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 مجلس التجارة والتنمية
 الدورة الرابعة والستون

 2017أيلول/سبتمرب  22-11جنيف، 
 من جدول األعمال املؤقت 10البند 

 األنشطة التي يضطلع بها األونكتاد دعماً للدول الجزرية

 النامية وللبلدان النامية غير الساحلية الصغيرة

األنشطططططة التططططي يضطططططلع بهططططا األونكتططططاد دعمططططاً للططططدول الجزريططططة   
 الصغيرة النامية

 مذكرة من أمانة األونكتاد  

 تنفيذي موجز  
كااام مااؤألم األمااد املتتاادة للتتاااةة والتنمياا  واألويئتااامن أول ايماا    من وماا  األمااد  

املتتدة تعرتف بالتتديات اخلاص  اليت تواجه الدول اجلزةي  الصغرية الناميا ، و  سايما لا ل 
، وتاااادعو ست اسااااتتابات مولياااا  لاصاااا  1٩7٦و 1٩72موةتيااااه الةالةاااا  والمابعاااا    العااااام  

لها. والاادوةة المابعاا  وال ااتوم للتتاااةة والتنمياا  اااا أول ماامة تتاااص  يهااا للمتلاا   مصاا  ملشاااك
ا عاارتاف ببةبعاا  عمااوم ماان عماا  األويئتااام   اااذا اىااال وتشااتيعه علاا  ا  اا    باملزيااد 

واصال  الادعوة املو اوعي    ااذا اىاال مبالصال . وجاوام التازاأل األويئتاام  من اإلجماءات ذات
 ن2014ماً إلجماءات العم  املعتَّا  للادول اجلزةيا  الصاغرية الناميا  وم ااة سااموان وبالذات، و 

ن، يتمة    تمكيزه عل  ألئ  األمد املتتدة من TD/519/Add.2 ،201٦وما يئيايو يريويب و
"اختاااذ سجاااماءات عاجلااا  ملموسااا  و اادمة للتصااادي ملعاجلااا  ماااوا ن ال ااعف الااايت تعاااا  منهاااا 

واااو تعهااد يتتلاا   يااه ال لاا  ن، 22وم اااة ساااموا، الفماامة  "غرية النامياا الاادول اجلزةياا  الصاا
ن واىلا  ا قتصاامي ٦5/2والماماة  2010احلئيد الذي أعمبت عنه اجلمعي  العام    عااأل 

ن مبعاجلااا  أوجاااه ال اااعف   الااادول الناميااا  2011/44والماااماة  2011وا جتمااااعا   عااااأل 
  ".عل  حنو أكةم  عالي"اجلزةي  الصغرية 

وي تند األساس املن ما لعم  األويئتام   ااذا اىاال ست ا عارتاف ةالا   ميادة    
املشااهد اإلئااالا العاااملا.  بالن ااب  ملع ااد الاادول اجلزةياا ، يتمةاا  التتاادي اإلئااالا الملي ااا   
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الا قابليتهاا للتااببم بالعواماا  اخلاةجياا  الايت تتتاااوا ال ااي مة افلياا م ولاذلن  اا م أاااد ااادف سئاا
جمموعا  متعادمة األوجاه مان األااداف  ي ادوااو هلذه البلدام ااو بنااء المادةة علا  الصاموم، 

تاارتاوص باا  التئيااف مااو املنااا  والتنويااو ا قتصااامي. ورتااال الاادول اجلزةياا  الصااغرية النامياا  ست 
معاد مااا/ و/أو تمااج لاااةجا   جهوماااا المامياا  ست بناااء الماادةة علاا  الصااموم، وانااا  يااداء 

بوصافها الوسايل  األكةام  "املعامل  اخلاص  للدول اجلزةي  الصغرية الناميا " وي  األمد من أج  
استصواباً لتلبي  اذه احلاج . ولئن تدابري الدعد الدو/ هلذه الدول  دومة، ي ماً لعدأل وجاوم 

ول قااامة بعاا  ماان أكةاام اااذه الااد قااد ادااتد  معااايري لتتديااد الاادول اجلزةياا  الصااغرية النامياا . و 
تعم ااااً لل  ااام   امل البااا  بناااو  لااااد بااابم يتتمَّااام تمااادأل وا ااا    معاملااا  من ومااا  األماااد 

 املتتدة هلذه الدول.
واألويئتااام    ليعاا  الاادعوة ملعاجلاا  اااذه امل اابل  علاا  الصااعيد العاااملا، بينمااا يماادأل  

الصاااموم. وتتمةااا  الااادعد لفااامامل الااادول اجلزةيااا  الصاااغرية الناميااا    أعماااال بنااااء المااادةة علااا  
اىا ت األةبع  الملي ي  لعم  األويئتام لصاا  الادول اجلزةيا  الصاغرية الناميا    ردياد تلان 
الااادول، وسباااماا م ااابل   اااعف اجلااازة، والوقاااوف علااا  التااادابري اخلاصااا  ال امااا  هلاااذه البلااادام، 

 وتمدمي جمموع  واسع  من اخلدمات ا ستشاةي  لعدم منها.
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مقدمطططةر أربعطططة عقطططود مطططن عمططط  األونكتطططاد بشطططين الطططدول الجزريطططة الصطططغيرة  -أولً  
 النامية

يمجو عم  األويئتام بشبم الدول اجلزةي  الصغرية النامي  ست  رتة ال ابعينات، بعاد  ارتة  -1
ن. واألويئتااام اااو أول ايماا    من وماا  1وجياازة ماان سيشاااء  ماا  أقاا  البلاادام ئااواً ة ياااً واإل اااة 

دة تعرتف بالتتديات اخلاص  اليت تواجهها الدول اجلزةي  الصغرية الناميا ، وتادعو ست األمد املتت
المياااأل باساااتتابات موليااا  لاصااا  ملشااااكلها. و ئااان التمييااز بااا  بااا   مما ااا    تااااةي  تعامااا  

 األويئتام مو الدول اجلزةي  الصغرية النامي .
، اااد اً لعماا  "ام اجلزةياا  الناميا البلاد"، كاياات 1٩٩2ست عاااأل  1٩72  الفارتة ماان عااأل  -2

يت د ست  د كبري ب ابو تش يصا، وذلن هبدف التشاتيو علا  سيا ء ااتمااأل لااد ملشااكلها. 
  س ااة سياساته  "اجلزةيا  الصاغريةالادول ا ساتةناء املتعلام ب"، اعتمد البنن الدو/ 1٩85و  عاأل 

ا سااتمماة   معاملااا  البلاادام املتوسااا   املتمااايزة لت صاايت التمويااا  اإلئااالا الااايت تم ااا مبااا يلاااا  
الدل  معامل  البلدام املن ف   الدل  واملان  والماموا املي امة للغايا ن،    اال كو اا مان الادول 
اجلزةياا  الصااغرية النامياا ، واااا صااف  نااري ة ياا  كاياات ممام اا  للهشاداا  ومااربةاً ملاان  معاملاا  لاصاا  

 بغ   الن م عن املعايري األلمل.
، قاأل األويئتاام،   أعماام ماؤألم األماد املتتادة 2010و 1٩٩2الفرتة ب  عاما و   -3

املعج بالبيم  والتنمي ، بتئييف عمله املتعلم باجلزة مو التتول ال ياسا   ا اتمااأل مان البلادام 
، 1٩٩2مالاا  األمااد املتتاادة. و  ألوا/يوليااه  اجلزةياا  النامياا  ست الاادول اجلزةياا  الصااغرية النامياا 

ي د األويئتام أول اجتما  يعمد عل  اإل  ق لفميم لارباء بشابم جادول قيااس أوجاه ال اعف 
اخلاصاا  بالاادول اجلزةياا  الصااغرية النامياا . وقااد كلااف األويئتااام باا جماء مةاساا  عاان اااذا املو ااو  

سماا إلباماا اشادا  ااذه الادول كفما  لبتث سمئايي  اسات داأل األماد املتتادة ملؤدامات ال اعف، 
بعينهاااا أو لتوجياااه وا اااعا ال ياساااات الو نيااا    عملهاااد مااان أجااا  بنااااء المااادةة علااا  الصاااموم. 
وياااوقذ ااااذا العمااا  المالاااد علااا  ي ااااق واساااو   املاااؤألم العااااملا املعاااج بالتنميااا  امل اااتدام  للااادول 

ال ااعف   معااد جهااوم بناااء . وكااام قياااس 1٩٩4اجلزةياا  الصااغرية، الااذي عمااد   بمباااموس   
 املتعلامالمدةة عل  الصموم لدل الدول اجلزةي  الصغرية الناميا  أماماً  وةيااً   جادول أعماال األويئتاام 

بتلاان الاادول لاا ل الفاارتة املتبمياا  ماان العمااد، مااو الرتكيااز بوجااه لاااد علاا  الاادول الاايت سااتواجه قميباااً 
 مي وساموا وملديف   ذلن الوقتن.ردي اخلمول من  م  أق  البلدام ئوا وكابو  ري 

  1اإل اة 
 ر األونكتاد يوجه اهتمامه إلى الدول الجزرية الصغيرة النامية1972
صدةت أول تصمحيات مو وعي  ةلي ي    األويئتام بشابم البلادام اجلزةيا  الناميا     

سُتند  يها بصف  لاص  ن، وا1٩7٦الدوةة المابع  ملؤألم األمد املتتدة للتتاةة والتنمي  ويريويب، 
ست وةقاا  أساسااي  أعااداا األماياا  بشاابم أقاا  البلاادام ئااواً والبلاادام النامياا  نااري ال ااا لي  والبلاادام 

ن داااهدت أول 1٩72ن. س  أم الااادوةة الةالةااا  للماااؤألم وساااايتيانو، TD/1٩1اجلزةيااا  الناميااا  و
 ن3-وم ٦5 ، وااا مو او  الماماة اعرتاف من جاي  أع ااء األويئتاام مبشااك  البلادام اجلزةيا  الناميا

. و لا  ااذا الماماة ست األما  العااأل لاويئتاام أم 1٩72أياة/مايو  1٩الذي اختذه املؤألم   
ياادعو ست عمااد اجتمااا  لفمياام لاارباء ماان أجاا  الوقااوف علاا  املشاااك  اخلاصاا  بالبلاادام اجلزةياا  

 .1٩74عاأل  النامي  ومةاستها وتمدمي توصيات بناء عل  ذلن. وقد مت اذا  
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باادعد جهااوم بناااء الماادةة علاا  الصااموم الاايت تبااذهلا ، تئةَّااف التاازاأل األويئتااام 2010ومنااذ  -4
  اجتاااا   أو ً، ماان لاا ل تماادمي جمموعاا  ماان اخلاادمات ا ستشاااةي   الاادول اجلزةياا  الصااغرية النامياا 

 ست الدول األكةام  اعفاً مان بينهاا، و  سايما تلان الايت ي ااوةاا أداد الملام سااء عادأل سمةاجهاا  امن
الدول اجلزةي  الصغرية النامي  باعتباة ا يتماء ست تلن الفما  ااو األسااس لتلماا املعاملا  اخلاصا      م 
   ماادا ا املعاملاا  املمنو اا  ألقاا  البلاادام ئااواًم وبايياااً، ماان لاا ل م ااا ات مو ااوعي    النمااا   الاا

الاادالم  يمااا باا  الاادول األع اااء بشاابم ا عاارتاف بو ااو الاادول اجلزةياا  الصااغرية النامياا  علاا  أساااس 
  للااادول معااايري لتتديااد تلاان الاادول، واااا ل ااوة  اااموةي  لتلبياا  ال لاا  املتعلاام مباان  معاملاا  لاصاا

وقااد أُعاامنم عاان  ااموةة العماا  علاا  اختاااذ تاادابري مولياا  لاادعد الاادول اجلزةياا  . اجلزةياا  الصااغرية النامياا 
الصاااغرية باعتبااااةه دااام اً  اااموةياً للاااتمئن مااان رميااام التمااادأل ا قتصاااامي اهليئلاااا واياااامة المااادةة علااا  

 الصمومن   مع د اذه البلدام.
تااةة والتنميا  ااا أول مامة تتااص  يهاا للمتلا   مصا  والدوةة المابعا  وال اتوم ىلا  الت -5

ا عاارتاف سم اا  وأةبعاا  عاماااً ماان عماا  األويئتااام   اااذا اىااال وتشااتيعه علاا  ا  اا    
مبزياااد مااان اإلجاااماءات ذات الصااال . وقاااد أُعنااادَّت ااااذه املاااذكمة و مااااً للماااماة الاااذي اختذتاااه الفمقااا  

زايياااا  الربياجمياااا    موةاااااا المابعاااا  وال اااابع    كااااايوم املعنياااا  باإل اااااة ا ساااارتاتيتا واملي العاملاااا 
اااااذه امل   ااااات التمهيدياااا ، ت اااالو اااااذه املااااذكمة ال ااااوء علاااا  وبعااااد . 201٦األول/مي ااامرب 

الاذي يماوأل علياه عما  األويئتاام الُنُ ماا اساتتاب  لادعوة أع ااء األماد املتتادة املبادلا ال اياق 
والفصا  الةاا ن.  "أكةام  عاليا  معاجلا ً رية الناميا  الادول اجلزةيا  الصاغعاجل  جواي   اعف م"ست 

ويشاااااة ست األيشاااا   احلالياااا  والاااايت ا اااا ُلو هبااااا مااااؤلماً لاااادعد اااااذه الاااادول،   س اااااة الربيااااام  
املتعلاام بب ميميااا وأقاا  البلاادام ئااواً والااربام  اخلاصا ، باعتباااة أيااه قااد جاامل المياااأل هبااا    5 الفمعاا

 يشااة سليهاا   ، أما امل  لو هبا   س اة الربام  الفمعيا  األلامل،املماأل األول لصيصاً لتلن الفم
باعتباةاا أيش   تفيد بع  الدول اجلزةي  الصغرية الناميا ، وسم   تئان مصامم  لصيصااً لتلان 

والفصااا  الةالاااثن. وتُعاااما امل   اااات اخلتاميااا    دااائ  مةس لاااه أ يااا  لاصااا  لعمااا  الفمااا  
  املم اام قالماا  ببيشاا   األويئتااام احلالياا  أو الاايت ا اا ُلو هبااا  األويئتااام والفصاا  المابااون. وتاامم

 مؤلماً   تلن البلدام.

