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 الدورة الخامسة عشرة

 دورة بربادوس االفتراضية

 2021تشرين األول/أكتوبر   3-7

الصةةةةةةةةةميرة ال ةةاميةةة  ل  الةةدورة اإلعالن الوزاري لمجموعةةة الةةدوج الج ر ةةة    
 الخامسة عشرة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والت مية

 نحن، وزراء الدول الجزرية الصغيرة النامية،  

بمناسبةة الدورة الاامةبة رشبرة لمرتمر األمل المتحدة لاتجارة والتنمية واألوندتال الاام     إذ نجتمع 
 ،2021تشرين األول/أكتوبر  7إلى  3رشر( المعقولة في الفترة من 

                                                                              إلى برنامج رمل بربالوس، واسببببتراتيجية موريشببببيوس لاتنفيء، وإلراءاا العمل المعج ل    وإذ نشببببير 
، الءين انبثقوا رن المرتمر الدولي الثالث المعني بالدول ( 1و نامية ومةبببببار سببببباموا(لادول الجزرية الصبببببغيرة ال

، وحدلوا أولوياا التنمية المةببببتدامة لدد الدول الجزرية 2014الجزرية الصببببغيرة النامية في أياول/سبببببتمبر 
 ،( 2و 2030الصغيرة النامية، وإذ نةال بأن مةار ساموا يتةق مع خطة التنمية المةتدامة لعام 

إلى أن الدول األرضبباء  د دببدلا، من خسل مةببار سبباموا، راى التزاماا إباتااذ إلراءاا    وإذ نشببير  
،  ( 3و إرالاة ومحدلة لاتصببد  لمعالجببة مببواان الضببعـ الببببببتي تعبببببباني منبببببباا الببببببدول الجزريببببببة الصببببببغيرة الناميببببببة 

 كبانون األول/  22الصببببببببببببببالر في   70/202الجمعيبة العبامبة لأببى راى تدرار ابءا املتزام في القراراا    وأن
 20الصببببالر في    72/217، و2016كانون األول/ليةببببمبر   21الصببببالر في   71/225، و2015ليةببببمبر  

الصالر    74/217،  2018كانون األول/ليةمبر   20الصالر في    73/228، و2017كانون األول/ليةمبر 
 ،2020كانون األول/ليةمبر  21الصالر في  75/215، و2019كانون األول/ليةمبر  19 في

حالة الضببببعـ الفريد والمحدل لادول الجزرية الصببببغيرة النامية أمام الصببببدماا   وإذ نركد من لديد 
لحجماا وبعداا الجغرافي وصغر حجل ا تصالاتاا وارتمالاا الدبير راى األسواق الاارلية      ا   الاارلية، نظر 

 وكوناا معرضة بشدة لادوارث الطبيعية وآلثار تغير المناخ،  

  والحالة إلى مزيد من   ( 4و اإلدببارة إلى الحالة إلى سببد الثغراا التي تشببوا الاياكل األسبباسببية  وإذ ندرر  
  نيروبي مافيكيانو،                                                              في الدول الجزرية الصبغيرة النامية، ولروت نا، التي ولانااا في   ( 5و ةبتدامة امسبتثماراا المنتجة والم 

  

                                               ، وإلراءاا العمل المعج ل لادول الجزرية الصبببببببببغيرة 2014تشبببببببببرين الثاني/نوفمبر   14الصبببببببببالر في   69/15 رار الجمعية العامة   (1و
 النامية وساموا(، المرفق.

 . 2030، المعنون إتحويل رالمنا: خطة التنمية المةتدامة لعام  2015تشرين األول/أكتوبر   21الصالر في    1/ 70 رار الجمعية العامة   ( 2و 
 من مةار ساموا. 22الفقرة  (3و
 (.TD/519/Add.2من صحيفة نيروبي مافيكيانو و 70الفقرة  (4و
 .من صحيفة نيروبي مافيكيانو 51الفقرة  (5و
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إلى األوندتال أن يدرل لاول الدول الجزرية الصبببببببببغيرة النامية في سببببببببببيل معالجة مواان ضبببببببببعفاا المالية 
 ،( 6و  دراتاا اإلنتاليةوام تصالية، وتعزيز التحول ام تصال  الايكاي فياا وبناء  درتاا راى الصمول و 

راى التنمية المةبببببببببببتدامة في الدول الجزرية  19-إلى أن أثر لائحة كوفيد  وإذ نشبببببببببببير بقاق بال  
                                                                                                   الصببغيرة النامية أدببد  راى اءد الدول من ايراا، ومن ضببمنر اآلثار الةعيدة المدد التي من الممكن أن تترت   

، وتنمية  والنمو ام تصبال ، وأبةاء الديون، وتمكين النةباء والفتياا راى اسبتصصبال الفقر، والعمالة، والةبياحة، 
رن اسبببببتمرار تداور  درة الدول الجزرية الصبببببغيرة النامية،                                             الشبببببةاا، والتعايل، والرراية املتمابية، فضبببببس  
 والحالة اءد، راى موالاة الصدماا الاارلية،

