
1/14 

 

 20-06336 (A) 

 

 :  19-المديونية وجائحة كوفيد       
 تصّد عالمي تضامني   

   
  2020نيسان/أبريل  17

 2020نيسان/أبريل  17،  12:00ُيحظر نشرها حتى الساعة 
  



2/14 

 

 20-06336 (A) 

 

 المحتويات
 الصفحة    

. مقدمة   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

.والبلدان النامية  19-جائحة كوفيد   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 4 

. االستجابات السياساتية    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 5 

. للتضامن العالميمبادئ    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 

. لمعالجة قابلية البلدان للتضرر  مقترحات   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 8 

. اإلجراءات الموصى بها    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 14 

 
 3 تصّد عالمي تضامني  :19-كوفيدالمديونية وجائحة 

 4  تصّد عالمي تضامني :19-كوفيدالمديونية وجائحة  2020نيسان/أبريل  17، 12:00يُحظر نشرها حتى الساعة 
 

  



3/14 

 

 20-06336 (A) 

 

 مقدمة  
، تنذامى الذدين الرذارجي العذا  في العذديذد من البلذدان النذاميذة. 2008األزمذة المذاليذة العذالميذة لعذا   منذ    

ومثَّل ازدياد المديونية طلبا على األموال لتمويل جهود سذذذذذذد الفجوات المحلية بين االسذذذذذذتثمارات والمد رات. ومما 
ائدط الدولية والمسذذذذتويات اير مسذذذذبوقة من حفزها أيضذذذذا الفترط الةويلة من االنرفار اير العاد  في أسذذذذعار الف

السذذذذذذذذيولة العالمية المرتبةة بالتيسذذذذذذذذير الدّمي. وزادت البلدان النامية، بما فيها أقل البلدان نموا، فر  الحصذذذذذذذول 
 باريس.  على التمويل التجار . وزاد أيضا اإلقرار من الدائنين الرسميين من اير أعضاء ناد 

في   2000و االقتصذذذذذذذذذذذاد  مرتفعة على نحو ما كانا علي  في عا   ومع ذلك، لم تدن معدالت النم 
معظم البلدان، ويرجع ذلك جزئيا إلى انرفار أسذذذذعار السذذذذلع األسذذذذاسذذذذية ال   قلل من قدرط العديد من البلدان 

في المذائذة من أقذل البلذدان نموا وايرهذا من  44، كذانذا ديون  2020على الذدفع. وححلول كذانون الثذاني/ينذاير  
 النامية المنرفضة الد ل معرضة بالفعل لمراطر كبيرط أو في حالة حرجة. البلدان 

وقد أثر تغّير بيئة الدائنين على عبء  دمة الديون في البلدان النامية وتعرضذذذذها للمراطر المتعلقة  
ية بأسذذعار الفائدط وأسذذعار الصذذرد وتعادط تمويل الديون. ويجسذذد التمويل من أسذذوال رأد المال الدولية والمحل

مقارنة  (1)أيضذذذذذا ارتفاف تدلفة التمويل، وانرفار متوسذذذذذت قجال االسذذذذذتحقال، وزيادط المراطر وأوج  الضذذذذذع 
 بالتمويل الرسمي التقليد . 

وفي هذا السيييييييا ، فكن ا نلمال الاالمي الذه يشييييييالدت النشييييييائ ا  تصييييييا ه  سيييييي    ا حة  
. والعقود الملزمة قانونا، التي ترتل  ينيفضييييي على عوا   و يمة تشييييمل القدحم عاى تحمل الد 19 -كوفيد

ر الوفاء بها، عادت  من حيث قجال االسذذذذذذتحقال والدائنين وأسذذذذذذعار الفائدط والهي وت المالية، والتي كان ييسذذذذذذُ
اآلن متعسذذذذذذذذذرط، في حين تصذذذذذذذذذارف البلدان الحاجة إلى م افحة الفيرود ومعالجة حالة الةوارئ اإلنمائية التي 

 تنشأ عن . 

ليس مقصييوحا عاى ال ادان المنضفضيية الد لل فال ادان المتواييخة الد ل، التي تضيي    وهذا األمر 
، مارضيييية  شييييدم أليمة المديونية، ولفقدان (2)في الما ة من فقرا ه  62في الما ة من ايييياان الاال  و   75

 . فرص النفاذ على األاوا  وتدفق حؤوس األموال على الضاحج
  

__________ 

تأ  ، مثو، شذذذذذ ل تقلبات في تدف  رأد المال عندما ي ون المسذذذذذتثمرون  اضذذذذذعين السذذذذذتحقاقات قصذذذذذيرط األجل ولدن تدون توقعات  (1) 
 المراطر العالمية قد تغيرت.

 5: تصّد عالمي تضامني 19-. المديونية وجائحة كوفيدhttps://www.worldbank.org/en/country/micالبنك الدولي،  (2) 
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 وال ادان النامية 19- ا حة كوفيد  
 

ثم   2020في أفضذذذذذل الحاالت، قد يبدأ انتعاص اقتصذذذذذادات البلدان المتقدمة النمو بحلول نهاية عا    
ينتقل إلى البلدان النامية، لدن من المم ن أيضذذذذذذذذذذا أن ي ون األمر إي انا ببدء أسذذذذذذذذذذوأ اندماص اقتصذذذذذذذذذذاد  من  

مليون وظيفة بدوا  كامل على   195ي األزمة ما يعادل  . ووفقا لمنظمة العمل الدولية، قد تلغ(3)الدسذذذذاد الدبير 
 . وه ا ما يفضي إلى تقلب األسوال المالية. (4)وحده 2020الصعيد العالمي في الرحع الثاني من عا  

وتعاني معظم البلدان النامية أصذذذذذو من صذذذذذدمة كبيرط. فقد توقفا قةاعات بأ ملها بشذذذذذ ل مفاج ،  
ا أسذذعار السذذلع األسذذاسذذية انرفاضذذا حادا، حيث بلغا أسذذعار النفت على وانهارت سذذوسذذل اإلمداد، وانرفضذذ 

دوالرا للبرميل في الشذذذذهر الماضذذذذي. ومن المرج  أن  22عاما، وهو    18سذذذذبيل المثال أدنى مسذذذذتوذ لها من  
 تسذذذتمر اآلثار االقتصذذذادية واالجتمالية والمالية السذذذلبية بعد انتهاء ه ه الجائحة وأن تصذذذيب أشذذذد البلدان فقرا

 والنامية والمثقلة بالديون. 

