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*1613386*  

 والسبعون احلادية الدورة
 *املؤقت األعمال جدول من( ج) 17 البند

    الكلي االقتصاد بسياسات املتعلقة املسائل
   والتنمية اخلارجي الدين حتمل على القدرة  

 العام األمني تقرير  
 

 موجز 
 علــى القــدرة تطــور وحيلــل 70/190 العامــة اجلمعيــة بقــرار عمــا التقريــر هــ ا يقــد م 

. األلفيـة  بدايـة  منـ   انتقالية مبرحلة متر اليت وتلك النامية االقتصادات يف اخلارجية الديون حتمل
 إىل امللحـة  احلاجـة  علـى  ويشـدد  النامية البلدان ديون تكوين يف اهليكلية التغيريات ويستكشف

 ســيا  يف ســيما ال البيانــات  تلــك نوعيــة وحتســني حمــددة جمــاالت يف البيانــات تــوا ر ســنيحت
. 2030 لعـــام املســـتدامة التنميـــة خطـــة حـــدد ا الـــيت الطموحـــة املســـتدامة التنميـــة أهـــدا 

 الضـو   ويسـل   الصـغر   البالغـة  القـرو   أزمـات  حـاالت  تزايـد  إىل االنتباه التقرير يلفت كما
 لحتم ـ  علـى  الناميـة  البلـدان  قـدرة  صـعيد  على اجلديدة التحديات على املترتبة اآلثار بعض على

ــدين ــا اخلــارجي ال ــ   يم ــادة يتعل ــة بإع ــديون هيكل ــيادية ال ــد الس ــة ويؤك ــتمرار إىل احلاج  اس
 مـن  الـديون  عـء   مـن  التخفيـف  مبادرات تقليص سيا  يف اإلضا ية الرمسية اإلمنائية املساعدة

 .احلايل القرن من األول والعقد املاضي القرن من التسعينات
 

  
 
 

*A/71/50. 

http://undocs.org/ar/A/RES/70/190
http://undocs.org/ar/A/71/50
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 حملة عامة واستعرا  لاجتاهات   -أوال  
 2015-2000تطور مؤشرات الديون األساسية   -ألف  

وصل جمموع أرصدة الـديون اخلارجيـة للبلـدان الناميـة واالقتصـادات الـيت متـر مبرحلـة          - 1
ــة إىل حــوايل   ــام   6.8انتقالي ــون دوالر يف ع ـــ    2015تريلي ــة ب ــون دوالر يف  2.1مقارن تريلي

ــام ــن   2000 ع ــت الصــادرات م ــا ارتفع ــام   1.5  بينم ــون دوالر يف ع ــ   2000تريلي إىل مبل
ــون دوالر يف عــام   6.9 ــرة    2015تريلي . وخــال تلــك األعــوام اخلمســة عشــر  شــ دت الفت

يف  6قـدرها   املمتدة حىت وقوع األزمة املالية معدالت منو سنوية ملتوس  الناتج احمللي اإلمجـايل 
يف املائـة سـنويا يف املتوسـ  خـال  تـرة مـا بعـد األزمـة مـن           5املائة  وهي نسبة اخنفضت إىل 

. وتباطأ منو الصادرات بشكل ملحـو  أكرـر بعـد انتـ ا  األزمـة       2015إىل عام  2009عام 
إىل  2000يف املائـــة يف الفتـــرة مـــن عـــام  16.6إذ تراجـــن مـــن متوســـ  معـــدل منـــو بنســـبة  

ــام ــن عــام    6.5  إىل 2008 ع ــرة م ــة يف الفت . ونتيجــة للنمــو  2015إىل عــام  2009يف املائ
إىل  2000القوي ال ي ش ده الناتج احمللي اإلمجايل والصادرات عموما خال الفترة من عـام  

  باالقتران من نتائج مبادرات ختفيف أعبا  الديون اليت ش د ا التسـعينات وأوائـل   2008عام 
د حتسنت نسء ديون البلدان النامية ككل بشكل كـبري خـال تلـك الفتـرة.     األلفية الرانية   ق

يف املائـــة يف  36واخنفضـــت نســـبة جممـــوع أرصـــدة الـــديون إىل النـــاتج احمللـــي اإلمجـــايل مـــن  
  وتراجعت نسبة خدمة الدين إىل الصادرات مـن  2008يف املائة يف عام  22إىل  2000 عام
. بيـد أن الفتـرة   2008يف املائـة يف عـام    9د بقليل عـن  إىل ما يزي 2000يف املائة يف عام  22

اتسمت بارتفاع متجدد يف كلتـا النسـبتني  إذ ارتفعـت نسـبة      2015إىل عام  2009من عام 
كمـا ارتفعـت    2015يف املائة حبلـول عـام    25.5جمموع الديون إىل الناتج احمللي اإلمجايل إىل 

 ملائة.يف ا 11.5نسبة خدمة الديون إىل الصادرات إىل 
بليـون دوالر يف عـام    646وازدادت االحتياطيات الدوليـة جلميـن البلـدان الناميـة مـن       - 2

. وبل  متوس  معدل منـو االحتياطيـات للفتـرة    2015تريليون دوالر يف عام  6.3إىل  2000
ــام  ــام  2000مـــن عـ ــبة  2008إىل عـ ــن    24نسـ ــرة مـ ــا شـــ دت الفتـ ــنويا  بينمـ ــة سـ يف املائـ

يف معـــدل منـــو االحتياطيـــات الـــ ي وصـــل إىل  شـــديدًا تبـــاطؤًا 2015إىل عـــام  2009 عـــام
يف املائة سنويا وسجل اخنفاضا على مدى سنتني متتاليتني   اخنفض بنسـبة   4.3متوس  قدره 

. وعلــى الــرنم مــن التبــاطؤ    2015يف املائــة يف عــام   8وبنســبة  2014يف املائــة يف عــام   1
ة مئويـة مـن الـديون القصـرية األجـل قـد حتسـن        األخري   إن رصيد االحتياطيات الدولية كنسـب 

ـــ     ــ    15بشــكل كــبري خــال الســنوات ال ــة يف عــام   337املاضــية   بل ــل  2015يف املائ مقاب
 .2000يف املائة يف عام  220
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ــن       - 3 ــا وسســيا الوســطى تدعمــ  موجــودات كــبرية م ــا يف أوروب ــة عموم ووضــن املديوني
يات إىل الديون القصرية األجـل. وقـد ازدادت   االحتياطيات الدولية ونسبة صحية من االحتياط

يف املائـة   113.  من نقطة انطا  بلغـت  2015و  2000النسبة بصورة مستمرة بني عامي 
  مث اخنفضـت  2009يف املائـة يف عـام    360  وصـلت النسـبة إىل ذروة بلغـت    2000يف عام 

يـادة كـبرية خـال    . وشـ د جممـوع أرصـدة الـديون ز    2015يف املائة يف عام  274إىل حوايل 
تريليـون دوالر   1.5إىل  2000بليـون دوالر يف عـام    350الفترة بأكمل ا  حيث ارتفـن مـن   

يف املائـة بـني    6  بيد أن املتوس  السنوي ملعدل منو الناتج احمللي اإلمجايل البال  2015يف عام 
إىل    عنـدما تراكمـت مع ـم الـديون اجلديـدة  قـد أبقـى نسـبة الـدين         2008و  2000عامي 

املاضية  ضمن نطـا    15الناتج احمللي اإلمجايل يف مستويات مستقرة نسبيا خال السنوات الـ 
يف املائــة. وتتمرــل اآل ــة الرئيســية الــيت ال تــزال تعــايف منــ ا املنطقــة يف    50و  40بــني  يتــراو 

اتر. تباطؤ منو الصادرات من  األزمة  بسبء ما تش ده أكرب االقتصـادات األوروبيـة مـن منـو  ـ     
 2000يف املائة خال الفتـرة مـن عـام     19.5 في حني منت الصادرات مبتوس  سنوي قدره 

ــن عــام   2008إىل عــام  ــرة م ــإن الفت ــام  2009    ــو ســنوي    2015إىل ع ــدل من ســجلت مع
 يف املائة  ق . 3متوسط  

بليـون   213وازداد جمموع أرصدة الـديون يف أ ريقيـا جنـول الصـحرا  الكـربى مـن        - 4
. واخنفضــت حصــة املنطقــة مــن 2015بليــون دوالر يف عــام  413إىل  2000 عــام دوالر يف

يف املائـــة يف  6إىل  2000يف املائــة يف عـــام   10جممــوع أرصـــدة ديــون البلـــدان الناميــة مـــن    
. وش دت نسبة الدين إىل الناتج احمللي اإلمجـايل حتسـنا ملحو ـا علـى مـدى تلـك       2015 عام

لفية. وكان الـدا ن الرئيسـي ورا  التحسـن هـو ختفيـف أعبـا        الفترة  وال سيما عند بدايات األ
الــديون والطفــرة يف أســعار الســلن األساســية. وبلــ  جممــوع الــديون إىل النــاتج احمللــي اإلمجــايل  

  أعقبــ ا 2002يف املائــة يف عــام  61  ووصــل إىل ذروة بلغــت 2000يف املائــة يف عــام  59
  2011يف املائــة. ومنــ  عــام  21ســبة إىل حــني اخنفضــت الن 2011مســار تنــازيل حــىت عــام 

يف املائــة يف  27كانــت هنــاا زيــادة متواضــعة وإمنــا مطــردة يف تلــك النســبة الــيت وصــلت إىل   
ــداً    2015 عــام ــة أب ــديون إىل الصــادرات مرتفع ــة ال بشــكل خــا  يف   . ومل تكــن نســبة خدم

ــة يف عــام  12املنطقــة  إذ بلغــت ذرو ــا بتســجيل ا نســبة    ــن 2001يف املائ ــام لت خفض إىل أرق
. بيـــد أن نســـبة خدمـــة الـــديون إىل الصـــادرات  منـــ  بلغـــت أد   2003أحاديـــة منـــ  عـــام 
ــام   ــن الضــعف    3.7حــني ســجلت نســبة   2010مســتويا ا يف ع ــأكرر م ــة  ازدادت ب يف املائ

  مما يعكس هبوطا حـادا يف أسـعار السـلن األساسـية الـيت      2015يف املائة يف عام  8.8وبلغت 
بزيـادة كـبرية يف    2000لتصدير الرئيسية للمنطقة. واتسمت الفترة منـ  عـام   تشكل إيرادات ا

ــن     ــت م ــيت ارتفع ــة  ال ــات الدولي ــام   35االحتياطي ــون دوالر يف ع لتصــل إىل ذروة  1990بلي
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  وترا   ذلك من حتسن مواٍز يف نسـبة االحتياطيـات   2013بليون دوالر يف عام  202قدرها 
يف املائـة يف   368إىل  2000يف املائـة يف عـام    110فعت من إىل الدين القصري األجل اليت ارت

. ومن انعكـا  الطفـرة يف السـلن األساسـية يف السـنوات األخـرية  اخنفضـت قيمـة         2013عام 
  وتراجعــت نســبة االحتياطيــات 2015بليــون دوالر يف عــام  170االحتياطيــات الدوليــة إىل 

 يف املائة. 291إىل الدين القصري األجل  بلغت 
وكما هو احلال يف مناط  أخـرى يف أمريكـا الاتينيـة ومنطقـة البحـر الكـاريط  تباطـأ         - 5

منو الناتج احمللي اإلمجايل من  األزمة املالية العاملية  إذ اخنفض املتوس  السـنوي ملعـدالت النمـو    
يف املائـة خـال    3  إىل متوسـ  سـنوي نسـبت     2008و  2000يف املائة بني عـامي   3.5من 

  شـ دت املنطقـة أسـوأ انكمـا  يف     2015. ويف عـام  2015إىل عـام   2009من عام  الفترة
يف املائـة  وهـو مـا ترا ـ       13ال اكرة احلديرة من اخنفا  الناتج احمللي اإلمجـايل االمسـي بنسـبة    

بليـون دوالر يف   760من اخنفا  منـا ر يف الصـادرات. وارتفـن جممـوع أرصـدة الـديون مـن        
. واســتمرت نســبة خدمــة الــديون إىل  2015ليــون دوالر يف عــام تري 1.77إىل  2000عــام 

الصــادرات يف اجتاه ــا التنــازيل الطويــل األجــل يف  تــرة مــا بعــد األزمــة  حيــث تــدنت نســبت ا 
. نــري أن 2000يف املائــة يف عــام  39  مقارنــة بنســبة 2014يف املائــة يف عــام  16لتصــل إىل 

ــلن األساســــية أدى إ  ــعار الســ ــبة إىل اســــتمرار اخنفــــا  أســ ــادة النســ ــة يف  21ىل زيــ يف املائــ
ــام ــن      2015 ع ــي اإلمجــايل م ــاتج احملل ــدين إىل الن ــوع ال ــض جمم ــة يف عــام   36. واخنف يف املائ

