
 

كورونا المغرب العربي  
هل نحن أمام نفحة أم لفحة هواء ؟

أميمة الهارم 
حاصلة عىل ماستر 123" التد(﮳'﮵ر االسترا(﮴'﮳﮵%#" 

للم@?اوالت..

الـــــمركـــــز الـــــعربـــــي لــــــلأبـــــــحاث

(﮵عد 2R'﮵Qوس كـDNO(﮲ا المسـت﮳حد مـن (﮳'﮵ن أكـFر األD(﮳ئة اليت 
شهـدهـا الـعالـم ا\ـتشارا، حـ'﮵ث صـنف (﮵وم 11 مـارس مـن 
هـذه الـسنة كـ﮳حا(ٔحة عـالـم'﮵ة حسـب مـن﮲طمة الـصحة 
الــعالــم'﮵ة 2R@?د حــصد أNواح مــئات اآلالف مــن ال'﮳شــر 
ومـال(﮵'﮵ن الـمصا(﮳'﮵ن مـما أدى إلـى إعـالن حـالـة الـطواNئ 
ودعـوة الـشعوب لـاللـتزام (﮳الح﮳حـر الـص%#" والـت'﮳اعـد 
، اليشء الـذي (﮴س'﮳ب 123" شـلل اR?تصادي لـم  اال﮳حتماxـ1"
(﮵شهد لـه مـث'﮵ل ضـرب yـل مـن الـ@?طاعـات الـصناعـ'﮵ة 
والــت﮳حاN(﮵ة والســ'﮵احــ'﮵ة وR?طاع الــن@?ل وال﮲حــدمــات و 
ت ﮳حم�﮵ع التحـراكت الـدولـ'﮵ة D(﮴عل@?ت  2@?R﮲ع'﮵رهـا. كـما (﮴و
الـرحـالت D(﮴'﮳اعـد األ2Rراد. مـما ال شـك 2R'﮵ه أن ﮲طهOر D(﮳اء 
�﮵ع 123" مــ﮲ح�لف دول الــعالــم  Qـ كــDNO(﮲ا وا\ــتشاره الســ
ســــ'﮵ترك أ(﮶ارا عــــم'﮵@?ة عىل مــــ﮲ح�لف الــــ@?طاعــــات 
االR?تصاد(﮵ة واال﮳حتماعـــ'﮵ة وكـــدا الـــصح'﮵ة لـــ'﮵س عىل 
الـمدى الـ@?Q(﮵ب 2Rحسب (﮳ل وأ(﮵ضا عىل الـمدى الـ'﮳ع'﮵د. 
'﮵'﮵رات D(﮴عد(﮵الت 123" السـ'﮵اسـات  حىت ا(﮲ه (﮴م إحـداث (﮴ع2
ت D(﮴'﮳ا(﮵نت  االR?تصاد(﮵ة لــمع﮲طم الــ'﮳لدان (﮳ح'﮵ث ا﮲ح�ل@2
طــQق مــوا﮳حهته والــتصدي لــه مــن دولــة إلــى أ﮲حQى 
اD(﮴ة yـــل حســـب  2@�(﮳اعـــتمادهـــا (﮴دا(﮳'﮵ر Dإ﮳حراءات مـــ
إماك(﮲ـ'﮵ا(﮴ه. سـنتطQق 123" مـ@?الـنا هـذا أل(﮳Qز السـ'﮵اسـات 
الــــFـالث  ـرب  الــــمـعـ2 ـتـهـا دول  �﮲ـهـحـ﮳ ﮵ـة الـيت  االRـ?تـصـاد(

رب/ال﮳حزا(ٔر/ (﮴O(﮲س)  (المع2

رب: دعــم الــ78طاع ﮲ع-﮵ر المهــ-﮵,ل *ــأولــ%$﮵ة  الــمع=
-﮵ف مـــن $﮴داعـــ-﮵ات كـــ%CD$﮲ا اال7Aتصاد$﮵ة و  لـــلت﮲ح8=

