ﻧﺸﺮة ﺻﺤﻔﻴﺔ
ﺣﻈﺮ
ُﳛظر اﻻستشهاد ﲟحتو ت هذه النشرة الصحفية أو التقرير اﳌتﻌﻠﻖ ا أو تﻠخيصهـا
ﰲ وساﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﳌﻄﺒوﻋة أو اﳌﺴﻤوﻋة أو اﳌرﺋيـة أو اﻹلﻜﱰوﻧية ﻗﺒﻞ
 22أﻳﻠﻮل/ﺳﺒﺘﻤﱪ  ،2020اﻟﺴﺎﻋﺔ  18/00ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ ﻏﺮﻳﻨﺘﺶ
)اﻟﺴﺎﻋﺔ  14/00ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ،واﻟﺴﺎﻋﺔ  20/00ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ ﺟﻨﻴﻒ ،واﻟﺴﺎﻋﺔ 23/30
ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ دﳍﻲ ،واﻟﺴﺎﻋﺔ  3/00ﻣﻦ ﻳﻮم  23أﻳﻠﻮل/ﺳﺒﺘﻤﱪ  2020ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ ﻃﻮﻛﻴﻮ(
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ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻷوﻧﻜﺘﺎد :اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم اﳉﺮيء ﻫﻮ اﻟﺴﺒﻴﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﺘﻌﺎﰲ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺟﺎﺋﺤﺔ اﻟﻜﻮﻓﻴﺪ19-
ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف أن ﳝﺪ ﻳﺪ اﻟﻌﻮن إﱃ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻧﻈﺮا ﻟﻘﻴﻮد اﳊﻴﺰ اﳌﺎﱄ اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ
ﺟنيﻒ 22 ،سﺒتﻤﱪ  – 2020وﻓقا لتقرير التﺠارة والتنﻤية لﻌام  2020الصادر ﻋﻦ اﻷوﻧﻜتاد ،التوسﻊ اﳌاﱄ اﳉريء واﳌوﺟﻪ ﺑقيادة اﻻﻗتصادات اﳌتقﺪﻣة هو
الﻄريﻖ الوﺣيﺪ ﻻﻧتﻌاش اﻗتصادي ﻋادل وﻣرن ﺑﻌﺪ ﺟاﺋحة الﻜوﻓيﺪ.19-
دليﻼ ،ﻓﻠﻦ تﻌود إﱃ ﻣﺴـتو ت ﻣا ﻗﺒﻞ الﻜوﻓيﺪ 19-ﺑﺴـرﻋة ،ﻣا
سـتﺰيﺪ ﻧﺴـﺐ الﺪيﻦ الﻌام إﱃ الناتﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨاﱄ ﺑشـﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﰲ ﻋام  ،2020وإذا ﻛان اﳌاﺿـﻲ ً
يهﻢ ،وﻓ ًقا لﻠتقرير ،هو ﻛيفية ﺣﺪوث هذه الﻌودة.
ويقول اﻷﻣﲔ الﻌام لﻸوﻧﻜتاد ﻣوﺧيﺴـا ﻛيتويﻲ "يتﻄﻠﺐ الﺪﻋﻢ اﳌاﱄ اﳌﻼﺋﻢ لﻠﻤوﻗﻒ اﳊاﱄ ،أوﻻً وﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷـﻲء ،اﻧتﻌاش اﻗتصـادي ﻗوي وﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳊﻜوﻣات أن
ﺧذ زﻣام اﳌﺒادرة".
