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 جمموعة مواد صحفية

 املؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية
الكوكب أجل من …من أجل الناس   –  ستثامراالبادر ب  

 حملة عامة

) شـراكة عامليـة قويـة ومتجـددة     ٢٠١٥متوز/يوليـه   ١٦-١٣سوف يعلن مـؤمتر متويـل التنميـة الـذي سـيعقد يف أديـس أبابـا (       
لتمويل التنمية املستدامة اليت حمورها اإلنسان. ويهيئ مؤمتر أديس أبابا فرصة فريدة لتأمني ما حنتاج إليه مـن مـوارد مـن أجـل     

لذي نصون فيه صحة الكوكب الذي نعيش عليه. ومـن خـالل التمويـل السـليم واتبـاع      حتقيق الرفاه جلميع البشر يف الوقت ا
. ويتركـز كـل اهتمـام املـؤمتر يف     ٢٠٣٠السياسات الصحيحة، ميكننا بلـوغ آمالنـا يف القضـاء علـى الفقـر املـدقع حبلـول عـام         

 حشد املوارد اليت من شأا إحداث فرق يف حياة البشر.  
كومات واتمع املدين ودوائـر األعمـال التجاريـة شـراكات مـن أجـل املواءمـة بـني اسـتثمارات          ويف أديس أبابا، ستصوغ احل

القطاعني العام واخلاص اليت يكون حمورها اإلنسان لكي حتقق أعظم األثـر. وإننـا نأمـل يف أن يـتمخض املـؤمتر عـن التزامـات        
املقبلـة.   وجيـا، واالبتكـارات لفتـرة اخلمـس عشـرة عامـاً      حمددة يف جماالت التمويل، والتجارة، والديون، واحلوكمـة، والتكنول 

 وبغية تعزيز الرخاء والرفاه من أجل اجلميع، يلزم لنا أن نبادر إىل االستثمار من أجل الناس، ومن أجل الكوكب.  
 

 معلومات أساسية

رؤسـاء دول أو حكومـات، ووزراء   سيضم املؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنميـة ممـثلني سياسـيني رفيعـي املسـتوى، مبـن فـيهم        
عــن أصــحاب املصــلحة املعنــيني يف خمتلــف املؤسســات، واملنظمــات غــري   ماليــة، ووزراء للخارجيــة والتعــاون الــدويل، فضــالً 

 احلكومية، وكيانات قطاع األعمال.  
أهـداف التنميـة    ، مبـا يف ذلـك  ٢٠١٥وينبغي للمؤمتر أن يتمخض عن نتائج طموحـة لـدعم تنفيـذ خطـة التنميـة ملـا بعـد عـام         

املستدامة. وسيسعى املؤمتر إىل اعتماد إطـار متـويلي شـامل مشـفوع بالتزامـات يف جمـال السياسـة العامـة بشـأن حشـد املـوارد            
 واستخدامها الفعال من أجل حتقيق التنمية املستدامة.  

ا بالنجـاح، البـد لـه مـن أن يأخـذ يف      ومع أن متويل التنمية هو عملية مستقلة يف حد ذاا، فإنه لكي يتكلل مـؤمتر أديـس أبابـ   
 .٢٠االعتبار رؤية شاملة بشأن التنمية املستدامة حسبما حددها مؤمتر ريو + 

أيلول/سـبتمرب،   ٢٧-٢٥وستمثل نتائج املؤمتر خطوة بارزة هامة صوب مؤمتر قمـة األمـم املتحـدة املعـين بالتنميـة املسـتدامة (      
 تشـرين الثـاين/   ٣٠ر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ (ملؤمت ننيويورك)، والدورة احلادية والعشري

 كانون األول/ديسمرب، باريس).   ١١-نوفمرب
 

 المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية
، أديس أبابا، إثيوبيا۲۰۱٥تموز/يوليه  ۱٦- ۱۳  

 حان وقت العمل العالمي
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 معلومات أساسية لوسائل اإلعالم

 
 سيعقد املؤمتر يف مركز األمم املتحدة للمؤمترات يف أديس أبابا، يف مقر جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألفريقيا.  املكان: 

