
 

 نشرة صحفية 
 

 حظر

التقرير المتصل بھا   ُيحظر االستشھاد بمحتويات ھذه النشرة الصحفية أو
المرئيـة   المسموعة أو  تلخيصھـا في وسائط اإلعالم المطبوعة أو  أو

بتوقيت  00/17، الساعة 2014حزيران/ يونيه  24اإللكترونية قبل يوم   أو
  غرينتش.

بتوقيت  30/22جنيف، بتوقيت  00/19بتوقيت نيويورك،  00/13(
 ، طوكيو)2014حزيران/يونيه  25 - 00/02 نيودلھي،

 
 

UNCTAD/PRESS/PR/2014/21 
Original: English 

 
تريليون دوالر سنوياً في  2.5  تقرير لألونكتاد: البلدان النامية تواجه فجوة استثمارية تقدر ب

 القطاعات الرئيسية المتعلقة بالتنمية المستدامة
 

خطة عمل لزيادة استثمارات القطاع الخاص في قطاعات مثل يقترح الستثمار العالمي تقرير ا
  تغير المناخ آثار البنية التحتية واألمن الغذائي وتخفيف

 
حاب املصـــلحة، تعزيـــزاً كبـــرياً ســـيتطلب حتقيـــق أهـــداف التنميـــة املســـتدامة، الـــيت تعكـــف علـــى وضـــعها حاليـــاً األمـــم املتحـــدة وطائفـــة واســـعة مـــن أصـــ -  2014حزيران/يونيـــه  24جنيـــف، 

االســـتثمار تقريــر أكــده   تريليــون دوالر ســـنوياً، وذلــك وفـــق مــا 2.5  لالســتثمار العــام واالســـتثمار اخلــاص علـــى حــد ســـواء يف البلــدان الناميـــة، مــن أجـــل ســد الفجـــوة االســتثمارية املقـــدرة ب
، إطــاراً طموحــاً لفهــم وتعزيــز "االســتثمار فــي أهــداف التنميــة المســتدامة: خطــة عمــل"تشــف مــن عنوانــه الفرعــي يُس  . ويقــدم التقريــر، كمــا)1(دالصادر عن األونكتا 2014  العالمي لعام

  دور مسامهات القطاع اخلاص يف حتقيق نتائج اقتصادية واجتماعية وبيئية إجيابية يف البلدان النامية.
 

املمارســات التجاريــة جمــال يف  ةالرشــيدة االدارة  حتقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة مــن خــالل حمــورين مهــا ويشــري التقريــر إىل أن مســامهات القطــاع اخلــاص ســتكون هلــا أمهيــة حامســة يف
فــإن  . ومــع ذلــك،املتعلقــة بأهــداف التنميــة املســتدامة يف مجيع القطاعات الطلباتلتلبية  تكفي ضرورية لكنها قد المسامهات القطاع العام وستبقى واالستثمار يف التنمية املستدامة. 
 التصدي هلا. بد من ال اتيةحتديات ومعضالت سياستنطوي على زيادة مسامهات القطاع اخلاص 

 
  النتائج الرئيسية اليت خلص إليها التقرير

 
جمموع إىل أن تقديرات وتشري ال). 1 (الشكليليون دوالر تر  2.5  تقدر بفجوة سنوية  املتعلقة بأهداف التنمية املستدامةالستثمار يف القطاعات تواجه البلدان النامية يف ظل املستويات احلالية ل

لبنيــة التحتيــة األساســية (الطــرق والســكك احلديديــة تريليونــات ســنوياً، وتتعلــق هــذه االحتياجــات با 4.5  ودوالر  اتتريليونــ 3.3وحدها من االستثمارات يرتاوح بني البلدان النامية  احتياجات
ظــل املســتوى احلــايل   ، والصــحة، والتعلــيم. ويفمعــه التخفيف من آثار تغري املنــاخ والتكيــفو ملياه والصرف الصحي)، واألمن الغذائي (الزراعة والتنمية الريفية)، او  ؛الطاقةتوليد حمطات و واملوانئ؛ 

