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 القدرة على تحمل الدين الخارجي والتنمية   

  
 مذكرة من األمين العام  

  
ايا الذي أعدته أمانا مؤتما األمم المتحدة يتشـــــــــال األمبن الحال إلى احبم يل  الامة ا الحاما الت  

 للتاارة والتنم ا.
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التقرير الذذ  ععذدتذم عمذاؤذة ماتمر األمت المتحذدة للتجذارة والتنميذة عن القذدرة على    
 تحمل الدين الخارجي والتنمية 

  

 موجز 
 إ اار الامةـ ا الـحامـااـ دل ذـذا الت ايا اـلذي أعـدـته أمـاـنا مؤتما األمم المتحـدة للتاـارة والتنمـ ا عم   

، تحلب  للتطورات التي طاأت مؤخاا عل  المؤشــــــاات األاــــــااــــــ ا المتحل ا إال درة عل  تحمم الدين  74/203
ــا أزمــا ما   ظهورالخــارجي  ي البلــداى النــام ــا. وقــد ط   عل  تلــ  التطورات   ي أوائــم  باوس كورون

 . ويـ دل الت ايا ت ب ـما لـما كانت علـ ه الـمديونـ ا الخـارجـ ا للبـلداى الـنامـ ا قـبم الاـائحـا ول  ا الذي2020 العـ 

عل  ضـــــــحل ذذا البلداى يزان الديوى الخارج ا. ونراا ل  ا الذببا لهذا األزما، يباز الت ايا   تخلفه الاائحا
 ع الدولي أى ينرا  بها.تداببا الس ااا الحاما األااا ا التي يتحبن عل  الماتم

 
  

  

https://undocs.org/ar/A/RES/74/203
https://undocs.org/ar/A/RES/74/203


A/75/281 
 

 

20-10332 3/26 

 

 مقدمة  -  عوال  

، ( A/74/234آخا ت ايا ل مبن الحـال عن ال ـدرة عل  تحمـم اـلدين الخـارجي والتنم ـا ) نشــــــــــــــا منـذ - 1
ــ طا  ــا19-ما   باوس كورونا )كو بد ت جائحااــ ــاع الحالمي، واالتالي أا ــ آ اق   عل  ( عل  آ اق االقتصــ

قدرة البلداى النام ا عل  تحمم الدين الخارجي. ويتوقع صـــــــــندوق الن د الدولي أى ينذم  االقتصـــــــــاع الحالمي  
. (1)ا الحــالم ــا، أي إمحــدل أكبا إيربا ممــا كــاى عل ــه إحــد األزمــا المــال ــ 2020 ي المــائــا  ي عــال  5بنحو 

ال درة عل  تحمم الدين الخارجي  ي جم ع أنحان الحالم النامي  ُيات ب أى تت و  إشــــــــــــدة ضــــــــــــون  ل ،  و ي
 إفحم ال  وط المتزامنا عل  مبزاى المد وعات  ي محرم البلداى النام ا الخاضع ل بوع صارما أص .  

تمرلا  ي آ ارذا الصــــــح ا واالقتصــــــاعاا ألى صــــــدما الاائحا الر   ا الم صــــــحوااويزعاع ذذا األما  - 2
ــاـبت البـلداى الـنام ـا  ي وـقت كـاـنت تـتدذور م ـه ـإالفحـم ـقدرتهـا عل  تحمـم اـلدين الخـارجي منـذ  والمـال ـا أصــــــــــــ
إحض الوقت. وتســتند التوقحات الحال ا ل نذماا االقتصــاعي الحالمي يل  ا تاا  أى االنتحاا اــ يوى أإطل  

ــو  ــهد الحديد من البلداى النام ا تحول  مما كاى متوقحًا من قبم. و ي ضــــ ــي إلى اشــــ ن  ل ، يوجد احتمال واضــــ
 أزماتها المتحل ا إالسبولا الس اعاا يل  أزمات يعسار.

الماتمع الدولي أى يتخذ يجاانات حااــــما. وتواجه  بتحبن عل النت اا، اــــ  للوصــــول يل  ذذاومنحا  - 3
ــلا ــم يل  مفاضــــــ ــاعاا  البلداى المت دما تحداات عم  ا  ي التوصــــــ ــح ا والتذال د االقتصــــــ ببن المخاطا الصــــــ

ــتها   ــ ااـ ــاعي. ومن ناح ا أخاق، تفت ا البلداى النام ا يل  حبز لسـ ــاط االقتصـ الناجما عن اإلغ ق الذلي للنشـ
 ي ماالي    إالحام المطلوب. ويحتاج الذربا منها يل  نف ات أعل  نسب االتصدي للاائحا  المحل ا امينها من 

و ي الوقت   .ذين الماالبنه اكلها األاــااــ ا األول ا أضــحل  ي ذيل  أى تماع ا، نراًا الصــحا والحمااا االج
الوارعات  تذال د،  إنها تحتمد يل  حد كببا عل  ععمها إسـبولا خارج ا إالحملا الصـة ا لمواصـلا اـداع نفسـه

خطا الوقوع  ي   الحبوـيا وخـدمـا اـلديوى المســــــــــــــتحـ ا. و ي ظـم تـ اب اـلدعم الخـارجي، تواجـه البـلداى الـنامـ ا
ــاعاتهـا قبـم األواى لتانـب وـ اة الحـدـيد من مواطنبهـا من الاوع ـبدال من أى  من حل ـا مفاغـا  يعـاعة  تي اقتصــــــــــــ

اموتوا من الما ،  ي وقت تاق م ه أى الاائحا مستماة  ي االنتشار، وتواجه م ه ض وطا أشد من  ي قبم 
 .من تل ان نفسها ااإا والتحا يعل  الحبز المتاح لس اااتها الحاما لتميبنها من االات

  
اتجاهات الديون الخارجية الرئيسذذذذذية   :تراكت عوجم الضذذذذذعا المالي قجل الجائحة  -   ثاؤيا  

 2019- 2009في الجلدان النامية في الفترة 

 االتجاهات العامة والدوافع المشتركة لتزايد عوجم الضعا المالية - علا 

أرصـــــــــــــــدة الـديوى الخـارج ـا للبلـداى النـام ـا والبلـداى التي تما  ُقببـم تفشــــــــــــــي الاـائحـا، بل  ماموع  - 4
تايلبونـات عوالر   10اقتصـــــــــــــــاعاتهـا إماحلـا انت ـال ـا )اشـــــــــــــــار يلبهـا  ي ذـذا الت ايا إـااــــــــــــــم البلـداى النـام ـا( 

وذو   2009ذـذا الاقم، الـذي يزيـد عن ضــــــــــــــحل مـا كـاى عل ـه  ي عـال  شــــــــــــــيـمالشــــــــــــــيـم األول(. وي )انرا
ما ق ااــــــ ا جديدا. وذذا االرتفاع  ي المديون ا الخارج ا  ي الحالم النامي لم احوضــــــه  تايلبونات عوالر، رق 4,5

أى الببـئا االقتصــــــــــــــاعـاا الـحالمـ ا  يل  النمو ال وي إـما مـ ه الذـفاـاا اـلذي طاأ عل  الـناتل المحلي اإلجـمالي نراا 
يااـب المتوقحا من جانب  ي الم الحاما ظلت ته من علبها الزياعات ال صـباة األجم التي تسـتحرها السـ ااـات

__________ 

 .2020، حزيااى/يون ه مستادات آ اق االقتصاع الحالميصندوق الن د الدولي، انرا  (1) 

https://undocs.org/ar/A/74/234
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المســــــترماين الم ــــــارابن وتزايد أوجه عدل المســــــاواة  ي الدخم بدال من أى احدل انتحاا مطاع وشــــــامم  ي  
الدين الخارجي يل  الناتل المحلي اإلجمالي لام ع   ماموعالطلب الذلي. ونت اا لذل ، ارتفع متواــــــ  نســــــ ا  

 . وإ ا ااترني االقتصاع 2019 ي المائا  ي عال  29يل     2009 ي المائا  ي عال   25,2البلداى النام ا من 
ــ ا ماموع الدين الخارجي يل  الناتل المحلي   ــ  نســـ ــاب،  إى متواـــ ــبن من  ل  الحســـ النامي الذببا جدًا للصـــ

 2019 ي المائا، ألى ذذا النســـ ا بل ت إالنســـ ا للصـــبن  ي عال   38,3ياتفع يل    2019اإلجمالي  ي عال 
 . ي المائا 14,8متواضحا قدرا  محدال

 
 الشيم األول

 2019-2000عرصدة الديون الخارجية، جميع الجلدان النامية،   

 )بب يبن عوالرات الوالاات المتحدة إق متها الحال ا(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .البن  الدولي وصندوق الن د الدولي ومصاعر وطن ا حساإات أمانا مؤتما األمم المتحدة المحني إالتاارة والتنم ا، إاالاتناع يل  ب انات مست اة من   :المصدر 

  .ت دياات = ت المختصا: 
  
ــا مت وال تزال - 5 من موارع البـلداى الـنامـ ا. ولهـذا،  ـنامـ اأعـ ان اـلديوى الخـارجـ ا المتزاـيدة تمت  حصــــــــــــ

حد أى كانت   ي المائا لام ع البلداى النام ا، إ 111ارتفحت نســ ا ماموع الدين الخارجي يل  الصــاعرات يل  
. واالمرم،  2003وعاعت يل  المســــــــــــتويات التي شــــــــــــهدتها آخا ماة  ي عال   2018 ي المائا  ي عال   105

ــاعدي:  في عال  ــلت أع ان خدما الدين اتااذها التصـ  ي المائا من    14,6، أنف ت البلداى النام ا 2019واصـ
ــاعراتها للو ان إالتزامات الدين الخارجي، إحد أى كانت  ، وذي أعن  2011 ي المائا  ي عال  7,8عائدات صـــ

إليااعات الحيوم ا،   د  م ما يتحلق إالنســـ ا المنف ا من ا ي الفتاة المشـــمولا إالمتاإحا. أما  يل همســـتوق تصـــم 
، حبث ارتفحت نسـ ا اإليااعات الحيوم ا التي أنف ت تصـاعدا ااـتما كاى االتااا المتواـ  أكرا تواضـحا ولذن

عل  تذال د خدما الدين الخارجي الطويم األجم الحال والم ـــــــموى حيوم ا من أعن  مســـــــتوق لها الذي كاى  
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. غبا أى الوضـــــــــــــع أشـــــــــــــد وطلة  ي  2019 ي المائا  ي عال   4,7يل    2012 ي المائا  ي عال  2,7يبل  
ث تمت  خـدمـا الـديوى الحـامـا والم ــــــــــــــمونـا حيوم ـا أكرا من راع اإليااعات الحـديـد من البلـداى النـام ـا، حبـ 

الحيوم ا وحبث ت ـــــار مصـــــدرو النف  من جاان االنه ار الذي حدل مؤخاا  ي أاـــــحارا، وكذل   ي البلداى  
 النام ا المتواطا الدخم التي علبها أع ان عيوى ماتفحا.

 
 الشيم الراني

األجذل العذام والمضذذذذذذذذذمون اإلوميذا  لى اويرادات الحإلوميذة، ععلى ؤسذذذذذذذذذبذة  ذدمذة الذدين الخذارجي ال ويذل    
  2018و  2012 ياقتصادا ؤاميا في هذه النسبة لعام 20

 ) ي المائا(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
حســـــاإات أمانا مؤتما األمم المتحدة المحني إالتاارة والتنم ا، إاالاـــــتناع يل  مؤشـــــاات التنم ا الحالم ا وت ايا صـــــندوق  :المصدر 

 .آ اق االقتصاع الحالميالن د الدولي، 
  
وقد أصـــــــــــ حت أا ـــــــــــا مواقل الديوى الخارج ا للبلداى النام ا أكرا عاضـــــــــــا لزياعة قصـــــــــــا آجال   - 6

 ي يجمالي الديوى   مخاطا التمديد مع ت ببا الفائدة. وارتفحت حصـــا الدين ال صـــبا األجماالاـــتح اق وزياعة  
 ي المــائــا  ي أوائــم الح ــد   20، إحــد أى كــانــت أقــم إيربا من 2019 ي المــائــا  ي عــال  29يل   الخــارج ــا

ــاين و  ــه، ظ2009 ي المائا  ي عال   26األول من ال اى الحاعي والحشــــــــ البلداى  قدرة   لت. و ي الوقت نفســــــــ
إااــتخدال االحت اط ات الدول ا   المتزايدة النام ا عل  التلمبن الذاتي ضــد الصــدمات الخارج ا ومخاطا الســوق 

الوقائ ا ت ــُحل، حبث انخف ــت نســ ا االحت اط ات يل  الديوى الخارج ا ال صــباة األجم يل  النصــل ت اي ا 
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. 2019 ي المــائــا  ي عــال  278,8، يل   ي المــائــا 543,9، وذي 2009عن الــذروة التي بل تهــا  ي عــال 
ــتلتي  ي أع اب أزما كو بد ــ ا للفتاة التي اـــــــ عل  وجوع قبوع   دل، حبث أنه ي19-وذذا أما يربا ال لق إالنســـــــ

 قويا عل  قدرة البلداى النام ا عل  اجت از أزمات السبولا الناشئا عن ذذا الصدما.

ين  ي أى تلخذ  ي االعت ار أى أوجه  19-ا كو بدوع وة عل   ل ،  إى االاــــــتااإات الفحالا لصــــــدم - 7
الهشاشا المتزايدة  ي أوضاع الديوى الخارج ا للبلداى النام ا ااب أى ينرا يلبها  ي الس اق األواع ل تااذات 

والخاصــا والحاما( واالتالي تزايد أوجه ال ــحل المالي إشــيم  ،المتدذورة  ي مديونبتها الذل ا )الخارج ا والمحل ا
ق التذامم المالي الســـايع عال. ويتزايد حال ا انطماس الفوارق الت لبداا ببن الدين الخارجي والدين المحلي  ي اـــ ا

ل  وحســــــاإات رأس المال المفتوحا، حبث امين لمســــــترماين أجانب أى ايونوا مالذبن لديوى محل ا، ويمين أى ا و 
الســــــــــــــندات عيوى الدين المحلي والخارجي يما إالحملا المحل ا أو األجنب ا، وحبث تنت م  ي كربا من األح اى 

  الس اعاا وعيوى السندات التااريا المتداولا  ي األاواق الرانويا والرالرا، من مال  يل  آخا.