وتقترب األايييييوا  المالية الاالمية من الممو  مب تسيييييابق المسيييييتألمرين على ايييييح  األموال من  
. وكانا األايييييييوا  الناريييييييلة وعيرها من القخاعات المارضييييييية لمضاار ك يرم، وأ ذها على الم ذات ا منة

. ( 5)بليون دوالر أمري ي 90وقة، حيث تجاوزت  تدفقات رأد المال إلى الرارج من األسذذوال الناشذذئة اير مسذذب
وقد لوحظ بعض ردود الفعل اإليجابية في السذذذذذذذذذذذذول بفضذذذذذذذذذذذذل تد وت البنك المركز  للواليات المتحدط والبنك 
المركز  األوروحي وحنوك مركزيذة أ رذ، لدن العذديذد من البلذدان المتوسذذذذذذذذذذذذذذةذة الذد ذل التي كذانذا تتمتع، حتى 

  (6)ن فر  النفذاذ إلى أسذذذذذذذذذذذذذذوال رأد المذال الذدوليذة قذد ُمنعذا من إعذادط تمويذلأسذذذذذذذذذذذذذذابيع قليلذة قبذل الجذائحذة، م

 القرور المستحقة أو ُفرر عليها االستدانة من جديد بأسعار فائدط مرتفعة جدا. 

وفي الوقذذا نفسذذذذذذذذذذذذذذذ ، فذذين الجذذائحذذة تجهذذد الميزانيذذات، في  ضذذذذذذذذذذذذذذم م ذذابذذدط البلذذدان من أجذذل تلبيذذة   
االحتياجات الصذذذذذحية لسذذذذذ انها، والتصذذذذذد  للبةالة المتزايدط، ودعم اقتصذذذذذاداتها. وسذذذذذتحتاج جميع البلدان إلى 

ائل منها إعادط اسذذذذذذذذتردا  كل ما ي ون متاحا لها من حيز مالي. وسذذذذذذذذيتةلب ذلك تعبئة الموارد المحلية، بوسذذذذذذذذ 
توجي  النفقات المالية الحالية وتبداء المرونة في اسذذذذذذذذذذذتردا  موارد الميزانية المتاحة. وسذذذذذذذذذذذتحتاج معظم البلدان 
النامية أيضا إلى موارد  ارجية، وسيحتاج العديد منها إلى تمويل بشروط ميسرط للمساعدط في م افحة انتشار 

 ة في حالة الةوارئ(. الفيرود )الصحة واللوجستيات والبنى التحتي

وبما يتماوي التصييييده الم اريييير لاما حة، اييييتلون هناإ حا ة أيضييييا على مواح  عضييييا ية لحف   
الخا  وتمديد فرص الامل وااييييييييتاا م القدحم التوحيدية على مسييييييييتويات ما   ل األيمة، نا ي  عن تحقيق 

 أهداف التنمية المستدامةل 

__________ 

 (3) https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/04/07/sp040920-SMs2020-Curtain-Raiser. 

 (4) https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_740893/lang--en/index.htm. 

 (5) https://www.iif.com/Portals/0/Files/content/1_EV_040920.pdf. 

، وسذذذتحتاج األسذذذوال 2020تريليون دوالر أمري ي من سذذذندات وقرور األسذذذوال الناشذذذئة مسذذذتحقا في متم عا     4,3يصذذذب  أ ثر من   (6) 
والراصة.  . ويشمل ذلك الديون العامة  2020بليون دوالر أمري ي من ديون القةع األجنبي في متم عا     730الناشئة إلى إعادط تمويل  

. المذذديونيذذة https://www.iif.com/Portals/0/Files/content/Research/Global%20Debt%20Monitor_April2020 .pdfانظر 
 .6: تصّد عالمي تضامني 19-وجائحة كوفيد
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 ا اتما ات السياااتية   
األمر، حتى ا ن، أيمة ايولة في ماظ  ال ادان، للنه ارعان ما  د يتحول على مشااة عدم يظل   

. ومن اير الواضذذذ  ما إذا كانا البلدان النامية سذذذتعود إلى نفس مسذذذتوذ الصذذذادرات  دحم عاى اييدا  الديون 
ار نمو اقتصذذذذذاد  ومعدل التبادل التجار  الل ين كانا تسذذذذذجلهما قبل الجائحة أ  ال. وقد تسذذذذذجل البلدان مسذذذذذ 

أدنى في المسذذتقبل، مما سذذيعثر على فر  نفاذها إلى األسذذوال المالية لسذذنوات قادمة، دون أدنى  ةأ منها. 
وتشييير التقديرات األولية على أن أفريايا  د تشييالد أول كسييا  ا تصييا ه لالا في السيينوات الضمس والاشييرين 

لاحي ي  د توا ه أايوأ كسيا  تسيماه عاى اقا  ل الماضيية، في حين أن أمرياا ال تينية ومنخقة ال حر ال
 وتؤثر ماد ت  طء نمو مماثاة عاى الاديد من ال ادان في الاال ،  ما في ذل  في آايا والمنخقة الاربيةل 

ويجب أال نألو جهدا لمنع وقوف ما قد ي ون أزمة مديونية مدّمرط تتسذذذذذذذذم بحاالت ترل  عن السذذذذذذذذداد  
ن ذلك أن يضذر بالثقة التي ا تسذبتها البلدان النامية  ول سذنوات من اإلصذو  ُمْحدثة لوضذةرا.. ومن شذأ

الدقي  واإلدارط االقتصذذذذذذذذذادية الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذُمح مة. ويم ن أن يتحول تحقي  أهداد التنمية المسذذذذذذذذذتدامة إلى سذذذذذذذذذرا. 
 تعاَلج ه ه الحالة اإلنمائية الةارئة.  لم إذا

حية، يم  أن ياون تضفيف ع ء الديون وبينما نسييياى  اهدين على ماالمة حالة الخواحل الصييي  
 .  ًء هاما من التصده لاحالة اقنما ية الخاح ة المرت خة بالا

، ( 7) ويشذذذذذعر صذذذذذانعو السذذذذذياسذذذذذات بقل  عمي . فقد طلبا مجموعة من الوزراء األفارقة الدعم المالي 
قذار/مذذارد،  26 بليون دوالر. وفي اجتمذذذاف طذذارئ عقذذذد في 44بمبلغ  (8)“إعفذذذاءن من الذذديون ”في ذلذذك  بمذذذا

التزما مجموعة العشذذرين بمعالجة أوج  التضذذرر من المديونية. وقد دعا البنك الدولي وصذذندول النقد الدولي 
 إلى تعلي  سداد ديون البلدان األشد فقرا. 

 

 

__________ 

 (7) https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-africa/african-finance-ministers-call-for-100-billion-

stimulus-debt-holiday-idUSKBN21A2GK 

 اإلعفاء من دفع الفائدط. (8) 
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نيسذذذذذذذذذذذذان/أبريل، واف  المجلس التنفي   لصذذذذذذذذذذذذندول النقد الدولي على تر ي  فور  لردمة  13وفي   
في إطار صندوقها االستئماني الحتواء  (9)نميةبلدا من البلدان المعهلة لدعم المعسسة الدولية للت  25الديون لذذذذذذ 

 الدوارث واإلاذاثذة. وقذد حثذا منظمذة التعذاون والتنميذة في الميذدان االقتصذذذذذذذذذذذذذذذاد  القذادط على النظر في اترذاذ
وممثلون   (11). وقد انضذذم المعهد الدولي للمالية(10)“مبادرط البلدان الفقيرط المثقلة بالديون المعنية بالسذذتيرويدات”

 .(14)وقادط عالميون  (13)إلى ه ه النداءات التي ي ررها أيضا مرا ز فدر  (12)القةاف الرا عن 
 
