصغغغر صاصغغغة بتيدلد موضغغغو البةد لال
اغغغغغغغغغغغغغغالاغغغغغغغغغغغغغغل ال يمغة الألغالميغة والثورا الصغغغغغغغغغغغغغغنغاعيغة الرابألغةر وعغانغت البيغانغاه المقغدمغة هي األحغدث في أوالل  

ويختت  ال صغغغغغغل بتيةةل تاغغغغغغتراتيجياه التنمية البدلةة القابةة لةتطبة  لةدول الجزرية الصغغغغغغرةرا  ر  2022 عا 
 و لة ر  المتاحة في الممتقبلرالنامية، اواى ااتجابة لوضأللا اليالي أ

دولة جزرية صغغغغرةرا نامية، وهي أاغغغغااغغغغًا الدول األعضغغغغاى في  37وط ب ِّ  التيةةل عةى عةنة من   -26
دولة التي صغغغغغغن لا ميتا الممثل المغغغغغغامي ألقل البةدان نموًا والبةدان النامية    38األم  المتيدا التال  عددها  

اغغغنرافورار وت     اً امية عةى أنلا دول جزرية صغغغرةرا نامية، ناقصغغغاةر المغغغاحةية والدول الجزرية الصغغغرةرا الن
تيدلد الألةنة بألد إجراى تيةةل لةيمغغغغغغااغغغغغغية صةم إلى أن اغغغغغغنرافورا حالة يغغغغغغا ا وأن ااغغغغغغتتألادها من الألةنة  

 تصيح اتنيرا  في النتالج، مو الي اظ عةى التمثةل اإلقةيمي لةمجموعةر

 الحالة الااهنة -ألف 

 الثاوا  -1 

عةى نطاة الألةنة، ل  تين لدم أ  دولة جزرية صغغغغغغغغغغغغرةرا نامية ثرواه عبةرا من عوامل اإلنتاج،   -27
م يمغغغغغغة من حةم ممغغغغغغاحاه األراضغغغغغغي الصغغغغغغالية لةزراعة والةد الألامةة ورأس المالر وتؤعد هذب النتالج أن  

صغغغغغغغادتة عةى  صغغغغغغغرر حج  الدول الجزرية الصغغغغغغغرةرا النامية تيول دون اعتمادها ااغغغغغغغتراتيجياه لةتنمية اتقت
 نطاة وااو تمتند إلى عوامل إنتاج وفةرار

اتعتمغغاد عةى الموارد الطبيعيغغة أكثر تتغغالنغغًا بةن الغغدول الجزريغغة الصغغغغغغغغغغغغغغرةرا النغغاميغغةر ف ي عغغان و  -28
مرت ألغة لةرغاتغة في   17س، مثاًل، عغانغت حصغغغغغغغغغغغغغغة ريو الموارد الطبيعيغة في النغاتج الميةي اإلجمغالي2018 عغا 

  ،ليشغتي واغورينا  وبابوا اةنيا الجدلدا وجزر اغةيمان ونيانا   -تيمور   ، هيميةصم  دول جزرية صغرةرا نا
في المالة من ناتجلا الميةي اإلجمالير وبالنمغغغغغتة لثالث دول جزرية صغغغغغرةرا  34و  20تتراوح بةن حوالي  و 

في  4في المغغالغغة  والتيرين س  9بيمغغغغغغغغغغغغغغغاو س -في المغغالغغة  واةنيغغا   11ترينةغغداد وتوبغغااو س ، هينغغاميغغة أصرم 
 عان اتعتماد أتضًا مألتدًت إلى مرت ور  ، المالة

من الناتج الميةي اإلجمالي عمؤيغغغغر ليج  المغغغغوة    18سلنصغغغغةا ال رد  2018وبااغغغغتخدا  عي  عا    -29
الميةية، تشغغغةر النتالج إلى أن مجموعة من الدول الجزرية الصغغغرةرا النامية تمثل مختةد األحجا  واللياكل  

أدنى من القوا الشرالية لدع  اتاتلالك الميةير فألةى ابةل المثال، بة  نصةا ال رد  اتقتصادتة لدللا حد  
دوتر من دوتراه   14 300من النغاتج الميةي اإلجمغالي في ثمغاني دول جزريغة صغغغغغغغغغغغغغغرةرا نغاميغة أكثر من 

يةي  دولة جزرية صغغغغغغغغغغغغرةرا نامية أصرم بة  فةلا نصغغغغغغغغغغغغةا ال رد من الناتج الم  14الوتتاه المتيدار وهناك  
 دوتر من دوتراه الوتتاه المتيدار  4 500اإلجمالي أكثر من 

وعمؤيغر لةوصغول إلى اللياكل األاغااغية، بةرت نمغتة المغيان الذلن تيصغةون عةى الللرباى في  -30
دولة جزرية  20دولة جزرية صغغغغغغرةرا نامية في الألةنة، وأبةرت    24 في  في المالة 96أكثر من    2018عا   

__________ 

 ر البن  الدولي، قاعدا بياناه مؤيراه التنمية الألالمية  17س

 ر قاعدا بياناه إحصاىاه األونلتاد  18س
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ويمين أن تيدد درااغة إضغالية ما  ر   19سفي المالة من اغيانلا عةى الللرباى  100صغول  صغرةرا نامية عن ح
إ ا عان اغغغغغغيان هذب البةدان لتمتألون بمميانية مماثةة لةوصغغغغغغول إلى أيغغغغغغيال أصرم من اللياكل األاغغغغغغااغغغغغغية 

المؤيغر إلى أن  األاغااغية، مثل اللياكل األاغااغية لةنقل الداصةي والتجارار وألاراض هذب المذعرا، تشغةر هذا  
الوصغول إلى اللياكل األاغااغية تمثل مةزا نمغبية لةألدلد من الدول الجزرية الصغرةرا النامية، مقارنة بالبةدان  

 النامية األصرمر

 الهيكل االقتصااي القا م -2 

بدأ تقةي  اللييل اتقتصغغغغغغغاد  القال  في الدول الجزرية الصغغغغغغغرةرا النامية بمقارنة توزيو المدصاله   -31
نواتج ليما بةن القطاعاه األول والثاني والثالم في الدول الجزرية الصغغغغغرةرا الناميةر وااغغغغغت خدِّمت الألمالة  وال

 رلةمخرجاهكمؤير لةمدصاله وال يمة المضافة 

لدللا عي  لةألمالة   التي تتوفر   دولة  26وبالنظر إلى الدول الجزرية الصغغغغغغغغرةرا النامية التال  عددها   -32
هذب البةدان لدللا عمومًا نمغغغتة من الوفالد في القطاعةن األول والثاني أقل  أن  لتضغغغح،   20سحمغغغا القطاع

  23من اةرهغا من البةغدان النغاميغة، وعغذلغ  عمغالغة أكثر في القطغاع الثغالغمر وت تمثغل القطغاع الثغاني أكثر من 
 يشةوسرالتيرين وتونرا ومور  هي في المالة من مجموع الألمالة إت في ثالث دول جزرية صرةرا نامية

