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 الدورة الثالثة والسبعون
 *)ج( من القائمة األولية ١٩البند 

 بسياسات االقتصاد الكلي المتعلقةالمسائل 

 القدرة على تحمل الدين الخارجي والتنمية  
 تقرير األمين العام  

 موجز 
، حتليال ألثر اجتاهات االقتصاد 72/204 يتضمن هذا التقرير، املقدَّم عمال بقرار اجلمعية العامة 

الكلي الرئيســــــــــــية ع االقتصــــــــــــاد العاملي علل قدرة البلدا، النامية علل حتمع الديو،، ويقدم  ة عامة عن 
. 20١7-200٨لفرتة املؤشــرات األســاســية للقدرة علل حتمع الدين ايفارجي ع االقتصــادات النامية ع ا

وبالنظر إىل التدهور الســــــــــــــري  ألورــــــــــــــاا الديو، ايفارجية ع لي  يداع العا  النامي،  ر  الت  يد علل 
لعامة الطويلة األجع اليت حتد رــــــرورة حتســــــي األدوات الســــــياســــــايية ليي يراعي بصــــــورة من  ية القيود ا

إجراعات منســـــقة ع لاي الســـــياســـــات يفاديا لف  القدرة علل حتمع الدين، إىل جانب رـــــرورة ا ا   من
الديو، اهليكلية ع الدوي اجلزرية الصـــــــــــــــالة النامية العالية التعري للمياقر البيتية. ويلقرت  ي، يدر ج علل 
دو يمشــع ع يقييم قــدرة البلــدا، النــاميــة علل حتمــع الــدين ايفــارجي اعتبــاراتج يتعل  بزيــادة ا ــاجــة إىل 

 .20٣0من جراع االلتزامات اهلامة املقطوعة عمال خبطة التنمية املستدامة لعام  استثمارات إرافية
 

 

 * A/73/50. 

https://undocs.org/ar/A/RES/72/204
https://undocs.org/ar/A/RES/72/204
https://undocs.org/ar/A/73/50
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 البيئة الحالية لالقتصاد الكلي العالمي: توسع هش وضعف مالي متنام   - أوال 
اريف  متوســـــــــــــا معدي يو الناييف ا لي ابلاا ع لي  البلدا، النامية واالقتصـــــــــــــادات اليت  ر  - ١

. وميثــع  لــو يقو  20١7ع املــائــة ع عــام  4.٣إىل  20١٦ع املــائــة ع عــام  ٣.7مبرحلــة انتقــاليــة من 
نســبة للبلدا، النامية ، وهو يطور جدير بالرتحيب بال20١٣معدي ألداع النمو بالنســبة هلذا الفتة منذ عام 

العاملي ع الســـــــــــــــنوات األ لة. اليت عانت يورـــــــــــــــاا ديورا ايفارجية من جراع فتور النمو االقتصـــــــــــــــاد  
بالنســـــبة جلمي  فتات البلدا، )انظر ال ـــــكع  20١7شـــــوهدت الزيادة ع النمو اليت ســـــ لت ع عام  وقد

  ر مبرحلة انتقالية )زيادة بنســــــــــــــبة األوي(. ويقو  زيادة ع معدالت النمو وقعت ع االقتصـــــــــــــــادات اليت
ع املائة(، والبلدا،  ١.5ع املائة( يلي ا البلدا، النامية املعتِمدة علل الســل  األســاســية )زيادة بنســبة  ١.٨

ع املائة(، والدوي اجلزرية الصالة النامية ويقع البلدا، يوا )زيادة  0.٩ ات األسواق الناشتة )زيادة بنسبة 
املائة(. وم   لو، ظلت معدالت النمو بالنســـــبة جلمي  الفتات يدري بكثل من املعدالت  ع 0.٨بنســـــبة 

 .20١0اليت حتققت ع عام 

 ال كع األوي  
لة معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي في االقتصاااااااادات النامية واالقتصاااااااادات التي تمر بمر   

 20١٧-2008انتقالية في الفترة 
 (20١0املتحدة الثابت لعام )بسعر دوالر الواليات   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حســــــابات يمانة األونكتاد، اســــــتنادا إىل إحصــــــاعات األونكتاد، ويقرير الت ارة والتنمية الصــــــادر عن األونكتاد :املصدر 
 )يصدر قريبا(. 20١٨عام  ع

 هي يقديرات يولية. 20١7التقديرات ايفاصة بعام  :مالحظة 

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

All developing countries and economies in transition

Developing Countries

Transition Economies

Commodity-Dependent Countries

LDCs

SIDS

Emerging Market Countries

توية
ة امل
نسب
ال

 لي  البلدا، النامية والبلدا، اليت  ر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية
 البلدا، النامية
 االقتصادات اليت  ر مبرحلة انتقالية
 البلدا، املعتمدة علل السل  األساسية
 يقع البلدا، يوا
 الدوي اجلزرية الصالة النامية

 الناشتةالبلدا،  ات األسواق 



A/73/180 
 

 

18-11860 3/22 

 

املعتمدة علل الســـــــــل  األســـــــــاســـــــــية، و ثع يحد عوامع الدعم اهلامة، من وج ة نظر البلدا، النامية  - 2
 إىل   ار/ 20١7الزيادة اليت شــ دها مؤ را متوســا يســعار الســل  األســاســية. وع الفرتة من   ار/مار   ع

ملائة، لسب مؤشر ع ا ١٣.٦، اريف  متوسا يسعار السل  األساسية ع السوق ا رة بنسبة 20١٨مار  
يســــــعار الســــــل  األســــــاســــــية ع الســــــوق ا رة الذ  ورــــــع) مؤ ر األمم املتحدة للت ارة والتنمية )األونكتاد(. 

ع املائة، ولكن قابل ا  22.٨ويعز  يلو الزيادة إىل حد  بل إىل يســــــــــــــعار الوقود، حيي اريفعت بنســــــــــــــبة 
ائة، علل التواا. و ما يتبي ع امل 2.4و  ٦.4يت اخنفاي يســــــــــــــعار املواد األولية الزراعية واأل ذية بنســــــــــــــب

ال ــــكع الثاإ، فع، معظم يســــعار الســــل  األســــاســــية ييضــــا ال يزاي يقع بكثل من ا دود القصــــو  اليت  من
يســـببت في) عوامع العري  20١٦. واالجتاا التصـــاعد  الذ  لوحمج إلاال منذ عام 20١١بلات ا ع عام 

القاعدة العريضــــــــة  ا يو الناييف ا لي ابلاا  وب الطلب، ســــــــاهم يســــــــار والطلب ع  ، واحد. ففي جان
الزيادات ع يســــــــعار الســــــــل  األســــــــاســــــــية. وع جانب العري، يدت ال ــــــــوا ع املتزايدة ب ــــــــ ، التويرات  ع

اجليوســياســية، إىل جانب القيود اليت يفررــ ا منظمة البلدا، املصــدرة للنفا علل ابنتاج، إىل يصــاعد يســعار 
اســـــية عما  ا، متوقعا ح  ا ، فا واملعاد،. وميكن ييضـــــا ي، يعز  زيادة متوســـــا يســـــعار الســـــل  األســـــالن
إىل يســــــــــارا النمو العاملي. وع املقابع، يد  االخنفاي ا اد ع متوســــــــــا يســــــــــعار الســــــــــل   20١٨عام  ع

الع ز  بلدا، وإىل زيادة ايســـــــــــــــااإىل اخنفاي قيمة الصـــــــــــــــادرات من يلو ال 20١5األســـــــــــــــاســــــــــــــية ع عام 
ا ســــابات اجلارية ع االقتصــــادات املصــــدسرة للســــل  األســــاســــية، م  ما لذلو من يثر رــــار علل يورــــاا  ع

ديورا ايفارجية. وبالتاا، فقد هيمن إلاال اســـتمرار يقلب يســـعار الســـل  األســـاســـية علل  فاق النمو وا يز 
ســـــل  األســـــاســـــية من  الي ي ثلا علل ســـــعر املتا  لوارـــــعي الســـــياســـــات ع البلدا، النامية املعتِمدة علل ال

 الصرف ويقلب يدفقات ري  املاي، وما صاحب  لو من زيادة ع  طر التعري لضائقة الديو،.

 ال كع الثاإ  
 20١٧-2008مؤشرات أسعار السلع األساسية في السوق الحرة في الفترة   

(20١5 = ١00) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
، 20١٨إحصاعات األونكتاد، مؤشر يسعار السل  األساسية ع السوق ا رة الذ  ورعت) األونكتاد ع عام  :املصدر 

  .١00=20١5جر  يعديل) وف  الصياة 
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ع البلدا، النامية ينباي النظر إلي ا ع ســـــــــــــــياق وهذا التطورات اب ابية اليت شـــــــــــــــوهدت مؤ را  - ٣
. (١)االجتاهات التوســـــــعية العاملية اليت يدت إىل جتدد التفا ي ب ـــــــ ،  فاق النمو العاملي ع األجع القصـــــــل

 ل ي، هذا التفا ي ي ـــــــــــــــوب) شـــــــــــــــوا ع متزايدة إزاع  طر االخنفاي الناشـــــــــــــــ  إىل حد  بل عن لموعة 
حلة ما بعد األزمة ع معظم االقتصــــادات املتقدمة النمو. وقد يزامن  لو الســــياســــات اليت اعتلمدت ع مر 

م  نقع عبع االنتعاش ب ــــكع حصــــر  يقريبا إىل الســــياســــات النقدية التيســــلية اليت ورــــعت ا املصــــارف 
املر زية وعدم معاجلة القيود اهليكلية من يجع حتقي  يوســـــــــــــــ  ي ثر اســـــــــــــــتدامة ع الطلب ابلاا ع يلو 

ات. وعلل وج) ايفصوص، وع إقار يلو السياسات، استمر االخنفاي الطويع املد  ع حصة االقتصاد
ع املائة  54.٨بلات نســـــــــــــــبة األجور ع االقتصـــــــــــــــادات املتقدمة  الي العقود الثالثة املارـــــــــــــــية، حيي 

، . وعلل نفس املنواي(2)2007، وهي نســـبة يقع قليال عن يدري قيمة هلا ســـل سلت ع عام 20١7 عام ع
ع املائة، دو،  ١7ظع متوســـــــــــا معدي االســـــــــــتثمار ايفاص إىل الناييف ا لي ابلاا، الذ  بل  نســـــــــــبة 

متوســـا معدالت االســـتثمار ع االقتصـــادات املتقدمة بنقطتي متويتي ع الســـنوات الســـابقة ل زمة املالية 
م االقتصــــــــادات املتقدمة العاملية. وبابرــــــــافة إىل رــــــــعق متوســــــــا يو ابنفاق ا كومي ا قيقي ع معظ

)باســـــــــتثناع لموعات ا وافز املالية القصـــــــــلة األجع اليت يعقبت األزمة املالية العاملية مباشـــــــــرة (،  ثَّع يحد 
العوامع املســـاعدة اهلامة ع الزيادة امللحوظة علل نطاق واســـ  ع ير وز األســـواق عت القطاعات األســـاســـية 

 .(٣)السنوات األ لةع االقتصادات املتقدمة يساسا ع 
وبدال من حفز الطلب ابلاا العاملي علل دو مســـــــــــــــتدام من  الي معاجلة التفاويات املريفعة  - 4

واملتنامية ع الد ع ع االقتصـــــــــــادات املتقدمة، ويعزيز اجل ود الرامية إىل دعم يو األجور ويقد  ايفدمات 
 بح ظاهرة يكتوع ال ر ات، ظع يسارا النمو العاملي ا كومية، ودعم اسرتايي يات االستثمار ابنتاجي و 

يعتمد ب ـــكع  بل علل الظروف املالية الســـ لة والتوقعات القصـــلة األجع باريفاا قيمة يســـواق األســـ م. 
ونتي ة لذلو، ظع النمو العاملي يعتمد علل الزيادات  ل املســــبوقة ع يرصــــدة الديو، العاملية وظع ســــري  

بردود الفعع املبال  في ا إزاع األ بار االقتصــــادية الســــلبية إىل حد ما، يو يصــــور  لو،  الت ثر إىل حد  بل
 ع األسواق املالية.

