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 وعلق إضغط  

 

عالمیاً تحدیاً  دعیاتھا الصحیة واإلجتماعیة واإلقتصادیةوت 19-تشكل جائحة كوفید 
ھي الصدارة ت حتلسیما للدول النامیة. وأحد التحدیات الھامة التي إغیر مسبوق ال

. قبل أزمة دیون الدول النامیةمشكلة تمویل التنمیة وسط الجائحة وفیما بعدھا، والسیما  
إقتصادیة ضعیفة لإلقتصاد العالمي، وحالة الركود في  الجائحة، في سیاق ظروف

ھتمام مختلف إأزمة دیون الدول النامیة بؤرة  كانت   تدفقات المساعدة اإلنمائیة الرسمیة، 
لمتعددة األطراف، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المؤسسات المالیة ا

ومنظمة التعاون ،  منظمات ومنتدیات التعاون الدولي، على سبیل المثال األمم المتحدةو
 ومجموعة العشرین، وكذلك الحكومات والباحثین المعنیین.، االقتصادي والتنمیة

 
حول وضع دیون نكتاد)  یوللتجارة والتنمیة (المؤتمر األمم المتحدة  دراسة أعدھا  ووفقا ل

، ستند إلى بیانات مجموعة البنك وصندوق النقد الدولیینالدول النامیة وسط الجائحة إ
جداول زمنیة كبیرة مانعاً متمثالً في  تشیر التقدیرات األولیة إلى أن الدول النامیة تواجھ  

قادم في خضم ظروف إقتصادیة خالل العقد ال  دیونھا الخارجیة  سداد مدفوعات خدمة  ل
 ضاغطة.

 
قامت مجموعة عمل الھیكل المالي الدولي لمجموعة العشرین بالتعاون مع ولقد 

صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، وبنك التسویات الدولیة، ومنظمة 
ستكشاف طرق إالعدید من بنوك التنمیة اإلقلیمیة بوقتصادي والتنمیة، التعاون اإل

، وافقت دول 2020أبریل  15في  ستقرار المالي العالمي والمرونة.ز اإللتعزی
  2020مایو    1محددة زمنیاً بدءاً من    مجموعة العشرین على مبادرة تعلیق خدمة الدیون

، بالنسبة ألفقر الدول، مما یضمن دعم تلك الدول لمدة ستة أشھر أو حتى نھایة العام
قتصادیة الناجمة عن  جتماعیة واإلعواقب اإلوتخفیف ال ، في جھودھا لحمایة األرواح

للتنمیة، دولة مؤھلة من دول المؤسسة الدولیة  73. وتفید المبادرة 19-كوفید جائحة
،  2020أكتوبر  16 وحتىقل نموا على النحو الذي حددتھ األمم المتحدة. األوالدول 

 ملیار دوالر أمریكي 12محتملة تقدر بنحو  تحقق وفوراتطلباً،  44 ت المبادرةتلق
)World Bank 2020(في المائة من مدفوعات خدمة الدیون  1حو ، أي ما یمثل ن

في  الدخل المتوسط والمنخفضذات تریلیون دوالر أمریكي للدول  1.1نحو المقدرة ب
 الدائنین. جمیع ومع ذلك، ال تضمن المبادرة مشاركة . 2021و  2020عامي 

 
 ةإستجاب إلى دعا المتحدة األمم في مایو في المستوى رفیع أولي حوار قابأع وفي

 مجموعات ست تشكیل تم العالمیة،  لألزمات التضامن على قائمة األطراف متعددة
ذات الصلة بما یلي:  قضایا لمعالجة  "خیارات قائمة" تطویر على العمل في للشروع

 أفضل بشكل لتعافيا . 2الشامل؛  والنمو والوظائف والتحویالت الخارجي التمویل. 1
أوضاع الدیون؛   ضعف .  4المالي؛    واإلستقرار  العالمیة  . السیولة3اإلستدامة؛    أجل  من
 المشروعة.  غیر المالیة التدفقات . 6الخاص؛  القطاع دائني مشاركة . 5
 

ً   غوتیریش  أنطونیو  المتحدة  لألمم  العام  األمین  وقد عقد  لرؤساء  المستوى  رفیع  إجتماعا
 بھدف ، 2020 سبتمبر 29 في بنیویورك،  المتحدة األمم مقر في والحكومات الدول
  من  مجموعة" الخیارات قائمة"المنجز في ھذا السیاق. وتضمنت  العمل تقییم

 :ذلك في الرئیسیة بما التوصیات
أیضا لجمیع قل نموا ولكن لدول األتوسیع نطاق تخفیف الدیون لیس فقط ل •

 النامیة ذات الدخل المتوسط ؛ * ولالد
ھج متعددة األطراف إلعادة ھیكلة الدیون نإنشاء ولدیون موسع لإلغاء  •

 السیادیة تحت رعایة األمم المتحدة؛ 
تخصیصات جدیدة لحقوق السحب الخاصة لتلبیة الحاجة العالمیة المتزایدة  •

 للسیولة؛ 
 ؛ *ئتمانيالخاص ووكاالت التصنیف اإلالدائنین من القطاع مشاركة  •
 ؛ *حتیاجات تمویل التنمیة في أفریقیاھتمام خاص إلإإیالء  •

لتزامات الحالیة بموجب خطة عمل أدیس أبابا، وخاصة تلك الوفاء باإل •
 *؛  والفساد  ، والتھرب الضریبي  ، المتعلقة بالتدفقات المالیة غیر المشروعة

تحت رعایة   نظاميظیم "قمة دولیة إلعادة البناء اإلقتصادي واإلصالح التن •
 .ةدجدی ةعالمی ةإقتصادیحوكمة األمم المتحدة" للتحرك نحو ھیكل 

 
 ، ومسارقتصادينكماش اإلالنامیة، واإل ولعلى خلفیة أعباء الدیون المتزایدة في الدو

جتماعات السنویة ُعقدت اإل یزال یتعذر التنبؤ بھ إلى حد بعید،  الجائحة الذي ال
  18-12خالل الفترة ( 2020لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 

على توفیر التمویل في شكل فقط عن برامج دعم تقتصر ، وجرى اإلعالن أكتوبر)
أكتوبر، وافقت دول مجموعة العشرین على تمدید  14في وقروض بدالً من المنح. 

جتماعات الربیع لمجموعة وخالل إ.  2021ن حتى نھایة یونیو  ومبادرة تعلیق خدمة الدی
العشرین ما إذا   ، ستقرر مجموعة2021أبریل  البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في  

 مبادرة لمدة ستة أشھر إضافیة.الكان ینبغي تمدید 
 

فجوة أن النامیة تتفاقم و ولدیون الدمسبقة بشأن ومن الواضح أن مواطن الضعف ال
في صمیم النامیة  ولستجابة ألزمة دیون الدتظل اإلوھكذا، تتسع.  التمویل اإلجمالیة

 نحو أھداف التنمیة المستدامة. تقدموإحراز  19-كوفیددعم التعافي من أزمة 
 
 كلضي قدماً، ھناك حاجة اآلن للقیادة السیاسیة على أعلى المستویات لترجمة للمُ و

 .التوصیات من طموحات إلى أفعال منسقة وعاجلة
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 د علیھا بشدة.یكجرى التأالتوصیات التي یتبعاه عالمة * ھي تلك التي 
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