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 بسياسات االقتصاد الكلياملسائل املتعلقة 
   

 القدرة على حتمل الدين اخلارجي والتنمية  
 تقرير األمني العام  

 

 موجز
، حتليال للتطور الذي حدث يف اآلونة ٧3/22١يقد ِّم هذا التقرير، املقدم عمال بقرار اجلمعية العامة 

األخرية يف املؤشـــــــراي األلـــــــالـــــــية للقدرة علا حتمد الدين ايارجيف يف البلداد النامية، يف  ـــــــو   زايد 
الشواغد املتعلقة ابالقتصاد الكليف وااللتقرار املايل يف االقتصاداي املتقدمة الرائدة. ويرحب ابملبادراي 

ي املالية الدولية وجمموعة العشــــــــرين من زجد  عزيز شــــــــ ا ية البيا ي األخرية اليت قامت هبا املؤلــــــــ ــــــــا
املتعلقة ابلديود يف البلداد النامية، كما يناقش التحدايي امل تقبلية يف هذا الصدد. ومع ذلك، وبغض 
النظر عن مدى األمهية احلامسة هلذه املبادراي يف حت ــإ ادارة الديود يف امل ــتقبد،  لد التن يذ الكامد 

من دود زايدة  قويض قدرة البلداد النامية علا حتمد الديود  2٠3٠يطة التنمية امل ـــــــــــــــتدامة لعام 
ليتطلب اختاذ مزيد من اإلجرا اي ال يالا ية اجلذرية والعاجلة من جانب اجملتمع الدويل، مبا يف ذلك 

مة وزايدة مبـادراي دددة اهلد  للتف ي  من عب  الديود مبا يتصــــــــــــــــد تهدا  التنميـة امل ـــــــــــــــتـدا
 امل اعدة اإلمنائية الرمسية ذاي الصلة بتلك األهدا . 
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  والتوتراتالسياق االقتصادي العاملي: استمرار اهلشاشة  -أوال 
الدين ايارجيف والتنمية شهدي ال رتة املنقضية منذ التقرير ال ابق بشأد القدرة علا حتمد  -١

(  ضاؤل احتماالي حتقيق النمو يف االقتصاداي املتقدمة، يف ظد A/73/180يف البلداد النامية )
التمرار االعتماد علا التوقعاي القصرية األجد يف األلواق بدال من احلوا ز القوية للطلب اإلمجايل، 

شاشة علا م توى االقتصاد الكليف والقطاع املايل يف العديد من االقتصاداي النامية اهلد زوجه و زاي
 الكبرية، ولل لة من الكوارث الطبيعية املدمرة يف شرق ز ريقيا ومنطقة البحر الكارييب. 

وعلا الرغم من زنه يُتوقع زد يدخد اقتصاد الوالايي املتحدة األمريكية يف زطول  رتة  ولع  -2
،  تزايد الشواغد بشأد املفاطر النُّظمية املر بطة ب رتة 2٠١٩ جلة يف النص  الثاين من عام م

 ولع طويلة ولكنها  ا رة وهشة  عتمد علا املعز ِّزاي ال يالا ية املصممة لتشجيع  وقعاي 
امل تثمرين يف األجد القصري، وليس علا انتعاش قوي للطلب اإلمجايل. ويف ن س الوقت، شهدي 

عديد من االقتصاداي األوروبية، ال ليما زملانيا وايطاليا،  ضال عن كندا والياابد، حاالي  باطؤ ال
، وذلك أللباب  عكس كال من العوامد احمللية  ضال عن  ع  الطلب 2٠١8النمو يف عام 

، ظد زدا  2٠١8يف املائة يف عام  6.6عدل مباإلمجايل العامليف. ومع   جيد منو لنوي يف الصإ 
 .(١)لبلد زقوى بكثري، واد كاد بو رية هيف األبطأ منذ ما يقرب من ثالثة عقودا
وقد بدزي  تالشا املظاهر األخرية الزدهار زلواق األلهم، واليت كانت مد وعة اىل حد  -3

االعتماد علا ال يالاي النقدية التي ريية للغاية يف االقتصاداي الرائدة، و نبؤاي لتمرار كبري اب
تصادية الدولية املت ائلة بشأد منو النا ج احملليف اإلمجايل يف النص  األول من عام املنظماي االق

، وكذا، يف حالة اقتصاد الوالايي املتحدة، ازالة الضوابط التنظيمية املالية والتف يضاي 2٠١8
رة لتجاايال اي املتعلقة ابالضريبية ل ائدة الشركاي. و تزايد خماو  امل تثمرين ، ليس  قط بشأد 

الدولية واالر  اعاي امل اجئة احملتملة أللعار الن ط يف زعقاب التو راي اجلغرا ية ال يالية املتزايدة، 
بد زيضا ب بب زوجه الضع  اهليكليف يف االقتصاداي الرائدة اليت  عوق حتقيق انتعاش م تدام 

 للطلب اإلمجايل العامليف.
املت اهلة يف االقتصاداي املتقدمة وقد زدى التمرار االعتماد علا ال يالاي النقدية  -4

الرائدة يف املقام األول اىل أتجيج االقرتاض املنف ض التكل ة من جانب األلر املعيشية املي ورة 
لاللتثمار يف العقاراي ومن جانب قطاع الشركاي لاللتثمار يف زنشطة املضاربة املالية، مثد اعادة 

شرا  احلصص ابلقروض. وعلا النقيض من ذلك، ، و لتحواذ والتملكشرا  األلهم، وعملياي اال
 لد العناصر اجلوهرية احلقيقية للطلب اإلمجايل، وحتديدا االلتثمار اإلنتاجيف والصادراي وااللتهالك 

__________ 

منوذج ) “United Nations Global Policy Model”مؤمتر األمم املتحــدة للتجــارة والتنميــة )األونكتــاد(،    (١) 
 https://debt-and-finance.unctad.org/Pages/GPM.aspxاألمم املتحدة ال يالايت العامليف(، متاح علا الرابط التايل: 

ال ــــــلطة  ،2٠١8  قرير التجارة والتنمية(. وانظر زيضــــــا األونكتاد، 2٠١٩ني ــــــاد/زبريد  ٩)مت االطالع عليه يف 
 دال. -(، ال صد األولE.18.II.D.7)منشوراي األمم املتحدة، رقم املبيع  ومنصاي االنطالق ووهم حرية التجارة

https://undocs.org/ar/A/73/180
https://undocs.org/ar/A/73/180
https://debt-and-finance.unctad.org/Pages/GPM.aspx
https://debt-and-finance.unctad.org/Pages/GPM.aspx
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احملليف واإلن اق العام، اما  قلصت زو مل  شهد لوى منو جد متوا ع. وعزَّزي هذه احلالة، اىل 
" غري املنظم العمالة امل تقلةالعالية و جيا و التكنول" اقتصاد  جانب االجتاهاي التولعية اليت يقودها

اىل حد كبري، االجتاهاي األطول زمدا حنو  دهوٍر ألوجه التكا ؤ يف الدخد يف معظم االقتصاداي 
 . (2)املتقدمة بدال من زد خُت   منها

ها من وعالوة علا ذلك، اقرتنت ال يالة النقدية املت اهلة اليت طال زمدها وما صاحب -5
ار  اع قيم لوق األلهم، مع ظهور جديد لألنشطة املصر ية املوازية، زو الولاطة املالية غري املنظمة. 

يف املائة من لوق القروض ابلر ع  8٠وو قا ملؤل ة موديز، علا لبيد املثال،  لد ما ال يقد عن 
من املقر إ اىل امل تثمرين،  املايل ميكن  صني ها اآلد علا زهنا "خ ي ة التعاهد"، مما ينقد املفاطر

. وبصورة زعم، حتول الرتكيز األلاليف لالنشغال (3)يف املائة قبد األزمة املالية العاملية 25مقارنة بن بة 
بشأد املفاطر النُُّظمية اليت يشكلها اصدار الديود القابلة للت جر و ردي اجلودة االئتمانية اىل الديود 
غري املالية للشركاي اليت  عر   صاعدا لريعا والدور الذي يزداد بروزا الذي يضطلع به الولطا  

لك الديود. وحدد صندوق النقد الدويل جمموع الديود غري املالية )األلر غري املصر يإ يف اصدار  
يف املائة  25٠املعيشية والشركاي( يف البلداد اليت هلا قطاعاي مالية هامة بصورة اثبتة عند ززيد من 

 . والتناداً اىل  صني اي شركة(.4)2٠١٧من جمموع النا ج احملليف اإلمجايل لتلك البلداد يف هناية عام 
لتاندرد زند بور غلوابل،  لد الديود غري املالية للشركاي منت بو رية زلرع من النا ج احملليف اإلمجايل 

يف املائة من الشركاي  3٧اإلمسيف طيلة زغلب  رتاي العقد املا يف. وعلا الصعيد العامليف، يقدر زد 
كاي اىل زرابحها اىل غري املالية علا درجة عالية من االلتدانة، حيث بلغت ن بة ديود  لك الشر 

، يف حإ زاد حجم لنداي الصن  2٠٠٧يف املائة عن عام  5زمثال زو زكثر، مقارنة بزايدة  5
  .(5)2٠٠8غري االلتثماري للشركاي زربع مراي منذ 

وزادي االحتكاكاي التجارية من أتجيج مشاعر امل تثمرين ولكن مل  كن هلا، حىت اآلد،  -6
النا ج احملليف اإلمجايل احلقيقيف وعلا التغرياي يف مكو ي االلترياد اال آاثر هامشية علا زدا اي 

__________ 

ملايل العامليف: مكامن ايطر يف دورة ائتماد  وشــــــــــــك علا صــــــــــــندوق النقد الدويل،  قرير االلــــــــــــتقرار ا (2) 
 Trade and Development(، ال صـــــــد األولك واألونكتاد، 2٠١٩االكتمال )واشـــــــنطن العاصـــــــمة، ني ـــــــاد/زبريد 

Report 2017: Beyond Austerity – Towards a Global New Deal  منشـــــــــــــــوراي األمم املتحـــــــدة، رقم املبيع(
E.17.II.D.5منوذج األمم املتحدة ال يالايت العامليف.األونكتاد، د الثاين وال ادسك و (، ال صال 

 (3) 
Do leveraged loans pose a threat to the United States “Megan Greene and Dwight Scott, 

economy?” Financial Times, 11 February 2019. 

 (4) Are We  –Global Financial Stability Report: A Decade after the Global Financial Crisis IMF, 

Safer? (Washington, D.C., October 2018), chap. 1. 

 (5)    –: debt high, defaults low 2018Global Ccorporate Lleverage Ttrends “S&P Global Ratings, 

something’s gotta give”, video. 5 February 2018, available at 

https://www.spratings.com/documents/20184/0/Global%20Corporate%20Leverage%20Trends%2020 

18/ca914a58-1d3a-4ee3-9fe0-79b147751ebe. See also Susan Lund and others, “Rising corporate debt: peril 

or promise?”, discussion paper (McKinsey Global Institute, June 2018). 
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. وابإل ا ة اىل ذلك،  لد زي انتكالاي للتجارة (6)والتصدير يف االقتصاداي املتأثرة الرئي ية
اإلقليمية يف اآلونة األخرية ال  ُعزى ب هولة اىل متلمد لوق األلهم ب بب التو راي التجارية، ألد 

الاي لتتأثر زيضا ب عد  باطؤ منو الدخد، مما يعكس بوجه زعم  ع  الطلب اإلمجايل  لك االنتك
 احلقيقيف وعدم مشول النمو للجميع بصورة كا ية.

وبعد  زايد خماو  امل تثمرين بشأد آ اق النمو امل تدام يف االقتصاداي املتقدمة  -٧
بشأد ما اد كاد ليتم، زم ال، اإلبقا   واإلشاراي ال يالا ية غري القاطعة من املصار  املركزية الرائدة

علا الرت يباي التي ريية النقدية )وابلتايل  د قاي ائتمانية رخيصة(، وما اد كاد هذا، اذا كاد األمر 
كذلك، ليكود كا يا لدر  خماطر الرتاجع اهليكلية املتزايدة، مل يزدد  قلب زلواق األلهم  ح ب، 

اصة اىل االقتصاداي النامية زصبح لالبا مرة زخرى )انظر بد اد صايف  د قاي رؤوس األموال اي
 الشكد األول(.

