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 مجلس التجارة والتنمية
 الدورة التنفيذية الثالثة والستون

 2016أيلول/سبتمرب  29-27 جنيف،
 من جدول األعمال املؤقت 3البند 

 التنمية االقتصادية في أفريقيا: ديناميات الديون وتمويل التنمية في أفريقيا  
 استعراض عام  

 تنفيذي موجز  
إن ألفريقياااا تال ااااي إكاىيااال ياااربأل س الطاااياي األوساااي  اااال تنميااال اقت اااا يل علااا   

والقاري. وهذا يتالب توافر قدر يبري من املوار  املاليل س وقات أذاذ مدا د املطتويني ال املي 
متويل التنميل ال املي يتغري فيه ليتحول من كوذج يتمحور حول املطاعدة اإلكاىيل الرمسيل وتلبيال 
احتياجاااي التموياال املتبقياال عاان يريااخل الااديون ا ارجياال، إد إيااار يدااد  تدااديدا  أياارب علاا  

 ر  احملليل.ت بئل املوا
، الااذي لماال عنوافااا  فرعيااا  2016تقرياار التنمياال ااقت ااا يل س أفريقيااا ل ااا  ويبحاا   

، س ب ا  قااايا الطياسال ال امال الرىيطايل الا   يناميااي الاديون ومتويال التنميال س أفريقيااهاو 
ي ال اماال تناااوي علي ااا الااديون احمللياال وا ارجياال ألفريقيااا، ويقااد  إرسااا اي س  ااال الطياسااا

تت لااخل بتحقيااخل التااواقن الاادقيخل الاائق  بااني بااداىل متوياال التنمياال وماادأل القاادرة علاا   ماال أعبااا  
الديون بوجه عاا . وللال التقريار مطاالل الاديون الدوليال ألفريقياا ويباني يياف أوابحت الاديون 

ماان ذياااراي احمللياال تااؤ ي، علاا  اااو متزايااد  ورا  س ب اا  البلاادان األفريقياال باعتبارهااا ذيااارا  
متويل التنميل. يماا يبحا  التقريار س ذيااراي التمويال الت ميلاي وعئقت اا بالاديون. ويتاامن 
التقريار توواياي داد ة وقابلاال للتابياخل علا  وا يد الطياساال ال امال، وهاي تتنااول األ وار الاا  

أفريقيااا مي اان للح وماااي األفريقياال وساارياى ا ا ااارجيني وا تمااي الاادو  أ ا هااا لااامان قاادرة 
 عل   مل أعبا   يوهنا ال امل.
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 مقدمة -أوالا  
علااااا   إن ألفريقيااااا تال اااااي إكاىياااال يااااربأل س الطااااياي األوسااااي  ااااال تنمياااال اقت ااااا يل -1

تااوفري قاادر يبااري ماان املااوار  املالياال س وقاات أذااذ مداا د يتالااب . وهااذا املطااتويني ال اااملي والقاااري
متويل التنميل ال املي يتغري فيه، ليتحاول مان كاوذج يتمحاور حاول املطااعدة اإلكاىيال الرمسيال وتلبيال 
احتياجاي التمويل املتبقيل عن يريخل الاديون ا ارجيال، إد إياار يداد  تداديدا  أيارب علا  ت بئال 

، س ب   قااايا الطياسال 2016قرير التنميل ااقت ا يل س أفريقيا ل ا  تاملوار  احملليل. ويبح  
وا ارجيال ألفريقياا. ويقاد  التقريار إرساا اي علا  احملليال ال امل الرىيطيل ال  تناوي علي ا الاديون 

واا يد الطياساال ال اماال بدااان  قيااخل التااواقن الاادقيخل الاائق  بااني بااداىل متوياال التنمياال والقاادرة علاا  
ويباني يياف أوابحت عبا  الديون بوجه عا . وللل التقرير مطالل الديون الدوليل ألفريقيا  مل أ

ذياارا  مان ذيااراي باعتبارهاا الديون احملليل تؤ ي عل  او متزاياد  ورا  س ب ا  البلادان األفريقيال 
 متويل التنميل. ويبح  التقرير أياا  س ذياراي التمويل الت ميلي وعئقت ا بالديون.

وس أعقاااخت يفيااف أعبااا  الااديون س إيااار مبااا رة يفيااف أعبااا   يااون البلاادان الفقاارية  -2
املثقلال بالااديون واملبااا رة املت ااد ة األيااراأ لتءفيااف أعبااا  الااديون علاا  ماادأل ال قاادين املا اايني، 
سجل الادين ا اارجي س عادة بلادان أفريقياا قياا ة ساري ل س الطانواي األذارية وأذاذ يتحاول إد 

ر قلااخل ل اااف ي الطياساااي واحملللااني واملؤسطاااي املالياال املت ااد ة األيااراأ. وبينمااا يباادو أن م ااد
أفريقيا قا رة حاليا  عل  الطيارة عل  فطب  يوهناا ا ارجيال، فاان النماو الطاريي لاذب النطاب س 
عاادة بلاادان يداا ل م اادر قلااخل ويتالااب اياااذ إجاارا اي إذا مااا أوريااد تفااا ي عااو ة   ااور أقماال 

ن الاااا  ساااا ديا أفريقيااااا س أواذاااار الثمافينياااااي وس التطاااا ينياي ماااان القاااارن املا ااااي. ففااااي الااااديو 
مليار  وار  443، بلغ املتوسط الطنوي  موع الديون ا ارجيل ألفريقيا 2013-2011 الفرتة

س املاىاال ماان الاادذل القااومي اإلجااا و. وسااجل  مااوع الااديون ا ارجياال ألفريقيااا  22أمري ااي  
، 2013-2011س املاىااال س الطااانل س الفااارتة  10.2ي ل بنطااابل بلغااات س متوساااا ا قياااا ة سااار 

الزياا ة هاذب . ومي ان عازو 2009-2006س املاىل س الطانل س الفارتة  7.8مقارفل  بنطبل قدرها 
املتطارعل س  يون عدة بلدان أفريقيا إد يوهنا تتمتي حاليا  بام افيل الووول عل  او أفال إد 

كااو اقت ااا ي قوياال علاا  ماادأل م ااداي املالياال الدولياال، حياا  إن أفريقيااا قااد سااجلت  األسااواي
ال قاااد املا اااي. وس هاااذا ال اااد ، يطااا   املطاااتثمرون إد اف اااول علااا  إيااارا اي أفاااال و قياااخل 

املءااير املت اورة الا  ينااوي علي اا ااساتثمار س أفريقياا تقيايم م داي عاىد أعل  افائقا  من 
دين عاىد استثمار األوول س البلدان املتقدملو. يما أن و و  بلدان فاميل أذرأل،  بالنظر إد ت

وا سااايما اا ااااا  الروسااااي والرباقياااال وجناااوخت أفريقيااااا وال ااااني والنااااد، امل روفااال علاااا  اااااو ساااااىي 
مبجموعاال بااري د، قااد فااتم أياااا  م ااا ر جدياادة للتموياال ا ااارجي مي اان للبلاادان األفريقياال أن 

يل. وقاد ححات ب ا  البلادان ن  ون أن توفار  علي اا س الغالاب ساروا سياسااتتطتفيد من ا ما
ياال س إواادار ساانداي ساايا يل منااذ منت ااف ال قااد األول ماان هااذا القاارن. بيااد أن املءاااير األفريق

، يماااا أن ت ااااليف 2012ري الطااالي األساسااايل قاااد تزايااادي مناااذ عاااا   اااد  املرتباااال ب مليااااي مو 
 امل درون قد سجلت قيا ة سري ل.ااقرتا  ال  يتحمل ا هؤا  
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وفجم وم دل كو الديون ا ارجيل ألفريقياا ثاارااا أيااا  علا  القادرة علا   مال أعباا   -3
، وهاو ماا يتنااق  ماي مان القاااع ا اا الديون. فب   اف ومااي تقارت  حالياا  مان مقر اني 

رت  س الغالااب ماان مااا يااان عليااه افااال س الطاانواي الطااابقل عناادما يافاات هااذب اف وماااي تقاا
 ال، مقر ني رمسيني بدروا ميطرة. وقد ح ل ب ا  البلادان األفريقيال علا  قارو  م ارفيل  م  

باليورو. ويوااأ إد ذلك أن القااع ا اا  مقدمل بينما أودري بلدان أفريقيل أذرأل سنداي 
واادري قااد أ ساارياي يبااريةس أفريقياا قااد أذااذ ياارايم  يوفااا  ذارجياال . وماان األمثلاال علاا  ذلااك أن 

س يل من فيجرييا وجنوخت أفريقيا. ومبا أن هاذب الطانداي ت ادر ب مائي أجنبيال، فاان سنداي 
البلاادان ت ااابم عر اال للمءااااير املت لقااال باساا ار ال ااارأ. ويواااااأ إد ذلااك أن  ياااون القاااااع 
ا ااا  قااد تتحااول إد  يااون عاماال إذا مااا أواابحت عملياااي إفقاااذ املقرت ااني امل طاارين  ااروريل 

لولل  ون اهنيار النظا  املا  عندما يت ذر عل  املقرت اني ا اوا  الوفاا  باالتزامااي املت لقال للحي
 بطدا   يوهنم.