عي  تتألة  بال يمة    لدللاالتي تتوفر    37ويألي   ل  اليالة في الدول الجزرية الصرةرا النامية الغغغغغغغغغغغغغغغ   -33
دولة جزرية صغرةرا نامية عيمة مضغافة في القطاع األولي أقل من    30حةم تولد  ،   21سالمضغافة حمغا القطاع 

هي الجملورية الدومةنييية واغغغغغغغغانت    ،اميةالبةدان النامية األصرمر ول  تولد اغغغغغغغغوم أربو دول جزرية صغغغغغغغغرةرا ن
في المالة من مجموع ال يمة المضغغغغغغغغغغافة في القطاع الثانو ر    23أكثر من    ، كةت  ونيعي  واغغغغغغغغغغورينا  وهالتي

 وبالنمتة لمألظ  الدول الجزرية الصرةرا النامية، ترعزه الألمالة وال يمة المضافة في القطاع الثالمر

تجارا اغغغغغغغغغمة ممةزا أصرم لةألدلد من اقتصغغغغغغغغغاداه الدول الجزرية  ويشغغغغغغغغغيل اتعتماد اللبةر عةى ال -34
في الدول    2018في عا     22سالصغغغغغغغغرةرا الناميةر وعان متواغغغغغغغغط نمغغغغغغغغتة التجارا إلى الناتج الميةي اإلجمالي

والمغغغةو     165,9أقل من المتواغغغطاه بةن مصغغغدرين مختارين لةخدماه س   97,3الجزرية الصغغغرةرا النامية س
أعةى من المتواغط بةن مصغدر  المغةو الزراعية والمألدنيةر وفل هذا الترتةا    عان  وللنه ،  122المصغنألة س

 دون ترةةر للل من قنواه التصدلر واتاتةرادر 

وبة  مجموع نمغغغغغغتة التجارا إلى الناتج الميةي اإلجمالي لخم  دول جزرية صغغغغغغرةرا نامية سباتو   -35
من بةن أكثر البةدان     182,4، وعانت اغيشغةل س120والتيرين وجزر ماريغال واغيشغةل ومةدتف  أكثر من 

 اعتمادًا عةى التجارا في الألال ر

دولة جزرية صرةرا نامية عن نمتة وارداه إلى الناتج الميةي   11وحما القناا التجارية، أبةرت   -36
بةن مصغغغغدرين مختارين لةمغغغغةو المصغغغغنألة، في حةن أن ثالث دول   هذب النمغغغغتة  اإلجمالي أعةى من متواغغغغط

 ط سالتيرين وايشةل ومةدتف  أبةرت عن  ل  في جانا التصدلررفق

__________ 

  ر /https://www.seforall.orgقاعدا بياناه الطاقة الممتدامة لةجميو سانظر   19س

 ر منظمة الألمل الدولية، قاعدا بياناه إحصاىاه منظمة الألمل الدولية  20س

 ر األم  المتيدا، الشعتة اإلحصالية، تقدلراه اليماباه القومية لةمجاميو الرليمية  21س

 ر لقوميةالبن  الدولي ومنظمة التألاون والتنمية في المةدان اتقتصاد ، بياناه اليماباه ا  22س

https://www.seforall.org/
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 المحاكا  للفاص المستقرلية -3 

وفقًا لثمانية مؤيغغغغراه تمين أن تؤهةلا لة ر    37ت  تقةي  الدول الجزرية الصغغغغرةرا النامية الغغغغغغغغغغغغغغغغغغ   -37
البراىاه والن قاه    مثل اتاغغغغتثماراه وطةتاه  -الممغغغغتقبةية، بما في  ل  اغغغغتة تدفقاه تيق  فوالد ممغغغغتقبةية 

 ومؤيرين تاتخدا  تلنولوجيا المألةوماه واتتصاته والجودا المؤاميةر   - الييومية في المجاته الرليمية  

متواغغغغط    37وليما لتألة  برأس المال اتاغغغغتثمار ، عان لدم الدول الجزرية الصغغغغرةرا النامية الغغغغغغغغغغغغغغغغغغ   -38
  ،2018- 2014الناتج الميةي اإلجمالي صالل ال ترا  في المالة من    23مألدته ادصار إجمالية اغغغنوية تألادل  

وحققت أربو دول جزرية صغغغغغغرةرا نامية ر   23سبةن البةدان النامية  هذب المألدته  وهو ما تألادل تقريتًا متواغغغغغغط
في المغغالغغة من النغغاتج الميةي اإلجمغغالي صالل هغغذب ال ترا، وهي: عغغابو    30مألغغدته ادصغغار إجمغغاليغغة ت وة  

وعةريتاس   ،  في المالة  45,9ليشغغغغغغغغغغغغغغتي س -وتيمور   ،  في المالة  31,8وفانواتو س ،  المالةفي   30,4فةرد  س
  رفي المالة 63,5س

متواط تدفقاه    37ن ملا، اجتذبت الدول الجزرية الصرةرا النامية الغ    2018-2014وصالل فترا  -39
ناتج الميةي اإلجمالي، وهو  في المالة من ال  4,9اغغنوية صغغالية لالاغغتثمار األجنبي المتايغغر الوافدا تألادل  

باتو    ، هيوت وقت اغغغغغغغغت دول جزرية صغغغغغغغغرةرا ناميةر   24سمتواغغغغغغغغط متخةد عن متواغغغغغغغغطاه البةدان النامية
عةى المتواغغط، واجتذبت    ،وبربادوس واغغانت فنمغغنت وجزر ارينادلن واغغانت عةت  وني   وارينادا ونيانا

 اإلجمالير   في المالة من الناتج الميةي  10ر من  تدفقاه انوية صالية لالاتثمار األجنبي المتاير تألادل أكث

وبالنظر إلى ااغغغغغغغغتخدا  تلنولوجيا المألةوماه واتتصغغغغغغغغاته، بة  متواغغغغغغغغط نمغغغغغغغغتة المغغغغغغغغيان الذلن   -40
،  2017في المالة في عا     47,2نمتة   37في الدول الجزرية الصرةرا النامية الغغغغغغغغغغ   25ستمتخدمون اإلنترنت

ميغغةر وعغغان هنغغاك تتغغالن عبةر في الألةنغغة لتراوح بةن دولتةن جزريتةن مقغغارنغغة بغغالمتواغغغغغغغغغغغغغغط بةن البةغغدان النغغا
في المالة من المغغغغغيان وأربو دول   10بيمغغغغغاو  بمألدته تقل عن    -صغغغغغرةرتةن نامةتةن سجزر القمر واةنيا 

