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 مق مة  

ُعِقد اجتماع الخبراء المعني بإعادة النظر في االستتتراتياياا اماماةيل لودول الايةيل الصتت ارة الناميل   
، ووافق  2022تشتترين األول/أكتوبر  24في المشتت د التناف تتي لما بعد الااةحل في قصتتر األمم بانيف في  

  2022فبراير  شتاا// 28إلى  22عويه ماوس التااةة والتنميل من خالل إجراء موافقل صتامتل في التترة من 
(TD/B/69/4المرفق ال ادس ،.) 

 موجز الرلاسة -أوالا  

بحث اجتماع الخبراء المعني بإعادة النظر في االستتتتتتتراتياياا اماماةيل لودول الايةيل الصتتتتتت ارة  -1
اةحل الموضتتوع من خالل قوقل اقا . وناا المشتتاةنوا ال تتتل في  الناميل في المشتت د التناف تتي لما بعد الا
منولث؛ وةةيس مصتر  التنميل الكاةيبي؛ والم تتشتاة األقدم لومدير و قوقل النقا  هم األمان العام ألماال الك

العتام لمنظمتل العمتل التدوليتل، الممدتل التداةم ال تتتتتتتتتتتتتتابق لواعدتل التداةمتل لبربتادوس لتد  م تت  األمم المتحتدة في  
يف؛ والممدل الداةم لواعدل الداةمل لموةيشاوس لد  م ت  األمم المتحدة في جنيف؛ والمراق  الداةم لووفد  جن 

الداةم لمنتد  جية المحيط ال ادئ لد  م ت  األمم المتحدة؛ والممدل الداةم لواعدل الداةمل ل تتتتتتتتن افوةة لد   
 م ت  األمم المتحدة في جنيف؛

إعادة النظر في االستتتتتتراتيجيام ايةمالية لل و  الجزرية الصتتتتتغيرة النامية في المشتتتتته     
 التنافسي لما بع  الجالحة  

 (3)البند  

أدلتتا األمانتتل العتتامتتل لبواكتتتاد ببيتتاا تم اتتدد. وقتتالتتا إا التتدول الايةيتتل الصتتتتتتتتتتتتتت ارة النتتاميتتل   -2
ل التنميل الم تتتتتتدامل. وأوضتتتتتحا أا تو  إلى ستتتتتياستتتتتاا جريجل ودعم متادد لتحقاق أهداف ا في ماا تحتاج

من األزماا، بما في ذل  جاةحل مرض فاروس نوةواا   "عاصتتتتتتتتتل م تمول األوصتتتتتتتتا "البوداا تواجه قاليًا 
وآثاة األستتتتتتعاة الناجمل عن الحرو في أونراايا، والم تتتتتتتوياا الخعرة لودين العام، والتعرض  (،  19-)كوفاد

اذ إجراءاا عاجول من جاا  واضعي ال ياساا والماتمع الدولي، الشديد لمخاطر ت ار المناخ. وبدوا اتخ
تتعرض الدول الايةيل الصتت ارة الناميل لخعر ةةيل ااع اس في اتااا التقدم االجتماعي واالقتصتتادد ال د 

 تحقق بشق األاتس وااقعاع لوتعوعاا اماماةيل العويول األجل. 

الااةحل نشتتتتتتتتتتتتتا عن قدود االستتتتتتتتتتتتتراتياياا   وقال العديد من المشتتتتتتتتتتتتاةنان في قوقل النقا  إا -3
اماماةيل الحاليل. وإا العديد من الدول الايةيل الصت ارة الناميل تعتمد عوى صتناعل ةاةدة، مدل ال تياقل أو 
التعدين، نمصتتتدة ةةي تتتي ميراداا الصتتتادةاا والعمالل الرستتتميل، في قان تظل اليةاعل ومصتتتاةد األستتتما  

، نااا استراتياياا التنميل ه ا توفر 19-وسبل العيش. وقبل جاةحل نوفاد  المصدة العام الرةي ي لوعمالل
بالتعل لودول الايةيل الص ارة الناميل فرصًا قواول لبناء القدةاا اماتاجيل وتحويل اقتصادات ا. وفي مواج ل  

ا االستتتتتتراتياياا  الخراو ال د ألحقته األزماا الحاليل باميراداا والعمالل وتكاليف المعيشتتتتتل، ندارًا ما ترن
 اماماةيل القاةمل الدول الايةيل الص ارة الناميل متخوتل عن الرن  في تحقاق أهداف ا اماماةيل.