س القاااع ا اا  وعئوة  عل  ذلك، فان ااقرتا   بدروا غري ميطارةو مان مقر اني  -4
عنادما أمر يناوي عل  وا وباي ألن إعاا ة التفااو  بداان الاديون ت اون عموماا  أيثار وا وبل 

ي اااون البلاااد غاااري قاااا ر علااا  ذدمااال  يوفاااه وعنااادما ت اااون ساااروا إعاااا ة التفااااو  هاااذب باهظااال 
ال لفاال. وعلاا  الاارغم ماان أن هااذب الاادينامياي ا تقت اار علاا  املقر ااني ا ااوا  فحطااب، فااان 
ااقرتا  من املقر ني ا وا  ياؤ ي أيااا  إد ت اري  البلادان األفريقيال للادعاوأل القاااىيل الا  

ااساااتثمار. ولاااذلك فاااان مااان س قااااايا  ااادها وااانا يخل افت اقيااال وإلجااارا اي التح ااايم  تقيم اااا
الااروري أن ت مال اف ومااي األفريقيال علا  روااد ذ ااى  الاديون املتغارية روادا   قيقاا  واياااذ 

 إجرا اي استباقيل لتجنب الوقوع س حااي املديوفيل افرجل احملتملل.
ي الديون أياا  تاوراي هامل. فحىت وقت قرياب،  لات وقد س دي الديون احملليل وأسوا -5

املؤلفااي املت لقال بااااقرتا  الطايا ي و ينامياااي الاديون تغفال إد حااد ب ياد الاادور الاذي مي اان أن 
تريز بدا  من ذلك ترييزا  ي اا  ي اون ح اريا  علا  و تؤ يه الديون احملليل س متويل التنميل س أفريقيا، 

ن عاادة بلاادان س املناقاال باادأي س الطاانواي األذاارية تنظاار علاا  اااو متزايااد الااديون ا ارجياال. بيااد أ
اقرتا  ا ال اس واعتمدي سياساي يدأ إد تااوير أساواي الاديون قيا ة إد امل ا ر احملليل عند 

احملليل بدعم فدط من املؤسطاي املاليل الدوليل وغريها من املنظمااي الدوليال. وس املطاتقبل، يوارجم 
أ ا  النمااو املااار  س  موعاال يباارية ماان يفاااي ااقاارتا  احمللااي  ورا  متزايااد األاياال حياا   يااؤ يأن 

املاادذراي الوينياال وتوساايي فااااي متوياال التنمياال باسااتءدا  مااوار  دلياال. قيااا ة البلاادان األفريقياال إد 
 ااديا  س وسااي ون ماان امل اام أياااا  أن اااد البلاادان ساابئ  اسااتءدا  الطاايولل اإل ااافيل اسااتءداما  

 املؤسطاي املاليل احملليل، وهو ما مل ي ن لدث  اىما  س املا ي.
ومي تزايد أايل الدور الذي تؤ يه الديون احملليل، ستواجه البلدان خمااير جديادة، حيا   -6

سيتواول تزايد أعدا  الاداىنني ووا وا الادين. وباالنظر إد حجام الاديون احملليال وكوهاا الطاريي، 
 الت ويال علي ااا سي تطاب أاياال لادأل تقياايم مادأل القاادرة علا   ماال أعباا  الااديون فاان النظاار س
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ال اماال. و اال سااواغل أذاارأل فيمااا يت لااخل مبرايماال الااديون احمللياال تداامل مااا يلااي  إن توسااي اقاارتا  
القااااع ال ااا  س األسااواي احمللياال قااد يااؤ ي إد اسااتب ا  اسااتثماراي القااااع ا ااا ، فظاارا  لوجااو  

اليل املواقيل وتدين مطتوياي املدذراي احملليال الدااىي س املناقال  علا  الارغم مان بلاو  األسواي امل
املاااادذراي املؤسطاااايل مطااااتوياي أعلاااا وا والنظاااار إد ااقاااارتا  س األسااااواي احمللياااال س يثااااري ماااان 
األحيااان باعتباااارب أمااارا  ا يتوافاااخل ماااي إم افيااااي  قيااخل وواااون القااادرة علااا   مااال أعباااا  الاااديون 

ل. وقااد أسافري عملياااي التحريار املااا  ومااا يت ال اااا مان اإلواائحاي الا  اعتوماادي منااذ ال اما
الفاىاادة افقيقياال احمللياال. وفتيجاال  ارتفاااع أساا ار منت ااف عقااد الثمافينياااي ماان القاارن املا ااي عاان 

خماااوأ ماان أن ااقاارتا  احمللااي مي اان أن يفاااي إد   ااور عناواار تت لااخل ب ااد  فداااي لااذلك، 
الفاىااادة علااا  أسااا ار األفريقيااال وأن املطاااتوأل ال اااا  ل اااب  البلااادان ت اااا  ال لاااي س اساااتقرار ااق

الااديون قااد مياات  جااز ا  ا يوطاات ان بااه ماان اإلياارا اي اف ومياال، مااا يااؤ ي إد اسااتب ا  اإلففاااي 
. ولاذا ثااار هامال علا  النطاا  واأليفاال الاذين غالباا  و1 النماووي اززق الفقارا  الذي خياد  م الحل 

 إلففاي ااجتماعي.لحملون وياة التءفيااي ال برية يت ما
وباااالنظر إد أن م ظاااام البلاااادان األفريقياااال قااااد حظيااات س عقااااد التطاااا ينياي ماااان القاااارن  -7

املا ااااي بام افيااااال اف اااااول بطااااا ولل فطااااابيل علاااا  التمويااااال ا اااااارجي س سااااا ل قااااارو  ميطااااارة 
ي باادا لااا باااهف ال لفاال. فقااد فزعاات اف وماااي عااا ة إد انااب ااقاارتا  احمللااي الااذ وهباااي،

ااي ال جااااز املااااا  املرتفااااي، إ ااااافل  إد افاجاااال املتزاياااادة فاااااوياااال التاااااري  الوعلاااا  الاااارغم ماااان 
ااسااااتثماراي اإلكاىياااال والي لياااال، فااااان أسااااواي الطاااانداي األفريقياااال  لاااات متءلفاااال إد حااااد   إد

ومل ت ماد ب ا  البلادان إد األمر الذي يو زأل ب ورة رىيطيل إد مطاىل تت لخل بامل اداقيل.  يبري،
بااذل ج ااو  يباارية لتاااوير أسااواي  يوهنااا احمللياال إا س الطاانواي األذاارية عناادما أواابحت ت تمااد 
اعتمااا ا  متزايااادا  علااا  هاااذب األسااواي مااان أجااال متويااال التنميااال. وقااد ايتطاااب ذلاااك أايااال متزايااادة 

 ألسباخت مخطل.
قاارارين هااامني حظيااا بتاييااد قااا ة ل 2015فاااوا ، ساا  ل اعتمااا  األماام املتحاادة س عااا   -8

ال ااامل عئمااال فارقااال مااان حياا  و اااي ا اااال الدوليااال للتنمياال س الطااانواي املقبلااال. فءاااال التنميااال 
األعاوا   د  أهداأ التنميل املطتدامل الا  ت ابو البلادان إد  قيق اا س  2030املطتدامل ل ا  

و، وهاي النتيجال الا  A/RES/69/313 ا مطل عدرة القا مل، بينما  د  ذال عمل أ يد أباباا 
، 2015ذل  إلي ا املؤمتر الدو  الثال  لتمويل التنميل الذي عوقد س أ يد أبابا س متوق/يولياه 

يئاااا أهاادافا  املااذيوران  ذااال ال ماال ماان أجاال متوياال التنمياال وساابل تنفيااذها. ويتااامن القااراران 
ل، وهي أهاداأ والتزامااي تاؤار س تنميال أفريقياا. والتزاماي مرتابال بدان التمويل املطتدا  للتنمي

وي  ااد هااذان القااراران حاادوث  ااول س دااور الرتييااز، وهااو  ااول ماان متوياال إكاااىي عاااملي يقااو  
علاا  أساااذ كااوذج يتمحااور س الغالااب حااول املطاااعدة اإلكاىياال الرمسياال، إد إيااار عاااملي جديااد 

__________ 

 :SMA Abbas and JE Christensen (2007), The Role of domestic debt markets in economic growth و1 

An empirical investigation for low-income countries and emerging markets, International 

Monetary Fund (IMF) Working Paper No. 07/127. 
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ففاا  س الوقات ففطاه علا  التمويال ال اا  يقاعادة ي اي أايل أيرب مل ا ر التمويل احملليل ماي ا
أساسيل يونالخل من اا لتحقياخل أهاداأ التنميال املطاتدامل. وهاذا ياار   اديا  هاماا  أماا  اف ومااي 
األفريقيل فيما يت لخل بالتمويالا إذ تداري تقاديراي م اا ر خمتلفال إد أن ااساتثمار الائق  لتمويال 

تريليااون  1.2و مليااار 600ن أن ي اال إد مااا ياارتاو  بااني  قيااخل تلااك األهااداأ س أفريقيااا مي اا
. ل اان مااوار  امليزافياااي ال اماال ألفريقيااا ا ت فااي لتلبياال هااذب افاجاال، وماان   و2  وار س الطاانل

 سيلز  أن يتقاسم سريا ها س التنميل هذا ال ب .
س سااا ل  اافياااا ، مل ي اااد مااان املم ااان اافااارتا  باااان املطااااعدة ا ارجيااال، ساااوا  أيافااات -9