يريليو،  247إىل  2007يريليو، دوالر ع راية عام  ١٦٨واريفعت يرصـــــــــــدة الديو، العاملية من  - 5
 انت نسـبة الدين إىل الناييف ا لي   . ووفقا لتقديرات األونكتاد،20١٨دوالر ع راية الرب  األوي من عام 

. وح  ولو اســـــــــــــــتثنينا ديو، 200٨يفوق بنحو الثلي نظلهتا ع عام  20١7ابلاا العاملي للوي عام 
يريليو، دوالر  ١75يريليو، دوالر إىل  ١١٣.5ال ر ات املالية، فع، يرصدة الديو، العاملية قد اريفعت من 

__________ 

 International Monetary Fund (IMF), World Economic Outlook April 2018: Cyclicalانظر، علل ســـــبيع املثاي:  (١) 

Upswing, Structural Change (Washington DC, 2018) ؛ وBank of International Settlements (BIS), Annual 

Economic Report. Promoting Global and Financial Stability (Basel, Switzerland, 2018). 
يو ج األمم املتحدة للســــياســــات العاملية باســــتيدام البيانات التارمية اليت لعت من شــــعبة ابحصــــاعات ع األمم املتحدة  (2) 

 ومن مصادر وقنية.
 Federico Diez, Daniel Leigh and Suchanan Tambunlertchai. “Global market powerانظر، علل ســــــبيع املثاي:  (٣) 

and its macroeconomic implications”, Working Paper No.18/137 (Washington DC, IMF, 2018) ؛ ويقرير الت ارة
األمم املتحـدة، رقم املبي  دو صـــــــــــــــفقـة عـامليـة جـديـدة )من ـــــــــــــــورات  -املعنو،: مـا وراع التق ـــــــــــــــق  20١7والتنميـة لعـام 
A.17.II.D.5. الفصع الساد ،) 
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. وع الوقت نفســــ)، فقد يالت الديناميات االقتصــــادية اليت يؤد  إىل يضــــيم (4)علل مد  الفرتة نفســــ ا
ميكن  يدت ديو، األســـــــــــــــر املعي ـــــــــــــــية اليت اليعباع الديو، ويزمات الديو، ا تملة. وقبع عقد من الزما،، 

ظع قيام حتمل ا ع الواليات املتحدة األمريكية وابفراط ع االقرتاي من املؤســــــســــــات املالية إىل  ارثة. وع 
القطاعات املصـــــرفية األســـــاســـــية ع االقتصـــــادات الرائدة خبفح  ويل ا بالديو، إىل حد ما بســـــبب ي ـــــديد 
التدابل التنظيمية، يتمثع ي ت مصــدر للقل  ع الوقت الراهن ع ديو، ال ــر ات  ل املالية ع االقتصــادات 

ســــــــــندات ال ــــــــــر ات والوســــــــــطاع  ســــــــــواقاملتقدمة واالقتصــــــــــادات الناشــــــــــتة الكت ، حيي يؤد   ع من ي
املصـــرفيي دورا متزايد األ ية بالنســـبة إىل القطاعات املصـــرفية األســـاســـية. ووفقا لبعح التقديرات، فع،   ل

ي ثر من ثلي ال ـر ات  ل املالية علل الصـعيد العاملي يتسـم باسـتدانة عالية ع الوقت الراهن، حيي يبل  
مرات فما فوق، بيد ي، سندات ال ر ات  ل االستثمارية  5لد ع( نسبة االستدانة )يو نسبة الدين إىل ا

. وبابرــــــافة إىل  لو، يســــــرت الثارات التنظيمية عودة (5)200٨اريفعت مبقدار يربعة يرــــــعاف منذ عام 
ظ ور األسواق املالية  ل املنظمة ملقايضة االئتما، ع حالة التيلق عن الدف  ع ايففاع، وهو ما يد  إىل 

 .(٦)بلة ع  طر يعاقب مكامن الضعق املالية ع حالة اريار األسواق األساسيةزيادة  
يوســــــــــــــ  االقتصــــــــــــــاد العاملي يت لل  وما يريب علل  لو من ه ــــــــــــــاشــــــــــــــة ع املرحلة ا الية من - ٦
اســـــت ابة لزيادة قفيفة  20١٨االرـــــطرابات املتكررة، مثع هبوط يســـــواق األســـــ م املالية ع بداية عام  ع
جور ع الواليات املتحدة ويوقعات الضـــــــــــــــاوط النالة عن التضـــــــــــــــيم وحالة القل  املماثلة اليت يو األ ع

ط املالية والســــياســــات انتابت األســــواق املالية ب ــــ ، يصــــعيد التدابل ا مائية. ويؤد  بدع ي ــــديد ال ــــرو 
اقم مكامن الضـــــــــعق ، إرـــــــــافة إىل اريفاا قيمة الدوالر، إىل يف(7)ســـــــــيما ع الواليات املتحدة النقدية، ال

ناشــــــتة، علل دو ما شــــــوهد مؤ را املالية و طر التباقؤ االقتصــــــاد ، ال ســــــيما ع اقتصــــــادات الســــــوق ال
األرجنتي وإندونيســـــــيا وير يا وهنااريا. وبينما ي ـــــــرا املصـــــــارف املر زية ع البلدا، املتقدمة ع ي ـــــــديد  ع

ة يقليص ميزانياهتا العمومية، ألجع ومواصـــــــلســـــــياســـــــاهتا النقدية من  الي رف  يســـــــعار الفائدة القصـــــــلة ا
يؤد  يقســاط الت مي ألج ع )يطالب املســتثمرو، ع التعويضــات ليازة ســندات يت اوز قيمت ا يســعار  قد

 الفائدة القصلة األجع ايفالية من املياقر( إىل ي ديد مفاج  لل روط املالية.
وعلل الر م من ا ديي املتســـــــــــم بالتفا ي ع ا ونة األ لة، ال يبعي هذا الســـــــــــيناريو علل يمع  - 7

يذ ر بالنسبة لقدرة البلدا، النامية علل حتمع الدين ايفارجي، اليت سب  ي، عانت انتكاسات شديدة علل 
لدولية اليت يراد مد  عدة ســــنوات، بســــبب دورات االزدهار والكســــاد النالة عن يدفقات ر و  األمواي ا

هبا مواج ة التقلبات الدورية ويســـــــــــــواق الســـــــــــــل  األســـــــــــــاســـــــــــــية املتقلبة، اليت يدت بدورها إىل يقويح حيز 
الســــــــــــــياســــــــــــــات ا لية وشــــــــــــــروط التمويع املســــــــــــــتقر الالزمة للتنمية. وعلل النحو املبي ع يقارير ســــــــــــــابقة 

(،  ثلت الصــعوبة الرئيســية اليت يواج  ا البلدا، النامية فيما يتعل  با فا  A/72/253 و A/71/276 )انظر
علل القدرة علل حتمع الدين ايفارجي ع دل ا ع يســــــــواق مالية دولية يتســــــــم بتوســــــــ  ســــــــري  علل ع ع 

__________ 

 ، وحسابات يمانة األونكتاد.20١7مع د املالية الدولية، قاعدة البيانات لرصد الديو، العاملية ع  انو، األوي/ديسمت  (4) 
 Global corporate leverage trends 2018” (Standard & Poor’s Global, 2018); and Susan Lund and“انظر:  (5) 

others, “Rising corporate debt: peril or promise? ” Discussion Paper (McKinsey Global Institute, 2018). 
 Michael Greenberger, “Too big to fail U.S. banks’ regulatory alchemy: converting anانظر، علل سبيع املثاي:  (٦) 

obscure agency footnote into an ‘at will’ nullification of Dodd-Frank’s regulation of the multi-trillion dollar 

financial swaps market”, Working Paper No. 74 (Institute for New Economic Thinking, 2018). 
 (.20١٨اشنطن العاصمة، )و  االستقرار املاا ع العا انظر صندوق النقد الدوا، يقرير عن  (7) 

https://undocs.org/ar/A/71/276
https://undocs.org/ar/A/72/253
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اص ا،، وما يصــاحب  لو من ينامي دور املقررــي من القطاا ايفوب ــكع ســاب  ألوان) ع  ثل من األحي
اقتصـــادات الســـوق الناشـــتة الكت ( وال ـــر ات املقرترـــة ايفاصـــة ع االلتزامات ايفارجية اليت  ســـيما ع )ال

لســـــندات بدال من التمويع يق  علل عاي  البلدا، النامية، إىل جانب التحوي ب ـــــكع متزايد دو التمويع با
 .املصرع

،   ي ـــــــــــــــ ــد فرتة مــا بعــد األزمــة إحراز (٨)وعلل دو مــا يؤ ــدا لور يجريــت ع ا ونــة األ لة - ٨
يقدم ع حتسي إدارة يدفقات ر و  األمواي ايفاصة أل راي التنمية، ويستمر يقلبات يدفقات ر و   ي 

دو ي ثر وروحا. واألهم األمواي ايفاصة بال هوادة بعد األزمة املالية العاملية، و لو بدرجات ي ت وعلل 
من  لو من وج ة نظر الســـــــياســـــــات ا لية ع البلدا، النامية ي،  يارات معاجلة التعري ب ـــــــكع متزايد 

، حتكم ا “حاالت التوقق املفاجتة”ملياقر الســــوق، وانعكا  مســــار يدف  ر و  األمواي ايفاصــــة، يو 
ات ع البلدا، املتقدمة، بدال علقة بالســـــــــــــــياســـــــــــــــعلل دو متزايد عوامع  ارجية وعاملية، مثع القرارات املت

، بوجــــــ)  ــــــاص، علل التــــــدفقــــــات العوامــــــع اليت متص هبــــــا البلــــــد النــــــامي املع . وينطب   لــــــو من
االستثمار املباشر األجنيب، مثع يدفقات ا افظات املالية واالستثمارات األ ر ، وإ،  ا، ينباي   ل من

االستثمار األجنيب املباشر ي مع القروي الدا لية والقروي فيما ي، يور  ع االعتبار ين) ح  يدفقات 
بي ال ر ات اليت  ض  بصورة متزايدة السرتايي يات ابدارة املالية وإدارة امل اري  باملضاربة. ويع   لو 
ييضـــا ي، البلدا، النامية ي ثرت، ع املتوســـا، بانعكا  مســـار يدفقات ر و  األمواي ايفاصـــة علل الر م 

ن يســــــــســــــــ ا االقتصــــــــادية املتينة، مثع اخنفاي الدين العام نســــــــبيا، وصــــــــار الع ز ع امليزانية، واخنفاي م
 معدالت التضيم، و ت ح م األرصدة االحتياقية.

ويبي ال ــــــــكع الثالي يدناا حالة التقلب ابلاا لصــــــــاع يدفقات ر و  األمواي ايفاصــــــــة إىل  - ٩
قات إ ابية إال يرا   يكن مســــتقرة ع ســــنوات ما بعد األزمة، إىل البلدا، النامية، حيي ظلت هذا التدف

، و  يعد إ ابية إال ب كع مؤقت للااية ع مطل  20١4ي، يصبحت سلبية بدرجة قوية ع منتصق عام 
. ويبي ال ـــــــكع ييضـــــــا األثر املتزايد للمعدالت الســـــــلبية لصـــــــاع يدفقات ر و  األمواي اليت 20١7عام 

ضــــــاربة، ي  صــــــاع االســــــتثمار ع حافظة األوراق املالية، وصــــــاع االســــــتثمارات األ ر ، يتيذ صــــــباة امل
 وصاع األ طاع )اليت يعكس علل نطاق واس  التدفقات املالية  ل امل روعة إىل ايفارج(.

 
  

__________ 

 Barry J. Eichengreen and others, «Are capital flows fickle? Increasingly? And doesانظر، علل ســـــبيع املثاي:  (٨) 

the answer still depend on type? ”, Policy Research Working Paper No. 7972 (Washington, DC, World Bank 

Group, 2017); and Barry J. Eichengreen and Poonam Gupta, “Managing sudden stops”, Policy Research 

Working Paper No. 7639 (Washington, DC, World Bank Group, 2016). 
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 ال كع الثالي  
 20١٧-200٧، صافي تدفقات رؤوس األموال الخاصة  سب العنصر: البلدان النامية  

 )بباليي دوالرات الواليات املتحدة، بقيمت ا ا الية(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
حسابات يمانة األونكتاد، استنادا إىل بيانات مستقاة من قاعدة بيانات ابحصاعات املالية ل ونكتاد، وقاعدة  :املصدر 

 دوا، والبنوك املر زية الوقنية.بيانات ميزا، املدفوعات التابعة لصندوق النقد ال
( االقتصــــــــــادات اليت  ر مبرحلة انتقالية: ١فيما يلي عينات االقتصــــــــــادات موزعة حســــــــــب لموعات البلدا،: ) :مالحظة 

( يفريقيا: يو ندا، وبويســــــــوانا، وجنوا يفريقيا، 2االحتاد الروســــــــي، ويو رانيا، و قل يزســــــــتا،، و ازا ســــــــتا،؛ )
( يمريكا ٣، وموزامبي ، وناميبيا، وني ليا؛ )والســــــــودا،، و انا، و ابو فلد ، ومصــــــــر، واملارا، وموري ــــــــيو 

املتعــــددة القوميــــات(،  -الاليينيــــة: األرجنتي، وإ وادور، ويورو وا ، وبــــارا وا ، والتازيــــع، وبوليفيــــا )دولــــة 
(  ســيا باســتثناع 4البوليفارية(، و ولومبيا، واملكســيو، ونيكارا وا؛ ) -والســلفادور، وشــيلي، وفنزويال )ل ورية 

األرد،، وإندونيســيا، وبا ســتا،، ويايلند، وير يا، ول ورية  وريا، وســر  النكا، وســناافورة، والصــي،  الصــي:
 والفلبي، وفييت نام، ولبنا،، وماليزيا، واململكة العربية السعودية، ومناوليا، واهلند، وهون   ون  )الصي(.