ليصــل إىل  2010  ولكنــ  مــا  تــي يتزايــد منــ  عــام  2008يف املائــة يف عــام  21إىل  2000
تياطيـات الدوليـة الـيت    . وش دت املنطقة أيضا زيادة كبرية يف االح2015يف املائة يف عام  34

 .2000بليون دوالر يف عام  157  مقارنة بـ 2015بليون دوالر يف عام  793وصلت إىل 
ــو يف جممــوع        - 6 ــا أضــعف مســتوى من ــة الشــر  األوســ  وقــال أ ريقي وســجلت منطق

ــة         ــديون اخلارجي ــ  جممــوع أرصــدة ال ــث بل ــة أخــرى  حي ــأي منطق ــة ب ــديون مقارن أرصــدة ال
ــون دوالر يف  195 ـــ  2015عــام بلي ــة ب ــون دوالر يف عــام   144  مقارن   ويعــزى 2000بلي

يف  15.3يف املائـة و   8.8ذلك إىل اخنفا  يف جمموع أرصدة الديون اخلارجيـة بلغـت نسـبت     
على التوايل. وسجلت املنطقة أقل نسـبة مـن جممـوع الـديون      2007و  2006املائة يف عامي 

ىل النـاتج احمللـي اإلمجـايل    إت النسبة اإلمجالية للـدين  واخنفضاخلارجية بني مجين البلدان النامية  
  2000يف املائـة يف عـام    38بشكل كبري خال الفتـرة. وبعـد أن ارتفعـت النسـبة لتصـل إىل      

  ومل تسـجل سـوى زيـادة    2014يف املائـة يف عـام    15 إهنا قد سجلت اخنفاضا مطـردا لتبلـ    
لك ســجلت نســبة خدمــة الــديون إىل  . كــ 2015يف املائــة يف عــام  16.4طفيفــة لتصــل إىل 

يف املائـة يف   7.5إىل  2000يف املائـة يف عـام    15الصادرات حتسـنا مطـردا  إذ اخنفضـت مـن     
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. وزادت االحتياطيات الدوليـة حـوايل سـتة أضـعا  أثنـا  تلـك الفتـرة   ارتفعـت         2015عام 
ا شـ دت    ولكنـ  2013بليون دوالر يف عـام   400إىل  2000بليون دوالر يف عام  60من 

. ويف املقابـل   2015بليون دوالر يف عـام   347بعض االخنفا  من  ذلك احلني  وصلت إىل 
يف  252ش دت نسبة االحتياطيات إىل الدين القصـري األجـل حتسـنا ملحو ـا   ارتفعـت مـن       

  ممـــا  رـــل أعلـــى مســـتوى لتغطيـــة 2015يف املائـــة يف عـــام  928إىل  2000املائـــة يف عـــام 
 القصرية األجل يف مجين املناط . وناالحتياطيات للدي

بليـون   497ويف شر  سسيا ومنطقة احملي  اهلادئ  ازداد جمموع أرصـدة الـديون مـن     - 7
ــون دوالر يف عــام   2.3إىل  2000دوالر يف عــام  ــ  متوســ  معــدل النمــو   2015تريلي   وبل

يف املائـة   13.1  وارتفن هـ ا املتوسـ  إىل   2008و  2000يف املائة بني عامي  7.4السنوي 
. وعلـى الـرنم مـن النمـو السـرين لرصـيد الـديون         2015إىل عـام   2009يف الفترة مـن عـام   

 2000يف املائـة يف عـام    29اخنفضت النسبة اإلمجاليـة للـديون إىل النـاتج احمللـي اإلمجـايل مـن       
ــة يف عــام   17.3إىل  ــوي. كــ لك     2015يف املائ ــن منــو اقتصــادي ق ــة م   إذ اســتفادت املنطق

 2000يف املائـة يف عـام    13.6نسبة خدمة الدين إىل الصادرات بدرجة كبرية  مـن   اخنفضت
 .2015يف املائة يف عام  4.3إىل 
وت  ر الزيادة الكبرية يف االحتياطيات الدولية يف شر  سسـيا ومنطقـة احملـي  اهلـادئ       - 8

ن نســبة   أ2015تريليــون دوالر يف عــام  4إىل حنــو  2000بليــون دوالر يف عــام  277مــن 
يف املائـة خـال الفتـرة برمتـ ا       250االحتياطيات إىل الديون القصرية األجل  لت أعلى مـن  

يف املائـة يف   330لتـنخفض إىل   2008يف املائـة عـام    631وبلغت ذرو ا عنـدما وصـلت إىل   
املاضـية   15. بيد أن هناا اختا ات كبرية  يما بني البلدان   خال السـنوات الــ   2015عام 
إىل  2000يف املائـة يف عـام    30لمنطقة من لفعت حصة الصني من جمموع أرصدة الديون ارت
يف  61  وارتفعت حصت ا اإلقليمية من االحتياطيات الدوليـة مـن   2015يف املائة يف عام  62

. ومــن اســترنا  الصــني مــن املتوســ      2015يف املائــة يف عــام   87إىل  2000املائــة يف عــام  
سـنة   ـإن    15من وجود حتسن يف مجين املؤشرات على مدى  تـرة الــ    اإلقليمي  وعلى الرنم

ــاتج احمللــي       نســء الــديون قــد ســجلت مســتويات أعلــى  و لــت نســبة جممــوع الــدين إىل الن
يف املائـة   40يف املائة بقليل خال السـنوات العشـر املاضـية لترتفـن إىل      30اإلمجايل تزيد على 

ــة  6.5دين إىل الصــادرات ت بــ بت بــني    يف حــني أن نســبة خدمــة الــ 2015يف عــام  يف املائ
. وارتفعت االحتياطيات الدوليـة يف املنطقـة  باسـترنا  الصـني      2007يف املائة من  عام  10 و

  2012بليــون دوالر يف عــام  542إىل ذروة بلغــت  2000بايــني دوالر يف عــام  108مــن 
يف املائــة يف عــام  450عــت إىل يف حــني أن نســبة االحتياطيــات إىل الــدين القصــري األجــل ارتف
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يف املائـة   220مباشرة قبل بداية األزمة املالية  ولكن ا اخنفضـت مبقـدار النصـف لتبلـ       2006
 .2015حبلول عام 

وتشري التقديرات إىل أن جمموع أرصدة الديون يف الدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة قـد      - 9
ـــ    بليــون دوالر يف عــام  53ليصــل إىل  املاضــية  15ازداد مخســة أضــعا  خــال الســنوات ال

. و يمـا يتعلـ  بنسـء الـديون    ـ ه      2000بايـني دوالر يف عـام    10.8  مقارنة بــ  2015
إىل  2000هــي املنطقــة الوحيــدة الــيت مل تشــ د حتســنا علــى هــ ا الصــعيد خــال الفتــرة مــن     

ط . وارتفعـت  وما زالت نسء الديون  ي ا هي األكرر إثارة للقل  مقارنة جبميـن املنـا   2015
يف  85إىل  2000يف املائــة يف عــام  45نســبة جممــوع الــديون إىل النــاتج احمللــي اإلمجــايل مــن  

يف  13  يف حني تراجعت نسـبة خدمـة الـدين إىل الصـادرات مـن حـوايل       2015املائة يف عام 
 . وبلغـت نسـبة االحتياطيـات الدوليـة إىل    2015يف املائة يف عـام   20إىل  2000املائة يف عام 

ــديون القصـــرية األجـــل    يف املائـــة يف  405وارتفعـــت إىل  2000يف املائـــة يف عـــام   290الـ
 .2015يف املائة يف عام  156  مث بدأت بالتراجن واخنفضت إىل أقل من 2005 عام
 

 2015-2000كوين الديون اخلارجية  التغيريات يف ت -با   
اخلارجيــة لــيس  قــ  بتطــور جممــوع  تتــأثر قــدرة البلــدان الناميــة علــى حتمــل الــديون    - 10

أرصدة الديون وأعبا  خدمة الديون قياسا إىل منوها وأدا  صـادرا ا  بـل أيضـا بتكـوين ديوهنـا      
املاضـية  ويعـزى ذلـك بشـكل      15اخلارجية. وقد ش د هـ ا تغـريا كـبريا خـال السـنوات الــ       

 كبري إىل زيادة إمكانات الوصول إىل األسوا  املالية الدولية.
وبالتــايل   ـــإن نســـبة الـــدين العـــام اخلــارجي والـــديون اخلارجيـــة املكفولـــة حكوميـــا    - 11

يف املائة مـن جممـوع الـديون اخلارجيـة يف عـام       41املستحقة لدائنني من القطاع اخلا  مرلت 
. ومل يكــن التحــول حنــو زيــادة  2015يف املائــة حبلــول عــام  62  لكنــ ا ارتفعــت إىل 2000

لبلدان النامية من القطاع اخلا  بـدال مـن الـدائنني الرنـائيني واملتعـددي      متويل القطاع العام يف ا
 األطرا  احلكوميني متساويا يف مجين املناط .

ــة     - 12 ويف الشــر  األوســ  وقــال أ ريقيــا  ارتفعــت نســبة الــدين العــام والــديون املكفول
يف  37إىل  2000يف املائــة يف عــام  21حكوميــا املســتحقة لــدائنني مــن القطــاع اخلــا  مــن  

  مما أعاد املنطقة عمليا إىل احلالة اليت كانت علي ا منـ  بدايـة التسـعينات     2015املائة يف عام 
يف املائة من ه ه الديون مستحقة لدائنني من القطاع اخلـا . وبـدأت    36عندما كانت نسبة 

يف  74ت إىل وازداد 2000يف املائـة يف عـام    65أمريكا الاتينية الفترة بنسـبة مرتفعـة بلغـت    
  مســجلة ثــايف أكــرب نســبة مــن الــدين العــام والــديون املكفولــة حكوميــا   2015املائــة يف عــام 
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املستحقة لدائنني من القطاع اخلا  من بني اجملموعات اإلقليمية كا ة. بيد أن أكـرب الزيـادات   
 سنة حصلت يف أوروبا وسسيا الوسـطى  حيـث ارتفعـت نسـبة الـدين العـام       15خال  ترة الـ 

يف  76يف املائـة إىل   42والديون املكفولة حكوميا املسـتحقة لـدائنني مـن القطـاع اخلـا  مـن       
يف املائـة إىل   24املائة. وسجلت منطقة جنول سسـيا زيـادة يف تلـك النسـبة الـيت ارتفعـت مـن        

ــول الصــحرا  الكــربى حيــث ارتفعــت النســبة مــن       39 ــا جن ــة  كــ لك منطقــة أ ريقي يف املائ
 يف املائة خال الفترة نفس ا. 42 يف املائة إىل 16
وعاوة على ذلك  تشكل ديون السندات حاليا نسبة كبرية من الدين العـام والـديون    - 13

 2000يف املائـة يف عـام    24املكفولة حكوميا يف البلدان الناميـة كمجموعـة  إذ ارتفعـت مـن     
عــت ديــون الســندات  . ويف أوروبــا وسســيا الوســطى  ارتف(1)2014يف املائــة يف عــام  43إىل 

ــن       ــا  م ــة حكومي ــديون املكفول ــام وال ــدين الع ــن ال ــام   29كنســبة م ــة يف ع إىل  2000يف املائ
يف املائـــة يف  28يف املائـــة إىل  6  وخـــال الفتـــرة نفســـ ا  مـــن 2014يف املائــة يف عـــام   48

أ ريقيــا جنــول الصــحرا  الكــربى. وشــ دت أمريكــا الاتينيــة ومنطقــة البحــر الكــاريط زيــادة  
ــة إىل  49أخــرى مــن مســتوى عــاٍل أصــا   ارتفعــت مــن     ــة  يف حــني أن   52يف املائ يف املائ

يف املائـة.   30يف املائـة إىل   7منطقة الشر  األوس  وقال أ ريقيا شـ دت زيـادة مطـردة مـن     
يف املائة  ويف شـر  سسـيا واحملـي      23يف املائة إىل  8.1ويف جنول سسيا  ارتفعت النسبة من 

 2000يف املائـة يف عـام    13عت نسبة الدين العام والديون املكفولـة حكوميـا مـن    اهلادئ ارتف
 .2014يف املائة يف عام  47إىل 
وكانت الديون القصرية األجل كنسبة من جمموع الديون اخلارجية يف البلـدان الناميـة      - 14

ملائـــة يف يف ا 31إىل  2000يف املائـــة يف عـــام  14عمومـــا تتزايـــد تـــدرريا  إذ ارتفعـــت مـــن 
. وهــ ا االجتــاه  الــ ي يعــد  2015يف املائــة يف عــام  27  ولكنــ ا اخنفضــت إىل 2014 عــام

أكرر وضوحا يف شر  سسيا ومنطقـة احملـي  اهلـادئ  يبعـث علـى القلـ   ألن الـديون القصـرية         
األجل تنطوي على خماطر ترحيل أعلى وتزيد مـن احتمـال تعـرا  البلـدان لـتغريات يف أسـعار       

 عاملية.الفائدة ال
زيـادة كـبرية يف الـديون اخلاصـة نـري املضـمونة        2000كما ش دت الفتـرة منـ  عـام     - 15