افاااد مااان الفقااار، أفداااال  يااون ميطااارة أ  س سااا ل هبااااي، ساااتظل تاااؤ ي  ورا  رىيطااايا  س متويااال 
و قيااخل أهااداأ التنمياال املطااتدامل وباارامن ت زيااز النمااو س املطااتقبل القريااب. ومااي ت اارر األقماااي 

 قااد ت اابم املالياال ال املياال وتزايااد التقدااف املااا ،   ااري خماااوأ ماان أن أمااوال املااااني التقليااديني
سحيحل إد حد أيرب وبالتا  فان وجو  أسواي سنداي دليل يتوفر في ا قدر ياٍأ من الطيولل 
قد أوبم ميثل عل  او متزايد أمرا  ا مي ن انبه. يما أن التحدياي اإلكاىيل قد تغاريي، حيا  

 اةجاال قاااايا أذاارأل أذااذ  تمااي املااااني يااو  اهتمامااا  متزاياادا   وماان   خيو اا  مااوار  متزاياادةو مل
مثال تغااري املناااو والوقايال ماان ال ااوارث، وهااي قااايا مل ت اان  تاال م افال بااارقة س ذاااط التنمياال 

 .و3 قبل عقد من الزمن
. ولاذلك و4 فئل البلادان املتوساال الادذلإد ب   البلدان األفريقيل مؤذرا  افتقلت االثا ،  -10

مرفاااخل التمويااال امليطااار املقاااد  مااان ذااائل تاااوفري فاااان مااان املااارجم أن ينت اااي تااادر يا  س املطاااتقبل 
امل ااارأ اإلكاىياال املت ااد ة األيااراأ، حياا  يقااو  الدااريا  س التنمياال بتوجيااه س اإلقاارا  امليطاار 

البلاادان فئاال ل إد قاادر أياارب ماان مااوار  امليزافياال اااو البلاادان األيثاار فقاارا  و اا فا . أي أن اافتقااا
الاا  يت ااني ف وماااي هااذب البلاادان املتوسااال الاادذل ي اال أن التموياال ي اابم أيثاار يلفاال بالنطاابل 

علي ااا أن ت تماااد اعتماااا ا  ح اااريا  إد حاااد أيااارب علاا  م اااا ر التمويااال غاااري التطااااهلي أو األقااال 
 تطاهئ ، ال امل من ا وا اول.

__________ 

 Z Chinzana, A Kedir and D Sandjong, 2015, Growth and development finance required for achieving و2 

Sustainable Development Goals in Africa, presented at the African Economic Conference, Kinshasa, 2–4 

November, available at afdb.org/uploads/tx_llafdbpapers/Growth_and_Development _Finance_Required_ 
for_Achieving_Sustainable_Development_Goals__SDGs__in_Africa.pdf (accessed 13 April 2016); G 

Schmidt-Traub, 2015, Investment needs to achieve the Sustainable Development Goals – understanding the 

billions and trillions, Sustainable Development Solutions Network Working Paper, version 2; UNCTAD, 

2014, World Investment Report 2014: Investing in the Sustainable Development Goals – An Action Plan 

(United Nations publication, Sales No. E.14. II.D.1, New York and Geneva). 
 United Nations Economic Commission for Africa, 2015, Africa Regional Report on the و3 

Sustainable Development Goals, Addis Ababa. 

 .World Bank, 2016, Global Economic Prospects – Spillovers amid Weak Growth, Washington, D.C و4 
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دان األفريقياااال هااااي بلاااادان ت تمااااد علاااا  الطاااالي راب ااااا ، بااااالنظر إد أن ال ديااااد ماااان البلاااا -11
األساسااايل، فاااان القااادرة علااا   مااال الاااديون ا ارجيااال يااااي أيااااا  لااادوراي الااارواج وال طاااا  س 

ماااا  تدااا دب البلااادان عنااادما تقداااف األساااواي الدوليااال للطااالي األساسااايل وماااا يااارتبط باااذلك مااان 
األساسااايل  ليااال علااا  ذلاااك. فقاااد تااانءف  اإليااارا اي املتوق ااال. وااهنياااار افاااا  ألسااا ار الطااالي 

جطدي الن ايل الظاهرة للمرحلل الت اعديل مان مراحال الادورة ال اربأل ألسا ار الطالي األساسايل 
س اخنفاااا  اإليااارا اي املتاتيااال مااان واااا راي أفريقياااا مااان الطااالي األساسااايل. وذئوااال القاااول إن 

 لبل.أفريقيا  تاج إد تقليل اعتما ها عل  أسواي الطلي األساسيل املتق
قامتل، حي  إن التقدف املا  يدل علا   ا تزالذامطا ، إن اآلفاي ااقت ا يل ال امليل  -12

تبااايؤ ساارعل النمااو س مناقاال اليااورو يمااا أن فداااا ال ااناعل التحويلياال والتجااارة ا ياازال  اا يفا  
ار تاااريا  أن ياؤ عاا  عل  ال  يد ال املي أيااا ، ومي ان لاا ف الالاب وااساتثمار ال اامليني بوجاه 

 سلبيا  عل  إم افياي تنميل أفريقيا.
قااادريا علااا  الت ااادي ملااادأل وباااالنظر إد ماااا تقاااد ،  اااب أن ااااري أفريقياااا تقييماااا  فقاااديا   -13
تواج ااه ماان  اادياي إكاىياال يباارية علاا   ااو  احتياجايااا لتموياال التنمياال. وهااذا يتالااب مااااعفل  ملااا

لتموياال احملتملاال واابت ارياال، مبااا في ااا تلااك الاا  مي اان أن اةج ااو  الرامياال إد ااسااتفا ة ماان م ااا ر ا
تايت من القااع ا ا ، بطبل من ا مثئ  إقامل الدراياي باني القاااعني ال اا  وا اا ، ماي ال مال 

إعا ة النظار س أياا  عل  م اةجل مطالل مطتوياي املديوفيل املرتف ل. وينبغي ألفريقيا وسرياى ا أياا  
لقادرة علا   مال الاديون. ف اذب القادرة بالغال األايال بالنطابل ألفريقياا س سا ي ا إد األير القاىمال ل

القاااارة علااا  ااااو أحاااوال تنفياااذ ذاااال عمااال أ ياااد أباباااا و قياااخل أهاااداأ التنميااال املطاااتدامل وتغياااري 
لء اااا  لااب   ااسااتنتاجاي الرىيطاايل والرسااااىل ممطااتدا . ويتااامن الفاارع التاااا  ماان هااذب الوايقاال 

 .2016والتووياي الطياساتيل املنبثقل عن تقرير التنميل ااقت ا يل س أفريقيا ل ا   األساسيل

 االستنتاجات الرئيسية -ثانياا  
تواجه تحديات كبيرة في تلبية احتياجاتها لتمويل التنمية من خالل مووارد أفريقيا   

 الميزانية العامة
تواج  ااااا أفريقيااااا، وماااادأل حاجت ااااا لتموياااال بااااالنظر إد ت قلااااد التحاااادياي اإلكاىياااال الاااا   -14

تنميت ا، وحجم القيو  ال   د من قدريا، ينبغي للبلدان األفريقيل أن تط   إد ااستفا ة عل  
أفااال وجااه ماان جيااي م ااا ر التموياال املم ناال. وتدااري تقااديراي إد أن التموياال الاائق  لتحقيااخل 

ملياار  600لاب اساتثماراي تارتاو  قيمت اا باني أهداأ التنميل املطاتدامل س أفريقياا مي ان أن يتا
مليار  وار، ول ن  93. وسيتالب متويل البنيل التحتيل وحدها و5 تريليون  وار س الطنل 1.2و

أفريقيااا ا تطااتايي جااي سااوأل ف ااف هااذا املبلااغ. ولااذلك فااان الااديون، احمللياال من ااا وا ارجياال، 
__________ 

 .Chinzana et al., 2015; Schmidt-Traub, 2015; UNCTAD, 2014 و5 
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فااائ  عاان غااري ذلااك ماان امل ااا ر امل ملاال، ا مي اان أن توطااتب د ماان القاىماال األفريقياال  ياااراي 
ان القاارو  املوج اال اااو ااسااتثماراي املت االل بتحقيااخل أهااداأ سياساال متوياال التنمياال. وماان   فاا

التنمياال املطااتدامل ينبغااي أن توقااد  علاا  اااو أيثاار مروفاال. بيااد أن قابلياال أفريقيااا للتاااار باألو اااع 
ا ارجياال املتغاارية بطاارعل، مبااا في ااا تقلااب أسااواي الطاالي األساساايل وعااد  اسااتقرار األسااواي املالياال 

 تثري من املدايل ما ا  اعي له.متويل فل إد أ اة الدوليل،  ول ااستدا

الووديون الرارجيووة ألفريقيووا تتزايوودع و ووي تتعلووخ أساسوواا اانرفوواض ا يوورادات موون   
 الصادرات وتراجع النمو االقتصادي

ارتفاااع أساا ار الفاىاادة وفطاابل  اال تغاارياي  اادث س ت ااوين هااذب الااديون وسااروي ا، مااي  -15
 الااديون. ولااذلك فااان هي اال الااديون وت وين ااا اااا ماان ال واماال ذاي القاارو  امليطاارة ماان إجااا 

، ووااال  ماااوع الاااديون 2013-2011ال ااالل بالقااادرة علااا   مااال أعباااا  الاااديون. ففاااي الفااارتة 
ملياااااااراي  وار س  303مليااااااار  وار مقارفاااااال مبااااااا متوساااااااه  413ا ارجياااااال إد مااااااا متوساااااااه 