االقتصـــــاد العاملي ع جتاوز االرـــــطرابات ويواج) إدارة االقتصـــــاد العاملي م زقا  طلا. فقد ين ح  - ١0
 القرارات املتكررة اليت ينتاا األســـــــواق املالية ويســـــــواق األســـــــ م نتي ة عوامع  ات ي ثل عاملي )مثع ا ا 

ب ـــــــــــ ، الســـــــــــياســـــــــــات النقدية ع البلدا، املتقدمة النمو، واريفاا قيمة دوالر الواليات املتحدة، والتويرات 
راف القائمة علل قواعد(، و لو يبات واملؤســــــــــــســــــــــــات الت ارية املتعددة األقا يطة مبســــــــــــ لة جدو  الرتي

 ياا حتوي حاســـــــــــــم ع الســـــــــــــياســـــــــــــات املتبعة ع البلدا، املتقدمة النمو باية يعزيز يو األجور ا لية،  ع
، وحتســــــــي يوزي  الد ع ا لي، والرت يز علل إنتاجية االســــــــتثمار ا قيقي ابنتاجي ع الدا ع وع ايفارج

 علل دو مســـــــــــــــتــدام، إال ينــ) وع رــايــة املطــاف، ايبــاا ســـــــــــــــبيــع ي ثر ايزانــا دو زيــادة الطلــب ابلــاا
الســــتمرار االجتاهات التوســــعية ا الية من االعتماد علل ييســــل ال ــــروط املالية ويو يرصــــدة الديو،  بد ال

و ي، يؤد  إىل يزايد اال تالالت املالية العاملية باعتبارها ا رك الرئيســـــــي للنمو العاملي، وبالتاا ال بد لذل
ع  ع من البلدا، املتقدمة النمو والبلدا، النامية. ويبدو ي، ابصال  الضرييب ع الواليات املتحدة )الذ  

ع املائة من يو الناييف ا لي ابلاا الســــنو (، إىل جانب  طة  ١مثع إيرادات  ل متوقعة يناهز نســــبة 
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ديد حترير القطاا املصرع واملاا، حيبذ  يار املضي ع قري  ر  النقدية والقروي سياسات يدعو إىل جت
املضـــــــــــــاربة وينامي نزعات التكتع الســـــــــــــ لة ع ال ـــــــــــــر ات والقطاعات الثرية، ون ـــــــــــــر االبتكارات املالية و 

 القطاعات املالية و لها من القطاعات األساسية، وال سيما ع البلدا، املتقدمة النمو. ع
وع إقار  لو الســـيناريو، من املرجح ي، يســـتمر زيادة مكامن الضـــعق املالية ومكامن الضـــعق  - ١١

اهليكلية املت ذرة ع العديد من البلدا، النامية إىل درجة يتســـــــــــــــبب مع ا ع اندالا يزمات مالية ويزمات 
تصــــــلة بالديو، ضــــــعق املالية واملديو،  ارجية شــــــديدة. ويصــــــعب حاليا يوق  ما إ ا  ا، يرا م مكامن ال

قطاعات األعماي بالبلدا، املتقدمة النمو وع االقتصادات النامية سيؤد  إىل يزمة مالية عامة جديدة.  ع
الية ورـــــــــــــــائقة الديو، ع العديد ومثة إمكانية ي ر  يتمثع ع حلقات مطوَّلة ومكلفة من الضـــــــــــــــائقة امل

 لـــو إىل حـــد بعيــــد علل مـــد  قـــدرة  البلــــدا، النــــاميــــة دو، وقوا  ثـــار عـــدو   بلة. وقـــد يتوقق من
االقتصـــــــادات املتقدمة علل ا د القطاعات املصـــــــرفية الســـــــليمة نســـــــبيا واليت  فضـــــــت  ويل ا بالديو، ع 

 يداعيات اريفاا ديو، ال ر ات  ل املالية ويزايد األن طة املصرفية املوازية. من

 20١٧-2008النامية في الفترة االتجاهات الرئيسية للديون الخارجية في البلدان  - ثانيا 
يفيد التقديرات ي، لموا يرصدة الديو، ايفارجية ع البلدا، النامية واالقتصادات اليت  ر مبرحلة  - ١2

و األرصـــــــــــدة مبعدي ســـــــــــنو  متوســـــــــــط) ، حيي يت يل20١7يريليو، دوالر ع عام  7.٦4انتقالية بل  
ع زيــادة حصــــــــــــــــة البلــدا، النــاميــة ع لموا . ويت لل  لــو 20١7و  200٨ع املــائــة بي عــامي  5.٨

ع املــائــة بعــد مرور عقــد  2٦ا إىل حوا 2007ع املــائــة ع عــام  7يرصــــــــــــــــدة الــديو، العــامليــة من حواا 
اا ع يلو االقتصـــــــــادات بنســـــــــبة . و الي الفرتة نفســـــــــ ا، ازداد متوســـــــــا الناييف ا لي ابل(٩)الزمن من
النــاييف ا لي ابلــاا  هور نســـــــــــــــبــة لموا الــدين ايفــارجي إىلع املــائــة ســـــــــــــــنويــا،  ــا يد  إىل يــد ٦.٣
،  انت نســــــــــــبة 20١7. وع عام 20١7ع املائة ع عام  25.7إىل  200٨ع املائة ع عام  2١.2 من
نقاط متوية  ٣مبقدار ع املائة من لموا الديو، عبارة عن ديو، قويلة األجع، وهو ما شــكَّع يراجعا  74

موا الــديو، ايفــارجيــة زادت ع حي ي، حصــــــــــــــــة الــديو، القصـــــــــــــــلة األجــع ع ل، 200٨ مقــارنــة بعــام
 .20١7ع املائة ع عام  24إىل  200٨ع املائة ع عام  22 من
، بلات نســـــــــــــبة  دمة الديو، إىل الصـــــــــــــادرات يدري 20١7إىل عام  200٨وع الفرتة من عام  - ١٣

يسوي عام، حيي بلات  20١٦ي  ا، عام ع املائة، ع ح ٨.7، حيي بلات 20١١مستوياهتا ع عام 
إىل  20١7ع املائة ع عام  ١٣.٦ع املائة. ويعز  اخنفـاي يلـو النســـــــــــــــبـة إىل  ١5.4يلـو النســـــــــــــــبـة 

 .20١7وع عام  20١٦ بل إىل انتعاش يسعار السل  األساسية ع النصق الثاإ من عام  حد
، وهو 20١7يليو، دوالر ع عــام ير  ٦.5وبلاــت االحتيــاقيــات الــدوليــة للبلــدا، النــاميــة حواا  - ١4
. بيد ي، االريفاا الســـــــــــري  ع يرصـــــــــــدة 200٨يريليو، دوالر ع عام  4.٣ي ـــــــــــكع زيادة مقارنة مببل   ما

ع املائة سنويا  الي يلو الفرتة، يد  إىل اخنفاي ع نسبة  ١0الديو، القصلة األجع، اليت يت مبعدي 
ع املائة  ٣40إىل  200٨ عام ع املائة ع 5٣0لة األجع من االحتياقيات الدولية إىل الديو، القصـــــــــــــــ

 .20١7عام  ع

__________ 

 تاد.، وحسابات يمانة األونك20١7مع د املالية الدولية، قاعدة البيانات لرصد الديو، العاملية ع  انو، األوي/ديسمت  (٩) 
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وفيما يتعل  هبيكع ملكية التزامات الديو، ايفارجية اليت يق  علل عاي  البلدا، النامية، فقد وق   - ١5
الديو، قدر  بل من التحوي ع يكوين الديو، ايفارجية من الديو، العامة والديو، املكفولة حكوميا إىل 

ايفاصــــــة  ل املضــــــمونة ع مطل  العقد األوي من القر، ا اد  والع ــــــرين، حيي اريفعت حصــــــة الديو، 
. وع حي 200٩و  2000ي عامي ع املائة من لموا الديو، ايفارجية ب 4٩إىل  2٨ايفاصـــــــــــــــة من 

ونية القطاا اقتصــــادات جنوا وجنوا شــــرق  ســــيا  انت رائدة ع قدر  بل من هذا التحوي دو مدي ي،
ايفاص، فقد امتد هذا النما من املديونية ييضـــــــــــــــا إىل يفريقيا جنوا الصـــــــــــــــحراع الكت ، حيي اريفعت 

ع املائة  ٦الية يبل  حواا الديو، ايفاصـــــــة  ل املضـــــــمونة من حصـــــــة منيفضـــــــة ع الديو، ايفارجية ابل
ســــــ)، فع، حصــــــة الديو، العامة . وع الوقت نف20١7ع املائة للوي عام  25إىل حواا  2000عام  ع

ع املائة بقليع  40نســـــــــــــــبة يفوق واملكفولة حكوميا املســـــــــــــــتحقة لدائني من القطاا ايفاص اريفعت من 
. وقد شــــــــــــ دت التالات ع حصــــــــــــة نوعي 20١7ع املائة ع عام  ٦0إىل ما يزيد علل  2000 عام ع

ملســـــــــــتحقة لدائني لديو، املكفولة حكوميا االديو، ع الديو، ايفارجية إلاال وع حصـــــــــــة الديو، العامة وا
 القطاا ايفاص استقرارا  ع السنوات األ لة، م  وجود ا تالفات إقليمية. من
وقد ي ثرت ييضــــــا مؤشــــــرات الديو، ع البلدا، النامية باألرقام ايفاصــــــة بالصــــــي، حيي اريفعت  - ١٦

إىل  200٩ع املــائــة ع عــام  ١١.5حصــــــــــــــــة البلــد من لموا يرصــــــــــــــــدة الــديو، ع البلــدا، النــاميــة من 
. وباســـــــتثناع الصـــــــي، اريفعت نســـــــبة الدين إىل الناييف ا لي ابلاا للبلدا، 20١7املائة ع عام  ع 2١

، وبلات  روهتا عند نســــــبة 20١7ع املائة ع عام  ١٣.٦إىل  200٩ع املائة ع عام  ١2.٨النامية من 
ســعار الســل  األســاســية رــعق  بل. وظلت حصــة الديو، عندما انتاا ي 20١٦ع املائة ع عام  ٦.١5

ع املائة  ٨0الطويلة األجع ع لموا الديو، ايفارجية مســـــــــتقرة بوج) عام  الي هذا الفرتة، عند نســـــــــبة 
ع املائة.  20و  ١7يقريبا، ويراوحت حصـــــــــــــــة الديو، القصـــــــــــــــلة األجع ع لموا الديو، ايفارجية بي 

إىل  200٩ع املائة ع عام  ٨.7 الصــــادرات من يدري مســــتو  هلا وهو واريفعت نســــبة  دمة الديو، إىل
ـــــة ع عـــــام  ١5.٣يعلل مســـــــــــــــتو  هلـــــا وهو  ـــــع ي، ي20١٦ع املـــــائ ع املـــــائـــــة  ١٣.5رتاج  إىل ، قب

ضـــــــــــــــائقة املالية . و ما يتبي يدناا، فع، هذا األرقام ابلالية  في إىل حد  بل ينامي ال20١7 عام ع
 سيما ع يقع البلدا، يوا. ورائقة الديو،، ال

 200٨بليو، دوالر ع عام  ١55وزاد لموا يرصــــــــــــــدة الديو، ايفارجية ع يقع البلدا، يوا من  - ١7
ع املائة  7.4، وهو ما ميثع متوســـــــا معدي يو ســـــــنو  بنســـــــبة 20١7بليو، دوالر ع عام  2٩٣.4إىل 

ع  ٨2.7ية من لموا الديو، ايفارجية من  الي يلو الفرتة. وزادت الديو، الطويلة األجع  نســـــــــبة متو 
، ع حي يراجعت حصــة الديو، القصــلة األجع 20١7ع املائة ع عام  ٨٦.4إىل  200٨املائة ع عام 

. و  يكد 20١7ع املائة ع عام  ٩.4إىل  200٨ع املائة ع عام  ١٣.5ع لموا الديو، ايفارجية من 
مد  العقد املارـــــــــــــــي، حيي يالت   الناييف ا لي ابلاا علليتال نســـــــــــــــبة لموا الدين ايفارجي إىل

. وم   لو، فع، نســـــــــــــــبة  دمة 20١7ع املائة ع عام  2٨.١إىل  200٨ع املائة ع عام  27.4 من
ع املائة  4.١اريفعت من  الديو، إىل الصـــــــــــــــادرات قد يفاقمت ب ـــــــــــــــكع حاد  الي هذا الفرتة، حيي

، وهذا يطور مثل للقل  ع حاي اســـــــــــــــتمرار هذا 20١7قريبـا ع عام ع املائة ي ١0إىل  200٨ عام ع
متوية من ابيرادات االجتاا ع الســـــــــــــــنوات املقبلة. و الي الفرتة نفســـــــــــــــ ا، زادت  دمة الديو،  نســـــــــــــــبة 

ع املائة،  ا يد  إىل حتويع وج ة  ١4إىل  5.7يربو علل الضـــــــــــــــعق، حيي اريفعت من  ا كومية مبا
 ــــــاري  االجتماعية الرئيســــــية الرامية إىل حتقي  يهداف التنمية املســــــتدامة. ووفقا ل رقام املوارد بعيدا عن امل
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ع املائة من البلدا، النامية املنيفضــــة  40، يصــــبحت ا ، نســــبة (١0)الصــــادرة عن صــــندوق النقد الدوا
، معررــــــــة ب ــــــــدة يفطر املعاناة من رــــــــائقة 20١٣ما يقرا من رــــــــعق عددها ع عام  ي  (١١)الد ع

بلدا، من يصـــع البلدا، الثالثة ع ـــر اليت انتقلت إىل الفتة ال ـــديدة  ١0الديو،. وعالوة علل  لو، فع، 
يوجد ع يفريقيا جنوا الصـــــــــــحراع الكت . وفيما مص يقع البلدا، يوا  20١٣التعري لليطر منذ عام 

ين إىل الناييف ا لي ع يلو املنطقة، مثة يدهور ملحو  ع بعح مؤشــــرات الدين. ففي حي ي، نســــبة الد
)وهو يال بنحو  20١7 عـــام ع املـــائـــة ع ٣١إىل  20١١ع املـــائـــة ع عـــام  25ابلـــاا زادت من 

بعة يرــــــــــــعاف يقريبا، حيي اريفعت املائة(، زادت نســــــــــــبة  دمة الدين إىل الصــــــــــــادرات مبقدار ير  ع 20
ما حدر يدهور شديد ع نسبة .  20١7ع املائة ع عام  ١2.٩إىل  20١١ع املائة ع عام  ٣.٨ من

. 20١7 ع املائة ع عام ١٨.5إىل  20١١ ع املائة ع عام 5 دمة الديو، إىل ابيرادات ا كومية، من 
ويعكس هذا التطورات ابمكانية اليت يييحت حديثا للوصـــــــــــوي إىل يســـــــــــواق ر و  األمواي العاملية عقب 

من عبع الديو، الســــــــــــابقة، مثع املبادرة املتعلقة اخنفاي يرصــــــــــــدة الديو، الناجم عن مبادرات التيفيق 
ــالــديو، واملبــادرة املتعــددة األقراف لتيفيق عــبع الــديو،، وزيــادة اقرتاي يقــع  بــالبلــدا، الفقلة املثقلــة ب
البلدا، يوا يلو بال ـــــروط الت ارية  الي الســـــنوات القليلة املارـــــية، متكبدة  بذلو يكاليق يعلل بكثل 

عق يســعار الســل  األســاســية،  ا يثر ســلبا  من يجع  دمة الديو،. ومبوازاة  لو، ايســمت يلو الفرتة بضــل
هلـــذا االجتـــاهـــات إىل يـــدهور  علل إيرادات التصـــــــــــــــــدير وابيرادات ا كوميـــة. وقـــد يد  األثر امل ـــــــــــــــرتك

البسا واملقام ع نسب املديونية الرئيسية، وهو ما يفضل إىل زيادة ه اشة الور  املاا ع عدد  من  ع
 من يقع البلدا، يوا.