كنســبة مــن جممــوع أرصــدة الــديون اخلارجيــة الطويلــة األجــل. و يمــا يتعلــ  بالبلــدان الناميــة    
. ويف 2015يف املائة يف عـام   49إىل  2000يف املائة يف عام  28عموما  ارتفعت النسبة من 

اط   كانـت الزيـادة سـريعة للغايـة.  علـى سـبيل املرـال  يف أ ريقيـا جنـول الصـحرا            بعض املن

__________ 

 سخر سنة تتوا ر بشأهنا بيانات. (1) 
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بايــني دوالر يف  10الكــربى  ازدادت الــديون اخلارجيــة اخلاصــة مبقــدار ســبعة أضــعا   مــن 
يف  12. ويف جنول سسيا  ارتفعـت مـن   2015بليون دوالر يف عام  70إىل حنو  2000عام 

يف املائـة  ويف   54يف املائـة إىل   35 شر  سسيا واحملي  اهلـادئ مـن   يف املائة  ويف 46املائة إىل 
 يف املائة خال الفترة نفس ا. 60يف املائة إىل  25أوروبا وسسيا الوسطى من 

  
 أقل البلدان منوًا -ثانيًا  

بلـدا   48ارتفن جمموع أرصدة الديون اخلارجية جملموعـة أقـل البلـدان منـوا املؤلفـة مـن        - 16
بليــون  242إىل  2000بليــون دوالر يف عــام  141يف املائــة بالقيمــة االمسيــة  مــن  72بنســبة 

ــام  ــرة اخنفاضــا كــبريا يف نســء جممــوع       2015دوالر يف ع ــك الفت ــك  شــ دت تل ــن ذل . وم
أرصدة الديون اخلارجيـة إىل كـل مـن النـاتج احمللـي اإلمجـايل والصـادرات  مـن متوسـ  قـدره           

ــة و  70.7 ــرة  إىل    يف املا 316.8يف املائـ ــة الفتـ ــوايل  يف بدايـ ــى التـ ــة  علـ ــة  27.3ئـ يف املائـ
. وبــالن ر إىل أن مع ــم الــديون اخلارجيــة الســيادية ألقــل  2015يف املائــة يف عــام  120.2 و

البلدان منوا ممنوحة بشروط ميسرة جدا   إن عء  خدمـة الـديون مـنخفض مقارنـة باملتوسـ       
ت نسء خدمة الدين إىل الناتج احمللي اإلمجـايل  سبة جلمين االقتصادات النامية. كما اخنفضنبال

إىل  2000يف املائـة يف عـام    2.6  مـن  2015إىل  2000وإىل الصادرات خـال الفتـرة مـن    
يف  11.6لنسـبة خدمـة الـدين إىل النـاتج احمللـي اإلمجـايل  ومـن         2015يف املائة يف عـام   1.6

 ات.يف املائة لنسبة خدمة الدين إىل الصادر 7.3املائة إىل 
نري أن الصورة العامة متيل إىل إخفا  انعكـا  أوايل الجتـاه الرـروات منـ  بدايـة األزمـة        - 17

بنمو قـوي علـى صـعيد النـاتج احمللـي اإلمجـايل        2008املالية العاملية. واتسمت الفترة حىت عام 
  وبارتفـــاع متوســـ  معـــدالت منـــو 2008و  2000يف املائـــة بـــني عـــامي  7بلـــ  متوســـط  

يف املائة  وذلك على خلفية انتعـا  أسـعار السـلن األساسـية وأثـر       18.6ال ي بل  الصادرات 
املبادرات املتعددة األطرا  لتخفيف عـء  الـدين. ويف أعقـال األزمـة وهبـوط أسـعار السـلن        
األساسية  شـ د النـاتج احمللـي اإلمجـايل ومعـدالت منـو الصـادرات يف أقـل البلـدان منـوا تبـاطؤا            

ــا إىل  ــا   اخنفضــ ــدره  ملحو ــ ــ  قــ ــة و  5 متوســ ــوايل  يف   4.8يف املائــ ــى التــ ــة  علــ يف املائــ
  مما أسـفر عـن اجتاهـات متزايـدة علـى صـعيد نسـبة جممـوع الـديون اخلارجيـة إىل           2015 عام

يف املائــة يف  27.3إىل  2009يف املائــة يف عــام  24النـاتج احمللــي اإلمجــايل )الــيت ارتفعــت مــن  
إىل  86.9جيــة إىل الصــادرات )الــيت ارتفعــت مــن  ( ونســبة جممــوع الــديون اخلار2015 عــام

يف املائــة(. وباملرـــل  ارتفعــت نســـبتا خدمــة الـــدين إىل النــاتج احمللـــي اإلمجـــايل وإىل      120.2
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يف  5.5يف املائـة ومـن    1.6يف املائـة إىل   1.4  مـن  2008الصادرات مرة أخـرى  بعـد عـام    
 يف املائة  على التوايل. 7.3املائة إىل 

نــة مــن جمموعــة البلــدان الناميــة كا ــة )ان ــر املر ــ  لاطــاع علــى مزيــد مــن     وباملقار - 18
املعلومات(   ـإن نسـبة الـدين العـام والـديون املكفولـة حكوميـا مـن جممـوع الـديون اخلارجيـة            

يف  99.4الطويلة األجـل ال تـزال مرتفعـة يف أقـل البلـدان منـوا  وإن كانـت قـد اخنفضـت مـن           
. كما أن نسبة هـ ه الـديون املسـتحقة    2015يف املائة يف عام  93.3إىل  2000املائة يف عام 

يف املائـة يف   15.8إىل  2000يف املائـة يف عـام    8.4لدائنني من القطاع اخلـا  ارتفعـت مـن    
. وهــ ا يعكــس التحــول يف أقــل البلــدان منــوا حنــو االقتــرا  عــن طريــ  القــرو   2015عــام 

ر التمويـل التقليديـة  مرـل القـرو  الرنائيـة      التجارية وإصدارات السـندات باإلضـا ة إىل مصـاد   
واملتعددة األطرا . وازدادت نسبة القرو  التجارية من جممـوع الـديون الطويلـة األجـل مـن      

  أما ديـون السـندات  تشـكل    2015يف املائة يف عام  13.8إىل  2000يف املائة يف عام  4.8
 .2000أن كانت معدومة يف عام  يف املائة من جمموع الديون الطويلة األجل بعد 3.4حاليا 
  واصل عدد من أقل البلدان منوا )مرل أنغوال وزامبيا( االسـتفادة مـن   2015ويف عام  - 19

أسوا  رؤو  املال الدولية عـن طريـ  إصـدار سـندات دوليـة سـيادية. وكـان جممـوع إصـدار          
يقـل بقليـل عـن     2009السندات الدولية السيادية يف أقل البلـدان منـوا خـال الفتـرة منـ  عـام       

ــة      10 بايــني دوالر. وكمــا يتضــل مــن الشــكل األول  واج ــت تلــك االقتصــادات يف اآلون
ــال  أصــدرت         ــى ســبيل املر ــا  عل ــدات هــ ه الســندات.  زامبي ــادات كــبرية يف عائ األخــرية زي

ــة ســيادية بقيمــة    ــدا ا    1.25ســندات دولي ــون دوالر بلغــت نســبة عائ ــة يف  11.4بلي يف املائ
ــام ــدرها   مقار 2015 عـ ــدات قـ ــبة عائـ ــة بنسـ ــدر ا يف    5.63نـ ــيت أصـ ــندات الـ ــة للسـ يف املائـ
يف املائـة عـن سخـر إصـدار للسـندات       14.4. ود عـت موزامبيـ  عائـدات نسـبت ا     2012 عام

 .2016الدولية يف حزيران/يوني  
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 1الشكل 
 (2015-2009) الدولية السيادية السندات إصدار: منوا البلدان أقل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــن          :املصدر ــل مــ ــتنادا إىل حتليــ ــاد(  اســ ــة )األونكتــ ــارة والتنميــ ــدة للتجــ ــم املتحــ ــؤمتر األمــ ــة مــ ــابات أمانــ  حســ

 Thomson Reuters Eikon. 
   .2010 عام يف سيادية سندات منوا البلدان أقل من أي يصدر مل: مالحظة

 الديون أعبا  ختفيف مبادرات - ثالرا 
ــادرة - ألف    ــة املب ــدان املتعلق ــرية بالبل ــة الفق ــديون املرقل ــادرة بال ــددة واملب  األطــرا  املتع

   الديون عء  لتخفيف
 مــن لاســتفادة املؤهلــة بالــديون املرقلــة الفقــرية البلــدان مركــز علــى تغــيري أي يطــرأ مل - 20

 بـ   انت ت ال ي 2015 يوني /حزيران ش ر من  بالديون املرقلة الفقرية بالبلدان املتعلقة املبادرة
 كـبريا   تبـاطؤا  املبـادرة  إطـار  يف احملـرز  التقدم معدال ش د وقد. الساب  بالتقرير املشمولة الفترة
 تكلفـة  إمجـايل  كـان   2016مـار   /سذار من القائمة. ويف بلدا 39 أصل من بلدا 36 ر ن من

ــف ــديون ختفيـ ــتحقة الـ ــدائنني املسـ ــة للـ ــة  بالقيمـ ــة يف احلاليـ ــام هنايـ ــدر  2014 عـ ــ  يقـ  مببلـ
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 دوالر بليــون 41.6 و بالــديون املرقلــة الفقــرية بالبلــدان املتعلقــة للمبــادرة دوالر بليــون 74.8
 .الديون عء  لتخفيف األطرا  املتعددة للمبادرة

 والـيت  املبـادرات  مـن  لاسـتفادة  املؤهلـة  بالديون املرقلة الفقرية البلدان من ثاثة وهناا - 21
 ختفيـف  مـن  بعـد  تسـتفد  مل( والصـومال  والسـودان  إريتريـا ) القـرار  اختاذ نقطة إىل بعد تصل مل

ــا  ــة يف جديــدة تطــورات أي تطــرأ مل حــني ويف. الــديون أعب ــا  حال  قــد الصــومال  ــإن إريتري
 ســتحتاج ولكنــ ا الفقــر  مــن للحــد االســتراتيجية ورقتــ ا تعــد وهــي التقــدم  بعــض أحــرزت
ــا لســداد ــد لصــندو  املســتحقة متأخرا  ــدويل النق ــك ال ــدويل والبن ــل ال  مؤهلــة تصــبل أن قب

 الـديون  عـء   ختفيـف  مـن  لاسـتفادة  مـؤها  السودان يزال وال. مالية مساعدة على للحصول
 نيبـال  تـزال  ال ذلـك   إىل ضـا ة وباإل. اخلارجيني الدائنني من عاقات  يطبان أن أوال رء ولكن 
 نـري  مـن  ي ـل  بينمـا  الـديون   عـء   لتخفيـف  مؤهلـة  تكـون  أن ُيحتمـل  الـيت  البلـدان  من أيضا

 تكـن  مل البلـد  يف الصـادرات  إىل الـدين  نسـبة  ألن وذلك مؤهلة زمبابوي كانت إذا ما الواضل
ــن. املبــادرة معــايري تســتويف 2013 عــام هنايــة يف  لتصــفية اســتراتيجية البلــد قــدم ذلــك  وم

 .2015 أكتوبر/األول تشرين يف اخلارجيني الدائنني إىل املتأخرات
 حالــة إىل للوصــول متزايــدا خطــرا بالــديون املرقلــة الفقــرية البلــدان مــن العديــد وشــ د - 22

 بالـديون  املرقلـة  الفقـرية  البلـدان  بـني  ومـن . الـدويل  النقد صندو  ملعايري و قا احلرجة  املديونية
 كـبريا  خطـرا  تواجـ   بأهنـا  بلدان مثانية ُصنفت بلدا  36 عددها والبال  اإلجناز نقطة بلغت اليت
ــة مــن تعــايف ألن ــة حال   2015 عــام يف بلــدان بســبعة مقارنــة 2016 عــام يف حرجــة مديوني

ــة مــن تعــايف ألن معتــدل خلطــر تتعــر  بأهنــا بلــدا 22 وصــنف ــة حال  مقابــل حرجــة  مديوني
 ألن مـنخفض  خلطـر  تتعـر   بلـدان  مخسـة  بـأن  التقـارير  وأ ـادت   (2)2015 عـام  يف بلدا 18
 أن إىل التقـديرات  تشـري  كمـا . 2015 عـام  يف بلدا 11 مقابل حرجة  مديونية حالة من تعايف
 الصـادرات  إىل الـدين  خدمـة  نسـبة  أن وإىل  2015 عـام  يف ارتفعـت  قـد  الـديون  خدمـة  أعبا 

 خدمــة ونســبة 2015 عــام يف املائــة يف 5.9 إىل 2014 عــام يف املائــة يف 4.7 مــن ارتفعــت
 يسـتمر  أن املتوقـن  ومـن . املائـة  يف 1.5 إىل املائـة  يف 1.3 مـن  اإلمجـايل  احمللـي  الناتج إىل الدين
 االنتـ ا    علـى  بالـديون  املرقلـة  الفقـرية  البلدان مبادرة اقترال ومن. 2016 عام يف االجتاه ه ا