 الشكد األول

  ٢٠١٨ – ٢٠٠٧صايف تدفقات رؤوس األموال اخلاصة حسب املنطقة،  

 )بباليإ دوالراي الوالايي املتحدة بقيمتها احلالية(

: ح ــــــاابي زمانة مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد(، الــــــتنادا اىل بيا ي م ــــــتقاة من قاعدة املصــــــدر
بيا ي اإلحصــــــــــــــا اي املالية لألونكتاد، وقاعدة بيا ي ميزاد املد وعاي التابعة لصــــــــــــــندوق النقد الدويل، 

 واملصار  املركزية الوطنية.
 ، الربع الرابع. 4، الربع الثالثك ر3ربع الثاينك ر، ال2، الربع األولك ر١: راملفتصراي

__________ 

 :متاح علا الرابط (،املركزي للتفطيطاملكتب ) CPN، املكتب اهلولندي لتحليد ال يالاي االقتصادية (6) 
www.cpb.nl/en/node (. 2٠١٩ني اد/زبريد  ١٠ )مت االطالع عليه يف 
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وقد زطلقت هذه التد قاي لرؤوس األموال اياصة، اليت أتيت بشكد رئي يف، ولكن ليس  -8
حصرا، من اقتصاداي األلواق الناشئة، شرارة ززماي مالية وززماي عملة يف عدد من االقتصاداي 

. ولعت اقتصاداي  مية كبرية زخرى زيضا، 2٠١8 النامية الكبرية، ال ليما األرجنتإ و ركيا، يف
مثد اندوني يا والربازيد وجنوب ز ريقيا واملك يك واهلند، جاهدة الحتوا  اآلاثر النامجة عن حاالي 

 د قاي رؤوس األموال اياصة، وبشكد زعم، خضوعها صايف ار  اع قيمة دوالر الوالايي املتحدة، و 
ل  العوامد وال يالاي احمللية األلالية اختال ا كبريا، مبا يف ذلك لظرو  مالية عاملية متغرية. وختت

ح ب   اوي درجاي الضع  ازا   قلباي زلعار ال لع األلالية و راكم الديود ايارجية ب بب 
التمرار اختالالي املد وعاي ايارجية، ولكن حىت حالتا اهلند واندوني يا األ ضد زداً ، علا لبيد 

  علا حقيقة زد حىت امل توايي املنف ضة من العجز والدين ايارجيإ ال املثال،   لط الضو 
 .(٧) شكد  ما  حليز ليالايت دليف كا  للصمود زمام زثر عدم االلتقرار املايل العامليف

ويف الوقت ن  ه، زكد املولم الثالث علا التوايل لألعاصري األطل ية اليت جتاوزي املتولط  -٩
منطقة البحر الكارييب والدمار الكامد الذي زحلقه اعصارا ايداي وكينيث  يف  دمريها اليت عر تها 

واقع زد العديد من  2٠١٩مبوزامبيق ومالوي وزمبابوي اجملاور إ يف آذار/مارس وني اد/زبريد 
البلداد النامية اب ت  واجه اآلد وطأة  غري املناخ يف صورة كوارث طبيعية زكثر  وا را وشدة. وقد 

حلالة الضو ، مرة زخرى، علا الت اعد اهلش بإ احللقاي ايبيثة للديود والدمار البيئيف للطت هذه ا
يف االقتصاداي النامية املتضررة وعلا األخطار النامجة عن  فاخ الديود طويلة األجد. ويؤدي 
التفدام الدين العام واالقرتاض ايارجيف املتجدد من زجد التيعاب زثر كارثة طبيعية اىل زايدة 
عب  خدمة الدين، كما زنه حيد من النمو ومن القدرة علا االلتثمار يف التف ي  من آاثر  غري 
املناخ يف األجد الطويد كليهما. ومع كد كارثة جديدة،  زداد زوجه اهلشاشة املالية و ضع  قدراي 

 االلتجابة احمللية.
درة البلداد النامية و لقيف  لك التطوراي، عند  راكبها، بظالل مديدة علا آ اق حت إ ق -١٠

علا حتمد الدين ايارجيف يف امل تقبد القريب. و ثري  لك احلالة مزيدا من االنشغال، ابلنظر اىل 
 .2٠3٠احلاجة امللحة اىل هذه التح يناي من زجد حتقيق زهدا  خطة التنمية امل تدامة لعام 

 ٢٠١٨–٢٠٠9 االجتاهات الرئيسية للديون اخلارجية يف البلدان النامية، -اثنيا 
عاما لا ي  يه زو اع الديود ايارجية للعديد  2٠١8يف ظد هذه ايل ية، كاد عام  -١١

من البلداد النامية مرة زخرى، كما خبت اىل حد كبري بوارق األمد ال ابقة يف حت ناي دتملة يف 
النامية لياق األلواق املالية املتوثبة والتوقعاي املت ائلة. وزاد جمموع زرصدة الديود ايارجية للبلداد 

 ريليو ي  4.5واالقتصاداي اليت متر مبرحلة انتقالية ككد تكثر من الضع ، حيث زادي من 
 8.٧، ومنت مبعدل لنوي متولطه 2٠١8 ريليو ي دوالر يف  ٩.٧اىل ما يقدر بـ 2٠٠٩دوالر يف 

__________ 
(٧) External shocks and financial stress post the global financial crisis: UNCTAD financial “UNCTAD, 

condition indicators and financial vulnerabilities in emerging markets” (2019) (UNCTAD/GDS/2018/1). 
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ل يف املائة علا مدى العقد املا يف. وهناك مؤشر ددود علا حدوث زي  غيري يف الزخم:  فال
يف املائة  2٠ال نواي الثالث املا ية وحدها، زادي زرصدة الديود ايارجية مبعدل  راكميف  هز 

ابلن بة جلميع البلداد النامية. وليس من امل تغرب زد   و  ن بة جمموع الديود ايارجية اىل النا ج 
، عندما 2٠١١ائة يف يف امل 23.3، مقابد 2٠١8يف املائة يف  2٩.١احملليف اإلمجايل، اذ ار  عت اىل 

بلغ املؤشر زدىن م توى له منذ بداية األل ية. وعالوة علا ذلك، جتاوزي زرصدة الديود ايارجية 
يف املائة  ١٠8.3يف عائداي التصدير، اذ بلغت ن بة الديود ايارجية اىل الصادراي ما متولطه 

ل العقد ككد، وهيف ن بة يف املائة خال ٩2.١خالل ال نواي الثالث املا ية، مقارنة مبتولط 
 يف املائة(، قبيد بداية األزمة املالية العاملية. 63.6) 2٠٠٠زعلا بكثري من زدىن م توى هلا منذ عام 

وختتل   لك الصورة العامة ليس  قط بإ البلداد النامية  ح ب، بد اهنا  تأثر اجيااب  -١2
يف املائة من جمموع زرصدة  25.5، مثلت الصإ 2٠١8زيضا ابقتصاد الصإ الناميف الكبري.   يف 

يف املائة من  جتها احملليف اإلمجايل جمتمعة. وبينما ار  ع  45.٠الديود ايارجية للبلداد النامية كا ة، و
مبعدل زعلا قليال من متولط مجيع البلداد النامية،  2٠١8و 2٠٠٩رصيد الدين ايارجيف للبلد بإ 

. ونتيجة لذلك، علا الرغم من زد ن بة الدين اىل كذلك كاد احلال مع  جتها احملليف اإلمجايل
 2٠٠٩عام  2٩.١النا ج احملليف اإلمجايل ابلن بة للبلداد النامية ابلتثنا  الصإ ار  ع مما يقدر بن بة

، بلغت ن بة الدين ايارجيف اىل النا ج احملليف اإلمجايل للصإ 2٠١8يف املائة يف عام  36.٠اىل 
 .2٠١8يف املائة يف  ١5.١هو ن  ها  م توى متوا عا جدا 

والتمري االجتاهاي يف  كوين ملكية  لك الديود ايارجية، اليت نوقشت ابلت صيد يف  -١3
ضا. و قلصت األرصدة الطويلة (، يف ن س االجتاه زيA/72/253و A/71/276التقريرين ال ابقإ )
، مع حصص مت اوية 2٠١8يف املائةمن جمموع الديود ايارجية يف  ٧٠.3األجد للدائنإ اىل  

يف املائة( والديود اياصة  5٠.٩ قريبا يف الوقت الراهن من الدين العام والديود املضمونة حكوميا )
يف املائة من جمموع  2٩.١قصري األجد يف املائة(. وشكد الدين ايارجيف ال 4٩.١غري املصمونة )

)انظر الشكد الثاين(.  2٠٠٠يف املائة يف عام  ١5.2، مر  عا من 2٠١8زرصدة الديود ايارجية يف 
و لك ق زة بعيدة كد البعد عما كاد عليه احلال مع بداية القرد، عندما كانت الديود الطويلة األجد 

د ايارجية اليت كانت الديود العامة والديود املضمونة يف املائة من جمموع زرصدة الديو  86.2 شكد 
حكوميا  شكد ثالثة زرابعها. و عكس هذه التغيرياي يف  كوين الديود ايارجية  زايد امكانية 

 الوصول اىل زلواق رؤوس األموال االعتيادية واياصة يف مجيع البلداد النامية. 
  

https://undocs.org/ar/A/71/276
https://undocs.org/ar/A/71/276
https://undocs.org/ar/A/72/253
https://undocs.org/ar/A/72/253
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 الشكد الثاين   

  ٢٠١٨-٢٠٠٠اخلارجية، مجيع البلدان النامية، أرصدة الديون   
 )بباليإ دوالراي الوالايي املتحدة(  

 

ح ــــاابي زمانة األونكتاد، اباللــــتناد اىل بيا ي م ــــتقاة من البنك الدويل وصــــندوق النقد الدويل  املصــــدر:  
 ومصادر وطنية. 

 ي،  قديراي. املفتصر:  
 ريليو ي دوالر يف عام  6.6وبلغت االحتياطياي الدولية للبلداد النامية زكثر من  -١4

.  بيد زنه اذا ما 2٠١٧ليو ي دوالر يف عام  ري 6.٧، وهو ما يشكد اخن ا ا ط ي ا من 2٠١8
يف املائة  ١8ُزخذي ابالقرتاد مع االر  اع ال ريع يف زرصدة الديود القصرية األجد، اليت منت مبعدل 

، يتضح زنه زدى اىل اخن اض حاد يف ن بة االحتياطياي الدولية اىل 2٠١8و 2٠١٧بإ عاميف 
يف املائة يف  26٠اىل  2٠١٧يف املائة يف عام  3٠5الديود القصرية األجد للمجموعة ككد، من 

يف املائة قبد عقد  5٠٠. وهذه ن بة بعيدة جدا عن ن ب الذروة اليت كانت  تجاوز 2٠١8عام 
من الزمن، وهيف ال  بشر ابيري ابلن بة لقدرة البلداد النامية علا أتمإ ذاهتا  د صدماي االقتصاد 

 الكليف.
زعباً  زعلا يدمة الديود، حىت يف ظد ظرو  متويد موا ية، ويعين ار  اع ن ب االلتدانة  -١5

يف حإ  عين زايدة التعرض ملفاطر ال وق يف ال وق املالية الدولية يف املقام األول زايدة  قلب زعبا  
خدمة الديود اليت ميكن زد  شمد ار  اعاي حادة غري متوقعة. و يما يتعلق ابلبلداد النامية 

يف  8.١مبرحلة انتقالية ككد، ار  عت ن بة خدمة الدين اىل الصادراي من  واالقتصاداي اليت متر
وهذا ميثد  . 2٠١8يف املائة يف  ١2.4( اىل 2٠٠٠)زدىن م توى هلا منذ عام  2٠٠8املائة يف 

يف املائة، وهو ما يعكس اىل حد  ١3.4، عندما بلغت  لك الن بة 2٠١6حت نا ط ي ا منذ عام 
وما يثري االنشغال  . 2٠١6زلعار بعض ال لع األلالية منذ منتص   كبري انتعاشا ط ي ا يف
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بشكد خاص هيف الزايداي احلادة يف الن بة يف ز قر االقتصاداي النامية. وهلذا ار  عت ن بة خدمة 
يف املائة يف عام  ١٠اىل  2٠٠8يف املائة يف عام  4.2الدين اىل الصادراي، يف زقد البلداد منواً، من 