 في المالةر 80سالتيرين وبربادوس وجزر البلاما واانت عةت  ونيعي   بمألدته تزيد عن 

لة ر  الممغغغغغغغغغغتقبةيةر فعيما لتألة  بمتواغغغغغغغغغغط اإلن اة الييومي عةى    ها والتيم والتطوير ميرك   -41
ال ترا من  ،   26سالتيغغغغم والتطوير    2014مألبرًا عنغغغغه عنمغغغغغغغغغغغغغغتغغغغة مصويغغغغة من النغغغغاتج الميةي اإلجمغغغغالي، في 

المالة من  في  0,4في الألةنة أكثر من  الواردا  ، ل  تن   أ  من الدول الجزرية الصغغغغرةرا النامية  2018 إلى
ال ترا، وهو أقغغل بيثةر من المتواغغغغغغغغغغغغغغطغغاه بةن   هغغذب  النغغاتج الميةي اإلجمغغالي عةى التيغغم والتطوير صالل

مختارين لةخدماه    نفي المالة  ومصغغغدري  0,41مجموعاه البةدان األصرم، مثل البةدان المتواغغغطة الدصل س
  رفي المالة 1,1في المالة  ولةمةو المصنألة س 0,81س

: اإلن اة الييومي عةى التألةي  ومألدته  هما  يغغغغغغغغغغران لميرك رأس المال التشغغغغغغغغغغر  اللا وأ درِّج مؤ  -42
عي  ممجةة، بة     التي تتوفر لدللا 22اتلتياة بالتألةي  الألالير ومن بةن الدول الجزرية الصرةرا النامية الغغغغ  

ن الناتج الميةي  في المالة م  4,6ما تألادل    2018-2014متواغط اإلن اة الييومي عةى التألةي  في ال ترا  
  والواقو أن نصغغغغغغغغغد الدول الجزرية الصغغغغغغغغغرةرا الناميةر   27ساإلجمالي، وهو أعةى من متواغغغغغغغغغط البةدان النامية

__________ 

 ر البن  الدولي، قاعدا بياناه مؤيراه التنمية الألالمية  23س

 ر قاعدا بياناه صندوة النقد الدولي  24س

 ر اتتياد الدولي لالتصاته، قاعدا بياناه مؤيراه تلنولوجيا المألةوماه واتتصاته  25س

 ر اإلحصاىاهبياناه من منظمة األم  المتيدا لةتربية والألة  والثقافة، مأللد   26س

 رالمرجو ن مه  27س



TD/B/C.II/EM.6/2 

GE.22-12644 10 

في المغغغالغغغة من النغغغاتج الميةي    7و  4,5أبةرغغغت عن متواغغغغغغغغغغغغغغط إن غغغاة لتراوح بةن     11في الألةنغغغة س الواردا
 في المالةر 12,5رب وتتاه مييرونةزيا الموحدا، بمتواط قد وعةى رأالااإلجمالي، 

عنمغغغغغغغغغغغغغغتغغغة مصويغغغة من إجمغغغالي اتلتيغغغاة  ،   28سوبغغغاتنتقغغغال إلى مألغغغدته اتلتيغغغاة بغغغالتألةي  الألغغغالي -43
في المغالغة إت في ثالث   50، ل  تتجغاوز مألغدته اتلتيغاة بغالتألةي  الألغالي  2018-2014بغالمغدارس، لة ترا  

دول جزرية صغغغغغغغغغغغرةرا نامية، هي الجملورية الدومةنييية وارينادا واغغغغغغغغغغغانت عةت  ونيعي ر ومن بةن الدول  
عي  ممجةة، اجةت تمو دول مألدته أقل من متواط   ر لدللاالتي تتوف  15الجزرية الصرةرا النامية الغغغغغغغغغغغغغغغ  

 في المالةر 35,7الألةنة التال  

  100  000وليما لتألة  باتبتلار، بة  المتواغغغغغغط الألالمي لمجموع طةتاه البراىاه المغغغغغغنوية للل  -44
طةا براىار ومن بةن الدول الجزرية الصغغرةرا النامية   31حوالي    2018إلى عا     2014من عا     29سنمغغمة
نممة انويًا، مو   100  000طةتاه براىاه للل    7,5عي  ممجةة، بة  المتواط    التي تتوفر لدللا  15الغغغغغغغغغغغغغغغ  

ة الصغغغغغغغغغغرةرا  طةتًا  من المتواغغغغغغغغغغط الألالمير ويبرز  ل  أن مجموعة الدول الجزري  27اقترا  اغغغغغغغغغغاموا فقط س
 النامية بهكمةلا لدللا فجوا عبةرا لتألةن ادها في هذا المؤير اللا  لالبتلارر 

وعمؤيغغغغغغغغر لةجودا المؤاغغغغغغغغمغغغغغغغغية، تمغغغغغغغغجل المؤيغغغغغغغغر ال رعي لةجودا التنظيمية لمؤيغغغغغغغغراه اليوعمة   -45
لةيوعمغغة القويغغةر ومو بألض   2,5لةيوعمغغة الضغغغغغغغغغغغغغغعي غغة إلى   2,5-البةغغدان عةى م يغغاس من    30سالألغغالميغغة

صغغغغغ ر في المؤيغغغغر  الاغغغغغتثناىاه القةةةة، اغغغغغجةت الدول الجزرية الصغغغغغرةرا النامية عمومًا درجاه أقل من ات
أنتيروا وبربودا، وبربغادوس، والتيرين،   ، هيال رعي، حةغم احتةغت صم  دول جزريغة صغغغغغغغغغغغغغغرةرا نغاميغة فقط

 بةدان الناميةروموريشةوس، واانت عةت  ونيعي ، مرتتة أعةى من حةم الجودا التنظيمية من متواطاه ال

وصالصغغغة القول إنه بالنمغغغتة لمغغغتألة من المؤيغغغراه الثمانية التي جرم تقةيملا، ل  تت وة مجموعة  -46
الدول الجزرية الصغغغغغغغغغغغغغغرةرا النامية إت عةى متواغغغغغغغغغغغغغغطاه البةدان النامية ليما لتألة  باإلن اة الييومي عةى  

قادرا عةى المنافمغغغغغغغغغة في اجتذا  ال ر  في التألةي ر ولن أراده الدول الجزرية الصغغغغغغغغغرةرا النامية أن تلون 
 اياة الثورا الصناعية الرابألة، فمن هذب النتالج توفر بألض المألالةر المرجعية لةتيمةنر

 التحليل -إا  

 استاائيجيا  مبتلطة -1 

كما رألنا في ال روع المغغغغابقة، لتتو اللييل اتقتصغغغغاد  في مألظ  الدول الجزرية الصغغغغرةرا النامية   -47
رواتلار ومو  ل ، عانت هناك فروة دعيقةر فةدم اغغغغغتو دول جزرية صغغغغغرةرا نامية، مثاًل، حصغغغغغم  كييل ث