اال﮳حتماع-﮵ة  
رب (﮴دهـOرا  اف شهـد الـمع2 مـع (﮴زامـن الـ﮳حا(ٔحة والـ﮳ح@2
اR?تصاد(﮵ا ﮲ع'﮵ر مسـ'﮳Oق إذ ا(﮲ه مـن الـمتوR?ع D(﮳حسب مـا 
﮳حاءت (﮳ه الـــمندD(﮳'﮵ة الـــسامـــ'﮵ة للت﮲حـــط'﮵ط إن الـــنمو 
Q(﮳'﮵ة  االR?تصادي سـ'﮵نكمش (﮳تسع (﮲@?اط. 2Rالـدولـة الـمع2
 . (﮲﮴حسر مــا R?'﮵مته مــل'﮵ار درهــم (﮳س'﮳ب الح﮳حــر الــص%#"
إضـا2Rة إلـى هـذا الع﮳حـز الـمطQي الـذي عـر2Rته الـ'﮳الد- 
ارطـة 2Rإ(﮲ه مـن  (﮳نس'﮳ة 46 (﮳الـما(ٔة مـ@?اN(﮲ة (﮳الـسنوات الـ@2
الـمنت﮲طر أن (﮵'﮳لغ الـمحصول هـذا الـعام 30 مـل'﮵Oن طـن 
وهــو أد�﮲ى مســتOى (﮵تم (﮴س﮳ح'﮵له مــنذ ســنوات، (﮳ح'﮵ث 
الحــة مــن أهــم الــ@?طاعــات اليت (﮵عتمد عــل�﮵ها  (﮴عد الــ@2
رب �2R#" (﮴ش�ل (﮲س'﮳ة مـــهمة مـــن (﮲ا(﮳﮴حه  اR?تصاد الـــمع2
اض  اع أو ا(﮲﮲ح@2 الــدا﮲حيل، D(﮴ساهــم (﮳ش�ل كــ'﮳'﮵ر 123" اN(﮴@2
مــعدل الــنمو االR?تصادي، �(﮵ادة عىل هــذا 2Rان إ﮲عالق 
الحـدود أ(﮶ر (﮳ش�ل كـ'﮳'﮵ر عىل الـ@?طاع السـ'﮵ا�ـ1" * الـذي 
ض الـن﮲طر عـن الـضQر الـذي لـحق  (﮵عت'﮳ر مـOردا مـهما. (﮳ع2
'﮵ر المهــ'﮵�ل عــا�﮲ى  (﮳﮳حم�﮵ع الــ@?طاعــات 2Rالــ@?طاع الــع2
D(﮳ش�ل مـ'﮳اشـر مـن هـذه األزمـة إذ (﮵مFل 20 (﮳الـما(ٔة مـن 
االR?تصاد الــوطين و 75 (﮳الــما(ٔة مــن الــ'﮵د الــعامــلة 
النشـ'﮵طة مـما (﮲﮵حلف ا(﮲عاكسـات اR?تصاد(﮵ة و ا﮳حتماعـ'﮵ة 
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(﮳الــــدر﮳حة األولــــى. وكــــذلــــك (﮴شهد الــــ'﮳الد (﮴را﮳حعا 
لـلصادرات مـع اسـ�@?رار الـواردات مـما سـ'﮵عمق أزمـة 
ط أزمـة كـDNO(﮲ا  . (﮴حت ضـع2 الـم'﮵زان الـت﮳حاNي الـ﮲حار﮳�1"