. ويف ز ريقيا جنوب (8)2٠١8يف املائة يف عام  ٩.4نف ض اال بصورة ط ي ة اىل ، ومل  2٠١6
 3.8الصحرا  الكربى،  ضاع ت هذه الن بة تكثر من ثالث مراي، من ن بة  عي ة ال  تعدى 

وابملثد، ار  عت  كالي  خدمة الدين  .2٠١8يف املائة يف عام  ١١.3اىل  2٠١١يف املائة يف عام 
ة علا الدين العام والدين املضمود حكوميا( يف اقتصاداي زقد البلداد منوا كن بة )مد وعاي ال ائد

يف املائة  ١5.٠اىل  2٠١١يف املائة يف  4.١مئوية من اإليراداي احلكومية تكثر من الضع ، من 
، واقرتبت من زعبا  خدمة الدين ايارجيف اليت شهدهتا ال رتة اليت لبقت الشروع يف 2٠١8يف 

. وعموما،  لد االجتاهاي .(٩)خت ي  عب  الدين يف زوائد العقد األول من هذا القردمبادراي 
الطويلة األجد وا حة:   اقم م توايي الديود ايارجية، وار  اع  كالي  خدمة الديود، واخن اض 

 االحتياطياي الدولية. 
و ثري الدول اجلزرية الصغرية النامية انشغاال خاصا.  قد ار  ع جمموع زرصدة الديود ايارجية  -١6

، عندما 2٠٠3، وحدث  غيري رئي يف يف 2٠١8و 2٠٠٠ام يف  لك االقتصاداي مبائيت مرة بإ ع
منو  و ريةبليود دوالر يف عام واحد. ومل خت    ١6١بليود دوالر اىل  4٠ار  ع الدين ايارجيف من 

. وظلت حصة الديود 2٠١8يف عام  بليود دوالر ٧42.٧الديود ايارجية، ووصلت ذروهتا البالغة 
صرية األجد يف  لك الدول اثبتة ن بيا، حيث بلغت يف املتولط الطويلة األجد قيالا اىل الديود الق

، ولكن ملكية الديود طويلة األجد  غريي بشكد 2٠١8-2٠٠٠يف املائة يف ال رتة  65حنو 
جذري، اذ اخن ضت ن بة الدين العام والديود املضمونة حكوميا يف الديود ايارجية الطويلة األجد 

)انظر الشكد الثالث(. وما  2٠١8يف املائة يف عام  ١4 جمرد اىل 2٠٠٠يف املائة يف عام  ٩٧من 
 ٩6د ع هذا التحول يف الرتكيبة هو النمو اهلائد يف الديود اياصة غري املضمونة، اذ بلغ متولطها 

لتصد اىل  2٠٠٠مليود دوالر يف  ٩٠٠وزادي من  2٠٠8و  2٠٠٠يف املائة لنواي بإ عاميف 
. وزاد الدين القصري األجد ب رعة كبرية، بن بة 2٠١8الر يف عام باليإ دو  4٠3ذروهتا البالغة 

، والتمر يف النمو، واد كاد 2٠٠8اىل  2٠٠٠يف املائة لنواي يف املتولط يف ال رتة من  2.4٠
. وشكد ذلك زايدة يف 2٠١8و 2٠٠٩يف املائة، بإ  8.4مبعدل لنوي متولط زقد بكثري هو 

بليود دوالر يف عام  26١.٧اىل  2٠٠٠دوالر يف عام  باليإ ٧.4الديود قصرية األجد من 
. وشهدي هذه الدول زيضا انكماشا حادا يف ن بة االحتياطياي الدولية اىل الديود قصرية 2٠١8

، وال يزال يتعإ عليها التعايف منه. واخن ضت هذه الن بة من م توى عال جدا 2٠٠3األجد يف 

__________ 

انظر  ،لالطالع علا القـائمـة احلـاليـة ألقـد البلـداد منوا واملعـايري امل ــــــــــــــتفـدمـة لتحـديـد  لـك الصــــــــــــــ ـة (8) 
: األونـــــــــــــكـــــــــــــتـــــــــــــاد، "زقـــــــــــــد الـــــــــــــبـــــــــــــلـــــــــــــداد منـــــــــــــوا"، مـــــــــــــتـــــــــــــاح عـــــــــــــلـــــــــــــا الـــــــــــــرابـــــــــــــط الـــــــــــــتـــــــــــــايل

https://unctad.org/en/Pages/ALDC/Least%20Developed%20Countries/LDCs.aspx.  
ح ـــــــاابي زمانة األونكتاد، اباللـــــــتناد اىل بيا ي م ـــــــتقاة من البنك الدويل وصـــــــندوق النقد الدويل  (٩) 

 ومصادر وطنية لعام 2٠١٩. 
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يف املائة  ١52وبلغت يف املتولط  2٠٠3املائة يف يف  ١53اىل  2٠٠٠يف املائة يف  ١ ١4٩هو 
 . 2٠١8اىل  2٠٠3من 

 
  الشكد الثالث  
  ٢٠١٨-٢٠٠٠أرصدة الديون اخلارجية، الدول اجلزرية الصغرية النامية،   
 )بباليإ دوالراي الوالايي املتحدة(  

 

ح ــــــاابي زمانة األونكتاد، اباللــــــتناد اىل بيا ي م ــــــتقاة من البنك الدويل وصــــــندوق النقد  املصــــــدر: 
 الدويل ومصادر وطنية. 

 ي،  قديراي. املفتصر:  
 2٠٠3ويف الوقت ن  ه، شهدي جمموعة الدول اجلزرية الصغرية النامية زايدة حادة يف عام  -١٧

اىل  2٠٠٠يف  ١٩.8النا ج احملليف اإلمجايل، الذي ار  ع من يف ن بة جمموع ديوهنا ايارجية اىل 
، جتاوزي زرصدة الديود ايارجية النا ج احملليف 2٠١٠. وحبلول العام 2٠٠3يف املائة يف  85.6

يف املائة  ١١8.٩اإلمجايل لتلك الدول جمتمعة، حيث بلغت ن بة الدين اىل النا ج احملليف اإلمجايل 
ادي ن بة جمموع زرصدة الديود ايارجية اىل الصادراي زايدة حادة ابلن بة للمجموعة ككد. وز 

اىل  2٠٠٠يف املائة يف عام  ١٧.2زيضا يف ال نواي األوىل من األل ية اجلديدة، حيث زادي من 
يف املائة. وعلا مدى ال نواي  ١١4.٧بن بة  2٠١6، وبلغت ذروهتا يف 2٠٠3يف عام  ٧٠.٧

يف املائة يف املتولط.  ١٠8.٧ن ايارجيف اىل  ايراداي التصدير الدين بة  تالثالث املا ية، بلغ
يف  ١2.2وال عجب زد  كالي  خدمة الدين لاري يف ن س االجتاه. وشكلت خدمة الدين ن بة 

 ١.4و ١.٧، مر  عة من 2٠١8يف املائة من الصادراي يف  ١٠.4املائة من النا ج احملليف اإلمجايل و
. والتحوذي خدمة الدين العام والديود املضمونة حكوميا 2٠٠٠ام يف املائة، علا التوايل، يف ع

ابلن بة للمجموعة ككد، حيث اخن ضت  2٠١6يف املائة من ايراداي احلكومة يف عام  ١8.8علا 
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. بيد زد حصة خدمة 2٠١8يف عام  ١3.5منذ ذلك احلإ اىل ن بة  بقا مع ذلك مر  عة قدري بـ
 وميا ظلت مر  عة بشكد ملحوظ طوال العقدين املا يإ.الدين العام والديود املضمونة حك

وجرى   ليط الضو  علا التحدايي اياصة اليت  واجهها الدول اجلزرية الصغرية النامية  -١8
يف التقرير ال ابق. وابإل ا ة اىل اآلاثر اإلن انية واالجتماعية للكوارث الطبيعية املدمرة، ميكن 

. وعلا لبيد املثال ال احلصر، يقدر زد اعصار ماراي ربكةد ملآلاثر االقتصادية املباشرة زد  كو 
بليود دوالر يف غضود لاعاي يف دومينيكا، وهو ما ال يقد عن  ١.3٧  بب يف خ ائر قدرها 

مهما كانت  لك اي ائر املباشرة و  .(١٠)2٠١6يف املائة من  جتها احملليف اإلمجايل لعام  226
من األحياد هو احلاجة اىل معاجلة آاثر الصدماي املتصلة بتغري صادمة،  لد ما يتم اغ اله يف كثري 

املناخ من امل تويإ الثاين والثالث يف القدرة علا حتمد الديود يف االقتصاداي النامية. وعلا النحو 
من الكوارث الطبيعية الكبرية اليت  ربت  2١عن زثر  2٠١٠املبإ يف درالة زجراها األونكتاد يف 

،  لد صدماي والعة النطاق من هذا القبيد ميكن زد  ضي ، 2٠٠8و  ١٩8٠ية بإ البلداد النام
نقطة مئوية يف ن بة الدين اىل النا ج احملليف اإلمجايل يف البلداد املتأثرة خالل  24يف املتولط، 

. واذا مل يؤد احلدث اىل زايدة لريعة يف املعونة األجنبية،  لد (١١)ال نواي الثالث الالحقة للحدث
 نقطة مئوية. 43ذا الرقم ميكن زد يصد اىل ه

وعلا الرغم من زد البلداد النامية املنف ضة الدخد )ابلتثنا  الدول اجلزرية الصغرية  -١٩
يف املائة من النا ج احملليف اإلمجايل جلميع البلداد النامية،  لد  دهور  ١.5ال متثد لوى  (١2)النامية(

مصغرة لالجتاهاي العامة للبلداد النامية علا مدى العقد ن ب التدانة  لك البلداد ميثد صورة 
بليود دوالر يف  ١٧١املا يف. وبلغ جمموع زرصدة الديود ايارجية للبلداد النامية املنف ضة الدخد 

دوالر(، حىت بعد انتها   رتة خت ي   بليود 8٩) 2٠٠٩زي  ع  ما كاد عليه يف عام  -2٠١8
ملتعلقة ابلبلداد ال قرية املثقلة ابلديود واملبادرة املتعددة األطــرا  عب  الديود املر بطة ابملبادرة ا

لتف ي  عب  الديود. وعلا مدى العقد املا يف،  باطأي ن بة الديود ايارجية اىل النا ج احملليف 
يف املائة من النا ج احملليف اإلمجايل، اذ ار  عت بشكد ملحوظ  35.4اإلمجايل و ضا لتك و بلغ اآلد 

. ويظد جمموع زرصدة الديود 2٠١١يف املائة يف عام  26.١واها املنف ض ن بيا الذي بلغ من م ت

__________ 
 (١٠) 

 15( 2017September  18 –Disaster Needs Assessment: Hurricane Maria -PostDominica, 

November 2017).  
  (١١) 

 11( 11 Policy Briefs, No.”, s recovery should start with cancelling its debt’Haiti“UNCTAD, 

January 2010). 
لدخد دددة علا النحو الوارد يف  صــــــني اي اجملموعاي القطرية هيف جمموعاي اقتصــــــادية قائمة علا ا (١2) 

ـــــــ متاح ع  عترب و  . https://unctadstat.unctad.org/EN/Classifications.html :ا الرابط التايللواحصا اي األونكتادـ
االقتصـــــــاداي النامية واالقتصـــــــاداي اليت متر مبرحلة انتقالية املنف ضـــــــة الدخد واملتولـــــــطة الدخد واملر  عة الدخد  

علا حنو من صد يف هذا التقرير،  قد  ناقش الدول اجلزرية الصغرية النامية زد ابلنظر اىل و كلها اقتصاداي  مية. 
 .النصالتحليد الوارد يف يف الُتبعدي من اجملموعاي االقتصادية األخرى 
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إبصرار زكرب من جمموع عائداي التصدير، حيث بلغ متولط ن بة الدين ايارجيف اىل الصادراي 
 يف املائة من عائداي التصدير علا مدى العقد املا يف.  ١.١23