ــما األباز للتطور الذي طاأ مؤخاا عل  الديوى المتااكما   يوكما يتببن  - 8 ــيم الرالث،  إى الســــــــ الشــــــــ
ام ا ذي حدول زياعة غبا عاعاا  ي المديون ا الخاصـــــــا، وال اـــــــ ما منذ بدااا األزما المال ا الذل ا للبلداى الن
ــدة عيوى البـلداى الـنامـ ا نســـــــــــــــ ا  2018.  في نهـاـاا عـال 2009و  2008الحـالمـ ا لحـامي  بل  ماموع أرصــــــــــــ

ــتوق مســــــام عل  اإلط ق.  191 و ي حبن   ي المائا من ماموع نواتاها المحل ا اإلجمال ا، وذو أعل  مســــ
يل    2008 ي المائا  ي عال   33,5أى حصـــــا الدين الحال  ي الناتل المحلي اإلجمالي ارتفحت بوضـــــوح من 

إارتفاع حصـا عيوى ال طاع الخا   االرتفاع يبدو ضـئب  ي ا ق س ،  إى ذذا 2018 ي المائا  ي عال   51,8
 2008 ي المائا  ي عال   77,6 اي ا من  ي الناتل المحلي اإلجمالي لام ع البلداى النام ا، التي ت ـاعفت ت

 .(2)2018 ي المائا  ي عال  1,139يل  
 

  

__________ 

ــا  (2)  ــرــــــ  Trade and Development Report 2019: Financing a Global Green New Deal (United Nationsانــــــ

publication, Sales No. E.19.II.D.15), chap. IV, and Financing for Sustainable Development Report 2020 

(United Nations publication, Sales No.E.20.I.4), chap III.E.. 
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 الشيم الرالث
  2018-1960مجموع ديون الجلدان النامية،   

 )نس ا مئويا من الناتل المحلي اإلجمالي( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
ــت اة من قاعدة ب انات الديوى حســــــــاإات أمانا مؤتما األمم المتحدة المحني إالتاارة  :المصدر  ــتناع يل  ب انات مســــــ والتنم ا، إاالاــــــ

 .الحالم ا التاإحا لصندوق الن د الدول
  
ــاعد  ي مديون ا ال طاع الخا  - 9 ــداع الديوى ، وينطوي ذذا التصــــــ من منرور مخاطا الحاز عن اــــــ

ــ ا: أوال، امرم الدين الخا  المتحاقد عل ه  إالحملا األجنب ا مطال ا عل   الخارج ا، عل     ا مخاطا رئ ســــــــ
ــومها الم وما إالحم ت   ــا عن ت ط ا خصـــ ــ ما عندما تحاز الذ انات الخاصـــ االحت اط ات الدول ا للبلد، ال اـــ
األجنب ا ضــــد األصــــول الم وما إالحم ت األجنب ا. و ان ا، حت  عندما تذوى الديوى الخاصــــا م وما إالحملا  

ــات المفاجئا  ي تد  ات االئتماى الخارجي أى  المحل ا ولذن تذوى مملوكا لدائنبن خار  جببن، امين ل نتذااــــــــــ
ت و  ال درة عل  تحمم الدين. و الرا، امرم ارتفاع الدين الخا  المحلي )الصـــــــــــاعر إالحملا المحل ا وييوى  
مملوكـا لمق مبن( التزامـا طـارئـا عل  مـال ـا ال طـاع الحـال، ي ا أعت الصـــــــــــــــدمـات الخـارج ـا يل  حـاالت ي  س  

 حا االنتشار أو تدذورت الادارة االئتمان ا للم تاضبن إشيم منترم. واا

ذذا المخاطا ال تحبا عنها يال جزئ ا حصــُا الديوى الخارج ا الخاصــا غبا الم ــمونا  ي البلداى و  - 10
النام ا )انرا الشـــيم األول( التي ال تشـــمم اـــوق الديوى الخاصـــا الطويلا األجم المملوكا لدائنبن خارجببن.  

، مما اشـــــــــبا  2009ل  ي المائا  ي عا  47يل    2000 ي المائا  ي عال  26وقد ارتفحت ذذا الحصـــــــــا من 
يل  أى التحول من الدين الحال والم ــــــــــــموى حيوم ا يل  الدين الخارجي الخا  غبا الم ــــــــــــموى قد حدل 

. و ي السـنوات التي تلت  ل ، بل ت حصـا الدين  2009و   2008محرمه قبم األزما المال ا الحالم ا لحامي 
 ي المـائـا خ ل  تاات  52ا األجـم الخـارجي الخـا  غبا الم ــــــــــــــموى  ي ماموع اـلديوى الخـارج ـا الطويلـ 

 ي المائا   48، ولذنها تااجحت  ي نهااا المطال يل  2016و   2011ازعذار األاــواق الصــاعدة ببن عامي 
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ــبا. و 2019 ي عال   ي   إحض الت دياات يل  أى الدائنبن الخارجببن املذوى نحو  لث عيوى الشـــــــــــاكات تشـــــــــ
ــبن،    26والر،  ي تايلبوى ع 1,8غبا المالي، التي تبل   ال طاع ــاعدة عدا الصــ ــواق الصــ ــاعات األاــ من اقتصــ

ــاكات لم احزز،  (3)و ل  إالحملا األجنب ا  ي الم ال األول ــار مديون ا الشـ ــائم المرباة لل لق أى انتشـ . ومن المسـ
 .(4)عل  ما يبدو، االاترمار اإلنتاجي

ــاإ ا - 11 ــائحا   إى يحدق ،(5)وو  ا لت اريا اــــ ــحل المالي ذي لال وق الدا حا الشــــ عامم  ”تزايد أوجه ال ــــ
الحالمي المتمرم  ي اــــحي المســــترماين المالببن الحالمببن يل  تح بق عائدات عال ا قصــــباة األجم  ي   “الد ع

ــاعات النام ا وتخ  د ال بوع التنر م ا عن   ــاإات رأس المال عل  نطاق وااـــــع  ي االقتصـــ ــ اق تحايا حســـ اـــ
ــ ااـــات  األاـــواق ال ــم إات اع اـ مال ا الدول ا. وتذرفت ذذا الحالا  ي أع اب األزما المال ا الحالم ا  ي ببئا تتسـ

ن داا ت ســبايا عل  نطاق وااــع والاــحار  ائدة ت تاب من الصــفا  ي االقتصــاعات المت دما. وااإلضــا ا يل  
ما إالحم ت األجنب ا  ي األاــــــــــــواق الصــــــــــــاعد األوراق ااــــــــــــتهدال ة  ي البلداى النام ا الماتفحا المال ا الم و 

والمتواـــــــطا الدخم، التي تصـــــــدرذا الشـــــــاكات الموجوعة  ي تل  البلداى  ي الم ال األول، كرل المســـــــترماوى  
المالبوى الدولبوى مشـاركتهم  ي تواـ ع أاواق السندات الس اعاا الم وما إالحملا المحل ا، حبث وصم الم تن  

 .(6)االت يل   لث الدين المحليمنها إالحم ت األجنب ا  ي إحض الح

إشــــــيم متزايد عل  يصــــــدار   ي االعتماع  )7)الاائدة  القتصــــــاعاتو ي الوقت نفســــــه، أخذ الحديد من ا - 12
ما إالحم ت األجنب ا  ي األاــــــواق المال ا الدول ا.  في أ ايق ا جنوب الصــــــحاان الذباق وحدذا،   اــــــندات م و 

ــ اعاا إما احاعل   ان بهالم يتم الو  بلدا التزامات  21كاى لدق  ــندات البورو الســـ ــلى اـــ بلبوى عوالر  ي    115إشـــ
ــدارذا منذ عال 2020بدااا عال  ديوى ال. واشـــــــيم عال، ت با تذوين ملذ ا (8)2017، إحد زياعة حاعة  ي يصـــــ

كبباا منذ  ، ت باا المتحل ا بها المخاطا طب حاالحاما والم ــــــــمونا حيوم ا  ي البلداى النام ا، واالتالي أا ــــــــا 
األزما المال ا الحالم ا، حبث ارتفحت حصا ذذا الديوى التي املذها الدائنوى من ال طاع الخا ، ال الدائنوى  

 ي    46,3 ي المائا من الماموع م ارنا بــــــــــــــــــ   62,4تبل    2018من ال طاع الااــــمي،  ذانت  ي نهااا عال 
ي الســــندات، ال المصــــارل التااريا، من ذذا  ، وارتفحت الحصــــا المســــتح ا لحامل2009المائا  ي نهااا عال 

 . (9) ي المائا  ي الفتاة نفسها 1,76 ي المائا يل   2,60الديوى من 

__________ 

 .2020م قاعدة ب انات مااق ا الديوى  ي الحالم، ن ساى/أباي ،محهد المال ا الدول ا (3) 

 من الن  اإلنذلبزي. 82،  . 2019ت ايا التاارة التنم ا لحال  (4) 

 .A/74/234و  A/73/108انرا عل  اببم المرال  (5) 

 (6) Financing for Sustainable Development Report 2020, chapter III.E, p. 150. 

إلنها اقتصــاعات تشــ ه األاــواق الصــاعدة م ما يتحلق إإميان ا الوصــول يل  األاــواق   االقتصــاعات الاائدة  احال صــندوق الن د الدولي (7) 
 ,IMF, “The evolution of public debt vulnerabilities in lower-income economies”, Policy Paper الدول ا. انرا

No. 20/003 (Washington, D.C., 10 February 2020), p. 46. 

 (8) Gregory Smith, “Can Africa’s wall of Eurobond repayments be dismantled?”, M&G Investments, 
29 January 2020. 

المتحدة المحني إالتاارة والتنم ا، إاالاـتناع يل  ب انات مسـت اة من قاعدة ب انات يحصـانات الديوى الدول ا حسـاإات أمانا مؤتما األمم   (9) 
 .2018يل  عال  هاح للبن  الدولي. وتحوع أحدل الب انات المت

https://undocs.org/ar/A/73/108
https://undocs.org/ar/A/74/234
https://www.bondvigilantes.com/blog/2020/01/29/can-africas-wall-of-eurobond-repayments-be-dismantled/
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وذذا االتااا الصــحوعي  ي اشــتداع أوجه ال ــحل المالي أخذ احززا منذ األزما المال ا الحالم ا نمُو  - 13
. وتسـتند ذذا االاـتاات ا ات (10)ي تدار إشـيم اـلبيااـتاات ا ات االاـترمار المالي ال ائما عل  المؤشـاات والت
لســندات األاــواق الصــاعدة الخاصــا    J.P. Morganيل  تت ع مؤشــاات ماجة ا رئ ســ ا، مرم مؤشــاات شــاكا 

الدول ا لاأس المال الخاصـا إاألاـهم، ومؤشـا شـاكا   Morgan Stanleyإالسـندات السـ اعاا، ومؤشـاات شـاكا 
J.P. Morgan  واات يعراج   اعل، التي تهدل جم حها يل  يرشــــــاع قاارات االاــــــترمار الماليألاــــــواق الابم ال .

الحديد من االقتصـاعات الاائدة ضـمن ذذا المؤشـاات ا لب إشـيم متزايد عل  يميان ا وصـول تل  االقتصـاعات 
  .(11)يل  األاواق المال ا الدول ا

ات يل  تشـــــا ع اـــــلوف ال ط ع.  الازن وتاني ااـــــتاات ا ات االاـــــترمار المالي ال ائما عل  المؤشـــــا  - 14
األكبا من الراوة المال ا للمســــــترماين الحالمببن يتول  يعارته عدع صــــــ با من صــــــناعيق األصــــــول التي تاكز  
عل  التطورات التي تؤ ا عل  االقتصـــاعات الصـــاعدة واالقتصـــاعات الاائدة بوصـــفها ماموعا ول س بوصـــفها  

حتمد تل  الصـناعيق أا ـا عل  مؤشـاات ماجة ا شـديدة التااإ  تسـتند بلدانا لذم منها السـمات الخاصـا إه. وت
المؤشـــــاات حســـــااـــــا لل ااا للتل ا   يل  منها ات مما لا. واالتالي،  إى ااـــــتاات ا ات االاـــــترمار ال ائما عل 

ـإالتحوالت  ي الراول الـمالـ ا الـحالمـ ا وتمـبم يل  ت ــــــــــــــخ م تـل  التحوالت من خ ل تحاـي  ـتد ـ ات متزامـنا  
عارة السلب ا ل موال، ألى الصناعيق  اإلوا ظ عبا البلداى النام ا. وال ا تصا تل با تل  االاتاات ا ات عل   للح

أى  تهدل يل  التفوق  ي األعان عل  ااــتاات ا ات االاــترمار الســلب ا. وتشــبا إحض الت دياات يل   “النشــطا”
   .(12)ا تتل ا إالمؤشاات الماجة ا ي المائا من مخصصات صناعيق االاترمار ال طاي 70ما اصم يل  

، احيس تزايد اعتماع البلداى النام ا عل  التمويم التااري، إالاغم “اذبالعوامم ”وم ما يتحلق بـــــــــــــــ   - 15
مصـــــاعر اإلنمائ ا للتمويم المزيد من المن ارتفاع مســـــتوق المخاطا بوجه عال، ت ـــــالل  ا  وصـــــولها يل  

ــا والمتواـــطا الدخم.  في حالا البلداى المتواـــطا   الخارجي. وينطبق  ل  بوجه خا  عل  البلداى المنخف ـ
ــ الدخم،     داى يميان ا الحصول عل  التمويم الخارجي   -  “للتمويم اإلنمائي مف وعالوا  ال”إى ما اسم  بـــــــ

لمتواــــــــ  عخم الفاع، إاالقتااى مع االحت اجات المســــــــتماة   الحد األعن  الم ســــــــا الشــــــــاوط ال ائم عل  عت ات
. (13)ه  ي الت اريا الســاإ امحاول جدا وقد تم تســل   ال ــون عل  -للتمويم اإلنمائي الخارجي الطويم األجم 

وقد اـــاذمت  ي  ل ، إالنســـ ا للبلداى المنخف ـــا الدخم، االنخفاضـــات األخباة  ي ماموع صـــا ي المســـاعدة  
اإلنمائ ا الاام ا الم دما عل  أااس ن دي. واحد التحول من التد ق الن دي يل  منها ا ق اس ميا ئ المني،  

و ي الوقت    .2018م ارنا إحال   2019 ي المائا  ي عال   1,4ا ارتفحت المســــــاعدة اإلنمائ ا الااــــــم ا بنســــــ 
 ي المائا من الدخم ال ومي اإلجمالي ألع ـــــان لانا المســـــاعدة    0,31نفســـــه انخف ـــــت تل  المســـــاعدة من 

__________ 

ــببم المرال  (10)   ,”Ken Miyajima and Ilhyock Shim, “Asset managers in emerging market economies ,انرا عل  اــ

BIS Quarterly Review (September 2014).. 