إد الاادذل القااومي اإلجااا  مطااتوياي . وتطااجل فطااب الاادين ا ااارجي 2009-2006 الفاارتة
س املاىااال س م ظااام البلااادان األفريقيااال. وبينماااا اخنفااا  الروااايد  40منءفاااال، إذ تبلاااغ أقااال مااان 

س املاىااال مااان الااادذل القاااومي  107مااان  -املدااارتا للاااديون ا ارجيااال األفريقيااال علااا  مااار الااازمن 
. بياد أن هااذب لت ااعدي ياسا دي عاادة بلادان أفريقيال   اور اااهاا - 2000اإلجاا  س عاا  

ااااهاااي ال امااال، باألرقااا  املالقااال، يفااي اارتفااااع الطااريي ملطاااتوياي الاادين ا اااارجي س عااادة 
، ساااجل  ماااوع الاااديون ا ارجيااال قياااا ة 2006بلااادان أفريقيااال س الطااانواي األذااارية. ومناااذ عاااا  

، مقارفاال  2013-2011الفاارتة ذاائل س املاىاال س الطاانل  10.2سااري ل مب اادل بلااغ س متوساااه 
ورا  . وترتبط ال وامل الرىيطايل الا  ت مان 2009-2006س املاىل س الفرتة  7.8مبتوسط قدرب 

 ترايم الديون هذا بتزايد ال جز س افطاخت اةجاري وتبايؤ النمو ااقت ا ي.

 الديون الرارجية ألفريقيا وشروط تغيُّر تكوين   
س الثي البلدان الفقرية املثقلال بالاديون س أفريقياا ميط رة بدروا أوا ، اخنفات فطبل التمويل  -16

. اافيااا ، ساا دي هااذب البلاادان حاادوث اخنفااا  2013-2011والفاارتة  2007-2005بااني الفاارتة 
ااسااتحقاي وفاارتاي الطااما  فيمااا يت لااخل بااا ا  االتزاماااي املت االل ثجااال س متوسااط وما اار  ملحااو  

الفاىااادة علااا  الاااديون أسااا ار . يماااا اق ا  ساااو ا  متوساااط 2005 بالاااديون ا ارجيااال اةجديااادة مناااذ عاااا 
ول اان غااري الفقاارية األفريقياال مثيلااه لاادأل البلاادان أ ىن ماان ا ارجياال اةجدياادة لااذب البلاادان رغاام أفااه  اال 

، وياذلك أ ىن مناه س البلادان املنءفاال الادذل. االثاا ، إن الاديون ال امال والاديون املثقلل باعبا  الديون
ن قبال القاااع ال اا ، الناسائل عان قارو  مقدمال مان  اىناني مان القاااع ا اا ، مل تطاجل امل فولل م

باال أواابحت  ،فحطااب -املثقلاال من ااا وغااري املثقلاال باعبااا  الااديون  -قيااا ة س ياال ماان البلاادان الفقاارية 
الااديون أيثاار تنوعااا  أياااا . وماان املاارجم أن تتزايااد أعبااا   يااون البلاادان األفريقياال فتيجاال  اخنفااا  فطاابل 

 وارتفاع م داي الفاىدة، وتقل  ثجال ااستحقاي وفرتاي الطما .امليط رة 
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قدرة البلدان املنءفال الدذل عل   مل الديون، املدارتا تقييم مدأل وقد وومزم إيار  -17
بني البنك الدو  ووندوي النقد الدو ، من أجل مطاعدة البلدان املنءفال الدذل س اففاا  

عل   مل أعبا  الديون فيماا يت لاخل و اولا علا  قارو  جديادة مان م اا ر رمسيال عل  قدريا 
اارةالقاارو  توقااد    . ويتمثاال األساااذ املناقااي الرىيطااي إلفدااا  هااذا اإليااار س تقياايم بدااروا مويط 

املديوفيااال افرجااال. واااااي مااادأل القااادرة علااا   مااال الاااديون مااان أجااال تفاااا ي املءااااير املت ااالل 
النظر س اإليار افا  من أجل افيلولل  ون وقوع البلدان املنءفال الدذل أسرية وينبغي إعا ة 

حالل يقرتن في ا اخنفا  مطتوأل الدين بتدين مطتوأل النمو، يما ينبغاي لاذا اإلياار أن ي  اد 
ماادأل الت اار  للااديون احمللياال س سااياي  لياال ماادأل القاادرة علاا   ماال الااديون. فاففااا  علاا  

أعبا  الديون ا ارجيال ميثال  اديا  أماا  البلادان األفريقيال فيماا تبذلاه مان ج او   القدرة عل   مل
 .2030لتمويل اسرتاتيجياي تنميت ا الوينيل وس سياي ذال التنميل املطتدامل ل ا  

الوووديون المحليوووة ألفريقيوووا تتزايووود تووودريجياا وتتووو لن علووو  نحوووو متزايووود مووون ديوووون   
 للتداول  قاالة
 مان  ياون قابلالأيااا  فريقيا تتزايد تدر يا  وتتاالف علا  ااو متزاياد ألاحملليل  أذذي الديون -18

. يما أن أسواي رأذ املاال احملليال أذاذي تاز ا  عمقاا  ماي تزاياد اهتماا  املطاتثمرين الادوليني للتداول
يت لااخل  ااااا. ومي اان لتزايااد ااعتمااا  علاا  املااوار  احمللياال أن يتاايم للبلاادان حياازا  سياساااتيا  أوسااي فيماا

ي ااون مرتباااا   بتنفيااذ أولويايااا اإلكاىياال، إذ إن التموياال ماان ذاائل املطاااعدة اإلكاىياال الرمسياال يثااريا  مااا
بداااروا سياسااااتيل. بياااد أفاااه باااالنظر إد أن الاااديون احملليااال أذاااذي تاااؤ ي  ورا  متزاياااد األايااال، فقاااد 

الاادين. وواا وا ا  املتنوعاال تواجااه البلاادان خماااير جدياادة س  اال التوسااي املتواواال ةج اااي اإلقاار 
وتدل افقاىخل املت لقل وااي دد ة واملنبثقل عن  ليل البيافاي س مخد  راسااي حاااي إفرا يال 

س املاىل مان النااتن احمللاي اإلجاا  س  11عل  الزيا ة التدر يل س الديون احملليل، من متوسط قدرب 
. وعااائوة  علااا  ذلاااك، 2014 اإلجاااا  س عاااا س املاىااال مااان النااااتن احمللاااي  17إد  1995عاااا  

 مت نت م ظم اف وماي، عل  او متزايد، من تلبيل احتياجاياا للتمويال مان ذائل الاديون القابلال
، وساااا ا اي القباااااول امل ااااارفيلتدااااامل األوراي التجاريااااال، للتااااداول . األوراي املاليااااال القابلااااال للتااااداول

 النقديل.وأذوفاي ا زافل، وغري ذلك من و وا الطوي 
وقااد اسااتااع عااد  متزايااد ماان البلاادان تااامني القاادرة علاا  إواادار ساانداي  ياان مقوماال  -19

بال ملل احملليل وذاي ثجال استحقاي يويلل عل  مدأل ال قاد املا اي، ماا يادل علا  أن مدا لل 
"ا ايئل األوليل" مي ن أن تتئس  تدر يا . وعل  ال مو ، فقد تزايد عمخل األساواي، وقا  ياول 

جاااال ااساااتحقاي واتطااا ت قاعااادة املطاااتثمرين، ماااا ج ااال ااقااارتا  احمللاااي أيطااار ب ثاااري علااا  ث
اف وماي س سياي الدورة املاليل ال امليل ال   ف ت املطتثمرين املااليني الادوليني إد الادذول إد 

ز ف اليال أسواي يافوا س املا ي ي تربوهنا سديدة املءاير. بيد أفاه ا يازال هنااا  اال لزياا ة ت زيا
عماال األسااواي القاىماال للااديون احمللياال، بطاابل من ااا إواائ  القااااع املااا  غااري امل اارس ماان أجاال 
توسيي قاعدة املطتثمرين س األوراي املاليل اف وميل ذاي ثجال ااساتحقاي الاويلال. ومان ساان 
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 ة حجااام قياااا ة تقويااال قاااااع اساااتحقاقاي امل اسااااي التقاعديااال وقاااااع التاااامني أن تاااؤ ي إد قياااا
املدذراي الاويلل األجل املتاحل ألسواي اإلقرا  احملليل. وعل  الارغم مان أن أعباا  الفواىاد علا  

ا ارجيل، فان  ل أ لل عل  أن ذلك القرو  احملليل ا تزال أعل  من أعبا  الفواىد عل   القرو 
  احملليال. بيااد أن الفااري ثذاذ س ااخنفاا  علا  ماار الازمن متاسايا  ماي تزاياد عمااخل أساواي اإلقارا

ناااااوي علي ااااا يالاااادين ا ااااارجي يناااااوي علاااا  خماااااير تت لااااخل باساااا ار ال اااارأ، وهااااي خماااااير ا 
من األسواي احملليلا ولذلك فان يلفل الفواىاد علا  الاديون احملليال املقومال بال ملال احملليال ااقرتا  