  . رب 3 مل'﮵ارات من صندDق الن@?د الدو1¢" اR?ترض المع2
أمـا 123" إطـار الـ﮳حهود الـم'﮳ذولـة لـلتصدي لهـذه الـ﮳حا(ٔحة 
أصـدرت الـحكومـة (﮵وم 17 مـارس مـن الـعام الـ﮳حاNي 
مـــرســـومـــا (﮵@?يض �﮳إحـــداث صـــندDق ﮲حاص لـــتد(﮳'﮵ر 
'﮵ذا  '﮵ف مــن (﮴داعــ'﮵ا�﮴ها و ذلــك ¥ــن@2 الــ﮳حا(ٔحة والــت﮲ح@2
لـل�عل'﮵مات الـسامـ'﮵ة لـصاحـب الـ﮳حاللـة الـملك محـمد 
الـــسادس (﮳ح'﮵ث رصـــد 2R'﮵ه ﮲عالف مـــا¢ـــR "1?دره 10 
مـل'﮵ارات درهـم مـن مـ'﮵زا(﮲'﮵ة الـدولـة و مـل'﮵ار درهـم مـن 
صـندDق الـحسن الـFا§﮲1" (﮳اإلضـا2Rة إلـى مـساهـمة الـعد(﮵د 
مـن الهـ'﮵ئات و الـمؤسـسات و كـذا (﮴'﮳رعـات الـمواطـن'﮵ن، و 
�﮳هذا 2Rإن صـــندDق (﮴د(﮳'﮵ر الـــ﮳حا(ٔحة ﮲حصص مـــن أ﮳حل 
(﮴و2R'﮵ر الـ'﮳ن'﮵ات الـمال(ٔمة و الـوسـا(ٔل و الـمعدات الـالزمـة 
'﮵Qوس 123" أحــسن  لــعالج األشــ﮲حاص الــمصا(﮳'﮵ن (﮳الــ@2
الـ﮲طQوف. وكـذلـك مـن ا﮳حل دعـم االR?تصاد الـوطين مـن 
﮲حالل م﮳حـموعـة مـن اإل﮳حراءات والـتدا(﮳'﮵ر اليت ¥ت﮲حـذهـا 
لــ﮳حنة الــ'﮵@?﮲طة االR?تصاد(﮵ة مــنذ ا﮳حتماعــها األول الــذي 
ا(﮲ع@?د (﮵وم اال»ـن'﮵ن 16 مـارس إلـى حـ'﮵ننا هـذا. 2Rمن (﮳'﮵ن 
أولـى الـتدا(﮳'﮵ر المت﮲حـذة (﮴عل'﮵ق الـمساهـمات اال﮳حتماعـ'﮵ة 
وكـذا (﮴أ﮳ح'﮵ل سـداد الـ@?Qوض الـ'﮳نك'﮵ة (﮳النسـ'﮳ة لـلم@?اوالت 
ادة مـن  2@�(﮳دDن أداء رسـوم أو ﮲عرامـات كـما (﮵مكن االسـ
﮳ـة  ﮳ـالـنـســــ'ـ ﮵ـة ( ﮳ـ'ـ ﮵ـ'ـ ) Q﮵ـحـات الــــضـ ) Q﮵ـل وضــــع الــــتـصـ ﮴ـأ﮳حـ'ـ )
لــلم@?اوالت اليت (﮵@?ل رR?م مــعامــال�﮴ها عــن 20 مــل'﮵Oن 
'﮵رة ﮳حدا  ادت الـــم@?اوالت الـــصع2 2@�درهـــم. كـــما اســـ
Qى والـمتوسـطة اليت (﮵تراDح رR?م مـعامـال�﮴ها (﮳'﮵ن  والـصع2
200 و 500 مــل'﮵Oن درهــم و اليت (﮴أ(﮶رت (﮳األزمــة مــن 
ط'﮵ة حـا﮳ح'﮵ا�﮴ها.  R?رض اسـ�ثنا§1ٔ" "ضـمان أكـس﮳ح'﮵ن" لـ�ع2
اد الـمأ﮳حNO(﮵ن الـمصQح �﮳هم لـدى صـندDق  2@�(﮳ح'﮵ث اسـ
'﮵ن عـن الـعمل  2@?Rـ1" والـمتوxالـوطين لـلضمان اال﮳حتما
ادوا  2@�مـن (﮴عO(﮵ض مـا¢ـR "1?دره 2000 درهـم كـذلـك اسـ
مـــن (﮴أ﮳ح'﮵ل ســـداد الـــ@?Qوض الـــ'﮳نك'﮵ة إلـــى ﮲عا(﮵ة 30 