ألاـــــــواق الابم ال اعل، وذو المؤشـــــــا الماجحي الائ ســـــــي الذي يتت ع الســـــــندات    J.P. Morganتم يط ق مؤشـــــــا شـــــــاكا   2011 ي عال   (11) 
ــ   ، ارتفع  2020بلدا    . واحلول ن ساى/أبايم   17الحيوم ا الم وما بدوالرات الوالاات المتحدة التي تصدرذا االقتصاعات الاائدة، و ل  لـــــــ

من البلداى النام ا المنخف ا    2من البلداى النام ا المتواطا الدخم و    25من البلداى النام ا الماتفحا الدخم و    3بلدا )   36ذذا الحدع يل   
 من الدول الازريا الص باة النام ا(.   2من أقم البلداى نموا، و    4من البلداى التي تما اقتصاعاتها إماحلا انت ال ا و    6الدخم 

 (12) Tomas Williams, Claudio Raddatz and Sergio L. Schmukler, “International asset allocations and capital 

flows: the benchmark effect”, Journal of International Economics, vol. 108, issue C, pp. 413–430. 

 .A/74/234انرا عل  اببم المرال  (13) 

https://undocs.org/ar/A/74/234
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. وااإلضـــــا ا يل   ل ،  إى تبدع المســـــاعدة (14)2019  ي المائا  ي عال 30,0يل    2018اإلنمائ ا  ي عال 
ا إشـــــــــــيم متزايد إحبدا عن ععم المبزان ا الماكزيا نحو تذال د الاهات المانحا واألولويات  اإلنمائ ا الااـــــــــــم 

المتحدعة األطاال األواــــــــــــــع نطاقا مرم التمويم المتحلق إالمناا خ ل الســــــــــــــنوات األخباة قد زاع بدرجا أكبا  
  .(15)اعتماَع البلداى المنخف ا الدخم عل  التمويم التااري للتنم ا

ذذا المشــــــــــاكم  ي تاكب ا حصــــــــــا الدين الحال والم ــــــــــموى حيوم ا المملوكا لاهات عائنا  وتتال  - 16
ــم ا  ي ذذا الدين انخف ـــــــت من  ــا الاهات الدائنا الااـــــ ــم ا. م الاغم من أى حصـــــ  ي المائا  ي    53,7راـــــ

ــاذمـتا الاهـات اـلدائـنا الااــــــــــــــمـ ا 2019 ي المـاـئا  ي عـال  37,6يل   2009 عـال المتحـدعة  ،  ـ د ظـلت مســــــــــــ
 ي المائا عل     40و   60األطاال والاهات الدائنا الرنائ ا  ي ذذا الحصـــــــا اإلجمال ا المتناقصـــــــا ال ال تاى 

ــهد تحوال إحبدا عن الاهات الدائنا  ــب ا. غبا أى تذوين الاهات الدائنا الرنائ ا شـــــــــــ ــت اتبن نســـــــــــ التوالي، مســـــــــــ
، مما اشــــــبا يل  تزايد االعتماع عل  (16)بناألع ــــــان  ي ناعي إاريس نحو اإلقاا  الرنائي من جانب الـصـــــ 

التحاوى المالي م ما ببن بلداى الانوب إاإلضا ا يل  التمويم التااري. وينطوي  ل  عل  مخاطا خاصا إه، 
ال اـــ ما  ي شـــيم زياعة ااـــتخدال الديوى االحت اط ا، إما  ي  ل  ال او  المات طا إالســـلع األاـــااـــ ا. و ي  

ــه، وعل  نحو مـا تبازا إحول أجايـت  ي اوونـا األخباة، رامـا تاـد البـلداى النـام ـا أنـه كـاى من   الوقـت نفســــــــــــ
 .(17)األاهم  ي الماضي يعاعة ه يلا ذذا الديوى 

وأخباا، قد تزعاع أوجه ال ــحل المالي ذذا إفحم التواــع  ي ااــتخدال التمويم المختل . م الاغم من   - 17
اضــــــــا عل  أنه ااــــــــتخدال التمويم الدولي الحال لتحزيز التمويم أى التمويم المختل ، الذي ُاحاَّل تحايفا   ــــــــف

الخا  للمشـاريع اإلنمائ ا، قد ظم حت  اوى عوى مسـتوق التوقحات من حبث عورا  ي اـد الفاوة  ي تمويم  
،  ي ظاول كانت  بها الديوى 2009، يال أنه أخذ ينمو إشــــــيم مطاع منذ عال (18)المســــــتداماالتنم ا  أذدال 

وتنطوي  .(19) ي ه اكم التمويم المختل  اوط واألاــــهم أكرا األعوات المال ا المســــتخدما شــــبوعاالم ســــاة الشــــ 
التي حـد ـت قبـم األزمـا المـال ـا   “إـالهنـداـــــــــــــــا المـال ـا”ذـذا األعوات عل  الحـديـد من المخـاطا التي ارت طـت 

ــون التزامات طارئا كبباة   م ما يتحلق إمبزان ات الحالم ا واحدذا، مما قد يؤعي، عل  وجه الخصــــو ، يل  نشــ
 ال طاع الحال  ي البلداى النام ا.

__________ 

 Financing for Sustainable Development Report 2020, chap. III.C, pp. 82-84ل ط ع عل  التفـاصــــــــــــــبـم، انرا  (14) 
 United Nations, Inter-Agency Task Force on Financing for Development, “Official development و

assistance” وذما متاحاى عل  الموقع .https://developmentfinance.un.org/official-development-assistance. 
واموجب منها ا التد ق الن دي، ُتحســب الق ما االاــم ا الذاملا لل ا  بوصــفها مســاعدة ينمائ ا راــم ا وُتطاح الم ال  المد وعا عند   

المنها ا الاديدة لميا ئ المني، تحســب حصــا المنحا من ال ا  إااــتخدال مبل  اإلقاا  إشــاوط م ســاة بدال من   واموجب  .اــداعذا
  ي المست بم من ماموع المساعدة اإلنمائ ا الاام ا. المد وعات المسدعةيعراج الق ما االام ا الذاملا. وال ُتطاح 

 .TD/B/EFD/3/2انرا مر  الو   ا  (15) 

 (16) Sebastian Horn, Carmen Reinhart and Christoph Trebesch, China’s Overseas Lending, NBER Working 

Paper No. 26050 (Cambridge, Massachusetts, National Bureau of Economic Research, July 2019). 

 (17) Kevin Acker, Deborah Brautigan and Yufan Huang, “Debt relief with Chinese characteristics”, China Africa 

Research Initiative Working Paper, No. 39 (Washington, D.C., John Hopkins School of Advanced 

International Studies, June 2020). 

 .TD/B/EFD/3/2انرا الو   ا  (18) 

 (19) Convergence, The State of Blended Finance 2019 (Toronto, Canada, September 2019). 

https://developmentfinance.un.org/official-development-assistance
https://undocs.org/ar/TD/B/EFD/3/2
https://undocs.org/ar/TD/B/EFD/3/2
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 اتجاهات الديون الخارجية الرئيسية اسب المجموعات الق رية  - باء 
 2008 ي حبن أى مـــا احال إـــالموجـــا الااإحـــا من الـــديوى منـــذ األزمـــا المـــال ـــا الحـــالم ـــا لحـــامي  - 18

تزال  ، ال(20)ألزمـات عيوى البلـداى النـام ـا كـانـت  ات قـاعـدة أواــــــــــــــع نطـاقـا من النواـات الســــــــــــــاإ ـا 2009 و
 االخت  ات  ي تذوين الديوى الخارج ا واالتااذات ببن الماموعات ال طايا قائما.

ــدة الديوى الخارج ا  - 19 ــا الدخموال  ماموع أرصـــــ ــمم الدول الازريا  للبلداى النام ا المنخف ـــــ )ال تشـــــ
. 2009، أي ما ا اب من ضــحل الاقم المســام  ي عال 2019بلبوى عوالر  ي عال   163الصــ باة النام ا( 

ــا اـلدخـم   وال  متواــــــــــــــ  نســـــــــــــــ ا اـلدين الخـارجي يل  الـناتل المحلي اإلجمـالي  ي البـلداى الـنامـ ا المنخف ــــــــــــ
، وذي أعن  ن طـا  ي الفتاة 2012ئـا  ي عـال  ي المـا 25,1، إحـد أى كـاى 2019المـائـا  ي عـال   ي 33,1

المشـــــــــــمولا إالمتاإحا. وال ت أرصـــــــــــدة الديوى الخارج ا لهذا البلداى ضـــــــــــحل عائدات صـــــــــــاعراتها ت اي ا  ي  
ــ ا  173,5)  2019 عال . وم ما يتحلق بتذوين ملذ ا  2011 ي المائا  ي عال   99,6 ي المائا(، م ارنا بنســــــ

ــما الائ ــا عيونها الخارج ا،  إى الســــــــــ ــنوي للديوى الخارج ا الخاصــــــــــ ــ ا م ه ذي ارتفاع محدل النمو الســــــــــ  ســــــــــ
 ي المائا عل  مدق الح د الماضـــــــــــــي. و ي حبن أى حصـــــــــــــا الديوى   20الم ـــــــــــــمونا، الذي بل  قااإا  غبا

ــا م ارنا  ــمونا من ماموع الديوى الخارج ا الطويلا األجم ال تزال منخف ــــــــ ــا غبا الم ــــــــ الخارج ا الخاصــــــــ
، 2019 ي المـاـئا  ي عـال  13تواــــــــــــــطـا اـلدخـم والبـلداى الـنامـ ا الماتفـحا اـلدخـم، ي  بل ـت ـإالبـلداى الـنامـ ا الم

،  إى االتااا التصــــــــاعدي واضــــــــي. ومن الناح ا اإلاااب ا، شــــــــهد  2009 ي المائا  ي عال  4إحد أى كانت 
الديوى الطويلا  ماموع الدين الخارجي للبلداى النام ا المنخف ــــا الدخم تحواًل من الديوى ال صــــباة األجم يل  

 ي المـاـئا  ي   11انخف ــــــــــــــت حصــــــــــــــا اـلديوى ال صــــــــــــــباة األجـم من ماموع اـلدين الخـارجي من  األجـم، ي 
ــا اـلديوى الخـارجـ ا 2019 ي المـاـئا  ي عـال  6يل   2009 عـال . وياجع  ـل  يل  حـد كببا يل  زـياعة حصــــــــــــ

وى الم ــــمونا حيوم ا، وكما  كا  الخاصــــا الطويلا األجم غبا الم ــــمونا. وم ما يتحلق إالديوى الحاما والدي
آنفا، واالنسـ ا ل حض البلداى المنخف ـا الدخم  ي أ ايق ا جنوب الصـحاان الذباق،   د اتسـمت الديوى الحاما  

 والديوى الم مونا حيوم ا أا ا إارتفاع نم  المخاطاة.