وأبرز بعض المشتتاةنان في قوقل النقا  ومدير شتتعال أفريويا وأقل البوداا اموًا والبرامخ الخاصتتل   -4
اعتماد خعط طويول األجل لتعوير الصتتتتناعاا  التابعل لبواكتاد قاجل الدول الايةيل الصتتتت ارة الناميل إلى

القتاةمتل عوى المعرفتل، مدتل الختدمتاا المتاليتل والقتااوايتل والختدمتاا الخوميتل؛ والتصتتتتتتتتتتتتتتميم؛ وتا اي البيتااتاا؛  
وإداةة ستتتتتتتتتتو تتتتتتتتتتول اممداد؛ والتكنولوجيا الماليل. ول  ا الصتتتتتتتتتتناعاا ماية ميدوجل تتمدل في إتاقل فر  اقل 
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عتمتاد عوى وفوةاا الحام والقرو الا رافي من األستتتتتتتتتتتتتتواا، وهمتا عااتاا ثتابتتاا  التكنولوجيتا، مع تقواتل اال
 بالن ال لمعظم اقتصاداا الدول الايةيل الص ارة الناميل.

وأوجي بعض المشتاةنان في قوقل النقا  التحول ال ي وي لموةيشتاوس وستن افوةة. فقد قام البوداا  -5
من تصتتتتتتتتدير المنتااا األوليل المنختةتتتتتتتتل الويمل إلى   بتحديث اقتصتتتتتتتتادي ما عوى مد  عدة عقود، وااتقال

قعاعي التصتتتتنيع والخدماا األكدر ندافل في المعرفل والتكنولوجيا. واستتتتتخدم نال البودين ا اًا جريجًا وقاباًل 
لوتكيف في صتتتتتنع ال تتتتتياستتتتتاا. فعوى ستتتتتبال المدال، التيم البوداا عوى مد  عقود ببناء وت اجل باجل أعمال 

 واظام تعويمي ينتخ عمااًل م رة قادةين عوى االزدهاة في صناعاا جديدة.تااةيل موثوقل 

وشتتتدد بعض المشتتتاةنان في قوقل النقا  ألةتتتًا عوى أا الدول الايةيل الصتتت ارة الناميل ستتتتكوا  -6
ه ا الواقع. فعوى   لا  أا لشتملداةمًا عرضتل لوصتدماا الخاةجيل، ومن ثم فإا الن خ المتاع في التخعيط  

ال، لا  عوى االستتتتتتتتتتراتياياا اماماةيل أا تتوقع الااةحل أو الكاةثل العبيعيل المقبول، بما في  ستتتتتتتتتبال المد 
ذل  الكيميل التي ستتتتتتتتتتدعم ب ا ال تتتتتتتتتياستتتتتتتتتاا الماليل والتااةيل القعاعاا ذاا األولويل وتحاف  عوى قدةت ا 

 التناف يل طاول فترة االضعراباا.