تريليـــون دوالر يف الفـــرتة  2.5يقــارب متوســط التمويـــل الســـنوي يف  ســيبقى هنـــاك نقـــص يف البلـــدان الناميـــة، املتعلقــة بأهـــداف التنميـــة املســتدامة يف القطاعـــاتلالســتثمار، العـــام منــه واخلـــاص، 
البنيــة التحتيــة ســيما يف قطاعــات   ، اليف جمــال االســتثمار زيــادة مســامهات القطــاع اخلــاصات كبــرية لإمكانيــفهنــاك . يف املتنــاوللكنــه مهمــة شــاقة ســد هــذه الفجــوة ورمبا بــدا . 2030- 2015
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مضــاعفة معــدل منــو االســتثمار إىل احلاجــة إىل تقــديرات األونكتــاد فيــه تشــري ، يف وقــت خــاص اهتمــامإىل اً االقتصــادات الضــعيفة هيكليــوحتتــاج ري املنــاخ. تغــ آثارواألمن الغذائي والتخفيف من 
  اً.البلدان منو أقل اخلاص يف 

 
يكــون لــه طــابع  ا باحلساســية أوكثــري منهــداف التنميــة املســتدامة، الــيت يتســم  املتعلقــة بأهــ ســتثمرين مــن القطــاع اخلــاص يف القطاعــاتاملزيادة مشــاركة ومثة معضالت سياساتية تكتنف 

: خمــاطر زيــادة مشــاركة القطــاع اخلــاص يف القطاعــات احلساســة؛ هــي ية رئيســيةاتحيــدد األونكتــاد أربــع معضــالت سياســو توجيهيــة.  مبــادئاخلدمــة العامــة. ومــن مث يتطلــب األمــر وجــود 
 تياجــات التمويــلحبــني ا البــنيِّ  والتضــارباخلــاص؛ االســتثمار كــل مــن االســتثمار العــام و املنــوط بدور والــ؛ دة تتــاح للجميــع بأســعار معقولــةجيــ خــدماتوضــرورة احلفــاظ علــى تقــدمي 

ورمبــا يعــني  االســتثمارات.تلــك  يف جــذبثــر مــن غريهــا أكحتديــداً  ذه البلــدانوالصــعوبة الــيت تواجههــا هــ -اً أقــل البلــدان منــو يف ســيما  ال -اً االقتصــادات الضــعيفة هيكليــالشــديدة يف 
املبــادئ العامــة  تكونإليها. وميكن أن بتغاة والوجهة اليت تفضي الستثمار يف أهداف التنمية املستدامة على تكوين تصور مجاعي للغاية املمن املبادئ يف جمال اوضع جمموعة مشرتكة 

  :يف هذا الصدد إطار مبثابة التالية
  التنظيمية؛ واحلق يف وضع الضوابط حترير االستثماراملوازنة بني 

  ؛بأسعار معقولة للجميع اخلدمات إتاحة جذابة واحلاجة إىل عائداتاملوازنة بني احلاجة إىل حتقيق 

  ؛االستثمار العاموزخم االستثمار اخلاص زخم املوازنة بني 

 يف أقل البلدان منواً.خاص  جهد املوازنة بني النطاق العاملي ألهداف التنمية املستدامة واحلاجة إىل بذل 

 
 أهداف التنمية املستدامة لالستثمار اخلاص يفاً اسرتاتيجياً إطار يقرتح األونكتاد 

  :)2(الشكل رقم يلي  ا على صعيد ماهلًال حلو الرئيسية ويتضمن  يعاجل اإلطار االسرتاتيجي لالستثمار اخلاص يف أهداف التنمية املستدامة التحديات السياساتية
 