ــا ا - 20 ــا الحاما للبلداى النام ا المنخف ـــ ــاشـــ ــار الاائحا، تالت الهشـــ لدخم، م ما يتحلق ومع بدااا انتشـــ
إ ـدرتهـا عل  تحمـم الـديوى الخـارج ـا،  ي ارتفـاع تذـال د خـدمـا الـديوى قبـم الاـائحـا. وال ـت تذـال د خـدمـا 

، وذو مسـتوق  2019 ي المائا  ي عال   10,1عيونها الخارج ا، إاعت ارذا حصـا من ييااعات صـاعراتها، نسـ ا 
ــحبن ات ال اى الماضــــــي وأوائم الح د األول من  لم ُيتااوز يال إشــــــيم ذامشــــــي  ي  روة أزمات الديوى  ي  تســــ

ــ ا المســــــالا  ي عال   ي المائا. وال ت    3,4وذي   2012ال اى الحالي، وال  ما ا ارب    ا أضــــــحال النســــ
 ي المائا  ي    7,9حصــــا اإليااعات الحيوم ا المخصــــصــــا لخدما الديوى الحاما والديوى الم ــــمونا حيوم ا 

ــا اتااذا   8,1)  2018ل ، إانخفا  ط  د عن عا2019عال   ي المائا(، ولذن إشـــــيم عال  إنها تتخذ أا ـــ
 ي المائا   3,3)  2010تصــاعداا واضــحا، م ارنا إالمســتويات األقم إيربا التي ُح  ت  ي أوائم عشــايا عال 

 (.2012 ي عال 

فســها أا ــا )إما  ي  ل  الدول الازريا الصــ باة النام ا( ن ووجدت البلداى النام ا المتواــطا الدخم - 21
 ي حالا ذشاشا قببم انتشار الاائحا.  من ناح ا، نمت أرصدة عيونها الخارج ا إمحدل انوي أااع من  ل   

__________ 

 (20) M. Ayhan Kose and others, Global Waves of Debt – Causes and Consequences (Washington, D.C., 

World Bank Group, 2020). 
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 ي المائا، م ارنا بنســــــــــــ ا  7,8)  2019-2009الذي اــــــــــــالته البلداى النام ا المنخف ــــــــــــا الدخم  ي الفتاة  
. ومن ناح ا 2019تايلبوى عوالر  ي عال   2,2 ي المائا للبلداى النام ا المنخف ـا الدخم(، لتصـم يل   6,6

أخاق،  إى تذوين  ل  الدين الخارجي أصــــــــــــ ي منذ  تاة امبم إشــــــــــــيم أكرا وضــــــــــــوحا نحو أنماط المخاطاة  
األعل . وقد ازعاعت حصــــــا الديوى الخارج ا الخاصــــــا غبا الم ــــــمونا  ي ماموع الديوى الخارج ا الطويلا  

. 2019 ي المائا عال    34، وإل   2009ي المائا إحلول عال    30يل     2000 ي المائا عال   14األجم من  
و ي الوقت نفســــه، بل ت حصــــا الديوى الحاما والديوى الم ــــمونا حيوم ا المملوكا للاهات الدائنا الخاصــــا  

 ي المائا من تل  الديوى املذها حملا   34، وكانت نســـ ا 2019 ي المائا إحلول عال  43الااـــم ا نســـ ا  ال
تااريا. وقد احُتفظ إازن كببا من ذذا الديوى المتزايدة من الســـندات الخاصـــا والســـ اعاا   اـــندات ال مصـــارل

إالحم ت األجنب ا، ال اــ ما  ي البلداى النام ا المتواــطا الدخم من  ئا األاــواق الاائدة، التي أعرجت مؤخاا  
اـــــــــــــواق الاائدة  ي مؤشـــــــــــــا ج. ب. مورغاى ألاـــــــــــــواق الابم ال اعل. ويحني الطلب ال وي عل  اـــــــــــــندات األ

ــبا األجم من   ما عاعة )التي ــا الدين ال صـ ــباة األجم( أى حصـ ــتح اقها أطول من الديوى ال صـ تذوى آجال ااـ
، إحـد أى كـانـت 2019 ي المـائـا  ي عـال  17ماموع الـدين الخـارجي لم تشــــــــــــــهـد اــــــــــــــوق زيـاعة ط  فـا يل  

 .2009المائا  ي عال   ي 15

اى النام ا المتواطا الدخم عل  التلمبن الذاتي ضد الصدمات و ي الوقت نفسه، تحاضت قدرة البلد - 22
الخارج ا، من خ ل االحت اط ات الدول ا الوقائ ا، للمزيد من االنتذااـــــات، ي  انخف ـــــت نســـــ ا االحت اط ات 

ــارجي ال صــــــــــــــبا األجـــم من  ــدين الخـ ــال  677يل  الـ ــا  ي عـ ــائـ ــا  ي   400يل  نحو  2009 ي المـ ــائـ  ي المـ
ا تدذور ال درة عاخم ذذا الماموعا من البلداى عل  تولبد ييااعات ال طع األجنبي للو ان  . كما ااــــتم 2019 عال 

 ي    ي المائا   79,5إالتزامات عيونها الخارج ا المتزايدة، ي  ارتفحت نســـــــــ ا الدين الخارجي يل  الصـــــــــاعرات من 
 .2019 ي المائا  ي عال  117,6يل   2011عال 

ا عن ارتفاع تذال د خدما أع ان الديوى الخارج ا، ي  ارتفحت من  وأاـــــــــفات ذذا الصـــــــــورة اإلجمال  - 23
. و ي حبن أى  2019 ي المائا  ي عال  15,6يل    2009 ي المائا من ييااعات الصــــــــــــــاعرات  ي عال   8,3

 ي المائا من اإليااعات الحيوم ا ُخصـــصـــت لخدما الديوى الحاما والديوى الم ـــمونا حيوم ا  ي    4,4نســـ ا 
ــاعل يل   ، ـ إى2012عـال  . وتبُاز تذـال د خـدمـا اـلديوى  2019 ي المـاـئا إحلول عـال  8,9ذـذا الاقم ت ــــــــــــ

ــا   ــم البلداى النام ا المنخف ـــ ــفورا عند النرا  ي ماموعا أقم البلداى نموا، التي ت ـــ ــيم أكرا اـــ المتزايدة إشـــ
محايبا عخم الفاع الدخم والبلداى النام ا المتواــطا الدخم األكرا ذشــاشــا، ألى تحايد الماموعا اســتند يل  

ــ ا لهذا الماموعا، و ي حبن أى تذال د خدما الديوى   ــع للتنم ا. واالنســـــــ ــاات ه يل ا أواـــــــ وكذل  يل  مؤشـــــــ
تختلل اخت  ًا جوذايًا، اـوان من حبث ييااعات الصـاعرات أو اإليااعات الحيوم ا، عن التذال د التي ُأبل    لم

ــا الدخم و  ــ ا للبلداى النام ا المنخف ــ ــلا  ي  عنها إالنســ ــورة منفصــ ــطا الدخم إصــ جم ع البلداى النام ا المتواــ
بدااا الفتاة المشـمولا إالمتاإحا،   د ارتفحت ذذا التذال د ارتفاعًا كبباًا إحد  ل .   د ت ـاعفت تذال د خدما  

يل    2010 ي الـماـئا  ي عـال  5اـلدين، ـإاعتـ ارذـا حصــــــــــــــا من ييااعات الصــــــــــــــاعرات،   ل ماات ت ايـ ًا من 
. واالنســـــــ ا لحصـــــــا اإليااعات الحيوم ا المخصـــــــصـــــــا لخدما الديوى الحاما  2019المائا  ي عال  ي  14,4

يل  مــــا ال ا ـــــم عن   2010 ي المـــــائــــا  ي عــــال  4,9والــــديوى الم ــــــــــــــمونــــا حيوم ـــــا، ارتفع الاقم من 
 . 2019المائا  ي عال   ي 17,2

باة النـام ـا(. بازت الحـديـد من )ال تشــــــــــــــمـم الـدول الازريـا الصــــــــــــــ  البلـداى النـام ـا الماتفحـا الـدخـم - 24
االتاـاذـات نحو زـياعة االعتـماع عل  التموـيم الخـارجي التاـاري، اـلذي نوق  م ـما يتحلق ـإالبـلداى الـنامـ ا كـيم،  
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باوزا واضــــحا  ي البلداى النام ا الماتفحا الدخم. وذذا االعتماع تبارا جزئ ًا النرم المال ا والمصــــام ا المحل ا 
البلداى، ولذنه اشــبا مع  ل  يل  أوجه ذشــاشــا محتملا  ي اــ اق صــدما عالم ا كبباة، األكرا متانا  ي ذذا 

ــدة اـلديوى الخـارجـ ا للبـلداى الـنامـ ا الماتفحـا اـلدخـم  ي االرتفـاع  ي   مـرم الاـائحـا. وااــــــــــــــتما ماموع أرصــــــــــــ
ضـــــــحل  ، ول ســـــــام أكرا من 2018تايلبوى عوالر  ي عال  5,9تايلبوى عوالر، م ابم   6,8لببل    2019 عال

ــدة  ي عال  . ويحني  ل  زياعة  ي الدين الخارجي للبلداى النام ا الماتفحا الدخم،  2009ماموع تل  األرصــــــــــ
ــا من ناتاها المحلي اإلجمالي ماتمحا، من   ي المائا منذ    28يل    2009 ي المائا  ي عال   22,3كحصـــــــــ

ين لحصـــــــــــــ  الديوى الخارج ا . ومع  ل ،  في ببئا اقتصـــــــــــــاعاا خارج ا غبا مت َ نا لل ااا، ام2019عال 
الخاصا غبا الم مونا من الديوى الخارج ا الذل ا الطويلا األجم، التي ذي أعل  إيربا مما ذي  ي البلداى  

ــا الدخم أو المتواــــــــطا الدخم )بل ت  (، ي ا اقتاى بها ارتفاع 2019 ي المائا  ي عال   53النام ا المنخف ــــــ
 ي المائا من ماموع الدين   34الخارجي الطويم األجم ) حصــــــ  الديوى ال صــــــباة األجم نســــــ ا يل  الدين

ــال  ــارجي  ي عــ ــم  2019الخــ ــم عل  تحمــ ــدخــ ــا الــ ــا الماتفحــ ــام ــ ــداى النــ ــدرة البلــ (، أى تؤعي يل  ت ويض قــ
 الخارج ا. الديوى 

ــدة عيونها  - 25 ــاعرات البلداى النام ا الماتفحا الدخم تنمو إمحدل أقم من أرصــــ وذيذا، ظلت عائدات صــــ
 ي المائا  ي    75الخارج ا ل حض الوقت، مما أعق يل  ارتفاع نســــــــــــ ا الدين الخارجي يل  الصــــــــــــاعرات من 

 ي المــائــا  ي   1,9. وارتفحــت تذــال د خــدمــا الــديوى من 2019 ي المــائــا  ي عــال  106يل   2009 عــال
، من حبث 2019ل  ي المائا  ي عا 3,3)وذو أعن  مســــتوق  ي الفتاة المشــــمولا إالمتاإحا( يل    2014 عال

ــا لخدما الدين الخارجي الحال. و ي حبن تحا ظ ذذا األرقال عل  اتااذها   ــصــــــــــ اإليااعات الحيوم ا المخصــــــــــ
ــديايا الحال ا لهذا الماموعا من البلداى، وذو ما احزق يل  حد كببا   ــاعدي،  هي تحيس الدينام ا التصــ التصــ

اــــ ا وارتفاع عدع الم تاضــــبن الذين يتمتحوى إماكز  يل  أعان إحض البلداى النام ا الماتفحا الدخم  ي شــــاق آ 
الدرجا االاــــــــترماريا  ي األاــــــــواق المال ا الدول ا. ومع  ل ،   د تدذورت قدرة البلداى النام ا الماتفحا الدخم 
عل  تحمم االنذماشــات المفاجئا  ي الســبولا الدول ا، إحبث انخف ــت نســ ا االحت اط ات الدول ا يل  الديوى  

 . 2019 ي المائا  ي عال  246يل   2009 ي المائا  ي عال  520جم انخفاضا كبباا من ال صباة األ

وظلت ال درة المتدذورة للدول الازريا الصـــــــــــ باة النام ا عل  تحمم الديوى الخارج ا مصـــــــــــدر قلق   - 26
ي  لســـــــــــنوات عديدة، نراا لتحاضـــــــــــها للذوارل الطب ة ا إصـــــــــــورة متذارة. ومنذ صـــــــــــدور الت اريا الســـــــــــاإ ا  

، لم احدل أي ت ببا جوذاي ُيذكا. وال ت أرصـــــدة الديوى الخارج ا للدول الازريا الصـــــ باة (21)الصـــــدع ذذا
. ونت اـا ـلذـل ،  2009ن طـا مئوـيا عن عـال  70، أي بزـياعة ـقدرذـا 2019بلبوى عوالر  ي عـال  50,4الـنام ـا 

 ي المـائـا  ي   50,7الـدول من ارتفع متواــــــــــــــ  محـدل الـدين الخـارجي يل  النـاتل المحلي اإلجمـالي  ي تلـ  
. كما واصـــلت أرصـــدة 2019 ي المائا  ي عال  61,7، يل  2018 ي المائا  ي عال   60,5، و 2009 عال

الديوى الخارج ا نموذا بوتباة أاـــــــــاع من ييااعات الصـــــــــاعرات، مما أعق يل  زياعة نســـــــــ ا الدين الخارجي يل  
المائا   ي 158,8و    2011 ي المائا  ي عال    99,6ن  )م  2019 ي المائا  ي عال    172,4الصاعرات لتبل   

(. و ي حبن ظلت المؤشـــــاات األخاق مســـــت اة نســـــب ًا منذ بلوة مســـــتويات الذروة  ي المديون ا 2018 ي عال 
، ااـــــتما تدذور قدرة الدول الازريا الصـــــ باة النام ا عل  التلمبن الذاتي ضـــــد الصـــــدمات 2015حوالي عال 

ا االحت اط ات الدول ا يل  الديوى ال صــــــــباة األجم من نســــــــ ا كانت منخف ــــــــا  الخارج ا، مع انخفا  نســــــــ 

__________ 

 .A/74/234و  A/73/180انرا  (21) 

https://undocs.org/ar/A/73/180
https://undocs.org/ar/A/74/234
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 ي المـائـا. ومن المحتم أى تتـل ا ذـذا الماموعـا   209، يل  2019 ي المـائـا  ي عـال  307إـالفحـم، بل ـت 
 .19-كو بدمن البلداى تل اًا الب ا إشيم خا  إانه ار الس احا الدول ا  ي أع اب أزما 

عل  طايق تحســــــــــبن ال درة عل  تحمم الديوى  قتصــــــــــاعات التي تما إماحلا انت ال ااالوااــــــــــتمات  - 27
الخارج ا إشـيم عال. وعل  الاغم من أى نسـ ا الدين الخارجي يل  الناتل المحلي اإلجمالي لهذا االقتصـاعات 

نها  ، يال أ2019 ي المائا  ي عال   39,4ظلت أعل  من النســــــب المســــــالا  ي مناطق أخاق، ي  كانت تبل  
. و ي الوقت نفســـه، زاعت حصـــا الدين الطويم األجم من ماموع الدين  2015اتخذت مســـارا تنازل ا منذ عال 

الخارجي، وانخف ـــــت حصـــــا الدين الخارجي الخا  غبا الم ـــــموى، وظلت نســـــ ا االحت اط ات يل  الدين  
تذال د خدما الدين   . غبا أى2015 ي المائا منذ عال   500الخارجي ال صـــــــــبا األجم ماتفحا، ي  تااوزت 