ومثة جانب   ر من اجلوانب املعروفة جيدا لتنامي الضـــــــائقة املالية ورـــــــائقة الديو، لد  البلدا،  - ١٨
النامية يتعل  بالدوي اجلزرية الصالة النامية. فقد زاد لموا يرصدة الديو، ايفارجية للدوي اجلزرية الصالة 

، بينما زاد الناييف ا لي ابلاا بنسبة 20١7و  200٨ي عامي النامية مبا يربو علل الضعق ع الفرتة ب
ع املائة  الي الفرتة نفســـــــ ا. ونتي ة لذلو، يدهور متوســـــــا نســـــــبة الدين إىل الناييف  ٣0يزيد قليال عن 

ع املـــائـــة ع عـــام  5٨.2إىل  200٨ع املـــائـــة ع عـــام  2٨.٣ا لي ابلـــاا عمومـــا، حيـــي اريف  من 
 النــاييف ا لي ابلــاا الــدوي اجلزريــة الصـــــــــــــــالة النــاميــة يت ــاوز نســــــــــــــــب الــدين إىل، وع بعح 20١7
لدين إىل الصــــــادرات، حيي اريف  املائة. وقد يفاقم ييضــــــا إىل حد  بل متوســــــا نســــــبة  دمة ا ع ١00
، بينما اريفعت نسبة الدين ايفارجي 20١7ع املائة ع عام  ١٩.2إىل  200٨ع املائة ع عام  ٨.٦ من
ع املائة  الي الفرتة نفســ ا. وبلات  ١٦٣.٨ع املائة إىل نســبة مذهلة بلات  ٦7.4ىل الصــادرات من إ

، وبلات يعلل 200٨ع املائة ع عام  ١٩١نســـــــــــــــبة االحتياقيات الدولية إىل الديو، القصـــــــــــــــلة األجع 
بل  ع رــــايــــة املطــــاف لت ، إال يرــــا اخنفضــــــــــــــــــت20١0ع املــــائــــة ع عــــام  ٣44.٨مســـــــــــــــتو  هلــــا وهو 

، وهو ما ينذر بفري حدود الت مي الذايت ع حاالت اشــــــــتداد رــــــــائقة 20١7املائة ع عام  ع ٨.2٣5
الــديو،. وظلــت املــاليــة العــامــة يعــاإ من حــالــة ا تنــاق من جراع يكــاليق  ــدمــة الــديو، البــاهظــة، اليت 

املائة ع عام  ع 40إىل ي ثر من  20١0ع املائة من ابيرادات ا كومية ع عام  ١٦يضـــــــــــــــاعفت من 
، وهي نســــبة ال يزاي مريفعة. وعلل النحو 20١7ع املائة ع عام  ٣4، قبع ي، يرتاج  إىل نســــبة 20١5

__________ 

 Macroeconomic developments and prospects in low-income developing countries-2018”, Policy“انـــظـــر:  (١0) 

Paper (Washington, DC, IMF, 2018). 
قائمة يقع البلدا، يوا حســـب يعريق األمم املتحدة وقائمة البلدا، النامية املنيفضـــة الد ع حســـب يعريق صـــندوق النقد  (١١) 

 دوا متطابقتا، يقريبا، علل ي، الفرق الرئيسي بين ما هو ي، قائمة صندوق النقد الدوا ي مع ييضا فييت نام وني ليا.ال
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املبي يدناا، فع، حمنة الدوي اجلزرية الصـــــــــــالة النامية، ومعظم ا من البلدا، النامية املتوســـــــــــطة الد ع اليت 
 من االهتمام. يواج) مستويات عالية من ايفطر البيتي، يستلزم مزيدا

ع املائة يثناع الفرتة  ٩.5وزاد لموا يرصـــــــــــدة الديو، ع األســـــــــــواق الناشـــــــــــتة مبعدي متوســـــــــــط)  - ١٩
، ي  مبــا يت ــاوز املعــدي ايفــاص بــالبلــدا، النــاميــة  م موعــة مبقــدار نقطــة متويــة واحــدة. 20١7-200٨

ع املائة،  ا يد  إىل يراج   ٦.٨و الي الفرتة نفســـــــ ا، بل  متوســـــــا معدالت يو الناييف ا لي ابلاا 
ع املــــائــــة  22.٩إىل  200٨ع املــــائــــة ع عــــام  ١٨.٣نســـــــــــــــبــــة الــــدين إىل النــــاييف ا لي ابلــــاا من 

ع املائة  2٣ايفارجي من  . وزادت الديو، القصــــــــــــــلة األجع  نســــــــــــــبة من رصــــــــــــــيد الدين20١7 عام ع
 املائة ع 2٨قر عند نســـــــــبة رها لتســـــــــت، مث انعكس مســـــــــا20١4ع املائة ع عام  ٣٦إىل  200٩ عام ع
. واخنفضـــت نســـبة االحتياقيات الدولية إىل الديو، القصـــلة األجع ب ـــكع حاد من يعلل 20١7 عام ع

. وبلات نســــــبة  دمة 20١7ع املائة ع عام  ٣5٣إىل  200٩ع املائة ع عام  ٦7٣مســــــتو  هلا وهو 
،  ا يعكس ســـــــــــــــ ولة 20١١ع املائة ع عام  ٨ الديو، إىل ابيرادات ا كومية يدري مســـــــــــــــتو  هلا وهو

ا صــوي علل القروي وبلوأ يســعار الفائدة علل الصــعيد العاملي يدري مســتو  هلا ع يعقاا األزمة املالية 
 .20١7ع املائة ع عام  ١١.5إىل العاملية. وقد زادت يلو النسبة يدر يا لتصع 

املؤشرات  من البلدا، يفضع مناملوحدة لتلو اجملموعة  وعلل الر م من ي، مؤشرات الديو، ايفارجية - 20
ايفاصـــة بالبلدا، النامية  كع، فع، ســـ ولة وصـــوهلا نســـبيا إىل يســـواق ري  املاي الدولية  عل ا عررـــة جملموعة 

ملالية. ومن مث، فع، االقرتاي حمددة من مكامن الضــــــــــــــعق، يعز  إىل حد  بل إىل اقرتاي ال ــــــــــــــر ات  ل ا
املالية الدولية، ال سيما بالدوالر، من جانب ال ر ات  ل املالية ع البلدا،  ات األسواق الناشتة األسواق  ع

قد اريف  بســــــــــــــرعة منذ بداية هذا األلفية. ويعز  نســــــــــــــبة  بلة من الدين ابلاا للقطاا ايفاص، الذ  بل  
قد يضيم  لو املبل  ليصع إىل ، إىل ال ر ات بدال من األسر املعي ية، و 2000بليو، دوالر ع عام  ٦2٩
. وجتدر ابشـــــــــــــــارة إىل ي، اريفاا معدي  ويع ال ــــــــــــــر ات (١2)20١٦يريليو، دوالر للوي راية عام  2١.٦

بالقروي ع هذا االقتصــــــــــادات حتددا ا ، بدرجة يقع العوامع التقليدية، مثع  ات القطاا ا قيقي و ات 
لي، بدال من العوامع العاملية من قبيع اريفاا قيمة الدوالر ال ــــــــر ات اليت يتســــــــم هبا الورــــــــ  االقتصــــــــاد  ا 

وقرارات الســياســة العامة ع االقتصــادات املتقدمة. وعلل النحو الذ  يبرزي) يزمات العملة مؤ را ع األرجنتي 
ق وإندونيســــيا وير يا وهنااريا، ال يزاي هذا االقتصــــادات معررــــة مل ــــاعر املســــتثمرين الســــلبية و االت التوق

 .املفاج  لتدفقات ر و  األمواي ايفاصة إىل الدا ع وهلروا ر و  األمواي ا لية

تعميق التحااديااات التي تواجاار القاادرة على تحماال الاادين الخااارجي في البلاادان  - ثالثا 
 20٣0النامية: متطلبات االساااااااااتثمار في الار يطة التنمية المساااااااااتدامة لعام 

 ومكامن الضعف البيئي
 20٣0ول الهيكلي في الار يطة عام متطلبات االستثمار ألغراض التحتزايد  - ألف 

ميثع االقرتاي، من جانب ا كومات و يانات القطاا ايفاص علل الســــــــــــــواع، يداة هامة لتمويع  - 2١
االســـــــــــــتثمارات اليت ال    عن ا لتحقي  التنمية املســـــــــــــتدامة، ولتاطية اال تالالت القصـــــــــــــلة األجع بي 

__________ 

 .20١٨قاعدة بيانات الديو، العاملية اليت ورع ا صندوق النقد الدوا، ع حزيرا،/يوني)  (١2) 
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وفات. بيد ي، اريفاا عبع الديو، قد يعي  النمو والتنمية املســــــتدامة. وع ســــــياق  طة ابيرادات واملصــــــر 
، ينباي للبلدا، النامية حتقي  يواز، بي هذا االعتبارات ع ســـــــــــــــعي ا إىل يســـــــــــــــيل إمكانات 20٣0عام 

 ا ايفارجي.التمويع ايفارجي لدعم االسرتايي يات ابيائية الوقنية م  جتنب ي طار انعدام االستقرار املا
ويؤد  االعتبــارات املتعلقــة بــالقــدرة علل حتمــع الــدين ايفــارجي دورا بــارزا ع  طــة عمــع يديس  - 22

يبابا، اليت يعكس االعرتاف بضــرورة مســاعدة البلدا، النامية ع حتقي  القدرة علل حتمع الديو، علل املد  
قدر الكاع من  ويع الديو، و فيق الطويع، مبا ع  لو من  الي ســــياســــات منســــقة هتدف إىل يعزيز ال

يعباع الديو، وإعادة هيكلت ا، ودعم إدارة الديو، ب ـــكع ســـليم. وي ـــمع هذا الســـياســـات الرصـــد وابدارة 
ا صـــــــيفة لاللتزامات من  الي حتســـــــي املعايل املن  ية وشـــــــفافية البيانات، ويعزيز عمليات إعادة اهليكلة 

يت يكو، عررــــــة لصــــــدمات اقتصــــــادية رــــــ  يدوات مالية لدعم البلدا، الالتعاونية لاللتزامات الســــــيادية، وو 
اجتماعية يو قبيعية قد يقوي قدرهتا علل حتمع الديو،، ويعزيز التعاو، بي املقررــــي واملقرترــــي لدرع  يو

حدور حاالت الديو، اليت ال ميكن حتّمل ا وب اد حع هلا. ور م الت  يد ع  طة عمع يديس يبابا علل 
فا  علل مســـــــــــــــتويات من الديو، ميكن حتمل ا مســـــــــــــــؤولية يق  ع املقام األوي علل عاي  البلدا، ي، ا 

 .يقوسي القدرة علل حتّمع الديو،املقرترة، يتحمع املقررو، املسؤولية عن يقد  القروي علل دو ال 
من يجع يعزيز وعلل الر م من هذا االعرتاف بضــــرورة زيادة الدعم املنســــَّ  ع لاي الســــياســــات  - 2٣

القدرة علل حتمع الدين ايفارجي ع  طة عمع يديس يبابا، مثة ف وة بارزة ع حتليع الســــــــياســــــــات يتعل  
ب ثر متطلبات االســـــــتثمار املتصـــــــلة ب هداف التنمية املســـــــتدامة علل القدرة علل حتمع الديو،. ويكتســـــــي 

ة ، ومن املتوق  ي، يكو، هلا يثر عمي  احتياجات االســـــتثمار يلو املتصـــــلة ب هداف التنمية املســـــتدامة ي ي
علل األورــــــــــــــــاا املــاليــة والقــدرة علل حتمــع الــدين ايفــارجي ع البلــدا، النــاميــة. وع حي ي، التقــديرات 
يتفــاوت، يبعــا لالفرتارــــــــــــــــات النمو جيــة، هنــاك ايفــاق عــام علل ي، هــذا االحتيــاجــات يقــدَّر برتيليونـات 