األونكتططاد لطلططج الجمعيططة العامططة معالجططة أوجططه  ططع  الططدول اسططتجابة  -ثانياً  
 الجزرية الصغيرة النامية على نحو أكثر فعالية

لناميا   لا  اجلمعيا  العاما    كام أ د املعا  الباةاة   تاةي  الدول اجلزةيا  الصاغرية ا -٦
أ    ن م  يما قد يتع  اختاذه من تدابري س ا ي  أم يُ "و "تمدمي توصيات ملموس " 2010عاأل 
 تلبيا  ا تياجااااو  الادول اجلزةيا  الصاغرية الناميا بوجاه لااد عاجل  أوجه ال عف اليت تنفمم هباا مل

 ن.33 ، الفمامة2010أيلول/سابتمرب  25املاؤة   ٦5/2والمماة  "  جمال التنمي  عل  حنو أكةم  عالي 
، كمة اىل  ا قتصامي وا جتماعا  لا  اجلمعيا  العاما  بابم  لا  ست جلنا  2011و  عاأل 

ووجهاااات ي م]ااااا  امل اااتمل   اااول كيفيااا  مواصااال  ]اللتنااا   آةاء "ال ياساااات اإلئاليااا  أم تمااادأل 
ماا قاد "... باالن م    "كاامً  و عاا ً  موةيشيوس تنفيذاً  تنفيذ بميام  عم  بمباموس واسرتاتيتي 

يلازأل اختااذه مان تادابري   ان  وس اا ي  الايت أجا  التصادي علا  حناو أكةام  عاليا  ألوجاه ال اعف 
  5املاؤة   2011/44 والماماة "الفميدة واخلاص  واحلاجات اإلئالي  للدول اجلزةي  الصاغرية الناميا 

 ن.1لفممة ، ا2011كايوم األول/مي مرب 
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التصاادي علاا  "الاادول األع اااء ل ااموةة وجهتااه وأمل الرتكيااز ا سااتباقا الصاامي  الااذي  -7
ألوجه  عف الدول اجلزةي  الصغرية الناميا  ست التازاأل األويئتاام بتئةياف معماه  "حنو أكةم  عالي 

 إلجاماءات بنااء الماادةة علا  الصاموم   اااذه البلادام. وقاد مت ذلاان لاي   ماو ماان لا ل تماادمي
امل اعدة املبادمة ست  مامل البلدام اليت تعا  من  ا ت  عف  امة، ولئن أي اً مان لا ل 

الدعد الفج لتلبي  امل ل  املتعلم بتتميم تمدأل عل  صعيد الُنُ د حنو تو ري معامل  لاصا  تمدمي 
 تياجااات ل سااتتاب    "األكةاام  عالياا "للاادول اجلزةياا  الصااغرية النامياا ، واااا ال ميماا  الو ياادة 

مااان سجاااماءات العمااا   22تلااان الااادول. وأكااادت الااادول األع ااااء   األماااد املتتااادة،   الفمااامة 
باختاذ سجماءات عاجل  "ن، تعهداا 2014املعتَّ  للدول اجلزةي  الصغرية النامي  وم اة ساموان و

، "و اااادمة للتصاااادي ملعاجلاااا  مااااوا ن ال ااااعف الاااايت تعااااا  منهااااا الاااادول اجلزةياااا  الصااااغرية النامياااا 
عااداً ماان اإلحلاااص اعاا  اااذا املوقااف ماان جايبهااا أقااول املواقااف الاايت وةمت    ب ااا ت بااذلن بُ 

 مو تلن البلدام.كلها بشبم كيفي  التعام    "م اة ساموا"سياق الوبيم  اخلتامي  املعنوي  
وبعد  ارتة وجيازة مان ايعماام املاؤألم الادو/ الةالاث املعاج بالادول اجلزةيا  الصاغرية الناميا ،  -8

باختااااذ سجاااماءات عاجلااا  "، جااادمت اجلمعيااا  العامااا  التزامهاااا 2014الاااذي عماااد   آبياااا   عااااأل 
ملموس  ملعاجل  موا ن  عف الدول اجلزةي  الصغرية النامي ، ومبواصل  البتث بصوةة من م  عن 

الااااااايت تواجههاااااااا ااااااااذه البلااااااادام  "ول، مباااااااا   ذلااااااان  لاااااااول س اااااااا ي  للتتاااااااديات الملي اااااااي  لااااااا
ن. وسذ   ااا األويئتااام تشااتيو اجلمعياا  العاماا  علاا  مواصاال  بااذل 3، الفماامة 70/202 والمااماة

مااان أجاا  التنميااا  امل اااتدام   "لتشاااتيو سقاماا  داااماكات جديااادة  ميمياا  ومالمااا "اجلهااوم الدبوبااا  
ن،  ماااد ةأل أم ال مالااام الااايت و اااعت بشااائ  ساااليد 11الناميااا  والفمااامة  للااادول اجلزةيااا  الصاااغرية

ملعاجلتهاا علاا  أساااس املمكاز اخلاااد بالاادول اجلزةيا  الصااغرية النامياا  ساتئوم اااا  تاام الزاوياا    
 دماك  الغد احلميمي  مو تلن البلدام.

يريويب، واو  وجمل أي اً ت ليو ال وء عل  الدول اجلزةي  الصغرية النامي    ما يئيايو -٩
الوبيم  اخلتامي  للدوةة المابع  عشامة ملاؤألم األماد املتتادة للتتااةة والتنميا ، الايت ُعمنادت   ياريويب 

 ن. 2واإل اة  201٦  ألوا/يوليه 

  2اإل اة 
 الدول الجزرية الصغيرة النامية في مافيكيانو نيروبي

عشاااامة ملااااؤألم األمااااد املتتاااادة للتتاااااةة يشااااري ما يئيااااايو يااااريويب، واااااو يتااااال  الاااادوةة المابعاااا   
والتنمي ، ست الدول اجلزةي  الصغرية الناميا  عشام مامات. وتعارتف أةبعا  مان ااذه اإلدااةات بال اعف 

ن،   اا ً عاان 22 ا سااتةنالا الااذي تعااا  منااه اااذه الاادول سااء التعااما للصاادمات اخلاةجياا  والفماامة
ن، ومعاجلاا  الفتااوات   جمااال البنياا  التتتيااا  51مااامة احلاجاا  ست ا سااتةماة   اإليتااال امل ااتداأل والف

ن   الاادول اجلزةياا  الصااغرية النامياا ، وا سااتمماة   تماادمي الاادعد العاااأل   تياجااات تلاان 70والفماامة 
الااادول اجلزةيااا  الصاااغرية  البلااادام اإلئاليااا ، مباااا   ذلااان مااان لااا ل تمااادمي اخلااادمات ا ستشااااةي  ست

 ن.٩1اليت تواجه ردي اخلمول من  م  أق  البلدام ئواً والفممة  النامي 
ن "ينبغاا لاويئتاام أم ..."وتت ذ اإلداةات ال ت األلمل دئ  أسالي  تنفيذيا  و 

 وتئلف األماي  مبواصل  م اعدة الدول اجلزةي  الصغرية النامي  عل  النتو التا/ 
وا ساااااااتةماة والتنميااااااا  تتااااااااةة التصااااااادي للتتاااااااديات امل اااااااتممة   جماااااااا ت ال وأن 
 ومننم10 والفممة
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مة قادةاا علا  التئياف ايامة كفاءة ي د النم  البتمي  يها من  يث التئلف  واياا ومن 
 وطننم55والفممة 

يياا  والتتاااةة المقمياا  توسايو ي اااق الفوالااد الاايت  ئاان أم جتنيهاا ماان التتاااةة اإللئرتو  ولن 
 و ننم55والفممة 

التتااو ل ا قتصااامي اهليئلااا،  وتشااتيووا قتصااامي  املااامي ااعفها  معاجلاا  أوجااه ومن 
 ووننم7٦والمدةات اإليتاجي  والفممة  وبناء املموي 
  سياسات واسرتاتيتيات التنمي  الو ني  من لا ل  اإليتاجي سمةال المدةات  واان 

 و ننم 7٦المدةات اإليتاجي  والفممة است داأل مؤدمات بشبم 
حلفااااا مااااواةم افي ااااات واساااات دامها ب ميماااا   ا ساااارتاتيتياتيااااذ تصااااميد وتنف وون 
 .وةنن100والفممة م تدام  

 

األنشطططططة الحاليططططة والتططططي ا طططططدلع بهططططا مططططؤ راً لططططدعم الططططدول الجزريططططة  -ثالثاً  
 الصغيرة النامية

يصاانف اااذا الفصاا  األيشاا   الاايت ي اا لو هبااا األويئتااام معماااً للاادول اجلزةياا  الصااغرية  -10
 النامي    ب    مات، اا  

الاادول سةسااء ممكاز األيشا   الماميا  ست سباماء النمااا  الادو/ بشابم ساب  تي ااري  وأن 
 اجلزةي  الصغرية النامي    األمد املتتدةم 

اء المااادةة علااا  الصاااموم لااادل الااادول اجلزةيااا  أيشااا   الااادعد املبادااام جلهاااوم بنااا ومن 
 الصغرية النامي م 

 األيش   األلمل ذات األ ي  اخلاص  لتلن الدول.  ولن 
يتعلااام مبتاااا ت عمااا  األويئتاااام الااايت تفياااد الااادول اجلزةيااا  البناااد األلاااري و   ااا  أم  -11

موعت  األولي  من األيش   الصغرية النامي  بنف  ال ميم  اليت تفيد هبا البلدام األلمل،   م اى
 ا لو هبماا لصاا  تلان الادول ة النامي  عل  وجه التتديد  سذ يت تهد ام الدول اجلزةي  الصغري 

 تلن الدول.خلدم  بوصفها  م  بعينها أو  من أ م امل اعدة املوجه  لصيصا ً 

المتعلططب بسرسططاك مركططز الططدول الجزريططة  ىمسططعلضطططلع بهططا دعمططاً لاألنشطططة التططي يد  -أل  
 الصغيرة النامية ومنحها معاملة  اصة 

 تحديد الدول الجزرية الصغيرة النامية  
مبمكااز الاادول النامياا  اجلزةياا   املتتاادة أقاامم ست ا عاارتاف    اولاا  جلعاا  من وماا  األمااد -12

الادول اجلزةيا  الصاغرية  الادول، حيادم األويئتااممعاايري تو او لصيصااً هلاذه الصغرية عل  أسااس 
مولااا  يشاااري سليهاااا  28ت اااد وياااتد ذلااان مااان لااا ل قالمااا  الناميااا  باسااات داأل منهتيااا  مبادااامة. 

للادول اجلزةيا  الصاغرية الناميا  مان أجا  التبكياد علا   "المالما  التتليليا "األويئتام عموماً باسد 
دياد ااذه البلادام. وةناد أم   را ت اق املو اوعا واملوبوقيا  املتمة    رميم اهلدف الملي ا 
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 ،  اا م اااذه المالماا  ت ااتند ستالااذاي وصاايفالتعلاا  أساااس ماان اً المااوالد ال ياسااي  تنشااب عموماا
 معايري وا ت ، تنت  عنها جمموع  متتاي   ي بياً من البلدام.