آخذة  ي االرتفاع أا ــــــًا  ي ذذا الماموعا من البلداى، ي  بل ت نســــــ ا خدما الدين يل  ييااعات الصــــــاعرات  
، ببنـما بلـ ت نســـــــــــــــ ا خدما الديوى الـحاما والديوى الم ــــــــــــــمونا حيومـ ا يل  2019 ي الـمائا  ي عال   20,3

ــذ عـــال  10اإليااعات الحيوم ـــا حوالي  ــائـــا منـ ــا لمؤشــــــــــــــاات  2018 ي المـ ــانـــب األعان األكرا ت ل ـ . وإل  جـ
)خ  ا ل تااذات المتدذورة إااـتماار  ي ماموعات البلداى األخاق(،    2009الماموعات األاـااـ ا منذ عال 

 إى  ل  احيس التاكب ا غبا المتاانسـا للماموعا، التي يتااوح أع ـالذا ببن اقتصـاعات  ات عخم منخفض  
  ، مع تمبزذم إخصائ  ه يل ا شديدة االخت ل  ي كربا من األح اى.واقتصاعات  ات عخم متوا  أعل

  
 : آثارها على قدرة الجلدان النامية على تحمل الديون الخارجية 19- صدمة كوفيد  -   ثالثا  

 ي ظم ذذا الخل  ا من مســـــــتويات الهشـــــــاشـــــــا الحال ا والمتزايدة أمال الديوى  ي جم ع أنحان الحالم  - 28
،  ي الذاكاة الحديرا عل  األقم، ذي أزما 19-تتوال . وأزما كو بد 19-صــــدما كو بد النامي، بدأت  صــــول

 ايدة من نوعها من حبث الحام والطب حا. وذي تختلل عن األزمات المال ا الساإ ا التي تسببت  ي انذماا  
ــ  ا عل  نطاق وااــــع. ومع أى الاائ ــات ت شــ ــ ااــ حا ذي،  الطلب اإلجمالي إســــبب ما أعت يل ه من اعتماع اــ

وقبم كم شــــــين، أزما صــــــح ا عالم ا،  إنها تســــــبب أا ــــــا صــــــدما كبباة  ي الحا  ناجما عن توقل   أوال
مطول ل طاعات وااحا من النشاط االقتصاعي  ي جم ع أنحان الحالم، مصحواا بتخ   ات احتمم أى تذوى  

 ا، يل  جانب مســتويات  حاعة  ي الطلب اإلجمالي الحالمي إســبب انخفا  االاــترمار ونف ات األاــا المة شــ 
عم  ا من عدل ال  بن والت ل ات  ي األاـــــواق المال ا الدول ا. وا در ما ال تذفي الســـــ ااـــــات المال ا التواـــــة ا 
ــائا عائما،   ــلســــــم للشــــــاكات و  داى الوظائل، من الماجي أى تذوى ذناف خســــ لتانب حاالت اإل  س المتســــ

 .(22)حي واالقتصاعي والماليمؤقتا، إسبب ذذا األزما التي اجتمع  بها الص ال

ولهذا الســبب، اعتمدت حيومات البلداى المت دما النمو، بدعم من مصــار ها الماكزيا، حزل ضــخما   - 29
من ـتداببا تح بق االاــــــــــــــت اار المـالي المموـلا من اـلديوى تصــــــــــــــم يل  تايلبوـنات عـدـيدة من عوالرات الوالـاات  

ــارل  المتحدة. وذذا ل س خ ارًا متاحًا للبلداى الن ام ا، إالنرا يل  الحام المطلوب.  في حبن اعتمدت المصـــــــــــ
الماكزيا  ي إحض البلداى النام ا اــــــ ااــــــات الم ا  األخبا لدعم االقتصــــــاع  ي أع اب حالا الطوار  التي 

__________ 

 ’UNCTAD, “The Covid-19 shock to developing countries: towards a ‘whatever it takes :انرا أا ـــــــــــــــــــا (22) 

programme for the two-thirds of the world’s population being left behind”, Trade and Development Report 

update (March 2020). 
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، ال تســـــــــــــتط ع المصـــــــــــــارل الماكزيا  ي كربا من البلداى النام ا اللاون يل  (23)19-اـــــــــــــببتها جائحا كو بد
ى المخاطاة إالتخ  ض الشـــــديد لق ما عملتها المحل ا أمال الحم ت الصـــــة ا. وذيذا، واالنرا  التداببا عو  ذذا

،  إى الـحديد من البـلداى الـنامـ ا، ال اــــــــــــــ ـما تـل  التي لديـها احتـ اطـ ات عولـ ا وقائـ ا  19-يل  حام أزما كو ـبد
 ألجم إالحم ت الصة ا. منخف ا، ال تزال تحتمد اعتماعا كبباا عل  الدعم إالسبولا الدول ا ال صباة ا

وتزعاع ذذا الحالا حاجا إالنســــــــــــــ ا للبلداى النام ا التي وصــــــــــــــلتها الاائحا وذي مر لا إلع ان عيوى  - 30
خارج ا كبباة. وكما ذو مببن  ي الشـيم الااإع، ونت اا لتااكم الديوى وأوجه الهشـاشـا المال ا التي نوقشـت  ي  

جزا من المد وعات المخصـــــــــــصـــــــــــا لخدما الدين عل  عيونها الحاما  الفاع الســـــــــــابق، تواجه البلداى النام ا حا
ــمونا حيوم ا،  ي عامي  تايلبوى عوالر    2,3و  2وحدذما، يتااوح حامه ببن   2021و   2020وعيونها الم ــــ

ــ ا للبلداى النام ا  1,1بلبوى عوالر و   700 ي حالا البلداى النام ا الماتفحا الدخم، وابن  تايلبوى عوالر إالنســ
 اطا والمنخف ا الدخم.المتو 

 

 الشيم الااإع  
 ، الجلدان النامية2021و  2020مخ ط سداد الدين الخارجي العام لكل من عامي   

 )بتايلبونات عوالرات الوالاات المتحدة إالق ما الحال ا( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ب انات مســـت اة من قاعدة ب انات البن  الدولي الفصـــل ا حســـاإات أمانا مؤتما األمم المتحدة للتاارة والتنم ا ااـــتناعا يل   :المصدر 

ــد الديوى  ي الحالم التاإع لمحهد المال ا الدول ا، وقاعدة ب انات الديوى الحالم ا  ــانات الديوى الخارج ا، وماصـــــــــ إلحصـــــــــ
 .(24)التاإحا لصندوق الن د الدولي

__________ 

 Yavuz Arslan, Mathias Drehmann and Boris Hofmann, “Central bank bond purchasesانرا، عل  اببم المرال:  (23) 

in emerging market economies”, BIS Bulletin No. 20 (Basel, Switzerland, 2 June 2020). 

، إالنســ ا لام ع البلداى النام ا، مســتمدة 2021و   2020ت دياات النطاقات الخاصــا إمخططي اــداع الدين الخارجي الحال  ي عامي  (24) 
بلدا نام ا، إما  ي  ل  االقتصـــاعات النام ا الائ ســـ ا، ومن ت دياات الســـداع   44ن ماموعا من مخططات الســـداع التي شـــوذدت  ي م

لام ع البلداى األخاق مع مااعاة ماموعات الدخم التي تنتمي يلبها. وتبدي البلداى النام ا، ال اــ ما البلداى التي ت ع ضــمن ماموعا 
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ت ببا الفائدة عل  أاـــــــاس ت ب مات  ، يتم تمديد جزن كببا من ذذا الديوى مع“الحاعاا”و ي األوقات  - 31
ال درة عل  تحمم الديوى  ي المســـــــــــــت بم للو ان إالتزامات الديوى المســـــــــــــتح ا إاإلضـــــــــــــا ا يل  الفوائد. ولذن،  

، ذناف أراع قنوات رئ س ا عل  األقم النت ال ذذا األزما تحا ِّ  ال درة عل  تحمم الديوى  19-زمن كو بد  ي
 .(25)خطا التسبب  ي عاز بنبوي الخارج ا  ي البلداى النام ا ل

 ــلوال، وكمــا ذو مببن  ي الشــــــــــــــيــم الخــامس،  ــإى ذاوب رلوس األموال غبا المق مــا من البلــداى  - 32
النام ا إســـــــبب الاائحا قد تااوز إشـــــــيم كببا انحياس مســـــــار تد  ات رأس المال  ي نواات األزمات المال ا 

ــاإ ا. وكاى ذذا الهاوب يل   ــع النطاق  ي جم ع أنحان المناطق النام ا، مما أعق السـ ــترمار الملموى وااـ االاـ
يل  انخفا  وااــــع االنتشــــار  ي ق ما الحم ت، وإل  ارتفاع الفائدة عل  الســــندات الســــ اعاا، وانخفا  حاع  

ــاات  ــترمار الحا را المتزامنا ال ائما عل  المؤشـ ــتاات ا ات ااـ ــاذمت ااـ ــ ا. واـ ــااـ ــلع األاـ ــحار السـ  ي   ي أاـ
.  (26)حام ذاوب رلوس األموال غبا المق ما من البلداى النام ا و ي مدق انتشـــــــــــارا عل  الصـــــــــــحبد الحالمي

ــاعاا لحاالت خاوج رلوس أموال   ــاياة للدورات االقتصـ ــحار المسـ ومما احزز عينام ا التوازى ببن التد  ات واألاـ
وط مفاجئ  ي أاـحار األصـول وانخفا   ااـترمارات الحا را تل  )مع تسـبب التد  ات الخارجا األول ا  ي ذب

ــترمارات الحا را( أى وكاالت ت ديا الادارة االئتمان ا  ــحار الصـــال، واالتالي زياعة خاوج رلوس أموال ااـ أاـ
تخفض التصــــــــــن د الســــــــــ اعي للبلداى النام ا  ي الوقت نفســــــــــه. ويحزق ت اطؤ الهاوب األولي لالوس أموال  

ن ساى/أبايم )انرا الشيم الخامس( يل  حد كببا يل  ق ال الحيومات  ااترمارات الحا را إسبب الاائحا منذ  
والشــاكات  ي آاــ ا إشــاان األوراق المال ا الم وما إالحم ت المحل ا  ي أاــواق رأس المال المحل ا إاإلضــا ا  

 .(27)يل  السندات الدول ا
 

  

__________ 

التزامن  ي مخططات اـــداع عيونها الخارج ا، وذو تزامن يتشـــيم  ي محرمه ت حا للراول المال ا الســـائدة  ي  الدخم نفســـها، قدرا من
المئبن األاـــواق المال ا الدول ا. وتشـــبا الت دياات المنخف ـــا والحال ا يل  الحدوع الدن ا والحل ا للتوزيع، عل  التوالي، المحا  ا عل  أنها 

 الحاشا والمئبن التسحبن.

 UNCTAD, “From the great lockdown to the great meltdown: developing country debt in the time of  انرا (25) 

COVID-19”, Trade and Development Report update (April 2020). 

 ي عورة ائتماى توشـ  عل  االكتمالميامن الخطا  انرا، عل  اـببم المرال، صـندوق الن د الدولي، ت ايا االاـت اار المالي الحالمي:  (26) 
 (.2019)واشنطن الحاصما، ن ساى/أبايم 

 ,”Primrose Riordan and Thomas Hale, “Asian governments boost dollar borrowing to fight coronavirus  انرا (27) 

Financial Times (London), 8 May 2020. 
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   الشيم الخامس
اسذتثمارات الحافةة يير المييمة من الجلدان النامية: مقارؤة يين الصذافي التراكمي لخرو  روو  عموا    

 مختلا األزمات

 )بب يبن عوالرات الوالاات المتحدة إق متها الحال ا( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
 البوم ا لمحهد المال ا الدول ا.حساإات أمانا مؤتما األمم المتحدة للتاارة والتنم ا ااتناعا يل  قاعدة ب انات حا را األاواق الصاعدة  :المصدر 

 ت = تاريخ بدااا األزما. :المختصاات
  

عل  حام وق ما التاارة الدول ا  19- ان ًا، من شـــــــــــــلى او ار الســـــــــــــلب ا الماتمحا لصـــــــــــــدما كو بد - 33
ت و  إشـــــــــــــــيم ذـاـئم ـقدرة البـلداى الـنامـ ا عل  الحصــــــــــــــول يل  ييااعات ال طع األجنبي من خ ل التاـارة  أى

 ي المائا  ي    18,5ا. وتشـبا الت دياات يل  انخفا  تاارة ال  ـائع الحالم ا بنسـ ا غبا مسـبوقا بل ت الدول 
ــحار،  (28)2019م ارنا إالااع الراني من عال   2020الراني من عال  الااع ــاراا المال ا  ي األاـــ . وتؤ ا الم ـــ

بلداى النام ا التي تحتمد عل   يل  جانب االنخفاضــــــــــــات  ي الطلب الحالمي اإلجمالي، تل باا خاصــــــــــــا عل  ال
ــال يل   ل    ــها النف  تل ه عن كرب محاعى أخاق مرم النحاس. وياب أى ا ــ ــ ا، وعل  رأاــ ــااــ ــلع األاــ الســ
شـــِّ ه انه ار صـــناعا الســـ احا الدول ا )الخدمات التااريا( التي ظلت لســـنوات تشـــيم شـــاياى الح اة للحديد من  

 الدخم، إما  بها الدول الازريا الص باة النام ا.البلداى النام ا المتواطا الدخم والمنخف ا 

__________ 

 (28) World Trade Organization, “Trade falls steeply in the first half of 2020”, press release, 22 June 2020. 
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ــدرا حبويا للتد  ات الداخلا من   - 34  الرا، من المتوقع أى تنخفض التحوي ت المال ا، التي تشــــــــيم مصــــــ
 ي المائا   20الحملا األجنب ا إالنســـــ ا للحديد من البلداى النام ا المتواـــــطا الدخم والمنخف ـــــا الدخم، بنحو 