 .البلدان تلك من العديد يف جتددها حال يف الديون مشاكل معاجلة كيفية عن أسئلة ُتطر 
 

__________ 

 نري متو رة. 2016املتعددة القوميات لعام بيانات دولة بوليفيا  (2) 
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 باريس نادي - با  
 يعكـس  ممـا  األخـرية   شـ را  عشـر  االثين مدى على باريس ادياجتماعان  ق  لن قدُع - 23

ــة ــادرة أن حقيقـ ــة املبـ ــدان املتعلقـ ــرية بالبلـ ــة الفقـ ــديون املرقلـ ــدأت بالـ ــ ي بـ ــرين ويف. تنتـ  تشـ
ــايف ــو مرب/الر ــدائنون اجتمــن  2015 ن ــاريس نــادي يف ال ــادا ممرلــي مــن ب ــة إلعــادة نرين  جدول

 الفتـرة  يف الواقعـة  االسـتحقا   وسجـال  2015 أكتـوبر /األول تشـرين  حىت املستحقة املتأخرات
 سـو   االتفـا    شـروط  ومبوجـء . 2017 يونيـ  /وحزيـران  2015 نو مرب/الرايف تشرين بني

ــادا تســدد ــال  نرين ــيت املب ــدت ال ــ ا أعي ــى جدولت ــا  20 مــدى عل ــن عام ــرة م ــد ا مســا   ت  م
 مــد ا مســا   تــرة مــن عامــا  15 مــن وأكرــر الرمسيــة  اإلمنائيــة املســاعدة لقــرو  ســنوات  7
 يتـوخى  مبتكـرا  بنـدا  االتفـا   ويتضـمن . الرمسية اإلمنائية املساعدة خبا  للقرو  سنوات  8

. نرينـادا  مـا  إعصـار  ضـرل  إذا باالقتصـاد  تلحـ   الـيت  لألضرار مستقل تقييم إجرا  إىل الدعوة
 مـن  بـاريس  نـادي  يف الدائنون اتف  جديدة  جدولة إعادة إجرا  يرالضرو من اعُترب حال ويف

 .الد ن على نرينادا قدرة ملناقشة جديد اجتماع تن يم على املبدأ حيث
 بـاريس  نـادي  يف الـدائنني  مـن  جمموعـة  اجتمعـت   2015 ديسـمرب /األول كانون ويف - 24

 احلاضـرين  للـدائنني  املسـتحقة  املتأخرات سداد بشأن اتفا  إىل وتوصلت كوبا حكومة مبمرلي
 لوكـاالت  تتـيل  إذ لكوبا  بالنسبة هامة خطوة وه ه. عاما 18  ترة مدى على االجتماع  يف

 .أنشطت ا استئنا  االتفا  يف األطرا  الدائنني من جمموعة من التصدير ائتمانات
  

 املساعدة اإلمنائية الرمسية   -رابعا  
ــة      2015يف عــام  - 25 ــاحني جلن ــن م ــة م ــة املقدم ــة الرمسي ــن جممــوع املســاعدة اإلمنائي   ارتف

ــة إىل   ــدرها      131.6املســاعدة اإلمنائي ــادة ق ــل زي ــا  ر ــون دوالر  مم ــة بالقيمــة   6.9بلي يف املائ
. وُتعزى نسبة كـبرية مـن الزيـادة إىل األمـوال املخصصـة للمعونـة       2014احلقيقية مقارنة بعام 

ليــون مــن الاجــئني الــ ين طلبــوا اللجــو  يف بلــدان من مــة التعــاون االقتصــادي  م 1.5لفائــدة 
يف املائـة مـن املسـاعدة     9.1  وهو ما  رل نسـبة  2015والتنمية يف امليدان االقتصادي يف عام 

. وإذا مل ُتحتسـء  2014يف املائـة يف عـام    4.8  مقارنة بنسبة 2015اإلمنائية الرمسية يف عام 
يف  1.7لاجئني  تكون املساعدة اإلمنائية الرمسية قد ازدادت رنـم ذلـك بنسـبة     املعونة املقدمة

 .2015إىل عام  2014املائة بالقيمة احلقيقية من عام 
يف املائـة بالقيمـة    4وازدادت املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمـة إىل أ قـر البلـدان بنسـبة      - 26

اه االخنفا  ال ي سـاد عـدة سـنوات. وحبسـء       مما  رل انعكاسا الجت2015احلقيقية يف عام 
الدراسة االستقصائية للجنة املساعدة اإلمنائية بشأن خط  اإلنفا  املستقبلي  إذا ُنف ت زيـادة  
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   إهنا سـتعود بالفائـدة علـى مجيـن اجملموعـات      2016كبرية من املعونة القطرية املربجمة يف عام 
لـدان منـوا والـدول اهلشـة  الـيت مـن املقـرر أن ترتفـن         القطرية وإمنـا يف املقـام األول علـى أقـل الب    

يف املائــة بالقيمــة احلقيقيــة. وتشــري الدراســة  6املعونــة القابلــة للربجمــة قطريــًا املقدمــة هلــا بنســبة  
. بيـد أن التوقعـات   2019االستقصائية إىل أن االجتـاه التصـاعدي ُيتوقـن أن يسـتمر حـىت عـام       

رمسيـة بشـكل عـام سـتزداد مبعـدل أبطـأ بالنسـبة للمجموعـات         تشري إىل أن املساعدة اإلمنائيـة ال 
 األخرى من البلدان النامية.

 في جمموعـة أقـل البلـدان منـوا   لـت املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة مترـل أكرـر مـن ثلرـي              - 27
جممــل التمويــل اخلــارجي املقــدم مــن بلــدان من مــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي يف  

. وستكون تد قات املساعدات اإلمنائيـة الرمسيـة املسـتقرة والـيت  كـن التنبـؤ  ـا        (3)2013 عام
. ورــء أن ي ــل ضــمان املســاعدة 2030بالغــة األةيــة لنجــا  خطــة التنميــة املســتدامة لعــام  

اإلمنائية الرمسية من أجـل التنميـة واحلـد مـن الفقـر أولويـة  ذلـك أن عـددا أكـرب مـن األهـدا             
رد حمـدودة. ويف الوقـت احلاضـر  مثـة خطـر ي ـدد بتقـويض مـا ُيعـر           سو  تتنا س على موا

مببدأ إضا ية املساعدة اإلمنائية الرمسية.  على سبيل املرـال  مـن املمارسـات الشـائعة حاليـا دمـج       
متويل األنشطة املتعلقة باملنـا  مـن ميزانيـات املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة يف االقتصـادات املاحنـة          

خل املتصــو رة بــني املســاعدة اإلمنائيــة ومتويــل األنشــطة املتعلقــة باملنــا          بســبء أوجــ  التــدا   
والتعريف الواسن نوعـا مـا للمسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة. ويف حـني أن عـددا مـن الوثـائ  املتفـ            
علي ا دوليا يفيد بأن  ستكون هناا حاجة إىل متويل جديـد وإضـايف لألنشـطة املتعلقـة باملنـا        

ضـل كيـف ينبغـي تعريـف إضـا ية متويـل األنشـطة املتعلقـة باملنـا  اإلضـا ية           ي ـل مـن نـري الوا   
وتســجيل ا يف إحصــا ات املســاعدة اإلمنائيــة الرمسيــة. وســلام مــؤمتر األطــرا  يف اتفاقيــة األمــم  
املتحدة اإلطاريـة بشـأن تغـري املنـا   يف عـدد مـن قراراتـ   بضـرورة مواصـلة العمـل مـن أجـل             

 .(4)توضيل مف وم اإلضا ية
 
 

__________ 

ـــبيان (3)  ـــات من مـ ــدان منــوا       ــ ــة املقدمــة إىل أقــل البل ــيم املعون ــة يف امليــدان االقتصــادي عــن تقي ة التعــاون والتنمي
-www.oecd.org/dac/financing-sustainable. متاحـــــــــــــــة علـــــــــــــــى الـــــــــــــــراب  الشـــــــــــــــبكي:  2015

development/Taking_stock_of_aid_to_LDCs_Flyer_2015.pdf. 

 United Nations Conference on Trade and Developmentر ــــــل  ان ـــن التفاصيــــد مـــى مزيــاع علـــلاط (4) 

(UNCTAD) “ʻNew and additionalʼ climate finance: a continuing lack of clarity”, Policy Brief, No. 4 

(December 2015). Available from http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/presspb2015d15_en.pdf. 
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 التحديات اليت  دد قدرة البلدان النامية على حتمل الدين -خامسا  
املقبلـة   15علـى مـدى السـنوات الــ      2030تشري التقديرات إىل أن تنفيـ  خطـة عـام     - 28

ــني    ــراو  ب ــويا يت ــون دوالر و  1.6سيســتلزم مت ــ     7تريلي ــون دوالر يف الســنة. ولتحقي تريلي
القضـا  علـى الفقـر جبميـن أشـكال       ”اهلد  األول  ق  من أهدا  التنمية املستدامة  أال وهو 

  وبــا ترا  أن الو ــورات واالســترمار األجــنط املباشــر   2030م   حبلــول عــا“يف كــل مكــان
واملساعدة اإلمنائية الرمسية بقيت يف مسـتويا ا احلاليـة  سـيتعني أن ينمـو النـاتج احمللـي اإلمجـايل        

. (5)يف املائــة ســنويا 15يف أ ريقيــا  علــى ســبيل املرــال  مبعــدل رقمــني عشــريني مبــا يزيــد علــى  
ــا     ــيكون احلف ــايل  س ــة حيويــة         وبالت ــدين ذا أةي ــل ال ــة علــى حتم ــدان النامي ــدرة البل علــى ق

 أريَد هل ه األهدا  أن تتحق  يف الوقت املناسء. ما إذا
ويف الوقــت احلاضــر  ويف  ــل الصــورة األوســن للبلــدان الناميــة  لــيس هنــاا بعــد           - 29
ارجيـة مـرة أخـرى    يستدعي القل .  االجتاه العام األخري حنو زيادة أعبا  الديون السيادية اخل ما

ال يزال معتدال نسبيا. وباإلضا ة إىل جنا  مبادرات التخفيف من عء  الـديون يف التسـعينات   
من القرن املاضي والعقد األول من القرن احلايل  كان لسياسات االقتصاد الكلي املوج ـة حنـو   

اميـة وتعزيـز قـدرة تلـك     النمو وإدارة الدين العام دور هام يف حتسني املالية العامـة يف البلـدان الن  
 ل الدين اخلارجي.البلدان على حتم 

بيد أن هناا عوامل خارجية مؤاتية للغاية كانـت علـى القـدر نفسـ  مـن األةيـة حـىت         - 30
اآلونة األخرية. وتضا ر اخنفا  تكاليف االقترا  الدويل بصورة استرنائية من ارتفاع الطلـء  

ني االقتصــادات الناميــة مــن خفــض العجــز املــايل  علــى العديــد مــن املنتجــات التصــديرية لــتمك 
املاضـية. وأدى االنكمـا     15واخلارجي على السوا  خال جز  كبري من  تـرة السـنوات الــ    

ــدام        ــامي الشــوانل إزا  اســتمرار انع ــة الكــربى للســلن األساســية وتن ــدورة احلالي املطــوال يف ال
لنمــو إىل إحــداي تغــيري كــبري يف هــ ه االنتعــا  االقتصــادي املســتمر يف االقتصــادات املتقدمــة ا

 البيئة اخلارجية حنو األسوأ.
ويف السيا  االقتصادي العاملي املتغري  مثة أوج  ضـعف جديـدة ولكـن كـبرية تشـول       - 31

ل الديون سرعان ما بدأت تتضل. وتلـك املخـاطر املتناميـة وثيقـة     قدرة البلدان النامية على حتم 
الناميـة يف األسـوا  املاليـة وأسـوا  رأ  املـال الدوليـة خـال         الصلة باإلدماج السـرين للبلـدان  

املاضية  يف  ل  ـرو  بـات  ي ـا النمـو االقتصـادي العـاملي يعتمـد يف املقـام          15السنوات الـ 
__________ 

 (5) Economic Development in Africa Report 2016: Debt Dynamics and Development Finance (United 

Nations publication, Sales No. E.16.II.D.3). 
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األول على مراكمة الدين العام واخلا  كمصدر للطلء يف األجل القصري  بـدال مـن التركيـز    
 أنشطة االسترمار اإلنتاجي الطويل األجل. على الو ائف واإليرادات الناشئة عن

ل الـدين اخلـارجي هـي أن    ومن اآلثار األساسية بالنسبة لقدرة البلدان النامية على حتم ـ  - 32
التحسينات اليت حتققت يف املاضي القريـء قـد ال تـدوم. وقـد متـت مراكمـة التزامـات الـديون         

قة إىل حد كبري  مما ولاد مزرـا مـن   اجلديدة يف إطار  رو  خارجية محيدة وبوسائل نري منس
االلتزامــات مبختلــف أنواع ــا  ســوا  االلتزامــات املباشــرة أو الطارئــة  والعامــة أو اخلاصـــة          
واملقوامة بالعمات األجنبية أو احمللية  متلك حقوق ا ج ات مقيمة ونـري مقيمـة علـى السـوا .     