 وت تند المالم  التتليلي  واي م اجلدولن ست أةبع  معايري  بيعي ،  ئن تبينها من ا هاا -13
 إليئليزي امل تصم، واا  صغم احلتد، والعزل ، وممكز الدول  النامي ، ووجوم كيام الدول .ا

من  يث عدم ال ئام، بنف  ال ميم  الايت ت ات دأل  "صغم احلتد"ويعم ف األويئتام  -14
هبا جلن  ال ياسات اإلئالي  سمفاً سئايياً مبةاب  معياة لاد لإل ا   ست قالم  أق  البلدام ئواً. 
وال ااامف ال ااائا  الباااالني ا ااا  م يااا  الاااذي التااااةه األويئتاااام لتميياااز الااادول اجلزةيااا  الصاااغرية 

اذا المقد ب  مولت  بينهما  ااةق سائا  كباري، س ادا ا أقا  بئةاري النامي  له ما يربةه   توس و 
ن، 2015ملياوم ي ام    عااأل  2.7من ا   م ي  د ت وجامايئا اليت بلني عدم سئا ا 

   اا  تتتاااوا األلاامل ا اا  م ياا  داا ت بن ااب  الةلةاا  تمميباااً وبااابوا نينيااا اجلدياادة، وبلااني 
 ن.2015األ مليوم ي م    ع 8.2عدم سئا ا 

،  معياة وا   مبا  يه الئفاي  يتي  سهول  التعم ف عليها"صف  اجلزةي "أو  "العزل "أما  -15
 .ن1و

مان  ياث  الدولا  م اتول"ويتتاي  األويئتام عل  الصعوب  افتمل  الئامنا    تعمياف  -1٦
  الصاااغرية، و اااا مااان لااا ل املااازل بااا  معيااااةين سئاااالي  عناااد التعامااا  ماااو البلااادام اجلزةيااا "التنميااا 

يصي  الفمم من الدل  الموما اإلمجاا/، ألياه أكةام مؤدامات م اتويات املعيشا  قباوً  ووكاذلن 
املعيااة األول لتتديااد أقا  البلاادام ئاواًن والدةجاا  املماادَّةة لل اعف ا قتصااامي الايت تمي ااها األمااد 

دل  الماااوما املتتاادة مااان لااا ل مؤدااام ال ااعف ا قتصاااامي.  ااامند بلاااو  يصااي  الفااامم مااان الااا
اإلمجااا/   أيتيغااوا وبمبااوما وجاازة البهامااا وبمباااموس وسااايت كياات  وييفااي  وسيشااي  وتمينياادام 

مو ةاً    12 475وتوبااااانو م ااااتويات أعلاااا  ماااان عتباااا  البناااان الاااادو/ للاااادل  املمتفااااو واااااا 
، يعتربااااا األويئتاااام مااان الااادول الناميااا ، ولاااي  مااان ا قتصاااامات املتمدمااا ، ب اااب  2015 عااااأل
ا قتصاااامي هلاااذه البلااادام، و  سااايما تعم اااها الشاااديد مل اااا م الئاااواة  مةجااا  ال اااعف  تفاااا اة 

ال بيعي  العنيف . وقد اعرت ت األمد املتتدة اعرتا اً واسعاً، كماا اعارتف األويئتاام، بابم ا اماااة 
ن ااااو ساااياق للهشادااا  "املفاةقااا  اجلزةيااا "ة التعاااما للم اااا م   يفااا  الوقااات والن اااع ماااو داااد

بلاااداً آلااام  22صاااامي . ولاااذلن يعتااارب األويئتاااام الااادول ال ااات املاااذكوةة أعااا ه، ست جايااا  ا قت
  من ي اق الدل  املتوسو، من البلدام النامي .

، داابيه كشاابم العزلاا ، اااو  ئاامة وا اات  راادم الئيايااات املتمتعاا  "وجااوم كيااام الدولاا "و -17
 هبا.باحلئد الذاي بدً  من األقاليد التابع  أو املمتب   

واااذه املعااايري األةبعاا  لتصاانيف الاادول اجلزةياا  الصااغرية النامياا  تشاائ  األساااس لتعميااف  -18
بلاداً ماان ااذه البلاادام،  28األويئتاام لتلاان الادول، واااو ليااة منهتااا يتاي   الياااً قالما  ت ااد 

 عل  النتو املب    اجلدول التا/.

__________ 

ليشيت من يا ي ، وتيماوة الغمبيا ، وااا جازء مان مما عا   - ة،   ةم تيموة، ب  مول  تيموةجزيمة تيمو  تماُسد ن1(
ي  ليشايتن، لاا - ادوم بميا  لتيماوة وجاوم يوساا تينغااةا الشامقي  اإليدويي اي  مان يا يا  ألامل وياا ين اوي علا  

باادقيم  ،ليشاايت، وسم كااام البلااد - ام،   ال بيعاا  اجلزةياا  لتيمااوة، ماان وجهاا  ي اام األويئتاايشاائنماان داابيه أم 
 لي   ا اً بالبتم ألاماً.  العباةة،
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 ناميةدولة جزرية صغيرة 28 قائمة األونكتاد التحليلية لط  
 أيتيغوا وبمبوما

 با و
 بمباموس

 تمينيدام وتوبانو
 تو الو
 تويغا
 ليشيت - تيموة

 جامايئا
 جزة البهاما
 جزة الممم

 جزة سليمام
  زة ماةدال
 مومينيئا
 ساموا

 سام توما وبمين يع
 سايت  ن نت وجزة نمينامين

 سايت كيت  وييف 
 سايت لوسيا

 سيشي 
 نميناما
  ايواتو
  يتا

 كابو  ريمي
 كرييباس
 ملديف

 موةيشيوس
 املو دةن -ميئموييزيا وو يات 

 ياوةو

 إبراز مسيلة الضع   
بشااابم قيااااس أوجاااه  1٩٩2بعاااد عاااام  مااان سجاااماء األويئتاااام مةاسااا  جااادول   عااااأل  -1٩

ال ااعف مااو الرتكيااز بوجااه لاااد علاا   الاا  الاادول اجلزةياا  الصااغرية النامياا ، معااا املااؤألم العاااملا 
اجلزةيااا  الصاااغرية الناميااا ، وااااو املاااؤألم العااااملا املعاااج بالتنميااا  امل اااتدام  هلاااذه  األول املعاااج بالااادول

الدول، ست بذل مزيد من اجلهوم املنهتي    جمال ةصد ورليا  تتلاف أوجاه ال اعف   اجلازة. 
، عنااادما أوصااات جلنااا  ال ياساااات 1٩٩7وقاااد اكت ااا  ااااذا ا جتااااه ااااااً متزاياااداً   أياة/ماااايو 

س اة ا ستعماا الذي امي ك  ب   سنوات لمالما  أقا  البلادام ئاواً، و  تالفا   اإلئالي ،  
لئ  التوقعات، بم و اسد  ايواتو من  م  أق  البلادام ئاواً. وأيَّاد اىلا  ا قتصاامي وا جتمااعا 

، واااو عماا   وجماات بااه  ئوماا   ااايواتو. و لباات احلئوماا  1٩٩7اااذه التوصااي    ألوا/يوليااه 
ن األويئتام، الذي كام   ذلن الوقت او كيام األمد املتتدة الو ياد الاذي لاه تااةي  املشوةة م

 من ا اتماأل التتليلا بال عف أماأل الصدمات اخلاةجي  اليت تتتاوا  دوم ال ي مة افلي .
، قااااأل ةلاااي  واةاء  اااايواتو، متتااادباً أمااااأل اجلمعيااا  العامااا ، ب قناااا  1٩٩7و  أيلول/سااابتمرب  -20

بعدأل املوا م  عل  توصي  جلن  ال ياسات اإلئالي ، الايت ةأل أ اا أنفلات ال اعف ا قتصاامي  اجلمعي 
الشديد    ايواتو. و ث من وم  األمد املتتدة عل  سعاامة الن ام   منهتيا  ة او اساد البلاد مان  ما  

يف، واااو أقاا  البلاادام ئااواً، وسياا ء ا عتباااة إل ااا   ال ااعف كمعياااة لتتديااد  ااا ت سعااامة التصاان
وعنادما لمجات مولتااام مان الادول اجلزةياا  الصاغرية النامياا   1٩٩4تادبري معاا سليااه األويئتاام مناذ عاااأل 

من  م  أق  البلدام ئواً وكايت اللتن  قد تنببت سموجهماان. وعلَّمات اجلمعيا  العاما  م ابل  ة او اساد 
  تت املعايري. ايواتو و لبت ست اىل  ا قتصامي وا جتماعا أم ين م   سعامة 
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، عمااااا  األويئتاااااام عااااان كةااااا  ماااااو اللتنااااا  مااااان أجااااا  بنااااااء 1٩٩٩و 1٩٩8و  العاااااام   -21
ن. وأقامَّ اىلاا  3لل اعف ا قتصاامي واعتماام معيااة لل ااعف ي اتند ست ااذا املؤدام واإل ااة  مؤدام

 ،1٩٩٩ ا قتصاااامي وا جتمااااعا ااااذا اإلصااا ص الئباااري ىموعااا  أموات الم اااو مااان المالمااا    عااااأل
لمالم  أق  البلادام ئاواً. وكشاف ااذا ا ساتعماا،   مجلا   2000و ُبم ألول ممة   استعماا عاأل 

أمااوة، عاان ال ااعف ا قتصااامي الئبااري    ااايواتو، يااا أمل ست أ ااا   تعااد مؤالاا  م اابماً للم ااو ماان 
قادمت اللتنا   ، عنادما200٩ المالم . و  ت هم  ال  ة و  اايواتو مان المالما  مان جدياد س    عااأل

المالمااا ، وأيَّاااداا اىلااا  ا قتصاااامي وا جتماااااعا  بم اااو ا هاااا مااان 2012توصاااي  جديااادة   عااااأل 
 مبادمًة   يف  العاأل.

 3 اإل اة
 بضع  الدول الجزرية الصغيرة النامية باألرقام األونكتاداعتراف 
ا قتصااامي اساتناماً ست البياياات امل اتمدة مان ساات جاو ت حل اام مؤدام ال اعف  

قاماات هبااا أماياا  جلناا  ال ياسااات اإلئالياا  وةبًل س صااالي  س ااا ي  م ااتمد ة ماان مؤداام ال ااعف 
 اهليئلا سااء تغري املنا  ملؤس   مةاسات وةو  التنمي  الدولي ، يمل األويئتام ما يلا 

  املالاا ن ماان  33الاادول اجلزةياا  الصااغرية النامياا  أكةاام تعم اااً بئةااري وبن ااب   وأن 
 لدام النامي  األلمل نرياا للصدمات اخلاةجي  اليت ترتت  عليها آباة اقتصامي م الب

ويُ هااام الرتكياااز اخلااااد علااا  ال اااعف سااء الصااادمات املتصااال  ببساااعاة الااانفو أم  ومن 
ااعفاًن هلااذه الصاادمات ماان نرياااا  12الاادول اجلزةياا  الصااغرية النامياا  أكةاام تعم اااً بئةااري وأكةاام ماان   ن

اااذا بصااف  لاصاا  علاا  البلاادام ماان نااري أقاا  البلاادام ئااواً    ماا  الاادول اجلزةياا  ماان الاادولم وين باام 
 الصغرية النامي  اليت يزيد متوسو استه كها النف ا عن الدول اجلزةي  الصغرية األق  ئواًم

آلباااة تغااري املنااا  ايئلياااً مماةياا   الاادول اجلزةياا  الصااغرية النامياا  أكةاام تعم اااً  ولن 
   املال . 8النامي ، بن ب    تم  عن  بغرياا من البلدام
 

، ساااعد األويئتااام الاادول اجلزةياا  الصااغرية النامياا  األع اااء   من ماا  2002و  عاااأل  -22
واااا جمموعاا  عاماا    تنتمااا لفماا  التتاااةة العاملياا  علاا  رديااد ا قتصااامات الصااغرية وال ااعيف ، 

. واعرت اات الااادول اجلزةيااا  2001الااوااةي لعااااأل أولتهاااا املن ماا  ااتمامااااً لاصاااً   مؤألمااااا معيناا  
الصغرية النامي  األع اء   من م  التتاةة العاملي  سربة األويئتام   قياس ال عف ا قتصامي. 
ااغ م  ولئاان رديااد ا قتصااامات الصااغرية وال ااعيف    تلاان املن ماا  داا َّ ياقصاااً   مااد مت تناااول الصن

ياا ،    اا  أم اجلاازء الةااا  ماان مفهااوأل ا قتصااامات ماان لاا ل  صاا  البلاادام   التتاااةة العامل
 الصغرية وال عيف ، أي ال عف، د   موم أم ُي تئشف.