 

نشيييييييييييد  صييييييييينيدو  النقيد اليدولي وال ني  اليدولي وممموعية  
الاشيييييييييرين وعيرهيا من الماليات عاى اايييييييييتميابتاليا  حتييا يات ال ايدان 

 النامية في هذت الظروف ا اتألنا يةل 

وه ه المبادرات موضذذذذذذذع ترحيب بقدر ما هي ضذذذذذذذرورية. اير  
أن قصر التركيز على البلدان األشد فقران لن ي في للتصد  له ا التحد  
ذ  النةال العالمي. فآثار األزمة ال تمييز فيها، وقد أصذذذذذذذذا. الضذذذذذذذذرر 
 ذذل البلذذدان على حذذد سذذذذذذذذذذذذذذواء. وتذذدعو البلذذدان النذذاميذذة إلى تقذذديم دعم 

 . (15)إضافي

وين غي أ  يسييييتند تضفيف ع ء الديون على مسييييتو  الد ل  
 بل على  اباية التضرح من األيمةل 

المنرفضذذذذذذذذذذذذذذذة الذذد ذل وفي كثير من البلذذدان، بمذذا فيهذذا البلذذدان   
والمتوسذذذذذذذذذةة الد ل على السذذذذذذذذذواء، أصذذذذذذذذذب  من الواضذذذذذذذذذ  أن  ما لم يتم 
تر ي  عبء الديون بشذذذذذذذذذذ ل كبير، فين الدائنين من القةاعين الرا  
والعذا  قذد يواجهون العذديذد من حذاالت الترل  عن السذذذذذذذذذذذذذذذداد من جذانذب 
واحد. واال تيار لم يعد ا تيارا بين الترل  عن السذذذذذداد واالسذذذذذتمرار في 
مذدفوعذات  ذدمذة الذديون، بذل هو ا تيذار بين موجذة من حذاالت الترل  
ة والمذذدفوعذذات المنتظمذذة المتف  عليهذذا بين البلذذدان  عن السذذذذذذذذذذذذذذذداد المرلذذَّ
المدينة ومقرضذذذذذذيها، حالما تتحسذذذذذذن الحالة االقتصذذذذذذادية. ومن مصذذذذذذلحة 
الجميع، وال سذذذذيما الدائنين، حماية أسذذذذوال رأد المال الدولية المعرضذذذذة 

 سبب موجة محتملة من حاالت الترل  عن السداد. للمراطر ب

 

__________ 

  مسة منها من الدول الجزرية الصغيرط النامية. (9) 

 (10) https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=126_126445-

5ofyod1xpv&title=SecretaryGeneralAngelGurriaStatementforthe20_ VideoconferenceSummitonCOVID19 

 (11) www.iif.com/Portals/0/Files/content/Regulatory/IIF%20Letter%20Debt%20LICs%20April%202020.pdf. 

-https://iccwbo.org/ media-wall/newsارفذذة التجذذارط الذذدوليذذة، واالتحذذاد الذذدولي للنقذذابذذات العمذذاليذذة، ومنظمذذة المواطن العذذالمي  (12) 

speeches/global-business-workers-and-civil-society-unite-in-call-for-emergency-debt-relief- to-save-lives-

and-livelihoods/ 

 تشمل معسسة بروكينغز ومعهد بيترسون لوقتصاد الدولي. (13) 

 (14) https://www.theguardian.com/world/2020/apr/07/coronavirus-global-leaders-urge-g20-to-tackle-twin-

health-and-economic-crises7: تصّد عالمي تضامني 19-. المديونية وجائحة كوفيد 

عن تأييده المناقشذذذات مع الدائنين المتعدد  األطراد   2020نيسذذذان/ أبريل  14أعر. فري  األرحعة والعشذذذرين في البيان الصذذذادر في  (15) 
والثنائيين حول سذذذذذبل تر ي  عبء ديون البلدان النامية التي تةلب إمهالها  ول ه ه الظرود االسذذذذذتثنائية. ويدعو الفري  إلى تقديم 

االقتصذذذادية. وفي بعض الحاالت،   الدعم للبلدان الناشذذذئة والنامية األ رذ في ظل تنامي أوج  التضذذذرر من المديونية بسذذذبب الصذذذدمة
سذذذذذذذذذتدون هناك حاجة إلى إعادط لي لة عادلة وشذذذذذذذذذاملة للديون السذذذذذذذذذتعادط القدرط على تحملها. وينبغي للدائنين من القةاف الرا  أن 

زيز قدرط يتقاسذذذموا عبء تر ي  حالة المديونية الحرجة. ويدعو الفري  صذذذندول النقد الدولي والبنك الدولي إلى تقديم دعم مسذذذتمر لتع
المقترضذذذذذذذذذين على إدارط الديون. ويدعو أيضذذذذذذذذذا وكاالت تقدير الجدارط االئتمانية إلى تجنب تر يض مسذذذذذذذذذتوذ البلدان التي تعيد لي لة 

 8: تصّد عالمي تضامني 19-ديونها إلدارط أثر الجائحة. المديونية وجائحة كوفيد
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 م ا ل لاتضامن الاالمي   
بغية وق  أزمة الديون بشذذذذذذذذ ل فعال، يتعين علينا أن نسذذذذذذذذرف بالتصذذذذذذذذرد. ونقتر  إطارا يرو  كفالة  

تر ي  عبء الديون، مع مراعاط حاالت الديون اير المتجانسذذذذة في شذذذذتى البلدان والحاجة إلى أشذذذذ ال تصذذذّد 
 سياساتي مصممة بما يوئم االحتياجات المتباينة. 

درط على تحمل الدين التي نوقشذذذذذذا وتما الموافقة عليها في األمم ويسذذذذذذتند ه ا النهج إلى مبادئ الق 
المتحدط والتي وردت مع را في  ةة عمل أديس أبابا. وتع س معظم المبادئ أيضذذذا أفضذذذل الممارسذذذات التي 

 تقو  عليها تسوية الديون في صندول النقد الدولي والبنك الدولي. 

 وهي تشمل ما ياي: 

نون والدائنون في المسذذعولية عن الحيلولة دون نشذذوء حاالت عجز عن تحمل يجب أن يشذذترك المدي - أو 
 الدين وتيجاد حلول لمثل ه ه الحاالت. 

ينبغي أن تدون عمليذذات إعذذادط لي لذذة الذذديون جيذذَدط التوقيذذا ومنظمذذة وفعذذالذذة، وأن تتم عن طري   - ثانيا
 التفاور بحسن نية. 

إلى اسذذذذذتعادط القدرط على تحمل الدين العا ، مع تعزيز قدرط   ينبغي أن تهدد عمليات تسذذذذذوية الديون  - ثالألا
 البلدان على تحقي  التنمية المستدامة والنمو بمزيد من المساواط وأهداد التنمية المستدامة. 
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 مقترحات لماالمة  اباية ال ادان لاتضرح   
 ينةل  المقتر  من الفرضيات التالية:  

لدل البلدان التي تحتاج إلي  بغية  “متنفَّسذذذذذذذذذذذذا”من األولويات العاجلة وق  سذذذذذذذذذذذذداد الديون، بما يتي   
 التركيز على التصد  لألزمة. 

