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 تخفيف عبء الدينعاجلة لاألمم املتحدة تدعو إىل اختاذ إجراءات الدْين: نتخلص من حىت 
 إعادة هيكلة الديون السيادية اتآليوحتسني  بشروط ميسرة اإلقراضو 

يف  نأصببببببي ال ي    ،2019 بشبببببتج التوالة والتنمية ل اماألونكتاد لتقرير   وفقا    -  ٢٠١٩أيلول/سببببببتم    ٢٥جنيف،  
بل أدى يف املقابل إىل قوية يف االسببببببتإلمال اإلنتاجي،    فشببببببل يف فقي  دف ةللنمو ال املي، لكنه  شببببببائ ا   حمركا   عصببببببر ال وملة املفر ة 

  .املضالابت املالية أتجيج
ت إ الق ال ناج إل كاانعلى  تسببباع    ل ال ين  ن أداة متويل  ويلة األيف هذه البيئة شبببه ت البل اج النا ية فو  و  
قصبببب ة الختضببببق لتقلبات األسببببواق املالية ال ولية و صببببا  ال ائن  عالية و خما ر   ق  تنطوي علىإىل أصببببول  الية   يةالنمو املسببببتقبل

 .تزاي ةاملو    األ
ال باملي ادب يب  وأهب ات التنميبة  البيئي االتفباق  ُيتباجبه ج التحول اهليكلي يف البلب اج النبا يبة البذي أل هبذا أ ر يإل  القل  و  

عن  بلغ  ، ويف أقل تق ير،  ا ال يقل   - متويل االسببببببتإلمال اإلنتاجي يف هذه البل اج يف  املسببببببت ا ة سببببببوت يتطلب قايدة     سبببببببوقة 
سببببببت ا ة يف  التنمية امل  أه ات أبسببببببط    الوصببببببول فقط إىل  ن أجل سببببببنواي    أ ريكي تريليوانت دوالل    وثالثة دوالل   ليون ي تر يرتاوح  ا ب   
 الوقت احمل د. 

البل اج    فإج ،  حاليا   ال عم املت  د األ رات املتضببببببببائل  يف ظل دولة ان ية،    30عينة  ن    بناء على كما يوضببببببببي التقرير، و  
يف املتوسببببببط الول عام  يف املائة   185إىل حوا  صببببببل  ت   ق   نسببببببب ال ين إىل الناتج احمللي اإل ا   ان  ن التفاع يف  إ ا سببببببت النا ية 
لتلبية احتياجات االسببتإلمال  يف املائة تقريبا    12 مبتوسببط ق لهلناتج احمللي اإل ا   سببنوي لسببتحتاإ إىل    الت  و  أو  ، 2030
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، التنمية املسببببت ا ة ضالقضبببباء على الفقر، وت زيز التلذية، والصببببحة ادي ة ن أه ات  ه ات األلب ة األوىل فقط األالالق ة لتحقي  
 ادي (.والت ليم 

 ،أكإلر اسبببببببت ا ةبصبببببببولة متويل ال يوج يف البل اج النا ية فاملطلوب هو . أ ر    وق ي ابملرة  ناليوه يالسببببببب  لكن كالو  
على  ال يوج احلالية، ودعم ت بئة املوالد احمللية  ي ةالبل اج النا ية  ن  صببببب  راإوعاجلة إلخ  نسبببببقةاختاذ إجراءات  ت  دة األ رات  و 

 .يف التنمية املضي ق  ا  اية البيئة إىل جانب وت زيز مح حنو أفضل
 

  الشكل
 ( 4إىل   1)أهداف التنمية املستدامة من   2030  خطة عامخيارات التمويل احمللية واملتعددة األطراف لتحقيق 

 نامية البلدان ال بعض دون مزيد من التدهور يف القدرة على حتمل الديون يف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

،  ؤشر التنمية ال امليةو ، نشرة "آفاق االقتصاد ال املي" لصن وق النق  ال و  إىل أ انة األونكتاد استنادا  حساابت    املص ل:
واليونسكو (، 2017ض ستن غ، و  نظمة األ ذية والزلاعة لأل م املتح ة، و قاع ة البياانت الفصلية إلحصاءات ال يوج اخلالجيةو 
 ( و صادل و نية.٢٠١٦ض