 .(29)2019بلبوى عوالر  ي عال  554نا إالمستوق الق ااي الذي بل  م ار  2020 ي عال 

ــيم   - 35 ــا  ي البلداى النام ا، الذي عاعة ما اشـ ــترمار األجنبي الم اشـ راإحا، من المتوقع أى ينذم  االاـ
م ــارنــا   2020 ي المــائــا  ي عــال  40طاي ــا أكرا ااــــــــــــــت اارا للتمويــم الخــارجي، بنســــــــــــــ ــا تصــــــــــــــــم يل  

وااإلضــــا ا يل  التنق حات النزول ا لخط  االاــــترمار، تشــــهد الحديد من البلداى النام ا زياعة . (30)2019 إحال
 ي الـتد  ـات الخـارجـا للحم ت األجنب ـا من  اوع الشــــــــــــــاكـات عبا الوطن ـا إســــــــــــــبـب ارتفـاع حام مـد وعـات  

لـا يل  الميـاتـب الائ ســــــــــــــ ـا  راــــــــــــــول التي تحـاني من  االمت ـازات وتوزيحـات األراـاح وتحوي ت األراـاح المحوَّ
 اإليااعات. انخفا 

وتت ـــــا ا ذذا ال ـــــ وط المتزامنا غبا المســـــبوقا عل  موازين المد وعات الخاضـــــحا ل بوع شـــــديدة  - 36
أصــــً  مع ال ــــ وط المتصــــلا إاألزما التي تتحا  لها المبزان ات الحاما المحل ا. وتن ع ذذا ال ــــ وط عل   

ين، من انخفـا  اإليااعات الحـامـا الـناجم عن ـتداببا اإلغ ق  المبزان ـات الحـامـا المحلـ ا، أوال وقبـم كـم ـشـــــــــــــ 
االقتصــاعي، إاالقتااى مع زياعة النف ات الصــح ا واالجتماع ا المتذبدة لميا حا آ ار الاائحا. ونراًا ل ــحل  

لاهد  نرم الاعااا الصـح ا والحمااا االجتماع ا  ي محرم البلداى النام ا م ارنا إالبلداى المت دما النمو،  إى ا
اإلضـا ي المطلوب لتحبئا الموارع المحل ا لميا حا آ ار الاائحا امبم يل  أى ايوى أعل  إيربا. وع وة عل   
 ل ، وكما ذو شــــــــــائع  ي أوقات األزمات، من الماجي أى تتفاقم االلتزامات الطارئا التي تتذبدذا الســــــــــلطات  

ل طاعبن الحال والخا  وغباذا من أعوات التمويم ي ا ما انحلت الشـــــااكات ببن ا  “الحاعاا”الحاما  ي األوقات 
ــدما كو بد  ي إحض البلداى النام ا  -، وإ ا ما تببن 19-المختل ، كما ذو محتمم أى احدل  ي أع اب صـــــــ

للمؤاـــــــســـــــات المر لا إالديوى المملوكا للدولا التي ت ـــــــطلع إلعوار ااـــــــتاات ا ا أنها غبا قاعرة عل  يعاعة   -
االلتزامات المســـــتح ا المتحل ا إالديوى. واما أى التطورات المتحل ا إالديوى الســـــ اعاا  ي البلداى النام ا تمويم 

تذوى عموما ذي األاـــــاس الماجحي لتحديد خدما الدين إالحملا الصـــــة ا،  إى أي تدذور عند ذذا المســـــتوق  
ااريا الخاصــــــــا زياعة كبباة، مما يزيد ينطوي أا ــــــــًا عل  يميان ا زياعة تذال د التمويم الخارجي ل عمال الت

 من تدذور قدرة الشاكات عل  تحمم الديوى عمومًا.

وخ صـــا ال ول ينه ما لم يتخذ الماتمع الدولي يجاانات حااـــما ل اـــتااإا عل  النحو المنااـــب،   - 37
الـديوى بوجـه   ـإى أ ا الاــائحــا عل  قـدرة البلــداى النــام ــا عل  تحمــم الـديوى الخــارج ــا )وقـدرتهــا عل  تحمــم 

، وـتدذور  19-عـال( اــــــــــــــبؤعي يل  حلـ ا مفاغـا من محـدوعـاا الحبز المـالي المـتاح ل اــــــــــــــتاـاـإا ألزمـا كو ـبد
ــن فها االئتماني،  ــاات ال درة عل  تحمم الديوى الخارج ا، وتخ  ض وكاالت ت ديا الادارة االئتمان ا لتصــ مؤشــ

ــ اعاا، يلي  ل  خاوج آخا  ــندات الســـ ــبق الحبز  وارتفاع الفائدة عل  الســـ لالوس األموال، واالتالي، ازعااع ضـــ
ــارة إشــــدة لميا حا أزما كو بد . ونراا ألى  19-المالي الذي امين أى تتحاف م ه االقتصــــاعات النام ا المت ــ

حـدة الاـائحـا  ي إحض المنـاطق النـام ـا كـانـت وقـت كتـاإـا ذـذا الت ايا تزعاع وال تن  ،  ـإى حـاالت التخلل  
 .(31) ي جم ع أنحان الحالم النامي ذي احتمال واضي عن اداع الديوى الس اعاا

__________ 

 (29) World Bank, COVID-19 Crisis Through a Migration Lens, Migration and Development Brief No. 32 

(Washington, D.C., April 2020). 

 (30) World Investment Report 2020: International Production beyond the Pandemic (United Nations publication, 

Sales No. E.20.II.D.23). 

 (.2020)واشنطن الحاصما، حزيااى/يون ه  “مستادات ت ايا االات اار المالي الحالمي”صندوق الن د الدولي،  (31) 
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المتعلقة بالسذذذياسذذذات: من تخءيا عبء الديون في ااالت ال وار    التوصذذذيات  -  رابعا  
 الديون  تحمل   على  النامية الجلدان  قدرة   يإلفل  لى  يجاد ال دائت 

وضـماى تحا بها  19-ا كو بدأزم واجهاالبلداى النام ا لم تحتاجه ما إى أذم  ،عل  نحو ماورع اـاإ اً  - 38
صــــندوق الن د الدولي ومؤتما األمم المتحدة للتاارة  قدرا إمبل  الســــبولا منضــــخم  ععم تو باال وي منها ذو 

تايلبوى عوالر عل  األقم  ي األاال األول  ل زما. ومع ااتماار تفشي الاائحا، قد يتببن أى   2,5 بــــــ والتنم ا 
الن د الدولي   صـــــــندوق  عن الصـــــــاعرةتشـــــــبا الت دياات ال ح ا  حســـــــ مافرا، ذذا الت دياات الم ياة كانت متح
 النام ا  البلداى احت اجات  تلب ا  يامين أى اســــــــــــــاذم  العبن الديوى   تخ  دوالبن  الدولي واألمم المتحدة. 

اقتاا  جديد،   شـــــيم الســـــبولاإ دعميال إصـــــورة محدوعة. وااإلضـــــا ا يل   ل ، كلما اتخذ ذذا ال الســـــبولا من
م ســـــــاة، زاع عدع الســـــــنوات التي اـــــــترم  بها قدرة البلداى النام ا عل  تحمم الديوى   إشـــــــاوطكاى  وإىحت  

ــحا النطاق عل  تنفبذ خطا عال  ــتذوى له آ ار وااــ ــا، مما اــ   أىال ــــاوري  أنه من ببد.  2030الخارج ا ذشــ
بم  إالســبولا، المتحل ا  اون ا ال ــ وط     تحالل ال  إحبث محيما إصــورةعبن الدين  تخ  دتداببا  تصــمم
اله يلي وال درة عل  تحمم الديوى  ي   إاإلعســــــــــار الصــــــــــلا   ات المشــــــــــاكمحم  يميان ا عل  أا ــــــــــاً  تنطوي 
 الطويم.   األجم

ا، من خ ل صــندوقه االاــتئماني الحتوان الذوارل الوقت الحاضــ   يصــندوق الن د الدولي  قالقد و  - 39
ــاعا نام ا عن  تاة اــــــتا   27وتخ  د أع ان الديوى، إإل ان ع حات تســــــديد الدين المســــــتح ا له من أ  ا  اقتصــــ

ــها و  للنهل الحالي الذي يتخذا  األجوان هبئيُ  ما أى غبا. (32)ملبوى عوالر  215بــــــــــــــــــــــــــ  ق متها ت در التيأشـــــــــ
ــم إما   ــاين لوقل خدما   19-كو بدالماتمع الدولي لتخ  د عبن الديوى المتصــ ذو م اعرة ماموعا الحشــ

بلدا  73لــ  احقاموجب ذذا الم اعرة، و ن ساى/أبايم.  15الديوى المستح ا من أ  ا البلداى، التي اعتمدت  ي 
ــا الد البلداىمحرمها من  ئا   ــتح ا لدائنبها الرنائببن  ي الفتاة  تحلق أىخم  النام ا المنخف ـ ــداع الديوى المسـ اـ

شــايطا أى ايوى لها ماكز اقتاا  نشــ  لدق صــندوق    ،2020الواقحا ببن أاار/مايو وكانوى األول/عاســمبا 
ــت بم(،   للحصــــــــــــول إطلب الت دلالن د الدولي )إما  ي  ل   ــندوق الن د الدولي  ي المســــــــــ عل  تمويم من صــــــــــ

انها أى تربت أى الموارع المحارة مؤقتا تســــتخدل لزياعة اإلنفاق الصــــحي واالقتصــــاعي  ي يطار  ايوى إإمي وأى
ــع للذشـــــــــــل الذامم عن التزاماتها المتحل ا إالدين  وأى، 19-كو بدالتصـــــــــــدي ألزما    أى ويمين) الحالتخ ـــــــــ

عوالر من الديوى بلبوى  12. وت طي الم اعرة ما ا در بـــــــــــــــــ  (33)المحلومات الحســااــا تااريا(  ل  من  تســترن 
  البلداى تل  نصــــل عن قلب  يزيد ما أى الت اريا وأ اعتالرنائ ا المســــتح ا عل  البلداى المســــتوم ا للشــــاوط. 

منتصـــــــل حزيااى/يون ه. وُيطلب يل  الدائنبن من ال طاع الخا  االن ـــــــمال يل   إحلولالم اعرة  من ااـــــــتفاع
حبرما   يلبها االن ــمال  ي النرا األطاال المتحدعة  اإلنمائ ا المصــارل من ويطلب مشــابها،الم اعرة إشــاوط 

جمالي أرصــــدة . وتوضــــ حا للســــ اق، بل  ياً االئتمان ا الماتفحا حال   ديااتكاى  ل  متوا  ا مع الحفاظ عل  الت

__________ 

 Jubilee Debt Campaign, “Reaction to $125 million of debt cancellation by IMF” (14، انرا عل  اـــــببم المرال (32) 

April 2020). 

 (33) Group of 20, “G20 finance ministers and central bank governors meeting, 15 April 2020 (virtual)”, 

communiqué (15 April 2020), annex II. 
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ــمونا حيوم ا للبلداى   األمدالديوى الخارج ا الطويلا  ــاوط المســـــتوم االحاما والم ـــ من الم اعرة   االاـــــتفاعة لشـــ
 .(34) نائببن لدائنبنمستح ا  عيونا منهابلبوى عوالر  174,3 كاى ،2018عوالر  ي نهااا عال  بلبوى  457,3

كواـبلا لتو با متنفس مؤقت تمس حاجا إحض أكرا البلداى  تاحببأى الم اعرة تسـتحق ال حبن و ي - 40
ــاملا لتدذور قدرة البلداى   ــببم ت دام حلول شــ ــ ا التي تحتا  اــ ــحفا يل ه،   د أبازت الحق ات الائ ســ النام ا ضــ

  وجه الخصــــــــو   . ويتحلق ذذا األما علواحدذا 19-كو بدالنام ا عل  تحمم الديوى الخارج ا قبم جائحا 
وعـدل وجوع رت ـا حت  اوى  ي  ،(35)الم ـاعرةاـلدائنبن من ال طـاع الخـا  يل   ضــــــــــــــمبتوقل يحااز ت ـدل  ي 

يط ق م اعرة جديدة متحدعة األطاال لتخ  د عبن الديوى. ونراا للتل با ال حبد المدق الذي اماراــــــــــــــه عدع  
وصـــول البلداى النام ا يل  األاـــواق   شـــاوط  يدتحدصـــ با من وكاالت ت ديا الادارة االئتمان ا الخاصـــا عل  

من االعتمـاع عل  ت ب مـات تلـ    للحـد تـداببا اتخـا   ي األع ـــــــــــــــان الـدول تنرا أى ي المســــــــــــــت بـم، ين  ي 
إما  ي  ل  االعتماع علبها  ي وضــع األنرما، و ل  بتشــا ع زياعة المنا ســا، واتخا    ،الوكاالت إصــورة آل ا

ووضـع شـاوط أكرا صـااما للشـفام ا إشـلى محايبا    الت دياات،وتحسـبن نوع ا تداببا لتانب ت ـارب المصـالي 
ــا النرا  ي يميان ا أى ت ول (36)الوكاالت تل الت ب م التي تط  ها  ت ديا الادارة  وكاالت يحدق. ويمين أا ـــــــــ

 .الصدع ذذا  ياالئتمان ا الخاضحا للاقاإا الحاما بدور 

ـــ اعـاا اـلديوى  أعـ ان تحـمم عل  الـ درة  ي الســــــــــــــايع الـتدذور ظـم  يو   ـل ، عل  وع وة - 41   عبا  الســــــــــــ
.  (37) حالا إصــــورة ال ائما الم اعرات نطاق لتواــــ ع حااــــما يجاانات اتخا   يلزل النام ا، البلداى  ئات مختلل

 ويتحبن أى اشمم  ل  ما يلي: 