كوميا، الذي ال يزال يشكد عمليا مجيع الديود وقد زاد الدين العام والدين املضمود ح -2٠
يف املائة من جمموع الديود  8٠ايارجية الطويلة األجد يف البلداد النامية املنف ضة الدخد وزكثر من 

ايارجية، لكن ليس من حيث الكم  ح ب، بد وزيضا من حيث التكل ة. وزادي  كالي  خدمة 
يف املائة يف ال نة بإ عاميف  ١٠.5دل لنوي متولطه الدين العام والديود املضمونة حكوميا مبع

، ابملقارنة مع املتولط ال نوي لنمو الدين العام والدين املضكود حكوميا ن  ه 2٠١8و 2٠٠٩
يف املائة خالل ن س ال رتة. وشكلت خدمة الدين العام والدين املضمود حكوميا ما  ٧.٧البالغ 

يف املائة  4.5، اذ زاد مبعدل يقارب 2٠١8حلكومة يف يف املائة من ايراداي ا 6.8يقدر حبوايل 
. 2٠١١يف املائة يف عام  2.٩لنواي طوال العقد املا يف، وار  ع من م تواه املنف ض الذي بلغ 

، اذ ار  عت 2٠١٠ ضاع ت ن بة خدمة الديود اىل النا ج احملليف اإلمجايل منذ عام وبص ة زعم، 
يف املائة يف عام  6.٧دمة الديود اىل الصادراي اىل ، وار  عت ن بة خ2٠١8 يف عام ١.8اىل 

. وزادي خدمة الديود  يما يتعلق جبميع الديود ايارجية 2٠١٠يف املائة يف  3.6، من 2٠١8
يف املائة يف ال نة املا ية.  28.١( و2٠١8 – 2٠٠٩يف املائة خالل العقد املا يف ) ١3.8مبعدل 

لداد النامية املنف ضة الدخد حصة اثبتة للديود القصرية ويعكس  دهور مؤشراي الديود ابلن بة للب
األجد وزايدة  درجيية يف الديود اياصة غري املضمونة،  ضال عن زايدة حجم الدين العام والدين 
املضمود حكوميا. وزادي ن بة االحتياطياي الدولية اىل الديود ايارجية القصرية األجد ابلن بة 

الديود القصرية األجد من لنة اىل زخرى، غري الدخد مث  راجعت مع  للبلداد النامية املنف ضة 
اىل  2٠٠٩يف املائة يف عام  58١يف املائة، من  ١6ولكن  لك الن بة اخن ضت امجاال بـن بة 

 . 2٠١8يف املائة يف  488
وعموما،  شري هذه األرقام اىل زنه، انطالقا من و ع يقوم علا عزل ن يب من  قلباي  -2١

ملالية الدولية، بدز االندماج املايل التدرجييف، اىل جانب  دين امكانية الوصول اىل التمويد األلواق ا
العام بشروط مي رة، حيدث زثرا يف الداخد. ومبا زد العديد من البلداد النامية املنف ضة الدخد هيف 

ا مؤخرا زلعار زيضا بلداد  مية معتمدة علا ال لع األلالية،  لد االنتعاشاي الط ي ة اليت عر ته
ال لع األلالية قد  شكد عازال مؤقتا من زثر  دهور عمياي اإليداع ايارجية، اال زنه من املرجح 
زد خيت يف ذلك العازل يف وقت الحق عندما يبلغ جز  كبري من الديود ايارجية يف العديد من 

جتدر مراعاة زد العديد  البلداد املعنية اتريخ االلتحقاق يف غضود لنواي قليلة. وعالوة علا ذلك،
من البلداد النامية املنف ضة الدخد  لجأ علا حنو متزايد اىل الدين العام الداخليفك ونتيجة لذلك، 
 لد جمموع زعبا  الديود العامة و كالي  خدمة الديود زعلا بكثري من  لك اليت  تعلق ترصدة 

 الديود ايارجية وحدها.
جية يف البلداد النامية املتولطة الدخد )ابلتثنا  الدول وقد زاد جمموع زرصدة الديود ايار  -22

(. 2٠١8 – 2٠٠٩يف املائة لنواي علا مدى العقد املا يف ) 8اجلزرية الصغرية النامية( بن بة 
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يف املائة لنواي خالل ال نواي الت ع ال ابقة  2.4من متولط معدل النمو البالغ  مثريةوهذه زايدة 
ك، ال يوجد ما يدل علا  راجع هذا االجتاه، مع  زايد جمموع (. وعالوة علا ذل2٠٠8-2٠٠٠)

. ونتيجة لذلك،  ضاع ت زرصدة الديود 2٠١6يف املائة منذ  2٠الدين ايارجيف تكثر من 
، منتقلة 2٠١8ايارجية للبلداد النامية املتولطة الدخد جمتمعة اىل زكثر من  ريليوين دوالر يف عام 

. وعلا الرغم من زد بعضها قد يطمئنه زد ذلك 2٠٠٩بقليد يف عام  رليود دوالر  ١مما يزيد عن 
يف املائة من  جتها احملليف اإلمجايل جمتمعة، وهيف ن بة بعيدة كد البعد عن  26.8ال ميثد لوى 

،  لد 2٠٠٠يف املائة يف عام  52.2متولطاهتا لن ب الديود اىل النا ج احملليف اإلمجايل البالغة 
رية زلرع مما كاد متوقعا  ح ب عقب التف ي  الذي قدمته مبادرة البلداد الديود ال  تزايد بو 

، بد اهنا ديود زكثر  كل ة (١3)ال قرية املثقلة ابلديود واملبادرة املتعددة األطرا  لتف ي  عب  الدين
وبتواريخ التحقاق زقصر. و شكد كد من الديود اياصة الطويلة األجد غري املضمونة والديود 

يف  ١4.٩و 2٧.5ألجد حصة متزايدة من الديود ايارجية لتلك االقتصاداي، اذ مثلت القصرية ا
يف املائة،  ٩.5و ١١.4، مقارنة مع 2٠١8املائة، علا التوايل، من جمموع الديود ايارجية يف عام 

 . 2٠٠٠علا التوايل، يف 
قصر زجال يف وينعكس امليد حنو حصة متنامية من الدائنإ من القطاع اياص والديود األ -23

ار  اع و زايد ن ب خدمة الدين،  ضال عن االخن اض يف االحتياطياي الدولية. ويف ال نواي األربع 
املا ية، جتاوز جمموع الديود ايارجية قيمة الصادراي، وبلغ متولط خدمة الديود اىل عائداي 

ا ورة خدمة الدين )مبا يف املائة علا مدى ال نواي الثالث املا ية. وزاد جمموع   ١3.2الصادراي 
يف املائة لنواي خالل العقد املا يف.  ١١.٩ يها ديود القطاع اياص والديود القصرية األجد( مبعدل 

، مقارنة 2٠١8يف املائة يف عام  3.2والتقري ن بة خدمة الديود اىل النا ج احملليف اإلمجايل يف 
ة الديود الطويلة األجد العامة منها وعلا الرغم من زد حص . 2٠٠٩يف املائة يف عام  2.١بن بة 

واملضمونة حكوميا ال  شكد يف الوقت الراهن لوى ثلثيف الديود الطويلة األجد )منف ضة من 
(، متثد حصة خدمة الدين  يما 2٠٠٩يف املائة يف عام  ٧١.٧و 2٠٠٠يف املائة يف عام  ١.86

 املائة من ايراداي احلكومة، حيث يف ٧.٩يتعلق ابلديود الطويلة األجد العامة واملضمونة حكوميا 
يف املائة لنواي خالل العقد املا يف. ومن مث،  لد  كل ة الدين  6.8شهدي منوا بن بة زكثر من 

يف املائة  3.5ايارجيف العام واملضمود حكوميا زادي  درجييا ابلن بة هلذه اجملموعة من البلداد، من 
 . 2٠١8ام يف املائة يف ع 5.8اىل زكثر من  2٠١4يف عام 

ويف ن س الوقت الذي ازداد  يه التعامد مع الدائنإ ايواص والديود القصرية األجد،  -24
لاري ن بة االحتياطياي الدولية اىل الديود القصرية األجد يف اجتاه  نازيل يف العقد املا يف، حيث 

ليود دوالر ب 344اىل  2٠٠٩بليود دوالر يف عام  628يف املائة، من  45 راجعت مبا ال يقد عن 

__________ 
املصــن ة من البلداد ذاي الدخد املتولــط  د ال ــبعة وايم ــإبلداال( ١١س )ما يقرب من خُ  حصــد (١3) 

 . إجم الرب ين علا اع ا اي من هذ
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اإلقليمية  وكذا، وهذا مؤشر علا قدراي زقد للتأمإ الذايت  د املفاطر النظمية، 2٠١8يف عام 
والقطرية، املتنامية. والصورة العامة صورة يبدو  يها زد البلداد النامية املتولطة الدخد  ظهر عليها 

كود التحول اىل الدائنإ ايواص، عالماي عامة لتناميف اإلع ار املايل وحاالي املديونية احلرجة، مع  
و قلص آجال االلتحقاق، وار  اع زعبا  خدمة الديود، واخن اض االحتياطياي الدولية  شري مجيعها 

 اىل زد م توايي املديونية القائمة  شكد  غطا شديدا علا  لك االقتصاداي. 
  زال البلداد من خطة عمد زديس زاباب، ال ٧١وعلا النحو املعرت  به صراحة يف ال قرة  -25

النامية املتولطة الدخد  واجه حتدايي كبرية يف لبيد حتقيق التنمية امل تدامة. و درجت الت  رياي 
د منعط اي  نموية، مثد الضغوط التصاعدية علا األجور احلقيقية مع  من عوامد هيكلية  وجِّ

عاي الصناعة التحويلية التيعاب العمالة ال ائضة الرخيصة من قطاعاي االقتصاد التقليدية يف قطا
احلديثة واختناقاي املهاراي اليت جتعد   لق ال لم التكنولوجيف زمرا زكثر صعوبة بعد نقطة معينة، 
اىل اعتباراي زعم  تعلق ابلعقباي املتزايدة زمام التمرار التنويع االقتصادي يف االقتصاد العامليف احلايل 

ة الطلب علا القدراي املؤل ية وال يالية للبلداد املتقلب وبطيف  النمو، وذلك ابالقرتاد مع زايد
األخرية حنو د عاي النامية املتولطة الدخد لاللتجابة ملتطلباي االلتثمار املتزايدة املر بطة ابل

الركود اهليكليف للبلداد النامية املتولطة الدخد بط  منو االقتصاد العامليف   اقم منالتصنيع. وال ي
 زايد  ضارب آجال االلتحقاق اليت  نشأ عن االندماج االعتباطيف الذي طال زمده، بد زيضًا 

للهياكد اإلنتاجية واملالية اآلخذة يف التطور لتلك البلداد يف األلواق املالية الدولية. وميكن مليزة 
الوصول اىل جمموعة زولع من زدواي التمويد والديود يف زلواق رؤوس األموال العاملية زد  رجحها 

طة ابلقدرة علا  قييم املفاطر املر بطة بتلك األدواي  قييما مالئما وبعدم التي ا  معوقاي مر ب
بلداد هذه اجملموعة ألهلية احلصول علا التمويد املي ر. ويتجاهد االلتبعاد من هذه األهلية التناداً 

د يف كن  اىل عتباي الدخد ال ردي ايام يف كثري من األحياد حقيقة زد زغلبية  قرا  العامل يعيشو 
 .(١4)هذه االقتصاداي

ويف ص و  البلداد النامية املر  عة الدخد، زاد جمموع زرصدة الديود ايارجية تكثر من  -26
، زي لتة زمثال جمموع 2٠١8 ريليو ي دوالر يف عام  6.5، اذ بلغ 2٠٠٩الضع  منذ عام 

األزمة املالية العاملية،   ريليود دوالر(. ويف زعقاب ١.١) 2٠٠٠الديود ايارجية للمجموعة يف عام 
زاد  عرض بلداد هذه اجملموعة بو رية لريعة للديود القصرية األجد والديود اياصة غري املضمونة 
الطويلة األجد. وميكن مالحظة عدد من االجتاهاي خالل العقد األخري.  قد ز حت البلداد 