، وجااه األويئتااام ااتماااأل جلناا  ال ياسااات اإلئالياا  بايت اااأل 2004و 2003و  عاااما  -23
ء ماان ست األ ياا  الاايت توليهااا الاادول األع اااء ذات الصاال  لفئاامة ايااامة سصاا ص قاعاادة ة ااو األ ااا

قدة أكرب من العدال  للدول اجلزةي  الصغرية النامي  ال عيف  للغايا ، وااا  المالم  من أج  رميم
ل وة كام من دب ا أم تصب  يئن  عملياً بعد اعتمام مؤدم ال عف ا قتصاامي. وكاام معاد 

ياً م او األويئتام ل ل  كابو  ريمي وملديف من أج  ايامة ا اتماأل ببعد اهلشاد  عامً  أساس
، ست سبااماء عملياا  2004كااايوم األول/مي اامرب   20املااؤة   5٩/20٩اجلمعياا  العاماا ،   قماةاااا 
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ة و أ اء البلدام من المالم  بُبعد ل يتمال ال ال  املان د، يتمتاو البلاد اخلااةل مان المالما  و مااً 
دام ئااواً. وكلااف لااه بفاارتة  اااص ومااداا باا   ساانواتن قباا  أم يفمااد بالفعاا  ممكاازه باا  أقاا  البلاا

المماة األويئتام ب عدام بيام لتتديد موا ن ال عف   كا  بلاد يفاا ألول مامة مبعاايري ة او ا اه 
ماان المالماا  معماااً جلهااوم اللتناا  ماان أجاا  التوصاا  ست أ  اا   هااد يئاان هلشاداا  الاادول املعنياا  

العاماا  توصااي   واملاادل الفعلااا لتماادمها ا قتصااامي اهليئلااا. و  الوقاات يف ااه، أياادت اجلمعياا 
بم و كابو  ريمي وملاديف مان المالما . ص عصاف ت اوياما افايو اهلنادي مبلاديف  2003 عاأل

 بعد ست  أياأل  مو من  دو  اذا التبييد.
، و و ا جتماا  الادو/  ساتعماا تنفياذ بمياام  العما  2005و  كايوم الةا /ينايم  -24

رية الناميااا  م ااابل  ال اااعف علااا  ةأس الشاااوان  مااان أجااا  التنميااا  امل اااتدام  للااادول اجلزةيااا  الصاااغ
العاملي  املتعلم  بالدول اجلزةي  الصغرية النامي . و ةت اسرتاتيتي  موةيشيوس التالي  ملواصال  تنفياذ 

تماادمي "الصااغرية النامياا  األويئتااام علاا  بميااام  العماا  ماان أجاا  التنمياا  امل ااتدام  للاادول اجلزةياا  
زةياا  الصااغرية النامياا  علاا  ا سااتفامة بماادة أكاارب ماان  اامد مل اااعدة الاادول اجل "توصاايات  اادمة

ن. وكاام مان با  التوصايات ٩8، الفمامة A/CONF.207/11ا قتصام العاملا ومنا عه ا قتصامي  و
امللموساا  األوت لاويئتااام التشااتيو علاا  سةجاااء ة ااو اسااد ملااديف ماان  ماا  أقاا  البلاادام ئااواً   

، 2005تشااامين الةاااا /يو مرب  30املاااؤة   ٦0/33اة . و  المااام 2004أعماااام ت اااوياما عااااأل 
أيا ت اجلمعي  العام  مللديف املتانف  املوصا  باه بتبجيا  ة او ااذا البلاد مان قالما  أقا  البلادام 

يفااا  الشاااااء  2010،   أيلول/سااابتمرب ٦4/2٩5ئاااواً. و علااات اجلمعيااا ، مااان لاااا ل الماااماة 
ت اوياما داديدة. وأبادت اجلمعيا  العاما   لصا  ساموا، بعد أم تعما اذا البلد بدوةه ملوجاات

، 2015مااااامة ألااااامل تفهمااااااً لاصااااااً للتتااااادي املتمةااااا    ال اااااعف   كاااااايوم األول/مي ااااامرب 
  أجلااات ملااادة بااا   سااانوات ة اااو  اااايواتو مااان المالمااا  بعاااد أم عاااا  األةلبيااا ،   آذاة/ عنااادما
 أل.با، وي ت اإلعصاة 2015ماةس 

جزرية الصغيرة النامية التي تواجطه تحطدا الوطرون مطن بيانات مواطن الضع  لدى الدول ال  
 مركز أق  البلدان نمواً 

مان اجلمعيا  العاما   2004و ماً للو يا  الايت تلماااا األويئتاام   كاايوم األول/مي امرب  -25
بيايااات مباوا ن ال اعف لاادل ت او مان الاادول  2000،  ماد أعاادَّ مناذ عااأل 5٩/20٩  الماماة 

  األق  ئواً الايت كايات مؤالا  م ابماً لم او ا هاا مان ممكاز أقا  البلادام ئاواً. اجلزةي  الصغرية النامي
وت اات دأل اااذه الوبااالم اخلاصاا  ببلاادام معيناا  وأو ست اات دألن مبةاباا  ماادل ت ةلي ااي    عماا  
جلن  ال ياسات اإلئالي ،   ا ستعما ات ذات الصل  اليت جُتمل ك  با   سانوات لمالما  أقا  

بغياا  تميايد األالياا  الئاملاا  هلااذه البلادام إلعااامة تصاانيفها، مان أجاا  سصااداة اللتناا   البلادام ئااواً،
توصي  بم و البلد من المالما ، أو اختااذ اللتنا  قاماةا بعادأل التوصاي  باذلن. ويماوأل األويئتاام، بعاد 
ا      ببعةا  لتمصاا احلماالم ست البلاد املعاج املؤاا  سالفاً، بو او بياام مباوا ن ال اعف مان 

  رلياا  أماء البلااد   س اااة مجيااو معااايري أقاا  البلاادام ئااواً، يااا اعاا  البيااام مئمااً  للاادةجات أجا
اإل صالي  املمنو   للبلد مبوجا  مؤدامات اللتنا  املتعلما  با فااا الادل ، واألصاول البشامي ، 
وال اااعف ا قتصاااامي. وباإل اااا   ست بياياااات ماااوا ن ال اااعف الت اااع  اخلاصااا  بالااادول اجلزةيااا  

بنف  العملي   يماا يتعلام ببةبعا  مان البلادام  200٩لصغرية النامي ، ا  لو األويئتام منذ عاأل ا
 ق  ئواً، اا  أيغو ، وبوتام، ونينيا ا ستوالي ، وييبال.األالماةي  
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 كابو  ريمي  
ست جلنااااا   2000ألماااا  بيااااام مااااوا ن ال اااااعف   كااااابو  ااااريمي، الاااااذي قاااادأل   عاااااأل  -2٦

كا ياااً علاا  اشاداا  اقتصااام تلاان الدولاا ، األماام الااذي م ااو اللتناا       ،  ااوءً ال ياسااات اإلئالياا
تلان ال ان  ل متناا  عان التوصاي  بم عهاا مان المالما . وقادمت اللتنا  التوصاي  بم او كاابو  ااريمي 

 للمالمااا م وجتااادة اإلدااااةة ست أم اللتنااا  ذكااامت   تلااان املناساااب  أم 2003اساااتعماا عااااأل   
م كلما  س، ياا اعا  التوصاي   امني   ماو، سذ "بشاموط الم او مان المالما كابو  اريمي ... تفاا "
     ُت اات دأل بالفعاا . و  يؤيااد اىلاا  ا قتصااامي وا جتماااعا التوصااي   اا  تشاامين الةااا / "توصااا"

، أي قبااا  داااهم مااان سقاااماة اجلمعيااا  العامااا  للتبيياااد. وقاااد ا ااا لو أع ااااء األماااد 2004ياااو مرب 
والتوصااي  ال اامني  للتناا  بت اامي    2003  الفاارتة باا  يي ااام/أبمي   املتتاادة بئةااري ماان العماا 

وتبييد اجلمعي  العام ن للتوص  ست سص ص ل ميما   2004كابو  ريمين، وكايوم األول/مي مرب 
معاجل   ا ت الم او مان المالما . وماا مان دان يُاذكم   أم أع ااء األماد املتتادة قاد اساتمعوا 

ن الفارتة بابم تعاما   اا ت ة او األ ااء مان المالما  معاملا  أكةام ست  ل  األويئتام ل ل تلا
م ءمااااا  للااااادول اجلزةيااااا  الصاااااغرية الناميااااا     ااااااوء  الااااا  كاااااابو  اااااريمي. وكاااااام قاااااماة اجلمعياااااا  

بشاابم اسارتاتيتي  ا يتمااال ال ال  للاادول الايت تم ااو أ ابااا تتوااااً هلاذا اجلهااد  5٩/20٩ العاما 
  .2007 م  أق  البلدام ئواً   كايوم األول/مي مرب اجلماعا. ولمجت كابو  ريمي من 

 ملديف  
، علا  ناماة ي اريه اخلااد بئاابو  اريمي، 2000أبما بيام موا ن ال عف   ملاديف لعااأل  -27

تعااام ا البلاااد بشاااائ  مفااامط لال اااااة ال بيعيااا ، باااادءاً مااان اةتفااااا  م اااتول ساااا   البتااام والتتااااات 
ةاا  الااز ال وأمااوال ت ااوياما. وعاجلاات جلناا  ال ياسااات ال ااا لا ست الصاادمات املتصاال  باااألةا م

اإلئالي   ال  ة و اسد ملديف من المالما  كماا عاجلات  الا  ة او اساد كاابو  اريمي مان المالما ، ماو 
،   يؤيااااداا اىلاااا  ا قتصااااامي وا جتماااااعا  اااا  تشاااامين 2003تمااااد ها توصااااي   اااامني    عاااااأل 

ويئتاااام بشااابم اشادااا  ملاااديف البالغااا  الااايت أُعااامنم عنهاااا   . و  تتغاااري آةاء األ2004الةاااا /يو مرب 
ماااوا ن ال اااعف، وبشااابم أ يااا  تاااولا أقصااا  قااادة مااان احلااامد   التعامااا  ماااو  اااا ت ة اااو  بياااام
  كااااايوم األول/  20اجلزةياااا  الصااااغرية النامياااا  ماااان المالمااا ، عناااادما أكاااادت اجلمعياااا  العاماااا ،    الااادول

م يئاااوم موقاااف األويئتاااام ال ويااا  األماااد مااان ااااذه ، قاااماة ة اااو ملاااديف. وحُيتمااا  أ2004مي ااامرب 
 100امل اابل  قااد تااممم صااداه   أذاااام الئةااريين عناادما  ماادت ملااديف، بعااد ساات  أياااأل، أكةاام ماان 

 نااامق   ت ااوياما افاايو اهلناادي. ولمجاات ملااديف ماان  10داا ت، وتعم اات لتاادمري أكةاام ماان 
 ل ال ااانت  املف ااايت  ست لااامول البلاااد، . ولااا2011كاااايوم الةا /يناااايم   1 مااا  أقااا  البلااادام ئاااواً   

 ساعده األويئتام   و و اسرتاتيتيته اخلاص  با يتمال ال ل  وتنفيذاا.

 ساموا  
سااموا بوصافها بلاداً معم ااً للصادمات اخلاةجيا   2000صوَّة بياام ماوا ن ال اعف لعااأل  -28

مةااا  جرياياااه   من مااا  افااايو اهلاااامث. وكاااام هلاااذه الوبيمااا  موة أساساااا   م اااو جلنااا  ال ياساااات 
. 2003اإلئالياا  إلةجاااء ي ماااا   ق ااي  ة ااو اسااد ساااموا ماان المالماا  ست اسااتعماا المالماا  لعاااأل 

أم ساموا مؤال  لل مول من المالم ، ياا أمَّل باألويئتاام ست راديث  2003ن    عاأل وةأت اللت
. وةلااااول ذلاااان الوقاااات، كااااام األماء ا جتماااااعا 200٦بيااااام مااااوا ن ال ااااعف  سااااتعماا عاااااأل 

وا قتصااامي ل اااموا قااد ر اان ر ااناً كباارياً، علاا  الاامند ماان اشاداا  اااذه الدولاا  اجلزةياا  الصااغرية. 
، وأوصاااات جلناااا  ال ياسااااات اإلئالياااا  200٦تااااام كاااا  اااااذه احلمااااالم   بيااااام عاااااأل و لَّاااا  األويئ
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، قاومات  ئوما  سااموا مماوما   200٦آذاة/ماةس من ذلن العاأل بم و اسد البلد. و وال عاأل   
من ممكزاا بوصافها مان أقا  البلادام ئاواً، والتم ات معاد  "ل ابم ألوايه"كبرية  ئمة  ممام ساموا 

األويئتام   الدعوة إلص ص قاعدة ة و األ اء من المالم ، ةيث توت  أ ي  أكرب ملعيااة ال اعف 
  الماعدة اليت اقرت تهاا اللتنا . واعتارب اىلا  ا قتصاامي وا جتمااعا أم ااذه وجها  ي ام ااما  

مواصاال  ي اام اللتناا    ق ااي  ساااموا. وسااااد األويئتااام   اااذه املناقشاا    مبااا  يااه الئفاياا  لتربياام 
مب ا ب  اللتن  بشبم ساابيات وسلبيات وجوم معياة لل عف   نا  عناه    2007آذاة/ماةس 

س اااة قاعاادة ة ااو األ اااء ماان المالماا . و  تعتمااد اللتناا  ذلاان اخلياااة، الااذي   اااوا مبوجبااه سجباااة 
يتتااوا البلاد عتبا  ة او ا ساد مان المالما ، وأياد    اً علا  اخلامول مان ااذه الفما  مااأقا  البلادام ئاو 

بم اااو اسااد سااااموا مااان  200٦توصاااي  عاااأل  2007اىلاا  ا قتصاااامي وا جتماااعا   ألوا/يولياااه 
. وبعاااد أم عصاااف 2007المالمااا . وأقااامَّت اجلمعيااا  العامااا  ااااذا التبيياااد   كاااايوم األول/مي ااامرب 

، ساااعد األويئتااام الدولاا     لبهااا تبجياا  تاااةي  200٩ اااموا   أيلول/ساابتمرب ت ااوياما كبااري ب
، ويتيتااا  لاااذلن، 2010اخلااامول مااان المالمااا . ومنتااات اجلمعيااا  العامااا  تااابجي ً   أيلول/سااابتمرب 

  .2014كايوم الةا /ينايم   1تُم و ساموا من قالم  أق  البلدام ئواً      

 تو الو  
الغياااااام دااااابه الئامااااا  للتمااااادأل  2012ن ال اااااعف   تو اااااالو لعااااااأل وأباااااما بياااااام ماااااوا  -2٩

ا قتصااامي اهليئلااا   ذلاان البلااد علاا  ماام الاازمن. وساالو ال ااوء علاا  الميااوم اجلغما ياا  واملامياا  
الشااديدة الاايت تواجههااا تو ااالو باعتباااة تلاان الميااوم ال ااب  الملي ااا هلااذه احلالاا  الاايت جعلاات ماان 