أعةى من المتواغغغغغغغغغغغغغغط من المغدصاله أو المخرجغاه في القطغاع الثغانير ولصن عغان  لغ  ت لوحي بوجود مةزا 
تراتيجياه  نمغغغغغبية في الصغغغغغناعاه التيويةية الوااغغغغغألة النطاة، فمنه تشغغغغغةر إلى أن هذب البةدان منااغغغغغتة لالاغغغغغ

مةزتلا النمغغغغغغغغغبية في الصغغغغغغغغغناعاه    الموجلة اللد المختةطة، حةم تلمل الصغغغغغغغغغناعاه التيويةية الصغغغغغغغغغرةرا  
 اتاتخراجية أو الخدماه، عةى ابةل المثالر

ويصغغغغغور الشغغغغغيل الوارد في هذب المذعرا مخطط فةن لالاغغغغغتراتيجياه القابةة لةتطبة  ل رادم الدول   -48
في الألةنة، من بةن ااغغغغغغغغغغغغغتراتيجياه التنمية اتقتصغغغغغغغغغغغغغادتة األربو التي ت     الواردا  الناميةالجزرية الصغغغغغغغغغغغغغرةرا  

توصغغغغغغغغغي لا: اتاغغغغغغغغغتراتيجياه المألتمدا عةى الصغغغغغغغغغناعاه التيويةية، وعةى الخدماه، وعةى البدالل الزراعية  

__________ 

 رالمرجو ن مه  28س

 ر بياناه عن طةتاه البراىاه المقدمة من المنظمة الألالمية لةمةلية ال لرية؛ بياناه عن الميان من البن  الدولي  29س

 ر 2019البن  الدولي، مؤيراه اليوعمة الألالمية، تيدلم عا    30س
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هي  واحدا  واتاغغغغغغغغغتخراجية لةموارد الطبيعيةر ويوضغغغغغغغغغح مخطط فةن عاًل من البةدان التي لدللا ااغغغغغغغغغتراتيجية 
كثر قغغغابةيغغغة لةتطبة ، مثاًل الخغغغدمغغغاه، فضغغغغغغغغغغغغغغاًل عن ح نغغغة من البةغغغدان التي تمين أن تتتو مزيجغغغًا من األ

ااغغغتراتيجةتةن أو ثالث ااغغغتراتيجياهر وعةى الرا  من حذ  اغغغنرافورا من الألةنة إلطار التقةي ، فمنلا مبةنة 
 في المخطط لةتوضيحر

 لصغياة النامية القابلة للتطريقمبطط اين الستاائيجيا  الدول الجزرية ا  

 
ألاراض التوضغغيحر وأثبت مؤيغغر  أاغغااغغاً فقاعة صاممغغة تاغغتراتيجياه اتقتصغغاد األزرة،    وت در ج -49

ااغتراتيجياه اتقتصغاد األزرة، وهو إنتاج صغةد األاغماك، أنه أقل فألالية من اةربر واأله  من  ل  هو أن  
ياة اتاغغغغغغتراتيجياه األصرم التي ت   الدرااغغغغغغة ل  تضغغغغغغو م لومًا يغغغغغغاماًل لالقتصغغغغغغاد األزرة لوضغغغغغغأله في اغغغغغغ

ر بمألزل عن اةرها وهي  البةدان  اه اإلنتاج    تضغغغغ تصغغغغني لار ومن ث  فمن فقاعة اتقتصغغغغاد األزرة ت صغغغغول
 األعةى من صةد األاماك، أ  البةدان التي عانت اتظلر لوت  ل  في فقاعة الخدماهر

اتاغغغغغغغغغغغغتراتيجياه المألتمدا عةى الموارد الطبيعية،  وعما هو مبةن في الشغغغغغغغغغغغغيل، حدد إطار التقةي    -50
باعتتارها اتاغغغغغتراتيجية األكثر قابةية لةتطبة  بالنمغغغغغتة لثالث   ،  ااغغغغغتنادًا إلى البدلل اتاغغغغغتخراجي سالمألدني

بيمغاور وفي الوقت ن مغه، ل  تيدد    -ليشغتي وجزر اغةيمان واةنيا  -: تيمور هي  دول جزرية صغرةرا نامية
ياه الوااغغغغغغغغغألة النطاة التي تألتمد عةى الصغغغغغغغغغناعاه التيويةية أو الزراعة باعتتارها قابةة  التقةي  اتاغغغغغغغغغتراتيج

 في الألةنةر  37لةتطبة  بالنمتة أل  من الدول الجزرية الصرةرا النامية الغ 

 االقتصاد األزرق

 كرييبايت  -
 امللديف  -
 سيشيل  -

اسرتاتيجية تعتمد على املوارد 
 الطبيعية، البديل املعدين

 بيساو –غينيا   -
 جزر سليمان  -
 ليشيت -تيمور   -

اسرتاتيجية تعتمد على املوارد الطبيعية، البديل 
 تنمية تعتمد على اخلدمات -املعدين 

 سورينام  -

اسرتاتيجية تعتمد على املوارد الطبيعية، 
التصنيع املعتمد على  -البديل املعدين 

 الصناعة التحويلية
 البحرين -

اسرتاتيجية تعتمد على املوارد الطبيعية، البديل 
اسرتاتيجية تعتمد على املوارد  - الزراعي

 الطبيعية، البديل املعدين
 غياان  -

اسرتاتيجية تعتمد على املوارد الطبيعية، البديل 
اسرتاتيجية تعتمد على املوارد  -الزراعي 

التصنيع املعتمد على  -الطبيعية، البديل املعدين 
 الصناعة التحويلية

 اببوا غينيا اجلديدة  -

اسرتاتيجية تعتمد على املوارد 
 الطبيعية، البديل الزراعي

اسرتاتيجية تعتمد على املوارد 
 -الطبيعية، البديل الزراعي 

التصنيع املعتمد على الصناعة 
 التحويلية

 هاييت  -

اسرتاتيجية تعتمد على املوارد 
اسرتاتيجية  -الطبيعية، البديل الزراعي 

تعتمد على املوارد الطبيعية، البديل 
 تنمية تعتمد على اخلدمات -املعدين 

 اجلمهورية الدومينيكية  -
 كواب  -

 الكل
 ال يوجد -

اسرتاتيجية تعتمد على املوارد الطبيعية، 
التصنيع املعتمد على  -البديل املعدين 

تنمية تعتمد على  -الصناعة التحويلية 
 اخلدمات

 -التصنيع املعتمد على الصناعة التحويلية  ترينيداد وتوابغو -
 تنمية تعتمد على اخلدمات

 جامايكا-
 موريشيوس-
 )سنغافورة(-

التصنيع املعتمد على 
 الصناعة التحويلية

 أنتيغوا وبربودا-
 جزر البهاما-
 برابدوس-
 بليز-
 كابو فريدي-
 جزر القمر -
 دومينيكا-
 غرينادا-
 فيجي-

 جزر مارشال-
 املوحدة( -ميكرونيزاي )والايت -
 ابالو-
 انورو-
 سانت كيتس ونيفس-
 سانت لوسيا-
 غرينادين سانت فنسنت وجزر-
 ساموا-