رية األجد  شكد حصة زكرب من النامية املر  عة الدخد مدينة مبعدل زلرع، وزصبحت الديود القص
الديود ايارجية، واب ت الديود اياصة غري املضمونة العنصر املهيمن يف الديود طويلة األجد كما 
زد  كل ة خدمة عناصر شىت من الديود ار  عت ار  اعا كبريا. ومن حيث جمموع زرصدة الديود 

__________ 
 (١4) 

 25”, (trillionsincome countries in their quest to turn billions to -Assisting middle“World Bank, 

October 2016).  
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يف املائة اىل ار  اع  ١٠.5لبالغ ، زدى متولط معدل النمو ال نوي ا2٠١8و 2٠٠٩ايارجية، بإ 
يف  28.6ن بة الديود ايارجية اىل النا ج احملليف اإلمجايل ابلن بة هلذه اجملموعة، حيث بلغت 

. وجتاوزي زرصدة الديود 2٠٠8يف املائة يف  2٠.٩، مر  عة من م تواها املنف ض البالغ 2٠١8
. وقد بدز  غيري رئي يف ابجتاه الدين زيضا حجم ايراداي التصدير خالل ال نواي الثالث املا ية

، والتمر هذا النمط مع ار  اعاي قصرية املدة مر بطة 2٠١٠ايارجيف القصري األجد يف عام 
(  اليت حدثت يف taper tantrumابال طراابي العاملية النامجة عن " ورة الرتاجع التنازيل" )

 املائة من جمموع الديود يف 4٠، عندما شكلت الديود القصرية األجد زكثر من ( ١5)2٠١3
يف املائة من جمموع  36،  راجعت  لك الن بة بشكد ط ي   قط لتبلغ 2٠١8ايارجية. ويف 

الديود ايارجية. واىل جانب التحول اىل الدين القصري األجد، ار  عت الديود اياصة غري املضمونة 
. وهذا 2٠٠٠ملائة يف عام يف ا 36يف املائة من الديود طويلة األجد، مر  عة من  56لتشكد 

ال بب هو الذي جعد  كالي  خدمة الديود العامة والديود املضمونة حكوميا  ظد م تقرة ن بيا، 
 يف املائة من ايراداي احلكومة.  2.2عند 
غري زد هذه االجتاهاي  ُرمجت اىل ار  اع لتكالي  خدمة الديود بشكد عام، حيث   -2٧

منتقلة من  2٠١8يف املائة يف عام  3.5زادي ن بة خدمة الدين اىل النا ج احملليف اإلمجايل لتبلغ 
، و ضاع ت  قريبا ن بة خدمة الدين اىل ايراداي التصدير خالل ن س ال رتة، 2٠١١يف عام  ١.٩
. ومع منو الديود قصرية األجد والديود اياصة 2٠١8يف عام  ١١.4اىل  2٠١١يف عام  6.2من 

غري املضمونة اىل جانب ار  اع  كالي  هذه الديود، ليس من امل تغرب زد  كود للبلداد النامية 
 املر  عة الدخد قدرة زقد علا مراكمة االحتياطياي الدولية. وقد را ق اهنياٌر يف ن بة االحتياطياي

اىل ما  2٠٠٩يف املائة يف عام  53٠.٧الدولية اىل الديود قصرية األجد، من زعلا م توى هلا بلغ 
، را ق هذا االهنيار الزايدة يف املديونية و غيري  ركيبتها. وابلن بة  2٠١8يف عام 232.8يقدر بـ

ن كربايي نقطة حتول شهدي بعدها العديد م 2٠١3للبلداد النامية املر  عة الدخد، يبدو عام 
البلداد النامية املر  عة الدخد زايدة كبرية حقا يف  رتاي اإلع ار املايل النامجة علا زثر انعدام 
االلتقرار املايل علا الصعيد العامليف يف الظرو  املالية احمللية من خالل عدد من القنواي، من قبيد 

زلعار الصر ، وزايدة التعرض   غرياي اجتاه  د قاي رزس املال، وزلعار ال لع األلالية، و قلب
 .(١6)للمديونية اياصة ايارجية

و عكس االقتصاداي اليت متر مبرحلة انتقالية اجتاها دوراي خمتل ا قيالا اىل اجملموعاي  -28
األخرى اليت نوقشت يف هذا التقرير، وذلك زد جمموع زرصدة الديود ايارجية لالقتصاداي اليت متر 

__________ 

 قريبا، مع صــــدور زوىل اإلعال ي املعنية بتقليص ال ــــيالــــة النقدية  2٠١3خالل الربع الثاين من عام  (١5) 
التولــــــــــــــعية الصــــــــــــــادرة عن النظام االحتياطيف االحتادي للوالايي املتحدة، وقبد زد حيدث زي  قليص  عليف، بدز 

يف  انكماشــــيةبلداد النامية، مما زدى اىل صــــدماي كبرية يف األدا  وردود  عد األموال من ال ود ــــحبيامل ــــتثمرود 
 جمال ال يالاي يف  لك البلداد.

 (١6) 
”External shocks and financial stress post the global financial crisis“UNCTAD, . 
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. وحبلول عام 2٠١3 ريليود دوالر يف عام  ١.١4اجع منذ ذروهتا البالغة مبرحلة انتقالية ما  تئت  رت 
بليود دوالر. وقد كاد النمو ال ريع لابقا يف جمموع  ٩2٧.5، اخن ض ذلك اجملموع اىل 2٠١8

زرصدة الديود ايارجية الذي زدى اىل األزمة املالية مد وعا بط رة التهالكية يف هذه االقتصاداي، 
يارجيف التمر يف النمو بعد زد واجهت اجملموعة صعوابي يف اعادة متويد العجز كما زد الدين ا

اىل منتص   2٠٠8يف احل اب اجلاري وصد هجماي املضاربة يف عمالهتا. ومن منتص  عام 
، وصلت لبعة بلداد يف هذه اجملموعة اىل مرا ق متويد صندوق النقد الدويل وحصلت 2٠٠٩عام 

األورويب. ومع  قلص جمموع الديود ايارجية هلذه اجملموعة، ز حت  علا دعم ا ايف من االحتاد
يف املائة من جمموع زرصدة  86 درجييا زطول زجال يف طبيعتها، حيث شكلت الديود طويلة األجد 

. وزادي حصة الديود اياصة 2٠٠٠يف املائة يف عام  ٧5، مر  عة من 2٠١8الديود ايارجية يف 
يف املائة يف  2١لديود طويلة األجد زايدة كبرية ابلن بة هلذه اجملموعة، من غري املضمونة يف جمموع ا

يف  56، بيد زهنا اخن ضت بعدها اىل حوايل 2٠٠8يف املائة يف  6٩اىل ذروة بلغت  2٠٠٠عام 
يف املائة من جمموع الديود ايارجية  ١2. وشكلت الديود قصرية األجد حوايل 2٠١8املائة يف عام 

-2٠٠٩و 2٠٠8-2٠٠٠يف املائة يف ال رت إ  ١3و ١6زقد من متولطيف ، زي 2٠١8يف 
، علا التوايل. و نعكس هذه االجتاهاي يف اخن اض متولط جمموع ن ب الدين ايارجيف 2٠١8

يف املائة يف  4٠.6اىل  2٠٠8-2٠٠٠يف املائة يف ال رتة  42.3اىل النا ج احملليف اإلمجايل، من 
تا خدمة الدين اىل النا ج احملليف اإلمجايل وخدمة الدين اىل . واخن ضت ن ب2٠١8-2٠٠٩ال رتة 

يف املائة من  ٩.4، عندما شكلت خدمة الدين 2٠١5الصادراي منذ ذروة كد واحدة منهما يف 
، اخن ضت ن بة خدمة 2٠١8يف املائة من الصادراي. وحبلول عام  2٩.4النا ج احملليف اإلمجايل و

يف املائة والتن ذي حنو  ٧.6اىل ن بة زكثر قابلية لإلدارة بلغت  الدين اىل النا ج احملليف اإلمجايل
يف املائة من ايراداي التصدير. وخالل العقد املا يف، كانت هناك زيضا زايدة يف ن بة  4.2١

-2٠٠٠يف املائة يف ال رتة  2٩٩.8االحتياطياي الدولية اىل الديود قصرية األجد، من متولط بلغ 
يف  582.4ذروهتا املقدرة بن بة  ت، وبلغ2٠١8-2٠٠٩ئة يف ال رتة يف املا 5٠8.2اىل  2٠٠8
 .2٠١8املائة يف 

  
 تعزيز شفافية الديون  -اثلثا 

يف مواجهة القابلية املتنامية للتضرر من الديود يف البلداد النامية يف ظد مشهد الدائنإ  -2٩
املركبة، بذل صندوق النقد ال ريع التغري واالبتكار املايل الذي يتفذ شكد انتشار لنداي الدين 

و ركز  لك  .(١٧)الدويل والبنك الدويل جهودا من قة للنهوض ابلش ا ية املعززة للديود احلكومية
__________ 

 )١٧( the role of the  –debt transparency note: strengthening public  20G“World Bank Group and IMF, 

IMF and the World Bank”, Washington, D.C., 13 June 2018.  مــــــــتــــــــاح عــــــــلــــــــا الــــــــرابــــــــط الــــــــتــــــــايل: 
http://documents.worldbank. Org/curated/en/991171532695036951/Strengthening-public-debt-

transparency-the-role-of-the-IMF-and-the-World-Bank-G20 -note.  
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اجلهود علا البلداد النامية املنف ضة الدخد، علا ا رتاض زد البلداد النامية ال قرية هيف األكثر 
 عزيز قدراهتا علا ادارة ديوهنا. ويف الوقت ن  ه، احتياجا اىل الدعم يف جمال بنا  القدراي من زجد 

و ع معهد التمويد الدويل، الذي ميثد القطاع املايل العامليف، جمموعة من مشاريع املبادئ الطوعية 
بشأد ش ا ية الديود من زجد  عزيز الكش  الطوعيف عن املعلوماي املتعلقة ب نداي ديود الدائنإ 

 .(١٩)يف ال نواي األخرية 2٠در إ زخا كجزٍ  من خطة جمموعة الـواكت بت كلتا املبا .(١8)ايواص
و عكس  لك املبادراي اىل حد كبري اعرتا ا حبقيقة زد  وا ر بيا ي عالية اجلودة بشأد  -3٠

الديود شرط م بق ال غىن عنه لقدرة احلكوماي الوطنية واجملتمع الدويل علا التقليد اىل زدىن حد 
اذ اجرا اي  صحيحية يف الوقت املنالب عندما  قع هذه األزماي. من خماطر ززماي الديود واخت

وابإل ا ة اىل ذلك، يضم ِّن صندوق النقد الدويل والبنك الدويل، من خالل هنجهما اجلديد املشرتك 
واملتعدد اجلوانب ملعاجلة زوجه الضع  الناشئة املر بطة ابلديود، دعما زقوى لتعزيز القدراي من زجد 

زلة للديود، من قبيد اإلبالغ عن الديود العامة و  جيلها ورصدها، يف بر مج زولع اإلدارة النا
للمراقبة يشمد حت إ حتليد الديود ونظم اإلنذار املبكر، و وجيهاي بشأد زطر ال يالاي املالية 

 ن كانت املزاايولئ .(2٠)الكلية والتعراض ليالاي الدين الوطنية من جانب املؤل اي املالية الدولية
املتحققة، لكد من احلكوماي الوطنية و يما يتعلق ابإلبالغ ايارجيف اىل قواعد البيا ي الدولية، 
من  قدمي بيا ي زمشد وزدق وزح ن  وقيتا للديود مزااي ال جدال  يها،  لد  كرة جعد  قدمي 

ين من ذلك اجملتمع الدويل الدعم من زجد  عزيز ش ا ية بيا ي الديود مشروطا مبشاركة امل ت يد
الدعم يف برامج املراقبة ال يالا ية األولع نطاقا قد  ؤدي اىل نتائج عك ية، اذا جرى  قليص احليز 
ال يالايت الوطين لاللتجابة ألوجه عدم االلتقرار املايل و قويض التزام احلكوماي ابإلبالغ عن 