، ال خل  ن الشرُية ال نيا   ةتوسط امل   اجبل  ، وال البل اج املنخفضة ال خل ت بئة املوالد احمللية، واملساع ة اإل ائية الرمسية، و     الحظة:
 ، حسب تصنيفات البنك ال و .الشرُية ال ليا  ن    البل اج املتوسطة ال خلو 
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أفريقيا آسيا أ ريكا الالتينية ة البل اج املنخفض
ال خل

البل اج املتوسطة
ال خل  ن الشرُية 

ال نيا

البل اج املتوسطة
ال خل  ن الشرُية 

ت بئة املوالد احمللية  ن أجل أه ات التنمية املست ا ةال ليا
املساع ة اإل ائية الرمسية  ن أجل أه ات التنمية املست ا ة
ختفيف عبء ال يوج  ن أجل أه ات التنمية املست ا ة
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 :ما يلي تشمل ةاإلجراءات املقرتح
، وتصببميمه على حنو  البل اج النا ية  لفائ ة أه ات التنمية املسببت ا ة بلية فقي   بران ج عاملي لإلقراض بشببروم  يسببرة  وضببق  •

لتلطية احلصة  ن احتياجات    تسهيالت إقراض إضافية  صممة خصيصا  اعتماد  و    يسرة، البل اج املشالكة  ن االقرتاض بشروم    ميك ِّن 
 ن قبل ال ول  يتم متويله  ه ات التنمية املسببت ا ة عاملي أل صببن وق    إنشبباء .  2030اإل الية للقطاع ال ام حىت عام   اخلالجي  التمويل 

هلبذه ل القو ي يف املبائبة  ن إ با  الب خب  0.7 وال  متإلبلاإل بائيبة الرمسيبة ابلكبا بل  ن املسببببببببببببببباعب ات لتزا باابا مل تفي اباملباحنبة ال  
 ؛ خالل ال قود األلب ة املاضية   ال ول،

محاية البيئة  يف ذلكال ا ة يف البل اج النا ية، مبا   واملنافق حقوق السبببببببحب اخلاصبببببببة املرتبطة  باشبببببببرة بتوف  السبببببببلق  قايدة •
تمويل إضبببببببافية لآلية   هذا وسبببببببيوفرعلى التمويل ال ام.  ت تم  كسبببببببلق عا ة    امل رتت هبا ضبببببببمنيا  وتنفيذ أه ات التنمية املسبببببببت ا ة 

 ؛الص يقة للبيئةو  املست ا ة دعم التنميةبلية  كيفلتسم ابملرونة وقابلية اتتعلى األه ات و  قادلة على الرتكيز يوج ال
 ن  الفولي  لتخفيف ن أجل اأه ات التنمية املسببببت ا ة  املتصببببلة بتحقي بران ج خمصببببخ لتخفيف عبء ال يوج وضببببق  •

  أو   اي   ةاتيشبببروم سبببياسببب فرض   وج وب الطويل امل ى   يفعلى فمل ال يوج   البل اج النا ية ق لة  لفقسببباع ة يف قيود السبببيولة وامل
  ؛للتتهل للقروض صال ة

وتطوير سبببببببببالسبببببببببل القيمة داخل  اإلقليمية قليمي ب  البل اج النا ية إلعادة متويل وت زيز التوالة  اإلنق ي الت اوج  تقوية ال •
حنو نظبام للب فق   البنوك املركزيبة بتببادل ومميق احتيبا يبات اخلباصبببببببببببببببةاالتفباقبات اإلقليميبة أب ب   ن  إىل  ب ى  والتحرك،  نطقبةكبل 

 ؛وافادات  قاصة داخليةاإلقليمي  تطول وشا ل 
وفقا  مكن خ  تها لل يوج السببببيادية ال  مل ي    ن املعادلة قائم على القواع  لتيسبببب  إعادة هيكلة  نظمة و إ ال  إنشبببباء   •

وىل حنو األطوات اخليقرتح التقرير و القانوج ال و . أحكام  جمموعة  ن املبادئ املتف  عليها وجمموعة  ن  كمهح ُي،  لل قود األصببببببببببلية
هيكلة ال يوج السببيادية، مبا يف ذلك التمويل عادة إب املسببائل املت لقة  قائم على القواع  لتسببويةال رتت به دوليا  و امل   ال إلل هذا اإل

 .ملتتخراتاباإلقراض أحكام و  (debtor-in-possesion financingض حلياقةابامل ين متويل و  (stand-still financingإلابت ضال
 ***  **  *** 