ى أا تنظيم المشتتاةيع واالبتكاة لقوداا األاشتتعل  وستتوط مشتتاة  آخر في قوقل النقا  الةتتوء عو -7
القتاةمتل عوى المعرفتل أكدر ممتا لقوداا الصتتتتتتتتتتتتتتنتاعتاا التقواتدلتل. وهت ا لعني أا عوى ق ومتاا التدول الايةيتل 
الصتتتتتتتتتت ارة الناميل أا تكتل الظرو  التي تحتاج ا األعمال التااةيل الصتتتتتتتتتت ارة لكي تيدهر. وندارًا ما تاد 

ي الدول الايةيل الصتتتت ارة الناميل في منعقل الاحر الكاةيبي، ون ل  في البوداا الدةاستتتتاا االستتتتتقصتتتتاةيل ف
النتاميتل في جميع أاحتاء العتالم، أا الحصتتتتتتتتتتتتتتول عوى التمويتل هو العتاةق الرةي تتتتتتتتتتتتتتي الت د يواج ته منظمو  
المشتتتتتتتتاةيع. ول ل  لا  عوى الح وماا أا تعدل الحوافي في القعاع المصتتتتتتتترفي وت تتتتتتتتتحد  أدواا ماليل 

ن شتنا ا أا تتي  لوشترناا الصت ارة إم اايل الحصتول عوى اةتماااا مي توةة التكوتل عوى احو أكدر جديدة م
موثوقيل. ولما نااا التوصتتاويل شتترطًا م تتاقًا في الصتتناعاا القاةمل عوى المعرفل، فإا عوى الح وماا أا 

واالتصتتتتتتتاالا وأا تنت  تععي األولويل ألةتتتتتتتًا لالستتتتتتتتدماةاا في ال ياكل األستتتتتتتاستتتتتتتيل لتكنولوجيا المعووماا 
 سياساا تختض تكوتل خدماا تكنولوجيا المعووماا واالتصاالا.

وقال بعض المشتاةنان في قوقل النقا  ومدير شتعال األواكتاد إا االقتصتاد األزةا لمدل فرصتل   -8
العديد أخر  لودول الايةيل الصتتت ارة الناميل لصتتتيارل استتتتراتياياا إاماةيل م يتل مع ميالاها التريدة. ولد  

مرة عوى م تاقل أةاضتا ا.   30من الدول الايةيل الصت ارة الناميل مناطق اقتصتادلل خالصتل تييد م تاقت ا  
وفي الوقا الراهن، ال ت تتتخدم الدول الايةيل الصتت ارة الناميل ه ا ال ااا إال لمصتتاةد األستتما  وال تتياقل.  

 وم االقتصتتتتتتتتتتاد األزةا عوى اعاا أوستتتتتتتتتتع، ومع ذل ، فإا التقدم في التكنولوجيا يتي  إم ااياا لتعباق مت
في ذل  أاشعل مدل تعدين المعادا األةضيل النادةة تحا سع  الاحر؛ والتنقا  الباولوجي عن المواةد  بما

الستتخدام ا في الم تتحةتراا الصتادالايل وم تتحةتراا التامال؛ تربيل الماةياا الاحريل؛ ومصتادة العاقل  
مواج والرياح. ولالستتتتتتتتتتتتتادة من ه ا التر ، ينا ي لح وماا الدول  المتاددة مدل العاقل الشتتتتتتتتتتتم تتتتتتتتتتتيل واأل

الايةيل الصتتتتت ارة الناميل أا تكوا استتتتتتااقيل في إجراء الدةاستتتتتاا االستتتتتتقصتتتتتاةيل، ووضتتتتتع الخعط الم اايل 
الاحريل، والمشتتاةنل مع ال اجاا واالتتاقياا الدوليل ذاا الصتتول. وينا ي ل ا ألةتتًا أا تبني األطر القااوايل  

ستتتتتدماةيل الالزمل والقدةاا اماتاجيل الجت او الم تتتتتدمرين وقاةيد التكنولوجيا. وينا ي لوماتمع الدولي واال
ألةتتتتتتتًا أا يهدد دوةا، اليعيز االتتاقاا واالتتاقياا ذاا الصتتتتتتتول، ويحشتتتتتتتد الدعم التقني والمالي، ويشتتتتتتتر   

 أصحاو المصوحل الرةي اان، وال سيما قاةيد التكنولوجيا.