 سان تومي وبرينسييب-
 تونغا-
 توفالو-
 فانواتو-

 تنمية تعتمد على اخلدمات
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دولة جزرية صغغغغغغغغرةرا نامية منااغغغغغغغغتة لالاغغغغغغغغتراتيجياه اإلنمالية التي    21وعالوا عةى  ل ، عانت   -51
التيتةر وهذب النتيجة "افتراضغغغغية" إلى حد عبةر بالنمغغغغتة للذب البةدان، إ  أفلر التقةي :    تألتمد عةى الخدماه

سأ  أنلا ت تقر إلى الشغغروط الممغغتقة لالاغغتراتيجياه األصرم الممغغتخدمة في اإلطار، س   أن القطاع الثالم  
النتيجة بألض ااتراتيجياتلا كان مليمنًا بال ألل في كييةلا اتقتصاد ر وبالنمتة للذب البةدان، قد تألزز هذب  

 واياااتلا القالمة التي تألتمد عةى الخدماهر

اةر أن هذب النتيجة ت ترقى إلى ممغغغغغغتوم تقدت  أفلار تاغغغغغغتراتيجياه أو صغغغغغغناعاه جدلدا تمين  -52
دولة تنويو اقتصغغغغغغغغغغغغغغاداتلا أو بناى قدرا  21من صالللا للذب الدول الجزرية الصغغغغغغغغغغغغغغرةرا النامية التال  عددها  

ية، نيو مزيد من القدرا عةى الصغمود اتقتصغاد ر ولذل ، لةز  ال يا  بمزيد من الألمل التيةةةي لةنظر  إنتاج
عن عثا في الليعية التي تمين بلا تقتصغغغاداه الدول الجزرية الصغغغرةرا النامية التي تألتمد عةى الخدماه  

 أن تيدد ال ر  أو البدالل الجدلدا في ااتراتيجياتلا القالمةر

هناك ااغغغتراتيجياه عانت  المتت ية في الألةنة،    13نمغغغتة لةدول الجزرية الصغغغرةرا النامية الغغغغغغغغغغغغغغغغغ  وبال -53
"مختةطة" قابةة لةتطبة ر وتشغغغغغغغغمل هذب اتاغغغغغغغغتراتيجياه عادا ما لةي: سأ  قطاعًا مليمنًا تمين أن تتمتو ليه 

لما بالقدرا التنافمغغية، حتى بمةزا نمغغبية، باإلضغغافة إلى س   ااغغتراتيجية أو ااغغتراتيجةتةن أصريةن تتمتألان فة
 رواضيةولن عانت ثرواتلا وكياكةلا اليالية ت تشةر إلى مةزا نمبية 

، تبرز عوبا والجملورية الدومةنييية بوصغغغغ لما  13ومن بةن هذب الدول الجزرية الصغغغغرةرا النامية الغغغغغغغغغغغغغغغغغ   -54
اغغغغغغغغغغغتراتيجياه مختةطة تقو  عةى  اتقتصغغغغغغغغغغغادلن الةذلن لتمتألان بهكبر احتماته لةتنويو، مو وجود فر  تتتاع ا 

التصغنيو     -   الصغناعاه اتاغتخراجية   -   الزراعة والتصغنيو والخدماهر ويبدو أتضغًا أن بابوا اةنيا الجدلدا سالزراعة 
  تمغغغتوليانالةتةن هما أقل تنوعًا يغغغةصًا ما،   ،  الخدماه   -  التصغغغنيو   –   وترينةداد وتوبااو سالصغغغناعاه اتاغغغتخراجية 

 الشروط الممتقة تتتاع مزيج من ثالث ااتراتيجياهر 

وتظلر اغغغغنرافورا وموريشغغغغةوس في الشغغغغيل في إطار ااغغغغتراتيجياه الخدماه التيويةية المختةطة،   -55
فمنلا تظلر أتضغغغغغغغغًا في والواقو أن عال البةدلن مثاتن قويان بال أللر وااغغغغغغغغتنادًا إلى ثرواه جاماتيا وكييةلا،  

 هذب القالمة، مو إميانية اتتاع ااتراتيجية مختةطة مماثةةر

 الفاص المستقرلية -2 

بالنمغغتة لمغغتألة من المؤيغغراه الثمانية التي تناولتلا الدرااغغة بشغغهن "ميرعاه ال ر  الممغغتقبةية"،   -56
امية، وت وقت فقط ليما لتألة   ل  تمةز الدول الجزرية الصغغغغغغغغغرةرا النامية ن مغغغغغغغغغلا عن متواغغغغغغغغغطاه البةدان الن

بالن قاه الييومية عةى التألةي ، مألبرًا عنلا عيصغة من الناتج الميةي اإلجمالير ومو  ل ، فمن الألدلد من 
فرادم الدول الجزرية الصغغغغغغغغغغغرةرا النامية في وضغغغغغغغغغغغو أفضغغغغغغغغغغغل من الألدلد من البةدان النامية األصرمر فلناك  

لنامية، مثاًل، لدللا ممغغغغغغغتوم أعةى من المتواغغغغغغغط ليما تخم  مجموعة فرعية من الدول الجزرية الصغغغغغغغرةرا ا
المدصراه اإلجمالية وتدف  اتاغغغغغغغغتثمار األجنبي المتايغغغغغغغغر ومألدته انتشغغغغغغغغار اإلنترنتر ومن هذا المنظور،  
تمين لةدول الجزرية الصغرةرا النامية أن تمغت ةد من هذب المزاتا من أجل "بناى" الميرعاه التطةعية المتت ية  

 تيمةنًا، مثل التيم والتطوير، وتنمية رأس المال التشر ، واتبتلار، واليوعمةر التي تتطةا

وفي المماراغغة الألمةية، مثاًل، تمين تاغغتراتيجية لتنمية رأس المال التشغغر  أن تمغغت ةد من البرامج   -57
من   ، أوتً حرجة  التألةيمية واللياكل األاغغغااغغغية القالمة، مقترنة بانتشغغغار وااغغغو النطاة لينترنت، لتدريا عتةة

ملى  لالملنداغغغغغغغغغغغةن واةره  من الخريجةن  ثانيًا من وضغغغغغغغغغغغو برامج تدريبية تقنية هادفة، و لالمدربةن والتاحثةن  
صغغغغغغغغغغغغغغناعاه جدلدا ممغغغغغغغغغغغغغغتلدفة في الخدماه عن بألد، مثل التلنولوجيا المالية، ووفالد األعمال التجارية  

 الممتألان فةلا بمصادر صارجية، والتصمي ر
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ر ميرعاه اإلنتاج هذب وقتًار ونتيجة لذل ، لنتري لةدول الجزرية الصغغرةرا النامية  ويمغغتررة تطوي -58
أن تألتمد نلجًا طويل األجل لالاغغت ادا من ال ر  الجدلدار وبالتواز  مو بناى رأس المال التشغغر  واللياكل  