مبــادئ توجيهيــة وضــع  تطلــب مــن واضــعي السياســات علــى املســتوى الــوطينت قيــادة علــى املســتوى العــاملي، كمــا وجــود ادة االســتثمار اخلــاص يف أهــداف التنميــة املســتدامةزيــتتطلــب 
متعــدد األطــراف لتنــاول  آزر، وإنشــاء منــرب عــامليتحديــد أهــداف االســتثمار، وضــمان اتســاق السياســات وحتقيــق التــل، وكــذلك املطروحــة يف هــذا الصــدد ملعاجلة املعضالت السياســاتية

  الستثمار يف أهداف التنمية املستدامة.يف جمال ااملساعدة التقنية  لتقدمي االستثمار يف أهداف التنمية املستدامة، وإنشاء مرفق متعدد الوكاالتموضوع 
 

االجتمــاعي و البيئــي  نياألداء يف اجملال شفافية وانعدام التحدِّيات أوجه قصور األسواقق املال. وتشمل هذه وال بد من التغلب على التحديات اليت تعرتض تعبئة املوارد املالية يف أسوا
ية تمويل. وميكن أن تشمل االســتجابات السياســاتللحلول مبتكرة اليت تعرتض تطبيق ومشاكل االنطالق والتوسع  ،للمشاركني يف السوق الئمةاملوافز غري احل، و على صعيد احلوكمةو 

ا أن الــيت  ـُـ أرضــيةٍ  إجيــادَ  يســاعد أكثــر يف حتقيــق أهــداف التنميــة املســتدامةاً ماليــاً ترســي نظامــمــن شــأ حتســني  ووضــع أو ج مبتكــرة لتمويــل أهــداف التنميــة املســتدامة،خصــبة لتطبيــق 
  املالية لتشجيع االستثمار يف أهداف التنمية املستدامة. واقاألس املستدامة، وإدخال إصالحات علىالقيم بورصات  العوامل اخلارجية، وتعزيز لتقييم سعر آليات

 
الــيت تعــرتض . وتشــمل املعوقــات الرئيســية حتــدِّيات أخــرى ينطــوي علــى وهــو مــا، املتعلقــة بأهــداف التنميــة املســتدامة شــاريعوامل قطاعــاتحنــو ال -بعــد تعبئتهــا  -األمــوال ويلــزم توجيــه 

 الفعــال للمشــاريعوالتجميــع املعلومــات أهــداف التنميــة املســتدامة، ونقــص الســتثمار يف يف جمــال ا  اتعائــدالنســب وعــدم كفايــة  الــدخول،قطاعــات حــواجز هــذه التوجيه األموال إىل 
 اســتخدام أدوات تقاســمع وتوســي ضــمانات؛وإتاحــة ال ،حــواجز الــدخول تقلــيص: يلــي مــا الفعالــة يةســتجابات السياســاتاال. وميكــن أن تشــمل إىل اخلــربة ملستثمرا وافتقار، والرتويج هلا

يف أهــداف  ســتثماريف جمــال االجيــل جديــد مــن مؤسســات تشــجيع االســتثمار؛ وبنــاء شــراكات إنشــاء جديــدة و  حتفيزيــةوضــع خطــط و ؛ يف أهداف التنمية املستدامة ستثماراالخماطر 
  .التنمية املستدامة

 
هــذا اإلســهام  الــيت تعــرتض تعزيــزالتحــديات الرئيســية  ومــنخــاطر املرتبطــة بــه. امل، مــع تقليــل إىل أقصــى حــد التنميــة املســتدامة يف الستثمار اخلاصاً تعزيز اإلسهام اإلجيايب لأخري  جيبو 

ثــار اآلالنامية، وخمــاطر  القدرة االستيعابية يف بعض البلدان ضعفُ املتعلقة بأهداف التنمية املستدامة،  قطاعاتالاالستثمار اخلاص يف وسلبيات وتقليل خماطر إىل أقصى حد اإلجيايب 
زيــادة القــدرة االســتيعابية، ووضــع أطــر تنظيميــة  يةســتجابات السياســاتال. وميكــن أن تشــمل ااآلثــار علــى حنــو فعــال رصــدو  بيئيــة، واحلاجــة إىل إشــراك أصــحاب املصــلحةالجتماعيــة و اال