سوف يصدر جدول مستكمل بأحدث املناسبات واإلحاطـات الصـحفية الـيت سـتنظم يف مركـز األمـم       املؤمترات الصحفية: 
ــا، وســيكون متاحــاً    ــوان:    املتحــدة للمــؤمترات يف أديــس أباب ــى العن وستخصــص قاعــة  .  3www.un.org/ffdعلــى اإلنترنــت عل

للمؤمترات الصحفية، ومركز لإلعالم، وقاعة صغرية إلجراء املقابالت الصـحفية يف مقـر مركـز املـؤمترات. وسـيوزع جـدول       
بــاملؤمترات الصــحفية يف مكتــب وســائل اإلعــالم مبركــز املــؤمترات، وســيتم إرســاله إىل وســائل اإلعــالم الــيت ســجلت نفســها  

م قاعة املقابالت الصحفية عـن طريـق االتصـال بــ: كلـري آولـت علـى العنـوان التـايل:          مسبقاً. وميكن ترتيب مواعيد استخدا
anholt@un.org   . 

 ستصدر نشرات صحفية يومية عن املؤمتر وسيجري تبادهلا عرب الربيد االلكتروين.  النشرات الصحفية: 
أحــدث البيانــات عــن برنــامج املــؤمتر، واملــتكلمني، والوثــائق     3www.un.org/ffdســيعرض املوقــع الشــبكي  املوقــع الشــبكي: 

 .   .2015un.org/actionwwwالداعمة. كما ستتاح موارد أخرى عالوة على آخر أخبار املؤمتر على املوقع الشبكي: 
سيتم بناء على الطلب تقدمي بث شبكي حـي للجلسـات العامـة، وجلسـات املوائـد املسـتديرة، واجتماعـات        البث الشبكي: 

 . http://webtv.un.orgاإلحاطة الصحفية على املوقع 
متوز/يوليـه. وسـتتاح    ١٦إىل  ١٣بتغطيـة وقـائع املـؤمتر خـالل الفتـرة مـن        )UNTVسيقوم تليفزيـون األمـم املتحـدة (   اإلذاعة: 

 ) علــــــى العنــــــوان التــــــايل:  UNIFEEDجمموعــــــات مــــــواد تليفزيونيــــــة لإلذاعــــــيني عــــــن طريــــــق قنــــــاة يونيفيــــــد (       

www.unmultimedia.org/tv/unifeed/ موعـات مـن املـواد مـرتني يوميـاً     . كما توزع هذهعـن طريـق شـبكة أسيوشـيتد بـرس       ا
). وميكن طلب ملفات فيديو جيدة النوعيـة مـن مكتبـة فيـديو األمـم املتحـدة علـى العنـوان التـايل:          APTNألخبار التليفزيون (

library@un.org-videoبرامج جديدة بعـدد مـن لغـات     بتغطية وقائع املؤمتر، وستذيع يومياً تحدة أيضاً. وستقوم إذاعة األمم امل
 ./www.unmultimedia.org/radioاألمم املتحدة. وميكن متابعة ذلك على العنوان التايل: 

ستتاح صور فوتوغرافية خمتارة للمؤمتر على موقع صـور األمـم املتحـدة علـى االنترنـت، مـع مـواد أخـرى          الوسائط املتعددة:
. وسـيجري تبـادل الصـور الرئيسـية عـن املـؤمتر عـرب وسـائل         www.unmultimedia.orgمتعددة الوسائط، وذلك علـى العنـوان:   

ي لألمم املتحدة بصورة مباشرة ويف الوقت الفعلي لبثها. وميكن احلصـول علـى صـور إضـافية ذات درجـة      التواصل االجتماع
 .  photolibr@un.orgعالية من الوضوح عن طريق االتصال مبكتبة صور األمم املتحدة على العنوان التايل: 

 .action2015#و  FFD3#: وسومات وسائل التواصل االجتماعي
 فريق املتحدث الرمسي لألمم املتحدة:

 مرغريت نوفيكي
 املتحدثة باسم املؤمتر، ورئيسة دائرة احلمالت اإلعالمية، إدارة شؤون اإلعالم باألمم املتحدة.  