ذ صطواه  األاغغغغغغغغغغغااغغغغغغغغغغغية الالزمة لةتناف  عةى هذب ال ر ، تمين لةدول الجزرية الصغغغغغغغغغغغرةرا النامية أن تتخ
تغغغغدريجيغغغغة تلمةةيغغغغة عن طري  تن ةغغغغذ تلنولوجيغغغغاه جغغغغدلغغغغدا مبتلرا في قطغغغغاعغغغغاتلغغغغا التقةةغغغغدتغغغغة، أو عجزى من 

 اتاتراتيجياه المختةطة الميددا في القم  ال رعي الماب ر

والتنويو تنطو  حتمًا عةى درجة من اتعتماد عةى الممغغغاراه،    التيمغغغةنوالواقو أن ااغغغتراتيجياه   -59
القطاعاه أو الشغغغغرعاه، وت اغغغغيما في البةدان  اه الممغغغغتوياه المنخ ضغغغغة نمغغغغبيًا من   اغغغغواى عةى صغغغغألةد 

اتاغغغغغغغغغغتثماراه في التيم والتطوير والمألداه الرأاغغغغغغغغغغمالية، عةى اغغغغغغغغغغبةل المثالر وفي هذب الياته، تنشغغغغغغغغغه  
 ر 31سن القدراه التي طورتلا الصناعاه التي اتقتلامصناعاه جدلدا أكثر إنتاجية 

فألةى اغغغغغغغغغغغبةل المثال، تمين لةدول الجزرية الصغغغغغغغغغغغرةرا النامية  اه القطاعاه الزراعية اللامة أن   -60
تمغغغغغغغغغتثمر في تلنولوجياه الزراعة الدعيقة لةمبتدلةن، مو ما تصغغغغغغغغغاحا  ل  من صدماه إريغغغغغغغغغادتة ولعالمية  

في أولوياه  لةمزارعةنر ويمين أن تمغغل  تن ةذ هذب التلنولوجياه عةى أاغغاس موجه اللد  وصغغرةر النطاة  
زيادا اإلنتاجية الزراعية، وتيمغغةن األمن الرذالي والترذتة بشغغيل عا ، واليد من   مثالً  -المغغيااغغاه ال ورية  

فضغغغغغغغغغغغغغغاًل عن بنغاى المألرفغة بغالتلنولوجيغاه الجغدلغدا بةن رواد األعمغال   -اتعتمغاد عةى ااغغغغغغغغغغغغغغتةراد األاغذتغة 
 ة األجل لالات ادا من ال ر  الممتقبةيةروالملنداةن وال نةةن الميةةةن، عجزى من ااتراتيجية طوية

وبالمثل، تمين لييوماه الدول الجزرية الصرةرا النامية أن تألمل مو ممتلةلي الطاقة التجاريةن   -61
عةى نطاة وااغو، مثل المنتجألاه المغياحية أو المناج  أو المصغانو، لتن ةذ تلنولوجياه طاقة متجددا توفر 

ةلونلار ويخد   ل  األولوياه ال ورية لالنتقال في مجال الطاقة في الألدلد  لل  جزىًا من الطاقة التي تمغغغغغغغغغغغتل
من الغدول الجزريغة الصغغغغغغغغغغغغغغرةرا النغاميغة، فضغغغغغغغغغغغغغغاًل عن المواىمغة مو متغادراه اتنتقغال في مجغال الطغاقغة في 
الصغغغغغغناعة، مثاًل في مجال التألدلنر وتوفر هذب الشغغغغغغراكاه أتضغغغغغغًا فرصغغغغغغًا لبناى الملاراه بااغغغغغغتخدا  تقنياه  

 ةعية لةشرعاه والملنداةن الميةةةنرتط

ويمين لةدول الجزرية الصغغغغرةرا النامية التي لدللا قطاعاه صدماه مالية رااغغغغخة أن تمغغغغألى إلى   -62
ااتنا  ال ر  المتخصغصغة في مجال التلنولوجيا المالية، أ  المنصغاه والبرامجياه والخدماه التي تمغاعد 

رًا لصغغغغغغغغرر حج  الدول الجزرية الصغغغغغغغغرةرا النامية، فمن اةر عةى أتمتة الخدماه المصغغغغغغغغرلية والماليةر ونظ
المرجح أن تتناف  مو الألالماه التجارية الرالدا في الخارج لخدماه الدفو بوااغغغطة اللاتد الميمول، عةى  
اغبةل المثالر ومو  ل ، فمن الألدلد من الدول الجزرية الصغرةرا النامية تتخصغم بال ألل في تقدت  صدماه  

المالي الخارجي التقةةد ، وهو نمو ج تمين أن لنطب  مثاًل عةى: منصغغغغغغغغغغاه الدفو  متخصغغغغغغغغغغصغغغغغغغغغغة لةقطاع  
المتنقةغغة واإلللترونيغغة فقط؛ وصغغدمغغاه الواجلغغة الخةعيغغة والواغغغغغغغغغغغغغغيطغغة وتجلةز البيغغانغغاه لةمنصغغغغغغغغغغغغغغغاه المتنقةغة  

دماتلا  واإلللترونيةر وبالنظر إلى الممغغغغغغغغغتقبل، تمين لةدول الجزرية الصغغغغغغغغغرةرا النامية أن ت ي  عيعية زيادا ص
 المالية التقةةدتة في الخارج لةتناف  في قطاعي الألماله المش را وتقنية اللتل المتمةمةةر

__________ 

 Thrane S, Blaabjerg S and Moller RH, 2010, Innovative path dependence: Making sense of product  31س

and service innovation in path dependent innovation processes, Research Policy, 39(7), 932–944; 

Isaksen A, 2015, Industrial development in thin regions: trapped in path extension? Journal of 

Economic Geography, 15(3):585–600; Delgado M, Porter ME and Stern S, 2014, Clusters, 

convergence and economic performance, Research Policy, 43(10):1785–1799; Martin R and Sunley 

P, 2006, Path dependence and regional economic evolution, Journal of Economic Geography, 

 ر 437–395:(4)6
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ويتطةا المغغغغغغألي إلى ااتنا  ال ر  الممغغغغغغتقبةية في الدول الجزرية الصغغغغغغرةرا النامية صطة طويةة   -63
اعاه األولية والتيويةية  األجل لبناى الميرعاه المطةوبة، التي عثةرًا ما تختةد عن تة  التي تتطةبلا الصغغغغن

التقةةدتةر ووفقًا لةتيةةل األولي الوارد في هذب المذعرا، تتمتو الدول الجزرية الصغغغغغغغغغرةرا    اهالخدمصغغغغغغغغغناعة  و 
الميرعغاه، مثغل اإلن غاة عةى التألةي ، والمغدصراه   مغا تخمالنغاميغة بمةزا مقغارنغة بغالبةغدان النغاميغة األصرم لي