 بيا ي الديود يف الوقت املنالب.
ش ا ية بيا ي الديود يف البلداد النامية، حىت كمهمة قائمة بذاهتا، ورمبا كاد حتقيق  عزيز  -3١

. وحىت يكود اإلبالغ عن الديود العامة )والديود (2١)زكثر صعوبة مما يُعرت  به يف كثري من األحياد
املضمونة حكوميا( و  جيلها ورصدها  عاال، ينبغيف زد  لتزم احلكومة التزاما ر يع امل توى بك الة 

__________ 

ـــتــــــــايل:  (١8)  /Debt-For-Principles-Voluntary/3387www.iif.com/Publications/ ID-مـــتــــــــاح عـــلـــا الـــرابـــط ال

Transparency وانظر زيضـــــــــــا .Odette Lienau, “UNCTAD comment on the Institute of International Finance 

draft voluntary principles for debt transparency”،  متاح علا الرابط التايل: 2٠١٩زاير/مايو  ١٠ ،https://debt-

and-finance.unctad.org/Documents/IIF Principles debt transparency UNCTAD 10 May 2019.pdf.  
 ٩و 8، املعقود يوميف 2٠البياد الصــــــــــــــادر عن اجتماع وزرا  املالية ودا ظيف املصــــــــــــــار  املركزية جملموعة الـــــــــــــــــــــــــــــ (١٩) 

 يف  وكوكا، الياابد.  2٠١٩يونيه حزيراد/
وثيقة مت ،  “income economies-Debt vulnerabilities in emerging and low”البنك الدويل وصـــــــــــندوق النقد الدويل، (2٠)

النامية، اعدادها الجتماع اللجنة الوزارية املشــرتكة جملل ــيف دا ظيف البنك والصــندوق بشــأد حتويد املوارد احلقيقية اىل البلداد 
  .2٠١8لبتمرب /زيلول ١٧ ، واشنطن العاصمة،2٠١8زكتوبر / شرين األول ١3املعقود يف 

، ورقة معلوماي زلــــالــــية  ,Debt data transparency“Gerry Teeling”لالطالع علا مناقشــــة م صــــلة، انظر  (2١) 
  .2٠١8 شرين الثاين/نو مرب  للدورة الثانية ل ريق ايربا  احلكوميف الدويل املعين بتمويد التنمية، جني ،
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طر القانونية واملؤل ية القائمة، من زجد زد حتدد بو وح امل ؤولياي املالزمة له و ي ر  طبيق األ
 د ق املعلوماي بإ اهليئاي احلكومية املفتصة املكل ة إبدارة املالية العامة. وابإل ا ة اىل ذلك، 

ظ إ هلم يتعإ علا احلكوماي زد متتلك املوارد والقدراي اإلدارية إلعطا  األولوية لتفصيص مو 
من املهارة ما يك يف للقيام هبذه املهمةك ويتعإ عليها زيضا زد متتلك امكانية وصول منف ضة 
التكل ة اىل التكنولوجيا الالزمة العتماد نظم قوية للت جيد والرصد. وزخريا، ينبغيف لنظم الت جيد 

بيا ي الديود  والرصد زد  تطور ابلتمرار كيف   توعب التحدايي اجلديدة اليت  واجه ش ا ية
عموما، من قبيد لنداي الديود الدولية واحمللية اليت  زداد  عقيدا، مبا يف ذلك ال نداي احلكومية 
املشروطة، والديود املدع مة بضما ي ا ا ية ورصد االلتزاماي الطارئة، ابلنظر اىل زد  لك قد  نشأ 

(، وديود A/72/253ية )انظر عن الشراكاي بإ القطاعإ العام واياص، والديود دود الوطن
 املشروعاي الكبرية اململوكة للدولة زو املؤل اي اياصة والديود ايارجة عن امليزانية. 

وعليه،  قد حت ن   جيد بيا ي الديود واإلبالغ عنها حت نا كبريا علا مدى العقد  -32
نتائج  قييماي اطار اإلن اق العام وامل ا لة املالية اىل زد جودة هذه اجملاالي حت نت املا يف. و شري 

، كما حت نت جودة نظم ادارة الدين العام  يما يتعلق 2٠٠6حت نا كبريا يف املتولط، منذ عام 
 إببرام عقود االلتدانة واصدار الضما ي. ومما يدل زيضا علا حدوث حت  ن يف هذا اجملال ازدايد
عدد البلداد اليت  قدم  قارير اىل قواعد بيا ي الديود اليت زعدها البنك الدويل وصندوق النقد 

 الدويل.
وينبغيف حللول التحدايي املتبقية، مثد  وليع التغطية مبا يتجاوز دين احلكومة املركزية من  -33

احلاالي احلادة من زجد التقليد اىل زدىن حد من زو اع الديود غري املعلنة اليت ال  ظهر اال يف 
املديونية احلرجة، وحت إ  وقيت  قدمي التقارير عن لنداي الديود  اجلديدة، واملد وعاي وخدمة 
الديود، وعدم وجود عملياي مؤمتتة إلعداد التقارير، وددودية  رص احلصول علا البيا ي الالزمة 

قة وعدم ك اية املعر ة مبعايري اإلبالغ لعملياي اإلبالغ، والصعوابي اليت  واجه  وحيد البيا ي املت ر 
وعدم التقيد هبا  قيدا كامال، ينبغيف هلا زد أتخذ يف االعتبار علا حنو شامد األلباب األلالية 
لردا ة جودة بيا ي الديود. وميكن زد  شمد  لك األلباب  ع  األطر القانونية واملؤل ية، 

ة ملفاطر العملياي، وعدم انتظام زو اكتمال عملياي وجتزؤ اهلياكد اإلدارية، واال تقار إلدارة م صل
التحقق من البيا ي، وعدم ك اية مالك املوظ إ وار  اع معدل دوراد املوظ إ، وعدم ك اية ربط 
نُظم ق م اإللناد اإلداري إلدارة الدين مع غريه من قواعد البيا ي الوطنية ذاي الصلة، وعدم ك اية 

   عملياي منتظمة ملراجعة ح اابي الديود الوطنية.القدراي و/زو ال لطة إلجرا
وهناك عدد من احللول املثبتة املتاحة حاليا لتحقيق التح يناي الالزمة، مبا يف ذلك املعايري  -34

واألطر والنظم الدولية املدعومة من صندوق النقد الدويل واملنظمة الدولية للمؤل اي العليا ملراجعة 
لألونكتاد، والكمنولث،  مج نظام ادارة الديود والتحليد املايلاحل اابي والبنك الدويل وبر 

اإلدارة جماالي واملنظماي اإلقليمية. وينبغيف اعطا  األولوية للتولع يف  قدمي امل اعدة التقنية يف 
لت جيد الديود ورصدها واإلبالغ عنها، مع الرتكيز علا زايدة ال هم والوعيف، و قدمي ايدماي  النازلة

https://undocs.org/ar/A/72/253
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ية، و عزيز النظم احمل وبة لت جيد الديود واإلبالغ عنها، ودمج  لك النظم يف اطار اإلدارة االلتشار 
املالية العامة األولع نطاقا. ويت م بنا  زطر مؤل ية م تدامة وبنا  قدراي املوظ إ بن س القدر 

 من األمهية. 
دددة  وميكن  ي ري  عزيز ش ا ية بيا ي الديود هبذا املعىن من خالل خطط عمد -35

األهدا  ومصممة خصيصا ملعاجلة زوجه الضع  اليت جرى حتديدها، ألنه ليس هناك حد واحد 
يالئم مجيع احلاالي. وينبغيف ملقدميف امل اعدة التقنية زد يواصلوا ك الة حتديث منتجاهتم وخدماهتم، 

 من زجد لد االحتياجاي اجلديدة وو قا للمعايري املتغرية. 
للمجتمع الدويل زد ينظر يف انشا  آلية  ن يق عاملية لتقدمي وعالوة علا ذلك، ميكن  -36

املشورة والتن يق من زجد  قدمي امل اعدة التقنية يف   جيد الديود واإلبالغ عنها وك الة التآزر مع 
كامد طي  ادارة الديود. ومن شأد حت إ التن يق زد يي ر  صميم و ن يذ هنج بر جميف شامد 

قطرية. وميكن زد يكود زحد األهدا  األولية لذلك هو  ن يذ هنج من ق ومن ق لبنا  القدراي ال
جديد لتقييم جودة بيا ي الديود. وميكن إلنشا  عملية منتظمة للتن يق  يما بإ الدائنإ واملدينإ 
من زجد اجرا  عملياي  دقيق منهجية للمعلوماي ذاي الصلة ابلديود زد ي اعد زيضا يف حتديد 

 يا ي. الثغراي يف الب
وليتطلب  وليع نطاق امل اعدة التقنية يف   جيد بيا ي الديود واإلبالغ عنها وحت إ  -3٧

التن يق بإ مقدميف امل اعدة التقنية متويال جديدا. وليكم د ذاك التمويد التمويد املتاح حاليا 
 لة.ألنشطة املراحد األوىل، مثد  لك اليت يغطيها مر ق ادارة الديود واملبادراي املماث

  
 وفجوة القدرة على حتمل الدين ٢٠3٠ خطة عام -رابعا 

علا الرغم من زد  عزيز ش ا ية بيا ي الديود له وال شك زمهية ابلغة يف حت إ ايطط  -38
ال يالا ية امل تقبلية ملعاجلة اإلع ار املايل وحالة املديونية احلرجة، ليتطلب حتقيق زهدا  التنمية 

دم مزيدا من اإلجرا اي الصارمة للتف ي  من مواطن الضع  املر بطة امل تدامة خالل العقد القا
 ابلديود يف البلداد النامية وحت إ القدرة علا حتمد الديود يف الوقت الراهن. 

ومن زجد  قييم اىل زي مدى ميكن ملواطن الضع  احلالية املر بطة ابلديود يف البلداد  -3٩
التنمية امل تدامة، قدري األونكتاد زثر االحتياجاي  النامية زد حتد من قدرهتا علا حتقيق زهدا 

االلتثمارية األلالية املتعلقة ابألهدا ، مثد القضا  علا ال قر واجلوع و و ري الرعاية الصحية 
من البلداد النامية  3١األلالية والتعليم، علا القدرة علا حتمد الديود يف األجد الطويد يف 

 بعا للتعري  الذي اقرتحه األمإ العام وقتها للقدرة علا حتمد منف ضة الدخد ومتولطة الدخد. و 
الديود ابعتبارها م توى الدين الذي ي مح لبلد ما بتحقيق األهدا  اإلمنائية لألل ية والوصول اىل 

(، ركز التحليد علا ال بد اليت ميكن A/59/2005دود زايدة يف ن ب الديود )انظر  2٠١5عام 

https://undocs.org/ar/A/59/2005
https://undocs.org/ar/A/59/2005
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من دود الت بب يف زايدة الن ب  2٠3٠من خالهلا حتقيق العناصر الرئي ية علا األقد يطة عام 
 احلالية للدين العام للبلداد النامية. 

و شري نتائج التحليد اىل زد حتقيق األهدا  األلالية للتنمية امل تدامة لي  ر عن زايدة  -4٠
يف املائة يف الوقت الراهن اىل ما ال يقد  4٧الدين العام اىل النا ج احملليف اإلمجايل من حوايل لن ب 
يف املائة، يف املتولط، اذا لادي زمناط اإلن اق والتمويد احلالية. ويف املقابد، ومن زجد  ١85عن 

ديود اىل دود الت بب يف زايدة ما هو قائم من ن ب ال 2٠3٠حتقيق  لك األهدا  حبلول عام 
يف  ١2النا ج احملليف اإلمجايل، ليتعإ علا االقتصاداي النامية زد حتقق منوا مبعدل لنوي يناهز 

 .(22)املائة يف ال نة
 الشكد الرابع   
  ٢٠١٨الفجوة يف متويل أهداف التنمية املستدامة حسب املنطقة وفئة الدخل،   
 )ابلن بة من النا ج احملليف اإلمجايل(  

 

: ح ــاابي زمانة األونكتاد، الــتنادا اىل البيا ي امل ــتمدة من مصــادر وطنية، و قديراي احتياجاي املصــدر  
 االلتثمار يف زهدا  التنمية امل تدامة من مصادر خمتل ة. 