ن أن تلـك املطالبـات ال تقـوم علـى     و كن أن َيرُبت أن ه ا املزيج ينطوي على خـداع  إذا تبـي   
 أي أطر قانونية شاملة متكن من معاجلت ا بشكل من جي.

ويتم البحث أدناه مبزيد مـن التركيـز يف التحـديات اجلديـدة الـيت تواجـ  قـدرة البلـدان          - 33
ل الدين عموما  الناشئة عن قيام روابـ  أوثـ  علـى حنـو متزايـد بـني القطـاعني        النامية على حتم 

 ا  والعام  وبني املكوانات احمللية واخلارجية للديون.اخل
 

 التحول إىل الدين العام احمللي: الفر  واملخاطر - ألف 
يف اآلونة األخرية  حتوال العديد من احلكومـات يف البلـدان الناميـة مـن إصـدار الـديون        - 34

املتوا رة عـن   (6)شل البيانات الدولية بالعمات األجنبية إىل الديون احمللية بالعملة احمللية. ورنم
الديون احمللية يف االقتصادات النامية   كن متييز االجتاهات العامة. وبالتـايل   ـإن البيانـات الـيت     

مــن البلــدان الناميــة والربازيــل وروســيا واهلنــد   65نشــرها مصــر  التســويات الدوليــة بشــأن  
 56سندات الدين ارتفعت من حنـو  تبني أن نسبة سندات الديون احمللية من جمموع  (7)والصني

ــة يف عــام   ــة يف عــام   87إىل  2000يف املائ ــرة نفســ ا  ازداد إصــدار  2015يف املائ . ويف الفت
سندات الديون الدولية من جانء احلكومات املركزية مبعدل الضعف تقريبـا يف تلـك البلـدان     

__________ 

على عكس قواعد البيانات الشاملة عن الدين اخلـارجي العـام   ـإن حتليـل الـدين العـام احمللـي يف االقتصـادات          (6) 
ــى        ــز التقليــدي عل ــا إىل التركي ــ ا  ويعــزى ذلــك جزئي ــوا ر البيانــات وســو  نوعيت ــة ت ــة قــد عــا  مــن قل النامي

ارجي باعتباره الوسيلة الرئيسية لتمويل العجز املـايل يف البلـدان الفقـرية. أمـا البيانـات عـن الـدين        االقترا  اخل
الداخلي  ليست مشتتة  حسء  بل إن البيانات املتاحة هي أيضـا نـري متجانسـة إطاقـا مـن حيـث التعريـف        

لعـام  ونـوع االلتزامـات احلكوميـة     والتغطية  مرل معايري التمييز بني الدين احمللي واخلارجي  وتعريف القطاع ا
 املشمولة بالتغطية ومعاملة الترتيبات املالية احملددة.

بلــدان منخفضــة  8بلــدا متوســ  الــدخل  و  22بلــدا مرتفــن الــدخل  و 19  هنــاا 65مــن بــني البلــدان الـــ  (7) 
ا لتصــنيفات مــؤمتر مــن االقتصــادات الــيت متــر مبرحلــة انتقاليــة و قــ 14مــن أقــل البلــدان منــوا  و  2الــدخل  و 

األمــــــم املتحــــــدة للتجــــــارة والتنميـــــــة الــــــيت  كــــــن االطــــــاع علي ـــــــا مــــــن الــــــراب  الشـــــــبكي:         
http://unctadstat.unctad.org/EN/Classifications.html. 
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بالنسـبة جملموعـة   بايني دوالر. وعلى النقـيض مـن ذلـك      710بليون دوالر إىل  345.8من 
بلــدا تتــوا ر بشــأهنا بيانــات مــن هــ ا القبيــل  ازداد إصــدار احلكومــات   21 رعيــة تتــألف مــن 

بليـون دوالر يف   518.3املركزية لسندات الديون احملليـة مبـا يزيـد علـى عشـرة أضـعا   مـن        
 )ان ر اجلدول أدناه(. 2015تريليون دوالر يف عام  5.3إىل  2000عام 

 2015-1990 للفترة القطاع  حسء النامية البلدان يف املستحقة لديونا سندات جمموع   

 )ببايني دوالرات الواليات املتحدة(
 ٢٠١٥ ٢٠١٠ ٢٠٠٧ ٢٠٠٠ ١٩٩٠ 
 388,4 12 756,4 8 617,2 5 704,3 121,6 (املْصِدرة اجل ات مجين) احمللية اجل ات      

 311,1 5 303,0 4 002,3 3 518,3 95,7 العامة احلكومة 

 908,0 3 038,0 3 966,6 1 116,6 13,3 املالية املؤسسات 

 169,3 3 415,4 1 648,4 69,4 12,6 املالية نري املؤسسات 

 817,6 1 092,7 1 892,4 539,5 99,4 (املْصِدرة اجل ات مجين) الدولية اجل ات

 709,9 535,6 456,4 345,8 67,3 العامة احلكومة 

 581,0 284,2 243,6 84,8 22,9 املالية املؤسسات 

 526,6 272,9 192,4 108,9 9,2 املالية نري املؤسسات 

 قاعدة بيانات اإلحصا ات املصر ية واملالية الدولية  مصر  التسويات الدولية. املصدر:
 

 بشـأن  الـدويل  النقد صندو  بيانات ت  ر الدخل  املنخفضة البلدان جملموعة بالنسبةو - 35
 عــام يف املائــة يف 14.1 مــن اإلمجــايل احمللــي النــاتج إىل احمللــي الــدين نســبة يف زيــادة بلــدا 74

ــة يف 15.1 إىل 2007  املائـــة يف 19 إىل املائـــة يف 14 ومـــن عمومـــا  2014 عـــام يف املائـ
 الـيت  األكرـر  البلـدان  أي) الـدخل  املنخفضـة  البلـدان   ئـة  مـن  احلدايـة  الشـرحية  ببلـدان  يسـمى  ملا

 (.الدولية املالية األسوا  إىل للوصول نسبيا أكرر  ر  لدي ا
 أســوا  وعلــى احمللــي العــام الــدين علــى االعتمــاد زيــادة  ــإن األخــرية  اآلونــة وحــىت - 36

 حيرك ــا للجميـن  مفيــدة حالـة  كــبري حـد  إىل عكسـت  اخلصــو   وجـ   علــى احملليـة  السـندات 
 االقتـرا   أن مـن  الرنم وعلى. الدولية املالية األسوا  يف الكبري السيولة  ائض أساسي بشكل
ــي ــا يكــون احملل ــر عموم ــة أكر ــن تكلف ــرا  م ــا اخلــارجي االقت ــة  االقتصــادات يف عموم  النامي

ــات تســتطين ــوال أن احلكوم ــة خمــاطر حت ــدوليني املقرضــني إىل العمل ــد وأن ال ــن حت  تعرضــ ا م
 عائـدات  عـن  البـاحرني  الـدوليني  املقرضـني   إن نفس   الوقت ويف. الصر  أسعار يف للتقلبات

 كـانوا  بشـدة   التوسـعية  النقديـة  السياسات سيا  يف األصلية  بلداهنم يف معرو  هو مما أعلى
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 ينسـحء  وهـ ا . العملة خماطر وحتمل احمللية القضائية الواليات إطار يف لإلقرا  استعداد على
 ُأصــدرت والـيت  الناميـة   البلـدان  جانــء مـن  الدوليـة  السـيادية  الســندات إصـدارات  علـى  أيضـا 
. والعشــرين احلــادي القــرن مــن األول العقــد أواخــر منــ  احملليــة بــالعمات منــ ا متزايــدة نســبة

 اآلن باتـت  اخلـارج  يف  ـا  احملـتفظ   احملليـة  بـالعمات  السـيادية  الـديون  نسبة  إن ل لك  ونتيجة
 مرـل  لاحتيـاطي   املْصـِدرة  البلـدان  حالـة  يف عليـ   هي مما النامية االقتصادات من كرري يف أعلى
 .(8)األمريكية املتحدة والواليات الشمالية  وأيرلندا الع مى لربيطانيا املتحدة واململكة اليابان
 يتسـم  الـيت  العاملية االقتصادية الدينامية ه ه لدور اهلامة الطبيعية النتائج إحدى وتتمرل - 37
ــة الســندات أســوا  يف التوســن  ــا ــد احلضــور يف احمللي ــء للمســترمرين املتزاي ــك يف األجان  تل

 إقبـاهلم  مـدى   ـإن  املسـترمرين   قاعـدة  يوساـعون  املقـيمني  نـري  املسترمرون كان ولئن. األسوا 
 األسـوا   يف الرقـة  وتقلـء  العامليـة  املاليـة  ال ـرو   علـى  كـبرياً  اعتمادًا يعتمد احمللي الدين على

 بـالعمات  للتسـوي   القابلـة  للديوناجل ات نري املقيمة املالكة  تكون أن يف نرابة وال. املضيفة
 ذلـك   ومـن . الـدخل  واملتوسـطة  املرتفعـة  الناميـة  االقتصـادات  يف األول املقـام  يف مركاـزة  احمللية

 هـ ا  مـن  بيانات بشأهنا تتوا ر اليت الدخل املنخفضة االقتصادات من جدا القليل للعدد  النسبة
 بلـدين  يف األجنبيـة  احليـازات  أن 2015 عـام  مـن  الـدويل  النقـد  صـندو   تقـارير  بيانت القبيل 

 ثاثــة ويف  2009 عـام  منــ  املتوسـ   يف احملليــة الـديون  ثلــث حـوايل  بلغــت( ونانـا  السـنغال )
 أكرـر  إىل متـدن  مسـتوى  مـن  احليـازات  هـ ه  ارتفعـت ( ونيجرييـا  وزامبيا أونندا) أخرى بلدان
 .األخرية السنوات يف احمللي الدين جمموع من املائة يف 10 من
 يكـون  قـد  احمللـي  العام الدين إىل اخلارجي العام الدين من النامية البلدان حتول أن كما - 38

 ناميـة  بلـدان   رمـة . العمـات  قـيم  يف التباين على االستحقا  سجال يف التباين بتفضيل مد وعا
 مســتدامة   ائــدة مبعــدالت األجــل طويلــة حكوميــة ســندات إصــدار علــى قــادرة نــري عديــدة
ــ ا ــاج ولكن ــت يف حتت ــا يســمل وضــن يف تكــون أن إىل نفســ  الوق ــد ن هل ــل أو ب  ســداد تأجي
ــا ــ . األجــل والقصــرية املســتحقة التزاما  ــ ا وينطب ــدما خــا  بشــكل ه  املصــار  ت ــل عن
 هـي  األجـل  قصرية حا  ات لتخصيص شديد تفضيل لدي ا يكون ما عادة اليت احمللية التجارية
 يف مـرا  احلـال  هـي  كمـا  احملليـة   بـالعمات  السـندات  أسـوا   يف املسـيطرة  املسـترمرة  اجملموعة
 .(9)الكربى الصحرا  جنول أ ريقيا بلدان من الكرري

__________ 

 (8) Yilmaz Akyüz, “Internationalization of Finance and Changing Vulnerabilities in Emerging and 

Developing Economies”, United Nations Conference on Trade and Development Discussion Paper, No. 

217 (Geneva, UNCTAD, November 2014). 

 (9) Kathrin Berensmann, Florence Dafe and Ulrich Volz, “Developing local currency bond markets for long-term 

development financing in Sub-Saharan Africa”, Oxford Review of Economic Policy, Vol. 31, No. 3-4, (2015) pp. 