وسذذذيتعين أن ي ون ه ا النهج شذذذامو، بحيث يشذذذَرك دي  كل الدائنين ذو  الصذذذلة، مع اإلقرار بمدذ  
 . صعوحة المسعى

وينبغي أن تسذذذذذذتفيد جميع البلدان التي تواج  مشذذذذذذا ل في السذذذذذذيولة والموءط من جراء األزمة، والتي  
وأال ُيقصذذذذذر األمر على  -تقدر على تمويل التصذذذذذد  للجائحة، من تر ي  عبء ديونها كلما طلبا ذلك   ال

 البلدان المعهلة لدعم المعسسة الدولية للتنمية. 

رونة. فحاالت الديون اير متجانسذة في جميع البلدان وتتةلب اسذتجابات وهو ما ينبغي أن يتي  الم 
سذذذذذذذذياسذذذذذذذذاتية محددط. وال تزال البلدان ذات االئتمان الجيد قادرط على النفاذ إلى األسذذذذذذذذوال المالية الدولية وعلى 

 إصدار السندات. وينبغي للبلدان التي تستةيع  دمة ديونها أن تواصل القيا  ب لك. 

ولئن كان من الصذذذذذذذذذعب اآلن تياد درجات التضذذذذذذذذذرر في ظل ه ه الحالة المتقلبة، فمن الواضذذذذذذذذذ   
بالفعل أن بعض البلدان سذذذذتحتاج إلى تر ي  عبء الديون بما يتجاوز التعلي  المعقا لردمة الديون، ول لك 

 سيتعين أن يسعى اإلطار إلى إيجاد حلول منظمة ومنصفة وجيدط التوقيا. 

صذذذيااة أ  شذذذ ل من أشذذذ ال التصذذذد  لألزمة بةريقة تتي  مجاال للنظر في إيجاد ومن ثم، ينبغي  
حلول لمنع التدرار وتيسذذذذذذذذير الحيز المالي لونتعاص ولوسذذذذذذذذتثمارات في تحقي  أهداد التنمية المسذذذذذذذذتدامة مع 

(. وينبغي تجنب الشذذذذذذذذذذذروط التي تصذذذذذذذذذذذّعب تعافي البلدان على نحو (16)الحفاظ على القدرط على تحمل الديون 
 يمن  القدرط على الصمود. 

وينبغي أن ي ون التصذذد  لألزمة جزءن من نهج متدامل، بما يشذذمل إدارط حسذذا. رأد المال حسذذب   
 الحاجة، لدفالة أن يساعد التمويل المقد  من  ول تر ي  عبء الديون على استقرار الحالة المالية. 

 :(17)وين غي النظر في ات اع نالج من ث ث مراحل 

فور  لجميع البلدان التي تحتاج إلي  من  ول قلية متف   “متنفَّس”: وق  الديون إلتاحة  1المرحاة   
عليها )رحما من  ول اإلشذهاد من جانب صذندول النقد الدولي(، عووط على تقديم الدعم للبلدان التي ال تزال 

لى أن تمر األزمة، وتلى أن قادرط على النفاذ إلى األسذذوال. وسذذيعد  وق  سذذداد الديون إلى وق  مدفوعاتها إ
 يتحسن فهم تضرر البلدان من حيث نةاق . 

: بما يتجاوز التصذذذذذذذذد  الفورية لألزمة ووق  سذذذذذذذذداد الديون، من المرج  أن تدون هناك 2المرحاة   
قد جمع بين ارتفاف   19-حاجة إلى تر ي  عبء الديون بشذذذذذذذذذ ل محدد األهداد، حيث أن أثر جائحة كوفيد

__________ 

 يون.قد يلز  تديي  منهجية وتطار تقييم القدرط على تحمل الد (16) 

إقرارا بأن بلدانا مرتلفة سذذتدون في مراحل مرتلفة في معالجة المسذذائل المتصذذلة بيدارط الديون وأوج  التضذذرر، ننظم اإلطار في ثوث  (17) 
 9: تصّد عالمي تضامني 19-مراحل مع إتاحة  يارات لدي تنظر فيها البلدان وشركاؤها. المديونية وجائحة كوفيد
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زدياد ما لم ُيلبَّ من احتياجات تمويلية لتحقي  أهداد التنمية المسذذذذذذذذذذذتدامة حتى قبل بدء مسذذذذذذذذذذذتويات الديون وا
 الجائحة. 

: معالجة المسذذائل البنوية في لي ل الديون الدولية لمنع الترل  عن السذذداد ال   يفضذذي 3المرحاة   
لة.   إلى أزمات مالية واقتصادية مةوَّ

  
 وق  الديون : 1المرحاة   

يدعو المقتر  إلى وق  الديون لجميع البلدان النامية التي ال تقدر على النفاذ إلى األسذذذذذذذذذذوال المالية  
 وال تستةيع  دمة ديونها. 

ومذا تحتذاجذ  بلذدان كثيرط في األجذل القريذب جذدا هو القذدرط على إعذادط توجيذ  مواردهذا المذاليذة بعيذدا  
ومن شذذذذذذذذذذذذذذأن االتفذال مع الذدائنين على وق  الذديون، أ    عن التزامذات الذديون ونحو م ذافحذة تبعذات الجذائحذة.

إبرا  اتفاقات لتأجيل مدفوعات أصل الدين ومدفوعات الفائدط إلى أن تنحسر األزمة، أن يحرر الموارد الوزمة 
. وثمة ارر ق ر يتمثل في تجنب 19-لمعالجة اآلثار الصذذذذذذذذذذحية واالقتصذذذذذذذذذذادية المترتبة على جائحة كوفيد

ال   يم ن أن يحول صذذذدمة معقتة إلى أزمة يةول أمدها تفضذذذي إلى  (18)ديون السذذذياديةالترل  عن سذذذداد ال
 أضرار اقتصادية دائمة.

وقد أوصذذى صذذندول النقد الدولي والبنك الدولي بتعلي  مدفوعات  دمة الديون للبلدان المعهلة لدعم  
 عة العشرين على ذلك. المعسسة اإلنمائية الدولية، برصو  ديونها الثنائية، وتفاوضا بلدان مجمو 

على تقديم من  لتغةية   2020نيسذذذذان/أبريل   13وواف  المجلس التنفي   لصذذذذندول النقد الدولي في  
بلدا من البلدان   25التزامات  دمة ديون صذندول النقد الدولي لمرحلة األولية لمدط السذتة أشذهر المقبلة، لفائدط  

مسذذذذذاعدتها على توجي  المزيد من مواردها المالية الشذذذذذحيحة    المعهلة لدعم المعسذذذذذسذذذذذة اإلنمائية الدولية، وعلى
 نحو الجهود الةبية الحيوية الةارئة وايرها من جهود اإلااثة. 