لت بئااال املاااوار  الئقمااال  ينبغاااي أا ت تااارب ال امااال الوحياااد احملاااد  للجاااو  إد أساااواي اإلقااارا  احملليااال
عواىد يل من الديون احملليال وا ارجيال.  -لتمويل التنميل، بل ينبغي النظر أياا  س مقارفل خماير 

وأذاريا، ينبغااي عااد  ااساات افل باآلاااار الدينامياال للت مااخل املااا  س سااياي  قيااخل النمااو الااذي خيااد  
دث  وا  م لحل الفقرا  والتنميل ااقت ا يل  ، ذلك ألن الت مخل املا  مي ن أن يؤار تااريا   ال   و

يبريا  س إتاحل الووول إد ا ادماي املاليال ملان ا يتيطار لام ااساتفا ة مان ا ادماي امل ارفيل، 
س املاىاال ماان النطااا  إم افياال الووااول إد  20حياا  ا تتااوفر إا ملااا فطاابته  -وا ساايما النطااا  

 .و6 قياا دماي املاليل الرمسيل س أفري
وتوجاااد  موعااال واسااا ل ومتنوعااال مااان الاراىاااخل الت ميليااال لتمويااال التنميااال الااا  مي ااان أن  -20

تط م، إذا استوءدمت عل  او ف ال، س تلبيل ااحتياجاي التمويليال ألفريقياا مان  ون أن تاؤار 
املغرتبني من بالارورة س القدرة عل   مل أعبا  الديون. وهذب الاراىخل تدمل التحويئي املاليل 
 والدراياي بني القااعني ال ا  وا ا  فائ  عن يبم التدفقاي املاليل غري املدروعل.

الشووراكات اوووين الق وواعين العوووام والرووان شخوووذة فووي االنتشوووارع و ووي تسوووتدعي   
 توخي الحذر من منظور إنمائي

أفريقياا، مقارفال تتطم الداراياي باني القاااعني ال اا  وا اا  س  اال البنيال التحتيال س  -21
بغريهااا ماان املنااايخل اةجغرافياال، ب وهنااا أوااغر حجمااا  وأقاال عااد ا ، ول ن ااا ثذااذة س التزايااد. وت ااد 
الدااراياي بااني القااااعني ال ااا  وا ااا ، وا ساايما تلااك املت لقاال بتاااوير البنياال التحتياال، مداااريي 

يفال ااساتءدا  لارأذ م قدة تناوي عل  خماير يبرية. ف ي بوجه عاا  مدااريي يويلال األجال ويث
املااال وتناااوي علاا  ترتيباااي ت اقدياال م قاادة ا اال ماان تقييم ااا وتطااجيل ا علاا  النحااو ال ااحيم 
م مل و بل. ولذلك فان إفدا  إيار للدراياي بني القااعني ال ا  وا ا  ي اجل هذب املءاير 

يال واإل اريال وخيفف من حديا هو أمر  اروري يتالاب تاوافر  موعال واسا ل مان القادراي القافوف
والتقنيل. ومن املءاير ال برية ال  تناوي علي ا هذب الدرياي ما يت ل بالت امل م  ا باعتبارها 

و، فائ  عن أهنا مي ن أن تتحول إد عاب  عر يل م امئي ذارجل عن فااي امليزافيل  ذ و 

__________ 

 UNCTAD, 2015a, Economic Development in Africa Report 2015: Unlocking the Potential of و6 

Africa’s Services Trade for Growth and Development (United Nations publication, Sales 

No. E.15.II.D.2, New York and Geneva). 
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  اساتءدام ا مان ما  س املطتقبل. والت امل م  ا عل  هذا النحو قاد يداجي البلادان أيااا  علا
أجاال اااااوق حااادو  الاادين الوينيااال أو تلاااك املتفااخل علي اااا ماااي وااندوي النقاااد الااادو . وا تااادذل 

لتقياايم س القاادرة علاا   ماال أعبااا  الااديون  اامن اإليااار افااا  ال ر ااي ل تقااديراي تااااري ا  ااو  
 القدرة عل   مل الديون.

 لتمويل التنمية التحويالت المالية ومدخرات المغتراين تتيح فرصاا   
لقااااد اسااااتحدات اف وماااااي واملؤسطاااااي املالياااال أ واي مالياااال لئسااااتفا ة ماااان ماااادذراي  -22

املغرتبني واستءدا  التحويئي املاليل ب ثافل ألغرا  متويل التنميل. وينبغي أن ي ون م ادل الفاىادة 
املءاااااير املابااااخل علاااا  ساااانداي املغرتبااااني جااااذابا  للمطااااتثمرين األجافااااب ماااان أجاااال الت ااااوي  عاااان 

الطياسيل. يماا أن البلادان الا  ت ادر الطانداي مي ان أن تواجاه وا وباي أيااا  س ااساتفا ة مان 
اإلم افااي الا  تنااوي علي اا سانداي املغرتباني باالنظر إد املتالبااي التقنيال أو البريوقراييال املت لقال 

للتحاويئي املاليال ويا  س ا اارج. وينبغاي تداجيي اساتءدا  القناواي الرمسيال ببيي تلاك الطانداي 
 توطتءد  هذب التحويئي يامان إ اس وتؤ ي إد ت مخل الطوي املاليل.

دامو   التدفقات المالية غير المشروعة يمكن أن تصبح مصدراا لتمويل التنميوة موا  
 الجهود الرامية إل  التصدي لها عل  المستويين الوطني والدولي مستمرة

مطااتمر علاا  مطااتوأل القااارة وإد مداااريل و عاام ماان املنظماااي  تاااج أفريقيااا إد ت اااون  -23
الدولياال والاادول األعاااا  في ااا ماان أجاال الت اادي للتاادفقاي املالياال غااري املدااروعل ويفيااف أعبااا  

مليااار  وار فتيجاال  854الااديون. وهااذا أماار بااالغ األاياال بااالنظر إد أن أفريقيااا قااد ذطااري اااو 
، وهاااو مبلاااغ م اااا ل تقريباااا   ماااوع 2008إد عاااا   1970لاااذب التااادفقاي س الفااارتة مااان عاااا  

الا  هاذا املبلاغ  رمبا ياناملطاعدة اإلكاىيل الرمسيل ال  ح لت علي ا أفريقيا ذئل تلك الفرتة، و 
 فقط يافيا  لتغايل  يوهنا ا ارجيل.

 وعلااا  فاااااي عااااملي، مي ااان  اااربة الفرياااخل الرفياااي املطاااتوأل امل ااال بالتااادفقاي املاليااال غاااري -24
املدااروعل ماان أفريقيااا أن تطاا م س إقاماال بنياال عاملياال أو هي اال حويماال مل افحاال التاادفقاي املالياال 
غااري املدااروعل م افحاال أيثاار ف الياال إذا عوةجاات مطااالل هااذب التاادفقاي س إيااار حااواراي واارلل 

ياي ومفتوحاال تنظاار إد التاادفقاي املالياال غااري املدااروعل س الطااياي األوسااي للتنمياال، وماان   س ساا
. ايافاااوار هاااذب التمويااال اإلكااااىي. وا باااد ةجمياااي أواااحاخت امل ااالحل مااان التفاعااال واملدااااريل س 

وعئوة  عل  ذلاك،  ال مباا راي مثال مباا رة ر يال الت ادين األفريقيال، ومباا رة سافافيل ال اناعاي 
يل وتباااا ل ااساااتءراجيل، ومباااا رة فرقااال ال مااال س ا اااال املاااا ، واملنتااادأل ال ااااملي امل ااال بالدااافاف

األوااول املطااروقل، ينبغااي أن تونفااذ بال اماال ماان اساارت ا  امل لوماااي لرغاارا  الاااريبيل، ومبااا رة 
مااي ااسااتفا ة س الوقات ففطااه ماان ااراااا وأفااال  ارسااايا.  ،أجال انااب ااق واجياال س ال ماال

ينبغاي ااساتفا ة وأذريا ، ينبغي ااعرتاأ بالدور افيوي للمجتمي املدين س رود الدافافيل، يماا 
 من هذا الدور لتوفري رقابل إ افيل يقظل.
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 الرسائل والتوصيات الرئيسية -ثالثاا  
لقاااد ووااالت أفريقياااا إد من ااااف حااارج علااا  وااا يد تنميت اااا. فنتيجااال للت ااااليف ال اليااال  -25

 لتموياال  قيااخل أهااداأ التنمياال املطااتدامل الاا  ماان املطااتب د تغايت ااا ماان ذاائل املطاااعدة اإلكاىياال
الرمسياال والااديون ا ارجياال وحاادها، تزاياادي أاياال الااديون احمللياال س متوياال التنمياال. بيااد أن هااذا يااربق 
ن إأياا  أايل اففا  عل  القدرة عل   مل الديون وتفا ي املديوفيل افرجل. ومان البادي ي القاول 

مااال الاااديون. مااان املطت اااوخت  قياااخل أهاااداأ التنميااال املطاااتدامل ماااي اففاااا  علااا  القااادرة علااا   
امل ا لاال ال اا بل فتتمثاال س ييفياال مت اان البلاادان األفريقياال ماان  قيااخل الاادأ املااز وج املتمثاال س  أمااا

تلبيل احتياجايا لتمويل تنميت ا واففا  عل  قدريا عل   مل الديون. ولذلك فان هذا الفارع مان 
 الرىيطيل ال  مي ن أن تطاعد أفريقيا س مط اها هذا. التقرير يتناول ب   التووياي الطياساتيل