نااا االستتتتتتتتتتتراتياياا التي تتاع ا الدول الايةيل ًا عدة مشتتتتتتتتتتاةنان في قوقل النقا  إاه، أل وقال   -9
الصتت ارة الناميل، فإا تااةو البوداا التي ااحا في تحويل اقتصتتادات ا، مدل موةيشتتاوس وستتن افوةة، تبان  

إلى إقامل    أا الدول الايةيل الصتتتتتتتتتت ارة الناميل لم ن أا تح تتتتتتتتتتن فر  النااح بمةتتتتتتتتتتاعتل الا ود الراميل



TD/B/C.II/EM.6/3 

GE.22-26917 4 

شتتتتتتتتتتراكاا مع الدول المتقاةبل التتكار، نبارها وصتتتتتتتتتت ارها، من خالل االتتاقاا التااةيل، واالستتتتتتتتتتتراتياياا  
 امقويميل وتاادل المعووماا، ون ل  من خالل تن اق عمو ا مع النظام المتعدد األطرا .

ة الناميل عوى وااتقد جميع المشتتتتتتتتتتاةنان في قوقل النقا  عدم قصتتتتتتتتتتول الدول الايةيل الصتتتتتتتتتت ار  -10
التمويل الت تتتاهوي من المهستتت تتتاا المتعددة األطرا ، وهو تمويل متاح فقط لوبوداا المنختةتتتل الدخل. وقد  
أدا األزمتتاا المتتتتاليتتل عوى متتد  العتتامان المتتاضتتتتتتتتتتتتتتاان إلى زيتتادة العوتت  عوى الماياايتتاا الح وميتتل، من 

المعيشتتتتيل واةتتاع تكاليف واةداا العاقل   اليياداا ال اةول في النتقاا الصتتتتحيل إلى دعم الشتتتترناا واألستتتتر
وال  اء والمدخالا. وفي ه ا ال تتتتتتتتتياا، تواجه الح وماا خياةاا مهلمل بشتتتتتتتتتنا نيميل تخصتتتتتتتتتي  المواةد 
الماليل الشتتتتحيحل بان الدعم العاةئ ل تتتت اا ا واالستتتتتدماةاا في األولوياا العويول األجل. ول ل  فإا الدول  

تحصتل عوى التمويل بشترو/ ت تاهويل تواجه شتروطًا م وتل عوى أد ديوا   الايةيل الصت ارة الناميل التي ال
 جديدة، مما لعرض ا بش ل متيايد لخعر ضاةقل الديوا.

وشتتتتاع جميع المشتتتتاةنان في قوقل النقا  عوى إعادة صتتتتيارل شتتتترو/ "الحاجل" لوحصتتتتول عوى  -11
اا الةتع  الشتديدة التي تت تم ب ا التمويل الت تاهوي، بعادًا عن الترناي الةتاق عوى الدخل، لتشتمل م تتوي 

العديد من الدول الايةيل الصتتتتتت ارة الناميل. وأوضتتتتتت  أقد المشتتتتتتاةنان في قوقل النقا  أا الةتتتتتتع  التريد  
لودول الايةيل الصتتتتتت ارة الناميل أمام الصتتتتتتدماا الخاةجيل لم ن تبيااه بعريقل جادة. وق تتتتتتمه إلى م واان   

ه قام تنثار الصتتتتتتتدمل، موي تتتتتتتًا من قاث متوستتتتتتتط مدة التعافي التعرض األولي أو القابويل لوصتتتتتتتدماا، يوي 
وتكوتته. ومعظم الدول الايةيل الصتتتت ارة الناميل معرضتتتتل بدةجل عاليل لوصتتتتدماا، ولكن ا ليس أعوى مادلًا 
من البوداا الناميل األخر . وعوى النويض من ذل ، فإا قام اآلثاة االقتصتتتتتتتادلل الناجمل عن الصتتتتتتتدماا  

استت  في الدول الايةيل الصتت ارة الناميل، قاث ينعود التعافي من الكواة  العبيعيل  شتتديد بشتت ل رار متن 
والصتتدماا االقتصتتادلل عادة عوى شتت وة من االضتتعراباا والمشتتقل، وتمدل التكاليف جيءًا نبارًا من الناتخ  

 ال نود.