  

__________ 

ال تركز على نمو ديون القةاف الرا ، إال أن تلك الديون ما زالا تشذذذذ ل محركا رئيسذذذذيا للنمو اإلجمالي للديون رام أن ه ه الوثيقة   (18) 
في المذذائذذة من النذذاتج المحلي اإلجمذذالي لتلذذك البلذذدان. ويمثذذل إقرار  139، كذذانذذا تمثذذل 2018في البلذذدان النذذاميذذة. وفي نهذذايذذة عذذا  

والصذين الجزء األ بر من ه ه الزيادط. ولدن حتى في البلدان المنرفضذة الد ل ذات النظم الشذركات اير المالية في األسذوال الناشذئة 
في   12في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي، بعد أن كانا حوالي   27المالية الضذذذذذذذذليفة، تبلغ اآلن ديون القةاف الرا  أ ثر من  

ديون القةاف الرا  شذذذذذواال تتعل  بالقدرط على تحمل الديون. وكما ُذ ر  المائة قبل بداية األزمة المالية العالمية مباشذذذذذرط. ويثير نمو
ر نمو االئتمان الرا . أما  ارج  أعوه، فين انرفار أسذذذذذعار الفائدط العالمية وسذذذذذعي المسذذذذذتثمرين الدوليين إلى تحقي  العائد قد يسذذذذذّ

لشذذركات الدبيرط في البلدان النامية تدون في الغالب الصذذين، حيث تدون سذذندات الشذذركات مملوكة محليا في المقا  األول، فين ديون ا
بلدا من بلدان   26تريليون دوالر أمري ي، في   1,8تجاه الدائنين الرارجيين )حوالي ثلث ديون شذذذركات القةاف اير المالي، أو حوالي  

األسذذذوال الناشذذذئة، باسذذذتثناء الصذذذين(. وتن ازدياد االقترار بالعموت األجنبية الرارجية يجعل البلدان عرضذذذة النتداسذذذات تدف  رأد 
المال وأزمات سذذذذعر الصذذذذرد ويم ن أن يعرر االسذذذذتقرار المالي والقدرط على تحمل الدين العا  للرةر في نهاية المةاد. المديونية 

 .10: تصّد عالمي تضامني 19-كوفيدوجائحة 
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وهيذت  خوات  يديرم  يالترحيي ، للناليا   تتنياول الايدييد من النقيائ الميذكوحم أع تل وين غي لو ف  
 الديون أن: 

 يشمل دائنين ق رين )الدائنون من القةاف الرا  والدائنون المتعددو األطراد(  - 1 

يشذذذذذذذمل  يدعم بلدان أ رذ عووط على تلك المعهلة لدعم المعسذذذذذذذسذذذذذذذة اإلنمائية الدولية، بما - 2 
البلدان األ رذ المنرفضذذذذذذذذة الد ل والبلدان المتوسذذذذذذذذةة الد ل المثقلة بالديون التي تةلب 

 تر ي  عبء ديونها. 

 يشمل مدفوعات أصل الدين ومدفوعات الفائدط وما يرتبت بها من رسو  ومصاري .  - 3 

يحدد أجل انعقاد الدين، ُيسذذذذذذتبعد بعده التمويل الجديد من عمليات إعادط لي لة الديون في  - 4 
 المستقبل، تيسيرا للحصول على التمويل بعد ه ا األجل. 

يسذذذذم  بجداول مواعيد التسذذذذديد التي تضذذذذمن قدرط البلدان على تنفي   ةة التنمية المسذذذذتدامة  - 5 
  .2030 لعا 

دا نين الراييييميين والدا نين من القخاع الضاص وال ادان المنضفضيييية  ومن رييييقن مقترم يشييييمل ال 
الد ل وال ادان المتواييييخة الد ل أن يتيب لا ادان النامية فرليييية لاتاافي من الما حة، ومن  قاء  داحتالا 
ا  تمانية عير منقوليية حع  تضيياضييالال ومن ناحية أ ر ، يمان أن يؤ ه التضال عن السييدا  من  ان  

لل واحد على تحو   يل الصدمة المؤ تة التي تتارض لالا هذت ال ادان على حكو  ا تصا ه مخوَّ

ياتسيي التنسييق ا ن أهمية أك ر من أه و م مضيى،   اييما  النظر على ييا م تاامل ال ادان النامية مب 
 الدا نين الألنا يين عير التقايديين والدا نين من القخاع الضاص وأاوا  حأس المال الدوليةل 

ي ه ا النهج الدلي ال   يشذذذذذذذذذذذذمل الديون الثنائية والمتعددط األطراد والتجارية، فين إمهال البلدان وف 
التي تةلذب تر ي  عذبء ديونهذا يعني ضذذذذذذذذذذذذذذمنيذا الوق  الفور  لجميع إجراءات اإل راه على السذذذذذذذذذذذذذذذداد التي 

 الدائنون.  يتر ها

طارئا للسذذذذذذذداد )سذذذذذذذداد أصذذذذذذذل الدين   ومن شذذذذذذذأن الدائنين الثنائيين الرسذذذذذذذميين أن يعلنوا مباشذذذذذذذرط وقفا 
والفوائذد(، ديمذا يتعل  بذالذديون السذذذذذذذذذذذذذذيذاديذة ألقذل البلذدان نموا وايرهذا من البلذدان المنرفضذذذذذذذذذذذذذذذة الذد ذل والبلذدان 

 تر ي  عبء ديونها.  التي تخا المتوسةة الد ل المثقلة بالديون 

رام من أن تلك المعسذسذات وينبغي أيضذا إدراج الديون المسذتحقة للمعسذسذات المالية الدولية، على ال 
 AAAسذذذذتحتاج على األرج  إلى دعم من حملة أسذذذذهمها للقيا  ب لك، بما ال يمس بتقديرها االئتماني بدرجة 

ويحذد من قذدرتهذا على إتذاحذة تمويذل جذديذد  ول األزمذة. وينبغي للمقرضذذذذذذذذذذذذذذين المتعذدد  األطراد أن يرففوا 
 لة توجي  التمويل إلى البلدان المحتاجة إلي . القيود المفروضة على اإلقرار على المتأ رات لمواص

وين غي لادا نين من القخاع الضاص أن ينضيموا على و ف ايدا  الديون هذا،  شيروئ مماثاة ابتغاء  
تمن  اضيييييييخراح القخاع الاام على عنقاذ الدا نين من القخاع الضاصل و  تو د آلية حاايييييييضة، عاى الصييييييايد 

من القخاع الضاص  خريقة منصيييييفة فاالة، وللن يمان اتضاذ  خوات   الدولي، لضيييييمان مألل هذت المشييييياحكة
    ة، تتماوي الدعوم على ما ايص  في نالاية المخاف في المصاحة الاايا للتاة الدا نين التماحيينل 
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أو الشذذذروف في إجراءات   (19)فعلى سذذذبيل المثال، ينبغي أال ُيم َّن الدائنون من الحجز على األصذذذول 
قضذذذائية ضذذذد أ  دائن سذذذياد  يترل  عن دفع مدفوعات  دمة الديون إبان الجائحة. ومع التسذذذليم بالمسذذذائل 
ر ه ه العملية بالتضذذذذذذذذذذذذذامن وحردمة  القانونية والتعاقدية الصذذذذذذذذذذذذذلبة التي ينةو  عليها األمر، ينبغي أن تيسذذذذذذذذذذذذذَّ

 المصال  المشتركة. 