. وبااالن م ست ي اااق و تااد ا األاااد للدولاا  علاا  اإل اا قاهلاادف اإلئااالالماادةة علاا  الصااموم 
التتديات اليت تواجه البلد   جهومه المامي  ست بناء المدةة عل  الصموم، اعرتف بيام ال اعف 
بال اموةة المصاول لتمادمي تتلاف أدائال الادعد اخلااةجا لتو االو. و  ااذا ال اياق، و  نياام 

ي  الصغرية، بمات أ ي  بماء تو الو  امن  ما  أقا  البلادام ئاواً املعامل  اخلاص  للدول النامي  اجلزة 
أوصااات سااامول  ،2012وأكاااداا األويئتاااام. بياااد أم جلنااا  ال ياساااات اإلئاليااا ،   آذاة/مااااةس 

تو ااالو ماان  ماا  أقاا  البلاادام ئااواً، واااا توصااي    يؤيااداا اىلاا  ا قتصااامي وا جتماااعا قااو . 
مو وعي  لل امول مان ااذا املاباق، وااا سصا ص قاعادة الم او مان  ويمرتص األويئتام  الياً  ميم 
 مماام أي بلااد مان أقا   البلادام ئاواً يعااا  مان اةتفاا  م اتول ال ااعف المالما ، ةياث   ينبغاا 

 من اذه الوةق ن. 43-40واي م الفممات ا قتصامي بشئ  مفمط من ايتماله هلذه الفم  

  ايواتو  
اةتفا  وترية األ دا  ال بيعي  العنيف   2012   ايواتو لعاأل أبما بيام موا ن ال عف  -30

  تااااةي  اجلزيااامة وسااالو ال اااوء علااا  المياااوم الااايت عاااا  منهاااا البلاااد   جهاااومه التتويليااا  يتيتااا  
لتعم ه الفميد للصدمات. واعارتف البياام أي ااً بوجاوم تمادأل ايئلاا   البلاد،   اً  عان وجاوم 

اء   ئااو ال اايا   حُي ااد عليااه بنااو  لاااد. واسااتناماً ست رلياا  ق ااا  اةاعااا ياااب  باحلياااة، وأم
األويئتام، أوصت جلن  ال ياسات اإلئالي  ب لمال  ايواتو من  م  أقا  البلادام ئاواً، وااا ل اوة 
اختااذاا اللتناا    الوقاات الااذي دااا مت  يااه األويئتااام اعرتا ااه با تيااال البلااد ست أداائال تتلفاا  

امل تمب . ومن ب  مجيو الادول اجلزةيا  الصاغرية الناميا  األقا  ئاواً، كايات  من الدعد اخلاةجا  
 ايواتو ااا األكةام بباتااً واألكةام ات ااقاً   م البتهاا األويئتاام بابم حياث من وما  األماد املتتادة 
علاا  ستا اا  املعاملاا  اخلاصاا  للاادول اجلزةياا  الصااغرية النامياا  كباادي  يئاان للمعاملاا  اخلاصاا  ببقاا  
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دام ئواً    ال ا تمال  مدام تلن املعامل . وبلغت معوة البلد ست س ماا تمدأل يُُ ما عل  البل
، ل ل املؤألم الدو/ الةالاث املعاج بالادول اجلزةيا  2014أيلول/سبتمرب  2اذا النتو ذةواا   

النامجاا  عاان  " لعماادة الُنُ مياا"الصااغرية النامياا    ساااموا، عناادما أمام ةلااي  واةاء  ااايواتو ياتومااام 
 الفاعا  نصامعدأل وجوم  م  لاص  بالدول اجلزةي  الصغرية النامي ، ويادد األويئتام أم يئوم الع

أةلبيا   اايواتو    بااألأم ممم سعصاة اي  ق  عل  ي اق األمد املتتدة ملعاجل  ذلن. وبعد وةاء 
، أي د األويئتام البلد تبييداً يش اً   م البته مبتنف  من لا ل سةجااء تااةي  2015آذاة/ماةس 

، 2020ة او ا ااه ماان المالماا . وماان املمامة اآلم أم يااتد لاامول  ااايواتو   كااايوم األول/مي اامرب 
 البدايا . ويمادأل األويئتاام   بما تولَّات اجلمعيا  العاما    2017من كايوم األول/مي مرب  بد ً 

 وتنفيذاا.   الياً حلئوم   ايواتو م اعدة تمني    و و اسرتاتيتي  ل يتمال ال ل 
وانااا  أةبااو مول جزةياا  صااغرية يامياا    مم لاا  مااا قباا  التبااا  لل اامول ماان ممكااز أقاا   -31

ها األويئتاام ت اتفيد مان اخلادمات ا ستشااةي  الايت يمادم 2014البلدام ئواً، منذ منتصف عاأل 
   سياق تئليفه ب عدام بيايات موا ن ال عف.

 كرييباس   
جلنااا  ال ياساااات اإلئالياااا  ست أم  2015وم اااو بياااام ماااوا ن ال اااعف   كرييبااااس لعااااأل  -32

، عااادأل التوصاااي  سااامول البلاااد مااان ممكاااز أقااا  البلااادام ئاااوا، ةناااد أياااه 2015تمااامة،   آذاة/مااااةس 
 . وقد اساتفامت كرييبااس، مةا  تو االو و اايواتو، مان معاد األويئتاام ي تو  معايري الم و من المالم

النشو    لبها ساام معاملا  لاصا  للادول اجلزةيا  الصاغرية الناميا . ويو ا  بياام ماوا ن ال اعف 
لمالما  أقا  البلاادام  2018الاذي يعئاف األويئتااام علا  و اعه  الياااً   اساتباق  ساتعماا عاااأل 

زةياا ، ومؤمااااا أم البلااد قااد يتتاااوا بئةااري لااو الم ااو ماان المالماا  ماان  يااث ئااواً أعااماا املفاةقاا  اجل
يصاااي  الفااامم مااان الااادل  ةناااد كوياااه مااان أ اااعف ا قتصاااامات   العاااا . وقاااد أعمبااات  ئومااا   
كرييباس عن امتنا ا اخلااد لاويئتاام علا  تبيياده النشاو لفئامة سيا ء قيما  أعلا  ملعيااة ال اعف 

 ، ملواصل  استعماا  ال  ة و اسد البلد من المالم .2018عندما حي  الوقت،   عاأل 

 سام توما وبمين يع  
مااادل  2018ويتنااااول بياااام ماااوا ن ال اااعف   ساااام تاااوما وبمين ااايع املمبااا    عااااأل  -33

ل مان المالما  وس امااه التمادأل ا قتصاامي اهليئلاا امل امم. و الت ابم ب  أاليا  البلاد امل ابم  لل ام 
لااا  البتبو ااا  ا قتصاااامي  الن ااابي  الااايت يشااابت عااان ئاااو ال ااايا   واملعويااا  وي ااالَّو  ياااه ال اااوء ع

والتتوي ت باعتباةاا من عواما  التمادأل املتصا  بالادل  والتت اينات الايت ت امأ علا  ةأس املاال 
البشاااامي. ويمااااوأل األويئتااااام،   الوقاااات الااااذي حيلاااا   يااااه ال ااااعف ا قتصااااامي للبلااااد، مب اااااعدة 

لبنااء المادةة علا  الصاموم،   سايما مان لا ل ا قتصاام األاةق  احلئوم  عل  و و اسرتاتيتي 
 بوصفه ال بي  الملي ا للتنويو.

 جزة سليمام  
، بناااًء علاا   لااا  2018يت اامن بيااام مااوا ن ال ااعف املمباا  جلااازة سااليمام   عاااأل  -34

د احلئوماااا ، تمكياااازاً لاصاااااً علاااا  توجيااااه جهااااوم البلااااد المامياااا  لبناااااء الماااادةة علاااا  الصااااموم. ويغتاااان
األويئتااام  مصاا  تمد ااه امل اااعدة للبلااد، مااد وعاً ب ااموةة تئةيااف اجلهااوم   اااذا ال ااياق لتنويااو 
اقتصاااام األةلبيااا ، لئاااا يعاااد  قالمااا  باااالعوالم اهليئليااا  الااايت تعاااا  منهاااا جااازة ساااليمام، وحياااد م 

 األدئال امل تصوب  للمعامل  اخلاص  و ماً لذلن.
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 ليشيت - تيموة  
ست ا ساتنتال الاذي  2018ليشايت املمبا  لعااأل  - ال اعف   تيماوةيشري بيام ماوا ن  -35

بشاابم أالياا  البلااد لم ااو ا ااه ماان المالماا   2015توصاالت سليااه جلناا  ال ياسااات اإلئالياا    عاااأل 
، الاايت "لاادل   مااو"ايتيتاا  لملالااه املتصاا  بااالنفو، ةئااد قاعاادة الم ااو ماان المالماا  علاا  أساااس 

 ئن مبوجبها أم يئوم اةتفا  مل  الفمم بشئ  استةنالا سبباً كا ياً لم و البلد املعج مان قالما  
ليشايت  - ، أقم  األويئتام با تماال أم يناتئ  ملا  الفامم   تيماوة201٦أق  البلدام ئواً. و  عاأل 

علا  أسااس الادل   ماو.   فاا أساعاة الانفو، وتوقاو ايتهااء  م ايَّ  الم او مان المالما   يتيت 
ولذلن ةكز األويئتام   رليله علا  أماء األصاول البشامي  للبلاد، وللات ست اساتنتال أم حُيتما  

يتيت  ل ةتفا  امل تمم  2018ليشيت لم و ا ها من المالم    عاأل  - اإلبماء عل  أالي  تيموة
األصااول البشاامي  عتباا  الم ااو ماان    احلالا  الصااتي  والتعليمياا  للبلااد، مبااا يااؤمي ست جتااوا م ااتول

ليشيت ست األويئتام أم اع  من بياام ماوا ن ال اعف    - المالم . وقد  لبت  ئوم  تيموة
 أماة لمصد التمدأل اهليئلا ل قتصام التيموةي. 2018عاأل 

  4اإل اة 
 مسططة مططن قططادة الططدول الجزريططة الصططغيرة الناميططة يتكلمططون فططي اجتمططا  يعقططد  األونكتططاد 

  يتعلب بالمؤتمر الدولي الثالث المعني بالدول الجزرية الصغيرة النامية افيم
، ،   ساااموس2014أيلول/سابتمرب  2عماد األويئتاام وبمياام  األمااد املتتادة اإلئاالا    

 زةياا  الصااغرية النامياا  واخلاامول ماان ممكااز أقاا  البلاادام ئااواً، لماا  يمااا  ة يعاا  امل ااتول بشاابم الاادول اجل
ول هلا كام ةلي  كرييباسم وةبسااء واةاء كاابو  اريمي، وتو االو، و اايواتوم ويالا  ةلاي  واةاء 

 ساموا اد أع اء  ميم املناقش .
وكاااام تااا  تمااااةم وا ااا    اآلةاء بااا  ااااؤ ء الماااامة ماااؤماه أم اخلااامول مااان ممكاااز أقااا   

البلاادام ئااوا حيتماا  أم ي اا  دااانً  ةلي ااياً لاادل البلاادام املعنياا  والاادول اجلزةياا  الصااغرية النامياا  
األقااا  ئاااواًن ست أم يت ااا  التوصااا  ست و اااوص بشااابم مااادل اساااتعدام اىتماااو الااادو/ مل ااااعدة 

جلزةي  الصغرية النامي ، مباا  يهاا الايت كايات ساابماً مان أقا  البلادام ئاواً،   التغلا  علا  الدول ا
املعوقااات الاايت تنفاامم باملعاياااة منهااا، وكيفياا  ذلاان. وألةاا  املوقااف املشاارت  للمااامة اخلم اا    أيااه 

لا  تادابري ينبغا أم تاتمئن الادول اجلزةيا  الصاغرية الناميا  الايت تُم او مان المالما  مان ا عتماام ع
الاادعد الاادو/ اخلاصاا  بالاادول اجلزةياا  الصااغرية النامياا  مبتاامم أم تصااب  نااري مؤالاا   سااتتماق 

 املتبصل .مصاعبها مزايا أق  البلدام ئواً اليت كايت تعو ها   ال ابم عن 
واتفااام أع ااااء  ميااام النماااا  علااا  احلاجااا  ست بدايااا  جديااادة   جااادول أعماااال األماااد  

زةي  الصغرية النامي ،   ً  عن  اموةة س اماا تمادأل يُُ ماا. وادارت  الماامة   املتتدة للدول اجل
الاامأي المالاا  ببيااه ينبغااا أم تااتمئن من وماا  األمااد املتتاادة ماان اختاااذ سجااماء بشاابم  لاا  ساااام 
ممكز لاد بالدول اجلزةي  الصغرية النامي . وأداة األم  العاأل لاويئتام   م   اته اخلتامي  

األ األويئتام الذي  ال أمده بدعد  ل  اساتتدا   ما  الادول اجلزةيا  الصاغرية الناميا ، ست التز 
وأكَّاد اسااتعدام املن ماا  مل اااعدة من وماا  األمااد املتتاادة علاا  جعاا  م اااة ساااموا وساايل  ملعاجلاا  
أوجااه ال ااعف الااايت تعااا  منهااا الااادول اجلزةياا  الصااغرية الناميااا  علاا  حنااو  عاااال، و ماااً ل لباااات 