  +1 917-367-3214رقم اهلاتف:   novicki@un.orgعنوان الربيد االلكتروين: 

 موظفو األمم  املتحدة لشؤون اإلعالم:  
  +1-212-963-9495رقم اهلاتف:   shepard@un.orgدان شيبارد، 

  +1-917-367-4807رقم اهلاتف:  anholt@un.orgكلري آولت، 

   +1-917-367-4833رقم اهلاتف:   sotonino@un.orgفلورنثيا سوتو نينو، 
  

http://www.un.org/ffd3
mailto:anholt@un.org
mailto:anholt@un.org
http://www.un.org/ffd3
http://www.un.org/action2015
http://webtv.un.org/
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http://www.unmultimedia.org/tv/unifeed/
mailto:video-library@un.org
mailto:video-library@un.org
http://www.unmultimedia.org/radio/
http://www.unmultimedia.org/
mailto:photolibr@un.org
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 متكررةأسئلة 
 س: ما أمهية هذا املؤمتر؟  

يف أيلول/سبتمرب املقبل، ستستضيف األمم املتحدة مؤمتر قمة العتماد خطة حتويلية طموحة للتنمية املسـتدامة، مبـا يف ذلـك     •
 اعتماد أهداف للتنمية املستدامة. ومن املتوقع أن ترتكز األهداف اجلديدة على األهداف اإلمنائية لأللفية.  

القضاء على الفقر واجلوع خالل هذا اجليل، وحتقيق التنمية املسـتدامة عـن طريـق    واهلدف الطموح الذي يتوخاه العامل هو  •
 .  تعزيز النمو االقتصادي، ومحاية البيئة، وتعزيز اتمعات السلمية اليت ال تستثىن أحداً

 السياسـات  حلشـد األمـوال. وسـيلزم إجـراء تغـيريات كـبرية يف       جديـداً  سوف تتطلب خطة التنمية املستدامة اجلديدة جـاً  •
 النقدية، وأمناط التمويل واالستثمار من أجل حتقيق املستقبل الذي نصبو إليه.  

يهيئ املؤمتر فرصة فريدة لتحديد معامل خطـة متويـل طموحـة لتحقيـق التنميـة املسـتدامة. وسيسـعى املـؤمتر إىل إجيـاد حلـول            •
طـاع اخلـاص، مـع ضـمان دعـم أمنـاط االسـتثمار واالسـتهالك         لتقوية التمويل العام وإطالق اإلمكانات التحويلية لألفراد وللق

واإلنتاج لتحقيق التنمية املستدامة، وتعزيز البيئات الوطنية والدولية يف جمال السياسـات العامـة، وسـد الثغـرات التكنولوجيـة،      
 والنهوض ببناء القدرات على مجيع املستويات.  

 
 س: من سيحضر املؤمتر؟  

سيعقد املؤمتر على أعلى مستوى سياسي ممكن، مبا يف ذلك رؤسـاء الـدول أو احلكومـات، وسـيكون أعلـى مناسـبة رفيعـة         •
املستوى تعقدها األمم املتحدة قبل مؤمتر القمة العاملي املقرر عقده يف أيلول/سبتمرب. ويطرح املـؤمتر فرصـة قويـة للتـأثري علـى      

 من املناقشات بشأن أهداف التنمية املستدامة.   زعماء العامل فيما يتعلق بطائفة عريضة
 

 س: ما الذي سريكز عليه املؤمتر؟  
ســريكز املــؤمتر علــى تعبئــة املــوارد مــن أجــل حتقيــق التنميــة املســتدامة. وسيضــع خطــط عمــل تشــمل املــوارد العامــة احملليــة،  •

لـدويل، والتجـارة الدوليـة باعتبارهـا قـاطرة التنميـة،       واألعمال التجارية اخلاصـة احملليـة والدوليـة، والتمويـل، والتمويـل العـام ا      
 والديون والقدرة على حتملها، والقضايا النظمية، والعلوم، والتكنولوجيا، واالبتكار، وبناء القدرات.  

 وسريكز املؤمتر على ما يلي:   •
 مية؛  تقييم التقدم احملرز يف تنفيذ توافق آراء مونتريي وإعالن الدوحة بشأن متويل التن - ١
 معاجلة القضايا اجلديدة والناشئة؛   - ٢
 تنشيط وتعزيز عملية متابعة متويل التنمية.   - ٣
 

 س: ما الذي حققته املؤمترات السابقة لتمويل التنمية؟  
، عقــد أول مــؤمتر لتمويــل التنميــة يف مــونتريي، باملكســيك، وشــكل املــؤمتر نقطــة حتــول يف ــج التعــاون     ٢٠٠٢يف عــام  •