يات القضذذذذذذائية التي تح م معظم السذذذذذذندات السذذذذذذيادية في األسذذذذذذوال ويم ن أن يشذذذذذذمل ذلك تيا  الوال 
الناشذذذذئة بوق  الدعاوذ القضذذذذائية التي يرفعها الدائنون اير المتعاونين على البلدان التي واف  صذذذذندول النقد 
الدولي على تعلي  سذذذذداد ديونها وأشذذذذهد ب لك. ويشذذذذ ل وق  اإلجراءات القانونية القائمة، واالمتناف عن إقامة 
دعاوذ قضذذذذذذذذائية جديدط، لفترط محددط، ضذذذذذذذذمانة فعالة ضذذذذذذذذد الدائنين اير المتعاونين ال ين يسذذذذذذذذتغلون األزمة 
باالسذذذذذذذتفادط من تداول ديون سذذذذذذذندات البلدان النامية التي تدون في حالة مديونية حرجة جدا. وسذذذذذذذيتةلب ذلك 

 لصلة. التعاون والفهم الداملين للجوانب الدستورية والترتيبات التعاقدية ذات ا

وينبغي للبلدان التي تسذذذتةيع  دمة ديونها أن تواصذذذل القيا  ب لك. وتال فهناك  ةر يتمثل في شذذذل  
أسذذذذذذذذذذذذذذوال االئتمذان التي ال تزال تعمذل. ويم ن للبلذدان ذات االئتمذان الجيذد التي ال تزال قذادرط على النفذاذ إلى 

ك. ويم ن اسذتردا  عمليات شذراء األصذول األسذوال المالية الدولية أن تصذدر سذندات، ومن شذأنها أن تفعل ذل
للحفاظ على قدرط البلدان التي ترتار مواصذذذذذذذذلة  دمة ديونها على النفاذ إلى األسذذذذذذذذوال. فعلى سذذذذذذذذبيل المثال، 
ل بيصذذذذذدار صذذذذذندول النقد الدولي لحقول سذذذذذحب  اصذذذذة  يم ن اسذذذذذتردا  برنامج عالمي لشذذذذذراء األصذذذذذول يموَّ

ويم ن بحذث  يذارات أ رذ لذدعم البلذدان في النفذاذ إلى   إضذذذذذذذذذذذذذذاديذة للحفذاظ على عرر كذاد من السذذذذذذذذذذذذذذيولذة.
 األسوال، مثل الضمانات الجزئية. 

ومب انحسييييييياح األيمة، ين غي أن يفسيييييييب عمالال السيييييييدا  الممال لتضفيف ع ء الديون و عا م  
  يااتالا في  اض الحا تل

 
   تر ي  عبء الديون : 2المرحاة   

ن نقةة انةول لمناقشذذذذذذات بشذذذذذذأن  يارات أ ثر شذذذذذذموال ينبغي أن ي ون الوق  األولي لسذذذذذذداد الديو  
تتو ى إتاحة القدرط على تحمل الديون وتحقي  أهداد التنمية المسذذتدامة. وعلى الرام من أن مقايضذذة الديون 
ليسذذذذذذا حو موئما للبلدان التي ال يم نها تحمل ديونها، فين تلك المقايضذذذذذذة قد تُتي  موارد للتصذذذذذذد  لجائحة 

بلدان النامية. وينبغي للدائنين الرسذذذذميين أن ينظروا في مقايضذذذذة الديون لتعزيز االسذذذذتثمارات في ال  19- وفيد
، كما كان الحال بالنسذذذذذذذبة لمقايضذذذذذذذة الديون دعما لم افحة اإليدز 19-االجتمالية ومعالجة أثر جائحة كوفيد

في تحقي  أهداد التنمية   والسذذذذذذذذذذل والموريا. وقد طرحا األمم المتحدط مبادرات إلتاحة الموارد لوسذذذذذذذذذذتثمارات
المسذذذتدامة، وهو ما ينبغي أن ينف  اآلن. وتسذذذتهدد عمليات مقايضذذذة الديون لألارار الصذذذحية توفير أموال 
إضذذذذذادية للنظم الصذذذذذذحية من  ول تر ي  عبء الديون، وهو ما يتةلب من البلدان، بدال من سذذذذذذداد الديون 

الصذذذذذذذذحية. وقد اقترحا اللجنة االقتصذذذذذذذذادية ألمري ا المسذذذذذذذذتحقة عليها في المسذذذذذذذذتقبل، أن تسذذذذذذذذتثمر في النظم  
الوتينية ومنةقة البحر الداريبي مقايضذذذذذذذذذذذذذذة الديون الرارجية لمنةقة البحر الداريبي بمدفوعات سذذذذذذذذذذذذذذنوية إلى 
صذذذذندول لتعزيز القدرط على الصذذذذمود، يم ن أن ي ون مصذذذذدرا لتمويل االسذذذذتثمارات من أجل التصذذذذد  لألزمة 

سذذذذتدامة. وتبحث اللجنة االقتصذذذذادية واالجتمالية لغرحي قسذذذذيا بصذذذذورط اير مباشذذذذرط وتحقي  أهداد التنمية الم
__________ 

ال   قرر أال ترضذذذع األصذذذول العراتية بعد حر. الرليج الثانية   1483المتحدط    لألممهناك سذذذابقة ل لك في قرار مجلس األمن التابع   (19) 
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إم انية اتراذ مبادرط مماثلة للمنةقة العرحية. وتبرز اللجنة االقتصذذذذذذذذذادية واالجتمالية آلسذذذذذذذذذيا والمحيت الهادئ 
الحالية، أيضذذذذذذذذذا الحاجة إلى تنسذذذذذذذذذي  تر ي  عبء الديون و/أو تأجيل سذذذذذذذذذدادها. وحالنظر إلى نةال األزمة  

 ينبغي أن تدون ه ه البرامج برامج إقليمية، بل يم ن توسيع نةاقها على الصعيد العالمي.  ال

ويم ن النظر في إنشاء قلية ألهداد التنمية المستدامة، مع التركيز على إيجاد حيز مالي لونتعاص  
بادرط المعززط المتعلقة بالبلدان الفقيرط وتحقي  أهداد التنمية المسذتدامة. ويم ن للسذواب  التاريرية، وال سذيما الم

المثقلة بالديون أو المبادرط المتعددط األطراد لتر ي  عبء الديون، التي يعتبرها الدثيرون نجاحا في توسذذذذذذيع 
 . (20)الحيز المالي في البلدان األ ثر احتياجا، أن تتي  بعض التوجي  في ه ا الصدد