350-378. 
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  ي ـا  احملليـة  الـديون  مـن  كـبرية  نسـبة  تكـون  اليت االقتصادات  في ذلك  على وعاوة - 39
 العجـز  مقابـل  عمـات  إلصـدار  لضـغوط  تتعر  أن للحكومات  كن بالتضخم  مربوطة نري
 ذلـك   إىل وباإلضـا ة . خارجيـة  ديون أزمات بنشو  يتسبء وقد التضخم ير ن مما امليزانية  يف
 قيمـة  مـن  يزيـد  سـو   املتحـدة  الواليـات  دوالر مقابـل  احملليـة  العملـة  قيمة يف اخنفا  أي  إن

 النســـبية التكلفـــة مـــن أكـــرب بشـــكل يزيـــد ممـــا احملليـــة  بالعملـــة الاحقـــة الفائـــدة مـــد وعات
 .احمللي لاقترا 

 نسـبيا  العميقـة  احملليـة  املاليـة  الن م ذات اإلنتاجية العالية النامية االقتصادات تكون وقد - 40
 االعتمـاد  زيـادة   ـإن  وبالتـايل  . األقـل  علـى  املخـاطر  تلـك  بعض من التعامل على قادرة بالفعل
 الرأمساليـة  التـد قات  مـن  اسـتباقي  حنـو  علـى  لاستفادة  رصا يو ر أن  كن احمللية املديونية على

 الفعاليـة  مـن  مبزيـد  األخـرية  احملليـة  املـوارد  ولتعبئـة  مستمرة التد قات تلكطاملا  لت  الرخيصة
 يف بكــرري أقــل وهــ ا. املســتدامة والتنميــة اهليكلــي التحــول حتقيــ  أجــل مــن اخلاصــة بشــروط ا

 االعتمـاد  زيـادة  ُتعترب حيث ضحلة  حملية مالية بن م تتسم اليت  قرا األكرر النامية االقتصادات
ــة الــديون علــى ــة عــدم علــى مؤشــرا األول املقــام يف احمللي  التمويــل علــى احلصــول  ــر  كفاي

 .مستدامة بشروط اخلارجي
 عمليـات  صـعيد  على تعقيدات ترري احمللي العام الدين على االعتماد زيادة  إن وأخريا  - 41

ــة إعــادة ــديون هيكل ــد ومل. الســيادية ال ــني بوضــو  الفصــل باإلمكــان يع ــديون ب ــة ال  اخلارجي
 اقتصـادية   ن ـر  وج ـة  ومـن . القانونيـة  احلوكمـة  وأطـر  والعمـات  املالكني حيث من واحمللية 
ــاا ــديون مــن للتعامــل واســن نطــا  علــى  ــا معتــر  حجــج هن ــة ال ــات إطــار يف احمللي  الوالي

ــة القضــائية ــزل احمللي ــن مبع ــديون ع ــيادية ال ــة  الس ــا اخلارجي ــادي أساس ــ  لتف ــا  تعمي  االنكم
 تزايــد مــن ولكــن. اخلارجيــة الــديون أزمــات عــن النامجــة االضــطرابات أعقــال يف االقتصــادي

 نـري  ج ـات  جانـء  مـن  اخلـارجي  الصـعيد  علـى  اآلن ب  احملتفظ  حمليا الصادر العام الدين نسبة
 مـن  املقيمني ونري املقيمني بني التمييز رء كان إذا عما املرال سبيل على أسئلة ُتطر  مقيمة 

 يف احملليــة الــديون ســداد عــن متامــا التخلــف أن حــني ويف. احملليــة بــالعمات الــديون أصــحال
 اهلائلـة  والسياسـية  االجتماعيـة  للتكـاليف  ن ـرا  احلـدوي   نادر أمر والناشئة النامية االقتصادات

 املناقشــات ســيا  يف انت امــا أكرــر بصــورة معاجلتــ ا ســتلزم مســائل   ــ ه ذلــك  علــى املترتبــة
 .السيادية الديون هيكلة إعادة عمليات بشأن اجلارية

 
 النمو السرين للديون اخلاصة   -با   

كمــا ورد يف الفــرع األول  ارتفعــت الــديون اخلاصــة نــري املضــمونة بشــكل ملحــو    - 42
ــ          ــة من ــة األجــل يف االقتصــادات النامي ــة الطويل ــديون اخلارجي ــن جممــوع أرصــدة ال كنســبة م
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وه ا يشمل ديون الشركات وديون األسر املعيشية. ورنم اخـتا  الـديناميات   . 2000 عام
احملددة اليت  كن من خاهلا للزيادات الكبرية يف مديونية الشـركات ومديونيـة األسـر املعيشـية     
أن تؤثر على وضن احلكومات من حيـث املديونيـة اخلارجيـة   ـإن الزيـادة اإلمجاليـة امللحو ـة        

صة قد تؤدي على األرجل يف هنايـة املطـا  إىل تقـويض متويـل القطـاع العـام        يف املديونية اخلا
وال سيما يف نيال األطر القانونية الوطنية أو الدولية الازمة للقيـام علـى حنـو منـ جي مبعاجلـة      

 االلتزامات الطارئة للقطاع العام.
 ارتفاع مديونية الشركات نري املالية يف اقتصادات السو  الناشئة - 1 

مما يرري القل  بصفة خاصة يف الوقت احلاضـر هـو النمـو السـرين لـدين الشـركات نـري         - 43
  ارتفن ه ا الـدين مـن   (10)املالية يف االقتصادات الناشئة الرئيسية. وو قا لصندو  النقد الدويل

ــام   4 ــون دوالر يف ع ــى    2004تريلي ــا يزيــد عل ــون دوالر يف عــام   18إىل م يف  2014تريلي
و  الناشئة الرئيسية. وحبسء مصـر  التسـويات الدوليـة   قـد بلـ  هـ ا الـرقم        اقتصادات الس

ــة عــام   25 ــون دوالر بن اي ــل 2015تريلي ــة عــام   9  مقاب ــون دوالر يف هناي . (11)2008تريلي
أن االعتماد املتزايد من جانء الشركات نـري املاليـة يف االقتصـادات الناميـة علـى الـديون        كما

  2010 الزيادة امللحو ة يف نسء الدين إىل رأ  املـال منـ  عـام    لتمويل االسترمار يتجلى يف
 .(12)عندما اخنفضت النسء بشكل حاد مباشرة بعد األزمة املالية العاملية

وكمــا هــو احلــال مــن توســين الــدين احمللــي العــام  كــان احملــرا الرئيســي ورا  تســارع   - 44
لة يف األسـوا  املاليـة الدوليـة  إىل    مديونية الشركات يف االقتصـادات الناميـة هـو  ـائض السـيو     

 جانء استمرار حترير الن م املالية يف البلدان النامية.
وعلى وج  التحديد  يبدو أن توسـن امليزانيـة العموميـة اخلارجيـة للشـركات وارتفـاع        - 45

نســء الــدين إىل رأ  املــال كانــا وثيقــي الصــلة باالســتخدام الواســن النطــا  لــربامج التيســري    
ــة منـــ  عـــام   . وتشـــري التقـــديرات إىل أن االئتمانـــات  2008الكمـــي يف االقتصـــادات املتقدمـ

ت املتحدة يف اخلارج عن طريـ  القـرو  املصـر ية والسـندات كانـت      املمنوحة بدوالر الواليا

__________ 

 (10) International Monetary Fund, Global Financial Stability Report: Vulnerabilities, Legacies and Policy 

Challenges: Risks Rotating to Emerging Markets (Washington, D.C., October 2015.) 

حزيران/يونيـ    6مصر  التسويات الدولية  إحصـا ات عـن التسـليف إىل القطـاع نـري املـايل  ه حتـدير ا يف         (11) 
2016. 

  الفصـــل اخلـــامس 2016ان ـــر أيضـــا مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة للتجـــارة والتنميـــة  تقريـــر التجـــارة والتنميـــة    (12) 
 ة  سيصدر قريبا(.)منشورات األمم املتحد
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. ومـن هـ ا اجملمـوع  ُيعتقـد أن مبلغـا      (13)2014تريليون دوالر حبلول عـام   9قد وصلت إىل 
تريليـون دوالر قـد اسـُتخدم لتوسـين األرصـدة الدائنـة بـدوالر الواليـات املتحـدة يف           7يقارل 

نقديـة املتولاـدة عـن التيسـر الكمـي سـوا  عـن طريـ          . ووصلت ال(14)اقتصادات السو  الناشئة
الضــا املباشــر أو عــن طريــ  الر ــن النقــدي إىل امليزانيــات العموميــة الشــركات يف اقتصــادات   
السو  الناشئة من خال قنوات عدة.  عن طري  ختفيض عائـدات سـندات اخلزانـة  وبصـورة     

االقتصـادات املتقدمـة النمـو مبـديري     أعم  األصول املالية اآلمنة  د عـت املصـار  املركزيـة يف    
األصول وعمائ م للبحث عن اسـترمارات ذات عائـدات أعلـى وخمـاطر أعلـى  مرـل سـندات        
الشركات يف األسوا  الناشئة. وباإلضا ة إىل ذلك  اشترت املصار  املركزيـة أيضـا سـندات    

ات خزانــة وســندات مضــمونة بأصــول مــن املصــار  التجاريــة  الــيت أخــ ت تقــر  املؤسســ  
املالية  من قبيل الصـنادي  التحوطيـة  مسـتخدمة اسـتراتيجيات اسـترمار عاليـة املخـاطر  ـد          
إىل تع يم قيمـة تلـك النقديـة عـن طريـ  الر ـن املـايل  علـى سـبيل املرـال مـن خـال مراجحـة              
عائدات القرو . وأخريا   إن النقدية املتولدة عـن عمليـات التيسـري الكمـي وجـدت طريق ـا       

ادات الناشــئة عــن طريــ  االســترمار األجــنط املباشــر  وال ســيما يف شــكل قــرو    إىل االقتصــ
ــة تشــكل حــوايل   ــل      40داخلي ــل الربازي ــدان مر ــة مــن االســترمار األجــنط املباشــر يف بل يف املائ

 .(15)2014 والصني يف عام
ــون الشــركات بشــكل أوايل يف      - 46 ــتم التعاقــد يف مع ــم احلــاالت بشــأن دي ــئن كــان ي ول

املاليـة الدوليـة وبــالعمات األجنبيـة   ـإن الصـني هــي االسـترنا .  قـد ازدادت ديــون        األسـوا   
   بلغــت 2009نقطــة مئويــة مــن النــاتج احمللــي اإلمجــايل عــن عــام   30الشــركات  ي ــا بنحــو 

. بيـد أن اجلـز  األكـرب مـن الـديون      2015يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل حبلول عـام   170
ــات مم ــوزة مؤسسـ ــة    يف حـ ــندات مقوامـ ــة أو بسـ ــار  حمليـ ــودع لـــدى مصـ ــة ومـ ــة للدولـ لوكـ

 احمللية. بالعملة
ــات         - 47 ــ ها املصــر  االحتــادي للوالي ــيت نف ــرامج شــرا  األصــول الرئيســية ال ــ ا  ب وبانت

   ـإن العديـد مـن الشـركات يف األسـوا  الناشـئة قـد وجـدت نفســ ا         2014املتحـدة يف عـام   
هنـا تتكباـد تكـاليف مرتفعـة خلدمـة الـديون. وباسـترنا         حممالة بطاقة  ائضة كبرية كما وجدت أ

__________ 

 (13) Robert N. McCauley, Patrick McGuire and Vladyslav Sushko, “Global dollar credit: links to US 

monetary policy and leverage”, BIS Working Paper, No.483 (Basel, Switzerland, Bank for International 

Settlements, January 2015.) 

 (14) Jonathan Wheatley and James Kynge, “Emerging markets: Deeper into the red”, Financial Times,16 

November 2015. 

 (15) Michael Chui, Emese Kuruc and Philip Turner, “A new dimension to currency mismatches in the 

emerging markets: non-financial companies”, BIS Working Paper, No. 550 (Basel, Switzerland, Bank. 
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الصــني  الــيت ال تــزال أعبــا  الــديون اخلارجيــة  ي ــا ضــئيلة   ــإن اخلطــر الرئيســي الــ ي ي ــدد    
اســتدامة الــدين العــام اخلــارجي لاقتصــادات املتضــررة هــو العــدد املتزايــد مــن حــاالت إ ــا   

 ل ا على امليزانيات العمومية.الشركات وحتويل ديون الشركات اليت ال  كن حتم
ويبني الشـكل الرـايف نسـء خدمـة الـدين لـدى الشـركات نـري املاليـة يف االقتصـادات            - 48

. وتعكـس نسـء خدمـة الـدين نسـبة      2015وهنايـة عـام    2007النامية الكبرية بني هنايـة عـام   
األزمـات   الدخل القطاعي املستخدم خلدمة الدين وتعترب بوج  عام مؤشـرا إنـ ار موثـو  علـى    

 املصر ية الوشيكة.
  