اإلمنائي الذي يتبعه اتمع الدويل. وكان أول مؤمتر ترعـاه األمـم املتحـدة ويعقـد علـى مسـتوى القمـة ملعاجلـة القضـايا املاليـة           
مـن رؤسـاء الـدول واحلكومـات، ومـا يربـو        ٥٠التنمية العاملية. وحضر املؤمتر أكثر من  الرئيسية والقضايا املتصلة ا يف جمال

فـنجح بـذلك يف ترسـيخ    ‘‘ توافـق آراء مـونتريي  ’’من وزراء اخلارجية، والتجارة والتنمية واملالية. واعتمـد املـؤمتر    ٢٠٠على 
 مسألة متويل التنمية يف صلب جدول األعمال العاملي.  

الوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر املتابعـة     عقد املؤمتر الثاين يف الدوحة، واعتمد إعالن الدوحة بشأن متويـل التنميـة:   ، ٢٠٠٨ويف عام  •
 .  الدويل لتمويل التنمية املعين باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتريي
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 س: ما الذي سيحققه املؤمتر؟
خطـة  ’’للمؤمتر ويـتم التوصـل إليهـا عـن طريـق التفـاوض، بعنـوان        سيعتمد املؤمتر وثيقة ختامية حكومية دولية متفقاً عليها  •

 من أجل تنفيذ خطة التنمية املستدامة اجلديدة.‘‘ عمل أديس أبابا
 

 س: كيف سيكون عليه الشكل التنظيمي للمؤمتر؟  
سيتألف املؤمتر من جلسات عامة، وجلان رئيسية، وموائد مستديرة ألصحاب املصلحة املتعددين. وخـالل انعقـاد املـؤمتر،      •

ستقوم الدول املشـاركة يف املـؤمتر والوكـاالت التابعـة ملنظومـة األمـم املتحـدة وأصـحاب املصـلحة املعتمـدين مـن املؤسسـات             
اخلاصة، مبا يف ذلك جلسات إحاطـة، ونـدوات، وحلقـات عمـل، ومنـاظرات       وغري املؤسسات بتنظيم جمموعة من املناسبات

بشأن القضايا املتعلقة بتمويل التنمية املسـتدامة. وسـيتاح جـدول هـذه املناسـبات اخلاصـة علـى املوقـع الشـبكي للمـؤمتر علـى            
  . www.un.org/esa/ffdالعنوان التايل: 

http://www.un.org/esa/ffd
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 حقائق أساسية
 
 احتياجات التمويل - ١
يف تقرير للجنة اخلـرباء احلكوميـة الدوليـة املعنيـة بتمويـل التنميـة املسـتدامة، أشـري إىل أن التقـديرات املتعلقـة باحتياجـات             •

ــية   ــل األساس ــتثمار يف اهلياك ــييد،       -االس ــل، والتش ــة، والنق ــة، واالتصــاالت، والطاق ــاه، والزراع ــات املي والصــناعة، يف قطاع
 ترليون دوالر على الصعيد العاملي. ٧و  ٥تتراوح ما بني  -والغابات

ســتكون كافيــة لتلبيــة هــذه     -ترليــون دوالر أمريكــي ســنوياً   ٢٢الــيت تبلــغ حنــو    –ويف حــني أن الوفــورات العامليــة    •
الـذي يعـوض    -إىل ختصيص املوارد على النحو الكايف. ويقدر خمـزون األرصـدة العامليـة    افتقاراً االحتياجات، فإن هناك حالياً

ترليـون دوالر. ومـن شـأن حتقيـق حتـول ولـو بسـيط يف         ٢١٨مببلـغ   -فقط عـن نسـبة صـغرية مـن الوفـورات العامليـة السـنوية       
 طريقة ختصيص املوارد أن يكون له أثر هائل.  

ن املؤسسـة املاليـة الدوليـة، فـإن االحتياجـات غـري امللبـاة مـن القـروض املطلوبـة           لتقرير عـن حالـة الـدعم صـادر عـ      ووفقاً •
ترليـون دوالر علـى الصـعيد     ٣,٥ترليـون دوالر يف البلـدان الناميـة و     ٢,٥للمشاريع الصغرية واملتوسـطة تقـدر مبـا يصـل إىل     

 العاملي.  
 