 العام  واىل  ا قتصامي وا جتماعا ذات الصل .اجلمعي  
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 تحديد التدابير الواصة للدول الجزرية الصغيرة النامية  
ن ماان أجاا  5و 4يهاادف األويئتااام ست العماا    صااداةة الاادعوة املو ااوعي  واإل اااةام  -3٦

تعارتف هباا األماد سي ء معامل  منصف  ولاص  للدول اجلزةي  الصاغرية الناميا  بوصافها  ما  لاصا  
املتتدة. وأتيتت لاويئتام  مص  أوت  ستعماا  الف  واسع  من اخلياةات ملعامل  اذه الدول 
  اجتمااا  لفمياام لاارباء معااج مبعاجلاا  أوجااه ال ااعف   الاادول النامياا  اجلزةياا  الصااغرية علاا  حنااو 

كاايوم   ٦و 5شايوس ياوما أكةم  عالي ، ادرت    تن يمه األويئتام وجلن  افايو اهلنادي   موةي
 .  . ويمم أمياه وصف لبع  النتال  الملي ي  اليت للت سليها اجتما  اخلرباء2011األول/مي مرب 

أعمم لرباء ألوي  التنمي  عن آةالهد بشبم عدم من امل ال .  امأوا، علا  سابي  املةاال،  -37
ملاااه الااادول اجلزةيااا   اااموةة الميااااأل بعمااا  جتاااميع ورليلاااا لتميااايد  تاااد عااا ء الاااديوم الاااذي تتت

الصغرية النامي  إل فاء املصداقي  عل   لبات التموي  املي َّم لتلن البلدام. وعا وة علا  ذلان، 
ينبغااا رلياا  ت ااوة ا  تياجاااات املالياا  للاادول اجلزةياا  الصاااغرية النامياا     ااوء ا جتااااات الااايت 

رتص اخلارباء استئشااف اآللياات تت ذاا تد مات املعوي  وتد مات ا ستةماة األجنع املبادم. واقا
ا  تياجاات ا ساتةماةي  للادول اجلزةيا  الصاغرية الناميا ، ةمباا التفاوت    املالي  للتصدي ملشئل 

  س اة مناقش  أوسو ي اقاً ادف ست سمئايي  تعميد استةناء اجلازة الصاغرية الاذي  نتاه البنان 
لتنمي  اإلقليمي ، وكذلن علا  أ يا  الو اوص الدو/. وددم اخلرباء عل  الدوة ال بيعا ملصاةف ا

   قالم  امل تفيدين افتمل .
و يما يتعلم بال ياس  التتاةيا ، اقارتص بعا  اخلارباء أم ت تئشاف الادول اجلزةيا  الصاغرية  -38

النامي  مربةات وسمئايي  سقنا  ممدما اخلدمات التف يلي    الوصاول ست األساواق بابم ي اتتدبوا، 
لااادول اجلزةيااا  الصاااغرية الناميااا  و اااداا، و عتبااااةات تتعلااام هباااذه الااادول ردياااداً، عناصااام بالن اااب  ل

لت فيف صمام  قواعد املنشب، بالن م ست الصعوب  اليت يواجههاا العدياد مان تلان الادول   اساتيفاء 
ي مت لبااات الميماا  امل ااا  . وسااتمة  اااذه املموياا  داائ ً ماان أداائال املعاملاا  التف اايلي ، األماام الااذ

ب بيعاا  احلااال أم يئااوم انااا  و ااوص  يمااا يتعلاام مبتموعاا  الاادول امل ااتفيدة، وماان ص تااو ري  يعااج
قالماا  ممبولاا  مولياااً ت ااد الاادول اجلزةياا  الصااغرية النامياا . واتفاام عاادة لاارباء علاا  أيااه ينبغااا تشااتيو 

 مالاام اجلهاات الايت تُتاي   امد الوصااول ست األساواق علا  أسااس تف اايلا علا  أم تن ام   سااام 
ر ا  بمباول متعادم األ اماف إلتا ا   امد الوصاول ست األساواق علا  أسااس اإلعفااء مان المسااوأل 

النادم  مان الادول اجلزةيا  الصاغرية  لصا  املنتتات اجلممكي  ومن ي األ احلصت، ألج  نري  دم،
 لاص .النامي  اخلاةج   ديةاً من  م  أق  البلدام ئواً اليت ت ل  ة ياً سي ءاا معامل  

وكاياات امل اااعدة التمنياا  جماااً  آلاام ماان جمااا ت املعاملاا  املمئناا  اخلاصاا  للاادول اجلزةياا   -3٩
الصاااغرية الناميااا  الااايت يوقشااات   اجتماااا  اخلااارباء. وقاااال اخلااارباء سياااه ينبغاااا مةاسااا  سيشااااء بمياااام  

املتتادة، بغيا  لاد لتمدمي امل اعدة التمنيا  للادول اجلزةيا  الصاغرية الناميا  مالا  من وما  األماد 
معد اجلهوم اليت تبذهلا تلن البلدام لبناء المدةة عل  الصموم. ويوقذ جماا م للم ااعدة التمنيا  

 عل  وجه اخلصود،  ا 
تمااادمي املشاااوةة المايوييااا  بشااابم الماااايوم التتااااةي هبااادف تعزياااز الميمااا  امل اااا    وأن 

دول اجلزةياا  الصااغرية الناميااا ، وسمئايااات احلصااول علاا  ع ماااات جتاةياا  للمنتتااات التمليدياا  للااا
لصوصاااً  يمااا يتعلاام مبنتتااات مصااالد األ ااا ، واااو جمااال يت ااد بب ياا  اقتصااامي  ةلي ااي  وكةاارياً 

 تُعترب  يه البيايات اجلغما ي  م تصوب  ويُمج  أم تئوم  يه م بل  قواعد املنشب م بل  دالئ م  ما
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ذات األ ياااا  التصااااديمي  ست تماااادمي املشااااوةة التمنياااا  لتاااابم  ملااااول املنتتااااات  ومن 
األساواق، و  ساايما لتي ااري ا متةاال للمت لبااات الصااتي  ومت لبااات الصات  النباتياا ،   ااً  عاان 
املشااوةة المايويياا  بشاابم كيفياا  ال عاان   اإلجااماءات الاايت قااد يئااوم اهلاادف منهااا تمييااد أو   اام 

رباء أم ي ا لو األويئتاام بادوة الواةمات من سلو الدول اجلزةي  الصغرية النامي . واقرتص بع  اخل
   اذا الصدم، ويف   أم يئوم ذلن  من س اة متعدم الوكا ت.

إلصطحح قاعطدة رفطع األسطماك مطن القائمطةر تطدبير الحطالي ألونكتطاد ر اقتراح ا"الضع  أولً "  
 محئم للدول الجزرية الصغيرة النامية

الاايت تعااا  ماان  ااعف دااديد، ومع مهااا  لمااد ةأل األويئتااام مالماااً أم أقاا  البلاادام ئااواً  -40
النامي ، عاجزة عن ال عا لتتميم اهلدف املتمةا    بنااء المادةة علا   من الدول اجلزةي  الصغرية

الصاااموم بصاااوةة م اااتمل ، أي بااادوم معاااد ماااا/ و/أو تماااج بشاااموط مي ااامة. وتمق بااااً  ساااتعماا 
 ام    ئامة اعتماام اساتةناء مان قاعادة لمالما  أقا  البلادام ئاواً، يمارتص األويئتاام الن 2018 عاأل

  أيااه اسااتةناء ة ااو األ اااء ماان المالماا  علاا  أساااس ال ااعف. و ئاان اإلداااةة ست اااذا التاادبري علاا
مااان قاعاادة الم اااو مااان المالماا  وو مااااً لماعاادة الم اااو املو ااادة، يئااوم البلاااد ماااؤاً   "ال ااعف أو ً "

ات اخلاامول مبوجاا  معياااةين علاا  األقاا  ماان لل اامول ماان  ماا  أقاا  البلاادام ئااواً سذا مااا اسااتو  عتباا
املعايري الة ب  ألق  البلادام ئاواً   استعما ا  متتاالي  علا  األقا  مان ا ستعما اات الايت جتامل 

 للمالم  ك  ب   سنواتن.
  عاادأل التوصااي  باابم يُم ااو ماان قالماا  أقاا  البلاادام ئااواً  "ال ااعف أو ً "ويتمةاا  اسااتةناء  -41

 1.٦٦  املالاا ، أو ي ااب  تتتاااوا  ٦٦.٦تاااوا مبمااداة الةلةاا  علاا  األقاا  واسااد البلااد الااذي يت
لدةج   عف البلد ست عتب  ة او ا ساد مان المالما ن م اتول ال اعف ا قتصاامي الاذي تن بام 

علا  مادل استعما ا  متتاالي   مويه الماعدة العامي  للم و من المالم  وعتب  الم او مان المالما ن،
ماان ا ستعما ااات الاايت جتاامل للمالماا . وماان داابم اااذا ا سااتةناء أم اعاا  ملعياااة ال ااعف الغلباا  

ن علااا  املعيااااةين اآللااامين وملااا  الفااامم واألصاااول "أو ً  ال اااعف"   "أو ً "وومااان اناااا الت ااامي  
 ين املا ي .البشمي ن، واو ما  لبه كةري من أق  البلدام ئواً عل  مدل العمد

  احلا ت الايت تو ا   يهاا  "ال عف أو ً "ولن ت بم جلن  ال ياسات اإلئالي  استةناء  -42
 البلدام املعني  أ ا تم   بفئمة اخلمول من  م  أق  البلدام ئواً.

ب بااا  بلااادام مااان أقااا  البلااادام ئاااواً الااايت تعاااا  م اااتويات " ال اااعف أو ً "وتؤياااد اقااارتاص  -43
 م2015   عاااأل 2.23  اسااتةنالا مان ال ااعف، اااا  كرييباااس،  ياث بلغاات ي اابتها بشاائ ممتفعا 
 . وتدعو اذه الدول الة   باستمماة ست اياامة اعارتاف1،70م وتو الو، 1.72ليشيت،  - وتيموة

األمد املتتدة بال عف بوصفه معياةاً يفوق املعايري األلمل   س اة ا ستعماا الذي امي كا  
  م  أق  البلدام ئواً.ب   سنوات لمال

 5اإل اة 
 2٠٠٣أربعة منشورات لألونكتاد عن الدول الجزرية الصغيرة النامية منذ عام 

وقااااد أصاااادة األويئتااااام املنشااااوةات التالياااا  بشاااابم الاااادول اجلزةياااا  الصااااغرية النامياااا  منااااذ  
  2003 عاأل
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روياااا  اخل ااااالم ست مئاساااا   الاااادول اجلزةياااا  الصااااغرية النامياااا  ورمياااام التتاااااةة  وأن 
 Turning Losses into Gains: SIDS and Multilateral Trade]املتعادمة األ اماف   جماال الزةاعا  

Liberalization in Agriculture  كاااام ااااذا الئتاااام مبةابااا  لاألااا  ملشااامو  ةةاااا لاويئتاااام  ااا   
جمموعاا  ماان الدةاسااات بشاابم م ااال  ماان قبياا  تااببري صااغم  تااد اجلاازة علاا  قاادةة الاادول اجلزةياا  
الصغرية النامي  عل  ا ساتفامة مان التتميام الزةاعاا املتعادم األ اماف، واخليااةات املتعلما  بال ياساات 

او ااات من ماا  التتاااةة العاملياا  بعااد جولاا  أوةونااواي بشاابم الزةاعاا  ماان من ااوة الاادول اجلزةياا    مف
الصاااغرية الناميااا . وُعم ااات ااااذه األعماااال   املنتااادل املعاااج بالااادول اجلزةيااا  الصاااغرية الناميااا  ورميااام 

 م2002التتاةة الزةاعي ،   جنيف، سوي ما،   تشمين الةا /يو مرب 
 Is a SpecialTreatment]اخلاص  للدول اجلزةي  الصغرية النامي  يئن ؟ا  املعامل   ومن 

of Small Island Developing States Possible?  ي تئشاف ااذا املنشاوة أصاول  ما  الادول اجلزةيا   
التتاةيا  وماا تن اوي علياه مان آبااة بالن اب  للادول الصغرية النامي ، ويدةس م بل  تآك  األ  اليات 

اجلزةي  الصغرية النامي ، ويؤكد أ ي  الع قا  با  التتااةة والبيما  للادول اجلزةيا  الصاغرية الناميا ، ويادعو 
 ست اعتمام معايري لتعزيز مصداقي  الدول اجلزةي  الصغرية النامي  بوصفها  م م

 ياااا  الصااااغرية النامياااا  علاااا  حنااااو أكةاااام  عالياااا معاجلاااا  مااااوا ن  ااااعف الاااادول اجلزة  ولن 
[Addressing the Vulnerabilities of Small Island Developing States More Effectively   

الادعد الادو/ افتما  الايت تاربة  لا  اساتتدا   ما  للادول اجلزةيا  ي تئشف اذا املنشوة جما ت 
 الصغرية النامي ، وي مص عدماً من التدابري الُن ُمي  للتمئ  من س ماا التمدأل حنو استتدابهام

تمميااااا  امل ااااااا ات  تعزيااااااز الشااااااماكات إلقاماااااا  يُ ااااااد يماااااا  م ااااااتدام  وممياااااا     ومن 
 Closing the Distance: Partnerships for Sustainable and] اجلزةياا  الصااغرية النامياا  الاادول

ResilientTransport Systems in SIDS    ويهادف ااذا املنشاوة ست ر ا   هاد الم اايا الملي اي   
التفاعااا  بااا  النمااا  البتااامي وا ساااتدام  والمااادةة علااا  الصاااموم. وحيااادم الةغااامات وا  تياجاااات الااايت 

 الاادول اجلزةياا  الصااغرية النامياا ، وي االو ال ااوء علاا  تاادابري ا سااتتاب  تواجااه ق ااا  النماا  البتاامي  
 افتمل  لن د النم  البتمي األكةم استدام  ومموي .