(﮵O(﮲'﮵و2020. 
أمـا 2R'﮵ما (﮲﮵حص األسـر الـعامـلة 123" الـ@?طاع ﮲ع'﮵ر المهـ'﮵�ل 
'﮵د مـــن الـــدعـــم الـــمؤR?ت الـــذي (﮵منحه  2@�2Rإ�﮲ها (﮴س
صـندDق (﮴د(﮳'﮵ر الـ﮳حا(ٔحة (﮳م'﮳لغ شهـQي (﮵تراDح مـن 800 
درهـم (﮳النسـ'﮳ة لـألسـرة الـمكO(﮲ة مـن 2Rرد أو 2Rرد(﮵ن إلـى 
1200 درهـم (﮳النسـ'﮳ة لـألسـرة اليت (﮵صل عـددهـا إلـى 

أN(﮳عة أ2Rراد. 

اءات ضـP$﮵-﮳-﮵ة  اق الـعام Cإعـ8= ال﮳حـزا$ٔر  : $﮴78ل-﮵ص اإل$﮲8=
*إ﮳حراءات ضDCP$﮵ة للتصدي لالزمة   

ول أن (﮴'﮳عات 2R'﮵Qوس كــــDNO(﮲ا و﮲ح'﮵مة عىل  (﮵مكننا الــــ@?
ال﮳حـــزا(ٔر أكـــFر مـــن دول الـــعالـــم األ﮲حQى �2R#" (﮴عا§﮲1" 
ط اليت �﮴هاوت أسـعاره إلـى  ـQ(﮵ن مـن ﮳حهة أزمـة الـن@2 األم
در﮳حة كــ'﮳'﮵رة و مــن ﮳حهة أ﮲حQى أزمــة كــDNO(﮲ا اليت أدت 
ط (﮵عت'﮳ر مــن أهــم  إلــى ا(﮲كماش اR?تصادي ﮲حط'﮵ر. 2Rالــن@2
الــموارد لل﮳حــزا(ٔر (﮳ح'﮵ث (﮵مFل 50 (﮳الــما(ٔة مــن (﮲ا(﮳﮴حها 

ال@?و¯1" (﮳'﮵نما (﮵ش�ل 98 (﮳الما(ٔة من صادرا�﮴ها. 
﮵ـر  ﮳ـ'ـ ﮴ـدا( ﮵ـة ( ) Qٔــــزا(ـ ﮳ـنّـت الــــحـكـومــــة الـحـ﮳ ﮴ـ'ـ �D﮳ـهـذا الــــصـدد (
اR?تصاد(﮵ة وا﮳حتماعـــ'﮵ة لـــموا﮳حهة أزميت D(﮳اء كـــDNO(﮲ا 
اق  ط، حــ'﮵ث إ�﮲ها R?لصت مــن اإل(﮲@2 D(﮴د§﮲1" أســعار الــن@2
(﮵ادة 123" أسـعار  ـ± ت مـن الـضQ(﮵'﮳'﮵ة مـ@?ا(﮳ل ال الـعام وأعـ@2
'﮵ض مــ'﮵زا(﮲'﮵ة  الــ'﮳ن±(﮵ن والــطاR?ة �D﮳هذا 2R@?د (﮴م ر2Rع (﮲﮴ح@2
(﮴س'﮵'﮵ر مــؤســسات الــدولــة مــن 30 (﮳الــما(ٔة إلــى 50 
(﮳الـما(ٔة حـ'﮵ث أدى هـذا إلـى وR?ف الـتو﮲ط'﮵ف 123" ﮲عالـ'﮳'﮵ة 