  .اإلسهام يف أهداف التنمية املستدامة تقييملصلحة، وتنفيذ نظم وإشراك أصحاب امل ،مؤسسات قويةإقامة و  ة،الرشيد ، وإعمال احلوكمةومعايري فعالة
 

. ومــع وأثرهــا هــاتوجيهاألمــوال و  تعبئــةتحــديات املتعلقــة بللتصــدي لل يةيــارات السياســاتاخلجمموعــة مــن أهــداف التنميــة املســتدامة خطة عمــل األونكتــاد لالســتثمار اخلــاص يف وتتضمن 
ومــن ). 3 (الشــكلعلــى جمموعــة إجــراءات  أو - األولويــةتتســم ب بضــعة تــدابريالقرار على الصعيد الوطين على  وصانعواجملتمع الدويل  اليت يبذهلا تضافرةامل هوداجل يلزم أن تركزذلك، 
  التنمية املستدامة: الستثمار اخلاص يفزخم ل إعطاء أن تساعد على اإلجراءاتركزة من املموعة اجملهذه شأن 

 ؛سات تشجيع االستثمارجيل جديد من اسرتاتيجيات ومؤس 

  ية موجهة حنو أهداف التنمية املستدامة؛حوافز استثمار 

  إقليمية لالستثمار يف أهداف التنمية املستدامة؛مواثيق 

 أهداف التنمية املستدامة؛ستثمار يف شراكات اال أشكال جديدة من 

 ؛آليات متويل مبتكرة وإعادة توجيه األسواق املالية إتاحة 

  املستدامة. يةأهداف التنمالعاملي، وتطوير خربات االستثمار يف سائدة يف أوساط األعمال على الصعيد العقلية التغيري 
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  2030- 2015، المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة قطاعات الرئيسيةالفي السنوية المقدرة االحتياجات االستثمارية -1الشكل 
  (برتيليونات الدوالرات، املعدل السنوي)

 

  .2014 لعام تقرير االستثمار العاملي ،األونكتاد   صدر:امل

  اإلطار االستراتيجي لالستثمار الخاص في أهداف التنمية المستدامة- 2الشكل 

 
  .2014 لعام تقرير االستثمار العاملي ،األونكتاد   املصدر:

القيادة
وضع المبادئ التوجيھية، 
 وتكثيف العمل، وضمان 

السياسات اتساق  

  التعبئة

زيادة التمويل وإعادة توجيه 
األسواق المالية نحو االستثمار 
 في أھداف التنمية المستدامة

 التوجيه
 تشجيع وتيسير االستثمار 

المتعلِّقة قطاعات الفي 
أھداف ب  

المستدامة التنمية

 اإلسھام

فوائد التنمية  تعزيز
المستدامة إلى أقصى حد 

 وتقليل المخاطر

2.5 

1.4 3.9 

 فجوة االستثمار 
 السنوية

مجموع االحتياجات 
 االستثمارية السنوية

 االستثمار السنوي 
 الحالي
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  إجراءات ةخم االستثمار الخاص في أهداف التنمية المستدامة: مجموع - 3الشكل 

 
  .2014 لعام األونكتاد، تقرير االستثمار العاملي  املصدر:

***  **  *** 
 

 

جيــــل جديــــد مــــن اســــتراتيجيات ومؤسســــات
  تشجيع االستثمار

 :على الصعيد الوطين  
اتيجيات جديدة لتشجيع االســتثمار تركــزاسرت   - 

علــــــى القطاعــــــات املتعلقــــــة بأهــــــداف التنميــــــة
  املستدامة

مؤسســــــــات جديــــــــدة لتشــــــــجيع االســــــــتثمار:  - 
وكــاالت لتنميـــة االســـتثمار يف أهـــداف التنميـــة