 UNCTAD, 2003, Turning Losses into Gains: SIDS and Multilateral Trade Liberalization املصادة  

in Agriculture (United Nations publication, New York and Geneva) [ ،روياا  ، 2003األويئتااام
 اخل اااااالم ست مئاسااااا   الااااادول اجلزةيااااا  الصاااااغرية الناميااااا  ورميااااام التتااااااةة املتعااااادمة األ اااااماف   جماااااال الزةاعااااا 

 UNCTAD, 2004, Is a Special Treatment of Small Islandم  ومنشوةات األمد املتتدة، ييويوة  وجنيافن

Developing States Possible? (United Nations publication, New York and Geneva) [ ،األويئتااام
ومنشااوةات األمااد املتتاادة، ييويااوة   ااا   ئاان معاملاا  الاادول اجلزةياا  الصااغرية النامياا  معاملاا  لاصاا ؟، 2004
 UNCTAD and the Indian Ocean Commission, 2014a, Addressing the Vulnerabilities ofم  وجنيافن

Small Island Developing States More Effectively [ ،معاجلاا  أ، 2014األويئتااام وجلناا  افاايو اهلناادي
 UNCTAD, 2014b, Closing theم  النامياا  علاا  حنااو أكةاام  عالياا مااوا ن  ااعف الاادول اجلزةياا  الصااغرية 

Distance: Partnerships for Sustainable and Resilient Transport Systems in SIDS (United Nations 

publication, New York and Geneva) [ ،تمميا  امل اا ات  تعزياز الشاماكات إلقاما  م  2014األويئتاام
  .ومنشوةات األمد املتتدة، ييويوة  وجنيفن ام  وممي    الدول اجلزةي  الصغرية النامي يُ د يم  م تد

http://unctad.org/en/pages/PublicationArchive.aspx?publicationid=1141
http://unctad.org/en/pages/PublicationArchive.aspx?publicationid=1141
http://unctad.org/en/pages/PublicationArchive.aspx?publicationid=1141
http://unctad.org/en/Docs/ldc20041_en.pdf
http://unctad.org/en/Docs/ldc20041_en.pdf
http://unctad.org/en/Docs/ldc20041_en.pdf
http://commissionoceanindien.org/fileadmin/resources/PEID/Pledge_COI-CNUCED_26aug2014.pdf
https://conferences.unite.un.org/UNTERM/search?urlQuery=Indian+Ocean+Commission+
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األنشطططة الداعمططة لجهططود بنططاك القططدرة علططى الصططمود التططي تبططذلها الططدول الجزريططة  -باك 
 الصغيرة النامية

لااادعد يمااادأل األويئتاااام امل ااااعدة التمنيااا  ست عااادم مااان الااادول اجلزةيااا  الصاااغرية الناميااا   -44
جهوماااا املبذولاا  لبناااء الماادةة علاا  الصااموم. وت ااتفيد ساات  بلاادام ماان اااذه امل اااعدة وتو ااالو، 

ليشيت، وجزة سليمام، وسام توما وبمين يع، و ايواتو، وكرييباسن من ل ل مشمو   - وتيموة
وساو  وله   ام األمد املتتدة للتنمي . ويُعترب بميام  العم  اذا ل وة أوت حناو و او س ااة أ
 ي اقاً، يف َّ  أم يئوم متئامً ، لتمدمي امل اعدة التمني  ست الدول اجلزةي  الصغرية النامي .

و يمااا يتعلاام ببناااء الماادةة علاا  الصااموم   سااام تااوما وبمين اايع، يمكااز األويئتااام علاا   -45
  اذا الصادم ادف التنويو ا قتصامي، بالمند من مواةم البلد ال بيعي  افدومة. وجمال الرتكيز 

او ا قتصام األاةق، واو جمال حيتم  أم يؤمي ست التمدأل ا قتصامي اهليئلا  دمته احلئوم  
 باعتباةه أولوي  و ني .

و  تو ااالو و ااايواتو، يمااو الاادعد التمااج الااذي يمدمااه األويئتااام جلهااوم بناااء الماادةة علاا   -4٦
يا . و  كلتاا احلاالت ، تتمةا  األيشا   ذات الصموم   جماال التئياف ماو تغاري املناا  الباالني األ 

الصااااال    ردياااااد ا  تياجاااااات الفنيااااا  واملاليااااا  للمؤس اااااات اخلاصااااا  وتمااااادمي توصااااايات بشااااابم 
 ا ستتاب  هلذه ا  تياجات عل  م تول المواعد الشعبي ، وبشبم الدعد احلئوما.

عمليااا   ساااتعماا  ويتمةااا  جماااال آلااام مااان جماااا ت امل ااااعدة املمبلااا  لفاااايواتو   جتمبااا  -47
 سياس  بناء المدةات اإليتاجي ، بصف  جتميبي .

 أنشطة األونكتاد األ رى ذات األهمية الواصة للدول الجزرية الصغيرة النامية -جيم 
وقااد أ ااامت بعاا  األيشاا   اهلاماا  األلاامل لاويئتااام عاادة مول جزةياا  صااغرية يامياا ،  -48

ُ مااا ومئاامس لفماا  الاادول اجلزةياا  الصااغرية النامياا  علا  الاامند ماان أيااه   ُي اا لو هبااا   من لاام يُ 
 عل  وجه التتديدن.

تعزيطططز اقتصطططاد المحيططططاتر فرصطططة لتوسطططيع القاعطططدة القتصطططادية للطططدول الجزريطططة الصطططغيرة   
 النامية
ياو/ األويئتااام ااتماماااً لاصاااً للادول اجلزةياا  الصااغرية النامياا    عملاه ماان أجاا  رديااد  -4٩

مان أااداف  14تيتهاا اقتصاام افي اات وجماال عما  وبيام الصال  باهلادف الفمد الئةرية الايت ي
التنمياا  امل ااتدام  املتعلاام بافي ااات والتنمياا  امل ااتدام  للمنااا م ال ااا لي ن. وي اااعد األويئتااام 
البلاادام النامياا  علاا  ايماا  بيماا  مواتياا  للم ااتةممين واملشااغل  ا قتصااامي  افتملاا    افي ااات. 

رديااد اساارتاتيتيات و نياا  و/أو سقليمياا  سااليم . ويشاام  جمااال العماا  اااذا سصاااداة  واااذا يعااج
املنشاااوةات عااان مصاااايد األ اااا  وا قتصاااام األاةق وعماااد اجتماعاااات اخلااارباء وتن ااايد  لماااات 

 العم  التدةيبي  عل  امل تويات الو ني  ولاةجها.
علاا  كيفياا   2017 وةكاازت  لماا  عماا  تدةيبياا  عماادت   موةيشاايوس   يي ااام/أبمي  -50

ا ستفامة ب مئاييات صامةات مصايد األ ا  من ل ل التنويو والتتوي  اهليئلاا هلاذا الم اا  
مااان كباااااة  ٦0  الااادول اجلزةيااا  الصاااغرية النامياااا  وأقااا  البلااادام ئااااواً. وكاااام مااان باااا  املشااااةك  
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ونناااادا وجاااازة المماااام امل ااااؤول  واخلاااارباء ماااان الم اااااع  العاااااأل واخلاااااد والاااادوالم األكام ياااا  ماااان أ
وكمبوميااا وموةيشاايوس ومواامبياام وميائاااة. وتناااول ا جتمااا  امل ااال  الفنياا  والعملياا  والتتااديات 
والفااامد والتوقعاااات بالن اااب  ألقااا  البلااادام ئاااواً والااادول اجلزةيااا  الصاااغرية الناميااا    جماااال مصاااالد 

ك  للتتهيااز والتغليااف، األ ااا  امل ااتدام . و لاات األيشاا   اياااةات ملواقااو صاايد ال اامن، وداام 
وماازاة   ئياا  وتمبياا  األ ياااء املالياا ن، ومصااالد أ ااا   م ياا ، وداامك  لتتهيااز أعاا ف األ ااا ، 
ومتنااازه ةاااامي حلفااااا التنااااو  البيولااااوجا البتاااامي، وال اااال   امل تصاااا  با متةااااال للمعااااايري الدولياااا  

متيااا ألناماا التعااوم ل  م  األنذي  وجوماا   موةيشايوس. وعاما البلاد أم يئاوم ممكازاً ل 
 ب  بلدام اجلنوم   جمال التدةي  عل  مواةم مصالد األ ا  وتنميتها.

 برامج أ رى تفيد الدول الجزرية الصغيرة النامية  
ومن اىا ت األلمل لعم  األويئتام اليت استفامت منها عادة مول مان الادول اجلزةيا   -51

املتعلاام بب ميميااا  5الفمعياا  لاويئتااام باسااتةناء الربيااام  الفمعااا الصااغرية النامياا  و  س اااة الااربام  
وأقاااا  البلاااادام ئااااواً والااااربام  اخلاصاااا ن، علاااا  النتااااو املباااا    اجلاااادول املم اااام، اىااااا ت التالياااا   
ا ي ااماأل ست من ماا  التتاااةة العاملياا ، واملفاو ااات املتعلماا  مبن ماا  التتاااةة احلاامة الماةياا ، وتغااري 

ياكاا  األساسااي  للنماا ، وأألتاا  اجلماااة  والن اااأل اآل/ للبيايااات اجلممكياا ن، واملفاو ااات املنااا  واهل
املتعلماا  بالااديوم، والتتاااةة اإللئرتويياا ، وأملاا  ا سااتةماة، والتاادابري نااري التعميفياا ، وسماةة املااواي ، 
 واستعما ااااات سياسااااات اخلاااادمات، والشااااتن امل ااااتداأل، والتاااادةي    مياااادام التتاااااةة، والنماااا 
 واخلدمات اللوج تي  للتتاةة، واملعهد ا  رتا ا لاويئتام، ومفاو ات من م  التتاةة العاملي .

 مححظات  تاميةر درس عام مستفاد من التجربة -رابعاً  
ي ااااااعد األويئتاااااام الااااادول اجلزةيااااا  الصاااااغرية الناميااااا    جهومااااااا الماميااااا  ست رميااااام التمااااادأل  -52

تفامة علااا  أ  ااا  وجاااه يئااان مااان ا عااارتاف هباااا علااا  ي ااااق ا قتصاااامي اهليئلاااا مااان أجااا  ا سااا
املن وم ، الذي تتمتو به منذ أكةم من أةبع  عموم. وماو ذلان، تا   تصاو ة با  الادول اجلزةيا  الصاغرية 
الناميااا  الااايت يتعامااا  معهاااا األويئتاااام لوجاااوم تنااااق    سااابي  ست التزالاااه بااا  مشااااعم التعاااا ف الااايت 

املتتاااادة سااء التتااااديات احلااااامة الاااايت تواجههااااا اااااذه الاااادول ماااان جهاااا ، تعاااامم عنهااااا من وماااا  األمااااد 
 وا  تماة ست ا ستتابات افدمة اهلدف من اذه الدول لتلن التتديات من جه  ألمل.

وي اات لت األويئتااام مةساااً ماان اااذه التتمباا  وسيواصاا  عملااه    ااوء اااذا الاادةس،  -53
اءات األمد املتتدة  عال    م اعدة الدول واو أم  انا  ب ب  دموط  موةي  لئا تئوم سجم 

 اجلزةي  الصغرية النامي  عل  جتن  املزيد من التهميذ من ا قتصام العاملا.

 تحديد الدول الجزرية الصغيرة النامية –الشرط األولر الو وح بشين المستفيدين   
ينبغاااا ردياااد امل اااتفيدين مااان سجاااماءات األماااد املتتااادة لصاااا  الااادول اجلزةيااا  الصاااغرية  -54

النامي  بو وص. وا عرتاف بفم  الدول اجلزةي  الصغرية النامي  او ال بي  ال موةي إلمئام تمدمي 
املعاملاا  اخلاصاا  لتلاان الاادول. وقااد يااوقذ  لاا  الاادول اجلزةياا  الصااغرية النامياا  ماان أجاا  اختاااذ 

 مولياا  لاصاا  لاادعد جهوماااا   جمااال بناااء الماادةة علاا  الصااموم واملعاملاا  اخلاصاا  للاادول تاادابري
اجلزةياا  الصااغرية النامياا ن   موالاام األمااد املتتاادة علاا  ماادل  اارتة يعااوم تاة هااا ست املااؤألم العاااملا 
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وم  ماا  . ووجاا1٩٩4املعااج بالتنمياا  امل ااتدام  للاادول اجلزةياا  الصااغرية النامياا    بمباااموس   عاااأل 
موبوقا  وممبولاا  ألقاا  البلاادام ئااواً رات ةعاياا  األمااد املتتاادة ملياا  علا  قاادةاا علاا  رديااد ممكااز 
لااد علا  أسااس قالما  موبوقاا  مان البلادام، وااا املنارب الو يااد املمئان لتشاتيو تادابري الاادعد 

 الدولي  ذات الصل .
النامياا  علاا  أساااس معااايري ويهاادف األويئتااام، ماان لاا ل رديااده للاادول اجلزةياا  الصااغرية  -55

ممبولااا  موليااااً، ست رميااام قااادة مااان الو اااوص   ال ميمااا  الااايت ساااتتعام  هباااا األماااد املتتااادة ماااو ااااذه 
 البلدام.