 إلى اتااذ إإلراءاا فورية ولوارية  2020  بدروة الجمعية العامة في كانون األول/ليةمبر وإذ نةال   
 ،( 7و إ19- لتيةير استجابة الدول الجزرية الصغيرة النامية لاتعافي من األزمة الجارية النالمة رن لائحة كوفيد 

إلى أن األوندتال الاام  رشببر او أول فرصببة تةببنر لاوزراء لادخول في حوار متعدل  وإذ نشببير 
                                        راى مجالي التجارة والتنمية المترابطي ن، 19-األاراف بشأن أثر لائحة كوفيد

إلى أن رؤسبببباء لول وحكوماا تحالـ الدول الجزرية الصببببغيرة  د لروا األوندتال، في  وإذ نشببببير 
، راى اامش الدورة الةببالسببة والةببةعين  2021أياول/سبببتمبر    22التمارال امفتراضببي في نيويورب بتاري   
صبببببببببباة لرل بناء القدراا اإلنتالية لادول الجزرية الصببببببببببغيرة النامية لاجمعية العامة لألمل المتحدة، إلى موا

وإرطاء األولوية لإللراءاا التي سببببببببتدرل تعافياا من التحدياا التي تعترة التجارة والتنمية النادببببببببصة رن 
                                                                             وتغير المناخ، حتى تصبببببةر أكثر  درة راى الصبببببمول وتحق  ق أاداف التنمية المةبببببتدامة،  19-لائحة كوفيد
 لى وزراء الدول الجزرية الصغيرة النامية تعزيز مصالر المجمورة في األوندتال الاام  رشر،واابى إ

ألن العديد من المرسبببببببةببببببباا المالية الدولية وايراا من الشبببببببركاء اإلنمائيين   م زال القاق ياالجنا -1
، في الحةببببل بشببببأن لادول الجزرية الصببببغيرة النامية ما فتصوا يةببببتندون إلى معايير اير مسئمة، لون سببببوااا

                                                                                                 األااية لاحصول راى التمويل المية ر، مثل الناتج المحاي اإللمالي/الدخل القومي اإللمالي لافرل. ويبران  
رمق األزمة النالمة رن الجائحة راى الحالة إلى مواصبببباة العمل راى مردببببراا الضببببعـ، ب ية ضببببمان 

تتعافى من الصبببببدماا الاارلية وتدتةببببب   حصبببببول الدول الجزرية الصبببببغيرة النامية راى الدرل السزم لدي
 القدرة راى الصمول أماماا. 

راى أن تغير المناخ يرثر راى التجارة بإحداثر اضبببببطراباا في سبببببسسبببببل اإلنتا  والعرة   نركد -2
والنقل والتوزيع، ونشبدل راى أن  درة الدول الجزرية الصبغيرة النامية راى امنتقال بنجام من حالة الضبعـ  

ةبببببببببببتوياا مةبببببببببببتدامة من الرخاء تعتمد إلى حد كبير راى ما تحرزد من تقدم في  درتاا التقنية الحال إلى م
والمالية والمرسةية راى التديف مع الصدماا ام تصالية والبيصية النالمة رن تغير المناخ العالمي. وإننا،  

لدول الجزرية الصببببببغيرة  لتاك األسببببببةاا، ندرو األوندتال إلى مواصبببببباة وتعزيز رمار في لرل ارتمال وتنفيء ا
 النامية استراتيجياا تجارية وإنتالية رفيقة بالمناخ. 

إزاء أبةباء البديون الدبيرة والمراقبة راى البدوام التي تثقبل كباابل البدول الجزريبة    نعرا رن  اقنبا العميق  - 3
الصبببببغيرة النامية، والتي م تفتأ تتفا ل بةبببببب  ما تبءلر اءد الدول من لاول في التصبببببد  لادوارث الطبيعية و ثار  

الحبال في اإليرالاا                                                                                 تغير المنباخ وصبببببببببببببدمباا خبارليبة أخرد. وممبا زال من تفبا ل تحبديباا البديون ابءد امنافباة  
الحكوميبة وارتفباا اإلنفباق بةببببببببببببببب  الجبائحبة. لبءلبك، ندرر النبداء البء  ولابر رؤسببببببببببببباء لول وحكومباا التحبالـ  

  رن المصبارف اإلنمائية المتعدلة األاراف                                                                 ألل الدول الجزرية الصبغيرة النامية إلى الشبركاء اإلنمائيين، فضبس   من 

  

 وو(.76الفقرة  (6و
 .2020كانون األول/ليةمبر  21الصالر في  75/215من  رار الجمعية العامة  8الفقرة  (7و
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من تافيف رب ء البدين راى البدول الجزريبة      ا                         تقبد مي أكثر يتير مزيبد  والمرسبببببببببببببةببببببببببببباا المباليبة البدوليبة، ببارتمبال ناج 
الصبببببببغيرة النامية باأللواا المالية المولولة والجديدة، بوسبببببببائل مناا إلغاء الدين وتعايقر وإرالة لدولتر وإرالة  يكاتر  

 راى حل  ضايا الديون. رن تدابير لرل أخرد. وندرو األوندتال كءلك إلى مواصاة العمل                        ومةالما الديون، فضس  

وبشببببكل أحال  بوصببببفاا ومياا ضببببريبية     ا   بإصببببرار إلرا  بادان في القائمة الةببببولاء  ةببببر  نرفض -4
                                                                                   اير متعاونة ي عتبر أن لدياا مواان  صبببببببور اسبببببببتراتيجية في أار رمااا لمكافحة اةبببببببل األموال     ا  بادان  أو

ضبببببببببارة راى ا تصبببببببببالاا البادان المعنية وراى ومكافحة تمويل اإلرااا. فااءد التدابير  ثار اوياة األمد و 
 اكتةاباا القدرة راى الصمول. 