.  ما ؤ اقها وتوسذذذذذذيع لديون التجميد الماقت لسذذذذذذداد مدفوعات ا عملياتفي  التوسذذذذذذع )أ( 
 القتصـــاع عل  صـــحبد ا اـــايعمن أجم تو با متنفس  لديوى حاجا يل  عمل ات تامبد مؤقت لســـداع مد وعات ا

والتحـا ي من آـ ارذـا. وين  ي أى تخ ــــــــــــــع عيوى   19-أزمـا كو بـد لمواجهـاالـنام ـا المـلزومـا  البـلداى  يالذلي 
 األذلـ ا المط ـ ا لت ايا  محـايبانرا عن الالبـلداى الـنامـ ا لحملـ ات تامـبد مؤـقت بـنان عل  طلبهـا، إصــــــــــــــال ال

ــانـــت  ــااــــــــــــــوان كـ ــائمـ ــدخـــمعل  ا قـ ــذا تذوى  وأى ،أو لم تذن لـ ــات ذـ ــا الحمل ـ ــدائنبن  أنواع لام ع شــــــــــــــــاملـ  الـ
حســب   اــنوي، أاــاس عل  تل ائ اً   للتاديد قابلا( و الخا  ال طاع من والدائنبن  والرنائببن األطاال ي)المتحدع

أنواع الدائنبن ضــــــاوري لمنع الحاالت التي تســــــتخدل  بها الموارع   تلللمخاالقت ــــــان.  شــــــمول ذذا الحمل ات 
إاـداول مواعـبد تســــــــــــــدـيد اـلديوى  الوـ ان  يتحلبق اــــــــــــــداع ـمد وعـات خـدـما اـلديوى ل حض اـلدائنبن   من المـتلتـ ا

جم ع اـلدائنبن وكـاى من   اـلديوى  تامـبدمـا شــــــــــــــمـلت عملـ ات  ـ إ االمســــــــــــــتحـ ا ـلدائنبن آخاين غبا متحـاونبن. 
وكاالت ت ديا الادارة   ت ب مات  يحبنئذ يحدال تل با يااابي   امين تحمله، امينأى الوضــع الاديد الواضــي 

 ؛(38)المساعدة تطلب التي لبلداىاالئتمان ا ل

__________ 

 .UNCTAD, “From the great lockdown to the great meltdown”, p. 8 انرا (34) 

 Institute of International Finance, letter to IMF, the World Bank and the Paris Club on a potential انرا (35) 

approach to voluntary private sector participation in the debt service suspension initiative, 1 May 2020. 

 .74/202انرا قاار الامة ا الحاما  (36) 

 UNCTAD, “From the great lockdown to the great meltdown”, pp. 9–12; United Nations, Department انرا (37) 

of Economic and Social Affairs, “COVID-19 and sovereign debt”, Policy Brief No. 72, 14 May 2020; and 

United Nations, “Debt and COVID-19: A Global Response in Solidarity”, 17 April 2020. 

ــببم  عل  انرا، (38)   .”Patrick Bolton and others, “Born out of necessity: a debt standstill for COVID-19، المرال  اـــ

Centre for Economic Policy Research, Policy Insight Nr. 103 (April 2020). In their proposal, the authors 

recognize the absence of any established international mechanisms for enlisting full private creditor 

https://undocs.org/ar/A/RES/74/202
https://undocs.org/ar/A/RES/74/202
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ــتخدال المتنفس   .ال ويلعلى تحمل الدين على المدى  القدرة )ب(  ات اع  أوجدا الذيين  ي ااــــــ
من أجم تحديد البلداى التي تحتاج يل   لديوى نهل أكرا ماونا يزان عمل ات التامبد المؤقت لسـداع مد وعات ا

  اـــــــداع عل  لل درة يؤذلهاعمل ات يعاعة ه يلا أعمق للديوى الســـــــ اعاا، ل س     إ ا  يعاعتها يل  مســـــــار 
ــبا، المدق عل  إالديوى  المتحل ا التزاماتها ــا ولذن ال صــ ــماى أا ــ ــداع عل  ال درة متطل ات توا ق ل ــ   مع الســ

  االاــترمار)ب(  والحاما والمبزاى التااري؛  المال االشــامم و  النموالمســتداما لمســارات  اــتحاعةالا: )أ( يلي ما
 ؛ ي الوقت المنااب 2030خطا عال  تنفبذالمطلوب ل

عيوى ماتفحــا ولذن امين تحملهــا  لع ــانالمر لــا إــ  لبلــداى. امين أى يو َّا لالذديون مبذادلذة  )ج( 
  الديوى، عبن تخ  د أشــــيال من وطلة أقم شــــيم   19-التي تذابد  ي التصــــدي ل  ار الم اشــــاة ألزما كو بد

 تداببا   بتمويم الديوى م اعلا    صورة   ي و ل   الس اعاا، الديوى   ه يلا يعاعةاألعمق المتمرم  ي   إالشيم  م ارنا
ــدي  تاكب ات  حالا  ي محالاا مختلل أنواع  الديوى ى تذوى باامل م اعلا . ويمين أ19-كو بد لاائحا التصـــــــــــ

من الدين الحال. ويتحبن االتفاق   كبباةالدين  ي البلداى النام ا، وال اـ ما التحا  لديوى تااريا كبباة وأرصـدة  
 ال ائما؛ الديوى م اعلا  ااملعل  طاائق محدعة تصاة عموما عل  غاار ب

 المســــــــاعدة  ي التواــــــــع ايوى  أى امين .الرسذذذذذمية  اوؤمائية للمسذذذذذاعدة مارشذذذذذا    ة )ع( 
الديوى عن كاذم البلداى النام ا األشـد   اا عن   لحبنالسـايع  تخ  دال عمل ات لتمويم أعاة  الااـم ا  اإلنمائ ا

ــبن ا ــمببن من أجم تحســ ــتح ا لدائنبها الااــ لشــــاوط  طايق يعاعة ه يلا التزاماتها الحال ا المتحل ا إالديوى المســ
اة وخفض تذال د خدما الدين.  للمســـــــــــاعدة اإلنمائ ا  “خطا مارشـــــــــــال”أى   ي  يتمرم آخا  بديم و ماالم ســـــــــــ 

الماضـي امين أى تو ا تموي     ي بها الو ان يتمالتزامات المسـاعدة اإلنمائ ا الااـم ا التي لم  تحبئاالااـم ا ل
اى المســتفبدة، مما اســهم إصــورة غبا م اشــاة  ي البلد 19-كو بدما  إااــترنائ ا للنف ات الصــح ا المتصــلا 

  ي التخ  د من أع ان الديوى المتزايدة.

 الاــ ما الوقت، ماور مع أعمق إشــيم الســ اعاا الديوى  ه يلا يعاعة  اــبلزل أنه الواضــي من أنه غبا - 42
ال ــون عل  عبوب  19-. وقد اــلطت أزما كو بد(39)عل  المســار الصــح ي  2030عال  خطا يإ ان أجم من

أعـ ان اـلديوى الســـــــــــــــ اعـاا التي ال امين تحملهـا مواجهـًا   مواجهـامحاوـ ا  ي ال نرـال اـلدولي الحـالي من أجـم 
وال اـــــ ما  ي البلداى النام ا. وتشـــــمم ذذا الحبوب الحمل ات   والشـــــمول، إاإلنصـــــال  يتســـــم نحو وعل اـــــايحا 

ــورة غبا كام ا واحد  وات األواى”ى التي كانت تتم  ه يلا الديو  عاعةالســــاإ ا إل  إلزما المتحل ا  ال ااراتو  “،إصــ
المســـت بم   يت شـــل مســـاياة للدورات االقتصـــاعاا ت و  آ اق النمو  اـــ ااـــات اعتماع  إشـــدة تحبذ التي الديوى 
ــالي الــدائنبن وال ــدرة المختلفــا،   عل  تحمــم الــديوى، والتازل المتزايــد الــذي تحــاني منــه آل ــات محــالاــا مصـــــــــــــ

__________ 

participation in debt standstills and suggest the establishment of a central credit facility at the World Bank 

and/or at regional development banks for countries requesting assistance in the form of temporary standstills. 

Such an arrangement would, in essence, provide an incentive for private creditors to participate in standstills 

by providing international seniority backup to assurances of future full repayment of outstanding debt 

obligations to participating private creditors, thereby putting non-cooperative private creditors on a back 

footing while initially allowing funds freed up through temporary standstills to be used for crisis responses . 

 .A/74/234 انرا أا ا (39) 

https://undocs.org/ar/A/74/234
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عن الســداع  تخلل حدل. ونت اا لذل ، (40)غبا المتحاونبن الدائنوى يتال   ي المشــاكم التي اســببها  ما وذو
  يعاعةجوالت  نصـــــــلزذان  منكم جولا  ع بماة أخاق  ي غ ـــــــوى  تاة تتااوح ببن   ل واـــــــ ع اـــــــنوات 

المزيد من يعاعة اله يلا ع ب   وحدل  ،1970منذ عال  الخا  ال طاع من  الدائنبن مع  الس اعااالديوى   ه يلا
 .(41) ي المائا من ذذا الاوالت 60

. منهاـ ا إصــــــــــــــورة الحبوب تـل  لمـحالاـااـلدولي جهوعا  الماتمع ـ د حـاى الوـقت لذي ايرل  وـلذـل ، - 43
  يوى الـــد خـــدمـــا لتحلبقمرـــم م ـــاعرة ماموعـــا الحشــــــــــــــاين  الطوار ، حـــاالت  ي المتخـــذةوم مـــا عـــدا التـــداببا 

  الســـــوق  عل  ال ائما المؤاـــــســـــ ا اول ات تحســـــبن عل  الاهوع ذذا تاكز أى ين  ي الصـــــلا،  ات والم تاحات
قدرة البلداى النام ا عل    تذفمحلول عائما  ياااعالمؤاـــســـ ا المتحدعة األطاال عل  الســـوان من أجم  واول ات

تحمم الديوى، ومن  م ععم التنم ا. ويمين أى تسـاعد التحسـبنات المدخلا عل  الُنهل ال ائما عل  السـوق  ي  
خفض تذال د يعاعة ه يلا الديوى الســـــــــــــ اعاا  ي المســـــــــــــت بم، وال اـــــــــــــ ما عندما ايوى الدين التااري كبباا،  

 (42)ااــــتخدال شــــاط اإلجاان الاماعي األحاعي االقتااع حســــبناتالت ذذا أمرلا ومن ،وااألخ  عيوى الســــندات
  المشـــاوطاواالاـــتخدال األكرا منها ا للســـندات  الخا ، ال طاع منالدائنبن غبا المتحاونبن  جماح ك ي ي 

ــداع ــداع مـد وعـات   مؤقـتا تامـبد عملـ ات يل  تؤعي ـإالذوارل تتحلق بنوع وإعراج ،إـ درة اـلدوـلا عل  الســــــــــــ لســــــــــــ
يعاعة اله يلا   لحمل اتأى ذذا التحســـــبنات التحاقداا ال ت ـــــع م اع  توجبه ا ل ذدال الشـــــاملا  غبا ،الديوى 

 أزما  يل  واالنرا. الديوى  تحمم عل  ال درة  ت ب م  ي تســـــــتخدل أاـــــــااـــــــ ا منها ات من بها يتصـــــــم وما تل 
يطار مؤاـسـي متحدع األطاال أواـع نطاقًا ين    وضـع عل  الحمم يتم أىيبدو من المهم لل ااا  ،19-كو بد
وضــــماى أى تخدل أي يعاعة ه يلا  بنوالمدين الدائنبنشــــفا ا لت ســــبا التنســــبق الشــــامم ببن  آل ات ينشــــانعل  

 الس اعاا عل  ذذا األااس ر اا جم ع المواطنبن المحنببن.  للديوى 

ــدائنبن ببن حوارال لتحزيز محف  إحبــد زمن منــذ المتحــدة األمم كــانــت وقــد - 44  منع بهــدل والمــدينبن ال
 ذي كونهاعدل   إف ــــــمذذا الوضــــــع  المنرماح  ت  قد. و (43)اــــــوان حد عل  وحلها  الســــــ اعاا الديوى  أزمات
منااـب  محفمإمراإا   وييوى  (44)يهم  م ه أحد ال للن اا  ـان عام ااط ا  يتاحتها واف ـمعائنا،  جها نفسـها

قــدرة البلــداى النــام ــا عل  تحمــم الــديوى الخــارج ــا م مــا إحــد   يــدعملــدعم بانــامل عمــم عولي إلااــاع حــم عائم 
  جـائحـا. ويت ي االجتمـاع الام ع المســــــــــــــتوق المحني بتمويـم التنم ـا  ي  تاة 2030الاـائحـا وتنفبـذ خطـا عـال 

 .األذدال  لتل ععما شاملا مداوالت إلجاان مااال (45)وما إحدذا 19-كو بد

__________ 

)منشــــــــــــــورات األمم المتحــدة، رقم المب ع  : تهبئــا اله يــم المــالي الــدولي للحمــم من أجــم التنم ــا2015ت ايا التاــارة والتنم ــا،  انرا (40) 
A.15.II.D.4) ــا  140-132، الصــــــــــــــفحـــــات  Trade and Development Report 2019من الن  اإلنذلبزي. انرا أا ــــــــــــــــ
 pp. 96–101. 

 (41) Martin Guzman, “Sovereign debt crisis resolution: will this time be different?”, presentation held at the 

twelfth UNCTAD Debt Management Conference, Geneva, 19 November 2019. 

 Mark Sobel, “Merits of single-limb CACs”, Official Monetary and Financial انرا، عل  اــــــــــــــببــــــم المرــــــال، (42) 

Institutions Forum, 9 July 2018. 

ــا  (43)  ــامـ ــا الحـ  UNCTAD, “Principles on promoting responsible sovereign . انرا أا ــــــــــــــــاً 69/319انرا قاار الامة ـ

lending and borrowing” (10 January 2012); UNCTAD, Sovereign Debt Workouts: Going Forward – 

Roadmap and Guide (April 2015). 