ادد وقال جميع المشتتاةنان في قوقل النقا  إا مهشتتراا الةتتع ، مدل مهشتتر الةتتع  االقتصتت  -12
والباجي ال د تتع دا لانل ال تتتتتتتتياستتتتتتتتاا اماماةيل التابعل لبمم المتحدة، ومهشتتتتتتتتر الةتتتتتتتتع  العالمي ألماال 
الكومنولث، ومهشتتتتتر الةتتتتتع  المتعدد األبعاد الاديد لودول الايةيل الصتتتتت ارة الناميل ال د وضتتتتتعته األمم 

 التمويل الت اهوي.المتحدة، لم ن أا تكوا بمدابل أدواا متادة في ماموعل منقحل من شرو/ 

 المسالل التنظيمية -ثاةياا  

 اةتخاب أعضاء المكتب   - ألف 
 من جدول األعمال( 1)البند 

، 2022تشتتتتتتترين األول/أكتوبر    24ااتخ  اجتماع الخبراء، في جو تتتتتتتته العامل االفتتاقيل المعقودة في   - 13
 مقرةة.   -   ال اد عاصم أقمد )مودلف( ةةي ًا له وال ادة لااا بروجايه )فرا ا( ااةال لورةيس 

 إقرار ج و  األعما  وتنظيم العمل  -باء 
 من جدول األعمال( 2)البند 

أقر اجتمتاع الخبراء، في جو تتتتتتتتتتتتتتتته العتامتل االفتتتاقيتل ألةتتتتتتتتتتتتتتًا، جتدول األعمتال المهقتا الواةد في   -14
 .TD/B/C.II/EM.6/1 الوثيقل
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 اعتماد تقرير االجتماع   -جيم 
 من جدول األعمال( 4)البند 

بإعادة النظر في االستتتتتتتتتتراتياياا اماماةيل لودول الايةيل الصتتتتتتتتت ارة  أذا اجتماع الخبراء المعني   -15
المقرةة بالويام،  -الناميل في المشتت د التناف تتي لما بعد الااةحل، في جو تتته العامل الختاميل، لناةال الرةيس 

 تحا إشرا  الرةيس، بوضع الصي ل الن اةيل لوتقرير بعد اختتام االجتماع.
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 المرفق 

 *الحضور  

 قةر الدوةة ممدوو الدول التاليل األعةاء في المهتمر  -1

 االتحاد الروسي

 إسااايا

 ألماايا

 أورندا

 بربادوس

 بوةنانا فاسو

 وتوباروتريناداد  

 تورو

 جامال ا

 الاياةر

 جية الب اما

 جية القمر

 الام وةيل الدوماني يل

 دولل فو عان

 زماابود 

 ساموا

 سرد الاكا

 سن افوةة

 سيشال

 الصان

 فااواتو

 كمبودلا

 مالعل
 مدرشقر

 الم رو

 الشماليل  يرلنداأالمموكل المتحدة لبريعاايا العظمى و 

 موةيشاوس

 هايتي

 ونااا المنظماا الح وميل الدوليل التاليل ممدول في الدوةة  -2

 مصر  التنميل الكاةيبي

 أماال الكومنولث 

 أماال منتد  جية المحيط ال ادئ

 ونااا أج ية وهاجاا وبرامخ األمم المتحدة التاليل ُممدَّول في الدوةة  -3

 منظمل العمل الدوليل

 مرني التااةة الدوليل

 براامخ األمم المتحدة اماماةي

    

  

وان. لالطالع عوى قاةمل المشاةنان، ااظر الوثيقل  *  . TD/B/C.II/EM.6/INF.1تتةمن ه ا القاةمل الم اَّ

https://undocs.org/ar/TD/B/C.II/EM.6/INF.1
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