 

 تعبئة املوارد العامة على الصعيد احمللي - ٢
بـأن التمويـل احمللـي قـد زاد زيـادة سـريعة        يفيد تقرير جلنة اخلرباء احلكومية الدولية املعنية بتمويـل التنميـة املسـتدامة أيضـاً       •

، زادت ٢٠٠٢خالل السنوات األخرية، وأصبح ميثل النصيب األعظم يف موارد التمويـل بالنسـبة ملعظـم البلـدان. ومنـذ عـام       
 ترليون دوالر.  ١,٨٦بليون دوالر إىل  ٨٣٨بأكثر من الضعف، حيث زادت من  موارد التمويل العامة احمللية

ورغم توافر املوارد املالية، فإا مل تستثمر لتلبية احتياجات التنمية املستدامة. وال تزال هناك فجوات بـني قـدرات البلـدان      •
 .  ل أقل البلدان منواًاملتقدمة النمو والبلدان النامية على حشد األموال العامة، وخباصة من أج

يف املائــة مــن النــاتج احمللــي اإلمجــايل يف البلــدان    ١٤-١٠ويــذكر تقريــر للبنــك الــدويل أن عائــدات الضــرائب متثــل حنــو      •
 ٣٠و  ٢٠عن مثيلتها يف البلدان املرتفعة الدخل حيث تتراوح هـذه النسـبة مـا بـني      وهي نسبة تقل كثرياً -املنخفضة الدخل

 يف املائة.
لتقـديرات منظمـة التعـاون     دمت مساعدة أجنبية ضئيلة لتعزيز قطاعات العائـدات واجلمـارك يف البلـدان الناميـة. ووفقـاً     وق  •

مليــون دوالر فقــط مــن املســاعدة اإلمنائيــة الرمسيــة الــيت يقــدمها املــاحنون يف جلنــة   ١٢٠والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي، فــإن 
يف املائـة عـن جممـوع املسـاعدة املقدمـة يف عـام        ٠,٠٧علقة بالضرائب، مبعدل أقل بنسـبة  املساعدة اإلمنائية توجه لألنشطة املت

٢٠١٢  .    
 
 
 متويل القطاع اخلاص وقطاع األعمال على الصعيد الدويل - ٣
، زادت نسـبة قـروض القطـاع اخلـاص إىل     ٢٠١٣إىل عـام   ٢٠٠٠لتقرير لألمم املتحدة، فإنه خالل الفترة من عـام   وفقاً   •

يف املائـة إىل   ٥٢يف املائـة يف البلـدان املنخفضـة الـدخل، ومـن       ٣٣يف املائـة إىل   ١٩الناتج احمللي اإلمجـايل مـن متوسـط قـدره     
ــة، وخباصــة البلــدان املنخفضــة الــدخل، ظلــت    يف البلــدان املتوســطة الــدخل. ومــع ذلــك، ففــي    ٨٢ كــثري مــن البلــدان النامي

 األسواق املالية متخلفة، ومل يكن هناك متويل كاف لتلبية احتياجات التنمية املستدامة.  
إىل  ٢٠٠٥بليـون دوالر يف عـام    ٣٧٣وزادت قيمة االستثمار املباشر األجنيب يف االقتصادات اليت متر مبرحلـة انتقـال مـن      •

. ويعتـرب االسـتثمار املباشـر األجـنيب مصـدر االسـتثمار األجـنيب يف القطـاع اخلـاص األكثـر           ٢٠١٤بليون دوالر يف عام  ٧٥٠



٦ 
 

يف  ٢ال حتصل إال على نسـبة متدنيـة مـن هـذه التـدفقات (أقـل مـن         . ومع ذلك، فإن أقل البلدان منواًواألطول أجالً استقراراً
 املائة).  

وميــة الدوليــة املعنيــة بتمويــل التنميــة املســتدامة أن حصــة االســتثمار اخلاضــعة لالعتبــارات البيئيــة   وتفيــد جلنــة اخلــرباء احلك  •
يف املائـة، أو   ٧مقارنـة بأسـواق رأس املـال العامليـة، حيـث بلغـت نسـبة         واالجتماعية واعتبارات احلوكمة ظلت ضـئيلة نسـبياً  

 .  ٢٠١٠ترليون دوالر يف عام  ١٢ ١٤٣املية اليت بلغت ترليون دوالر من االستثمارات يف سوق رؤوس األموال الع ٦١١
ويف معظم البلدان، تعترب املشاريع الصغرية واملتوسطة احملرك الرئيسـي لالبتكـار والعمالـة والنمـو، ومـع ذلـك، هنـاك قرابـة           •