البلداد ’’ب‘‘ البلداد النامية منف ضـــة الدخد ومتولـــطة الدخد’’)يف الشـــكد الرابع زعاله، يرجا الـــتبدال   
 ‘‘(النامية متولطة الدخد من الشرحية الدنيا

ومن الوا ح زنه ال ميكن  لبية احتياجاي التمويد هذه  قط من خالل حت إ ش ا ية  -4١
شد املوارد احمللية. كما زد حشد التمويد الدويل بيا ي الديود، والرتا يجياي ادارة الديود، وح

اياص ال يتجه حنو  ي ري هذه املهمة. وعلا النحو املبإ يف  قرير صدر مؤخرا عن معهد التنمية 
__________ 

:Financing  Trade and Development Reportلالطالع علا مزيد من الت اصـــــــيد، انظر زيضـــــــا األونكتاد،  (22) 

the Global Green New Deal .يصدر قريبا(، ال صد الرابع( 
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،  لنه علا الرغم من زد التمويد املفتلط آخذ يف التزايد، ال  زال املبالغ اليت متت (23)ملا ورا  البحار
للغاية قيالا اىل ال جوة املقدرة يف التمويد املتعلق تهدا  التنمية امل تدامة،   عبئتها حىت اآلد ددودة

الذي يرتكز يف البلداد النامية املتولطة الدخد والقطاعاي االقتصادية "الصلبة"، وليس يف اهلياكد 
األلالية االجتماعية. وهلذا،  لنه من دود دعم دويل ا ايف م بق، يف شكد زايدة للم اعدة 

منائية الرمسية وجهد من ق متعدد األطرا  لتقدمي متويد امنائيف طويد األجد ومنف ض التكل ة، اإل
 لد البلداد النامية من خمتل   ئاي الدخد  واجه حتدايي يف قدرهتا علا حتمد الديود زكثر خطورة 

 مما كاد عليه احلال ابل عد ابلن بة لعدد متزايد منها.
 ب اجملموعاي اإلقليمية للبلداد النامية وح ب  ئاي ويعرض الشكد ايامس  قديرا، ح -42

 دخلها، يياراي التمويد العامة وحجم املطلوب منها.
 

  الشكد ايامس  
  سد فجوة القدرة على حتمل الديون: خيارات التمويل العام احمللي والدويل  
 )ابلن بة املئوية(  

ح اابي زمانة األونكتاد، التنادا اىل البيا ي امل تمدة من مصادر وطنية، و قديراي احتياجاي االلتثمار  املصدر:
 يف زهدا  التنمية امل تدامة من مصادر خمتل ة. 

البلداد النامية ’’ب‘‘ البلداد النامية منف ضة الدخد ومتولطة الدخد’’)يف الشكد ايامس  زعاله، يرجا التبدال 
 ‘‘(لدخد من الشرحية الدنيامتولطة ا

 
__________ 

 (23) Countries: The Need for a Blended Finance in the Poorest Samantha Attridge and Lars Engen, 

Better Approach, report (London, Overseas Development Institute, April 2019).  
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حت إ  لد من شأد ، يف حالة اقتصاداي زقد البلداد منوا، 5وكما هو مبإ يف الشكد  -43
يف املائة من  جوة القدرة علا حتمد الديود من زهدا  التنمية  2١.3حشد املوارد احمللية زد يغلق 
امل اعدة اإلمنائية الرمسية املوجهة يف املائة زخرى من خالل برامج  48.4امل تدامة. وميكن اغالق 
يف املائة املتبقية من خالل برامج خت ي  عب  الديود املتعلقة  3٠.3حنو األهدا ، واغالق 

ابألهدا . و نطبق حصص مماثلة ل د  جوة القدرة علا حتمد الديود املتعلقة ابألهدا  علا 
حالة البلداد النامية ذاي الدخد املتولط املنف ضة الدخد. ويف  البلداد النامية والبلداد األ ريقية

يف املائة من ال جوة، يف حإ زنه من  53.١األدىن، من شأد حشد املوارد احمللية زد ي اعد يف لد 
يف املائة، علا  ١2.8و 34.١شأد امل اعدة اإلمنائية الرمسية وبرامج خت ي  عب  الديود زد  غطيف 

ية ذاي الدخد املتولط األعلا، ميكن لتح إ حشد املوارد التوايل. وزخريا، ابلن بة للبلداد النام
يف املائة من  كل ة حتقيق األهدا  األلالية يف الوقت  8٠.4احمللية زد يصد اىل حد  غطية 

املنالب، دود الت بب يف  دهور القدرة علا حتمد الديود. زما اجلز  املتبقيف من ال جوة القائمة 
يف املائة( والتف ي  من عب   ١٧.4 اعدة اإلمنائية الرمسية ) يمكن لده عن طريق اجلمع بإ امل

 يف املائة(. 2.١الديود )
  

 االستنتاجات والتوصيات السياساتية -خامسا
، لا ي مرة زخرى زو اع الديود ايارجية للعديد من البلداد النامية ، 2٠١8يف عام  -44

كما خابت اىل حد كبري بوارق األمد ال ابقة يف حت ناي دتملة يف لياق األلواق املالية املتوثبة 
االعتماد علا  البيئة االقتصادية العاملية  ت م بتزايد القلق ازا  زثر التمراراب ت والتوقعاي املت ائلة. و 

ال يالاي النقدية التي ريية يف االلتقرار املايل، اىل جانب املفاو  من  ع  الطلب اإلمجايل، 
و زايد زوجه الالم اواة وزوجه عدم اليقإ النامجة عن  صاعد التو راي التجارية وعدم التقرار زلواق 

 الن ط.
عامل الناميف م توى يُعرت   يه تد ومل يبلغ   اقم زو اع الديود ايارجية يف مجيع زحنا  ال -45

الوعيف بوجود خماطر نظمية م تمرة وما ميكن زد يرت ب عنها من آاثر زخرى يف قدرة البلداد النامية 
علا حتمد الديود يشكد ززمة ديود بكا ة زبعادها يف البلداد النامية. ومع ذلك، ينبغيف للمجتمع 

البلداد النامية ليبلغ اتريخ االلتحقاق علا مدى الدويل زد أيخذ يف االعتبار زد جدارا من ديود 
 ال نواي القليلة املقبلة، وزنه مل  ُتفذ زي اجرا اي ليالا ية من قة ووا حة ملعاجلة هذه احلالة.

وللمبادراي اليت اختذهتا املؤل اي املالية الدولية وجمموعة العشرين يف اآلونة األخرية لتعزيز  -46
امسة يف حت إ ادارة الديود يف امل تقبد وو ع ال يالاي ذاي ش ا ية بيا ي الديود زمهية ح

الصلة. وينبغيف زد  ركز املزيد من اجلهود يف هذا الصدد علا  وليع نطاق امل اعدة التقنية يف 
  جيد بيا ي الديود واإلبالغ عنها، مبا يف ذلك من خالل التمويد املفصص، وعلا انشا  آلية 

ة والتن يق من زجد  قدمي امل اعدة التقنية يف   جيد الديود واإلبالغ  ن يق عاملية لتقدمي املشور 
عنها وك الة زوجه التآزر مع كامد منظومة ادارة الديود. وعالوة علا ذلك، ال ينبغيف زد  قتصر 
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هذه املبادراي علا  ن يذها يف البلداد النامية املنف ضة الدخد  قط، بد ينبغيف زيضا زد  شجع 
ة ال اعلة لتلك البلداد يف املبادراي ال يالا ية الدولية الرامية اىل  عزيز ش ا ية مزيدا من املشارك

 بيا ي ديوهنا، بغية ك الة التزام احلكوماي الطويد األجد ابملبادراي علا وجه ايصوص. 
ويف غضود ذلك، ومن زجد ك الة حتقيق زهدا  التنمية امل تدامة يف الوقت املنالب ويف  -4٧

ب  عميق حالة املديونية احلرجة واإلع ار املايل يف البلداد النامية، ينبغيف النظر يف الوقت ن  ه جتن
اختاذ اجرا اي ليالا ية دولية ا ا ية زكثر صرامة علا لبيد االلتعجال، مبا يف ذلك مبادراي 

، مع للتف ي  من عب  الديود مبا يتصد تهدا  التنمية امل تدامة وزايدة امل اعدة اإلمنائية الرمسية
 الرتكيز علا االحتياجاي االلتثمارية املتعلقة بتلك األهدا . 
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 املرفق
 الدين اخلارجي للبلدان النامية  
 )بباليإ دوالراي الوالايي املتحدة( 
 مجيع البلدان النامية 

 )ز(2٠١8 2٠١٧ 2٠١6 2٠١5 

ال نوي لل رتة معدل النمو 
2٠٠٠-
2٠٠8 

ال نوي لل رتة معدل النمو 
2٠٠٩-
2٠١8 

ال رتة معدل منو 
2٠١٧-
2٠١8 

 )ابلن بة املئوية(     
        

  ٧,8٩  8,86  8,6٩ ٩٧28.6 ٩٠١6.8 8226.٩ ٧84٧.5 )ب(جمموع أرصدة الديون اخلارجية
  5,8٠  8,22  6,٩4 6836.5 646١.8 6٠3٧.٧ 563٠.8 الديود الطويلة األجد 

  5,3٩  ٧,68  2,2٧ 34٧6.4 32٩8.٧ 2٩3٠.٧ 2٧3٠.6 حكوميا ضمونةالديون العامة والديون امل    
  6,22  8,8٠  ١5,46 336٠.٠ 3١63.١ 3١٠6.٩ 2٩٠٠.2  ضمونةالديود اياصة غري امل    

  ١٧,63  ١١,8٠  ١4,6١ 2826.2 24٠2.5 2٠63.٧ 2٠88.4 الديود القصرية األجد
 ٧,٩٩ ٧,٩١ ٧,٠4 ١238.٩ ١١4٧.2 ١٠83.5 ٩56,8 خدمة الدين
  ١١,٠6  4,5٠  ١,٩٠ 2٩٧,4 26٧,8 2٧٧,5 246,٩ حكوميا ضمونةالديود العامة والديود امل يفخدمة الدين 

        )ج(مؤشرات الديون )ابلنسب املئوية(
    2٩,١ 28,٧ 28,6 2٧,3 جمموع زرصدة الديود ايارجية/النا ج احملليف اإلمجايل

    ١٠5,6 ١٠8,6 ١١٠,6 ١٠٠,٧ )د(جمموع زرصدة الديود ايارجية/الصادراي
    3,٧ 3,٧ 3,8 3,3 خدمة الدين/النا ج احملليف اإلمجايل

    ١2,4 ١2,٧ ١3,4 ١١,2 خدمة الدين/الصادراي
    25٩,2 3٠4,٧ 336,8 34٩,6 االحتياطياي/الديود القصرية األجد

 ضــــــــــــــمونــــةالــــديود العــــامــــة والــــديود امل يفخــــدمــــة الــــدين 
    3,6 3,6 4,١ 3,5 حكوميا/الصادراي
 ضــــــــــــــمونــــةالــــديود العــــامــــة والــــديود امل يفخــــدمــــة الــــدين 

    3,6 3,5 4,٠ 3,5 حكوميا/اإليراداي احلكومية
 االقتصادات النامية املرتفعة الدخل

 ٩,٩٩ ١٠,5١ ١٠,65 6585.6 5٩8٧.6 53٩٩.2 5١6٠.6 )ب(جمموع أرصدة الديون اخلارجية
 ٧,24 ٩,6١ ٧,١5 42٠6.4 3٩22.4 3646.2 3354.١ الديود الطويلة األجد 

 5,3٠ 8,35 3,2٧ ١85٩.٩ ١٧66.3 ١5٧١.٧ ١4١٩.5 الديود العامة والديود املضمونة حكوميا    
 8,83 ١٠,٧3 ١2,24 2346.4 2١56.٠ 2٠٧4.5 ١٩34.6  املضمونةالديود اياصة غري     

 ١٩,82 ١3,2٠ ١5,٧2 23٩٩.٩ 2٠٠2.8 ١٧٠8.5 ١٧55.4 الديود القصرية األجد
 ٩,٧5 8,٧٧ 3,٩٠ 8١8,٠ ٧45,4 ٧2١,٩ 5٩٠,2 خدمة الدين