بلووو  جمووع مووا يكفووي موون األموووال لتمويوول التنميووة موون مصووادر محليووة وخارجيووة ل  
 األ داف ا نمائية وتحقيخ التحول الهيكلي

بااالنظر إد ت قااد التحاادياي اإلكاىياال الاا  تواج  ااا أفريقيااا، وحجاام احتياجايااا لتموياال  -26
يا،  تااج البلادان األفريقيال إد ااساتفا ة مان جياي م اا ر ادة ال وامل املقيادة لقادر تنميت ا، وح

التمويال املم ناال. فالااديون، احمللياال من ااا وا ارجياال، فاائ  عاان غااري ذلااك ماان امل ااا ر الت ميلياال، 
مي ن أن توطتب د مان قاىمال ذيااراي سياسااي متويال التنميال األفريقيال. ولاذلك، فاان القارو   ا
ملوج ل او ااستثمار ألغرا   قياخل أهاداأ التنميال املطاتدامل ينبغاي أن تتطام بقادر أيارب مان ا

و، فاان 9املروفل. ف ل  سبيل املثال، إذا ووج ت القارو  ااو بناا  القادرة علا  الت ياف  الادأ 
 ماان سااان ذلااك أن يطاا م س إقالاال القيااو  الرىيطاايل الاا   ااد ماان القاادرة اإلفتاجياال، مااا يااؤ ي إد
 فيااااز عملياااال التحااااول الي لااااي. بيااااد أن م ظاااام ااسااااتثماراي الئقماااال لتحقيااااخل أهااااداأ التنمياااال 
اااول مااان ذااائل الاااديون وحااادها، ألن مااان ساااان ذلاااك أن ياااؤار س قااادرة  املطاااتدامل ا مي ااان أن متو
م ظم الدول األفريقيل عل   مل أعبا  الديون. وست ون ت بئل املوار  احملليال مان أجال ااساتثمار 

 .و7 نا  القدراي اإلفتاجيل عامئ  أساسيا  ل مليل التحول الي لي ألفريقياس ب

القودرة علو  تحمول االنتقوان مون استردام الديون المحليوة والرارجيوة مون دون   
 أعباء الديون

إن القدرة عل   مل أعبا  الاديون ا مي ان أن ت اون مااموفل . فااي وادمل عنيفال قاد  -27
ق حااادو  الاااديون الااا  مي ناااه  مااال أعباى اااا. ولااايد مااان املناقاااي تقيياااد تااادفي بلااادا  ماااا إد اااااو 

. الاويااالااقااارتا  اةجدياااد تقييااادا  ساااديدا   ااار   ااامان القااادرة علااا   مااال الاااديون علااا  املااادأل 
__________ 

 UNCTAD, 2015b, Report of the Secretary-General of UNCTAD to the fourteenth session of the و7 

United Nations Conference on Trade and Development. From Decisions to Actions (United 

Nations publication, New York and Geneva). 
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ماان  ،ميطاارة وغاري ميطارة ، اب  قياخل تااواقن أفاال باني مناافي اف ااول علا  قارو  جديادة بال
د تقييااد أي اقاارتا  ماان هااذا القبياال ماان أجاال اففااا  م ااا ر دلياال وذارجياال، ماان ج اال، وفواىاا
. ولاذلك فاان أفريقياا واجال إد مواوالل ، مان ج ال اافيالعل  استدامل القدرة علا   مال الاديون

والطاا ي إد  قيااخل التحااول الي لااي ماان أجاال انااب األساساايل ت زيااز مقوماااي ااقت ااا  ال لااي 
 أياا  أن  قخل البلدان األفريقيل األهداأ التاليل الديون س املطتقبل. ومن امل م سرا الوقوع س 

 ذف  ال جز س افطاخت اةجاريا  أو 
 التقليل من الت ر  لتقلب أس ار الطلي األساسيل من ذئل تنويي ال ا رايا  ختو 
و ااي باارامن اسااتثماريل سااليمل تداامل مداااريي خمتااارة ب ناياال و ديااد ال قباااي   جو 

 ملداريي س حين ااالرىيطيل من أجل  مان تنفيذ ا
 م افحل الفطا  وإسا ة ي ي  األموالا   و 
 ااف وميل  مان قيا ة يفا ة اإلففاي اف ومي و  يل اإليرا اي  هو 
اعتمااا  هناان اساارتاتيجي لتحديااد أفااال ذياااراي التموياال ماان حياا  الت اااليف   وو 

 ديدة.املاليل وثجال ااستحقاي وهيايل الطدا  املتئىمل مي املداريي اةج
وس هناياال املااااأ، تقااي مطااؤوليل إبقااا  الااديون  اامن حاادو  مي اان  مل ااا علاا  عاااتخل  -28

. وس هذا ال د ، يلز  بذل املزيد من اةج و  لتدجيي الدول عل  حد سوا  املقرت ني واملقر ني
 األعاااا  س األماام املتحاادة علاا  اعتمااا  املبااا ش املت لقاال بتدااجيي اإلقاارا  وااقاارتا  الطاايا يني

 هي لل الديون الطيا يل.إعا ة املطؤولني والتوول إد اتفاي بدان عملياي 

القدرة عل  تحمل الديون يشمل تحقيخ استدامة القودرة لتقييم دعم تنقيح إطار   
 عل  تحمل الديون ويسلم في تحليالته االظروف الراصة اكل الد

بالنظر إد تزايد احتياجاي البلدان األفريقيال والبلادان الناميال عموماا  لتمويال التنميال، مي ان  -29
القادرة علا   مال الاديون. ومناذ عقاد لتقيايم القول إن  ل حاجل إد إعاا ة النظار س األيار افاليال 

ة علااا  التطاا ينياي مااان القاارن املا اااي، ورغاام إ ذاااال  طاايناي خمتلفااال علاا  أيااار و لاايئي القااادر 
 مل الاديون، ا يازال ال ثاريون ي تاربون اإلياار افاا  إياارا  تداوبه، إد حاد مفارا، ساواىب عاد  

ميياز متييازا  يافياا   دا  ألفاه اقيزاالتواقن، والنظر إد األماور مان منظاور املا اي، فاائ  عان يوفاه إياارا  مو 
ال دياااد مااان البلااادان األفريقيااال، ا يااازال . وس حالاال و8 بااني اإلففااااي الرأمساااا  واإلففااااي ال اااا  املت ااارر

هنااااا ت اااا   باااني مرايمااال الاااديون ا ارجيااال لتمويااال اسااارتاتيجياي التنميااال الوينيااال و قياااخل أهاااداأ 
 التنميل املطتدامل، من ج ل، واففا  عل  القدرة عل   مل الديون ا ارجيل من ج ل اافيل.

__________ 

 ?UNCTAD, 2004, Economic Development in Africa: Debt Sustainability: Oasis or Mirage و8 

(United Nations publication, Sales No. E.04.II.D.37, New York and Geneva). 
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و اال مداا لل أذاارأل تتمثاال س التدااديد املفاارا علاا  مؤسااراي الاادين ال اماال مثاال فطاابل  -30
الااديون إد الناااتن احمللااي اإلجااا  أو فطاابل الااديون إد ال ااا راي، باادا  ماان الرتييااز علاا  فطاابل 
ذدماال الااديون احمللياال وا ارجياال إد اإلياارا اي اف ومياال. وألسااباخت تداامل ب ااورة رىيطاايل يفاارة 

اااجلت س أواىااال ال قاااد األول مااان هاااذا القااارن، وماااا حااادث ماااؤذرا  مااان الطااالي األ ساسااايل الااا  سو
عملياي ايتداأ للماوار  س ساىت أااا  أفريقياا، ساجلت بلادان أفريقيال عديادة م اداي كاو س 
ال اااا راي تتاااالف مااان رقماااني. وقاااد أ أل ذلاااك إد اخنفاااا  س فطاااب الاااديون إد ال اااا راي، 

واااحيم قااادراي هاااذب البلااادان علااا  الطااادا  علااا  املااادأل  ول ااان هاااذا قاااد ا ي  اااد علااا  ااااو
األياااول، ذ وواااا  س افاااااي الااا  ا تاااوفر في اااا املاااوار  الااا  تطاااتءرج ا س الغالاااب سااارياي 

 القليل من اإليرا اي اف وميل.النزر مت د ة اةجنطياي سوأل 
إياارا  يل، القادرة علا   مال الاديون قاد ي اون، ب اورة أساسالتقيايم   إن اإليار افا   -31

تقييديا  إد حد مفرا بالنطبل لتلك البلدان املنءفال الدذل ال  تتوفر لدي ا القدرة علا   مال 
املنءفاال األفريقيال املزيد من الديون ال  مي ن أن  فز كوهاا. وقاد فدااي خمااوأ لادأل البلادان 

و ي يتطم باخنفاا  القدرة عل   مل الديون مي ن أن   ل ا أسرية تقييم الدذل من أن إيار 
 مطتوأل النمو أياا .مقرتفا  بتدين مطتوأل الديون 

القاادرة علاا   ماال الااديون للطااما  تقياايم وهناااا ب اا  ا ياااراي املت لقاال بتحطااني إيااار  -32
وياا  تطااتايي البلاادان األفريقياال أن  اارق تقاادما  س  قيااخل أهااداأ الااديون بزيااا ة داادو ة س متوياال 
 . وتر  أ فاب با ل من عناور هذا اإليار املنقم أن تنو  ومل  يون مفراالتنميل املطتدامل  ون 