فقيرط المثقلة بالديون تةلب من البلدان إنفال مد رات مالية ومن الجدير بال كر أيضذذذذذذذذذا أن البلدان ال 
مذذذذذذذذذذذذذذذذذأتية من تر ي  عبء الديون على الزيادات في برامج الحد من الفقر مثل الصذذذحة والتعليم. وه ه المرط، 
ز على اإلنفذذال المتعل  بذذأهذذداد التنميذذة المسذذذذذذذذذذذذذذتذذدامذذة. ويم ن أن تتي  أطر التمويذذل الوطنيذذة  يم ن أن ُيركَّ

 ة إرشادات بشأن اإلنفال على أولويات أهداد التنمية المستدامة الراصة ب ل بلد. المتدامل
  

   لي ل الديون الدولية: 3المرحاة   
، يم ن للمجتمع 19-بينمذذا نةور عمليذذة لمعذذالجذذة أزمذذة الذذديون الفوريذذة النذذاجمذذة عن جذذائحذذة كوفيذذد 

المعلقة من  أمد طويل المتعلقة بهي ل الديون الدولية، ال   الدولي أن يسذذترد  األمر كمنبر لمعالجة المسذذائل  
ينبغي أن ُيشذذذذذذذذذذذذذذرف ديذ  كمرحلذة ثذالثذة نظرا لدون الحذاجذة إلى اترذاذ إجراءات لمواجهذة الجذائحذة تتسذذذذذذذذذذذذذذم بةذابع 

 وفور .  مل 

وثمية حيا ية على  يايل  ولي  يدييد لايديون،  يايل يافيل القيدحم عاى تحميل اليدين ويقيدم حواف   
 ؤاسية والمالية الل ر  ل اتألماح  خر  مستدامة مستق  للألاوا  الم

 

 

 

 

 

__________ 

ى سذذذذذذبيل المثال، واج  الدائنون في البداية أزمة الديون في الثمانينيات من القرن الماضذذذذذذي بيعادط جدولة الديون، ولدنهم انتقلوا في عل (20) 
بلذذدا تر يفذذا للذذديون في إطذذار المبذذادرط المتعلقذذة بذذالبلذذدان الفقيرط  36نهذذايذذة المةذذاد إلى تر ي  عذذبء الذذديون. وقذذد ُمن  مذذا مجموعذذ  

، مما سذذذذذذذذاعد على  فض 2015و  1996أو المبادرط المتعددط األطراد لتر ي  عبء الديون في الفترط ما بين عامي    المثقلة بالديون 
في المائة من الناتج   100متوسذذذذذذذذذذت نسذذذذذذذذذذبة الدين العا  إلى الناتج المحلي اإلجمالي في البلدان المنرفضذذذذذذذذذذة الد ل من ما يقر. من  

في المذذائذذة من النذذاتج المحلي اإلجمذذالي في عذذا   30رين إلى مذذا يزيذذد قليو على المحلي اإلجمذذالي في أوائذذل القرن الحذذاد  والعشذذذذذذذذذذذذذذ 
بليون دوالر أمري ي )بمذا في ذلك  77. وحلغذا التدلفذة اإلجمذاليذة لبرنذامج المبذادرط المتعلقذة بذالبلذدان الفقيرط المثقلذة بذالذديون نحو 2013

بليون  42لية لبرنامج المبادرط المتعددط األطراد لتر ي  عبء الديون  بليون دوالر أمري ي من قبل ناد  باريس(، والتدلفة اإلجما  22
 .12: تصّد عالمي تضامني 19-دوالر أمري ي. المديونية وجائحة كوفيد
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 ما الحظا فرقة عمل األمم المتحدط المشذذذتركة بين الوكاالت  
، يلز  إعذذذادط النظر في (21)المعنيذذذة بتمويذذذل التنميذذذة في تقريرهذذذا األ ير 

اإلطار ال   أعيد  . وينبغي أن يسذذذذتند(22)اآلليات القائمة لتسذذذذوية الديون 
تنشذذذذذذذية  إلعادط لي لة الديون إلى المبادئ الواردط في  ةة عمل أديس 
أبابا بشذذذذأن اتراذ قرارات جيَدط التوقيا ومنظمة وفعالة ومنصذذذذفة، بهدد 
منع تحول حاالت الترل  عن السذذذذذذذذذذذذذداد إلى أزمات مالية واقتصذذذذذذذذذذذذذادية 

قذدرط البلذدان مةولذة، واسذذذذذذذذذذذذذذتعذادط القذدرط على تحمذل الذدين العذا ، وتعزيز 
 على تحقي  التنمية المستدامة، وال سيما أهداد التنمية المستدامة. 

 ويمان أن يشمل هذا اقااح ما ياي: 

مواصذذذذذذذذذلة إد ال تحسذذذذذذذذذينات على الشذذذذذذذذذروط التعاقدية ألدوات  - 1
الديون القائمة على السذذذذذذذذول، مثل شذذذذذذذذروط التجميع في أح ا  

اسذذذذذذذذذذذذذذتردا  أدوات الديون اإلجراء الجماعي، وتوسذذذذذذذذذذذذذذيع نةال  
الح وميذة المشذذذذذذذذذذذذذذروطذة )مثذل السذذذذذذذذذذذذذذنذدات المرتبةذة بذالدوارث 

المرتبةذذذذذة بذذذذذالنذذذذذاتج المحلي اإلجمذذذذذالي(  وحذذذذذدء العمذذذذذل  و/أو
بذالشذذذذذذذذذذذذذذروط الموحذدط لتحويذل إعذادط الهي لذة بقرار األالبيذة إلى 

 قرور تجارية. 

توسذذذيع نةال التشذذذريعات الوطنية للحد من الدعاوذ القضذذذائية  - 2
فعهذذذذا الذذذذدائنون اير المتعذذذذاونين، عووط على التةبي  التي ير 

 المتس  للحصانات السيادية من اإلنفاذ. 

مواصذذذذذذذذذذذذذذلذذذة تةوير مبذذذادئ القذذذانون اير الملز  القذذذائمذذذة على  - 3
المعذذايير الذذدوليذذة. ومن مبذذادرات القذذانون اير الملز  القذذائمذذة، 
في مجذذذال االقترار واإلقرار المسذذذذذذذذذذذذذذعولين ومنع األزمذذذات، 
المبذذذذادئ التوجيهيذذذذة العمليذذذذة لمجموعذذذذة العشذذذذذذذذذذذذذذرين للتمويذذذذل 
المسذذذذذذذذذذذذذذتذذذدا ، ومبذذذادئ معتمر األمم المتحذذذدط للتجذذذارط والتنميذذذة 
المتعلقة بتعزيز اإلقرار واالقترار السذذذذذذذذذياديَين المسذذذذذذذذذعوَلين. 
ومبادئ األمم المتحدط األسذذذذذاسذذذذذية بشذذذذذأن عمليات إعادط لي لة 

األسذذذذاسذذذذية التي محاولة لتوضذذذذي  المبادئ   (23)الديون السذذذذيادية
 يم ن أن توج  عمليات إعادط الهي لة. 