مشـــاريع قيـــد تتـــوىل تطـــوير وتســـويق املســـتدامة
  قابلة للتمويل اإلعداد

 جيل جديد من اتفاقات االستثمار الدولية  
تشــجيع وتيســري االســتثمار يف أهــداف التنميــة  - 

  املستدامة على حنو استباقي
االحتفـــاظ حبيـــز يف السياســـات العامـــة للتنميـــة  - 

 املستدامة

  إعادة توجيه الحوافز 
  االستثمارية

  حنو أهداف التنمية حوافز استثمارية موجهة
  املستدامة

املتعلقــة بأهــداف التنميــة تستهدف القطاعات  - 
 املستدامة

 تقتصر على املسامهات اليت تكفل االستدامة   - 
  ضمانات االستثمار يف أهداف التنمية املستدامة

 وأنظمة التأمني

  المواثيق اإلقليمية لالستثمار في 
  أهداف التنمية المستدامة

  تعاون اقتصادي إقليمي/فيما بني بلدان اجلنوب
  يركز على:

ليميــة املنشــأة عــربتطوير اهلياكــل األساســية اإلق  - 
  احلدود واملتعلقة بأهداف التنمية املستدامة 

جتمعـــــات صـــــناعية إقليميـــــة متعلقـــــة بأهـــــداف  - 
يشـــمل إنشـــاء سالســـل التنميـــة املســـتدامة، مبـــا

 قيمة على الصعيد اإلقليمي 

 اتفاقات إقليمية للتعاون الصناعي   - 

أشــكال جديـــدة مـــن شـــراكات االســـتثمار فـــي
  أهداف التنمية المستدامة

 بلدان يفالصادر  شراكات بني وكاالت االستثمار 
املنشأ ووكاالت تشجيع االستثمار يف البلدان 

 املضيفة

 متعلقة بأهداف التنمية  حتديد جمموعات مشاريع
 املستدامة وقابلة للتمويل وإتاحتها عرب اإلنرتنت 

 موجهة حنو  القطاعية برامج يف جمال الروابط
 أهداف التنمية املستدامة

 احتادات لوكاالت املساعدة التقنية 

 اً هيكلي االقتصادات الضعيفةني شراكات ب
واملصارف اإلمنائية املتعددة  والشركات عرب الوطنية

 األطراف 

  التمويل المبتكر وإعادة  إتاحة
  توجيه األسواق المالية

 أدوات جديدة لتمويل أهداف التنمية املستدامة 

 اس إسهام االستثمار يف أهداف مؤشرات قي
 التنمية املستدامة

  تقييم إسهام املستثمرين يف أهداف التنمية
 املستدامة

 والرصد املتعدد األطراف  اإلبالغ املتكامل 

  بورصات القيم املستدامة 

 تغيير العقلية السائدة في أوساط األعمال 
  على الصعيد العالمي

  شهادات ماجستري يف جمال إدارة األعمال ذات
 تأثري عاملي

  برامج تدريبية يف جمال االستثمار يف أهداف
امة (على سبيل املثال يف إدارة التنمية املستد

الصناديق/وإصدار الشهادات يف جمال األسواق 
 املالية)

 يف جمال ريادة األعمال  مدرسية برامج 

مبادئ توجيھية

تحرير  الموازنة بين
االستثمار ووضع الضوابط 
 التنظيمية

 

الموازنة بين الحاجة إلى 
جذابة   عائداتتحقيق 

إتاحة والحاجة إلى 
بأسعار  للجميع الخدمات

 معقولة 

وازنة بين زخم الم
االستثمار الخاص وزخم 
 االستثمار العام

الموازنة بين النطاق 
العالمي ألھداف التنمية 
المستدامة والحاجة إلى بذل 

خاص في أقل البلدان جھد 
اً نمو  

 


