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 5102أسهح الديىى لعام                  
 مكتب السياسات اإلنمائية، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  الحد من الفقر ، وحدة بول الد ، 

أكد مشاركو مجموعة العشرٌن فً قمة لندن إلتزامهم باألهداف اإلنمائٌة لأللفٌة 
 .وزٌادة المساعدة اإلنمائٌة الرسمٌة

 
األهداف اإلنمائٌة نفٌذ على ت الدولأفقر عون مهمة فً  مساعداتال هكون هذتوس

أال تكون كافٌة لمعالجة  لأللفٌة التً تم االتفاق علٌها قبل األزمة، ولكن  من المحتمل
 .المشاكل التً ٌسببها  التدهور االقتصادي الحالً

 
 العشرٌنعة والذي تعهدت مجمالمبلغ هتمام على وبالتالً قد تركز الكثٌر من اإل

النامٌة  الدولستفادة كثٌر من إعلى الرغم من . ترٌلٌون دوالر 1.1وهو  موٌلهبت
مر أن معظم الدعم سٌأتى فى التً تواجه مشكالت سٌولة أو مٌزانٌة ، فحقٌقة األ

مشاكل مستقبلٌة  فً إلى  صورة قروض أكثر منه فى صورة منح، مما قد ٌؤدى
لتحرك اآلن لوضع آلٌة دولٌة ٌنبغً على المجتمع الدولً او. تحمل عبء الدٌون

عادة هٌكلة الدٌون السٌادٌة بحٌث ال ٌكون حل أزمات الدٌون فى المستقبل عبر إل
 .جوالت مخصصة

 
ومن المتوقع أن ٌصل . النامٌة بشّتى الطرق الدولإن  األزمة تقوم  بإالضرار ب

صندوق ) 2007فً عام %  8.3، بانخفاض من  2009فً عام % 1.6النمو إلى
تباطؤ النمو المحلً ٌعنً انخفاض فً تحصٌل الضرائب (. 2009الدولً ،  النقد

بٌنما . واستثمار اقل فً النمو  وفً فرص العمل وفً األهداف اإلنمائٌة لأللفٌة
تباطؤ االقتصاد العالمً ٌعنً أن المجتمعات تتلقّى تحوٌالت نقدٌة أقل من أفراد 

 .األسرة العاملٌن فً خارج البالد
 

إن . نخفاض الصادراتفً إالطلب الدولً والتموٌل التجاري ٌتسبب إن انخفاض 
 أسواق االئتمان الدولٌة مجمدة مما ٌعرض االستثمار فً المستقبل للخطر باالضافة

من  98وٌقدر البنك الدولً أن نحو . عدم القدرة على انهاء القروض القائمةإلى 
 700ملٌار دوالر و  68 بٌنما تتراوح النامٌة قد تواجه فجوة فً التموٌل  الدول

 (.2009البنك الدولً ، ) 2009ملٌار دوالر فً عام 
 

النامٌة ٌجب أن توازن  الدولنظٌراتها فً الشمال فإن حكومات وعلى غرار 
نخفاض التدفقات إبسبب و. حساباتها وأن تقوم بتحسٌن مستوى المعٌشة لناخبٌها

دة من القروض الموسعة المتاحة ستفاخرى فإنه سٌكون من  المغرى  اإلالمالٌة األ
 الدوللبعض  ضرورٌا  هذا قد ٌكون و .من خالل بنوك التنمٌة وصندوق النقد الدولً
 .هافٌحتى لو كانت شروط القروض غٌر مرغوب 

 
من المتوقّع أن ترتفع مستوٌات الدٌن العام الخارجً مرة أخرى، ولكن هذا لٌس و

ستثمار فً قتراض وفً اإلالحق فً اإلإن للبلدان وسكانها . بالضرورة أمرا سٌئا  
ولكننا . ضافة لضمان سالسة السراء والضراءفرص العمل والنمو فً المستقبل باإل