يا، يبل  متوسا الع ز السنو  ع  ويع االستثمارات األساسية الدوالرات سنويا. ووفقا لتقدير حذر نسب
، بالنظر إىل 20٣0-20١5يريليو، دوالر ســــــــــــنويا قيلة الفرتة  2.5املتعلقة ب هداف التنمية املســــــــــــتدامة 

. وعلل الصـــــــــــــــعيد القطر ، متلق ح م النقص ع التمويع (١٣)20١4مســـــــــــــــتويات االســـــــــــــــتثمار لعام 
. وســــــــتكو، البلدا، املنيفضــــــــة الد ع وبلدا، ال ــــــــرحية الدنيا من فتة با تالف ح م االقتصــــــــاد الوق 

إىل  4بنســبة يرتاو  من  20٣0الد ع املتوســا لاجة إىل زيادة االســتثمارات الســنوية املتصــلة خبطة عام 
إىل  ٣لبلدا، املنيفضـــــــــــــــة الد ع و ع املائة ع ا 4٣إىل  ١7ع املائة من الناييف ا لي ابلاا ) 5.١١

فقا )القضـــاع علل  ١. ولتحقي  اهلدف (١4)املائة ع بلدا، ال ـــرحية الدنيا من فتة الد ع املتوســـا(ع  ٩
، وبافرتاي ي، الوفورات واملســــاعدة ابيائية الر ية 20٣0الفقر جبمي  يشــــكال) ع  ع مكا،( للوي عام 

يقيا مبعدي رقمي ع ريي مبا يزيد بقيت ع مستوياهتا ا الية، سيتعي ي، ينمو الناييف ا لي ابلاا ع يفر 
. ولتلبية متطلبات االســــــــــــــتثمار يلو، ســــــــــــــيتعي علل البلدا، النامية ينفيذ (١5)ع املائة ســــــــــــــنويا ١5علل 

اســــــــــــــرتايي ية متعددة اجلوانب من يجع يعبتة  ويع التنمية م  مراعاة الظروف ايفاصــــــــــــــة بكع بلد والقيود 
__________ 

)من ــــورات األمم املتحدة، رقم  التنمية املســــتدامة:  طة عمع : االســــتثمار ع يهداف20١4يقرير االســــتثمار العاملي لعام  (١٣) 
 (.E.14.II.D.1املبي  

 Guido Schmidt-Traub, “Investment needs to achieve the Sustainable Development Goals: understandingانظر:  (١4) 

the billions and trillions” Working Paper (Sustainable Development Solutions Network, 2015). 
 Economic Development in Africa Report 2016: Debt Dynamics and Development Finance (Unitedانظر:  (١5) 

Nations publication, Sales No. E.16.II.D.3). 
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الية الدولية. ومبا ي، التمويع القائم علل الدين ســيظع من املكونات اهليكلية اليت يفررــ ا النظم النقدية وامل
الرئيســـــــية هلذا االســـــــرتايي ية، يتزايد ي يت ا إ ، فيما مص يقييم قدرة البلدا، الفعلية علل حتقي  الاايات 

 ،.وقت علل قدرهتا علل حتمع الديو اليت يندرج ع إقار يهداف التنمية املستدامة م  ا فا  ع نفس ال
وعلل النحو املبي ع الفرا األوي من هذا التقرير، فع، البيتة االقتصادية العاملية الراهنة ال يساعد  - 24

علل  فيق الضاا علل قدرة البلدا، النامية علل حتمع الدين ايفارجي. وبابرافة إىل  لو، فع، صاع 
التعاو، والتنمية ابيائية التابعة ملنظمة املســـــــــــــــاعدة ابيائية الر ية املقدمة من يعضـــــــــــــــاع جلنة املســـــــــــــــاعدة 

ع املائة  0.7امليدا، االقتصــــاد  ظع قاصــــرا  عن اهلدف الذ  ورــــعت) األمم املتحدة املتمثع ع نســــبة  ع
، ي  ينـ) 20١7بليو، دوالر ع عــام  ١4٦.٦من الــد ــع القومي ابلــاا لل  ــات املــادــة، حيــي بل  

. ولعــع األهم من  لـو (١٦)20١٦ع املــائــة عن عــام  0.٦دار شـــــــــــــــ ــد اخنفــارــــــــــــــــا بــالقيمــة ا قيقيــة مبقــ
. وع (١7)يدفقات املســــــــاعدة ابيائية الر ية إىل يقع البلدا، يوا شــــــــ دت ر ودا ع الســــــــنوات األ لة ي،

حي يبرزت التطورات األ لة اهل ــاشــة املالية ايفارجية لبلدا، ال ــرحية العليا من فتة الد ع املتوســا، فع، 
ا ادة امللحوظة ع  طر الع ز عن يسديد الديو، ع عدد  بل من يقع البلدا، يوا ي كع مصدر الزيادة 

قل   بل، بالنظر إىل  ت ح م متطلبات االستثمار في ا  ات الصلة ب هداف التنمية املستدامة. واريفعت 
ا لي ابلـــاا ن النـــاييف ع املـــائـــة م ٣٣املســـــــــــــــتويـــات املتوســـــــــــــــطـــة للـــدين العـــام ع يلـــو اجملموعـــة من 

. ونتي ة لذلو، اريف  عدد يقع البلدا، يوا اليت يواج) 20١7ع املائة ع عام  47إىل  20١٣ عام ع
بلدا، ويســـــــــت ثر بلدا، يفريقيا جنوا الصـــــــــحراع الكت   ٣5إىل  22حتديات  بلة فيما مص الديو، من 

يتة االقتصـــادية العاملية واعتمادها بدرجة وبصـــورة يعم، فع، اجلم  بي ه ـــاشـــة الب .(١٨)مبعظم يلو الزيادة
 بلة علل التمويع، ع ظع يزايد صــــعوبة ا صــــوي علل املوارد ب ــــروط ميســــرة، يعري البلدا، النامية إىل 
حالة يؤد  في ا يصـــاعد يكاليق  دمة الدين إىل اســـتبعاد االســـتثمارات العامة ع امل ـــاري   ات الصـــلة 

، اريف  عدد البلدا، النامية اليت مثلت 20١7و  20١4الفرتة بي عامي ب هداف التنمية املســـــتدامة. وع 
بلدا. وبالنســـــــــــــبة لبعح  2٩إىل  2١ع املائة من ابيرادات ا كومية من  ١5في ا  دمة الدين ي ثر من 

يلو البلدا،،  ثع املوارد الالزمة يفدمة الديو، عدة يرـــــعاف  صـــــصـــــات امليزانية لالســـــتثمارات املتصـــــلة 
 .(١٩)ف التنمية املستدامةب هدا
وعلل هذا ايفلفية، قامت منظمات دولية، مبا ع  لو صـــــــــــــــندوق النقد الدوا والبنو الدوا،  - 25

وحمافع من قبيع لموعة الع ــــــرين ومنتد  باريس، بتســــــليا الضــــــوع علل رــــــرورة يعزيز القدرة علل إدارة 
ية يســــــ يع البيانات املتصــــــلة بالديو، واببالأ الديو، ع املراحع الالحقة ع البلدا، النامية وحتســــــي عمل

(، من األ ية A/72/253عن ا وحتســـــــــي جودهتا وشـــــــــفافيت ا. وعلل النحو املبي ع يقارير ســـــــــابقة )انظر 
عم املقدم لبناع القدرات مبكا، جتديد ير يز السياسات علل املبادرات املتعددة األقراف من يجع زيادة الد

واملســـــــاعدة التقنية ع هذا اجملاي، وهو ما يتيح) حاليا علل الصـــــــعيد العاملي  ع من نظام يســـــــ يع وإدارة 

__________ 

. وهي متـاحة علل 20١٨منظمـة التعـاو، االقتصــــــــــــــــاد  والتنميـة، قاعدة بيـانات  ويع التنميـة، اقول  علي ـا ع ييار/مايو  (١٦) 
 ./http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-dataالرابا: 

 (.20١٨)نيويورك،  20١٨تنمية،  ويع التنمية: التقدم وا فاق لعام فرقة العمع امل رت ة بي الو االت املعنية بتمويع ال (١7) 
 املرج  نفس). (١٨) 
يســتند التقديرات إىل قاعدة بيانات مبادرة رصــد ابنفاق ا كومي ب ــ ، ابنفاق املتعل  ب هداف التنمية املســتدامة. وميكن  (١٩) 

 .http://www.governmentspendingwatch.org/spending-dataاالقالا علي ا ع املوق : 

https://undocs.org/ar/A/72/253
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منولــي ونظــام إدارة الــديو، والتحليــع املــاا التــاب  ل ونكتــاد. وال يقتصـــــــــــــــر  لــو علل و الــديو، التــاب  للك
يع البيانات املتعلقة بالديو،، بع ميتد إىل حتســي نطاق التحســينات املد لة علل يوقيت ودقة عملية يســ 

ياطية بيانات ديو، القطاا العام و لها من البيانات  ات الصـــــــــــــــلة، مبا ع  لو علل وج) ايفصـــــــــــــــوص 
 ئة، وصكوك الديو، األ ثر يعقيدا.صكوك الديو،  ل املس لة يو ايففية ح  ا ،، وااللتزامات الطار 

نوعية بيانات الديو، ونطاق ا وشــــــفافيت ا األســــــا  الالزم الذ  ميكن ي، يقوم وبينما يتيح حتســــــي  - 2٦
علي) حتليع الســـــــياســـــــات من يجع معاجلة مكامن الضـــــــعق املالية واملتصـــــــلة بالديو،، ي ـــــــكع رصـــــــد  اقر 
االقتصــــاد الكلي واملياقر املالية علل القدرة علل حتمع الديو، حتديات إرــــافية. واألداة األســــاســــية ع هذا 

لصـــدد هي إقار حتليع قدرة البلدا، املنيفضـــة الد ع علل حتمع الدين الذ  ورـــع) صـــندوق النقد الدوا ا
باالشـــرتاك م  لموعة البنو الدوا، إىل جانب إقار حتليع القدرة علل حتمع الدين لد  البلدا، اليت لدي ا 

اص بالبلدا، املنيفضـــــة الد ع فرص  بلة للوصـــــوي إىل يســـــواق ر و  األمواي الدولية. ويســـــاعد ابقار ايف
علل إرشـــــــــــــــاد البلدا، املنيفضـــــــــــــــة الد ع ع قرارات االقرتاي اليت يتيذها علل دو يوف  بي احتياجاهتا 
التمويلية وبي قدرهتا ا الية واملريقبة علل التســــــــــــديد. وقد حظي إصــــــــــــال  شــــــــــــامع ل قار ايفاص بالبلدا، 

، 20١7لصــــندوق النقد الدوا ولموعة البنو الدوا ع عام املنيفضــــة الد ع مبوافقة اجمللســــي التنفيذيي 
. وي دف ابصــــــال  إىل حتســــــي يقييم  لو ابقار لقدرة بلد 20١٨ومن املتوق  ي، يبدي العمع ب) ع عام 

قـدم املن  ي بايـة زيـادة الـدقـة مـا علل حتمـع الـديو، عن قري  إدراج املزيـد من املعلومـات القطريـة ويوجـ) الت
بضائقة الديو،. ومن ش ، هذا التحسينات ي، يساعد علل حتديد فرص االقرتاي اليت يدعم يعبتة التنبؤ  ع

املوارد املالية من يجع حتقي  يهداف التنمية املســـــــتدامة دو، إ اد جوانب إرـــــــافية من الضـــــــعق إزاع الديو، 
يسواق ر و  األمواي الدولية  ايفارجية. وقد صلمسم ابقار ايفاص بالبلدا، اليت لدي ا فرص  بلة للوصوي إىل

لتقييم مكامن الضــــــــــعق املتصــــــــــلة بالديو، ع البلدا، اليت لدي ا فرص دائمة للوصــــــــــوي إىل  ويع األســــــــــواق 
ملعاجلة يوج) القصــــــــــــــور اليت ا حتديدها ع يعقاا  20١٣ايفارجية. وإ  جر  حتديي هذا ابقار ع عام 

 من جانب صندوق النقد الدوا.، فعن) مض  حاليا الستعراي   ر 200٨يزمة عام 
صـــــــــلة ب هداف التنمية املســـــــــتدامة ويزايد متطلبات االســـــــــتثمار املت 20٣0وع ســـــــــياق  طة عام  - 27
لي  البلدا، النامية، قد يكو، من املفيد ور  يدوات سياسات يكميلية لتقييم القدرة علل حتمع الدين  ع

مع الدين ع املقام األوي حوي مف وم القدرة علل من منظور يوســـــــــــــــ . ويتمحور يقر حتليع القدرة علل حت
معقولة  ويات الديو، دو، حتمع يســــــويات  لحتمع الدين من حيي قدرة البلد علل حتقي  اســــــتقرار مســــــت

ل يرادات يو النفقات يو التمويع، م  الت ـــــــــــــــديد علل املرونة القصـــــــــــــــلة األجع وااللتزام بالوفاع مبطالبات 
يؤد   فيما مص التحليع والســــــــياســــــــات، قد لو ين) ع ظع مثع هذا األولوياتالدائني. و ا يســــــــتتبع)  