، وللنلا تيتاج إلى بذل جلود متضغغغغغغغافرا لتواغغغغغغغيو نطاة هذب المزاتا  اإلجمالية، ومألدته انتشغغغغغغغار اإلنترنت
 لتشمل تيمةن التيم والتطوير، وتنمية رأس المال التشر ، واتبتلار، واليوعمةر

 خائمة -راإناا  

لتطةا تيقة  التنمية الممغتدامة في الدول الجزرية الصغرةرا النامية بناى قدرتلا عةى الصغمود في  -64
د البةصيغة واتقتصغغغغغغغغغغغغغغادتغة التي تيغددهغار وعجزى من هغذا الجلغد، تيتغاج الغدول الجزرية  وجغه مواطن الضغغغغغغغغغغغغغغأل

 الصرةرا النامية إلى ااتراتيجياه لةتنمية اتقتصادتة تيق  النمو اتقتصاد  والتنويو والتيول اللييةير 

قتصغغادتة  يرد في هذب المذعرا موجز لةنتالج الممغغتخةصغغة من درااغغة عن ااغغتراتيجياه التنمية اتو  -65
البدلةة لةدول الجزرية الصغغغغغغغغغغغغغرةرا الناميةر وقد بدأ إطار التقةي  بالنظر إلى ما هو موجود من حةم الثرواه  
واللياكل اتقتصغغغغغغغغغغادتة لةدول الجزرية الصغغغغغغغغغغرةرا الناميةر وأبرز هذا التيةةل، عةى اغغغغغغغغغغبةل المثال، ما لةي:  

تتتو إلى حد عبةر قاعدا ثرواتلا؛ س   أن    أن اللياكل اتقتصغغغغغغغغغغغغغغادتة لةدول الجزرية الصغغغغغغغغغغغغغغرةرا النامية سأ 
ثرواه الدول الجزرية الصغرةرا النامية ت تدع  ااغتراتيجياه التصغنيو الوااغألة النطاة، وت تتمتو اغوم ح نة 
من الغدول الجزريغة الصغغغغغغغغغغغغغغرةرا النغاميغة بغالثرواه الالزمغة لالاغغغغغغغغغغغغغغتراتيجيغاه القغالمغة عةى الموارد الطبيعيغة؛  

 ألظ  الدول الجزرية الصرةرا النامية عةى الخدماه، وت ايما المياحةرنتيجة لذل ، تألتمد م سج 

وحتى اثن، تلرر هذب النتالج ما تألرفه الدول الجزرية الصرةرا النامية بال ألل عن اعتمادها عةى   -66
تيةةل  في الألةنة، حدد ال  الواردا  دولة من الدول الجزرية الصرةرا النامية 15القطاع الثالمر وللن بالنمتة لغ  

أتضغًا إميانية وضغو ااغتراتيجياه مختةطة في قطاع أو قطاعةن اصرين، مثل تطوير أنشغطة تصغنيو موجلة 
اللغد  صغغغغغغغغغغغغغغرةرا النطغاة تلمغل القطغاع المليمن في البةغد، الغذ  عغادا مغا تيون قطغاع الخغدمغاه أو قطغاع  

 الصناعاه اتاتخراجيةر

ة الصغغغرةرا النامية لالاغغغت ادا من ال ر   ومضغغغت الدرااغغغة إلى تيةةل تيدلد موضغغغو الدول الجزري -67
الممغغتقبةية، في اغغياة اغغالاغغل ال يمة الألالمية والثورا الصغغناعية الرابألةر وعةى الرا  من أن عوامل اإلنتاج  
التقةةدتة ت تزال مطةوبة لةتناف  عةى هذب ال ر ، ت اغغغغغغغغغغغغغغيما الألمال الملرا، فمن النجاح تألتمد أكثر عةى  

تي تمغغغغغغغغغغغغغغمح لةشغغغغغغغغغغغغغغرعغاه والألمغال بغاتبتلغار والتليف مو الوتةرا المغغغغغغغغغغغغغغريألغة لةترةر  الميرعغاه الغدلنغاميييغة ال
 التلنولوجي واالال ال يمة الألالمية المترةرار

وعةى هذا األاغغغغغغغغاس، تمين لةدول الجزرية الصغغغغغغغغرةرا النامية أن تمغغغغغغغغت ةد من مةزتلا النمغغغغغغغغبية في  -68
ي الدصل ال رد  ولجمالي المدصراه ومألدته  اإلن اة عةى التألةي ، فضغغاًل عن أداللا فوة المتواغغط، مثاًل ف

انتشغغغار اإلنترنت، لتألزيز أداللا في الميرعاه المتخة ة، مثل التيم والتطوير، وتنمية رأس المال التشغغغر ،  
واتبتلار، واليوعمةر ويمين أن تشغغغغيل هذا الجلد أاغغغغااغغغغًا تاغغغغتراتيجية طويةة األجل لةتناف  عةى ال ر   

ا المالية، ووفالد األعمال التجارية الممغغتألان فةلا بمصغغادر صارجية، والتصغغمي ،  الممغغتقبةية في التلنولوجي
 عةى ابةل المثالر

ويمين أن تشغغغغغغغغغغغمل الخطواه الواغغغغغغغغغغغيطة إلى هذب اتاغغغغغغغغغغغتراتيجية الطويةة األجل اتاغغغغغغغغغغغتثمار في  -69
التلنولوجياه الجدلدا في القطاعاه القالمة في الدول الجزرية الصغرةرا النامية، بما في  ل  اتاغتراتيجياه  
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قطاعةن الألا  والخا   ، الزراعة الدعيقة أو الشغغراكاه بةن المثالً المختةطة الميددار ويمين أن تشغغمل  ل ،  
 مو ممتلةلي الطاقة الرليمةةن لبناى قدراه تولةد الطاقة المتجددار

 ئوصيا  إشأن السياسة النامة -ألف 

بالنمغغغتة لةدول الجزرية الصغغغرةرا النامية الرانتة في ااتنا  ال ر  الممغغغتقبةية في اغغغالاغغغل ال يمة   -70
ااغغغغتراتيجةتلا الشغغغغامةة لةتنمية اتقتصغغغغادتة، لرد أدناب موجز الألالمية أو الثورا الصغغغغناعية الرابألة، عجزى من  

 لةمياااه الموصى بلار

 القطا  االستبااج : -71

األهغدا  اتاغغغغغغغغغغغغغغتراتيجيغة األصرم، مثغل ال يمة    حمغغغغغغغغغغغغغغا   إعطغاى األولويغة ليلراداه عةى •
المضغغغافةر ويتطةا  ل  نظامًا ضغغغريبيًا فألاًت، مو توازن بةن ضغغغرالا اإلنتاج والتصغغغدلر  

دصل، وااغغغغغغغغغغغغتخدا  النمذجة لتيقة  أقصغغغغغغغغغغغغى قدر من اإللراداه عةى مدم دورا اليياا  وال
 المتوقألة لةمشروعر