ال@?طاعات. 
أمـا (﮳نك ال﮳حـزا(ٔر 2R@?د ﮳حاء (﮳تدا(﮳'﮵ر اسـ�ثنا(ٔ'﮵ة ¥ـتمFل 123" 
الــسماح لــل'﮳نوك والــمؤســسات الــمالــ'﮵ة (﮳الــر2Rع مــن 
R?د�N﮴ها الــتمO(﮵ل'﮵ة ا(﮳﮴حاه الــمؤســسات االR?تصاد(﮵ة مــن 
اء الـ'﮳نوك والـمؤسـسات الـمالـ'﮵ة مـن إ﮳ح'﮳اN(﮵ة  حـ'﮵ث إعـ@2
(﮴كO(﮵ن وسـادة األمـان الـم@?تطعة مـن أمـوالـها الـ﮲حاصـة. 
'﮵ض الحـــد األد�﮲ى لـــمعامـــل ســـ'﮵ولـــة الـــ'﮳نوك  (﮲﮴ح@2
والـمؤسـسات الـمالـ'﮵ة لـر2Rع مسـتOى الـتمO(﮵الت الـم�احـة 
'﮵د(﮵ن مـن (﮴أ﮳ح'﮵ل  2@�ومـواصـلة الـتمO(﮵الت لـل±(﮳ا(ٔن المسـ
(﮴سد(﮵د الـ@?Qوض أو إعـادة ﮳حدولـتها وكـذا (﮴أ﮳ح'﮵ل (﮴مد(﮵د 
أR?ساط الــ@?Qوض المســتح@?ة أو إعــادة ﮳حدولــة الــ±(﮳ا(ٔن 
﮳ـاء  )D ـيش ﮴ـ@ـ2 ـQوف الــــنـا﮳حـمـة عــــن ( ﮳ـالــــطـ﮲ ﮵ـن ( ) Qالــــمـتـأ(ـ﮶

كو2R'﮵د19. 
$﮴%$﮲س : الــل﮳حوء لــال7Aتراض كحــل طــاDئ لــموا﮳حهة 

ال﮳حا$ٔحة  
مـرت الـدولـة الـتO(﮲س'﮵ة مـن عـدة أزمـات ﮲طلت (﮴واكـ�﮳ها 
ت Dراءهـا عـدة  مـند الـثOرة إلـى حـ'﮵ننا هـذا، حـ'﮵ث ﮲حل@2
﮲حسا(ٔر اR?تصاد(﮵ة وا﮳حتماعـ'﮵ة وهـا ²ـ1" الـ'﮵وم (﮴عا§﮲1" مـن 
الــ﮳حا(ٔحة اليت (﮳ا(﮴ت �﮴هدد اR?تصادهــا. 2Rمند الــثOرة لــم 
¥ت﮲حــذ (﮴O(﮲س أي إ﮳حراء (﮲﮳حصوص االســت'﮵راد والــتصد(﮵ر 
2R﮲طلت (﮴ستOرد yــــل أ(﮲واع الســــلع، �D﮳هذا اســــتنز2Rت 
الـعملة الـصع'﮳ة 123" االحـت'﮵ا´ـ#" األ﮳حنيب لـد�﮵ها كـما أ�﮲ها 
ضت (﮲س'﮳ة  لــم (﮴د¢ــ1" اهــتمامــا لــلصناعــة حــ'﮵ث ا(﮲﮲ح@2
الـصادرات مـما أدى ذلـك إلـى ع﮳حـز كـ'﮳'﮵ر 123" الـم'﮵زان 
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 الــــت﮳حاNي. كــــما أن الــــوضــــع األمين لــــل'﮳الد ﮲حلف 
ا(﮲عاكسـات سـل'﮳'﮵ة عىل السـ'﮵اح والمسـ�ثمQ(﮵ن حـ'﮵ث (﮴أ(﮶ر 
الـ@?طاع السـ'﮵ا�ـ1" (﮳ش�ل كـ'﮳'﮵ر 2Rهذا األ﮲ح'﮵ر اكن مـن (﮳'﮵ن 
مــواردهــا األســاســ'﮵ة كــما (﮴أ(﮶ر (﮳ذلــك الــ@?طاع الــ﮲حاص 
Oر المسـ�ثمQ(﮵ن ﮲حاصـة  واالسـ�ثمارات مـما أدى الـى (﮲@2
األ﮳حا(﮲ب. yـل (﮴لك االضـطرا(﮳ات األمـن'﮵ة والسـ'﮵اسـ'﮵ة 123" 
(﮴O(﮲س أدت الــى ع﮳حــز مــ'﮵زا(﮲'﮵ة الــدولــة وع﮳حــزهــا 123" 
'﮵ن والـم�@?اعـد(﮵ن وأدت  (﮴سد(﮵د أ﮳حOر ومـعاشـات الـمو﮲ط@2
اع عـــدد  @?ر والـــ'﮳طالـــة واN(﮴@2 اع (﮲س'﮳ة الـــ@2 إلـــى اN(﮴@2