االســــتثمار الطويع األجع هبدف حتقي  يهداف التنمية املســــتدامة إىل التنافس علل اســــتيدام املوارد. فعلل 
وفــاع ســـــــــــــــبيــع املثــاي، قــد يلنظر إىل الــديو، املريفعــة علل يرــا ديو، ميكن حتمل ــا مــا دام البلــد قــادرا علل ال

يكن  ســــــــــعة النطاق للســــــــــياســــــــــات، ح  وإ،  مبطالبات الدائني دو، ا اجة إىل الل وع إىل يعديالت وا
مبقدورا يعبتة املوارد الكافية للوفاع مبتطلبات االسـتثمار  ات الصـلة ب هداف التنمية املسـتدامة. وع املقابع، 

الســــــــــــداد ع األجع القصــــــــــــل ة للقدرة علل ميكن بقار حتليع القدرة علل حتمع الدين الذ  يعطي األولوي
حيصر البلدا، ع سيناريو اخنفاي الدين واخنفاي النمو الذ  يثني ا عن االقرتاي واالستثمار من يجع  ي،

 .حتقي  يهداف التنمية املستدامة، ح  وإ،  انت مستويات ديورا دو، عتبات اجملازفة املعتدلة
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األمي العام ل مم املتحدة ع  لو الوقت، ايباا ريف معزز ، اقرت   وع عنا،، 2005وع عام  - 2٨
إزاع القدرة علل حتمع الدين ي ـــــــمع يهدافا  إيائية حمددة، ع ســـــــياق األهداف ابيائية ل لفية. وع إقار 

مســـــــــــــــتو  الدين الذ  يســـــــــــــــمح للبلد املع  بتحقي  ” لو الن يف، علرسفت القدرة علل حتمع الدين ب را 
(. وير ز A/59/2005) “دو، زيادة ع نســــب الديو، 20١5يائية ل لفية والوصــــوي إىل عام األهداف اب

علل يقييم متطلبات االســــتثمار  20٣0ايباا ريف معزز إزاع القدرة علل حتمع الدين ع ســــياق  طة عام 
مية املســـتدامة األســـاســـية ونســـبة اســـتدانة مســـتقرة علل حد ســـواع والتمويع مبا يتف  م  حتقي  يهداف التن

، و لو ليلســـــــرتشـــــــد ب) ع ورـــــــ  اســـــــرتايي يات إيائية وقنية مســـــــتدامة. ومن اجلوانب 20٣0للوي عام 
األســـاســـية لورـــ  إقار لتقييم القدرة علل حتمع الدين ير ز علل يهداف التنمية املســـتدامة النظر علل دو 

متطلبات اســـــــــــــــتيفاع معايل معززة للقدرة علل حتمع الدين، مثع الاايات املتصــــــــــــــلة  متكامع ع قائفة من
بالنمو االقتصـــــــــــــــاد  ويعبتة املوارد ا لية، ويقر امليزانية املتوســـــــــــــــطة األجع اليت يراعي االلتزامات بتحقي  

 األجع الطويع، يهداف التنمية املســـتدامة عند النظر ع  ع من ا يز املاا املتا  ومتطلبات االســـتثمار ع
إىل جانب متطلبات التمويع ايفارجي للتنمية، من حيي ا  م وال ـــــــــــــــروط، مبا يتف  م  الاايات اليت 

 يندرج ع إقار يهداف التنمية املستدامة واستقرار نسب االستدانة.
ية وبابرــافة إىل الدور الذ  يؤدي) إقار يقييم متكامع وي ثر مشولية يتمحور حوي يهداف التنم - 2٩

، فعن) ييســـــر ييضـــــا يقييم قائفة 20٣0املســـــتدامة ع حتديد القدرة علل حتمع الدين ع ســـــياق  طة عام 
من  يارات الســــــــياســــــــة العامة ع  تلق اجملاالت. وفيما مص يعبتة املوارد ا لية، ميكن الســــــــرتايي يات 

ما مص ابيرادات املالية حتقي  ابيرادات ع املد  املتوســــــــا ي، يســــــــاعد علل ورــــــــ  الاايات القطرية في
وحتصيع الضرائب ومتطلبات بناع القدرات ع األجع الطويع، فتوفر بذلو يساسا  واقعيا  لرسم السياسات 
العامة ملعاجلة املسائع املتعلقة بعدارة الضرائب والت را الضرييب والتدفقات املالية  ل امل روعة. وع سياق 

كن الســـــرتايي ية متوســـــطة األجع لتحقي  ابيرادات ي، يتيح ييضـــــا يقييم مكامن الضـــــعق إزاع الديو،، مي
ر ية قطرية قيسمة ب ـ ، املزييف املناسـب من يدابل يعبتة املوارد ا لية ويدابل التمويع ايفارجي املسـتدام. وع 

عبتة حي من املرجح ي، يســـتطي  بعح بلدا، ال ـــرحية العليا من فتة الد ع املتوســـا االعتماد  اما علل ي
املوارد ا لية للقيام باالســــــتثمارات الالزمة لتحقي  يهداف التنمية املســــــتدامة، ســــــتحتاج البلدا، املتوســـــطة 

. فعلل ســـــــــبيع املثاي، (20)الد ع ويقع البلدا، يوا حتما إىل دعم دوا  بل الســـــــــتكماي ج ودها الوقنية
االســـــــتفادة من مراف  ابقراي ب ـــــــروط ميســـــــرة يطلب بلدا، ال ـــــــرحية الدنيا من فتة الد ع املتوســـــــا  قد

لتحقي   تلة حرجة من االســـــــــــتثمارات املبكرة ع ســـــــــــبيع حتقي  يهداف التنمية املســـــــــــتدامة، ومن مث هتيتة 
اســـــــتدانت ا، ع حي ي، العديد  الظروف لتعزيز يعبتة املوارد ا لية ع األجع املتوســـــــا دو، يدهور نســـــــب

ىل النظر ع يعزيز عمليــة  ويــع املنح يو ابعفــاع من الــديو، إ ا مــا يرادت يقــع البلــدا، يوا قــد حتتــاج إ من
حتقي  يهداف التنمية املســـــتدامة. وعالوة علل  لو، ي ـــــكع يقر امليزانية املتوســـــطة األجع يكملة قبيعية 

 ينطو  فقا علل زيادات  بلة ال 20٣0الســـــــــــــــرتايي يات حتقي  ابيرادات، حيي إ، حتقي   طة عام 
فقات ابلالية، بع ي ـــــــــــــمع ييضـــــــــــــا إعادة ي ـــــــــــــكيع امليزانيات الســـــــــــــنوية الوقنية لتحديد يولويات الن ع

االســـــــتثمارات املتصـــــــلة بتحقي  يهداف التنمية املســـــــتدامة ولكفالة ايســـــــاق درجة التمويع علل مر الزمن. 

__________ 

 :Guido Schmidt-Traub, “Investment needs to achieve the Sustainable Development Goalsانــــــــــظــــــــــر:  (20) 

understanding the billions and trillions“. 

https://undocs.org/ar/A/59/2005
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ليع القدرة علل وي ـــــــكع إدراج يدوات لتقييم يثر االســـــــتثمار العام علل النمو ع ابقار املنقح حديثا لتح
  ع  طوة إ ابية ع هذا االجتاا.حتمع الدين لد  البلدا، املنيفضة الد

 الخارجية والقدرة على تحمل الدينالدول الجزرية الصغيرة النامية والصدمات البيئية  - باء 
 20١7لقد ســـــلا الدمار املاد  الذ  وق   الي موســـــم األعاصـــــل با يا األقلســـــي ع عام  - ٣0

علل اهل ــاشــة البيتية اليت يعاإ من ا الدوي اجلزرية الصــالة النامية، وهو ما  ا، ل) يثر و يم ييضــا  الضــوع
يت ال ميكن حتمل ــا يصـــــــــــــــال. وحيـي علل يعبــاع الــديو، اليت يق  علل  ــاهــع العــديــد من يلــو البلــدا، وال

ية،  ر  االعرتاف علل نطاق املتوق  ي، يؤد  يال املناخ إىل زيادة مد  يواير و ثافة الصــــــدمات البيت من
واســـــــــــــ  با اجة إىل ايباا ريف ي ثر من  ية وينســـــــــــــيقا إزاع  ويع يدابل ناجحة ع لاي التكيق م  يال 

 لسري  ع يعقاا الصدمات البيتية.املناخ وإزاع دعم القدرة علل حتمع الديو، ايفارجية وابنعاش ا
رية الصـــــــالة النامية، عدا اريفاا معدي يعررـــــــ ا ويتمثع إحد  ايفصـــــــائص امل ـــــــرت ة للدوي اجلز  - ٣١

ملياقر بيتية، ع مر زها  بلدا، متوسطة الد ع. ويواج) العديد من يلو البلدا، عقبات مستعصية حتوي 
دو، مواصلة حتوهلا اهليكلي ألسباا ش ، وقد سعت جاهدة إىل االقرتاا من يداع البلدا، النامية األعلل 

لسياسة العامة الرامية إىل معاجلة مكامن الضعق البيتية ومكامن الضعق املتزايدة د ال. وال بد ملبادرات ا
املتصــــــــلة بالديو، ع الدوي اجلزرية الصــــــــالة النامية ي، ينظر ع  لو الســــــــياق األوســــــــ  نطاقا إ ا يريد هلا 

يباقؤ النمو ويعباع  الن ا  ع مســاعدة الدوي اجلزرية الصــالة النامية علل يفاد  ا لقة املفر ة املتمثلة ع
الديو، اليت ال ميكن حتمل ا. ومن ا ثار اهلامة املرتيبة علل  لو ي، التدابل اليت ير ز ع املقام األوي علل 

  افية، علل يرا ررورية ومفيدة.  اسرتايي يات الت مي يو الت مي الذايت قد ال يكو،
 وموثوق للتدابل الناجحة ع لاي التكيق ومن منظور الوقاية، ال بد من يقد  دعم ماا  بل - ٣2

م  يال املناخ من  الي مبادرات من قبيع الصــندوق األ ضــر للمناخ. وبابرــافة إىل  لو، ينباي النظر 
ع إجراع اســـــتعراي للمعايل ا الية ل هلية وايفروج من فتة يقع البلدا، يوا هبدف ييســـــل حصـــــوي الدوي 

ل التمويع ب روط ميسرة، علل الر م من مر زها  بلدا، متوسطة الد ع، بسبع اجلزرية الصالة النامية عل
من ا مثال إدراج مؤشــــــــــــرات الضــــــــــــعق البيتي ع معايل األهلية، و لو للمســــــــــــاعدة علل حتســــــــــــي  فاق ا 

مص القدرة علل حتمع الديو، ايفارجية الطويلة األجع. وســــــــتســــــــاعد ييضــــــــا مواصــــــــلة يطوير  طا  فيما
طقة البحر الكارييب، علل ا د لدولية، مثع مرف  الت مي رـــــــــــــد  اقر الكوارر ع منوصـــــــــــــكوك الت مي ا

األثر االقتصــــــــــاد  املرتيب علل الكوارر الطبيعية من  الي يوفل الدعم املاا املباشــــــــــر. وباملثع، فع،  من
الت مي  صكوك الت مي القائمة علل السوق، مثع سندات مواج ة الكوارر، اليت يقوم من  الهلا شر ات

ديو، ا كومية امل ـــــــــــــروقة، ميكن وإعادة الت مي بنقع املياقر املريبطة باألحدار الكارثية، وصـــــــــــــكوك ال
يكو، فعالة ع التيفيق من يوج) الضـــــــــــــــعق املاا وا فا  علل القدرة علل حتمع الدين ايفارجي،  ي،
ل مواصــلة اســرتايي يات الت مي الذايت. ســيما بالنظر إىل قدرة الدوي اجلزرية الصــالة النامية ا دودة عل ال

 ل ين) ســـــــيكو، من الالزم يوفل موارد إرـــــــافية وبذي مزيد من اجل ود لتعزيز االعتماد املن  ي لصـــــــكوك 
 يلو ع األسواق املالية الدولية.التمويع والت مي 

ئمة ملنح القروي ومن منظور معاجلة الضـــــــائقة املالية ع يعقاا صـــــــدمة  ارجية، يوفر املراف  القا - ٣٣
ع حاالت الطوارئ الدعم القصـــــل األجع، وقد جر  يوســـــيع ا. وملعاجلة رـــــائقة الديو، املتنامية ع الدوي 
اجلزرية الصــــالة النامية، قد يتعي علل املد  القصــــل النظر ع ا ا  املزيد من يدابل الســــياســــة العامة، مثع 



A/73/180 
 

 

18-11860 17/22 

 

اصـــــــــــــــة والر ية، بيد ي، يعزيز القدرة علل حتمع الدين  فيق عبع الديو، من جانب اجل ات الدائنة ايف
ايفارجي علل املد  الطويع ســـــــــــــــيتطلب مراعاة احتياجات التكيق م  يال املناخ ويثر الكوارر الطبيعية 
ب ـــــكع وارـــــح ع حتاليع القدرة علل حتمع الدين. ومن األمثلة علل املبادرات الطويلة األجع  ات الصـــــلة 

ة االقتصــــادية ألمريكا الاليينية ومنطقة البحر الكارييب إن ــــاع مبادرة مقايضــــة الديو، باملورــــوا اقرتا  الل ن
أل راي التكيق م  يال املناخ ع منطقة البحر الكارييب. ومن ش ،  لو ي، ينطو  علل استيدام يمواي 