 املضــــــــــــــمونــــةالــــديود العــــامــــة والــــديود  يفخــــدمــــة الــــدين 
 3,5١ 3,١4 ١,84 ١34,8 ١3٠,2 ١36,4 ٩3,2 حكوميا/الصادراي

        )ج(املئوية(مؤشرات الديون )ابلنسب 
    28,6 2٧,8 2٧,3 26,٠ جمموع زرصدة الديود ايارجية/النا ج احملليف اإلمجايل

    ١٠3,4 ١٠3,١ ١٠2,١ ٩2,6 )د(جمموع زرصدة الديود ايارجية/الصادراي
    3,5 3,5 3,6 2,٩ خدمة الدين/النا ج احملليف اإلمجايل

    ١١,4 ١١,4 ١2,١ ٩,2 خدمة الدين/الصادراي
    232,8 2٧8,8 3١5,4 328,2 االحتياطياي/الديود القصرية األجد
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 )ز(2٠١8 2٠١٧ 2٠١6 2٠١5 

ال نوي لل رتة معدل النمو 
2٠٠٠-
2٠٠8 

ال نوي لل رتة معدل النمو 
2٠٠٩-
2٠١8 

ال رتة معدل منو 
2٠١٧-
2٠١8 

 )ابلن بة املئوية(     
حكوميا  املضمونةالديود العامة والديود  يفخدمة الدين 

    2,4 2,5 2,٩ ١,٩ الصادراي/
 املضــــــــــــــمونــــةالــــديود العــــامــــة والــــديود  يفخــــدمــــة الــــدين 

    2,2 2,3 2,6 ١,٧ حكوميا/اإليراداي احلكومية
 البلدان النامية املتوسطة الدخل

 ٧,38 8,٠١ 2,4٧ 2٠42.3 ١٩٠١.8 ١٧٠٠.4 ١63٧.6 )ب(جمموع أرصدة الديون اخلارجية
 8,٠5 8,١2 2,٩2 ١6٩2.2 ١566.٠ ١4٠٧.١ ١365.4 الديود الطويلة األجد 

 ٧,١٧ ٧,2٧ ٠,٧١ ١١3٠.5 ١٠54.٩ ٩25,6 88٠,٠ حكوميا املضمونةالديون العامة والديون     
 ٩,88 ١٠,٠6 ١2,١١ 56١,٧ 5١١,2 48١,5 485,4  املضمونةالديود اياصة غري     

 8,22 ٩,١١ ٧,83 3٠6,١ 282,8 24٧,3 22٩,٧ الديود القصرية األجد
 ١١,86 ١١,86 5,38 23٧,٧ 2١2,5 226,2 ١٧5,٠ خدمة الدين

 املضــــــــــــــمونــــةالــــديود العــــامــــة والــــديود  يفخــــدمــــة الــــدين 
 ١6,54 6,83 -٠.4٩ ١٠5,١ ٩٠,2 68,6 8٧,8 حكوميا/الصادراي

        )ج(مؤشرات الديون )ابلنسب املئوية(
    26,8 26,2 25,3 25,3 جمموع زرصدة الديود ايارجية/النا ج احملليف اإلمجايل

    ١٠٧,4 ١١١,5 ١١3,٧ ١١٠,3 )د(جمموع زرصدة الديود ايارجية/الصادراي
    3,2 3,٠ 3,4 2,8 الدين/النا ج احملليف اإلمجايلخدمة 

    ١2,5 ١2,5 ١5,١ ١١,8 خدمة الدين/الصادراي
    344,6 384,6 4٠٠,٩ 428,١ االحتياطياي/الديود القصرية األجد

    5,8 5,6 4,8 6,2 الصادراي/املضمونة حكوميا الديود يفخدمة الدين 
اإليراداي /املضــــــــــــــمونـــة حكوميـــا الـــديودالـــدين يف خـــدمـــة 
    ٧,٩ ٧,١ 5,٩ ٧,8 احلكومية

 البلدان النامية املنخفضة الدخل
 5,٩٠ ٧,32 -٠.٧٠ ١٧3,2 ١63,6 ١46,4 ١38,٩ )ب(جمموع أرصدة الديون اخلارجية

 ٠,38 ٧,5١ -٠.5٧ ١4١,٧ ١4١,2 ١25,5 ١١8,8 الديود الطويلة األجد 
 8,١5 ٧,54 -٠.٧4 ١38,٩ ١28,4 ١١3,4 ١٠٧,6 الديود العامة والديود املضمونة حكوميا    
 -٧٧.٧4 6,٠١ ١٩,56 2,8 ١2,8 ١2,٠ ١١,2  املضمونةالديود اياصة غري     

 -2.4١ 4,88 -٠.8٩ ١2,6 ١2,٩ ١2,2 ١١,2 الديود القصرية األجد
 28,١١ ١3,8١ 4,8٧ 8,6 6,٧ ٧,8 5,8 خدمة الدين
 ١٩,5١ ١٠,42 ١,٠8 5,5 4,6 4,١ 4,4 حكوميا املضمونةالديود العامة والديود  يفخدمة الدين 

        )ج(مؤشرات الديون )ابلنسب املئوية(
    35,2 34,8 34,٠ 3١,3 جمموع زرصدة الديود ايارجية/النا ج احملليف اإلمجايل

    ١3٧,١ ١4١,٩ ١43,8 ١32,4 )د(ايارجية/الصادرايجمموع زرصدة الديود 
    ١,8 ١,5 ١,8 ١,3 خدمة الدين/النا ج احملليف اإلمجايل

    6,٧ 5,٧ ٧,٩ 5,5 خدمة الدين/الصادراي
    5١٠,١ 5١٠,6 458,3 5٠8,١ االحتياطياي/الديود القصرية األجد

حكوميا  املضمونةالديود العامة والديود  يفخدمة الدين 
    4,٠ 3,٧ 3,٧ 4,2 الصادراي/

حكوميا  املضمونةالديود العامة والديود  يف نخدمة الدي
    6,3 5,6 5,3 5,6 اإليراداي احلكومية/
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 )ز(2٠١8 2٠١٧ 2٠١6 2٠١5 

ال نوي لل رتة معدل النمو 
2٠٠٠-
2٠٠8 

ال نوي لل رتة معدل النمو 
2٠٠٩-
2٠١8 

ال رتة معدل منو 
2٠١٧-
2٠١8 

 )ابلن بة املئوية(     
 اقتصادات متر مبرحلة انتقالية
 -3.٧٧ 2,55 ١6,٧٧ ٩2٧,5 ٩63,8 ٩8٠,8 ٩١٠,4 )ب(جمموع أرصدة الديون اخلارجية

 -4.33 3,٠٩ ١٧,65 ٧٩6,2 832,2 858,٩ ٧٩2,5 الديود الطويلة األجد 
 -٠.55 5,٧8 4,6٧ 34٧,١ 34٩,٠ 32٠,٠ 323,6 الديود العامة والديود املضمونة حكوميا    
 -٧.٠5 ١,4٠ 36,24 44٩,١ 483,2 53٩,٠ 46٩,٠  املضمونةالديود اياصة غري     

 3,5٧ ٠,65 22,6١ ١٠٧,٧ ١٠4,٠ ٩5,8 ٩2,٠ األجدالديود القصرية 
 -4.4١ ١,6١ 26,53 ١٧4,5 ١82,6 ١2٧,6 ١85,٧ خدمة الدين
 2١,54 3,62 ١2,53 52,١ 42,8 68,3 6١,4 حكوميا املضمونةالديود العامة والديود  يفخدمة الدين 

        )ج(مؤشرات الديون )ابلنسب املئوية(
    4٠,2 44,3 53,5 46,٠ ايارجية/النا ج احملليف اإلمجايلجمموع زرصدة الديود 

    ١١4,6 ١43,2 ١٧6,8 ١43,٩ )د(جمموع زرصدة الديود ايارجية/الصادراي
    ٧,6 8,4 ٧,٠ ٩,4 خدمة الدين/النا ج احملليف اإلمجايل

    2١,6 2٧,١ 23,٠ 2٩,4 خدمة الدين/الصادراي
    582,4 564,2 54٠,3 546,2 االحتياطياي/الديود القصرية األجد

حكوميا  املضــــمونةخدمة الدين علا الديود العامة والديود 
    6,4 6,4 ١2,3 ٩,٧ الصادراي/

 املضــــــــــــــمونــــةالــــديود العــــامــــة والــــديود  يفخــــدمــــة الــــديود 
    6,6 6,٠ ١١,8 ١٠,٠ حكوميا/اإليراداي احلكومية

 اجلزرية الصغرية الناميةالدول  
 6,66 8,٩4 32,56 ٧42,٧ 6٩6,3 6٧2,١ 6١8,5 )ب(جمموع أرصدة الديون اخلارجية

 4,٩٩ ٩,25 3٠,١5 4٧٠,٩ 448,5 44٧,4 4١٧,8 الديود الطويلة األجد 
 ٩,2٧ 5,٠٩ 5,36 6٧,٩ 62,١ 58,٩ 5٧,2 الديود العامة والديود املضمونة حكوميا    
 4,3٠ ١٠,١5 ٩6,44 4٠3,٠ 386,4 388,4 36٠,٧  املضمونةالديود اياصة غري     

 ٩,85 8,3٩ 4٠,22 26١,٧ 238,2 2١6,٠ ١٩3,5 الديود القصرية األجد
 4,52 5,٩4 3٧,36 ٧5,6 ٧2,4 ٧١,٧ 62,3 خدمة الدين

 ٧,٠٩ 5,23 ١١,٧8 4,8 4,5 5,٧ 3,5 حكوميا املضمونةخدمة الدين علا الديود العامة والديود 
        )ج(مؤشرات الديون )ابلنسب املئوية(

    ١١8,٩ ١١8,8 ١2٠,5 ١١3,4 جمموع زرصدة الديود ايارجية/النا ج احملليف اإلمجايل
    ١٠٧,6 ١١٠,4 ١١4,٧ ١٠2,٠ )د(ايارجية/الصادرايجمموع زرصدة الديود 

    ١2,2 ١2,4 ١2,٩ ١١,5 خدمة الدين/النا ج احملليف اإلمجايل
    ١٠,4 ١٠,٩ ١١,6 ٩,٧ خدمة الدين/الصادراي

    ١24,5 ١33,4 ١3٠,٧ ١45,5 االحتياطياي/الديود القصرية األجد
 املضــــــــــــــمونــــةالــــديود العــــامــــة والــــديود  يفخــــدمــــة الــــدين 

    ٠,٧ ٠,٧ ١,٠ ٠,6 حكوميا/الصادراي
 املضــــــــــــــمونــــةالــــديود العــــامــــة والــــديود  يفخــــدمــــة الــــديود 

بيا ي م ــتقاة من البنك الدويل وصــندوق النقد ، اباللــتناد اىل مؤمتر األمم املتحدة املعين ابلتجارة والتنمية: ح ــاابي زمانة املصــدر     ١3,5 ١3,6 ١8,8 ١٠,8 حكوميا/اإليراداي احلكومية
 الدويل ومصادر وطنية.
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 :الوارد يف  صني اي احصا اي األونكتادــــــــ، متاح علا الرابط التايل و ق التعري : اجملموعاي القطرية هيف جمموعاي اقتصادية مالحظة
https://unctadstat.unctad.org/EN/Classifications.html.  ،و شــــري  ئة "مجيع البلداد النامية" اىل االقتصــــاداي النامية املر  عة الدخد

 واملتولطة الدخد واملنف ضة الدخد واالقتصاداي اليت متر مبرحلة انتقالية.
 .2٠١8 قديراي عام   (ز)
 والتفدام ائتماد صندوق النقد الدويل. ،يشمد جمموع زرصدة الديود الديود الطويلة األجد، والديود القصرية األجد (ب)

 البيا ي امل تفدمة يف ح اابي الن ب ح ب ن بة  وا ر البيا ي القطرية. مت  عديد  )ج(
  صديرها.الصادراي  ضم ال لع وايدماي واإليراداي األولية اليت يتم   )د(

 