حلقة  لقد جلبت العقود الثالثة الماضٌةف. أضواء التحذٌر مرة أخرى قد نرى قرٌبا
لى عبل أٌضا  ة لٌس فقط  على المستوى المالً ف  كل  مدٌونٌة سٌادٌة والتً كانت م  

إلى أواخر السبعٌنات  وقد أدت الطفرة النفطٌة فً. متاحة للناسفرص الالمستوى 
بحلول أواخر الثمانٌنات وأوائل و. شد فقرا بالسٌولة الزائدةاأل الدولعالم تأثرت فٌه 

وم قرٍض غٌر مسؤول  وسلوك  ةبٌئة خارجٌة غٌر مرغوبتركت ، التسعٌنات 
 .فً مستوٌات عالٌة من الدٌون ا  النامٌة غارق الدولالعدٌد من مواطنً حكومة مدٌنة 

كانت واقعة فً فخ الدٌون والتً  الدولأدرك المجتمع الدولً أن العدٌد من لقد 
ن بوضع سلسلة من وفقام  المقرض  ؛من المجتمع المدن تواجه ضغوطا متزاٌدة

ادرة وبرنامج مب، الفقٌرة المثقلة بالدٌون الدولبرامج تخفٌف الدٌون مثل برنامج 
قد ساهمت هذه المخططات مساهمة كبٌرة فً و .تخفٌف الدٌون المتعددة األطراف

دولة  17ٌبلغ  عددبٌنما ٌمكن ل. المؤهلة الدولمن  24تخفٌف عبء الدٌون لحوالً 
وال  .معاٌٌر األهلٌةحقٌق أن ٌستفٌدوا من الدٌون الغٌر قابلة للنقض بمجرد ت ىخرأ

 .غارقة فً مستوٌات عالٌة من الدٌون الغٌر مؤهلة الدولمن  الكثٌرتزال 
 
القمة مرة أخرى، بما فً ذلك كٌفٌة إلى  النامٌة الدولإذا وصلت مشاكل دٌون و
وسٌلة جدٌدة إلى  قتصادٌة الراهنة، فإننا سنحتاجستجابة المجتمع الدولً لألزمة اإلإ

ف أعباء الدٌون الجولة الثانٌة من خطط تخفٌ وسوف تفتقر. لمعالجة هذه المشكلة
كل شًء جاهز مرة أخرى لفكرة أن . المصداقٌةإلى  على أساس هبات الم قرضٌن
والعادة هٌكلة . ، وإن كان لٌس بصورة تامة2003كل  قد أتى ثماره فى عام 

من أجل الوقف المؤقت على خدمة  لٌة دولٌة تتضمن أحكاما  آالدٌون السٌادٌة 
وسٌلة أفضل إلعادة هٌكلة الدٌون غٌر المسددة أن توفر لٌة تلك اآللٌمكن و .الدٌون
المدٌنة دولة وأكثر شفافٌة وأكثر كفاءة بالنسبة للمقرضٌن، و ال أكثر عدال   بطرٌقة

 .سكانهاإلى  باالضافة
 
 ،بتغطٌة مطالب البنك الدولًلٌة تحكمٌة آأى ٌنبغى أن تقوم على الرغم من ذلك و

تلك المطالب ال تغطٌها المقدمة و.  ةتكون فعالة وشاملكً وصندوق النقد الدولً ل
الوقت لوضع مثل  حانلقد . الحدٌثة لشروط العمل الجماعى فى السندات السٌادٌة

وإال فإن عام . لٌس عند اشتداد الرٌاح و،  أزمة دٌون أخرىإندالع هذه اآللٌة  قبل 
ٌ ذكر كالسنة التً ظهرت فٌها أزمة الدٌون من جدٌد، بدال من السنة 2015  سوف 

 .التً نحتفل فٌها بتحقٌق األهداف اإلنمائٌة لأللفٌة
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