قراف والديو، الصــــــندوق األ ضــــــر للمناخ املتع د هبا لتمويع التيفيح التدر ي لقيمة الديو، املتعددة األ
ايفاصة للدوي اجلزرية الصالة النامية ع منطقة البحر الكارييب، رهنا مبوافقة املديني علل يسديد مدفوعات 

 .ملدفوعات  دمة الديو، سنوية للصندوق الكارييب لتعزيز القدرة علل الصمود يساو  القيمة امليصومة

 االستنتاجات وتوصيات السياسة العامة - رابعا 
بالر م من التفا ي مؤ را ب ـــــــــــــــ ،  فاق النمو االقتصـــــــــــــــاد  العاملي، ال يزاي التوقعات ابلالية  - ٣4

 ، ومن املتوق  ي، ي ـــــــــــــــ ــد مزيــدا للقــدرة علل حتمــع الــدين ايفــارجي ع البلــدا، النــاميــة يبعــي علل القل
ما مص القدرة التدهور ع املســـتقبع القريب. وقد يرـــحت املؤشـــرات ابحصـــائية التقليدية الواســـعة في من

علل حتمع الدين ايفارجي، مثع نســـــــــــــــبة الناييف ا لي ابلاا إىل الدين ايفارجي،  ل  افية ي ثر ف  ثر 
الســـــتيعاا التعقيد املتزايد ملكامن الضـــــعق املاا واملتصـــــع بالديو، ع البلدا، النامية، بالنظر إىل ابدماج 

ولية ع الســـــــــــنوات األ لة وا يز ا دود املتا  لوارـــــــــــعي الســـــــــــري  للبلدا، النامية ع األســـــــــــواق املالية الد
الســـــياســـــات ا لية من يجع معاجلة الضـــــاوط املالية علل دو فعاي. و ا يثل القل  ب ـــــكع  اص الرتا م 
اهلائع لديو، ال ـــــــر ات  ل املالية، مبا ع  لو ع اقتصـــــــادات الســـــــوق الناشـــــــتة، وجتدد اهل ـــــــاشـــــــة املالية 

من بلدا، ال ـــــــرحية العليا من فتة الد ع املتوســـــــا، واســـــــتمرار يدهور القدرة علل حتمع ايفارجية ع عدد 
الدين ايفارجي ع عدد متزايد من يقع البلدا، يوا والدوي اجلزرية الصـــــــــــــــالة النامية. ومن املتوق  ي، يزيد 

واخنفاي  يوج) الضـــــعق هذا ع ســـــياق دوا يتســـــم بتطبي  الســـــياســـــة النقدية ع االقتصـــــادات املتقدمة،
   املاي، وي ديد ال روط املالية.يدفقات ري

علل ي، املبادرات اليت ا ذهتا مؤ را منظمات وحمافع دولية، من ا صـــــــندوق النقد الدوا والبنو  - ٣5
الدوا ولموعة الع ـــــــــــــــرين، لدعم بناع القدرات الوقنية ع لاي اببالأ عن البيانات املتصـــــــــــــــلة بالديو، 

ذا الســـــــــياق، مثة حاجة إىل مزيد م لســـــــــن التوقيت وحتظل بالرتحيب. وع هويســـــــــ يل ا ورصـــــــــدها يتســـــــــ
املســـــــاعدة التقنية من يجع صـــــــيا ة ريف موحد للتاطية املوســـــــعة لديو، القطاا العام، وحتســـــــي عملية  من

يســــــ يع الديو، ايففية، ويســــــ يع بيانات الضــــــما، ع حين ا، وصــــــرف القروي واملت  رات، إىل جانب 
ك الديو، املعقدة اجلديدة، مبا ع  لو يدوات التمويع امليتلا. وينباي ييضـــا لل  ود حتســـي إدارة صـــكو 

 فية املقرري بصورة ي ثر من  ية.الرامية إىل حتسي شفافية البيانات املتصلة بالديو، ي، يتناوي شفا
ن الضـــــــــعق وإىل جانب املســـــــــائع املتعلقة بتوافر البيانات ونوعيت ا، فع، التصـــــــــد  بفعالية ملكام - ٣٦

املتزايدة املتصـــــــــلة باجلوانب املالية وبالديو، ع االقتصـــــــــادات النامية ســـــــــيســـــــــتلزم ع راية املطاف ينســـــــــي  
ســــــياســــــات االقتصــــــاد الكلي لت ــــــ ي  صــــــاع يدفقات ري  املاي املســــــتقرة واب ابية إىل البلدا، النامية، 

املتقدمة النمو عن قري  دعم يو األجور، واحتواع يقلب األســواق املالية وحفز الطلب ابلاا ع البلدا، 
 ة، و بح ير وز السوق ب كع مفرط.وحتسي يوزي  الد ع والثرو 
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العامة يلو ع القريب العاجع، ومبا ين) من  ل املرجح ي، يتحق  إصـــــــــــــــالحات الســـــــــــــــياســـــــــــــــة  - ٣7
وجــ) التعــاو، بي األ يــة مبكــا، زيــادة يعزيز املبــادرات املتعــددة األقراف القــائمــة من يجــع حتســـــــــــــــي ي من

املديني والدائني ع ســــبيع من  ن ــــوا يزمات الدين وحل ا. وينباي ي، ي ــــمع  لو بذي ج ود منســـقة 
لتعزيز ينفيذ يدوات القواني  ل امللزمة ملن  ن ـــــــــــــوا األزمات وحل ا، مثع املبادئ املتعلقة بتعزيز ابقراي 

، واملبادئ األســـــــاســـــــية ب ـــــــ ، 20١١كتاد ع عام واالقرتاي الســـــــياديي  املســـــــؤول ي، اليت يصـــــــدرها األون
، واملبادئ التوجي ية 20١5عمليات إعادة هيكلة الديو، الســـــــــيادية، اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة ع عام 

. وع ســياق يزايد مكامن الضــعق 20١7الت ــايلية للتمويع املســتدام اليت يقرهتا لموعة الع ــرين ع عام 
ا إعادة النظر ع رــــــــرورة ا ا  مبادرات لتيفيق عبع الديو، وا اجة إىل ايفارجية، من املناســــــــب ييضــــــــ

معايل األهلية ا الية للحصـــوي علل التمويع ب ـــروط ميســـرة. ويكتســـي  لو ي ية  اصـــة بالنســـبة للدوي 
سي اجلزرية الصالة النامية املتوسطة الد ع اليت يواج) درجة عالية من املياقر البيتية، ومن املرجح ي، يكت

ي ية ييضـــا بالنســـبة لطائفة يوســـ  من البلدا، النامية، مبا في ا يقع البلدا، يوا و لها من البلدا، املتوســطة 
 الد ع، ما دامت يوراا ديورا ايفارجية يزداد يدهورا.

وي لا، فع، من االعتبارات األســـــاســـــية ي، ي  ذ الســـــياســـــات الرامية إىل حتســـــي القدرة علل حتمع  - ٣٨
يفارجي ع االعتبار القيود اهليكلية ومتطلبات االستثمار علل املد  الطويع. وهكذا، ففي حالة الدوي الدين ا

اجلزرية الصـــالة النامية املتضـــررة من درجة عالية من الضـــعق البيتي، ينباي ألدوات التمويع ي، يت اوز  طا 
مار ع املستقبع، مبا ع  لو ما يتعل  الت مي ع حاالت الطوارئ، وي، يراعي بصورة من  ية متطلبات االستث

 20٣0بــالتكيق م  يال املنــاخ، يفــاديــا لف  الــديو، الــدائمــة. وبصــــــــــــــورة يعم، وبــالنظر إىل ي يــة  طــة عــام 
بالنسبة للتحوي اهليكلي ع البلدا، النامية، ينباي النظر بصورة ي ثر من  ية ع يثر اريفاا متطلبات االستثمار 

نمية املســـــتدامة علل قدرة البلدا، النامية علل حتمع الديو،. وع هذا الصـــــدد، هناك  ات الصـــــلة ب هداف الت
فائدة عملية ع إدراج متطلبات القدرة علل حتمع الدين ايفارجي ع األدوات ابحصـــــــــــــــائية لتقدير ف وات 

ح لوارــــعي التمويع املتصــــلة ب هداف التنمية املســــتدامة علل الصــــعيد القطر . ومن شــــ ، القيام بذلو ي، يتي
الســـياســـات مراعاة التمويع ايفارجي املتصـــع ب هداف التنمية املســـتدامة الذ  ال بد من)  مكمسع لعملية يعبتة 

 .املوارد ا لية، مبا يتس  م  نسب الديو، ايفارجية املستقرة واليت ميكن حتمل ا
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 المرفق
 ين الخارجي للبلدان الناميةالد  

 املتحدة()بباليي دوالرات الواليات 

معـــدي النمو الســـــــــــنو   والبلدا، اليت  ر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية )ي(لي  البلدا، النامية 
 20١7-200٨للفرتة 

معــــــدي النمو للفرتة 
 )ا(20١7 20١٦ 20١5 20١4 20١7-200٩  20١7-20١٦

 ع املائة 7.٩ ع املائة ٨.5 7 ٦٣5،٣ 7 07٩،0 ٦ 7٩٨،١ 7 2٦٦،7 ٦ ١7٩،5 )ج(لموا يرصدة الديو، ايفارجية        
 ع املائة 7.2 ع املائة ٨.0 5 ٦١٣،٨ 5 2٣4،4 4 ٩2٩،٨ 4 ٩١٣،5 4 ٣٦0،2 الديو، الطويلة األجع

الديو، العامة واملكفولة حكوميا  
 ع املائة 7.٩ ع املائة 7.٦ 4٩،٦ 4٩،٣ 4٩،7 4٩،4 50،١  نسبة متوية

الديو، ايفاصـــــــــة  ل املضـــــــــمونة  
 ع املائة ٦.7 ع املائة ٨.5 50،4 50،7 50،٣ 50،٦ 4٩،٩  نسبة متوية

 ع املائة ١0.0 ع املائة ١0.0 ١ ٨٩٨،5 ١ 72٦،2 ١ 752،0 2 2٣٦،٦ ١ ٦٨4،٣ الديو، القصلة األجع
 ع املائة 0.5- ع املائة ٦.2 ٩42،2 ٩47،١ ٨44،٦ ٨25،٦ 7٣٩،5  دمة الديو،

        )د(المئوية(مؤشرات الديون )بالنسب 
   25،7 25،٩ 25،١ 25،5 24،2 لموا الديو،/الناييف ا لي ابلاا

   ١0٩،٩ ١١4،7 ١04،4 ٩٨،٩ ٩5،٦ )ه(لموا الديو،/الصادرات
   ٣،2 ٣،5 ٣،١ 2،٩ 2،٩  دمة الديو،/الناييف ا لي ابلاا

   ١٣،٦ ١5،4 ١٣،0 ١١،2 ١١،٦  دمة الديو،/الصادرات
   ٣٣٩،٩ ٣52،٦ ٣٦0،٨ ٣١0،7 ٣٩0،١ االحتياقيات/الديو، القصلة األجع

معـــدي النمو الســـــــــــنو   يفريقيا جنوا الصحراع الكت  
 20١7-200٨للفرتة 

معــــــدي النمو للفرتة 
 )ا(20١7 20١٦ 20١5 20١4 20١7-200٩  20١7-20١٦

 ع املائة ١١.٨ ع املائة ٩.4 5١٨،٨ 4٦٣،٩ 4٣2،0 4١5،0 ٣٨٣،7 )ج(لموا يرصدة الديو، ايفارجية
 %١٣.0 ع املائة ١0.٦ 4٣5،٨ ٣٨5،7 ٣55،١ ٣٣٩،5 ٣١0،4 الديو، الطويلة األجع 

الديو، العامة واملكفولة حكوميا  
 ع املائة ١4.٨ ع املائة ١0.٣ 7٦،١ 74،٩ 74،٩ 7٣،2 7٣،7  نسبة متوية 

الديو، ايفاصة  ل املضمونة  
 ع املائة 7.5 ع املائة ١١.7 2٣،٩ 25،١ 25،١ 2٦،٨ 2٦،٣  نسبة متوية

 ع املائة 5.٦ ع املائة ١.٩ ٦2،٦ 5٩،٣ 57،5 55،١ 52،٩ الديو، القصلة األجع
 ع املائة 0.٦ ع املائة ٨.٦ 40،٦ 40،4 2٩،4 ٣2،٨ 2٨،١  دمة الديو،

        )د(مؤشرات الديون )بالنسب المئوية(
   ٣١،7 ٣0،7 27،0 2٣،4 25،2 ابلاالموا الديو،/الناييف ا لي 
   ١٣7،٣ ١40،4 ١١٩،7 ٨٦،١ ٩4،١ )ه(لموا الديو،/الصادرات

   2،5 2،7 ١،٨ ١،٨ ١،٨  دمة الديو،/الناييف ا لي ابلاا
   ١0،٨ ١2،٣ ٨،2 ٦،٨ 7،0  دمة الديو،/الصادرات

   2٩2،5 2٨4،2 ٣0٨،0 ٣5٩،٩ ٣5٩،١ االحتياقيات/الديو، القصلة األجع
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معـــدي النمو الســـــــــــنو   ال رق األوسا ومشاي يفريقيا 
 20١7-200٨للفرتة 

معــــــدي النمو للفرتة 
 )ا(20١7 20١٦ 20١5 20١4 20١7-200٩  20١7-20١٦

 ع املائة ١٣.٩ ع املائة ٦.2 255،٨ 224،7 ١٩٩،١ ١٨٩،٩ ١٩2،١ )ج(لموا يرصدة الديو، ايفارجية
 ع املائة ١5.٨ ع املائة 5.4 ١٩0،2 ١٦4،2 ١5١،٩ ١4٣،١ ١4٣،5 الديو، الطويلة األجع 