المها﮳حQ(﮵ن الى ﮲ع'﮵ر ذلك من األضرار وال﮲حسا(ٔر. 
#" ﮲طل هـــذه األوضـــاع (﮴'﮳نت الـــدولـــة الـــتO(﮲س'﮵ة  2µ2R
م﮳حـموعـة مـن الـتدا(﮳'﮵ر واإل﮳حراءات عىس أن (﮲﮴حرج مـنها 
﮵ـمـة 700  ـ'ـ ﮳ـ@ـ? ﮴ـم إ(﮲ـشـاء صــــنـدDق ( ـد ( ـ@ـ? 2R .ـل األضــــرار?R﮳ـأ )
مـــل'﮵Oن د(﮵نار و2Rتح ﮲حط (﮴مO(﮵ل (﮳@?'﮵مة (﮶ال(﮶ما(ٔة مـــل'﮵Oن 
ا(ٔدة الـعمال المحـل'﮵ن عىل الـ'﮳طالـة  د(﮵نار مـساعـدات لـ@2
ن'﮵ة، و﮲حصصت اعـتمادات مـالـ'﮵ة اسـ�ثنا(ٔ'﮵ة (﮳@?'﮵مة  الـ@2
ئات الــمهمشة ومحــدودي  ا(ٔدة الــ@2 150 مــل'﮵Oن لــ@2
الــد﮲حل وذDي االحــت'﮵ا﮳حات الــ﮲حاصــة كــما ﮲حصصت 
مـساعـدة (﮲@?د(﮵ة اسـ�ثنا(ٔ'﮵ة مـ'﮳اشـرة (﮳@?'﮵مة مـا(ٔيت د(﮵نار 
ا(ٔدة 623 ألـف عـا(ٔلة محـدودة الـد﮲حل، ومـساعـدة  لـ@2
(﮲@?د(﮵ة اسـ�ثنا(ٔ'﮵ة مـ'﮳اشـرة إلـى 260 ألـف عـا(ٔلة مـعOزة. 
لة  ا(ٔدة األسـر الـمتك@2 ومـنحت أ(﮵ضا مـساعـدة (﮲@?د(﮵ة لـ@2
اR?د(﮵ن لـلّسند (﮳@?'﮵مة مـا(ٔيت د(﮵نار، ومـFلها  (﮳ك'﮳ار الـسن الـ@2
ال 2RاR?د(﮵ن لـلسند 123"  مـساعـدة لـألسـر الـحاضـنة ألطـ@2
إطـار اإل(﮵داع الـعا(ٔيل (﮳م@?'﮵مة مـا(ٔيت د(﮵نار أ(﮵ضا واألسـر 
الـحاضـنة ألشـ﮲حاص ذDي إعـاR?ة. و123" ﮲طل هـذا الـركـود 
ـيش أزمــــة كــــDNO(﮲ـا وا2Rـق  ﮴ـ@ـ2 ﮴ـO(﮲ـس ﮳حـراء ( ﮵ـهـدد ( الــــذي �
صــندDق الــن@?د الــدو¢ــ1" مــنحها R?رضــا (﮳@?'﮵مة 745 
مـل'﮵Oن دوالر مـن ا﮳حل دعـم سـ'﮵اسـا�﮴ها 123" احـتواء ا\ـتشار 