الشطططرط الثطططانير المشطططاركة فطططي تحديطططد السطططتجابات الواصطططة للمشطططاك  الواصطططة للطططدول   
 الجزرية الصغيرة النامية

وً  بتتدياااد جمموعااا   مومااا  بصاااف  لاصااا  مااان مااان ال بيعاااا أم تماااوأل األماااد املتتااادة أ -5٦
البلدام اليت ت تتم ااتماماً لاصااً، ص ردياد ا ساتتابات املمئنا  ملعوقاااا. و   اجا  مع اد 
الااادول اجلزةيااا  الصاااغرية الناميااا  ست احلصاااول علاااا  معاااد لااااةجا لااااد بتلااان الااادول بالااااذات 

جياد علا   لا  ااذه البلادام سي ءااا  مةاال إلجماءااا املت ذة من أج  التئياف ماو تغاري املناا 
 معامل  لاص .

وسيواص  األويئتام تمدمي جمموع  من املمرت ات املتعلم  بتمادمي املعاملا  اخلاصا  للادول  -57
اجلزةياااا  الصااااغرية النامياااا ، مااااو سبماااااء ال لاااا  اإلمجااااا/ هلااااذه البلاااادام متناسااااباً مااااو قلاااا  عاااادماا، 

بصااف  أساسااي  تاادابري الاادعد إلجااماءات بناااء الماادةة  تمهااا، و بيعاا  ا تياجااااا املمكاازة و وصااغم
 عل  الصمومن.

الشطططرط الثالطططثر القيطططادة عطططن طريطططب القطططدوة مطططن أجططط  المنفعطططة المبا طططرة للطططدول الجزريطططة   
 النامية الصغيرة

باختااااذ سجاااماءات عاجلااا  و ااادمة ملعاجلااا  "تعهااادت الااادول األع ااااء،   م ااااة سااااموا،  -58
. ومااان لااا ل ااااذا ا لتاااازاأل، "الااادول اجلزةيااا  الصاااغرية الناميااا  ماااوا ن ال اااعف الااايت تعاااا  منهاااا

 دتعت تلن الدول من وم  األمد املتتدة عل  اختاذ سجماءات عاجل .
 و يما يلا مةا م عل  عم  األويئتام   اذا الصدم  -5٩

معا األويئتام ست رديد س ااة متئاما  بمياامة األماد املتتادة لتمادمي امل ااعدة  وأن 
 ست الدول اجلزةي  الصغرية النامي    جهوماا المامي  ست بناء المدةة عل  الصمومم التمني  

واقرتص األويئتام سص ص قاعدة لمول البلدام من  م  أقا  البلادام ئاواً، ةياث  ومن 
  ت ا م البلاادام األكةام  ااعفاً باا  ااذه الفماا  وومجيعهاا ماان الاادول اجلزةيا  الصااغرية النامياا ن ست 

 مكزاا  من  م  أق  البلدام ئواً. مدام م
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 المرفب

األنشططططة الحاليطططة والمضططططلع بهطططا مطططؤ راً فطططي الطططدول الجزريطططة الصطططغيرة   
 5الناميطة فططي إططار البططرامج الفرعيطة لألونكتططاد بوطحف البرنططامج الفرعططي 

 والبرامج الواصة المتعلب بيفريقيا وأق  البلدان نمواً 
 املنفَّذةاملشاةيو  البلد أو املن م 
الن اااااااااااااأل اآل/ للبيايااااااااااااات اجلممكياااااااااااا ، والتتاااااااااااااةة اإللئرتويياااااااااااا   أيتيغوا وبمبوما

واإل صاااءات، وملياا  ا سااتةماة، واملفاو ااات املتعلماا  بالااديوم 
  يااامي بااااةي ، وبمياااام  التااادةي    ميااادام التتااااةة، واملعهاااد 

 ا  رتا ا، ومفاو ات من م  التتاةة العاملي 
التتااااةة اإللئرتوييااا  واإل صااااءات، وبمياااام  التااادةي    ميااادام  جزة البهاما

 التتاةة
الن اااااااااااااأل اآل/ للبيايااااااااااااات اجلممكياااااااااااا ، والتتاااااااااااااةة اإللئرتويياااااااااااا   بمباموس 

واإل صااااااءات وبمياااااام  التااااادةي    ميااااادام التتااااااةة، واملعهاااااد 
 ا  رتا ا، ومفاو ات من م  التتاةة العاملي 

التتاااااةة العاملياااا ، والن اااااأل اآل/ للبيايااااات ا ي ااااماأل ست من ماااا   كابو  ريمي 
اجلممكياااااا ، ومفاو ااااااات من ماااااا  التتاااااااةة احلاااااامة الماةياااااا ، وسماةة 
املواي ، وبميام  التدةي    ميدام التتااةة، ومفاو اات من ما  

 التتاةة العاملي 
ا ي ااااماأل ست من ماااا  التتاااااةة العاملياااا ، والن اااااأل اآل/ للبيايااااات  جزة الممم 

من ما  التتاااةة احلامة الماةيا ، واملفاو ااات او اات مفاجلممكيا ، و 
املتعلمااااا  بالاااااديوم   ياااااامي بااااااةي ، وتي اااااري التتااااااةة، والنمااااا  

 ولوج تيات التتاةة
الن اااااااااااااأل اآل/ للبيايااااااااااااات اجلممكياااااااااااا ، والتتاااااااااااااةة اإللئرتويياااااااااااا   مومينيئا 

واإل صااااااءات، وبمياااااام  التااااادةي    ميااااادام التتااااااةة، والنمااااا  
 مفاو ات من م  التتاةة العاملي ولوج تيات التتاةة، و 

الن ااأل اآل/ للبياياات اجلممكياا ، والتادابري نااري التعميفيا ، واملفاو ااات   يتا 
املتعلماا  بالااديوم   يااامي باااةي ، والنماا  البتاامي امل ااتداأل، واملعهااد 

 ومفاو ات من م  التتاةة العاملي  ا  رتا ا،
والتتاااااااااااااةة اإللئرتويياااااااااااا  الن اااااااااااااأل اآل/ للبيايااااااااااااات اجلممكياااااااااااا ،  نميناما 

واإل صااااءات، واملفاو اااات املتعلمااا  بالاااديوم   ياااامي بااااةي ، 
وبمياااااااام  التااااااادةي    ميااااااادام التتااااااااةة، والنمااااااا  ولوج اااااااتيات 

 التتاةة، ومفاو ات من م  التتاةة العاملي 
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 املنفَّذةاملشاةيو  البلد أو املن م 
الن ااااأل اآل/ للبياياااات اجلممكيااا ، وأبااام تغاااري املناااا  علااا  اهلياكااا   جامايئا 

 اااااا لا، واملفاو اااااات املتعلمااااا  بالاااااديوم   األساساااااي  للنمااااا  ال
ياااامي بااااةي ، وسماةة املاااواي ، واساااتعماا سياساااات اخلااادمات، 
واسااتعماا س اااة ال ياساا  التتاةياا ، وبميااام  التاادةي    مياادام 
 التتاةة، واملعهد ا  رتا ا، ومفاو ات من م  التتاةة العاملي 

 املعهد ا  رتا ا كرييباس 
للبيايااات اجلممكياا ، وسماةة املااواي ، وبميااام  التاادةي  الن اااأل اآل/  ملديف 

  ميااااادام التتااااااةة، واملعهاااااد ا  رتا اااااا، ومفاو اااااات من مااااا  
 التتاةة العاملي 

، أ امت منه 2015تي ري التتاةة ويشاط سقليما و يد   عاأل  جزة ماةدال 
 أي اً با و وو يات ميئموييزيا املو دةن

تاااااةة احلاااامة الماةياااا ، وي اااااأل سماةة الااااديوم مفاو ااااات من ماااا  الت موةيشيوس 
والتتلياا  املااا/، واساارتاتيتي  ا بتئاااة الشااامل  لعاادة ق اعااات، 
واساااااتعماا سياسااااا  ا ساااااتةماة، واسااااارتاتيتي  التصاااااديم الو نيااااا  

، والتدابري نري التعميفي ، وتي ري التتااةة، 2021-2017للفرتة 
ومفاو ااااات والنمااا  ولوج ااااتيات التتااااةة، واملعهااااد ا  رتا اااا، 

 من م  التتاةة العاملي 
ا ي ماأل ست من م  التتاةة العاملي ، والن ااأل اآل/ للبياياات اجلممكيا ،  ساموا 

ولادمات تميايد مادل اسااتعدام التتااةة اإللئرتوييا ، وبمياام  التاادةي  
   ميدام التتاةة، ومفاو ات من م  التتاةة العاملي  

من ماااا  التتاااااةة العاملياااا ، والن اااااأل اآل/ للبيايااااات  ا ي ااااماأل ست سام توما وبمين يع 
اجلممكياا ، ومفاو ااات من ماا  التتاااةة احلاامة الماةياا ، وي اااأل سماةة 
الااديوم والتتليااا  املاااا/، واملفاو اااات املتعلمااا  بالاااديوم   ياااامي 

 وتي ري التتاةة، والنم  ولوج تيات التتاةة باةي ،
ياااا ، والن اااااأل اآل/ للبيايااااات ا ي ااااماأل ست من ماااا  التتاااااةة العامل سيشي  

اجلممكي ، ومفاو ات من م  التتااةة احلامة الماةيا ، والتادابري ناري 
 التعميفي ، واملعهد ا  رتا ا، ومفاو ات من م  التتاةة العاملي 

الن ااااأل اآل/ للبياياااات اجلممكيااا ، وتميااايد مااادل اساااتعدام التتااااةة  جزة سليمام 
 ن2017اإللئرتويي  و

الن اااااااااااااأل اآل/ للبيايااااااااااااات اجلممكياااااااااااا ، والتتاااااااااااااةة اإللئرتويياااااااااااا   يف  سايت كيت  وي
واإل صااااءات، واملفاو اااات املتعلمااا  بالاااديوم   ياااامي بااااةي ، 
وتي ااااري التتاااااةة، وبميااااام  التاااادةي    مياااادام التتاااااةة، والنماااا  
ولوج اااتيات التتااااةة، واملعهاااد ا  رتا اااا، ومفاو اااات من مااا  

 التتاةة العاملي 
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 املنفَّذةاملشاةيو  البلد أو املن م 
 اااأل اآل/ للبيايااات اجلممكياا ، وتااببري تغااري املنااا  علاا  اهلياكاا  الن سايت لوسيا 

األساسااي  للنماا  ال ااا لا، والتتاااةة اإللئرتويياا  واإل صاااءات، 
وتي ااااري التتاااااةة، وبميااااام  التاااادةي    مياااادام التتاااااةة، والنماااا  
ولوج اااتيات التتااااةة، واملعهاااد ا  رتا اااا، ومفاو اااات من مااا  

 التتاةة العاملي 
التتاااااةة اإللئرتويياااا  واإل صاااااءات، وتي ااااري التتاااااةة، وبميااااام   سايت  ن نت وجزة نمينامين 

 التدةي    ميدام التتاةة، والنم  ولوج تيات التتاةة
ا ي ااااماأل ست من ماااا  التتاااااةة العاملياااا ، والن اااااأل اآل/ للبيايااااات  ليشيت  - تيموة

 اجلممكي ، والتدابري نري التعميفي 
الن اااااأل اآل/ للبيايااااات اجلممكياااا ، وي اااااأل سماةة الااااديوم والتتلياااا   بانو تمينيدام وتو 

املا/، والتتااةة اإللئرتوييا  وبمياام  اإلصا ص الماايو ، والتادابري 
ناااااري التعميفيااااا ، وبمياااااام  التااااادةي    ميااااادام التتااااااةة، واملعهاااااد 

 ا  رتا ا، ومفاو ات من م  التتاةة العاملي 
 م  بالديوم   يامي باةي املفاو ات املتعل تو الو 
ا ي ااااماأل ست من ماااا  التتاااااةة العاملياااا ، والن اااااأل اآل/ للبيايااااات   ايواتو 

وبميااااااام   ،اجلممكياااااا ، واسااااااتعماا الصااااااامةات الو نياااااا  اخل ااااااماء
التاااااادةي  ماااااان أجاااااا  التتاااااااةة، ومعااااااايري ا سااااااتدام  ال وعياااااا ، 

 ومفاو ات من م  التتاةة العاملي 
بناااء قاادةات البلاادام النامياا  "مشاامو  يااول ماان   ااام التنمياا    من م  البتم الئاةيع 

وأيشااا   ساااتبدأ    "علااا  التتاااول حناااو النمااا  امل اااتداأل للب اااالو
 ن2017من م  البتم الئاةيع   لميف 

    