 مليون من هذه املشاريع يف األسواق الناشئة تفتقر إىل التمويل الكايف وإىل خدمات التمويل.   ٢٠٠
 
 
 التحويالت النقدية - ٤
حققـت التحــويالت اخلاصــة الـيت يقــوم ــا األفـراد واألســر املعيشــية عـرب احلــدود زيــادة كـبرية. وتشــري التقــديرات إىل أن        •

ــام       ٤٠٤ ــاجرين يف ع ــا امله ــن أبنائه ــة م ــدان النامي ــها إىل البل ــني دوالر مت حتويل ــن   ٢٠١٣بالي ــر م ــل أكث ــا ميث ــال  ١٠، مب أمث
 بليون دوالر.     ٤٠درت آنذاك مببلغ ، حيث ق١٩٩٠التحويالت اليت سجلت منذ عام 

ويفيد تقريـر جلنـة اخلـرباء احلكوميـة الدوليـة املعنيـة بتمويـل التنميـة املسـتدامة بـأن تكلفـة هـذه التحـويالت ال تـزال عاليـة                  •
 من قيمة التحويالت.   ٨,٤للغاية، حيث تقدر بنسبة 

 
 
 التمويل العام الدويل - ٥
، واملـؤمتر الـدويل   ٢٠٠٠ملنظمة التعاون والتنمية يف امليـدان االقتصـادي، فإنـه منـذ انعقـاد مـؤمتر قمـة األلفيـة يف عـام           وفقاً  •

، فــإن صــايف تــدفقات املســاعدة اإلمنائيــة الرمسيــة املقدمــة مــن مجيــع املــاحنني يف جلنــة املســاعدة ٢٠٠٢لتمويــل التنميــة يف عــام 
إىل  ٢٠٠٠بليـون دوالر يف عـام    ٨٤والتنمية يف امليدان االقتصادي زاد زيادة كـبرية مـن مبلـغ    اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون 

 .  ٢٠١٢و  ٢٠١١رغم اخنفاض املساعدة اإلمنائية يف عامي  ٢٠١٣بليون دوالر يف عام  ١٣٤,٨
اخنفضـت بوجـه عـام خـالل      ويبني تقرير األمم املتحـدة أن حصـة املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة املخصصـة ألقـل البلـدان منـواً           •

. واخنفضـت املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة     ٢٠١٢يف املائـة يف عـام    ٣٢إىل  ٢٠١٠يف املائـة يف عـام    ٣٤السنوات األخرية، مـن  
بليـون   ٢٦,٢، إىل ٢٠١٣يف املائـة مـن حيـث القيمـة احلقيقيـة يف عـام        ٤املقدمة إىل أفريقيا جنوب الصحراء الكربى بنسـبة  

 وقع أن يستمر هذا االجتاه الذي يبعث على القلق.  دوالر. ومن املت
عـن الوفـاء بالتزامـام. وهنـاك      مـن املـاحنني ال يزالـون أبعـد كـثرياً      وعلى الرغم من الزيادة يف تدفقات املعونة، فـإن كـثرياً    •

احملـدد بسـداد نسـبة    مخسة بلدان ماحنة (هي الدامنرك، والسويد، والنرويج، ولكسمربغ، واململكـة املتحـدة) جتـاوزت اهلـدف     
يف املائة من إمجايل دخلها القومي على سـبيل املعونـة، ولكـن إمجـايل املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة املقدمـة مـن بلـدان جلنـة             ٠,٧

 يف املائة من إمجايل دخلها القومي. ٠,٢٩املساعدة اإلمنائية ال تعادل سوى 
 
 
 التجارة الدولية كقاطرة للتنمية   - ٦
، زادت حصـة صـادرات البلـدان الناميـة يف القيمـة      ٢٠٠٢أنه منذ مؤمتر مونتريي يف عـام   األمم املتحدة أيضاً يذكر تقرير  •

 .  ٢٠١٣يف املائة يف عام  ٤٥إىل حنو  ٢٠٠٠يف املائة يف عام  ٣٢اإلمجالية للصادرات العاملية، من حنو 
 .  ٢٠١٣ارة الصادرات العاملية يف عام يف املائة من جت ٣٦وأصبحت البلدان النامية يف آسيا وحدها متثل   •