وﱂ يﺆﺧذ هذا اﳌﺒﺪأ ﺑﻌﲔ اﻷﻋتﺒار ﺑﻌﺪ اﻷزﻣة اﳌالية الﻌاﳌية ﰲ  ٢٠٠٨و  ،٢٠٠٩ﻋنﺪﻣا أدي اﳋﻠﻂ اﳋاﻃﺊ ﺑﲔ ﻣيﺰاﻧيات اﳊﻜوﻣة واﻷس ـ ـ ـ ـ ـ ــرة إﱃ دﻓﻊ الﻌﺪيﺪ ﻣﻦ
اﻻﻗتص ــادات إﱃ اﺧتيار التقش ــﻒ .ويوﺿ ــﺢ التقرير أن ﻓﻜرة ا توس ـيﻊ النﻤو اﻻﻗتص ــادي ﻋﻦ ﻃريﻖ التقش ــﻒ ﻛاﻧﺖ ﻓاﺷ ــﻠة ،ﳑا ترك وﺿ ــﻌاً ﻣالياً هش ـاً ﻋش ــية ﺻ ــﺪﻣة
"ﻛوﻓيﺪ."19-
اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﲝﺎﺟﺔ إﱃ دﻋﻢ ﻛﺒﲑ
ولﻜﻦ لنظر إﱃ القيود اﳌفروﺿ ـ ـ ــة ﻋﻠﻰ اﻹﻧفاق ﰲ الﻌﺪيﺪ ﻣﻦ الﺒﻠﺪان الناﻣية ،س ـ ـ ــتﻜون هناك ﺣاﺟة إﱃ دﻋﻢ دوﱄ ﻛﺒﲑ لﻀ ـ ـ ــﻤان توﻓر اﳊيﺰ اﳌاﱄ اﳌﻄﻠوب .وأدت
ﺟاﺋحة ﻛوﻓيﺪ 19-إﱃ ﻗﻠﺐ اﳌيﺰاﻧيات الﻌﻤوﻣية رأس ـ ـ ـ ـ ــا ﻋﻠﻰ ﻋقﺐ ﻋنﺪﻣا ﻛان اﻻﻗتصـ ـ ـ ـ ـ ــاد الﻌاﳌﻲ يﺴـ ـ ـ ـ ـ ــﲑ لفﻌﻞ ﻋﻠﻲ ﻃريﻖ ﻣﻜﺪس لﺪيون ،وﻓ ًقا ﳌﻌهﺪ التﻤويﻞ
الﺪوﱄ ،وﺻﻠﺖ أرﺻﺪة الﺪيون الﻌاﳌية ﰲ الرﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ﻋام  2020إﱃ ﻣﺴتو ت ﻗياسية ﺑﻠغﺖ  258تريﻠيون دوﻻر.
__________
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وﻧتيﺠة ﻷزﻣة ﻛوﻓيﺪ ،19-ﻗفﺰت ﻧﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺒة الﺪيﻦ الﻌاﳌﻲ إﱃ الناتﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨاﱄ ﲟا ﻻ يقﻞ ﻋﻦ  ٪10ﺣيﺚ وﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻠﺖ إﱃ  ٪331ﻣﻦ الناتﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨاﱄ ﰲ
اﻷﺷهر القﻠيﻠة اﻷوﱃ ﻣﻦ اﳉاﺋحة.
ﰲ اﻻﻗتص ــادات اﳌتقﺪﻣة ،ﲤﺜﻠﺖ اﳌش ــﻜﻠة ﰲ اﻻرتفاع الﺴ ـريﻊ لﻠﺪيون ﻣتﺪﻧية اﳉودة لﻠش ــرﻛات ﻏﲑ اﳌالية ،ﺣيﺚ ارتفﻊ إﲨاﱄ ﻣﺪيوﻧية الش ــرﻛات ﻏﲑ اﳌالية إﱃ 75
تريﻠيون دوﻻر ﰲ اية ﻋام  ،2019أي ﺿ ـ ــﻌﻒ ﻣﺴ ـ ــتواه ﰲ ﻋام  .2008وﻓ ًقا لﻠتقرير ،وﺻ ـ ــﻞ اﳌخﺰون الﻌاﳌﻲ ﻣﻦ س ـ ــنﺪات الش ـ ــرﻛات ﻏﲑ اﳌالية إﱃ ﻣﺴ ـ ــتو ت
ﻗياسية ﺑﻠغﺖ  13.5تريﻠيون دوﻻر ﰲ اية ﻋام  - 2019ﰎ تصنيﻒ  ٪30ﻓقﻂ ﻣنها  Aأو أﻋﻠﻰ.
لذلﻚ ،وﺻﻠﺖ ﺣاﻻت التخﻠﻒ ﻋﻦ سﺪاد الﺪيون ﻣﻦ ﻗﺒﻞ الشرﻛات إﱃ ﻣﺴتو ت ﺟﺪيﺪة ﰲ النصﻒ اﻷول ﻣﻦ ﻋام  ،2020ﻻ سيﻤا ﰲ الوﻻ ت اﳌتحﺪة وﻣنﻄقة
اليورو ﳑا يﻌﻜس تراﺟﻊ اﻷر ح ﺑﺴﺒﺐ ﺻﺪﻣة ﻓﲑوس ﻛورو اﳌﺴتﺠﺪ وإدﻣان الشرﻛات ﻃويﻞ اﻷﺟﻞ ﻋﻠﻰ التﻤويﻞ ﺑـاﻻﻗﱰاض.
ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت اﳊﻜﻮﻣﺎت ﲢﺖ اﻟﻀﻐﻂ
يقول التقرير إﻧﻪ ﻣﻊ ﻗيام اﳊﻜوﻣات ﺑتﻤﺪيﺪ القروض والﻀﻤا ت ﰲ ﻓﱰة اﻹﻏﻼق ،ﻓﻤﻦ اﳌرﺟﺢ أن تﺆدي هذه اﳌوﺟة ﻣﻦ التخﻠﻒ ﻋﻦ الﺴﺪاد إﱃ ﺿغﻂ إﺿاﰲ
ﻋﻠﻰ اﳌيﺰاﻧيات الﻌاﻣة.
ﰲ ﺣﲔ ﳕﺖ أسواق سنﺪات الشرﻛات ﺑشﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﻣنذ اﻷزﻣة اﳌالية الﻌاﳌية ﰲ ﺑﻌﺾ أﻛﱪ اﻷسواق الناﺷﺌة  -إﱃ  3.2تريﻠيون دوﻻر ﲝﻠول ﻋام  - 2017يهيﻤﻦ
ﻋﻠﻰ ديناﻣيات الﺪيﻦ ﺑشﻜﻞ ﻋام اﻧﻜشاف وتﻌرض اﳊﻜوﻣات لﻠتﺄﺛﲑات ﻏﲑ اﳌﺒاﺷرة الناﲨة ﻋﻦ ﻋﺪم اﻻستقرار اﳌاﱄ الﻌاﳌﻲ .وﳛﺪث هذا ﰲ سياق ﲢرير اﳊﺴاب
الرأس ﻣاﱄ ،ﰲ ﻣيﺰان اﳌﺪﻓوﻋات ،ﻋﻠﻰ ﻧﻄاق واسﻊ واﻋتﻤاد أﻗوى ﻋﻠﻰ اﻻﻗﱰاض اﳋارﺟﻲ ﻣﻦ الﺪاﺋنﲔ ﻣﻦ القﻄاع اﳋاص ،ﺑﺪﻻً ﻣﻦ الﺪاﺋنﲔ الﺜناﺋيﲔ وﻣتﻌﺪدي
اﻷﻃراف.
وتتشﻜﻞ ﳎﻤوﻋة ﻣﻦ اﳌخاﻃر ﲨة ﻋﻦ الشﻌور اﳌتقﻠﺐ لﻠﻤﺴتﺜﻤريﻦ ،وتقﻠﺒات أسﻌار الﺴﻠﻊ اﻷساسية ،وتقصﲑ آﺟال اﻻستحقاق وز دة ﳐاﻃر التﻤﺪيﺪ ،وارتفاع
أﻋﺒاء ﺧﺪﻣة الﺪيﻦ اﳋارﺟﻲ )ﻛنﺴﺒة ﻣﺌوية ﻣﻦ ﻋاﺋﺪات التصﺪير واﻹيرادات اﳊﻜوﻣية( ،ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺿﻌﻒ القﺪرة ﻋﻠﻰ التﺄﻣﲔ الذاﰐ ﺿﺪ الصﺪﻣات اﳋارﺟية ﻣﻦ
ﺧﻼل تراﻛﻢ اﻻﺣتياﻃيات ،لذلﻚ ﻻ ينﺒغﻲ أن يﻜون ﻣفاﺟﺌًا أن الﺒﻠﺪان الناﻣية واﺟهﺖ ﻗيودا ﰲ تﻌﺒﺌة اﳌوارد اﳌالية اﶈﻠية لﻼستﺠاﺑة ﳉاﺋحة ﻛوﻓيﺪ 19-أﻛﺜر ﳑا
ﺧﻄﲑا ﺑﲔ ﻣﻦ ﳝﻠﻜون وﻣﻦ ﻻ ﳝﻠﻜون.
واﺟهتﻪ اﻻﻗتصادات اﳌتقﺪﻣة )اﻧظر الشﻜﻞ(  -ﳑا يﻌﻜس
ً
اﻧقﺴاﻣا ﻋاﳌيًا ً
الشكل :حجم تدابير السياسة التحفيزية استجابة لتفشي فيروس كورونا :اﻻقتصادات المتقدمة والنامية
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اﳌصﺪر :ﺣﺴا ت أﻣاﻧة اﻷوﻧﻜتاد استناداً إﱃ ﻣصادر وﻃنية رﲰية.