 قياخل إ ذال ت ديئي عل  اإليار فيما يت لخل بااساتثماراي الئقمال لتمويال   أو 
أهااداأ التنمياال املطااتدامل  إذ ينبغااي أن يدااتمل اإليااار املاانقم علاا  فظااا  رقاباال ماادمن فيااه ماان 

لاااامان أن ي اااون الغااار  مااان اقااارتا  الااادول هاااو متويااال أجااال رواااد أوجاااه اساااتءدا  الاااديون، 
ااساااتثماراي اإلفتاجياااال ولاااايد متوياااال ااساااات ئا، إ اااافل  إد إساااا ا  هااااذا ااقاااارتا  س  قيااااخل 

 أهداأ التنميل املطتداملا
قياااااا ة الرتيياااااز علااااا  حااااادو  سااااادا  ق اااااوأل مؤقتااااال فيماااااا يت لاااااخل  دمااااال الاااااديون   ختو 

ت اااين ماان مديوفياال حرجاال  ومي اان  قيااخل  طاان يبااري ماان تطاات دأ البلاادان املنءفااال الاادذل الاا  
 ،س حالل البلادان املنءفاال الادذل ،القدرة عل   مل الديونإيار تقييم ذئل إعا ة ترييز تامني 

فيماا عل  فطبل مدفوعاي ذدمل الدين ال ا  إد اإليارا اي اف وميال وتابياخل حادو  سادا  ق اوأل 
اااذب البلاادان، مااي يفااي  متناسااب ملبااالغ ذدماال الااديون ذدماال الااديون ا اواال يت لااخل مباادفوعاي 

املدفوعل إد جيي الداىنني، مبن فاي م الاداىنون التجااريون. ويلاز  أن ت اون حادو  مادفوعاي ذدمال 
الااديون هااذب جااز ا  ماان بنااو  إجاارا اي مداارتيل ملزماال. وبااالنظر إد حالاال عااد  التاايقن  ااا إذا يافاات 

محال  ياون مفارا حالل افتقار مؤقت للطيولل أو حالل تارايم مد لل ما من مدايل الديون ت  د 
أيثر  واما ، فان افدو  الق وأل ملادفوعاي ذدمال الاديون مي ان أن تواباخل علا  أسااذ مؤقات مان 
 ون ذفااا   ماااوع مباااالغ الااادين. وإذا أوااابم مااان الوا ااام أن بلااادا  ماااا يواجاااه حالااال أياااول أجااائ  

ْل  يون مفرا،  رويد  يوفه. موع ذف   فطيلز  عندها تناوي عل  محم



TD/B/EX(63)/3 

GE.16-13694 14 

تعزيز تعميخ األسواق المالية المحلية من أجل زيوادة المووارد المحليوة واجتوذا    
 مدخرات المغتراين

وقااد أسااار التقرياار إد أن أفريقيااا قااد أحاارقي تقاادما  هامااا  س تاااوير القااااع املااا  احمللااي  -33
ان مت نااات مااان إوااادار سااانداي وت مياااخل الطاااوي املاليااال. ومااان األماااور املداااج ل أن ب ااا  البلاااد

وو وا أذارأل خمتلفال أيثار قابليال للتاداول وأياول أجائ . وعائوة  علا  ذلاك، اعتمادي البلادان 
األفريقياال سياساااي ياادأ إد تاااوير أسااواي اإلقاارا  في ااا، باادعم فدااط ماان مؤسطاااي مالياال 

ون والتنمياال س  ولياال رمسياال مثاال م اارأ التنمياال األفريقااي، ووااندوي النقااد الاادو ، ومنظماال الت ااا
 امليدان ااقت ا ي، والبنك الدو .

. ف لاا  ساابيل املثااال، ت زيزهاااورغاام أن هااذب ااااهاااي مدااج ل، فااان  اال  اااا  لزيااا ة  -34
ينبغااي قيااا ة اسااتغئل اإلم افاااي الاا  تناااوي علي ااا املاادذراي الاا  يولاادها قااااع اسااتحقاقاي 

ن ساااان تيطاااري وذفااا  ت لفااال القناااواي الرمسيااال امل اسااااي التقاعديااال وقاااااع التاااامني. يماااا أن مااا
للتحاااويئي املاليااال أن يتااايم اجتاااذاخت املزياااد مااان التحاااويئي املاليااال مااان ذااائل هاااذب القناااواي. 
ويوااأ إد ذلك أن الت ميخل املاا  يتايم أيااا  ت بئال واساتءدا  مادذراي املغرتباني بوسااىل من اا 

ملقو ماال ب ماائي أجنبياال، واف ااول علاا  قاارو  مااثئ  إواادار ساانداي املغرتبااني، وو اىااي املغرتبااني ا
 .إ افيل م ل توطتءد  في ا التحويئي املاليل يامافاي م رفيل 

ومن سان تزاياد الاديون احملليال يم اون مان م وفااي ت بئال املاوار  احملليال مان أجال متويال  -35
يب املباساااار التنمياااال أن يطاااااعد س التقلياااال ماااان اعتمااااا  أفريقيااااا علاااا  تاااادفقاي ااسااااتثمار األجناااا

واملطااااعدة اإلكاىيااال الرمسيااال، وهااااي تااادفقاي متقلبااال، وس توسااايي فااااااي افياااز الطياساااايت املتااااا  
ألفريقيااااا. يمااااا أن هااااذا مي اااان أن يااااؤ ي إد ت زيااااز املطااااا لل الطياساااااتيل وامااااتئا البلاااادان لزمااااا  

يال لتمويال التنميال مي ان اسرتاتيجيايا اإلكاىيل احملليال، ذلاك ألن قياا ة ااعتماا  علا  امل اا ر احملل
 أن يؤ ي إد افد من األو اع الدل املت لل بالديون ا ارجيل.

تسرير ا مكانوات التوي تن ووي عليهوا الشوراكات اوين الق واعين العوام والروان مون   
خالل تعزيز األطر السياساتية للشراكة اين الق اعين العام والروان علو  الصوعيدين 

 ظ في الوق  نفسه عل  القدرة عل  تحمل الديونالوطني وا قليمي مع الحفا
ينبغي أن ت ون لدأل اف وماي أير قافوفيل وسياساتيل مئىمل من أجال ااساتءدا  األمثال  -36

الااا  ينااااوي علي اااا املزالاااخل تحقياااخل تنميت اااا ماااي التقليااال مااان لللداااراياي باااني القاااااعني ال اااا  وا اااا  
إذفاي هذب الداراياي. وس هاذا ال اد ، ينبغاي أن ي اون للتنظايم وواني الطياسااي  ور رىيطاي س 
 دياااد ييفيااال الت امااال ماااي هاااذب الداااراياي مااان حيااا  اإل ارة املطاااتدامل للاااديون والتنميااال ااقت اااا يل 

باااني القاااااعني ال اااا   عموماااا . وينبغاااي أن ي اااون تااااوير التنظااايم الاااذي يوجاااه عمليااال تقيااايم الداااراياي
ء او  للوا ا  عل  او مناسب م حوبا  مببا ش دد ة إل ارة املءاير وبالنظر س إفدا  واندوي 

 الدراياي حينما تطتدعي هذب افااي تدذل اف ومل.هذب مل اةجل حااي إذفاي ال ر يل 
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للبلااادان  ومااان أجااال إ ارة الداااراياي باااني القاااااعني ال اااا  وا اااا  إ ارة أفاااال، مي ااان -37
القاادرة علاا   ماال الااديون ماان أجاال و ااي ساايناريوهاي تقياايم األفريقياال أن تنظاار س كااوذج إيااار 

التحلااايئي املت لقااال بالقااادرة علااا   مااال الاااديون ا ارجيااال وال امااال. إياااار ل ااال حالااال ب ين اااا س 
 ويتمثاال أحاااد هاااذب الطااايناريوهاي س إجاارا  اذتباااار إج اااا  موحاااد يداابه اذتباااار وااادمل ا  اااو 

. وحيثمااا تتاااوافر امل لوماااي، قاااد يتالاااب األماار و اااي ساايناريوهاي ذاوااال ببلااادان ال ر اايل ال اااا 
املؤسطاااي اململوياال عملياااي الاا  تندااا عاان جلاال عواماال من ااا ال ر اايل ب ين ااا لتحديااد ا  ااو  

للدولاااال، واف وماااااي علاااا  املطااااتوأل  ون الااااويل، والدااااراياي بااااني القااااااعني ال ااااا  وا ااااا ، 
 س القااع املا . وجوافب الا ف

ومااااان امل ااااام أيااااااا  أن ت اااااون اف ومااااااي األفريقيااااال متنب ااااال  للمءااااااير املرتباااااال با  اااااو   -38
ال ر ايل . وينبغي ملن يتولون إ ارة الديون أن يتايدوا من أن تااري املءاير املرتباال با  او  ال ر يل
ذ س ااعتباااار أيااااا  لااادأل الو اااي املاااا  للح ومااال، مباااا س ذلاااك الو اااي ال اااا  للطااايولل، يؤذاااعلااا  

ت ااميم اساارتاتيجياي إ ارة الااديون. ورغاام أفااه ماان الوا اام أن املفاو اااي والرتتيباااي بااني ح وماال 
 وا سيما س حالل املؤسطاي اململويل للدولالو والدارياي ا اوال ا باد أن تراعاي الطاريل، فاان  ما

