
U
N

C
T

A
D

/X
V

/C
N

/M
R

T
/1

 

مة
عا
ة 
ح
م
 ل

 

 تواصلوا معنا

   ــــــةـــــــــــــــــــارة والـتـنـمـيــــــــــجـــــــــدة لـلـتـــــــــم المـتـحــــــــــر األمـــــــمــــؤتمــــ

 اجتماع المائدة المستديرة الوزاري

 30/15-14/ 00،  2021تشرين األول/أكتوبر   6

 زيادة تمويل التنمية

 

 الوصف 

ــت مــارا  ال  مــة للزاــا  ن  ــة  كــا ــد نلــداة  ــاميــة عــد ــدة توــااال مث ارــ  تمز ــ  افاـــــــ

(. ع وة 19-حتى قبـ  ا ـدفأ ا مـة مري ايروو كزرو ـا يكزايـد  2030التنميـة المتـــــــــتـدامـة ل ـا  

ــداة  ــة الـــد ث    البلـ ــدمـ ــزة التخامـــا  نـ ــاليـــة على ذلـــفإ اـ ــة المـ ــد األ مـ اكمـــد ن ـ ــةإ التم تر ــاميـ النـ

ــاز إ مما  ال المية ــبت الركزز افقت ـ اكبر نتـ ــتحعة ن ل ال عد العاز إ  از  ر ازة  ــبال متـ ــت ـ واـ

ازى إلى تشـــــــــــد ــد الىـــــــــن  المــال  على ال ــد ــد مث البلــداة النــاميــة والت ــد ــد ن رقلــة تن يــ  ن ـة 

 نرمت ا.  2030 عا 

المـاليـة  ى ن   وت ـاو  اف ت ـاا ال ـالمم مث األ مـةوُ  خى هـ ا الزعـــــــــن    رخ  منـ  إل 

حتــــانا  راو المال  مث نرامج التويف غير التــــد دة وتح  را ىــــاو ععززاو  ال الميةإ ولون    وس  

ر الشـــــــــرو إ وهم عزامـ   قبـ  األواة وعـد  ك ـا ـة متـــــــــتز ـا  التمز ـ  المت ـدز األررا، الميتـــــــــ 

األرـ . و   هـ ا البي،ـةإ اـزة ارت ـاأ إرمـال  ز زة البلـداة حشــــــــــد التمز ـ  اي مـا   ال ز ـ   اعـاقـد

إلى اعلى متـــــــــتزى لـ  على اير  إ حيـ  نل   -ال ـامـة وال ـاوــــــــــة والـدانليـة وال ـارريـة  - النـاميـة

ــبة ــ  إلى 2018    المائة مث إرمال  الناتج المحل  للبلداة النامية مجتم ة    عا   193  تـ إ ا   ـ

 افقت ازا . رم والتحزل ال يول     ه احد ن يد عث افات مار اي تا

واـتتزقف إعازة اهدا، التنمية المتـتدامة إلى متـارهاإ وف اـيما األهدا، التم تت لت 

ااــــــت مارا  عامة كبيرةإ على الدعم الدول  المنتــــــ  وافاــــــتجانا  التــــــيااــــــاتية ل  ازة م ــــــازر 

ــندا  الد ثإ ولىـــــماة تز ــائ  من ا اـــ ــا  ن التمز   ال ا  المزثزقةإ نزاـــ ري  ه ا التمز   إلى مشـــ

 إ مائية رز لة األر . 

واـــــــيجمن األو وتاز    ه ا الحد  نبرا  وواعـــــــ م اـــــــيااـــــــا  نارر ث لتبازل ال برا  

وتعييم التعد  المحر  من  ع د ق  ت ومناقشـة اـب  عملية إعـااية للمىـم وـزي ت   خ التمز   

 ة وت  يف عب، ا وتتز ة األ مة على  حز الدول  ال ز   األر  وتيتير إعازة هيولة الد زة التياز

 .2030ا ال وش ا، وعازل ناعتبارها اب و ف غنى عن ا لتحعي  ن ة عا  

  

https://www.instagram.com/unctad/
https://twitter.com/unctad
http://www.youtube.com/user/UNCTADOnline
http://www.flickr.com/photos/53390373@N06/
https://www.linkedin.com/company/unctad
https://www.facebook.com/UNCTAD
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 اجتماع المائدة المستديرة الوزاري

 المسائل الرئيسية 

. ما هز المش د الحال  ايما  ت ل  نتمز   التنمية؟ وما هم انر  المتائ  تمويل التنمية -1

 الناميةإ وف ايما    الدول الجخ  ة ال نيرة النامية؟الملحةإ نما    ذلف حالة ز زة البلداة 

. ما هم مخا ا وعيزي الترتيبا  العائمة لتمز   الد زة وت  يف عت  الد زة الديون السيادية -2

وإعازة هيولة الد زة التياز ة؟ وما هم ال ر  الم تل ة لحشد الدعم ي شا  إرار عالمم 

 را  لم الجة الد زة وإعازة هيولت ا؟رامن ومت دز األررا، وقائم على تزاا  اآل

. ه   موث إو ح المؤاتا  العائمة للحزكمة افقت از ة الهيكل االقتصادي العالمي -3

ال المية على اااو اهدا، المتؤولية المشتركة والحلزل الجماعية ا  اة هناك حارة إلى 

و ح ال يو  المال  تنيير ر ر     الت وير؟ ما هم المؤاتا  الم عززة؟ وما هم اولز ا  إ

 ؟الدولييثالد زة  وهيو 

 المشاركون 

ترز قائمة محدثة نالمتولميث    ارتماأ المائدة المتتد رة الز ار     النت ة اي ولي  ة مث 

 ه ا الم كرة.

 جهة االتصال

 إيغور بونوفيتش

 مد رالرئيسإ موتت 

 ش بة ال زلمة وااتراتيجيا  التنمية

 41+ 22 917 59 02 :ال اتف

 األو وتاز

igor.paunovic@un.org 
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