 .”Department of Economic and Social Affairs, “COVID-19 and sovereign debt انرا (44) 

امين االط ع عل ه ،  ”United Nations, “Financing for development in the era of COVID-19 and beyond  انظر (45) 
 .www.un.org/en/coronavirus/financing-development من الموقع

https://undocs.org/ar/A/RES/69/319
https://undocs.org/ar/A/RES/69/319
http://www.un.org/en/coronavirus/financing-development
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 المرفق 
 الدين الخارجي للجلدان النامية   

  
 (المتحدة الوالاات عوالرات)بب يبن 

 
اـلـفـتاة  مــتواــــــــــــــ 

 (أ)2019 2018 2017 2016  2009-2019

      النامية الجلدان جميع
 057,0 10 712,5 9 233,7 9 387,6 8 722,0 7 )ب(الخارجية الديون  عرصدة مجموع

 110,5 7 842,2 6 634,4 6 145,3 6 407,1 5 األمد  الطويم الخارجي الدين

 %52,0 %51,4 %50,6 %48,1 %49,7 األمد الطويم الخارجيالم مونا حيوم ا/الدين  والديوى الحال  الدين 

 %48,0 %48,6 %49,4 %51,9 %50,3 األمد الطويلا الخارج االديوى /الم مونا غبا الخاصا الديوى  

 752,8 2 698,8 2 455,8 2 110,4 2 166,8 2 األمد ال صبا الخارجي الدين

 328,9 1 271,0 1 145,0 1 087,0 1 923,6 الخارجي الدين خدما ماموع

      )ج(معد  االستداؤة

 %29,0 %28,9 %29,1 %28,9 %26,9 اإلجمالي المحليالناتل /الخارجي الدين ماموع

 %110,6 %105,1 %110,9 %113,5 %94,8 )ج(الصاعرات/الخارج ا الديوى  أرصدة ماموع

 %3,9 %3,8 %3,6 %3,7 %3,2 اإلجمالي المحليالناتل /الدين خدما ماموع

 %14,6 %13,8 %13,7 %14,7 %11,4 )ج(الصاعرات/الدين خدما ماموع

 %278,8 %273,6 %302,5 %334,0 %354,6 األمد ال صباةالديوى /االحت اط ات

 %4,7 %4,5 %4,1 %4,2 %3,7 الحال والديوى الم مونا حيوم ا/اإليااعات الحيوم ا إالدين المتحل ا الدين خدما

      الد ل المرتفعة النامية االقتصادات

 768,7 6 593,1 6 160,2 6 523,9 5 072,9 5 )ب(عرصدة الديون الخارجية مجموع

 364,2 4 217,9 4 052,5 4 720,8 3 211,1 3 الخارجي الطويم األمد  الدين

 %47,0 %46,0 %44,9 %43,0 %44,7 األمد الطويم الخارجيالم مونا حيوم ا/الدين  والديوى الحال  الدين 

 %53,0 %54,0 %55,1 %57,0 %55,3 األجم الطويلا الخارج االديوى /الم مونا غبا الخاصا الديوى  

 313,5 2 295,8 2 055,7 2 753,6 1 799,7 1 األمد ال صبا الخارجي الدين

 871,3 838,7 780,2 727,4 591,7 الخارجي الدين خدما ماموع

      )ج(معد  االستداؤة

 %28,0 %27,9 %27,8 %27,1 %25,4 اإلجمالي المحليالناتل /الخارجي الدين ماموع

 %106,3 %101,4 %104,0 %103,5 %88,2 )ع(الصاعرات/الخارج ا الديوى  ماموع

 %3,7 %3,6 %3,5 %3,6 %3,0 اإلجمالي المحليالناتل /الدين خدما ماموع

 %13,7 %12,9 %13,2 %13,6 %10,4 (ع)الصاعرات/الدين خدما ماموع

 %245,7 %244,3 %275,0 %311,2 %329,9 األمد ال صباةالديوى /االحت اط ات

 %3,0 %3,1 %3,2 %3,0 %2,7 الحال والديوى الم مونا حيوم ا/اإليااعات الحيوم ا إالدين المتحل االدين  خدما
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اـلـفـتاة  مــتواــــــــــــــ 

 (أ)2019 2018 2017 2016  2009-2019

      الد ل المتوس ة النامية االقتصادات

 175,2 2 051,6 2 948,2 1 747,8 1 590,1 1 )ب(عرصدة الديون الخارجية مجموع

 803,1 1 702,1 1 606,4 1 447,3 1 300,7 1 الخارجي الطويم األمد  الدين

 %66,1 %66,2 %65,7 %64,1 %65,5 األمد الطويم الخارجيالحال والديوى الم مونا حيوم ا/الدين  الدين 

 %33,9 %33,8 %34,3 %35,9 %34,5 األمد الطويم الخارجيالدين /الم مونا غبا الخاصا الديوى  

 308,6 292,7 287,1 252,6 241,5 األمد ال صبا الخارجي الدين

 289,7 241,1 213,9 225,5 177,9 الخارجي الدين خدما ماموع

      )ج(معد  االستداؤة

 %28,4 %28,4 %27,8 %27,1 %26,0 اإلجمالي المحليالناتل /الخارجي الدين ماموع

 %117,5 %110,5 %117,0 %121,2 %100,3 )ع(الصاعرات/الخارج ا الديوى  ماموع

 %3,8 %3,3 %3,1 %3,5 %2,8 اإلجمالي المحليالناتل /الدين خدما ماموع

 %15,6 %13,0 %12,8 %15,6 %11,1 )ع(الصاعرات/الدين خدما ماموع

 %402,3 %385,5 %405,5 %418,9 %464,7 األجم ال صباةالديوى /االحت اط ات

 %8,9 %7,4 %6,7 %7,7 %6,3 الحال والديوى الم مونا حيوم ا/اإليااعات الحيوم ا إالدين المتحل ا الدين خدما

      الد ل المنخفضة النامية االقتصادات

 163,1 148,7 143,1 129,1 115,5 )ب(عرصدة الديون الخارجية مجموع

 143,0 130,6 124,9 112,1 98,8 الخارجي الطويم األمد  الدين

 %87,4 %90,7 %90,4 %90,1 %91,4 األمد الطويم الخارجيالحال والديوى الم مونا حيوم ا/الدين  الدين 

 %12,6 %9,3 %9,6 %9,9 %8,6 األمد الطويم الخارجيالدين /الم مونا غبا الخاصا الديوى  

 8,6 9,2 9,3 8,7 8,0 األمد ال صبا الخارجي الدين

 9,2 7,6 6,3 5,9 5,0 الخارجي الدين خدما ماموع

      )ج(معد  االستداؤة

 %33,1 %31,9 %33,3 %32,0 %29,6 اإلجمالي المحليالناتل /الخارجي الدين ماموع

 %171,1 %158,8 %170,9 %181,7 %141,6 )ع(الصاعرات/الخارج ا الديوى  ماموع

 %1,9 %1,7 %1,5 %1,5 %1,2 اإلجمالي المحليالناتل /الدين خدما ماموع

 %10,1 %8,4 %7,9 %8,6 %6,2 )ع(الصاعرات/الدين خدما ماموع

 %641,7 %564,5 %561,0 %509,8 %658,3 األمد ال صباةالديوى /االحت اط ات

 %7,9 %8,1 %6,6 %6,6 %5,3 والديوى الم مونا حيوم ا/اإليااعات الحيوم ا الحال إالدين المتحل االدين  خدما
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اـلـفـتاة  مــتواــــــــــــــ 

 (أ)2019 2018 2017 2016  2009-2019

      اؤتقالية بمرالة تمر التي االقتصادات

 950,0 919,0 982,1 986,7 943,5 )ب(عرصدة الديون الخارجية مجموع

 800,2 791,7 850,6 865,1 796,6 الخارجي الطويم األمد  الدين

 %41,2 %41,6 %43,2 %37,5 %39,2 األمد الطويم الخارجيالحال والديوى الم مونا حيوم ا/الدين  الدين 

 %58,8 %58,4 %56,8 %62,5 %60,8 األمد الطويلا الخارج االديوى /الم مونا غبا الخاصا الديوى  

 122,1 101,2 103,7 95,4 117,7 األمد ال صبا الخارجي الدين

 158,8 183,7 144,5 128,1 149,0 الخارجي الدين خدما ماموع

      )ج(معد  االستداؤة

 %39,7 %39,6 %44,8 %53,5 %40,4 اإلجمالي المحليالناتل /الخارجي الدين ماموع

 %122,6 %116,2 %149,9 %184,2 %129,3 )ع(الصاعرات/الخارج ا الديوى  ماموع

 %6,6 %7,9 %6,6 %6,9 %6,5 اإلجمالي المحليالناتل /الدين خدما ماموع

 %20,5 %23,2 %22,1 %23,9 %20,7 )ع(الصاعرات/الدين خدما ماموع

 %571,4 %593,6 %541,7 %514,3 %500,2 األمد ال صباةالديوى /االحت اط ات

 %9,4 %10,3 %6,2 %7,4 %6,4 والديوى الم مونا حيوم ا/اإليااعات الحيوم ا الحال إالدين المتحل االدين  خدما

      ؤموا   الجلدان عقل

 378,0 356,6 336,4 309,4 272,2 )ب(عرصدة الديون الخارجية مجموع

 330,8 312,8 290,1 267,5 230,5 الخارجي الطويم األمد  الدين

 %85,1 %84,3 %84,4 %82,1 %84,8 األمد الطويم الخارجيالم مونا حيوم ا/الدين  والديوى الحال  الدين 

 %14,9 %15,7 %15,6 %17,9 %15,2 مدالخارج ا الطويلا األ وى الدي/الم مونا غبا الخاصا الديوى  

 29,5 30,1 33,3 29,7 27,9 األمد ال صبا الخارجي الدين

 33,5 25,9 22,5 21,3 17,9 الخارجي الدين خدما ماموع

      )ج(معد  االستداؤة

 %34,6 %33,9 %31,1 %32,1 %30,3 اإلجمالي المحليالناتل /الخارج ا الديوى  ماموع

 %159,8 %148,7 %151,2 %163,1 %129,2 )ع(الصاعرات/الخارج ا الديوى  ماموع

 %3,1 %2,5 %2,1 %2,2 %1,9 اإلجمالي المحليالناتل /الدين خدما ماموع

 %14,4 %11,0 %10,3 %11,4 %8,5 )ع(الصاعرات/الدين خدما ماموع

 %449,2 %414,8 %379,6 % , 406 %404,1 األجم ال صباةالديوى /االحت اط ات

 %17,2 %11,7 %9,2 %10,8 %8,5 الحيوم االحال والديوى الم مونا حيوم ا/اإليااعات  إالدين المتحل االدين  خدما
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اـلـفـتاة  مــتواــــــــــــــ 

 (أ)2019 2018 2017 2016  2009-2019

      النامية الصغيرة الجزرية الدو 

 50,4 48,6 45,7 43,8 40,8 )ب(عرصدة الديون الخارجية مجموع

 37,1 35,3 32,5 31,4 29,9 الخارجي الطويم األمد  الدين

 %64,9 %67,8 %71,9 %70,3 %65,7 األمد الطويم الخارجيالحال والديوى الم مونا حيوم ا/الدين  الدين 

 35,1 %32,2 %28,1 %29,7 %34,3 مدالخارجي الطويم األ نالدي/الم مونا غبا الخاصا الديوى  

 11,5 11,7 11,5 10,7 9,3 األمد ال صبا الخارجي الدين

 7,0 6,6 6,5 5,0 6,1 الخارجي الدين خدما ماموع

      )ج(معد  االستداؤة

 %61,7 %60,5 %60,5 %60,7 %55,0 اإلجمالي المحليالناتل /الخارجي الدين ماموع

 %172,4 %165,2 %166,9 %171,0 %155,3 )ع(الصاعرات/الخارج ا الديوى  ماموع

 %8,5 %8,2 %8,6 %6,9 %8,2 اإلجمالي المحليالناتل /الدين خدما ماموع

 %24,3 %22,9 %23,4 %21,8 %24,7 )ع(الصاعرات/الدين خدما ماموع

 %208,8 %200,8 %205,3 %208,4 %235,0 األمد ال صباةالديوى /االحت اط ات

 %10,0 %9,8 %11,1 %13,5 %9,7 والديوى الم مونا حيوم ا/اإليااعات الحيوم ا الحال إالدين المتحل االدين  خدما

 
 .وطن ا ومصاعر الدولي الن د وصندوق  الدولي البن  من مست اة ب انات يل  إاالاتناع والتنم ا، إالتاارة المحني المتحدة األمم مؤتما أمانا حساإات :المصدر 

ــاع،  :م حرا  ــات يحصـــــــــــــــــــــانات األوـنذـتـــــ ـــنـ فـــــ ــا وـ ق اـلـتحـاـيد اـلوارع ـ ي تصــــــــــــ ــات اـقتصـــــــــــــــــــــاعاـــــ ــا ذـي مـاـمـوعـــــ ــات اـلـ طـايـــــ ــااـلمـاـمـوعـــــ ــاحـــــ ــاـلي اـلمـتـــــ  :عــل  اـلااـإ  اـلتـــــ
https://unctadstat.unctad.org/EN/Classifications.htmlيل  االقتصــــــــاعات النام ا الماتفحا الدخم، والمتواــــــــطا الدخم  “لبلداى النام اجم ع ا” . وتشــــــــبا  ئا

 والمنخف ا الدخم واالقتصاعات التي تما إماحلا انت ال ا.

 .2019عال  ت دياات )أ( 

 .الدولي الن د صندوق  ائتماى وااتخدال األمد، ال صباة والديوى  األمد، الطويلا الديوى  أرصدة ماموع اشمم )ب( 

 .ال طايا الب انات توا ا حسبتحديم الب انات المستخدما  ي حساإات المحدل  تم )ج( 

 .األول ا واإليااعات والخدمات السلعمن  الصاعراتتتللل  )ع( 
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