اتاغغغغغغغغغغغتخراجية لتوفةر تدف  تمين التنبؤ به من   واألرياعتخصغغغغغغغغغغغيم جزى من اإللراداه   •
اتاغغتثماراه واإلن اة في سأ  القطاعاه اإلنتاجية األصرم  اه اإلمياناه الطويةة األجل  

اللييةي؛ س   الميرعاه التي تدع  هذب ال ر  الجدلدا، بما    هتصغغغغغغغغغغغاد وتيولتقالتنويو  
 في  ل  التيم والتطوير، وتنمية رأس المال التشر ، واتبتلار، واليوعمةر

ااغغغغغغتخدا  اإلدارا المغغغغغغةيمة لالقتصغغغغغغاد اللةي لمنو تمغغغغغغبا عالداه التصغغغغغغدلر من القطاع   •
إلى تآكل ال الدا الصغغغغغغغغالية من   اتاغغغغغغغغتخراجي في تضغغغغغغغغخ  الألمةة الميةية، مما قد لؤد 

ااغغغغغترالل الموارد الطبيعية، وتقويض قطاعاه التصغغغغغدلر األصرم، وتألقةد الجلود الرامية  
 إلى التنويو في صناعاه جدلدار

 القطا  الزراد : -72

بالنمغغغغغغغغغغتة لةدول الجزرية الصغغغغغغغغغغرةرا النامية القةةةة التي لدللا قطاعاه زراعية هامة و/أو   •
زراعة، إتجاد حوافز لالاغغغغغغغتثمار في تلنولوجياه الزراعة الذعية، بما  مزاتا تنافمغغغغغغغية في ال

في  ل  الزراعة الدعيقة والرأاغغغغغغغية، عةى أاغغغغغغغاس ميدد اللد  وصغغغغغغغرةر النطاة، لتألزيز  
 األمن الرذالي والترذتة، فضاًل عن توفةر ال ر  لنقل التلنولوجيا وتنمية رأس المال التشر ر 

افة ال يمة، بما في  ل  المنتجاه الثانوية،  تيدلد ومتابألة ال ر  المتخصغغغغغغغغصغغغغغغغغة إلضغغغغغغغغ •
 لبناى القدرا اإلنتاجيةر

 الفاص المستقرلية: -73

تيغدلغد وترتةغا أولويغاه األنشغغغغغغغغغغغغغغطغة الألغاليغة ال يمغة التي ت تألتمغد عةى وفوراه اليج  أو   •
القر  الجررافي من األاغغغغغغغغغغواة، مثل ال ر  المتخصغغغغغغغغغغصغغغغغغغغغغة في التلنولوجيا المالية، أو  

 األعمال التجارية الممتألان فةلا بمصادر صارجية، أو التصمي روفالد 

دع  ال ر   اه األولوية من صالل اتاغتثماراه الألامة واإلن اة في اللياكل األاغااغية،   •
 والتيم والتطوير، وتنمية رأس المال التشر ، واتبتلارر

مثل اإلنترنت  تواغغغغيو وضغغغغمان الوصغغغغول إلى اللياكل األاغغغغااغغغغية التميةنية  اه الصغغغغةة،   •
 والطاقة والنقلر
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 إيراك القطاع الخا  في تطوير برامج التيم والتطوير في الصناعاه  اه األولويةر •

الي غاظ عةى حوار ممغغغغغغغغغغغغغغتمر بةن الييومة وأربا  الألمغل والنقغاباه الألمغاليغة إلثراى برامج  •
جتماعي  تنمية رأس المال التشغغغغغغغغغغغر ، ولدارا توقألاه الألمالة، والي اظ عةى التمااغغغغغغغغغغغ  ات

 صالل فتراه التيول اتقتصاد  اللييةير

إتجغغاد حوافز لتألبصغغة المغغدصراه الميةيغغة وتغغدفقغغاه اتاغغغغغغغغغغغغغغتثمغغار األجنبي المتغغايغغغغغغغغغغغغغغر إلى   •
اتاغغغغغغغغغغغغغغتثمغغغاراه في رأس المغغغال المنتج، بمغغغا في  لغغغ  التلنولوجيغغغاه الجغغغدلغغغدا لالرتقغغغاى  

   الممتقبةيةربالقطاعاه القالمة، فضاًل عن الميرعاه واألنشطة اعيًا وراى ال ر 

تواغغغغغغغغغغغغغغيو عروض الخغدمغاه في قطغاعي المغغغغغغغغغغغغغغيغاحغة والمغاليغة، مو الترعةز عةى تةغ  التي   •
 تنطو  عةى تلنولوجياه جدلدار

حةثما أمين، الدصول في يغغغغغغغغغغغغغراكاه بةن القطاعةن الألا  والخا  مو عتار ممغغغغغغغغغغغغغتلةلي   •
المتجددا،  الطاقة، مثل المنتجألاه المغغغغغياحية والمناج  والمصغغغغغانو، لبناى مصغغغغغادر الطاقة  

 مو الترعةز عةى نقل التلنولوجيا وتنمية رأس المال التشر  لةشرعاه والألمال الميةةةنر

مواصغغغغغغغغغةة تواغغغغغغغغغيو نطاة انتشغغغغغغغغغار اإلنترنت من صالل اتاغغغغغغغغغتثماراه الألامة في اللياكل   •
 األاااية واعتماد تلنولوجيا المألةوماه واتتصاته في التألةي  الألا ر

مرت و نمغغغغغغغغغغغغغغبيغغغًا عةى التألةي  في الميرعغغغاه األصرم لة ر   اتاغغغغغغغغغغغغغغت غغغادا من اإلن غغغاة ال •
الممغغغغغغتقبةيةر ويمين أن تشغغغغغغمل األمثةة تدريا عتةة حرجة من التاحثةن والمدربةن وتنظي   

 برامج تدريا لةتألةي  الألالي والملني موجلة نيو الصناعاه  اه األولويةر

تألةي  الألا  ودع  التةمذا  تألزيز الألةو  والتلنولوجيا واللنداغغغغغغغغغغة والرياضغغغغغغغغغغياه في مناهج ال •
 الصناعية لةخريجةن تكتما  الخبرا الألمةيةر 

إدراج لرة ميددا في جميو المغغغيااغغغاه والبرامج التي تضغغغمن الممغغغاواا في الوصغغغول إلى   •
 فر  جدلدا لةنماى واألقةياه والشتا ر

، تيمغغغةن اليوعمة من صالل اإلصغغغالحاه المغغغيااغغغاتية والتنظيمية والمؤاغغغمغغغية التي تألزز  •
عةى اغغغغغغغغغغبةل المثال، حقوة المةلية واغغغغغغغغغغيادا القانون والمنافمغغغغغغغغغغة، بلد  تألزيز اتبتلار  

 وتنظي  المشاريو واتاتثمارر
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