الديو، العامة واملكفولة حكوميا  
 ع املائة ١٨.٦ ع املائة 5.٦ ٩5،٦ ٩٣،٣ ٩٣،٣ ٩٣،٣ ٩٣،7  نسبة متوية 

الديو، ايفاصـــــــــة  ل املضـــــــــمونة  
 ع املائة 2٣.١- ع املائة ١.5 4،4 ٦،7 ٦،7 ٦،7 ٦،٣  نسبة متوية

 ع املائة 7.4 ع املائة ٦.2 50،٩ 47،4 ٣٦،5 ٣٦،4 ٣٨،4 الديو، القصلة األجع
 ع املائة 2.١ ع املائة 0.١ 22،2 2١،7 ١7،٣ ١٩،١ ١٨،٦  دمة الديو،

        )د(مؤشرات الديون )بالنسب المئوية(
   22،4 ١٨،٩ ١7،0 ١5،١ ١٦،0 لموا الديو،/الناييف ا لي ابلاا

   ٩2،٩ ٩١،٩ ٨١،٣ ٦١،٣ ٦4،5 )ه(الديو،/الصادراتلموا 
   ١،٩ ١،٨ ١،5 ١،5 ١،٦  دمة الديو،/الناييف ا لي ابلاا

   ٨،0 ٨،٩ 7،١ ٦،2 ٦،2  دمة الديو،/الصادرات
   7٣٣،4 ٨02،٨ ١ 04٣،4 ١ ١٣5،١ ١ 0٦2،٨ االحتياقيات/الديو، القصلة األجع

معـــدي النمو الســـــــــــنو   جنوا  سيا 
 20١7-200٨ للفرتة

معــــــدي النمو للفرتة 
 )ا(20١7 20١٦ 20١5 20١4 20١7-200٩  20١7-20١٦

 ع املائة ٨.0 ع املائة ٨.5 ٦77،2 ٦2٦،7 ٦٣٦،٩ ٦0٦،٣ 542،١ )ج(لموا يرصدة الديو، ايفارجية
 ع املائة ٦.٣ ع املائة ٨.١ 5٣5،٩ 504،١ 5١٨،٦ 4٨٨،4 42٩،١ الديو، الطويلة األجع

العامة واملكفولة حكوميا الديو،  
 ع املائة 5.٣ ع املائة 7.5 5٦،١ 5٦،٦ 55،٣ 55،0 5٦،2  نسبة متوية

الديو، ايفاصـــــــــة  ل املضـــــــــمونة  
 ع املائة 7.7 ع املائة ٨.٨ 4٣،٩ 4٣،4 44،7 45،0 4٣،٨  نسبة متوية

 املائة ع ١7.0 ع املائة ١0.7 ١25،2 ١07،0 ١0٣،0 ١0٣،٣ ٩5،٨ الديو، القصلة األجع
 ع املائة ٩.7 ع املائة ١١.2 ٩5،2 ٨٦،٨ 5٩،١ ١05،7 5٨،5  دمة الديو،

        )د(مؤشرات الديون )بالنسب المئوية(
   20،٦ 2١،7 2٣،7 2٣،5 22،١ لموا الديو،/الناييف ا لي ابلاا

   ١١5،5 ١20،2 ١2٦،4 ١0٩،١ ١07،7 )ه(لموا الديو،/الصادرات
   2،٩ ٣،0 2،2 4،١ 2،٣ الديو،/الناييف ا لي ابلاا دمة 

   ١٦،2 ١٦،٦ ١١،7 ١٩،0 ١١،٣  دمة الديو،/الصادرات
   ٣٩0،5 4١0،٩ 4١2،٦ ٣7٣،٣ 4١4،٩ االحتياقيات/الديو، القصلة األجع
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معـــدي النمو الســـــــــــنو   شرق  سيا وا يا اهلادئ 
 20١7-200٨للفرتة 

معــــــدي النمو للفرتة 
 )ا(20١7 20١٦ 20١5 20١4 20١7-200٩  20١7-20١٦

 ع املائة ١0.5 ع املائة ١٣.5 2 550،5 2 ٣0٨،4 2 ١٨٦،2 2 ٦١5،١ ١ ٩7٣،7 )ج(لموا يرصدة الديو، ايفارجية
 ع املائة ١١.١ ع املائة ١١.4 ١ 4١٨،5 ١ 277،2 ١ ١4٦،٦ ١ ١٣٩،4 ٩٦٦،5 الديو، الطويلة األجع 

واملكفولة حكوميا الديو، العامة  
 ع املائة 5.٦ ع املائة ٦.7 ٣٩،٦ 4١،7 4٣،٣ 45،0 47،5  نسبة متوية

الديو، ايفاصـــــــــة  ل املضـــــــــمونة  
 ع املائة ١4.٩ ع املائة ١٦.2 ٦0،4 5٨،٣ 5٦،7 55،0 52،5  نسبة متوية

 ع املائة ١0.0 ع املائة ١٦.٦ ١ ١١4،7 ١ 0١٣،5 ١ 02١،٣ ١ 45٦،7 ٩٨7،٨ الديو، القصلة األجع
 %0.٩ ع املائة ١١.7 247،١ 245،0 2٣٣،7 ١٨7،٣ ١72،٨  دمة الديو،

        )د(مؤشرات الديون )بالنسب المئوية(
   ١7،5 ١7،١ ١٦،5 20،5 ١7،5 لموا الديو،/الناييف ا لي ابلاا

   7١،٨ 72،٦ ٦4،٣ 7٣،5 ٦٣،4 )ه(لموا الديو،/الصادرات
   ١،7 ١،٨ ١،٨ ١،5 ١،5 ا لي ابلاا  دمة الديو،/الناييف

   7،0 7،7 ٦،٩ 5،٣ 5،٦  دمة الديو،/الصادرات
   ٣4٣،0 ٣5٦،٩ ٣٨0،٨ ٣0٣،0 424،5 االحتياقيات/الديو، القصلة األجع

معـــدي النمو الســـــــــــنو   يمريكا الاليينية ومنطقة البحر الكارييب 
 20١7-200٨للفرتة 

معــــــدي النمو للفرتة 
 )ا(20١7 20١٦ 20١5 20١4 20١7-200٩  20١7-20١٦

 ع املائة 4.5 ع املائة ٨.٦ 2 022،2 ١ ٩٣4،٩ ١ ٨٩7،٣ ١ ٨٦٨،٩ ١ ٦١5،5 )ج(لموا يرصدة الديو، ايفارجية
 ع املائة 5.١ ع املائة ٩.0 ١ 7١١،5 ١ ٦2٨،١ ١ 555،٨ ١ 5٣٦،5 ١ ٣2٨،٦ الديو، الطويلة األجع 

الديو، العامة واملكفولة حكوميا  
 ع املائة ٦.7 ع املائة ٨.4 5٣،0 52،2 50،٨ 4٩،٦ 50،٨  نسبة متوية 

الديو، ايفاصـــــــــة  ل املضـــــــــمونة  
 ع املائة ٣.4 ع املائة ٩.٨ 47،0 47،٨ 4٩،2 50،4 4٩،2  نسبة متوية 

 ع املائة 2.0 املائةع  5.٩ 2٨٩،٣ 2٨٣،4 ٣١٨،4 ٣0٨،0 2٦2،2 الديو، القصلة األجع
 ع املائة ٨.2- ع املائة 7.2 2٩2،7 ٣١٨،7 2٦5،0 22٨،0 2٣0،٨  دمة الديو،

        )د(مؤشرات الديون )بالنسب المئوية(
   ٣4،5 ٣٦،٣ ٣5،4 ٣0،4 2٩،2 لموا الديو،/الناييف ا لي ابلاا

   ١75،٩ ١٨٦،٩ ١7٨،٩ ١5٣،٨ ١45،٦ )ه(لموا الديو،/الصادرات
   5،0 ٦،0 4،٩ ٣،7 4،2  دمة الديو،/الناييف ا لي ابلاا

   25،5 ٣0،٨ 25،0 ١٨،٨ 2١،0  دمة الديو،/الصادرات
   2٩2،7 2٨٨،٨ 250،٩ 274،0 2٩٦،٣ االحتياقيات/الديو، القصلة األجع
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معـــدي النمو الســـــــــــنو   يوروبا و سيا الوسطل 
 20١7-200٨للفرتة 

معــــــدي النمو للفرتة 
 )ا(20١7 20١٦ 20١5 20١4 20١7-200٩  20١7-20١٦

 ع املائة 5.٩ ع املائة ٣.٦ ١ ٦١0،٩ ١ 520،4 ١ 44٦،7 ١ 57١،4 ١ 472،5 )ج(لموا يرصدة الديو، ايفارجية
 ع املائة ٣.7 ع املائة 4.١ ١ ٣22،0 ١ 275،١ ١ 20١،7 ١ 2٦٦،٦ ١ ١٨2،2 الديو، الطويلة األجع

واملكفولة حكوميا الديو، العامة  
 ع املائة ٦.٣ ع املائة ٦.٦ ٣٨،0 ٣7،0 ٣٩،٣ ٣٩،٦ ٣7،7  نسبة متوية

الديو، ايفاصـــــــــة  ل املضـــــــــمونة  
 ع املائة 2.2 ع املائة 2.٩ ٦2،0 ٦٣،0 ٦0،7 ٦0،4 ٦2،٣  نسبة متوية

 ع املائة ١٨.7 ع املائة ١.٦ 255،٩ 2١5،٦ 2١5،٣ 277،0 247،2 الديو، القصلة األجع
 ع املائة 4.2 ع املائة ١.0 244،5 2٣4،5 240،2 252،7 2٣0،7  دمة الديو،

        )د(مؤشرات الديون )بالنسب المئوية(
   4٩،4 5١،٨ 47،2 ٣٩،١ 4٣،2 لموا الديو،/الناييف ا لي ابلاا

   ١5٩،٨ ١77،7 ١54،١ ١2٨،2 ١4٣،0 )ه(لموا الديو،/الصادرات
   7،5 ٨،0 7،٨ ٦،٣ ٦،٩ ا لي ابلاا دمة الديو،/الناييف 

   24،2 27،4 25،٦ 20،٦ 22،7  دمة الديو،/الصادرات
   2٨٨،5 ٣07،٣ ٣0١،٨ 250،5 ٣0٣،2 االحتياقيات/الديو، القصلة األجع

معـــدي النمو الســـــــــــنو   يقع البلدا، يوا   
 20١7-200٨للفرتة 

معــــــدي النمو للفرتة 
 )ا(20١7 20١٦ 20١5 20١4 20١7-200٩  20١7-20١٦

 ع املائة ٩.٩ ع املائة 7.4 2٩4،7 2٦٨،0 24٩،١ 2٣4،٨ 220،١ )ج(لموا يرصدة الديو، ايفارجية
 ع املائة ١0.2 ع املائة 7.٩ 254،٦ 2٣0،٩ 2١4،0 20١،٩ ١٨٦،2 الديو، الطويلة األجع

الديو، العامة واملكفولة حكوميا  
 ع املائة ١١.١ ع املائة 7.4 ٩2،٣ ٩١،٦ ٩١،2 ٩١،7 ٩2،٩  نسبة متوية

الديو، ايفاصـــــــــة  ل املضـــــــــمونة  
 ع املائة ١.2 ع املائة ١٦.٨ 7،7 ٨،4 ٨،٨ ٨،٣ 7،١  نسبة متوية

 ع املائة ١١.٦ ع املائة ٣.2 27،٨ 24،٩ 22،4 ١٩،7 20،7 الديو، القصلة األجع
 ع املائة ١7.2 ع املائة ١٣.١ 2١،2 ١٨،١ ١4،5 ١5،2 ١٣،0  دمة الديو،

        )د(مؤشرات الديون )بالنسب المئوية(
   27،٩ 2٨،٣ 2٦،7 24،7 2٦،2 لموا الديو،/الناييف ا لي ابلاا

   ١٣5،4 ١٣٩،٣ ١22،٦ ٩٣،٨ ١05،٩ )ه(لموا الديو،/الصادرات
   2،0 ١،٩ ١،٦ ١،٦ ١،5  دمة الديو،/الناييف ا لي ابلاا

   ٩،٨ ٩،5 7،2 ٦،2 ٦،٣ الديو،/الصادرات دمة 
   442،٩ 4٩٣،7 540،2 ٦2٩،٨ 5٦7،٩ االحتياقيات/الديو، القصلة األجع

نرتنت اليت حســــــــابات مؤ ر األمم املتحدة للت ارة والتنمية، اســــــــتنادا إىل بيانات مســــــــتمدة من قاعدة بيانات إحصــــــــاعات الديو، الدولية املتاحة علل اب املصدر: 
 (.20١٨البنو الدوا )اقل  علي ا ع عام يعدها 

 البلدا، النامية حسب يعريق البنو الدوا. )ي( 
 .20١7التقديرات لعام  )ا( 
 ي مع لموا يرصدة الديو،  ال من الديو، الطويلة األجع والديو، القصلة األجع واستعماي القري املقدم من صندوق النقد الدوا. )ج( 
 املستيدمة  ساا النسبة بناع علل ما هو متا  من بيانات عن البلدا،.علدسلت البيانات  )د( 
 ي مع الصادرات صادرات السل  وايفدمات وابيرادات األولية. )ه( 

 