ﻣﻼﺣظات [1] :اﻋتﺒارا ﻣﻦ  25ﻣايو  [2] 2020ﱂ يتﻢ تﻀــﻤﲔ إﺟراءات التﺄﺟيﻞ ﻗصــﲑة اﻷﺟﻞ ،أي ﻣﺪﻓوﻋات الﻀـراﺋﺐ اﳌﺆﺟﻠة ﻣﻦ رﺑﻊ
أو ﺷهر إﱃ آﺧر [3] .تقﺪير ﻋﻤﻠيات ﺷراء اﻷﺻول اﻹﺿاﻓية ﻣﻦ ﻗﺒﻞ الﺒنوك اﳌرﻛﺰية استﺠاﺑة لتفشﻲ ﻓﲑوس ﻛورو .

UNCTAD/PRESS/PR/2020/26/Rev.1
Page 3

اﳋﺮوج ﻣﻦ ﺿﺎﺋﻘﺔ اﻟﺪﻳﻮن
الﺪيون ﰲ ﺣﺪ ذا ا ليﺴــﺖ هﻲ اﳌشــﻜﻠة ،القﻀــية الﻜﱪى هﻲ الﺴــياســات اﳌﻌتﻤﺪة ﻹدار ا واســتﺪاﻣتها .رﻛﺰت الﺴــياســات ﺑشــﺪة ﻋﻠﻰ توﻗﻌات اﳌﺴــتﺜﻤريﻦ ﻗصــﲑة
اﻷﺟﻞ ،وأدى تﻌﺰيﺰ أسﻌار اﻷﺻول إﱃ ﻇهور ﻓقاﻋات ﻣﻀارﺑة ﰲ اﻷسواق اﳌالية ،ﺑﺪﻻً ﻣﻦ الﱰﻛيﺰ ﻋﻠﻲ التﻌاﰲ الفﻌال لﻼستﺜﻤار اﳌنتﺞ والوﻇاﺋﻒ والﻄﻠﺐ الﻜﻠﻲ.
ويرى التقرير أﻧﻪ ﰲ اﳌﺴـ ــتقﺒﻞ اﳌنظور ،ﳝﻜﻦ إدارة سـ ــياسـ ــات ﻣالية توسـ ــﻌية ﰲ اﻻﻗتصـ ــادات اﳌتقﺪﻣة  -الﱵ ﳝﻜنها اﻻﻗﱰاض ﺑفاﺋﺪة ﻗريﺒة ﻣﻦ الصـ ــفر أو أﻗﻞ  -وﰲ
ﺑﻌﺾ اﻻﻗتصــادات الناﻣية اﻷﻛﱪ ،دون آ ر تﻀــخﻤية وﺑﻄريقة التﻤويﻞ الذاﰐ إذا ﻛاﻧﺖ ﻣوﺟهة ﳓو اﻻســتﺜﻤار اﻹﻧتاﺟﻲ ﰲ تقنيات التخﻀــﲑ اﳉﺪيﺪة ،واﻻســتفادة
ﻣﻦ التقﺪم التﻜنولوﺟﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻹدﻣاج اﻻﺟتﻤاﻋﻲ وتوﻓﲑ اﳋﺪﻣات الﻌاﻣة الشاﻣﻠة.
ويقول ريتش ـ ــارد ﻛوزول رايﺖ ،ﻣﺪير ﻗﺴ ـ ــﻢ الﻌوﳌة واس ـ ـﱰاتيﺠيات التنﻤية ﰲ اﻷوﻧﻜتاد" :اﳌﻄﻠوب اﻵن ليس الرﺟوع اﳌﺰﻣﻦ لﻠتقش ـ ــﻒ اﳌاﱄ ،ﺑﻞ ﺻ ـ ــوت ﲨاﻋﻲ ﻗوي
لﺪﻋﻢ التوسﻊ اﳌاﱄ اﳌﺴتﻤر واﳌنﺴﻖ الذي تقوده الﺪولة ﰲ ﲨيﻊ أﳓاء الﻌاﱂ".