 الشكل الرايف
 

 املتحدة األمم مؤمتر أمانة وحسابات الدولية التسويات مصر  من الديون خدمة نسء عن إحصا ات :املصدر

 .والتنمية للتجارة
ــا  املتقدمــة البلــدان تشــمل :مالحظةةة ــا املتحــدة واململكــة أملاني  والواليــات الشــمالية  وأيرلنــدا الع مــى لربيطاني
 وتركيـا   وتايلنـد   والربازيـل   وإندونيسـيا   الروسـي   االحتاد النامية البلدان وتشمل. واليابان األمريكية  املتحدة
 .واهلند واملكسيك  وماليزيا  والصني  أ ريقيا  وجنول
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  الصغر البالغة الديون أزمات حدوي تزايد - 2 
 الديون أزمات وقوع تزايد هو حمدود باهتمام سوى اآلن حىت حي  مل سخر تطور مثة - 49

 صغرية  قرو  تو ري هو الصغر البال  واالئتمان. النامية االقتصادات من كرري يف الصغر البالغة
 من األ راد متكني أجل من الفقر  يف يعيشون ال ين لألشخا  الصغر  البالغة بالقرو  ُتعر 
 من األول العقد منتصف وحبلول .(16)الفقر من اهلرول وبالتايل للدخل  مدرة مشارين إقامة
 ولتحقي  الفقر ملكا حة تدخل أهم ُتعترب باتت قد الصغر البالغة االئتمانات كانت احلايل  القرن
 .النامية االقتصادات يف احمللية االقتصادية التنمية
 النامية البلدان يف الصغرية االئتمانات اهنيارات من متزايد عدد أدى األخرية  اآلونة ويف - 50
 من تتجلى الصغر البالغة الديون  أزمات. الصغر البالغة االئتمانات بنموذج الرقة تقويض إىل

 وزيادة املتا  الدخل من مئوية كنسبة الصغر البالغة القرو  سداد مبل  يف كبري اخنفا  خال
 يف املديونية يف مغاالت على يدلا مما الصغر  البالغة القرو  سداد عن التخلف حاالت يف كبرية

 .االقتصاد يف الصغر البال  القطاع
 صعيد على حادة أزمة ش دت اليت الناشئة والبلدان النامية البلدان على األمرلة وتشمل - 51

 2008) وبنغاديش  (2009) باكستان الصغر البالغة قطاعا ا يف املديونية يف اإل راط
( القوميات املتعددة-دولة) وبوليفيا  (2009 و 2008) واهلرسك والبوسنة  (2009 و
 أندرا) واهلند  (2007) ونيكارانوا  (2009) واملغرل  (2014) أ ريقيا وجنول  (1999)

 واجلم ورية وبريو  وأونندا  أذربيجان  مرل أخرى  نامية بلدان ومثة(. 2006 براديش 
 واملكسيك  وكولومبيا  وكمبوديا  وقرينيزستان  والسنغال  والفلبني  ونانا  الدومينيكية 

 عن التخلاف وحاالت العما  لدى املديونية بإ راط تتصل متزايدة صعوبات تواج  ومنغوليا 
 .الصغر البالغة قطاعا ا يف السداد

 عدم وجود يف الصغر ةالبالغ بالديون املتصلة األزمات ه ه ورا  الرئيسي السبء ويتمرل - 52
 ليس الصغر  البالغة القطاعات إىل املقدم االئتمان عرو  يف السرين التوسن بني من جي توا  
 الطلء يف بكرري ضعفا األكرر والنمو العر   حيددها اليت الفقر مكا حة برامج خال من أقل 

 االئتمانات ورا  الرئيسي املنطقي واألسا . القطاعات تلك لنواتج الشرائية القوة أو الفعلي
 اليت واخلدمات املنتجات من اإلضايف العر  الستيعال الطلء أن ا ترا  هو الصغر البالغة
 .تلقائي بشكل سينشأ الصغر البالغة االئتمانات تولدها

__________ 

ة أوسـن  بعبارة أد   أعيد تعريف مصطلل االئتمانات البالغة الصـغر باعتبـاره جمـرد جانـء واحـد مـن جمموعـ        (16) 
من التدخات  مبـا يف ذلـك املـدخرات البالغـة الصـغر  والتـأمني املتنـاهي الصـغر  والتـأجري البـال  الصـغر الـيت             
 تقن كل ا حتت م لة مصطلل التمويل البال  الصغر. ومن ذلك  كرريا ما يستخدم املصطلحان كمتراد ني.
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ــري و كـــن - 53 ــا ذلـــك حـــدوي عـــدم تفسـ ــات بكـــون عمومـ ــة القطاعـ ــغر البالغـ  يف الصـ
 مع م ــا  يف الرمسيــة نــري املؤسســات بــني مفرطــة بتنا ســية تتســم كانــت الناميــة االقتصــادات

 الـيت  املسـتويات  عنـد  اإلنتاجية الضعيفة الصغر البالغة القطاعات يف والعائدات األجور أبقى مما
ــل بالكــاد ــة االســتمرار تكف ــا الع مــى  للغالبي ــة يف أدى ومم ــاع إىل املطــا  هناي  حــاالت ارتف
 انعـدام  الصـغر  البالغـة  الشـركات  بـني  ةطـ املفر التنا سـية  ه ه وعزز. الديون سداد عن التخلف
 هياكــل خــال مــن القطاعــات تلــك علــى الرمســي الطــابن إضــفا  إىل الراميــة املنســقة اجل ــود
 بشـكل  تعتمـد  الصـغر  البالغـة  االئتمانـات  باتـت  لـ لك   ونتيجـة . والتن ـيم  الواضـحة  احلوكمة
 االسـترمارات  متويـل  مـن  بـدال  الـديون   مـن  املمـول  األساسي االست اكي اإلنفا  على متزايد
 مفرطـة  مديونيـة  يشـكل  ملا علي  متف  تعريف يوجد ال حني ويف. اجلزئي املستوى على املنتجة

 مــرة حــادًا ارتفاعــا شــ دت قــد املعيشــية األســر ديــون أن الواضــل  مــن القطاعــات  تلــك يف
 الزيـادة  مـن  األكرب اجلز  ويعزى دوالر  تريليون 7.7 بنحو العاملية  املالية األزمة عقء أخرى

 .(17)النامية االقتصادات إىل( دوالر تريليون 6.2)
الكـــواري الطبيعيــة والكـــواري األخـــرى دور   وعــاوة علـــى ذلــك  كـــان حلــدوي    - 54
 كن إنفال  يف مع م احلاالت اخلطرية لإل راط يف املديونيـة الـيت تقودهـا القطاعـات البالغـة       ال

الصغر.  في أعقال الزالزل وأمواج التسونامي والزناعات  نالبا مـا يكـون هنـاا نشـر واسـن      
بنــا  اجملتمعــات املمزقــة وقطــاع األعمــال  النطــا  لائتمانــات البالغــة الصــغر يف حماولــة إلعــادة 

التجارية الصغري النطا .  على سبيل املرال  ش دت مستويات املديونية املفرطة الـيت تعـزى إىل   
س ولة احلصول على االئتمانات البالغة الصغر ارتفاعا سريعا للغاية يف سسـيا يف أعقـال كارثـة    

 .2010زال يف عام ويف هاييت يف أعقال الزل 2004التسونامي يف عام 
و كن لل شاشـة املاليـة الـيت تتسـم  ـا القطاعـات البالغـة الصـغر يف البلـدان الناميـة أن            - 55

تؤثر على القدرة على حتمـل الـديون علـى نطـا  أوسـن يف االقتصـادات الناميـة لعـدة أسـبال.          
يزانيـات  ويف مع م األحيان   إن احلؤول دون حدوي أزمـات الـديون البالغـة الصـغر حيماـل امل     

املالية املرهقة بالفعل على املسـتويات احملليـة عبئـا كـبريا يتمراـل يف إنقـاذ اجل ـات الفاعلـة املاليـة          
الرئيســية يف تلــك القطاعــات البالغــة الصــغر. وعــاوة علــى ذلــك   ــإن النمــو اهلائــل يف قطــاع  

إىل االقتـرا   اسـتند إىل حـد كـبري     2000االئتمانات البالغـة الصـغر العامليـة منـ  حـوايل عـام       
اخلارجي. وبعد االعتمـاد بدايـة علـى أمـوال اجل ـات املاحنـة واإلعانـات احلكوميـة  ُأطلـ  أول          

ومنــ  ذلــك  1998صــندو  جتــاري لائتمانــات البالغــة الصــغر املتاحــة للمســترمرين يف عــام    
__________ 

 (17) Institute of International Finance, “Capital Markets Monitor: Key Issues, November/December 2015” 

(Washington, D.C., Institute of International Finance, 5 November 2015). 
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احلني  حدي توسن سـرين يف  ـر  التمويـل اخلـارجي ملؤسسـات االئتمانـات البالغـة الصـغر.         
ثر التمويل اخلارجي بعدم االستقرار املايل والتقلبات املالية على الصـعيد العـاملي علـى نـرار     ويتأ

 أي نوع سخر من التمويل.
  

 االستنتاجات والتوصيات املتعلقة بالسياسات -سادسا  
لـئن كــان مـن املتوقــن أن ت ـل البيئــة االقتصـادية العامليــة نـري مســتقرة   قـد بــات مــن        - 56

قتصادات النامية أن تستفيد من متويل الديون ألنرا  التنمية املسـتدامة. ويف  األصعء على اال
الوقت نفس   اعتمـد اجملتمـن الـدويل خطـة التنميـة األكرـر طموحـا حـىت اآلن  أال وهـي خطـة           

. ويف هــ ا الســيا   مــن الضــروري أكرــر مــن أي وقــت مضــى  2030التنميــة املســتدامة لعــام 
درة االقتصــادات الناميــة علــى مواصــلة االســتفادة مــن متويــل  القيــام بشــكل اســتباقي حبمايــة قــ 
 الديون ألنرا  التنمية املستدامة.

وتعكس زيادة  ر  البلدان النامية للحصول علـى رأ  املـال اخلـا  إجنـازات إمنائيـة       - 57
حتققت على مدى الربن قرن املاضي  نري أن اإلدماج السـرين يف الن ـام املـايل العـاملي مل يـأِت      

  ملخاطر السو  وارتفاع املخاطر الن اميـة للعـدوى    ن تكلفة.  باإلضا ة إىل زيادة التعر بدو
أدت سرعة االندماج يف األسوا  املالية الدولية أيضا إىل تغيريات هيكليـة يف تكـوين التزامـات    

ت الديون لدى البلدان النامية. وتلك التحـوالت حنـو متويـل السـندات احملليـة واملقوامـة بـالعما       
احمللية يف القطاعـات العامـة  واملشـاركة الكـبرية لغـري املقـيمني يف أسـوا  السـندات بـالعمات          
احملليــة  واالرتفــاع الســرين يف مديونيــة الشــركات اخلاصــة واألســر املعيشــية  تنحــو إىل زيــادة   

  للمخاطر عموما بدال من التخفيف منـ ا  مـن مـا يترتـء علـى ذلـك مـن سثـار جانبيـة          التعر 
 رة ونري مباشرة على القدرة على حتمل الديون السيادية اخلارجية.مباش
ويتعلــ  أحــد جوانــء هــ ه اآلثــار نــري املباشــرة الــيت أةلــت إىل حــد كــبري حــىت اآلن   - 58

بأزمات الديون البالغة الصغر الـيت تعـايف منـ ا البلـدان الناميـة. وألسـبال لـيس أقلـ ا االرتفـاع          
ة اجلديـــدة واســـتعداد ن ـــم الـــد ن إلنـــرا  الفقـــرا  الـــ ين  األخـــري يف التكنولوجيـــات الرقميـــ

يستفيدون من اخلدمات املصر ية يف البلدان الناميـة بائتمانـات بالغـة الصـغر تفـو  مـا ُيتـا          ال
ــة الصــغر          ــات البالغ ــيم دور االئتمان ــادة تقي ــول بصــورة ملحــة إع ــن املطل ــات م ــا  ب هلــم حالي

 باعتبارها سياسة للحد من الفقر.
ــة - 59 ــ ه التحــديات         وبغي ــار املرتبطــة   ــر  واألخط ــيم الف ــم بتقي ــو مائ ــى حن ــام عل القي

اجلديدة  سيكون من األةية مبكـان حتسـني تـوا ر ونوعيـة البيانـات والتغطيـة القطريـة يف عـدد         
من اجملاالت  مبا يف ذلك الـدين العـام احمللـي وديـون الشـركات اخلاصـة واألسـر املعيشـية علـى          



A/71/276 
 

 

16-13386 25/28 

 

رجي على السوا   وك لك مـن حيـث اخلصـائص القانونيـة والتن يميـة       الصعيدين احمللي واخلا
من قبيل امللكية والعملـة والواليـات القضـائية. ويف هـ ا السـيا    ـإن القيـام خصوصـا بتعزيـز          

يف إدارة الـدين العـام يف االقتصـادات    “ املراحـل الن ائيـة  ”يسمى القـدرات يف جمـال أنشـطة     ما
ــديون  والتحقــ  مــن صــحة بيانــات الــديون        الناميــة  مبــا يف ذلــك تع ــد قواعــ     د بيانــات ال

ومعامات الديون  واإلباغ عن الـديون الداخليـة واخلارجيـة  وإحصـا ات الـديون والتحليـل       
األساسي للديون  سيكون أساسيا لتمكني االقتصادات النامية مـن املشـاركة يف إدارة املخـاطر    

 .(18)واستراتيجيات التحوط املايل على النحو املناسء
كما أن حتسني توا ر البيانات ونوعيت ا وشفا يت ا يف ه ا الصـدد ينبغـي أن يسـ م يف     - 60

تيسري إعادة هيكلة الديون السيادية  عنـد الضـرورة. وعلـى النحـو املـبني يف هـ ا التقريـر   ـإن         
هياكل امللكية املتزايدة التعقيد لديون البلدان النامية تعين أن  مل يعد هنـاا معـق قـانويف واضـل     

ــديون        ــة مبعــزل عــن التزامــات ال ــديون الســيادية احمللي كــن يف إطــاره التعامــل مــن التزامــات ال
الســيادية اخلارجيــة. وباإلضــا ة إىل ذلــك   ــإن تزايــد االلتزامــات العامــة الطارئــة  الناشــئة عــن  
الضمانات العامة الضمنية لديون القطـاع اخلـا   مبـا يف ذلـك دور السـلطات العامـة بصـفت ا        