افتقاار أن ت اون متاحال لل امال. وس حاال امل لوماي املت لقل بالدروا واألح ا  املاليل ال امل ينبغاي 
إد سااغل عاا . وهاذا يتالاب أيااا  أن ي اون ال ر ايل ، قاد تتحاول هاذب ا  او  للطايولل اف ومل

هنااااا  اااال لت زياااز التااادقيخل الربملااااين، حيااا  يتحمااال أعااااا  الربملاااان املطاااؤوليل عااان إقااارار الرتتيبااااي 
الطانوي بايملاه. أماا إذا أ أل إقارار ااقارتا  املت لقل ب ال حالال علا  حادة ولايد مبلاف ااقارتا  

يم ن عنااادها أن تقت ااار  اااروراي فاااعلااا  أسااااذ يااال حالااال علااا  حااادة إد تااارايم ي اااوي ال مااال، 
املؤسطاايل علاا  تقاادير  حاادو ا  م يناال. وي ااد ت زيااز القاادرةالتاادقيخل علاا  ال قااو  الاا  تتجاااوق قيمت ااا 

وروااد وإ ارة الااديون، سااوا  أيافاات عاماال أ  ذاواال، أماارا  بااالغ األاياال بالنطاابل للبلاادان النامياال ألن 
مان سااان ذلااك أن يطاااعدها س إ ارة مطااتوياي  يوهنااا علاا  اااو أيثاار اسااتدامل. ومي اان لروف تااا  

ل قاادرايا س  ااااي الااديون تنميااس أن يطاااعد البلاادان األفريقياال س اسااتحداث سئساال إح اااىيل و 
 احملليل، والديون ا اول ا ارجيل، وترييبل الديون، وإعا ة هي لل الديون الطيا يل.

احتياجوووات لتلبيوووة تعزيوووز التعووواون الووودولي وا قليموووي وانووواء القووودرات المؤسسوووية   
 أفريقيا للتمويل

و ماان األب ااا  التنظيمياال  مي اان للت اماال اإلقليمااي أن يااؤ ي  ورا  بااالغ األاياال س تنطاايخل -39
وذال  2063اا ا  األفريقي ل ا  واملؤسطيل للمبا راي األوسي لتمويل التنميل س سياي ذال 

الدارايل اةجديادة مان أجال مباا رة . وينبغي  عام اا اا  األفريقاي و 2030التنميل املطتدامل ل ا  
ياي الوينيال واإلقليميال، وإفداا  األيار تنميل أفريقيا س تنديط اةج و  الراميل إد ت زيز ااسرتاتيج

املؤسطاااايل الاااااروريل، و طااااني أ واي ت بئاااال املااااوار  مثاااال البورواااااي اإلقليمياااال، واملرفااااخل األفريقااااي 
لامان ااىتمافاي، وبرفامن تاوير البنيل التحتيل س أفريقياا. وهاذا يتالاب قادرا  يباريا  مان تااافر 

 لقارة.اةج و  الطياسيل والتجميي الف ال ملوار  ا
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وعااارب جياااي تااادفقاي التمويااال، ا يااازال هنااااا  اااال لتحطاااني إ ارة الاااديونا ومااان ساااان  -40
التنطاايخل  اامن اا ااا  األفريقااي، مقرتفااا  باان ن يداامل مطااتوياي اف وماال يل ااا، أن يطاااعد س 
ت زيااز ااساارتاتيجياي املتوسااال األجاال إل ارة الااديون. ويتطاام الاارتوين ملبااا ش األوف تااا  املت لقاال 
باااإلقرا  وااقاارتا  الطاايا يني املطااؤولني بااياال يباارية س هااذا ال ااد . وينبغااي أن تظاال أفريقيااا 
ت ماال جاهاادة  ماان أجاال ت زيااز قاادريا علاا  إ ارة الااديون. وقااد فوفااذي س الطاانواي األذاارية عاادة 
ي بااارامن تدريبيااال يااادأ إد ت زياااز القااادرة علااا  إ ارة الاااديون، ول ااان هاااذا الت قلاااد اةجدياااد  ياااارا

التموياال يتالااب تااوفر  موعاال جدياادة ماان امل اااراي املوج اال اااو األسااواي املالياال ا اواال، وهااي 
ب ااد. وعلاا  املطااتوأل الاادو ، ينبغااي ايتطاابوها م اااراي قااد ا ي ااون املطااؤولون اف وميااون قااد 

ي مواواالل وت زيااز الت اااون س  ااا  الاااراىب والتاادفقاي املالياال غااري املدااروعل. فافريقيااا ا تطااتاي
وحدها م افحل هذب التدفقايا بل إهنا ستطاتفيد يثاريا  مان تلقاي  عام مت اد  األياراأ س بناا  

هذب املطالل الامل.  مب اةجلقدرايا املؤسطيل عل  الت امل مي هذب التدفقاي، ومن االتزا  الدو  
يماا يت لاخل ولذلك ينبغي ت زيز قدراي سالااي اإليارا اي ال امال س خمتلاف ا اااي، وا سايما ف

 باملطاىل الاريبيل ومراقبل ويبم التدفقاي املاليل غري املدروعل.

التغلووع علوو  مشووكلة نقووا البيانووات وانوواء القوودرات التحليليووة ألغووراض رصوود   
 الديون وإدارتها

ا تاازال هناااا مدااايل يثاارية تت اال بتااوافر البيافاااي. فب ااد اياااذ ال ديااد ماان املبااا راي،  -41
با ارة الديون س البلدان األفريقيل، من املطتغرخت أا ي ون قد أوتيم لل امل سيما تلك املت لل  وا

سوأل القليل من البيافاي املت لقل بالديون احملليل واإليرا اي اف وميل. وبينما تتوفر لدأل وندوي 
بالبلادان الفقارية  النقد الدو  والبنك الادو  بيافااي ذاوال مب ظام البلادان، وا سايما فيماا يت لاخل

، فاان م ظام روادا  منتظماا  حالت ا  ال ندوي والبنك س أفريقيا، وهي بلدان يرودبالديون املثقلل 
تلااك البيافاااي ا ت ااون متاحاال لل اماال بطاا ولل ويطاار. ف لاا  ساابيل املثااال، ا تتااامن مؤسااراي 

اي تت لاااخل بالاااديون احملليااال،  التنميااال ال امليااال وقواعاااد البيافااااي ال امليااال بداااان متويااال التنميااال أي بيافااا
تداواا اغاراي يبارية فيماا يت لاخل بااإليرا اي اف وميال. ويطا م عاد  تاوافر هاذب البيافااي س  يما

اا ارار إد استءدا  مؤسراي أقل جدوأل س  ال الديون، مثل فطبل الديون إد الناتن احمللي 
املؤسطاايل علاا  جااي وت اانيف اإلجااا  وفطاابل الااديون إد ال ااا راي. ويتطاام  طااني القاادراي 

و ليل بيافاي الديون باايل أساسيل س  طني القدرة عل   مل الديون، وا سيما عندما يت لخل 
األمر بالبلدان الناميل. ويد ل فظا  إ ارة الديون والتحليل املا  الذي استحداه األوف تاا   لايئ  

ن ياادعم هااذب ال ملياال س أفريقيااا. وقااد   س يبااني بو ااو  ال يفياال الاا  مي اان اااا للت اااون التقاال أ
إيااااار هااااذا النظااااا  اسااااتحداث برفااااامن دوسااااب خم اااا  إل ارة الااااديون والتحلياااال املااااا  لتلبياااال 
ااحتياجاي التدغيليل واإلح اىيل والتحليليل للمطؤولني عن إ ارة الديون. وهذا مي ن أن يطاعد 

املت لقال بالاديون، ماا يطا م س  طاني الدافافيل البلادان الناميال علا   طاني فوعيال قواعاد بيافاياا 
 واملطا لل، وتقدمي التقارير املت لقل بالديون و ليل القدرة عل   مل أعبا  الديون.
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 استنتاجات -رااعاا  
من الاروري ت زيز الت اون الدو  واإلقليمي من أجل بنا  القدراي املؤسطيل عل  تلبيل  -42

نميااال والت ااادي للتحااادياي الااا  تواج  اااا س  اااال إ ارة الاااديون. احتياجااااي أفريقياااا لتمويااال الت
 ورا  باااااالغ األايااااال س تنطااااايخل وإ مااااااج األب اااااا  التنظيميااااال أن ياااااؤ ي ومي ااااان للت امااااال اإلقليماااااي 

اا اااا  األفريقاااي واملؤسطااايل الرىيطااايل  ااامن املباااا راي األوساااي لتمويااال التنميااال س ساااياي ذاااال 
. وباالنظر إد هباوا أسا ار الطالي األساسايل، 2030املطاتدامل ل اا  وذال التنميل  2063 ل ا 

وارتفاع مطتوياي املديوفيل، وعو ة س ر ورأ الدوار إد اارتفاع، وتوقي ارتفاع أس ار الفاىدة 
ال املياال، ينبغااي عااد  ااهاال خماااير الوقااوع س ساارا  يااون جديااد س أفريقيااا. و ااب علاا  البلاادان 

جاهاااادة لتحقيااااخل التااااواقن بااااني الاااادفني املت ار ااااني املتمثلااااني س متوياااال  األفريقياااال أن تظاااال تطاااا  
 اإلففاي عل  التنميل، وانب حدوث أقماي  يون جديدة.

    