'﮵ف (﮴داع'﮵ا(﮴ه.  '﮵Qوس D(﮲﮴ح@2 ال@2
ول أن هــذه الــ﮳حا(ٔحة أ(﮳ا(﮲ت عــن  وكــ﮲حالصــة (﮵مكن الــ@?
رب الـعQ§﮳1" (﮳س'﮳ب عـدة  مـواطـن ضـعف لـدى دول الـمع2
عـوامـل مـن أهـمها الـعامـل االR?تصادي الـذي (﮵ت﮳حىل 123" 
اعـتماد هـذه الـدول عىل الـموارد األولـ'﮵ة واالسـت﮲حرا﮳ح'﮵ة 
ط (﮳'﮵نما (﮴O(﮲س  از والــن@2 2RكمFال ال﮳حــزا(ٔر (﮴Q(﮴كز عىل الــع2
رب (﮵عتمدان عىل الـصناعـات الـتحO(﮵لة 123" ﮲ع'﮵اب  والـمع2
(﮴ام لـلصناعـات الحـد(﮵ثة. وهـناك أ(﮵ضا الـعامـل السـ'﮵ايس 
 . اN§﮳1" الذي (﮵عت'﮳ر من أهم أس'﮳اب 2Rشل اال(﮲دماج المع2

هـذا مـن ﮳حهة ومـن ﮳حهة أ﮲حQى (﮵عتب عىل هـذه الـدول 
ـQ(﮵حة هـامـة مـن  ئة الشـ'﮳اب اليت (﮴كOن شـ إهـمالـها لـ@2
الـم﮳حتمع لـلنهوض (﮳اR?تصادهـا والـر2Rع مـن (﮲ا(﮳﮴حها الـذي 

ا مــن (﮲احــ'﮵ة R?'﮵مته وح﮳حــمه. و123" ﮲طل yــل  (﮵عد ضــع'﮵@2
رب م﮳حــموعــة مــن اإل﮳حراءات  هــذا (﮴'﮳نت دول الــمع2
الـمالـ'﮵ة والـن@?د(﮵ة ال﮲ح﮳حـلة مـن أ﮳حل الـ�@?ل'﮵ل مـن اآل(﮶ار 

االR?تصاد(﮵ة واال﮳حتماع'﮵ة النا﮳حمة عن هذه ال﮳حا(ٔحة. 
(﮵مكن اعـت'﮳ارا أزمـة كـDNO(﮲ا 2Rرصـة لهـذه الـدول إلعـادة 
(﮴Q(﮴'﮵ب أDراR?ها وأولـO(﮵ا�﮴ها 2Rالـ@?ط'﮵عة مـع الـمايض وا(﮲﮴حاذ 
ـال االR?ـتـصـادي  2ـ1ـ" الــــمـحـ﮳ ﮵ـئـة 3 ) Qـرارات حــــاســــمـة و﮳حـ?R
�اح عىل الـعالـم الـ﮲حار﮳�1" و﮳حعل (﮴طO(﮵ر الـ'﮳حث  واال(﮲@2
الـعلº#" واالسـ�ثمار 123" الـرأس الـمال ال'﮳شـQي ركـ'﮵زة مـن 
'﮵'﮵ر Dوسـ'﮵لة لـتح@?'﮵ق الـتنم'﮵ة المسـتدامـة، 2Rهذا  راك(ٔـز الـ�ع2
ت عـــن N«ى  إذا الـــو﮳حه اإل(﮳﮵حا§﮳1" لـــألزمـــة اليت كـــش@2

﮳حد(﮵دة إلصالحات س'﮵اس'﮵ة واR?تصاد(﮵ة وا﮳حتماع'﮵ة. 
الـعالـم R?'﮳ل كـDNO(﮲ا (﮲﮵ح�لف عـن الـعالـم (﮳عدهـا حسـب 
رب الـعQ§﮳R "1?'﮳ل كـDNO(﮲ا  الـ﮲ح'﮳راء D\تمىن أن (﮵كOن الـمع2
'﮵'﮵را ﮳حذN(﮵ا لسـ'﮵اسـات  ا عـنه (﮳عدهـا وان (﮲لمس (﮴ع2 مـ﮲ح�ل@2
ك'﮵ر 123" مســ�@?'﮳ل  2@�دولــه ومــصالــحة مــع الــمايض والــ
(﮵سود 2R'﮵ه الـ�عاDن االR?تصادي والـت'﮳ادل الحـر والـتوا2Rق 

الس'﮵ايس لتح@?'﮵ق طمOح الشعوب 123" ﮲عٍد أ2Rضل. 
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