املقرضة كماذ أخري يف أوقـات األزمـات  ينبغـي أيضـا أن يؤخـ  يف االعتبـار بصـورة        اجل ات 
أكرـر من جيــة. ويف حـني أن النــدا ات الـيت جــددت إطاق ـا مــؤخرا بعـض املن مــات الدوليــة      
بإدراج بنود شرطية للعمل اجلماعي بـأثر رجعـي يف مجيـن أو مع ـم سـندات الـديون السـيادية        

إن هـ ه املقترحـات ونريهـا مـن املقترحـات الراميـة إىل تسـ يل        احلالية هي موضـن ترحيـء   ـ   
وتبسي  عمليات إعادة هيكلة الديون السيادية ينبغي استعراض ا بطريقة من جيـة وشـاملة مـن    

الـدويل بالتـايل      ينبغـي للمجتمـن  70/190جانء اجملتمن الدويل. وعما بقرار اجلمعية العامة 
تعزيــز املزيــد مــن الفــر  ملناقشــة هــ ه املســائل خــال االجتمــاع اخلــا  للجنــة الرانيــة بشــأن  
الدرو  املستفادة من اخلطوات التشريعية اليت اخت  ا بعض البلدان ويف نريها مـن اإلجـرا ات   

 املناسبة للحد من ضعف اجل ات السيادية إزا  الدائنني الرا ضني.
 لتمويـل  األساسـي  املصـدر  ت ل الرمسية اإلمنائية املساعدة أن إىل اإلشارة جتدر وأخريا  - 61

 تواجـ   املاحنـة  االقتصـادات  بعـض  أن حـني  ويف. منـوا  البلـدان  أقـل  القتصـادات  وخباصة التنمية 
ــترنائية مطالـــء حاليـــا ــة  مواردهـــا علـــى اسـ ــيا  يف ســـيما وال املاليـ  امل ـــاجرين األزمـــات سـ

 لألنـرا   الرمسيـة  اإلمنائيـة  املسـاعدة  التزامـات  إلضا ية واضل تعريف وضن ينبغي والاجئني 
 وهنـا . املنـا   وتغري الاجئني أزمات معاجلة مرل حتديدا  األكرر األهدا  مقابل العامة اإلمنائية

 البيانــات تســجيل يصــعاء دوليــا علي ــا متفــ  فـــــتعاري ودـــــوج عــدم اســتمرار إنــــ  ا ــــأيض
  .السياسات وحتليل

__________ 

 الديون.  الفرع الساد  بشأن القدرات يف جمال إدارة A/70/278لاطاع على مزيد من التفاصيل  ان ر  (18) 

http://undocs.org/ar/A/RES/70/190
http://undocs.org/ar/A/70/278
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 املر  

  (املتحدة الواليات دوالرات ببايني) النامية للبلدان اخلارجي الدين  

 
 اقتصاداهتا متر اليت والبلدان النامية البلدان مجيع

 الكربى الصحراء جنوب أفريقيا انتقالية مبرحلة

 
2000-
 (ل)2015 2014 2013 2012 2015

2000-
 (ل)2015 2014 2013 2012 2015

 412,8 407,1 379,3 355,7 277,3 813,1'6 226,3'7 796,0'6 989,7'5 064,2 4 (ج)الديون أرصدة جمموع

 331,1 325,2 302,4 282,4 220,9 852,1'4 857,5'4 536,5'4 110,3'4 943,3 2   األجل الطويلة الديون

 261,8 246,2 224,4 201,9 178,3 472,4'2 436,0'2 299,0'2 078,8'2 660,5 1 حكوميا واملكفولة العامة الديون   

 69,3 79,0 78,0 80,5 42,6 379,7'2 421,5'2 237,5'2 031,5'2 282,8 1 املضمونة نري اخلاصة الديون   

 58,2 61,4 54,9 51,6 42,7 853,6'1 263,9'2 140,5'2 742,9'1 018,4 1 األجل القصرية الديون

 28,3 27,5 29,9 28,4 34,6 66,2 67,1 63,5 68,7 81,3 املتأخرات

 31,9 34,2 29,3 24,3 19,7 781,9 801,2 695,3 653,6 515,8 الدين خدمة

 169,5 187,3 202,0 198,9 122,3 284,4'6 839,0'6 903,9'6 401,8'6 787,6 3 الدولية االحتياطات

           (د)(املئوية بالنسء) الدين مؤشرات

 8,8 7,5 5,9 4,9 6,3 11,5 10,5 9,2 8,9 11,2 (هـ)الصادرات/الدين خدمة

 112,5 88,4 75,5 71,5 87,6 100,1 94,8 89,8 81,8 88,3 الصادرات/الدين جمموع

 2,1 2,0 1,8 1,5 2,0 2,9 2,9 2,6 2,6 3,2 اإلمجايل احمللي الناتج/الدين خدمة

 26,7 23,6 22,8 22,6 28,0 25,5 25,9 25,1 23,5 25,5 اإلمجايل احمللي الناتج/الدين جمموع

 291,1 305,1 368,0 385,4 286,5 337,2 300,2 320,4 364,7 369,1 األجل القصرية الديون/االحتياطيات

 34,6 34,5 38,8 37,9 35,6 21,0 23,5 25,4 26,3 26,7 النقد وشب  النقد/االحتياطيات

 الكاريبةي البحري ومنطقة الالتينية أمريكا أفريقيا ومشال األوسط الشرق 

 
٢٠٠٠-
 )ب(٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١٥

٢٠٠٠-
 )ب(٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١٥

 7 766'1 8 761'1 1 609'1 9 455'1 2 073'1 7 194 9 187 9 188 5 172 9 162 (ج)الديون أرصدة جمموع

 2 513'1 5 494'1 5 360'1 2 222'1 1 896 2 147 3 141 5 146 4 130 5 127   األجل الطويلة الديون

 0 790 3 751 5 664 4 603 9 506 3 140 8 131 6 136 3 121 6 120 حكوميا واملكفولة العامة الديون   

 2 723 1 743 1 696 8 618 2 389 9 6 5 9 9 9 1 9 9 6 املضمونة نري اخلاصة الديون   

 1 231 2 244 4 223 3 208 6 153 4 37 4 36 0 33 5 33 1 30 األجل القصرية الديون

 0 17 6 16 7 21 3 21 6 21 5 1 5 2 1 2 4 1 9 4 املتأخرات

 6 225 8 206 1 218 6 211 7 170 2 19 6 18 9 16 3 16 3 19 الدين خدمة

 3 793 7 830 6 802 8 803 2 472 9 346 8 389 3 400 5 389 6 262 الدولية االحتياطيات

           (د)(املئوية بالنسء) الدين مؤشرات

 6 20 4 16 0 17 5 16 0 20 4 7 5 6 2 5 7 4 5 7 (هـ)الصادرات/الدين خدمة

 5 161 9 139 3 125 4 113 7 125 9 74 0 66 7 57 0 50 1 63 الصادرات/الدين جمموع

 3 4 4 3 6 3 6 3 4 4 6 1 5 1 3 1 2 1 2 2 اإلمجايل احمللي الناتج/الدين خدمة

 6 33 1 29 6 26 6 24 4 27 4 16 0 15 4 14 7 12 9 18 اإلمجايل احمللي الناتج/الدين جمموع

 1 343 0 340 1 359 8 385 3 307 2 928 1 1072 2 1212 2 1163 6 871 األجل القصري الدين/االحتياطيات

 2 36 3 33 5 32 6 33 0 32 9 38 0 44 5 49 9 42 7 45 النقد وشب  النقد/االحتياطيات
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اهلادئ والمحيط آسيا شرق   آسيا جنوب 

 
2000-
 (ل)2015 2014 2013 2012 2015

2000-
 (ل)2015 2014 2013 2012 2015

 641,4 610,8 570,0 527,5 343,0 277,7'2 633,7'2 291,2'2 906,0'1 188,3'1 (ج)الديون أرصدة جمموع

 509,3 493,4 445,3 403,2 282,3 091,5'1 079,3'1 878,7 833,0 613,4   األجل الطويلة الديون

 276,2 272,0 237,7 232,4 173,3 498,1 496,9 442,8 428,3 346,1 حكوميا واملكفولة العامة الديون   

 233,2 221,4 207,6 170,9 109,0 593,4 582,4 435,8 404,7 267,3 املضمونة نري اخلاصة الديون   

 118,2 103,2 109,1 105,9 50,9 175,3'1 545,5'1 403,0'1 063,3'1 565,3 األجل القصرية الديون

 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 4,8 4,7 5,5 6,1 9,7 املتأخرات

 110,5 103,1 50,9 39,4 39,3 153,5 142,0 117,4 145,5 105,7 الدين خدمة

 411,8 353,3 313,6 305,9 227,7 890,8'3 363,9'4 355,6'4 875,1'3 191,6'2 الدولية االحتياطيات

           (د()املئوية بالنسء) الدين مؤشرات

 21,8 17,6 9,1 7,4 12,2 4,3 3,8 3,3 4,4 5,2 (هـ)الصادرات/الدين خدمة

 126,3 104,4 101,3 99,0 106,3 63,6 70,6 64,4 57,1 58,2 الصادرات/الدين جمموع

 4,1 4,0 2,2 1,7 2,5 1,2 1,1 1,0 1,4 1,7 اإلمجايل احمللي الناتج/الدين خدمة

 24,1 23,8 24,3 23,1 22,1 17,3 20,9 19,6 18,0 19,1 اإلمجايل احمللي الناتج/الدين جمموع

 348,3 342,5 287,4 288,9 447,8 331,0 282,4 310,4 364,4 387,7 األجل القصري الدين/االحتياطيات

 20,9 19,1 18,5 18,5 21,2 16,8 20,0 22,0 22,7 22,5 النقد وشب  النقد/االحتياطيات

 منوًا البلدان أقل الوسطى وآسيا أوروبا 

  

2000-
 (ل)2015 2014 2013 2012 2015

2000-
 (ل)2015 2014 2013 2012 2015

 241,8 224,6 211,7 189,4 169,0 519,8'1 625,1'1 757,4'1 572,2'1 019,6'1 (ج)الديون أرصدة جمموع

 206,4 192,2 178,0 159,3 141,3 259,8'1 323,8'1 403,2'1 239,0'1 803,1  األجل الطويلة الديون

 192,7 181,9 169,7 151,4 136,5 506,0 537,8 593,1 491,4 335,3 حكوميا واملكفولة العامة الديون   

 13,7 10,3 8,2 7,9 4,7 753,8 786,0 810,1 747,6 467,8 املضمونة نري اخلاصة الديون   

 25,3 19,5 19,8 16,5 18,3 233,3 273,3 317,0 280,3 175,8 األجل القصرية الديون

 29,9 28,9 30,3 30,0 33,5 14,3 15,5 4,3 11,4 10,3 املتأخرات

 14,5 14,6 11,7 10,9 8,3 241,2 296,4 262,7 216,5 161,1 الدين خدمة

 110,7 115,8 116,7 107,9 63,4 672,1 714,1 829,7 828,6 511,1 الدولية االحتياطيات

           (د)(املئوية بالنسء) الدين مؤشرات

(هـ)الصادرات/الدين خدمة  20,0 16,4 19,8 22,9 24,3 5,7 4,5 4,6 6,2 7,3 

الصادرات/الدين جمموع  126,1 119,1 132,2 125,2 153,1 114,2 77,5 82,6 93,5 120,2 

اإلمجايل احمللي الناتج/الدين خدمة  6,9 5,7 6,6 8,1 8,4 1,6 1,4 1,4 1,6 1,6 

اإلمجايل احمللي الناتج/الدين جمموع  43,4 41,7 44,4 44,2 52,6 33,1 24,4 25,1 24,9 27,3 

األجل القصري الدين/االحتياطيات  274,3 279,7 247,1 245,9 273,8 345,8 653,9 589,6 593,1 436,8 

النقد وشب  النقد/االحتياطيات  53,7 46,6 43,8 49,9 54,0 40,0 41,1 39,3 34,9 32,8  
 بيانـات  قاعـدة ( 2016) لعـام  الدويل للبنك الدولية الديون إحصائيات إىل استنادا والتنمية  للتجارة املتحدة األمم مؤمتر أمانة سابات :املصدر  

 .اإلنترنت شبكة على متاحة
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 .الدولية الديون إحصا ات منشور يف الوارد التعريف حبسء النامية البلدان (أ) 
 .2015 عام تقديرات (ل) 
 .الدويل النقد صندو  من املقدم االئتمان واستعمال األجل القصرية والديون األجل الطويلة الديون الديون أرصدة جمموع يشمل (ج) 
 .البلدان بيانات من متا  هو ملا و قا النسبة حلسال املستخدمة البيانات ُعدلت (د) 
 .األويل والدخل واخلدمات السلن صادرات من كا الصادرات تشمل (هـ) 

 