فرة تدابير ا تصبببالية  ةبببرية وانفرالية راى البادان النامية، مثاما لاء في     ا   ونرفض بشبببدة أيضببب  -5
، ألن اءد اإللراءاا م تتةبببببق مع المةالك المكرسبببببة في ميثاق األمل 2030خطة التنمية المةبببببتدامة لعام 

دة والقانون الدولي. لءلك، ندرر النداء الء  أااقر رؤسببباء لول وحكوماا التحالـ كي يتاء المجتمع المتح
 الدولي تدابير رالاة وفعالة إلنااء استادام التدابير ام تصالية القةرية امنفرالية.

ر  نركد من لديد  -6 القوارد                                                                      التزامنا بتعدلية األاراف، ومن ضبببمناا نظام تجار  متعدل األاراف أسببباسببب 
ويتةبببل بالشبببفافية والشبببمول واإلنصببباف وامنفتام، تدون منظمة التجارة العالمية مرسبببةبببتر المحورية. وندرو 
  األوندتال إلى إلراء بحث وتحايل تقني ب ية اسببببببببببتجسء أثر النظام التجار  المتعدل األاراف و واردد راى الدول 

 الجزرية الصغيرة النامية.

                                                                                              نركد قيمة التعاون فيما بين بادان الجنوا، بما فير التعاون األ اليمي، وتشببببببار ب نماذ  من ممارسبببببباا  -7
 .2030فضاى، وتدبيل مةالك تعدل الجااا ذاا المصاحة التي ستعزز تحقيق خطة رام 

ل العس ة المحورية ما بين التجارة وسبببببياسببببباا الصبببببحة، واألثر الةبببببابي راى اإلنتالية النال        نوك د -8
رن التحدياا التي تعترة الدول الجزرية الصببغيرة النامية في مجال الصببحة، مثل األمراة المزمنة اير 

. ونحبث األوندتبال راى العمبل مع ايصباا أخرد، من لاخبل منظومبة األمل المتحبدة ومن 19-المعبديبة وكوفيبد
 لي الصحة والتجارة. خارلاا راى الةواء، راى تشجيع ارتمال لداول أرمال وسياساا متوازنة في مجا

إلى اتابباذ مةببالرة بةيببالة األمين العببام لألمل المتحببدة أللببل امتفبباق راى مةببالك توليايببة   نببدرو -9
لجيل لديد من تدابير الدرل الدولي تدون الغاية مناا الحد من أولر الضببعـ لدد الدول الجزرية الصببغيرة  

ول. ونعتقد أنر ينةغي لألوندتال أن يضببببطاع بدور النامية إزاء الصببببدماا النةببببةية وزيالة  درتاا راى الصببببم
 أساسي في العماية المتعدلة األاراف التي ترتدز راياا اءد المةالرة. 

الدروة إلى مواصبباة األوندتال لاولد في لميع ما يقوم بر من أرمال أللل تعميل المةببألة    نةبباند -10
 الجامعة المتمثاة في المةاواة بين الجنةين وتمكين النةاء والفتياا.

األوندتال إلى تعزيز لرمر التقني لجاول الدول الجزرية الصبببغيرة النامية أللل سبببد الثغراا   ندرو -11
واسبتدامة و درة راى الصبمول. لءلك، ندرو األوندتال إلى     ا   سبية وبناء ا تصبالاا أكثر تنورفي الاياكل األسبا

امضببطسا بأرمال في المجاما التالية: إنماء وتطوير المشبباريع الصببغرد والمشبباريع الصببغيرة والمتوسببطة  
امية؛ وتنمية  الحجل في باداننا؛ وتشببببببببببجيع امسببببببببببتثمار األلنبي المةادببببببببببر في الدول الجزرية الصببببببببببغيرة الن 

                                                                                           ام تصبببال األخضبببر، بما في ذلك  طاا الطا ة المتجدلة؛ وتعزيز ا تصبببال مةبببتدام معتم د راى المحيطاا؛  
وتشبببجيع الصبببناراا اإلبدابية؛ ولءا الماالرين المارة وامحتفا  بال؛ والتقدم التدنولولي بارتةارد محرب 

الر مي والمعرفي؛ وتنفيء إصببببببببسحاا                                                          ابتدار وتاصببببببببد  ا تصببببببببال  أذكى في باداننا؛ وتطوير ام تصببببببببال
 لتيةير التجارة؛ والتجارة واألمن الغءائي؛ ونقل لو  وبحر  مةتدام و الر راى الصمول.
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