۷ 
 

كما حدث توسـع يف التجـارة بـني بلـدان اجلنـوب، وزاد معـدهلا مـن اخلمـس إىل قرابـة الربـع مـن حجـم التجـارة العامليـة                 •
 .  ٢٠١٢نفس حصة التجارة بني بلدان الشمال يف عام  خالل العقد املنصرم، ومثلت تقريباً

 تـأثراً  . وتـأثرت التجـارة يف أقـل البلـدان منـواً     التقدم احملرز يف جمال التجارة الدولية متوازنـاً وعلى الرغم من ذلك، مل يكن   •
نتيجة للركود االقتصـادي العـاملي، وظلـت حصـتها يف التجـارة العامليـة يف السـلع واخلـدمات التجاريـة منخفضـة بنسـبة             كبرياً

 من حجم التجارة العاملية.   ١,١٤
 
 
 واالبتكار وبناء القدرات العلم والتكنولوجيا - ٧
يعد االبتكار ونشر التكنولوجيات اجلديدة مبثابـة قـوة دافعـة قويـة للنمـو االقتصـادي وتـوفري فـرص العمالـة. كمـا يسـاعد              •

العلـم والتكنولوجيـا واالبتكـار وبنـاء القـدرات يف دعـم االنـدماج االجتمـاعي، واملسـاواة بـني اجلنسـني، واحلـد املسـتدام مــن              
تهالك، عالوة على تعزيز القدرة على التكيف مـع الكـوارث الطبيعيـة، وتغـري املنـاخ، وغـري ذلـك مـن الصـدمات،          أمناط االس

 ودعم محاية البيئة.  
مــن أن التوزيــع غــري املتــوازن للقــدرات االبتكاريــة وفــرص احلصــول علــى التكنولوجيــا، مبــا يف ذلــك     بيــد أن هنــاك قلقــاً  •

بصـورة متأصـلة، وخباصـة يف أقـل     ‘ الفجـوة الرقميـة  ’خل البلـدان وفيمـا بينـها، واسـتمرار     تكنولوجيا املعلومات واالتصال، دا
 ، والبلدان النامية غري الساحلية، والدول اجلزرية الصغرية النامية، والبلدان األفريقية.  البلدان منواً

ة النمــو يســتعملون اإلنترنــت،  مــن ســكان البلــدان املتقدمــ  ٨٢,٢لالحتــاد الــدويل لالتصــاالت، هنــاك اآلن نســبة    ووفقــاً  •
 فقط يف البلدان النامية.   ٣٥,٣باملقارنة مع نسبة 

 
 
 الديون اخلارجية والقدرة على حتمل الدين - ٨
لتقرير األمم املتحدة، وعلـى مسـتوى جتميعـي، فـإن نسـب ديـون البلـدان الناميـة ال تبـدو يف مرحلـة خطـرية وبلغـت              وفقاً  •

 .  ٢٠١٣يف املائة من معدالت الدين اخلارجي مقابل الناتج احمللي اإلمجايل يف عام  ٢٢,٦
إلمجـايل أعلـى مـن تلـك الـيت تسـجلها       وتسجل البلدان املنخفضـة الـدخل معـدالت للـدين اخلـارجي مقابـل النـاتج احمللـي ا          •

، رغم أن نسبة كـبرية مـن هـذه الـديون هـي      ٢٠١٣يف املائة يف عام  ٣١,٥البلدان املتوسطة الدخل حيث بلغت هذه النسبة 
 ديون طويلة األجل وبأسعار فائدة تساهلية.  

 ومع ذلك، فإن بعض البلدان النامية ترزح حتت عبء الدين بصورة حرجة.    •
، بلـغ  ٢٠١٣القدرة على حتمل الدين من اإلشـكاليات الـيت تواجـه بعـض الـدول الصـغرية بوجـه خـاص. ويف عـام           وتعترب  •

يف املائـة، باملقارنـة مـع نسـبة      ١٠٧,٧متوسط نسبة الـدين العـام إىل النـاتج احمللـي اإلمجـايل يف البلـدان الناميـة الصـغرية نسـبة          
 يف املائة بالنسبة للبلدان النامية ككل.    ٢٦،٤

 

 