وعلى الصذذذذذذذذذذذذذعيد الوطني، ينبغي للبلدان النامية أن تسذذذذذذذذذذذذذترد   
جميع أدوات السذذذذذذذذياسذذذذذذذذة العامة، بما في ذلك إدارط حسذذذذذذذذا. رأد المال، 
لمعذذالجذذة هرو. رؤود األموال النذذاجم عن األزمذة. وتتي  أطر التمويذل 

يشمل  ين كل أدوات السياسة العامة، بماالوطنية المتداملة إطارا للجمع ب
تحسذذذذذذذذذذين تقييم المراطر المالية واير المالية وتدماجها في سذذذذذذذذذذياسذذذذذذذذذذات 
التمويل. وسذذذذذذذذذتعزز منظومة األمم المتحدط التنسذذذذذذذذذي  لتقديم الدعم إلدارط 

 الديون من أجل تحقي  أهداد التنمية المستدامة. 

  

__________ 

  (21) https://developmentfinance.un.org/fsdr2020 . 

ستسلت حاالت الترل  عن السداد المقبلة الضوء على أوج  القصور في   (22)  
الهي ل المالي الدولي، على األقل عند مقارنتها بنظم اإلفود المحلية  

في الواليات المتحدط(، حيث يم ن للمحا م   11و  9المتةورط )أ  الفصلين 
دط مع  أن تشجع الدائنين على التعاون ديما بينهم والتفاور على شروط جدي 

المقترر، وتذا كانا هناك  ةة متف  عليها إلعادط الهي لة، تمنع الدائنين  
الممتنعين عن التعاون من التمسك بالحصول على شروط أفضل. وقد ُتةر   
من جديد على طاولة المفاوضات قلية إعادط لي لة الديون السيادية، وهي  

اه توسيع نةال شروط  نظيٌر دولي لنظا  اإلفود المحلي، أو ُيةر  دفٌع باتج 
اإلجراء الجماعي. وقد أظهرت التجرحة في السنوات األ يرط أن بيئة الدائنين  
الجديدط قد زادت من تعقيد وتطالة عملية إعادط لي لة الديون، مما زاد إلى  
حد كبير من تداليفها االقتصادية واالجتمالية. والةابع المل  للحالة الراهنة  

مل في ه ا الوقا، ولدن  يعكد ك لك الدلفة  لن يسم  بالبحث عن حل شا
له ه الثغرط في الهي ل المالي الدولي. والمقترحات القائمة مثل قلية  ة ظالباه

إعادط لي لة الديون السيادية ليسا مصممة بما يراعي صدمات مثل ه ه  
الجائحة. وفي الوقا نفس ، فين شروط اإلجراء الجماعي ليسا واسعة  

تدون مفيدط في ظل ه ه الظرود، ومن اير المرج  أن  االنتشار بما ي في ل
يواف  حملة السندات على توسيع نةال شروط اإلجراء الجماعي القائمة أو  
إد الها في الديون الموروثة دون أن تيسر ه ه الشروط للح ومات تغيير  
شروط سنداتها. وحاإلضافة إلى ذلك، ال تتناول شروط اإلجراء الجماعي  

 ة ألنواف أ رذ من المقرضين )أ  المصارد التجارية(. الديون المستحق

قرار الجملية العامة لألمم المتحدط بشذذذذذأن ”مبادئ أسذذذذذاسذذذذذية بشذذذذذأن عمليات  (23) 
. 2015تموز/يوليذذذ  (،  A/69/L.84إعذذذادط لي لذذذة الذذذديون السذذذذذذذذذذذذذذيذذذاديذذذة“ )
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 ولى بالا اق راءات الم  
يا م ات اع نالج رييامل من ث ث مراحل، يشييمل  ميب الدا نين المانيين و ميب ال ادان التي توا ه مشيياكل 

 في السيولة والم ءم من  راء األيمةل 
 

   1المرحاة   

وق  الديون لجميع البلدان النامية التي ال تسذذتةيع الوصذذول إلى األسذذوال المالية وال تسذذتةيع  دمة  
دءن، ينبغي للدائنين الثنائيين الرسذذذذذذذذذذميين أن يقروا على الفور وقفا طارئا لسذذذذذذذذذذداد الديون السذذذذذذذذذذيادية. ديونها. وح

 وينبغي لوق  الديون أيضا: 
أن يشذذذذذمل دائنين ق رين )الدائنون من القةاف الرا  والدائنون المتعددو األطراد(. والتنسذذذذذي  هو  

 جوهر األمر. 

معهلة لدعم المعسذذذذذسذذذذذة اإلنمائية الدولية، بما يشذذذذذمل البلدان أن يدعم بلدان أ رذ عووط على تلك ال 
 األ رذ المنرفضة الد ل والبلدان المتوسةة الد ل المثقلة بالديون التي تةلب تر ي  عبء ديونها. 

 أن يشمل مدفوعات أصل الدين ومدفوعات الفائدط وما يرتبت بها من رسو  ومصاري .  

أن يحذذدد أجذذل انعقذذاد الذذدين، ُيسذذذذذذذذذذذذذذتبعذذد بعذذده التمويذذل الجذذديذذد من عمليذذات إعذذادط لي لذذة الذذديون في  
 المستقبل، تيسيرا للحصول على التمويل بعد ه ا األجل. 

 .  2030 رط البلدان على تنفي   ةة التنمية المستدامة لعا  أن يتي  جداول مواعيد التسديد التي تضمن قد  
 

   2المرحاة   

ينبغي للمرحلة الثانية أن تنظر في إجراء تقييم و يارات أ ثر شموال، وذلك سليا لتحقي  القدرط على  
 تحمل الديون. 

ن النامية، في البلدا  19-ويم ن لمقايضذذذذذات الديون أن تتي  الموارد الوزمة للتصذذذذذد  لجائحة كوفيد 
 وتن كانا قد ال تمّ ن من تسوية حاالت الديون التي ال يم ن تحملها، كما ينبغي. 

ويم ن النظر في إنشذذذذاء قلية للديون التي تتعل  بأهداد التنمية المسذذذذتدامة، مع التركيز على إيجاد  
 ة. حيز مالي لونتعاص بةريقة تدفل القدرط على الصمود وتحقي  أهداد التنمية المستدام
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ينبغي أن تدون معالجة المسذذذذذذذذذذائل البنوية في لي ل الديون الدولية لمنع الترل  عن السذذذذذذذذذذداد ال    
يعد  إلى أزمات مالية واقتصذذذذذذذذذذذذادية مةولة بمثابة مرحلة ثالثة بالنظر إلى الحاجة الملحة والفورية إلى العمل 

 . 19-على التصد  لجائحة كوفيد
الذدولي الجذديذد هذ ا أن يسذذذذذذذذذذذذذذتنذد إلى المبذادئ الواردط في  ةذة تمويذل التنميذة وينبغي لهي ذل الذديون   

 المستدامة المتمثلة في اتراذ قرارات جيدط التوقيا ومنظمة وفعالة ومنصفة. 

وينبغي ل  أن يتو ى منع الترل  عن السذذذذذذذذذذذذذداد من التحول إلى أزمات مالية واقتصذذذذذذذذذذذذذادية مةولة،  
 لعا ، وتعزيز قدرط البلدان على تحقي  أهداد التنمية المستدامة.واستعادط القدرط على تحمل الدين ا