وسـتحتاج اﻻﻗتصـادات الناﻣية اﻷﺻـغر ،ﰲ ﲨيﻊ ﻣﺴـتو ت الﺪﺧﻞ ،إﱃ ﻣﺴـاﻋﺪة ﻣالية ﻣﻦ ا تﻤﻊ الﺪوﱄ لﻠحفاظ ﻋﻠﻰ اﳊيﺰ اﳌاﱄ اﶈﻠﻲ وتوسـيﻌﻪ ،ويرﺟﻊ ذلﻚ إﱃ
أن تﻠﻚ اﻻﻗتص ـ ــادات ﻻ تﺰال تﻌتﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪاﺧيﻞ الﻌﻤﻠة الص ـ ــﻌﺒة ،ويتﻌﲔ ﻋﻠيها التفاوض ﺑش ـ ــﺄن اﻵ ر الﺴ ـ ــﻠﺒية لﻠتقﻠﺒات اﻻﻗتص ـ ــادية الﻌاﳌية ﻋﻠﻰ ﻣيﺰان دﻓوﻋا ا
وإدارة تقﻠﺒات أسﻌار الصرف واﻻﺣتياﻃيات الﺪولية وﻛذلﻚ الوﺻول اﳌﺴتﻤر إﱃ اﻷسواق اﳌالية الﺪولية ﺣيﺜﻤا ﻛان ذلﻚ ﻣناسﺒا.
اﳉﻬﻮد اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻋﺐء اﻟﺪﻳﻮن ﻏﲑ ﻛﺎﻓﻴﺔ
ﰲ الوﻗﺖ اﳊاﱄ ،تﻌﺪ ﻣﺒادرة ﳎﻤوﻋة الﻌش ـ ـريﻦ و دي ريس لتﻌﻠيﻖ ﻣﺪﻓوﻋات ﺧﺪﻣة الﺪيون الﺜناﺋية لﻌﺪد ﳐتار ﻣﻦ الﺒﻠﺪان الناﻣية الﻀ ـ ــﻌيفة ﻣﻦ ﻣايو إﱃ ديﺴ ـ ــﻤﱪ
 2020هﻲ الصــفقة الرﺋيﺴــية اﳌﻄروﺣة ﻋﻠﻰ الﻄاولة ،لﻜﻦ اﻷرﻗام ﻻ تتناســﺐ ﻣﻊ ﺣﺠﻢ اﳌشــﻜﻠة :لقﺪ تﺒﲎ اﳌﺒادرة ﻣا يقرب ﻣﻦ ﻧصــﻒ الﺒﻠﺪان اﳌﺆهﻠة ﺣﱴ اﻵن،
ويﺒﺪو ا ا سـ ـ ــتشـ ـ ــﻤﻞ ﺣواﱄ  14ﻣﻠيار دوﻻر لتخفيﻒ سـ ـ ــﺪاد الﺪيون ﻣﺆﻗتًا لﻌام  .2020ويﻌتﱪ ذلﻚ زهيﺪاً ﻣقارﻧة ﺣتياﺟات الﺒﻠﺪان الناﻣية الﱵ تواﺟﻪ ﺟﺪاول
سﺪاد ﻛﺒﲑة لﺪيو ا اﳋارﺟية الﻌاﻣة ﰲ  ،2021-2020والﱵ تصﻞ إﱃ ﻣا ﺑﲔ  2تريﻠيون دوﻻر و  2.3تريﻠيون دوﻻر لﻠﺒﻠﺪان الناﻣية ذات الﺪﺧﻞ اﳌرتفﻊ وﻣا ﺑﲔ
 600ﻣﻠيار دوﻻر إﱃ تريﻠيون دوﻻر لﻠﺒﻠﺪان الناﻣية اﳌتوسﻄة واﳌنخفﻀة الﺪﺧﻞ )وﻓ ًقا ﳊﺴا ت اﻷوﻧﻜتاد(.
ﰲ ﻏﻀون ذلﻚ ،ﺷهﺪ اﳌﺴاﳘون الذيﻦ ﳝتﻠﻜون اﳉﺰء اﻷﻛﱪ ﻣﻦ أسهﻢ الشرﻛات اﳌﺴتفيﺪة ﻣﻦ ﺻﺪﻣة ﻛوﻓيﺪ  19-ﳕواً ،ﺑﺪﻻً ﻣﻦ الﱰاﺟﻊ ،ﰲ ﺛروا ﻢ الشخصية ﻛﺜر
ﻣﻦ  500ﻣﻠيار دوﻻر ﰲ الوﻻ ت اﳌتحﺪة وﺣﺪها ﰲ اﻷﺷهر اﻷوﱃ ﻣﻦ الو ء.
ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ إﱃ ازدﻫﺎر ﻳﺸﻤﻞ اﳉﻤﻴﻊ
ﻃﻤوﺣا وﻣتﻌﺪدة اﻷﻃراف إذا ارد ﲢويﻞ ﻷزﻣة الﻌاﳌية إﱃ اﻧتﻌاش ﻋاﳌﻲ:
ستﻜون هناك ﺣاﺟة إﱃ تﺪاﺑﲑ أﻛﺜر
ً
• التوسﻊ ﰲ استخﺪام ﺣقوق الﺴحﺐ اﳋاﺻة ) (SDRsلﺪﻋﻢ اسﱰاتيﺠيات التنﻤية الوﻃنية ﰲ الﺒﻠﺪان الناﻣية ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧظام اﺣتياﻃﻲ ﳏوﻛﻢ دوليًا .ﻋﻠﻰ أﻗﻞ
تقﺪير ،ينﺒغﻲ دﻋﻢ اﳊيﺰ اﳌاﱄ لﻠﺒﻠﺪان الناﻣية ﲟا يﻌادل تريﻠيون دوﻻر ﻣﻦ ﺣقوق الﺴحﺐ اﳋاﺻة ﳌواﺟهة ﻗيود الﺴيولة اﳊالية.
• الﺪﻋﻢ اﳌاﱄ لتﻌﺰيﺰ اﻻستﺠاﺑة لﻠﻄوارئ الصحية لـﻜوﻓيﺪ 19-ﰲ الﺒﻠﺪان الناﻣية ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻄة ﻣارﺷال لﻠتﻌاﰲ الصحﻲ ﳑولة ﻣﻦ ز دة التﺰاﻣات اﳌﺴاﻋﺪة اﻹﳕاﺋية
الرﲰية ) ،(ODAواﻹﺻﻼح الﻀريﱯ ﻋﻠﻲ اﳌﺴتوي الﺪوﱄ وآليات التﻤويﻞ اﳌتﻌﺪدة اﻷﻃراف لﺒناء اﳌروﻧة و تﻌﺰيﺰ اﻻﻧتﻌاش.
• سيس وﻛالة دولية لﻠتصنيﻒ اﻻﺋتﻤاﱐ لتقﺪﱘ تصنيفات ﻣوﺿوﻋية تﻌتﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﱪاء اﳉﺪارة اﻻﺋتﻤاﻧية لﻠحﻜوﻣات والشرﻛات ،ﲟا ﰲ ذلﻚ الﺒﻠﺪان الناﻣية ،ولتﻌﺰيﺰ
اﳌناﻓﻊ الﻌاﻣة الﻌاﳌية .ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذلﻚ ،ﻣﻦ ﺷﺄن هذا أن يﺴاﻋﺪ ﻋﻠﻰ تﻌﺰيﺰ اﳌناﻓﺴة ﰲ اﻻسواق ﺷﺪيﺪة الﱰﻛيﺰ.
ﻣﺴتودﻋا
• سيس هيﺌة ديون ﻋاﳌية ﳌنﻊ تﻜرار أزﻣات الﺴيولة ﻣﻦ التحول إﱃ ﺣاﻻت ﲣﻠﻒ ﻣتﺴﻠﺴﻞ ﻋﻦ سﺪاد ديون سيادية .ﻣﺜﻞ هذه الﺴﻠﻄة ﻣﻦ ﺷﺄ ا أن تﺒﲏ
ً
لﻠذاﻛرة اﳌﺆسﺴية ﺣول إﻋادة هيﻜﻠة الﺪيون الﺴيادية ،ﻛﻤا ستشرف ﻋﻠﻰ إﻧشاء سﺠﻞ ﻋاﳌﻲ ﻣتاح لﻠﺠﻤهور لﺒيا ت القروض والﺪيون اﳌتﻌﻠقة ﻋادة هيﻜﻠة الﺪيون
الﺴيادية .وإﺿاﻓة إﱃ ذلﻚ ،ﻓإ ا ستﻀﻊ ﳐﻄﻄًا ﻹﻃار دوﱄ ﻗاﻧوﱐ وﻣﺆسﺴﻲ ﺷاﻣﻞ وﺷفاف لﻠتحﻜﻢ ﰲ ﻋﻤﻠيات التﺠﻤيﺪ التﻠقاﺋﻲ اﳌﺆﻗﺖ لﺴﺪاد الﺪيون الﺴيادية
ﰲ أوﻗات اﻷزﻣات وإدارة ﻋﻤﻠيات تﺴوية الﺪيون الﺴيادية ﺑﻄريقة ﻋادلة وﻓﻌالة وﺷفاﻓة.
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